
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیونیبا شرکت  رویوزارت ن یهمکار یبررس

  رانیدر ا روگاهیساخت ن یبرا هیترک نترنشنالیا

 ضرورت بازنگری در آن و
 ل()ویرایش او

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 310: موضوعی کد

 14981مسلسل: ه رشما

 1395ماه شهریور

 یهای زیربنایی و امور تولیدمعاونت پژوهش

 انرژی، صنعت و معدندفتر: مطالعات 



 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 2 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 4 ............................................................................................................................. نترنشنالیا تيونی شرکت تيفعال سابقه. 1

 6 .......................................................... نترنشنالیا تيونی شرکت با روين وزارت یهمكار یاقتصاد یهاجنبه یبررس. 2

 6 ............................................................................................... پروژه این واگذاری برای مناقصه برگزاری ضرورت. 1-2

 7 ........................................................................ ینيتضم دیخر دوره در برق پول پرداخت ژهیو نيتضم اعطای. 2-2

 8 .......................................................................................................................... برق ینيتضم دیخر تریطوالن دوره. 3-2

 8 ........................................................................................................................... برق ینيتضم دیخر ترنیيپا متيق. 4-2

 9 ................................................................................................................................................ ارز ريتسع نرخ در ابهام. 5-2

 10 ................................................................................................................ برق صنعت اقتصاد بر قرارداد نیا ريتأث. 6-2

 11 ..................... آن یلیتحو گاز متيق و نترنشنالیا تيونی شرکت به برق صادرات مجوز یاعطا در ابهام. 7-2

 13 ............................................................... نترنشنالیا تيونی شرکت با روين وزارت یهمكار یفن یهاجنبه یبررس. 3

 13 ............................................................................................................ یداخل یفن یتوانمند از استفاده تيوضع. 1-3

 14 .............................................................................................................................................. یفناور انتقال تيوضع. 2-3

 15 ................................................ کشور یهاروگاهين بازده شیافزا یبرا قرارداد نوع نیا انعقاد تیاولو زانيم. 3-3

 16 .......................................................... نترنشنالیا تيونی شرکت با روين وزارت یهمكار یحقوق یهاجنبه یبررس. 4

 16 ............................................................................ قرارداد انعقاد در خبره یحقوق مشاوران از استفاده تياهم. 1-4

 تقویت و کشور نيازهای تأمين در خدماتی و توليدی توان از استفاده حداکثر قانون مراعات در ابهام. 2-4

 16 ...................................................................... مستقيم هایماليات قانون( 104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها

 17 ...................................................................................................... نترنشنالیا تيونی شرکت یانحصار تيموقع. 3-4

 18 ......................................................................... کشور در روگاهين ساخت یمال نيتأم یبرا هیسرما بازار یهافرصت. 5

 19 ................................................................................................................................................................. شنهاديپ و یبندجمع

 21 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 
 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

1 

بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه 

 برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن

 )ویرایش اول( 

 

 

 
 

 

 

 چکیده

ه ششم توسعه الزم سالبرای تأمين تقاضای برق در طول برنامه پنجبراساس برآوردهای وزارت نيرو، 

این درحالی است  .مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور افزوده شود 5200انه يسال طور متوسطبه است

گذاری برای احداث که ضعف اقتصاد صنعت برق و ناتوانی در جذب منابع باعث شده است سرمایه

وزارت نيرو های اخير کاهش داشته و تحقق اهداف با مشكل مواجه شود. نيروگاه در کشور در سال

های خارجی روی آورده است که به شرط رعایت الزامات و به جذب سرمایهبرای تحقق این اهداف 

ثر در تأمين برق کشور باشد. در این راستا وزارت نيرو در ؤجلو و متواند گامی روبهمی ،مالحظات آن

شرکت یونيت اینترنشنال  مگاوات نيروگاه جدید با 5000حال نهایی کردن قرارداد احداث نزدیک به 

شمار گذاری خارجی در آن ضروری بهترکيه است، قراردادی که رعایت الزامات و مالحظات سرمایه

 رود.می

با توجه به ظرفيت باالی نيروگاهی در این قرارداد و تعهدات قابل توجه دولت ایران در آن، 

با برگزاری مناقصه بزرگ این پروژه  و ردينظر صورت گ دیدر انعقاد قرارداد مذکور تجدضروری است 

عادالنه و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای دولت داشته و از هدررفت 

مالكيت و ت اینترنشنال در يمنابع ملی جلوگيری شود. همچنين با توجه به تجربه کم شرکت یون

و در صورت لزوم بازنگری در احراز صالحيت آن ها ها و توانمندیتأسيس نيروگاه، بررسی دقيق ظرفيت

اعطای تضمين  بات اینترنشنال يشرکت یونهای داخلی و اعمال تبعيض بين شرکتضروری است. 

احتمال اعطای مجوز  به این شرکت،وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت هزینه خرید برق 

، عدم ر تعيين سازوکار انتقال فناوری در قرارداد، ابهام دو موقعيت انحصاری ناشی از آن صادرات برق

و  شفافيت در نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور

ها درباره برخی ابهامهای مستقيم و ( قانون ماليات104تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

مفاد قرارداد و در این همكاری و های حقوقی موارد دیگری هستند که ضرورت بررسی دقيق جنبه

 کند.دهی آن به سمت اصول اقتصاد مقاومتی را دو چندان میری و جهتصورت لزوم بازنگ
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 مقدمه

رود که تأمين پایدار و درونزای آن اهميت بسيار باالیی در رفاه شمار میبرق زیرساختی حياتی به

دهد که ميزان مراجعه به آمارها نشان می .عمومی جامعه و توسعه صنعتی و اجتماعی کشور دارد

برق کشور تاکنون روند افزایشی داشته است، به نحوی که حداکثر نياز )پيک( مصرف برق تقاضای 

درصد رشد داشته و در سال گذشته به  5/4انه يکشور به صورت ميانگين در ده سال گذشته سال

به موازات این افزایش مصرف، ميزان ظرفيت توليد برق کشور نيز به صورت  1مگاوات رسيد. 50177

براساس آمار اداره  2رسيد. 1394مگاوات در سال  74103درصد رشد داشته و به  1/6انه يلميانگين سا

از نظر ميزان ظرفيت توليد برق رتبه اول در منطقه و  2012ایران در سال  3اطالعات انرژی آمریكا،

ر های اخيهای کشور در سالبا این وجود، توسعه نيروگاه 4.رتبه چهاردهم را در جهان داشته است

به ظرفيت توليد توسعه های برنامه پنجم سالطول در  و عليرغم اینكه قرار بودمتناسب با نياز نبوده 

از این ميزان محقق نشده است. ظرفيت  بخش قابل توجهی ولیمگاوات اضافه شود  25000برق کشور 

نسبت به درصدی  3/1دهنده رشد مگاوات و نشان 941معادل  1394نيروگاهی افزوده شده در سال 

در برنامه ششم براساس برآوردهای وزارت نيرو رود. شمار میاست که رقم بسيار پایينی به 1393سال 

مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور افزوده شود که نياز به افزایش  26000مقرر گردیده است توسعه 

 5.دهدمگاوات را نشان می 5200انه يميانگين سال
 

 های کشور در ده سال گذشته )مگاوات(. روند افزایش ظرفیت نامی نیروگاه1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . وزارت نيرو، شركت توانير، آمار تفصيلي صنعت برق كشور. 1

  همان.. 2

3. U.S. Energy Information Administration (EIA) 

  eia.gov. ارائه شده در سایت اداره اطالعات انرژی آمریکا به آدرس 4

ریزی کشهور، سهند برنامهه ششهس توسهعه ای،صهادی، ا ، هاعن و جرهنرهن   مهوری اسهالمن ایهران . سازمان مدیریت و برنامهه5

(1399-1395.) 
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قانون  وچهارمچهلهای کلی اصل ( قانون اجرای سياست3ماده )« ب»بند  «1»تبصره طبق 

ار ها در بازار نيروگاهی کشور را در اختيارزش فعاليتدرصد  20 بيش از تواند وزارت نيرو نمی ،اساسی

الزم است از ظرفيت بخش غيردولتی استفاده کند  ،و بنابراین برای تأمين ظرفيت مورد نياز داشته باشد

گذاران بخش غيردولتی در نظر گرفته است. با این وجود هایی را برای سرمایهکه به این منظور مشوق

این وزارتخانه نتوانسته  دليل ضعف اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نيرو در تأمين منابع مالی،به

های اخير انجام دهد و افزایش گذاران داخلی به ویژه در سالاست تعهدات خود را نسبت به سرمایه

 گذاری داخلی با چالش مواجه شده است. ظرفيت با استفاده از سرمایه

اهداف مدنظر، توجه خود را به جذب  نيمنظور تأمبهوزارت نيرو در رویكرد اخير خود 

. در این شيوه کشور معطوف کرده است یروگاهين تيظرف شیافزا یبرا یخارج یگذارهیاسرم

تواند توسط بخش تأمين منابع مالی با منشأ خارجی است که می ،گذاری، موضوع اصلیسرمایه

های داخلی مانند نيروگاه جنوب غيردولتی داخلی و یا خارجی صورت پذیرد. تاکنون در برخی نيروگاه

گذاری أمين مالی از منابع خارجی توسط بخش داخلی صورت پذیرفته است. جذب سرمایهاصفهان ت

ثری در تأمين نياز برق کشور باشد به شرط اینكه الزامات و ؤجلو و متواند گامی روبهخارجی می

 مالحظات آن از جوانب مختلف بررسی و رعایت شود. 

