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سرمقاله
اصغر آریانی پور

صنعت تولید برق ایران را می توان الگوی موفقی برای 
اقتصاد مقاومتی به شمار آورد. هرچند این صنعت نه 
بلکه  آورده،  تاب  بیرونی  مخاطره های  برابر  در  فقط 
نشان  مقاومت  خود  نیزاز  درون زا  چالش  برابر  در 
از  صنعت  یا  کشور  یک  گذر  کلی  به طور  است.  داده 
وضعیت آسیب  پذیری تا مرحله تاب آوری، با 3 مولفه 
»ایستـادگی«، »مطابقت پــذیری« و »احیــای پس از 

مخاطره« امکان می یابد. 
روی  به  برق  تولید  عرصه  گشایش  دنبال  به 
بخش  این  دولتی  انحصار  پایان  و  بخش خصوصی 
رشد  با  عرصه  این  می رفت  انتظار  گذشته،  دهه  در 
مالی  نشیب های  و  فراز  رغم  به  شود.  همراه  مستمر 
که نیروگاه های خصوصی در این 10 سال با ان مواجه 
شدند، روند کلی رو به رشد بوده که نتیجه آن اکنون 
بخش خصوصی  درصدی   50 از  بیش  سهم  قالب  در 
این  با  است.  نمایان  کشور  برق  نیروی  تولید  سبد  از 
تولید  کار  و  کسب  فضای  ارزیابی  نمودارهای  حال 
برق، با تکانه ها و چالش های ناکهانی متعددی مواجه 
آنها، تثبیت قیمت آن در دهه 80   شد که مهمترین 
بود. برخی تصمیم های بعدی از جمله اجرای ناکارآمد 
قانون هدفمندی یارانه ها از آذر 87 نیز مزید علت شد 
و به افزایش شدید حجم بدهی وزارت نیرو به فعاالن 

غیردولتی صنعت برق بویژه در بخش انجامید.
 به دنبال رایزنی های گسترده بخش خصوصی در سال 

محیط کسب  »بهبود  نام  به  قانونی  وقت  مجلس   86
قابل  نکته  رساند.  تصویب  به   86 سال  در  را  کار«  و 
تامل این که پس از تصویب این قانون، دست کم در 
بخش تولید برق، شاهد افزایش مستمر مطالبات معوق 
این  همه  رغم  به  چرا  اما  بودیم.  برق  تولیدکنندگان 
نامالیمات، روند فعالیت نیروگاه های خصوصی متوقف 
ظــرفیت هــای  در  مــی تــوان  را  پــــاسخ  نشد؟ 
به ویـــژه  بـــرق   تولیدکننده  بخش خصوصی  ویژه 
این  در  کرد.  آن جست وجو  بر  تفکر سیستمی  حاکم 
میان مولفه هایی مانند پابرجایی، هوشیاری و تدبیر و 
واکنش منطقی و احیا در شرایط مخاطره و پس از آن 

قابل توجهند.
در  خصوصی  نیروگاه های   robustness یا  پابرجایی 
مدیریتی  سیستم  که  داد  نشان  مالی،  دشوار  شرایط 
این نیروگاه ها از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره 
تصمیم گیری برخوردار بود که باعث می شد آسیبی در 
یک بخش، با احتمالی کمتری به سایر بخش ها انتقال 
دشوارترین  از  عبور  به رغم  نیروگاه ها  که  همین  یابد. 
شرایط مالی ممکن، هیچ گاه دچار خاموشی یا حتی 
نشانه  بهترین  نشوند،  مواجه  اساسی  تعمیرات  تعویق 
است.  بخش خصوصی  فرد  به  منحصر  قابلیت های  از 
بسیار  همواره  خصوصی  نیروگاه های  آمادگی  ضریب 

بیشتر از نیروگاه های دولتی بود. 
ویژگی »وجود   3 در گروی  را  پابرجایی  اقتصاددانان، 

نیروگاه خصوصی، الگویی برای اقتصاد مقاومتی
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مکانیزمی  بــرای پـــایش مستمــر سالمت سیستم«، 
»چند وجهی بودن فرایندها« و »انعطاف در الگوهای 
تصمیم گیری« می دانند. البتــه ایــن 3 ویژگــی در 
فکور،  مدیران  اتکای  به  ایران  خصوصی  نیروگاه های 

سهامدران صبور و کارکنان غیور به دست آمد.
سهامدران  توانستند  خصوصــی  نیروگاه های  مدیران 
خود را مجاب کنند که نه تنها انتظار سود کوتاه مدت 
نداشته باشند، بلکه زمستانی و یخبندان مالی را به امید 
بهار تحمل کنند و منابع جدیدی را برای گردش کار 
وارد نیروگاه ها کنند. از سوی دیگر با افزایش بهره وری 
و مشوق های غیرمالی، هزینه انسانی در تولید برق را 

کاهش و کیفیت عرضه آن را افزایش دهند.     
اکنون به نظر می رسد شرایط برای  عبور از بحران و 
رسیدن به شرایط احیا  )Recover( برای نیروگاه های 
خصوصی  فراهم شده است. برخی از سازوکارهای آن 
نیز در الیحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته 
است. با این حال به نظر می رسد توجه جدی تر به 3 

راهکار زیر می تواند شرایط مساعدتری را فراهم کند.
کامل  آزادسازی  سوی  به  حرکت  مسیر  طراحی   -1
تعیین  که  تازمانی   . مالیم  شیب  با  البته  برق  قیمت 
و  باشد  مجلس  و  دولت  عهده  بر  برق  نهایی  قیمت 
بازار  اولیه  زنجیره های  نمی توان  بورس،  و  بازار   نه 
کرد.  تقاضا  و  عرضه  تابع  رقابتی،  کامل  صورت  به  را 
وجود  به  برق  عرضه  سمت  در  نسبی  رقابت  اکنون 
نیروی  توزیع  شرکت های  که  تقاضا  سمت  ولی  آمده 
برق هستند؛ همچنان تحت کنترل سهامدران دولتی 
 است. در چنین شرایطی، معمای قیمت تمام شده برق، 
براین  اقتصاددانان  هرچند  می ماند.  الینحل  همچنان 
تقاضا  و  عرضه  تابع  بهینه،  قیمت گذاری  که  باورند 
است و عصر قیمت گذاری براساس هزینه تمام شده به 

سرآمده است.

بازار  بهبود  برای  مناسبی  فرصت  برق  صادرات   -2
داخلی است. افزون بر ظرفیت های مالی نهفته در این 
برای  مناسبی  معیار  می توانند  همسایه  بازارهای  کار، 
قانون گذار  تاکید  به رغم  باشند.  داخلی  بازار  اصالح 
دستورالعمل  بخش خصوصی  توسط  برق  صادرات  بر 
اجرایی این کار موجب ایجاد نقش واسطه برای دولت 

در تجارت فرامرزی برق شده است.
البته بازار برق بسیاری از کشورهای همسایه به دالیل 
مختلف دچار ریسک مالی است و دولت های دو کشور 
دهند  راپوشش  اجتماعی  و  سیاسی  ریسک های  باید 
قراردادها  در  دولت ها  مداخله  به  نباید  کار  این  ولی 

بیانجامد.
3- چندسالی است در بودجه سالیانه، ایفای بخشی از 
تعهدات دولت به نیروگاه های خصوصی، به روش تهاتر 
به  مربوط  قدیمی و  شیوه ای  تهاتر  است.  شده  موکول 
فلزات گران بها و ضرب سکه  تمدن های ماقبل کشف 
است. با این حال اکنون نیز کاربردهایی نظیر »خروج  
بازار از رکود بدون تزریق نقدینگی« و »تحمیل کاالهای 
تجاری  شرکای  به  چند شرکت  یا  یک  جذابیت  فاقد 
آنهـا « دارد. بــا این حــال به نظر نمی رسد که روش 
مناسبی برای خرید و فروش نیروی برق به شمار آید. 
مطالبات  وصول  برای  باید  خصوصی  نیروگاه  یک  آیا 
معوق خود، وارد فضای های نامتناجسی با اساسنامه و 
هدف کاری خود شود و کسب و کارها و چالش هایی 
همچون سبدگردانی سهام، افزایش ناخواسته ظرفیت 
تولید از طریق واگذاری سهام سایر نیروگاه ها، تجارت 

اوراق قرضه اسالمی و امثال آن شود؟ 
سال  بودجه  نهایی  تصویب  در  نمایندگان  کاش  ای 
و  بگذارند  تهاتر  دوش  بر  را  پایانی  نقطه   ،1394
خریداران برق  مکلف شوند که بهای ان را فقط با پول 

نقد بپردازند.  
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آبان بود که  بیست و نهمین کنفرانس 
پژوهشگاه  محل  در  برق  بین المللی 
گشایش   آیین  در  شد،  برگزار  نیرو 
این کنفرانس رییس کمیسیون انرژی 
اگر  اسالمی گفت:  شورای  مجلس 
را  برق  تعرفه های  تدریجی  افزایش 
بتوانیم برنامه ریزی کنیم، صنعت برق 
خواهد توانست به خوبی به اهداف خود 

دست یابد.
  دکتر علی مروی اظهار داشت: این 
کنفرانس اهداف بزرگ و ارزشمندی 
همچون کمک به ایجاد فرهنگ بهینه 
مصرف برق، روش های ارتقای ظرفیت 
تولید برق در کشور، حفاظت از محیط 
زیست در بخش برق و نیروگاه، معرفی 
تولیدکنندگان و همچنین به روزرسانی 
این صنعت با دستاوردهای نوین جهانی 

را در برنامه های خود دارد که امیدواریم 
به این اهداف مهم دست پیدا کند.

وی صنعت برق را جزو زیرساخت های 
اساسی کشور عنوان کرد و افزود: برق 
و  است  انرژی  نوعی  از  فراتر  اکنون 
جایگاه این صنعت به عنوان بستر رشد 
صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ 
ما زمانی خواهیم توانست صنایع دیگر 
کشور را توسعه دهیم که صنعت برق 

موفق و پیشرو داشته باشیم.
وی با اشاره به پیشرفت های این صنعت 
نهادهای  گفت:  اخیر،  سال های  در 
بین المللی انرژی چشم انداز خوبی را 
از صنعت برق ایران در سال های آینده 
دارند به طوری که پیش بینی می شود 
ظرفیت تولید برق ایران تا سال 2015 
حدود 15 درصد تولید برق خاورمیانه را 

شامل شود که طبق اطالعات ارایه شده 
توسط این نهادها، تولید برق خاورمیانه 
تا این سال با 18.5 درصد افزایش به 

1508 تراوات ساعت خواهد رسید.
مروی با بیان اینکه  اکنون صنعت برق 
ایران به یک صنعت سازنده و پشتیبان 
در خاورمیانه تبدیل شده است، گفت: 
باوجود رشد و توسعه کمی این صنعت 
در سال های اخیر، مشکالتی همچون 
پایین  استانداردهای محیط زیستی، 
از  بیش  پرت  نیروگاه ها،  بازده  بودن 
اندازه در شبکه برق و مصرف بیش 
حد برق در کشور در مسیر توسعه آن 

وجود دارد که باید چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: در زمان حاضر، انتشار 
700 گرم دی اکسیدکربن به ازای تولید 
گرم  برق، 100  ساعت  کیلووات  هر 

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 

افزایش تدریجی تعرفه های بخش برق

ش
زار

گ
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بیشتر از استانداردهای بین المللی است 
و این رقم تا سال 2050 باید به 200 
گرم کاهش یابد. همچنین مصرف برق 
کشور نیز دو برابر متوسط جهانی و 
چهار برابر کشورهای پیشرو همچون 
آلمان و ژاپن است و با درنظر گرفتن 
رشد هشت درصدی مصرف برق در 
30 سال گذشته، وزارت نیرو باید هر 
9 سال ظرفیت تولید برق را به دو برابر 

تولید کنونی افزایش دهد.
در  انرژی  تولید  پایین  بازده  به  وی 
کشور اشاره کرد و افزود:  اکنون بازده 
ما حدود  کشور  در  نیروگاهی  تولید 
37 درصد است؛ درحالی که این رقم 
در کشورهای پیشرو در صنعت برق 
به 80 درصد رسیده است؛ از طرفی 
تلفات شبکه برق کشور نیز 15 درصد 
است و استانداردهای این بخش رقم 
10 درصد را نشان می  دهند که باید 
بخش  این  در  را  الزم  هدف گذاری 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: کاهش هدررفت شبکه 
هر  باید  و  است  قانونی  تکلیف  یک 
سال یک درصد کاهش یابد و این کار 
ساالنه 11 میلیارد لیتر سوخت معادل 
چهار میلیارد دالر صرفه جویی به همراه 

خواهد داشت.
مروی با اشاره به پتانسیل باالی کشور 
در انرژی های نو، ادامه داد: با توجه به 
ایران در  ظرفیت سرزمینی مناسب، 
انرژی بادی ظرفیت استحصال 30 تا 
35 هزار مگاوات و با وجود 300 روز 
آفتابی در کشور ظرفیت تولید 60 هزار 
مگاوات انرژی خورشیدی را دارد و باید 
تالش کنیم به این اهداف و ظرفیت ها 

برسیم.
وی با بیان اینکه باید به جای تاکید بر 
تولید بر روی مصرف بهینه کار کنیم، 
کاهش  با  برق  بخش  در  داد:  ادامه 

20 درصد مصرف برق حدود 9 هزار 
مگاوات صرفه جویی خواهیم داشت.

مروی بــا اشــاره بـه لــزوم تغییـر 
سازوکارهای کنونی تعرفه ها در صنعت 
برق کشور، گفت: چنین تعرفه هایی 
زمینه ساز کسری بودجه در بخش برق 
است و طرح های توسعه را با مشکل 

مواجه خواهد کرد.
وی به استفاده حداکثری از ظرفیت های 
توسعه سرمایه گذاری ها  برای  قانونی 
در صنعت برق اشاره کرد و افزود: با 
برنامه ریزی برای تخصیص درآمدهای 
حاصل از صادرات برق به خود وزارت 
به  نیروگاه ها  درآمد  اختصاص  نیرو، 
بودجه  تصویب  توسعه،  بخش های 
برق  تضمینی  خرید  برای  مناسب 
از  حمایــت  و  بخش خصوصــی  از 
سرمایه گذاری های بخش خصوصــی 
از  این صنعت می توانیم بسیاری  در 
چالش های این صنعت را برطرف کنیم.

دولت  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
و  تـولیدکننـدگــان  از  مجلس  و 
در  داد:  ادامه  داخلی،  سرمایه گذاران 

اجرای اصل 44 مـورد  ایــن بخش 
تاکید مجلس است و کمیسیون انرژی 
مجلس آمادگی کامل برای همکاری 
با وزارت نیرو در جهت فراهم کردن 
آماده سازی  و  سرمایه گذاران  حضور 

بستر رشد صنعت برق کشور را دارد.

وزیـر نیــرو: صنعت بــرق در 
خصوصی سازی پیشگام است

در آیین گشایش این کنفرانس مهندس 
چیت چیان وزیر نیرو نیز در سخنانی 
ضمن اشاره به سیاست های محوری 
وزارت نیرو در بخش برق گفت: صنعت 
برق در خصوصی سازی پیشگام است و 
بیش از 50 درصد ظرفیت نیروگاه های  
حرارتی به بخش خصوصی و نهادهای 

خارج از وزارت نیرو اختصاص دارد.
و  برق  بازار  از  برخورداری  نیرو  وزیر 
بورس انرژی را از نشانه های بلوغ این 
صنعت خواند و گفت: تبادل و ارتباط 
نشان  منطقه  کشور  هفت  با  برقی 
می دهد ایران به عنوان قلب شبکه برق 
منطقه عمل می کند و کیفیت مطلوب 
برق با استفاده از سامانه های پیشرفته 
از نظر کنترل فرکانس، از افتخارهای 

بزرگ این صنعت است.
وی اظهار داشت: در کنار این افتخارها، 
و  دارد  وجود  بزرگی  چالش های 
به عنوان  برق  بین المللی  کنفرانس 
دانشمندان،  اجتماع  برای  مرکزی 
و  دانشجویان  صنعت گران،  استادان، 
می تواند  کشور  برق  صنعت  مدیران 
به فعالیت های علمی صنعت برای رفع 

چالش های موجود جهت دهد.
افزایش  به  اشاره  با  نیرو سپس  وزیر 
بیش از 10 برابری ظرفیت تولید برق از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، 
گفت: ما در ابتدای انقالب حدود هفت 
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشتیم 

رییس کمیسیون انرژی  
مجلس: اکنون بازده تولید 

نیروگاهی در کشور ما 
حدود 37 درصد است، از 

طرفی تلفات شبکه برق 
کشور 15 درصد؛ است

درحالی که استانداردهای 
این بخش 10 درصد 
و بازده نیروگاه ها در 

کشورهای پیشرو 80 
درصد است
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که اکنون به بیش از 72 هزار مگاوات 
رسیده ایم و امسال درمقایسه با پارسال 
با بیش از هفت درصد افزایش مصرف 
مواجه هستیم که برای پاسخ به نیازها، 
باید ساالنه پنج هزار مگاوات ظرفیت 
پنج  ذخیره  ضریب  و  ایجاد  جدید 
فاقد  االن  باشیم که  درصدی داشته 
افزایش مصرف  آن هستیم و ذره ای 
ممکن است موجب ناپایداری شبکه و 

خاموشی شود.
وی با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت 
یازدهم تنها 3800 مگاوات نیروگاه در 
دست احداث داشتیم که اکنون 10 
هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز افزون بر 
آن در حال اجراست، افزود: برنامه ریزی 
ما این است که در پنج سال آینده 33 
هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار 
کنیم که بخشی برای پاسخ به افزایش 
جایگزینی  برای  برخی  و  مصرف 

واحدهای فرسوده است.
افزایش  موضوع  چیت چیان،  به گفته 
بازده تولید در دستورکار است زیرا االن 
متوسط بازده نیروگاه های  حرارتی 37 
درصد است که قابل قبول نیست و 
برای افزایش بازده، تمام نیروگاه های  
گازی بدون استثناء به سیکل ترکیبی 

تبدیل می شود.

نیروگاه هـای   کــرد:  تصریــح  وی 
زمینه مقدم  این  در  بخش خصوصی 
هستند تا سود بیشتری عاید این بخش 
مگاوات   3700 این باره  در  که  شود 
نیروگاه برای تبدیل به سیکل ترکیبی 
با استفاده از تبصره های بودجه تعیین 
شده است. ضمن آنکه امسال بیش از 
چهار هزار مگاوات نیروگاه های  گازی 
بخش دولتی نیز در دست قرارداد است 
که تاثیر بسیار قابل توجهی در افزایش 
بازده نیروگاه های حرارتـــی خواهــد 

داشت.
وزارت  برنامه  درباره  همچنین  وی 
نیرو برای توسعه تولید همزمان برق 
و حرارت، گفت: اکنون مجموع بازده 
تولید برق و حرارت در نیروگاه ها در 
جهان باالی 80 درصد است که در این 
زمینه امسال دومین واحد سی اچ پی 
)CHP( آغاز به کار کرد و این سیاست 
را وزارت نیرو با جدیت دنبال خواهد 
کرد تا با تبدیل نیروگاه ها در سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان به واحدهای 
تولید همزمان برق و حرارت، هم برق 
تولید و هم یک میلیارد مترمکعب آب 

شیرین تولید کنیم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش 
سهم نیروگاه های  تجدیدپذیر در تولید 

برق کشور، گفت: امسال برنامه ریزی 
واحدهای  تولید  ظرفیت  است  شده 
تجدیدپذیر دو برابر شود؛ ضمن آنکه 
نخستین واحدهای 2.5 مگاواتی بادی 
و  شد  بهره برداری  کشور  در  امسال 
کارخانه های تولید اجزای این نیروگاه ها 
نیز در کشور ساخته شده است که 
به زودی تولید داخل کشور به مرحله 

نصب و بهره برداری می رسد.
وزیر نیرو سپس با بیان آنکه کاهش 
تلفات شبکه انتقال و توزیع در راس 
بخش  در  نیرو  وزارت  سیاست های 
برق است، اظهار داشت: میثاق نامه ای 
با مدیران عامل شرکت های برق امضا 
شده است تا میزان تلفات شبکه در یک 
سال به کمتر از 10 درصد کاهش یابد 
که گام بسیار بزرگ کیفی در صنعت 
برق است و امیدواریم سال آینده در 
کنفرانس برق این خبر با مسرت اعالم 
شود که این هدف تحقق یافته است 
و با انجام آن پنج هزار میلیارد تومان 
کاهش  سال  هر  در  مصرف سوخت 

می یابد.
 وی حذف شبکه فشار ضعیف، اجرای
)AMI( زیرساخت اندازه گیری پیشرفته  
و جداسازی کنتورها از محل مصرف 
از  را  ترانس ها  کنار  به  آن  انتقال  و 
برای  نیرو  وزارت  دیگر  اقدام های 
رسیدن به هدف کاهش تلفات کمتر از 

10 درصدی شبکه برق برشمرد.
به گفته چیت چیان، اجرای ارتینگ نیز 
موجب ارتقای کیفیت برق و امنیت 
مشترکان برق خواهد شد که با تاکید 
در دستورکار است و توسعه واحدهای 
برای  نیز    )DG( جی  دی  کوچک 
جلوگیری از افت ولتاژ در نقاط انتهایی 

شبکه در دست پیگیری است.
وی درباره برنامه های وزارت نیرو برای 
ارتقای  گفت:  نیز  مصرف  مدیریت 
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سامانه های روشنایی و افزایش بازده آنها 
با تکیه بر المپ های ال ای دی، استفاده 
از سامانه های سرمایشی زمین گرمایی 
برق،  مصرف  قابل توجه  کاهش  با 
ارتقای استانداردهـــای مصرف انرژی 
در تمام تجهیزات مصرف کننده برق 
از لوازم خانگی تا تجهیزات صنعتی در 

دستورکار است.
وزیر نیرو سپس با اشاره به چالش های 
این  اقتصاد برق و مسایل ساختاری 
صنعت، گفت: موضوعی که امیدواریم 
نهاد  ایجاد  برسد،  نتیجه  به  امسال 

تنظیم مقررات بخش برق است.
بخش های  و  تولید  در  ما  افزود:  وی 
از مشارکـــــت  برق،  دیگر صنعت 
و  می کنیم  استفاده  بخش خصوصی 
وجود چنین نهادی بسیار با اهمیت 
و  مشترکان  منافع  باید  زیرا  است 
را  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
درنظر بگیرد تا از این طریق، سود و 
بازده در سطح اقتصاد ملی به حداکثر 

برسد.
وی با اشاره به نامتوازن بودن درآمدها 
و هزینه های صنعت بـــرق، اظهــار 
داشت: متاسفانه اکنون میزان دریافتی 
صنعت برق از مشترکان درمقایسه با 
هزینه های داخلی تولید در صنعت برق 
بدون احتساب هزینه سوخت، کمتر 
از نصف است و تالش ما برای ارتقای 
بهره وری و بازده در صنعت برق است، 
اما اگر هزینه ها تامین  نشود، اثربخشی 
خواهد  میزان  پایین ترین  به  اقدام ها 

رسید.
وزیر خاطرنشان کرد: البته قانون گذار 
در قانون برنامه پنجم و سیاست های 
که  است  کرده  مشخص   44 اصل 
دولت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی 
مرحله  اجرای  زمان  از  اما  بپردازد  را 
نخست هدفمنــدی یــارانه ها، ایـن 

و  است  نشده  پرداخت  مابه التفاوت 
امیدواریم با همراهی معاون اول رییس 
این  بودجه 94  جمهوری، در الیحه 
موضوع را پیش بینی کنیم تا صنعت 

برق از وضعیت موجود نجات یابد.
شرایط  به دلیل  بانک ها  افزود:  وی 
موجود، در ارایه تسهیالت به پروژه های 
همکاری  بخش خصوصی  با  جدید 
نمی کنند و تداوم وضعیت کنونی برای 

آینده خطرناک است.
چیت چیان با بیان اینکه صنعت برق 
از نظر ساختار جزو صنایع پیشرفته 
کشور بوده است و از پیش از انقالب، 
به صورت  برق  صنعت  واحدهای 
استانی اداره می شده اند، گفت: در طی 
سال های اخیر به دلیل اختالل در نظام 
نیرو و شرکت های  بنگاه داری وزارت 
تابعه، این شرکت ها به اداره کل تبدیل 

شده اند و اقتصادی نیستند.
وزیر نیرو افزود: این اختالل در نظام 
به  را  ضربه ها  بزرگ ترین  بنگاه داری 
شرکت ها  و  است  زده  برق  صنعت 

با  مرتبط  فعالیت های  به  نمی توانند 
افزایش بهره  وری اقدام کنند زیرا سود 
حاصل از آن نصیب شرکت ها نمی شود 
که با حمایت مجلس، نظام بنگاه داری 

صنعت برق را احیا می کنیم.
داده ایم  پیشنهاد  داشت:  اظهار  وی 
هر کدام از بنگاه ها موظف باشند هر 
نهاده ای که تحویل می گیرند، قیمت 
واقعی آن را پرداخت کنند و هر آنچه 
می فروشند، قیمت واقعی آن را دریافت 

کنند.
به گفتــه چیت چیــان، نیروگاه هــا 
 اکنون سوخت مصرف می کنند اما 
شرکت  به  مستقیم  را  آن  قیمت 
نفت یا گاز نمی دهند اما اگر نیروگاه 
به  واقعی  به صورت  را  پول سوخت 
شرکت نفت یا گاز بپردازد و قیمت 
واقعی فروش برق را دریافت کند، 
باال رود، سود  نیروگاه  بازده  هرچه 
آن نصیب واحد نیروگاهی می شود 
برای شرکت های  موضوع  همین  و 

توزیع نیز صادق است.
وی ابراز امیدواری کرد: این برنامه را 
در سال آینده بتوانیم پیاده کنیم که 
برای اجرای آن نیازمند حمایت دولت 
و مجلس و همکاری مجموعه نظام 
هستیم تا نظام بنگاه داری صنعت برق 
احیا شود زیرا این امر موجب شکوفایی 

صنعت برق خواهد شد.
وزیر نیرو در پایان تصریح کرد: از 
یک  آستانه  در  کیفی  کمی و  نظر 
تحول بزرگ در صنعت برق هستیم 
این صنعت  و همه دست اندرکاران 
این  در  دانشجویان  تا  مدیران  از 
تحول سهیم هستند به ویژه مدیران 
نمایندگان  و  نیرو  وزارت  ستادی 
مجلس که با بینش کامل، تاکنون 
این  با  موثری  بسیار  همکاری های 

صنعت داشته اند.  

وزیر نیرو: موضوع افزایش 
بازده تولید در دستورکار 

ما است و نیروگاه های  
بخش خصوصی در این 
زمینه مقدم هستند تا 

سود بیشتری عایدشان 
شود؛ براین اساس 3700 

مگاوات نیروگاه برای 
تبدیل به سیکل ترکیبی 
با استفاده از تبصره های 
بودجه تعیین شده است
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ارزیابی شما از وضعیت کنونی 
در  بخش خصوصی  فعالیت 
صنعت برق کشور و جایگاه آن 

در اقتصاد ملی چیست؟ 
و  دولت  سیاست های  به  توجه  با 
به  امور  واگذاری  جهت  نیرو  وزارت 

تمهیدات  ویژه  به  و  بخش خصوصی 
مناسب جهت حضور بخش خصوصی 
در احداث نیروگاه هایی کشور، در حال 
حاضر بخش دولتی سهم عمدهای از 
تولید برق کشور را )بیش از 50درصد( 

دارا می باشد. 

همچنین بخش خصوصی در ساخت 
نیروگاه های و ایجاد ظرفیت تولید برق 
نقش موثری در سال های اخیر داشته 
است هرچند پرداختن به این موضوع 
در قالب برنامه پنجم توسعه اخیرا مورد 
توجه قرار گرفته و با توجه به عدم وجود 

در گفت وگو با رئیس هیئت مدیره شرکت مولد برق یزد مطرح شد:

پرداخت بدهی ها از محل صادرات برق راهگشاست
داریوش طهماسبی، رئیس هیئت مدیره شرکت مولد برق یزد است. او فارغ التحصیل کار شناسی ارشد در 
رشته حسابداری از دانشگاه عالمه  طباطبایی تهران است و حدود 10 سال در شرکت فراب به عنوان معاون 
مدیرعامل در بخش مالی حضور داشت و پیش از آن نیز به عنوان مدیر مالی و حسابرس در شرکت های مختلف 
مشغول به کار بود. طهماسبی درباره نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد می گوید: نیروگاه 484 مگاواتی 
است که عملیات احداث آن از محل تامین مالی حساب ذخیره ارزی و با عاملیت بانک صنعت و معدن و 
سرمایه گذاری شرکت فراب در سال 1389 شروع شد و درحال حاضر نیز به طور کامل وارد شبکه سراسری 
برق کشور شده است. او در خصوص مسائل مالی نیروگاه توضیح می دهد: نیروگاه ما چون از محل تامین 
مالی حساب ذخیره ارزی احداث شده است و هنوز اقساط آن سررسید نشده لذا نیاز به تها تر و یا روش های 
دیگر نداشته ایم. رئیس هیئت مدیره شرکت مولد برق یزد سپس با اشاره به اینکه امسال شرایط تامین مالی 
مناسب تر از سال قبل بوده است؛ تاکید می کند: در برخی از بخش های بودجه منتظر دستورالعمل اجرایی 
هستیم در خصوص طلب ها نیز در حد توان اقدام شده است؛ لیکن مبالغ بسیار باالست و توجه بیشتر دولت را 

طلب می کند. گفتگوی نیرو و سرمایه را با طهماسبی بخوانید. 
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منابع ارزی احداث نیروگاه هایی جدید 
با کندی مواجه بوده است. 

