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صنعـت بـرق کشـور، تابسـتان 1397 را فرامـوش نمى کنـد. تابسـتانى داغ کـه بـا 
سـومدیریت چنـد سـال گذشـته، تامیـن برق کشـور از حالـت پایدار خارج شـد و 
در نهایـت براى بسـیارى از مشـترکان بخـش خانگى، تجارى و صنعتـى نارضایتى 

و زیـان مالـى به همراه داشـت.
هرچنـد کـه نمى تـوان از بـاال بـودن شـدت مصـرف انـرژى از جملـه بـرق و لزوم 
مدیریـت مصـرف در ایـران غافل شـد اما علت خاموشـى هاى اخیرصرفـا چگونگى 
مصـرف مشـترکان نبـود. اگرچـه دولـت هـر از چندگاهـى بـروز این معضـل را به 

مباحـث مدیریـت عرضـه و تقاضا ربـط داد.
کمبـود  امسـال  خاموشـى هاى  اصلـى  علـت  کـه  مى دهـد  نشـان  بررسـى ها 
سـرمایه گذارى در صنعـت برق بـود. به طورى که در نتیجه افت سـرمایه گذارى ها، 
حتـى کمبـود تولیـد نیروگاه هـاى برق آبـى نیز لمس شـد. درحالى کـه تولید این 

نیروگاه هـا بـه مثابـه سـوپاپ اطمینانـى بـراى تامین برق کشوراسـت.
بـه عبـارت دیگـر ایران سـاالنه  بـه 5 هزار مـگاوات ظرفیت جدید نیـاز دارد و باید 
بـراى آن سـرمایه گذارى شـود تـا بخشـى از این تولیـد صرف تأمین رشـد مصرف 
سـاالنه نسـبت به پیک تابسـتان سـال قبـل و مقدارى هـم به عنوان ذخیره باشـد. 
بررسـى ها نشـان داده کـه سـاالنه 3 هـزار مـگاوات رشـد مصـرف رخ مى دهـد و 
2 هـزار مـگاوات هـم بایـد ذخیـره شـود که اگـر مشـکلى بـراى بـراى واحدها به 
وجـود آمـد و یا در شـرایط اضطرارى و رشـد غیرطبیعـى مصرف بودیـم، نیاز برق 
کشـور پاسـخ داده شـود. از ایـن رو اگـر در سـال هاى اخیـر 5 هزار مـگاوات در هر 
سـال وارد مـدار شـده بـود، کمبود حجم آب پشـت سـدها و در نتیجـه افت تولید 
نیروگاه هـاى برق آبـى،  کشـور را بـا خاموشـى هاى پیاپـى مواجـه نمى کرد.امـا در 
ایـن مـدت بـه تامیـن بـرق و افزایـش تولیـد بـه صـورت خطى نـگاه شـد و صرفاً 
رشـد مصـرف سـاالنه و حتـى کمتـر از آن بـه مـدار آمـد. بـه ایـن ترتیـب که هر 
سـال حـدود 1800 تـا 2300مگاوات برق وارد شـبکه شـد و این رقـم صنعت برق 

کشـور را شـکننده و آسـیب پذیر کرد.
البتـه کسـرى شـبکه بـرق امسـال 9 هـزار مـگاوات بود نـه 5 هـزار مـگاوات. ولى 
دولـت بـا همکارى صنایـع و کشـاورزى و ادارات توانسـت 4 هزار مـگاوات از پیک 
بـار سـال بکاهـد و بـا خاموشـى دادن بـه بخش هایـى از شـبکه، اوج مصـرف برق 
کشـور را در محـدوده 57 هـزار مـگاوات حفظ کند. ایـن رقم تقریبا برابـر با میزان 
تولیـد بـرق بـود و افزایـش بیشـتر آن خاموشـى گسـترده اى را رقم مـى زد. اما به 
هـر طریقـى توانسـتیم پیک تابسـتان سـال 97 را پشـت سـر بگذاریـم و اکنون با 

کاهـش دمـا، دیگـر شـاهد افزایـش مصرف و ثبـت رکـورد جدید نخواهیـم بود.
در ایـن میـان بیشـترین مقـدار تأمیـن بـرق در پیـک سـال جـارى هـم از محـل 
تولیـد نیروگاه هـاى حرارتـى بـود. بـه طورى کـه 60 درصـد تولید برق کشـور این 
نیروگاه هـا در اختیاربخـش خصوصـى اسـت امـا بـه خاطـر کمبـود منابـع مالـى، 
دولـت تـوان پرداخـت مطالباتشـان را نـدارد. نـه تنهـا تولیدکننـدگان بلکـه تمام 
بخـش خصوصـى فعـال در صنعـت بـرق امروز با مشـکل عـدم پرداخـت مطالبات 
دسـت و پنجـه نـرم مى کنند. سـوال اینجاسـت که کمبـود منابع مالـى دولت و به 
طـور خـاص وزارت نیـرو براى تسـویه بدهى ها از کجا نشـات مى گیـرد؟ آیا هزینه 
خاموشـى ها بـراى دولت بیشـتر اسـت یـا هزینه سـرمایه گذارى در صنعـت برق و 

پرداخـت مطالبات بخـش خصوصى؟

تابستان فرامــــــــــــ



کارشناسـان معتقدنـد کـه تمـام مشـکالت ایـن صنعـت و بدهى هـاى دولـت بـه 
بخـش خصوصـى از اقتصـاد نابسـامان صنعـت برق نشـات مى گیـرد؛ اقتصادى که 
بـه خاطـر پرداخـت یارانه هـاى نقـدى از محل درآمـد حاصل از فـروش حامل هاى 

انـرژى و تعرفه هـاى پاییـن بـرق وضعیتـش روز بـه روز بدتر مى شـود.
آخریـن آمـار نشـان مى دهـد کـه بدهى هـاى وزارت نیـرو در صنعـت بـرق از مرز 
30 هـزار میلیـارد تومـان عبـور کرده اسـت. بـراى اصالح این شـرایط دولـت باید 
تغییـر سـاختار تعرفه را کلیـد بزند. اگرچه شـرایط اقتصادى مـردم و قدرت خرید 
آن هـا هـم حـال و روز خوبـى نـدارد امـا روند کنونـى صنعت بـرق نه تنهـا از نظر 
علـم اقتصـاد قابـل قبول نیسـت بلکه تبعـات اجتماعى وسـیعى به دنبـال دارد. به 
طـورى کـه امـروز اگـر در صنعـت بـرق سـرمایه گذارى نشـود، در سـال هاى آتـى 
شـاهد خسـارت هاى جبـران ناپذیـرى در نتیجـه قطع بـرق خواهیم بود. از سـوى 
دیگـر ورشکسـتگى تولیدکننـدگان و صنعتگران برق کشـور تبدیل بـه یک تهدید 
بـزرگ شـده اسـت و اگـر رخ دهد تولید فعلـى را نیز تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.

بـه ایـن ترتیـب اصـالح تعرفه هـاى بـرق یـک الـزام اسـت و غفلـت از آن جایـز 
نیسـت. آن هـم در شـرایطى کـه نـرخ ارز 2 تـا 3 برابـر قیمـت سـال قبل اسـت و 
ایـن موضـوع ضمـن کاهـش ارزش مطالبـات بخـش خصوصـى از دولـت، تعمیر و 
اورهـال نیروگاه هـاى موجـود و سـرمایه گذارى در پروژه هـاى آتـى را نیـز تحـت 

تاثیـر قـرار مى دهـد.
تشـکل هاى  کمـک  بـا  فرهنگ سـازى  طریـق  از  مصـرف  مدیریـت  همچنیـن 
غیردولتـى و نیـز بهره گیـرى از ظرفیـت شـبکه هاى اجتماعى، کاهـش هزینه هاى 
سـتادى صنعـت برق با اصالح سـاختار  و تشـکیالت، پرداختن به امـور حاکمیتى 
بـا تشـکیالتى کوچک و چـاالك و افزایش بهـره ورى با برنامه ریزى جامـع  از دیگر 
مـواردى اسـت کـه مى توانـد چشـم انداز بهتـرى را نسـبت بـه آینـده در برابـر مـا 

قـرار دهد.
دولـت اکنـون مدعـى اسـت کـه برنامه ریزى بـراى پیک برق سـال 98 آغاز شـده 
و مدیریـت تأمیـن و تقاضـا دو محـور اصلى برنامه ها براى پوشـش پیک برق سـال 
98 اسـت. در ایـن راسـتا احـداث نیروگاه هاى حقیقـى و مجازى هـم صحبت تازه 
اى بـود کـه از اخیـرا وزیـر نیـرو آن را بیـان کرد. منظـور از نیروگاه مجـازى همان 
مبحـث مدیریـت مصـرف اسـت. امیدواریـم کـه در این زمینـه دولت موفق باشـد 
و تابسـتان 98 شـاهد بـروز خاموشـى نباشـیم. امـا نبایـد فرامـوش کرد کـه نکته 
اصلـى در بحـث بهینـه کردن مصرف برق در کشـور و سـرمایه گذارى براى افزایش 
ظرفیـت تولیـد، اصالح سـاختار اقتصادى صنعت برق اسـت. ابزارهایـى نظیر اوراق 
و اسـناد خزانـه اسـالمى و تهاتـر بدهى ها نوعى ُمسـکن به شـمار مى رونـد و تجربه 

نشـان داده کـه در ایـن زمینـه هم دولت عملکرد موفقى نداشـته اسـت.
اگـر قرار باشـد که همزمـان هم مدیریت مصرف انجام شـود و هم سـرمایه گذارى، 
بایـد بـراى اصـالح تعرفه هـاى برق نیز چاره اى اندیشـید. در شـرایطى کـه هر روز 
مشـکالت مالـى کشـور تشـدید مى شـود، موفقیـت دولـت در اصالح اقتصـاد برق 
و سـرمایه گذارى کمـى دور از تصـور اسـت امـا امیـد اسـت کـه بـا توجه بـه درك 
همگانـى ضـرورت سـرمایه گذارى در صنعـت بـرق تغییراتـى در بنیادهـاى ایـن 
صنعـت رخ دهـد. تغییراتـى کـه هـم بـه تامیـن پایـدار برق کمـک کنـد و هم به 

حـال و روز صنعتگـران برق.

ــــــــوش نشدنی ۹۷
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تیرمـاه ٥ در  بازرگانـى  اتـاق  جدیـد  سـاختمان 
97 میزبـان هیـات مدیـره و اعضاى سـندیکاى 
تولیدکننـدگان بـرق بـود. این جلسـه که تحت 
عنـوان مجمـع عمومى سـندیکا بـود بـا حضـور 
نماینـده اتـاق بازرگانـى برگـزار شـد. در ابتداى 
ایـن جلسـه، نماینـده اتـاق بـر لـزوم دریافـت 
کارت عضویـت توسـط اعضـا تاکید کـرد. امرى 
کـه واکنـش اعضـا را در پى داشـت زیـرا تصور 
آنـان کارت بازرگانـى بـود. پـس از توضیحـات 
نماینـده اتـاق و صـدور مجـوز تشـکیل جلسـه، 
دبیـر سـندیکا و رییـس هیـات مدیره اقـدام به 
قرائـت گـزارش و شـرح وضعیـت سـندیکا طى 
گـزارش  سـپس  کردنـد.  گذشـته  سـال  یـک 
بـازرس سـندیکا قرائـت شـد و در نهایـت نیـز 
اعضـا در جلسـه اندیشـى به بحـث و تبادل نظر 
پیرامـون مـواردى از جملـه آراى حقوقى، بیمه 
و... پرداختنـد. در ادامـه؛ گـزارش ایـن مجمـع 

عمومـى از نظرتـان خواهـد گذشـت. 

  لزوم دریافت کارت عضویت بازرگانى 
ایـن جلسـه بـه دلیـل ماهیـت خـود، بـا حضور 
نماینـده اتـاق بازرگانـى برگـزار شـد. در ابتداى 

جلسـه، نماینده اتاق با اشـاره به ارسـال لیسـت 
43 نفـره اسـامى، از سـوى دبیرخانـه سـندیکا 
اساسـنامه،  اتـاق بازرگانـى گفـت: مطابـق  بـه 
یکـى از شـروط بـراى عضویـت اعضـا، داشـتن 
کارت عضویـت اسـت امـا در عمـل تنهـا هفـت 
یـا هشـت شـرکت (عضـو حقوقـى) ایـن کارت 
را دریافـت کـرده انـد و باقـى اعضا فاقـد کارت 
اساسـنامه  طبـق  بنابرایـن  هسـتند.  عضویـت 
نمى تـوان گفـت کـه مجمع کنونى رسمى اسـت 
یـا خیر. درخواسـت مـا از اعضاى هیـات مدیره 
ایـن اسـت کـه بـه دبیرخانـه اطـالع بدهنـد تا 
کارت  صـدور  بـراى  اعضـا  فـردى  مشـخصات 

جمـع آورى شـود.
بـه  او  انتقـاد  و  اتـاق  نماینـده  صحبت هـاى 
را  سـندیکا  اعضـاى  از  یکـى  پاسـخ  سـندیکا، 
بـه دنبـال داشـت. مهنـدس صبـورى بـا اشـاره 
بـه وضعیـت عـدم پرداخـت مطالبـات اعضـا و 
بدهـکارى مالیاتـى آنهـا گفـت: اعضـا همـواره 
بـه دنبـال دریافـت کارت بـوده و هسـتند. ایـن 
سـندیکا گرچـه تعـداد 43 نفر عضـو دارد اما از 
نظـر حجـم سـرمایه گذارى با کمتر تشـکلى در 
ایـران قابل مقایسـه اسـت. در نتیجـه اطالعات 
قانونـى اعضـا نیـز بزرگ اسـت. مسـائل مالیاتى 
اما باعث شـده که اعضا  نتواننـد فرایند دریافت 
کارت را طـى کننـد. مـا همیشـه بـه مقیـاس 

هزارمیلیـارد تومان مطالبـات دو رقمى از وزارت 
نیـرو داریـم. صـورت حسـاب هاى مـا محاسـبه 
شـده اسـت، در ارزش افـزوده و مالیـات بدهکار 
هسـتیم امـا اصل پول صورت حسـاب را کسـى 
بـه مـا پرداخـت نمى کند. یکى از اعضا دو سـال 
در تـالش اسـت تـا مطالبـات خـود را دریافـت 
کنـد امـا موفـق نشـده اسـت. بنابرایـن مـا باید  
در خـارج از جلسـه تـالش کنیـم و ببینیـم آیـا 
امـکان دارد بـراى اعضایـى کـه سرشـناس نیـز 

هسـتند، کارى کنیـم یـا خیر. 
نماینـده اتـاق نیـز در جـواب صبـورى از کمک 
مالـى اتـاق بـه سـندیکا در سـال گذشـته خبر 
داد و گفـت: مـا همـواره بـه تشـکل هاى اتـاق 
کمـک مالـى مى کنیـم. در سـال گذشـته نیـز 
سـندیکا بیـن 40 تا 60 میلیـون کمک دریافت 
کـرده اسـت. ایـن رقم ها داده مى شـود تـا اعضا 
تشـویق و عضـو اتـاق بشـوند. وى افـزود: اتـاق 
مطابـق روال کارت عضویـت بـه ارائـه خدمـات 
کارت  بـا  عضویـت،  کارت  ایـن  مى پـردازد. 
بازرگانـى متفـاوت اسـت؛ بـه واسـطه دریافـت 
مفـاد  و  مالیاتـى  حسـاب هاى  بازرگانـى  کارت 
حسـاب را مى خواهنـد امـا کارت عضویـت یک 
مشـخصات فـردى اسـت کـه در سـامانه اتـاق 
بازرگانى ثبت مى شـود. امسـال چـون انتخابات 
یـک  تنهـا  اسـت  پیـش  در  بازرگانـى  اتـاق 

مجمع عمومى سالیانه سندیکاى شرکت هاى تولید کننده برق برگزار شد
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 مهدی نوروز



ق
بر

ه 
ند
کن
ید
ول
ی ت

ها
ت 
رک
ش

ی 
کا
دی
سن

ه 
ری
ش
ن

٢٤
ه 
مار

ــ
ــ
شـ

 _
 ١٣

٩٧
ن 
تا
ــ
ــ
س
تاب

اظهارنامـه پلمـپ الزم اسـت، بـه ایـن صـورت 
کـه در سیسـتم در خواسـت ارائـه مى کنیـد و 

پلمـپ را تحویـل مى گیریـد.
 بـه گفتـه نماینده اتاق، در سـامانه اتـاق تهران 
بازرگانـى  کارت  جملـه  از  کارت  نـوع  چهـار 
اشـخاص  عضویـت  کارت  و  حقوقـى  حقیقـى، 
حقیقـى و حقوقـى وجـود دارد. اگر سـمت فرد 
در شـرکت حقیقـى اسـت، بایـد کارت عضویت 
حقیقـى بگیـرد. ایـن مشـخصاتى فـردى اسـت 
و اصـال نیـازى بـه کارت بازرگانـى نیسـت. بـه 
هزینـه  جلسـه،  ایـن  در  اتـاق  نماینـده  گفتـه 
یـک  نیـز  آن  مـدت  و  هزارتومـان  کارت 450 
سـاله اسـت. اگر شـرکت ها از سوى سـندیکا به 
اتـاق تهـران معرفى شـوند، نصف ایـن هزینه به 
حسـاب سـندیکا باز مى گردد و فرد با دویسـت 
مى کنـد.  دریافـت  را  خـود  کارت  هزارتومـان 
نماینـده اتـاق در نهایـت بـا ایـن تذکـر جلسـه 
را تاییـد کـرد: اگـر ایـن انتخابـات بـه صـورت 
جلسـه  برگـزارى   امـکان  بـود  مدیـره  هیـات 
وجـود نداشـت، ارائـه صورت هـاى جلسـه نیـز 
منـوط بـه دریافـت کارت عضویت توسـط اعضا 

بود. خواهـد 
پـس از صحبت هـاى نماینـده اتـاق بازرگانـى، 
عهـده  بـر  را  جلسـه  وحدتـى،اداره  مهنـدس 
گرفـت. مهنـدس عزیـزى و مهندس حـاج ولى 
انتخـاب  جلسـه  ایـن  ناظـران  عنـوان  بـه  نیـز 
دسـتور  سـندیکا  دبیـر  بـه  وحدتـى  شـدند. 
پیگیـرى تذکـر نماینـده اتـاق را داد و گفـت:  
مـن حرف هـاى نماینـده محتـرم اتـاق را تایید 
مى کنـم، سـال گذشـته نیـز از طرف اتـاق و به 
منظـور برخـى امـور بـه سـندیکا کمـک مالـى 
همیـن  محـل  از  کمـک  ایـن  گرفـت.  صـورت 
مبالغى اسـت که دوسـتان براى کارت بازرگانى 

مى کننـد. پرداخـت  عضویـت  و 

   استقرار کامل رگوالتورى در سال 97
ارائـه  بـه  سـندیکا  دبیـر  تذکـر،  ایـن  از  پـس 
گـزارش عملکرد ایـن مجموعه پرداخـت. پرویز 
غیـاث الدیـن ضمـن به حـق خوانـدن مطالبات 
سـندیکا  مجموعـه  گفـت:  سـندیکا  اعضـاى 
در سـال 96 بـا تمـام تـوان خـود پیگیـر ایـن 
مطالبـات بوده اسـت. جنس ایـن مطالبات فقط 
مالـى نیسـت بلکه مسـئله قیمت گـذارى، نبود 
نهـاد تنظیـم مقـررات مسـتقل، مطالبـات مالى 
و سـایر مـوارد از طـرق مختلـف توسـط هیـات 
مدیـره و در تعامـل با قوا و اتاق بارگانى و سـایر 

مراجـع پیگیرى شـد. 
غیـاث الدیـن دربـاره موضـوع رگوالتـورى بـه 
برگـزارى جلسـاتى با شـوراى رقابت اشـاره کرد 
و گفـت کـه ایـن جلسـات بـه مراحـل خوبـى 

رسـیده اسـت و امیدواریم در سال 97 این بحث 
بـه طور کامل تمام شـده و رگوالتورى اسـتقرار 
پیـدا کنـد. بـه گفتـه دبیـر سـندیکا، از طریـق 
بولتـن روزانـه کـه تـا بـه امـروز 100شـماره از 
آن منتشـر شـده، این موارد مورد اطالع رسـانى 
قـرار گرفتـه اسـت. او در ادامـه بـا اشـاره بـه  
شـرکت هاى  و  نیـرو  وزارت  درخواسـت هاى 
تابعـه آن از سـندیکا، گفت: مجموعـه مذاکرات 
و جلسـات بـه اینجـا رسـیده اسـت کـه قبل از 
ابـالغ مـوارد آن هـا را بـه سـندیکا مى آورنـد تـا 
مـورد بررسـى قـرار بگیـرد. امیدورایم در سـال 
97 مقرراتـى بـر ضد شـرکت ها تصویـب و ابالغ 
نشـود. در همیـن رابطـه پیـرو مکاتباتـى کـه 
بـا ریاسـت جمهـورى داشـته ایـم، معـاون اول 
رئیـس جمهـور بخشـنامه کردنـد که بـراى هر 
دسـتور العمـل، اخـذ نظر تشـکل الزم اسـت. 

موضـوع تهاتر، بدهى هـا و قانون بودجه امسـال 
از دیگـر محورهـاى گـزارش دبیر سـندیکا بود. 
او ضمـن اشـاره به برگـزارى جلسـاتى با رییس 
سـازمان خصوصـى سـازى گفـت: بـه منظـور 
بررسـى موضـوع تهاتـر بدهى هـا جلسـاتى بـا 
ریاسـت سـازمان خصوصـى سـازى برگزار شـد 
کـه  ندارنـد  بدهـى  دیگـر  شـرکت ها  ظاهـرا  و 
بخواهنـد آن را بـا سـازمان خصوصـى سـازى 

کنند.  تهاتـر 
او دربـاره نقـش سـندیکا در الیحـه بودجـه نیز  
سـال  بـراى  تقدیمى بودجـه  الیحـه  در  گفـت: 
گذشـته، سـندیکا شـش پیشـنهاد ارائه کرد که 
در کمیسـیون هاى مربوطـه تصویب شـد، از این 
مـوارد، 5 مـورد به صـورت قانـون در آمد و یک 
مـورد نیـز رگوالتـورى بود کـه خـارج از بودجه 
بحـث  در  اسـت.  قانـون  بـه  تبدیـل  حـال  در 
کاهـش  منظـور  بـه  اسـالمى نیز  خزانـه  اوراق 
بدهى هـاى وزارت نیـرو بـه شـرکت ها، اقداماتى 
صـورت گرفـت. همچنیـن تفاهـم نامـه اى بـا 
پردیـس دانشـگاه هاى فنـى تهـران منعقد شـد 
و دوره پیشـرفته بـازار بـرق نیز تشـکیل شـد. 

نـرخ  بحـث  حقوقـى  پیگیـرى    
95 و   94 آمادگـى 

الدیـن،  غیـاث  توسـط  گـزارش  ارائـه  از  پـس 
محمدعلـى وحدتى در زمینه بحـث رگوالتورى 
اقـدام بـه ارائـه توضیحـات تکمیلـى کـرد. او با 
اشـاره بـه فراینـد ایـن موضـوع گفـت: بحـث 
رگوالتـورى در مجلـس تصویب شـد، سـپس به 
شـوراى نگهبـان رفـت و نـام آن به دلیـل ایراد 
ایـن شـورا به «واحـد تنظیم گر بخشـى» تغییر 
یافـت. هـم اکنـون مجلـس دولـت را موظـف 
کـرده اسـت و در صورت عدم ابـالغ این مصوبه 
هیـات تنظیم گر بخشـى توسـط دولـت، ظرف 

سـه ماه شـوراى رقابت بایـد آن را اجرایى کند. 
همـان  یـا  بخشـى  گـر  تنظیـم  هیـات  امـا 
رگوالتـورى را چـه اعضایـى تشـکیل مى دهند؟ 
هیـات  ترکیـب  گفـت:  بـاره  ایـن  در  وحدتـى 
دو  قاضـى،  دو  شـامل  بخشـى  گـر  تنظیـم 
کارشـناس حرفـه اى در همان زمینـه، به عالوه 
اسـت.  مربوطـه  خانـه  وزارت  و  اتـاق  نماینـده 
کـه  داشـتند  اصـرار  خانه هـا  وزارت  طرفـى  از 
دبیرخانـه این هیات در اختیار خودشـان باشـد 
امـا مجلـس ایـن را نپذیرفـت و شـوراى رقابت 
را بـه عنـوان محـل دبیرخانـه هیـات تنظیم گر 
بخشـى تعییـن کـرد. وحدتـى در ادامـه افـزود: 
مـا امیدواریـم بـا ورود چنیـن نهـاد مسـتقلى 
از تصمیماتـى کـه طـى چندین سـال گذشـته 

شـاهد آن بودیـم، مبـرى بشـویم. 
پیگیرى هـاى قضایـى و حقوقى سـندیکا بخش 
دیگـرى از سـخنان وحدتـى را تشـکیل مى داد؛ 
پیگیرى هـاى  طـى  گفـت:  بـاره  ایـن  در  او 
حقوقـى سـندیکا کـه توسـط مهنـدس عزیزى 
وزارت  و  محکمى صـادر  راى  گرفـت  صـورت 
نیـرو بـه اصالح نـرخ سـال هاى 94 و 95  ملزم 
شـد. وحدتـى در ارتبـاط بـا تاثیـر ایـن اصـالح 
نـرخ بـر شـرکت هاى تولیـد کننـده بـرق گفت: 
حـدود 12 شـرکت بـراى دریافـت ایـن مابـه 
التفـاوت مدعـى شـده انـد. تقاضـاى مـن ایـن 
اسـت کـه سـایر دوسـتان نیـز مکاتبـات خـود 
را بـراى طـرف قـرارداد خـود بفرسـتند؛ تاکیـد 
مى کنـم کـه ایـن مکاتبـات حتمـا بایـد بـراى 
طـرف قرار داد ارسـال شـود، چنانچـه آن ها دیر 
پاسـخ دادنـد پیـرو بزنیـد تـا سـندیکا پیگیرى 
را صـورت بدهـد. وحدتـى ادامـه داد: اگـر ایـن 
 ECA نـرخ  شـوند،  اصـالح  بـازار  در  نرخ هـا 
نیـز اصـالح خواهـد شـد، بنابرایـن کسـانى که 
قـرارداد خریـد تضمینـى دارنـد نیـز مى تواننـد 
در آینـده ادعایـى راجع بـه این موضوع داشـته 

شند.  با
بحـث ترانزیـت و دوبرابـر شـدن ناگهانـى آن از 
دیگـر موارد مورد اشـاره وحدتى بـود، موضوعى 
قراردادهـاى  آن،  توقـف  دنبـال  بـه  البتـه  کـه 
دوجانبـه نیـز لغـو شـد. وحدتـى بـا غیرقانونـى 
گفـت:  دوجانبـه  قراردادهـاى  لغـو  خوانـدن 
امیدواریـم کـه در این باره کار به شـکایت علیه 
کسـى کـه چنیـن بخش نامـه خـالف قانونى را 
ارائـه داده، نرسـد و مسـئله طـى جلسـات کـه 
دارد،  جریـان  سـندیکا  و  بـرق  معاونـت  میـان 
حـل و فصل شـود. بـورس انـرژى نیـز از جمله 
نهادهـاى دیگـرى بـود که شـامل انتقـاد رییس 
هیـات مدیره سـندیکا شـد. وحدتـى دراین باره 
گفـت: بورس انـرژى قیمت هـاى بسـیار پایینى 
بـراى فـروش بـرق مى گـذارد و زیـان ایـن امـر 
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بیـش از همـه متوجـه وزارت نیـرو خواهـد بود 
درحالـى کـه وزارت نیـرو اعتنایـى به ایـن زیان 

نمى کنـد. 

  لـزوم معرفـى یـک نفر بـراى واحد 
پولشـویى با  مبارزه 

عمومى سـالیانه،  مجمـع  بعـدى  بخـش  در 
گـزارش بـازرس قانونـى مجمـع  از سـال مالـى 
قرائـت  مـورد   1396 اسـفندماه  بـه  منتهـى 
تاییـد  در  طهماسـبى  داریـوش  گرفـت.  قـرار 
صورت هـاى مالـى گفـت: صورت هـاى مالـى، و 
ضعیت مالى شـرکت سـندیکاى تولیدکنندگان 
بـرق در تاریـخ 29 اسـفند 96 و عملکـرد مالـى 
مالـى  سـال  بـراى  را  آن  نقـدى  جریان هـاى 
منتهـى بـه تاریـخ مزبـور از تمـام جنبه هـاى با 
اهمیـت طبـق اسـتاندارد هاى حسـابدارى، بـه 

نحـو مطلـوب نشـان مى دهـد. مانـده مطالبـات 
سـندیکا از اعضاى خود بابت حـق عضویت هاى 
ریـال  میلیـون  مبلـغ 5482  نشـده،  پرداخـت 
اسـت کـه از مبلغ مذکـور 3396 میلیـون ریال 
مربـوط بـه حـق عضویت هـاى سـال 96 و 286 
میلیـون ریـال مربـوط بـه سـنوات قبـل اسـت. 
در آمـد حـق عضویـت اعضـا بـر مبنـاى نقدى 
شناسـایى و بـه محـض دریافـت در حسـاب ها 

مى گـردد.  ثبـت 
بـه گفتـه طهماسـبى، سـندیکا فاقـد هرگونـه 
و  ادارى  خصـوص  در  مـدون  العمـل  دسـتور 
استخدامى اسـت و همچنیـن مالیـات عملکـرد 
سـال 95 و 96 سـندیکا تـا تاریـخ ایـن گزارش 
مـورد رسـیدگى مقامـات مالیاتـى قـرار نگرفته 
اسـت. همچنین بـه دلیـل وجـود معافیات هاى 
مالیاتـى، ذخیـره اى از ایـن بابت در حسـاب ها 

منظور نشـده اسـت. طهماسـبى در ادامه گفت: 
مذکـور  سـال هاى  در  ذخیـره  بـه  نیـاز  عـدم 
منـوط بـه اظهار نظـر نهایى مقامـات ذى صالح 

است. 
طهماسـبى در بخشـى دیگـر از ایـن گـزارش 
توزیـع  یادداشـت  در  منـدرج  معاملـه  گفـت: 
18 انـواع صورت هـاى مالـى، بـه عنـوان کلیـه 
معامـالت مشـمول مـاده 129 اصالحیـه قانون 
گـزارش  مـورد  مالـى  دوره  طـى  کـه  تجـارت 
انجـام شـده و توسـط هیـات مدیـره بـه اطالع 
قـرار  بررسـى  مـورد  اسـت،  رسـیده  اینجانـب 
بـا  مذکـور  معاملـه  شـد  مشـخص  و  گرفـت 
رعایـت تشـریفات مقـرر در مـاده قانونـى یـاد 
هیـات  از  مجـوز  کسـب  خصـوص  در  شـده 
مدیـره و عـدم شـرکت مدیـر ذى نفـع در راى 
گیـرى صـورت پذیرفتـه اسـت. نظـر اینجانـب 

بـه شـواهدى حاکـى از اینکـه معاملـه مزبـور 
بـا شـرایط مناسـب تجـارى و در روال عـادى 
عملیـات شـرکت، انجـام نگرفتـه باشـد، جلـب 

اسـت.  نگردیـده 
بـه  بـازرس،  گـزارش  از  دیگـرى  بخـش  در 
گـزارش هیـات مدیـره از وضع عمومى سـندیکا 
در سـال 96 پرداختـه شـد. بـه گفتـه بـازرس، 
در بررسـى ایـن گـزارش مـواردى کـه حاکى از 
مغایـرت مـوارد منـدرج در گـزارش مذکـور بـا 
اسـناد و مـدارك ارائـه شـده از جانـب هیـات 

مدیـره باشـد، مشـاهده نگردیـده اسـت. 
بـازرس سـندیکا همچنیـن گفـت: در اجـراى 
بـا  مبـارزه  اجرایـى  العمـل  دسـتور   33 مـاده 
پولشـویى توسـط حسـابرس، رعایت مفاد قانون 
العمل هـاى  دسـتور  و  نامه هـا  آییـن  و  مزبـور 
اجرایـى مرتبـط در چارچـوب چک لیسـت هاى 

اسـتانداردهاى  و  ربـط  ذى  مرجـع  ابالغـى 
حسابرسـى مـورد ارزیابـى قرار گرفته اسـت. در 
ایـن خصوص به اسـتثناى عدم معرفى شـخص 
یـا واحـد مسـئول جهـت مبـارزه بـا پولشـویى، 
حسـاب هاى  طریـق  از  وجـوه  پرداخـت  عـدم 
بانکـى ذى نفعـان، عدم آمـوزش کارکنان، عدم 
ارائـه مسـتنداتى دال بـر تاییـد هویـت واقعى و 
کسـب اطالعـات کامـل از پایگاه هـاى اطالعاتى 
ذى ربـط در خصـوص اربـاب رجـوع، مـوارد بـا 
اهمیـت دیگـرى حاکـى از عـدم رعایـت یافـت 

. نشد
طهماسـبى در زمینـه بحـث پولشـویى متذکـر 
شـد کـه مطابـق قانون یـک نفـر بایـد به عنوان 
مسـئول واحد  پولشـویى سـندیکا معرفى بشود 
ایـن فرد مى تواند مسـئول مالى سـندیکا باشـد 

یا هـر شـخص دیگرى. 
پـس از صحبت هـاى بـازرس، وحدتـى دربـاره 
اعضایـى کـه بـه گفتـه او در زمینـه پرداخـت 
حـق عضویـت کوتاهـى کـرده انـد، گفـت: این 
حـق عضویت هـا بایـد پرداخـت شـود و بحـث 
نیـز بود که اسـامى این افـراد در گـزارش آورده 
بشـود یـا خیـر. اما بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که 
عـدد در حـدى نیسـت که نیـاز شـود در جمع 
مجموعـه  خدماتـى کـه  عمومـى  ذکـر کنیـم. 
سـندیکا مى دهـد شـامل همـه مى شـود و همه 
نیـز بایـد در هزینه هـاى آن مشـارکت داشـته 

شند.  با

  افزایش 20 درصدى حق عضویت ها 
گـزارش  بـه  سـندیکا  دبیـر  جلسـه  ادامـه  در 
دیگـرى در زمینـه بودجـه سـال 97 پرداخـت. 
تقویـت  بـراى  اى  برنامـه  بـه  ابتـدا  در  او 
کمیسـیون هاى سـندیکا در سـال 97  اشـاره 
نویـس  پیـش  و  نامه هـا  آییـن  گفـت  و  کـرد 
مقـررات مربـوط بـه ایـن کمیسـیون ها آمـاده 
شـده اسـت. غیـاث الدیـن همچنیـن از ایجـاد 
خبـر  سـندیکا  دبیرخانـه  در  پژوهشـى  واحـد 
داد. بودجـه 97 نیـز مطابـق بـا گفته هـاى دبیر 
بخـش  در  درصـدى  نـود  افزایشـى  سـندیکا، 
حقوق و دسـتمزد داشـته اسـت: «ایـن افزایش 
بـا توجـه بـه پرسـنل جدیـدى کـه اسـتخدام 
همچنیـن  مى گیـرد.  صـورت  شـد،  خواهـد 
بـا فعـال شـدن کمیته هـا، حـق جلسـاتى بـه 
کارشناسـان پرداخـت خواهـد شـد کـه حـدود 
70 درصـد خواهـد بـود. سـایر هزینه هـا بیـن 
10 تـا 20 درصـد اضافـه تـر مى شـود. بـه طور 
کلـى بـراى سـال 97 پیـش بینى کـرده ایم که 
12 میلیـارد و پانصـد میلیون ریـال، هزینه هاى 
حـق  امـر  ایـن  بـراى  کـه  باشـد  سـندیکا 
عضویت هـا را بایـد حـدود 20 درصـد افزایـش 
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بدهیم و از 25 میلیون تومان در سـال گذشـته 
بـه 30 میلیون تومان براى سـال 97 برسـانیم» 
غیـاث الدیـن  دربـاره علـت این افزایـش گفت: 
سـال  از  بیشـتر  بسـیار   97 سـال  هزینه هـاى 
گذشـته اسـت، بـه طـورى کـه حتـى از از 20 
باالتـر  عضویت هـا  حـق  بـه  مربـوط  درصـد 
اسـت امـا حقـوق و دسـتمزد درصـد محدودى 
افزایـش داشـته و همـان سـبب شـده اسـت تا 
بتوانیـم دبیرخانـه را بـا 20 درصـد افزایش حق 
عضویت هـا اداره کنیـم. او ادامـه داد: بخشـى از 
ایـن معوقـات مربوط به شـرکت هایى اسـت که 
از حـدود 5-6 سـال قبـل پرداختى نداشـته اند. 
ایـن شـرکت ها قبـال بـه عضویـت سـندیکا در 
آمـده بودند و قرار بوده نیروگاه هایى را تاسـیس 
اسـت.  شـده  متوقـف  شـان  پـروژه  امـا  کننـد 
بنابرایـن حـق عضویتـى را پرداخـت نکرده انـد 
امـا همچنـان جـزء اعضا هسـتند. این مـوارد یا 
بایـد از لیسـت اعضا خارج شـوند و یـا اگر فعال 
شـده انـد بایـد حق عضویـت را پرداخـت کنند. 
برخـى شـرکت ها نیـز تغییر مالکیت پیـدا کرده 
انـد و مالـک جدیـد هنـوز دنبـال این اسـت که 
عضـو بشـود یـا نشـود. غیـاث الدیـن همچنین 
گفـت: یکـى از برنامه هـاى دبیرخانه براى سـال 
97 ایـن اسـت کـه بـا تمـام شـرکت هاى غیـر 
دولتـى تولیـد کننـده بـرق مذاکـره و آن هایـى 
کـه عضو نیسـتند را تشـویق به عضویـت کنیم. 
دبیـر سـندیکا ایـن وعـده را نیز داد که تا سـال 
آینـده یـک لیسـت کامـل از اعضـا تهیه شـود. 
بـه گفتـه دبیـر سـندیکا و رییـس هیـات مدیره 
این تشـکل، کارشناسـانى که توسـط شـرکت ها 
شـرکت  سـندیکا  کمیسـیون هاى  نشسـت  در 
مى کننـد، حـق جلسـه دریافت خواهنـد کرد اما 
ایـن حق جلسـه شـامل اعضـاى هیـات مدیره و 

یـا مدیـران عامـل شـرکت ها نخواهد شـد.

  رابطـه حاکم و محکـوم میان وزارت 
نیـرو و بخش خصوصى

در ادامـه ایـن جلسـه مهنـدس خـوش گفتـار 
کـه قبـل تـر در جلسـه تشـکل ها حـوزه آب و 
بـرق بـا وزیـر نیـرو حضـور داشـت، وارد مجمع 
شـد و اقـدام بـه ارائـه گزارشـى از جلسـه وزیر 
کـرد. او گفـت: آقـاى وزیر در این جلسـه درباره 
بحـران آب و بـرق توضیـح دادند.آقـاى شـمس 
اردکانـى نیـز راجـع به وضـع قیمـت آب و برق 
صحبـت کـرد و گفت تـا وقتى که ایـن وضعیت 
قیمـت پابرجاسـت، امـکان اصالح وجـود ندارد. 
از یـک سـو بـرق در بـورس 30 تومـان عرضـه 
مى گویـد  وزارتخانـه  سـو  یـک  از  و  مى شـود 
100 تومـان اسـت. در حالـى کـه توزیـع بیـش 
از 30 تومـان و تولیـد نیـز بیـش از 70 تومـان 

اسـت. در ایـن جلسـه و در حضـور وزیـر گفتـه 
شـد بـراى حـل ایـن موضـوع اول سـرمایه گذار 
را بـه سـرمایه گذارى تشـویق کنیـد. اگـر پـول 
سـرمایه گذار در بانـک باشـد به طـور قطعى 20 
درصـد سـود آن را خواهـد گرفـت امـا اگـر در 
مجموعـه شـما باشـد نمى توانـد پـول خـود را 
دریافـت کنـد و حتى جوابش را هـم نمى دهید. 
او بـه صحبت هـاى خـود در جلسـه وزیـر نیـز 
اشـاره کـرد و گفـت: وقتـى نوبت به من رسـید 
و  بـرق  صنعـت  بـا  نیـرو  وزارت  رابطـه  گفتـم 
بخـش خصوصـى، رابطه حاکم و محکوم اسـت، 
مـا محکومیـم و شـما حاکـم! آقـاى وزیـر هـم 
سـریع گفت آقاى خوشـگفتار گله نکـن!  گفتم 
بیـش از پانـزده هـزار میلیـارد تومـان طلبـکار 
هسـتیم آنچـه کـه بـه مـا مى دهیـد ماهیانه به 
انـدازه بهـره ایـن پول هم نیسـت ولـى اگر یک 

قـران داده باشـید حتمـا بهـره آن را مى گیرید. 
خوشـگفتار در نهایـت اعـالم کـرد کـه در ایـن 
جلسـه مقـرر شـد تـا چهـار کمیسـیون بـراى 
مشـترك  و  مـراوادات  آب،  سـرمایه گذارى، 

بخـش خصوصـى بـا اروپـا ایجـاد شـود.  

  پیشـنهاد تشـکیل کارگـروه بـراى 
حـل مشـکل نـرخ آمادگى

در ادامـه این جلسـه، مهندس عزیـزى در مورد 
نتیجـه پیگیرى راى دیـوان عدالت ادارى درباره 
نـرخ آمادگـى صحبت کـرد. او گفت کـه در این 
مـورد ده شـرکت به صورت جمعى دادخواسـت 
ارائـه داده بودنـد. در این مرحله شـرکت ها باید 
ادعـاى خـود را بـراى شـرکت مدیریـت شـبکه 
در  شـرکت ها  از  برخـى  البتـه  کننـد.  ارسـال 
رابطـه بـا ماهیـت ایـن راى توجیـه نیسـتند و 

توضیحـات غیر مربوطـى را به شـبکه ارائه داده 
ند.  ا

بـه گفتـه عزیـزى، در بنـد «و» از مـاده 133 
قانـون برنامـه پنجم توسـعه، تصریـح و فرمولى 
آورده شـده و وزارت نیـرو را مکلف کرده اسـت 
سـاله  هـر  آمادگـى  فرمـول  ایـن  مطابـق  کـه 
نیروگاه هـا را تعییـن کنـد. وزارت نیـرو نیز طى 
سـال هاى 91 تـا 93 بـا اسـتفاده از ایـن فرمول 
افزایـش نـرخ آمادگـى را لحـاظ مى کـرد. ایـن 
عضـو سـندیکا در ادامـه گفـت: اگـر مصوبـات 
در  باشـید،  کـرده  دنبـال  را  تنظیـم  هیـات 
داشـتند  اى  مصوبـه  یـک   94 سـال  ابتـداى 
مشـخص مى کـرد نـرخ چقـدر باشـد. در  کـه 
خـرداد 94 مصوبـه اى ارائـه شـد که بر اسـاس 
کارشناسـى هاى انجـام شـده همـان نـرخ سـال 
93 یعنـى 185 ریـال باقى مانـد و از آن به بعد 

هـم هیـچ مصوبـه در هیـات تنظیم بـازار مبنى 
بـر تعییـن نـرخ آمادگى ارائه نشـد. درخواسـت 
مـا نیـز از دیوان عدالـت ادارى این بـود که این 
مصوبـه لغو شـود. یکى از وظایف دیـوان عدالت 
ادارى لغـو مصوباتـى اسـت کـه تصور مى شـود 
بـر خـالف قانـون اسـت و ایـن درخواسـت در 

همیـن راسـتا بود. 
عزیـزى افـزود: در راى صـادره، ضمـن لحـاظ 
اسـت  شـده  گفتـه  محاسـبه،  فرمـول  کـردن 
مصوبـه اى کـه سـال 94 در ارتبـاط بـا نـرخ 
گـزارى بـوده، باطـل مى شـود و تصریـح کـرده 
کـه از ابتـداى برنامـه پنجـم بایـد ایـن موضوع 
اجـرا شـود. نامـه اى هـم کـه سـندیکا خدمت 
دوسـتان فرستاده نرخ سـال 93 را تعیین کرده 
کـه ایـن نـرخ مطابـق آن فرمـول 185 ریـال 
اسـت و بایـد بشـود 205 ریال، سـندیکا نرخ را 
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بـراى 93 تـا 95 اعالم کرده اسـت و براى سـال 
96 نیـز چـون ادامـه برنامـه پنجم بود، توسـط 
سـندیکا محسـابه و اعالم کرده اسـت. پیشنهاد 
مـن به سـندیکا این اسـت کـه یک کارگـروه و 
یـا یـک کمیتـه ویژه سـه نفـره یـا پنج نفـره را 
تعییـن کننـد کـه پیگیـرى، توضیـح و شـرکت 
در جلسـات را بـه وکالـت از شـرکت هاى تولید 
کننـده انجـام بدهنـد.  عزیـزى بـا تاکیـد بـر 
اینکـه ایـن راى بـار مالـى زیـادى را بـه شـبکه 
وارد خواهـد آورد، افزود: آن ها در صدد هسـتند 
تـا راهـى را پیـدا کننـد لذا سـندیکا با تشـکیل 
کارگـروه و معرفـى مشـاور حقوقـى مى توانـد از 
پراکنـده گویـى در ایـن زمینه جلوگیـرى کرد. 
تکمیـل  در  اعضـا  از  دیگـر  یکـى  ادامـه،  در 
صحبت هـاى مهنـدس عزیـزى و در ارتبـاط بـا 
اینکـه راى دیـوان عدالـت ادارى از چـه زمانـى 
الزم االجـرا اسـت به استفسـاریه اى از شـوراى 
نگهبـان پیرامون موضوعى مشـابه در سـال 83 
اشـاره کـرد و گفـت «در سـال 83 و مطابـق 
نظـرى که شـوراى نگهبـان داد اگر مـورد انجام 
شـده خـالف شـرع بـوده بایـد از همـان زمـان 
کـه شـروع شـده برگـردد امـا اگر خالف شـرع 
نبـوده و خـالف قانون بـوده از زمانـى که دیوان 

عدالـت حکـم داده الزم االجـرا اسـت.»

