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گزارشی درباره موانع پیشرفت پروژه قدیمی شهرستان

نیروگاه داورزن درخان تامین منابع ارزی

گزارش

میالد کالته

نیروگاه  ۵۴۶مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران
واقــع در شهرستان داورزن که پس از کش و
قــوس هــای فـــراوان در ســال  ۱۳۹۷عملیات
اجرایی آن آغــاز شد ،با گذشت سه سال هنوز
پیشرفت فیزیکی  ۲۷درصدی دارد و با مشکل
تخصیص منابع ارزی مواجه است .به گزارش
خراسان رضوی ،با توجه به مشکل خاموشیها
و قطعی برق طی تابستان امسال و همچنین
اهمیت تامین انرژی برق به عنوان زیرساخت
ضــروری بــرای واحدهای تولیدی و صنعتی و
واحــدهــای مسکونی  ،پــروژه احــداث نیروگاه
سیکل ترکیبی  ۵۴۶مگاواتی سربداران یکی
از موضوعات پیگیرانه روزنامه خراسان رضوی
در ســالهــای اخیر بــوده اســت که در گــزارش
اسفندماه ســال گذشته ،مشکل اساسی این
پــروژه تأمین نقدینگی و عدم گشایش ا لسی
اعالم شد .این پروژه در ۲۰کیلومتری شهرستان
سبزوار و محدوده شهرستان داورزن قرار دارد
که از سا لهای  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱چندین بار
از ســوی مسئوالن وقــت دول ـتهــای مختلف
کلنگزنی شد ولــی پــروژه هیچگاه پیشرفت
فیزیکی چشمگیری نداشت و بالتکلیف رها
شــده ب ــود .پــس از پیگیر یهای مــســئــوالن و
نمایندگان وقت مردم در مجلس شورای اسالمی
برای چندمینبار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی
سربداران با حضور اردکانیان وزیر وقت نیرو
و استاندار وقــت ،همزمان با دهه مبارک فجر
درســال 97کلنگزنی شــد .در آغــاز عملیات
ساخت این نیروگاه سرمایهگذاری  ۲۹۰میلیون
یورویی از سوی مسئوالن اعالم شد که ۲۲۵
میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی و ۳۰
هــزار میلیارد ریــال آن توسط بانک صــادرات،
بنیاد تعاون ناجا و پیمانکار بخش خصوصی
تأمین می شود.
بــهــروز مــحــبــی نــجــمآبــادی نــمــایــنــده مــردم
شــهــرســتــانهــای ســبــزوار ،جــویــن ،جغتای،
خوشاب ،داورزن و ششتمد در مجلس شورای
اســامــی در اسفندماه ســال گذشته میزان
پیشرفت فیزیکی این پروژه را  ۲۷درصد اعالم
کرده بود و اکنون با وجود گذشت سه سال از
کلنگزنی پروژه همچنان مشکالت پابرجاست
و تکمیل پروژه سرعت پایینی دارد.
•مکاتبه با بانک مرکزی از مصوبات سفر
استاندار به داورزن

در سفر اخیر معتمدیان ،استاندار خراسان
رضــوی ،به همراه هیئت همراه به شهرستان
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مصرف صنعتی به شــدت کمبود بــرق داشته
باشیم ،توضیح داد :این نیروگاه ضرورت ًا قرار
نیست مشکل بــرق حــوزه انتخابیه سبزوار را
ی از مشکل کالن
برطرف کند زیرا قرار است بخش 
برق را برطرف کند .وی تأکید کرد :میتوان با
احداث تعدادی پست برق ،مشکل برق منطقه
و گرفتار یهای مربوط به بر ق و کمبودها را
رفــع کــرد .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ش ــورای اســامــی بــا بیان ایـنکــه اح ــداث این
نیروگاه ضــرورت و اولویت اولیه بــرای توسعه
حوزه انتخابیه سبزوار است ،افزود :امید است
با حمایت دولت سیزدهم و توجه ویژه به ایجاد
ظرفیت ،این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود
و طی ما ههای آینده فازهای اول و دوم پروژه
را افتتاح کنیم و برق وارد مدار شود و با احداث
پستهایی که دارد در منطقه از ظرفیت برق
تولیدی استفاده شود.