حضور بخش خصوصــی در عرصـــه 
تولید برق منجر به افزایش بهره وری 
که  چرا  شد  خواهد  ملی  سطح  در 
باال تر،  راندمان  با  نیروگاه هایی  ایجاد 
همراه  روز  تکنولوژی  و  تجهیزات  با 
با کاهش مصرف سوخت و مدیریت 
بهینه تولید ضمن کاهش هزینه های 
تولید منجربه بهرهوری عمومی و رشد 

اقتصاد ملی نیزخواهد شد.
مدل هـــای  می کنید  تصور 
از  برق  خرید  قرارداد  کنونی 
نیروگاه هایی خصوصی براساس 
تعریف  نیروگاه های،  جایگاه 
شده است؟ ارزیابی شمـــا از 
کنونــی  قراردادی  مدل های 

چیست؟ 
پنجم  برنامه  در  که  فعلی  مدل  در 
توسعه تدوین شده است، قیمت برق 
و  نیست  نیروگاه  ساختگاه  براساس 
الجرم سرمایه گذاران به سمت مناطق 
با راندمان مناسب سوق خواهند یافت، 
این مدل دارای مزایایی خواهد بود که 
نیاز به مطالعه و بررسی ساختگاه ها 
توسط سرمایه گذاران دارد. لذا حضور 
ابتدای مطالعـــه  از  بخش خصوصی 
ضروری می باشد، و مدل های قبلی نیز 
دارای مزیت مدیریت بار توسط دولت 
بودند که در هر نقطه بتوان با محاسبه 
توجیه  دارای  ایجاد شرایط  و  قیمت 
اقتصادی-فنی در قالب قرارداد خرید 
تضمینی نیروگاه احداث کرد. به نظر 
می رسد در بلندمدت استفاده از مدل 

فعلی مناسب تر است. 
درحال حاضر آیا خریدار برق به 
تمام تعهدات مندرج در قرارداد 

عمل می کند؟ 
تالش  برق  خریدار  این خصوص  در 

کرده است این تعهدات را عمل نماید 
لیکن مشکالت خارجی و داخلی منجر 
به آن شده است که خریدار برق نتواند 
عمل  خود  تعهدات  به  کامل  به طور 
اقتصاد  همواره  که  طوری  به  نماید 
نیروگاه های با مشکل مطالبات روبرو 

بوده است. 
از  جدی  اقدامات  می رسد  نظر  به 
نیرو  وزارت  یازدهم در  ابتدای دولت 
جهت بهبود اقتصاد برق صورت گرفته 
است که امیدواریم نتایج مثبت آن را 
به  کنیم.  مشاهده  نزدیک  آینده  در 
در  بخش خصوصی  حضور  هرحال 
نیروگاه هایی برق کار جدیدی  حوزه 
به  نیرو  وزارت  است  الزم  که  است 
فعلی  دلگرمی سرمایه گذاران  منظور 
برای  و تشویق سرمایه گذاران جدید 
ورود به این حوزه از تمام توان مالی و 
اقتصادی خود بهره بگیرد و با پرداخت 
کمترین  با  تولیدکنندگان  مطالبات 
تاخیر و تدوین سیاست های تشویقی 
بیشتر موجبات رشد وتعالی بیشتر این 

صنعت را فراهم آورد. 
تحلیل شما از عملکرد نهادهای 
تامیــن مالــی مثل بانک ها 

چیست؟ 
به طور کلی سرمایه گذاری در صنایع 
بدون  نیروگاه های  مانند  بر  سرمایه 
حضور بانک ها و نهادهای مالی مانند 
صندوق توسعه ملی، امکانپذیر نیست، 
نیروگاه هایی جدید هم  و در احداث 
بخش خصوصی  با سرمایه گذاری  که 
انجام شده است بانک ها نقش موثری 

داشته اند. 
باتوجه به محدویت های بین المللی که 
کشور در سال های اخیر با آن دست 
به گریبان بوده است و امکان استفاده 
از فاینانس های خارجی را غیرممکن 
ساخته است تنها منبع تامین مالی 
صندوق  و  ارزی  ذخیره  حساب 
توسعه ملی بوده است که بانک های 
داخلی به عنوان بانک عامل مسئولیت 
داشته اند.  عهده  به  را  مالی  تامین 
بخش  این  در  واساسی  مهم  نکته 
ضرورت اصالح ساختار و آیین نامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی بانک ها است. 
کندی سرعت در رسیدگی به طرح ها 
و زمان برشدن این امر که گاهی بیش از 
یکسال طول می کشد، محدودیت هایی 
مانند عدم کفایت سرمایه برای اعطای 
تسهیالت به طرح های ملی توسط یک 
بانک که مستلزم تشکیل سندیکای 
بانک هاست بر دوره انتظار سرمایه گذار 
اضافه می کند و... از جمله مشکالت 
موجود در سیستم بانکـــی بـــرای 

سرمایه گذاران می باشد. 
زمینـــه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
سال  بودجه  در  مناسبی  راهکارهای 
93 و سایر قوانین در نظر گرفته شده 
و اقدامات الزم توسط بانک ها در حال 
انجام است، امیدواریم با شتاب بیشتری 

وزارت نيرو بايد بتواند 
از طريق قانون بودجه 

بخشي از منابع حاصل از 
صادرات برق را بدون واريز 

به حساب خزانه برای 
بازپرداخت بدهي هاي خود 

از بابت توليد برداشت 
كند. مانند وزارت نفت 

كه هرساله 14.5درصد از 
منابع حاصل از فروش نفت 
را برداشت و در وزارتخانه 

مذكور صرف مي كند
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موضوعات اجرایی شود. 
عملکرد کنونی بانک ها ناشی 
بدحسابی  از  آن ها  نگرانی  از 
خریدار برق است که قرارداد با 
توانیر را به عنوان وثیقه قبول 

نمی کنند؟ 
در شرایط فعلی و با عدم ارائه اعتبار 
قرارداد  در  که  توانیر  توسط  اسنادی 
بود  شده  پیش بینی  خریدتضمینی 
یکی از نگرانی های بانک می تواند این 
موضوع باشد، هر چند مشکالت ارزی 
و عدم وجود منابع و مشکل تحریم 
بسیار  بانک ها  برای  را  حرکت  قطعا 
سخت نموده است. اساسا بانک ها با 
آشنا  کامال  تضمینی  خرید  قرارداد 
شده اند و از این بابت همسو با وزارت 
نیرو و بخش خصوصی حرکت می کنند 
لیکن اقتصاد نامناسب برق، عدم توجه 
به قیمت اصلی برق در کشور و موضوع 
نقدشوندگی دارایی به نام نیروگاه نیز 
در رویکرد بانک موثر بوده است. عرضه 
آن  اولین  که  بورس  در  نیروگاه های 

انجام شده است و معرفی نیروگاه به 
عنوان یک دارایی سودآور و قابل خرید 
خاطری  اطمینان  می تواند  فروش  و 

جهت پوشش ریسک بانک ها باشد. 
باتوجه به باقی ماندن انبوهی 
و  نیروگاه های، دولت  از طلب 
مجلس در بودجه سال ۹۴ باید 
چگونه رفتار کنند؟ از دید شما 
چه بندهایی برای تامین منابع 
مالــی و توسعه نیروگاه هایی 

خصوصی باید تعریف شود؟ 
در این حوزه قبالً اقدامات موثری مانند 
ایجاد قابلیت تها تر با بدهی های دولتی 
اما متاسفانه روش  انجام شده است. 
اجرایی آن به نحوی بوده که از سرعت 
الزم برخوردار نبوده و گاهی با گذشت 
بیش از شش ماه از ابالغ بودجه هنوز 
از ظرفیت های آن به صورت کامل و 
صحیحی استفاده نشده است. عالوه بر 
تها تر وزارت نیرو باید بتواند از طریق 
قانون بودجه بخشی از منابع حاصل از 
صادرات برق را بدون واریز به حساب 

خزانه برای باز پرداخت بدهی های خود 
از بابت تولید برداشت کند. مانند وزارت 
نفت که هرساله 14. 5درصد از منابع 
حاصل از فروش نفت را برداشت و در 
وزارتخانه مذکور صرف تولید و سایر 

هزینه های خود می کند. 
در بخش توسعه بیشتر بخش خصوصی 
و اطمینان به این بخش برای ایجاد 
ظرفیت جدید در کشور و تقویت بازار 
مشتریان  کردن  وارد  طریق  از  برق 
عمده همچنین اصالح قیمت برق برای 
صنایع که برخی از آن ها محصوالت 
تولیدی خود را به قیمت جهانی به 
فروش می رسانند می تواند موثر باشد. 
قاعدتا اولویت به نیروگاه هــای برای 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
و برقراری خط فاینانس ایران -چین 

می تواند کمک موثری باشد. 
در نگاه کلی در صورت توجه به قوانین 
مربوط به بهبود فضای کسب و کار و 
احداث  می توان  زمینه  این  در  لوایح 
و مدیریت ظرفیت تولید برق کشور 
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بهترین  با  بخش خصوصی  توسط  را 
روش ها به انجام رساند. 

در این بودجه چطور می توان 
مشکالت نیروگاه هــای بــا 
سازمـــان خصوصـی سازی 

و مالیاتی را حل کرد؟ 
در خصوص مالیات موارد مناسبی در 
پیش نویس الیحه بهبود فضای کسب و 
کار در نظر گرفته شده بود که امیدواریم 
تصویب شود همچنین موضوع مالیات 
و  احداث  دوران  در  افزوده  ارزش  بر 
بهره برداری نگاه منسجم تری نیاز دارد. 
چرا پرداخت مالیات برارزش افزوده در 
دوران احداث نیروگاه و عدم لحاظ آن 
به عنوان اعتبار سرمایه گذار منجربه 
افزایش هزینه هــای سرمایه گــذاری 
می شود که به نوعی بازدهی طرح را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
ایجاد تهاترهای دولتی و تسهیل شرایط 
در خصوص فعاالن اقتصادی جهت این 

موضوع پیشنهاد می شود. 
 آیا از ظرفیت های بودجه سال 

۹3 برای تامین منابع مالی و 
استفاده شده  درست  توسعه 
است تاکنون چه بخشی از طلب 
نیروگاه های به طور مستقیم و یا 
با تها تر و یا روش های دیگرهای 

گرفته اید؟ 
امســـال شرایـــط تامیـــن مالی 
مناسب تر از سال قبل بوده است در 
منتظر  بودجه  بخش های  از  برخی 
در  هستیم  اجرایی  دستورالعمل 
توان  درحد  نیز  طلب ها  خصوص 
اقدام شده است؛ لیکن مبالغ بسیار 
را  دولت  بیشتر  توجه  و  باالست 
ما  نیروگاه  البته  می کند.  طلب 
حساب  مالی  تامین  محل  از  چون 
و  است  شده  احداث  ارزی  ذخیره 
هنوز اقساط آن سررسید نشده لذا 
دیگر  روش های  یا  و  تها تر  به  نیاز 

نداشته ایم. 
با وضعیت کنونی یعنی تاخیر 
اقدامات  سایر  و  تعمیرات  در 
ضروری کشــور بـا خاموشی 

مواجه خواهد شد؟ سال آینده 
خاموشی ها قطعی است؟ 

با توجه به رشد مصرف و وقفه ایجاد 
شده در زمینه سرمایه گذاری، تامین 
خواهد  مشکل  آینده  سال  در  برق 
بود. الزم به ذکر است معموال 3 سال 
آماده  نیروگاه  یک  تا  می کشد  طول 
بهره برداری در شرایط مناسب باشد؛ لذا 
در پیک سال آینده با توجه به شرایط 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و کال 
نیروگاه هایی  کشور در دو سال قبل 
امکان  و  می شوند  واردمدار  کمتری 
خاموشی زیاد است به خصوص اینکه 
اگر سیاست های ضد رکودی دولت به 
بار بنشیند و منجر به ایجاد حرکت در 
اقتصاد کشور شود قطعاً رشد مصرف 
صنایع که در سال های قبل روند نزولی 
خواهد  نمایان  بسیار  است؛  داشته 
شد چراکه ظرفیت صنایع در کشور 
موجود است ولی ظرفیت زیرساخت ها 
به این سرعت نمی تواند رشد کند لذا 

مشکالت آب و برق قطعی است.
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به  برق  صنعت  سال هاست 
عنوان صنعتی منحصر به فرد 
اسـت.  شنــاختـه شــده 
ویژه  جایگاه  هنوز  ظاهرا  اما 
تولیدکنندگـان آن از دیــد 
دولتمردان نادیده گرفته شده 
جایگاه  شرایط  این  در  است؛ 

بخش خصوصـی متزلزل تــر 
است. ارزیابي شمـا از وضعیت 
کنوني فعالیت بخش خصوصي 
در صنعت برق کشور  و جایگاه 

آن در اقتصاد ملي چیست؟
ابتدا خداوند را شاکر هستم که فرصت 
خدمت در سنگری دیگر را برای این 

فرزند انقالب فراهم کرد، تا در کنار 
متخصصان،  و  عزیزان  عظیم  خیل 
مهندسان و مدیران صنعت برق ذره ای 
در این عظمت خدمتگذاری باشیم و از 
اینکه این فرصت توسط نشریه برای 
شرکت سایناگستر پردیسان فـراهم 
ابالغ  از  پس  می کنم.  قدردانی  شد، 

در گفت وگو  با معاون بازار برق شرکت سایناگستر پردیسان مطرح شد:

باید نگاه ها تغییر کند
 از نگاه معاون امور بازار برق شرکت سایناگستر پردیسان، در سال 93 به  رغم افزایش بهای انرژی و تصویب آن 
در مجلس اتفاق عمده ای در تادیه کامل مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی رخ نداده است. اشتری براین 
باور است، برای تغییر در شرایط موجود  باید نگاه به خصوصی سازی را  تغییر داد.  او می گوید: خصوصی سازی 
به معنای فروش اموال دولت نیست، چون  این یک نگاه حداقلی به موضوع خصوصی سازی است. با معاون 
بازار برق شرکت سایناگستر پردیسان  درخصوص آینده بخش خصوصی نیز گفت وگو  کردیم. او  پس از 
واگذاری نیروگاه های نیشابور و کازرون به شرکت سایناگستر وابسته وزارت دفاع رفت. پیشتر نیز یعنی از سال 
71 در مشاغل مهندسی سپاه مشغول به خدمت بود. اشتری  که در سال 59 دیپلم ریاضی فیزیک خود را از 
شهرستان آغاجاری-خوزستان اخذ کرد. با آغاز جنگ تحمیلی  در عرصه دفاع حضور داشت . او در سال 65 
در رشته مهندسی برق- قدرت دانشگاه علم و صنعت پذیرفته و از سال 66 تا 70 اشتغال به تحصیل و دانش 
آموخته این دانشگاه شد. اشتری تحصیالت فوق لیسانس خود را در رشته مهندس صنایع در همان دانشگاه 

پشت سر گذاشت. گفت وگوی نیرو و سرمایه را با اشتری بخوانید:
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قــانون  سیاست های کلی اصل 44 
اساسی بارقه های امید، برای حرکت 
صنایع  در  بخش خصوصی  ورود  و 
سنگین کشور، هویدا گردید. هرچند 
در اجرای این گونه سیاست ها نباید 
ارشد  مدیران  و  دولت ها  سلیقه های 
دولتی را دور از نظر داشت ولی واقعیت 
را  زیادی  بسیار  مدت  که  است  این 
داده ایم.  دست  از  نگاه ها  این  بابت 
معموال در مدیریت هم این موضوع 
بدیهی همواره مدنظر است که چنانچه 
ابتدا  گیرد  قرار  توجه  مورد  تغییری 
اراده مدیران مربوطه را مطالبه می کند. 
بدون اراده مدیران بخش برق کشور، 
تغییری با این وسعت در رویکردهای 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  برق  صنعت 
خصوصی سازی به معنای فروش اموال 
دولت نیست، این یک نگاه حداقلی به 

موضوع خصوصی سازی است.
بخش های  سندیکای  نقش  البته 
مختلف وابسته به موضوع صنعت برق 
نیز در این حرکت ملی از جایگاه بسیار 

واالیی برخوردار است.
به طبع مقاومت در مقابل تغییرات و 
ایجاد مشکالت عمدی و غیرعمدی 
توسط مدیران دولتی و مقاومت زایی 
نقش  دولتی،  مدیران  توسط  آن 
آفرینی با صراحت سندیکاها را بیش از 

پیش پر رنگ و ضروری می کند.
بخش خصوصی  صـورت  هــــر  در 
در صنعـــت بـرق ابتدای دوره عمر 
که  ابتدایی  می کند.  تجربه  را  خود 
و  تحمل  پرورش،  و  به حمایت  نیاز 
نهال  دارد.  نامالیمات  برابر  در  صبر 
بخش خصوصـی در کشــورهــایــی 
که تجربه خصوصی ســـازی جــدی 
نداشته اند، تحمل وزیدن تند بادها را 
نخواهند داشت. هرچند امروزه نیاز به 
حمایت دارد تا از دوره نونهالی خود 
عبور کند.ولی در آینده نزدیک با قوام 
یافتگی خود، بار سنگینی را از دوش 

اقتصاد ملی برخواهد داشت.
مـدل هاي  مــی کنید  تصور 
کنونی قرارداد خرید بــرق از 

نیروگاه هاي خصوصي براساس 
جایگاه نیروگاه ها، تعریف شده 
است؟ ارزیابي شما از مدل هاي  

قراردادي کنونی چیست؟
با کمی دقت در متون قراردادهای خرید 
برق از نیروگاه های خصوصی در سنوات 
گذشته می توان نگاه بخش دولتی در 
انعقاد این قراردادها و تکالیف دو طرف 
را به خوبی مشاهده کرد. قرارداد تهیه 
می شود و بخش خصوصی باید امضا 
هیئت  را  متن  این  می گویند  کند. 
تنظیم داده و نمی توان دست به آن 
زد! قرارداد یک سند حقوقی است که 
می بایست مورد توافق طرفین باشد. 
تعهدات  تصریح  به  قائل  شما  وقتی 
خود نباشید و فقط یک طرفه به تبیین 
می پردازید،  بخش خصوصی  وظایف 
آینده  که  داشت  نخواهید  انتظار 
مثبتی پیش رو داشته باشید . به رغم 
تالش های انجام شده توسط سندیکای 
شرکت های تولید کننده برق در جهت 
حل  و  بیشتر  چه  هر  تعامل  ایجاد 
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گو
ت و

گف

مشکالت فی ما بین با هیئت تنظیم 
بازار برق و شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل 

نشده است .
در این قراردادها اساسا نگاه حاکمیتی 
دولتی  بخش  نیستیم.  شاهد  را 
همچنان درگیر نگاه های اجرایی خود 
می باشد. تعریف خصوصی و حاکمیتی 
الزامات خاص خود را مطالبه می کند . 
نمی توان در جایگاه حاکمیت نشست 
اصل  داشت.  اجرایی  نگاه صرفا  ولی 
44 و سیاست های کلی آن محدود 
نیست .  نیروگاه ها  و  اموال  فروش  به 
کوتاه گذشته حاکی  مدت  آمارهای 
از توفیق مدیریت بخش خصوصی در 
مقایسه با بخش دولتی در تولید انرژی 
صحت  بیانگر  آمارها  این  می باشد. 
تصمیمات کالن نظام و جهت گیری 
نجابت دست اندرکاران  و  آن  صحیح 
موفق  ثبت  برای  بخش خصوصی 
بی شائبه  باید  می باشد.  تصمیم  این 
نیروگاه های  توفیقات  ادعا کرد  که، 
خصوصی درحالی بدست آمده که در 
سخت ترین دوران خود قرار داشته اند 
و نه تنها حمایتی در کار نبوده، بلکه 
نیز  را  مالی  چالش های  سخت ترین 

متحمل بوده اند. 
نیروگاه هــای خصوصـــی بــه  عنوان 
یک بنگاه اقتصــادی، در مجـــاورت 
بازار  یک  در  و  دولتـی  نیروگاه های 
کامال غیررقابتــی بـــه حضور موفق 
خود ادامه مـی دهنــد. وقتی نیروگاه 
دولتی اساسا نگاه بنگاهی در آن وجود 
ندارد، وقتی سازمان های نظارتی اعم 
سازمان  حسابرسان،  ذی حسابان،  از 
مالیاتی و... سازوکارهای اقتصاد رقابتی 
را برای بخش دولتی اعمال نمی نمایند، 
شما می توانید با کمترین قیمت در 
بازار ورود کنید و همواره برنده باشید، 

در  دادن سود  نشان  به  نیازی  چون 
صورت های مالی خود ندارید چرا باید 
رقابتی قیمت بدهید؟! در این صورت 
دولتی  حاضر  حال  مدیران  واقعا  آیا 
انتظار شکوفایی بخش خصوصی و یا 
اساسا صنعت برق و ایجاد و افزایش 
خواهد  را  بخش خصوصی  انگیزه 
داشت. آیا وزارت امور اقتصاد و دارایی 
و سازمان مالیاتی در بسته حاکمیتی 
ارتقاء خصوصی سازی نقشی  و  رشد 

نباید داشته باشند؟!
وقتی شما برق تولید می کنید و در 
ارائه می کنید ولی وجوه  بازار شبکه 
آن توسط دیگری جمع آوری می شود 
و با نگاه قطره چکانی به شما تزریق 
می شود تا فقط قوت الیموتی را تحویل 
داده باشند، وقتی تکالیف قانونی برای 
تعامل مستقیم تولیدکننده خصوصی 
با مصرف کنندگان عمده با جسارت 
تمام به غفلت سپرده می شود و وقتی 
سهم تولیدکننده خصوصی از وجوه 
جمع آوری شده از مصرف کنندگان 
از  عمدتا  )که  توزیع  شرکت های  به 

تزریق  برخوردارند(  دولتی  مدیریت 
جهت  در  شما  سهم  از  تا  می شود 
رقابت منفی اجباری در کاهش قیمت 
در بورس انرژی! و بر علیه شما استفاده 
شود، همه نشانگر این است که مدل 
تمهیدات  به  نیاز  کنونی  قراردادی 
ویژه ای برای اثبات حرکت به سمت 

خصوصی سازی خواهد داشت.
در حال حاضر آیا خریدار برق به 
تمام تعهدات مندرج در قرارداد 

عمل مي کند؟
قرارداد،  در  خاصی  تعهدات  اصوالً 
متوجه خریدار نمی باشد. در قرارداد 
سال 91 خریدار متعهد به پرداخت 
برق  فروش  صورت حساب های 
ظرف مدت یک ماه بود، که هرچند 
هیچ گاه اجرا نگردید و هیچ تعهدی 
از بابت این تاخیرات انباشته متوجه 
خریدار نگردید، ولی در قرارداد سال 
را  تعهد  این  خاصی  ظرافت  با   92
هرچند  انداختند.  صراحت  از  هم 
تاخیر  نرخ  برق  بازار  تنظیم  هیئت 
تصویب  را  پرداخت ها  دیرکرد  برای 
کرد  ولی از درج این مصوبه نیز دریغ 
کردند. جالب اینکه بخش مالی توانیر 
خود از مشترکین برق خسارت تاخیر 
را رسما در فیش های صادره درج و 
اخذ می کند، در توجیه عدم پرداخت 
دیرکرد به تولیدکنندگان، عدم تامین 
منابع و مشکل حسابرسی در پرداخت 

جریمه را عنوان می کند !
متقابل  و  متعارض  نگاه های  این  آیا 
قابل دفاع و پاسخگویی می باشد؟! آیا 
دستگاه های نظارتی و متولیان اقتصاد 
کالن کشور مسئولیتی در قبال این 

نگاه نخواهند داشت؟!
برخی  پذیرش  فنی  موضوعات  در 
تعهد طرف  به عنوان  از اصول کلی 
است.  گردیده  واقع  مغفول  خریدار 

پیشنهاد می کنیم دولت 
و مجلس با همکاری 

سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق در 

 بودجه سال ۹۴  
سهم تولیدکننده، 

انتقال دهنده و توزیع کننده 
انرژی برق را مشخصا 

تعیین و دستگاه 
حسابرسی کشور نیز 
این سهم را عملیاتی 

کند
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اصوال آیا یک طرف قرارداد می تواند 
خــود راســا و یـک طرفه اقدام به 
از  قانون گذاری جدید در هر مرحله 
قرارداد ساالنه کند و خود ساز و کار 
نرم افزاری آن را فراهم کند. تاریخ نفوذ 
قوانین خود نوشته را اعالم کند و در 
درآمد نیروگاه ها دخل و تصرف ایجاد 
کند؟! تغییر اصول و مفاد قرارداد در 
طول اجرای آن تنها با توافق طرفین 
امکان پذیر است حاال چگونه مدیریت 
شبکه راسا دستورالعمل ها و رویه های 
جدید که بر موضوع قرارداد موثر است 

را ابالغ و مورد استفاده قرار می دهد؟
این  با  برق  صنعت  متولی  عزیزان  آیا 
و  ترغیب  ادعای  می توانند  روش ها 
تشویق به حضور بخش خصوصی کنند؟!
تحلیــل شمــا از عملکـرد 
نهادهـاي تامیــن مــالـي 

مثل بانک ها چیست؟
بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی، 
متضمن منافع صاحبان سپرده خود 
همه  با  بخش دولتی  بدهی  هستند. 
در  تلخ  تجربه  یک  پشتوانه هایش 

نیز  اکنون  بوده است.  بانک ها  منظر 
بخش خصوصی تولیــد خــود را به 
بخش دولتــی تحویل داده ولــی از 
دریافت صورتحساب های خود ناتوان 
است. هیچ سازکار قانونی نیز حمایت 
عملی نمی کند. آیا بانک ها می توانند 
تولیدکننده خوبــی  که  بنگاهی  به 
است ولی فاقد نقدینگی  باشد اعتماد 
جهت  در  را  باطل  دور  این  کنند؟ 
ایجاد حرکت و فعال کردن بخش برق 
کشور، باید هرچه سریعتر پایان داد 
حضور بخش خصوصی در صنعت برق 
با حمایت های همگی مدیران سیاسی 
و اقتصادی و مالی کشور رقم خواهد 

خورد. 
عملکرد کنونی بانک ها ناشی از  
نگرانی آنها از  بدحسابي خریدار 
برق است که قرارداد با توانیر را به  

عنوان وثیقه قبول نمي کنند؟
طبیعی  باید  را  بانک ها  حرکت  این 
دانست. نمی توان همیشه به وثیقه ها 
متکی بود برخی واقعیت ها را که امروز 
بخش بانکی با آن روبروست ناشی از 

همین سهل انگاری ها بوده است.
باتوجه به باقی ماندن انبوهی 
از طلــب  نیروگاه ها،  دولت و 
مجلس در بودجه سال ۹۴ باید 
چگونه رفتار کنند؟ از دید شما 
چه بندهایی برای تامین منابع 
مالــی و توسعـه نیروگاه های 

خصوصی باید تعریف شود؟
آنجا که بحث نگاه حاکمیتی مدیران 
صنعت برق مطرح گردید، موضوعاتی 
مثل بهره وری در کل تشکیالت بخش 
برق کشور باید مورد توجه قرار داده 
در  سنواتی  قانونی  تکالیف  آیا  شود. 
الزام به افزایش بهره وری محقق شده 

است؟
 فاکتورهای ارزشیابی عملکرد در همه 
سطوح مدیریتی به تاثیرگذاری جدی 
ساله  هر  موجود  روند  با  دارند،  نیاز 
بدهی ها بیش از پیش انباشته خواهند 
شد و تنها جایی که می توان برای حل 
صورت مسئله باقی دانست، افزایش 
نرخ هاست که خود می تواند مباحث 

دقیقی را به همراه داشته باشد.
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مجلس  و  دولت  می شود  پیشنهاد 
شرکت های  سندیکای  همکاری  با 
تولید کننده برق در بودجه سال 94 
)در 93 نیز می توانست همین اقدام را 
انجام دهد( سهم تولید کننده، انتقال 
را  برق  انرژی  توزیع کننده  دهنده، 
مشخصا تعیین و دستگاه حسابرسی 
کشور نیز این سهم را عملیاتی نمایند. 
به این وسیله از برخوردهای سلیقه ای 
مدیران دولتی جلوگیری و امیدواری 

بخش خصوصی را باعث خواهد شد.
با این اقدام بخش بانکی نگاه خود را 
نسبت به دارائی های نیروگاه ها و قبول 
وثیقه، اصالح خواهد کرد و نیروگاه ها، 
از پایداری مالی نسبتاً بهتری برخوردار 
نتوانند همه  خواهند شد. )هر چند 

مطالبات خود را دریافت کنند.(
و  مجلس  مثبت  اقدامات  از  یکی 
افزایش  از  دولت می تواند جلوگیری 
به  رو  مطالبات  و  دولت  بدهی های 
برای  باشد.  بخش خصوصی  تزاید 
رسیدن به این مقصود الزام دولت و 
وزارت نیرو به آزاد کردن بدون قید 
خرده  دوجانبه،  قراردادهای  شرط  و 
با  واقعی  بورس  راه اندازی  فروشی، 
حضور همه مصرف کنندگان عمده و 
فراهم کردن سازوکار تهاتر بهای برق 
تولیدکنندگان  مطالبات  با  مصرفی 
بدون  آزادی  بر  تاکید  برق می باشد. 
قید و شرط ضرورت دارد. در سنوات 
گذشته سازوکارهای پیچیده ای برای 
انجام یافتن این تکالیف قانونی تدوین 
نیز  آن  بودن  بی نتیجه  که  می شد 

تاکنون مشخص شده است.
در این بودجه چطور می توان  
مشکالت نیروگاه ها با سازمان 
خصوصی سازی و مالیاتی حل 

شود؟
برخی از نیروگاه های بخش خصوصی 

از طریق سازمان خصوصی خریداری 
اقساط  سررسید  در  طبعا  و  شده اند 
بدهی های آن را باید بتوان از محل 
تهاتر  آنها  انرژی  فروش  مطالبات 
کرد. بدهی های مالیاتی نیز از همین 
قبیل محسوب می شوند. اما برخی از 
در  که  بخش خصوصی  نیروگاه های 
مقابل دیون دولت بوده اند، هیچ گونه 
بدهــــی به سازمان خصوصی سازی 
این  دولت  که  است  نیاز  و  نداشته 
این  از  تا  کرده  تضمین  را  مطالبات 
برای  الزم  بخشی  اطمینان  محل 
مالکین و سیستم بانکی ایجاد شود. 
این تضمین ها راه های سرمایه گذاری 
و شکوفایی در صنعت برق را به دنبال 

خواهد داشت.
این مسائل و مشکالت مبتال به صنعت 
برق را باید تصریحا در قانون بودجه 94 
به آن توجه کرد. بالتکلیفی در حل 
مسائل سبب درجا زدن صنعت برق 
و حرکت واپسگرایانه به سمت دولتی 
شدن مجدد این صنعت خواهد شد. 
امری که از اساس مغایرت های قانونی 
آن روشن است ولی گاه منویات برخی 

از مدیران آن را پیگیری می کند.
آیا از ظرفیت های بودجه سال 
۹3 برای  تامین منابع مالی و 
استفاده شده  درست  توسعه 
از  بخشی  چه  تاکنون  است. 

طلب نیروگاه ها به طور مستقیم 
و یا با تهاتر و یا روش های دیگر 

گرفته اید؟               
در سال 93 بــه رغــم افزایش بهای 
انرژی و تصویب آن در مجلس محترم 
اتفاق عمده ای در تادیه کامل مطالبات 
نیروگاه های بخش خصوصی رخ نداده 
طریق  از  مطالبات  از  بخشی  است. 
تامین نقدینگی ناچیزی برای ارتزاق و 
تامین هزینه های روزانه نیروگاه ها و در 
مورد برخی از نیروگاه ها با پیگیری های 
دولت محترم  و حمایت  سندیـــکا 
با  خصوصی سازی  سازمان  مطالبات 
بخشی از مطالبات فروش انرژی این 
دسته از نیروگاه ها تادیه شد که خود 
اقدام با ارزشی ارزیابی می گردد. ولی 
بدهی ها همچنان به بخش خصوصی 

باالست.
با وضعیت کنونی یعنی تاخیر 
در تعمیرات و سـایر اقـدامات 
ضروری کشـور بـا خاموشـی 
مواجه خواهد شد؟ سال آینده  

خاموشی ها قطعی است؟
روز  و  حال  که  پرداخت ها  وضعیت 
خوشی ندارد. ولی صرفا به عنوان یک 
فرد از جامعه ایرانی باید از نجابت و 
از خودگذشتگی بخش خصوصی تولید 
کنندگان برق به خود ببالیم که به رغم 
همه مشکالت اعم از دیدگاه ها و برخی 
از مخالفت با خصوصی سازی در این 
صنعت، تا عدم همکاری ها در پرداخت 
مطالبات صورتحساب ها، تاکنون با به 
جا گذاشتن کارنامه بهتری از حیث 
میزان تولید و راندمان و تعهدپذیری 
کشور  برق  شبکه  با  همکاری  در 
هیچ گونه وقفه ای در ارائه برق مطمئن 
رخ نداده و اساسا بخش خصوصی تولید 
کنندگان به صورت حرفه ای وارد این 

میدان شده است.

یکی از اقدامات مثبت 
مجلس و دولت می تواند 

جلوگیری از افزایش 
بدهی های دولت و 

مطالبات رو به تزاید 
بخش خصوصی باشد

گو
ت و

گف
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به روز و آماده نگه داشتن توان قابل 
تولید واحدهای نیروگاهی موجود یکی 
از اهداف اصلی بخش خصوصی است. 
سرمایه گذاری های  به  نیاز  امر  این 
با  نیز  را  شده  برنامه ریزی  تعمیرات 
خود به همراه دارد. حداقل در دو سال 
گذشته تامین نقدینگی برای خرید 
قطعات، بازسازی قطعات با کندی و 
عدم اطمینان روبه رو بوده است که 
طبعا این فرآیند در صورت تـــداوم 
به کاهش تـوان قابل تولید واحدهـا 

خــواهد انجامیــد. 
پــردیسان  سایناگستــر  شــرکــت 
خــانـــواده  از  بخشــی  عنـوان  به 
تمام  تنها  نه  تولیدکنندگان خصوصی 
آمادگی  را صرف  و تالش خود  سعی 
هر چه بیشتر و بهتر واحد ها مــی کند 
حساب  برنامه ریزی  یــک  در  بلــکه 

شده و با همکاری شرکت های مدیریت 
بهره برداری نیروگاه های خود در حـــال 
اجـــرای پروژه های اصالح تاسیسات در 
جهت افزایش آمادگی و بهره وری بهتر و 
کاهش خروج های اضطراری می باشد. به 
حول و قوه الهی نمی خواهیم موضوعی 
به نام خاموشی در ادبیات و محاورات 
برق،  تولیدکنندگان  بخش خصوصی 

جایــی داشتــه باشد.
در پایان فرصت را غنیمت شمرده از 
عزیزان شرکت مدیریت شبکه و توانیر 
با این شرکت  در تعامالت فی مابین 
تشکر و قدردانی کرده امیدوارم این 
تعامالت به صورت شفاف و صمیمانه 
باعث تعالی هر چه بهتر صنعت و بازار 
برق کشور گردد و از وقتی که نشریه 
در اختیار بنده قرارداده است نیز تشکر 

ویژه داشته باشم.

