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مردم را مشارکت بدهید. کارهایی که نیاز نیست دولت انجام دهد 
به مردم بسپارید.

امام خمینی)ره(

و  دولتی کشور  کرد، دستگاه های  توانمند  باید  را  بخش خصوصی 
سایر دستگاه ها که می توانند کمک کنند تا مردم وارد میدان اقتصاد 

شوند.
مقام معظم رهبری
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نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی 
منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، 
تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، 
کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق 
ضوابط اسالمی تشکیل می شود.

از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که  بخش خصوصی شامل آن قسمت 
مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین 
اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت 

قانونی جمهوری اسالمی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
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انرژی کشور  بسیار مهم در مباحث  از موضوعات  الکتریکی  انرژی  تولید و عرضه 
می باشد.

بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر تقاضای انرژی بر عرضه آن پیشتاز 
است و این وضعیت در استان کرمان بدلیل احداث و توسعه صنایع زیربنایی - رشد 
بخش کشاورزی - افزایش مصرف در بخش های تجاری و خانگی بدلیل شرایط 
نیاز  پایان سال 1400  تا  آب و هوایی و سایر موارد دیگر دوچندان است بطوریکه 
استان بدالیل مذکور به بیش از 3000 مگاوات می رسد و این مقدار انرژی مورد تقاضا 

بایستی تامین گردد.
از آنجاکه نگاه و اهداف دولت جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه 
نیروگاهی می باشد به موازات این سیاست اطالع رسانی در زمینه معرفی منابع انرژی 
و نحوه دست یافتن به آنها و آگاه سازی بخش خصوصی که مخاطب اصلی این 
کتاب برای سرمایه گذاری در تولید انرژی است از وظایف مهم شرکت برق منطقه ای 

کرمان می باشد.
با این امید که با مشارکت بخش خصوصی در احداث و بهره برداری از منابع تولید 

انرژی گام های بلندتری جهت رشد و شکوفایی صنعت برق کشور برداشته شود.
ان شاا...

دفتر روابط عمومی

ÓÓاولÓسخن
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ÓÓمطالبÓفهرست

ÓÓ5   |  سخن اول

ÓÓ7   |  تاریخچه صنعت برق استان کرمان

ÓÓ11   |  چکیده

ÓÓ13   |  نیروگاه های خصوصی

ÓÓ53   |   اولویت های ساختگاه های احداث نیروگاه

ÓÓ85   |  مولدهای مقیاس کوچک

ÓÓ93   |  انرژی های تجدید پذیر

ÓÓ103   |  اطالعات پست های فوق توزیع استان کرمان
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بنیــاد صنعــت بــرق اســتان کرمــان بــه فروردیــن مــاه ســال 1311 هجــری شمســی بــر می گــردد 
کــه بــه همــت مرحــوم ابوالقاســم هرنــدی یــک دســتگاه مولــد 75 کیلوواتــی کــه برق مســتقیم 
ــدازی  ــان شــریعتی نصــب و راه ان ــازار عزیــز واقــع در خیاب ــر از ب ــی کــرد، پایین ت ــد م D.C تولی
گردیــد. ایــن دســتگاه تنهــا 5 ســاعت اولیــه شــب روشــنایی تعــداد محــدودی مشــترک در شــهر 
کرمــان را تامیــن مــی کــرد. در ســال 1317 دو واحــد 145 کیلوواتــی و در ســال 1320 دو واحــد 

90 کیلوواتــی بــه جمــع مولدهــای مســتقیم اضافــه گردیــد.

ــت و 50  ــا 231 / 400 ول ــی ب ــاوب 100 کیلووات ــان متن ــد جری ــتگاه مول ــن دس ــال 1321 اولی س
ســیکل در ثانیــه بــرای فشــار ضعیــف و 11 کیلوولــت بــرای توزیــع فشــار متوســط در مــدار آمــد. 
در ســال 1332 دو واحــد 328 کیلوواتــی دیگــر اضافــه و سیســتم مولدهــای جریــان مســتقیم از 
ــت در زمینــه آب  ــرای فعالی ــرق کرمــان ب ــد. در ســال 1335 شــرکت آب و ب مــدار خــارج گردیدن
ــد  ــه نتیجــه آن خری ــد ک ــتان تشــکیل ش ــتان و بلوچس ــان و سیس ــتان های کرم ــرق در اس و ب
ــی 1000  ــد دیزل ــووات و یــک مول ــت 2000 کیل ــه ظرفی ــی هــر یــک ب ــد دیزل و نصــب ســه مول

ــود. ــرای شــهر کرمــان ب ــی ب کیلووات

ــرق  ــرکت ب ــرانجام ش ــته س ــای وابس ــرکت ه ــکیل ش ــرق و تش ــاد وزارت اب و ب ــس از ایج پ
ــان،  ــتان های کرم ــی اس ــه عملیات ــا منطق ــال 1344 ب ــران در س ــرق ای ــوب ش ــه ای جن منطق
سیســتان و بلوچســتان، بنــادر و جزایــر خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا وســعت 5/26 درصــد 
ــده 7539  ــب ش ــمی نص ــت اس ــال ظرفی ــن س ــان ای ــه در پای ــد ک ــکیل ش ــور تش ــاک کش خ
کیلــووات، تعــداد مشــترکین 18390 مشــترک و طــول خطــوط فشــار ضعیــف احــداث شــده 216 

ــوده اســت.  ــر ب کیلومت

در ســال 1346 تعــداد محــدودی مولــد دیزلــی بــا قــدرت اســمی 11414 کیلــووات و 43 دســتگاه 
ترانســفورماتور و 299/9 کیلومتــر شــبکه فشــار قــوی و 402/5 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف بــا 

ÓÓکرمانÓاستانÓبرقÓصنعتÓتاریخچه
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حداکثــر بــار 7930 کیلــووات انــرژی بــرق 22567 مشــترک را تامیــن می نمــود. بــا انتــزاع اســتان 
هرمــزگان در ســال 1351 شــرکت بــرق منطقــه ای جنوبشــرق بــه اســتانهای کرمــان و سیســتان 
ــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی  ــا پی ــان ب و بلوچســتان محــدود شــد. در ســال 1357 همزم
تاسیســات احــداث شــده عبــارت بودنــد از: 1347 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، 1445 کیلومتــر 
شــبکه فشــار متوســط، 1011 دســتگاه ترانســفورماتور توزیــع کــه نیــاز بــرق 107695 مشــترک و 

173 روســتا را بــا پیــک بــار 59 مــگاوات تامیــن مــی کردنــد.

ســرانجام در ســال 1360 بــا ایجــاد دو شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان و سیســتان و بلوچســتان 
پرونــده شــرکت بــرق منطقــه ای جنــوب شــرق ایــران بســته شــد و شــرکت هــای جدیــد یادشــده 
ــرق  ــرکت ب ــت  ش ــب فعالی ــن ترتی ــد و بدی ــده گرفتن ــه عه ــن مناطــق ب ــرق را در ای ــت ب مدیری

منطقــه ای کرمــان منحصــر بــه اســتان کرمــان گردیــد.

تاسیســات احــداث شــده در ابتــدای برنامــه اول جمهــوری اســالمی ایــران پاســخگوی نیــاز بــرق 
345375 مشــترک و 1769 روســتا بــا پیــک بــار 363 مــگاوات بــود.

ــرق اســتان  بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر بــه مــردم در ســال 1371 شــرکت توزیــع نیــروی ب
تاســیس گردیــد و بــا توجــه بــه پهنــاور بــودن اســتان و پراکندگــی جمعیــت و رشــد و توســعه 
ــال 1380  ــر س ــریعتر در اواخ ــر و س ــات مطلوبت ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــاورزی و ب ــت و کش صنع
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمــان بــه دو شــرکت توزیــع نیــروی  بــرق شــمال اســتان 
ــد،  ــاف، شــهداد، زرن ــان، گلب ــنجان، ماه ــان، رفس ــای:  )کرم ــا و بخــش ه شــامل شهرســتان ه
ــان  ــوب اســتان کرم ــرق جن ــروی ب ــع نی ــن( و شــرکت توزی ــرود، باغی ــن، چت شــهربابک، رارو، رای
شــامل شهرســتان هــا و بخــش هــای ) جیرفــت، بــم، ریــگان، فهــرج، ســیرجان، بافــت، کهنــوج، 
ــا  ــرکت ه ــن ش ــد و ای ــیم گردی ــاد( تقس ــوب، عنبرآب ــار جن ــان، رودب ــج، منوج ــه گن ــیر، قلع بردس
ــرق  ــرق در مهرمــاه 1386 از ب ــون اســتقالل شــرکت هــای توزیــع ب ــز ســرانجام براســاس قان نی

منطقــه ای منفــک شــدند.

ــا تاسیســات  ــرق منطقــه ای کرمــان در حــال حاضــر ) بهمــن مــاه 1397( ب ــا ایــن اوصــاف ب ب
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احــداث نمــوده انتقــال و فــوق توزیــع بــرق مــورد نیــاز بیــش از یــک میلیــون و صــد مشــترک 
را در سرتاســر اســتان بــا پیــک بــار 2371 مــگاوات تامیــن مــی کنــد.

در بخش تولید هم اکنون نیروگاه های ذیل در حال فعالیت هستند:

• نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با ظرفیت 2000 مگاوات

• نیروگاه شوباد کهنوج با ظرفیت 500 مگاوات

• نیروگاه گوهران سیرجان با ظرفیت 500 مگاوات

• نیروگاه سمنگان سیرجان با ظرفیت 500 مگاوات

• نیروگاه زرند با ظرفیت 60 مگاوات
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• نیروگاه کهنوج با ظرفیت 75 مگاوات

• نیروگاه مس سرچشمه با ظرفیت 154 مگاوات

• نیروگاه سد جیرفت با ظرفیت 40 مگاوات

ــرژی ســبز  ــع ان ــرژی آرکا، صنای ــر جاســک، ســوالر ان ــر )توســعه فراگی • نیروگاه هــای تجدیدپذی
کویــر کیــش و آونــد( جمعــا بــا ظرفیــت 31.2 مــگاوات

ــت 14  ــا ظرفی ــا ب ــانیرو( جمع ــتر و رس ــو، نیروگس ــک )صیناک ــاس کوچ ــای مقی • نیروگاه ه
ــگاوات م

ــعه  ــال توس ــور در ح ــتان کش ــن اس ــوان پهناورتری ــان بعن ــتان  کرم ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی و  ــان صنعت ــدار جهــت متقاضی ــرق مطمئــن و پای ــن ب ــذا تامی ــی و کشــاورزی اســت ل صنعت
غیــره در اســتان جــزء اهــداف آرمانــی شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان اســت کــه بــرای تحقــق 
ــه  ــوت ب ــروگاه دع ــه احــداث نی ــه ســرمایه گــذاران جهــت همــکاری در زمین ــن هــدف از هم ای

ــی آورد. ــل م عم
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ÓÓچکیده

ــی تریــن نشــانه هــای توســعه یافتگــی در  ــوان زیرســاخت و یکــی از اصل ــه عن ــرق ب امــروزه ب
ــی در  ــعی فراوان ــعه، س ــود توس ــور بهب ــه منظ ــن رو ب ــردد. از ای ــی گ ــداد م ــه قلم ــک منطق ی
ــی  ــه مناطــق مختلــف کشــور در حــال انجــام اســت. از طرف ــرق رســانی گســترده ب راســتای ب
یکــی از بزرگتریــن معضــالت پیــش رو در ایــن راه، هزینــه ســنگین تولیــد بــرق مــی باشــد کــه 
ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. بدیــن منظــور و جهــت حــل ایــن مشــکل، راهــکار  دولــت را ب

ــده اســت. ــت ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی پیشــنهاد گردی اســتفاده از ظرفی

ــروگاه،  ــداث نی ــت اح ــذاری جه ــرمایه گ ــای س ــن روش ه ــر کاربردتری ــن و پ ــی از مهمتری یک
ــروگاه توســط  ــرداری از نی ــت و بهــره ب ــای احــداث، مالکی ــه معن ــی باشــد کــه ب روش BOO م
ســرمایه گــذار مــی باشــد. ایــن روش اغلــب مناســب ســرمایه گذارانــی اســت کــه قصــد احــداث 
ــوع  ــروگاه را از ن ــًا بایســتی نی ــگاوات را داشــته و متعاقب ــش از 500 م ــوان بی ــا ت ــی ب نیروگاه های

ــد. ــی احــداث نماین ســیکل ترکیب

بــه منظــور اتخــاد مناســب تریــن تصمیــم از ســوی ســرمایه گــذاران، بایســتی در ابتــدا نــکات 
ــا: ــی در رابطــه ب مقدمات

مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوزات احداث نیروگاه  -1
ــداث  ــرای اح ــوزات الزم ب ــذ مج ــت اخ ــی جه ــل مقدمات ــودن مراح ــی نم ــی ط چگونگ  -2

ــروگاه نی
انواع نیروگاه ها و تجهیزات مربوطه  -3

ــذاران  ــرمایه گ ــش روی س ــود در پی ــوارد موج ــن م ــی از مهمتری ــن یک ــردد. همچنی ــن گ تبیی
ــر  ــر تاثی جهــت احــداث نیــروگاه، انتخــاب مناســب ســاختگاه نیــروگاه مــی باشــد کــه عــالوه ب
ــه  ــل شــده ب ــه تحمی ــر هزین ــروگاه، ب ــا عــدم دریافــت مجــوز احــداث نی ــر امــکان دریافــت ی ب
ســرمایه گــذار جهــت احــداث نیــروگاه )از جنبــه میــزان نیــاز بــه احــداث تاسیســات زیرســاخت( 
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نیــز تاثیرگــذار خواهــد بــود. موضوعــات فــوق در ابتــدای ایــن کتــاب مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت.

ضمنــًا یکــی از بزرگتریــن معضــالت پیــش روی ســرمایه گــذاران نیــروگاه هــای BOO، میــزان 
ســرمایه مــورد نیــاز چنیــن نیــروگاه هایــی مــی باشــد کــه گاهــی اوقــات ایشــان را بــه میــزان 
قابــل توجهــی تحــت فشــار قــرار مــی دهــد. از طرفــی وجــود و گنجایــش شــبکه بــرق رســانی 
نیــز از معضــالت پیــش روی دولــت جهــت احــداث چنیــن نیــروگاه هایــی مــی باشــد. لــذا جهت 
حــل ایــن دو مشــکل، راهــکار دیگــری نیــز بــه منظــور مشــارکت ســرمایه گــذاران خصوصــی در 
تولیــد بــرق ارائــه گردیــده اســت کــه ایــن روش، احــداث مولدهــای مقیــاس کوچــک مــی باشــد.

ــد  ــادی و ... وجــود دارن ــل گازی، خورشــیدی، ب ــی از قبی ــه صــورت هــای مختلف ایــن مولدهــا ب
کــه بســته بــه ماهیــت هــر نــوع، نیــاز بــه زیرســاخت هــای متفاوتــی دارنــد. همچنیــن دولــت 
ــن  ــد کــه اولی ــت نمای ــی حمای ــن ســرمایه گذاران ــا حــد امــکان، از چنی ــوده اســت ت تــالش نم
ــاال  ــرخ ب ــا ن ــاس کوچــک ب ــرق تولیــدی مولدهــای مقی ــی ب قــدم در ایــن راســتا، خریــد تضمین
ــام  ــوزات و انج ــیاری از مج ــای بس ــد اداری، اعط ــهیل فرآین ــت تس ــن جه ــد. همچنی ــی باش م
اقدامــات مربوطــه در شــرکت هــای بــرق منطقــه ای انجــام مــی پذیــرد کــه ایــن امــر موجبــات 
تســریع احــداث چنیــن مولدهایــی را بدنبــال خواهــد داشــت. مــوارد فــوق بــه انضمــام ظرفیــت 
پســت های موجــود جهــت احــداث مولدهــای مقیــاس کوچــک، از مــواردی مــی باشــند کــه در 

ــه آنــان پرداختــه شــده اســت. ــی ایــن کتــاب ب فصــول انتهای
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تاریخچه

پیــش از آنکــه گاز طبیعــی جهــت تولیــد انــرژی بــکار بــرده شــود، ســایر کاربردهــای آن بــرای 
بســیاری از ســاکنین زمیــن حتــی در دوران باســتان شــناخته شــده بــود. امــا نخســتین اســتفاده 
ــد و  ــنگ تولی ــال س ــه گاز از زغ ــتان رخ داد ک ــال 1785 در انگلس ــی در س ــاری از گاز طبیع تج
ــد در  ــرار گرفت.ســه دهــه بع ــان هــا مــورد اســتفاده ق جهــت مصــارف روشــنایی منــازل و خیاب
ســال 1816، ســاکنین بالیمــور مریلنــد نیــز همــان کار را انجــام دادنــد و تبدیــل بــه اولیــن شــهر 

ــی شــدند. ــع گازی بهره منــد م ــا مناب ــر ب ــاالت متحــده شــدند کــه از روشــنایی معاب ای

ــدن در  ــرم در لن ــن آب گ ــزی و تامی ــرارت مرک ــن ح ــرای تامی ــی ب ــال 1904 از گاز طبیع در س
ــاس وســیع اســتفاده گردیــد. عمــاًل ایــن آغــاز فرآینــد بــکار گیــری گاز جهــت اســتفاده در  مقی

ــود. ــی ب ــه منظــور مصــارف صنعت ــد بخــار ب دیــگ بخــار و تولی

بــرق تولیــد شــده بــا اســتفاده از توربیــن هــای گاز طبیعــی بــرای اولین بــار در ســال 1940/1939 
در نیروگاهــی واقــع در ســوئیس بــرای اســتفاده عمومــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. مجمــوع 
خروجــی توربیــن 4 مــگاوات بــود. پیــش از آن در ســال 1937، یــک شــرکت از یــک توربیــن گاز 
بــرای تولیــد هــوا و بــرق جهــت اســتفاده شــخصی در کارخانــه شــیمیایی در فیالدلفیــا اســتفاده 
کــرده بــود. در ســال 1945، یــک توربیــن گاز دوگانــه بــه رکــورد جهانــی 10 مــگاوات رســید و در 
ســال 1948 رکــورد تولیــد بــرق بــا اســتفاده از گاز طبیعــی بــه 40 مــگاوات در بزرگتریــن شــرکت 
ــوژی هــای  ــرای تکنول ــود کــه ســوئیس یــک مــکان شــلوغ ب گاز در ســوئیس رســید. واضــح ب

گاز طبیعــی در دهــه 1940 بــود.

در ســال 1960، آمریــکای شــمالی اعــالم کــرد کــه نیروگاهــی در پــورت مــان بریتیــش کلمبیــا، 
ظرفیتــی در حــدود 100 مــگاوات دارد کــه بزرگتریــن نیــروگاه گاز جهــان در آن زمــان بــود. یــک 
ســال بعــد در ســال 1961 اولیــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در کورنوبــورگ اتریــش فعالیــت خــود 

را بــا ظرفیــت 75 مــگاوات آغــاز نمــود.
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در واقــع ایــده ســیکل ترکیبــی بــرای بهبــود بــازده ســیکل ســاده برایتــون، از طریــق اســتفاده از 
حــرارت گازهــای خروجــی توربیــن گازی، پیشــنهاد گردیــد کــه در آن گرمــا بازیافــت مــی شــد. 
ــن گازی هــدر می رفــت را از 70  ــی توربی ــرژی ای کــه از خروج ــی توانســت ان ــا م بازیافــت گرم
بــه 60 درصــد انــرژی داده شــده، برســاند. در ایــن روش از انــرژی حرارتــی بســیار بــاالی گازهــای 
ــد.  ــی گردی ــتفاده م ــار اس ــروگاه بخ ــاز نی ــورد نی ــار م ــد بخ ــرای تولی ــن گازی ب ــی توربی خروج
اولیــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در ســال 1950 ســاخته شــد و از آن بــه بعــد تعــداد نیروگاه هــای 

ســیکل ترکیبــی بــه خصــوص در دهــه 1970 بــه ســرعت افزایــش یافــت.

