
در این شماره می خوانید: 

قامت برافراشته صنعت نیروگاهی و مخاطرات آن
دولت به دنبال راهکاری برای پرداخت بدهی به شرکت های تولید برق است
بازار برق رقابتی می شود
برنامه ریزی وزارت نیرو برای کاهش بدهی ها
تداوم وضع موجود تشدید دلسردی و ناامیدی بخش خصوصی
دولت باید بابت دیرکرِد پرداخت، جریمه تاخیر بپردازد
نظام رگوالتوري نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملي
مخالفتی با صادرات برق توسط بخش خصوصی نداریم
معرفی 18 برنامه وزارت نیرو در بخش انرژی
آغاز بهره برداري از نیروگاه 10 مگاواتي ابوموسي
اگر دولت پولی نمی دهد، فشار مضاعف نیاورد
وارد مدارشدن نیروگاه دوم کیش از سال آینده
احداث 3200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی در برنامه ششم
بازار برق افغانستان و فرصت های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی روند نزولی داشته است
عربستان به ۲۱۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش آب و برق نیاز دارد
ورود نسل جدید باتری های ارزان با هدف توسعه انرژی های تجدیدپذیر
باد و خورشید جای نفت را می گیرد
تبدیل 90 درصد نور خورشید به گرما با نانوکامپوزیت جدید
پیشرفته ترین خودروی خورشیدی چهار نفره دنیا
تولید انرژی خورشیدی ارزان تر با ماده معدنی
آینده انرژی در آفریقا
نسل جدید توربین های دومنظوره در ایران ساخته شد
نیرو گاه های برق بادی دریایی انقالب در انرژی های تجدیدپذیر
ترکیه از ایران برق وارد می کند
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سرمقاله

قابل توجه  ب��ا وج��ود پیش��رفت های 
صنع��ت نیروگاه��ی ایران در س��ه دهه 
گذش��ته، این صنعت هم اکن��ون از حال 
و روز چندان خوش��ی برخوردار نیس��ت. 
ظرفی��ت نیروگاه��ی کش��ور در ابتدای 
پیروزی انقالب اس��المی ایران هفت هزار 
و بیس��ت مگاوات بود و طراحی، ساخت، 
بهره برداری و نگهداری از بخش عمده ای 
از ای��ن ظرفیت نیز در اختیار ش��رکت ها 
و مهندسان و کارشناس��ان خارجی قرار 
داشت. اما در س��ه دهه گذشته، با وجود 
مش��کالت جنگ و تحریم های س��نگین، 
ایران توانست به فناوری طراحی و ساخت 
انواع واحده��ای نیروگاهی دس��ت یابد، 
به گونه ای ک��ه هم اکنون با برخورداری از 
بیش از 73 هزار م��گاوات ظرفیت نصب 
ش��ده نیروگاهی، در ردیف چهاردهمین 
کش��ور جهان ب��ه لحاظ برخ��ورداری از 
ظرفی��ت نیروگاهی ق��رار دارد و یکی از 
ش��ش کش��ور برخوردار از توان فناوری 
نی��روگاه محس��وب می ش��ود.  س��اخت 
نیروگاهی  ان��واع واحده��ای  هم اکن��ون 

برق آبی، حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی، 
تلمب��ه ذخیره ای، زمی��ن گرمایی و ... به 
دس��ت کارشناس��ان و متخصصان ایرانی 
در داخ��ل س��اخته می ش��ود و افزون بر 
خودکفایی در صنعت نیروگاهی، تاکنون 
نیروگاهی متعددی توس��ط  پروژه ه��ای 
شرکت های ایرانی در کشورهای آسیایی، 
آفریقایی و آمریکای التین ساخته شده و 

یا در حال احداث است.
با این حال، صنع��ت نیروگاهی ایران 
در چند س��ال اخیر با مشکالت نوپدیدی 
مواجه بوده که بخش��ی از آنها ناش��ی از 
ش��رایط موج��ود اقتصادی در کش��ور و 
بخش دیگر ناش��ی ازعدم اجرای تعهدات 
و قوانین مصوب از س��وی بخش هایی از 
دول��ت، در ارتباط ب��ا فعالیت های بخش 
غیر دولتی تولیدکننده برق بوده که روند 
ج��اری حیات این بخش را با چالش های 

جدی مواجه کرده است. 
ط��ی س��ال های اخی��ر و در اج��رای 
اصل 44 قانون اساس��ی و سیاس��ت های 
خصوصی س��ازی، تع��دادی از نیروگاه ها 

ب��ه بخ��ش خصوصی واگ��ذار ش��د و یا 
این که س��رمایه گذاران ب��ا ورود به این 
عرصه و س��اخت و بهره ب��رداری از نیرو 
گاه ه��ای جدی��د، دریچه ه��ای نوینی را 
در زمینه مش��ارکت بخش خصوصی در 
تولی��د انرژی برق گش��ودند. ورود بخش 
غیر دولتی ب��ه امر تولید برق، توانس��ت 
افزایش به��ره وری در نیروگاه ها، کاهش 
هزینه های تمام شده تولید برق، افزایش 
س��رعت در س��اخت نیروگاه ه��ا و ایجاد 
اشتغال را به دنبال داشته باشد و موجب 
کاه��ش مش��کالت وزارت نی��رو در امر 
نیروگاه های  برای احداث  سرمایه گذاری 
جدید ش��د و توانس��ت باری از دوش آن 

بردارد.
در حوزه محدودیت های مالی، اگرچه 
تاثیر تحریم های سنگین چند سال اخیر 
را در کاهش س��رمایه گذاری های جدید 
ب��رای ایج��اد زیرس��اخت های اقتصادی 
ازجمله س��اخت نیروگاه نمی توان نادیده 
گرف��ت، اما اتخ��اذ برخی سیاس��ت های 
نادرس��ت ازجمله قانون تثبیت قیمت ها 
ک��ه از اوای��ل ده��ه 80 تا اج��رای گام 
نخس��ت قان��ون هدفمن��دی یارانه ها در 
ماه ه��ای پایانی س��ال 89 اعمال ش��د، 
توازن و تعادل اقتصادی را در بسیاری از 
فعالیت های زیربنایی ازجمله صنعت برق 
بره��م زد به گونه ای ک��ه بخش عمده ای 
از بدهی های کنونی ای��ن صنعت یادگار 
دوران تثبیت قیمت ها محسوب می شود.

الزام قانونی ب��رای فروش برق حاصل 
از فعالی��ت نیروگاه های کش��ور با قیمت 
ثاب��ت در ط��ول چند س��ال درحالی که 
تورم س��االنه و افزایش هزینه  نهاده های 
تولی��د هر س��ال فش��ار بیش��تری را بر 
صنعت برق کش��ور وارد می کرد، موجب 
ش��د تا بخ��ش صنعت ب��رق وزارت نیرو 
هم اکنون با انبوهی از بدهی های سنگین 
به نی��رو گاه های خصوص��ی، بخش های 
پیم��ان کاری، تامین تجهیزات و س��امانه 

قامت برافراشته صنعت نیروگاهی 
و مخاطرات آن

اصغر آریانی پور

نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / زمستان 1393 / شماره 10
2



نشریه سندیکای شرکت های تولیدکننده برق / زمستان 1393 / شماره 10
3

بانکی مواجه باشد.
براس��اس آنچه ک��ه تاکن��ون بارها از 
س��وی مس��ئوالن وزارت نیرو اعالم شده 
اس��ت، تولید هر کیلو وات س��اعت برق 
بدون احتساب هزینه سوخت، حدود 80 
تومان برای نیروگاه ه��ا هزینه دربر دارد 
درحالی که براس��اس الزام ه��ای قانونی، 
برق تولی��دی به طور متوس��ط با قیمتی 
ح��دود 50 تومان به ازای ه��ر کیلو وات 
س��اعت در اختیار مش��ترکان بخش های 
مختلف مصرف ق��رار می گیرد. اگر حجم 
تولی��د کنون��ی نیروگاه ه��ای کش��ور را 
س��االنه 250 میلیارد کیلو وات س��اعت 
درنظر بگیری��م، با احتس��اب 30 تومان 
زیان به ازای فروش هر کیلووات س��اعت، 
هفت ه��زار و 500 میلی��ارد تومان زیان 
در س��ال به صنعت برق کش��ور تحمیل 
می ش��ود.اگر چه بر اس��اس قانون، دولت 
موظ��ف ب��وده مابه التف��اوت قیمت تمام 
ش��ده برق و قیمت فروش تکلیفی آن را 
ب��ه وزارت نیرو پرداخت کن��د، اما آنچه 
در عمل اتفاق افت��اده، چیز دیگری بوده 
اس��ت ؛ این امر منابع مال��ی وزارت نیرو 
را ب��ا مش��کالت ج��دی مواجه ک��رده و 
نتیجه آن هم این بوده اس��ت که هر روز 
بده��ی وزارت نیرو ب��ه تولید کنندگان و 
پیمانکاران برق افزای��ش بیابد؛به طوری 
که امروز تولید کنندگان غیر دولتی برق 
بابت تولی��د و فروش برق به وزارت نیرو، 
مطالبات س��نگینی دارند. از سوی دیگر 
اگر چنانچه قرار باشد نیروگاه های کشور 
قیمت واقعی س��وخت را برای تولید برق 
پرداخت کنن��د، زیان کنونی صنعت برق 
بسیار بیش��تر از رقم یادشده خواهد بود. 
در این ش��رایط، آیا امید س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی در صنعت��ی چنی��ن 
زیان ب��ار ب��ا وجود ح��ی و حاض��ر بودن 
خریدار برای هر مقدار کاالی تولیدی آن 

وجود خواهد داشت؟
اگرچه مس��ئوالن وزارت نیرو از سهم 

بی��ش از 50 درصدی بخ��ش خصوصی 
در تولید برق کش��ور خب��ر می دهند، اما 
رون��د س��رمایه گذاری های نیروگاهی در 
س��ال های اخیر بیانگر آن است که بخش 
خصوصی با توجه به فرمول های اقتصادی 
تحمیل شده بر صنعت برق ایران، اشتیاق 
چندانی برای س��رمایه گذاری های بیشتر 
در ای��ن صنع��ت ن��دارد و با وج��ود نیاز 
روزافزون کشور به برق، سرعت عرضه در 
این صنعت از سرعت تقاضا در سال های 
اخیر عقب مانده اس��ت و نگرانی ها برای 
بازگش��ت غول خاموش��ی های به شبکه 
برق کش��ور هر س��ال بیش از سال پیش 

افزایش می یابد.
در ای��ن میان، با وج��ود تاکید دولت، 
مجلس و کارشناس��ان بر لزوم حمایت از 
صنعت برق، تاکنون راه حلی که با اجماع 
همه جانب��ه برای رهایی این صنعت از بار 
سنگین بدهی ها همراه باشد، ارایه نشده 
اس��ت و حمایت ه��ای گاه و بی��گاه نظیر 
تعدی��ل تعرفه ه��ا، کاهش س��هم صنعت 
برق ازپرداخت بخش��ی از درآمد ناش��ی 

ازافزای��ش قیمت برق به دولت در مرحله 
دوم اجرای ط��رح هدفمن��دی یارانه ها، 
انتقال بخش��ی از بدهی ه��ای صنعت به 
دول��ت و ... نیز تاکنون ب��ه رهایی کامل 
صنع��ت برق از مش��کالت مبتالبه کمک 

نکرده است.
به نظر می رس��د اگ��ر ابزارهای قانونی 
برای اجرای تمام و کامل این تکلیف به کار 
گرفته شود، دست کم خواهد توانست در 
کوتاه مدت از تحمیل بدهی های بیش��تر 
ب��ه صنعت برق جلوگی��ری کند و اما در 
درازم��دت نی��ز، آزادس��ازی قیمت برق 
ش��اید تنها راه برقراری تعادل اقتصادی 
در اقتص��اد نامتعادل صنعت برق باش��د. 
قامت برافراشته صنعت نیروگاهی کشور 
نماد خودباوری ملی و ش��کوفایی صنعت 
پیچی��ده ب��رق اس��ت و زیبنده نیس��ت 
صنعتی که با وجود تحریم های شکننده ، 
در می��ان غول ه��ای نیروگاهی جهان قد 
علم ک��رده اس��ت، به دلیل بار س��نگین 
بدهی ها در معرض خمیدگی و فروپاشی 

ناخواسته قرار گیرد.
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معاون اول رییس جمهوری 
ب��ا اش��اره به بده��ی دولت به 
بخش خصوصی و شرکت های 
ب��رق، گف��ت:  تولیدکنن��ده 
برق��ی ك��ه  تولیدكنن��دگان 

مطالبه های��ی از وزارت نیرو دارند، بدانند 
كه دولت در ش��رایط استثنایی و سختی 
ق��رار گرفت��ه و امی��دوارم در کارگروهی 
که مربوط به این موضوع اس��ت، بتوانیم 
راهکاری برای رفع این مشکل پیدا کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست 

جمه��وری اس��المی ای��ران، 
دکت��ر »اس��حاق جهانگیری« 
در آیی��ن آغاز بهره ب��رداری از 
بخ��ش بخ��ار نیروگاه س��یکل 
ترکیبی پره  س��ر، با قدردانی از 
گروه مپن��ا برای انجام ای��ن کار بزرگ، از 
بخش خصوصی کشور دعوت کرد تا نسبت 
به سرمایه گذاری در صنعت برق اقدام کند.
جهانگی��ری ادام��ه داد: در دول��ت 
گذشته از ش��رکت های تولیدکننده برق و 
شرکت های آب پول هایی گرفته می شد تا 

برای پرداخت یارانه  نقدی به مردم هزینه 
شود اما از سال گذشته و در دولت تدبیر و 
امید این روند متوقف شد و تصمیم گرفتیم 
از شرکت های آب پولی نگیریم و از بخش 

برق نیز میزان دریافت را کاهش داده ایم.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ویژگی 
نیروگاه های س��یکل ترکیبی و توانمندی 
کشور برای ساخت این نیروگاه ها، گفت: 
اح��داث ای��ن نیروگاه ه��ا از اولویت های 
وزارت نی��رو اس��ت؛ چراکه ه��م ظرفیت 
تولید برق را افزایش می دهد و هم از نظر 

 معاون اول رییس جمهوری در آیین آغاز بهره برداری 
از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پره  سر:

 دولت به دنبال راهکاری 
 برای پرداخت بدهی 
به شرکت های تولید برق است

باید ساالنه پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم و 
برای این منظور الزم است که همواره ایجاد ظرفیت 15 هزار مگاوات را در 
دست انجام داشته باشیم
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زیست محیطی مطلوب تر است.
مهن��دس »حمید چیت چیان« نیز در 
این مراسم، علت در پیش گرفتن رویکرد 
تبدی��ل نیروگاه ه��ای گازی به س��یکل 
ترکیب��ی را افزایش یافتن نزدیک به 1.5 

برابری بازده نیروگاه های کشور دانست.
چیت چیان متوسط بازده نیروگاه های 
گازی کش��ور را 32.5 درصد عنوان کرد 

و اف��زود: درص��ورت تبدی��ل 
نیروگاه های گازی به س��یکل 
ترکیب��ی، متوس��ط ب��ازده به 
45 درصد افزای��ش می یابد و 
به این ترتیب ب��ا افزودن یک 
واحد بخار، هر دو واحد گازی 
موجود بدون نی��از به مصرف 

سوخت، ظرفیت جدید ایجاد می شود.
وزیر نی��رو تصریح کرد: خوش��بختانه 
مجلس ش��ورای اسالمی در قانون بودجه 
سال 92 و بودجه س��ال 93، این مبحث 
را پیش بینی کرد و این امکان فراهم شد 
که با س��ازندگان و سرمایه گذارانی که به 
احداث بخ��ش بخار نیروگاه های کش��ور 
تمایل دارن��د، قرارداد منعقد ش��ود و در 
قب��ال آن، معادل اصل یا قیمت س��وخت 
حاصل از صرفه جویی به مدت دو سال به 
این گونه سرمایه گذاران واگذار خواهد شد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با پیگیری 
برنامه ه��ای دولت درب��اره احداث بخش 
نیروگاه ه��ای س��یکل ترکیب��ی  بخ��ار 
از ش��هریورماه ت��ا پای��ان س��ال 1392، 
قرارداده��ای مرب��وط به اح��داث 3800 
م��گاوات بخش بخار ب��ا بخش خصوصی 
منعق��د ش��ده که اج��رای آنه��ا نیازمند 
همکاری بانک های عامل است و صندوق 
توس��عه ملی نیز در این زمینه 
هم��کاری ک��رده و بخش��ی 
از مناب��ع صن��دوق را ب��ه آن 

اختصاص داده است.
امس��ال  نی��رو گفت:  وزیر 
نی��ز نوب��ت ب��ه نیروگاه ه��ای 
دولتی رس��یده و قراردادهای 
آنه��ا نیز آماده ش��ده و منوط به تصویب 
آیین نامه های��ی از س��وی هی��ات وزیران 
است که از این طریق نیز 4200 مگاوات 
ب��ه نیروگاه های گازی افزوده ش��ده و به 
این ترتیب حدود 8000 مگاوات ظرفیت 
نیروگاه های کشور افزایش خواهد داشت.

 بن��ا به این گ��زارش دکت��ر »عباس 
علی آب��ادی« مدیر عامل گ��روه مپنا در 
این مراس��م در س��خنانی اظهار داشت: 
ب��ازده نیروگاه پره  س��ر به دلیل ش��رایط 
ویژه و س��اخت گاه آن، از سطح متوسط 

نیروگاه ه��ای کش��ور باالت��ر اس��ت. وی 
افزود: امروز صنعت ب��رق یکی از صنایع 
پرافتخ��ار کش��ور اس��ت و بی گم��ان در 
صنعت برق بی نیاز از خارج هس��تیم و به 
همت مدیران جمهوری اسالمی، صنعتی 
پایه گذاری ش��ده اس��ت که می توانیم به 

ظرفیت های آن افتخار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته صنعت برق 

اقتصادی  از نظ��ر 
ایلی  ا مس�� ب��
مواج��ه اس��ت که 
اج��رای پروژه های 
ب��ا  را  نیروگاه��ی 
چالش هایی مواجه 
کرده اس��ت و اگر 

بتوانیم از منابع تحصیل شده درآمد برق، 
بودج��ه در اختیار این صنع��ت بگذاریم، 
س��االنه حدود پنج میلیارد دالر از محل 
اجرای بخش بخار نیروگاه ها صرفه جویی 

خواهد شد.
وی در پای��ان تصریح کرد: مپنا امروز 
ب��ا 9 ه��زار م��گاوات نی��روگاه در حال 
بهره برداری و 4500 مگاوات نیروگاه های 
س��رمایه گذاری در دس��ت اح��داث، 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده خصوصی برق 

کشور محسوب می شود.
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اص��الح س��اختارهای صنع��ت ب��رق و حرک��ت به س��مت 
خصوصی س��ازی بیشتر، از مواردی اس��ت که منجر به توازن و 

تعادل بیشتر در هزینه ها و درآمدهای بخش برق می شود.
 وزی��ر نیرو گف��ت: با وج��ود کاهش قیمت نف��ت، برخی از 
گزینه های تجدیدپذیر در کش��ور ما همچنان در وضعیتی است 

که می تواند با قیمت سوخت رقابت کند.
مهندس >حمید چیت چیان< در حاش��یه نخستین کنفرانس 
اقتصاد ای��ران، در جمع خبرنگاران گفت: نخس��تین راهبرد ما 
ب��رای توازن هزینه ها و درآمدها در وزارت نیرو کاهش هزینه ها 

است.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه ها شامل چند بخش می شود، 
اظهار داش��ت: افزایش بازده نیروگاه ها و کاهش تلفات انتقال و 

توزیع برق موجب کاهش مصرف سوخت می شود.
وی افزود: با استفاده از مولدهای تولید پراکنده که در مراکز 
مصرف مس��تقر می ش��وند و در کنار برق، گرما و برودت تولید 
می کنند، نیازی به ش��بکه انتقال نخواهد بود؛ بنابراین می توان 

تلفات شبکه انتقال را کاهش دهند.
وی مدیریت مصرف انرژی را یکی از راهبردهای وزارت نیرو 
عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو س��ازوکارهایی را ترتیب می دهد 

ت��ا مصرف کنندگان بزرگ ب��رق موردنیاز خود را ازطریق بورس 
انرژی ی��ا قراردادهای دوجانبه تامی��ن کنند و مصرف کنندگان 
بزرگ هم دیگر مجبور به خرید برق از ش��بکه نخواهند بود؛ بر 
این اس��اس، مص��رف و تولید رقابتی در ب��ازار به وجود می آید و 

موجب می شود از کارآیی باالتر در بازار برق بهره ببریم.
وزیر نیرو با اشاره به اصالح قیمت های برق، گفت: این موضوع 
همواره در سیاس��ت های کالن نظام و قانون هدفمندی یارانه ها 
لحاظ ش��ده اس��ت اما دولت هنوز به تصمیم جدیدی نرسیده و 
درصورت هرگونه تصمیمی در این باره، اطالع رس��انی های الزم 

صورت می گیرد.
وی اصالح قیمت ها را غیرقابل اجتناب عنوان کرد و گفت: ما 
با پایین نگه داش��تن مصنوعی قیمت ها، به مصارف غیرضروری 
دامن می زنیم که امیدواریم با اتخاذ یک سیاس��ت درس��ت در 

زمینه قیمت ها بتوانیم این موضوع را جبران کنیم.
چیت چیان گف��ت: وقتی دولت بنگاه های ب��رق را به عرضه 
محصول های خود با قیمت تکلیفی موظف می کند، طبق قانون 
برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون نحوه اجرای سیاست های 
اص��ل ۴۴، دولت بای��د مابه التفاوت قیمت تکلیف��ی و واقعی را 

پرداخت کند.

وزیر نیرو در حاشیه نخستین کنفرانس اقتصاد ایران:

بازار برق رقابتی می شود
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 وزیر نیرو درباره قیمت فروش برق صادراتی، گفت: تالش ما 
این است که نرخ های عرضه برق را در حد کنونی نگه داریم و با 
توجه به نیاز باالی برق در منطقه، ضرورتی برای کاهش قیمت 
برق صادراتی وجود ندارد و قیمت های صادراتی برق مورد تایید 

دولت و وزارت نفت است.
وزیر نیرو با اش��اره به کاهش ن��رخ قیمت نفت و تاثیر آن بر 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر، گف��ت: در تمام دنیا انرژی های 
تجدیدپذیر تحت تاثیر قیمت نفت هس��تند اما به نظر می رس��د 
برخ��ی از گزینه ه��ای تجدیدپذی��ر در کش��ور م��ا همچنان در 

وضعیتی است که می تواند با قیمت سوخت رقابت کند.

 کسری 3500 میلیارد تومانی صنعت برق 
در سال جاری

همچنین وزیر نیرو در اظهارنظری جداگانه از اصالح ساختار 
و راهکاره��ای خروج صنعت ب��رق از وضعیت کنونی خبر داد و 
گفت: شفاف س��ازی مالی در ش��رکت هایی که در زنجیره ارزش 

اقتصادی صنعت برق قرار دارند، الزم است.
 مهن��دس حمید چیت چی��ان گفت: >یک��ی از راهکارهای 
خروج صنعت برق از وضعیت کنونی توسعه نیروگاه های سیکل 
ترکیبی اس��ت که این موضوع در دس��تور کار وزارت نیرو طی 
ماه ه��ای آتی اس��ت، به همین منظور تبدی��ل 16 هزار مگاوات 
از نیروگاه ه��ای موجود گازی به نیروگاه های س��یکل ترکیبی از 

اهداف کالن توسعه صنعت برق کشور است.<
وی ادامه داد: در صورت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل 
ترکیبی، اگ��ر قیمت هر متر مکعب گازوییل حدود 20 س��نت 
باشد، ساالنه 10 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصرف گاز 

حاصل خواهد شد.
 چیت چیان در پاس��خ به این س��وال که کسری منابع مالی 
صنع��ت برق در ح��ال حاضر چه میزان اس��ت، گف��ت: قیمت 
متوس��ط برق به غیر از هزینه سوخت یعنی هزینه تبدیل انرژی، 
اتصال و توزیع آن برای هر کیلووات س��اعت برق در سال جاری 
حدود 700 ریال برآورد ش��ده اس��ت، اما متوس��ط فروش برق 
حدود 500 ریال اس��ت. ب��ا این وضعیت میزان کس��ری منابع 

مالی در س��ال 93 در صنعت برق 35 هزار و 588 میلیارد ریال 
خواهد بود.

بدهی 24 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو
وزیر نیرو افزود: از س��ال 89 تا پایان س��ال 92 وزارت نیرو 
تنها در صنعت برق 20 هزار و 600 میلیارد تومان بدهی داشته 
و ای��ن رقم در ح��ال حاضر به بیش از 24 ه��زار میلیارد تومان 

رسیده است.
وی درخص��وص راهکارهای خروج صنعت ب��رق از وضعیت 
کنونی، گفت: کاهش تلفات برق از 15 درصد به زیر 10 درصد 
تا یک س��ال آینده یکی از موارد مهمی اس��ت که در یک طرح 

جهادی قرار است، انجام شود.
به گفته وی، استفاده از توربین های گازی با بازده باال، توسعه 
نیروگاه های س��یکل ترکیبی، تعطیل��ی نیروگاه های کم بازده و 

کاهش تلفات انتقال و توزیع برق ازجمله این برنامه هاست. 
وی با تاکید بر اصالح ساختار صنعت برق، ادامه داد: در زمان 
حاضر 60 درصد برق حرارتی توس��ط بنگاه های خصوصی تولید 
می شود و شفاف سازی مالی الزم در شرکت هایی که در زنجیره 

ارزش اقتصادی صنعت برق قرار دارند از دیگر الزام هاست.
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برنامه ریزی ه��ای  ب��ا  نی��رو  وزارت 
انجام شده در پی کاهش حجم بدهی های 
خود به پیمانکاران در س��ال آینده است.
در س��ال 1393 توانستیم جلوی افزایش 
بدهی ه��ا را بگیریم که موضوع مهمی به 

شمار می رود.
 معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
وزی��ر نی��رو اظهار ک��رد: ب��ا روش های 
مختل��ف و اس��تفاده از الیح��ه خروج از 
رک��ود، امیدواریم بتوانی��م بدهی هایمان 
را ت��ا حدود زی��ادی بپردازی��م و در این 
مس��یر برنامه ریزی ه��ای مطلوبی انجام 

شده است.
علیرضا دائمی با بیان اینکه در س��ال 
1393 توانستیم جلوی افزایش بدهی ها 
را بگیری��م ک��ه موضوع مهمی به ش��مار 

م��ی رود، گف��ت: در بودجه س��ال 94 و 
نیز بخش هایی از الیح��ه خروج از رکود 
برنامه ه��ای وزارت نیرو ب��رای پرداخت 

بدهی پیش بینی شده است.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 
وزارت نیرو با تاکید ب��ر اینکه بدهی های 
صنع��ت ب��رق در تمام عرصه ه��ا در حال 
آس��یب زدن اس��ت، گف��ت: بای��د برای 
س��رمایه گذاری در صنع��ت جاذبه ایجاد 
شود و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، 
هم اکنون مهم ترین مس��ئله م��ا در برق 

تکنیکی نیست بلکه تسویه بدهی هاست.
از  امس��ال بخش��ی  ادام��ه داد:  وی 
بدهی ه��ا ب��ه بخش خصوص��ی از محل 
تهاتر تس��ویه شد اما مجموعه بدهی های 
صنع��ت ب��رق به گون��ه ای اس��ت که در 

صورت نبود تدابیر الزم روی این صنعت 
تاثیر می گذارد.

 دائم��ی با بی��ان اینک��ه بدهی دولت 
در بخش ب��رق 20 هزار میلی��ارد تومان 
اس��ت، گف��ت: 8 میلی��ارد توم��ان از آن 
مربوط به بانک ها و موسسه های اعتباری 
و بخش��ی نی��ز در عرصه تولید از س��وی 
بخش خصوص��ی ایج��اد ش��ده اس��ت و 
امیدواریم امسال بتوانیم سه هزار تا چهار 
میلی��ارد تومان بدهی خ��ود را پرداخت 
کنیم و تاکنون ه��زار میلیارد تومان نیز 

پرداخت شده است.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 
وزارت نی��رو چن��دی پیش از پیش��نهاد 
7300 میلیارد تومان اعتبار برای صنعت 
آب و برق در الیحه بودجه سال 94 خبر 
داد و تاکید کرد: صنعت آب و برق ایران 

نیازمند سرمایه گذاری های جدید است.
 علیرض��ا دائمی ب��ا بی��ان اینکه این 
مقدار در مقایسه با بودجه 93 درمجموع 
30 درص��د افزای��ش یافته اس��ت، اظهار 
کرد: جهت گیری بیشتر بودجه سال 94 
صنعت آب و برق روی بهره وری متمرکز 

می شود.
وی این ن��گاه را یک تحول اساس��ی 
در بودجه ری��زی دول��ت عن��وان ک��رد و 
اف��زود: ش��اید در تاریخ تدوی��ن بودجه 
ساالنه دولت، امکان پذیر نبود که ارقام و 
اعتبارهای مربوط به حفاظت و نگهداری 

و بهره وری را تا این سطح باال ببریم.
دائم��ی ادام��ه داد: به ط��ور معم��ول 
منابع بودجه در س��ال های گذشته برای 
طرح های س��ازه ای اختص��اص می یافت 
اما امس��ال به غیراز افزایش در طرح های 
س��ازه ای، در طرح ه��ای عالج بخش��ی، 
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 

نیز افزایش قابل توجهی داشته ایم.
وی اولوی��ت بودجه را اتمام طرحهای 
نیمه تمام عنوان ک��رد و افزود: در الیحه 
بودجه 94 اولویت با طرح هایی است که 

در این سال اجرای آنها پایان می یابد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو خبر داد:

 برنامه ریزی وزارت نیرو 
برای کاهش بدهی ها
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آقای مهندس رسولی! وضعیت  ■
ی�ک س�ال اخی�ر ش�رکت های 
خصوص�ی تولی�د کنن�ده ب�رق 
به ویژه دریافت مطالبات را چطور 

ارزیابی می کنید؟
بای��د در ابت��دا اش��اره کن��م ک��ه  □

ش��رکت»انرژی تاب��ان پویا«ب��ه عن��وان 

یک��ی از ش��رکت هایی که با اس��تفاده از 
سیاست های ابالغی صدر اصل 44 قانون 
اساس��ی در حوزه تولید انرژی، تاس��یس 
و فعال ش��ده است، هر دو پروژه های آن 
هنوز در مرحله طراحی و اجراست و وارد 
فاز بهره برداری نش��ده است؛ از همین رو 
نمی توان��م در م��ورد س��ایر نیروگاه های 

ارزیاب��ی و اظهارنظ��ر دقیق��ی  فع��ال، 
داش��ته باش��م. ولی با توجه به مشکالتی 
که س��ایر نیروگاه ه��ای بخش خصوصی 
دارند، نظر بنده چنانچه از س��وی دولت 
و مجل��س تصمی��م عاج��ل و قاطعی در 
جهت پرداخ��ت مطالبات فروش��ندگان 
برق به توانیر ص��ورت نگیرد و همچنین 

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت انرژی تابان پویا مطرح شد

 تداوم وضع موجود 
تشدید دلسردی و ناامیدی بخش خصوصی

صنعت برق ایران، یکی از صنایع مادر کشور به حساب می آید؛ صنعتی که بخش خصوصی در کنار 
بخش دولتی با تمام قوا وارد عرصه تولید آن شده است. در کنار این نقش و تاثیرگذاری همه جانبه اما، 
برخی بی توجهی های صورت گرفته، سبب انباشت بدهی سرمایه گذاران به بانک ها شده و دلسردی 
خاص��ی در مجموعه آنان پدید آورده اس��ت. تا جایی که حتی تالش برای س��رمایه گذاری بیش��تر 
بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی را نیز با تشکیک و تردید مواجه کرده است. اهمیت این موضوع 
ما را بر آن داشت تا این مسئله را با »سید حسن رسولی«، مدیر عامل شرکت »انرژی تابان پویا« به 

گفت و گو بنشینیم که متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید... 

