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اقتصاد  در  تحقیق  برای  دانشجویی  ستاد  یک  که  دادند  اطالع  دوستان  از  »یکی 

چیزی  هامن  عمیق،  کارهای  این   جور  است.  جالبی  بسیار  کار  شده.  تشکیل  مقاومتی 

است که کشور به آن احتیاج دارد. شام باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این 

تحقیق   ها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعاً 

به کار شام می   آید و به درد شام می   خورد. این، کار بسیار جالبی است. همچنین یکی 

دیگر از دوستان اطالع دادند که در دانشگاه رشیف مرکز مطالعاتی تشکیل شده و در 

این زمینه ها کار می   کنند. این   ها بسیار کارهای مهمی است. این انگیزه ی جوان دانشجو 

و فکور، خیلی برای آیندهی کشور مهم است.«
بیانات در دیدار دانشجویان ) ۱۹ مردادماه ۹۰(

دانشگاه  دانشجویان  فعالیت   های  دارید، حاصل  اختیار  در  که هم   اکنون  کتابچه   ای 

تهران در »مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی« است. این مرکز در 

راستای عمل به منویات مقام معظم رهربی در امر مطالبه   گری در حوزه های تخصصی 

است.  تشکیل شده  بر سیاست   گذاری   های کالن کشوری  تاثیرگذاری  و همچنین  انرژی 

حوزه های ذیل بررسی این مرکز، حوزه های نفت و گاز، نیروگاه   سازی و شبکه   های برق 

رسانی است.

با عنایت به وظایف ذکر شده و تحقیقات انجام شده پیرامون حوزه نیروگاه   سازی، 

شاهد تبعیض   هایی بودیم که به واسطه قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسالمی، 

من جمله ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 

ظلم بزرگی در حق سازندگان داخلی روا داشته شده است. مصداق بارز این تبعیض   ها 

را می   توانیم در قرارداد وزارت نیرو با رشکت »یونیت اینرتنشنال« ترکیه مشاهده کنیم. 

پس از نامه نگاری   ها، مطالبه گری   ها و برگزاری نشست   های تخصصی که با مسئولین 

سازمان بازرسی کل کشور، سازمان رسمایه   گذاری خارجی و کمک   های اقتصادی و فنی 

کل  بازرسی  سازمان  که  گرفت، مشاهده منودیم  نیرو صورت  وزارت  و همچنین  ایران 

ظرفیت  گزارش،  این  واسطه  به  داد.  ارائه  گزارشی  و  کرد  ورود  قرارداد  این  به  کشور 
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طی چند سال اخیر، وضعیت بحرانی اوج بار1 برق به خصوص در فصل تابستان و 

احتامل خاموشی در شبکه ، لزوم افزایش ظرفیت تولید برق را گوشزد میکند . لذا دغدغه 

ی وزارت نیرو افزایش ظرفیت تولید برق بوده و هست. بر اساس آمار وزارت نیرو در 

سال 94 تنها 940 مگاوات افزایش ظرفیت داشته ایم درحالی که نیاز کشور به افزایش 

ظرفیت تا سال 1399، به طور میانگین، ساالنه 5000 مگاوات خواهد بود. در صورت 

عدم برآورد این میزان، قطعی برق واحد های مسکونی و تعطیلی واحد های تولیدی و 

صنعتی دور از انتظار نیست. 

از سال 93 تاکنون طرح هایی برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی مطرح 

شده و تاکنون اقداماتی انجام شده است . این اقدام سنجیده ، عالوه بر افزایش راندمان 

نیروگاه ها و کاهش مرصف سوخت در بخش نیروگاهی، کشور را از تعریف پروژه هایی 

که رضورت نداشته اند بی نیاز می کرد . اما به سبب کمبود منابع مالی وزارت نیرو چندان 

مورد استقبال واقع نشد. آنچه شایان ذکر است رضورت توجه سیاست گذاران انرژی  به 

گسرتش انرژی های نو و گسرتش تولیدات پراکنده شبکه2 است که با توجه به جغرافیای 

کشوری، مقیاس شبکه و کاهش تلفات انتقال، مورد توصیه کارشناسان فنی است. 

طی دهه گذشته، وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی به سبب اصالح ناکارآمد 

و طلب  ندارد  را  نیروگاه ها  به  انرژی،  تبدیل  متام هزینه  پرداخت  توانایی  برق،  تعرفه 

قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت
آن چه باید بدانیم 

Peak Demand -1

DG :Distributed Generation(-2( اصطالحا به تولید برق کمرت از 25 مگاوات در محل مرصف گفته می شود .

نیروگاه   های ذیل قرارداد کاهش پیدا کرد و امیدها برای تقویت توان داخلی احیا شد. 

اما دریغ که وزارت نیرو نه خود را ملزم به ارائه طرحی برای اصالح قوانین فوق   الذکر 

می   داند و نه ملزم به اجرای دستور سازمان بازرسی.

آن   چه که در این کتابچه در اختیار شام قرار دارد، ارائه تالش   های دانشجویان دلسوز 

کشور است که در قالب نامه   ها، بیانیه   ها و البته هامیش »توامنندی های صنعت نیروگاهی؛ 

فنی  دانشکده  دانشجویی  بسیج  به همت   ،1395/8/11 مورخ  چالش ها«  و  فرصت ها 

دانشگاه تهران انجام پذیرفته   اند. شایان ذکر است این درخواست   ها رصفا به دانشگاه 

به  نامه   ای  ارسال  با  نیز  صنعتی رشیف  دانشگاه  دانشجویان  و  نگردید  محدود  تهران 

در  ملی شدند. همچنین  تولید  علیه  تبعیض  رفع  کل کشور، خواستار  بازرسی  سازمان 

ادامه 450 نفر از دانشجویان رسارس کشور نیز با ارسال نامه   ای به رئیس   جمهور محرتم، 

درخواست توجه به توان داخلی موجود در این حوزه شدند. ان   شاالله که نیات پاک این 

دانشجویان، سبب شود تا مسئولین امر، برای اصالح قوانین ظاملانه علیه تولید ملی و 

اشتغال همت منایند.

والعاقبه اللمتقین
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به  نیرو  وزارت  از  داخلی  رشکت های 

از  است،  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   12

طرفی رکود حاکم برفضای صنعتی کشور 

از  بیش  را  داخلی  رشکت های  فعالیت   ،

پیش با مشکل مواجه کرده است، لذا این 

رشکت ها توان توسعه فناوری محصوالت و 

رسمایه گذاری های جدید را ندارند.

از  عبور  برای  کارشناسان   رویکرد 

رسمایه  جذب  و  گرایی  برون  بحران،  این 

است،  داخلی  توان  مجدد  فعالیت  برای 

تولید  تخصصی  مادر  که رشکت  راهکاری 

برای  رسمایه  جذب  آن   از  حرارتی،  برق 

توان خارجی را  برداشت کرده  است.
مشخصات کلی قرارداد 

یونیت اینرتنشنال
• ظرفیت: 5000 مگاوات

• ارزش قرارداد: 3 میلیارد دالر

و  مالکیت  ساخت،  قرارداد  نوع   •

)BOO( بهرهربداری

• خرید تضمینی برق در یک دوره 6 

ساله و پس از آن تا 14 سال فروش برق 

در بازار آزاد

به  نیروگاه  مالکیت  واگذاری  عدم   •

دولت

سازی  نیروگاه  قرارداد  بزرگرتین   •

مستقل جهان توسط رشکت های خارجی 

به حساب می آید.

داده  اجازه  دولت  به  ايرانی  رسمايه گذار 

ارائه  قابل  تضمني های  بر  عالوه  مي شود 

چارچوب  در   )Payment Guarantee(

رسمايه گذاری  حاميت  و  تشويق  قانون 

را  اولویت  است،  موظف  دولت  خارجی، 

با رسمایه گذار ایرانی قرار دهد. متأسفانه 

داخلی  های  درخواست رشکت  رغم  علی 

ضامنت  این  مالی،  تامین  اینگونه  برای 

قرار  داخلی  رشکت های  اختیار  در  نامه 

سوء  سبب  به  قانون  این  لذا   گیرد،  منی 

طرحی  نیازمند  تفسیرها  و  برداشت ها 

اسالمی  شورای  مجلس  سوی  از  اصالحی 

به  مجلس  منایندگان  پیگیری  با  که  است 

رسانجام خواهد رسید .

کامل  اطمینان  با  اقتصاد  وزارت   •

ضامنت نامه ای در اختیار رشکت ترکیه ای 

قرار می دهد )Payment Guarantee( تا 

در صورت هرگونه تعویق در پرداخت پول 

برق،  با ارائه ضامنت نامه در هر دادگاه 

مناید،  مصادره  را  ایران  اموال  املللی  بین 

لذا این رشکت به اعتبار ضامنت پرداخت 

وارد  بانک ها  با  می تواند  اقتصاد  وزارت 

از  کم  باسود  ارزی  وام  و  شود  مذاکره 

که  کند  دریافت  بین املللی  بانک های 

را  پروژه  این  هزینه ی  درصد۴   80 حدود 

تامین کند. 

• به دلیل ارائه چنین ضامنت سنگینی 

در  اسالمی  جمهوری  اعتبار  حفظ  جهت 

می بایست  نیرو  وزارت  جهانی،  اقتصاد 

که  را  نیروگاه  این  انرژی  تبدیل  هزینه 

میلیارد   2400( دالر  میلیون   800 ساالنه 

اولویت  در  می شود،  برآورد  تومان( 

پرداخت قرار دهد.

طبق نظر کارشناسان، افزایش ظرفیت 

طلبکاران  افزایش  قیمت  به  برق  تولید 

رکود  کننده  تشدید  نیرو،  وزارت  خارجی 

است، چرا که با وجود بدهی 12000میلیارد 

تولید  رشکت های  به  نیرو  وزارت  تومانی 

کننده برق داخلی و اولویت پرداخت پول 

رشکت های خارجی، میزان بدهی و فشار 

از  بیش  داخلی  رشکت های  به  اقتصادی 

پیش می گردد و وضعیت رکودی صنعت 

برق تداوم می یابد. 

وزارت نیرو باید برای رفع بدهی های 

خود، ابتدا تعرفه های قیمت برق را اصالح 

بدهی های  پرداخت  با  آن،  از  پس  مناید 

خود به پیامنکاران داخلی ، امکان فعالیت 

مناید   فراهم  را  صنعت  این  برای  مجدد 

یا زود،  دیر  این وضعیت رکودی،  و گرنه 

صنعت برق را از نفس خواهد انداخت.

بررسی جنبه های اقتصادی
قرارداد یونیت اینرتنشنال

تضمین  نیرو  وزارت  قرارداد  این  طی 

برق  سال،  شش  مدت  به  که  می کند 

تولیدی نیروگاه را خریداری مناید. از طرف 

دیگر بر امکان فروش برق تولیدی در بازار 

آزاد، به مدت 14 سال متعهد شده است.

برای هیچ رشکت  تاکنون  نیرو  وزارت 

داخلی مجوز صادرات برق را صادر نکرده 

نیرو  وزارت  مسئولین  آنکه  حال  است1، 

درباره قرارداد یونیت چنین نظری دارند: 

"در این قرارداد هیچ مطلبی در خصوص 

صادرات برق، نفیا و اثباتا وجود ندارد"2. 

سبب  قرارداد،  در  قطعیت  عدم  این 

ساالنه  صادرات  احتامل  تا  است  شده 

1000 مگاوات۳ بعد از دوره 6 ساله بیش 

از پیش قوت بگیرد و الزم است مسئولین 

وزارت نیرو از صادرات برق توسط رشکت 

خارجی جلوگیری کنند 

موادی  الحاق  قانون  ماده6  طبق   •

مقررات  از  بخيش  تنظيم  قانون  به 

تشويق  قانون  اجرای  در  دولت،  مالی 

خارجی  رسمايه گذاری  حاميت  و 

جلب  منظور  به   1380/12/19 مصوب 

رسمايه گذاری خارجی، در اجرای طرح های 

طرح های  قبيل  از  توليدی  و  زيربنايی 

اولويت  با   ... و  نريو  انتقال  نريوگاهی، 
 1-بند" ه " ماده "133"  قانون برنامه پنجم توسعه 

2-جوابیه رشکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به تاریخ 1395/6/1

۳- مصاحبه آقای هوشنگ فالحتیان ، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و اظهارات اونال آیسال، مدیر عامل رشکت 

یونیت در مصاحبه با روز نامه حریت ترکیه به تاریخ 1395/3/11

۴-بسته به میزان اعتبار تضمین متفاوت هست .در اقتصاد جهانی تضمین دولتی ایران برخالف تضمین وزارت نیرو قابل 

اعتبار هست.
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برای رشکت رسمایه گذار  پروژه،  این  امتیازهای ویژه  انکار است،  قابل  آن چه غیر 

خارجی هست و برگزار نشدن مناقصه، از شفافیت مالی قرارداد کاسته است به گونه ای 

که هم اکنون هیچ میزانی از هزینه های EPC، هزینه وام ها، هزینه تعمیر و نگهداری و 

.. عنوان نشده است. لذا برگزاری مناقصه عادالنه و شفاف1برای این پروژه، انتظار همه 

دلسوزین جامعه است که امیدواریم هرچه رسیعرت شاهد برگزاری آن باشیم.

بررسی جنبه های فنی قرارداد یونیت اینرتنشال
تولید 5000  ریسک  که  نیروگاه سازی، سبب می شود  در  ترکیه ای  کم۲ و ضعیف رشکت  سوابق 

مگاوات برق، بیش تر گردد. در رابطه با سابقه ضعیف رشکت ترکیه ای، می توان به تجربه نیروگاه 2000 

20% - در شبکه هستند، نیازمند بازطراحی و نوسازی تجهیزات هستند، لذا ارتقا فناوری و تکنولوژی در 

این زمینه به شدت در کشور احساس می شود و چنانچه این فناوری، داخلی شود، به شدت به کاهش 

هزینه ها و اشتغال زایی نیروهای دانشگاهی کشور کمک خواهد کرد. 

اگرچه پیوست انتقال فناوری به شدت رضوری و نیاز کشور است، اما در قرارداد یونیت هیچگونه 

فناوری، سبب  انتقال  پیوست  بدون  قرارداد  این  اجرایی شدن  و  ندارد  فناوری وجود  انتقال  پیوست 

می گردد که هزینه انتقال فناوری برای رشکت های داخلی، به مراتب بیش تر گردد و احتامال در آینده 

نیز از دستیابی به علم و فناوری روز دنیا باز می مانیم. 

در پایان ضمن توجه به نکات ارزنده رهربی الزم میدانیم تاکید کنیم، هیچ بخشی از مفاد این 

قرارداد منیتواند دربرگیرنده هیچ کدام از سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی رهربی باشد.

رهربی انقالب ضمن تأکید بر استفاده از ظرفيت بخشهایی که قبال کشور روی آنها رسمایه گذاری 

کرده ایم، فرمودند: »ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه 
درست کنند«.۴

»اگر مرکزی فالن دستگاه فّنی را میسازد و خوبش را هم می سازد؛ مپنا. من باب مثال؛ بعد همین 
را ما وارد کنیم. ُخب این بد است؛ این ضدِّ آن جهتگیری اقتصاد مقاومتی است«.۵

به سبب  تولید می کند و  اکنون 800 مگاوات برق  اشاره کرد۳ که هم  مگاواتی رودشور در سال 86 

طراحی غلط، امکان تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی وجود ندارد و با وجود این که در این نیروگاه، 

از توربین های کالس F  استفاده شده است،  بازدهی آن از  36%  بیش تر نخواهد شد. 

مثبت  و  جلو  به  رو  حرکتی  کشور  در   %58 بازده  با  های  نیروگاه  احداث  فنی،  نظر  نقطه  از 

ارزیابی می شود و هزینه سوخت مرصفی بخش نیروگاهی کشور را کاهش می دهد. با توجه به این که 

-بعضا  پایین  بازده  با  نیروگاه ها  از  بسیاری  و  ندارند  مناسبی  اکنون وضعیت  نیروگاه های کشور هم 

نیروگاه جنوب اصفهان

 این نیروگاه طی قراردادی BOT  به عنوان اولین نیروگاه خصوصی کشور با رسمایه گذاری رشکت مپنا بین امللل و رشکت 

ایهاگ احداث گردید. برای تامین مالی پروژه از تضمین دولتی )Payment Guarantee( استفاده شده است.

نیروگاه رودشور

1-آقای فالحتیان در دومین کنگره نفت و نیرو به تاریخ 1395/7/28 تاکید داشتند :"در قراردادهایی که رشکت خارجی 

 Sovereign( یا تضمین حاکمیتی )Payment Guarantee( بخواهد رسمایه گذاری کند و درخواست تضمین پرداخت

Guarantee( داشته باشد باید مناقصه برگزار شود."

۲- این رشکت فقط مالکیت 177 مگاوات نیروگاه را برعهده دارد و به عنوان هامهنگ کننده کار خرید و تامین تجهیزات 

–و نه ساخت – 5  نیروگاه در کشور فعالیت داشته است.

۳- فاز های 2و 3 نیروگاه رودشور به بهره برداری نرسیده است. 

