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ســرمقاله - آخرین فرصت ها برای بازگرداندن ســرمایه ها به صنعت برق

خاموشــی و هشدارهایی که جدی گرفته نشد!

از همین امروز باید چاره اندیشــی شــود؛ فاجعه خاموشی ها در راه است

دســت اندازهای سرمایه گذاری در تولید برق

بررســی خاموشــی های 1400 با مروری بر مالحظات سمت عرضه و تقاضای برق

واکاوی  خاموشی ها از زبان »سخنگو«

فرافکنی وزارت نیرو در مورد خاموشــی ها؛ نتایج افول ســرمایه گذاری نیروگاهی در پیک مصرف 1400

در باب مصائبی که بر تولیدکنندگان برق می رود؛روی مدار خاموشــی ها

انقــالب صنعتی چهارم بدون برق مفهومی ندارد

تاکیــد بــر نقش نظارتی و هدایت گری دولت در صنعت برق

فرار ســرمایه، عامل بحران صنعت برق

تاخیر در تشــکیل نهاد تنظیم گر بخش برق؛ دیواری بلند در برابر ســرمایه گذاران

فضا برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق فراهم نیســت

افزایــش تعرفــه برق صنایع بزرگ؛ به نام نیروگاه ها، به کام وزارت نیرو

فرصت های ازدست رفته رمزارزها

شرح عملکرد کمیسیون بالکچین سندیکا

بــرق د  ر د  وران مظفری؛ امین الضرب هــا و برق همگانی در تهران

تولیــد برق با تــالش جهادگونه در نیروگاه قم

تعیین کران های  پایین قیمت پیشنهادی فروش برق در بازار بورس انرژی ایران و یا در قالب قراردادهای دوجانبه

نیــرو و سـرمـایــه 
نشریه سند  یکای شرکت های تولید   کنند  ه برق

شماره 3 انتشار سراسری )34(/ بهار 1400/ 68 صفحه
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محتوای این نشریه لزوما بیانگر د ید گاه ها و مواضع سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق نیست.
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د ر صنعــت  نمود  ارهــای ســرمایه گذاری  چــرا 
ــرق ایــران ظــرف بیــش از یــک د هــه گذشــته  ب

ــد ؟  ــی بود ه ان ــواره نزول هم
بــرای  آن  پاســخ  کــه  اســت  ســوالی  ایــن 
ــن  ــاری ای ــکالت ج ــیاری از مش ــه یابی بس ریش
ــل  ــت. د الی ــت اس ــا اهمی ــد ی و ب ــت، کلی صنع
د ر  ســرمایه گذاری  افــول  بــرای  بســیاری 
صنعــت بــرق بــه ویــژه حــوزه نیروگاهــی مطــرح 
ــوه  ــه نح ــد ه آن ب ــش عم ــه بخ ــت ک ــد ه اس ش
ــر  ــان بهت ــه بی ــا ب ــت ی ــت گذاری های د ول سیاس
ــرق  ــت ب ــی صنع ــوان متول ــه عن ــرو ب وزارت نی

برمی گــرد د . 
د ر حقیقــت بخــش عمــد ه عواملــی کــه بــه 
ناشــی  شــد ه،  منجــر  بــرق  ســرمایه گریزی 
ایــن  د ر  د ولــت  چند گانــه  نقش هــای  از 
صنعــت اســت. متولــی اصلــی صنعــت بــرق 
ــر طبــق اصــول »حکمرانــی خــوب«  کــه بایــد  ب
از  کنــد ،  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری 
ــت و  ــن صنع ــای ای ــایر حوزه ه ــهمش د ر س س
رقابــت تمام ناشــد نی اش بــا ســایر بازیگــران 
ــکار  ــل ان ــر قاب ــری غی ــا تاثی ــه، اساس ــن عرص ای
ــکه  ــر س ــوی د یگ ــرو د ر س ــرد . وزارت نی می پذی
ــد ه،  ــرق، تولید کنن ــت ب ــری اش د ر صنع متولی گ
ــت.  ــرق اس ــد ه ب ــند ه و صاد رکنن ــد ار، فروش خری
سیاســت های  عمــد ه  د لیــل  همیــن  بــه 

تد وین شــد ه بــرای تولید کننــد گان غیــر د ولتــی بــرق، مشــمول تحمیــل هزینه هــای غیــر منصفانــه ای 
ــی های  ــا بهانه تراش ــرد اری و ی ــه بهره ب ــد  پروان ــرای تمد ی ــا ب ــکالت نیروگاه ه ــت. مش ــا اس ــه آن ه ب
وزارت نیــرو بــرای پرد اخــت خســارت د یرکــرد  بابــت تاخیــر د ر پرد اخــت مطالبــات نیروگاه هــا، تنهــا 
ــزرگ بــرق و البتــه رقیــب ســنتی آن هــا د ر تولیــد   ــا خریــد ار ب ــان ب بخــش کوچکــی از مشــکالت آن

ــرق اســت.  ب
بــه نظــر می رســد  وزارت نیــرو حتــی د ر حــوزه مســائلی ماننــد  بــورس و بــازار انــرژی و نیــز قرارد اد های 
د وجانبــه بــا مشــترکین بــاالی 5 مــگاوات، بــا یکســان پند ازی نیروگاه هــای د ولتــی و خصوصــی، عمــال 
ــام  ــه ن ــر د اد ه اســت. سیاســت هایی کــه ب ــه نفــع نیروگاه هــای تحــت مالکیــت خــود  تغیی ــازی را ب ب

ــی می شــوند .  ــا اجرای ــه کام د ولتی ه ــن شــد ه، د ر عمــل ب ــا تد وی ــت از نیروگاه ه حمای
ــات  ــی ثب ــواره ب ــم و هم ــتر پرتالط ــه د ر بس ــک پذیری ک ــرمایه گذاران ریس ــه س ــر این ک ــه د یگ نکت
اقتصــاد  ایــران، میلیون هــا یــورو صــرف احــد اث و راه   انــد ازی نیروگاه هــای جد یــد  کرد ه انــد  و 
حــاال بــه د لیــل جهــش نــرخ ارز و عــد م د ریافــت بــه موقــع مطالباتشــان قــاد ر بــه پرد اخــت اقســاط 
ــه  ــاره حاضــر ب ــد  د وب ــا چــه د لیــل و منطقــی بای ــی نیســتند ، ب تســهیالت ارزی صنــد وق توســعه مل

ــوند ؟  ــرق ش ــت ب ــرمایه گذاری د ر صنع س
ــب  ــات قری ــا مطالب ــی ب ــه صنعت ــرای ورود  ب ــی و خارجــی ب ــم ســرمایه گذاران د اخل چــرا انتظــار د اری
ــی  ــول مل ــه ارزش پ ــت ترغیــب شــوند ، آن هــم د ر شــرایطی ک ــان از د ول ــارد  توم ــه 30 هــزار میلی ب
ــات کاســته می شــود   و وزارت  ــن مطالب ــی ای ــر روز از ارزش واقع ــه ســقوط اســت، ه ــج رو ب ــه تد ری ب
ــرق  ــد  ب ــت خری ــرد ن قیم ــرد  و منطقی ک ــارت د یرک ــت خس ــد  از پرد اخ ــالش می کن ــم ت ــرو ه نی
ــم،  ــرای ســرمایه گذاری بد انی ــک صنعــت مســتعد  ب ــرق را ی ــد  صنعــت ب ــد . چــرا بای ــی کن شــانه خال
وقتــی راه انــد ازی و تاســیس نهــاد  مســتقل تنظیم گــر بخــش بــرق پــس از چند یــن ســال پی گیــری 
مســتمر ســند یکای شــرکت های تولید کننــد ه بــرق، شــورای ملــی رقابــت و مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــی ب ــد  چند ان ــرو، امی ــه اعمــال فشــار وزارت نی ــا توجــه ب ــام اســت و ب ــه ای از ابه ــان د ر هال همچن

اثربخشــی آن حتــی پــس از تاســیس نیســت؟ 
ــاد رات  ــی ص ــی کشــور هســتیم، وقت ــت نیروگاه ــرمایه گذاری د ر صنع ــعه س ــال توس ــه د نب ــه ب چگون
ــرو  ــار وزارت نی ــت د ر انحص ــن صنع ــاد ی ای ــای اقتص ــن مزیت ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــرق ب ب

پرویز غیاث الدین؛ مدیر مسئول

آخرین فرصت ها برای 
بازگرداندن سرمایه ها به صنعت برق

      سرمقاله                   
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ــی نگری و  ــی از بخش ــه ناش ــی ک ــن انحصارطلب ــا ای ــرو ب ــت؟ وزارت نی اس
ــالوه  ــت، ع ــت اس ــای صنع ــه ظرفیت ه ــد ت ب ــگاه کالن و بلند م ــود  ن نب
ــه و  ــرق منطق ــازار ب ــران از ب ــر فرصت ســوزی تاریخــی، کاهــش ســهم ای ب
ــن  ــرق، یکــی از مهم تری ــزان ارزآوری کشــور از مســیر صــد ور ب کاهــش می
ــن  ــز از بی ــت را نی ــن صنع ــه ای ــرای ورود  ب ــرمایه گذاران ب ــای س انگیزه ه

ــرد ه اســت.  ب
د ر شــرایطی کــه وزارت نیــرو حتــی امتیــازات ناشــی از افزایــش قیمــت بــرق 
صنایــع پرمصــرف را هــم بــه نــام خــود  ثبــت کــرد ه و آیین نامــه مربــوط بــه 
ایــن قانــون را بــه نحــوی تعییــن کــرد ه کــه مابه التفــاوت نــرخ تعیین شــد ه 
ــه  ــه د ر خزان ــن وزارتخان ــاب ای ــه حس ــه ب ــای د وجانب ــت قرارد اد ه ــا قیم ب

ــد  د ر انتظــار افــت ســرمایه گذاری ها باشــیم.  ــز شــود ، چــرا نبای واری
ــرق  ــن مســاله چشــم پوشــید  کــه صنعــت ب ــوان از ای ــد  نمی ت ــد ون ترد ی ب
یــک صنعــت توانمنــد ، اســتراتژیک و زیرســاختی اســت کــه کارایــی بســیار 
ــوان  ــص، ت ــانی متخص ــروی انس ــث نی ــت از حی ــن صنع ــی د ارد . ای باالی
اند وخته هــای  تجربــه  بــا  مد یــران  و  موفــق  شــرکت های  مهند ســی، 
بی نظیــری د ارد  و د ر کنــار آن اصلی تریــن کاالی تولیــد ی اش ـ بــرق ـ 
مشــتریان د ائمــی د ارد  کــه می توانــد  ســود آوری را بــرای یــک ســرمایه گذار 
تضمیــن کنــد . بنابرایــن بــه جــرات می تــوان گفــت مهم تریــن مانــع، نــوع 
ــن صنعــت  ــرو و ســاختار اقتصــاد ی یارانه محــور ای سیاســتگذاری وزارت نی
اســت کــه امــکان توانمند ســازی مالــی نیروگاه هــا را از طریــق انجــام 

ــت.  ــرد ه اس ــلب ک ــه س ــن وزارتخان ــد ات، از ای ــع تعه به موق
اقتصــاد  بیمــار صنعــت بــرق، قیمت گــذاری یارانــه ای، نگــرش ناد رســت بــه 
ــه عنــوان یــک خد مــت عمومــی و نیــز عرضــه  ــرق و معرفــی آن ب کاالی ب
ــرق از  ــه اقشــار و بخش هــای مختلــف از جیــب صنعــت ب ــه ای ب ــرق یاران ب
جملــه د یگــر عوامــل مهــم و موثــر د ر کاهــش ســرمایه گذاری ها اســت کــه 
حــل آن مســتلزم عــزم ملــی و مشــارکت و هم فکــری بیــن د ولــت، مجلــس 

و ســایر نهاد هــای حاکمیتــی اســت. 
البتــه نمی تــوان ایــن مســاله را از نظــر د ور د اشــت کــه وزارت نیــرو 
ــرق و  ــی ب ــاوت قیمــت تمام شــد ه و تکلیف ــت مابه التف سال هاســت د ر د ریاف
نیــز افزایــش تد ریجــی، عاقالنــه و منطقــی قیمــت فــروش بــرق بــه د الیــل 
ــه بن بســت رســید ه و همــه  مختلــف از جملــه رویکــرد  د ولــت و مجلــس ب
ــه ایجــاد  کســری بود جــه، بد هی هــای چنــد  هــزار میلیــارد   ایــن مســائل ب
ــرمایه گذاران  ــذب س ــرای ج ــه ب ــن وزارتخان ــی ای ــد م توانای ــی و ع تومان

ــت.  ــد ه اس ــر ش ــد  منج جد ی
مجموعــه عواملــی کــه د ر ایــن نگاشــت بــه آن هــا اشــاره شــد  و مد ت هاســت 
و  پی گیــری  بــرق  تولید کننــد ه  توســط ســند یکای شــرکت های  کــه 
نزولی شــد ن نمود ارهــای ســرمایه گذاری د ر  د نبــال می شــوند ، د الیــل 

ــا  ــیزد هم ب ــت س ــروی د ول ــه وزارت نی ــد  آن ک ــتند . امی ــرق هس ــت ب صنع
ــت  ــی صنع ــش خصوص ــرات بخ ــا و نظ ــه توانمند ی ه ــر ب ــی جد ی ت نگاه
بــرق، ریشــه ایــن مشــکالت را د ریابــد  و بــرای رفــع آن هــا اهتمــام د اشــته 
ــرق بســیار  ــرای صنعــت ب باشــد . د ر غیــر ایــن صــورت ســال های آینــد ه ب
ــه  ــد  د ر صــورت اد ام ــد ون ترد ی ــود . ب ــد  ب ــر خواه د شــوارتر و مخاطره انگیزت
ــر صنعــت بــرق د ر د ولــت  ــد  و عــد م تغییــر رویکرد هــای حاکــم ب ایــن رون
ســیزد هم، د ر ســال های آینــد ه خاموشــی ها، کم تریــن رهــاورد  تلــخ 

ــود .  ــد  ب ــرق خواهن ــت ب ــرمایه گذاری د ر صنع ــد م س ع
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     یاد  د  اشت                                       

پروند  ه: 

خاموشــی ها ثمره کاهش سرمایه گذاری

ند  ه و پر
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محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

که  هشدارهایی  و  خاموشی 
نشد! گرفته  جدی 

ــای  ــی از مولفه ه ــوان یک ــه عن ــرق ب ــت ب صنع
اصلــی و زیرســاختی بــرای توســعه متــوازن 
اقتصــاد ی،  از  اعــم  مختلــف  شــاخه های  د ر 
د ر  ویــژه ای  جایــگاه  فرهنگــی،  و  اجتماعــی 
د ارد .  کشــور  کالن  و  خــرد   برنامه ریزی هــای 
ســازمان های  و  سیاســت  گذاران  رو  ایــن  از 
تد ویــن  و  برنامه ریزی هــا  د ر  ذی ربــط 
ــال  ــاز ح ــواره موضــوع نی چشــم اند از کشــور هم
ــه  ــورد  توج ــی را م ــرژی الکتریک ــه ان ــد ه ب و آین
و  تهیــه  بــا  را  الزم  زمینه هــای  و  د اد ه  قــرار 
ــن  ــرای توســعه ای ــب قوانیــن تســهیل گر ب تصوی
صنعــت و افزایــش ظرفیت هــای آن متناســب بــا 
پیش بینــی نیــاز مصــرف فراهــم می ســازند . 
ــت  ــگاه صنع ــه جای ــوان ب ــاط می ت ــن ارتب د ر ای
ــق  ــی چشــم اند از کشــور د ر اف ــرق د ر ســند  مل ب
1404 و مســیر حرکــت آن اشــاره کــرد  کــه بــر 
اســاس آن، صنعــت بــرق 12 هــد ف اســتراتژیک 
را به منظــور د ســتیابی بــه جایــگاه مــورد  نظــر د ر 

ســند  مذکــور تعریــف کــرد ه اســت. 
اســتراتژی ها  ایــن  مهم تریــن  جملــه  از 
ــرق  ــن ب ــرای تامی ــزی ب ــه برنامه ری ــوان ب می ت
ــی  ــاد ی و تنوع بخش ــرق اقتص ــن ب ــد ار، تامی پای

بــه ســبد  ســرمایه گذاری د ر صنعــت بــرق اشــاره کــرد . 
ــای پنج ســاله و بود جــه ســنواتی کشــور، همــواره  ــن برنامه ه ــر د ر قوانی ــن طــی ســالیان اخی همچنی
موضــوع افزایــش ظرفیت هــای بــرق و پیش بینــی ســازوکارهای الزم بــرای جــذب ســرمایه د ر 
طرح هــای توســعه ای ایــن صنعــت، خصوصــا د ر احــد اث و بهره بــرد اری از نیروگاه هــای جد یــد  
ــورد   ــن بخــش م ــب ســرمایه گذاری د ر ای ــزه و ترغی ــرای ایجــاد  انگی ــن الزم ب ــن قوانی ــب تد وی د ر قال

ــود ه اســت.  توجــه ب
بــا همــه ایــن رویکرد هــای مثبــت و تاکیــد ی کــه بــر اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی و بــه تبــع آن، 
کاهــش تصد ی گــری د ولــت و واگــذاری امــور بــه بخــش غیــر د ولتــی وجــود  د ارد ، امــا متاســفانه د ر 
ــه  ــد د ی مواج ــع متع ــا و موان ــا چالش  ه ــتورالعمل ها ب ــن و د س ــت ها و قوانی ــن سیاس ــل، ای ــام عم مق
بــود ه و ایــن مشــکالت مانــع تحقــق کامــل برنامه هــا و  موجــب عــد م توســعه ایــن صنعــت، هم پــای 

رونــد  رشــد  نیــاز کشــور شــد ه اســت.
ــد ان  ــرق و فق ــت ب ــار صنع ــاد  بیم ــت، اقتص ــن وضعی ــروز ای ــی ب ــل اصل ــی از عوام ــد  یک بی ترد ی
ــی اســت. عــالوه  ــن کاالی حیات ــر اصــول اقتصــاد  د ر قیمت گــذاری ای ســازوکار منطقــی و منطبــق ب
ــرخ  ــیخته ن ــش افسارگس ــه، افزای ــای ظالمان ــع تحریم ه ــه تب ــور ب ــای کش ــش د رآمد ه ــن کاه ــر ای ب
تــورم، کاهــش نــرخ برابــری ریــال د ر مقابــل ارزهــای خارجــی و مســائلی از ایــن د ســت، زمینه ســاز 
بــروز مشــکالت عمیــق مالــی بــرای کشــور بــود ه اســت کــه د امن گیــر صنعــت بــرق به ویــژه بخــش 

خصوصــی ایــن صنعــت نیــز شــد ه اســت.
شــرایط ناپایــد ار اقتصــاد ی کــه بــه آن اشــاره رفــت، باعــث شــد ه اســت هزینه هــای تولیــد  انــرژی بــرق 
ــط،  ــی کــه قیمــت فــروش آن از ســوی د ســتگاه ها و نهاد هــای ذی رب ــد ، د ر حال به شــد ت افزایــش یاب
ــر از قیمــت  ــب کمت ــا نرخــی به مرات ــرد م، ب ــت حــال م ــر رعای ــه و د ر ظاه ــا رویکــرد ی عافیت طلبان ب
تمام شــد ه آن و حتــی بــرای گروهــی به صــورت رایــگان د ر اختیــار مصرف کننــد گان قــرار گیــرد . ایــن 
رویــه د و آفــت اساســی را بــرای ایــن صنعــت پایــه د ر پــی د اشــته اســت: یکــی نبــود  توجیــه اقتصــاد ی 

     یاد  د  اشت                                       
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بــرای فعالیــت د ر ایــن عرصــه و بــه تبــع آن عــد م 
تمایــل بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری 
و کاهــش مســتمر  ایــن صنعــت  جد یــد  د ر 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــش د ولت ــی د ر بخ ــع کاف مناب
نیــاز  پاســخگوی  بتوانــد   کــه  به طــوری  آن 
ــزه  ــد ن انگی ــری کم رنگ ش ــد  و د یگ ــرف باش مص
مشــترکان بــرای اســتفاد ه منطقــی و اقتصــاد ی از 
ایــن انــرژِی بــا ارزش، بــه گونــه ای کــه د ر حــال 
ــرژی  ــن ان ــرخ رشــد  مصــرف ســاالنه ای حاضــر ن
ــق  ــاخص ها تطاب ــایر ش ــد  س ــا رش ــاس ب د ر قی

ــت.  ــت آن اس ــر هد ررف ــد ارد  و بیانگ ن
ــاد ه 6  ــاس م ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن د ر حال ای
ــران  ــرای جب ــرق ب ــت ب ــت از  صنع ــون حمای قان
زیــان ایــن صنعــت، ناشــی از قیمت گــذاری 
کــه  اســت  شــد ه  مکلــف  د ولــت  تکلیفــی، 
مابه التفــاوت نــرخ تکلیفــی فــروش و قیمــت 
تمام شــد ه آن را بــه صنعــت بــرق پرد اخــت کنــد . 
ــی  ــف قانون ــن تکلی ــه ای ــت ب ــفانه د ول ــا متاس ام
عمــل نکــرد ه و ایــن امــر باعــث عــد م تــراز منابــع 
ــکاف  ــد ن ش ــت و عمیق ش ــن صنع ــارف ای و مص
ــا  ــرق و هزینه ه ــد ی صنعــت ب ــع د رآم ــن مناب بی
شــد ه و د ر نتیجــه نیــاز بــه منابــع مالــی هــر روز 

ــد ه اســت.  بیشــتر ش
بایــد  گفــت از ایــن اوضــاع نابســامان مالــی، بخش 
خصوصــی نیــز د ر امــان نبــود ه و هــر روز شــاهد  
ــی  ــر د ولت ــد گان غی ــات تولید کنن انباشــت مطالب
ــرق  ــروش ب ــت ف ــرو باب ــرق از وزارت نی ــرژی ب ان

تولیــد ی هســتیم.
ــرق  ــت ب ــد ات صنع ــع تعه ــای به موق ــد م ایف ع
ــب  ــرق موج ــی ب ــر د ولت ــد گان غی ــه تولید کنن ب
ــد ه  ــا ش ــه آن ه ــنگین ب ــارت س ــد ن خس وارد ش
ــه  ــون برنام ــاس قان ــر اس ــه ب ــود  اینک ــا وج و ب
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مد یری ــعه، ش ــم توس شش
ــر د ر پرد اخــت  ــت تاخی ــران موظــف اســت باب ای
ــت  ــه پرد اخ ــی جریم ــش خصوص ــات بخ مطالب
کنــد ، امــا تاکنــون د ر ایــن زمینــه اقد امــی 
ــی  ــن تکلیــف قانون نکــرد ه اســت و د ر اجــرای ای

می کنــد .  کوتاهــی 

ــد اد ی از نیروگاه هــای بخــش  ــن تع ــر ای عــالوه ب
خصوصــی بــا اســتفاد ه از منابــع صنــد وق توســعه 
ملــی احــد اث شــد ه اند  و نیازهــای خــود  را از 

ــد .  ــن کرد ه ان ــب وام تامی ــد وق د ر قال ــن صن ای
ایــن د ســت از نیروگاه هــا د ر زمــان پرد اخــت 
ــود   ــد ه اند  اقســاط خ تســهیالت ارزی موظــف ش
ــه  ــا توج ــد . ب ــت کنن ــورت ارزی پرد اخ ــه ص را ب
ــری ارز د ر  ــرخ براب ــری ن ــن براب ــد  چند ی ــه رش ب
ــوی  ــر و از س ــال های اخی ــی س ــال ط ــل ری مقاب
ــه صــورت  ــد ی خــود  ب ــرق تولی ــروش ب ــر ف د یگ
ــا و  ــن بد هی ه ــر ای ــکان تهات ــد م ام ــی و ع ریال
ــی  ــش خصوص ــر بخ ــال حاض ــات، د ر ح مطالب
تولید کننــد ه بــرق بــا بحــران بــزرگ مالــی مواجه 
شــد ه اســت، تــا جایــی کــه ســرمایه گذار انگیــزه 
ــا  ــد  ب ــروگاه جد ی ــد اث نی ــارت اح ــد  و جس خری
اســتفاد ه از تســهیالت ارزی را از د ست د اد ه است.

د ر ایــن ارتبــاط می تــوان بــه نامــه شــماره 
سرپرســت   1397/06/10 مــورخ   117662
بــه  د ارایــی  و  اقتصــاد ی  امــور  وزارت  وقــت 
ــاد ی  ــه اقتص ــود  توجی ــاره نب ــور د ر ب رییس جمه
ــتقبال  ــد م اس ــث ع ــه باع ــا ک ــت نیروگاه ه فعالی
ــد  نیروگاه هــای د ولتــی  بخــش خصوصــی از خری
عرضه شــد ه توســط ســازمان خصوصی ســازی 
شــد ه اســت و موافقــت رییــس جمهــور بــا توقــف 
واگــذاری نیروگاه هــای د ولتــی، اشــاره کــرد . 
ایــن سیاســت ها و نگرش هــا باعــث  شــد ه اســت 
بــه میــزان کافــی د ر ایــن صنعــت ســرمایه گذاری 
ــا  ــب ب ــازی ها متناس ــود  و ظرفیت س ــام نش انج
ــام  ــرژی انج ــه ان ــاز کشــور ب ــد  مصــرف و نی رش
ــه ششــم  ــول برنام ــه د ر ط ــوری ک ــرد . به ط نپذی
نیــروگاه  هیــچ  احــد اث  عملیــات  توســعه، 
جد یــد ی بــا شــرایطی کــه د ر ایــن برنامــه 
ــاز  ــی، آغ ــش خصوص ــط بخ ــد ه توس ــن  ش تد وی
نشــد ه اســت و صنعــت بــرق تــوان انجــام تکالیف 

ــد ارد . ــعه را ن ــم توس ــه شش ــی برنام قانون
ــی های  ــاهد  »خاموش ــروز ش ــه، ام ــه این ک نتیج
ــا  ــی ب ــتیم؛ »خاموش ــور هس ــه« د ر کش ــا برنام ب
برنامــه« عبــارت نامبارکــی د ر صنعــت بــرق 

اســت و اجــرای آن عــالوه بــر اینکــه تالش هــای 
ــگ  ــت را کم رن ــن صنع ــان ای ــبانه روزی کارکن ش
ــات  ــرد م و تبع ــی م ــی از نارضایت ــد ، موج می کن
منفــی اجتماعــی و اقتصــاد ی را بــه همــراه د ارد . 
کمبــود  بــرق و بــروز خاموشــی بــا شــرایطی کــه 
صنعــت بــرق از چند یــن ســال قبــل بــا آن مواجه 
شــد ه اســت، امــری قابــل پیش بینــی بــود ه و ایــن 
ســند یکا بــه طــرق مختلــف ضمــن بیــان شــفاف 
علــل و عوامــل بــروز آن، هشــد ارهای الزم را نیــز 

د اد ه اســت.
ــا توجــه  ــه ب ــی جــد  ی وجــود  د  ارد  ک ــن نگران ای
نیروگاه هــای  ســاخت  بــود ن  زمان بــر  بــه 
جد یــد  چنانچــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت 
ــعه  ــروگاه و توس ــاخت نی ــر س ــهیل د ر ام و تس
ظرفیت هــای صنعــت بــرق چاره اند یشــی الزم 
ــد ه بحــران  ــال آین ــد  س ــا چن نشــود ، بی شــک ت
کمبــود  بــرق گســترد ه تر خواهــد  شــد ، چــرا 
ــع  ــا رفــع موان کــه بخش هــای صنعتــی کشــور ب
و  شــد   خواهــد   تشــد ید   فعالیتشــان  تولیــد ، 
عــد م تــوان د ر تامیــن بــرق مــورد  نیــاز، تحمیــل 
کــرد .  اجتناب ناپذیــر خواهــد   را  خاموشــی ها 
ــرژی  ــر ان ــه نقــش انکارناپذی ــت ب ــا عنای اینــک ب
ــاد ی،  ــعه اقتص ــای توس ــق برنامه ه ــرق د ر تحق ب
عنــوان  بــه  و  فرهنگــی کشــور  و  اجتماعــی 
عنصــری حیاتــی د ر زند گــی روزمــره مــرد م، 
خصوصــا  ذی ربــط  د ســتگاه های  امید واریــم 
د ولــت و مجلــس بــا برطرف کــرد ن »موانــع 
الزم  »حمایت هــای«  انجــام  و  بــرق«  تولیــد  
بــرق،  تولیــد   ظرفیت هــای  توســعه  بــرای 
ــش  ــور بخ ــرای حض ــاعد ی را ب ــای مس زمینه ه
خصوصــی و مشــارکت ایــن بخــش د ر توســعه و 
ــژه د ر  ــت به وی ــن صنع ــای ای ــش ظرفیت ه افزای
بخــش تولیــد  فراهــم ســازند  تــا د ر آینــد ه شــاهد  

کاهــش مشــکالت و نارســایی های آن باشــیم.  

     یاد  د  اشت                                       
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گفت وگو با مهندس محمد مالکی، رییس هیات مدیره شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر

از همین امروز باید چاره اندیشــی شود؛

خاموشی ها فاجعه 
در راه است

      گفت وگو        

امســال صــدای خاموشــی ها زودتــر از همیشــه بــه گــوش رســید بــه طــوری کــه از ابتــدای خــرداد و بــا افزایــش دمــای هــوا، در همــه نقــاط 
ــهروندان  ــور ش ــایر ام ــتان ها و س ــع، ادارات، بیمارس ــه صنای ــت هم ــه فعالی ــم. در روزگاری ک ــترده بودی ــی های گس ــاهد خاموش ــور ش کش
ــل  ــی ها، عل ــی خاموش ــاره چرای ــد. درب ــد ش ــا خواه ــد کاره ــی در رون ــاد خلل ــث ایج ــی باع ــه خاموش ــر ثانی ــت، ه ــته اس ــرق وابس ــه ب ب
ــوب  ــرمایه گذاری مطل ــدم س ــا، ع ــی دم ــش ناگهان ــی افزای ــای برق آب ــد نیروگاه ه ــت تولی ــا و محدودی ــش بارندگی ه ــه کاه ــی از جمل مختلف
گســترش مراکــز، اســتخراج ارزهــای دیجیتــال و ... از ســوی مســئوالن صنعــت بــرق کشــور و کارشناســان ایــن حــوزه مطــرح شــده اســت. 
ــا رویکــرد فنــی  ــن موضــوع ب ــه بررســی ای ــره شــرکت تولیــدی آرین ماهتاب گســتر، ب ــا محمــد مالکــی، رییــس هیات مدی در گفت وگــو ب

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــو ب ــن گفت وگ ــم. مت ــی پرداخته ای و کارشناس

د الیلی  آیا  چیست؟  زود رس  خاموشی های  اصلی  علت  شما  نظر  به 
که از سوی کارشناسان د رباره تاثیر رمزارزها بر افزایش مصرف برق 

باشد ؟  خاموشی ها  اصلی  علت  می تواند   شد  ه،  عنوان 
اصل خاموشی ها ناشی از این است که شبکه برق کشور از نظر قد رت، رزرو 
مناسبی ند ارد  و محد ود یت نیروگاه های آبی د ر تولید  برق نسبت به سال گذشته 
به این مساله شد ت بخشید ه است. محد ود یت این نیروگاه ها د ر تولید  برق هم 
ناشی از کاهش بارند گی ها و خشکسالی و هم متاثر از طراحی آنهاست. با توجه 
به شرایط کشور د ر طراحی نیروگاه های آبی باید  آنها را به عنوان نیروگاه های 
تولید  انرژی د ر نظر می گرفتند  نه نیروگاه هایی که صرفا قرار است د ر زمان 
حد اکثر مصرف برق، کار تولید  را به عهد ه د اشته باشند . نیروگاه های آبی توان 
ذخیره آب را د ارند  و از آنها برای تامین آب شرب و کشاورزی نیز استفاد ه 
می شود. لذا با مد یریت و طراحی منطقی تر می شد  د ر تولید  برق نیز حد اکثر 
بهره برد اری را از آنها برد . منطق طراحی اکثر نیروگاه هایی که 2000 مگاوات 
هستند  برابر هزار مگاوات بود  اما ظرفیت برخی از آنها تا 2000 هزار مگاوات 
هم افزایش پید ا کرد ه است که نیروگاه شهید  عباسپور نمونه ای از آن ها است 

و بعد  از سال 1370، ظرفیت آن د و برابر شد ه است. لذا د ر هنگام طراحی 
زمان  د ر  نیاز  تامین  برای  و  می گرفت  صورت  بیشتری  د قت  باید   نیروگاه ها 
حد اکثر مصرف، از نیروگاه های گازی به جای این نیروگاه ها استفاد ه می شد . 
موضوع ارزهای د یجیتال و استفاد ه از ماینرها برای استخراج رمزارزها که طی 
یکی د و سال اخیر پررنگ شد ه، د ر افزایش مصرف برق بی تاثیر نبود ه است، 
اما این مصرف حد ود ا زیر هزار مگاوات بود ه و نمی توان این حجم از مصرف 
به موضوع  باید   بررسی علت خاموشی ها  را علت خاموشی ها عنوان کرد . د ر 
سرمایه گذاری اشاره کرد ، متاسفانه سرمایه گذاری د ر صنعت برق متناسب با 
رشد  مصرف نبود ه است. د ولت د رباره برق و مصرف انرژی د ر کشور سیاست 
ناد رستی د ر پیش گرفته است د ر حالی که مد یریت مصرف و تقاضا د ر حوزه 
برق باید  توامان انجام می شد ، توجه د ولت فقط معطوف به مد یریت تقاضا بود ه 
است. د ر واقع عد م توجه به میزان عرضه ضروری برق، منجر به عد م توجه به 
ضرورت سرمایه گذاری د ر صنعت برق و به تبع آن خاموشی ها و ایجاد  بحران  
برای کشور و فعاالن این صنعت شد ه است. اضافه می کنم که د ر برنامه ها و 
صحبت های مسئوالن، سرمایه گذاری و سازوکارهای آن بسیار د ید ه و شنید ه 
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      گفت وگو        

شد ه، اما د ر عمل اتفاقی نیفتاد ه است. با توجه به اینکه د ر بخش های صنعتی و 
تجاری با رکود  نسبی مواجه هستیم، معضل خاموشی د ر صورت بهبود  شرایط 

بیشتر هم خواهد  شد .
تاخیر د ر تعمیرات نیروگاه ها و تامین قطعات الزم نیز به صورت غیر مستقیم 
د ر خاموشی ها تاثیرگذار است. این عامل، معلول شرایط اقتصاد ی و به خصوص 
اقتصاد  نامتوازن صنعت برق است. وقتی نیروگاهی به خاطر مسائل مالی نتواند  
انجام د هد ، د ر فرایند   تامین قطعات را به موقع  تعهد ات خود  د ر تعمیرات و 

تولید  برق هم مشکل ایجاد  خواهد  شد . 
د ر حالی که هر روز با رشد  قابل توجهی د ر مصرف برق روبه رو هستیم، عرضه 
ماه  اول خرد اد   از روزهای  امسال  نمی کند .  پا به پای رشد  مصرف حرکت  آن 
خاموشی ها شروع شد ه و انتظار می رود  طی د و ماه آیند ه نیز روزی حد اقل 
سه ساعت قطعی را د اشته باشیم. با این وضعیت باید  به شد ت نگران وضعیت 
سال آیند ه باشیم، چرا که با افزایش مشترکان جد ید  و خارج شد ن بخش های 
از رکود ، مصرف برق بیشتر هم خواهد   صنعتی، تجاری و گرد شگری کشور 
شد  و تامین رشد  مصرف، فاجعه خاموشی ها را قوی تر و پررنگ تر خواهد  کرد ، 
بنابراین از همین امروز باید  برای این فاجعه که کامال قابل پیش بینی است، 

چاره اند یشی های الزم صورت بگیرد . 

چرا د ولت و وزارت نیرو راغب نیستند  سهم 40 د رصد ی خود  د ر تولید  
برق را کاهش د اد ه و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند ؟ 

به جای  انحصارطلبی  با  همراه  تصد ی گری  د ر  به حضور  میل  را  اصلی  علت 
نظارت، کنترل، ایجاد  و حفظ فضای کامال رقابتی می د انم. د ر حالی که ایجاد  
نفع  به  برق،  بهره برد اری  توسعه و چه د ر بخش  رقابت چه د ر بخش  امکان 
برای  بهتر  و  پاید ار  برق  تامین  د ر  را  صنعت  این  و  است  برق  صنعت  تمام 
مصرف کنند ه کمک می کند ، فضای رقابت محد ود  است و یا اصال وجود  ند ارد . 
امروز با وجود  همه مشکالت، اکثر قریب به اتفاق نیروگاه هایی که د ر اختیار 
بخش خصوصی هستند ، د ر شرایط مطلوب تری قرار د ارند . این نیروگاه ها باید  
برق تولید ی خود  را د ر بازار برقی به فروش برسانند  که کامال انحصاری است 
تولید  از  د رصد سهم  با 40  د ولتی  بخش  می شود  .  اد اره  د ولت  نظر  تحت  و 
برق کشور، در مقابل بخش خصوصی با سهمی60 د رصدی  با نحوه و هزینه 
سرمایه گذاری کامال متفاوت، د ر فضایی نابرابر قرار د ارند  که امکان هیچ گونه 

فراهم نیست.  رقابتی 
این محد ود یت بخش توسعه برق را هم د ر برمی گیرد . د ر حالی که نیروگاه ها 
باید  از منابع د اخلی تامین شوند ، منبع د اخلی برای آنها وجود  ند ارد  و باید  
امکان استفاد ه از منابع خارجی را برای آنها فراهم کرد  که امکان این امر نیز 
بنا به محد ود یت های قانونی و محد ود یت تعامل با خارج، وجود  ند ارد . اگر بنا 
د اریم به منظور تامین برق مورد  نیاز که از ضروریات است، صنعت برق را به 

جلو حرکت د هیم باید  فضای رقابتی ایجاد  کنیم. 

د ر  سرمایه گذاری  برای  رغبتی  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  چرا 
ند ارند ؟  برق  صنعت 

با توجه به مد ل سود آوری صنعت برق نمی توان از سرمایه گذار توقع د اشت 

که سرمایه خود  را د ر صنعتی قرار د هد  که زیان د ه بود ه و امکانات سود آوری 
کمتری د ارد . سرمایه گذار در صنعت برق به عنوان صنعتی که ارزبری باالیی 
د ارد، با توجه به نوسانات نرخ ارز و عد م تغییر جد ی د ر تعرفه برق، با د رآمد  
حاصل از فروش برق حتی توان پرد اخت 30 د رصد  اقساط صند وق توسعه ملی 
را نخواهد  د اشت و مد ام با کسری مواجه خواهد  شد . د ر سال های اخیر برای 
حل این مشکل تالش های زیاد ی از طرف بخش خصوصی و سند یکای مربوطه 
صورت گرفته و راه حل های متعد د ی که کامال عملی بود ه، توسط این بخش 
ارائه شد ه است، اما متاسفانه به طور جد ی مورد  توجه و بررسی د ستگاه های 
د ولتی مربوطه قرار نگرفته است. همه مراجع و نهاد های ذی ربط بر ضرورت 
اند یشید ه نشد ه و  اما هیچ چاره ای  تاکید  کرد ند ،  این حوزه  چاره اند یشی د ر 

بخش خصوصی، با محد ود یت جد ی روبه رو شده است. 

د ر  سرمایه گذاری  برای  خصوصی  بخش  از  حمایت  خصوص  د ر  آیا 
صنعت برق و د ر واقع خصوصی سازی این صنعت، قوانین کافی وجود  

د ارد ؟ 
د ارای  مختلف  کشورهای  د ر  نیروگاه ها  راه اند ازی  و  برق  خصوصی کرد ن 
قانون خاص خود  بود ه و از سوی نهاد  مستقلی انجام می شود  . از آنجایی که 
بازار برق بازار بسیار پیچید ه ای است و شرایط خرید  و فروش ویژه ای د ارد ، 
این  به  خیلی  متاسفانه  ما  که  بگیرد   قرار  توجه  مورد   نیز  ویژه  طور  به  باید  
موضوع نپرد اخته ایم. امروز هیاتی به نام هیات تنظیم بازار برق وجود  د ارد  که 
ماهیت مستقلی ند ارد  و معاونان و مسئوالن وزارت نیرو عضو آن هستند  و 
طبیعتا هر کد ام به جای مستقل عمل کرد ن، منافع  سازمان متبوع خود  را 
نهاد  تنظیم گر بخش برق مد ت هاست که مطرح شد ه  د نبال می کنند . ایجاد ِ 
نهاد  رگوالتوری  با تشکیل  نرسید ه است.  اجرا  و  به مرحله تصویب  اما هنوز 
قوی، تصمیم گیر و مستقل تکلیِف سهام و منافع مالی همه بخش ها مشخص 
خواهد  شد  و تصمیم گیری ها ماهیت مستقل خواهد  د اشت به این معنی که د ر 

تصمیم گیری ها منافع همه ذی نفعان د ر نظر گرفته خواهد  شد . 

شما برای کاهش خاموشی ها د ر کوتاه مد ت و بلند مد ت چه راهکار و 
د ارید ؟  پیشنهاد ی 

احساس من این است که د ر د و سه ماه آیند ه شرایط سخت تری د ر کشور 
به خصوص استان خوزستان خواهیم د اشت. برای کمک به کاهش خاموشی 
د وره  کوتاهی  به د لیل  تجد ید پذیر  نیروگاه های  از  بتوان  کوتاه مد ت  د ر  شاید  
احد اث و بخش  هایی که امکان تولید  برق د ارند  چه د ولتی و چه خصوصی، 
کمک گرفت. اما برای حل ریشه ای مشکالت صنعت برق از طرفی باید  به طور 
جد ی امکان سرمایه گذاری را فراهم کرد ، از طرف د یگر هم باید  مرد م را به 
مد یریت مصرف تشویق کرد . بخش د ولتی هم باید  این رویکرد  را که بخش 
خصوصی د ر حال رقابت با او است، کنار گذاشته و د ولت به طور عملی از بخش 
خصوصی تولید کنند گان برق پشتیبانی کند . نیروگاه ها د ر شرایطی قرار د ارند  
که امکان تعطیلی ند ارند ، مکلف به تولید  برق هستند  و وضعیت مالی بسیار 

نامناسبی د ارند ، باید  به د اد  آنها رسید، که طاقت شان طاق شد ه است.
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اصوال چه چالش هایی برای ورود  به عرصه سرمایه گذاری نیروگاهی د ر 
ایران و پس از آن، برای سرمایه گذاران این حوزه وجود  د ارد ؟

سعی می کنیم از د ریچه چشم سرمایه گذار به مساله سرمایه گذاری د ر احد اث 
نیروگاه و تولید  و فروش برق نگاه کنیم. می خواهیم ببینیم آنها د ر این مسیر 
طوالنی با چه چالش هایی روبه رو می شوند  و د ر مجموع، این اطالعات انگیزه 
بحث  اولین  خیر؛  یا  می کند   ایجاد   برق  تولید   د ر  سرمایه گذاری  برای  کافی 
این است که بیش از د و د هه قبل ذیل اصل 44 قانون اساسی مقرراتی آمد ه 
است که پیرو آن د ستگاه های اجرایی به سمت واگذاری به بخش خصوصی یا 

خصوصی سازی رفتند . 
و  است  شد ه  شروع  که  است  د هه  د و  از  بیش  تالش ها  این  نیرو  وزارت  د ر 
اد امه د ارد ، ولی با گذشت بیش از 20 سال از اجرای مقررات ذیل اصل 44 

گفت وگو با اسداهلل صبوری، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 

سرمایه گذاری  دست اندازهای 
برق تولید  در 

یــک ســرمایه گذار بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه عرصــه ســاخت نیــروگاه و تولیــد بــرق نیازمنــد چــه اقدامــات و منابعــی اســت؟ آیــا 
ــال ها  ــا س ــه ب ــوری ک ــداهلل صب ــا اس ــو ب ــود دارد؟ در گفت وگ ــه وج ــن رابط ــی در ای ــه راه معین ــدون و نقش ــی م ــخص، قوانین ــادی مش نه
ــن  ــه ای ــان وی ب ــم از زب ــالش کردی ــف آشــنا اســت، ت ــه در حــوزه نیروگاهــی از پیج وخم هــای راه ســرمایه گذاری از منظرهــای مختل تجرب
ــی  ــام »ســاتبا« متول ــه ن ــک مجموعــه و نهــاد واحــد ب ــه ی ــر ک ــرق تجدیدپذی ــورد ب ــی در م ــاد او حت ــه اعتق ــم. ب ــش ها پاســخ دهی پرس
آن اســت، داوطلــب ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق بــا مشــکالت عدیــده ای روبــه رو اســت. بــه گفتــه صبــوری، انحصــار خریــد در بــورس 
ــرای فــروش  ــزرگ ب ــا مصرف کننــدگان ب ــرژی ایــن مجموعــه را از یــک ســاختار شــفاف خــارج کــرده و انعقــاد قراردادهــای دوطرفــه ب ان
ــوری را  ــاد رگوالت ــکیل نه ــت. او تش ــوده اس ــه رو ب ــي روب ــل پیش بین ــر قاب ــاي غی ــرات و تکانه ه ــا مخاط ــر ب ــال هاي اخی ــم در س ــرق ه ب
ــای  ــه چالش ه ــا هم ــرد، ام ــد ک ــل خواه ــرو را تعدی ــه وزارت نی ــای یک جانب ــدودی رفتاره ــا ح ــه ت ــد ک ــی می کن ــی معرف ــوان عامل به عن

ــد: ــد خوان ــه خواهی ــو را در ادام ــن گفت وگ ــروح ای ــد مش ــن دی ــا ای ــود . ب ــل نمی ش ــور ح ــاد رگوالت ــا نه ــرق، ب ــدگان ب تولیدکنن

باشد ،  شد ه  فکر  آن  روی  که  ساختاری  نیرو  وزارت  طرف  از  اساسی،  قانون 
در مورد آن اجماع حاصل شد ه و متناسب با شرایط باشد ، تعریف و تد وین 
نشد ه است. البته همان ساختارهاي قبلي، هر کد ام د فتر یا د پارتمانی تحت 
عنوان د فتر خصوصی سازی یا بخش خصوصی د رست کرد ه اند  و انتظار د اریم 
وقتی از د ید گاه سرمایه گذار د ر این باره صحبت می کنیم، به مراتب انسجام و 
کارایی بیشتری برای هموارشد ن مسیر سرمایه گذاری به وجود  آید ، اما عمال 
سرمایه گذار با یک گرد ش کار و تکلیف روشن مواجه نیست. برای ما که چهار 
د هه است د ر صنعت برق کار می کنیم، خیلی روشن نیست که د ر کجا، چه 
کاری را تا آخر انجام می د هند  و به چه کسی باید  مراجعه کرد . فرآیند هاي 
متعد د ي وجود  د ارد  که فاقد  مالک )Process Owner( است و د ر نتیجه رشته 
کارها مکررا گسیخته شد ه و سرمایه گذار به سازمان د یگري هد ایت مي شود . 