علی غرضی
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بود بخشی از این بدهی ها از طریق تهاتر 
صورت بگیرد که چون این ش��رکت هنوز 
در معرض این موضوع نیس��ت اطالعی از 
کم و کیف آن ن��دارم ولی مدیران عامل 
ش��رکت هایی که در ای��ن موضوع درگیر 
هستند، اعالم می کنند، متاسفانه از این 
موضوع، نتیجه مطلوب حاصل نش��ده و 
امروز ش��رکت های بخش خصوصِی تولید 
ب��رق و همین ط��ور پیمان��کاران ط��رف 
ق��رارداد ب��ا وزارت نی��رو با انباش��تی از 
مطالبات از دولت مواجه هس��تند. عالوه 
بر ای��ن یک��ی از مهم تری��ن راهکارهای 
تسهیل س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در صنع��ت ب��رق و در ح��وزه توس��عه 
نیروگاه ها، همراهی و همکاری سیس��تم 
بانک��ی از حی��ث قبول عاملی��ت بانکی و 
قبول کارگزاری تسهیالت ارزی است. آن 
دس��ته از پروژه هایی که از محل صندوق 
توسعه ملی موفق به اخذ موافقت شده اند 
و حتی ش��رکت هایی مانن��د ما، برای دو 
فاز از دو پروژه ای که پیش��تر گفته شد، 
بیش از دو سال است که با طرف چینی، 

یک���ی از مهم تری���ن 
راهکاره�ای تس���هیل 
س���رمایه گ����ذاری 
بخش خصوصی در صنعت 
ب�رق و در ح�وزه توس�عه 
نیروگاه ه��ا، همراه��ی 
و همکاری سیستم بانکی 
از حی�ث قب�ول عاملیت 
بانکی و قب�ول کارگزاری 

تسهیالت ارزی است

مطالبات پیمانکاران این صنعت از سوی 
وزارت نی��رو پرداخ��ت نش��ود، وضعیت 
دلس��ردی و ناامی��دی مجموعه دس��ت 
ان��درکاران بخش خصوص��ی صنعت برق 
ش��دت پیدا خواهد ک��رد. در این صورت 
ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
احداث نیروگاه ها و کمک به تولید انرژی 
با اختالل جدی مواجه می ش��ود. باید به 
این موضوع اش��اره کنم ک��ه فاصله آنچه 
در اهداف مندرج در ابالغ سیاس��ت های 
صدر اصل 44 تعیین ش��ده است با آنچه 
طی سال های اخیر، به خصوص 10 ساله 
گذش��ته در عمل به اجرا درآمده اس��ت 

فاصله بسیار زیادی است.
آی�ا از ظرفیت ه�ای بودج�ه  ■

س�ال 93 برای تامین منابع مالی 
و توس�عه درست اس�تفاده شده 
است؟ تاکنون چه بخشی از طلب 
نیروگاه ه�ا را ب�ه طور مس�تقیم 
و یا ب�ا تهاتر ی�ا روش های دیگر 

دریافت کرده اید؟ 
در بودجه سال 93 پیش بینی شده  □



قرارداد بس��ته ایم، ول��ی تاکنون به علت 
بی رغبتی بانک ها موفق به قبول عاملیت 
بانک و انعقاد قرارداد مربوطه نش��ده ایم. 
موض��وع اصلی هم این اس��ت ک��ه نظام 
بانکی به انجام تعهدات مس��ئوالن دولتی 
صنعت برق خوشبین نبوده و از همکاری 
با س��رمایه گذاران بخش خصوصی پرهیز 

می کنند.
باتوجه ب�ه باقی ماندن انبوهی  ■

از طل�ب نیروگاه ه�ا، دول�ت و 
مجل�س در بودجه س�ال 94 باید 
چگونه رفتار کنند؟ از دید ش�ما 
چ�ه بندهایی ب�رای تامین منابع 
مال�ی و توس�عه نیروگاه ه�ای 

خصوصی باید تعریف شود؟
متاس��فانه سیس��تم بانک��ی اعم از  □

دولتی و خصوصی به دلیل گله مندی ای 
که از اج��رای تعهدات دول��ت در بخش 
نیرو در س��ال های گذش��ته دارند، با این 
حوزه همکاری جدی نداشته و اکنون که 
بودجه س��ال 94 در مجلس مطرح و در 
حال رس��یدگی است، به نظر من مناسب 

است که با توجه به تجارب به دست آمده 
از سال های گذشته و لحاظ کردن فاصله 
اهداف تعیین ش��ده ب��ا واقعیتی که واقع 
ش��ده اس��ت، درقانون بودجه س��ال 94، 
دولت و نمایندگان محترم مجلس باید به 
این مه��م توجه کنند. در غیر این صورت 
ب��ا توجه به کاهش قیمت نفت که ناگزیر 
کاه��ش تخصیص اعتبارات عمرانی را در 
سال آینده به همراه خواهد داشت، امکان 
به مدار آمدن نیروگاه های جدید کاهش 
پی��دا خواهد کرد که با توجه به رش��د 8 
درصدی مصرف برق کش��ور ممکن است 
در دهه چهارم انقالب با خاموش��ی هایی 
در ایام پیِک زمس��تان و تابستان مواجه 
باش��یم که این حالت، در شأن جمهوری 

اسالمی ایران نیست. 
در برنام�ه شش�م بای�د به چه  ■

حوزه های�ی بیش�تر توجه کرد تا 
مشکالت صنعت برق مرتفع شده 
و بتوان به اهداف پیش بینی شده 

رسید؟
مس��ئله دیگری که بای��د به عنوان  □

خواسته بخش خصوصی از دولت و مجلس 
بیان ش��ود این اس��ت که درقانون برنامه 
ششم توسعه که سند 5 ساله ای است که 
می تواند به عنوان مرجع باالدستی تعیین 
تکلیف کند، مس��یر اج��را و قانون گذاری 
را در جه��ت حمای��ت از س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنعت برق با استفاده 
از تجارب برنامه های پنجم و شش��م مهیا 
کن��د و احکام را به گونه ای با اس��تفاده از 
نقطه نظ��رات صاحب نظران س��ندیکای 
ش��رکت های تولیدکنندگان برق از طریق 
کمیسیون زیربنایی دولت و کمیسیون های 
ذی ربِط مجلس ش��ورای اس��المی تدوین 
کنند که ضمن خروج از وضعیت نامطلوب 
فعل��ی، افق امیدوارکننده ت��ری را فراروی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود 
به این ح��وزه از دو جه��ت؛ یکی دریافت 
تضمی��ن عملیاتی ب��رای دریافت به موقع 
به��ای انرژی فروخته ش��ده ب��ه دولت در 
احکام برنامه شش��م و دیگ��ری در بخش 
تسویه حس��اب پیمانکاران فعال زیربنایِی 
انرژی کش��ور، فراهم کند و بتوان تصمیم 



عاجل��ی در ای��ن 
خص��وص گرف��ت. 
چنانچ��ه به ای��ن دو مهم 
توجه نش��ود، بیم��اری مبتالبه 
صنع��ت ب��رق کش��ور ت��داوم پی��دا 
ک��رده و روز به روز از اهداف��ی که در ابالغ 
سیاس��ت های ص��در اصل 44 ب��ه معنای باز 
کردن مسیر برای ورود بخش خصوصی و گرایش 
یافتن سرمایه گذاران به این بخش، فاصله خواهیم 
گرف��ت و این وضعیت، نه ب��ه نفع جامعه غیردولتِی 
تولیدکننده برق و دست اندرکاران صنعت برق کشور 
اس��ت و نه به نفع منافع ملی ماست. امیدوار هستم که 
سیاست گذاران و قانون گذاران کشور توجه کافی و وافی 

به این موضوع داشته باشند.
تصور می کنید چه بخش از درخواست های اعضا،  ■

توسط س�ندیکا انجام شده و چه مواردی هنوز مهیا 
نشده است؟ 

البت��ه ش��اید بهت��ر باش��د این پرس��ش را از  □
شرکت هایی که امروز در مرحله بهره برداری و عرضه 



انرژی به شرکت توانیر هستند، 
مطرح کنید اما برای شرکت ما که 

هنوز در مرحله پیش بهره برداری است، 
از س��ندیکا به عنوان یک نهاد صنفی- مدنی 

انتظ��ار داریم که با تعامِل با مراجع تصمیم گیری، 
صدای اعضای این جامعه را به گوش سیاست گذاران و 

تصمیم گیران برساند. به طور مشخص برای نیروگاه هایی 
ک��ه در مرحله قبل از بهره برداری هس��تند، مجاب س��ازی 

سیس��تم بانکی کش��ور برای قبول عاملیت بانک��ی، تعامل با 
صندوق توس��عه ملی برای تامین ارز مورد نیاِز در حد حدود 70 

درصدی که از این طریق تامین می شود، دفاع عملیاتی، حرفه ای، 
کارآم��د و اثر بخش، از مطالبات این بخ��ش در مجلس و دولت در 

دو س��طح تنظیم برنامه یک ساله کشور یعنی بودجه 94 و جانمایی 
مناس��ب در برنامه ششم اقدام کند. البته با نگاه واقع بینانه، تحقق این 
خواسته منوط به میزان توجه و عنایت مراجع مربوطه در حوزه دولت 
و مجلس اس��ت اما س��ندیکا به عنوان یک نهاد مدنی- صنفی باید با 
سماجت، این مطالباِت بحق را مطرح کند و بتواند جریان مثبت ذهنی 
را در مراج��ع تصمیم گیری ایجاد کند تا بر اس��اس باور 

به دست آمده از تهدیدها و فرصت هایی که فراروی صنعت برق 
کش��ور است هنرمندانه عبور کنیم و بتوانیم تصمیم های مهم، 

استراتژیک و عملیاتِی مناسب برای این حوزه بگیریم.
آینده تولیدکنندگان بخش خصوصی برق کش�ور  ■

را چگونه ارزیابی می کنید؟
س��ال ج��اری و س��ال های گذش��ته را نامطلوب  □

ارزیابی می کنم و پیش بینی و پیش یابی این صنعت 
در س��ال 94 و ط��ول برنامه شش��م، بس��تگی به 
تحق��ق یا ع��دم تحقق خواس��ته ها و مطالباتی 
دارد ک��ه من در ای��ن گفت و گو برش��مردم. 
چنانچه سطح قابل توجهی از آنها برآورده 
ش��ود، می توان به آینده امی��دوار بود و 
اگ��ر کم توجهی ش��ود بای��د بدبینانه 
نگران باشیم مس��یر گرایش سرمایه 
و س��رمایه گذاری ک��ه متمایل به 
صنعت نیروگاهی کشور شده بود، 
از این صنعت رویگردان ش��ود 
که در این صورت بازگرداندن 
مجدد سرمایه به این بخش 
زمان َبر بوده و هدف دور از 

دسترسی خواهد بود.



جناب آق�ای ریاضی! لطفا برای  ■
آغاز بحث، کمی از بیوگرافی کاری 
و حرفه ای خود بگویید و وضعیت 
کنونی نیروگاه تحت مسئولیت تان 

را بیان فرمایید؟
اینجانب فارغ التحصیل رشته مکانیک از 
دانشگاه علم و صنعت در مقطع لیسانس و 
مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 
در مقطع فوق لیسانس هستم. سابقه کارم 
عمدتا در ارتباط ب��ا صنعت برق و نیروگاه 
سپری ش��ده است. ش��روع کاراینجانب از 
نیروگاه بعثت و س��پس ادامه کار در ستاد 
توانیرتا س��ال 1371 است پس از نیروگاه 
بعث��ت در نوس��ازی توانی��ر ک��ه بعدها به 
معاونت مهندسی و طرح ها تغییر نام پیدا 
کرد مش��غول انجام وظیفه ب��ودم. در این 
سال ها عضو هیات مدیره و معاون توانیر و 
جانش��ین مدیر عامل توانیر بودم. در زمان 
تصدی اینجانب بسیاری از نیروگاه هایی که 
هم اکنون فعال هستند در سال های مذکور 
س��اخته ش��د وبه مدار تولید وارد شدند و 
برخی از آنها نیز س��ال های آخر ساخت و 
احداث را می گذراندند و پاره ای نیز درصد 
قابل مالحظه ای از ش��روع کار آنها سپری 
شده بود که نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 

نیز از همین موارد بوده است. 
اینجانب در همان سال های 70 و 71 از 
توانیر به برق تهران مأمور خدمت شدم و در 
برق تهران نیز در سمت عضو هیأت مدیره 
و معاون تولید و انتقال و معاون برنامه ریزی 
و مع��اون هماهنگِی تولید انج��ام وظیفه 
کردم و از دو سال پیش نیز در شرکت مولد 
نیرگاهی تجارت فارس که س��هام عمده و 
نزدی��ک به صددرص��د آن متعلق به بانک 
تجارت اس��ت به عنوان مدیرعامل و عضو 

هیات مدیره مشغول به کار هستم. 
نیروگاه س��یکل ترکیبی فارس در 35 
کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در جاده 
فس��ا و در دامنه کوه سبزپوشان در زمینی 
به مس��احت 87 هکت��ار احداث ش��ده و 
ارتفاع محل احداث نیروگاه از س��طح دریا 

 گفت و گو با »مهندس محمدعلی ریاضی«، 
مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

 دولت باید بابت دیرکرِد پرداخت، 
جریمه تاخیر بپردازد

با سازمان خصوصی سازی مشکلی نداریم

» افق آینده روشن است؛ وضعیت اینگونه ادامه پیدا نخواهد کرد و شرایط 
دگرگون ش��ده و دولت به نتیجه عملی خواهد رس��ید. به همین علت در سال 
یا س��ال های آینده شاهد تغییراتی خواهیم بود. به باور من از اساس واگذاری 
نیروگاه ها به بخش خصوصی کار درستی بوده است. دولت می خواهد وظایفش 
را درست انجام دهد ولی به خاطر نبود نقدینگی و تحریم نتوانسته این امر را 
به درس��تی انجام دهد که البته این موضوع باید جبران شود. قطعا با واگذاری 
نیروگاه ها به بخش خصوصی وضعیت بهتر خواهد شد مشروط بر آنکه از افراد 
مجرب بهره برده ش��ود.« اینها سخنان مدیری است که سال ها سابقه حضور 
و فعالی��ت را در صنع��ت برق ای��ران دارد و همین تجربه غنی هم هس��ت که 
دی��دی اینچنین راهبردی را به وی داده اس��ت؛ دیدی که نگاهی کوتاه مدت 
نداش��ته و همواره و در همه حال منافع بلند مدت کش��ور و شرکت های فعال 
بخش خصوصی را مدنظر دارد. »محمدعلی ریاضی«، مدیر عامل شرکت مولد 
نیروگاهی تجارت فارس، مدیری است که در گفت وگوی پیش رو، پاسخگوی 
پرسش هایی ش��ده که از دل دغدغه های فعاالن بخش خصوصی صنعت برق 

ایران بر آمده است؛ این گفت وگو را در ادامه می خوانید...

حمیدرضا محمدی
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1530 متر اس��ت. این نی��روگاه از 6 واحد 
گازی GEF9 هر کدام به ظرفیت 123/4 
مگاوات قدرت اس��می در ش��رایط ISO و 
سه واحد بخاری هرکدام به ظرفیت 98/3 
مگاوات قدرت اس��می و جمعًا 9 واحد )6 
واح��د گازی و 3 واحد بخاری( به ظرفیت 
1035 مگاوات قدرت اس��می در ش��رایط 

ISO تشکیل شده است. 
میانگی��ن ق��درت عمل��ی نی��روگاه در 
سال های اخیر با توجه به ضریب تأثیر سال 
ساخت نیروگاه و ضریب پیری در تابستان ها 
729 مگاوات و در زمستان ها 852 مگاوات 
و میانگین قدرت عملی نی��روگاه در طول 
سال 793 مگاوات است، بخش گاز نیروگاه 
با 6 واحد گاز )GEF9( در خالل سال های 
1374 ت��ا 1376 م��ورد بهره ب��رداری قرار 
گرفته ان��د و بخش بخار نیروگاه )س��اخت 
زیمنس و دوس��ان کره جنوبی( در س��ال 
1381 وارد م��دار بهره ب��رداری ش��ده اند. 
این نی��روگاه از نظر آمادگی- تولید انرژی-
راندمان-خروج��ی اضط��راری و س��ایر 
شاخص هایی که مبنای قضاوت در صنعت 
برق اس��ت. در ش��مار نیروگاه های تراز اول 

ایران به حساب می آید.
 ما در سال 1393 برای انجام تعمیرات 
اساس��ی واحده��ای نی��روگاه و تعمیرات 
واحدهای گازی پس از 144000 س��اعت 
کار معادل که روتور توربین بایستی تحت 
تعمیرات اساس��ی خاصی قرار گیرد با نام 
)Rotor Integrated( )RI( اختص��اری
اقدام کردیم. و هم اکنون دو واحد گازی ما 
بهه م��راه یک واحد بخاری تحت انجام این 
تعمیرات اساس��ی قرار دارد و در سال های 
1394 و 1395 نیز بلوک هایی ش��امل سه 
واحد دیگر را تعمیر اساس��ی خواهیم کرد 

)هر سال یک بلوک 3 واحدی(.
نقش بخش خصوص�ی در تولید  ■

برق ایران امروز در چه سطحی قرار 
دارد؟ در واقع پرسش این است که 
بخش خصوصی چه میزان از تولید 

برق کشور را برعهده دارد؟

ب��ا توج��ه ب��ه خصوصی س��ازی هایی 
که در دو، س��ه س��ال گذش��ته انجام شده 
درص��د تامی��ن ان��رژی در نیروگاه ه��ای 
بخش خصوص��ی افزایش یافت��ه و اکنون 
بخش خصوص��ی نق��ش قاب��ل توجهی در 
تولید برق ایفا می کند و نکته مهم هم این 
اس��ت که این نیروگاه ها بخشی از وظایفی 
را که قبال بر عهده دولت گذاش��ته ش��ده 
بود انجام می دهند. استنباط من به عنوان 
یک کارش��ناس که قبال در دولت مشغول 
بودم و مجموعه را نسبتا دقیق می شناسم، 
این اس��ت که بعد از واگذاری این عرصه به 
بخش خصوصی، وضعی��ت آن به مراتب از 
گذش��ته که صرفا دولتی بوده، بهتر ش��ده 
است. زیرا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ 
بای��د 50-60 نی��روگاه را اداره کند و با آن 
توان و ظرفیت نمی تواند مانند ما که تمام 
هّم و غم مان یک نیروگاه اس��ت، فعالیت 
کند. تمام سعی مان این است این نیروگاه 
را به بهترین وج��ه موجود اداره کنیم چرا 
که حکم تمام هستی مان را دارد. اگر تمام 
نیروگاه های بخش خصوصی، این مفاهیم 
مشترک را داشته باش��ند، شرایط بهتری 
نسبت به گذشته داشته و عمرشان بیشتر 
خواهد شد. ناگفته نماند که اداره کنندگان 
ای��ن نیروگاه ه��ا در قب��ال خدم��ت خود، 
خواس��ته هایی دارند. در واق��ع اگر همین 
هزینه ف��روش برقی که بر طب��ق قرارداد 
ف��ی مابین پرداخت نش��ود، اگرچه ممکن 
است مدتی با پتانسیل و سرعت اولیه خود 
را نظیر گذش��ته ادامه ده��د ولی اگر زمان 
بگذرد و طلب ها و هزینه ها پرداخت نشود و 
مطابق آنچه هزینه می کنند درآمد نداشته 
باش��ند، افق نگهداری، تعمیرات و روی پا 

ماندن نیروگاه ها کم رنگ تر می شود. 
چند درص�د تولید ب�رق ایران  ■

در حوزه ه�ای مختل�ف توس�ط 
بخش خصوصی صورت می گیرد؟

بخش قابل مالحظه ای از قدرت شبکه 
برق ایران توس��ط بخش خصوصی تأمین 

می شود که بیش از50درصد است.
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تامین مالی س�رمایه پروژه های  ■
تأمین برق، چگونه صورت می گیرد 
و چه مواردی در این خصوص باید 

رعایت شود؟
نیروگاه سیکل ترکیبی فارس درمقابل 

طلبی ک��ه بانک تجارت از دولت داش��ت، 
به خاط��ر رّد ِدین و مع��ادل طلب بانک از 
دولت، به بانک تجارت واگذار ش��ده است، 
ولی بعضی از نیروگاه های بخش خصوصی 
که سازمان خصوصی سازی روی آن نظارت 
دارند، ابتدا درصدی را پیش پرداخت داده 
و از محل درآمد، اقس��اط خود را پرداخت 

می کند.
چگونه می توان دولت و مجلس  ■

را مل�زم به پرداخت بدهی دولت و 
شرکت های دولتی به نیروگاه های 
خصوصی کرد؟ آیا این کار از طریق 

بودجه میسر است؟
اولین مس��ئله ای که بای��د به آن توجه 
ش��ود، افزایش نرخ برق اس��ت. در واقع از 
سال 1384 به بعد، نرخ برق ثابت مانده یا 
درصد کمی افزایش داشته است در حالی 
که بقیه خدماتی که در اختیار مردم قرار 
می گیرد، به س��رعت و مطابق تورم باال 
رفته اما ب��رق و بعضی خدمات دیگر 
مانند بنزین، رشد بسیار کمی داشته 
و مطاب��ق تورم افزای��ش نیافته اند. 
پس اگر دول��ت می خواهد پویایی 
این سیستم را حفظ کند، باید نرخی 
برای برق معین شود که قابلیت رقابت 
را با سایر بخش ها داشته باشد. نمی توان 
خدمات��ی مانن��د تأمین م��واد غذایی و 
اس��تفاده از خودرو را ب��ه نرخ های باال 
و تحت تاثی��ر افزای��ش دالر بپردازیم 
اما در مقابل خدم��ات زیربنایی مانند 
برق ثابت نگه داشته شود یا خیلی کم 

افزایش یابد. چون مجموعه خدمات شامل 
حق��وق و دس��تمزد، خرید کاال و وس��ایل 
اس��ت که با هزینه های آنها به روز پرداخت 
می ش��ود؛ مثال غذای پرس��نِل نیروگاه هر 
پرس 3 ه��زار تومان��ی به 6 ه��زار تومان 
رس��یده است نرخ حمل و نقل3 برابر شده 
یا س��ایر خدمات متعدد که زیربنای اداره 
نیروگاه اس��ت باال رفت��ه و باید هماهنگی 
بین نرخ ها برقرار شود که اگر چنین نشود 
مش��کالت، روزبه روز در صنعت برق اضافه 
می ش��ود. پس باید دولت از طریق بودجه 
و با تصوی��ب مجلس، افزایش منطقی نرخ 
ب��رق را انجام دهد تا ب��ه وزارت نیرو اجازه 
افزایش نرخ داده ش��ود. از سوی دیگر باید 
بخشی از افزایش نرخ، به پرداخت بدهی ها 
تخصی��ص یاب��د و در بودجه دیده ش��ود. 
اگر دولت چن��د هزار میلیارد تومان بدهی 
دارد و ای��ن بده��ی از طری��ق افزایش نرخ 
پرداخت و متعادل ش��ود، بخش خصوصی 
توانی برای ادامه مسیر خود خواهد داشت. 
بدین ترتیب بودجه، گره بدهی های دولت 
را باز خواهد ک��رد. دیرکرد بدهی ها روش 
منطقی نیس��ت و دولت باید بابت دیرکرِد 
پرداخ��ت آنها، جریمه تاخیر بپ��ردازد. در 
همین شرکت طلب هایی است که از سال 
90 و 91 باقیمان��ده ولی به نرخ همان روز 
ثابت مانده و البته این روش درستی نیست 
که هم پول پرداخت نشود و هم اینکه بابت 
تاخیر، جریمه ای داده نش��ود. در کنار آن، 
باید دولت متعهد ش��ود معوقه ها را همراه 
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ب��ا جریمه تاخی��ر بپردازد و اگ��ر بداند که 
دیرکرِد پرداخت دیون، دائم التزاید خواهد 
شد، انگیزه ای خواهد داشت تا بدهی هایش 
را بپردازد ولی اکنون چون نرخ ثابت است، 
چندان مسئله ای از بابت بدهی های انباشته 

شده خود ندارد.
ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چه  ■

نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
و حتی خاموشی های ناگزیری دارد 
که در آین�ده نزدیک - و حتی در 

سال آینده- رخ خواهد داد؟
ما در کش��ورمان همیشه خاموشی ها را 
به لحاظ اینکه توقف ارائه خدمت در زمینه 
یک امر عام المنفعه اس��ت خط قرمز خود 
می دانستیم و با عدم پرداخت پول مسائل 
را گره نزده ایم. یعنی سعی کردیم تا آخرین 
نفس، برق را برسانیم و علی رغم اینکه فشار 
بس��یاری بر ما وارد می آی��د و در اصطالح 
می خواهیم دادخواه��ی کنیم، باز هم فکر 
نمی کنم وجدان ما اج��ازه دهد که چنین 
شود ؛ مگر اینکه از حیطه کنترل ما خارج 
ش��ود و مثال قطعه یدکی نداش��ته باشیم. 
هرچند تا امروز همه ش��رکت کنندگان در 
ای��ن عرصه، هیچ گاه خاموش��ی را ش��اهد 

نموده اند که ناشی از قصور آنها باشد..

یکی از مش�کالت نیروگاه های  ■
خصوص�ی، دس�ت ب�ه گریب�ان 
بودنشان با سازمان خصوصی سازی 
و س�ازمان امور مالیاتی اس�ت. به 
زعم ش�ما چگون�ه می ت�وان این 

مشکل را حال کرد؟
ما با س��ازمان خصوصی سازی مشکلی 
نداریم. حدود 0/4 درصد س��هام ش��رکت، 
با توجه به محدودیت س��قف سهام، حدود 
20 میلیون تومان برای هر نفر از پرس��نِل 
232 نفره نیروگاه واگذار شده و در قرارداد 
واگذاری پیش بینی شده که به 232 سهام 
واگذار شود و ما جز این عدد، چیز دیگری 
در اینج��ا نداری��م. در قبال س��ازمان امور 
مالیاتی، ما هم مانند تمام مودیان مالیاتی 
باید مالیات بپردازیم. دولت از طریق شرکت 
مدیریت برق ش��بکه، صورت های مالی ما 
را برای س��ازمان امور مالیاتی می فرستد تا 
مالیات تکلیفی برایمان درنظر گرفته شود 
ک��ه البته ما هم از ط��رق مختلف در حال 

تامین پرداخت اقساط آن هستیم.
چش�م انداز آینده نیروگاه های  ■

بخش خصوص�ی را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

بنظ��ر م��ن افق آینده روش��ن اس��ت؛ 

وضعیت اینگون��ه ادامه پیدا نخواهد کرد و 
ش��رایط دگرگون ش��ده و دولت به نتیجه 
عملی خواهد رسید. به همین علت در سال 
یا سال های آینده شاهد تغییراتی خواهیم 
بود. به باور من از اساس واگذاری نیروگاه ها 
به بخش خصوصی کار درستی بوده است. 
دولت می خواهد وظایفش را درست انجام 
ده��د و به خاطر نبود نقدینگ��ی و تحریم 
نتوانس��ته این امر را به درستی انجام دهد 
که البته این موضوع باید جبران شود. قطعا 
با واگذاری نیروگاه ه��ا به بخش خصوصی 
وضعیت بهتر خواهد شد مشروط بر آنکه از 

افراد مجرب بهره برده شود.
و سخن آخر... ■
از سندیکا تش��کر می کنم که زبان  □

گوی��ای این بخش اس��ت. بای��د به همین 
ش��کل و اتحادی که ب��وده، فعالیت ها در 
س��ندیکا ادام��ه یاب��د و پیگیری های الزم 
انجام شود تا شرایط بهتری بر نیروگاه های 
بخش خصوص��ی حاکم ش��ود. حتی امید 
است که نیروگاه های دیگری نیز به تعداد 
فعلی اضافه ش��ود تا دوام و اس��تحکام این 

مجموعه نیز افزایش یابد.
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2-4- تش�ریح كاركرد موسسات  ■
رگوالتوري

به منظور تش��ریح بیشتر، در اینجا به 
بررس��ي یك نوع از موسسات رگوالتوري 
)موسس��ات رگوالت��وري یوتیلیت��ي ی��ا 
کمیس��یون هاي رگوالت��وري( در امریكا 

مي پردازیم. 

2-4-1- كمیس�یون رگوالت�وري  ■
یوتیلیتي ها

این كمیسیون ها قدرت اجرایي خود 
را از ی��ك قانون خاص )مثال در امریكا از 
قان��ون نظارت بر ش��رکت هاي همگاني( 

نظام رگوالتوري
نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملي

كس��ب مي كنند که در مجل��س ملي یا 
ایالت��ي مربوطه به تصویب مي رس��د )در 
کش��ورهاي داراي سیس��تم فدرال نظیر 
کانادا و ایاالت متحده عالوه بر کمیسیون 
رگوالتوري ملي، هر ایالت یک کمیسیون 
رگوالتوري ایالتي مخصوص به خود دارد 
ک��ه بر ش��رکت هاي فع��ال در آن ایالت 

نظارت مي كند(.
ای��ن کمیس��یون ها در  س��اختار 
کش��ورهاي مختلف متفاوت است. اما در 
بیشتر ایاالت ش��مال آمریکا این ساختار 
ش��امل مدی��ر عام��ل، چند کمیس��یونر 
)ک��ه بیش��تر آنها اف��رادي باتجرب��ه و با 

تخصص ه��اي مختلف در ام��ور قضایي، 
اقتصاد، امور مالي یا حسابداري هستند( 
و در نهایت کارشناسان کمیسیون است.

کمیس��یونرها ممکن اس��ت توس��ط 
دول��ت یا مدیرعامل منتس��ب از س��وي 
دولت منس��وب ش��وند. با ای��ن حال در 
بعضي حوزه هاي قضایي، کمیس��یونرها 
باید با راي گیري انتخاب ش��وند. با وجود 
انتخاب این کمیس��یونرها توس��ط دولت 
)به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم(، این 
اف��راد در اج��راي قان��ون مس��تقل عمل 
مي کنن��د و کارمند دولت نیز محس��وب 

نمي شوند. 

نویسندگان: ایرج مهرآزما، روزبه مهرآزما، غالمعلي نجفي

قسمت دوم

مقاله
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2-4-2- فرآین�د و كارك�رد  ■
كمیسیون ها

1- اج�راي قوانی�ن، نظ�ارت و 
پیگی�ري تصمیم�ات کمیس�یون: 
کارشناس��ان کمیس��یون معموال وظیفه 
بررس��ي س��الیانه ی��ا فصل��ي عملک��رد 
ش��رکت ها و چگونگي تطبی��ق آنها را با 
تصمیمات کمیسیون نیز بر عهده دارند. 

2- تجزیه و تحلیل درخواست نامه هاي 
شرکت ها براي تغییر تعرفه هاي سالیانه: 
کارشناسان کمیس��یون موظف به آنالیز 
درخواس��ت نامه هاي ش��رکت ها هستند. 
ای��ن وظیفه بای��د به ص��ورت بي طرفانه 
ب��راي  ب��راي روش��ن کردن پرون��ده  و 
کمیس��یونرها، که تصمیم گی��ران نهایي 
هستند، انجام پذیرد. بیشتر كارشناسان 
در ام��ور مال��ي و حس��ابداري، اقتصاد یا 
مهندس��ي، متخصص هستند. در صورت 
ل��زوم، مي ت��وان از نظ��رات و خدم��ات 
کارشناسان خبره خارج از کمیسیون نیز 

استفاده کرد. 
3- برگ�زاري جلس�ه دادرس�ي: 
بررس��ي پرونده ها و درخواست نامه هاي 
ش��رکت هاي یوتیلیتي در فض��اي نیمه 
دادگاه��ي و در م��واردي توس��ط وکال و 
کارشناس��ان حقوق��ي برگزار مي ش��ود. 
دادرس��ي مي توان��د ب��ه ص��ورت کتبي 
ی��ا ش��فاهي برگ��زار ش��ود و در نهایت 
كمیس��یونرها تصمیمات الزم را در مورد 
تعرفه ه��ا یا موضوع مورد بررس��ي اتخاذ 

مي کنند. 
در  4- رس�یدگي ب�ه ش�كایات: 
صورت وجود شکایات از طرف مشتریان، 
کارشناسان کمیسیون باید آنها را بررسي 
ک��رده و در ص��ورت لزوم به کمیس��یون 

ارجاع دهند. 