ــادی و  ــاد اقتص ــه ابع ــی در هم ــش حساس ــی، نق ــی زیربنای ــوان صنعت ــه عن ــرق ب ــت ب صنع
اجتماعــی کشــور دارد. انــرژی بــرق امــروزه بــه عنــوان عاملــی کلیــدی در توســعه صنعتــی، رونق 
ــرمایه برترین و  ــت س ــن صنع ــال ای ــن ح ــود. در عی ــی شــناخته می ش ــاه اجتماع اقتصــادی و رف

ــت.  ــور اس ــت کش ــن صنع انرژی برتری

مصــرف بــرق در کشــور بــه طــور متوســط بــا نــرخ رشــد ســاالنه 8درصــد افزایــش می یابــد. لــذا 
بــرای پاســخگوئی بــه رشــد تقاضــا الزم اســت هــر ســال حــدود 5000 مــگاوات نیــروگاه جدیــد 

احــداث شــود کــه هزینــه ای در حــدود 3 میلیــارد یــورو در بــر خواهــد داشــت. 
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BOO سرمایه گذاری به روش

ــی از  ــی و مهندس ــب مشــارکت ســرمایه گذاران در پروژه هــای فن ــروزه یکــی از روش هــای جل ام
ــارت  ــه عب ــا ب ــی، روش BOO (Build, Own, Operate) ی ــه احــداث طرح هــای نیروگاه جمل

ــد.  ــرداری می باش ــت و بهره ب ــاخت، مالکی ــر س دیگ

ــروژه تــا خریــد تمامــی اقــالم مــورد  در ایــن روش ســرمایه گذار تمامــی فعالیت هــا از طراحــی پ
 EPC ــاز، نصــب و اجــرا، پیش راه انــدازی و راه انــدازی را از طریــق انتخــاب پیمانــکار بــه روش نی
ــروگاه از آن  ــه عنــوان مالــک نی (Engineering, Procurement, Construction) انجــام و ب

ــرارداد  ــاد ق ــق انعق ــدگان از طری ــه مصرف کنن ــود را ب ــدی خ ــرژی تولی ــوده و ان ــرداری نم بهره ب
خواهــد فروخــت. 

ــاری  ــچ اجب ــوده و هی ــروژه ب ــرداري از پ ــاخت و بهره ب ــئول س ــرمایه گذار مس ــرارداد، س ــن ق در ای
در مــورد تحویــل پــروژه ســاخته شــده بــه دولــت و یــا بخــش دولتــي نــدارد. در واقــع مالکیــت 
ــان  ــورد زم ــی در م ــه محدودیت ــوده و هیچگون ــرمایه گذار ب ــار س ــی در اختی ــن پروژه هائ چنی
ــان، پــس از  ــه دولــت میزب ــروژه ب ــرارداد فاقــد تعهــد انتقــال پ ــروژه نداشــته و ق ــرداري از پ بهره ب
ــاز موجــود مي باشــد. بطــور متــداول، ســرمایه گذاری بــه روش BOO جهــت ســاخت  پایــان امتی
نیروگاه هــای بــا ظرفیــت بــاال بــوده کــه اغلــب اوقــات و بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی اســتان 
ــروگاه ســیکل  ــواع نیروگاه هــا، نی ــان ان ــر از می ــه راندمــان باالت ــن دســتیابی ب کرمــان و همچنی

ــد.  ــداث می باش ــت اح ــی در اولوی ترکیب

بــا توجــه بــه شــرایط فعلــي در ایــران عمدتــًا نیروگاه هــاي گازي بــا قابلیــت تبدیــل بــه ســیکل 
ــي آنهــا گاز طبیعــي و ســوخت جایگزیــن آنهــا  ــي مــورد نظــر هســتند کــه ســوخت اصل ترکیب
گازوئیــل مي باشــد. همچنیــن نیــروگاه بایــد بــه گونــه اي طراحــي شــود کــه امــکان اســتفاده از 

ســوخت جایگزیــن را حداقــل بــه مــدت یــک مــاه در طــول ســال داشــته باشــد.
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فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های BOO به قرار زیر می باشد: 

شناسايي يا تعريف پروژه

ــي  ــي، فن ــي شــامل بررســي هاي اقتصــادي، مال در ایــن مرحلــه مکاتبــات امکان ســنجي مقدمات
و بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادي و سیاســي انجــام شــده و الزامــات و منافــع حاصلــه از اجــراي 

ــه روش BOO احصــاء مي گــردد. طــرح ب

مذاكره و توافقنامه و يا مناقصه

الــف: در ایــن مرحلــه چنانچــه بتــوان، بطــور مســتقیم پــروژه را بــه ســرمایه گذار واجــد شــرایط 
واگــذار نمــوده و پــس از انجــام مذاکــرات، تفاهم نامــه منعقــد و منجــر بــه انعقــاد قــرارداد اولیــه 

ــرمایه گذار مي شــود. ــا و س ــن کارفرم بی

ــزار و  ــم و انتشــار اســناد و آگهي هــای مربوطــه، برگ ــروژه، تنظی ــف پ ــس از تعری ب: مناقصــه پ
در نهایــت برنــده مناقصــه اعــالم خواهــد شــد. 

ج: پــس از امضــاء موافقت نامــه، تنظیــم آن بیــن ســرمایه گذاران جهــت شــکل دادن بــه ســاختار 
ــراي تحقــق  ــروژه انجــام شــده و توســط ایــن شــرکت تشــکیل و مشــارکت ســهام ب شــرکت پ
ــکاران و  ــا پیمان ــي، عقــد پیمــان ب ــن مال ــن موافقت نامــه تأمی ــن مي شــود. همچنی ــروژه تعیی پ

کســب تعهــدات و ســایر امــور ذیربــط هــم در ایــن مرحلــه بــه انجــام مي رســد. 

امــا در حالــت کلــی چنانچــه نیــاز بــه فــروش انــرژی تولیــدی بــه خریــداران خصوصــی باشــد، 
طــی برگــزاری مناقصــه خریــدار بــرق ســاختگاه مشــخصي را بــا ویژگي هــاي قابــل اندازه گیــري 
و همچنیــن مشــخصات بــرق مــورد نیــاز نظیــر قابلیــت دسترســي، ولتــاژ تحویــل، راندمــان و. 
ــول  ــل قب ــرارداد قاب ــپس ق ــي و س ــرمایه گذاران معرف ــه س ــح ب ــاًل واض ــورت کام ــز بص . . را نی
خــود را بــه آن هــا اعــالم مي نمایــد. در ایــن صــورت کاالي مشــخص، در مکانــي معیــن و طــي 
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قــراردادي یکســان قابــل خریــد خواهــد بــود و امــکان برگــزاري مناقصــه وجــود دارد. قیمتــي کــه 
ــي قابــل اتــکا و براســاس مناقصــه اســت.  بــه ایــن ترتیــب بدســت مي آیــد، قیمت

طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی به گزارشی می گویند که امکان موفقیت و اجرایی شدن یک ایده را از لحاظ فنی، 
بازاریابی و اقتصادی بررسی و امکان سنجی می کند. درواقع طرح توجیهی با بررسی شرایط و ابعاد 

مختلف یک ایده امکان موفقیت و دستیابی به اهداف را برای ما روشن می کند. 

طــرح توجیهــی یــا امــکان ســنجی ســندی اســت کــه اهــداف کســب و کار را بــه روشــنی بیــان 
ــر باشــد. بطــور  ــه پذی ــی و از نظــر اقتصــادی توجی ــت، عمل ــه ای کــه فعالی ــه گون ــد ب ــی کن م
کلــی طــرح توجیهــی بیــان کننــده ارزش اقتصــادی و فنــی یــک یــا چنــد محصــول یــا خدمــت 
ــت کاری  ــک فعالی ــدازی ی ــب در راه ان ــام جوان ــی تم ــب بررس ــد. اغل ــی باش ــازار م ــد در ب جدی
ــی متمرکــز  دشــوار بــوده و بدیــن علــت نمــی تــوان بــه خوبــی بــر روی منابــع عملیاتــی و مال
گردیــد امــا زمانــی کــه از مطالعــات طــرح توجیهــی بــرای تعییــن ارزش محصــوالت یــا خدمــات 
ــی را بررســی نمــود کــه بــا تجزیــه و تحلیــل  اســتفاده می شــود می تــوان منابــع فنــی و بازاریاب
ــن  ــی گــردد و در ای ــورد کســب و کار فراهــم م ــدگاه در م ــه چندیــن دی آن، امــکان دســتیابی ب

صــورت شــانس موفقیــت بــه مراتــب افزایــش خواهــد یافــت. 
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كاربردهای طرح توجیهی

از ســویی اکثــر صاحبــان ایــده نمی تواننــد بــه صــورت شــخصی ایــده خــود را عملیاتــی کننــد 
ــی و یــا شــریک در زمینه هــای مختلــف  ــاز بــه ســرمایه گذار مال و بــرای عملیاتــی کــردن آن نی
ــی ایــده و جــذب  ــرای معرف ــوع ایــده خــود دارنــد. یکــی از مناســب ترین ابــزار ب ــا توجــه بــه ن ب
ــراد مــورد نظــر  ــرا اف ــی اســت. زی ــگارش طــرح توجیه ــه و ن مشــارکت نقــدی و غیر نقــدی، تهی
ــذاری و  ــرمایه گ ــه اقتصــادی داشــتن س ــزان توجی ــد می ــر می توانن ــورد نظ ــرح م ــه ط ــا مطالع ب
ــده  ــه ش ــتندات ارائ ــاس مس ــکان براس ــن ام ــه ای ــرده ک ــی ک ــرح را بررس ــان در ط ــارکت ش مش
ذیــل آن بــه دســت مــی آیــد. همچنیــن دریافــت انــواع مجــوزات و امکانــات خصوصــًا دریافــت 
ــهیالت و  ــن تس ــد. ای ــی باش ــرح م ــان ط ــی صاحب ــای اصل ــز از نیازه ــی نی ــهیالت دولت تس
امکانــات شــامل واگــذاری زمیــن، انشــعابات مختلــف و بهــره منــدی از معافیت هــای مالیاتــی و 
ــت یــک ایــده  ســایر طرح هــای تشــویقی دیگــر می باشــد. درواقــع در بســیاری از مــوارد، موفقی
ــه  ــی بســتگی دارد کــه ب ــر معافیت هــا و تســهیالت دولت ــی نظی ــه دریافــت امکانات ــا طــرح ب ی
همیــن علــت پذیــرش افــراد و ایده هایشــان بــرای بهرمنــدی از تســهیالت، تحــت تاثیــر طــرح 

ــا می باشــد.  ــه شــده توســط آنه ــی ارائ توجیه

موضوعات مطروحه در طرح توجیهی

ــات  ــِی مطالع ــری فن ــرح در بخــش توجیه پذی ــک ط ــرای ی ــکان اج ــی ام ــی: بررس ــات فن مطالع
ــز  ــیار ری ــات بس ــده اطالع ــزارش دربرگیرن ــن بخــش از گ ــرد. ای ــی گی ــکان ســنجی انجــام م ام
ــش  ــات ســاختمانی، دان ــرای عملی ــرح، نحــوه اج ــرای ط ــن محــل اج ــل مشــخصات زمی از قبی
ــازی و  ــد، محوطه س ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــزات م ــتگاه ها و تجهی ــت، دس ــروژه، ظرفی ــی پ فن
راه ســازی، حمــل و نقــل، میــزان مهــارت پرســنل، تأسیســات و ســایر مــواردی می باشــد کــه در 

ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــرمایه گذاری م ــت س ــای ثاب آن هزینه ه

مطالعــات بــازار: هــدف از اجــرای طــرح، ارائــه محصــوالت مطابــق بــا میــل و نیــاز مصرف کننــده 
در بــازار اســت کــه بایــد بازارهــای مصــرِف محصــول، بــه دقــت بررســی و آنالیــز شــوند و پــس 



20

   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

ــن آمــار  ــل تعیی ــرد. برخــی مــوارد از قبی ــرار گی ــد مــورد بررســی ق از آن، هــدف مــورد نظــر بای
ــا و  ــوه، رقب ــتریان بالق ــود و مش ــای موج ــادرات، تقاض ــد، واردات و ص ــزان تولی ــه می ــوط ب مرب
ــی  ــز پیش بین ــف در کشــور و نی ــی ســال های مختل ــر ط ــورد نظ ــزان مصــرف محصــول م می
ایــن مــوارد در آینــده در مطالعــات بــازار حائــز اهمیــت هســتند. از ایــن رو روش هــا ی مختلــف 

ــی باشــند:  ــر م ــرار زی ــه ق ــده ب ــی تقاضــای محصــول در آین پیش بین

ــر در  ــورد نظ ــر م ــر پارامت ــد تغیی ــه رون ــد ک ــور کنی ــر تص ــته: اگ ــد گذش ــداوم رون •  روش ت
آینــده، بــه رونــد ســال های قبــل شــباهت دارد، بایــد رشــد متوســط ســال های گذشــته، جهــت 
ــورد  ــی م ــهولت و راحت ــل س ــه دلی ــن روش ب ــود. ای ــتفاده  ش ــر اس ــزان پارامت ــی می پیش بین
ــد ســال های  ــه رون ــرف ب ــتناِد ص ــوارد، اس ــی م ــه در برخ ــن اینک ــرد. ضم ــرار می گی ــتفاده ق اس
قبــل، گمــراه کننــده اســت. چــرا کــه تغییــرات و تحــوالت تکنولوژیکــی، فرهنگــی و ســلیقه ای 

ــد.  ــذار می باش ــر تاثیرگ ــر پارامت ــد تغیی ــی در رون ــوالت جمعیت و تح

•  روش مصــرف ســرانه: روش مصــرف ســرانه در طــرح توجیهــی بــا هــدف پیش بینــی تقاضــای 
ــرخ  ــط ن ــی متوس ــه راحت ــوان ب ــن روش می ت ــرد دارد. در ای ــده کارب ــال های آین ــول در س محص
ــه  ــه ب ــا توج ــی تقاضــا ب ــرد. پیش بین ــرآورد ک ــته را ب ــال های گذش ــرانه در س ــرف س ــد مص رش

ــرد.  ــت صــورت می گی ــرخ رشــد جمعی ــرخ رشــد ســرانه و ن متوســط ن

•  روش ضریــب مصــرف: روش ضریــب مصــرف، پیش بینــی تقاضــا بــرای کاالهــای واســطه ای 
ــه ای  ــه گون ــد. ب ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــد ســایر محصــوالت م ــه منظــور تولی اســت کــه ب
ــد یــک کاال، می تــوان  ــی تولی ــار داشــتن ضریــب مصــرف محصــول و پیش بین ــا در اختی کــه ب
میــزان تقاضــای محصــول مــورد بررســی را پیــش بینــی کــرد. ایــن روش، ابــزار مناســبی جهــت 

ــی رود.  ــه شــمار م افزایــش راندمــان شــرکت ها ب

•  روش مارکــو: در روش مارکــو از نظرســنجی )بــا اســتفاده از طرقــی ماننــد پرسشــنامه، مطالعــه 
ــوع  ــا ن ــد ی ــرای کاالهــای جدی ــه و نظر ســنجی پیرامــون تقاضــای کاال( ب ــا مصاحب ــی و ی میدان
ــم از  ــول اع ــدگان محص ــار مصرف کنن ــی رفت ــد بررس ــه نیازمن ــود ک ــای موج ــی از کااله خاص
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ــا صنایــع مصرف کننــده محصــول واســطه ای اســت، اســتفاده  ــا گروه هــای درآمــدی و ی ــراد ی اف
مــی شــود. 

•  روش رونــد متغیــر: روش رونــد متغیــر بــا هــدف تعییــن رونــد تغییــرات مصــرف یــک کاالی 
ــد و  ــی می باش ــد مل ــر درآم ــا تغیی ــاط ب ــه در ارتب ــود ک ــام می ش ــورد انج ــب م ــن برحس معی
ــرمایه گذاری  ــل س ــکیل دهنده آن از قبی ــزای تش ــک از اج ــر ی ــان، ه ــن می ــت در ای ــن اس ممک
ــن روش  ــود. ای ــی ش ــوار بررس ــه خان ــه ای و بودج ــاص برنام ــارات خ ــی، اعتب ــرف مل ــی، مص مل
بــه دلیــل درنظــر گیــری تحــول شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی و همچنیــن تحــول الگوهــای 
مصرفــی ناشــی از آنهــا کاربــرد دارد. در یــک تناســب ســاده، میــزان رونــد تغییــرات مصــرف کاال 
و رونــد تغییــر فاکتورهــای انتخابــی در دوره گذشــته مبرهــن و واضــح اســت و بنابرایــن میــزان 
ــه  ــود و در نتیج ــد ب ــبه خواه ــل محاس ــی قاب ــه راحت ــده ب ــرف کاال در آین ــرات مص ــد تغیی رون

ــود.  ــد ب ــل انجــام خواه ــده قاب ــزان تقاضــای محصــول در آین ــی می پیش بین

ــود و  ــرا می ش ــت اج ــود و منفع ــب س ــدف کس ــا ه ــرح ب ــک ط ــرای ی ــات اقتصــادی: اج مطالع
ــد،  ــات جدی ــا خدم ــه محصــوالت ی ــا ارائ ــب و کار ی ــدازی کس ــل از راه ان ــل قب ــن دلی ــه همی ب
شــرکت پــروژه بایســتی بتوانــد نــرخ هزینــه هــای الزم جهــت تولیــد کافــی و ســود مــورد نظــر 
ــن  ــی، درنظرگرفت ــل مال ــه و تحلی ــی در تجزی ــه اساس ــک نکت ــد. ی ــرار ده را تحــت پوشــش ق
ــی،  ــایر مبان ــرح و س ــرای ط ــده ب ــی ش ــالیانه پیش بین ــد س ــد، درآم ــای تولی ــه هزینه ه کلی
ــردش  ــورت گ ــبات، ص ــام محاس ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــات م ــرمایه گذاری، مفروض ــای س هزینه ه
ــل  ــرای نی ــی شــده می باشــد. ب ــه پیش بین ــان( و ترازنام ــد، صــورت حســاب ســود )زی ــوه نق وج
بــه ایــن هــدف، براســاس حجــم بخــش هــای شــرکت و میــزان فــروش، هزینــه مــورد نیــاز کلی 
محاســبه و در نهایــت بــا ارزیابــی درآمــد کلــی، ســود بــه دســت آمــده مشــخص خواهــد گردیــد. 

در نهایــت جهــت ســنجش مطلوبیــت در یــک طــرح  امــکان ســنجی، دو روش وجــود دارد کــه 
شــباهت زیــادی از نظــر ابزارهــای بــکار گرفتــه شــده بــرای انجــام بــا یکدیگــر دارنــد و البتــه در 

ــز وجــود دارد. ایــن دو روش عبارتنــد از:  ــی نی رویکــرد و نگــرش آنهــا تفاوت های
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•  تحلیــل اقتصــادی: ارزیابــی اقتصــادی کــه بــا جریان هــای هزینــه و فایــده اجتماعــی ســر 
و کار دارد. 

ــی کــه بــا جریان هــای هزینــه و ســود از دیــدگاه ســرمایه گذار  ــی مال ــی: ارزیاب •  تحلیــل مال
در ارتبــاط اســت. 

ــا  ــیع تری از هزینه ه ــد وس ــی، بع ــل مال ــه تحلی ــبت ب ــادی نس ــل  اقتص ــی، در تحلی ــور کل بط
ــرمایه گذاری،  ــان س ــه در زم ــا ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ ــود و منفع و س
ــت  ــا دول ــه ی ــا جامع ــت اســت ام ــات منفع ــی و ثب ــت مال ــه ســمت منفع توجــه ســرمایه گذار ب
ــا ی  ــر و فایده ه ــی فق ــه کن ــتغالزایی، ریش ــی، اش ــد مل ــش درآم ــل افزای ــی از قبی ــه هدف ها ی ب
ــز از یکدیگــر  ــر، اهــداف دو آزمــون نی ــه نظــر دارد. در نتیجــه ایــن ام ــه یــک جامع معطــوف ب
ــوده  ــه هــای کالن ب ــی کــه طــرح دارای جنب ــل در صورت ــن دلی ــه همی ــود. ب ــز خواهــد ب متمای
ــی  ــی مطــرح باشــد، روش ارزیاب ــدگاه مل ــه و از دی ــرای جامع ــزان ســود طــرح ب ــی، می و در ارزیاب

ــود.  ــتفاده می ش ــادی اس اقتص

قالب گزارش امکان سنجی بانک صنعت و معدن

الف(  سابقه متقاضي

ــی شــرکت: شــامل نــام و نــوع شــرکت، تاریــخ، شــماره و محــل ثبــت، ســرمایه  •  ســوابق ثبت
ــه  ــت، کلی ــزي، موضــوع فعالی ــر مرک ــرکت، محــل دفت ــي ش ــرمایه فعل ــت شــده و س ــه ثب اولی

ــی باشــد.  ــرات م ــوع تغیی ــی و ن ــخ آگه ــا ذکــر تاری ــت شــده ب ــی ثب ــی و اصل ــرات قانون تغیی

ــن ســرمایه شــرکت و نحــوه تســهیم  ــزان آخری ــن قســمت، می •  ســرمایه و ســهامداران: در ای
ــداد  ــزان ســرمایه پرداخــت شــده و تعهــد شــده، اســامی ســهامداران عمــده، تع آن، تفکیــک می
ســهام، نــوع ســهام، مبلــغ اســمی هــر ســهم، مبلــغ کل و درصــد ســهم هــر یــک از ســهامداران 

ذکــر مــی گــردد. 
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ــرات  ــن تغیی ــره براســاس آخری ــات مدی ــل مشــخصات اعضــاي هی ــواردی از قبی ــت: م •  مدیری
ــي  ــان قانون ــخصات بازرس ــران، مش ــک از مدی ــی هری ــی و تجرب ــوابق علم ــه س ــي و ارائ قانون
اصلــي و علــي البــدل شــرکت و تاریــخ انتصــاب و مــدت اعتبــار حضــور آنــان براســاس آخریــن 
آگهــي تغییــرات شــرکت، توضیحــات الزم در ســاختار اجــرای طــرح شامـــل مدیـــران اجـــرایی و 

مشــاوران و پیمانــکاران طـــرح بیــان مــی شــود. 