      گفت وگو        
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از د و وزیر پیشین نیرو هم د رخواستی د اشته ایم مبنی بر این که یک »سازمان تک پنجره ای« برای ایجاد  
تا  ایجاد  شود   این وزارتخانه  نیرو توسط  بین بخش های مختلف ذی ربط د ر وزارت  هماهنگی های الزم 
سرمایه گذار مشخصا بد اند  به کجا مراجعه کند  و همان سازمان هم پاسخگوی او د ر تمام مراحل باشد ، 

که البته هرگز به اجرا د ر نیامد .
د ر حال حاضر بخش هاي مختلفی چون شرکت ماد رتخصصی تولید  نیروی برق حرارتی، شرکت توانیر، 
وزارت نیرو و د فاتر مربوط به آن، همچنین معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، د پارتمان های زیرمجموعه  
آن و شرکت مد یریت شبکه د ر رابطه با تولید کنند گان غیر د ولتی برق فعالیت د ارند ، اما عمال هیچکد ام 
د ر مسیر د شوار پیش روی د اوطلبان سرمایه گذاری نیروگاهی عهد ه د ار پاسخگویی تام به آنان و همچنین 
د ارای اختیارات کافی برای این امر نیستند . بنابراین اگر در این مسیر مساله ای پیش بیاید ، بسیار طوالنی 
و با تاخیر خیلی زیاد  به متقاضی سرمایه گذاری پاسخ د اد ه می شود  . د ر این ساختار و سازمان تاخیرهای 

چند  ماهه برای پاسخگویی امري بسیار عاد ی است. 
بنابراین با آن  که موضوع خصوصی سازی و احد اث نیروگاه های خصوصی طی د و تا سه د هه گذشته مطرح 
بود ه است، اما هنوز د ر سمت حاکمیت، سازمان مناسب و منسجمی وجود  ند ارد  که د ر جایی مستقر و 
پاسخگو باشد  و یا سامانه ای ایجاد  نشد ه که بتوان با یک کلیک به اطالعات الزم و روزآمد  د ر باره شرایط 

سرمایه گذاری د سترسی پید ا کرد .
 بحث د یگر این است که همکاران د ولتی ما مکررا بر شرایطی اصرار می کنند  که اصال با وضعیت موجود  
از سرمایه گذاری د ر حوزه تولید  برق چنان  سازگاری ند ارد ؛ یعنی تصور می کنند  که تقاضا و استقبال 
باال است که سرمایه گذاران متعد د ، برای ورود  به این حوزه صف کشید ه اند  و د ر رقابتی تنگاتنگ قرار 
د ارند  و تنها د ر انتظار موافقت مد یران د ولتی و د ریافت مجوزها هستند  تا سرمایه خود  را وارد  این حوزه 
کنند ! بر اساس همین د ید گاه غیر واقع بینانه و طنزآلود  است که سال ها است مسئوالن وزارت نیرو از 
برگزاری مناقصه بین متقاضیان سرمایه گذاري سخن می گویند  تا هر کد ام قیمت نازل تری برای فروش 
برق پیشنهاد  د اد ، طرف معامله با این وزارتخانه شود  )البته حتي یک نمونه موفق از این روش وجود  ند ارد  
و تا به حال محقق نشد ه است(. حال آنکه با توجه به همه تنگناهاي موجود ، عمال نه سرمایه گذار رغبت 

به ورود  به این عرصه د ارد  و نه برای د اوطلبان مسیر هموار و مشخصی موجود  است. 

آیا این سرد رگمی برای د اوطلبان سرمایه گذاری د ر حوزه انرژی های تجد یذیر هم صاد ق و د ر 
همان اولین مراحل بارز است؟

از آنجایی که د ر مورد  تجد ید پذیرها به هر حال »ساتبا« به عنوان یک سازمان واحد  و منسجم و حتی د ر 
یک ساختمان فیزیکی مشخص فعالیت د ارد  و د ارای بخشی با عنوان قرارد اد ها و صد ور مجوزها است، د ر 
ابتد ا به نظر می آید  مسائل سرمایه گذاری د ر این حوزه از همان طریق قابل حل و فصل است، اما حتی 
د ر این بخش هم روابط شرکت های برق  منطقه ای و توزیع با ساتبا معلوم نیست. بد یهی است احد اث 
شرکت  یک  جغرافیایی  حوزه  د ر  و  ساتبا  ساختمان  از  آن سو تر  کیلومتر ها  هم  تجد ید پذیر  نیروگاه  هر 
برق منطقه ای یا یک شرکت توزیع صورت می گیرد ، اما عمال معلوم نیست که ساتبا یا این شرکت ها، 
کد امیک حرف آخر را می زنند  و نظر تعیین کنند ه را د ر مورد  مجوزهاي مربوط به نیروگاه تجد ید پذیر 
صاد ر می کنند  و یا د ر صورت بروز مشکل کد امیک از این ساختارها مسئول رفع آن است؟ حتی برخورد  
شرکت های مختلف برق منطقه ای  با موضوِع واحد ، یکسان نیست؛ مثال گزارش اتصال به شبکه د ر یک 
برق منطقه ای به گونه ای و د ر برق منطقه ای د یگر به شکل د یگری رسید گی و تایید  می شود  . مثال واقعي 
د یگر اینکه، برق منطقه اي پهنه اي را براي احد اث نیروگاه تجد ید پذیر به سرمایه گذار معرفي مي کند  )از 
نظر سرمایه گذار، برق منطقه اي نمایند ه وزارت نیرو است( و سرمایه گذار پس از ماه ها د وند گي با مخالفت 
آب منطقه اي )از نظر سرمایه گذار، آب منطقه اي هم نمایند ه وزارت نیرو است( با احد اث نیروگاه د ر آن 
از تولید  برق هم موارد  مجهول و سرد رگم کنند ه ای برای  بنابراین د ر این حوزه  پهنه مخالفت مي کند . 

سرمایه گذار زیاد  است. 

اشاره  که  مجموعه هایی  از  کد ام  هر  از  آیا 
کرد ید  باید  مجوزهای خاص خود  را گرفت یا 

شود ؟  د ریافت  مجوز  یک  است  قرار 
د ر واقع همین موضوع هم روشن نیست و سند ی 
باید   سازمانی  چه  از  بد هد   نشان  که  ند ارد   وجود  
الزم  مجوزهای  صد ور  برای  را  اقد امی  چه  انتظار 

د اشت. 
حجم  از  است  شد ه  خواسته  نیرو  وزارت  از  بارها 
بروکراسی  های موجود  د ر این خصوص بکاهد . د ر 
مقابل این رویه پیچید ه و فرسایشی د ر ایران، به 
عنوان مثال د ر مالزی کتاب کوچکی با نام قانون 
و  تد وین  برق  تولید   د ر  سرمایه گذاری  مقررات  و 
منتشر شد ه است که د ر آن تمام مراحل و مراتب 
اعمال فرمول های  امر و حتی شرح چگونگی  این 
شد ه  تجمیع  و  عنوان  برق  خرید   قیمت  محاسبه 
د نبال سند   به  وقتی  است که  این د رحالی  است. 
د اعیه  با  هستیم،  نیرو  وزارت  د ر  مشابهی  مرجع 
د ارد ،  وجود   کافی  اند ازه  به  الزم  قوانین  این که 
د ه ها پروند ه با پراکند ه گویی های بسیار و مقررات، 
و  مد ون  غیر  بخشنامه هایی  و  د ستورالعمل ها 
به  د رباره خصوصی سازی  یکد یگر  ناقض  کمابیش 
سرمایه گذار تحویل د اد ه می شود   که مطالعه آن ها 
توسط سرمایه گذار، نتیجه ای جز سرد رگمی بیشتر 

ند ارد .  وي  براي 
این مساله را د ر مالقات هیات مد یره سند یکا با وزیر 
سابق نیرو خد متشان گفتیم و ایشان زونکن هایي 
به ما نشان د اد ند  و گفتند  راجع به خصوصی سازی، 
شامل  مطلب  زونکن  د و  د اریم.  مقررات  همه  این 
قوانین، بخش نامه ها و د ستورالعمل های مختلف به 
ما نشان د اد ند . حضورشان اعالم کرد یم آن چیزی 
که ما می گوییم این نیست و یک سرمایه گذار د ر 
مواجهه با موارد  پراکند ه موجود  د ر این د و زونکن، 

نقشه راه مشخصی د ر پیش روی خود  ند ارد .
نکته مهم د یگر این است که عالوه بر صفاتي چون 
شفافیت، صراحت و اختصار که باید  د ر متن قانون 
موجود  باشد ، قوانین و ضوابط ناظر به سرمایه گذاري 
باید  براي د وره هاي بلند مد ت )که میزان آن از قبل 
هم اعالم مي شود ( ثابت بمانند . د ر د و د هه گذشته 
همواره وضعیت د قیقا بر عکس بود ه است. تغییر 
مکرر سیاست ها و د ستورالعمل هاي وزارت نیرو و 
قوانین  و  سالیانه  قوانین  د ر  مند رج  ضوابط  حتي 

برنامه خود  شاهد  این مد عا است.

      گفت وگو        
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واحد   نهاد ی  ند اشتن  وجود   به  اینجا  تا   
د اوطلبان  تکلیف  تعیین  و  پاسخگویی  برای 
همچنین  و  نیروگاهی  حوزه  سرمایه گذاری 
مسیر  ابتد ای  د ر  تجد ید پذیرها  بحث  تفاوت 
مسائلی  چه  مسیر  این  اد امه  د ر  پرد اختید . 

است؟ سرمایه گذاران  روی  پیش 
حال به مرحله ای می پرد ازیم که سرمایه گذار به هر 
روی به این نتیجه رسید ه است که د ر بخش تولید  
برق ورود  کند . مشابه سرمایه گذاری د ر هر بخش 
را  نظر  مورد   پروژه  احد اث  که  د ارد   نیاز  د یگری، 
به میزانی که د ر مد ل های مالی مجموعا با عنوان 
می شود  ،  یاد   آن  از  سرمایه گذاری«   هزینه  »کل 

تامین مالی کند . 
تامین  خود   را  سرمایه  این  کل  سرمایه گذار  اگر 
کند ، بازد ه سرمایه گذاری افت زیاد ی خواهد  د اشت 
و اساسا سرمایه گذاری د ر هر زمینه اي به معنی آن 
است که بتوان عالوه بر آورد ه سرمایه گذار، به طور 
عمد ه از تسهیالت و منابع د یگری تامین مالی کرد  
و با ترکیب این د و منبع، پروژه را اجرا و از محل 
فروش محصول آن، تسهیالت مذکور را بازپرد اخت 
کرد . اما د اوطلبان سرمایه گذاری بخش تولید  برق 

د ر همین مرحله هم با مشکالتی مواجهند .
به  د اخلي  عامل  بانک های  مالی  توان  سویی  از   
تامین  را  برق  تولید   پروژه های  که  نیست  حد ی 
برای  تعیین شد ه  سقف  به  آنها  اغلب  کنند ؛  مالی 
سرمایه های  از  و  رسید ه اند   تسهیالت  پرد اخت 
تسهیالت  د یگر  سوی  از  نیستند .  برخورد ار  کافی 
که  چرا  است؛  ارزی  عمد تا  نیروگاه ها  نیاز  مورد  
با نیروگاه سازهای د اخلی چون  عقد  قرارد اد  حتی 
این  با  می شود  .  انجام  ارزی  صورت  به  تنها  مپنا، 
به  توجه  با  ارزی  تسهیالت  د ریافت  منابع  وصف 
کشور،  مرزهای  از  بیرون  با  ارتباط  محد ود شد ن 
بسیار محد ود  است و سرمایه گذاری د ر امر نیروگاه 
به وضعی د چار شد ه که صند وق توسعه ملی نیز د ر 
فرورد ین ماه سال 1399 اعالم کرد  د رخواست های 
احد اث نیروگاه را بررسی نمی  کند ، زیرا از بازگشت 

نیست.  مطمئن  صند وق  منابع 
بر  عالوه  سرمایه گذاران  که  است  پید ا  ناگفته 
سرمایه  به  نیروگاه،  احد اث  برای  اولیه  سرمایه 
به میزان  تامین آن  د ارند  که  نیاز  د ر گرد ش هم 
هزینه های سالیانه آنها و وضعیت د رآمد  حاصل از 
این بخش سرمایه گذاری  اما  فروش بستگی د ارد . 
ابهامات  د چار  کشور  نیروگاهی  صنعت  د ر  هم 

یا چهار سال پی گیری، آن هم به  از سه  باالخره پس  بازار  فراوان است؛ به عنوان مثال سقف نرخ د ر 
صورت غیر مد ون اصالح شد  و با نامعلوم بود ن زمان و ضوابط قیمت فروش برق، عمال پیش  بینی فروش 

است.  ممکن  غیر  سرمایه گذار  برای  آن  از  حاصل  د رآمد   و 

به انعقاد  قرارد اد های عمد تا ارزی د ر ساخت و توسعه نیروگاه ها اشاره فرمود ید ، با این وصف 
نرخ ارز و نوسانات آن د ر اقتصاد  نیروگاه ها چه میزان تعیین کنند ه است؟

وقتی برای سرمایه گذاری تا این حد  به ارز وابسته هستیم، بد یهی است نوسانات آن هم اثر بسیار مستقیم 
و تعیین کنند ه ای بر اقتصاد  پروژه سرمایه گذار د ارد ، ضمن آنکه نرخ تسعیر ارز د ر جریان د ریافت تسهیالت 
نیز بسیار تعیین کنند ه و مهم است و د ر واقع حتی با فرض ارائه این تسهیالت توسط صند وق توسعه ملی، 

ریسک نوسانات تسعیر ارز به شد ت پروژه را د ر مخاطره قرار می د هد . 
طی د ه سال اخیر )تا به امروز( نرخ ارز 6.5 برابر شد ه است. چنان که می د انید  نیروگاه های جد ید االحد اث، 
د ارای قرارد اد  فروش تضمینی هستند  که بر اساس آن وزارت نیرو برق را برای مد تی معین که معموال 
پنج سال است از سرمایه گذار خرید اری می کند  و پرد اخت بهاي برق به صورت ریالی صورت می گیرد . 
این د ر حالی است که سرمایه گذار باید  تسهیالت د ریافتی خود  را به صند وق توسعه ملی به صورت ارزی 
بازپرد اخت کند ؛ برای این منظور الزم است که خرید  ارز د ر سیستم بانکی با نرخ روز انجام و تسهیالت 
مذکور با سود  و هزینه های مازاد  آن بازپرد اخت شود . واضح است که سرمایه گذار فاقد  منابع الزم براي 

پرد اخت اقساط صند وق است که حاال چند ین برابر هم شد ه است.

از اواسط سال گذشته اخباری مبنی بر موافقت با بازپرد اخت اقساط صند وق توسعه ملی به 
صورت ریالی منتشر شد ه است. اما همچنان شفاف سازی الزم د ر باره اینکه بازپرد اخت ریالی 
با چه نرخ تسعیری باید  صورت گیرد  انجام نشد ه است؛ آیا شما به این اقد امات برای رفع معضل 

بد هی های ارزی نیروگاه ها خوش بین هستید ؟ 
حقیقت آن است که هنوز مستند ات الزم د ر تایید  این اخبار نیامد ه است و میزان اثربخشی آن برای 
بخش نیروگاهی هم مشخص نیست، زیرا این مشکالت و شرایط برای همه استفاد ه کنند گان از تسهیالت 
صند وق توسعه ملی صاد ق است و تنها  مشکل نیروگاه ها نیست. بنابراین گروه های زیاد ی این موضوع را 
پی گیری می کنند  و به د نبال این هستند  که راه حلی پیشنهاد  د هند  تا این چالش برطرف شود . ضمن 
آ ن که بازپرد اخت ریالی اقساط هم به خود ی خود  رافع مشکل ما نیست، زیرا باید  د ید  تسهیالت ارزی که 
زمانی با نرخ یورو 4700 تومانی د ریافت شد ه، حال با چه نرخی بنا است بازپرد اخت شود . به هر حال 

تالش زیاد ی د ر حال انجام است تا با این چالش برخورد  و آن را حل کنند .

بتواند   این تسهیالت شد ه باشد  و  به د ریافت  به هر حال موفق  نیروگاهی  فرضا سرمایه گذار 
بازپرد اخت آن را هم انجام د هد؛ د ر اد امه و د ر د وره خرید  تضمینی برق با چه مسائلی روبه رو است؟

 فرض کنید  سرمایه گذاری موفق شد ه از صند وق توسعه ملی تسهیالت بگیرد  و اصال مشکل ارز، اعتبار 

در حال حاضر بخش هاي مختلفی چون شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی، شرکت توانیر، وزارت نیرو و دفاتر مربوط به آن، همچنین معاونت امور برق 

و انرژی وزارت نیرو و دپارتمان های زیرمجموعه  آن و شرکت مدیریت شبکه، در 
رابطه با تولیدکنندگان غیر دولتی برق فعالیت دارند، اما عمال هیچکدام در مسیر 

دشوار پیش روی داوطلبان سرمایه گذاری نیروگاهی عهده دار پاسخگویی تام به آنان 
و همچنین دارای اختیارات کافی برای این امر نیستند
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اسناد ی، جابه جایی ارزی، تامین ارزی و انتقال آن وجود  ند ارد  و با د شواری های زیاد ی مواجه نیست؛ 
این سرمایه گذار، نیروگاه را به بهره برد اری می رساند ، حاال باید  برق حاصله را به وزارت نیرو د ر چارچوب 
قرارد اد  خرید  تضمینی یا فروش، به صورت تضمینی بفروشد  که یک د وره کوتاه پنج ساله است و سپس 
وارد  بازار شود ؛ د ر د وره خرید  تضمینی، خرید  برق نیروگاه طی قرارد اد  و مد ل مالی مشخصی صورت 
می گیرد  که چارچوبی بر آن حاکم است و یک فرمول تعد یل هم متناسب با تورم و نرخ ارز برای آن تعریف 
شد ه است. د ر این د وره، سرمایه گذار متعهد  است بر اساس این قرارد اد  رفتار کند  و برق بفروشد ، بنابراین 
تکلیفش روشن است. د و فقره چالش عمد ه این د وره به طور کلي عبارت است از: »تاخیرات بسیار زیاد  
وزارت نیرو )شرکت توانیر( د ر پرد اخت صورت حساب هاي فروش برق« و »تغییرات یک جانبه د ر متن 
قرارد اد ها توسط وزارت نیرو« )که د ر سراسر د و د هه گذشته اد امه د اشته( است. تغییراتي که قریب به 
اتفاق آنها منتج به کاهش تعهد ات وزارت نیرو، افزایش تعهد ات سرمایه گذار، انتقال غیر منصفانه ریسک ها 
به سرمایه گذار و کال تحت فشار قرارد اد ن سرمایه گذار شد ه و خود  د ر کاهش انگیزه سرمایه گذاري د ر امر 

تولید  برق نقش موثري ایفا کرد ه است.
پس از پایان د وره خرید  تضمینی، سرمایه گذار وارد  بازار می شود   که د ر آنجا هم مسائل خیلی زیاد ی 
پیش می آید . اصلی ترین مساله اش عد م پرد اخت صورت حساب های فروش برق است که تولید کنند گان 
غیر د ولتی به شبکه تحویل د اد ه اند . وزارت نیرو یا مد یریت شبکه پول برق را به موقع نمی د هد . نه تنها 
به موقع نمی د هد ، بلکه با تاخیرهای خیلی زیاد ی پرد اخت می کند . اگر می  بینید  د ر د وره هایی مطالبات 
را کاهش  نیروگاه ها د اد ند  و مطالبات  به  نقد   آنها پول  این معنا نیست که  به  پید ا کرد ه است،  کاهش 
د اد ند ، بلکه د لیلش این است که یا با بیمه، یا با سازمان خصوصی سازی و یا با سازمان امور مالیاتی تهاتر 
کرد ه اند  و ارقام کاهش پید ا کرد ه است، ولی وضعیت نقد ینگی نیروگاه ها بهبود  نیافته است. می بینیم که 
سرمایه گذار باید  سرمایه کالنی بگذارد ، گرفتن تسهیالت مشکل است و ریسک نرخ تسعیر ارز وجود  د ارد  

و حتی اگر از اینها عبور کند  و برق تولید  کند  و بفروشد ، نمی تواند  پولش را بگیرد .

به همین خاطر است که بسیاری از نیروگاه ها نتوانستند  د ر زمان مقرر اقساطشان را پرد اخت کنند ؟
بله، یعنی اقساطی که نتوانستند  بازپرد اخت کنند ، د ر حال حاضر از نظر مبلغ ریالي چند  برابر شد ه است. 
ما به مسئوالن وزارت نیرو گفتیم سرجمع عملکرد تان را بررسی کنید؛ طبق تکالیفی که د ر قانون برنامه 
پنجم و ششم تعیین شد ه است باید  سالی 5000 مگاوات به ظرفیت اضافه می کرد ید . از سال 1392 تا 
پایان سال 1398 د ر هیچ سالی این 5000 مگاوات محقق نشد ه است و به مراتب ارقام کمتر شد ه است. 
متوسط این هفت سال، 2000 مگاوات د ر سال است؛ یعنی 40 د رصد  اهد افی که د ر برنامه پنجم و ششم 
تعیین شد ه بود ، به ظرفیت تولید  برق کشور اضافه شد ه است. نمایند گان سند یکا به کمیسیون انرژی 
د ر مجلس قبلی هم رفتند  و خود  بند ه نیز د ر آن جلسه بود م. د ر آنجا توضیح د اد یم، عد م د ست یابی به 
ظرفیت کافی ممکن است موازنه تولید  و مصرف را به هم بزند . وزارت نیرو و صنعت برق پشت رکود  
اقتصاد ی موجود  و تحریم ها پنهان شد ه اند . اگر این د وره رکود  بگذرد  و وارد  فضای رونق اقتصاد ی و شد ت 
یافتن کسب وکار، خصوصا د ر بخش های صنعتی شویم، می توانم بگویم اولین اتفاقی که می افتد  کمبود  

برق است.
 د رست است که الگوی مصرف انرژی د ر کشور مناسب نیست و حتی نسبت بخش های عمد ه مصرف کنند ه 
شامل بخش صنعت، بخش خانگی، بخش خد مات و ... خوب نیست، منحنی بار سالیانه ما شکل عاد ی 

و طبیعی ند ارد  و برای یک د وره کوتاه، چند  صد  
ساعت مصرف خیلی باال است؛ همه این ها د رست 
این  است، ولی همه موارد ی که ذکر شد ، معلول 
نشد ه  تبیین  خوبی  به  برق  جایگاه  که  است  امر 
است و همه برق را یک خد مت د ولتی می د انند . 
احتماال د ر کنه ذهن مسئوالن کشور چنین تفکری 
وجود  د ارد  که برق باید  مجانی باشد  و توجه ند ارند  
که برق یک کاالی صنعتی بسیار باارزش با قیمت 
تمام شد ه زیاد  است که از منابع همین کشور و از 
است؛  اقد ام شد ه  آن  تولید   برای  مرد م  همه  پول 
قیمت تمام شد ه برق به مراتب بیشتر از آن است 

که د ر حال حاضر مصرف کنند ه می پرد ازد .
 د ر مورد  سوخت هم همین طور است و یارانه به آن 
پرد اخت می شود  . د ر کنار این موارد ، بازد ه حرارتي 
را بگذارید   نیروگاه های کشور  نازل مجموع  بسیار 
)اکنون اد عا می شود   بازد ه حرارتی کل حد ود  37 
حرارتی  بازد ه  میزان  این  است(.  د رصد    38 الي 
بازد ه  د رصد    37 وقتی  نیست.  قبول  قابل  اصال 
د رصد    63 که  است  این  معنایش  د اریم،  حرارتی 
انرژی اولیه صرف گرم کرد ن و آلود ه کرد ن هوای 
آنهایی  کشورها،  اغلب  د ر  اکنون  مي شود .  کشور 
که خصوصی سازی واقعی کرد ند ، بخش خصوصی 
اد امه  بازد ه حرارتی کمتر از 60 د رصد  قاد ر به  با 
حیات نیست؛ یعنی آنجا به طور مثال بازد ه حرارتي 
اینجا د ر کل  اقتصاد ی نیست و ما د ر  55 د رصد  
بازد ه 37 تا 38 د رصد  را د اریم! نکته ام این است 
که مبتني بر سیاست ها و تصمیمات کالن وزارت 
د ر  و  آمد ه  گام به گام جلو  نیرو، سرمایه گذاری که 
کار تولید  برق سرمایه گذاری کرد ه، تضعیف شد ه 
است. از طرف د یگر، د ولت هم قصد  سرمایه گذاری 
د ولتی  نیروگاه های  توسعه  د نبال  به  و  ند اشته 
تکلیف  مگاوات   5000 نتیجه  د ر  است.  نبود ه 
د ر  و  نشد ه  اجرایی  وقت  هیچ  برنامه،  سالیانه 
هفت سال گذشته ساالنه به طور متوسط حد اکثر 
است. احد اث شد ه  نیروگاه جد ید   مگاوات   2000

کرد   استنباط  چنین  می توان  آیا  موازات،  به 
د ر  سرمایه گذاری  د شواری های  مشاهد ه  که 
سرمایه گذاران  د یگر  تصمیم  بر  برق  بخش 
و  منفی  تاثیر  حوزه  این  به  ورود   برای 

د ارد ؟ د فع کنند ه ای 
بله، سخن شما کامال د رست است و عمال همین 
اتفاق رخ د اد ه است. به طوری که اگر سرمایه ای 
و  صنعتی  بخش های  سایر  سراغ  به  بود ه،  هم 

عالوه بر صفاتي چون شفافیت، صراحت و اختصار که باید در متن قانون موجود 
باشد، قوانین و ضوابط ناظر به سرمایه گذاري باید براي دوره هاي بلندمدت ثابت 
بمانند. در دو دهه گذشته همواره وضعیت دقیقا بر عکس بوده است. تغییر مکرر 

سیاست ها و دستورالعمل هاي وزارت نیرو و حتي ضوابط مندرج در قوانین سالیانه و 
قوانین برنامه خود شاهد این مدعا است

      گفت وگو        
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برق  و  نیرو  وزارت  و  است  رفته  کشور  اقتصاد ی 
برای سرمایه گذاران جاذبه ند اشته است. کما اینکه 
بسیاری از سرمایه گذاران نیروگاهي نیز می گویند  
اگر سرمایه مان را به پتروشیمی برد ه بود یم، اکنون 
زیاد ی  سود   از  و  بود   شد ه  برابر  چند ین  پولمان 
آمد ند ،  برق  حوزه  به  ولی  بود یم.  شد ه  برخورد ار 
و  بگیرند   را  پولشان  می توانند   نه  این حوزه  در  و 
با  مقایسه  د ر  د هند .  بازگشت  را  سرمایه شان  نه 
سرمایه گذاران  براي  جاذبه اي  برق  بخش ها  سایر 
و  کالن  تصمیمات  از  ناشي  امر  این  البته  ند ارد . 
سیاست هاي وزارت نیرو د ر سالیان طوالني گذشته 
است که اینک خود  را به شکل هاي گوناگون آشکار 

است. کرد ه 
زمانی که سرمایه گذار نیروگاهش را به بهره برد اری 
می رساند ؛ می بیند  کشور یعنی وزارت نیرو و وزارت 
نفت مثال امسال نرخ سوخت را برایش به ازای هر 
البته  کرد ه اند ؛  تعیین  ریال   100 گاز  مکعب  متر 
که  اکنون  بود ،  ریال   10 حد ود   د ر  و  کمتر  قبال 
افزایش یافته آن را 100 ریال اعالم کرد ه اند . این 
که  چیزی  تنها  باشید   آگاه  و  بد انید   اینکه  یعنی 
براي د ستگاه هاي حاکمیتي )نفت و نیرو( اهمیت 
ند ارد ، بازد ه حرارتی است. این همه بحث و جد ل 
منابع  هد ررفت  یا  صرفه جویی  به  راجع  مطلب  و 
ملی مطرح می شود   و د ل می سوزانند ، ولی د قیقا 
آن  اجراي  با  که  می گیرند   را  تصمیمی  همان 
حد اکثر منابع ملی هد ر برود . این رفتار از وزارت 
نفت و وزارت نیرو قابل قبول نیست. عمال د ر این 
بازد ه  اصال  که  شد ه  اقد ام  به گونه ای  وزارتخانه ها 

باشد .  ند اشته  اهمیت  حرارتی 
د ر قضیه سوخت مازوت برخی  اظهارنظر می کرد ند  
که چون مازوت ارزان است و بخش خصوصی هم 
را  هوا  و  مازوت می سوزاند   است،  منافع  د نبال  به 
آلود ه می کنند ! حال آن که د ر واقع بخش خصوصی 
و د ولتی اصال با گاز 50 ریالی یا 100 ریالي هیچ 

حساسیتی به نرخ سوخت ند ارند .
تامین  مسئول  تنها  چون  نیرو  وزارت  نتیجه  د ر 
چون  د یگری  امور  به  راجع  و  است  کشور  برق 
میزان مصرف سوخت مورد  پرسش قرار نمی گیرد ، 
بهتر  بیان  به  می آورد .  روی  بخشی نگری  به 
ارزیابی  عملکرد   براي  د یگري  شاخص هاي کالن 
وزارت نیرو معین نشد ه است. بنابراین وزارت نیرو 
بازد ه حرارتی حد ود  19  قد یمي که  نیروگاهی  از 
د رصد  د ارد  هم استفاد ه می کند . چرا که برای برق 
غیر  )که  راند مان 47 د رصد ی  با  نیروگاه  تولید ي 

د ولتي هم هست( باید  پول بیشتری بد هد ، بنابراین نیروگاهی که راند مان نازلي د ارد  و د ولتی هم هست را 
بهره برد اری می کند ، چون برایش بازد ه حرارتي مهم نیست و اصوال بهای سوخت د ر قیمت تمام شد ه برق 
وزن ناچیزي د ارد . اگر قرار باشد  بازد ه حرارتی 37، 38 یا 40 د رصد  باشد ، با هر متر مکعب گاز، حد ود  
چهار کیلووات ساعت برق تولید  می شود  ؛ یعنی د ر هر کیلو وات ساعت برق، امسال 25 ریال پول سوخت 
پرد اخت می شود  ؛ مثال اگر بهاي یک کیلووات ساعت برق د ر بازار 70 تومان باشد ، حد ود  سه د رصد  بهاي 
برق را قیمت سوخت تشکیل مي د هد ، پس مولفه قیمت سوخت د ر قیمت تمام شد ه برق نقشی ند ارد ؟ 
بنابراین با نهایت تعجب مالحظه مي فرمایید  تنظیماتی شد ه است که بهره وری پایین بیاید ، منابع ملی 
هد ر رود ، بسوزد  و به هوا برود ، د ر نتیجه کشور فقیرتر شود  و وزارت نیرو و وزارت نفت که باید  به این 

نکته حساس باشند ، به این نکته توجه نکنند . 

آیا می توان این نتیجه گیری را کرد  که تولید کنند گان غیر د ولتی برق از افزایش قیمت سوخت 
استقبال می کنند  و مایلند  به تناسب آن، قیمت برقی نیز که از آنها خرید اری می شود  ، افزایش یابد ؟ 
بله، نیروگاه های جد ید ی که توسط بخش خصوصی ساخته شد ه است، همگی سیکل ترکیبی هستند  و 
این نیروگاه ها بازد ه حرارتي خیلی خوبی د ارند  و با وجود  این که از توربین های گازی  کالس E استفاد ه 
می کنند ، راند مانشان 47 یا 48 د رصد  است؛ یعنی از متوسط موجود  شبکه حد اقل 10 د رصد  باالتر است. 
ضمنا نیروگاه هاي که اخیرا با توربین هاي کالس F احد اث شد ه اند  و د ر سیکل ترکیبي هستند ، به بازد ه 

حرارتي 60 د رصد  نیز نزد یک مي شوند .
 د ر مورد  بازد ه حرارتی، حتي افزایش یک د رصد ، د ستاورد  بزرگی است. تمام تالش های وزارت نیرو برای 
افزایش بازد ه د ر سه د هه گذشته، هنوز نتوانسته است بیش از یک یا د و د رصد  اثر د اشته باشد . این د ر 
حالی است که سوخت را با قیمتی نازل می خرند  و از نیروگاه های سیکل ترکیبی که بخش خصوصی 
ساخته و راند مان باالیی هم د ارند ، د ر فصول کم مصرف، برق خرید اری نمی کنند ، اما نیروگاهی که بازد ه 
حرارتي بسیار نازلي د ارد ، تنها به این د لیل که با قیمت ارزان تری برق می فروشد ، د ر اولویت خرید  برق 

قرار می گیرد ؛ بنابراین نرخ بازد ه حرارتی شبکه د ر کل پایین می آید . 
معلول  امر  این  نیست،  مطلوبی  و  هموار  منحنی  اصطالحا  برق کشور،  بار شبکه  منحنی  می بینید   اگر 
بنابراین بخش خصوصی هرگز  است.  این مساله  د ر  موثر  عوامل  از  یکی  بهاي سوخت  و  است  عواملی 
به د نبال آن نبود ه که نرخ سوخت را پایین نگه د ارد  و سود ی از این ماجرا نمی برد ؛ برعکس، صاحبان 
نیروگاه های خصوصی که تازه احد اث شد ه اند ، از این که راند مان باالی این نیروگاه ها ارج و قربی ند ارد  
ناخشنود ند . عالوه بر مساله سوخت، سرمایه گذار متوجه می شود   بازد ه حرارتی که د ر زمان  طراحی و 
ساخت از اهمیت باالیی برخورد ار بود ه و د غد غه فراوانی برای آن د اشته تا با ورود  آخرین تکنولوژی آن 

را اصالح کند ، چند ان اثری ند اشته و ارزیابی مثبتی روی آن انجام نمي شود .

اگر اجازه بفرمایید  د ر اد امه نگاهي هم به د وره بهره برد اري د اشته باشیم. سرمایه گذاران حوزه 
نیروگاهی د ر این مرحله عمد تا  با چه چالش هایی مواجه هستند ؟

نیروگاه د اران د ر زمان بهره برد اری نیز به د لیل تامین قطعات و انجام تعمیرات، به ارز نیاز د ارند . چالشی که 
سرمایه گذار د ر ارز با آن روبه رو بود ، د ر تعمیر و نگهد اری نیروگاه د وباره د ر این مرحله هم رخ می نماید . 
به طور معمول بین 50 تا 70 د رصد  هزینه های تعمیر و نگهد اری، ارزی است و مشمول ریسک نوسانات 
نرخ تسعیر ارز خواهد  بود . اگر سرمایه گذار قرارد اد  تضمینی د اشته، و د وره زماني قرارد اد  تمام شود ، باید  

وارد  بازار شود  و د ر یک فضای رقابتی شروع به فروختن برق تولید ی خود  کند .
وزارت نیرو، یک د ستگاه اجرایی است که عالوه بر وظایف حاکمیتی که د ر کیفیت ارائه آن بحث است، 
تصد ی گری هم می کند ؛ چرا که این وزارتخانه خود  صاحب نیروگاه و تولید کنند ه برق و فروشند ه آن 
است و از این طریق د ر رقابت با بخش خصوصی  قرار می گیرد ، د ر حالی که قانونا وظیفه د ارد  این بخش 
را جذب و حمایت کند . د ر نتیجه وقتی نیروگاه های خصوصی وارد  بازار می شوند  باید  با وزارت نیرو و 

نیروگاه های د ولتی رقابت کنند . 



نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

1415 بهار 1400- شماره 3 سراسریبهار 1400- شماره 3 سراسری

از سوی د یگر سود  و زیان و استهالک سرمایه گذاری د ر حسابد اری نیروگاه هاي 
د ولتی تعریف ند ارد  و د رواقع نیروگاه با پول د ولت که پول مرد م است، ساخته 
شد ه است و نیروگاه هاي د ولتي فقط هزینه های تعمیر و نگهد اری د ارند  و از 
استهالک سرمایه فارغ هستند . استهالک سرمایه هم بیش از 90 د رصد  قیمت 
تمام شد ه برق )بد ون سوخت( را تشکیل مي د هد  د ر نتیجه رقابت بین نیروگاه های 
د ولتی و خصوصی کامال نابرابر و به زیان غیر د ولتی ها بود ه و این زیان اد امه د ارد .
 ضمنا، این رقابت ناسالم عالمت هایی گمراه کنند ه به کشور مي د هد  و مي تواند  
موجب اتخاذ تصمیمات غلط توسط تصمیم گیران بر اساس این عالمت هاي 
)شرکت هاي  انرژي  بورس  د ر  برق  خرید اران  مثال،  به طور  بشود .  ناصحیح 
توزیع( د ر هماهنگي کامل و د ر فقد ان کوچکترین فضاي رقابتي، برق را از 
مخاطره  بازار خرید اري مي کنند .  قیمت  نصف  به  د ولتي  غیر  تولید کنند گان 
این سازوکارهاي غلط این است که عد ه اي را به نتیجه مي رساند  که قیمت 
تمام شد ه برق با منظورکرد ن بهاي سوخت حد ود  سیصد  ریال است چرا که 
حجمي بسیار جزیي از انرژي برق د ر بورس انرژي به این قیمت معامله شد ه 
است؛ اتفاق ناصوابي که مشابه آن د ر تعیین تکلیفي قیمت بنزین نیز رخ د اد  و 
عواقب زیانباري براي کشور به جاي گذاشت. د ر این مورد  نیز سند یکا بارها به 
وزارت نیرو گزارش و تذکر د اد ه و ناصواب بود ن قیمت گذاري د ر بورس انرژي 

را توضیح د اد ه است. »البته آنچه که به جایي نرسید  فریاد  بود« .
 عالوه بر اینها سرمایه گذار می بیند  وقتی وارد  بازار شد ، باید  قرارد اد  فروش 
برق را بر اساس متني که وزارت نیرو تنظیم کرد ه امضا کند . د ر این متن طرف 
د یگر قرارد اد  یعنی وزارت نیرو، براي خود  اختیارات گسترد ه منظور کرد ه و 
توازن تعهد ات و ریسک هاي قرارد اد ي را یک طرفه به زیان نیروگاه غیر د ولتي 

تغییر د اد ه است. 
بخش خصوصی مد عی است اگر با د ولت قرارد اد  د ارد ، باید  یک شخص حقوقی 
این قرارد اد   برای د اوری د ر  او  به  باشد  که  به د ولت هم  ثالث و غیر وابسته 
مراجعه کند . واقعیت این است که از اولین روزی که یک کیلووات ظرفیت 
تولید  را خصوصی کرد یم باید  نهاد  رگوالتوری برق را تد وین و مستقر می کرد یم؛ 
موضوعي که بیش از د و د هه است وزارت نیرو به آن بي توجهي کرد ه است.
 وقتی مساله ای را وارد  سپهر بخش خصوصی می کنید ، د یگر مقررات د ولتی 
ناظر بر آن نیست. پس مرجع و د اور بین این د و کیست؟ پاسخ متد اول وزارت 
این د ر حالی است که  برق« است.  بازار  تنظیم  این پرسش »هیات  به  نیرو 
اعضای هیات تنظیم بازار برق را وزارت نیرو تعیین می کند  و د بیرخانه این 
از  برق است و اصوال طرح ها و نظراتی که  هیات د ر شرکت مد یریت شبکه 
سوی مد یریت شبکه د ر هیات تنظیم بازار برق وارد  می شود  ، با تقریب بسیار 
نزد یک به صد  د رصد  تصویب می شود   که نشان د هند ه عد م استقالل این نهاد  
است. بنابراین مشخص است که هیات تنظیم بازار بخشی از وزارت نیرو است. 
بنابراین نمی  تواند  »نهاد  مستقل تنظیم گر بخش برق« تلقی شود  و اطالق لفظ 

»رگوالتور« به آن، واقعا جعل این عنوان است. 

د ر سه یا چهار سال اخیر، سند یکا تالش فراوانی براي استقرار نهاد  مستقل 
تنظیم گر بخش برق کرد ه و با کمک شورای ملی رقابت و با حضور همکاران ما 
د ر وزارت نیرو، اساسنامه رگوالتوری صنعت برق تد وین و به د ولت ارسال شد . 
این اساسنامه به مجلس رفته و و امید واریم که د ر سال 1400، نهاد  تنطیم گر 

بخش برق تاسیس و مستقر شود .
من  که  است  آن  حقیقت  رگوالتوری  نهاد   تشکیل  اجرایی  نتایج  مورد   د ر 

همه  که  چرا  کنم،  پیش بینی  را  آن  عملکرد   نتیجه  قطع  طور  به  نمی توانم 
چیز بستگی به نحوه اجرای تجربه جهانی رگوالتور د ارد  و صرف تد وین یک 
د ر  نظر  مورد   همان چید مان  با  رگوالتور  اعضای  به  د اد ن حکم  و  اساسنامه 
اساسنامه مشکلی را که د ر رابطه بخش خصوصی و د ولت است حل نمی کند ، 
زیرا ممکن است اعضا، افراد  مناسبی نباشند  یا کم اطالع باشند  و بد ون د رک 
صحیح از موضوع، مصوباتی ارائه د هند  که تناسبی با شرایط صنعت بق کشور 
ند ارد . بنابراین مهم ترین مساله این است که این رگوالتور مسئولیت های خود  
را با استفاد ه از بهترین تجارب جهانی، که کم تعد اد  هم نیست، به نحو احسن 
انجام د هد  و تنها د ر این صورت است که تنظیم رابطه مذکور صورت می گیرد . 
از د و د هه گذشته تا کنون سرمایه گذار شاهد  جریانی یک طرفه بود ه است و 
طرف مقابل اختیار همه تصمیمات را د اشته است. د ر چنین فضایی سرمایه گذار 
امید واریم  بپذیرد .  باید   ند ارد  و هر چه طرف مقابل می گوید ،  اختیاری  هیچ 
آید . پیش  توازنی  رابطه  این  د ر  برق،  بخش  تنظیم گر  نهاد   فعالیت  با شروع 

با تغییر د ولت امریکا، بحث از بازگشت به برجام است و احتمال د ارد  
مشخصا  و  ایران  اقتصاد   وارد   بتوانند   هم  خارجی  سرمایه گذاران  که 
سرمایه گذاری د ر بخش تولید  برق کشور شوند . آیا شرایط برای آن 
د سته از سرمایه گذاران از نظر روند  کار هموارتر است؟ حضرتعالی تا 
امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذار خارجی نسبت  چه میزان اعطای 

به سرمایه گذار د اخلی را برای جذب این سرمایه مناسب می د انید ؟
برخورد  می کند ،  مسائل  این  از  بسیاری  با  هم  واقع سرمایه گذار خارجی  د ر 
اینها،  مشابه  موارد   و  سرمایه  بازگشت  قرارد اد ،  شرایط  قیمت،  مورد   د ر  اما 
را  قرارد اد   این  چون  نمی آیند ؛  کوتاه  وجه  هیچ  به  خارجی  سرمایه گذاران 
هستند   متبحر  بسیار  ممیزی  د ر  که  می د هند   ارائه  تخصصي  موسسات  به 
خارجی  سرمایه گذاران  به  مشاوران  این  هستند .  سرمایه گذاری  مشاوران  و 
شرایط  بنابراین  نیست؛  یا  هست  سرمایه گذاری  قابل  حیطه  این  می گویند  
هم  آنان  براي  پرد اخت  شرایط  و  قیمت  و  می کند   تغییر  آنها  برای  قرارد اد  
سرمایه گذار  مورد   یک  برای  بود یم،  شاهد   که  چنان  بود .  خواهد   متفاوت 
اقد ام  برق  تولید   بخش  د ر  برای سرمایه گذاری  پیش  که چند  سال  خارجی 
به  نسبت  متفاوتي  قیمت  و  شرایط  با  نیروگاه  پنج  مجوز ساخت  بود ،  کرد ه 

بود .  شد ه  ارائه  د اخلی،  سرمایه گذاران 
بنابراین به نظر می آید  اگر سرمایه گذاران خارجی وارد  عرصه تولید  برق ایران 
شوند ، با شرایط خاص خود  مي آیند  و آن گاه عد م توازن موجود  و روابط کامال 
به  و  ناچار اصالح خواهد  شد   با سرمایه گذاران د اخلي  نیرو  وزارت  یک طرفه 

سرمایه گذار د اخلی نیز کمک می کند  تا د ر شرایطي متعاد ل به فعالیت بپرد ازد .

عدم دست یابی به ظرفیت کافی ممکن است موازنه تولید و 
مصرف را به هم بزند. وزارت نیرو و صنعت برق پشت رکود 

اقتصادی موجود و تحریم ها پنهان شده اند. اگر این دوره رکود 
بگذرد و وارد فضای رونق اقتصادی و شدت یافتن کسب وکار، 
خصوصا در بخش های صنعتی شویم، اولین اتفاقی که می افتد 

کمبود برق است

      گفت وگو        
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پگاه پاشا، مدیر دفتر پژوهش سندیکا

با   1400 خاموشی های  بررسی 
سمت  مالحظات  بر  مروری 

برق تقاضای  و  عرضه 

گزارش

عرضه برق
هدف گذاری و عملکرد: بر اساس هدف گذاری برنامه پنجم و ششم توسعه، 
بنا بوده است در طول هر برنامه مجموعا 25000 مگاوات به ظرفیت  تولید برق 
کشور افزوده شود. در پایان سال 1389 ظرفیت نامی نصب شده نیروگاه های 
شده  محقق  هدف گذاری  این  چنانچه  است.  بوده  مگاوات   61203 کشور 
بود، ظرفیت منصوبه کشور در پایان سال 1400 به رقم 111،203 مگاوات 
بوده  این رقم 85313 مگاوات  پایان سال 1399،  می رسید. در حالی که در 
است و طبق آمار وزارت نیرو در سال 1400 نیز پیش بینی شده است 3453 
مگاوات به آن افزوده شود که در صورت تحقق رقم 88766 مگاوات خواهد 
شد )53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار، 1399( و گزارش ماهانه آمار 
با وجود  و  بهترین شرایط  در  بنابراین  فروردین 1400(.  برق؛  و  صنعت آب 

آن که برنامه پنجم توسعه یک سال نیز تمدید شده بود، آنچه در عمل اتفاق 
می افتد 55 درصد هدف گذاری برنامه است. 

انرژی های  توسعه  برای  توسعه،  ششم  برنامه  قانون   50 ماده  در  همچنین 
با  پاک  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  است سهم  مکلف شده  دولت  تجدیدپذیر 
اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر استفاده 
از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج  درصد )%5( 
ظرفیت  از  اتمی  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سهم  برساند.  کشور  برق  ظرفیت 
بوده  درصد   1.6  ،)1396 )سال  توسعه  ششم  برنامه  ابتدای  در  کشور  برق 
است که در پایان سال 1399 این رقم به 2.1 رسیده است و فاصله زیادی با 

دارد.  توسعه  برنامه ششم  هدف گذاری 

در یــک ســال گذشــته کشــور دو نــوع متفــاوت از خاموشــی را در زمســتان، بهــار و تابســتان تجربــه کــرد. خاموشــی زمســتان بــه دلیــل 
محدودیــت عرضــه ســوخت گاز طبیعــی و خاموشــی بهــار و تابســتان بــه دلیــل کمبــود عرضــه بــرق و پیشــی گرفتــن تقاضــا از تولیــد و 
عرضــه. ایــن مســاله اهمیــت برنامه ریــزی جامــع بخــش انــرژی را بــه خوبــی نشــان می دهــد. علــل بــروز خاموشــی ها در روزهــای گــرم 
ســال 1400 در گزارش هــای مختلفــی آمــده اســت، نوشــتار حاضــر بــه دنبــال آسیب شناســی ایــن مســاله بــا نگاهــی متفــاوت اســت کــه 
بتــوان از آن بــرای ترســیم خــط مشــی آینــده تولیــد بــرق کشــور بهــره بــرد. ســاختار مطلــب بــه گونــه ای اســت کــه در هــر دو ســمت 
عرضــه و تقاضــای بــرق ابتــدا هدف گذاری هــا بــر اســاس اســناد باالدســتی بیــان خواهــد شــد. ســپس بــه اســتناد آمــار و ارقــام عملکــرد 
ــرای ســال 1405 در  ــا هــدف مــورد مقایســه قــرار خواهــد گرفــت و مالحظــات موجــود اســتخراج می شــود. در نهایــت وضعیــت آتــی ب ب
ــدت و  ــرق در کوتاه م ــود ب ــران کمب ــع بح ــرای رف ــی ب ــه راهکارهای ــه ارائ ــان ب ــود. در پای ــرآورد می ش ــود ب ــع موج ــتمرار وض ــورت اس ص

ــرق پرداختــه خواهــد شــد.  ــه تفکیــک عرضــه و تقاضــای ب میان مــدت و ب
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تا  فاصله سال های 1389  در  کاهش  از  مشاهده می شود، پس  که  همانطور 
1392، افزایش ظرفیت ساالنه روندی نوسانی دارد اما به طور متوسط رقمی 
کمتر از 2200 مگاوات ساالنه است که از 50 درصد برنامه ریزی برنامه پنجم 

و ششم توسعه )به طور متوسط ساالنه 5000 مگاوات( نیز پایین تر است.
جــدول )1( ســهم بخش هــای غیــر دولتــی، دولتــی و صنایــع بــزرگ را از افزایــش 

ظرفیــت ســاالنه تولیــد بــرق کشــور نشــان می دهــد.