2-4-3- محدوده قدرت کمیسیون ■
همانگون��ه ک��ه پیش��تر اعالم ش��د، 
کمیسیون هاي رگوالتوري طبق معمول، 
قدرت خود را از قان��ون مربوطه )نظارت 

ب��ر صنایع و خدم��ات عمومي( كس��ب 
مي کنن��د. تصمیم��ات این کمیس��یون 
الزم االجراس��ت، از این رو، ش��رکت هاي 
یوتیلتي مي توانند در صورت غیرعادالنه 
بودن تصمیم کمیس��یون ی��ا فراتر رفتن 
از ح��دود اختیارات قانوني، موضوع را در 
دادگاه تجدید نظر حوزه قضایي مربوطه 

مطرح کنند. 
دادگاه هاي تجدید نظر به طور معمول 
وارد مباح��ث فني نش��ده و پرونده هاي 
ارجاع��ي را تنها به لح��اظ اجراي عدالت 
در فرایند تصمیم گیري و رعایت درست 
قان��ون توس��ط کمیس��یون در محدوده 

اختیارات قانوني بررسي مي کنند. 
الزم ب��ه یادآوري اس��ت که در بعضي 
کش��ورها و ای��االت، دول��ت مي تواند با 
صدور دستور حکومتي، پروژه هاي خاص 
را از فرایند تایید کمیس��یون رگوالتوري 

مس��تثني سازد. این اس��تثنا، به ویژه در 
شرکت هاي یوتیلیتي که سهامدار اصلي 

آنها دولت است، بیشتر اِعمال مي شود.
افزون ب��ر این، در بعض��ي حوزه هاي 
قضای��ي، قان��ون اج��ازه مي ده��د 
آنه��ا  یوتیلیتي های��ي ک��ه مش��تریان 
خودشان مالک و س��هامدار آنها هستند 
از حیطه نظارت کمیسیون اجرایي خارج 
شوند )به عنوان مثال، یك شرکت توزیع 
برق که در تملک ش��هرداري است، براي 
تامین برق عمومي و معابر شهر مشمول 

نظارت كمیسیون نیست(.

2-4-4- وظایف کمیسیون ■
ب��راي  کمیس��یون هاي رگوالت��وري 
دس��تیابي به اهداف قانوني تعیین شده، 
وظای��ف متفاوتي را در دس��تور کار خود 

قرار مي دهند. این وظایف عبارتند از:
ی�ك- تعیی�ن درآمد م�ورد نیاز 
یوتیلیت�ي: کلیدي تری��ن وظیف��ه 
کمیس��یون رگوالت��وري، بررس��ي 
درخواس��ت نامه مرب��وط ب��ه تعرف��ه یا 
درآم��د مورد نیاز یوتیلتي اس��ت. فرایند 
بررس��ي درآمد مورد نیاز ش��امل بررسي 
هزینه هاي ارائه خدمات یوتیلیتي و تایید 
تعرفه هاي مناس��ب مربوط براي پوشش 
این هزینه هاست. در بخش هاي آتي این 
گزارش، این کارکرد کمیسیون به صورت 

مفصل تر بررسي خواهد شد.
دو- تعیی�ن پرتف�وي )س�بد( 
عرض�ه انرژي: بعضي از کمیس��یون ها، 
شرکت هاي یوتیلیتي را ملزم به استفاده 
از اس��تانداردهاي خ��اص ب��راي پرتفوي 
ان��رژي مي کنند، که طب��ق آن درصدي 
از نی��از انرژي آنه��ا بای��د از منابع انرژي 
انرژي هاي تجدیدپذیر(  مش��خص )مثل 
تامین ش��ود. بعضي از کمیس��یون ها هم 
یوتیلیتي ه��ا را موظ��ف به تهی��ه و ارائه 
برنامه ه��اي بلندمدت��ي مي کنند که در 
آن برنامه سال هاي آینده یوتیلیتي براي 
س��رمایه گذاري در پروژه ه��اي کارآی��ي 

بررس��ي پرونده ه��ا و 
درخواس��ت نامه ه��اي 
شرکت هاي یوتیلیتي در 
فض�اي نیم�ه دادگاهي و 
در م�واردي توس�ط وکال 
و کارشناس�ان حقوق�ي 
برگزار مي شود. دادرسي 
مي تواند به صورت کتبي 
یا ش�فاهي برگزار شود و 
در نهای�ت كمیس�یونرها 
تصمیم���ات الزم را در 
مورد تعرفه ها یا موضوع 
مورد بررس��ي اتخ��اذ 

مي کنند
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انرژي، اصالح تكنولوژي ها، رفع مشكالت 
مرب��وط به بازده كم و تلف��ات در تولید و 
انتقال و توزیع مورد تحلیل قرار مي گیرد. 
س�ه- صدور مجوز ساخت و ساز: 
ش��رکت هاي یوتیلیت��ي طب��ق معمول، 
متعهد هستند كه پیش از شروع ساخت 
و س��از و اج��راي پروژه ه��اي ب��زرگ از 
کمیس��یون رگوالت��وري مج��وز بگیرند. 
درخواس��ت صدور این مجوز دربرگیرنده 
اطالعات��ي نظیر دالیل اجرا، نقش��ه هاي 
مهندس��ي اولیه، هزینه ه��اي پیش بیني 
شده و میزان اثر مالي پروژه بر مشتریان 

کنوني و غیره است. 
چه�ار- آزم�ون مش�روعیت 
هزینه ه�ا: پ��س از تکمی��ل پروژه ه��ا، 
کمیس��یون رگوالتوري مي تواند برحسب 
نیاز، فرایندي را براي بررس��ي هزینه هاي 
پ��روژه در نظ��ر گی��رد ت��ا بدین وس��یله 
اطمینان حاصل کند که پروژه پایان یافته 
با مشخصات تاییدشده در مجوز ساخت و 
س��از مطابقت داشته و هزینه هاي اجرایي 
آن )هزینه اعالم ش��ده از طرف ش��ركت 
مربوطه( قابل قبول اس��ت. این فرآیند به 

"آزمون مشروعیت"معروف است.
پن�ج- کارآیي ان�رژي: یکي دیگر 
از وظای��ف کمیس��ون ها، در نظ��ارت بر 
برنامه ه��اي کارآی��ي ان��رژي و مدیریت 
تقاضا خالصه مي ش��ود. کمیسیون طبق 
معمول، محدوده پوش��ش این برنامه ها و 
بودجه مربوط را تایید کرده و بر چگونگي 
تخصیص هزینه هاي مربوط به گروه هاي 

مختلف مشتریان نظارت دارد.
ش�ش- ص�دور اوراق به�ادار: 
ش��رکت هاي یوتیلیتي براي تامین مالي 
پروژه هاي خود ممكن اس��ت اوراق بهادار 
)ب��ه صورت س��هام یا وام بانکي( منتش��ر 
کنند. کمیس��یون هاي نظارتي موظفند با 
بررس��ي فرآیند صدور این اوراق اطمینان 
یابن��د ک��ه ش��رایط ص��دور اوراق بهادار 
مناس��ب بوده و ش��رکت ها بی��ش از حد 
بدهكار نمي ش��وند. ادغام یا مالکیت یك 

یوتیلیتي ب��ا یوتیلیتي ه��اي دیگر نیز به 
نوعي صدور اوراق بهادار نیاز دارد كه باید 

به تایید کمیسیون نظارتي برسد. 
هف�ت- نظ�ارت بر ش�رکت هاي 
وابس�ته ب�ه یوتیلیت�ي: بعض��ي از 
ش��رکت هاي یوتیلیت��ي ب��زرگ داراي 
ش��رکت هاي زیرمجموع��ه اي هس��تند 
ک��ه در صنایع رقابتي فعالی��ت دارند )به 
عنوان مثال، ش��رکت توزیع برق سهامدار 
اصلي شرکت س��اختماني نیز هست(. در 
این ش��رایط، کمیس��یون نظارتي وظیفه 
دارد اطمین��ان حاص��ل کند که ش��رکت 
یوتیلیت��ي از قدرت انحص��اري خود براي 
کمک نامش��روع ی��ا کاه��ش هزینه هاي 
شرکت هاي وابسته، سوءاستفاده نمي کند 
)در صورت اس��تفاده ش��رکت وابس��ته از 
کارشناسان یوتیلیتي، شرکت وابسته ملزم 
به پرداخ��ت هزینه ه��اي مربوطه به نفع 

مش��تریان یوتیلیتي خواهد ش��د(. اصول 
مربوط ب��ه مدیریت رابطه میان یوتیلیتي 
و ش��رکت هاي وابس��ته >اصول رفتاري و 

قیمت گذاري انتقال< نامیده مي شود.
هش�ت- اس�تاندارد و کیفی�ت 
خدم�ات: در بعض��ي از كمیس��یون ها 
بر اس��اس اختیارات قانوني، کمیس��یون، 
اس��تانداردهایي را تعریف ک��رده و از آنها 
براي بررس��ي و تجزی��ه و تحلیل کیفیت 
خدم��ات یوتیلیتي اس��تفاده مي کند. این 
اس��تانداردها طب��ق معم��ول ب��ه صورت 
مستقیم با تجربه مصرف کنندگان خدمات، 
مرتبط است. براي مثال، در خصوص برق 
مواردي نظی��ر دفعات و مدت قطعي برق، 
دق��ت در خواندن کنت��ور و قبوض صادر 
شده، درصد تماس هاي فوریتي پاسخ داده 
شده بر حسب بازه زماني مشخص و نظایر 

اینها را در بر مي گیرند. 

2-4-5- استقالل مالي كمیسیون ها ■
كمیس��یون ها از نظ��ر مالي مس��تقل 
هس��تند، یعني نحوه تامی��ن منابع مالي 
آنها به نحوي است كه اعضا به هیچ وجه 
احس��اس وابستگي به سازمان یا سیستم 
خاصي را ندارند. به عبارت دیگر، بیش��تر 
هزینه ه��اي این کمیس��یون ها از طریق 
شركت ها و صنایع مربوطه یا مراجعین یا 
مصرف کنندگان تامین مي ش��ود و منابع 
دولتي یا مالیاتي نقش کمرنگي در تامین 

هزینه هاي این کمیسیون ها دارد.

2-5- نقش س�ازمان هاي مدافع  ■
مصرف کننده در فرآیند رگوالتوري

همان گون��ه ك��ه اعالم ش��د، در روند 
دادرسي و بررسي درخواست شرکت هاي 
یوتیلیتي، کارشناس��ان کمیسیون، طبق 
معمول باید به طور كامال بي طرفانه عمل 
کنند. در مقابل، روند دادرسي براي سایر 
ذي نفع��ان باز ب��وده و آنه��ا مي توانند از 
درخواست شرکت جانبداري کرده یا آن 

را به شدت مورد انتقاد قرار بدهند. 

در رون�د دادرس���ي و 
بررس���ي درخواس��ت 
ش�رکت هاي یوتیلیت�ي، 
کارشناس�ان کمیسیون، 
طب�ق معمول باید به طور 
كام�ال بي طرفان�ه عم�ل 
کنن�د. در مقاب�ل، رون�د 
دادرس��ي براي س��ایر 
ذي نفع�ان باز بوده و آنها 
مي توانند از درخواس�ت 
ش�رکت جانبداري کرده 
ی�ا آن را به ش�دت مورد 

انتقاد قرار بدهند
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گروه ه��اي مداف��ع مصرف کنن��ده 
مي توانن��د از ش��رکت ها در م��ورد 
درخواس��ت آنها س��وال کرده یا مدارک 
کارشناس��ي مخال��ف با نظرات ش��رکت 
یوتیلیت��ي را به کمیس��یون رگوالتوري 
ارائ��ه دهند. بس��یاري از ای��ن گروه هاي 
مدافع مص��رف كنندگان بر اس��اس نوع 
مصرف کنن��ده تعری��ف مي ش��وند. ب��ه 
عن��وان مث��ال، طبق معم��ول گروه هاي 
اتحادیه هاي  مصرف کنندگان صنعت��ي، 
کارگ��ري، مصرف کنن��دگان تج��اري 
ی��ا مصرف کنن��دگان خانگ��ي همگ��ي 
نماین��دگان خ��ود را داش��ته و بودج��ه 
مخت��ص ب��ه خ��ود را در اختی��ار دارند 
)هزینه ه��اي این گروه ها پ��س از تایید 
کمیسیون به درآمد مورد یوتیلیتي اضافه 
مي شود تا براس��اس آن، مبلغ مورد نظر 
از مصرف کنندگان دریافت شود(. شایان 
ذکر اس��ت که ای��ن گروه ه��ا مي توانند 
مواضع مش��ترک یا بسیار متفاوتي با هم 

داشته باشند. 

بخش سوم- محاسبات مالي توسط 
رگوالتوري ها

3-1- تعیین درآمد مورد نیاز یوتیلیتي ■
درآم��د م��ورد نی��از ب��ه می��زان کل 
درآمدي گفته مي شود که یوتیلیتي براي 

ارائ��ه خدمات خود ب��ه آن احتیاج دارد. 
این درآمد باید به گونه اي محاسبه شود 
که س��هامداران ش��رکت از فرصت قابل 
قبولي براي کس��ب نرخ برگشت سرمایه 
بر اس��اس می��زان كل درآمد ی��ا تعرفه 
تاییدش��ده توسط کمیس��یون برخوردار 
باشند. فرمول ساده شده محاسبه درآمد 

مورد نیاز به قرار زیر است:
مالی��ات + اس��تهالک + هزینه ه��اي 
عملی��ات و نگه��داري + )ن��رخ برگش��ت 
سرمایه × ارزش دارایي( = درآمد مورد نیاز

3-1-1- مفهوم سال مرجع ■
درک مفهوم سال مرجع یا سال آزمون 
ب��راي تعیین درآمد مورد نی��از یوتیلیتي 
الزامي است. نخستین مرحله براي تعیین 
هزینه هاي سالیانه یک یوتیلیتي، انتخاب 
س��ال مرج��ع )پایه( اس��ت، ک��ه تمامي 
محاس��بات براي آن سال انجام مي گردد. 
درآم��د مورد نیاز یوتیلیت��ي )که در واقع 
مساوي هزینه عرضه خدمات است( باید 
بر اساس سال مرجع )سال جاري( یا سال 
مرجع آینده محاس��به ش��ود. براي مثال، 
فرض كنید که در س��ال 1394 هس��تید 
و مي خواهی��د درآمد مورد نیاز یوتیلیتي 
را براي س��ال 1395 تعیین نمایید. براي 
انج��ام ای��ن مه��م مي ت��وان از داده هاي 

مربوط ب��ه س��ال 1393 )ب��ا اصالحات 
م��ورد نیاز( یا از پیش بین��ي هزینه ها در 
س��ال 1395 اس��تفاده كرد. در اصل، در 
کش��ورهاي با تورم باال، اس��تفاده از سال 
مرجع دش��وار خواهد بود زیرا هزینه هاي 
واقعي ش��رکت مي تواند بس��یار باالتر از 
س��ال قبل از آن باشد. در مقابل، استفاده 
از سال مرجع بر اس��اس داده هاي آینده 

نیز مشکالت خاص خود را دارد. 

3-1-2- ارزش دارایي ها )پایه نرخ( ■
ن��رخ پای��ه ی��ا ارزش خال��ص 
دارایي ه��ا، از حاصل جم��ع ارزش تمام 
س��رمایه گذاري هاي انجام ش��ده توسط 
شركت یوتیلیتي براي عرضه خدمات به 
مشتریان )شامل ارزش دارایي هایي نظیر 
نرم افزارها، س��اختمان ها، کمپروس��رها، 
لوله ها و...(، با كس��ر اس��تهالک از آن به 
دس��ت مي آی��د. ش��ركت یوتیلیتي تنها 
زمان��ي مي تواند س��رمایه گذاري جدید 
خود را براي تعیین تعرفه خدمات به پایه 
نرخ بیفزاید که پروژه، پایان یافته و آماده 
بهره برداري باشد. با وجود این، در طول 
مدت زمان س��اخت، کمیسیون مي تواند 

ب��ه ش��ركت یوتیلیت��ي 
اج��ازه دهد ت��ا هزینه هاي 



س��رمایه گذاري هاي جدی��د خ��ود را از 
طریق اخذ کمک هزینه براي وجوه مورد 

استفاده در ساخت و ساز تامین کند. 
فرمول زیر چگونگي محاس��به س��اده 
شده پایه نرخ را براي تعیین درآمد مورد 

نیاز نمایش مي دهد:
ارزش خال��ص دارایي ها = اس��تهالک 
تجمی��ع ش��ده - ارزش کل دارایي ها به 

قیمت اولیه 
پای��ه ن��رخ = مالیات معوق��ه تجمیع 
ش��ده - کمک هزینه سرمایه به کار رفته 

+ ارزش خالص دارایي ها

3-1-3- نرخ برگش�ت س�رمایه  ■
)هزینه سرمایه(

هزینه س��رمایه در واقع همان هزینه 
فرصت��ي اس��ت ک��ه س��رمایه گذار براي 
س��رمایه گذاري در یوتیلیت��ي، خواه��ان 
آن اس��ت. تعیین نرخ برگش��ت س��رمایه 
ب��راي س��هامداران ش��ركت یوتیلیت��ي 
یک��ي از مهم ترین و دش��وارترین وظایف 
کمیس��یون هاي نظارتي است )دشواري 
محاس��به هزینه سرمایه به قابل محاسبه 
نبودن مستقیم این نرخ برمي گردد(. این 
نرخ معموال از نرخ میانگین بازار س��رمایه 
پایین ت��ر اس��ت )به دلیل ریس��ک کمتر 
ش��رکت هاي یوتیلیتي در داشتن درآمد 
مس��تمر و مش��خص(، ولي باید به اندازه 
کافي باال باش��د ت��ا یوتیلیت��ي مورد نظر 
توانایي جذب سرمایه هاي جدید را داشته 

باشد.
فرآیند تعیین نرخ برگش��ت سرمایه، 
تعیین نرخ برگشت سرمایه به سهامداران 
)س��هام ع��ادي و ترجیحي(، ن��رخ بهره 
وام درازم��دت ی��ا کوتاه مدت و نس��بت 
وام )ق��رض( ب��ه س��هام را دربرمي گیرد. 
نرخ بهره همیش��ه کمتر از نرخ برگش��ت 
س��رمایه به س��هامداران اس��ت، زیرا در 

صورت عدم پرداخت کامل بدهي ها، وام 
دهنده در اولویت بازپرداخت ش��رکت ها 
ق��رار دارد. همچنی��ن، به دلیل ریس��ک 
بیش��تر براي وام دهن��ده بلندمدت، بهره 
وام ه��اي بلندم��دت نیز از به��ره قرض 
کوتاه م��دت بیش��تر اس��ت. فرم��ول زیر 
چگونگي محاس��به ساده س��ازي ش��ده 
میانگین وزني هزینه س��رمایه را نش��ان 

مي دهد:
نسبت س��هام × نرخ برگشت سرمایه 
به س��هامداران + درصد ق��رض × بهره = 

هزینه سرمایه

3-2- تخصی�ص هزینه ه�ا میان  ■
گروه هاي مصرف کننده

پس از تعیین درآمد س��الیانه شركت 
یوتیلیت��ي، مرحله بعدي تعیین چگونگي 
تقس��یم ای��ن هزینه ه��ا بی��ن گروه هاي 
مختل��ف مش��تریان )مش��تریان خانگي، 
صنعتي، تجاري، کش��اورزي، و...( اس��ت. 
نحوه انجام این مهم بس��تگي به س��ابقه 
تاریخ��ي محاس��به تعرفه ه��اي مربوطه، 
شیوه حسابداري شرکت ها، سیاست هاي 
اجتماع��ي و حفاظت از محیط زیس��ت و 
بس��یاري موارد دیگ��ر دارد. با وجود این، 
ساختار محاسبه تعرفه ها که در اصطالح 
به آن آنالیز هزینه خدمات گفته مي شود، 

در بیشتر موارد به صورت زیر است:

3-2-1- تقس�یم هزینه ها میان  ■

کارکردهاي یوتیلیتي 
سیس��تم حس��ابداري در بیش��تر 
ب��ه گونه اي  ش��ركت هاي یوتیلیتي ه��ا 
طراح��ي ش��ده اس��ت ک��ه تمام��ي 
س��رمایه گذاري ها ب��ه تاسیس��ات و 
کارکرده��اي مختل��ف یوتیلیت��ي )مثل 
تولی��د، انتقال، توزیع، و...( تخصیص داده 
مي ش��ود. به عن��وان مثال، در سیس��تم 
حسابداري، مشخص خواهد شد که چقدر 
س��رمایه به بخش تولی��د، انتقال، ذخیره 
یا توزی��ع تعلق دارد. این تقس��یم بندي 
اولیه، کار تخصیص هزینه ها را به طبقات 
هزینه اي آس��ان تر مي کند. الزم به ذکر 
اس��ت که هزینه هاي عمومي بر اس��اس 
نس��بت هزینه هر یک از ای��ن کارکردها 
میان آنها یا نس��بت ساعات کار تخصیص 
داده ش��ده ب��راي ه��ر ی��ک از کارکردها 

تقسیم مي شود. 

3-2-2- تقس�یم هزینه ها میان  ■
طبقات هزینه اي 

در ای��ن مرحله، هزینه هاي اختصاص 
داده ش��ده براي هر کارکرد بر اساس نوع 
هزینه و اصل علت و معلولي هزینه میان 
طبقات هزینه اي تقس��یم مي شوند. سه 
دس��ته اصلي هزینه وج��ود دارند که هر 
یک به یک��ي از خصوصیات هزینه عرضه 
خدم��ات در یوتیلیتي مربوط مي ش��ود: 
>هزینه هاي مربوط به تعداد مش��تریان<، 
>هزین��ه مرب��وط ب��ه حداکث��ر تقاضا<، و 
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"هزینه هاي مربوط به انرژي مصرفي".
به عنوان مثال، هزینه هاي عرضه انرژي 
)مثال خرید گاز( به طبقه هزینه اي انرژي 
مصرف��ي تعل��ق دارد. هزینه ه��اي انتقال 
طبق معمول بیش��تر به طبق��ه هزینه اي 
حداکث��ر تقاضا تخصیص داده مي ش��ود 
)زیرا طراحي خطوط انتقال براي برآورده 
ک��ردن حداکث��ر تقاضا ص��ورت گرفته و 
مصرف کنندگان در صورت استفاده یا عدم 
استفاده باید هزینه هاي آمادگي سیستم 
ب��راي پاس��خگویي ب��ه نقط��ه اوج تقاضا 
را پرداخ��ت کنند( یا هزینه ه��اي توزیع 
می��ان طبقات هزینه اي پیک )اوج( تقاضا 
و مش��تري تقسیم مي ش��ود. هزینه هاي 
مربوط به اندازه گیري، بازاریابي و محاسبه 
و ارس��ال قب��وض نی��ز همگي ب��ه طبقه 
هزینه اي مربوط به مش��تریان تخصیص 

داده مي شود. 

3-2-3- تخصیص طبقات هزینه  ■
به گروه هاي مشتري 

پ��س از تقس��یم کل هزینه ه��ا میان 

تمامي طبقات هزینه اي، نوبت به تعیین 
فرآیند تخصیص این هزینه ها به گروه هاي 
مش��تریان )خانگ��ي، صنعت��ي، تجاري، 
و...( مي رس��د. روش ه��اي متفاوتي براي 
این کار توس��ط کمیس��یون هاي نظارتي 
مختلف انتخاب ش��ده است. به طور کلي، 
تخصی��ص هزینه ه��اي طبق��ه هزینه اي 
مربوط به مش��تري و انرژي مصرفي ساده 
تر اس��ت، زیرا تعداد مش��تریان و انرژي 
مصرفي در هر یک از گروه هاي مشتریان 
مش��خص و قابل اندازه گیري اس��ت. در 
ط��رف مقابل، تعیین تقاض��اي گروه هاي 
مختلف مشتریان دش��وار بوده و نیازمند 
تخمین پی��ک تقاضاي گروه هاي مختلف 

مشتریان است. 
دو روش اصل��ي تخصیص هزینه هاي 
مربوط به تقاضا، به پیک همزمان تقاضا و 
پیک غیرهمزمان تقاضا معروف هستند. 
در روش >پیک همزمان< نسبت تقاضاي 
هر یک از گروه هاي مش��تري به تقاضاي 
کل سیس��تم در زمان اوج تقاضا محاسبه 
ش��ده و از تخصیص هزینه ه��اي مربوط 
به تقاض��ا اس��تفاده می ش��ود. در روش 
>پیک تقاضاي غیرهمزمان< نسبت پیک 
تقاضاي گروه هاي مختلف مش��تریان به 
پیک تقاضاي کل محاس��به شده )بدون 
توجه ب��ه زمان پیک کل سیس��تم( و از 
اختص��اص هزینه هاي مرب��وط به تقاضا 

استفاده مي شود.

3-3- طراح�ي تعرف�ه ب�راي  ■
گروه هاي مشتریان

ب��ه روال معم��ول، آخری��ن مرحله از 
تعیی��ن تعرف��ه ش��رکت هاي یوتیلیتي، 
طراحي س��اختار ش��ارژ مربوط براي هر 
یک از گروه هاي مشتریان است. تعرفه ها 
میتوانن��د داراي ش��ارژ ثاب��ت، متغیر یا 
هر دو باش��ند. همچنی��ن، طراحي تعرفه 
مي تواند بر اساس فصل تغییر کرده یا در 
موارد پیش��رفته تر، بر اساس ساعات روز 

متغیر باشد. 
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ای��ن گ��زارش، طراح��ي  ادام��ه  در 
تعرفه ه��اي رای��ج در می��ان گروه ه��اي 
مشتریان به طور بس��یار خالصه توضیح 

داده مي شود.
3-3-1- طراحي تعرفه مشتریان  ■

خانگي
تعرفه مشتریان خانگي در اصل شامل 
یک نرخ ثابت )مانند ش��ارژ پایه یا شارژ 
مش��تري( و یک نرخ متغیر )مثال ش��ارژ 
بر اس��اس انرژي مصرفي( اس��ت. بخش 
متغیر ش��ارژ مي تواند به ص��ورت پله اي 
ب��ا مصرف انرژي، باالتر رفته یا با افزایش 
مص��رف کاهش یافته، یا ب��راي هر اندازه 
مص��رف، ثابت بماند )این امر بیش��تر به 
سیاس��ت هاي زیس��ت محیطي و عرضه 
و کنت��رل مصرف انرژي بس��تگي دارد(. 
تعرف��ه مش��تریان خانگي معموال ش��ارژ 
تقاض��ا ندارد. این موض��وع طبق معمول 
ناشي از عدم امکان اندازه گیري تقاضاي 
مش��تریان خانگي است. البته کنتورهاي 
هوش��مند راه حل��ي براي ان��دازه گیري 
تقاضاي مشتریان خانگي است. اما حتي 
در حوزه هاي خدماتي که داراي این نوع 
کنتورها هستند نیز به دلیل سیاست هاي 
عرضه و مصرف انرژي و همچنین دالیل 
تاریخي و تاثیر این ش��ارژ ثابت بر قبوض 

ماهان��ه مش��تریان خانگي، ب��ه خصوص 
مش��تریان کم درآمد با مصرف پایین، از 

شارژ تقاضا کمتر استفاده مي شود. 

3-3-2- طراح�ي تعرف�ه ب�راي  ■
مشتریان تجاري و صنعتي

مش��تریان صنعتي و تج��اري بزرگ، 
كنتورهاي پیشرفته تري در اختیار دارند 
که بر اس��اس آن مي توان عالوه بر شارژ 
مش��تري و انرژي مصرفي، شارژ تقاضا را 

نیز محاسبه کرد. 

3-3-3- طراحي تعرفه هاي خاص ■
تعرفه هاي همه مش��تریان بر اس��اس 
مدل هزینه خدمات نیست. به عنوان مثال، 
شرکت هاي توزیع مي توانند براي مشتریان 
صنعتي بس��یار بزرگ که در نزدیکي خط 
انتقال قرار گرفته و امکان دریافت مستقیم 
از ش��رکت انتقال با تعرفه هاي پایین تر را 
دارند، تخفیف خاص قائل ش��وند و تعرفه 
این گروه از مش��تریان را به نحوي طراحي 
نمایند که تمامي هزینه هاي اضافي و بخش 
کوچکي از هزینه هاي ثابت را در برگیرد )به 

این نوع تعرفه ها باي پس گفته مي شود(.

3-3-4- نسبت هزینه به درآمد  ■
و دامنه معقولیت 

طراحي تعرفه نهایي در بسیاري موارد 
بن��ا به دالیل تکنولوژیک، سیاس��ت هاي 
اجتماعي و زیس��ت محیط��ي دولت ها و 
بس��یاري از م��وارد دیگر، ب��ا هزینه هاي 
تخصیص داده ش��ده به مشتریان تطابق 
ندارد. به عنوان مثال، در گروه مشتریان 
خانگ��ي با وج��ود تخصی��ص درصدي از 
هزینه ها به طبق��ه هزینه اي تقاضا، هیچ 
ش��ارژ مجزایي براي تقاض��ا وجود ندارد 
و در عوض ش��ارژ انرژي مصرفي بیش��تر 
از هزینه هاي تخصیص داده ش��ده است. 
همچنین، نح��وه تخصی��ص هزینه هاي 
تقاض��ا نیز مي توان��د با توج��ه به روش 
انتخابي به ش��دت تغیی��ر کند. به همین 
جهت، در هیچ ش��ركت یوتیلیتي نسبت 
هزینه ه��ا ب��ه درآم��د ب��راي گروه هاي 
مختلف مش��تریان مساوي با یک نیست. 
ب��ا این ح��ال، تقس��یم هزینه ه��ا میان 
گروه هاي مشتریان بر اساس مدل هزینه 
خدمات، به کارشناسان کمک مي کند تا 
با بررسي نس��بت هزینه ها به درآمدهاي 
هر گروه، تعرفه هاي مناس��ب تري براي 

گروه هاي مختلف انتخاب نمایند. 
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در صنعت گاز، بازه پنج تا ده درصدي 
ب��ه عن��وان دامن��ه معقولیت ش��ناخته 
مي ش��ود، ب��ه این معن��ا که اگ��ر درآمد 
پیش بین��ي ش��ده بر اس��اس تعرفه هاي 
طراح��ي ش��ده براي ی��ک گ��روه )مثال 
خانگ��ي( تا ده درصد بیش��تر یا کمتر از 
هزینه هاي تخصیص داده ش��ده در مدل 
هزینه خدمات باش��د، تعرفه هاي مربوط 

به آن گروه مناسب فرض خواهند شد. 

3-3-5- طراح�ي تعرف�ه ب�راي  ■
شرکت هاي انتقال

طراحي تعرفه براي ش��رکت هایي که 
تنه��ا در انتقال ان��رژي فعالیت دارند )به 
عنوان مثال، یک شرکت انتقال نفت خام 
ی��ا گاز طبیعي( بعضا با س��اختار معرفي 
ش��ده باال تفاوت دارد. به عن��وان مثال، 
در ش��رکت هاي انتقال، تعداد مشتریان 
بسیار کمتر اس��ت، در نتیجه گروه بندي 
مشتریان ممکن است براساس معیارهاي 
انج��ام گی��رد. همچنی��ن،  متفاوت��ي 
طبقه بن��دي هزینه ه��ا و روش تخصیص 
هزینه ه��ا نی��ز مي تواند متفاوت باش��د. 
براي مثال، تخصیص هزینه ها براس��اس 
مس��افت انتقال ان��رژي )کیلومت��ر لوله( 
یک��ي از روش هاي رای��ج براي اختصاص 
هزینه ه��ا بین مش��تریان انتقال اس��ت. 
همچنی��ن، به دلیل تعداد کم مش��تریان 
)ش��رکت هاي انتق��ال(، طراح��ي تعرفه 
براي این ش��رکت ها، کمتر شامل >شارژ 

مشتري< است.