ــا ذکــر  ــه )ب ــی اخــذ شــده از ســازمان هــای تابع ــه مجوزهــای قانون ــی: کلی •  مجوزهــای قانون
شــماره و تاریــخ( و مجوزهــا و اســتانداردهای مــورد نیــاز تــا مرحلــه بهــره بــرداری تجــاری از طــرح 

و پیــش بینــی مقطــع زمانــی الزم جهــت اخــذ ایــن مجوزهــا ذکــر مــی شــوند. 

•  بررســي تــوان منــدي هــاي متقاضــي: مــواردی شــامل توانمنــدی بالقــوه یــا بالفعــل متقاضــی 
بــرای کســب ســهم بــازار، ســوابق مالــي متقاضــي، تــوان منــدي هــاي بالقــوه و بالفعــل فنــي و 

همچنیــن تــوان منــدي هــاي مدیریتــي متقاضــي در آن توضیــح داده می شــود. 

ب( مطالعه بازار

•  مقدمــه: خالصــه اي از تاریخچــه محصــول )محصــوالت( مــورد بررســي، هــدف از اجــراي طــرح 
ــي کــه در برگیرنــده ویژگــي هــا و مزایــاي طــرح مــي باشــد ذکــر  و محــل اجــراي طــرح و کلیات

مــی گــردد. 

 ،ISICــاي ــل کده ــواردي از قبی ــول م ــي محص ــوالت( : در معرف ــول )محص ــي محص •  معرف
ــي(  ــي )جهان ــن الملل ــي، اســتانداردهاي بی ــي و تخصص ــف علم ــي هــا و تعاری مشــخصات، ویژگ
و ملــي محصــول، معرفــي کاربردهــاي محصــول )شــامل ماهیــت، کاربردهــا، ضرایــب مصــرف( ، 

ــود.  ــه مي ش ــه و… ارائ ــرف جامع ــوي مص الگ

•  معرفــي پــروژه: در ایــن بخــش، ضــرورت اجــراي پــروژه شــامل هــدف صادراتــي، هــدف جایگزینــي 
واردات، تکنولــوژي جدیــد، تغییــر الگــوي مصــرف و… و همچنیــن مالحظــات اجرائــي پروژه )شــامل 
مالحظــات اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي( و مــکان یابــي پــروژه )از لحــاظ دسترســی به 

مــواد اولیــه، بــازار مصــرف، نیــروی انســانی و زیرســاخت ها و. . .( تحلیــل مــي شــود. 
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•  دانــش فنــي پــروژه: بررســي تناســب دانــش فنــي بــا بــازار هــدف و مطالعــه ســوابق فعالیــت 
شــرکت عرضــه کننــده دانــش فنــي در بازارهــاي هــدف توضیــح داده مــي شــود. 

ــي( : در ایــن بخــش  ــه، کمکــي و مصرف ــن آن )مــواد اولی ــه و نحــوة تأمی •  قیمــت مــواد اولی
ــي )در  ــودن، قیمتهــاي جهان ــي ب ــا واردات ــي ی ــه لحــاظ داخل ــه طــرح ب ــن مــواد اولی نحــوه تأمی
صــورت تهیــه مــواد اولیــه از خــارج( ، تفکیــک هزینــه هــاي گمرکــي و حمــل و نقــل، تعییــن 
نــرخ هــاي تعرفــه گمرکــي، تعییــن قیمــت مــواد اولیــه مصرفــي بــا توجــه بــه مشــخصات فنــي 
محصــول و ارائــه رونــد قیمــت مــواد اولیــه طــرح طــي ســالهاي گذشــته و تحلیــل حساســیت 

طــرح بــه قیمــت مــواد اولیــه )از طریــق نــرم افــزار کامفــار( ارائــه مــي گــردد. 

•  قیمــت فــروش محصــوالت طــرح: شــامل تحلیــل قیمــت محصــوالت شــرکت هــاي رقیــب، 
ــا احتســاب هزینــه هــاي حمــل و  ــي ب ــه قیمــت جهان ــرخ هــاي تعرفــه گمرکــي، ارائ ــن ن تعیی
نقــل و هزینــه هــاي گمرکــي، تحلیــل حساســیت طــرح بــه تغییــر قیمــت فــروش محصــوالت 
طــرح )بــا نــرم افــزار کامفــار( و تعییــن قیمــت فــروش محصــول متناســب بــا مشــخصات فنــي 

ــد.  ــدي مي باش ــول تولی محص

ــي در سیاســت هــاي کالن اقتصــادي کشــور: شــامل  ــورد بررس ــت م ــگاه صنع ــل جای •  تحلی
ســازگاري اجــراي پــروژه بــا مجمــوع اســتراتژي هــاي کالن اقتصــادي، بررســي جایــگاه صنعــت 
ــت از آن، مزیــت هــاي نســبی  ــي دول در اولویــت هــاي ســرمایه گذاري و سیاســت هــاي حمایت
ــع  ــد موان ــي رون ــط، بررس ــي مرتب ــي و جهان ــررات دولت ــن و مق ــي قوانی ــذاري، بررس ــرمایه گ س
تعرفــه اي و غیرتعرفــه اي ســازمان تجــارت جهانــي و اثــرات آن، بررســي تاثیــر واردات و صــادرات 

غیررســمي بــر صنعــت مــورد بررســي مــی باشــد. 

•  عرضه: 

1-  تولیــد داخلــي: در ایــن بخــش، تعــداد واحدهــاي فعــال، ظرفیــت اســمي، ظرفیــت عملــي 
و رونــد تولیــد طــي ســالهاي گذشــته ارائــه مــي شــود.

2- واردات: حجــم و ارزش واردات محصــول مــورد بررســي طــي ســالهاي گذشــته براســاس 
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ــا ارائــه کشــورهاي مبــداء و میــزان واردات از هــر کشــور  کــد تعرفــه هــاي مرتبــط همــراه ب
ــردد.  ــه می گ ــزان واردات رســمي و غیررســمي ارائ ــي می ــل کارشناس ــي و تحلی ــا بررس ــراه ب هم

ــز صفــر در نظــر گرفتــه  ــر ناچی ــل تاثی ــه دلی ــار: در بســیاری از طــرح هــا ب 3- موجــودی انب
ــپس  ــی و س ــیع آن، بررس ــت وس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــروژه ه ــی پ ــا در برخ ــود ام ــی ش م
ــبه  ــل 5 ســال محاس ــراي حداق ــار، عرضــه ب ــودی انب ــد و موج ــار واردات و تولی براســاس آم

مي شــود. 

•  پیش بیني امکانات عرضه: 

1 - پیشــیني امکانــات عرضــه داخلــي: در ایــن بخــش الزم اســت ظرفیــت عملــي واحدهاي 
فعــال، طــرح هــاي توســعه اي ایــن واحدهــا و طــرح هــاي در دســت اجــرا مــورد محاســبه 
قــرار گیرنــد و ســرانجام متناســب بــا پیشــرفت فیزیکــي طــرح هــاي توســعه اي و در دســت 

اجــرا، مجمــوع امکانــات عرضــه بــراي ســال هــاي آینــده ارائــه شــود. 

2 - پیــش بینــي واردات: در ایــن بخــش الزم اســت بــا توجــه بــه امکانــات عرضــه صنعــت، 
ــي  ــد واردات ط ــن رون ــي و همچنی ــب خارج ــوالت رقی ــا محص ــري آن ب ــت پذی ــدرت رقاب ق
ــي  ــزان واردات در ط ــد واردات، می ــر رون ــذار ب ــاي تأثیرگ ــه متغیره ــته و کلی ــالهاي گذش س

ــه گــردد.  ــي ارائ ســالهاي آت

•  تقاضا: 

ــي  ــي ط ــورد بررس ــي )صــادرات( : حجــم و ارزش صــادرات محصــول م 1 - تقاضــاي خارج
ســالهاي گذشــته براســاس کــد تعرفــه هــاي مرتبــط همــراه بــا ارائــه کشــورهاي مقصــد و 

ــي شــود. ــه هــر کشــور ارائــه م ــزان صــادرات ب می

ــري و در  ــرف ظاه ــرآورد مص ــتفاده از روش ب ــا اس ــش ب ــن بخ ــي: در ای ــاي داخل 2 - تقاض
ــزان مصــرف گروه هــاي مصــرف کننــده کاال در ســطح  ــرآورد می صــورت وجــود از طریــق ب

ــي گــردد.  ــرآورد م ــي ب ــه، تقاضــاي داخل جامع
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•  پیش بیني تقاضا: 

1 - پیش بیني تقاضاي داخلي: با استفاده از یکي از روش هاي:

-  روش اقتصادسنجي

-  روش روند گذشته )تداوم روند قبلي( 

-  روش سطح مصرف )مصرف سرانه( 

-  روش ضریب مصرف

  (Markov Process) فرآیند مارکو  -

-  روش روند متغیر

-  روش تحلیل بودجه خانوار

-  روش مقایسه بین المللي

-  استفاده از شاخص هاي راهنما

میزان تقاضا براي حداقل 5 سال آتي پیش بیني مي گردد. 

ــاي  ــه الگوه ــه ب ــا توج ــن بخــش، ب ــي )صــادرات( : در ای ــي تقاضــاي خارج ــش بین 2 - پی
ــي تقاضــا و همچنیــن اطالعــات در دســترس در زمینــه  مختلــف موجــود جهــت پیــش بین
ــادرات  ــي ص ــش بین ــي، پی ــورد بررس ــول م ــادرات محص ــته ص ــد گذش ــي و رون ــازار جهان ب

ــرد.  ــي پذی صــورت م

ــداول  ــه ج ــي تقاضــا: از مقایس ــش بین ــات عرضــه و پی ــي امکان ــش بین ــه پی ــل موازن •  تحلی
ــي،  ــورد بررس ــت م ــده صنع ــت آین ــي تقاضــا، وضعی ــش بین ــات عرضــه و پی ــه امکان ــوط ب مرب

ــي شــود.  ــل م تحلی

ــي باشــد و  ــي م ــازار صادرات ــازار هــدف، ب ــي کــه ب ــورد طرحهای ــي: در م ــازار جهان ــي ب •  بررس
همچنیــن در مــورد طرحهایــي کــه محصــول مــورد بررســي رقیــب وارداتــي )محصــول خارجــي( 
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ــي و منطقــه اي ضــروري مــي باشــد.  دارد، بررســي بــازار جهان

ــازار هــدف: در ایــن بخــش، برنامــه شــرکت و همچنیــن  •  برنامــه فــروش شــرکت و تعییــن ب
ــي و  ــازار داخل ــه ب ــي ب ــازار هــدف شــرکت در دسترس ــي آن، ب ــت عمل ــزان اســتفاده از ظرفی می
صادراتــي متناســب بــا دانــش فنــي طــرح و توانمنــدي شــرکت در دســتیابي بــه بــازار و قــدرت 

رقابــت پذیــري آن ارائــه مــي شــود. 

ــه  ــام ارکان مطالع ــل تم ــه و تحلی ــا مطالع ــه پیشــنهاد: ب ــري و ارائ ــدي، نتیجــه گی •  جمــع بن
ــط  ــن محی ــروژه، تبیی ــراي پ ــدف اج ــده از ه ــک چکی ــش، ی ــاي پژوه ــه ه ــج یافت ــازار و نتای ب
ــي  ــش بین ــت عرضــه و تقاضــا و پی ــه وضعی ــوط ب ــي مرب ــل هــاي کم ــازار و تحلی ــي ب پیرامون
امکانــات عرضــه و تقاضــا ارائــه مــي شــود و در پایــان پیشــنهادهاي کاربــردي در زمینــه توجیــه 
پذیــري اجــراي پــروژه کــه هــدف اصلــي مطالعــه اســت ارائــه مــي گــردد. توانمنــدي متقاضــي به 
لحــاظ شــناخت شــرایط حاکــم بــر بــازار محصــول مــورد بررســي و همچنیــن داشــتن قابلیتهــاي 
ــري  ــم گی ــذار در تصمی ــوارد تأثیرگ ــه م ــروش محصــول از جمل ــازار ف ــت در ب الزم جهــت فعالی

نهایــي مــي باشــد. 

•  محاسبه شاخص هاي اقتصادي: اطالعات زیر بایستی جمع آوری گردد. 

الف- برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفیت کامل بهره برداري

ب- برآورد نقطه سر به سر طرح

ج- نسبت سرمایه گذاری به اشتغال

ج(  مطالعه فني

•  هــدف از اجــرای طــــرح )تاسیس/توسعه/نوســازی( : در ایــن قســمت هــدف از اجــرای طــرح 
ــدات،  ــی تولی ــت عمل ــام و ظرفی ــه ن ــی شــود و حــدود و مشــخصات طــرح از جمل شــرح داده م
محــل اجــرای طــرح و شــیفت کار در روز، ســاعت کاری درهــر شــیفت و تعــداد روز کاري در ســال 

ذکــر مــی گــردد. 
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•  ظرفیــت: در ایــن بخــش ظرفیــت اســمی و عملــی طــرح بیــان و تعــداد نوبــت هــای کاری 
براســاس ســاعت کاری و تعــداد شــیفت و تعــداد روز کاری ذکــر مــی گردنــد. همچنیــن در ایــن 
قســمت، ظرفیــت ســنجی پــروژه براســاس مجــوزات ماخــوذه و مشــخصات فنــي دســتگاهها و 

خــط تولیــد بررســی و راندمــان طــرح تعییــن مــي گــردد. 

ــخصات  ــي، مش ــف علم ــدات، تعاری ــوع تولی ــام و ن ــش ن ــن بخ ــدی: در ای ــول تولی •  محص
ــاال  ــدي ب ــه شــده و در صورتیکــه تنــوع محصــوالت تولی فیزیکــي و شــیمیایي محصــوالت ارائ

ــرد  ــورت گی ــپ ص ــوالت تی ــد انتخــاب محص باش

ــواد  ــه، م ــوع و مشــخصات مواداولی ــه ن ــن مرحل ــدی: در ای ــته بن ــی و بس ــه، کمک ــواد اولی •  م
کمکــی و بســته بنــدی، منابــع تأمیــن، نحــوة حمــل و نقــل و انبــار مــواد، میــزان مصــرف بــرای 
ــد  ــن خری ــة تأمی ــد و هزین ــت بازیافــت آن در خــط تولی ــات و وضعی ــزان ضایع ــد، می واحــد تولی
مــورد بررســی قــرار مــي گیرنــد. در طرحهــای توســعه، تمامــی مــوارد فــوق بصــورت جداگانــه 

جهــت تولیــدات بخــش موجــود و بخــش توســعه ذکــر مــی شــود. 

•  روش تولیــد: در ایــن بخــش روش تولیــد براســاس سیســتم ردپــاي مــواد اولیــه تــا رســیدن به 
محصــول نهایــي شــرح داده مــي شــود. ضــروري اســت تمــام اتفاقاتــي کــه در ایــن میــان رخ مي 
دهــد بــا توجــه بــه شــرایط فیزیکــي حاکــم مثــل دمــا، فشــار، رطوبــت و… توضیــح داده شــود. 
در روش تولیــد بایــد فعالیــت هــر یــک از ماشــین آالت طــرح معیــن شــود. در مــورد طرحهــای 
توســعه، روش تولیــد محصــوالت بخــش موجــود و بخــش توســعه بــه شــرح فــوق لحــاظ گــردد. 

•  مشــخصات دانــش فنــی تولیــد: ضــروری اســت در خصــوص مــواردي از قبیــل امــکان اخــذ 
ــوابق و  ــن آوری، س ــال ف ــوة انتق ــی و نح ــا خارج ــی ی ــع داخل ــاز از مناب ــورد نی ــی م ــش فن دان
تجربــه دارنــده دانــش فنــی، مقایســه انــواع شــناخته شــده دیگــر دانــش فنــی و فــن آوری هــای 
مرتبــط و مجوزهــاي مربــوط بــه تأییــد دانــش فنــي داخلــی از نهادهــاي علمــي معتبــر اظهــار 

نظــر گــردد. 

•  کنتــرل کیفیــت: الزم اســت سیســتم کنتــرل کیفیــت و رعایــت اســتانداردهای الزم بررســی 
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شــود. ارائــه مراحــل بازرســي در بخــش هــاي مختلــف از جملــه مــواد اولیــه، محصــول، فاضالب 
ــي هــر مرحلــه و نتایــج اســتحصالي از آن و نحــوه اعمــال  ــا ذکــر پارامترهــاي کنترل ــره ب و غی
نتایــج در فــرآوري مــواد از اهمیــت عمــده اي برخــوردار بــوده و توضیــح آن ضــروري مــي باشــد. 

ــد از جهــت رعایــت قوانیــن و مقــررات محیــط  •  محیــط زیســت: مــی بایســت سیســتم تولی
زیســت و مالحظــات و تجهیــزات الزم مــورد دقــت قــرار گیــرد. در صــورت وجــود مجــوز محیــط 
زیســت، شــرایط و مشــخصات اشــاره شــده در مجــوز در ایــن بخــش بــا ذکــر شــماره و تاریــخ 

آورده شــود. 

ــا در نظــر گرفتــن برنامــه زمــان بنــدی طــرح، راه انــدازی آزمایشــی و  ــد: ب ــی تولی •  پیــش بین
آغــاز بهــره بــرداری تجــاری، الزم اســت برنامــه تولیــد و فــروش تــا رســیدن بــه حداکثــر ظرفیــت 
ــا  ــوان ب ــی ت ــردد. در طرحهــای توســعه بعضــًا م ــی مشــخص گ ــرای ســال هــای آت ــی ب عمل
ــا  ــی نمــوده و ب ــد بخــش موجــود را پیــش بین ــزان تولی ــی، می ــدات قبل ــزان تولی اســتفاده از می

ــدات بخــش توســعه ذکــر کــرد.  تولی

•  هزینــه هــای ســرمایه گــذاری طــرح: در ایــن بخــش ســرمایه ثابــت و ســرمایه مــورد نیــاز در 
دوران بهــره بــرداری همــراه بــا توضیحــات تفصیلــي بــه شــرح زیــر بــرآورد مــي گــردد: 

1- زمیــن: در ایــن بخــش مشــخصات زمیــن ماننــد مســاحت، ابعــاد، آدرس مطابــق اســناد 
ــی،  ــه تاسیســات خدمات ــا واگــذاری آن، امــکان دســتیابی ب ــد ی ــی، نحــوة خری ــت قانون و ثب
زیربنایــی و خطــوط ارتباطــی، قیمــت خریــد زمیــن یــا اجــاره و ســایر هزینــه هــای مترتــب 

بــه آن و وضعیــت مالکیــت زمیــن مشــخص مــي گــردد. 

2- محوطــه ســازی و ســاختمان: در بررســی محوطــه ســازی حجــم و مشــخصات فنــي کار 
بــه همــراه هزینــه هــاي مــورد نیــاز در بخشــهاي تســطیح، خاکبــرداري و خاکریــزي، حصــار 
ــان کشــی و آســفالت،  ــال کشــی، خیاب ــا دیوارکشــی، درهــاي ورودی، جــدول بنــدی و کان ی
ــزارش  ــه و در گ ــد نظرقرارگرفت ــایرموارد م ــنایی محوطــه و س ــبز، روش ــگ، فضــای س پارکین
لحــاظ مــي گــردد. همچنیــن در هــر طــرح براســاس نــوع فعالیــت، نــوع ســاختمان ها تعییــن 
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ــت  ــاظ موقعی ــاختمانها از لح ــت س ــل موقعی ــواردی از قبی ــش م ــن بخ ــردد. در ای ــي گ م
مکانــی، ســطح زیربنــای موردنیــاز، نــوع و مشــخصه هــای فنــی هــر ســاختمان و هزینــه هــر 
واحــد و هزینــه کل آن بــا در نظــر گرفتــن نیــاز طــرح، موافقــت هــای اخــذ شــده و ظرفیــت 

هــای تعییــن شــده بــرآورد مــی گــردد. 

