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سرمقاله

با امید به روزهای بهتر

ســاِلســخِت۹۷باهرتدبیریکهبودگذشــت؛سالیکهدر
طولآنپسازمدتها،کشــورباخاموشــیهایگســتردهروبروشــدو
گــرهمِتبخــشخصوصــیونیروگاههایفعــالدراینبخــشنبود، ا
شایدمدیریتبحرانگستردهخاموشیامریناممکنبهنظرمیرسید
وعمــالسرنوشــِتصنعتبــرقایرانبهســمتوســویینامشــخص
کنونســومینماِهنخســتین هدایتمیشــد.ســال۹۷گذشــتوماا
فصِلسال۹۸راهمپشتسرگذاشتهایم.خبرخوِبامسال،افزایِش
چشــمگیربارشهادرسراســرکشــوراســت؛رویدادیکهرهاوردآندر
صنعتبرقایران،باالرفتِنآِبپشــِتسدهاوبهتبِعآنافزایِشتولید

نیروگاههایبرقآبیاست.
برآوردهانشانمیدهد،بهطورمیانگینساالنه۵هزارمگاواتبه
مصرفبرقایرانافزودهمیشودوبرایآنکهکشورباخاموشیمواجه
نشــود،بایدبههمیــنمیزانبــهظرفیتتولیــد،انتقــالوتوزیــعافزوده
شود.براســاسدادههایموجود،مجموعظرفیتنامینیروگاههایی
کهدرسال۱۳۹۷واردمدارشدهاند،معادل۱۸۱۱مگاواتوبامیانگین
قــدرتعملــی۱6۴۳مگاواتاســت.بــهاینترتیــب،گرچهدرســال
۱۳۹۸مشــکالتصنعــتبــرق،بــهویــژهدرفصــلتابســتان،کمتــراز
ســال۱۳۹۷اســت،امــابــدونتــالشنیروگاههــاومدیریــتمصرف،

خاموشیهادورازانتظارنخواهندبود.
اماچارهچیست؟همانپرسِشهمیشگیوهماندغدغههای
پیشــین.بیــشاز۵۰درصــدازبــرقمصرفــیکشــورراتولیدکننــدگان
غیردولتــیبــرقتامینمیکنند.امامســالهاینجااســتکــهصنعتیکه
کاالیتولیــدیاش،اصلیتریــننیــازکشــورمحســوبمیشــود،خود
مشــکالتیدیرینهدارد.اینصنعتبیشازهمیشــهنیازمندحمایت
اســت.رونقتولیددرســالیکهبههمیننام،نامگذاریشــدهاســت،

بدونتامینبرقیمطمئن،امکانپذیرنیست.
مشــکالتو تولیدکننــدگانغیردولتــیبــرق،بــاانبوهــیاز
کســبوکاریکهدخلبــاخرجینامتعــادلدارد،بایدبیشازگذشــته
موردتوجهباشــند.تعیینتکلیــفبدهیهایارزیوریالیشــرکتها،
پرداخــتبهموقعمطالبــات،اصالحقیمتخریدبرق،تاســیسنهاد
تنظیمگربخــشبرق،ایجــادراهکاربــرایاصالحمنحنیبــاردرفصول
مختلفسال،تعیینتکلیفقراردادهایدوجانبهفروشبرق،ایجاد
رقابتواقعــیدربــورسانــرژیو...ازاولویتهــایتولیدکنندگانغیر

دولتیبرقاست.

پرویزغیاثالدین

مشــکالتودغدغههــادرصنعــتبرقزیاداســت؛چندســالی
اســتکهبابرهمخوردنتوازنمیــانتولیدومصرفبــرق،وزارتنیرو
دستبهداماناســتاندارانوصنایعشدهاســتتاباکاهشساعات
کاراداراتوتعطیلــیصنایــع،جبــرانایــنفاصلــهرادرســاعاتپیک
)اوجمصرفبرق(مدیریتکند.امابایددیداینروشباچههزینهای
انجاممیشودوتاچهزمانیپاسخگوخواهدبود؟تاچهزمانیمیتوان
بااینابزاربهمقابلهبامشکالتاساسیوساختاریصنعتبرقایران

رفت؟
حــالدرچنیــنشــرایطیچگونــهمیتوانبــهدنبــالفعــالکردن
صنایــعموجــودوراهانــدازیواحدهایصنعتــیجدیدباهــدفرونق
تولیدبود؟اصالحمایتازتولیدبدونصنعتبرقیپویاوتوسعهمدار
چگونــهممکــنخواهــدشــد؟دوبــارهتابســتانآمــدوقــراراســتبرق
واحدهایصنعتیقطعشود،خسارتقطعبرقواحدهایصنعتیرا
چهکســیپرداختمیکند؟بهنظرمیرسدریشههمهاینمشکالت
بهیــکعاملاصلــیبازمیگــردد.درواقــعموضوعمهمیکــهدرطول
ســالهایگذشــتهوهمینامروزصنعتبــرقایرانبهعنوانمشــکل
اساسیباآنمواجهاست،بحثاقتصادبرقاست.دولتومجلس
هموارهنگاهیارانــهایبهاینبخشداشــتهاند،بنابراینمصرفکننده
برقهرگزبهایواقعیآنرانپرداختهاســت.ازطــرفدیگربخشقابل
توجهــیازشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقدربخشغیردولتــیفعالیت
دارنــدوبنــگاهاقتصــادیمحســوبمیشــوند.وجــودوفعالیتیک
بنگاهاقتصادیبایدتوجیهاقتصادیداشــتهباشــد؛یعنیفعالیتآن
برپایهیکمیزانمشــخصوقابلپیشبینیدرآمدتنظیممیشودکه
قاعدتابااحتسابسودیمنطقی،بایدهزینهجاریوسرمایهایبنگاه

راتامینکند.
درصنعــتبــرقازیــکســونمیتوانیــمقیمــتتمامشــدهرااز
کنیــموازســویدیگــر،دولــتدرپرداخــت مصرفکننــدهدریافــت
مابهالتفــاوتقیمتتمامشــدهوتکلیفیبــرق،مشــکلدارد.درواقع
تولیدکننــدگانخصوصــیصنعــتبرقایــرانبانامتــوازنبــودنهزینه
تولیــدودرآمدحاصلازفروشبرقمواجههســتند.بــهاینترتیبآنها
بهبنگاههایاقتصادیتبدیلشــدهاندکهدرآمدشــاننهتنهاسودی
درپــینــدارد،بلکهقــادربهتامیــنهزینههــایتولیدبرقهمنیســت.
نیروگاههایغیردولتیبرقامروزدرفرآیندتولیداینکاالیاستراتژیک،
بدلبــهبزرگتریــنقربانیانشــدهاند.اینموضــوعبهنارضایتیشــدید
سرمایهگذاراندرتولیدبرقوبیانگیزگیآنانبرایسرمایهگذاریجدید
گردولتنتواندتعهداتشرانســبتبهآنهاانجام منجرشــدهاســت.ا
دهد،فاصلهبینهزینهتولیدوبهایفروشبرقهرروزبیشترمیشودو
فضایکسبوکاردرتولیدبرق،بهمخاطرهمیافتد.البتهازحقنباید
گذشــتکهدرسالگذشــتهبااســتفادهازظرفیتهایقانونبودجه،
بخشزیادیازمطالباتشرکتهابابدهیآنانبهدولتویابانکها
تهاتــرشــدوتــاحــدودیمشــکلشــرکتهاکاهــشیافــت.امــابدون

اصالحساختارواقتصادبرق،مشکالتهمچنانباقیخواهدبود
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مجمــع  ه ر و د  همین د ســیز
عمومــیعــادیســالیانهوپنجمیــن
ه بــاتهیئتمدیــر نتخا ا ه ر دو
ســندیکایشــرکتهایتولیدکننده
بــرق،صبــحسهشــنبه۲۱خــرداددر
تاالررودکِیپژوهشــگاهنیــروباحضور
نمایندگان۴۴شرکِتعضوکهواجد
شــرایطرأیدهــیدرایــنانتخابــات
بودند،برگزارشــد.ایندورهازمجمع
عمومــیوانتخابــاِتهیئتمدیــره
کثــری بــااســتقبالحدا ســندیکا
اعضــابرگزارشــدوبیــشاز۹۲درصد
نماینــدگانشــرکتهایعضــودر
جلســهحضــورداشــتند.درابتــدای
نشست،رییسسنیمجمعانتخاب
شدوسپسمحمدمالکیبهعنوان
رییس،عزیزاهللحاجیولیئیدرکنار
حســینعبدالخالــقزادهبــهعنــوان
ناظرینمجمعوپرویزغیاثالدینبه
عنوانمنشیجلسهتوسطحاضرین

ترکیب جدیـــد هیئــــت مدیره سندیکا مشخص شد

حضـــــوری  پـــر شور

ـــده  بــــــرای  آیــنـ
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انتخابشــدند.دربخشنخســت
برگــزاریایــندورهازمجمــععمومی
عادیسالیانه،مطابقروندهرساله،
گزارشــیازعملکــردهیئتمدیــره
ودبیرخانــهســندیکاوهمچنیــن
کمیســیونهادرســال۱۳۹۷،توسط
پرویــزغیاثالدین،دبیرســندیکابه
ســمعونظرحضــاررســید.درادامه،
گــزارشصورتهــایمالــیســندیکا
منتهیبهپایانســالگذشــتهرامدیر
امورمالیاینتشــکلبــرایحاضران
ارائهداد.دربخشدیگراینجلسه،
قرائتگزارشازسویبازرسسندیکا
صورتگرفت.طرحسؤاالتیتوسط
حاضــرانوارائــهپاســخهایالزماز
جانبمسئوالنذیصالِحسندیکا،
کثریــتآرابه گزارشهــایمذکــوربــاا

تصویبرسید.
ادامهایننشستبهارائهبرنامه
وبودجــهپیشــنهادِیهیئتمدیــره

براساسنتایجشمارش
آرا،هفتنفرعضو

اصلیودونفرعضو
علیالبدِلهیئتمدیره
سندیکابرایمدت3
سالانتخابشدند
کهبهترتیبابراهیم

خوشگفتار،سیداحمد
مطهری،محمدعلی
وحدتی،حسنعلی

تقیزادهلنده،اسداهلل
صبوری،امیرانوری
ومجیدغمامیحائز

کثریتآراشدند ا

برایسال۱۳۹۸اختصاصداشتکهبااصالحاتیبهتصویبرسید.
درادامــهنشســت،نوبــتبــهنامنویســیومعرفــینامزدهــایایــندوره
هیئتمدیــرهوبازرسســندیکارســیدکــهدرآناز۱۷نفربرایهیئتمدیــرهو۲
نفرداوطلبپســتبازرسنامنویســیصورتگرفت.باپایانمهلترایگیری

مجموعاتعداد۴۳برگرایماخوذهموردشمارشقرارگرفت.
براساسنتایجشمارشآرا،هفتنفرعضواصلیودونفرعضوعلیالبدِل
هیئتمدیرهســندیکابرایمدت۳ســالانتخابشــدندکهبهترتیبابراهیم
خوشگفتار،سیداحمدمطهری،محمدعلیوحدتی،حسنعلیتقیزادهلنده،
کثریتآراشدند.همچنین، اســداهللصبوری،امیرانوریومجیدغمامیحائزا
نصرتاهللکاظمیوسیدفریدالدینمعصومی،بهترتیبعضوعلیالبدلاول
وعضــوعلیالبــدلدومشــدند.درادامهاعالمنتایج،شــهرامصــدرامنتخب
ایندورهازمجمععمومیعادیســالیانهبرایجایگاهبازرساصلیوداریوش
طهماسبیبرایسمتبازرسعلیالبدلسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق

برایمدتیکسالشد.
الزمبــهذکــراســتدراولیــنجلســهدورهپنجــمهیاتمدیــرهســندیکا،
ســمتهایاعضــایهیاتمدیرهاینتشــکلبهاتفــاقآرا،تعیینشــد.براین
اساسضمنابقایمحمدعلیوحدتیدرسمترییسهیاتمدیرهسندیکا،
ابراهیمخوشگفتاروســیداحمدمطهــریبهعنواننــوابرییسهیاتمدیره
سندیکاانتخابشدند.همچنیناسداهللصبوریومجیدغمامینیزبهترتیب

 سمتهایخزانهدارومنشیهیاتمدیرهسندیکاراعهدهدارشدند
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یک سال تالش
نگاهی به عملکرد یک ساله سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

   روابط  عمومی   

اثرگذاریسندیکابرتدوین،تصویبواجرایقوانینبودجه

تهاترووصولبخشبزرگیازمطالباتشــرکتهابراساسظرفیتهای
موجــوددرقانــونبودجــهســال۱۳۹۷،دســتاوردمهمــیازســندیکای
شــرکتهایتولیدکننــدهبــرقدرفرآینــدتدویــن،تصویــبواجــرایقوانیــن
کــراتمتعــددبانماینــدگانمجلس بودهاســتکهبــهمددمکاتبــاتومذا
شورایاسالمیوجلساتپرشــمارباآنانصورتگرفت.براساساستعالم
ازشــرکتهایعضو،مطالباتآناندرپایانســال۱۳۹۷،بهکمتــرازدههزار
میلیاردتومانکاهشیافتهاســت.همچنینباتوجهبهشرایطویژهوامهای
ارزیدریافتشــدهازصنــدوقتوســعهملــی،بــرایتهاتــرویــاتمدیــدمــدت
بازپرداخــتاینتســهیالت،مکاتباتزیــادیبــاارگانهایمختلــفانجام

شدهاستکهتارسیدنبهنتیجه،پیگیریخواهدشد.
ازدیگــردســتاوردهایمهــمســندیکادراثرگــذاریبــرتدویــنقوانیــن
باالدســتیمربــوطبــهصنعــتبــرق،تصویــبســهمــوردازپیشــنهادهای
اصالحیســندیکادرقانونبودجهســال۱۳۹۸بودهاست.اینپیشنهادها
بامحتــوایتهاتربدهیهــاوبخشــودگیجرایم،براســاسگزارشــیتحلیلیاز
الیحــهبودجه۹۸صــورتگرفتکهبــهفاصلهکمــیپسازانتشــارعمومی

اینالیحــه،درواحدپژوهشســندیکاتهیهشــد.اینگزارشپسازبررســی
درکمیســیونهایتخصصیوهیئتمدیرهســندیکابهارائهپیشــنهادهای
سندیکابهمجلسانجامیدونهایتاباپیگیریهایبسیارسندیکادرمجلس

شورایاسالمیتصویبشد.

پیگیریتشکیلنهادتنظیمگربخشبرق)رگوالتوری(

درســال۹۷،اســاسنامهنهادتنظیمگربخشبرق،درحالیبهتصویب
شورایرقابترسیدکهدرجریانتهیهآنسندیکایشرکتهایتولیدکننده
برقنقشبرجستهایداشتهاست.باپیگیریهایهیئتمدیرهسندیکادر
کمیســیونویژهتولیدملیونظارتبراجرایاصل۴۴قانوناساسیمجلس
شــورایاســالمی،تاســیسنهادهــایتنظیمگــر،بــاتشــخیصشــورایملــی

رقابت،بهقانونتبدیلودردستورکاراینشوراقرارگرفت.
پــسازتهیــهپیشنویسایــناساســنامه،متــنآندرجلســاتداخلی
گرفــت.ســندیکاتوانســتبــاحضــورفعــالو ســندیکا،مــوردبررســیقــرار
کارگــروهشــورایرقابــت،دربررســیاســاسنامهو تاثیرگــذاریدرجلســات

تصویبآندرشورایملیرقابتنقشتعیینکنندهایداشتهباشد.

   ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق، امروز تشکلی ریشــه دار و اثربخش در صنعت برق کشور محسوب می شود. 
این تشکل که در طول یک سال گذشــته تالش کرد، بیش از هر زمان دیگری چالش ها، دغدغه ها و مشکالت اعضای خود را 
دنبال کند، در فاز جدیدی از فعالیت هایش، بر گسترش امر پژوهش و برنامه ریزی و همچنین اتکا بر توان رسانه های جمعی 
و هدایت افکار عمومی تاکید ویژه ای داشته است. بدون تردید سندیکا در طول سالی که گذشت، بر میزان توان چانه زنی، 
افزایش ضریب نفوذ و همچنین گســترش هدفمند تعامالتش افزوده و همین امر به حصول نتایجی اثرگذار و کلیدی منجر 
شــده اســت. امروز ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق در آســتانه ســیزدهمین ســال فعالیت خــود، اتکایی بیشــتر از 
گذشــته بر مشــارکت، همراهی و همدلی اعضای خود دارد تا با تکیه بر هم افزایی حاصل از این مشارکت، بتواند گامی موثر 
در بهبود شرایط کسب و کار شرکت های تولیدکننده برق بردارد.  این نگاشت، نگاهی اجمالی به آن چیزی است که در طول 
یک سال گذشته در سندیکا گذشته است. کارنامه ای از اقدامات، فعالیت ها و برنامه های سندیکا که نشان می دهد این 

تشکل عزمی راسخ برای حل چالش ها و ارائه راهکارهای کاربردی به سیاست گذاران صنعت برق کشور دارد؛
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تشکیلجلســهباسازمان
کمیســیون  مــهبودجــه، نا بر
انــرژیاتــاقبازرگانــیوشــرکت
نبــی جا  ی نشســتها  ر د
نه ال ســا  یــش هما  پنجمیــن
کــهبــا اقتصــادمقاومتــینیــز
فوالدگــر حمیدرضــا حضــور
رییــسکمیســیونویــژهتولیــد
ملــیونظــارتبــراجــرایاصل
نــوناساســیوعلــی ۴۴قا
بختیارنمایندهمجلسشورای
اســالمیبرگــزارشــد،ازدیگــر
یــن ا مــاتســندیکادر اقدا
کــهدرآنهــا،بــرلزوم بــارهبــود
تاســیسهــرچــهســریعترنهــاد

کیدمیشد. تنظیمگربخشبرق،تا
کــهدرقالــبهمــکاریســندیکادرتدویــن مجموعــهایــناقدامــات
اساسنامهنهادرگوالتوریدرشوراومرکزملیرقابتصورتگرفت،نهایتابه
افزودننقطهنظراتسندیکادرپیشنویساساسنامهوجلوگیریازاعمال
نظراتیکســویهوزارتنیرودراینمتنمنجرشد،همچنینتعداداعضای
بخــشخصوصــیدرنهــادتنظیمگربخــشبرقبهســهنفــرافزایــشیافت.بر
اساسقانون،لزومتاسیسنهادتنظیمگربخشبرقهمراهبااساسنامهآن،

برایاعالمنظروتصویب،بههیئتدولتارسالشدهاست.

دستورالعملبند»ت«ماده)48(قانونبرنامهششمتوسعه

مشــارکتدرتدویــندســتورالعملبنــد»ت«مــاده)۴۸(قانــونبرنامه
ششــم،باموضــوعتعییننــرخخریدتضمینــیبرق،باهــدفاعــالمواعمال
اصالحاتمــوردنظرکارشناســانواعضایســندیکا،همــوارهدردســتورکار
قرارداشــتهاســت.دراینزمینهجلســاتمتعددیدرکمیســیونبــازاربرق،
کمیســیونمقــرراتوقراردادهاوکمیســیونمالــیواقتصادیســندیکابرگزار
شــدواصالحــاتمــوردنظــرکارشناســانکمیســیونهایمذکــوردرتمامــی
بندهایآییننامهفوقاعمــالوبهاطالعمراجعذیربطرســید.درنتیجهبا
پیگیریســندیکا،تصویبپیشنویسدســتورالعملبند»ت«مــاده)۴۸(
قانــونبرنامهششــمتوســعه،کــهبــدوننظرســندیکاتهیهشــدهبود،تــاتهیه
دســتورالعملجدیــد،بــهتعویقافتــاد.بهایــنمنظــورکارگروهیدرســازمان
برنامــهوبودجــهبــامشــارکتنماینــدگانوزارتنیــرووســندیکاتشــکیلودر
آخریــنروزهــایســال۹۷دســتورالعملجدیدبــهتصویــبشــواریاقتصاد

رسید.

افزایشتعاملوهمکاریبااتاقهایبازرگانی

بهرهگیریازظرفیتهایپارلمانبخشخصوصــی،نتایجمثبتیرابرای
ســندیکا،دربرداشــتهاســت.اســتفادهازایــنظرفیــتدرمکاتبــهوپیگیری
مشــکالتشــرکتهایعضــودرعالیتریــنســطوحمدیریتیکشــور،اعالم
واصــراربــرمواضعســندیکادرشــورایملــیرقابــت،شــورایاقتصــادودیگر

نهادهــایتصمیمگیــر،ازجمله
مواردیاســتکهدرهمکاری
بــااتــاقایــرانبــهدســتآمده
اســت.دریافــت۹۹میلیــون
تومــانحمایــتمالــیازاتــاق
ایران،حمایتمادیومعنوی
اتــاقتهــرانازطــرحپژوهشــی
صــادراتبــرق،تنظیمجلســه
بیمــهوتامیــن بــامدیــرامــور
اجتماعــیاتــاقتهــرانبــرای
انجــاماقدامــاتالزمجهــت
معرفــینماینــدهســندیکادر
ختــالف یحــلا هیئتهــا
تامیــناجتماعــیوهمچنیــن
بیانمسائلشرکتهایعضو
اینتشکلدرســازمانتامیناجتماعیوبهرهمندیازظرفیتمشاوراناتاق

تهراندراینزمینهازدیگرموارداینهمکاریهااست.

گسترشتعاملبامجلسشورایاسالمی

برقراریارتباطیســازمانیافتهوهدفمندبانمایندگانخانهملت،برای
طرحمشکالتوانتظاراتشرکتهایعضوواثرگذاریدرتدوینوتصویب
قوانیــنمرتبطبــاکســبوکاراعضا،نیازهرتشــکلبخشخصوصیاســت.
ســندیکادرتحکیــماینروابــطوبــرایاثرگــذاریبیشــتر،ازطریقبرگــزاریویا
شــرکتدرجلســاتمختلفبانمایندگانمجلسشورایاســالمیکوشیده

است.
درسال۹۷جلساتمتعددیبااعضاوروسایکمیسیونهایمجلس
شــورایاســالمیبرگــزارشــد.درایــنجلســات،مواضــعســندیکادرمــوارد
متعــددیچــونوضعیــتنیروگاههــایغیردولتــی،اقتصــادبــرق،تعرفههاو
تبصرههایــیازالیحهبوجه،اعالمشــد.تصویبســهموردازپیشــنهادهای
اصالحیســندیکا)بامحتوایتهاتربدهیهاوبخشــودگیجرایــم(درقانون

بودجهسال۱۳۹۸ازدستاوردهایمهمسندیکادراینحوزهاست.

مشکالتسندیکاباسازمانهایامورمالیاتیوتامیناجتماعی

بــاتوجــهبــهتعــددچالشهــایمربــوطبــهدوســازمانامورمالیاتــیو
تامیــناجتماعــیدرشــرکتهایعضــوســندیکا،کمیســیونبیمــهومالیات
درســندیکافعــالشــد.ایــنکمیســیوندرمــدتفعالیــتخود،موفقشــد
حضــورنماینــدهایازســندیکادرهیئتهــایحــلاختــالفمالیاتــیرابرای
دفاعازحقوقمشــروعاعضا،تثبیتکند.اینکمیســیونکوشــشمیکندتا
نماینــدهایمطلعبرایهیئتهــایحلاختالفمالیاتیدرشهرســتانهانیز
معرفیکند.همچنینضمــنرایزنیبااتاقبازرگانیتهــران،همکاریآناتاق

درهیئتهایحلاختالفسازمانتامیناجتماعینیزجلبشدهاست.
یکــیازاقداماتــیکــهدرکمیســیونبیمــهومالیــاتســندیکابــرایحــل
مشــکالتشــرکتهایعضــوصــورتگرفتــهاســت،پیگیــریجریمههــای
مالیاتیشــرکتهادرفاصلــهزمانیبیــنارســالاظهارنامهمالیــاتعملکرد،

برقراریارتباطیسازمانیافتهوهدفمندبانمایندگانخانهملت،
برایطرحمشکالتوانتظاراتشرکتهایعضوواثرگذاریدر

کاراعضا،نیازهرتشکل تدوینوتصویبقوانینمرتبطباکسبو
بخشخصوصیاست.سندیکادرتحکیماینروابطوبرای

اثرگذاریبیشتر،ازطریقبرگزاریویاشرکتدرجلساتمختلف
بانمایندگانمجلسشورایاسالمیکوشیدهاست.
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صدوربرگهتشخیصیابرگهقطعیمالیاتتااخذمصوبههیئتوزیرانبوده
اســت.دراینزمینهباارســالنامــهایبهســازمانامورمالیاتی،درخواســت
بخشــودگیجریمههــایمالیاتــیشــرکتهادربــازهزمانــیفــوقاعــالمو
جلســهایبرایبیانشــفافمشــکالتشــرکتهایعضــودراینســازمان

تنظیمشدهاست.

پیوستناعضایجدیدباگسترشفعالیتهایسندیکا

تعدادووزناعضایهرتشــکل،تعیینکنندهمیزاننفــوذواثرگذاریآن
درتصمیمگیریهایحوزهمربوطهاست.باگسترشفعالیتهایسندیکاو
کسبرضایتشرکتهایعضو،تولیدکنندگانغیردولتیبرقکهعضواین
تشکلنبودند،شناساییوبرایآشناییبافعالیتهایسندیکا،بهجلسات
هماندیشــیدعــوتشــدند.بــاایــناقــداموپیگیریهــایانجامشــده،۸
نیــروگاهدرحــالبهرهبــردارییــادردســتاحــداثبــهســندیکاپیوســتند.با
حضوراعضــایجدید۴۱۰۴مگاواتبهظرفیتنامــیودرحالبهرهبرداری
نیروگاههــایعضواضافهشــد،اینرقمبااحتســابظرفیــتنیروگاههایدر

دستاحداثبالغبر6۰۰۰مگاواتاست.

تاسیسواحدپژوهش

طرحمشــکالتشــرکتهایعضو،بدونارائهراهحلوتحلیلعلمی،
رافعمشکالتنخواهدبود.یکیازمهمترینابزارهابرایاثرگذاریتشکلها
درچانهزنیبانهادهایمربوطه،بهرهمندیازاطالعاتوتحلیلهاییدقیق
وعلمــیاســت.ســندیکایشــرکتهایتولیدکنندهبــرق،باتاســیسواحد
پژوهش،دراینزمینهنیزموفقترازگذشــتهعملکردهاســت.سال۱۳۹۷،
واحدپژوهشسندیکا،باارائه۷گزارشتحلیلی،کمکهایشایانتوجهی

بهپیشبرداهدافسندیکاکرد.
فهرستاهمگزارشهایتهیهشدهدرسال۹۷بهشرحزیراست:

_»تولیدبرقبامالحظاتزیستمحیطیوتوسعهپایدار«
_»ارزیــــــــــابیبحــــــــــران
خاموشــی)شناســاییعلــل،
برآوردمالــیارزشبارازدســت
رفتــهوراهکارهــایمقابلــهبــا

آن(«
هــــبـــــــردهــــــــــــــای ا »ر _
پیشــنهادیبــــــــــــــرایاصــالح
سیاستها،ســاختارومقررات

بازاربرقایران«
واحــکام _تحلیــلآمــار
الیحــهبودجــهســال۱۳۹۸در

بخشبرق
_»مســائلصنعــتبــرق
نظــرتولیدکننــدگان یــراناز ا

غیردولتیبرق«
_تهیهوارسالپیشنهادیه
پژوهشــیبامحتــوای»تدوین

نقشهراهتوسعهصادراتبرق«وارسالبرایاتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کراتمختلفوحمایتمعنوی کشاورزیتهرانبهمنظوربهرهبرداریدرمذا

ومالیاتاق
ینــد فرآ یــگاهنهــادتنظیمگــربخــشبــرقدر گــزارش»جا _تهیــه

تجدیدساختار«
چاپوانتشارتعدادیازاینگزارشها،مانند»ارزیابیبحرانخاموشی«،
توانستباانعکاسوســیعدرنهادهایتصمیمگیر،حساسیتبیشتریراجع
بهموضوعخاموشــیولزومچارهاندیشــیدراینزمینهبرانگیزد.تجربهانتشار
وســیعاقداماتپژوهشــیســندیکا،باردیگردرگزارش»جایگاهنهادتنظیمگر
بخشبرقدرفرایندتجدیدساختار«درقالبویژهنامهایکهدراسفندماه۹۷
بهانتشاررسید،تکرارشدوطیفگستردهایازمخاطبینرادرمیانمسئولینو
فعاالنصنعتبرق،بهاهمیتایننهادحســاسکرد.تجزیهوتحلیلبخش
برقاحکامالیحهبودجهسال۱۳۹۸،ارائهپیشنهادهایاصالحیسندیکابه
مجلسشورایاسالمیوتصویبســهموردازپیشنهادهایمذکور،دستاورد
دیگریبودکهبرپایهمستنداتتهیهشــدهدرگزارشبودجهواحدپژوهشبه
دستآمد.بااینپیشینه،قراردادپژوهشی6ماههایباعنوان»تدویننقشه
راهتوسعهصادراتبرق«بااتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیتهرانبه

امضارسید.

تاسیسواحدآموزش

آموزش،مسیراندوختنتجربهراکوتاهمیکند.اجرایدقیقمقرراتیکه
هرســالبارهابهنیروگاههاابالغمیشــود،نیــازبهآموزشدارد.ســعیوخطا
دراجرایدرســتاینمقررات،بهشرکتهاجرایمسنگینیتحمیلمیکند.
یکیازاقداماتمهمسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق،تاسیسواحد
آمــوزشوبــهدنبــالآن،نیازســنجیوبرگــزاریدورههــایآمــوزشتخصصی

است.
درماههــایآبــانتــابهمــن۹۷،واحــدآمــوزشچهــاردورهآموزشــی،با

شرکت۱۷۰نفر-روزباعناوینزیربرگزارکرد:
_آشنــــــــــــــــایــــــــــــــیبــــــــــــا
ممیــزیصورتحســــــــــــــــــاب
وفرآینــــــــــــــداعتــــــــــــــــــراضبه
صورتحســابهایشــرکت

مدیریتشبکهبرقایران،
ر ا فــز ما نر ییبــا شــنا آ _
تعیینآرایــشبهینهواحدهای

تولیدی،
_آشناییباکنترلفرکانس
هگیــری ز ندا لیــهونحــوها و ا
پارامترهایمشــارکتدرکنترل

فرکانس،
_نحوهمشارکتدرکنترل

فرکانسنیروگاههایحرارتی،
عــالوهبرایــن،دورهعالی
بــازاربــرقبــاهمــکاریپردیس
دانشــکدهفنیدانشگاهتهران

آموزش،مسیراندوختنتجربهراکوتاهمیکند.
اجرایدقیقمقرراتیکههرسالبارهابهنیروگاههاابالغمیشود،
نیازبهآموزشدارد.سعیوخطادراجرایدرستاینمقررات،

بهشرکتهاجرایمسنگینیتحمیلمیکند.یکیازاقدامات
مهمسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق،تاسیس

واحدآموزشوبهدنبالآن،نیازسنجیوبرگزاری
دورههایآموزشتخصصیاست
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وســمینارفصلــی»بهبودمســتمربــهســبکژاپنــی)KAIZEN(«بــاهمکاری
موسســهJCCMEوتدریسپروفســورفوجیتا،اســتاددانشگاهواســداژاپن

برگزارشد.
دورههایآموزشــیســندیکاعالوهبرافزایشبهــرهوریکارکنان،تعامل
بیشــترکارشناســانشــرکتهایعضووتبادلتجربیاتآنانراموجبشده
است.مبادلهتفاهمنامههمکاریباپردیسدانشکدهفنیدانشگاهتهرانو
بسترسازیبرایهمکاریهایمشترکبینسندیکاوپژوهشگاهنیرو،تداوم
همکاریبــامرکزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه)JCCME(بــرایبرگزاری
دورههاوســمینارهایتخصصیآموزشــیدرداخلوخارجازکشور،ازجمله

اقدماتواحدآموزشسندیکااست.

تشکیلکمیسیونهایتخصصی

شــرکتهایعضــوســندیکاظرفیــتاصلــیایــنتشــکلهســتند.بــا
همکاریومشارکتکارشناسانمتخصصاینشرکتهامیتوانبرایحل
مشــکالتتولیدکنندگانخصوصیبرقمســیریهموارترراپیمــودوبهنتایج
بهتــرومنطقیدســتیافــت.ازایــنرو،بــرایبهرهمنــدیازایــنظرفیت،6
کمیسیونتخصصیدرسندیکاتشکیلشدهاستکههریکازکمیسیونها
باتوجــهبهتخصصووظایفتعریفشــدهآنمســائلمربوطبــهحوزهخود
رابررســیکردهوتصمیمگیریهایالزمراانجاممیدهنــد.نتایجعملکردهر

کمیسیونبهاطالعشرکتهایعضوخواهدرسید.
کمیسیونهایسندیکابهشرحزیراست:

۱.کمیسیونبازاربرقوبورسانرژی
۲.کمیسیونبیمهومالیات

۳.کمیسیونمقرراتوقراردادها
۴.کمیسیونمهندسیوسیستمها

۵.کمیسیونآموزشوپژوهش
6.کمیسیونمالیواقتصادی

حضوردرنمایشگاههاوکنفرانسهایتخصصیصنعتبرق

انعکاسهــرچهبیشــتردیدگاههــایســندیکادرنهادهــایخصوصیو
دولتی،ازجملهدســتاوردهاییبودهکهدریکســالگذشــتهبابرگــزاریویا
حضورفعالدرنشســتهایتخصصیبهدســتآمد.برگزاریدونشســت
تخصصیباعناویــن»بازاربــرق،چالشها،فرصتهــاودورنمــایآینده«و
»آمادگینیروگاههادرتابستان۱۳۹۸«درسیوسومینکنفرانسبینالمللی
بــرقوبرپایــیغرفــهســندیکادرنمایشــگاهجانبــیآن،فرصتیبــرایمعرفی
تشکلوانعکاسدیدگاههایآنبود.حضوروسخنرانیدر»نشستبررسی
نقشبهینهســازیانرژیدرتوســعهپایــدار«دراتاقایــران،»چهارمینکنگره
راهبردینفتونیرو«ونشستهایجانبیپنجمینهمایشساالنهاقتصاد

مقاومتیازدیگراقداماتیاستکهسالگذشتهانجامشد.
ســندیکایشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقبــابرگــزارینشســتهای
هماندیشــیبــااعضــا)پنجبــاردرســالگذشــته(ومجمــععمومیســالیانه،
ارتباطــینزدیکتــربــامدیــرانشــرکتهایعضــوایجــادوازهمفکــریو
هماندیشــیبــاآنــاندرمســائلمختلــفبهــرهبــردهاســت.ایننشســتها

فرصتیبرایهمگراییبیشتراعضانیزفراهمکردهاست.

همکاریوتعاملباشرکتمدیریتشبکهبرقایران

گســترشهمکاریوتعاملســازندهســندیکاباشــرکتمدیریتشبکه
بــرقایــران،ازاهمیــتویــژهایبرخــورداراســت.بهایــنمنظور،جلســات
کــهازآنجملهمیتوانبــهموارد متعددیدرســطوحمختلــفبرگزارشــد،

زیراشارهکرد:
کارگروهبازاربرقباحضورمعاونومدیرانبازاربرقشرکت _جلســات

مدیریتشبکهبرقایراندرمحلسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق
_جلســهبامدیرعاملومعاونینشــرکتمدیریتشــبکهبرقایراندر

AGCارتباطباآمادگیقرارگیریتحتکنترلازراهدورمرکزکنترل
_جلساتمتعددبامعاونبازاربرق،معاونراهبریودبیرخانههیئت
تنظیــمبازاربرقدربــارهچگونگــیاعتراضبهنحــوهاندازهگیــریپارمترهای

مشارکتدرکنترلفرکانس
_جلســهبامعــاونراهبــریشــرکتمدیریتشــبکهبــرقایــراندرباره

نحوهتخصیصظرفیتدربورسانرژی
_تشــکیلکارگروهبازارمیانروزیبرایبررسیرویهجدیدمعاونتبازار

برقشرکتمدیریتشبکهبرقایران
نتیجــهایــنهمــکاریوتعامــل،بررســیواعمــالنظــرســندیکادر
بخشنامههــاودســتورالعملهایشــرکتمدیریتشــبکهبرقایــرانقبل
ازابــالغآنهــااســت.همــکاریدرراهانــدازیســایتمســتقلبــازاربــرق
)IREMA(،تهیهدستورالعملیپیشــنهادیسندیکابرایانتشاراطالعات
شــرکتمدیریتشــبکهبرقایرانوهمکاریدربرگزاریدورههایآموزشی

سندیکا،ازدیگرنتایجاینهمکاریاست.