وضـع  حـق  بـازار  تنظیـم  هیـات   
نـدارد جریمـه 

نیـز  سـندیکا  اعضـاى  از  دیگـر  یکـى  مطهـرى 
پیرامـون مسـائل حقوقـى سـندیکا گفـت: «در 
کارگـروه مقـررات و قراردادهـا ایـن موضـوع بـه 
صـورت مفصـل و مبسـوط مطـرح شـد. از زمـان 
تصویـب قانـون تجدیـد سـاختار دیـوان عدالـت 

ادارى امثـال ایـن بار مالـى، دولت را با مشـکالت 
تامیـن مالـى و بودجـه مواجـه کـرده و موجـب 
شـده اسـت  در مواردى کـه آرا مصوباتى را ابطال 
مى کنـد، زمـان اجرا از تاریـخ صـدور راى در نظر 
گرفتـه شـود مگر در مـواردى که ضـرر و زیانى به 

پرداخـت کننـده وارد شـده باشـد. 
مطهـرى دربـاره موضـوع نـرخ آمادگـى گفـت: از 
سـال 94 کـه ایـن مصوبـه را گذرانـده انـد و نرخ 
آمادگـى افزایـش پیـدا نکـرده اسـت، راى نیـز 
بـراى همـان سـال صـادر شـده اسـت. در اینجـا 
چـون مصـداق دقیقـا تعییـن شـده، راى هیـات 
عمومى دیـوان عدالـت ادارى عینـا باید اجرا شـود 
یعنـى گفتـه انـد که بر اسـاس ایـن فرمـول، نرخ 
آمادگـى از سـال 94 بایـد اصـالح مى شـد. اما در 
مـورد جرائـم مربـوط بـه عدم صـدور پرونـه بهره 
بـردارى و یـا عـدم تمدید بـه موقع بر اسـاس آرا، 
هیـچ مرجعـى بـه جـز قانون گـذار و دادگاه صالح 
حـق وضـع جریمه ندارنـد بنابراین هیـات تنظیم 
بـازار حـق اینکـه جریمـه بـراى کارى وضع کند 
نـدارد. بـر اسـاس راى، از آنجایـى کـه این مصوبه 
موجـب ضـرر و زیان شـده اسـت از همـان تاریخ 

اجـرا لغو شـد.
مطهـرى همچنیـن دربـاره راى دیـوان عدالـت 
ادارى پیرامـون مشـارکت نیروگاه هـا در کنتـرل 
فرکانـس نیـز گفـت: در ایـن زمینـه نیـز هیـات 
تنظیـم مرتب جرایم سـنگینى وضـع مى کند. ما 
مذاکراتـى کردیـم کـه اگـر ایـن روش ادامـه یابد 
ابطـال ایـن جرایـم را هـم مى مى گریـم و ایـن 
بـراى وزارت نیـرو خـوب نیسـت کـه ایـن چنین 
مصوباتـش لغـو شـد. مطهـرى در نهایـت تاکیـد 
کـرد: کسـانى کـه متضرر شـده انـد هم ابطـال را 
بخواهنـد و هـم ضـرر و زیـان را زیـرا ایـن جرایم 

مغایـر بـا اصـل 32 و 33 قانـون اساسـى اسـت. 

  شـرکت ها کارشـناس بیمـه معرفـى 
کنند

اعضـا  از  یکـى  توسـط   کـه  دیگـرى  موضـوع 
مطـرح شـد در ارتبـاط بـا بیمـه بود. ایـن عضو 
سـندیکا از عدم مشـخص نبـودن نماینـده اتاق 
در کمیسـیون مربـوط بـه موضـوع بیمـه گفت 

کـه دبیـر سـندیکا در جـواب او پاسـخ داد: 
مـا بـه عنـوان سـندیکا در حـال حاضـر بـراى 
تهـران  در  مالیاتـى  اختـالف  حـل  هیات هـاى 
بیمـه  بـراى  امـا  داریـم  نماینـده  اسـتان ها  و 
بایـد کارشـناس معرفـى شـود و بـراى او حکـم 
بگیریـم. خواهشـم این اسـت که اگر شـرکت ها 
کارشـناس بیمه خبـره و خوب دارنـد در تهران 
و شهرسـتان ها بـه مـا معرفـى کننـد تـا مـا نیز 
آن هـا را بـه اتـاق معرفـى کنیـم، ایـن نیـز از 
برنامه هـاى سـال 97 مـا اسـت. اتـاق نماینـده 
خـود را از قبـل معرفـى نمى کنـد. کارى کـه 
مـا در سـندیکا انجـام مى دهیـم ایـن اسـت که 
وقتتـى پرونـده معرفـى مى شـود، نماینـده را با 
هماهنگـى و انتخـاب خـود شـرکت و از میـان 
در  مى کنیـم.  معرفـى  سـندیکا  کارشناسـان 
مـورد تامیـن اجتماعـى نیـز ایـن هماهنگـى با 
اتـاق کسـب و کار تهـران صـورت گرفتـه و در 

شهرسـتان هـم انجـام خواهـد شـد. 
در پایـان ایـن جلسـه نتیجـه راى گیـرى براى 
انتخـاب بـازرس اصلـى و على البدل اعالم شـد؛ 
مطابـق آرا آقایـان داریـوش طهماسـبى بـا 26 
راى و حمیـد رضـا صالحـى بـا 7 راى به ترتیب 
بـراى مـدت یک سـال به عنـوان بـازرس اصلى 

و علـى البـدل انتخاب شـدند.



چگونه می توان صنعت برق ایران را از بحران نجات داد؟

خاموشی 97؛ فرصتی برای تعمق
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در ایـن روزگار نـه چنـدان مطلـوب اقتصادی که 
فعـال  بخش هـای  ارزی  و  پولـی  سیاسـت های 
دچـار  را  صنعتـی  و  اقتصـادی  حوزه هـای  در 
مشـکل کـرده اسـت، بحـران خاموشـی و قطـع 
مکـرر ایـن انـرژی حیاتـی نیز موجـب  اخالل در 
فعالیت هـای اقتصـادی به ویـژه مراکـز تولیـدی و 
خدماتی شـده اسـت. به عقیده کارشناسان، زیان 
ناشـی از خاموشـی بـرق، بیـش از چندیـن برابـر 
هزینه هـای تولیـد آن برای کشـور اسـت که باید 
تبعـات منفـی اجتماعی و روانی این بحـران را به 

زیان هـای اقتصـادی آن اضافـه کـرد. 
علـت اهمیـت انـرژی بـرق و ضـرورت  پایـداری 
تأمیـن آن را بایـد در تنیده شـدن زندگی مردم و 
تقریبـاً تمـام فعالیت هـا در حوزه هـای مختلف با 
ایـن انرژی جسـتجو کـرد، به طوری کـه در دنیای 
امـروز زندگـی بـدون بـرق معنـا نـدارد و امـری 
غیرقابل تصـور اسـت. از ایـن رو در جوامع مختلف 
بـرای تأمیـن ایـن انـرژی پایـه، سیاسـت گذاران 
بـا  انـرژی  حـوزه  در   برنامه ریـزی  متولیـان  و 
نگاهـی ویـژه بـه مقوله انـرژی الکتریکـی، ضمن 
بـا  متناسـب  و  مناسـب  برنامه ریزی هـای 
چشـم اندازهای موردنظـر، تمهیـدات الزم را برای 
تسـهیل گر  تمامی ظرفیت هـای  از  بهره گیـری 
بـرای نیـل بـه اهـداف و روان سـازی فرآیندهـای 
تولیـد و تأمیـن بـرق بـکار می گیرنـد، تـا ایـن 
بـه حرکـت  در مسـیری همـوار  مهـم  صنعـت 
خـود ادامـه دهـد و خللـی در تولیـد و عرضـه 
آن و پاسـخگویی بـه نیازهـای بخش هـای دیگـر 
بـه وجـود نیایـد. چراکـه همان گونـه کـه اشـاره 
شـد، حیـات و پویایـی سـایر بخش ها وابسـته به 
چرخش چرخ های این صنعت اسـت.   در کشـور 
مـا ایـن صنعـت قریب به یک صد و بیسـت سـال 
قبل توسـط بخش خصوصی فعالیـت خود را آغاز 
و اسـتفاده از ایـن انـرژی جنبـه عمومی پیداکرده 
اسـت.  به مـرور و به تبـع فراگیر شـدن بهره گیری 
از ایـن انـرژی، صنعت برق در ایـران به طور کامل 
در اختیـار دولـت قـرار گرفـت، تا اینکـه از حدود 
سـه دهـه قبل زمینه هـای ورود بخـش خصوصی 
بـه ایـن صنعـت فراهـم شـد. به طوری کـه امروز 
بیـش از 60 درصـد تولیـد انـرژی بـرق توسـط 
واگـذاری  و  می شـود  انجـام  خصوصـی  بخـش 
ایـن  فعالیت هـای  از  دیگـری  قسـمت های 
صنعـت مدنظـر می باشـد کـه تاکنـون بسـتر آن 
واگـذاری  هـدف  اسـت.بی تردید  نشـده  فراهـم 
بخش هایـی از ایـن صنعـت اساسـی و بااهمیـت 
سـرمایه های  واردکـردن  و  غیردولتی هـا  بـه 
صنعـت  فعالیت هـای  در  بخش هـای خصوصـی 
ایـن صنعـت  بـرق در واقـع کاهـش وابسـتگی 
بـه بودجه هـای عمومی کشـور و واگـذاری امـور 

تصدی گـری دولـت در ایـن صنعـت بـه بخـش 
غیردولتـی، افزایش بهـره وری و تقلیـل هزینه ها، 
افزایـش پویایـی و روزآمدی ایـن صنعت، کاهش 
قیمت تمام شـده تولیـد انرژی بـرق ،کارآفرینی و 
رونـق بازار کسـب وکار بـرای صنایع بـرق، تأمین 
مطلـوب و پایـدار انـرژی بـرق موردنیـاز کشـور 
بـوده اسـت.  اما الزمـه حضور بخـش خصوصی و 
جذب سـرمایه برای فعالیـت در این صنعت، وجود 
قوانین و مقررات تسـهیل کننده و سازوکاری است 
کـه فعـال اقتصـادی و  سـرمایه گذار بـرای حضور 
در این بخش انگیزه کافی داشـته باشـد. متأسفانه 
در شـرایط موجـود به رغم اینکـه بخش خصوصی 
نقشـی انکارناپذیـر در تولیـد ایـن انـرژی حیاتـی 
و تجهیـزات آن دارد، امـا در تصمیم گیری هـای 
و تهیـه و تدویـن قوانیـن و مقـررات آن کمتریـن 
نقـش را دارنـد و غالبـاً از همفکـری تشـکل های 
صنعتـی و اقتصـادی فعـال در صنعـت بـرق بهره 
نمی گیرند. انحصـاری بودن خریدار انـرژی)وزارت 
نیـرو( تولیـدی نیروگاه هـای خصوصی  از یک سـو 
و تحمیـل ضوابـط و مقـررات موردنظـر خـود در 
قراردادهـای دوطرفه، تحمیل قیمـت خرید انرژی 
بـرق از نیروگاه هـای خصوصـی توسـط خریـدار، 
تحـت کنتـرل داشـتن تصمیمـات هیـات تنظیم 
بـازار بـرق، اولویـت قـرار دادن تأمیـن انـرژی برق 
از نیروگاه هـای دولتـی کـم بـازده در زمان هـای 
کـم بـاری و مجبور شـدن نیروگاه هـای خصوصی 
بـا حداقـل قیمـت  انـرژی تولیـدی  بـه فـروش 
بـرای تأمیـن نقدینگـی خـود، گرایـش بـه خرید 
تجهیـزات و تأمیـن ملزومـات از خـارج باوجـود 
تولیـد داخلـی آن ها،  عـدم وصـول مطالبات چند 
ده هـزار میلیـارد تومانـی بابـت فـروش انـرژی، 
تجهیـزات، خدمـات و امور پیمانکاری و... از سـوی 
دیگـر هریـک عاملی اسـت کـه بخـش خصوصی 
ایـن صنعـت را زمین گیـر کـرده و شـرایطی را به 
وجـود آورده اسـت کـه نـه رغبتـی بـرای جـذب 
فعـاالن  نـه  و  دارد  وجـود  جدیـد  سـرمایه های 
موجـود انگیـزه ای بـرای ادامـه کار. از سـوی دیگر 
انـرژی  حـوزه  در  اقتصـادی  ناکارآمـد  سـازوکار 
بـرق و تفـاوت چشـمگیر بیـن قیمـت تمام شـده 
آن بـا نـرخ فـروش تکلیفـی، کمبـود نقدینگـی 
بـرای پرداخـت بدهی هـا و اجـرای طرح هـای این 
صنعـت و نوسـازی تأسیسـات موجـود، بـاال بودن 
نـرخ رشـد مصـرف بـرق بـه دلیـل ارزانـی آن و...  
موجـب شـده وزارت نیـرو نتوانـد همپـای نیـاز 
رو بـه افزایـش کشـور بـه ایـن انـرژی، نسـبت به 
افزایـش ظرفیت هـای تولیـد و تأمیـن نیاز کشـور 
توفیـق داشـته باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
انتظـار می رفـت بخـش دولتـی صنعت بـرق پس 
از واگـذاری برخـی از فعالیت هـای خـود به بخش 

خصوصی کوچک تر شـده و هزینه هـای آن تقلیل 
یابد.امـا در عمـل چنین نبـوده و به رغـم واگذاری 
بـه  از شـرکت های خـود   قابل توجهـی  بخشـی 
بخش هـای غیردولتـی، شـاهد تولـد شـرکت های 
جدیـد و فربه شـدن و گسـترش دامنه سـاختاری  
ایـن صنعت و به تبـع آن افزایش هزینه های جاری 
آن هسـتیم. تردیـدی نیسـت ادامه این شـرایط، 
اوضاع نابسـامان ایـن صنعت مادر را هـرروز بدتر 
خواهـد کـرد. به طوری کـه ایـن وضعیت بر سـایر 
 امـور کشـور تأثیـر منفـی اقتصـادی و اجتماعـی 

خواهد داشت.
چـاره کار چیسـت؟ مـا اعتقـاد داریـم چنـد کار 
اساسـی بایـد صـورت پذیـرد تـا ایـن صنعـت را 
بتـوان نجـات داد. یکی بازنگری بر شـرایط حاکم 
اقتصـادی بـر ایـن صنعـت و تـالش بـرای واقعی 
کـردن قیمـت فـروش آن اسـت تا عالوه بـر مهار 
رشـد غیرمنطقی تقاضـا، نقدینگـی موردنیاز این 
و  توسـعه ای  طرح هـای  اجـرای  بـرای  صنعـت 
بهسـازی و نوسـازی تأسیسـات موجود و افزایش 
تعییـن  در  متأسـفانه  شـود.  فراهـم  بهـره وری 
تعرفه هـای فـروش انـرژی بـرق منطـق اقتصـاد 
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کمتـر موردتوجه قـرار می گیـرد و عوامل دیگری 
در تصمیم گیـری موردتوجـه اسـت.

تحقـق ایـن امـر بـه جسـارت و اهتمـام متولیان 
امـر قانون گـذاری و بخـش اجرایـی کشـور نیـاز 
دارد تـا بـدون مالحظـات سیاسـی و اجتماعـی 
نسـبت بـه عملیاتی شـدن آن اقدام کننـد.  البته 
ایـن مهـم در قانون برنامه چهارم توسـعه کشـور،  
همچنین طـرح هدفمندی یارانه ها با سـازوکاری 
مشـخص دیده شـده بـود، اما متأسـفانه بـه دلیل 
مالحظه کاری هـا و عافیت طلبی هـا اجـرا نشـد و 

ایـن مشـکل همچنـان باقی مانده اسـت. 
راه حـل دیگـری کـه می توانـد بـرای خـروج از 
ایـن بحـران مورداسـتفاده قـرار گیـرد، تکیه  بر 
ظرفیت هـای بخـش خصوصـی اسـت. بی شـک 
ورود ایـن بخش و جذب سـرمایه بـرای فعالیت 
در صنعـت بـرق همچنـان که تجربه چندسـاله 
نشـان داده اسـت، می تواند متضمـن پایداری و 
کمک حـال ایـن صنعـت  به ویـژه در روزهـای 
سـخت باشـد. به شرط آنکه بسـترهای مساعد و 
انگیـزه الزم برای بخش خصوصی وجود داشـته 
باشـد. بی مهـری بـه بخـش خصوصـی، تحمیل 

مقـررات یک جانبـه و اجحـاف در تعییـن نـرخ 
خریـد انرژی از نیروگاه هـای خصوصی،  دخالت 
نـدادن در تصمیم گیری ها و سیاسـت گذاری ها، 
عـدم اجرای تعهـدات به ویـژه پرداخت مطالبات 
چنـد ده هـزار میلیـارد تومانی دولـت به صنایع 
بـرق و نیروگاه هـای خصوصـی و...  نمونه هایـی 
از نـوع برخـورد بخـش دولتـی صنعـت بـرق با 
فعـاالن بخـش خصوصـی در این صنعت اسـت 
که موجب شـده کمترین رغبت را برای ورود به 
این صنعت داشـته باشـند. تغییر ایـن رویکردها 
و ایجـاد زمینه هـای مسـاعد و تدویـن قوانین و 
ضوابـط متناسـب بـا بنگاه هـای اقتصـادی کـه 
متضمـن بازگشـت سـود  بـرای سـرمایه گذار و 
فعاالن این عرصه  باشـد، ازجمله عواملی اسـت 
کـه می توانـد موجـب ترغیب بخـش خصوصی 
بـرای حضـور و فعالیت در این صنعت شـود. در 
ایـن صـورت می تـوان انتظـار داشـت عـالوه بر 
تأمیـن بـرق باکیفیـت و پایـدار، بهـره وری این 
صنعـت افزایـش، هزینه هـای تمام شـده تولیـد 
کاهـش و کسـب وکار و اشـتغال نیز رونـق یابد. 
بحران خاموشـی امروز نتیجـه این بی توجهی ها 

شـرایط   مصلحت اندیشی هاسـت.  ظاهـراً  و 
موجـود صنعـت بـرق  و اعمـال خاموشـی های 
اسـت  آورده  وجـود  بـه  را  زمینه هایـی  مکـرر 
دارد  اختیـار  در  رسـانه ای  کـه  کـس  هـر  تـا 
از منظـر خـود و گاهـی غیـر کارشناسـی بـه 
تجزیه وتحلیـل آن بپـردازد به گونـه ای که گاهی 
رنگ و بوی سوءاسـتفاده سیاسـی نیز از البالی 
می شـود.  احسـاس  موضع گیری هـا  و  مطالـب 
بایـد بپذیریـم کـه ایـن صنعـت یـک جایـگاه 
راهبـردی در کشـور دارد و بایـد فـارغ از هـر 
نـوع رویکـرد غیـر کارشناسـی، آسیب شناسـی 
شـده و  بـا واقع بینی به مشـکالت و راهکارهای 
برون رفـت آز آن پرداختـه شـود. بحـران امـروز 
صنعـت برق ایـران، فرصتی اسـت تا مسـئوالن 
وزارت نیـرو بـا اهتمـام و جدیـت و پرهیـز از 
تسـامح پیگیـر مشـکالت ایـن صنعت باشـند و 
نهادهـای تصمیـم گیـر را مجـاب کننـد تـا بـا 
تعمـق بیشـتری در جهـت رفـع آن هـا برآینـد. 
بایـد بـا تمـام بضاعـت فکـری و اجرایـی خـود 
در ایـن زمینـه کاری کنیـم تـا چرخ هـای ایـن 

صنعـت از حرکـت بازنمانـد.
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چـرا دولـت نمی توانـد بـه ؟ 
میـزان کافـی در سـاخت 
نیروگاه هـای جدیـد و افزایش 
راندمـان نیروگاه هـای موجود 

کنـد؟ سـرمایه گذاری 
هـر کـس شـناختی از الفبای مسـائل انرژی 

داشـته باشـد، می داند کـه فعالیت هـای حوزه 
انـرژی سـرمایه بـر هسـتند. ایـن موضـوع برای 

صـادق  انـرژی  مختلـف  بخش هـای 
در  سال هاسـت  ایـران  امـا  اسـت. 

زمینـه توسـعه و سـرمایه گذاری 
در حـوزه انـرژی ناموفـق بـوده 

. ست ا
سـرمایه های  آنکـه  بـرای 
را  انـرژی  فـروش  از  حاصـل 
اقتصـادی  غلـط  درکارهـای 
مثـال  می بریـم.  کار  بـه 
مسـئوالن و دولتمـردان پول 
جـای  بـه  را  بـرق  فـروش 
صنعـت  همیـن  در  اینکـه 
کننـد،  سـرمایه گذاری 
تحـت  را  آن  عمـده  بخـش 
عنـوان یارانـه نقدی بـه مردم 
برخـالف  هـم  آن  می دهنـد. 
قانـون به همـه اقشـار جامعه 
پرداخـت می شـود. امـا یـک 
فـرد ثروتمنـد که در شـمال 
شـهر تهـران خانـه دارد چرا 
بایـد یارانـه نقـدی بگیـرد؟ 
یارانـه را بایسـت از همـان 
قانـون  اجـرای  ابتـدای 

هدفمنـدی یارانه هـا بـه سـه دهـک ضعیـف جامعـه می دادنـد. 
و  انـرژی  فـروش  از  درآمدهـای حاصـل  از محـل  نـه  هـم  آن 
سـرمایه های صنایعـی نظیـر نفـت، گاز و برق. متاسـفانه االن 

اسـت.  بخـش  ایـن  یارانه هـا  پرداخـت  اصلـی  منبـع 
می دهیـم  اختصـاص  یارانه هـا  بـه  را  بـرق  پـول  وقتـی 
بایـد در تابسـتان هـم نگـران قطـع بـرق باشـیم و مـدام از 
مـردم خواهـش کنیـم کـه کولرهایشـان را روشـن نکننـد. 
همچنیـن در زمسـتان هـم مدام نگـران گاز هسـتیم. چراکه 
سـرمایه های کشـور را هـدر داده ایـم و بـه درسـتی در 
طرح ها ی زیر سـاختی از آن اسـتفاده نشـده اسـت.

نیـز متوجـه دسـتگاه های  عمـده تقصیـر 
و  مجلـس  از  اعـم  گـذار  قانـون 
شـورای نگهبان اسـت کـه این 
نـوع قوانیـن را یکـی تصویب 
می کنـد.  تاییـد  دیگـری  و 
کافـی  انـدازه  بـه   مـا 
سـرمایه گذاری  بـرق  در 
بـه  بـاز هـم  نکرده ایـم و 
فکـر نیسـتیم. بـه طوری 
کـه بایـد سـالی حداقـل 
5 هـزار مـگاوات نیروگاه 
جدیـد احـداث کنیـم اما 
بـرای امسـال تقریبا یک 
سـوم آن هـم در دسـت 
در  حتـی  نبـود.  اقـدام 
هـم  اخیـر  سـال های 
بـه  نیافتـاد.  اتفـاق  ایـن 
همیـن خاطـر با مشـکل 
سـال  از  کـه  خاموشـی 
کارشناسـان  گذشـته 
مدام نسـبت بـه وقوع آن 
هشـدار می دادنـد، مواجه 

شـدیم.

صنعـت برق یکی از زیرسـاخت های کشـور اسـت و بـه همین خاطر جایـگاه ویـژه ای در میان صنایـع دارد. حساسـیت و اثرگذارِی 
زیـاد آن تنهـا مربـوط بـه بخـش صنعـت نمی شـود. بلکـه در زندگی روزمـره مـردم نیز نقـش بسـیار پررنگـی را دارد. شـاید در 
سـال های اخیـر کسـی اهمیـت آن را بـه اندازه امسـال که کشـور دچـار خاموشـی های گسـترده شـد، درک نمی کرد. اما امسـال 
خاموشـی ها دوبـاره توجـه متخصصـان و دولتمـردان و مجلسـیان را به ایـن صنعت جلـب کرد، به مشـکالت آن که سال هاسـت با 
وجـود تذکـر کارشناسـان مغفول مانده اسـت. علی شـمس اردکانی، رییس کمیسـیون انرژی اتـاق بازرگانی صنایع و معـادن ایران، 
اقتصـاد یارانـه ای را پاشـنه آشـیل صنعـت برق می دانـد. او معتقد اسـت که تـا وقتی یارانه هـا هدفمنـد و تعرفه های بـرق اصالح 
نشـود، سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق با مشـکل مواجه خواهـد بود. در ایـن زمینه شـمس اردکانی معتقد اسـت مجلس شـورای 
اسـالمی نباید اجـازه دهد سـرمایه های کشـور بـه هدر بـرود. او در گفت و گـو با »نیرو و سـرمایه« به بررسـی مشـکالت این صنعت 

و راهـکار برون رفت از شـرایط فعلـی پرداخت.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در گفت و گو با »نیرو و سرمایه« مطرح کرد

اقتصاد یارانه ای بالی جان صنعت برق

 عطیه لباف
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از طـرف دیگـر طبـق پیمان پاریس مـا باید 5700 
می کردیـم  ایجـاد  خورشـیدی  نیـروگاه  مـگاوات 
کـه تابسـتان در اوج مصـرف وارد خـط شـود. اوج 
ماه هـای  ظهـردر  از  بعـد   4 تـا  ظهـر  از  مصـرف 
بـرای  راه  بهتریـن  و  اسـت  شـهریور  تـا  خـرداد 
جبـران کمبـود بـرق در ایـن زمـان این اسـت که 
نیـروگاه خورشـیدی درسـت کنیـم نـه حرارتی. از 
طـرف دیگـر تعهدتمـان را هـم در پیمـان پاریـس 

دهیم. انجـام 

بـه یارانه هـا اشـاره کردیـد. تاثیـر ؟ 
محـل  از  کـه  نقـدی  یارانه هـای 
پرداخـت  انـرژی  حامل هـای  فـروش 
سـرمایه گذاری  افـت  در  می شـود، 
بیشـتر بـوده یـا تعرفه های پاییـن برق؟

هـر دو یارانـه محسـوب می شـوند. یارانه هـا را از 
سـرمایه می دهنـد و ایـن خـالف قانـون اسـت. در 
متـن هدفمنـدی یارانه هـا کـه یـک قانـون کامـل 
اسـت، نوشـته شـده کـه قیمـت حامل هـای انرژی 
و  شـود  نزدیـک  منطقـه  قیمت هـای  بـه  بایـد 
ما به التفـاوت آن را در چنـد بخـش خـرج کننـد. 
و  شـود  سـرمایه گذاری  انـرژی  بخـش  در  اول 
دوم بـه نیازمنـدان بدهنـد. امـا آیـا کسـی کـه در 
شـمیرانات خانـه هـزار متری دارد و پورشـه سـوار 
قیمـت  اصـالح  امـا در  اسـت؟  نیازمنـد  می شـود 
حامل هـای انـرژی هـم بـه خوبـی عمـل نشـده و 
قانـون اجرا نشـده اسـت. در این بـاره جرمی  داریم 
بـه عنـوان عـدم اجـرای قانـون. هـر دو جـرم عدم 
اصـالح تعرفه هـا و پرداخـت یارانه هـا باعـث افـت 
سـرمایه گذاری و همیـن طور افزایـش بدهی دولت 
بـه بخـش خصوصـی صنعـت برق شـده اسـت. به 
نوعـی یارانه هـای نقـدی و یارانه تعرفه هـا از جیب 

می شـود. پرداخـت  تولیدکننـدگان 

به نظرتـان اصالح شـرایط فعلی کار ؟ 
است؟ آسانی 

بلـه. حداقل شناسـایی اغنیـا و قطع یارانـه آن ها و 
همیـن طـور اصـالح تعرفه هـا بـرای پـر مصرف هـا 
بایـد انجـام شـود و ایـن مـوارد کارهـای راحتـی 

اسـت. امـا اراده ای بـرای انجـام آنها نیسـت.
مثـال آیـا دولـت نمی تواند بررسـی کند کـه در 10 
سـال گذشـته چـه کسـی خـودروی گـران قیمت 
و لوکـس خریـده اسـت؟ آیـا درسـت اسـت کـه 
ثروتمنـدی یارانـه نقـدی بگیـرد و بنزیـن، بـرق و 
گاز یارانـه دار مصـرف کنـد؟ کسـی کـه در تهران 
250 متـر آپارتمـان دارد و یـا حقوق بازنشسـتگی 
5 میلیـون تومانـی می گیـرد، نیـازی بـه دریافـت 
یارانـه نـدارد. در ضمـن اگـر کسـی اظهـار می کند 
کـه فقیـر اسـت می تـوان بـا بررسـی هایی بـه او 

یارانـه پرداخـت کـرد امـا آیـا درسـت اسـت کـه 
دولـت در خانه هـا را بزنـد و یارانه نقـدی پرداخت 
کنـد. پولـی کـه از جیـب تولیـد کننده برداشـته 

می شـود.

چرا برای این مساله اقدامی  نمی شود؟؟ 
بـرای  اراداه ای در دولـت و مجلـس  چـون 

بهبـود وضـع موجـود نیسـت.

امسـال در ؟  آیـا مدیریـت مصـرف کـه 
صنعـت بـرق کلیـد خـورد، جایگزیـن 
خوبـی برای جبـران کمبـود سـرمایه گذاری 

؟ بود
بخشـی از کار الزم بـود، امـا کافـی نبـود. همـان 
طـور کـه اگـر می خواهیـد حوضـی را آب کنیـد، 
بایـد اول سـوراخ هایش را بگیریـد. ایـن موضوعی 
اقتصـادی نیسـت، عقـل اسـت. همـان طـور کـه 
مـردم می داننـد نبایـد کاالی گرانـی خریـد و اگر 

هـم خریـده شـد، اسـراف نبایـد کرد. 

سـازی ؟  خصوصـی  می کنیـد  فکـر 
صنعـت بـرق در چنیـن شـرایطی کار 

بـود؟ درسـتی 
صنعـت برق در سـال 42 خصوصی بـود. اما بعدها 
عـده ای آمدنـد و آن را دولتـی کردنـد و حاال هم 
کـه دولت موفق شـد خصوصی سـازی را به نصف 
نمی توانـد  برسـاند،  کشـور  نیروگاهـی  ظرفیـت 
پـول بخـش خصوصـی را بدهـد. همـان طـور که 
می دهنـد.  یارانـه  بـه  را  آن  پـول  کـردم  اشـاره 
کاری که عقال و شـرعا درسـت نیسـت. خصوصی 
سـازی بایـد انجـام می شـد اما دولـت بایـد توجه 
کنـد کـه بدهـکار نمی توانـد صدقـه بدهـد. وقتی 
دولـت از خزانـه بـه بخـش خصوصی پـول برق را 
بدهـکار اسـت، آیـا حـق دارد از این بخـش یارانه 
بدهـد؟ متاسـفانه مـا در ادبیـات گرفتار هسـتیم. 
را  آفریـن  سـرمایه  فرآیندهـای  آنکـه  جـای  بـه 
حفـظ کنیـم، خراب می کنیـم. برای مثـال حضور 
بخـش خصوصـی در صنعـت بـرق بایـد حمایـت 
شـود. وقتـی پـول بـرق خریـداری شـده از بخش 
خصوصـی را نمی پردازنـد، چـه انتظـاری دارند که 
ایـن بخـش بـه فکـر افزایش ظرفیـت تولیـد برق 

بـرای تامیـن نیاز تابسـتان باشـد.

بـرای ؟  امسـال  کـه  می گویـد  دولـت 
ایجاد 5 هـزار مگاوات نیـروگاه مجازی 
و حقیقـی برنامـه ریـزی کـرده اسـت. بـر 
دیگـر  می کنیـد سـال  فکـر  اسـاس  ایـن 

افتـاد؟ نخواهـد  اتفـاق  خاموشـی ها 
خیـر. سـال دیگـر شـرایط بدتر می شـود. تـا زمانی 

وقتی پول برق 
خریداری شده از 
بخش خصوصی 
را نمی پردازند، چه 

انتظاری دارند 
که این بخش 

به فکر افزایش 
ظرفیت تولید برق 

برای تامین نیاز 
تابستان باشد
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کـه اقتصـاد بـرق معیـوب باشـد و سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت 
انجـام نشـود، شـرایط بهبـود نخواهـد یافت. بایـد پـول را به صنعت 
برگردانیـم. در ایـن زمینـه آدام اسـمیت قانون بازگشـت سـرمایه به 
عوامـل تولیـد را عنوان می کند. یعنی هر چه فرختیـم باید درآمدش 
اول بـه عوامـل تولیـد بازگـردد. نه آنکه محصـول را بفروشـید و پول 
تولیدکننـده را ندهیـد.  جالب اسـت که در همین شـرایط مالیات از 
 تولیـد کننـده می گیرنـد. در حالـی کـه مالیـات از سـود اسـت نه از 

اصل مال. 
متاسـفانه تمـام عوامـل بروکراتیـک علیـه اقتصـاد ایـران بسـیج 
از  انـرژی  اقتصـاد  کارشـناس  یـک  عنـوان  بـه  امـا  شـده اند. 
سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق و سـایر بخش های انـرژی حمایت 
قاطـع می کنـم چراکـه ارزش افزوده و اشـتغال برای کشـور ایجاد 
می کنـد. بـه خصوص اگر شـراطی مهیا شـود که بخـش خصوصی 

بـه صـورت کارآمـد در این صنعت فعال باشـند. تابسـتان امسـال 
50 درصـد بـرق تولیـدی را غیـر دولتی هـا وارد شـبکه کردنـد. 
اگرچـه اقتصـاد ایـن بخـش هـم با مشـکالت بـی شـماری مواجه 
اسـت امـا اگـر حمایت شـوند، تـوان اشـتغال زایـی خوبـی دارند.

رئیـس ؟  و  کارشـناس  یـک  عنـوان  بـه  شـما 
کمیسـیون انرژی اتـاق بازرگانـی ایران آیـا تا به 
حـال ایـن مسـائل را بـه دولـت گوشـزد کـرده ایـد؟

بلـه. بارهـا در زمینـه حمایـت از بخـش خصوصی، رفع مشـکالت 
فـراراه توسـعه اقتصـادی کشـور پیشـنهادهایی را بـه دولـت ارائه 
داده ایـم. امـا دولـت توجـه چندانـی بـه ایـن موضوعـات و تـوان 
کافـی بـرای پیـدا کـردن راه حل ایـن مشـکالت و پرداخت بدهی 

خـود بـه بخـش خصوصی نـدارد.
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فعلـی ؟  بـه شـرایط  توجـه  بـا  آقـای فالحتیـان 
اقتصـاد کشـور و نوسـانات ارزی کـه بخش هـای 
مختلـف صنعـت بـرق را نیـز تحت تاثیـر قـرار داده 
اسـت چـه تمهیداتی بـرای بازنگری در اقتصـاد برق و 

واقعـی شـدن قیمت هـا بایـد اندیشـیده شـود؟
ایـن مسـئله بایسـتی از دو منظـر مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

بگیـرد. 
منظـر نخسـت شـرایط قبل از افزایش نرخ ارز اسـت کـه در همان 
زمـان کـه ارز حـدود سـه هـزار و 400 تومانـی بـه صنعـت بـرق 
تخصیـص داده شـده بـود، بین منابـع و مصارف عدم تـوازن وجود 
داشـت و همـواره بـا توجـه بـه تعرفه هـای تکلیفـی فـروش بـرق 
شـرکت های بـرق نیـز همـواره زیـان ده بوده انـد و ایـن امـر منجر 
شـده تـا مـا بدهی هـای عمـده ای بـه بانک هـا و بخـش خصوصی 

پیـدا کنیم.
در حـال حاضـر نیـز کـه نـرخ ارز بـه نحـو قابـل توجهـی افزایش 
پیـدا کـرده اسـت، اگـر بنـا باشـد بـرای احـداث نیـروگاه و تهیـه 
تجهیـزات  تهیـه  نیروگاه هـا،  نگهـداری  و  تعمیـر  یدکـی  لـوازم 
مـورد نیـاز بـرای احـداث پسـت های بـرق و خطـوط انتقـال برق 
و تعمیـر و نگهـداری تاسیسـات بـرق ارز بـه نـرخ رسـمی چهار 
هـزار و 200 تومانـی تخصیـص داده نشـود طبیعتـا هزینه هـای 
خریـد بـرق از نیروگاه هـا و تجهیـزات تولیـد بـرق بـه نحـو قابـل 
توجهـی افزایـش خواهـد یافـت و پرداخـت چنین هزینـه ای برای 
شـرکت های بـرق زیرمجموعـه وزارت نیـرو میسـر نخواهـد بـود 
چـرا کـه تعرفه هـای فـروش بـرق هـم امسـال جهـش چندانـی 
شـده  یـاد  هزینه هـای  پـس  از  بتوانیـم  کـه  اسـت   نداشـته 

بربیاییم.
بنابرایـن یـک نـگاه این اسـت که اقتصـاد بـرق را با تامیـن ارز به 
قیمـت رسـمی حدود چهار هـزار و 200 تومـان ارزیابـی کنیم که 
در آن شـرایط قیمـت تمـام شـده مـا بـاز هم نسـبت به سـه هزار 
و 400 تومـان قبلـی افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و تـوان پرداخت 
هزینه هـای فروشـندگان بـرق را نخواهیـم داشـت. و اگـر ارز بنـا 
باشـد بـه نحـو قابـل توجهـی بیـش از چهـار هـزار و 200 تومـان 

بـرای صنعـت آب و بـرق تامیـن شـود این امر مسـتلزم آن اسـت 
کـه یـا دولـت مـا به التفـاوت قیمت تمـام شـده و فـروش تکلیفی 
را در وجـه شـرکت های بـرق پرداخـت کنـد و یا اینکـه تعرفه ها را 
اصـالح کننـد به گونـه ای که منابـع الزم بـرای پرداخـت تعهدات 

مـا فراهم شـود.
بـرای جمـع بنـدی این مبحـث باید به ایـن نکته توجـه کنیم که 
مـا در گذشـته هـم کـه ارز به یکبـاره از یـک هـزار و 236 تومان 
بـه سـه هـزار و چهـار تومـان افزایـش پیـدا کـرد بـا چالش هـای 
مختلفـی مواجـه شـدیم چـرا کـه تعرفه های بـرق متناسـب با آن 

افزایـش پیـدا نکرده اسـت.
در شـرایط فعلـی هـم کـه نـرخ ارز از سـه هـزار و 400 تومان در 
یـک مرحلـه به چهـار هزار و 200 تومان و در حـال حاضر در بازار 
ثانویـه بـه قیمـت بسـیار باالتـری عرضـه می شـود اگـر بنا باشـد 
تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت بـرق کشـور از بـازار ثانویـه تامیـن 

شـود دو راه حـل بـرای ایـن موضوع وجـود دارد. 
چنانچـه نهادهـای حاکمیتی تصمیـم بگیرند تغییرات محسوسـی 
بایـد  طبیعتـا  نکننـد  ایجـاد  بـرق  فـروش  تعرفه هـای  در  را 
ما به التفـاوت قمیـت تمـام شـده و تکلیفـی مطابق قانـون حمایت 
از صنعـت بـرق کشـور کـه در مجلـس تصویـب شـده بـا ردیـف 
 بودجـه مشـخصی در بودجـه شـرکت توانیر دیده شـود و پرادخت 

کنند. 
راه حـل دوم نیـز ایـن خواهـد بـود کـه تعرفه هـا را بـه گونـه ای 
اصـالح کنند که مشـکل افزایـش قیمت ارز را به نوعـی در معادله 

اقتصـادی صنعـت بـرق حـل نمایند. 

بارهـا شـاهد افزایـش چندیـن برابـری قیمـت ؟ 
محصـوالت مختلفـی در سـطح کشـور بوده ایـم 
کـه واکنـش خاصی در سـطوح مختلف به این مسـئله 
دیـده نمی شـود ولی تـا بحث بازنگـری، افزایـش و یا 
اصـالح تعرفه هـای بـرق مطـرح می شـود مقاومتی از 
سـوی مجلـس و حتـی در بدنه خـود دولت بـرای این 
بحـث ایجـاد می شـود. به نظـر شـما چـه اقدامی باید 

نوسـانات شـدید چندمـاه اخیـر بازار ارز کشـور و تاثیـرات آن برفعالیت هـای صنعت بـرق موضوع گفـت و گوی »نیرو سـرمایه« با 
مهنـدس هوشـنگ فالحتیان اسـت . براسـاس گفته مشـاور وزیـر نیرو در امـور برق و انـرژی اگر بنا باشـد ارز به نرخ رسـمی چهار 
هـزار و 200 تومـان بـرای بخش هـای مختلـف صنعـت بـرق تخصیـص داده نشـود طبیعتـا هزینه هـای خریـد بـرق از نیروگاه ها و 
تجهیـزات تولیـد بـرق نیز متناسـب بـا افزایش نـرخ ارز افزایش پیـدا خواهد کـرد و پرداخـت چنین هزینـه ای بـرای وزارت نیرو 
میسـر نخواهـد بـود. چـرا کـه تعرفه های فـروش برق امسـال جهـش چندانی نداشـته اسـت کـه بتوانیم از پـس هزینه هـای یاد 
شـده بربیاییـم. بنابرایـن راه حـل ریشـه ای و اساسـی رفع مشـکالت اقتصـادی صنعت بـرق ایجاد نهـاد تنظیم گر مقررات بخشـی 
اسـت. هوشـنگ فالحتیـان کـه پیش ایـن معاون وزیـر نیرو در امـور برق و انـرژی بود اینک پس از گذشـت هشـت مـاه از تصدی 
مسـئولیت جدیـدش بـه سـواالت »نیرو و سـرمایه« در خصوص مشـکالت و معضـالت مختلف صنعت برق پاسـخ داده کـه در ادامه 

مشـروح ایـن گفت وگـو را می خوانید:

مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت و گو با »نیرو و سرمایه« مطرح کرد

راه حل 
ایجاد نهاد تنظیم گر مقررات بخشی است
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صـورت بگیـرد تـا یکبار بـرای همیشـه این مسـئله 
شـود؟ حل 

به صورت ریشـه ای ما بایسـتی مشـابه اکثر کشـورهای که در این 
حـوزه عمـل کرده  انـد بـه فعالیـت بپردازیـم. در اغلب کشـورهای 
دنیـا رگوالتـوری وجود دارد که براسـاس آن کمیسـیونی تشـکیل 
می شـود کـه شـخصیتی مسـتقل از دولـت و مجلـس دارد کـه 
مقـررات و دسـتورالعمل های تعییـن تعرفـه  محصوالتـی کـه بـه 
گونـه ای انحصـار در آن وجود دارد را مشـخص می کنـد که از این 
امـر بـه عنـوان رگوالتـوری و یـا نهـاد تنظیم گـر مقررات بخشـی 

یـاد می شـود.
در مـاده 59 سیاسـت های اصـل 44 روی ایـن موضـوع تاکیـد 
شـده و خوشـبختانه اخیـرا مجلـس هم اصالحیـه ای را بـرای این 
موضـوع در نظـر گرفتـه و دولـت را مکلف به ایجاد نهـاد تنظیم گر 
مقـرارت بخشـی بـرای حوزه هـای مختلـف همچون بـرق و انرژی 

کرده اسـت. 
معمـوال در ایـن نهادهـا و کمیسـیون ها نماینـده  قـوه قضاییـه، 
اتـاق بازرگانـی، دولـت و... حضـور دارنـد و اگـر قیمت تمام شـده 
یـک محصولـی را محاسـبه کننـد کـه براسـاس نوسـانات ارز و یا 
تـورم تغییـری در آن ایجاد شـود بر همان اسـاس قیمـت پایه آن 
محصـول را بـرای عرضـه به مصـرف کننـده نیز مشـخص و اعالم 

می نماینـد. 
بنابرایـن در صورتـی کـه ما این نهـاد تنظیم گر مقررات بخشـی را 
بتوانیـم در کشـور شـکل بدهیـم مطمئنـا ایـن موضوع بـه صورت 
ریشـه ای حـل خواهد شـد و هر نوسـانی هـم در بازار ایجاد شـود 
طبیعتـا آثـار آن بـه صـورت طبیعی بـر روی تعرفه هـا و همچنین 
بـر روی حقـوق و دسـتمزدها موثـر خواهـد بود و از ایـن چالش و 

ایـن مشـکالت فعلـی ما قطعـا رهایی پیـدا خواهیم کـرد. بنابراین 
راه حـل ریشـه ای و اساسـی رفـع مشـکالت اقتصـادی صنعت برق 
ایجـاد نهـاد تنظیم گـر مقـررات بخشـی اسـت. اگـر چـه این حق 
بـرای دولـت وجـود دارد کـه مـواردی را تکلیـف نمایـد کـه در 
این صـورت مـا به التفـاوت نـرخ تکلیفـی با قیمـت نهـاد تنظیم گر 

مقـررات بخـش بـرق، بایسـتی از طـرف دولت پرداخت شـود. 
 

در شـرایط فعلـی هر مصـرف کننده ای کـه انرژی ؟ 
بیشـتری مصـرف می کنـد طبیعتـا سوبسـیدی 
بـرای  نبایـد  آیـا  می کنـد.  دریافـت  هـم  بیشـتری 
نحـوه ارائـه سوبسـید به مصـرف کننـدگان بـه ویژه 
کسـانی که خـارج از الگـوی مصرف از انرژی اسـتفاده 

می کننـد تجدیدنظـر اساسـی صـورت بگیـرد؟
وزارت نیـرو بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بـا توجـه به اختـالف بیش 
از 20 هـزار مگاواتـی پیـک بـار در تابسـتان و زمسـتان یک روش 
و تمهیـدی را اتخـاذ کنـد کـه بـرای پرمصرف هـا کـه مـازاد بـر 
الگـوی مصـرف اسـتفاده می کنند مصـارف مازاد را بـه قیمت تمام 
شـده محاسـبه کنـد. پیشـنهادات الزم در ایـن زمینـه تهیه شـده 
و پیگیری هـای الزم نیـز از طریـق مراجـع قانونـی در حـال انجام 

ست. ا
بـه ایـن ترتیـب اگـر ایـن برنامـه تصویـب شـد وزارت نیـرو تـا 
سـقف الگـوی مصـرف برق را بـا قیمـت یارانه ای تحویل مشـترک 
الگـو مصـرف  ایـن  از  می دهـد و اگـر مشـترکی بخواهـد بیـش 
کنـد طبیعتـا بایـد قیمـت مشـخص شـده بـرای آن را پرداخـت 
کنـد. امیدواریـم کـه پـس از طـی مراحـل قانونـی بتوانیـم یـک 
از  مقـداری  پرمصرف هـا  کـه  کنیـم  تدویـن  را  تعرفـه ای   نظـام 
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مصـارف خـود را کاهـش دهند و یـا حداقل قیمت 
اسـاس  ایـن   بـر  کننـد.  پرداخـت  را  شـده  تمـام 
ایـن  بـراى  الزم  تصمیمـات  بـزودى  امیدواریـم 
برنامـه گرفتـه  شـود و پیـش از تابسـتان سـال 98 

اجرایـى شـود.