3- ماشــین آالت: در ایــن بخــش نــام، نــوع و مــدل کلیــه ماشــین آالت، ظرفیــت و انــرژي 
ــه ســازنده، بررســی توانمنــدی ســاخت،  ــي هــر یــک از آنهــا، کشــور ســازنده، کارخان مصرف
ــکان ســاخت در داخــل کشــور و  ــا فروشــندگان، ام ــی ســازندگان ی ــی و فن ــات مهندس خدم
ــازندگان  ــروش س ــس از ف ــات پ ــه، خدم ــن زمین ــازندگان در ای ــا س ــازنده ی ــابقه س ــه س ارائ
ــوازن و  ــد، ت ــودن خــط تولی ــی کامــل ب ــی، بررس ــات یدک ــن قطع ــد تأمی و فروشــندگان مانن
هماهنگــی واحدهــای مختلــف از نظــر انتخــاب ظرفیــت سیســتم تولیــد، ترکیــب محصــول 
و انتخــاب ماشــین آالت و…، محــل نصــب ماشــین آالت در ســالن تولیــد )لــی اوت ماشــین 
آالت( ، ســابقه کار ایــن نــوع ماشــین آالت در واحدهــای مشــابه، ارائــه حداقــل دو پروفرمــای 
مقایســه ای بــا مشــخصات فنــی یکســان بــا پروفرمــای اصلــی منطبــق بــا شــرایط مــورد 
ــاي  ــه ه ــت هزین ــر و… و در نهای ــورد نظ ــین آالت م ــاب ماش ــل انتخ ــک، دالی ــول بان قب
تامیــن ماشــین آالت و دانــش فنــي مــورد بررســي قــرار مــي گیــرد. در طــرح هــای توســعه، 
مشــخصات ماشــین آالت بخــش موجــود نیــز عــالوه بــر مشــخصات و هزینــه هــای انجــام 

ــاز بخــش توســعه شــرح داده مــی شــوند.  شــده و مــورد نی

ــاز، انــواع تأسیســات یــک طــرح تولیــدی از قبیــل بــرق، آب،  4- تأسیســات: بــر حســب نی
بخــار، هــوای فشــرده، ســوخت، گازهــای صنعتــی، روغــن داغ، لولــه کشــی، سیســتم اعــالم 
ــه  ــه آب، سیســتم تصفی ــق، سیســتم گرمایــش و ســرمایش، سیســتم تصفی ــای حری و اطف
ــر،  ــرات، چیل ــوز، مخاب ــه س ــد زبال ــه، واح ــی، باســکول، تهوی ــی و غیرصنعت فاضــالب صنعت
بــرج خنــک کننــده و سیســتم حفاظتــی مشــخص و هزینــه هــر یــک تعییــن مــی شــود. 
منابــع تأمیــن مـــــقدار مــــورد نیــاز، ذخیــره ســازی و تجهیــزات اضطــراری در هــر مــورد 
مــی بایســت بــرآورد گردنــد. هزینــه هــای تأسیســات شــامل خریــد و نصــب دســتگاه هــا و 
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ــره اســت.  ــره، لولــه، کابــل، اتصــاالت و غی ــی، یدکــی و ذخی ــزات اصل تجهی

ــوازم و تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی: ایــن اقــالم شــامل وســایل آزمایشــگاهها،  5- ل
تجهیــزات تعمیرگاههــا، کارگاههــا، انبارهــا، و وســایل ایمنــی اســت. 

6- وســائط نقلیــه: وســائط نقلیــه مــورد نیــاز جهــت رفــع نیازهــای روزمــره کارخانــه، انتقــال 
مــواد و کاال و رفــت و آمــد کارکنــان )در مواقــع ضــروری( بــه داخــل و خــارج کارخانــه مــی 
باشــد. ضمــن بررســی نــوع، تعــداد دســتگاه، مشــخصات، نحــوه تأمیــن، قیمــت هــر یــک 

و کل هزینــه آن بــرآورد مــی شــود.

ــزات و  ــای تجهی ــه ه ــمت هزین ــن قس ــی: در ای ــایل اداری و خدمات ــزات و وس  7- تجهی
وســایل اداری و خدماتــی از جملــه اثاثیــه اداری، لــوازم آشــپزخانه و رســتوران، تلفــن، زیراکــس، 
فکــس، کامپیوتــر، چاپگــر، وســایل نظافــت و آبدارخانــه، تجهیــزات بهــداری و… بــرآورد مــی 

گــردد.

8- هزینــه هــای متفرقــه و پیــش بینــی نشــده: بــا توجــه بــه نــوع طــرح، درصــدی از هزینــه 
ــل از  ــه هــای قب ــه اســتثنای هزین ــل ب ــا تکمی ــاز ت ــورد نی ــت م ــذاری ثاب ــرمایه گ هــای س
ــاط و  ــت احتی ــبات، رعای ــی محاس ــای احتمال ــگیری از خط ــور پیش ــه منظ ــرداری ب ــره ب به
ــش  ــای پی ــه ه ــوان هزین ــی تحــت عن ــرات احتمال ــا و تغیی ــت ه ــش قیم ــا افزای ــه ب مقابل

ــی شــود.  ــی نشــده در نظــر گرفتــه م بین

9- هزینــه هــای قبــل از بهــره بــرداری: هزینــه هــای قبــل از بهــره بــرداری شــامل هزینــه 
ــی )5 در هــزار( ، هزینــه  هــاي تأســیس و ثبــت شــرکت، هزینــه هــای اخــذ تســهیالت مال
ــهیالت ارزی،  ــزد تس ــود و کارم ــرح، س ــی ط ــی( و ارزیاب ــزار کارشناس ــی )1/5 در ه کارشناس
ــر مرکــزی،  ــد، هزینــه هــای دفت ــات و تحقیقــات و مشــاوره، مســافرت و بازدی هزینــه مطالع
ــان،  ــوزش کارکن ــوزی و آم ــان اجــرای طــرح، کارآم ــان در طــول زم ــوق کارکن دســتمزد و حق
ــي باشــد.  ــر اجــرای طــرح و… م ــد آزمایشــی، هزینــه هــای مشــاوره و نظــارت ب هزینــه تولی

10- ســرمایه در گــردش: در ایــن بخــش ســرمایه در گــردش تنهــا بــراي یــک دوره طــرح و 
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براســاس هزینــه هــاي تولیــد دوره اول بهــره بــرداري تعییــن مــي شــود. ایــن اقــالم عبارتنــد 
ــات و  ــان ســاخت، مطالب ــی و خارجــی( ، کاالی ســاخته شــده و در جری ــه )داخل از: مــواد اولی

تنخــواه گــردان

ــه طــور هماهنــگ، منظــم و پیوســته، الزم  •  زمانبنــدی اجــرای طــرح: جهــت اجــرای طــرح ب
اســت در مــورد هــر یــک از عملیــات اجرایــی ماننــد کســب مجوزهــای الزم و عقــد قراردادهــا، 
خریــد و آمــاده ســازی زمیــن، عملیــات ســاختمانی و محوطــه ســازی، ســفارش، خریــد و حمــل 
ــرداری  ــره ب ــان، به ــوزش کارکن ــتخدام و آم ــات، اس ــدازی، تأسیس ــب و راه ان ــین آالت، نص ماش
ــه گــردد.  ــره، برنامــة زمــان بنــدی خاصــی تهی ــی نشــده و غی آزمایشــی، تاخیرهــای پیــش بین

ــرای صــد درصــد  ــد ب ــی تولی ــش بین ــد براســاس پی ــد: هزینــه هــای تولی •  هزینــه هــای تولی
ــد  ــد درص ــه ص ــتیابی ب ــل از دس ــالهای قب ــرای س ــردد و ب ــی گ ــبه م ــی محاس ــت عمل ظرفی
ظرفیــت، بــا توجــه بــه میــزان تولیــد و هزینــه هــای ثابــت و متغیــر، تعدیــالت الزم اعمــال مــی 
ــوق و دســتمزد  ــدی، حق ــه، کمکــی و بســته بن ــواد اولی ــه هــاي م ــن بخــش هزین ــردد. در ای گ
پرســنل اداري و تولیــد، هزینــه آّب، بــرق، ســوخت و ارتباطــات، تعمیــر و نگهــداری، اســتهالک، 
ــتهالک(  ــز اس ــه ج ــد ب ــای تولی ــه ه ــوع هزین ــد مجم ــده )6درص ــي نش ــش بین ــه و پی متفرق
محاســبه مــي گــردد. جهــت بخــش موجــود در طــرح توســعه بــه طــور جداگانــه هزینــه هــاي 

ــوق محاســبه خواهــد شــد.  ف

د(  مطالعه مالي

ــي شــرکت شــامل  ــي طــرح: در ایــن بخــش مشــخصات کل •  خالصــه پیــش بینــي هــاي مال
نــام، شــماره و تاریــخ ثبــت، ســرمایه، هــدف طــرح و ســپس خالصــه ای از نتایــج مالــي شــامل 
نســبت هــاي ســود ویــژه بــه فــروش و حقــوق صاحبــان ســهام در ســالهاي اول ومبنــا، حاشــیه 
ســود، نــرخ بــازده داخلــي، دوره برگشــت ســرمایه گــذاري، نــرخ برابــر ارز مــورد اســتفاده و مــدت 

زمــان بــاز پرداخــت تســهیالت و نــرخ ســود تســهیالت ارائــه مــي گــردد. 

ــن  ــت تامی ــش جه ــن بخ ــع آن: در ای ــن مناب ــوة تأمی ــرح و نح ــاي ط ــه ه ــدول هزین •  ج
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ــع  ــن مناب ــي تامی ــش بین ــردش، پی ــت و در گ ــذاري ثاب ــرمایه گ ــامل س ــرح ش ــاي ط هزینه ه
ــره  ــي و غی ــهیالت بانک ــرمایه، تس ــهامداران، س ــدي س ــر نق ــدي و غی ــل آورده نق ــي از مح مال

ــردد.  ــي گ ــه م ارائ

ــه  ــال ارائ ــازي و انتق ــازي و نوس ــعه، بازس ــاي توس ــرح ه ــورد ط ــي: در م ــابقة مال ــي س •  بررس
ــد.  ــي باش ــي م ــرکت الزام ــر ش ــال آخ ــه س ــده س ــي ش ــي حسابرس ــابقه مال س

ــه  ــد، هزین ــیس باش ــرح تأس ــت: چنانچــه ط ــای ثاب ــی ه ــری دارای ــن ارزش دفت ــدول تعیی •  ج
ــا یادداشــت هــاي توضیحــي )حســاب  ــراز آزمایشــي همــراه ب هــاي انجــام شــده طــرح طــي ت
هــاي معیــن( ارائــه مــی گــردد. در ســایر طــرح هــا نیــز تــراز آزمایشــی ســالی کــه طــرح بررســی 
مــی شــود بــه همــراه حســاب هــای معیــن ســرفصل هــای موجــود در تــراز آزمایشــی ارائــه مــی 

شــود. 

•  ســرمایه در گــردش: محاســبات ســرمایه در گــردش محاســبه شــده در کامفــار جهــت اولیــن 
دوره بهــره بــرداري از طــرح در ایــن بخــش ارائــه گردیــده و مبانــي محاســبات )تعــداد روز جهــت 

هــر مــورد( نیــز بایســتی ارائــه شــود. 

•  نســبت هــاي وام دهــي: شــامل نســبت هــاي نقدینگــي، نیــروي مالــي، فعالیــت و ســود آوري 
مــي باشــد کــه جداگانــه محاســبه و در گــزارش لحــاظ مــي گــردد. 

•  نتیجــه و پیشــنهاد: در ایــن بخــش بــا ارائــه خالصــه اي از نســبت هــاي مالــي طــرح، هزینــه 
هــاي ســرمایه گــذاري و نحــوه تامیــن در خصــوص تســهیالت مــورد نیــاز طــرح، پیشــنهاد ارائــه 

ــردد.  مي گ

•  مــوارد مــورد نیــاز جهــت تنظیــم قــرارداد: مــواردی از قبیــل قــرارداد مشــارکت مدنــی، قــرارداد 
ــروش  ــی ف ــرارداد مقدمات ــه، ق ــرارداد جعال ــس، ق ــه جهــت تســهیالت فاینان ــرارداد جعال ســلف، ق
اقســاطی مــواد اولیــه، قــرارداد مقدماتــی فــروش اقســاطی ماشــین آالت، قــرارداد ضمانــت نامــه 

بایســتی تکمیــل و ارائــه گــردد.
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نیروگاه های سیکل ترکیبی

نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی راه حــل بســیار کارآمــد، انعطــاف پذیــر، قابــل اعتمــاد، مقــرون 
ــرق می باشــند. در نیروگاه هــای گازی،  ــد ب ــرای تولی ــت ب ــط زیس ــا محی ــه و ســازگار ب ــه صرف ب
ژنراتــور توربیــن گازی بــرق را تولیــد کــرده و درعیــن حــال انــرژی حرارتــی تولیــد شــده توســط 
ــن  ــری از ای ــت جلوگی ــا جه ــود. ام ــف می ش ــن گاز تل ــروج از توربی ــراق در خ ــوالت احت محص
ــار و  ــن بخ ــی از توربی ــع ترکیب ــه در واق ــی ک ــیکل ترکیب ــری از س ــک بهره گی ــا کم ــر ب ام
ــی از  ــود در گازهــای خروج ــرارت موج ــاب، از ح ــر بازی ــا اســتفاده از بویل ــوده و ب ــن گازی ب توربی
ــوا  ــتقیمًا وارد ه ــته و مس ــا داش ــانتیگراد دم ــه س ــا 600 درج ــد ت ــه می توانن ــای گاز ک توربین ه
ــاز در توربین هــای بخــار  ــد بخــار آب مــورد نی ــرای تولی می شــوند اســتفاده نمــوده و از آن هــا ب

ــردد.  ــتفاده می گ اس

ــن  ــر توربی ــن گاز در راســتای اســتفاده در بویل ــرژی تلــف شــده از توربی عمــاًل در ایــن حالــت ان
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــه ســوخت می شــود، م ــاز آن ب ــه عــدم نی بخــار کــه منجــر ب
ــا ترکیــب کــردن ایــن  ــد می شــود. در نتیجــه می تــوان گفــت ب ــی تولی ــرق اضاف ایــن طریــق ب

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــروگاه افزای ــن نی ــره وری ای ــیکل، به دو س
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در حالــت عــادی و بــدون اســتفاده از گرمــای اتالفــی، بــازده یــک ســیکل ســاده نیــروگاه بــرق 
ــی کــه چنانچــه ســیکل ســاده همــان  ــه 35 درصــد اســت در حال ــه طــور معمــول نزدیــک ب ب
نیــروگاه بــه شــکل ســیکل ترکیبــی بــرق را تولیــد نمایــد راندمانــی در حــدود 55 درصــد خواهــد 

داشــت.
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ــاخته  ــار و گاز س ــای بخ ــن ه ــب توربی ــا از ترکی ــن نیروگاه ه ــد ای ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــی،  ــتگاه های بازیاب ــا و دس ــت گرم ــای بازیاف ــا، دیگ ه ــوع توربین ه ــه ن ــته ب ــوند و بس می ش
ــر  ــا ت ــده خشــک و ی ــًا از سیســتم خنــک کنن ــن نیروگاه هــا عموم ــد. در ای ــددی دارن ــواع متع ان
جهــت خنــک کــردن آب حاصــل از چگالــش بخــار خروجــي از توربیــن بخــار اســتفاده مي گــردد. 

ــازده آن  ــودن ب ــن ب ــوان پایی ــی می ت ــای ترکیب ــای گازی در چرخه ه ــری توربین ه ــه کارگی ــا ب ب
را بــر طــرف کــرده و در نتیجــه آن را بــرای تامیــن بــار پایــه بــه کار گرفــت. اکثــر نیروگاه هــای 
ــن  ــواره در کارکــرد ای ــا هم ــد ام ــی گردن ــی طراحــی م ــا گاز طبیع ــرای کار ب ــی ب ســیکل ترکیب
ــز مــد نظــر  ــل( نی نیروگاه هــا، اســتفاده از یــک ســوخت پشــتیبان ماننــد ســوخت مایــع )گازوئی

ــرد.  ــرار می گی ق
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انواع توربین ها

امــروزه در طراحــی یــک نیــروگاه بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت تبدیــل انــرژی، بــه مســاله بــه روز 
بــودن توربیــن هــا اهمیــت زیــادی داده مــی شــود زیــرا هــر چــه توربیــن هــا بــه عنــوان قلــب 
ــتفاده  ــر اس ــالوه ب ــند، ع ــری باش ــی باالت ــروگاه، دارای بازده ــک نی ــی ی ــای اصل ــده و اعض تپن
ــرژی و  ــالف ان ــتر، دارای ات ــی بیش ــرژی الکتریک ــد ان ــی و تولی ــزان گاز مصرف ــر از می ــه ت بهین
نهایتــًا آالیندگــی و اثــرات مخــرب زیســت محیطــی کمتــری خواهنــد بــود. لــذا براســاس همیــن 

ــود:  ــدی نم ــیم بن ــی تقس ــته های مختلف ــه دس ــا را ب ــن ه ــوان توربی ــب، می ت مطل

ــه کار گرفتــه  حــدود 4 دهــه اســت کــه توربین هــای کالس E در صنعــت نیروگاهــی جهــان ب
مــی شــوند. ایــن توربین هــا کــه در دهــه 80 میــالدی دســتاوردی جدیــد در صنعــت نیروگاهــی 
محســوب مــی شــدند، ســریعًا توانســتند جــای خــود را در بخــش تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی 
بــاز کننــد بطوریکــه هــم اکنــون بخــش عمــده ای از تولیــد بــرق کشــورهای در حــال توســعه در 

ــی از طریــق ایــن کالس از توربین هــا تأمیــن مــی شــود.  بخــش حرارت
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ایــران نیــز از حــدود 16 ســال پیــش بــه عرصــه ســاخت توربیــن هــای کالس E ورود پیــدا کــرده 
اســت. ایــن نــوع توربیــن هــا در حالــت ســاده گازی راندمانــی 36 درصــدی و در حالــت ســیکل 
ترکیبــی، راندمانــی 54 درصــدی را دارا هســتند. نمونــه ای از ایــن کالس توربیــن کــه اکنــون در 
  V94. 2کشــور ایــران و بــه دســت گــروه مپنــا )شــرکت تــوگا( تولیــد مــی گــردد توربیــن گازی
مــی باشــد کــه ایــن توربیــن تحــت لیســانس شــرکت زیمنــس آلمــان بــوده و نــام تجــاری آن 

SGT5-2000E مــی باشــد. 

ــوان توربین هــای کالس ــا ارتقــای ت کشــورهای توســعه یافتــه در صنعــت نیروگاهــی جهــان، ب
E، ســاخت توربیــن هــای موســوم بــه کالس F را در برنامــه خــود قــرار دادنــد بــه طــوری کــه 
ــترش  ــه شــدت گس ــای کالس E ب ــتفاده از توربین ه ــه اس ــی ک ــالدی و در حال ــه 90 می در ده
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ــتفاده از  ــا اس ــای گازی ب ــی در واحده ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــدود 80 درصــد تولی ــود )ح ــه ب یافت
توربین هــای کالس E تأمیــن مــی شــد( ، مقــداری از ســهم تولیــد بــرق نصیــب توربیــن هــای 
ــه 90  ــر ده ــس از آن در اواخ ــود( . پ ــدود 20 درصــد ب ــزان در ح ــن می ــه ای ــد )ک کالس F گردی
میــالدی، ســهم بنــدی تولیــد بوســیله توربیــن هــای کالس E وF دســتخوش تحــول شــد و بــه 

عــدد 50 درصــد بــرای هــر کــدام از آنهــا رســید. 

اکنــون نیــز سیاســت وزارت نیــرو در ایــران در راســتای ارتقــای صنعــت تولیــد بــرق کشــور قــرار 
ــای  ــن ه ــتفاده از توربی ــاخت و اس ــه س ــژه ای ب ــه وی ــاب، توج ــن ب ــه در همی ــت ک ــه اس گرفت
ــرارداد  ــا امضــای ق ــن هــای کالس E نمــوده اســت. از ایــن رو ب ــه جــای توربی کالس F و H ب
ــام  ــا ن ــن کالس F ب ــان و ورود توربی ــس آلم ــران و زیمن ــای ای ــرکت مپن ــان ش ــکاری می هم
تجــاری SGT5-4000F، نخســتین گام در ایــن راســتا برداشــته شــد. ایــن توربیــن در شــرایط 
ایــزو امــکان تولیــد 329 مــگاوات بــا بازدهــی حرارتــی 40.7 درصــد را داراســت. همچنیــن میــزان 
NOX و CO حاصــل از کارکــرد ایــن توربیــن بــا ســوخت گاز بــه ترتیــب PPM 25 و 80 اســت 

ــی ســازگاری دارد.  ــن الملل ــا الزامــات زیســت محیطــی بی کــه ب
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ــوژی روز شــرکت هــای بزرگــی کــه در زمینــه طراحــی و ســاخت  ــا توجــه بــه تکنول ــی ب از طرف
ــی بــا راندمــان و تــوان تولیــدی باالتــر نیــز طراحــی  توربیــن فعالیــت مــی کننــد، توربیــن های
ــن  ــوع توربی ــی شــوند. ایــن ن ــن هــا در کالس H دســته بنــدی م ــد کــه ایــن توربی ــده ان گردی
ــه از آن  ــردد ک ــی گ ــد م ــا تولی ــام در دنی ــب ن ــاص و صاح ــرکت خ ــن ش ــیله چندی ــا بوس تنه
جملــه مــی تــوان شــرکت هــای زیمنــس آلمــان و جنــرال الکتریــک آمریــکا را نــام بــرد. شــرکت 
زیمنــس در ســال 2008 اقــدام بــه تســت توربیــن ســری  SGT-8000Hنمــود کــه بــا موفقیــت 
آمیــز بــودن آزمایشــات، ایــن توربیــن بــه مرحلــه تولیــد تجــاری رســید و بــه عنــوان یــک رکــورد 

ثبــت گردیــد. 
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ــای  ــن ه ــی توربی ــه طراح ــز در زمین ــک نی ــرال الکتری ــرکت جن ــتاورد ش ــن دس ــن آخری همچنی
ــدل9HA01  و  ــه در دو م ــود ک ــری 9HA  ب ــن گازی س ــاخت توربی ــاال، س ــازده ب ــا ب گازی ب

ــد.  ــه گردی ــازار عرض ــه ب ــد و ب  9HA02 تولی
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ایــن نــوع توربیــن در ســال 2014 بــرای اولیــن مرتبــه مراحــل تســت را بصــورت موفقیــت آمیــز 
پشــت ســر گــذارد و بــه بــازار جهانــی راه پیــدا کــرد. مــدل 9HA02 از ایــن ســری دارای قــدرت 

بیشــتری بــوده و ســرآمد کلیــه توربیــن هــای گازی جهــان بــه شــمار مــی آیــد. 
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Efficiency 

(present)
Power (MW)

43. 9544Simple cycle
63. 5804Combined cycle (1*1)
63. 71613Combined cycle (2*1)
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در نهایــت بصــورت خالصــه مــی تــوان انــواع توربیــن هــای گازی شــرکت زیمنــس را بصــورت 
شــکل زیــر بــا یکدیگــر مقایســه نمــود.