3-4- نمایش محاسبه درآمد مورد  ■
نیاز و تعرفه براي یک شرکت فرضي

 در این بخش جهت روشن شدن اصول 
بحث ش��ده در بخش هاي پیش��ین، مدل 
ساده سازي شده محاسبه درآمد مورد نیاز 
و طراحي تعرفه یک ش��رکت فرضي فعال 

در انتقال گاز طبیعي ارائه مي شود.
 
3-4-1- اطالع�ات الزم ب�راي  ■

محاسبات
ش��رکت مورد نظ��ر، تنه��ا در بخش 
انتقال گاز طبیعي فعالیت دارد. سیس��تم 
ای��ن ش��رکت داراي ظرفی��ت انتقال گاز 
ح��دود یک میلیارد ف��وت مکعب در روز 
ب��ا ارزش حرارت��ي 1/035 دکاترم در هر 
هزار فوت مکعب است. این شرکت چهار 
مش��تري ثابت دارد که تقاضاي قراردادي 
این چهار مش��تري برابر ب��ا ظرفیت کل 
سیس��تم است. ش��رکت مزبور، همچنین 
داراي خدمات انتقال مقطعي گاز اس��ت. 
عمر دارایي هاي این شرکت براي محاسبه 

ضریب استهالک 20 سال در نظر گرفته 
شده است )ضریب استهالک 5 درصد( و 
در مجموع، 3 سال از ارائه خدمات شرکت 
مي گذرد. مصرف پیش بیني شده سالیانه 
مش��تریان ثاب��ت ح��دود 250351000 
دکات��رم و مصرف مش��تریان مقطعي 12 

میلیون دکاترم در سال برآورد مي شود. 

3-4-2- محاسبه پایه نرخ ■
اولی��ن مرحله از محاس��بات، ش��امل 
تعیی��ن ارزش دارایي های��ي اس��ت ک��ه 
مي توانن��د در محاس��بات مرب��وط ب��ه 
برگش��ت س��رمایه م��ورد اس��تفاده قرار 
گیرن��د. ج��دول زیر )جدول ش��ماره 1( 
نحوه ساده س��ازي ش��ده محاس��به پایه 
ن��رخ را نمای��ش مي ده��د. اس��تهالک 
انباش��ته در این جدول از جمع 3 س��ال 
استهالک پرداخت ش��ده به دست آمده 
است. اس��تهالک س��الیانه نیز از حاصل 
ض��رب ارزش ناخالص دارایي ها و ضریب 

استهالک محاسبه مي شود. 

جدول 1- محاسبه ارزش دارایي هاي تحت نظارت )پایه نرخ(

1000 میلیون دالرسرمایه گذاري ناخالص اولیه

150 میلیوناستهالك انباشته شده )تجمعي(

850 میلیونارزش خالص دارایي ها

50 میلیونسرمایه در گردش

900 میلیونپایه نرخ

جدول 2- محاسبه برگشت سرمایه

كلسهام عموميوام بلندمدت

100 درصد30 درصد70 درصدنحوه فاینانس سرمایه

6/5 درصد10 درصد5 درصدنرخ برگشت سرمایه

900 میلیون270 میلیون630 میلیونپایه نرخ بر حسب فاینانس

58/5 میلیون27 میلیون31/5 میلیونبرگشت سرمایه
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3-4-3- برگشت سرمایه ■
در این مدل ساده سازي شده، برگشت 
س��رمایه با ض��رب پایه ن��رخ در نرخ هاي 
برگش��ت س��رمایه مربوط به س��هامداران 
عمومي و وام بانکي محاس��به شده است. 
جدول زیر )جدول شماره 2( نحوه محاسبه 

برگشت سرمایه را نمایش مي دهد.

3-4-4- خالصه مدل هزینه خدمات ■
پ��س از محاس��به مبل��غ مرب��وط به 
برگشت س��رمایه، نوبت به محاسبه سایر 
هزینه ها، از جمل��ه هزینه هاي عملیاتي، 
عمومي و مالیات مي رس��د. در این مثال 
)جدول شماره 3( این هزینه ها به صورت 

فرضي تعیین شده اند.

3-4-5- تخصی�ص هزینه ه�ا به  ■
طبقات هزینه اي 

با توجه به اینکه ش��رکت فرضي تنها 
داراي کارکرد انتقال است، تمام هزینه ها 
ب��ه کارک��رد انتق��ال تعلق مي گی��رد. از 
نظر طبقات هزینه نی��ز اکثر هزینه هاي 
کارکرد انتقال به طبقه هزینه اي مربوط 
به تقاضا تخصیص داده مي شود. با وجود 
این، درص��د كمي از هزینه ه��ا به طبقه 

هزینه اي انرژي تعلق دارد. 
باید توجه داش��ت که تح��والت بازار 
تاثیر بس��یار زیادي بر نح��وه تخصیص 
هزینه ه��ا دارد. ب��راي مثال، س��ازمان 
نظارتي فدرال آمریکا در طول تاریخ خود 
به دالیل متفاوت روش هاي متفاوتي را 
براي تخصیص هزینه بین تقاضا و انرژي 
مصرفي انتخاب کرده اس��ت )به عنوان 
مثال، در قبل از آزادس��ازي بخش تولید 

و همچنین در زمان کمبود عرضه گاز در 
دهه 1970 در آمریکا، بیشتر هزینه هاي 
انتق��ال گاز طبیع��ي ب��ه طبق��ه انرژي 
مصرفي تعلق مي گرفت(. با وجود این، از 
نظر منطقي و اصول طراحي مهندس��ي، 
بیش��تر هزینه هاي انتقال به هزینه هاي 
آمادگي براي پی��ک تقاضا ربط دارد. در 
این مثال، مبلغ 140میلیون دالر مربوط 
به هزینه هاي مربوط به طبقه هزینه اي 
تقاضاست و مبلغ 10 میلیون دالر نیز به 
طبقه هزینه اي انرژي مصرفي اختصاص 

دارد.

3-4-6- محاسبه تقاضا و تخصیص  ■
طبقات هزینه اي میان مشتریان ثابت 

و مقطعي و طراحي تعرفه 
در مرحله نخس��ت، باید با اس��تفاده 
از ارزش حرارت��ي و ظرفی��ت سیس��تم، 
تقاضاي ق��راردادي کل مش��تریان ثابت 
محاس��به شود. براي انجام این کار، کافي 
اس��ت تا ظرفی��ت سیس��تم در میانگین 
ارزش حرارت ضرب ش��ود )هر هزار فوت 

مکع��ب ح��دود 1/035 دکات��رم ارزش 
حرارتي دارد(.

Dth/  1.035 × Mcf  1.000.000
Dth 1.035.000 = Mcf

همچنی��ن، با فرض ضری��ب بار 100 
درصد براي مش��تریان مقطعي، ظرفیت 
مورد اس��تفاده این گروه مشتریان نیز از 
تقسیم مصرف س��الیانه به روزهاي سال 

محاسبه مي شود:
 ×%100( =32.877 Dth  12.000

Dth روز 365( / در هر سال

با تقسیم جمع کل تقاضاي قراردادي 
مش��تریان ثابت و مقطع��ي بر هر یک از 
ای��ن ارق��ام، درصد تخصی��ص هزینه ها 
ب��راي هر گروه از مش��تریان به دس��ت 
مي آید. در این مث��ال، درصد تخصیص 
هزینه ه��اي مرب��وط ب��ه تقاض��ا براي 
مشتریان مقطعي حدود 3 درصد و براي 
مش��تریان ثاب��ت 97 درصد اس��ت. این 
درصدها ب��ا منطق محاس��به همخواني 
دارن��د زیرا مش��تریان مقطع��ي تنها در 

جدول 3 - خالصه مدل هزینه خدمات برحسب دالر

58/5 میلیون برگشت سرمایه

30 میلیونهزینه هاي عملیاتي

1/5 میلیونهزینه هاي عمومي

50 میلیوناستهالك سالیانه

10 میلیونمالیات

150 میلیونكل هزینه مورد نیاز

جدول 4- تخصیص هزینه ها میان مشتریان ثابت و مقطعي

هزینه انرژيهزینه تقاضاضریب انرژيضریب تقاضانوع مشتري

4/54310000450000 درصد3 درصدمشتریان متغیر

95/51356900009550000 درصد97 درصدمشتریان ثابت
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ش��رایط غیر پیک از سیس��تم استفاده 
مي کنند. جدول زیر )جدول ش��ماره 4( 
چگونگي تخصی��ص هزینه هاي تقاضا و 
انرژي مصرفي را میان مشتریان مقطعي 

و ثابت نمایش مي دهد.
در مرحل��ه آخ��ر، باید ن��وع طراحي 
تعرفه ها تعیین و ش��ارژ ان��رژي و تقاضا 

محاسبه شود. 
در این مثال ساده شده، شارژ تقاضاي 
ماهیان��ه بر اس��اس هر دکات��رم تقاضاي 
روزانه محاسبه مي شود كه نشان دهنده 
مبلغي است که مش��تریان براي تضمین 
دریاف��ت خدم��ات در هر لحظ��ه از روز 
تا س��قف تقاض��اي ق��راردادي پرداخت 
مي کنن��د. مش��تریان مقطع��ي داراي 
تقاض��اي تضمیني نیس��تند و به همین 
دلیل نیز شارژ تقاضا پرداخت نمي کنند. 
در ع��وض، هزینه هاي تقاضاي تخصیص 
داده ش��ده به این گروه، به صورت شارژ 
ان��رژي دریافت مي ش��وند. ج��دول زیر 
)جداول شماره 5 و 6( چگونگي محاسبه 
هر یک از نرخ هاي باال را نمایش مي دهد.
 )4.310.000 + 450.000(

0.396 = 12.000.000÷
حداق��ل ش��ارژ قاب��ل قب��ول ب��راي 
مش��تریان مقطع��ي برابر با ش��ارژ انرژي 

مشتریان ثابت است.

3-5- انواع نرخ ها )قیمت ها( ■
ب��ه طور كلي، س��اختار قیم��ت براي 
خدمات رفاهي بای��د به گونه اي طراحي 
ش��ود كه به موج��ب آن كل درآمد مجاز 
مورد نیاز براي ارائه آن خدمات به همراه 
ن��رخ عادالن��ه برگش��ت س��رمایه تامین 
ش��ود. با وجود اینكه هزینه عامل مهمي 
در فرآین��د قیمت گ��ذاري اس��ت، اما در 
اغلب موارد، نرخ ه��اي واقعي با توجه به 
عوام��ل متعدد دیگري تعیین مي ش��وند 
ك��ه از جمل��ه آنها مي توان ب��ه عوامل و 
ش��رایط اقتصادي، سیاس��ي، اجتماعي و 

زیست محیطي اشاره كرد. 
ان��واع مختل��ف  ای��ن بخ��ش،  در 
نرخ گذاري ه��ا ك��ه از دیرب��از در بخش 
ان��رژي م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند 
ب��ا بهره گی��ري از تاریخچ��ه مصرف گاز 

طبیعي در امریكا ارائه مي شود. 

3-5-1- نرخ اندازه گیري نشده ■
نرخ اندازه گیري نش��ده نخس��تین نوع 
نرخي بود كه در صنعت گاز مورد استفاده 
قرار گرفت. طبق این الگو، در صورتحساب 
دوره اي، مبل��غ ثابت��ي ب��راي اس��تفاده از 
خدم��ات در بازه زماني مش��خص و بدون 
توجه به مقدار واقعي گاز مصرف شده ذكر 
مي شد )مثال 30 دالر در هر ماه(. این روش 
پی��ش از معرفي كنتور گاز مورد اس��تفاده 
ق��رار گرف��ت و اس��تفاده از آن به وس��یله 
محدودیت هاي تكنولوژیك آن زمان دیكته 
مي شد. مدیریت این ساختار قیمت گذاري 
س��اده و آس��ان بود، اما عادالن��ه نبود زیرا 
به موجب آن یك مش��تري كه از وس��ایل 
گازسوز خود حداكثر استفاده را كرده بود، 
بای��د ماهانه همان مبلغ��ي را مي پرداخت 
كه مش��تري دیگر با مصرف كمتر ملزم به 
پرداخت آن بود. پس از اختراع كنتور گاز، 
این روش قیمت گذاري منسوخ شد، اگرچه 
هنوز هم براي برخي روش��نایي هاي گازي 
در فضاي باز كه مصرف آنها ثابت است، این 

روش مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ادامه دارد...

جدول 5 - محاسبه شارژ تقاضا و انرژي براي مشتریان ثابت

انرژيتقاضا

9550 هزار135690 هزارهزینه سالیانه

250351 هزار12400 هزارعامل هزینه براي مشتري ثابت به دكاترم

0/0381 دالر براي هر دكاترم10/942 دالر براي هر دكاترمشارژ مشتریان ثابت

جدول 6 - محاسبه شارژ تقاضا و انرژي براي مشتریان مقطعي

انرژيتقاضا

450 هزار4310 هزارهزینه سالیانه

12000 هزارعامل هزینه براي مشتري ثابت به دكاترم

0/396 دالر براي هر دكاترمشارژ مشتریان ثابت
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

 مخالفتی با صادرات برق 
توسط بخش خصوصی نداریم

فالحتیان در این زمینه اظهار داشت: 
همچنین به منظور بیمه کردن مشترکان 
برق در برابر آتش س��وزی، در بودجه 94 
برای ب��رق 500 ری��ال و ب��رای گاز نیز 
1000 ری��ال همانن��د س��ال 93 در نظر 

گرفته شده است.
وی درباره موضوع صادرات برق توسط 
وزارت نفت، با بیان اینکه هرگونه اقدامی 
در ح��وزه تولید، انتقال و توزیع برق باید 
ب��ا هماهنگ��ی وزارت نیرو باش��د، گفت: 
درباره موضوع های مطرح ش��ده در زمینه 
صادرات برق توس��ط سایر وزارت خانه ها، 
هیچ گونه هماهنگی با وزارت نیرو صورت 

نگرفته است.
مع��اون وزی��ر نی��رو ب��ا تاکی��د ب��ر 
اینک��ه م��ا مخالفتی برای ص��ادرات برق 
نداری��م، گفت:  توس��ط بخش خصوصی 
بخش خصوصی می تواند با خرید سوخت 
از وزارت نفت، نسبت به احداث نیروگاه و 

صادرات آن اقدام کند اما ساخت نیروگاه 
و انتقال آن ازطریق شبکه سراسری باید 

حتما با هماهنگی وزارت نیرو باشد.
وی یادآور ش��د: با اعالم نرخ سوخت 
ای��ن ن��وع نیروگاه ه��ا از س��وی دولت یا 
وزارت نف��ت، بخش خصوص��ی می تواند 
نس��بت به محاس��به نرخ برق تولیدی و 

بازاریابی آن اقدام کند.
اب��راز امی��دواری ک��رد: ب��ا  وی 
برنامه ریزی های صورت گرفته و همکاری 
م��ردم در صرفه جوی��ی مص��رف ب��رق، 
خاموشی نداشته باش��یم اما اگر مصارف 
بی رویه ادامه داشته و صرفه جویی صورت 
نگیرد، امکان مواجهه با خاموش��ی وجود 

دارد.
وی ی��ادآور ش��د: اگر مردم در س��ال 

94 درمقایسه با س��ال جاری، 10 درصد 
صرفه جویی ک��رده و از ل��وازم پرمصرف 
استفاده نکنند، خاموشی نخواهیم داشت.
وی ظرفی��ت نیروگاه ه��ای برق آب��ی 
در کش��ور را 10 ه��زار و 800 م��گاوات 
اع��الم کرد و گفت: می��زان تولید برق از 
واحده��ای برق آبی در س��ال 93 رکورد 
زد و امس��ال از این لحاظ سال بی نظیری 
بوده اس��ت اما ب��ا توجه ب��ه محدودیت 
شدید منابع آبی، استفاده از نیروگاه های 
برق آبی در س��ال 94 همانند سال 93 در 
هال��ه ای از ابهام قرار دارد و بس��تگی به 

میزان بارندگی ها دارد.
وی از کمبود اعتب��ار حدود 10 هزار 
میلیارد تومانی صنعت برق در سال جاری 
خب��ر داد و گف��ت: امس��ال در بخ��ش 
ج��اری 3540 میلیارد تومان و در بخش 
س��رمایه ای 6300 میلیارد تومان کسری 

اعتبار داریم.

اگر پیک مصرف برق تابس��تان 94 به 52 هزار مگاوات برس��د، پاس��خ گویی به این 
میزان بار کار بسیار دشواری است اما اگر بار بین 50 تا 51 هزار مگاوات مدیریت شده 

و مدیریت تقاضا صورت بگیرد، خاموشی نخواهیم داشت.
به گزارش پاون، مهندس >هوش��نگ فالحتیان< در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه 
براساس الیحه بودجه سال 94، عوارض برق به هیچ عنوان افزایش نیافته است، گفت: 
در س��ال جاری از تمام مش��ترکان به جز مشترکان کشاورزی و روس��تایی به ازای هر 
کیلووات س��اعت 30 ریال برای توس��عه انرژی های تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی 
دریافت می ش��د که این رقم در س��ال 94 نیز در قانون بودجه لحاظ ش��ده و تغییری 

نداشته است.

گزارش
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اگ��ر توافق با این کش��ور حاصل ش��ود، 
حداکثر 500 مگاوات از این کشور تامین 

می کنیم.
وی افزود: با توجه به نرخ فروش برق 
در کش��ور به طور متوس��ط 50 تومان و 
واردات ب��رق با نرخ س��وخت بین المللی، 
واردات برق به جز در مواقع اجتناب ناپذیر 
اقتصادی نیست و راهبرد ما صادرات برق 

و واردات برق در شرایط موردنیاز است.
وی درب��اره ص��ادرات برق در س��ال 
آینده گفت: ما قراردادهایی با کشورهای 
خارجی داریم که متعهد به آنها هس��تیم 
و برای ما نیز از نظر اقتصادی بسیار حایز 

وی از پیگی��ری وزارت نی��رو 
انش��عاب های موق��ت  ب��رای واگ��ذاری 
ب��ه س��کونت گاه های غیررس��می و 
اس��تفاده کنندگان غیرمجاز برق خبر داد 
و گفت: چهار تا پنج درصد از تلفات برق 
مربوط به این دس��ته از استفاده کنندگان 

برق است .
وی خاطرنش��ان کرد: در زمان حاضر 
به سکونت گاه های غیررسمی  نمی توانیم 
انش��عاب برق دهیم اما ب��ا دریافت مجوز 
می توانیم به این دس��ته از افراد انشعاب 

برق داده و پول برق را دریافت کنیم.

وی درب��اره بدهی های وزارت نیرو در 
بخش برق، گفت: 50 درصد از بدهی های 
ما به بانک ها به دلیل دریافت وام و انتشار 
اوراق مشارکت برای س��اخت نیروگاه ها 
اس��ت که این نیروگاه ها به عنوان دارایی 

بابت رد دیون واگذار شده است.
وی تصری��ح ک��رد: از آنج��ا ک��ه این 
نیروگاه ها در جهت پرداخت بدهی دولت 
واگذار شده اند، با هماهنگی به عمل آمده 
این بخ��ش از بدهی ها ب��ه دولت واگذار 

می شود.
فالحتیان اظه��ار داش��ت: در ابتدای 
دولت، مجموع بدهی های وزارت نیرو 20 
هزار میلیارد تومان بود که ما سعی کردیم 
بدهی ه��ا افزایش نیابد ام��ا این بدهی ها 
ت��ا پایان امس��ال بی��ن 22 ت��ا 23 هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته با همکاری 

دولت و مجلس سامان دهی می شود.
وی اف��زود: اگ��ر دول��ت مابه التفاوت 

ف��روش ن��رخ تکلیف��ی ب��رق ب��ا قیمت 
تمام ش��ده آن طی پنج س��ال گذشته را 
پرداخت کن��د و بدهی بانک��ی به دولت 

منتقل شود، ما بدهی نخواهیم داشت.
وی درب��اره وضعی��ت ص��ادرات برق، 
گفت: پارس��ال 11.7 میلی��ارد کیلووات 
س��اعت برق صادر و ح��دود 3.7 میلیارد 
کیل��ووات س��اعت ب��رق وارد کردیم اما 
امسال با توجه به مسایل موجود در عراق 
و منطق��ه، صادرات ب��رق درمجموع 10 

درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در زمان حاضر، از دو کشور 
ترکمنس��تان و ارمنستان به طور متوسط 
600 مگاوات برق وارد می کنیم و به بقیه 

کشورها صادر می کنیم.
وی از ارایه پیش��نهادی به جمهوری 
آذربایجان ب��رای واردات ب��رق و جبران 
کسری برق در تابستان خبر داد و گفت: 

اهمیت است. همچنین صادرات برق را تا 
زمانی که در داخل کمبود نداشته باشیم، 

انجام می دهیم.
وی با استقبال از ورود بخش خصوصی 
برای اس��تحصال گاز فل��ر جهت احداث 
نیروگاه ه��ای تولید پراکنده، گفت: ارزش 
ای��ن گازها چهار میلیارد دالر اس��ت که 
اس��تفاده از آنها کمک به محیط زیس��ت 
و اقتصاد کش��ور اس��ت ما به شدت از این 
اقدام حمایت می کنیم و برق تولیدی آنها 

را می خریم.
مع��اون وزی��ر نی��رو درب��اره آخرین 
وضعی��ت اجرای طرح کاه��ش تلفات در 
کشور، گفت: براساس تعهد صنعت برق، 
کاه��ش تلفات ب��رق از 15 به 10 درصد 
هدف گ��ذاری خ��وب و بزرگ��ی اس��ت و 
تاکنون خالقیت ها و ابتکارهای زیادی در 

این زمینه به عمل آمده است.
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مهندس علیرضا دائمی مطرح کرد:

معرفی 18 برنامه وزارت نیرو در بخش انرژی

ضریب تبدیل انرژی در نیروگاه ها  ■
با عرف فعلی کشورهای توسعه یافته 

متفاوت است
وی اف��زود: ضریب تبدی��ل انرژی در 
نیروگاه های ایران با آنچه که عرف فعلی 
کش��ورهای توس��عه یافته است، متفاوت 
اس��ت و در بخش آب هم از این موضوع 

مستثنی نیستیم.
مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
وزارت نی��رو به فرصت ه��ای پیش رو در 
اقتصاد مقاومتی نیز اش��اره کرد و گفت: 
فرصتی که در کشور وجود دارد این است 
ک��ه بتوانیم در قالب اقتص��اد مقاومتی با 
افزایش بهره وری به اهداف خود برس��یم 

اما همان طور که می دانید در بهره وری به 
هر میزان که به ش��اخص های باال نزدیک 
شویم جهش از یک پله به پله بعد دشوار 

می شود.
ضریب تبدیل انرژی از 37 درصد  ■

به 45 درصد رسیده است
دائمی با تاکید بر ضریب تبدیل انرژی 
اف��زود: ایران در حال حاضر فرصتی دارد 
و آن اینکه با اقداماتی که در نیروگاه های 
سیکل ترکیبی انجام داده ایم باعث شده 
ضریب تبدیل ان��رژی ایران از 37 درصد 
ب��ه 45 درصد برس��د که این دس��تاورد 

بزرگی است.
وی گف��ت: اقتص��اد مقاومتی چیزی 

مهندس علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو درخصوص چالش ها 
و فرصت های پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی در حوزه آب و برق گفت: مهم ترین چالش های 
وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی بحث بهره وری آب و انرژی اس��ت، چرا که ش��رایط ما اکنون در 

بحث آب و هم در بحث برق با شرایطی که در دنیا وجود دارد، فاصله دارد.
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نیس��ت ب��ه جز اینک��ه بتوانی��م از منابع 
به خوبی اس��تفاده کنیم ک��ه اصلی ترین 

منابع همانا آب و انرژی است.
مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی 
وزارت نی��رو خاطر نش��ان ک��رد: پس در 
ای��ن صورت در ح��ال حاض��ر در وزارت 
نیرو فرصت بزرگی در پیش اس��ت و آن 
این اس��ت که با یک س��ری اقداماتی که 
خوشبختانه در بودجه 93 و 94 هم دیده 
و در برنامه شش��م بر روی آن تاکید شده 
است، می توانیم بحث اقتصاد مقاومتی را 
با استفاده از این فرصت ها در صنعت آب 

و برق به سرانجام برسانیم.
وی اف��زود: در بخ��ش ب��رق در حال 
حاض��ر ح��رارت اگزوزی که از سیس��تم 
نیروگاه های گازی کش��ور خارج می شود 
400 درج��ه س��انتی گراد اس��ت و ای��ن 
حرارت به ج��زء آلودگی هوا کار دیگری 
ان��رژی محس��وب  ن��دارد و هدررف��ت 
می ش��ود و وقتی این را به س��یکل بخار 
باز می  گردانی��م عیناً  و ب��دون اینکه هیچ 
مصرف انرژی صورت گی��رد مجددا یک 
واح��د نیروگاه��ی صرفه جویی می ش��ود 
و 10 ت��ا 15 درص��د می��زان به��ره وری 
را افزای��ش  می دهد،که با هم��ان میزان 
سوخت استفاده ش��ده، میزان تولید نیز 

12 درصد افزایش می یابد.
مهن��دس دائم��ی تصری��ح ک��رد: 
خوش��بختانه این موضوع در بودجه سال 
93 و الیحه 94 دیده ش��ده و مبلغی هم 
ب��رای آن در تبصره 11 بودجه 94 دیده 

شده است.
وی افزود: در بند »ق« بودجه س��ال 
93 حکم ش��ده است هر جا که توانستید 
مص��رف ان��رژی را کاهش دهی��د، دولت 
تضمی��ن پرداخت هزین��ه صرفه جویی را 

خواهد داد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ب��ه هر حال 
فرصت خوب��ی پی��ش روی صنعت آب و 
برق اس��ت که باید از آن اس��تفاده شود، 
ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه 

بتوانیم تولید خود را به ش��کلی برسانیم 
ک��ه این تولید قابل رقابت با کش��ورهای 
دیگ��ر باش��د و در عی��ن ح��ال موجب 

هدررفت انرژی نشود.
ای�ران می توان�د به ه�اب انرژی  ■

منطقه تبدیل شود
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 
وزیر نیرو گفت: بحث ص��ادرات برق نیز 
در اقتص��اد مقاومتی بس��یار ب��ا اهمیت 
اس��ت چرا که بر اساس چشم انداز، ایران 
ظرفی��ت و فرص��ت ای��ن را دارد ک��ه به 
هاب انرژی منطقه تبدیل ش��ود بنابراین 
خوشبختانه با اکثر کش��ورهای همسایه 
مثل عراق، س��وریه، ترکیه، ترکمنستان، 

پاکستان و افغانستان ارتباط برقی داریم.
وی اف��زود: پس این ام��کان را داریم 
ب��ا عدم وابس��تگی به صادرات مس��تقیم 
نف��ت، قابلی��ت  ص��ادرات غی��ر نفتی که 
آس��ان تر است و ریس��ک پذیری کمتر و 
اندازه گیری بهتری می تواند داشته باشد 

را برنامه ریزی کنیم.
18 برنامه مشخص در بخش انرژی  ■

در قالب اقتصاد مقاومتی
دائم��ی گف��ت: در بحث ان��رژی نیز 
بر اس��اس برنامه ری��زی در قالب اقتصاد 
افزای��ش  ب��رای  برنام��ه  مقاومت��ی دو 
راندم��ان نیروگاهی، چه��ار برنامه برای 
ص��ادرات ب��رق،8 برنام��ه ب��رای اصالح 
اقتصاد ب��رق و چهار برنامه برای افزایش 
س��هم انرژی های پاک و تجدید پذیر در 
نظرگرفته ای��م. بنابرای��ن با اج��رای این 
برنامه ها تصور ما این اس��ت که بسیاری 
از چالش ه��ای کش��ور در بخ��ش آب و 
برق برط��رف و چالش هایی که در قالب 
اقتصاد مقاومت��ی پیش رو داریم برطرف 

خواهد شد.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 
وزیر نی��رو افزود: برنامه هایی که در قالب 
اقتص��اد مقاومت��ی پیش بین��ی کرده ایم 
میزان صرفه جویی های آن نیز پیش بینی 
ش��ده اس��ت. پس اگر بتوانی��م به عنوان 
مثال از حرارت هدررفت نیروگاه ها برای 
تولی��د ان��رژی مضاعف اس��تفاده کنیم، 
چند ه��زار میلیارد متر مکعب س��وخت 

صرفه جویی خواهد شد.
مهندس دائم��ی در ادامه اظهار کرد: 
بر اساس ارزیابی اقتصادی مشخص است 
که اگر این اقدامات انجام شود و اگر برای 
پروژه ای 20 ه��زار میلیارد تومان نیاز به 
س��رمایه گذاری اس��ت چندین برابر این 

مبلغ عاید کشور خواهد شد.
وی تاکید کرد: ای��ن برنامه ریزی های 
مناس��ب در قالب اقتص��اد مقاومتی تنها 
نیاز به ی��ک اهتمام دارد ک��ه بتوانیم به 

اهداف پیش بینی شده برسیم.

بحث صادرات برق نیز در 
اقتصاد مقاومتی بس�یار 
ب�ا اهمیت اس�ت چرا که 
ب�ر اس�اس چش�م انداز، 
ایران ظرفی�ت و فرصت 
ای�ن را دارد ک�ه به هاب 
انرژی منطقه تبدیل شود 
با  بنابراین خوش�بختانه 
اکثر کش�ورهای همسایه 
مث�ل ع�راق، س��وریه، 
ترکی�ه، ترکمنس��تان، 
پاکس�تان و افغانس�تان 

ارتباط برقی داریم
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نیروگاه 10 مگاواتي جزیره ابوموس��ي 
در آیین��ي ب��ا حض��ور مهن��دس حائري 
مدیرعامل ش��ركت توانیر، دكتر جادري، 
اس��تاندار هرمزگان و جمع��ي از مدیران 
دستگاه هاي اجرایي استان به بهره برداري 

رسید.
این نیروگاه که توسط بخش خصوصی 
احداث شده، شامل 10 واحد یك مگاواتي 
اس��ت كه با هزینه اي بالغ بر 200 میلیارد 
ریال و در مدت 6ماه به بهره برداري رسید.

مدیرعامل ش��ركت توانی��ر نیز در این 
آیین گفت: ظرفیت نصب شده نیروگاهي 
كش��ور در ابتداي انقالب 7ه��زار مگاوات 
بود كه این می��زان درحال حاضر 72هزار 
مگاوات اس��ت. مهن��دس همایون حائري 
اف��زود: ضریب نف��وذ برق در كش��ور هم 
اكنون 99/9 درصد است در حالي كه یك 
و نیم میلیارد نفر در سراس��ر جهان بدون 

برق هستند.
وي اضاف��ه كرد:با بهره ب��رداري از این 
نیروگاه ظرفیت نصب شده در این جزیره 
به 24 مگاوات رس��ید ك��ه 3 برابر میزان 

مصرف در ساعات پیك مصرف است.