ترکيه برای  1«یونيت اینترنشنال»ا با شرکت ای ردر راستای این رویكرد، وزارت نيرو تفاهمنامه

درصد امضا کرده و در حال  58مگاوات نيروگاه سيكل ترکيبی با راندمان  5000احداث نزدیک به 

است که در   (BOO) 2برداریو بهره نهایی کردن قرارداد آن است. این قرارداد از نوع ساخت، مالكيت

سال در قالب هزینه تبدیل انرژی به صورت تضمينی  6آن قرار است برق توليدی این شرکت به مدت 

گذاری خواهد شد. درحالی که سرمایه عرضهخریداری شود و پس از آن، برای فروش در بازار آزاد 

خارجی در جهت توسعه صنعت برق کشور امری مطلوب است اما الزاماتی در ابعاد مختلف اقتصادی، 

 ها باید مورد توجه قرار گيرد. گذاریفنی و حقوقی وجود دارد که در این سرمایه

های در مرکز پژوهش 18/4/1395شنبه ای در تاریخ سهمنظور بررسی این تفاهمنامه جلسهبه

مجلس شورای اسالمی با حضور مسئوالن وزارت نيرو )شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی(، 

درباره ابعاد مختلف این همكاری نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه انرژی کشور برگزار و 

  .بحث و تبادل نظر گردید

منظور بررسی ابعاد همكاری وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشننال ترکينه در ادامنه ابتندا بنه      به

های اقتصادی، فننی و حقنوقی منورد    شود و سپس این همكاری از جنبهسابقه این شرکت پرداخته می

 گيرد.بررسی قرار می

                                                 
1. Unit International 

2. Build, Own and Operate (Boo) 
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 فعالیت شرکت یونیت اینترنشنال . سابقه 1

تر بيان شد، در همكاری وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال ترکيه قرار است طوری که پيشهمان

ميليارد دالر به این شرکت واگذار شود که  3مگاوات نيروگاه جدید به ارزش  5000احداث نزدیک به 

واگذار  یهاپروژه نیتراز بزرگ یكیو است های حرارتی کشور درصد ظرفيت فعلی نيروگاه 8حدود 

به موجب . رودیجهان به شمار م یروگاهيصنعت ن خیدر تار كجایبه صورت  یشده به بخش خصوص

ميليارد  2400انه حدود يسال کرده ودولت تضمين  را یبرق توليدساله خرید  6در دوره  این همكاری

این شرکت نيز . پس از این دوره کندمیرکت پرداخت هزینه تبدیل انرژی گاز به برق به این ش 1تومان

تواند گاز را تحویل گرفته و به برق تبدیل کند و برق توليدی خود را در بازار آزاد به فروش برساند. می

ت اینترنشنال در بازار برق کشور و تعهدات قابل يمدت شرکت یونبا توجه به حضور گسترده و طوالنی

هزار ميليارد تومان )بر پایه سال  15جمله تضمين پرداخت نزدیک به از)توجه دولت نسبت به آن 

این  صالحيت و سابقه ( هزینه تبدیل انرژی در دوره خرید تضمينی( به موجب این قرارداد،1394

 کند.ای پيدا میشرکت اهميت ویژه

لژینک  در ب 1974این شرکت در سنال   2،براساس اطالعات سایت رسمی شرکت یونيت اینترنشنال

هنای مختلفنی   ای اسنت و در حنوزه  یک تاجر ترکيه 3(تأسيس شده است و مدیرعامل آن )اونال آیسال

و توریسنم   توليند منواد غنذایی   های ننو، تجنارت بنرق، گناز و کناال،      های حرارتی، انرژیازجمله نيروگاه

 3230س سنال فعالينت خنود فقنط در تأسني      42کند. این شرکت در طول سازی و...( فعاليت می)هتل

های اجنرا شنده در اینران اسنت.     مربوط به پروژه تمامی آنمگاوات نيروگاه حرارتی مشارکت داشته که 

 تيو بلغارستان، مالك ايتالیا ه،يدر ترک روگاهيمگاوات ن 177 یدرصد 100 تيشرکت مالك نیا نيهمچن

هنای  بررسنی ارد. د هين را در ترک روگناه يمگاوات ن 993 یدرصد 33 تيمگاوات و مالك 865 یدرصد 60

دهند اینن شنرکت در اینن     منی های ایرانی شرکت یونينت اینترنشننال نشنان    انجام شده در مورد پروژه

، بنا  دار بوده که آن را به نحو مناسبی انجام داده اسنت را عهده زاتيتجه دیو خر مدیریت پيمان هاپروژه

مالی، نيروی انسنانی و مندیریتی،   های فنی، حال مراحل اصلی مهندسی و احداث که نياز به ظرفيتاین

. شرکت مادرتخصصی توليند بنرق   های دیگری اجرا شده استلجستيک و ... باالیی دارند، توسط شرکت

هایی را با اطالعنات موجنود در   اطالعاتی را درباره سابقه این شرکت ارائه کرده است که تفاوت ،حرارتی

هنا اشناره   به اینن تفناوت   1دارد. در جدول ت و همچنين سایت رسمی آن شرکآمار رسمی وزارت نيرو 

 شده است.

                                                 
)مورد اشاره در مصوبه شورای ای،صهاد( و بها جهر   1394تومان بر پایه سال  77ید تض ينن هر کيلووات ساعت . یي ت خر1

 های این شرکت در دوره خرید تض ينن است. مراواتي برای نيروگاه 4000درصد و ظرجيت ع لي  90برداری ضریب بمره

2. http://www.unit.com.tr/ 

3. Unal Aysal 
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مقایسه اطالعات ارائه شده شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و آمار رسمی وزارت  .1جدول 

 های ایرانی شرکت یونیت اینترنشنالدرباره پروژه نیرو

ف
دی

ر
 

 نام نیروگاه
ظرفیت 

 )مگاوات(

سال 

 برداریبهره

طالعات ارائه شده در آمار ا

 رسمی وزارت نیرو
 ادعای شرکت تولید برق حرارتی

1 
گازی نيروگاه 

 رودشور
800 1386-1385 

سنناخت نيروگنناه توسننط شننرکت  

 زیمنس

 BOOاحنننداث نيروگننناه بنننه روش 

 توسط شرکت یونيت اینترنشنال

2 
بخش گاز نيروگاه 

 منتظر قائم
700 1371 

سنناخت نيروگنناه توسننط شننرکت  

 ونجان برا

سنناز وتننأمين تجهيننزات و سنناخت  

نيروگننناه توسنننط شنننرکت یونينننت  

 اینترنشنال

3 
بخش گاز نيروگاه 

 شهيد رجایی
740 1373 

سنناخت نيروگنناه توسننط شننرکت  

 جان براون

سنناز وتننأمين تجهيننزات و سنناخت  

نيروگننناه توسنننط شنننرکت یونينننت  

 اینترنشنال

4 
بخش گاز نيروگاه 

 فارس
740 1377-1374 

رکت سنناخت نيروگنناه توسننط شنن 

 جان براون

سنناز وتننأمين تجهيننزات و سنناخت  

نيروگننناه توسنننط شنننرکت یونينننت  

 اینترنشنال

5 
بخش گاز نيروگاه 

 شریعتی
250 1373 

سنناخت نيروگنناه توسننط شننرکت  

 جان براون

سنناز وتننأمين تجهيننزات و سنناخت  

نيروگننناه توسنننط شنننرکت یونينننت  

 اینترنشنال

 .1394، «برق ایران، توليد نيروی برقآمار تفصيلی صنعت » : وزارت نيرو، شرکت توانير،مأخذ

 

نكته قابل مهم و قابل تأمل در این موضوع ارائه اطالعات نادرست توسط شرکت مادرتخصصی 

توليد برق حرارتی و سایت شرکت یونيت اینترنشنال درباره ذکر هر سه فاز نيروگاه رودشور در سوابق 

برداری گاه رودشور کامل شده و به بهرهاین شرکت است، این در حالی است که تنها فاز یک نيرو

خواندن کليه  BOOرسيده است. نكته قابل توجه دیگر، ادعای سایت شرکت یونيت اینترشنال درباره 

جز نيروگاه رودشور، در سایر موارد های اجرا شده ازسوی آن شرکت در ایران است درحالی که بپروژه

سيسات مزبور أو تداعی مالكيت آن بر ت شرکت در آنهاژه و پيمانكاری آن این موضوع با واقعيات پرو

 منافات دارد. 