ورت شکل زیر با یکدیگر مقایسه نمود. 
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هزینه، آب و گاز مورد نیاز و ظرفیت اشتغال زائی

ــیکل  ــروگاه س ــوک نی ــک بل ــداث ی ــت اح ــر جه ــال حاض ــت در ح ــوان گف ــی می ت ــور کل بط
ــورو  ــون ی ــدود 300 میلی ــرژی( در ح ــگاوات ان ــی 500 م ــت تقریب ــا ظرفی ــی کالس E )ب ترکیب
ــن  ــت تامی ــه جه ــن هزین ــد از ای ــدود 70درص ــه ح ــد ک ــاز می باش ــورد نی ــرمایه گذاری م س
تجهیــزات و 30درصــد بــه منظــور انجــام عملیــات اجرایــی مــورد نیــاز مــی باشــد )هزینــه یــک 
عــدد پکیــج کامــل توربیــن گازی کالس F زیمنــس و ژنراتــور آن در حــدود 50 تــا 60 میلیــون 

ــی باشــد(. ــورو م ی

ــدود 10  ــی در ح ــه آب ــده، ب ــک کنن ــتم خن ــوع سیس ــه ن ــته ب ــور بس ــروگاه مذک ــن نی همچنی
ــار             ــاعت (m3/hr)  و فش ــر س ــب ب ــزان 100.000 مترمکع ــه می ــه (lit/s) و گازی ب ــر ثانی ــر ب لیت
psi 1000 )حــدود bar 70( و همچنیــن زمینــی بــه ابعــاد 500×1000 متــر )معــادل 50 هکتــار یــا 

500.000 متــر مربــع( نیــاز دارد.  بطــور تقریبــی می تــوان گفــت در فــاز احــداث چنیــن نیروگاهــی 
ــر  ــر بصــورت غی ــر بطــور مســتقیم و 2000 نف ــی 700 نف ــت اشــتغال زائی در حــدود 300 ال ظرفی
مســتقیم و در فــاز بهره بــرداری نیــروگاه مــورد نظــر، ظرفیــت بکارگیــری 50 الــی 70 نفــر نیــروی 

ــی 50 نفــر نیــروی خدماتــی وجــود دارد.  فنــی و متخصــص و 30 ال
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پارامترهای موثر در انتخاب محل نیروگاه

ــاخت های  ــوان زیرس ــه عن ــوارد ب ــی م ــاختگاه ها، برخ ــاب س ــر در انتخ ــل موث ــی عوام در بررس
ــه گاز جهــت  ــه خطــوط لول ــی ب ــه دسترس ــد کــه از آن جمل ــه شــمار می رون ــروگاه ب احــداث نی

ــد.  ــروگاه می باش ــوخت نی ــه س تغذی

ــش  ــان را نمای ــتان کرم ــران و اس ــه گاز در ای ــوط لول ــی خط ــه عموم ــر نقش ــای زی ــکل ه ش
می دهــد.
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ــروگاه  ــازده نی ــر روی ب ــیاری ب ــی بس ــرایط محیط ــوان گفــت ش ــی می ت ــن بصــورت کل همچنی
تاثیــر دارنــد کــه از مهمتریــن آن هــا، ارتفــاع ســاختگاه نیــروگاه مــی باشــد. در شــکل زیــر نقشــه 

ارتفــاع از ســطح دریــای شهرســتان های اســتان کرمــان بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
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BOO فلوچارت گردش کار طرح های

 
 ارسال درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 تائید یا تعیین ساختگاه احداث نیروگاه توسط شرکت تولید برق

 انجام مطالعات شبکه و نحوه اتصال نیروگاه به آن توسط مشاور سرمایه گذار

تائید صالحیت سرمایه گذار و تهیه موافقت اصولی از سوی شرکت تولید 
 برق

 تکمیل فرم های ارزیابی توانمندی از سوی سرمایه گذار

 تملک زمین و اخذ مجوز محیط زیست و تامین آب و سوخت توسط سرمایه گذار

 صدور مجوز احداث نیروگاه توسط وزارت نیرو

 توسط سرمایه گذار EPCتعیین پیمانکار 

 بهره برداری از نیروگاه توسط سرمایه گذار و فروش برق

 EPCاحداث نیروگاه توسط پیمانکار 

 انجام مطالعات امکان سنجی توسط مشاور سرمایه گذار

 امضای قرارداد احداث نیروگاه بین دولت و سرمایه گذار

 شروع

 پایان
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سواالت متداول

1 منظور از عملیات اجرايي اولیه چیست؟
منظــور از ایــن عملیــات، کارهــاي اولیــه احــداث نیــروگاه ماننــد مراحــل تســطیح، ژئوتکنیــک، 

ــرق دوران ســاخت و ... می باشــد.  ــن ب ــر چــاه، تأمی جــاده دسترســي، دیوارکشــي، حف

2 الزمه كسب موافقت اولیه چیست؟
ــس از  ــور پ ــن منظ ــه بدی ــرد ک ــورت گی ــرمایه گذاران ص ــدي س ــي توانمن ــدا ارزیاب ــتی ابت بایس
ــای  ــل فرم ه ــد از تکمی ــده و بع ــال گردی ــان ارس ــراي آن ــي ب ــت ها، فرم های ــت درخواس دریاف
ــدي  ــراز توانمن ــورت اح ــده و در ص ــي ش ــا بررس ــن فرم ه ــرمایه گذاران، ای ــط س ــور توس مذک

ســرمایه گذاران، موافقــت اولیــه صــادر می گــردد. 

3 نحوه بررسي فرم های "احراز توانمندی سرمايه گذاران" به چه صورت است؟
ــي، ســاختاري و فنــي  ایــن فرم هــا در مجمــوع هــزار امتیــاز داشــته کــه شــامل ســه بخــش مال
ــه  ــرد. ســپس ایــن فرم هــا ب ــازي تعلــق مي گی ــه هــر کــدام از ایــن ســه بخــش امتی ــوده و ب ب
ــی ارســال شــده کــه پــس از  کمیتــه مســتقلي در شــرکت مــادر تخصصــی نیــروی بــرق حرارت
ــي در شــرکت  ــرای ســرمایه گذاران، ایــن فرم هــا بــه کمیتــه نهای ــاز الزم ب بررســي و کســب امتی
توانیــر ارســال مي شــود. ایــن کمیتــه شــامل مدیــر عامــل شــرکت توانیــر، مدیــر عامــل شــرکت 
تولیــد بــرق و معاونــت هماهنگــي تولیــد شــرکت توانیــر بــوده کــه پــس از تأییــد ایــن کمیتــه، 

ــردد.  ــه صــادر مي گ موافقــت اولی

در موافقــت اولیــه قیــد گردیــده اســت کــه بایســتی مجموعــه مطالعاتــی از ســوی ســرمایه گذار 
انجــام گیــرد کــه در حــدود 6 مــاه بــه طــول خواهــد انجامیــد. ایــن مطالعــات توســط مشــاوران 
شــرکت تولیــد بــرق بررســي شــده و چنانچــه اشــکالي مالحظــه شــود بــه ســرمایه گذار منعکــس 
و پــس از رفــع اشــکاالت بــه معاونــت هماهنگــي تولیــد شــرکت توانیــر ارســال شــده و پــس از 
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ــد  ــی شــرکت تولی ــه طرح هــای نیروگاه ــوط ب ــت مرب ــات توســط معاون ــد مطالع ــل و تأیی تکمی
ــا ســرمایه گذاران آغــاز شــده و پــس از آن قــرارداد منعقــد مي شــود.  ــرق، مذاکــرات قــراردادي ب ب

4 سرمايه گذاران چگونه می توانند اقدام به فروش برق تولیدي خود نمايند؟
ــرق صــادر  ــع و کارخانجــات اشــتراک ب ــراي صنای ــه اي ب ــرق منطق ــرکت هاي ب ــس ش ــن پ از ای
ــه بخــش خصوصــي و ســرمایه گــذاران  ــی تواننــد ب نمــی نماینــد کــه در نتیجــه مشــترکان م

ــد. ــن نماین ــرق خــود را تامی ــه و ب ــروگاه مراجع نی

ــرار  ــرق ق ــد ب ــروگاه هــای تولی ــار نی ــر خطــوط انتقــال خــود را در اختی ــن شــرکت توانی همچنی
ــود را صــادر  ــدی خ ــرق تولی ــت، ب ــت پرداخــت حــق ترانزی ــا رعای ــد ب ــًا مي توانن داده کــه نتیجت

ــه فــروش رســانند. ــا ب کــرده ی

5 آيــا امكان ترانزيت برق به خارج از كشــور در زمان پائیــن بودن مصرف داخلي 
برای نیروگاه های خصوصی فراهم است؟

در ابتــدا بایســتی مجــوز الزم از شــرکت توانیــر اخــذ گردیــده و ســپس در ایــن شــرایط قیمــت 
ــتی براســاس  ــبه نشــده و بایس ــي محاس ــوخت نیروگاه ــت س ــی براســاس قیم ــوخت مصرف س

ــود.  ــي گاز پرداخــت ش ــرکت مل ــا ش ــت و ی ــن شــده از ســوی وزارت نف ــاي معی نرخ ه

6 تركیب متقاضیان احداث نیروگاه به چه صورت است؟
اغلــب متقاضیــان درخواســت احــداث نیروگاه هــا، شــرکت ها می باشــند اگرچــه اشــخاص 
ــس از  ــواره بایســتی پ ــا هم ــد. ام ــدام نماین ــروگاه اق ــد جهــت احــداث نی ــز می توانن ــی نی حقیق
ــس طــرف مذاکــره شــرکت مذکــور  ــروژه تأســیس و از آن پ ــه، شــرکت پ دریافــت موافقــت اولی

ــد شــد.  ــروژه بســته خواهن ــا شــرکت پ ــا ب ــی قرارداده ــن تمام ــود. همچنی خواهــد ب
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صل اول
ف

B.O.o  صوصی
 نیروگاه های خ

7 آيا براي تأمین نیروي انســاني نیروگاه هاي خصوصي با ســرمايه گذاران همكاري 
می شود؟

ــل  ــن قبی ــاغل در ای ــاني ش ــروي انس ــه نی ــت ک ــه ضروریس ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــر. ام خی
ــراي  ــي باشــند. در ضمــن ب ــل قبول ــد از نظــر تخصــص و مهــارت در ســطح قاب نیروگاه هــا بای

ــرد:  ــرار بگی ــد ق ــورد تأیی ــه م ــد نکت ــد چن ــروگاه بای ــداث نی اح

ــرا  ــود زی ــا کشــور خواهنــد ب ــروگاه کــه از کــدام شــرکت و ی ــاز نی ــزات مــورد نی ــد تجهی 1( تائی
بــرق تولیــدی وارد شــبکه کشــور شــده و احتمــال ایجــاد نقــص فنــی وجــود خواهــد داشــت در 
ــي وجــود دارد  ــي بــه عنــوان ضمیمــه در قــرارداد بــه نــام جــداول مشــخصات فن نتیجــه جداول
کــه مشــخص می کنــد بــه چــه شــکل تمــام مشــخصات فنــي نیــروگاه بایــد مــورد تأییــد قــرار 

گیــرد. 

ــزان  ــروگاه، نحــوه و می ــی نی ــر مشــخصات فن ــرا عــالوه ب ــرداری، زی ــکار بهره ب ــد پیمان  2( تائی
ــر  ــه شــبکه موث ــوان وارد شــده ب ــروگاه و ت ــت عملکــرد نی ــز در کیفی ــرداران نی تخصــص بهره ب

ــود.  خواهنــد ب

8 آيا احداث نیروگاه هاي خصوصي به روش B. O. O براي ســرمايه گذاران ســود 
كافي به همراه خواهد داشت؟

از آنجائیکــه اغلــب اوقــات ســرمایه گذار ازصنــدوق ذخیــره ارزی وام گرفتــه و دوره مــدت بازگشــت 
ســرمایه 8 ســال می باشــد و همچنیــن بــا احتســاب دوره تنفــس 3 ســاله بــراي احــداث نیــروگاه 
ــر اینکــه بعــد از طــی  ــود اضافــه ب ــا کســب ســود معقــول خواهــد ب ــا ایــن امــر همــراه ب قطع

شــدن 8 ســال نیــروگاه کامــال متعلــق بــه ســرمایه گــذار خواهــد بــود. 
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فصل دوم

اولویت های 
ساختگاه های 
احداث نیروگاه
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مقدمه

صنعــت بــرق را مــی تــوان بــه بخــش هــای تولیــد، انتقــال و توزیــع تفکیــک کــرد کــه بخــش 
ــت  ــی و دق ــه بررس ــاز ب ــن رو، نی ــوده و از ای ــت دارا ب ــن صنع ــی را در ای ــی اساس ــد نقش تولی
ــا افزایــش  ــرق از مراکــز مصــرف، ب ــد ب مضاعــف دارد. دوری بیــش از انــدازه جایــگاه هــای تولی
هزینــه هــای انتقــال و هــدر رفــت انــرژی، کاهــش بهــره وری را در پــی خواهــد داشــت. تعییــن 
ســاختگاه هــای مناســب تولیــد، تاثیــر بســزایی در افزایــش بــازده و بهبــود پارامترهــای شــبکه 

خواهــد داشــت.

ــی بــرق  در اســتان پهنــاور کرمــان، نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی عهــده دار تولیــد بخــش اصل
ــار  ــا  رشــد ب ــی شــود در آینــده  ب ــی م ــش بین ــا وجــود ایــن نیروگاه هــا پی ــوده کــه ب اســتان ب
و توســعه صنایــع بــزرگ، بخــش زیــادی از انــرژی مصرفــی اســتان )بــه ویــژه در زمــان پربــاری( 
ــد در اســتان کرمــان در  ــرون اســتان وارد گــردد و بایســته اســت ســاخت نیروگاه هــای جدی از بی

نظــر گرفتــه شــود.

در ادامــه پــس از ارائــه وضعیــت تولیــد نیروگاه هــا و صنایــع بــزرگ موجــود و آینــده اســتان، بــه 
ــم  ــروگاه خواهی ــه ســاخت نی ــاز ب ــت نی ــا بیشــترین اولوی ــان ب ــای اســتان کرم ــی ناحیه ه معرف

پرداخــت.
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صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

وضعیت تولید برق در استان کرمان

جــدول زیــر نیــروگاه هــای تولیــد بــرق کنونــی اســتان بــه همــراه ظرفیــت نامــی نصــب شــده، 
قــدرت عملــی و تولیــد نیــروگاه در روز پیــک بــار اســتان در ســال 96 )31 خــرداد( همزمــان بــا 

پیــک سراســری را نشــان مــی دهــد.

نوعنیروگاه
ظرفیت نامی 

)MW(
تولید در پیک 96 

)MW( استان

سیکل ترکیبی کرمان
8907×159گاز

4552×160بخار

سیکل ترکیبی کهنوج )شوباد(
2221×162گاز

1139×162بخار

2218×162گازنیروگاه سیکل ترکیبی گوهران

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
2220×160گاز

-1×160بخار

249×27بخارزرند

سرچشمه
547×26گاز

23×10بخار

345×25گازکهنوج

215×16آبیسد جیرفت

35132416جمع

بیشــترین نیــاز مصــرف اســتان در ســال 96 در تاریــخ 31 خــرداد برابــر بــا 2285، تولیــد 2438 و 
تبــادل بــا دیگــر اســتان هــا 153 مــگاوات بــوده اســت.
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جــدول زیــر تــراز تولیــد و مصــرف اســتان تــا ســال 96 و پیــش بینــی 4 ســال آینــده اســتان را 
نشــان مــی دهــد و همــان گونــه کــه پیداســت تــا ســال 1400، کمابیــش نیازمنــد 500 مــگاوات 

افزایــش تولیــد در اســتان خواهیــم بــود.

سال

86878889909192939495969798991400

نیاز مصرف

1546

1562

1549

1621

1727

1759

1945

1985

2060

2218

2285

2598

2808

3043

3306

تولید

1210

1301

1394

1476

1380

1455

1287

1497

1699

1874

2438

2782

2802

2827

2857

تراز
-336

-261

-155

-145

-347

-304

-658

-488

-361

-344

153

184-6

-216

-449

ضمنًا وضعیت پیشرفت نیروگاه های در دست اجرا در استان کرمان در جدول زیر نمایش داده شده است.

ظرفیت عنوان طرحردیف
پیشرفت پروژهسرمایه گذارساختگاهمگاوات

فاز دوم نیروگاه سیکل 1
شرکت ماهتاب کهنوج500ترکیبی کهنوج

تامین زیر ساختکهنوج

شرکت فوالد کرمان500نیروگاه بوتیا2
تامین زیر ساختبوتیای ایرانیان

بخش بخار نیروگاه سیکل 3
سیرجان160ترکیبی گوهران

شرکت 
گهرانرژی 

سیرجان
تامین زیر ساخت
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صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

ظرفیت عنوان طرحردیف
پیشرفت پروژهسرمایه گذارساختگاهمگاوات

فاز دوم سیکل ترکیبی 4
سیرجان500گوهران

شرکت 
گهرانرژی 

سیرجان
تامین زیر ساخت

در دست اقدامدولتیزرند500نیروگاه زرند5

مطالعات اولیهشرکت آلنکوربردسیر500نیروگاه بردسیر6

اســتان کرمــان همچنیــن بــا توجــه بــه ویژگــی هــای ایــن اســتان بــا حجــم باالیــی از متقاضیان 
ــرو  ــادی و گازی )CHP( روب ــد پراکنــده اعــم از خورشــیدی، ب ــروگاه هــای تولی ــرای ســاخت نی ب
مــی باشــد کــه نیــروگاه هــای بــه بهــره بــرداری رســیده تــا پایــان ســال 96 بــه شــرح جــدول 

زیــر مــی باشــند.

ناحیهساختگاه نیروگاهنوعسرمایه گذار
ظرفیت بهره 
برداری شده 

)مگاوات(
4×2کرمانشهرک صنعتی خضراگازیصیناکو

2×2سیرجانمنطقه ویژه سیرجانگازینیرو گستر
1×2رفسنجانشهرک صنعتی رفسنجانگازیرسا نیرو

10کرمانماهانخورشیدیتوسعه فراگیر جاسک
10کرمانماهانخورشیدیسوالر انرژی آرکا
1.2رفسنجانمنطقه ویژه رفسنجانخورشیدیمهراد انرژی اروند
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وضعیت شبکه انتقال )400 و 230 کیلوولت( در استان کرمان

در زیــر چگونگــی اتصــاالت شــبکه انتقــال اســتان کرمــان همــراه بــا طــرح هــای مصــوب آینــده 
شــبکه )بــه صــورت نقطــه چیــن( نمایــش داده شــده اســت.
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صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

صنایع بزرگ موجود و آینده

ــرداری و  ــره ب ــال به ــع در ح ــان )صنای ــتان کرم ــی اس ــزرگ کنون ــع ب ــر صنای ــدول زی ج
صنایــع دارای قــرارداد( همــراه بــا دیمانــد فعلــی و دیمانــد نهایــی درخواســتی را نشــان میدهــد.