مهندس حائري تصری��ح كرد: جزیره 
ابوموس��ي با دارا بودن نعمت باد و آفتاب 
ظرفیت بس��یار مناس��بي براي استفاده از 

انرژي هاي تجدید پذیر دارد.
اس��تاندار هرمزگان نی��ز در این آیین 
گف��ت: احداث ای��ن نی��روگاه در مدت 6 
ماه،انقالبي در صنعت برق است كه انتظار 
داریم س��ایر طرح ها با الگو برداري از این 
پ��روژه در س��ریع ترین زم��ان ممكن به 

بهره برداري برسد.
دكتر جاس��م ج��ادري ب��ا قدرداني از 
مهندس خ��وش گفتار، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری برق و 
انرژی غدیر و مجري این پروژه در به ثمر 
رس��یدن این پروژه حساس و استراتژیك 
گفت: این پروژه مي تواند نقطه عطفي در 

توسعه جزیره ابوموسي باشد.
مهن��دس عبدالصاح��ب ارجمن��د، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان نیز 
گفت: طرح احداث نی��روگاه 10 مگاواتي 
ابوموس��ي در س��فر سال گذش��ته دكتر 
روحاني به اس��تان به تصویب رس��ید كه 
عملیات اجرایي آن از ابتداي امسال آغاز و 

در مدت 6 ماه به بهره برداري رسید.
وي ادام��ه داد: عالوه ب��ر این نیروگاه، 
پروژه كابلي كردن ش��بكه برق ابوموسي 
نیز در دس��ت اقدام اس��ت ك��ه عملیات 
آن با اح��داث 60 كیلومت��ر كابل ونصب 
18 دس��تگاه پس��ت زمیني به زودي آغاز 
مي ش��ود. مهندس ارجمند اف��زود پروژه 
احداث نیروگاه تنب بزرگ و كوچك نیز تا 

3 ماه آینده به بهره برداري مي رسد.
مدیرعامل ش��ركت توزیع نیروي برق 
هرمزگان در ادامه گفت: نقش��ه راه تامین 
برق و توسعه ش��بكه شهرستان ابوموسي 
در وزارت نیرو به تصویب رس��یده است و 
در چش��م انداز 1404 برنامه هاي مفصلي 

در این جزیره اجرا خواهد شد.
مهندس ارجمند اضاف��ه كرد: جزیره 
ابوموس��ي تنها جزیره اي اس��ت كه آب و 
برق و فاضالب آن توسط بخش خصوصي 
اح��داث ش��ده و بهره برداري مي ش��ود. 
این ط��رح مي تواند مدل مناس��بي براي 
اس��تفاده از بخ��ش خصوصي ك��ه محور 
اقتصاد مقاومتي و توجهات رییس جمهور 

است، باشد.

 آغاز بهره برداري 
از نیروگاه 10 مگاواتي ابوموسي

خبر
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در حال�ی ک�ه اکن�ون  ■
بخش خصوص�ی در صنع�ت 
ب�رق کش�ور بس�یار نقش آفرین 
ش�ده، به نظر ش�ما نیروگاه های 

بخش خصوص�ی را چگون�ه 
می توان از بودجه بهره مند کرد؟ 
در واقع چطور می ش�ود دولت و 
مجلس را واداش�ت تا بدهی خود 

را به نیروگاه های بخش خصوصی 
پرداخت کند؟

واقعی��ت اینکه بودج��ه 94 بودجه  □
سنگینی است و مراتب بررسی آن هم در 

سخنگوی کمیسیون انرژی از مشکالت بخش خصوصی صنعت برق می گوید

اگر دولت پولی نمی دهد، فشار مضاعف نیاورد

بخش خصوصی در صنعت برق کش��ور روزهای خوش��ی ندارد. انبوه بدهی دولت به این بخش موجب ش��ده تا 
کاهش نقدینگی پیش روی صنعتگران برق قرار بگیرد. دکتر حسین امیری خامکانی درگفت و گو با >نیرو و سرمایه< 
ه��م از بودج��ه 94 می گوی��د و هم از الیحه حمای��ت از تولید و خروج از رکود. گر چه به گفت��ه او به بودجه 94 و 
بندهای مختلف آن چندان امیدی نیست اما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس چشم اندازهای اجرایی شدن الیحه 
خروج از رکود را مثبت ارزیابی می کند و امیدوار اس��ت بندهای مختلف در این الیحه نه تنها به ممنوع الخروجی 
صنعتگران بخش خصوصی برق کش��ور پایان دهد بلکه بار س��نگین بروکراسی پیش روی آنها را هم تعدیل کرده و 
ماج��رای عوارض و مالیات را نیز مدیری��ت کند. او همچنین به راهکار چاپ اوراق قرضه در الیحه حمایت از تولید 
اش��اره دارد و امیدوار است بخش خصوصی بتواند با این اوراق قرضه بخشی از مشکل نقدینگی را حل کند. هشدار 
امیری خامکانی به بخش دولتی این است که اگر پولی نمی دهد، دست کم فشار مضاعفی بر فعاالن بخش خصوصی 
صنعت برق وارد نکند و پیشنهاد مشخصش به تعویق انداختن اعمال دریافت مالیات و عوارض از این بخش است. 

آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی »نیرو و سرمایه« است با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس...

آمنه شیرافکن
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کمیسیون تلفیق کار دشوار و پیچیده ای 
بود و آنقدر چاله های مالی پر نشده وجود 
داش��ت که بی تعارف نوبت به آوردن بند 
مش��خصی در موضوع تسویه بدهی های 
دولت ب��ه بخش خصوصی نرس��ید. البته 
مجل��س و به ویژه کمیس��یون انرژی در 
این زمینه به طور کامل به مس��ائل واقف 
است و در نظر دارد نسبت به حل و فصل 
مش��کالت بخش خصوص��ی صنعت برق 
اقدام موثری انجام دهد. اما بدهی دولت 
نه تنها به بخش خصوصی در صنعت برق 
بلک��ه در وزارت راه و نفت نیز به چش��م 

می خورد و این ارقام رو به فزونی است. 
در این ش�رایط به شکل خاص  ■

راهکار مجلس و کمیسیون انرژی 
در این وضعیت چه بوده است؟

یک��ی از راهکاره��ای پیش بین��ی  □
ش��ده این اس��ت که دولت با چاپ اوراق 
قرض��ه بتوان��د امکانی برای بق��ای مالی 
بخش خصوص��ی فراهم آورد ت��ا فعاالن 
اقتصادی این ارقام را در اختیار طلبکارها 
قرار دهند. این اوراق قابل خرید و فروش 
و ارایه به دستگاه های دولتی دیگر است 
و می تواند پاس��خگوی بخشی از نیازهای 
کنونی بخش خصوصی طلبکار ما باش��د. 
بخش خصوصی می تواند این اوراق قرضه 
را ارایه کند. خوش��بختانه این مسائل در 
الیحه حمای��ت از تولید و خروج از رکود 

تورمی هم دیده شده است. 
البته بنا بود تالش شود تا برای  ■

پرداخت مطالبات بخش خصوصی 
ردیفی در بودجه 94 دیده شود؟

 البت��ه ت��الش م��ان ای��ن ب��ود و  □
متاس��فانه در نهای��ت این اتف��اق نیفتاد، 
انباش��ه ش��ده بخش خصوصی  مطالبات 
یک��ی از موانع رش��د فعالی��ت در بخش 
صنعت برق به ش��مار می آید. این بخش 
باید بتواند تولید رقابتی داشته باشد و در 
صادرات بازاره��ای منطقه فعاالنه حاضر 
ش��ود. حتی ب��ه صراح��ت می گویم که 
بخش خصوصی صنعت برق بدون ش��ک 

یکی از سوپاپ های اعتماد تولید رقابتی 
و صادراتی اس��ت. ام��ا بدهی های دولت 
سدی شده که جلوی این کار و رشد این 

بخش را گرفته است. 
رقم این بدهی ها به چه عددی  ■

رسیده؟
در ب��رق ب��اال ی20 ه��زار میلیارد  □

توم��ان و در وزارتخانه های نفت و راه هم 
ارقامی نزدیک به همین است .

به شکل مشخص بفرمایید چه  ■
بندها و م�وادی از الیحه حمایت 
از تولی�د و خ�روج از رک�ود ب�ه 
کمک بخش خصوصی صنعت برق 

خواهد آمد؟
با نگاهی که به این الیحه داش��تم  □

تصورم این است که مواد حمایتی الیحه 

تا حدودی مس��ائل را ح��ل می  کند. در 
س��ه چهار س��ال گذش��ته خیلی تالش 
کردیم که مش��کل حل شود تا واحدهای 
تولی��دی که حرف��ی برای گفت��ن دارند 
بتوانن��د به حی��ات اقتصادی ش��ان ادامه 
دهند، اما وضعیت اقتصادی کشور به هم 
ریخته و میراث سوء مدیریت های رسیده 
ب��ه دولت یازدهم س��نگین اس��ت. االن 
بخش خصوص��ی صنعت برق ما رقم قابل 
توجهی در مالیات بدهکار دولت اس��ت. 
آن هم در ش��رایطی ک��ه هنوز طلبش را 
از دول��ت نگرفته و برخ��ی صنعتگران با 
ممنوع الخروجی مواجه شده و نمی توانند 
برای ورود مواد اولیه مورد نیاز از کش��ور 
خارج ش��وند. حاال امی��دوارم در گام اول 
اوراق قرضه ب��ه کمک افراد بیاید. همین 
که مش��کل ممن��وع الخروج��ی فعاالن 
اقتص��ادی حل ش��ود و بتوانن��د بروند و 
مواد اولیه بیاورند، تا حدودی فشار را کم 

خواهد کرد.
 مساله تهاتر در بودجه 94 هم  ■

آمده؟
در بحث پرداخت مطالبات به روش  □

تهاتر چون خیلی استقبال نشد و مشکلی 
را هم ح��ل نکرد، نه تنها درکمیس��یون 
ان��رژی بلک��ه در بودج��ه 94 دولت هم 
چندان اس��تقبالی نداش��ت. ام��ا الیحه 
خ��روج از رکود و تنظیم مق��ررات مالی 
دولت می تواند در این مسیر موثر باشد. 

کمیس�یون ان�رژی اغل�ب ب�ا  ■
فع�الن بخش خصوص�ی صنع�ت 
برق جلسه برگزار می کند، عمده 

دغدغه آنها چیست؟
در درجه اول نقدینگی می خواهند  □

تا با گردش مالی بتوانند تولید را ش��کل 
دهند. مش��کل اصلی ش��ان این است که 
چرخ تولید نمی چرخ��د و تعدیل نیرو و 
زمین گیر ش��دن کارگاه ها تهدید بزرگی 

شده است. 
دول��ت بای��د بده��ی به ش��رکت ها و 
دس��تگاه های دیگر در موض��وع عوارض 

در بح���ث پرداخ��ت 
مطالبات ب�ه روش تهاتر 
چ�ون خیل�ی اس�تقبال 
نش�د و مش�کلی را ه�م 
ح�ل نک�رد، ن�ه تنه�ا 
انرژی بلکه  درکمیسیون 
در بودج��ه 94 دول��ت 
ه�م چن�دان اس�تقبالی 
نداشت. اما الیحه خروج 
از رکود و تنظیم مقررات 
مالی دول�ت می تواند در 

این مسیر موثر باشد
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و مالی��ات اینها را حل کن��د، دلیل ندارد 
شرکتی که تولید می کند تا پولی دریافت 
نکرده بخواهد مالیات بدهد. این مس��اله 
نیز در الیحه حمایت از تولید دیده شده 
و انتظار ما این اس��ت که دست کم فشار 
بر واحد تولی��دی کاهش یابد، اگر دولت 

پولی نمی دهد فشار مضاعفی نیاورد. 
ع�دم پرداخ�ت بدهی ه�ا چه  ■

نسبتی با کمبود تولید نیروی برق 
و حت�ی خاموش�ی های ناگزیری 
دارد ک�ه در آین�ده نزدی�ک - و 
حتی در سال آینده- رخ خواهد 

داد؟
ب��ه هر حال خاموش��ی مس��اله ای  □

اس��ت که ما به صورت جدی در دو دهه 
گذش��ته با آن مواجه نبودی��م و بروز آن 
درآین��ده می توان��د مش��کالت عمده ای 
برای کش��ور به وجود آورد. پیش بینی ما 
برای سال آینده رسیدن به مرز خاموشی 

نیس��ت اما واقعیت این اس��ت که به مرز 
نزدیک ش��ده ایم. مس��اله عدم پرداخت 
بدهی های دولتی به صنعت برق پاش��نه 
آش��یل صنعتگران و دولت خواهد ش��د. 
چ��را که دولت برای فائق آمدن بر بحران 
بی��کاری به بخش مولد نیازمند اس��ت و 
صنعت برق یکی از موثرترین حوزه ها در 

این زمینه است. 
با توجه به اینکه در س�ال های  ■

گذش�ته بخش خصوص�ی وارد 
صنع�ت برق ش�ده، به نظر ش�ما 
ت�ا چه حدی این بخش توانس�ته 
مفی�د باش�د؟ در واق�ع نق�ش 
بخش خصوص�ی در تولی�د ب�رق 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

ورود بخش خصوص��ی ب��ه صنعت  □
ب��رق الزامی بوده و حاال هم تداوم حضور 
صنعتگ��ران بخش خصوص��ی از اوج��ب 
واجبات اس��ت. این مساله را می شود در 

همین ماجرای تدوین بودجه 94 و تالش 
برای خروج از وابس��تگی نفتی و توس��عه 
بخش خصوصی به چش��م دی��د. یکی از 
جایگزین های م��ا در موضوع درآمدهای 
نفت��ی بدون تردی��د تالش ب��رای بهبود 
وضعیت صنعت برق است و در این بخش 
نی��ز بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد 
اما مساله بدهی دولت به بخش خصوصی 
در دولت نهم و دهم مس��اله ش��د و حاال 
هم رو به تش��دید اس��ت. هر چند دولت 
ت��الش دارد ت��ا نس��بت ب��ه بازپرداخت 
بخش��ی از ای��ن بدهی ها اق��دام کند اما 
می��زان این بدهی ها ب��ه بخش خصوصی 
رقم قابل توجهی است و خروج از آن نیز 
به راهکاره��ای عملیاتی و بلندمدت نیاز 
دارد. به ویژه در شرایط کنونی که کاهش 
قیم��ت نفت و تداوم تحریم ها دولت را با 

مسائل متعددی مواجه کرده است. 
یک�ی از م�واردی ک�ه موجب  ■
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عق�ب افتادن صنعت ب�رق ایران 
و ن�ا کارآم�دی آن می ش�ود 
بح�ث تامی�ن مال�ی در ای�ن 
صنع�ت و بده�کاری دول�ت ب�ه 
بخش خصوصی است. از نظر شما 
چ�ه کاری در این زمینه می توان 
ص�ورت داد؟ در واقع دیدگاه تان 
درباره مسئله تامین مالی سرمایه 

پروژه های تامین برق، چیست؟
مش��کالت بخش خصوصی در حال  □

حاضر روی هم انباش��ته ش��ده و حل آن 
کار ساده ای نیس��ت. دولت در سال های 
گذشته از تهاتر گرفته تا هر ایده دیگری 
ب��ه کار بس��ته ت��ا بتواند گره از مش��کل 
بخش تولید بگش��اید ام��ا دولت یازدهم 
نیامده ب��ا انبوهی از بدهی های به یادگار 
مان��ده از دولت های نه��م و دهم مواجه 
ش��د، بدهی هایی که حاال ب��ه زمین گیر 
ش��دن بخش هایی از صنعت منجر شده 
و بازپس گرداندن مبالغ آن کار ساده ای 
نیس��ت، اما بدون تردید حل مش��کالت 
بخش خصوصی می تواند مس��یر را برای 
دولت هم��وار کن��د. هم��کاری دولت و 
بخش خصوصی ب��ازی برد - برد برای دو 
بخش اس��ت تا دردهای بخش خصوصی 

درمان نشود و بدهکاری ها پرداخت شود، 
چرخ تولید نمی چرخ��د و تا چرخ تولید 
نچرخد توس��عه و خروج از رکورد تورمی 

اتفاق نخواهد افتاد. 
چگون�ه می ت�وان دول�ت و  ■

مجل�س را مل�زم ب�ه پرداخ�ت 
بده�ی دول�ت و ش�رکت های 
دولتی ب�ه نیروگاه های خصوصی 
ک�رد؟در واق�ع مجل�س چگون�ه 
می توان�د در این ح�وزه به کمک 
بخش خصوصی بیاید؟ نکته دیگر 
اینکه دولت تا به اینجای کار چه 
روش هایی به کار بس�ته تا بتواند 

پاسخگوی این بدهی ها باشد؟
دولت در س��ال های گذشته تالش  □

فراوان��ی داش��ته تا بتوان��د در این زمینه 
اقدام کند. یکی از این ایده ها، ایده تهاتر 
ب��ود. به این ترتیب حت��ی می توان گفت 
»تهاتر« عمده تالش دولت در این مسیر 
بود و ایده اصلی آن هم از دل کمیسیون 
ان��رژی مجل��س درآم��د و در دول��ت به 
بحث گذاش��ته شد اما این ایده در اجرا با 

مشکالتی مواجه است. 
افزایش بدهی های دولت باعث ش��ده 
بس��یاری از پیمان��کاران بخش خصوصی 

مجب��ور ب��ه تعطیلی پروژه ها ش��وند و با 
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کنند 
و بس��یاری از فعاالن بخش خصوصی هم 
به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش 
در بخ��ش تولید و پرداخت وام های خود 
مواج��ه ش��ده اند مانند مس��ائلی که این 
تولیدکنن��دگان بخش خصوصی  روزه��ا 

صنعت برق با آن دست به گریبان اند. 
در ش�رایط فعل�ی صنع�ت  ■

برق، ب�ه نظر ش�ما بودجه چگونه 
می تواند گ�ره بده�ی دولت ها را 
به این ش�رکت ها و نیروگاه ها باز 
کن�د؟ به ش�کل خ�اص بفرمایید 
کمیسیون انرژی مجلس که بیش 
از دیگر کمیسیون ها پای صحبت 
بخش خصوص�ی نشس�ته، در این 
زمین�ه چط�ور می توان�د ب�ه حل 
مش�کالت بخش خصوص�ی کمک 

کند؟ 
از دو س��ه س��ال پی��ش ب��ه دلیل  □

فش��ارهای ناش��ی از بدهکاری دولت به 
بخش خصوصی مسائلی مرتبط با همین 
موض��وع در کمیس��یون ان��رژی مط��رح 
شد، مسائلی که متاس��فانه به زمین گیر 
ش��دن بخش��ی از صنایع منجر شده بود 
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و درنهای��ت راهکارهایی مانن��د تهاتر در 
کمیس��یون ان��رژی مجل��س پیش بینی 
ش��د. اج��رای ای��ده تهاتر در س��ال 91 
چندان موث��ر نبود و در س��ال 92 ادامه 
پیدا کرد و به نظ��ر می آید آن احکام در 
بودج��ه پیش نرفت و چندان از مطالبات 
بخش خصوصی کم نشد. عمده دغدغه ها 
این است که منابع مالی بخش خصوصی 
در صنع��ت برق با کمبود مواجه اس��ت و 
ش��رکت های ما در این بخش تولیدشان 
کاهش یافته و با خطر تعدیل نیرو مواجه 
بوده و هستند. این بحث ها البته از همان 
چهار س��ال پیش انباشته شده و موضوع 
جدی��دی نیس��ت. ام��ا به هر ح��ال باید 
دستی باال زد و این مشکالت را حل کرد.
متاس��فانه ای��ن بدهکاری ه��ا 
بخش خصوصی صنعت ب��رق را تضعیف 
کرده، آن هم صنعتی که در این س��ال ها 
به خوب��ی توانس��ته روی پ��ای خ��ودش 
بایس��تد و در ح��وزه داخل��ی و صادرات 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��د. شکی 
نیست که ما در صنعت برق تجربه خوبی 
داش��تیم و بخش خصوص��ی توانمن��دی 
داریم. به وی��ژه در بخش صادرات برق و 
قطعات و تاسیسات و لوازم مورد نیاز. اما 

انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت 
و بدهکاری های گس��ترده موجب شده تا 
تولید و صادرات ما هم کاهش پیدا کند. 
تص��ور من این اس��ت ک��ه در اقتصاد 
مقاومت��ی ص��ادرات خیلی مهم اس��ت، 
بنابراین اگر بخواهیم بر مبنای محورهای 
مورد نظر در اقتصاد مقاومتی عمل کنیم 
باید ب��ر صادرات دقت کنی��م و صادرات 
صنع��ت برق به دلی��ل مطالبات بر زمین 
مانده دیگر مانند گذشته کاربردی نیست 
و همین مساله صادرات صنعت برق ما را 

ضعیف و ناتوان کرده است. 
یک�ی دیگ�ر از مش�کالت  ■

ث  ی بح� بخش خصوص�
مالیات هاس�ت، ب�ه وی�ژه 
بخش خصوص�ی ک�ه از دول�ت 
طلبکار است و در عین حال باید 

مالیات هم بپردازد. 
بل��ه، یک��ی از دغدغه ه��ای ما در  □

کمیس��یون انرژی پیدا ک��ردن راه حلی 
برای خروج از این بحران بوده و هس��ت. 
فراین��د این اس��ت ک��ه بخش خصوصی 
کاال تولی��د ک��رده و به دول��ت می دهد. 
دول��ت هنوز پ��ول را ن��داده، می خواهد 
مالی��ات بگیرد. ما در کمیس��یون خیلی 

ت��الش کردیم تا دس��تکم وقت��ی پولی 
جابه جا نشده، مالیاتی از بخش خصوصی 
و صنع��ت ه��م دریافت نش��ود. مس��اله 
دیگری ک��ه باید به آن توجه ش��ود این 
اس��ت که ش��رکت های خصوصی که از 
دول��ت طلب��کار هس��تند، در عین حال 
خودش��ان به بانک ه��ا بدهکارند و گاهی 
هم مدیران آن ممنوع الخروج ش��ده اند. 
آن هم ش��رکت خصوصی که توانمندی 
باالی��ی در تولید دارد و بنام اس��ت. این 
ممنوع الخروجی اغلب به دلیل یکس��ری 
بدهی ها بوده و تالش ش��ده ت��ا بتوانیم 
مش��کالت بخش خصوصی در این زمینه 
را برط��رف ک��رده و فضا را برای از س��ر 
گیری تالش تج��اری بخش خصوصی به 
این بخ��ش بازگردانیم. خوش��بختانه در 
بودجه 94 مس��ائلی دیده ش��ده و بیشتر 
در الیح��ه خروج از رک��ورد و حمایت از 
تولید نیز مسائل دیگری مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. به این ترتی��ب امیدواریم 
سال 94 فرصت بهتری پیش روی فعاالن 

بخش خصوصی صنعت برق باشد. 
به الیحه خروج از رکورد اش�اره  ■

کردید، فک�ر می کنید این الیحه و 
بندهای پرداخته ش�ده به حمایت 
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از بخش خصوص�ی ت�ا چ�ه میزان 
می تواند به کمک حمایت از فعاالن 
صنعتی و کاهش مسائل و مشکالت 
آنان بیاید؟ به ویژه می شود موضوع 
اوراق قرض�ه و کارای�ی آن را برای 

بخش خصوصی توضیح دهید؟ 
از  □ خوش��بختانه الیح��ه خ��روج 

رکود اینه��ا را دی��ده و امیدواریم زودتر 
تصویب ش��ود و بتواند برخی از مشکالت 
بخش خصوصی را ح��ل و فصل کند. در 
الیحه خ��روج از رکود، اوراقی پیش بینی 
ش��ده، ای��ن اوراق در قال��ب اوراق قرضه 
و تهاتر ب��وده و در اختیار ش��رکت هایی 
ق��رار خواه��د گرفت ک��ه طل��ب دارند. 
س��ازمان های دیگر از جمله سازمان های 
مالیاتی موظفند ای��ن اوراق را بپذیرند و 
مدیران ش��رکت ها را از ممنوع الخروجی 
خ��ارج کنند ت��ا چ��رخ بخش خصوصی 
بچرخ��د. منتها هنوز ه��م در بحث های 
ممنوع الخروج��ی الیحه دول��ت نیازمند 
اص��الح اس��ت و امیدواری��م بتوانی��م در 

کمیسیون فرآیند را تسهیل کنیم. 
ابزارهای��ی دارد و فک��ر  کمیس��یون 
لوای��ح  می کن��م حرک��ت در مس��یر 
پیش��نهادی دولت می تواند موثر باش��د، 
ب��ه ویژه اینکه الیحه خ��روج از رکورد با 
وجود برخی نقدها به خوبی تنظیم شده 
و می تواند به کمک م��ا بیاید. امیدواریم 
بخش خصوصی بتواند بر اساس این اوراق 

بهادار کسب و کارش راحت تر شود. 
برنام��ه دول��ت ب��رای خ��روج 
تولیدکنندگان از فهرس��ت سیاه بانکی از 
جمله پیش��نهادهای ارایه ش��ده از سوی 
دول��ت بوده، به این ش��کل ک��ه دولت با 
ترازبندی بدهی و طل��ب تولیدکنندگان 
محدودیت ه��ای خروج مدیران��ی را که 
تراز آنها در حد صفر اس��ت برطرف کند. 
از س��وی دیگر دولت در الیحه خروج از 
رک��ود در ای��ن زمین��ه پیش بینی خوبی 
ک��رده و امیدواریم با اج��رای این الیحه 
مشکل بدهی های صنعت برق حل شود.

الیحه خ�روج از رک�ود به چه  ■
مسائل دیگری پرداخته است؟

ب��رای نمون��ه، در ح��ال حاض��ر 
ش��رکت هایی از دول��ت و وزارت نی��رو 
طلبکار هس��تند و از س��وی دیگر بدهی 
مالیات��ی نی��ز دارن��د، در واقع ش��رکتی 
ک��ه ب��رای دول��ت کاال تولی��د می کرد، 
پولش را دریاف��ت نمی کرد اما به محض 
اینک��ه کاال از کارخان��ه بی��رون می آمد، 
دس��ت ان��درکاران مالیات��ی از او مالیات 
می خواس��تند و مدیرعام��ل ش��رکت را 

ممنوع الخروج می کردند. 
دول��ت در الیح��ه خ��روج از رک��ود، 
راه��کاری برای حل این مش��کل در نظر 
گرفته ت��ا مدیران عامل این ش��رکت ها 
از فهرس��ت س��یاه مالیاتی و نظام بانکی 
خارج ش��وند. هر چند این برنامه فعال در 
بانک های دولتی امکان پذیر اس��ت و در 

بانک های خصوصی چنین امکانی در نظر 
گرفته نشده است.

تسریع در تصویب این الیحه خواسته 
مش��ترک مجلس و دولت اس��ت چرا که 
هم��ه می دانند بخش خصوصی در برخی 
موارد دچار مش��کالت عدیده ای ش��ده و 
انتظ��ار عمومی از مجلس این اس��ت که 

یکسری مسائل در اولویت قرار گیرد. 
دول��ت می توان��د طل��ب و بده��ی 
ای��ن ش��رکت ها را ت��راز بن��دی کن��د و 
محدودیت های خروج از کش��ور را برای 
مدی��ران ش��رکت هایی که دس��تکم تراز 
طلب و بدهی آنها در حد صفر می شود را 
هر چه سریع تر آزاد کرده تا بتوانند مواد 

اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
البت��ه چند ماده الیحه خروج از رکود 
ب��ا طرح حمای��ت از صنعت ب��رق که در 
نوب��ت بررس��ی در صح��ن علنی مجلس 

است، همپوشانی دارد. 
ب�ه ط�ور کل�ی رون�د  ■

پرداخ�ت بدهی ه�ای دول�ت به 
بخش خصوص�ی را چطور ارزیابی 

می کنید؟
دولت حتما باید برای پاس��خگویی  □

ب��ه مطالبات بخش خصوص��ی کار جدی 
آغاز کن��د. مطالبات بخش خصوصی باید 
پرداخته ش��ود چ��را که دول��ت بنا دارد 
از رکود خ��ارج ش��ود و راه اصلی خروج 
از رک��ود این اس��ت ک��ه گ��ردش مالی 
در بخش خصوص��ی روان ش��ود چرا که 
ش��رکت های مهمی چون مپنا مشکالت 
عدی��ده ای پی��دا کرده ان��د و برخ��ی از 
ش��رکت ها هم زمین گیر شده اند. دولت 
راهی جز پاس��خگویی ب��ه مطالبات و به 

ویژه معوقات بخش خصوصی ندارد. 
البت��ه در مقایس��ه با یکی، دو س��ال 
گذش��ته وضعی��ت پرداخ��ت بدهی ها و 
مطالبات بهبود یافته و گله ها کمتر شده 
و مراجعات کمتر ش��ده و نشان می دهد 
ک��ه تغییراتی – هر چند اندک- به وقوع 

پیوسته است.

دول�ت حتم�ا بای�د برای 
پاس�خگویی به مطالبات 
بخش خصوص��ی ک��ار 
جدی آغاز کند. مطالبات 
بخش خصوص��ی بای��د 
پرداخته ش�ود چ�را که 
دول�ت بن�ا دارد از رکود 
خ�ارج ش�ود و راه اصلی 
خ�روج از رک��ود ای�ن 
اس�ت ک�ه گ�ردش مالی 
در بخش خصوص�ی روان 

شود
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نخس��تین واح��د نی��روگاه دوم کیش 
به ظرفیت 25 مگاوات اوایل س��ال آینده 

بهره برداری خواهدشد.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش 
در بازدی��د از ای��ن طرح گف��ت: پیمانکار 
ای��ن طرح تصمی��م گرفته اس��ت به جای 
بهره برداری از ی��ک واحد 10 مگاواتی در 
بهمن امس��ال، واحدی 35 مگاواتی را در 

بهار سال 94 به خط تولید برساند.
علی اصغر مونسان افزود: عالوه برتولید 
25 مگاواتی درمرحله نخست بهره برداری 
از نی��روگاه دوم، روزانه 5 هزار متر مکعب، 

آب شیرین از دریا تولید خواهد شد.
شرکت توس��عه آب و نیروی کیش در 
پایان عملیات ساخت، 100 مگاوات برق و 

20 هزار مترمکعب آب تولید خواهد کرد 
که این ظرفیت براس��اس نیازهای جزیره 

کیش قابل افزایش است.
نیروگاه شماره 2 کیش با سرمایه گذاری 
مشترک شرکت س��رمایه گذاری و توسعه 
کیش و بخش خصوصی )ش��رکت ماهتاب 

گستر( در حال ساخت است.
ای��ن نیروگاه در جن��وب جزیره و ضلع 
شرقی ایستگاه گاز در زمینی به وسعت 5 

هکتار در حال ساخت است.
اعتب��ار اح��داث ای��ن نی��روگاه در 
مرحله ه��ای اول و دوم 550 میلی��ارد 
ریال و در مجموع س��ه مرحله یک هزارو 

750میلیارد ریال است.
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه شماره 

وارد مدارشدن نیروگاه دوم کیش 
از سال آينده

دو کیش با حضور مشاور رییس جمهوری 
و دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد تجاری، 
صنعت��ی و ویژه اقتصادی، تیر امس��ال در 
جزیره کیش آغاز شد. نیروگاه شماره یک 
جزی��ره کی��ش، روزانه 180م��گاوات برق 

تولید می کند.