تخصصی توليد برق حرارتی، شرکت یونيت براساس ادعای مطرح شده توسط شرکت مادر

ساز بخش گاز چهار نيروگاه منتظر قائم، شهيد رجایی، فارس و وتأمين تجهيزات و ساخت ،اینترنشنال

ها الی که طبق آمار رسمی وزارت نيرو کار ساخت این نيروگاهحعهده داشته است درشریعتی را بر

توسط شرکت جان براون صورت پذیرفته است. بر این اساس و با توجه به سوابق شرکت یونيت 

کننده )مدیریت عنوان هماهنگآید شرکت یونيت بهبه نظر می ،های کاری آناینترنشنال و حوزه

و از ميان ها انجام داده های خارجی در این نيروگاهاز شرکت پيمان( کار خرید و تأمين تجهيزات را

( نقشی در فرآیندهای 1EPCمين تجهيزات و احداث )أهای اصلی پيمانكاری، یعنی مهندسی، تآیندفر

                                                 
1. Engineering, Procurement and Construction 
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اساس توان فنی و ماهيت شرکت، بيشتر بر بازاریابی ( نداشته و برC( و ساخت نيروگاه )Eمهندسی )

 است. در این راستا نكات زیر قابل بيان است:مرکز بوده مين تجهيزات متأپروژه و ت

امكان تعامل  ،حالی است که فضای ایجاد شده پس از برجامای درالف( حضور این شرکت ترکيه

گذاری و انتقال فناوری در کشور را فراهم برای سرمایههای معتبر سازنده نيروگاه مستقيم با شرکت

  .کرده است

مگاوات نيروگناه سنيكل ترکيبنی بنه شنرکت       5000ب( واگذاری تأمين مالی و احداث نزدیک به 

مگناوات نيروگناه حرارتنی     3230 تجربه مشنارکت در  ساله خود فقط 42یونيت اینترنشنال که در عمر 

سناخت نيروگناه    زات،يساخت تجه ،یو نه مهندس)و خرید تجهيزات کار مدیریت پيمان  داشته و عمدتاً

 ( را انجام داده است، در قالب یک قرارداد و بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد.  یفناور تيو مالك

هنای  روابنط محكمنی بنا شنرکت    دهد اینن شنرکت   ج( سوابق شرکت یونيت اینترنشنال نشان می

دهند.  های داخلی کشور را افزایش منی احتمال عدم استفاده آن از توانمندی ،خارجی دارد و این موضوع

ای توانمند در سطوح جهانی در زمينه ساخت های مشاورهعنوان نمونه با وجود اینكه در ایران شرکتبه

در  ازجملنه  یخنارج  یهنا از پنروژه و طنرح   یاريطنرح و مشناوره بسن    هين ته امنر برداری نيروگاه و بهره

طنرح   شنرکت یونينت اینترنشننال تهينه    اند، بوده دارعهده عمان را و النكایعراق، سر ه،یسور کشورهای

 1مشاور ترک واگذار کرد. نيرودشور را به مهندس روگاهين

 

 های اقتصادی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنالبررسی جنبه .2

ز ابعاد مهم همكاری وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال، ابعاد اقتصادی آن است کنه در اینن   یكی ا

هنای  قسمت از گزارش به آن پرداخته شده است. وجود تفناوت در قراردادهنای وزارت نينرو بنا شنرکت     

 کند.داخلی و قرارداد این شرکت اهميت این موضوع را دو چندان می

 

 قصه برای واگذاری این پروژه. ضرورت برگزاری منا1-2

ای مشخص گذار در دورهدر اکثر کشورهای دنيا که دولت اقدام به خرید تضمينی برق از سرمایه

گذاری که کمترین هزینه را در باالترین کيفيت محقق پيشنهاد سرمایهکند، برای انتخاب بهترین می

در تاریخ این موضوع در جهان،  .شودمیده کند از ایجاد رقابت شفاف و عادالنه در بستر مناقصه استفا

سابقه و کم ،مگاوات نيروگاه در قالب یک قرارداد به بخش خصوصی 5000واگذاری تأسيس نزدیک به 

در  واگذاری این ظرفيت باالی نيروگاهی به شرکت یونيت اینترنشنالدر این شرایط سابقه است. یا بی

                                                 
 . سوابق نيروگاه رودشور در شركت توانير.1



 

 ___________________________________________________________  

 

 

7 

حال صرفاً برمبنای مذاکرات طرفين درزاری مناقصه و بدون برگرقابتی و در فضای غير کشور ایران،

با توجه به تعهدات مالی قابل توجه دولت نسبت به شرکت خارجی در این قرارداد و . نهایی شدن است

 در فضای غيررقابتیظرفيت باالی نيروگاهی واگذار شده، ضروری است در واگذاری این پروژه 

های معتبر داخلی و خارجی گزینه بهينه با حضور شرکتمنظور انتخاب تجدیدنظر صورت گيرد و به

های داخلی برای اجرای مناقصه شفاف و عادالنه برگزار شود. الزم به تأکيد است اعالم آمادگی شرکت

های ها و توانمندیو تأکيد اصول اقتصاد مقاومتی بر حمایت از ظرفيتاین پروژه با شرایط مشابه 

 کند.چندان می را دو این موضوعضرورت داخلی 

 

 اعطای تضمین ویژه پرداخت پول برق در دوره خرید تضمینی .2-2

( قانون الحاق منوادی  6( و ماده )1380گذاری خارجی )مصوب اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهبر

گنذاری  نامنه اجراینی آن، در قراردادهنای سنرمایه    به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آینين 

نسبت به تضمين پرداخنت تعهندات قنراردادی شنرکت دولتنی       ،وزارت امور اقتصادی و داراییخارجی 

( اقندام  بایست توسط دولت خرینداری شنود  ه نهایتاً کاال و خدمات آنها الزاماً می)کطرف قرارداد  ایرانی

 ،رودمار میشگذاری خارجی بهگذاری شرکت یونيت اینترنشنال، سرمایهنماید. لذا از آنجا که سرمایهمی

به نمایندگی تخصصی توليد برق حرارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نيز بر ضمانت شرکت مادرعالوه

شنود در  وجنود چننين تضنمينی باعنث منی      1.کندپرداخت پول برق این شرکت را تضمين میاز دولت 

اد عمل کند، وزارت امور صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نيرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارد

اقتصادی و دارایی با اختيارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکنزی، مطالبنات   

هنای دولنت جمهنوری    گذار خارجی را پرداخت کند. این تضنمين یكنی از معتبرتنرین ضنمانت    سرمایه

هنوری اسنالمی اینران در داخنل و خنارج      رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمشمار میاسالمی ایران به

 های ارزی دریافت کرد. المللی وامهای بينتوان از بانکآن میپشتوانه  هکشور است و ب

گذاران داخلی، تنها از تضنمين  گذار خارجی درحالی است که سرمایهاعطای این ضمانت به سرمایه

برق حرارتی( برخوردار هسنتند و وزارت  شرکت دولتی ذیل وزارت نيرو )شرکت توانير و یا شرکت توليد 

مشنكل اقتصناد   بنا توجنه بنه    در این شنرایط  ها ندارد. تعهدی نسبت به بدهی آن امور اقتصادی و دارایی

های توليدکننده در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت صنعت برق و ناتوانی وزارت نيرو

. اینن امنر   رسنيده اسنت  ميليارد تومان  12000بيش از  اکنون بهها همو مطالبات آن نشدهبرق پرداخت 

هنا بنرای   آن های داخلی در زميننه تنأمين منالی تضنعيف شنوند و تواننایی      موجب شده است که شرکت

در اند که گذاران داخلی اعالم آمادگی کردهگذاری جدید در حوزه نيروگاهی کاهش یابد. سرمایهسرمایه

نينز تواننایی و تماینل الزم را بنرای تنأمين منالی        آنهنا سط دولت، ها توصورت ارائه تضمين مشابه به آن
                                                 

   (Sovereign Payment Guarantee)ض انت پرداخت حاک ي،ن. 1
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عنوان نمونه برای احداث نيروگاه سازی با استفاده از منابع خارجی را خواهد داشت. بههای نيروگاهپروژه

تضمين وزارت امور اقتصادی و  (BOT)برداری و واگذاری جنوب اصفهان در قالب قرارداد ساخت، بهره

گذار داخلی نيروگاه قرار گرفت و این شرکت توانست با استفاده از اینن  ختيار شرکت سرمایهدارایی در ا

 از منابع مالی خارجی تأمين کند.  سرمایه الزم را تضمين 

های داخلی اعطای تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکت

و اصنالح آن   رودشمار میهای داخلی و خارجی بهن شرکتاز این تضمين، مصداق بارز ایجاد تبعيض بي

قنانون الحناق    (6))مناده  با این وجنود، قنوانين فعلنی    . صورت کلی نياز به اصالح قوانين مربوطه داردبه

-گذار ایراننی  بر اولویت سرمایهو دستورالعمل آن(  دولت یاز مقررات مال یبخش ميبه قانون تنظ یمواد

تأکيند    صنراحتاً  خارجی در اعطای این تضمين گذاربر سرمایه -منشأ خارجی استکه دارای سرمایه با 

هنای داخلنی واجند    بنابراین در شرایط موجود نيز ضروری است این تضنمين در اختينار شنرکت    د.ندار

الزم به تأکيد است که واگنذاری حتنی ینک مگناوات نيروگناه در شنرایط ننابرابر بنه          شرایط قرار گيرد.