داورزن بر ضرورت تکمیل پروژه نیروگاه سیکل
ترکیبی سربداران تاکید شد و یکی از مصوبات
سفر استاندار مکاتبه با بانک مرکزی دربــاره
تسریع در تخصیص منابع ارزی موردنیاز نیروگاه
بود .همچنین در سفر استاندار خراسان رضوی
پیشرفت فیزیکی این پــروژه  27درصد مطرح
شد.
•کمبود منابع ارزی چالش نیروگاه سربداران

نماینده مـــردم ســبــزوار در مجلس شــورای
اسالمی ،در گفتوگو با خراسان رضوی گفت:
نیروگاه  ۵۴۶مگاواتی سیکل ترکیبی داورزن،
در گذشته مشکالت ارزی داشــت که چندین
جلسه با بانک مرکزی برگزار شد اما به دلیل
کمبود ارزی که اتفاق افتاده بــود ،متاسفانه
نتوانستند برای راهاندازی این پروژه همراهی
الزم را انجام دهند .بهروز محبی نجمآبادی با
بیان اینکه هماکنون کارفرمای پروژه مبالغ را
به حساب مپنا به عنوان پیمانکار کل ،واریز کرده
است ،افزود :متاسفانه کمکاریهایی از سمت
مپنا وجود دارد که پیگیر حل مشکالت از سمت
مدیرعامل این مجموعه هستیم .وی ادامه داد:
اگر مپنا براساس مبالغی که شرکت خلیجفارس
به حساب آنها واریز کرده است همکاری کند،
امیدوار هستیم بتوانیم قبل از سال  ۱۴۰۱فاز
نخست پروژه را افتتاح کنیم .محبی نجمآبادی
درباره ضرورت افتتاح و راهانــدازی این پروژه،
بیان کرد :یکی از گرفتاریهایی که کشور درگیر
آن شد ،تامین نیاز برق بود.
•سال آینده نیاز برقی کشور به بیش از
۷۰هزار مگاوات میرسد

نماینده مردم شهرستا نهای سبزوار ،جوین،
جغتای ،خوشاب ،داورزن و ششتمد در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :سال گذشته کشور
به ۶۷هــزار مگاوات برق نیا ز داشت که از این
میزان حدود ۵۵هــزار مگاوات برق تهیه شد و
در سال آینده نیاز برقی کشور به بیش از ۷۰هزار
مگاوات میرسد؛ بنابراین کشور به امثال این
پروژه نیاز مبرم دارد .محبی نجمآبادی با بیان
اینکه وزیر نیرو قول دادهاند که در ۴سال آینده
زمینه تولید ۴۰هزار مگاوات برق در کشور ایجاد
شود ،گفت :یکی ا ز راههای پیشبینی برای تهیه
برق شیوههای تجدیدپذیر وپنلهای خورشیدی
است .وی افزود :راه اصلی تامین برق موردنیاز
کشور را هانـــدازی نیروگا ههای جدید اســت و
هماکنون نیروگاههای سربداران و تربت حیدریه
ناتمام هستند که اگر اقدامی و کمکیانجام شود
فازهای نخست شــروع به کار میکند .محبی
نجمآبادی تاکید کرد :با توجه به نیاز روزافزون به
برق و شرایط سختی که در این زمینه در کشور به

وجود آمده است ،بحث تقویت نیروگاهها باید در
دستور کار باشد.
دیگر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای
اسالمی درباره آخرین پیگیریها برای نیروگاه
 ۵۴۶مگاواتی سیکل ترکیبی داورزن گفت :این
پروژه یکسری مشکالت ارزی برای خریدهای
خــارجــی داشــت کــه متاسفانه بانک مرکزی
همکاری نکرد .علی اصغر عنابستانی با اشاره به
اینکه سرمایهگذار پروژه بنیاد تعاون ناجاست
و تامین مالی الزم را انجام داده است ،افزود:
پیمانکار پــروژه که مپناست بــرای خریدهای
خــود باید تامین ارز انجام مــیداد که نیاز به
همکاری بانک مرکزی داشت و بانک مرکزی با
این استدالل که در آن مقاطع تامین ارز را برای
کاالهای ضروری خود باید انجام میداد ،اعالم
کرد ارزی برای اینگونه پروژهها ندارد .وی ادامه
داد :این درحالی است که مپنا خود در خارج از
کشور پول داشت و فقط به اجازه بانک مرکزی
برای واردکردن ارزهای خود به کشور نیاز داشت
که با وجود پیگیریها این اتفاق رخ نداد.
•مبالغ ارزی مورد نیاز پروژه به حساب مپنا
واریز شده است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه به تازگی مپنا توانسته اجازهاش
را از بانک مرکزی بگیرد و مبالغ ارزی موردنیاز
پــروژه به حساب مپنا واریــز شده است ،تصریح
کرد :نشستهایی میان سرمایهگذار و پیمانکار
باید برگزار شود تا حسا بها را مشخص کنند
و درنــهــایــت مپنا مجدد پـــروژه را فعال کند.
عنابستانی گفت :پــروژه با وضعیت موجود از
برنامه زما نبندی عقب است زیرا قرار بود در