خبر
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 در بخش انرژی های خورش�یدی 
به چه دستاوردهایی رسیده ایم؟

ب��ا ت��الش  □ در س��ال های اخی��ر 
نی��روگاه  بخش خصوص��ی، نخس��تین 
فتوولتایی��ک 514 کیلووات��ی متصل به 
ش��بکه راه اندازی ش��د که در مالرد کرج 

قرار دارد.
در هشت ماه گذشته از محل عوارض 
30 ریال��ی ب��ه ازای هر کیلووات  س��اعت 

مصرف برق، نزدیک هفت تا 10 مگاوات 
سامانه های فتوولتاییک به صورت مجانی 
در م��دارس، اداره ه��ای دولت��ی، مراکز 
آموزشی و تحقیقاتی سراسر کشور نصب 
و راه اندازی کرده ای��م که البته این طرح 
باید ب��ا حض��ور بخش خصوص��ی کامل 
ش��ود. با تمهیدهایی ک��ه در وزارت نیرو 
اندیشیده می ش��ود، س��رمایه گذاری در 
بخش فتوولتاییک باید مقرون به صرفه تر 

از گذشته شود.
چه اهدافی را در برنامه ششم  ■

توسعه دنبال می کنید؟
برنام��ه شش��م بس��ته ای را  □ در 

اح��داث 3200  فراه��م کرده ای��م ک��ه 
م��گاوات نی��روگاه تجدیدپذی��ر توس��ط 
بخش خصوص��ی در طول برنامه شش��م 
یک��ی از اه��داف درنظر گرفته ش��ده در 
این برنامه اس��ت. احداث 1000 مگاوات 

در گفت وگو با مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران )سانا( مطرح شد:

 احداث 3200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
توسط بخش خصوصی در برنامه ششم

کمک به پایدارس��ازی و تنوع بخشی منابع انرژی، توس��عه ظرفیت ها و کاهش هزینه های درازمدت نظام 
تولید انرژی و صیانت از محیط  زیست و منابع انرژی  تجدیدناپذیر کشور ازطریق مدیریت منابع تجدیدپذیر 
انرژی و مدیریت گس��ترش تولید و مصرف انرژی های نوین در کش��ور با تمرکز بر حداکثرس��ازی مشارکت 
بخش خصوصی، از جمله سیاست های کاری سازمان انرژی های نو ایران است. با توجه به برنامه های پیش رو 
در این س��ازمان و طرح های بزرگ در دس��ت اجرای آن، با مهندس >یوس��ف آرمودلی< مدیرعامل س��ازمان 

انرژی های نو ایران )سانا( به گفت وگو پرداختیم.
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نیروگاه بادی و فتوولتاییک توسط بخش 
دولتی ب��ا ه��دف بومی س��ازی و انتقال 
فناوری نیز در این برنامه گنجانده ش��ده 
اس��ت. ما درنظ��ر داریم در قال��ب برنامه 
شش��م، خط��وط تولید تجهی��زات تولید 
ان��رژی تجدیدپذیر را در گام نخس��ت به 
ظرفی��ت 500 مگاوات راه ان��دازی کنیم 
ضم��ن آنکه تامین مناب��ع مالی به منظور 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تا سقف 
پنج هزار مگاوات از دیگر پیشنهادهای ما 

به وزارت نیرو برای برنامه ششم است.
با توجه به وجود فناوری های مختلف 
برای تولی��د برق تجدیدپذیر، پیش��نهاد 
کرده ایم ک��ه قیمت خرید ب��رق حاصل 
از ان��رژی ب��اد، خورش��ید، ژئوترم��ال و 
نیروگاه ه��ای کوچک در برنامه شش��م با 
یکدیگر متفاوت و متنوع باشد و قیمت ها 
متناس��ب با نوع نی��روگاه و ظرفیت آنها 
تعیین ش��ود. همچنی��ن منبع الزم برای 
تامی��ن مابه التفاوت ف��روش برق از محل 
صرفه جوی��ی ان��رژی به توانی��ر به عنوان 
ش��رکت منعقدکننده قراردادهای خرید 

تضمینی پرداخت شود.
این موضوع ها کلید توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر است که ازطریق وزارت نیرو 

و توانیر در دولت دنبال می شود.
پتانس�یل کش�ور در استفاده  ■

از انرژی ه�ای تجدیدپذیر چقدر 
است؟

15 هزار مگاوات ظرفیت قطعی در  □
بخش برق آبی اس��ت. اما برای این بخش 
40 ه��زار م��گاوات پتانس��یل پیش بینی 
می ش��ود. میزان تابش نور خورش��ید بر 
واحد سطح پنج کیلووات ساعت است که 
این میزان نور خورش��ید در 90 درصد از 
وسعت کش��ور و در 300 روز سال وجود 
دارد و حاکی از ظرفیت باالی کش��ور در 

این بخش است.
همچنین دوهزار تا س��ه هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاه های آبی کوچک کمتر از 
10 مگاوات در کش��ور شناسایی شده که 
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نمونه ای به عنوان پایلوت به وسیله شرکت 
توس��عه مناب��ع آب و نیروی ای��ران اجرا 
شده اس��ت و باید توسط بخش خصوصی 

توسعه یابد.
تولی��د حج��م ب��االی زبال��ه یکی از 
چالش های کش��ور اس��ت که می توان با 
تبدی��ل زباله ها ب��ه برق، ای��ن معضل را 
به فرصت تبدیل ک��رد. در همین زمینه 
نی��ز نیروگاه ه��ای لندفیل در مش��هد و 
ش��یراز راه اندازی شده اند. ما برای توسعه 
نیروگاه های زباله س��وز و توس��عه انرژی 
زیس��ت توده مجوزهایی صادر کرده ایم و 
از حضور بخش خصوص��ی در این بخش 

حمایت می کنیم.
نی��روگاه زمین گرمایی مشگین ش��هر 
به ظرفی��ت پنج م��گاوات نی��ز در حال 
س��اخت اس��ت که امکان توس��عه آن تا 
بی��ش از 30 م��گاوات وج��ود دارد. ب��ا 
توج��ه به وجود چش��مه های آب گرم در 
منطقه مشگین ش��هر، وجود این نیروگاه 
فرصت های گردشگری بسیاری را در این 

منطقه فراهم می کند.
پتانسیل س��نجی ب��رای توس��عه 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر بس��یار هزینه بر 
اس��ت اما ای��ن اق��دام هی��چ گاه تعطیل 
ب��رای  نمی ش��ود و به ص��ورت م��داوم 
شناسایی پتانسیل های جدید انرژی باد، 
خورش��ید، ژئوترمال، زیست توده و... در 

جریان است.
نی�روگاه زمین گرمای�ی  ■

مشگین ش�هر هم اکن�ون در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

برنام��ه اح��داث نیروگاه ه��ای  □
زمین گرمایی در کش��ور در مشگین شهر 
آغاز ش��ده و از حدود 10 سال پیش کار 
اکتش��اف در این منطقه آغاز و پس از آن 
کارهای ژئوفیزیک و ژئوش��یمی محدوده 
مخزن نی��روگاه زمین گرمایی مش��خص 

شده است.
ط��ی دو مرحل��ه 11 حلقه چ��اه در 
مشگین شهر حفر ش��ده است و چاه های 
تولی��د به تعداد هفت حلقه با عمق بیش 
از 3000 هزار متر حفر ش��ده اند که پس 
از انجام تست های به عمل آمده، مشخص 
شد هر کدام از چاه ها به طور متوسط قادر 
ب��ه تولید پنج مگاوات برق هس��تند. کار 
اکتش��اف تمام ش��ده و مخزن ژئوترمال، 
محل گسل ها مشخص ش��ده و براساس 
نظر وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر، سازمان 
انرژی ه��ای ن��و مام��ور نصب نخس��تین 

توربین زمین گرمایی کشور شده است.
 ط��ی دو س��ال گذش��ته ب��ا کمبود 
اعتبار مواجه بودیم و اجرای این طرح از 
محل بودجه های عموم��ی درنظر گرفته 
ش��ده بود که تخصیص های الزم مطابق  
موافقت نامه ه��ا صورت نگرفت و به تازگی 
طبق دس��تور وزی��ر نیرو، قرار اس��ت از 
محل دریافت عوارض به ازای هر کیلووات 
س��اعت، 30 ری��ال ب��ه اح��داث نیروگاه 

زمین گرمایی کمک شود.
مناقصه تامین توربی��ن پنج مگاواتی 
زمین گرمای��ی ش��هریورماه امس��ال 
انجام ش��ده اس��ت ک��ه از مجم��وع پنج 
ش��رکت کننده در مناقص��ه، م��دارک دو 
ش��رکت ایرانی تکمیل و به مشاور طرح 
تحویل داده ش��د تا با بررسی پاکت های 

ریالی برنده مناقصه معلوم می شود.
بای��د توربی��ن خ��اص پن��ج مگاواتی 
برای این طرح س��فارش داده ش��ود که 

تولی�د حجم ب�االی زباله 
یک�ی از چالش ه�ای 
کشور اس�ت که می توان 
ب�ا تبدی�ل زباله ه�ا ب�ه 
ب�رق، ای�ن معض�ل را به 
فرص�ت تبدی�ل ک�رد. 
در همی�ن زمین�ه نی�ز 
نیروگاه ه��ای لندفی��ل 
در مش��هد و ش��یراز 
راه ان�دازی ش�ده اند. ما 
برای توسعه نیروگاه های 
زباله سوز و توسعه انرژی 
زیس�ت توده مجوزهایی 
صادر کرده ایم و از حضور 
بخش خصوص�ی در ای�ن 

بخش حمایت می کنیم
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اج��رای این ط��رح و راه ان��دازی نیروگاه 
زمین گرمای��ی ب��ا احتس��اب هزینه های 
س��اختمانی و تجهی��زات، نیازمن��د 50 
میلی��ارد تومان هزینه اس��ت. امیدواریم 
ب��ا کمکی که وزارت نی��رو و توانیر انجام 
می دهن��د، ط��ی 1.5 تا دو س��ال آینده 
نخس��تین نیروگاه زمین گرمایی کش��ور 

ساخته شود.
تغییره�ای اقلیم�ی چ�ه  ■

می�زان می توان�د موج�ب تغییر 
پتانس�یل های انرژی تجدیدپذیر 

شود؟
اگر مطالعه ها به درستی انجام شده  □

باش��د، تغییر اقلیم و آب و ه��وا بر روی 
ب��اد تاثیر ندارد. ممکن اس��ت متوس��ط 
س��رعت باد در طول س��ال های مختلف 
متفاوت باشد اما به صورت پیوسته وزش 
باد در مناطق دارای پتانسیل ادامه دارد. 
چنانک��ه نی��روگاه منجی��ل 15 س��ال از 
عم��رش می گذرد و همچنان به کار خود 

ادامه می دهد.
انرژی های خورشیدی و زمین گرمایی 
دو منبع انرژی هستند که هیچ گاه از بین 

نمی روند زیرا منبع یکی در اعماق زمین 
و دیگری در آس��مان است. اگرچه هزینه 
رسیدن به منبع زمین گرمایی بسیار زیاد 
اس��ت اما به محض رسیدن به آن، انرژی 
دیگر تمام نمی ش��ود و به مدت نامحدود 
می توان از آن بهره ب��رداری کرد. این دو 

انرژی تحت تاثیر تغییر اقلیم نیست.
همچنین ان��رژی حاصل از جزر و مد 
آب های س��طحی متاثر از ای��ن تغییرها 
نیس��ت ام��ا نیروگاه ه��ای آب��ی کوچک 
به دلیل وابستگی به میزان آب رودخانه ها 
و جریان های س��طحی، ممکن اس��ت که 
تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار بگیرند و باید 
در صورت ل��زوم در این طرح ها بازنگری 

شود.
تصوی�ب دریافت ع�وارض 30  ■

ریالی به ازای هر کیلووات ساعت 
چه تاثیری در توس�عه انرژی های 

تجدیدپذیر دارد؟
با تصوی��ب دریافت  □ خوش��بختانه 

ع��وارض 30 ری��ال به ازای ه��ر کیلووات 
س��اعت مصرف برق از مشترکان خانگی 
به منظور توس��عه انرژی های تجدیدپذیر 

در کش��ور، توانس��تیم ق��رارداد نیروگاه 
بادی منجیل را منعق��د کرده و پره های 
آن را بس��ازیم. نصب 40 توربین بادی در 
س��ایت منجیل در مهرماه کامل ش��ده و 
این نیروگاه که یکی از نیروگاه های بادی 
بزرگ خاورمیانه اس��ت، پس از سال ها با 
تمام ظرفیت وارد مدار می شود.با اجرای 
این طرح، ظرفیت نصب ش��ده در سایت 

منجیل به 100 مگاوات می رسد.
در کنار طرح نی��روگاه بادی منجیل، 
نصب نی��روگاه بادی در زابل، ماهش��هر، 
ش��یراز، اصفه��ان، تبری��ز، نیر، س��راب، 
را در دس��تورکار  خلخ��ال و س��رعین 
داریم. نخس��تین توربین ه��ای بادی1.5 
مگاواتی بخش خصوصی در منطقه خواف 
راه اندازی شده که از ضریب تولید باالیی 
برخوردار اس��ت. ما در خ��واف یک طرح 
100 مگاوات��ی و یک ط��رح 75 مگاواتی 
در ح��ال نصب داری��م. همچنین مپنا به 
س��اخت داخ��ل توربین های ب��ادی 2.5 
مگاواتی اقدام کرده که نخس��تین نمونه 

آن در منطقه کهک نصب شده است.
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الکتریس��یته و تامین ان��رژی برق در 
کش��ور افغانستان سال هاس��ت عالوه بر 
اینک��ه باعث راه افتادن مناقش��ات درون 
مرزی ش��ده است، توجه های بین المللی 
را نی��ز ب��ه خود جل��ب کرده اس��ت. در 
حالی که از گذش��ته تا کنون تامین برق، 
دستاویزی برای جلب حمایت حداکثری 
سیاس��ت مردان این کش��ور بوده، اما بنا 
بر آماری که نش��ریه رویترز منتشر کرد، 
از هر س��ه شهروند افغانس��تان، تنها یک 
نفر از انرژی برق بهره می جس��ت. عالوه 
بر این، آنطور که سیس��تم برق رس��انی و 
زیرس��اخت های انرژی این کشور به نظر 
می رس��ند، افغان ه��ا در تامی��ن انرژی، 

فاصله بسیار زیادی با خودکفایی دارند. 
این در حالی است که در دنیای مدرن 
امروزی برق در کنار احتیاجاتی همچون 
آب و ن��ان یکی از ضروری��ات مهم مردم 
اس��ت که بدون ش��ک نبود آن می تواند 
مش��کالت متعددی را در چرخه زندگی 
انسان ها به وجود آورد. افغانستان هم که 
چرخ صنعت اش طی ده س��ال گذش��ته 
به گ��ردش در آمده، برای پیش��برد این 
رون��د، نیاز مبرم و ش��دیدی به این اصل 
دارد. البته ش��هر هرات یکی از شهرهای 
صنعتی افغانس��تان به ش��مار می رود كه 
ب��ه لحاظ همس��ایه بودنش با دو کش��ور 
بزرگ صنعتی یعنی ایران و ترکمنستان 

می تواند تا حد زیادی مشکالت اقتصادی 
را رف��ع كن��د. همچنی��ن  افغانس��تان 
افغانس��تان از جانب حكوم��ت، به توجه 
بیش��تري در زمینه فراهم سازی سیستم 
برق مناس��ب و با کیفی��ت نیاز دارد. ولی 
ب��ا این وجود چند وقتي اس��ت که بحث 
افزایش قیمت برق بر سر زبان ها افتاده و 
این نگرانی را به وجود آورده که با وجود 
ای��ن افزایش آیا بهبودی در وضعیت برق 

در هرات به وجود خواهد آمد یا خیر؟
با وج��ود اینکه مقامات سیاس��ی این 
کش��ور بارها صریحا اع��الم کرده اند که 
یک کش��ور زراعی را به کشوری صنعتی 
ترجیح می دهند، اما در طول این سال ها 

نگاهی به وضعیت تولید برق در افغانستان

بازار برق افغانستان و فرصت های سرمایه گذاری
ترجمه: فرحناز دهقی

مقاله
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هنوز نتوانس��ته اند پرسش مردم را مبنی 
ب��ر اینکه »چگون��ه می توان ب��دون برق 
کشاورزی کرد؟« پاس��خ دهند. حقیقت 
این اس��ت که وقتی از کشاورزی صحبت 
می ش��ود، تکنولوژی یکی از اصلی ترین 
و ضروری تری��ن نیازهای آن به حس��اب 

مي آید.
بن��ا بر تازه ترین آم��ار تنها 40 درصد 
م��ردم افغانس��تان از برق ثاب��ت و پایدار 
برخ��وردار هس��تند، عبدال��رزاق صمدی 
رئیس ش��رکت »د افغانستان برشنا« که 
بیش از 10 میلیون مش��ترک برق دارد، 
می گوید که وضع در پایتخت این کشور 
از س��ایر ش��هرها بهتر اس��ت. وی مدعی 
شده است که در کابل 70 درصد خانه ها 
دارای برق هس��تند. صمدی در مصاحبه 
با رویترز در س��ال 2012 مدعی شد که 
افغانس��تان پتانس��یل تامین برق در 24 
س��اعت را، به جای دو س��اعت در شبانه 

روز دارد. 
این در حالی  اس��ت که افغانس��تان با 
داشتن منابع سرش��ار آبی، قابلیت تولید 
انرژی برق را در س��احات مختلف کشور 
داراس��ت، اما دول��ت تا کن��ون موفق به 
س��اخت و ایجاد این بندها نشده و هنوز 

متکی به انرژی وارداتی است.
تامین برق و انرژی پایدار در افغانستان 
تا اندازه ای مهم است که می تواند پس از 
دهه ها جن��گ و نا  به س��امانی اقتصادی، 
پیشرفت و توسعه بسیاری برای کشوری 
ک��ه از لحاظ ش��اخص های س��المتی و 
آموزشی در پایین ترین رده های جهانی 

قرار دارد، به همراه داشته باشد. 
نیاز ب��ه انرژی ب��رق در کاب��ل رو به 
افزایش اس��ت و ظرف پنج سال گذشته 
سه برابر شده است. صمدی معتقد است 
که تا س��ال 2020، می��زان برق مطلوب 
مردم س��ه هزار مگاوات خواهد شد. این 
در حالی اس��ت که اکنون میزان مصرفی 

برق در افغانستان 600 مگاوات است. 
اما در یک مقایسه کلی با مصرف برق 

در بریتانی��ا می توان به صراحت گفت که 
با توجه به جمعیت افغانستان، مردم این 

کشور قناعت بسیاری دارند. 
افغانستان از معدود کشورهای جهان 
اس��ت که ذخایر سرش��ار سوختی در آن 
از قبی��ل نف��ت و گاز و ذغال س��نگ به 
صورت دس��ت نخورده باقی مانده است. 
در این کش��ور عالوه بر این منابع انرژی 
که می تواند در تولید برق استفاده شود، 
رودخانه ه��ای ف��راوان جری��ان دارد که 
بالاستفاده به بیرون از مرزهای این کشور 
سرازیر می ش��وند. بر اساس گزارش های 
منتشر شده، در حالیکه این رودخانه های 
خروش��ان می تواند در تولید نیروی برق 
برای کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. 
ام��ا دولت در بیش از یک دهه گذش��ته 
به رغم سرازیر ش��دن ده ها میلیارد دالر 
کمک های جهانی به  دلیل ضعف و س��وء 
مدیریت نتوانس��ت کوچک ترین گامی را 
برای از بین بردن وابس��تگی های بیش از 
حد کش��ور به تامین انرژی و س��وخت از 
خارج بردارد. ضعف مدیریت و ناکارآمدی 
طرح ه��ای بلند مدت اقتص��ادی در این 
کش��ور باعث شده اس��ت كه بسیاری از 
مناب��ع آبی کش��ور بدون اس��تفاده هدر 
رود. این در حالی اس��ت ک��ه در صورت 
س��رمایه گذاری های صحیح ب��رای تولید 
ب��رق بیش��تر و صدور آن به کش��ورهای 
منطقه می توانس��ت به رش��د درآمدهای 

ناخالص ملی کشور کمک بزرگی كند. 
اما مشکل اساسی دیگر افغانستان که 
آن هم ریش��ه در ضعف و س��وء مدیریت 
در کش��ور دارد، عدم توسعه بخش حمل 
و نق��ل و ترانس��پورت در کش��ور به ویژه 
جاده ها و خط آهن در کشور است. هنوز 
هم مهمترین ش��اهراه های کشور که باید 
در کوت��اه ترین مس��یر ممکن ش��مال و 
جنوب و ش��رق و غرب را از طریق مرکز 
افغانستان به هم وصل کند، نادیده گرفته 
شده است. همچنین توسعه حمل و نقل 
ریلی درکشور، به جد دنبال نشده است.
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به نظر می رس��د یكي از فاكتور هاي 
مهم در تقویت اقتصاد یك كشور به ویژه 
در زمین��ه تولید انرژی مس��ئله امنیت و 
ثبات در آن كش��ور است. كشوري كه از 
ش��رایط امنیتي و ثبات بهتري برخوردار 
باش��د، حج��م س��رمایه گذاري ها و در 
نتیج��ه تولی��د و صادرات در آن كش��ور 
نیز ب��اال خواهد رفت. از ای��ن طریق هم 
وض��ع معیش��ت و اقتصاد عم��وم مردم 
بهبود خواهد یافت و هم با افزایش عواید 
دولتي، دول��ت از توان و قابلیت بیش��تر 
در تقوی��ت بنی��ه هاي اقتصادي كش��ور 
بنابراین مهم ترین  برخوردار خواهد شد. 
عام��ل، امنی��ت و ثبات پایدار اس��ت كه 
زمینه س��رمایه گذاري ها، تولید و تسریع 
و تقوی��ت چرخ��ه اقتصاد یك كش��ور را 
فراهم مي كند. از این رو اگر دولت بتواند 
در كن��ار تامین امنی��ت و ثبات پایدار در 
كش��ور به گسترش سیس��تم های تولید 
ان��رژی برق چه از مناب��ع آبی و غیر آبی 
اهتمام ورزد، آن وقت مي توان شاهد یك 
انقالب و تحول عظی��م اقتصادي در این 

كشور بود. 
یک واقعیت بس��یار تلخ این است که 
جنگ های طوالنی و فقر ش��دید جامعه 
افغانی وضعیتی را به وجود آورده اس��ت 
ک��ه گویی م��ردم افغانس��تان عمال هیچ 
چی��زی ب��رای از دس��ت دادن ندارند و 
چنی��ن جامعه ای طبعا ب��ه لحاظ جامعه 
شناس��ی سیاس��ی بسیار آس��یب پذیر و 
خطرناک است. طی دوران طوالنی جنگ 
حدود یک س��وم جمعیت افغانس��تان  در 
کش��ورهای همسایه آواره ش��دند و یا به 
نقاط مختل��ف جهان مهاج��رت كردند. 
بنابرای��ن مس��اله امنیت در افغانس��تان 
بس��یار عمیق تر از آن به نظر می رسد که 
به  س��رعت قابل حل باش��د. حل مبنایی 
این مش��کل مس��تلزم عوامل بسیاری از 
جمل��ه خروج ای��ن کش��ور از فقر مطلق 
و قرار گرفتن در مس��یر رش��د و توسعه  
اقتصادی، توس��عه سیاس��ی، فرهنگی و 

اجتماعی و حاکمیت ساختار دموکراسی 
اس��ت که همه اقوام در آن احساس تعلق 

و مشارکت كنند.
با توجه به آنچه گفته ش��د، کم کاری 
و س��وء مدیریت در افغانس��تان طی یک 
دهه گذشته غیر قابل انکار است. در این 
سال ها مس��ئوالن حوزه های مختلف در 
کشور آنگونه که باید به ساخت و توسعه 
زیرساخت های انرژی در افغانستان توجه 
نکردند و هیچگونه تس��هیالتی را در این  
زمینه اجرای��ی پروژه های بزرگ و ایجاد 
شبکه انرژی فراهم نکردند. تاکنون هیچ 
امکان��ی ب��رای اقداماتی مانن��د افزایش  
حامل های ان��رژی در این کش��ور وجود 

ن��دارد. عالوه بر این خود این کش��ور نیز 
تا س��ال ها نمی تواند به عن��وان یک بازار 
جذاب ب��رای مصرف حامل ه��ای انرژی  
مطرح باش��د، چرا که تولید ناخالص ملی 
این کش��ور در سطح بس��یار پایینی قرار 

دارد. 

برق وارداتی
مش��کالت مرب��وط به ب��رق ناپایدار و 
منقطع با رش��د فزاینده زندگی ش��هری 
و مدرن در افغانس��تان، بیش از همیش��ه 
ب��ه چش��م می آی��د. م��ردم افغانس��تان 
مانن��د مردم دیگر در سراس��ر دنیا، برای 
زندگ��ی روزمره خود نیاز ب��ه برق پایدار 
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معاون کنس��ولی، امور مجلس و ایرانیان 
وزارت امور خارجه با اش��اره به پتانسیل 
نیروی برق در اس��تان خراس��ان جنوبی 
برای توس��عه و گسترش صادرات برق به 
کشور افغانس��تان گفت: خراسان جنوبی 
آمادگی تامین برق والیت فراه افغانستان 
را دارد. قش��قاوی در پایان یادآور شد: ما 
از هر اقدامی که باعث گسترش ارتباط با 
کشور افغانستان باشد استقبال می کنیم.

ام��ا پیش از ای��ن، در آغاز س��ال 91 
نی��ز گامی ب��زرگ جه��ت ف��روش برق 
ب��ه افغانس��تان، در اقتصاد کش��ور ایران 
برداش��ته ش��د. در قراردادی ک��ه میان 
محم��د اس��ماعیل، وزی��ر ان��رژی و آب 
افغانس��تان و مجید نامج��و، وزیر نیروی 
س��ابق ایران به امضا رس��ید، دولت ایران 
ب��ه والیات نیم��روز و هرات ب��رق صادر 
کرد. محمد اس��ماعیل، وزیر انرژی و آب 
گفت که براساس این قرارداد، برق والیت 
هرات از 90 مگاوات ب��ه 140 مگاوات و 
ب��رق والیت نیمروز از 10 مگاوات به 24 
م��گاوات افزایش خواهد یاف��ت. او تاکید 
ک��رد که هر مگاوات برق از ایران به مبلغ 

سه سنت خریداری خواهد شد.
از  پ��روژه »کاس��ا ۱۰۰۰« یک��ی 
بزرگتری��ن پروژه ه��ای انتق��ال برق در 
منطقه بوده و حدود ۱۳۰۰ مگاوات برق 
را از کشور های قرقیزستان و تاجیکستان 
از مس��یر افغانستان به کشور های جنوب 
آسیا می رس��اند. پروژه »کاسا ۱۰۰۰« از 
والیت کندز آغاز ش��ده و از مسیر پروان، 
لغمان، کابل، قندهار و ننگرهار می گذرد. 
هزین��ه این پ��روژه در داخل افغانس��تان 
ح��دود ۹۷۰ میلیون دالر تخمین ش��ده 
اس��ت که بخش��ی از آن را بانک انکشاف 

آسیایی می پردازد.
یک��ی دیگر از پروژه های عظیم تامین 
برق توس��ط آلمان، در سال 2010 کلید 
خورد. ای��ن پروژه انرژی ب��رق برای 40 
هزار خانوار و 6500 مشتری تجارتی در 
شمال افغانس��تان تامین کرد. این تدابیر 

و منظ��م دارند ام��ا تا کنون مس��ئولین 
دولتی این کشور نتوانسته اند این نیاز را 
برآورد کنند. ب��ه همین جهت به راهکار 
واردات ب��رق روی آورده اند. افغانس��تان 
به س��بب تامین انرژی مورد نیاز خود تا 
کنون نه تنها از کش��ورهای همسایه اش 
مانند ایران، تاجیکس��تان، ترکمنس��تان، 
ازبکستان انرژی مورد نیاز خود را تامین 
می ک��رده، بلکه پیش تر از داد و س��تد با 
این کش��ورها، آلمان پیش��رو فروش برق 
ب��ه این کش��ور بوده اس��ت. نیاز ش��دید 
و رو به گس��ترش کش��ور افغانس��تان به 
برق و عدم ام��کان تامین آن از تولیدات 
داخلی آن کشور دلیل قاطع بر اقتصادی 

بودن سرمایه گذاری در این زمینه است. 
تامی��ن برق م��ورد نیاز منطق��ه ویژه که 
در زمین��ی به وس��عت ۸۷۰۰ هکتار كه 
در دس��ت احداث اس��ت، از دیگر دالیل 
توجیه اقتصادی اجرای این پروژه اس��ت. 
سیاست های اخیر دولت افغانستان مبنی 
بر حمای��ت از ایج��اد نیروگاه های تولید 
برق توس��ط بخش خصوص��ی و تضمین 
خرید برق تولیدی ای��ن قبیل نیروگاه ها 
دلی��ل دیگری بر مقرون ب��ه صرفه بودن 

سرمایه گذاری در این بخش است. 
ف��روش برق و انرژی به افغانس��تان از 
دیرب��از در برنامه اقتص��ادی ایران وجود 
داش��ته اس��ت. در آبان ماه س��ال جاری، 
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بر مبنای سیس��تم »تأمین انرژی شمال 
ش��رق« که از چندین کش��ور همس��ایه 
ب��رق را ب��ه افغانس��تان وارد می کند، به 
راه انداخته ش��د. سیس��تم تأمین انرژی 
شمال شرق یکی از بزرگترین پروژه های 
زیربنایی این کش��ور بوده که با همکاری 
مش��ترک بانک انکشاف آس��یایی، کشور 
هندوستان، بانک انکشاف اسالمی، کشور 
ژاپن، ایاالت متحده امریکا، بانک جهانی 
و کشور آلمان تمویل می شود. این نمونه 
ای خوب و موفق از هماهنگی کشور های 
یاري رسان به افغانستان است. این پروژه 
گامی بزرگ در راس��تای توس��عه تامین 
انرژی در کش��ور افغانس��تان محس��وب 

می شود. 
در ت��داوم عقد قرار داده��ای واردات 
برق با کشورهای همسایه تفاهنامه صدور 
برق از تاجیکستان به افغانستان در سال 
2013 بی��ن دو کش��ور به امضا رس��ید. 
س��ایت ش��رکت برق تاجی��ک در همین 
باره نوش��ته بود: افغانس��تان متعهد شد 
در قبال هر یک میلیارد کیلووات ساعت 
برق 36 میلیون دالر، هر کیلووات ساعت 
برق 3.64 دالر، به تاجیکس��تان پرداخت 
کند. تاجیکس��تان در سال 2012 بیش 
از 600 میلیون کیلووات س��اعت برق به 
ارزش 21 میلیون دالر به افغاستان صادر 
کرد. صادرات نیروی برق این کشور طی 
سال گذش��ته با فعال ش��دن خط 220 
کیلو واتی س��نگ توده یك و پلخمری، با 
افزای��ش دو و نیم برابر به 666 میلیون و 
700 هزار کیلووات به ارزش 21 میلیون 
و 100 ه��زار دالر رس��ید. افغانس��تان با 
آنکه خود بیش��تر از تاجیکستان امکانات 
تولید ب��رق را دارد اکن��ون 90 درصد از 
برق صادراتی تاجیکس��تان را افغانستان 
وارد می کن��د، در حال��ی  که افغانس��تان 
خود سرشار از منابع آبی و رودخانه های 

فراوان برای تولید برق است. 
افزایش خریداری برق از کش��ورهای 
همس��ایه توس��ط وزارت ان��رژی و آب، 

واکنش ه��ای تند ش��ماری از نمایندگان 
مردم در ولس��ی جرگه را به دنبال داشته 
اس��ت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه 
می گویند ک��ه وزارت ان��رژی و آب باید 
ب��رق تولی��دی داخل��ی را جایگزین برق 
وارداتی کند. به باور آنان با سرازیر شدن 
میلیون ها دالر در بخش توسعه بندهای 
آب و انکشاف زیر ساخت های تولید برق، 
این وزارت نتوانسته نیازمندی برق کشور 
را رف��ع کن��د. در همین حال مس��ئوالن 
وزارت انرژی و آب در پاس��خ به انتقادات 
هم��واره تاکید کرده اند ک��ه تا احداث و 
بازس��ازی بندهای تولید برق، افغانستان 
باید از ان��رژی وارداتی اس��تفاده کند. او 
پیش از این گفته بود که سي سال زمان 
و میلیاردها دالر هزینه نیاز است تا انرژي 
برق در سراس��ر افغانس��تان تامین گردد. 
همچنی��ن وي عالوه بر اینكه خواس��تار 
س��رمایه گذاري در بخش آب هاي كشور 
ش��ده بود، تصری��ح كرد ك��ه در جریان 
جن��گ ه��اي داخل��ي، زیربناهاي بخش 
هاي انرژي و آب در كشور شدیدا صدمه 