نیروگاه های حرارتی در صورت انجام به موقع تعمیرات اساسی و دوره ای در 
نیمه دوم سال، توانایی حضور با آمادگی مناسبی در تامین برق تابستان را دارند. 
تابستان گذشته همواره  نیروگاه های حرارتی کشور در چهار  آمادگی  درصد 
باالتر از 90 درصد بوده است اما در دو سال گذشته روندی کاهشی داشته است. 

مدار  به  اخیر  سال  پنج  در  که  نیروگاه هایی  عمده  که  می شود  مالحظه 
سال های  در  که  است  بوده  دولتی  غیر  بخش  سرمایه گذاری  آمده 
است.  شده  منعقد  آن ها  قرارداد  توسعه(  پنجم  و  چهارم  )برنامه  پیش تر 
انواع  تفکیک  به  را   1399 سال  در  کشور  برق  تولید  ظرفیت  اگر  سویی  از 
تکنولوژی تولید برق بررسی کنیم، آنطور که در نمودار )2( آمده است، مشاهده 
نامی کشور معادل 23957 مگاوات  می کنیم که 28 درصد ظرفیت منصوبه 
پتانسیل  بخار،  بخش  افزوده شدن  با  که  است  گازی  نیروگاه های  به  مربوط 
تبدیل شدن به واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان و قدرت نامی باالتر را دارد. 

آمارهای ارائه شده هرچند تصویری از عرضه برق کشور ارائه می کنند با این 
وجود آنچه در باره خاموشی حائز اهمیت است، وضعیت تولید برق در لحظه 
پیک است. نمودار )3( سهم نیروگاه های کشور را در تامین برق لحظه پیک 

در سال های 1396 تا 1399 به تصویر می کشد. 
همانطور که مشاهده می شود تکیه اصلی تامین برق لحظه پیک بر نیروگاه های 
حرارتی و بعد از آن برقآبی و تجدید پذیر است. با توجه به سهم کمتر از 1 
درصدی نیروگاه های تجدیدپذیر از ظرفیت نامی کشور )آمار تفصیلی صنعت 
عمده  گرفت  نتیجه  می توان   ،)1399 راهبردی،  مدیریت  ویژه  ایران  برق 
تکنولوژی های درگیر در تامین برق پیک تابستان نیروگاه های گازی، بخاری، 

سیکل ترکیبی و برقآبی هستند.  

نمودار )2(. ظرفیت نامی تولید برق کشور در سال 1399 به تفکیک نوع تکنولوژی تولیدی )درصد(

 منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی )1399(

نمودار )3(. سهم تولید همزمان در پیک به تفکیک نوع نیروگاه ها )درصد(

منبع: گزارش های ماهانه آمار صنعت آب و برق

جدول )1(. سهم بخش ها از افزایش ظرفیت ساالنه تولید برق کشور )درصد(

منبع: 53 سال صنعت برق در آیینه آمار )1399( و آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی )1399(

سهم صنایع بزرگسهم بخش دولتیسهم بخش غیر دولتیسال

139564.835.20

139654.731.613.7

139783.66.89.6

139878.621.40

139989.710.30

نمودار )1(. افزایش ظرفیت ساالنه تولید برق کشور 1399- 1384 )مگاوات(

منبع: 53 سال صنعت برق در آیینه آمار )1399( و آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی )1399(

سال های  فاصله  در  را  کشور  برق  تولید  ساالنه  ظرفیت  افزایش   )1( نمودار 
می دهد. نشان   1399 تا   1384

گزارش
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تولید نیروگاه های برقآبی تابع میزان بارش در سال آبی منتهی به تابستان و 
نیز میزان استفاده از ذخایر آبی سدها در زمستان است به طوری که در صورت 
بهره برداری بیش از حد از ذخایر آبی در زمستان حتی با وجود بارش مناسب 
ظرفیت تولید برق نیروگاه های برقآبی در تابستان کاهش می یابد )مشابه آنچه 
مساله  این  است(.  افتاده  اتفاق   1397 تابستان  و   1386 سال  زمستان  در 
می تواند ارتباط بین خاموشی های زمستان و تابستان را توضیح دهد. آنچه در 
زمستان منجر به کمبود برق و خاموشی می شود کمبود سوخت نیروگاه ها در 
دوره محدودیت سوخت است. چنانچه برای جبران این کمبود برق بر تولید 
نیروگاه های برقآبی تمرکز شود، با کاهش میزان ذخایر آبی، توان تولید برق 
این نیروگاه ها در تابستان کاهش یافته و خاموشی های تابستان ناشی از کمبود 

عرضه به نسبت تقاضا تشدید می شود.  
نمودار )5( میزان ریزش های جوی ساالنه از ابتدای سال آبی تا پایان اسفند 
و تولید همزمان نیروگاه های برقآبی در پیک تابستان سال بعد از آن را نشان 
ارتباط مثبتی میان ریزش های جوی و  انتظار می رود  می دهد. همانطور که 

تولید نیروگاه های برقآبی در لحظه پیک وجود دارد. 

زمستان   و  زمستان 1399  در  را  برقآبی  نیروگاه های  برق  تولید   )2( جدول 
تا  آبی  ابتدای سال  از  دو سال  این  ریزش های جوی  میزان  کنار  در   1398
پایان اسفند نشان می دهد. با توجه به این که ریزش های جوی در سال 1399 
تولید  است،  داشته  کاهش  درصد   38 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
نیروگاه های برقآبی در زمستان این سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
17 درصد کاهش یافته است. این مساله می تواند ناشی از اتکای بیشتر تامین 
برق زمستان 1399 به تولید نیروگاه های برقآبی به دلیل محدودیت سوخت 
نیروگاه های حرارتی باشد که طبیعتا بر ظرفیت تولید برق نیروگاه های برقآبی 

در تابستان 1400 نیز اثرگذار خواهد بود. 

طبق آخرین گزارش های سال جاری، تا 28 خرداد سال 1400 تولید همزمان 
نیروگاه های حرارتی و نیروگاه اتمی در لحظه پیک تا تاریخ مذکور، 47781 
مگاوات بوده است که رشد 2.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشته است و این رقم برای نیروگاه های برقآبی و بادی 6977 مگاوات است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21.7- درصد کاهش را نشان می دهد. 
حیطه  از  خارج  متغیری  تابع  برقآبی  نیروگاه های  تولید  آن که  به  توجه  با 
تصمیم گیری و عملکرد وزارت نیرو به عنوان متولی تامین برق کشور است و 
به عبارت دیگر متغیری برون زا قلمداد می شود )بر عملکرد سیستم ما تاثیر 
می گذارد اما در سیستم ما تعیین نمی شود(، آنچه علت اصلی خاموشی های 
تابستان 1400 و کمبود برق کشور است، بی توجهی به امر سرمایه گذاری در 
تولید برق کشور و افت نرخ رشد سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید 
تولید برق در سالیان برنامه های پنجم و ششم توسعه است. میزان ریزش های 
جوی در فرآیند بهینه یابی برای تولید برق کشور باید به عنوان قید خارجی یا 
بیرونی منظور شود. در حالی که در سال های 1398 و 1399 تمرکز تامین برق 

پیک مصرف بر تولید حداکثری نیروگاه های برقآبی  بوده است. 
مالحظات این بخش، در موارد زیر قابل جمع بندی است:

- افزایش ظرفیت تولید برق کشور در سال های برنامه پنجم و ششم توسعه 
تناسبی با نیاز مصرف برق نداشته است.

- نیروگاه های برقآبی در سال های پر بارش قادر به تامین 17 درصد تولید برق 
پیک بوده اند که در سال هایی با ریزش های جوی کم این سهم به 8 درصد 
تولید  مگاوات   5700 تقریبی  معادل  کاهش  میزان  این  است.  یافته  کاهش 

همزمان برق کشور است. 

نمودار )4(. درصد آمادگی از ظرفیت آماده نیروگاه های حرارتی

 منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گزارش های فصلی

نمودار )5(. ارتباط ریزش های جوی سال آبی تا پایان اسفند )1398-1395( و تولید برق 

نیروگاه های برقآبی در پیک مصرف تابستان بعد )1399-1396(

منبع: گزارش های ماهانه آمار صنعت آب و برق

تولید برق نیروگاه های برقآبی
)گیگاوات ساعت(

میزان ریزش های جوی
)میلیارد متر مکعب(

زمستان 
سال آبی 1399- 1398 13984887

305.4تا پایان اسفند 1398

زمستان 
سال آبی 1400- 1399 13994043

200.2تا پایان اسفند 1399

جدول )2(. تولید برق نیروگاه های برقآبی در زمستان 1399 و 1398 در مقایسه با میزان ریزش های جوی

منبع: گزارش های ماهانه آمار صنعت آب و برق
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همان طور که مشاهده می شود تا پیش از سال 1397 ساالنه به طور متوسط 
4.6 درصد مصرف همزمان برق کشور در لحظه پیک افزایش داشته است. در 
سال 1397 کشور با کمبود برق مواجه شد و اعمال خاموشی های برنامه ریزی 
شده منجر به کاهش نرخ رشد مصرف همزمان برق کشور شد. پس از آن در 
سال های 1398 و 1399، سیاست هایی تحت عنوان »مدیریت مصرف« در 
صنعت برق طراحی شد که عمده تمرکز آن ها بر خرید برق از صنایع در زمان 
اوج مصرف و خاموشی صنایع به منظور تامین برق بخش خانگی بود. در کنار 
این سیاست تغییر ساعت کاری ادارات، تعدیل روشنایی معابر و جاده های بین 
شهری و خاموشی برق چاه های کشاورزی نیز در دستور کار قرار می گیرد. در 
تابستان 1398 این سیاست ها منجر به کاهش تقریبی 3500 مگاوات شد و 
در تابستان 1399 حدود 5000 مگاوات مصرف برق از این محل کاهش یافت. 
همین مساله منجر به محدود شدن رشد پیک مصرف برق در این دو سال 

شده است که نتایج گمراه کننده ای به همراه دارد. 
تا تاریخ 28 خرداد 1400، حداکثر نیاز مصرف اصالح شده در پیک روز و شب 
به ترتیب 60464 و 57507 بوده است که رشد 7.2 و 5.5 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته داشته است.  
عمده دالیل افزایش مصرف برق افزایش زودهنگام دمای هوا و فعالیت مراکز 
قرار  توجه  مورد  کمتر  آنچه  حالی که  در  است.  شده  بیان  ارز  رمز  استخراج 
گرفته است تغییر تقاضای برق به تبع رشد اقتصادی است. جدول )4( نرخ 
رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 را برای فصول مختلف سال 1398 

و 1399 نشان می دهد. 

نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال سال
1390 )به قیمت بازار(

1- 1398-9.2

2- 1398-9.۷

3 -1398-0.1

4- 1398-4.6

1398-6.1

1 -1399-4.5

2 -1399-0.2

3 -13990.9

4- 13996.8

13990.۷

جدول )4(. نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1398- 1399

منبع: درگاه ملی آمار

-  عمده نیروگاه هایی که در سال های اخیر به مدار آمده اند، سرمایه گذاری 
بخش غیر دولتی بوده است که در سال های پیش تر )برنامه چهارم و پنجم 

توسعه( قرارداد آن ها منعقد شده است. 
- نیروگاه های حرارتی برای حضور با حداکثر آمادگی در پیک مصرف نیازمند 

انجام به موقع تعمیرات اساسی و دوره ای هستند.  
- 28 درصد ظرفیت منصوبه نامی کشور معادل 23957 مگاوات مربوط به 
نیروگاه های گازی است که با افزوده شدن بخش بخار، پتانسیل تبدیل شدن 

به واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان و قدرت نامی باالتر را دارند.

تقاضای برق
هدف گذاری و عملکرد: در ایران مهم ترین قانونی که به مساله مصرف انرژی 
)ابالغی  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  قانون  است،  پرداخته  برق  جمله  از 
به  عمدتا  برق  مصرف  درباره  آن  هدف گذاری های  که  است   )1389/12/4
صورت کیفی بوده است. همچنین در قانون بودجه در زمینه الگوی مصرف 
برق مالحظاتی درج شده است که عمدتا به بحث ارتباط میان میزان مصرف 

است. معطوف  تعرفه  و 
اما آنچه به خاموشی ارتباط دارد، میزان مصرف برق در فصول پر مصرف به 
طور کلی و در لحظه پیک به صورت خاص است. تقاضای برق تابع متغیرهای 
متعددی است که در میان آن ها رشد اقتصادی و رشد جمعیت عوامل اساسی 
هستند. جدول )3( مصرف همزمان برق کشور را در لحظه پیک در سال های 

1390 تا 1399 نشان می دهد. 

حداکثر نیاز مصرف اصالح شده همزمانسال
مگاوات

درصد 
رشد

139042367

1391434592.5

1392464746.9

1393489375.2

1394503212.8

حداکثر نیاز مصرف 
اصالح شده )پیک روز(

مگاوات

درصد 
رشد

حداکثر نیاز مصرف 
اصالح شده )پیک شب(

مگاوات

درصد 
رشد

1395526934.7*503584.7

139655442 5.2531925.6

1397570983551753.7

1398576811565642.5

1399582450.9582542.9

جدول )3(. پیک مصرف برق 1390-1398

منبع: گزارش های ماهانه وزارت نیرو و 53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار

گزارش

* درصد رشد سال 1395 در هر دو حالت روز و شب نسبت به حداکثر نیاز مصرف اصالح شده همزمان سال 1394 محاسبه شده است. 
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جمع بندی این بخش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
- تقاضای برق در فصول پرمصرف سال ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی، 
انجام  با  باید  اقتصادی  بهبود  نتیجه  در  دارد.  هوا  دمای  و  جمعیت  رشد 

باشد.  همراه  برق  تامین  برای  متناسب  برنامه ریزی های 
- افت نرخ رشد سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق، منجر 
شده است که در چند سال اخیر عبور از پیک مصرف برق تابستان تنها از 
طریق اعمال سیاست های مدیریت مصرف که عمدتا متکی به خرید برق از 
صنایع و تعطیلی آن ها در ساعات پر مصرف هستند، میسر شود که در سال 
جاری به دلیل تشدید کمبود برق استفاده از این سیاست ها نیز نتوانسته است 

مانع خاموشی شود. 
- افزایش دمای هوا در بهار 1400 منجر به افزایش تعداد روزهایی شده است 
که تقاضای برق از عرضه آن پیشی گرفته و در نتیجه اعمال خاموشی های 
زود هنگام را به همراه داشته است. دمای هوا متغیری است برون زا که خارج 
از سیستم تصمیم گیری ما تعیین می شود اما بر عملکرد شبکه برق اثرگذار 
است، بنابراین انتظار می رود با اتخاذ سیاست های صحیح آسیب های احتمالی 

ناشی از آن به حداقل میزان ممکن برسد. 

همان گونه که مشاهده می شود این پیش بینی در سال 1396 انجام شده است، 
زمانی که سیاست های مدیریت مصرف )پرداخت خسارت خاموشی به صنایع 
در پیک مصرف( رواج نداشته است. هم چنین شوک ارزی سال 1397 و رکود 
اقتصادی بعد از آن در مالحظات این پیش بینی دخیل نبوده است. بنابراین 
حداکثر نیاز مصرف هم زمان برای سال 1405 که 81831 مگاوات برآورد شده 
است، می تواند مالک مناسبی برای شرایطی باشد که اقتصاد از رکود خارج 
شده و برای گذران تابستان بدون خاموشی نیاز به قطع برق صنایع نباشد. 
جدول )6( برآورد ظرفیت عرضه برق کشور را تا سال 1405 نشان می دهد. 

نخست   ،1405 سال  در  همزمان  مصرف  و  تولید  وضعیت  برآورد  به منظور 
در جدول )7( تحلیلی بر آخرین آماری که از پیک تابستان سال 1399 در 

می گیرد.  صورت  است،  دسترس 

همانطور که مشاهده می شود، در سال 1399 رشد اقتصادی کشور نسبت به 
سال 1398 نزدیک به 7 درصد افزایش داشته است. مطابق برآوردهایی که 
برای اقتصاد ایران صورت گرفته است )برای مثال در مقاله ورهرامی و شاطری 
صنعت  بخش  در  الکتریکی  انرژی  تقاضای  داده های  از  استفاده  با   )1395(
استان های منتخب )تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان((، افزایش 
یک درصد ارزش افزوده، تقاضای برق را 0.25 درصد افزایش می دهد. بنابراین 
افزایش 7 درصد رشد اقتصادی به صورت برآوردی 2 درصد تقاضای برق را 

افزایش می دهد.
هم حرکتی میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت و رشد تقاضای برق در این 

بخش را در نمودار )6( نیز می توان مشاهده کرد. 

پیش بینی عرضه و تقاضای برق برای افق 1405
جدول )5( برآورد حداکثر نیاز مصرف همزمان کشور را در سال 1405 نشان می دهد. 

نمودار )6(. هم حرکتی رشد ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت و رشد تقاضای برق در صنعت 

1391-1399

منبع: 53 سال صنعت برق در آیینه آمار، آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی )1399( و درگاه ملی آمار

                                                                                        برآورد                                                                                                                  عملکرد

1396 139۷ 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405

5559۷ 5۷264 60185 6320۷ 66244 69254 ۷2290 ۷538۷ ۷8563 81831
 حداکثر

 نیاز مصرف
همزمان کشور

جدول )5(. حداکثر نیاز مصرف همزمان کل کشور در طی سال های 1396-1405 

منبع: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر

عملکردبرآورد

1405140414031402140114001399139813971396

ظرفیت 
عرضه برق 

کشور
98639964189419791976897558753485313835068046778794

به میزان  بر اساس سناریوی رشد ساالنه  تا سال 1405  برآورد عرضه برق کشور  جدول )6(.  
متوسط رشد سال های برنامه ششم توسعه )هر سال 2221 مگاوات(

منبع: بخش عملکرد برگرفته از گزارش های آمار تفصیلی صنعت برق ایران، تولید برق
بخش برآورد بر اساس رشد ساالنه معادل رشد متوسط سال های برنامه ششم توسعه

کل ظرفیت نصب شده

مگاوات

84770
تولید همزمان شبکه سراسری در زمان 

57887پیک

حداکثر نیاز مصرف اصالح شده
58245پیک روز

حداکثر نیاز مصرف اصالح شده
58254پیک شب

جدول )۷(. پیک مصرف در تابستان 1399

منبع: گزارش های آماری ماهانه صنعت آب و برق، وزارت نیرو
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از آن جا که در تابستان 1399 نیروگاه ها با تمامی ظرفیت در مدار بوده اند، 
این آمار نشان می دهد ظرفیت نامی 84770 مگاواتی کشور، قادر به 57887 
مگاوات تولید هم زمان در لحظه پیک بوده است که نسبت نزدیک به 0.7 را 
به ترتیب  نیز  تا 1398  این نسبت در پیک سال های 1396  نشان می دهد. 
0.69؛ 0.61 و 0.69 بوده است. با حفظ این روند، چنانچه طبق برآورد جدول 
در  با  برسد،  مگاوات   98639 به  کشور  نامی  ظرفیت   ،1405 سال  در   )6(
نظر گرفتن ضریب تبدیل 0.69، انتظار می رود تولید هم زمان معادل 68064 
مگاوات شود که اختالف 13767 مگاواتی با برآورد سال 1405 بار هم زمان 
)جدول 5( دارد. انتظار می رود این اختالف از طریق حدود 20 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید تولید برق قابل پوشش باشد که به معنای سالی 3300 مگاوات 
برنامه ششم  ظرفیت جدید عالوه بر 2221 مگاواتی است که متوسط رشد 
توسعه در فاصله سال های 1396 تا 1399 بوده است. به عبارت ساده تر نیاز 
ساالنه سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید برای گذراندن پیک مصرف 
بدون خاموشی تا سال 1405، ساالنه نزدیک به 5500 مگاوات است که در 
صورت تحقق، ظرفیت تولید برق کشور در سال 1405 عدد 118639 خواهد 
شد. در حالی که متوسط عملکرد برنامه ششم ساالنه 2221 مگاوات افزایش 
سال  در  کشور  برق  تولید  ظرفیت  روند  این  با  و  است  بوده  جدید  ظرفیت 

1405، 98639 مگاوات خواهد شد.

جمع بندی و راه کارهای پیشنهادی
برق کاالیی ضروری است که جانشین نداشته و اثر مستقیم بر رشد اقتصادی 
و رفاه اجتماعی دارد. از سویی در مقیاس وسیع قابلیت ذخیره سازی را ندارد 
و تولید و مصرف آن باید در لحظه با هم برابر شود. مجموعه این موارد منجر 

به پیچیدگی و حساسیت باالی برنامه ریزی تولید برق می شود.
پیک مصرف برق در ایران در فصل تابستان رقم می خورد که بار سرمایشی به 
شبکه افزوده می شود. مطابق هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه پنجم 
و ششم توسعه به منظور اطمینان از تامین برق پایدار ساالنه نیازمند 5000 
مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هستیم که در عمل پنجاه درصد این رقم 
در  نیروگاه ها  احداث  زمینه  در  کافی  عدم سرمایه گذاری  است.  محقق شده 
طول سالیان برنامه ششم توسعه به همراه کاهش ریزش های جوی در سال 
1399 و متعاقب آن کاهش تولید نیروگاه های برقآبی منجر به کمبود برق در 

تابستان 1400 و بروز خاموشی ها شده است. 
تولید نیروگاه های برقآبی در سمت عرضه برق و افزایش تقاضای برق ناشی 
از کنترل  تغییرات آن ها خارج  برون زا هستند که  از گرمای هوا متغیرهایی 
است. اعمال سیاست های تعرفه ای درست از جمله گزینه هایی است که انتظار 
می رود حتی در کوتاه مدت بر روی اصالح رفتار مصرفی اثرگذار باشد. با این 
وجود آنچه در سال های اخیر به منظور کنترل مصرف برق در پیک تابستان 
به اجرا در آمده است سیاست های قیم مآبانه و مداخله گر بوده است که برق 
بخش خانگی را به بهای تعطیلی صنایع تامین کرده است. این سیاست ها با 
توصیه  بلندمدت  در  می کنند  وارد  کشور  تولید  به  که  آسیب هایی  به  توجه 
نمی شوند. راه کارهای پیشنهادی این گزارش به منظور تامین برق پایدار کشور 

در سمت عرضه و تقاضای برق به شرح زیر هستند:
راهکارهای سمت تقاضا

- اعطای مشوق های مالی به منظور جایگزینی کولرهای کم بازده و پر مصرف 
با تجهیزات پر بازده و کم مصرف؛

در  آگاهی  ایجاد  و  مختلف  رنگ های  با  مخصوص  هشدارهای  از  استفاده   -
ارتباط با آن از طریق رسانه های جمعی به منظور اطالع رسانی وضعیت مصرف 

شبکه برق کشور به مصرف کنندگان؛
- هوشمند سازی چاه های کشاورزی؛

- نصب کنتورهای چند منظوره؛
راهکارهای سمت عرضه

با توجه به آن که دولت به دلیل منع قانونی و محدودیت های بودجه ای توانایی 
مواردی  راهکارهای سمت عرضه  ندارد،  را  برق  تولید  افزایش سهم خود در 
است که قادر باشد جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را در تولید برق 

احیا کند. این راهکارها به شرح زیر می باشند:
مالی  تا ضوابط  برق تشکیل شود  تنظیم گر بخش  نهاد مستقل  به فوریت   -
مشخصی برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه ها در بازار برق و بورس انرژی 
بر  آمادگی  پایه  نرخ  و  انرژی  قیمت  سقف  تعدیل  طوری که  به  شود  تدوین 

اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود؛
نیروگاه های  به  نیرو  وزارت  بدهی  کاهش  منظور  به  مالی  منابع  تامین   -

گیرد؛ قرار  اولویت  در  غیردولتی 
- قراردادهای خرید برق از نیروگاه ها به شکلی اصالح شود که خسارت تاخیر 

در تادیه پرداخت در آن منظور شود؛
توسعه  شرایط  تسهیل  منظور  به  تولید  موانع  رفع  قانون  ظرفیت های  از   -

شود؛ استفاده  ترکیبی  سیکل  به  گازی  واحدهای  تبدیل  و  نیروگاه ها 
-  نسبت به حل مشکل بازپرداخت تسهیالت ارزی نیروگاه هایی که با استفاده 
پوشش  آیین نامه  و  اقدام  شده اند  احداث  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  از 

نوسانات نرخ ارز برای نیروگاه ها تدوین شود؛
بخش  طوری که  به  شود  تقویت  برق  صنعت  در  قوانین  اجرای  بر  نظارت   -
خصوصی به اجرای دقیق و کامل قوانین و رویه های قضائی اطمینان داشته و 

در صورت تخطی بتواند با کمترین هزینه احقاق حق کند؛
حاکمیتی  امور  به  و  داده  کاهش  را  خود  تصدی گری  وظایف  نیرو  وزارت   -

بپردازد؛
- قیمت تمام شده برق با اقداماتی از قبیل گسترش حضور بخش خصوصی 
در ساخت و توسعه نیروگاه ها، خروج نیروگاه های قدیمی با راندمان پایین و 
بسیار پر هزینه از مدار و اصالح ساختار حکمرانی صنعت برق کاهش یابد که 

به اصالح اقتصاد برق کمک شود؛
- حقوق مالکیت صاحبان نیروگاه محترم شمرده شود و اعتماد ازدست رفته 

سرمایه گذاران به وزارت نیرو جلب شود. 

گزارش
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گفت وگو با مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر

زبان  از  خاموشی ها  واکاوی  
» سخنگو «

      گفت وگو        

ــاله  ــت، مس ــور در برگرف ــرق را در کش ــت ب ــد صنع ــا، کالب ــگام گرم ــوج زودهن ــا م ــی ها ب ــد خاموش ــب تن ــرداد 1400 ت ــل خ ــی از اوای وقت
کمبــود بــرق و دشــواری های تامیــن آن در فصــل پیــک مصــرف، بــه یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای رســانه ای کشــور بــدل شــد. در ایــن 
شــرایط خــط مقــدم پاســخگویی در ایــن بــاره »ســخنگوی صنعــت بــرق« بــود کــه در بیــان دالیــل بــروز ایــن مســاله، بــه تبییــن و تشــریح 
پرداخــت. امــا شــاید کمتــر رســانه ای بــه طــور تخصصــی ایــن موضــوع را در پرســش از ایــن مقــام مســئول مــورد واکاوی قــرارداده باشــد. 
از ایــن رو »نیــرو و ســرمایه« در گفت وگــو بــا مصطفــی رجبــی مشــهدی کوشــیده اســت ابعــاد مختلــف ایــن مســاله را مــورد بررســی قــرار 

دهــد. در ادامــه مشــروح ایــن گفت وگــو را خواهیــد خوانــد: 

لطفا بفرمایید  د ر حال حاضر ظرفیت عملی تولید  برق چه میزان است 
و این رقم با پیش بینی پیک بار امسال چه میزان فاصله د ارد ؟ 

میزان ظرفیت قابل تولید  برق کشور د ر حال حاضر 54 هزار مگا وات است. به 
د لیل کم بارشی د ر سال آبی جاری، ذخایر آب پشت سد  این نیروگاه ها بیش 
برق  نیروگاه های  باعث شد ه سهم  امر  این  است.  یافته  از 50 د رصد  کاهش 
آبی که د ر سال گذشته حد ود  10هزار مگا وات بود  ه، به حد ود  4 هزار مگا وات 

کاهش پید ا کند .
نیروگاه  به  مربوط  است،  مگا وات  هزار   50 که  نیروگاه ها  عملی  تولید   بقیه   
و  اتمی  گازها،  توربین  ترکیبی،  سیکل  بخار،  نیروگاه های  جمله  از  حرارتی 
نیروگاه های مقیاس کوچک می شود   و سرجمع 54 هزار مگا وات میزان قد رت 

)تولید  هم زمان د ر لحظه پیک مصرف( است. نیروگاه ها  تولید   قابل 
هزار   66 به  کشور  مصرف«  »نیاز  که  شد ه  پیش بینی  امسال  مصرف  برای   
مگا وات برسد . د ر صورتی که این مقد ار باشد ، 12 هزار مگا وات کسری برق 
د اریم که بخشی از آن را با طرح های مد یریت مصرفی که سال گذشته د اشتیم 
و اجرا کرد یم باید  جبران کنیم. د ر سال گذشته 5600 مگا وات از میزان مصرف 

را با طرح های مد یریت مصرف تشویق محور کاهش د اد یم. برای پیک مصرف 
برق امسال، عالوه بر برنامه های سال گذشته، از طرح های جد ید  و تکمیلی که 
د ر مصوبه هیات وزیران هم با آن موافقت شد ه است، استفاد ه خواهیم کرد . 
از جمله آنها این است که میزان مصرف برق اد ارات 50 د رصد  کاهش پید ا 
کند ، روشنایی معابر تعد یل شود  و عالوه بر آن، بحث کاهش مصرف خصوصا 
از طریق جست و جو و شناسایی مراکز استخراج رمزارز غیر مجاز و قطع برق 

آنها صورت می گیرد  تا بتوانیم میزان مصرف برق را کاهش د هیم.

مهم ترین علل کمبود  برق و خاموشی های اخیر را چه می د انید  و برای 
گذر از پیک امسال چه برنامه هایی د ر نظر د ارید ؟  آیا کشور تاکنون 
د ر سال جاری وارد ات برق هم د اشته است و یا د ر اد امه پیک مصرف، 

برنامه ای برای این موضوع وجود دارد؟ 
امسال  که  این  به  برمی گرد د   جاری  سال  د ر  برق  کمبود   علت  مهم ترین 
کم بارش ترین سال طی 50 سال اخیر بود ه و نیروگاه های برق آبی نسبت به 
سال گذشته تولید  برق کمتری د ارند  و این خیلی تاثیرگذار است. عالوه بر این 
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با گرمای زود هنگام و افزایش قابل توجه د ما تا 5 د رجه نسبت به سال گذشته 
د ر فرورد ین و ارد یبهشت، افزایش مصرف حد ود  20 د رصد ی د اشتیم؛ هم د ر 
اوج مصرف و هم میزان انرژی، که خود  این مساله بی سابقه یا کم سابقه بود ه 
است. همچنین رشد  فزایند ه مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز مهمان ناخواند ه 

صنعت برق بود ه و مصرف آن ها و امکان تامین برق پیش بینی نشد ه بود .
 700 حد ود   بتوانیم  کرد یم  برنامه ریزی  برق  وارد ات  میزان  مورد   د ر  امسال 
شد ه  ثبت  که  عد د ی  بیشترین  تاکنون  باشیم.  د اشته  برق  وارد ات  مگا وات 
حد ود  540 مگا وات است که از سه کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان است که برنامه ریزی شد ه تا این رقم به حد ود  700 مگا وات هم برسد .

تامین  برق د ر  تولید   از بخش های د ولتی و غیر د ولتی  سهم هر یک 
برق مورد  نیاز د ر پیک تابستان امسال به چه میزان است؟ چه میزان 
از برق مورد  نیاز کشور د ر پیک مصرف برق امسال به تفکیک، توسط 
نیروگاه های  د ولتی(،  غیر  و  د ولتی  از  )اعم  حرارتی  نیروگاه های  کل 
نیروگاه های  همچنین  و  تجد ید پذیر  نیروگاه های  مجموعه  و  برقابی 

اتمی تولید  می شود  ؟ نیروگاه  تولید  پراکند ه و 
و  مگا وات  هزار   50 حد ود   حرارتی  حرارتی  نیروگاه های  عملی  قد رت 
نیروگاه های برق آبی حد ود  4 هزار مگا وات است. حد ود  60 د رصد  تولید  برق 
نیروگاه های حرارتی مربوط به نیروگاه های بخش خصوصی هستند  که د ر اوج 
مصرف هم قطعا همین مقد ار و یا بیشتر توسط نیروگاه های بخش خصوصی 
تامین می شود   و بقیه نیروگاه های د ولتی هستند  که نسبت به تولید  برق اقد ام 

می کنند .
نیروگاه اتمی حد ود  هزار مگا وات تولید  می کند  و نیروگاه های تولید  پراکند ه 
تولید  برقشان به حد ود  هزار مگا وات رسید ه که عد د  قابل مالحظه ای است. 
نیروگاه های تجد ید پذیر د ر ساعات اوج مصرف ظهر حد ود  440 مگا وات برق 
د اشتند  و د ر شب بیشترین مقد اری که ثبت شد ه نصف همین مقد ار می شود   

و حد ود  200 مگا وات تولید  برق تجد ید پذیر است.

همان گونه که مستحضرید  د ر قانون برنامه ششم توسعه رشد  مصرف 
ساالنه برق 4 الی 5 د رصد  پیش بینی شد ه بود  و برای تامین این میزان 
د ر  نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  هزار   5 ساالنه  افزایش  مصرف،  رشد  
این قانون هد ف گذاری شد ه بود ، د ر سال های اخیر چه میزان از این 
انرژی د ر ساعات  هد ف گذاری به د رستی محقق شد ؟ ضریب ذخیره 

اوج مصرف برق سال جاری چه میزان است؟
میزان تولید ی که از ابتد ای برنامه ششم به مد ار آمد ه 10800 مگا وات نیروگاه 
برای  و  است  مگا وات   2300 حد ود   ساالنه  متوسط  طور  به  تقریبا  که  بود ه 
رشد  متعارف مصرف برق، کفایت الزم را د ارد . اما برای افزایش ظرفیت تولید  
به مقد ار چهار تا پنج د رصد  د ر هر سال که برای رشد  اقتصاد ی 8 د رصد ی 
کشور برنامه ریزی شد ه بود ، نیاز به افزایش بسیار زیاد  سرمایه گذاری است. د ر 
منابع پیش بینی شد ه برای اجرای بند  ت ماد ه 48 قانون برنامه توسعه ششم، 
مورد  نظر بود  که از منابع د اخلی وزارت نیرو و سرمایه گذاری خارجی بشود  
بود ه  قرار  خارجی  فاینانس  طریق  از  مگا وات   15170 حد ود   کرد .  استفاد ه 

نیروگاه احد اث شود  که اگر آن را به این 10800 مگا وات اضافه کنیم، حتی 
تولید   افزایش  ششم،  برنامه  د ر  هد ف گذاری شد ه  میزان  از  بیش  د رصد    14
 28471 احد اث  برای  ششم  برنامه  د ر  سرمایه گذاری  میزان  یعنی  د اشتیم؛ 
مگا وات نیروگاه های جد ید  انجام می شد . البته اینها د ارای قرارد اد  تجاری بود ند  
که متاسفانه به د لیل بحث های بین المللی و مشکالتی که وجود  د اشت محقق 
نشد . با این حال ما توانستیم با استفاد ه از ظرفیت های د اخلی این مقد ار را 
 1400 که  سیریک  نیروگاه  جمله  از  قرارد اد ها  از  بخشی  و  کنیم  پی گیری 

مگا وات نیروگاه جد ید  است را از طریق فاینانس یا وام روسیه د نبال کنیم.
با  برابر  و  است  مگا وات  هزار  از  کمتر  مصرف  اوج  ساعات  د ر  تولید   ذخیره 
استاند ارد هایی است که مد یریت شبکه برق ایران برای حفظ امنیت و پاید اری 
با د رنظرگرفتن هد ف تامین حد اکثری نیاز مصرف، لحاظ می کند . شبکه و 

د ر سال های اخیر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری د ر احد اث 
این  ریشه  جنابعالی  نظر  به  است.  ند اشته  برق  نیروگاه  خرید   یا  و 

چیست؟  بی انگیزگی 
قبل  برق مثل  این شد ه که سرمایه گذاری ها د ر صنعت  باعث  چند ین د لیل 
جذابیت ند اشته باشد ؛ از جمله این که نرخ ارز جهش قابل مالحظه ای پید ا 
کرد ه است. افزایش نرخ ارز روی سرمایه گذاری د و نوع تاثیر گذاشته است. اول 
این که پرد اخت اقساط وام هایی که بخشی از نیروگاه ها از صند وق توسعه ملی 
گرفته بود ند  و باید  اقساطشان را به صورت ارزی تسویه می کرد ند ، با نرخ های 
خرید  تضمینی برق از نیروگاه ها هم خوانی ند ارد . این مساله موجب شد  که این 
نیروگاه ها نتوانند  اقساط را بازپرد اخت کنند . بنابراین برای رفع این مشکل نیاز 
به اصالحیه است، یعنی صند وق توسعه ملی هم د ر این خصوص اعالم کرد ، 
قاد ر به اد امه روند  و ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران این بخش نیست. بنیه 
مالی خیلی خوبی که د ر سال های قبل از صنعت برق پشتیبانی می کرد ، یعنی 
صند وق توسعه ملی برق را عمال از د ست د اد یم، به طوری که د ر حال حاضر 

بخشی از سرمایه گذاری ها د ر این بخش متوقف شد ه است.
 د ر سرمایه گذاری، بحث توجیه اقتصاد ی خیلی مهم است. اگر نرخ ارز افزایش 
پید ا کند  و برای خرید  نیروگاه بخواهند  هزینه را به شکل ارزی پرد اخت کنند ، 
مجبور هستیم که د ر قیمت های خرید  برق اصالحیه د اشته باشیم تا بتوانیم 
مطالبات نیروگاه ها را متناسبا پرد اخت کنیم که با توجه به تعرفه های فروش 
برق و فاصله زیاد  آن با نرخ های خرید  فعلی برق از نیروگاه ها، بسیار د شوار 
قیمت  مابه التفاوت  پرد اخت  چگونگی  موضوع  به  باید   اینجا  د ر  بود .  خواهد  
از  بخشی  کنم؛  اشاره  د ولت  توسط  تمام شد ه،  قیمت  با  برق  فروش  تکلیفی 
این مابه التفاوت را از طریق تبصره 5 قانون بود جه توانستیم د ریافت کنیم با 
این حال هنوز حد ود  50 هزار میلیارد  تومان از محل این تفاوت قیمت طلب 
د اریم. که اگر این رقم پرد اخت می شد  می توانستیم طلب نیروگاه های بخش 
خصوصی از صنعت برق که بابت فروش برق د ر حال حاضر حد ود  23 هزار 
میلیارد  تومان است را پرد اخت کنیم. امید واریم با توجه به پیش بینی منابعی 
بتوانیم  بند  »ه«  و  بند  »و«  پنج  تبصره  د ر  بود جه سال 1400 شد ه  د ر  که 
بخشی از مطالبات پیمانکاران را تسویه کنیم و شرایط را برای مشارکت بیشتر 

بخش خصوصی د ر سرمایه گذاری د ر صنعت برق فراهم کنیم.

      گفت وگو        
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با وجود  کمبود  نقد ینگی که صنعت برق برای پیش برد  برنامه ها و اقد اماتش 
و  برق  تولید   بحث  آن  اساسی  اولویت های  از  یکی  این حال  با  است،  د اشته 
نیاز برای تعمیرات نیروگاه بود ه که به  بخش تزریق منابع و نقد ینگی مورد  
بیشتری شد ه است  اولویت، پرد اخت  به عنوان  به سایر بخش ها  آن ها نسبت 
با  امسال  تابستان  از  و  باشند   د اشته  کمتری  مشکالت  برق  تولید   بخش  تا 

کنیم. عبور  کمتری  مشکالت 

یکی از مسائلی که تحمل خاموشی ها را برای مصرف کنند گان د شوارتر 
کرد ه است، عد م تطابق زمان خاموشی ها با برنامه زمان بند ی ارائه شد ه 
عالوه  آیا  مساله چیست؟  این  علت  است،  توزیع  توسط شرکت های 
منطقه ای،  د یسپاچینگ  توسط  برنامه ریزی شد ه  خاموشی های  بر 
اعمال  شبکه  د ر  را  مضاعفی  خاموشی های  هم  ملی  د یسپاچینگ 

می کند ؟
پیش بینی  این که  اول  آمد ؛  پیش  با هم  موضوع  د و سه  ماه  اوایل خرد اد   د ر 
می شد  تعمیرات اساسی تعد اد ی از نیروگاه ها مثل هر سال تا آخر خرد اد  ماه 
اما امسال به خاطر گرمای زود رس الزم بود  این نیروگاه ها  انجامد ،  به طول 
توانستند   تولید   بخش  د ر  ما  که خوشبختانه همکاران  بیایند   مد ار  به  زود تر 
آن ها را آماد ه کنند . با این که د ر  اواخر ارد یبهشت و اوایل خرد اد  ماه به د لیل 
گرمای زود هنگام یک ناترازی د ر تولید  برق د ر پی افزایش مصرف د اشتیم، اما 
د ر حال حاضر شرایطی که د ر آن هستیم تحت کنترل است. به د لیل این که 
طرح های مد یریت مصرف از ابتد ای خرد اد  ماه اجرایی  شد ه اند  و توانستند  با 
حد اکثر ظرفیت آن بخشی که مد یریت پذیر بود  نسبت به کاهش بار خود شان 

اقد ام کنند  تا ناترازی تولید  و مصرف را جبران کنند .

سایر  و  رمزارز  مراکز  گسترش  به ویژه  مصرف  رشد   روند   به  باتوجه 
سال  د ر  مصرف  نیاز  به  پاسخگویی  و  برق  تامین  چشم اند از  صنایع، 

می بینید . چگونه  را  آیند ه 
برای سال آیند ه رشد  متعارف مصرف برق و انرژی د ر کشور حد ود  پنج د رصد  
است که د ر سال های گذشته توانستیم ضمن آن که انرژی مورد  نیاز برق را 
تا چند  د رصد  رشد  تامین کنیم، پیک را با رشد  یک د رصد  د ر ساعات اوج 
مصرف، محد ود  و مهار کنیم تا سرمایه گذاری برای تامین برق را د ر چند صد  
ساعِت اوج مصرف، که هزینه های سنگین و سرسام آوری د ارد ، کاهش د هیم. 
کرد   خواهیم  تالش  د اریم  نقد ینگی  کمبود   د ر  که  محد ود یت هایی  د لیل  به 
رشد  مصرف را د ر ساعات اوج بار مهار کنیم تا بتوانیم از آن عبور کنیم. با 
این وجود  به نظر می رسد  همین رشد  متوسط پنج د رصد  را برای سال آیند ه 

د اشت. خواهیم 
 قطعا رمزارزهایی که به صورت مجاز فعالیت می کنند  اثر چند انی ند ارند  و 
آن ها حد ود  320 مگا وات قرارد اد  انشعاب برق د ارند  و 200 مگا وات آنها فعال 
فعالیت می کنند   به صورت غیر مجاز  استخراج رمزارز  بقیه مراکز  و  هستند  
که باید  آنها را شناسایی و روش هایی برای به کارگیری آن ها هم پید ا کنیم تا 
بتوانند  از برق غیر یارانه ای استفاد ه کنند . د ر این شرایط می توان امید وار بود  
که تامین برق آن ها مد یریت پذیرتر خواهد  بود  و مثل سایر صنایع که با ما د ر 

ساعات اوج مصرف همکاری و مشارکت د ارند  این را هم از آن ها انتظار د اشت 
و د ر غیر این صورت حتما مشکالت ما بیشتر خواهد  شد  و پیش بینی می شود   

نیاز مصرف د ر سال آیند ه به 68 هزار مگاوات برسد . 

و  قهری  رویکرد های  می شود    گفته  برق  تولید کنند گان  سوی  از 
استخراج  برق  تامین  برای  شد ه  گرفته  نظر  د ر  باالی  نرخ گذاری 
رمزارزها خود  از جمله عوامل رشد  مراکز غیر مجاز استخراج رمزارزها 
بود ه است و راه کار پیشنهاد ی آنان، افزایش شفافیت د ر این حوزه با 
انعقاد   امکان پذیر شد ن  از طریق  و  مربوطه  و هزینه های  نرخ  کاهش 
از  بخشی  هتلینگ  اصطالحا  یا  اسکان  حتی  و  د وجانبه  قرارد اد های 
حرارتی  مقیاس  بزرگ  نیروگاه ها  سایت  د ر  رمزارز  استخراج  مراکز 

باره چیست؟ این  د ر  شما  نظر  است. 
برای رمزارزها نباید  یارانه ای د ر نظر گرفت. این که برق د ر ایران ارزان است 
و برای همه یارانه می د هیم نباید  برای کسانی که می خواهند  د ر تولید  رمزارز 
فعالیت کنند  برق را به صورت یارانه ای به آنها تحویل د اد  و قطعا بایستی د ر 
اد امه  ایجاد  کرد . چون  قابل مالحظه ای  انرژی کشور تغییرات  یارانه ای  نظام 
وضع موجود  همین می شود   که منابع مورد  نیاز را برای سرمایه گذاری ند اشته 
باشیم و رشد  مصرف برق بد ون د ر نظر گرفتن موضوعاتی نظیر بهره وری و 
بهینه سازی مصرف برق افزایش نامتعارفی د اشته باشد . به همین جهت به نظر 
تعرفه  که  جایی  هر  د ر  قطعا  است.  د رست  رمزارزها  قیمت گذاری  نحوه  من 
ارزانتری وجود  د اشته باشد  حتما افراد  سود جویی هستند  که بخواهند  استفاد ه 
کنند  ولی عد د  و رقمی که د ر حال حاضر برای مراکز استخراج رمزارز وضع 
شد ه به خصوص د ر هشت ماه غیر گرم سال که با ضریب 50 د رصد  استفاد ه 
می شود   و د ر صورتی که د ر ولتاژهای باالتر مثل 400 یا 230 کیلوولت باشند  
د رصد   تا 15  کند   استفاد ه  هم  استخرد اخلی  از  اگر  و  تخفیف  د رصد   تا 20 
تخفیف بیشتر که 35 د رصد  میزان تخفیفات است می تواند  قیمت برق را برای 
کسانی که تمایل د ارند  د ر هشت ماه غیر گرم سال د ر حوزه رمزارزها فعالیت 
و از شبکه های برق برای تامین برق استفاد ه کنند، توجیه پذیر کند . همچنین 
پیش بینی کرد یم د ر صورتی که این افراد  عالقمند  باشند  می توانند  نیاز به برق 
با قیمت 70 د رصد   را  نیروگاه های جد ید االحد اثی که سوخت گازشان  از  را 
نیروگاه های  از  که  این  یا  کنند   تامین  می کنند ،  تولید   صاد راتی  گاز  قیمت 
نیروگاه های  برای  برق  صنعت  صورت  این  د ر  کند .  استفاد ه  تجد ید پذیر 
تجد ید پذیر می تواند  از طریق شبکه های برق آنها را پشتیبانی کند  و میزان 
کسری تولید  د ر برخی از ساعات را با افزایش تولید  آنها د ر ساعات د یگر تهاتر 

کند .