و ؟  بارندگى هـا  بى سـابقه  کاهـش 
افـت تولیـد نیروگاه هـاى برق آبـى 
بـه دلیل تـداوم خشکسـالى در کشـور 
اهمیـت نیروگاه هـاى حرارتـى را بـراى 
اسـت.  کـرده  دوچنـدان  بـرق  تولیـد 
وزارت نیـرو چـه برنامه اى بـراى حمایت 
از بخـش خصوصـى در زمینه سـاخت و 
فعـال نگه داشـتن نیروگاه هـاى حرارتى 
براى پیک تابسـتان سـال آینده خواهد 

شت؟ ا د
ایـن سـوال بـه دو موضـوع مهـم مرتبـط اسـت. 
بحـث نخسـت مربـوط بـه الزامـات عبـور از پیـک 
قابـل  نحـو  بـه  بتوانیـم  تـا  اسـت   98 سـال  بـار 
قبولـى اوج مصـرف سـال آینـده را سـپرى کنیـم. 
خوشـبختانه بـا دسـتور وزیـر نیـرو ایـن الزامـات 
احصـا شـده و در حـال حاضـر هم مشـخص شـده 
کـه نیروگاه هـاى در حـال احـداث بـه چـه میـزان 
منابـع مالـى نیـاز دارنـد که مـا بتوانیم تـا پیش از 
تابسـتان سـال آینـده ایـن نیروگاه هـا را وارد مدار 

کنیم.
بـه  نیروگاهـى  پـروژه   28 حـدود  اسـاس  برایـن 
ظرفیـت حـدود پنـج هـزار مـگاوات بـا پیشـرفت 
قابـل توجهـى در دسـت اقـدام اسـت و بنـا شـده 
صـورت  آن هـا  تکمیـل  بـراى  مضاعفـى  فعالیـت 
بگیـرد و نقدینگـى الزم بـه هـر نحـو ممکـن بـه 
ایـن پروژ ه هـا تزریـق شـود تـا بـا حمایـت دولـت 
بـرق  صنعـت  بـراى  الزم  نقدینگـى  تامیـن  و 
مقـرر  زمـان  در  را  شـده  یـاد  واحدهـاى  بتوانیـم 
بـراى عبـور از پیـک تابسـتان سـال آینـده آمـاده 

کنیم.
امـا بـراى دراز مـدت طبیعتـا مـا بایسـتى بخـش 
خصوصـى را تحریـک کنیـم و انگیـزه الزم را براى 
سـرمایه گذارى در بخـش احـداث نیروگاهى ایجاد 
کنیـم. خوشـبختانه در گذشـته مـا موفقیت هـاى 
تجربیـات  و  داشـته ایم  عرصـه  ایـن  در  خوبـى 
ارزنـده اى در ایـن زمینـه ایجـاد شـده اسـت. در 
حـال حاضـر هم همـکارى خیلـى خوبـى از طریق 
وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجـه در شـرف 
نزدیـک  آینـده  در  امیدواریـم  کـه  اسـت  انجـام 
بـا اتـکا بـه تصمیمـات شـوراى اقتصـاد در ایـن 
زمینـه و بـا توجـه بـه تکلیـف وزارت نیـرو بـراى 
احـداث 25 هـزار مـگاوات نیروگاه در طـول برنامه 
اقـدام  گذشـته  از  بهتـر  بتوانیـم  توسـعه  ششـم 
بـراى  خصوصـى  بخـش  سـرمایه گذار  جـذب  بـه 

احـداث نیروگاه هـا کنیـم و تسـهیالت الزم هـم 
از طریـق صنـدوق توسـعه ملـى در اختیـار بخش 
خصوصـى قـرار بگیرد و مـا بتوانیـم در این عرصه 
ایجـاد  را  نیـاز  مـورد  نیروگاه هـاى  ظرفیت هـاى 

. کنیم
بـه هر حـال ما حدود هشـت هـزار مـگاوات براى 
تابسـتان سـال آینده کمبود تولید بـرق داریم که 
بنا شـده چهـار تا پنج هـزار مـگاوات آن از طریق 
احـداث نیروگاه هـاى جدیـد و مابقـى آن نیـز از 
طریـق روش هـاى مدیریـت مصـرف و طرح هـاى 
همچـون ذخیـره عملیاتى و مباحثى کـه به نوعى 
مدیریت تقاضا محسـوب مى شـود کنتـرل خواهد 
شـد تـا بدون اینکه خسـارتى به اقتصـاد ملى وارد 

شـود پیک بـار را کاهـش بدهیم.
بـا توجـه بـه تاکیـدات وزیـر نیـرو بـراى تامیـن 
بـرق پیـک سـال 98 بایـد همـگان بسـیج شـوند 
تـا منابـع مالـى مورد نیـاز تامیـن شـود و هر چه 
سـریعتر ایـن منابـع را بـه پروژه هاى که بایسـتى 
تکمیـل شـوند تزریـق کنیم کـه اگر تاخیـرى در 
در  نیروگاه هـا  مسـلما  شـود  ایجـاد  زمینـه  ایـن 
زمـان مقـرر و پیـش از تیرماه سـال 98 وارد مدار 
نخواهند شـد و کنترل شـبکه نیز طبیعتا مشـکل 

شـد. خواهد 
بنابرایـن انتظـار مـى رود مجموعه دولـت، مجلس 
در  نقشـى  مى تواننـد  کـه  تمامى عناصـرى  و 
همراهى وزارت نیرو داشـته باشـند بـه کمک این 
وزارتخانـه بشـتابند و پروژه هـاى مورد نظـر آماده 
بهره بـردارى شـوند تـا بـدون کمترین چالشـى از 

پیـک بـار سـال آینـده عبـور کنیم. 

کـه ؟  راهـى  مهم تریـن  شـما  به نظـر 
مى توانـد پیـک بـار مصـرف را کاهش 

دهـد چیسـت؟
بـه نظـر مى رسـد بـراى مصـارف باالتـر از الگـوى 
اعمـال  را  خاصـى  تعرفه هـاى  بایسـتى  مصـرف 
کنیـم کـه ایـن رونـد هـم مى توانـد تـا حـدودى 
بـه  نیـاز  و  داده  کاهـش  را  مصـرف  بـار  پیـک 
سـرمایه گذارى در صنعـت را کاهـش بدهـد و هم 
اینکـه بخشـى از منابـع مالى مـورد نیـاز را تامین 
کنـد.  در عیـن حـال بـا توجـه بـه جهـش قابـل 
توجـه نـرخ ارز ضـرورى اسـت سـازمان برنامـه و 
بودجـه و دولت در الیحه پیشـنهادى براى بودجه 
سـال 98 ردیـف مشـخصى را بـراى پرداخـت مـا 
به التفـاوت قیمـت تمـام شـده و تکلیفـى مطابـق 
پیش بینـى  بـرق  صنعـت  از  حمایـت  قانـون  بـا 
کننـد و در طـول سـال 98 آن را در وجـه صنعت 
بـرق پرداخـت کننـد و در عیـن حـال ارز بـه نرخ 
رسـمى به صنعـت برق تخصیـص یابد چـرا که در 
هـر حال انـرژى برق بـا تعرفه یارانـه اى در اختیار 

مشـترکین قـرار مى گیـرد.

ما حدود هشت 
هزار مگاوات برای 

تابستان سال 
آینده کمبود تولید 
برق داریم که بنا 
شده چهار تا پنج 
هزار مگاوات آن 
از طریق احداث 

نیروگاه های جدید 
و مابقی آن نیز از 
طریق روش های 
مدیریت مصرف 

تامین شود
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در گفت و گوى «نیرو و سرمایه» با محمودرضا حقى فام معاون هماهنگى توزیع توانیر مطرح شد

حمایت از بخش خصوصى 
براى توسعه نیروگاه ها

افـت بى سـابقه بارندگى هـاى سـال آبـى جـارى و بـه تبـع آن کاهـش تولیـد انـرژى نیروگاه هـاى برق آبى و کسـرى پنـج هزار 
مگاواتـى تولیـد بـرق موجب شـده اسـت تا تابسـتان امسـال را بـا شـرایط ویژه اى سـپرى کنیـم و خاموشـى هاى گسـترده  اى 
سراسـر کشـور را فرابگیـرد.  عـده  زیـادى از کارشناسـان کاهـش تولیـد انـرژى نیروگاه هـاى برق آبـى را عامـل اصلـى وقـوع 
مشـکالت تابسـتان امسـال بـراى صنعت بـرق و خاموشـى هاى مکرر در اقصـى نقاط کشـور دانسـته اند ولى به اعتقاد سـخنگوى 
صنعـت بـرق معضـالت ایـن حـوزه تنها مربـوط به تابسـتان امسـال نبـوده اسـت و مشـکالت پیایـى چند سـال اخیر بـه ویژه 
کمبـود سـرمایه گذارى و فاصلـه از برنامـه در بخـش تولیـد ازحدود یک دهـه پیش و نیـزرواج نـگاه غیراقتصادى بـه این صنعت 
بخصـوص قیمـت گـذارى فـروش انـرژى برق موجب شـده تـا امروزه بـا چنیـن معضالتى در صنعـت برق مواجه شـویم. بـه گفته 
محمودرضـا حقى فـام هـم اکنـون بـا محدویـت سـرمایه گذارى در بخش هاى مختلـف صنعت بـرق اعم از تولیـد، انتقـال و توزیع 
و یـک نیـاز روزافـزون بـه بـرق و افزایـش هزینـه خاموشـى در بخش هـاى مختلـف مصـرف روبه رو هسـتیم کـه اگر بـراى این 
موضـوع فکـر عاجلـى نشـود مسـلما بـراى کشـور چالش سـاز خواهـد بـود و ادامه فعالیـت صنعـت با چنیـن رونـدى در فضاى 
مطمئـن نخواهـد بـود. معاون هماهنگـى توزیـع توانیر معتقد اسـت براى دسـتیابى به شـبکه پایدار بـرق، عدم تکرار خاموشـى 
در کشـور و مواجـه نشـدن بخش خصوصـى فعـال در صنعت برق با مشـکالت جـدى نقدینگى، راهى بـه جز سـامان دهى اقتصاد 
بـرق با تنوع بخشـى بـه روش هـاى تامین منابـع، کاهـش هزینه هـاى جـارى، اسـتفاده از فنآورى هاى نویـن در کاهـش تقاضاى 
مصـرف، توسـعه کسـب و کار مبتنى بـرICT  در صنعت بـرق، افزایش راندمـان در زنجیره تولید تا مصرف و شـکل دهى مناسـب 
بـه منحنـى بـار نداریـم. حقى فـام در گفت وگـوى خود بـا «نیـرو و سـرمایه» تاکید کرده اسـت کـه هر سـاله میزان تولیـد قابل 
اتـکاى مـا بـه مصرفمـان نزدیک تر شـده اسـت و طى دو سـال اخیر میـزان رزرو قابـل اعتنایـى در تولیـد نداشـته ایم و در کنار 
ایـن موضـوع بـا محدودیت هاى شـدیدى در شـبکه انتقال و فـوق توزیـع بخصـوص در حوزه هاى تهـران، مازندران و خوزسـتان 
روبـرو بودیـم. بنابراین نمى شـود صنعـت را به شـکلى اداره کنیم کـه همواره نگاهمان به آسـمان و نـزوالت جوى و یـا احتماالت 
بسـیار خوشـبینامه باشـد و یا همیشـه نگـران افزایش درجـه حرارت در کشـور و اثرگـذارى آن در افزایـش بار باشـیم. در ادامه 

مشـروح ایـن گفت وگـو را مى خوانید:
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آقـاى دکتـر دربـاره دالیـل بـروز مشـکالت متعدد ؟ 
پیک بـار تابسـتان امسـال مباحث متعـددى مطرح 
شـده اسـت. بـه نظـر شـما علـل اصلـى خاموشـى هاى 
تابسـتان امسـال چه بـوده اسـت و چه راهکارهـاى براى 
عـدم تکـرار ایـن حـوادث و کاهش مشـکالت تابسـتان  

سـال هاى پیـش رو داریـد؟ 
مسـئله  اى کـه در طـى سـالیان اخیـر در حـوزه بـرق بـا آن مواجـه 
شـده ایم بحـث مزمنى اسـت که امسـال سـر باز کـرده اسـت بنابراین 
مشـکالت حـوزه بـرق تنها مربـوط به تابسـتان امسـال نبوده اسـت و 
مشـکالت پیایـى چنـد سـال اخیـر موجـب شـده اسـت تـا امـروزه با 

چنیـن معضالتـى در صنعـت بـرق مواجه شـویم.
نخسـتین مشـکل مـا کاهش میـزان سـرمایه گذارى در زنجیـره تولید 
تـا توزیـع و بخصـوص بخش تولید و شـبکه انتقال و  فـوق توزیع بوده 
اسـت. در بخـش تولیـد مقرر شـده بـود به دو صـورت سـرمایه گذارى 
انجـام شـود. براسـاس برنامه ریـزى صـورت گرفتـه یـک بخـش از این 
سـرمایه گذارى بایـد توسـط بخـش خصوصـى صـورت مى گرفـت و 
بـراى بخـش دوم آن هـم بـراى اینکـه بتوان بـازار بـرق را تنظیم کرد 
طبیعتـا بایـد یـک بخش از این سـرمایه گذارى در بخش تولید توسـط 
دولـت انجـام شـود کـه هـر دو بخـش یـاد شـده طبـق برنامـه پیـش 
نرفتـه اسـت و نـه تنهـا در سـال جـارى بلکـه از حـدود یـک دهـه 
پیـش بـا کمبـود سـرمایه گذارى در بخـش تولیـد مواجه شـده ایم. در 
ضمـن یکـى از اهـداف راه انـدازى بـازار بـرق این بـوده اسـت که این 
بـازار سـیگنال هاى مناسـب و قـوى بـه سـرمایه گذارها بدهـد که این 
امـر هـم بـه دالیـل متعـدد محقـق نشـده اسـت. ماحصـل تمامى این 
اتفاقـات ایـن بـوده کـه هـر سـاله میـزان تولیـد قابـل اتـکاى مـا بـه 

مصرفمـان نزدیک تر شـده اسـت.
بـه طـورى کـه طى دو سـال اخیر میـزان رزرو قابل اعتنایـى در تولید 
نداشـته ایم و بـا شـرایطى کامـال متزلـزل در بخـش تولیـد مواجـه 
بوده ایـم بـه شـکلى کـه از تابسـتان ها بـا رزرو حداقلى عبـور کرده ایم. 
برایـن اسـاس نـرخ افزایـش قـدرت قابـل اتـکاى تولید نسـبت به نرخ 
نیـاز مصرفمـان پیشـى نگرفتـه اسـت و عمـال سربه سـر و بـا احتیـاط 

تابسـتان ها را سـپرى مى کنیـم.

آیـا بـا چنیـن رویـه اى پایدارى شـبکه برق کشـور ؟ 
بود؟ خواهـد  امکان پذیـر 

ایـن شـرایط بـه هیچ وجـه قابـل قبـول نیسـت و طبیعتـا در دنیا هر 
کشـورى کـه بخواهد برق پایدارى داشـته باشـد حتما بایسـتى میزان 
قـدرت تولیـد قابـل اتـکاى آن حداقـل 20 تـا 40 درصـد در پیـک 
بـار بیشـتر شـود کـه در ایـن وضعیـت نـه تنهـا مى توانـد خروج هاى 
اضطـرارى را پاسـخگو باشـد بلکـه حتـى اگـر تغییـرات آب و هوایـى 
موجـب افزایـش مصـرف انـرژى غیـر متعارف شـود بـا کمبـود مواجه 
نمى شـوند. بنابرایـن مشـکل بـرق تابسـتان هاى مـا تنهـا مربـوط بـه 
امسـال نبـوده اسـت و مـا سـالیان متمـادى اسـت کـه کـم و بیـش 

درگیـر ایـن مشـکالت بوده ایـم.
در تابسـتان امسـال یـک مشـکل دیگر نیز بـه معضالت ما اضافه شـد 
و آن هـم اینکـه بخشـى از تولیـد برق آبـى خود را به ویـژه در زنجیره 
کارون کـه میـزان قابـل توجهـى از تولیـد نیروگاه هـاى برق آبـى در 
ایـن منطقـه قـرار دارنـد بـه دلیـل خشکسـالى هاى رخ داده از دسـت 
داده ایـم و بـه دلیـل اینکـه رزرو قابـل اتـکا در بخـش نیروگاه هـاى 
حرارتـى نداشـته ایم طبیعتـا هـر چـه کمبـود در بخـش نیروگاه هـاى 

برق آبـى ایجـاد مى شـد ایـن کمبـود بـه صـورت خاموشـى در کشـور 
خود را نشـان مـى داد.

بایـد بـه ایـن نکته توجه داشـته باشـیم که اگر سـال گذشـته هم این 
چنین مشـکل آبى داشـتیم مطمئنا خاموشـى ها نیز از سـال گذشـته 

شروع شـده بود. 
از طرفـى در برنامه هـاى توسـعه کشـور در دوره هـاى مختلـف مقـرر 
شـده بـود تـا نیروگاه هـاى تجدیدپذیـر نیز رشـد قابل توجهى داشـته 
باشـد که این پتانسـیل هم طبق برنامه اسـتفاده نشـده اسـت. البته با 
مدیریـت مناسـب چند سـال اخیر در ایـن حوزه امیدوارى براى رشـد 
در ایـن بخـش بوجودآمـده اسـت. انتظـار مـى رود کـه در ایـن بخش 
بـه حـدود چهـار تـا پنـج هـزار مـگاوات ظرفیـت نصب شـده دسـت 
در پایـان برنامـه ششـم دسـت یابیـم کـه امیدواریـم بـا تامیـن منابع 
مطمئـن ایـن مهـم حاصل شـود. همچنیـن در ارتباط بـا نیروگاه هاى 
DG نیـز على رغـم اینکـه در سـال هاى اخیـر رشـد نسـبتا مناسـبى 
پیـدا کـرده اسـت ولـى بـا ایـن وجـود در ایـن بخـش هـم بـا وجـود 
از برنامـه پیش بینـى شـده عقـب هسـتیم بنابرایـن درحـال حاضر در 
بخش هـاى تولیـد و نیـز انتقـال و فـوق توزیع با یک عقـب ماندگى در 

هسـتیم. مواجه  سـرمایه گذارى 
بنابرایـن در ارتبـاط بـا سـرمایه گذارى چـه در بخـش تولیـد و چه در 
بخـش انتقـال و توزیـع به شـکل جدى عقـب افتادگى وجـود دارد. از 
طرفـى بـراى تولیـد بـرق دیگـر نمى تـوان بـر روى منابع آبى حسـاب 
بـاز کنیـم چـرا که کشـور دچـار شـرایط کم آبى و خشکسـالى شـده 
اسـت و اطمینانـى وجـود نـدارد که بـراى سـال هاى آینده نیـز منابع 

آبـى ما در حـد کفایت باشـد.
یـک مسـئله مهمى کـه در سـال هاى آینده بیشـتر نمایان خواهد شـد 
ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه میـزان انرژى بـرى برخـى صنایـع و نیـز 
تغییـر الگـوى زندگـى مـردم، شـدت انـرژى در کشـور و طبیعتـا نیاز 
بـه مصـرف هـم در حـال افزایش اسـت. بنابرایـن ما با یـک محدویت 
سـرمایه گذارى در بخش هـاى مختلـف صنعـت بـرق و بـا یـک نیـاز 
روزافـزون بـه بـرق روبـه رو هسـتیم کـه بـراى ایـن دو مسـئله فکـر 

عاجلـى نشـود مسـلما بـراى کشـور چالش سـاز خواهـد بود.
 

بـا توجـه بـه مسـائل و مشـکالتى کـه بـه آن هـا ؟ 
اشـاره کردیـد چـه برنامه اى بـراى حمایـت از بخش 
خصوصـى بـه ویـژه در بخـش نیروگاهـى خواهیـم داشـت؟

ایـن مسـئله از چنـد جهـت قابـل بحـث اسـت. نخسـتین موضـوع 
مربـوط بـه بخـش نیروگاهـى اسـت کـه بـا حمایت هـاى منطقـى از 
عـدم  مى تـوان  حـدودى  تـا   DG نیروگاه هـاى  و  تجدیدپذیرهـا 

داد.  تسـکین  را  نیروگاه هـا  در  سـرمایه گذارى 
مسـئله بعـدى ایـن اسـت کـه بایـد بـا محرك هـاى مناسـب از منظر 
را  عمـده  نیروگاه هـاى  در  سـرمایه گذارى  بتوانیـم  سـرمایه   تضمیـن 
توسـط بخـش خصوصـى واقعـى انجـام بدهیـم و رونـد گذشـته را در 
پیـش نگیریـم. پیش از ایـن ما نیروگاه هـاى خود را واگـذار مى کردیم 
و سـپس تصـور بـر ایـن بـود کـه بخـش خصوصـى واقعـى وارد عمل 
شـده اسـت. بنابراین خـود بخش خصوصـى بایسـتى آورده به صنعت 
بیـاورد و طبیعتـا منتفـع شـود چـرا کـه انتفـاع شـرط ورود بخـش 

اسـت. خصوصى 
موضـوع دیگـرى کـه بـا وجـود تحریم هـا سـخت تر خواهـد شـد ایـن 
اسـت کـه اگر ما مى توانسـتیم بخـش خصوصى خارجـى را وارد بخش 
نصـب نیروگاه هـا کنیـم و بـه آن هـا اجـازه ترانزیت برق به کشـورهاى 
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همسـایه را مى دادیـم مسـلما مى توانسـتیم قسـمتى 
از ایـن انـرژى را طبـق قـرارداد، داخل کشـور مصرف 
کشـورهاى  بـه  صـادرات  اجـازه  آن هـا  بـه  و  کنیـم 
همسـایه را هـم بدهیـم کـه ایـن امـر طبیعتـا باعـث 
پایـدارى اقتصـادى بـراى کشـور شـده و مى توانسـت 
همسـایه  کشـورهاى  بـا  را  مـا  سیاسـى  ارتباطـات 

کند. تقویـت 
بنابرایـن راه دیگـرى کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد 
این اسـت کـه تبادالت بیـن کشـورى را تقویت کنیم 
تـا بتوانیم در مـوارد اضطرارى از ترانزیـت و یا واردات 
بـرق کمـک بگیریـم و بتوانیـم تـا حدودى مشـکالت 
اوج مصـرف بـرق را تسـکین بدهیـم و در زمان هـاى 
کـه بـار مصـرف کشـور مـا کـم مى شـود مى توانیـم 

روى صـادرات انـرژى هـم حسـاب کنیم.
بخـش خصوصـى را اگـر مـا وارد مقوله صـادرات برق 
بـه کشـورهاى همسـایه کنیم و بـا اعمـال تعرفه هاى 
ترانزیـت منطقـى کـه بتواننـد آن را در اختیـار مـا 
طبیعتـا  کننـد  ایجـاد  را  تبـادل  امـکان  و  بگذارنـد 
مى توانیـم بخـش خصوصـى را وارد عرصـه نیروگاهى 
کنیـم و هـم بـراى کشـور در زمـان پیـک، یـک رزرو 
قابـل قبولـى را ایجـاد کنیـم. بنابرایـن تصـور مى کنم 
اینگونـه  نیروگاهـى  زمینـه  در  خصوصـى  بخـش 

شـود. تقویـت  مى توانسـت 
پیمانـکاران  حـوزه  در  خصوصـى  بخـش  طرفـى  از 
غیرنیروگاهـى هـم در فشـار بسـیار بزرگـى هسـتند 
و در ایـن بخـش بـه جـز اینکـه مـا از منابـع دولتـى 
اسـتفاده کنیـم براى حـل بدهى هاى انباشـته صنعت 
بـرق کـه ناشـى از اختـالف بیـن قیمـت تکلیفـى و 
قیمـت تمـام شـده بـوده راه دیگـرى نداریـم تـا بـا 
ایـن اقـدام بتوانیـم ضمـن اسـتفاده از منابـع دولتـى 
تـا حـدودى بدهى هـاى صنعـت بـرق بـه پیمانـکاران 
بـه ویـژه در بخـش پیمانـکاران ریز شـبکه هاى انتقال 
و توزیـع حـل شـود چـرا کـه تعـداد پیمانـکاران این 
بخـش متعـدد و بسـیار آسـیب پذیر هسـتند و ما باید 
از آن هـا در مقابـل ایـن وضعیـت اقتصـادى خاصـى 
کـه پیـش آمـده حتمـا حفاظـت کنیـم کـه در غیـر 
ایـن صـورت تولیدکننـدگان کاال و پیمانـکاران ریز ما 
اسـت  ممکـن  کـه  مى شـوند  خسـارت هاى  متحمـل 
و  نباشـد  ممکـن  بـرق  صنعـت  بـه  آن هـا  برگشـت 

صنعـت ضربـه اى بزرگـى از ایـن موضـوع ببینـد.
 

بـراى ؟  برنامـه  چـه  رونـد  ایـن  بـا 
بازنگـرى تعرفه هاى برق وجـود دارد؟ 
تـا چـه زمانـى قـرار اسـت بـرق بـا ایـن 
قیمـت نـازل و به تعبیـرى به شـکل هدیه 
در اختیـار مصـرف کننـده قـرار بگیرد که 
مطمئنـا بـا ایـن رونـد نـه مشـترکان بـه 
ارزش واقعـى بـرق پـى خواهنـد بـرد و نه 
شـاهد صرفه جویـى در زمینـه اسـتفاده از 

بود. خواهیـم  انـرژى 

بـا  و  جزییـات  بـا   98 پیـک  از  گـذر  برنامه هـاى 
بهره گیـرى از تجربیات کسـب شـده در سـال جارى 
آمـاده شـده اسـت ولـى اجـراى کامـل آن منـوط به 
تامیـن منابـع مالى خاصى اسـت تا بتوان به سـرعت 
ایـن برنامه هـا را اجرایـى کـرد. اگر زمان را از دسـت 
بدهیـم مطمئنـا بـا تزریـق دیرهنـگام منابـع مالـى 
امـکان بـه سـرانجام رسـاندن طرح هـاى پیش بینـى 
برنامه هـا  بنابرایـن  داشـت.  نخواهـد  وجـود  شـده 
آمـاده شـده سـت و امیدواریـم بـا کمـک نهادهـاى 
تصمیم گیرمرتبـط در کشـور بتوانیـم ایـن برنامه هـا 

را عملیاتـى کنیـم.
کـه  اسـت  متمـادى  سـالیان  کشـور  در  متاسـفانه 
مصـرف  بـه  بـرق  بخصـوص  و  انـرژى  ازصنعـت 
از  کـه  زمانـى  مـا  مى دهیـم.  سوبسـید  کننـدگان 
سوبسـیدهاى  چنیـن  بـرق  خصـوص  بـه  و  انـرژى 
گسـترده اى مى دهیـم معنایـى جـز ایـن نـدارد کـه 
تکلیفـى  قیمـت  بسـیارفراتراز  شـده  تمـام  قیمـت 
شـده و ایـن موضـوع انباشـت بدهى هـاى گسـترده، 
بخـش  اطمینـان  عـدم  پیمانـکاران،  ورشکسـتگى 
خصوصـى، نابسـمانى هاى مدیریتـى و... را بـه همراه 
داشـته باشـد. بنابراین یکى از کلیـدى ترین اقدامات 

سـر و سـامان دادن بـه اقتصـاد بـرق اسـت.
در دنیـا تعرفه گـذارى بـراى مدیریـت مصرف اسـت. 
یـک نظـام تعرفه گـذارى بـه نـام سـى پـى پـى در 
گرمـاى  داراى  کـه  کالیفرنیـا  همچـون  مناطقـى 
مقطعـى هسـتند وجـود دارد کـه بـه دولـت اجـازه 
اوج  بـا  کـه  خاصـى  زمانـى  بازه هـاى  در  مى دهـد 
مصـرف انـرژى روبـه رو هسـتند قیمـت بـرق را تا ده 

برابـر افزایـش بدهنـد.
نکتـه جالـب اینجاسـت کـه در ایـن مناطـق میـزان 
مصـرف  کـه  مى شـود  کنتـرل  نحـوى  بـه  مصـرف 
بنابرایـن  مى شـود.  کمتـر  نیـز  طبیعـى  شـرایط  از 
اهرمـى در ایـن مناطـق بـراى کنتـرل مصـرف وجود 
دارد ولـى سـوال اینجاسـت کـه مـا از چـه اهرمـى  
اسـتفاده کرده ایـم؟ زمانـى کـه هیـچ اهرمى وجـود 
نداشـته باشـد بـا چنیـن مشـکالتى در بخـش بـرق 
بـه  مى آوریـم  روى  معمـوال  مـا  مى شـویم.  مواجـه 
کارهـاى کلیشـه اى تبلیغاتـى کـه اگـر پاسـخگو بود 

بـا چنیـن وضعیتـى روبـه رو نمى شـدیم. 
گونـه اى  بـه  را  خـود  تعرفـه اى  نظام هـاى  بایـد  مـا 
طراحـى کنیـم کـه مشـخص شـود چـه چیـزى بـه 
صـرف بـه مردم اسـت. چـرا که اگـر تصـور مى کنیم 
اقتصـاد بـرق دچار فشـار اسـت طبیعتا اقتصـاد ملى 
نیـز دچـار فشـار اسـت و نمى تـوان ایـن دو را از هم 
جـدا کـرد. ما الزم اسـت ایـن مهم را به آرامى شـروع 
کنیـم تـا بتوانیـم بـه آن سـمت حرکـت کنیـم. هم 
اکنـون نظـام تعرفـه اى ما به هیـج وجه ناظـر بر این 

نیسـت و بـر عکس اسـت. 
بارهـا اعـالم کرده ایـم نبایـد بـراى بخـش انـرژى به 
مـردم سوبسـید بدهیـم چرا کـه کار خطایى اسـت و 

ما زمانی که 
از انرژی و 

به خصوص 
برق چنین 

سوبسیدهای 
گسترده ای 

می دهیم معنایی 
جز این ندارد که 

قیمت تمام شده 
بسیارفراتراز 

قیمت تکلیفی 
شده است
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انـرژى را بـى ارزش مى کنیـم. زمانـى که بـرق با قیمت تقریبـا رایگان 
در اختیـار مشـترك قـرار مى گیـرد طبیعتـا بـا ایـن کار نـه ارزش آن 
سوبسـید مشـخص شـده و نه زندگى فـرد اصالح مى شـود و از طرفى 
آن انـرژى و پـول را نیـز از دسـت داده ایـم بنابراین ما باید نحـوه ارائه 

سوبسـید را نیز بلد باشـیم. 
حـل ایـن مسـئله دو راه بیشـتر نـدارد. یا بایـد از منابـع عمومى دولت 
اسـتفاده شـود تـا آن حفـره پـر شـود کـه از نظر بنـده اصـال منطقى 
نیسـت چـرا کـه مـا عمـال انـرژى را بـا یـک قیمـت کمتـر در اختیار 
مشـترکان مى گذاریـم و ایـن امـر باعـث افزایـش بدمصرفـى و شـدت 

انـرژى در کشـور مى شـود.
امـا راه حـل دوم بسـیار منطقى تـر اسـت و آن اینکه مـا بتوانیم قیمت 
تمـام شـده را از مشـترك دریافـت کنیم کـه این مهم باعث مى شـود 
هـم مصـرف کنتـرل شـود و هـم اینکـه اقتصـاد بـرق بـدون تکیـه بر 
یـک بخـش دیگـرى عملیاتـى مى شـود کـه در ایـن میـان مى تـوان 
بـا اصالحـات سـاختارى و تزریق نـگاه بنـگاه دارى هزینه هـاى جارى 
را کاهـش داد. مى تـوان فضاهـاى رقابتـى در صنعـت بـرق ایجاد کرد 
تـا هزینه هـاى جـارى کاهـش پیـدا کنـد ولـى تـا جایـى کـه ایـن 
از  منابـع  ایـن  تامیـن  بایـد  قطعـا  مى کنـد  پیـدا  کاهـش  هزینه هـا 
طریـق فـروش بـرق ایجـاد شـود در غیر این صـورت اگر ایـن اختالف 
ایجـاد شـود رونـد افزیـش بدهى هـا کـه در طـى سـال هاى متمـادى 
بـه 35 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده همچنـان ادامـه خواهد داشـت 
و مثـل یـک سـیل ویرانگـر تمـام بازیگـران صنعـت برق را بـا خودش 

خواهد برد.
بنابرایـن مـا هـر چـه زودتـر باید بـه فکـر اصالح ایـن رونـد اقتصادى 
باشـیم و اگـر چنیـن فضایـى را گسـترش بدهیـم، قیمت هـاى تمـام 
شـده را از مشـترك دریافـت کنیـم و در کنـار آن بخـش خصوصى را 
نیـز تقویـت کنیـم کـه با ایـن اقتصـاد شـکوفا بتونـد وارد صنعت برق 

شـود طبیعتـا هـم قیمت هـاى تمام شـده کاهش پیـدا خواهـد کرد و 
هـم نگرانى هـاى موجـود در ایـن زمینـه رفـع خواهد شـد.

در  منطقـى  خیلـى  نگرانـى  یـک  مى کنـم  احسـاس  هـم  طرفـى  از 
ایـن بخـش نداریـم بـه طـور مثـال مـا در تهـران بـه طـور متوسـط 
ماهیانـه 19 هـزار تومـان از مشـترکان بـرق خـود دریافـت مى کنیـم 
و عمـال بـا هزینه هـاى بسـیار پاییـن در حـال فعالیـت هسـتیم. اگـر 
در سـبد زندگـى مـردم 19 هـزار تومـان ماهیانـه تبدیل بـه 30 هزار 
تومـان شـود اتفـاق خاصـى رخ نخواهـد داد ولـى اتفاق بسـیار بزرگى 
در صنعـت بـرق بـه وقـوع خواهد پیوسـت و بسـیارى از پیمانـکاران و 
بخـش خصوصـى کـه زیـر بدهى هـا در حـال له شـدن هسـتند نجات 
پیـدا خواهنـد کـرد. بنابرایـن ایـن مباحث باید بـه مردم منتقل شـود 
و آنـان بداننـد ایـن افزایـش محدود تعرفـه چه کمک بزرگى سیسـتم 

صنعـت بـرق خواهـد کرد.
مـا بـراى دسـتیابى به شـبکه پایـدار آب و بـرق، عدم تکرار خاموشـى 
در کشـور و مواجـه نشـدن بخـش خصوصـى صنعـت بـا مشـکالت 
جـدى راهـى بـه جـز سـامان دهى اقتصاد بـرق نداریـم باید بـه دور از 
حاشـیه  ها بخش هـاى مختلفـى همچـون مجلـس و وزارت نیـرو کنـار 
یکدیگـر قـرار بگیرنـد، تبعـات ایـن مسـئله را بررسـى و مکانیزم هـاى 

مناسـبى را بـراى ایـن بخـش طراحـى کنند.
بایـد ایـن مباحـث به طـور شـفاف، دقیـق و صادقانـه با مـردم مطرح 
شـود تـا خـود مـردم مطالبه گـر اصـالح ایـن رونـد باشـند. مسـلما با 
قـدرى اصـالح اقتصـاد بـرق مشـکالت دو مـاه اخیـر و خاموشـى هاى 
تابسـتان امسـال به وقـوع نمى پیوسـت. بنابرایـن سـال هاى آینده نیز 
بـه جـز ایـن مسـیر راه بسـیار روشـنى را نداریـم مگـر اینکـه اینکـه 
تصمیـم بگیریـم بـه اقتصاد برق به شـکل یـک بنگاه بنگریـم و تالش 
کنیـم کـه یـک اقتصـاد مناسـب از نظـر کاهـش هزینه هاى جـارى و 

همچنیـن تامیـن هزینه هـاى ذینفعـان را بتوانیـم ایجـاد کنیم. 
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حـاال مسـاله قطعـى بـرق جـدى اسـت. در 
تابسـتانى کـه گذشـت هـر روز بـر اسـاس 
تهـران  شـهر  مناطـق  بـرق  زمان بنـدى 
ایـن  مى شـد  قطـع  روز  گـرم  سـاعات  در 
موضـوع توانسـت موجـب نارضایتـى مردم، 
کـودکان،  بیمـاران،  بـراى  خطـر  افزایـش 
سـالمندان، آسـیب بـه بخش هـاى تولیدى 
و هزینه هـاى جبران ناپذیـر دیگـر را فراهـم 

آورد. 
بررسـى داده هاى آمارى نیز نشـان مى دهد 

در شـرایط عـادى حـدود 33 درصـد و در 
شـرایط اوج بـار، حـدود 50 درصـد از بـرق 
مصرفـى کشـور در بخـش خانگـى مصـرف 

مى شـود. 
در  بـرق  مصـرف  اوج  تفـاوت  همچنیـن 
هـزار   20 حـدود  تابسـتان  و  زمسـتان 
نقـش  نشـان دهنده  کـه  اسـت  مـگاوات 
افزایـش  در  سرمایشـى  وسـایل  چشـمگیر 
مصـرف بـرق در تابسـتان اسـت. لـذا ایـن 
دو موضـوع حاکـى کـه دولـت بایـد تمرکز 

خـود را بر مدیریـت مصرف خانگـى به ویژه 
کاهـش مصرف وسـایل سرمایشـى بگذارد. 
در ایـن زمینـه راهکارهایـى در کوتاه مـدت 
و بلندمـدت بررسى شـده اسـت کـه نشـان 
پرمصـرف  مشـترکان  از  دولـت  مى دهـد 
از  کمتـر  هسـتند،  ثروتمنـدان  کـه  بـرق 
هزینـه  ضعیـف  اقشـار  و  کم مصرف هـا 
از 17  بیـش  همچنیـن  مى کنـد.  دریافـت 
میلیـون کولـر آبى و گازى در کشـور وجود 
دارد کـه گریـد مصـرف انـرِژى آنهـا بیـش 

گزارشى از قطعى هاى برق در تابستان 97

حاال دیگر همه بحران را جدى مى گیرند
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از اسـتاندارد جهانـى اسـت. عالوه بـر مردم، 
طـى  دولـت  مى دهـد  نشـان  بررسـى ها 
بـرق  تولیـد  نیروگاه هـاى  اخیـر  سـال هاى 
را بـه نسـبت میـزان مصرف کشـور افزایش 
حـدود  هدررفـت  اسـت.  نـداده  ارتقـا  و 
11 درصـدى برق در تاسیسـات برق کشـور 
در  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  درحالـى  نیـز 
کشـورهاى پیشـرو حدود 4/5 درصد است. 
بر اسـاس بررسـى ها گرچه میـزان صادرات 
بـرق ایـران بـه کشـورهاى منطقـه بیش از 
واردات از ایـن کشورهاسـت، امـا در تیرماه 
سـال جـارى ایـران واردکننـده بـرق بـوده 
اسـت، نـه صادرکننـده. درنهایـت صـادرات 
و واردات بـرق ایـران بـا کشـورهاى منطقه 
صرفـا تعامـل اسـت و نامـش را نمى تـوان 

فـروش برق بـه کشـورهاى دیگر گذاشـت.
شـرکت  آمـارى  داده هـاى  بررسـى 
مادرتخصصـى توانیـر نشـان مى دهـد طـى 
مصـرف  آنکـه  وجـود  بـا  اخیـر  سـال   10
بـرق، تعـداد مشـترکین و سـرانه مصـرف 
بـرق در ایـران رشـد قابل توجهـى داشـته 
و  ایـران  در  بـرق  تولیـد  میـزان  اسـت، 
سـرمایه گذارى در تولیـد بـرق بـه نسـبت 
مصـرف کشـور افزایـش نیافتـه اسـت، لـذا 
در حـال حاضـر میـزان حداکثـر تقاضـاى 
مشـترکان از حداکثـر تـوان تولیدى شـبکه 
کل کشـور پیشـى گرفته و شـاهد خاموشى 
بـرق در شـهر تهـران و سـایر نقـاط کشـور 

هسـتیم. 
بـر ایـن اسـاس گرچـه رونـد قـدرت نامى و 

عملـى نیروگاه ها صعودى اسـت، اما شـیب 
آن از سـال 91 بـه بعد کاهش  یافته اسـت، 
نامى نیروگاه هـاى  قـدرت  به طورى کـه 
حـدود   83 سـال  در  کشـور  بـرق  تولیـد 
میـزان  ایـن  کـه  بـوده  مـگاوات   37300
در سـال 96 بـه 78900 مـگاوات رسـیده 

است. 
نیروگاه هـاى  عملـى  قـدرت  همچنیـن 
تولیـد بـرق کشـور نیـز در سـال 83 حدود 
33802 مـگاوات بـوده کـه ایـن میـزان در 
سـال 96 به 68471 مگاوات رسـیده است. 
امـا نکتـه قابل تأمـل ایـن اسـت کـه رشـد 
قـدرت نامـى و قـدرت عملـى نیروگاه هـاى 
سـاالنه   89 سـال  تـا  کشـور  بـرق  تولیـد 
بیـن هشـت تـا 10 درصـد بـوده کـه ایـن 
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درصـدى   5,6 بـه   91 سـال  در  میـزان 
کاهـش  یافتـه اسـت، امـا از سـال 92 تـا 
پایان سـال 96 رشـد سـاالنه قـدرت نامى و 
عملى نیروگاه هاى کشـور، سـاالنه بین سـه 
تـا چهـار درصد اسـت و حتى در سـال 94 
ایـن میـزان بـه حـدود 1/1 تـا 1,3 درصـد 

بوده است.

  یک پارامتر مهم
تولیـد  بـراى  مهـم  پارامترهـاى  از  یکـى 
بـرق رعایـت فاصلـه ایمـن بیـن حداکثـر 
تقاضـاى مصرفـى بـا حداکثـر تـوان تولیـد 
بـرق اسـت. به عبارت دیگـر ایـن  یـک اصـل 
اساسـى در همـه کشـورهاى جهـان اسـت 
کـه همواره میـزان تولید حـدود 10 درصد 
از میـزان مصـرف در اوج بار بیشـتر باشـد، 
امـا بررسـى ها از داده هـاى آمـارى شـرکت 
توانیـر نشـان مى دهـد در سـال هاى 84 تـا 
96،  جز دو سـال 90 و 91، در همه  سـال ها 
میـزان تقاضاى مصرفـى در روزهاى بحرانى 
سـال بیـش از حداکثـر تـوان تولید شـبکه 
بـوده اسـت. ایـن مورد کـه در سـال جارى 
اسـت،  داده  رخ   بیشـترى  شـدت  بـا  نیـز 
عالوه بـر اینکـه موجـب خاموشـى بـرق در 
کشـور مى شـود با اسـتفاده از تمام ظرفیت 
نیروگاهـى کشـور بـراى تولید بـرق موجب 
کاهـش تولیـد، امنیـت بـرق و فرسـودگى 
زودهنـگام نیروگاه هـا و تاسیسـات خواهـد 
شـد. بر این اسـاس در سـال 83 بیشـترین 
میـزان تولیـد بـرق در اوج بـار حـدود 30 
مصـرف  پیـک  و  مـگاوات   754 و  هـزار 
بـرق نیـز 32 هـزار و 302 مـگاوات بـوده 
کـه میـزان مصـرف حـدود 1548 مـگاوات 
بیشـتر از تـوان تولید بـرق در همـان زمان 

ست.  ا
بررسـى داده هـاى آمـارى نشـان مى دهـد 
طـى 13 سـال اخیـر  جـز سـه سـال 86، 
90 و 91 کـه میـزان کمبـود بـرق کمتـر 
همه سـال ها  در  بـوده،  مـگاوات   4000 از 
همـواره کمبـود برق در اوج بـار بین 1500 
تـا 2000 مـگاوات بـوده اسـت و بیشـترین 
میـزان کمبود بـرق نیز مربوط به سـال 87 
بـا 3381 مـگاوات اسـت. در سـال جـارى 
نیـز میـزان مصـرف بـرق در روز 11 تیـر با 
شکسـتن رکـورد مصـرف لحظه اى بـرق به 
56 هـزار و 672 مـگاوات رسـید کـه ایـن 
میـزان، کمبـود بـرق را بـه حـدود 2000 

مى رسـاند.  مـگاوات 
بـا توجـه به اینکه گفته شـد میـزان مصرف 
بـرق در اوج مصـرف از میـزان حداکثر توان 

تولیـد بـرق کمتـر بـوده اسـت، شـاید ایـن 
سـوال پیـش بیایـد کـه چـرا بـرق در همه 
نتایـج  اسـت؟  نشـده  قطـع  سـال ها  ایـن 
و  مجلـس  پژوهش هـاى  مرکـز  تحقیقـات 
شـرکت  آمـارى  پژوهش هـاى  همچنیـن 
توانیـر نیـز نشـان مى دهـد طـى سـال هاى 
اخیـر میـزان کسـرى نیـاز برق بـا همکارى 
جبـران  کشـاورزى  و  صنعـت  بخش هـاى 
شـده و در ایـن مـورد کمتریـن توجـه بـه 
بخـش خانگـى شـده اسـت کـه در ادامـه 

شـد. خواهد  بحـث 

  12 درصد از برق، هدر مى رود
میانگیـن  مى دهـد  نشـان  بررسـى ها 
تلفـات بـرق در جهـان هشـت درصـد و در 
کشـورهاى پیشـرفته 4,5 درصـد اسـت اما 
بـر اسـاس داده هـاى آمـارى توانیـر میـزان 
تلفـات بـرق در کل شـبکه تولیـد و توزیـع 
بـرق ایران گرچه از 19 درصد در سـال 89 
بـه حـدود 11 درصد در سـال 97 رسـیده، 
بـا این حـال ایـن میـزان هنـوز رقـم باالیى 

ست.  ا
ایـران  در  بـرق  تلفـات  میـزان  اگـر  حـال 
حتـى بـه همـان هشـت درصد کشـورهاى 
در حال توسـعه نیـز برسـد، عالوه بـر اینکـه 
قطعـى بـرق وجـود نخواهـد داشـت، ایـن 
میـزان بـر درآمـد شـرکت هاى تولیـد بـرق 
نیـز خواهـد افـزود. در ایـن زمینـه معـاون 
در  توانیـر  شـرکت  توزیـع  هماهنگـى 
مصاحبـه بـا یکـى از رسـانه ها گفتـه اسـت 
ایـران  در  بـرق  هدررفـت  یـا  تلفـات  کـه 
سـاالنه 750 میلیـارد تومان به کشـور ضرر 

مى زنـد.

  خانه ها، برق کشور را مى بلعند
شـرکت  آمـارى  داده هـاى  بررسـى 
مادرتخصصـى توانیـر نشـان مى دهـد کـه 
از مجمـوع بـرق مصرفـى کشـور، در سـال 
96 حـدود 33,1 درصـد آن بـه مشـترکان 
 15,4 صنایـع،  بـه  درصـد   32,8 خانگـى، 
درصـد بـه بخـش کشـاورزى، 9,5 درصـد 
آن بـه بخـش عمومـى، 7,4 درصـد آن بـه 
سـایر مصـارف و 1,8 درصـد آن به مصارف 
اسـت.  یافتـه  اختصـاص  معابـر  روشـنایى 
مى دهـد  نشـان  شـاخص ها  همچنیـن 
متوسـط مصـرف مشـترکان خانگـى از رقم 
2843 کیلـووات سـاعت در سـال 87، بـه 
 96 سـال  در  سـاعت  کیلـووات   3013

اسـت.  رسـیده 
مصـرف  متوسـط  میـزان  ایـن  بیـن  در 

بر اساس 
داده های آماری 

توانیر میزان 
تلفات برق در کل 
شبکه برق ایران 
گرچه از ١٩ درصد 

در سال ٨٩ به 
حدود ١١ درصد در 

سال ٩٧ رسیده، با 
این حال این میزان 
هنوز رقم باالیی 

است
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مشـترکان بـرق طـى 10 سـال اخیـر تنهـا 
در سـه سـال 90، 91 و 92 کـه هدفمنـدى 
یارانـه منجـر بـه افزایش هزینه بـرق مصرفى 
شـد، کاهش یافتـه و طـى چهـار سـال اخیـر 
مصـرف مشـترکان خانگـى به شـدت افزایش  
متوسـط  میـزان  به طورى کـه  اسـت.  یافتـه 
مصـرف بـرق از 2600 کیلـووات سـاعت در 
سـال 92 به 3013 کیلووات سـاعت در سـال 
96 رسـیده اسـت. همچنیـن ایـن میـزان در 
سـاعت  کیلـووات  حـدود 2556  سـال 90 
بـوده اسـت. حـال بـا افزایـش فعلـى مصرف 
مشـترکان برق در بخـش خانگى و همچنین 
سـهم بـاالى مصـرف خانگـى در بیـن سـایر 
بخش هـا، کنترل مصرف در ایـن بخش براى 

جلوگیـرى از قطعـى بـرق الزامى اسـت.