شرکت ساینا گستر 
پردیسان به عنوان بخشی 
از خانواده تولیدکنندگان  
خصوصی در برنامه ریزی 

حساب شده و با 
همکاری شرکت های 
مدیریت بهره برداری 

نیروگاه های خود در حال 
اجرای پروژه های اصالح 

تاسیسات در جهت 
افزایش آمادگی، بهره وری 
بهتر و کاهش خروج های 

اضطراری است



نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / پاییز 1393 / شامره 9
19

له
قا

م

از وقتي که افزایش قیمت حامل های 
انرژي نخستین مرحله هدفمندسازي 
یارانه ها با شیب تنــد آغــاز شــد، 
به عنوان مشاوري که نیروي انساني 
قابل توجهي دارد، متوجه شکافي در 
باورهاي کارشناسي خیلي ها بودیم که 
آیا واقعا و به ناگهان دولت باید بدون 
تعادل  و  خانواده ها  بودجه  به  توجه 
منابع و مصارف واحدهاي تولیدي و 
خدماتي کاالئي را که در اختیار دارد 
به چند برابر قیمت افزایش دهد، و از 
به هم خوردن تعادل احتمالي بودجه 

خانواده ها نهراسد. 
جالب بــود کـه چنین اختالفي در 
قشري مالحظه مي شد که به مصرف 
بیش از معمول انــرژي در کشــور 
باور داشت، و دوستــدار ایـن بود که 
از این منابع ملـي کــه ســرمـایه بین 
نسلي است در جهت اعتالء و توسعه 
کشور بهره گرفته شود. برخي از آنها 

زمان و شرایط اقتصادي را نامناسب 
مي دانستند و مي گفتند که هیچ یک 
و  فرهنگي  اجتماعي-  مقوله هاي  از 
اقتصادي- تکنولوژیکي براي چنین 
دیگر  برخي  نیست.  آماده  حرکتي 
زیرساخت هاي  که  داشتند  اعتقاد 
در  تحولي  چنین  براي  آن  مناسب 
کشور وجود ندارد و آماده نشده است. 
که  کشوري  مي گفتند  هم  تعدادي 
راهبردهاي انرژي آن مشخص نشده 
بگوئیم  بهتر  یا  جامع  طرح  است، 
انرژي  به  مربوط  جامع  طرح هاي 
که متکي بر راهبردهاي ملي انرژي 
ندارد، چگونه از اصالح نظام انرژي با 
تکیه صرف بر افزایش قیمت حامل ها 
سخن به میان مي آورند. دسته دیگر 
بـــه وضعیــت ساختمان ها، صنایع، 
نقــل  خودروها، سیستم حــمل و 
با  آنها  اشاره مي کردند که همه  و... 
وضعیت و روندي که جهان پیشرفته 

در حال حرکت به آن سو هستند، 
تفاوت هاي فاحشي دارد. 

جالب تر این که حتي در بین موافقین 
وجود  بحث  این  قیمت،  افزایش 
استداللي  چه  با  و  چرا  که  داشت 
تاثیرگذار  بسیار  زیرمجموعه  دولت 
حامل های  قیمت هاي  یعني  انرژي 
انرژي را چند برابر مي کند و تصمیم 
مي گیرد که درآمد این افزایش قیمت 
را به صورتي مساوي بین همه آحاد 

کشور تقسیم کند.   
سفــر نسبتــا طــوالنــي بــرخي 
از دست اندرکاران این مشاور به کانادا 
فرصت مغتنمي بــدست داد کــه 
ببینیم در آن کشور با مقوله انرژي 
چه مي کنند. ایـن کنجکاوي موجب 
شد که بدانیم کــانادا، صرف نظر از 
داشتن سیاست هــاي کالن انــرژي 
)راهبردهاي انــرژي( در سطح فدرال 
و ایالتــي، داشتـن توجه به بــاالنس 

نویسندگان: ایرج مهرآزما - روزبه مهرآزما- غالمعلي نجفي

نظام رگوالتوري نظام تنظیم و حفظ منافع
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هزینــــه و درآمد مصرف  کنندگان 
براي  تجاري،  و  صنعتي  و  خانگي 
قیمت گذاري ها و بـــراي نظارت بر 
همه مصرف کنندگان انرژي در قالب 
قوانیـــن مربوطه از نظامي به عنوان 
نظام رگوالتوري که هم سطح ملي 
مستقل و هم سطح ایالتي مستقل 
دارد، استفاده مي کند، و این ساختارها 
تنها بر انرژي شمول ندارند، بلکه در 
هر جائي که به نوعي مي تواند شبه 
انحصاري از دولت یا بخش خصوصي 
به وجود آید، یا مقوله هاي حساسي 
در  ملي  مصالح  یا  جامعه  نظر  از  را 
در  است.  ساري  و  جاري  گیرد،  بر 
یک  رگوالتوري،  موسسه  یک  واقع، 
سازمان  یا  مسئول  دولتي  موسسه 
غیردولتي داراي اختیار قانوني براي 
برخي  در  مستقل  اختیارات  اعمال 
از حوزه هاي فعالیت هاي انساني و یا 
صالحیت تنظیمي )وضع مقررات( یا 
نظارتي در یک زمینه خاص است، که 
برمبناي یک قانون تشکیل مي گردد. 
این آگاهي موجب شد که بخواهیم 
و  هستند؟  چه  نظام ها  این  بدانیم 
آن  نتیجه  کــــه  مي کننــد؟  چه 

با  که  بود  متعددي  نشست هاي 
برخي از کارشناساني که براي نظام 
رگوالتوري کار مي کردند، برگزار شد، 
در  شاید  بیاموزیم،  که  قصد  این  با 
ایران نیز بتوانیم از موارد مشابه آن 

استفاده کنیم. 
و  کنجکاوي ها  این  همه  حاصل 
جستجوهاي بعدي در متون منتشره 
در این زمینه، نشریه اي است که در 
پیش رو دارید، با این امید که مفید 

و مقبول افتد. 

موسسه رگوالتوري 

بخش اول
موارد  و  گاز  و  برق  و  آب  صنایع 
انگلیسي  کشورهاي  در  که  مشابه 
به  کشورها  از  دیگر  برخي  و  زبان 
بیشتر  در  دارند،  شهرت  یوتیلتي  
با  به عنوان صنایعي  اقتصادي  متون 
ویژگي هاي انحصار طبیعي  شناخته 
معناي  به  ویژگي ها  این  مي شوند. 
و  تامین  شرکت هاي  که  است  آن 
ارائه کننده آنها مي توانند با استفاده از 
صرفه مقیاس  در عرضه آنها، برتري 

شایان توجهي به لحاظ هزینه بر دیگر 
رقباي خود به دست آورده و بیشترین 
سود را براي خود یا صرفه جویي را 
براي مشتریان خود به ارمغان آورند. 
از سوي دیگر، چون صنایع یوتیلیتي 
به سرمایه گذاري اولیه بسیار سنگیني 
موجب  خود  امر  این  دارند،  نیاز 
کمتري  شرکت هاي  که  می شود 
خدمات  عرصه  به  ورود  به  حاضر 
مزبور شوند و در واقع همانند مانعي 
براي ورود رقباي جدید به این عرصه 
عمل مي کند، و با خالي کردن میدان 
براي تعدادي از شرکت ها که فعال در 
انحصار  نوعي  دارند،  حضور  صحنه 
براي صاحبان آنها به وجود مي آورد. 
البته این امر، ویژگي دیگري نیز دارد. 
سنگیني  به د لیل  دیگر،  عبارت  به 
سرمایه گذاري، تاسیسات مربوطه را 
نمي توان به راحتي به فروش رساند 
یا در صنایع دیگر مورد استفاده قرار 
خروج  از  مانع  وضعیت  این  و  داد  
سرمایه گذاران از این عرصه مي گردد.

براي  دولت  اگر  صورتي،  چنین  در 
مختلف  شرکت هاي  ورود  تشویق 
نماید،  را منظور  مشوق هاي خاصي 
مشابه،  مجموعه هاي  نامحدود  ورود 
بیفایده و ناکارآمد است زیرا موجب 
برهم  و  حد  از  بیش  سرمایه گذاري 
خطوط  چارچوب  و  نظم  خوردن 
از  بعد  به عالوه،  می شود.  خدماتي 
اگر  متعدد،  شرکت هاي  تاسیس 
جمله  از  و  آنها  کار  نحوه  کنترل 
خدمات  ارائه  تعرفه  و  قیمت گذاري 
مجددا  باشد،  آنها  خود  عهده  به 
را  زمینه  قدرتمند  شرکت هاي 
طوري تغییر خواهند داد که موجب 
شرکت هاي  فرار  یا  ورشکستگي 

کوچک و نوپا می شود. 
سازمان هاي  و  شرکت ها  بحث  در 
دولتي هم مشکل به صورت دیگري 
بروز خواهد کرد. عدم کارآئي و اتالف 
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که  دیگري  موارد  و  سوءمدیریت  و 
معموال از لحاظ اداره امور مسائل بازار 
به بخش دولتي نسبت داده می شود، 
مي دهند  هم  دست  به  دست  همه 
به  نامناسب تر و گران تر  تا عرضه ي 

مردم تحمیل گردد. 
فلسفه اصلي کنترل و وضع مقررات 
در رابطه با خدمات عمومي مستلزم 
ارائه این خدمات با کیفیت مناسب 
اصل،  این  است.  معقول  قیمت  و 
شرکت هاي برخوردار از حق انحصاري 
را ملزم مي کند که خدمات را بدون 
هیچ گونه تبعیضي به تمام طرف هایي 
که خواهان آن هستند، عرضه کنند 
منافع  و  واقع، مصالح عمومي  در  و 
ذی نفع،  یک  نه  و  ذی نفعان،  کلیه 
به طور طبیعي  بنابراین،  اصل است. 
یک سیستم  توسط  موارد  این  باید 
دیده شده، مورد بررسي قرار گرفته، 
براي آن مقررات خاص وضع شده و 
در نهایت کنترل و مدیریت شود. این 
سیستم به نظام رگوالتوري معروف 
کارکرد  همیـــن  دلیل  به  و  است 
معقول )مصالح کشور و منافع همه 
از  بسیاري  در  که  است  ذی نفعان( 
کشورهاي پیشرفته تعداد بسیار قابل 
توجهي از سازمان هــاي  رگوالتورِي 
فعال در زمینه ها و حوزه هاي مختلف 
وجود دارند که شرایط و قیمت ها را 

در آن حوزه ها کنترل مي کنند. 
یکي از اصلي تــرین دالیل وجــودي 
حقوق  رعایت  رگوالتوري  نظام هاي 
مصرف  کنندگان در عین عدم  مداخله 
است.  قیمت گذاري  نظام  در  دولت 
متاسفانه در حالي که در کشورهاي 
به  مصرف کننده،  حقوق  پیشرفته، 
اقتصادي  حقوق  بخش  مهمترین 
در  است،  شده  تبدیل  جامعه  آحاد 
کشور ما مداخالت گسترده و وسیع 
باالخص  و  اقتصاد  حوزه  در  دولت 
موجب  قیمت ها  کنترل  زمینه  در 

این باور غلط شده است که تنها راه 
حفظ حقوق مصرف  کنندگان دخالت 
حال  است.  قیمت گذاري  در  دولت 
آن که حقوق مصرف کننده تنها به 
ختم  عادالنه  قیمت  پرداخت  حق 
نمی شود و مهمتر از آن حق خرید 
و  سالم  و  شده  شناخته  محصوالت 
ایمني  بهداشت،  نظر  از  نظارتشده 
است.  جامعه  و  فردي  سالمت  و 
همه  که  مي کند  ایجاب  حق،  این 
تولیدکنندگان به طور شفاف نه تنها 
کلیه اطالعات مربوط به محصول که 
در تصمیم گیري خرید مصرف کننده 
مربوط  اطالعات  بلکه  دارند،  نقش 
دهنده  تشکیل  مواد  و  عناصر  به 
و  سالمت  دید  از  را  خود  محصول 
خطرات احتمالي در اختیار همگان 
قرار دهند. حتي در برخي از کشورها 
یا  اطالعات  این  ارائه  از   امتناع 
عدم درج مشخصات و مجوزهاي الزم 
مصادیق  از  محصول  بسته بندي  در 
کسي  هر  و  است  مجرمانه  اعمال 
مي تواند از بابت آن، در مراجع صالحه 
در  که  مقوله اي  نماید.  دعوي  طرح 
استفاده  افشاي داستان  با  ما  کشور 

لبني  محصوالت  در  پالم  روغن  از 
مي کند  مشخص  خوبي  به  پرچرب 
مصرف کننده  حقوق  کجا  تا  که 
است  جالب  می شود.  گرفته  نادیده 
که عدهاي هم به بحث در این مورد 
پرداخته و مقصر اصلي را دولت قبلي 

دانسته اند و به صراحت گفته اند: 
وزیر محترم بهداشت نیز با ظرافت 
در  تخلف  این  داشته:»باید  تاکید 
تدریجي  به صورت  لبني  صنایع 
اصالح شود، چرا که نمي توان صنایع 
کرد.«  تعطیل  یکباره  به  را  لبنیات 
نشان  خاطر  بهداشت  وزیر  واقع  در 
در  تخلفي  چنین  با  برخورد  کرده 
کوتاه مدت امکانپذیر نیست. آنچه از 
چنین جمله اي مي توان برداشت کرد 
این است که فشار مالي و اقتصادي 
بروز  از عوامل  لبني یکي  بر صنایع 
چنین پدیده اي است. در واقع، از این 
گفته ها مي توان برداشت کرد با توجه 
به اینکه مدیران صنایع لبني اختیار 
چنداني در تعیین قیمت محصوالت 
خود ندارند، احتماال مجبورند منافع 
تامین  دیگري  روش هاي  از  را  خود 
این  شدن  رسانه اي  از  پس  کنند. 
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موضوع، .... الزم است بررسي کنیم 
که مقصر اصلي این ماجرا را در کجا 
مي توان جست وجو کرد. آیا نمي توان 
ادعا کرد مقصر اصلي و قطعي در بروز 
چنین پدیدهاي دخالت هاي دولتي 
در ساز وکار قیمت گذاري محصوالت 

لبني است؟
نویسنده  ادعاي  که  دیگري  مثال 
کار  مي کند،  توجیه تر  را  محترم 
دور  سال هاي  در  که  است  کساني 
به  آجر  پودر  زردچوبه،  ارزاني  براي 
به صرفه  واقعا  آیا  فروخته اند.  مردم  
با  بازي  موجب  باید  قیمتي  نبودن 
جان و سالمت مردم و جامعه شود؟  
پیشرفته،  به هرحال، در کشورهاي 
نقش رگوالتوري تنها قیمت گذاري یا 
وضع مقررات در موارد خاص و پایش 
اجراي آن نیست، بلکه این موسسات 
نقش تخصصي را هم )یا شخصا یا 
به کمک متخصصان موضوعي( ایفا 
مي نمایند و معلوم مي کنند که اجزا و 
عناصر سازنده یک کاال یا یک خدمت 
چه باید باشد و باید از چه مشخصات 
به  باشند.  برخوردار  ویژگي هایي  و 
نقش  موسسات  این  دیگر،  عبارتي 

چشم جامعه را در این خصوص بر 
عهده مي گیرند. 

به عنوان مثال، در آمریکا نظام استفاده 
از گاز طبیعي داراي عناصر مختلفي 
شرکت هاي  تولیدکنندگان،  مانند 
خطوط لوله، شرکت هاي توزیع کننده 
گاز طبیعي، بازاریابان )فروشندگان( 
و در نهایت مصرف  کنندگان است و 
تولیدکننده  شرکت هاي  همه  چون 
خطوط  شرکت هاي  طبیعي،  گاز 
لوله و شرکت هاي توزیع کننده گاز 
طبیعي، خصوصي هستند، بنابراین 
زنجیره  این  راحتي مي توانند در  به 
قیمت  افزایش  براي  سندسازي  به 
از  را  باالیي  قیمت هاي  و  پرداخته 
مردم مطالبه کنند. براي نمونه، بیش 
از 1600 شرکت توزیع کننده محلي  
گاز طبیعي در کل آمریکا پراکنده اند 
مشتریان  به  گاز  توزیع  خدمات  و 
ارائه  را  و مسکوني  تجاري  صنعتي، 
مي توانند  سادگي  به  و  مي کنند 
مصرف  کنندگان  به  و  کرده  تباني 
جلوگیري  براي  اما  نمایند.  اجحاف 
و  نرخ ها، خدمات  وضعي،  چنین  از 
تاسیسات این شرکت ها تابع مقررات 

و  فدرال  رگوالتوري  کمیسیون هاي 
رعایت  به  ملزم  و  دارند  قرار  محلي 

موارد توسط آنها هستند. 
هدف اصلي سازمان رگوالتوري مثال 
انرژي، سازماندهي بخش  در بخش 
لحاظ  از  و  شفاف  به صورتي  انرژي 
در  بتواند  که  است  قدرتمند  مالي 
بپردازد.  فعالیت  به  رقابتي  محیطي 
وضع  مسئول  رگوالتوري  موسسه 
ارائه  بر  نظارت  و  مستقل  مقررات 
مصرف  کنندگان  به  انرژي  خدمات 
شرایط،  واجد  مناسب،  راه هاي  از 

پیوسته، ارزان و بهینه است.  
براي این که سیستم هاي رگوالتوري 
آزادي  از  و  نگیرند  قرار  فشار  تحت 
باشند،  برخوردار  خود  خاص  عمل 
قوانین اختیارات ویژه اي به آنها اعطاء 
مي کند. براي مثال، کمیسیون فدرال 
رگوالتوري انرژي  در آمــــریکا یک 
موسسه رگوالتوري مستقل در داخل 
وزارت انرژي ایاالت متحده است. اما 
رئیس جمهور و کنگره به طور معمول 
مورد  را  آن  تصمیمات  نمي توانند 
بازنگري قرار دهند، بلکه تصمیمات 
آنها فقط توسط دادگاه فدرال قابل 
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بررسي است. در ترکیه، هر گونه طرح 
دعوي بر علیه تصمیمات رگوالتوري 
بازار انرژي تنها در عالي ترین دادگاه 
کشوري   شوراي  که  تــرکیه  اداري 
نامیده می شود، مورد رسیدگي قرار 

گرفته و حل و فصل می شود. 
ایـــن ســـازمان هــــا مــي توانند 
دولـــت  شهــرداري،  تحت نظــر 
دولتي  کمیسیون هاي  )بـــه صورت 
اعـــم از دولت مرکزي، ایــاالت یا 
استان ها، یا حتي محلي( یا سیستم 
متخصصان  از  منتخبي  مستقـــل 
بي طرف و ذي صالح براساس قانون 

خاص تشکیل گردند.  
شایان توجه این که، نظام رگوالتوري 
به شکلي که امروزه آن را مي شناسیم، 
محصول سال ها آزمایش، تجربه، رشد 
و توسعه صنعت، خدمات، مدیریت، و 
قانونگذاري و همچنین ضرورت قرن 

بیست و یکم است. 
را  ضرورت  این  واقعي  مثال  یک 
منظور  این  براي  مي سازد.  آشکارتر 
آن چه که در روزنامه دنیاي اقتصاد 
شماره 3260 مـــورخ 1393/5/12 
رگوالتوري  »تحقیق  خصوص  در 
اروپــا از گوگــل دربــاره اندروید« 
می شود:  نقل  عینا  است،  ذکر شده 
اروپا قصد  »نهادهاي رگوالتوري در 
دارند در مورد عملکرد انحصارطلبانه 
شرکت گوگل در ارتباط با سیستم 
رقابتـــي  تــوان  که  اندروید  عامل 
دیگر شرکت هــــا را کــاهش داده، 
تحقیق کنند. گوگل، ده هــا قرارداد 
با شرکت هاي سازنده گــوشي هاي 
تا  کرده  منعقد  تبلت ها  و  هوشمند 
آنها را مجبور به نصب سیستم عامل 
این  کند.  تولیداتشان  روي  اندروید 
شرکت هاي  سایر  شده  باعث  رفتار 
سازنده سیستم عامل و برنامه براي 
گوشي هاي هوشمند در حاشیه قرار 
بگیرند و با ضرر و زیان فراواني مواجه 

شوند. همین مساله باعث شده است 
کمیسیون اروپایي براي بررسي مفاد 
شرکت هاي  با  گوگل  قراردادهاي 
شود  مشخص  تا  کند  تالش  دیگر 
این شرکت با چه شرایطي خدمات 
و برنامه هاي همراه خود را به سایر 
این  هدف  مي کند.  ارائه  شرکت ها 
گوگل  آیا  شود  مشخص  که  است 
از برتري خود در بازار اندروید براي 
افزایش سهم خدمات مرتبط با خود 
هم استفاده کرده است یا خیر. اگر 
مشخص شود که گوگل از این برتري 
براي بازاریابي غیررقابتي و غیرعادالنه 
کرده  استفاده  هم  سرویس هایش 
ممکن است مجازات هایي بر ضد این 

شرکت تحمیل شود. 

صنایع  به  مربوط  مشکالت   -1-1
انحصاري و چاره کار

یک شرکت انحصاري بــا داشتــن 
انگیزه هاي سودجویانه  مــي تـــواند 
از قدرت بازار خود سوء استفاده کرده 

و به منافع عمومي ضرر و زیان وارد 
شرکت  یک  مثال،  به عنوان  نماید. 
توزیع برق مي تواند بر اساس کشش 
براي  را  خود  قیمت هاي  تقاضا، 
مشتریان تغییر داده و بر شرکت هاي 
نقش  که  بازار  در  موجود  کوچک 
زیادي ندارند، فشار وارد کرده و مثال 
خدمات خود را به قیمت پایین تر از 
قیمت واقعي به فروش رساند و در 
زیان  و  ضرر  کردن  وارد  با  نتیجه 
شود.  بازار  از  آنها  خروج  موجب 
ماهیت  از  استفاده  با  برعکس،  یا 
را  خود  شده  تمام  قیمت  انحصار، 
بیشتر از قیمت واقعي نشان دهد و بر 
متقاضیان و مصرف  کنندگان اجحاف 

روا دارد. 
این  فصــل  و  حــل  راستــاي  در 
مسئله، برخــي پیشنهــاد مي کنند 
که اداره و مدیــریت این صنایع به 
سیستم هاي دولتي سپرده شود، که 
خود مورد مخالفت گروه دیگري از 
مخالف  گروه  است.  نظران  صاحب 
معتقدند سپردن چنین مقوله اي به 
از  بسیاري  در  دولتي  سیستم هاي 
موارد  موجب عدم کارایي و کاهش 
کیفیت در عرضه این گونه خدمت 
اساس  بر  که  است  جالب  می شود. 
گزارشهاي نظام هاي بین المللي مانند 
بانک جهاني، موسسات دولتي تامین 
و عرضه کننده آب و برق و غیره در 
برخي از کشورهاي جهــان ســوم، 
تلفات ناشي از فرسودگي تاسیسات و 
شبکه انتقال و نیز کاستي هاي ناشي 
از سوءمدیریت خود را بــه صورتــي 
تمام  قیمت  احتساب  )با  غیرآشکار 
فوق(  اشکاالت  از  ناشي  باالي  شده 
در قبوض مشتریان منظور و از آنها 

دریافت مي کنند. 
بنابراین در جهت حل این مشکالت 
که  مي ماند  باقي  اساسي  راه  یک 
از  پیشرفته  کشورهاي  از  برخي 

یکي از اصلي ترین 
دالیل وجودي نظام هاي 

رگوالتوري رعایت 
حقوق مصرف  کنندگان 

در عین عدم مداخله 
دولت در نظام 

قیمت گذاري است؛ در 
کشورهاي پیشرفته، 

حقوق مصرف کننده، به 
مهمترین بخش حقوق 
اقتصادي آحاد جامعه 

تبدیل شده است
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مدت ها قبل بدان توسل جستند و 
بعدها، بسیاري از کشورهاي دیگر در 
الگوبرداري  آن  از  نیز  سراسر جهان 
کردند. این راه حل ایجاد یک سیستم 
مستقل )براي تسلیم نشدن در برابر 
فشارها(، متخصص، و بي طرف )براي 
رعایت عدالت و تضمین حقوق همه 
و  مقررات  تنظیم  براي  ذی نفعان( 
تعرفه هاي مربوطه و کنترل و هدایت 
صنایع مزبور در جهت رعایت همه 
موازین و ضوابط و استانداردها است. 
این سیستم که سیستم رگوالتوري 
و  منتخب  سیستم  یک  دارد،  نام 

مستقل قانونمندسازي  است. 
از نظر تاریخي، حدود یک قرن است 
که موسسات رگوالتورِي یوتیلیتي ها 
در ایاالت متحده در سطح ایالت، و 
وجود  استان ها  سطح  در  کانادا  در 
چند  کشور،  دو  هر  در  آنها،  دارند. 
پوشش  تحت  را  زیربنائي  بخش 
آمریکا  ایاالت  از  بسیاري  در  دارند. 
عمومي  کمیسیون  موسسات  این 
یوتیلیتي نامیده مــي شوند. بـــراي 
تنظیم  مورد  در  بیشتر  اطالعات 
 Body of یوتیلیتــي مـــي توان بـه
 Knowledge on Infrastructure
Regulation و نیز به پایگاه دانشي 
موضوعات  مورد  در  جهاني  بانک 

مشابه مراجعه نمود.            
انگلستان و ولز  در سال 1989، در 
آب،  براي  رگوالتوري  موسسه  یک 
خصوصي سازي  از  بخشي  به عنوان 
صنعت آب به وجود آمد. در بسیاري 
از کشــورهـــاي در حـال توسعه، 
طــي  آب  رگوالتـــوري  موسسات 
دهـــه 1990 به مـوازات تالش هاي 
افزایش مشارکت بخش خصوصي به 
بیشتر  تفصیل  )براي  آمدند  وجود 
آب  رگوالتوري  موسسات  زمینه  در 
 Water and sanitation مي توان به
انجمن  و   in Latin America

منطقه اي موسسات رگوالتوري آب یا 
ADERASA مراجعه نمود(.  

در حال حاضر، این موسسات نه تنها 
در تمام کشورهاي پیشرفته اروپایي، 
با  آمریکاي شمالي، استرالیا و ژاپن 
اقتدار به انجام وظایف محوله مشغول 
هستند، بلکه در دو دهه ي اخیر نیز 
مورد توجه بسیاري از کشورهاي در 

حال توسعه قرار گرفته است. 

و  مقررات  تنظیم  به  چرا   -2-1
موسسه رگوالتوري نیاز است؟

مقررات  وجود  به  نیاز  اصلي  دلیل 
به  رگوالتوري،  موسسه  وجود  و 
و  »انحصار«  پدیده  آمدن  وجود 
که  است  انحصاري«  »قابلیت هاي 
دالیل  به  زمان  طول  در  سازمان ها 
به دست  را  آن  مي توانند  مختلف 
آورند و براي تامین درآمدهاي بیشتر 
یا پوششي براي خطاهاي سهوي و 
عمدي مدیریت از آن استفاده نمایند. 
موجب  انحصاري  قابلیت هاي  این 

می شود که:
توان  و  امکانات  با  شرکت  یک   -1
قیمت  با  بتواند  دارد،  که  بیشتري 
کمتري که تعیین مي کند رقبا را از 
میدان بیرون کند، و با بیرون رفتن 
با  را  خود  کاالهاي  یا  خدمات  رقبا 
قیمت به مراتب باالتري به مشتریان 

تحمیل کند.
با ایجاد انحصار در  2- یک شرکت 
از  خدمات،  یا  کاال  عرضه  و  تولید 
تولید  یا  توسعه  در  سرمایه گذاري 
مناسب  خدمات  و  کاال  عرضه  و 
خودداري کرده و تولیدات خود را به 
قیمت ها و شرایطي که خود تعیین 

مي کند، به فروش برساند.
3- یک سیستم انحصاري در تولید 
همه  یا خدمات،  کاال  یک  عرضه  و 
از سوء مدیریت و  هزینه هاي ناشي 
فرسودگي و اتالف منابع را در قالب 

هزینه هاي تمام شده از مصرف کننده 
تامین نماید. 

با  خاص  شرکت هاي  یا  شرکت   -4
ظرفیت هاي بیش از نیاز جامعه، راه 
را  آزاد  رقابت  و  جدید  رقباي  ورود 

براي دیگران به انواع حیل ببندند. 
وجود  دالیل،  اساسي ترین  از  یکي 
نهادهاي رگوالتوري، تعیین و تنظیم 
هزینه  اصل  است.  خدمات  نرخ 
خدمات کامال با تعیین نرخ در ارتباط 
است. به موجب این اصل، هر یک از 
را  نرخي  خدمات عمومي مي توانند 
براي مشتري تعیین کنند که تنها در 
برگیرنده هزینه تامین و ارائه کردن 
»معقول«  مبلغي  عالوه  به  خدمات 
براي بازگشت سرمایه سرمایه گذاران 
و  واقعي  هزینه  تعیین  اما  باشد. 
فرآیند  »معقول«،  سرمایه  بازگشت 
تعیین نرخ را به یکي از دشوارترین 
و بحث انگیزترین موضوعات مطرح 
اقتصادي  و  اجتماعي  عرصه ي  در 
در بسیاري از کشورها تبدیل کرده 
مورد  در  قیمت  اصالح  زیرا  است، 
کاالهاي عمومي و کاالها و خدمات، 
طبیعي  انحصار  ماهیت  با  وقتي 
پیچیده اي  مقوله  به  می شود  همراه 
تبدیل مي گردد که درک کامل آن 
فقط از عهده متخصصان مربوطه و 
امکان پذیر  با وجود اطالعات شفاف 
این زمینه هر گروه  لذا در  و  است، 
از ظن خود یار آن است. این پدیده 
وقتي مشکل تر می شود که الزام هایي 
براي افزایش قیمت به دالیلي غیر از 
قیمت تمام شده خدمات، مثال براي 
جلوگیري از اتالف یا مصرف بیش از 

حد، مطرح است. 
یک مثال از کشور ما شاید به درک 
بهتر این مقوله کمک کند. در کشور ما 
به موجب احکام قانون هدفمندسازي 
یارانه ها، اصالح قیمت انرژي در قانون 
ذکر گردیده است، مقوله اي که برخي 
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افزایش آن را به لحاظ  از مسئوالن 
قانوني  تکلیف  یک  قوانین  همین 
مي دانند که باید اجرائي شود، بدون 
این که بستر اقتصادي جامعه کامال 
اقتصادي  شرایط  یا  باشد،  فراهم 
یا  باشد،  حاکم  باال  اشتغال  و  رونق 
به ویژه  خانوار  متوسط  درآمدهاي 
از  پائین  و  متوسط  دهک هاي  در 
هزینه هاي خانوار پیشي جسته باشد. 
با وجود این الزام و خواست افزایش 
قیمت هاي حامل های انرژي، به طور 
فرضي مي توان دیدگاه هاي متعدد و 
قیمت  زمینه  در  را  موجود  متفاوت 
برق به عنوان یکي از حامل های انرژي 

به شرح زیر ترسیم نمود:
یک- بسیاري از کارشناسان به د لیل 
در  و  کشور  در  مصرف  اخالِق  نبود 
کاهش  و ضروت  آینده نگري  جهت 
حامل های  قیمت  ارزاني  مصرف، 
درآمد  با  ارتباط  در  )نه  را  انرژي 
کارگر  قشر  کار  ساعت  دستمزدي 
قیاس  در  بلکه  جامعه،  کارمند  و 
جهان(  و  منطقه  متوسط  قیمت  با 
و  مهم مي دانند  و  دلیل عمده  یک 
افزایش قیمت ها را به مثابه هشداري 
مي دانند که مي تواند مردم را از خواب 
بیدار کند و به سوي مصرف بهینه و 

عاقالنه سوق دهد.
برق  دولتـــي  تولیدکنندگان  دو- 
بــا مجموع هزینه هائي کـــه انجام 
مي دهند میـــزان مشخصـي تولید 
دارند )کــه بر اساس مستند 13579 
فروردیـــن 1393 مرکز پژوهش هاي 
مجلس تحت عنوان »کاهش تلفات 
برق« با راندمان نامناسب، تلفات بین 
راهي و مشکالت دیگر همراه است( 
و خواهان این هستند که با استفاده 
از نظر کارشناسان در مورد افزایش 
قیمت ها، همه ي هزینه ها )و از جمله 
و  کم  راندمان  از  ناشي  هزینه هاي 
براي  بیشتر  درصدي  با  را  تلفات( 

تامین درآمد مورد نیاز براي پوشش 
سازمان هاي  مختلف  هزینه هاي 
مربوطه، از مصرف  کنندگان دریافت 

نمایند.  
برق  تولیدکنندگان خصوصي  سه- 
در بحث هایـــي کــه در مطبوعات 
منعکس شده است، اذعان دارند که 
اگر قیمت هاي حامل های انرژي برابر 
منطقه فرض شد، در مورد برق باید 
قیمت برق با افزایش جدید قیمت هاي 
حامل انرژي مورد محاسبه قرار گیرد، 
برق  منطقه اي  قیمت  از  اگر  حتي 
اینکه  قابل توجه  نکته  بیشتر شود. 
این  براي  زمینه  این  در  آنها  تالش 
را  نامناسب  دولتي  قیمت  که  است 
دهند  قرار  تمام شده  قیمت  مالک 
با سیستم هاي جدید و  )چیزي که 
بخش خصوصي  ماهیت  با  نیز  و  نو 

ناهمخوان است(. 
که  معتقدند  سرمایه گذاران  چهار- 
قیمت باید به نحوي تعیین گردد که 
سرمایه گذاري در برق بیشترین سود 
را براي جذب سرمایه گذاران به همراه 

داشته باشد. 
پنج- متخصصین بي طرف مي گویند 
که میزان اتالف آب و برق که به لحاظ 
سوءمدیریت  تاسیسات،  فرسودگي 
به  نباید  است  شده  حاصل  غیره  و 
شده  منظور  مصرف کننده  حساب 
و هزینه هاي آن به صورت آشکار یا 

پنهان از جیب مردم تامین گردد. 
فکر  به  مصرف  کنندگان  شش- 
هزینه  و  درآمد  بین  توازن  برقراري 
زندگي هستند و همواره از عدم  تعادل 
آن و نیز از عدم  تعادل واقعیت هاي 
قبوض آب و برق در قیاس با اعداد 

افزایشي اعالم شده دولت مي نالند. 
ایجاد  در ضرورت  دیگر  مهم  مقوله 
موسسات رگـوالتوري، رعایت حقوق 
مصرف کننده است تا تولیدکننده، به 
دالیل مختلف )هزینه هاي ساختگي، 
فرسودگي  به د لیل  باال  هزینه هاي 
ضایعـــات،  بودن  باال  و  تجهیزات 
سوءمدیریت و غیره( یا به بهانه هاي 
از  بیشتر  دریافت  موجب  مصلحت، 
مصرف کننده یا تضییع حقوق او )که 
مصادیق بسیار گسترده دارد( نشود. 