خالف منافع ملنی کشنور و اصنول اقتصناد مقناومتی      و بر بوده جی، تضعيف توان داخلیای خارهشرکت

 شود.ارزیابی می

 

 تر خرید تضمینی برقدوره طوالنی .3-2

 شماره مصوبه) آن اصالحيه و توسعه پنجم برنامه قانون (133 ه )ماد« و» بند دستورالعمل طبق

گذاران با سرمایه تبدیل انرژیارداد ( طول دوره قر14/4/1393شورای اقتصاد مورخ  39455

سال و غيرقابل تمدید خواهد بود. این درحالی است که بنابر  5توليدکننده برق حداکثر معادل 

( خرید برق 21/3/1395مورخ  577472درخواست وزارت نيرو و موافقت شورای اقتصاد )مصوبه شماره 

رای قرارداد شرکت یونيت اینترنشنال حداکثر ب (BOO)برداری در قالب قرارداد ساخت، مالكيت و بهره

سال تعيين شده است. اضافه شدن یک سال به طول دوره خرید تضمينی برق نسبت به  6به مدت 

شرکت یونيت  تبعيض به نفعتواند موجب ایجاد های داخلی میقراردادهای متداول با شرکت

 اینترنشنال شود.

 

 تر خرید تضمینی برققیمت پایین .4-2

ی از موضوعاتی که درباره قرارداد شرکت یونيت اینترنشنال توسط مسئوالن وزارت نيرو بيان یك

های داخلی است. برای بررسی این تر بودن نرخ خرید تضمينی برق آن نسبت به شرکتشود، پایينمی

 همصوب) توسعه پنجم برنامه قانون (133ه )ماد« و» بند دستورالعملموضوع الزم است به اصالحيه 

اساس این مصوبه نرخ خرید برق ( رجوع کرد. بر14/4/1393شورای اقتصاد مورخ  39455 شماره
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ازای هر ریال به 700درصد معادل  50های حرارتی با راندمان در نيروگاه 1393)تبدیل انرژی( در سال 

به همان درصد باشد  50کيلووات ساعت تعيين شده است و در صورتی که راندمان کمتر یا بيشتر از 

های بعد طبق فرمول اساس مصوبه مذکور این نرخ در سالیابد. همچنين برنسبت نرخ مذکور تغيير می

 شود:زیر تعدیل می

 
 50های داخلی با بازده بر این اساس هزینه تبدیل انرژی در دوره خرید تضمينی برای نيروگاه

ریال خواهد بود. این  940درصد،  58ه های با بازدریال و برای نيروگاه 810، 1394درصد در سال 

ل ی( شورای اقتصاد، هزینه تبد20/8/1394)مورخ  216802درحالی است که طبق مصوبه شماره 

در  1394ریال بر پایه سال  770انرژی برای شرکت یونيت اینترنشنال در دوره خرید تضمينی معادل 

های داخلی تبدیل انرژی( از شرکتنظر گرفته شده که کمتر از قيمت خرید تضمينی برق )هزینه 

در  مثبت به تنهایی یک عاملتر خرید برق است. البته در این مورد باید دقت داشت که قيمت پایين

جمله عوامل متعددی ازو برای مقایسه در این زمينه الزم است شود تلقی نمی ارزیابی این قرارداد

ميزان نرخ تسعير ارز، های واگذار شده، نيروگاهحجم باالی تر بودن دوره خرید تضمينی برق، طوالنی

با های مالياتی و واگذاری مالكيت نيروگاه به شرکت خارجی را در نظر گرفت و  برخورداری از معافيت

 ها مقایسه صحيح صورت پذیرد.توجه به آن

 

 ابهام در نرخ تسعیر ارز .5-2

صورت ریالی کت یونيت اینترنشنال بهاساس اعالم مسئولين شرکت توليد برق حرارتی، قرارداد شربر

درصد و ظرفيت  90مگاوات نيروگاه در دوره خرید تضمينی  5000برداری از است. اگر ضریب بهره

ميليارد کيلووات ساعت برق توسط  32انه نزدیک به يسال ،مگاوات در نظر گرفته شود 4000عملی آن 

ازای هر کيلووات ساعت برق از این شرکت بهشود. با توجه به اینكه نرخ خرید این شرکت توليد می

هزار ميليارد ریال هزینه تبدیل  24انه نزدیک به يریال در نظر گرفته شده است، الزم است سال 770

به این شرکت پرداخت شود. تعيين معادل دالری این مبلغ بستگی به نرخ تبدیل ارز به ریال  1انرژی

 بررسی شده است.   2دارد که در جدول 

 

                                                 
 یابد.باشد و با تو ه به ضریب تعدیل تعریف شده ساليانه اجزایش منمن 1394. این مبلغ برپایه سال 1
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 مقایسه تأثیر نرخ تبدیل ارز در درآمد پروژه .2ول دج

 ارز آزاد ارز رسمی عنوان

 34501 29580 1)ریال( 1394ميانگين نرخ دالر در سال 

 23/2 60/2 معادل دالری هزینه تبدیل انرژی در دوره خرید تضمينی )سنت دالر(

 700 820 برق در دوره خرید تضمينی )ميليون دالر(انه شرکت یونيت از محل فروش يدرآمد سال

 4200 4900 ساله خرید تضمينی )ميليون دالر(6محل فروش برق در دوره  ت ازمد شرکت یونيآدر
 و محاسبات تحقيق : بانک مرکزیمأخذ

 

تعيين معادل ارزی درآمد طرح شود نرخ تسعير ارز اثر قابل توجهی در طور که مالحظه میهمان

تواند اثر قابل توجهی در ارزیابی اقتصادی طرح داشته ها( دارد و از این منظر میاز احتساب هزینه)قبل 

صورت شفاف و با در نظر گرفتن بهباشد. بنابراین الزم است مبنای نرخ تسعير ارز در این قرارداد 

 شرایط مختلف تعيين شود.

ینترنشنال از نوع ساخت، مالكيت و با توجه به اینكه قرارداد وزارت نيرو با شرکت یونيت ا

بينی شرایط الزم در صورت عدم پيشو  ها خواهد بودشرکت مالک نيروگاهاین برداری است، بهره

را در ایران به فروش برساند و درآمد حاصل از فروش را از کشور  آنها تواند در پایان سال ششممی

یان سال ششم، ضروری است مسئوالن اقتصادی ها در پاارزش باالی نيروگاهبه با توجه  خارج کند.

تأمين ارز برای  نسبت بهارائه تعهد دولتی  آثارگذاری خارجی( ذیربط )بانک مرکزی و سازمان سرمایه

از ایجاد تعهدات تا حد ممكن و  قرار دهندبررسی مورد دقت گذار خارجی در این مورد را بهسرمایه

 گيری نمایند.برای کشور در آینده جلوغيرضرور ارزی 

 

 قرارداد بر اقتصاد صنعت برق نیا ریتأث .6-2

 6گذاری در این پروژه، الزم است در ميليارد دالر سرمایه 3با توجه به محاسبات بخش قبل، در برابر 

ميليارد دالر  9/4)معادل  1394هزار ميليارد ریال بر پایه سال  15برداری نزدیک به سال اول دوره بهره

ميليارد دالر به نرخ ارز آزاد( هزینه تبدیل انرژی به این شرکت پرداخت شود.  2/4رسمی و به نرخ ارز 

( 1384 مصوب) «الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت»ن قانو (6)براساس ماده 

شرکت المللی بودن تعهدات دولت در این قرارداد، پرداخت بدهی و دستورالعمل آن و با توجه به بين

عبارت دیگر پس از گيرد. بهخارجی از منابع مالی شرکت دولتی طرف قرارداد در اولویت قرار می

های داخلی توزیع خواهد شد. پرداخت تمام پول برق شرکت خارجی، منابع مالی باقيمانده بين شرکت

 جی کامالًدر این شرایط اگر وزارت نيرو با کمبود منابع مواجه باشد درحالی که طلب شرکت خار

                                                 
 . براساس آمار بانک مرکزی.1
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تر شدن وضعيت های داخلی افزایش خواهد داشت و موجب بحرانیشود، طلب شرکتپرداخت می

 های داخلی توليدکننده برق خواهد شد. خانه و تضعيف شرکتقتصادی این وزارتا

 

ابهام در اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشننال و قیمنت گناز     .7-2

 تحویلی آن

حسب »يرو موظف شده است وزارت نساله پنجم توسعه، قانون برنامه پنج (133)ماده « نه»طبق بند 

ای غيریارانه با سوخت هایيروگاه( برق از نیتدرخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور )ترانز