  راهکارهایى کوتاه و بلند مدت
در سـطح جهـان بـراى رهایـى از قطعـى 
بـرق چندیـن راهکار وجـود دارد که در این 
گـزارش بـه صـورت راهکارهـاى کوتاه مدت 

و بلندت مـدت از آنهـا بحـث مى شـود.
نتایـج  کوتاه مـدت:  راهکارهـاى 
پژوهش هـا نشـان مى دهـد در هنـگام اوج 
بـرق  از  درصـد  حـدود 50  بـرق،  مصـرف 
کشـور را بخـش خانگـى، 18,6 درصـد را 
بخـش  را  درصـد   12,5 صنعـت،  بخـش 
تجـارى، 7,6 درصـد را بخـش کشـاورزى و 
10,5 درصـد را نیـز سـایر بخش هـا مصرف 
بـرق  نیمـى از  اسـاس  ایـن  بـر  مى کننـد. 
کشـور در اوج مصـرف کـه منجر بـه قطعى 
بـرق اسـت، در بخـش خانگى اسـت. بر این 
کنتـرل  برنامه ریـزى  اسـاس  بایـد  اسـاس 
کنـد.  تمرکـز  خانگـى  بخـش  بـر  مصـرف 
همچنیـن بررسـى دیگـرى نشـان مى دهـد 
تفـاوت اوج مصرف تابسـتان و زمسـتان در 
سـال 96 بیـش از 20 هـزار مـگاوات بـوده 
سـهم  نشـان دهنده  نیـز  میـزان  ایـن  کـه 

بـاالى مصـرف وسـایل سرمایشـى اسـت.
بر این اسـاس دو واقعیت وجـود دارد: الف- 
بیشـترین میـزان مصـرف مربـوط به بخش 
توجـه  قابـل  افزایـش  ب-  اسـت.  خانگـى 
مصـرف در تابسـتان ناشـى از مصرف باالى 
وسـایل سرمایشـى اسـت. تجربـه جهانـى 
در  کوتاه مـدت  راهـکار   6 مى دهـد  نشـان 

ایـن زمینـه وجـود دارد کـه عبارتنـد از:
بـار:  اوج  تعرفه گـذارى  نظـام  1-اصـالح 
بررسـى نظـام تعرفه گـذارى کنونـى کشـور 
نشـان مى دهـد کـه عالوه بـر پلکانـى بودن 
تعرفه هـاى بـرق خانگـى، در مناطـق عادى 
کیلـووات  هـر  بـر  تومـان   45 مقـدار  بـه 

بـه  بـار  اوج  سـاعات  در  مصـرف  سـاعت 
میـزان  بـه  و  اضافه شـده  بـرق  قبـوض 
22,5 تومـان بـر هـر کیلـووات سـاعت نیز 
در زمـان کـم بـارى بـه آنـان تخفیـف داده 

مى شود. 
از آنجـا  کـه مقـدار جریمـه و تخفیـف براى 
مشـترکان یک اقلیـم ثابت بـوده، اما مقدار 
مختلـف  پله هـاى  در  بـرق  تعرفه هـاى 
مصرفـى متفـاوت اسـت در نتیجه «نسـبت 
قیمـت زمـان اوج به زمـان کم بـارى» براى 
حتـى  و  نبـوده  یکسـان  مشـترکان  همـه 
نسـبت  ایـن  مصـرف  میـزان  افزایـش  بـا 
در  به عبارت دیگـر  مى کنـد.  پیـدا  کاهـش 
روش فعلـى درصـد جریمـه اوج بار نسـبت 
بـه کل بهاى بـرق براى مشـترکان پرمصرف 
مصـرف  کـم  مشـترکان  از  کمتـر  بسـیار 
اسـت و در نتیجـه مشـترکان پرمصـرف که 
معمـوال سـهم بیشـترى از مصـرف بـرق در 
زمـان اوج بـار دارنـد،  انگیزه کمتـرى براى 
کاهـش مصرف خـود در زمـان اوج بار پیدا 
مى کننـد، لـذا افزایـش جریمـه یـا افزایش 
تعرفـه اوج بار متناسـب بـا افزایش مصرف، 
بایـد هـر چه سـریع تر در دسـتور کار دولت 

گیرد. قـرار 
2-کاهـش سـاعت کار ادارات: در این زمینه 

اقدام شـده است.
بـراى  رسـانه ها  بـا  تعامـل  3-افزایـش 
ارتبـاط بـا مـردم: دولـت بایـد در شـرایط 
فعلـى بیشـترین ارتبـاط را از طریق رسـانه 
ملـى، شـبکه هاى اجتماعى و سـایر وسـایل 
دقیقـا  و  کنـد  برقـرار  مـردم  بـا  ارتباطـى 
بگویـد کـه اوال مشـکل کمبـود بـرق جدى 
اسـت و ثانیا روش هاى فنـى کاهش مصرف 
را بـه مـردم آمـوزش دهـد و درنهایـت یک 
تعامـل بیـن مـردم و وزارت نیـرو براى حل 
معضـل مصـرف بیـش از نیـاز تولیـد بـرق 

بگیرد. شـکل 
4-توسـعه تجهیزات کم مصرف سرمایشـى: 
نشـان   94 سـال  در  آمـار  مرکـز  نتایـج 
مى دهـد کـه در حـدود 62,5 درصـد مردم 
از کولـر آبـى، 19 درصـد از کولـر گازى و 
بـه  پنکـه  از  غالبـا  هـم  مشـترکان  بقیـه 
عنوان وسـایل سرمایشـى در فصل تابستان 
اسـتفاده مى کننـد. نتایـج تحقیقـات مرکـز 
پژوهش هـاى مجلـس نشـان مى دهـد نیـز 
بسـیارى از کولرهـاى موجـود در رده انرژى 
G قـرار داشـته و فرسـوده هم شـده اند که 
200 وات تـوان مصرفـى باالیـى نسـبت به 
کولرهایـى بـا رده انـرژى A دارنـد. حـال 
اگـر تعـداد کولرهـاى آبى برابـر 16 میلیون 

عـدد در کشـور برآورد شـود و ایـن کولرها 
بـا ارتقـاى رده انـرژى، 200 وات کاهـش 
حداقـل  آنـگاه  باشـند،  داشـته  مصـرف 
کشـور  مصـرف  میـزان  از  مـگاوات   3200
کاسـته خواهـد شـد. همچنیـن یـک کولـر 
گازى در رده A تـوان مصرفـى 1650 وات 
دارد کـه میـزان مصـرف بـرق را به شـدت 
بـاال مى بـرد و توصیه هـاى کارشناسـى این 
اسـت کـه نسـبت بـه رده انـرژى آن دقـت 
شـود و میـزان اسـتفاده از ایـن کولرهـا جز 
در مناطـق گرمسـیر در نقـاط دیگر چندان 

نمى شـود. توصیـه 
وسـایل  انـرژى  برچسـب  5-اصـالح 
سرمایشـى: در ایـن زمینه برچسـب مصرف 
بـه  نسـبت  یـا  لوازم خانگـى  اغلـب  انـرژى 
اینکـه  یـا  باالسـت،  جهانـى  اسـتاندارهاى 
ایـن  در  مشـترى  بـه  دقیقـى  اطالعـات 
زمینه توسـط فروشـنده و همچنین توسـط 

نمى شـود. عمومـى داده  رسـانه هاى 
6- تعویض و جایگزینى وسـایل سرمایشـى 
سـطح  در  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  خانگـى: 
بیـش  و  آبـى  کولـر  میلیـون   16 کشـور 
دارد،  وجـود  گازى  کولـر  یک میلیـون  از 
عالوه بـر  دولـت  کـه  اسـت  ایـن  پیشـنهاد 
سرمایشـى  وسـایل  جایگزینـى  اینکـه 
پرمصـرف نهادهـاى دولتـى و عمومـى را در 
دسـتور کار قـرار دهـد، با شـیوه هایى چون 
اعطاى تسـهیالت خرید و اسـتفاده از کارت 
اعتبـارى کاالى ایرانـى، زمینـه جایگزینـى 
وسـایل سرمایشـى بـا گرید انرژى مناسـب 
را بـراى مـردم فراهم سـازد. در ایـن زمینه 
گفتـه شـد کـه تفـاوت مصـرف کولـر آبـى 
گریـد A و F حـدود 200 وات اسـت کـه 
 A بـا جایگزینـى کولرهـاى با گریـد انرژى
میـزان مصـرف بـرق کشـور به طـور قابـل 
توجیهـى کاهـش خواهـد یافـت. همچنین 
بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب کولرهـاى گازى 
وارد  کشـور  بـه  قاچـاق  طریـق  از  کشـور 
شـده اند و ایـن کولرهـا بـه دلیـل مصـرف 
بـاالى برق در بـازار جهانى خریـدار ندارند، 
آنهـا نیز بـا کولرهـاى کم مصـرف جایگزین 

 . د شو
همچنیـن مـوارد زیـر را مى تـوان به عنـوان 
قـرار  توجـه  مـورد  بلندمـدت  راهکارهـاى 
کشـورهاى  بـا  بـرق  تجـارت  داد:توسـعه 
همسـایه، کاهـش تلفـات شـبکه، اسـتفاده 
اصـالح  بـرق،  ذخیره سـاز  فناورى هـاى  از 
سـاختار مدیریـت و تصدى گـرى در بخـش 
انـرژى و احیاى اقتصاد برق باهدف توسـعه 

تولیـد بـرق. در  سـرمایه گذارى 
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علـل ؟  عنـوان  بـه  را  متعـددى  دالیـل  دولـت 
خاموشـى هاى امسـال اعـالم مى کنـد. امـا شـما از 
نـگاه فـردى کـه بـه نمایندگـى از مـردم در کمیسـیون 
را  دولـت  اسـالمى فعالیت هاى  شـوراى  مجلـس  انـرژى 
بررسـى مى کنـد، دالیـل اصلـى خاموشـى هاى پراکنده 

مى دانیـد؟ چـه  را  امسـال 
بـراى خاموشـى هاى امسـال دالیل متعددى هسـت. از کمبـود تولید، 
ضعـف در توزیـع و مدیریـت مصـرف گرفتـه تـا ناتوانـى در بخـش 

برق.  دیپلماسـى 
وزارت نیـرو بارهـا اعـالم کـرده کـه بـه علـت خشکسـالى امسـال 
نتوانسـته اسـت کـه از ظرفیـت نیروگاه هـاى بـرق آبـى بهـره ببـرد و 
ایـن موضـوع عامل خاموشـى ها بوده اسـت. امـا از نظـر قانونى دولت 

در برنامـه پنجـم توسـعه بایـد 20 هـزار مـگاوات بـرق حرارتـى و 5 
هـزار مگاوات بـرق بـرق تجدیدپذیر وارد مـدار مى کرد. متاسـفانه در 
سـال هاى اخیـر آهنـگ تولیـد برق کند شـد و سـاالنه حـدود 2 هزار 
تـا 3 هـزار مـگاوات بـرق جدید وارد شـبکه شـد. نـه اینکه نیـازى به 
افزایـش تولیـد برق نداشـتیم؛ کـه حتما نیاز بـود. نه اینکـه متقاضى 
بـراى سـرمایه گذارى داخلـى و خارجـى نبـود؛ حتما سـرمایه گذارانى 
بودنـد و هنـوز هم کسـانى هسـتند که مایـل باشـند وارد صنعت برق 
ایـران شـود. بلکـه مشـکل اصلـى افـت سـرمایه گذارى ها در صنعـت 
بـرق از کمبـود منابـع مالـى دولت نشـات مى گرفـت. در این سـال ها 
وزارت نیـرو نمى توانسـت کـه حتى بـه تعهداتش عمل کنـد و اکنون 
هـزاران میلیـارد تومـان بـه بخـش خصوصـى صنعـت بـرق بدهـکار 

است. 

سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس در گفت و گو با «نیرو و سرمایه»:

درباره خاموشى ها به دولت هشدار داده بودیم
چنـد سـالى بـود کـه کارشناسـان انرژى نسـبت بـه اوضـاع نامطلـوب صنعت بـرق ایـران هشـدار مى دادند. شـرایط بـدى که به 
اعتقـاد آنهـا از عملکـرد نهاد هـاى تصمیـم گیـر نشـات مى گیـرد. اما سـخنگوى کمیسـیون انـرژى مجلـس مى گوید کـه مجلس 
بارهـا نسـبت بـه کـم و کاسـت صنعت بـرق کشـور هشـدار داده بود و مى دانسـت کـه به زودى خاموشـى در کشـور رقـم خواهد 
خـورد. اسـداهللا قره خانـى معتقد اسـت کـه دولت بایـد بـه سـرمایه گذارى توجه بیشـترى مى کـرد و اکنون هـم ماننـد دونده اى 
کـه عقب مانده اسـت باید با سـرعت بیشـترى بـه جبران ایـن فاصله بپـردازد. او با اشـاره به اینکه ظرفیـت تولید برق امسـال در 
محـدوده 57 هـزار مـگاوات بود، گفت: اگـر همکارى صنایـع، کشـاورزى، ادارات و بخش خانگى نبـود، این رقم از 60 هـزار مگاوات 
هـم عبـور مى کـرد و کشـور با خاموشـى گسـترده اى مواجه مى شـد. این یک زنـگ خطر اسـت و باید بـه سـرمایه گذارى در کنار 
مدیریـت تقاضـا توجـه بیشـترى شـود. گفت و گوى اختصاصـى قره خانـى را در مورد مشـکالت این روزهـاى صنعت بـرق و راهکار 

مجلس  بـراى این موضـوع، در ذیـل بخوانید:
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بنابرایـن کمبـود تولیـد بـرق در سـال هاى اخیـر در 
نتیجـه نبـود منابـع مالـى کافـى بـراى وزارت نیـرو، 
یـک عامـل مهـم خاموشـى هاى امسـال بـود. امـا ما 
در مدیریـت مصـرف و تجـارت بـرق هـم بـا مشـکل 
مواجـه هسـتیم. مدیریـت مصـرف فقـط بـه معنـى 
درخواسـت از مـردم براى کاهش مصرفشـان نیسـت. 
در ایـن خصـوص باید مصرف تجهیـزات و لوازم برقى 

مصـرف کننـدگان را هـم اصـالح کرد.
از سـوى دیگـر باید به مرحلـه از تجارت برق برسـیم 
کـه کسـرى تولیـد را در تابسـتان را بـا کمـک اضافه 
و  دهیـم  پوشـش  همسـایه  کشـور هاى  بـرق  تولیـد 
صـادرات بـرق را هـم همزمـان حفـظ کنیـم. اینکـه 
کشـورهاى  بـا  پایـدارى  برقـى  روابـط  نمى توانیـم 
در  مـا  ضعـف  علـت  بـه  کنیـم،  برقـرار  همجـوار 

دیپلمسـى برقـى اسـت.

شـما بـه کمبـود منابـع مالـى دولت ؟ 
اشـاره کردید. بـه نظرتان چـرا دولت 
در ایـن بخـش با مشـکل مواجه اسـت؟

نیـرو  وزارت  درآمـد  کاهـش  بـه  هـم  موضـوع  ایـن 
بـه خاطـر فاصلـه قیمـت تمـام شـده و فـروش بـرق 
یارانه هـا  کـردن  هدفمنـد  همچنیـن  برمى گـردد. 
و پرداخـت بخشـى از درآمـد صنعـت بـرق بـه ایـن 
یارانه هـاى نقـدى مشـکل آفریـن شـده اسـت. ایـن 
دو عامـل دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا در حال 
حاضـر از برنامه هـا عقـب باشـیم و بـا خاموشـى هاى 
ممتـد، بـا تکـرار پذیـرى بـاال، طوالنـى و به وسـعت 
کل کشـور روبـه رو شـویم کـه طاقـت فرسـا و دور از 

انتظـار بود.

در هـر دو عاملـى کـه اعـالم کردیـد ؟ 
مجلس هـم دخیل بـوده اسـت. بارها 
اجـراى  و  تعرفه هـا  اصـالح  بـراى  دولـت 
فازهـاى بعـدى هدفمنـد کـردن یارانه هـا 
آسـتین بـاال زد امـا بـا مخالفـت مجلـس 

مواجـه شـد. قبـول دارید؟
عامـل  عنـوان  بـه  را  نیـرو  وزارت  مـن  خیـر. 
تـا  تولیـد  از  کـه  مى دانـم  امسـال  خاموشـى هاى 
توزیـع ضعیـف عمـل کردنـد. بـه طـورى کـه حتـى 
نمى توانسـتند یـک برنامـه زمـان بنـدى دقیـق براى 
سـاعت خاموشـى ها اعـالم کنند تا مردم خودشـان را 

بـا آن تطبیـق دهنـد.
هـم  و  دارد  را  تعرفه هـا  اصـالح  مجـوز  هـم  دولـت 
اختیـار حـذف ثروتمنـدان از لیسـت یارانـه بگیـران. 
امـا در هـر دو مـورد مى خواهـد تـوپ را بـه زمیـن 

بینـدازد. مجلـس 

فکـر مى کنیـد سـال دیگـر هـم بـا ؟ 
شـویم؟ مواجـه  خاموشـى ها 

چنانچـه اگـر اقدامـات موثـرى صـورت نگیـرد، بلـه. 

مـا بـا علـم به ایـن کـه خشکسـالى و کاهـش تولید 
بـرق از نیروگاهـاى بـرق آبـى را داریم و سـطح نیاز 
کشـور مى دانیـم بـه اسـتقبال سـال آتـى مى رویـم. 
مى دانیـم کـه حداقـل بایـد 5 هـزار مـگاوات بـراى 
سـال آینـده افزایش تولید برق داشـته باشـیم و اگر 
ایـن برنامـه محقق نشـود، خاموشـى ها تکـرار و موج 

نارضایتى هـا بیشـتر خواهد شـد.
حـال ایجـاد ایـن 5 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد 
مى توانـد از طریـق صرفـه جویـى و تولیـد تجهیزات 
کـم مصـرف و تغیـر در خطـوط تولیـد موجـود و یا 
بـا تکمیـل نیروگاه هـاى نیمـه کاره باشـد. امـا در 
مجمـوع دولـت باید بـراى این بخش فکرى اساسـى 

کنـد تا شـاهد تکـرار خاموشـى ها نباشـیم.
بـراى مثال دولـت مى تواند در این مدت شـبکه هاى 
فرسـوده را ترمیـم کنـد. پروژه هـاى سـیکل ترکیبى 
را دنبـال کنـد. نیروگاه هـاى تجدیدپذیـر را توسـعه 
تجدیـد  انرژى هـاى  در  سـرمایه گذارى  اگـر  دهـد. 
پذیـر را شـروع کننـد، مى تواننـد تـا سـال آینـده 
2 هـزار مـگاوات از ایـن محـل تولیـد کننـد. ایـن 
موضـوع از طریـق نیروگاه هـاى حرارتـى و سـیکل 
ترکیبـى ممکـن نیسـت. چـرا کـه بهـره بـردارى از 
ایـن نیروگاه هـا پروسـه زمانـى طوالنـى دارد و در 
کوتـاه مـدت بـه نتیجـه نمى رسـد. هـر چنـد کـه 
بـراى بلنـد مـدت نیـاز داریـم کـه از امـروز بـه فکر 
سـیکل  نیروگاه هـاى  در  سـرمایه گذارى  افزایـش 

ترکیبـى باشـیم.
عـالوه بـر ایـن مسـئوالن مى تواننـد بـا کشـورهاى 
از  آینـده  سـال  و  شـوند  مذاکـره  وارد  همسـایه 
تـوان بخـش خصوصـى آن هـا اسـتفاده کننـد. البته 
همانطـور کـه اشـاره کـردم بـراى حفـظ مـراودات 
برقـى بایـد به تعهـدات هم به درسـتى عمـل کنند. 

چـرا مجلس پیگیـرى بیشـترى نمى کند ؟ 
تـا طرح هـاى مصـوب مطابـق برنامه جلو 

بروند؟ 
مجلـس همـواره پیگیـرى کـرده و در ایـن دوره هم 
مـا در کمیسـیون انـرژى بارهـا از آن ها خواسـته ایم 
کـه بـه قوانیـن پایبنـد باشـند. بـه ایـن معنـا کـه 
دولـت مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـى و تمـام شـده 
بـرق را بـه وزارت نیـرو پرداخـت کنـد و وزارت نیرو 
نیـز بـا اسـتفاده از این منابـع، بدهى هاى خـود را به 
بخـش خصوصـى بپـردازد. از سـوى دیگـر بـا منابع 
در نظـر گرفتـه شـده سـرمایه گذارى در صنعت برق 
را نیـز بـه خوبـى عملـى کنند. مثـال اخیـرا از دولت 
سـوال کردیـم کـه چـرا مطالبـات آمـده در بند «ه» 
تبصـره 6 الیحـه بودجـه را اجـرا نکردیـد؟ بنـدى 
کـه سـال گذشـته هـم بـود و بـر اسـاس آن بالغ بر 
انرژى هـاى  گسـترش  بـراى  تومـان  میلیـارد  هـزار 
تجدیدپذیـر و توسـعه برق روسـتایى سـرمایه درنظر 
گرفتـه شـده اسـت. وزارت نیـرو نیز در پاسـخ اعالم 

اگر سرمایه گذاری 
در انرژی های 
تجدید پذیر را 
شروع کنند، 

می توانند تا سال 
آینده ٢ هزار 

مگاوات برق از این 
محل تولید کنند
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کـرد کـه سـازمان مدیریـت ایـن پـول را در اختیارمـان قـرار نـداده 
اسـت. مردم دو سـال اسـت که بـه ازاى هـر کیلووات سـاعت مصرف 
بـرق 5 تومـان پرداخـت مى کننـد و اکنـون سـازمان مدیریـت ایـن 
پـول را در اختیـار وزارت نیـرو قـرار نمى دهـد. اما مجلس از سـازمان 
مدیریـت خواسـت و در نهایت مبلغـى جزئى بـه وزارت نیرو پرداخت 
شـد. لذا ناگزیر شـدیم که رسـیدگى به این موضوع را در دسـتور کار 
قـرار دهیـم. پولـى که براى کمک به سـرمایه گذاران اسـت و از طریق 
عـوارض بـرق بـراى توسـعه انرژى هـاى تجدید پذیـر از مـردم گرفته 
شـده. بـراى رسـیدگى بـه ایـن موضوع حتـى سـازمان برنامـه به قوه 
قضاییـه ارجـاع داده شـد. در خصـوص مطالبـات بخـش خصوصى از 
وزارت نیـرو هـم پیگیـر هسـتیم. کارى که ما مى توانیـم انجام دهیم، 
ایـن اسـت کـه تذکـر و اخطـار بدهیم، نامـه بزنیـم، احضـار کنیم، با 
رسـانه ها صحبـت کنیـم و در آخر موضـوع را در صحـن مجلس براى 
نماینـدگان دیگـر قرائـت کنیـم. در صورتـى که بـه نتیجه نرسـیدیم 
اسـتنکاف دولـت از اجـراى قانـون را اعالم کنیـم و موضـوع را به قوه 
قضاییـه ارجـاع دهیـم تا با مسـئولین متخلـف برخورد شـود. ما حتى 
بـه دولـت یازدهـم هشـدار داده بودیـم کـه وضـع صنعت بـرق خوب 

نیسـت و احتمال خاموشـى در تابسـتان وجـود دارد.

یعنـى در ایـن سـال ها مجلـس مى دانسـت کـه در ؟ 
سـالى مانند سـال 97 با خاموشـى مواجه مى شـویم 

و به دولـت هشـدار داده بود؟

بلـه. بررسـى ها نشـان مى دهـد کـه سـاالنه 5 هـزار مـگاوات بایـد 
افزایـش تولیـد بـرق داشـته باشـیم تـا بتوانیـم عقـب ماندگـى را 
جبـران و بـه نیـاز کشـور پاسـخ دهیـم. البتـه بخشـى از ایـن 5 هزار 
مـگاوات هـم بـراى جبـران اتفاقـات برنامه ریزى نشـده اسـت. مانند 
خشکسـالى امسـال و خـروج نیروگاه هـاى بـرق آبـى از مـدار. ایـن 
موضـوع را مسـئوالن وزارت نیـرو هـم مى دانسـتند امـا بازهـم مـا به 
آنهـا تذکـر مى دادیـم تـا اقدامى انجام دهند. حتى نسـبت بـه اهمیت 

صـادرات بـرق هـم بـه وزارت نیـرو هشـدار داده بودیـم.
ایـران بایـد صـادرات بـرق پایـدارى داشـته باشـد تـا بتوانـد به هـاب 
انـرژى منطقـه تبدیل شـود. اینکه مـا سـرمایه گذارى نمى کنیـم و پول 
تولیدکننـده داخلـى را هم نمى دهیم خالف سیاسـت هاى کالن کشـور 
اسـت. مشـکالت مالـى بهانـه خوبى بـراى از بین بـردن اهداف نیسـت. 
بایـد فکرى بـراى اصالح تعرفه ها و سـاختار پرداختى یارانه ها شـود. این 
را دولـت هـم قبـول دارد. امـا نمى دانم که چرا مسـیر را اشـتباه انتخاب 
مى کننـد و بـه تعهدات بین المللى شـان عمـل نمى کنند. حتى امسـال 
دیدیـم کـه صـادرات برق بـه عراق قطع شـد. در حالى که بایـد صادرات 
برق مسـتمر باشـد. کشـور همجوار ما هم براى شـهروندان خـود برنامه 
ربـزى دارد. نمى شـود کـه هـر زمـان خواسـتیم صـادرات بـرق را قطـع 
کنیـم. تجـارت بـرق از ایـن جنس نمـى تواند دوام داشـته باشـد. از این 
رو مى گویـم کـه بایـد بـه بخـش خصوصـى توجـه و سـرمایه گذارى در 
صنعـت بـرق را با جدیـت دنبال کرد. البتـه بهینه کردن مصـرف برق را 
هـم نبایـد فرامـوش کنیم. برق بایـد ارزش افـزوده ایجاد کنـد، نه اینکه 
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یـک سـوم آن صرف سیسـتم هاى سرمایشـى شـود.مجلس مى دانسـت 
کـه کشـور بـه زودى در زمینـه برق با مشـکل مواجـه خواهد شـد و در 
ایـن بـاره هشـدار داده بـود. بـه همیـن خاطر هم از سـال گذشـته وزیر 
نیـرو و مسـئوالن مربوطه را به کمیسـیون انرژى دعـوت مى کردیم ، اما 

توجهـى نکردند.

پاسخ دولت به این هشدارهاى مجلس چه بود؟؟ 
و  اوضـاع  رصـد  حـال  در  کـه  مى گفتنـد  مـدام  آن هـا 
برنامه ریـزى هسـتند و قـول مى دادنـد کـه خاموشـى رخ نمى دهـد 
امـا در عمـل دیدیـم کـه خاموشـى بـه حـدى بـود کـه جـاى دفـاع 

نگذاشـت.

پـس چرا سـال گذشـته در جریـان تصویـب بودجه ؟ 
97 مجلـس با اصـالح تعرفه هـا مخالفـت کرد؟

ایـن موضـوع نیاز به تصویـب مجلس نداشـت و دولت اختیـارات الزم را 
دارد. ولـى ما زمانى به مباحث ورود مى کنیم که تصمیماتشـان اسـباب 
اعتراضـات مردمـى و تنش اجتماعش شـود و از منطق برخوردار نباشـد. 

االن دولـت مـى توانـد تصمیم بهترى در ایـن خصوص بگیرد.

به نظرتان مجلس موافق است؟؟ 
مـا نمـى توانیـم بگوییـم در حالـى کـه هرینه هـا و بدهـى 
صنعـت بـرق هـر روز در حـال افزایـش اسـت و ایـن صنعـت نیـاز 

بـه سـرمایه گـذارى دارد، تعرفه هـا و قیمت هـا ثابـت باقـى بمانـد. 
ایـن بـراى مـا هـم قابـل قبـول نیسـت امـا بایـد افزایـش تعرفه هـا 

باشـد. منطقـى  و  توجیه پذیـر 

نسخه شما براى صنعت برق چیست؟؟ 
بـرق،  انـرژى  اقتصـاد  سـاختار  و  مصـرف  الگـوى  اصـالح 
افزایـش سـرمایه گذارى و توسـعه صـادرات. البتـه در کوتـاه مـدت 
تقویـت دیپلماسـى بـرق و توسـعه انرژى هـاى تجدیدپذیـر اهمیـت 
ویـژه اى دارد. بایـد از کشـور هاى همسـایه کـه ظرفیـت تولیـد بـرق 
دارنـد، بهـره ببریـم.  بـراى میـان مـدت و بلنـد مـدت هـم از آنجایـى 
کـه مـا گاز کافـى در اختیـار داریـم، مى توانیـم در مرزهـا بـا همـکارى 
کشـورهاى همسـایه نیروگاه بسـازیم و ضمن تامین نیاز داخل، توسـعه 
صـادرات را نیـز دنبـال کنیـم. ایـن کار سـود کالن عایـد وزارت نیـرو 
خواهـد کـرد و از ایـن محل بخـش اعظمـى از بدهى هـاى وزارت نیرو 
هـم پرداخـت خواهد شـد. وزارت نیـرو باید به سـرمایه گذاران داخلى 
توجـه بیشـترى کنـد. مـى توانیم فضا را براى سـرمایه گـذارى فراهم 
کنیـم امـا متاسـفانه وزارت نیـرو نـه بدهى هایـش را پرداخـت و نـه 
فضـا را بـراى سـرمایه گـذاران فراهـم مى کنـد. نتیجه ایـن رفتار جز 
افزایـش خاموشـى ها نیسـت. مجلـس بارهـا سـعى کـرده با اسـتفاده 
از ظرفیت هـاى قانونـى بـه پرداخـت بدهى هـاى دولـت و دلگـرم نگه 
داشـتن سـرمایه گذاران کمـک کنـد امـا ایـن کافـى نیسـت و باید به 

نـگاه ویـژه تـرى به صنعـت برق شـود. 
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آیـا وزارت نیرو و همکاران شـما نگران از دسـت ؟ 
رفتـن فرصت هـاى همـکارى بـا بخـش خصوصى 

در تیجـه عـدم پرداخـت مطالبات آن ها نیسـتند؟
اگرچـه شـرکت بـرق حرارتى مسـئولیت بخـش تولیـد و مبادالت 
اقتصـادى را بـه عهـده دارد امـا آنچـه ما شـاهد هسـتیم،همکارى 
موفـق و قابـل اعتمـاد بخـش خصوصـى صنعـت بـرق اسـت. بـه 
طـورى کـه امسـال تابسـتان با تمـام تـوان در عرصـه تولید همت 

کردنـد. این اتفـاق على رغم مشـکالت اقتصـادى بخش خصوصى 
تولیدکننـده رخ داد. کمبـود منابـع مالـى ایـن بخـش فشـار آور 
بـود امـا نقصانـى را از سـوى ایـن تولیدکننـدگان ندیدیـم. آن هـا 
بـا تمـام وجـود و بـا ظرفیـت کامـل تولیـد بـرق کردنـد و در این 
حـوزه ما مشـکلى مشـاهده نکردیـم. اما ایـن باعث نمى شـود که 
بـه فکـر پرداخـت مطالبـات آنهـا نباشـیم. دولـت این موضـوع را 
بـه خوبـى درك مى کنـد و مـدام بـه دنبـال راهـى بـراى کاهـش 

آمارهـا نشـان مى دهد کـه امسـال در پیک 57 هـزار مگاواتى مصـرف برق تابسـتان، بخش خصوصـى این صنعت حـدود 27 هزار 
مـگاوات بـرق وارد شـبکه کردنـد. در حالـى کـه وزارت نیرو هنـوز مطالبات سـال هاى قبل ایـن بخـش را نپرداختـه و نیروگاه هاى 
بخـش خصوصـى هـم به سـختى بـراى روزهـاى اوج مصرف برق خـود را آمـاده کـرده بودنـد. در این بـاره غالمرضا خـوش خلق، 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه اى تهـران بیـان مى کنـد کـه تولیدکننـدگان بخـش خصوصـى بـا حداکثـر ظرفیت بـرق تولید 
کردنـد و در جریـان اسـت کـه این بخش همـکارى خوبى بـا دولت داشـته اند. امـا او در مـورد تاخیـر در پرداخت مطالباتشـان از 
دولـت بـا تاسـف مى گوید: « بـه فکر پرداخـت مطالبات بخـش خصوصى هسـتیم. دولت ایـن موضوع را بـه خوبـى درك مى کند و 
مـدام بـه دنبـال راهـى براى کاهـش بدهى هاسـت. ولى متاسـفانه در شـرایط سـختى از نظر تامیـن مالى قـرار داریم. بـا این حال 
فکـر مى کنـم بـه زودى شـرایط بهتر خواهد شـد. خـوش خلق بـا توضیـح در مـورد برنامه هاى دولـت بـراى بهبـود همکارى ها با 
بخـش خصوصـى صنعت بـرق، تاکیـد مى کند کـه وزارت نیرو بـه دنبـال قراردادهاى برد-بـرد با بخـش خصوصى اسـت. او اگرچه 
مسـتقیما بـا تولیدکننده هـا سـر و کار نـدارد امـا بـا اطالعاتى که بـه عنوان یـک مسـئول دولتى و همچنیـن یک کارشـناس برق 
دارد بـه نقـد شـرایط فعلـى در گفت و گو با «نیـرو و سـرمایه» پرداخت. خبـر خوش آنکه آییـن نامه هـاى مربوط به تهاتـر بدهى ها 

اخیرا آماده و کار روى آن شـروع شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى تهران درگفت و گو با «نیرو وسرمایه»:

سیاست ما معامله برد-برد  است
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بدهى هاسـت. امـا متاسـفانه در شـرایط سـختى از 
نظـر تامیـن مالـى قـرار داریم. 

وزارت نیـرو تا جایى که توانسـته بـراى بازپرداخت 
بدهى هایـش بـه بخـش خصوصـى رایزنـى و اتـاق 
فکـرى نیـز با حضـور نماینـدگان بخـش خصوصى 
ایجـاد کـرده اسـت امـا تمام مشـکالت بـه اقتصاد 
ویـران شـده بـرق بـر مى گـردد کـه بایـد هرچـه 

سـریعتر بازنگرى شـود.
و  مى کنـد  تولیـد  بـرق  خصوصـى  بخـش  وقتـى 
از طریـق بـورس انـرژى و یـا مسـتقیم بـه وزارت 
نیـرو مى فروشـد؛ نرخى کـه دولـت از تولیدکننده 
کـه  اسـت  رقمـى  از  بیشـتر  خیلـى  مى خـرد، 
مى فروشـد. ایـن رقـم حتى بـدون در نظـر گرفتن 
توزیـع،  و  انتقـال  مراحـل  در  دیگـر  هزینه هـاى 

بیشـتر اسـت.
از  بعـد  و  اخیـر  سـال هاى  در  قانـون  اسـاس  بـر 
اجـراى اصـل 44 قانـون اساسـى قـرار بـوده کـه 
مابه التفـاوت نـرخ تکلیفـى و فـروش بـرق را دولت 
مـدت  ایـن  در  کنـد.  پرداخـت  نیـرو  وزارت  بـه 
بخشـى از ایـن مابـه التفـاوت نیز پرداخت شـد اما 

انباشـتگى عـدم پرداخـت داریـم.
لـذا تفاوت قیمت تمام شـده با قیمـت فروش برق، 
اقتصـاد ایـن صنعـت را دچـار چالـش کـرده و اگر 
بخواهیم مشـکالت را حل کنیـم باید توجه ویژه اى 
بـه اصـالح اقتصاد برق و نظـام تعرفه گذارى شـود. 
مطالبـات  مى توانیـم  کـه  اسـت  صـورت  ایـن  در 
بخـش خصوصـى را تمـام و کمال پرداخـت کنیم. 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران هـم ایـن موضـوع را 
مى داننـد و بـه همیـن خاطـر اسـت که شـرایط ما 

را بـا تمـام مشکالتشـان درك مى کننـد.
امـا بـه طور کلـى وزارت نیـرو به دنبال اسـتفاده از 
تـوان بخـش خصوصى هسـت و ما هم در شـرکت 
در  را  خصوصـى  بخـش  از  اسـتفاده  تهـران  بـرق 
شـبکه و پسـت ها داشـته باشـیم. چراکـه حضـور 
بـه  مى توانـد  بـرق  صنعـت  در  خصوصـى  بخـش 

رشـد اقتصـادى و و اشـتغال زایـى کمـک کنـد.

کـه ؟  مى کنیـد  فکـر  یعنـى 
بدهى هـاى وزارت نیـرو بـه بخـش 
خصوصـى تاثیرى بـر میزان تمایـل آنها 
بـه همکارى بـا دولت نگذاشـته اسـت؟

ممکـن اسـت کـه تاثیراتـى روى روند همـکارى و 
اسـتقبال آن هـا از پروژه هـاى جدیـد ایـن صنعـت 
گذاشـته باشـد اما آنچـه در واقعیـت مى بینیم این 
اسـت کـه همچنـان اسـتقبال وجـود دارد. بـراى 
مثـال در تهـران پـروژه اى داشـتیم کـه بایـد در 
مـگاوات  واحـد 500  سـرمایه گذار 2  اول  مرحلـه 
جدیـد  نیـروگاه  و  مى کـرد  سـازى  ظرفیـت  را 
سـرمایه گذارى  ایـن  جریـان  در  مـن  مى سـاخت. 
بـودم و از نزدیـک دیـدم کـه اسـتقبال خوبـى از 

شـد.  طرح 
امـا به هر حـال مشـکالت اقتصادى بـى تاثیر هم 
نیسـت ولـى صفـر نشـده و خوشـبختانه تمایالت 
بـرق  صنعـت  در  سـرمایه گذارى  بـراى  هنـوز 
وجـود دارد. چراکـه بـرق کاالیـى اسـت کـه براى 
آن همـواره نیـاز وجـود دارد. االن بـه مرحلـه اى 
رسـیده ایـم کـه همـه در مـورد نیاز صنعـت برق 
بـه اصالح سـاختار اقتصادى آن اتفـاق نظر دارند. 
فکـر نمـى کنم که ایـن روند طوالنى شـود. عالوه 
بـر ایـن بـا ظرفیت هایى کـه در قانون دیده شـده 
و راهکارهایـى کـه در قانون بودجـه آمده مى توان 

بـه آینـده امیـدوار بود.

کدام ظرفیت ها را مى گویید؟؟ 
اسـالمى  و  خزانـه  اسـناد  و  اوراق  منظـور 
فرصت تهاتر بدهى هاسـت. بر اسـاس قانون دولت 
مى توانـد مطالبـات بخـش خصوصـى را تبدیل به 
حـال کنـد و تـا به همان میـزان بدهى هـاى آن ها 
بـه بانک هـا و سـازمان امـور مالیاتـى تهاتر شـود.

ایـن ؟  از  و  گذشـته   97 سـال  نیمـى از 
تهاتـر  ویـژه  بـه  قانونـى  ابزار هـاى 
نظرتـان  بـه  اسـت.  نشـده  اى  اسـتفاده 

دارنـد؟ را  الزم  کارایـى 
درسـت اسـت. اما آییـن نامه هـاى مربوطـه اخیرا 
آماده و کار روى آن شـروع شـده است. امیدواریم 
بخـش  و  دولـت  میـان  بدهى هـا  تهاتـر  ایـن 
خصوصـى هـر چه زودتـر اتفـاق بیافتد و بخشـى 

از مشـکالت تولیدکننـدگان حـل شـود.

مجلس عامـل توقف اصـالح تعرفه هاى ؟ 
دولت؟ یـا  بود  برق 

موضـوع  ایـن  در  مجلـس  و  دولـت  تفکیـک 
دیکتـه  دولـت  بـه  قوانینـى  نیسـت.  آسـانى  کار 
مى شـود و دولـت هـم ملـزم بـه اجراى آن اسـت. 
سیاسـتگذاران مملکت در مقاطع و شـرایط خاص 
کشـور تصمیمـى مى گیرنـد و ما تابـع آن قوانین 
و دسـتورات خواهیـم بـود. امـا یک مسـاله وجود 
دارد. بـه عنـوان یـک کارشـناس معتقدم کـه باید 
اصـالح قیمت هـا انجـام شـود. اقتصـاد بـرق نیـاز 
بـه بازنگـرى دارد. عـالوه بـر مشـکالت اقتصـادى 
بـرق،  صنعـت  خصوصـى  بخـش  و  نیـرو  وزارت 
قیمت هـاى فعلـى فرهنـگ بى توجهـى به مصرف 

را دامـن مـى زند. 
افتـاد،  امسـال  کـه  اتفاقاتـى  از  یکـى  متاسـفانه 
مجانـى کـردن آب و برق مـدارس بود. ما سـال ها 
تـالش کردیـم که به مشـترکان آمـوزش مدیریت 
مصـرف بدهیـم امـا االن بـا مجانـى کـردن آب و 
تـر  سـخت  صحیـح  فرهنگسـازى  مـدارس  بـرق 
شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه قیمـت خاصیـت 

تفاوت قیمت 
تمام شده با 

قیمت فروش 
برق، اقتصاد این 
صنعت را دچار 

چالش كرده و اگر 
بخواهیم مشكالت 

را حل كنیم باید 
توجه ویژه ای به 
اصالح اقتصاد 

برق و نظام تعرفه 
گذاری شود
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بازدارندگـى مصـرف را دارد امـا فرهنـگ سـازى از آن هـم مهمتر 
اسـت  مـا مـردم مسـرفى هسـتیم و مى توانیـم در ایـن خصـوص 

بهتـر رفتـار کنیم.

فکـر مى کنید کـه قیمت چقـدر بر نحـوه مصرف ؟ 
دارد؟ تاثیر 

سـال 89 اولیـن سـال اجـراى قانـون هدفمنـدى یارانه هـا بـود 
و تاثیـر افزایـش تعرفه هـا را در سـال 90 مالحظـه کردیـم. بـه 
طـورى کـه رشـد مصـرف از 7 درصـد، منفـى شـد. ایـن تغییـر 
بیانگـر آن اسـت کـه وقتى بـرق از 17 تومان به 42 تومان رسـید، 
هرچنـد کـه مـردم یارانـه نقـدى مـى گرفتنـد و آن پـول هـم از 
درآمـد صنعـت بـرق پرداخت مى شـد؛ امـا عمال مدیریـت مصرف 
شـکل گرفـت و ماحصل آن هم رشـد منفى مصرف بـود. در مورد 

حامل هـاى دیگـر انـرژى هـم ایـن موضـوع دیـده مى شـد. 
امـا سـال بعـد بـه دلیـل تغییـر نـرخ ارز دوبـاره اثـر بازدارندگـى 
قیمت هـا از بیـن رفـت. ماننـد االن کـه بـرق در سـبد خانـوار جز 

سـاعت  بـراى 24  کـه  طـورى  بـه  هزینه هاسـت.  کمتریـن 
تامیـن بـرق مـا بـه انـدازه یـک باتـرى قلمـى هـم از 

مصـرف کننـدگان پـول نمـى گیریـم. اگر هـر باترى 
هـزار تومان باشـد در ماه 60 هزارتومـان هزینه براى 
خانـوار خواهـد داشـت؛ امـا میانگیـن 16 هزارتومان 
در مـاه پرداخـت مـى کننـد. ایـن درحالى اسـت که 
همـان خانواده هـا چنـد برابـر ایـن هزینـه را بـراى 

خدماتـى نظیـر تلفـن مى پردازنـد.
بنابرایـن یکـى از عوامـل بهینـه مصـرف 

آب 0.67  اسـت.  قیمـت  کـردن 
از  درصـد   1.1 بـرق  و  درصـد 
بـه  را  خانـوار  هزینـه  سـبد 
خـود اختصـاص مـى دهـد. در 
چنین شـرایطى مصـرف مدام 
رشـد مى کنـد و بـراى تامین 
تقاضـا هـر سـال وزارت نیرو 
بـا منابـع انـدك مالـى، باید 
بیشـترى  سـرمایه گذارى 
موضـوع  ایـن  دهـد.  انجـام 
بدهى هـا را افزایـش خواهد 
تولیدکننـدگان  بـه  و  داد 
آسـیب  هـم  کنونـى 

ند. مى رسـا

محاسباتى ؟  اخیرا 
که  شـده  انجـام 
بـا  مى دهـد  نشـان 
بـراى  تعرفـه  تغییـر 
بیـش  پرمصرف هـا 
صرفـه  درصـد   14 از 

جویـى حاصـل خواهـد 
شـد. در ایـن محاسـبات 

مصـرف  اسـتاندارد  میـزان 
اسـت؟ چقـدر 

مصـرف  الگـوى  دوره،  هـر  در  کیلـووات   200 حاضـر  حـال  در 
بـرق کشـور اسـت. البتـه بـه جـز مناطـق گرمسـیر کـه شـرایط 
فـرق مى کنـد. بـه طورمیانگیـن 70 تـا 80 درصـد مصـرف بـرق 
مشـترکان نرمـال اسـت امـا در تهـران تعـداد پـر مصرف هـا بـه 
خاطـر سـاختارهایى کـه وجـود دارد، بیشـتر اسـت. پیـش بینـى 
مصـرف  مى تـوان  پرمصرف هـا  تعرفـه  تغییـر  بـا  کـه  مى شـود 
را مدیریـت و بخشـى از ظرفیـت مـورد نیـاز بـراى سـال آتـى را 

داد. پوشـش 

درتغییـر ؟  را  ارز  نـرخ  افزایـش  نیـرو  وزارت  آیـا 
نظـر  در  خصوصـى  بخـش  فعالیت هـاى  هزینـه 

مى گیـرد؟ 
سیاسـت وزات نیـرو معامله برد-برد اسـت و جاى نگرانى نیسـت. 
بـراى مثـال مـا قـرارداد ارزى مسـتقیم نداریـم امـا مابـه ازاى 
ریالـى تجهیزاتـى کـه مصـرف مـى کنیـم از تغییـر نـرخ ارز تاثیر 
مى پذیریـم. االن قیمـت فلزهـاى رنگیـن نظیـر مـس و آلومینیوم 
و فـوالد افزایـش یافتـه و صنعت بـرق مصرف کننـده عمده 
ایـن تولیـدات اسـت.قطعا وقتى قیمت تمام شـده تغییر 
مـى کنـد روى فعالیت هـاى مـا هـم تاثیر مى گـذارد. 
نیـز  تولیدکننـدگان  و  پیمانـکاران  حاضـر  حـال  در 
ایـن مشـکل را دارنـد. امـا بـه دنبـال بـه روز کـردن 
بخـش  کـه  نمى دهیـم  اجـازه  و  هسـتیم  قیمت هـا 

خصوصـى از ایـن محـل آسـیب ببیند.