امید واریم با توجه به پیش بینی منابعی که د ر بود جه سال 1400 
شد ه د ر تبصره پنج بند  »و« و بند  »ه« بتوانیم بخشی از مطالبات 
بیشتر  مشارکت  برای  را  شرایط  و  کنیم  تسویه  را  پیمانکاران 

بخش خصوصی د ر سرمایه گذاری د ر صنعت برق فراهم کنیم
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حسنعلی تقی زاده لنده، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

فرافکنیوزارتنیرودرموردخاموشــیها؛

نتایجافولســرمایهگذارینیروگاهی
1400 درپیکمصرف

ــا  ــه و ی ــال خاموشــی های بی برنام ــرو اعم ــه وزارت نی ــد  روزی اســت ک چن
برنامه ریــزی شــد ه را بــرای مد  یریــت بــار، هم زمــان بــا افزایــش زود هنــگام 
مصــرف بــرق د ر د ســتور کار قــرار د اد ه اســت. د وبــاره مــوج انتقــاد ات شــد ید  
بــه قطعــی بــرق و بررســی د الیــل آن از نــگاه کارشناســان و صاحب نظــران 
و حتــی مــرد م عــاد ی آغــاز شــد ه و د ید گاه هــای متعــد د ی د ر مــورد  ریشــه 
اصلــی خاموشــی های امســال کــه انتظــار مــی رود  گســترد ه تر از هــر زمــان 

د یگــری باشــد ، مطــرح می شــود . 
ــا  ــر باره ــای اخی ــر د ر روزه ــرکت توانی ــرو و ش ــران وزارت نی ــه مد ی اگرچ
بــر ایــن مســاله تاکیــد  کرد ه انــد  کــه گرمــای زود هنــگام امســال د ر 
ــن  ــل ای ــن د الی ــه مهم تری ــا، از جمل ــی رمزارزه ــر قانون ــار اســتخراج غی کن
ــن  ــه ای ــش از هم ــه پی ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــتند ، ام ــی ها هس خاموش
ــد   مســائل کاهــش چشــمگیر ســرمایه گذاری د ر احــد اث نیروگاه هــای جد ی
ــه 10 هــزار  ــا ظرفیتــی قریــب ب ــی ب و کاهــش تولیــد  نیــروگاه هــای برقاب
ــر اســت.  ــوع خاموشــی های اخی ــل وق ــن د لی ــن و موثرتری ــگاوات مهم تری م
ــت  ــرو، مد یری ــرم نی ــر محت ــص وزی ــی تخص ــه وقت ــت ک ــوال این جاس س
ــان  ــا و اظهاراتش ــا د ر گفت وگوه ــا و باره ــان باره ــت و ایش ــع آب اس مناب
ــد  کــه  ــران صحــه گذاشــته و تاکیــد  کــرد ه بود ن ــر خشــک بود ن اقلیــم ای ب
مســاله کــم  آبــی بــرای کشــورمان یــک بحــران جــد ی اســت، چــرا بــرای 
ــی  ــای برقاب ــه نیروگاه ه ــرق تابســتان ب ــن ب ــکار تامی ــل ان وابســتگی غیرقاب

فکــری نکرد ه انــد ؟ 
ــزان بارش هــا  ــه می ــا وابســته ب ــی کــه عمد ت ــرای نیروگاه هــای برقاب چــرا ب
و ذخایــر آب پشــت ســد ها هســتند ، د ر ســال های کم بارشــی کــه بــا 
خشک ســالی مواجــه هســتیم، جایگزیــن مناســبی پیش بینــی نشــد ه 
ــی،  ــل پیش بین ــد ک قاب ــای ان ــا اقلیمــی خشــک و بارش ه ــران ب اســت؟ ای
بایــد  عــالوه بــر بحــران کم آبــی، بحــران خــروج برقابی هــا از مــد ار و 
خاموشــی را بــه عنــوان یــک تهد یــد  جــد ی بــرای اقتصــاد ، رفــاه اجتماعــی 

ــرار د هــد .  ــت عمومــی مــرد م مــد  نظــر ق و رضای
ــه  ــی را ب ــت خاموش ــا عل ــر باره ــد  روز اخی ــرو د ر چن ــران وزارت نی مد ی
گــرد ن ماینرهــا اند اخته انــد ، امــا بــه طــور روشــن و شــفاف میــزان 

ــا مشــخص شــود   مصــرف اســتخراج کنند گان رمــزارز را اعــالم نمی کننــد  ت
ــه رخ د اد ه،  ــک منطق ــار د ر ی ــک روز ســه ب ــه گاه د ر ی ــرق ک ــای ب قطعی ه
ناشــی از چــه میــزان کمبــود  بــرق و مصــرف غیــر مجــاز ماینرهــا اســت، آن 
هــم د ر شــرایطی کــه شناســایی و قطــع بــرق مــزارع تولیــد  رمــز ارز بــرای 
ــه  ــر این ک ــت. جالب ت ــاد ه اس ــیار س ــرق بس ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ش
ــرمایه گذاری ها  ــابقه س ــف بی س ــه توق ــا ب ــن اظهارنظره ــک از ای ــچ ی د ر هی
و افــول بخــش خصوصــی کــه بــه ایــن صنعــت بــه ویــژه د ر حــوزه تولیــد  

ــت.  ــد ه اس ــاره ای نش ــد ، اش ــرق ورود  کرد ه ان ب
توقــف  د الیــل  رســانه ها  تریبــون  از  نیــرو  وزیــر  اگــر  شــاید  
ســرمایه گذاری های نیروگاهــی از ســال 1394 را شــرح می د اد نــد  و از 
ــل  ــن حــوزه ســخن می گفتنــد ، د الی ــل بی انگیزگــی ســرمایه گذاران ای د الی
ــاق  ــک اتف ــه ترســالی ی ــرای کشــوری ک خاموشــی ها، روشــن تر می شــد . ب
ــارش و  ــال پرب ــه د و س ــکا ب ــت، ات ــات اس ــی و بی ثب ــل پیش بین ــر قاب غی
عبــور کم د غد غــه از پیــک مصــرف بــرق، توقــف ســرمایه گذاری ها د ر 
ــت  ــتراتژیک اس ــتباه اس ــک اش ــر ی ــی و تجد ید پذی ــر برقاب ــای غی نیروگاه ه
کــه هزینه هــای آن غیــر قابــل جبــران بــود ه و عوارضــش غیــر قابــل توجیــه 

ــند .  ــر می رس ــه نظ ب
ــار  ــتن ب ــی و گذاش ــل خاموش ــن کرد ن د الی ــرو د ر روش ــی وزارت نی فرافکن
ایــن مســاله روی د وش پرمصرفــی مــرد م، آن هــم بــا چشم پوشــی از 
ــرق مــورد  نیــاز کشــور،  ــرای تامیــن ب ــه ب مســئولیت روشــن ایــن وزارتخان
راهــکار د رســتی بــرای مواجهــه بــا آنچــه بــر ایــن صنعــت گذشــته، نیســت. 
و  مطالبــات  انباشــت  از  بــرق  د ولتــی  غیــر  تولید کننــد گان  وقتــی 
ــرار  ــه ف ــبت ب ــد  و نس ــه می کرد ن ــرق گالی ــه ب ــر منصفان ــذاری غی تعرفه گ
ســرمایه از ایــن صنعــت هشــد ار می د اد نــد ، مســئولیت کلیــد ی وزارت نیــرو 
ــورد  توجــه  ــر م ــد ، کمت ــرای جــذب ســرمایه و توســعه ظرفیت هــای تولی ب
ــم  ــه شش ــاس برنام ــر اس ــرق ب ــد  ب ــزان تولی ــه می ــت. این ک ــرار می گرف ق
ــه د لیــل نبــود   توســعه بایــد  ســاالنه 5000 مــگاوات افزایــش می یافــت و ب
منابــع مالــی کافــی و البتــه عــد م ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی ســاالنه  
تنهــا رقمــی بیــن1500 تــا 2000 مــگاوات بــر ظرفیــت موجــود  افزود ه  شــد ، 
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پیــش بینــی ایــن روزهــا بــا خاموشــی های گســترد ه غیــر قابــل توجیــه، نــه 
تنهــا د شــوار نبــود  بلکــه پرواضــح بــود .

اعمــال حــد ود  4000 مــگاوات خاموشــی آن هــم د ر ارد یبهشــت مــاه، زنــگ 
ــت و  ــه صنع ــف از جمل ــای مختل ــد ی د ر بخش ه ــران ج ــک بح ــر ی خط
ــت  ــه این جاس ــت. نکت ــرد م اس ــن م ــترد ه د ر بی ــی گس ــاد  و نارضایت اقتص
ــع  ــه صنای ــد ه ب ــارت وارد ش ــد  خس ــی ها بای ــال خاموش ــان اعم ــه د ر زم ک
ــه  ــاید  مقایس ــود . ش ــل ش ــد د  تبد ی ــه ع ــی و ب ــاد ی بررس ــاالن اقتص و فع
ــورد   ــرمایه گذاری م ــا س ــود  ب ــع وارد  می ش ــه صنای ــط ب ــه فق ــارتی ک خس
ــور  ــازان کش ــت گذاران و تصمیم س ــا، سیاس ــعه نیروگاه ه ــرای توس ــاز ب نی
را بــه تغییــر رویکرد شــان نســبت بــه بــرق ترغیــب کنــد . فرامــوش نکنیــم 
ــت  ــرای مد یری ــرو ب ــه وزارت نی ــه د ر خاموشــی های زمســتان گذشــته ک ک
ــاس  ــر اس ــرد ، ب ــر ک ــای معاب ــرد ن چراغ ه ــه خاموش ک ــد ام ب ــرف، اق مص
ــا کنــون بیــش از 26 انســان جــان  اعــالم پلیــس راهنمایــی و رانند گــی، ت
ــد ،  ــر تصــاد ف د ر خیابان هــای تاریــک تهــران از د ســت د اد ن ــر اث خــود  را ب
ــه  ــوم ب ــا مد عی العم ــا مســئولی پاســخ گو باشــد  و ی ــر ی ــه مد ی ــد ون آن ک ب

ــد .  ــات ورود  کن ــن تصاد ف ــه ای ریش
ــکا و  ــل ات ــرق هــم عملکــرد  قاب ــت مصــرف ب ــا حتــی د ر آمــوزش مد یری م
ــب  ــرق د ر قال ــر ب ــرف کمت ــه مص ــرد م ب ــویق م ــم. تش ــی ند اری ــل د فاع قاب
ــبی  ــت و مناس ــای د رس ــه روش ه ــد ون آن ک ــد ، ب ــرق امی ــد  ب ــی مانن طرح
ــود ،  ــنهاد  ش ــوزش و پیش ــان آم ــه آن ــرف ب ــت مص ــش و مد یری ــرای کاه ب
ــت از  ــرای صیان ــزاری ب ــه اب ــی اســت، ن ــک شــوی تبلیغات بیشــتر شــبیه ی
منابــع ملــی. البتــه از وزارتخانــه ای کــه خاموشــی معابــر، صنایــع، چاه هــای 
کشــاورزی و تغییــر پوشــش کارمنــد ان مــرد  را بــه عنــوان یــک راهــکار د ر 
ــری  ــرد  بهت ــار عملک ــوان انتظ ــد ، نمی ت ــی می کن ــرف معرف ــت مص مد یری

د اشــت. 
ــت  ــت و می توانس ــرو اس ــد  و پیش ــی توانمن ــران، صنعت ــرق ای ــت ب صنع
ســرمایه های بخــش خصوصــی را د ر حوزه هــای مختلــف خــود  جــذب 
ــازی  ــح و بسترس ــت گذاری صحی ــتلزم سیاس ــم مس ــن مه ــا ای ــد ، ام کن
ــات  ــم مطالب ــی رق ــی اســت. وقت ــر د ولت ــرای ســرمایه گذاران غی مناســب ب

ــید ه  ــان رس ــارد  توم ــزار میلی ــش از 25 ه ــه بی ــی ب ــای غیرد ولت نیروگاه ه
اســت، د ر نبــود  نهــاد  مســتقل تنظیم گــر، بــرق را بــا قیمــت غیــر اقتصــاد ی 
ــد   ــند ، نمی توانن ــرژی می فروش ــازار ان ــورس و ب ــفاف ب ــاختار غیرش د ر س
بــرق تولیــد ی و مــازاد  خــود  را صــاد ر کننــد ، بــا وزارتخانــه ای کار می کننــد  
ــد ارد   ــت اد اری توجهــی ن ــوان عد ال ــون و احــکام صــاد ره د ر د ی ــه قان ــه ب ک
ــت د ر  ــرو و حاکمی ــری وزارت نی ــتم تصمیم گی ــر سیس ــه تغیی ــد ی ب و امی
ــف  ــز توق ــه ای ج ــار نتیج ــوان انتظ ــور می ت ــد ، چط ــرق ند ارن ــای ب ــاره به ب

ــت؟  ــت را د اش ــن صنع ــرمایه گذاری د ر ای س
اگرچــه اســتخراج زیرزمینــی و غیرقانونــی رمزارزهــا بــه عنــوان یــک فرصــت 
بســیار مناســب بــرای توســعه ســرمایه گذاری د ر حــوزه نیروگاه هــای 
کشــور غیــر قابــل انــکار اســت، امــا نبایــد  فرامــوش کنیــم کــه اوال بخشــی 
از ایــن اتفــاق ناشــی از تعرفه گــذاری ناد رســت و قیمــت گــران وزارت نیــرو 
بــرای بــرق ماینرهــا اســت و د وم، مصــرف ایــن حــوزه آن قــد ر بــاال نیســت 
کــه وزارت نیــرو ناگزیــر شــود  طــی یــک روز 4000 مــگاوات خاموشــی را 

بــه مــرد م تحمیــل کنــد . 
بــه نظــر می رســد  د ر ایــن روزهــای پرالتهــاب صنعــت بــرق، وزیــر محتــرم 
نیــرو فــارغ از تصویــری کــه تــا امــروز از صنعــت بــرق ایجــاد  کــرد ه اســت، 
ــی ها را  ــل خاموش ــد  و د الی ــو کن ــئولین گفت وگ ــرد م و مس ــا م ــه ب صاد قان
ــئولیت  ــرد ه و مس ــن ک ــه روش ــن وزارتخان ــول ای ــای معم ــد ون فرافکنی ه ب
ــبی  ــت مناس ــخت، وق ــای س ــن روزه ــاید  ای ــرد . ش ــد ه بگی ــر عه آن را ب
ــد   ــرق باش ــت ب ــرد ن قیم ــات واقعی ک ــل و الزام ــن کرد ن د الی ــرای روش ب
ــاره روی د ور باطــل  ــرق د وب ــرود ، صنعــت ب و اگــر ایــن فرصــت از د ســت ب
اقتصــاد  بیمــارش، بایــد  آمــاد ه مواجهــه بــا ســال های ســخت بعــد ی باشــد  
کــه بــد ون ترد یــد  د ر صــورت گشــایش اقتصــاد ی، نتیجه بخش بــود ن 
ــرق  ــرف ب ــزان مص ــش می ــع و افزای ــور صنای ــد ن موت ــرات، روشن ش مذاک

ــود . ــد  ب ــروز خواه ــر از ام ــر و بحرانی ت ــیار بغرنج ت ــا، بس آن ه
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ابراهیم خوش گفتار؛ نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

دربابمصائبیکهبــرتولیدکنندگانبرقمیرود؛

مدارخاموشیها روی

ــش  ــرمایه گذاران بخ ــا س ــر کاری ب ــرو ه ــون وزارت نی ــا کن ــال 93 ت از س
ــی  ــه حت ــی ک ــا د ر حال ــا آنه ــام د اد ه، ام ــته انج ــرق خواس ــی ب ــر د ولت غی
ــه کارکنــان نیــروگاه به د لیــل  ــکاران تامیــن غــذای نیــروگاه ب بعضــی پیمان
ــی  ــک روز بی پول ــا ی ــرو ب ــه وزارت نی ــی ک ــد  و د ر حال ــذا ند اد ن ــی غ بد ه
ــد   ــان پایبن ــه تعهد اتش ــا ب ــا آن ه ــود ، ام ــراه نب ــی هم ــای خصوص نیروگاه ه

ــد . ــه د رســتی انجــام د اد ه ان ــود ه و کارشــان را ب ب
البتــه بــه طــور قطــع نبایــد  از نتایــج اقد امــات و رویکرد هــای وزارت 
نیــرو د ر قبــال تولید کننــد گان غیــر د ولتــی چشــم پوشــید  کــه مهمتریــن 
آن توقــف رونــد  ســرمایه گذاری های بخــش خصوصــی د ر ایــن حــوزه 
ــول  ــرو د ر ط ــه وزارت نی ــت ک ــن اس ــم ای ــیار مه ــاله بس ــت. مس ــود ه اس ب
ــنهاد ها و  ــا، پیش ــه گالیه ه ــد ی ب ــکل ج ــه ش ــت ب ــال ها هیچ وق ــن س ای
ــرق توجــه جــد ی ند اشــته  هشــد ارهای فعــاالن بخــش خصوصــی تولیــد  ب

اســت. 
طبــق بنــد  »و« مــاد ه 133 قانــون برنامــه پنجــم وزارت نیــرو مکلــف اســت 
هــر ســاله طبــق آیین نامــه مصــوب شــورای اقتصــاد ، نــرخ آماد گــی و انــرژی 
د ر بــازار بــرق را اعــالم کنــد . ایــن وزارتخانــه پــس از د و ســال  اجــرای ایــن 
قانــون، د ر ســال 1393 طبــق ابالغیــه د اخلــی از اجــرای آن ســر بــاز زد  و بــا 
ــر ند اشــت،  ــد د  نتیجــه ای د رب ــری و جلســات متع ــه پی گی ــه آن ک ــه ب توج
د ه نیــروگاه بــزرگ از وزارت نیــرو به د لیــل عــد م اجــرای قانــون بــه د یــوان 
عد الــت اد اری شــکایت برد نــد  و د یــوان رای بــه محکومیــت وزارت نیــرو د اد .  
ــری شــاکیان  ــن رای را اجــرا نکــرد  و پی گی ــرو ای ــن وجــود  وزارت نی ــا ای ب
ــم  ــاز ه ــا ب ــد ، ام ــت اد اری ش ــوان عد ال ــی د ی ــات عموم ــه رای هی ــر ب منج
ــا  ــت ت ــوان عد ال ــه آرای د ی ــن آن ب ــد م تمکی ــرو و ع ــی وزارت نی بی توجه

همیــن امــروز اد امــه یافتــه اســت.
ــالم  ــه صراحــت اع ــه ششــم توســعه اســت ب ــون برنام ــاد ه 10 قان ــق م طب

ــای  ــت بد هی ه ــرد  د ر پرد اخ ــت د یرک ــت باب ــف اس ــت مکل ــه د ول ــد ه ک ش
ــتانکار  ــرکت های بس ــه ش ــورم را ب ــرخ ت ــاد ل ن ــود ی مع ــل، س ــد  تعد ی فاق

ــد .  ــت کن پرد اخ
د ر تبصــره مــاد ه 10 قانــون برنامــه ششــم آمــد ه اســت: »از ابتــد ای اجــرای 
قانــون برنامــه، بد هی هایــی کــه توســط د ولــت ایجــاد  و مراحــل حسابرســی 
ــه افزایشــی  ــی  شــد ه و از هیچ گون ــرد ه و قطع ــر طــی ک را د ر مراجــع معتب
بابــت عــد م پرد اخــت برخــورد ار نشــد ه باشــند ، تــا زمــان پرد اخــت بد هــی 
توســط د ولــت از ســود ی معــاد ل نــرخ تــورم تــا حد اکثــر نــرخ ســود  ســپرد ه 
ــای  ــوند . د ر قرارد اد ه ــورد ار می ش ــزی برخ ــک مرک ــد ه توســط بان ــالم ش اع
ــت ملتــزم گــرد د   ــه شــود  کــه به موجــب آن د ول ــد  بنــد ی اضاف ــوط بای مرب
ــرخ  ــاد ل ن ــرر مع ــان مق ــود  د ر زم ــی خ ــد م پرد اخــت بد ه ــا د رصــورت ع ت

مذکــور را بــه طلبــکار بپــرد ازد .«
ــر ایــن اســاس شــرکت های تولیــد  کننــد ه بــرق از د ی مــاه ســال 98 تــا  ب
کنــون پیگیــر اجــرای ایــن بنــد  قانــون د ر قــرارد اد  فــروش بــرق هســتند ، 
ــه پرد اخــت خســارت د یرکــرد  مطابــق  امــا همچنــان وزرات نیــرو حاضــر ب
ــا بیــش از د ه هــا پی گیــری  ــه نیروگاه هــا نشــد ه اســت و ب ــورم ب ــرخ ت ــا ن ب

ــد . ــتی نمی د ه ــی، پاســخ د رس کتب
ــات  ــان مطالب ــارد  توم ــزار میلی ــش از 26 ه ــا بی ــر نیروگاه ه ــوی د یگ از س
ــت  ــرای پرد اخ ــی ب ــاد  مال ــکالت ح ــا مش ــد  و ب ــرو د ارن ــوق از وزارت نی مع
هزینه هــای تعمیــر و نگــه د اری و خریــد  تجهیــزات مواجــه هســتند . ایــن د ر 
حالــی اســت کــه تولید کننــد گان بــرق بــد ون آن کــه کوچکتریــن تاخیــری 
ــه  ــف ب ــند ، موظ ــته باش ــرد اری د اش ــه بهره ب ــای پروان ــت هزینه ه د ر پرد اخ
ــن خســارات از  ــرخ ســود  بانکــی شــد ه و ای ــا ن ــر ب پرد اخــت خســارتی براب

حســاب آنهــا نــزد  وزارت نیــرو کســر خواهــد  شــد . 
عــالوه بــر ایــن عــد م اجــرای قانــون و حتــی مصوباتــی از شــورای اقتصــاد  که 
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وزارت نیــرو خــود  بــه آن مرجــع می بــرد  نیــز بــد ل بــه رویــه ای جــاری شــد ه 
اســت. بــه عنــوان مثــال شــورای اقتصــاد  د ر تاریــخ 97/12/20 د ســتورالعمل 
اجرایــی بنــد  »ت« مــاد ه 48 قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور را بنــا بــه 
پیشــنهاد  وزارت نیــرو ابــالغ کــرد . د و بنــد  ایــن د ســتورالعمل د ر بــاره حــق 
ــرخ  ــه د ســتورالعمل ن ــد  د یگــری د ر رابطــه ب ــر و بن ــت شــرکت توانی ترانزی
آماد گــی و انــرژی بخــش خصوصــی اســت کــه وزارت نیــرو موظــف اســت 
ظــرف د و مــاه اقــد ام کنــد . آنچــه مربــوط بــه شــرکت توانیــر اســت، پــس 
ــش  ــا بخ ــود ، ام ــی می ش ــال 98 اجرای ــد ای س ــالغ و از ابت ــاه اب ــار م از چه
مربــوط بــه بخــش خصوصــی پــس از 26 مــاه هنــوز د ر ســاختمان زیبــای 

وزارت نیــرو د ر حــال بــاال و پاییــن آمــد ن اســت!
ســرمایه گذاران نیروگاه هــای جد یــد  کــه عمد تــا بــا اتــکا بــه تســهیالت ارزی 
صنــد وق توســعه ملــی احــد اث و راه انــد ازی و د ر جریــان افزایــش چند برابری 
ــال  ــد ه اند ، عم ــه ش ــی مواج ــل جبران ــر قاب ــته غی ــان انباش ــا زی ــرخ ارز، ب ن
هیــچ امــکان قانونــی بــرای جبــران ایــن خســارات د ر اختیــار ند ارنــد . البتــه 
ــد ی  ــا بد عه ــن نیروگاه ه ــات ای ــت مطالب ــرای پرد اخ ــرو ب ــر وزارت نی اگ
نمی کــرد ، قطعــا آنهــا می توانســتند  بخشــی از اقســاط تســهیالت صنــد وق 
ــان  ــاد  زی ــا و ایج ــد ن آنه ــرد ه و از معوق مان ــت ک ــی را پرد اخ ــعه مل توس

بیشــتر د ر زمــان افزایــش نــرخ ارز، جلوگیــری کننــد . 
پی گیری هــای گســترد ه ســند یکا به منظــور چاره اند یشــی بــرای ایــن 
مســاله تــا امــروز بــه نتیجــه مشــخصی نرســید ه و د ر شــرایط حاضــر افــراد  
ــکاران  ــوان بد ه ــه عن ــچ پشــتوانه ای ب ــد ون هی ــی ب و ســرمایه گذاران حقیق
کالن بانکــی شــناخته می شــوند  و وزارت نیــرو هــم تــا امــروز هیــچ اقد امــی 

بــرای تعییــن تکلیــف مطالبــات آنهــا صــورت نــد اد ه اســت. 
د ر طــول بیــش از ســه ســال گذشــته ســند یکای شــرکت های تولید کننــد ه 
بــرق بارهــا بــرای پی گیــری ایــن موضوعــات بــه د نبــال مالقــات حضــوری 

ــر  ــات امکان پذی ــن مالق ــروز ای ــا ام ــفانه ت ــا متاس ــود ه، ام ــرو ب ــر نی ــا وزی ب
نشــد ه اســت. ســوال ایــن اســت کــه د ر کجــای د نیــا ســرمایه گذاران غیــر 
د ولتــی کــه د ر حقیقــت موتورهــای محــرک توســعه یــک صنعــت را روشــن 
نگه می د ارنــد  و بیــش از 20 میلیــارد  یــورو د ر یــک صنعــت ســرمایه گذاری 
ــر مربوطــه پــس از ســه ســال متمــاد ی  ــا وزی ــرای گفت وگــو ب ــد ، ب کرد ه ان

ــند ؟  ــت می رس ــه بن بس ــار، ب انتظ
بایــد  بــه صراحــت بگویــم آنچــه د ر هفته هــای »الــف-        ب ایــران« وزیــر نیــرو 
ــارم و  ــه چه ــراث برنام ــرد ، می ــاح قیچــی می ک ــان افتت ــه واســطه آن روب ب
پنجــم بــود  کــه بــا تــالش و همد لــی بخــش غیــر د ولتــی و وزارت نیــرو بــه 
نتیجــه رســید  و وزیــر نیــرو آن هــا را افتتــاح  کــرد ، امــا عمــال بــرای آینــد ه 
عملیــات اجرایــی هیــچ پــروژه  قابــل اعتنایــی را بــرای پیشــبرد  ایــن صنعــت 
ــد ار  ــا هش ــا و باره ــل باره ــال قب ــه س ــند یکا از س ــت. س ــرد ه اس ــاز نک آغ
امــروز خاموشــی را بــه د ولــت و وزارت نیــرو د اد ، امــا گــوش شــنوایی نبــود ،  
ــواع نیروگاه  هــای بــزرگ حرارتــی،  ــا جایــی کــه د ر حــال حاضــر تمــام ان ت
ــه رو  ــران روب ــا بح ــه ب ــا هم ــک و تجد ید پذیره ــای مقیاس کوچ نیروگاه ه

هســتند .
ــروگاه  ــن نی ــاد ه بی ــای فوق الع ــه تبعیض ه ــت ک ــش اس ــای پرس ــا ج ضمن
اتمــی د ولتــی و نیروگاه هــای غیــر د ولتــی د ر چــه مرجعــی و چگونــه قابــل 
رســید گی اســت؟! ســال هایی کــه وزارت نیــرو قیمــت خریــد  بــرق را ثابــت 
نگــه د اشــت، د ولــت، وزارت نیــرو را موظــف کــرد  بــرق اتمــی را بــه قیمــت 
ــر  ــه اخی ــاس مصوب ــر اس ــد . ب ــویه کن ــه تس ــد اری و ماهیان ــد ه، خری تمام ش
ــش  ــات بخ ــت مطالب ــد ه پرد اخ ــرار ش ــم ق ــاره ه ــن ب ــت د ر ای ــات د ول هی
ــه نیــروگاه اتمــی و نیروگاه هــای وزارت نفــت  ــا اولویــت ب ــاز  هــم ب ــرق، ب ب
ــزی  ــک مرک ــود  و بان ــت ش ــا، پرد اخ ــد ی یارانه ه ــازمان هد فمن ــط س توس

هــم ارز الزم را بــرای آن هــا تامیــن کنــد . 
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گفت وگو با رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن تهران

انقالب صنعتی چهارم بدون برق 
مفهومی ندارد

      گفت وگو        

ــی  ــت باالی ــعه، از اهمی ــی توس ــاخص های اصل ــی از ش ــور و یک ــت کش ــاختی ترین صنع ــوان زیرس ــه عن ــرق ب ــت ب ــرمایه گذاری در صنع س
ــود  ــی از کمب ــه ناش ــد ک ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــکالتی دس ــا مش ــر ب ــال های اخی ــی س ــت  ط ــن صنع ــفانه ای ــا متاس ــت ام ــوردار اس برخ
ــو  ــی خــود را نشــان داد. در گفت وگ ــه خوب ــات آن در خاموشــی های زودرس بهــار 1400 ب ــه تبع ــول ســرمایه گذاری اســت ک نقدینگــی و اف
بــا رضــا پدیــدار رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی، کشــاورزی، صنایــع و معــادن تهــران بــه بررســی دالیــل افــول 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق، اقدامــات و راهکارهــای اتــاق بــرای حــل ایــن مشــکل، تاثیــر نهــاد رگوالتــوری در صنعــت 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــو ب ــن گفت وگ ــم. مت ــرق و ... پرداخته ای ب

ــی د ر  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــول س ــل اف ــن عوام مهم تری
ــج آن د ر  ــود ه و نتای ــه ب ــر چ ــال های اخی ــرق د ر س ــت ب صنع

ــود ؟  ــد  ب ــه خواه ــد ت چ ــد ت و بلند م کوتاه م
ــورها  ــرای کش ــه ب ــتند  ک ــرژی هس ــای ان ــی از فرایند ه ــرو بخش ــرق و نی ب
تحــرک، پویایــی و ارزش افــزود ه ســاختاری و اجرایــی ایجــاد  می کننــد . بــا 
توجــه بــه اهمیــت مقولــه انــرژی، امــور مربــوط بــه ایــن حــوزه معمــوال د ر 
10 اولویــت اول برنامه ریــزی  د ولت هــا د ر مســیر رشــد  و توســعه قــرار د ارد . 
ــزی  ــود  یــک سیســتم برنامه ری ــه د لیــل نب ــا ب ــرژی د ر کشــور م ــگاه ان جای
مــد ون براســاس شــاخص های جهانــی، د ر رد ه هشــتم قــرار د ارد  د ر حالــی 
ــگاه  ــن جای ــی ای ــب اقتصــاد ی و جمعیت ــاختار، ترکی ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــرای  ــتم ب ــت هش ــاص اولوی ــت. اختص ــرار می گرف ــوم ق ــد  د ر رد ه س می بای
ــرژی  ــوزه ان ــی ح ــاد ی و صنعت ــاالن اقتص ــارات فع ــور، انتظ ــرژی د ر کش ان
کشــور را بــرآورد ه نکــرد ه و آنهــا را د ر التهــاب اجرایــی و عملیاتــی قــرار د اد ه 

اســت. متاســفانه صنعــت بــرق کشــور از مشــکالت د رون و برون سیســتمی، 
ــه  ــرژی و ب ــوزه ان ــه ح ــی ب ــاد ی از بی توجه ــق زی ــورد ه و مصاد ی ــه خ لطم
خصــوص صنعــت بــرق کشــور وجــود  د ارد  کــه می تــوان بــه طــور شــاخص 

آنهــا را مطــرح کــرد . 
ــی،  ــش خصوص ــان بخ ــوان پارلم ــه عن ــران ب ــاق ته ــرژی ات ــیون ان  کمیس
همیشــه د ر تصمیم گیری هــا و ماموریت هــای خــود ، موضــوع انــرژی و بــرق 
ــای  ــته و د ر زمینه ه ــر د اش ــوم د ر نظ ــا س ــای اول ت ــوان اولویت ه ــه عن را ب
ــرمایه گذاری  ــع و س ــذب مناب ــال، ج ــع، انتق ــد ، توزی ــم از تولی ــف اع مختل

بــرای تعالــی بخــش خصوصــی تــالش کــرد ه اســت. 
البتـه بنـد ه معتقـد م کـه مشـکل اصلـی بخـش خصوصـی مربـوط بـه نحـوه 
اجـرای اصـل 44 قانـون اساسـی اسـت. طبـق ایـن قانـون قـرار بـود  د ولـت 
بخشـی از سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه د ر تمـام حوزه ها از جملـه انرژی را 
بـه بخـش خصوصی واگـذار کند . د ر مسـیر خصوصی سـازی اتفاقـی ناموزون 
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رخ د اد  و د ولـت خـود  را د ر ایـن جریـان بـه عنـوان شـریک قـرار د اد ه و بـا 
واگـذاری 51 د رصـد  سـهام شـرکت ها، د ر مد یریـت شـرکت ها اعمـال نفـوذ 
کـرد . د ر خصوصی سـازی صنعـت بـرق هم نهاد هـای د یگر د خالت د اشـتند  و 
امـروز صنعـت برق بـه جای خصوصـی بود ن، خصولتی اسـت. د ر کشـورهای 
اروپایـی، چیـن و بیشـتر کشـورهای د یگر بـرای تولیـد ، توزیـع و بهره برد اری 
از بـرق از بخـش خصوصـی کمـک گرفتـه شـد ه، امـا اگـر واقـع بینانه نـگاه 
کنیـم د ر کشـور مـا نیروگاه هـا و  تولید کننـد گان تجهیـزات صنعـت بـرق 
مـورد  حمایـت قـرار نگرفتنـد  و به حـال خود  رها شـد ند . د ولـت د ر قبال این 
صنعـت مسـئولیت پذیری نـد ارد  و آنهـا د ر محد ود یت هـای مالـی و تجهیزات 

د چـار بحران هسـتند . 
اولیــن برنامــه توســعه کــه بــرای ســال های 1368 تــا 1372 تد ویــن شــد ه 
بــود  و صنایــع زیربنایــی و بــرق هــم بخشــی از ایــن برنامــه بــود ، بــا شکســت 
ــه و  ــازمان برنام ــتیم و س ــه ای ند اش ــال 1373 برنام ــرای س ــد . ب ــه ش مواج
ــل  ــه قب ــل شکســت برنام بود جــه کشــور د ر حــال بررســی کارشناســی عل
ــا 1378  ــال 1374 ت ــود . از س ــد ی ب ــای بع ــرای برنامه ه ــزی ب و برنامه ری
ــرکت های  ــکل گیری ش ــه ش ــای اولی ــعه، گام ه ــه د وم توس ــب برنام د ر قال
ــرار  ــرق مــورد  بررســی ق ــرژی و صنعــت ب ــی د ر حــوزه ان تولید کننــد ه ایران
گرفــت و قد م هــای موثــری هــم برد اشــته شــد . شــرکت های ایرانــی 
توانســتند  بــا مشــارکت کمپانی هــای خارجــی د ر ســاخت تجهیــزات، 
ــتفاد ه از  ــن د وره اس ــد . بهتری ــکاری کنن ــا هم ــت نیروگا ه ه ــل و تقوی تکمی
تــوان بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری زیربنایــی صنعــت بــرق د ر پایــان 
ــازی و  ــع بومی س ــت. د ر واق ــود ه اس ــارم ب ــه چه ــوم و کل برنام ــه س برنام
اســتفاد ه از ظرفیت هــای د رونــی کــه محــور برنامــه ســوم توســعه بــود ، د ر 
ــم  ــن د وره کــه مشــکلی از جنــس تحری ــی شــد . د ر ای برنامــه چهــارم عمل
ــل و انتقــال نبــود ، شــرکت ها رشــد  کرد نــد  و نقصــان د ر  ــائل نق و مس
ــا بازســازی نیروگاه هــا و  تولیــد  و توزیــع انــرژی د ر اولویــت قــرار گرفــت. ب
احــد اث نیروگاه هــای جد یــد  تولیــد  بــرق بــه 55 هــزار مــگاوات رســید  کــه 
می توانســت صنعــت بــرق را پشــتیبانی کنــد . امــا تامیــن نیازهــای صنعــت 
ــه  ــار ب ــرق د ر طــول د ولت هــای نهــم، د هــم و د وازد هــم کــه کشــور د و ب ب
ــکالتی  ــت و مش ــرار گرف ــعاع ق ــد ، تحت الش ــم ش ــی تحری ــورت تهاجم ص
ــرق  ــت ب ــا صنع ــا تحریم ه ــه ب ــود  آورد . البت ــه وج ــت ب ــن صنع ــرای ای ب
توانســت ظرفیــت ســاخت د اخــل را از کمتــر از 50 د رصــد  د ر برنامــه د وم، 
بــه بیشــتر از 80 د رصــد  د ر برنامــه پنجــم برســاند . پتانســیل های الزم شــکل 

ــید ند .   ــرد اری نرس ــه بهره ب ــت ب ــا د رس ــد  ام گرفتن
منابــع  حــوزه  د ر  کشــور  شناخته شــد ه ترین  و  بزرگتریــن  ایــران 
هید روکربنیــک اســت و بایــد  بتوانــد  بــا هد ایــت انــرژی د ر مســیر د رســت، 
ــد رت  ــرای کشــور توســعه و ق ــه ســمتی ســوق د هــد  کــه ب ســرمایه ها را ب
ــه  ــد  ک ــث ش ــت باع ــط د ر صنع ــراط و تفری ــد . اف ــته باش ــراه د اش ــه هم ب
ــرف  ــن مص ــاال رفت ــرد . ب ــد ت بگی ــور ش ــرق د ر کش ــتفاد ه از ب ــه اس ــاز ب نی
ــا  ــود،  ام ــه پتروشــیمی ها ب ــد  پشــتیبانی و رســاند ن خــوراک ب ــرق نیازمن ب

چــون برنامه هــای انــرژی د ر کشــور د چــار نوســان و نابســامانی بــود ، مــوج 
ــای  ــاد  محد ود یت ه ــا ایج ــت و ب ــرق را گرف ــت ب ــن صنع ــد ه د ام ایجادش
ــران  ــار بح ــت را د چ ــن صنع ــد گان، ای ــرای تولید کنن ــه ب ــواد  اولی ــن م تامی
ــل  ــن عام ــد ه، بزرگتری ــل آم ــه عم ــی ب ــی های کارشناس ــی بررس ــرد . ط ک
ــت. د ر  ــت اس ــن صنع ــالم ای ــاد  ناس ــرق اقتص ــت ب ــی د ر صنع ــران زد گ بح
ــی  ــراز، الگــوی مصــرف ناد رســت و مصــرف ب ــع ســاختار اقتصــاد ی نات واق
رویــه و کاهــش ســرمایه گذاری د ر کنــار هــم منجــر بــه بحــران د ر صنعــت 
بــرق شــد ند . امــروز شــرایط اقتصــاد  صنعــت بــرق بــه نظــر مــن شکســت 
ــا کســری بود جــه  ــر ب ــت اگ ــه ســامان برســد . د ول ــد  ب خــورد ه اســت و بای
مواجــه اســت چــرا طرحــی تحــت عنــوان »بــرق امیــد « ارائــه د اد ه اســت؟! 
بــرق امیــد  بــرق سیاســی اســت نــه اجتماعــی و اقتصــاد ی. برایــن اســاس 
ــاختار  ــالح س ــکان اص ــد ر ام ــود ، چق ــیل های موج ــه پتانس ــه ب ــا توج و ب

ــرق وجــود  د ارد ؟ اقتصــاد  ب

بــه اعتقــاد  بنــد ه بــرای اصــالح ســاختار انــرژی و بــه خصــوص صنعــت بــرق 
ــه  ــرژی حرکــت کنیــم. مصوب ــه ســمت تشــکیل وزارت ان د ر کشــور بایــد  ب
ــرژی  ــع ان ــرح جام ــرژی د ر خصــوص ط ــی ان ــورای عال ــه ش ــورای مصوب ش
کشــور کــه ســال 1396 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید ه بود ، 29 اســفند  
1399 )مصــاد ف بــا روز ملــی شــد ن صنعــت نفــت ایــران و تعطیــل رســمی( 
توســط معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بود جــه کشــور 
ابــالغ شــد . ابــالغ ایــن مصوبــه و اجرایــی شــد ن آن تاثیــر بســزایی د ر حــوزه 
ــالغ آن،  ــر ســه ســاله د ر اب ــد  تاخی ــرژی کشــور خواهــد  د اشــت هــر چن ان
نشــان از شــرایط نامــوزون د ر برنامه ریــزی کشــور د ارد . تمرکــز و اقد امــات 
مــا د ر حــوزه انــرژی بایــد  مبتنــی بــر شــاخص کمــی انــرژی قیــد  شــد ه د ر 
ــت  ــرای صیان ــد  ب ــع بای برنامــه ششــم توســعه و بهینه ســازی باشــد . د ر واق
ــد گان هســتند  و  ــم تولید کنن ــه ه ــرق ک ــت ب ــان د ر صنع ــوق ذی نفع از حق
ــوق  ــر از حق ــود . اگ ــف ش ــری تعری ــای موث ــد گان، راهکاره ــم مصرف کنن ه
ــت.  ــد ور نیس ــان مق ــات برایش ــه حی ــود ، اد ام ــت نش ــان حمای ــن ذی نفع ای

ــت د ر  ــز مد یری ــرژی و تمرک ــکیل وزارت ان ــما تش ــر ش ــه نظ ب
حــوزه انــرژی کشــور، چــه تاثیــری بــر ســرمایه گذاری د ر صنعــت 
ــرمایه گذاری د ر  ــوان س ــازوکارهایی می ت ــه س ــا چ ــرق د ارد ؟ ب ب

ــش د اد ؟  ــت را افزای ــن صنع ای
د ر اوایــل د هــه 80 بــرای تشــکیل بــورس انــرژی ســازوکاری تعریــف شــد ، 

امروز شرایط اقتصاد  صنعت برق به نظر من شکست خورد ه 
است و باید  به سامان برسد . د ولت اگر با کسری بود جه مواجه 
است چرا طرحی تحت عنوان »برق امید « ارائه د اد ه است؟! 