چنانچه بخش »این ماده « ز»همچنين طبق بند  .«یداقدام نما یو تعاون یهای خصوصمتعلق به بخش

 يرو موظفکاهش دهد، وزارت ن یعخود تلفات انرژی برق را در شبكه انتقال و توز یهبا سرما یخصوص

شورای اقتصاد  یبکه به تصو یدر دوره زمان یطو شرا يمتشده با ق یافتانرژی باز یداست نسبت به خر

د وزارت نيرو منظور اجرای این دو بنبه .«یدرا صادر نما يزانمجوز صادرات به همان م یاو  اقدام رسدیم

با این ابالغ کرد.  5/5/1392را تدوین و در تاریخ « دستورالعمل تعيين شرایط و روش صادرات برق»

های داخلی یا خارجی صادر نكرده یک از شرکتکنون مجوز صادرات را برای هيچوجود وزارت نيرو تا

ای یونيت اینترنشنال است. این درحالی است که در مورد اعطای مجوز صادرات برق به شرکت ترکيه

مجوز به شرکت یونيت این ابهام جدی وجود دارد. شواهد متعددی وجود دارد که احتمال اعطای 

 کند:اینترنشنال را تقویت می

بینی شرایط صادرات برق برای شرکت یونیت اینترنشنال در مصنوبه شنورای   پیش الف(

( 20/8/1394شورای اقتصناد )منورخ    216802به درخواست وزارت نيرو در مصوبه شماره  بنا اقتصاد؛

شرایط صادرات برق برای شرکت یونيت اینترنشنال )بدون برگنزاری مزاینده( فنراهم شنده اسنت. اینن       

درخواست وزارت نيرو احتمال اعطای مجوز صنادرات بنرق بنه شنرکت یونينت اینترنشننال را افنزایش        

 دهد.می

ت اینترنشنال و مسئولین وزارت نینرو دربناره   یاظهارنظرهای مدیرعامل شرکت یون ب(

رینزی  همزمان با امضای تفاهمنامه، آقای فالحتيان، معاون برق و اننرژی وزینر نينرو از برنامنه    قرارداد؛ 

سنال آیننده و    5/1مگاوات تا  1200مگاوات فعلی به  350برای افزایش صادرات برق ایران به ترکيه از 

همچنين مندیرعامل شنرکت یونينت اینترنشننال )اوننال       1.ده استمگاوات پس از آن خبر دا 3000به 

فروش ه امكان صادرات برق توليدی و یا سال، ب 20آیسال( ضمن تأکيد بر دریافت گاز از ایران به مدت 

 2آن در بازار آزاد اشاره کرده است.

                                                 
1. hurriyetdailynews. Com /turkish –companies –to -build- power- plants- in- iran- for- 3- billion -

.aspx? pageID =238&nID=99879&NewsCatID=348 

2. ntv. com. tr /ekonomi /unal- aysalin- sirketinden- irana- 4-2- milyar- dolar- yatirim, 

5m9NKYpKgEWkg6hhThY3fQ 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-companies-to-build-power-plants-in-iran-for-3-billion-.aspx?pageID=238&nID=99879&NewsCatID=348
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-companies-to-build-power-plants-in-iran-for-3-billion-.aspx?pageID=238&nID=99879&NewsCatID=348
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/unal-aysalin-sirketinden-irana-4-2-milyar-dolar-yatirim,5m9NKYpKgEWkg6hhThY3fQ
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/unal-aysalin-sirketinden-irana-4-2-milyar-dolar-yatirim,5m9NKYpKgEWkg6hhThY3fQ
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/unal-aysalin-sirketinden-irana-4-2-milyar-dolar-yatirim,5m9NKYpKgEWkg6hhThY3fQ
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ای در هگاهاساس موافقت اصولی، ساختبر های در نظر گرفته شده برای پروژه؛گاهساخت ج(

 نظر گرفته شده در این طرح به شرح زیر تعيين شده است:

 

 های در نظر گرفته شده برای قرارداد شرکت یونیتگاهساخت .3جدول 

 ظرفیت نیروگاه )مگاوات( گاهساخت ردیف

 1200 اهواز 1

 450 مهران 2

 880 بناب )سهند( 3

 880 زاهدان 4

 1200 ساوه 5
 .موافقت اصولی صادر شده برای قرارداد توسط شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی خذ:مأ

 

نزدیک  های در نظر گرفته شده در این پروژهگاهدهد که عمده ساختبررسی جدول فوق نشان می

مرزهای کشور قرار دارد و این موضوع احتمال اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونيت اینترنشنال 

 کند.یت میرا تقو

از جنبه اقتصادی دو نكته اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونيت اینترنشنال  احتمال درباره

 اهميت وجود دارد که عبارتند از: حائز

مدت صادرات گاز قرارداد بلند وقوع رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز ایران به ترکیه؛ .1

کند. مسئوالن کشور ترکيه ترکيه را دو چندان می ایران به ترکيه، اهميت مجوز صادرات برق به

دليل قبول نكردن شرایط اند و بهدنبال دریافت تخفيف در قيمت گاز صادراتی ایران به ترکيه بودهبه

تبدیل گاز به  مورد نظر ایران، وزارت نفت با اعطای تخفيف قيمت گاز موافقت نكرده است. از آنجا که

رود، با اعطای گاز ارزان به شرکت یونيت شمار میهای صادرات گاز بهوشیكی از ربرق و صادرات برق 

و این  صورت غيرمستقيم گاز ارزان به ترکيه صادر خواهد شدبه اینترنشنال برای صادرات برق، عمالً

که  شود دقت دیبابدین معناست که اقتصاد ایران به اقتصاد کشور ترکيه یارانه پرداخت خواهد کرد. 

را  هيبه ترک گاز کشورفروش نباید با ایجاد رقابت مخرب بين صادرات برق و صادرات گاز،  دادقرار نیا

 .دینما زلتزلدچار 

در صورت صدور مجوز صادرات برق، قيمت سوخت تحویلی به  یارانه گاز برای صادرات برق؛ .2

در این باره آمده است:  کند. در مصوبه شورای اقتصادای پيدا مینيروگاه برای صادرات برق اهميت ویژه

قيمت فروش گاز برای توليد و صادرات برق گذار خارجی( در صورت صادرات برق توسط شرکت سرمایه»)

این مصوبه در مورد  .«شودمیمحاسبه  اییارانهغير گاز قيمت معادل ،گذار خارجیتوسط شرکت سرمایه

اکتفا کرده و این عبارت مبهم است. « ایریارانهغي»عبارت به قيمت گاز مورد نياز برای صادرات برق صرفاً



 

 ___________________________________________________________  

 

 

13 

این در صورتی است که با توجه به اهميت این موضوع، ضروری بود مصداق و یا معيارهای قيمت 

ای در مصوبه تعيين شود. با توجه به اینكه ترکيه بخشی از گاز وارداتی از ایران را برای توليد برق غيریارانه

ای گاز تفاوت معناداری با قيمت گاز صادراتی به ترکيه که قيمت غيریارانهالزم است  ،کنداستفاده می

قيمت گاز تحویلی به  قيمت گاز صادراتی به ترکيه یاتر از های پایيننداشته باشد. در این صورت قيمت

 شود. ای محسوب تواند قيمت یارانههای گازی میپتروشيمی

توان به ذکر مثالی دآوری شرکت یونيت اینترنشنال میمنظور درک اهميت قيمتگذاری گاز در سوبه

مگاوات برق به ترکيه توسط شرکت  1000عنوان نمونه در صورت صادرات در این زمينه پرداخت. به

مكعب گاز برای صادرات برق به ميليارد متر 4/1انه يدرصد( سال 58یونيت اینترنشنال )با فرض راندمان 

سنت  5/8در این شرایط، اگر گاز تحویلی به قيمت خوراک پتروشيمی )شود. این شرکت تحویل داده می

 20مكعب( در نظر گرفته شود، با توجه به اینكه قيمت گاز صادراتی به ترکيه نزدیک به به ازای هر متر

انه نزدیک يسنت و در این صورت سال 5/11مكعب های پایين نفت(، به ازای هر مترسنت است )در قيمت

دالر یارانه به شرکت یونيت اینترنشنال تعلق  ميليارد 3دالر و در مجموعِ بيست سال  ميليون 150به 

رود و در گيرد. این در صورتی است که با افزایش قيمت نفت، قيمت گاز صادراتی به ترکيه باال میمی

درات نتيجه یارانه اختصاص داده شده به این شرکت افزایش خواهد یافت. بر این اساس اعطای مجوز صا

شود درآمد بسيار قابل توجه و سود غيرمتعارفی نصيب این برق با قيمت خوراک گاز پتروشيمی باعث می

 شرکت شود. 