۴- رهرب معظم انقالب در سخرنانی ابتدای سال خود ، در حرم رضوی )مورخ 95/1/1(

۵- دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین  )24 فروردین94(
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محمدرضا قلی زاده مسئول بسیج 

دانشکده های  پردیس  دانشجویی 

فنی دانشگاه تهران در ابتدا به بیان 

دالیل برگزاری برنامه و علت غیبت 

مناینده وزارت نیرو پرداخت: 
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سالم و 

ادب و خیر مقدم دارم خدمت همه حضار 

بزرگوار  اساتید  محرتم،  کارشناسان  گرامی، 

این  برآیند  ان شاالله  عزیز.  دانشجویان  و 

احیای  جهت  کوچکی  قدم  فعالیت ها 

منافع ملی کشور باشد. آغاز فعالیت های 

بسیج دانشجویی دانشکده فنی با قرارداد 

عنوان  به  ما  است.  تابستان  اوایل  یونیت 

رصد  را  اخبار  دغدغه مند،  دانشجویان 

متوجه  میان  این  در  می کنیم،  پی گیری  و 

شدیم سازمان بازرسی، قرارداد واردات 500 

واگن توسط وزارت راه را به خاطر وجود 

اتفاق  این  است.  کرده  لغو  داخلی  توان 

برای ما جالب و قابل توجه بود. در ادامه 

تصمیم گرفتیم، نادیده گرفنت توامنندی های 

داخلی را که در سایر حوزه ها رخ می دهد 

نهادهای  و  بازرسی  سازمان  اطالع  به  نیز 

ایشان  برای  نامه ای  لذا  برسانیم.  مشابه 

ذکر  آن  در  را  مورد  چند  و  کرده  تنظیم 

وزارت  قرارداد  آن ها،  از  یکی  که  کردیم 

ترکیه،  اینرتنشنال  یونیت  رشکت  با  نیرو 

مستقل  نیروگاه های  قرارداد  بزرگرتین 

بود. چند  دالر  میلیارد   3 ارزش  به  جهان، 

وجود  قراداد  این  مورد  در  عجیب  نکته 

است،  نشده  برگزار  مناقصه ای   -1 دارد. 

نشده  گرفته  نظر  در  که  داخلی  توان   -2

مشروح همایش 
»توامنندی های صنعت نیروگاهی، فرصت ها و چالش ها«

زمان: 11 آبان ماه 1395 مکان: دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران  

به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران

سخرنانان: 

1. آقای دکرت عباس علی آبادی، ریاست محرتم رشکت مپنا

2. آقای مهندس علیرضا کالهی، ریاست محرتم سندیکای صنعت برق ایران

3. آقای مهندس مصطفی خامتی، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه نیروگاهی 
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نکردن مناقصه، اعطای امتیازات ویژه به 

رشکت خارجی و نادیده گرفنت توان داخلی 

دارد. لذا در یک فضای نخبگانی با حضور 

مطرح  مسائل  این  اساتید،  و  دانشجویان 

شود.  تالش  آن ها  حل  راستای  در  و  شود 

به رشکت برق حرارتی رجوع شد. متاس ها 

منتهی  داشتیم.  مکرری  نامه نگاری های  و 

نتیجه این بود که نه خود آقای طرزطلب 

و نه مناینده ای از این رشکت در این برنامه 

حضور پیدا نخواهد کرد. در ادامه به آقای 

کردیم  مراجعه  نیرو  وزارت  از  فالحتیان 

جوابی  نامه نگاری ها  و  متاس ها  به  ولی 

با  کنفرانس ها  از  یکی  از  بعد  نشد.  داده 

ایشان صحبت کردیم و ایشان قول مساعد 

دادند که در برنامه رشکت کنند. ما باز هم 

پی گیری ها را ادامه دادیم، ولی دیروز به ما 

اطالع دادند که نه خود آقای فالحتیان و نه 

مناینده ای از وزارت نیرو در برنامه حضور 

را  این  که  متاسفم  من  داشت.  نخواهند 

اعالم کنم در برنامه ای که بدون غرض ورزی 

این  فنی  نکات  بررسی  برای  و  سیاسی 

از  مناینده ای  هیچ  کردیم،  برگزار  قرارداد 

وزارت نیرو حضور ندارد. بنده عذرخواهی 

الیق  که  طرزطلب  آقای  از طرف  می کنم 

ترشیف  که  ندانستند  نیاز  یا  ندانستند 

کنند.  صحبت  دانشجویان  با  و  بیاورند 

عذرخواهی می کنم از طرف آقای فالحتیان 

است، 3- امتیازات ویژه ای که برای رشکت 

 .  .... خارجی در نظر گرفته شده است و 

بازرسی  سازمان  به  جلساتی  در  را  نکاتی 

اثر  ترتیب  قول  آن ها  و  کردیم  منتقل 

دادند. در ادامه با یافنت چند مشکل دیگر، 

برای  و  تنظیم  را  نامه ای  گرفتیم  تصمیم 

اقتصاد  وزیر  و  نیرو  وزیر  جمهور،  رئیس 

قرارداد،  این  در  که  ازآنجا  کنیم.  ارسال 

اقتصاد  وزارت  طریق  از  ضامنت نامه ای 

اعطا می شود، نامه را برای وزیر اقتصاد و 

رئیس سازمان رسمایه گذاری هم فرستادیم. 

سازمان  در  جلسه  یک  نامه  آن  نتیجه 

نکات خود  که  بود  رسمایه گذاری خارجی 

را در آن  جلسه مطرح کردیم. مشخص شد 

که یک رسی ایرادات در منت قانون حامیت 

از رسمایه گذاری خارجی وجود دارد که در 

اقدام  آن ها  رفع  به  نسبت  بعد،  جلسات 

رشکت  به  نیرو  وزارت  به  ما  نامه  شود. 

ارجاع  حرارتی  برق  تولید  تخصصی  مادر 

این برهه، ما طبق فرمایش  داده شد. در 

برگزاری  بر  مبنی  رهربی  معظم  مقام 

کارشناسان  حضور  با  تخصصی  هامیش 

برای ایراد نظرات مختلف پیرامون مسائل 

را  امروز  هامیش  گرفتیم  تصمیم  کشور، 

موافقین  و  مخالفین  از  و  مناییم  برگزار 

ما می دانستیم  قرارداد دعوت مناییم.  این 

که باالخره وزارت نیرو دالیلی برای برگزار 

که حرف خود را تغییر دادند. انشاالله که 

جمع بندی جلسه ما به گوش ایشان برسد. 

گرانقدری  اساتید  و  مهامنان  خدمت  در 

هستیم.

آقای مهندس کالهی:
ریاست محرتم سندیکای صنعت برق ایران

سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  بنده 

صنعت برق هستم و در زمینه استارت آپ ها 

هیئت  عضو  همچنین  دارم.  فعالیت  هم 

مدیره دیجی کاال نیز می باشم. بنده از این 

بسیار  نخبگان کشور هستم  در جمع  که 

صنایع  جزو  ایران  برق  صنعت  خرسندم. 

پیرشو کشور و مایه ی افتخار ما است، اما 

به علت یک رسی سیاست گذاری های غلط، 

خوبی  افزوده  ارزش  دارای  که  صنایعی 

خام فروشی  پدیده  دچار  شدت  به  بودند 

اکرثیت  می بینید  که  همین طور  شده اند 

معدنی  رشکت های  را  کشور  بورس  ارزش 

و وابسته به مواد اولیه تشکیل می دهند. 

من خارج از تحرکات جناحی و سیاسی 

ملی  آدم  یک  من  که  چرا  می زنم؛  حرف 

من  برای  کشور  اعتالی  و  رشد  و  هستم 

در  که  مهم می باشد. سیاست های غلطی 

مانند  شد-  اتخاذ  دهم  و  نهم  دولت های 

توانایی  کشور-  در  نفت  پول  نگه داری 

رقابت پذیری صنایع را کاهش داد و صنایع 

ازرش افزوده را به قهقرا برد. مخابرات از 

بین رفت، صنعت خودروسازی با دوپینگ 

از  واردکننده  خانگی  لوازم  و  است  زنده 

وجود  هنوز  برق  صنعت  اما  است.  چین 

دارد و خوب هم عمل کرده است. ظرفیت 

هزار   75 ایران  برق  تولید  شده  نصب 

مگاوات و به عناون رتبه 14 دنیا است که 

این عمدتا توسط رشکت های داخلی انجام 

و زیرساخت های توزیع و انتقال آن آماده 

 95 تقریبا  این صنعت  در  ما  است.  شده 

درصد خود کفاییم؛ خود کفایی که واقعی 

درصد   99 دارد.  را  الزم  کیفیت  و  است 

گذشته  سال  مهندسی  و  فنی  صادرات 

بوده  برق  و  آب  صنعت  به  مربوط  ما 

است. همچنین اشتغال ایجاد شده توسط 

رشکت هایی که ارزش افزوده دارند خیلی 

که خام فروشی  است  از صنایعی  متفاوت 

میکنند. برنامه ریزی مناسب یکی از دالیلی 
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است که صنعت برق را به این جا رسانده 

آقای  وزارت  از  برنامه ریزی  این  که  است 

زنگنه بر وزارت نیرو رشوع شده است. ما 

برق  داریم.  را  اولیه  مواد  کشور همه  در 

صنعتی است که فناوری نسبتا بالغی دارد 

منتهی  منی شود.  مداوم  تحوالت  دچار  و 

در اکرثیت بنگاه هایامن و در کشور تفکر 

روزمرگی  دچار  ندارد.  وجود  اسرتاتِژیک 

نداریم.  بلند مدت  برنامه ریزی  و  هستیم 

ما  ناخالص  تولید  که  می شود  این  نتیحه 

که دو برابر ترکیه بود نصف این کشور و 

یک پنجم کره جنوبی می شود. باید تفکر 

اسرتاتژیک داشته باشیم. چشم انداز داشته 

باشیم.

رسمایه گذاری را از فایننس و استقراض 

مستقیم  رسمایه گذاری  در  کنیم.  جدا 

خارجی مفید، اگر رشکتهای خارجی بیایند 

و در مدیریت رشکت های ما دخالت کنند 

خیلی مفید است. لکن من کامال مخالف 

واردات بی رویه ام.

ما باید بتوانیم با رشکت های مختلف و 

بزرگ جهانی تعامل بکنیم، البته با رعایت 

که  نیست  معنا  آن  به  این  اقتضائات. 

نتوانیم  اگر  بکنیم.  آنها  تقدیم  را  بازارمان 

رسمایه  این  با  کنیم  ایجاد  اقتصادی  رشد 

نیرو انسانی که داریم، در آینده وضعیت 

از  فارغ  باید  داشت.  خواهیم  خطرناکی 

نظر  در  را  ملی  منافع  سیاسی،  جناحهای 

بگیریم.

سواالت
و  فناوری  انتقال  کار  و  ساز   )1

ارتقای توان داخل در احداث پروژره های 

نیروگاهی و دیگر پروژره های صنعت برق 

داخلی  توامنند  رشکت های  با  ارتباطش  و 

چه باید باشد؟

است.  شده  قبال  تجربه  این  ببینید 

هامن طور که قبال عرض کردم این توامنندی 

برنامه ریزی  یک  مدیون  بومی  صنعت 

درست است. بعد از پایان جنگ، وقتی که 

دولت  داشتیم،  گسرتده  خاموشی های  ما 

را  پست ها  و  نیروگاه ها  احداث  برنامه 

با  موقع  هامن  کرد.  پیاده  کامل  طور  به 

اگر شام  رشکت های خارجی رشط شد که 

می خواهید در بازار ایران حضور پیدا کنید، 

باید فناوری را انتقال دهید. فناوری انتقال 

توربین همین گونه به ایران انتقال پیدا کرد. 

تجهیزات GIS ، تجهیزات پست و همین 

یک  من  خود  پست ها.  مهندسی  طور 

تجربه دارم برای تولید کابل های 230 کیلو 

ولت. ما اولین تولیدکننده در کل خاورمیانه 

و غرب آسیا و شامل آفریقا بودیم. چجوری 

شد؟ برق تهران مناقصه ای رفت. 14 امتیاز 

برای ساخت داخل گذاشت. همین موقع 

ما فناوری را خودمان به دست آوردیم و 

 approach را  ما  خارجی ها  موقع  هامن 

با ما در  این را بدهند و  کردند که به ما 

الزامات  باید  شوند.  رشیک  قرارداد  این 

چین  ببینید  شام  شود.  رعایت  قراردادی 

متام  داخل چین هم  است.  کرده  کار  چه 

برندهای مطرح خودروی دنیا را می بینید. 

همه این ها با این رشط آمده که شام اگر 

می خواهید در بازار چین حضور پیدا کنید، 

کنید.  تولید  جا  این  را  آن  از  بخشی  باید 

همین روش را االن دولت و الاقل وزارت 

صنایع رشوع کرده است، که بنده خرب دارم. 

با خیلی از رشکت های بین املللی که دارند 

صحبت می کنند، رشط حضورشان در ایران 

را تولید برخی محصوالت و حتی صادرات 

این  باید  هم  برق  در حوزه  می دانند.  آن 

رشوط و آن قسمت که ما نیاز داریم )در 

تجهیزات  از  بخشی  جز  به  حارض  حال 

در  ما کمی  نیست.  نیازی  دیگر  حفاظتی 

GIS ضعف داریم.( باید در آن حوزه رشط 

مناقصه  در  می خواهید  اگر  که شام  شود 

ما رشکتی کنید باید این الزامات را رعایت 

کسی  برای  بگذارند.  ویژه  امتیاز  یا  کنید 

که از طریق رشکت داخلی انتقال فناوری 

می دهد، یک امتیازی در مناقصه بگذارند. 

مطمنئ باشید همه افراد و سازمان ها دنبال 

به  راستای  در  هستند.  خودشان  منافع 

دست آوردن منافع، این تصمیم را می گیرد 

یا خیر.  انتقال می دهد  این فناوری را  که 

در مقطعی که ما کابل 230 کیلوولت تولید 

کردیم، رشایط کارتل بود. متام سعیشان را 

کردند که این اتفاق در ایران نیفتد. وقتی 

محدود  باال  فناوری  یک  تولیدکنندگان 

باشد، سود باالیی هم دارد و قطعا هم از 

آن سود باال محافظت می کنند. 

و  فناوری  انتقال  مالحظات  آیا   )2

توامنندی  ارتقای  زمینه  در  رسمایه گذاری 

دیده  نیرو  وزارت  قراردادهای  در  داخل 

می شود؟

ولی  خیر.  یونیت  قرارداد  بحث  در 

تهران، در پست  برق  قراردادهایی که  در 

ها بسته است امتیازات خوبی داده شده 

  ABB است. حتی در مناقصه مثال رشکت

توامنندی  حداقل  رعایت  عدم  دلیل  به 

در  حداقل  است.  شده  رد  داخل  ساخت 

ساخت  توان  حداقل  ما  که    GIS بخش 

دیده  خوبی  به  رشایط  نداشته ایم،  داخل 

که  است  این  بعدی  موضوع  است.  شده 

است.  رشوط  این  اجرای  مورد  در  بحث 

انتقال  و  داخل  توان  این بحث  اگر  یعنی 

فناوری درست اجرا شود و درست نظارت 

و پیگیری شود. اینجوری نباشد که برخی 

اسمشان  کنند،  ورود  داخلی  رشکت های 

بشوند جلوه گشای آن  و فقط  بگذارند  را 

هم  آن  اجرای  بر  نظارت  خارجی.  رشکت 
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خیلی مهم است.

صنعت  صحبتتان  ابتدای  شام   )3

خودرو را مثال زدید. به نظرم اقتصاد ایران 

شده  خصولتی  و  دولتی  شام  قول  به  که 

است، یک مرز و یک ایرنسی خیلی بزرگی 

کنرتل  را  آن  راحتی  به  منیتوان  که  است 

کرد. ما اگر نتوانیم این طرف تامین مالی 

کنیم، آن طرف هم صنایع نفت و گاز ما به 

مشکل می خورد. حاال شام با توجه به این 

حل  راه  یک  که  کشورمان  اقتصاد  رشایط 

بلند مدت است، چه راه حل کوتاه مدتی 

به ذهن شام میرسد برای مجزا کردن این 

اقتصاد از نفت و گاز؟  

ببینید حتی در بحث خودروسازی هم 

ایران  دولت  که  است  کرده  اشاره  مکنزی 

باید خیلی دقیق فکر کند که بازار خودروی 

خود را چگونه هم به روی واردات و هم 

به روی رشکت های رسمایه گذار خارجی باز 

کند به طوری که رشکت های داخلی از بین 

نروند. این به معنای حفاظت از هر رشکت 

ناکارآمد نیست. همین االن اگر رشکت های 

زیمنس و GE بخواهند، میتوانند با مدتی 

زیرفروشی، مپنا را زمین بزنند. اصوال هم، 

از شگردهاست که شام رقبایت  این یکی 

را از بین بربی و با قیمت باالتر بفروشی. 

قانون  در  که  می-کنم  فکر  حتی  من 

رسمایه گذاری خارجی ما یک ایرادی وجود 

دارد. مالکیت صددرصدی توسط خارجی ها 

خیلی کار منطقی نیست. حاال دالیلی هم 

پشت آن است که بعدا می توان مفصال در 

مورد آن بحث کرد. 