تقویتواحدروابطعمومی

برایانعــکاساخبارواطالعاتدرحوزهتولیدبرق،بهویژهبرایتولید
وپوششاخباراختصاصیوگزارشهایخبریازجلساتوهمایشهای
کــهبــاحضــوراعضــایهیئتمدیــره،دبیــرویا داخــلیــاخــارجازســندیکا
مشــاورینایــنتشــکلبرگــزارمیشــوند،همچنیــنبــهمنظــورارتبطبیشــتر
بــاشــرکتهایعضــووانعــکاسنظرهــایآنــان،فعالیــتروابــطعمومــی
ســندیکاتوســعهیافــت.نتیجــهگســترشفعالیــتروابــطعمومــی،تهیهو
انتشــارروزانــهنشــریهالکترونیکــی»درخشــش«بــابیــشاز۴۰۰مخاطــب،
کانــالتلگرامــی،تهیهوانتشــار بــهروزرســانیوبســایترســمیســندیکا،
دههــایادداشــت،برگــزارینشســتهایمطبوعاتــیورادیــوتلویزیونــی،
همــکاریبــارســانههاوســایتهایخبــریمرتبــطواختصــاصبخشــیاز
صفحــهنیــرودرروزنامهدنیــایاقتصاد،بهســندیکااســت.ایــناقدامات
عالوهبربازتابگستردهفعالیتهایســندیکاودغدغههایشرکتهای
عضو،توانســتهاســتمهمتریــنموضوعــاتمرتبــطباتولیــدبــرقازجمله
اطالعیههــا،دســتورالعملها،بخشــنامههاواظهــارنظــرمســئولینرا،بــا
سرعتوگستردگیبیشــتریاطالعرسانیکند.بهبودنسبیکیفیتنشریه
»نیرووســرمایه«وانتشــار۴شــمارهازآندرســال۹۷ونیزتهیهویژهنامهای
بــاموضــوع»نهــادتنظیمگــربخــشبــرق«دراســفندمــاهگذشــته،ازدیگــر

 دستاوردهایروابطعمومیسندیکااست

شرکتهایعضوسندیکاظرفیتاصلیاینتشکلهستند.باهمکاریومشارکت
کارشناسانمتخصصاینشرکتهامیتوانبرایحلمشکالتتولیدکنندگانخصوصی
برقمسیریهموارترراپیمودوبهنتایجبهترومنطقیدستیافت
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بـــــازوهــــــای مشـــــورتــی 
و فـــــکـری سنـــــدیـــــکـــــــا 

معرفی و گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی سندیکا 
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تشکلهـــــایصنفـــــی
غالبابراساسمقرراتاتاق

بازرگانیتشکیلواداره
میشوندوساختارآنها

برگرفتهازالگویبانکجهانی
وشاملمجمععمومی،
هیئتمدیرهودبیرخانه

است.مدیرانوکارشناسان
شرکتهایعضو،

ظرفیتاصلیاینتشکلها
هستندکهمیتوان

باسازماندهیمناسب
وبرایرسیدنبه

اهدافتشکلازآنها
بهرهگرفت

تشکلهـــــــایصنفـــــــیغالبــا
بــراســاسمقــرراتاتــاقبازرگانــی
تشــکیلوادارهمیشــوندوساختار
نــک لگــویبا ا ز ا فتــه گر بر نهــا آ
جهانــیوشــاملمجمــععمومــی،
هیئتمدیــرهودبیرخانــهاســت.
کارشناســانشرکتهای مدیرانو
عضو،ظرفیتاصلیاینتشکلها
کهمیتوانباسازماندهی هســتند
مناسبوبرایرســیدنبهاهداف
گرفـــــــــــت.بــا تشــکلازآنهــابهــره
کارگروههاوکمیســیونهای ایجــاد
تخصصــیمیتــوانســازماندهی
مناسبرابرایاســتفادهازظرفیت
اعضــاانجــامداد.درســندیکای
شــرکتهایتولیدکننــدهبــرق،بــا
تصـــــــــویبهیئــــــتمــــــــدیــــــره،6
کمیســیونباهمــکاریومشــارکت
کارشناســانشرکتهای مدیرانو
ق بــر  صنعــت ن گا خبــر و عضــو
کمیسیونها، تشکیلشدهاست.
بازوهــــــــــــایمشــورتیوفکــری
ســندیکاهســتند.فعالیتاغلــب
کمیســیونهادرســندیکای ایــن
ز شــرکتهایتولیدکننــدهبــرقا
ســال۱۳۹۷شــروعشــدهاســت.
پارهایازاقدامــاتوفعالیتهای
کمیســیونهااززمــان هــریــکاز

کنونبهشرحزیراست: تشکیلتا

    1        کمیسیون بازار برق و بورس انرژی:
برنامهششمتوسعه*اصــالحپیشنویــسدســتورالعملبنــد»ت«مــاده۴۸قانــون
شــبکه)دادههایدیســپاچینگماننداطالعــاتپیک،انــرژیتولیدی*تهیــهپیشنویسدســتورالعملیبرایانتشــاراطالعاتمدیریت
کــهازســایتمدیریــتشــبکهحــذفشــدهاســتوهمچنیــن وغیــره
دادههــایمربــوطبــهمحدودیــتســوختودســتورالعملتخصیــص

میزانسوختدراختیارنیروگاهها(
بازارمیانروزی*تشــکیلکارگروهبازارمیانروزیبرایبررســیرویهایجدیدبرای
سوخت*بررســیموضــوعاعمــالمحدودیتســوختونحــوهتخصیص

AVCفعلی(*بررســیموضــوعنحوهپرداخــتبهایتولیــدبهدســتورمرکز)۲/۱*بررسیدالیلونحوهرفعاختالفبینبازارومرکز*بررسیدستورالعملتعییننرخخریدتضمینیبرق
نرخپایهآمادگیدربازارعمدهفروشی*تهیــهپیشنویــسدســتورالعملنحوهتعیینســقفنــرخانرژیو
برایتستوبررسیورژنجدیدنرمافزارSCUC*مشــارکتوهمکاریدرکارگروهشرکتمدیریتشبکهبرقایران

    2        کمیسیون مالی و اقتصادی:
ازطریقارســالنامهبهاحمدکفاشــیرئیسامورانرژیســازمانبرنامهو*پیگیریمشــکالتشــرکتهایعضودرقراردادهایبیعمتقابل

بودجه
اقداماتالزمبرایتصفیهاینمطالبات*اســتعالممطالباتشــرکتهایعضوازوزارتنیروجهتانجام
تولیدکنندهبرقجهــتفروشبرقنیروگاههایشــاندرزمانیکهباکمبود*تصمیمگیــریبرایایجــادصندوقیبرایشــرکتهایخصوصی
نقدینگیمواجهمیشــوند)برایجلوگیریازفروشبرقبهقیمتپایین

دربورس(
شــرکتتوانیــر،بــرایبررســیوارائــهراهکارهــایســازندهبــرایتصفیــه*برگزاریجلســهبامســعودخانــیمدیرکلدفتــرتأمیــنمنابعمالی

بدهیهایشرکتهایعضو
برقباموضوعترانزیتبرق*بررســیبنــد»د«مــاده۱دســتورالعملتعییــننرخخریــدتضمینی
شدنپروژههاینیروگاهیکالسE*بررســینرخهایپیشنهادیاعضایکمیســیونبرایامکانپذیر

    3      کمیسیون بیمه و مالیات:
نمایندهسندیکادرهیئتهایحلاختالفمالیاتیشهرستانها*استعالمحوزههیئتحلاختالفمالیاتیشرکتهابرایمعرفی
تأمیــناجتماعــیوامــورمالیاتــیبــرایانجــامپیگیریهــایالزمازطرف*اســتعالموبررسیمشکالتشــرکتهایعضودرســازمانهای

سندیکادراینسازمانها
*ارســالنامهبهســازمانامورمالیاتیبرایدرخواســتبخشودگی
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جریمههایمالیاتیشــرکتهادرفاصلهزمانی
ارسالاظهارنامه،برگهتشــخیصوبرگهقطعی
کــهاز مالیــاتتــازمــانمصوبــههیئــتدولــت

اختیارشرکتهایمتقاضیتهاترخارجاست
تأمیــناجتماعــیبرایبیــانمشــکالتعمده*تنظیــمجلســهبــاسرپرســتســازمان

شرکتهایعضودراینسازمان
اجتماعــیاتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنو*تنظیمجلســهبامدیرامــوربیمهوتأمین
کشاورزیاتاقتهرانبرایانجاماقداماتالزم
جهتمعرفــینمایندهســندیکادرهیئتهای
حــلاختالفتأمیــناجتماعــیوبیانمســائل
شــرکتهایعضــوایــنتشــکلدرســازمان

تأمیناجتماعی
موقتودائم*بررسیموضوعپروانههایبهرهبرداری

    4      کمیسیون مهندسی و سیستم ها:
کتوررطوبتیهیبریدی چندمنظوره«*بررســیطرح»رآ
کالنعملکــردورونــد*تعیینسرفصلهاوزیرگروههایمربوط بــهموضــوع»تحلیــل
تولیــدبــرقکشــورازدیدگاهمهندســی،بررســی
شــاخصهایاصلــیآنومقایســهبــاســایر

کشورها«
واصلهازشرکتهایعضوسندیکاکهماهیت*بررســیدرخواســتهاوپیشــنهادهای

فنیوسیستمیدارند
کــهبــااســتفاده ازفنــاورینانــوتولیــدوتجــاریشــدهانــدودر*بررســیمحصوالتــی
کاربــرددارنــدو نیروگاههــایتولیدکننــدهبــرق

معرفیآنهابهشرکتهایعضوونیروگاهها
بیــاتموفــقوغیرموفــق مــوردبهرهبــرداری،*اخــذتجر شــرکتهایعضــودر
نگهــداریوتعمیــراتنیــروگاهبــهمنظــوربــه

کگذاشتنبیناعضا اشترا
همایــش،نشســتفنــیونشســتمعارفــه*ارزیابیپیشنهادهایمربوطبهبرگزاری
کــهجنبــه محصــوالتوخدمــاتدرصورتــی
تبلیغاتیصرفنداشــتهودارايبارمهندســی،

فنیوعلمیباشد
ز فتــیا یا بررســیپیشــنهادهایدر شــرکتها،تولیدکنندگانوخدماتدهندگان*
کهشــاملنرمافزارها،سیســتمهاومحصوالتی
بــرایاســتفادهدرنیروگاههــایتولیدکنندهبرق

هستند.

   ۵     کمیسیون مقررات و قراردادها:
برنامــهودرخواســتمشــارکتبــهوزارتنیــرو*بررســیمفــادمــواد۴۰،۱۰و۴۸قانــون

جهتتدویندستورالعملهایمرتبط
پروانهبهرهبرداریوجرایممنتسببهآن*بررســیتخلفــاتوزارتنیــرودرصدور
رقابتپذیرازمنظرموانعاجراییاینماده*بررســیمــاده۱۲قانونرفــعموانعتولید
خریــدبــرقوپروانهبهرهبــرداریواعــالمروش*بررســیاحکامدیــواندرخصوصنرخ

پیگیریموضوع
م و لــز  ســی ر بر جلســه ر د کت شــر  اصــالحقراردادهــایبیــعمتقابلبــرایتبدیل*
گازیبهســیکلترکیبیدرسازمان نیروگاههای

برنامهوبودجه
ت جلســا  ر د  ل فعــا  کت شــر یــعواقتصــاد* نــرژیوصنا کمیســیونهایا
مقاومتیمجلسشــورایاســالمیدرارتباطبا

خاموشیهایبرقتابستانگذشته
کفاشــیرئیــس امــورانــرژیســازمانبرنامــهوبودجــهبــرای*ارســالنامــهبــهاحمــد
پیگیــریمشــکالتشــرکتهادرقراردادهای

بیعمتقابل
کرهباوزارتنیرووکمیسیونانرژی اتــاقایــراندرارتباطبــاقراردادهــایدوجانبه*مذا

برق

    ۶      کمیسیون آموزش و پژوهش:
عضــوبــرایبرگــزاریدورههــایآموزشــیمورد*بررســیپیشــنهادهایشــرکتهای*نیازسنجیآموزشیازسایرکمیسیونها*نیازسنجیآموزشیازشرکتهایعضو

نظرآنها
ی فصلها ســر و یــن و عنا تعییــن  کاربردیواســاتید* دورههایآموزشــیمفیــدو

مجرببرایهردوره
کــز مر ( J C C M E  بــا  ی ر همــکا  همکاریهایژاپنوخاورمیانــه(برایبرگزاری*

دورههایآموزشیموردنیازشرکتها
مسائلشرکتهایعضو*انجــامطرحهــایپژوهشــیمرتبــطبــا
یــزیوتصمیمگیــریبــرای نامهر بر برگزاریسمینارهایآموزشی*
یــزیوتصمیمگیــریبــرای نامهر بر برگــزاریدورههــایآموزشــیتخصصــیخارج*

ازکشور

باایجادکارگروههاوکمیسیونهای
تخصصیمیتوانسازماندهی

مناسبرابرایاستفادهازظرفیت
اعضاانجامداد.درسندیکای
شرکتهایتولیدکنندهبرق،با

تصویبهیئتمدیره،6کمیسیون
باهمکاریومشارکتمدیران

وکارشناسانشرکتهایعضوو
خبرگانصنعتبرقتشکیلشده

است.کمیسیونها،بازوهای
مشورتیوفکریسندیکاهستند.

فعالیتاغلباینکمیسیونهادر
سندیکایشرکتهایتولیدکننده

برقازسال1397شروعشدهاست
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واکاوی یک دستورالعمل 
در نشست نوروزی 
سندیکـایی هـــا 

   دیــدار نــوروزی و نخســتین نشســت هم اندیشــی بــا اعضــای ســندیکای شــرکت های تولیدکننده بــرق در ســال 98، 
بیست وهفتم فروردین ماه با حضور نمایندگان شــرکت های عضو، جمعی از اعضای هیئت مدیره، دبیر و همکاران سندیکا 

برگزار شد. دبیر انجمن کارفرمایی شرکت های توزیع برق و تنی چند از مسئولین این انجمن نیز میهمان این نشست بودند.
در ابتــدای این دیدار اســداهلل صبوری نایب رییس  هیئت مدیره ســندیکا ضمن تبریک ســال نو، به رشــد فعالیت های 
سندیکا در ســال 97 اشــاره کرد و در خصوص اهمیت نظرات شرکت های عضو در نشســت های هم اندیشی خاطرنشان کرد: 
تنظیم برنامه   های آتی دبیرخانه و  هیئت مدیره ســندیکا، براســاس تحلیل نظرســنجی هایی صورت می پذیــرد که از اعضای 

محترم انجام  شده است و این اولویت ها در صدر فعالیت های دبیرخانه قرار دارد.
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حرکتیپیوستهبرپایهرهنمودهایاعضا

درادامهایننشست،پرویزغیاثالدینبااشارهبهحادثهسیلفروردین
ماه۹۸کهخســاراتفراوانیرادرنقاطمختلفکشــوربهدنبالداشــت،برنیاز
کیدکرد.ویهمچنین کشوربهبرنامهریزیبلندمدتبرایرفعمشکلکمآبیتا
گــزارشکوتاهیازعملکردســندیکادرســال۹۷ارائهدادوگفــت:»بهرهگیریاز
فرصتقانونیتهاترمطالباتنیروگاههابابدهیهایبانکیآنهاکهدرقوانین
بودجهعنوانشده،یکیازاصلیتریناقداماتسندیکادرطولسالگذشته
بودهاست.برهمیناساسمطالباتاعضادرطولیکسالگذشتهاز۳۰هزار
میلیاردتومانبهکمتراز۱۰هزارمیلیاردتومانرسیدهوباپیگیریهایانجامشده
ازســویســندیکاامکانتهاترمطالبــات،درقانــونبودجهســال۹۸همفراهم

شد.«
دبیرسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرقهمچنینبهپیگیریگسترده
اینتشکلبهمنظورتشــکیلنهادمستقلتنظیمکنندهبخشبرقاشــارهکردو
افزود:»ایندستاوردمهمباپیگیریونقشآفرینیموثرسندیکاتامرحلهتهیهو

انتشارپیشنویساساسنامهوارسالآنبههیئتوزیرانپیشرفتهاست.«
پرویــزغیــاثالدیــندربخــشدیگــریازصحبتهــایخــودتمرکــزبــر
دستورالعملتعییننرخخریدتضمینیبرق،موضوعبند»ت«ماده۴۸قانون
برنامهششــمتوســعهراهمازدیگردغدغههایســندیکاعنــوانواذعــانکرد:
ایندستورالعملکهدرروزهایپایانیاسفندماه۹۷بهتصویبشورایاقتصاد
رسید،یکیازمهمترینموضوعاتیاستکهپیگیریآندردستورکارسندیکا

قراردارد.«
ویضمناشارهبهاینکهسندیکادرهمینخصوصنشستیبامدیرعامل
شــرکتتوانیرخواهدداشت،ازمدیرانونمایندگانشرکتهایعضوسندیکا
خواســتتانظراتودیدگاههایخودرادرموردایندستورالعملاعالمکنند.
پرویزغیاثالدینبهنقدوبررسیمتنپیشنویسدستورالعملتعییننرخخرید
کیدکرد:پیشنویس تضمینیبرق،درکمیسیونهایمختلفسندیکااشارهوتا
ایندستورالعملدرمواردمتعددی،مغایرتهایقانونیوابهاماتگستردهای

داشــت.بهعنوانمثالدربندیازآن،برخالفنصصریحقانون،تعییننرخ
خریدتضمینیبرقبهجایشــورایاقتصادبرعهدهشــخصوزیرنیروقرارداده
میشد.درنهایتتالشهایسندیکاوهماهنگیهایانجامشدهبانماینده
اتاقبازرگانیدرکمیســیونتخصصیشــورایاقتصاد،بهردپیشنویساولیه
وتشــکیلکارگروهیدرســازمانبرنامهوبودجهبهمنظورحــلوفصلاختالف
نظرهایســندیکاووزارتنیــرودرخصوصایندســتورالعملمنجرشــد.دبیر
سندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرقهمچنینبهرایزنیهایاینتشکلبرای
تعیینحداقلقیمتفروشبرقدربورسانرژیبهعنوانیکیدیگرازاقدامات
سندیکایادکردوگفت:»ماتالشکردیمبهمنظورجلوگیریازارائهقیمتهای
نازلوغیرقابلتوجیهدربــورسانرژی،درتعیینحداقلقیمتفــروشبرقدر

اینبورساثرگذارواقعشویم.«
ویانتشــاردوویژهنامــهبــاموضوعــاتعلــلوهزینههــایخاموشــیدر
شــهریورماهونیزرگوالتوریبرقدراسفندماهسالگذشتهرانیزازدیگراقدامات
گاهیبخشیمسئولیننسبتبهچالشهایحوزهتولیدبرق موثرسندیکادرآ

دانستکهبابازخوردهایمناسبیازسویمسئولینهمراهبودهاند.
پرویــزغیاثالدیــندربخــشدیگــریازگــزارشخــودضمــناشــارهبــه
اولویتهــایتعییــنشــدهبــراســاسنظرســنجیازاعضــادرآخریــننشســت
هماندیشــیســال۹۷،ازاصــالحقیمتبــرق،اقتصادبــرقوصــادراتبرقبه
عنــواناولویتهایاصلیشــرکتهایعضویــادکردوافــزود:درحــالحاضر
واحدپژوهشسندیکاباحمایتاتاقبازرگانیدرحالتهیهگزارشیدرخصوص
صادراتبرقاست.اینگزارشطیماههایآتیتکمیلخواهدشدوگزیدهای

ازآندرنشستهماندیشیآیندهسندیکابهاعضاارائهخواهدشد.

استفادهازفرصتهایدستورالعملیپرچالش

ادامــهایــننشســتبــهموضــوعدســتوالعملاجرایــیبنــدتمــاده۴۸
اختصاصیافت.درهمینراستاابتدااحمدمطهرینایبرییسهیئتمدیره
سندیکا،بااشارهبهدستورالعملمصوبشــورایاقتصادخاطرنشانکرد:»به
نظرمیرســدکهباتوجهبهمشــکالتجدیموجوددراقتصادبــرق،نمیتوان
انتظارداشتکهقوانینحمایتینظیرخریدتضمینیبرقنیزبهدرستیوباکارایی

مثبتاجراییشوند.«
ویضمناشــارهبــهایننکتهکهتعییننــرخخریدتضمینیبــرقمنوطبه
برگزاریمناقصهشده،تصریحکرد:»باتوجهبهاینکهبرگزاریمناقصهبرایخرید
برقتوسطدولتپیشترهمبامشکلمواجهشده،بایدپرسیدآیاتضمینیبرای
فروشبرقباهماننرخومدتزمانتعیینشدهدرمناقصهوجوددارد؟بهویژه

اینکهاینامربهعرضهبرقدربازارموکولشدهاست.«
احمدمطهریدرادامهشرایطرقابتیخاصبازار،تغییراتشدیدنرخهای
بازاربرقدرفصولمختلفســالونیزســقفتعیینشــدهبرایایننرخهاراکه
حتیباوجوداصالحاتاحتمالیتوسطوزیرنیروبیشتراز۱۰۰توماننخواهدبود،
راازجملهعواملیدانســتکهسببمیشــوندمبلغفروشبرقدربازاربهازای
هرکیلوواتساعتبانرختعیینشــدهدرمناقصهفاصلهزیادیداشتهباشد.
کثر نایبرییسهیئتمدیرهسندیکابابیاناینمطلبکهبهطورمعمولحدا
6۰الــی۷۰درصدتولیدبرقیکنیــروگاهدربازارامکانفروشخواهدداشــت،
اذعانکرد:»دراینپروسهتکلیفقیمتفروشمابقیبرقتولیدینیروگاهها
وخریدارآنبهدرســتیروشــننشدهاســت.ایندرحالیاستکهسرمایهگذار
حوزهنیروگاهی،برنامهفروش۸۰درصدازبرقتولیــدیرا،بهصورت»دریافت
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یــاپرداخــت«)TakeOrPay(درنظرمیگیــرد.باکاهشاینمیــزانبهحدود
۵۰درصد،عمالتضمینیدرکارنیست.نتیجهاینامرهممشخصابیرغبتی

سرمایهگذارانبرایحضوردرصنعتتولیدبرقاست.«
کیدبراقتصادنابسامانبرقبهعنوانمهمترین احمدمطهریدرادامهباتا
عاملغیرعملیشدنقوانینحمایتیچونخریدتضمینیاینکاال،تصریحکرد:
»مجلسباجلوگیریازمتعادلومنطقیشــدننرخحاملهایانــرژیازجمله
برقوهمچنینتصویبقوانینیچونرایگانشــدنبرقمــدارسدرایجاداین
نابسامانینقشیپررنگداشتهوبهشرایطبداقتصادبرقومصارفبیرویهآن

دامنزدهاست.«
ویدرادامــهنکاتــیماننــدتفــاوتموجــودبیــنســرمایهگذاریداخلــیو
خارجــیدردســتورالعملنرخخریــدتضمینیبــرقراازجملهبخشهــایقابل
بحــثایندســتورالعملدانســتوگفــت:»براســاسبند»الــف«مــاده۱این
دستورالعمل،طولدورهخریدتضمینیبرقبرایسرمایهگذارانداخلی۷سال
ودرقالبBOOاســت،درحالیکهبرایسرمایهگذارانیکهحداقل۷۰درصد
منابعمالیموردنیازراازطریقمنابعخارجیتامینکنند،خریدتضمینیتاسقف

۱۵سالودرقالبقراردادBOTخواهدبود.«

بهرهگیریازصادرات،جایگزینحمایتهایدستوری

دربخــشدیگریازایننشســتجمالالدینعزیزیمدیرعاملشــرکت
تولیدنیرویبرقدماوندنیزبهبیاننقطهنظراتخوددرمورددســتورالعملبند

تماده۴۸پرداخت.
ویبــااشــارهبــهاینمطلــبکــهدســتورالعملمذکــور،بهمنظورســهولت
ســرمایهگذاریهایآتــیصنعتتولیــدبرقابــالغشــده،تصریحکــرد:»بهنظر
میرســددرشرایطکنونیبحثوبررســیایندستورالعملتاثیرگذاریچندانی
درتغییــرآننــدارد.بــهعــالوهنبایدایــنمســالهراازنظــردورداشــتکهجذب
سرمایهگذاریهایجدیددریکصنعتبراساسقوانینودستورالعملهای
حمایتیموجود،صورتمیگیرد.لذاباتوجهبهاینکهتعدیلنرخدرقراردادهای
جارینیروگاههادرقانونبرنامهپنجمنیزوجودداشته،امابهدرستیاجرانشده،
اساســاانگیزهســرمایهگذارانبــرایفعالیتدرحــوزهتولیدبــرقازبینمــیرود.
مدیرعاملشرکتتولیدنیرویبرقدماوندهمچنینمفادیازایندستورالعمل
راکــهبــهتعییــننــرخفــروشبــرقنیروگاههــایجدیداالحــداثدرمناقصــه
میپردازد،موجبایجادبرخوردهایچندگانهباتولیدکنندگانبرقدانســتو
خاطرنشانکرد:»ایننوعبرخوردهایمتفاوت،ارزشسرمایهگذارینیروگاهها
رانیزدچارتغییراتبســیارزیادیمیکند.لذابهتراســتدولتبهجایاینکهاز
ایندستورالعملبهعنوانعاملیانگیزشیبرایسرمایهگذارانجدیداستفاده
میکنــد،آنرابهابــزاریبــرایحمایتیکپارچــهازکلمجموعــهتولیدکنندگان

تبدیلکند.
جمالالدینعزیــزیدرادامه،ضمناشــارهبهاینکهســندیکامیتوانددر
تدوینآییننامهاجراییایندستورالعملموثرترواقعشــود،اذعانکرد:»باید
دررابطهبــاپرداختحقترانزیت،موضــوعبند»ب«ماده۱ایندســتورالعمل
عنوانداشتبراساسبخشیازاینبند،چنیناستنباطمیشودکهپرداخت
هزینهترانزیتبرقدرقراردادهایخریدتضمینیبرقبرعهدهسرمایهگذاراست.
کنــونحداقلدرقــرارداددوجانبــه،خریداربــرقعهدهدار درحالیکــهعمالتا
پرداختهزینهترانزیتبودهاســتوبهنظرمیرســداینموضــوعبایداصالح

شود.«

ویازبند»ج«ایــنمادهقانونیهمنقدکردوافزود:»برایاجراییشــدن
اینبندوجودمرجعیبرایتعیینقیمتپایهدرمناقصهبنابهویژگیهایمنطقه
وضریببارنیروگاه،امریالزامیاست.دراینبندباوجوداشارهبهراندمان۵۵
درصدیبهعنوانمرجعتغییرنرخخریدتضمینیبرقنیروگاههایحرارتیبزرگ،
مشخصابیاننشدهکهنحوهمحاسبهاثرگذاریراندماننیروگاهبهنسبتکمتریا

بیشتربودنازعددتعیینشده،بهچهصورتخواهدبود.«
جمالالدیــنعزیــزیدرادامــه،بنــد»د«مــاده۱راعلیرغــمناهمخوانیبا
محتوایدستورالعمل،نقطهایکلیدیدرراستایتحققنرخترانزیت۱۸تومانی
دانستکهپیشازاینتوسطوزارتنیروپیشنهادشــدهامادرشورایاقتصاد
مصوبنشــدهبود.ویدراینرابطهافــزود:»باتوجهبهآنکــهازترانزیتبرقبه
عنوانجزئیازهزینههایعرضهبرقبهمشترکینمحسوبمیشود،تعییننرخ
آنبایدبهعنواننسبتیازپارامترهایفروشبرقدرنظرگرفتهشــود.امادراین

بند،نرخترانزیتنسبتیازخریدبرقتلقیشدهاست.
گردر مدیرعاملشــرکتتولیدنیرویبــرقدماوندهمچنینتصریحکــرد:ا
ارتبــاطبــاقراردادهــایدوجانبه،مقرراتشــفافتریوضعنشــود،مناســبات
تعیینشــدهدرمــوردنرخترانزیــتبرقکهدرایندســتورالعملمشخصشــده
اســت،باعثتوقــفایــندســتازقراردادهــاخواهــدشــد.ویدرخصوص
متوســطنرختســعیرارزمطابقارزتخصیصدادهشدهتوســطبانکمرکزیکه
درمــاده۲ایــندســتورالعملآمــدهاســت،اذعــانکــرد:»بــاتوجهبــهاختالف
ســرمایهگذارانبابانکهابرســرمحاســبهنرخارزدرتســهیالتارزیپروژههای
نیروگاهی،تفســیرهایمختلفنرخارزبــرایبازپرداختاینتســهیالتکامال
مسالهسازاســت.تاجاییکهحتیبرخیازبانکهانرخروزصرافیهارامالک
قرارمیدهندواینمسالهبهعدمشفافیتوبالتکلیفیتولیدکنندگانبرقمنجر
شدهاست.مشــکلاینجااســتکهقضاوتکنندهدراینرابطه،مشتریبرق

استولذادراینامرانتفاعخودرابیشازمنافعسرمایهگذارلحاظمیکند.«
مدیرعامــلایــنشــرکتعضــوســندیکایشــرکتهایتولیدکننــدهبرق
دغدغهاصلیخــودرانرخفروشبــرقدربازاربــرقعنوانکردواظهارداشــت:
»درهیــچبخشــیازایندســتورالعملبــهنرخخریــدازبــازارونســبتآنبــانرخ
خریدتضمینیاشارهنشــدهاست.کامالروشناســتکه»نرخخریدتضمینی

جمالالدینعزیزی:باتوجهبهآنکهازترانزیتبرقبهعنوانجزئیازهزینههایعرضهبرقبه
مشترکینمحسوبمیشود،تعییننرخآنبایدبهعنواننسبتیازپارامترهایفروشبرقدرنظرگرفته
شود.امادراینبند،نرخترانزیتنسبتیازخریدبرقتلقیشدهاست.
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تعدیلشــدهمطابــقمــاده۲اینمصوبهبعــدازاعمــالجــدولمــاده۴بزرگتراز
متوسطنرخبازاربهازایهرکیلوواتساعتبرقتولیدی«است.بنابراینبهنظر

میرسدهدفازدرجماده۴درایندستورالعملمشخصنیست.«
کیدکــرد:»تازمانیکــهبخشخصوصی جمالالدیــنعزیــزیدرادامهتا
نتواندازصادراتبرقبهرهایببرد،عمالتدوینقوانینودســتورالعملهاییاز
ایندســت،بهمثابــهآبدرهاونکوبیدناســت.درحالحاضــرباآنکهتولید
6۰درصــدازبــرقکشــوربرعهدهبخــشخصوصیاســتامــا۱۰۰درصدمنافع
صادراتبرقعایددولتمیشــود.حالآنکهدرصورتتحققشرایطحضور
بخشخصوصیدراینعرصه،عمالنیازیبهصدوردستورالعملهایحمایتی
نیســتوســرمایهگذارانداخلیوخارجیحــوزهتولیدبــرقمیتواننــدازطریق
درآمدهایصادراتیخودبخشزیادیازاینهزینههاراپوششدهند.هرچند

اینمسالهتاامروزمسکوتماندهاست.«
ویدرنگاهیکلیاجرایدستورالعملتعییننرخخریدتضمینیبرقرابرای
تولیدکنندگانبرقزیانآوردانستوتصریحکرد:»متنایندستورالعملبدون
درنظرگرفتنحقصدوربرقتوسطبخشخصوصیتدوینشدهوباتوجهبه
تضامینارائهشــدهبهنیروگاههــایجدیداالحداث،مــیتواندموجبکاهش
ســهمنیروگاههایفعالکنونــیازبــازارداخلیوتاخیــرنوبتشــاندرپرداخت
مطالباتشود.لذابهنظرمیرسدایندستورالعملبهجایحمایتازصنعت
تولیدبرقبهسیاســتهاییکباموچندهوادراینصنعتدامنخواهدزد.
ضمناینکههنوزهمچراییکنارگذاشتهشدنقراردادهایBOTطیچندسال

اخیرومطرحشدندوبارهآندرایندستورالعمل،برایمامشخصنیست.

پرسشوپاسخ

احمد مطهری؛ نایب رییس  هیئت مدیره سندیکا:
ناتوانــیدولــتدرتامیــنبــارمالــیایــنمــدلازقراردادهــادلیــلاصلــیاز
ســرگیریقراردادهایBOTاست.اینمسالهناشیازلحاظنشدنبندمربوط
بهپرداختمابهالتفاوتقیمتتکلیفیوتمامشدهبرقدربودجههایسنواتی
است.مسئولیتپذیرنبودنوزارتنیرودرقبالنرخبرقونبودنهادپشتیباندر
اینحوزه،نهتنهاقراردادهایBOTباســرمایهگذاریخارجیحذفشــدبلکه

کاهشدورهقراردادهایBOOاز۲۰سالبه۵سالراهمدرپیداشت.

اسداهلل  صبوری؛ نایب رییس  هیئت مدیره سندیکا:
مهنـــــــدسطــــــــرزطلـــــــب،
مدیرعاملشرکتمادرتخصصی
تولیــدنیــرویبــرقحرارتــیوعده
دادهاندکهمبالغقراردادهایبیع
متقابلتــاقبلازســنکرونشــدن
نیروگاههــابــرایپیــکمصــرف
بــرقدرســال۹۸اصــالحخواهد
شــد.لذاباتوجهبهمتضررشــدن
تعــدادیازشــرکتهایعضــواز
قراردادهایبیــعمتقابلموجود،
ایــنخبــرمیتوانــددرصــورت
اجرایــیشــدن،اقــدامبســیار
مثبتــیدرجهــترفعمشــکالت

شرکتهایعضوباشد.

الهام خیراندیش؛ نماینده شرکت فراب:
درگاماولبایــدمنطققانونگذاربرایتدوینماده۴دســتورالعملبندت
ماده۴۸قانونبرنامهششمتوسعه،شفافشوداماسوالایناستکهآیااین

مادهنزدیککردننرخبازارونرختضمینیرادنبالمیکند؟

احمد مطهری؛ نایب رییس  هیئت مدیره سندیکا:
درهمهبخشهایایندستورالعملتالششــدهکهریسکهایوزارت
نیروبــهحداقلبرســد.مصداقبــارزاینامــردرمــاده۸ایندســتورالعملقابل
مشاهدهاســتکهدرآنگفتهشدهوزیرنیروبارمالیناشــیازایندستورالعمل
راازطریــقاصــالحتعرفههایفــروشبرقتامینکنــدواینامرباتوجــهبهعدم
موافقیــتدولــتومجلسبــرایاصــالحتعرفههادرشــرایطکنونــی،عمالبه

معنای»موکولبهمحالکردن«اجرایکلایندستورالعملاست.

یکی از حاضرین :
ابتــداازدبیــروهیئتمدیــرهســندیکابابــتاصالحــاتانجامشــدهدر
پیشنویسدســتورالعملبندتماده۴۸قانونبرنامهششــمتوســعه،تقدیر
کنــدهبــرقازحیث مــیکنــم.بهنظــرمــنتعییــنتکلیــفنیروگاههــایتولیدپرا
کاهشحداقــلراندمانموردنظراز۵۵درصدبــه۴۲درصدیکیازاصلیترین
مشــکالتایندســتورالعملاســت.درحالحاضرراندمانتوربینهــایارتقا
یافتــهکالسEحدود۵۳درصــدوراندمانتوربینهــایکالسF،۵۸درصد
برآوردشدهاست،علتتعیین۵۵درصدرابهعنوانراندمانمعیاردربند»ج«

ماده۱ایندستورالعملمشخصنیست.

فریبرز موتمنی؛ مدیرعامل شرکت نیروگاه گازی فارس :
اینعددنشاتگرفتهازاجرایاستاندارد۱۳.۳۷۵استکهطیجلساتی
باحضورنمایندگانشــرکتنفت،سازماناستانداردهاوشــرکتملیگازایران
درساتباتدوینشد.البتهبنابهمصوباتاینجلساتکهدرغیابنمایندگان
ســندیکابرگزارشــده،تصمیمبــراینبودکــهاینراندمــانعالوهبــرنیروگاههای
جدیداالحداثبرایســایرنیروگاههانیزدرنظرگرفتهشــود.اماباتوجهبهاصرار
نمایندگانســندیکاوشــرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبــرقحرارتی،مبنیبر
کمبودبرقدرتابســتانولزومبهکارگیرینیروگاههاییحتیبــاراندمانپاییندر
برهــهپیــکمصــرف،ایــندرصد
تنهــابــراینیروگاههــایجدیــد
لحــاظشــد.البتــهدسترســیبــه
ایــنمیــزانراندمــانهــمتنهــابــا
اســتفادهازتوربینهایکالسFو
Gمقــدورخواهــدبود.امامشــکل
اینجاســتکــهبــاتوجــهبــهاینکــه
تولیدکننــدگانداخلــیتنهــاقــادر
بــهتولیــدتوربینهــایکالسFبــا
راندمان۳۷یا۳۸درصدهستند،
اینعمالخطبطالنــیبرحمایت
ازتولیــدداخــلدرصنعــتتولیــد
توربینهاینیروگاهیخواهدبود.

فریبرزموتمنی؛مدیرعاملشرکتنیروگاهگازیفارس:
باتوجهبهاصرارنمایندگانسندیکاوشرکتمادرتخصصی

تولیدنیرویبرقحرارتی،مبنیبرکمبودبرقدرتابستان
ولزومبهکارگیرینیروگاههاییحتیباراندمانپایین
دربرههپیکمصرف،ایندرصد)55%(تنهابرای

نیروگاههایجدیدلحاظشد
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احمد مطهری؛ نایب رییس  
هیئت مدیره سندیکا:

پیــشازبــروزتحریمهــاقــرار
بودتولیدتوربینهــایکالسEبا
پشتیبانیشــرکتزیمنسدرمپنا
صــورتگیــردامــابــاتوجهبــهلغو
اینحمایتهادرجریانشــدت
گرفتــنتحریمهــا،وضــعچنیــن
شــروطیدردســتورالعملهای
ی معنــا بــه  عمــال ، یــی ا جر ا
خودتحریمیخواهدبودوباتوجه
بــهآنکهایــنامــرمتعاقبــاموجب
افزایشسطحنرخدهیشرکتها
خواهــدشــد،نهایتــابــارمالــی
ایجادشــدهبــرایدولــتافزایش

خواهدیافت.

حسین عبدالخالق زاده؛ مدیرعامل شرکت تولید برق شمس سرخس: 
باتوجهبهآنکهمبنایدســتورالعملمذکوربهجایانــرژی،برقدرتنهاده
شدهاســت،ایننرخبهاشتباهبراســاسضریببار۳۵درصدیصنایعتعیین

شدهاستولذابیشترازمیزانموردنظربودهاست.

غالمرضا منانی؛ نماینده شرکت پرشین فوالد :
ماامیدواریمکهدستورالعملبندتماده۴۸برنامهششم،بردرآمدعموم
تولیدکنندگانبرقتاثیراتمثبتیداشتهباشد.بهعالوهبهنظرمیرسدمشکل
کمبــودنقدینگــیموجــوددرصنعتبــرقبــاتوجــهبــهگزارشهــایوزارتنیرو
مبنیبرپرداختتنها۸درصدازمطالباتشــرکتهابهصورتنقدیدرســال
گذشــته،همچنانادامهدارد.اینمشــکلبیــشازهرچیزناشــیازبیتوجهی
وزارتنیروبهلزومافزایشنرخقراردادهایپنجسالهبراساسقانونبرنامهپنجم
توسعهاستکهخودموجبتعدیلنشدنســالیانهنرخترانزیتشدهاست.
شرکتهایتوزیعبرقبهعنوانمصرفکنندهانتهایخطوطانتقالمیبایست
بــهازایهرکیلوواتســاعت۴۰تومانهزینهترانزیتپرداختکننــد،درحالی
کهقیمتفروشبرقنهایتــا۷۰توماندرنظرگرفتهمیشــود.بااینوصفباید
پرسیدکهآیانسبتایننرخهابااستانداردهایتعریفشدهدراقتصادبرقدنیا
همخوانیدارند؟البتهبهنظرمیآیددرصورتاجراییشدنبند»د«ماده۱این

دستورالعمل،درآمدمناسبیبرایوزارتنیروایجادمیشود.