این مقوله ها و مقوله هاي مشــابــه، 
ایجـــاب مـــي کند که یک دستگاه 
تغییرات  از  مستقل و غیرمنتفـــع 
قیمت ها، به قیمت واقعـي بـــا نگاه 
»توجه به مصالح ملي و منافع جامعه« 
به تنظیم مقررات و تعرفه هاي مربوط 
ماهیت  داراي  کاالهاي  یا  انرژي  به 
انحصار طبیعي بپردازد. به ویژه، در 
شرایط خاص اقتصادي که به دالیل 
مختلف ممکن است عرضه این کاالها 
و خدمات از تقاضا کمتر باشد، از سوء 
و  دستگاه ها  اجحاف  و  استفاده ها 

بنگاه ها به مردم جلوگیري نماید. 

1-3- معناي لغوي رگوالتوري
از نظر لغوي و براساس فرهنگ لغات 
وِبسِتر  و فرهنگ هاي دیگر، کلمات 

نهادهاي رگوالتوري 
در اروپا قصد دارند 

در مورد عملکرد 
انحصارطلبانه شرکت 
گوگل تحقیق کنند؛ 

زیرا گوگل، ده ها قرارداد 
با شرکت هاي سازنده 

گوشي هاي هوشمند و 
تبلت ها منعقد کرده تا 
آنها را مجبور به نصب 
سیستم عامل اندروید 

روي تولیداتشان کند
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مرتبط با این واژه را مي توان به شرح 
زیر ارائه نمود:

اصلي  معناي  سه   :To Regulate
این فعل عبارتند از:

1- کنترل یا هدایت بر اساس قاعده، 
اصل، روش یا قانون. 

2- توجیه یک ویژگي یا نیازمندي 
خاص.

3- توجیه یک مکانیزم براي کارکرد 
دقیق و خاص. 

زیر  معناي  به  که   :Regulation
است:

1- یک قانـــون یـا قاعده رسمي که 
میگوید چیزي باید انجام گیرد.

2- عمل کنترل یــا هدایت یا تنظیم 
چیزي. 

3- یک قاعده الزامي که به تفصیل، 
چیزي را بیان مي کند یا رویه اقدام را 

شرح مي دهد. 
4- قاعده یا دستور صادره توسط یک 
مقام اجرائي یا موسسه رگوالتوري که 

قدرت قانوني را پشت سر دارد. 
معناي  به  صفتي   :Regulatory
یا  قواعد  اساس  بر  محدودکننده 

اصول، مثل ژن تنظیم کننده . 

موسسه   :Regulatory Agency
رگوالتوري، هیاتي که بر اساس قانون 
با  انطباق  از  اطمینان  حصول  براي 
مقررات قانوني و نیل به مقاصد آن 

به وجود میآیند. 

بخش دوم- موسسات رگوالتوري و 
کارکردهاي آن

2-1- تعــریف و تبیین مــوسسه 
رگوالتوري

به  )که  رگوالتوري  موسسه  یک 
از جمله سازمان  و  نام هاي متفاوت 
رگوالتوري،  کمیسیون  رگوالتوري، 
هیــــات رگوالتوري و غیـــره در 
کشورهاي مختلف فعالیت مینماید 
و گاه به آن رگوالتـــــور هم گفته 
می شود(، یک موسسه دولتي مسئول 
اختیار  داراي  غیردولتي  سازمان  یا 
قانوني براي اعمال اختیارات مستقل 
در بـــرخي از حوزه هاي فعالیت هاي 
صالحیت  مقوله  یک  در  و  انساني 
نظارتي  یا  تنظیمي )وضع مقررات( 
مبناي  بر  معمول  به طور  که  است، 
یک قانون تشکیل مي گردد. در واقع، 
موسسات رگوالتوري به طور معمول 

براي  موضوعي  قانون  اختیار  داراي 
نظارت  با  همراه  وظایف شان  انجام 
هستند و در عین حال، این اجازه را 
دارند که براي انجام وظایف محوله به 
وضع مقررات خاص یا بازنگري آنها، 

وضع تعرفه یا بازنگري آن بپردازند. 
وجود موسسات رگوالتوري مستقل، 

به لحاظ موارد زیر توجیه مي گردد:
 پیچیدگي برخي وظایف تنظیمي و 
نظارتي که نیاز به  متخصصان دارد، 

 نیاز بـــه اجراي سـریع اختیارات 
عمومي در بخش هاي معین، 
 اشکاالت دخالت سیاسي، 

این موسسات در حوزه قانون مربوطه، 
عهده دار اداره امور، اعمال مقررات یا 
حتي وضع مقررات )تدوین و اجراي 
نظارت  اعمال  و  مقررات  و  قواعد 
براي منافع عمومي در سطح وسیع( 

هستند.
برخي از موسسات رگوالتوري بررسي 
یا ممیزي را انجام مي دهند، و برخي 
از آنها مجازند که طرف هاي ذیربط 
از  برخي  دستور  یا  کنند  را جریمه 

اقدامات را صادر نمایند. 
رگوالتوري  موسسات  به طورکلي، 
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تنظیم شرایط،  مقررات،  براي وضع 
اعمال مقررات و استانداردها و ایمني 
بر  نظارت  و  موارد  این  بر  نظارت  و 
استفاده از کاالهاي عمومي و تنظیم 

تجارت ایجاد مي گردند.   

2-2- اختیــارات و حیطــه عمل 
موسسات رگوالتوري

کشورهـــاي بسیـــاري در سراسر 
حقــــوق  حفــظ  به منظور  جهان 
مصرف  کنندگان و در عیـــن حـــال 
بهبود کارآئي، به تشکیل موسسات 
مختلــف  براي خدمات  رگوالتوري 

اقدام کرده اند. 
حــدود اختیارات قانوني هر یک از 
موسسات رگوالتوري بسته به قانون 
مربوطه، حیطه یا حوزه مورد عمل و 
شرایط سیاسي، اقتصادي و اجتماعي 
در  و  است  متفاوت  بسیار  کشورها 
مسئولیت هاي  مــي تــوان  مجموع 
مختلف و وسیعي را به این موسسات 
واگذار کرد که از جمله آنها مي توان 
به وضع مقررات و تصویب تعرفه ها و 
نظارت بر اعمال آنها و نیز مدیریت 
کرد.  اشاره  اطالعاتي  سیستم هاي 
اختیار رسیدگي و  در برخي موارد، 
حل و فصل شکایات مصرف  کنندگان 
خدمات  از  رضایت  عدم   مورد  در 
تامین کنندگان خدمات مربوطه نیز 
را  حق  این  و  می شود  داده  آنها  به 
دارند که در صورت تخلف، جریمه یا 

اقدامات خاصي را  اعمال نمایند. 
همچنین، حیطه مسئولیت و فعالیت 
بسیار  نیز  رگوالتوري  موسسات 
متفاوت و گسترده است و برحسب 
نیاز در کشورهاي مختلف موسسات 
یک  هر  که  دارند  وجود  متعددي 
مي توانند در یک یا برخي از زمینه ها 

فعالیت داشته باشند. 
برخي از حوزه هاي مربوطه عبارتند 
از: امور انـــرژي، امور آب، تنظیــم 

تبلیغـــات، تنظیم بانک ها، حفاظت 
امنیت  تنظیم  مصرف  کنندگان،  از 
و  ایمني  مالي،  تنظیم  سایبري، 
صدا،  و  سر  تنظیم  غذائي،  امنیت 
ایمني هسته اي، مواد معدني، ایمني 
عمومي،  سالمت  شغلي،  سالمت  و 
تنظیم و پایش آلودگي، تنظیم طب 
سوزني، تنظیم نانوتکنولوژي، تنظیم 
درمــاني،  کاالهاي  تنظیم  ورزش، 
تنظیم از طریق دادخواهي،  ارتباطات 
راه دور، مقررات وسیله نقلیه، تنظیم 
متحده،  ایاالت  در  کشتي  آلودگي 
مقررات و شیوع هومیوپاتي، تنظیم 

علم، تنظیم دستمزدها.   
موسسات  مشهور  نمونه هاي  برخي 
رگوالتوري در دنیا جدا از مبـــاحث 

انرژي عبارتند از: 
کمیسیون تجارت بیـن ایالتــــي در 

آمریکا.  
موسسه مواد غذائي و دارو در ایاالت 

متحده آمریکا.
 Ofcom موسســـه رگوالتــــوري
تلویزیون،  و  رادیو  )براي  بریتانیا  در 

ارتباطات راه دور، پست و غیره(. 
موسسه رگوالتوري  TRAI در هند. 

رگوالتوري اینترنت در ترکیه.  
یک موسسه رگوالتوري در انجــــام 
وظایف خود و براي حصول اطمینان 
از اینکه نقش هاي خود را به خوبي 
ایفا مي نماید، از مکانیزم هائي مانند 

مکانیزم هاي زیر استفاده مي کند:
شفافیت اطالعات و تصمیم گیري ها. 

رویه هاي مشورت و مشارکت. 
الزام به این که مدیــــران دالیــل 
ارائه  را  خود  اقدامات  تشریح کننده 

دهند.     
الزام به این که مدیران از اصولـــي 
تصمیــات  از  که  کننـــد  تبعیت 
خودسرانه و واکنشي جلوگیري کند.

تصمیمات  بازنگري  براي  ترتیباتي 
مدیران به وسیله ي دادگاه ها یا سایر 

هیات ها. 
از ایــن موسسات  به طور معمــول 
تخصصــي انتظار مـــي رود که در 
وزارتخانه هاي  بخش هاي  با  مقایسه 
دولتــي )در تنظیـــم شرکــت هاي 
بر  نظارت  و  خدمات  تامین کننده 
کارکردهــاي آنهــا(، ذي صالح تر و 
فرض  همچنین،  باشنـد.  هدفدارتر 
رگوالتوري  موسسات  که  می شود 
اجرائي دولت  از شاخه هاي  مستقل 
باشند، اما در بسیاري از کشورها این 
موسسات نمي توانند استقالل کافي 

داشته باشند. 

وجــودي  فلسفه  و  هدف   -3-2
رگوالتوري )قانونمند سازي شرکت هاي 

عرضه کننده خدمات(
و  نظارت  )قانون  رگوالتوري  قانون 
با  یوتیلیتي(  شرکت هاي  کنترل 
تدوین  عمومي  منافع  تامین  هدف 
از جمله  )و  می شود. منافع عمومي 
منافع همه ذی نفعان( حکم مي کند:

باشند  موظف  باید  شرکت ها  این   -1
خدمات خود را به مشتریاني که در حوزه 
خدماتي آنها  قرار داشته و مي توانند از 

ایجاد یک سیستم 
مستقل  متخصص و 
بي طرف براي تنظیم 
مقررات، تعرفه هاي 

مربوطه، کنترل و هدایت 
صنایع مزبور در جهت 
رعایت همه موازین و 
ضوابط و استانداردها 

 سیستم رگوالتوري 
نام دارد
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عهده پرداخت هزینه این گونه خدمات 
برآیند، بدون تبعیض و به صورت ایمن و 

قابل اطمینان عرضه نمایند. 
2- در صورت عدم ارائه خدمات در 
حد قابل قبول، موسسه رگوالتوري 
مقـــررات  و  قانون  طبق  مي تواند، 
تصویب شده، شرکـــت عرضه کننده 
خدمات را جریمه نقدي کرده و حتي  
آن را رد صالحـــیت )ابطال مجوز 

فعالیت شرکت( کند. 
3- ایـــن شرکت ها باید از سالمت 
باشند  برخوردار  قبولي  قابل  مالي 
کاري هاي  پنهان  و  سندسازي  با  و 
واقعي  حق  از  بیش  مبالغ  مختلف، 
خدمات ارائه شده دریافت نکرده یا 
در حق جامعه و مردم اجحاف نکنند. 
بازدهي  از  نـــاشي  هزینه هاي   -4
نامناســـب حـــاصل از فرسودگي 
و استهالک و تکنولوژي هاي قدیمي 
که از محل ذخیره استهالک بازسازي 
نشده است، تلفات بین راهي و غیره و 
نیز هزینه هاي ناشي از سوء مدیریت 
منظور  مصرف  کنندگان  حساب  به 

نشده و از مردم اخذ نگردد.  
5- سود معقولي براي سرمایه منظور 

شود، به طوري که در صورت ضرورت 
به سرمایه گذاري هاي جدید موجب 
عالقمندي سایر سرمایه گذاران شود.  
در واقع، وجود یک قانون براي فعالیت 
وجود  همانند  رگوالتوري  موسسه 
دولت  میان  قانوني  توافقنامه  یک 
ارائه کننده  )حکومت( و شرکت هاي 
خدمات مربوطه است، که بر طبق آن 
شرکت عرضه کننده خدمات متعهد 
می شود که خدمات خود را به صورت 
ایمن، قابل اطمینان و بدون تبعیض 
مقابل،  در  دهد.  ارائه  تعرفه  برابر  و 
دولت یا موسسه رگوالتوري نیز تعهد 
بر  را  مربوط  تعرفه هاي  تا  مي کند 
اساس تمام هزینه هاي مشروع و بر 
حق این شرکت ها به گونه اي محاسبه 
براي  نماید که شامل سود معقولي 
آنها باشد. این گونه توافق در متون 
مربوطه، به عنوان یک پیمان نظارتي  

شناخته  شده است.
اگر این شرایط و قیمت ها واقعا براي 
اقتصادي  توجیه  بخش خصوصي 
و  اسناد  ارائه  با  باید  باشد،  نداشته 
مدارک و مذاکره با سازمان رگوالتوري 
نسبت به اقناع آن اقدام نماید. بدیهي 

رگوالتوري  سازمان  یک  که  است 
مسئول و قانونمند نیز به طور معمول 
اقدامات خود را به نوعي انجام مي دهد 
و تعرفه ها را به نوعي تعیین مي کند 
سرمایه گذاري،  لزوم  شرایط  در  که 
انگیزه و رغبت سرمایه گذاري در این 

حوزه فراهم شود. 

موسسات  کارکرد  تشریح   -۴-2
رگوالتوري

به منظور تشریح بیشتـر، در اینجا به 
مـــوسسات  از  نـــوع  یک  بررسي 
رگوالتوري )مـوسسات رگوالتـــوري 
یوتیلیتـــي یــــا کمیسیون هـــاي 

رگوالتوري( در آمریکا، مي پردازیم. 
بین  در  حتـــي  که  این  جالب تر   
موافقین افزایش قیمـــت، این بحث 
وجود داشت که چرا و با چه استداللي 
تاثیرگذار  بسیار  زیرمجموعه  دولت 
حامل های  قیمت هاي  یعني  انرژي 
انرژي را چند برابر مي کند و تصمیم 
مي گیرد که درآمد این افزایش قیمت 
را به صورتي مساوي بین همه آحاد 

کشور تقسیم کند.   
سفر نسبتـــا طوالنـــي بــرخي از 
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کانادا  به  مشاور  این  دست اندرکاران 
فرصت مغتنمي بدست داد که ببینیم 
چه  انرژي  مقوله  با  کشور  آن  در 
مي کنند. این کنجکاوي موجب شد 
که بدانیم کانادا، صرف نظر از داشتن 
سیاست هاي کالن انرژي )راهبردهاي 
ایالتي،  و  فدرال  سطح  در  انرژي( 
داشتن توجه به باالنس هزینه و درآمد 
مصرف  کنندگان خانگي و صنعتي و 
تجاري، براي قیمت گذاري ها و براي 
نظارت بر همه مصرف کنندگان انرژي 
نظامي  از  مربوطه  قوانین  قالب  در 
هم  که  رگوالتوري  نظام  به عنوان 
سطح ملي مستقل و هم سطح ایالتي 
مستقل دارد، استفاده مي کند، و این 
ساختارها تنها بر انرژي شمول ندارند، 
بلکه در هر جائي که به نوعي مي تواند 
بخش  یا  دولت  از  انحصاري  شبه 
خصوصي به وجود آید، یا مقوله هاي 
حساسي را از نظر جامعه یا مصالح 
ملي در بر گیرد، جاري و ساري است. 

در واقع، یک موسسه رگوالتوري، یک 
سازمان  یا  مسئول  دولتي  موسسه 
غیردولتي داراي اختیار قانوني براي 
برخي  در  مستقل  اختیارات  اعمال 
از حوزه هاي فعالیت هاي انساني و یا 
صالحیت تنظیمي )وضع مقررات( یا 
نظارتي در یک زمینه خاص است، که 
برمبناي یک قانون تشکیل مي گردد. 
این آگاهي موجب شد که بخواهیم 
بدانیم این نظام ها چه هستند؟ و چه 
مي کنند؟ که نتیجه آن نشست هاي 
متعددي بـــود کـــه بـــا برخــي از 
کارشناساني که براي نظام رگوالتوري 
کار مي کردند، برگزار شد، با این قصد 
که بیاموزیم، شاید در ایران نیز بتوانیم 

از موارد مشابه آن استفاده کنیم. 
حاصل همه این کنجکاوي هـــــا و 
جستجوهاي بعدي در متون منتشره 
در این زمینه، نشریه اي است که در 
پیش رو دارید، با این امید که مفید 

و مقبول افتد. 

یکي از اساسي ترین 
دالیل، وجود نهادهاي 

رگوالتوري، تعیین و 
تنظیم نرخ خدمات 

است؛ به موجب این 
اصل، هر یک از خدمات 

عمومي مي توانند 
نرخي را براي مشتري 

تعیین کنند که تنها در 
برگیرنده هزینه تامین 
و ارائه کردن خدمات 

به عالوهي مبلغي 
»معقول« براي بازگشت 
سرمایه سرمایه گذاران 

باشد
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آیا این خوش بینی وجود دارد 
که با افزایش بودجه سال 13۹۴ 
نیروگاه های خصوصی بتوانند 
مطالبات خودشان از دولت را 

دریافت کنند؟
نیروگاه های  که   منابعی  از  یکی 
خصوصی در خصوص اخذ مطالبات 
خود در حال پیگیری هستند، همین 
مسئله افزایش بودجه عمرانی است. 
البته یک بخشی از آن نیز می تواند 

از منابع جاری تامین شود، اما یکی 
از منابع اصلی در مورد تسویه بدهی 
افزایش بودجه عمرانی است.  دولت، 
البته از منابع دیگر هم می توان این 
از  جمله  از  کرد  پرداخت  بدهی هارا 
و درحال حاضر  بودجه  قانون  منابع 
قانون رفع موانع تولید که دولت به آن 
اشاره کرده بود و ما هم در کمیسیون 
اصل 44 مجلس آن را تاییدکردیم، نیز 
می توان به تسویه این نوع از بدهی های 

دولت به بنگاه ها و مخصوصا نیروگاه ها 
پرداخت. روش دیگر  تهاتر است . به 
این معنی  که نیروگاه های خصوصی 
اند  بابت برقی که به دولت فروخته 
مبالغی را طلب دارند، از سوی دیگر 
این نیرو گاه ها یک سری بدهی هم 
ممکن است به دولت داشته باشند، 
از قبیل بدهی های مالیاتی یا  اقساط 
سازمان خصوصی سازی که می توانند 
تهاتر کنند. بنابراین منبع دیگر هم 

دکتر حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است در کشور واگذاری به بخش خصوصی 
صورت می گیرد؛ اما زمانی که موانع و مشکالت دیگری در پیش روی بخش خصوصی است، سیاست 
خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه انجام نمی شود. وی که رییس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 قانون 
اساسی است در گفت و گو با نیرو و سرمایه می گوید: چیزی که در حال حاضر خالء آن در کشور احساس 

می شود، نهاد تنظیم کننده مقررات است.این گفت وگو را با هم می خوانیم.

سال آینده به مشکل بر می خوریم
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرد:
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غیر از منبع بودجه عمومی، استفاده 
نیروگاه های  که  است  تهاتر  روش  از 
این  به  توجه  با  می توانند  خصوصی 
مورد به تهاتر بدهی شان به دولت نیز 

اقدام کنند.
البته این تهاتر نه فقط برای نیروگاه ها 
تولید  و  پیمانکاران  کل  برای  بلکه 
کنندگان نیز مصداق دارد و مجموعه 
پیمانکارانی که از دولت طلبی و یا بدهی 
همین  به  استناد  با  می توانند  دارند، 
موضوع طلب خود را از دولت دریافت  

یا بدهی خود را مستهلک کنند.
منبع سوم می تواند مشارکت باشد که 
االن در الیحه بند »ق« بودجه آورده 
شده و ما هم آن را توسعه دادیم. این 
بند کل پروژه های انرژی چه نفت و 
گاز، پتروشیمی و برق را شامل می شود. 
یعنی در مجموعه حوزه انرژی این را 
امکان  که  طوری  به  دادیم  توسعه 
سرمایه گذاری در این حوزه ها فراهم 

شود.  
منبع چهارم که البته ما به شیوه سابق 
آن را نخواهیم داشت، رد دیون است. 
سابق در ازای دیون، سهام می فروختند 
و واگذار می کردند، ما با اصالح قانون 
اصل 44 این روند را متوقف کردیم و 
دیگر به آن شیوه عمل نخواهد شد و 
دولت می تواند سهام و اموال مازادش 
طلب  بابت  را  پولش  و  بفروشد  را 
بدهد، نه اینکه سهام بدهد. پس منبع 
چهارمی که امیدوارم با این مسیرها راه 
باز شود تا یک مقداری بدهی دولت 
سبک شود و بتواند بدهی سنگینی 
که چندین هزار میلیارد تومان است 
را به بخش خصوصی پرداخت کند، به 
این  انشاء اهلل  برق  خصوص در حوزه 

بدهی ها اعاده شود.
در بودجه سال ۹3 قرار بوده 
است،  ۹ هزار میلیارد تومان 

پرداخت   بنگاه ها  این  طلب 
شود ولی هنوز صورت اجرایی  
به خود نگرفته است. در این 

خصوص خوشبین هستید؟
در نیمه دوم سال هم این امیدواری 
وجود دارد که یک بخشی از آن توسط 
دولت پرداخت شود. امیدوارم با قانون 
رفع موانع تولید که تصویب می شود و 
همچنین در بودجه سال آینده بهتر به 

این موضوع پرداخته شود. 
قیمت برق تا چه میزان در این 

بحث می تواند راهگشا باشد؟ 
بحث مهم همین تعیین تکلیف قیمت 
حال  در  که  چیزی  آن  است.  برق 
حاضر خالء آن احساس می شود، نهاد 
تنظیم کننده مقررات است. یعنی نهاد 
تنظیم کننده لگوراتوری که در بخش 
برق آن را نیاز داریم. ما درحال حاضر 
این  با  تی  و آی  در بخش مخابرات 
چالش مواجه هستیم، در حوزه انرژی 
نیز این نهاد لگوالتوری را نداریم. االن 
واقعا باید وزارت نیرو این نهاد را داشته 

باشد و قیمت برق به صورت جدی 
مورد توجه قرار بگیرد و در پایان نیز 
حال  هر  به  ما  شود.  تکلیف  تعیین 
باید این امکان را فراهم کنیم که در 
قیمت انرژی شفاف سازی شود. نکته 
انرژی  قیمت گذاری  در  اینکه  دیگر 
همه جوانب در نظر گرفته شود. دولت 
را  قیمت  مصالحی  بر  بنا  می خواهد 
پایین نگه دارد قانون می گوید که باید 
ما به التفاوتش را پرداخت کند، چه 
در قالب یارانه باشد یا تسهیالت و یا 
منابع بودجه ای فرقی ندارد. اگر عرضه 
و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد، نهاد 
تنظیم کننده آن لگوالتوری است. اما 
اگر که قرار بر این نیست که عرضه 
و تقاضا تعیین کننده باشد و دولت 
چون می خواهد قیمت را پایین تعیین 
کند، هم براساس  قانون برنامه پنجم 
و هم ماده 90 اصل 44، دولت باید ما 
به التفاوت را در قالب بودجه، یارانه یا 

تسهیالت بدهد. 
افزایش قیمت برق در چه دوره 
زمانی و چگونه باید انجام شود؟ 

باید مورد بررسی  پیک مصرف برق 
که  سال  از  فواصلی  در  گیرد.  قرار 
برق کمتری مصرف می شود بررسی 
صورت بگیرد. دولت اختیار داردکه بنا 
بر جهت پیک مصرف  و نزدیک شدن 

به قیمت تمام شده عمل کند.
به  کشور  در  خصوصی سازی 
به  نمی شود  انجام  درستی 
خصوص در زمینه برق، در واقع 
این چه نوع از خصوصی سازی 
است که بنگاه تولیدکننده نه 
قیمت را می تواند تعیین کند، نه 

میزان تولید خود را؟
باید به سمت اجرای کامل سیاست 
از  بخشی  کنیم.  حرکت   44 اصل 
سیاست های اصل 44 را عمل کرده ایم 

اگر قرار بر این نیست 
 که عرضه و تقاضا 

تعیین کننده قیمت 
برق باشد و دولت 

می خواهد قیمت را 
پایین تعیین کند، باید 

طبق قانون برنامه پنجم 
و ماده ۹0 اصل ۴۴، 

ما به التفاوت قیمت را در 
قالب بودجه، یارانه یا 

تسهیالت بدهد

گو
ت و

گف
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بخش  اما  بود.  واگذاری  همان  که 
دیگر سیاست های اصل 44 را عمل 
نکرده ایم. آن بخش دیگر رفع موانع 
اقتصادی،  آزادسازی  سرمایه گذاری، 
بهبود کسب و کار است، اما به این ها 
عمل نشده است و فکر کرده ایم فقط 
با واگذاری حل می شود. این مشکالتی 
که شما می گویید وجود دارد. واگذاری 
به بخش خصوصی صورت می گیرد. اما 
زمانی که موانع و مشکالت دیگری در 
پیــش روی بخــش خصوصی است، 
معنای  به  خصوصی سازی  سیاست 
واقعی کلمه انجام نمی شود. باید همه 
این ها با هم باشد و سیاست های یک 
دست در این زمینه از سوی حاکمیت 
اعمال شود که بخش خصوصی پـــا 
بگیرد. سیاست اصل 44 یک بسته 
است، یــک مجموعه است و بــرای 
همین نمی شود یک بخشی از آن را 
انجام داد و بخش دیگر را انجام نداد. 
بیاییم فقط واگذاری را انجام دهیم 
و  وآزادسازی ها  ساختار  اصالح  ولی 
رقابت  و  و کار  بهبود شرایط کسب 
انجام نشود، به دلیل اینکه این ها انجام 
آزادسازی  با  نمی شود فکر می کنیم 
تمام مشکالت حل می شود. باالخره 
همین که بخش خصوصی آمده، وارد 

شده و نیروگاه راه می اندازد یا می خرد 
برای  خودش  است.  ارزشمند  این 
کشور یک پیشرفت است اما با این 
حال اگر همه مجموعه را با هم نبینیم 
شاهد همین مشکالت خواهیم بود و 
بخش خصوصی از ورود به عرصه کار 

پشیمان می شود. 
به روستاها  بسیاری معتقدند 
برق می رسانیم در صورتی که این 

موضوع صرفه اقتصادی ندارد ؟
در این که شکی نیست. تامین برق با 
استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر 
مگر   . است  باال  شده اش  قیمت تمام 
اینکــه میــزان  تـولیدش باال باشد. 
مثل انرژی خورشیــدی یــا بــاد که 
جایگزین های خوبی هستند . اما وقتی 
ظرفیت این نیروگاه ها کم باشد هزینه 
تمام شده تولید برق شان زیاد می شود. 
ما چون اول راه هستیم قیمت تمام 
شده این کارها زیاد می شود مگر در 
این  در  انبوهی  تولید  ما  که  صورتی 
مورد انجام دهیم و این کار را توسعه 
بدهیم و فرهنگ استفاده از این منابع 
انرژی در میان مردم هم جا بیافتد تا 
شاید روزی بتوان آن را فراگیر کرد. باید 
به برق به عنوان یک کاالی اقتصادی  
نگاه شود. البته موارد مهمی از صنعت 

 برق در همین الیحه رفع موانع تولید 
موانع  این  زودتر  امیدوارم  و  آورده ایم 

رفع شود. 
اگر هیچ تدبیری در این خصوص 
صورت نگیرد، تکلیف چیست و 
به چه سمتی حرکت خواهیم کرد؟

  در جلسات متعددی که با معاون 
وزیر نیرو در امور برق داشته ایم، این 
نگرانی ها را به ایشان گفته ایم و ایشان 
هم دغدغه این امر را دارند. اگر نتوانیم 
موانع را در سال 93 حل کنیم،  قطعا 
بر می خوریم.  به مشکل  آینده  سال 
ترسیم قوانین و اجرای سیاست های 
اصل 44 می تواند راهگشـــای ایــن 

مشکالت باشد. 
چه توصیـــه ای بــــرای 
حوزه  این  در  سرمایه  گذاران 

دارید؟
با تمام این مشکالتی که در این حوزه 
و در بخش خصوصی وجود دارد، بازهم 
دراین  و  بیایند  که  می کنیم  دعوت 
بخش سرمایه گـــذاری کنند. اما در 
عین حال  خودشان هم پیشنهاد و 
راهکار بدهند و با مسوالن همفکری 
داشته باشند. از مسئوالن هم انتظار 
می رود که به پیشنهادها و راهکارهای 

بخش خصوصی اهمیت بدهند. 
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تا پیش از پیک تابستان ۹3، چه 
میزان نیروگاه وارد مدار شده 

است؟
پیش  تا  گذشته  سال  شهریورماه  از 
جدید  واحد   12 تابستان،  پیک  از 

قرار  بهره برداری  مدار  در  نیروگاهی 
یک  شماره  واحدهای  است.  گرفته 
و دو نیروگاه پره سر به ظرفیت 320 
مگاوات و واحد شماره یک نیروگاه های  
ایرانشهر، شیرکوه و آبادان به ظرفیت 

 92 سال  پایان  تا  مگاوات   482
سال جاری  پایان  تا  و  مدار شد  وارد 
به  دیگر  مگاوات  و 20  یک هزار  نیز 
ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد 
شد. همچنین از ابتدای سال جاری تا 

راهبرد  دولت توسعه نیروگاه ها توسط بخش خصوصی 
مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران بیان کرد:  

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، برای سال آینده 3654 مگاوات نیروگاه حرارتی باید وارد مدار شود 
که 1620 مگاوات نیروگاه های  خصوصی نیمه فعال و 1064 مگاوات نیروگاه های  دولتی در حال ساخت 
داریم. توسعه از هر نگاهی نیازمند زیرساخت هایی است و بدون توجه به تکمیل زیرساخت ها، توسعه محقق 
نمی شود. در جهانی که انرژی از ابزارهای مهم توسعه است، تکمیل زیرساخت های آن نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار است. برق یکی از محورهای توسعه های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی محسوب می شود و 
کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه از این حیث مستثنی نیست. با توجه به نیاز روزافزون کشور به برق، 
احداث واحدهای حرارتی در مقیاس های بزرگ جزء جداناشدنی صنعت برق است. به همین منظور، به سراغ 
مهندس مجید صالحی مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران رفتیم تا از برنامه های این سازمان جهت احداث 

نیروگاه ها آگاه شویم. این گفت وگو را پاون انجام داده است که در ادامه می خوانید:

گو
ت و

گف
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پیش از پیک تابستان، 1132 مگاوات 
نیروگاه حرارتی وارد مدار شده است 
که می توان به واحد شماره دو نیروگاه 
ایرانشهر )فروردین ماه(، واحد شماره دو 
نیروگاه آبادان )اردیبهشت ماه(، واحد 
شماره پنج و شش نیروگاه خرمشهر 
گنو  نیروگاه  یک  شماره  واحد  و 
بندرعباس )خردادماه( و واحد شماره 
یک  شماره  واحد  و  گنو  نیروگاه  دو 
نیروگاه چادرملو )تیرماه( اشاره کرد. 
پیش  تا  گذشته  سال  شهریورماه  از 
واحد  امسال شش  تابستان  پیک  از 
نیروگاهی به ظرفیت 966 مگاوات با 
سرمایه بخش خصوصی ساخته شده 
است. کارفرما و پیمان کاران به صورت 
شبانه روزی و حتی در ایام عید نوروز 
سر کار خود حاضر بوده اند. خود من 
حائری  همایون  مهندس  همراه  به 
مدیرعامل شرکت توانیر در ایام نوروز 
از  تا پنج طرح سر زدیم و  به چهار 