سـال ؟  کـه  مى کنیـد  فکـر 
آینـده در تهران خاموشـى ها 

شـد؟ خواهد  تکـرار 
ریـزى  برنامـه   98 سـال  بـراى 
کرده ایـم کـه از نیمه دوم امسـال 
ظرفیـت سـازى ها آغـاز شـود تـا 
بتوانیـم مصـرف را تامیـن کنیم.

بیش از 90 پروژه مشـخص شده 
مى کنیـم  بینـى  پیـش  و  اسـت 
کـه 800 میلیـارد تومـان هزینه 
مطالعـات  راسـتا  ایـن  در  دارد. 
هـم  برخـى  و  انجـام  قبـل  از 
وارد مرحلـه عملى شـده اسـت.  
امیدواریـم با ایـن تمهیداتى که 
در نظـر گرفته ایم، دیگر شـاهد 
خاموشـى نباشـیم. هرچند که 
نظیـر  مشـکالتى  خاطـر  بـه 
کارهـا  اسـت  ممکـن  تحریـم 
کنـد پیـش رود و یـا وقفـه اى 

رخ بدهـد.
البتـه مـا بـراى شـرایطى آماده 
مى شـویم کـه نیروگاه هـاى بـرق 
امـا  باشـند  خـارج  مـدار  از  آبـى 
امیدواریـم سـال آبـى 97-98 سـال 
پرآبـى باشـد و نیروگاه هـاى بـرق آبـى نیـز 

بـرق تولیـد کننـد.

سـاعت   24 بـراى کـه  طـورى  بـه  هزینه هاسـت.  کمتریـن 
تامیـن بـرق مـا بـه انـدازه یـک باتـرى قلمـى هـم از
مصـرف کننـدگان پـول نمـى گیریـم. اگر هـر باترى 
هـزار تومان باشـد در ماه 60 هزارتومـان هزینه براى
خانـوار خواهـد داشـت؛ امـا میانگیـن 16 هزارتومان

در مـاه پرداخـت مـى کننـد. ایـن درحالى اسـت که 
را بـراى هزینـه چنـد برابـر ایـن همـان خانواده هـا

خدماتـى نظیـر تلفـن مى پردازنـد.
بنابرایـن یکـى از عوامـل بهینـه مصـرف

آب 0.67 اسـت.  قیمـت  کـردن 
از درصـد  1.1 بـرق و  درصـد
بـه  را  خانـوار  هزینـه  سـبد 
خـود اختصـاص مـى دهـد. در 
چنین شـرایطى مصـرف مدام 
رشـد مى کنـد و بـراى تامین 
تقاضـا هـر سـال وزارت نیرو
بـا منابـع انـدك مالـى، باید
بیشـترى  سـرمایه گذارى 
موضـوع  ایـن  دهـد.  انجـام 
بدهى هـا را افزایـش خواهد 
تولیدکننـدگان  بـه  و  داد 
آسـیب  هـم  کنونـى 

ند. مى رسـا

محاسباتى  اخیرا 
که  شـده  انجـام 
بـا  مى دهـد  نشـان 
بـراى تعرفـه  تغییـر 
بیـش پرمصرف هـا 
صرفـه درصـد   14 از 

جویـى حاصـل خواهـد 
شـد. در ایـن محاسـبات 

مصـرف  اسـتاندارد  میـزان 
اسـت؟ چقـدر 

م م ى
و فـوالد افزایـش یافتـه و صنعت بـرق مصرف کننـده عمد
ایـن تولیـدات اسـت.قطعا وقتى قیمت تمام شـده تغییر
مـى کنـد روى فعالیت هـاى مـا هـم تاثیر مى گـذارد
نیـز تولیدکننـدگان  و  پیمانـکاران  حاضـر  حـال  در 
ایـن مشـکل را دارنـد. امـا بـه دنبـال بـه روز کـردن
بخـش کـه  نمى دهیـم  اجـازه  و  هسـتیم  قیمت هـا 

خصوصـى از ایـن محـل آسـیب ببیند.

سـال کـه  مى کنیـد  فکـر 
آینـده در تهران خاموشـى ه

شـد؟ خواهد  تکـرار 
ریـزى برنامـه  98 سـال بـراى 
کرده ایـم کـه از نیمه دوم امسـال
ظرفیـت سـازى ها آغـاز شـود تـ
بتوانیـم مصـرف را تامیـن کنیم
بیش از 90 پروژه مشـخص شد
مى کنیـم بینـى  پیـش  و  اسـت 
800 میلیـارد تومـان هزینه کـه
مطالعـات راسـتا  ایـن در  دارد. 
هـم برخـى  و  انجـام  قبـل  از 
وارد مرحلـه عملى شـده اسـت
امیدواریـم با ایـن تمهیداتى که
در نظـر گرفته ایم، دیگر شـاهد
خاموشـى نباشـیم. هرچند که
نظیـر مشـکالتى  خاطـر  بـه 
کارهـ اسـت  ممکـن  تحریـم 
کنـد پیـش رود و یـا وقفـه اى

رخ بدهـد.
البتـه مـا بـراى شـرایطى آماد
مى شـویم کـه نیروگاه هـاى بـرق
امـ باشـند  خـارج  مـدار  از  آبـى 
امیدواریـم سـال آبـى 97-98 سـال
پرآبـى باشـد و نیروگاه هـاى بـرق آبـى نیـز

بـرق تولیـد کننـد.
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آقـای مهندس هـر سـاله تـوان تولیـد نیروگاه های ؟ 
برق آبـی بـه دلیـل افـت بارندگی هـا کمتر می شـود 
رشـدی  نیـز  کشـور  بـرق  مصـرف  دیگـر  سـوی  از  و 
غیرمنطقـی دارد. طبیعتـا بخشـی از ایـن کمبـود تولید 
انـرژی بـا صرفه جویی جبـران خواهد شـد ولی قسـمت 
اعظـم آن بایسـتی توسـط بخش تولیـد جبران شـود. با 
توجـه به این شـرایط چـه تمهیداتـی در بخـش تولید به 
ویـژه بـرای حمایت از بخـش خصوصی در زمینه سـاخت 
و ادامـه فعالیـت مناسـب نیروگاه هـای موجـود خواهیـد 

؟ شت ا د

حمایـت از بخـش خصوصـی جـزو اولویت هـای اصلی شـرکت مادر 
تخصصـی تولیـد نیـروی برق حرارتی اسـت و ما برای گـذر از پیک 
سـال 98 درصددیـم تـا بتوانیـم به شـکل حداکثری از تـوان بخش 
خصوصـی اسـتفاده کنیـم. در حـال حاضـر نیـز همچـون گذشـته 
کـه بـرای احـداث نیروگاه هـای حرارتـی از بخـش خصوصی کمک 
گرفته ایـم و سـرمایه گذاری توسـط ایـن بخش بـا اسـتفاده از منابع 
صنـدوق توسـعه ملـی انجام شـده اسـت، درصددیم تا بـرای آینده 

نیـز برنامه خـود را بر روی این بخـش متمرکز کنیم.    
مـا امسـال مشـکالت زیادی بـرای تامیـن برق تابسـتان داشـته ایم 
و زمانـی کـه میـزان تولیـد انـرژی نیروگاه هـای برق آبی حـدود 50 

براسـاس بـرآورد صـورت گرفته نیاز مصرف سـال آینده کشـور 61 هزار مـگاوات خواهد بود که بـا تولید کنونی حدود هشـت هزار 
مـگاوات برای پیک تابسـتان سـال آینـده کمبود تولیـد خواهیم داشـت. طی برنامه ریـزی صورت گرفته سـه هزار مـگاوات از این 
کمبـود توسـط صرفه جویـی در مصـرف و پنج هـزار مگاوات باقـی مانده آن بـا احـداث نیروگاه های جدیـد جبران خواهد شـد که 
بخـش اعظمـی از ایـن نیروگاه هـا مربـوط به واحدهـای حرارتی اسـت. براسـاس اعالم معـاون برنامه ریزی شـرکت مـادر تخصصی 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتی ایـن مجموعه درصدد اسـت برای گـذر از پیک 98 پنج هـزار مگاوات نیـروگاه جدید را تا تیرماه سـال 
آینـده وارد مـدار کـرده و خاموشـی های سـال آینـده را به حداقل برسـاند کـه سـرمایه گذاری 60 درصـد از این نیروگاه ها توسـط 
بخـش خصوصـی صـورت خواهد گرفـت. حمیدرضا عظیمـی در گفت وگو بـا »نیرو و سـرمایه« ضمن تشـریح تهمیدات این شـرکت 
در بخـش تولیـد بـه ویـژه بـرای حمایت از بخـش خصوصـی در زمینه سـاخت و ادامه فعالیـت مناسـب نیروگاه های موجـود تاکید 
کـرده اسـت اگـر قیمت بـرق به همیـن روال باقی بمانـد طبیعتـا دیگر نمی توانیـم به سـراغ سـرمایه گذاری در بخـش نیروگاه های 
حرارتـی برویـم چـرا کـه با نوسـانات چندمـاه اخیـر بـازار ارز قیمـت کاال و تجهیزات بـرق دو تا سـه برابر شـده ولـی قیمت برق 

همچنـان ثابت باقی مانده اسـت.

معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در گفت و گو با نیرو و سرمایه:

 استفاده از بخش خصوصی 
برای گذر از پیک تابستان 98



گو
تو

گف

34
35

درصد نسـبت به سـال قبل کمتر شـده بود طبیعتا 
بیشـتر بـار تولید بـرق نیز بـه نیروگاه هـای حرارتی 
وارد شـد و مـا بـا علم بـه همین موضوع برای سـال 
آینـده هـم برنامـه ریزی هـای الزم را انجـام داده ایم 
مواجـه  بخـش  ایـن  در  بـا مشـکالت کمتـری  تـا 
شـویم. برایـن اسـاس پیش بینـی مـا این اسـت که 
بـرای سـال آینـده پیـک مصـرف بـرق بـه 61 هزار 
مـگاوات خواهـد رسـید بنابرایـن درصددیـم بـرای 
گـذر از پیک 98، پنـج هزار مگاوات نیـروگاه جدید 
وارد مـدار کنیـم کـه سـرمایه گذاری 60 درصـد از 
ایـن نیروگاه هـا توسـط بخـش خصوصـی صـورت 

گرفت. خواهـد 
برایـن اسـاس برنامـه خـود را از ابتـدای مردادمـاه 
آغـاز کرده ایـم و تـا پایـان هفتـه دولت سـال جاری 
دو واحـد نیروگاهـی در ماکـو بـه ظرفیـت متوسـط 
37 مـگاوات، واحـد بخـش گاز نیـروگاه کاسـپین 
مازنـدران بـه ظرفیـت 307 مـگاوات و همچنیـن 
بـه  پرنـد  ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه  بخـار  بخـش 
ظرفیـت 160 مگاوات به بهره برداری رسـیده اسـت 
کـه درصددیـم تـا تیرماه سـال آینـده بتوانیـم پنج 
هـزار مـگاوات نیـروگاه جدیـد را وارد مـدار کنیم و 
خاموشـی های سـال آینـده را به حداقل برسـانیم.  

اجـرای ایـن اقدامـات برنامـه اصلـی شـرکت مـادر 
و  اسـت  حرارتـی  بـرق  نیـروی  تولیـد  تخصصـی 
بـرای تحقـق آن نیازمنـد پیـش نیازهـای متعددی 
هسـتیم. بایسـتی بـه شـکل پررنگ تـری در تـالش 
بـرای تامیـن منابـع مالی باشـیم و منابـع حاصل از 
فـروش بـرق را می بایسـت هم در بحث توسـعه پنج 
هـزار مـگاوات یـاد شـده و نیـز نگهـداری وضعیـت 

موجـود نیروگاه هـای خـود بـه کار بگیریـم. 
در سـال جـاری ضریب آمادگـی نیروگاه هـا بیش از 
98 تـا 99 درصـد بـوده اسـت و اغلـب نیروگاه ها با 
آمادگـی کامـل بـه ارائه خدمـات در پیک تابسـتان 
سـال جـاری پرداخته انـد بنابراین برای سـال آینده 
نیـز بایـد آمادگـی کاملـی در ایـن بخـش داشـته 
باشـیم. مسـئله مهـم در ایـن بیـن داشـتن منابـع 
مالی الزم اسـت و بـرای این آمادگـی برنامه مدونی 
را بـه وزارت نیـرو ارائـه کرده ایـم کـه وزارتخانه نیز 
برنامـه را در مجلـس و دولـت ارائـه کـرده اسـت تا 
براسـاس آن بتوانیـم منابـع مالـی حاصـل از فروش 
بـرق را جـذب کـرده و در بخش توسـعه و نگهداری 

کنیم.  هزینـه 
بـرای  را  بلندمدتـی  برنامـه  بیـن  ایـن  در  ولـی 
و  گرفته ایـم  نظـر  در  1399تـا1400  سـال های 
بایـد منابـع الزم را بـرای آن مقطـع زمانـی تهیـه 
کنیـم. تامیـن قطعات یدکـی جـزو اولویت های این 
مجموعـه اسـت و می بایسـت ایـن مهـم را انجـام 
داده و منابـع ارزی الزم را بـرای ایـن بخـش در نظر 
بگیریـم. مسـئله مهـم دیگری کـه باید مـورد توجه 
قـرار بگیـرد تامیـن سـهم 15 درصـد قراردادهـای 

فاینانـس ماسـت کـه بـا اسـتفاده از منابـع مالـی 
خارجـی بـرای پیـک سـال های98،99و نیـز سـال 
ایـن  بایسـتی  و  گرفته ایـم  نظـر  در  را  آن   1400
منابـع تامیـن شـود. نباید از ایـن نکته مهـم غافل 
شـویم کـه اتـکای بـه منابـع صنعـت بـرق و منابع 
حاصـل از فـروش بـرق بـه تنهایـی کافـی نیسـت 
و بـرای تامیـن ایـن منابـع قطعـا بایـد دولـت بـه 
مـا کمـک کنـد و در قوانیـن بودجـه سـنواتی این 

شـود. دیده  مسـائل 
تهاتـر بدهی هـای ایـن شـرکت بـا تولیدکننـدگان 
و  بـرق مطمئـن  تامیـن  بـرای  موثـری  بـرق گام 
اسـت. چـرا کـه  پایـدار طـی سـال های پیـش رو 
سـرمایه گذاران بخشـی از پروژه های فعـال فعلی ما 
از محـل خـود همـان نیـروگاه  و یا سـایر نیروگاه ها 
درخواسـتی  اسـاس  برایـن  کـه  دارنـد  مطالباتـی 
از مجموعـه داشـته اند تـا بـا پرداخـت بخشـی از 
در  توسـعه ای  پروژه هـای  بتواننـد  مطالباتشـان 
همـان نیـروگاه را ادامـه بدهند و بـرای تامین برق 
مطمئـن و پایـدار به صنعـت کمک شـایانی کنند. 
بنابرایـن این مسـئله را پیگیـری خواهیم کرد و در 
برنامـه سـال آینده شـرکت نیز قـرار گرفته اسـت.

در زمینـه خریـد تضمینـی بـرق آیـا بـا ؟ 
همچنـان  موجـود  بدهی هـای  وجـود 
بـرای  خصوصـی  بخـش  سـوی  از  اسـتقبال 
دارد؟ وجـود  جدیـد  نیروگاه هـای  احـداث 

در بنـد ت مـاده 48 قانـون برنامـه ششـم توسـعه 
ایـن پتانسـیل دیـده شـده اسـت و هـم اکنـون بـا 
همـکاری وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجـه 
در حـال تدوین دسـتورالعمل های خریـد تضمینی 
بـرق هسـتیم. اهمیـت خریـد تضمینی بـرق برای 
ایـن صنعـت بسـیار باالسـت و در طـی چند سـال 
اخیـر بیـش از 12 هـزار مـگاوات نیـروگاه جدید از 
طریـق خریـد تضمینی برق وارد مدار شـده اسـت 
ولـی چالـش اصلـی ایـن بخـش منابعـی اسـت که 
بایـد بـرای بازپرداخـت ایـن موضوعـات اختصاص 
پیـدا کنـد. مـا بـرای خریـد تضمینـی بـرق بایـد 
بتوانیـم قیمـت رقابتـی و قیمتـی فراتـر از بـازار 
و عرضـه بـرق در بـورس انـرژی ارائـه بدهیـم و از 
سـرمایه گذارخریداری کنیـم. بنابرایـن منابـع ایـن 
اختـالف قیمـت بایسـتی تامیـن شـود کـه در این 
راسـتا پیشـنهادات مختلفـی بـه سـازمان برنامه و 
بودجـه و دولـت ارائه شـده اسـت تا خـط اعتباری 
مشـخصی در قوانیـن بودجـه سـنواتی بـرای ایـن 
موضـوع اختصـاص داده شـود تـا بتوانیـم تعهدات 

خـود را بـه خصوصـی پرداخـت کنیم. 
مـا تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه بیـش از 20 
هـزار میلیـارد تومـان تعهـد خریـد تضمینـی برق 
داریـم ولـی شـرکت تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی 
در سـال جـاری تنهـا 50 میلیـارد تومـان منابـع 

اغلب نیروگاه ها 
با آمادگی کامل 

به ارائه خدمات در 
پیک تابستان سال 
جاری پرداخته اند 

بنابراین برای سال 
آینده نیز باید 

آمادگی کاملی در 
این بخش داشته 

باشیم
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عمومی داشـته اسـت در ایـن بیـن وضعیـت منابع حاصـل از فروش 
بـرق بـه مشـترکان نیز مشـخص اسـت از طرفی فاصلـه بین قیمت 
تکلیفـی و هزینـه تمـام شـده نیـز زیـاد اسـت و بایـد ایـن فاصلـه 
کمتـر و کمتـر شـود کـه امیدواریم این اتفـاق بیفتد چـرا که کمتر 
شـدن فاصلـه بیـن قیمت تکلیفـی و قیمت تمـام شـده، ایجاد یک 
ردیـف مسـتقل در قوانین بودجه سـنواتی، اسـتفاده از ظرفیت های 
موجـود در قانون هـای برنامـه و در قانـون بودجـه سـنواتی بـرای 
تهاتـر بدهی هـای صنعـت برق جـزو راهکارهـای تامیـن منابع الزم 

بـرای خریـد تضمینـی برق اسـت.
امسـال در تبصـره پنـج قانـون بودجه یـک ظرفیت  ایجاد شـد ولی 
بخـش خصوصـی کـه منابع خـود را از طریـق صندوق توسـعه ملی 
و بانک هـای عامـل دریافـت کـرده بدهی هـای زیادی به ایـن مراکز 
دارد و متاسـفانه در آیین نامـه اجرایـی ایـن تبصره چنیـن ظرفیتی 
ایجـاد نشـده اسـت که بتواننـد بدهی های شـرکت بـرق حرارتی به 
تولیدکننـدگان بـرق را بـا بدهی هـای آنـان به صندوق توسـعه ملی 
تهاتـر کننـد. بـا بانک هـا بخشـی از ایـن بدهی هـا قابل تهاتر اسـت 
ولـی تمـام بدهی هـای آنان را شـامل نمی شـود و قسـمت اعظمی از 
آن را بـه صنـدوق توسـعه ملـی بدهـی دارنـد کـه ایـن مسـائل را 
نیـز منعکـس کرده ایـم و امیدواریـم اتفاقـات خوبـی در ایـن زمینه 
بیفتـد تـا مـا بتوانیم زمینـه جذب سـرمایه گذاری را بیـش از پیش 

داشـته باشیم.
ولـی  اسـت  سـرمایه گذاری  خواهـان  اکنـون  هـم  سـرمایه گذار 
تغییـرات چندمـاه اخیـر بـازار ارز تغییرات بسـیار زیـادی را بر روی 
احـداث نیروگاه هـا و خریـد قطعـات گذاشـته اسـت و اگـر قیمـت 
بـرق بـه همیـن روال باقـی بمانـد طبیعتـا دیگـر نمی توانیـم بـه 
سـراغ سـرمایه گذاری در بخـش نیروگاه هـای حرارتـی برویـم چـرا 
کـه قیمـت کاال و تجهیـزات بـرق دو تا سـه برابر شـده ولـی قیمت 

بـرق همچنـان ثابـت باقـی مانده اسـت.
اگـر بخواهیـم بـا همیـن شـرایط قیمـت فعلـی ارز کـه تجهیـزات 
صنعـت بـرق هـم در گـروه تجهیـزات اساسـی کشـور قـرار نگرفته 
اسـت بـه پیـش برویـم مسـلما قیمت  هـای خریـد تضمینـی بـرق 
حداقـل دو تـا 2.5 برابر خواهد شـد. از طرفی تغییـری برای قیمت 
تکلیفـی هـم صـورت نگرفتـه اسـت و اگـر با همیـن روند بـه پیش 
برویـم بنابرایـن فاصلـه زیادی بین ایـن دو ایجاد می شـود که باعث 
خواهد شـد نـه سـرمایه گذار بخواهـد در این بخش سـرمایه گذاری 
کنـد و هـم مـا نتوانیم بخـش توسـعه را به خوبـی مدیریـت کنیم.

ایـن مسـائل در دولـت و مجلـس منعکـس شـده اسـت و جلسـات 
متعـددی نیـز برگـزار شـده اسـت تـا راهکارهـای مناسـب را برای 
بـرون از این مسـائل و مشـکالت پیـدا کنیم و اقـدام الزم را در این 

زمینـه اتخـاذ کنیم.

در ایـن بیـن بـرای افزایـش راندمـان نیروگاه هـای ؟ 
حرارتـی چـه تمهیداتی در نظر گرفته شـده اسـت؟

ایـن برنامه از سـالیان قبل شـروع شـده اسـت که یـک بخش اصلی 
ایـن کار احـداث بخـش بخـار نیروگاه هـای گازی موجـود اسـت. ما 
بیـش از هفـت هـزار و 500 مـگاوات در بخـش خصوصـی و دولتی 
نیروگاه هایـی داریـم کـه سـاالنه بیـش از 11 میلیـارد مترمکعـب 

بـرای کشـور صرفه جویـی سـوخت می کنند.
در برنامـه ششـم توسـعه بایـد بـه راندمـان 40 تـا 41 درصـدی 
برسـیم. هـم اکنـون کـه ایـن رقـم بـه حـدود 38 درصـد رسـیده 

اسـت، بایـد بـرای تحقـق ایـن رقـم خیـز برداریـم که ایـن حرکت 
آغـاز شـده ولـی عملیاتـی شـدن آن نیـاز بـه عزمی جـدی دارد.  

براسـاس  درنیروگاه هـا،  شـده  صرفه جویـی  سـوخت  بحـث  در 
کرده ایـم  مبادلـه  سـرمایه گذران  بـا  درقراردادهـا  مکانیزمی کـه 
مکانیـزم  بـود،  آمـده   93 92  و  سـال  بودجـه  قانـون  در  و 
 مشـخصی تعریـف شـده کـه تـا االن نتوانسـته ایم ایـن موضـوع را 

عملیاتی کنیم. 
در مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد نیـز پرداخـت مابه التفـاوت 
بخـار  بخـش  سـرمایه گذاران  بـه  شـده  صرفه جویـی  سـوخت 
هـم  روش  ایـن  از  و  اسـت  آمـده  ترکیبـی  سـیکل  نیروگاه هـای 
پیگیری هـای مختلفـی انجـام داده ایم، مصوبه شـورای عالـی انرژی 
را گرفته ایـم ولـی تاکنـون ایـن موضـوع هم علمیاتی نشـده اسـت. 
بـرای سـال جاری درخواسـت کـرده بودیم بالـغ بـر 1024 میلیارد 
تومـان منابـع الزم بـرای ایـن بخـش در نظـر بگیرند، ردیـف اعتبار 
مرتبـط آن را هم از سـال گذشـته در قانون بودجه بـا همکاری های 
سـازمان برنامـه و مجلس تعیین کـرده بودیم ولی متاسـفانه تنها 6 

میلیـارد تومـان منابـع بـرای ایـن بخـش در نظـر گرفتند. 
هم اکنـون در نیـروگاه پرنـد کـه به بهره بـرداری رسـیده و یا بخش 
بخـار نیـروگاه جهـرم نیـز که به افتتـاح رسـیده باید منابـع الزم را 
بـه سـرمایه گذاران آنان پرداخـت کنیم. واحدهـای دیگری همچون 
نیـروگاه کاشـان هـم تا پایان سـال عملیاتـی خواهد شـد و طبیعتا 
بـرای ایـن مجموعـه نیـز بـا چنین مسـئله ای روبـه رو خواهیم شـد 
ولـی متاسـفانه همکاری هـای الزم در ایـن بخـش صـورت نگرفتـه 
اسـت و اگـر ایـن رونـد ادامه پیـدا کند با مشـکالتی بـرای افزایش 

راندمـان مواجه خواهیم شـد.
احـداث  بحـث  نیروگاه هـا  راندمـان  افزایـش  بـرای  طرفـی  از 
 F کالس  نسـل  بـاال  راندمـان  ترکیبـی  سـیکل  نیروگاه هـای 
نیروگاه هـا را در دسـتور کار قـرار داده ایـم و یـک قـرارداد پنج هزار 
مگاواتـی نیـز بـرای توسـعه چنیـن نیروگاه هـای منعقـد کرده ایـم 
کـه نخسـتین واحـد گازی ایـن قـرارداد در نیـروگاه هنگام اسـتان 
هرمـزگان بـه ظرفیـت 307 بـرای پیک تابسـتان سـال آینـده وارد 

مـدار خواهـد شـد.
بـه هـر حـال امیدواریم بـا افـزودن بخش بخـار نیروگاه هـای گازی 
و احـداث نیروگاه هـای کالس F بتوانیـم برنامه ای کـه برای افزایش 
راندمـان نیروگاه هـای کشـور در نظـر گرفته ایـم را تـا پایـان برنامه 

ششـم توسـعه محقق کنیم.

آیـا با وجود مشـکالت تحریم هـا امکان تامین سـرمایه ؟ 
خارجـی بـرای طرح ها وجـود دارد؟ در غیـر این صورت 

چـه محدودیت هـای برای مـا پیش خواهـد آمد؟
در حـوزه بخـش خصوصـی اغلـب شـرکت ها بـا اسـتفاده از منابـع 
صنـدوق توسـعه منابـع پروژه هـای خـود را تامیـن می کننـد. ولـی 
در زمینـه پروژه هـای کـه بـه صـورت فاینانـس فعالیـت خـود را 
آغـاز کرده انـد، برخـی از کشـورها پیـرو اتفاقـات اخیر امـکان ادامه 
همـکاری را نداشـته اند ولـی مـا در حـال اسـتفاده از از مسـیرهای 
دیگـر خـط اعتبـاری هسـتیم که بـا این وجود قـدری رونـد تامین 
منابـع مالـی طوالنی تـر می شـود. هـم اکنون نیـروگاه هـزار و 400 
مگاواتـی سـیریک هرمـزگان با اسـتفاده از خط اعتباری روسـیه در 
حـال سـاخت اسـت و فعالیت هـای آن شـروع شـده اسـت و فعـال 

مشـکل خاصـی در ایـن حـوزه نداریم.
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در ؟  خاموشـی  سـابقه 
سـال ها  بـه  تابسـتان 
قبـل بـاز می گـردد امـا امسـال 
خاموشـی های گسـترده دوبـاره 
بازگشـت. افزایـش مصرف علت 
یـا  بـود  وضعیـت  ایـن  اصلـی 

بـرق؟ تولیـد  کاهـش 
گرمای تابستان امسال کم سابقه و طوالنی 
بود. هر سـال تابستان بخاطر شـرایط آب و 
هوایـی کشـور ما گرمـا را تجربـه می کند و 
گرمـا در هفته هـا و روزهای خاصی بیشـتر 
بـود اما امسـال بـا اینکه گرما دیرتر شـروع 
هـوای  خـرداد  اواخـر  تـا  تقریبـا  و  شـد 
گرمی نداشـتیم اما از تیرماه گرمای شـدید 
و مانـدگار داشـتیم، ایـن ماندگار بسـیار در 

مصـرف بـرق تاثیـر گـذار بـود بنابرایـن ادامـه گرمـا بـه پیـش بینی های 
مصـرف لطمه زد و تمهیدات این وزارتخانه نتوانسـت مشـکل را حل کند 

و این شـرایط ناخواسـته بود. 

ولـی دولت بـرای کنترل مصـرف تمهیداتـی مثل جلو ؟ 
بردن سـاعت کار ادارات و افزایش درجه دسـتگاه های 
سرمایشـی را بکار گرفـت. این تمهیدات چقـدر در کاهش 

مصرف موثـر بود ؟ 
علـی رغـم شـعارهای فراوانی که داده می شـود و تاکید بـر صرفه جویی، 
ادارات دولتـی و نهادهای عمومی برنامه ایی بـرای صرفه جویی ندارند در 
بیشـتر ادارات بانک هـاو ..درجه دمـای کولر روی 16 یا 17 تنظیم شـده 
در حالـی کـه دمـای رفـاه 24 درجه اسـت. امـا به جـرات می گویم هیچ 
دسـتگاهی این دمـا را رعایت نمی کند. مـردم را نمی توانیم مجبور کنیم 
امـا ادارات را می تـوان ملـزم بـه رعایت مصـرف کرد. یکـی از راهکارهای 
صورت گرفته در کشـور جابه جایی سـاعت کاری ادارات اسـت که نقش 
زیـادی در صرفه جویـی انـرژی دارد. براسـاس این تصمیم، به شـهرهایی 

که دمای آن ها بیشـتر از 45 درجه اسـت، 
اجـازه داده شـد سـاعت کاری خـود را بـه 
6:30 تـا 13:30 تغییر دهند. تصمیمی که 
براسـاس آن بـه گفته معاون وزیـر نیرو در 
امـور بـرق و انـرژی، شـاهد صرفه جویـی 
2000 مگاواتـی در پیک مصـرف بوده ایم. 
علت اصلی مشـکالت کمبـود انرژی عالوه 
بـر کاهش نزوالت آسـمانی، تغییـرات آب 

و هوایی در کشـور است.
بیشـتر از هفـت سـال اسـت قانونـی برای 
مقابلـه بـا مشـکالت مصـرف انـرژی وضع 
شـده، امـا مشـکالت موجـود در کشـور 
بـه  نتوانسـته ایم  هنـوز  می دهـد،  نشـان 
معنـای واقعـی اصـالح الگـوی مصـرف را 
تجربه کنیم. بیشـتر از20 سـال اسـت که 
بـه دولت هـای مختلف بـرای کنترل مصرف انـرژی تذکر داده می شـود. 
با وجود تمام هشـدارها به نظر می رسـد بسـیاری از مسـئولین اعتقادی 
بـه اصـالح الگـوی مصـرف ندارنـد. اگر اسـم اقتصـاد مقاومتـی را یدک 
می کشـیم، باید به راهکارهای آن هم توجه داشـته باشـیم. این مشـکل 
در تمـام دنیـا وجـود دارد، اما بـرای آن راهکارهایی دارنـد. از طرف دیگر 
مصـرف دسـتگاه هایی خنـک کننده که انـرژی زیادی مصـرف می کنند 
در سـال های اخیـر رواج یافتـه اسـت. افزایـش اسـتفاده کننـدگان از 
کولرهـای گازی بزرگ تریـن ضربـه را به صنعت بـرق زد. در برخی نقاط 
گـرم کشـور بـه دلیـل پاییـن بـودن حامل هـای انـرژی بخصـوص برق، 
مـردم هنـوز هـم از کولرهای گازی اسـتفاده می کنند که مصرف بسـیار 

زیادی دارد. 

گرما چه میزان بر افزایش مصرف تاثیر دارد؟؟ 
بـه ازای افزایـش هـر یـک درجه دمـا، مصـرف بـرق کل ایران 
1500 مـگاوات افزایـش پیـدا می کنـد. تابسـتان دو سـال پیـش رکورد 

هـر سـال با گرم شـدن هـوا و افزایش بـار مصرف خاموشـی های برنامـه ریزی نشـده ای در کشـور اتفاق می افتد اما امسـال خاموشـی ها 
طوالنـی تـر بـود و اغلـب هم بـا برنامـه ریزی اتفـاق افتـاد. به همیـن خاطر هـم زندگی خیلی هـا را با مشـکل روبـرو کرد و دردسـرهای 
خاموشـی دامـن شـهروندان را گرفت. گرمای شـدید و ماندگار در شـب، کاهـش بارش در سـال آبـی 97-96 و بویژه در پاییز و زمسـتان، 
کاهـش تولیـد بـرق از نیروگاه هـای بـرق آبـی عوامـل اصلـی خاموشـی های مکرر عنـوان می شـود. اما کمبـود تولیـد برق در سـال های 
اخیـر از نظـر کارشناسـان عامـل مهمتـری بوده اسـت. به هر حال امسـال مصرف بـرق به پیک بیـش از 57 هـزار مگاوات رسـید که خود 
رکـوردی بـی سـابقه در مصرف بود. دولـت تمهیداتی ماننـد جلو بردن شـروع سـاعت کار ادرات و یـا خاموش کردن دسـتگاههای خنک 
کننـده از سـاعت 14  را بـکار بـرد تا بتوانـد با مدیریت مصرف از طوالنی شـدن زمان خاموشـی کـم کند. همچنیـن واردات روزانـه برق از 
کشـورهای همسـایه شـمالی برای تامیـن نیـاز دوره اوج مصرف انجام شـد. اما بـا نگاهی به سـبد تامین برق کشـور می تـوان دریافت که 
تقریبـا یـک هشـتم تولید بـرق ایـران در پیک بـار از محل نیروگاه هـای برق آبی اسـت. گفته می شـود که کمبـود آب و بارش هـای اندک 
چنـد سـال اخیـر و در پـی آن کاهـش عمق آب های پشـت سـدهای کشـور باعث شـده که با دسـت کم پنـج هزار مـگاوات کمبـود برق 
در پیـک روبـه رو باشـیم. از نگاه کارشناسـان، وابسـتگی بـه این نیروگاه ها برای کشـوری بـا موقعیت ایـران، به خصوص در آغاز تابسـتان، 
می توانـد زنـگ خطـری برای خاموشـی ها باشـد. از این رو باید سیاسـت گـذاری در این بخـش تغییر کند و به سـمت ایجـاد نیروگاه هایی 
مطمئـن تـر با شـرایط جغرافیایی ایران نظیر سـیکل ترکیبی سـوق داده شـود. حسـن مـرادی کارشـناس انـرژی در گفت و گو بـا »نیرو و 

سـرمایه« بـه پرسـش هایی درباره مشـکالت تولیـد برق و علـت افزایش خاموشـی ها و تـداوم آن پاسـخ می دهد.

یک کارشناس انرژی در گفت و گو با »نیرو و سرمایه« بررسی کرد:

لزوم تغییر در سهم نیروگاه ها در سبد تامین برق کشور
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مصـرف بـرق در تاریـخ کشـور در چنـد هفتـه متوالـی 
شکسـته شـد و مصـرف بـرق از مـرز 51 هـزار مـگاوات 
در سـاعت گذشـت )50235 مـگاوات(. عـالوه بـر ایـن، 
سـاعت اوج مصرف برق از سـال 90 تاکنون تغییر کرده 
و از سـاعت های شـب به روز جابجا شـده اسـت. امسـال 
مصـرف بـرق از 57 هـزار مگاوات گذشـت. شـما میزان 
مصـرف را مقایسـه کنیـد. ایـن موضـوع نشـان دهنـده 
رشـد مصـرف در نتیجـه افزایش دما و تعداد مشـترکان 
اسـت. البته افزایش سـطح رفـاه و اسـتفاده از کولرهای 

گازی نیـز در ایـن زمینـه بـی تاثیر نبوده اسـت.

بـه نظرتـان واقعـا صـادرات در کمبود ؟ 
بـرق مقصـر بود؟

اشـکاالت بسـیاری در مصـرف انـرژی داریم که سـبب 
شـده عـالوه بر بـه وجود آمـدن قطعـی در ایـن حوزه، 
این شـائبه در کشـور به وجود بیاید کـه دلیل اصلی آن 
صـادرات بی رویـه بـرق اسـت. در صورتـی کـه این طور 

نیست.

کشـور ما همیشـه کم بـارش بـوده. آیا ؟ 
سیاسـت اسـتفاده از نیروگاه هـای برق 

آبـی کار درسـتی بود؟
طوالنـی شـدن دوره گرمـا و کاهش بارش در زمسـتان 
2 دلیـل اصلـی کاهـش تولیـد بـرق در سـال های اخیر 
اسـت. امـا اتکا بـه نیروگاه هـای برق آبـی نیازمند بارش 
قابل توجه برف در زمسـتان اسـت تا منجر به پر شـدن 
سـد ها شـود. امـا در ایـران کاهـش بـارش نیروگاه های 
بـرق آبـی را تحت فشـار قـرار می دهـد و تولید بـرق از 
ایـن نیروگاه هـا هر سـال کمتر می شـود. همانطـور که 
می بینیـم در اثـر کاهـش بـارش، نیروگاه هـای برق آبی 
اُفـت تولیـد پیـدا کرده انـد. عالوه بـر آن در گذشـته ای 
نـه چنـدان دور، در تابسـتان ها برخـی اسـتان ها ماننـد 
مازنـدران، گیـالن یـا خراسـان شـمالی هوایـی خنـک 
داشـتند، امـا اکنون تمام کشـور بـا افزایش دمـا روبه رو 
شـده و نمی تـوان از مـردم توقع داشـت در زمـان گرما 
از وسـایل سرمایشـی اسـتفاده نکننـد. بـه همین دلیل 
مشـکالت این حوزه نیز بیشـتر شده اسـت. یعنی گرما 
در کشـور فراگیر و گسـترده شـده و تقریبا تمام شهرها 
ایـن گرمـا را در تابسـتان تجربـه کردند. از ایـن رو برای 
کاهـش خاموشـی ها نبایـد بـه نیروگاه هـای بـرق آبـی 

متکـی بـود و سیاسـت گذاری هـا باید تغییـر کند.

آیـا دولـت بـرای جلوگیـری از بوجـود ؟ 
آمـدن شـرایط مشـابه برای سـال های 

آینـده برنامه ایـی دارد؟
برای سـال آینـده دولت بایـد برنامه و تهمهیـدات ویژه 
ایـی بیاندیشـد و اجـازه ندهـد کـه دوبـار مجبـور بـه 
تحمـل خاموشـی شـویم. خاموشـی ها خسـارت زیادی 
بـه کل اقتصـاد و کسـب و کار مـردم می زنـد. از طرفی 
اگـر صـادرات بـه کشـورهای دیگـر داریم نمی تـوان در 

اوج گرما صادرات را قطع کنیم و مشـکل آن کشـورها 
را نیـز چنـد برابـر کنیـم صـادرات در تابسـتان نبایـد 
دچـار وقفـه شـود. وزارت نیرو برنامه ریـزی بلند مدت 
و کارایـی را بایـد اجـرا کنـد. دولـت بایـد دسـت بکار 
شـود و در دو سـال آینده تعداد نیروگاه های حرارتی و 
سـیکل ترکیبی را کـه با گاز و بخـار فعالیت می کنند، 
افزایـش دهـد و اجـازه بدهد تولید برق بـه معنای امن 
داشـته باشـیم. تـا هـم در صـادرات موفق باشـیم هم 

دغدغـه ایی بـرای تامین برق نداشـته باشـیم.

چـرا ؟  داریـم  آبـی  کـم  کشـور  وقتـی 
جملـه  از  تجدید پذیـر  انرژی هـای  از 
بـرق  تولیـد  بـرای  خورشـیدی  نیروگاه هـای 

نمی کنیـم؟  اسـتفاده 
در تولیـد انـرژی از نیروگاه هـای تجدیدپذیـر مشـکل 
کننده هـای  تولیـد  مثـال  بـرای  داریـم.  جـدی 
نیروگاه هـای خورشـیدی مشـکل توزیـع تولیـدات را 
دارنـد. چـون برق تولید شـده از ایـن نیروگاه ها بخاطر 
قیمـت بـاال خریدار نـدارد. بهـای فروش هـر کیلووات 
بـرق هزینـه تولیـد آن را جبـران نمی کنـد. از ایـن 
رو، فعالیـت در صنعـت بـرق، بـرای بخـش خصوصـی 
سـودآور نیسـت. در واقـع، دولـت بـا پرداخـت یارانـه، 
ایـن تفـاوت قیمت را جبـران می کند. همیـن موضوع 
انتقـاد برخـی از کارشناسـان را در پـی داشـته اسـت.

وزارت نیـرو می گویـد نمی توانیـم بـرق خورشـیدی یا 
بـرق انرژی هـای تجدید پذیـر را با قیمت گـران بخریم 
و در شـبکه بـا قیمـت خیلـی کمتـر توزیع کنیـم این 
مشـکلی اسـت کـه در تولیـد و توزیـع بـرق دوگانگی 
ایجـاد کـرده اسـت. نمی توانیم بـرق را گـران بخریم و 
ارزان بـه مـردم بدهیـم. باید راهـکاری در نظـر بگیرم 
کـه هـم بخـش خصوصـی ترغیـب بـه تولیـد شـود و 
خسـارت نبینـد و منافـع اش حفـظ شـود و هـم برق 
شـبکه تامیـن شـود و مجبور نباشـیم قیمت هـا را باال 
ببریـم. عالوه بـر اینهـا سـرمایه گذاری الزم در صنعت 
بـرق نیز صـورت نمی گیرد.برای تامین نیازهای کشـور 
به برق به میلیاردها دالر سـرمایه نیاز اسـت. بودجه ای 
کـه عمال بـرای وزارت نیرو پیش بینی شـده نمی تواند 
بـه نیازهای بـرای تامین برق پاسـخ دهـد. دولت برای 
حـل معضـل قطـع بـرق نیـاز بـه سـرمایه گذاری ای 
بالـغ بـر 4 میلیـارد یـورو دارد. نیروگاه هـای بـرق آبی 
بـا ظرفیتـی حـدود 50 درصـد کار می کننـد. ذخایـر 
مفیـد سـدهای کارون در سـال جاری بـه نصف میزان 
سـال گذشـته رسـیده اسـت. پدیده ای کـه در کاهش 
ظرفیـت تولید برق این سـدها موثر واقع شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر، وزارت نیرو سال هاسـت که بدهی های 
خـود را بـه بخـش خصوصـی پرداخـت نکـرده اسـت. 
دولـت در سـال 94 بـرای پشـتیبانی از صنعـت بـرق 
قانونـی تصویب کـرد. بر اسـاس آن قانـون وزارت نیرو 
می بایسـت بدهی هـای خـود را بـه بخـش خصوصـی 

بپـردازد؛ قانونـی که اجرا نشـد.