دیده است.
افغانس��تان در آس��تانه جلب اعتماد 
س��رمایه گذارن ب��رای تامین انرژی خود 
نی��ز اقدامات��ی هر چن��د ابتدای��ی برای 
رسیدن به خودکفایی برای تامین انرژی 
برداشته که در ادامه مختصرا آمده است:

انرژی آبی
ایس��تگاه های ان��رژی افغانس��تان، به 
وی��ژه ان��رژی ک��ه از طری��ق آب تامین 
می ش��ود، توانایی تولید انرژی تا س��طح 
500 م��گاوات را دارد، ام��ا مس��ائلی از 
قبی��ل کمبود آب طی س��ال های اخیر و 
کمبودهای زیرس��اختی باعث می ش��ود 
افغانستان به واردات هر چه بیشتر انرژی 

روی بیاورد. 
افغانس��تان دارای رودها و آبشارهای 
زیادی اس��ت. این رودها از میان هزاران 
دره با ارتفاع بلند می گذرد که با ساختن 

سد در مس��یر آنها می توان از انرژی آنها 
برای تولید برق اس��تفاده ك��رد. زارعین 
افغانس��تان )به ج��ز لغمان ج��الل آباد( 
مدت ۶-۷ ماه از آب به منظور کشاورزی 
اس��تفاده ك��رده و باق��ي آن، در پنج ماه 
بدون اس��تفاده ب��ه کش��ورهای خارجي 
می ریزد. باید دانس��ت ك��ه ذخیره كردن 
آب مقادی��ر زیادي برق برای این کش��ور 
ب��ه وجود خواه��د آورد. رود آم��و دارای 
ط��ول ۲۵۸۰ کیلومت��ر اس��ت که حدود 
۱۱۲۶ کیلومتر آن در خاک افغانس��تان 
جری��ان دارد. ای��ن دریا از لح��اظ ذخایر 
ان��رژی مهمترین منب��ع آب و انرژی در 
افغانستان شمرده می شود که ۵۰ % تمام 
منابع کشور را تشکیل می دهد. رود خانه 
پنج، از منطقه زرق��ول در ارتفاع ۴۱۲۵ 
متر از س��طح دریا سرچش��مه می گیرد، 
جایی که س��رعت جری��ان آب را ۲۰۵۰ 
مت��ر مکعب در دقیقه تش��کیل می دهد. 
در منطق��ه حیرتان ارتف��اع این رودخانه 
۳۰۰ متر از س��طح دریا است. در امتداد 
این دریا می توان بندهای آبی اعمار كرد 
اما کشور تاجیکس��تان برای بهره برداری 
از آن، چ��ون تکنول��وژی پیش��رفته تری 
نس��بت ب��ه افغانس��تان دارد، می تواند از 
این ظرفیتها برای خود اس��تفاده كند. در 
این صورت جایي برای افغانس��تان باقی 
نخواه��د ماند. مجم��وع ظرفیت آبی رود 
خانه مرغ��اب و هری��رود را ۰٫۶ میلیارد 
کیلوات ساعت و یک جا با معاون اساسی 
آن دریای ارغنداب – ب��ه ۲۱٫۵ میلیارد 
کیلوات ساعت است. اعمار بند برق آبی با 
بندهای آبگردان می توانند تامین کننده  
اساس��ی انرژی برق در مراکز جنوبی این 
کش��ور باش��د. دریاهای هلمند، هریرود، 
آم��و، کابل، پنجش��یر، کوکچ��ه، بلخاب، 
کش��ک، مرغاب وغیره دارای مقادیر زیاد 

انرژی آبی است.
 درس��الهای قبل از جنگ، افغانستان 
۷۳۷ مگاوات تولید برق داشت كه بر اثر 
جنگه��ای تحمیلی به ۴۵۴ رس��یده بود. 
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افغانس��تان ۲۵۰-۳۰۰ مگاوات  اکن��ون 
تولی��د و ۵۰۰ مگاوات آن ب��رق وارداتی 
اس��ت. مصارف س��رانه در یکس��ال این 
کشور ۲۶ مگاوات است که به اندازه ۱٫۸ 
درصد از ظرفیت انرژی کش��ور اس��تفاده 
صورت می گی��رد. بندهای برقی که فعال 
فعال اند عبارتند از: سدکجکی در والیت 
هلمند سد ماهیپر، سد سروبی در مسیر 
راه کابل - جالل آباد، س��د نغلو در جالل 
آباد، پ��روژه سدس��لما در والیت هرات، 
بند س��رده در غزنی، بند چک وردک در 
والیت لوگ��ر، بند برق جبل الس��راج در 
والیت پ��روان، بند برق کام��ه در والیت 
هلمند، بند کوکچه در والیت بدخش��ان، 
بند داله در قنده��ار و بند برق پلخمری 
اس��ت، که این س��د برق ۱۰ درصد برق 
افغانس��تان را تامی��ن می کن��د. البته به 
تازگ��ی نیز پروژه هایی در جهت توس��عه 
زیرس��اخت انرژی در افغانس��تان آغاز به 
کار کرده ان��د که س��ال ها ب��رای به ثمر 

نشستن شان زمان الزم است.

انرژی خورشیدی
افغانس��تان کشوری است که در طول 
یک س��ال بیش��تر از ۱۰ ماه یا ۳۰۰ روز 
ه��وای آفتاب��ی داش��ته و در ط��ول یک 
س��ال، آفتاب آن ح��دود ۳۵۰۰-۲۵۰۰ 
ساعت می درخش��د. بدین صورت انرژی 
افت��اب یک��ی از انواع عمده ان��رژی قابل 
تجدی��د ارزان و غیر مضر در این کش��ور 
محسوب می شود. انرژی آفتاب در حفظ 
محی��ط موثر بوده و می تواند س��هم قابل 
مالحظ��ه اي را در حفظ توازن س��اختار 
ان��رژی در مناطق این کش��ور اعاده كند. 
بخش اعظم قس��مت های جنوبی، جنوب 
غرب��ی، غرب��ی و بعضی مناطق ش��مال 
افغانس��تان را بیابان ها و دشتهای ریگی 
و المزرع تش��کیل داده  اس��ت و معموال 
دارای بارندگی کم و حرارت آفتابی بلند 
تا حدود ۴۵ درجه سانتی گراد است. اگر 
فقط ی��ك درصد مناطق جنوبی کش��ور 

یعني جای��ي که بیابان را در بر می گیرد، 
استفاده ش��وند، به این صورت افغانستان 
هر ساله ۱۰۳۶٫۵ میلیون کیلوات ساعت 
انرژی برق به دس��ت خواهد آورد. انرژی 
آفتابی به چندین ش��کل قابل اس��تفاده 
اس��ت. یک ن��وع آن در کش��ور اس��پانیا 
تولید می ش��ود که پی. اس. 20 نام دارد. 
نی��روی پ��ی. اس. ۲۰ از ۱۲۵۵ آین��ه به 
دست می آید و س��طح هر آینه ۱۲۰متر 
مرب��ع و ارتف��اع آن ۱۶۲ متر اس��ت. نور 
آینه ه��ا به یک نقطه تمرکز دارد و در اثر 
بلند ش��دن حرارت آب به بخ��ار تبدیل 
ش��ده، بخارات آب توربی��ن تولید برق را 
به جریان می ان��دازد و ۲۰ مگا وات برق 
تولید می كند. نوع دیگر آن تولید توسط 
بطری اس��ت که در افغانس��تان معمول 
اس��ت. بطری های آفتابی با حساس��یت 
دوجانبه مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند. 
اكن��ون اس��تفاده از انرژی خورش��یدی 

برای روش��نایی المپ ها و گرم کردن آب 
حمام ه��ای منازل، پخت وپ��ز، چراغهای 
دوطرف جاده ها و اس��تحصال برق بیش 
از پیش معمول شده  است. در شهر کابل 
۳۰ درص��د من��ازل از برق خورش��یدی 
استفاده می كنند. دولت افغانستان برای 
بعضی روستاها که آفتاب زیادي دارند به 
واسطه آینه ها و بطری، برق را به استفاده 
در منازل رس��انده  است. فعال برق آفتابی 
در بعضی نقاط والیت غور، بامیان ش��هر، 
کابل، محمود عراقی، بدخش��ان، هلمند، 
نورستان،  قندهار، مزارش��ریف، خوست، 
از  ارزگان، وردک و تع��دادي  پکتی��ا، 
روس��تاهای افغانس��تان رایج شده و هیچ 
خط��ر جانبی م��ردم و محی��ط را تهدید 
نكرده  اس��ت و امروز مردم افغانستان در 
مصارف زیادی از انرژی آفتابی اس��تفاده 

می كنند. 
منابع: رویترز، آسوشیتدپرس
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مهندس >هوش��نگ فالحتیان<، معاون اموربرق وانرژی وزارت نیرو درباره 
آخری��ن وضعیت صنعت نیروگاهی کش��ور، اظهار کرد: ب��ا وجود افزایش بار 
در طول سال های گذشته، متاسفانه س��رمایه گذاری کافی در زمینه احداث 
نیروگاه ها در چهار س��ال گذشته صورت نگرفته و سرمایه گذاری ها در زمینه 

تولید برق و ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی روندی نزولی داشته است.
وی افزود: با توجه به ش��رایطی که در آغ��از فعالیت دولت یازدهم وجود 
داش��ت، روند نزولی سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی مورد توجه مجلس و 
دول��ت ق��رار گرفت و مواد قانونی در بودجه س��ال 93 برای جبران این روند 
نزولی لحاظ شد؛ ضمن آنکه در الیحه بودجه سال 94 نیز که از سوی دولت، 
تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی ش��ده، پیش بینی الزم صورت گرفته است تا 
نس��بت به س��رمایه گذاری های جدید جهت اح��داث ظرفیت های نیروگاهی 

موردنیاز اقدام کنیم.
به گفت��ه وی، براس��اس مجوز بند 19 قانون بودج��ه، مناقصه های مربوط 
ب��ه احداث بخش بخ��ار 3730 مگاوات نی��روگاه گازی با بخش خصوصی در 
نیمه دوم س��ال 92 برگزار ش��د و با توجه به اینک��ه 4300 مگاوات نیروگاه 
گازی دیگر باقی مانده اس��ت که باید بخش بخار آنها س��اخته ش��ود٬ انعقاد 
قرارداد این بخش از نیروگاه ها در شرف انجام است و حداکثر تا پایان امسال 
ق��رارداد احداث بخش بخار نیروگاه های گازی موج��ود را مبادله می کنیم و 
بدین ترتیب، انتظار داریم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال 93، 

افزون بر هشت هزار مگاوات قرارداد احداث نیروگاه جدید را مبادله کنیم.
فالحتی��ان درباره اقدام های وزارت نیرو برای س��اخت نیروگاه های جدید 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

 سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی 
روند نزولی داشته است
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نی��ز گف��ت: در کنار اج��رای بخش بخار 
نیروگاه های گازی، خوش بختانه عملیات 
نیروگاه ه��ای جدی��د همچون  اجرای��ی 
بهبه��ان٬ کهن��وج٬ ماهش��هر و گن��و در 
بندرعب��اس آغ��از ش��ده و بخش ه��ای 
قابل توجه��ی از ای��ن نیروگاه ها همچون 
نیروگاه ماهشهر به ظرفیت 324 مگاوات 
به بهره برداری رس��یده است. وی افزود: 
از ظرفی��ت  همچنی��ن 646 م��گاوات 
نیروگاه گنو هرمزگان باقی مانده اس��ت 
که باید واحدهای آن وارد مدار ش��وند و 
دو واحد نیروگاه کهن��وج نیز به ظرفیت 
324 م��گاوات تا پایان امس��ال وارد مدار 
می شود؛ ضمن آنکه در سال 94 نیروگاه  
بهبه��ان و واحدهای باقی مان��ده نیروگاه 

ماهشهر وارد مدار می شوند.
وی سپس گفت: در بخش نیروگاه های 
برق آبی نیز موفقیت قابل توجهی حاصل 
ش��ده به این ترتیب که در طول فعالیت 
دولت یازدهم س��ه واحد 250 مگاواتی از 
چهار واحد نیروگاه سیاه بیش��ه به شبکه 
سراسری پیوسته است و بنابراین ظرفیت 
نیروگاه های��ی که از ابتدای فعالیت دولت 
یازدهم تا پایان س��ال 93 وارد مدار شده 

اس��ت و می ش��ود، به افزون بر چهار هزار 
مگاوات می رسد.

مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور برق و 
ان��رژی با بی��ان اینکه اولوی��ت اصلی ما، 
س��امان دهی اقتصاد برق است، گفت: اگر 
اقتصاد برق س��امان بگی��رد، خود به خود 
انگی��زه و اش��تیاق بیش��تری از س��وی 
بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در 
تولی��د برق ایجاد می ش��ود و بانک ها نیز 
رغبت بیشتری برای س��رمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی پیدا کرده و نس��بت به 
ارای��ه تس��هیالت الزم در ح��وزه احداث 
بنابرای��ن  اق��دام می کنن��د؛  نیروگاه ه��ا 
مهم ترین برنام��ه  پیش روی صنعت برق، 
س��امان دهی اقتصاد برق است که از این 
مسیر می توانیم ش��اهد حضور پررنگ تر 

بخش خصوصی باشیم.
وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه بازده 
نیروگاه ه��ای م��ا در زم��ان حاضر 37.5 
درصد اس��ت، براس��اس برنامه ریزی های 
به تدری��ج بخ��ش بخ��ار  صورت گرفت��ه 
نیروگاه ه��ای گازی را اج��را می کنی��م و 
به این ترتیب، ب��ازده نیروگاه های گازی 
ک��ه دارای قدرت 160 مگاوات اس��ت، با 

اگ�ر اقتصاد برق س�امان 
بگیرد، خود به خود انگیزه 
و اش�تیاق بیش�تری از 
س��وی بخش خصوص�ی 
ب�رای س�رمایه گذاری در 
تولید برق ایجاد می شود و 
بانک ها نیز رغبت بیشتری 
ب�رای س�رمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی پیدا کرده 
و نسبت به ارایه تسهیالت 
الزم در ح�وزه اح�داث 
نیروگاه ها اقدام می کنند؛ 
بنابرای�ن مهم ترین برنامه  
پی�ش روی صنع�ت برق، 
س�امان دهی اقتصاد برق 
اس�ت ک�ه از این مس�یر 
می توانی�م ش�اهد حضور 
پررنگ تر بخش خصوصی 

باشیم
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تبدیل ش��دن به س��یکل ترکیبی به 48 
ت��ا 50 درصد می رس��د. از س��وی دیگر، 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت تا نیروگاه های 
فرس��وده و قدیمی که ب��ازده آنها 20 تا 
25 درصد اس��ت، بازنشس��ته شوند و به 
جای آنه��ا نیروگاه های س��یکل ترکیبی 
با ب��ازده ب��االی 50 درصد نصب ش��ود؛ 
همچنی��ن طرح ه��ای repowering و 
افزایش بازده نیروگاه های بخار در دست 
اجراس��ت و در یک نگاه کلی، قرار است 
بازده نیروگاه ه��ا از 37.5 درصد به فراتر 

از40 درصد برسد.
برنام��ه وزارت  فالحتی��ان درب��اره 
نی��رو برای تنوع بخش��ی به س��بد تولید 
برق کش��ور، گفت: با توج��ه به وضعیت 
بارش های موجود و ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی، تجدیدپذیر و اتمی که در اختیار 
داریم، با وجود کوش��ش هایی که در سه 
دهه گذش��ته ص��ورت گرفته اس��ت، اما 
حدود هفت درصد از انرژی ما توسط این 
نیروگاه ه��ا تامین می ش��ود و بقیه انرژی 
موردنی��از ازطریق نیروگاه ه��ای حرارتی 

تولید می شود.
وی اف��زود: وزارت نیرو راهبردی را در 
صنعت برق پیگیری می کند که از مسیر 
آن بتواند سبد تولید برق را متنوع کند. به 

این ترتیب، نقش نیروگاه های خورشیدی 
و بادی درمقایس��ه با گذش��ته پررنگ تر 
می ش��ود ضم��ن آنک��ه تکمیل نی��روگاه 
زمین گرمایی را در دس��ت اج��را داریم و 
همچنین س��اخت نیروگاه ه��ای اتمی در 
دستورکار کلی کش��ور است تا با احداث 

واحدهای جدید نیروگاهای، تولید برق از 
واحدهای هسته ای را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: اف��زون بر اینها، اجرای 
طرح های برق آبی بزرگ نیز در دستورکار 
دولت یازدهم اس��ت. ما به زودی این خبر 
مه��م را به س��رمایه گذاران می دهیم که 
صنعت ب��رق، برق تولی��دی نیروگاه های 
برق آب��ی کوچ��ک و متوس��ط را ک��ه با 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی احداث 
به ص��ورت تضمین��ی خریداری  ش��وند، 
می کند به نحوی که آنها به راحتی بتوانند 
با نرخ بازده داخل��ی مورد قبول بانک ها، 
ب��رق را در واحده��ای برق آب��ی کوچک 
تولید کنن��د و بتوانیم از فرصت هایی که 
در مس��یر رودخانه ه��ای جریان��ی وجود 

دارد، استفاده کنیم.
وی گف��ت: انتظارم��ان ای��ن اس��ت 
که س��هم هف��ت درص��دی نیروگاه های 
برق آب��ی، اتمی و تجدیدپذی��ر را پررنگ 
کنیم و در جهت حفظ محیط زیس��ت و 
استفاده کمتر از س��وخت های فسیلی و 
ذخایر کشور در تولید برق اقدام کنیم تا 

بهره وری از این مسیر افزایش یابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
س��پس با اش��اره به هفتمی��ن کنفرانس 
نیروگاه ه��ای ب��رق در بندرعب��اس ک��ه 
روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری برگزار 
شده اس��ت، گفت: ما برای اجرای چنین 
کنفرانس هایی انتظارهایی داریم؛ ازجمله 
انتظاره��ای صنع��ت برق این اس��ت که 
چالش های پیش روی صنعت نیروگاهی 
مورد بررس��ی قرار گی��رد و راهکارهایی 
ب��رای ای��ن چالش ه��ا ب��ه صنع��ت برق 
فناوری های  پیش��نهاد ش��ود. همچنین 
جدی��د تولید برق که در سراس��ر جهان 
مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد، باید در 
ای��ن کنفرانس مورد توجه ق��رار گیرد تا 
ب��ا تبادل نظر و بهره گی��ری از تجربه های 
ب��ا  و  ب��رق  تولی��د  جهان��ی در ح��وزه 
به کارگی��ری فناوری های جدید، س��طح 

بهره وری از نیروگاه ها ارتقا یابد.

وزارت نی�رو راهبردی را در 
صنعت برق پیگیری می کند 
ک�ه از مس�یر آن بتوان�د 
س�بد تولید ب�رق را متنوع 
کن�د. به ای�ن ترتیب، نقش 
نیروگاه های خورش�یدی و 
بادی درمقایس�ه با گذشته 
پررنگ ت�ر می ش�ود ضمن 
آنک�ه تکمی�ل نی�روگاه 
زمین گرمای�ی را در دس�ت 
اج�را داری�م و همچنی�ن 
س�اخت نیروگاه های اتمی 
در دس�تورکار کلی کش�ور 
است تا با احداث واحدهای 
جدید نیروگاهی٬ تولید برق 
از واحده�ای هس�ته ای را 

توسعه دهیم
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معاون وزیر آب و برق عربستان سعودی اعالم کرد: عربستان برای برطرف 
کردن نیاز روزافزون داخلی به آب و برق به هزینه کردن ۸۰۰ میلیارد ریال 

)۲۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر( در ۱۰ سال آینده نیاز دارد.
ب��ه گزارش خبرگزاری رویت��رز، >صالح العواجی< مع��اون وزیر آب و برق 
عربستان در نشستی به خبرنگاران گفت: بخش آب و برق از بخشهایی است 
که تقاضای بس��یار زیادی را شاهد است که این مس��ئله چالشی برای ما به 
شمار می آید. افزایش تقاضا در این بخش حدود هشت درصد در سال است.

وی افزود: عربس��تان در ۱۰ س��ال آین��ده به ح��دود ۸۰۰ میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری در بخش آب و برق نیاز دارد و پیش بینی می ش��ود سرمایه 
گذاری های بخش خصوصی به ۳۰ درصد برسد. با مصرف روز افزون جمعیت 
ثروتمن��دی که زندگ��ی مرفهی دارن��د و در فصل تابس��تان از افزایش زیاد 
درجه حرارت هوا فرار می کنند، تقاضای آب و برق در عربستان سعودی در 

سال های گذشته به شکل چشمگیری افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: اوج مصرف برق در تابستان گذشته در مجموع به حدود 
۶۰ هزار مگاوات رس��ید. این رقم ۸۰۰ میلیارد ری��ال از ارزیابی های دولتی 
گذشته که نش��ان می داد این کشور به ۵۰۰ میلیارد سرمایه گذاری تا سال 
۲۰۲۰ نیاز خواهد داش��ت باالتر به شمار می رود، اما به نظر می رسد ارزیابی 

گذشته پیش از اعالم طرح های اصلی و زیربنایی اعالم شده بود.
عربس��تان سعودی و مصر قصد دارند شبکه برقی را ایجاد کنند که به دو 

کشور اجازه می دهد سه هزار مگاوات برق را به اشتراک بگذارند.

عربستان به ۲۱۳ میلیارد دالر سرمايه گذاری 
در بخش آب و برق نیاز دارد
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ن��وع جدی��دی از باتری ها ک��ه می تواند 
انرژی به دس��ت آم��ده از توربین های بادی 
و پنل های خورش��یدی را به صورت ارزان و 

پاک ذخیره کند، وارد بازار شد.
همزمان با گس��ترش فناوری ها در زمینه 
انرژی ه��ای نو و تجدیدپذی��ر، نوع جدیدی 
از باتری ه��ا ک��ه می تواند ان��رژی حاصل از 
توربین های ب��ادی و پنل های خورش��یدی 
را ب��ه صورت ارزان و پ��اک ذخیره کند وارد 
بازار ش��ده اس��ت که این باتری ها ارزان تر و 

بهینه تر با ماندگاری بیشتر هستند.
این گزارش می افزاید: ش��بکه های برقی 
مس��تقل ک��ه اغل��ب از انرژی ه��ای بادی، 
خورش��یدی و آبی استفاده می کند، می تواند 
با این سیس��تم بات��ری به صرفه تر باش��د و 
میلیون ها نفر سراس��ر جهان را از نعمت برق 

مطمئن برخوردار کند.
باتری های جدید از سدیم موجود در آب 
دریا ب��ه عنوان الکترولیت اس��تفاده می کند 
و جریان الکتریس��یته از قط��ب منگنزیومی 

 ورود نسل جدید باتری های ارزان 
با هدف توسعه انرژی های تجدیدپذیر

این مای��ع عبور کرده و ب��ه قطب منفی آن 
که کربنی اس��ت م��ی رود، باتری ها بس��یار 
بزرگ هس��تند و به آرامی عم��ل  می کنند، 
اما با اس��تفاده از تجهیزات و ماش��ین آالت 
چندمنظوره صنعتی بسیار ارزان قیمت تمام 

تولید می شوند.
قیم��ت باتری ها ب��ه ان��دازه باتری های 
اسید-س��رب اس��ت ک��ه اکنون نی��ز گاهی 
اس��تفاده می شود، اما دو برابر آنها طول عمر 
دارن��د که در حقیق��ت قیمت را در طول دو 
س��ال به نصف کاهش می ده��د؛ باتری های 
دیگ��ری با ط��ول عمر زیاد نیز هس��تند اما 

قیمت آنها بسیار باالتر است.
یک سیستم ذخیره انرژی می تواند برای 
در دس��ترس قرار دادن ان��رژی تجدیدپذیر 
بس��یار مه��م و تاثی��ر گذار باش��د ب��ه ویژه 
در نواح��ی دوردس��ت و توس��عه نیافته این 
تاثی��ر به چش��م می آید و در این مس��یر با 
ارزان ت��ر کردن انرژی خورش��ید از گازوییل 
در بس��یاری از مکان ها می توان به بس��یاری 
از م��ردم کمک کرد تا با اس��تفاده از انرژی 
پاک به محیط زیس��ت خود کمک بیشتری 
کنند و اگر قیمت سیس��تم به روند کاهشی 
خود ادام��ه دهد می ت��وان موارد اس��تفاده 
بس��یار دیگری برای باتری ها در نظر گرفت، 
به عن��وان مثال می توان به عنوان یک ثابت 
کننده توان در ش��بکه های برقی اس��تفاده 
شود تا ش��بکه ها قادر به اس��تفاده از انرژی 

تجدیدپذیر بیشتری باشند.
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جای نفت را می گیرد

خورشیدبادو

جهان در آس��تانه دوران جدیدی قرار 
دارد؛ به نظر می رس��د عصری که در آن 
س��وخت های فس��یلی به چنان کیمیای 
گران بهایی تبدیل ش��دند که بر س��ر آن 
جنگ ها به راه افتاد، رو به افول گذاش��ته 

است.
هرچن��د نف��ت گران به��ا پیامده��ای 
س��نگینی داش��ت و تاح��دودی موازن��ه 
همیش��گی بازار یعن��ی دالر گران و نفت 
ارزان را ب��ه ه��م ریخت، اما دلیلی ش��د 
ت��ا صنایع��ی نوین ب��ه وج��ود بیایند و 
مخترعان و پژوهش��گران از هر چیزی از 
نور خورش��ید گرفته تا زباله انرژی تولید 
کنند. نف��ت گران برای س��المت جهان 
پیامدهای مهمی داش��ت زیرا سبب شد 
تا قوانی��ن و س��رمایه گذاری های کالنی 
برای انرژی های پاک انجام ش��ود و عالوه 
برآن در جهت کاهش آلودگی ها اقداماتی 
انجام شود. با پایان یافتن این عصر اکنون 

بیم های جدیدی به وجود می آید.
نفت ارزان س��بب می شود، دسترسی 
م��ردم به س��وخت نی��ز راحت تر باش��د 
از هزین��ه خانواره��ای مختل��ف در  و 

 کاهش سهم سوخت های پاک 
با کاهش قیمت نفت

تاثی��ر کاه��ش قیم��ت نفت ب��ر بازار 
انرژی ه��ای ن��و در نق��اط مختلف جهان 
متفاوت است. به عنوان مثال ژنراتورهای 
نفت��ی ح��دود یک درصد ب��رق آمریکا را 
تولی��د می کنن��د، اما این رون��د در تمام 

نقاط جهان یکسان نیست.
در آمری��کای مرک��زی و جنوب��ی 
10 درص��د الکتریس��یته به وس��یله نفت 
ای��ن ش��اخص در  تولی��د می ش��ود و 
خاورمیان��ه 29 درص��د اس��ت. در ای��ن 
بازارهاس��ت ک��ه انرژی های ن��و به عنوان 
منبع��ی ب��رای تولید برق ب��ا نفت رقابت 
می کنن��د. ه��ر چند طبق آمار س��ازمان 
اطالع��ات انرژی در  س��ال 2013 بخش 
حمل ونقل 53 درصد از 90 میلیون بشکه 
نفت تولید ش��ده در روز را مصرف کرده 
است اما همچنان سوخت های طبیعی در 
این بازار یک بازیگر برتر اس��ت و کاهش 
قیمت نفت می تواند به ثبات این مصرف 
کمک کند و س��هم س��وخت های پاک را 

کاهش دهد.

سراس��ر جه��ان )ب��ه غیر از کش��ورهای 
تولید کننده در خلیج فارس( کاسته شود. 
در چنین حالتی اس��ت که کارشناس��ان 
بیمناک می ش��وند که نف��ت ارزان تمام 
تالش هایش��ان را برب��اد ده��د. در ای��ن 
ش��رایط صرف میلیاردها دالر برای تولید 
انرژی ه��ای پ��اک بی معن��ی خواهد بود 
و دوران زوال انرژی ه��ای ن��و فراخواهد 

رسید.

در آمری��کای مرک��زی 
و جنوب���ی 1٠  درص��د 
الکتریس�یته به وس�یله 
نفت تولید می شود و این 
ش�اخص در خاورمیان�ه 
2٩ درصد اس�ت. در این 
بازارهاست که انرژی های 
نو به عن�وان منبعی برای 
تولید ب�رق با نفت رقابت 

می کنند

گزارش
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سیاست های تغییرات آب و هوا
یک��ی از انگیزش ه��ای اصل��ی رش��د 
انرژی ه��ای ن��و در دهه ه��ای اخی��ر آن 
بوده اس��ت که سیاس��ت گذاران متوجه 
انتش��ار  از  بای��د  ش��ده اند کشورش��ان 
گازه��ای گلخانه ای بکاهند ت��ا بتوانند با 
تغییرات منفی آب و هوایی مقابله کنند. 
درحالی ک��ه به نظ��ر می رس��د اقدامات 
انجام ش��ده در این زمینه برای تش��ویق 
ب��ه س��رمایه گذاری کافی نبوده اس��ت، 
ام��ا همین ام��ر در دراز م��دت می تواند 
ب��ه ماندگاری انرژی های ن��و کمک کند. 
کاهش قیمت نف��ت فرصتی برای اجرای 
سیاس��ت هایی است که در کاهش انتشار 

برخ��ی انرژی ه��ای ن��و مانند خورش��ید 
ب��ه ط��رز روزافزون��ی قابلی��ت رقابت با 
سوخت های فسیلی را به دست آورده اند. 
بنابرای��ن کاه��ش کوتاه م��دت تاثی��ری 

طوالنی نخواهد داشت.
اما برخ��ی تحلیلگران معتقدند برخی 
دیگر از انواع این انرژی مانند انرژی بادی 
س��احلی چندان جایگاه مس��تحکمی در 
بازار ندارند. به خصوص اگر بازه نوسان ها 
طوالنی ش��ود، معلوم نیس��ت بر سر آنها 
چه خواهد آمد. موسسه خدمات مشاوره 
مش��تری » USwitch« در این ب��اره به 
انگلیس��ی »ایندپندنت« اعالم  روزنام��ه 
کرده است که احتماال ژنراتورهای انرژی 

گازه��ای گلخان��ه ای موثر اس��ت. اکنون 
زمان آن رس��یده تا از یارانه سوخت های 
فس��یلی کاس��ته و مالیاتی ب��ر آنها وضع 
ش��ود. زی��را روند کاهش��ی قیم��ت نفت 
از تاثیرگذاری سیاس��ت ها بر مش��تریان 
می کاه��د. ه��ر دو ای��ن سیاس��ت ها از 
انتشار گازهای گلخانه ای می کاهند و در 

بلندمدت به سود انرژی های نو هستند.

انتظار برای اوج دوباره
نوس��ان قیمت نفت برکس��ی پوشیده 
نیست و هیچ کس نمی تواند به طور دقیق 
تعیی��ن کند بازه های نوس��انی چه مدت 
طول می کش��د. همزمان با این تغییرات 
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نو نیازمند یارانه های اضافی هستند، زیرا 
ش��کاف میان هزینه برق تولید ش��ده از 
سوخت فسیلی و انرژی های پاک هر روز 

بیشتر می شود.
ای��ن امر در کش��وری مانن��د انگلیس 
مش��کالتی به وجود می آورد زی��را هزینه 
حمایت دولت از برنامه های کاهش انتشار 
گازه��ای گلخان��ه ای در س��ال های اخیر 
کاهش یافته اس��ت. اکن��ون 6 ماه از آغاز 
روند نزولی قیمت نفت می گذرد و بسیاری 
از تحلیلگ��ران معتقدند این روند در نیمه 

نخست 2015 نیز ادامه خواهد داشت.