نزدیک شاهد اجرای طرح ها بودیم.
و  احداث  مهم،  طرح های  از  یکی 
از  استفاده  برای  برق  شبکه  تکمیل 
انرژی تولیدی نیروگاه پره سر بود که با 
تالش بسیار و مشکالت فراوان ازجمله 
بارندگی های شدید، وجود زمین های 
کشاورزی و محدودیت زمانی جهت 
وجود  و  زمین ها  این  در  حضور 

معارضان زیاد وارد مدار شد.
کدام نیروگاه ها تا پایان امسال 

وارد مدار می شوند؟
ظرفیت  به  نیروگاهی  واحد  هشت 
1020 مگاوات تا پایان سال 93 وارد 
مدار می شود که دو نیروگاه کوچک 
گازی هر کدام به ظرفیت 25 مگاوات 
در اسالم آباد، واحد شماره یک نیروگاه 
گناوه به ظرفیت 160 مگاوات، واحد 
شماره دو نیروگاه چادرملو به ظرفیت 
160 مگاوات، واحدهای شماره یک و 

دو نیروگاه کهنوج هرکدام به ظرفیت 
162 مگاوات و واحدهای سه و چهار 
به  هرکدام  نیز  هرمزگان  نیروگاه 
ظرفیت 162 مگاوات جزو نیروگاه های 
بهره برداری  به  امسال  که  هستند 

می رسند.
در  بخش خصوصـی  سهــم 
ساخت نیروگاه هـای  جدیــد 

چقدر است؟
هدف اصلی دولت و صنعت برق توسعه 
بخش خصوصی  به وسیله  نیروگاه ها 
از  بیش  راستا  همین  در  و  است 
توسط  نیروگاه  ساخت  مجوز   30
مختلف  نقاط  در  بخش خصوصی 
کشور صادر شده است و با مصوبه های 
شورای اقتصاد، امکان خرید انرژی از 
نیروگاه های  بخش خصوصی فراهم تر 
شده است؛ اما متاسفانه بخش خصوصی 
فرآیند  بودن  طوالنی  مشکل  دو  با 

دریافت مجوز های الزم در ابتدای آغاز 
به کار و مهم تر از آن استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی مواجه است که 
بانک های عامل مشخص شده است و 
باید فرآیند تخصیص تسهیالت از این 
صندوق تسریع شود. هرچقدر زمان 
پرداخت تسهیالت به تعویق بیفتد، 
وارد  دیرتر  نیروگاه ها  به طور طبیعی 

مدار می شوند.
 برای ساخت و توسعه نیروگاه ها 

چه شرایطی الزم است؟
ساخت  در  منابع  و  زمان  عامل  دو 
نیروگاه ها بسیار اهمیت دارد؛ هرچه 
تسهیالت  و  شده  باز   LC دیرتر 
دیرتر پرداخت شود، نیروگاه ها دیرتر 
ساخت  رکورد  می شوند.  مدار  وارد 
نیروگاه های  گازی توسط مپنا 14 ماه 
است که به طور معمول واحد دوم یک 
نیروگاه چهار ماه بعد وارد مدار می شود 
و سپس باید بخش بخار آن اجرا شود. 
ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی به 
220 میلیون یورو تسهیالت نیاز دارد 
که صندوق توسعه ملی جهت پرداخت 
تسهیالت به تعدادی از نیروگاه ها اعالم 
آمادگی کرده است و این فرآیند باید 
تسریع شود. من به عنوان یک مسئول 
بخش  این  در  که  می کنم  احساس 
رکود داریم و با هماهنگی دستگاه های 
وزارت  بین  موضوع  این  باید  دولتی 
نیرو، بانک مرکزی و بانک های عامل 
حل شود تا فرآیند تخصیص تسهیالت 

شتاب بگیرد.
آیـــا درصـــورت عــدم 
سرمایه گذاری   بخش خصوصی، 
دولت در بخش احداث نیروگاه 

سرمایه گذاری می کند؟
بخار  بزرگ  نیروگاه های   توسعه 
به عنوان تامین  کننده بار پایه کشور 
برق  توسعه  سازمان  دستورکار  در 

اکنون در بخش تولید 
نیروگاه رکود داریم و باید 
با هماهنگی دستگاه های 

دولتی مشکل حل شود
ساخت یک نیروگاه 

سیکل ترکیبی به 220 
میلیون یورو تسهیالت 

نیاز دارد که صندوق 
توسعه ملی جهت 

پرداخت تسهیالت به 
تعدادی از نیروگاه ها اعالم 
آمادگی کرده است و این 
فرآیند باید تسریع شود. 
زیرا  در این بخش رکود 

داریم   
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ایران است که در همین راستا یک 
با  مگاواتی   50 و  پنج هزار  قرارداد 
گروه مپنا جهت انتقال دانش فنی و 
ساخت توربین ها و ژنراتورهای 325 و 
حتی 600 مگاواتی منعقد شده است 
که پیشرفت این طرح ها بستگی به 

تخصیص و تامین  اعتبار دارد.
توسعه  اعتبار سازمان  میزان 

برق چقدر است؟
امسال هشت هزار میلیارد تومان اعتبار 
درنظر گرفته شده است. اما باید دید 
منابع این اعتبار از کجا تامین  می شود؛ 
برای مثال، از این هشت هزار میلیارد 
تومان، سه هزار میلیارد تومان از فروش 
اوراق مشارکت، یک هزار میلیارد تومان 
دوهزار  و  بانکی  تسهیالت  طریق  از 
میلیارد تومان از منابع داخلی توانیر 
تامین  می شود و این درحالی است 
اعتبار دارد و  که خود توانیر کمبود 
بودجه آن فقط جوابگوی هزینه های 
که  منابعی  بنابراین  است.  جاری 
قرار  برق  توسعه  سازمان  اختیار  در 
می گیرد، بسیار محدود است. از طرفی 
بدهی های  پرداخت  عدم  به دلیل 
بانکی، بانک ها تمایلی به همکاری با 
ما ندارند. سازمان توسعه برق 9 هزار 
میلیارد تومان بدهی به بخش بانکی 
کشور دارد که بخشی از آن به بانک 
مرکزی، بخشی در قالب انتشار اوراق 
مشارکت به بانک های سپه و صادرات 
و در بخش اعتبار اسنادی مربوط به 

بانک های تجارت و صادرات است.
این بدهی ها در فعالیت های ما تاثیر 
نامطلوب دارد به طوری که سال های 
91 و 92 هیچ گونه اوراق مشارکتی 
در این بخش فروخته نشد و امسال 
نیز امیدی به فروش اوراق مشارکت 
نیست. بنابراین منابع ما برای اجرای 
محدود  بسیار  نیروگاهی  طرح های 

است.
برای طرح 5050 مگاوات نیروگاه بخار 
بزرگ به 1600 میلیون یورو اعتبار 
ارزی نیاز است که هم اکنون در سه 
نیروگاه رامین، شازند اراک و نیروگاه 
طبس عملیات ساختمانی آغاز شده 
هم زمان  به صورت  نیز  مپنا  و  است 
ساخت  فنی  دانش  انتقال  به دنبال 
توربین های بخار با ظرفیت باال است 
اما روند اجرا به دلیل کمبود منابع ارزی 
و منابع ریالی کند است و درصورت 
تسهیالت،  پرداخت  در  تسریع  عدم 
ورود این نیروگاه ها به مدار که به عنوان 
تامین  کننده بار پایه اهمیت زیادی 
روبه رو  تاخیر  با  دارند،  شبکه  برای 

می شود.
چــه برنامه ای برای سال ۹۴ 

دارید؟
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
مگاوات   3654 آینده  سال  برای 
مدار شود  وارد  باید  نیروگاه حرارتی 
نیروگاه های   مگاوات   1620 که 
خصوصی نیمه فعال و 1064 مگاوات 

نیروگاه های  دولتی در حال ساخت 
داریم. 970 مگاوات شامل واحدهای 
واحدهای  گنو،  نیروگاه  چهار  و  سه 
یک و دو کهنوج، واحد دو چادرملو 
طبق  گناوه  نیروگاه  بخار  بخش  و 
مدار  وارد  انجام شده  برنامه ریزی های 
می شود. اگر مسایل مالی مربوط به 
صندوق توسعه ملی در نیروگاه های  
الزم  منابع  و  شود  مرتفع  خصوصی 
در اختیار آنها قرار گیرد، این طرح ها 
فعال شده و در زمان تعیین شده به 

بهره برداری می رسند.
در پایان پیشنهاد شما برای 

بهتر شدن شرایط چیست؟
برای  دولت  به هدف گذاری  توجه  با 
پیرامون  مسایل  اقتصادی،  رونق 
انرژی و به ویژه برق از مسایل زیربنایی 
بخش  در  الزم  اعتبار  اگر  که  است 
قطع  به طور  نیابد،  تخصیص   برق 
مشکل  به  توسعه  دیگر  طرف 
هرچه  است  الزم  که  برمی خورد 
سریع تر اعتبار الزم تخصیص و موانع 

موجود برطرف شود.

گو
ت و

گف
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اسپانیا، غول تولید برق از باد
برپایه جدیدترین آمارهای منتشر شده 
از شبکه انرژی های پاک در اسپانیا، 
میزان گازهای گلخانه ای در این کشور 
طی سال گذشته میالدی بیش از 23 
درصد کاهش یافته و میزان استفاده 
از انرژی بادی و همچنین نیروگاه های 
افزایش  برق آبی به طرز چشمگیری 

یافته است.
بار  نخستین  برای   2013 سال  در 
تولید  منبع  اصلی ترین  بادی  انرژی 

برق در اسپانیا شد.
دولتی  نیمه   شرکت  یا  رد-الکتریکا، 
برق در اسپانیا که تامین کننده اصلی 
انرژی الکتریکی در این کشور است 
گزارشی در مورد نحوه عملکرد این 
کرده  منتشر  در سال 2013  بخش 
است. این گزارش نشان می دهد برای 
نخستین بار انرژی بادی توانسته است 
به عنوان منبع اصلی تولید برق در این 

کشور عمل کند. توربین های بادی در 
توانستند  گذشته  سال  طی  اسپانیا 
بیش از 21 درصد از نیاز این کشور 
به برق را برآورده سازند. به این ترتیب 
برای  برق  تولید  باد در  نیروی  سهم 
اولین بار از سهم نیروگاه های هسته ای 
نیز در حدود یک دهم درصد پیشی 

گرفت.
تخمین زده می شود در سال گذشته 
در مجموع حدود 54 هزار گیگاوات 
ساعت برق توسط توربین های بادی 
تولید شده باشد. بارش فراوان باران نیز 
از سوی دیگر سبب شد تا نیروگاه های 
هزار   32 حدود  در  بتوانند  برق آبی 
گیگاوات ساعت برق تولید کنند. این 
نویدی است برای تمام حامیان محیط 
انرژی های  بر  تمرکز  با  که  زیست 
باد  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  و  پاک 
نیازهای یک  و خورشید می  توان به 

کشور پیشرفته و صنعتی نیز پاسخ 
گفت.

به گزارش شرکت رد الکتریکا، در تمام 
طول سال 2013، تولید برق از انرژی 
بادی در حال افزایش بود. از ماه  های 
ژانویه تا نوامبر، درصد برق تولید شده 
توسط توربین های بادی مدام در حال 
در  پیشین خود  رکوردهای  شکستن 
یک  توانست  سرانجام  تا  بود  اسپانیا 
تولید کنندگان  برای  تاریخی  پیروزی 
انرژی تجدیدپذیر در این کشور ثبت 
شده  تولید  برق  میزان  افزایش  کند. 
ظرفیت  افزایش  با  باد  انرژی  توسط 
تولید برق از انرژی خروشیدی در اسپانیا 
همراه شده است. به این ترتیب تا پایان 
سال جاری شبه جزیره اسپانیا می تواند 
بیش از 1/49 درصد از برق مورد نیاز 
انرژی های تجدیدپذیر  خود را توسط 

بادی و خورشیدی تولید کند.
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بـــه جــــز استفــاده از انرژی های 
توسط  شده  تولید  برق  تجدیدپذیر، 
نیروگاه های سوخت فسیلی در اسپانیا 

نیز مدام در حال کاهش است. 
این گزارش نشان می دهد میزان برق 
تولید شده در نیروگاه های گازی حدود 
نیروگاه های ذغال سنگی  34درصد، 
حـــدود 3/27 درصد و نیروگاه های 
هستــــه ای 3/8 درصد کاهش یافته 

است.
افزایش چشمگیر استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک در اسپانیا همراه با 
کاهش تقاضای مصرف برق و بهبود 
به  است.  بوده  نیز  مصرف  الگوی 
اتحادیه  این کشور عضو  این ترتیب 
قابل  میزان  به  است  توانسته  اروپا 
مالحظه ای از تولید گازهای گلخانه ای 
خود بکاهد. افزایش مصرف انرژی های 
پاک در سال 2013 در مقایسه با سال 
پیش از آن سبب شد تا 4/61 میلیون 
تن گاز دی اکسید کربن کمتری تولید 
شود که این به معنای یک کاهش 23 
به  نسبت  چشمگیر  بسیار  درصدی 

سال 2012 است.
این موفقیت در اسپانیا همراه با تالش 
پرتغال، دیگر کشور شبه جزیره ایبری، 
برای جایگزین کردن انرژی های پاک 
است.  فسیلی  سوخت های  جای  به 
نیز  پرتغال  در  شده  منتشر  آمارهای 
شد  موفق  کشور  این  می دهد  نشان 
حدود 70 درصد از برق مورد نیاز خود 
را  سال 2013  نخست  ماهه  سه  در 
توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید کند 
که در این میان سهم انرژی بادی و آبی 

بیش از سایر انرژی های بوده است.
اسپانیا در حال حاضر چهارمین تولید 
بادی در  انرژی  از  کننده بزرگ برق 
افزایش  روند  می آید.  شمار  به  دنیا 
تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر از 

سال 2009 در اسپانیا وارد مرحله ای 
جدید شد و برای اولین بار از میزان 
ذغال سنگ  توسط  شده  تولید  برق 
پیشی گرفت. در حال حاضر بیش از 
500 شرکت در صنعت انرژی بادی 
در اسپانیا فعال هستند و تخمین زده 
این  در  نفر  هزار  می شود حدود 60 

بخش کار می کنند.
در سال 2010 نیز نیروگاه الفلوریدا، 
در  خورشیدی،  نیروگاه  بزرگترین 
غرب این کشور افتتاح شد. با آغاز به 
کار این نیروگاه جدید که بزرگترین 
توان  است،  جهان  در  خود  نوع  در 
تولید برق خورشیدی در این کشور 
به 432 مگاوات رسید، در حالی که 
تولید  به  قادر  آمریکا  متحده  ایاالت 
انرژی  طریق  از  برق  مگاوات   422
خورشیدی است. این نیروگاه که در 
استان باداخس در غرب اسپانیا ساخته 
شده، مرکب از آینه های شلجمی شکل 
است. برخورد اشعه آفتاب روی این 
سطوح و بازتاب آنها لوله هایی را که 
به  انتقال حرارت پرشده اند  با سیال 
انتقال  سیال  از  می کند.  گرم  شدت 
استفاده  بخار  تولید  برای  حرارت 

می شود که به نوبه خود توربین های 
آینه های  می گرداند.  را  برق  تولید 
نیروگاه در طول مدت روز متناسب با 
برای حرکت خورشید حرکت می کنند 
خورشیدی  پرتوهای  بیشترین  از  تا 
بهره ببرند. آینه ها در مساحتی معادل 
550 هزار متر مربع در کنار هم چیده 
شده اند و قادر به تولید 50 مگاوات 

برق هستند.
سیاستگذاران بخش انرژی در اسپانیا 
امیدوارند با استفاده از این منابع، در 
سوخت های  به  وابستگی  از  آینده 
فسیلی و انرژی هسته ای بــــه طور 
کلی رها شوند. اسپانیا همچنین از 
و  تولیــدکنندگــان  بـــزرگ ترین 
و  فــــن آوری  صــادرکنندگـــان 
تجهیـــزات مــربوط به نیروگاه های 
به  است.  جهـــان  در  خورشیدی 
زمره  در  اکنون  که  اسپانیـــا  جز 
از  استفاده  در  پیشتاز ترین کشورها 
می آید،  شمار  به  خورشیدی  انرژی 
کشورهـــای آلمــان، ژاپن، آمریکا، 
نیز  فرانسه  و  ایتالیا  چین،  هند، 
کشورهایی هستند که در این زمینه 

سرمایه گذاری فراوانی کرده اند.

مه
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این  ژاپن،  تازه  راهبرد  اساس  بر 
مایع  گاز  جوی  و  جست  در  کشور 
)LNG( ارزان و گسترش انرژی های 

تجدیدپذیر است.
شماره  تازه ترین  در  دیپلمات  مجله 
خود نوشت: از زمان حادثه فوکوشیما 
با  همواره  ژاپن   ،2011 مارس  در 
بحران انرژی رو به رو بوده است و با 
اینکه دولت برای بازگشایی 48 رآکتور 
کرده،  تالش  بسیار  کشور  اتمی این 
اما افکار عمومی ژاپن با این سیاست 
بازگشایی دست  البته  مخالف است. 
کم شماری از نیروگاه های اتمی ژاپن 
در سال های آینده تقریبا قطعی به نظر 

می رسد. با این حال، توکیو به دنبال 
افزایش نقش منابع دیگر برای تامین 

انرژی است.
بــــا آنکـــه ژاپن از پیشرفته ترین 
تشخیص  برای  جهان  فناوری های 
زمین شناسی،  واکنش های  و  کنش 
مانند آتشفشان و زمین لرزه برخوردار 
در  کشور  این  غافلگیری  اما  است، 
سپتامبر در 27  'اونتاکه'  کوه   فوران 
) 5 مهر( از محدودیت های این فناوری 

برای پادمان های اتمی خبر داد.
به شدت  ژاپنی ها  اکنون  نتیجه،  در 
برای  ارزان تر  منابع  در جست و جوی 
منابع  یافتن  و   LNG گاز  تــامین 

تجدیدپذیر انرژی هستند. در حالی که 
گاز مایع، پیشاپیش یکی از اصلی ترین 
منابع انرژی در ژاپن است، این کشور 
از وابستگی اش به گاز  تا  می کوشد 
کشورهای عربی در خاورمیانه بکاهد 
و به منابعی تازه در جاهای دیگر، از 
جمله استرالیا و آمریکای شمالی روی 

آورد.
در واقع طرح درازمدت ژاپنی ها این 
است که تا سال 2020، بتوانند 70 
درصد از نیاز خود به گاز را از آمریکای 
شمالی و استرالیا تامین کنند. ژاپن هم 
اینک در حال توسعه میادین گازی 
استرالیا است و قصد دارد 40 درصد از 

ژاپن تا سال 2030

تأمین 30 درصد برق  با انرژی های  تجدیدپذیر
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گاز خود را تا تاریخ یادشده از استرالیا 
و 30 درصد را هم از ایاالت متحده و 

کانادا بخرد.
از  گاز  واردات  است  امیدوار  توکیو 
کشورهایی که ثبات بیشتری دارند، 
بهای  اینکه  باشد. ضمن  به صرفه تر 
گاز مایع آمریکا، 20 درصد ارزان تر از 
منابعی خواهد بود که امروز به ژاپن 

گاز مایع می فروشند.
دولت ژاپن همچنین از سال 2012 
از  استفاده  به  تشویق  سیاست 
کرده  آغاز  را  تجدیدپذیر  انرژی های 
و امیدوار است سهم این انرژی ها از 
مصرف کشور تا سال 2030 به 30 

درصد برسد.
را  طرحی  همچنین  ژاپن  دولت 
دست  در  »نگاوات«  عنوان  تحت 
سال  از  است  قرار  که  دارد  بررسی 
طرح،  این  در  شود.  اجرا   2017
شرکت های تولید برق با مشترکان 
این  و  می گیرند  تماس  پرمصرف 
تماس، نوعی قرارداد میان دو طرف 
محسوب می شود. اگر در ماه پس از 
تماس، مصرف این مشترکان کاهش 
فروش  منزله  به  کاهش،  این  یابد، 
نیروگاه  به  مشترک  سوی  از  برق 
است  موظف  نیروگاه  و  بود  خواهد 
ازای هر  به  تا یک صد ین  بین 10 
مصرف،  کاهش  ساعت  کیلووات 
مشترکان  بپردازد.  مشترک  به 
بدین ترتیب، تشویق خواهند شد که 
از ابزارهای کم مصرف و بهینه سازی 
سامانه های انرژی منزل یا محل کار 

استفاده کنند.
طرح مشابهی اکنون در ایاالت متحده 
تا  می شود  گفته  و  است  شده  اجرا 
حدود 10 درصد از کل تقاضای برق 
در این کشور، به همین روش معامله 

می شود.

نیروگاه های آمریکا 
سومین آالینده بزرگ جهان

آمریکا  در  برق  تولید  نیروگاه های 
کشورهای  سایر  بـــا  مقــایسه  در 
هند،  روسیه،  نظیر  جهان  اقتصادی 
ژاپن جزو منابع اصلی تولید آالینده 

دی اکسیدکربن در جهان هستند.
 خبرگزاری »پرس تراست آو ایندیا« 
نوشت: »الیـزابت آزتــس«، مـــدیــر 
 مـــرکز تحقیقات زیست محیطی و 
کرد:  اعالم  آمریکا  سیاستگذاری 
معیار  در  آمریکا  برق  نیروگاه های 
جهانی بسیــار آالینـــده هستنــد. 
نیروگاه های برق این کشور در سال 
از  از 6 درصد  بیش  2012 میالدی 
را  جهانی  گرمای  عامل  آالینده های 
منتشر کرده اند که این میزان بیش 
از سوی  از آالینده های منتشر شده 
از  غیر  به  دیگر  صنعتی  کشورهای 

چین است.
افزود: زمان آن رسیده که  »آزتس« 

آالینده  بزرگترین  گرفتن  نادیده  به 
جهان که منجر به گرمای زمین شده 
پایان دهیم و تغییر مسیر جدی را به 
پاک  سوخت های  از  استفاده  سمت 
عنوان  با  گزارش  این  باشیم.  داشته 
قاره  برق  نیروگاه های  »آلوده ترین 
آمریکا« و در آستانه اجالس جهانی 
منتشر  سازمان ملل  هوای  و  آب 
آلوده ترین  از  واحد   50 است.  شده 
نیروگاه های برق آمریکا 30 درصد از 
مجموع آالینده های دی اکسید کربن 

جهان را تولید کرده اند.
واحد   2154 آمریکا  متحده  ایاالت 
نیروگاه تولید برق دارد که تنها 100 
این  نیروگاه های  آلوده ترین  از  واحد 
کشور معادل کل آالینده های آلمان 
جهان  آالینده  کشور  ششمین  که 
محسوب می شود،  دی اکسید کربن 

تولید می کنند.
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کشورهای  در  زباله  از  برق  تولید 
مختلف جهان سابقه ای چندین ساله 
و در بعضی موارد بیش از یک دهه 
دارد. ولی در ایران از دو سال پیش این 
تکنولوژی مورد استقبال قرار گرفته 
فکر  به  کشور  شهرداری های  است. 
افتاده اند تا با تبدیل زباله به برق عالوه 
بر حفظ محیط زیست نگاهی به درآمد 

حاصل آن داشته باشند.
در  آب  سطح  بي سابقه  پایین آمدن 
سدهاي بزرگ کشور، نگراني هایي را 
در  که  نیست  روزي  زده است.  دامن 
این  جامعه،  افکارعمومي  و  رسانه ها 
نگراني هاي فزاینده به نوعي ابراز نشود. 
معطوف  فکرها  اغلب  ماجرا،  این  در 
مي شود،  آینده  در  آب  کمبود  به 
است.  برق  کمبود  دیگر  مساله  اما 
بخشي از برق مصرفي مردم، توسط 

توربین هاي موجود در سدهاي کشور 
تولید مي شود و پایین آمدن بیش از 
حد سطح آب، این توربین ها را از کار 

مي اندازد.
در شرایط فعلي 15 درصد از ظرفیت 
و  هزار  معادل 10  کشور  نیروگاهي 
600 مگاوات، مربوط به نیروگاه هاي 
برق،  تولید  برقابي است. در موضوع 
کشورهاي پیشرفته توجه خود را غیر 
از برق هسته اي، به فناوري هاي جدید 
از جمله تولید برق از زباله معطوف 
مهمي  پیشرفت هاي  به  و  کرده اند 

دست یافته اند.
یک شرکت چیني، با امضای قراردادی 
دارد  قصد  که  کرده  اعالم  مقدماتی 
دالر  میلیون   175 و  میلیارد  یک 
در  زباله  از  برق  تولید  پروژه  برای 
پروژه  این  کند.  سرمایه گذاری  ایران 

در استان چهارمحال  و  بختیاری اجرا 
مي شود و به تولید روزانه 250 مگاوات 

برق منجر خواهد  شد.
در بیشترکشورهای دنیا، زباله منبعی 
برای تولید انرژی است. به عنوان مثال 
مرکز بازیافت و تبدیل زباله به  انرژی 
رود  نزدیکی  در  پاریس،  شهر  برق 
سنت قرار دارد. این مرکز بازیافت، با 
میزان انرژی برقی که تولید می کند، 
پاسخگوی نیاز ساکنان یک میلیونی 
هر  که  است  پاریس  شهر  حومه 
سال460 هزار تُن زباله خانگی تولید 
 52 سالیانه  مرکز،  این  می کنند. 
تولید  زباله   از  الکتریسیته   مگاوات 
نیاز  پاسخگوی  می کند که می تواند 
آپارتمان  و  مسکونی  خانه  هزار   79
باشد. متوسط تولید زباله برای هر فرد 
تا 500 گرم  در جهان، حدود 450 

شروع گسترده تولید برق از زباله در ایران
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است، در حالی که در ایران هر فرد 
حدود 800 گرم تا یک کیلوگرم زباله 

تولید می کند.
 در تهران روزانه 7 تا 8 هزار تن زباله 
تولید می شود. شهرداري تهران، تولید 
ظاهراً  و  کرده  آغاز  را  زباله  از  برق 
برای یک  تومان  میلیارد  از 8  بیش 
پروژه هزینه صرف شده است. وزارت 
نیرو، افزایش ساخت نیروگاه هاي برق 
زباله سوز را به عنوان سیاست جدید 
توسعه صنعت برق ایران قرار داده و 
با توجه به مشکالت انباشت زباله در 
شهرهاي حاشیه دریاي خزر، در نظر 
در  زباله سوز  نیروگاه هاي  تعداد  دارد 

این مناطق را افزایش دهد.
مي دهد،  نشان  برنامه هایي  چنین   
مالحظات زیست محیطي و توجه به 
تجربیات  و  نوین  فنـــاوری هــاي 
کشورهاي پیشرفته، مورد توجه قرار 
گرفته است، اما همه این اقدامات، نیاز 
به حمایت جدي دارد. کاهش سوخت 
فسیلي و کاهش استفاده از کربن، یک 
برنامه جهاني است. انسان ها به برای 
ملزم  زمین،  کره  روي  زیست  تداوم 
هستند براي حفظ سیاره  از نابودي، 

سوخت فسیلي را کاهش دهند.
زباله سوز  نیروگاه های  تولیدی  برق 
نیروگاه های  برق  تعرفه  با  ایران  در 
تجدیدپذیر خریداری می شود کـــه 
مـــی تواند حمــایت خوبــــی برای 
سرمایه گذاران در این بخش بــــاشد. 
این  تولیدی  برق  فعلی  شرایط  با 
نیروگاه ها با قیمتی برابر 440 تومان 

خریداری می شود.
مثالً ایده تبدیل منطقه مشکین  شهر 
عاري  شهري  به  اردبیل،  استان  در 
از سوخت هاي فسیلي، برنـــامـــه 
بلندپروازانه اي است که خوشبختانه در 
دستور کار قرار گرفته است. قرار است 

این  حرارتي  مصارف  و  برق  مصرف 
شهر، بدون استفاده از سوخت فسیلي 
تامین شود. استفاده  از انرژي رایگان 
باد هم حرکت هاي جهشي را شاهد 

است.
شمال  منطقه  به  تهران  مسیر  اگر 
غرب را اخیراً طي کرده باشید، حتمـاً 
نقاط مختلف کشور  در  دیده اید که 
توربین هاي بادي نصب شـــده است. 
از  را  ما  این سرمایه گذاري ها، کشور 
و  هوا  و  آب  فزاینده خشکي  تهدید 
تا حدي حفاظت  آن،  بعدي  تبعات 
خواهد کرد. مردم، قـــدردان ایـــن 
از  خود  نوبه  به  و  هستند  تالش ها 
این اقدامات حمایت مي کنند، فقط 
همکاري  بستر  و  زمینه   دولت،  باید 
بخش خصوصي و سرمایه هاي مردمي 
براي اجراي چنین برنامه هاي انسان 

محوري را به زودي فراهم کند.
نیروگاه های زباله سوز دارای انــــواع 
برای  متفاوتی  روش های  و  مختلف 
این  تولید برق است. میزان آلودگی 
نیروگاه از موارد مهم احداث آنها است. 
در شهرهای مختلف ایران نیز مطالعات 
نیروگاه های  احــداث  امکان سنجی 

زباله سوز در حال بررسی است و برخی 
از شهرها نیز تا مرحله شروع احداث 

نیز پیش رفته اند.
از  نیز  زبـــاله ســوز  نیروگاه هـــای 
تکنولوژی های مختلفـــی برخوردار 
هستند کـه به راندمـــان و میـــزان 
آلودگی تولیدی بستگی دارد. برخی از 
نمونه های اولیه آن دارای آلودگی های 
زیاد بود و خود نیـــز بــاعث ایجاد 
مشکالت و معضالت دیگری خواهد 
از شهرهای  بود. متاسفانه در برخی 
استانداردهای  به  توجه  بدون  ایران 
در  به سرعت  نیروگاه ها  روز ساخت 
حال وارد کردن نمونه های ارزان آنها 
و با تکنولوژی های پایینی است که در 

آینده قطعا مشکل ساز خواهند بود.
برخی از مدیران شهرداری و مسئوالن 
دولتی فقط به صرف تبدیل زباله به 
زباله سوز  نیروگاه  ایجاد  پی  در  برق 
هستند که سال هاست در کشورهای 
ایران  به  و  شده  برچیده  نیز  دیگر 
می شوند.  فروخته  پایین  قیمت  با 
برای  شده  تعریف  استانداردهای 
احداث نیروگاه های زباله سوز در ایران 

بسیار کم و کلی است.

مه
رج

ت
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پیش بینی شده است که جام جهانی 
فوتبال 2022 نزدیک به 220 میلیارد 
برای دولت قطر هزینه  دالر آمریکا، 
با  مقایسه  در  رقم  این  باشد.  داشته 
هزینه های جام جهانی 2010 آفریقای 

جنوبی تقریباً 60 برابر بیشتر است!
 مهمانان و بازدیدکنندگان جام جهانی 
فوتبال 2022 قطر در کجا اقامت خواهند 
داشت؟ آیا یکی از بهترین و هیجانی ترین 
گزینه ها، اقامت در نخستین هتل های 

شناور دنیا خواهد بود؟
پیش بینی شده است که جام جهانی 
فوتبال 2022 نزدیک به 220 میلیارد 
برای دولت قطر هزینه  دالر آمریکا، 
با  مقایسه  در  رقم  این  باشد.  داشته 
هزینه های جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوبی تقریباً 60 برابر بیشتر است! 
این نخستین بار است که یک کشور 
جام  میزبان  عنوان  به  خاورمیانه  در 
جهانی فوتبال انتخاب شده است، اگر 
چه این انتخاب با انتقادات و اعتراضاتی 

نیز همراه بود.
مقامات قطری در پاسخ به اعتراضات 
و ابهاماتی که در رابطه با توانمندی 

جهانی  جام  میزبانی  در  کشور  این 
2022 وجود دارد در حال برنامه ریزی 
گسترده برای ساخت هتل های شناور، 
و  آبی  پارک های  مجلل،  ویالهای 
ساحل  حاشیه  در  دیگر  امکاناتی 
دوحه می باشند. این اقدامات موجب 
خواهد شد امکان اقامت و پذیرایی از 
بازدیدکنندگان بی شماری که به این 
کشور هجوم خواهند آورد مهیا گردد.