دیماند ناحیهمشترکین
کنونی

دیماند نهایی 
درخواستی

1424کرمان صنایع الستیک بارز1
2525کرمان سیمان کرمان2
4040کرمانصنایع مس شهید باهنر3
2222کرمان سیمان ممتازان4
25250کرمانفوالد بوتیای ایرانیان )میدکو(5
6060زرندفوالد زرند ایرانیان )کنستانتره(6
40130زرندفوالد زرند ایرانیان )ذوب(7
4545رفسنجانفروکروم رفسنجان8
180180سرچشمهمس سرچشمه و معادن9
1515شهربابکآبرساني خاتون آباد10
2530شهربابکمعدن مس میدوک11
3444شهربابک ذوب مس خاتون آباد12
3535شهربابکبابک مس ایرانیان)میدکو(13
4272بردسیرصنایع فوالد کرمان14
150150بردسیرفوالد بردسیر ایرانیان)میدکو(15
2020بردسیرجهان فوالد سیرجان )نورد میلگرد بردسیر(16
174174سیرجان گل گهر17
6060سیرجانفوالد سیرجان ایرانیان )میدکو(18
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دیماند ناحیهمشترکین
کنونی

دیماند نهایی 
درخواستی

جهان فوالد سیرجان)مجتمع احیا و ذوب 19
15200سیرجانفوالد(

4545سیرجانانتقال آب خلیج فارس20
1515سیرجانمفتول بکسل 21
2550بافتمعدن دره آلو22
2570بافتاحیاء استیل  بافت23
88بم قوای محرکه کرمان خودرو24
6060کهنوجتیتانیوم کهنوج25

11991854جمع

در جــدول زیــر دیمانــد هــای درخواســتی متقاضیــان اختصاصــی و صنایــع بــزرگ آینــده اســتان 
کرمــان طبــق ابالغیــه هــای ارائــه شــده تــا پایــان ســال 96 درج گردیــده اســت. 

دیماندناحیهمتقاضیان
28کرمانمنطقه هفت باغ1
13کرمان فرو آلیاژ راین2
33کرمانپتروشیمی فجر کرمان3
150رفسنجانآلومینیوم پارس هنزا4
29 رفسنجانمجتمع پتروشیمی کشکوئیه5
30سرچشمهمعدن دره زار6
20شهربابکمعدن چاه فیروزه7
100بردسیرجهان فوالد سیرجان )فوالد آلیاژی بردسیر (8
40سیرجانتوسعه آهن و فوالد گلگهر9
130سیرجانسنگ آهن گوهر زمین10
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

دیماندناحیهمتقاضیان
16 بافتتونل انتقال آب سد صفا رود11
20بمارگ جدید بم12

609جمع

بدیهـی اسـت کـه بـا نگرش بـه ویژگی های اسـتان کرمـان و دارا بودن معـادن زیرزمینـی فراوان، 
درخواسـت کننـدگان صنعتـی در اسـتان رو بـه فزونـی بـوده و جـدول بـاال تنهـا نشـان دهنـده 

متقاضیـان برخـوردار از طـرح مصـوب تامیـن بـرق ارائـه شـده تـا پایان سـال 96 می باشـد.

اولویت های نیاز تولید به تفکیک مراکز مصرف

1- مركز های مصرف عنبرآباد، جیرفت و بم
شــکل صفحــه بعــد نقشــه شــبکه انتقــال مناطــق عنبرآبــاد، جیرفــت و بــم را نشــان مــی دهــد. 

مشــخصات پســت هــای انتقــال ایــن مناطــق در جــدول زیــر داده شــده اســت:

نام پست
ولتاژ

)KV(

ظرفیت 

 )MVA(
وضعیت

موجود125×230/1322بم 1
آینده 200×400/1322ارگ بم
موجود160×230/1322عنبرآباد

آینده 200×400/1322جیرفت 400
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در این مناطق عبارتند از:

وضعیتدیماند درخواستی )MW( نام صنعت

در حال بهره برداری8قوای محرکه
درخواست دیماند20ارگ جدید بم

28جمع

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

عمــده بــار منطقــه هــای بــم، جیرفــت و عنبرآبــاد بــار کشــاورزی و سرمایشــی بــوده و تنهــا بــار 
صنعتــی بــزرگ منطقــه تاکنــون )بــاالی 7 مــگاوات(، بــار شــرکت قــوای محرکــه در منطقــه بــم 
مــی باشــد و درخواســت دیمانــد جدیــدی از ســوی ســایر صنایــع ارائــه نگردیــده اســت. بــا ایــن 
وجــود، رشــد بــار بــه ویــژه در جیرفــت و عنبرآبــاد نســبت بــه دیگــر مناطــق اســتان بــاال بــوده 
و بــا توجــه بــه فاصلــه زیــاد بیــن نقطــه تولیــد و مصــرف، تلفــات شــبکه قابــل توجــه خواهــد 
ــود پارامترهــای  ــرژی و بهب ــروگاه در ایــن مناطــق، کاهــش تلفــات ان ــود. از ایــن رو ســاخت نی ب
ــر  ــا دیگ ــه ب ــز در مقایس ــن مناطــق نی ــاع ای ــد داشــت. ارتف ــی خواه ــبکه را در پ ــی ش الکتریک
ــا  ــود. ب ــر خواهــد ب ــن مناطــق باالت ــروگاه در ای ــی نی ــوده و بازده ــر ب ــن ت مناطــق اســتان پایی
ــاد  ــت، عنبرآب ــای جیرف ــه ه ــه گاز در منطق ــود خــط لول ــت نب ــه عل ــون ب ــم اکن ــال، ه ــن ح ای
ــه  ــته ب ــروگاه وابس ــود نداشــته و ســاخت نی ــی وج ــن نواح ــروگاه در ای ــکان ســاخت نی ــم ام و ب
زمــان گازرســانی بــه ایــن مناطــق خواهــد بــود کــه بــا وجــود در درســت اقــدام بــودن گازرســانی، 
ــه  ــًا کاهــش هزین ــال و نهایت ــبکه انتق ــه ش ــی ب ــت نزدیک ــه عل ــروگاه را ب ــاخت نی ــوان س می ت
هــای ســرمایه گــذاری، اقتصــادی پیــش بینــی نمــود. بــا ایــن وجــود، مطالعــات جامــع نیروگاهی 

ــود. تعییــن کننــده دقیــق ســاختگاه نیــروگاه خواهــد ب
ارتفاع از سطح دریا	 

عنبرآباد: 600 متر      جیرفت: 700 متر      بم: 1000 متر
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

2 - مركز مصرف بردسیر

شــکل صفحــه بعــد نقشــه شــبکه انتقــال منطقــه بردســیر را نشــان مــی دهــد. مشــخصات 
ــر داده شــده اســت: ــه در جــدول زی ــال منطق پســت های انتق

نام پست
ولتاژ
)KV(

 )MVA( وضعیتظرفیت

موجود70×230/1322بردسیر
موجود70×1+130×400/331فوالد مشیز

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه بردسیر عبارتند از:

نام صنعت
دیماند درخواستی 

 )MW(
وضعیت

بهره برداری بخشی از دیماند150فوالد بردسیر ایرانیان )فوالد مشیز(
در حال بهره برداری72صنایع فوالد کرمان

در حال بهره برداری20نورد بردسیر )جهان فوالد سیرجان(
درخواست دیماند100فوالد آلیاژی بردسیر

312جمع

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

ــان و  ــیر ایرانی ــوالد بردس ــت 400 ف ــیر، پس ــه بردس ــزرگ منطق ــع ب ــگاه صنای ــه جای ــگاه ب ــا ن ب
ــاد شــده کاهــش هزینه هــای  ــه صنایــع ی ــروگاه ب شــبکه انتقــال منطقــه، نزدیکــی ســاختگاه نی
ســرمایه گــذاری را در پــی خواهــد داشــت. جایــگاه دقیــق ســاخت نیــروگاه بــه کمــک مطالعــات 

جامــع نیروگاهــی تعییــن خواهــد گردیــد.
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

ارتفاع از سطح دریا	 

  2050 متر
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

3 - مركز مصرف سیرجان

ــی دهــد. مشــخصات  شــکل صفحــه 68 نقشــه شــبکه انتقــال منطقــه ســیرجان را نشــان م
ــر داده شــده اســت: ــدول زی ــه در ج ــال منطق ــت های انتق پس

ولتاژنام پست
)KV( )MVA( وضعیتظرفیت

موجود400×400/2302سیرجان2
آینده160×230/1322قلعه سنگی

موجود )اختصاصی(125×1+40×230/202گلگهر
موجود )اختصاصی(90×230/202سیرگان

موجود )اختصاصی(250×400/2302پست نیروگاهی گل گهر

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه سیرجان عبارتند از:

نام صنعت
دیماند 

درخواستی 
 )MW(

وضعیت

بهره برداری بخشی از دیماند 174گلگهر
بهره برداری بخشی از دیماند 60فوالد سیرجان ایرانیان

درخواست دیماند40توسعه آهن و فوالد گل گهر
درخواست دیماند130سنگ آهن گوهر زمین

عقد قرارداد دیماند200جهان فوالد سیرجان )احیا و ذوب(
عقد قرارداد دیماند15مفتول بکسل پارس سیرجان

عقد قرارداد دیماند45انتقال آب خلیج فارس

724جمع
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

در منطقــه ســیرجان نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ســمنگان، نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گوهــران )دو 
واحــد گازی( بــه بهــره بــرداری رســیده انــد و فــاز دوم نیــروگاه گهــران بــه ظرفیــت 500 مــگاوات 
در مرحلــه تامیــن زیرســاخت و در دســت اقــدام مــی باشــد. اولویــت بعــدی ســاخت نیــروگاه، فــاز 
دوم نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ســمنگان مــی باشــد. جایــگاه نیــروگاه هــای جدیــد بــا توجــه بــه 
نزدیکــی بــه شــبکه انتقــال و بــار هــای بــزرگ در منطقــه قابــل تعییــن میباشــد کــه ســاختگاه 

دقیــق نیــروگاه بــه کمــک مطالعــات جامــع نیروگاهــی برگزیــده خواهــد شــد.

ارتفاع از سطح دریا 	 

 1750 متر
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

4 - مركز مصرف كرمان

ــی دهــد. مشــخصات  شــکل صفحــه بعــد نقشــه شــبکه انتقــال منطقــه کرمــان را نشــان م
ــر داده شــده اســت: ــدول زی ــه در ج ــال منطق ــت های انتق پس

ولتاژنام پست
)KV(

ظرفیت 
 )MVA(

وضعیت

موجود315×400/2302نیروگاه کرمان
موجود160×230/1323باغین
موجود160×230/1322شهاب

آینده160×230/1322اختیارآباد

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه کرمان عبارتند از:

دیماند درخواستی نام صنعت
 )MW(

وضعیت

در حال بهره برداری 25شرکت سیمان کرمان

بهره برداری بخشی از 40صنایع جنبی مس شهید باهنر
دیماند

در حال بهره برداری24مجتمع صنایع الستیک بارز
در حال بهره برداری22شرکت سیمان ممتازان
درخواست دیماند250فوالد بوتیای ایرانیان

درخواست دیماند13فرو آلیاژ راین
درخواست دیماند33پتروشیمی فجر کرمان

درخواست دیماند28منطقه هفت باغ
435جمع
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 
ــه  ــی ب ــت نزدیک ــه اهمی ــا توجــه ب ــان ب ــه کرم ــروگاه در منطق جایگاه هــای مناســب ســاخت نی
ــد  ــی توان ــردد(، م ــی گ ــذاری م ــرمایه گ ــای س ــه ه ــب کاهــش هزین ــه موج ــال )ک ــبکه انتق ش
ــال  ــبکه انتق ــان در مجــاورت ش ــی کرم ــوب غرب ــوب شــرقی، شــمال و جن ــه هــای جن در ناحی
ــان در  ــی کرم ــروگاه ســیکل ترکیب ــه حضــور نی ــا توجــه ب ــرد کــه ب ــرار گی موجــود مــد نظــر ق
غــرب و طــرح ســاخت نیــروگاه توســط شــرکت فــوالد بوتیــا در شــمال، مناســب تریــن جایــگاه 
ســاخت نیــروگاه، در ناحیــه جنــوب شــرقی کرمــان پــس از شــهر ماهــان نزدیــک بــه خــط هــای 
ــات جامــع  ــه کمــک مطالع ــق ب ــا ایــن وصــف جایــگاه دقی ــی باشــد. ب 230 و 400 کیلوولــت م

ــد. ــن خواهــد گردی ــی تعیی نیروگاه

ارتفاع از سطح دریا 	 

ماهان: 2000 متر       کرمان: 1750متر
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی
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   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

5 - مركز مصرف رفسنجان

ــمه را  ــه سرچش ــنجان و ناحی ــه رفس ــال منطق ــبکه انتق ــه ش ــد نقش ــه بع ــکل های صفح ش
ــده اســت: ــر داده ش ــدول زی ــه در ج ــال منطق ــای انتق ــت ه ــخصات پس ــد. مش ــان می دهن نش

ولتاژنام پست
)KV( )MVA( وضعیتظرفیت

موجود160×230/1322رفسنجان2 

موجود125×2+160×230/1322سرچشمه

موجود200×400/1322بهرمان

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه رفسنجان و سرچشمه عبارتند از:

وضعیتدیماند درخواستی )MW( نام صنعت

در حال بهره برداری180مجتمع مس سرچشمه

درخواست دیماند30معدن دره زار

درخواست دیماند150آلومینیوم پارس هنزا

بهره برداری بخشی از دیماند45فروکروم رفسنجان

مجتمع پتروشیمی 
درخواست دیماند29کشکوئیه

434جمع
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

ــت  ــنجان2 و پس ــت رفس ــت 230/132 کیلوول ــق پس ــنجان از طری ــه رفس ــار منطق ــن ب تامی
ــروگاه  ــز از نی ــار مجتمــع مــس سرچشــمه نی ــرد. ب ــی پذی 400/132 کیلوولــت بهرمــان انجــام م
ــی مــس سرچشــمه و پســت 230 کیلوولــت سرچشــمه و از طریــق خط هــای ارتباطــی آن  داخل
ــال  ــه خــط هــا و پســت هــای انتق ــروگاه ب ــودن نی ــک ب ــی اســت نزدی ــردد. بدیه فراهــم می گ
یــاد شــده کاهــش هزینــه هــای ســرمایه گــذاری را در پــی خواهــد داشــت. همچنیــن )بــا توجــه 
ــت  ــه صنع ــروگاه ب ــی ســاختگاه نی ــزا( نزدیک ــارس هن ــوم پ ــت آلومینی ــاالی صنع ــد ب ــه دیمان ب
ــع  ــات جام ــود. مطالع ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــک گزین ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــزا م ــوم هن آلومینی
نیروگاهــی نقــش تعییــن کننــده را در مشــخص کــردن جایــگاه ســاخت نیــروگاه خواهــد داشــت.

ارتفاع از سطح دریا	 

  رفسنجان: 1500 متر         سرچشمه: 2600 متر 
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی
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6 - مركز مصرف شهربابک

شــکل صفحــه بعــد نقشــه شــبکه انتقــال منطقــه شــهربابک را نشــان مــی دهــد. مشــخصات 
پســت های انتقــال منطقــه در جــدول زیــر داده شــده اســت:

ولتاژنام پست
)KV(

ظرفیت 
 )MVA(

وضعیت

موجود200×400/1322میمند 

 صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه شهربابک عبارتند از:

نام صنعت
دیماند 

درخواستی 
 )MW(

وضعیت

در حال بهره برداری15آبرسانی خاتون آباد
در حال بهره برداری44ذوب مس خاتون آباد
در حال بهره برداری30مجتمع مس میدوک

بهره برداری بخشی از دیماند35بابک مس
درخواست دیماند20چاه فیروزه

144جمع

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

عمــده بــار منطقــه شــهربابک و پســت هــای فــوق توزیــع آن، بــار صنعتــی مربــوط بــه شــرکت 
ــار، هــم اکنــون از پســت 230 کیلوولــت سرچشــمه و  ــی صنایــع مــس می باشــد کــه ایــن ب مل
ــاد  ــال ی ــبکه انتق ــی ش ــروگاه در نزدیک ــن میگــردد. ســاخت نی ــد تامی ــت میمن 400/132 کیلوول
ــع  ــات جام ــت. مطالع ــد داش ــی خواه ــبکه را در پ ــات ش ــش تلف ــه و کاه ــش هزین ــده، کاه ش



77

    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

نیروگاهــی نقــش تعییــن کننــده را در مشــخص نمــودن جایــگاه ســاخت نیــروگاه خواهد داشــت.

ارتفاع از سطح دریا	 

  1850 متر
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7 - مركز مصرف بافت

ــی دهــد. مشــخصات  ــت را نشــان م ــه باف ــال منطق ــبکه انتق ــد نقشــه ش شــکل صفحــه بع
ــر داده شــده اســت: ــه در جــدول زی ــال منطق پســت هــای انتق

ولتاژنام پست
)KV(

ظرفیت 
 )MVA(

وضعیت

آینده200×400/1322شاهماران
آینده 200×400/202فوالد بافت

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه بافت عبارتند از:

نام صنعت
دیماند 

درخواستی 
 )MW(

وضعیت

عقد قرارداد دیماند70احیا استیل بافت )فوالد بافت(
عقد قرارداد دیماند50معدن مس درآلو

درخواست دیماند16تونل انتقال آب سد صفا رود
136جمع

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

ــده در  ــی باشــد و پســت شــاهماران در آین ــال نم ــون دارای پســت انتق ــه بافــت هــم اکن منطق
ایــن منطقــه بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. ســاخت نیــروگاه در ناحیــه شــاهماران بــا توجــه بــه 
ارتفــاع کمتــر از ســطح دریــا، بازدهــی باالتــری را در پــی خواهــد داشــت امــا در عیــن حــال دوری 
ــه  ــدی ب ــوان تولی ــال ت ــات را در انتق ــش تلف ــرز اســتان، افزای ــه در م ــن ناحی ــن ای ــای گرفت و ج
دنبــال خواهــد داشــت. جایــگاه دقیــق ســاخت نیــروگاه بــه کمــک مطالعــات جامــع نیروگاهــی 

قابــل تعییــن خواهــد بــود.
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

ارتفاع از سطح دریا	 

   بافت: 2250 متر       شاهماران: 1100 متر



80

   راهنمای سرمایه گذاری در بخش تولید برق

فصل سوم

مولدهای مقیاس 
کوچک

8 - مركز مصرف كهنوج

شــکل صفحــه بعــد نقشــه شــبکه انتقــال منطقــه کهنــوج را نشــان مــی دهــد. مشــخصات 
ــر داده شــده اســت: ــدول زی ــه در ج ــال منطق ــت های انتق پس

ولتاژنام پست
)KV(

ظرفیت 
 )MVA(

وضعیت

موجود160×230/632کهنوج2
موجود160×230/1322هلیل

موجود160×230/1322منوجان

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه بافت عبارتند از:

دیماند درخواستی نام صنعت
 )MW(

وضعیت

عقد قرارداد دیماند60تیتانیوم کهنوج

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

ــرداری رســیده  ــره ب ــه به ــی شــوباد ب ــی 500 مگاوات ــروگاه ســیکل ترکیب ــوج، نی در منطقــه کهن
ــار منطقــه  ــی باشــد. ب ــز در دســت اقــدام م ــروگاه شــوباد )500 مــگاوات( نی اســت و فــاز دوم نی
کهنــوج بیشــتر خانگــی و کشــاورزی بــوده و رشــد بــار نســبت بــه دیگــر مناطــق اســتان بــاال 
مــی باشــد. صنعــت بــزرگ متقاضــی بــرق ایــن منطقــه، تیتانیــوم کهنــوج بــا درخواســت دیمانــد 
ــه  ــه کاهــش هزین ــال منطق ــبکه انتق ــی ش ــروگاه در نزدیک ــی باشــد. ســاخت نی ــگاوات م 60 م
ــن کننــده را در  ــی دارد. ضمنــًا مطالعــات جامــع نیروگاهــی نقــش تعیی و تلفــات شــبکه را در پ

ــروگاه خواهــد داشــت. مشــخص کــردن جایــگاه ســاخت نی
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

ارتفاع از سطح دریا	 

 500 متر
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9 - مركز مصرف زرند
ــد. مشــخصات  ــی ده ــان م ــد را نش ــه زرن ــال منطق ــبکه انتق ــد نقشــه ش ــه بع شــکل صفح

ــت: ــده اس ــر داده ش ــدول زی ــه در ج ــال منطق ــای انتق ــت ه پس

ولتاژنام پست
)KV(

 )MVA( وضعیتظرفیت

موجود125×230/1322زرند 2

صنایع بزرگ موجود و درخواست کننده برق در منطقه زرند عبارتند از:

وضعیتدیماند درخواستی )MW( نام صنعت

فوالد زرند ایرانیان 
بهره برداری بخشی از دیماند60)کنستانتره(

عقد قرارداد دیماند130فوالد زرند ایرانیان )ذوب(

190جمع

نقاط پیشنهادی ساخت نیروگاه	 

در منطقــه زرنــد یــک نیــروگاه 500 مگاواتــی دولتــی در دســت اقــدام بــوده و همچنیــن نیــروگاه 
500 مگاواتــی فــوالد بوتیــا در منطقــه کرمــان و در مــرز منطقــه زرنــد نیــز در حــال طــی نمــودن 
ــروگاه  ــروگاه هــا، ســاخت نی ــن نی ــرداری از ای ــره ب ــی باشــد و در صــورت به ــی م مراحــل ابتدای
ــد،  ــروگاه جدی ــاخت نی ــرای س ــد. ب ــی باش ــوردار نم ــی برخ ــت باالی ــون از اولوی ــم اکن ــد ه جدی
ــگاه  ــد و جای ــی باش ــت م ــه دارای اهمی ــال منطق ــبکه انتق ــه ش ــروگاه ب ــاختگاه نی ــی س نزدیک