حسین ذهبی؛ مدیرعامل شرکت ماهتاب کهنوج: 
ظرفیتهایمثبتیمانندایجــادالزامبــرایپرداختمابهالتفاوتقیمت
تمامشــدهوتکلیفیبرقدراینمصوبهوجوددارد،اماشفافنبودننحوهاین
پرداختهــاقطعــامیتواندبهیکمانــعجــدیدربرابراجرایصحیــحآنبدل

شود.
اینرویهدرتنظیمچنیندستورالعملهایینهایتاحتیدرصورتترغیب
ســرمایهگذارانجدید،مشــکالتبعدیرابرایآنانایجادخواهدکرد.همان
کنونبافرا طورکهمشموالنبند»و«ماده۴۸قانونبرنامهپنجمتوسعهنیزهما

رسیدنموعدبازپرداختاقساطشان،بامشکالتعدیدهایروبروهستند.

پیمــان کنعــان؛ مدیرعامل 
نیروگاه جهرم :

باتــداومایــنرویکــردوزارت
نیرونسبتبهبخشخصوصینه
تنهابرنامههایتوســعهایبخش
تولیــد)افزایــش۲۵هــزارمگاواتی
ظرفیــتتولیدبــرقتاپایــانبرنامه
ششــمتوســعه(محقــقنخواهــد
شــد،بلکــهوزارتنیــروبایدمنتظر
ورشکســتگیکامــلنیروگاههــای
موجودنیزباشــد.بهبیانیباســود
نهایتــا۵۰تــا۷۰میلیــونتومانــی
صــورت نیروگاههــا،عمــالدر
نیــازنیروگاههــابــهاورهــال،هیــچ
نقدینگیبرایآنانباقینمیماند.
کنــمطــیجلســاتو ازهیئتمدیــرهودبیــرســندیکادرخواســتمــی
دیدارهاییکهبامســئولینوزارتنیرودارنداینموضوعرابامثالهاییروشن
وسادهبرایآنانبازگوکردهواهمیتایجادمنبعیبراینقدینگیراخاطرنشان

کنندچراکهعمالتهاترپاسخگویبسیاریازنیازهاینیروگاهداراننیست.

بهمن مسعودی؛ قائم مقام شرکت   آرین ماهتاب:
درخواستوزیرنیرودرخصوصقراردادهایبیعمتقابلبهشورایاقتصاد
ارسالشدهودرصورتتصویبآنمیتوانامیدواربودکهتاحدزیادیمشکل
شرکتهایعضوحلخواهدشد.ازآنجاکهاغلبمفاددستورالعملمصوب
شــورایاقتصادبــرپایــهقــراردادنوزارتنیرووشــرکتبــرقحرارتیدرحاشــیه
امنقراردادهایفروشبرقاســت،بهتراســتکهشــرکتهایعضوســندیکا
بیشــترینتوجهومســاعیخــودرابــهاجراییشــدنمــاده6ایندســتورالعمل
کثرتا۲ماهاززمان معطوفکنندکهبراساسآن»وزارتنیروموظفاستحدا
ابالغاینمصوبهضوابطتعیینسقفانرژیونرخپایهآمادگیبازارعمدهفروشی
راتدوینوپسازتاییدوزیرنیرومنتشرکند«.درخصوصچگونگیتعییندرصد
مشخصشــدهبراینرخترانزیت)۳۵درصد(همبایدبگویمکهایندرصدها
منطقیهستندهرچندبخشتوزیعدراینفرمولکمیمورداجحافاست،چرا

کهاشکالدرنرخهایپایینمبادلهبرقاست.

اسداهلل  صبوری؛ نایب رییس  هیئت مدیره سندیکا:
کمیتیوهدایتگرخودراایفانمیکند،بخش ازآنجاکهوزارتنیرونقشحا
تولیددرصنعتبرقبهنوعیبیسرپرستشــدهاست.اینامربرخالفآنچه
دردیگــروزارتخانههــاشــاهدیم،حاصلازآناســتکــهوزارتنیــروهمزمانبا
ایفــاینقشتصدیگــری،خودتولیدکننــدهبرقنیزهســت.ازســویدیگراین
وزارتخانهدریکپروســهتاریخیبلندمدتازاولبهعنوانابــزاریبرایکمک
بهمستضعفانشناختهشدهاســت.برایناساسبهرغمافزایشقیمتدیگر
کاالهاوخدمات،شاهدسیرمنفیقیمتگذاریبرقباتوجهبهنرختورمهستیم.
ویبراســاسحالتتقابلــیوزارتنیروبابخشخصوصیتنهــاراهکاراحقاق
حقوقاینبخشراچانهزنیوفشارهمهجانبهبرایاقناعمسئوالنامرذکرکرد
وافــزود:براینیلبــهاینمهمهمکاریاعضــایمحتــرموهمراهینمایندگان

 شرکتهادرجلساتمربوطهبسیارراهگشاخواهدبود

بهمنمسعودی؛قائممقامشرکتآرینماهتاب:
ازآنجاکهاغلبمفاددستورالعملمصوبشورایاقتصادبر
پایهقراردادنوزارتنیرووشرکتبرقحرارتیدرحاشیهامن
قراردادهایفروشبرقاست،بهتراستکهشرکتهایعضو

سندیکابیشترینتوجهومساعیخودرابهاجراییشدنماده6
ایندستورالعملمعطوفکنند



N i r o o  &  S a r m a y e h  

گــــزارشاخبار سندیکا   

۱۸

علل افت محسوس درآمد 
نیروگاه های حرارتی در بهار سال 98

بهارامسالباکاهشچشمگیریدرحدود۲۰درصدبرایمیانگینموزونقیمتانرژیدربازاربرقنسبتبهدورهمشابهسالقبلمواجهبودهایم.
عــالوهبراینکاهشنرخ،افــتمیزانتولیدنیروگاههایحرارتــیبهخصوصنیروگاههــایگازیدرمدتمذکور،درآمدشــرکتهایمالکنیروگاهیرا
بــهصورتمحســوسکاهشدادهاســت.مهمترینعاملایــنکاهشنرخوحجــمتولیدنیروگاههــایحرارتی،نزوالتآســمانیبهارامســالوافزایش
چشــمگیربهکارگیــریظرفیتنیروگاههــایبرقابیجهتتامینبارشــبکهبودهاســت.بهعنوانمثــالدرجدولذیلمقایســهضریببهرهبــرداریانواع

نیروگاههاییکهدربازاربرقشرکتمیکنندبرایفروردینامسالوسالگذشتهنشاندادهشدهاست.

ضرایب بهره برداری انواع نیروگاه ها

نیروگاه های بخار
)درصد(

نیروگاه های گازی
)درصد(

نیروگاه های سیکل ترکیبی
)درصد(

نیروگاه های آبی
)درصد(

ماه/ سال

55 46 72 9 فروردین سال 1397

50 20 50 69 فروردین سال 1398

مرجع: مرکز اسناد تارنمای شرکت مدیریت شبکه برق ایران

همانگونهکهدراینجدولمالحظهمیشــوددرفروردینماهســالجارینســبتبهمدتمشابهســالقبلدرعینافزایش6۰درصدیضریب
بهرهبردارینیروگاههایبرقابی،ضریببهرهبردارینیروگاههایســیکلترکیبیوگازیبهترتیببا۱۲و۲6درصدکاهشمواجهبودهاند.افزایشمذکور
درمیــزانتولیــدنیروگاههایبرقابیمنجربهکاهشســهمتولیدنیروگاههــایحرارتیودرنتیجهافزایــشرقابتبینایندســتهازتولیدکنندگانبهمنظور
تامینبارباقیماندهدرشــبکهشدهاست.روشناســتکهافزایشرقابتدربینتولیدکنندگانحرارتینتیجهایجزافتقیمتبازاروکاهشدرآمدو
گرچهشــایدازدیدگاهتخصصیواصولطراحیبازاربرق،رقابتیبودنبازاریکیازشــاخصههای ســوداینگروهازبازیگرانبهدنبالنخواهدداشــت.ا
مطلوباســت،امــامتاســفانهبهدلیلرفتــارغیرکارشناســیاعضایهیئــتتنظیمبازاربــرقوافزایشنیافتنســقفنــرخانــرژیدربازارعمدهفروشــیاز
ســال۱۳۹۳تاکنون،درایامپیکشــبکهکهحدودســهماهبهطولمیانجامد،پایینبودنســقفنرخانرژیموجبحاصلنشــدنســودموردانتظار

 سرمایهگذاراندرتولیدبرقدرمقایسهبابازارهایموازیاستوایننتیجهایجزکاهشحجمسرمایهگذاریدرتولیدبرقرادربرنخواهدداشت

گزارشی از کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا 

  »کاهــش میانگیــن مــوزون قیمــت انــرژی در بــازار بــرق« موضــوع یکــی از گزارش هــای مهمــی بــود کــه روز شــنبه 
بیســت وپنجم خرداد ماه در ششــمین جلسه کمیســیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا ارائه شــد، با توجه به اهمیت 
اطالع رســانی در خصــوص ایــن گــزارش کــه در روزهــای اخیــر حساســیت های زیــادی را در بین شــرکت های عضو ســندیکا 
برانگیخته، »نیرو  و ســرمایه« در این شــماره به صورت فوق العاده درج خالصه ای از این گزارش را در دستور کار قرار داده 

است، که در ادامه خواهید خواند:
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 تـــلــــنـــــگر۹۷ 
 چشم انداز ۹۸

 پـرونده ویـژه 

صنعت برق در سال جدید  
و مسئله پیک مصرف
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۳ تا ۴هزار مگــاوات 
کمبود در اوج بار 98

موانع عبـور از پیک مصرف تابستان

  سحر صالحانی   

تابســتانامســالهــمبروزخاموشــیجدیاســت.امــابهنظرمیرســد
بخشــیازکمبــود۸هــزارمگاواتــیرانیروگاههــایبــرقآبــیبهســبببارش
خــوبامســالمیتواننــدجبرانکننــدامابــااینحــالهنوزهــم۳تــا۴هزار
مــگاواتکمبــوددراوجبــار۹۸پیــشرویماســت.حمیدرضــاعظیمــی،
معــاونبرنامهریــزیشــرکتمادرتخصصــیتولیــدنیــرویبــرقحرارتــی،در
ایــنموردمیگوید:»باتوجــهبهآنکهظرفیتهایجدیدتولیــدبرنامهریزی
شــدهبرایبهرهبرداریدراوجبارســال۱۳۹۸کامالپاســخگوینیازشــبکه
سراســرینخواهدبود،اصالحالگویمصــرفنیزدردســتورکاروزارتنیرو
قراردارد.بهطوریکهطبقبرنامهبایدحــدود۳هزارمگاواتازبارمصرفی
پیشبینیشــدهبرایســال۱۳۹۸ازطریقبرنامههایتغییرســاعاتکاری
ادارات،تعویــضالمپهــایفلورســنتبــاالمپهــایLED،همــکاری
بــاصنایــع،اســتفادهازمولدهــایخودتأمیــن،ســرویسکولرهــاواصــالح
تعرفههــاباهــدفبهبودرفتــارمصرفیمشــترکانپرمصرفکاهــشیابد.«
گفتهپیداســتکهامســالهمنیروگاههایخصوصیبــرقنقشمهمیرا نا
درتأمیــنبــرقدوراِنپیــکبرعهــدهدارنــدووزارتنیــرورویتولیــدایــن

نیروگاههادرفصلگرماحســابویــژهایبازکردهاســت.نیــروگاههاییکه
درســایرفصولســالکمترمــوردتوجهقــراردارنــدوگاهیاوقــاتدرقیاس
بانیــروگاههــایدولتــیموردبــیمهــرینیزقــرارمیگیرنــد.بــیتردیدیکیاز
اصلیترینعواملبروزشــرایطنابسامانصنعتبرقریشهدراقتصادبیمار
آندارد.اینشرایطبهتبعنوعنگاهورویکردسیاستگذارانودستگاههای
تصمیمگیــربــرایصنعــتبــرقازیــکســووفقــداناهتمــاموارادهکافــی
درمدیــرانبــرایمطالبــهتدویــنواتخــاذراهکارهایاساســیتوســطنهاد
ذیربطبرایحلچالشهایآناســت.بهنظرمیرســدهیــچاجماعنظری
بینمســئوالندولتیونمایندگانمجلــسبرایاصالحســاختاراقتصادی
صنعتبــرقوجودنــدارد.ســاختارمعیــوباقتصــادیصنعتبــرقایران
کــهمبتنیبــرفــروشیارانهایبــرقبهمصــرفکنندگانبــوده،درکنــارعدم
درنظرگرفتــنراهکارهایمؤثربرایجبرانکســریهایمالیدراینصنعت
برایبخشتولیــد،انتقالوتوزیع،صنعتبرقرادرشــرایطیواردســال۹۸
کــردهکهاقتصــادایــنصنعتروبــهاحتضاراســت.درواقــع،وقتــیمنابعو
مصارفصنعتبرقباهمدیگرترازنباشــدایناقتصــادنمیتواندرویپای
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خودبایســتدوچــرخآنبهدرســتینمیچرخــد؛بنابراین،بهدلیلعــدمتراز
هزینههابادرآمدهادراینصنعت،اقتصادصنعــتبرقرابیمارمیگوییم.
کثراینسالهاهزینههاودرآمدهایصنعتبرق واقعیتایناستکهدرا
ترازنبــوده.بهصورتخــاص،ازســال۸۳بهبعدکهطــرحتثبیتقیمتها
اجراشــد،اینعدمترازییاناترازیبیشتروبیشترشــدومیتوانگفتکهاز
همانســالبهبعدپایههایبیماریصنعتبرقگذاشتهشــدوبهتدریجرو
بهوخامترفــت.عاملدیگــریکهاینناترازیراشــدتبخشــیدوبدهی
صنعتبــرقراافزایشداد،عــدمپرداختمابهالتفاوتقیمتتمامشــده

انرژیبرقونرختکلیفیفروشآنازسویدولتبهوزارتنیرواست.

امیدواریهایوزیرنیروومعاوناموربرقوانرژی

البتهبــاتمامایــناوضاعواحــوال،رضااردکانیــان،وزیرنیــرو،همچنان
امیــدواراســت.اواخیــرادرگفتوگوییشــرایطرانگــرانکنندهندانســتو
گفت:»کســریبرقبرایتابستانســال۹۸باافزایشظرفیتدرواحدهای
حرارتــیومدیریــتبخشتقاضاجبرانخواهدشــد.همچنیــنبرنامههای
مــــــــــدونیبــــــــــرایتمامیبخشهایتولید،انتقال،توزیــعوحتیمدیریت
مصــرفدرمجموعــهوزارتنیــرودربخــشبــرقتدویــنوابــالغشــدهوهر

بخشوظیفهخودرابرایآمادگیتابستان۹۸میداند.«
اینعـــــــضوکابینــــــــهتصریحکرد:»بههیچوجهوزارتنیروبرایتأمین
آبوبرقمردمباشــرایطیکهپیشبینینکردهباشــدمواجهنمیشــودوبه
عبارتــیآنقــدرمطالعهوبررســیوجلســاتتخصصــیبــرایآمادگیپیک
تابستان۹۸داشــتهایمودرادامهسالخواهیمداشتکهدرهیچشرایطی
غافلگیرنمیشــویم.«معاونوزیرنیرودراموربرقوانرژینیزامیدواراستو
میگوید:»مدیریــتتأمینومدیریتتقاضــادومحوراصلــیبرنامههایما
برایپوشــشپیکبرقســال۹۸اســتوامیدوارمبااجرایدقیقبرنامهها
درتابســتان۹۸شــاهدبــروزخاموشــینباشــیم.«حائــریهمچنیــناظهــار
امیــدواریکــردوگفت:»بــاتغییرســاختارتعرفــهگــذاریبهســمتبهینهتر
مصــرفکــردنبــرقدرکشــورحرکــتکنیــم،امابــدونشــکآنچیــزیکه
مصــرفرابهینهمیکنــدنهادینهشــدنرعایتالگــویمصــرفدرفرهنگ
مصرفیکشوراستودراینبین،مردمونوعنگرشآنهابهانرژیبرقمحور

اصلیبهینهسازیمصرفاست.«

مشکلاصلیکجاست؟

بررســیرونــدافزایــشقیمــتبرق
طــیســالهایاخیــرنشــانمیدهــد
کــهوزارتنیــروطــیســالهای۹۳تــا
مرتبــهتعرفههــایبــرقرا ۹۷چهــار
افزایــشدادهاســت،امــاهیچــگاهبین
مشترکانکممصرفوپرمصرفتفاوتی
کــه قائــلنشــده.ایــندرحالــیاســت
صحبتهایاخیروزیرنیرونشــانداده
کــهایــنوزارتخانــهعــزمجــدی اســت
بــرافزایــشقیمــتغیریکنواخــتبیــن
کامــال کــه مشــترکاندارد.شــیوهایی

منطبقبرتجربیــاتجهانیبودهوبایــدموردحمایتوتصویــبقراربگیرد.
دراســفندماهســال۱۳۹۲وزارتنیــروتوانســتمجــوز۲۴درصــدافزایــش
قیمتبــرقراازهیئتدولــتدریافتکند.ایــنوزارتخانهپــسازدریافت
مجوزچندســناریورابرایافزایشبهایبرقدرپیشروداشت.سادهترین
راهممکــناینبــودکهافزایــشقیمترابــههمهبخشهــااعــمازخانگیو
صنعتیوبهطوریکســاناعمالکنــد.اماازآنجاییکهبرخالفکشــورهای
پیشــرفتهقیمتبرقصنعتیایرانگرانترازبخشخانگیبود،دردرجهاول
ایــنوزارتخانهتصمیــمگرفتکهمتوســطبهایبــرقخانگــیرا۵۰درصدو
بخشصنعتیرا۱۰درصــدافزایشدهد.اینشــیوهافزایشقیمتمنجربه
حمایتازبخشتولیدمیشدوزمینهرونقاینبخشرابرایسالهایآتی
فراهممیکرد.همچنیندراســفندماهســال۹۲،میزانافزایشبرقخانگی
بهطوریکسانبرایهمهمشــترکاناعمالنشد،بلکهشــیوهافزایشقیمت
بهگونهایبودکهمشترکانپرمصرفبادرصدافزایشقبضبیشتریروبهرو
شــدند.اماپــساززمــانکوتاهــیایناقــدامتوســطرئیسجمهــوریباطل
گشتودرصدافزایشقیمتبرقبرایهمهمشترکانوحتیبخشخانگی

وصنعتیکسانوبرابر۲۴درصددرنظرگرفتهشد.ا

تعمیراتاساسی؛راهحلمهموبنیانیدرتأمینبرقپایدار

رشــدروزافزونتقاضــایمصرفانــرژیالکتریکیاحــداثنیروگاههای
جدیدرااجتنابناپذیرمیکند.باتوجهبهسهمعمدهنیروگاههایحرارتی،
ازجملــهنیروگاههــایگازیدرتولیــدبــرقکشــور،احــداثایــننیروگاههــااز
اهمیتویژهایبرخورداراست.ازآنجاییکههزینهاحداثنیروگاههابسیار
باالست،میبایستبهرهورینیروگاههایموجودراافزایشدادودرمرحله
بعداحداثنیروگاهجدیددرنظرگرفتهشود.یکیازمهمترینشاخصهادر
صنعتبرقراندماننیروگاههاستکهمعموالازدغدغههایصنعتبرق
ونیروگاهســازیدردنیاســتتابتوانبــاباالبردنآنتاحــدممکنجوابگوی
نیازبرقمصرفیبــودوهدررفتانرژیرابهحدیمنطقیرســاند.تعمیرات
اساســیدرصنعــتبــرقکشــور،بــهویــژهدرنیروگاههــا،ازاهمیــتخاصــی
برخورداراســت.ازســویدیگر،درصنعتبرقبحثچگونگیازبینبردن
ضایعاتدرتولیدویابهرهگیریمجددازآنهانیزمطرحاست.طیچنددهه
گذشــته،فلســفهنگهــداریوتعمیرات
کــردهوروشهــای بهتدریــجتغییــر
تعمیراتیدارایتغییــروتحوالتزیادی
شــدهاســت.درصنعتبــرقوبــهویژه
درنیروگاههــادارابــودنیــکسیســتم
مناســبنگهــداریوتعمیــراتهمگام
بــاتوســعهوافزایــشحجــمواحدهــا
درحــالفزونــیاســت.وجــودیــک
سیســتمنگهــداریوتعمیــراتازآن
جهتالزامیاســتکهکنترلمســتمرو
اطــالعکامــلازاوضاعونحــوهعملکرد
واحدهایعملیاتیوتأسیساتیوابسته
وســرویسهایالزمراامــکانپذیــر
میســازد.درحالحاضرشرکتهاونیز
واحدهــایتعمیراتــیدرنیروگاههــاامــر

کثراینسالها واقعیتایناستکهدرا
هزینههاودرآمدهایصنعتبرقترازنبوده.
کهطرح بهصورتخاص،ازسال83بهبعد
تثبیتقیمتهااجراشد،اینعدمترازییا

ناترازیبیشتروبیشترشدومیتوانگفتکهاز
همانسالبهبعدپایههایبیماریصنعتبرق

گذاشتهشدوبهتدریجروبهوخامترفت
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درتولیدندوبهدلیلعادتسیســتمبهاینمعضالتشناساییوحذف
آنهادشواراســت.بنابراین،بهمنظورحذفضایعاتمزمنکهاثربخشی
سیستمراکاهشمیدهندمیتوانتوصیههاییرامدنظرداشت:حذف
خرابیهــایاضطــراری،بهبــودآمــادهســازیوتنظیــمتعمیــرات،کاهــش
زمانهایحرکتبدونتولید،بهبودســرعتماشــینوکاستناشکاالت
کیفیتــیازجملــهایــنتوصیههاســت.ازطــرفدیگــر،بــهمنظــورافزایــش
اثربخشیونیزکاهشضایعاتششگانهاقداماتیبایدبهوسیلهکارکنان
بهرهبــردارصــورتگیردکهشــاملمــواردزیراســت:تمیــزکاری،روانکاری،
آچارکشــی،بررســیروزانهفرســایش،ســرویسهایســاده،بازرســیهای

دورهایوتشخیصحالتهایغیرطبیعی.

تبعاتمنفیقطعبرقدرحوزههایمختلف

نظــربــهارزشواهمیــتانــرژیالکتریکــیدرایجــادرشــدوتوســعه
گاهــیازمیــزانخســارتواردشــدهبــه اقتصــادیورفــاهاجتماعــی،آ
مشــترکانمختلفبــراثرقطــعبــرقازاهمیتبــهســزاییبرخورداراســت.
اینامــرعالوهبرهدایــتعرضهکنندهبــرقدرجهتارتقــایبرنامهریزی
وبهرهبــرداریازشــبکهشــرایطالزمبرایارتقــایقابلیتاطمینــانعرضه
برقبهمشترکانراترســیممینماید.ازآنجاکهدرتعرفهعمومیبرقطیف
وســیعیازفعالیتهاکــهعمدتامربوطبــهارائهخدمــاتعمومیبهمردم

بهمنظورافزایش
اثربخشیونیزکاهش
ضایعاتششگانه

اقداماتیبایدبهوسیله
کارکنانبهرهبردارصورت

گیردکهشاملموارد
زیراست:تمیزکاری،
روانکاری،آچارکشی،

بررسیروزانهفرسایش،
سرویسهایساده،

بازرسیهایدورهایو
تشخیصحالتهای

غیرطبیعی

نگهــداریوتعمیــراترابرعهــده
کار داشــتهونوعیتفکیکنیــروی
درصنعتبرقمشاهدهمیشود.
بهمنظــورکاهشاثــراتضایعات
مزبــوردراثربخشــیبایــدبــهنحــوه
مقابلــهبــامعضــالتمزبــورتوجــه
یــک کــرد.بــهطــورکل،در زیــاد
گــروه سیســتممعضــالتبــهدو
اتفاقــیومزمنتقســیممیشــوند؛
گهانی ضایعــاتاتفاقیبــهطــورنا
بروزکردهوشناساییعواملایجاد
آنهــامشــکلنیســتوبازگشــت
سیســتمبهحالــتاولیهبــهعنوان
یــکحرکــتاصالحیمــوردتوجه
اســت،اماضایعاتمزمنناشیاز
نوعیشرایطزیانبارومستمراست
کــهرفــعآنهــانیازمنــدتغییــراصولی
دروضعیتهاســت.دربســیاری
ازمــواردمعضالتمزمــنازجمله
عوامــلایجادضایعاتشــشگانه
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بهدلیلعدمشفافیت
نظامقیمتگذاری

ذینفعانومخاطبان
برقیمتهاصحـــــه

نمــــــیگذارندوعمــــــال
عالمتنادرستی
ازقیمتبرقبه

مصرفکنندگانداده
میشود.درنتیجه،
مصرفبرقبهینه

نبودهواتالفزیادی
دربخشمصرف

ایجادمیشود

هســتند،قرارگرفتهانــداطالعازهزینهناشــیازقطعبرقدرمشــترکاناین
نــوعتعرفهحــاویاطالعاتمفیــدوقابلاســتفادهایبــرایعرضهکننده
گربیندیشــیممیتوانیــمتبعاتقطعیبــرقرادر بــرقخواهدبود.اندکــیا
بخــشخانگــی،صنعتــی،کشــاورزیو...درذهــنمجســمکنیــموتمــام
تالشــمانرابهکاربندیمتاهرطورکهشدهازقطعیبرقجلوگیریکنیم.اما
کهقیمت موضــوعاصلیهمچنــانبهتفاوتقیمــتبرقبرمیگــردد،چرا
فروشبرقخردهفروشــیبهمشترکانبااستفادهازرویهایانجاممیشود
کهاوالشــفافنیســت،ثانیابنابرادعایمســئوالنوزارتنیرو،بهصورت
تکلیفیودســتوریاستوکمترازقیمتتمامشــدهآناست.اینمسئله
باعثشــدهاســتجریانمالیبرقدچارعدمتوازنشــودووزارتنیروبا
کسریبودجهسیســتماتیکمواجهشود.درنتیجه،ســاالنهبربدهیهای
دولــتبهتولیدکنندگانبرقافزودهمیشــود.ازطرفدیگر،بهدلیلعدم
شــفافیتنظامقیمتگذاریذینفعانومخاطبانبرقیمتهاصحـــــــه
نمیگذارندوعمــــــــالعالمتنادرســتیازقیمتبرقبــهمصرفکنندگان
دادهمیشود.درنتیجه،مصرفبرقبهینهنبودهواتالفزیادیدربخش
مصرفایجادمیشود.اینمســئلهعوارضدیگریداردکهمهمترینآن
غیراقتصــادیشــدنطرحهــایبهینــهســازیمصرفانــرژیواســتفادهاز
انــرژیتجدیدپذیراســت.مشــکالتیکهدربــاالبهآناشــارهشــدمنجربه
گــذاریدرصنعتبرقطیپنجســالاخیرشــده اختــاللدرروندســرمایه
استوبخشزیادیازطرحهایتوســعهایاینصنعتدربخشتولید،

انتقــالوتوزیــعبــهاجــرادرنیامــده
اســت.ایــنمســئلهباعــثشــده
بــهتقاضــایروبــهرشــدمصــرف
یــن، ا بر بنا پاســخدادهنشــود.
بحــرانخاموشــیهاایجــادشــده
وازطــرفدیگــر،دسترســیبهبرق
برایرشــدصنعتواقتصادکشور
بــاکمبودمواجهشــدهاســت.این
مســئلهمنجربــهتعطیلــیوبیکاری
تعــدادقابــلتوجهــیازواحدهای
پیمانــکاریوســاختتجهیــزات
کــهنتیجــهآن بــرقشــدهاســت
بحرانرکودوبیکاریزنجیرهتأمین
ایــنصنعــتبــودهاســت.ایــن
مســئلهدربلندمدتبهوابســتگی
وخدماتــیمنجــر کاال بــه کشــور
کنونتولیدشدهاند میشــودکهتا
وبــاتعطیلــیآنهــادرآینــدهبــرای
توســعهنیازمنــدوارداتخواهنــد

شد
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دولت باید از صندوق 
توسعه ملی کمـک بگیرد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با »نیرو و سرمایه«:

  مشــکالت مالی از جمله افزایش شــدید نرخ ارز طی ســال گذشــته سبب شــد تا بســیاری از نیروگاه های خصوصی در 
تأمیــن قطعات بــه منظور اورهــال با مشــکل روبه رو شــوند، امری کــه در تأمین برق بــرای تابســتان اثرگــذار خواهد بود. 
حســین امیــری خامکانی، نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی، در گفت وگو بــا »نیرو و ســرمایه« تأکید 
دارد که دولت باید برای رفع مشــکل مالی نیروگاه ها از صندوق توســعه ملی برداشــت کند. او همچنین معتقد است که 
قیمــت برق برای مشــترکان پرمصــرف باید بدون یارانه حســاب شــود و دولت برای دریافت وجه بیشــتر از این مشــترکان 

نیازی به مجوز مجلس ندارد.
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طیسالهایگذشتهدرمجلسراههایمتفاوتیرابهمنظورمتقاعدکردندولتطیکردهایم
تادولتبهنحویمطالباتصنعتبرقرا،بهویژهدربحثتهاترشرکتهاوبدهیمالیاتیوطلبشان
بابانکها،بپردازد.درحالحاضرنیزدولتمیتواندازطریقوزارتنیرواوراققرضهدراختیار
شرکتهاقراردهدوهمچنینتهاتررامیتوانندبابدهیبانکیشانانجامدهند

  مهـــدی  نــوروز    

طــیتابســتان97صنعــتبــرقروزهــایســختوتــوأمبــا
خاموشیهایگســتردهراپشتسرگذاشت،شماوضعیتاینصنعترا

برایسال98چگونهمیبیند؟
ســالگذشــتهصنعتبرقبــهمســئوالنتلنگــرزد؛ازایــنبابتکه 
اینصنعتچندســالتحتفشــارمالیبودوتصمیماتدولتها)شامل
دولــتفعلــیودولتهــایقبلــی(بهعــالوهمجلــسدرخصــوصاحــکام
تکلیفــیبــهصنعتتحمیــلشــدـآنهمبــدونتأمینمنابــعموردنیــازبرای
اینتصمیمــات.ضمناینکهردیفمابهتفاوتقیمتتمامشــدهباقیمت
تکلیفــینیــزدریــکمــدتبرداشــتهشــد،امــاپرداخــتنشــد.ایــنمــوارد
فشــارزیادیبرصنعــتبــرقواردکرد،تــااینکــهدرپیکمصرفســالقبل
دچارمشــکلوخاموشــیهاییشــدیم.همدولتوهممجلساحســاس
کردندکهبایدفکریبرایصنعتبرقشــودوباروشقبلــینمیتوانبااین
صنعتبرخوردکرد؛زیرابرقبهیکصنعتمادرتبدیلشدهاست؛پیشتر
کــهآبمایــهحیــاتاســت،االنوضعکشــوربــهگونهایاســت میگفتیــم
کــهقبــلازآنبایدگفتبــرقمایــهحیاتاســت.آبشــرببایــدازاعماق
زمینوبهوســیلهبرقبــاالبیایدودرصــدباالییازآبمصرفــیمردمچهدر
شــربوچهدرکشــاورزیازاعماقزمینکشــیدهمیشــودوحتیآبهای
گــربــرقنباشــدکشــاورزیوهمه ســطحینیــزبایــدپمپــاژشــوند.بنابراین،ا
زیرساختهایکشوردچارمشکلمیشــود.درتمامدنیانیزبههمینگونه
استوسیســتمهایمختلفبهبرقوابستههســتندودرصورتنبودآنبا

اختاللمواجهخواهندشد.

همانطــورکــهخودتــانهــماشــارهکردیــدصنعــتبــرقاهمیت
ویــژهایداردوازســوییدیگــر،بایــدایــننکتــهرامدنظــرقــراردادکهطی
ســالهایاخیــرســهمتولیدکننــدگانبخــشخصوصــیدرصنعــتبــرق
بسیارافزایشداشتهاست.تولیدکنندگانبامسائلبسیاریدستوپنجه
نــرممیکنند،ازجملــهمطالباتومعوقاتــیکهدولتبایــدپرداختکند.
امــااینمطالبــاترویهمتلنبارشــدهوبرتأمیــنمنابعمالیبــرایاورهال
تأثیراتبســیارمنفیگذاشــتهاســت.مجلسبرایرفعاینمشکالتچه

کاریانجامداده؟
طــیســالهایگذشــتهدرمجلــسراههــایمتفاوتــیرابهمنظــور 
متقاعدکــردندولتطیکردهایمتادولتبهنحــویمطالباتصنعتبرق
را،بهویــژهدربحثتهاترشــرکتهاوبدهیمالیاتیوطلبشــانبــابانکها،
بپــردازد.درحــالحاضــرنیــزدولــتمیتوانــدازطریــقوزارتنیــرواوراق
قرضــهدراختیارشــرکتهاقراردهــدوهمچنینتهاتــررامیتواننــدبابدهی
بانکیشــانانجامدهند.ضمــناینکهتولیدکننــدگانبخشخصوصیبرق
راتولیــدمیکننــد،دولتبــرقرابــهمردممیفروشــدوازســوییمیــزاناین
کیدمان فروشبهخاطروجودفیشهایبرقمشــخصاســت.بنابراین،تأ
برایناســتکــهحداقــلمطالبــاتتولیدکننــدگانرابایدبهموقــعپرداخت
کردوهمچنیندربارهمطالباتقبلیشانباروشهاییهمچونتهاترعمل
کرد.ازســوییدیگر،تالشمــادرمجلسبرایناســتکهاحــکامتکلیفیرا

متعادلکنیمتافشاربرصنعتبرقکمترشود.

بهمنظــورمتقاعدکــردندولــتبــرایپرداخــتمطالبــاتمعوق
بخشخصوصیچهاهرمهاییدارید؟

کــردماصلیتریــناهــرم کــهدراولصحبتــمنیــزاشــاره همانطــور 
همینتلنگرهاییاستکهکشورتابستانسالقبلوبهواسطهخاموشیها
خــورد.ایــنآمادگــیرادرمجلــسداشــتیموداریــمتــاازطریــقجلســاتیا
مکاتبــاتبهدولــتبگوییمکــهازطریقصندوقتوســعهملــیکمکهایی
صورتبگیــرد.ماحتیآمادگیداشــتیمکهنامــهایرابهدولتبنویســیمتا
ازصندوقتوســعهملیمبلغیرابرایصنعتبرقدرخواستکنند،مشابه
کــهبــرایآبانجــامومبلــغ۵۰۰میلیــوندالربــرایآب همــاندرخواســتی
برداشــتشــد.چنیــنکاریرابرایبرقنیــزمیتــوانانجامدادوبــهوزارت

نیروهماعالمکردهایمهرکمکیازدستمانبربیایدانجامخواهیمداد.

باتوجهبهمسئلهســیلهایاخیرودرخواستمجوزدولتبرای
برداشتازصندوقتوسعهملی،فکرمیکنیدامکانداردکهدولتبتواند

برایمسئلهبرقهمازصندوقتوسعهملیبرداشتکند؟
کــهبایدتوســطدولتپیگیریشــود قطعــایکــیازراههــایمؤثری 
همیناســتفادهازصندوقاســت،چونســایرمنابعکمکمتأمینمیشودو
ممکناســتوزارتنیرونتواندبهصــورتیکجاازآناســتفادهکند.یکی
کــهدرخواســتبرداشــتمبلغیاز ازپیشــنهاداتمــابــهدولتایناســت
صندوقتوســعهملــی،بهمنظوربازســازیخطوطــشدرمناطقســیلزدهو
بهخصــوصتســریعدراتمــامپروژههایتولیــدبــرق،ارائهدهدتاطیســال
جاریدچارخاموشینشویم.امســالدرمناطقگرمسیریهمچوناستان
خوزســتان،مــردمدچــارمشــکالتیماننــدســیلنیزهســتندوممکناســت
بــهزودیتعمیرمنازلشــانانجامنشــود.بنابرایــن،الاقلبایدبــرقآنهابرای

سرمایشتأمینشود.لذاتحملخاموشیامسالسختترخواهدبود.

ســؤالیکهپیــشمیآیدایناســتکــهباتوجــهبــهبارندگیهای
امسالآیاهمچناناحتمالخاموشیبهقوتخودشباقیاست؟

البتــهســالگذشــتهنیروگاههــایبرقآبــیمقــداریازچرخــهتولید
کــهچقــدرازبــرقرابهوســیلهنیروگاههای خــارجشــدند؛منتهــیبایــددیــد
کــرد.منفکرمیکنــمبههماناندازهایکهامســال برقآبــیمیتوانتولید
نیروگاههــایبــرقآبــیواردمدارمیشــوندمصرفنیــزباالترمــیرود.ضمن
اینکــهاحتمالمیدهیمامســالبرخــیازمــردمدرمناطقســیلزدهنتوانند
بهخانههایشــانبازگردند.بنابراین،نیازبهبرقبیشــتریبرایســرمایشدر
مناطقگرمسیرخواهدبود،بهویژهدرزمانپیکمصرف.لذاممکناست
بههماننســبتکهچندهــزارمــگاواتازطریــقنیروگاههایبــرقآبیوارد

مدارمیشود،مصرفنیزباالتربرود.