دراین پروژه دو شرکت مهندسی معماری 
 Global و )Sigge Architects( سیگه
 Accommodation Management
همکاری خواهند داشت. دلیل برگزیدن 
این دو شرکت توسط مقامات قطری، 
اعتبار آنها در مباحث مهندسی سبز و 

معماری پایدار است.
از ویژگی های هتل های شناور می توان 
و  هتل ها  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به 
آنها  لوکس  آپارتمانی  مجموعه های 
خواهند  جدیدی  جزیره  از  بخشی 
شده  واقع  دوحه  ساحل  در  که  بود 
که اوریکس )Oryx Island( نامیده 
می شود. این جزیره برای تأمین انرژی 
مورد نیاز خود به تأسیسات مستقل 

مجهز شده و به طورکامل مستقل از 
شبکه برق قطر عمل خواهد کرد.

امکان اقامت 25000 نفر در هتل های 
شناور قطر و مجموعه های آپارتمانی 

مجلل آنها وجود خواهد داشت.
و  جزیره  بین  مهمانان  تردد  برای 
برقی،  خودروهای  از  دوحه  ساحل 
تاکسی های آبی، قایق های لوکس و 

خصوصی استفاده خواهد شد.
حذف  منظور  به  شناور  هتل های 
محدودیت های ناشی از زیرساخت های 
تصفیه  سیستم  به  اطراف،  محیط 
فاضالب، تولید برق و بازیافت مستقل 
مجهز خواهند بود. در این هتل های 
بسیار  داخلی  دکوراسیون  از  شناور، 
دیوارهای  همراه  به  مدرن  و  لوکس 
شیشه ای گران  قیمت برای استفاده 
از منظره دریا بهره گرفته خواهد شد.

احتمالی  آثار  حال  به  تا  چه  اگر 
هتل های شناور بر روی محیط زیست 
به طور شفاف مورد بررسی قرار نگرفته 
است، اما می توان به آن به عنوان راه 
حلی مبتکرانه و پیش بینانه در عصر 

ذوب شدن یخ ها نگریست.

هتل های شناور مستقل از شبکه برق در جام جهانی 2022 قطر
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اپل مزرعه خورشیدی می سازد 
کمپانی های  از  یکی  عنوان  به  اپل 
می شود  شناخته  فناورانه  مشهور 
اما این کمپانی فناوری فعالیت های 
جدیدی را در زمینه انرژی های پاک 
خورشیدی  مزرعه  طور  همین  و 
آغـــاز کــرده است. اپل به تازگی 
 40 مساحت  با  وسیعی  زمین  در 
پروژه  کارولینای شمالی،  هکتار در 
فتوولتائیــک،  Photovoltaics را 

آغاز کرده است.
بنا به این گزارش اگرچه کمپانی اپل 
را به ارائه فناوری های روز دنیا مانند 
لپ  همراه،  تلفن  گوشی های  تبلت، 
اکنون  اما  می شناسیم  غیره  و  تاپ 
مزرعه های  احداث  به  کمپانی   این 

خورشیدی روی آورده است. 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
در  کـــه  مهمی است  موارد  از  یکی 
جهان امروز به آن پرداخته می شود. 
انرژی هـــای تجدیدپذیر یا انــرژی 
برگشت پذیر به انواع انرژی هایی گفته 
می شود که قابلیت بازگشت مجدد به 
نیروگاه های  دارا هستند.  را  طبیعت 
و  خورشیدی  بادی،  انرژی های  آبی، 
سوخت های زیستی را می توان جزو 

انرژی های تجدیدپذیر دانست. 
با  وسیعی  زمین  در  تازگی  به  اپل 
مساحت 40 هکتار در کارولینای شمالی، 
پروژه فتوولتائیک، Photovoltaics  را 
آغاز کرده است. فتوولتائیک، یکی از 
راه هایی است که با کمک آن می توان 
به تولید برق از انرژی خورشید دست 
تکنولوژی  این  از  استفاده  اما  یافت. 
مستلزم در اختیار داشتن زمین ها یا 
مزارع بزرگ سلولی خورشیدی است. 
 این پروژه با هزینه اولیه 55میلیون 

دالر آغاز شده و باید تا سال 2019 
البته  برسد.  پایان  به  نیز  میالدی 
هزینه ای بالغ بر 1. 4 میلیون دالر نیز 
به خرید 40 هکتار زمین اختصاص 
این  قطعات  تامین  است.  یافته 
تکنولوژی به عهده دو شرکت بزرگ 
از  یکی   :SunPower بود.   خواهد 
 Total گروه های زیرمجموعه شرکت
که وظیفه تولید پنل های خورشیدی 
  Bloom Energy را بر عهده دارد و
تامین  را  خورشیدی  سلول های  که 
می کند. پیش بینی می شود، این پروژه 
با اشتغال زایی قابل توجهی در این ایالت 
همراه باشد. اپل با این طرح وارد دور 
جدیدی از رویکردهای زیست محیطی 

و انرژی های تجدیدپذیر می شود.
 »Green IT« را  پروژه  این  اپل 
رویکرد  این  با  تا  کرده  نامگذاری 
به  وسیع تری  مقیاس  در  جدید 
فناوری های روز بپردازد. این موضوع 

در حالی مطرح می شود که سازمان 
محیط زیست آمریکا به دنبال ساخت 
فتوولتاییـــک در ایالت هایی مــانند 

»نوادا« و »اورگان« است. 
یک  که  زمانی  بدانید،  است  جالب   
شرکت یا کمپانی به فناوری یا فعالیت 
جدیدی دست می زند، سایر کمپانی ها 
راهی  اول  کمپانی  دنبال  به  نیز 
اپل،  زمانی که  برای مثال  می شوند. 
ساعت های هوشمند خود را وارد بازار 
کرد، کمپانی های دیگری مانند گوگل، 
دنبال  به  نیز  جی  ال  و  سامسونگ 
ساعت های  ساخت  به  کمپانی  این 

هوشمند روی آوردند. 
اکنون و بعد از اعالم خبر ورود اپل 
کمپانی های  پاک،  انرژی های  به 
دیگری مانند Google و eBay نیز 
در اخبار متفاوتی اعالم کرده اند که 
تا مدتی دیگر وارد انرژی های پاک و 

تجدیدپذیر خواهند شد.

مه
رج

ت
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غیرمنتظره ای  اتفاق  ژوئن   16 در 
بهای  داد.  روی  آلمان  برق  بازار  در 
 100 از   کمتر  به  برق  خرده فروشی 
سقوط  ساعت  مگاوات  هر  در  یورو 
کرد و شرکت های تولید برق مجبور 
شدند برای انتقال برق شان به مدیران 
یکشنبه  آن  در  بدهند.  پول  شبکه 
به  برق  برای  تقاضا  آفتابی  و  خنک 
شدت کاهش یافت. بین ساعات 2 تا 
3 بعد از ظهر نیروگاه های خورشیدی 
و بادی 28/9 گیگاوات تولید داشتند 
که بیش از نیمی از کل برق تولیدی 
تاب  انتقال  شبکه  زمان  آن  در  بود. 
نداشت. در  را  از 45 گیگاوات  بیش 
ساعت اوج تولید برق به بیش از 51 
به  قیمت ها  بنابراین  رسید  مگاوات 
تولیدکنندگان  تا  پایین آمد  سرعت 

و  شوند  خارج  شبکه  از  شوند  وادار 
خطر افزایش بیش از حد بار از میان 
که  آنجاست  مشکل  شود.  برداشته 
زغال سوز  و  هسته ای  نیروگاه های 
باید  که  شده اند  طراحی  صورتی  به 
بنابراین  با ظرفیت کامل کار کنند. 
نمی توانند تولید خود را کاهش دهند 
در حالی که انرژی اضافی تولیدشده 
خورشیدی  و  بادی  نیروگاه های  در 
کاهش  منظور  به  است.  رایگان 
بر  شبکه  ساختن  سازگار  و  تولید 
نیروگاه های گازی فشار آمد تا با 10 
درصد ظرفیت کار کنند. این رویداد 
که  است  تحوالتی  از  گوشه ای  تنها 
آمدن  عرصه  به  و  یافتن  اهمیت  با 
منابع انرژی تجدیدپذیر در اروپا و به 
ویژه در آلمان آغاز شده اند. از دیدگاه 

طرفداران محیط زیست این رویداد 
نوعی موفقیت است. برق تجدیدپذیر 
از  بیشتری  سهم  اندک،  کربن  با  و 
و  داده  اختصاص  خود  به  را  تولید 
داد.  کاهش  را  کلی فروشی  قیمت 
عالوه براین برق تجدیدپذیر در آینده 
عامل مهمی در کاهش تصاعد گازهای 
چنین  اما  بود.  خواهد  گلخانه ای 
پرسابقه  شرکت های  برای  چیزی 
برق نوعی فاجعه است. نیروگاه های 
تجدیدپذیر  انرژی  منابع  با  گازی 
زیان ده  آنها  برق  تولید  و  جایگزین 
نگران آن  این شرکت ها  است.  شده 
هستند که تولید بیش از حد توسط 
نیروگاه های خورشیدی و بادی ثبات 
شبکه را بر هم بزند و مناطقی را به 
خاموشی بکشاند. به عقیده آنها اگر 

ترجمه: جواد طهماسبی

تقاضای  اروپا تا سال  2015 
دو درصد کاهش خواهد یافت

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد:
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قیمت ها منفی شوند، دیگر نمی توان 
آن  در  که  پرداخت  تجارتی  به 
مشتریان بر مبنای میزان مصرف پول 
آنها، توسعه  می پردازند. به استدالل 
انرژی تجدیدپذیر ارزش شرکت های 
پرسابقه برق را پایین می آورد و آنها را 
با چیزی جایگزین می کند که اعتبار 

کمتر و هزینه بیشتری دارد.

کاهش نیرو
افت و سقوط شرکت های برق اروپا 
اوج  زمان  در  است.  هشداردهنده 
به  آنها  ارزش  خود در سال 2008، 
اکنون  اما  یورو رسید.  تریلیون  یک 
شده  مقدار  آن  نصف  آنها  ارزش 
است. از سپتامبر 2008، شرکت های 
را در شاخص  بدترین عملکرد  برق 
سال  در  داشتند.  استنلی  مورگان 
در  اروپا  برق  شرکت   10  ،2008
باالترین رتبه قرار داشتند. این تعداد 
است.  یافته  تنزل  پنج  به  اکنون 
آلمان بیشترین خسارات را متحمل 
تجدیدپذیر،  انرژی  که  جایی  شد. 
از  است.  داشته  را  رشد  بیشترین 
شرکت  سهام  ارزش   ،2010 سال 
ای اون بزرگ ترین شرکت برق آلمان، 
سه چهارم کاهش یافت و درآمد این 
شرکت از تولید برق متعارف )سوخت 
فسیلی و هسته ای( بیش از یک سوم 
بزرگ  شرکت  دومین  کرد.  سقوط 
هم   RWE یعنی  برق  تولیدکننده 
به  کرد.  تجربه  را  مشابه  وضعیتی 
تولید  شرکت  این  مدیرعامل  گفته 
خود  بقای  برای  تنها  متعارف،  برق 
دست  و پا می زند. اما دردسرهای این 
شرکت ها بدون توجه به ظهور منابع 
تجدیدپذیر، باز هم اجتناب ناپذیر بود. 
شرکت های   ،2000 دهه  طول  در 
از  بیش  سرمایه گذاری  اروپا  برق 
فسیلی  برق  در ظرفیت  را  اندازه ای 
در  سرمایه گذاری  این  دادند.  انجام 

کل اروپا 16 درصد و در کشورهایی 
مانند اسپانیا تا 91 درصد بیشتر شد. 
اما بازار برق تا این اندازه رشد نداشت. 
را  تقاضا  مالی  بحران  آن  متعاقب 
آژانس  برآورد  مطابق  کرد.  سرکوب 
اروپا  کل  تقاضای  انرژی  بین المللی 
به   2015 تا   2010 سال های  بین 
میزان دو درصد کاهش خواهد یافت. 
تشدید  باعث  نیز  بیرونی  عامل  دو 
فاجعه  عامل  اولین  شدند.  بحران 
نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن 
بود که باعث شد دولت آنگالمرکل 
بــــا شتـــاب زدگی، هشت نیروگاه 
اتمی کشور را تعطیل کند و دستور 
تا  نیروگاه دیگر  تعطیل تدریجی 9 
سال 2022 نیز صادر شود. شتاب این 
تغییرات باعث شد تعهدات شرکت ها 
بیشتر شود؛ هر چند بسیاری از آنها 
از قبل برای تعطیل شدن برنامه ریزی 
شکوفایی  و  گسترش  بودند.  کرده 

صنعت گاز سنگی در آمریکا عامل 
در  قباًل  که  زغال سنگی  بود.  دوم 
نیروگاه های آمریکا سوزانده می شد، با 
گاز جایگزین شد و باعث شد قیمت 
زغال سنگ در مقایسه با گاز در اروپا 
کمتر شود. از طرف دیگر مجوزهای 
جدیدی صادر شد که اجازه می داد 
بیشتر  گلخانه ای  گازهای  تصاعد 
شود و جریمه سوزاندن زغال سنگ 
سود  نتیجه  در  بیاید.  پایین تر 
در  زغال سوز  نیروگاه های  حاشیه ای 
مقایسه با نیروگاه های گازسوز بیشتر 
شرکت  مدیرعامل  گفته  به  شد. 
GDFSuez بزرگ ترین تولیدکننده 
تولید  از  گیگاوات  جهان، 30  برق 
برق گازی در اروپا از زمان اوج تولید 
کاسته شده است. افزایش سوزاندن 
شد  باعث  آلمان  در  زغال سنگ 
برخالف برنامه ریزی ها،  تصاعد کربن 
افزایش  سال های 2012-2013  در 
یابد. بنابراین حتی قبل از گسترش 
نیروگاه های بادی و خورشیدی تولید 
برق گازی و هسته ای دچار دردسر 
تجدیدپذیر  برق  ظرفیت  بود.  شده 
بیشتر  بسیار  واقعی  تولید  از  )که 
کل  ظرفیت  یک دوم  تقریباً  است( 
و  اسپانیا  در  یک سوم  و  آلمان  در 
ایتالیاست. در هر سه کشور ظرفیت 
فراتر  بسیار  هم  تقاضا  اوج  از  کل 
تجدیدپذیر،  برق  بنابراین  می رود. 
باعث عرضه بیش از حد شده است. 
تقاضا  و کاهش  از حد  بیش  عرضه 
قیمت هاست.  سقوط  معنای  به 
بهای برق از 80 یورو در هر مگاوات 
کشور  در  اوج  ساعات  در  ساعت، 
آلمان به 38 یورو رسیده است. این 
بهای کلی فروشی است و بهای برق 
مسکونی به 285 یورو در هر مگاوات 
ساعت می رسد که در مقایسه با سایر 
البته  است.  گران  جهان  کشورهای 
یارانه  عنوان  به  پول  این  از  بخشی 

یکی از عوامل موثر 
برکاهش تقاضای انرژی 

در اروپا طبق برآورد 
آژانس بین المللی انرژی 
فاجعه نیروگاه هسته ای 

فوکوشیما در ژاپن 
بود؛ این اتفاق باعث 

شد دولت آنگال مرکل 
با شتاب زدگی، هشت 
نیروگاه اتمی کشور را 
تعطیل کند و دستور 

تعطیل تدریجی ۹ 
نیروگاه دیگر تا سال 
2022 نیز صادر شود

مه
رج

ت
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تخصیص  تجدیدپذیر  انرژی های  به 
می یابد که هزینه ای 1/5 برابر تولید 
بهای  کاهش  با  دارند.  متعارف  برق 
نیروگاه ها  سودآوری  کلی فروشی، 
بلومبرگ  به گزارش  کمتر می شود. 
30 تا 40 درصد نیروگاه های متعارف 
اما  هستند.  زیان ده   RWE شرکت  
این فقط یک روی ماجراست. انرژی 
حاشیه ای  سود  نه تنها  تجدیدپذیر، 
بلکه  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
تجارت پرسابقه برق را با تهدید مواجه 
با  می توان  را  وضعیت  این  می کند. 
شرایط شرکت های مخابرات در دهه 
1990 وضعیت روزنامه های کنونی در 
مواجهه با رسانه های اجتماعی مقایسه 

کرد.

اوج تنبیه
کاری  برق  تولید   1980 دهه  در 
آسان بود. نیروگاه هایی که با زغال،  
به  آب  نیروی  و  هسته ای  انرژی 
را  برق  مداوم  عرضه  می افتادند  کار 
تضمین می کردند. این نیروگاه ها به 
با ظرفیت کامل کار  طور تمام وقت 

می کنند و بنا بر دالیل فنی،  نمی توان 
نیروگاه های هسته ای یا زغال سوز را 
به آسانی تعطیل کرد. بنابراین، این 
نیروگاه ها برای فراهم ساختن بار پایه 
)برقی که همیشه مورد نیاز است( به 
کار می روند. آنگاه برای تولید برق در 
نیروگاه های  از  می توان  اوج  ساعات 
گازی استفاده کرد که ظرفیت شان 
به راحتی باال و پایین می رود. اگر به 
نمودار تولید نیرو در طول روز نگاه 
چند الیه  کیکی  مانند  را  کنید،  آن 
پایین  الیه های  که  یافت  خواهید 
صـــاف و یکنواخت و الیه های باال 
مـــوج دار است. بـــا حذف مقررات 
این الگو بر هم ریخت و نیـــروگاه ها 
به  برق  حاشیه ای  هزینه  اساس  بر 
فعالیت پرداختند. پیدایش انرژی های 
تجدید پذیر به فرآیند تحوالت سرعت 
داد. برق تجدید پذیر در شبکه اولویت 
دارند. به این معنا که شبکه ملزم است 
ابتدا برق آنها را انتقال دهد. این یک 
نوع الزام قانونی است که به منظور 
توسعه برق تجدیدپذیر در اروپا اجرا 
می شود. البته این الزام منطقی نیز 

هست. از آنجایی که هزینه حاشیه ای 
به  نزدیک  خورشیدی  و  بادی  برق 
ترجیح  انتقال  شبکه  است،  صفر 
بنابراین  بپذیرد.  اول  را  آن  می دهد 
پایین  الیه  در  تجدیدپذیر  برق 
کیک قرار می گیرد. اما برخالف برق 
هسته ای و زغال سنگ که برق پایه 
خورشیدی  برق  می کنند،  فراهم  را 
و بادی نامطمئن است و به شرایط 
الیه های  لذا  دارد؛  بستگی  جوی 
پایین کیک نیز موج دار خواهند شد. 
حال، هنگامی که تقاضا باال و پایین 
می رود دیگر کاهش تولید برق گازی 
پاسخگـــو نخواهد بود. الزم اســت 
تعدادی از نیروگاه ها خاموش شوند و 
با  زغال سوز  نیروگاه های  از  تعدادی 
ظرفیت کمتر کار کنند. این اتفاق در 
باعث  16 ژوئن روی داد؛ کاری که 
زیادی  تالطم  برق  قیمت  می شود 
بازگرداندن  باشد. چرا که  داشتـــه 
زغال سوز  نیروگــــاه های  ظرفیت 
هزینه بر است و بر سودآوری نیروگاه 
نیز تاثیری مخـــرب خواهد داشت. 
در  برق  بهای  قبلی  الگوی  طبق 
ساعات اوج )وسط روز و اوایل شب( 
افزایش می یافت و با کاهش تقاضا در 
شب هنگام قیمت ها پایین می آمد. 
اما وسط روز زمانی است که تولید 
برق خورشیدی به حداکثر می رسد. 
در  اولویت  از  بهره مندی  خاطر  به 
شبکه، برق خورشیدی سهم بزرگی 
از این تقاضا را پاسخ می دهد و باعث 
می شود قیمت ها باال نرود. قباًل بهای 
برق در زمان اوج به ازای هر مگاوات 
14 یورو بیشتر از بهای متوازن بود. 
این اختالف در سال 2013 به سه 
سال  از  نه تنها  بنابراین  رسید.  یورو 
نصف  برق  بهای  میانگین   2008
نیز  قیمت  تفاوت  بلکه  است،  شده 
تا چهارپنجم کاهش یافت. بنابراین 
برق  شرکت های  که  ندارد  تعجبی 
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دچار مخمصه شوند. وضعیت از این 
هم بدتر خواهد شد. ترکیب تقاضا در 
اروپا و سرمایه گذاری چینی باعث شد 
از سال  پانل های خورشیدی  هزینه 
یابد.  کاهش  دوسوم  حدود   2006
هزینه تولید هر مگاوات ساعت برق 
یورو  به 150  آلمان  در  خورشیدی 
رسیده است که هر چند از قیمت های 
کلی فروشی بیشتر است اما از مقدار 
قیمت ثابت برق تجدیدپذیر و بهای 
برق مسکونی پایین تر آمده است. به 
جدید  دولت  اگر  حتی  صورت  این 
آلمان یارانه برق  تجدیدپذیر را قطع 
خورشیدی  برق  تولید  هم  باز  کند 
افزایش خواهد یافت و باز هم چالشی 
برای نیروگاه های متعارف خواهد بود.

بخش چوب و باد
شرکت ها نیز در مقابل این چالش ها 
بی دفاع نیستند و همه آنها به طور 
یکسان مورد تهدید قرار نمی گیرند. 
بزرگ  مثال شش شرکت  عنوان  به 
بریتانیایی به خاطر عقد قراردادهای 
درازمدت در حاشیه امن قرار گرفته اند 
هر چند سود حاشیه ای آنها کم شده 

است. برخی شرکت ها نیز به بازار انرژی 
دراکس  شده اند.  وارد  تجدیدپذیر 
که قبالً بزرگ ترین تولیدکننده برق 
به  اکنون  بود  بریتانیا  زغال سنگی 
سوزاندن چوب روی آورده است. سایر 
شرکت ها نیز در تولید برق بادی در 
دریا سرمایه گذاری های بزرگی انجام 
داده اند. اما در مجموع سرمایه گذاری 
شرکت ها به ویژه در برق خورشیدی 

مثال  عنوان  به  است.  بوده  اندک 
برق  ظرفیت  از  درصد  هفت  فقط 
شرکت های  به  آلمان  تجدیدپذیر 
آنجاست  مشکل  دارد.  قدیمی تعلق 
که برق خورشیدی با نحوه کار سنتی 
عنوان  به  است.  متفاوت  بسیار  آنها 
قدیمی نیروگاهی  شرکت های  مثال 
عظیم با ظرفیت یک تا 1/5 گیگاوات 
در اختیار دارند که در مرکز شبکه ای 
گرفته  قرار  نیرو  انتقال  کابل های  از 
پانل های  در  خورشیدی  برق  است. 
کوچک فتوولتائیک تولید می شود که 
در یک شبکه چیده می شوند. شاید 
در نهایت شرکت ها توجه جدی تری 
به انرژی تجدیدپذیر داشته باشند. اما 
این تحول در حال حاضر به کندی 
شرکت ها  مقابل،  در  می شود.  انجام 
از وظیفه تولید برق دور می شوند و 
ارائه  و  داللی  مانند  فعالیت هایی  به 
کاربرد  درباره  مشتریان  به  مشاوره 
ماه  چند  در  آورده اند.  روی  انرژی 
گذشته بزرگ ترین شرکت برق سوئد 
و سه شرکت آلمانی دارایی های خود 
را واگذار کردند و تولید برق را کاهش 
از  یکی  مدیرعامل  گفته  به  دادند. 

اکنون انرژی 
تجدیدپذیر فقط 22 

درصد از تقاضای برق 
آلمان را پاسخ می دهد؛ 

هیچ کس نمی داند 
هنگامی که مطابق 

الزامات دولتی سهم 
برق تجدیدپذیر در 

سال 2020 به 35 درصد 
برسد چه روی خواهد 

داد

مه
رج

ت
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شرکت ها »ما باید درباره نقش خود 
در  و جایگاه خود  کنیم  فکر  دوباره 

بخش انرژی را دوباره تعریف کنیم.«

تعطیلی پاک
تغیـیــرات خــردکننده و کـــاهش 
برخی  برای  سهـام  قیمـــت 
شرکت ها نگران کننده است. اما بقیه 
نمی دهند.  آن  به  اهمیتی  گروه ها 
آمریکایی  اتاق  فکر  یک  گفته  به 
بدون کربن  فرآیندی تجاری  آلمان 
برق  آن  در  که  است  کرده  آغاز  را 
خورشیدی به یارانه اندکی نیاز دارد، 
بهای کلی فروشی برق رو به کاهش 
است، و چیزی اعتبار شبکه را تهدید 
نمی کند، پس جای نگرانی هم وجود 
ندارد. برای این اظهار نظر چند پاسخ 
می توان پیدا کرد. اول، شرکت ها از 
دارایی هایشان  ارزش  کاهش  بابت 
متحمل خسارت های زیادی شده اند. 
در پنج سال گذشته ارزش سرمایه 
بازاری آنها 500 میلیارد یورو کمتر 
ارزش  از  بیشتر  که  است  شده 
در  اروپا  بانک های  که  سهامی است 
همان دوره متضرر شدند. صندوق های 
بازنشستگی و سایر سرمایه گذاران در 
آینده درآمد کمتری خواهند داشت. 
کاهش  با  شرکت ها  این  کارمندان 
مواجه اند.  بیکاری  خطر  و  حقوق 
زمان  به  آنها  بیشتر  که  ضررهایی 
تجدیدپذیر  برق  پیدایش  از  قبل 
باز می گردند به مبالغ هنگفتی افزوده 
شده اند که در سیاست های حفاظت  
شده اند.  هزینه  زیست  محیط  از 
در  تجدید پذیر  انرژی  یارانه های 
آلمان سالیانه 16 میلیارد یورو است 
در حالی که کل هزینه ها حدود 60 
این  بر  یورو می شود. عالوه  میلیارد 
خود  سرمایه گذاری  نقش  شرکت ها 
را فراموش کرده اند. آنها زمانی قابل 
اعتماد، استوار و در برابر تورم مقاوم 

بودند. صندوق های بازنشستگی برای 
تراز دارایی های خود به چنین سرمایه 
معتبری نیاز دارند. اما با کاهش ارزش 
دیگر  شرکت ها  آنها  سود  و  سهام 
چنین نقشی ندارند. از همه مهم تر 
آنکه کاهش اقبال شرکت های برق، 
آینده سامانه برق اروپا را زیر سوال 
می برد. به منظور ساده تر کردن امور، 
آرامی درحال  به  اروپایی  کشورهای 
در  که  هستند  سامانه ای  ساختن 
کمتر،  آالینده  منابع  و  کربن  آن 
نیروگاه های  بیشتر،  عرضه کنندگان 
مدرن تر، سیستــم ذخیره ســـازی 
فراسوی  برق در  تبادل  و  کارآمدتر، 
مرزها بیشتر خواهد بود. این سامانه با 
شبکه های هوشمندی شکل می گیرد 
که به مصرف کنندگان می گوید چه 
مقدار برق مصــرف مـــی کنند، چه 
کنند  خاموش  را  وسایل برقی  موقع 

در  کنند.  مدیریت  بهتر  را  تقاضا  و 
چنین جهانی شرکت های قدیمی برق 
آنها  می کنند.  بازی  عمده  نقش  دو 
آخرین پناهگاه هستند و هنگام از کار 
افتادن ژنراتورهای بادی و خورشیدی 
برق تولید می کنند. عالوه بر این آنها 
بزرگ  شبکه  ساخت  سرمایه گذاران 
خواهند بود. اما مشخص نیست که 
این شرکت ها در وضعیت مناسب قرار 
داشته باشند تا بتوانند این نقش ها را 
ایفا کنند. تاکنون این وضعیت حفظ 
شده است و حتی در آلمان با وجود 
خورشیدی  و  بادی  برق  زیاد  تولید 
پشتیبان  قدیمی برق  شرکت های 
اعتبار  واقع  در  می کنند.  تولید 
کشورهای  بسیاری  از  آلمان  شبکه 
دیگر باالتر است. بنابراین طرفداران 
جنبش سبز می گویند هیچ نگرانی 
تجدیدپذیر  برق  که  ندارد  وجود 
به  اندازد.  خطر  به  را  شبکه  اعتبار 
مولدهای  گسترش  با  آنها  عقیده 
اروپا  سراسر  در  بادی  و  خورشیدی 
همیشه مکانی هست که در آن باد 
وجود  برق  تولید  برای  کافی  نور  و 
داشته باشد. شاید این طور باشد. اما 
همان طور که فراز و نشیب قیمت ها 
در آلمان نشان می دهد، تداوم ثبات 
روز دشوارتر می شود.  به  روز  شبکه 
به خاطر کاهش تاثیر منفی ماهیت 
متغیر باد و نور توسط شرکت ها به 
آنها پاداشی داده نمی شود؛ بلکه این 
شرکت ها هستند که مجبورند تولید 
حالی  در  این  کنند.  کمتر  را  خود 
است اکنون انرژی تجدیدپذیر فقط 
آلمان را  از تقاضای برق  22 درصد 
نمی داند  کس  هیچ  می دهد.  پاسخ 
دولتی  الزامات  مطابق  هنگامی که 
سهم برق تجدیدپذیر در سال 2020 
به 35 درصد برسد چه روی خواهد 
داد، چه برسد به اینکه هدف ملی 80 
شود.  محقق   2050 سال  درصدی 

در30 سال گذشته 
دولت های اروپایی تالش 

کرده  اند تا مقررات را 
از بازار انرژی حذف 

کنند. خصوصی سازی 
نیروگاه ها و جداسازی 

تولید از انتقال و توزیع 
نیز به همین هدف 

صورت گرفته است. آنها 
قصد داشتند با افزایش 

رقابت و بهره وری 
قیمت ها را کاهش دهند. 
اما اکنون رسیدن به این 

اهداف دشوارتر شده 
است
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با  که  دارند  اذعان  همگان  تقریباً 
افزایش سهم برق تجدیدپذیر نظام 
باید متحول شود.  تنظیمات شبکه 
نیز  شرکت ها  سرمایه گذاری  نقش 
مورد تهدید قرار گرفته است. هزینه 
الزم برای به روزآوری شبکه بسیار 
زیاد است و تا سال 2020 در اروپا 
به یک تــریلیون یورو خواهد رسید. 
میلیارد  ارزش 500  با  شرکت هایی 
یــــورو هیچ گاه نمی توانند چنیـن 
عوض،  در  کنند.  فراهم  را  مبلغی 
کاهش  را  سرمایه گذاری  دارند  آنها 
هزینه  مثال  عنوان  به  می دهند. 
 2011 سال  از   RWE سرمایه ای 
از 6/4 به پنج میلیارد یورو رسیده 
است. و بیشتر تحلیگران انتظار دارند 
به 2/6  تا سال 2015  سرمایه  این 
میلیارد یورو برسد. از این مبلغ 1/6 
شبکه  نگهداری  برای  یورو  میلیارد 
موجود هزینـــه مــی شود. بنابراین 
فقط یک میلیارد یورو برای توسعه 
شبکــه بــاقــی مـی ماند که نصف 

شرایط،  این  با  است.  کنونی  هزینه 
شرکت های برق نمی توانند امید اروپا 
برای سامانه انرژی پاک را به عمل 
اثراتی  وضعیت  این  کنند.  تبدیل 
برای جبران کمبود  دارد.  آینده  در 
سرمایه گذاری شرکت ها دولت ها باید 
صندوق های بازنشستگی یا صندوق 
تشویق  کار  این  به  را  ملی  ذخیره 
کنند. اما این صندوق ها همیشه به 
سهام  خرید  با  و  غیرمستقیم  طور 
شرکت های برق در این کار مشارکت 
دالیلی  به  بنا  بر این  عالوه  کرده اند. 
پروژه هایی  در  ندارند  دوست  آنها 
مشارکت کنند که دولت نقش اصلی 
را در آن بازی می کند و برنامه ریزی یا 
تعیین قیمت ها را برعهده دارد. برخی 
کشورها نیز قوانینی دارند که مالکیت 
ممنوع  را  توزیع  شبکه  و  ژنراتورها 
گذشته  سال  در30  است.  ساخته 
دولت های اروپایی تالش کرده  اند تا 
مقررات را از بازار انرژی حذف کنند. 
خصوصی سازی نیروگاه ها و جداسازی 

همین  به  توزیع  و  انتقال  از  تولید 
هدف صورت گرفته است. آنها قصد 
داشتند با افزایش رقابت و بهره وری 
قیمت ها را کاهش دهند. اما اکنون 
رسیدن به این اهداف دشوارتر شده 
است. سهم انرژی های تجدیدپذیر در 
بازار رو به رشد است. آنها قیمت های 
و  کشیدند  پایین  را  کلی فروشی 
را  نو  فناوری های  قیمت  توانستند 
کاهش دهند. اما هزینه یارانه ها نیز 
زیاد بوده است، منافع زیست محیطی 
هنوز حـــاصل نشده اند و خســارت 
وارد شده به شرکت های موجود از حد 

انتظار فراتر رفته است. 
اروپــا و بـــه ویژه آلمان خود را از 
پیشگامان عرصه انرژی بدون کربن 
می دانند. اگر واقعاً قرار باشد چنین 
آنها  است  بیفتد، الزم  اتفاق  چیزی 
سامانه برق بهتری بسازند که عالوه 
بر تولید انرژی بدون کربن بتواند از 
هزینه های  تحمیل  و  اعتبار  کاهش 

غیرضروری اجتناب کند.