ــد. ــن خواهــد گردی ــه کمــک مطالعــات جامــع نیروگاهــی تعیی ــروگاه ب ــی ســاخت نی نهای
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    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل دوم
ف

ث نیروگاه
ت های ساختگاه های احدا

اولوی

ارتفاع از سطح دریا 	 

 1700 متر

)شکل10(
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فصل سوم

مولدهای
مقیاس کوچک
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مقدمه

ــع و  ــبکه توزی ــات در ش ــرژي و کاهــش تلف ــذاري در بخــش عرضــه ان ــرمایه گ ــزوم س ــروزه ل ام
انتقــال آن از دغدغــه هــاي عمــده کشــور محســوب مــی شــود کــه توســعه تولیــد پراکنــده در 
صنایــع، پاالیشــگاهها، شــهرک هــاي صنعتــی و مســکونی مــی توانــد از جملــه روشــهاي رفــع 

ــی هــا باشــد. ایــن نگران

ــت  ــا ظرفی ــرق ب ــد ب ــوازم تولی ــه ل ــامل مجموع ــک ش ــاس کوچ ــای مقی ــی مولده ــور کل بط
ــن و  ــی از متداول تری ــراق داخل ــای احت ــه موتوره ــند ک ــگاوات می باش ــر از 25 م ــد کمت تولی
ــه  ــا توج ــوده و ب ــوز ب ــه گازس ــا پای ــن موتوره ــند. ای ــا می باش ــن مولده ــوع ای ــن ن اقتصادی تری
ــاال می باشــند و فضــای  ــان و عمــر ب ــه، دارای راندم ــن زمین ــوژی در ای ــه پیشــرفت های تکنول ب
ــرداری  ــرای آمــاده ســازی بهــره ب ــرای نصــب آن هــا کوچــک و مــدت زمــان الزم ب ــاز ب مــورد نی
از آن هــا کوتــاه اســت. بــا توجــه بــه مزایــای ایــن مولدهــا و همچنیــن قانــون هدفمنــد کــردن 
یارانــه هــا، فراوانــی منابــع گاز طبیعــی در کشــور و تســهیالت موجــود جهــت احــداث مولدهــای 
ــط  ــی توس ــراق داخل ــای احت ــا موتوره ــرق ب ــی ب ــد محل ــتفاده از تولی ــک، اس ــاس کوچ مقی
ــز  ــع نی ــت و وزارت صنای ــن دول ــه اســت. همچنی ــرار گرفت بخــش خصوصــی مــورد اســتقبال ق
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــرمایه گذار ب ــان س ــول اطمین ــت حص ــبی جه ــی مناس ــت های حمایت سیاس

ــوده  اســت. ــی نم ــت مصــوب و اجرای صنع

در همیــن میــان جوامــع بشــري بــر حســب نیــاز و امکانــات خــود، بــه تولیــد انــرژی الکتریکــی 
و بهــره منــدی از آن مبــادرت نمــوده انــد ولــی آنچــه مســلم اســت انــرژي رایــگان تولیــد نمــی 
ــاي الزم را  ــاخت ه ــد زیرس ــر بای ــت دیگ ــه حال ــی ب ــل آن از حالت ــد و تبدی ــراي تولی ــردد و ب گ
فراهــم نمــود و هزینــه هایــی را متحمــل گردیــد. لــذا وضعیــت تولیــد و مصــرف انــرژي در جهان 
ــوخت هاي  ــرف س ــی از مص ــی ناش ــت محیط ــاي زیس ــی ه ــت آلودگ ــرف و وضعی ــک ط از ی
فســیلی در اطــراف کــره خاکــی در یکــی دو دهــه گذشــته از طــرف دیگــر ســبب شــده تــا تولیــد 
انــرژي از منابــع تجدیدپذیــر و اســتفاده از نیــروگاه هــاي تولیــد پراکنــده بطــور جــدي و فزاینــده 



87

    شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

صل سوم
ف

ک
س کوچ

مولدهای مقیا

ــد  ــد و کاهــش تلفــات انتقــال، طــرح تولی مطــرح گــردد، بخصــوص کــه افزایــش راندمــان تولی
ــر  ــی را بیــش از پیــش توجیه پذی ــرق مصرف ــرق در محــل مصــرف و نهایتــًا کاهــش هزینــه ب ب

ســاخته اســت.

ــرق سراســري  ــع ب ــه شــبکه توزی ــه صــورت متصــل ب ــرداري ب ــره ب ــاس کوچــک به ــد مقی مول
ــد آن در محــل اتصــال  ــی تولی ــت عمل ــد بطــوري کــه ظرفی ــی نمای ــر م کشــور را امــکان پذی
بــه شــبکه توزیــع نبایــد از 25 مــگاوات بیشــتر باشــد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه 
ــی، امــکان  دیــزل ژنراتورهــاي موجــود در کارخانجــات و صنایــع مختلــف بــه دلیــل مباحــث فن
اتصــال بــه شــبکه بــرق سراســري و تولیــد مســتمر ســاالنه بــرق را ندارنــد و در واقــع بــه عنــوان 
ژنراتورهــاي بــرق اضطــراري از آنهــا اســتفاده مــی شــود در حالــی کــه مولدهــاي بــرق مقیــاس 
کوچــک امــکان تولیــد بــی وقفــه بــرق در طــی ســال را دارا بــوده و در واقــع مولــد بــرق دائــم 
ــی بیــش از 80 هــزار ســاعت می باشــند. پیشــرفت  ــاال و گارانت ــوان بســیار ب ــا ت کار گاز ســوز ب
ــا اســتاندارد هــاي زیســت محیطــی  ــاس کوچــک گازســوز ، ســازگاري ب فنــاوري مولدهــاي مقی
ــکونی  ــی ، مس ــم از صنعت ــف )اع ــاي مختل ــط ه ــا در محی ــد ه ــن مول ــکان اســتفاده از ای و ام
ــرل در  ــت ســاده کنت ــري از فنــاوري پیشــرفته مــواد و وضعی ــن بهــره گی و تجــاري( و هــم چنی
ایــن مولدهــا، شــرایطی را فراهــم کــرده کــه هزینــه تولیــد بــرق توســط مولــد مقیــاس کوچــک 
بــه ویــژه در صــورت بازیافــت حرارتــی تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در اغلــب مــوارد کمتــر از 

روش هــاي متــداول تولیــد بــرق و حــرارت باشــد.

ــرارت آن مســتقیمًا )همچــون اســتفاده از دود و  ــاس کوچــک کــه ح ــه مولدهــاي مقی ــًا ب ضمن
ــرم،  ــد آب گ ــراي تولی ــا ب ــرد ی ــرار بگی ــورد اســتفاده ق ــا کــوره( م ــه ی ــی در گلخان ــواي خروج ه
بخــار و یــا ســرماي مــورد نیــاز بازیافــت شــود مولدهــاي تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت و ســرما 
ــط  ــت از محی ــادي و حفاظ ــاالي اقتص ــره وري ب ــد و به ــان مول ــش راندم ــه افزای ــد ک می گوین

ــی خواهــد داشــت. زیســت را در پ

ــاز و  ــر حســب نی ــوده و جوامــع بشــری ب ــاز مطــرح ب ــرژی الکتریکــی و اســتفاده از آن از دیرب ان
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ــوژی در  ــه پیشــرفت تکنول ــا توجــه ب ــد. ب ــر خــدادادی اســتفاده نمــوده ان امکانــات خــود از ذخای
ــاال  ــر ب ــان و عم ــا دارای راندم ــن مولده ــروزه ای ــاس کوچــک، ام ــه ســاخت مولدهــای مقی زمین
ــرق در محــل مصــرف را بیــش از  ــد ب می باشــند کــه در نتیجــه افزایــش راندمــان و طــرح تولی

ــت.  ــاخته اس ــر س ــش توجیه پذی پی

رشــد ســریع تکنولــوژی بــا راندمــان بــاال از یــک طــرف و وجــود آلودگــی هــای زیســت محیطــی 
ــی کــه راندمــان پاییــن و آلودگــی  ــوژی های ناشــی از مصــرف ســوخت هــای فســیلی در تکنول
زیــادی تولیــد مــی کننــد از طــرف دیگــر ســبب شــده تــا جهــان بــه ســمت مولدهــای مقیــاس 

کوچــک توجــه بیشــتری داشــته باشــد. 

ــدود  ــر و در ح ــرمایه آن کمت ــت س ــب و بازگش ــیار مناس ــا بس ــرح ه ــن ط ــادی ای ــه اقتص توجی
ــه ایــن  ــرای ورود ب ــاد ســرمایه گــذاران ب ــی باشــد کــه در نتیجــه موجــب عالقــه زی 4 ســال م

ــود.  ــه می ش عرص

انواع تکنولوژی های مولد مقیاس کوچک به شرح ذیل می باشد:

− 	Mini Steam/ Gas Turbines  توربین های گازی/ بخاری کوچک

− 	Gas Reciprocating Engines  موتورهای گاز سوز رفت و برگشتی
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CCHP و  CHP مولدهای

ــوای  ــاس کوچــک کــه حــرارت آن مســتقیمًا )همچــون اســتفاده از دود و ه ــه مولدهــای مقی ب
خروجــی در گلخانــه یــا کــوره( مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد یــا بــرای تولیــد آب گــرم، بخــار یــا 
ــرق، حــرارت و ســرما )CHP و  ــد همزمــان ب ــاز بازیافــت شــود مولدهــای تولی ســرمای مــورد نی
ــاالی اقتصــادی و حفاظــت از  ــد و بهــره وری ب ــان مول ــد کــه افزایــش راندم ــی گوین CCHP( م

ــی خواهــد داشــت.   ــط زیســت را درپ محی
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ــد  ــه محــل مصــرف، امــکان تولی ــد ب ــه علــت نزدیکــی محــل تولی ــده؛ ب ــد پراکن در روش تولی
حــرارت همزمــان بــا بــرق فراهــم اســت. معمــواًل تولیــد بــرق )DG( بــه تولیــد همزمــان بــرق 
ــارت  ــز عب ــا CHP  نی ــرق و حــرارت ی ــد همزمــان ب ــی شــود. تولی و حــرارت )CHP( تبدیــل م
ــی( در  ــی و مکانیک ــواًل گرمای ــل اســتفاده )معم ــرژی قاب ــوع ان ــد ن ــان چن ــد همزم اســت از تولی
یــک سیســتم واحــد و یکپارچــه. در ایــن روش، حــرارت قبــل از اســتفاده و بــه صــورت همزمــان 
ــی شــود کــه ایــن امــر  ــد م ــاال تولی ــا بازدهــی ب ــرژی الکتریکــی در پروســه ای واحــد و ب ــا ان ب
ــتم  ــک سیس ــردد. ی ــتفاده می گ ــل اس ــا 80 درصــد در مح ــتم ت ــی سیس ــش بازده ــث افزای باع
CHP از اجــزای مختلــف تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از: مولــد قــدرت اولیــه، مبدل هــای 

ــل  ــی از قبی ــزات جانب ــایر تجهی ــاالت و س ــا و اتص ــه ه ــور، لول ــا، ژنرات ــت گرم ــی بازیاف حرارت
ــا و ... ــدی ه ــق بن ــا، عای پمپ ه

همچنیــن در سیســتم هایــی کــه قصــد بهــره گیــری از گرمــای بازیافــت شــده جهــت مصــارف 
سرمایشــی را دارنــد نیــاز بــه اســتفاده از یــک چیلــر تراکمــی یــا جذبــی در کنــار ســایر تجهیزات 
ــد  ــرق، گرمــا و ســرما را تولی ــه طــور همزمــان ب ــل سیســتم هــا کــه ب ــه ایــن قبی می باشــد. ب

می نمایند اصطالحًا CCHP می گویند.
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مزایای احداث مولد مقیاس کوچک

افزایش قابلیت اطمینان انرژی الکتریکی تولیدی	 
تهیه منبع انرژی مناسب در مکان مناسب 	 
تهیه انرژی الکتریکی با کیفیت مطلوب مورد نیاز 	 
ــی، بــا اســتفاده همزمــان از بــرق و 	  افزایــش بازدهــی سیســتم بــرای کاربردهــای محل

حــرارت 
فراهــم کــردن امــکان اســتفاده از انــرژی الکتریکــی بــرای مناطــق دور از دسترســی کــه 	 

احــداث شــبکه هــای الکتریکــی غیــر ممکــن و یــا پــر هزینــه اســت.
ــرق و 	  ــان از ب ــتفاده همزم ــل اس ــه دلی ــدات ب ــک و تهدی ــزان ریس ــدن می ــدود ش مح

ــرارت  ح
محــدود شــدن میــزان ریســک و تهدیــدات بــه دلیــل انــدازه، انعطــاف پذیــری، مــدت 	 

ــط زیســت و سیســتم هــای ســوختی  ــا محی زمــان نصــب و راه انــدازی ســریع، ســازگاری ب
ــر ایــن منابــع تولیــدی انعطــاف پذی

ــا 	  ــع ب ــه هــای گــزاف احــداث و توســعه سیســتم هــای انتقــال و توزی ــز از هزین پرهی
ــاس کوچــک نصــب مولدهــای مقی

پرهیــز از هزینــه هــای ناشــی از عــدم قطعیــت در پیــش بینــی میــزان بــار و ظرفیــت 	 
در دســترس، بــا افزایــش ظرفیــت نصــب شــده مطابــق بــا رشــد بــار 

ــازه 7-25  ــد در ب ــت تولی ــاس کوچــک، چنانچــه ظرفی ــروگاه هــای مقی در خصــوص احــداث نی
مــگاوات باشــد توســط شــرکت بــرق منطقــه ای بررســی و اقــدام خواهــد شــد. همچنیــن احــداث 
ــع  ــای توزی ــرکت ه ــق ش ــگاوات، از طری ــر از 7 م ــم ت ــدرت ک ــا ق ــک ب ــاس کوچ ــروگاه مقی نی
نیــروی بــرق قابــل اجــرا مــی باشــد. ضمنــًا انعقــاد قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرای تمامــی 

ــرق منطقــه ای انجــام مــی شــود.  ظرفیــت هــای نیروگاهــی توســط شــرکت ب
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فلوچارت احداث نیروگاه های گازی مقیاس کوچک

 
 

ارسال مدارک جهت احداث نیروگاه به 
مجری طرح های تولید پراکنده شرکت 

  www.iranchp.irبرق و تکمیل سایت

 صدور موافقت نامه احداث نیروگاه

دریافت تائیدیه 
اتصال به شبکه 
 از شرکت برق

دریافت تائیدیه 
فنی از نیروگاه 

 طرشت

دریافت ابالغیه 
تخصیصی گاز 
 از شرکت گاز

 www.iranchp.irتکمیل سایت

 احداث  پروانهصدور 

ارائه مدارک الزم به شرکت برق منطقه ای 
 کرمان جهت انعقاد قرارداد

مبادله قرارداد خرید تضمینی با شرکت برق 
 منطقه ای
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مقدمه

ــودن  ــي گش ــت، در پ ــترس طبیع ــراوان و در دس ــاي ف ــرژي ه ــري ان ــا بکارگی ــاز ب ــر از دیرب بش
ــانتر  ــر آس ــزون ب ــد اف ــذار بتوان ــن رهگ ــا از ای ــوده اســت ت ــش ب ــه روي خوی ــازه ب دریچــه اي ت
کــردن کارهــا، فعالیــت هــاي خــود را بــا کمتریــن هزینــه و باالتریــن ســرعت بــه انجــام رســاند 
ــرژي  ــر، ان ــط بش ــه توس ــکار رفت ــرژي ب ــتین ان ــردارد. نخس ــتر ب ــایش بیش ــراي آس ــي ب و گام
ــه  ــا آنجــا ک ــرد؛ ت ــي ب ــراوان م ــره هــاي ف ــاب به ــاي آفت ــور و گرم ــان از ن ــود. انس ــید ب خورش
ایــن انــرژي جزئــي جدایــي ناپذیــر از فرآینــد برخــي صنایــع گشــت و حتــي امــروزه نیــز جایــگاه 
خــود را از دســت نــداده اســت. مردمانــي کــه بــه جریــان هــاي آزاد آب دسترســي داشــتند یــا در 
ســرزمین هــاي بادخیــز مــي زیســتند، از ایــن انــرژي حرکتــي اســتفاده مــي کردنــد و بــا تبدیــل و 

ــد. ــوارتر مي افزودن ــر و دش ــاي بزرگت ــش جهــت انجــام کاره ــوان خوی ــر ت ــار آن، ب مه

 انــرژي دیگــري کــه در گذشــته بــا آن آشــنا بــوده و از آن یــاري مــي جســتند، انــرژي گرمایــي 
زمیــن بــود. انســان هــاي ســاکن نواحــي آتشفشــاني، آگاهانــه یــا ناخــودآگاه، بــا بهــره بــردن از 
ویژگــي هــاي درمانــي گرمایــي چشــمه هــاي آبگــرم، بنوعــي ایــن انــرژي را بــکار مــي بســتند.

ــه  ــزون ب ــاز روز اف ــا نی ــگام ب ــز هم ــي آن و نی ــترش و پراکندگ ــت و گس ــش جمعی ــا افزای ب
ــازده بیشــتر، کــم کــم بشــر ســوخت هــاي فســیلي را کشــف  ــا ب ــر ب انرژي هــاي جدیــد و کارات

ــود. ــن ب ــاي روش ــش آینده ه ــد بخ ــه نوی ــت ک ــر یاف ــان ناپذی ــي پای ــرد و آن را منبع ک

ــا پیشــرفت علــم و  ــروز بیشــتر گردیــد و ب وابســتگي انســان بــه ســوخت هــاي فســیلي، روز ب
ــي،  ــالب صنعت ــا رخ دادن انق ــژه ب ــه وی ــون و ب ــاي گوناگ ــین ها و ابزاره ــاخت ماش ــاوري و س فن
ــه  ــرفت ها، رفت ــن پیش ــار ای ــا در کن ــید ام ــود رس ــه اوج خ ــیلي ب ــوخت هاي فس ــري س بکارگی
رفتــه بشــر دریافــت کــه گذشــته از محــدود بــودن انــرژي فســیلي، بهــره گیــري از ایــن انــرژي 
ــوزاندن  ــي از س ــاي ناش ــه پیامده ــد ک ــري نپایی ــود و دی ــد ب ــه نخواه ــدون هزین ــدان ب ــز چن نی
ــه  ــراي نمون ــد. ب ــع انجامی ــراي جوام ــازه ب ــي ت ــاد چالش ــه ایج ــود ب ــیلي، خ ــوخت هاي فس س
ــز خواهــد  ــارد تــن در ســال اســت کــه بیــش از ایــن نی ــي نفــت، حــدود ده میلی مصــرف کنون
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ــا ایــن کــه ذغالســنگ از ابتدایي تریــن ســوخت هــاي فســیلي اســت، امــروز هنــوز 40  شــد و ب
درصــد انــرژي الکتریکــي جهــان و 56 درصــد بــرق آمریــکا، از ســوختن ذغالســنگ بدســت مــی 
آیــد و ســاالنه چندیــن میلیــون تــن گاز  NO2 ، SO2 و CO حاصــل از ســوختن ذغــال، در جــو 

زمیــن رهــا مــی شــود.

امــروزه عوامــل بســیاري از جملــه گســترش فزاینــده  نیــاز بــه انــرژي، محدودیــت منابــع فســیلي، 
ــر  ــوا و اث ــدن ه ــرم ش ــیلي، گ ــواد فس ــوخت م ــي از س ــي ناش ــت محیط ــي زیس ــه  آلودگ فاجع
گلخانــه اي، لــزوم تعــادل پخــش گازهــاي آالینــده و بســیاري از دیگــر عوامــل، ســبب رویکــرد 
ــا ایــن تفــاوت کــه پیشــرفت علــم  ــي شــده ب ــر طبیع ــرژي هــاي تجدیدپذی ــه ان ــاره  علــم ب دوب
ــت. در  ــوده اس ــا گش ــرژي ه ــن ان ــار ای ــل و مه ــري و تبدی ــازه در بکارگی ــي ت ــاوري، فصل و فن
بکارگیــري انــرژي هــاي تجدیدپذیــر، دو رویکــرد عمــده وجــود دارد: روش نخســت، روش ترکیبــي 
ــا  ــوند. در روش دوم ب ــل مي ش ــرق تبدی ــه ب ــا ب ــرژي ه ــن ان ــواع ای ــه  ان ــه در آن هم ــت ک اس
ــي واســطه در گرمایــش، ســرمایش و محورهــاي چرخــان  تجهیــزات ویــژه، ایــن انــرژي هــا را ب
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مکانیکــي بــکار مــي برنــد )روش مجموعــه هــاي مکمــل(. روش دوم بدلیــل حــذف تبدیل هــاي 
غیــرالزم، نســبت بــه روش نخســت برتــري داشــته و بازدهــي آن نیــز بســیار بیشــتر اســت امــا 
بــه علــت فراگیرتــر بــودن فنــاوري، گرایــش بیشــتري بــه روش ترکیبــي نشــان داده شــده اســت.