خرداد گذشته فاز نخست آن افتتاح شود و اکنون
پیگیر هستیم و قرار است در نخستین فرصت
نشستی میان سرمایهگذار و پیمانکار برگزار شود
و پروژه با جدیت استارت بخورد و احیا شود .وی
با تاکید بر اینکه در حوزه انتخابیه سبزوار مولد
برق وجود ندارد ،افزود :این یکیاز ضعفهای
جدی برای حوزه انتخابیه سبزوار است و هرچه
وجود دارد پستهای تقویتی است که ظرفیت
پستها هم محدود است.
نماینده مردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن و ششتمد در مجلس شــورای اسالمی
ادامه داد :برقی که مولدها به پستها میدهد
مطمئن نیست و ممکن است مولدین برق ،این
انــرژی را بــرای اولویتهای دیگری که دارند
هزینه کنند .عنابستانی با بیان اینکه هماکنون
نبود مولد برق در منطقه باعث شده است در

•تکمیل پروژه نیروگاه خواسته مردم داورزن
است

رئیس ش ــورای اســامــی شهر داورزن نیز در
گفتوگو با خــراســا ن رضــوی درب ــاره نیروگاه
 ۵۴۶مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران گفت:
ضرورت تکمیل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی
ســربــداران احساس میشود و در دیــدار اخیر
اعضای شورای شهر داورزن با نمایندگان مردم
در مجلس شــورای اسالمی این مطالبه بهحق
مردم مطرح شد .علی رمضانی افزود :نمایندگان
مــردم در مجلس شــورای اسالمی بر ضــرورت
تکمیل و بهرهبرداری هر چه سریعتر این پروژه
تأکید دارنــد و قــرار اســت در دولــت سیزدهم
اعتباراتی برای تکمیل این پروژه درنظر گرفته
شود .وی با اشاره به اینکه تکمیل این پروژه یکی
از خواستههای مردم شهرستان داورزن است،
افــزود :این پروژه در بخشهای اشتغالزایی و

افزایش توان شبکه برق در منطقه تأثیر بهسزایی
دارد و میتواند سبب رونق صنعت در داورزن
شود .رئیس شورای اسالمی شهر داورزن بیان
کرد :اعضای شــورای اسالمی شهر داورزن به
عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی ،تحقق
مطالبه تکمیل پروژه نیروگاه سیکل سربداران را
پیگیری میکنند .رمضانی درپایان یادآور شد:
استفاده از نیروی بومی در بحث اشتغا لزایی
نیروگاه سیکل ترکیبی سربداران دیگر خواسته
مردم داورزن است تا گامی در جهت اشتغالزایی
مــردم ایــن شهرستان برداشته شــود .با توجه
به چالشهایی که کشور در زمینه تأمین برق
موردنیاز دارد ،تکمیل پروژ ههای نیروگاهی
بـهخــصــوص پـــروژه نــیــروگــاه سیکل ترکیبی
سربداران واقع در شهرستان داورزن ضروری
است تا در ایام تابستان از قطعیهای ساعتی
برق بکاهد .این پروژه عالوه بر کمک به تأمین
برق مورد نیاز کشور ،با ظرفیت اشتغا لزایی
بــرای حــدود یـکهــزار نفر میتواند بخشی از
چالش بیکاری و مهاجرت مردم از این منطقه را
برطرف کند.
•پروژه نیروگاه داورزن نیمه فعال است

حسین اسدالهی فرماندار داورزن نیز در پاسخ
به پیگیریهای خبرنگار خراسان رضوی گفت:
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی داورزن با حدود۳۱
درصدپیشرفتفیزیکیبهدلیلمشکلنقدینگی
هماکنون نیمه فعال است.
وی درباره مشکالت این پروژه ،افزود :مشکل
نقدینگی پــروژه در حال برطرف شدن است و
پیشبینی میشود ،طی مــدت یک مــاه آینده
مشکل نقدینگی برطرف و پروژه به صورت کامل
فعال شود .فرماندار داورزن تصریح کرد :با تزریق
نقدینگی یک واحد نیروگاه تا پایان خرداد سال
آینده بهبهرهبرداری میرسد.