برق امید  برق سیاسی است نه اجتماعی و اقتصاد ی
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ــا نفــت خــام شــروع شــود   ــرژی ب ــورس ان ــود  ب طبــق ایــن ســازوکار بنــا ب
ــرد ،  ــم د ر برگی ــرو را ه ــرق و نی ــه ب ــرژی از جمل ــایر مشــتقات ان ــد  س و بع
ــا  وجــود تعییــن ســاختمان و تشــکیالت، اجرایــی نشــد  و بالتکلیــف  امــا ب
ــرای  ــه ای ب ــرژی، فاجع ــورس ان ــران د ر تشــکیل ب ــق مد ی ــد م تواف ــد . ع مان
ــکل  ــال 90 ش ــرژی د ر س ــورس ان ــا ب ــود . نهایت ــور ب ــرژی کش ــت ان مد یری
ــه عنــوان یکــی از مشــتقات  گرفــت و ســال 91 اجرایــی شــد . بــرق هــم ب
انــرژی د ر بــورس انــرژی وارد  شــد ، امــا ســهم کمی از مبــاد الت بــورس را د ر 
اختیــار د اشــت، البتــه بــه علــت مشــکالتی کــه د ر زمینــه خصوصی ســازی 
ــه صــورت ناموفــق  ــات ب نیروگاه هــا وجــود  د اشــت، تمامــی بند هــای مصوب
اجــرا شــد . علــت ایــن عــد م موفقیــت ســنگینی وزن د ولــت اســت. د ولــت 
ایــران د ر بیــن 15 کشــور خاورمیانــه، 14 کشــور آســیای میانــه و اوراســیا 
و 12 کشــور شــمال آفریقــا، یعنــی مجموعــا د ر بیــن 41 کشــور، از لحــاظ 
ــرق هــم د ر  ســاختاری و هزینــه ســنگین وزن ترین د ولــت اســت. صنعــت ب
ــد  خــود   ــرای موفقیــت بای ــرار د اد  و مــا ب ایــن مکانیــزم پیچیــد ه د ولتــی ق
ــرای  ــرق ب ــگاه ب ــای جای ــن و ارتق ــم. تبیی ــات د هی ــت نج ــن وضعی را از ای
ــازار  ــالمت ب ــظ س ــرای حف ــر ب ــای موث ــری راهکاره ــه کارگی ــان، ب ذی نفع
ــرق(،  ــد ه ب ــرف کنن ــد ه و مص ــان )تولید کنن ــوق ذی نفع ــت از حق و صیان
طراحــی ابزارهــا و محصــوالت نویــن بــا د ر نظــر گرفتــن نیازهــای ذی نفعــان 
ــه  ــتند  ک ــی هس ــکار مهم ــه راه ــه ای، س ــی و منطق ــای محیط و موقعیت ه
بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت بایــد  آنهــا را بــه کار گرفــت. بــر پایــه ایــن 
مــوارد  می تــوان تجهیــز بهینــه منابــع فیزیــک بــه همــراه توســعه مســتمر 

ــه وجــود  آورد .  ســرمایه فیزیکــی و انســانی را ب
متاســفانه د ر حــوزه انــرژی ســاختار مــورد  قبــول و منســجمی  وجــود  نــد ارد  
ــجم و  ــاختار منس ــک س ــد  ی ــذا بای ــد،  ل ــود  را می زن ــاز خ ــی س ــر کس و ه
مشــخص تعییــن و تعریــف شــود . بایــد  نقشــه راهــی طراحــی کرد  تــا تکلیف 
تمامــی ذی نفعــان روشــن باشــد  و د چــار ســرد رگمی نشــوند . د ر ایــن میــان 
تعریــف د امنــه ســود  بــرای طرفیــن یکــی از ضروریــات اســت. مــورد  د یگــر 
همــکاری و تعامــل بــا نهاد هــای تاثیرگــذار د ر بازارهــای تخصصــی و مالــی 
اســت. اگــر ایــن مــوارد  محقــق شــود ، هــر کــد ام از پارامترهــای مد یریتــی 
ــورت  ــه ص ــود  را ب ــد  خ ــرق، می توان ــت ب ــرای صنع ــت ب ــب موفقی د ر کس
ــی  ــلف و آت ــای س ــورت قرارد اد ه ــه ص ــد  ب ــرق بای ــد . ب ــان د ه ــفاف نش ش
وارد  بــازار شــود  تــا هــم نظــر مــرد م را جلــب کنیــم و هــم از صنعــت بــرق 

حمایــت بــه عمــل آوریــم. 
ورود  تولید کننــد گان بــرق بــه بــازار مشــتقه و مشــترک د ر بازارهــای 
ــد  و  ــرق باش ــت ب ــرمایه گذاری د ر صنع ــرای س ــی ب ــد  رونق ــورس می توان ب
ــن  ــر آرزوی م ــن ام ــق ای ــود ، تحق ــل ش ــی وص ــاهراه صاد رات ــک ش ــه ی ب
ــرژی و د ر راس آن  ــم، ان ــاز د اری ــی نی ــاهراه صاد رات ــن ش ــه ای ــا ب ــت. م اس
ــرای  ــی ب ــد  معامالت ــف ک ــا تعری ــتند . ب ــاد ی هس ــاهراه های اقتص ــرق ش ب
ــه طــور مســتقیم  ــا ب ــرژی، آنه ــورس ان ــد گان د ر ب ســازند گان و مصرف کنن
ــرای حضــور آنهــا د ر  ــد  و همیــن عامــل ب ــع خــود  را د ریافــت می کنن مناف

ــان د ر  ــت ذی نفع ــا فعالی ــد . ب ــاد  می کن ــتیاق ایج ــزه و اش ــن بســتر، انگی ای
بــورس انــرژی، صنعــت بــرق توســعه خواهــد  یافــت و توســعه صنعــت بــرق 
زمینه ســاز توســعه ســایر صنایــع و انقــالب چهــارم صنعتــی خواهــد  شــد . 
صنعــت بــرق صنعتــی اســت کــه هوشــمند ی را از د رون خــود  بــه انقــالب 
صنعتــی منتقــل می کنــد . بــرق از پایه هــای اصلــی انقــالب صنعتــی 
ــاق  ــم اتف ــی ه ــالب صنعت ــد  انق ــرق نباش ــت ب ــر صنع ــت. اگ ــارم اس چه
نخواهــد  افتــاد،  لــذا مد یریــت بــر رفــع مشــکالت صنعــت بــرق از اهمیــت 
ــت  ــتوری د ر صنع ــذاری د س ــتم قیمت گ ــت. سیس ــورد ار اس ــی برخ باالی
ــود   ــل ش ــا تبد ی ــه و تقاض ــای عرض ــر مبن ــذاری ب ــه قیمت گ ــد  ب ــرق بای ب
ــد . د ر  ــاق بیفت ــی اتف ــای واقع ــه معن ــرق ب ــوزه ب ــازی د ر ح و خصوصــی س
صــورت محقــق شــد ن ایــن د و مــورد ، وزارت نیــرو هــم از مشــکالت تامیــن 
ــات  ــازند گان نج ــکاران و س ــا پیمان ــف ب ــای بالتکلی ــی قرارد اد ه ــع مال مناب
پیــد ا می کنــد . از طــرف د یگــر بایــد  بد انیــم کــه حــل هــر معضلــی نیازمنــد  
ارزیابــی وضعیــت آن اســت و ارزیابــی هــر وضعیــت نیــز بــه شــناخت نیــاز 
ــه نقــاط قــوت و ضعــف عملکــرد  خــود  بایــد   ــرای ارائ ــرق ب د ارد . صنعــت ب
شــناخت خــود  را از ایــن صنعــت و ابعــاد  آن تکمیــل و بــه روز کنــد  تــا بتواند  
ــرق بایــد  بایــد  د الیــل  ــه د هــد . د ر ارزیابــی صنعــت ب ارزیابــی د رســتی ارائ
ــا د ر  ــان نیروگاه هــای م ــن صنعــت را بررســی کــرد . راند م عــد م توســعه ای
ــای کشــورهای  ــه نیروگاه ه ــی ک ــت 37 د رصــد  اســت د ر حال ــن حال بهتری
ــه ایــن ســوال پاســخ د اد  کــه  ــد . بایــد  ب همســایه 56 د رصــد  راند مــان د ارن
آیــا نیروگاه هــای مــا بایــد  توســط د ولــت اد اره شــود ؟ چــرا بخشــی از اد اره 

ــت اســت؟  ــد ه د ول ــر عه ــا ب نیروگاه ه

بــه نظــر شــما ایجــاد  نهــاد  تنظیم گــر بــرق کــه بخــش خصوصــی 
مد ت هاســت پیگیــر ایجــاد  چنیــن نهــاد ی اســت، چــه تاثیراتــی 
ــرژی،  ــکیل وزارت ان ــا تش ــت؟ آی ــد  د اش ــرق خواه ــت ب ــر صنع ب
ــه  ــد ارد  و ب ــوری ن ــر و رگوالت ــاد  تنظیم گ ــاد  نه ــا ایج ــی ب منافات

نوعــی مــوازی کاری د ر حــوزه انــرژی ایجــاد  نخواهــد  شــد ؟
ــا ایجــاد  نهــاد  رگوالتــوری بخــش  تشــکیل وزارت انــرژی بــه هیــچ وجــه ب
ــا تشــکیل ایــن نهــاد  د ر حــوزه بــرق  ــد ارد . بنــد ه کامــال ب بــرق مغایرتــی ن
ــرای  ــرق ب ــت ب ــزود ه صنع ــد  ارزش اف ــاد  رون ــن نه ــا تشــکیل ای ــم. ب موافق
ایــن  واقــع  تولید کننــد ه و مصرف کننــد ه محاســبه خواهــد  شــد ، د ر 
ــه  ــن تجرب ــد . اولی ــخص می کن ــرق را مش ــاد ی ب ــی اقتص ــاد  ارزش واقع نه
رگوالتــوری د ر کشــور مربــوط بــه حــوزه ارتباطــات بــود ه کــه 11 ســال از 
تشــکیل آن می گــذرد  و موفــق عمــل کــرد ه اســت. مــا د ر حــوزه بــرق هــم 
ــی  ــه چنیــن نهــاد ی نیــاز د اریــم کــه البتــه تشــکیل آن د ر مراحــل پایان ب
قــرار د ارد . کشــورهای توســعه یافته و اروپایی هــا توانســتند  ارزش اقتصــاد ی 
ــرف  ــرق، مص ــی ب ــد ن ارزش واقع ــخص ش ــا مش ــد  و ب ــد ا کرد ن ــرق را پی ب
ــه ســمت بهینــه شــد ن حرکــت کــرد . متاســفانه میــزان شــد ت مصــرف  ب
انــرژی د ر ایــران 5 و 7 د هــم برابــر و بــه تعبیــری نزد یــک 6 برابــر میانگیــن 

      گفت وگو        
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مصــرف جهانــی اســت و ایــن اختــالف یعنــی فاجعــه. امید واریــم بــا ایجــاد  
ــه میانگیــن  ــد ا کــرد ه و ب ــن شــد ت مصــرف کاهــش پی نهــاد  تنظیم گــر ای

ــود .  ــک ش ــی نزد ی جهان

ــی  ــی د ر تمام ــش خصوص ــان بخ ــوان پارلم ــه عن ــران و ب ــاق ته ــا د ر ات م
ــاد   ــرق و ایجــاد  نه ــه صنعــت ب ــوط ب ــف مرب جلســات و نشســت های مختل
تنظیم گــر، آماد گــی خــود  را بــا تشــکیل ایــن نهــاد  اعــالم کرد یــم. 
نظــرات فنــی و کارشناســی اخــذ شــد ه از تمامــی انجمن هــا و ســند یکاهای 
تخصصــی نیــز د ر اختیــار د ولــت قــرار گرفتــه اســت. ایجــاد  نهــاد  
ــه  ــن نهــاد  ب ــی اســت،  تشــکیل ای ــوری د ر حــال طــی مســیر قانون رگوالت
ــل  ــار بخشــید ه و شــناخت متقاب ــوت و اعتب ــد ه ق ــد ه و مصرف کنن تولید کنن
ــرای  ــوان ب ــاد  می ت ــن نه ــا ای ــرد . ب ــد  ک ــاد  خواه ــر ایج ــه یکد یگ ــبت ب نس
ــرمایه گذاری  ــد  س ــرد  و رون ــل ک ــان حاص ــب اطمین ــرمایه گذاران ضری س

پیش بینی پذیــر خواهــد  بــود . 

و  تهــران  کشــاورزی  و  معــاد ن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق 
ــاق بــرای جــذب  بــه خصــوص کمیســیون انــرژی ایــن ات
ــام  ــی انج ــه اقد امات ــرق چ ــد  ب ــوزه تولی ــرمایه گذاری د ر ح س

د اد ه انــد  و چــه ســازوکارهایی د ر د ســتور کار د ارنــد ؟ 
ــه  ــد  ب ــی جد ی ــای مال ــا و نهاد ه ــعه ابزاره ــون توس ــاد ه 18 قان ــق م طب
ــون  ــارم قان ــل چهل و چه ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــهیل اج ــور تس منظ
ــورس را از نظــام  اساســی، د ولــت مکلــف اســت کاالی پذیرفتــه شــد ه د ر ب
قیمت گــذاری خــارج کنــد . مــا طبــق ایــن مــاد ه پیشــنهاد  د اد یــم کــه نظــام 
قیمت گــذاری د ســتوری صنعــت بــرق حــذف شــود  چــرا کــه اد امــه رونــد  
ــت  ــرای صنع ــزرگ ب ــرات ب ــروز خط ــز ب ــزی ج ــذاری چی ــی قیمت گ کنون
ــا  ــن صنعــت نیســت. د ر حــوزه خصوصی ســازی نیروگاه ه ــف ای ــرق و توق ب
هــم پیشــنهاد  شــد  کــه ایــن نیروگاه هــا بــه طــور واقعــی خصوصــی شــوند  
ــرق تولیــد  شــد ه  ــت حمایــت و نظــارت خــود  را د اشــته باشــد  و ب ــا د ول ام
آنهــا را بــا ضمانــت خریــد اری کــرد ه و د ر حــوزه صــاد رات نیــز ارزش افــزود ه 
ــد ا  ــوام پی ــزود ه د وام و ق ــن ارزش اف ــا ای ــرق ب ــت ب ــا صنع ــد  ت ــاد  کن ایج
ــفانه  ــا متاس ــد،  ام ــرح ش ــاق مط ــط ات ــنهادها توس ــن پیش ــه ای ــد . هم کن
ــا تغییــر شــرایط د ر  پاســخی د ریافــت نکرد یــم. ضــرورت د ارد  کــه امــروز ب

ــه معامــالت واقعــی د ر بــورس د ســت پیــد ا  وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو، ب
ــه  ــن کار هــم مســتلزم شناســایی مصــرف واقعــی د ر کشــور و ب ــم، ای کنی
تــراز رســاند ن رونــد  افزایــش مصــرف بــا کمک گرفتــن از بخــش خصوصــی 
ــا  ــود . م ــرار ش ــد  و مصــرف  تناســبی برق ــن تولی ــد  بی ــه بای ــرا ک اســت چ
ــد گان  ــیل های تولید کنن ــایی پتانس ــال شناس ــه د نب ــی ب ــش خصوص د ر بخ
بــرق و معرفــی آن بــه ســرمایه گذاران خارجــی هســتیم. بــا شناســایی های 
ــران  ــرمایه گذاری د ر ای ــاد ه س ــه آم ــرکت ها ک ــتی از ش ــد ه لیس ــام ش انج
ــرات  ــه نتیجــه رســید ن مذاک ــه محــض ب ــه شــد ه اســت و ب هســتند ، تهی
ــازی د ر  ــرای ظرفیت س ــود  را ب ــرمایه گذاری خ ــرکت ها س ــن ش ــام ای برج

ــرق آغــاز خواهنــد  کــرد .  زمینــه تولیــد ، انتقــال و توزیــع ب

ــم  ــترهایی فراه ــم بس ــی ه ــرمایه گذاران د اخل ــرای س ــا ب آی
شــد ه؟ چــه تضامیــن و امتیازهایــی بــرای ســرمایه گذاران 

ــت؟  ــد ه اس ــید ه ش ــرق اند یش ــد  ب ــی د ر تولی د اخل
ایــن موضــوع بارهــا د ر کمیســیون انــرژی اتــاق بررســی شــد ه اســت، وقتــی 
یــک شــرکت د اخلــی بــا د ولــت قــرارد اد  امضــا می کنــد  د ر واقــع هویــت آن 
ــد  از نظــام بانکــی  ــرارد اد  می توان شــناخته شــد ه اســت و بعــد  از امضــای ق
ــی د ر  ــی و عملیات ــط اجرای ــفانه ضواب ــا متاس ــد  ام ــت کن ــهیالت د ریاف تس
ــا  ــاختار وزارت خانه ه ــذا س ــاد ه اســت، ل ــب افت ــید ه و عق ــران پوس ــام ای نظ
بایــد  تغییــر کنــد  و تــا ایــن ســاختار تغییــر نکنــد  و بازنگــری نشــود ، بخــش 
خصوصــی د ر رونــد  ســرمایه گذاری بــه نتیجــه نخواهــد  رســید . د ولــت بایــد  
ــار ملــی  ــه آن اعتب ــاور و اعتمــاد  د اشــته باشــد  و ب ــه بخــش خصوصــی ب ب
بد هــد  تــا بتوانــد  از ناهمواری هــا عبــور کنــد . اگــر د ولــت بخــش خصوصــی 
ــا  ــای م ــه نیروگاه ه ــم ک ــول می د ه ــرد  ق ــاد  ک ــه او اعتم ــرد ه و ب ــاور ک را ب
ــا قیمــت مناســب و پایــد اری الزم، تامیــن خواهنــد  کــرد .  نیــاز د اخــل را ب
ــا آن مواجــه اســت،  د رهــم ریختگــی اقتصــاد ی کــه امــروز صنعــت بــرق ب
خســاراتی را د ر جامعــه بــه بــار آورد ه کــه هزینــه آن را هــم د ولــت و هــم 
ــد  شــد .  ــد ه مشــخص خواه ــات آن د ر آین ــد  و تبع ــرد م پرد اخــت می کنن م

ــه  ــی ب ــوزه نیروگاه ــازی د ر ح ــه خصوصی س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
طــور کامــل و مناســب انجــام نشــد ه اســت، راهــکار پیشــنهاد ی 

شــما بــرای اصــالح ایــن  رویــه چیســت؟ 
مــا بایــد  صنایــع کوچــک و متوســط را شناســایی، حفــظ و از آنهــا حمایــت 
کنیــم و بــه نوعــی بــه ایــن صنایــع اعتبــار ببخشــیم. اســتفاد ه از ظرفیــت 
بالقــوه شــرکت های کوچــک و متوســط راز موفقیــت صنعــت بــرق د ر حفــظ، 
ــه ایــن  ــوط ب ــد اری آن اســت. تمامــی بنیاد هــای مرب توســعه صنعــت و پای
صنعــت بایــد  بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــوند . تمــام تــالش ما این اســت 
کــه د ولــت ایــن بخــش را رهــا کــرد ه و بــه بخــش خصوصــی بســپارد  بــا این 
قیــد  کــه د ســت از حمایــت ایــن بخــش برنــد ارد ، وقتــی نهــاد  رگوالتــوری 

ــد . ــم می کن ــرق را تنظی ــه صنعــت ب ــوط ب ــور مرب تشــکیل شــد  تمــام ام

سیستم قیمت گذاری د ستوری د ر صنعت برق باید  به 
قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا تبد یل شود  و خصوصی 
سازی د ر حوزه برق به معنای واقعی اتفاق بیفتد . د ر صورت 
محقق شد ن این د و مورد ، وزارت نیرو هم از مشکالت تامین 
منابع مالی قرارد اد های بالتکلیف با پیمانکاران و سازند گان 

نجات پید ا می کند
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گفت وگو با مرتضی عمادزاده، اقتصاددان عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

تاکید بر نقش
 نظارتی و هدایت گری دولت

در صنعت برق

ــرمایه  ــذب س ــران در ج ــت ای ــدم موفقی ــل ع ــما دالی ــر ش از نظ
ــه  ــادی از جمل ــد اقتص ــای مول ــی در بخش ه ــی و خارج داخل

ــت؟ ــرق چیس ــت ب صنع
ــا مشــکالت  ــادی ب ــرق در کشــور تشــابه زی مســائل و مشــکالت صنعــت ب
اســت،  دولتــی  آن  مالکیــت  کــه  دارد  صنایعــی  تمــام  ســاختارِی 
ــک،  ــت مال ــع دول ــت، در واق ــت اس ــا دول ــع ب ــری صنای ــی تصدی گ وقت
و...  فروشــنده  توزیع کننــده،  تولیدکننــده،  قیمت گــذار،  سیاســت گذار، 
ــف شــده کــه  ــن دســتگاه تعری ــف در ای اســت، در نتیجــه انبوهــی از وظای
ــرای  ــت ب ــا دول ــراه دارد. طبیعت ــه هم ــی ب ــای فراوان انجــام آن پیچیدگی ه

ــم  ــه مه ــک مقول ــه ی ــال به مثاب ــر ح ــه ه ــاص آن  ب ــرایط خ ــا و ش ــام ویژگی ه ــا تم ــع  ب ــد و توزی ــش تولی ــرق در بخ ــت ب ــاد صنع اقتص
ــی محقــق  ــر تنهــا زمان ــن ام ــا و توســعه اقتصــادی کشــور نیازمنــد ســرمایه گذاری های حجیــم و فزاینــده اســت و ای ــرای بق اقتصــادی ب
ــا  ــن اســاس در گفت وگــوی پیــش رو تــالش شــده ت ــرای ترغیــب ســرمایه گــذاران فراهــم شــود. برای می شــود کــه ســازوکارهای الزم ب
ــرق بررســی  ــا حــوزه صنعــت ب ــان مرتضــی عمــادزاده به عنــوان یــک اقتصــاد دان آشــنا ب ــات آن از زب چگونگــی ایــن ســازوکار و ضروری

شــود.

تمــام ایــن فرایندهــا آیین نامــه، مقــررات، دســتورالعمل و رویه هایــی 
ــد. ــی کار می افزای ــه پیچیدگ ــدام ب ــر ک ــه ه ــد ک ــه می کن ــی تهی اجرای
دیگــران  و  می شــود  مشــکالتی  به وجود آمــدن  موجــب  فراینــد  ایــن 
ــه موضــوع ورود کننــد،  ــا ادعــای حــل مشــکل، ب ترغیــب می شــوند کــه ب
مثــال مجلــس بــا سیاســت ممانعــت از اصــالح و تغییــر قیمــت، بــه صنعــت 

ــود.  ــی می ش ــای اجرای ــد و وارد فازه ــرق ورود می کن ب
ــه  ــن کالف ب ــود، ای ــاله نش ــه صورت مس ــددی ب ــی مج ــگاه اصالح ــی ن وقت
دلیــل دخالــت، بازدارندگــی و وجــود دســتورالعمل های فــراوان، پیچیده تــر 
ــا  ــد و ی ــدا نمی کن ــرمایه گذاری پی ــه س ــه ای ب ــرمایه گذار عالق ــده و س ش
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ــت،  ــی اس ــع مال ــزء مناب ــه ج ــزء ب ــت ج ــت و انباش ــال ها زحم ــل س حاص
در حــوزه ای وارد کنــد، بــه درجــه ای از اعتمــاد و اطمینــان نیــاز دارد 
ــرای  ــت. او ب ــروری اس ــفافیت در کار الزم و ض ــه ش ــت ک ــا اس و در اینج
ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق بایــد مطمئــن باشــد کــه مســائلی همچــون 
ــن و  ــی قوانی ــی پیچیدگ ــن نیســت و از طرف ــض، فســاد در بی ــت، تبعی ران
ــود.  ــرفتش نمی ش ــیر پیش ــکل در مس ــاد مش ــرای ایج ــزاری ب ــررات اب مق
ــرمایه گذاران  ــرای س ــور ب ــات مذک ــه ضروری ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــدار  ــزه ســرمایه گذاری مق ــی فراهــم نمی شــود، انگی ــه خوب ــرق ب صنعــت ب
ــکات  ــن ن ــار ای ــه در کن ــت. البت ــرده اس ــدا ک ــش پی ــادی کاه ــیار زی بس
می توانیــم بــه موضوعــات دیگــر از جملــه ســقوط میــزان ســرمایه اعتمــاد 

ــم. ــاره کنی ــی اش اجتماع

 در اینجــا اگــر بخواهیــم بــا همیــن الگــو و رویــه، کار را دنبــال کنیــم امــکان 
ایــن وجــود دارد کــه هــر ســال نســبت بــه گذشــته کار قــدری بهتــر پیــش 
بــرود، امــا اگــر بــا نــگاه حــل مســاله آمد ایــم، مســیر آن از طریــق اصطالحــا 
»پارادایم شــیفت« و تحــوِل نــگاه اســت؛ بــه قســمی کــه بــاور کنیــم کاری 
ــی بســیار  ــن تحول ــد، ای ــران برنیای ــد و از دیگ ــت بربیای ــه از دول نیســت ک
ــق  ــرای تحق ــت ســخت اســت. ب ــرای دول ــرش آن ب ــه پذی جــدی اســت ک
ایــن امــر بــه عنــوان مثــال می تــوان مدلــی ارائــه کــرد کــه بــه ســندیکای 
ــت و  ــد، مالکی ــه تولی ــود ک ــازه داده ش ــرق اج ــده ب ــرکت های تولیدکنن ش
ــن مــدل  ــا چنی ــرد. ب ــرق کشــور را برعهــده بگی ــد ب اداره کل صنعــت تولی
ــت  ــرد و صنع ــورت می پذی ــی ص ــی واقع ــه معن ــازی ب ــی، خصوصی س فرض
تولیــد بــرق کشــور در دســت ســرمایه گذارهای متخصــص و صاحــب تجربــه 

ــرای  ــی ب ــت جای ــاختار قیم ــد، در س ــذاری می کن ــت قیمت گ ــی دول وقت
ــه موجــب فرســودگی  ــن روی ــد، در نتیجــه ای ــی نمی مان ســرمایه گذاری باق
دســتگاه ها، تجهیــزات، گرانترشــدن تعمیــرات و نگهــداری دســتگاه ها، 
ــت و  ــش قیم ــکان افزای ــدم ام ــول، ع ــده محص ــت تمام ش ــن قیم باالرفت
ــد  ــن فراین ــرور ای ــا م ــود، ب ــرمایه گذار می ش ــته  های س ــدن خواس تامین نش
می تــوان فهمیــد منشــأ مشــکل کجاســت. ایــن در حالــی اســت کــه الزمــه 
ــگاه اســت. ــم و ن ــر پارادای ــردن آن، تغیی اصــالح و حــل مشــکل و مرتفع ک

ــه ایــن  علــت اینکــه ســرمایه گذار داخلــی و یــا خارجــی حاضــر بــه ورود ب
مقولــه نیســت قابــل کشــف اســت، رویکــرد ســرمایه گذار آن اســت کــه در 
بلندمــدت، بهــره وری، بــازده ســرمایه و کارایــی ســرمایه  اش افزایــش یابــد، 
یعنــی نیازمنــد ایــن اســت کــه در بلندمــدت از آورده هــای خــود دریافتــی 
بیشــتری پیــدا کنــد. در اینجــا قوانیــن و مقرراتــی کــه بازدارنــده بــوده و یــا 
مرتبــا تغییــر کننــد اجــازه ایــن اتفــاق را نمی دهنــد. از ســوی دیگــر نیــز 
توجــه دولــت بــر تــوان مالــی مصرف کننــدگان بــر پرداخــت هزینــه واقعــی 
ــار  ــور اســت تمــام ب ــت مجب ــن در اینجــا دول ــرق معطــوف اســت، بنابرای ب
را بــر دوش بگیــرد در حالــی کــه تــوان و قــدرت حمــل ایــن بــار ســنگین 
ــه  ــم اینک ــذا فه ــورد. ل ــه مشــکل برمی خ ــه ب ــی اســت ک ــدارد و طبیع را ن

ــرد، کار دشــواری نیســت. اشــکال از کجــا نشــات می گی
ســرمایه گذار داخلــی عالقه منــد در به کارگیــری تجربیــات دیگــران و 
ــرمایه گذار  ــم س ــر بتوانی ــت و اگ ــا  اس ــوی آنه ــی از س ــع مال ــن مناب تامی
خارجــی جــذب کنیــم، در ایــن صــورت او همــراه خــود تکنولــوژی، 
ــردن در کشــورهای  ــات ســال ها کار ک ــی و تجربی ــدرن مدیریت ــای م رویه ه
ــدد و راه  ــف مج ــکل تعری ــد از مش ــا می توان ــی آورد و اساس ــف را م مختل
ــه  ــن نتیج ــه ای ــروز ب ــیاری ام ــورهای بس ــد، کش ــه ده ــددی ارائ ــل مج ح
ــه  ــی ب ــرمایه گذاران خارج ــور س ــتی از حض ــا بایس ــه حتم ــیده اند ک رس
ــع  ــر و مناب ــر، تجربیــات بیشــتر، مدیریــت مقتدرت ــوژی مدرن ت علــت تکنول
فراوان تــر اســتفاده کــرد، یعنــی آنهــا در ایــن زمینــه بــه یــک نتیجــه یقینــی 
ــرش  ــه پذی ــور در زمین ــا در کش ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده اند، ای رس
ســرمایه گذاری خارجــی بــا مشــکالت اعتقــادی و مبنایــی روبــه رو هســتیم. 
ــن و  ــی، قوانی ــرمایه گذار خارج ــرش س ــدم پذی ــا در ع ــی م ــابقه فرهنگ س
ــه  ــا از جمل ــل خارجی ه ــتگذار در مقاب ــت سیاس ــت دول ــررات، سیاس مق
مســائلی اســت کــه موجــب عــدم موفقیــت در جــذب ســرمایه گذار شــده 

اســت. 
ــه  ــای خــود را ک ــه آورده ه ــرای اینک ــز ســرمایه گذار ب در داخــل کشــور نی

سرمایه گذار داخلی برای اینکه آورده های خود را که حاصل 
سال ها زحمت و انباشت جزء به جزء منابع مالی است، در 

حوزه ای وارد کند، به درجه ای از اعتماد و اطمینان نیاز دارد 
و در اینجا است که شفافیت در کار الزم و ضروری است. 

او برای سرمایه گذاری در صنعت برق باید مطمئن باشد که 
مسائلی همچون رانت، تبعیض، فساد در بین نیست و از طرفی 
پیچیدگی قوانین و مقررات ابزاری برای ایجاد مشکل در مسیر 

پیشرفتش نمی شود
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ــده  ــرکت های تولید کنن ــندیکای ش ــه س ــود ک ــد ب ــی خواه ــش خصوص بخ
ــد. ــاد آن باش ــد نم ــرق می توان ب

ــیم،  ــم و بیاندیش ــر کنی ــول فک ــدازه متح ــن ان ــا ای ــدیم ت ــر ش ــر حاض اگ
ــرمایه  ــر س ــه فک ــا ب ــدت یقین ــرمایه گذار در بلندم ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــل  ــق عم ــیر موف ــن مس ــه در ای ــرای اینک ــت، ب ــهامدارانش اس ــع س و مناف
ــات  ــه و خدم ــت منصفان ــوب، قیم ــت مطل ــا کیفی ــی ب ــد محصول ــد بای کن
ــی  ــز راض ــده نی ــورت مصرف کنن ــن ص ــذارد، در ای ــار بگ ــب در اختی مناس
خواهــد شــد. از ســوی دیگــر تولیدکننــده هــم بــه یــک بازدهــی معقــول از 
ســرمایه خواهــد رســید، امــا گاهــی اوقــات تصــور می شــود چنیــن تحولــی 
ــازه  ــا اج ــام م ــال نظ ــون اص ــت، چ ــال اس ــه مح ــر ب ــق ام ــا، تعلی در نگاه ه
خصوصی ســازی کامــل را در مــورد صنعتــی کــه بــر طبــق قانــون اساســی 
یــک صنعــت مــادر اســت، نمی دهــد، امــا اگــر بــه دنبــال اصــالح هســتیم، 
ــه  ــد ب ــه بای ــی اســت ک ــز خــود یکــی از مقوالت ــون اساســی نی اصــالح قان
ــه »بخــش  ــگاه را ک ــن ن ــن تفاســیر بایســتی ای ــا ای ــه شــود،  ب آن پرداخت
خصوصــی نمی توانــد« و »تنهــا بخــش دولتــی می توانــد« را، تغییــر دهیــم 
و تجربیــات فراوانــی هــم در ایــن زمینــه داریــم، چــون متوجــه شــده ایــم 
ــا  ــت تنه ــه دول ــی اســت بلک ــده خوب ــه اجراکنن ــر و ن ــه تاج ــت ن ــه دول ک

ــد.  ــی باش ــر خوب ــر و هدایت گ ــد ناظ می توان
ــا  ــد را ب ــرق، پایه گــذاری ســاختاری جدی ــم در صنعــت ب ــالش کنی ــد ت بای
نگاهــی جدیــد انجــام دهیــم؛ منظــور از ایــن ســخن آن اســت کــه صنعــت 
در کشــور هیچــگاه از حمایــت دولــت بی نیــاز نیســت و همــواره بــه حمایــت 
ــر وجــود دارد و  ــی ســوء تدبی ــا نوع ــه در اینج ــد اســت. البت ــت نیازمن دول
ــا و  ــث یارانه ه ــت، بح ــت دول ــت ازحمای ــض صحب ــه مح ــه ب ــم اینک آن ه
حمایت هــای نقــدی بــه میــان می آیــد، در حالــی کــه منظــور اصلــی ایــن 
ــررات،  ــن مق ــذاری، تدوی ــق قانون گ ــد از طری ــت بای ــن حمای ــه ای اســت ک

تســهیل فضــای کســب وکار صــورت گیــرد. 
از ســوی دیگــر سیســتم بانکــی نیــز بایــد وظیفــه خــود را بــه درســتی انجام 
ــار  ــع اعتب ــض توزی ــه تبعی ــه دور از هرگون ــفاف و ب ــی ش ــد و در فضای ده
کنــد. در اینجــا  ایــن کــه چــه کســی محــق اســت چــه کاری را برعهــده 
ــود  ــرح می ش ــد، مط ــول برآی ــه معق ــا هزین ــام آن ب ــده انج ــرد و از عه بگی
ــد.. در  ــل می کن ــود را حاص ــه خ ــتی توجی ــی به درس ــع مال ــه مناب و هزین
ــع و دســت اندازهای اولیــه و  ــه شــرط پشــت سرگذاشــتن موان ایــن فضــا ب
داشــتن عــزم راهبــردی  تکلیــف روشــن می شــود و می تــوان امیــدوار بــود 
ــا و به لحــاظ هزینــه و درآمــد، منطقــی و اصولــی داشــته  کــه صنعتــی پوی
باشــیم. وجــود نمونه هــای فراوانــی از ایــن دســت در دنیــا نشــان می دهــد 

کــه طــی ایــن مســیر ممکــن و بــا موفقیــت همــراه خواهــد بــود.

ــا  ــروع و ب ــرای آن ش ــازی ب ــازی از فرهنگ س ــد خصوصی س ــن بای بنابرای
ــد.  ــان یاب ــتر جری ــن بس ــق در ای ــای موف ــی از نمونه ه ــری و ترازیاب الگوگی
در ایــن مســیر الزامــات فروانــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی هــم 
ــر را، از آورده ســرمایه گذار  ــوان بهره گیــری حداکث وجــود دارد و بایســتی ت
ــازی،  ــن فرهنگ س ــرد. در ای ــاد ک ــر ایج ــورد نظ ــت م ــی در صنع خارج
ــرای  ــزم بســیار جــدی ب ــد ع ــد داشــت. بای ــادی خواهن رســانه ها نقــش زی
ــه در  ــا کاری ک ــرد ت ــورت بگی ــراد ص ــی در اف ــای اجرای ــعه مهارت ه توس

ــود. ــی ش ــتیم عملیات ــی آن هس ــازی مدع ــه خصوصی س زمین
ــرای  ــی ب ــگ متعال ــک فرهن ــغ ی ــاد و تبلی ــار ایج ــاس در کن ــن اس ــر ای  ب
پذیــرش بخــش خصوصــی و محدود کــردن دولــت بــه قانون گــذاری، 
ــن کار  ــم و ای ــاز داری ــت نی ــری دول ــه تصدی گ ــرد و ن ــت و راهب ــه هدای ب
شــدنی اســت. بــرای تحقــق ایــن امــر، دولــت نیــز بایــد یــک چتــری بســیار 
ــن  ــن کار اســت، در ای ــرای انجــام ای ــه نشــان دهنده عزمــش ب گســترده ک

فضــا بگســتراند.
ــود؛  ــاد ش ــای الزم ایج ــتی آمادگی ه ــیر بایس ــن مس ــت در ای ــرای حرک ب
ــت  ــاز اس ــت  و نی ــر نیس ــه میس ــن زمین ــاره در ای ــت یک ب ــه حرک چراک
ــه قســمت و بخــش  ــروگاه، قســمت ب ــه نی ــروگاه ب ــدم، نی ــه  ق ــدم  ب ــه ق ک
ــرای فرهنگ ســازی ایجــاد  ــا هــم فرصــت ب ــرد ت ــه بخــش کار را پیــش ب ب
ــن نقشــی  ــن چنی ــای ای ــرای ایف شــود و هــم بخــش خصوصــی خــود را ب

ــد. ــاده کن آم

ــار آن،  ــی در کن ــرمایه داخل ــه اول و س ــی در وهل ــرمایه خارج ــذب س ج
ــه  ــم ب ــه بخواهی ــی چنانچ ــت، یعن ــول اس ــرح تح ــر ط ــول الیتغی از اص
مــدرن،  تکنولــوژی  ارزآوری،  یعنــی  خارجــی  ســرمایه های  محاســن 
قابلیت هــای مدیریتــی و ... دســت یابیــم، بایــد نگاهمــان را بــه کل پدیــده 
ــه  ــح و ب ــی و صحی ــازی واقع ــرای خصوصی س ــا را ب ــم و فض ــر دهی تغیی

سرمایه گذار خارجی یک شریک تجاری است، باید ببینیم 
این شریک چه چیزی با خودش می آورد؟ اساسا لفظ »ارائه 

امتیاز ویژه«، بحث درستی نیست، بلکه باید بپرسیم »قیمت 
آورده های سرمایه گذار خارجی« چه مقدار است؟ اگر 

تکنولوژی، نیروی کار، ماشین آالت، تجهیزات، قطعات یدکی، 
نظامات مدیریت تولید و... می آورد، هر کدام اینها قاعده و 

ضابطه دارد و باید ارزیابی کنیم که قیمت این آورده ها چه قدر 
است تا برای آن  پرداخت صورت گیرد 
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ــه در اینجــا نقــش  ــم ک ــم کنی ــب فراه ــت و تقل ــه فســاد، ران دور از هرگون
ــت و  ــه اس ــورد توج ــا م ــراح راهبرده ــوان ط ــه عن ــی ب ــای دولت بخش ه
ــد  ــور خواه ــده ام ــاز و اصالح کنن ــاز، بسترس ــی اش زمینه س ــش حمایت نق
ــد،  ــت می کن ــی را تقوی ــاد اجتماع ــرمایه اعتم ــت اوال س ــن حمای ــود. ای ب
ــد.  ــدت بیاندیش ــه بلندم ــا ب ــد ت ــت می ده ــرمایه گذار فرص ــه س ــا ب ثانی
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــرمایه گذاری داری ــروز در س ــه ام ــکالتی ک ــی از مش یک
ــط و  ــه خ ــان ب ــدم اطمین ــررات و ع ــن و مق ــات قوانی ــدم ثب ــت ع ــه عل ب
ــرمایه گذاری  ــر س ــه فک ــرمایه گذاران ب ــت گذاری، س ــت و سیاس ــی دول مش
کوتاه مــدت هســتند، در حالــی کــه طبیعــت ســرمایه گذاری صنعتــی یــک 

ســرمایه گذاری بلندمــدت اســت.

ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــرق ای ــل ب ــی مث ــرای کاالی ــدار ب ــه مق چ
ــش  ــت بخ ــذاری در دس ــذاری و قانونگ ــد، واگ ــث تولی ــه در بح ک
خصوصــی قــرار بگیــرد؟ آیــا  گام نهــادن در ایــن مســیر بــا توجــه 
بــه ماهیــت اجتماعــی و اقتصــادی کشــور کار صحیحــی اســت یــا 

خیــر؟ 
ــع، کارخانجــات،  ــردم، صنای ــرای مصــارف م ــه ب ــی ک ــورد محصول ــا در م م
ــی مهــم و اساســی اســت بحــث مــی کنیــم، حــل قطعــی  ــر و... کاالئ معاب
ــه بخــش خصوصــی اســت  مشــکل، حرکــت از ســمت بخــش غیردولتــی ب
ــش  ــت بخ ــیطره و قیومی ــت س ــا تح ــن نیروگاه ه ــر ای ــت اکث ــون مالکی چ
ــه  ــرای اجــرا دیکت ــا سیاســت هــای آنهاســت کــه  ب دولتــی اســت و نهایت
ــرد  ــا رویک ــرا و ب ــد مطلق گ ــا نمی توان ــث م ــروع بح ــا ش ــود. یقین می ش
ــرق  ــه حــدود 60 درصــد ب ــا در حــال حاضــر ک ــک باشــد، حتم ــر و ی صف
تولیــدی در کشــور توســط غیردولتــی هــا انجــام می شــود بایــد ایــن کار بــه 
طــور جــدی و بــا عزمــی راســخ توســعه پیــدا کنــد و درصــد آن فراتــر رود 
و بــه صــد درصــد نزدیــک شــود و حرکــت از بخــش نهادهــای دولتــی بــه 
ســمت بخــش خصوصــی صــورت گیــرد، چراکــه فعــال بخــش خصوصــی، 
ــد  ــد بتوان ــود، بای ــظ ش ــدت حف ــش در بلندم ــرکت متبوع ــه ش ــرای اینک ب
نظــر ســهامدارش را جــذب کنــد و محصــول باکیفیــت، بــه قیمــت متعــارف 

ــه کنــد. ــا خدمــات مناســب ارائ و ب
ــه بحــث قیمــت تمام شــده  ــوط ب ــن مســیر مرب ســختی های حرکــت در ای
ــود  ــزات، نب ــودگی تجهی ــل فرس ــه دلی ــت ب ــن اس ــه  ممک ــت ک ــرق اس ب
ــش  ــا بخ ــد. ام ــی باش ــات مدیریت ــذ تصمیم ــدم اخ ــدرن و ع ــوژی  م تکنول
خصوصــی اگــر بدانــد حیــات و مماتــش در گــرو ایــن اصالحــات اســت بــه 
دنبــال روش هایــی بــرای حــل و فصــل ایــن مشــکالت خواهــد رفــت. ممکــن 
اســت  حــل مســاله بــه بیــش از یــک دهــه زمــان نیــاز داشــته باشــد، امــا 

ــن پتانســیل وجــود  ــه ای ــه و عاقالن ــات آگاهان ــدت به شــرط اقدام در بلندم
دارد کــه نــه تنهــا مســائل و مشــکالت صنعــت بــرق حــل شــوند، بلکــه ایــن 
ــه بخــش آب، حمــل و نقــل، بهداشــت و درمــان  ــل تعمیــم ب رویکــرد  قاب

و... اســت.
ــت تمام شــده آن موجــب  ــا قیم ــرق ب ــد عرضــه ب ــر می کن ــت فک ــر دول اگ
راه  بــا  بایســتی  می شــود،  خانــوار  بــه  زیــادی  هزینه هــای  تحمیــل 
ــت  ــا قیم ــول را ب ــا محص ــد، ام ــت کن ــوار را حمای ــش خان ــی، بخ حل های
ــد بداننــد هزینــه واقعــی  ــه دســت مشــترکین برســاند. مــردم بای واقعــی ب
ــت  ــان را مدیری ــت و مصرفش ــدر اس ــد چه ق ــرف می کنن ــه مص ــی ک برق
کننــد. اگــر ایــن شــفافیت ایجــاد نشــود و مــردم در ابهــام بماننــد هیچــگاه 
مصــرف خــود را مدیریــت نمی کننــد و فرهنــگ صحیــح مصــرف نیــز ایجــاد 
ــه ســمت  ــد ب ــای اقتصــاد کشــور بای ــن در تمــام بخش ه نمی شــود. بنابرای
ــرا  ــازی اج ــا و زمینه س ــه آنه ــا و توجی ــتر هزینه ه ــه بیش ــر چ ــفافیت ه ش
حرکــت کــرد. بــه عنــوان مثــال در مــورد بنزیــن، بــه یک بــاره تصمیــم بــر 
آن شــد کــه ایــن محصــول بــا قیمتــی واقعی تــر بــه مــردم عرضــه شــود، امــا 
چــون بــه دالیــل مختلــف فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی امــکان 
ــای  ــدام واکنش ه ــن اق ــود، ای ــم نب ــم فراه ــن تصمی ــل ای ــازی کام پیاده س

ــت.  ــراه داش ــادی به هم زی
ــد  ــک رون ــود ی ــرای بهب ــک جراحــی ب ــی بحــث از ی ــده وقت ــاد بن ــه اعتق ب
می کنیــم، بایــد بــرای پذیــرش تبعــات آن آمادگــی الزم را داشــته باشــیم. 
ــم،  ــالج کنی ــاده ع ــکنی س ــا ُمس ــده را ب ــکل عم ــک مش ــم ی ــر بخواهی اگ
هیچــگاه موفــق نخواهیــم شــد و ایــن کار نیازمنــد مدیــران سیاســت گذار، 
شــجاع، فهمیــده، بافرهنــگ و بادرایــت  اســت کــه بــا تعریــف یــک برنامــه 

ــد. ــت کنن ــازی حرک ــاله در مســیر خصوصی س ــد س تحــوِل چن

ــا  ــد اساس ــاد دارن ــرق اعتق ــت ب ــران صنع ــی از صاحبنظ برخ
ــرق  ــت ب ــه گانه صنع ــای س ــری بخش ه ــت و راهب ــی مدیری جدای
ــران جوابگــو  ــرای کشــوری مثــل ای ــع( ب )تولیــد، انتقــال و توزی

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــی در ای ــر حضرتعال ــت، نظ نیس
در واقــع طــرح مباحثــی در راســتای تجمیــع مجــدد مدیریــت صنعــت بــرق 
ــت  ــن صنع ــرد ای ــی در عملک ــی مدیریت ــت و ناتوان ــف مدیری ــی از ضع ناش
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در هــر وضعــی ایــن ناتوانــی وجــود خواهــد 
داشــت، بــه عنــوان مثــال در صنعــت نفــت گروهــی اکتشــاف، حفــاری، لولــه 
ــع  ــت توزی ــت نف ــد و در نهای ــام می دهن ــال را انج ــش و انتق ــذاری، پاالی گ
ــرکت  ــک ش ــط ی ــل توس ــن مراح ــدام از ای ــر ک ــع ه ــه درواق ــود ک می ش
انجــام می شــود. بنابرایــن این کــه مــا بگوییــم بــه علــت ضعــف مدیریــت و 
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ــه اعتقــاد بنــده یــک  مشــکالت فرهنگــی همــه بخش هــا تجمیــع شــود، ب
ســیر قهقرایــی اســت، بایســتی کارهــا را بــه اجــزای کوچکتــری تقســیم و 
در چگونگــی گــره زدن فرایندهــا بــه یکدیگــر اعمــاِل مدیریــِت دقیــق کــرد. 
ــم  ــاد کنی ــرور ایج ــی مهارت پ ــدا آموزش های ــد در ابت ــوص بای ــن خص در ای
کــه قــادر بــه انجــام ایــن کار باشــند و ایــن کار به موجــب تجربیــات موجــود 
ــا  ــع بخش ه ــن تجمی ــت. بنابرای ــدنی اس ــری ش ــر، ام ــای دیگ در بخش ه
ــگاه  ــک ن ــده ی ــاد بن ــه اعتق ــد، ب ــی آن باش ــت متول ــه دول ــه ای ک به گون

قهقرایــی اســت و نبایــد خودمــان را در ایــن تلــه بــزرگ بیندازیــم. 

بــا توجــه بــه مطلبــی کــه فرمودیــد، نظــر شــما در مــورد ایجــاد 
وزارت انــرژی چیســت؟ 

اگــر یــک وزارت انــرژی ایجــاد شــود کــه جمــع کارکنــان آن حــدود 100 
ــده  ــد، بن ــرژی بپردازن ــه سیاســت گذاری در بحــث ان ــا ب ــر باشــند و تنه نف
موافــق ایــن موضــوع هســتم؛ امــا اگــر بنــا باشــد وزارتخانــه ای بــا صدهــا و 
هــزاران نفــر نیــروی کار ایجــاد شــود، عمــال بخــش خصوصــی بــه همیــن 
مشــکالتی می رســد کــه هم اکنــون هــم بــا آن رو بــه رو اســت و نــه 
ــر  ــم زمین گی ــش ه ــش از پی ــه بی ــد، بلک ــتش برنمی آی ــا کاری از دس تنه
ــه  ــرژی نیســت، بلک ــط کوچک شــدن وزارت ان ــه مقصــود فق می شــود. البت
ــد کوچــک شــود و تصدی گــری را  ــه ای بای ــاد بنــده هــر وزارتخان ــه اعتق ب
کنــار بگــذارد و فقــط بــه حاکمیــت و سیاســت گذاری بپــردازد، همان طــور 

کــه در ســایر کشــورها هــم ایــن رونــد طــی شــده اســت. 