مســئلهدیگریکههمچنانمطرحاســتبحــثافزایشنرخبرق
اســت.خودتاننیزطیســخنانیاشــارهکردهایــدکهمشــترکانیدرمناطق
شــمالیتهــرانمصــرفباالتــریدارنــد،امــاهمچــوندیگــرمناطــقازبرق

یارانهایاستفادهمیکنند.دراینموردبیشترتوضیحدهید.
درصــدباالیــیازمردممصرفبرقشــانزیرحداســتاندارداســتو
دچارمشــکلنمیشــوند،امابرخیازمــردممیخواهنددرخانههایشــاناز
امکانــاترفاهــیایهمچوناســتخر،جکوزیوتأسیســاتدیگراســتفاده
کننــدیــابعضــیازواحدهــایتولیــدیچــونبرقشــانارزاناســتبهدنبال
اورهــالواستانداردســازیتجهیــزاتخودنیســتند.لذامنفکــرمیکنمکه
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بحثافزایشپلکانیرابایــدادامهداد،تاحدیکهیکخانوادهمعمولی
کنــوننیزایــنافزایشبه نیازمنــدبرقبتوانــدهزینــهآنراتأمیــنکند.هما
صورتپلکانیاســتودولتمیتوانددربارهآنتصمیمبگیردونیازیبه
مجوزمجلسنیســت.دولتمیتواندازکسانیکهباالترازالگومشخص

برقمصرفمیکنندهزینههاییرادریافتکند.

ســؤالیکــهازجانــببرخــیتولیدکننــدگانمطرحمیشــوداین
اســتکــهچــراوزارتخانههــایدیگــرهمچــونوزارتنفــتوارتباطات
توانســتندنــرخگازوتعرفههــایمخابــراتراباالببرنــد،امــادرزمینهبرق
عملکــردوزارتنیروبهگونهایاســتکهگوییبســیارمحتاطاســت.به

نظرشما،چرادرزمینهبرقاینچنینمحافظهکارانهعملمیشود؟
البتــهشــرکتهایدولتــیهمچــونگازوبــرقوآبمثــلهمدیگر
کــهآنهــاافزایــشقیمــتدادهباشــندو عمــلمیکننــدواینطــورنیســت
بــرقنــه.دربــارهوزارتنیــرونیــزآقــایوزیــردرکمیســیونوهمچنیــندر
مصاحبههایشــاناشــارهکردهاندکهپرمصرفهابایدخوشانهزینههارا
کننــد.بنابراین،وزارتنیرونیز بپردازندیاافزایشقیمتپلکانیرارعایت

اینمسئلهراپیگیریمیکند.

عالوهبــرمواردیکهاشــارهشــدآیاکمیســیونانــرژیدرمجلس
طرحــیداردکــهبهموجــبآنوزارتنیــرورامجابکنــدتابــامکانیزمی

قیمتهاراافزایشدهد؟
دربحــثقیمتهــاچیــزیدردســتورکارمجلــسنیســت،امــااز
طریقکمیســیونبهوزارتنیرواعالمآمادگیکردهایــمتاکمکهایالزم
بــرایگذرازپیک۹۸راارائهدهیم.بخشــیازاینکمکممکناســتبه
صورتنامهایباشدکهدربارهصندوقتوسعهملیاشارهشد.همچنین
گــردولــتمجــوزیدررابطهبــاپرمصرفهــامیخواهــدمنفکــرمیکنم ا
کــهاینمجــوزراصادرکنــد.اماباز کمیســیوناینآمادگیراداشــتهباشــد
هممیگویمکهنیازیبهمجوزنیســتودولتخــودشمیتواندتصمیم

بگیرد.

ســؤالبعــدیدربــاره
مسئلهارزاست.ســالگذشته
باجهــشقیمتارزهــا،بهویژه
دالرویــورو،مواجــهشــدیمو
تأمیــنتجهیــزات ایــنامــردر
بــراینیروگاههــامشــکلایجاد
اینبــارهچــه کــرد.مجلــسدر

تمهیداتیاندیشیدهاست؟
درحــالحاضرمجلس
مبلغیرابرایکاالهایاساســی
کردهاســتودولت پیشبینی
بایدتأمینبعضــیازکاالهارادر
همینردیفبگــذارد.اماموارد
مربــوطبــهایــنردیــفشــامل
کاالهایاساســیمــوردمصرف
مردماســت.البتهمواردمربوط

بهبــرقنیزشــاملکاالیاساســیاســتکهمنابــعآنبایــدازداخــلتأمین
بشودودرهرصورتمانیازداریمبرقموردنیازبرایپیکامسالراتأمین
کنــدیااینکهدولت کنیم.دراینزمینهیابایدصندوقتوســعهملیکمک

ارزموردنیازراتأمیننماید.
بنابرایــن،دولتبایدتــالشکندتابهصورتتهاتــرازمحلصادرات
برقویابهوســیلهصادراتفرآوردههایدیگرقطعاتموردنیازنیروگاهها
راتأمیــنکند.یکیازدالیلــیکهمیگوییمدولــتووزارتنیروبایدتالش
کنندتابدهیبخشخصوصیرابپردازندهمینباالرفتننرخارزومســئله
کــهحتــیبــاارزنیمایــینیــزایــنهزینههــا تأمیــنقطعــاتنیروگاههاســت
بــاالخواهــدبــود،لذاهــمبایــددرقیمتخریــدتجدیدنظــرشــودوهمدر

پرداختمطالبات.

بهعنواننکتــهپایانــی،تولیدکنندگانبخــشخصوصیهمواره
اعتراضدارندکهدولتنهتنهامســئلهتهاترراجدینگرفتهاســتبلکه
ازســوییدیگــر،بــرتولیدکننــدگانفشــارواردمیکننــد.بهعنــوانمثــال،
گــرتولیدکننــدهبدهیای دولتبدهــیخــودراپرداخــتنمیکند،امــاا
بــهدولــتداشــتهباشــدحســابهایشمســدودمیشــودیــاخــودفرد

ممنوعالخروجمیگرددومواردیازایندست.
متأســفانههمیشــهحقبهطــرفدولتیدادهمیشــودواینیکی
ازمشــکالتقراردادهایماستکهبایداصالحشــودوهردوطرفمثل
گرطــرفمقابلبــهتعهدخــودعمــلنکندبایــدجریمه هــمدیدهشــوند.ا
پیشبینیشــودواینطرفمقابلمیتواندبخشدولتینیزباشــد.یعنی
گردولتبهتعهدخودعملنکردبههماننســبتهمبایدجریمهشودو ا

ضررهایبخشخصوصیراجبرانکند.

دراینجــامجلسوظیفــهایبــرایورودبهاینمســائلحقوقی
ندارد؟

گرســندیکاوبخــشخصوصی مــاایــنآمادگــیراداریــمکهحتــیا
کــهبخــش احســاسمیکنــد
دولتــیبیعدالتــیکــردهاســت
کنیــم.احســاسمــاایــن ورود
استکهدرقراردادهابایدهردو
گرهرطرف طرفدیدهشــوندوا
ازقرارداد،چهبخشخصوصی
وچهبخشدولتی،بهتعهدات
خــودعمــلنمیکنــدبهنســبت
مســاویجرایمخودرابپــردازد.
اینواقعیتمتأسفانهتابهحال

اجرانشدهاست.

پــسایــنآمادگــیرا
داریدکهســندیکانمایندهخود

رابفرستد؟
درخواســتوپیشنهاد
ر کا  ن آ  ی و ر مــا  . ســتند بفر

خواهیمکرد

گرسندیکاوبخشخصوصی مااینآمادگیراداریمکهحتیا
احساسمیکندکهبخشدولتیبیعدالتیکردهاستورود
کنیم.احساسماایناستکهدرقراردادهابایدهردوطرف
گرهرطرفازقرارداد،چهبخشخصوصیو دیدهشوندوا
چهبخشدولتی،بهتعهداتخودعملنمیکندبهنسبت
مساویجرایمخودرابپردازد.اینواقعیتمتأسفانهتابه

حالاجرانشدهاست
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نیروگاه های 
کوچـــک  مقیـــاس 

مقدمه ای بر سرمایه گذاری خرد

گفت وگو با  محمد حسین شمشادقد، مدیر بازار برق شرکت شمس پاسارگاد
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  طــی چندمــاه اخیــر و در پی بررســی الیحه بودجــه 98 در 
مجلس، بنــد ت ماده 48 بســیار مورد بحــث تولیدکنندگان 
برق قرار گرفــت. نظرها در این بــاره ضد و نقیض اســت؛ برخی 
آن را برای صنعت برق مفید و سبب رونق گرفتن نیروگاه های 
کوچک مقیــاس می دانند و برخــی دیگر نیز به دلیــل ابهامات 
طــرح دید روشــنی از آن ندارنــد. طی گفت وگویــی با مهندس 
محمد حســین شمشــادقد مدیــر بــازار بــرق شــرکت شــمس 
پاســارگاد، پــس از واکاوی نقــش بخش خصوصــی در صنعت 

برق و روند طی شده آن به بررسی این بند نیز پرداخته ایم.

  مهـــدی  نــوروز    

طیسالهایگذشتهسهمنیروگاهخصوصیتولیدکنندهدرتولیدبرق
افزایشیافتهاست.درابتدامیخواستمتحلیلشــماراپیراموناینموضوع

بدانم.
گذارینیروگاههابهبخشخصوصیماحصلاجرایبخشی بحثوا 
ازتکالیفصدراصل۴۴قانوناساســیبودهاســت.درراســتایاینهدفکه
کمیتیبهصنعتیتغییرکندتاصنعتبرقبتواندبهصورت تولیدبرقازحالتحا
مستقلسرپابایستدوبرقهمانندســایرکاالهایتولیدیبهیککاالیتجاری
تبدیلشود.اقتصادصنعتبرقازجاییمعنامییابدکهتولیدبرقبهتجارت
ســوددهوتضمینشــدهتبدیلشــودوســرمایهگذارانبخشخصوصیبهاین
بخشنیزنگاهداشتهباشندویکیازشاخههایموردعالقهبرایسرمایهگذاری

باشد.

هربیزینســیبرایحرکتبــهجذبســرمایهنیــازدارد.ایــنوضعدر
صنعتبرقچگونهاست؟

بازخوردهــایدریافتــیازبــازارســرمایهگذارراعالقهمنــدمیکنــدتــابــه 
محلهایتضمینشدهبرایبازگشتبهموقعسرمایهوسوددهیواردشود.

ایــنرابهعنــوانکلیــتقبــولدارم،امــامیخواهــمبدانــمکــهآن
سرمایهگذارانچهشرکتهاییهستند؟آیاخصوصییاخارجیاندیامثلمپنا

بخشیازآنهادولتیاست؟
سرمایهگذاریکامالخصوصیاستوازمیانشرکتهایخارجینیز 
میتواننددراینبحثسهیمباشند،همچنیندرموردشرکتمپناهمبایدنگاه
گرچهتعدادیازسرمایهگذاراناینشرکتبانکهای خصوصیداشت،یعنیا
دولتیهســتند،امامپنابهعنوانیکبنگاهاقتصادیوارداینماجراشــدوقرار
نیستدرســاختنیروگاه،تولیدبرقو...کمکیازناحیهدولتدریافتکند،
بلکهفقطسرمایهگذاریاولیهازناحیهدولتداشتهاستوپسازآنبهعنوان
بنگاهاقتصادیومشابهباسایرشرکتهادرجهتسرمایهخاصویادرجهت
عاموعرضهدربورسفعالیتکردهاست.بنابراین،بحثرابهصورتدولتی
وخصوصیتقســیمبندینمیکنموهمانطورکهگفتمتولیدبرقبایستییک
تجارتســوددهباشدتادرمقایســهباســایرســرمایهگذاریهاقابلاعتناشودو
ســرمایهگذاران،اعمازخصوصــیودولتی،رغبتبــرایســرمایهگذاریدراین

بخشداشتهباشند.

فکرمیکنیدصنعتبرقاینمعیارهارادارد؟
خیر.همانطورکهمســتحضرهســتیددرکشــورماصنعتبرقازابتدا 
دربخشخصوصیبوده،سپسباتوجهبهشرایطیکهپیشمیآیدوافزایش
گهانــیتقاضایمصــرفبــرق،ادارهاینصنعــت،بهویــژهدربخــشانتقال، نا
ازعهدهســرمایهگذارانخــارجمیشــود،زیراحجمســرمایهگذاریزیــادیالزم
بودهاســتوبــاتوجهبهزمــانبــازدهطوالنیبــرایبخشخصوصیایــنمورد
توجیهیندارد.قانونهمتکلیفکردهاســتکهدربخشانتقــالخوِددولت
کمیتیراایفانماید. سرمایهگذاریکندودربخشتولیدوتوزیعنیزدولتنقشحا
بنابراین،درمقطعیاززمانیعنیدههقبلازانقالبوازسوییدیگر،تاسال۷۲
و۷۳بخشتولیدبرقکامالدولتیشدوبرقنیزبهعنوانیکخدمتعمومی
درجامعهبهشــمارمیرفت.بههمیندلیلنرخگذاریآنشرایطیارانهایبوده
وهیچگاهنگاهیاقتصادیبهآنوجودنداشــتهاســت.ولیدرحالحاضرکه
بخشخصوصیدراینموضوعفعالشدهاست،عامهمردمهنوزتوقعدارند
برقبهعنوانخدمتعمومیعرضهشودوهیچگونهحسیازبهایتمامشده
وشرایطتولیدآنندارند.بههمیندلیلنیزطیسالهایاخیرشاهدمقاومت
درمقابلواقعیشــدننرخبرقهستیموبهنظرنمیرســدکهبیشاز۵۰درصد

قیمتبرقتوسطمصرفکنندگانپرداختشود.

اصالعامهمردممیدانندکهحجمقابلتوجهیازبرقمصرفیشان
توسطبخشخصوصیتولیدمیشود؟

نــهمتأســفانه؛عامهمــردمتصورمیکنندکــهبرقیکخدمــتدولتی 
استوبایدباهمینرویهفعلیعرضهشودواطالعیازتولید،ارزشواهمیتو

آنندارند.بنابراین،برقرابسیاربدمصرفمیکنند.

ضرورتواقعیشــدنقیمتبرقچیزیاســتکهبهخوبیازسوی
تولیدکنندهدرکمیشــود؛ازســویدیگــر،مامــردمراداریمکــهدرمقابلاین
افزایشمقاومتمیکنند،درحالیکهاینافزایشاجتنابناپذیراست.فکر

میکنیدراهکاربرایواقعیشدنقیمتبرقچیست؟
بایــدکارفرهنگــیصورتبگیــردوبهتریــنکارهماعتمادســازیمردم 
اســت؛یعنیترویجاینباورکههرچــهبرقرابهترمصــرفوبهــایآنراواقعیتر
پرداختکنیداینخدمتنیزمســتداموبادوامترخواهدبود.بهعنوانمثال،
دربارهبیمهایننکتهپذیرفتهشدهاستکهفردباخرجهزینهایخودرادربرابر
هزینههایســنگینتربیمهمیکند،امادربارهبرقتوســطرســانههااطالعرسانی
نشدهاســتومردممتوجهنیستندزمانیکهپولبرقراکمترپرداختمیکنند
درواقــعدارنــدبــهخودشــانضــررمیزننــد.بایــدبــرایمــردمروشــنکنیــمکه
هزینههایخاموشییکنیروگاهبسیاربیشترازآنمقداریاستکهآنهاپرداخت

خواهندکرد.

امااینفرایندبلندمدتاست.
بله،درهرصورتفرایندیآنینیســتونمیتوانگفتکهطیشش 
ماهتادوسالبهسرانجاممیرسد.اماهرچهزودتربایدشروعشود،ولیمتأسفانه
هنوزآغازنشده.خودنیروگاههاوتولیدکنندگانبرقنیزمیتوانندنقشمؤثریدر
اینامرداشتهباشــند،بهشرطیکهدغدغههایدیگرشــانراازآنهابگیرند.در
تمامدنیاودرصنایعدارایآلودگیســعیبرآناســتتاازطریقافزایشفضای
سبزوکمکبهمناطقاطرافاینمسئلهجبرانشــود.درایرانامانیروگاههای
خصوصیبهدلیلافزایشفشــارمادیواقتصادیحتینمیتوانندبهمســائل
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اصلیخودبرسند.

درحــالحاضرباتوجهبــهاینکهامرفرهنگــیزمانمیطلبــدونیازبه
افزایشقیمتهماحساسمیشودچهکاربایدکرد؟

طیسالهایاخیر،دربخشسوختویکسریازخدماتشهریو 
بهطورویژهنانرشدسریعیدرقیمتاتفاقافتاد،آنهمبدونتوجهبهمسئله
قدرتخریــد؛مردمنیزبــهناچارپذیرفتهاندکــهقدرتخریدشــانتاحدیکم
شود.درموردنانحتیمیتوانگفتکهاینامرباعثبهبودمصرفمردمنیز
شدهاست.شایدتولیدکنندهحاضربهکمشدنمصرفنباشدوفکرکندتولید
بیشتربهنفعشاست،اماقطعابرایمصالحملیبهبودروشمصرفخیلیمهم
کنونفقطبرققربانیاینموضوعشدهوباید اســت.بنابراین،نمیدانمچراتا
رعایتمصالحرابکند.ظاهرامردمفقطنسبتبهقیمتبرقحساسهستند
تاقیمتنان،گوشت،مرغو...بااینرویهصنعتتولیدبرقراروزبهروزضعیفتر

میکنیم.

بــهســراغخریــدتضمینــیبــرقبرویــم؛مســئلهایکــهخــودشهم
صدایتولیدکنندگانرادرآوردهاســت.راهکاربرایافزایشتمایلبهافزایش

سرمایهگذاریدراینموردچیست؟
بحثخریدتضمینیبرقزمانیمطرحمیشــودکهمامیبینیموزارت 
نیروبرخالفسایرصنایعیکهزیرنظروزارتصمتکارمیکنند،پخشوتوزیع
بــرقرادرانحصارخودقــراردادهاســتوتولیدکنندهنگرانایناســتکهوقتی
نیروگاهراســاختنتواندبرقتولیدیرابفروشــدودرپــیآننمیتواندمعوقات
بانکیخودراپرداختکند.بهایندلیلخریدتضمینیبرقبسیاراهمیتپیدا
کردهاست.برنامههاییبرایبحثخصوصیشدنبرقتدارکدیدهشدهبود،
گرمدتیسیستم مثلفروشظرفیت،قراردادهایدوجانبه،بورسبرقو...کها
برآنروالکارمیکردمشخصمیشدکهتولیدکنندهبرقنبایددغدغهایبرای
فروشداشتهباشد،مگراینکهخودشدرمحلسرمایهگذاریوبرآوردامکانات
اولیــهاشــتباهکردهباشــد.تــاوقتیکــهشــرایطبهگونــهایباشــدکــهوزارتنیرو
تمامیمعامالتبرقرادراختیاربگیردوبورسبرقنیزبهدلیلپایینبودننرخو
خریدارانانحصارینتواندانتظارخریدارانرابرآوردهکند،تمایلورغبتبهعقد

قراردادهایتضمینیزیادوازرویناچاریاست.

اخیراودررابطهباهمینخریدتضمینیدستورالعملابالغیبندت
ماده48مطرحشد.نظرشمادراینبارهچیست؟

خوشــبختانهدررابطــهبــابنــدتمــاده۴۸ســرمایهگذاریدربخــش 
مقیاسکوچــکمقــرراتجدیــدیوضــعشــدهوشــرکتهایبــرقمنطقهای
خریــدازنیروگاههــایمقیاسکوچــکراشــروعکردندکــهاینامرقطعــاتأثیرات
مفیــدیدارد.بهمددســرمایهگذاریدرنیروگاههــایمقیاسکوچکچندکاربا
همانجامشد،ازجملهشکستنشــرایطانحصارتولیدبراینیروگاههایبزرگ،
وامکانسرمایهگذاریخرد.البتهبایدتوجهداشتاینبهمعنایبرابرینیروگاه
مقیاسکوچکبانیروگاهچندصدمگاواتینیست.ازطرفی،عدمنیازبهاحداث
شــبکههایانتقالوپســتهایفوقتوزیعانتقالکهنیازمندســرمایهگذارهای
کالناســتتاحــدیکمتــرمیشــود.دربحــثبحــرانزدایــینیــزنیروگاههای
کندهنصبمیشوندودرزمان کوچکمقیاسمهمهستند،زیرابهصورتپرا
بحرانهایغیرمترقبهویادرهنگامجنگوبمبارانآسیبکمتریمیبینند.از
کندهترودرنزدیکیمحلتوزیعبارباشدتلفاتشبکه نظرفنینیزهرچهتولیدپرا

گرچهدررابطــهبانیروگاههایکوچکمقیــاسهنوزنرخی پایینترخواهــدآمد.ا
تصویبواعالمنشدهاســت،امابازشدنبابآنتوانســتافرادیکهدراین
گرچهنرخهابا بخشســرمایهگذاریکردهبودنــدراتاحدیازنگرانیرهاکنــد.ا
توجهبهگرانیقطعاتو...پاییناست،اماانتظارمیرودباتغییراتیکهدوستان
قولــشرادادهانــداینموردبرطرفشــود.اماایــننرخهاانگیزهســرمایهگذاری

ایجادنخواهدکرد.

درحالحاضروبانزدیکشــدنبهفصلتابستانوهمچنینتجربه
نســبتاســختســالگذشــته،آمادگینیروگاههابــرایپیــکراچطــورارزیابی

میکنید؟
بعضیاوقاتاخباریمبنیبرنبودامکانتعمیراتبهموقعدرنیروگاهها 
بهدلیلکمبودقطعاتونقدینگیبهگوشمیرسد،اماازسوییاینامیدواری
وجــودداردکــهباالخرهافــرادمســئولیتاجتماعــیخــودرافرامــوشنکردندو
تعمیراترابــاهرگرفتاریومشــکالتیانجــامدادهاند.امیداســتکــهباتوجه
بهبارشهــایاخیربرقآبیهانیزدرتابســتانامســالبهمــداربیایند؛همچنین
برنامهریزیخوبیتوسطشرکتهایبرقمنطقهوتوانیربهمنظورمدیریتبارو
خاموشیصورتگرفتهاست.امانبایدفراموشکردکهاینمواردمقطعیبوده
وهرســالفشاربیشترمیشود.بنابراین،مســئوالنبهمجرداتمامپیکبایدبه
حلمشکالتیبپردازندکهطیسالهایاخیرگریبانگیرهمهتولیدکنندگانشده
استـمخصوصاطییکسالگذشــتهکهافزایشنرخارزنیزخودنماییکرده
است.ایننکتهرانیزبگویمکهنرخبرقنیروگاههایخصوصیدربازاربرقنهتنها
باالنرفتهکهپایینهمآمدهاست؛یعنیباتوجهبهتغییراتواصالحاتیکهدر
قوانیــنومقرراتصورتگرفــت،قیمتبرقراپاییــنآوردند.هرچنــدقراربود
سقفبازارتغییرکند،امابهدلیلعدمهمکاریهیئتتنظیمبازاراینموردعملی

نشدواینامرنشاندهندهکمتوجهیبهبخشخصوصیاست.

بــاتوجــهبــهمشــکالتارزیوگرانیهــا،فکــرمیکنیــدآینــدهبخش
خصوصیچگونهخواهدبود؟

درحــالحاضرتقریبــاازارزآزاداســتفادهمیکنیــموارزتخصیصیراهم 
معلومنیستمیخواهندچگونهحسابکنند.امابعیداستبیشاز۱۵درصد
نیروگاههاازآناستفادهکردهباشند.جواببهسؤالدرموردآیندهسختاست،
امابایدگفتکهدرکلشرایطخوبینیستوامیدواریمکهبتوانیمازاینشرایط

بگذریم

خوشبختانهدررابطهبابندتماده48سرمایهگذاریدربخش
مقیاسکوچکمقرراتجدیدیوضعشدهوشرکتهایبرقمنطقهایخریداز
نیروگاههایمقیاسکوچکراشروعکردندکهاینامرقطعًاتأثیراتمفیدیدارد
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  یادداشت  پرونـده ویـــــژه

۳۰

ــــرح  شــــــــــــــ
و بــســـــــــــط 
ــــــش  بـــــــخــ
بــــــــــــرق در 
بودجــه 98
بودجــهســال۱۳۹۸نســبتبــهســالهایگذشــتهکمــیبــاتأخیــربــه
مجلستقدیمشــد،امابههرحالتاروزهایپایانیسال۹۷بررسیکلیات
وجزئیــاتبودجــهبــهاتمــامرســیدوقانــونبودجــهســالجــاریازســوی

مجلسشورایاسالمیمصوبوبهدولتابالغشد.
نخســتینپرسشــیکهباوجــودابهامــاتگســتردهوفــراوان،همچون
کــهباوجودتحریمهایســختگیرانهآمریکا بالتکلیفــیدربرآوردمیزاننفتی
کــهچــهمیزان قــادربــهفــروشآنخواهیــمبــود،پیــشمیآیــدایناســت
ازبودجــهمصــوبقابــلتخصیــصخواهــدبــود.پیــشازایــن،بســیاری
ازصاحبنظــراناقتصــادیوفعــاالنصنعتــیبارهــابــردشــواریهایقابــل

کیدکردهبودند.رئیسسازمانبرنامهو پیشبینیوغیرقابلانکارامسالتأ
بودجهنیزبرتدوینبودجهامســالدرفضاییمبهموپرریسکاشارهکرده
بود.درکنــارتماماینچالشها،بهارســال۱۳۹۸اززوایایدیگرنیزرهاورد
چنــدانخوبــیبرایکشــورنداشــتهاســت.ســیلهایمخــربدرچندین
کنــارافزایــشآراموبیهیاهــویقیمــتدالروپــسازآناعــالم اســتاندر
لغــومعافیتهایچندکشــوردرخریدنفــتایرانهمگینشــانگرآغازیک
آشــفتگیونابسامانیاقتصادیاستکههرسالهکشــورراباکسریبودجه
بیشــتریمواجــهمیکنــد.نگاهــیبــهآمــاروارقــامبودجهســال۹۸نشــان
میدهــدبنابــرشــرایطموجــود،طبــقتبصــره۱قانــونبودجهســال۱۳۹۸،
منابعحاصلازصادراتنفتوگازومیعاناتگازیدرمجموعحدود۱۴۰
هزارمیلیاردتومان)معادلحدودا۱۰میلیارددالر(وســهمصندوقتوسعه
ملــی۲۰درصــدپیشبینیشــدهاســتکــهایــنمیزانکاهــشمنابــعارزی
طیســال۹۸بهشدترویتوســعهاقتصادیکشــوروبهخصوصتوسعه
زیرســاختهاتأثیرمنفیخواهدگذاشــت.همچنینطبقتبصــره۳قانون
بودجهسال۱۳۹۸وپیشبینیســقف۳۰میلیارددالرتسهیالتفاینانس
وامکانارائهتضامینبازپرداختتوســطدولتجمهوریاســالمیایران،
کمتحریمهایبانکیبهنظرمیرسدتحققاینتبصره باتوجهبهشــرایطحا
حداقلبــرایتوســعهطرحهــایســرمایهگذاریدرحــوزهبرقوآبتوســط
بخشخصوصــیباچالشمواجــهشــود.طرحهایبخشهایخصوصی
وتعاونــیونهادهــایعمومــیغیردولتــیوشــرکتهایدانشبنیــاننیــزبا
ســپردنتضمینهــایالزمبــهبانکهــایعامــلمیتواننــدازتســهیالت
مذکوراســتفادهکنندوبازپرداختاصلوسودهریکازطرحهایمذکوراز
محلعایــداتطرحتأمینوپرداختخواهدشــدکهباتوجهبهنوســانات
شــدیدنــرخارز،تأمینارزمــوردنیــازازمحلدرآمدهــایریالــیطرحهابرای
بازپرداخــتنیزبــاچالشمواجــهخواهدبــود.عالوهبراین،طبــقتبصره۴
قانــونبودجهســال۹۸،بهنظــرمیرســداولویتبندیاعطایتســهیالت
گاز ارزیوریالــیازمحلمنابعداخلیبانکهابهســمتطرحهــاینفتو
وصنایــعباالدســتیبــااولویــتمیادیــنمشــترک،طرحهایســازمانهای
توســعهایدرصنایعومعــادندرمناطقکمترتوســعهیافتهوصنایعتبدیلی
وهمچنیــنطرحهــایحمــلونقــلوزارتراهوشهرســازیودرنهایــت

طرحهایتحقیقاتیوآزمایشگاهیمتمرکزباشند.
طبــقتبصــره۵بنــد)ه(،دولتمجازاســتاســنادخزانهاســالمیرابا
حفظقدرتخریدوباسررســید،تاســهســالصادروبهطلبکارانتاسقف
کنــد.بازپرداختاصلایناســناددرقوانین گــذار ۱۳۰هــزارمیلیاردریالوا
بودجههایســنواتیکلکشــورپیشبینیمیشــودوخزانهداریکلکشور
موظــفاســتازمحلاعتبــاراتردیفهــایفصــلمربوطهوجــدول)٨(
ایــنقانوننســبتبــهتصفیهآناقــدامکنــد.ایناســنادبــرایتأدیهطلب
طلبــکارانبــودهوصرفــابراســاسابــالغاعتبــاروتخصیصهــایصــادره
توسطســازمانبرنامهوبودجهکشــوروازمحلاعتباراتهزینهایوتملک
داراییهایســرمایهایمندرجدراینقانونصادرمیشــود)سال۹۷رقم

مذکورسقف۹۵هزارمیلیاردریالبودهاست(.
طبــقبنــددتبصــره6عــوارض۱۰درصــدمبلغبــرقمصرفیمشــترکان
تــاســقف۱۸6۰میلیــاردتومــانبــااولویــتروســتاهاومناطــقدامــداریو
عشــایریوخریــدتضمینــیبــرقحاصــلازتبدیــلپســماندهایعــادیبه

انرژیصرفشود.

  ایـــزد   گلستانه    
مدیر ارزیابی اقتصادی بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا

عضو کمیسیون مالی و اقتصادی سندیکا
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بهار  1398 / شماره 27 / نشریه  سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

۳۱

ــــرح  شــــــــــــــ
و بــســـــــــــط 
ــــــش  بـــــــخــ
بــــــــــــرق در 
بودجــه 98

سهم برق از بودجه تملک 
دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو 
امسال نیز افزایش اندکی را تجربه 
کرده است. البته باید این مسئله را 
نیز مد نظر قرار داد که بودجه وزارت 

نیرو هم مانند سایر دستگاه های 
اجرایی ارائه دهنده خدمات، شامل 
دو بخش بودجه عمومی و بودجه 
شرکت ها است. بودجه عمومی 

وزارت نیرو حدود
 7 تا ۸ هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است که 
این رقم نسبت به رقم مصوب سال 
۱۳۹7، به صورت تقریبی 2۱ درصد 

افزایش یافته است

بودجهوزارتنیروطیسال98

ســهمبــرقازبودجــهتملــکداراییهــای
ســرمایهایوزارتنیروامســالنیزافزایــشاندکی
کــردهاســت.البتــهبایــدایــنمســئلهرا راتجربــه
نیــزمــدنظــرقــراردادکــهبودجــهوزارتنیــروهــم
ماننــدســایردســتگاههایاجرایــیارائهدهنــده
خدمــات،شــاملدوبخــشبودجــهعمومــیو
بودجــهشرکتهاســت.بودجــهعمومــیوزارت
نیروحدود۸/۷هزارمیلیاردتومــاندرنظرگرفته
شــدهاســتکهایــنرقمنســبتبهرقــممصوب
سال۱۳۹۷،بهصورتتقریبی۲۱درصدافزایش
یافتــهاســت.نکتهمهــماینکــهقراراســتبخش
عمــدهایــنبودجــهیعنــی۸هــزارمیلیــاردتومان
آنصــرفطرحهایعمرانیشــود.البتــهذکراین
کــهســهموزارت نکتهنیــزخالــیازلطفنیســت
نیــروازبودجــهعمومیکشــورحــدود۱/۸درصد
اســت.اینمیزاننسبتبهســالگذشتهحدود

۱۲درصدافزایشیافتهاست.

سهمبرقازبودجه98

وزارتنیروبادومنطقساالنهسهمبیشتری
رابــرایحــوزهآبدرنظــرمیگیــرد:نخســت
گیــروبدمصرفــیبحــرانزادر خشکســالیفرا
حــوزهآبودومتوانمنــدیوپتانســیلبخــش
خصوصیصنعتبرقبرایتأمینمالیکهامکان
ســرمایهگذاریواجــرایپروژههــایتوســعهای
ایــنصنعــتدرحوزههایتولیــد،انتقــالوتوزیع
رافراهــمکردهاســت.بااســتنادبههمیــنرویکرد
ازمجمــوع۸هزارمیلیــاردتومــانبودجهعمومی
وزارتنیــرو،6۱درصــدبــهبخــشآبوتنهــا۳۵
درصــدبــهصنعــتبــرقتخصیــصدادهخواهد
شــد.بهاینترتیب،ســهمبــرقازبودجهعمومی
ســال۹۸رقمــیبالــغبــرســههــزارمیلیــاردتومــان
اســت.براســاسبرنامهریزیهایانجامشــدهاز
ســههزارمیلیاردتومانیکهبهصنعتبرقکشــور
اختصــاصدادهشــده،6۵درصــدیعنــیرقمــی
بالغبر۱/۸هزارمیلیاردتومانبهساتبااختصاص
پیــداکردهاســت.برهمیناســاس،پسازســاتبا
شــرکتســهامیآبوبــرقخوزســتانوشــرکت
ســهامیتوســعهمنابــعآبونیــرویوزارتنیــرو
بــا۱۳/۵و۹درصــدبیشــتریندریافــتازبودجه
عمومــیبخــشبــرقراخواهنــدداشــت.ســایر
ســازمانهاومؤسســاتهــممجموعــاســهمی
۱۲/۵درصــدیازبودجــهبخشبــرقرادراختیار

خواهنــدداشــت.دربخــشتملــکداراییهــا،
برایصنعتبرقمجموعا۲۴هزارمیلیاردتومان
کــهیــکدرصــدآناز بودجــهپیشبینــیشــده
محــلبودجــهعمومــی،۳۰درصــدازمحــلوام
خارجی،۱6درصدوامهایداخلیوتســهیالت
بانکــیوالباقــیازمنابــعداخلیشــرکتهاتأمین
میشــود.اینمنابــعقراراســتصــرفپرداخت
دیــونشــرکتهاوهمچنینطرحهــایعمرانیو
توســعهایمانندســاختنیــروگاهوشــبکهانتقال
گرچــهبودجــهســرمایهای وتوزیــعبــرقشــود.ا
صنعتبرقهمنسبتبهسالقبلرشدداشته،
کــهاینرشــدقابــلتحقق امامســئلهاینجاســت
گذشــته نیســت.بــاتوجــهبــهرونــدســالهای
کثر۳۵درصــدازمنابعبودجه انتظارمــیرودحدا
ســرمایهایمحقــقشــود.بــرهمیــناســاس،
پیشبینیمیشــودکهرکودهمچنــانگریبانگیر

بخشساختوسازصنعتبرقبماند.
درایــنمیــانبودجــهشــرکتهادربخــش
عملیاتــییاجــاری)درآمــدوهزینهها(حــدود۲۹
هــزارمیلیاردتومــانپیشبینیشــدهاســت.این
رقــمکهبایــدازمحلفــروشبرقوصــادراتبرق
حاصــلشــود،حــدودچهــاردرصــدنســبتبــه
ســال۱۳۹۷رشــدداشــتهاســت.بــایکبررســی
ســادهبهایننتیجهخواهیمرســیدکهباتوجهبه
اینکــهدریافتــیوزارتنیروازمحلفــروشبرق،
۲۳۷هــزارمیلیاردریــال)۲۳هزارمیلیــاردتومان(
گــرعــوارضومالیــات پیشبینــیشــدهاســت،ا
بــرارزشافــزودهو۱۰درصــدعوارضتوســعهبرق
موضوعمــاده)۵(قانونحمایــتازصنعتبرق
ازاینرقمکســرشــود،درآمــدوزارتنیــروازمحل
فــروشبــرق۲۰هــزارمیلیــاردتومــانپیشبینــی
شدهاست.برایناســاسوباپیشبینیمصرف
حــدود۲66میلیاردکیلوواتســاعتطیســال
۹۸،قیمتمتوســطفروشهرکیلوواتســاعت
بــرقتوســطوزارتنیــروحــدود۷۵۰ریالبــرآورد
میشــود.ایــناعــدادپیــشازهــرچیــزنشــانگر
ســالدشــواریاســتکــهصنعتبــرقکشــوردر
پیــشدارد.البتهنبایدونمیتوانازپتانســیلهاو
توانمندیهایاینصنعتچشــمپوشید،امابه
هرحــالزیرســاختهایصنعتبرقبهواســطه
کارآمدوســاختارنامناســبآنهرساله اقتصادنا
درحالتضعیفشــدناستومیبایستیبایک
تصمیمصحیــحمدیریتیاقتصادبــرقبهصورت

تدریجیاصالحشود
.............................................

منبع:قانونبودجهسال۱۳۹۸کلکشور
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گفت و گو پرونـده ویـــــژه   

۳۲

 دولــت پــول نــدارد و مجلــس 
هم راهــکاری عملی بــرای برون رفت از 
شــرایط کنونی ندارد. تصمیم گیری ها 
کوتاه مــدت و مقتضــی شــرایط فعلــی 
اســت. ایــن را هــم مجلــس می دانــد 
و هــم دولــت. امــا انــگار هــر دو بــه 
بن بســت خورده انــد. می گوینــد کــه 
اقتصــاد بــرق بایــد اصــالح شــود، امــا 
شــرایط کشــور آمــاده پذیــرش ایــن 
ویــداد نیســت. می داننــد کــه حــال  ر
ق مســاعد  بخش خصوصــی صنعت بر
ر  کا ر یــک کســب و فتــا نیســت و گر
زیــان ده شــده اند، امــا بــرای بهبــود 
شــرایط کار جــدی انجــام نمی دهنــد. 
موضوعـــــــــی کــه علــــــــــی ادیانــــــــی، 
ی مجلــس  ژ عضــو  کمیســیون انــــــــــر
شورای اســالمی، از آن با عنوان »رفتار 
پوپولیســتی دولــت و مجلــس« یــاد 
می کنــد. ادیانی در گفت وگــو با »نیرو 
و ســرمایه« از دالیــل پیشــامدهای 
صنعــت بــرق گفــت و اینکه ســرانجام 
این مشکالت چیست. صحبت های او 

را در ادامه می خوانید:

اصالح شرایط صنعت برق به عمر 
این دولت و مجلس قد نمی دهد

گفت وگو با علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس
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اصالح شرایط صنعت برق به عمر 
این دولت و مجلس قد نمی دهد

آقــایادیانــی،بهنظــرشــما،بزرگتریــن
مشکلصنعتبرقچیست؟

مشــکلاصلیصنعتبــرقناهمخوانی 
قیمــتتمامشــدهوقیمــتتکلیفــیفــروش
کــهریشــهآنبــهاواخــرســال اســت.موضوعــی
کــهمجلــس ۱۳۸۳برمیگــردد.یعنــیزمانــی
هفتــمبــاتصویــبطــرحاصــالحمــاده۳قانــون
برنامهچهارمتوســعهدولــتراازافزایشقیمت
کرد.پــسازتصویباین حاملهایانرژیمنــع
قانون،سالبهســالشــکافبینقیمتتکلیفی
وقیمتتمامشــدهبــرقعمیقترشــدودرنهایت
بدهیهایوزارتنیروســربهفلککشید.سال
۱۳۸۸،تصویــبقانونهدفمندکــردنیارانهها
موجــیازامیدرادرصنعتبــرقبهراهانداخت.

