سرمایه گذاری وزارت برق
 هزینه خرید برق از ایستگاه های برق سرمایه گذاری شده و کشورهای همسایه در طول سال  2019بالغ بر 3.337میلیارد دالر بوده و این مبلغ شامل سوخت مصرفی برای راه اندازی ایستگاه های برق سرمایه گذاری هم
میشود.
 وزارت برق  13قرارداد خرید انرژی با سرمایه گذاران منعقد کرد  ،از جمله  7قرارداد منعقد شده به روش Take or Payبرای یک دوره  15تا  25ساله  ،که باعث شد مبالغ هنگفتی بدون دریافت یا تولید انرژی
الکتریکی پرداخت شود  .این روش ( )Take or Payوزارت برق را موظف به پرداخت هزینه تولید به میزان
 ٪90ظرفیت طراحی شده و نه تولید شده می کند حتی اگر شرکت به دلیل فشار کم گاز عرضه شده و تحمل
نکردن شبکه ملی یا نابودی یکی از خطوط قادر به تولید در نتیجه شرایط اظطراری یا توقف تولید وانتقال انرژی
نباشد .به عنوان مثال  :به نیروگاه گازی بسمایه (شرکت هولدینگ  ، )MASکه  50میلیون دالر برای انرژی
تحویل نشده پرداخت می شود و یا به نیروگاه الرمیله (شرکت شمارا)  16میلیون دالر (ظرف  7ماه) .
 در اکثر قراردادها شرط شده است که اقدامات شرکت های سرمایه گذار باید مبنای محاسبه ظرفیت تولیدباشد  ،بنابراین شرکت ها امکان دستکاری معیارها را دارند .
 قرارداد شرکت کار  ،تأمین وتجهیز ایستگاه استان نینواوزارت برق صورتحساب حمل و نقل سوخت از پاالیشگاه ها به ایستگاه ها را که توسط شرکت کار تأمین می شد
 ،متحمل می شود و هزینه انرژی این شرکت باالترین در نظر گرفته شده است  ،زیرا بین  193تا  264دالر برای
هر مگاوات ساعت متغیر بوده  ،در حالی که هرمگاوات ساعت بقیه ایستگاه ها با قیمتی بین  32تا  47دالر
خریداری می شود و برخالف تصمیم هیئت دولت صادر شده در تاریخ  ، 2019/4/22وزارت برق متعهد به
مذاکره مجدد با این شرکت برای کاهش قیمت انرژی نبود و قیمت سوخت به  6برابر قیمت خرید انرژی رسید
و مقدار سوخت مورد نیاز برای بهره برداری نیز مشخص نشد که به شرکت اجازه دهد مقادیر را تعیین کند.
 -شرکت ایرانی توانیر (خط ایرانی)

وزارت برق از سال  2006چندین قرارداد با این شرکت منعقد کرده است و قیمت خرید انرژی بسته به قیمت
ماهانه نفت در سبد اوپک است ،به طوری که قیمت در صورت کاهش قیمت نفت کمتر از  55دالر و در صورت
افزایش قیمت از  100دالر بیشتر نباشد .هزینه انرژی وارداتی از شرکت برای دوره  2017تا  2019به 1/441
دالر میلیارد دالر رسیده است.
 بررسی تولید انرژی در سال  2018نشان می دهد درصورتی که وزارتخانه مبلغی را برای خرید تجهیزات ونگهداری ایستگاه های ملی با ارزش  4.435میلیارد دالر تأمین و آن را برای تغییر چرخه ساده به چرخه ترکیبی
منتقل می کرد  ،در این صورت انرژی بیشتری نسبت به انرژی وارداتی خریداری شده از ایستگاه های سرمایه
گذاری ومقدار 5806مگاوات عالوه بر کاهش مصرف سوخت مورد استفاده در ایستگاه ها و حفظ محیط زیست
حاصل می شد .قابل ذکر است که این مقدار فقط یک بار هزینه می شود  ،در حالی که در حال حاضر ساالنه
مبلغ  3.337میلیارد دالر هزینه می شود وموجب سود آوری بیشترایستگاه های سرمایه گذاری کشورهای
همسایه شده است.
 طرح تبدیل ایستگاه ها شط العرب  ،رمیله و العماره برای کار در چرخه ترکیبی با هزینه  1.325میلیارد دالردر طول  15سال نادیده گرفته شده است درحالیکه قرار دادی برای مدت  15سال با ارزش سرمایه گذاری
 9.826میلیارد دالر با سرمایه گذاران خارجی منعقد شد 7 .برابر بیشتر از خرید داخلی .
 ایستگاه های حرارتی داخلی از بی توجهی و عدم تعمیر و نگهداری رنج می برند  ،زیرا برخی از آنها از سال 2002بازسازی نشده اند  ،مانند ایستگاه حرارتی الناصریه  ،که بنا به نظر وزارتخانه  200میلیون دالر نیاز به
بازسازی دارد .هزینه تولید یک مگاوات ساعت در این ایستگاه  15دالر است  ،در حالی که هزینه فعلی برق در
این استان متغیر واز پایانه های سرمایه گذاری از  32تا  264دالر خریداری میشود.
 وزارت برق هزینه سوخت مصرف شده توسط شرکت ها و قبض های انرژی الکتریکی مورد استفاده شرکتهای تولیدی خود را تأمین می کند.
 کاهش سعی وتالش داخلی جهت تولید انرژی طی سه سال گذشته موجب افزایش خرید از سرمایه گذارانخارجی شده است.