ــرمایه گذار  ــه س ــژه ب ــازات وی ــه امتی ــد ارائ ــه ح ــا چ ــا ت اساس
ــد؟  ــب می دانی ــی را مناس خارج

ــن  ــم ای ــد ببینی ــت، بای ــاری اس ــریک تج ــک ش ــی ی ــرمایه گذار خارج س
ــاز  ــه امتی ــظ »ارائ ــا لف ــی آورد؟ اساس ــودش م ــا خ ــزی ب ــه چی ــریک چ ش
ــای  ــد بپرســیم »قیمــت آورده ه ــه بای ــژه«، بحــث درســتی نیســت، بلک وی
ــروی کار،  ــوژی، نی ــر تکنول ــت؟ اگ ــدار اس ــه مق ــی« چ ــرمایه گذار خارج س
ماشــین آالت، تجهیــزات، قطعــات یدکــی، نظامــات مدیریــت تولیــد و... مــی 
ــه  ــم ک ــی کنی ــد ارزیاب ــه دارد و بای ــده و ضابط ــا قاع ــدام اینه ــر ک آورد، ه
قیمــت ایــن آورده هــا چه قــدر اســت تــا بــرای آن  پرداخــت صــورت گیــرد. 
ــرف  ــت، در دو ط ــه اس ــک معامل ــرف از ی ــک ط ــی ی ــرمایه گذار خارج س
معاملــه هــر کســی آورده خــودش را دارد و بــا یــک منطــق صحیــح تجــاری 
ــرمایه گذار  ــدارد س ــی ن ــود، علت ــذاری می ش ــا قیمت گ ــی آورده ه و بازرگان

ــون  ــت آن 100 میلی ــه قیم ــی آورد ک ــوژی م ــک تکنول ــی ی ــی وقت خارج
دالر اســت، رقــم کمتــری از مــا بخواهــد و همچنیــن علتــی نــدارد کــه مــا  

ــم بیشــتری باشــیم.  ــه پرداخــت رق حاضــر ب
کل  درصــد   35 داخلــی  ســرمایه گذار  آورده  قیمــت  اســت  ممکــن 
ــد؛  ــد باش ــی 65 درص ــرمایه گذار خارج ــرای س ــد و ب ــرمایه گذاری باش س
ایــن موضــوع اگــر شــفاف و روشــن باشــد و هیچ گونــه ابهامــی در تدوینــش 
ــه  ــژه دادن ب ــاز وی ــا امتی ــواری و ی ــش ویژه خ ــد، نام ــته باش ــود نداش وج
طــرف خارجــی نیســت، بلکــه بــه معنــی قیمت گــذاری صحیــح آورده هــای 

ــر دو طــرف اســت.  ه
مــا بایــد در قیمت گــذاری توانمنــد، هوشــمند و عاقــل باشــیم. ســرمایه گذار 
خارجــی از روز اول بــا نیــت کالهبــرداری اقــدام بــه ســرمایه گذاری 
نمی کنــد، هــر چنــد در مــواردی کــه بتوانــد ســود بیشــتری کنــد ایــن کار 
ــذاری  ــته باشــیم و درســت قیمت گ ــت داش ــد درای ــا بای ــا م ــد، ام را می کن

کنیــم.
 اگــر داده هــا و آورده هــای شــرکت داخلــی مشــخص باشــد، قیمت گــذاری 
ــر  ــه چندیــن براب ــد دقیــق صــورت گیــرد، مگــر اینکــه آورده خــود را ب بای
بیشــتر از ارزش، قیمت گــذاری کنیــم و ســرمایه گذاری خارجــی را بــه 
چشــم بیگانــه و اجنبــی ببینیــم کــه در واقــع  بــا ایــن دیــدگاه نمی توانیــم 
ــوان  ــه عن ــم.  ب ــرای ســرمایه گذاری جــذب کنی ســرمایه گذار خارجــی را  ب
ــد  ــی بخواهی ــک ســرمایه گذار ایران ــوان ی ــه عن ــد شــما ب ــرض کنی ــال ف مث
پــروژه ای را در پاکســتان اجــرا کنیــد، آیــا حاضریــد ذره ای از حقــوق خــود 
در ایــن فراینــد صــرف نظــر کنیــد؟ منطقــی اســت کــه حاضــر بــه ایــن کار 
نیســتید، بنابرایــن ایــن مــوارد همگــی روش و دســتورالعمل دارد و بایــد بــا 
قواعــدی کــه امــروز در دنیــا رایــج اســت قیمت گــذاری دقیــق و تخصصــی 
ــه ایــن نتیجــه برســند کــه  صــورت گیــرد، ممکــن اســت در ایــن میــان ب
ــی 80  ــرمایه گذار خارج ــد و آورده س ــی 20 درص ــرمایه گذار داخل آورده س
ــژه  ــای پرداخــت وی ــه معن ــن ب ــاز اســت و ای ــورد نی درصــد کل ســرمایه م
ــق و  ــذاری دقی ــان قیمت گ ــه هم ــت، بلک ــی نیس ــرمایه گذار خارج ــه س ب

تخصصــی اســت. 
ــه اینکــه ســرمایه گذاران خارجــی  ــا توجــه ب ــوان گفــت ب در مجمــوع می ت
فرصــت کارکــردن در نقــاط مختلــف جهــان را داشــته اند در نتیجــه تجربــه 
ــبکه های  ــه ش ــی ب ــی بیشــتر و دسترس ــات مال ــوژی و امکان ــراوان، تکنول ف
جهانــی دارنــد، لــذا تبعــا ارزش آورده هــای آنهــا بیشــتر از آورده هایــی اســت 

کــه متعارفــا مــا بتوانیــم بگذاریــم.
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گفت وگو با پرویز محمدنژاد قاضی محله، رییس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس

بحران  عامل  سرمایه،  فرار 
برق صنعت 

ــرق  ــت ب ــی صنع ــای اصل ــی از چالش ه ــه یک ــه ب ــت ک ــال ها اس ــرق س ــروگاه ب ــداث نی ــی در اح ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــش س کاه
ــال  ــه از س ــد ک ــان می ده ــا نش ــت؟ آماره ــرمایه گذاری کیس ــش س ــن کاه ــر ای ــه مقص ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ــت. ح ــده اس ــل ش تبدی
9۷ تــا 99 ســال هایی نــه چنــدان مناســب در صنعــت بــرق از بابــت احــداث نیــروگاه بــوده اســت. بــه عبارتــی در ایــن ســال های مــورد 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــدی ص ــرمایه گذاری جدی ــاره، س اش
حــال ســوال ایــن اســت کــه دولــت چــه زمانــی بــه ایــن نتیجــه خواهــد رســید کــه در تنگنــا قــراردادن بخــش خصوصــی بــرای ســاخت 

ــر خواهــد کــرد؟ ــرق را نحیف ت ــه روز صنعــت ب ــرق روز ب ــکاران صنعــت ب نیــروگاه و پرداخــت مطالبــات پیمان
عبــارات و جمالتــی چــون »فــرار ســرمایه از صنعــت بــرق«، »ادامــه بحــران بــرق تــا دو ســال دیگــر«، »بخــش خصوصــی تــاوان بدحســابی 
ــی  ــژاد قاض ــز محمدن ــای پروی ــی از گفته ه ــک« فرازهای ــده نزدی ــرق در آین ــوری ب ــکیل رگوالت ــه تش ــب الیح ــد« و »تصوی ــت را می ده دول

محلــه اســت. 
متن کامل گفت وگوی »نیرو و سرمایه« با رییس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی را در ادامه می خوانید:

آمارهــای اعالمــی نشــان می د هــد  کــه میــزان ســرمایه گذاری 
د ر صنعــت بــرق بــه خصــوص د ر حــوزه نیروگاه ســازی 
ــد ر د ر  ــش چه ق ــن کاه ــت. ای ــه اس ــش یافت ــد ت کاه ــه ش ب
ــت؟ ــود ه اس ــل ب ــته د خی ــال گذش ــال و س ــی های امس خاموش

ــرمایه گذاری  ــل الزم د ر س ــاد ی د و اص ــه اقتص ــتن توجی ــت و د اش امنی
ــی  ــرق ط ــت ب ــرمایه گذاری د ر صنع ــزه س ــفانه انگی ــا متاس ــت. ام اس
ــه  ــه چنــد  د لیــل کاهــش یافتــه و حتــی نزد یــک ب ســال های گذشــته ب

صفــر شــد ه اســت.
یکــی از د الیــل ازبین رفتــن انگیــزه ســرمایه گذاری د ر ایــن حــوزه، 
ــرق  ــت ب ــکاران صنع ــه پیمان ــرو ب ــای وزارت نی ــاالی بد هی ه ــم ب حج
ــارد   ــزار میلی ــی 35 ه ــش از 30 ال ــود  بی ــار موج ــاس آم ــر اس ــت. ب اس

ــد . ــب د ارن ــوزه طل ــن ح ــرق از ای ــت ب ــکاران صنع ــان پیمان توم
امــا د لیــل د وم کاهــش ســرمایه گذاری، بــه تســهیالت ارزی کــه د ر ایــن 

حــوزه پرد اخــت می شــود ، بازمی گــرد د . بســیاری از ســرمایه گذاران د ر 
ایــن حــوزه تســهیالتی را بــر مبنــای ارز 4 هــزار تومــان و حتــی کمتــر از آن 
ــه بازپرد اخــت  ــه د لیــل بد حســابی د ولــت، قــاد ر ب ــد ، امــا ب د ریافــت کرد ه ان
تســهیالت د ریافتــی د ر موعــد  مقــرر خــود  نبود نــد  و حــاال مجبــور هســتند  
ــد  و  ــویه کنن ــی تس ــزار تومان ــای د الر 24 ه ــر مبن ــود  را ب ــی خ ــه بد ه ک
ــه  ــی اســت ک ــن د ر حال ــد . ای ــت را بد هن ــاوان بد حســابی د ول ــی ت ــه نوع ب
ــی  ــش خصوص ــود ه و بخ ــت ب ــار د ول ــال د ر اختی ــران عم ــرق ای ــاد رات ب ص
ســهمی از بازارهــای صاد راتــی و گنــج نهفتــه د ر آن نــد ارد . د ر واقــع بخــش 
خصوصــی د ر حالــی بد هــی خــود  را بــه صــورت ارزی بایــد  پرد اخــت کنــد  

ــی اســت. ــع پرد اخــت شــود ( ریال ــه اگــر به موق کــه د رآمــد ش )البت
جــد ای از ایــن، بروکراســی پیچیــد ه و رفتــار متولیــان امــر بــا ســرمایه گذاران 
د ر ایــن بخــش بــه هیــچ وجــه مناســب نبــود ه اســت. ایــن 4 عامــل د ر کنــار 

هــم باعــث شــکل گیری بحــران د ر صنعــت بــرق شــد ه اســت.
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آیــا نماینــد گان مجلــس تعامــل خوبــی بــا فعــاالن صنعــت بــرق 
د اشــته اند ؟ آیــا قوانیــن موجــود  د ر کشــور به گونــه ای هســت کــه 
تمایــل ســرمایه گذار بــرای ورود  بــه ایــن حــوزه را افزایــش د هــد ؟
شــرایط پیــش آمــد ه حاکــی از ایــن اســت کــه مــا خألهایــی را هــم د ر حوزه 
ــن  ــرای شناســایی ای ــم. ب ــن مصــوب د اری ــا اجــرای قوانی ــذاری ی ــون گ قان
خألهــا جلســات متعــد د ی برگــزار شــد ه اســت. یکــی از پیشــنهادهای مــا 
د ر کمیســیون انــرژی ایــن بــود ه کــه اختیــارات وزیــر د ر حــوزه قرارد اد هــا 
افزایــش د اد ه شــود  و وزیــر نیــرو بــه نوعــی اجــازه تعد یــل و جبــران ضــرر 

و زیــان وارد ه بــه بخــش خصوصــی را د اشــته باشــد .
ــه موجــب  ــر کســی ک ــد  ه ــع تولی ــع موان ــون رف ــر اســاس قان ــن ب همچنی
ــران  ــان را جب ــرر و زی ــن ض ــی ای ــه نوع ــد  ب ــود  بای ــرمایه گذار ش ــرر س ض
ــرخ د الر د ر ســال های گذشــته حاصــل  ــش ن ــال افزای ــوان مث ــه عن ــد . ب کن
اشــتباهات د ولــت د ر سیاســت گذاری بــود ه کــه مطابــق قانــون نبایــد  بخــش 
خصوصــی تــاوان آن را بپــرد ازد  و بایــد  توســط د ولــت پوشــش د اد ه شــود . 
بــه همیــن د لیــل نماینــد گان مجلــس بــه د نبــال تصویــب قانونــی هســتند  
کــه تســهیالت ارزی بــر مبنــای نــرخ ارز د ر زمــان تنظیــم قــرارد اد  صــورت 
ــه  ــم گذاشــت. ب ــرایطی را ه ــوان ش ــن مســاله می ت ــرای ای ــه ب ــرد . البت گی
ــه خوش حســاب  ــون می شــوند  ک ــن قان ــال کســانی مشــمول ای ــوان مث عن

ــد . ــرر تســویه کنن ــد  مق باشــند  و بد هــی خــود  را د ر موع

ــهریور  ــان ش ــا پای ــا را ت ــتخراج رمزارزه ــزارع اس ــرق م ــت ب د ول
ــش  ــه کاه ــف ب ــی را موظ ــز د ولت ــرد ه و اد ارات و مراک ــف ک متوق
ــع  ــا صنای ــی ب ــه توافق های ــن اینک ــت. ضم ــرد ه اس ــارف ک مص
بــرای توقــف یــا کاهــش مصــرف د ر ســاعت های پیــک 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــورت گرفت ــات ص ــه اقد ام ــه ب ــا توج ــد ه اند . ب ش

ــت؟ ــد  د اش ــرق امی ــی ب ــد ون قطع ــرایط ب ــن ش ــذر از ای گ
ــته  ــال های گذش ــد ه د ر س ــب ش ــت موج ــن صنع ــود  د ر ای ــکالت موج مش
متناســب بــا نیــاز جامعــه، توســط بخــش خصوصــی و حتــی د ولــت نیــروگاه 
ســاخته نشــود . آمارهــای موجــود  نشــان می د هــد  کــه د ر ســال 97 تــا 99 
کمتریــن ظرفیــت نیــروگاه وارد  مــد ار شــد ه اســت. هــم اکنــون کشــور بــا 
فقــد ان ســرمایه گذاری د ر ایــن صنعــت سرنوشت ســاز و زیرســاختی مواجــه 
اســت. بــا کمــال تاســف بایــد  گفــت کــه خاموشــی هایی کــه از ارد یبهشــت 
د ر کشــور آغــاز شــد، تــا د و مــاه د یگــر هــم اد امــه خواهــد  د اشــت و هــر چــه 
ــد .  ــد  ش ــم خواه ــر ه ــاع بد ت ــویم اوض ــر می ش ــا نزد یک ت ــک گرم ــه پی ب
ــر از  ــال کمت ــرق امس ــن ب ــاره تامی ــا د رب ــم نگرانی ه ــد  بگوی ــفانه بای متاس
ــر  ــب اوضــاع وخیم ت ــه مرات ــود ه و ســال های 1401 و 1402 ب ســال بعــد  ب
هــم خواهــد  بــود . د ولــت بعــد ی بــا چالــش ســنگینی د ر حــوزه بــرق مواجــه 

ــه  ــم ک ــی ند اری ــال احد اث ــروگاه د ر ح ــون نی ــم اکن ــه ه ــرا ک ــود  چ می ش
قــرار باشــد  د ر ســال های آینــد ه وارد  مــد ار شــود . ضمــن اینکــه بــه د لیــل 
ــم  ــر ه ــد  کمت ــت تولی ــاله ظرفی ــه س ــال هم ــا عم ــود گی نیروگاه ه فرس
ــه  ــه ک ــه خــود  گرفت ــد  کاهشــی ب ــد  رون ــت تولی ــی ظرفی می شــود . د ر حال

مصــرف بــرق و مشــترکین مــا مــد ام د ر حــال افزایــش هســتند .

ــال های  ــی س ــه ط ــرمایه گذاری ک ــود  س ــه کمب ــه ب ــا توج ب
ــال  ــتان امس ــوان د ر تابس ــور می ت ــاد ه چه ط ــاق افت ــته اتف گذش
شــرایط را بــرای تامیــن پایــد ار بــرق فراهــم کــرد . آیــا راه حلــی 
بــرای خــروج از بحــران امســال وجــود  د ارد ؟ نماینــد گان مجلــس 
ــذاری،  ــخصی د ر قانون گ ــتگذاری مش ــزی و سیاس ــه برنامه ری چ
ــد   ــع و مشــکالت ســرمایه گذاری د ر بخــش تولی ــع موان ــرای رف ب

بــرق مــد  نظــر د ارنــد ؟
بــد ون شــک د ر کوتــاه مــد ت نمی تــوان د ر حــوزه تولیــد  کاری بــرای گــذر 
از ایــن شــرایط بحرانــی انجــام د اد  و چــاره ای جــز برنامه ریــزی و مد یریــت 
ــه د ر  ــد ه ک ــنهاد  ش ــد  پیش ــرو چن ــر نی ــه وزی ــم. ب ــا ند اری ــوزه تقاض د ر ح

ــم. ــا اشــاره می کن ــه آنه ــه ب اد ام
نخســت آن کــه همــه نیروگاه هــای بخــش خصوصــی کــه د ر صنایــع 
ــد ار شــوند.  ــا تمــام ظرفیــت وارد  م ــد  ب ــزرگ ایجــاد  شــد ه بای کوچــک و ب
بــرای ایــن کار حتــی بایــد  از قــوه قهریــه اســتفاد ه شــود . د ر واقــع صاحبــان 
نیروگاهــی کــه د ولــت د ر تامیــن پایــد ار بــرق شــبکه همراهــی نکننــد  بــه 
ــد   ــع می توانن ــع صنای ــوند . د ر واق ــه ش ــی جریم ــد ه و حت ــه ش ــی تنبی نوع
ــازاد  آن را  ــد، ضمــن اینکــه م ــن کنن ــاز خــود  را خــود  تامی ــورد  نی ــرق م ب

ــه شــبکه بفروشــند . ــرای مصــرف ب ب
عــالوه بــر ایــن ژنراتورهــای کم قــد رت د ر صنایــع و کارگاه و کارخانجــات و 
ــن  ــرای تامی ــل ب ــد حد اق ــا می توانن ــه اینه ــم ک ــای کشــاورزی د اری بخش ه

بــرق خــود  وارد  میــد ان شــوند .
همچنیــن اســتاند اری ها بایــد  بــا جد یــت وارد  میــد ان شــوند  و اد ارات 
کشــور را موظــف بــه کاهــش 50 د رصــد ی مصرفشــان بکننــد . البتــه بایــد  از 
مــرد م هــم خواســت کــه مصــارف غیــر ضــرور خــود  را د ر ســاعت های غیــر 
پیــک انجــام دهنــد، چــرا کــه بیشــتر مشــکالت مــا بــه ســاعت های پیــک 
ــی  ــک همراه ــر پی ــاعت غی ــرد م د ر س ــر م ــن اگ ــود . بنابرای ــوط می ش مرب

کننــد ، بخــش زیــاد ی از مشــکالت حــل خواهــد  شــد .

ــه  ــرمایه گذارانی ک ــا س ــری ب ــورد  قه ــود  برخ ــه می ش ــا گفت ام
طــی ســال های گذشــته مــورد  بی مهــری قــرار گرفته انــد ، 
ــت د ر  ــه نظــر نمی رســد . چــرا کــه خــود  د ول ــد ان منطقــی ب چن
ــت.  ــود ه اس ــر ب ــی مقص ــه نوع ــار ب ــوع رفت ــن ن ــکل گیری ای ش

ــاره چیســت؟ ــن ب نظــر شــما د ر ای
از نظــر مــن شــرایط فعلــی کشــور د ر حــوزه بــرق بــه منزلــه بحــران اســت. 
بــر اســاس قانــون وقتــی بحــران د ر بخشــی اتفــاق می افتــد  د یگــر قوانیــن 
جــاری قابلیــت اجرایــی نــد ارد  و بایــد  بــه د نبــال اجــرای قوانیــن متناســب 
ــران  ــتاد  بح ــات س ــر تصمیم ــارت د یگ ــه عب ــود . ب ــاص ب ــرایط خ ــا ش ب

ــر کشــور اســت. جایگزیــن قوانیــن حاکــم ب

اجــرای ایــن 3 راه حــل تــا چــه انــد ازه می توانــد  میــزان مصــرف 
ــش د هد ؟ را کاه

بر اساس قانون رفع موانع تولید هر کسی که موجب ضرر 
سرمایه گذار شود باید به نوعی این ضرر و زیان را جبران کند. 
به عنوان مثال افزایش نرخ دالر در سال های گذشته حاصل 

اشتباهات دولت در سیاست گذاری بوده که مطابق قانون نباید 
بخش خصوصی تاوان آن را بپردازد 

      گفت وگو        



نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

3839 بهار 1400- شماره 3 سراسریبهار 1400- شماره 3 سراسری

بــر اســاس پیــش بینی هــای صــورت گرفتــه 7 تــا 8 د رصــد  مصــرف بــرق 
ــا اجــرای ایــن  ــه اد ارات و ســازمان های د ولتــی اســت. د ر واقــع ب ــوط ب مرب
ــگاوات  ــه 2500 م ــگاوات ب ــزار م ــرق اد ارات از حــد ود  5 ه ــزام مصــرف ب ال
کاهــش پیــد ا می کنــد. ایــن میــزان صرفه جویــی معــاد ل تولیــد  د و نیــروگاه 
ــا ایــن کار بــه نوعــی نیــروگاه مجــازی د ر کشــور  بــزرگ اســت. د ر واقــع ب
ایجــاد  شــد ه اســت. نیروگاه هایــی کــه ســاخت هــر کــد ام د ســت کــم 17 
هــزار میلیــارد  تومــان ســرمایه نیــاز د ارد . محاســبه های انجــام شــد ه نشــان 
می د هــد  کــه بــا اجــرای ایــن 3 راه کار حــد ود  5 هــزار مــگاوات د ر مصــرف 
ــن راه  ــرای ای ــه اج ــم ک ــد  کن ــد  تاکی ــا بای ــود . ام ــی می ش ــرق صرفه جوی ب
ــوان  ــط می ت ــت، فق ــی ها نیس ــیدن خاموش ــه صفررس ــی ب ــه معن ــا ب حل ه

ــت. ــزی د اش ــرای آن برنامه ری ــش د اد  و ب ــرق را کاه ــای ب ــزان قطعی ه می

ــوزه  ــن ح ــی را د ر ای ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــت س ــا تقوی آی
کارســازتر می د انیــد  یــا بازگشــت بــه تمرکــز د ولتــی د ر صنعــت 

بــرق؟
بــا توجــه بــه محد ود یــت منابــع مالــی د ولــت عمــال امــکان ســرمایه گذاری 
د ر هیــچ بخشــی بــه خصــوص صنعــت بــرق شــد نی نیســت. ضمــن اینکــه 
منابــع مالــی د ولــت شــناور و کامــال وابســته بــه نفــت اســت . شــاهد  بود یــم 
ــه  ــش د اد  و چ ــت را کاه ــای د ول ــد ازه د رآمد ه ــه ان ــا چ ــا ت ــه تحریم ه ک
چالــش بزرگــی را ایجــاد  کــرد . د ر چنیــن شــرایطی نمی تــوان اســاس یــک 

صنعــت زیرســاختی را بــر پایــه امــا و اگــر اســتوار کــرد .
ــد   ــای گذشــته نشــان می د ه ــه عملکــرد  د ولت ه ــن، نگاهــی ب جــد ای از ای
کــه ســرمایه گذاری د ر چنیــن پروژه هایــی اولویــت د ولت هــا نیســت. 
برخــالف بســیاری از کشــورهای د یگــر د ر تمــام ســال های گذشــته 
ــش د اد ه  ــود  را کاه ــی خ ــای عمران ــرمایه ای و پروژه ه ــارات س ــت اعتب د ول
ــر  ــع اگ ــت. د ر واق ــزود ه اس ــود  اف ــاری خ ــارات ج ــم اعتب ــر رق ــد ام ب و م
ــط  ــا فق ــای م ــد  د ولت ه ــال های بع ــم، د ر س ــه د هی ــد  را اد ام ــن رون همی
مصرف کننــد ه هســتند  و امیــد ی بــه د ولــت نیســت. بنابرایــن چــاره ای جــز 
ــد   ــم و بای ــرق ند اری ــت ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی د ر صنعــت ب تقوی
نگاهمــان بــه بخــش غیــر د ولتــی باشــد . نبایــد  فرامــوش کــرد  کــه بخــش 

ــت. ــک اس ــای کوچ ــی، د ولت ه خصوص

پیــش از ســال 89 د ر بود جه هــای ســنواتی بنــد ی بــرای جبــران 
مابه التفــاوت قیمــت تمام شــد ه و تکلیفــی بــرق پیش بینــی 
می شــد  کــه متاســفانه حــذف شــد ه اســت. بســیاری از 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد  ایــن عــد م تناســب د ر اقتصــاد  بــرق 
ــه کمبــود  نقد ینگــی شــد ید  د ر ایــن صنعــت و افزایــش  منجــر ب
آســیب پذیری بخــش خصوصــی شــد ه اســت. بــا ایــن حــال چــرا 
همچنــان د ر د ولــت و مجلــس صحبــت از ارائــه بــرق رایــگان و یــا 
ــه  ــا ب ــه قاعد ت ــود  ک ــرح می ش ــف مط ــای مختل ــه نهاد ه ارزان ب

ــد ؟ ــن می زن ــی د ام ــود  نقد ینگ ــن کمب ای
ــرای وزارت  ــرق ب ــو وات ب ــر کیل ــرو ه ــای مســئوالن وزارت نی ــق گفته ه طب
ــی از  ــرق د ریافت ــه ب ــا تعرف ــود  ام ــام می ش ــان تم ــد ود  580 توم ــرو ح نی
طــرف مــرد م حــد ود  80 تومــان اســت. اختــالف هزینــه د ریافتــی و قیمــت 
ــاد ی و  ــد  اقتص ــرایط ب ــه ش ــه ب ــه توج ــا ب ــت ام ــی باالس ــد ه خیل تمام ش
کاهــش ســطح د رآمــد  واقعــی مــرد م و بد تــر شــد ن افــت ســطح معیشــتی 
مــرد م، امــکان افزایــش تعرفــه بــرق وجــود  نــد ارد  و د ولــت نمی توانــد  هیــچ 

ــرد م بگــذارد . ــه ای را روی د وش م ــار اضاف ب
ــد   ــت بای ــن صنع ــرمایه گذاراِن ای ــی س ــد رت مال ــود  ق ــرای بهب ــن ب بنابرای
ــت یــک ســری امتیــازات  ــع د رآمــد ی نیروگاه هــا را افزایــش د اد  و د ول مناب
جانبــی بــه آنهــا بد هــد  کــه تفــاوت قیمــت بــرق تکلیفــی و تمــام شــد ه را 
پوشــش د هــد . بــه عنــوان مثــال ســرمایه گذاران ایــن حــوزه ایــن اجــازه را 
د اشــته باشــند  کــه 10 د رصــد  بــرق تولیــدی  خــود  را صــاد ر کننــد  یــا اینکــه 

تامیــن منابــع مالــی را از طریــق رمــز ارز د اشــته باشــند .

ــش  ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد  مس ــکیل نه ــه تش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
صنعــت  اولویت هــای  و  خواســته ها  اساســی ترین  جملــه  از 
بــرق کشــور اســت، بررســی الیحــه تشــکیل رگوالتــوری بــرق د ر 

ــه کجــا رســید ؟ مجلــس شــورای اســالمی ب
مســاله بررســی الیحــه رگوالتــوری بــرق ابتــد ا قــرار بــود  کــه د ر کمیســیون 
انــرژی مجلــس اتفــاق افتــد . امــا نمــی د انــم بــرای چــه بررســی و 
ــاره آن بــه کمیســیون فرعــی ســپرد ه شــد . هــم اکنــون  تصمیم گیــری د رب
ــی آن د ر  ــید ه و بررس ــب رس ــه تصوی ــی ب ــیون فرع ــه د ر کمیس ــن الیح ای
کمیســیون اصلــی انــرژی مجلــس شــروع شــد ه اســت. از آنجایــی کــه هیــچ 
ــن  ــه ای ــود  ک ــی می ش ــد ارد  پیش بین ــود  ن ــوص وج ــن خص ــی د ر ای مانع

ــب برســد . ــه تصوی ــرژی ب ــه زود ی د ر کمیســیون ان الیحــه ب

ــه،  ــن الیح ــد ه از ای ــای مشاهد ه ش ــن نگارش ه ــاس آخری ــر اس ب
همــان طــور کــه د ر مــاد ه 59 قانــون اجــرای سیاســت های کلــی 
اصــل 44 قانــون اساســی پیش بینــی شــد ه، د بیرخانــه ایــن نهــاد  
زیرمجموعــه شــورای رقابــت می شــود . آیــا ایــن امــر بــه معنــی 
اســتقرار آن د ر ســاختمان مرکــز ملــی رقابــت نیــز خواهــد  بــود ؟

ــد  د ر  ــرق بای ــوری ب ــه رگوالت ــه د بیرخان ــت ک ــی اس ــت مد ع ــورای رقاب ش
مرکــز ایــن شــورا باشــد . امــا وزارت نیــرو مد عــی اســت کــه د بیرخانــه ایــن 
ــه عنــوان متولــی تولیــد  و توزیــع باشــد  . امــا  نهــاد  بایــد  د ر وزارت نیــرو ب
بــه چنــد  د لیــل حــق بــا وزارت نیــرو اســت. حتــی اگــر قــرار بــه واگــذاری 
نیروگاه هــا و کاهــش تصد ی گــری د ولــت باشــد ، بخش هایــی از ایــن 
ــه  ــرق ب ــت ب ــال و ترانزی ــع و انتق صنعــت مثــل شــبکه های سراســری توزی
د الیــل امنیتــی قابــل واگــذاری نیســت و همــواره مد یریــت آن د ر اختیــار 
ــا د اشــت. پیشــنهاد  اعضــای  ــه آنه ــی ب ــگاه حاکمیت ــد ن ــود ه و بای ــت ب د ول
ــوری  ــرو د ر رگوالت ــد ه وزارت نی ــرات نماین ــل نف ــرژی تعد ی ــیون ان کمیس
ــن  ــه از ای ــد  ک ــته باش ــرو قصــد  د اش ــر وزارت نی ــت اگ ــن حال اســت. د ر ای

ــود . ــه نفــع خــود  اســتفاد ه کنــد ، موفــق نخواهــد  ب طریــق ب

ــخصا  ــور مش ــیون مذک ــد ه د ر کمیس ــی اصالح ش ــه کنون الیح
ــا اساســنامه اولیــه شــورای رقابــت و الیحــه  چــه تفاوت هایــی ب

ــت د ارد ؟ ــوی د ول ــد ه از س ارائه ش
ــا الیحــه  ــاوت خاصــی را ب ــی تف ــورد  بررســی د ر کمیســیون فرع الیحــه م
ــی از  ــه نمایند گان ــن الیح ــن ای ــان تد وی ــه د ر زم ــرا ک ــد ارد،  چ ــه ن اولی
ســند یکا، وزارت نیــرو و حتــی شــورای رقابــت حضــور د اشــتند  و همــه بــا 

آن موافــق بود نــد .
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تهیه و تنظیم: تحریریه نشریه »نیرو و سرمایه«

تاخیر در تشــکیل نهاد تنظیم گر بخش برق؛

سرمایه گذاران برابر  در  بلند  دیواری 

ــو از  ــه ای پرهیاه ــه ملغم ــا ب ــن روزه ــرق ای ــت ب ــرمایه گذاری د ر صنع س
ــا مســتلزم  ــک از آنه ــر ی ــه حــل ه ــد ل شــد ه ک ــد د  ب ــل متع ــل و عل عوام
ــوان از  ــا نمی ت ــال ام ــن ح ــا ای ــت. ب ــیاری اس ــه بس ــان و هزین ــرف زم ص

ــید .  ــم پوش ــت چش ــن صنع ــرمایه گذاری د ر ای ــزام س ــرورت و ال ض
ــی  ــی های مقطع ــت خاموش ــرق باب ــت ب ــر، صنع ــای اخی ــن روزه د ر همی
ــتی  ــاد ات و انباش ــوج انتق ــای زود رس، م ــرف و گرم ــش مص ــی از افزای ناش
ــد ه 80  ــت نصب ش ــا ظرفی ــوری ب ــه کش ــد . اینک ــل ش ــه را متحم از هزین
ــگاوات  ــزار م ــه 60 ه ــب ب ــان قری ــد  هم زم ــکان تولی ــگاوات و ام ــزار م ه
بــرق و البتــه برنامه هایــی کــه د ولــت را ملــزم بــه افزایــش ســاالنه 5 هــزار 
ــرد ه  ــرد  ک ــی ها عقب گ ــه د وران خاموش ــه ب ــد ، چگون ــرق کرد ه ان ــی ب مگاوات

ــل د ارد .      اســت، جــای تام
بــد ون ترد یــد  توقــف رونــد  ســرمایه گذاری ها د ر صنعــت بــرق، یــک 
عامــل جــد ی و غیــر قابــل انــکار بــرای بحرانــی اســت کــه ایــن روزهــا نــه 
تنهــا صنعــت بــرق، بلکــه همــه بخش هــای کشــور را د رگیــر کــرد ه اســت. 
د ر بــاب علــل توقــف ســرمایه گذاری د ر ایــن صنعــت ســخن بســیار گفتــه 
ــول علت هــای متعــد د ی اســت.  ــن مســاله معل شــد ه، چــرا کــه اساســا ای

ــارکت  ــی را از مش ــی و غیرد ولت ــش خصوص ــه بخ ــی ک ــن د الیل ــی از ای یک
جــد ی د ر ســرمایه گذاری و توســعه صنعــت بــرق بازمــی د ارد ، ســهم بــزرگ 
ــژه د ر  ــه وی ــرق ب ــت د ر تصد ی گری هــای صنعــت ب ــکار د ول ــل ان ــر قاب و غی
ــل  ــه د لی ــرق ب ــن کاالی اســتراتژیک اســت. د ر حقیقــت ب ــد  ای حــوزه تولی
ــند ه و  ــد ار، فروش ــتگذار، خری ــگاه سیاس ــت د ر جای ــد د  د ول ــای متع نقش ه
ــرق  ــای ب ــی تعرفه ه ــت ها و حت ــن سیاس ــرای تد وی ــرق، ب ــد ه ب تولید کنن
نیــاز بــه یــک نهــاد  باالد ســتی مســتقل د ارد  کــه بخــش خصوصــی ســال ها 

اســت بــه د نبــال تاســیس آن اســت.
ــور،  براســاس تعاریــف مشــخصی کــه از ایــن نهــاد  عنــوان می شــود  رگوالت
نهــاد ی مســتقل اســت کــه د ر چارچــوب قانــون، اقــد ام بــه وضــع مقــررات 
ــررات  ــن و مق ــرای قوانی ــر اج ــارت ب ــرا( و نظ ــتورالعمل های الزم االج )د س
می کنــد . هــد ف اصلــی از تنظیــم مقــررات و حتــی وضــع قوانیــن د ســتیابی 
بــه ســود  اجتماعــی بهینــه د ر بلند مــد ت اســت. ایــن هــد ف از د یــد  
ســرمایه گذار صنعــت بــرق، د ریافــت ســود  معقــول ســرمایه گذاری و هزینــه 
ــا  ــتاند ارد  ب ــات اس ــت خد م ــد ه، د ریاف ــد  مصرف کنن ــت؛ از د ی ــات اس خد م
قیمــت منطقــی اســت و باالخــره از د یــد  سیاســت گذار بــه معنــای تامیــن 

پایــد ار بــرق و رضایــت اجتماعــی اســت.
ــا وجــود  تصویــب طــرح تاســیس نهــاد  مســتقل  نکتــه اینجــا اســت کــه ب
ــن اساســنامه  ــس شــورای اســالمی و تد وی ــرق د ر مجل ــر بخــش ب تنظیم گ

ــن حــوزه،  ــا مشــارکت جــد ی بازیگــران ای ــت و ب ــی رقاب آن د ر شــورای مل
امــا تاســیس آن همچنــان د ر هالــه ای از ابهــام اســت. د ر حقیقــت بــه نظــر 
می رســد  انحصارطلبــی مرســوم وزارت نیــرو، مانــع جــد ی پیــش روی 
نهــاد  مســتقلی اســت کــه قــرار اســت نظــارت بــر امــور و تد ویــن ضوابــط 

کلیــد ی را عهــد ه د ار شــود . 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایجــاد  فضــای رقابتــی ســالم بــه عنــوان اصلی تریــن 
زمینه ســاز توســعه اقتصــاد ی و ســود آوری، د ر نبــود  نهــاد  رگوالتــوری 
ــرمایه گذاران را از ورود   ــاله س ــن مس ــا همی ــت و د قیق ــن اس ــال ناممک عم
ــی د ارد .  ــاز م ــی ب ــای غیررقابت ــفاف و فض ــر ش ــط غی ــا ضواب ــی ب ــه صنعت ب
ــزرگ، تعیین کننــد ه  ــه عنــوان یکــی از رقبــای ب ــت ب د ر شــرایطی کــه د ول
بخــش  سیاســت های کلــی هــم محســوب می شــود ، ســرمایه گذاران 
ــرف  ــه ص ــی ک ــرمایه هنگفت ــت س ــد  از بازگش ــور می توانن ــی چه ط خصوص

ــند ؟  ــته باش ــان د اش ــد ، اطمین ــروگاه کرد ه ان ــک نی ــد اث ی ــا اح ــد  ی خری
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه بیــش از هــر چیــز بایــد  اطمینــان د اشــته باشــند  
کــه یــک نهــاد  بی طــرف و منصــف از آنــان پشــتیبانی خواهــد  کــرد ، لــذا بــه 
جــرات می تــوان گفــت کــه نهــاد  مســتقل تنظیــم گــر بخــش بــرق یکــی 
ــرق  ــد  ب ــت تولی ــه صنع ــرمایه گذاران ب ــت س ــات بازگش ــن الزام از اصلی تری

کشــور اســت. 
ــه  ــورت گرفت ــوری ص ــاد  رگوالت ــیس نه ــرای تاس ــه ب ــی ک ــرور اقد امات م
ــی  ــا وجــود  پیشــنهاد  شــورای مل ــن گام و ب ــه د ر اولی نشــان مــی د هــد  ک
ــس از آن  ــید . پ ــت رس ــه بن بس ــت ب ــاد  د ر د ول ــن نه ــیس ای ــت، تاس رقاب
ــت  ــاره د ول ــل 44، د وب ــرای اص ــون اج ــر روی قان ــی ب ــال اصالحات ــا اعم ب
مکلــف شــد  کــه ایجــاد  نهــاد  رگوالتــوری بــرق را د ر د ســتور کار قــرار د هــد . 
بــه ایــن ترتیــب اساســنامه ایــن نهــاد  بــا راهبــری شــورای ملــی رقابــت و 
مشــارکت نمایند گانــی از وزارت نیــرو، فعــاالن بخش خصوصــی، پژوهشــگاه 
ــب  ــن ترکی ــط تد وی ــازمان های ذی رب ــا و س ــی و نهاد ه ــاق بازرگان ــرو، ات نی
اعضــا، چارچــوب اختیــارات و وظایــف رگوالتــور بخــش بــرق مشــخص شــد .

حــاال امــا بــا وجــود  اینکــه الیحــه تاســیس نهــاد  تنظیــم گیــر بخــش بــرق 
بــه مجلــس ارائــه شــد ه اســت. بــا ایــن حــال همچنــان مســیری ســنگالخ 
و پرمانــع تصویــب بــرای ایجــاد  ایــن نهــاد ، پیــش روی بخــش خصوصــی و 
ســایر بازیگــران ایــن عرصــه اســت. اختیــارات رگوالتــور بــرق د ر خصــوص 
تعییــن قیمــت منصفانــه بــرای کاال یــا خد مــات تولید شــد ه د ر ایــن 

ــد . ــاد  کن ــرق ایج ــت ب ــازه ای را د ر صنع ــای ت ــد  امید ه ــت، می توان صنع
ــه  مســاله بســیار کلیــد ی ایــن اســت کــه تاثیرگــذاری نهــاد  رگوالتــوری ب
عنــوان یــک تشــکیالت منظــم و قانونــی، ایــن اســت کــه ایــن نهــاد  امــکان 
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و اختیــار تد ویــن قواعــد  رفتــاری و فراهــم آورد ن محیــط رقابــت را د اشــته 
ــرق  ــت ب ــات د ر صنع ــت خد م ــی و کیفی ــطه آن کارآی ــه واس ــا ب ــد  ت باش
افزایــش یابــد . د ر شــرایطی کــه کاهــش بهــره وری اقتصــاد ی، کمبــود  منابــع 
ــول د ر  ــد  معم ــک رون ــه ی ــی ب ــش هزینه های عموم ــت و افزای ــی د ول مال
ــا  ــذار ی ــای مقررات گ ــش نهاد ه ــا پید ای ــد ه، قطع ــد ل ش ــرق ب ــت ب صنع
ــازار  ــت و ب ــن د ول ــط بی ــاد الت د ر رواب ــر مع ــه تغیی ــد  ب ــر می توان تنظیم گ
ــه  ــرد ن آن، زمین ــت و اقتصاد ی ک ــت از صنع ــن صیان ــود و ضم ــر ش منج
ــرق د ر یــک  ــی صنعــت ب ــرای فعالیــت ســالم اقتصــاد ی بازیگــران اصل را ب

ــد .  ــم کن ــز فراه ــط غیرتبعیض آمی محی
ــررات  ــم مق ــتقل تنظی ــاد  مس ــه نه ــد  ک ــان می د ه ــی نش ــارب جهان تج
ــود ه و  ــف ب ــد  ســاختار د ر کشــورهای مختل ــن ارکان تجد ی یکــی از مهم تری
زمینه ســاز ایجــاد  فضایــی رقابتــی، ســالم و ســرمایه پذیر د ر ایــن کشــورها 
ــران و د ر نبــود  چنیــن نهــاد  قد رتمنــد  و مســتقلی،  شــد ه اســت. امــا د ر ای
ــرو  ــد ه وزارت نی ــم پیچی ــل ســاختار د ر ه ــه د لی ــرق ب ــت ب ــژه د رصنع به وی
ــه د ر  ــت ک ــی اس ــارض منافع ــار تع ــی، گرفت ــاد  د ولت ــای اقتص و پاراد ایم ه
بلند مــد ت هزینه هــا و خســارات جبران ناپذیــری بــرای ایــن صنعــت و 

ــه د نبــال د اشــته اســت.  مــرد م ب
مرکــز پژوهش هــای مجلــس د ر یکــی از پژوهش هــای خــود  »ضعــف نظــام 
ــف  ــرق«، »ضع ــت ب ــص د ر صنع ــاختاری ناق ــرات س ــذاری«، »تغیی تعرفه گ
د ر سیاســت گذاری و نظــارت« و »نبــود  برنامه ریــزی کل نگــر«، را از جملــه 
اصلی تریــن بحران هــای صنعــت بــرق برشــمرد ه بــود . د ر ایــن میــان 
ــون  ــی چ ــول علل ــرق معل ــت ب ــارت صنع ــت گذاری و نظ ــف د ر سیاس ضع
ــن  ــر بخــش سیاســت گذاری«، »ضعــف د ر تد وی ــی ب »تســلط بخــش اجرای
ــی  قوانیــن و رعایــت آن«، »عــد م شــفافیت هزینه هــا«، »نبــود  ناظــر بیرون
ــن  ــه همی ــود  ک ــد ه ب ــته ش ــی« د انس ــی د رون ــد ان ارزیاب ــد « و »فق قد رتمن
عوامــل بــه خوبــی ضــرورت ایجــاد  نهــاد  رگوالتــوری را مشــخص می کننــد . 
د ر ایــن گــزارش عنــوان شــد ه بــود : »ریشــه چالش هــا و بحران هــای صنعــت 
ــره  ــور گ ــد ی و زیرمجموعه هــای مذک ــل کلی ــار عام ــه چه ــی ب ــرق د رحال ب
خــورد ه اســت کــه تحلیلگــران و فعــاالن صنعــت بــرق معتقد نــد  د ر ایــران 
ــن  ــرای انجــام وظایــف حاکمیتــی ای ــی و نهاد هــای الزم ب زیرســاخت قانون
ــن  ــا، مهم تری ــاد  آنه ــه اعتق ــد . ب ــد  شــکل نگرفته ان صنعــت به صــورت کارآم
ــاد   ــود  نه ــرفته، وج ــورهای پیش ــران و کش ــرق ای ــاختار ب ــن س ــاوت بی تف
ــن وظیفــه را کمابیــش  ــران ای تنظیم گــر مســتقل و قد رتمنــد  اســت. د ر ای
ــد  و د ر  ــام می د ه ــت« انج ــورای رقاب ــرق« و »ش ــازار ب ــم ب ــات تنظی »هی
کشــورهای پیشــرفته ایــن وظیفــه بــر عهــد ه »کمیســیون تنظیــم مقــررات 
انــرژی د ر آمریــکا« و »نهــاد  تنظیم گــر کشــوری و نهــاد  تنظیم گــر 

ــت. ــا« اس ــه اروپ اتحاد ی
ــرق،  ــای ب ــن تعرفه ه ــر تعیی ــالوه ب ــد  ع ــرق بای ــش ب ــر بخ ــاد  تنظیم گ نه
بــرای  کلــی  برنامه  ریــزی  نیــز  و  بــر هزینه هــای شــرکت ها  نظــارت 
ــر  ــه اهــد اف، نظــارت ب ــرای د ســتیابی ب ــرق و سیاســت گذاری ب سیســتم ب
ــازار  ــزرگ ســاختاری شــرکت ها، تنظیــم مقــررات مبــاد الت و ب تغییــرات ب
ــال د ر  ــر شــرکت های فع ــرژی و نظــارت ب ــر بازارهــای ان ــرژی، نظــارت ب ان

ــتقالل  ــتن اس ــل د اش ــن د لی ــه همی ــود  و ب ــد ه د ار ش ــرق را عه ــت ب صنع
عملکــرد ی، د ارا بــود ن اختیــارات قضایــی و اجرایــی کافــی بــرای برخــورد  بــا 
متخلفــان، د ریافــت اطالعــات کامــل مالــی و فنــی د قیــق از تمامــی بازیگران 
ــر  ــارت ب ــه و نظ ــن تعرف ــرق و تعیی ــت ب ــود  د ر صنع ــرکت  های موج و ش
ــات ســاختاری آن  ــن الزام عملکــرد  براســاس اطالعــات د ریافتــی، اصلی تری
بــرای ایفــای وظایــف مهمــی اســت کــه بــر عهــد ه آن گذاشــته شــد ه اســت. 
ــه  ــود  و ب ــاد  ش ــرق ایج ــوری ب ــاد  رگوالت ــر نه ــه اگ ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــه  ــرق ب ــت ب ــاره صنع ــد ، د وب ــل کن ــتی عم ــه د رس ــد ه ب ــف یاد ش وظای
عنــوان یــک صنعــت زیرســاختی و کلیــد ی، جاذبــه ای قابــل توجــه 
ــا  ــفاف ب ــی ش ــای رقابت ــک فض ــت. ی ــد  یاف ــرمایه گذاران خواه ــرای س ب
ــی  ــد  صنعت ــر می توان ــع و فراگی ــط جام ــی و ضواب ــای منطق تعرفه گذاری ه
کــه کاالیــی بــا مشــتریان د ائــم د ارد  را بــه بهشــت ســرمایه گذاران د اخلــی 

ــد .  ــد ل کن ــی ب و خارج
ــرق را  ــر بخــش ب ــاد  تنظیم گ ــد ه ایجــاد  نه ــت آین ــه د ول ضــروری اســت ک
ــرق روی  ــن صنعــت ب ــرار گرفت ــرای ق ــی ب ــای الزام ــک زیربن ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــرار د اد ه و زمین ــر ق ــد  نظ ــد ت م ــاه و بلند م ــای کوت ــد ار برنامه ریزی ه م
بازگشــت ســرمایه ها بــه ایــن صنعــت را فراهــم آورد ، د ر غیــر ایــن صــورت 
ابعــاد  بحــران پیــک 1400 د ر ســال آینــد ه، بســیار گســترد ه تر و غیــر قابــل 

ــود .  ــد  ب ــر خواه پیش بینی ت
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گفت وگو با مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

فضا برای فعالیت
بخش خصوصی در صنعت برق 

فراهم نیست

      گفت وگو        

ــیاری  ــکالت بس ــته مش ــای گذش ــرق د ر هفته ه ــای ب قطعی ه
ــی  ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ ــت. ب ــرد ه اس ــاد  ک ــور ایج را د ر کش

ــت؟ ــم زد ه اس ــر را رق ــی های اخی خاموش
ــی را  ــوال گزارش های ــرق معم ــای ب ــل قطعی ه ــح د الی ــرو د ر توضی ــر نی وزی
د ربــاره افزایــش د مــا، مصــرف بــرق مــزارع رمــزارز و کاهــش ظرفیــت تولیــد  
ــا  ــد . ام ــه د اد ه ان ــا ارائ ــش بارند گی ه ــل کاه ــه د لی ــی ب ــای برقاب نیروگاه ه
ــرای گــذر از بحــران  ــزی مناســب ب ــود  برنامه ری ــر نب ــاره تاثی ــچ گاه د رب هی
و بهــره وری پاییــن نیروگاه هــا و اتــالف بــاالی بــرق د ر شــبکه بــرای 

ــا ارزی  ــاال و عموم ــام بســیار ب ــه دلیــل ارق ــاور هســتند کــه ســرمایه گذاری در حــوزه نیروگاهــی ب ــن ب ــر ای ــرژی ب کارشناســان حــوزه ان
ــای  ــق بانک ه ــر از طری ــن ام ــت و ای ــی اس ــعه مل ــدوق توس ــوی صن ــی از س ــن مال ــازوکارهای تامی ــد س ــرمایه گذاری، نیازمن ــرای س الزم ب
ــه ســبب کمبــود نقدینگــی شــدید در ایــن صنعــت کــه در پــی عوامــل مختلفــی  ــی اســت کــه ب عامــل صــورت می پذیــرد. ایــن در حال
چــون قیمــت نــازل و ثابــت بــرق طــی چندیــن ســال بــه وجــود آمــده، شــرایط در صنعــت بــرق بــه گونــه ای پیــش رفتــه اســت کــه عمــال 
ــزه   ــه انگی ــد و در نتیج ــکاری نمی کنن ــرق هم ــد ب ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــور س ــی به منظ ــن نقدینگ ــرای تامی ــر ب ــا دیگ ــن بانک ه ای

ــه اســت. ــزان چشــم گیری کاهــش یافت ــه می ــن عرصــه ب ــداوم فعالیــت در ای ــا ت ــرای ورود و ی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی ب
ــور  ــد در کش ــاختی تولی ــای زیرس ــن مولفه ه ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــرق ب ــرژی ب ــه ان ــور ب ــزون کش ــاز روزاف ــه نی ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــه طــور جــدی احســاس می شــود  ــد ب ــع تحریم هــا و تحقــق جهــش تولیــد، ضــرورت احــداث نیروگاه هــای جدی خصوصــا در صــورت رف
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــوان س ــه می ت ــه چگون ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــال ای ــت. ح ــر اس ــن ام ــواه ای ــز گ ــر نی ــی های اخی و خاموش
ــردن ضریــب اطمینــان در شــبکه سراســری  ــه ســرمایه گذاری و احــداث نیــروگاه ترغیــب کــرد؟ و اینکــه اگــر هــدف باالب خصوصــی را ب

بــرق اســت، بایــد راهکارهــای حضــور بخــش خصوصــی بــرای احــداث نیــروگاه را بررســی و تســهیل کــرد.
ــد صــادرات بــرق باشــد موضوعــی کــه ســال ها  ــرای حضــور بخــش خصوصــی در احــداث نیــروگاه می توان یکــی از روش هــای تشــویقی ب

اســت  علی رغــم وجــود قانــون، بخــش خصوصــی هنــوز بــه آن آرزو نرســیده اســت.
ــزی در  ــود برنامه ری ــر را نب ــی های اخی ــل خاموش ــن دلی ــس، مهم تری ــرژی مجل ــیون ان ــخنگوی کمیس ــر، س ــریعتی نیاس ــک ش ــا مال ام

ــد. ــرو می دان ــی وزارت نی ــی آن یعن ــتگاه متول دس
در این باره  گفت وگوی »نیرو و سرمایه« را با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه می خوانیم:

ــت. ــد اد ه اس ــی ن ــر توضیح ــی های اخی خاموش
ــد   ــه سیاســت های ناد رســت خری ــد  ک ــر اســت بگوی ــان بهت ــای ارد کانی  آق
تضمینــی بــرق و بد حســابی وزارت نیــرو تــا چــه انــد ازه ســرمایه گذاری د ر 

ایــن صنعــت را کاهــش د اد ه اســت.
امــا آن طــور کــه وزارت نیــرو اعــالم کــرد ه بخــش زیــاد ی از ایــن کمبــود  
ناشــی از رشــد  غیــر منطقــی مصــرف بــود ه و عمــال مد یریــت ایــن بخــش 

از عهــد ه او خــارج بــود ه و مــرد م بایــد  همراهــی کننــد .
وزارت نیــرو وظایفــی را د ر زمینــه تولیــد  بــرق د اشــته کــه تقریبــا بــه هیــچ 
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یــک از آنهــا عمــل نکــرد ه اســت. بــه عنــوان مثــال ســازمان هواشناســی از 
پارســال پیش بینــی کــرد ه بــود  کــه امســال، وضعیــت بارند گی هــا بــه هیــچ 
وجــه مناســب نخواهــد  بــود . بنابرایــن اینکــه ظرفیــت تولیــد  نیروگاه هــای 
ــئوالن  ــا مس ــود ، ام ــی ب ــل پیش بین ــاق قاب ــم، اتف ــال ند اری ــی را امس برقاب
ــگار هیــچ اطالعــی از گزارش هــا ند اشــته  طــوری صحبــت می  کننــد  کــه ان

و یــک شــبه ظرفیــت تولیــد  3500 مــگاوات کمتــر شــد ه اســت.
ــه هشــد ارهای ســازمان هواشناســی موجــب شــد ه کــه عمــال  بی توجهــی ب
ــع  ــی به موق ــا حت ــگام ی ــر زود هن ــرای تعمی ــزی مشــخصی ب ــچ برنامه ری هی
نیروگاهــا ند اشــته باشــیم. بــر اســاس آمــار موجــود  حــد ود  4 هــزار مــگاوات 

نیــروگاه د ر د ســت تعمیــر اســت و هنــوز وارد  مــد ار نشــد ه اند .
ــا  ــره وری د ر نیروگاه ه ــزان به ــه می ــود ه ک ــرار ب ــرو ق ــر نی ــن وزی همچنی
ــره وری د ر  ــزان به ــه می ــان شــاهد  هســتیم ک ــا همچن ــد  ام ــش د ه را افزای

ــت. ــد  اس ــی 30 د رص ــد ود  20 ال ــور ح ــای کش ــی از نیروگاه ه برخ
ــه  ــت ک ــی اس ــر اقد ام ــر د یگ ــای تجد ید پذی ــت نیروگاه ه ــش ظرفی افزای
د ولــت د ر ســال های گذشــته توجــه چند انــی بــه آن ند اشــته اســت. 
ــای  ــت نیروگاه ه ــه ظرفی ــود  ک ــرار ب ــه ق ــذاری صورت گرفت ــق هد ف گ طب
تجد یــد  پذیــر بــه 5 هــزار مــگاوات برســد  امــا هــم اکنــون بــرق تولید شــد ه 
ــگاوات اســت. همچنیــن د ر حــال حاضــر 10  از نیروگاه هــا حــد ود  هــزار م
ــف شــد ن اســت. ــرق د ر حــال تل ــرق تولید  شــد ه د ر شــبکه های ب د رصــد  ب
امــا متاســفانه وزارت نیــرو بــرای اینکــه افــکار عمومــی را منحــرف کنــد  و 
بــه نوعــی خــود  را از اتهامــات وارد ه و کوتاهی هایــی کــه کــرد ه مبــرا کنــد ، 

چنیــن مســائلی را مطــرح مــی کنــد .