امااینقانونهمدرستاجرایینشد.
کاهــش همیــنحــال،دولــتبــرای در
بدهیهــایصنعــتبــرقبراســاساصــل۴۴
گــذارینیروگاههــا قانــوناساســیشــروعبــهوا
بــهبخــشخصوصــیکــرد.ایــنکارتاانــدازهای
بدهیهایوزارتنیروراکاهشداد،اماسرآغاز
یــکمشــکلبزرگتــرشــد.حاصــلایــنرویکــرد
چیزیجــزمعوقشــدنبدهیهابهنظــامبانکی
وبخــشخصوصینبــودودرنهایتبــااوجگیری
تحریمها،تزلزلنــرخارزوکاهشصادراتنفت
کاربــه کشــورمشــکالتبیشــترهــمشــد. خــام
کافیبرای جاییرسیدکهوزارتنیرودیگرتوان
ســرمایهگذاریجدیــدنداشــتودرهمینحال

مصرفروزانهرشدمیکرد.
گذشــتهاســت. االننیــزشــرایطماننــد
بدهیهــایوزارتنیــروبــهبخــشخصوصــیو
بانکهــامــدامدرحــالافزایشاســتودولت
هــممابهالتفــاوتنــرختمامشــدهوتکلیفیبرق
رابهوزارتنیروپرداخــتنمیکند.اینموضوع
کــهطــیســالهاییاخیــر باعــثشــدهاســت
کثــردوتاســههزارمــگاواتظرفیــتجدید حدا

واردشبکهشود.
کــهســالی۵هــزارمــگاواتبــه درحالــی
مصرفبرقکشــورافزودهمیشــود.بدهیهای
وزارتنیــروبهبخــشخصوصیچرخــهاقتصاد
کارانداختــهاســت.بــهطــوریکه بــرقراهــماز
فقطحداقلپرداختهاهرسالانجاممیشود
بــود ر کــهقــرا وتولیدکننــدگانوپیمانــکاران
کنند،حتیاصــلپولشــانراهــمدریافت ســود
نمیکننــدوازنظــراقتصــادیشــرایطمطلوبــی

ندارنــد.درحــالحاضــر،وزارتنیــرو۳۰هــزار
میلیــاردتومانبهبخــشخصوصیبدهــیدارد
کــهایــنبخــشدیگــرتمایلــیبه وفکــرنمیکنــم
ســرمایهگذاریدرچنیــنصنعتیداشــتهباشــد.
کــهقیمــت ازایــنرو،دریــکنــگاهبایــدبگویــم
پاییــنبــرق،ناهمخوانیمیانقیمتتمامشــده
وتکلیفــی،عــدمپرداخــتایــنمابهالتفــاوت،
افزایــشبدهیهــایوزارتنیــروبــهبخــش
خصوصــیودرنهایــتافزایــشمصــرفبــرق
گواریرابرایاینصنعــتایجادکرده شــرایطنا

است.

آیابــدونتأمینبرقرونــقتولیدممکن
خواهدبود؟

خیــر.بــههیــچوجــه.بایــدبــهایــندور 
کــهدرصنعــتبــرقایجــادشــدهخاتمــه باطــل
دهیم.بــرقوانــرژیزیرســاختتولیدهســتندو
بــرایحمایــتازتولیــدابتــدابایــدبــرایصنعت
بــرققدمیبرداشــت.همــهپروژههــایصنعت
بــرقتأثیرگذارنــدونقــشصنعــتبــرقدرتأمین
مهــم ر نــقصنعتــیبســیا و ر و یرســاختها ز
اســت.تصورکنیدکهطیســالرونــقتولیدبرق
کارخانهایقطعشــود.آیــاایناتفــاقدرتضادبا
حمایــتازکاالیتولیدداخلنیســت؟ازســوی
کلاشــتغال دیگــر،بــرقســهم۷درصــدیاز
صنعتــیایــرانرادارد.نبایــداجــازهدهیــمبــا
افزایــشبدهیهایدولتبــهبخشخصوصی
کــهتولیدکننــدگانو کــمشــود.چرا ایــنســهم
پیمانــکارانصنعــتبــرقتایــکنقطــهایدوام
میآورنــد.بــابیشترشــدنفشــارهایاقتصادی
مجبــورخواهندبــودنیروانســانیخــودراتعدیل
کننــدوازهزینههــابکاهنــد.ایــنموضــوعدر
منافاتباهدفاشتغالزاییطیسالحمایت

ازتولیدداخلیاست.

فکرنمیکنیدکهمجلــسنیزدراوضاع
گــرقیمتهــا نابســامانفعلــینقــشدارد؟ا

اصالحمیشد،شرایطبهبودنمییافت؟
مجلــسشــورایاســالمیمتشــکلاز 
نمایندگانمردماســتوصالحمردمومملکت
رادنبــالمیکند.درشــرایطسیاســیواجتماعی
کنونــیامکاناینکــهمجلسبهافزایــشتعرفهها
رأیمثبــتدهــد،ممکــننبــود.امــادولــت
براســاسقانــونهدفمندســازییارانههــامجــاز

کهبــدوناذنمجلــساقدامبــهاصالح اســت
قیمتهاکند.واقعیســازیقیمــتحاملهای
انرژیازجملهبرقدربرنامهششــمتوســعهآمده
اســتودولتمیتواندهرزمانکهمناسببود
دستبهصالحتعرفههابزند.اماقبلازآنباید

مردمراآمادهومتوجهمصلحتکشورکند.

قطــعبــرقبیشــتر نارضایتــیمــردماز
خواهدبودیااصالحتعرفهها؟

هردوموجبنارضایتیاســتونقشــی 
کشــوروابعــاداقتصــادی حساســیدرتوســعه
واجتماعــیبهعهــدهدارد.احتمــالوقــوع
ناپایــداریدرشــبکهومواجههباخاموشــیهای
برنامهریــزیشــدهوجــوددارد،امــاوقتــیســفره
مردمکوچکترازســالهایقبلاســتنمیتوان
دســتبــهاصالحــاتقیمتــیزد.صنعــتبــرق
صنعتیپرتــوانباماهیتیزیربناییومولداســت
ومیدانیــمکهچهنیــازیدارد،اماراهــکارآندر

شرایطفعلیکشورافزایشتعرفههانبود.

فکرمیکنیدچهزمانیمشــکلصنعت
برقحلخواهدشد؟

کــهاصــالحشــرایط گمــاننمیکنــم  
نابســامانصنعــتبــرقبــهعمــرایــندولــتو
کــهدردولــتو مجلــسقــددهــد.تــازمانــی
مجلــسهماهنگــیشــکلنگیــردوچــارهای
اصولیبرایاینصنعتاندیشــیدهنشــود،این
مشــکالتپابرجاســت.دربرخیازموارددولت
کــهامیدواری رفتارهاینادرســتیبــروزمیدهد

بهآیندهراکمکند.

آیــادرخواســتیازدولتبــرایاصالح
شرایطموجودداشتهاید؟

بله.بارهاجلســهگذاشتهایموازدولت 
ســؤالهاییدرایــنزمینــهپرســیدهایم،امــاتــا
زمانیکهدرآمدهایدولتکماست،نمیتوان
انتظــاریازآنداشــت.البتــهدرقالــببودجــه
راهکارهایــیبــرایتهاتــربدهیهــاومطالبــات
گرفتهشــده بخــشخصوصیبــادولــتدرنظــر
اســت،امــاایــنمــواردهــممســکناســت.بــه
کــهدولــتومجلسطی عقیــدهمن،سیاســتی
کردهانــدنتیجــهایجــز ســالهایاخیــراتخــاذ
تضعیــفتولیدکننــدگانوپیمانــکارانصنعــت

برقدرپیندارد

   علـــی  غـرضــی     

بایدبهایندورباطلکهدرصنعتبرقایجادشدهخاتمهدهیم.برقوانرژیزیرساختتولید
هستندوبرایحمایتازتولیدابتدابایدبرایصنعتبرققدمیبرداشت.همهپروژههایصنعت
برقتأثیرگذارندونقشصنعتبرقدرتأمینزیرساختهاورونقصنعتیبسیارمهماست
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۳۴

گــذاری ســابقهخصوصیســازیدرصنعــتبــرقبــهســال۱۳۸۳ووا
نیــروگاهزرگانبهشــرکتبــرقوانرژیصبــابازمیگردد.بعــدازآناولیــنورود
کــهســازمان جــدیبخــشخصوصــیبــهامــرنیــروگاهداریســال۸۹بــود
گذاریهاییانجــامدادونیروگاههایایــالم،قموخوی خصوصیســازیوا
گذارشدند،امافعالیتجدیشرکتهادربخشنیروگاهی طیاینســالوا
مربــوطبهســال۹۰اســتوایــنســالرامیتــواننقطــهاوجفعالیــتبخش
خصوصیدرامــرنیــروگاهداریقلمدادکــرد.برخــیازایننیروگاههــابهدلیل
گذارشــد،امابرخــیازآنها بدهــیمالیدولتبــهبانکهــاومناسباتشــانوا
گذار همچوننیروگاهقم،خوییانیروگاهمنتظریاصفهــانازطریقمزایدهوا
شــدند.بیشــترشــرکتهایغیردولتــیهمچــونبنیــادمســتضعفان،تأمین
اجتماعی،ســرمایهگذاریغدیــر،مپنــاو...درایــننیروگاههاســرمایهگذاری
میکنندوالبتهنیروگاههاییمثلمنتظریاصفهانهســتندکهدرآنشخص
واردسرمایهگذاریشدهاست،امابیشــترنهادهایغیردولتیبودندکهوارد

حوزهنیروگاهداریشدند.
ســرمایهگذارانایننیروگاههــاالزاماازبخشخصوصینیســتندوهمین
کثرآنهاطییکسریواسطه االننیزبایکجســتوجومیتوانفهمیدکها
بهسیستمدولتیبازمیگردندودرواقعنیمهخصوصیهستند،اماآنهابافکر
وذهناقتصادیبهســمتاینموضــوعآمدهوهدفخــودراورودبهبازارو
فعالیتدرآندانستهاند.ایننهادشایدبانکبودهباشدیاشایدنهادیکه
طییکمزایدهاقدامبهخریدکردهاســت،اماهمهآنهاباهدفسودآوریو
منفعتواردامرنیروگاهداریشــدهاند.روندسرمایهگذاریبخشخصوصی
البتــهبــافــرازونشــیبهاییهمــراهبــودهاســت.دربخــشاقتصــادیبایــد
سیاستگذاریمرتبطبهاینموضوعانجاممیشدکهجذابیتحفظشود

پیک مصرف و زوایای 
آشکـــار و نهــان گـــذر از آن

ضرورت بازنگـــری در یـــک معضــــل همیشـــگی

     بهنام   فرد افشاری   
مدیر بازار برق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

تاحتیهمیــننهادهــایغیردولتی
بیایندوشــروعبهســرمایهگذاریدر
کننــد،امــامتأســفانه صنعــتبــرق
اینامرخیلیکمرنگشــدهاست.
گــرازافــرادفعــالدر یعنــیاالنا
بخــشخصوصــیســؤالشــوددر
کیــدمیکنند جــواببــرایننکتــهتأ
کهسیگنالهایالزمازبازاردریافت
کنون نمیشود.طرحهاییکههما
ز بــهبهــرهداریمیرســندقبــلا
شــروعداســتاننــرخارزطــیســال
۹6آغــازشــدهبودنــدودرآنزمــان
کــهوارد برایشــانتوجیــهداشــت
ایــنحــوزهشــوند.درحــالحاضــر
امــابســیاریمیگوینــدحتــیحاضر
هســتندنیــروگاهخــودرابازگردانند.
ایــنامــرازلحــاظحاشــیهدرآمــد
وحاشــیهســودمطــرحنمیشــود
گــردشمالــیوضعیت بلکــهازنظر
کــهصنعــتبرق بــهگونهایاســت
نمیتوانــدخودراســرپانگــهدارندو
هزینههاییبهتولیدکنندگانتحمیل
کــهشــیبآننســبتبــه میشــود
کــه درآمــدبیشــتراســت،درآمــدی

طرح هایی که هم اکنون 
به بهره داری می رسند 
قبل از شروع داستان 
نرخ ارز طی سال ۹6 

آغاز شده بودند و در آن 
زمان برایشان توجیه 
داشت که وارد این 

حوزه شوند. در حال 
حاضر اما بسیاری 

می گویند حتی حاضر 
هستند نیروگاه خود را 

بازگردانند
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خودششــیبکاهشیدارد.همچنینســرمایهگذاریها
ازقــراردادهــایECAبــازارجداســتوقراردادهــایبــازار
دوجانبهوبــورسانرژیرانیزشــاملمیشــود،اماعایدی
حاصــلازاینبــازاربــرایفعــاالنخصوصیسالبهســال
افتکردهوشیبکاهشیبهخودگرفتهاست.بهعقیده
فعاالنبــازار،دلیلایــنامرعدموجــودرگوالتــوریونظام
تعرفهگذاریمشخصدرصنعتبرقاســتکهدرانگیزه
ورودبخشخصوصیبهنیروگاهداریاثرگذاربودهاست.
گررگوالتوریبهســرانجامبرســدشــرایطیرقابتیرافراهم ا
وازتغییــرزودهنــگامقوانیــنجلوگیریمیکنــدوهمچنین
دیگرنمیتواندرکوتاهمدتقوانینمختلفــیرابرایبازار
بــرقتنظیــمکــرد.همــهدردرازمــدتازرگوالتــوریمنتفــع
خواهندشدوالبتهشایددرکوتاهمدتبرخیگالیهکنند،
اماچرخاقتصادبــرقخواهدچرخیدوهردوبخشراحتتر
گربــازاررااز باچالشهامواجهمیشــوند.بهعنوانمثال،ا
همانابتداوبهاینصورتتنظیممیکردیمدرزمانپیک
مصرفنیزبنگاههاوشــرکتهایخصوصیخودشــانبه
دنبالرفعاینچالشونصبظرفیتبیشتریبرایپیک

میرفتندوقطعامیتوانستیمموفقترباشیم.
درزمینــهپیــکنیــزبایــدگفتهرســالرشــدمصرف
داریمواینامراجتنابناپذیراست،زیراجوانباجتماعی
وفرهنگیجامعهمابهســمتیمیرودکههرســالمصرف

بیشتریایجادشــودوازطرفیدیگرظرفیتنصبشدهروبهافزایشاست،
ولــیصرفــاایــنکارراهگشــانیســت.بــایــکمــرورمتوجــهخواهیــمشــدکه
ظرفیتنصبشــدهدرکشــوربیشاز۸۰هزارمگاواتاســت،ولیدرپیک
مصرفسالگذشتهکهتوانســتیمازآنعبورکنیم،پیرامون۵6هزارمگاوات
اســتفادهشــد.ایناختالفنشــانمیدهدکهیــکجایکارمشــکلدارد،
یعنییاظرفیتنصبشــدهکاراییالزمرانداردیاسیستمانتقالپاسخگوی
جابهجاییاینظرفیتتولیدبهسمتمصرفکنندهنیست.اینمواردباید
بررســیوتحلیلشــودتادریابیــمکجــایکارراتقویــتکنیم.آیاصــرفاینکه
بگوییمظرفیتنیروگاهیرااضافهکردهایمیاخوشحالباشیمکهبرقآبیها
درمدارهستندکمکمیکندکهبهخوبیازپیکگذرکنیم؟البتهتأمیننیاز
مصرفکننــدهدرصنعتبرقاولویتاســتوهدفهمهمانیــزانجامآنبه
نحواحسناست،زیراهیچچیزرانمیتوانبارفاهاجتماعیمقایسهکرد.اما

بایدعیبیابیکنیمکهکجایکارضعفداردوآنرابهبودبخشیم.
برایامســالنیزگفتهمیشــودشــرایطبرقآبیهامناســباســت؛سال
گذشــتهبیننیازمصرفومصــرفواقعیاختــالفبیشازاعــدادیبودکه
درکاهــشبرقآبیهــاوجــودداشــت.حتــیبــانگاهیبــهزمــانپنجالــیده
ســالگذشــتهمتوجهخواهیدشــدکههمــوارهنگــرانپیــکوجودداشــتهو
کیدشــدهاســت.اینامرنشــانمیدهد بهعبورســالمتازپیکمصرفتأ
کهبهیــکبازنگریدرشــاخصهانیازاســتوتصــورنمیشــودصرفاحضور
برقآبیهــابتوانــدمشــکلصنعتبــرقرادرپیکحــلکند.مســئلهدیگری
کــهبایــدبــهآنپرداختبحــثخریــدتضمینیبــرقاســت.دربرنامهششــم
یــکتغییــرنگرشنســبتبــهخریــدتضمینــیاتفاقافتــادهاســت.ســابقبر
ایــنودربحــثخریــدتضمینینرخمشــخصبــود،امــامتأســفانهدربندت
مــاده۴۸صحبتیازنرخنمیبینیمبلکــهصحبتازمناقصهبهمیــانآمدهو

ارتبــاطبابــازاربرقمطرحاســت.یعنیجایــیکهرقابت
وشــاخصهایدیگرتعیینکنندهواثرگذاراســت.همه
ایــنمــواردباعــثمیشــوددســتودلســرمایهگذار
بلرزد،زیراازچیزیاطالعندارد.طیســالهایقبلنرخ
خریــدوروابطمشــخصبــودوســرمایهگذاریــکتحلیل
پنجالــیهفتســالهازپولخودداشــتومیتوانســت
دورهبازگشتســرمایهرامشــخصکند.امابااینروش
جدیدســرمایهگذارچیزیازدورهبازگشــتســرمایهاش
نمیدانــد،اطالعاتینداردوفقطبهبازاریوصلشــده
کهقوانینآنایســتانیســتبلکهبهصورتمداوممتغیر
اســت.وقتــیســرمایهگذاربــهچنیــنبــازاریواردشــود
انگیزهاشکمخواهدشــد،زیــراعواقبســرمایهگذاری
مشخصنیســت.ممکناســتبرخیبگویندمناقصه
مطــرحاســتونرخمــوردنظــرپیشــنهاددادهمیشــود؛
البتــهاینحرفبهطورکلیدرســتاســت،امــادرواقع
برندهشــدندرمناقصــهبــایــکنــرخصــورتمیگیــرد،
امــاپرداختهابرایــنمنوالنیســت.درهمیــنبندت
ودررابطــهبــاقــرارداددوجانبــهوبــورس،ایــنامــکانرا
کــهخــودشبهجــایفــروش بــهســرمایهگذاردادهانــد
تضمینــیازروشقــرارداداســتفادهکنــد،ولــیازســویی
دیگــرگفتهانــدنــرخترانزیــترابــهنــرختبدیــلانــرژیدر
کردهانــد.بنابرایــن،ســرمایهگذاراز بــازاربــرقمرتبــط
گــرترانزیتانجــامدهدیا اینموضــوعهیچاطالعــیندارد.بــهفرضحتیا
قرارداددوجانبهببندد،ســرمایهاشبهعددیوابستهشدهاستکهدرباره
آناطالعــینــداردوایــنعــددکلســرمایهگذاریرازیــرســؤالخواهــدبرد.
مســئلهآخرنیزدربارهواقعیشــدننرخبرقاســت.دراینبــارهدونوعتعیین
کــهدرپیآننهــادیتعیینمیکند نرخوجوددارد؛نخســتنظامتعرفهای
چهنرخیوجودداشــتهباشــد،امادراینحالتهممیبینیــمکهتعییننرخ
مصرفکنندگانبسیاروابستهبهشرایطسیاسی،اجتماعیواقتصادیکشور
اســتوآنطورکهبایدنیســت.اخیــراافزایشتعرفــهایکهازجانــبوزارت
نیرومطرحبودتوسطمجلسلغوشد،زیراشــاخصآنهابرایتعییننرخبرق
متفاوتاســت.امامیدانیمکهچهپارامترهاییبرنرخبرقتأثیرگذاراســتو
چراهزینههازیادشــدهاست.درســویدیگر،تعییننرخبرایتولیدکنندگان
اســتکهیکســریبــهصــورتخریــدتضمینیاســتکهنــرخآنهــادرحال
تعدیلشدناســتوبخشــیدیگردربازارفعالیتمیکنندکهحیاتآنهابه
گراینقوانیندقتوسالمتکاملرانداشتهباشند قوانینبازاربرمیگردد.ا
بــازارازحالــترقابتیخــارجشــدهودرادامهبرخــیبنگاههــاازنیــروگاهداری
خارجمیشــوند.بنابراین،تفاوتنرخبینتولیدومصرفنیزدرســتتأمین
نمیشــودووقتیورودیوخروجییکظرفمتفاوتباشدیاسرریزمیکند
یاخشکمیشود.بهطورکلیوبهعنواننکتهپایانیبایدگفتتجربهنشان
دادهکهبخشخصوصیدرکناروزارتنیروبرایحلمشــکالتقرارداشــته
کنوننیزباتمامقوابرایسالمتعبورکردنازپیکتالشمیکند. استوهما
امیدواراســتمشکالترفعشودوبهمســیریدرســتبازگردیم.الزمبهذکر
استاصالحسیســتمفعلیوحتیهیئتتنظیمبازارمیتواندمقداریزمان
بخردتــابتوانیماصالحــاتاساســیتریدراقتصادبــرقانجامدهیــمتادیگر

نگرانیهایفعلیبرایسرمایهگذاریبخشخصوصیوجودنداشتهباشد

اصالحسیستم
فعلیوحتیهیئت
تنظیمبازارمیتواند
مقداریزمانبخرد
تابتوانیماصالحات

اساسیتریدر
اقتصادبرقانجام

دهیمتادیگر
نگرانیهایفعلی
برایسرمایهگذاری
بخشخصوصی
وجودنداشتهباشد
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لزوم تسریع در 
آزادسازی نرخ  برق

گفت وگو با بهمن مسعودی، قائم مقام آرین ماهتاب
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   شاهـد   رنجبــــر  

وگاه هــای  ی نیر   پــس از واگــذار
ق بــه بخـــــــــش  تولیــــــــــدکننده بــــــــــر
خصوصــی، مســائلی ازجملــه تأمیــن 
ســرمایه و همچنیــن نارســایی هایی 
ی، پابرجـــــــــا مانــد و  در قیمـــــت گذار
ور زمــان و در ترکیــب بــا  البتــه بــه مــر
ز و  عواملــی همچــون باالرفتــن نــرخ ار
رشــد تقاضــا و تابســتان های تــوأم بــا 
خاموشــی ابعادی دیگر به خود گرفت. 
ضعیــت  ســی بیشــتر و ر ر بر به منظــو
بخش خصوصــی طــی ســال های اخیر و 
همچنین ریشه یابی برخی از مسائل آن 
گفت وگویی با بهمن مسعودی، قائم 

مقام آرین ماهتاب، داشته ایم:

رونــدخصوصیســازیصنعــتبــرقاز
اوایلدهههشــتادآغازشــد.بهنظرشما،فلسفه

خصوصیسازیصنعتبرقچهبود؟
بحثاصلیاینبودکهقیمتتمامشده 
بــرقحداقــلدربخشتولیدشــفافشــود.تاقبل
ازخصوصیســازیهاهروقــتمیگفتیــمقیمــت
برقکــماســتودخلباخــرجنمیخوانــدجواب
مجلــسوســایرنهادهــاایــنبــودکــهشــمادولتی
هســتید،نمیتوانیــدمدیریتکنیــدوبــرقراگران
درمیآورید.اماوقتیبخشخصوصیبیایددیگر
اینموضوعاتمطرحنیســت،زیــرااینبخشدر

جهتمنافعخودبرقراارزانتولیدمیکند.
عــالوهبرلــزومشــفافیت،منابعصنعــتبرق
دیگرجــوابســرمایهگذاریرانمــیدادوبنابراین،
الزمبودتاســرمایهبخشخصوصــیواردصنعت
برقشود.موردبعدیکمیپیچیدهاست؛تازمان
فعالیتبخشدولتیهزینهتمامشــدهبهصورت
استهالکدفتریوتاریخیمحاسبهمیشدورقم
کمتریرانشــانمیدادوقابلیتجذبســرمایهرا
نداشت؛درحالیکهبعدازورودبخشخصوصی
عمالهزینهتمامشدهبهصورتهزینهنهاییخود

رانشانمیدهد.

ا لیــدر تو زیها یــنخصوصیســا ا
دربرمیگیردوتوزیعوانتقالهمچناندرانحصار

دولتقراردارد.علتاینامرچیست؟
مطابــققانــوناصــل۴۴انتقــالقابلیــت 
خصوصیشــدننداردوتوزیعنیزهمچــونانتقال
فعالبــهصورتانحصــارطبیعیاســت.البتهاینها
کــهدر میتواننــدخصوصــیشــوند،همانطــور
بســیاریازنقاطدنیاخصوصیاســت.امانسبت
بهبخشتولیدارزشافزودهچندانیندارند.یعنی
درتولیدامکانرقابتفراهماســت،امــادرانتقال
وتوزیــعاینامکانفراهمنیســتوجــزدرمواردی
ارزشافزودهآنچنانیندارد.درکشوریمثلایران
گــرانحصــارطبیعــیدراختیــاربخــشخصوصــی ا
باشــد،آســیبآنبیشــترازانحصارطبیعــیدولتی

بهنظرمیرسد.
گربخواهندانتقــالوتولیدراخصوصیکنند ا
یــابهدســتشــهرداریمــیرودیــاســایرنهادهای
عمومــی.بنابرایــن،دررقابــتارزشافــزودهندارد
گفتــهشــدبــاتوجــهبــهفضــای کــه وهمانطــور
کســبوکاردرایــرانوتوانایــیدولــتبــرنظــارت
شــفاف،انحصــاردربخــشخصوصــیبدتــراز

انحصاربخشدولتیاست.

االنحــدود65درصــدازنیروگاههــای
مــاخصوصــیهســتندوتوانایــیایــننیروگاههــا
نســبتبهنیروگاههــایدولتــیبیشــتراســت،اما
بهنظرمیرســدهنوزهــمتواناییجذبســرمایه
درآنهــاایجــادنشــدهوبامشــکلســرمایهمواجه

هستند.
بلــه،درســتاســت.دلیلایــنامرهمان 
مشــکلیاســتکهدرسیاســتهای۱۰ســالاخیر
وزارتنیــرووجــودداشــت،یعنــیبهجــایتالش
بــرایشــفافیتقیمــت،ازاهــرمهایــیاســتفاده
شــدکــهشــفافیتقیمــتراازبیــنبــرد.بنابراین،
قیمتهایبــازاروبورسرابهگونــهایمورداعمال
نفــوذومدیریتقراردادندکهپایینترنشــانداده
شــودودرایــنراهازتمــاماهرمهااســتفادهکردند.
فلســفهخودشــانایــنبــودکــهبــهدلیــلکمبــود
منابــعبــاایــناهرمهــافشــارمیآوریــمکــههزینــه
کمتــریبهصنعــتبــرقتحمیــلشــود.درنتیجه،
بــهتولیدکننــدگانفشــارواردآمــدوســرمایهگذاری

جذابیتخودراازدستداد.

درحــالحاضــردراقتصــادبــرقبــادو
قیمــتروبــهروهســتیم؛نخســتقیمتیاســت
کــهتولیدکننــدهبهواســطهآنبــرقرابــهدولــت
میفروشدودیگرینیزقیمتیکهدولتبهواسطه
آنبرقرابهمصرفکنندهمیفروشد.فکرمیکنید
مشکلقیمتگذاریدرکدامســواستوراهکار

برایخروجازاینوضعیتچیست؟
درهــردوطــرفاینمشــکلوجــوددارد. 
قیمتگــذاریدرســطحمصرفکننــدهاصــالح
نشــدووفشــارحاصلــهبــهســمتطــرفاول،
یعنــیتولیدکننده،منتقلشــد.از۱۰ســالقبلباید
اصالحاتــیشــروعمیشــدوآزادســازیصــورت
میگرفت،امابهنظرمیرســدکهوزارتنیــرودرامر

آزادسازیکوتاهیکرد.
گــراز۱۰ســالقبــلبهتدریــجآزادســازیآغــاز ا
میشــدوتوســعهمییافــتبــرایبخــشبزرگــی
ازمصــرفنرخــیوجــودنداشــتوآندســتهاز
مصرفکننــدگانخودشــانمیرفتنــدوبــرقرا
میخریدنــد.البتــهآزادســازیبــرایشــرایطایــران
لزومــابهمعنیتســهیلدرجذبســرمایهنیســت.
درفضــایکســبوکارایــرانبــرایجــذبفعــال
میباشــد. کارســاز قراردادهــایبلندمــدت

گراز10سالقبلبهتدریجآزادسازیآغازمیشدوتوسعهمییافتبرایبخشبزرگی ا
ازمصرفنرخیوجودنداشتوآندستهازمصرفکنندگانخودشانمیرفتندوبرقرا
میخریدند.البتهآزادسازیبرایشرایطایرانلزومابهمعنیتسهیلدرجذبسرمایهنیست
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برنــدهمناقصــهمپنااســتوبــههرکســینیــروگاهرا
ارزانتردادبرندهمیشود.

همیــنروشمناقصهوعــدموجودنرخ
مشکلایجادنمیکند؟

خیــر،زیرانرخنیــزازطریــقمناقصهتعیین 
میشــود.یعنــیوزارتنیــرومناقصــهمیگــذاردو
شرکتمادرتخصصیاعالممیکندکهمیخواهد
ازفالننقطهبــرقبگیــردوازهرکهقیمــتارزانتری
دادبــرقمیخــرد.دردنیــاروشمناقصــهامــری
متعــارفومنطقیاســت،بهشــرطیکهانحصاری
نباشدودسترسیبهبازارسرمایهوتکنولوژیوجود
داشتهباشــد.اینحقدولتاســتکهازهرکسی
کهبــرقراارزانترمیفروشــدخریــداریکند.منتهی
کمبرایــنروشدرایرانآنطورنیســت شــرایطحا

کماست. کهدرسایرکشورهایدنیاحا

بــاوجــودخصوصیســازیصنعــت
برقبهنظــرمیرســدکههمچنــانقــدرتدولت
پابرجااســتوحتیگاهیبرخیازتولیدکنندگان
نیــروگاهداریاظهــارپشــیمانیمیکننــد.چــرا از

وضعیتبهاینجاختمشد؟
ازیــکتاریخــیبــهبعــدسیاســتوزارت 
نیــروتغییرکــردوتصمیــمگرفــتبــرقراارزانبخرد
گرخودشنیــروگاهبزندقیمتتمامشــدهارزانتر یاا
میشــود.آنهــابــرایخودشــانعدلــههــمدارندو

بههرحــال،هرچــهزودتــرآزادســازیشــروعشــود
صنعتبرقخسارتکمتریمتحملمیشود.

نقطــهشــروعایــنامــرازکجــامیتوانــد
باشد؟

ایــنامــربــرایهــرکشــوریفــرقمیکنــد. 
مثالبرخیکشــورهابــاالی۱۰۰مگاواتاســت،اما
برایایرانمیتوانازمگاواتکمتریشــروعکرد.
یعنیبرایمصرفکنندگانباالترازمثال۱۰مگاوات
)پیکمصرف(تعرفهبرقیوجودنداشــتهباشــد،
آنهابایدبرقخودراازبازاربخرند،درغیراینصورت
مؤلفهتولیددرنرخآنهابرابرمتوسطنرخبازارخواهد
بــود.البتــهبــازاریکــهســقفقیمــتآننیــزبایــد

اصالحشود.

مــوردبــورساســت؛ مســئلهدیگــردر
همــوارهانتقــادیمطــرحاســتمبنیبراینکــهدر
بورسبرققیمتواقعینیســتوپاییناســت.

دلیلاینامرراچهمیدانید؟
تأخیــروزارتنیــرودرپرداخــتبــازار 
عمدهفروشــیعامــلتعیینکننــدهنــرخدربــورس
گــردربازارعمدهفروشــی برقاســت.یعنیاینکــها
پــولتولیدکننــدهراظــرفیــکمــاهبپردازنــدویــا
ظرفیکسال،تأثیراتمتفاوتیبربورسخواهد
گراینپرداختیکسالطولبکشد، گذاشت.ا
تولیدکننــدهحاضــربهاســکنتوفــروشدربورس
خواهــدشــد.بنابرایــن،وزارتنیــروبــاتأخیــردر
پرداخــتبــهبــازارعمدهفروشــیقیمتبــورسرا

کنترلمیکند.

اخیرابحثهاییدربــارهخریدتضمینی
بــرقوبنــدتمــاده48مطــرحشــدهاســت.در
قراردادهایدوجانبهمشــکلبهوجــودآمدهوبه
بورسنیزاشــارهشــد.وضعیتخریــدتضمینیبا

وجودبندتماده48چگونهخواهدشد؟
مطابــقایــنبندبایــدمناقصهبرگزارشــود 
ورقمبرنــدهاینمناقصهقیمتمبناخواهدشــد.
البتهبایدآییننامهومصوبهوزارتنیرومنتشرشود
گرمصوبهوازرت تابتواناظهارنظردقیقتریکرد.ا
نیروبرایتعیینســقفبازاریکمصوبهمناسبو
معقولباشدشایدجذابیتیدرصنعتبرقایجاد
کنــد،درغیراینصــورتودرفضــایفعلــیکســی
نمیآیددرمناقصهشــرکتکنــد،علیالخصوص
کهانحصــاراتزیادیدرصنعتبرقوجــوددارد.
همیناالنبرایاحداثنیروگاه،عمالانحصارمپنا
کتورتعیینکننده وجودداردوبنابراین،مهمترینفا

تأخیروزارتنیرودرپرداخت
بازارعمدهفروشیعامل

تعیینکنندهنرخدربورسبرق
گردربازار است.یعنیاینکها
عمدهفروشیپولتولیدکننده

راظرفیکماهبپردازندو
یاظرفیکسال،تأثیرات
متفاوتیبربورسخواهد

گراینپرداختیک گذاشت.ا
سالطولبکشد،تولیدکننده
حاضربهاسکنتوفروشدر

بورسخواهدشد

میگوینــدکســیکــهســرمایهگذاریمیکنــدســود
میخواهــدومــنبهعنــوانوزارتنیــروســودی
نمیخواهمواینگونــهکارراارزانتــرانجاممیدهم.
بنابراین،ازیــکتاریخیسیاســتوزارتخانهعدم
ســرمایهگذاریبخشخصوصیشــدوازحدود۱۰
کمشد.البتهبعیداست سالقبلاینسیاستحا
موفقشــود،چوندوبارهدرتأمینمنابعبامشکل

مواجهوکمبودبرقپدیدارخواهدشد.

بهخاموشــیاشــارهکردید؛بهنظرشــما،
پیکامسالچگونهاست؟

پارســالشبکهمشکلداشــتواستنباط 
منایناستکهامسالبتوانندمثلپارسالپیک
راردکننــد.البتهمنازمــوارددقیقهمچوندرجه

حرارتواورهالهااطالعیندارم.

درزمینــهارز؛نیروگاههــابــرایتأمیــناین
مهمچهکارمیکنند؟

مطابقمقرراتبایدارزنیماییتخصیص 
یابدوارزآزادبهصورتدالرنقدیاست.منتها،در
ارزنیماییصادرکنندهبایدبتواندارزرابهواردکننده
بدهدودرصدیهزینهنیزبراینقلوانتقالخواهد
داشــت.البتــهبخشــیازقطعاتداخلیهســتند
کثر ویــکمزیــتنیروگاههــایمپناایناســتکــها

قطعاتیدکیآنهاداخلیاست.

بــوطبــه نیروگاههــامر چنــددرصــداز
مپناست؟

ارقــامدقیقــینــدارم.بهنظــرمیرســدکه 
گذاری بیشاز۵۰درصــدازنیروگاههاییکهطیوا
دادهشدمربوطبهمپنااستوالبتهنیروگاههایغیر

مپناهموجوددارد،اماغالباساختمپناهستند.

بــاتوجهبــهآنچهگفتهشــد،چشــمانداز
بخــشخصوصــیراچگونــه صنعــتبــرقدر

میبینید؟
تصویــرکوتاهمدتومیانمــدتچندان 
مطلوبنیســت،چونکشــوربایکسریمسائل
اقتصادیمواجهاستودرصنعتبرقاینموارد

مضاعفاست.
یعنیعالوهبراینمسائل،مشکالتداخلی
صنعتبرقنیزوجودداردوحداقلدرمیانمدت
تصویرچندانمطلوبنیســت.البتهاینصنعت
باهمــتوکاراعضــایآنادامــهپیدامیکنــد،اما
بهنســبتبخشهاییچونپتروشــیمیومعدن،

اقبالکمتریبرایسرمایهگذاریخواهدداشت
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نگاهی بــــه تجــــربه 
ســــــه کــــــشـــــور در 

نظام قیمت گذاری برق
تفــاوتقیمتگــذاریبیــنمشــترکانپرمصــرفوکممصــرفیکیاز
کتورهایمهمافزایشقیمتبرقاستکهمکررادرکشورهایپیشرفته فا
تجربهشــدهاســت.بهخصوصزمانیکهبحرانبرقوجودداشــتهباشد
یااینکهقیمتهــایبرقدرآنکشــورهاواقعینبودهویارانهایباشــد.در

اینجابهسهنمونهاشارهمیشود:

الف(آمریکا

بررســیهانشــانمیدهددرایالتکالیفرنیاوهمزمانبابحرانبرقو
انرژی،شــرکتSCEبامجوزرگوالتــورانرژیآمریکاتصمیمبــهافزایشبرق
مشترکانخودگرفت.طیسهمرتبهافزایشقیمتبینسالهای۲۰۰۰تا
۲۰۰6میالدی،مشــترکانپرمصرفباافزایشقیمتهایبســیاربیشتری

نسبتبهمشترکانکممصرفمواجهشدند.
کــهســال۲۰۰۱میــالدیبهــایبــرقمشــترکانکممصــرف بهطــوری
ثابت،ســال۲۰۰۲میالدیتنها۱۷درصدوســال۲۰۰6میــالدیحدود۳
درصدبهتعرفههایبرقاینمشــترکانافزودهشد.افزایشبرقمشترکان
پرمصرفطیهمینســالهابــهترتیببرابــربــا۷۹،۴۹و۸۳درصدبود.
واضحاســتکــهسیاســتافزایشقیمــتبــرقدرکالیفرنیاکامــالمبنیبر
حمایتازمشــترکانکممصرفوفشــاربیشتربرمشــترکانپرمصرفبوده
اســت.ایــنسیاســتهوشــمندانهعالوهبــردرآمدزایی،منجربــهکاهش
۱۲درصــدیتــوانمصرفــیطــیســال۲۰۰۱هــمشــدهاســت.امروزنیزدر
ســال۲۰۱۹سیاســتگذاریبرقدرجهتحمایتازمشترکانکممصرف

است.