مه
رج

ت
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نخستیــن کنفــرانس انــرژی های 
تجدیدپذیر و توسعه پایــدار روزهای 
24 و 25 دی مــاه ســال جــاری 

در دانشگاه زابل برگزار می شود.
به گزارش »نیرو و سرمایه« محمود 
زابل  دانشگاه  رییس  صادق،  اوکاتی 
افزود: 15سال  خبـــر  این  اعالم  با 
خشکسالی پی در پی به ویژه خشک 
زیست  معضالت  باعث  شدن هامون 
شده  سیستان  در  فراوانی  محیطی 
این  مردم  از  بسیاری  که  طوری  به 
منطقه ناگزیر به مهاجرت شده اند این 

درحالی است که منطقه سیستان از 
ظرفیت بسیار باالیی برای استفاده از 
انرژی های تجدیدپذی به ویژه نصب و 
راه اندازی نیروگاه های بادی برخوردار 
ظرفیت  این  از  استفـــاده  و  است 
می تواند عـــالوه بر رونق اقتصادی 
در منطقه، مشکالت معیشتی مردم 

بومی را برطرف کند.
رییس نخستیـــن کنفرانس انرژی 
تجدیدپذیر و توسعـــه پایدار گفت: 
دانشگاه زابل در سال 90 همایشی با 
موضوع انرژی های نو برگزار کرد. حضور 

نخستین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و 
توسعه پایدار برگزار می شود

مسئوالن ارشـــد ازجمله مسئوالن 
سرمایه گذاران  نیـــز  و  نیرو  وزارت 
بخش خصوصی در آن همایش نشان 
داد که استفاده از انرژی ها تجدیدپذیر 
گزینه ای است که همه آن را قبول 
دارند، اما مشکالت زیر ساختی مانع از 
جذب سرمایه و استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر می شود، به همین دلیل 
کنفرانس  شد  مصمم  زابل  دانشگاه 
انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار 
رفع  برای  فرهنگ سازی  هدف  با  را 
مشکالت زیرساختی و جذب سرمایه 

و سرمایه گذار برگزار کند.
به نقل از دبیرخانه نخستین کنفرانس 
انرژی های تجدیذیر و توسعه پایدار، 
اوکاتی صادق تصریح کرد: انتشار خبر 
استقبال  با  کنفرانس  این  برگزاری 
به  و  مردم  مسئوالن،  صاحبنظران، 
است؛  مواجه شده  ائمه جمعه  ویژه 
این  می رود  انتظار  اســـاس،  براین 
کنفرانس بتواند بستـــر الزم را برای 
ایجاد رونق اقتصادی و رفع مشکالت 
معیشتی مردم منطقــــه محـــروم 
سیستان بـــا استفـــاده از انرژی های 

تجدیدپذیر فراهم کند.
وی گفت: دولت برای مقابله با معضل 
کم آبی، طرح انتقال آب به 46 هزار 
در دست  را  زمین کشاورزی  هکتار 
اجرا دارد. این درحالی است که انتقال 
آب در صورتی کارساز است که کشت 
گلخانه ای جایگزین کشاورزی سنتی 
و آبیــاری مدرن جایگـــزین آبیاری 

غرقابی شود.
شرایط  به  اشاره  با  صادق  اوکاتی 
سخت اقلیمی درسیستان خاطر نشان 
سیستان  در  گلخانه ای  کشت  کرد: 
شدید  سرمای  و  گرما  به  توجه  با 
که اغلب همراه با باد و طوفان است 
نیاز به انرژی دارد، اما در حال حاضر 
استفاده از برق برای کشت گلخانه ای 
مقرون به صرفه اقتصادی نیست، این 

اخبــار ایــران و جهـان
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انباشته  بدهی  مشکل  از  بخشی 
دوم  مرحله  در  کشور  برق  صنعت 
شد  حل  یارانه ها  هدفمندي  اجراي 
و در برنامه جدید پیش بیني تامین 
منابع جدید اعتباری براي صنعت برق 
کشور صورت گرفته و در بودجه سال 

آینده نیز این امر مدنظر است.
رییس دفتر رییس  جمهوری گفت: در 
الیحه خروج از رکود، پیش بیني تامین 
منابع جدید اعتباری براي صنعت برق 

کشور صورت گرفته است.
دکتر محمد نهاوندیان اظهار داشت: 
کشور  برق  صنعت  در  خوشبختانه 
پتانسیل مناسبي در تولید نیروگاه ها، 
بخش انتقال و توزیع برق وجود دارد و 
این صنعت توانسته است قابلیت رقابت 

در عرصه بین المللی را ایجاد کند.
گذشته  سال هاي  در  داد:  ادامه  وی 
بخش زیادي از منابع درآمدي صنعت 
برق به این بخش وارد نمي شد که این 
امر موجب باال رفتن بدهی ها شده و 

کندی رشد در این حوزه شده بود.
به حل  نسبت  امیدواري  ابراز  با  وي 
شدن مشکالت مالي صنعت برق در 

الیحه  در  گفت:  آینده،  سال  بودجه 
خروج از رکود هم منابعي برای صنعت 
برق کشور در نظر گرفته شد و این امید 
وجود دارد که با توجه به گشایشي که 
در مناسبات بین المللي صورت گرفته 
است، بتوانیم به بازارهاي مناسب تري 
جلب  امیدواریم  و  کنیم  پیدا  دست 
شود.  بیشتر  خارجی  سرمایه گذاری  
جلب  رییس جمهوري  دفتر  رییس 
آثار  دیگر  از  را  خارجي  سرمایه هاي 
و  دانست  بین المللي  گشایش هاي 
که  مي دهد  نشان  برآوردها  افزود: 
ایران به عنوان یک قطب تامین انرژي 
منطقه اي و به طور ویژه در بخش برق، 
بین المللي  عرصه هاي  در  مي تواند 
به  نیاز  این  البته  که  شود  ظاهر 

سرمایه گذاري هاي گسترده تری دارد.
وي در پایان متذکر شد: ما مي توانیم 
از بخش خصوصي داخلي و خارجي 
استفاده  برق  صنعت  توسعه  براي 
کنیم و براي این مهم سیاست گذاري 
شده است تا فضاي الزم براي جذب 
سرمایه گذاري ها  این  برنامه ریزی  و 

حاصل شود.

تامین منابع جدید صنعت برق در الیحه خروج از رکود
رییس دفتر رییس جمهوری خبر داد: درحالی است که استفاده ازانرژی های 

انرژی مورد  باد و خورشید می تواند 
نیاز گلخانه ها را تامین کند.

انـــرژی هــای  رییـــس کنفرانس 
براساس  گفت:  درادامه  تجدیدپذیر 
تحقیقات انجام شده دردانشگاه زابل، 
ایجاد مزارع بادی در سیستان باعث 
اشتغال و درآمد برای جوامع بومی و 

رونق کشاورزی می شود.
وی افزود: نیروگاه هـــای 20 تا 50 
کیلوواتی که امکان نصب و راه اندازی 
آن در مزارع وجود دارد سبب می شود 
کشت  برای  نیاز  مورد  برق  کشاورز 
گلخانه ای را استفاده و برق مازاد را به 
شبکه بفروشد که این عالوه بر رونق 
هم  درآمد  کشاورز  برای  کشاورزی، 
ایجاد می کند. این شیوه سال هاست 
که درسایر کشورهای مختلف تجربه 
شده از جمله 60 درصد برق آمریکا به 

همین شیوه تامین می شود.
تجدیدپذیر  انرژی های  کنفرانس  در 
سایت نشانی  به  پایدار  توسعه   و 
بـــر  عــالوه   ،www.resd2015.ir
سخنرانی مقامات، دو پانل تخصصی 
بـا عناوین »اقتصاد کــم کربن بـــا 
تکیه برانرژی هــای تجدیدپـــذیر« 
راهبردهای  و  چالش ها  و»فرصت ها، 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر« برگزار 

می شود. 
چون:  موضوعاتی  پانل ها  این  در 
برای  راهکارها  و  چالش ها  »تبیین 
کربن  کم  اقتصاد  شدن  اجرایی 
انرژی های  فنـــاوری  از  بــااستفاده 
تجدیدپذیر با هدف رونق بخشی به 
اشتغال جوامع بومــی و جلوگیری از 
مهـــاجرت« و »روش هــای تشویق 
بخش خصوصی در سرمایــــه گذاری 
انــــرژی های  و مشارکت در حوزه 
تجدیدپذیر« با حضور صـــاحبنظران 

ومسئوالن بررسی می شود.
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کار می کنند، بیان کرد: نیروگاه های  
کشور نیز بستگی به میزان کارکرد 
ساعت،  دوهزار  بازدید  مورد  آنها 
چهارهزار ساعت، هشت هزار ساعت 
که  می گیرند  قرار  اساسی  تعمیر  و 
نوین  سامانه های  از  بهره گیری  با 
همه  وضعیت   CM سامانه  مانند 
قطعه ها رصد شده و این خود موجب 
کاهش حجم تعمیر و پایش دقیق تر 

می شود.
وی تـــاکید کــــرد: بـــا توجه به 
برنامه ریزی صورت گرفته 81 هزار و 
748 مگاوات برنامه تعمیر و بازدید 
تعمیر  فصل  در  نیروگاهی  دوره ای 
درنظر گرفته شده است که 4066 
اساسی  تعمیر  به  مربوط  مگاوات 
نیروگاه های  بخاری و 6229 مگاوات 
تعمیر اساسی نیروگاه هــــای  گازی 

است.
پیشاهنــگ اظهــــار داشت: نیمه 
سال  نخست  نیمه  و  دوم سال 93 
آینده، 31 هزار و 92 مگاوات تعمیر 
و 38  بخار  واحدهای  برای  دوره ای 
هزار و 748 مگاوات اتاق های احتراق 
نیروگاه های  گازی و 1613 مگاوات 
نیز برای مسیر داغ واحدهای گازی 

انجام می شود.
معاون هماهنگی تولید توانیر یادآور 
از  مگاوات   520 و  هزار   38 شد: 
برنامه تعمیر مربوط به نیروگاه های  
دولتی و 43 هزار و 228 مگاوات نیز 
برای نیروگاه های  خصوصی درنظر 

گرفته شده است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان 
کرد: بـــه منظور افزایش آمــادگی 
نیروگاه ها برای سال 94، بیش از 81 
هزار مگاوات تعمیر دوره ای و اساسی 
انجام می شود که افزون  بر یک هزار 

میلیارد تومان هزینه دربر دارد.

اخبــار ایــران و جهـان

مهندس پیشاهنگ معاون هماهنگی 
اینکه  اعالم  با  توانیر  شرکت  تولید 
83 نیروگاه بزرگ حرارتی در کشور 
وجود دارد که 160 واحد آن ساخت 
به طور  واحدها  این  و  است  داخل 
شبــانــه روزی بـه پایش، راهبری، 
دارند،  نیاز  نگهــداری  و  سرویس 
تصریح کرد: بر اســـاس برنامه ریزی 
تا  ماه  شهریور   15 از  صورت گرفته 
اواسط خرداد ماه سال آینده به تدریج 
نیروگاه هایی که به بازدید دوره ای و 
یا تعمیر اساسی نیاز دارند، از مدار 

خارج می شوند.
مقــام مسئول متوسط عمــر  این 
نیروگاه هـــای  بخـــار 28 ســـال، 
نیروگاه هـــای  گـــازی 18 سـال و 
نیروگاه های  سیکل ترکیبی 12 سال 
عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی دقیق 
نیروگاهــی  تعمیر  منظمی برای  و 
انجام گرفته است کــه بـــا توجه 
به افزایــش ساالنـــه دو تا پنج هزار 
مگاواتی ظرفیت نیروگاهـــی کشور، 
نیاز به نیروهای متخصص و کارگاه ها 

افزایش می یابد.

وی یادآور شد: بازدیدهـــای دوره ای 
و تعمیر تنها مختـص واحـــدهای 
فصل  طول  در  و  نیست  نیروگاهی 
خطوط انتقــــال، پست، رله هــــا 
و تجهیزات کنترلــــی نیــز بازدید 

و درصورت نیاز تعمیر می شوند.
پیشاهنگ ادامــــه داد: با توجه به 
رویکرد صنعت بــــرق به ویژه بخش 
از  استفـــاده  به  انتقـــال  و  تولید 
شرکت هـــای  پیشرفته،  تجهیزات 
مختلف خارجـــی و داخلی با ارایه 
مانند  خود  محصول های  معرفی  و 
سوپرهادی ها، عایق ها، انواع سوییچ ها 
در  یراق آالت  و  قدرت  کلیدهای  و 
انتقال و همچنین تجهیزات  بخش 
در  کنترلی  مختلف  سامانه های  و 
بخش تولید این امکان را به کارفرما 
بهترین  و پیمان کاران می دهند که 
محصول را برای طرح ها و پروژه های 

خود انتخاب کنند.
معاون هماهنگی تولید شرکت توانیر 
با بیان اینکه در بخش تعمیر خطوط 
و پست 560 گـــروه در روز در نقاط 
مختلف کشـور بـــه صورت هم زمان 

تعمیرات اساسی نیروگاه های  برق ایران آغاز شد
معاون هماهنگی تولید توانیر:
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تالش  و  تفکر  مستلزم  کشور  توسعه 
این  همواره  و  است  بخش خصوصی 
باوجود چالش های  در کشور  ظرفیت ها 
پیش رو که مهم ترین آنها شرایط حاصل 

از تحریم است، رو به توسعه است.
حوزه  تکیه  گفت:  نیرو  وزیر  قائم مقام 
انرژی بر دوش بخش خصوصی است و 
در  اصلی  نقش آفرین  بخش خصوصی 

حوزه انرژی است.
به گزارش  پاون،  مهندس ستار محمودی   
بررسی مشکالت  در نشست تخصصی 
در  که  بخش خصوصی  تولیدکنندگان 
حاشیه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق ایران تشکیل شد، 
با بیان اینکه تکیه حوزه انرژی بر دوش 
بخش خصوصی  و  بوده  بخش خصوصی 
نقش آفرین اصلی در حوزه انرژی است، 
اظهارداشت: وزارت نیرو هماهنگ کننده 
و تنظیم کننده روابط بین بخش خصوصی 
و دولت است و مسیر را برای این بخش 

هموار خواهد کرد.
وی افزود: صنعت برق و صنایع پشتیبان 
آن جزو صنایع پیشرو هستند و راه های 
چالش های  پیشرفتی،  هر  به  رسیدن 
خاص خود را دارد. قائم مقام وزیر نیرو 
ادامه داد: توسعه کشور مستلزم تفکر و 
تالش بخش خصوصی است و همواره این 
ظرفیت ها در کشور باوجود چالش های 
پیش رو که مهم ترین آنها شرایط حاصل 

از تحریم است، رو به توسعه است.
وی با بیان اینکه سرعت پیشرفت های 
صنعتی در جهان رو به افزایش است، 
اظهار داشت: از سال گذشته تا امسال 
جلوه های نوینی در ساخت تجهیزات، 
مدیریتی  توانمندی های  و  نرم افزار 
مشاهده می شود و در جهان این سرعت 

به هیچ وجه کم نخواهد شد.
وظیفه  مهم ترین  کرد:  تصریح  وی 
به روز  با  است که  این  بخش خصوصی 

اتکای حوزه انرژی به 
بخش خصوصی است

توسعه یافتگی آن کشور است.قائم مقام وزیر نیرو:
از  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی   
از  خصوصی  شرکت های  خواسته های 
با  مشترک  نشست های  در  که  دولت 
بخش خصوصی مطرح شده است گفت: 
نگاه تسهیل کننده از جانب کارفرمایان، 
وفای به عهد در پرداخت ها، عدم تغییر 
خواسته های  ازجمله  سیاست ها  آنی 
وزیر  قائم مقام   . است  بخش خصوصی 
از سخنان خود  نیرودر بخش دیگری 
با بیان اینکه فراتر از طراحی ، ساخت و 
بهره برداری، اراده زنان و مردان در پشت 
سر صنعت برق قرار گرفته است، تصریح 
کرد: صنعت برق دارای منابع متنوعی 
است و کشور ما یک کشور نیروگاهی 
گوناگونی  انرژی های  مولد  از  که  بوده 
بهره مند است و کمتر کشوری همچون 

ایران در جهان وجود دارد.
وی افزود: منطقه به صنعت برق ما از سر 
تجربه اعتماد دارد و حاصل کار و تالش 
مجموعه این صنعت افزون بر توسعه و 
رفاه داخلی کشور، در سایر کشورها نیز 

قابل مشاهده است.
توانمندی های  به  اشاره  با  محمودی 
ایجادشده در صنعت برق کشور، گفت: 
درصد   100 به  نیرو  توزیع  حوزه  در 
حوزه های  در  و  رسیده ایم  خودکفایی 
تولید و انتقال نیز به ترتیب به 80 و 90 
اینها  که  رسیده ایم  خودکفایی  درصد 
جانی  سرمایه گذاری  و  تالش  حاصل 
و مادی است. محمودی با بیان اینکه 
سنگ بنای اقتصاد مقاومتی، صنعت برق 
است، خاطرنشان کرد: این صنعت عرصه 
کسب وکار، اشتغال، امنیت و حیات است.
وی از احداث 33 هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی در طی پنج سال آینده 
خبر داد و ازود: تبدیل 16 هزار مگاوات 
نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی نیز در 

دستورکار قرار گرفته است.

کردن فناوری ها و تجهیزات خود را با 
جهان همگام کرده و بر سرعت توسعه 

صنعتی خود و کشور بیافزاید.
به روز  با  امیدواری کرد:  ابراز  محمودی 
سخـت کوشی  و  فنــــاوری ها  شدن 
تولیدکنندگان بخش خصوصی، حمایت 
وزارت نیرو و دولت از این بخش مشکالت 
از  پس  یکی  صنعت  این  روی  پیش 
دیگری از مقابل این بخش برداشته و 
انگیزه های جدید برای شکوفایی صنعت 
برق و توسعه اقتصادی کشور خلق شود. 
در این نشست، نمایندگان شرکت های 
تولیدی بخش خصوصی بــه بـــحث و 

تبادل نظر پرداختند.

وفای به عهد در پرداخت ها و عدم 
تغییر آنی در سیاست ها 

اگر صنعت برق در سال های تحریم به 
مرحله ای می رسد که حتی خارجی ها 
از پیشرفت ما متعجب می شوند، به دلیل 
و  متعصب  و  آگاه  متخصصان  وجود 
حرفه ای در این صنعت است. به گزارش  
پـــاون،  در آییـــن پایانی چهاردهمین 
ایران  برق  بین المللی صنعت  نمایشگاه 
مهندس محمود ستاری قائم مقام وزیر  با 
بیان این مطلب  گفت: صنعت برق در هر 
کشوری جزو پایه های اصلی پیشرفت و 
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اگر بخواهیم منطقی و درست نگاه 
برق  صنعت  اصلی  مشکل  کنیم، 
انباشت بدهی هایی است که ناشی از 
واگذاری برخی از تاسیسات و واماندن 
بدهی ها در داخل وزارت نیرو است که 
در کنار تعرفه های بسیار پایین این 
صنعت، موجب شده است این صنعت 

توازن و تعادل الزم را نداشته باشد.
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر 
نیرو گفت:  اکنون صنعت برق به  لحاظ 
تعدد تولید و فناوری ساخت مشکلی 
ندارد و تالش ما باید در زمینه به روز 
کردن دانش فنی برای تولید انرژی با 
و مصرف سوخت کمتر  باالتر  بازده 

متمرکز شود.
مهندس علیرضا دایمی با بیان اینکه 
قدرت صنعت برق کشور در سال جاری 
در تامین  برق پایدار و باکیفیت به ویژه 
متبلور  تابستان 93  مصرف  اوج  در 
شد، اظهار داشت: با توجه به افزایش 
هفت درصدی میزان مصرف برق با 
تالش گسترده کارکنان این صنعت، 
کشور  و صنایع  مردم  موردنیاز  برق 
خاصی  مشکل  بدون  سال جاری  در 
تامین  شد. وی صنعت برق کشور را 
عنوان  منطقه  الکتریکی  انرژی  قطب 
کرد و افزود:  اکنون بیشتر کشورهای 
همسایه با ما مبادله انرژی دارند که این 
ایران  امر نشان دهنده موقعیت خاص 
و توانایی و پتانسیل باالی این صنعت 

است.

دایمی دو چالش کنونی صنعت برق 
را انباشت بدهی و تعرفه پایین این 
اگر  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  بخش 
بخواهیم منطقی و درست نگاه کنیم، 
انباشت  برق  صنعت  اصلی  مشکل 
بدهی هایی است که ناشی از واگذاری 
برخی از تاسیسات و واماندن بدهی ها 
در داخل وزارت نیرو است که در کنار 
تعرفه های بسیار پایین این صنعت، 
موجب شده است این صنعت توازن 

و تعادل الزم را نداشته باشد.
وی افزود: با وجود مشکالت بزرگ، 
در  ارزشمندی  نقش  صنعت  این 
اساسی،  قانون   44 اصل  اجرای 
پایه گذاری اقتصاد مقاومتی و کمک 
دو  این  اگر  دارد؛  کشور  توسعه  به 
نکته برطرف شود، صنعت برق مسیر 
تاریخی خوبی را طی کرده و توانایی 
الزم را برای توسعه هرچه بیشتر دارد.
دایمی با تاکید بر اینکه کشور ما جزو 
توانایی  که  است  معدود کشورهایی 
را دارد،  نیروگاهی  احداث واحدهای 
مسیر  این  در  زیادی  تالش  افزود: 
بسیار  ظرفیت های  و  شده  کشیده 
زیادی هم به دست آمده است، اما این 
نباید موجب شود از مسیر توسعه و 

تکمیل یافته ها بازبمانیم.
وی ادامه داد: ما هنوز مسیر طوالنی در 
باال بردن بهره وری، افزایش دانش فنی 
و فناوری های نو در تولید نیروگاه ها 
داریم. باید به سمت افزایش بهره وری 
از  و بهینه کردن واحدهای تولیدی 

نظر ساخت و فناوری حرکت کنیم.
دایمی با اشاره به توسعه توانمندی های 
صنعت برق در بخش خصوصی کشور، 
مجموعه های  کرد:  اکنون  تصریح 

مپنا  گروه  نظیر  کشور  در  موفقی 
از  صحبت  وقتی  که  دارند  وجود 
واحد نیروگاهی و توربین های بزرگ 
می شود، این گروه در کشور و حتی 
و  است  به فرد  منحصر  منطقه  در 
تولیدکنندگان  با  نزدیکی  رقابت 
زمینه  این  در  دارد.  جهان  بزرگ 
آسیا  در  نیز  تولیدکنندگانی  معدود 
چنین  وجود  و  دارند  وجود  اروپا  و 
مزیت  یک  کشور  برای  مجموعه ای 

محسوب می شود.
برای  ظرفیت سازی  داد:  ادامه  وی 
 )DG( نیروگاه های  کوچک و پراکنده
نیز از این شرکت آغاز شده است اما 
حرف  هم  بزرگ  واحدهای  در  مپنا 
خاورمیانه  منطقه  در  را  نخست 
کار  هنوز  نیز  آنجا  در  البته  می زند؛ 
نکرده زیاد است. ما فناوری ساخت 
باید  را  بزرگ  نیروگاهی  واحدهای 
به قدری ارتقاء دهیم که قابلیت رقابت 
و  اروپایی  بزرگ  تولیدکنندگان  با 

آمریکایی را داشته باشد.
اموراقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
وزیر نیرو با اشاره اهمیت صندوق ها و 
موسسه های سرمایه گذاری در تامین  
طرح ها، گفت: این صندوق ها ابزاری 
هستند که می توانند در توسعه صنایع 
مختلف ازجمله آب و برق بسیار موثر 
باشند. در عین حال این ابزار منابع 
صنعت  برای  می توانند  را  پایداری 

تامین  کنند.
بخواهد  دولت  اگر  داد:  ادامه  وی 
از  را  صنایع  وابستگی  به تدریج 
بر  اعتبارهای دولتی و عمومی کم و 
روی مشارکت های عمومی و خصوصی 

تمرکز کند.

مشکل اصلی صنعت برق انباشت بدهی هاست
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزیر نیرو مطرح کرد:
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در زمان حاضر معامله های بورس 
برابر  سه  برق  بخش  در  انرژی 
است  گذشته  سال  مشابه  مدت 
که پیش بینی می شود این میزان 
تا پایان سال جاری به پنج برابر 
افزایش یابد؛ راهبرد و استراتژی 
وزارت نیرو در بورس انرژی این 
است که متقاضیان پنج مگاوات 
به باال نیاز خود را از طریق بورس 

تامین  کنند.
و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
انرژی گفت: تعرفه های فروش و 
انرژی برق و پرداخت مابه التفاوت 
نکند،  تغییر  تکلیفی  فروش 
پرداخت  نیرو  وزارت  پیشنهاد 
گواهی  با  برق  بخش  بدهی های 

اعتباری است.
  مهندس هوشنگ فالحتیان در 
بر  تاکید  با  با خبرنگاران  نشست 
ناکارآمد بودن نظام تعرفه ای برق 
کشور گفت: سه راه در این زمینه 
پیش رو است؛ یکی این است که 
قیمت فروش برق و انشعاب ثابت 
باشد که در عوض انباشت بدهی 
داشت؛  خواهیم  بخش  این  رادر 
راه حل دوم این است که قیمت 
فروش برق و انشعاب ثابت باشد؛ اما 
مابه التفاوت نرخ تمام شده و قیمت 

فروش تکلیفی پرداخت شود.
که  سوم  داد:  راهکار  ادامه  وی 
این  بر  است  نیرو  وزارت  مدنظر 
اساس طراحی شده که در صورت 
ثبات قیمت فروش و انشعاب برق، 
به  گیرد  شکل  اعتباری  گواهی 
مابه التفاوت  معادل  که  ای  گونه 
هزینه  و  تکلیفی  فروش  قیمت 
تمام شده گواهی اعتباری چاپ و 
در اختیار تولیدکنندگان برق قرار 
گیرد؛ بدین صورت تولیدکنندگان 
برای  را  گواهی  این  می توانند 
به  مازوت  و  گازوئیل  گاز،  خرید 
وزارت نفت بدهند یا مالیات خود 
پرداخت  گواهی  این  ازطریق  را 
شرکت های  به  امر  این  و  کنند 
برق کمک می کند که مانند یک 
وی  شوند.  اداره  اقتصادی  بنگاه 
بابیان آنکه برخی از نیروگاه های  
کشور از سوخت مازوت استفاده 
می کنند و بهره گیری از این نوع 
قضایی  مراجع  سوی  از  سوخت 
شده  محدود  زیست  محیط  و 
است، افزود: امیدواریم شرایط به 
گونه ای پیش برود که میزان تولید 
گاز کشور افزایش یابد و نیازی به 
از گازوئیل و مازوت در  استفاده 

نیروگاه ها نباشد.
درباره صادرات  نیرو  وزیر  معاون 
خدمات فنی و مهندسی صنعت 
برق به 20 کشور گفت: با وجود 
شرایط تحریمی که برای کشور به 
 وجود آورده اند، هنوز بخش زیادی 
از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی 
از خدمات فنی و مهندسی ایران 

بهره مند می شود.

استفاده از گواهی اعتباری برای پرداخت بدهی ها 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

رییس آژانس انرژی های تجدیدپذیر جمهوری 
آذربایجان و هیات همراه و همچنین معاون 
وزیر نیرو در امور  برق و انرژی،از کارخانه ها و 
سایت نیروگاه بادی گروه مپنا در کهک قزوین 
معاون  بازدید،  این  در جریان  کردند.  بازدید 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی، گفت: صنعت 
بازده  آینده  سال  چهار  تا  دارد  تصمیم  برق 
نیروگاه های  کشور را از 37٫5 درصد به باالی 
42 درصد برساند. مهندس هوشنگ فالحتیان 
درصد   80 حاضر،  زمان  در  داشت:  اظهار 
بخش خصوصی  توسط  کشور  تولیدی  برق 
یک  به عنوان  مپنا  گروه  و  می گیرد  صورت 
ماموریت  کشور،  در  توانمند  بخش خصوصی 
دارد تا 17 هزار مگاوات نیروگاه گازی را به 
سیکل ترکیبی تبدیل کند. وی ادامه داد: گروه 
مپنا از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار است 
و جمهوری آذربایجان می تواند از تجربه های 
این شرکت به  خوبی استفاده کند. همچنین 
در این بازدید، مدیرعامل گروه مپنا گفت: این 
بازدید که به دستور وزیر نیرو انجام شده است، 
می تواند آغاز خوبی برای همکاری های گسترده 

میان جمهوری آذربایجان و گروه مپنا باشد.
دکتر عباس علی آبادی ادامه داد: امیدوارم بازدید 
هیات آذربایجانی از کارخانه های توربین سازی، 
ژنراتورسازی، پره سازی و همچنین توربین های 
بادی گروه مپنا در کهک قزوین بتواند موجب 
جمهوری  با  ایران  همکاری های  گسترش 
آذربایجان باشد. وی با بیان اینکه توربین های 
بادی گروه مپنا با بهترین کیفیت و فناوری 
روز ساخته شده است، تصریح کرد: گروه مپنا 
می تواند تمامی نیازهای جمهوری آذربایجان 
انرژی های  و  دوار  ماشین های  زمینه  در 
تجدیدپذیر را تامین  کند. همچنین حکیم 
تجدیدپذیر  انرژی های  آژانس  رییس  بدلف 
جمهوری آذربایجان، خاطرنشان کرد: کشور 
ما نیز عالقمند است تا همکاری های مشترکی 

را با جمهوری اسالمی ایران داشته باشد.

تولید 80 درصد برق توسط 
بخش خصوصی 
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اخبــار ایــران و جهـان

هرگونه  تا  دارد  آمادگی  مپنا  گروه 
آموزش موردنیاز در صنعت نیروگاهی 
یا  و  دهد  قرار  عراق  اختیار  در  را 
توربین،  مونتاژ  و  تولید  زمینه  در 
تبدیل نیروگاه های  سیکل ساده به 
سیکل ترکیبی و یا ساخت انواع بویلر 
صنعتی تا 400 مگاوات آمادگی کامل 

برای همکاری داریم.
وزیر برق عراق به منظور آشنایی با 
زمینه  در  کشورمان  توانمندی های 
ساخت نیروگاه، از کارخانه های گروه 

مپنا بازدید کرد.
به گزارش  پاون،  در این بازدید که 
مدیرعامل  علی آبادی  عباس  دکتر 
گروه مپنا و شماری از مدیران ارشد 
قاسم  داشتند،  حضور  شرکت  این 
محمد فهداوی وزیر جدید برق عراق 
و  فنی  توانمندی های  با  نزدیک  از 
مهندسی کشورمان در زمینه ساخت 

تجهیزات نیروگاهی آشنا شد.
بازدید  این  براساس این گزارش، در 
که با هدف توسعه همکاری های ایران 
نیروگاهی  و عراق در زمینه صنعت 

از  جامعی  اطالعات  گرفت،  صورت 
شرکت  فعالیت  حوزه  و  دستاوردها 

مپنا ارایه شد.
چهار  از  به ترتیب  عراق  برق  وزیر 
کارخانه شرکت مهندسی و ساخت 
ژنراتور مپنا )پارس(، شرکت مهندسي 
و ساخت توربین مپنا )توگا(، شرکت 
مهندسي و ساخت پره توربین مپنا 
)پرتو( و شرکت مهندسي ساخت برق 

و کنترل مپنا )مکو( بازدید کرد.
در جـــریـــان این بازدید، درمورد 
محورهای همکاری گروه مپنا و بخش 
گسترش  راه های  نیز  و  عراق  برق 
و  بحث  دوجانبه  همکاری های  این 

تبادل نظر شد.
مدیرعامل گروه مپنا ضمن قدردانی 
برای  که  عراق  برق  وزیر  حضور  از 
نخستین بار از کارخانه های گروه مپنا 
بازدید کرد، خطاب به وی ادامه داد: 
این افتخاری بزرگ برای گروه مپنا 
محسوب می شود که با حضور شما، 
تاکنون این گروه میزبان چهار وزیر برق 
عراق در کارخانه های خود بوده است. 

آمادگی  علی آبادی گفت: گروه مپنا 
تا هرگونه آموزش موردنیاز در  دارد 
صنعت نیروگاهی را در اختیار عراق 
قرار دهد و یا در زمینه تولید و مونتاژ 
توربین، تبدیل نیروگاه های  سیکــل 
یا ساخت  ساده به سیکل ترکیبی و 
مگاوات  تا 400  صنعتی  بویلر  انواع 

آمادگی کامل برای همکاری داریم.
وی ادامه داد: در ایران دانشگاهی در 
زمینه صنعت نیروگاه و نیروگاه سازی 
وجود دارد که دانشجویان غیربومی را 
هم پذیرش می کند و ما از دانشجویان 
کشور شما بــرای ثبت نام در ایـــن 
استقبال  آنان  آمـــوزش  و  دانشگاه 

خواهیم کرد.
وزیــــر برق عراق نیز ضمـــن ابراز 
خشنودی از حضور در ایران و بازدید 
گفت:  مپنا،  گروه  کارخانه های  از 
در  موجود  فناوری های  و  امکانات 
این شرکت ستودنی است و امیدوار 
هستیم بتوانیم همکاری های موثری 
داشته  اسالمی ایران  جمهوری  با  را 

باشیم.