از  ایران  اقتصاد  کردن  بحث جدا  این 

نفت و گاز و حاال منابع اولیه، ما باید روی 

مشخص  سیاست  یک  طبیعی مان  منابع 

مانند  املللی  بین  نهادهای  باشیم.  داشته 

مشخصی  نسخه های   UNDP ،UNIDO

دارند. ما آمده ایم با شعار مبارزه با رانت، 

متام امتیازاتی که برای مواد اولیه در صنعت 

فوالد  گرفته ایم.  ازش  را  داشت  کشور 

مبارکه و سنگ آهن زیر قیمت جهانی، ارز 

مجانی، گاز مجانی و آب مجانی را می گیرد، 

فوالدش را به قدری ارزان صادر می کند که 

کشورهای دیگر، برای مقابله با آن قوانینی 

تنظیم می کنند ولی داخل ایران، فوالد )که 

خون اقتصاد است و در متام صنایع حضور 

دارد( با 30 درصد قیمت بیشرت به فروش 

می رسد. آلومینیم که با برق یارانهای تولید 

قیمت های  از  گرانرت  ایران  در  می شود، 

منطقه به فروش می رسد. مس همینجور. 

این  با  ما  همینجور.  هم  پرتوشیمی  مواد 

مواد  تولید  دهم  نفر  رسمایه گذاری  همه 

زنجیره  باید  هستیم.  دنیا  در  پرتوشیمی 

در کشور  پلیمر  مواد  تولید  افزوده  ارزش 

زیر  است.  نگرفته  ولی  می گرفت  شکل 

قیمت های جهانی در هند و چین در حال 

anti- فروش است، آن جا میخواهند تعرفه

damping بگیرند ولی به صنعت داخلی 

دارد گرانرت فروخته می شود.

واقع  در  که  اولیه  مواد  برای  باید  ما 

است،  اقتصاد  نسبی  مزیت های  از  یکی 

سیاست های مشخص داشته باشیم. نسخه 

رانت  که  است  این  هم  آن  بین املللی 

و  می کنند  شناسایی  را  اولیه  مواد  ذاتی 

بعد می گویند نباید این رانت در یک جا 

متمرکز شده باشد. نباید رانت سنگ آهن 

در فوالد مبارکه متمرکز شود. این رانت باید 

به نسبت زنجیره ارزش افزوده در کل آن 

زنجیره تقسیم شود. اگر فوالد ارزان دست 

مپنا هم بیاید، قیمت مپنا هم باال می رود 

و پروژه صادراتی بیشرتی می تواند داشته 

امتیازات  رسی  یک  بتوانیم  اگر  ما  باشد. 

منطقی و نه رانت به صنایع توامنند داخلی 

کشورمان بدهیم، این رشکتها توان صادرات 

پیدا میکنند. صنعت برق ظرفیت صادرات 

ده میلیارد دالری در کوتاه مدت دارد. در 

مس  معدن  یک  بدون  ترکیه  کابل،  رشته 

دو ماه است که سه میلیارد دالر صادرات 

یعنی  دارد؛  دالر  میلیون   150 ایران  دارد. 

یک پانزدهم ترکیه. ما یک مقدار حامیت 

منطقی داشته باشیم، شام به رسعت و زیر 

پنج سال، در صنعت برق، ده میلیارد دالر 

رشته ها  سایر  در  دید.  خواهید  صادرات 

هم خواهید دید. در صادرات خدمات فنی 

هوشمند  حامیت ها  باید  هم  مهندسی  و 

جاده سازی  ویتنام  در  که  کشوری  باشد. 

اقتصاد  برای  افزوده ای  ارزش  می کند، چه 

ایران ایجاد میکند؟ ولی نوع خدمات فنی 

است.  ارزشمند  مپنا  رشکت  مهندسی  و 

توربین، ژنراتور، کابل و نصاب هایش همه 

ایجاد  افزوده  ارزش  این  هستند.  ایرانی 

و  باشد  باید هوشمند  می کند. حامیت ها 

مثل  بشویم. کشورهایی  باید صادراتی  ما 

ترکیه را الگو کنیم.

آقای مهندس خامتی:
کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه نیروگاهی 

شاید موضوع محوری این نشست در 

وزارت  تدارک  در دست  قرارداد  با  ارتباط 

نیرو با رشکت یونیت ترکیه باشد که بدون 

نیرو  وزارت  از  مناینده ای  نیامدن  تعارف 

شاید خود ما را از نقد این موضوع بی نیاز 

به همه حارضین  باشد. عرض سالم  کرده 
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و دست اندرکاران دلسوز سازماندهی این 

بنده  به زمان نسبتا کم  با توجه  نشست. 

با  را  خود  سخنان  که  کرد  خواهم  تالش 

الویت دادن به پیام های اصلی و رضوری 

 6000 بی سابقه  پروژه  با  ارتباط  در 

وزارت  میان  مذاکره  درست  در  مگاواتی 

نیرو و رشکت یونیت خدمتتان عرض منایم.

اشاره  یونیت  رشکت  به  ما  اینکه 

این  اصوال  که  است  علت  این  به  میکنیم 

که  دارد  مختلف  رشکت  تا  چند  رشکت 

پسوندهای مختلفی دارد. در واقع رشکت 

و  است  رسمایه گذار  که  است  مادری 

کارهای اجرایی میکند. - البته ظاهرا فقط 

در ایران کارهای اجرایی می کند.- بنابراین 

ما به همه این رشکت ها می گوییم یونیت. 

در ادامه آمادگی خواهم داشت که در این 

و  آن  با  مرتبط  مباحث  سایر  و  خصوص 

مقوله رسمایه گذاری خارجی در کشور به 

پرسش های بیشرت از سوی حارضین بپردازم.

رسمایه گذاری  از  سخن  هنگامی که 

خارجی در صنعت برق  می آوریم در واقع 

سخن از رسمایه گذاری در قالب یک امتیاز 

است، نه رسمایه گذاری در قالب کسب و 

کار آزاد در کشور. درچنین رسمایه گذاری 

طرف خارجی قراردادی را با دستگاه دولتی 

منعقد می کند و انتظار دارد که این قرارداد 

افقی از درآمدزایی را برای او تامین کند. 

از  قرارداد  طرف  دولتی  دستگاه  چنانچه 

تبدیل وجوه  اعتبار  با  مالی همراه  اعتبار 

به ارز معترب و انتقال آن به خارج کشور 

و  خارجی  رسمایه گذار  نباشد،  برخوردار 

وامدهنده  خارجی  بانک های  ویژه  به 

هزینه های  و  اعتبارات   %85 تا  که  او  به 

پروژه را تامین می کند، به دنبال دریافت 

این زمینه خواهند  از دولت در  تضامینی 

ایران  بین املللی  اعتبار  با  بود. در کشوری 

-به حق یا ناحق- رسمایه گذاران تنها زمانی 

تامین  قالب  در  بزرگ  وام های  می توانند 

مالی پروژه ای دریافت کنند که بانک های 

وام دهنده به آن ها بتوانند این وام ها را نزد 

موسسات رسمی یا دولتی تضمین اعتبارات 

صادراتی بیمه منایند.

به موجب این پوشش بیمه ای چنانچه 

طرف ایرانی در نهایت در ایفای تعهدات 

مالی خود کوتاهی کند، موسسه بیمه کلیه 

دیون بانک ها را تسویه منوده و پس از آن 

دولت  از  خود  مطالبات  وصول  دنبال  به 

میزبان خواهد بود. چنانچه دولت میزبان 

از جربان استنکاف مناید نه تنها بیمه مزبور 

بلکه سایر موسسات دولتی بیمه صادراتی 

اعطای  نیز   OECD عضو  کشورهای 

پوشش بیمه ای برای اعتبارات بانکی را تا 

این حساب مسدود خواهند  زمان تسویه 

منود. یعنی اگر ما به "هرمس " آملان قصور 

کنیم، "ساچه " ایتالیا پوشش اعتباری ما رو 

می بندد که این به مثابه تیغی زیر گردن 

اقتصاد کشور می باشد، به طوری که شام 

یعنی  ندارید.  بازپرداخت  جز  چارهای 

پوشه  در  بیمه  این  خرید  هزینه  هم  ما 

اجازه  رسمایه گذار  به  رسمایه گذاری  مالی 

می دهیم که برود و بیمه کند و خودمان 

نهایتا بیمه گذار نهایی هستیم که اسم این 

را می گذاریم رسمایه گذاری. به بیانی دیگر 

پروژه  یک  در  قصور  رشایطی  چنین  در 

منجر به فشار همه جانبه به اقتصاد کشور 

بین املللی  اعتبارات  به  دسرتسی  بعد  از 

دولت  که  است  بدیهی  و  شد  خواهد 

منبع  هر  از  که  داشت  نخواهد  چاره ای 

موسسه  خسارت  جربان  به  اقدام  ممکن 

البته چنین فرآیندی حتی  بیمه ای بنامید. 

خدشه  موجب  خسارت  جربان  از  پس 

هزینه های  تحمیل  و  کشور  به  اعتباری 

بیشرت تا چندین سال خواهد بود.

 یعنی شام اگر قرارداد بزرگی ببندید  

مشکل  به  خود  تعهدات  اجرای  در  و 

هم  را  بیمه ها  پول  اگر  حتی  بربخورید، 

بدهید ولی باز هم خدشه ای به اعتبار شام 

وارد می شود که سال ها برای کشور به جا 

می ماند. 

به  قراردادی  بسته  اعطای  بنابراین 

به  وی  دسرتسی  که  خارجی  رسمایه گذار 

پوشش بیمه ای موسسه تضمینی صادراتی 

را فراهم کند، نه تنها این پیامد را دیکته 

میکند که رسمایه گذاری مزبور بخش اعظم 

تجهیزات رسمایه گذاری شده در پروژه را 

از تولیدکنندگان خارجی تامین مناید و به 

کشو وارد مناید بلکه تهدید اعتباری بسیار 

کشور  اقتصاد  و  دولت  متوجه  را  جدی 

خواهد کرد.

در  نیرو  وزارت  که  قراردادی  در  ما 

و   - بوده  یونیت  رشکت  با  آن  تدارک 

متاسفانه شاید همچنان هم به دنبال آن 

باشد.- در بدترین شکل با چنین تهدیدی 

بزرگی  بازار  کنار آن  مواجه هستیم و در 

هیچ  بدون  و  گرفته  خود  سازندگان  از  را 

خواهیم  خارجی  سازندگان  به  توجیهی 

کنونی  نرخ  که  است  حالی  در  این  داد. 

تامین اعتبارات صادراتی برای تامین مالی 

کشورهایی  جانب  از  ایران  به  صادرات 

مانند آملان حدود 14 درصد مبلغ وام است 

به  تسهیالت  این  بهره  نرخ  افزودن  با  که 

پروژه  اعتباری  هزینه  رسجمع  هزینه 

مورد مذاکره با رشکت یونیت تا 17 درصد 

خواهد بود و آن هم نه ریالی بلکه ارزی. 

به راستی کشور ما در چنن موقعیت  آیا 

تنگدستی قرار دارد  که در پوشش فریبنده 

پرداخت  به  تن  خارجی،  رسمایه گذاری 

چنین هزینه های گزافی برای جلب منابع 
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مالی بدهد؟ در این قرارداد در کنار پذیرش 

همه این مسئولیت ها و هزینه های گزاف، 

تامین مالی و چشم پوشی از منافع صنعت 

نکردنی  باور  مالی  سود  داخلی  توان  و 

که  منود  خواهیم  رشکتی  تسلیم  نیز  را 

هامنگونه که در ادامه عرض خواهم کرد 

یا   نیروگاه سازی  بازار  در  جایگاهی  هیچ 

نیروگاه های مستقل جهان ندارد.

در  گذشته  سال   13 در  بنده  ببینید 

تامین  و  تدارک  زمینه  در  ایران  از  خارج 

به  خصوصی  مستقل  نیروگاه های  مالی 

در  و  کردم  فعالیت  صورت رسمایه گذاری 

این 13 سال با صدها نفر چه از رشکت های 

رسمایه گذار و چه از موسسات حقوقی و 

دست  قراردادها  این  در  که  فنی  و  مالی 

اندر کار می باشند، در قالب کنرسسیوم های 

افرادی  از  اگر  شام  دارم،  آشنایی  مختلف 

که در 90 درصد قراردادهای بزرگ دنیا در 

طول 10 یا 15سال گذشته فعالیت داشتند 

یونیت  رشکت  درباره  نظرتان  که  بپرسید 

چیست؟ به شام قول میدم میگویند »چی 

اصال  یونیت  رشکت  یعنی   نیت«؟!  چی 

نامی در جهان در این موضوع ندارد. حاال 

ما داریم با رشکت یونیت بزرگرتین قرارداد 

نیروگاه های مستقل جهان را مورد مذاکره 

قرار می دهیم.

پرسش اصلی این است که در رشایطی 

که در ایران، رشکتی مانند مپنا توامنندی و 

نیروگاه های  که هامن  دارد  را  آن  آمادگی 

سیکل ترکیبی کالس F با راندمان باال را که 

رشکت یونیت می خواهد از رشکت زیمنس 

تامین مناید را در قبال تعهدات خدشه ناپذیر 

پرداخت ریالی از سوی وزارت نیرو و دولت 

تامین  مسولیت  خود  و  بسازد  کشور  در 

و  بگیرد  عهده  به  را  نیروگاه ها  این  مالی 

تجهیزاتش را هم از ایران تهیه کند، وزارت 

مانند  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  نیرو 

استداللی  چه  با  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 

خدشه ناپذیر  تعهد  این  که  دارند  ارصار 

به یک رسمایه گذار خارجی  را  برق  خرید 

ارزی  تعهدات  سال  ده ها  برای  و  بدهند 

آورند.  پدید  کشور  اقتصاد  برای  سنگین 

بگویند  دولتی  دستگاه های  این  شاید 

در  رصفا  مالی  ضامنت  چارچوب  این  که 

خارجی  رسمایه گذاری  به  مربوط  قوانین 

فراهم است. در پاسخ باید گفت که آیا این 

یک بهانه است؟ یا اقرار به سو مدیریت؟؟

تبعیض آمیز  قوانین  برخی  ما  که  این 

به سود رسمایه گذاران خارجی و سازندگان 

کسی  چه  سوی  از  باید  داریم  خارجی 

باید  بازار  و  کوچه  مردم  آیا  اصالح شود؟ 

لوایح اصالحی و مطابق با اقتصاد مقاومتی 

این  یا  کنند؟  مجلس  تقدیم  و  تنظیم  را 

وزارت  مانند  اجرایی  دستگاه های  وظیفه 

این  در  که  است  اقتصاد  وزارت  و  نیرو 

زمینه گام بردارند؟

جدا از این که دادن امتیاز به رسمایه گذار 

خارجی در پروژره های زیربنایی اغلب یک 

میشود.  تلقی  اقتصادی  راهربدی  اشتباه 

مدیریت  شیوه  مورد  در  بدهید  اجازه 

رسمایه گذاری  جلب  برای  امتیاز  اعطای 

خارجی در پروژره های مهم صحبت کنم 

خارجی  رسمایه گذار  یک  با  که  هنگامی 

بدون ایجاد بسرت رقابتی مناقصه ای و جدا 

از ایجاد فضای آزاد کسب و کار در کشور 

یک امتیاز رسمایه گذاری داده می شود که 

آن رسمایه گذاری  و سودآوری  مالی  پوشه 

تضمین  تعهدآور  قراردادهای  بسرت  در 

در  باید  امتیازدهنده  دستگاه  می گردد، 

تامین مالی  اول به دقت بردارهای  درجه 

و تشکیل رسمایه را زیر نظر بگیرد و الگو 

را  اندازه سودآوری منطقی رسمایه گذار  و 

مثل  درست  منایند.  کنرتل  و  تعیین  دقیق 

ارز  گندم  واردکننده  به یک  این که شام  

امتیاز  یک  چون  بدهید.  تومانی   1000

ویژه به آن شخص داده اید، پس الزم است 

این  منایید.  کنرتل  را  قیمت گذاری ها  که 

امتیاز  یک  اگر شام  است.  همین  هم  جا 

و  می کنید  تضمین  را  خرید  و  می دهید 

ریسک بازار را از آن حذف می کنید باید 

تشکیل دهنده  پارامرتهای  در  واقع  در 

فعال  حضور  شام  سودآوری  و  هزینه ها 

سود آوری  راه اندازی  خب  باشید.  داشته 

منطقی رسمایه گذار را دقیقا تعین و کنرتل 

منایید، زیرا همه این هزینه ها باید از محل 

دستگاه های  از  شده  تضمین  تعهدات 

از  پس  شود.  تامین  ایران  دولت  اجرایی 

توافق و تعریف الگوی تامین مالی و الگو و 

اندازه منطقی سودآوری برای آورده نقدی 

متامی  باید  قرارداد  چارچوب  رسمایه گذار 

رسمایه گذار  طرف  برای  درآمدزایی  منافذ 

که  می منایم  عرض  مجددا  زیرا  ببندد.  را 

همه این درآمدها باید از جیب بازار برق و 

مرصف کنندگان ایرانی و در غیر این صورت 

باید از خزانه دولت هزینه گردد.