اتکا به نیروگاه های 
برق آبی نیازمند 

بارش قابل توجه 
برف در زمستان 
است تا منجر به 
پر شدن سد ها 

شود. اما در ایران 
کاهش بارش 

نیروگاه های برق 
آبی را تحت فشار 

قرار می دهد و 
تولید برق از این 

نیروگاه ها هر سال 
کمتر می شود
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چالـش تولید کافی برق در سـال جـاری، همه 
بخش های کشـور، بـه خصوص تولیـد را تحت 
تاثیـر قـرار داده و قطعـا یکـی از راهکار هـای 
مهـم بـرای مقابلـه بـا ایـن چالـش، کنتـرل 
مصـرف بخـش خانگـی اسـت. اما سـوال مهم 
ایـن اسـت کـه آیـا همـه مشـترکان خانگی را 
پرمصرف هـا تشـکیل می دهنـد یا تنها بخشـی 
از جامعـه پرمصـرف بـوده و بـا مصـارف بـی

 رویـه چالش سـاز می شـوند؟ همایـون حائری، 
بـه  نیـرو،  انـرژی وزیـر  و  بـرق  امـور  معـاون 
تازگـی بـه این پرسـش مهـم این گونه پاسـخ 
داد: »90 درصـد مشـترکین بـرق کشـور، زیر 
کـه  زمانـی  و  می کننـد  مصـرف  بـرق  الگـو، 

تعرفه هـا اصـالح شـود 10 درصـد باقـی مانده 
نیـز در سـطح کشـور، بایـد قیمـت حقیقـی 
بـرق را بپردازنـد«. بـه همیـن دلیـل بـه نظـر 
می  رسـد ایـن وزارتخانـه عـزم جـدی دارد تـا 
قیمـت بـرق مشـترکان پرمصـرف خانگـی را 
واقعـی سـازد. امـا بـه راسـتی ایـن امـر تحقق 

پیـدا می کنـد؟
افزایـش ۲4 درصـدی قیمت بـرق به نفع 

ف ها مصر پر
در اسـفندماه سـال 1392 وزارت نیرو توانست 
مجـوز 24 درصـدی افزایـش قیمت بـرق را از 
هیـات دولـت دریافـت کنـد. ایـن وزارتخانـه 
پـس از دریافـت مجـوز، چنـد سـناریو را برای 

داشـت.  رو  پیـش  در  بـرق  بهـای  افزایـش 
سـاده  تریـن راه ممکـن ایـن بـود کـه افزایش 
قیمـت را در همـه بخش هـا اعـم از خانگـی، 
صنعتـی و کشـاورزی بـه طـور یکسـان اعمال 
کنـد. امـا از آنجایـی که بـر خالف کشـور های 
پیشـرفته، قیمـت برق صنعتـی ایـران گران تر 
ایـن  اول  درجـه  در  بـود،  خانگـی  بخـش  از 
وزارتخانـه تصمیـم گرفـت کـه متوسـط بهای 
بـرق خانگـی را 50 درصـد و بخـش صنعتی را 
10 درصـد افزایـش دهـد. ایـن شـیوه افزایش 
قیمـت منجـر بـه حمایت از بخش تولید شـده 
بـرای سـال را  ایـن بخـش  و زمینـه رونـق 

در  همچنیـن  می نمـود.  فراهـم  آتـی   هـای 

آیا همه مشترکان خانگی را پرمصرف ها 
تشکیل می دهند؟

39
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اسـفندماه سـال 92، میـزان بـرق خانگـی بـه 
طـور یکسـان بر همه اعمال نشـد؛ بلکه شـیوه 
افزایـش قیمت بـه  گونه  ای بود که مشـترکین 
پرمصـرف بـا درصـد افزایـش قبـض بیشـتری 
روبـه  رو شـدند؛ امـا پـس از زمـان کوتاهـی 
ایـن اقـدام توسـط رییـس جمهور وقـت باطل 
همـه  بـرای  بـرق  قیمـت  افزایـش  درصـد  و 
مشـترکین و حتـی بخـش خانگـی و صنعـت 
یکسـان و برابـر 24 درصد در نظر گرفته شـد. 
عـالوه بـر ایـن بـا ایجـاد یـک قیـد مبنـی بـر 
»حفـظ سـاختار تعرفـه« در مصوبات سـاالنه، 
دسـت وزارت نیـرو بـرای افزایش بیشـتر بهای 
بـرق مشـترکین پرمصرف تا امروز بسـته شـد. 
تعرفه  هـای بـرق در سـال 92 و اسـفندماه این 
سـال در جـدول زیر آورده شـده اسـت. درباره 
لغوشـدن ایـن تصمیـم وزارت نیـرو از سـوی 
اسـت.  شـده  گفتـه  مختلفـی  دالیـل  دولـت 
ابراهیـم شـاه حسـینی، کارشـناس انـرژی در 
گفت و گـو بـا مهـر علـت لغـو تصمیـم وزارت 
نیـرو را بـه دو محـور تقسـیم کـرد و توضیـح 

داد: برخـی علـت لغـو تصمیـم وزارت نیـرو را 
فشـار اقشـار مرفه بـه دولت می  داننـد؛ چرا که 
»صـدای پرمصرف هـا بلندتـر و نفـوذ آن ها در 

اسـت«.  بیشـتر  تصمیم سـازی  الیه هـای 
در نتیجـه وقتـی قیمـت بـرق به نحـوی تغییر 
می کنـد کـه مشـترکین پرمصـرف بـا افزایش 
قیمت زیـادی مواجـه می  شـوند، مخالفت های 
زیـادی بـا اقـدام دولـت ایجـاد می  شـود. وی 
کـرده  انـد  اعـالم  نیـز  دیگـر  برخـی  افـزود: 
کـه ایـن تصمیـم بـر همـه مـردم فشـار آورده 
و بـه همیـن دلیـل رییـس جمهـوری دسـتور 
بـه ابطـال قبـوض بـرق داد. دربـاره نظـر ایـن 
گـروه بایـد گفت که اگـر بنا به حمایت اقشـار 
ضعیـف و کـم مصـرف جامعـه بـود، پـس چرا 
درصـد افزایـش قبـض بـه طـور یکسـان برای 
همـه اعمـال شـد؟ درحالـی کـه می  شـد برای 
حمایـت از مشـترکان کـم  مصرف، بهـای برق 
ایـن گـروه ثابـت بمانـد یـا اینکه فقـط اندکی 

یابد.  افزایـش 
بـر اسـاس گفته هـای ایـن کارشـناس انـرژی، 
چـرا وقتـی همـه مـردم مشـمول 24 درصدی 
افزایـش قیمـت شـدند، هیـات دولـت و تیـم 
اقتصـادی اعتراض نکردنـد؟ در نتیجه می توان 
گفـت: مشـکل ابطـال قبـوض به خاطـر عموم 
مـردم نبـوده؛ بلکه به نظر می رسـد سـرو صدا 
و وارد آوردن فشـار بخشـی از اقشـار مرفـه به 
دولـت، باعـث ابطـال قبوض برق شـده اسـت. 
شـاه حسـینی با اشـاره به قید »حفظ سـاختار 
تعرفـه« از سـمت هیات دولـت، ادامه داد: طی 
سـال های 93 تـا 97، چهـار مرتبـه تعرفه  های 
بـرق بـه میـزان 24، 10، 10 و 7.5 درصـد در 
بخـش خانگـی افزایـش پیـدا کـرد، امـا در هر 
چهـار مرتبـه تفاوتـی بیـن مشـترکین کـم

 مصـرف و پرمصـرف دیـده نشـد. ایـن شـیوه 
می  گیـرد  حالـی صـورت  در  قیمـت  افزایـش 
کـه نـه می توانـد بـه صـورت قابـل توجـه بـر 
درآمد هـای وزارت نیـرو بیفزایـد و نـه منجـر 
بـه کاهـش مصـرف بـرق می  شـود. مطلبی که 
اخیـرا معـاون امور بـرق و انرژی وزیـر نیرو نیز 

بـه آن اشـاره کرد.

چـه  المللـی  بیـن  تجربه هـای    
؟ یـد می گو

تمایـز بین مشـترکین پرمصـرف و کم  مصرف 
یکـی از فاکتور هـای مهـم افزایـش قیمت برق 
پیشـرفته  کشـور های  در  مکـررا  کـه  اسـت 
تجربـه شـده اسـت. بـه خصـوص زمانـی کـه 
بحـران بـرق وجـود داشـته باشـد یـا اینکـه 
قیمت  هـای بـرق واقعـی نبـوده و یارانـه  ای هم 
باشـد. در اینجـا به سـه نمونه اشـاره می شـود:

  آمریکا
بـا بحـران  ایالـت کالیفرنیـا و هـم زمـان  در 
مجـوز  بـا   SCE شـرکت  انـرژی،  و  بـرق 
رگوالتـور انـرژی آمریـکا تصمیـم بـه افزایـش 
سـه  طـی  گرفـت.  خـود  مشـترکین  بـرق 
مرتبـه افزایـش قیمـت بیـن سـال  های 2000 
تـا 2006 میـالدی، مشـترکین پرمصـرف بـا 
افزایـش قیمت هـای بسـیار بیشـتری نسـبت 
بـه مشـترکین کـم  مصـرف مواجـه شـدند. به 
بهـای  طـوری کـه در سـال 2001 میـالدی 
بـرق مشـترکین کـم  مصـرف ثابـت، در سـال 
2002 میـالدی تنهـا 17 درصـد و در سـال 
2006 میـالدی حـدود 3 درصد بـه تعرفه های 
بـرق ایـن مشـترکین افزوده شـد. امـا افزایش 
بـرق مشـترکین پرمصـرف در همیـن سـال  ها 
بـه ترتیـب برابـر بـا 47 درصـد، 79 درصـد و 
بـود. واضـح اسـت کـه سیاسـت  83 درصـد 
افزایـش قیمـت بـرق در کالیفرنیـا کامال مبنی 
بـر حمایـت از مشـترکین کـم  مصرف و فشـار 
بیشـتر بر مشـترکین پرمصرف بوده اسـت. این 
سیاسـت هوشـمندانه عـالوه بـر درآمدزایـی، 
منجـر بـه کاهـش12 درصـد تـوان مصرفی در 

سـال 2001 میـالدی هـم شـده اسـت.

  مکزیک
میـالدی   2002 سـال  در  مکزیـک  کشـور 
تصمیـم گرفـت که یارانه برق خـود را هدفمند 
و بهـای بـرق را بـرای برخی مشـترکین واقعی 
کنـد. بـه همیـن منظـور مشـترکین بـه سـه 
جامعـه(،  از  درصـد   75( مصـرف  کـم   گـروه 
جامعـه(  از  درصـد   20( متعـارف  مصـرف 
تقسـیم  جامعـه(  از  درصـد   5( پرمصـرف  و 
شـدند. پـس از ایـن تقسـیم  بندی بهـای برق 
مشـترکین کـم  مصـرف ثابـت و تعرفـه بـرق 
مشـترکین بـا مصارف متعـارف نیز بـه صورت 
خطـی افزایـش یافـت. امـا بیشـترین فشـار به 
مشـترکین پرمصـرف وارد شـد بـه طـوری که 
بهـای بـرق برای ایـن گروه 5 درصـد از جامعه 
بـه طـور کامـل واقعـی شـد. گفتنی اسـت که 
تعییـن الگـوی بـرق در مکزیـک بـرای همـه 
بهـای  اقلیـم،  هـر  در  و  انجـام شـد  اقلیم هـا 
بـرق 5 درصـد از مشـترکین پرمصـرف واقعی 
شـد. ایـن شـیوه قیمت  گـذاری برق عـالوه بر 
درآمدزایـی، منجـر بـه کاهش مصـرف برق در 
مکزیک شـد بـه طوری کـه درصد مشـترکین 
خـارج از الگـو از 5 بـه 2 درصد کاهـش یافت. 

  آفریقای جنوبی
در سـال 2009 میـالدی، شـرکت های تولیـد 
بـرق در آفریقـای جنوبـی بـا خسـارات مالـی 
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فراوانـی روبـرو شـدند بـه طـوری که قـادر به 
ادامـه تامیـن بـرق در ایـن کشـور نبودنـد. به 
کشـور  ایـن  انـرژی  رگوالتـور  دلیـل  همیـن 
تصمیـم گرفـت تـا قیمت هـای برق را برای سـه 
سـال متوالـی افزایـش دهـد. امـا در آفریقـای 
جنوبـی هـم ماننـد دیگـر کشـورها، افزایـش 
قیمـت برق بـا تمرکز بـر مشـترکین پرمصرف 
انجـام شـد؛ بـه طـوری کـه متوسـط افزایـش 
قیمـت تعرفه مشـترکین کم  مصـرف در حدود 
5.3 درصـد، امـا تعرفـه پله هـای آخـر تـا 35 
درصـد هم افزایـش یافـت. این شـیوه افزایش 
قیمـت سـبب شـد تـا مصـرف بخـش خانگی 
میـالدی   2014 سـال  در  جنوبـی  آفریقـای 
نسـبت بـه سـال 2010 میـالدی، 15 درصـد 
کاهـش یابـد. عـالوه بر مـوارد یاد شـده، برای 
مقابلـه بـا بحران بـرق در دیگر کشـور ها مانند 
برزیـل و کوبـا هـم تمایـز افزایـش تعرفـه برق 
مشـترکین کـم  مصـرف و پرمصرف اجرا شـده 

ست. ا

در  بـرق  بحـران  بـرای  چـاره  راه    
چیسـت؟ کشـور 

شـاه حسـینی، کارشـناس انرژی دربـاره چاره 
جویـی بـرای مقابله بـا چالش بـرق که موجب 
ایجـاد محدودیـت مصرف در تابسـتان امسـال 
شـد، گفـت: راه چـاره بـرای عالج بحـران برق 
ایـن اسـت کـه بایـد عـالوه بـر کاهـش هزینه 
تولیـد، قیمـت بـرق را بـه قیمـت تمـام شـده 
از  توجهـی  قابـل  بخـش  تـا  کـرد  نزدیـک 
بدهی هـای وزارت نیـرو کاسـته شـده و چرخه 
تولیـد بـرق از سـر گرفتـه شـود. امـا اینکـه 
آیـا بایـد افزایـش قیمـت بـه همه مشـترکین 
و بـه صـورت یکسـان اعمـال شـود یـا خیـر 
توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی  دارد.  بحـث  جـای 
بـه تجربیـات دنیـا و تجربـه سـال های اخیـر 
در کشـور مشـخص اسـت کـه بایـد بـار عمده 
افزایـش قیمت بـر دوش مشـترکین پرمصرف 
بهـای  مشـترکین  ایـن  زیـرا  شـود.  گذاشـته 
واقعـی بـرق واقعی خـود را نپرداختـه، از یارانه 
چندبرابـری برق نسـبت بـه دیگـران برخوردار 
می شـوند و در نتیجـه هیـچ انگیـزه  ای بـرای 

کاهـش مصـرف بـرق خـود ندارنـد.

  پای حرف بهارستانی ها
کمیسـیون  رییـس  زارع،  رحیـم  تازگـی  بـه 
اقتصـاد مقاومتـی مجلـس بـا تاکیـد بـر نقش 
بحـران  در  خانگـی  پرمصـرف  مشـترکین 
خاموشـی اعالم کـرد: 10 درصد از مشـترکین 
کـه پرمصـرف محسـوب می شـوند، بیـش از 2 
برابـر سـایر مشـترکین از یارانـه بـرق بهره  مند 

سـایر  بـر  اضافـه  بـرق  مصـرف  بـا  و  شـده 
مشـترکین در زمـان اوج بـار، اصلی ترین عامل 
خاموشـی های اخیر هسـتند. اگـر چنانچه این 
مشـترکین نیـز بـه انـدازه سـایر مـردم بـرق 
بـرق رخ نمـی داد.  مصـرف بکننـد خاموشـی 
کمیسـیون  عضـو  مـرادی،  احمـد  همچنیـن 
انـرژی، با تأکید بـر اینکه مشـترکان پرمصرف 
بـه نوعـی بـا دریافـت یارانـه بیشـتر و مصرف 
مصـرف  کـم  مشـترکان  حـق  بیشـتر  بـرق 
قطعـاً  اظهارداشـت:  می کننـد،  ضایـع  را 
اصـالح  موافـق  مجلـس  انـرژی  کمیسـیون 
تعرفـه بـرق مشـترکان پرمصرف اسـت و از آن 
حمایـت می کنـد. حسـین امیـری خامکانـی، 
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس نیـز اخیـرا 
در ایـن بـاره گفتـه اسـت: عادالنـه نیسـت که 
یـک خانـواده در شـمال تهـران بـرای سـونا و 
جکوزی و اسـتخر آب گرم یا خیلی از وسـایل 
دیگـر، برق یارانه  ای مصرف کنـد و وزارت نیرو 
بـرای تعـادل بخشـی بـه شـبکه توزیـع، بـرق 
یـک خانـواده را در کویر که بـه یخچال و کولر 
نیـاز دارد، قطـع کنـد. به ایـن ترتیـب حداقل 
کاری کـه فعـال می  تـوان انجـام داد این اسـت 
کـه مشـترکانی که بـرای رفاه بیشـتر و تفریح، 
بـرق بیشـتری مصـرف می کنند، هزینـه آن را 

بپردازند. نیـز 

  باید عزم صحیح و جدی داشت
بـا توجـه بـه گفته هـای نماینـدگان مجلـس 
ضـروری اسـت تـا الگوی مصـرف ماهانـه برای 
هـر اقلیـم یـا حتـی شـهر های کشـور، طوری 
طراحی شـود کـه قیمت برق اغلب مشـترکین 
ثابـت و تنهـا قیمـت بـرق مشـترکین خـارج 
از الگـو واقعـی شـود. بـه گفتـه کارشناسـان 
حـوزه انـرژی، میـزان یارانه بـرق 15 درصد از 
مشـترکین پرمصـرف بیـش از 5500 میلیـارد 
تومـان )به احتسـاب نـرخ دالر 4200 تومانی( 
از  می تـوان  رقـم  ایـن  بـا  قطعـا  کـه  اسـت 

خاموشـی سـال  های آتـی جلوگیـری کـرد. 
آن  از  حاکـی  میدانـی  تمامی گزارش هـای 
اسـت کـه هـم مجلـس شـورای اسـالمی و هم 
وزارت نیـرو موافـق بـا افزایش برق مشـترکین 
پرمصـرف هسـتند. امـا بـا توجـه به نفـوذ این 
تصمیم گیری هـا،  در  پرمصـرف  مشـترکان 
بایـد دیـد کـه آیـا هیـات دولـت بـا واقعـی 
پرمصـرف،  مشـترکین  بـرق  قیمـت   سـازی 
می  کنـد  جبـران  را  خـود  گذشـته  اقدامـات 
یـا اینکـه بـا دادن رانـت یارانـه بـرق بـه افراد 
خصـوص  بـه  و  کشـور  همچنـان  پرمصـرف 
 بخـش تولیـدی را فـدای چند درصـد از مردم 

خواهد کرد؟

راه چاره برای عالج 
بحران برق این 
است که عالوه 

بر کاهش هزینه 
تولید، قیمت برق 
را به قیمت تمام 
شده نیز نزدیک 

کرد
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ــه  ــى، ب ــس در گزارش ــاى مجل ــز پژوهش ه مرک
ــا  ــه ب ــورها در مواج ــایر کش ــه س ــى تجرب بررس
ــه  ــران پرداخت ــا ای ــى و مقایســه آن ب بحــران برق

اســت.
بنــا بــه گــزارش مذکــور کشــورهاى مختلــف دنیــا 
ــالح  ــرق»، «اص ــهمیه بندى ب ــار روش «س از چه

تعرفــه بــرق»، «ارتبــاط بــا مشــترکین و جایگزنى 
ــر»،  ــوازم کم مصرف ت ــا ل ــى ب ــى برق ــوازم خانگ ل
بــراى مقابلــه بــا بحــران برقــى اســتفاده کرده انــد.

ــت  ــاظ اهمی ــن لح ــترکین از ای ــا مش ــاط ب ارتب
ــا  ــراى آنه دارد کــه تشــریح و توضیــح شــرایط ب
مى توانــد بــر روى رفتــار مصرفى شــان تاثیرگــذار 

ایــران  در  مذکــور  گــزارش  بــر  بنــا  باشــد. 
ــوض  ــترکین قب ــا مش ــى ب ــن راه ارتباط مهم تری
بــرق اســت کــه بــه مشــترکین ارتبــاط چندانــى 

بــا آن برقــرار نمى کننــد.
آنگونــه کــه مرکــز پژوهش هــاى مجلــس روایــت 
کــرده رســانه هاى جمعــى یکــى از بهتریــن 

نگاهى به تجربیات کشورها در عبور از بحران خاموشى در گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس

هشدار برق
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ابزارهــا بــراى ارتبــاط بــا مشــترکین و مقابلــه بــا 
ــرق» در  ــى اســت. طــرح «هشــدار ب بحــران برق
ــا  ــن الگوه ــى از موفق تری ــى یک ــاى جنوب آفریق
ــن  ــى در ای ــانه هاى جمع ــتفاده از رس ــراى اس ب

ــه اســت. زمین
در ایــن طــرح درجه هــاى رنگــى ســبز، نارنجــى، 
قرمــز و قهــوه اى کــه نشــانگر میــزان مصــرف بــود 
ــى 30  در ســاعات اوج مصــرف و در فواصــل زمان
ــه  ــى ب ــبکه هاى تلویزیون ــى از ش ــه اى از یک دقیق
ــه نحــوى کــه رنــگ ســبز  نمایــش درمى آمــد. ب
نشــاندهنده حالــت طبیعــى مصــرف و رنــگ 
ــبکه  ــار ش ــش ب ــان دهنده افزای ــز نش ــى نی نارنج
ــته  ــترکان خواس ــى از مش ــت نارنج ــود. در حال ب
ــد  ــوازم غیرضــرورى مانن ــا از برخــى ل مى شــد ت
خشــک کن ها و ماشــین ظرف شــویى اســتفاده 

نکننــد.
ــود  ــى ب ــان دهنده حالت ــز نش ــت قرم ــا وضعی ام
کــه بــار شــبکه بیشــتر افزایــش داشــته و از 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد ت ــت مى ش ــترکین درخواس مش
ــاال  ــرف ب ــا مص ــوازم ب ــرورى، از ل ــوازم غیرض ل
ــد.  ــز اســتفاده نکنن ــد بخارى هــاى برقــى نی مانن
در نهایــت وضعیــت قهــوه اى بیانگــر حالتــى 
بــود کــه بــار شــبکه بــه حالــت بحرانــى رســیده 
و  قطعــى بــرق در برخــى مناطــق در حــال انجــام 
ــته  ــترکین خواس ــت از مش ــن حال ــت. در ای اس
ــا همــه وســایل برقــس جــزء وســایل  مى شــد ت

ــد. ــار بگذارن ــرورى را کن ــا ض مطلق
ــازوى پژوهشــى مجلــس پیشــنهاد  در گــزارش ب
داده شــده کــه بــراى اجــراى ایــن طــرح در 
ــوان  ــردم، مى ت ــه اســتقبال م ــا توجــه ب ــران، ب ای
از رســانه هاى جمعــى و شــبکه هاى اینترنتــى 

ــرد. ــتفاده ک ــا مشــترکین اس ــاط ب ــراى ارتب ب
ــرق یکــى دیگــر روش هایــى  امــا ســهمیه بندى ب
ــد،  ــل، نیوزلن ــد برزی ــه کشــورهایى مانن اســت ک
کانــادا و ژاپــن از آن بــراى مواجــه بــا بحــران برقى 
ــه  ــد ب ــهمیه بندى مى توان ــد. س ــتفاده کرده ان اس
ــارى و در بخش هــاى  ــا اجب ــه ی صــورت داوطلبان

ــت، صنعــت و عمومى اجــرا شــود. مختلــف دول
ــال  ــه در س ــود ک ــورهایى ب ــى از کش ــل یک برزی
ــورت  ــه ص ــرق را ب ــهمیه بندى ب ــرح س 2011 ط
اجبــارى بــراى همــه بخش هــاى بــه اجــرا 
درآورد. در ایــن طــرح «روشــنایى خیابان هــا» 
ــش  ــترین نق ــدى بیش ــى 35 درص ــا صرفه جوی ب
را در کــم کــردن مصــرف بــرق داشــتند. پــس از 
آن،بخــش «خدمــات عمومــى و برخــى صنایــع»، 
داراى  ترتیــب  بــه  «صنعــت»  «خانوارهــا»، 
ســهم هاى 25، 20 و 15 درصــدى در کــم کــردن 

ــد. ــرق بودن مصــرف ب
ــى،  ــران برق ــا بح ــه ب ــراى مواجه ــر ب روش دیگ
اصــالح تعرفــه بــرق اســت کــه کشــورهایى ماننــد 

ــا) و برزیــل از آن اســتفاده  ــا، آمریکا(کالیفرنی کوب
ــرق  ــت ب ــت قیم ــور دول ــن کش ــد. در ای کرده ان
ــى  ــدگان خانگ ــه مصرف کنن ــراى هم ــراى ب را ب
ــى  ــه صــورت پلکان ــدان)، ب ــه اســتثناى نیازمن (ب
ــاى  ــز پژوهش ه ــه مرک ــه ک ــش داد. آنگون افزای
ــرق  ــت ب ــش قیم ــرده افزای ــت ک ــس روای مجل
خانگــى در کوبــا بــا تمرکــز بــر مشــترکان 
ــه طــورى کــه قیمــت  پرمصــرف انجــام شــده، ب
ــر بیــش از  ــه آخ ــا قیمــت پل ــت، ام ــه اول ثاب پل
ــا در راســتاى اصــالح تعرفــه  ــر اســت. ام 14 براب

بــرق، در ایالــت کالیفرنیــا آمریــکا طــرح تخفیــف 
تعرفــه اى 20/20 اجــرا شــد. براســاس ایــن طــرح 
بــه مشــترکان خانگــى کــه در زمــان اوج مصــرف 
تابســتانه 20 درصــد کمتــر از ســال گذشــته 
در  تخفیــف  درصــد  مى کردنــد، 20  مصــرف 

ــد. ــرق داده مى ش ــه ب هزین
ــس  ــاى مجل ــز پژوهش ه ــتا مرک ــن راس در همی
پیشــنهاد مى دهــد کــه در ایــران بهتــر اســت بــه 

سهمیه بندی 
برق یکی دیگر 

روش هایی است 
که کشورهایی 
مانند برزیل، 

نیوزلند، کانادا 
و ژاپن از آن 

برای مواجه با 
بحران برقی 

استفاده کرده اند. 
سهمیه بندی 
می تواند به 

صورت داوطلبانه 
یا اجباری و در 

بخش های مختلف 
دولت، صنعت و 
عمومی اجرا شود

٤٣



ق
بر

ه 
ند
کن
ید
ول
ی ت

ها
ت 
رک
ش

ی 
کا
دی
سن

ه 
ری
ش
ن

٢٤
ه 
مار

ــ
ــ
شـ

 _
 ١٣

٩٧
ن 
تا
ــ
ــ
س
تاب

جــاى مقایســه مصــرف یــک مشــترك بــا میــزان 
مصــرف در ســال گذشــته، مصــرف مشــترکان بــا 
یکدیگــر در یــک شــهر، ناحیــه یــا حتــى محلــه 
انجــام شــود. مرکــز پژوهش هــاى مجســلس 
ــه  ــد: اوال ب ــوق مى گوی ــنهاد ف ــتدالل پیش در اس
علــت جابه جایــى گســترده مســتاجران، مقایســه 
دو ســال متوالــى منطقــى نیســت. ثانیــا مقایســه 
همشــهرى ها،  ســایر  بــا  خانوارهــا  عملکــرد 
ــاد  ــرل مصــرف ایج ــراى کنت ــزه بیشــترى ب انگی
ــى  ــزات خانگــى برق ــد. «جایگزینــى تجهی مى کن

بــا تجهیــزان کم مصرف تــر»، یکــى دیگــر از 
ــا  ــه ب ــراى مقابل ــورها ب ــایر کش ــاى س راهکاره
ــه در  ــن زمین ــت. در ای ــوده اس ــى ب ــران برق بح
ــروژ دولــت برنامــه صرفه جویــى بــرق را  کشــور ن
ــرد. ــه کار ب ــه» ب ــام «طــرح حمایــت از خان ــه ن ب

در طــرح نــام بــرده دولــت نــروژ دولــت 20 درصد 
ــایل را  ــى وس ــى برخ ــاى جایگزین از کل هزینه ه
کــه حــدود 700 دالر بــود، بــه صــورت یارانــه اى 

بــه مشــترکان پرداخــت کــرد. در همیــن زمینــه 
ــا  ــت کالیفرنی ــال 2002 در ایال ــن در س همچنی
ــراى  ــه تخفیــف ب ــا ارئ ــکا دولــت توانســت ب آمری
مشــترکان  کم مصــرف  برقــى  لــوازم  خریــد 
بى بضاعــت، میــزان 100 مــگاوات از مصــرف بــرق 
ــس در بخــش  ــاى مجل ــز پژوهش ه ــد. مرک بکاه
ــات  ــه بررســى اقدام ــود ب ــزارش خ ــرى از گ دیگ
ایــران در مقابلــه بــا بحــران کمبــود بــرق پرداخته 
و مى نویســد کــه در ســال هاى گذشــته تنهــا 
از روش هــاى محــدودى بــراى مقابلــه بــا بحــران 

ــه  ــن زمین ــت. در همی ــده اس ــتفاده ش ــرق اس ب
ایــن گــزارش تاکیــد مى کنــد: در ســالیان اخیــر 
ــوده  ــف ب ــردم ضعی ــا م ــى ب ــاى ارتباط روش ه
ــو و  ــد رادی ــى مانن ــایل ارتباط ــت وس و از ظرفی
تلویزیــون بــه منظــور مقابلــه بــا بحــران بــرق بــه 

ــى اســتفاده نشــده اســت. خوب
ایــن گــزارش در مــورد جایگزنــى وســایل پربــازده 
ــى  ــا جایگزین ــه ب ــد: در رابط ــران مى نویس در ای

وســایل پربــازده بــا وســایل کم بــازده نیــز اقدامات 
محــدودى صــورت گرفــت. واگــذارى المپ هــاى 
یارانــه اى کم مصــرف بــه مصرف کننــدگان در 
ــه متأســفانه  ــود ک ســال 1387 بســیار مثبــت ب
ــرد.  ــدا نک ــه پی ــى ادام ــایل سرمایش ــراى وس ب
گــزارش مذکــور تاکیــد مى کنــد کــه غالــب 
ــراى  ــر ب ــال هاى اخی ــرو در س ــات وزارت نی اقدام
ــا بحــران بــرق بــر روى بخــش صنعــت  مقابلــه ب
و کشــاورزى متمرکــز بــوده اســت ایــن در حالــى 
اســت کــه سیاســت کشــورهاى پیــش رو در ایــن 

زمینــه کامــال حمایــت از صنایــع اســت.
ــس  ــاى مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــن گ در ای
ــدار  ــه هش ــع اینگون ــرق صنای ــع ب ــورد قط در م
بــرق  قطــع  و  خاموشــى  مبحــث  مى دهــد: 
بــدون اطــالع قبلــى در واحدهــاى صنعتــى بایــد 
متوقــف شــود، چراکــه بــروز ایــن قبیــل مســائل 
ــه  ــى ب ــى فراوان ــارت هاى مال ــاد خس ــبب ایج س

واحدهــاى صنعتــى مى شــود.



گزارش بازدید میدانى از «نیروگاه سیکل ترکیبى خرم  آباد»

نور و انرژى در سرزمین دلیران
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فکــر مى کردیــم هــوا خنــک  باشــد امــا  آن 
روز هــوا گــرم بــود، خیلــى گــرم. مقصدمان 
ــتان.  ــتان لرس ــز اس ــود؛ مرک ــاد» ب «خرم آب
ــدیم. از  ــارج مى ش ــهر خ ــى از ش ــد کم بای
ــمال وارد  ــم و از ســمت ش ــاه آمدی کرمانش
ــارج  ــم خ ــوب آن ه ــدیم و از جن ــهر ش ش
جــاده  در  کیلومتــر  حــدود 10  شــدیم. 
رفتیــم  اهــواز  و  اندیشــمک  کمربنــدى 
ــه  ــک ب ــش نزدی ــه برای ــى ک ــه آنجای ــا ب ت
ــیم؛  ــم، برس ــده بودی ــر راه آم 500 کیلومت
خرم آبــاد».  ترکیبــى  ســیکل  «نیــروگاه 
نیــروگاه از کنارگــذِر جــاده، حــدود 1,5 
را  خاکــى  راه  داشــت.  فاصلــه  کیلومتــر 
رفتیــم  و وارد محوطــه اســتحفاظى نیروگاه 
ــا،  ــتیم اینج ــه مى دانس ــا ک ــدیم. از آنج ش
نیروگاهــى در حــال احــداث اســت، چنــدان 
ــا  ــِز آنج ــه چی ــرا هم ــدیم. زی متعجــب نش
ــه  ــود و ب ــاختمانى ب ــک کارگاه س ــد ی مانن
اصطــالح، کارگــران مشــغول کار بودنــد. در 
ــدو ورود، «داود محمــودزاده»؛ کارشــناس  ب
ــاد بــه  فنــى مدیــر طــرح نیــروگاه خــرم آب
ــا  ــود ت ــرار ب ــدا ق ــد. ابت ــتقبال مان آم اس
بازدیــد میدانــى داشــته باشــیم و بعــد، بــه 
ــا هشــدار  ــو بنشــینیم. خــودش ام گفت وگ
داد کــه ایــن گــزارش تصویــرى، شــاید 
ــاى  ــا بن ــراى مخاطــب جــذاب نباشــد ام ب
ــه  ــه ب ــود. همیش ــادت ب ــرق ع ــر خ ــا ب م
ــردارى و  ســراغ نیروگاه هــاى مــورد بهــره ب
در مــدار رفتــه بودیــم و حــاال مى خواســتیم 
ــروگاه، پیــش از ســاخت و  ــک نی ــم ی بدانی
در حــال ســاخت، چــه شــرایطى را تجربــه 
ــد از همــه محوطــه  مى کنــد. پــس از بازدی
ــاعتى  ــه، س ــورت گرفت ــاى ص و جانمایى ه

ــم. ــت پرداختی ــه صحب ب
ــاد  ــرم آب ــروگاه خ ــاره نی ــود زاده درب محم
کــه آبســتن حــوادث و مشــکالت گوناگونــى 
در 13 ســال گذشــته بــوده، گفــت: در 
صنعــت  سیاســت هاى  اجــراى  راســتاى 
بــرق کشــور بــا هــدف ســرمایه گذارى 
نیــروگاه  احــداث  در  خصوصــى  بخــش 
ــاد  ــرم آب ــروى خ ــد نی ــرکت مول ــرق، ش ب
ســرمایه گذارى  شــرکت  مشــارکت  بــا 
نیروگاهــى ایــران (ســنا) ،  شــرکت فــراب، 
شــرکت گــروه بــرق و انــرژى صبــا، در 17 
اردیبهشــت 1384 تاســیس و بــه ثبــت 
نیــروى  مولــد  شــرکت  اســت  رســیده 
ــروژه  ــرى پ ــرمایه گذار و مج ــاد س ــرم آب خ

ــى  ــیکل ترکیب ــى س ــروگاه 968 مگاوات نی
مى باشــد.    BOO روش  بــه  آبــاد  خــرم 
ــق  ــرکت متعل ــن ش ــهام ای ــد س 72 درص
ــق  ــه شــرکت ســنا و 25 درصــد آن متعل ب
ــه  ــه شــرکت فــراب و 3 درصــد متعلــق ب ب
ــا اســت.  ــرژى صب ــرق و ان شــرکت گــروه ب
ایــن نیــروگاه قــرار بــود در فــاز اول هشــت 
ــت 162  ــه ظرفی ــد ب ــر واح ــدى و ه واح
ــن  ــل تامی ــا، مح ــد و طبیعت ــگاوات باش م
ــود.  ــره ارزى ب ــاب ذخی ــرمایه آن از حس س
 ،LC ــا همــان ــار اســنادى ی بخشــى از اعتب
گشــایش  مجــرا  آن  از  و  زمــان  همــان 
ــورو  ــون ی ــه حــدود 32 میلی ــرد ک ــدا ک پی
ــد،  ــى بع ــون اندک ــا چ ــد. ام ــت ش برداش
ــه  ــکل مواج ــا مش ــره ارزى ب ــاب ذخی حس
شــد بالطبــع ادامــه برداشــت LC کــه بالــغ 
ــود هــم متوقــف  ــورو ب ــون ی ــر 151 میلی ب
ــا  ــروگاه ت شــد و در نتیجــه کار احــداث نی
ــه  ــرو و هزین ــن نی ــا کمتری ــال 1390، ب س
ادامــه پیــدا کــرد. پــس از ایجــاد مشــکل در 
ــد  ــرمایه گذار بای ــره ارزى، س ــاب ذخی حس
بــراى تامیــن ســرمایه، بــه ســراغ صنــدوق 
توســعه ملــى کــه بــه جــاى حســاب 
ذخیــره ارزى تشــکیل شــده بــود مى رفــت 
بــه علــت اینکــه پرونــده در حســاب ذخیــره 
ــود، صنــدوق توســعه ملــى  ارزى موجــود ب
ــروژه  ــرش پ ــارى از پذی ــن ج ــق قوانی مطاب
ــن  ــود در قوانی ــوده و الزم ب ــوددارى نم خ
مربوطــه اصالحــات الزم صــورت پذیــرد 
کــه پــس از رفــع موانــع قانونــى ســرانجام 
صنــدوق توســعه ملــى در اواخــر ســال 93 
تشــکیل و مجــددا بــا توجــه بــه رویکــرد و 
موافقــت وزارت نیــرو طــرح نیــروگاه بــراى 
یــک بلــوك ســیکل تهیــه و بــه بانــک 
عامــل (بانــک ملــى) ارائــه گردیــد کــه پــس 
باالخــره  فــراوان  نشــیب هاى  و  فــراز  از 
طــرح تکمیــل و بــه تاییــد صنــدوق توســعه 
فــراوان  پیگیرى هــاى  و  رســید  ملــى 
شــرکت مولــد نیــروى خــرم آبــاد و حمایــت 
ریاســت بنیاد ، اســتاندارى لرســتان و ارکان 
صنــدوق توســعه ملــى ســرانجام در تاریــخ 
ــت  ــا پرداخ ــدوق ب ــاه 1395 صن 23 آذر م
تســهیالت موافقــت و مســدودى تســهیالت 
ــه بانــک  ــه میــزان 196 میلیــون دالر ب را ب
مرکــزى ابــالغ نمــود و بانــک مرکــزى نیــز 
بــا تبدیــل دالر بــه یــورو ، مبلــغ مســدودى 
ــورو  ــون ی ــهیالت را میلی ــزان 178تس و می
بــه بانــک عامــل و ســرمایه گذار ابــالغ 
ــن  ــان تامی ــت خ ــخ هف ــن تاری ــود از ای نم
ــک شــروع  ــورد نظــر بان ــق ســنگین م وثای

 حمیدرضا محمدی

بخش خصوصی 
با توجه به حجم 
سرمایه گذاری 

منابع کافی برای 
احداث نیروگاه 
را ندارد و باید از 
طریق تسهیالت 
صندوق توسعه 
ملی و با عاملیت 

یکی از  بانک ها 
انجام شود
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ــت  ــک لیس ــال در ی ــى قب ــک مل ــد بان ش
ــه  ــه داخلــى خــود را ب بلنــد شــرایط مصوب
ســرمایه گذار بــراى پرداخــت تســهیالت 
ــالم نمــوده  ــار اســنادى اع و گشــایش اعتب
بــود کــه در طــى ســال 95 و 6 بــا تشــکیل 
ریاســت  مابیــن  فــى  متعــدد  جلســات 
محتــرم بنیــاد، اســتاندارى لرســتان و ارکان 
ــن  ــرق ترهی ــه از  ط ــق ب ــى وثای ــک مل بان
ســاختمانهاى ســه فروشــگاه قــدس در 
ادارى  ســاختمان  یــک  و  تهــران  شــهر 
ــران،  ــت ته ــان نف ــا در خیاب ــرکت مپن ش
ــال  ــارد ری ــزان 8250 میلی ــه می ــفته ب س
ــا  ــه امض ــه اى ب ــه ذم ــت نام ــذ ضمان و اخ
ــالب  ــتضعفان انق ــاد مس ــر ارکان بنی و مه
اسالمى شــرکت ســنا و شــرکت صبــا و 

مولــد نیــروى خــرم آبــاد بــه میــزان 2500 
میلیــارد ریــال از ســرمایه گذار دریافــت 

شــد. 
ــى ایحــال پــس از طــى مراحــل نفــس  عل
مــورد  وثایــق  پرهزینــه  بســیار  و  گیــر 
بانــک  موافقــت  و  تامیــن  بانــک  نظــر 
ــى  ــر یعن ــد ســپس خــان دیگ ــب گردی جل
تامیــن ســهم آورده متقاضــى کــه در ایــن 
ــرکتهاى  ــاد و ش ــت بنی ــا حمای ــه ب مرحل
ــال  ــارد ری ــه 1040 میلی ــب ب ــته قری وابس
ــورو ارز  ــون ی ــر 23 میلی ــغ ب ــن و بال تامی
ــه حســاب  ــه و ب ــازار آزاد تهی ــه قیمــت ب ب
ــل  ــا تکمی ــد ب ــز گردی ــل واری ــک عام بان

ایــن مرحلــه و پرداخــت کلیــه هزینه هــاى 
کارمــزد گشــایش LC بــه بانــک عامــل کــه 
ــده  ــرانجام پرون ــود س ــورت ارزى ب ــه ص ب
ــه  ــد ن ــال گردی ــزى ارس ــک مرک ــراى بان ب
مشــکالت تمامى نــدارد مطابــق پروفرمــا 
شــرکت مپنــا بســیارى از تجهیــزات و مــواد 
خــام بایســتى از شــرکتهاى معتبــر اروپایــى 
تامیــن گــردد، لکــن بانــک مرکــزى اعــالم 
ــهیالت  ــد ارز و تس ــط مى توان ــد فق مى کن
را روى بانــک چینــى ابــالغ کنــد، بــه علــت 
تفــاوت ارزش یــورو اروپایــى و چینــى ایــن 
ــاال رفتــن هزینه هــاى  ــراى ب ــى ب ــز عامل نی
مى بایســت  چــرا  گردیــد  ســرمایه گذار 
مابــه التفــاوت ارزش یــورو اروپــا و چیــن را 
ــکار پرداخــت نمایــد و چــاره اى جــز  پیمان

ــل  ــه قب ــرا ک ــود چ ــن نب ــرش ارز چی پذی
ــارد  ــه 230 میلی ــب ب ــایش LC قری از گش
روى  کشــور  ثــروت  و  منابــع  از  تومــان 
زمیــن نیــروگاه هزینــه شــده بود و بایســتى 
شــرایط تحمیلــى را پذیرفــت. ســرانجام 
ــام  ــرم (ص ) و ام ــى اک ــب والدت نب در ش
جعفــر صــادق (ع) بــا حضــور در بانــک 
ــش  ــراوان پوش ــاى ف ــزى و پیگیرى ه مرک
ــه  ــنادى ب ــار اس ــر اعتب ــزى ب ــک مرک بان
صــورت سیســتمى اعالم و منتظــر ابــالغ 
رســمى از طــرف آن بانــک شــدیم، شــیرینى 
ــه ثمــر  ــاى ب والدت حضــرت رســول و روی
ــه  ــم ک ــزه مى کردی ــروگاه را م ــتن نی نشس

ابالغیــه رســمى بانک مرکــزى از ســوى 
بانــک عامــل رســید . خیــر مشــکالت 
تمامى نــدارد کاممــان زهــر شــد پتکــى 
دیگــر بــر ســر ســرمایه گذار ایــن بــار بانــک 
مرکــزى علــى رغــم ابالغیه هــاى قبلــى 
مجــددا مبلــغ تســهیالت صنــدوق توســعه 
ــرخ روز  ــه ن ملــى( 196 میلیــون دالر ) را ب
بــه یــورو تبدیــل و میــزان تســهیالت را بــه 
ــون  ــورو 165 میلی ــون ی ــاى 178 میلی ج
یــورو اعــالم کــرد یعنــى 13 میلیــون 
ــروژه  ــاز پ ــورد نی ــر از بودجــه م ــورو کمت ی
کــه مى بایســتى از طریــق ســرمایه گذار 
تامیــن گــردد. کــه ایــن بــا روح مــرام نامــه 
صنــدوق و برنامه هــاى توســعه 5 ســاله 
ــه در  ــود ک ــرار ب ــدارد ق ــازگارى ن ــى س مل

مناطــق کمتــر توســعه یافتــه ســرمایه گذار 
10٪ هزینــه طــرح را بیــاورد لکــن بــا 
ــام  ــده تم ــود آم ــه وج ــکالت ب ــن مش ای
محاســبات در خصــوص تســهیالت بهــم 
خــورد و ســرمایه گذار بایســتى حداقــل 
ــن  ــنادى را تامی ــار اس ــغ اعتب 20٪ از مبل
نمایــد آن هــم بــا نــرخ بــازارآزاد بــا منشــا 

ــى!  خارج
مطالبــى کــه در خصــوص گشــایش اعتبــار 
ــن  ــه تامی ــوط ب ــط مرب ــد فق ــنادى آم اس
تجهیــزات مى باشــد و هزینه هــاى تهیــه 
و تحصیــل زمیــن، اخــذ مجوزهــاى مختلف 
بانکــى  کارمــزد  هزینه هــاى  پرداخــت   ،
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هزینه هــاى   ، اعتبــار  گشــایش  و  طــرح 
مدیــر طــرح و مشــاوران، پرســنل، مالیــات، 
بیمــه تامیــن اجتماعــى و... مى بایســتى 
ــن  ــرمایه گذار تامی ــق س ــتقیما از طری مس

شــود.
مــورد  ســرمایه  مجمــوع  ایحــال  علــى 
ــورو  ــون ی ــر 312 میلی ــغ ب ــروژه بال ــاز پ نی
محــل  از  آن  درصــد  کــه 62  مى باشــد 
تســهیالت ارزى و 38 درصــد آن توســط 
ســرمایه گذار تامیــن خواهــد شــد. کــه 
مســئولین  اســت  امیــدوار  ســرمایه گذار 
ــعه  ــدوق توس ــت و ارکان صن ــرم دول محت
ملــى نســبت بــه افزایــش ســقف تســهیالت 
اقــدام نماینــد و مســاعدت کننــد کــه امثال 

پــروژه خــرم آبــاد بــه ثمــر بنشــیند و ملــت 
ــوند.  ــد ش ــره من ــع آن به از مناف

در ادامــه محمــود زاده اشــاره کــرد: شــرکت 
گــروه مپنــا بــه عنــوان پیمانــکار EPC پروژه 
و شــرکت مپنــا توســعه 2 بــه عنــوان راهبــر 
نقــش هماهنــگ کننــده را بــه عهــده دارد 
و شــرکت متیــن بــه عنــوان مدیــر طــرح و 
شــرکت مشــانیر بــه عنــوان نظــارت عالیــه 
ــه کار  ــغول ب ــروژه مش ــم در پ ــر مقی و ناظ

مى باشــند. 
او دربــاره وضعیــت تامیــن آب ایــن نیــروگاه 
ــار  ــاحت 96 هکت ــه مس ــى ب ــه در زمین ک
واقــع شــده اســت، گفــت: نیــروگاه داراى دو 
ــا از  ــع چاه ه ــد در واق ــاه  مى باش ــه چ حلق

قبــل حفــر شــده بودنــد کــه از کشــاورزان 
منطقــه خریــدارى شــده و هــم اکنــون 
تحــت تملــک نیــروگاه و فعــال هســتند تــا 
در دوران ســاخت و بهــره بــردارى اســتفاده 

شــود. 
کارشــناس فنــى مدیــر طــرح نیــروگاه 
خــرم آبــاد امــا درخصــوص مشــخصات 
کلــى نیــروگاه اظهــار داشــت: پیــش از 
ــر  ــد متذک ــم بای ــى را ه ــه مهم ــن، نکت ای
شــوم. پــروژه نیــروگاه خــرم آبــاد در ابتــدا 
بــراى احــداث 8 واحــد گازِى 162 مگاواتــى 
ــگاوات پیــش  ــه ظرفیــت 1296 م ــا ب جمع
ــکالتى  ــس از مش ــا پ ــود. ام ــده ب ــى ش بین
ــد، در  ــاد ش ــى ایج ــن مال ــراى تامی ــه ب ک

ــروژه  ــه شــد پ ــم گرفت ســال 1391، تصمی
4 واحــد 162 مــگا واتــى اجــرا گــردد. امــا 
وزارت  سیاســت هاى  تغییــر  دلیــل  بــه 
ــه  ــه ب ــروژه در 2 مرحل ــرر شــد پ ــرو، مق نی
ــرا  ــى اج ــیکل ترکیب ــوك س ــورت 2 بل ص
شــود. بنابرایــن مقــرر شــده تــا در نیــروگاه 
خرم آبــاد، دو بلــوك احــداث شــود کــه 
شــامل 4 واحــد گازى و دو واحــد بخــار 
مى شــود. هریــک از ایــن بلوك هــا، 484 
مــگاوات و در مجمــوع 968 مــگاوات اســت 
ــت  ــا توجــه محدودی و در حــال حاضــر و ب
ــوك در  ــک بل ــا ی ــه تنه ــارات و بودج اعتب

ــرا اســت.  ــال اج ح
دربــاره  ادامــه،  در  محمــودزاده  داود 

و  نیــروگاه  پشــتیبان  و  اصلــى  ســوخت 
چگونگــى تامیــن آن بیــان داشــت: ســوخت 
ــه  ــل ب ــى گاز اســت و گازوئی ــى مصرف اصل
ــورد اســتفاده  ــوان ســوخت پشــتیبان م عن
ــه  ــل و  ب ــر دلی ــه ه ــا ب ــرد ت ــرار مى گی ق
ــود  ــورت کمب ــتان در ص خصــوص در زمس
ــه  ــود. در کلی ــتفاده ش ــل اس گاز از گازوئی
ــب اســت  ــن ترتی ــه همی ــز ب ــا نی نیروگاه ه
ــن  ــه تامی ــى از خــط لول ــه ســوخت اصل ک
ــط  ــا خ ــتیبان ب ــوخت پش ــود و  س مى ش
ــل  ــروگاه منتق ــه نی ــش ب ــا نفتک ــه و ی لول
ــى  ــع اصل ــود و منب ــام مى ش ــه انج و تخلی
تامیــن ســوخت نیــروگاه  پاالیشــگاه شــازند 
اراك اســت. بــراى ذخیــره ســوخت، دو 