ــرمایه گذاری د ر  ــه س ــد  ک ــی د ه ــان م ــود  نش ــای موج آماره
حــوزه احــد اث و ارتقــای ظرفیــت نیروگاهــی بــه شــد ت کاهــش 
یافتــه؛ د لیــل اصلــی ایــن کاهــش چیســت و تــا چــه انــد ازه بــه 

ــت؟ ــن زد ه اس ــر د ام ــی های اخی خاموش
د ر حــال حاضــر انتظــار د اریــم کــه بخــش خصوصــی بیــش از پیــش وارد  
ــار  ــاس آم ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن د ر حال ــود . ای ــازی ش ــوزه نیروگاه س ح
ــزار  ــش از 30 ه ــرق بی ــت ب ــکاران صنع ــه پیمان ــرو ب ــود ، وزارت نی موج
ــرای چنــد  ســال  میلیــارد  تومــان بد هــکار اســت. ایــن بد هــی کــه بعضــا ب
ــال  ــرد ه و عم ــان د ه ک ــور را زی ــای کش ــیاری از نیروگاه ه ــت، بس ــش اس پی
ــت  ــن وضعی ــا ای ــت. ب ــه اس ــان را گرفت ــره وری و راند م ــش به ــکان افزای ام
نمی تــوان انتظــار رشــد  ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را د ر ایــن حــوزه 
ــن  ــی و همچنی ــای مال ــل محد ود یت ه ــه د لی ــه ب ــم ک ــت ه ــت. د ول د اش

ــد ارد . ــی ن ــی، عمــال چنیــن امکان قانون

ــرمایه گذاری  ــکل س ــی مش ــاظ قانون ــه لح ــوان ب ــور می ت چه ط
ــد   ــی می توان ــش خصوص ــا بخ ــرد ؟ آی ــل ک ــرق را ح ــت ب د ر صنع

د ر اولویــت قــرار د اشــته باشــد ؟
ــا و  ــت قیمت ه ــرق، وضعی ــت ب ــود ن صنع ــی زیان د ه ب ــل اصل ــی از عوام یک
ــه  ــود ، ک ــم ش ــه ای تنظی ــور به گون ــن کش ــد  قوانی ــت. بای ــرق اس ــاد  ب اقتص
ــه  ــرق ب ــه ب مشــترکان پرمصــرف قیمــت واقعــی را پرد اخــت کننــد  و تعرف

صــورت پلکانــی افزایــش پیــد ا کنــد .
ــاالن  ــی فع ــت بد ه ــرای پرد اخ ــع الزم ب ــر مناب ــرو اگ ــن وزارت نی همچنی
صنعــت بــرق را نــد ارد ، می توانــد  بــا ایجــاد  شــرایط صــاد رات بــرق توســط 
بخــش خصوصــی، به نوعــی انگیــزه الزم بــرای ســرمایه گذاری د ر ایــن 

ــه همچنــان می خواهــد  صــاد رات  حــوزه را فراهــم کنــد ، امــا ایــن وزارتخان
د ر انحصــار خــود ش باشــد . بایــد  قوانیــن کشــور بــه گونــه ای وضــع شــود  که 
ســهم د ولــت از اقتصــاد  بــه صــورت واقعــی کاهــش پیــد ا کنــد  و وزارتخانه ها 
و د ســتگاه های د ولتــی د ر ایــن حــوزه پاســخ گو باشــند . د ر ســال های 
گذشــته د ر هــر قانــون و برنامــه ای کاهــش ســهم د ولــت از اقتصــاد  مــورد  

تاکیــد  قــرار گرفتــه، امــا عمــال ایــن هــد ف محقــق نشــد ه اســت.

ــاخت های الزم  ــه زیرس ــد  ک ــرو می گوین ــئولین وزارت نی ــا مس ام
بــرای انتقــال بــرق بــه کشــورهای همســایه ایجــاد  نشــد ه اســت. 

ایــن اد عــا تــا چــه انــد ازه د رســت اســت؟
ــم  ــاخت های الزم را ه ــه زیرس ــت ک ــر اس ــود  حاض ــی خ ــش خصوص بخ
ایجــاد  کنــد . اگــر امــروز بــرای افزایــش ســهم خــود  از بــازار بــرق کشــورهای 
ــان  ــن هم ــد . ای ــم ش ــیمان خواهی ــی زود  پش ــم، خیل ــایه کاری نکنی همس
ــت از  ــی راح ــم و خیل ــه کرد ی ــار د ر گاز تجرب ــک ب ــه ی ــت ک ــی اس اتفاق
رقبــای گازی خــود  جــا ماند یــم و بازارهــا را د ود ســتی تقد یــم آنهــا 
ــاد رات  ــازه ص ــه اج ــد  ک ــالم کن ــرو اع ــر وزارت نی ــن االن اگ ــم. همی کرد ی
بــرق بــه بخــش خصوصــی را مــی د هــد ، بســیاری از ســرمایه گــذاران بــه 
ــام  ــه تم ــد  ک ــت می خواه ــفانه د ول ــا متاس ــد . ام ــوزه ورود  می کنن ــن ح ای

ــد . ــته باش ــود  د اش ــار خ ــد زا را د ر اختی ــای د رآم بخش ه

ــن حــوزه  ــت ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را د ر ای ــا تقوی  آی
ــی د ر  ــز د ولت ــه تمرک ــت ب ــا بازگش ــد  ی ــازتر می د انی را کارس

ــرق؟ ــت ب صنع
اگــر د ولتی بــود ن نیروگاه هــا نتیجــه مــی د اد ، نبایــد  امــروز وضعیــت 
صنعــت بــرق تــا ایــن انــد ازه بحرانــی می شــد . بایــد  فضــا را بــرای فعالیــت 
بخــش خصوصــی فراهــم کنیــم. د ولــت بایــد  خــود ش از بخــش خصوصــی و 
حضــورش د ر بــازار کشــورهای همســایه پشــتیبانی کــرد ه و از آن طــرف هــم 

ــرق کشــور باشــند . ــد ار ب ــه تامیــن پای ســرمایه گذاران متعهــد  ب

بــا ایــن تفاضیــل و ایــن همــه مشــکل د ر صنعــت بــرق می بینیــم 
کــه همچنــان د ر د ولــت و مجلــس صحبــت از ارائــه برق رایــگان و 
ــا  ــه قاعد ت ــود  ک ــرح می ش ــف مط ــای مختل ــه نهاد ه ــا ارزان ب ی

ــد ؟ ــن می زن ــی د ام ــود  نقد ینگ ــن کمب ــه ای ب
همان طــور کــه گفتــم بایــد  بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق قیمــت و اقتصــاد  
ــرف  ــترکان پرمص ــاال از مش ــای ب ــا تعرفه ه ــوان ب ــود . می ت ــالح ش ــرق اص ب
ــی مشــترکان پرمصــرف قیمــت واقعــی را  ــی رســید . یعن ــج مطلوب ــه نتای ب

پرد اخــت کننــد  و تعرفــه بــرق بــه صــورت پلکانــی افزایــش پیــد ا کنــد .

اگر امروز برای افزایش سهم خود  از بازار برق کشورهای 
همسایه کاری نکنیم، خیلی زود  پشیمان خواهیم شد . این 
همان اتفاقی است که یک بار د ر گاز تجربه کرد یم و خیلی 
راحت از رقبای گازی خود  جا ماند یم و بازارها را د ود ستی 

تقد یم آنها کرد یم
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بهار عبادی، روزنامه نگار 

بزرگ؛ صنایع  برق  تعرفه  افزایش 

به نــام نیروگاه ها، به کام وزارت نیرو

     یاد  د  اشت                                       

آغــاز خاموشــی ها پیــش از شــروع تابســتان 1400، پیام هــا و معانــی 
ــن ســاله   ــول چند ی ــم اف ــروز عالئ ــن آن شــاید  ب ــه مهم تری روشــنی د ارد  ک
صنعــت بــرق اســت کــه بخــش خصوصــی مد ت هاســت د ربــاره آن هشــد ار 
ــت  ــن صنع ــد ه د ر ای ــذب ش ــرمایه ج ــزان س ــرا می ــه چ ــد . این ک می د ه
ــئولین،  ــی مس ــد م چاره اند یش ــکوت و ع ــته، د ر س ــال گذش ــک س ــرف ی ظ
ــه  ــد  ب ــه بای ــت، مســاله  ای اســت ک ــی کاهــش یاف ــل توجه ــزان قاب ــه می ب
ــی  ــای فعل ــت ه ــظ ظرفی ــود . حف ــه یابی ش ــی و ریش ــد ی بررس ــکل ج ش
ــکالت و  ــع مش ــتلزم رف ــا مس ــد ار آن ه ــر و پای ــعه موث ــت و توس ــن صنع ای
ــا و عوارضشــان  ــا یکــی از پیامد ه ــی اســت کــه خاموشــی ها تنه چالش های

محســوب می شــوند . 
ــرق  ــت ب ــاالن صنع ــران و فع ــه مســئولین، مد ی ــه هم ــه این جاســت ک نکت
د ر ایــن مســاله متفق القــول هســتند  کــه اصلی تریــن و ریشــه  ای تری 
ــتمر  ــه مس ــری بود ج ــی و کس ــع مال ــود  مناب ــت کمب ــن صنع ــاله ای مس
ــی  ــال د ر گفت وگوی ــی س ــای ابتد ای ــرو د ر روزه ــر نی ــد  وزی ــر چن اســت. ه
بــا خبرگــزاری فــارس بــر ایــن مســاله تاکیــد  کــرد : »بود جــه ســال 1400، 
ــرای  ــی ب ــث ســازوکارهای قانون ــون، از حی ــا کن طــی ســال های گذشــته ت
ــود ه  ــت ب ــن صنع ــرای ای ــه ب ــن بود ج ــرق، بهتری ــت آب و ب ــد اری صنع پای

اســت.«
ــه  ــی ک ــن کارهای ــود : »یکــی از عمد ه تری ــرد ه ب ــن خاطرنشــان ک او همچنی
ــع تولیــد  ســایر بخش هــا  د ر ســال 1400 د ر ایــن بخــش یعنــی رفــع موان
انجــام خواهیــم د اد ، بازپرد اخــت بد هی هــای صنعــت آب و بــرق بــه 

تولید کننــد گان اســت.«
ــره  ــزء 4 تبص ــود : »د ر ج ــرد ه ب ــان ک ــو اذع ــن گفت وگ ــرو د ر ای ــر نی وزی
ــت  ــد ات د ول ــت تعه ــرای پرد اخ ــتفاد ه ب ــکان اس ــد ، ام ــاق ش ــه الح 1 ک
د ر قبــال ســرمایه گذاران طرح هــای بخــش بخــار نیروگاه هــای ســیکل 
ترکیبــی فراهــم شــد ه کــه بــرآورد  ظرفیــت قابــل اســتفاد ه بــرای مــا حــد ود  
250 میلیــون د الر اســت و می توانیــم از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــرمایه گذاران  ــن س ــه ای ــات گازی ب ــام و میعان ــت خ ــل نف ــل تحوی از مح
ــه  ــم. البت ــت کنی ــان را پرد اخ ــی، بد هی هایم ــت روز صاد رات ــاس قیم براس
ــد  از  ــروگاه پرن ــرای نی ــم کــه ب د ر ســال 99 شــاید  اولیــن د ســتگاهی بود ی

ــم.« ــتفاد ه کرد ی ــت اس ــن ظرفی ای
ــت آب  ــی، خــروج صنع ــوی تفصیل ــن گفت وگ ــان د ر ای ــه رضــا ارد کانی البت
ــن«  ــانه های »بهتری ــر از نش ــی د یگ ــم یک ــره 14 را ه ــل تبص ــرق از ذی و ب
ــرق برشــمرد ه و عنــوان کــرد ه  ــرای صنعــت آب و ب ــود ن بود جــه 1400 ب ب
ــه  ــل ب ــرق د سترســی کام ــت آب و ب ــس صنع ــن پ ــود : خوشــبختانه از ای ب
ــز  ــد ات و نی ــیاری از تعه ــم بس ــا می توانی ــود ش د ارد  و م ــی خ ــع د اخل مناب

ــم. ــع اجــرا کنی ــن مناب ــه ای ــا د سترســی ب ــا را ب طرح ه
مناســب  فرصــت  هــم  را  بود جــه  قانــون   15 تبصــره  همچنیــن  وی 
د یگــری بــرای صنعــت بــرق برشــمرد ه و تصریــح کــرد ه بــود : »بــر اســاس 
ــه  ــرژی تحویلــی ب ــا بهــای ان تبصــره 15 وزارت نیــرو اجــازه پیــد ا کــرد ه ت
ــزی و  ــزات اساســی و کانی هــای فل ــوم، مــس، فل ــوالد ی، آلومینی ــع ف صنای
ــزرگ  ــای ب ــه مصرف کنند ه ه ــیمی را ک ــگاهی و پتروش ــای پاالیش واحد ه
ــای  ــر مبن ــد ، ب هســتند  و خوشــبختانه صــاد رات قابل مالحظــه ای هــم د ارن
ــل  ــرارد اد  تبد ی ــای د ارای ق ــرق از نیروگاه ه ــرژی ب ــد  ان ــط خری ــرخ متوس ن

ــم. ــرژی محاســبه کنی ان
ــا همــان  ــرق را ب ــد  ب ــه از ایــن پــس می توان ــر ایــن اســاس ایــن وزارتخان ب
ــد گان  ــه مصرف کنن ــی ب ــش خصوص ــرق از بخ ــی ب ــد  تضمین ــت خری قیم
بــزرگ و متمکــن عرضــه کنــد  تــا بــه گفتــه وزیــر نیــرو یارانــه بــرق صنایــع 
ــرد ه  ــی ک ــن پیش بین ــود . او همچنی ــت نش ــرد م پرد اخ ــب م ــزرگ از جی ب
بــود  کــه وزارت نیــرو از ایــن محــل، د رآمــد  تقریبــی 8 هــزار میلیــارد  تومــان 
ــه افزایــش  ــغ ب ــن مبل ــرار اســت بیــش از نیمــی از ای د اشــته باشــد  کــه ق
تــوان تولیــد  بــرق و مطالبــات نیروگاه هــای خصوصــی اختصــاص د اد ه شــود .
ــال  ــاه س ــت م ــه اول ارد یبهش ــون بود ج ــره 15 قان ــی تبص ــه اجرای آیین نام
ــد ه  ــد  ش ــه تاکی ــن ابالغی ــد . د ر ای ــالغ ش ــرو اب ــر نی ــوی وزی ــاری از س ج
ــع  ــه صنای ــی ب ــرژی تحویل ــاعت ان ــووات س ــر کیل ــای ه ــط به ــه متوس ک
ــرژی  ــزان ان ــرق و می ــد  ب ــرخ خری ــه ن ــر اســاس متوســط ماهان مشــمول، ب
ــایر  ــد ه و س ــبه ش ــزرگ محاس ــی ب ــای حرارت ــد ه از نیروگاه ه خرید اری ش
مولفه هــای صورتحســاب از جملــه آبونمــان، بهــای انــرژی راکتیــور، بهــای 

ــود .  ــزود ه ش ــه آن اف ــت و ... ب ترانزی
ــرق د ر  ــای ب ــش به ــه افزای ــن مصوب ــن ای ــه د ر مت ــت ک ــب این جاس جال
ــا صنایــع  قرارد اد هــای د وجانبــه بــه جــای نیــروگاه هــای طــرف قــرارد اد  ب
ــد  1  ــره 4 بن ــت. د ر تبص ــد  یاف ــاص خواه ــرو اختص ــه وزارت نی ــزرگ، ب ب
ــوع  ــترکین موض ــت: »مش ــد ه اس ــوان ش ــه عن ــرو این گون ــر نی ــه وزی ابالغی
ایــن مصوبــه، انــرژی مــورد  نیــاز را از طریــق قرارد اد هــای د وجانبــه/ بــورس 
ــازار  ــرق د ر ب ــه مــوزون قیمــت ب ــرژی تامیــن می نماینــد ، متوســط ماهان ان
ــا  ــه ت ــی ک ــای زمان ــک از بازه ه ــر ی ــرژی د ر ه ــورس ان عمــد ه فروشــی و ب
پنجــم هــر مــاه توســط شــرکت مد یریــت شــبکه بــرق ایــران اعــالم خواهــد  
ــی  ــد  کســر و الباق ــن بن ــورد  اشــاره د ر صــد ر ای ــای م شــد ، از متوســط به
تحــت عنــوان مابه التفــاوت اجــرای مقــررات د ریافــت خواهــد  شــد . شــرکت 
بــرق منطقــه ای یــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق موظــف هســتند  نســبت بــه 
پشــتیبانی تامیــن بــرق مشــترکان مشــمول ایــن مصوبــه بــر اســاس ضوابــط 

ابالغــی اقــد ام نماینــد .« 
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بــر اســاس ایــن ابالغیــه منابــع حاصــل از اجــرای ایــن بنــد  قانــون بود جــه 
1400 کــه 8 هــزار میلیــارد  تومــان تخمیــن زد ه می شــود ، بــه ترتیــب زیــر 

تخصیــص د اد ه خواهــد  شــد : 
ــبکه  ــازی ش ــعه و نوس ــرف توس ــال ص ــارد  ری ــزار میلی ــقف 12 ه ــا س  ت

ــتایی ــرق روس ــای ب ــی تیره ــور و جابجای ــرق کش ــود ه ب فرس
ــد گان  ــات تولید کنن ــت مطالب ــال باب ــارد  ری ــزار میلی ــقف 15 ه ــا س  ت

برق آبــی نیروگاه هــای  و  بــرق  خصوصــی 
ــب شــورای اقتصــاد  صــرف  ــا تصوی ــال ب ــارد  ری ــزار میلی ــا ســقف 3 ه  ت
ــرق از  ــد  ب ــوان تولی ــش ت ــت افزای ــهیالت جه ــود  تس ــه س ــای یاران اعط
ــام(  ــای نیمه تم ــل طرح ه ــعه و تکمی ــاد ، توس ــرمایه گذاری )ایج ــق س طری

ــی  ــرق حرارت ــروی ب ــد  نی ــرکت تولی ــه ش ــرق ب ــای ب نیروگاه ه
 تــا ســقف 5 هــزار میلیــارد  ریــال د ر قالــب مشــارکت توانیــر بــه میــزان 
ــی و  ــی صنعت ــی و نواح ــهرک های صنعت ــه ش ــانی ب ــد  د ر برق رس 40 د رص
ــی و  ــهرک ها و نواح ــد  آن ش ــا آورد ه 60 د رص ــاد ی ب ــژه اقتص ــق وی مناط

مناطــق صنعتــی و مناطــق 
 تــا ســقف 2 هــزار میلیــارد  ریــال صــرف تاســیس و تکمیل آزمایشــگاه های 

مرجــع تجد ید پذیــر بــه پژوهشــگاه نیــرو 
ــی شــهرهای  ــع تنــش آب ــال صــرف رف ــارد  ری ــزار میلی ــا ســقف 20 ه  ت
د ارای تنــش و اصــالح و بازســازی شــبکه آب شــرب روســتایی و آبرســانی 

ــرکت مهند ســی آب و فاضــالب کشــور  ــه ش ــق محــروم ب ــه مناط ب
 تــا ســقف 13 هــزار میلیــارد  ریــال بــا تاییــد  معــاون بــرق و انــرژی بابــت 
اعطــای تســهیالت خطرپذیــر بــه شــرکت های د انــش بنیــان صنعــت بــرق 

و شــرکت های فعــال د ر حــوزه اصــالح الگــوی مصــرف 
 تــا ســقف 10 هــزار میلیــارد  ریــال بــرای تکمیــل زیرســاخت شــبکه ملــی 

ــور اطالعات کش
ــه نحــوه ســرمایه گذاری  ــام پیش بینی شــد ه و البت ــری ارق ــزان تحقق پذی می
ــاوت  ــد  قض ــه بای ــت ک ــی اس ــد ه، موضوع ــای پیش بینی ش آن د ر بخش ه
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــود  واقعی ــن وج ــا ای ــپرد . ب ــان س ــه زم ــاره آن را ب د رب
ــا وجــود  این کــه وزیــر نیــرو تصویــر روشــن و پرامیــد ی از جریــان مالــی  ب
ــه د اد ه، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه د ر  ــرق د ر ســال 1400 ارائ صنعــت ب
ــن  ــرایط ای ــر محسوســی د ر ش ــار، تغیی ــاه به ــن م ــی آخری ــای ابتد ای روزه
صنعــت ایجــاد  نشــد ه، بد هــی هــای معــوق تولید کننــد گان بــرق هم چنــان 
ــر  ــای غی ــرای نیروگاه ه ــه کار را ب ــد ه، اد ام ــش عم ــک چال ــوان ی ــه عن ب
ــرم تابســتان د ر  ــای گ ــش از روزه ــرو پی ــرد ه و وزارت نی ــوار ک ــی د ش د ولت

ــه اعمــال خاموشــی شــد .  ــر ب مقاطعــی ناگزی
ــه از  ــن وزارتخان ــه ای ــید  ک ــم پوش ــاله چش ــن مس ــوان از ای ــه نمی ت البت
ماه هــای میانــی ســال گذشــته تــالش کــرد  حد اقــل از مســیر تعرفــه بــرق 
صنایــع پرمصــرف تــا انــد ازه  ای مشــکالت مالــی حاکــم بــر صنعــت بــرق را 
حــل کنــد . تصویب نامــه هیــات وزیــران کــه بیســتم مهــر مــاه ســال 1399 
بــه وزارتخانــه هــای نیــرو و امــور اقتصــاد ی و د ارایــی ابــالغ شــد ، ابتــد ای 
ــاون اول رییــس  ــه امضــای مع ــه کــه ب ــن ابالغی ــود . د ر ای همیــن مســیر ب
ــون اساســی  ــه اصــل یکصد وسی و هشــتم قان ــا اســتناد  ب جمهــور رســید ه، ب

جمهــوری اســالمی ایــران مــوارد  زیــر تصویــب شــد ه اســت: 
1- کلیــه مشــترکین صنعتــی بــرق بــا قــد رت بــاالی )5( مــگاوات موظفنــد  
ــه و  ــق قرارد اد هــای د وجانب ــاز را از طری ــورد  نی ــرژی الکتریکــی( م ــرق )ان ب

یــا ســایر روش هــای متــد اول د ر بــورس انــرژی تامیــن نماینــد .

ــاخت های  ــد  زیرس ــران موظفن ــرژی ای ــورس ان ــرکت ب ــرو و ش 2- وزارت نی
ــه مشــترکین تجــاری  ــرق ســایر مشــترکین )ازجمل ــن ب ــرای تامی الزم را ب
بــاالی 5 مــگاوات( از طریــق قرارد اد هــای د وجانبــه یــا روش هــای متــد اول 
ــه  ــک برنام ــاس ی ــه براس ــه ای ک ــد ، به گون ــم نماین ــرژی فراه ــورس ان ب
ــاالی )1(  ــترکین ب ــام مش ــد ه تم ــال آین ــی د و س ــد ه، ط ــد ی ش زمان بن

ــوند . ــه ش ــن تصویب نام ــد  )1( ای ــمول بن ــگاوات مش م
ــکاری  ــا هم ــرو و ب ــط وزارت نی ــد  توس ــن بن ــی ای ــط اجرای ــره- ضواب تبص
ــالغ خواهــد   ــن و اب ــاه تد وی ــران، ظــرف شــش م ــرژی ای ــورس ان شــرکت ب

شــد .
ــه  ــر الگــوی مصــرف )ب ــازاد  ب ــرق مصــارف م ــوارد ی کــه تامیــن ب 3- د ر م
ــد ،  ــک باش ــل تفکی ــو قاب ــر از الگ ــارف کمت ــرو( از مص ــخیص وزارت نی تش
مصــرف مــازاد  بــر الگــو از طریــق ســازوکار موضــوع بنــد  )1( ایــن 

تصویب نامــه تامیــن خواهــد  شــد .
ــرو آییــن نامــه  ــاه وزارت نی ــی آذر م ــاه د ر روزهــای ابتد ای ــه د و م ــه فاصل ب
ــرق  ــن ب ــیوه تامی ــر ش ــرای تغیی ــران ب ــات وزی ــه هی ــی تصویب نام اجرای

ــرد .  ــالغ ک ــر اب ــه توانی ــگاوات را ب ــاالی 5 م ــی ب مشــترکین صنعت
ــا نحــوه پرد اخــت  ــط ب ــوارد  مرتب ــه بســیاری از م ــه اگرچ ــن آیین نام د ر ای
بهــای بــرق و ســایر هزینــه هــای مرتبــط بــا تامیــن بــرق بــرای مشــترکین 
مشــمول روشــن شــد ه بــود  امــا وزیــر نیــرو بــه نیروگاه هــای تامین کننــد ه 
ــالم و  ــت ناس ــن رقاب ــود . بنابرای ــرد ه ب ــاره  ای نک ــترکین اش ــن مش ــرق ای ب
نابرابــر میــان نیروگاه هــای خصوصــی و د ولتــی بــه د لیــل عــد م پیش بینــی 
ــهم  ــاال س ــی و احتم ــش خصوص ــعه بخ ــرای توس ــخص ب ــرد ی مش راهب
ــی  ــف باق ــران، بالتکلی ــات وزی ــه هی ــب نام ــرو از تصوی ــی وزارت نی خواه
ــریح  ــرای تش ــم ب ــرق ه ــی ب ــر د ولت ــد گان غی ــای تولید کنن ــد . تالش ه مان
ریســک های ایــن آیین نامــه پرابهــام بی نتیجــه مانــد ، تــا امید هــای 
ــران،  ــات وزی ــا تصویب نامــه هی ــود  شــرایط موجــود  ب ــرای بهب ایجاد شــد ه ب

ــگ شــود .  ــاره کمرن د وب
ــت  ــر د ولتــی د ر رقاب ــه هــر حــال نیروگاه هــای خصوصــی و غی چــرا کــه ب
بــا د ولتی هــای وابســته بــه منابــع مالــی وزارت نیــرو محکــوم بــه شکســت 
ــران  ــود  نگ ــای خ ــبه هزینه ه ــی د ر محاس ــروگاه د ولت ــچ نی ــتند . هی هس
ــن  ــد  نیســت و همــه ای ــه تولی ــان و هزین ســرمایه گذاری انجام شــد ه، راند م
ــتند .  ــد ه هس ــال تعیین کنن ــی کام ــای خصوص ــرای نیروگاه ه ــاخصه ها ب ش
برآینــد  ایــن مصوبــات و آیین نامه هــا و شــیوه های اجرایــی آن نشــان 
ــه  ــی اگرچ ــش خصوص ــرمایه های بخ ــت از س ــظ و صیان ــه حف ــد  ک می د ه
ــرق  ــن نیروگاه هــا د ر تامیــن ب ــه ســهم حــد ود  60 د رصــد ی ای ــا توجــه ب ب
ــرق امــن  کشــور، یکــی از اصلی تریــن راهبرد هــا و اســتراتژی های تامیــن ب
ــرو  ــی وزارت نی ــه اصل ــت و د غد غ ــا اولوی ــود ، ام ــوب می ش ــد ار محس و پای

نیســت. 
همیــن رویکــرد  یکــی از موانــع بلنــد  پیــش روی ســرمایه گذاران نیروگاهــی 
اســت. شــاید  اگــر ســهم نیروگاه هــای خصوصــی از مصوبــات اخیــر 
میــان  تفکیک کننــد ه  و  اجرایــی شــفاف  بــا شــیوه های  و  به د رســتی 
ــرگیری  ــه ازس ــوان ب ــود ، بت ــن ش ــی، روش ــی و خصوص ــد ه د ولت تولید کنن
ــر  ــت. د ر غی ــتری د اش ــد  بیش ــت امی ــن صنع ــرمایه گذاری ها د ر ای ــد  س رون
ــرق، همچنــان د ر فضــای  ایــن صــورت جــذب ســرمایه د ر بخــش تولیــد  ب
پربیــم و سرشــار از ریســک های متعــد د ، یــک پرونــد ه ازپیش باختــه 

ــود .  ــد  ب خواه
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علیرضا کالهی؛ نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران

ازدست رفته  فرصت های 
رمزارزها

ــیار  ــت بس ــران، فرص ــد ه ای ــان و تحریم ش ــاد  پرنوس ــرای اقتص ــا ب رمزارزه
ــه  ــر ب ــال های اخی ــول س ــفانه د ر ط ــه متاس ــت ک ــود ه و هس ــی ب مغتنم
ــترد ه اش  ــای گس ــه ظرفیت ه ــد ر د اد ه و ب ــول آن را ه ــل قب ــکلی غیرقاب ش

بود ه ایــم.  بی تفــاوت 
البتــه پیــش از بررســی ظرفیت هــای اصلــی رمزارزهــا بــرای اقتصــاد  
ــم. اول اینکــه  ــرار د هی ــد  نظــر ق ــد  د و موضــوع اســتراتژیک را م کشــور بای
ــا وجــود  تغییــرات و تحــوالت پرســرعت عصــر تلفیــق،  د ر د نیــای امــروز ب
ــوع  ــک موض ــورد  ی ــری د ر م ــرای تصمیم گی ــی ب ــان طوالن ــص زم تخصی
مشــخص، عــالوه بــر فرصت ســوزی عمــال نوعــی عقب گــرد  را بــرای 
اقتصــاد  بــه د نبــال د ارد . د ر عصــری کــه د نیــا بــا ســرعتی باورنکرد نــی بــه 
ســمت تغییــرات بنیاد یــن فنــاوری، تکنولــوژی و صنعتــی حرکــت می کنــد ، 
تصمیم ســازی های ســریع و چابــک، ابــزاری قد رتمنــد  و موثــر بــرای 
ــفانه  ــا متاس ــت. ام ــی اس ــوالت جهان ــام آور تح ــرعت سرس ــا س ــی ب همراه
ســاختار د ولتــی اقتصــاد  کشــور مــا آن قــد ر لخــت و فربــه شــد ه اســت کــه 

امــکان تصمیم گیری هــای ســریع و به هنــگام را نــد ارد .
بــه عــالوه نبایــد  ایــن مســاله را از نظــر د ور د اشــت این اســت که د ر شــرایط 
ــد ،  ــور می یابن ــروز و ظه ــورها ب ــاد  کش ــه د ر اقتص ــی ک ــر، فرصت های حاض
ــای  ــه تصمیم گیری ه ــی ب ــه مجال ــد  ک ــد  ند ارن ــر مفی ــد ر عم ــا آن ق اساس
ــد  نفــت  ــا، مانن ــع نوپ ــد . صنای ــا بالتکلیفی هــای مســتمر بد هن ــی و ی طوالن
ــوزی ها د ر  ــران فرصت س ــرای جب ــاره ای ب ــان د وب ــیمی، زم و گاز و پتروش

ــد .  ــرار نمی د ه ــان ق اختیارم
ــان عصــر نفــت  ــا د ر آســتانه پای ــه م ــن اســت ک ــه اســتراتژیک د وم ای نکت
هســتیم و بایــد  تــا کمتــر از د و د هــه آینــد ه مهیــای مواجهــه بــا اقتصــاد ی 

شــویم کــه نفــت، جایــی د ر آن نــد ارد . 
آمــار نشــان می د هد  کــه ایــران د ر میان کشــورهای عضــو اوپــک، پایین ترین 
میــزان تولیــد  نفــت را نســبت بــه ذخایــر موجــود  خــود  د ارد ، بنابرایــن مــا 
یــک د ارایــی زیرزمینــی بــا قیمــت و ارزش رو بــه افــول را ذخیــره کرد ه ایــم، 
بــد ون آن کــه بــرای آینــد ه آن برنامــه ای د اشــته باشــیم. واقعیــت ایــن اســت 
ــه کاهــش تد ریجــی امــا مســتمر قیمــت نفــت، بایــد  هــر  ــا توجــه ب کــه ب
چــه زود تــر بــرای تبد یــل ذخایــر فســیلی کشــور بــه پــول، فکــری کنیــم. 
ــال  ــرق د ر ح ــد  ب ــی تولی ــت نام ــت. ظرفی ــاوت اس ــا متف ــرق ام ــتان ب د اس
ــر از  ــود . اگ ــن زد ه می ش ــگاوات تخمی ــزار م ــر 85 ه ــغ ب ــی بال حاضــر رقم
ــا  ــوند  و م ــذف ش ــا ح ــز برقابی ه ــود ه و نی ــای فرس ــزان نیروگاه ه ــن می ای
ظرفیــت تولیــد  بــرق کشــور را رقمــی بالــغ بــر 70 هــزار مــگاوات د ر نظــر 
ــه 500  ــد  ســاالنه ب ــرق د ر د اخــل کشــور می توان ــد  ب ــزان تولی ــم، می بگیری
میلیــارد  کیلــووات ســاعت برســد . ایــن د ر حالــی اســت کــه وزارت نیــرو د ر 
ــرق  ــارد  کیلووات ســاعت ب ــر 284 میلی ــغ ب طــول ســال گذشــته رقمــی بال
ــد ه  ــره، بالاســتفاد ه مان ــل ذخی ــت غیرقاب ــن ظرف ــی ای ــه و عمــال باق فروخت

اســت.
ــوع آب و  ــی، تن ــی جغرافیای ــه پراکند گ ــف از جمل ــل مختل ــه د الی ــا ب م
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ــر  ــد ، ناگزی ــرژی واح ــت ان ــک سیاس ــتن ی ــر ند اش ــه مهمت ــی و از هم هوای
بــه ایجــاد  ظرفیــت قابــل توجهــی بــرای تولیــد  بــرق شــد ه ایم کــه بتوانیــم 
ــرف  ــزان مص ــه می ــی ک ــم. د ر حال ــش د هی ــرف را پوش ــای اوج مص زمان ه
بــرق د ر پیــک بــار و ســایر روزهــای ســال تفــاوت فاحشــی د ارد  کــه عمــال 
بــه بی کار مانــد ن بخــش بزرگــی از ایــن ظرفیــت منجــر می شــود . فرامــوش 
نکنیــم کــه وزارت نیــرو بــه طــور متوســط ســاالنه تنهــا د ر 400 ســاعت بــا 
مشــکل تامیــن بــرق و پرفشــاری شــبکه مواجــه اســت و د ر بقیــه روزهــای 
ســال عمــال بــا ظرفیــت بــی کار نیروگاه هــا مواجــه می شــود . البتــه بخشــی 
ــرد ن تقاضــا از مســیر صــاد رات  ــس ک ــا باالن ــه ســاد گی ب ــن مســاله ب از ای
قابــل حــل بــود ه و د رآمــد  قابــل توجهــی را هــم بــرای وزارت نیــرو ایجــاد  
ــاد   ــه انعق ــر د ور د اشــت ک ــم از نظ ــه را ه ــن نکت ــد  ای ــه نبای ــد . البت می کن
قــرارد اد  تامیــن بــرق بــا یــک کشــور د یگــر بــه معنــای ایجــاد  یــک تعهــد  
قانونــی اســت کــه عــد م انجــام آن جرایــم گســترد ه و پیامد هــای سیاســی 

د ر پــی خواهــد  د اشــت. 
ــم، نیازمنــد   ــه جــز مشــکالت ناشــی از تحری ــرژی ب ــه عــالوه صــاد رات ان ب
ــه ایجــاد   ــه اســت ک ــای د وطرف ــال و قرارد اد ه ــای انتق ــا لوله ه خطــوط و ی
ــه  ــاد رات گاز ب ــه ص ــد . تجرب ــاز باش ــور مشکل س ــرای کش ــد  ب ــا می توان آنه
ــه  ــد ازی خــط لول ــرای راه ان ــت ب ــای هنگف ــم هزینه ه ــه علیرغ پاکســتان ک
ــه  ــه ب ــط لول ــن خ ــل ای ــد م تکمی ــتانی ها و ع ــد ی پاکس ــا بد عه ــک ب جاس
ــات  ــد م پرد اخــت مطالب ــن نمونه هاســت. ع ــی از همی ــید ، یک بن بســت رس
ــکالت  ــه مش ــم از جمل ــراق ه ــه ع ــرق ب ــاد رات ب ــل ص ــرو از مح وزارت نی
د یگــری اســت کــه د ر حــوزه صــاد رات انــرژی بــا آن مواجــه می شــویم. بــا 
ایــن اوصــاف بایــد  بپذیریــم کــه ظرفیــت صــاد رات انــرژی مــا د ر حوزه هــای 

ــرق و گاز نامحــد ود  نیســت و مشــکالت خــاص خــود  را د ارد .  ب
د رگیــرود ار تحریــم و مشــکالت صنایــع مختلــف د ر ایــران، صنعتــی جد یــد  
پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــته کــه د ر بازارهــای جهانــی غیــر قابــل تحریــم 
ــرار  ــران ق ــار صنعت گ ــت د ر اختی ــرای فعالی ــد ود  ب ــی نامح ــت و فضای اس
می د هــد . نکتــه بســیار کلیــد ی صنعــت رمــزارز بــرای صنعــت بــرق ایــران 
ــوان از ظرفیت هــای  ــا می ت ــه واســطه اســتخراج رمزارزه ــه ب ــن اســت ک ای
ــرق، اســتفاد ه ای پربهــره و پرســود  د اشــت. از  ــی و بالاســتفاد ه تولیــد  ب خال
همــه مهم تــر اینکــه وزارت نیــرو می توانــد  د ر ســاعات و روزهــای پرمصــرف 
ســال بــرق ایــن صنعــت را بــد ون تحمیــل هزینــه و زیــان انباشــته خامــوش 

کنــد . 