در این جا باید از مسوولین وزارت نیرو 

پرسید که برای رسمایه گذرای حدودا 4000 

میلیاردی )هزینه حدودی  3000 ملیاردی 

که گفته میشود منظور EPC  است برای 

پروژههای نیروگاههای مستقل یک رضیبی 

هزینه های  به  می شود  اضافه  که  دارید 

ساخت  که  میکشد  طول  سال  سه   .EPC

دوره  بهره  هزینه  کنید.  متام  را  نیروگاه 

بیمه های صادراتی،  دارید، هزینه  ساخت 

هزینه بهره برداری و... .( ولی این طور که 

می- دالر  میلیارد   4 دارم  اطالع  و  شنیدم 

شود کل هزینه اش تا 4.2 ملیارد دالر. - که 

از دید بنده هم مقداری آب توشه.-
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میلیارد   4 رسمایه گذاری  این  در  خب 

فرآیند  بدون  آن  برق  تعرفه  که  دالری 

و  تثبیت  لنگرهای  شده،  تامین  رقابتی 

و  مالی  تامین  هزینه های  بهینه سازی 

سودآوری رسمایه گذار کدام است؟ این که 

با  توافق شده  تعرفه  که  گفته شود  رصفا 

این رسمایه گذار در سطحی پایینرت از پایه 

امضا شده با توافق شده با رسمایه گذاران 

قبول  قابل  وجه  هیچ  به  باشد  داخلی 

امتیازی،  رسمایه گذاری  این  در  نیست. 

الگوی تزریق مالی رسمایه گذار باید مشابه 

باشد.  وام-دهندگان  مالی  تزریق  الگوی 

رصفا با این تفاوت که نرخ بازدهی آورده 

پروژه  بهره برداری  دوران  در  رسمایه گذار 

باالتر  میتواند  پروژه  سود  محل  از  یعنی 

شده  اعطا  وام های  هزینه های  نرخ  از 

باشد. یعنی در مرحله ساخت هم بانک ها 

پولشان را تزریق می کنند. بانک ها بین 80-

85 درصد و رسمایه گذار بین 15-20 درصد.

رشکت  سودآوری  برای  نیرو  وزارت 

یونیت در این پروژه و زمانبندی دستیابی 

تعریف  را  کنرتل هایی  چه  سود،  این  به 

کرده است؟ در درجه نخست وزارت نیرو 

 ۱۵ آورده  فرض  با  که  مناید  باید مشخص 

درصدی رسمایه گذار در این پروژه )معادل 

۶۰۰ میلیون دالر( آیا مدارک الزم از سوی 

رسمایه گذار دریافت شده که وجود چنین 

رسمایه مالی را در توان رشکت احراز مناید؟! 

اصال بی سابقه است که رشکت یونیت ۶۰۰ 

بدون  باشد.  داشته  رسمایه  دالر  میلیون 

از  برخورداری  معترب  مالی  مدارک  داشنت 

مانند  از طرف رشکتی  نقدی  چنین وجوه 

باور  قابل  غیر  جانب  این  برای  یونیت 

که  دارد  اطمینان  نیرو  وزارت  آیا  است. 

را  خود  تعهدات رسمایه ای  یونیت  رشکت 

یعنی حدود ۱۵% هزینه پروژه را از محل 

درآمدزایی اختصاصی در فرآیند اجرایی و 

ساخت نیروگاه تامین نخواهد کرد؟

هزینه  میشود  گفته  که  این  برابر  در 

اجرایی نیروگاه ها بالغ بر ۳ میلیارد دالر 

که  پرسید  باید  گرفته  قرار  توافق  مورد 

رقابتی  آزمون  کدام  از  اجرایی  این هزینه 

گذشته است؟ در کجای دنیا پروژه سیکل 

رقابتی  فرآیند  در  مگاواتی   ۶۰۰۰ ترکیبی 

واگذار گردیده که ما که بتوانیم به قیمت 

اصال کشف  یعنی  کنیم؟  استناد  آن  واحد 

قیمت یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی چگونه 

نیروگاه  واحد  قیمت  است؟  داده  رخ 

قیمت  با   F class توربین  مگاواتی   ۱۰۰۰

فرمول های  مگاواتی   ۳۰۰۰ نیروگاه  واحد 

همین  است  متفاوت  کامال  قیمت گذاری 

شام  مگاواتی.   ۶۰۰۰ نیروگاه  یک  با  طور 

مقیاس  اقتصادی  ابعاد  در  دارید،  مقیاس 

با  کنید  مذاکره  بروید  اگر  شام  دارید. 

مذاکره  توربین  دو  خریدن  برای  زیمنس 

کنید یک قیمت می گیرید برای خرید ۲۰ تا 

توربین یک قیمت دیگر به شام می دهند. 

زمینه حرف  این  در  علی آبادی  دکرت  اقای 

اول و آخر را می زنند. البته خود این ۳۰۰۰  

میلیارد خودش داستان ها دارد.

اگر بتوان نشان داد که رشکت یونیت 

یک  با  میلیاردی   ۳ اجرایی  قرارداد  یک 

سپس  و  می بندد  خودش   اجرایی  رشکت 

سوم  و  دوم  دسته  قراردادهای  تامین  با 

ن  ا ر نکا پیام

عملیات  برای 

نی  ختام سا

و  نصب  و 

اندازی  راه 

 ، ت ا تجهیز

چند  دست کم 

میلیون  صد 

سود  دالر 

می کند، آیا وزارت نیرو میتواند نشان دهد 

این  برای  که طی یک چارچوب قراردادی 

رسمایه گذار، منافذ این گونه درآمدزایی را 

ببندد؟ - که نبسته است. البته من تردید 

ندارم.- می خواهم اشاره بکنم که در واقع 

رشکت یونیت بدون آوردن پول چه جوری 

به دست  را  پول خودش  پروژه،  در خود 

اگر رشکت یونیت بدون هرگونه  می آورد. 

تحقق  گفته  پیش  شیوه  به  نقدی  آورده 

اصطالح  به  آن  بازدهی  واقع  در  بخشد 

بی  بلکه   %۵۰ نه   ،%۲۰ نه  رسمایه گذاری 

مهندسین  همه  زیرا  بود.  خواهد  نهایت 

در این جلسه به خوبی می دانند که کسب 

صفر  آورده  قبال  در  سودی  یا  درآمد  هر 

می شود.  بی نهایت  بازدهی  نرخ  به  منجر 

با عقد قرارداد در چنین ساختار سودآوری 

وزارت نیرو و رسمایهگذار طرف گفتوگو با 

آن می توانند از هم اکنون به فکر درج نام 

کتاب  در  خود 

گینس  رکورد 

باشد.

بر  عالوه 

یک  که  این 

 ۳ داد  قرار 

دالری  میلیارد 

اول  دسته 

خودش  با 

و  قراردادهای دسته دوم  بعد   می بندیم، 

سوم می گیرد که از اجرا ۳۰۰-۴۰۰ میلیون 

در  می کند.  سود  دالر  میلیون   ۵۰۰ الی 

رشکت  با  نیرو  وزارت  که  قراردادی  قالب 

این  یونیت  رشکت  به  می بندد،  یونیت 

اجازه داده می شود که وقتی که توربین ها 

به  رشوع  می شوند،  آماده  گاز  سیکل  در 

این  از  قبل  واقع  در  و  کند  برق  فروش 
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 Commission مگاوات   ۶۰۰۰ همه  که 

قبل  و  سال  یک  حداقل  مدت  به  بشود 

وام ها  بخواهد  یونیت  رشکت  که  این  از 

میلیون  می تواند ۵۰۰  کند،  بازپرداخت  را 

برای  این رشکت  یعنی  بفروشد.  برق  دالر 

تنها  نه  میلیون دالری خودش  آورده ۶۰۰ 

یک ریال نباید بیارود، بلکه در زمانی که 

این پروژه ها را روشن می کند در قالب این 

ساختار قراردادی احتامال چند ۱۰۰ میلیون 

دالر هم سود خواهد کرد.

پس از درآمدزایی در سال های ساخت 

یونیت  بهره برداری رشکت  پیش   مرحله  و 

از سود رسشاری در دوره ۶ ساله از محل 

قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو 

نیز برخوردار خواهد بود و پس از پایان این 

بازپرداخت کامل وام ها یعنی در  با  دوره 

طول ۶ سال این وام ها مستهلک خواهند 

در  می شود.  بازپرداخت  پروژه  کل  شد، 

ابتدا با هزینه پوششی که با رسبار پروژه 

تامین شده تقریبا ۸۰ درصد )پس از پایان 

سود  یونیت  رشکت  دریافتی   ) سال   ۶

خالص است، در آن مقطع، این رشکت هم 

می تواند ۲۵ سال دیگر این سود را بربد که 

همه  آن باید به صورت ارز از کشور خارج 

شود یا می تواند در هامن مقطع در قالب 

دارایی های  خارجی،  رسمایه گذاری  قانون 

و  بفروشد  بازار  در  را  خودش  نیروگاهی 

به  و  کند  جمع  پول  میلیارد  هزار  ده ها 

ارز  من  به  این  درقبال  که  بگوید  دولت 

خارجی  رسمایه-گذاری  قانون  این  بدهد. 

این  فعالیت های  طول  در  و  است  ما 

رشکت در این سال ها ارزبری و درآمدزایی 

رشکت یونیت حداقل برابر است با کل ارز 

صادرات فرش و پسته.

آن چه مایه بیشرتین تاسف است این 

است که امکان بالقوه همه این درآمدهای 

پیکر قرار است به رشکتی داده  بی در و 

در  رشکت  این  از  اثری  هیچ  که  شود 

ده ها  برای  بین املللی  پخته  مناقصه های 

در  مستقل  نیروگاه های  مگاوات  هزار 

طی ۲۰ سال گذشته دیده منی شود. شاید 

که  بدانند  که  باشد  جالب  حضار  برای 

این رشکت  در حال حارض در وب سایت 

میزان نسبت مالکیت نیروگاه های حرارتی 

چیزی  حرارتی  نیروگاه  یک  در  تنها  آن ها 

حتام  شام  است.  مگاوات   ۵۰۰ حدود  در 

به وب سایت رشکت یونیت رس بزنید در 

مگاوات   ۳۰۰۰ می کند  ادعا  که  بخشی 

بعد  دوران  در  و  است  ایران  در  همه اش 

از جنگ و معلوم نیست در آن دورانی که 

وزارت نیرو به رشکت یونیت این پروژه ها 

از  قبل  یونیت  رشکت  است،  می داده  را 

است،  بوده  داده  انجام   EPC کجا  آن 

هیچ اطالعاتی نیست. در بخشی که ادعا 

تدارک  دست  در  مگاوات   ۶۰۰۰ می کند 

این  است.  ایران  پروژه های  لیست  دارد 

تدارک  رشکت در هیچ جای دنیا در حال 

هیچ پروژه مستقلی نیست. بنده در این 

جا به کلیه نهادهای نظارتی اعالم می کنم 

در  مناقصه  برگزاری  عدم  به  توجه  با  که 

وزارت  تجربه  هرگونه  عدم  و  پروژه  این 

نیرو در انعقاد و اداره چنین قراردادهای 

رسمایه گذاری خارجی مایلم کمک منایم. 

رشایط  کشور،  اقتصاد  و  برق  صنعت 

واگذاری  از  پس  را  پرزیانی  و  اضطراری 

خواهد  پشت رس  دالری  میلیارد   3 امتیاز 

گذاشت، چنانچه وزارت نیرو مدعی است 

قادر  ارسار  حفظ  تعهدات  خاطر  به  که 

نیست  قراردادی  فاش ساخنت جزییات  به 

این جانب آمادگی دارم تا به طور رایگان 

برای واکاوی قرارداد و واگذاری این امتیاز 

یک  باشم.  نظارتی  نهادهای  خدمت  در 

قرارداد کرسنت برای کشور کافیست. بنده 

از وزارت امور دارایی و بانک مرکزی تقاضا 

به جزییات  میزان دقت خود  بر  که  دارم 

از  استفاده  با  قرارداد  این  پیامدهای  و 

بیافزایند.  تجربه  با  و  حرفهای  کارشناسان 

در بعد ارزی باید توجه داشت که قرارداد 

رسمایه گذاری خارجی برای ۶۰۰۰ مگاوات٬ 

وجوه  خروج  موجب  سال  ده ها  برای 

پسته  و  فرش  صادرات  متام  با  برابر  ارزی 

شد.  خواهد  آن  از  بیش  حتی  و خشکبار 

این درحالی است که صنعت کشور توان 

را  نیروگاه هایی  چنین  برپایی  و  ساخت 

نباید صورت  ارزبری دارد و ما  با کمرتین 

مساله نارسایی در بخش مدیریت مالی و 

یک رسمایه گذاری  با  را  کشور  در  اجرایی 

خارجی بی محتوا و زیان آور پاک کنیم.

جز کشوری مانند ویتنام در همه جای 

دنیا برای واگذاری قراردادها مناقصه برگزار 

 ۷۰ حدود  گذشته  سال   ۱۵ در  می شود. 

درصد نیروگاه هایی که واگذار شده است 

است.  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در 

پیش بینی  صالحیت  نیرو  وزارت  آقایان 

پیشنهادات رشکت ها را ندارند. آن ها فکر 

می کنند می دانند چه در ذهن رسمایه گذار 

می گذرد درحالی که منی دانند. در مناقصه 

فاصله تعرفه ها ممکن است بسیار متفاوت 

یک  اختیار  در  را  دولتی  بسته  اگر  باشد. 

رشکت بی نام و نشان قرار بدهیم و بتواند 

و  نام  با  رشکت های  بنابراین  دهد  انجام 

نشان به مراتب بهرت می توانند انجام دهند. 

رشکت یونیت قابل مقایسه با رشکت مپنا 

از  را  توانیر  تنها  نه  قرارداد  این  نیست. 

بلکه  می کند  خارج  تعادل  از  مالی  لحاظ 

برای سیستم مالی کشور هم مشکل ایجاد 

ارز  زیادی  مقدار  خروج  باعث  و  می کند 

میشود.
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سواالت
1( قرارداد یونیت برای ساخت 5000 

خارجی  رسمایه گذاری  کشور  در  مگاوات 

محسوب می شود یا فایننس؟

بحث قراردادهایی که ضامنت دولتی 

و  اصل  بیمه خود  و  برای خرید محصول 

فرع و بازگشتش وجود دارد، رسمایه گذاری 

نیست از نظر من نوعی فاینانس است.

آقای دکرت علی آبادی:
ریاست محرتم رشکت مپنا

سوال هایی  مورد  در  بخواهم  اگر  من 

که از بنده شده صحبت کنم باید بگویم 

که به اندازه کافی صحبت شده است. اول 

همکاران  غیبت  از  محرتم  مجری  جلسه 

الزم  برخودم  کردند.  گله  نیرو  وزارت 

می دانم که حضور آن ها را این جا پر کنم 

ما  باشم.  نیرو  وزارت  مناینده  نوعی  به  و 

همه عضو یک خانواده هستیم، خانواده 

بودند  گرفتار  قطعا  دوستان  برق.  صنعت 

آن ها  حضور  قطعا  نکنیم.  گله  خیلی  و 

در این جلسه مفید بود که حاال به دلیل 

گرفتاری ها نتوانستند رشکت کنند.

یک  که  است  این  مهم  خیلی  امر 

تحلیل کلی از وضعیت صنعت برق بشود 

که جناب کالهی توضیح دادند. در منطقه 

ما  اندازه  به  که  نیست  کشوری  هیچ  ما 

رسمایه گذاری در صنعت برق کرده باشد. 

ما متجاوز از ۸۰ میلیارد دالر در این صنعت 

بزرگرتین  از  یکی  کردیم.  رسمایه گذاری 

هزار   ۷۵ است. حدود  کشور  صنعت های 

مگاوات نیروگاه روشن و ۲۰ هزار مگاوات 

نیروگاه در دست ساخت. از نظر جمعیت 

این مقیاس  نیروگاه و رسمایه گذاری در  و 

در دنیا منی توان کشوری را پیدا کرد مگر 

اینکه مرصف خاص و صنعتی داشته باشد. 

مثال ترکیه با این که از ما صنعتی تر است، 

ولی از ما کمرت برق تولید می کند. همینطور 

و  افغانستان  جمعیتش،  آن  با  پاکستان 

عراق هم خیلی کمرت از ما نیروگاه دارند. 

قوت  نقطه  قطعا  برق  صنعت  بنابراین 

ماست. از دید صنعتی و با ادله محکم ما 

جزو بزرگان دنیا هستیم. در توربین سازی 

در رتبه سومین تولیدکننده در سطح جهان 

چرا همه رسمایه گذاران  هستیم. منی دانم 

اینجا را محل رسمایه گذاری قرار دادهاند. 

اینجا مگر چقدر خال وجود دارد؟ مشکل ما 

اقتصاد برق ماست و به همین دلیل مرصف 

برق ما باالست و تقاضای برق در کشور ما 

 ۲۰۰ نزدیک  است.  استاندارد  غیر  اینطور 

در  و  مگاوات   ۵۴ حدود  سال  در  ساعت 

بقیه ساعات سال ۳۰ هزار مگاوات است. 