ــه  ــم. ک ــى داری ــزار مترمکعب ــع 20 ه منب
ــتگاه  ــه گاز و ایس ــداث  خــط لول ــه اح البت
تقلیــل فشــار جــزء تعهــدات ســرمایه پذیــر 
مى باشــد. امــا آنهــا هــم بــا مشــکالت 
تملــک اراضــى روبــه رو هســتند. کــه 
امیدواریــم هرچــه حــل شــده  و بــراى 
در  بــردارى  بهــره  و  واحدهــا  ســنکرون 
ــردد. یکــى  ــردارى گ ــره ب ــاده به ــده آم آین
ــط  ــروگاه خ ــى نی ــکالت اصل ــر از مش دیگ
انتقــال بــرق خروجــى اســت. خــط انتقــال 
حــدود 5 کیلومتــر بــا نیــروگاه فاصلــه دارد 
ــد  ــر بای ــه اى باخت ــرق منطق ــرکت ب و ش
خــط انتقــال را تــا گنترى هــاى پســت 

ــد .  ــداث نمای ــروگاه اح نی
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او دربــاره ویژگى هــاى زیســت محیطــى 
ــروگاه خواهــد داشــت، گفــت:  ــن نی کــه ای
ــروگاه،  ــداث نی ــوز اح ــذ مج ــان اخ در زم
ــه  ــذ و ب ــم اخ ــط زیســت را ه ــوز محی مج
لحــاظ آالیندگــى اســتانداردهاى الزم را 
ــم  ــبز ه ــاد فضــاى س ــد داشــت. ایج خواه
کــه حــدود 3 هکتــار انجــام شــده و 3 
ــود و  ــه ش ــد اضاف ــم بای ــر ه ــار دیگ هکت
ــد  ــم در تعه ــر ه ــار دیگ ــن 5 هکت همچنی

ــت.  ــکار اس ــرکت پیمان ش
اهمیــت نیــروى انســانى از نظــر ســن، 
دیگــر  محــور  بومى بــودن،  و  تخصــص 
ــود کــه کارشــناس فنــى  صحبت هایمــان ب

ــاد  ــرم آب ــروگاه خ ــرح نی ــر ط کارگاه مدی
ــا  ــاخت ب ــت: در دوران س ــاره گف ــن ب در ای
ــه  ــى ک ــدود نفرات ــه حجــم کار ح ــه ب توج
ــدود  ــرد ح ــد ک ــت خواهن ــایت فعالی در س
ــا  ــا بومى هســتند. ب 400-500 نفــر و عمدت
ایــن حــال، در دوران بهــره بــردارى حــدود 
مى شــوند  اســتخدام  پرســنل  نفــر   70
ــون  ــق آزم ــده و  از طری ــوزش دی ــه آم ک
بــردارى  بهــره  بــراى  اســتخدامى نفرات 
ــالت  ــم تحصی ــه ه ــوند ک ــتخدام مى ش اس
و  لحــاظ  سنى شــان  شــرایط  هــم  و 
طبیعــى اســت کــه افــراد بومــى در اولویــت 
ــداث  ــروگاه در دوره اح ــن نی ــند. ای مى باش
بــا اشــتغال مســتقیم و غیــر مســتقیم افــراد 
ــکارى  ــکل بی ــع مش ــر رف ــادى ب ــر زی تاثی

ــت.  ــد گذاش ــه خواه منطق
ــال  ــروگاه، 13 س ــک نی ــاخت ی ــه س اینک
بــه طــول انجامــد، فرســودگى تجهیــزات و 
ــش  ــود پرس ــبب نمى ش ــا را س ــکلت بن اس
دیگــرى بــود کــه او در پاســخ گفــت: 
اســکلت و ســاختمان نــه ولــى توربیــن 
و ژنراتــور و ترانــس و تجهیــزات دیگــر، 
ممکــن اســت دچــار اســتهالك شــوند امــا 
دســتورالعمل هاى  ســازنده  شــرکت هاى 
ــاى  ــن بازدیده ــد و همچنی ــدارى دارن نگه
دوره اى هــم هســت کــه مانــع از ضررهــاى 
ــاره میــزان  جبــران ناپذیــر مى شــود. او درب
نیروگاهــى  تجهیــزات  بــودن  وارداتــى 

ــد  ــش از 95 درص ــت: بی ــراز داش ــران اب ای
تجهیــزات نیروگاهــى توســط شــرکت مپنــا 
بومى ســازى  آن،  مجموعه هــاى  زیــر  و 
ــان  ــس آلم ــانس زیمن ــت لیس ــده و تح ش
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــل توج ــت قاب ــا کیفی ب
ــه  ــى ک ــى توربین های ــرد. حت ــرار مى گی ق
بــه کار گرفتــه مى شــود V94,2 هســت 
کــه سال هاســت در نیروگاه هــاى جهــان 

و داخــل کشــور اســتفاده مى شــود.
لــزوم  دربــاره  همچنیــن  محمــودزاده 
علــوم  و  فنــون  روز  بــه  و  فراگیــرى 
اســتاندارد هاى  بــا  مطابــق  نیروگاهــى 
جهانــى  بــراى نیروهــاى متخصــص گفــت: 
بــراى دوران بهــره بــردارى آموزش هــاى 
ــنل  ــراى پرس ــا ب ــرکت مپن ــط ش الزم توس

ــا  ــون م ــود چ ــام مى ش ــردارى انج ــره ب به
نفرســاعت آموزشــى در قــرارداد داریــم کــه 
شــرکت مپنــا بایــد آمــوزش دهــد و هیــچ 
نیــازى بــه آمــوزش خــارج از کشــور نیســت 
ــا  ــائل روز دنی ــا مس ــم ب ــا ه ــوزش مپن آم
همســو و هماهنــگ اســت و مشــابه همیــن 
نیــروگاه کــه در حال احــداث اســت، در کل 
ــد.  ــردارى مى باش ــره ب ــال به ــور در ح کش
طــرح  مدیــر  کارگاه  فنــى  کارشــناس 
خرم آبــاد  ترکیبــى  ســیکل  نیــروگاه 
دربــاره نیازســنجى احــداث نیــروگاه در 
ــا  ــاخت: قطع ــان س ــه خاطرنش ــن منطق ای
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــام مى ش ــات انج مطالع

مصــرف،  محل هــاى  شــبکه،  ظرفیــت 
نزدیکــى بــه خطــوط انتقــال ســوخت، 
مــکان یابــى و امــکان ســنجى رخ مى دهــد 
ــود.  ــاظ مى ش ــا لح ــه قطع و مصــرف منطق
در جنــوب بــا توجــه بــه گرمــاى هــوا 
در  بایــد  نیــروگاه  مصــرف،  افزایــش  و 
ــا اتــالف آن کمتــر  محــل مصــرف باشــد ت
ــن اســتان لرســتان یکــى از  شــود. همچنی
ــور  ــه کش ــعه یافت ــر توس ــتان هاى کمت اس
ــروگاه  ــروگاه، نخســتین نی ــن نی اســت و ای

ــت. ــتان اس لرس
طــرح  مدیــر  کارگاه  فنــى  کارشــناس 
نیــروگاه خــرم آبــاد همچنیــن دربــاره 
ــروگاه و  ــداِث نی ــل اح ــِم مح ــت اقلی اهمی
تاثیــر آن روى مشــخصات آن عنــوان کــرد: 
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نیروگاه هــا وقتــى در شــرایط ایــزو یــا 
ــد  ــوان نامى دارن ــد ت ــتانداردکار مى کنن اس
دمایــى  شــرایط  و  ارتفــاع  تاثیــر  ولــى 
ــروگاه در مطالعــات  ــر کارکــرد نی محیــط ب

اولیــه لحــاظ مى گــردد. 
او ســپس، موانــع ســرمایه گذارى بخــش 
کــرد:  تشــریح  اینگونــه  را  خصوصــى 
بخــش خصوصــى بــا توجــه بــه حجــم 
ســرمایه گذارى ســرمایه احــداث نیــروگاه را 
نــدارد و بایــد از طریــق تســهیالت صنــدوق 
توســعه ملــى و بــا عاملیــت یکــى از  بانــک 
انجــام شــود. ولــى اینکــه ســرمایه گذار 
ــه  ــد و ب ــور کن ــد عب ــع بخواه ــن موان از ای

گشــایش LC برســد، هزینه هــاى هنگفتــى 
هزینه هــا  ایــن  و  مى شــود  متحمــل  را 
کارمزدهــاى  نمى شــود.  دیــده  جایــى 
متعــدد بــراى صنــدوق توســعه ملــى و 
ترهیــن  هزینــه  حتــى  و  عامــل  بانــک 
امــالك چــون خــوِد نیــروگاه هــم در رهــن 
بانــک اســت. کارمزدهــا درصــدى از  پــروژه 
ــت  ــد پرداخ ــم ندارن ــقفى ه ــتند و س هس
خصوصــى  نیروگاه هــاى  بدهى هــاى 
ــا سال هاســت  ــا آنه ــم اســت ام ــیار مه بس
از  را  بدهى هایشــان  انــد  نتوانســته  کــه 
دولــت بگیرنــد و اکثرشــان از دولــت طلبکار 
هســتند و علیرغــم ایــن مشــکالت تــا 
ــد داشــته  ــد تولی ــد تــالش مى کنن مى توانن
باشــند و همــکارى داشــته باشــند. از ســوى 

ــزات  ــات و تجهی ــت تمامى قطع ــر، قیم دیگ
در حــال افزایــش اســت. بــا وجــود قیمــت 
تکلیفــى دولــت، وقتــى هزینه هــا بــاال 
ــاال  ــم ب ــروش ه ــت ف ــد قیم ــى رود بای م
ــراى  ــى ب ــرح توجیه ــه ط ــرود و در نتیج ب
در  خصوصــى  بخــش  ســرمایه گذارى 
صنعــت بــرق نــدارد. انتظــارات خیلــى 
بیشــتر از ایــن اســت. ســرمایه گذار هــم کار 
ــا  کنــد و نیــروگاه بســاز و تولیــد نمایــد ام
ــد  ــرد بای ــرق را بگی ــروش ب ــول ف ــد پ نتوان
ــود  ــر ش ــازمانها درگی ــایر س ــک و س ــا بان ب
چــون وقتــى نتوانــى درآمــد داشــته باشــى 
ــک  ــى، بان ــت کن ــک را پرداخ ــط بان و قس

ــراى پروژه هــاى بعــدى  دیگــر عاملیــت را ب
ــاى  ــر، نیروگاه ه ــان دیگ ــه بی ــرد. ب نمى پذی
بخــش خصوصــى نتوانســتند اقســاط خــود 
را پرداخــت کننــد چــون دولــت نتوانســته 
ــا پرداخــت  ــه آنه ــرق را ب ــروش ب ــغ ف مبال
کنــد. بــه ایــن ترتیــب مى بینیــد کــه 
ــرمایه گذارى  ــر س ــورد، دیگ ــه م ــز دو س ج
خارجــى در صنعــت بــرق رخ نمى دهــد.

نقــش نیــروگاه ســیکل ترکیبــى خــرم 
ــدارى  ــه و پای ــرق منطق ــم ب ــاد در تنظی آب
شــبکه بــرق، موضــوع دیگــرى بــود دربــاره 
ــا  ــروگاه ب ــن نی آن صحبــت شــد: وقتــى ای
ــرق  ــن ظرفیــت وارد شــبکه سراســرى ب ای
مى شــود کمــک بســیار بزگــى بــه پایــدارى 
ــر  ــد. اگ ــه مى کن ــرق در آن منطق ــبکه ب ش

ایــن نیــروگاه نبــود صنایــع فعلــِى منطقــه 
بایــد از مناطــق دیگــرى، بــرق خــود را 
در  انــرژى  تلفــات  و  مى کردنــد  تامیــن 
مســیر انتقــال هــم مزیــد بــر علــت بــود. در 
ــه کار ایــن نیــروگاه، ســبب  نتیجــه آغــاز ب
ــود.  ــر ش ــرق پایدارت ــبکه ب ــا ش ــود ت مى ش
یکــى از زیرســاخت هاى اشــتغال زایــى 
در منطقــه ایــن اســت کــه ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــى اگــر کارخانــه اى احــداث 
هــم  آن  زیرســاخت هاى  بــه  مى کننــد 
ــا  ــى از آنه ــا یک ــه قطع ــد ک ــه مى کنن توج
بــرق اســت. چــون بــى هیــچ شــک، صنعــت 
بــرق، یکــى از صنایــع پایــه اســت که ســایر 

ــه آن وابســته هســتند. ــع ب صنای
طــرح  مدیــر  کارگاه  فنــى  کارشــناس 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــى خــرم آبــاد، 
بخــش  نیروگاه هــاى  نقــش  دربــاره 
ــت:  ــور گف ــرق کش ــد ب ــى در تولی خصوص
ســرمایه گذاران بــا توجــه بــه مشــکالت 
 ،LC متعــدد ازجملــه رونــد دشــوار گشــایش
ــن  ــد و ای ــه عصــا حرکــت مى کنن دســت ب
ــا پیــش  البتــه، تنهــا مشــکالت پیــش رو ت
ــان  ــت.به بی ــروگاه اس ــاخت نی ــام س از اتم
دیگــر، مشــکالت دیگــرى هــم پــس از بهره 
بــردارى وجــود دارد کــه شــامل هزینه هــاى 
نگهــدارى و تعمیــرات، فــروش بــرق، عــدم 
تکلیفــى  قیمــت  و  بدهى هــا  پرداخــت 
بــرق مى شــود. اینهــا بخشــى از مشــکالتى 
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ــدى را  ــرمایه گذار جدی ــر س ــه ه ــتند ک هس
گریــزان مى کنــد. تمــام نیروگاه هــاى بخــش 
خصوصــى همیــن طورنــد و تــا مشــکل حــل 
نشــود، دیگــر رغبتــى در  بخــش خصوصــى 
وجــود نخواهــد داشــت. و بــا ایــن وضعیــت، 
افــق آینــده افزایــش تولیــد نیــروى بــرق را 

قطعــا روشــن نمى بینــم. 
ــا  ــا ب ــاال ام ــار داشــت: ح ــه اظه وى در ادام
ــان  ــى از آن بی ــه بخش ــکالت ک ــه مش کلی
شــد بــه محــض ابــالغ گشــایش LC از طــرف 
بانــک مرکــزى جلســات فشــرده کارشناســى 
ــى از  ــرات ناش ــکیل و تغیی ــى تش و مدیریت
ــوك  ــه بل ــد گازى ب ــرح از 4 واح ــر ط تغیی
ســیکل ترکیبــى بررســى و کلیــه مــوارد 
مربوطــه بــه مهندســى طــرح مرتفــع گردیــد 
ــوت  ــا دع ــن 1396 ب ــه در 18 بهم بالفاصل
ــه  ــتاندارى در ده ــى و اس ــئوالن محل از مس
اجرایــى  عملیــات  رســما  فجــر  مبــارك 
مجــددا شــروع شــد و رایزنى هــاى متعــددى 
ــا  ــت و نهایت ــورت گرف ــا ص ــرکت مپن ــا ش ب
مپنــا پذیرفــت کــه در مــدت 15/5 مــاه 
اولیــن واحــد گازى را وارد مــدار و بــا شــبکه 
ســنکرون نمایــد و دومیــن واحــد گازى را ان 
شــاهللا در یــک مــاه و نیــم بعــد از آن یعنــى 
اینکــه واحــد اول گازى در 31 تیــر 1398 و 
ــهریور 1398 وارد  ــد دو گازى در 15 ش واح
مــدار شــود. وعده هــا در حــال تحقــق اســت 
ضمــن ادامــه کارهــاى عملیــات اجرایــى در 
ــا،  ــامل توربین ه ــى ش ــزات اصل کارگاه تجهی
ژنراتورهــا و ترانســهاى اصلــى هــر دو واحــد 
ــب  ــل نص ــل و در مح ــه کارگاه حم گازى ب
ــر  ــال و دیگ ــاختمان توربین ه ــد س ــده ان ش
واحدهــاى  نیــاز  مــورد  فونداســیون هاى 
عملیــات  و  رســیده  اتمــام  بــه  رو  گازى 
اطاق هــاى  و  بــرق  پســت  ســاختمانى 
کنتــرل نیــروگاه و پســت رو بــه اتمــام اســت.  
ــاد شــده فــوق 118  ــر تجهیــزات ی عــالوه ب
تریلــر از تجهیــزات جانبــى واحدهــاى گازى 
وارد نیــروگاه شــده کــه ایــن رونــد همچنــان 
ادامــه دارد و تــا ایــن لحظــه بالــغ بــر ٪70 
تجهیــزات مــورد نیــاز واحدهــاى گازى وارد 
ســایت شــده و نصــب تجهیــزات واحدهــاى 
گازى در آبــان مــاه توســط پیمانــکار شــروع 

خواهــد شــد. 
امــا  گفت وگــو  ایــن  بخــش  آخریــن 
ــود. داود  ــر ب ــاى تجدیدپذی ــاره انرژى ه درب
روى  بــودن  ناگزیــر  دربــاره  محمــودزاده 
ــان  ــده بی ــا در آین ــن نیروگاه ه ــه ای آوردن ب
نیروگاه هــاى  حاضــر،  حــال  در  داشــت: 
ــا  ــت ت ــا الزم اس ــتند ام ــى هس ــا، حرارت م

ــیدى گام  ــادى و خورش ــاى ب ــه نیروگاه ه ب
ــد  ــدى در تولی ــت جدی ــا صنع ــم. آنه برداری
بــرق ایــران هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه بــه 
ــتر  ــران بس ــى، ای ــت جغرافیای ــاظ موقعی لح
ــاى  ــد نیروگاه ه ــراى تولی ــى ب ــیار خوب بس
خورشــیدى اســت. برخــى مناطــق مــا نیــاز 
بــه ســرمایه گذارى و مطالعــات ســنگینى 
دارد. نیروگاه هــاى بــادى امــا در مناطــق 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــور م ــف کش مختل
اقلیمى شــان و بادهــاى آن منطقــه بطــور 
ایــران  در  ســال  از  فصولــى  در  طبیعــى 
ــرمایه گذارى  ــه س ــاز ب ــى نی ــم نیســت ول ک
بیشــترى دارد چــون نیروگاه هــاى حرارتــى، 
مى کننــد  اســتفاده  فســیلى  ســوخت  از 
ماننــد گاز و گاروئیــل و مــازوت اســتفاده 
مى کننــد کــه آنهــا هــم مشــکالتى ازجملــه 
بــه پایــان رســیدن ذخایــر و آلودگــى محیــط 
زیســت را بــه همــراه دارنــد. وقتــى ســوخت 
محیــط  بــه  مى شــود  مصــرف  فســیلى 
ــکالت را  ــد و مش ــه مى زن ــا صدم ــت م زیس
بیشــتر مى کنــد. تمــام کشــورهاى پیشــرفته 
دنیــا بــه ســمت انرژى هــاى برقابــى، بــادى، 
حتــى  و  زمین گرمایــى  و  خورشــیدى 
ــد. و در حــال  ــه ان ــه رفت ــرق از زبال ــد ب تولی
ــداث  ــه اح ــه هزین ــت. اگرچ ــترش اس گس
نیروگاه هــاى  از  بیشــتر  نیروگاه هــا  ایــن 
ــرف  ــبب مص ــه س ــى ب ــت، ول ــى اس حرارت
ــراى  ــر هســتند و البتــه ب شــان توجیــه پذی
ــون  ــت چ ــه اس ــه صرف ــم ب ــرمایه گذار ه س
ــائل  ــوخت و مس ــه س ــل هزین ــر متحم دیگ
ــت  ــران هــم دول تامیــن آن نمى شــود. در ای
ــه  ــرون ب ــه آن را مق ــد ک ــهیالتى مى ده تس
ــن  ــه محاس ــه ب ــا توج ــد و ب ــه مى کن صرف
ــر  ــى بهت ــاى حرارت ــب نیروگاه ه آن و  معای

ــم. ــوع روى بیاوری ــن ن ــه ای ــت ب اس
نیــروگاه  طــرح  مدیــر  فنــى  کارشــناس 
خــرم آبــاد در در خاتمــه از تمــام مســئوالن 
آینــده  ســال  در  آنکــه  بــراى  خواســت 
ــرق  ــن ب ــرى در تامی ــکالت کمت ــردم مش م
و انــرژى داشــته باشــند کمــک و مســاعدت 
ــه ثمــر برســد  ــروژه ب نماینــد کــه انشــاهللا پ
و بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادى روز از 
ســرمایه گذار حمایــت نماینــد و دولتمــردان 
ــاى  ــالمى نیز راهکاره ــوراى اس ــس ش و مجل
عــام  پروژه هــاى  اینگونــه  از  حمایتــى 
المنفــع و ملــى علــى الخصــوص در خصــوص 
ــا  ــام طرحه ــه اتم ــرى بودج ــکالت کس مش
ناشــى از تفــاوت نــوع ارزهــاى صنــدوق 
ارائــه  مرکــزى  بانــک  و  ملــى  توســعه 

کنند.

اگرچه هزینه 
احداث 

نیروگاه های سیکل 
ترکیبی بیشتر 
از نیروگاه های 
حرارتی است، 
ولی به سبب 
مصرف شان 
توجیه پذیر 
هستند
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گفت و گو با «على اصغر مجیدى»؛ مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبى خرم آباد

لزوم تغییر نگرش 
در برخورد با صنعت نیروگاهى بخش خصوصى

صنعـت بـرق ایـران روزهـاى سـختى را مى گذراند و ایـن صعوبت بـراى نیروگاه هـاى بخش خصوصـى دوچندان اسـت. آنان افـزون بر 
آنکـه در گیـر و دار ترخیـص کاالهـاى تحریمى خـود هسـتند، ماجراى طلب هایشـان از دولـت و بطور مشـخص وزارت نیـرو روز به روز 
در حـال افزایـش اسـت اما در این میان کسـى پاسـخگو نیسـت و مدیران ارشـد صنعـت نیروگاهى ایـران در بخش خصوصـى، مرتب 
هشـدار مى دهنـد کـه ممکـن اسـت هر آینـه، برق ایـران به خاموشـى که گریـز و گزیرى هـم از آن نیسـت، دچار شـود. اگرچـه آنان 
بـه سـبب آنکه خـود دغدغه مند ایـن حوزه هسـتند و بـرق را کاالیى اسـتراتژیک مى دانند کـه نبود حتى یـک لحظه آن، کشـور را با 
بحـران مواجـه مى سـازد، عرصـه را خالـى نکـرده اند و با وجـود این سـختى هاى روزافـزون به فعالیـت ادامـه مى دهند. در ایـن میان، 
امـا وضعیـت نیروگاه هـاى در حـال احـداث خـود حدیثـى دیگر اسـت. آنان بـر خـالف نیروگاه هاى مـورد بهره بـردارى کـه در فروش 
بـرق تولیـدى خود و طلبکارى شـان بابت درآمد خود نسـبت بـه آن از وزارت نیرو با مشـکل مواجه هسـتند، در تامین سـرمایه و البته 
هزینه هایـى کـه بایـد در حاشـیه آن نسـبت به جذب سـرمایه صـورت گیرد هم با مسـائلى دسـت به گریبان هسـتند. بـا «على اصغر 
مجیـدى»؛ مدیرعامـل نیـروگاه سـیکل ترکیبـى خرم آبـاد در همین بـاره به گفت و گـو نشسـتیم. او که مدیریـت نیروگاهـى در حال 
سـاخت را تجربه مى کند، از آنچه تا اکنون پشـت سـر گذاشـته اسـت، سـخن گفت. او بـا ذکر این نکته کـه «مسـائلى از قبیل تصویب 
طـرح در ارکان عمومى نهـاد مربوطـه، وزرات نیـرو، بانک هـا، صنـدوق توسـعه ملى، محیط زیسـت، مطالعات شـبکه و اتصال به شـبکه 
و چندیـن گـزارش توجیـه اقتصـادى و فنـى طرح و مالحظـات فنى سـاخت قبل از اجـرا پروژه ، بسـیار زمان بر و حسـاس هسـتند و 
سـرمایه گذار مى بایسـت هزینه هـاى زیـادى تـا قبـل از احداث بپـردازد تا  پـروژه به مرحله عملیاتى برسـد»، خاطرنشـان سـاخت که 
« حمایـت ایـن سـازمان ها و تغییـر نگـرش آنها در برخـورد با صنایـع نیروگاهـى و پاسـخگویى در مقابل نهادهـاى نظارتى به واسـطه 
عملکـرد نامطلـوب آنها سـبب تسـریع در راه انـدازى نیروگاه هـا خواهد شـد. ایجاد بدهى هـاى فرضى و موهوم به واسـطه اشـتباهات 
مشـخص و سلسـله عملیات اجرایى بسـتن حسـاب ها، ممنـوع المعامله قرار دادن، عـدم امکان ثبت تغییـرات در اداره ثبت شـرکت ها، 
توقیـف امـوال و... فقـط به خاطر یک اشـتباه محاسـباتى رویکرد جدید سـازمان تامین اجتماعى شـده اسـت کـه پـروژه را دچار وقفه 
کـرده و هزینـه و وقت بسـیار زیـادى از مدیـران شـرکت را خواهدگرفت. شـکایت به مدیران باالدسـت، اتـاق بازرگانـى وزارت نیرو به 
عنـوان متولـى صنعـت بـرق هیچ کمکـى در جهت حل مشـکل نکرده و سـرمایه گذار مى بایسـت بـه تنهایى بـدون هیچ پشـتوانه اى 
نسـبت بـه برطـرف نمودن ادعاهـاى موهوم برخى سـازمان ها اقدام نماید و تعهد داشـته باشـد پـروژه را در زمان مورد نظر سـنکرون و 

بـه شـبکه متصل کنـد». متـن کامل این گفـت و گـو را در ادامـه مى خوانید.
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جناب آقـاى مهنـدس مجیدى؛ لطفـا براى آغـاز بحث، ؟ 
کمـى از سرگذشـت خـود را گفتـه و وضعیـت کنونـى 

نیـروگاه تحـت مسـئولیت تان را بیـان فرمایید؟
اینجانــب علــى اصغــر مجیــدى فــارغ التحصیــل رشــته بــرق دانشــگاه صنعتــى 
ــت سیســتم و  ــع گرایــش مدیری شــریف و کارشناســى ارشــد مهندســى صنای
ــى کوچــک، پســت هاى  ــاى آب ــه نیروگاه ه ــدا در زمین ــره ورى هســتم. در ابت به
فشــار قــوى و ســپس نیروگاه هــاى حرارتى مشــغول بــه کار شــدم. ســوابق کارى 
ــروژه  ــر پ ــر امــور پُســت ها، مدی ــروژه 18 پُســت، مدی ــر پ بنــده در مشــانیر مدی
نیــروگاه پــره ســر و مدیــر گــروه تخصصــى بــرق ماشــین بــوده و در شــرکت ســنا 
(شــرکت ســرمایه گذارى نیروگاهــى ایــران) ابتــدا بــه عنــوان مدیرعامل نیــروگاه 
ــاخِت  ــال س ــروگاهِ در ح ــل نی ــال حاضــر مدیرعام ــاد گلســتان و در ح ــى آب عل
ــان  ــه منحصــر بفردت ــه تجرب ــه ب ــا توج ــاد اســت. ب ــرم آب ــى خ ــیکل ترکیب س

ــردارى- از  ــروگاه در حــال بهره ب ــه نی ــروگاه در حــال احــداث -و ن ــه نی نســبت ب
مســائل و مشــکالت پیــش روى ســرمایه گذاران در صنعــت نیروگاهــى بــه ویــژه 
در مرحلــه احــداث و حتــى پیــش از آن بفرماییــد تــا از ایــن منظــر، چشــم انداز 
شــفافى از توســعه ایــن صنعــت بدســت آیــد.   صنعــت نیروگاهــى یکــى از صنایع 
ــاالى  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــه و ب ــه شــمار رفت ــادر در توســعه کشــور ب ــه و م پای
ــرو) و  ــده آن (وزارت نی ــرف کنن ــودن مص ــارى ب ــاز و انحص ــورد نی ــرمایه م س
حجــم بــاالى مطالبــات ســرمایه گذاران قبلــى ، نیــاز بــه ســازمان ها و نهادهــاى 
عمومى جهــت مشــارکت در آن ضــرورى اســت. مســائلى از قبیــل تصویــب طرح 
ــى،  ــدوق توســعه مل ــا، صن ــرو، بانک ه ــاد مربوطــه، وزرات نی در ارکان عمومى نه
محیــط زیســت، مطالعــات شــبکه و اتصــال به شــبکه و چندیــن گــزارش توجیه 
اقتصــادى و فنــى طــرح و مالحظــات فنــى ســاخت قبــل از اجــرا پــروژه ، بســیار 
زمــان بــر و حســاس هســتند و ســرمایه گذار مى بایســت هزینه هــاى زیــادى تــا 
قبــل از احــداث بپــردازد تــا  پــروژه بــه مرحلــه عملیاتــى برســد. حجــم ســرمایه 
مــورد نیــاز بــراى پوشــش هزینه هــاى قبــل از احــداث بــا لحــاظ کلیــه مقادیــر 

ــد رســید.  ــه حــدود 4-5٪ ســرمایه گذارى طــرح خواه ب

شـاید بد نباشـد، جهت شـفافیت موضوع به مواردى که ؟ 
بـه صـورت قانونى بر طرح اعمال و توسـط سـازمان هاى 

ذیربط اخذ مى شـود اشـاره اى کنید. 
کارمــزد کارشناســى بررســى طــرح در بانــک عامــل بــه میــزان 1/5 در هــزار  

تســهیالت بــا نــرخ روز یــورو برابــر 9789 میلیــون ریــال 
کارمــزد تعهــد صنــدوق توســعه به میــزان 0/5 ٪تســهیالت بــا نــرخ روز یورو 

برابــر 35277 میلیــون ریال 
کارمــزد ثبــت ســفارش در وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت بــا اعتبــار 0/5 

در هــزار پروفرمــا بــه میــزان 3776 میلیــون ریــال 
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه کارمزدهــاى فوق قبــل از گشــایش اعتبار اســنادى 
دریافــت شــده در صورتیکــه بــه هــر علــت خــارج از اختیــار ســرمایه گذار و 
حتــى مشــکالت اعتبــارى بانک هــا طــرح بــه مرحلــه گشــایش اعتبــار نرســد 
ــق  ــى وثای ــى ارزیاب ــزد کارشناس ــتند.  کارم ــل برگشــت نیس ــا قاب کارمزده
ــى انجــام شــده  معرفــى شــده طــرح در بانــک عامــل ، 1/5 در هــزار ارزیاب
کــه در ایــن خصــوص طــى مکاتباتــى کــه بــا بانــک مرکــزى صــورت گرفــت، 

بخــش نامــه مربوطــه اصــالح و بــراى ارقــام بــاال ســقف تعییــن گردیــد کــه 
بخشــى از مشــکل برطــرف شــده اســت. 

ــزان 0/5 در  ــه می ــا ب ــود وثیقه ه ــراى پوشــش کمب ــه تامیــن ســفته ب هزین
ــان در  ــارد توم ــاد 148 میلی ــروژه خرم آب ــراى پ ــاز ب ــورد نی ــه م ــزار وثیق ه
مرحلــه اول و 825 میلیــارد تومــان در مرحلــه دوم ســفته بــه عنــوان پوشــش 
وثیقــه تامیــن شــود کــه هزینــه اى بالــغ بــر 5200 میلیــون ریــال پرداخــت 

شــده اســت. 
ــهامداران  ــه رسمى توســط س ــه اى در دفترخان ــرارداد ذم ــن ق ــزد تامی کارم
بــراى پوشــش وثیقه هــاى ملکــى تــا 25٪ مبلــغ تســهیالت بــه میــزان 0/5 

در هــزار مبلــغ قــرارداد برابــر 8393 میلیــون ریــال 
ــه  ــهامداران در دفترخان ــوى س ــده از س ــى ش ــى معرف ــق ملک ــن وثای ترهی
ــال  ــون ری ــر 4835 میلی ــن براب ــزار ارزش ترهی ــزان 5 در ه ــمى به می رس
ــروژه  ــه و ســهم آورده خــود در پ ــا تامیــن وثیق حــال اگــر ســرمایه گذار ب
بتوانــد پــروژه را بــه مرحلــه گشــایش اعتبــار اســنادى برســاند هزینه هــاى 
ــار  ــایش اعتب ــزد گش ــد. کارم ــد ش ــل خواه ــروژه تحمی ــه پ ــز ب ــل نی ذی

 حمیدرضا محمدی
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اســنادى بــراى 3 مــاه اول، 2 در هــزار  و هــر مــاه افزایــش 
ــروژه  ــراى پ ــه ب ــنادى ک ــار اس ــغ اعتب ــزار مبل 0,5 در ه
ــزان  ــد می ــر 1,85 درص ــان براب ــاه زم ــدود 36 م ــا ح ب
معــادل 179376  تســهیالت برابــر 3737000 یــورو 
ــه  ــان ب ــرى 4800 توم ــرخ براب ــا ن ــان (ب ــون توم میلی
ــا  ــت عموم ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــورو) مى ش ــر ی ازاى ه
گشــایش اعتبــار بــا مــدت محدودتــر انجــام شــده ولــى در 
هــر مرحلــه تمدیــد هزینــه کارمــزد بــا توحــه بــه ســقف 
تمدیــدى دریافــت مى شــود. در ایــن مرحلــه بــراى مــدت 
اعتبــار 10 ماهــه مبلــغ 49486 میلیــون ریــال پرداخــت 
ــار  ــال اعتب ــورت ابط ــزد در ص ــن کارم ــت. ای ــده اس ش
ــرمایه گذار  ــور س ــارج از تص ــت خ ــر عل ــه ه ــنادى ب اس
ــار  ــراى اعتب ــزى ب ــک مرک ــش بان ــدم پوش ــه ع از جمل
ــور  ــرمایه گذار مجب ــوده و س ــترداد نب ــل اس ــنادى قاب اس
بــه پرداخــت تمامى وجــه قبــل از گشــایش اعتبــار اســت. 
ــده در تســهیالت  ــه ش ــوع ارز ارائ ــر ن ــم دیگ ــئله مه مس
صنــدوق توســعه ملــى و بانــک مرکــزى مى باشــد شــاید 
ــى  ــعه مل ــدوق توس ــوع ارز صن ــاوت ن ــى تف ــگاه کل در ن
«دالر»  و بانــک مرکــزى «یــورو»  چندان اهمیت نداشــته 
باشــد ولــى وقتــى تمامى ریســک تغییــرات تبدیــل ایــن 
ــه  ــود در مرحل ــل ش ــرمایه گذار منتق ــه س ــوع ارز ب دو ن
پیــش از احــداث ســبب تحمیــل هزینه هــاى بیشــتر بــه 

ــد.  ــد ش ــرمایه گذاران خواه س

بـا توجـه به ایـن توضیـح مشـروح، این ؟ 
وضعیت دربـاره نیروگاِه در حـال احداِث 

خرم آبـاد چگونه اسـت؟
ــى  ــهیالت اعطای ــد. تس ــاره کردی ــى اش ــه خوب ــه نکت ب
صنــدوق بــه دالر مى باشــد و مبلــغ مصــوب 196000000 
دالر در 23 آبــان 1395 ابــالغ شــد. در آن تاریــخ بــا 
ــون  ــا از 202 میلی ــهم آورده م ــورو س ــه ی ــل دالر ب تبدی
یــورو پروفرمــا 23 میلیــون یــورو و ســهم تســهیالت 178 
میلیــون یــورو تعییــن شــد. البتــه در چنــد روز بررســى و 
ــون  ــغ از 20 میلی ــن مبل ــى ای ــک مل ــوى بان ــالغ از س اب
ــود. پــس از  ــر کــرده ب ــورو تغیی ــه 23 میلیــون ی ــورو ب ی
ــا تامیــن نیازمندى هــاى بانــک عامــل  ابــالغ مســدودى ب
ــار  ــا گشــایش اعتب ــه وثایــق و ســهم آورده و .... ت از جمل
ــار اســنادى  ــا اعتب ــد ت ــل ســبب گردی ــرخ تبدی ــر ن تغیی
گشــایش شــده 202 میلیــون یورویــى ســهم تســهیالت 
بــه 165/5 میلیــون یــورو و ســهم ســرمایه گذار بــه 
36/5 میلیــون یــورو تغییــر یابــد. ایــن مســئله قطعــا در 
ــود.  ــد ب ــذار خواه ــز تاثیرگ ــاط نی ــه پرداخــت اقس مرحل
ــچ  ــه در هی ــن مرحل ــورو در ای ــون ی ــن 13/5 میلی تامی
مرحلــه از مطالعــات اقتصــادى و بودجــه مــورد نیــاز پروژه 
ــا شــرایط فعلــى ارز در کشــور و   لحــاظ نشــده و قطعــا ب
وجــود چندیــن نــرخ، نحــوه تامیــن آن یکــى از مشــکالت 
حــاد ســرمایه گذاران  خواهــد بــود. صنــدوق توســعه 
ــد  ــه اخــذ تعه ــالغ مســدودى نســبت ب ــل از اب ــى قب مل
محضــرى پذیــرش ایــن تغییــرات تمامى ریســک مربوطــه 
را بــه ســرمایه گذار منتقــل کــرده و ایــن در شــرایط 

ــادى و  ــه اقتص ــور توجی ــاد کش ــر اقتص ــم ب ــى حاک فعل
ســرمایه گذارى مناســب بــراى چشــم انــداز روشــن 

ــد.  ــاد نمى کن ــى ایج ــت نیروگاه صنع

با توجه بـه شـرایط موجود، سـرمایه گذارى ؟ 
در بخـش خصوصـى صنعـت بـرق چگونـه 
صـورت مى گیـرد؟ و افـق آینـده آن را چگونـه 

مى بینیـد؟
ســرمایه گذارى در احــداث نیروگاه هــاى حرارتــى یکــى از 
مهــم تریــن و پرحجــم تریــن ســرمایه گذارى در صنعــت 
ــى  ــازمان هاى دولت ــت تمامى س ــت و الزم اس ــور اس کش
از جملــه بانک هــا، تامیــن اجتماعــى، امــور مالیاتــى 
ــا  وزارت صنعــت، گمــرك، و دیگــر نهادهــاى خدماتــى ب
نــگاه خــاص و ویــژه بــه حمایــت از ایــن صنعــت همــت 
ــه  ــدى ب ــان بن ــه زم ــق برنام ــم مطاب ــا بتوانی ــته ت گماش
راه انــدازى هــر چــه ســریع تــر واحدهــاى ایــن نیــروگاه 
دســت یابیــم.  حمایــت ایــن ســازمان ها و تغییــر نگــرش 
آنهــا در برخــورد بــا صنایــع نیروگاهــى و پاســخگویى در 
مقابــل نهادهــاى نظارتــى بــه واســطه عملکــرد نامطلــوب 
ــد  ــا خواه ــدازى نیروگاه ه ــریع در راه ان ــبب تس ــا س آنه
ــطه  ــه واس ــوم ب ــى و موه ــاى فرض ــاد بدهى ه ــد. ایج ش
اشــتباهات مشــخص و سلســله عملیــات اجرایــى بســتن 
ــکان  ــدم ام ــرار دادن، ع ــه ق ــوع المعامل ــاب ها، ممن حس
ثبــت تغییــرات در اداره ثبــت شــرکت ها، توقیــف امــوال 
ــرد  ــباتى رویک ــتباه محاس ــک اش ــر ی ــه خاط ــط ب و... فق
جدیــد ســازمان تامیــن اجتماعــى شــده اســت کــه پــروژه 
را دچــار وقفــه کــرده و هزینــه و وقــت بســیار زیــادى از 
ــران  ــه مدی ــت. شــکایت ب ــران شــرکت را خواهدگرف مدی
باالدســت، اتــاق بازرگانــى و وزارت نیــرو بــه عنــوان متولى 
ــکل  ــل مش ــت ح ــى در جه ــچ کمک ــرق هی ــت ب صنع
ــدون  ــى ب ــه تنهای ــت ب ــرمایه گذار مى بایس ــرده و س نک
هیــچ پشــتوانه اى نســبت بــه برطــرف نمــودن ادعاهــاى 
موهــوم برخــى ســازمان ها اقــدام نمایــد و تعهــد داشــته 
باشــد پــروژه را در زمــان مــورد نظــر ســنکرون و به شــبکه 
متصــل کنــد.  پــس از وقفــه چنــد ســاله در اجــراى پروژه 
عملیــات اجرایــى در بهمــن مــاه ســال 96 مجــددا فعــال 
ــنادى  ــار اس ــورو از محــل اعتب ــون ی و برداشــت 26 میلی
بــه نفــع پیمانــکار پــروژه انجــام شــده اســت و تجهیــزات 
اصلــى و جانبــى واحدهــاى گازى بــا شــدت تمــام در حال 
ارســال بــه نیــروگاه اســت.  برنامــه زمــان بنــدى ســنکرون 
واحدهــاى گازى بــراى 31 تیــر 1398 و 15 شــهریور 
ــدت در  ــه ش ــکار ب ــزى و توســط پیمان ــه ری 1398 برنام
ــک  ــم در پی ــد و امیدواری ــرا مى باش ــرى و اج ــال پیگی ح
ــایانى  ــک ش ــا کم ــن واحده ــدازى ای ــده راه ان ــال آین س
بــه کمبــود بــرق منطقــه خــرم آبــاد و شــبکه سراســرى 
نمایــد.  در خاتمــه الزم اســت از تمام ســهامداران شــرکت 
از جملــه ریاســت محتــرم بنیــاد مســتضعفان و شــرکت 
ســرمایه گذارى نیروگاهــى ایــران – ســنا در جهــت 
پشــتیبانى و حمایــت از ایــن پــروژه و تامیــن مالــى ســهم 

آورده و ارائــه وثایــق بــه بانــک عامــل تشــکر کنــم.  

امیدواریم 
در پیک سال 

آینده راه اندازی 
واحدهای گازی 
کمک شایانی 
به کمبود برق 

منطقه خرم آباد 
و شبکه سراسری 

نماید
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صنعـت انـرژى اتریـش از موقعیـت و جغرافیاى 
خاص کشـور بیشـترین بهره بـردارى را نموده و 
در انجـام ایـن کار تخصص هـاى شـناخته شـده 
بیـن المللـى را توسـعه مى دهـد.  کمپانى هـاى 
اتریشـى در صنایـع انـرژى بـا تولیـد و تأمیـن 
بـرق، اجـراى نیروگاه هـاى بـرق و سیسـتم هاى 
صنعـت  ایـن  دارنـد.  سـروکار  ذخیره سـازى 
همچنیـن شـامل تأمین بـرق مبتنى بـر فناورى 
اطالعـت، کنتورهاى هوشـمند، تولیـد ابزارهاى 
کنتـرل و تکنولـوژى کنترلـى و سـاختار خـط 
اتریشـى  کمپانى هـاى  بعـالوه،  اسـت.  انتقـال 
تخصـص باالیـى در زمینـه تولیـد و توزیـع نفت 
و گاز، منابـع انـرژى تجدیدپذیـر بـه خصـوص 

منابـع بـرق آبـى، همچنیـن تولیـد توربیـن و 
نیـروگاه دارنـد. در ایـن کشـور بـرق هسـته اى 
تولیـد نمى شـود.  اتریـش نقـش مهمـى را بـه 
عنـوان یـک کشـور حامـل در تجـارت انـرژى 
در سـطح اروپـا ایفـا مى کنـد. بیشـتر واردات 
بـه اروپـاى غربـى از خـاور نزدیـک، ذخایـر در 
اتریـش،  طریـق  از  و  روسـیه  قفقـاز  منطقـه 
 Transalpine بخصـوص از طریـق خـط لولـه
واردات  از  زیـادى  درصـد  مى شـود.  انجـام 
در اروپـاى غربـى از خـاور نزدیـک، ذخایـر در 
منطقـه قفقـاز و ذخایـر ایـن کشـور در اتریـش، 
 Transalpine بـه ویـژه از طریـق خـط لولـه

متقابـل اسـت.

   نقاط قوت جغرافیایى و تاریخى
صنعـت انـرژى اتریـش از نقـاط قـوت جغرافیایى 
ایـن کشـور اسـتفاده مى کنـد و بهتریـن بهـره 
ممکـن را از منابـع موجـود بـرده و ایـن دانـش را 
بـراى کاربردهـاى بین المللـى توسـعه مى دهـد. 
اتریـش داراى ذخایـر نفـت و گاز خـود اسـت کـه 
سـاخت و توسـعه آن هـا داراى قدمتـى طوالنـى 
مى باشـد. کمپانى هـاى اتریشـى تخصـص باالیى 
دارنـد و در بخـش انـرژى شـرکاى کمپانى هـاى 

بین المللـى  هسـتند. 

   انرژى تجدیدپذیر
زمینـه  در  تجدیدپذیـر  انـرژى  منابـع  اهمیـت 

نگاهى به صنعت برق اتریش

متخصِص برق آبى
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سیاسـى، قوانیـن سـخت گیرانه و سـطح بـاالى 
فعالیت هـاى تحقیقـات و توسـعه در هماهنگـى 
بـا ایـن رونـد قـرار دارنـد. ایـن مسـئله منجـر به 
ارتقـاى دانـش و شایسـتگى هاى فوق العـاده اى 
اتریـش  در  تجدیدپذیـر  انرژى هـاى  زمینـه  در 

شده است. 
در مقایسـه بـا سـایر کشـورهاى اتحادیـه اروپـا، 
سـهم  نظـر  از  را  اول  جایـگاه  اتریـش  کشـور 
انرژى هـاى تجدیدپذیـر در تولیـد برق بر اسـاس 
موفقیت هـاى  از  یکـى  دارد.  کشـور  مسـاحت 
ایـن زمینـه، کاهـش انتشـار گازهـاى گلخانـه اى 

بوده است.

   پتروشیمى مسئولیت پذیر
یکـى از بزرگ تریـن کمپانى هاى سـهامى صنعتى 
و  اسـتخراج  بـه  کـه  اسـت  شـرکتى  اتریـش، 
بازاریابـى نفـت و گاز مى پـردازد و راهکارهـاى 

پتروشـیمى با  محصـوالت  و  انـرژى  خالقانـه 
کیفیتـى را بـه شـکل مسـئوالنه ارائـه مى کنـد. 
میلیـون   17,8 تصفیـه  سـالیانه  ظرفیـت  بـا 
تـن و حـدود 3٫800 جایـگاه سـوخت گیـرى 
در 10 کشـور، ایـن کمپانـى پیـام روشـنى از 
شایسـتگى هاى بین المللـى صنعـت نفـت و گاز 

مى دهـد. جهانیـان  بـه  اتریـش 

   نوآورى در گاز طبیعى
یـک نـوآورى ویـژه اتریشـى، توسـعه تکنولـوژى 
اسـت کـه امـکان تولیـد مصنوعـى گاز را از بـاد 
از «تبدیـل  اسـتفاده  بـا  مى دهـد.  خورشـید  و 
بـار  اولیـن  بـراى  زیرزمینـى»،  خورشـیدى 
امـکان تولیـد طبیعـى «گاز طبیعـى» بـه طـور 
مسـتقیم در مخـزن بـا اسـتفاده از یـک فراینـد 
میکربیولوژیکـى به وجودآمـده اسـت. ایـن روش 
منحصـر به فـرد تقلیـدى از فرایند طبیعـى تولید 

گاز طبیعـى اسـت.