ب(مکزیک

کشــورمکزیکســال۲۰۰۲تصمیمگرفتکهیارانهبرقخودراهدفمندو
بهایبرقرابرایبرخیمشترکانواقعیکند.درهمینراستا،مشترکانبهسه
گروهکممصرف)۷٥درصدازجامعه(،مصرفمتعارف)۲۰درصدازجامعه(
وپرمصرف)۵درصدازجامعه(تقسیمشدند.پسازاینتقسیمبندیبهای
برقمشترکانکممصرفثابتوتعرفهبرقمشترکانبامصارفمتعارفنیزبه
صورتخطیافزایشیافت.امابیشــترینفشــاربهمشــترکانپرمصرفوارد
شــد،بهطوریکهبهایبــرقبرایایــنگروهبهطــورکاملواقعیشــد.تعیین
الگویبــرقدرمکزیکبرایهمهاقلیمهــاصورتگرفــتودرهراقلیمبهای
برقپنجدرصدازمشترکانپرمصرفواقعیشد.اینشیوهقیمتگذاریبرق
عالوهبردرآمدزایی،منجربهکاهشمصرفبرقدرمکزیکشد،بهطوریکه

درصدمشترکانخارجازالگوازپنجبهدوکاهشیافت.

ج(آفریقایجنوبی

سال۲۰۰۹میالدی،شرکتهایتولیدبرقدرآفریقایجنوبیباخسارات
مالیفراوانیروبهروشــدندوقادربهادامهتأمینبرقدراینکشــورنبودند.به
همیندلیلرگوالتورانرژیاینکشــورتصمیمگرفتتاقیمتهایبرقرابرای
ســهســالمتوالیافزایشدهد.درآفریقــایجنوبیهمماننددیگرکشــورها،
افزایــشقیمتبــرقباتمرکــزبرمشــترکانپرمصــرفصورتگرفت.متوســط
افزایشقیمتتعرفهمشــترکانکممصرفدرحــدود۵.۳درصــد،اماتعرفه
پلههایآخرتا۳۵درصدهمافزایشیافت.اینشــیوهافزایشقیمتسبب
شدتامصرفبخشخانگیآفریقایجنوبیسال۲۰۱۴نسبتبهچهارسال

قبلش۱۵درصدکاهشیابد

آمریکا، مکزیک و آفریقای جنوبی چه می کنند؟
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خـامـــــــــــــوشـی 
صنعتبــرقنهتنهایکصنعتزیرســاختیواســتراتژیکبلکــهیکیاز
بنیانهــایاصلــیتوســعهپایــدارمحســوبمیشــود.اینصنعــتکهطی
چهاردههاخیرباســرعتیچشــمگیرتوســعهیافتوتوانســتدرحوزههای
گرفتاربحرانهایمتعددی مختلفتامرزخودکفاییپیشرود،اینروزها
اســتکهمهمترینآنهاکمبودنقدینگیوحرکتبهسمتافزایشاحتمال
گرچــهکمبــودذخیره خاموشــیطــیســالجــاریوســالهایآتیاســت.ا
تولیــدبــهزبــانآمــارطــیســالهایگذشــتهدرآمــارصنعــتبرقبخشــیرا
بــهخــودتخصیــصدادهاســت،امــابهنظــرمیآیــدرونــدروبهکاهــشاین
ذخیرههیچــگاهبهعنوانیکموضوعجدیمدنظرسیاســتگذاراینحوزه
قــرارنگرفته.تــااینکهخاموشــیســال۹۷ایــنخطــررابهطــورجدیتریبه
مجموعهصنعتبرقاعالمکرد.یکیازشــاخصهایاندازهگیریاحتمال
کــهازنســبت خاموشــی»شــاخصذخیــرهتولیــد«اســت.ایــنشــاخص

  خدیجه رحمتی 
عضو کمیسیون مالی و اقتصادی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

گــردانوغیرگردانبــهکلقدرتقابلتأمیــندرزمان مجمــوعذخیرههای
پیکبهدستمیآید،نشاندهندهمیزانظرفیتتولیدآمادهایاستکه
گهانیباربــهکارمیآیدوبه جهتاســتفادهدرمواقعاضطراریوتغییراتنا
کثرنیازمصرف همراهشاخصضریبذخیرهتولیدکهازرابطه))۱۰۰*)حدا
کثرنیازمصرف((قابلمحاســبهاســت ظرفیــتعملیکلنیروگاهها(/حدا
میتوانــددرمحاســبهمیــزانفاصلــهشــبکهبــرقبــاوضعیــتمطلــوببــه
ماکمــککند.براســاسآمارمنتشرشــدهازســویشــرکتتوانیــر،وضعیت
مطلــوبضریــبذخیــرهتولیــدکشــور۲6درصداســتکهنظــربــهآنچهدر
نمودارذیلنیزمشــاهدهمیشود،اینمقدارطیســالهایاخیرباکاهش
چشــمگیریمواجــهبــودهوازمقدارمطلــوبخودبهشــدتفاصلــهگرفته
اســت.یکــیازدالیــلآنمتناســبنبودنتوســعهصنعــتبارشــدمصرف

استوادامهآنپیامدیجزخاموشیهایشبکهنخواهدداشت.

پیامد قیمـت گذاری نـــــــــــــــــــــــــامـــنـــــاســــــب بــــــرق
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خـامـــــــــــــوشـی 

بهطورخالصهمیتوانازتلفاتباالوبهرهوریپاییندربخشهایتولید،انتقالوتوزیع،تداوم
کسریبودجهوانباشتبدهیوزارتنیروبهعنوانمهمترینچالشهایامروزصنعتبرقیادکرد.اما
کارآمد بانگاهیعمیقترمیتواندریافتکهاینچالشهادرنهایتریشهایدرساختارنامناسبونا
اقتصادبرقکشورداردودراینمیانکمبودنقدینگیحرفاولرامیزند

چراصنعتبرقنتوانستمتناسببارشدمصرفبرقرشدکند؟

بهطورخالصهمیتــوانازتلفاتباالوبهــرهوریپاییندربخشهای
تولیــد،انتقــالوتوزیــع،تداومکســریبودجهوانباشــتبدهــیوزارتنیرو
بهعنــوانمهمتریــنچالشهــایامــروزصنعتبــرقیادکــرد.امابــانگاهی
عمیقترمیتــواندریافتکهایــنچالشهادرنهایتریشــهایدرســاختار
کارآمداقتصادبرقکشورداردودراینمیانکمبودنقدینگی نامناســبونا

حرفاولرامیزند.

اینکسریازچهزمانآغازوچراتبدیلبهبحراناینصنعتشد؟

نقدینگــیازدومتغیــردرآمــدوهزینهمتأثرمیشــودکهبرایریشــهیابی
کســرینقدینگــیصنعــتمیبایســتبــهایــندوعاملرجــوعکــرد.منابع

پیامد قیمـت گذاری نـــــــــــــــــــــــــامـــنـــــاســــــب بــــــرق
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اطالعاتبرگرفتهازآمارمنتشرشدهتوسطتوانیراستکهباتوجهبهعدمدسترسیبهنحوه
محاسباتقیمتتمامشده،علتکاهشآنطیسال۹۴قابلبررسینیست.

ورودیایــنصنعــتازســهبخــشفــروشبــرقدرداخــلوبــهتعرفههای
مختلف،فروشانشــعابوصادراتبرقتشــکیلشــدهاســتکهباتوجه
بهاینکهبخشعمدهمنابعورودیســاالنهازفروشبرقبهمشترکانتأمین

میشودبهبررسیاینبخشطیسالهایاخیرمیپردازیم.
گــرچــهازیــکطــرفرشــدتعرفههایفــروشبــرقبــهمشــترکانطی ا
ســالهایاخیــرهمــراهبارشــدمصــرفبــرق)۵درصــدنرخرشــدســاالنه(
منجربــهافزایشمنابــعدرآمدیشــدهاســتوسیاســتگذاردرصنعتبرق
برایکاهشبخشــیازقیمتتمامشدهبرقخودســعیکردتاقیمتهای
خریدبــرقازبازاررقابتیراثابــتنگهدارد،اماهمــوارهاختالفمعنیداری
بینتعرفــهفــروشوقیمتتمامشــدهبــرقوجــودداردکهایــناختالفرا
میتوانبهعدمرشــدمتناســبتعرفههاباقیمتتمامشــدهبرقدانســت
کــهبــاادامــهاینرویــهبــهعلــتتــورم)بهعنــوانعامــلتعیینکننــدههزینه
تمامشــدهبــرقتولیدی(هرســالبیشــترشــدهودرنهایــتمنجربــهکمبود

نقدینگیدراینصنعتشدهاست.

نقشکمبودنقدینگیدرافزایشاحتمالخاموشی

کشــور،حرکــتبــهســوی بــااجراییشــدناصــل۴۴قانــوناساســی
خصوصیســازیدربرنامــهچهــارمتوســعهاقتصــادیآغازشــدوســال۹۲با
گذاریبخشیازنیروگاههایدولتیبهبخشخصوصیبهاوجخودرسید. وا
ازسویدیگر،بخشخصوصیبهعنوانسرمایهگذاردربخشتولیدبرقوارد
عرصهتولیدشدوتأمینبخشیازظرفیتموردنیازشبکهرابرعهدهگرفت.
صنعــتبرقکــهبهعلــلمختلــفازجملــهعلتذکــرشــدهدرباالبــاکمبود
نقدینگیمواجهشــدهاســت،برایجلوگیریازحادشــدنکســرینقدینگی
بهبرخیازمــواردپیشگیرندهچــونمعوقکردنپرداختبهســرمایهگذاران
ازیکســووثابتنگهداشــتنقیمتهایبازاررقابتی)سرکوبکردنبخشی
کــرد.درحالیکــهافزایــش ازقیمــتتمامشــدهبــرق(ازســویدیگــراقــدام
هزینههایسرمایهگذاریبهعلتافزایشنرختســعیرارزوتورمخودعواملی
بودنــدکهجذابیتســرمایهگذاریدراینبخشراکمکــردهبودند،تأخیردر

پرداخــتدرآمدهــاوعدمافزایــشدرآمدهانیــزموجــبازبینرفتنجذابیت
ســرمایهگذاریدراینبخششــدوســرمایهگذارخصوصــیراازایجادظرفیت
نیروگاهیمنصرفکرد.تمامایناتفاقاتدرزمانــیرخدادهکهدولتقادربه
سرمایهگذاریدراینحوزهنیستوکشوربرایبرطرفکردننیازمصرفجدید

وجلوگیریازخاموشینیازمندایجادظرفیتهایجدیداست.

نتیجهگیری

قبلازفروپاشــیشــوروی،یکاقتصادداناهلاتریشمقالهاینوشت
گر کــهقیمتهایگانهمنبــعاطالعــاتاقتصادیاند.ا ودرآناســتداللکرد
مالکیتخصوصــیوخریدوفروشباقیمتبازارآزادوجودنداشــتهباشــد،
هیچدولتقدرتمنــدوخیرخواهینمیتواندازکمبودهــاوامکاناتاقتصاد
مطلعشــودوهیچشــوراییازاســاتیدعلماقتصادنمیتوانندتعیینکنندکه
کهدرچنیننظامی مقرونبهصرفهتریــنتصمیماتاقتصادیکدامنــد.چرا
تصمیمــاتضرورتــاغلــطخواهنــدبــودوتصمیمــاتاشــتباهامکانــاترابه
هــدرخواهنددادواقتصاددیــریازودروبهانحطاطخواهدرفتوفروپاشــی
کنونکه نظامسوسیالیســتدرشــورویمهرتأییــدیبرایــنواقعیتبــود.ا
ســالهاازایــنتجربهگذشــتهاســت،بهنظــرمیرســدعملکردصنعــتبرق
درقیمتگــذاریایــنکاالباعثتکــراراینتجربهشــدهاســت.صنعتبرق
باقیمتگذارینادرســتنســبتبــهقیمتتمامشــدهآنموجباتکســری
نقدینگــیرافراهــمآوردوبــااتخــاذسیاســتهایمحدودکــردننقدینگــی
پرداختیبــهتولیدکنندگانوکنترلقیمــتفروشبرقدربازارعمدهفروشــی
برقموجبــاتتوجیهپذیرنبــودنســرمایهگذاریدرایــنحــوزهرافراهمکرد.
چنانچــهصنعتبرقبخواهدسیاســتگذاریخــوددراینحــوزهراباهمین
رونــدادامــهدهدنهتنهــاســرمایهگذاریجدیدیازســویبخــشخصوصی
جذبنخواهدشدبلکهسرمایهگذاریهایصورتگرفتهتوسطاینبخش
رانیزبهعلتعدمامکانادامهفعالیتبهســببضرردهیازدستخواهد

دادوهرروزبهسمتخاموشیهایبیشترحرکتخواهدکرد

چنانچهصنعتبرقبخواهدسیاستگذاریخوددراینحوزه
راباهمینروندادامهدهدنهتنهاسرمایهگذاریجدیدیازسوی

بخشخصوصیجذبنخواهدشدبلکهسرمایهگذاریهای
صورتگرفتهتوسطاینبخشرانیزبهعلتعدمامکانادامه

فعالیتبهسببضرردهیازدستخواهدداد
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هواهنوزخنکبود.اصالمگرمیشــوددراردیبهشتماهبهشمال
ایــرانرفتودلپذیــرِیاقلیمراحسنکــردوالبتهدراینمیــاننیمهبهاِر
نوشــهرحــالوهوایــیدیگرگــوندارد.مقصــدامانیــروگاهســیکلترکیبی
کیلومتــرازپایتخــت گــواِهنقشــهوراه،۲۰6 کــهبــه کاســپینبــود،جایــی
فاصلــهدارد.ایــننیــروگاهدرشهرســتاننوشــهرواقــعاســت،درابتدای
کمربنــدِیمنتهــیبــهچالــوسودرجادهایموســومبــهجــادهمعدندر

استانمازندران.
درابتــدایورودبــهمجموعــهنیروگاه،یکــیازمدیرانشــرکتتولید
برقماهتابکاســپینبهاســتقبالماآمدوبااوبهگفتوگونشســتیم.او
دربــارهایننیــروگاهومشــخصاتکلیآنگفــت:»نیروگاهســیکلترکیبی
کاســپین،یکنیروگاهبلــوکتکمحوره)SingleShaft(بــاظرفیت۴6۰
مگاواتاست.بهبیانبهتر،نیروگاهکاسپیناولیننیروگاهسیکلترکیبی
تکمحورهکالسFدرایراناســتکهشــروععملیاتاجراییپروژهدر
تابستان۱۳۹۵صورتگرفتکهواحدگازیآنباقدرت۳۰۷مگاوات

   حمیدرضا   محمدی    

درســاعت۳:۱۲بامــداد۳۱تیــر۱۳۹۷بهشــبکهسراســریمتصلشــدو
چهارشنبه۲۴مردادهمانسالنیزباحضور»رضااردکانیان«،وزیرنیرو،
بهبهرهبرداریرســیدوبرنامهریزیشدهاستتاواحدبخارآنهمتاقبل
ازتابســتانســالآیندهبهمــدارآید.ســرمایهپذیرایــنپروژهشــرکتمادر
تخصصیتولیدنیرویبرقحرارتیاســتوظرفیــتوانرژیتولیدیرادر
چارچوبقراردادتبدیلانــرژیECAبرایمدتمعینخریداریمیکند
وبعــدازدورهخریــدتضمینــی،بــرقنیــروگاهازطریــقدیگــرمکانیزمهــای

فروشبرقبهشبکهعرضهخواهدشد.«
کــهدربارهنیــروگاهکاســپینمنتشــرشــده،اهدافســاخت آنگونــه
ایــننیروگاهتأمینمطمئنومســتمربــرق،بهویژهدرمنطقهغرباســتان
مازندران،وهمچنیناصالحوتثبیتولتاژوتقویتشــبکهغرباستان
مازنــدراناســت.والبتهحضــورعواملایرانــیدرپروژه)پیمانــکاراصلی
ساختنیروگاه،مشــاورومدیریتپروژه(،بهینهسازینیرویانسانیدر
زمــانبهرهبــرداریکاملنیــروگاه)۳۵نفربــرای۴6۰مگاوات(،اســتفاده

آنگونهکهدربارهنیروگاهکاسپینمنتشرشده،اهدافساختایننیروگاه
تأمینمطمئنومستمربرق،بهویژهدرمنطقهغرباستانمازندران،وهمچنین
اصالحوتثبیتولتاژوتقویتشبکهغرباستانمازندراناست
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اززمینیدرحدودیکســومنیروگاههایباظرفیتمشــابه)کمتــراز۸هکتار
بــرای۴6۰مــگاوات(،اســتفادهازتکنولــوژیروزدنیــادرتولیــدتوربینهــای
گازیبــاراندمانبــاالی۵۹درصدکهســببکاهشقابــلمالحظهمصرف
ســوختدرمقایســهبــانیروگاههــایمشــابه)۱۰۰میلیــونمترمکعــبدر
ســال(شــدهاســت،کاهشقابلتوجــهمصــرفآبدربخشبخــارنیروگاه
Zeroحدود۳۰درصدنیروگاههایمشــابه(بااســتفادهازسیســتمطراحی(
کثریآبهــایدورریز Leakageوسیستمکریســتاالیزرجهــتبازیابــیحدا
نیــروگاه،عــدمقطعحتــییکدرخــتدراحــداثشــبکههایانتقــالگازو
انتقــالبــرق،اســتفادهازسیســتمEDIدرتصفیهخانهنیروگاهبــدونمصرف
گازهــای ســودواســید،اســتفادهازمشــعلهایDLNوپایینبــودنســطح

آالیندهدردودخروجیازجملهویژگیهایایننیروگاهاست.
کــرد:»ایــننیــروگاه،ازیــکتوربیــنگازبــهظرفیت اودرادامــهتصریــح
۳۰۷.۱مگاواتویکتوربینبخاربهظرفیت۱۵۰مگاواتتشکیلشدهکه
بابهمدارآمدنبخشبخارظرفیتنامیآندرشــرایطایزو،باســوختگاز،
به۴۵۷مگاواتخواهدرســید.همچنینمتوســطانرژیتولیدیســاالنهدر
شــرایطســاختگاهچیــزیدرحــدود۳6۰۰گیگاواتســاعتاســت.دراین
وضعیت،راندمانواحدگازیدرشــرایطساختگاهوباسوختگاز۳۹.۳6
درصــدودرســیکلترکیبــیبیــشاز۵۸درصــداســت.قابلیــتدسترســی
متوسطنیروگاهدربازه۲۰سالهنیز۹6درصداست.گفتنیاستنوعتوربین
گازیکالسFآنوبخاربهترتیبAV۹۴.۳AوSS۱۵MTوساختشرکت
گازاســت.ضمنــابهرهبــردارایــن آنســالدوانرژیــاایتالیــاوســوختاصلــیآن
نیروگاهشــرکتایتالیایــِیآنســالدو)AnsaldoEnergia(میباشــدکهخود
ســازندهتجهیــزاتاصلــینیــروگاهاســتودرنتیجهبایدایــننیــروگاهرایکی
ازمهمتریــننتایــجواقعــیبرجــامدرصنعــتبــرقونیروگاهیایرانبهشــمار

آورد.«
شایدبدنباشــداشارهشودکه»آنســالدوانرژیا«شــرکتیایتالیاییاست
کهزمینهکاریاشســاختتجهیزاتنیروگاههایفســیلی،تحقیقوتوسعه
واحداثنیروگاهدرسراسرجهاناســت.مقرآندرشهرجنوااستودراین

عرصهسابقهای۱66سالهدارد.
اودرادامــهخاطرنشــانســاخت:»نیروگاهســیکلترکیبیکاســپینیک
تفاوتاصلیباســایرنیروگاههایســیکلترکیبیکشــورداردوآناســتفادهاز
یکبلــوکتکمحورهمتشــکلازیــکتوربیــنگازویکتوربینبخــارویک
ژنراتوراســت.باتوجــهبهاهمیتپوشــشجنگلــیمنطقــهوبهمنظورحفظ
کثریمنابعطبیعی،شــرکتماهتابکاســپینتالشکردتابامهندسی حدا
صحیــحوبهینــهکمتریــنمســاحتجهــتاحــداثنیــروگاهاشــغالشــود.
درنیروگاههــایحرارتــیدیگــربــاظرفیــتمشــابهحداقــل۲۵هکتــارجهت
احــداثنیروگاهدرنظرگرفتهمیشــودکهاحداثنیروگاهکاســپیندرزمینی
بهمســاحتکمتراز۸هکتارگواهاهمیتشــرکتبهحفظمنابعملیکشــور
اســت.ازمــواردمــواردتوجهدیگربــرایاینشــرکتاســتفادهبهینــهازمنابع
وذخایرســوختفســیلیکشــوربهخصــوصســوختگازبودهاســت.این
نیروگاهنخســتیننیروگاهاحداثشدهدرکشورباراندمان۵۸درصداست،
درحالیکهمتوسطراندماندرســایرنیروگاههایکشور۴۹درصداست.در
ایننیروگاه۲۰درصدنسبتبهسایرنیروگاههایسیکلترکیبیصرفهجویی
کــهدیگربه صــورتمیگیــرد.درحالحاضــررویکــردوزارتنیروایناســت
نیروگاههــایزیــر۵۵درصدمجوزاحــداثنمیدهــد.درنیروگاهکاســپینبا
توجهبــهانتخابتوربینبــاآخرینتکنولــوژیروزدنیاســاالنهیکصدمیلیون

متــرمکعبســوختگازصرفهجوییمیشــودکهدرکاهشســطحانتشــار
گازهــایگلخانــهایتأثیــربهســزاییدارد.باوجــودپیشــرفتهبودننیــروگاه،
کــهمیتواند ۵۵درصــدازکارهــابــاصنایــعوتولیــداتداخلــیانجــامشــد
یــکرکــوردباشــد.درایــنپــروژهبرنامهریــزیشــدهاســتتــاطــی۲۰ســال
بهرهبرداریتنهــاچهاردرصددرطولســالواحدجهتانجــامتعمیراتبا
برنامــهازمدارخارجشــودوضریــبآمادگینیــروگاهبه۹6درصدمیرســد.
کلیــههزینــهایریالــیوارزی هزینــهاحــداثایــننیــروگاهبــادرنظرگرفتــن
کــهحدود6۵میلیونیوروتوســطشــرکت بیــشاز۲۸۰میلیونیورواســت
ســرمایهگذار،یعنیشــرکتتولیدبرقماهتابکاســپین،وشرکتهلدینگ
ماهتابگســتربهعنوانســهامداراینشــرکتتأمینشدهاســت.امادردر
حالحاضردرفازاولکهبهرهبرداریازواحدگازیاســت،۲۵نفربهرهبردار
کثــرآنهــاازنیروهایجــوانبومــیمنطقهو مشــغولبــهفعالیتهســتندکها
فارغالتحصیالندانشــگاههایمعتبرکشورهستند.اینافرادآموزشهای
الزمراتحتنظارتمدیرانشرکتآنسالدوانرژیا)بهرهبردارنیروگاه(جهت
بهرهبــرداریونگهــداریوتعمیــراتنیــروگاهدیــدهوآزمونهــایمختلفرا
گذراندهاند.درفازدوموشــروعبهرهبرداریتجــاریواحدبخار،اینتعداد
کارشناســان به۳۵نفــرخواهــدرســید.همانگونهکهاشــارهشــدچندتناز
عالیرتبهآنسالدوبهعنوانمدیرسایت،مدیربهرهبرداریومدیرتعمیرات
درنیروگاهمســتقرهســتند.ضمنــاباتوجهبهاحســاسنیازنســبتبهحضور
نیروهایمتخصصدردورههایآموزشیخارجازکشوروآشناییباآخرین
متدهایمنطبقبااســتانداردهایروزدنیاجهتبهروزبودنسیســتمهای
مدیریتینیروگاهازخودســازندهاصلیتجهیزاتنیــروگاهبهعنوانبهرهبردار
نیروگاهاســتفادهشــدهاســتودرنتیجــه،مابــانیروگاهیمواجههســتیمکه

کامالبهروزاست.«
درنیروگاهمطرحشــدکهآیاتولیــدبرقدرایننیروگاهتحتتأثیرشــرایط
گــرمتابســتانقــرارمیگیــردیــاخیــر،یکــیازمدیــرانپاســخداد: شــرجیو
»عوامــلموقــرومهــمدرتعییــنبــارتولیــدیایــننــوعنیروگاههادما،فشــار
کــهدرتولید نســبیهــواورطوبــتاســتوهمــهاینهــاپارامترهاییهســتند

نیروگاهتأثیرگذارخواهندبود.«
میــزانآالیندگــیزیســتمحیطیموضــوعبعــدیمــوردبحــثبودکــه
مدیــراندربــارهآنچنیــنگفتنــد:»نیــروگاهســیکلترکیبــیکاســپینبهواقع
کــهدربحــثآلودگی بهلحــاظزیســتمحیطییکنیروگاهســبزاســت.چرا
هوا،درایننیــروگاهباتوجهبهاینکهازنوعبلوکســیکلترکیبــیباتکنولوژی
روزاروپااســت،ســطحانتشــارآالیندههــابســیارکموزیرحداســتانداردهای
کنیــز،آبمصرفیبرای اروپــاوایرانقــراردارد.دربحثآلودگــیآبوخا
)Crystallizer(کریســتاالیزر ســیکلدرایــننیــروگاهبــااســتفادهازسیســتم
بهطــورکاملتصفیهشــدهوبــهچرخهنیــروگاهبرمیگــرددوحتیقطــرهایاز
کوســفرهزیرزمینــیآبنخواهــدشــد.«گفتنیاســت آنآلودگــیواردخــا
کــردهو کامــلاخــذ کاســپینمجوزهــایزیســتمحیطیرابهطــور نیــروگاه
هــمپروانهاحــداثوهــمپروانــهبهرهبــرداریدارد.البتــهبرایاخــذپروانه
کــهاینجا بهرهبــرداریبایــدحتمــًامجــوززیســتمحیطیدراختیــارداشــت
همــهرادارد.همچنیــنطبقاســتاندارد،بخــشزیادیازمســاحتنیروگاه
اختصاصبــهفضایســبزدارد.درادامهیکیازمســئوالننیروگاهکاســپین
کشــوروبهویــژهنیروگاههــایبخــشخصوصــیرا وضعیــتنیروگاههــای
گفــت:»در بهلحــاظراندمــانوکمکبــهصنعتبرقکشــورتشــریحکردو
بحثفروشانرژی،صرفنظرازظرفیتجزئیفــروشبرقدربورسانرژی
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وقراردادهــایدوجانبــه،کلظرفیــتتولیــدییــکنیــروگاهتوســطدولت
گــرنیروگاهــیبههردلیــلنتوانــدتولیــدشرادراختیار خریداریمیشــودوا
دولتقراردهدوبفروشــد،بالطبعبامشکلکســردرآمدمواجهخواهدشد
وایــنمســئلهدربخــشخصوصینمودبیشــتریپیــدامیکند،زیــرابخش
خصوصــیمجبوراســتازمحلدرآمــدیکــهدارد،هزینهکنــدواینمهم،
طیســالهایاخیرگریبانگیرنیروگاههایبخشخصوصیوتبعاتششده
است،چونمتأسفانهدولتنتوانستهاســتهزینهانرژیخریداریشدهرا
بهموقعپرداختکندوســازوکاریهمبرایوصــولمطالباتوجودندارد.

اینمهمتریندغدغهاست.
عدمافزایشنرخخریدبرقدربازارطیســالهایگذشــتهنیزموضوع
دیگراســت.پــسازاتمــامدورهقراردادهــایخریــدتضمینیکههنــوزغالبا
وامهایدریافتیبهطورکاملپرداختنشــدهاست،سرمایهگذاشتهشده
بازنمیگــرددوســرمایهگذارناچاربــهارائهبــرقدربازاررقابتیوبورساســت
کهازیکســونرخآنتابیشاز۵۰درصدکمترازقیمــتدورهخریدتضمینی
اســتوکفافقیمتتمامشــدهنیروگاهرانمیدهدوازسویدیگر،وصول
مطالباتباتأخیربســیارزیادانجاممیشود.نکتهدیگرآنکهمدیریتشبکه
جرایــممربــوطبــهتأخیــردرپرداخــتراکــهحداقلمحرکــیبــرایپرداخت
بهموقعصورتحســابهایفروشبرقنیروگاههابودهاســت،درقراردادها
کــرده؛بهعبارتــیهیچمبلغیبــهنیروگاههابابــتتأخیردر یکطرفهحذف
پرداختصورتحسابهایفروشبرقازسویدولتپرداختنمیشود؛
کنونموفقبهدریافت حتــینیروگاههایدارایقراردادهایتضمینینیــزتا
اینخسارتنشدهاندواینباعثشــدهبخشخصوصیبهشدتلطمه

بخورد.«
اودرپاســخبهاینســؤالکهآیانیروگاههایبخشخصوصی،باوجود
مصائبومسائلبسیار،دغدغهمندیبیشــتریدارندگفت:»اززمانیکه
خصوصیســازیدرصنعتبرقپدیــدآمده،بــاتوجهبهقوانینــیکهوجود
دارد،واحدهــایخیلــیخوبیاحداثشــده،ولیبــههررویســرمایهگذار
میخواهــدســرمایهایکهصرفکردهاســتبرگــرددوهرگونــهمحدودیت
شــایدتبعاتیمتوجهنیــروگاهدولتینکنــد،ولینیروگاهخصوصیبهشــدت
آســیبمیبیند.مثــالدرزمســتانهمــهنیروگاههاســهمیهســوختدارند،
گــرســهمیهنیــروگاهدولتــیقطعشــودچنــداناهمیتــینــدارد،چون حــاالا
گــرایناتفــاقدرنیروگاه حقــوقکارکنانرادولــتبایدپرداخــتکند.ولیا
گرشبکهبههرترتیبیازبخشخصوصی خصوصیرخدهدعواقبدارد.ا
برقنخردیابانرخپایینبخرد،دغدغهاست.چونبراینیروگاهخصوصی
همیشهقیمتتمامشدهمهماســت،ولینیروگاهدولتیمیتوانددربورس
بــرقراناچیــزبفروشــدوحقوقبدهــد،ولینیــروگاهخصوصیمجبوراســت
بــهنرخیبفروشــدکهصرفــهاقتصادیهمداشــتهباشــد،چونبایــدهزینه
تعمیــراتونگهــداریرالحــاظوراندماننیــروگاهراحفظکنــدواینتفاوت
بســیاربــارزاســت.ایــندرحالــیاســتکــهبعضــیازنیروگاههــایدولتیاز
نظرفنینمیتوانندنیازهایشــبکهراپوشــشدهند.بههمینســببشــاید
الزمباشــدیکنیــروگاهخصوصــیباتوانمنــدیباال،مثــلنیروگاهرودشــورو

کاسپین،نوساناتشبکهراجبرانکند.«
کــرد:»تمــامایــننیروگاههــابــهشــبکهدســیپاچینگملــی ویاضافــه
متصــلهســتند.همــهتولیدکنندههــا،اعــمازدولتــیوخصوصــی،بــرق
تولیدیشــانرادراختیارشــبکهقرارمیدهندومصرفکنندههمبرداشــت
میکند.اینشــبکهملیمرکزکنترلــیداردوآنمرکزکنترلباتوجهبهشــرایط

کنــدیاخارج باریکهدرکشــوروجــودداردازیــکنیــروگاهمیخواهدتولید
ازمدارباشــدویــاحتیتولیــدخودراکاهــشیاافزایــشدهد.امــانمیتوان
گفتهیــچنیروگاهیبــرقمنطقهخاصــیراتأمینمیکند.چــونبهطورکلی
نیــروگاهبــهشــبکهوصــلاســتوشــبکهتصمیــممیگیــرد.البتهمعمــوالدر
شــبکههمیشهنقاطیهســتکهنقاطافتیابحرانیشــبکهباشدونیروگاه

باتواناییباال،مانندنیروگاهکاسپین،بهخوبینقشآفرینخواهدبود.«
کــهدرایــنگفتوگوبــهآنپرداختهشــدانرژیهای آخریــنموضوعی
گــروههولدینگ نــووبهبیاندیگــرتجدیدپذیربود.اوپــسازاینکهخبرداد
ماهتــابطــیســالگذشــتهدرمنطقــهســیاهپوشقزویــننیــروگاهبــادی
احداثکردهودراینزمینهپیشــگامودرعرصهســرمایهگذاریعالقهمند
اســت،خاطرنشــانکرد:»انرژیهــاینوبهمراتبســرمایهگذاریبیشــتری
کــهالبتهدولتهــمبانرخ نســبتبهانرژیهــایحرارتــِیفســیلیمیطلبند
خیلــیخوببــرقتولیــدیراخریــداریمیکنــد.تنوعدرســبدانرژیکشــور
نکتهمثبتیاست.بهتراســتنیروگاههاصرفافسیلیوحرارتینباشند،ولی
درحــالحاضــرظرفیتشــانپاییناســتومتأســفانههمــهجایکشــوراین
پتانســیلطبیعیبالقوهرانداریم.همچنیندانشفنیآنهنوزبومیســازی

نشدهاستوبایدبهآیندهامیدواربود.«
درادامهبازدیدازنیروگاهســیکلترکیبیکاســپین،بــاراهنماییمدیران
گازیودر نیــروگاهازبخشهــایمختلــفاعــمازبخــشدرحــالفعالیــت
حالســاختبخاربازدیدکردیــم.درســالنتوربینهالدوجرثقیلســقفی
قرارداشــتکههریک۲۳۰تــنظرفیتداشــتندوبزرگترینجرثقیلســقفی
کنــونبخشبخــارنیــروگاهبیشاز درنیروگاههــایســیکلترکیبــیبودنــد.تا
6۵درصدپیشــرفتفیزیکیداشــتهاســتکهباوجودتکمیــلواحدگازی
گــزارششــدهوپــساز پیشــرفتفیزیکــیکلنیــروگاهبیــشاز۸۵درصــد
بخــشگازکهســالگذشــتهبهمــدارآمــد،حاالبخــشبخــاردردســتورکار
کولینــگاصلــی، کثــرتجهیــزاتآنبهجــزبخــشسیســتم اســت.تقریبــاا
بهدلیلشــروعمجددتحریمها،خریداریشــدهاســت.درادامهازســایت
کــهدرحــال گفــت:»مــاازابتــدا نیــروگاهبازدیــدشــد.یکــیازمســئوالنآن
احداثنیــروگاهبودیــم،دورتادورنیــروگاهرادیــوارحائلجهتپیشــگیری
ازورودســیلبــادورهمطالعــه۱۰۰ســالهایجــادکردیم.درمســیرخــطانتقال
گــربنابــودازدکلهایمشــبکقدیمِیبزرگ هیــچدرختیراقطــعنکردیم.ا
اســتفادهکنیم،بااینکــههزینهکمتریمتحملمیشــدیم،بهمحیطزیســت
آسیبمیرســاندیموبههمینسببمرجحدانســتیمباصرفهزینهبیشتر
کنیمودراحداثخطانتقالیک ازدکلهایتکپایهتلســکوپیاســتفاده

کیلومتریحتییکدرختهمقطعنکردیم.«
درســتدرهمانروزیکهمابهنیروگاهســیکلترکیبیکاســپینرفتیم،
آنجــابــهدســتوردیســپاچینگملــیدروضعیــتخامــوش)Stop(بــود.
گفتنــد:»درحــالحاضــرنیــروگاهبــه مســئوالننیــروگاهدرایــنخصــوص
درخواستشبکهدیســپاچینگملیخاموشاســتوتولیدبرقندارد.اما
آمادگــی۱۰۰درصدوجــودداردتابــهمحضدرخواســتبرقبهســرعتبه

مدارواردشویم.«
مقاممســئولدرپاســخبهاینکهزمانتعمیراتاساسیکیفرامیرسد
گفت:»دورهزمانیموردنیازبرایایننوعازتعمیراتبیشاز6ســالاست
کهبــرایاولینبــاردرتجربــهایننــوعواحدهــاانجامخواهدشــد.ماشــاید
جوانتریننیروگاهکشــورباشــیموازآغازفعالیتمانیکســالهمنگذشــته

است.«

دربحثفروشانرژی،صرفنظرازظرفیتجزئیفروشبرقدربورسانرژیوقراردادهایدوجانبه،کلظرفیتتولیدی
گرنیروگاهیبههردلیلنتواندتولیدشرادراختیاردولتقراردهدوبفروشد، یکنیروگاهتوسطدولتخریداریمیشودوا
بالطبعبامشکلکسردرآمدمواجهخواهدشدواینمسئلهدربخشخصوصینمودبیشتریپیدامیکند
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   یادداشت گزارش میدانی

۵۰

راهکارهای حل
چالش های اصلی 

صنعت نیروگاهی ایران
  1  لزومتعدیلقیمتفروشبرقدرقراردادهایECAمتناســببا

نرخهایواقعیارزبادرنظرگرفتنهزینههایتأمینوواریزارز.

  2 ســاماندهیقراردادهــایشــرکتمدیریــتشــبکهبــرقایــران
درخصوصبهروزرســانینرخهایفروشبرققبلازقراردادهایECAو

تعدیلآنهابهگونهایکهپاسخگویهزینههایتولیدباشد.