با اعامل یک رسی سیاست ها می-توان این 

روند را اصالح کرد و جلوی خروج رسمایه 

ارزی از کشور را گرفت. مثال در تعرفه ها، 

در  شود،  گران  برق  قیمت  پیک  ساعات 

ساعات پایه ارزان مباند، در بعضی ساعات 

مرصف  خود  لذا  باشد.  رایگان  اصال  هم 

با ساعات  را  نحوه مرصف خود  کنندگان، 

پایه تغییر خواهند داد. بدین ترتیب نیاز 

داشت.  نخواهیم  مجدد  رسمایه گذاری  به 

برای هر کیلووات ساعت تولید برق جدید 

رسمایه گذاری  باید  دالر  هزار  به  نزدیک 

شبکه  و  سوخت  تامین  از  جدای  کنیم، 

مرصف  مدیریت  منتهی   .  ... و  توزیع 

موجب می شود که ما در متام طول سال، 

همسایه  کشورهای  به  برق  صادرکننده 

را  عظیمی  ثروت  طریق،  این  از  و  باشیم 

برای کشور ایجاد کنیم.

نیرو  وزارت  در  همواره  که  مسئله ای 

افزایش ساالنه  نگرانی شده است  موجب 

با  که  است  پیک مرصف  درصدی   6 یا   ۵

سیاست گذاری می توان مانع رسمایه گذاری 

جدید شد. مثال کارخانه های بزرگ را وادار 

کرد به جای جمعه، سه شنبه ها را تعطیل 

منایند، آن هم فقط برای هامن ایام پیک. 

است،  مهم  خیلی  که  دیگری  نکته 

می کنیم،  فکر  رسمایه گذاری  به  وقتی  ما 

فکر  هم  بازگشت رسمایه  به  باید  قاعدتا 

کنیم. چجوری در صنعتی که به فرض مثال 

فقط ریال تولید می کند، متعهد شویم که 

بازپرداخت آن را ارزی انجام دهیم؟ صنعت 

ما  است.  بی نظیری  وضعیت  در  ما  برق 

هستیم،  هواپیام  موتور  تولید  آستانه  در 

همین  اما  محدود.  کشورهای  عنوان  به 

صنعت با این بازار محدود را می خواهیم 

حتام  که  دهیم  قرار  دیگران  اختیار  در 

صنعت  خانواده  به  بزرگی  ستم  و  ظلم 

برق خواهد بود و مطمین هستم دوستان 

آن ها  ندارند.  اراده ای  چنین  نیرو  وزارت 

نگران رشد مرصف برق هستند که به فکر 

راه حل های  اما  افتاده ایم.  رسمایه گذاری 

خارجی  رسمایه گذاری  به  نسبت  بهرتی 

وجود دارد. بنده به عنوان کسی که احجام 

زیادی از رسمایه را در بخش های مختلف 

تامین کرده ام ادعا می کنم که مطلقا نیازی 

که  آنچه  نداریم.  خارجی  رسمایه گذار  به 

رسمایه  بازگشت  است  نگرانی  موجب 

ما،  برق  صنعت  فعلی  اقتصاد  در  است. 

است. چرا  اصلی  بازگشت رسمایه مشکل 

برای فروشنده در  را  که قیمت متام شده 
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درآمد  محل  از  تاکنون  منی گیریم.  نظر 

نفت، به نحوی فاصله بین قیمت تکلیفی 

حال  در  است،  شده  جربان  شده  متام  با 

منی دهند.  کفاف  دیگر  منابع  این  حارض 

مهمرتین معضل این صنعت چالش اقتصاد 

یا  رسمایه  تامین  زمینه  در  ما  است.  برق 

این  از  باید  تکنولوژی مشکلی نداریم. ما 

ظرفیت صنعت برق استفاده کنیم و برای 

جوانان خود شغل و برای کشورمان رسمایه 

نحو  به  را  کشور  بتوانیم  تا  کنیم  ایجاد 

بهرتی اداره کنیم.

سواالت 
همه  ساخت  ظرفیت  مپنا  آیا   )1

موضوع  آیا  دارد؟  را  ایران  نیروگاه های 

برای  مکملی  می تواند  که  را   EPCF

مپنا  را  باشد  رسمایه گذاری  پروژه های 

می تواند انجام دهد؟

هزار   8 ساالنه  ساخت  توان  مپنا 

سایر  و  مپنا  رشکت  و  دارد  را  مگاوات 

بخش های کشور همچون سندیکا برای این 

حجم، ساخته شده اند. این صنعت بزرگ و 

پیچیده به طور کامل این آمادگی را دارد 

که نیاز کشور و منطقه را تامین کند. فکر 

می کنم حدود 5 هزار مگاوات برنامه برای 

احداث نیروگاه در خارج از کشور را داریم 

عراق  در  آن  مگاوات  هزار   3 حدود  که 

عراق  در  را  گازی  واحد   2 اخیرا  هست. 

سنکرون کرده ایم که اخبارش به مردم داده 

سوریه،  اندونزی،  پاکستان،  در  ما  نشد. 

عراق، عامن و بسیاری از کشورها بیش از 

آن اندازه که االن در داخل کشور مشغول 

تامین رسمایه و احداث هستیم، در خارج 

از کشور داریم کار می کنیم. تامین رسمایه 

 2.5 نیروگاه  یک  برای  عراق  کشور  در 

میلیارد دالری توسط مپنا انجام شده است. 

در داخل هم نزدیک 10 هزار مگاوات با 

رسمایه خودمان تا حاال نیروگاه ساخته ایم 

هزار   5 به  نزدیک  هم  االن  همین  و 

ترکیبی  بخار سیکل  اجرای بخش  مگاوات 

رسمایه  تامین  با  داریم  اجرا  دست  در  را 

برای مپنا. باز عالوه بر این پیشنهاد 5 هزار 

 F نیروگاه کالس و  تامین رسمایه  مگاوات 

داریم برای وزارت نیرو. ما در صنعت برق 

مطلقا نه مشکل رسمایه داریم و نه مشکل 

فناوری. مشکل اصلی اقتصاد برق و تضمین 

از  یکی  شاید  است.  رسمایه  بازپرداخت 

خارجی  رسمایه  پذیرش  برای  نگرانی ها 

خارجی  رسمایه گذاری  اینکه  و  است  این 

 payment guarantee دریافت  به  تاکید 

از این بابت است که می خواهند خود را 

در منطقه امن قرار دهند. در حال حارض 

انجام  که  رسمایه گذاری هایی  محل  از  ما 

رسمایه  بازپرداخت  نتوانستیم  می دهیم 

نیرو  وزارت  هم  مشکل  دهیم.  انجام  را 

نیست، مشکل  اقتصاد غلط برق و وزارت 

نیرو است. همه هم می دانند اشکال دارد و 

همه امیدوارند به تدریج این را حل بکنند. 

اما این حل تدریجی راه حل خیلی روشن و 

شفافی نیست. ضمن اینکه انبوه مطالبات 

تدریج  دوره  این  طول  در  برق  صنعت 

تامین  می خواهد  چطور  نیست  معلوم 

شود، در این فاصله چه اتفاقی می خواهد 

بیافتد. االن فروش اوراق مشارکت، اوراق 

صکوک و اوراق خزانه راه حل هایی است 

می اندازد.  عقب  به  را  مشکالت  فقط  که 

ولی این ها مشکالت را به طور اساسی حل 

منی کند.

در  یونیت  رشکت  قرارداد  چرا   )2

مقایسه با رشکت مپنا با وزارت نیرو جلوتر 

پیش میرود؟

قرارداد  آن  که  نیستم  مطلع  خیلی 

چقدر جلو رفته است. چون االن خود هامن 

هم  ما  با  مذاکره  حال  در  یونیت  رشکت 

هست که ببیند چگونه از محل ما تامین 

واقع  در  تجهیزات.  تامین  و  کند  رسمایه 

االن رشکت یونیت رسمایه زیادی ندارد که 

بخواهد در سطح جهانی تامین تجهیزات 

بکند. االن آمده است با ما مذاکره می کند 

ببیند کدام رشکت حارض هست وام بدهد؟ 

کدام رشکت حارض است برای او تجهیزات 

تامین بکند. کارهای ما جلو می رود، ما هر 

ماه  نیروگاه می سازیم. همین  داریم  سال 

گذشته ما یک واحد بخار سنکرون کردیم 

سال  دیگر.  واحد  یک  نیز  آن  از  قبل  ماه 

گذشته 2600 مگاوات نیروگاه سنکرون و 

حدود  چیزی  امسال  کرده ایم.  مدار  وارد 

1400-1500 مگاوات سنکرون می کنیم. ما 

داریم کارمان را انجام می دهیم.

مشکالت  به  نیرو  وزارت  مقامات 

صنعت برق و رشد بی رویه واقف هستند و 

البته می دانند که اقتصاد برق مشکل دارد. 

آن ها نگران این هستند که 6% رشد مرصف 

را چگونه تامین کنند. )همین امروز صبح 

در جلسه کمیته برق بوده ام( البته من در 

هیچ  که  کردم  پیشنهاد  هم  صبح  جلسه 

درمانی برای این بیامر وجود ندارد ااّل این 

که کاری کنیم که مرصف مدیریت شود. بر 

احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 

نوزده خرج بیست. االن برق را به قیمت 

100 تومان متام کنیم به قیمت 50 تومان 

بفروشیم. االن داریم برق بادی را به قیمت 

500 تومان از تولید کننده می خریم و به 

می فروشیم.  تومان   63 مثال  را  برق  مردم 

کجا  را  تومان   63 تا   500 بین  فاصله  این 

تامین می کند. این اشکال و از این جنس 

اشکاالت االن در حال حارض مطرح است. 

قیمت  است،  مطرح  سوخت  بحث  االن 

متام شده سوخت چقدر است؟ فرض کنیم 
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قیمت سوخت نیروگاه ها 70 تومان است، 

آیا واقعا قیمت سوخت 70 تومان است؟ 

در کجای دنیا مرتمکعب گاز را 70 تومان 

می فروشند؟ اصال چون ما گاز داریم قیمت 

این در اعامق زمین  ذاتی آن صفر است. 

از  بخواهد  اگر  گاز  این  است، خب  صفر 

اعامق زمین در بیاید تبدیل بشود به گاز 

هم  باز  بشود  نیروگاه  خوراک  که  شیرین 

قیمت آن صفر است؟ نیست دیگر. 

بحث  را  انرژی  تبدیل  هزینه  حاال 

نیروگاه سیکل  االن  هزینه ساخت  کنیم. 

هر  ازای  به  یورو   500 حداقل  ترکیبی 

یورو   500 خب  کم  کم  است.  کیلووات 

و  توزیع  تولید،  در  رسمایه گذاری  هزینه 

انتقال هم چیزی در همین حدود به آنها 

نسبت بدهیم، می شود نزدیک 1000یورو 

در هر KW تولید قدرت. خب این یعنی 

قیمت متام شده برق خانه های مردم حدود 

3 سنت است فقط تبدیل انرژی، توزیع و 

قیمت  سنت   3 قیمت.  حداقل  با  انتقال 

سوخت را هم در نظر بگیرید چقدر برای 

سوخت قیمت بگذاریم. حاال تلفات را هم 

اضافه کنید، بعد ببینید قیمت برق چقدر 

متام می شود. حاال نگاه کنید به تعرفه های 

برقشان  برق 70% مردم کشور قبض های 

در  است.  تومان  هزار   20-15 از  کمرت 

حالی که هزینه موبایل شام چقدر است. 

این مشکل موجب شده است که دخل و 

خرج وزارت نیرو با هم جور در نیاید. لذا 

کردند  رسمایه گذاری  که  رسمایه گذارانی 

بگیرند،  را  خودشان  برق  پول  منی توانند 

کنند  رسمایه  تامین  منی توانند  نتیجه  در 

بیاید  هست  حارض  خارجی  یک  چرا  اما 

می دهیم.   payment guarantee چون 

رشکت خارجی کاری ندارد که پول برق را 

مکلف  دولت  خیر.  یا  می گیرید  مردم  از 

رشکت  پول  درآمدی  محل  هر  از  است 

خارجی را بدهد. یعنی اگر فرض کنیم یک 

قراردادی  با  بیاید  بخواهد  رسمایه گذاری 

مشابه این بخواهد مشابه این کار کند باید 

برق  ساعت  وات  کیلو  میلیارد   40 ساالنه 

تولید کند و برق به ما بفروشد. کیلو واتی 

مثال 90 تومان می شود سالی 4000میلیارد 

تومان. کل در آمد برق کشور از اول سال 

تا حاال 8000 میلیارد تومان بوده است در 

مگاوات  هزار   75 برای  وضعیت  بهرتین 

مگاوات   5000 برای  فقط  حاال  نیروگاه. 

پول  تومان  میلیارد   4000 فقط  باید  ما 

شام  حاال  داریم؟؟  پولی  چنین  بدهیم. 

مگاوات   10000 بخواهیم  ما  کنید  فرض 

این  با  هم  را  برق  بسازیم  بادی  نیروگاه 

باشد   %30 ،  PF کنیم و قیمتها خریداری 

یعنی 3000 مگاوات فکر کنیم. یعنی 18 

میلیارد کیلووات ساعت در سال و 9 هزار 

از  بدهیم؟؟  که  داریم  پول  تومان  میلیارد 

کجا می خواهیم بدهیم؟؟ این ها مشکالت 

صنعت برق هست این ها را باید با مردم 

در میان بگذاریم با شام فرهیختگان، شام 

دانش پژوهان و دانشمندان که این جا در 

به  کنید  اطالع رسانی  باید  جلسه هستند 

مردم. باید به هر حال فکری برایش بکنیم یا 

مرصف را کم کنیم یا از یک محل دیگر این 

را جربان کنیم. قیمت متام شده برق برای 

بفروشیم  بعد  نیست.  تومان   100 کشور 

بفروشیم  تومان   90 اگر  حتی  تومان   50

پول کم میآوریم 99 تومان بفروشیم پول 

کم می آوریم ما باید تازه سود هم بکنیم. 

چرا این سوال را مطرح منی کنید "صنعتی 

که تا حاال بالغ بر 80 میلیارد دالر در آن 

سالی  کشور  به  باید  شده،  رسمایه گذاری 

10 میلیارد دالر سود بدهد برای چه باید 

خودش  کنیم؟؟"  تزریق  پول  دالر  هم  باز 

منی تواند؟  چرا  کند،  اداره  را  خودش  باید 

من،  نظر  به  دارد.  اشکال  کار  جای  یک 

البته این موضوع از طرف مسئوالن وزارت 

نیرو مکرر گفته شده است در همه ادوار، 

همه وزرای قبلی و وزیر فعلی مرتب این 

موضوع را گفته اند ولی در هر حال دغدغه 

خاموشی تابستان و نگرانی آن، می گویند 

حاال هر کسی حارض هست نیروگاه بسازد 

خیلی هم خوب من که قرار نیست پولش 

این  اگر  اما  می دهد  دیگر  یکی  بدهم  را 

کم  یک  باشد   payment guarantee

به  ما متعهد  خطرناک میشود چون همه 

پرداخت هستیم.

3( رشکتی مثل مپنا یک بازار انحصاری 

نتیجه  در  دارد،  اختیار  در  کشور  در  را 

قیمت های گرانرت ارائه می دهد. حتی بعضا 

مقایسه  خودرو  ایران  مثل  رشکت های  با 

می شود که قیمت ها را روز به روز گرانرت 

می کنند. اگر امکانش است در این خصوص 

توضیح بدهید.

انحصار در صنعت نیروگاهی یک چیز 

کامال طبیعی و درستی است. در متام دنیا 

فقط 5 تا رشکت هستند که این تجهیزات 

 E، F، توربین های کالس  را می سازند مثال 

H را در آمریکا فقط GE می سازد. 10 تا

GE  که در آمریکا نداریم یا در آملان فقط 

  SIEMENSتا  10 میسازد.   SIEMENS

نداریم. یا در فرانسه فرض بفرمایید فقط 

آلستوم بود که در نهایت ور شکست شد 

وGE  آن را خرید. اخباری شنیدم که این 

دیگر همچنان  بلیعدن رشکت های  فرآیند 

ما  می خواهید  شام  اگر  حاال  دارد.  ادامه 

در ایران 5 تا مپنا داشته باشیم خیلی خب 

که  هم  را  همین  ولی  بدهید.  را  پولش 

درست کردیم منی توانیم پول کارگرانش را 

هم بدهیم برای اینکه کار نداریم که چون 
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بازار داخلی را هم به دیگران می دهیم. لذا 

بحث انحصار در این صنعت با این بحث 

High Tech باید ذهن شام را شفاف کرده 

باشد. اما این که ما این جا داریم هم کاال 

می دهیم،  بد  کیفیت  هم  و  می دهیم  بد 

نیست  منصفانه  این  نیست.  درست  این 

رقابت می کنیم  دنیا  در  داریم  ما  که  چرا 

در  مثال  داریم.  رقابتی  شاخص-های  و 

انجام  که  مگاواتی   3000 پروژه  عراق 

داده ایم رقیب ماGE  بود و ما توانستیم 

اندونزی رقیب  برنده بشویم. در  آنجا  در 

ما، SIEMENS  بود که برنده شدیم یا در 

الجزایر در مناقصه برنده شدیم که خانم 

کلینتون آن را به هم زد و بعد بهGE  داده 

شد در خاطرات کلینتون آمده است "چون 

دیدم آنجا رشکت آمریکایی از یک رشکت 

برای  است  خورده  شکست  تحریم  تحت 

کشورم این کار را می کنم." 