 

 های فنی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنالبررسی جنبه .3

اساس مصوبه برعد فنی یكی از ابعاد مهم همكاری وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال ترکيه است. بُ

درصد و باالتر استفاده شود کنه بنا    58های با راندمان شورای اقتصاد، در این پروژه قرار است از نيروگاه

طنور کامنل   فناوری آن هنوز بههایی که شود، توربينمحقق می Hو  Fکالس  هایتوربينگيری از بهره

نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال نكناتی   در کشور وجود ندارد. در ادامه درباره ابعاد فنی همكاری وزارت

 ارائه شده است:

 

 وضعیت استفاده از توانمندی فنی داخلی .1-3

به درخواست وزارت نيرو شرایط الزم  20/8/1394مورخ  216802شورای اقتصاد در مصوبه شماره 

خواست وزارت بنا به در گذاری شرکت یونيت اینترنشنال را تعيين کرد. این شورا مجدداًبرای سرمایه

بخشی از مصوبه قبلی خود را اصالح کرد و با  21/3/1395مورخ  577472نيرو در مصوبه شماره 

مگاوات موافقت نمود، البته مشروط بر اینكه از  5000مگاوات به  3520ها از افزایش ظرفيت نيروگاه

، کيفيت رعایت بار )مگاوات توربين و ژنراتو 1480تجهيزات اصلی مورد نياز در این پروژه، معادل 
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بر این  .شود تأمين داخلی سازندگان ازر(( باالت درصد ده داکثر)ح رقابتی قيمت با و مشابه فنی شرایط

های داخلی در درصد از دو تجهيز اصلی )توربين و ژنراتور( ضرورت استفاده از شرکت 30اساس برای 

حداکثر استفاده از توان توليدی و »نظر گرفته شده است. هر چند در تطابق این مصوبه با قانون 

های ( قانون ماليات104و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ) خدماتی در تأمين نيازهای کشور

تواند گامی هر چند اما ذکر این موضوع در مصوبه دوم شورای اقتصاد می 1،ابهام وجود دارد «مستقيم

های داخلی ارزیابی شود و ضروری است انمندی فنی شرکتکوتاه اما رو به جلو در جهت استفاده از تو

 .شوداین رویكرد بيش از پيش تقویت 

 

 وضعیت انتقال فناوری .2-3

به طور کامل در کشور وجود ندارد، استفاده از این  Hو  Fهای کالس از آنجا که فناوری ساخت توربين

ای برخوردار است که محدود بودن بازار نيروگاهی ها از اهميت ویژهقرارداد برای انتقال فناوری این توربين

اندازی خط توليد های خارجی و راهکند. زیرا برای انتقال فناوری از شرکتکشور اهميت آن را دو چندان می

سازی، الزم است تعداد سفارش باالیی در اختيار شرکت پذیرنده فناوری قرار گيرد. در این در صنعت توربين

بل توجهی از بازار نيروگاهی کشور بدون در نظر گرفتن سازوکار انتقال فناوری و در شرایط اگر بخش قا

های داخلی سلب های خارجی قرار گيرد، فرصت انتقال فناوری از شرکتشرایط نابرابر در اختيار شرکت

ور شوند. این درحالی است که تجربه موفق کشتدریج تضعيف شده و مضمحل میها بهشود و این شرکتمی

های چند ده که با صرف هزینه-های گذشته در کسب دانش فنی و ساخت تجهيزات نيروگاهی طی دهه

قابليت رقابت کشور با سایر کشورهای دنيا را فراهم کرده و  -ميليارد دالری از منابع کشور محقق شده

های خارجی ات از شرکتارتقای این توانمندی نيازمند مدیریت هوشمندانه برای انتقال فناوری توليد تجهيز

 است. 

با توجه به اینكه شورای اقتصاد در مصوبات خود شرکت یونيت اینترنشنال را ملزم به انتقال فناوری 

سازی نيست، احتمال تحقق انتقال فناوری در این نكرده است و این شرکت نيز خود صاحب فناوری نيروگاه

 Fهای کالس که با توجه به اهميت انتقال فناوری توربين این درحالی است 2.شودقرارداد پایين ارزیابی می

مگاوات توربين و  5000و محدود بودن بازار نيروگاهی کشور ضروری است از تمام ظرفيت  Hو پس از آن 

های ژنراتور برای انتقال فناوری استفاده شود. الزم به ذکر است حتی در صورت خرید تجهيزات از شرکت

های داخلی در حوزه انتقال فناوری د )بند قبل(، این شرکت به همكاری با شرکتدرص 30داخلی تا سقف 

 موظف نشده است.

                                                 
 . به این ابمام در بخش بعدی اشاره شده است.1

تر از یرارداد وزارت نيرو با شرکت یونيت این،رنشهنال . الب،ه اظمار نظر یطعن درباره این موضوع منوط به ارائه اطالعات  زئن2

 است.
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 های کشورمیزان اولویت انعقاد این نوع قرارداد برای افزایش بازده نیروگاه .3-3

 ونقان و هایارانه کردن هدفمند قانون ،انهيسال بودجه قوانين توسعه، پنجمساله برنامه پنج قانون در

 قانون واحده ماده« ز»در بند  .است شده تأکيدها نيروگاه راندمان افزایش بر انرژی مصرف الگوی اصالح

ها مقرر ( قانون هدفمند کردن یارانه1ماده )« ج»کل کشور و تبصره ذیل بند  1389 سال بودجه

 هایهزینه مجموع برق، شده تمام قيمت کاهش و برق نيروی کمبود از بخشیگردید برای تأمين 

 رعایت و کشور هایاهنيروگ (درصد 38 لحداق بازده با) سوخت هزینه و توزیع و انتقال انرژی، لتبدی

سال  پنج تا که وریطبه شود افزوده کشور هاینيروگاه بازده به درصد یک لحداق هرساله استانداردها،

های با این وجود، بازده نيروگاه 1.دبرس درصد پنجولچه بازده به (1393)سال  قانون این اجرایاز زمان 

دهد . این امر نشان می2رسيده است 1394درصد در سال  4/37به  1388درصد در سال  36کشور از 

های کشور افزوده شده و لذا فاصله زیادی درصد به بازده نيروگاه 175/0انه يکه به صورت ميانگين سال

 وجود آمده است. با اهداف مدنظر به

های کشور از طریق احداث افزایش ظرفيت توليد برق کشور، افزایش راندمان نيروگاهبر عالوه

درصد نيز یكی از دالیل همكاری وزارت نيرو با  50واحدهای جدید سيكل ترکيبی با بازده باالی 

شود. این امر درحالی است که یكی از دالیل اصلی پایين بودن شرکت یونيت اینترنشنال عنوان می

 6/43های گازی موجود در شبكه برق است که های کشور، تعداد زیاد نيروگاهمجموع نيروگاهراندمان 

. در این شرایط دهدتشكيل میدرصد  2/31 ميانگين راندمان باهای حرارتی کشور را درصد کل نيروگاه

ای سيكل هها به نيروگاههای گازی موجود و تبدیل آنروگاهتوان با اضافه کردن واحد بخار به نيمی

ها را به ميزان قابل توجهی افزایش داد و بدون مصرف گاز، ظرفيت توليد برق کشور را ده آنترکيبی، باز

های گازی موجود به نيروگاه سيكل ترکيبی تبدیل شوند درصد از نيروگاه 65افزود. در صورتی که 

 کند. كه افزایش پيدا میشود و راندمان شبهزار مگاوات ظرفيت جدید به شبكه اضافه می 8نزدیک به 

 

 های حرارتی کشورانواع نیروگاه . بازده و سهم4جدول 

 نوع نیروگاه حرارتی ردیف
ظرفیت نصب شده در 

 کشور )مگاوات(

های سهم از کل نیروگاه

 حرارتی کشور )درصد(

 میانگین بازده

 )درصد(

 2/31 6/43 26870 گازی 1

 1/46 0/30 18494 سيكل ترکيبی 2

 7/35 7/25 15830 بخاری 3

 6/33 7/0 439 دیزلی 4

 4/37 100 61633 کل حرارتی 5

 .1394وزارت نيرو، شرکت توانير، آمار تفصيلی صنعت برق ایران،  مأخذ:

 

                                                 
 «.(برق)ي آشنايي با بخش انرژ ،با ن ايندگان مردم در مجلس دهسگزارش »های مجلس، . مرکز پژوهش1

 . وزارت نيرو، شركت توانير، آمار تفصيلي صنعت برق كشور. 2
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های کشور، تبدیل واحدهای گازی به سيكل ترکيبی منظور افزایش بازده نيروگاهبر این اساس به

 های جدید با بازده باال داشته باشد.ت باالتری نسبت به احداث نيروگاهتواند اولویمی

 

 های حقوقی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنالبررسی جنبه .4

گذاری خارجی و توليد برق بستر همكاری وزارت نيرو با های سرمایهدر حوزه قوانين و مقررات متعددی

را فراهم کرده است. با توجه به اینكه شورای اقتصاد درباره این شرکت یونيت اینترنشنال ترکيه 

توان این مصوبات را برای ارزیابی حقوقی مالک عمل قرار داد. در می ،همكاری مصوباتی داشته است

 شود. های حقوقی اشاره میادامه برخی از الزامات و ابهام

 

 قرارداداهمیت استفاده از مشاوران حقوقی خبره در انعقاد  .1-4

ميليارد دالری قرارداد وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال ترکيه و تعهد دولت  3با توجه به ارزش 