 ثبات انرژی های نو 
عامل موفقیت در بازار

در ای��ن می��ان برخی از کارشناس��ان 
معتقدن��د کاه��ش قیم��ت نف��ت در بازه 
زمان��ی تعطیالت تأثیر چش��مگیری روی 
س��رمایه گذاری انرژی های پ��اک نخواهد 
داش��ت و حتی ممکن است برای صنایعی 
مانند انرژی بادی مفید باش��د. تحلیلگران 
بازار انرژی معتقدند بهای نفت تاثیری روی 
انرژی های پاک نخواهد داشت زیرا ساخت 
واحده��ای تولید آن معموال از س��ال ها یا 

ماه ها پیش برنامه ریزی شده است.

این کاهش حتی ممکن است به عنوان 
عاملی مثب��ت برای صنع��ت انرژی های 
پاک عمل کند و ب��ه تثبیت قیمت ها در 
توافقنامه ه��ای خرید الکتریس��یته منجر 
شود. »کریستین فیگورس« مدیر بخش 
تغیی��رات آب و هوا در س��ازمان ملل در 
کنفران��س تغییرات آب و ه��وا در اواخر 
2014 گف��ت: ش��کنندگی قیم��ت نفت 
دقیق��ا یکی از دالیلی اس��ت که س��بب 
می ش��ود انرژی های نو محبوب تر ش��ود 
چراکه سوخت هایی که از این نوع انرژی 
تولید می شود، بهای قابل پیش بینی تری 

دارند.
م��دل محبوب قرارداد ه��ای خرید در 
ح��وزه انرژی های قابل تجدید براس��اس 
قیم��ت از پیش توافق ش��ده برق اس��ت 
که، پیش بینی می ش��ود مف��اد قرارداد ها 
میان تولید کنندگان و خریداران سخت تر 
ش��ود. اکنون در اکث��ر بازارهای نقطه ای 
انرژی ه��ای نو، برق متعل��ق به واحدهای 
تولیدی ب��دون یارانه فروخته می ش��ود. 
به عنوان مثال در ش��یلی اغلب واحدهای 
ان��رژی نو از طری��ق قراردادهای از پیش 
تعیین شده یا سیستم های حراج، انرژی 
تولیدی خود را می فروش��ند. پیش بینی 

ب��رای واحده��ای  الکتریس��ته  هزین��ه 
تولید کننده بسیار مهم است.

در بازار عمده فروش��ی انرژی انگلیس 
کاه��ش قیمت نفت تاثی��ری ناچیز روی 
قیمت های خرده فروش��ی داش��ته است. 
درح��ال حاض��ر هیچ گون��ه تغیی��ری در 
قیمت ه��ا وجود ندارد. ام��ا نکته مهم آن 
اس��ت که قیم��ت عمده فروش��ی انرژی 

درحال کاهش است.

آغاز روند کاهش سرمایه گذاری 
از استرالیا

با این وج��ود به نظر می رس��د اوضاع 
چن��دان هم بد نباش��د. س��رمایه گذاری 
جهان��ی در مزرعه های ب��ادی، پنل های 
فتوولتایی��ک خورش��یدی و مناب��ع 
دیگ��ر ان��رژی پ��اک در سال گذش��ته به 
383 میلیارد دالر آمریکایی افزایش یافته 

است.
س��رمایه گذاری خورش��یدی تقریب��ا 
نیم��ی از این مبلغ را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. در زمینه س��رمایه گذاری در 
انرژی ه��ای نو، چی��ن قدرتمندتر از بقیه 
کش��ورها عمل کرده اس��ت. به طوری که 
یک سوم مبلغ گفته شده یا 89.5 میلیارد 
دالر را ب��ه خ��ود اختص��اص داده، ام��ا 
س��رمایه گذاری آمریکا ب��ا 51.8 میلیارد 
دالر فقط 8 درصد از کل س��رمایه گذاری 

انجام شده است.
در این میان برزیل نیز سرمایه گذاری 
خ��ود را 2برابر ک��رده و ب��ه 7.9 میلیارد 
دالر رسانده اس��ت. با این وجود استرالیا 
رون��دی مغایر با ب��ازار را انتخاب کرده و 
سرمایه گذاری برای انرژی های نو در این 
کشور با 35 درصد کاهش به 3.7 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت که از 2009 میالدی 

تاکنون بی سابقه بوده است.
اکن��ون دس��ت اندرکاران تولی��د 
انرژی ه��ای نو هم مانند بقی��ه با نگرانی 
رون��د صع��ود و س��قوط نف��ت را دنبال 
می کنند تا سرنوشت شان مشخص شود.
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 تبدیل 90 درصد نور خورشید 
به گرما با نانوکامپوزیت جدید

پژوهشگران دانش��گاه کالیفرنیا موفق به ساخت کامپوزیتی مبتنی بر نانو 
ذرات ش��دند که قادر اس��ت 90 درصد از نور خورشید را جذب کرده و به 
ح��رارت تبدیل کند. این ماده جدید تا دمای 700 درجه س��انتی گراد 
در براب��ر گرم��ا مقاوم ب��وده و می توان��د در معرض نور خورش��ید و 
رطوبت سال ها دوام داش��ته باشد. این درحالی است که پیل های 
خورش��یدی فعلی در دماهای پایین کار کرده و به دلیل حرارت 
دی��دن بای��د تعوی��ض ش��وند. این ماده ب��رای تولی��د برق در 

نیروگاه های خورشیدی مناسب است.
محققان این پروژه می گویند: ما قصد داش��تیم ماده ای با 
ق��درت جذب نور باال تولید کنی��م، در واقع به دنبال تولید 

یک سیاه چاله برای نور خورشید بودیم.
برای ساخت این ماده جدید، محققان از موادی با ابعاد 
مختلف، از 10 نانومتر تا 10 میکرون، استفاده کردند. این 
س��اختار جدید می توانست نور خورشید را به دام انداخته 
و در دمای باال نیز کار کند. در حال حاضر 3.5 گیگا وات 
انرژی در سراس��ر جه��ان از متمرکز کردن نور خورش��ید 
)CSP( به  دس��ت می آید که برای تامین انرژی دو میلیون 
خانه کافی است. این روش تامین انرژی، شباهت زیادی به 
روش تولید برق از س��وخت های فسیلی دارد؛ زیرا در هر دو 
گرمای تولید ش��ده موجب تبخیر آب شده و در نهایت انرژی 
الکتریکی تولید می ش��ود. س��وختن زغال سنگ یا سوخت های 
فس��یلی دیگر موجب تبخیر آب ش��ده و جری��ان بخار موجب به 
 ،CSP حرکت در آمدن توربین های تولید برق می ش��ود. در روش
نور خورشید آب را بخار می کند. همچنین بخشی از این گرما موجب 
ذوب ش��دن نمک می ش��ود که این انرژی به این ش��کل ذخیره شده و 
ش��ب ها که نور خورشید وجود ندارد، از این انرژی ذخیره شده برای تولید 
برق اس��تفاده می ش��ود. امکان تولید 24 س��اعته برق از مزیت های این روش 

نسبت به پیل های فتوولتاییک است.
در این روش بیش از 100 هزار آیینه نور خورش��ید را به س��وی یک برج متمرکز و 
یک ماده جاذب، نور خورش��یدی را به گرما تبدیل می کند. ماده تولید ش��ده در این پروژه 

می تواند با کمترین هدر رفتن، نور تابیده شده را به گرما تبدیل کند.
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پیشرفته ترین خودروی خورشیدی جهان در نمایشگاه 2014 
کنگره جهانی حمل و نقل سیس��تم های هوش��مند در دیترویت 
به معرض نمایش گذاش��ته ش��د. این خودروی خورش��یدی که 
اس��تال نام دارد، دارای چهار صندلی است و بیشتر از آلومینیوم و 
فیبر کربن س��اخته شده،که دارای هیچ گونه عایق صوتی نیست. 
بنابراین موتور آن در ابتدا پر سر و صدا است. سرعت آن در حدود 
14 کیلومتر درس��اعت می باشد، ترمزهای آن نیز از نوع دیسکی 

س��نتی است. به دلیل ش��کل غیر معمول آن و حفظ هماهنگی 
بین مسئله آیرودینامیک بودن و راحتی، این خودرو برای حداقل 
دو نفر مناس��ب اس��ت. انرژی مورد نیاز خودرو توس��ط باتری با 
قدرت 60 کیلووات در مرکز وس��یله تامین می ش��ود. سلول های 
خورش��یدی نصب ش��ده بر روی خودرو حدود شش مترمربع از 
سطح سقف آن را دربرگرفته است. این خودرو قادر است در مواقع 

پارک ثابت انرژی شارژ شده را به شبکه بازگرداند.

محققان انگلیسی با استفاده از یک ماده معدنی، روش جدیدی 
را برای تولید ان��رژی فوتوولتائیک با هزینه کمتر ابداع کرده اند. 
 )PV( روش های تجاری متداول برای تولید انرژی فوتوولتاییک
مانند اس��تفاده از فناوری های مبتنی بر س��یلیکون یا فیلم های 
نازک در مقایس��ه ب��ا روش های مبتنی بر خأل، بس��یار هزینه بر 
هس��تند. محققان دانشگاه اکستر موفق به یافتن روش جدیدی 

شده اند که عالوه بر افزایش بهره وری تولید انرژی از نور خورشید، 
به کاهش هزینه ها نیز کمک می کند. روش جدید شامل استفاده 
از ماده معدنی پروس��کایت )perovskite( است. عملکرد این 
ماده معدنی در برزیل، آمریکا، اسپانیا، چین، انگلیس و عربستان 
مورد آزمایش ق��رار گرفت که حاکی از بهره وری باالتر این ماده 

در تبدیل نور خورشید به انرژی فوتوولتاییک بود. 

پیشرفته ترین خودروی خورشیدی چهار نفره دنیا

تولید انرژی خورشیدی ارزان تر با ماده معدنی
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 آفریقا پس از سال ها حمایت متمادی 
از صنای��ع نف��ت و گاز، اکن��ون ب��ه طور 
گسترده در حال شناسایی و به کارگیری 
مناب��ع ان��رژی تجدیدپذیر ب��رای تأمین 
ب��رق، گرما و س��وخت م��ورد نیاز بخش 
حمل ونقل اس��ت. قس��مت های وسیعی 
آفریق��ای ش��مالی و جنوب��ی دارای  از 
منابع غنی و بی نظیر انرژی خورش��یدی 
هستند و بسیاری از کشورهای آفریقایی 
در میان کش��ورهای در حال توس��عه با 
بیشترین منابع باد و انرژی زمین گرمایی 
ق��رار می گیرند. برخی تخمین ها نش��ان 
می ده��د تنها7درصداز مناب��ع آبی قاره 
آفریقا شناسایی شده اند. با وجود استفاده 
گس��ترده از منابع زیس��ت توده س��نتی 
در این قاره، وقت آن رس��یده اس��ت که 
آفریقا به سمت اس��تفاده از فناوری های 
انرژی ه��ای زیس��تی با پایداری بیش��تر 

حرکت کند.
 ب��ا تمام ای��ن پتانس��یل ها، بازارهای 
انرژی های تجدیدپذیر آفریقا در مقایسه 
با سایر مناطق جهان کمترین پیشرفت را 
داشته  است. میزان استفاده از انرژی های 
تقاض��ای  ب��ا کل  م��درن در مقایس��ه 
انرژی بس��یار جزئی اس��ت و انرژی های 
تجدیدپذیر م��درن )بدون درنظر گرفتن 
نیروگاه ه��ای ب��رق آبی ب��زرگ( به طور 

معمول کوچک و جدا از شبکه هستند.
 اما بازارها به سرعت در حال تغییرند. 
افزای��ش آگاهی پیرام��ون توانمندی های 
ق��اره آفریقا در ح��وزه منابع تجدیدپذیر، 
جهش بزرگ اقتصادی، رش��د تصاعدی و 
دولت های پایدارتر، سبب حرکت به سوی 
داشتن س��بد متنوع از منابع تجدیدپذیر 
در مقی��اس بزرگ ش��ده اند. بس��یاری از 
کشورهای آفریقایی، در حال تغییر تمرکز 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر خ��ود از منابع 
کوچک و جدا از شبکه )میراث پروژه های 
تحوی��ل ب��رق ب��ه مناطق روس��تایی( به 
سیستم های مقیاس بزرگ و زیرساخت ها 
هستند که به عنوان بخشی از چشم انداز 

 آینـده انــرژی 
در آفــریقـــــا

قس�مت های وس�یعی از آفریقای ش�مالی و جنوب�ی دارای منابع غنی و 
بی نظیر انرژی خورشیدی هستند و بسیاری از کشورهای آفریقایی در میان 
کش�ورهای در حال توسعه با بیش�ترین منابع باد و انرژی زمین گرمایی قرار 
می گیرن�د. برخی تخمین ها نش�ان می دهد تنها 7درص�د از منابع آبی قاره 

آفریقا شناسایی شده اند.
مقاله
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بزرگ تر در زمینه توسعه اقتصادی پایدار 
محس��وب می ش��وند. توس��عه چشمگیر 
ظرفیت زمین گرمایی در مراحل مختلف 
برنامه ری��زی و اجرا در ش��رق آفریقا و به 
رهبری کنیا در حال انجام اس��ت، این در 
حالی اس��ت که ظرفیت برق آبی در همه 
اندازه ه��ا در تم��ام قاره در ح��ال افزایش 
اس��ت. آفریقای جنوبی، در سال ۲۰۱۳، 
بعد سال ها برنامه ریزی و انجام اصالحات 
قانونی، ساخت نخستین پروژه های تولید 
برق بادی و خورش��یدی متصل به شبکه 
با ظرفی��ت ۵مگاوات و بیش��تر را، تجربه 

خواهد کرد.
ب��ازار گرمای��ش تجدیدپذی��ر، در 
مقی��اس جهان��ی همچنان کوچ��ک اما 
رو به رش��د اس��ت و از انرژی گرمایشی 
از طری��ق  بیش��تری ک��ه  خورش��یدی 
صح��رای آفریقا ج��ذب می ش��ود، برای 
گرمای��ش آب منطق��ه اس��تفاده خواهد 
ش��د. ظرفیت س��رانه این فناوری بیشتر 
از آس��یا )به جز چی��ن( و آمریکا و کانادا 
است. بس��یاری از کشورهای آفریقایی به 
صورت پیگیرانه در حال شروع یا توسعه 
زیرس��اخت های زیستی هستند که اغلب 
با س��رمایه گذاری های خارجی پشتیبانی 

می شود.
 آفریق��ا همچن��ان به ش��دت متکی 
ب��ه فناوری ه��ای خارج��ی اس��ت، ام��ا 
پیش��رفت های بازار در ح��ال برانگیختن 
رش��د صنایع محلی است. ساخت محلی 
اجزای »ایجاد تعادل در سیس��تم ها« در 
تعداد کمی از اقتصادهای پیشرفته آفریقا 
ایجاد شده است. به طور امیدوارکننده ای، 
اجزای پیچیده تر مانند توربین های بادی، 
برج ه��ا و پره ه��ا و همچنی��ن پنل ه��ای 
خورشیدی و مبدل ها یا به صورت تجاری 
یا ب��ه صورت نمونه اولی��ه تولید صنعتی 
در آین��ده، در ح��ال س��اخت هس��تند. 
فناوری ه��ای جدی��د در اس��تراتژی های 
اقتصاد ملی به شدت در حال ترویج است 
و توسط سازمان های بین منطقه ای مانند 

انجم��ن مطالعات سیاس��ت های فناوری 
آفریقاحمایت می شود.

افزای��ش اج��رای اس��تراتژی های   
انرژی  ه��ای تجدیدپذیر مل��ی، برای این 
موج تازه متولد ش��ده، تسهیل گری قوی 
محس��وب می ش��ود. ح��دود ۲۰ کش��ور 
آفریقایی هم اکنون سیاس��ت های رسمی 
در زمین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر دارند 
که رشد چشمگیری را در 5 سال گذشته 
نش��ان می دهد. بس��یاری از این کشورها 
نیز در  بلندپروازانه ای  هدف گذاری ه��ای 
این حوزه برای خود وضع کرده اند. حفظ 
س��رعت همگام ب��ا تقاضای رو به رش��د 
ان��رژی، نیازمن��د س��رمایه گذاری عظیم 
در زیرس��اخت های ان��رژی اس��ت. بیش 
از 6 درص��د تولید ناخال��ص داخلی قاره 
آفریقا )یا س��االنه 41 میلیارد دالر(، باید 
در طول ده��ه آینده بر روی این موضوع 
س��رمایه گذاری ش��ود. س��رمایه گذاری 
خارجی نیز برای برطرف کردن ش��کاف 
سرمایه گذاری موضوع مهمی است. چین 

ب��ا س��رمایه   گذاری در بخ��ش بزرگی از 
پروژه های برق آب��ی در اتیوپی، نیجریه، 
سودان، زامبیا و پروژه های زمین گرمایی 
کنی��ا، نقش برجس��ته ای در ای��ن زمینه 
دارد. ش��رکت های چین��ی در بخ��ش 
انرژی های باد و خورش��ید نیز در سراسر 

قاره فعالیت دارند.
 در حال��ی ک��ه ق��اره آفریق��ا رش��د 
بی سابقه ای را از خود به نمایش گذاشته، 
بیش��تر کش��ورهای آفریقای��ی همچنان 
اقتص��ادی اجتماع��ی  ب��ا چالش ه��ای 
کوتاه م��دت و مهم مواجه هس��تند که بر 
اس��تراتژی ها و بودجه هایش��ان اثرگ��ذار 
است. س��رمایه گذاری در توسعه ظرفیت 
ب��ا فاصل��ه زی��ادی از تقاض��ای ان��رژی 
قرار گرفت��ه و س��رمایه گذاری در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر در مقایسه با سایر 
مناط��ق جهان اندک اس��ت. دیدگاه های 
بین المللی منفی همچن��ان وجود دارند. 
اگرچ��ه ش��رکت های خارج��ی فعال در 
صنع��ت تجدیدپذی��ر آفریقا نس��بت به 
آفریقا  مقصد سرمایه گذاری هایش��ان در 
نگاه مثبتی دارند، اما بیشتر شرکت هایی 
ک��ه در این ب��ازار حضور ندارند، نس��بت 
ب��ه آن دی��د منف��ی دارن��د. همچنی��ن 
آث��ار احتمال��ی مض��ر رش��د انرژی های 
تجدیدپذیر م��ورد توجه ق��رار گرفته اند 
از خط��رات  و س��ازمان های دیده ب��ان 
اش��غال زمین ب��رای مناب��ع تجدیدپذیر 
)یه ویژه زیست س��وخت( توسط دولت ها 
وسرمایه گذاران خارجی صحبت می کنند 
ک��ه می تواند به عنوان ی��ک تهدید برای 
سرمایه های اقتصادی و اجتماعی منطقه 

محسوب شود.
ب��ا  آفریق��ا  ق��اره  اینه��ا،  ب��ا هم��ه 
اقتص��ادی و س��رمایه گذاری در  رش��د 
زیرساخت های انرژی در سطح بی سابقه، 
به عن��وان یکی از بزرگ تری��ن بازارهای 
منابع تجدیدپذیر در جهان پذیرفته شده 

است.
منبع: انرژی ایران

بازار گرمایش تجدیدپذیر، 
در مقیاس جهانی همچنان 
کوچ�ک ام�ا رو ب�ه رش�د 
اس�ت و از انرژی گرمایشی 
خورشیدی بیش�تری که از 
طریق صحرای آفریقا جذب 
می ش�ود، ب�رای گرمای�ش 
آب منطقه استفاده خواهد 
ش�د. ظرفی�ت س�رانه این 
فناوری بیش�تر از آسیا )به 
جز چین( و آمریکا و کانادا 
است. بسیاری از کشورهای 
آفریقای��ی ب�ه ص��ورت 
پیگیران�ه در حال ش�روع 
یا توس�عه زیرس�اخت های 
زیستی هستند که اغلب با 
سرمایه گذاری های خارجی 

پشتیبانی می شود
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مدیرعام��ل ی��ک ش��رکت دانش بنی��ان از 
طراحی و س��اخت نس��ل جدی��د توربین های 
دومنظوره توس��ط یک محق��ق ایرانی خبر داد 
و گفت: این توربین های ب��ادی عالوه بر تولید 
ب��رق نق��ش مؤث��ری در کاهش آلودگ��ی هوا 
دارد. مس��عود س��دهی در م��ورد توربین های 
ب��ادی اینولکس )Invelox( که توس��ط یک 
کارش��ناس ایرانی س��اخته ش��ده است، گفت: 
در ای��ن توربین با ح��ذف ابرپروانه ها در باالی 

 نسل جدید 
 توربین های دومنظوره 
در ایران ساخته شد

س��تون های غول پیکر باد جذب ش��ده، سرعت 
آن افزایش می یابد و نهایتًا منجر به تولید برق 
می شود. وی با اشاره به نقش این توربین ها در 
کاهش آلودگی هوای کالنشهرها گفت: ساختار 
این توربین ها به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت 
ک��ه هوای آل��وده بدون صرف ان��رژی از باالی 
توربی��ن وارد و پس از عب��ور از فیلترهای ویژه 
به ص��ورت هوای پ��اک به محی��ط بازگردانده 
می شود. مدیر عامل شرکت دانش بنیان اضافه 
کرد: به عبارت دیگر اس��تفاده از نس��ل جدید 
توربین ه��ای ب��ادی در کالنش��هرها و مناطق 
شهری نه تنها سهم قابل توجهی از نیاز انرژی 
را با هزینه ای ارزان تأمین می کند بلکه به طور 
دائم��ی همزمان با تولید برق هوای  آلوده را نیز 
تصفی��ه می کند. س��ه دهی با اش��اره به قابلیت 
توربین های اینولک��س در تولید برق با بادهای 
سرعت پایین اظهار داشت: این توربین به یک 
چهارم س��رعت باد نسبت به توربین های بادی 
س��نتی برای تولید برق نی��از دارد و با توجه به 
نقش��ه بادهای ایران از ای��ن توربین ها می توان 
در بیش از 80 درصد نقاط ایران استفاده کرد. 
وی با اش��اره به اینکه قابلیت تولید انرژی این 
توربین ه��ا 6 برابر توربین های ب��ادی معمولی 
است، خاطرنشان کرد: کارکرد و سرعت پایین 
باد، احداث در مس��احتی کمتر از 10 درصد و 
ارتفاع��ات پایین تر و همچنی��ن پایین تر بودن 
هزینه های تعمیر، نگهداری و س��رمایه گذاری 
اولیه این توربین ه��ا را قابل رقابت با مولدهای 
سوخت فس��یلی در چرخه تولید برق می کند. 
س��ه دهی با اش��اره به این که ای��ن توربین ها 
ب��رای هر س��ایت برابر با ش��رایط مکانی و نوع 
بهره برداری مورد نظر طراحی می شود، تصریح 
کرد: هزینه تمام شده برای احداث یک نیروگاه 
100 مگاوات��ی در کش��ور امریکا بش��کل کلید 
دردس��ت با استفاده از فناوری اینوالکس 750 
دالر در هر کیلو وات اس��ت. با توجه به ظرفیت 
تولی��د بیش از 50 درص��دی اینوالکس هزینه 
تمام ش��ده تولید انرژی برق با این روش کمتر 
از 2 سنت خواهد ش��د. این ارقام برای افرادی 
که با صنعت برق آش��نایی داشته باشند بسیار 

ایده آل به نظر می رسد.
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بسیاری از شرکت های برق، در مورد چشم انداز 
ب��رق بادی دریای��ی خوش بین هس��تند. به عنوان 
مثال، ش��رکت E.ON، به تازگی گفته اس��ت که 

برق بادی دریایی، »پتانسیل باالیی برای آینده« دارد.
 نظ��ر کارشناس��ان در م��ورد نیرو گاه ه��ای برق بادی 
دریایی بسیار متفاوت است و تاکنون بحث های زیادی در 
مورد مزایا و معایب این سیس��تم ها، نسبت به نیروگاه های 
برق بادی خش��کی، صورت گرفته اس��ت. نقاط قوتی که 
برای این سیستم ها برمی شمارند، عبارتند از: تأثیر بصری 
کمتر؛ تأثیر کمتر بر خطوط کش��تیرانی نزدیک س��احل؛ 
س��رعت بیش��تر باد؛ امکان اج��رای پروژه ه��ای بزرگتر؛ 
ع��دم مخالفت س��اکنان ی��ک منطقه )به ط��ور معمول، 
س��اکنان یک منطقه، با نصب توربین ها در نزدیکی محل 
زندگیشان مخالفت می کنند ؛ نزدیکی به مراکز جمعیت 
شهرهای ساحلی؛ قابلیت باالتر برای پیش بینی وضعیت 
ب��اد؛ تأمین اعتبار و امنیت س��رمایه ای بیش��تر توس��ط 

شرکت های سرمایه گذار.
بس��یاری از ش��رکت های برق، در مورد چش��م انداز 
برق بادی دریایی خوش��بین هس��تند. ب��ه عنوان مثال، 
ش��رکت E.ON، به تازگی گفته اس��ت ک��ه برق بادی 
دریایی، »پتانس��یل باالیی برای آینده« دارد. ش��رکت 
REW نیز گفته اس��ت »طی چند س��ال آینده، مزارع 
ب��رق بادی دریایی ب��ه برق بادی خش��کی می پیوندند 
و مزای��ای زی��ادی را ایجاد خواهند ک��رد. صرف نظر از 
پذیرش عمومی این سیس��تم ها، باد در مناطق ساحلی 
و در دریاها، سرعت و پایداری بیشتری دارد.« شرکت 

Iberdola،  برق بادی دریایی را »انقالب دوم در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر« می داند.

از معایب اش��اره ش��ده در م��ورد این 
سیس��تم ها، می ت��وان از قیمت باالتر 

آنها نس��بت به برق بادی خشکی 
و نیاز بیشتر به سیاست های 

حمایت��ی )مانند خرید 
تضمینی( ن��ام برد. 

یکی از کارشناسان می گوید »بعید است که برق بادی 
دریایی، بدون سیاس��ت های حمایتی، حداقل تا س��ال 
۲۰۳۰ ۲۰۲۵، رقابتی ش��ود. شک دارم که برق بادی 

دریایی به اندازه برق بادی خشکی ارزان شود«.
به گفته یکی دیگر از خبرگان این حوزه »بازار 
ب��رق بادی دریایی برای مدتی طوالنی، نیازمند 
حمایت های دولتی خواهد بود. از آن جایی که 
یک سوم قیمت آنها، مربوط به توربین است، 
هنوز روش��ن نیس��ت که چگونه می توان 

قیمت آنها را کاهش داد«.
ش��رکت های برق��ی نی��ز ب��ه 
دشواری های فنی و لجستیکی آنها 
اشاره دارند. بنا بر گفته شرکت 
واتن فال، »فشارهایی که از 
طرف ب��اد، موج، آب ش��ور 
و ی��خ بر تجهی��زات برق بادی 
دریایی وارد می شود، بیشتر از برق بادی خشکی است. 
در ضمن، نصب سیس��تم ها و انج��ام کارهای خدماتی 
در دریا دشوارتر اس��ت و برای اتصال به شبکه، فاصله 
توربین تا ساحل، نیازمند قواعد خاصی است«. شرکت 
RWE می گوی��د: »از نظر فناوری و مواد، چالش های 

بزرگی وجود دارند که باید بر آنها غلبه شود«.
برخ��ی ابهام های��ی در زمینه توس��عه ب��رق بادی 
دریایی مط��رح کرده اند که به مس��ایل اجتماعی و یا 
س��ازمانی اش��اره دارند. »آیا باید سیاس��ت هایی برای 
توس��عه برق بادی دریایی وجود داش��ته باش��د تا از 
مشکالت برق بادی خشکی، نظیر پذیرش عمومی 
این سیس��تم ها و اس��تفاده از زمین برای نصب 
آنها، جلوگیری ش��ود.«. »تنه��ا دلیل این امر 
که ما به دنبال گسترش برق بادی دریایی 
هستیم این اس��ت که شرکت های برق، 
عالقه مند ب��ه اجرای پروژه های بزرگ 
متمرکز هستند و این دلیل درستی 

نیست«.

نیرو گاه های برق بادی دریایی 
انقالب در انرژی های تجدیدپذیر
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ترکيه از ايران 
بـــرق 

وارد می کند

سازمان تنظيم بازار انرژی ترکيه بعد 
از بررسی تقاضای شرکت های خصوصی 
ــرکت  ــرد به ٣ ش ــور، اعالم ک ــن کش اي
ترکيه ای اجازه خواهد داد تا از ايران برق 

وارد کنند.
ــالمی ايران از طريق دو   جمهوری اس
منطقه <بازرگان> به <دوغوبايزيد> و <خوی> 
ــتان <باش قلعه> ترکيه، خطوط  به شهرس

انتقال انرژی برق ايجاد کرده است.
ظرفيت خط بازرگان به <دوغوبايزيد> 
ــری مرز ايران، ٨٠مگاوات  در   ٢٠کيلومت
ــه از توابع  ــاش قلع ــه ب ــوی ب ــط خ و خ
ــرز ايران  ــی م ــتان <وان> و در نزديک اس
ــر  ــالهای اخي ــود. در س ــگاوات ب   ١٧٠م
ــن خطوط به  ــال برق از اي ــت انتق ظرفي
ــيده که معادل  بيش از ٤٠٠ مگاوات رس
ــاعت  ــارد کيلو وات س ــاالنه ٣,٥ ميلي س

انرژی برق می توان از آنها عبور داد.
ــته حدود ٨٥٠  ــال گذش ترکيه در س
ميليون کيلووات ساعت برق از ايران وارد 

کرده است.
ــرژی ترکيه با  ــازمان تنظيم بازار ان س
ــمی  ــه ای در تارنمای رس صدور اطالعي
ــرکت های دارای مجوز الزم  ــود از ش خ
ــت  ــارت بين المللی برق خواس برای تج
ــفند ماه)  حداکثر تا ٩ ماه مارس (١٨ اس

ــای خود را در خصوص واردات برق  تقاض
از ايران به اين سازمان ارائه کنند.

ــرکت خصوصی ترکيه  پيش تر سه ش
ــارت  ــرايط الزم در تج ــه دارای ش ک
بين المللی برق هستند با مراجعه به اين 
ــازه واردات برق از  ــازمان خواهان اج س

ايران شده بودند.
يکی از اين شرکت ها <جنت الکتريک 
ــته  ــال گذش ــت که س انرژی> ترکيه اس
ــده خواهان  ــازمان يادش با مراجعه به س
ــرق از طريق خوی - باش قلعه  واردات ب

شده است.
ــرق از ايران  ــد قانونی واردات ب فراين
ــازمان تنظيم بازار انرژی  بعداز تصميم س

ــرکت های  ــه در مورد صالحيت ش ترکي
ــه  ــالم آن ب ــرق و اع ــی واردات ب متقاض
ــه و برقراری  ــرق ترکي ــازمان توزيع ب س
ــه پايان  ــرکت ب ــه ش مناقصه بين اين س
رسيده و انتظار می رود ظرف سال جاری 
ــه شرکت  ــط يکی از س واردات برق توس

يادشده از ايران آغاز شود.
شرکت جنت الکتريک پيش تر مجوز 
ــال را  ــران برای يک س ــرق از اي واردت ب

دريافت کرده بود.
ــرکت های  ــی از ش ــرکت يک ــن ش اي
هلدينگ <سوم پترول> ترکيه است که در 
ــه در ايران و احداث  ــر احداث خط لول ام
ــا در ترکيه  ــه انتقال گاز به اروپ خط لول

فعاليت دارد.
ــران،  اي از  ــه  ترکي ــرق  ب ــا واردات  ب
ــکل  ــران و ترکيه ش ــکاری انرژی اي هم

ديگری به خود می گيرد.
ترکيه حدود ٢٠ درصد گاز مورد نياز 
ــاز نفت خام  ــن ٣٠ تا ٤٠ درصد ني و بي
ــالمی ايران تامين  خود را از جمهوری اس

می کند.
ــته ٥ ميليارد  ــال گذش ــه در س ترکي
کيلووات ساعت برق از ٥ کشور همسايه 
خود وارد کرده و ٣٣٥ ميليون دالر برای 

آن هزينه کرده است.
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