که  می شود  مطرح  اضطراری  یک   )4

ظرفیت نیروگاهی را افزایش بدهیم و این 

افزایش هم باید با راندمان باال باشد. اول 

یک  یا  است  واقعی  اضطرار  این  این که 

تصوری است که آقایان وزارت نیرو دارند؟ 

نظر شام در مورد این چیست و این که اگر 

برطرف  راهکار  واقعا  است  اضطرار  فرض 

کردن این اضطرار، واگذاری نیروگاه است 

یا این که شام راهکار دیگری دارید؟

خیلی  راندمان  که  است  این  واقعیت 

راندمان  از  مهمرت  اما  است  مهمی  بحث 

دنیا  در  االن  همین  است.   Reliability

موتور  کوچکرت  راندمان  با  توربین هایی 

استفاده  کمرت  راندمان  با  مولدهای 

هامن ها  از  باید  این که  برای  می شوند. 

 100 ما  جایی  کنید  فرض  بشود.  استفاده 

مگاوات برق می خواهیم. لذا شام نیروگاه 

نیروگاه  خب  منی سازید،  مگاواتی   1000

100 مگاواتی راندمان آن از 1000 مگاواتی 

مگاوات   100 شام  اما  است،  پایین تر 

شام  بفرمایید  فرض  یا  می خواهید.  برق 

می خواهید برق را به صورت متمرکز تولید 

خوب  خیلی  بزرگ  توربین های  با  کنید 

است ولی شام فرض کنید یک کشوری مثل 

مگاوات   800 مجموعا  هستید  افغانستان 

مگاواتی   800 واحد  یک  و  دارد  نیروگاه 

بسازد خب هر وقت به هر دلیلی خاموش 

شود، همه کشور قطعی برق دارد. یا مثال 

فرض بفرمایید که در بحث راندمان چند 

 Mass Flow پارامرت یک  داریم  پارامرت  تا 

است.  شبکه  سایز  تابع  کامال  که  است 

مرصف  سوخت  کمرت  تاکسی  از  )اتوبوس 

می کند اما شام تاکسی الزم دارید( در یک 

هزار   4-3 شام  مگاواتی  هزار   30 شبکه 

یک  شام  اما  می سازید  نیروگاه  مگاوات 

نیروگاه 30 هزار مگاواتی منیسازید. خب 

در یک شبکه 30هزار  مگاوات  4-5 هزار 

 black out شبکه  برود،  برق  مگاواتی 

تراکم  نسبت  دیگر  بحث  یک  می شود. 

می- افزایش  را  تراکم  نسبت  شام  است. 

دهید سایز توربین ها بزرگ می شود، سایز 

را    TIT باید کنید  را می خواهید کوچک 

افزایش دهید. TIT را افزایش دهید قیمت 

خیلی  مصالح  و  می شود  گران  اولیه  مواد 

امنیت  و  می کنید  مرصف  قیمت تر  گران 

تامین به خطر می افتد. اصال شام سازنده 

این فناوری هستید. برق یک کاالیی نیست 

که این نداد از آن می خریم. اگر کشور ما 

در دوره تحریم، سازندگان نیروگاهی مثل 

کالهی  آقای  که  دیگر  رشکت های  و  مپنا 

کاری  اولین  نبودند،  آن ها هستند  مناینده 

خاموش  را  همین جا  چراغ  می کردند  که 

صنعت  صنعت،  این  بنابراین  می کردند. 

فوق العاده حساسی است. لذا باید در نظر 

چیزی  چه  با  را  چیزی  چه  ما  که  بگیریم 

حارض  حال  در  امروز  می کنیم.  مقایسه 

مپنا  که    Fکالس توربین های  راندمان 

می سازد آخرین راندمان دنیاست. راندمان 

می سازد،  مپنا  که   E کالس  توربین های 

را  کیفیت  کالس  کالس،  می گوییم  که  این 

کالس سایز،  یعنی  کالس  منی کند.  تضمین 

 F کالس  باال،  به  مگاوات   400 یعنی    H

یعنی 300 مگاوات تا 400 مگاوات، کالس

یعنی سایز 100-200 مگاوات. همین    E

توربین ها  هم  هرچه  توربین،  سایز  جور 

بزرگرت می شوند. در سیکل ترکیبی راندمان 

مواجه  مشکالت  آن  با  ولی  دارند  بهرتی 

هستیم. مشکالتی که منی شود شبکه کشور 

را همه با توربین های بزرگ طراحی کنیم. 

ما در حال حارض آخرین فناوری های دنیا 

را در کالس توربین ها داریم و فکر می کنیم 

نیاز  این  از  باالتر  های  سایز  به  ما  کشور 

ندارد. به این سایز شبکه نیاز ندارد. شبکه 

باید  ما  ما بشود مثال 200 هزار مگاوات، 

داشته   H کالس  مگاوات  هزار   20 مثال 

باشیم. یعنی برای شبکه ای که مقیاسش 30 

هزار مگاوات است، منحنی بار را در نظر 

بگیرید. در حدود 18 هزار مگاوات را ما 

همیشه می خواهیم. اما 54 هزار مگاوات 

می خواهیم.  ساعت   200 تا  فقط100  را 

بعد بقیه این بار چه می شود؟ االن کمرت از 

30% نیروگاه های ما در مدار هستند، بقیه 

خوابیده اند بعد بحث بعدی، بحث انتقال 

بتوانیم  باید بکشیم  انتقال  است. خطوط 

منتقل کنیم.

اقتصاد  رشایط  این  به  توجه  با   )5

کشورمان که یک راه حل بلندمدت است، 

شام  ذهن  به  مدتی  کوتاه  حل  راه  چه 

می رسد برای مجزا کردن این اقتصاد از نفت 

و گاز و همینطور مبارزه با خام فروشی؟
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گفتند  کالهی  دکرت  که  قسمت  این 

بحث  در  هست  مهمی  خیلی  بحث 

صادرات. من منی گویم که صادرات پوست 

نیست.  مهم  این ها  و  کشمش  و  پسته  و 

با  من  گرچه  است.  مهم  خیلی  این ها 

پوست موافق نیستم، ما باید کفش صادر 

مگاوات   3000 که  رشکتی  ولی  بکنیم. 

کشور،  در  را  است  کرده  صادر  نیروگاه 

صادرکننده منونه اعالم منیکنند، باز هامن 

پوست فروش سخرنان ویژه کنفرانس است 

و مدال گرفت.

نظامی  اصال  ما  صادرات  بحث  در 

برای پشتیبانی صادرات نداریم. چه کسی 

قرار است وام بدهد؟ برای اینکه ما صادر 

کنیم، االن ما 3000 مگاوات نیروگاه صادر 

کردهایم اما نتوانسته ایم 300میلیون یورو 

فروش  برای  تومان،  2000میلیارد  برای 

تجهیزات وام بگیریم. گفتیم 15% را به ما 

وام بدهید که ما بتوانیم مواد اولیه بخریم 

و صادرات کنیم. هنوز هیچ رشکت بیمه ای 

وجود ندارد که این صادرات را بیمه کند. 

اصال ساز و کاری برای بیمه وجود ندارد. 

عبور  گمرک  مرز  از  را  برق  این که  برای 

بدهیم هنوز سیستمی نداریم. برای این که 

کشور  از  توربین  یک  بتوانیم  سادگی  به 

و  دارد  وجود  مشکل  ده ها  بدهیم  عبور 

به نظر من واقعا صنعت برق ما امروز در 

آستانه اوج گیری است. در همه بخش ها، 

من فقط مپنا را منی گویم. مپنا هم بخشی 

از این خانواده است و مپنا اگر مپنا است 

در  که  است  پشتوانه ای  متام  خاطر  به 

ما،  امروز  اگر  دارد.  وجود  ایران  صنعت 

ژنراتور می سازیم، مس رسچشمه هم این 

جا رشیک است چون مس را تامین می کند. 

فوالد مبارکه هم رشیک هست چون فوالد 

آن را تامین می کند و ده ها رشکت دیگری 

را پشتیبانی می کنند  ما  که ریز و درشت 

تا ما بتوانیم در واقع چنین کاری را جلو 

بربیم. به نظرم چنانچه این بحث را نقطه 

ملی  سیاست های  برای  باید  ببینیم  قوت 

و توسعه صادرات که هدف جدی دولت 

است، روی این صنعت باید بیش از گذشته 

حساب باز کنیم.

بررسی  که  را  مپنا  تاریخچه   )6

متام  تجیمع  شدیم  متوجه  می کردیم 

یکپارچه  خرید  و  نیروگاهی  تقاضاهای 

یعنی  بگیرد.  شکل  مپنا  شد  باعث  دولت 

باعث شد که بروند برای آن تقاضای بزرگ 

االن  ببندد.  فناوری  انتقال  برای  قراردادی 

در واقع رشایط صنعت برق کشور در واقع 

عوض شده است. دیگر دولت نیست که 

بخواهد برود نیروگاه بخرد. بخش خصوصی 

است که در واقع به عنوان رسمایه گذارانی 

کشور  در  که  مختلف  رشکت های  که 

هستند می خواهند نیروگاه بخرند. در این 

این  شاید  مختلفی  دالیل  به  حاال  رشایط 

رشکت ها ترجیح بدهند که از رشکت های 

بحث  حاال  یا  بشود  انجام  خرید  خارجی 

تامین مالی یا پکیج بهرت ارائه بدهند یا هر 

بحث دیگری در این رشایط. بحث دیگری 

مطرح می شود که طبیعتا بازار نیروگاهی 

کشور دارد در واقع دست رشکت هایی مثل 

به یه نوعی در واقع خارج می شود.  مپنا 

در این رشایط جدید اگر وزارت نیرو بود 

نیرو  وزارت  از 

در  می پرسیدیم، 

واقع دولت باید 

سازوکاری  چه 

باید ببیند یا چه 

داده  پیشنهادی 

این  که  شود 

فناوری  انتقال 

توسعه  این  یا 

عین  در  بیافتد؟؟  اتفاق  هنوز  فناوری 

هم  و  داخلی  دغدغه رشکت های  که  این 

که  بشود  برآورده  رشکت های رسمایه گذار 

می گویند ما هم می-خواهیم حق انتخاب 

داشته باشیم بین رشکت های مختلف. این 

دو چگونه با هم قابل جمع اند؟

اگر  اوال  است.  درستی  حرف  ببینید 

همه  اگر  کنیم،  برابر  را  رقابت  و  رشایط 

مالحظات را در نظر بگیریم. ولی این رقابت 

مالیالت  ما که داخلیم  اگر  نیست  درست 

از  معاف  خارجی  رشکت  بعد  بدهیم، 

مالیات باشد. وقتی می خواهیم با آن رقابت 

کنیم ما هم خودمان مالیات می دهیم هم 

کارگرامنان. هم درآمد صنعت باید مالیاتش 

پرداخت شود، هم کارگران ما بابت کاری 

در  این  بدهند.  مالیات  باید  می کنند  که 

حالی است که کارکنان رشکت زیمنس که 

ایران مالیات منی دهند. زیمنس  به دولت 

فروشش  که  هم 

دولت  به  را 

مالیات  ایران 

وقتی  منی-دهد. 

بخواهد  که  هم 

این جا صادر  به 

از  معاف  کند 

است.  مالیات 

ممکن  حتی 

این  کند.  دریافت  صادراتی  جایزه  است 

بحث که فاینانس انجام بدهیم بله درست 

است، آن ها در حال حارض پشتوانه بزرگی 

پول های  حتی  ما  دارند،  مالی  تامین  در 

که  بگیریم  منی توانیم  هم  را  خودمان 

برای  کنیم  فاینانس  را  آن ها  بخواهیم 

یا  میلیارد  از ۶۰۰۰  بیش  ما  االن  سایرین. 

اگر  داریم،  طلب  تومان  میلیارد   ۷۰۰۰
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بسم الله الرحمن الرحیم
"ما در گذشته روی بعضی از بخش ها رسمایه گذاری کردهایم؛ از آ ن ها بهره برداری بشود و استفاده بشود. 

ما در زمینه ی نیروگاه سازی در کشور رسمایه گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه ی پرتوشیمی رسمایه گذاری خوبی 

احتیاج  ارزانی که ما می سازیم  نیروگاه  به  احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم  نیروگاه  به  امروز کشور  کردیم. 

دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این 

قسمت هایی که رسمایه گذاری شده است، برایش تالش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از 

آ ن ها استفاده بشود."                                                               مقام معظم رهربی )95/1/1(

با توجه به رویکرد چند ماه اخیر وزارت نیرو در واگذاری بازار تولید برق و همچنین 

تأمین تجهیزات نیروگاهی کشور توسط رشکت های خارجی، مرکز مطالعات راهربدی انرژی 

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، بنا به تاکیدات رهرب معظم انقالب مبنی 

بر مطالبه گری دانشجویان از مسئولین و بیان نظرات و انتقادات در فضایی کارشناسی، 

و  فرصت ها  نیروگاهی،  "توامنندی های صنعت  تخصصی  که هامیش  داشت  آن  توفیق 

چالش ها" را با حضور مدیرعامل رشکت مپنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق 

و کارشناسان اقتصادی و رسمایه گذاری خارجی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار 

مناید. با وجود اینکه آقای فالحتیان، معاون محرتم وزیر نیرو برای حضور در این هامیش 

اعالم آمادگی کرده بودند، متاسفانه با وجود پی گیری های انجام شده، مسئولین وزارت 

نیرو بر خالف وعده قبلی خود، حارض به رشکت در این هامیش کارشناسی نشدند و از 

پاسخگویی به سواالت اساتید دانشگاه و دانشجویان به ویژه درباره قرارداد وزارت نیرو 

با رشکت یونیت اینرتنشنال ترکیه برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه امتناع کردند. رفتاری 

که می تواند نشان دهنده تزلزل در تصمیم گیری مسئوالن وزارت نیرو و ناتوانی آنها در 

دفاع کارشناسی و منطقی از عملکرد خود باشد. بسیج دانشجویی الزم می داند در راستای 

عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ضمن بیان نکات اصلی مطرح شده در این 

هامیش، نکاتی را به مسئوالن ذی ربط یادآوری مناید. 

1- اعطای امتیاز تضمین پرداخت )payment guarantee( به رسمایه گذاران خارجی 

و محروم کردن رشکت های داخلی از این تضمین مهم و موثر به ویژه در پروژه های 

بیانیه بسیج دانشجویی پیرامون همایش "قرارداد یونیت"
۱۳۹۵/۸/۲۴

را  همین ها  بدهند،  هم  را  مطالبامتان 

این ها  سایرین.  برای  می کردیم  فاینانس 

باید حامیت  واقع  در  که  است  چیزهایی 

شود. مشرتی به نظر من منطقی تصمیم 

وقتی  که  فاینانس  همین  یکی  می گیرد. 

کند  فاینانس  بانکی کشور منی تواند  نظام 

و اگر فاینانس کند با نرخ باال فاینانس کند، 

ولی آن بیمه هرمس یا آن بانک خارجی با 

نرخ پایین مثال ۳ درصد فایناس کند. خب 

این طبعا برای آن ها یه جاذبه است. باید 

این ها را حل کرد. این ها مسائلی هستند 

که باید حل شود. به نظر من ما در رشایط 

داریم  هم  حاال  همین  نداریم.  قرار  بدی 

تامین مالی می کنیم. بقیه که فقط حرف 

زده اند، هنوز که کسی کاری نکرده است. 

که   - نباشد  رانت ها  این  اگه  اینکه  ضمن 

بعضیش توضیح داده شد - گامن منی کنم 

کسی بتواند با رشایط رقابتی با ما رقابت 

کند.

دیروز  مپنای  هامن  امروز،  مپنای 

نیست که مثال شام بگویید ما امروز هم 

کامکان وابسته به این هستیم که دیگران 

به ما فناوری بفروشند. خیر ما امروز اتفاقا 

دراز  دانشگاهیان  سمت  به  نیاز  دست 

سمت  از  باید  ما  فنی  نیازهای  و  کردیم 

به  رقبا  دیگر  بگیرد. چون  انجام  دانشگاه 

رقیبشان  ما  چون  منی دهند،  فناوری  ما 

فناوری  روشی  هامن  به  باید  ما  هستیم. 

تولید کنیم که آن ها تولید می کنند.
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زیربنایی و ملزم نکردن رشکت خارجی به انتقال فناوری به داخل کشور، اشتباهی راهربدی 

است که می تواند تبعات جربان ناپذیری برای صنعت برق کشور به همراه داشته باشد. 

2- بر خالف ادعای مسئوالن وزارت نیرو، مسئله اصلی صنعت برق، کمبود رسمایه 

در داخل کشور نیست، بلکه مشکل اصلی، عدم اعطای تضمین برای بازگشت رسمایه 

رسمایه گذاران داخلی است. بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به رشکت های 

داخلی موید این موضوع است. مشکلی که می تواند با اعطای تضمین پرداخت دولتی 

به رشکت های معترب داخلی )مشابه تضامین اعطایی به رشکت های خارجی(، به سادگی 

رفع شود و این تبعیض برطرف گردد.

3- بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، به موجب این قرارداد دولت متعهد می شود 

ساالنه چند صد میلیون دالر در اختیار این رشکت قرار دهد که تعهد ارزی آن معادل 

وجود  با  که  است  حالی  در  این  می باشد.  کشور  پسته  و  فرش  صادرات  از  حاصل  ارز 

پیشنهادهای متعدد رشکت های بین املللی و داخلی برای نیروگاه سازی در ایران، اعطای 

این ظرفیت عظیم نیروگاهی به این رشکت ترکیه ای بدون برگزاری مناقصه صورت گرفته 

است.