بازدید چهارمین وزیر برق عراق از کارخانه های مپنا
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این پروژه ثبت شده صنعت برق کشور 
با کاهش انتشار حدود 703 هزار تن 
دی اکسید کربن در سال همراه خواهد 
بود. مدیر برنامه ریزی شرکت تولید برق 
گناوه مپنا از ثبت یک پروژه سازوکار 
 CleanDevelopment( پاک  توسعه 
نیروگاهی  صنعت   )Mechanism
کشور در سازمان ملل متحد خبر داد.
جوان بخت  پویان  پاون،   به گزارش  
اظهار داشت: پس از حدود دو سال و 
نیم تالش بی وقفه همکاران گروه مپنا، 
پروژه CDM نیروگاه سیکل ترکیبی 
 CDM گناوه به عنوان نخستین پروژه
متحد  ملل  سازمان  در  مپنا  گروه 
اینکه  بیان  با  جوان بخت  شد.  ثبت 
برنامه ریزی و بسترسازی برای استفاده 
پروتکل کیوتو  از سازوکارهای  بهینه 
از   )CDM( توسعه  سازوکار  )به ویژه 
شده  آغاز  نیرو  وزارت  از  و  سال 86 
سیکل ترکیبی  نیروگاه  گفت:  است، 
 CDM گناوه به عنوان نخستین پروژه 
گروه مپنا در سازمان ملل متحد ثبت 

شد. 
وی ادامه داد: فرآیند تصویب سازوکار 
سیکل ترکیبی  نیروگاه  پاک  توسعه 
مدیره  هیات  تصمیم  براساس  گناوه 
شرکت در زمان آغاز پروژه و پس از 
 South انعقاد قرارداد مشاور )شرکت
Pole Carbon Asset. سوئیس( از 
بازدید  انجام  با  و  شد  آغاز  سال 90 
نهاد عملیاتی سازمان ملل )DOE( از 
ساخت گاه پروژه از نیمه دوم سال 91 
تهیه  و  بررسی سند طراحی  مراحل 
گزارش تایید نهایی پروژه ادامه یافت 
و از ابتدای سال 93 در برنامه هیات 
اجرایی دفتر UFCCC سازمان ملل 

قرار گرفت.

وی افزود: براساس تاییدیه صادرشده 
ملل  سازمان  اجرایی  هیات  از سوی 
متحد، بلوک سیکل ترکیبی نصب شده 
در نیروگاه گناوه )طرح نیام(، دارای 
گازهای  انتشار  کاهش  گواهی 
گلخانه ای ساالنه به میزان 703 هزار 

تن شده است.
برق  تولید  برنامه ریزی شرکت  مدیر 
گناوه مپنا ادامه داد: از سوی وزارت 
سیکل ترکیبی  نیروگاه های   نیرو، 
شیروان، سنندج و جهرم در سال های 
نیروگاهی  پروژه های  تنها  گذشته 

اجرایی  هیات  در  که  هستند  کشور 
سازوکار توسعه پاک )CDM( به ثبت 

رسیده است.
وی با بیان اینکه ثبت پروژه سازوکار 
به  توجه  از  حکایت  پاک،  توسعه 
طراحی  در  زیستی  محیط  مسایل 
و  داشته  مپنا  گروه  محصول های 
منافع  موارد  این  کنار  در  همچنین 
مالی نیز به همراه دارد، اذعان داشت: 
گروه مپنا به جز نیروگاه سیکل ترکیبی 
 CDM گناوه به عنوان نخستین پروژه
یعنی  دیگر  پروژه  چهار  مپنا،  گروه 

نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر، مزرعه 
بادی کهک، پروژه تولید همزمان آب 
و برق قشم و همچنین نیروگاه گازی 
جنوب اصفهان که در حال تبدیل به 
برای  را  است  نیروگاه سیکل ترکیبی 
ثبت در سازمان ملل متحد به عنوان 
دست  در   ،CDM بعدی پروژه های 

اقدام دارد.
برق  تولید  برنامه ریزی شرکت  مدیر 
چهار  این  ثبت  با  گفت:  مپنا  گناوه 
گواهی  مجموع  مپنا،  گروه  پروژه 
از  به بیش  انتشار گروه مپنا  کاهش 

سه میلیون تن دی اکسید کربن در 
سال خواهد رسید.

جوان بخت با بیان اینکه این موفقیت  
و  بلندمدت  اهداف  راستای  در 
گروه  زیستی  محیط  سیاست های 
مپنا است، ادامه داد: ثبت این پروژه ها 
نشانی از حضور فعال گروه مپنا برای 
در  پاک  توسعه  سازوکار  به کارگیری 
کشور است و این موفقیت آغازین در 
گروه مپنا، سنگ بنایی برای اقدام و 
عرصه های  در  گسترده  فعالیت های 

دیگر گروه مپنا خواهد بود.

ثبت نخستین پروژه CDM گروه مپنا در سازمان ملل متحد
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گروه مپنا از جایگاه باالیی در صنعت 
است  برخوردار  جهان  نیروگاهی 
به طوری که رتبه ششم در ساخت 
تجهیزات نیروگاهی در سطح جهان 
را دارد و در سطح منطقه خاورمیانه 
احداث  در  نخست  رتبه  از  نیز 
نیروگاه های  گازی و سیکل ترکیبی 

برخوردار است.
مپنا  گروه  تولید  بخش  مدیرعامل 
از همکاری این گروه با بیش از 10 

نیروگاه ساز معتبر جهان خبر داد.
روشنی مقدم،  محمدرضا  مهندس 
مشترک  همکاری هـــای  دربــاره 
سازنده  شرکت های  با  مپنا  گروه 
نیروگاهـــی در جهــان و جایـگاه 
کنونــی این گـــروه در صنــعت 
نیروگاهی جهـان، اظهــــار داشت: 

مپنا با شرکت های بین المللی نظیر 
شرکت های زیمنس آلمان، آنسالدو 
زوریا  ایتالیا،  توزی  فرانکو  ایتالیا، 
اکراین، سومـــی اکــراین، ژمونت 
فرانسه، دوســـان کـــره جنوبـــی، 
اینوسپین سوئیس، فورلندر آلمان، 
انتقال  زمینه  در  و   فرانسه  فوله 
دانش، طراحی و ساخت تجهیزات 
مختلف نیروگاهی همکاری نزدیکی 

داشته است.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
پروژه هایی  چه  مپنا  اکنون  گروه 
را در خارج از کشور اجرا می کند، 
گفت: مپنا در زمینه احداث نیروگاه 
بــه صورت EPC در کشورهــــای 
سوریه و عراق و عمان و فعال بوده و 
نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی 

در این کشورها احداث کرده است.
به گفته وی، در حــوزه سرویـــس، 
تامین  قطعه های یدکی و ارتقاءی 
واحدهای گازی در کشورهای هند، 
الجزایر، پاکستان، اندونـزی و نیــز 
شرکت مپنا فعال بوده و پروژه های 
متعددی را اجرا کرده است ضمن 
آنکه مپنا در مناقصه های بین المللی 
در کشورهایی نظیر سوریه، عراق، 
هند، الجزایر، پاکستـان، انــدونزی 
فعـــال  حضور  و  مشــارکــت  و 

داشته است. 
مپنا  گروه  تولید  بخش  مدیرعامل 
درباره فعالیت های ایـــن گـروه در 
بهره وری در صنعت  افزایش  حوزه 
برق، اظهار داشت: در زمـان حاضر، 
فعالیـت هـــای مپنــا در حـــوزه 

همکاری مپنا با بیش از 10 نیروگاه ساز معتبر جهان
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افزایش بهره وری در صنعت بـــرق 
شامل طرح های متعدد و مختلفی 
گازی  واحدهای  تبدیل  ازجمله 
افزایش  جهت  سیکل ترکیبی  به 
بازده نیروگاه ها، ارتقاءی واحدهای 
و    MAP2A قدیمی به   V94.2
MAP2B  در جهت بهبود بازده و 
برنامه ریزی  نیروگاه،  تولیدی  توان 
جهت عرضه و ساخت توربین های 
بازده باال جهت  با   F گازی کالس 
احداث  نیروگاه ها،  بازده  بهبود 
بازیابی  جهت   CHP واحدهای 
از  حاصل  اتالفی  حرارتی  انرژی 
بخار  تولید  برای  گاز  توربین  کار 
بهبود  درنتیجه  و  شیرین  آب  یا 
توسعه  گازی،  واحدهای  بهره وری 
طرح های تولید پراکنده نیروگاهی 
جهت  مصرف  محل  نزدیکی  در 
جلوگیری از اتالف انرژی در شبکه 

انتقال و ... است.
همـــچنــیــن  روشنــی مقــدم 
در  مپنا  گروه  فعالیت های  بــــه 
زیست  محیط  از  حفاظت  حوزه 
اشاره  پاک  انرژی های  توسعه  و 
نیز  زمینه  این  افـــزود: در  و  کرد 
فعالیت هـا و اقدام هـــای مختلفــی 
توسط گروه مپنا در دست اجراست 
به  گازی  نیروگاه های   تبدیل  که 
توسعه  و  احداث  ترکیبی،  سیکل 
و  برق  همزمان  تولید  طرح های 
حرارت )CHP(، تولید توربین های 
بادی و احداث نیروگاه های  بادی، 
خورشیدی  نیروگاه های   احداث 
یــک  ثبــت  فتولتاییــک،  نظیر 
پاک  توسعـه  ســازوکــار   پــروژه 
 )Clean Development Mechanism(
صنعت نیروگاهی کشور در سازمان 
ملل متحد ازجملــه فعالیت هــای 

انجام شده و در دست اجراست.

  دکتر علی مروی با بیان 
بایستی  دولت  اینکه 
بخش خصوصی  از 
این  اما  کند؛  حمایت 
دارد  وجود  هم  توقع 
بخش خصوصی  که 
در  خود  تعهد  به  نیز 
زمینه طراحی، اجرا و 
تکمیل به موقع پروژه ها 

وفــادار بـــاشد، اظهار داشت: تعهد، 
کیفیت و قیمت مناسب سه عنصری 
بخش خصوصی  بایستی  که  هستند 
آن را مدنظر داشته باشد تا از حمایت 
وی  شود.  برخوردار  مجلس  و  دولت 
ادامه داد: با مطرح شدن بحث اقتصاد 
مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب، 
مبحث خوداتکایی نیز در کشور شکل 
می گیرد و این امر مستلزم حضور فعال 
بخش خصوصی در عرصه های صنعت 
و اقتصاد است. وی با بیان اینکه در 
سال های گذشته با اتکا به نفت و ورود 
به حوزه تحریم ها، کشور با مشکالت 
بسیاری مواجه شد، گفت: برای خروج 
کامل از این مشکالت باید طرح رهایی 
به تدریج  نفت  از  بودجه  وابستگی 
این  شکل گیرد و برای محقق شدن 
طرح بایستی ضمن توجه و بها دادن 
رفع  به  نسبت  بخش خصوصی،  به 
روی  پیش  معضل های  و  مشکالت 
بیان  با  مروی  کرد.  اقدام  بخش  این 
شورای  مجلس  اصلی  وظیفه  اینکه 
اسالمی قانون گذاری و نظارت بر اجرای 
قانون است، اظهار داشت: قانون بهترین 
شیوه حل مشکالت است و اگر بتوانیم 
این دو وظیفه اصلی مجلس را اجرایی 
کنیم، تمام مشکالت حل خواهد شد.

اینکه  بیان  با  وی 
منزل  وحی  قانون 
داشت:  بیان  نیست، 
االن  قوانین  از  بعضی 
کارآمدی الزم را ندارند 
شرایط  با  برخی  و 
و  ندارند  تطبیق  روز 
هم  قوانین  از  بخشی 
الزم  حمایت های  از 
این  باید  ما  لذا  نیستند؛  برخوردار 
راه  این  در  و  کنیم  اصالح  را  قوانین 
اجتناب  نیز  به موقع  اطالع رسانی  از 
نکنیم. وی خطاب به تولیدکنندگان 
ادعا  ما  کرد:  اضافه  بخش خصوصی 
و  می دانیم  را  چیز  همه  که  نداریم 
شما  این  است؛  جامع  اطالعاتمان 
تولید  مقدم  خط  در  که  هستید 
قراردارید و با مشکالت مواجه هستید؛ 
بنابراین بایستی اطالع رسانی و ما را 
از مشکالت موجود مطلع کنید تا با 
اصالح قانون متناسب با شرایط، بتوانیم 
راه حل مناسبی را برای حل مشکالت 
کمیسیون  رییس  بیابیم.  رو  پیش 
انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بخش خصوصی مشکالت موجود را با 
ما در میان بگذارد تا بتوانیم با طرح آنها 
در کمیته های مختلف ازجمله کمیته 
برق مجلس شورای اسالمی نسبت به 
رفع آنها اقدام کنیم. وی با اشاره به 
یکی  گفت:  اساسی،  قانون  اصل 75 
انرژی  کمیسیون  که  اقدام هایی  از 
صنعت  از  حمایت  طرح  داده،  انجام 
تصویب  با  امیدواریم  که  است  برق 
این طرح جامع، بسیاری از مشکالت 
بخش خصوصی ازطریق دولت، مجلس 

و وزارت نیرو مرتفع شود.

  بخش خصوصی مشکالت خود را با ما در میان بگذارد
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
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نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان دارای 
هشت واحد گازی به صورت ترکیبی 
 V94.2 نوع از  از شش واحد گازی 
واحد  دو  اضافه  به  )ایتالیا(  آنسالدو 
اعتبارات  محل  )از  توسعه ای  گازی 
ظرفیت  به  اسالمی(  توسعه  بانک 
به  )جمعا  مگاوات   159٫9 هریک 
بخش  در  مگاوات   1٫270 ظرفیت 
 E Type گازی( و 4 واحد بخار نوع
توگا هر یک به ظرفیت 160 مگاوات 
است. به این ترتیب، مجموع ظرفیت 
در  مگاوات   1912 با  برابر  نیروگاه 

شرایط ایزو )ISO( است.
این نیروگاه در کیلومتر 3 جاده باغین 
– رفسنجان در زمینی به مساحت 
واقع  باغین  درمنطقه  هکتار،   120
شده است. تامین  تجهیزات اصلی 
طرف  از  گازی  بخش  در  نیروگاه 
تجهیزات  سایر  و  )ایتالیا(   آنسالدو 
)BOP( توسط سازندگان داخلی با 

مدیریت شرکت مپنا تامین  و توسط 
پیمانکاران داخلی اجرا شده است.

کارفرمای این پروژه در بخش گازی 
مشاور  ایران،  برق  توسعه  سازمان 
طرح شرکت مهندسین مشاور قدس 
بخش  در  پروژه  پیمانکاران  و  نیرو 
گازی شرکت توسعه یک مپنا بوده 
است. همچنین کارفرمای این پروژه 
برق  در بخش بخار سازمان توسعه 
مشانیرو  شرکت  آن  مشاور  ایران، 
بخش  این  در  پروژه  پیمانکاران  و 

شرکت توسعه دو مپنا بوده است.
یک  توسط  نیروگاه  نیاز  مورد  آب 
و  نیروگاه  مجاورت  در  چاه  حلقه 
گازوئیل(  و  )گاز  مصرفی  سوخت 
توسط خطوط لوله شرکت نفت و یا 
تانکرهای نفت کش تامین  می شود. 
نیروگاه  تولیدی  برق  همچنین 
سیکل ترکیبی کرمان از طریق پست 
شبکه  به  نیروگاه  ولت  کیلو   230

سراسری منتقل می شود.
این  اجرایی  عملیات  شروع  تاریخ 
پروژه در بخش گازی 10 آبان سال 
78 بود و کلیه واحدهای گازی این 
مدار  وارد   1380 سال  تا  نیروگاه 
شد و تا سال 1384 به طور  کامل 
تحویل دائم شدند. همچنین با توجه 
نیروگاه و تبدیل آن  این  به توسعه 
به سیکل ترکیبی، عملیات اجرایی 
اول  نیروگاه  این  بخار  واحدهای 
تا  مرداد سال 1384 کلید خورد و 
 22 آذر سال 89 کلیه واحدهای بخار 
موقت  تحویل  کارفرما  به  نیروگاه 
شدند. اکنون کلیه واحدهای گازی 
کرمان  سیکل ترکیبی  نیروگاه 
تحویل دائم و کلیه واحدهای بخار 
حداقل  شده اند.  موقت  تحویل  آن 
2 تا 3 هزار مگاوات تا تابستان 94 
به ظرفیت تولید برق کشور افزوده 

می شود.

   دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان تحویل قطعی شد 
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن برق 
امسال  گفت:   نیرو  وزارت  انرژی  و 
در پیک مصرف از مجموع ظرفیت 
شده  اسمی نصب  مگاواتی  هزار   72
 500 و  هزار   48 حدود  توانستیم 

مگاوات تولید برق داشته باشیم.
دکتـــرمجید فرمــد اظهار داشت: 
نیازمند  کشور  برق  صنعت  آینده 
سرمایه گذاری است و اگر مشکالت 
اقتصادی این صنعـت حــل شــود، 
بخش خصوصــی عالقه منــد بــــه 
سرمایه گــذاری در آن خواهد شـد. 
مدیرکل دفتــر برنامه ریـزی کــالن 
برق و انرژی وزارت نیرو در خصوص 
چالش تامین  برق در پیک مصرف 
سال 94 گفت: چالش تامین  برق در 
پیک سال 94 با مدیریت بهره برداری 
از واحدهای موجود قابل رفع است، 

البته مدیریت مصرف هم نقش موثر 
خود را خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر حدود 72 
هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید 
برق داریم که این ظرفیت اسمی، هم 
نیروگاه های  حرارتی را شامل می شود 
برقابی،  نیروگاه های   و هم ظرفیت 

اتمی و بخش تجدیدپذیر است.
عضو شورای پایایی شبکه برق کشور 
اسمی و  ظرفیت  بین  کرد:  تصریح 
ظرفیت عملی که واحد می تواند در 
سایت به ما تحویل دهد و آن قدرتی 
که در لحظه پیک تابستان برای ما 
اختالف  بود  خواهد  دسترس  قابل 
امسال  که  طوری  به  دارد؛  وجود 
در پیک مصرف از مجموع ظرفیت 
شده  اسمی نصب  مگاواتی  هزار   72
 500 و  هزار   48 حدود  توانستیم 

مگاوات تولید برق داشته باشیم.
ایـــن  در  تمهیداتی  لذا  افزود:  وی 
خصوص اندیشیده می شود کـــــه 
مذاکره با صنایع و مدیریت مصرف 
این  از  یکی  پیک  زمان  در  برق 

تمهیدات است.
شدن  تمام  با  اینکه  بیان  با  فرمد 
تابستان تعمیرات اساسی نیروگاه ها 
یکی پس از دیگری آغاز خواهد شد، 
اذعان داشت: از انتهای تابستان امسال 
تا شروع تابستان سال آینده تعمیرات 
تا  می شود  انجام  نیروگاه ها  اساسی 
واحدها آن قابلیت دسترسی الزم را 

در پیک تابستان 94 داشته باشند.
وی خاطرنشان کــرد: از امــروز تا 
تابستان سال 94 حداقل 2 تا 3 هزار 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور 

افزوده می شود.

 حداقل 3 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق تا تابستان ۹۴ اضافه می شود



62
نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / پاییز 1393 / شامره 9

اخبــار ایــران و جهـان

به  ایران  از  برق   صادرات  قرارداد 
عراق تمدید شد. به دنبال آن هزار 
تا 1300 مگاوات براساس نیاز برق 

صادر خواهد شد.  
این خبر را  قائم مقام وزیر نیرو در 
قرارداد  بین  داد:    الملل   بین  امور 
راهبردی صنعت برق ایران با کشور 
عراق پس از اففتاح نیروگاه نجف که 
توسط متخصصان کشورمان ساخته 
شده است، وارد مرحله جدیدی شد. 
مهندس محصولی، با اشاره به این که 
تعرفه صادرات برق پس از رایزنی ها 
ثابت ماند گفت: برق براساس فرمول 
زمان  در  قیمت  تفاوت  با  مشخص 
پیک بار و کم باری به طور میانگین 

12 – 13 سنت فروخته می شود.  
وی با اشاره به این که رقم دقیق فروش 
گفت:  نیست،  ثابت  صورت  به  برق 
گذشته  مانند  برق  صادرات  قیمت 

است و تغییری پیدا نکرده است. 

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل 
با تاکید بر این که زمان قرارداد جدید 
)تمدید قرارداد قبلی( یک ساله است، 
در مورد تامین برق در روزهای اربعین 
در عراق، گفت:   صحبت خاصی در 
مورد روزهای اربعین نشده و صادرات 
برق براساس قرارداد منعقد شده به 
کشور  نیاز  براساس  ساالنه  صورت 

عراق صورت می گیرد. 
دیگر  بـــه  اشاره  بـــا  محصولــی 
عراق  کشور  در  اخیر  قراردادهای 
گفت: در سفر اخیر وزیر نیرو قرارداد 
تکمیل نیروگاه الحیدریه نجف مورد 
بحث بوده و براساس توافقات اولیه 
یک واحد گازی 162 مگاواتی و یک 
واحد بخار 162 مگاواتی به نیروگاه 

الحیدریه افزوده خواهد شد. 
مورد  واحد  دو  کرد:  تصریح  وی 
بحث توسط شرکت های ایرانی اجرا 
می شود و قرارداد آن باید توسط این 

شرکت ها بسته شود. 
بین  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
ترکیبی  سیکل  به  اشاره  با  الملل 
شدن نیروگاه الحیدریه تصریح کرد: 
حال  در  نجف  الحیدریه  نیروگاه 
حاضر شامل یک واحد گازی 162 

مگاواتی است. 
گفتنی است، مدتی ایران با عراق بر 
با  برق صادراتی  قیمت  افزایش  سر 
توجه به نرخ سوخت چانه زنی کرد 
اما در   نهایت قراردات سابق تمدید 

شد و تغییری در آن رخ نداد. 
صحبت  همچنین  ایسنا  از  نقل  به 
صادراتی  برق  افزایش  احتمال  از 
ایران  نیرو  وزارت  اما  بود  عراق  به 
بار ها اعالم کرد که درصدد افزایش 
بنابراین  نیست.  عراق  به  صادرات 
مشاهده می شود که در قرارداد میزان 
برق صادراتی نیز مانند گذشته درج 

شده است. 

ایران نیروگاه نجف را سیکل ترکیبی می کند



63
نرشیه سندیکای رشکت های تولید کنند برق / پاییز 1393 / شامره 9

مجله »دیپلمات« چـــاپ ژاپن در 
برق  انتقال  طرح  موضوع  گزارشی 
آسیای میانه به پاکستان را بررسی 
پاکستان،  نمایندگان  نوشت:  و  کرد 
افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان 
هفته گذشته در استانبول گرد هم 
آمدند تــــا طرح پیوند شبکه برق 
آسیای میانه به آسیای جنوبی موسوم 
به »کاسا - 1000« را نهایی کنند.  

بر اساس این طرح که قرار است در 
بهره برداری  به  سال 2018 میالدی 
برسد، هزار و 300 مگاوات برق مازاد 
تابستانی از تاجیکستان و قرقیزستان 
به افغانستان و پاکستان صادر خواهد 
شد که سهم افغانستان 300 مگاوات 
به  نیز  مگاوات  و هزار  افغانستان  به 

پاکستان انتقال می یابد. 
 - کاسا  نوشت:  ژاپنی  نشریه  این 
1000، مانند طرح خط لوله تاپی که 
به موضوع انتقال گاز از آسیای میانه 
به پاکستان و هندوستان می پردازد، 
مانور روی زمین های بی حاصل است 
و  زمان  دادن  هدر  نتیجه اش  که 
سرمایه خواهد بود. چنین طرح هایی 
دستپاچگی  نشاندهنــده  همچنین 
از  واشنگتــن  نــادرست  درک  و 

واقعیت های منطقه است. 
 - »کاسا  به  موسوم  طرح  براساس 

و  درصد   70 تاجیکستان   ،»1000
قرقیزستان 30 درصد از برق مورد نیاز 
شبکه را تامین خواهند کرد. شگفتی 
زمانی به اوج می رسد که بدانیم کشور 
قرقیزستان زمستان امسال با دو میلیارد 
و 500 میلیون کیلووات ساعت کمبود 
نیز  قرقیزستان  است.  رو  به  رو  برق 
از  را  برق خود  از  بخشی  است  ناچار 
قزاقستان وارد کند، ضمن آنکه روسیه 
و ترکمنستان نیز در حال مذاکره با 
بیشکک برای صادرات برق به این کشور 
هستند. آمریکا و کشورهای امضا کننده 
 »1000  - »کاسا  به  موسوم  قرارداد 
مشخص نکرده اند کشوری که با کمبود 
 شدید برق و گاز مواجه است، چگونه 
می خواهد صادرکننده شبـــکه برق 

منطقه ای باشد. 
 1000 - کاسا  طرح  این،  بر  افزون 
تنش های  افزایش  به  است  ممکن 
منطقه ای نیز منجر شود. تاجیکستان 
و قرقیزستان، هر دو خواستار شمول 
طرح هــای برقابی )هیدروالکتریکی( 
خود در شبکه صادرات برق هستند. 
امامعلی رحمــان، رییس جمهوری 
که  رفته  پیش  آنجا  تا  تاجیکستان 
واحد  دو  که  زمانی  »تا  است  گفته 
 از سد راغون راه اندازی نشود، طرح 
کاسا - 1000 سودی نخواهد داشت«. 

انتقال برق از آسیای میانه به پاکستان

نیروگاه های اتمی بلژیک 
تعطیل می شود

تا سال 2025

تا سال دو  بلژیک قصد دارد  دولت 
هزار و بیست و پنج تمام »نیروگاه های 
هسته ای« این کشور را تعطیل کند. 
منابع آگاه در بروکسل اعالم کردند 
بر اساس توافقی که در دولت فدرال 
جدید بلژیک حاصل شده است، تمام 
این  در  فعال  هسته ای  نیروگاه های 
کشور تا سال دو هزار و بیست و پنج 

بسته خواهند شد. 
طبق توافق نامه ای که دولت ائتالفی 
ماه(  )مهر  امسال  اکتبر  در  بلژیک 
منعقد کرد، مقامات بروکسل تعهد 
به  دادن  پایان  از  پیش  کرده اند 
رئاکتورهای  کنونی  نسل  فعالیت 
هسته ای فعال در کشورشان تا سال 
دو هزار و بیست پنج، امنیت تامین و 
قیمت انرژی را در کوتاه و درازمدت 

تضمین کنند. 
با این وجود ماری کریستین مارگم، 
وزیر انرژی جدید بلژیک در رابطه با 
امکان اجرای تدابیر پیش بینی شده 
در این توافق نامه ابراز تردید کرده 
تلویزیون  با  گفتگو  در  وی  است. 
در  کرد:  اعالم  بلژیک  سراسری 
از  که  است  مشکل  کنونی  شرایط 
انرژی هسته ای به طور کامل چشم 
انرژی های  که  چرا  کنیم  پوشی 
تجدید پذیر هنوز به اندازه کافی در 
پیدا  توسعه  بلژیک  انرژی  صنعت 
نکرده اند که بتوانند خالء نیروگاه های 
هسته ای را پر کنند.  همچنین، وزیر 
انرژی بلژیک خاطر نشان کرد: این 
مسئله، معنایش این نیست که انرژی 
هسته ای باید از صنعت تولید انرژی 
درآن کشور، به طور کلی حذف شود.
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چنــدی پیش مــذاکرات گستـرده 
ایران  با 4 کشور عضو اتحادیه اروپا 
به منظور سرمایه گذاری در ساخت 
نیروگاه های برق بادی و خورشیدی 
ایران  در  که  نشست  این  شد.  آغاز 
برگزار شد با حضور شرکت هایی از 
آلمان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا بود.  
نو  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
ایران خبر دور جدید مذاکرات برقی 
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
احداث  در  سرمایه گذاری  مورد  در 
نیروگاه های برق بادی و خورشیدی 

در کشور را داد. 
در  اینکه  اعالم  با  آرمودلی  یوسف 
احداث  محل  تعیین  فعلی  شرایط 
از  خورشیدی  و  بادی  نیروگاه های 
نظر توجیه اقتصادی در حال انجام 
گذاران  سرمایه  کرد:  تصریح  است، 
ارزیاب  و  بررسی  حال  در  اروپایی 
برای  جغرافیایی  موقعیت  بهترین 
و  بادی  برق  نیروگاه های  ساخت 
بوده  کشور  داخل  در  خورشیدی 
و از این رو، مطالعات و رایزنی های 

دوجانبه در حال انجام است.
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
مذاکرات  محورهای  از  دیگر  یکی 
اروپایی معرفی آن ها  با شرکت های 
بخش خصوصی  گذاران  به سرمایه 

داخلی برای ایجاد مشارکت مشترک 
برقی است، اظهار داشت: پیش بینی 
مذاکرات  روند  به  توجه  با  می شود 
آینده ای  در   5+1 گروه  و  ایران 
قراردادهای  امضای  امکان  نزدیک 
بزرگ ساخت نیروگاه هـــای بـــرق 

تجدیدپذیر در کشور باشیم. 
به نقل از خبرگزاری مهر وی با اشاره 
به مذاکرات انجام شده با شرکت های 
امنیت  تامین  منظور  به  اروپایی 
دولت  توسط  آنها  سرمایه گذاری 
منظور  به  اسالمی ایران  جمهوری 
و  بادی  برق  نیروگاه های  احــداث 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  خورشیدی، 
این، این امکان برای سرمایه گذاران و 
سازندگان خارجی نیروگاه در کشور 
تولیدی  برق  تا  است  شده  فراهم 
خورشیدی  و  بادی  نیروگاه های  در 
به  موجود  شبکه  از  استفاده  با 

کشورهای مختلف صادر شود. 
مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران 
با تاکید بر آنکه عالوه بر کشورهای 
اروپایی برخی از شرکت های چینی 
اندازی  راه  برای  را  مذاکراتی  هم 
و  بادی  توربین های  تولید  خطوط 
کرده اند،  آغاز  ایران  در  خورشیدی 
یادآور شد: در این شرایط شرکت های 
چندین پیشنهاد داده اند که پس از 

راه اندازی خط تولید توربین، اقدام 
به احداث نیروگاه های برق بادی در 

داخل کشور بکنند.  
در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
نیرو تسهیالت  شرایط فعلی وزارت 
ویژه ای برای خریــد بـرق پــاک از 
نیروگاه های خورشیدی و بادی ارائه 
خرید  فعلی  قیمت  گفت:  می کند، 
بادی  نیروگاه های  از  برق  تضمینی 
به  و خورشیدی حدود 460 تومان 
ازای هر کیلوات ساعت بوده که 10 
برابر قیمت فروش این حامل انرژی 

به مشترکان توسط دولت است. 
فرمول  تعیین  به  اشاره  با  آرمودلی 
خرید تضمینی برق از سرمایه  گذاران 
تاکید  خارجی،  و  بخش خصوصی 
ساالنه  صورت  به  فرمول  این  کرد: 
و مطابق با تغییرات نرخ ارز و تورم 

محاسبه و اعمال می شود. 
نو  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
ایران با یادآوری اینکه اکنون ظرفیت 
تولید برق پاک در کشور حدود 260 
مگاوات بوده و 300 میلیون کیلوات 
کشور  در  تجدیدپذیر  برق  ساعت 
تولید و عرضه می شود، خاطرنشان 
پایان  تا  می شود  بینی  پیش  کرد: 
پاک  برق  تولید  سال جاری ظرفیت 
ایران از مرز 400 مگاوات عبور کند. 

سرمایه گذاران خارجی در ایران چه می کنند؟

هند در نپال نیروگاه برق می سازد
مقامات دولتی نپال اعالم کردند این کشور قراردادی با هند امضا خواهد کرد که بر اساس آن یک شرکت هندی 
به ساخت نیروگاه برقابی در نپال مبادرت خواهد ورزید. به گزارش اسوشیتدپرس از کاتماندو، قرارداد ساخت این 
نیروگاه همزمان با سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به نپال امضا می شود. قرار است نخست وزیر هند برای 

شرکت در نشست سران کشورهای جنوب آسیا بعد از ظهر سه شنبه روانه نپال شود. 
بنا براین گزارش این نیروگاه برق بعد از تکمیل صدور برق به هند را نیز در دستور کار خواهد داشت.  ساخت 
این نیروگاه یک میلیارد و چهل میلیون دالر هزینه خواهد داشت و انتظار می رود در سال 2020 راه اندازی شود. 