برداری و سال اول بهره 6ميليارد دالر )با نرخ رسمی تسعير ارز( در  9/4ایران به بازپرداخت نزدیک به 

ن آن از مشاوران حقوقی خبره ضروری است در تدوی ،های فنی و حقوقی این نوع قراردادپيچيدگی

المللی پس از نهایی شدن های بيناستفاده شود تا از خسارات احتمالی ناشی از اقامه دعوی در دادگاه

سابقه بودن المللی، کمقرارداد پيشگيری شود. تجربه تلخ پرداخت غرامت در برخی از قراردادهای بين

کشور و عمر کوتاه شرکت توليد برق حرارتی اهميت  انعقاد قرارداد توليد برق با یک شرکت خارجی در

 کند.این موضوع را دوچندان می

 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای ابهام در مراعات قانون  .2-4

 های مستقیم( قانون مالیات104و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ) کشور

اشاره شد در مجوز دوم شورای اقتصاد درباره قرارداد شرکت یونيت  طور که در بخش قبلهمان

مگاوات موافقت شده است مشروط  5000مگاوات به  3520ها از اینترنشنال با افزایش ظرفيت نيروگاه

 رعایت بامگاوات توربين و ژنراتور ) 1480بر اینكه از تجهيزات اصلی مورد نياز در این پروژه، معادل 

 تأمين داخلی سازندگان ازر(( باالت درصد ده داکثر)ح رقابتی قيمت با و مشابه فنی شرایط، کيفيت

های درصد از دو تجهيز اصلی )توربين و ژنراتور( ضرورت استفاده از شرکت 30بر این اساس برای  .شود

ورت ساز و تأمين تجهيزات، ضروهای ساختداخلی در نظر گرفته شده است. لذا با احتساب دیگر هزینه

 30استفاده از بخش داخلی )حتی در صورت وجود تجهيزات مشابه داخلی( در کل پروژه کمتر از 

حداکثر استفاده از توان ( قانون 4درصد در نظر گرفته شده است. این درحالی است که طبق ماده )
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 و هاطرح کليه اجرای در موظفند دولتی هایدستگاه، .و.. توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور

 ریزیبرنامه ایگونهبه هافرآورده و لوازم تجهيزات، تأمين کاالها، و نصب ساخت، خدماتی، هایپروژه

 در کار به صورت)در صورت وجود مشابه داخلی(  پروژه و طرح هر هزینه درصد 51 حداقل که کنند

ابهام وجود دارد. توضيح  در مورد تطابق مصوبه شورای اقتصاد با قانون مذکورلذا  .باشد کشور داخل

مصوبه شورای اقتصاد محدوده زمانی خاصی را برای عقد قرارداد ذکر نكرده است و امكان دارد در آنكه 

زمان امضای قرارداد و یا ثبت سفارش تجهيزات توسط شرکت یونيت اینترنشنال، توانمندی داخلی در 

همچنين  .باشد ایجاد شده استفاده مورد و یا سایر تجهيزات Hو یا  Fهای کالس عرصه ساخت توربين

کنندگان برق است و از آنجا که قيمت هر واحد برق در دوره خرید تضمينی بيشتر از پرداختی مصرف

رسد در این طرح شود، به نظر میالتفاوتِ قابل توجه از درآمدهای عمومی دولت تأمين میاین مابه

عمومی، دولت مسئوليت دارد تا الزام قانونی حداکثر  های تأمين مالی شده از محل بودجهمانند طرح

 گذار مطالبه نماید.استفاده از توان داخل را از سرمایه

 

 موقعیت انحصاری شرکت یونیت اینترنشنال  .3-4

گذاری باید به گذاری خارجی، این سرمایهقانون حمایت و تشویق سرمایه (2)ماده « ج»طبق بند 

، گذاران خارجی نباشد. منظور از امتيازی امتياز توسط دولت به سرمایهمتضمن اعطا»نحوی باشد که 

بررسی همكاری  .«گذاران خارجی را در موقعيت انحصاری قرار دهدای است که سرمایهحقوق ویژه

دهد که هر یک از موارد زیر احتمال بروز موقعيت وزارت نيرو با شرکت یونيت اینترنشنال نشان می

 کند:های داخلی را تقویت میشرکت نسبت به شرکت انحصاری برای این

اشاره شد بنا به درخواست وزارت نيرو در مصوبه شورای اقتصاد  2-6طور که در بخش الف( همان

شرایط صادرات برق توسط شرکت یونيت اینترنشنال )بدون برگزاری مزایده( تعيين شده است. این در 

جم توسعه، تاکنون مجوز صادرات برق برای هيچ شرکت شرایطی است که با وجود تكليف برنامه پن

ها( صادر نشده است و در صورت صدور این مجوز برای یونيت و یا خارجی )با وجود درخواست آن داخلی

تا اینترنشنال، این شرکت تنها شرکتی است که مجوز صادرات برق را از وزارت نيرو دریافت کرده است. 

اعطای مجوز صادرات برق )در ها صادر نشده است، ی سایر شرکتزمانی که مجوز صادرات برق برا

جایگاه این شرکت را نسبت به دیگر رقبای داخلی و  ،صورت تحقق( به شرکت یونيت اینترنشنال

احتمال مغایرت آن با ماده قانونی مورد اشاره وجود  لذا دهدخارجی در موقعيتی انحصاری قرار می

 دارد. 

 تضمين وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق به شرکت یونيت اینترنشنالب( در قرارداد مذکور، 

 گيرد. ضمناًگذاران داخلی قرار نمیاین ضمانتنامه در اختيار سرمایه شود این درحالی است کهداده می

استفاده از سرمایه با منشأ خارجی توسط  ،گذاری خارجی( قانون حمایت و تشویق سرمایه1طبق ماده )
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 (6)و براساس ماده شود گذاری خارجی محسوب میقيقی و حقوقی ایرانی مصداق سرمایهاشخاص ح

، اولویت در واگذاری این ضمانت با قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

گذاران ایرانی واجد شرایط، این ضمانت در گذار ایرانی است اما با وجود درخواست سرمایهسرمایه

ضروری بود شرایط برای اعطای این ضمانتنامه به اشخاص ایرانی ختيار آنها قرار نگرفته است. بنابراین ا

الذکر فراهم شود. با توجه به این موارد اعطای تضمين وزارت اقتصاد به شرکت یونيت اینترنشنال فوق

 دهد.قرار می برتراین شرکت را در موقعيت شود که ای تلقی میامتياز ویژه

 

 های بازار سرمایه برای تأمین مالی ساخت نیروگاه در کشورفرصت .5

 ،گذاری خارجی برای احداث نيروگاه در کشورسرمایهبه جذب وزارت نيرو ترین دالیل یكی از اصلی

در این راستا بر اخذ وام از صندوق توسعه ملی تأکيد  بوده کهگذاری برای سرمایهمالی کمبود منابع 

گذاری داخلی محدود انگاشته و با توجه به محدودیت منابع این صندوق، ظرفيت سرمایهشود می

شود. این درحالی است که وجود نقدینگی بيش از هزار هزار ميليارد تومانی در کشور ظرفيت می

تواند در خدمت صنعت برق کشور قرار گيرد. به این منظور الزم است که وزارت بزرگی است که می

سایی و استفاده از سازوکارهای الزم برای هدایت بخشی از این ميزان نقدینگی به سمت توليد نيرو شنا

ترین بسترهای هدایت نقدینگی در کشور است که ار دهد. بازار سرمایه یكی از مهمبرق را در اولویت قر

. تاکنون ابزارهای متعددی مانند صندوق پروژه و اوراق استصناع را برای این امر گسترش داده است

صنایع مختلفی در کشور برای تأمين سرمایه اوليه و سرمایه در گردش از ابزارهای بازار سرمایه استفاده 

 شاره شده است.اها به تعدادی از آن 5که در جدول  اندکرده

 

مایه برای تأمین ها در استفاده از ظرفیت بازار سرها و شرکتخانهوضعیت برخی از وزارت .5جدول 

 منابع مالی

ف
دی

ر
 

 موضوع تأمین مالی پذیرسرمایه
نحوه تأمین 

 مالی
 زمان

میزان تأمین مالی 

 ميليارد تومان()

 اوراق مشارکت توسعه ميادین نفتی وزارت نفت 1
اسفند 

1394 
4800 

2 
شرکت صنعتی و 

 معدنی توسعه ملی

های صنعتی ساخت ساختمان

 گندله کارخانه کنسانتره و کارخانه
 163 1394آذر  اوراق استصناع

3 
شرکت پتروشيمی 

 فارس
 اوره گرانولفروش پيش

اوراق سلف 

 استاندارد یمواز
 200 1395تير 

4 
شرکت توسعه نفت و 

 گاز پرشيا
 اوراق مشارکت ميدان نفتی یاران شمالی هتوسع

فروردین 

1393 
200 

 .اخبار و اطالعات رسمی مربوط به سازمان بورس مأخذ:
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نبود تضامين مطمئن برای پرداخت پول برق به  ،یكی از مشكالت حضور در بازار سرمایه

گذاران داخلی است. در صورتی که مشابه تضامين داده شده برای پرداخت پول برق به شرکت سرمایه

های امكان تأمين مالی داخلی پروژه ،های داخلی قرار گيردیونيت اینترنشنال در اختيار شرکت

شود. جمله پروژه در نظر گرفته شده برای شرکت یونيت اینترنشنال ميسر میازسازی کشور هنيروگا

دهد جذابيت اقتصادی کافی در پروژه واگذار شده به شرکت یونيت نشان می ی اوليههابررسی

 اینترنشنال برای استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه و تأمين مالی داخلی آن وجود دارد.