  3  عملیاتــیکــردنفرآینــدپرداخــتخســارتتأخیــرنیروگاههای
.ECAفوقطرفقراردادهای

  4  افــزودنمادهپرداختخســارتتأخیربــهقراردادهایفروش
برقشرکتمدیریتشبکهبرقایران.

  ۵  اقداموزارتنیرودرخصوصبرقراریامکاناســتفادهازاعتبار
ارزشافــزودهشــرکتهایتولیدبــرقکهدرانتهــایزنجیــرهارزشافزوده
هســتند،درپرداخــتمبالــغارزشافــزودهمربــوطبــهگمرکاتکشــوردر

خصوصقطعاتیدکیوارداتی.

  ۶  اعطــایمعافیــتارزشافــزودهبــهشــرکتهایبهرهبــردار
نیروگاهیکهقراردادمستقیمباشرکتهایتولیدکنندهبرقدارند.

  7  اعطایمعافیتهایگمرکیبهقطعاتیدکینیروگاههاجهت
کاهشهزینهتمامشدهتولیدبرقوافزایشپایداریشبکه.

  8  اجــرایطرحهــایهــادیکاهــشمصــرفحاملهــایانــرژی
وآبوانجــامممیــزیهــایدورهایواعطــایمشــوقهایتشــویقی
کــهدرایــنزمینــهاقداماتمؤثــروقابــلتوجهــیانجام بــهنیروگاههایــی

میدهند.

کارمناســبدروزارتنیــروجهــتحمایــتاز   9  ایجــادســازو
اعتبــاراتاســنادینیروگاههاجهتپرداخــتبهپیمانــکارEPCنیروگاهاز
طرفبانکمرکزیوایجادسازوکارایجادسیستمجایگزینازطریقمنابع

ارزیدردسترسوزارتنیرو.

  10  اصالحدورهخریدقراردادهایECAویااصطالحسهمفروش
کمــکبــه بــرقشــرکتهادرنیمــهدومدورهقراردادهــایECAجهــت

بازگشتسرمایهنیروگاهها.

  11  برقــراریامــکانتهاترطلــبهایشــرکتهایتولیدکنندهبرقاز
وزارتنیروبابدهکارانبزرگبرقبهوزارتنیرو.

  12  اخذمصوبهازصندوقتوســعهملیدرخصوصافزایشدوره
تنفسپرداختوامهایارزیاعتباراتاسنادیاحداثنیروگاهها

  13  بازنگریدرفرمولمحاسبهنرخدرقراردادهایECAوحذف
ضرایبکاهنــدهنرخبهدلیــلوجودعواملبســیارزیادخــارجازاختیارات

شرکتها

  14  ایجــادمشــوقومعافیــتهــایمالیاتــیبــرایکمکبــههزینه
تمامشدهنیروگاهها

  1۵  حذفتمــامنیروگاههایدولتیازفرآیندبــازاربرقوایجادیک
بازاربرقخصوصیبارقابتفقطنیروگاههایخصوصی.

  1۶  بهینهکردندرصدساختداخلنیروگاههایمدرنباتوجهبه
قابلیتهایواقعیشــرکتهایتأمینکنندهداخلیوافزایشدانشفنی

اینشرکتهادرراستایکاهشمیزانخرابِیتجهیزاتداخلی

     یاسر گلــزاری     
مدیرعامل شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 
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در مسیــــــر 
انرژی های تجدیدپذیر

درباره صنـــــــعت بـــــــرق ژاپن؛ 

گذشتـــــه و چشم انــــــداز آینده

    سارا    ساعتی     

ژاپــندرشــرایطیجایــگاهخــودرابهعنــوانیکــیازقدرتهــای
کــهازلحــاظمنابــعطبیعــیونیــز کــردهاســت اقتصــادیجهــانتثبیــت
ک سرگذشــتسیاســیشــرایطبســیارنامطلوبــیدارد.بیشــترجزایــروخــا
آنکوهســتانیوآتشفشــانیاســتومنابعشبســیارمحدود.شکستدر
جنگجهانــیدومنیزوضعیتاســفباریرابرایاینکشــوررقــمزد.ژاپن
پسازشکســتدراینجنگ،باداشــتن۱۳میلیوننفربیکارشرایطبسیار
ســختاقتصادیراتجربهکرد.کمبودموادغذایی،تورمبســیارشــدیدتا
حدیکهحقوقافرادکفافســیرکردنشکمشــانرانمیدادوشکلگیری
بازارســیاهتنهابخشــیازمشــکالتاینکشــوربــود.اینمســائلبهعالوه
ضرورتبازســازیخرابیهایکشــورناشــیازجنــگ،کهمنجربــهویرانی
۲۵درصــدازداراییهــایغیرنظامیونابــودی۴۱.۵درصــدازثروتملی
اینکشــورشــدهبود،ونیزمســئولیتپرداخــتغرامتبــهمتفقینباعث
بروزفشاربیشــتریبراینمردمودولتژاپنشد.امامردمودولتژاپنبا
رویکــردیمنطقی)الاقلدربخشتقویتتولیدملیوباهمکارییکدیگر(
ژاپــنرابــهیکــیازقدرتهایاقتصــادیوتولیــدیجهانتبدیــلکردند.
باهمــکاریدولــت،مــردم،صنعتونیزبــاتوســعهفناوریهایپیشــرفته
ژاپنبهیکیازپیشــگامانعمــدهدرصنعتوفناوریدنیاتبدیلشــد.در
کنارسیاســتتجاریهمســوباتقویــتتولیدملی،سیاســتمالــیوبانکی
کافــیبرای اینکشــورنیــزموجــبفراهمشــدنمنابــعمالــیوســرمایهای
تولیدکننــدگانژاپنــیشــد.شــبکهبانکیژاپــنهمگامبــاروحیــهوفرهنگ

اعتدالدرمصرفوپسانــدازمردمژاپن،باجمعآوریســرمایههایخرد
وتخصیصتســهیالتبــهتولیدکننــدگان،موتورمحرکصنعــتوفناوری

اینکشورشد.

درمسیرانرژیهایتجدیدپذیر

کــهژاپــنتا کــردهاســت مؤسســهسیاســتهایانــرژیپایــداربــرآورد
ســال۲۰۳۰بیشاز۳۰درصدبرقخــودراازانرژیهــایتجدیدپذیرتأمین
خواهدکردوقراراســتســال۲۰۵۰ســهمانرژیهایتجدیدپذیررابه6۷
درصــدوازآنطــرفســهمانــرژیهســتهایرابــه۸درصدبرســاند.ســال
گرمایــی۱۰درصــد،انــرژیبــادی ۲۰۵۰،زیســتتــوده۱۴درصــد،زمیــن
۱۰درصــد،انــرژیخورشــیدی۱۸درصــدوانــرژیآبــی۱۴درصــددرتولید
انــرژیتجدیدپذیــرژاپنســهمخواهندداشــت.همچنیــن،گازطبیعی۲۰
درصد،زغالســنگپنجدرصد،ونفت۰.۰۱درصدازتأمینبرقژاپنرابه
خوداختصــاصخواهندداد.ژاپنیکیازکشــورهایپیشــرودراســتفاده
ازانرژیهــایتجدیدپذیــراســت.دولــتژاپــنپــسازفاجعــههســتهاى
فوکوشــیما،مــارس۲۰۱۱،تقریباتمامنیروگاههاىهســتهاىخــودراتعطیل
وخــالءکمبــوداینمنبــعانــرژىرابااحتــراقنفــتوگازطبیعیپرکــرد،اما
بهدلیلهزینههــاىباالىوارداتنفتدوبارهاینکشــوربهســمتانرژى
کار هســتهاىبازگشــتوتوســعهانرژىهــاىتجدیدپذیــررانیــزدردســتور
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خودقــراردادتابهآهســتگیســهم
کاهــش انــرژىهســتهاىخــودرا
دهــد.ســلولهایفوتوولتائیــک
کلیــدیانــرژینــو یکــیازمنابــع
کشــورخورشــیدتابــان درژاپــنیــا
بهشــمارمیرود.ژاپــنتــاپیــشاز
ســال۲۰۰۵بزرگتریــنتولیدکننــده
ن جهــا ر شــیدید ر ژیخو نــر ا
بهشــمارمیرفتکهطیآنسال،
لمــان،بــا۳۹ بــا۳۸درصــد،ازآ
درصــدتولیــدانــرژیخورشــیدی
جهان،عقبافتاد.ایندوکشــور
بهتنهایــینزدیــکبــه۸۰درصداز
انــرژیخورشــیدیجهــانراتولیــد
میکننــد.ظرفیتراهاندازیشــده
انرژیخورشــیدیطیســال۲۰۱۳
درژاپــن۱۳۵۳۲مــگاواتبــوده
اســت.اینکشــوریکیازبزرگترین
ی صفحههــا  ن گا کننــد لید تو
فوتوولتائیــکنیزبهشــمارمیرود.

کنون۵.۵6درصدازانرژیخودراازاینراهبهدســتمیآورد.سال ژاپنا
۲۰۲۰اینسهمقراراستبه۱۳.۵درصدوسال۲۰۵۰به۱۸درصدبرسد.
براساسیکیازسناریوها،اینکشورقصدداردتاسال۲۰۳۰درحدود۵۳
گیگاواتظرفیــتنصبشــدهدرزمینهسیســتمهاىفتوولتائیکداشــته
گرچنانچه باشــد،بهطورىکهسهمانرژىهســتهاىبه۲۵درصدبرســد.ا
تمــامنیروگاههاىهســتهاىتاســال۲۰۳۰ازمدارخارجشــوند،پیشبینی
میشودســهمفتوولتائیکهابه6۹گیگاواتبرسد.سال۲۰۱۲،بامعرفی
خریــدتضمینیبرقحجمبــازارافزایشیافت،طورىکــهاز۱.66گیگاوات
ظرفیــتنصبشــدهطــیســالمالــیمنتهیبــهمــارس۲۰۱۲،بــهظرفیت
۷.۰۴گیگاواتتنهادر۱۲ماهرســید.سیســتمهاىمقیــاسبزرگوبخش
تجــارىطیســالمالــی۲۰۱۳درحــدود۵.۷۳گیگاواتبــهظرفیتخود
اضافــهنمــودوبخشمســکونینیزرشــدداشــتواز۹6۰مــگاواتبه۱.۳
کنوننیزدرحالآزمایشبرایبازنمودنهرچهبیشتر گیگاواترسید.هما
فضابراىسیســتمهاىفتوولتائیکدرکاربردهاىکشــاورزىمدل»سهم
انــرژىخورشــیدى«اســت.ژنراتورهــاىفتوولتائیکبســیارباالترازســطح
زمیننصبمیشــوندتامشــکلیدراســتفادهازابزارآالتکشاورزىپیش
نیایــد.بنابرایــن،ازفضــابهصــورتمضاعــفاســتفادهمیشــود.نیــروگاه
خورشــیدىYukigunigataNiigataاولیــننیروگاهمگاواتیژاپناســت.
بیــشاز۱۲۵۰۰ماژولCISداردکهیکمیلیونکیلوواتســاعتدرســال
بــرقتولیــدمیکنــد.نیــروگاهخورشــیدىNanatsujimaKagoshimaدر

ظرفیتراهاندازیشده
انرژیخورشیدیطی
سال2013درژاپن

13532مگاواتبوده
است.اینکشوریکیاز
بزرگترینتولیدکنندگان

صفحههایفوتوولتائیک
نیزبهشمارمیرود.ژاپن

کنون5.56درصدازانرژی ا
خودراازاینراهبهدست
میآورد.سال2020این
سهمقراراستبه13.5
درصدوسال2050به18

درصدبرسد
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منطقهاىبهبزرگی۱۲۷۰۰۰۰مترمربعکه۲۷برابراســتادیومبیسبالاست،
واقعشــدهکــهپیشبینیمیشــودبــرقموردنیــاز۲۲هــزارخانــوارراتأمین
نماید.ایــننیروگاهاز۲۹۰هزارماژولمولتیکریســتالتشــکیلشــدهکهبه
کنونازانرژیخورشــیدی،زمین ۱۴۰اینورترمرکزىمجهزاســت.ژاپنهما
گرماییوبادیبهعنوانانرژیهاینوبهرهمیگیرد.ســهمانرژیهستهای
طیچندسالگذشــتهبهشــکلچشــمگیریکاهشیافتهواز۱۱درصدبه

زیر۱درصدرسیدهاست.

سرمایهگذاریدرحوزهنیروگاهخورشیدی

نیروگاهشــناوروســیعخورشــیدیژاپنکهدرفاصلهیکساعتیتوکیو
ســاختهشــدهاســت،منعکسکنندهبلندپروازیهایتوکیودرزمینهتولید
وبهرهبــرداریازانرژیهــایتجدیدپذیــراســت؛هــرچنــدمصــرفزیــادی
زغالســنگدرژاپنهنــوزهمطرحهــاوبرنامههــایاینکشــوررادرزمینه

کتحتالشعاعقرارمیدهد. انرژیهایپا
کارگرانژاپنیاســتقرارنزدیکبــهپنجاهویکهزارصفحــهفتوولتائیک
کــورابهتازگیبــهپایانرســاندهاند.این رادریــکگســترهآبــیدرمنطقهیاما

صفحاتخورشیدیشناوربهلنگرهاییدرعمقآبمتصلشدهاند.
اینطرحانرژیخورشــیدیپنجمینطرحاینچنینیبرایشــرکتژاپنی
کــه کیوســراتیســیالســوالر)KyoceraTCLSolar(اســت.درکشــوری
ازجزایــرمتعددتشــکیلشــدهاســتوفضــایکافیبــرایاجــرایاینگونه
کندارد.بهگزارشخبرگزاریفرانسهازتوکیو،هیناموریوکا، طرحهارویخا
کــردبهعلــتافزایششــمار ســخنگویشــرکتکیوســراتیســیال،اعــالم
تأسیســاتخورشــیدیطیســالهایاخیر،کهپسازحادثهفوکوشیمادر
مارسسال۲۰۱۱وبستهشدننیروگاههایهستهایکشورباجهشسریعی
همــراهشــد،زمینهایمناســببرایاجــرایطرحهــایانرژیخورشــیدی
کمیابشــدهاســت.امــابرعکس،بــرایاجــرایاینگونــهطرحهــاذخایرو
گســترههایآبــیدرژاپــنبهوفــوریافتمیشــود.ژاپنکهششــمینکشــور
آالینــدهجهــاناســت،اعــالمکردهکــهتصمیــمگرفتهاســتتاســال۲۰۳۰
میــزانانتشــارگازهایگلخانــهایخودرانســبتبهســال۲6،۲۰۱۳درصد
کوهمچنین کاهشدهــد.ژاپنبــرایایــنکاررویتوســعهانرژیهایپــا
انرژیهستهایکهبهرهبرداریازآناززمانوقوعفاجعهفوکوشیمامتوقف
شده،حســاببازکردهاســت.ژاپنبرایتأمینانرژیموردنیازخودبهطور
گســتردهاززغالســنگاســتفادهمیکنــد.بــههمیــنعلــتســازمانهای
غیردولتیومؤسساتتحقیقاتیطرحژاپنرابرایکاهشانتشارآالیندهها

کافیمیدانند. نا

تعرفهبرقمشترکانپرمصرفدوبرابرکممصرفها

کشــورتعرفــه درتوکیــو،پایتخــتژاپــن،وهشــتایالــتدیگــرایــن
بــرقمشــترکانپرمصــرفبیــشازدوبرابــرقیمــتتولیــداســت.ایــننحوه
تعرفهگذاریمانعیبرایمصرفبیرویهبرقمحسوبمیشودوبهتوسعه
واقتصادصنعتبرقکمکمینماید.طبقآخرینتعرفههایمنتشرشــده
توســطشــرکتتأمیــنبــرقتوکیــوژاپــن)TEPCO(،تعرفــهبــرقمشــترکان
پرمصــرفخانگیایــنایالــتبیــشاز۱۴برابــرایراناســت.کشــورژاپنبه
۴۷ایالتتقســیمشــدهاســتکههرایالتفرمانداروقوانینمســتقلخود

رادارد.البتــهباگذشــتزمانبرخــیازایالتهــاازجهتقوانیــنبایکدیگر
هماهنــگویکســانشــدهاندونواحــیراتشــکیلدادهانــد.شــرکتتأمین
برقتوکیوژاپن)TEPCO(شــرکتیخصوصیاســتوتولیــد،انتقالوتوزیع
برقرادرتوکیووهشــتایالتدیگربرعهدهدارد.طبقآخرینتعرفهگذاری
منتشرشــدهتوســطشــرکتتأمینبرقتوکیوژاپن)TEPCO(،تعرفــهبرقاز
ســهقسمتتشکیلشــدهاســتکهمجموعآنهاملبغنهاییبرقراتشکیل

میدهد:
1/ تعرفه ثابت برق)آبونمان( متناسب با جریان مصرفی کنتور

2/ تعرفــه پلکانی برق و مالیات و هزینه ســوخت به ازای هر کیلووات 
ساعت مصرف برق

کیلــووات ســاعت  3/ هزینــه انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه ازای هــر 
مصرف برق

تعرفهثابتیاهمانآبونمانمتناسببانوعکنتوروجریانبرقمصرفی
مشترکانمشخصمیشــودوبرایمشترکانخانگیبهطورمتوسطحدودا
۲۳۱یــنژاپــن،معــادل۲دالرآمریــکا،اســت.بخــشدومهزینهنیزشــامل
هزینهســوختمیشودکهبرابراســتبااختالفبهایاســتانداردسوخت
وبهایمتوســطســوختکهاختــالفایندوقیمــتبهصــورتیکعدد
مثبتیامنفیدرمصرفماهانهضربشدهودرهزینهنهاییبرقمشترکان
لحاظمیشــود.تعرفهمتوســطبرقایالتتوکیوحدودا۲۰ینژاپن،معادل
۰.۱۸دالریــاهمــان۱۸ســنت،اســت.بنابرایــن،میتــوانگفــتبــانــرخارز
آزاد،هرکیلوواتســاعتبرقمصرفــیدرژاپنمعادل۱۸۰۰توماناســت.
یعنــیمتوســطقیمتبــرقدرژاپــنبیــشاز۲۵برابرایراناســت.براســاس
آمــارصنــدوقبینالمللیپــول،درآمدســرانهاســمیمــردمژاپنحــدودا۷
گردرآمدســرانهاســمیرانیزلحاظکنیم، برابرمردمایراناســت.پسحتیا
بازهمتعرفهبرقدرژاپنازایرانبسیارگرانتراست.امادرایرانپرمصرفها
کیلــوواتســاعتبــرقمیپردازنــد. بهطــورمتوســط۱۹۰تومــانبــرایهــر
بنابرایــن،تعرفــهبــرقپرمصرفهــادرایالــتتوکیــویژاپــنبیــشاز۱۴برابر
گردرآمدســرانهاســمیرانیــزلحاظکنیم،بــازهمتعرفه ایراناســتوحتیا
برقمشــترکانپرمصرفدرژاپنبهطورنســبیبیشازدوبرابرایراناســت.
طبقگزارشمنتشرشــدهپیرامــونهزینهتولیدبرقدرژاپن،بیشــترینتولید
برقتوسطســوختهاییهمچونگازمایع،زغالسنگوهستهایانجام
میشــود.تعرفهمتوســطتولیدبرقبااســتفادهازاینســوختهانیزحدودا
۱۳ینبــرایهــرکیلوواتســاعتبــرقبرآوردشــدهاســت.ازســویدیگر،
مشــترکانپرمصرفبرقبهای۳۰ینژاپنرابرایهرکیلوواتســاعتبرق
میپردازنــد.بنابراین،تعرفهبرقمشــترکانپرمصرفبیــشازدوبرابربهای
تمامشــدهتولیدبرقدراینکشــوراســت.بهعبارتدیگر،نهتنهامشترکان
پرمصرفبــرقیارانــهایوارزانقیمتدریافتنمیکنندبلکهبهاییبیشــتر
کــهعاملــیبــرایممانعــتازمصــرفبیرویــهبرقو ازتولیــدرامیپردازنــد
کمکبهتوســعهواقتصــادصنعتبرقاســت.درحالیکــهدرایــراننهتنها
مشــترکانپرمصرفقیمتتولیدبرقرانمیپردازندبلکهازیارانهپنهانبرق
نیزبهرهمیبرند.تجربهکشورهایخارجینشانمیدهددولتهابهمنظور
سوقدادنمردمبهسمترعایتالگویمصرفبرق،تعرفهبرقمشترکان
پرمصــرفرابهمیزانقابــلتوجهیافزایــشمیدهندودرمقابــلباکاهش

تعرفهبرقمشترکانآنهارامشمولدریافتیارانهمینمایند
...................................................................

منبع:سایتشرکتتأمینبرقتوکیو
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آشنایی با 
مرکز همکاری های 
ژاپن و خاورمیانه

کتبــر۱۹۷۳در مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه)JCCME(درا
اولیــنبحــرانجهانــینفت،بــاتالشهــایمشــترکدولتژاپــنوبخش
خصوصــیاینکشــور،بهعنــوانیکنهــادغیرانتفاعیســهامی،بــامجوز
کشــورژاپــنتاســیسشــد.ایــنمرکــزاززمــان وزارتتجــارتوصنعــت
تأسیس،باحمایتومشارکتفعاالنهشــرکتهاوسازمانهایعضو،در
طیفگســتردهایازفعالیتهااشــتغالداشتهاســت.اینمرکز،درآوریل

۲۰۱۳،بهعنوانیکبنیادعمومیبهثبترسید.
»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«نهــادینیمهدولتــیونیمه
خصوصیاستکهنیمیازتامینمالیفعالیتهایآنراوزارتاقتصاد،
تجــارتوصنایعکشــورژاپنانجــاممیدهند.بــرایتوصیفبهتــرجایگاه
اینمرکزبایدآنراپلیارتباطیبینکشــوروکمپانیهایژاپنباکشورهای

خاورمیانهوکمپانیهایاینمنطقهدانست.
ایــنمرکزهــدفاصلیخــودرامشــارکتدرارتقایهمــکاریژاپندر
)MENA(»زمینههایتجارتوســرمایهگذاریدرکشــورهایمنطقه»منا
وجــذبســرمایهگذاریدرکشــورهایخاورمیانهتعریفکردهاســت،تااز
اینطریق،ضمنبسترسازیومعرفیبازارهایاینمنطقهبهشرکتهای

ژاپنی،موجبتقویتتوسعهصنعتیواقتصادیدراینکشورهاشود.
کشــوراز کنــوندر۲۲ »مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«هما

آسیایغربیتاشمالآفریقا)مطابقنقشهزیر(فعالاست.


هرچندبرخیکشورهای»منا«همچنانتحتتاثیرپیامدهایجنبشبهار
عربیهستند،اماثباتنسبیکشــورهایتولیدکنندهنفتبهویژهکشورهای
حوزهخلیجفارسهمچنانجذابیــتکافیرابرایحضورفعــاالناقتصادی
ژاپــندرایــنمنطقــهایجــادمیکنــد.عــالوهبرایــنعواملــیچــونروندســریع
افزایشرشــدجمعیتدراینکشــورهاوتمایلآنهابهچندمحصولیکردن
اقتصادشــانموجبشدهاســتتانیرویکارجوانبهدیگرصنایعهمجذب
شوندوزیرساختهاییایجادشودکهبهعنوانپایهایبرایتوسعهکسبوکار

جدیدعملمیکند.
»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«درقالبشــبکهبههمپیوستهای
ازدفاتررسمیوغیررسمیبینالمللیدراینمنطقهدرحالفعالیتاستواز

جملهفعالتریندفاترآنمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
_دفترتهران)تهران،ایران(

_دفترنمایندگیعراق)بغداد(
_میزژاپناماراتمتحدهعربی)ابوظبی(

_دفتر»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«درعربستانسعودی
_میزآبژاپن)جده،عربستانسعودی(

_صندوقسرمایهگذاریژاپن)دمام،عربستانسعودی(
ازســویدیگراینمرکــزباتوجهبهجایگاهتســهیلگرانهایکــهدارد،بیش
ازهرچیزدرهمکاریچندجانبهباشــرکتهایژاپنی،ســرمایهگذاریمستقیم
ژاپنرادرکشورهایحوزه»منا«ارتقامیدهد.اینامرباارائهاطالعاتدرمورد
محیطسرمایهگذاری،تسهیلاعزاموپذیرشهیئتهایتجاریبرایتحقیق
درموردشــرایطمحلیمهمبرایکســبوکار،مطالعاتامکانسنجیوایجاد
»ســرمایهگذاریمشــترک«صــورتمیپذیرد.ســال۲۰۱۳درسیوهشــتمین
»مجمعهمکاریژاپنبرایخاورمیانه«دردبی،اعالمشد،تقاضابرایتامین
زیرساختهادرکشورهایحوزه»منا«تاسال۲۰۲۰به۴/۳تریلیوندالرخواهد
رســد.بنابرایــنبازارایــنمنطقهبرایطیفوســیعیازسیســتمهایزیربنایی
ازجملــهانــرژی،آبوحملونقــلگســترشخواهدداشــت.بهعنــوانمثال،
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جــــــــهـــــان

۵۶

 یادداشت 

عربســتانســعودی،۴/۴میلیــارددالرازبودجهســال۲۰۱۴خودرابــرایتولید
انرژیوپروژههاینمکزداییازآبدریااختصاصداد.

بنابهآنچهروسای»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«عنوانداشتهاند،
ایــنمرکزبرآناســتکــهدرهمــکاریبــاشــرکتهایژاپنی،بــهایجــادروابطی
چندالیهومستحکمبینآنانوکشــورهایمنطقه»منا«کمککند.اینامربر
اساسدرکصحیحازنیازهایاساسیاینکشورهابرایتنوعاقتصادیوایجاد

سیستمهایزیربناییونیزباتوجهبهثباتسیاسیهرکشورصورتمیگیرد.

 فعالیت های اصلی »مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه «
فعالیتهای»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«،ســهدستهعمدهاز

همکاریهایبینالمللیزیررادربرمیگیرد:
۱.فعالیتهایارتقاوبسترسازیسرمایهگذاری
۲.فعالیتهایحمایتازتوسعهمنابعانسانی

۳.فعالیتهایمبادالتیبینالمللیوخدماتاطالعاتی

1.فعالیتهایارتقاوبسترسازیسرمایهگذاری

درپاســخبهتقاضایروزافزونکشــورهایخاورمیانهبرایســرمایهگذاری
بیشــتروانتقالتکنولوژیتوســطشــرکتهایژاپنی،»مرکزهمکاریهایژاپن
وخاورمیانــه«بسترســازیالزمرابــرایســرمایهگذاریشــرکتهایژاپنــیدر
کشــورهایتولیدکنندهنفــتانجاممیدهد.ایــنامربههیچعنــوانبهمعنای

نقشآفرینیمستقیماینمرکزبهعنوانتامینکنندهمالینیست.

نظــربــهمشــکالتدســتیابيبــهاطالعــاتمربــوطبــهســرمایهگذاريدر* مطالعات بازار : 
کشــورهايتولیدکنندهنفــت،»مرکزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«بهطور

گسترده،»مطالعاتبازار«دراینکشورهاراانجاممیدهد.

»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«تالشمیکندتاسرمایهگذاریهای* تبادل  هیئت های سرمایه گذاری )اعزام و پذیرش( :
ژاپــنوپروژههــایســرمایهگذاریمشــترکرا،ازطریــقهیئتهایــیکــهبــه
کشورهایتولیدکنندهنفتاعزاممیشوند،ارتقادهد.هیئتهایاعزامی،که
شاملمدیرانشرکتهایژاپنیعالقهمندبهسرمایهگذاریخارجیهستند،
جلساتیراباشخصیتهایبرجستهدرنهادهایتجاری،دولتهاواتاقهای
بازرگانــیوصنایــعدرکشــورهایمنطقــهبرگــزارمیکنند.عــالوهبــرایــن،»مرکــز
همکاریهایژاپنوخاورمیانه«هیئتهایتجاریراازکشورهایتولیدکننده

نفتپذیرشمیکندتاباوضعیتموجوددرصنایعژاپنآشناشوند.

»مرکزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانه«مطالعاتامکانســنجیدرمورد*  مطالعات امکان سنجی :
ظرفیتپروژههای»سرمایهگذاریمشترک«بینشرکتهایژاپنیوکشورهای
تولیدکننــدهنفــتراانجــاممیدهد.ایــنمطالعاتطیــفمتنوعیازمســائل
شاملشرایطبازار،ساختوســازوهزینههایعملیاتیبرایتاسیساتتولید،

سودآوری،مسائلحقوقی،فنیومالیراپوششمیدهد.
کــهیــک»ســرمایهگذاریمشــترک«شــکلمیگیــرد،»مرکــز* راهنما های فنی : هنگامــی

همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«کارشناســانژاپنیرابهکشــورمقابــلاعزام
میکندکههدفآن،تهیهراهنماییحرفهایدرموردفناوریومدیریتمورد

نیازبرایتأسیسومدیریتیکسرمایهگذاریمشترکاست.

»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«تحقیقاتــیرادرمــوردمحیــط* فعالیت های پژوهشی و مشاوره ای :
ســرمایهگذاریوشــرایطبازاردرکشــورهایتولیدکنندهنفت،باهمکاریدفاتر
ترویــجســرمایهگذاریانجــاممیدهدکــههــدفآنجســتجویفرصتهای
ســرمایهگذاریوارائهاطالعاتپروژههایبالقوهسرمایهگذاریبهشرکتهای
ژاپنیاست.عالوهبراین،»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«متخصصین
ســرمایهگذاریرابــهکشــورهااعــزاممیکنــدتــااطالعــاتمربــوطبــهنیازهــای
ســرمایهگذاریشــرکتهایژاپنیرابهاینکشــورهاارائهدهندومشــاورههای
مربوطبــهپروژههــایبالقــوهســرمایهگذاریرابهشــرکتهایژاپنیکــهدرآنجا

مستقرهستندعرضهدارند.

»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«نمایشــگاههایمحصــوالتو*نمایشگاه ترویج سرمایه گذاری :
فــنآوریشــرکتهایژاپنیرابــهمنظــورافزایشآشــناییوعالقهکشــورهای
تولیدکنندهنفتدرخاورمیانهبهفنآوریهایژاپنیمیزبانیمیکندکههدف

آنافزایشتجارتشرکتهایژاپنیدرکشورهایتولیدکنندهنفتاست.

2.فعالیتهایحمایتازتوسعهمنابعوتعاملانسانی

باتوجهبهآنکهفعالیتهایمرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانهبراساس
سیاستاقتصادیکالنکشورژاپنبارویکرد»توسعهپایدار«صورتمیگیرد،
گاهیهایزیستمحیطیدرتمامیسطوح، آموزشنیرویانسانیوارتقایآ
ازجملــهاصلیتریــنفعالیتهــایاینمرکــزمحســوبمیشــود.عمدهترین

اقداماتدراینحوزهعبارتنداز:

•ایزو)آموزشمحیطزیست(کودکانونوجوانان*برنامه هایی برای کودکان و دانش آموزان: 
»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«درحالبرنامهریزیبرنامهآموزشی

محیطزیستبرایکودکاندرمدارسابتداییمحلیاست.

• سمینار کایزن*  تبادل  هیئت های توسعه سرمایه گذاری )اعزام و پذیرش(:
بهمنظورمعرفیروشمدیریتتولیدژاپنِی)KAIZEN(،هرسالچندین
بار،سمینارهاییبااینموضوعباحمایتوهمکاریاتاقهایبازرگانیوصنایع،

درهریکازکشورهایخاورمیانهبرگزارمیشود.
• پذیرش کارآموزان

کارآموزانــیراازکشــورهای »مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«
خاورمیانهپذیرشمیکندوبرنامههاییآموزشیرابرایآنهاترتیبمیدهد.
کارآموزان،دانشفنیبهبودبهرهوریومدیریتزیستمحیطیژاپنرادراین
برنامههاکسبخواهندکرد.چنینفعالیتهاییاز»مرکزهمکاریهایژاپنو
خاورمیانه«،حمایتغیرمستقیمیازترویجانتقالفناوری،ازژاپنبهکشورهای

خاورمیانه،محسوبمیشود.
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• آموزش زیست محیطی 
»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«ازکارشناســانخاورمیانــهکــه
بامســائلزیســتمحیطیســروکاردارنددعــوتمیکندوبــهآنهایــکدوره
آموزشیبرایمسائلمربوطبهمحیطزیستمانندآلودگی،سیستمفاضالب،

هدررفتآبودرمانو...ارائهمیدهد.

• بازار سفر عربی  )ATM(*تبادل نیروی انسانی:
»مرکزهمکاریهــایژاپنوخاورمیانــه«آخریناطالعاتگردشــگریدر
ژاپنراازطریقنمایشگاههاییکهدرTravelExpoدرخاورمیانهبرگزارمیشود

ارائهمیدهدوبرایجذبگردشگرانبهژاپنتالشمیکند.
•ماموریت کاری

»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«ماموریتهایــیکاریرااز/بــه
خاورمیانهســازماندهیمیکندتافرصتهایتجاریرابینبخشخصوصی

ژاپنوخاورمیانهشناساییکند.

»مرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه«سمینارهاوتحقیقاتمشترکیرابا*برنامه های دیگر:
خاورمیانهبرایتشویقتبادلدانشآموزان/دانشجویان،معلمان/استادان،

پژوهشگرانوپزشکانبرگزارمیکند.

3.فعالیتهایمبادالتیوخدماتاطالعاتیبینالمللی

اینکنفرانسازســال۱۹۷6هرســالهبهطوروســیعیبامشــارکتفعاالن*مجمع همکاری ژاپن برای خاورمیانه:
برجستهکسبوکار،روشنفکرانواندیشمندانژاپنی،مقاماتبلندپایهژاپنو
نمایندگانتجاریژاپنکهدرمنطقهفعالیتدارند،برگزارمیشودبااینهدف
کههمکاریبینژاپنوکشورهایخاورمیانهتوسعهیابد.نتایجاینکنفرانسدر

قالبپیشنهادبهنخستوزیرژاپنووزیرانمربوطهارائهمیشود.

»مرکزهمکاریهــایژاپنوخاورمیانه«هرســالهدرژاپــن»مجمعارتقای*مجمع ترویج سرمایه گذاری:
ســرمایهگذاری«رابامشــارکتســخنرانانکشــورهایخاورمیانهســازماندهی
میکند.اینمجمع،شــرکتهایژاپنــیراازآخریــناطالعاتدرموردشــرایط

گاهمیکند. سرمایهگذاریهرکشورمانندانگیزههاوقوانینمربوطهآ
عالوهبــرایــن،درصورتیکــهاز»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانه«
درخواستشــود،حمایتازبرگزاریسمینارهاونمایشــگاههارابرایهریکاز
اینکشورهابهمنظورافزایشانتقالفناوریوسرمایهگذاریمستقیمازژاپنبر

عهدهمیگیرد.

»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«روابــطوهمــکاریبــابرخــی* گفت وگوهای دوجانبه:
کشــورهایخاصخاورمیانهرابابرقراریگفتوگودرســطحبخشخصوصی

ارتقامیدهد.
گفتوگوبینبازرگانانژاپنیوعربستانیوکویتی)بهترتیب(ازسال۱۹۸۷
و۱۹۹۵بهطورســالیانهبرگزارمیشــود.گفتوگویمذکوردرســال۱۹۹۹بهنام

»شورایکسبوکارژاپنوعربستانسعودی«دوبارهسازماندهیشد.
همچنیندرمواردیکههیئتهایژاپنیبهخاورمیانهاعزاممیشــوندو
یاشخصیتهایاصلیاینکشورها،ازژاپنبازدیدمیکنند،جلساتمشابه

دوجانبهایبرگزارمیشود.

»مرکــزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانه«پشــتیبانیخودراازشــرکتهای*کمیته همکاری منابع آب در خاورمیانه:
ژاپنــیکهقصــددارنــدتکنولــوژیپیشــرفتهخــودرادرزمینــهنمکزدایــیآب
دریا،حفظکیفیتآبوبازیافتفاضالبهایتصفیهشــده،بهکشــورهای
دچارکمبودآبدرخاورمیانهانتقالدهندگسترشمیدهد.اینحمایتها
همچنینشــاملحالشــرکتهایژاپنیمیشــودکهبهترویجســرمایهگذاری
مســتقیمخوددرکســبوکارهایمرتبــطبــاآبمیپردازند.اینکســبکارها
رابیشــترشــرکتهایخصوصــیمحلــی،درمنطقــهانجــاممیدهنــد.»مرکــز
همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«بــرایــناســاس»میــزآب«رادرشــهرجــده
عربستانســعودیدرمارس۲۰۰۵تاسیسکردتاکسبوکارهایمرتبطباآب

درآنجاافزایشیابند.

»مرکزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانه«،چندینباردرســال،جلســات*جلسه بحث از امور جاری در خاورمیانه:
بحثوگفتگوپیرامونامورجاریدرخاورمیانهوشناختفرصتهایتجاری
دراینمنطقــهرابرگزارمیکند.ازکارشناســانومتخصصانامــورخاورمیانهبه
عنوانســخنراناناینجلســاتدعوتمیشــودوشــرکتکنندگانمیتوانند
سریعودقیق،اطالعاتیازوضعیتکنونیخاورمیانهوجهاناسالمبهدست

آورند.

»مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانه«هرســالبرگــزارکنندهیــکدوره* دوره ای فشرده در خاورمیانه:
فشــردهبرایآندســتهازبازرگانانپیشــرویژاپنــی)ازشــرکتهایعضو»مرکز
همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«ودیگرشــرکتها(اســتکــهدرخاورمیانه
فعالیتدارند.درایندورهها،کارشناســانژاپنِیمســائلخاورمیانهوکسانی
کــهدربــارهدادوســتددرخاورمیانــهتجربــهدارنــد،درمــوردموضوعاتــیچون
سیاست،اقتصاد،انرژی،فرهنگونمونههایتجاریدرخاورمیانهسخنرانی

میکنند.