   تخصص برق آبى
اتریـش یک کشـور برتـر در زمینـه تولیـد نیروى 
بـرق آبـى اسـت. توربین هـا و ژنراتورهـاى تولیـد 
شـده در اتریـش رکـورد جدیـد را از نظـر حجم و 
بازدهى به وجـودآورده انـد. یک کمپانى اتریشـى 
بزرگ تریـن  از  سـابقه،  سـال   70 از  بیـش  بـا 
تأمین کننـدگان دسـتگاه هاى برق آبـى در جهان 
به شـمار مـى رود. توربین هـاى نیروگاه هـاى برق 
سـوییس، کـره جنوبـى و پاکسـتان کـه توسـط 
ایـن کمپانـى تأمیـن مى شـوند، از قدرتمندترین 

دسـتگاه ها در جهـان هسـتند.

   دانش تخصصى
یـک کمپانـى متخصـص در تکنولـوژى موتـور 
بـا بیـش از 1٫700 کارمنـد در سراسـر جهـان، 
حفـارى  لوله هـاى  مولفه هـاى  سـازنده  یـک  و 
غیرمغناطیسـى بـراى تکنولوژى حفـارى جهتدار 
و سـایر ابزارهـاى دقیـق بـراى تولیـد گاز و نفـت 
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تنهـا دو نمونـه از دانـش تخصصـى کمپانى هـاى 
اتریشـى در صنایـع انرژى هسـتند که در سراسـر 

جهـان کاربـرد دارنـد.

   دورنما
در صنعـت انرژى، گرایشـى به سـمت داده هاى 
نیروگاه هـاى  هوشـمند،  کنتورهـاى  بـزرگ، 
مجـازى و تجمیـع تأمیـن کننـدگان نامتمرکز 
انـرژى جهت فـروش انـرژى بصورت مشـترك 
به وجودآمـده اسـت.  یـک پرسـش مهـم در 
خصـوص آینـده مربـوط بـه امنیـت شـبکه، 
ذخیره انـرژى الکتریکـى و اصالح نوسـانات در 
تولیـد انرژى هـاى تجدیدپذیـر اسـت. در ایـن 

حوزه هـا نیـز کمپانى هـاى اتریشـى عملکـرد 
موفقیت آمیـزى داشـته  و راهکارهایـى را ارائـه 
کرده انـد کـه توجـه جهانیـان را به خـود جلب 

کـرده اسـت. 
   تولید واقعى برق از زباله

بـدون اغـراق ویـن تمیز تریـن پایتخـت و یکى 
از تمیزتریـن شـهرهاى بـزرگ اروپاسـت کـه 
بارهـا جایـزه بازیافت زبالـه خانگى اروپـا را هم 
دریافـت کـرده و آلودگى هـاى مختلـف را بـا 
موفقیت از چهره شـهر زدوده اسـت. تأسیسات 
گرمایشـى-برقى شـهر، نمادى از ایـن موفقیت 
و همزمـان یـک اثـر هنـرى شهرى سـت کـه 
مى توانـد الگـوى هـر شـهرى در جهـان باشـد. 
تأسیسـات بـرق و گرمایـش شـهرى بـا نـام 
 Spittelau waste incineration plant

در سـال 1969 بنیـان نهاده شـد و در 1971 به 
بهره بـردارى رسـید. کار ویـژه ایـن تأسیسـات 
ایـن بـود کـه زباله هـاى خانگـى شـهرى را در 
محـل جمـع آورى و بازیافـت کنـد. در سـال 
1987 بیـش از 70 درصـد از کل تأسیسـات 
در یـک آتـش سـوزى مهیـب سـوخت و از 
بیـن رفـت امـا شـهردار وقـت ویـن، بـه جـاى 
اینکـه کارخانـه را تعطیـل و به جـاى آن پـارك 
بسـازد، تصمیـم بـه بازسـازى آن گرفـت. ایـن 
تصمیـم بـه دو دلیـل گرفتـه شـد: نخسـت 
اینکـه تأسیسـات گرمایـش مرکـزى شـهر در 
ایـن نقطـه وجـود داشـت و دوم اینکـه محـل 
ایـن تأسیسـات در نقطه اى از مرکز مسـکونى و 

ادارى ویـن بـود که زباله هـا را در همـان محلى 
کـه تولیـد مى شـدند مى سـوزاند.

بـراى کار بازسـازى از معمـار مشـهورى به نـام 
کـه   Friedensreich Hundertwasser
خـود از طرفـداران محیط زیسـت بـود بهـره 
گرفتـه شـد و نتیجـه کار نیـز آنقـدر زیبـا و 
خـوب از کار درآمـد کـه در شـهر پـر از آثـار 
هنـرى و تاریخـى ویـن، بـه یـک مرکـز بازدید 

گردشـگران تبدیـل شـده اسـت.
ایـن کارخانـه در بخش مدرن شـهر، نخسـتین 
مى کنـد  توجـه  جلـب  کـه  ساختمانى سـت 
و در اتوبـوس یـا ترامـوا شـما را وادار مى کنـد 
از شـخص کنـار خـود دربـاره آن سـؤال کنید. 
دیوارهـاى رنگارنـگ و جالـب آن در کنـار بـرج 
بـزرگ و گـوى طالیـى درخشـانى که بـر باالى 

برج قـرار دارد، نمـادى زیبا از مدیریت شـهرى 
سـاخته و در شـب هاى مه آلـود زمسـتانى نیـز 
با نورپـردازى ، جلـوه آى بسـیار زیبا به آسـمان 
شـهر مى دهـد. پایتخـت اتریـش قدمتـى چند 
صـد سـاله دارد و همیـن موضـوع شـهر را بـه 
دو بخش تقسـیم کـرده اسـت. بخـش تاریخى 
و قدیمى شـهر در یـک سـوى دانـوب و بخـش 
سـاختمان هاى  و  برج هـا  محـل  و  مـدرن 
جدیـد، در سـوى دیگـر رود هسـتند. سـاختار 
خیابان هـا و خدمـات شـهرى نیـز در ایـن دو 
بخـش شـهر متناسـب بـا کاربـرى آنهـا تنظیم 
شـده امـا یـک مسـئله در تمـام نقـاط یکسـان 
اسـت و آن مسـئله تفکیـک زباله هاسـت. در 

تمـام نقـاط شـهر سـطل هایى بـا رنگ هـاى 
مختلـف بـراى تفکیـک انـواع زباله وجـود دارد 
کـه همه چیـز از ظروف آشـپزخانه تـا زباله هاى 
تـر را مى تـوان در آنهـا ریخـت و بـراى هـر 
یـک نیـز کاربـرد مشـخص و مسـیر بازیافـت 
مجزایـى درنظـر گرفتـه شـده اسـت. با اتـکا به 
همیـن سیسـتم منظـم و دقیـق و آموزش هاى 
شـهروندى کامل، در سـال 2010، ویـن موفق 
بـه دریافـت جایـزه مدیریتـى از مبـداء زبالـه 
از سـوى اتحادیـه اروپـا شـد. پـس از مرحلـه 
جمـع آورى زباله هـا، کار کارخانه عجیب شـهر 
کـه روزانـه میزبـان 250 کامیـون زباله اسـت، 
آغـاز مى شـود. نخسـتین محـل در کارخانـه 
تولیـد بـرق و گرمـا از زباله هـاى شـهر ویـن، 
یـک انبـار عظیم بـه حجـم 7000 متـر مکعب 
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اسـت کـه محمولـه کامیون هـا در آن تخلیـه 
مى شـود. زباله هایـى کـه از سراسـر شـهر ویـن 
جمـع آورى شـده اند، به مرکـز این شـهر منتقل 
مى شـوند کـه دسترسـى بـه آن از تمامى نقـاط 
شـهر ممکـن و آسـان اسـت. سـاالنه 270 هـزار 
تـن زبالـه بـه ایـن مرکـز آورده مى شـود تـا در 
دمـاى بـاال سـوخته و بـه انرژى هـاى موردنیـاز 

شـهروندان تبدیـل شـود.

   وین و تولید برق از زباله
زباله هـاى جمع و فشـرده شـده در انبار، توسـط 
چنگک هـاى بـزرگ رباتیـک بـه کـوره ابتدایـى 
گازهایـى  کـوره  ایـن  در  مى شـوند.  منتقـل 

بـا دمـاى 850 درجـه سـانتیگراد، زباله هـا را 
نخسـتین مرحله  در  و  مى کشـند  آتـش  بـه 
مایعـات گداختـه از زباله هـا جـدا و بـه چرخـه 
دیگـرى منتقـل مى شـود. گازهـاى حاصـل از 
ایـن سـوختن بـا دمـاى بـاالى خـود، آب را در 
لوله هـاى اطـراف بخـار کـرده و بـه دمـاى 400 
درجـه سـانتیگراد و فشـار 40 بـار مى رسـاند که 
ایـن بخار بـا این دمـا و ویژگـى بـراى تولید برق 
در توربین هـا و انتقـال گرمـا بـه خانه هاى شـهر 

روانـه سیسـتم انـرژى مى شـود.
گاز حاصـل از زباله سـوزى کـه اکنـون بـه دمـا 
وارد  اسـت،  رسـیده  سـانتیگراد  درجـه   200
فیلترهـاى تصفیـه گاز شـده و مشـغول تولیـد 
محصـوالت تـازه آى مى شـود. براسـاس قوانیـن 
و  زباله هـا  اروپـا،  زیسـت محیطى  اسـتاندارد 

گازهـاى حاصـل از سـوختن آنهـا بایـد حداقـل 
2 ثانیـه در دمـاى 850 درجـه سـانتیگراد باقـى 
بماننـد تا کلیه ترکیبات سـمى آنها شکسـته و از 
بین بـرود. پـس از مراحل نخسـت، گاز بـا دماى 
200 درجـه وارد فیلتـر مى شـود تـا از آن دوده، 
کیـک فیلتـر و مـواد آجرسـازى و سفال سـازى 
تولیـد شـود. در پایـان گازى کـه از هرگونـه 
آالیندگـى و کربنـى خالى شـده در ارتفـاع 126 
متـرى از دهانه بـرج دودکش به آسـمان مى رود 
و بخـش داغ تـر گاز نیـز بـراى گرم کـردن هواى 
کـوره بـه چرخـه بـاز مى گـردد. حاصـل ایـن 
چرخـه در کارخانـه بازیافـت ویـن، بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت. کارخانـه بازیافـت سـاالنه 40 
هـزار مـگاوات سـاعت بـرق، 470 هزار مـگاوات 
سـاعت گرمایـش خانگـى، شـش هزار تـن آهن 
بازیافتـى و 60 هزارتـن دوده، آجـر فشـرده بـا 

کیفیـت بـاال و کیـک فیلتـر تولیـد مى کنـد.
ایـن میـزان انـرژى بـرق و گرمایـش 60 هـزار 
خانـه را در تمـام شـهر ویـن تأمیـن مى کنـد 
شـهر  ایـن  سـاختمان هاى  درنتیجـه  و 
نیازمنـد سیسـتم شـوفاژ یـا گرمایـش مرکـزى 

نیستند. 
تمـام ایـن محصـوالت بـدون هرگونـه آلودگـى 
هـوا یـا آب تأمیـن مى شـود و حتـى یـک گـرم 
آلودگـى از ایـن تأسیسـات وارد رود دانـوب کـه 
مى کنـد  عبـور  کارخانـه  ایـن  کنـار  از  دقیقـا 
سـاالنه  کارخانـه  ایـن  بویلرهـاى  نمى شـود. 
8000 تـن سـاعت زبالـه را مى سـوزانند و در 
طـول 365 روز سـال فقط یکبـار براى بازرسـى 
و تعمیـرات خاموش مى شـوند. نمونـه دیگرى از 
ایـن کارخانـه در غـرب اتریـش راه اندازى شـده 
و در سـوئد و دیگـر کشـورهاى اسـکاندیناوى 
نیـز نمونه هـاى مشـابهى در دسـت احـداث و 
بهره بـردارى هسـتند امـا هیچکـدام ویژگى هاى 
منحصـر بـه فـرد و هنـرى ایـن کارخانـه ندارند 
و ماننـد کارخانـه ویـن، در مرکـز شـهر واقـع 
نشـده اند. بنابـر تحقیقاتـى کـه از سـال 1997 
توسـط مؤسسـه دالور و وزارت محیـط زیسـت 
آلمـان انجـام شـده اسـت، در صورتیکـه بخـش 
تصفیـه گازهـاى خروجـى کارخانه زباله سـوزى 
ذرات  سـمى و  گازهـاى  میـزان  شـود،  حـذف 
معلـق آالینـده اى کـه توسـط یـک زباله سـوز 
مى شـود،  تولیـد  گرمـا  و  بـرق  تولیـد  بـراى 
سـمى یک  گازهـاى  و  آالیندگـى  میـزان  از 
کارخانـه مشـابه بـا سـوخت ذغال سـنگ کمتـر 
اسـت و در حـال حاضـر بـا سیسـتم تصفیـه اى 
کـرده،  استانداردسـازى  اروپـا  اتحادیـه  کـه 
ایـن کارخانه هـا میـزان آالیندگـى اى کمتـر از 
کارخانـه تولیـد برق و گرماى مشـابه با سـوخت 

گاز دارند.

   وین جهنم زباله ها
پایتخـت اتریـش در مجمـوع 4 زباله سـوزى مانند 
شـپیتال دارد که سـاالنه 900 هزار تن زباله شهرى 
را سـوزانده و از آن یـک و نیم میلیـون مگاوات برق 
تولیـد مى کننـد. زیـر ایـن شـهر 1200 کیلومتـر 
لوله کشـى انجـام شـده تـا سیسـتم گرمایشـى به 
دو سـوم خانه هـا و سـاختمان هاى شـهر منتقـل 
شـود و هیـچ نیـازى بـه شـوفاژ، بخـارى یـا هـر 
نـوع گرمایش سـاختمانى نباشـد. از سـال 2012 
یـک واحـد تـازه بـه زباله سـوزى شـپیتال افـزوده 
شـده کـه آن را قـادر مى سـازد سـاختمان ها را در 
تابسـتان خنـک کنـد. ایـن واحـد در حـال حاضر 
بـه تمـام سـاختمان هاى بیمارسـتانى، ادارى و 
سـاختمان هاى بـزرگ تجـارى خدمـات خنـک 
کننـده مى دهـد. تـوان فعلـى بخـش سرمایشـى 
زباله سـوزى، 15000 مـگاوات اسـت کـه بـا آن 
از تولیـد سـاالنه 1447 تـن دى اکسـید کربـن 

مى شـود. جلوگیـرى 

   نرخ برق در اروپا
قیمـت بـرق در کشـورهاى مختلـف متفـاوت 
همچـون  مختلفـى  عوامـل  بـه  و  اسـت 
زیرسـاخت ها و موقعیـت جغرافیایـى کشـورها 
بسـتگى دارد امـا در میـان کشـورهاى اروپایـى 
سـوئد کمتریـن و ایتالیـا بیشـترین قیمـت برق 
را دارنـد کـه البتـه ایـن نـرخ در ایـران از کشـور 
سـوئد کمتـر اسـت.  شـهروندان ایتالیایـى بـه 
ازاى هـر کیلـووات سـاعت انـرژى الکتریکـى 
را  مربوطـه  مالیـات  اضافـه  بـه  سـنت   15.7
پرداخـت مى کننـد. همچنیـن ایتالیـا بـا نـرخ 
بـرق 15.7 سـنت، آلمان با قیمت 15.22 سـنت 
و انگلسـتان با فـروش هـر کیلووات سـاعت برق 
بـه قیمـت 14.16 سـنت، بیشـترین قیمت برق 

را در سـطح جهـان دارنـد.
بلژیـک،  کشـور  شـهروندان  ایـن  عالوه بـر 
پرتغـال و اسـپانیا به ترتیـب با پرداخـت 11.17 
سـنت، 11.05 سـنت و 11.04 سـنت بـه ازاى 
در  الکتریکـى  انـرژى  سـاعت  کیلـووات  هـر 
جایگاه هـاى بعـدى قـرار دارنـد، ایـن درحالـى 
اسـت کـه در سـال گذشـته میـالدى سـاکنان 
کشـور اسـلوواکى بـه ازاى هـر کیلووات سـاعت 
انـرژى الکتریکـى 9.9 سـنت و سـاکنان آمریـکا 

نیـز 9.43 سـنت پرداخـت کردنـد.
از سـوى دیگـر کشـورهاى فرانسـه، آفریقـاى 
جنوبـى، اتریـش، لهسـتان، هلنـد، اسـترالیا و 
جمهـورى چـک نیـز قیمت برقـى بیـن 8 تا 8.9 
سـنت بـه ازاى هرکیلـووات سـاعت بـرق دارنـد 
و کشـورهاى کانـادا بـا 7.23 سـنت، فنالنـد بـا 
6.42 سـنت و سـوئد بـا 5.34 سـنت نیـز در 

گرفته انـد. قـرار  بعـدى  جایگاه هـاى 
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در ادامـه مقالـه قبلـى پیرامـون بکارگیـرى 
حرارتـى  نیروگاه هـاى  در  نانـو  فنـاورى 
بررسـى  بـه  مقالـه  ایـن  در  بـرق،  تولیـد 
مى شـود.  پرداختـه  پوشـش ها  نانـو  انـواع 
نانـو  کاربرد هـاى  عنـوان  بـه  زیـر  مـوارد 
گازى  حرارتـى  نیروگاه هـاى  در  پوشـش ها 
و بخـار قابلیـت بکارگیرى و صنعتى شـدن 
دارنـد کـه در ادامه هریک تشـریح خواهند 

گردید.
نانوپوشـش هاى سـد حرارتـى پـره توربین، 

نـازل و محفظـه احتـراق توربین گازى
و  سـایش  بـه  مقـاوم  پوشـش هاى  نانـو 
فرسـایش پـره کمپرسـور توربیـن گاز و پره 

پمپ هـا و  بخـار  توربیـن 

پوشـش هاى نانوسـاختار بـراى جلوگیرى از 
خوردگـى لوله هـاى بویلر

نانوپوشـش هاى بـا انتقـال حـرارت بـاال و 
ابرآبگریـز بـراى افزایـش راندمـان سیسـتم 

کندانسـور
نانو پوشش هاى عایقى

1. نانوپوشـش هاى سـد حرارتـى پـره 
احتـراق  محفظـه  و  نـازل  توربیـن، 

گازى توربیـن 
افزایـش  بـا  گازى  توربین هـاى  بازدهـى 
مى یابـد  افزایـش  شـدیداً  کارى  دمـاى 
دمـاى  افزایـش  بـراى  اصلـى  چالـش  امـا 
کارى حفـظ خصوصیـات مکانیکـى اجـزاى 
توربیـن بـه ویـژه قسـمتهاى داغ در دمـاى 
ایـن  بـه  رسـیدن  بـراى  مى باشـد.  بـاال 
بـکار  و  سـاخته  بسـیارى  هدف،آلیاژهـاى 
گرفتـه شـده انـد امـا بهتریـن نـوع سـوپر 

آلیاژهـاى پایـه نیکلـى، خـواص مکانیکـى 
از   C850° بـاالى  دماهـاى  در  را  خـود 
دسـت مى دهـد. همچنیـن اجـزاى موتـور 
توربیـن بایـد در مقابـل اکسیداسـیون در 
داغ  خوردگـى  حمـالت  و  بـاال  دماهـاى 
افزایـش  بـراى  بنابرایـن  باشـند.  مقـاوم 
دمـاى کارى موتـور توربیـن از پوششـهاى 
سـد حرارتـى (TBC۱) بـه منظـور ایزولـه 
اسـتفاده  داغ،  اجـزاى  حرارتـى  کـردن 
میشـود. از جملـه ایـن اجـزا مى تـوان بـه 
محفظه هـاى  توربیـن2،  متحـرك  پره هـاى 
احتـراق3، پره هـاى ثابـت ردیف اول اشـاره 
کـرد. نمونه اى از پوشـش هاى سـد حرارتى 
بکـر رفتـه در توربین هـاى گازى بر حسـب 
شـده  ارائـه   1 شـکل  در  کارى  دمـاى 

است.
موتـور  داغ  نواحـى  در  دمـا  آنجاییکـه  از   
نیـز   2000  C° بـه  مى توانـد  توربیـن 

بکارگیرى نانو پوشش ها 
در نیروگاه هاى حرارتى تولید برق

شکل 1: نمونه اى از پوشش هاى بکار رفته در توربین هاى گازى بر حسب دماى کارى

 نسترن ریاحی نوری، اشکان ذوالریاستین

مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق 
و انرژی، پژوهشگاه نیرو
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سـدى  حرارتـى  سـد  پوشـش هاى  برسـد، 
بیـن گازهـاى داغ موتـور و بخشـهاى فلزى 
مى شـوند  زوال  دچـار  دمـا   درآن  کـه 
کـه  سـرامیکى  الیـه  مى کننـد.  ایجـاد 
معمـوال از جنـس زیرکونیـاى پایـدار شـده 
الیـه  زیـر  فلـز  اسـت   (YSZ) ایتریـا  بـا 
کـه  مى شـود  باعـث  و  مى کنـد  ایزولـه  را 
و  کارى  دمـاى  رفتـن  باالتـر  بـر  عـالوه 
اجـزاى  دمـاى  موتـور،  بازدهـى  افزایـش 
فلـزى پاییـن تـر بـوده و در نتیجـه زوال 
و تخریـب مکانیکـى بصـورت خـزش و ...، 
دیرتـر صـورت گرفتـه و در مجمـوع  منجر 
و  بیشـتر  بازدهـى  کارآیـى،  بهبـود  بـه 
طـول عمـر بیشـتر اجـزاى موتـور توربیـن 

مى شود. 
 YSZ ریـز کردن ابعـاد ذرات پیـش تغذیه
و کاهـش انـدازه دانه پوشـش سـد حرارتى 
کاهـش  بـه  منجـر  متـرى،  نانـو  ابعـاد  تـا 
هدایـت حرارتـى، افزایـش ضریب انبسـاط 
و  سـختى  و  اسـتحکام  افزایـش  حرارتـى، 
الیـه  بـراى  مى گـردد.  چقرمگـى  افزایـش 
نشـانى نانـو پوششـهاى سـدحرارتى بـکار 
بیشـتر  نیروگاهـى،  تجهیـزات  در  رفتـه 
 EBPVD٤ و  پالسـما  پاشـش  روش  از 

مى شـود. اسـتفاده 

2. نانـو پوشـش هاى مقاوم به سـایش 
و فرسـایش پره کمپرسـور توربین گاز 

و پـره توربین بخـار و پمپ 
بایـد  گازى  توربیـن  موتـور  یـک  اجـزاى 
و  بـاال  دمـاى  شـده،  اعمـال  بـار  برابـر  در 
مقاومـت  فرسـاینده  یـا  خورنـده  محیـط 
کننـد. موتورهـاى پیشـرفته از پوششـهاى 
بهبـود یافتـه مختلفـى بصورت نانوسـاختار 
در اجـزاى مختلـف گـرم و سـرد توربیـن 
منطقـه  از  منظـور  میکننـد.  اسـتفاده 
توربیـن  کمپرسـور  بخـش  توربیـن،  سـرد 

است. 
در قسـمت فن و کمپرسـور توربیـن گازى، 
پوشـش هاى مقـاوم به سـایش و فرسـایش 
برخـورد  مى گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
ذرات گـرد و غبـار عبور کـرده از فیلترهاى 
هـوا یـا قطـرات ناشـى از رطوبت به سـطح 
پره کمپرسـور توربین گازى موجب تخریب 
تدریجى سـطح پره شـده و عالوه بر خرابى 
قطعـه باعث کاهـش راندمـان آن مى گردد. 
پره هـاى  سـطحى  تخریـب  شـماتیک 
کمپرسـور توربیـن گازى در اثـر برخـورد با 
ذرات سـاینده در شـکل 2 نشـان داده شده 

است.
هنگامى کـه  بخـار  توربیـن  در  همچنیـن 

توربیـن  آخـر  ردیف هـاى  در  آب  بخـار 
کندانـس  مایـع  قطـره  یـک  بصـورت 
مى گـردد، در اثـر برخـورد قطـره به سـطح 
پـره، فشـار بسـیار زیـاد ناگهانـى در مـدت 
مـوج  مى شـود.  تولیـد  کوتاهـى  زمـان 
فشـار باعـث تغییـر شـکل پالسـتیک مواد 

مى شود. 
تکـرار ایـن تغییـر شـکل پالسـتیک باعـث 
از  بعـد  و  شـده  داخلـى  تنـش   افزایـش 
در  تنـش  تمرکـر  معینـى،  زمـان  مـدت 
از  و  مى یابـد  افزایـش  سـطوح  از  بعضـى 
و  مـى رود  باالتـر  مـاده  کشـش  اسـتحکام 
توربیـن  مى گیـرد.در  شـکل  تـرك  آن گاه 
بـه  نسـبت  کم فشـار  پره هـاى  بخـار 
پره هـاى پرفشـار و فشـار متوسـط بیشـتر 
و  سـایش  از  ناشـى  تخریـب  معـرض  در 

خوردگى هستند. 
حالـت  و   (SPE) جامـد  ذرات  فرسـایش 
 (LDE) فرسـایش قطـرات مایـع کوچـک
سـبب خسـارت رسـاندن به اجـزاى توربین 
پرههـاى  و  گازى  کمپرسـور هاى  مثـل 
کاهـش  باعـث   SPE مى شـود.  توربیـن 
بـازده توربیـن و کاهـش ضریـب اطمینـان 
ایرفویل هـا و موجـب انهـدام آن در طـول 
بـه  همچنیـن  مى شـود.  دهـى  سـرویس 

شکل 2 : شماتیک تخریب سطحى پره هاى کمپرسور توربین گازى در اثر برخورد با ذرات ساینده
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علـت وجـود رطوبـت احتمالـى در هـواى 
از  نیـز  خوردگـى  پدیـده ى  کمپرسـور 
مذکـور  قطعـات  احتمالـى  آسـیب هاى 
محسـوب مى شـود. منشـاء رطوبت به دلیل 
بارندگـى، کندانـس آب از هـواى مرطـوب 
سیسـتم هاى  وجـود  یـا  و  اطـراف  محیـط 

تنهـا  کـه  مى باشـد  تبخیـرى  سرمایشـى 
کمپرسـور  هشـتم  تـا  اول  ردیف هـاى  در 
ردیف هـاى  در  و  داشـت  خواهـد  وجـود 
بعـدى بـه دلیـل افزایـش تدریجى فشـار و 
دمـا بـه باالتـر از دمـاى جـوش آب قطرات 
مایـع وجـود نداشـته و بـه فاز بخـار تبدیل 

مى شـود.
طـى  در  کمپرسـور  متحـرك  پره  هـاى 
سـیکل کارى خـود در معـرض تنش هـاى 
آیرودینامیکـى و نیروهـاى گریـز از مرکـز 
همـواره  نتیجـه  در  مى باشـند  مکانیکـى 
(پرچرخـه  خسـتگى  پدیده هـاى  مسـتعد 
همچنیـن  و  ایرفویـل  در  کم چرخـه)  و 
پـره ى  ریشـه ى  در  فرسایشـى  خسـتگى 
هسـتند.  دیسـک  بـا  تمـاس  در  متحـرك 
کمپرسـور  متحـرك  و  ثابـت  پره هـاى 
زنـگ  فـوالد  آلیاژهـاى  جنـس  از  عمومـا 
 AISI یـا   AISI 403 مارتنزیتـى  نـزن 
نـزن  زنـگ  فـوالد  اخیـرا  یـا   403+Cb
ترکیـب   GTD-450بـا  سـختى   رسـوب 
 Fe15.5Cr6.3Ni0.8Mo0.03C
تیتانیـوم  آلومینیـم،  مـوارد  برخـى  در  و 
سـاخته  نیـکل  پایـه  سـوپرآلیاژ هاى  یـا  و 
بـکار  پوشـش هاى  اولیـه  نسـل  مى شـوند. 
چقرمـه  پوشـش  بیـک   NiCd رفتـه 
نیـکل بـا الیـه فداشـونده از کادمیـم بـود 
دیگـر  الیـه  چنـد  پوشـش هاى  ادامـه  در 
آلومینیومى بـه همـراه الیه فوقانـى دوغابى 
گرفتنـد. قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـرامیکى 

عـالوه بـر پره ها، پمپ هـا و قطعـات زیادى 
کـه  دارد  وجـود  حرارتـى  نیروگاه هـاى  در 
انتخـاب پوشـش هاى مناسـب کـه نیازهاى 
بـرآورده  بهینـه  کارکـرد  جهـت  را  قطعـه 
سـازند در ایـن قطعـات ضـرورى بـه نظـر 
مى رسـد. حرکـت سـیال و برخـورد ذرات 
فرسـایش  موجـب  سـیال  درون  موجـود 
اجـزا و قطعـات داخلـى ولو هـا خواهد شـد. 
ایـن مشـکل بخصـوص در مـورد ولوهـاى 
نیروگاهـى کـه حـاوى سـیاالت دمـا بـاال 
یـا جریـان بخار هسـتند، بسـیار شـدید تر 

مى باشـد. 
بـا کمـک روش هـاى مختلـف الیـه نشـانى 
بـا  سـرامیکى  سـخت  پوشـش هاى  نانـو 
ده  چنـد  تـا  نانومتـرى  ضخامت هـاى 
میکرومتـرى بـا سـختى بـاال (تا چنـد هزار 
ویکـرز) قابـل اعمـال اسـت کـه مى توانـد 
قابلیـت تحمـل شـرایط سـخت محیطى از 
در  سـایش  و  فرسـایش  خوردگـى،  جملـه 
ولو هـا را افزایـش دهـد کـه ایـن موضـوع 
و  ورى  بهـره  افزایـش  موجـب  مى توانـد 
هزینه هـا  کاهـش  و  ولو هـا  عمـر  افزایـش 

گـردد.
بـا  پوشـش ها  از  جدیـدى  دامنـه  امـروزه 
اسـت  یافتـه  توسـعه  نانومتـرى  سـاختار 
کـه مى تـوان خـواص مهندسـى ویـژه اى را 

شکل3: مقایسه عملکرد یک پره کمپرسور بدون پوشش با پره پوشش داده شد ه با 
نانوساختار نیترید تیتانیوم

شکل 4: اعمال پوشش هاى مقاوم به خوردگى بر روى لوله هاى بویلر در محل با روش 
HVOF
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در الیه هـاى سـطحى بـه وجـود آورد. بـا 
پوشـش ها  میکروسـکوپى  سـاختار  تغییـر 
مقاومـت  مى تـوان  ذرات  نانـو  ایجـاد  و 
از  داد.  افزایـش  را  پوشـش ها  سایشـى 
جملـه مزایـاى مـواد نانومترى بـه خصوص 
بـه صـورت نانوسـاختار عبـارت از افزایـش 
طـول  افزایـش  پوشـش،  خـواص  کیفیـت 
عمـر سـرویس پوشـش، سـازگارى بیشـتر 
سـایش،  مقاومـت بـه  زیسـت،  محیـط  بـا 
همـراه  بـه  خوردگـى  و  اکسیداسـیون 
مقاومـت خـوب بـه رشـد تـرك و شـوك 

اسـت.  حرارتـى 
بـه  نانـو  سـاختار  بـا  پوشـش ها  و  مـواد 
اصـالح  قابلیـت  انـدازه،  کاهـش  واسـطه 
دارا  را  مکانیکـى  و  فیزیکـى  خـواص 
سـاختار  بـا  مـواد  از  اسـتفاده  مى باشـند. 
فلـزات  در  دارد  مختلفـى  مزایـاى  نانـو 
و  سـختى  بـه  دانـه،  انـدازه  کاهـش  بـا 
اسـتحکام باالتـرى مى تـوان دسـت یافـت. 
مقـدار  کاهـش  علـت  بـه  سـرامیک ها  در 
در  تنـش  آزادسـازى  افزایـش  و  عیـوب 
باالتـرى  تافنـس  و  سـختى  دانه هـا،  مـرز 
نتیجـه  در  همچنیـن  مى آیـد  دسـت  بـه 
و  نفوذپذیـرى  دانـه  مرزهـاى  افزایـش 
ضریـب انبسـاط حرارتى (CTE) افزایـش، 
کاهـش  یانـگ  مـدول  و  حرارتـى  هدایـت 

مى یابد. 
پوشـش هاى مختلفـى بـراى جلوگیـرى از 
تخریـب ایـن پره هـا بـر روى آن هـا اعمـال 

سـرامیکى  جدیـد  پوشـش هاى  مى شـود. 
TiN بـه صورت هاى دو جزئى و سـه جزئى 
و چنـد الیه هـاى نانوسـاختار نیز بـراى این 
منظـور مورد بررسـى قـرار گرفتنـد. برخى 
اسـتفاده  مـورد  متـداول  پوشـش هاى  از 
تـک  پوشـش هاى  شـامل  پره هـا  ایـن  در 
و   TiN، ZrN، CrN، TiAlN الیـه 
Cr/CrN، Ti/ الیـه  چنـد  پوشـش هاى 

TiN و سوپر شـبکه CrN/NbN هستند. 
در  اسـتفاده  مـورد  پوششـهاى  تکنولـوژى 
توربینهاى گازى PVD، CVD و اسـپرى 
الکتریکـى  آبـکارى  و  نفـوذى  و  حرارتـى 
میباشـد. همچنیـن بـا توجـه بـه نیازهـا و 
پنـج  تاکنـون  صنایـع،  جدیـد  تقاضاهـاى 
و  سـخت  پوششـهاى  از  مختلـف  نسـل 
اسـت.  توسـعه یافته  سـایش  بـه  مقـاوم 
نسـل چهـارم ایـن پوشـش ها، پوشـش هاى 
نانوکامپوزیتـى هسـتند کـه بـه دلیـل نیاز 
ازجملـه  خـواص  هم زمـان  افزایـش  بـه 
حرارتـى  پایـدارى  و  چقرمگـى  سـختى، 
اخیـر  سـال هاى  در  انـد.  یافتـه  توسـعه 
خصـوص  (بـه  نانوکامپوریـت  پوشـش هاى 
آمـورف  رمینـه  در  نانوکریسـتالین   TiN
 (TiN/Si3N4 یـا نانوکامپوریـت Si3N4
توسـط چندیـن گـروه تحقیقاتـى در دنیـا 
ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  مطالعـه  مـورد 
آزمایشـگاهى  آزمون هـاى  در  پوشـش ها 
بسـیار سـخت هسـتند و مقاومت به سایش 
بسـیار خوبـى را از خـود نشـان مى دهنـد.

بـراى  نانوسـاختار  پوشـش هاى   .3
لوله هـاى  خوردگـى  از  جلوگیـرى 

بویلـر
نیروگاه هـاى  مشـکالت  ازمهمتریـن  یکـى 
شـدید  خوردگـى  بـرق،  صنعـت  در  بخـار 
بویلـر  لوله هـاى  آتـش  سـمت  ناحیـه   در 
مى باشـد کـه عـالوه بر صـرف هزینـه براى 
تعمیـرات و جایگزینـى و نصـب لوله هـاى 
واحـد  فعالیـت  توقـف  بـه  منجـر  جدیـد، 

مى گـردد.  
ایـن نوع خوردگـى عمدتاً بصـورت موضعى 
بـوده و سـرعت آن مى تواند بیشـتر از 300 
نتیجـه  در  کـه  باشـد  سـاعت  بـر  نانومتـر 
عمـر لوله هـا از ده سـال بـه دو سـال یـا 
سـمت  خوردگـى  یابـد.  کاهـش  کمتـر، 
آتـش لوله هـاى بویلـر در محیـط اکسـیژن 
طریـق  از  احتـراق،  از  حاصـل  گازهـاى  و 
شـدن  کنـده  و  آلیـاژ  شـدن  دار  پوسـته 
ماننـد  عواملـى  اثـر  در  اکسـیدى  پوسـته 
ایجـاد تنـش در اثـر اختالف حجم پوسـته 
اکسـیدى و آلیـاژ و یـا تنشـهاى حرارتـى و 
مکانیکـى اتفـاق میافتد کـه در این صورت 
آلیـاژى  عناصـر  ترجیحـى  نفـوذ  اثـر  در 
عناصـر  نفـوذ  یـا  و  اکسـیدى  پوسـته  بـه 
خورنـده بـه داخـل آلیـاژ و ترکیـب شـدن 
عناصـر  از  فـوالد  آلیـاژى،  عناصـر  بـا  آن 
آلیـاژى تهـى گردیـده و مقاومـت خـود را 
و  مى دهـد  دسـت  از  خوردگـى  مقابـل  در 
خـورده میشـود و یـا پوسـته اکسـیدى در 

شکل 5: چالش شستشوى دستى و نیمه اتوماتیک فین تیوب هاى کندانسور هاى ACC بوسیله پاشش جت آب
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کـه  سـوخت  احتـراق  از  ناشـى  خاکسـتر 
در  مـذاب  حالـت  بـه  بـاال  دمـاى  اثـر  در 
مى آیـد، حـل شـده و آلیـاژ بـدون پوسـته 
محافـظ، در معـرض محیـط خورنـده قـرار 

مى گیرد. 
حـل  بـراى  مناسـب  راهکارهـاى  از  یکـى 
فنـى  دانـش  بـه  دسـتیابى  چالـش،  ایـن 
پوشـش هاى نانوسـاختار بـرروى لوله هـاى 
ترکیبـات  از  تاکنـون  مى باشـد.  بویلـر 
اسـتفاده  منظـور  ایـن  بـراى  مختلفـى 
آلیاژهـاى  بـه  مى تـوان  کـه  اسـت  شـده 
نیـکل- کروم،آهن-کـروم و اینکونـل 625 
بصورت هـاى آلیـاژى یـا کامپوزیتـى اشـاره 
نشـانى  الیـه  روش هـاى  بـر  عـالوه  نمـود. 
اعمـال  یـا  ابعـادى  محدودیـت  داراى  کـه 
مختلفـى  روش هـاى  هسـتند،  محـل  در 
نیـز از جملـه روش هـاى پاششـى بطریقـه 
پالسـما، روش هـاى پاششـى بطریقـه قوس 
الکتریکى،  فرآیند پاشـش حرارتى سـرعت 
سـوخت  اکسـیژن-  از  اسـتفاده  بـا  بـاال 
بصـورت  پوشـش  اعمـال  بـراى   HVOF
کارگاهـى یـا  پوشـش دهى در محـل بویلر 
بـکار گرفتـه شـده اند. ایجـاد پوشـش هاى 
متـدوال  پوشـش هاى  بجـاى  نانوسـاختار 
میکروسـاختار مى توانـد منجـر بـه افزایش 
بـه  مقاومـت  پذیـرى،  انعطـاف  سـختى، 
سـایش و مقاومت به خوردگى گردد(شـکل 

. (4

انتقـال  بـا  نانوپوشـش هاى   4-1-2
حرارت بـاال و ابرآبگریز بـراى افزایش 

کندانسـور سیسـتم  راندمان 
حرارتـى  مبدل هـاى  نوعـى  کندانسـورها 
داغ  بخـار  حـرارت  آنهـا  در  کـه  هسـتند 
بـه یـک سـیال دیگـر ماننـد هـوا یـا آب 
انتقـال داده شـده و در اثـر آن، بخـار تـا 
تبدیـل  مایـع  بـه  و  سـرد  اشـباع  دمـاى 

مى گردد. 
از کندانسـورها درنیروگاه هـا بـراى خنـک 
کـردن سـیال عامـل در فراینـد تولیـد برق 
نظـر  از  کندانسـورها  مى شـود.  اسـتفاده 
سـیال و فرآیند خنک کارى به سـه دسـته 
خنـک شـونده بـا هـوا ، خنـک شـونده بـا 
آب و کندانسـور تبخیرى تقسـیم میشـوند. 
یکـى از بیشـترین مـوارد مورد اسـتفاده در 
سیسـتم هاى خنـک سـازى خشـک ، روش 
مسـتقیم اسـت که ماننـد رادیاتور ماشـین 
عمـل مى کند. در ایـن روش ، بخار خروجى 
از توربیـن وارد یـک سـرى لولـه پـره دار 

شـده، هـوا توسـط فن بـر روى ایـن لوله ها 
دمیـده مى شـود و بخـار داخـل لوله هـا را 
خنـک مى کنـد. در سیسـتم خنـک سـازى 
کندانسـور  آن  بـه  کـه  مسـتقیم  خشـک 
و   Condenser Cooled-Air هوایـى 
یـا ACC نیـز گفتـه مى شـود، مجموعـه 
لوله هایـى کـه بخـار از داخـل آن هـا عبـور 
مى کنـد درون یـک سـاپورت فلـزى قـرار 
دارنـد. بخـار خروجـى از توربیـن بـه داخل 
مجموعـه توربین هـا هدایت شـده و هوا نیز 

بـر روى آن هـا دمیـده مى شـود. 
بـا عبـور هـوا عملیات خنـک سـازى انجام 
و در نتیجـه بخـار کندانس شـده و به مایع 
تبدیـل مى شـود. ایـن مایعات جمـع آورى 
شـده و بـه سـیکل تولیـد بخـار فرسـتاده 
  ((Fin Tube تیوب هـا  فیـن  مى شـود. 
هـدف  کـه  هسـتند  دارى  پـره  لوله هـاى 
عمـده و مهـم فیـن دار نمـودن و متخلخل 
نمـودن سـطح آنهـا ایجاد سـطح گسـترده 
تـرى حـدوداً 20 تا 30 برابر سـطح بیشـتر 
نتیجـه  در  بـوده  حرارتـى  تبـادل  بـراى 
صرفـه  همچنیـن  و  مبدل هـا  حجـم  آن 
اقتصـادى و راندمـان فرآیند بسـیار افزایش 
مى یابـد. جنـس این فیـن تیوب هـا معموال 

مـس یـا آلومینیـوم مى باشـد. 
داخـل و بیـرون این پره هـا و تیوب هـا باید 
آلودگى هـاى  چراکـه  باشـد،  تمیـز  کامـال 
ایـن دیواره ها باعـث کاهش انتقـال حرارت 
و تبـادل حرارتـى با هواى اطـراف مى گردد 
راندمـان  کاهـش  باعـث  مى توانـد  کـه 
ایـن  کارى  تمیـز  مى گـردد.  کندانسـور ها 
قسـمت ها نیازمنـد صـرف زمـان و هزینـه 
بـراى نیروگاه هـا خواهد بود. از سـوى دیگر 
حجـم زیـادى آب بـراى شستشـو مصـرف 

خواهـد شد(شـکل5). 
در حـال حاضـر بدلیـل آلودگى هـاى گـرد 
غبـار، خوردگى سـطحى و یا رنگ پاشـیده 
شـده بـرروى فیـن تیوب ها تبـادل حرارتى 
کاملـى صـورت نمى پذیـرد کـه بـا ایجـاد 
نانوپوشـش هاى خـود تمیـز شـونده، مقاوم 
بـاال  حـرارت  انتقـال  بـا  و  خوردگـى  بـه 
مى تـوان میـزان راندمـان دفـع حـرارت را 

داد.  افزایـش 
از سـوى دیگـر با توجـه به موضـوع کمبود 
آب مى تـوان با کمـک خود تمیز شـوندگى 
سـطحى ایـن فیـن تیوب هـا در مصرف آب 
و هزینـه و زمـان تمیزکـردن فینهـا صـرف 
جویـى نمـود. نکته مهـم در ضریـب انتقال 
حـرارت نانـو پوشـش اسـت بـه گونـه اى 

کـه موجـب کاهـش هدایـت حرارتـى فین 
فن هـا نگـردد و حتـى تـا میـزان حداقـل 

10٪ آن را بهبـود بخشـد.
5. نانو پوشش هاى عایقى 

در یـک نیـروگاه حرارتـى حداکثـر حرارت 
تولیـدى در محفظـه احتـراق بایـد صـرف 
تولید انرژى شـده و از اتـالف آن جلوگیرى 
کـرد. جهـت جلوگیـرى از اتالف حـرارت از 
مـواد عایـق در اطـراف محفظـه احتـراق و 
لوله هـاى انتقال حرارت اسـتفاده مى شـود. 
لوله هـا،  تأسیسـات،  عایقـکارى  بـراى 
نیروگاه هـاى  در  بتنـى  و  فلـزى  مخـازن 
حرارتـى بمنظـور کاهـش تلفـات حرارتى و 
صرفـه جویـى در مصـرف انـرژى مى تـوان 
ایـن  نمـود.  اسـتفاده  نانوپوشـش ها  از 
پوشـش ها یـا ماننـد آیروژل هـا نانوسـاختار 
هسـتند یـا بصـورت یـک رنـگ حـاوى نانو 
ذرات عایـق مى باشـند. ایـن نانوپوشـش ها 
به روشـهاى سـاده اى از طریق اسـپرى، قلم 
مـو و غلطـک رنگآمیـزى مى شـوند. قشـر 
بسـیار نـازك رنگ حـاوى مواد نانوسـاختار 
حـرارت  تبـادل  از  چشـمگیرى  بهنحـو 
اتـالف  از  و  کـرده  جلوگیـرى  بـرودت  و 
ممانعـت  حرارتـى  سیسـتمهاى  در  انـرژى 

مى نماید.
بـه  کـه  آن  نانوکامپوزیت هـاى  و  آیـروژل 
دلیـل وجـود حفرهـاى هوایـى نانوسـاختار 
بسـیار ریـز کـه درون شـبکه اى از اتم هـا 
توزیع شـده انـد داراى ویژگى عایق حرارتى 
بسـیار خوبى هسـتند بـراى این کار بسـیار 
مناسـب هسـتند. ایـن نانوکامپوزیت هـا در 
عیـن حـال خـواص مکانیکـى و پایـدارى 
ایـن  هسـتند.  دارا  نیـز  را  الزم  شـیمیایى 
مـواد نانوسـاختار بـه خاطـر مناسـب بودن 
آن هـا بـراى کاربـرد در پانل هـاى عایـق و 
بلوك هـاى نسـوز در نیـروگاه در محفظـه 
احتـراق و سـایر قسـمت هایى کـه نیـاز بـه 
جلوگیـرى از اتـالف حـرارت دارنـد قابـل 
نسـوزى  مـواد  همچنیـن  اسـت.  اسـتفاده 
مى شـوند  تولیـد  نانومتـرى  ذرات  از  کـه 
مى تواننـد خاصیـت ضـد آتـش بـودن را به 
میـزان باالتـر و توأم بـا اسـتحکام مکانیکى 

باشند. داشـته 

Thermal Barrier Coating -۱
Turbine Blades -۲
Combustor Cans -۳

 Electron Beam Physical -٤
Vapor Deposition
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