 

 دی و پیشنهادبنجمع

در اسناد پشتيبان برنامه ششم توسعه، توسط وزارت نيرو و مندرج های انجام شده بينیاساس پيشبر

انه يطور متوسط سالبه 1399برای تأمين برق مورد نياز کشور در طول این برنامه الزم است تا سال 

دليل مشكلی که اقتصاد ه بهحالی است کليد برق کشور افزوده شود. این درمگاوات به ظرفيت تو 5200

 با آن مواجه شده و ناتوانیدر اثر تفاوت بين هزینه تمام شده برق و هزینه دریافتی از مردم صنعت برق 

های اخير وجود آمده، روند توسعه ظرفيت نيروگاهی کشور در سالکه در جذب منابع در این بخش به

به جذب نظر أمين اهداف مدتير خود برای وزارت نيرو در رویكرد اخدر مقابل کُند شده است. 

. البته ثر در تأمين برق کشور باشدؤجلو و متواند گامی روبههای خارجی روی آورده است که میسرمایه

ها ضروری آنگذاری خارجی، الزامات و مالحظات متعددی دارد که رعایت جذب سرمایهنيل به هدف 

 است. 

از نظر سابقه  ،نترنشنال ترکيه برای احداث نيروگاه در کشورهمكاری وزارت نيرو با شرکت یونيت ای

از نظر  ؛فعاليت و صالحيت شرکت یونيت اینترنشنال و ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی قابل بررسی است

ت امگاو 3230در تأسيس  ،ساله خود 42سابقه و صالحيت، شرکت یونيت اینترنشنال در طول عمر 

و یا مجری  گذارکننده پروژه )نه سرمایهعنوان مدیریت پيمان و هماهنگبه نيروگاه حرارتی و عمدتاً

مگاوات نيروگاه را  177درصدی تنها  100و مالكيت  ( مشارکت داشته استمهندسی، یا مجری احداث

های معتبر سازنده نيروگاه وجود دارد، واگذاری حالی که امكان تعامل مستقيم با شرکتلذا در دارد.

مگاوات نيروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت  5000نزدیک به  تأسيسمالی و  تأمينمالكيت، 

های داخلی و شرکت یونيت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد. وجود تبعيض بين شرکت

با وجود تأکيد قانون بر اولویت  اینترنشنال در اعطای تضمين وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق

شرکت این تر خرید تضمينی برق از دوره طوالنی ،)که سرمایه با منشأ خارجی دارد( انیگذار ایرسرمایه

ابهام در نرخ تسعير ارز تعهدات باالی دولت ایران به موجب این همكاری، های داخلی، نسبت به شرکت

که منجر به موقعيت انحصاری شرکت یونيت اینترنشنال -و احتمال اعطای مجوز صادرات برق 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

20 

نظر قرار گيرد. در بُعد فنی ابهام در مداز مسائل اصلی اقتصادی این قرارداد است که باید  -شودمی

حداکثر استفاده از توان »های تعيين سازوکار انتقال فناوری و در بُعد حقوقی ابهام در مراعات قانون

( قانون 104ه )ها در امر صادرات و اصالح مادقویت آنو ت توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور

الحاق موادی به »قانون  (6)و ماده  «گذاری خارجیحمایت و تشویق سرمایه»و  «های مستقيمماليات

شود موارد زیر در قابل ذکر است. بر این اساس پيشنهاد می «قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 رابطه با این قرارداد مورد پيگيری قرار گيرد:

فيت باالی نيروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری با توجه به ظر. 1 

این غيررقابتی تجدید نظر صورت گيرد و  در شرایطدر انعقاد قرارداد با شرکت یونيت اینترنشنال است 

و شفاف و در فضای  های داخلی و خارجیحضور شرکتبا  با برگزاری مناقصه عادالنهبزرگ پروژه 

 داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگيری شود.   کشوراگذار شود تا حداقل هزینه را برای رقابتی و

و ضرورت  ، وابستگی طرح به منابع عمومی دولتسازیوجود توانمندی داخلی در حوزه نيروگاه. 2

کند که در این قرارداد و قراردادهای مشابه ایجاب می تقویت آن در راستای اقتصاد مقاومتی

ازوکارهای الزم برای انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی در نظر گرفته شود. در این س

ساز دنيا با هدف های معتبر و طراز اول نيروگاهشود گسترش همكاری با شرکتراستا پيشنهاد می

 انتقال فناوری بيش از پيش تقویت شود.

های همكاری با شرکت یونيت اینترنشنال و ابهام ،وقیبا توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حق. 3 

تأمين مالكيت، های آن برای ها و ظرفيتموجود در سوابق و صالحيت این شرکت، الزم است توانمندی

این ميزان نيروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گيرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از  تأسيسمالی و 

 ازنگری صورت پذیرد.احراز صالحيت این شرکت ب

پرداخت پول برق  یدولت برا ژهیقرارداد، ضمانت و نیبه انعقاد ا یرغبت شرکت خارج گلوگاه. 4 

توان  یمنظور حفظ و ارتقااست به یضرور نی. بنابراشودمیداده  گذارهیسرما نیآن است که به ا

در نظر گرفته شود.  زين یخلدا گذارانهیسرما یبرا نيتضم نیها، اض نسبت به آنيو رفع تبع یداخل

در اعطای این تضمين، گذار ایرانی )که سرمایه با منشأ خارجی دارد( تأکيد قانون بر اولویت سرمایه

های خارجی دهی به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویتموانع قانونی اعطای آن به شرکت

که واگذاری حتی یک مگاوات نيروگاه در شرایط الزم به تأکيد است را در این موضوع نفی کرده است. 

خالف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ای خارجی، تضعيف توان داخلی و برهنابرابر به شرکت

 شود.ارزیابی می
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های این چنينی و کاهش ریسک آنها با اعطای تضامين با توجه به جذابيت اقتصادی طرح. 5 

 هیبازار سرما ها با استفاده از منابع مردمی از سازوکارهایآن یمال نيتأم یبراشود دولتی، پيشنهاد می

 . وداستفاده ش

کالن کشور  یهااستيو س نيبا قوانمذکور  ی درباره تطابق مفاد قراردادابهاماتوجود با توجه به . 6 

زمان سادیوان محاسبات،  ،یاسالم یجمله مجلس شورااز ینظارت یالزم است که با مشارکت نهادها

ضای امو قبل از  ی، متن این قرارداد در صورت نهایی شدنعدالت ادار وانیکل کشور و د یبازرس

 . رديقرار گ یبررسبه دقت مورد  قرارداد

بينی شرایط صادرات برق توسط شرکت یونيت اینترنشنال در مصوبه شورای اقتصاد، . پيش7

در نظر  هایکت و موقعيت مكانی نيروگاهاظهارنظرهای مسئولين وزارت نيرو و مدیر عامل این شر

کند. در صورت در این پروژه، احتمال اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت را تقویت میگرفته شده 

تر از اعطای این مجوز الزم است قيمت گاز تحویلی برای صادرات برق به نحوی تعيين شود که پایين

به این شرکت و رقابت مخرب  گازی نجر به اعطای یارانهقيمت گاز صادراتی کشور به ترکيه نباشد و م

 بين صادرات برق و گاز به ترکيه نشود.  

 نیدر ا رضروريغ یهانهیکاهش هز رو،يوزارت ن یحل مشكالت اقتصاد یراهكار اساس. 8

برق و کاهش تلفات شبكه برق در حد متوسط جهانی در کشور  یگذاروزارتخانه، اصالح نظام تعرفه

ش آمده در اقتصاد يمشكالت پ تواندینه تنها نم یالمللنيتعهدات ب جادیموارد، ا نیبدون حل ااست و 

را در  یترنامناسب طیموجود شرا تيصنعت برق کشور را مرتفع کند، بلكه امكان دارد نسبت به وضع

کشور به برق در داخل  یمناسب موارد فوق، عرضه و تقاضا یبا اجرا رودیداشته باشد. انتظار م یپ

 الشعاع قرار دهد.را تحت یخارج یگذارهیبه مراجعه به سرما ازيکه ن ابدی رييتغ ینحو

در پایان الزم به تأکيد است که گزارش تفصيلی درباره این قرارداد پس از کسب اطالعات الزم از 

 نهادها و مراجع ذیربط تهيه خواهد شد.
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