انرژي خورشیدي 

خورشــید سرچشــمه عظیــم و بیکــران انــرژي اســت کــه حیــات زمیــن بــدان بســتگي داشــته و 
همــه  انــواع انــرژي دیگــر نیــز، بگونــه اي از آن نشــأت گرفتــه انــد. چنانچــه کلیــه ســوخت هاي 
ــن را تامیــن خواهــد  ــه زمی ــرژي ای معــادل 4 روز تابــش خورشــید ب فســیلي ســوزانده شــود، ان
ــه  ــر پای ــش از 160 هــزار روســتا در سراســر جهــان ب ــرژي بی ــن ان نمــود. در حــال حاضــر، تأمی
انــرژي خورشــیدي اســت و ایــن تنهــا ابتــدای راه اســت. در کشــوري ماننــد اندونــزي که متشــکل 
از چندیــن هــزار جزیــره کوچــک و بــزرگ مــی باشــد، بکارگیــري نیــروگاه و خطــوط انتقــال نیــرو، 
ــي روســتاهاي  ــت 20 میلیون ــد جمعی ــرژي خورشــیدي تنهــا امی ــوده و ان ــر ممکــن ب ــاًل غی عم
ــي وقفــه اي در حــال انجــام اســت و در  اندونــزي اســت. هــم اکنــون تحقیقــات دامنــه دار و ب
ــیدي،  ــزرگ خورش ــاي ب ــروگاه ه ــرداري از نی ــره ب ــوج ســاخت و به ــدان دور، م ــه چن ــده اي ن آین

ــد. ــد ش ــر خواه همه گی
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تاکنــون شــش شــیوه تولیــد بــرق از نــور خورشــید شــناخته شــده اســت کــه عبارتنــد از: آیینــه 
ســهمیگون، دریافــت کننــده مرکــزي، آیینــه هــاي شــلجمي )بشــقابي یــا اســترلینگ(، دودکــش 

ــک(. ــوري )فتوولتائی ــیدي و ســلول هاي ن ــیدي، اســتخر خورش خورش

ــا بکارگیــري ســلول هــاي خورشــیدي یــا راه انــدازي  امــا امــروزه انــرژي خورشــیدي را بیشــتر ب
ــل  ــي مح ــه زمان ــکا ک ــوادا در آمری ــراي ن ــد. صح ــي کنن ــار م ــي، مه ــاي حرارت ــروگاه ه نی
ــود اینــک بــه بزرگتریــن آزمایشــگاه خورشــیدي جهــان تبدیــل شــده  آزمایش هــاي هســته اي ب
ــري از  ــز از مــدت هــا پیــش تحــت فشــار اســت تــا طــرح بهــره گی ــي نی اســت و بانــک جهان
ــي قــرار  انــرژي خورشــیدي و دیگــر طــرح هــاي ســازگار بــا محیــط زیســت را زیــر پوشــش مال
ــد گازهــاي مخــرب و  ــدون تولی ــیار کــم، ب ــه اي بس ــا هزین ــیدي ب ــروگاه هــاي خورش دهــد. نی
بــدون اشــغال فضاهــاي مفیــد، بــزودي جایگزینــي کامــل بــراي نیــروگاه هــاي ســوخت فســیلي 

ــود. خواهنــد ب

ــاحت آن را  ــارم مس ــک چه ــته و ی ــرار داش ــن ق ــیدي زمی ــد خورش ــر کمربن ــران، ب ــور ای کش
ــي بــا شــدت تابــش بیــش از 5 کیلــووات ســاعت بــر متــر مربــع، پوشــانده اســت کــه  کویرهای
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ــی 18 درصــد  ــازده تقریب ــا ب ــروگاه خورشــیدي ب ــراي ســاخت نی اگــر 1 درصــد ایــن مســاحت، ب
ــور در  ــاي کش ــروگاه ه ــی نی ــرق تمام ــد ب ــد تولی ــدود 40 درص ــدی در ح ــوان تولی ــکار رود، ت ب
ــود. در ایــن راســتا، برخــی فعالیت هــاي  ــون مــگاوات ســاعت( خواهــد ب ســال 1395 )289 میلی

ــد از: ــه عبارتن ــی در کشــور انجــام شــده اســت ک ــی و اجرای پژوهش

ــره کــردن و خشــک 	  ــیدي و مجموعــه هــاي ذخی هواگرمکــن هــاي خورش
ــیدي کــردن خورش

آبگرمکن هاي خورشیدي و حمام خورشیدي	 

تیوب هاي حرارتي	 

آب شیرین کن هاي خورشیدي	 

متمرکزکننده هاي خورشیدي 	 

دنبال کننده هاي خورشیدي	 

مجموعه هاي غیرفعال خورشیدي	 

سردکننده خورشیدي	 

برخــي از ایــن روش هــا هــم اکنــون در بخــش هــاي مختلــف کشــور در حــال آزمایــش و بهــره 
ــن، اســتان  ــی باشــند. در ایــن بی ــز در دســت بررســی و پژوهــش م ــوده و تعــدادی نی ــرداري ب ب
ــران،  ــرژی خورشــیدی ای ــی نقشــه امــکان ســنجی ان ــرار گرفتــن در ذوزنقــه طالی ــا ق ــان ب کرم
موقعیــت بســیار مناســبی را در زمینــه احــداث نیــروگاه هــای خورشــیدی از آن خــود نموده اســت. 
ایــن اســتان بــا دارا بــودن 330 روز آفتابــی در طــول ســال توانایــی فراهــم نمــودن بــازده بســیار 
ــرای نیــروگاه هــای خورشــیدی داراســت. شــکل زیــر پتانســیل تابــش خورشــیدی  مناســبی را ب

ایــران را بــه تصویر کشــیده اســت.
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انرژي باد

 باد گونه اي از انرژي است که در اصل از تابش خورشید به زمین و تفاوت دماي هواي بین دو ناحیه، ایجاد 
مي شود و گاه آن قدر نیرومند است که سخت ترین سازه ها نیز در برابر آن یاراي ایستادگي ندارند. 
در برخي از مناطق، وزش باد دائمي یا موسمي با دوره  تکرار معین است و مي توان از همین ویژگي 

براي برآورد انرژي بادي در دسترس بهره برد.
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نیــروگاه هــاي بــادي بــه شــکل امــروزي، از دهــه 1980 رواج یافتنــد و در آن زمــان تنهــا حــدود 
ــگاوات  ــن م ــش از چندی ــه بی ــدار ب ــن مق ــون ای ــا اکن ــد ام ــد مي کردن ــرژي تولی ــووات ان 50 کیل
ــاي  ــا محوره ــتا داده و ب ــر راس ــاد، تغیی ــت ب ــت حرک ــي، در جه ــاي کنون ــروگاه ه ــد. نی مي رس
ــرژي  ــه ان ــپس آن را ب ــي و س ــرژي مکانیک ــه ان ــاد را ب ــي ب ــرژي جنبش ــم، ان ــا قائ ــي ی افق
الکتریکــي تبدیــل مــي کننــد. نیــروگاه هــاي بــادي بــا هزینــه  بســیار کــم و تــوان بــاال، بــدون 
ــي تواننــد در بســیاري از مناطــق راه  ــه فضــاي گســترده، م ــاز ب آلودگــي زیســت محیطــي و نی

گشــا باشــند.
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صل چهارم
ف

انرژ های تجدیدپذیر

ــاي  ــال، باده ــف س ــاي مختل ــژه، در فصل ه ــي وی ــت جغرافیای ــر موقعی ــا، بخاط ــور م در کش
ــه  ــود دارد ک ــیاري وج ــز بس ــرزمین هاي بادخی ــی وزد و س ــي م ــمي فراوان ــمي و غیرموس موس
ــاي  ــاحل ه ــف س ــه لط ــن ب ــت و همچنی ــم اس ــا فراه ــادي در آنه ــروگاه ب ــي نی ــکان برپای ام
گســترده، بادهــاي ســاحلي، همیشــه قابــل بهــره بــرداري مــی باشــند. امــروزه صنعتگــران داخلي 
ــند.  ــور دارا می باش ــل کش ــادي را در داخ ــاي ب ــي از مولده ــواع گوناگون ــد ان ــی تولی ــز توانای نی
ــه  ــده ک ــا ش ــل برپ ــار و منجی ــل رودب ــز از قبی ــاط بادخی ــي نق ــي در برخ ــروگاه های ــًا نی ضمن
ــت  ــز در دس ــور نی ــهرهاي کش ــایر ش ــادی در س ــای ب ــروگاه ه ــاخت نی ــاس، س ــن اس ــر همی ب
ــه احــداث  ــبی در زمین ــیار مناس ــوه بس ــت بالق ــز ظرفی ــان نی ــي می باشــد. در اســتان کرم بررس
ــتان های  ــروگاه در شهرس ــن نی ــداث چندی ــه اح ــون پروان ــود دارد و تاکن ــادی وج ــای ب نیروگاه ه

ــده اســت. ــیرجان صــادر گردی ــهربابک و س ش

بطــور کلــی بــه منظــور تســهیل احــداث نیــروگاه هــای تجدیــد پذیــر، زمیــن نیــروگاه )پــس از 
طــی مراحــل قانونــی( بصــورت اجــاره در اختیــار ســرمایه گــذاران قــرار مــی گیــرد کــه چنانچــه 
ــه  ــبت ب ــرد، نس ــان نپذی ــرر پای ــت مق ــروگاه در مهل ــداث نی ــات اح ــی و عملی ــرفت فیزیک پیش

فســخ قــرارداد و اســترداد زمیــن اقــدام مــی گــردد.

ــرق اســتان  ــی وزارت نیــرو در امــور ب ــرق منطقــه ای کرمــان بــه عنــوان نماینــده عال شــرکت ب
ــداث  ــوزه اح ــذاران در ح ــرمایه گ ــا س ــکاری ب ــت هم ــود را در جه ــعی خ ــی س ــان، تمام کرم
ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــه اس ــکار گرفت ــر ب ــد پذی ــای تجدی نیروگاه ه
متقاضیــان متعــدد ســرمایه گــذاری و ظرفیــت محــدود پســت هــای فــوق توزیــع، تمــام تــالش 
ایــن شــرکت بــر آن اســت تــا مجــوز نیــروگاه هایــی کــه پیشــرفت قابــل توجهــی در طرح هــای 
ــد. ــرای ســایر ســرمایه گــذاران صــادر نمای ــروگاه را ب ــد را ابطــال و مجــوز احــداث نی خــود ندارن
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فلوچارت احداث نیروگاههای تجدید پذیر

همچنیــن در گام دیگــر، شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان از حضــور ســرمایه گــذاران در حــوزه 
ــوده  ــتقبال نم ــز اس ــگاوات نی ــر از 25 م ــای باالت ــت ه ــر در ظرفی ــد پذی ــای تجدی ــروگاه ه نی
ــر از 20  ــال )باالت ــع و انتق ــوق توزی ــای ف ــبکه ه ــه ش ــا را ب ــروگاه ه ــن نی ــال ای ــوز اتص و مج

ــد.  ــی نمای ــت( صــادر م کیلوول
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فصل پنجم

اطالعات پست های 
فوق توزیع استان
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شهرستان کرمان 

میزان بار )MW(ولتاژ )KV(نام پستردیف
ظرفیت پست 

)MVA(
40*132/20402کرمان11

30*132/20352توکل آباد2

30*132/20352زنگی آباد3

50*132/20302کاظم آباد4

30*132/20302شهاب5

30*132/20272کرمان62

30*230/132/20202باغین7

30*132/20161شهرک صنعتی خضرا8

15*132/20152ماهان9

15*132/20152الستیک10 *

30*132/63152سیمان ممتازان11 *

30*132/20152صنایع جنبی مس12 *

30*132/20142راین13

15*132/20112سیرچ14

30*230/132/20101شهرک مطهری15

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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صل  پنجم
ف

ت های فوق توزیع استان
س

ت پ
اطالعا

شهرستان رفسنجان

نام پستردیف
ولتاژ 
)KV(

)MW( میزان بار
ظرفیت پست 

)MVA(
30*132/20352رفسنجان14

30*132/20302انار2

30*132/20402نوق3

30*230/132/20302رفسنجان42

30*132/20252رفسنجان53

30*132/20252رفسنجان65

15*132/20204کبوترخان7

30*1 132/2020رفسنجان81

30*132/20152رفسنجان96

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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شهرستان سیرجان

ولتاژ )KV(نام پستردیف
میزان بار 
)MW(

ظرفیت پست 
)MVA(

40*230/20853گل گهر1 *

90*132/20302سیرگان2 *

30*132/20252سیرجان 5 )زیدآباد(3

30*132/20252سیرجان41

15*132/20202ملک آباد5

30*132/20152شهرک صنعتی)سیرجان4(6

15*132/20122سیرجان 76

30*132/2082صدا وسیما )سیرجان3(8

15*132/2071دوچاهی9

15*132/2051بلورد10

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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صل  پنجم
ف

ت های فوق توزیع استان
س

ت پ
اطالعا

شهرستان زرند

میزان بار )MW(ولتاژ )KV(نام پستردیف
ظرفیت پست 

)MVA(
30*230/132/20302زرند12

15*132/20252زرند21

15*132/20122راور3

60*132/20122پاسارگاد4 *

15*132/20102یزدان آباد5

15*132/2062پابدانا6

15*132/2051کوهبنان7

15*230/2032طرز8

15*132/2032باب نیزو9

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.

شهرستان شهربابک 

ولتاژ )KV(نام پستردیف
میزان بار 

)MW(
ظرفیت پست 

)MVA(
30*132/2032میدوک1 *

45*132/20202بابک مس ایرانیان2 * 

30*132/20202شهربابک3

15*132/6.6102خاتون آباد4 *

30*132/6.982ذوب مس5 *

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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شهرستان بردسیر

میزان بار )MW(ولتاژ )KV(نام پستردیف
ظرفیت پست 

)MVA(

30*132/20202بردسیر1

170*1+70*400/33201فوالد مشیز2 *

15*132/20102نگار3

30*132/33.332فوالد بردسیر4 *

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.

شهرستان بافت

میزان بار )MW(ولتاژ)KV(نام پستردیف
ظرفیت پست 

)MVA(
30*132/20252شاهماران11

30*132/20202بافت2

30*132/20202دولت آباد3

15*132/2031شاهماران42

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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صل  پنجم
ف

ت های فوق توزیع استان
س

ت پ
اطالعا

شهرستان کهنوج

ولتاژ)KV(نام پستردیف
میزان بار 
)MW(

)MVA( ظرفیت پست

30*230/132/20302هلیل1

15*63/20183اسالم آباد2

30*63/20252کهنوج31

30*230/63/20452کهنوج42

15*63/20201سرخ قلعه5

7/5*63/20205منوجان6

15*63/20203زهکلوت7

30*2 132/2018منوجان82

15*63/20172فاریاب9

 30*132/20151 قلعه گنج 102

7/5*63/20112چاه حاجی11

15*63/2081صوالن12

15*63/2082قلعه گنج13

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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شهرستان جیرفت

ولتاژ)KV(نام پستردیف
میزان بار 

)MW(
ظرفیت پست 

)MVA(
30*132/20452جیرفت12

30*230/132/20402عنبرآباد22

30*132/20382جیرفت31

30*132/20352فرهنگیان4

30*132/20252اسماعیلیه5

15*132/20182هوکرد6

25*132/20161سرجاز7

50*132/20151جیرفت83

15*132/20121مردهک9

15*132/2021اسفندقه10

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.
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صل  پنجم
ف

ت های فوق توزیع استان
س

ت پ
اطالعا

شهرستان بم

میزان بار )MW(ولتاژ )KV(نام پستردیف
ظرفیت پست 

)MVA(
30*132/20402محمدآباد1

30*132/20452رستم آباد2

30*132/20252بم32
30*230/132/20402بم41

30*132/2032قوای محرکه5 *  
15*81 132/20خودروسازی 6 * 

توضیحات پایانی به صورت کامل مالحظه گردد.

توضیحات:

پســت هایی کــه بــا * مشــخص شــده انــد، پســت هــای احــداث شــده توســط بخــش خصوصــی 
مــی باشــند کــه قبــل از انجــام هرگونــه عملیــات اجرایــی از قبیــل اتصــال نیــروگاه هــای تولیــد 
ــد  ــی مربوطــه خواه ــا بخــش خصوص ــی ب ــه هماهنگ ــاز ب ــور، نی ــت های مذک ــه پس ــده ب پراکن

. د بو
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قابل توجه سرمایه گذاران محترم

ــورخ  ــماره 20433 م ــمی ش ــه رس ــده در روزنام ــر ش ــه )منتش ــب نام ــتاندارد تصوی ــل اس فواص
94/2/10( حریــم خطــوط بــرق کــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ملــزم بــه رعایــت آن بــوده بــه 

ــی باشــد: ــل م شــرح ذی

1ـ حريم خطوط هوايی فشار ضعیف: 
ــر  ــوده کــه حداکث ــی ب ــه صــورت زمین ــر از یــک کیلوولــت، ب ــرق کمت ــروی ب حریــم خطــوط نی

ــد. ــر می باش آن )1.3( مت

2ـ حريم خطوط هوايی فشار متوسط:
الــف ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 1 تــا 20 کیلوولــت بــه صــورت زمینــی بــوده 

ــد. ــر می باش ــر )2.10( مت ــه حداکث ک

ــه  ــوده ک ــی ب ــورت زمین ــه ص ــت ب ــاژ 33 کیلوول ــف ولت ــرق ردی ــروی ب ــوط نی ــم خط ب ـ حری
ــد. ــر می باش ــر )3.5( مت حداکث

تبصــرهـ  حداقــل میــزان حریــم در خطــوط فشــار ضعیــف و متوســط موضــوع بندهــای )1( و )2( 
و یــا جایگزینــی حریــم هوایــی بــه جــای حریــم زمینــی حداکثــر تــا مقادیــر منــدرج در بندهــای 
مذکــور بــا شــرط وجــود حــق دسترســی بــه خطــوط بــرق و کمــال انتفــاع از آن، براســاس نــوع 
هــادی، ضوابــط فنــی ابالغــی وزارت نیــرو، عــوارض طبیعــی، موقعیــت محلــی و ســایر شــرایط 

ــرو تعییــن می شــود. ــر نی مطابــق نظــر وزی

3ـ حريم خطوط هوايی فشار قوی:
الــف ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 63 کیلوولــت بــه صــورت زمینــی و برابــر )8( 

ــد. ــر می باش مت

ــر )9(  ــی و براب ــه صــورت زمین ــرق ردیــف ولتــاژ 132 کیلوولــت ب ــروی ب ب ـ حریــم خطــوط نی
ــد. ــر می باش مت
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ج ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 230 کیلوولــت بــه صــورت زمینــی و برابــر )11.9( 
ــد. ــر می باش مت

ــر )14(  ــی و براب ــه صــورت زمین ــاژ 400 کیلوولــت ب ــف ولت ــرق ردی ــروی ب ــم خطــوط نی د ـ حری
ــد. ــر می باش مت

هـــ ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 765 کیلوولــت بــه صــورت زمینــی و برابــر )25( 
ــد. ــر می باش مت

ــا  ــی ی ــورت کل ــه ص ــهرها ب ــارج از محــدوده ش ــل و خ ــد در داخ ــرو می توان ــره ـ وزارت نی تبص
مــوردی براســاس ضوابــط فنــی ابالغــی آن وزارت، موقعیــت محلــی و ســایر شــرایط و بــه شــرط 
اطمینــان از اســتقامت خــط، حریــم هوایــی را بــه شــرح زیــر اعمــال نمایــد؛ در ایــن صــورت ســی 

ــراء می باشــد: ــد )3( الزم االج ــی بن ــای زمین درصــد )%30( از حریم ه

1ـ در خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 63 کیلوولــت حریــم افقــی )3( متــر و حریــم عمــودی 
ــد. ــر می باش )6( مت

ــم  ــر و حری ــی )4.5( مت ــم افق ــت حری ــاژ 132 کیلوول ــف ولت ــرق ردی ــروی ب ــوط نی 2ـ در خط
عمــودی )7( متــر می باشــد.

3ـ درخطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 230 کیلوولــت حریــم افقــی )6.5( متــر و حریــم عمــودی 
ــد. ــر می باش )8( مت

4ـ درخطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 400 کیلوولــت حریــم افقــی )9( متــر و حریــم عمــودی 
ــد. ــر می باش )10( مت

5ـ  درخطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ 765 کیلوولــت حریــم افقــی )20( متــر و حریــم عمــودی 
ــر می باشــد. )15( مت
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سرمایه گذاری در بخش مولدهای مقیاس 
کوچک )دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار(

تلفن: 32738043 – 32738077
فکس: 32738014

ــه ای  ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
ــرمایه  ــن راســتا از س ــان در همی کرم

ســرمایه  جهــت  محتــرم  گــذاران 
گــذاری در بخــش تولیــد در مناطــق 

مختلــف اســتان دعــوت بــه عمــل مــی آورد.

 BOO سرمایه گذاری در بخش نیروگاه های
)معاونت برنامه ریزی و تحقیقات(

تلفکس: 32738014

روابط عمومی
تلفکس: 32738045
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