 »مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه « در ایران 
کشــوریچــونعربســتانســعودیدربهرهگیــریاز بــهنظــرمیرســد
فعالیتهای»مرکــزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانه«گســتردهتروپیشگامتر
ازایــرانعملکردهاســت،اماهمکاریویــژهایــرانوژاپندرصنایــعآبوبرق
نیزازآبانماهســال۱۳۹۵رســماآغازشــدهاســت.البتهآغــازفعالیتهایمرکز
»همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«درایــرانخصوصادربخــشصنعتآب
وبرقبهحدود۸ســالقبلبازمیگــردد.درآنمقطع،مرکزباهمکاریانجمن
صنفــیکارفرمایــیشــرکتهایتوزیعنیــرویبــرق،دورههــایمتعــددیرادر
زمینهآموزش»بهبودمســتمربهســبکژاپنی«درایرانبرایشرکتهایتوزیع
ارائــهداد.همچنیــناینمرکزچندیــندورهتخصصــیمدیریتیوفنــیرابرای
مدیرانوکارشناساناینشــرکتهادرژاپنبرنامهریزیواجراکرده،بهطوری
کنونبیــشاز۱۵دورهدرایــرانو۵دورهدرژاپنباهمکاریانجمنمذکور کهتا

»مرکزهمکاریهایخاورمیانهایژاپن«ازکارشناسانخاورمیانهکهبامسائلزیستمحیطیسروکار
دارنددعوتمیکندوبهآنهایکدورهآموزشیبرایمسائلمربوطبهمحیطزیستمانندآلودگی،
سیستمفاضالب،هدررفتآبودرمانو...ارائهمیدهد
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 یادداشت 

برگزارشــدهاســت.الزمبهذکراستفعالیتهای
یادشدهپیشازافتتاحرسمیدفترتهرانودرقالب
فعالیتهایــیبــرایامکانســنجیوبسترســازی
افتتاحچنیندفتریازنکاتقابلتوجهدرسیستم
مدیریتــیژاپنیاســت.بــراســاستفاهماتیکــهاز
ســال۱۳۹۰بیــنوزارتنیروو»مرکــزهمکاریهای
ژاپــنوخاورمیانــه«برقــرارشــدهاســتوبــاشــروع
فعالیتدفترتهراندربهمنماه۱۳۹۵،برسرعت
وگســتردگیاینهمکاریهاافزودهشدهاست.از
ســال۱۳۹۷،ســندیکایشــرکتهایتولیدکننده
بــرقبــابهرهگیــریازایــنهمکاریهــا،ســعیدارد
فرصتمناســبیرابرایشــرکتهایعضــوفراهم
آورد.برگــزاریســمینار»بهبــودمســتمربــهســبک
ژاپنــی«دردیمــاهســال۱۳۹۷وبرگــزاریدورهای
آموزشــیتعمیــراتپیشــرفتهنیروگاههــا،کــهبرای
۲۵شــهریورســالجاریبرنامهریزیشــدهاست،
ازجملــههمکاریهــایمهــمســندیکاو»مرکــز
همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«درایــنمــدت
اســت.پــارهایازفعالیتهــای»دفتــرتهــراِنمرکز
همکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«درســالهای

۱۳۹۵و۱۳۹6عبارتانداز:
_برگــزارینهمیــندورهآموزشــیصنایــعآبو
فاضالبدرکشــورژاپنباحضور۴۰نفــرازمدیران
آبفایسراســرکشــورباهمکاریشــرکتمهندسی
آبوفاضالبکلکشــورووزارتنیرو،اسفندماه

۱۳۹۵
_برگــــــــزارینشســــــــــتامکـــــــانسنجی
ســرمایهگذاریشــرکتهایژاپنــیدرشــرایط
پسابرجامومشکالتپیشروباحضورشرکتهای

ژاپنیفعالدرایران،فروردینماه۱۳۹6
HSEبرگــزاریدومیندومیندورهآموزشــی_
درکشــورژاپــنباحضــور۳۵نفــرازمدیــرانصنایع
پتروشــیمیدرکشــورژاپــن،بــاهمــکاریNPCو

شرکتفنیمهندسیTOYO،خردادماه۱۳۹6
تخصصــیدوروزه _برگــزاریسمینـــــــار
»توانمندیهایشرکتمیتسوبیشیالکتریکژاپن
دربخشهــایتولید،انتقــالوتوزیع«بــاهمکاری
وزارتنیرو،شــرکتتوانیروشرکتمادرتخصصی
تولیــدبــرقحرارتــیبــاحضــوربیــشاز۴۰۰نفــراز
مدیراننیروگاههــایحرارتیخصوصــیودولتیو
همچنینمدیرانشرکتهایبرقهایمنطقهایو
شرکتهایتوزیعنیرویبرقسراسرکشور،شهریور

ماه۱۳۹6
کیــدبر _برگــزاریســمینارتخصصــیبــرقبــاتا
معرفیفناوریهایجدیدشــرکتهایهیتاچی،
MHPوســومیتومو لکتریک، میتسوبیشــیا

الکتریک،باحضوربیشاز۲۰۰نفرازمدیرانارشــد
دولتــیوخصوصیصنعــتبرقکشــور،آبــانماه

۱۳۹6
_برگزاریجشنافتتاحیهرسمی»دفترتهراِن
مرکــزهمکاریهــایژاپــنوخاورمیانــه«بــاحضور
سفیرژاپندرایران،قائممقاموزیرنیرومدیرانکل
ازوزارتاقتصاد،وزارتنفت،وزارتنیرو،وزارت
امورخارجه،مدیرانعاملشرکتهایخصوصی
ژاپنــیوایرانــیفعــالدرزمینههــایمختلــف

اقتصادی،آبانماه۱۳۹6
_برگــزاریاولیــندورهآموزشــیانتقــالوتوزیع
برقدرکشــورژاپنباحضور۳۰نفرازمدیرانارشــد
سراسرکشورباهمکاریوزارتنیرووشرکتتوانیر،

آذرماه۱۳۹6
اینمرکزدرســالگذشــتهنیزعالوهبربرگزاری
دوســمیناردرپژوهشــگاهنیــروازطــرفشــرکت
میتسوبیشیکهبهمنظورانتقالتجربیاتصنعت
توزیعبرقژاپنصورتگرفتــهبود،دربخشتولید
برقنیزســمیناریتخصصــیراباهمکاریشــرکت
مادرتخصصیتولیدنیرویبرقحرارتیبرگزارکرد.
عالوهبــراین»دفترتهراِنمرکــزهمکاریهایژاپن
وخاورمیانــه«بــاانجامبیــشاز۳۵۰جلســهکاری
بــاارگانهــایخصوصــیودولتــیدرزمینههــای
مختلفســعیدربرقراریارتباطبهتــرومهیاکردن

زمینههایسرمایهگذاریدرایرانداشتهاست.

دولت و شرکت های ژاپنی، در 
چشم انداز فعالیت های اقتصادی 

خود، افقی ۸0 ساله را در نظر 
می گیرند. در نتیجه مواردی مانند 
تحریم های بین المللی یا شرایط 

نامناسب اقتصادی کشورها، تاثیری 
در فعالیت آنان ندارد

»دفتــرتهــراِنمرکــزهمکاریهــایژاپــنو
خاورمیانــه«دربرنامههایســال۹۸خودعالوهبر
برگزاریدوسمیناردرحوزهآبوفاضالبدرایران
وژاپن،برگزاریدوســمینارکایزنرادرایــرانودوره
آموزشــیتوزیــعبــرقرادرژاپــنباهمکاریشــرکت
توانیروانجمنصنفیکارفرماییشرکتهایتوزیع
نیرویبرقدردســتورکاردارد.همچنینسمیناری
درزمینهفناوریارتباطاتواطالعات)ICT(نیزبا
همکاریشرکتتوانیرطیسالجاریبرگزارخواهد
شــد.بااقدامات»دفتــرتهراِنمرکــزهمکاریهای
ژاپنوخاورمیانه«،تاکنون۳۰۰۰نفردرسمینارهای
کایزنو5Sازشــرکتهایتوزیعنیرویبرقسراسر

کشورآموزشدیدهاند.
دفتر»مرکــزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانه«
درایــرانمطابــقرویــهفعالیتهــایآندردیگــر
کشــورهایمنطقــه،بــهعنــوانتامینکننــدهمالــی
عمــلنمیکنــدبلکــهزیرســاختهایالزمرابرای

سرمایهگذاریمشترکفراهممیآورد.
۵۰درصــدبودجــهمرکــزراوزارتاقتصــاد،
تجــارتوصنایــعژاپــنومابقــیآنراکمپانیهای
ژاپنــِیهمــکاربــاایــنمرکــزتامیــنمیکننــد.ایــن
کــهشــاملشــرکتهایبزرگــیچــون کمپانیهــا
هیتاچــی،میتسوبیشــیالکتریــک،تویوتــاو...
هستند،کهسالیانهمبلغیرابرایدریافتخدمات
»مرکزهمکاریهــایژاپنوخاورمیانــه«پرداخت
میکنند.دولتوشرکتهایژاپنی،درچشمانداز
فعالیتهایاقتصــادیخود،افقی۸۰ســالهرادر
نظرمیگیرند.درنتیجهمــواردیمانندتحریمهای
بینالمللییاشرایطنامناسباقتصادیکشورها،
تاثیریدرفعالیتآناننــدارد.بنابراینچهدردوره
اولوچــهدردورهدومتحریمهــا،هیــچگاهارتباط
»دفترتهراِنمرکــزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانه
«باصنایعیکــهتفاهمنامههمکاریباآنانمنعقد
شدهاست،قطعنشد،هرچندممکناستبحث
سرمایهگذاریلغوشدهیابهتعویقافتادهباشد.به
هرحالهدفنهایی،جذبسرمایهگذاریایمن
کشوروشرکتهایژاپنیدرایرانودیگرکشورهای

خاورمیانهاست
...........................................

منابع:
_ترجمــه»پیــامروســا«و»فعالیتهــایاصلــی«

مندرجدروبسایت
https://:»مرکــزهمکاریهایژاپــنوخاورمیانــه«

www.jccme.or.jp
کیانوشترکزبــان،معاون _مصاحبهاختصاصــیبا

دفترتهراِنمرکزهمکاریهایژاپنوخاورمیانه
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مــــقــــاالت

۶۰

نـــانـــــوسیــــــــاالت 
خنک کننده نیروگاهی 

و ضرورت تدوین دستورالعمل

موارد مصرف و عدم مصرف نانوسیال

     1      مقدمه ای بر نانوسیاالت خنک کننده
یکیازمهمترینچالشهایصنایعنیروگاهیوبهطورکلیهرسیستمی
کهبهنوعیباانتقالگرماروبهرواســت،اســتفادهازسیستمهایخنککننده
کــهدرافزایشبهــرهوریتولیــدبــرقوارتقــایبازده پیشــرفتهوبهینــهاســت
نیروگاههــانقــشاساســیدارد.بهبــودراندمــانخنککاریموجــبکاهش
چشــمگیرآبمصرفیدرنیروگاهها،کاهشاندازهسیستمهایخنککننده
وهمچنینکمشــدنبارپمپهاوکاهشتلفاتانرژیازطریقکاهشدبی

موردنیازجریانسیالخنککنندهمیشود.
روشهــایزیــادیبــرایافزایشنــرخانتقالحــرارتدراینسیســتمها
گزارششــدهاســتکهاســاسعمدهآنهاباتغییــراتبنیادیوســاختاریدر
طراحیسیستمخنککنندههمراهاست.دراینمیانیکراهکارمهمبدون
تغییردرطراحیوساختارسازههایسیستمهایخنککننده،بهبودضریب
انتقالحــرارتســیاالتخنککننــدهاســت.درمحیطهایانتقــالحرارت
معمــوالازســیاالتپایهآبییاپایــهضدیخکــهدارایافزودنیهایمرســومی
نظیــرترکیبــاتضــدرســوبویــابازدارندههــایخوردگیهســتند،اســتفاده
میشود.اینســیاالتدارایضریبانتقالحرارتبسیارپایینیهستندکه
باکمــکافزودنیهایمختلــفقابلارتقااســت.ایدهاســتفادهازســیاالت
حــاویمیکــروذراتیــکراهــکاراولیهبــرایافزایشضریــبانتقــالحرارت
ســیالاســت،ولیاینراهــکاردارایمشــکالتینظیــرکلوخهشــدنذرات،
تهنشینشــدنذرات،ســاییدگیلولههــا،رســوبوافزایــشافتفشــاردر
مجرایسیالاست.راهکارپیشروکاهشاندازهذراتبهمقادیرنانومتری
یعنــیکمتــراز۱۰۰نانومتراســتکــهمیتوانــدضریبهدایــتحرارتــیپایین
ســیاالتمتداولراتامیزانقابلتوجهیبهبودبخشند.نانوســیالبهصورت
سوسپانســیونیازنانــوذراتمعلقدرســیالپایهدارایدوجزءاصلیســیال

پایهونانوذراتاســت.ســیالپایه،ســیالیاســتکهبهآننانوذراتافزوده
میشــودکهمعموالســیالپایهیکــیازانواعســیاالتحاملانــرژیمثلآب،
اتیلنگلیکــولویایکیازانواعروغنهاســت.درمحیطهــایانتقالحرارت
معموالازســیاالتپایــهآبیکــهدارایافزودنیهایمرســومینظیــرضدیخ،
ضــدرســوبویــابازدارندههــایخوردگــیاســتفادهمیشــود.درســیاالت
خنککنندهنیروگاهیبیشترازآبخالصبدونیونیاازضدیخمعادلآنتی
فروژنNباپایهاتیلنگلیکولدرنسبتهایرقیقشده۱:۱یا۱:۲باآبخالص
بدونیونکهحاویموادافزودنیاســت،اســتفادهمیشــود.ســیاالتپایه
آبــیدارایضریــبانتقالحــرارتپایینحــدود۰/6W/mKهســتندکهدر
ضدیخباکالسآنتــروژنNبهحــدود۰/۳6کاهشمییابد.بــاافزودننانو
ذراتبــااندازهکمتــراز۱۰۰نانومتربهاینســیاالتپایهنانوســیاالتیباضریب
انتقالحرارتبهترایجادمیشــود.نانوذراتبهدلیلانــدازهکوچکذرات،
نسبتســطحبهحجمباالینانوذراتوکســرحجمیپایینمورداستفاده،
بخشعمدهایازمشــکالتمیکروذراتمانندرســوبیاتهنشــینیذرات،
ساییدگی،مسدودشدنلولههاوافزایشافتفشاردرمجرایسیالمرتفع
میســازد.ازاینرو،جایگزینکردننانوســیاالتبهجایسیاالتمتداولدر
سیستمهایمختلفبرایبهینهســازیخواصسیالبســیارموردتوجهقرار

گرفتهوموجبایجادکاربردهایمتنوعیبراینانوسیاالتشدهاست.

    1-  1-     معرفی نانوسیاالت
نانوســیال،یکسوسپانســیونحاوینانــوذراتمعلــقازمــوادفلزییا
غیرفلزیاستکهمیتواندضریبهدایتحرارتیپایینسیاالتمتداولرا
تامیزانقابلتوجهیبهبودبخشد.نانوسیالدارایدوجزءاصلیسیالپایه
ونانوذراتاست.سیالپایهسیالیاستکهبهآننانوذراتافزودهمیشود

    اشکــــــان   ذوالریــــاستیــــن  /   نسـتــــرن ریــــاحی نــــــوری  
مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
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بهار  1398 / شماره 27 / نشریه  سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

۶۱

کــهمعموالســیالپایــهیکــیازانــواعســیاالتحامــلانــرژیمثــلآب-اتیلن
گلیکولویایکیازانواعروغنهاست.بیشترنانوذراتازجنسذراتفلزی
کسیدآلومینیوم کسیدفلزاتهمچونا همچونمس)Cu(،نقره)Ag(ویاا
کسیدمس)CuO(ویانانوساختارهایکربنینظیرنانولولههای )Al۲O۳(،ا
کربنــی،گرافــنیافولــرنهســتند.مشــخصاتمختلفیازیــکنانــوذرهروی
خواصنهایینانوسیالتأثیرگذاراستکهمیتوانبهترکیب،اندازه،شکلو
مورفولوژی،عواملشیمیاییسطحیاشــارهکردکهبهطورخالصهدرشکل

۱دیدهمیشود.

شکل۱/مشخصاتمختلفیکنانوذرهتأثیرگذاربررفتارنانوسیال
شکل۲/روشهایمختلفدومرحلهایآمادهسازینانوسیاالت

ازترکیبنانوذراتوسیاالتپایه

شکل۳/پارامترهایمؤثربرخواصترموفیزیکینانوسیاالت

    1-  2-      روش های سنتز نانوسیاالت
کلــیدوروشتــکمرحلــهایودومرحلــهایبــرایتولیــد بهطــور
نانوســیاالتوجوددارد.درروشتکمرحلهایدرحیــنتولیدنانوذراتدر
بسترســیالبهوسیلهروشهایســنتزشــیمیاییازفازمایع،نانوســیالایجاد
میشــودوترکیــبهمزمــانســیالبــانانــوذراترخمیدهــد.مزیــتاصلــی
روشتکمرحلهای،کنترلبســیارمناســبرویانــدازهوتوزیعانــدازهذرات
درسیالاستکهکلوخهایشــدنرابهحداقلمیرساند.روشهایبسیار
محدودیبرایسنتزنانوســیاالتبهروشتکمرحلهایوجودداردوازاین
بینتنهامیتوانبهروشهایرســوبگذاریگرمایینانــوذراتآلیدرماده

کسایششیمیاییوسنتزپلیالاشارهکرد. متشکلهپایدارکننده،ا
درروشدومرحلــهایپــسازســنتزنانــوذراتآنرابــهســیالاضافــه
میکننــد.درایــنفاصلــهزمانــیممکــناســتذراتبــهیکدیگــربچســبند.
کندهکــردنذراتدرســیالدرروشدومرحلــهایازروشهایــی بــرایپرا
مانندلرزانندههایمافوقصوتیاازموادفعالســطحیشیمیاییاستفاده
میشــودکهبتوانــدتودههــاینانوذرهایبــهحداقلرســاندهوباعــثبهبود
کندگینانوذراتشــود.نکتهاساســیدراینروشتجمعنانــوذراتبراثر پرا
چســبندگیآنهــابههمدیگراســتکــهازمعایــبایــنروشبهشــمارمیآید.
مرحلهنخستاینروششاملتولیدنانوذراتبهصورتیکپودرخشک
بودهکــهعمدتاتوســطروشچگالشبایــکگازبیاثریاروشرســوبدهی
شــیمیاییازفــازبخــارانجــاممیشــودودرمرحلــهدوم،میتــواننانــوذرات
پودریرادرســیالپایــهتوســطروشهاییماننــداعمالنیرویمغناطیســی
قویوجداســازینانــوذرات،تشــدیداولتراســونیک،جداســازیترکیباتبا

کندهکرد.بهطورکلی،نانوذرات تکاندادن،هموژنهکردنوآسیابکردنپرا
کســایشنمک رامیتــواندردومرحلهبهکمــکروشهایمتفاوتیمانندا
کسایشلیگاند فلزاتواسطه،روشفتوشیمیاییورسوبگذاریگرمایی،ا
وجایگزینیبافلزاتآلی،ســنتزبخارشــیمیاییوروشســنتزالکتروشیمیایی
کــرد.جهــتغلبــهبــرمشــکالتمربــوطبــهپایــدارینانوســیالها، ســنتز
پایدارکنندههــادرطــیمراحــلســنتزبــهســیالاضافــهمیشــوند.مراحــل
پایدارســازینانوســیاالتدرســهمرحلهآمادهسازیســیالخالص،افزودن
کندهشــدننانــوذراتبــهدرون پایدارکننــدهمناســببهســیالخالــصوپرا

سیالپایهاتفاقمیافتد)شکل۲(.

    1-  3-    عوامل مؤثر بر خواص ترموفیزیکی نانوسیاالت
خــواصفیزیکیســیاالت،نظیــرچگالی،ویســکوزیته،ضریــبهدایت
حرارتــیوگرمــایویــژه،بــاافــزودننانــوذراتبــهســیالپایــهتغییــرمییابد.
بهطورکلــی،افــزودننانــوذراتباعــثافزایــشچگالــی،گرانــرویوضریب
گرمــایویــژهبــاافــزودننانــوذرات هدایــتحرارتــیســیاالتشــده،ولــی
کاهــشمییابــد.درصــداینتغییــراتبــهعواملمختلفــیازجملــهجنس،
ترکیب،ســاختارومورفولوژینانوذرات،درصدحجمــینانوذرات،خواص
نانــوذرات،عواملشــیمیاییپایدارکنندهســطحی،خواصســیالپایهودما

بستگیدارد.

خواصفیزیکیسیاالت،نظیرچگالی،ویسکوزیته،ضریبهدایتحرارتیوگرمایویژه،با
افزودننانوذراتبهسیالپایهتغییرمییابد.بهطورکلی،افزودننانوذراتباعثافزایشچگالی،
گرانرویوضریبهدایتحرارتیسیاالتشده،ولیگرمایویژهباافزودننانوذراتکاهشمییابد
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     2    ضــرورت تدویــن دســتورالعمل به کارگیــری نانوســیاالت 
خنک  کننده نیروگاهی

امــروزهنانوســیاالتخنککنندهمختلــفدرداخــلوخارجازکشــوردر
حالتحقیقوتوســعهوورودبهبازارمصرفهســتند.بیشتراینمحصوالت
کاربــردچندگانــهدرخنککنندههــایرادیاتورهــایخــودروودیگــر دارای
سیســتمهانیزهســتند.براســاسماده۳ســندگســترشکاربردفنــاورینانو
درافــق۱۴۰۴کــهبهپیشــنهادمعاونــتعلمــیوفنــاوریرئیسجمهــوروبه
اســتناداصــل۱۳۸امقانــوناساســیجمهــوریاســالمیایــران،درجلســه
مــورخ۱۳۹6/۷/۲۳هیئــتوزیــرانبــهتصویــبرســیدهاســت،وظایفــی
بــرایبهکارگیــرینانوســیاالتبــهوزارتنیــرومحــولشــدهاســت.بــرایــن
اســاس،وزارتنیــرودرحوزهبرقموظفاســتبــارعایتقوانیننســبتبه
متناسبســازیمقــرراتوخریــدمحصــوالتنانوســاختداخلبــافناوری
بومیبرایگســترشکاربردفناورینانودرصنایعمرتبــط،مأموریتتدوینو
ابالغآییننامهوبسترســازیبرایبهکارگیرینانوســیاالتونانوپوششهای
افزایشدهنــدهانتقالحرارتکهبــافناوریبومیدرداخلتولیدمیشــوند،
باهــدفافزایشبهرهوریتولیــدبرقوارتقایبــازدهنیروگاههــارااجراکند.با
اینوجودهنوزدســتورالعملمشخصیبرایاســتفادهنانوسیاالتبهعنوان
کــهدســتورالعمل ســیاالتخنککننــدهنیروگاهــیوجــودنــدارد.هرچنــد
مشــخصینیــزدرمــوردســیاالتمتــداولخنککننــدهنیروگاهــیبهجــز
اســتانداردمعیارهــایطراحــیومهندســیذخیــرهآبمــوردنیــازنیروگاههاو
کیفیتوکمیــتآبهایمصرفــیدرانــواعنیروگاههــا)نشــریه۵۹/۱(وجود
نــدارد.درایناســتانداردنیــزکیفیتآبســیکلهایخنککننــدهبهخوبی
تشریحنشــدهاســتوبایددرنظرداشتکهکیفیتســیالخنککنندهتابع
دستورالعملشرکتهایسازندهسیستمهایخنککناست.نانوسیاالت
بایدپیشازمصرفازجنبههایمختلفینظیراندازهذرات،پایداری،بهبود
انتقالحــرارت،خوردگی،رســوبگذاری،تطابقباترکیبوشــرایطمحیطی
ســیالپایهنیروگاهــیوافزودنیهایســیاالتنیروگاهیوهمچنیــنتطابقبا
مشــخصاتفنیسیســتمهایخنککننــدهنیروگاهیمــوردبررســیوکنترل
کیفیتقــرارگیرند.برایاســتفادهمطلــوبازنانوســیالمناســبوبهرهگیری
ازمزایــایآن،اطالعــاتدربــارهمشــخصاتفنــینانوســیالالزامــیاســت.
همچنیــنبایــدبهوســیلهمجموعــهایازآزمونهــایاســتانداردومناســب
عملکردنانوســیالپیشازاســتفادهبامشــخصاتفنیارائهشــدهمطابقت
دادهشــود.درایندســتورالعملآزمونهاومعیارهایپذیــرشمربوطهبرای
سنجشپارامترهایتأثیرگذاردرعملکردنانوسیالپرداختهشدهاست.این
دســتورالعملباهــدفایجادوحــدترویهدرتعییــنآزمونهــاوویژگیهای
کیفــینانوســیالتنظیمشــدهاســتتــاازبهکارگیــرینانوســیاالتنامرغوبو
غیراستانداردجلوگیریشــدهوازآسیبرسیدنبهسیستمهایخنککننده

نیروگاهیپیشگیریشود.

     3       کاربرد های نانوسیاالت در سیستم های خنک  کننده نیروگاهی 
و صنعتی

نانوســیاالتمیتواننــدبهعنــوانمکمــلبــرایســیاالتخنککننــده
گلیکــولدرسیســتمهایمختلــفخنککننــده متــداولنظیــرآبواتیلــن
صنعتــیونیروگاههــایحرارتــیبهمنظــوربهبــودانتقــالحــرارتوراندمــان
خنککاریبهکارگرفتهشــوند.معموالازضدیخمعادلآنتیفــروژنNباپایه
اتیلنگلیکــولوحاویمــوادافزودنیبــرایمصرفدرسیســتمخنککننده

نیروگاههایگازی،بخاروســیکلترکیبیتوصیهمیشــودکهدرنســبتهای
رقیقشده۱:۱یا۱:۲باآبخالصبدونیونمورداستفادهقرارمیگیرد.آنتی
فروژننوعیسیالواسطهانتقالحرارتاستکهبرایجلوگیریازیخزدگی،
خوردگــیوزنگزدگــیوبرایباالبــردننقطهجــوشبهعنوانمکمــلبهآب
افــزودهمیشــود.نانوســیاالتمیتوانــدبهصــورتافزودنــیبانســبتهای
گــردشدرسیســتمهایخنککننده مشــخصبهســیاالتخنککنندهدر
افزودهشود.درزیربهکاربردنانوسیالدرقسمتهایمختلفنیروگاهاشاره

شدهاست:

    3-  1-     سیال خنک  کننده در کندانسور و برج خنک کننده 
دربرجهــایخنککنندهکهســیالعامــلآنهاآباســتخنککنندگی
بهصورتسیستمهایبازیابستهویاترکیبیانجاممیگیرد.درسیستمهای
بــازبهدلیلتبخیرســیالوحجــمآببلودانزیــادباتغییرغلظتنانوســیالو
هدررفتآنمواجههستیمکهدرنتیجهاستفادهازنانوسیالدرسیستمهای
بازوترکیبیمرقومبهصرفهنیستوتنهامیتواندرسیستمهایخنککننده
بســتهازآنهااســتفادهکرد.ازســویدیگر،درسیستمهاییبســتهبابرجهای
کندانســورهایازنــوعجــتباشــندیــا کــهدارای تــروسیســتمهایبســته
سیســتمهاییدارایکندانســورهایتبخیریباشــندنیزبهدلیلاختالطآب
خنککننــدهبــاآببویلــرودرنتیجــهانباشــتنانــوذراتدربویلرنمیتــواناز
نانوســیالاســتفادهکرد.تنهاسیستمیکهازنانوســیالبهعنوانخنککننده
میتــواناســتفادهکردسیســتمهایخشــکغیرمســتقیمباکندانســورهای
سطحیاستکهبخارخروجیازبویلرباسیالخنککنندهدرتماسمستقیم
قرارنمیگیرد.افــزودننانوذراتبهســیالخنککنندهباعــثبهبودضریب

انتقالحرارتوبهبودبازدهیسیستمخنککنندهمیشود.

    3-  2-    سیال سیستم خنک  کننده روغن  ها در توربین 
درتوربینهــایبخــاروگازازیــکیــاچنــدمبــدلحرارتــیکمکیجهت
خنــكکاریروغنهــایهیدرولیــکیــاروغنهــاییاتاقانهــا،روغــنپمپ
تغذیــه،روغنکمپرســورهــوااســتفادهمیشــود.وظیفــهاصلــیخنكکنها
جــذبودفــعگرمــایروغــنقبــلازورودمجــددبــهسیســتماســت.درجه
حرارتمناســببرایروغنبیــن۵۰تا6۰درجهســانتیگراداســت.درواحد
خنكکن،روغنواردقسمتیمانندرادیاتورشدهودرمجاورتهوابامخلوط
آبوگلیکــولتبــادلگرماصورتمیگیــرد.گاهیبهمنظورافزایشســرعت
خنــكکاریازفنهایــیدرمقابــلرادیاتورهــانیــزاســتفادهمیشــود.افزودن
نانوســیاالتباعــثافزایشانتقــالحــرارتودفعگرمــایبیشــتریازروغن
میشــودوباعثپایینآمدندمــایروغنودرنتیجــهافزایشزمانتعویض

روغنشدهکهخودعاملافزایشبازدهیاست.

شکل۴/تصویریازساختاریککولرروغنتوربینکهدرآنمیتوانازنانوسیاالتدر
گردشبرایخنکسازیروغنبهجایسیالپایهآبیاستفادهنمود.
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 3-3-    سیال سیستم خنک  کننده ژنراتورهای الکتریکی در نیروگاه
ژنراتورهــایالکتریکــیدارایسیســتمخنککننــدهروتــورواســتاتور
بهصــورتسیســتمبســتهخنکشــوندهبــاهــوایــاهیــدروژنهســتند.از
ســویدیگــر،میتــوانازآببهعنــوانســیالخنککننــدههــوایــاهیــدروژن
کــرد.اســتفادهازنانوســیالبهعنــوانســیالعامــل درژنراتــوراســتفاده
خنککننــدهیاخنککننــدههوایــاهیــدروژنباعثبهبــودعملکــردژنراتورو
کاهــشتلفــاتانــرژیوافزایشتولیــدبرقوعمــرژنراتــورمیشــود.بنابراین،
طراحــیسیســتمهایخنککنندگــیبهکمــکتزریقنانوســیالبــرایبهبود

سیستمهایمهندسیپربازدهامریضروریبهشمارمیرود.

 3-4-     واحدهای تولید برق در مقیاس کوچك
یکــیدیگــرازکاربردهــاینانوســیاالتدرافزایــشراندمــاندفــعگرمااز
ســیالخنککندرواحدهایتولیدبرقدرمقیاسکوچــكنظیرموتوردیزل
کندهوسیســتمهایتولیدهمزمــانگرماوبرق ژنراتور،سیســتمهایتولیدپرا
)CHP(است.چرخهعملکردیبهاینصورتاستکهسیالخنککننده
باچرخشدراطرافموتورموجبخنکشدنموتورمیشود.سپسسیال
خنککننــدهکهپــسازچرخــشدراطــرافســیلندرموتورگرمشــدهتوســط
نانوســیالگرمایخودراازدستمیدهدوســپسجهتخنککاریموتور
مجددابهداخلمحفظهاطرافســیلندربازمیشــود.بااستفادهازنانوسیال
بههمراهبهرهگیریازســوختگازوئیلیاستانداردمیتوانبهشاخصبرتری

ازتوان،گشتاور،مصرفسوختوآالیندگیدستیافت.

 3-   ۵ -     سیال کلیه سیستم های سرمایشی و چیلرها
افزودننانوسیالدرسیستمهایسرمایشیبدونتغییردراندازهسطح
انتقالحرارتباعثمیزانافزایشحرارتمنتقلشــدهمیشــود؛اینبدین
معنیاستکهدیگرنیازیبهافزایشســرعتسیالیاافزایشسطحنیست
وباعثکاهــشهزینهمیشــود.بهعــالوه،درطوالنیمــدتبهدلیلوجود
انتقالحرارتمطلوببااستفادهازسیالباحجمکمتر،اثراتمخربسیال
برپمپهاودیوارهمبدلهــاکاهشمییابد.ازاینرو،اثراتجانبیســیالبر

تجهیزاتکاهشخواهدیافت.

     4     پارامترهای مؤثر در عملکرد نانوسیال
پارامترهایمختلفــیماننــدpH،پایدارکننــدهنانوذرات،تغییــراتدما،
نوعســیالپایه،مورفولــوژیوانــدازهنانــوذرات،غلظتفازجامدوســاختار
کریســتالینانوذراتازجملــهپارامترهایتأثیرگذاربررســانشحرارتیاســت.
براساسبررسیهایانجامشــده،میتوانبهایننتیجهرسیدکهرسانندگی
گرماییباافزایشدماوغلظت،بیشــترمیشــودومطالعاتانجامشدهروی
مورفولوژینانوذراتنشانمیدهدکهاشکالکرویواستوانهایرسانندگی
گرمایــیبهتــرینســبتبهدیگــراشــکالنانــوذراتدارنــد.بــاتوجهبــهنتایج
ثبتشــدهازپژوهشهــا،ذراتبــاانــدازهکوچکتربهدلیلنســبتســطحبه

حجمبیشتررسانندگیبیشتریراازخودنشانمیدهند.

     ۵     مزایای استفاده از نانو سیال
ســیاالتمتداولیکهدرزمینهانتقالحرارتاســتفادهمیشوندضریب
هدایــتحرارتیپایینــیدارندواســتفادهازمیکروســیالها،باعثرســوبیا
تهنشــینیذرات،ســاییدگی،مسدودشــدنلولههــاوافزایشافتفشــاردر

مجرایســیالمیشــود.ذراتنانوبهدلیلباالبودنضریبهدایتیشــانبا
توزیــعدرســیالپایهباعــثافزایشضریبهدایتحرارتیســیالمیشــوند
وانــدازهکوچکذراتوکســرحجمــیپایین،مســائلینظیرکلوخهشــدنو
افتفشارراحلمیکند.عالوهبراینسطحنسبیبزرگذراتنانو،پایداری
ذراتراافزایشدادهومســئلهتهنشــینیراکاهشمیدهد.ازجملهمزایای
استفادهازنانوسیالمیتوانبهافزایشانتقالحرارت،کاهشمیزانمصرف
کاهــشمصــرف کاهــشانــدازهسیســتمهایخنککننــده، آبنیــروگاه،
انرژیدرپمپهــایجریانســیالوهمچنیــندرکولرهایروغــنبهکاهش
دمــایروغــنودرنتیجــهافزایشزمــانتعویضاشــارهکــرد.ازدیگــرمزایای
کتریالدرنانوذراتاستکهباعثازبین نانوسیاالتوجودخاصیتآنتیبا
بردنمیکروارگانیســمهایهوازیوغیرهوازیوجلوگیریازتشکیلرسوبات

بیولوژیکمیشود.

     ۶     معایب نانوسیاالت نامرغوب
اســتفادهازنانوســیاالتیکهگســترهاندازهنانوذراتآنهاناهمگناســت
بــهنتایــجغیرقابــلپیشبینــیمیانجامــد.نانوســیاالتنامرغــوبپایداری
کمتریدارندوانتقــالحرارترانهتنهاافزایشنمیدهندبلکهممکناســت
باایجادالیهایعایقیباعثافتهدایتحرارتیدرسیســتمنیزشوند.این
نانوسیاالتباگذشتزمانرفتارمتفاوتیازخودنشانمیدهندوهمچنین
اســتفادهمکــررازنانوســیالنامرغــوبباعــثتهنشــینی،گرفتگــیلولههــاو
خوردگیدراجزایپمپولولههامیشود.تهنشینییکنانوسیالناپایداردر
مقایســهبانانوسیالپایداردرشــکل۵دیدهمیشود.باکمکمیکروسکوپ
کلوخهایشــدننانــوذراتدریــکسیســتمنانوســیال الکترونــیمیتــوان

اصالحسطحینشدهرابهخوبیمشاهدهکرد)شکل6(.

شکل۵/مقایسهنانوسیالمناسبونامناسب:)a(نانوسیالناپایدار،)b(نانوسیالپایدار

شکل6/تصویرمیکروسکوپالکترونیعبوریTEMازنانوسیالاصالحسطحیشده
پایدار)سمتراست(وکلوخهایشدهناپایدار)سمتچپ(

استفادهازنانوسیاالتیکهگسترهاندازهنانوذراتآنهاناهمگناستبهنتایجغیرقابلپیشبینی
میانجامد.نانوسیاالتنامرغوبپایداریکمتریدارندوانتقالحرارترانهتنهاافزایشنمیدهندبلکه
ممکناستباایجادالیهایعایقیباعثافتهدایتحرارتیدرسیستمنیزگردند
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  7   موارد عدم مصرف
مصارفعمومیمانندآبآشامیدنی،آبآبیاری،مصارفآبآتشنشانی،تعمیرونگهداریوشستوشویتجهیزاتوسایرمصارفمترقبهبهدالیل
عدمبهبودعملکردومســائلبهداشــتینبایداســتفادهشــود.درنیروگاههایگازینیزبرایمصارفشستوشــویکمپرســوروکاهشدمایمحفظهاحتراق
بهدلیلامکانآسیبرســیدنبهپرههایتوربیننبایدازنانوســیالاســتفادهشــود.درنیروگاههــایبخارنیزدربرجهایخنککنندهباسیســتمبــازویکبارگذر
بهدلیلهدررفتنانوســیاالتوتغییراتغلظتمتناوبآنهااســتفادهازنانوســیالتوصیهنمیشود.همچنینازبهکارگیرینانوســیاالتبهعنوانافزودنیدر
آببویلــرباتوجهبهحساســیتباالواثرنامطلوبنانــوذراتبراجزایبویلروپرههایتوربینخودداریشــود.درسیســتمهایبازبهدلیلتبخیرســیالوحجم
آببلودانزیادباتغییرغلظتنانوســیالوهدررفتآنمواجههســتیمکهدرنتیجهاســتفادهازنانوســیالدرسیســتمهایبازوترکیبیمرقومبهصرفهنیست.
همچنیندرسیستمهایبستهکهدارایکندانسورهایازنوعجتیاکندانسورهایتبخیریباشندنیزبهدلیلاختالطآبخنککنندهباآببویلرودرنتیجه

انباشتنانوذراتدربویلرنمیتوانازنانوسیالاستفادهکرد
............................................................................................................................................

نسخهکاملتراینمقالهکهدراینجابهتلخیصدرجشدهاست،درسایتسندیکاقابلدریافتاست.

شکل۷/مواردمصرفوعدممصرفنانوسیال