با کمبود  پرداخت مطالبات رشکت های داخلی  برای  نیرو  4-در رشایطی که وزارت 

و خدشه ناپذیری موجب  بین املللی محکم  مالی  تعهد  ایجاد چنین  است،  مواجه  منابع 

بحرانی تر شدن وضعیت نابسامان این وزارتخانه می-شود. در رشایطی که وزارت نیرو 

برای ایجاد و توسعه رشکت های نیروگاه ساز داخلی بالغ بر 80 میلیارد دالر رسمایه گذاری 

کرده است، چرا از این ظرفیت داخلی استفاده منی شود؟ آیا به راستی صنعت برق کشور 

پرداخت هزینه های گزاف،  با  که  دارد  قرار  ناتوانی و عقب ماندگی  در چنین موقعیت 

دست به دامان رشکت های دست چندم خارجی شود؟

و  برق  اقتصاد صنعت  مدیریت  در  مختلف  کشورهای  تجربه  از  است  5- رضوری 

استفاده از فضای رقابتی برای واگذاری پروژههای نیروگاهی استفاده گردد و برای واگذاری 

این پروژهها  مناقصه عادالنه و شفاف بین رشکتهای معترب داخلی و خارجی برگزار شود.  

تولید  توان  تنها  نه  به شامر می رود که  پیشتاز کشور  از صنایع  صنعت برق کشور 

90% تجهیزات مورد نیاز کشور را داراست، بلکه بیش از 80 % از صادرات خدمات فنی 

و مهندسی با ارزش افزوده باال را به خود اختصاص داده است. در حالی که این صنعت 

بیش از گذشته نیازمند حامیت هوشمندانه مسئولین دولتی است، متاسفانه شاهد حرکت 

رو به عقب مسئولین ذیربط و انعقاد قراردادهایی ضعیف و ناکارآمد از جنس قرارداد با 

رشکت یونیت اینرتنشنال هستیم. 

بازرسی کل کشور نسبت به  از جمله سازمان  این رشایط چرا نهادهای نظارتی  در 

و  کرسنت ها  منتظر  باید  نهادها  این  تعلل  با  آیا  کرده اند؟  سکوت  قراردادها  نوع  این 

ترک سل های دیگری باشیم؟ چرا قرارداد با رشکت یونیت اینرتنشنال را که بدون رضورت، 

میلیاردها دالر رسمایه ارزی از کشور خارج می کند، متوقف منی کنید؟

بی شک این قرارداد ایراداتی نظیر نادیده گرفنت توان داخلی، عدم انتقال فناوری و 

ارزبری فراوان از کشور دارد که به صورت آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت 

اقتصاد  برابر چنین نقض آشکار اصول  اقتصاد مقاومتی در  دارد. سکوت معنادار ستاد 

آیا  ترتیب  بدین  است.  اشکال  و  بسی سوال  داخلی جای  تولید  از  و حامیت  مقاومتی 

عنوان "ستاد اقتصاد وارداتی" برای آن زیبنده تر نیست؟ آیا این عملکرد متناقض مسئولین، 

ضایع کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهربی نیست؟ آیا این قراردادها 

نتیجه ای جز بیکاری 150هزار نفر نیروی فعال در این صنعت را دارد؟

متاسفانه سال هاست قانون حامیت و تشویق رسمایه گذاری خارجی، بزرگرتین ظلم به 

توان داخلی بوده است. حال که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، حامیت از توان 

داخلی به عنوان بازوی محرک اقتصاد کشور عنوان شده است، چرا منایندگان مجلس برای 

اصالح این قانون اقدامی منی کنند؟

علی رغم عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حامیت از توان داخلی، اما همچنان امید 

داریم تا روند این قرارداد زیان بار هر چه زودتر متوقف گردد. بسیج دانشجویی دانشکده 

های فنی دانشگاه تهران، مجددا از مسئوالن ذی-ربط می خواهد که ضمن لغو فوری این 

نوع واگذاری، با برگزاری یک مناقصه عادالنه و شفاف با حضور رشکت-های معترب داخلی 

و خارجی، حفظ مصالح کشور را در عملکرد خود در نظر بگیرند. 

والعاقبة للمتقین

بسیج دانشجویی پردیس 

دانشکده های فنی دانشگاه تهران
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ریاست محرتم سازمان بازرسی کل کشور

جناب آقای رساج
سالم علیکم

هامنطور که مستحرض هستید امسال، توسط مقام معظم رهربی سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 

عمل« نام گذاری شده است. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده 

شده است، حامیت جدی از تولید ملی می باشد.

و  قراردادها  اقتصادی،  اخبار  رصد  جریان  در  تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده  دانشجویی  بسیج 

تفاهم نامه های منعقد شده با رشکت های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این 

قراردادها و تفاهم نامه ها در حالی امضا شده که در آن حوزه ها، توان داخلی موجود می باشد. یکی از 

این قراردادها، قرارداد خرید 500 واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای 

وظایف خود، آن را ملغی اعالم کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به 

هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام می باشند، به اطالع جنابعالی می رساند.

الف- قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت  نیروگاه

علی رغم توان و تجربه ی داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محرتم نیرو، قراردادی برای 

ساخت هفت نیروگاه گاز طبیعی با رشکت »یونیت اینرتنشنال« ترکیه به ارزش چهار میلیارد و دویست 

میلیون دالر منعقد کرده که به دنبال آن، 10% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک ها 

قرار می گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از رشکت های توامنند و 

متخصصان داخلی سلب می شود. این در حالی است که مقام معظم رهربی در بیانات ابتدای سال خود 

در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و 

بهره برداری از بخش هایی که قبال رسمایه گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: »امروز 

کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. 

ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این 

قسمت هایی که رسمایه گذاری شده است، برایش تالش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء 

بشود و از آن ها استفاده بشود.« 

امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین کننده این قرارداد را شفاف نکرده 

نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به 
سازمان بازرسی کل کشور

۱۳۹۵/۴/۱۵

است و این موضوع احتامل اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این رشکت ترک را تقویت می کند. مجوز 

صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این رشکت صادر شده است. همچنین 

تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و ... تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این رشکت 

از دیگر امتیازهایی است که احتامل اعطای آن به این رشکت ترک وجود دارد.

همچنین وزارت نیرو اعالم کرده است که توافق شده رشکت ترک از حداکرث توان داخلی استفاده 

کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است. خاطر نشان می گردد وزارت 

نیرو در حالی ادعا می کند که رسمایه های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداخنت 

پول برق به رسمایه گذاران داخلی باعث شده است آن ها توان و متایلی به رسمایه گذاری در رشایط فعلی 

نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعالم کرده است در صورتی که آن ها نیز رشایطی مشابه رشایط 

رسمایه گذاران خارجی باشند، قادر به تأمین منابع مورد نیاز هستند. 

الزم به ذکر است که آقای فالحتیان )معاون محرتم وزیر نیرو( از نهایی شدن این قرارداد طی هفته 

جاری خرب داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند 

و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین رشایطی الزم است سازمان بازرسی 

با ورود به موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد 

و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند.

ب- قرارداد پروژه های عمرانی

چندین قرارداد بین املللی در این حوزه درحال ارزیابی جهت انعقاد می باشد، درصورتی که توان 

داخلی در حوزه ی فنی و مهندسی، جهت انجام این پروژه ها موجود است. اما رشکت های داخلی 

به دلیل وجود مشکالت در تامین اعتبار این پروژه ها دربرابر رشکت های خارجی در موضع ضعف 

قرار دارند. واگذاری این پروژه ها به رشکت های خارجی به منزله ی تضعیف  نیروهای داخلی است. 

وزارت محرتم راه و شهرسازی بارها در پروژه های عمرانی در پرداخت اقساط خود بدقولی کرده و هم 

اکنون مبلغ قابل مالحظه ای به پیامنکاران داخلی بدهکار است. دولت محرتم تنها در صورت پرداخت 

بدهی های معوق خود به پیامنکاران داخلی، قدرت رسمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم را 

به آنان باز می گرداند.

همچنین دولت محرتم برای بدست آوردن اعتامد رسمایه گذاران خارجی به آنان، ضامنت نامه های 

ارزی بانک مرکزی واگذار می کند تا در صورت عدم پرداخت اقساط توسط دولت، در روز موعد به 

بانك مركزي مراجعه كنند. درحالی که اين اوراق دراختيار رشكت های داخلی قرار منی گريد و این به 

معنای کم توجهی دولت محرتم نسبت به رشکت های داخلی می باشد.

    از جمله ی قرارداد هایی که نیازمند بررسی می باشد:
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1- قطعه ی سوم آزادراه تهران- شامل حد فاصل پل زنگوله - سه راهی دشت نظري - رشكت دوو كره 

جنويب با رسمايه گذاري يك ميليارد و سیصد ميليون دالر

2- راه آهن اهواز-اصفهان – رشکت دایلیم کره جنوبی با رسمایه گذاری چهار میلیارد دالر

3- سد مخزنی کارون 2 – رشکت ک واتر کره جنوبی با رسمایه گذاری یک میلیارد و پانصد میلیون دالر

4- ساختامن بیامرستان جدید علوم پزشکی شیراز – رشکت هیوندایی کره جنوبی

5- خطوط ریلی تهران –همدان و قم –اراک –رشکت فروی دلو استاتو ایتالیا با رسمایه گذاری به ارزش 

سه میلیون و پانصد هزار یورو

انتظار دانشجویان انقالبی از سازمان بازرسی این است که موارد فوق را در اولویت بررسی قرار 

داده و در صورت مشاهده تخطی از قوانین و مصوبات، عالوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی 

برخورد جدی صورت دهد تا شیوع ولنگاری مدیریتی در فضای اقتصادی کشور پایان پذیرد. در دو 

مالی  منابع  تامین  به رشکت های خارجی،  پروژه ها  برای واگذاری  دلیل  اشاره شده مهمرتین  مورد 

پروژه ها عنوان می شود؛ زیرا در این گونه پروژه ها، توامنندی رشکت های داخلی به حدی است که 

نیازمندی فناورانه در آن دیده منی شود و تنها نقد وارد بر توان داخلی، محدودیت آن ها در تجهیز 

منابع مالی است. این در حالی است که اخیرا بازار رسمایه کشور چند ابزار راهربدی را برای تجهیز 

منابع مالی از طریق بورس توسعه داده است. بر پایه این ابزارها که شامل صندوق های رسمایه گذاری 

پروژه و اوراق صکوک به ویژه اوراق استصناع است، منابع خرد و نیمه خرد مردمی می تواند در اختیار 

رشکت های توامنند داخلی قرار گیرد. فروش 5 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت نفتی در روزهای 

پایانی سال 1394 که به گفته مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمرت از یک ساعت انجام 

شد، نشان دهنده کارایی باالی این نوع ابزارهای تأمین مالی و متایل مردم به مشارکت در این زمینه 

است. در صورت عملیاتی شدن این راهربد، رشکت های داخلی با ارائه تضامین مربوطه قادر خواهند 

بود نسبت به اجرای پروژه های ملی و زیربنایی اقدام منایند و آحاد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی 

نقش ایفا منایند.

         

والعاقبه للمتقین     

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران     

محمدرضا قلی زاده     

ریاست محرتم جمهوری اسالمی ایران 

جناب آقای دکرت روحانی 
سالم علیکم

هامنطور که مستحرض هستید مقام معظم رهربی امسال را  سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 

نام گذاری منودند. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، 

حامیت جدی از تولید ملی و رسمایه ایرانی می باشد. ایشان در دیدار اخیر با اعضای محرتم هیئت 

دولت )در تاریخ 95/6/3( درمورد پیگیری واگذاری پروژه ها به رشکت های خارجی تاکید داشتند:

ـ که حاال این را جناب آقای رئیس  »من شنیدم حتّی در برخی از موارد و برخی از بخش های دولتیـ 

ـ که برخی از این به قول آقایان پروژه ها را از خارجی ها  جمهور اگر ان شاءالله دنبال بکنند خوب استـ 

قبول می کنند و امکانات هم به آن ها می دهند، ]اّما[ به این رشکت دانش بنیان داخلی که می تواند این 

کار را انجام بدهد، منی دهند! یعنی این گزارش هایی است که به ما رسیده که ان شاءالله خالف واقع 

باشد، اّما گزارش هایی است که هست؛ این ها را باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال کرد و مهم است.«

علی رغم رهنمودهای رهربی در این خصوص و تاکید مکرر ریاست جمهوری بر اجرای دقیق آن، در 

حالی که رشکت های متعدد نیروگاه ساز در داخل کشور موجود است، وزارت محرتم نیرو طی قراردادی 

با رشکت یونیت اینرتنشنال ترکیه فرصت ساخت، مالکیت و بهره برداری 5000 مگاوات نیروگاه را همراه 

با اعطای امتیازهای ویژه در اختیار این رشکت رسمایه گذار خارجی قرار داده است. 

طی این قرارداد که بر احداث نیروگاه ها به صورت BOO توافق شده است، وزارت نیرو تضمین 

می کند که به مدت شش سال، برق تولیدی نیروگاه را خریداری مناید. در نهایت نیز متاسفانه مالکیت 

صد در صدی این نیروگاه به رشکت ترکیه ای تعلق می گیرد .

مرکز  گزارش  طبق  که  می رسد  نظر  به  عجیب تر  زمانی  بزرگ  نیروگاهی  ظرفیت  این  واگذاری 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی مشخص می شود این رشکت در طول فعالیت 40 ساله خود تاکنون، 

تنها  و  است  داشته  ایران مشارکت  در  آن هم فقط  نیروگاه حرارتی،  تأسیس 3230 مگاوات  در  تنها 

مالکیت صد درصدی 177 مگاوات نیروگاه در ترکیه و بخش هایی از اروپای رشقی را بر عهده دارد. با 

نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به 
رئیس جمهور
۱۳۹۵/۶/۱۴



4445

توجه به این که مهم ترین امتیازی که در اختیار این رشکت قرار گرفته است ضامنت دولتی ایران برای 

پرداخت هزینه برق می باشد، نکاتی در این راستا خدمت حرضتعالی یادآوری می شود:

- در حالی وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع، توانایی پرداخت کامل هزینه برق رشکت های 

تولیدکننده داخلی را ندارد که طلب این رشکت ها از وزارت نیرو به 12 هزار میلیارد تومان 

توان  نیروگاه ها،  تجهیز  و  ساخت  برای  متایل  علی رغم  رشکت ها  این  لذا  است.۱  رسیده 

رسمایه گذاری جدید در این حوزه را ندارند. اما سوال اینجاست که چرا این رشکت خارجی 

حارض است این حجم از رسمایه گذاری کم سابقه را برای تولید 5000 مگاوات برق در ایران 

جهت  که  است  شده  روشن   نیرو  محرتم  وزارت  شفاف سازی  با  خوشبختانه  دهد؟  انجام 

 sovereign payment( پرداخت هزینه برق به این رشکت، ضامنت پرداخت وزارت اقتصاد

از  داخلی  متعدد  درخواست رشکت های  رغم  علی  که  اعطا می شود. ضامنتی   )guarantee

جمله رشکت های دانش بنیان این حوزه در اختیار آن ها قرار منی گیرد. الزم به ذکر است که 

به کمک این ضامنت صادر شده از سوی وزارت اقتصاد، رشکت یونیت قادر است منابع مالی 

مورد نیاز برای این پروژه را با دریافت وام از بانک های بین املللی تامین کند. 

نیرو  این ضامنت نامه به رشکت ترک موجب می شود در دوره 6 ساله که وزارت  اعطای   -

موظف به خرید تضمینی برق تولیدی است، پرداخت هزینه برق رشکت یونیت به صورت 

کامل در اولویت پرداخت های این وزارتخانه قرار گیرد. با توجه به کمبود منابع وزارت نیرو و 

بدهی سنگین آن به رشکت های داخلی، منابع در دسرتس این وزارتخانه برای پرداخت هزینه 

برق رشکت های تولیدکننده ایرانی در آینده ای نه چندان دور کاهش می یابد و این موضوع 

باعث تضعیف بیش از پیش این رشکت ها خواهد شد.

مالی  از مقررات  تنظیم بخشی  قانون  به  "الحاق موادی  قانون  ماده 6  این تضمین طبق   -

دولت"۲ به این رشکت خارجی اعطا می شود و این در حالی است که ماده قانونی مذکور بر 

در نظر گرفنت اولویت برای رسمایه گذار ایرانی در اعطای این تضمین تأکید دارد. در چنین 

رشایطی این سوال مطرح می شود که چرا وزارت اقتصاد با نادیده گرفنت رشکت های توامنند 

وزیر  است  شایسته  است؟  به رسمایه گذار خارجی منوده  تضمینی  چنین  ارائه  قصد  داخلی 

محرتم اقتصاد به عنوان یکی ارکان اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی، در اولویت دهی به رشکت 

خارجی برای اعطای این تضمین تجدید نظر منوده و برای رشکت های داخلی واجد رشایط، 

اولویت ارائه تضمین را در نظر بگیرند. الزم به تأکید است با توجه به غیرقانونی بودن اعطای 

این تضمین به رشکت خارجی در عین وجود رشکت های داخلی، سازمان بازرسی کل کشور 

می تواند از اعطای این تضمین جلوگیری کند. 

با  آملان    IFIC Holding بین رشکت  موفق همکاری رسمایه گذاری مشرتک  پیشینه  به  توجه  با 

آمادگی رشکت های  اعالم  چنین  و هم   81 سال  در  اصفهان  نیروگاه جنوب  احداث  برای  مپنا  رشکت 

خوش سابقه داخلی چون مپنا و سندیکای تولیدکنندگان برق، برای دریافت این پروژه با وجود همین 

چنین  اعطای  در  اقتصاد  وزارت  و  وزیران  هیئت  عالی،  جناب  است  شایسته  تضمین ها،  و  امتیازات 

تضمینی به یک رشکت نه چندان معترب خارجی تجدید نظر کنید و حداقل رشایط الزم را برای برگزاری 

یک مناقصه عادالنه و شفاف برای واگذاری این پروژه مهیا فرمایید.

امید است با توجه به بیانات اخیر رهرب انقالب، جناب عالی پیگیری الزم را برای این موضوع در 

دستورکار قرار دهید و از اعطای امتیازات ویژه به رشکت های خارجی در عین وجود رشکت های توامنند 

داخلی جلوگیری منایید.

والعاقبة للمتقین    

مسوول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران   

محمدرضا قلی زاده    

رونوشت به:

- وزیر محرتم اقتصاد و دارایی، جناب آقای دکرت طیب نیا

- وزیر محرتم نیرو، جناب آقای مهندس چیت چیان

- رئیس محرتم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای قاضی رساج

- رئیس محرتم سازمان رسمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، جناب آقای خزاعی

 ۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، شهریور ماه 1395

قانون تشویق و حامیت رسمایه گذاری خارجی مصوب  اجرای  در  مالی دولت:  از مقررات  تنظیم بخشی  قانون  به  الحاق موادی  قانون  ماده شش   -۲

1380/12/19 به منظور جلب رسمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پاالیشگاه تأمین و 

انتقال آب، فاضالب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت رسمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود 

عالوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حامیت رسمایه گذاری خارجی نسبت به تضمني پرداخت تعهدات قراردادی رشكت های دولتی 

ايرانی طرف قرارداد )كه نهايتاً كاال و خدمات آن ها الزاماً می بايست توسط دولت خريداری شود( اقدام منايد.
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جناب آقای قاضی رساج

ریاست محرتم سازمان بازرسی کل کشور

با سالم و احرتام

یونیت  ترکیه ای  رشکت  با  نیرو  وزارت  قرارداد  بحث  از  که  است  سال  یک  حدود 

امتیازهای  اعطای  با  که  قراردادی  می گذرد،  کشور  در  نیروگاه  برای ساخت  اینرتنشنال 

ویژه به رشکت نه چندان مطرح ترکیه ای و نادیده گرفنت توان داخلی همراه بوده است. 

از هامن ابتدا فعاالن و نخبگان صنعت برق و دلسوزان کشور، نسبت به این موضوع 

ابهام در مفاد  این قرارداد شده بودند.  واکنش نشان داده و خواستار تجدید نظر در 

قرارداد، اعطای انحصاری تضمین پرداخت دولت ایران به این رشکت ترکیه ای، عدم الزام 

این رشکت به استفاده از توان داخل، حجم بسیار باالی قرارداد، سوابق ضعیف رشکت 

مذکور در تکمیل پروژه های نیروگاهی و پیامدهای منفی این قرارداد بر صنعت برق 

کشور از مهمرتین دالیل این نگرانی ها بوده است. در این بین، انتظار می رفت سازمان 

پر  این قرارداد  پایان داده و موضعی قاطع درباره  بازرسی کل کشور به سکوت خود 

ابهام اتخاذ کند.

پس از کش و قوس های فراوان و باال گرفنت انتقادها نسبت به این قرارداد، رسانجام 

کرد،  منترش  سازمان  این  که  گزارشی  طبق  بودیم.  بازرسی  سازمان  موضع گیری  شاهد 

وزارت نیرو می بایست ظرفیت قرارداد نیروگاهی با رشکت یونیت اینرتنشنال را از پنج 

هزار مگاوات به هزار مگاوات کاهش دهد. با اینکه این اقدام سازمان بازرسی اقدامی 

میزان  از  حد،  همین  در  که  بود  امیدواری  جای  اما  می شود،  ارزیابی  کارانه  محافظه 

خرسان میلیارد دالری و نابودی صنعت نیروگاهی کشور کاسته شود.

که سازمان  نشان می دهد  روزها  این  در  نیرو  وزارت  نظر مسئولین  اظهار  بررسی 

بازرسی از موضع حداقلی خود نیز عقب نشینی کرده و مقرر شده است در مرحله اول 

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به سازمان 
بازرسی کل کشور
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

ظرفیت قرارداد 2000 مگاوات باشد و در مراحل بعدی احتامل افزایش ظرفیت قرارداد 

 70 کرده اند  اعالم  نیرو  وزارت  مسئولین  که  است  این  برانگیز  تأمل  نکته  دارد.  وجود 

درصد منابع پروژه توسط بانک های اروپایی و 30 درصد دیگر از منابع داخلی تأمین 

می شود، خرید تجهیزات مورد نیاز نیز توسط رشکت های داخلی صورت می گیرد و از 

نظر تضامین رشکت ترکیه ای تاکنون 6 میلیون یورو ضامنتنامه ارائه کرده است که معادل 

0.5 درصد کل پروژه 2000 مگاواتی است. در این رشایط که منابع مالی مورد نیاز از 

بانک های اروپایی و داخلی تأمین می شود و رشکت ترکیه ای منابعی از خود منی آورد، 

خرید تجهیزات نیز توسط رشکت های داخلی صورت می گیرد و رشکت ترکیه ای تاکنون 

تضامین الزم را ارائه نکرده است چه رضورتی به حضور رشکت ترکیه ای به عنوان مالک 

نیروگاه است؟ آیا این امر چیزی به جز خرسان و تباهی برای صنعت برق کشور چیز 

دیگری به همراه دارد؟ به فرض رضورت حضور رشکت ترکیه ای آیا تنها راه حضور این 

رشکت اعطای متام مالکیت این ظرفیت بزرگ نیروگاهی به آن است؟ 

جناب آقای رساج، مگر این هامن قراردادی نیست که بنا به گزارش مراکز پژوهشی 

کشور همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با اعطای امتیازهای متعدد به 

ویژگی  مشابه چه  یا رشکت های  و  یونیت  است؟ رشکت  رسمایه گذاری خارجی همراه 

منحرص به فردی دارد که مستحق این فرصت فوق العاده است؟  

به  اقتصاد  بازرسی مصوبه شورای  گزارش سازمان  با وجود  آقای رساج، چرا  جناب 

شامره 93619 برای اعطای ظرفیت 5 هزار مگاواتی به رشکت ترکیه ای همچنان به قوت 

خود باقیست و اصالح نشده است؟ 

مرور  قراردادی ،  مدل  این  در  نیرو  وزارت  عملکرد  به  فراوان  ایراد  از  نظر  رصف 

عملکرد این سازمان درباره این قرارداد و همچنین قراردادهای نفتی در طول چند ماه 

گذشته این احتامل را تقویت می کند که تصمیامت آن سازمان، کامال وابسته به فشارها 

از سوی مسئولین دولتی است که خدای نکرده در صورت واقعیت به هیچ وجه در شأن 

یک نهاد نظارتی در جمهوری اسالمی نیست .  

پرونده این قرارداد همچنان باز است و نیازمند توجه و تصمیم مسئولین این نهاد 

است که تعیین میکند رسمایه و توان کشور فدای فشار و عملکرد نسنجیده یک گروه 

محدود شود یا اینکه جلوی خسارتی بزرگ به کشور گرفته و این اتفاقات ختم به خیر 
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شود. 

ریاست محرتم سازمان بازرسی کل کشور با توجه به اصل 174-ام قانون اساسی و 

تأکید رهرب معظم انقالب بر پیگیری این نوع قراردادها در شهریورماه سال جاری )تاریخ 

سخرنانی بیاید( از شام انتظار می رود که تجدید نظر در این قرارداد را با جدیت بیشرت 

و به دور از مصلحت سنجی های احتاملی دنبال کنید و نتیجه را به ملت رشیف ایران و 

نخبگان و فعاالن صنعت برق کشور اعالم منایید.

   

والعاقبه اللمتقین

جناب آقای دکرت روحانی، ریاست محرتم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احرتام

هامنطور که مستحرضید، چند سالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی، اولویت 

اول اقتصاد کشور است و در این مدت نیز دولت محرتم طرح های گوناگونی برای تحقق 

این اهداف طرح و بعضی را نیز اجرایی کرده است. با وجود این، در برخی حوزه ها مانند 

صنعت برق و قراردادهای نیروگاهی نقاط ضعفی دیده میشود که الزم است برطرف شوند 

تا تحقق شعار سال بیش از پیش محقق شود. بدین منظور توضیحاتی در ادامه خدمتتان 

ارائه می گردد. 

به  را  خود  توجه  کشور  برق  کمبود  مسئله  حل  برای  نیرو  وزارت  محرتم  مسئولین 

نبود  این موضوع را  جلب مشارکت رشکت های خارجی معطوف کردهاند و دلیل اصلی 

منابع مالی و نقدینگی در کشور و ضعف رشکت های داخلی در حوزه مالی برای ساخت 

نیروگاه های جدید ذکر می کنند. این در حالی است که نقدینگی کشور به بیش از هزار و 

صد هزار میلیارد تومان رسیده و میتوان با هدایت این نقدینگی به سمت صنعت نیروگاهی 

با استفاده از ابزار های بازار رسمایه مانند صندوق پروژه و اوراق استصناع این مشکل را 

حل کرد اما متأسفانه تالشی برای این موضوع صورت نگرفته است.

بررسی ها نشان می دهد وزارت نیرو برای ترغیب و جلب مشارکت رشکت های خارجی 

در قراردادهای نیروگاهی، امتیازها و امکانات ویژه ای را برای آن ها در نظر گرفته است 

از مهم ترین  یکی  بین رشکت های داخلی و خارجی شده است.  تبعیض  بروز  که موجب 

به  تنها  که  است   )payment guarantee( پرداختی  تضمین  نابرابری ها  و  تبعیض ها  این 

به موجب  آن محروم هستند.  از  داخلی  اعطا می شود و رشکت های  رشکت های خارجی 

این تضمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران 

تعهدات مالی وزارت نیرو را تضمین می کند به عبارت دیگر در صورتی که وزارت نیرو نتواند 

تعهدات خود را نسبت به رشکت خارجی انجام دهد دولت موظف است خود مطالبات 

رشکت خارجی را پرداخت کند. پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در رستارس دنیاست 
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و به واسطه آن می توان از مؤسسات مالی و اعتباری دنیا وام ارزی با سود پایین دریافت 

برخوردارند،  نیرو  وزارت  تضمین  از  تنها  داخلی  که رشکت های  است  حالی  در  این  کرد. 

وزارتخانه ای که به دلیل مشکالت اقتصادی خود، قادر به پرداخت متام پول برق رشکت های 

داخلی نیست به نحوی که این رشکت ها نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو 

طلب دارند. ارصار مسئولین وزارت نیرو بر جذب رسمایه گذار خارجی در صنعت نیروگاهی 

و تأکید آن ها بر کمبود منابع رشکت های داخلی در حالی است که تالش های این وزارتخانه 

برای پرداخت بدهی های  چند هزار میلیاردی رشکت های داخلی ناکافی بوده است و این 

رشکت ها با مشکالت متعددی در حوزه تأمین مالی روبه رو شده اند. 

در حالی که اعطای انحصاری تضمین پرداخت به رشکت های خارجی بر اساس قوانین 

تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون   6 ماده  جمله  از  خارجی  به رسمایه گذاری  مربوط 

بخشی از مقررات مالی دولت انجام می شود، از دولت محرتم انتظار می رفت تا با اقدام 

و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی این قوانین ظاملانه علیه تولید ملی را اصالح کند و حتی 

اگر  امتیاز ویژه ای به رشکت های داخلی تعلق منی گیرد، رصفا با برابر کردن رشایط برای  

رشکت های داخلی و خارجی این بی عدالتی را رفع مناید. حداقل اقدام دولت می تواند این 

باشد که پروژههای نیروگاهی در رشایط برابر با برگزاری مناقصه عادالنه وشفاف با حضور 

رشکت های داخلی و خارجی واگذار شوند. هر چند این موضوع در صحبت های مسئولین 

وزارت نیرو بیان شده است اما در عمل تاکنون مناقصه ای در رشایط برابر با رشکت های 

خارجی برگزار نشده است.   

یکی از مهم ترین قراردادهای خارجی وزارت نیرو، قرارداد با رشکت نه چندان معترب 

یونیت اینرتنشنال ترکیه است که جامعه دانشگاهی کشور تاکنون انتقادهای خود را نسبت 

به آن بیان کرده و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور درباره آن اظهار نظر کرده اند. در 

رشایطی که بسیاری از نخبگان دانشگاهی کشور خواستار لغو یا اصالح جدی این قرارداد 

بودند، سازمان بازرسی کل کشور خواستار کاهش ظرفیت قرارداد نیروگاهی به کمرت از هزار 

مگاوات شد، موضوعی که هر چند همه انتظارات درباره این قرارداد را برآورده منی کرد اما 

قدمی روبه جلو محسوب می شد. با این وجود اخیرا مسئولین وزارت نیرو طی اقدامی بی 

سابقه اعالم کرده اند که در مرحله اول توافق با رشکت یونیت اینرتنشنال، قرارداد ظرفیت 

2000 مگاواتی را با آن رشکت امضا می کنند و احتامل افزایش آن تا 5000 مگاوات وجود 

دارد. در این رشایط الزم است به این سؤال پاسخ داده شود که چرا بدنه وزارت نیرو پس 

از اعالم نظر نخبگان صنعت برق و نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور همچنان بر تصمیم 

نادرست خود ارصار دارد و حتی پس از اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور این قرارداد 

بزرگ را اصالح منی کند؟

جناب آقای رییس جمهور، ما به عنوان بخشی از جامعه مهندسی و صنعتی کشور از 

شام تقاضا داریم اجازه ندهید بی تدبیری برخی مسئولین در بدنه دولت، برای رشکت ها و 

مهندسان و نخبگان کشور هزینه بیافریند. 

اصالحات  در  نیرو  وزارت  مسئولین  کم کاری های  ندهید  اجازه  جمهور،  رییس  آقای 

قوانین رسمایه گذاری خارجی و اعطای تضمین پرداخت به رسمایه گذاران داخلی، بیش از 

این رکود را بر صنعت برق و نیروگاهی حاکم کند که هر گونه کوتاهی در این امر، وضعیت 

صنعت نیروگاهی را بحرانی تر خواهد کرد.

جناب آقای رئیس جمهور ما از این طریق اعالم آمادگی خود را برای کمک به دولت 

محرتم و مجلس شورای اسالمی در اصالح قوانین مرتبط با رسمایه گذاری خارجی و در نظر 

گرفنت منافع ملی در آن ها اعالم می داریم. در همین راستا پیشنهاد می شود وزارت محرتم 

نیرو نسبت به انعقاد قراردادهای ضد تولید ملی با رشکت های خارجی تجدید نظر کند و 

اولویت اصلی خود را بر اصالح اقتصاد صنعت برق کشور و قوانین ظاملانه قرار دهد. جناب 

آقای روحانی، اظهارات مسئوالن وزارت نیرو، فضایی به شدت مبهم را در مورد وضعیت 

قرارداد رشکت یونیت اینرتنشنال ایجاد کرده است. قطعا این حق مسلم مردم ایران است 

که مسئوالن کشور، با شفافیت و صداقت از مسائل کشور با آنها سخن بگویند تا اطمینان 

مقابل چنین  در  بر خود الزم می دانیم  ما  گردد.  پیش  از  بیش  به مسئوالن  نسبت  مردم 

قراردادهایی که رشکت ها و نخبگان صنعت ایرانی و تولید و اشتغال دانش بنیان کشور را 

فدای غفلت های برخی از مسئولین می کند سکوت نکنیم و از شام به عنوان مناینده ملت 

ایران درخواست داریم به منظور محافظت از منافع ملی، پیگیری های الزم را برای اصالح 

این گونه قراردادها انجام دهید. 

با آرزوی توفیق و رسبلندی برای دولت و ملت رسفراز ایران   

    جمعی از دانشجویان دانشگاه ها



سرمایه گذاری  بخش ها  از  بعضی  روی  گذشته  در  ما 
ما  بشود.  استفاده  و  بشود  بهره برداری  آنها  از  کرده ایم؛ 
در کشور سرمایه گذاری خوبی  نیروگاه سازی  زمینه ی  در 
کردیم؛ در زمینه ی پتروشیمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. 
امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به 
نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم 
از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای 
این قسمتهایی که سرمایه گذاری شده است، برایش  ما نیروگاه درست کنند. 
استفاده  آنها  از  و  احیاء بشود  و زحمت کشیده شده است،  تالش شده است 

بشود.
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