رمزارزهــا کــه بــه عنــوان طــالی عصــر د یجیتــال شــناخته می شــوند ، امــروز 
بــازاری بــه ارزش بیــش از د وتریلیــون د الر د ارنــد  و امــکان تجــارت بی مــرز 
را د ر اختیــار همــه فعــاالن اقتصــاد ی قــرار د اد ه انــد . فقــط کافــی اســت بــا 
توجــه بــه ظرفیــت قابــل اتــکای تولیــد  بــرق د ر کشــور، بســترهای الزم را 
بــرای اســتخراج قانونــی، شــفاف و ضابطــه منــد  رمزارزهــا د ر کشــور فراهــم 

کنیــم. 
زمانــی بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی د ر کشــور، گاز بــا قیمتــی ارزانتــر 
ــت  ــرار می گرف ــت ق ــن صنع ــرمایه گذاران ای ــار س ــر د ر اختی و اقتصاد ی ت
تــا ایــران بتوانــد  گــوی ســبقت را از کشــورهایی ماننــد  قطــر بربایــد . حــاال 
د ر مــورد  ارزهــای د یجیتــال هــم بایــد  چنیــن رویکــرد ی د اشــته باشــیم. امــا 
ــا اعــالم تعرفــه بــرق ماینرهــا کــه رقمــی برابــر  متاســفانه می بینیــم کــه ب
ــی  ــرای اســتخراج غیرقانون ــه را ب ــا زمین ــه تنه ــی اســت ن ــرق صاد رات ــا ب ب
رمزارزهــا فراهــم کرد ه ایــم بلکــه ســرمایه گذاران ایــن حــوزه را نیــز 

ــم. ــور راند ه ای ــود ، از کش ــه موج ــل توج ــای قاب ــم مزیت ه علی رغ
واقعیــت ایــن اســت کــه کشــور مــا ظرفیــت و پتانســیل تبد یــل شــد ن بــه 
ــر همیــن  ــزرگ و کلیــد ی صنعــت بالکچیــن را د ارد . ب یکــی از بازیگــران ب
ــرد ن  ــد  ک ــازار و ضابطه من ــت ب ــا مد یری ــت ب ــت د ول ــار می رف ــا انتظ مبن
ــر جلوگیــری از ایجــاد  فشــار مضاعــف  ــد  اســتخراج رمزارزهــا، عــالوه ب رون
ــاق  ــل اســتخراج خانگــی اتف ــه د لی ــا ب ــه عمد ت ــرق شــهری ک ــر شــبکه ب ب
می افتــد ، بســترهای الزم را بــرای فعالیــت بازیگــران جــد ی و بــزرگ 
ماینینــگ د ر بــازار ایــران فراهــم آورد . توســعه ایــن صنعــت عــالوه بــر اینکــه 
ــال د اشــت می توانســت  ــه د نب ــرای کشــور ب ــل توجهــی ب ــزود ه قاب ارزش اف
زمینــه بســیار مســاعد ی بــرای د ور زد ن تحریم هــا و د سترســی بــه 

سیســتم های بانکــی بین المللــی باشــد . 
ــران  ــن د ر ای ــت بالکچی ــزرگ صنع ــران ب ــر بازیگ ــه اگ ــت ک ــه اینجاس نکت
ــه  ــا تعرف ــت ب ــه می توانس ــر اینک ــالوه ب ــرو ع ــد ند ، وزارت نی ــال می ش فع
ــش را د ر  ــرد ه و د رآمد های ــن ک ــا را تامی ــرق آنه ــاد ی ب ــا اقتص ــخص ام مش
زمان هــای کــم بــار شــبکه از محــل فــروش بــرق بــه ماینرهــا افزایــش د هــد ، 
ــت را  ــن صنع ــاالن ای ــی مشــخص، فع ــک د وره زمان ــس از ی می توانســت پ
بــه راه انــد ازی نیروگاه هــای کوچکــی ترغیــب کنــد  کــه د ر نهایــت د ر پیــک 
مصــرف بــه کمــک شــبکه و وزارت نیــرو می آمد نــد . ضمــن این کــه 
ــه ای  ــت بهان ــرق آن می توانس ــن ب ــزوم تامی ــگ و ل ــت ماینین ــعه صنع توس
ــت  ــرو می توانس ــال وزارت نی ــد . مث ــم باش ــا ه ــعه تجد ید پذیره ــرای توس ب
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ــورد   ــرق م ــل 20 د رصــد  از ب ــن حد اق ــه تامی ــا را ب ســرمایه گذاران رمزارزه
ــد .  ــف کن ــب و مکل ــا ترغی ــیر تجد ید پذیره ــان از مس نیازش

ــت  ــن اس ــت ای ــر د ور د اش ــد  از نظ ــه نبای ــری ک ــم د یگ ــیار مه ــاله بس مس
ــرق  ــه تامیــن ب ــوط ب کــه وزارت نیــرو اساســا د ر تعریــف سیاســت های مرب
ماینرهــا آن قد رهــا شــفاف و موثــر تصمیم گیــری نمی کنــد . مثــال د ر 
ــی  ــک د وره زمان ــود  د ر ی ــرار ب ــه ق ــاس ک ــای کوچــک مقی ــورد  نیروگاه ه م
مشــخص بــه تولیــد  5 هــزار مــگاوات برســند  و امــروز تنهــا 600 مــگاوات 
بــرق تولیــد  می کننــد ، عــد م تعییــن نــرخ اقتصــاد ی بــرای گاز ایــن 
ــرای اســتقرار د ر  ــا ب ــه ماینره ــه مجــوز ب ــد م ارائ ــن ع ــا و همچنی نیروگاه ه
ــال  ــا، عم ــن نیروگاه ه ــرق ای ــتفاد ه ازب ــا و اس ــک مقیاس ه ــک کوچ نزد ی
ــت.  ــد ر د اد ه اس ــه ه ــوزه را ب ــن ح ــد ه د ر ای ــام ش ــرمایه گذاری های انج س
ــر  ــد  گاز فل ــی می توانن ــا حت ــه ماینره ــم ک ــوش کنی ــد  فرام ــالوه نبای ــه ع ب
ــه نظــر می رســد   ــد . ب ــد ار وارد  کن ــه م ــل کــرد ه و آن را ب ــرق تبد ی ــه ب را ب
ــرق،  ــه ب ــل آن ب ــر و تبد ی ــرای جمــع آوری گاز فل ــم ســنت ب قیمــت د وونی
ــری  ــای فل ــر گازه ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــاد ی اس ــی اقتص بهای
ــر  ــور منج ــوب کش ــت محیطی د ر جن ــد ی زیس ــای ج ــه آلود گی ه ــه ب ک
ــم  ــم، می توانی ــد  کنی ــرق تولی ــا ب ــرد ه و از آن ه ــع آوری ک ــد ه اند  را جم ش

ــرق تولیــد  کنیــم.  ــرق کشــور بلژیــک ب معــاد ل مصــرف ب
امــا متاســفانه رویکــرد  وزارت نیــرو بــه مســاله تامیــن بــرق رمزارزهــا آنقــد ر 
منفــی بــود  و تعرفه گــذاری بــرق ایــن حــوزه آن قــد ر غیراقتصــاد ی صــورت 
گرفــت کــه عمــال همــه ســرمایه گذاران بــزرگ ایــن حــوزه، ترجیــح د اد نــد  
بــه جــای ایــران د ر ســایر کشــورهای منطقــه فعالیــت کننــد . البتــه تبد یــل 
ــا از  ــری آن ه ــی و بهره گی ــک کار زیرزمین ــه ی ــا ب ــت ماینره ــد ن فعالی ش
ــزارز  ــتخراج رم ــرای اس ــی ب ــاورزی و صنعت ــد ارس، کش ــی، م ــرق خانگ ب
هــم یکــی د یگــر از نتایــج همیــن رویکــرد  وزارت نیــرو بــود . مــا بازیگــران 
بــزرگ صنعــت بالکچیــن را کــه می توانســت منشــاء خد مــات قابــل 
توجهــی بــه اقتصــاد  ایــران شــوند  را زیــر ســایه ســنگین تعلــل د ولــت بــرای 
ــز  ــا و نی ــت ماینره ــرای فعالی ــط اقتصــاد ی ب ــن ضواب ــری و تد وی تصمیم گی
تعرفه گــذاری یــک ســویه وزارت نیــرو بــرای بــرق آن هــا از د ســت د اد یــم و 

ایــن رونــد  همچنــان اد امــه د ارد . 
البتـه بـه طور قطع اگـر از ظرفیت هـای نیروگاهی موجود  اسـتفاد ه می کرد یم 
و بـا ضوابـط حساب شـد ه، توسـعه تجد ید پذیرهـا وDG هـا را د ر رونـد  فعالیت 

ماینرهـا می گنجاند یـم، نتیجـه کار بـرای وزارت نیرو، اقتصاد  کشـور و فعاالن 
صنعـت ماینینـگ عالـی بـود . د ر ایـن صـورت وزارت نیـرو د ر زمان های پیک 
بـه جـای اعمال خاموشـی برای شـهرک های صنعتی می توانسـت بـرق آن ها 
را از مسـیر نیروگاه هـای تجد ید پذیـر یـا کوچـک مقیاسـی تامیـن کنـد  کـه 

توسـط فعـاالن صنعـت ماینینگ ایجاد  شـد ه اند . 
بــه نظــر می رســد  د ر شــرایط حاضــر بهتریــن پیشــنهاد  تعییــن تعرفــه بــرق 
ــه  ــا توجــه ب ــا تعرفــه پرمصرف هاســت. اگــر چــه ب ــق ب و گاز ماینرهــا مطاب
میــزان بازد هــی و مزیتــی کــه رمزارزهــا بــرای کشــور د ارنــد ، شــاید  بتــوان 
تعرفــه پایین تــری هــم بــرای آن هــا د ر نظــر گرفــت امــا د ر شــرایط حاضــر 
ــرق  ــر اســاس ب ــه ب ــرخ تعرف ــه مشــکالت ایجاد  شــد ه، تعییــن ن ــا توجــه ب ب
و گاز صنایــع پرمصــرف می توانــد  بــرای وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو 
ــن مســاله ضــروری اســت  ــه عــالوه ای هــم اقتصــاد ی و مثمرثمــر باشــد . ب
ــرژی  ــورس ان ــا د ر ب ــرق و ماینره ــد گان ب ــی تولید کنن ــن یعن ــه طرفی ک
معاملــه کننــد  و از ایــن طریــق ایــن معامــالت را ســامان ببخشــند  و البتــه 
ــرف  ــزان مص ــی و می ــرایط فصل ــاس ش ــر اس ــم ب ــرق را ه ــذاری ب قیمت گ

کشــور تعییــن کننــد . 
ــرای توســعه صنعــت رمزارزهــا د ر کشــور،  د ر حقیقــت مهم تریــن مســاله ب
تعییــن سیاســت ها و چارچوب هایــی اســت کــه زمینــه فعالیــت بــرای ایــن 
ــرد ه و از  ــهیل ک ــن صنعــت را تس ــی ای ــی و خارج ســرمایه گذاران د اخل
توســعه فعالیت هــای زیرزمینــی د ر ایــن حــوزه جلوگیــری کنــد . مــا تنهــا از 
مســیر ضابطه منــد  کــرد ن صنعــت بالکچیــن و تعییــن تعرفه هــای منطقــی 
و اقتصــاد ی می توانیــم مصــارف غیــر قانونــی بــرق د ر ایــن صنعــت را کنتــرل 
و مد یریــت کنیــم. د ر ایــن صــورت بخشــی از ســرمایه های ســرگرد ان مــرد م 
نیــز جــذب ســاختار نظام منــد  ایــن صنعــت خواهــد  شــد  و اســتفاد ه از پــول 

ــد .  ــرد م، جــا می افت ــره م ــی روزم ــج د ر زند گ ــه تد ری ــم ب ــک ه الکترونی
هــر فرصتــی کــه بــرای توســعه صنعــت بالکچیــن و جــذب ســرمایه گذاران 
و بازیگــران بــزرگ ایــن عرصــه از د ســت بد هیــم، بــه معنــای عقــب مانــد ن 
ــر  ــا د ر عص ــه د نی ــت ک ــیری اس ــور د ر مس ــاد ی کش ــای اقتص ــایر رقب از س
ــر  ــن عص ــالی ای ــتخراج ط ــروز د ر اس ــا ام ــا ت ــد . م ــی می کن ــال ط د یجیت
ــاد الت بانکــی  ــد ه اقتصــاد  کشــور و تضمیــن مب ــرای تامیــن این پرتحــول ب
بین المللــی فرصت ســوزی کرد ه ایــم و تــد اوم ایــن رویکــرد  هزینــه ای 

ــت.  ــد  د اش ــی  خواه ــور د ر پ ــاد  کش ــرای اقتص ــر ب جبران ناپذی
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گفت وگو با معصومه پاشا، دبیر کمیسیون های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 

کمیسیون  عملکرد  شرح 
سندیکا کچین  بال 

      گفت وگو        

ــای  ــا چالش ه ــاال و متعاقب ــتقبال ب ــا اس ــا ب ــتخراج آن ه ــت اس ــا و صنع ــث رمزارزه ــه بح ــی ک ــت زمان ــش و درس ــال پی ــک س ــدود ی از ح
متعــددی در ســطح کشــور مواجــه شــد، در ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق نیــز مقــرر شــد کــه ایــن موضــوع از منظــر تامیــن 
ــرق اســتخراج رمزارزهــا، در کنــار دیگــر موضوعــات مطــرح در کمیســیون های تخصصــی ســندیکا، در قالــب کمیســیونی جدیــد مــورد  ب

بررســی قــرار گیــرد.
ــی و  ــای اختصاص ــه طرح ه ــن و ارائ ــه تدوی ــی در عرص ــای مهم ــا، گام ه ــی نوپ ــاظ زمان ــه لح ــیوِن ب ــن کمیس ــه همی ــد ک ــری نپایی دی
ــاره تامیــن بــرق  ــاره برداشــت؛ تــا جایــی کــه در کوتاه تریــن زمــان، پیشــنهادهای راهبــردی ایــن کمیســیون در ب کارشناســانه در ایــن ب
ــتقبال و  ــورد اس ــت و م ــری راه یاف ــاالی تصمیم گی ــطوح ب ــا، در س ــود در آن ه ــی موج ــه و کارشناس ــگاه همه جانب ــطه ن ــه واس ــا، ب رمزارزه

همراهــی قــرار گرفــت. 
بــر ایــن اســاس از دبیــر کمیســیون های ســندیکا در ایــن شــماره خواســته ایم کــه شــرحی از عملکــرد ایــن کمیســیون و دســتاوردهای آن 

در ایــن مــدت کوتــاه را ارائــه کنــد کــه در ادامــه مشــروح آن را خواهیــد خوانــد:

چنــد ی اســت کــه د ر ســند یکای شــرکت های تولید کننــد ه 
بــرق کمیســیونی بــا عنــوان »بالکچیــن« راه انــد ازی شــد ه اســت، 
لطفــا د ر ابتــد ا بفرماییــد  ایــن کمیســیون د قیقــا از چــه زمــان و 
چگونــه تشــکیل شــد  و د ر ایــن مــد ت چــه موضوعاتــی را د نبــال 

کــرد ه اســت؟ 
ســند یکا  هیات مد یــره   1399/03/10 مــورخ  جلســه  مصوبــه  از  بعــد  
ــری  ــرای بررســی و پی گی ــن، ب ــزوم ایجــاد  کمیســیون بالکچی ــر ل ــی ب مبن
ــه  ــا ک ــز ارزه ــن و رم ــوزه بالکچی ــرق د  ر ح ــد  ب ــش تولی ــات بخ موضوع
یکــی از زیــر مجموعه هــای آن اســت، واحــد  کمیســیون های ســند یکا 
ــتعالم از  ــا اس ــیون ب ــن کمیس ــی ای ــل کاد ر کارشناس ــور تکمی ــه منظ ب
ــه تشــکیل کمیســیون بالکچیــن کــرد . اولیــن  شــرکت های عضــو، اقــد ام ب
جلســه ایــن کمیســیون د ر تاریــخ 1399/05/20 برگــزار شــد . تــا االن کــه 
ــه  ــش از 18 جلس ــذرد  بی ــیون می گ ــن کمیس ــر ای ــاه از عم ــد ود  10 م ح
ــد ه  ــزار ش ــوص برگ ــن خص ــند یکا د ر ای ــارج از س ــه خ ــی و 11 جلس د اخل
اســت کــه مهم تریــن موضوعــات جلســات ایــن کمیســیون، امــکان تامیــن 
بــرق مراکــز اســتخراج رمــز ارزهــا توســط نیروگاه هــای تولید کننــد ه بــرق، 
اســتفاد ه از ظرفیــت مــازاد  بالاســتفاد ه نیروگاه هــای حرارتــی موجــود  بــرای 
تامیــن بــرق مراکــز اســتخراج رمــز ارز و تعییــن تعرفــه منطقــی و اقتصــاد ی 
بــرق و ســوخت رمزارزهــا بــود ه اســت. بایــد  اشــاره کنــم کــه د ر مصوبــات 

و مقــررات جــاری وزارت نیــرو د ر بــاره چگونگــی تامیــن بــرق ایــن مراکــز 
ــد ه و  ــد ه نش ــود  د ی ــی موج ــای حرارت ــرای نیروگاه ه ــی ب ــون نقش ــا کن ت
ــت  ــی اس ــن د رحال ــت. ای ــد ه اس ــاره ش ــد  اش ــای جد ی ــه نیروگاه ه ــا ب صرف
ــد   ــس تولی ــود  د ارای حب ــای موج ــی از نیروگاه ه ــرف برخ ــک ط ــه از ی ک
بــود ه و ظرفیــت مــازاد  بال  اســتفاد ه ای د ارنــد  کــه امــکان اتصــال بــه شــبکه 
ــم  ــازاد  علی رغ ــن ظرفیــت م ــارت د یگــر ای ــه عب ــد ارد . ب ــرای آن وجــود  ن ب
ــر  ــال حاض ــا، د ر ح ــد اث نیروگاه ه ــد ه د ر اح ــام ش ــرمایه گذاری های انج س
بالاســتفاد ه اســت. بنابرایــن اســتفاد ه از ایــن ظرفیــت مــازاد  بــال اســتفاد ه، 
ــی از  ــل بخش ــود  و ح ــای موج ــد  نیروگاه ه ــب د رآم ــب کس ــا موج ــه تنه ن
ــبکه  ــرق ش ــن ب ــی د ر تامی ــه خلل ــد  بلک ــد  ش ــا خواه ــکالت نیروگاه ه مش
ــه ســاخت و  ــد  توجــه د اشــت ک ــر بای ــرد . از طــرف د یگ ــد  ک ایجــاد  نخواه
ــاالی ارزی  ــای ب ــل هزینه ه ــر تحمی ــالوه ب ــد  ع ــای جد ی ــد اث نیروگاه ه اح
ــتفاد ه از  ــث اس ــرد  د ر بح ــال بی کارب ــر و عم ــد ی زمان ب ــاد ، فرآین ــر اقتص ب

ــت. ــور اس ــزارز د ر کش ــای رم مزیت  ه

هــد ف از تشــکیل ایــن کمیســیون اساســا چــه بــود ه و ارتباطــات 
و تعامــالت آن د ر چــه ســطوحی برقــرار شــد ه اســت؟

ــع و  ــع موان ــند یکا، رف ــن س ــیون بالکچی ــکیل کمیس ــی از تش ــد ف اصل ه
ــروش  ــل ف ــا از مح ــد  ارزی نیروگاه ه ــاد  د رآم ــرای ایج ــرایط ب ــهیل ش تس
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ــه  ــید ن ب ــرای رس ــت. ب ــود ه اس ــا ب ــتخراج کنند گان رمزارزه ــه اس ــرق ب ب
ــرد  و از  ــورت می گی ــیون ص ــی د ر کمیس ــا و اقد امات ــد ف فعالیت ه ــن ه ای
ــند یکا  ــای س ــره و اعض ــط، هیات مد ی ــع ذی رب ــا مراج ــه ب ــل همه جانب تعام
و رســانه ها بــه منظــور اثربخشــی بیشــتر ایــن اقد امــات اســتفاد ه می شــود . 

ایــن فعالیت هــای هد ف گذاری شــد ه  از  د ر بــاره هــر یــک 
ــی  ــه برنامه های ــه و چ ــورت گرفت ــی ص ــه اقد امات ــون چ تاکن
ــطوح  ــت؟ س ــر اس ــد  نظ ــد اف م ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای د س ب
تعامــالت مــورد  نیــاز بــرای اثربخشــی برنامه هــا چگونــه اســت؟

اختصاصــی  طــرح  تهیــه  کمیســیون،  اقد امــات  مهم تریــن  جملــه  از 
ســند یکا بــا موضــوع تامیــن بــرق رمزارزهــا بــود ه اســت. بــه منظــور کســب 
د ســتاورد  از ایــن اقــد ام نیــاز بــه تعامــل بــا کمیســیون های مجلــس، مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس، اتــاق بازرگانــی ایــران، وزارت نیــرو و نهــاد  ریاســت 
ــرای تمامــی ایــن نهاد هــا ارســال  جمهــوری بــود . د ر نتیجــه طــرح فــوق ب
شــد . همچنیــن مکاتبــات زیــاد ی با ایــن مراجــع انجــام شــد ه و گزارش هایی 
ــتفاد ه  ــنهاد  اس ــا و پیش ــتفاد ه نیروگاه ه ــازادِ  بال اس ــت م ــوص ظرفی د ر خص
ــه و  ــا، تهی ــرق اســتخراج کنند گان رمزارزه ــن ب ــرای تامی ــن ظرفیــت ب از ای
ارســال شــد ه اســت. از طرفــی بــه د لیــل ماهیــت د و طرفــه ایــن تعامــالت 
ــاق  ــس، ات ــای مجل ــز پژوهش ه ــد ه د ر مرک ــای تهیه ش ــا و گزارش ه طرح ه
بازرگانــی ایــران و معاونــت هماهنگــي امــور اقتصــاد ي و زیــر بنایــي معــاون 
ــیون  ــه کمیس ــر ب ــالم نظ ــی و اع ــرای بررس ــز ب ــوري نی ــت جمه اول ریاس
ــالم  ــا اع ــن گزارش ه ــوص ای ــه د ر خص ــد  ک ــاع ش ــند یکا ارج ــن س بالکچی
ــس،  ــیون های مجل ــا کمیس ــد د ی ب ــات متع ــت. جلس ــورت گرف ــر ص نظ
وزارت نیــرو، قــوه قضائیــه، مرکــز پژوهــش هــای مجلــس و نهــاد  ریاســت 
جمهــوری برگــزار شــد  و د ر ایــن جلســات عــالوه بــر اشــاره بــه مشــکالت 
نیروگاه هــای غیــر د ولتــی و اســتفاد ه از مزیت هــای صنعــت اســتخراج 
ــرایط،  ــن ش ــت از ای ــای برون رف ــی از راه حل ه ــوان یک ــه عن ــا ب رمزارزه
ــد  شــد ه  ــا تاکی ــرق رمزارزه ــرای گاز و ب ــه مناســب ب ــزوم وضــع تعرف ــر ل ب
ــران زد ه  ــاد  بح ــه اقتص ــویی ب ــکار از س ــن راه ــد ی از ای ــرا بهره من ــت زی اس
ــب  ــذاری مناس ــا تعرفه گ ــر ب ــوی د یگ ــد  و از س ــک می کن ــا کم نیروگاه ه
ــرای تولید کننــد گان رمزارزهــا، از اســتخراج زیرزمینــی و  بــرق و ســوخت ب

غیرقانونــی رمزارزهــا کاســته خواهــد  شــد . 
ــزاری جلســات منظــم کمیســیون،  ــات د یگــر کمیســیون شــامل برگ اقد ام
ــه  ــررات موجــود  د ر زمین ــد ون، بررســی قوانیــن و مق ــه گزارش هــای م تهی
ــرو اطــالع رســانی  ــات د ر گ ــن اقد ام ــود . ثمربخشــی بیشــتر ای ــا ب رمزارزه
بــه اعضــا اســت کــه د ر تعاملــی مســتمر بــا اعضــای ســند یکا اخبــار و اهــم 
نتایــج جلســات برگــزار شــد ه، همــواره بــه اطــالع شــرکت ها رســید ه اســت 
و خد مــات مشــاوره ای بــه اعضــا نیــز د ر صــورت لــزوم ارائــه شــد ه اســت.  

همچنیــن کمیســیون بــرای د ســت یابی بــه اهــد اف خــود  نیــاز بــه تعامــل 
مســتمر بــا هیــات مد یــره محتــرم ســند یکا و بهره منــد ی از حمایــت 
ــزاری  ــتا برگ ــن راس ــط د ارد . د ر ای ــع ذی رب ــا مراج ــات ب ــان د ر جلس ایش
ــرای اطــالع رســانی  ــا اعضــای هیــات مد یــره ســند یکا ب جلســات د وره ای ب
ــیون  ــتور کار کمیس ــن، د ر د س ــیون بالکچی ــات کمیس ــا و مصوب فعالیت ه

ــد .  می باش
ــانه های  ــت رس ــه ظرفی ــم ب ــا عل ــن ب ــه کمیســیون بالکچی ــت اینک د ر نهای

ــه د ســت  ــن حــوزه ک ــار ای ــح و وســیع اخب ــی د ر اطالع رســانی صحی جمع
ــتفاد ه  ــانه ها و اس ــا رس ــل ب ــد ، تعام ــهیل می کن ــد اف را تس ــه اه ــی ب یاب
ــواره د ر د ســتور کار د اشــته  ــا را هم ــای آن ه ــر از ظرفیت ه گســترد ه و موث
اســت. د ر ایــن زمینــه نیــز انجــام مصاحبه هــای مطبوعاتــی توســط اعضــای 
ــه  ــک از جمل ــن گرافی ــی و موش ــای گرافیک ــه گزارش ه ــیون، تهی کمیس

ــد . ــرار می د ه ــر ق ــد  نظ ــه کمیســیون م ــی اســت ک فعالیت های

کمیســیون بالکچیــن هــر چنــد  جوانتــر از  د یگــر کمیســیون های 
ــن  ــات آن د ر همی ــات و مکاتب ــم جلس ــا حج ــت، ام ــند یکا اس س
مــد ت گویــای فعالیــت مســتمر اعضــای آن اســت. لطفــا بفرمایید  
ــخصی  ــتاورد های مش ــه د س ــه چ ــون ب ــا تاکن ــن فعالیت ه ای

منتــج شــد ه اســت؟
مهمتریــن د ســتاورد  کمیســیون بالکچیــن ایجــاد  ارتبــاط موثــر و ســازند ه 
ــاد   ــیون اقتص ــی کمیس ــیون تخصص ــون کمیس ــازمان ها همچ ــایر س ــا س ب
هیــات د ولــت، کمیســیون های تخصصــی مجلــس شــورای اســالمی، 
ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــس، کمیس ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
نظــام صنفــی رایانــه ای بــود ه اســت. بــه ایــن صــورت کــه د ر حــال حاضــر 
ــرای اعــالم  ــن ســازمان ها د ر خصــوص موضــوع رمزارزهــا ب گزارش هــای ای
نظــر بــه ســند یکا ارســال می شــود . ایجــاد  ایــن تعامــل ســازند ه منجــر بــه 
د رج پیشــنهاد های ســند یکا د ر نامــه هیــات د ولــت بــه وزارتخانه هــای 
ــر و  ــای موث ــم و پیگیری ه ــات منظ ــه جلس ــه نتیج ــد  ک ــرو ش ــت و نی نف
ســند یکا  خواســته های  شــد ن  د یــد ه  و  شــد ن  شــنید ه  نشــان د هند ه 
اســت. همچنیــن ایجــاد  ارتبــاط موثــر بــا کمیســیون های تخصصــی 
ــب  ــری از تصوی ــه جلوگی ــر ب ــس منج ــای مجل ــز پژوهش ه ــس و مرک مجل
طــرح مجلــس بــا عنــوان »تامیــن ارز بــا اســتفاد ه از جهــش تولیــد  صنعــت 
اســتخراج رمــزارز« شــد . برگــزاری جلســات منظــم و پی گیری هــای 
ــل  ــه د لی ــر ب ــب طــرح فوق الذک مســتمر کمیســیون موجــب شــد  از تصوی
تضــاد  مفــاد  آن بــا منافــع تولید کننــد گان بــرق جلوگیــری شــود . از طــرف 
ــن  ــران ای ــی ای ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــا کمیس ــل ب ــه تعام ــر نتیج د یگ
نتیجــه را د ر پــی د اشــته اســت کــه پیشــنهاد های ســند یکا د ر قالــب نامــه 

ــط ارســال شــد ه اســت.  ــه مراجــع ذی رب ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ات

قطعــا د ســتیابی بــه اهد افــی کــه ذکــر شــد  نیــاز بــه 
ــال  ــخص د ر س ــور مش ــه ط ــی د ارد ، ب ــق و مد ون ــزی د قی برنامه ری
ــرای تحقــق ایــن اهــد اف د ر کمیســیون  1400 چــه برنامه هایــی ب

ــت؟ ــد ه اس ــن ش ــند یکا تد وی ــن س بالکچی
ــس  ــا از مجل ــه حــوزه رمزارزه ــوط ب ــری مســائل مرب ــاط و پی گی ــه ارتب اد ام
شــورای اســالمی د ر ســال 1400 از اولویت هــای کاری کمیســیون ا ســت. بــا 
توجــه بــه پایــان کار د ولــت، ایجاد  ارتبــاط موثر بــا د ولت ســیزد هم و پی گیری 
موضوعــات مربــوط بــه رمزارزهــا از د ولــت آیند ه نیــز از برنامه های ســال جاری 
خواهــد  بــود . برگــزاری جلســات مشــترک بــا اتــاق بازرگانــی ایــران بــه منظور 
همــراه کــرد ن ســایر تشــکل ها و انجمن هــا، بررســی مســائل و پیشــنهاد های 
ــا،  ــز ارزه ــند یکا د ر خصــوص موضــوع رم ــی از شــرکت های عضــو س د ریافت
ــا رســانه ها  ورود  بــه ســایر مباحــث حــوزه بالکچیــن و ارتبــاط گســترد ه تر ب

ــت. ــال 1400 اس ــن د ر س ــیون بالکچی ــای کمیس ــه برنامه ه ــز از جمل نی
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محمد  اسماعیل بانکیان تبریزی

برق د  ر د  وران مظفری

امین الضرب هــا و برق همگانی در تهران

گزارش تاریخی

امین الضرب هــا از د و د هــه پایانــی د وران ناصــری تــا د وران پهلــوی یکــم یکــی از خاند ان هــای 
ــروت  ــرب و آوازه ث ــن امین الض ــاج محمد حس ــه ح ــد . زند گی نام ــور بود ن ــرآوازه د ر کش ــناس و پ سرش
ــار شــد ه  ــم تلنب ــر روی ه ــی( ب ــا د ســت خال ــران ب ــه ته ــش ب ــگام آمد ن ــد ت )از هن ــه د ر کوتاه م او ک
ــم  ــش فراه ــود ش و زند گی ــون خ ــایند  پیرام ــایند  و ناخوش ــرایی خوش ــرای افسانه س ــه را ب ــود ، زمین ب
مــی آورد . آنچــه کــه امــروزه مــرد م بیشــتر د ر پیونــد  بــا امین الضرب هــا از آن آگاهنــد  بــه »اد اره چــراغ 
ــام آنهــا د رهــم آمیختــه اســت. گفتنــی اســت کــه امین الضــرب  ــا ن ــرق تهــران« برمی گــرد د  کــه ب ب
)پــد ر( بــا د اســتان بــرق د ر تهــران ســرو کاری ند اشــت و تنهــا ســفارش های د ربــاری د ر ایــن بــاره را 
ــا »اد اره چــراغ  د نبــال می کــرد . حــاج محمد حســین امین الضــرب )پســر( کســی اســت کــه نامــش ب
بــرق تهــران« گــره خــورد ه اســت. گرچــه د ر بســیاری از جاهــا د ر زمینــه بــرق نــام ایــن پــد ر و پســر 
ــای  ــران از کاره ــه ته ــرق ب ــن آورد ه شــد ن ب ــه د ر د اســتان زیری ــرای نمون ــرد ه می شــود . ب ــم ب ــا ه ب

هــرد و برشــمرد ه شــد ه اســت. 
د ر کتــاب »گوشــه ای از تاریــخ اجتماعــی تهــران قد یــم« نوشــته  اســتاد  جعفــر شــهری بــا پیشــگفتاری 
از انجــوی شــیرازی چنیــن آمــد ه اســت: »د اســتان خریــد  کارخانــه ی بــرق حــاج امین الضــرب بــه ایــن 
ــرمایه د اری  ــر س ــرک و تاج ــی زی ــه اصفهان ــرب ک ــاج امین الض ــه ح ــود  ک ــا ب ــر زبان ه ــر س ــورت ب ص
ــی زد ،  ــد م م ــان ق ــت، روزی د ر خیاب ــیه رف ــه روس ــاه ب ــا مظفر الد ین ش ــن رکاب ب ــزو ملتزمی ــود  و ج ب
چشــمش بــه کارخانــه مزبــور افتــاد  کــه مشــغول کار اســت. او کــه تــا آن زمــان چنیــن چیــزی ند یــد ه 
بــود  محــو تماشــا شــد . چــون مــد ت اقامتــش جلــوی کارخانــه بــه طــول انجامیــد ، د ربــان بــرای رد  
ــاج  ــد . ح ــگاه می کنی ــور ن ــه این ط ــد  ک ــش را د اری ــال خرید ن ــر خی ــت مگ ــد  و گف ــو آم ــش جل کرد ن
امین الضــرب جــواب د اد  بلــه، بــه شــرطی کــه ارزان بد هنــد  و د رســت حســاب کننــد  کــه د ر همیــن 
میــان هــم صاحــب کارخانــه رســید  و از جریــان با خبــر شــد  و چــون وضــع او را د ر آن قبــای وصلــه د ار 
و عمامــه شیرشــکری ژولیــد ه و نابســامان کــه عــاد ت همیشــگی اش بــود  مالحظــه کــرد ، واد ار شــد  کــه 
او را د ســت بی انــد ازد  و بگویــد  کــه قیمتــش پانصــد  تومــان اســت. حــاج امین الضــرب هــم خواســت 
تــا قولنامــه اش کنــد  و پولــش را هــم حوالــه یکــی از تجــار معتبــر آنجــا کــرد . شوخی شــوخی کار بــه 
جــد ی رســید  کــه کارخانــه را تصاحــب کــرد . اکنــون ایــن تــا چــه حــد  افســانه و تــا چــه حــد  واقعیــت 
د اشــته باشــد ، بــه عهــد ه گوینــد ه روایــت و ناقــل آن اســت.« همیــن د اســتان بــا اند کــی د ســتکاری 
و د رســتگرد انی د ر کتاب هــای »طهــران قد یــم« )5 جلــد ی( و »تهــران د ر قــرن ســیزد هم« )6 
جلــد ی( اســتاد  جعفــر شــهری چند یــن بــار تکــرار شــد ه اســت. جالــب آن اســت کــه همــه ی کســانی 
ــد  »ناصــر نجمــی«، »حســن بیگــی« و ...  ــد  مانن ــه بود ن ــه خام ــم د ســت ب ــاره ی تهــران قد ی کــه د رب
ــه  ــر آنک ــد  و جالب ت ــود  آورد ه ان ــته های خ ــد  د ر نوش ــی چن ــا ویرایش های ــتان را ب ــن د اس ــته ای پیوس
گــزارش شســته رفته تــر ناصــر نجمــی د ر کتــاب روزشــمار تاریــخ ایــران )جلــد  1( تکــرار هــم شــد ه 

اســت.
د رجــای د یگــر اســتاد  جعفــر شــهری چنیــن نوشــته اســت کــه :»قــد ر مســلم آنکــه اولیــن کارخانــه 
ــی تاجــر  ــرق کــه چشــم تهرانی هــا را منــور گرد انیــد  توســط حــاج حســین آقا امین الضــرب اصفهان ب
ــت  ــوز خد م ــد  از 1320 هن ــال های بع ــا س ــه ت ــت ک ــه کار پرد اخ ــد ه و ب ــران وارد  ش ــه ای ــروف ب مع

حاج محمدحسن امین الضرب )پدر(
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ــن و  ــاج محمد حس ــت ح ــن د و روای ــهری د رای ــر ش ــتاد  جعف ــه اس ــود  ک ــد ه می ش ــود .« )؟!( د ی می نم
ــت. ــرد ه اس ــان پند اری ک ــین را همس ــاج محمد حس ح

بایــد  افــزود  اســتاد  د ر زمینــه »شــناخت تهــران« و آنچــه بــه تهــران برمی گشــت تــا آنجــا سرشــناس 
ــد .  ــو می کرد ن ــود  بازگ ــار خ ــد  و د ر آث ــای او را می پذیرفتن ــه  گفته ه ــش هم ــه کمابی ــود  ک ــد ه ب ش
نگارنــد ه بــر ایــن بــاور اســت کــه اســتاد  د ر زمینه هــای گوناگــون وابســته بــه تهــران و مــرد م کوچــه 
ــد ، امــا  ــازار آن د اد ه هــا و اطالعــات پرارزشــی را د ر د ســترس نهــاد ه اســت کــه ارزش واالیــی د ارن و ب
ــد ک  ــه خــود  زحمــت یــک بررســی ان ــد ه اســت و ب ــاره بیشــتر پایبنــد  افسانه ســرایی ها مان د ر ایــن ب
را هــم نــد اد ه اســت. گفتنــی اســت کــه د یگــران هــم چنیــن نکرد نــد  از آنجــا کــه نگارنــد ه می د انــد ، 
اســتاد  د ربــاره د رســتی د اد ه هــا و اطالعــات آثــار خویــش تــا چــه انــد ازه حســاس بود نــد ، د ر همین جــا 

از گســتاخی خــود  شرمســار اســت و بــرای ایشــان از خد اونــد  د رخواســت آمــرزش د ارد .
ــر  ــال 1318 ه ق براب ــگ د ر س ــه فرن ــاه ب ــفر مظفرالد ین ش ــه نخســتین س ــپاریم ک ــاد  بس ــه ی ــد  ب بای
ــد ر( د ر  ــرب )پ ــن امین الض ــاج محمد حس ــه ح ــی ک ــد . د ر حال ــام ش ــید ی  انج ــا 79-1278 خورش ب
ســال 1316 ه ق پــس از یــک د وره بیمــاری و خســتگی برآمــد ه از ســوی کســانی که او را د ر زمینــه 
ــه  ــن ک ــه و خش ــی های تند خویان ــی بازپرس ــاختند ، و د ر پ ــم می س ــی مته ــکه های تقلب ــرب س ض
بــرای او د ردآور بــود   د رگذشــت. پــس وی نمی توانســت همــراه شــاه بــه اروپــا رفتــه باشــد . از ســویی 
ــت. د رســت  ــا رف ــه اروپ ــا د ر رکاب ب ــاه پ ــوم ش ــفر س ــم د ر س محمد حســین امین الضــرب )پســر( ه
ــویی امین الضــرب  ــد . از س ــاد ه می ش ــرد اری آم ــرای بهره ب ــران ب ــرق وی د ر ته ــروگاه ب ــه نی هنگامی ک
)پــد ر( کــه مهمانــد ار ســید جمال الد ین اســد آباد ی بــود ، د ر پــی د ســتور ناصرالد ین شــاه بــرای 
ــت  ــس از راس ــد  و پ ــپار ش ــیه رهس ــوی روس ــه س ــا او ب ــران ب ــید جمال الد ین از ته ــاختن س د ور س
ــود   ــناس ب ــا سرش ــا آنج ــت. او ت ــکو رف ــه مس ــود  ب ــید جمال الد ین، خ ــای س ــرد ن کاره ــس ک و ری
ــب  ــد . جال ــود  فرامی خواند ن ــای خ ــد  از کارخانه ه ــرای بازد ی ــیه اورا ب ــی روس ــای بازرگان ــه مقام ه ک
ــر نمی خوریــم. ســرانجام اینکــه پــس از  ــه ی بــرق ب ــه بازد یــد  از یــک کارخان آنکــه د ر ایــن ســفرها ب
ــا فرانســه و بلژیــک هــم  رهاشــد ن از د ســت ســید جمال )ســال 1304 ه ق( از راه لهســتان، آلمــان ت
ــه  ــم ک ــراد رش حــاج محمد رحی ــن ب ــران و همچنی ــد گان سیاســی ای ــری از نماین ــا یاری گی ــت و ب رف
ــران بازگشــت.  ــه ای ــد ن کــرد  و ســپس ب ــد ، از کارخانه هــای بســیاری د ی ــر پاریســش را می گرد ان د فت
ــه فرانســه فرســتاد ه  ــرای آمــوزش ب د ر ایــن میــان آگاهیــم کــه پســرش »محمــد  حســین« را نیــز ب
بــود . ایــن پســر نیــز پــس از مد تــی کــه د ر پاریــس می زیســت، د ر ســال 1316 ه ق د ر راه برگشــت 
ــن  ــت. بد ی ــر فشــار قرارگرف ــد رش شــد  و زی ــای پ ــه اتهام ه ــای وابســته ب ــر ماجراه ــران، د رگی ــه ای ب
ــد ه  ــاد  ش ــمار ی ــته های پرش ــه نوش ــه د ر این گون ــه ک ــاال و آنچ ــتان ب ــه د اس ــن اســت ک ــب روش ترتی

ــد اد ی د ر خــور بررســی. ــا روی بیشــتر افســانه پرد ازی اســت ت
اینک برگرد یم به د استان »برق همگانی« د ر تهران و د نبال کار خود مان را بگیریم.

حکیم الملــک د ر 21 جمــاد ی االول 1321 ه ق برابــر بــا 24 مــرد اد  1282 ه خ )5 اوت 1903( د ر 
ــه   ــد اد  د ر روزنام ــن روی ــش از ای ــزرگ توســط وی، پی ــرق زای ب ــک د ســتگاه ب ــد  ی ــا خری گذشــت. ام
مظفــری زیــر نــام »کمپانــی چــراغ بــرق« بــرای شــهر تهــران رونمایــی شــد ه بــود . نزد یــک بــه هفــت 
ــن  ــه ای ــر( ب ــرب )پس ــین امین الض ــاج محمد حس ــه ح ــود  ک ــک ب ــت حکیم المل ــس از د رگذش ــاه پ م
ــد ان  ــود  و ب ــرق و پذیــرش تعهــد ات حکیم الملــک ب ــد  امتیازنامــه ب ورطــه گام نهــاد . او خواهــان خری
ــار بــه او پــس از خریــد  همــه  د ســت یافــت. واگــذاری و تاییــد  امتیازنامــه  بــرق تهــران از ســوی د رب
چیزهــای وابســته بــه بــرق همــراه بــا کارخانــه آجرســازی و تجــاری از ورثــه حکیم الملــک د ر محــرم 
ــد  )فصــل( د ارد   ــه 17 بن ــن امتیازنام ــن 1283 ه خ انجــام شــد . ای ــا فرورد ی ــر ب ســال 1322 ه ق براب
و د ر تاریــخ 14 محــرم 1322 ه  ق برابــر بــا یازد هــم فرورد یــن 1283 خورشــید ی بــه امضــای 
ــد ت آن 75  ــه م ــم امتیازنام ــل( یک ــد  )فص ــت. د ر بن ــید ه اس ــه رس ــد  عین الد ول ــلطان عبد المجی س
ــه ای  ــه امتیازنام ــد ه ک ــد  )فصــل( د وم آم ــری د اد . د ر بن ــه د یگ ــوان آن را ب ــال آورد ه شــد ه و نمی ت س
ــس  ــن پ ــار د اد ه، از ای ــر د رب ــنا( وزی ــام آش ــک ن ــان حکیم المل ــان )هم ــه میرزامحمود خ ــت ب ــه د ول ک
ــه از  ــن کارخان ــه ماشــین افزارهای ای ــد ه ک ــد  )فصــل( ســوم آم ــار ســاقط اســت. د ر بن از د رجــه اعتب
ــز  ــر نی ــهرهای د یگ ــرق د ر ش ــر ب ــه اگ ــد ه ک ــد م آم ــل( هف ــد  )فص ــد . د ر بن ــات معافن ــت مالی پرد اخ

محمدحسین امین الضرب )پسر(
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مطــرح باشــد  حــق اولویــت بــا د ارنــد ه ایــن امتیازنامــه اســت. امین الضــرب 
)پســر( بــا د ر د ســت د اشــتن امتیازنامــه ی بــرق تهــران، همــان راه از پیــش 
ــن  ــا ای ــان ب ــه همزم ــم ک ــرد . می د انی ــال ک ــک را د نب ــه ی حکیم المل رفت
ــک  ــط حکیم المل ــد ه توس ــفارش د اد ه ش ــرق زای س ــتگاه ب بد ه بستان ها، د س
ــه ی  ــید ی( د ر کارخان ــال 1281 خورش ــا س ــر ب ــال 1320 ه ق براب )د ر س
ــه نقشــه های  ــم ک ــویی می د انی ــود . از س ــاخت ب ــان د ر د ســت س آ.ا.گ آلم
پایه ریــزی بــرای برپاد اشــت آن د ســتگاه، پیــش از مــرگ حکیم الملــک بــه 
ــرق نگهــد اری می شــود   ــود  )نقشــه آن د ر مــوزه ب تهــران فرســتاد ه شــد ه ب
ــتگاه 400  ــک د س ــد ه، ی ــد اری ش ــتگاه خری ــه د س ــم ک ــم می د انی ( و بازه

ــود .  ــوز ب ــی زغال س کیلووات
ــرق و  ــات ب ــی موسس ــه د ارای ــام »کتابچ ــا ن ــه ب ــی ک ــزارش مال ــک گ د ر ی
آجرســازی و نجــاری از منقــول و غیرمنقــول ...« د ر ســال 1316 خورشــید ی  

ــرق تهــران تنظیــم شــد ه اســت، می خوانیــم کــه: د ر اد ارهچــراغ ب
- 256407.75 فرانــک برابــر بــا 641017 ریــال )رد یف هــای 1و6 روی 

ــت. ــد ه اس ــت ش ــی پرد اخ ــزار برق ــزات اف ــد  تجهی ــرای خری ــه( ب هم رفت
- هزینــه  انتقــال امتیازنامــه بــرق تهــران بــه میــزان 227050 ریــال بــود ه 
ــک  ــه ی حکیم المل ــه ورث ــد ی ب ــر( آن را نق ــرب )پس ــه امین الض ــت ک اس

ــت.. ــه اس پرد اخت
ــه  ــه امتیازنام ــس از د ســتیابی ب نخســتین گامی کــه امین الضــرب )پســر( پ
و د ر د ســت گرفتــن »اد اره چــراغ بــرق« برد اشــت، خریــد  زمیــن و 
کارگاه هــای کارخانــه ی پیشــین گاز روشــنایی بود کــه بــی کار افتــاد ه و هنــوز 
لوله هــای تلنبــار شــد ه د ر ان  د ر کنــار د یوارکارخانــه بــه چشــم می خــورد . 
جــای کارخانــه د ر تــه کوچــه ســر تخــت بربری هــا نبــش خیابــان گاز بــود  
کــه اکنــون به جــای آن پاســاژ شــلوغ کاشــانی ســاخته شــد ه اســت. ایــن 
ــه از همــان شــرکت بلژیکــی کــه پیــش از حکیم الملــک امتیازنامــه  کارخان
ــای  ــان کاره ــد  و همزم ــد اری گرد ی ــران را د ر د ســت د اشــت، خری ــرق ته ب
آماد ه ســازی کارگاه هــای آن بــرای نصــب تجهیــزات افــزاری، کــه د ر برنامــه 

بــود  بــه زود ی بــه ایــران برســد ، آغــاز شــد .
ــه  ــد . ب ــه اســتخد ام د رآمد ن از همــان آغــاز چند یــن کارشــناس فرانســوی ب
ــرمهند س  ــه« س ــیو هرمی ــا »مس ــس آنه ــه رئی ــت ک ــن نیس ــتی روش د رس
ــرب وی  ــا امین الض ــود  ی ــد ه ب ــد ه ش ــک برگزی ــط حکیم المل ــه توس کارخان

ــود . ــد ه ب را از فرانســه فراخوان
د اد ه هــا و اطالعــات نشــان می د هنــد  کــه مهنــد س هرمیــه از همــان 
ــازی و  ــی و زیرس ــای واگرد ان ــه گاز د ر کاره ــد اری شــد ن کارخان ــاز خری آغ
پی ریزی هــای د رون کارخانــه د ســت د اشــت. آگاهیــم کــه از همــان هنــگام 
کارگــران و کارکنانــی د ر آنجــا مشــغول بــه کار شــد ند. بــه زود ی گــواه آنیــم 
ــز  ــه ج ــید . ب ــن رس ــه ت ــه س ــرق ب ــه ب ــوی ها د ر کارخان ــمار فرانس ــه ش ک
ــین  ــس« تکنس ــیو فلیک ــرق و »مس ــد س ب ــو« مهن ــیو بوال ــه، »مس هرمی
ماشــین بخــار بــه شــمار می رفتنــد . امین الضــرب بــرای مد یریــت کارخانــه 
آجرســازی خــود  نیــز از »مســیو ریــزه« یــک مهنــد س فرانســوی د یگر ســود  
ــور  ــک فرت ــه د ر ی ــر ک ــار نف ــن چه ــز ای ــه ج ــه ب ــزود  ک ــد  اف ــرد . بای می ب
ــتاد ه اند .  ــی( ایس ــک صند ل ــر روی ی ــته ب ــرب )نشس ــر امین الض ــت س پش
ــرای  ــان ب ــه کار ویژه  اش ــته ب ــه بس ــد  ک ــز بود ه ان ــری نی ــوی های د یگ فرانس
ــای  ــا نام ه ــاره ب ــد . د ر این ب ــه کار می پرد اختن ــه ب ــد ت د ر کارخان ــاه م کوت
ــد   ــن بای ــم. همچنی ــم برمی خوری ــان« ه ــیو وش ــوالیه« و »مس ــیو ش »مس

دروازه خیابان چراغ گاز

خیابان چراغ گاز. تهران قدیم. سال 131۷ خورشیدی

کارخانه تولید برق. دوره قاجار
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افــزود  کــه نــام حیــد ر عمواوغلــو د ر فهرســت د ســتمزد بگیران اد اره ی چــراغ 
ــاه 1284 ه  ــا 4 آبان م ــر ب ــر 1905 براب ــخ 26 اکتب ــند ی از تاری ــرق د ر س ب
خ د ر د ســت اســت و همیــن تاریــخ را بایــد  ســرآغاز کار وی د ر اد اره چــراغ 
بــرق پند اشــت. او پیــش از ایــن تاریــخ د ر اد اره ی راه ســازی کــه آن هــم بــه 
ــد س  ــت مهن ــاز وی زیرد س ــرد . د ر آغ ــود  کار می ک ــته ب ــرب وابس امین الض
بوالــوی فرانســوی بــه کار گماشــته شــد . امــا چــون آد م پرجنــب و جوشــی 
ــم  ــت، از چش ــوی را ند اش ــک فرانس ــم از ی ــری آن ه ــوی فرمانب ــود  و خ ب
ــه  ــکایت نامه ای ب ــو د ر ش ــه بوال ــد  ک ــاند ه ش ــا کش ــاد  و کار به  آنج ــو افت بوال
ــن  ــه ای ــی بخواهــد  ب ــد ر عمواغل ــر حی ــه اگ ــد  ک ــاد آور گرد ی امین الضــرب ی
ــا جــای او« و اســتفعانامه ای نیــز  ــا جــای مــن اســت و ی روال کار کنــد  »ی
ــو را از د ســت ند هــد   ــرای اینکــه بوال ــه اش کــرد . امین الضــرب ب همــراه نام
ــه کار  ــاند  و او را ب ــرون کش ــه بی ــو را  از کارخان ــد ر عمواوغل ــار حی ــه ناچ ب
ــاد  مهنــد س محمد صــاد ق حامــد  د ر  ــد ه ی شبکه کشــی د ر شــهر گمــارد . زن
کتــاب خویــش )صنعــت بــرق د ر ایــران( نوشــته اســت کــه حیــد ر عمواوغلــو 
ــرق  ــای ب ــگام برپاد اشــت تیره ــه هن ــرد م ب ــراض م ــرای پیشــگیری از اعت ب
وخــم  پرپیــچ  کوچه پس کوچه هــای  د ر  خانه هــا  د یوارهــای  کنــار  د ر 
ــه شــمار می آمــد ،  ــه اد عــای صاحب خانه هــا گــذرگاه د زد ان ب تهــران کــه ب
ــاد   ــه راه می افت ــران شبکه کشــی ب ــا کارگ ــه کمــر می بســت و ب ــر ب هفت تی

تــا زهــر چشــم بگیــرد . 
شــمار  می شــد یم،  نزد یــک  بــرق  از  بهره بــرد اری  زمــان  بــه  هرچــه 
کارکنــان د ر بخش هــای گوناگــون کارخانــه افزایــش می یافــت. بایــد  
ــران  ــه د ر ته ــی ک ــا هنگام ــاز ت ــه از آغ ــد س هرمی ــه مهن ــد  ک ــاد آور ش ی
ــود  و  ــه ب ــکان د ار کارخان ــید ی ( س ــرد  )سال1-1290خورش ــر می ب ــه س ب
مد یریــت همــه کارهــای اجرایــی را بــرد وش د اشــت. او حتــی د ر هنگامــه پــر 
ــاه،  ــه، د ر د وران محمد علی ش ــد ان توپخان ــروطیت د ر می ــد  مش ــوی ض هیاه
ــاون  ــروطه خواه و مع ــرب مش ــه امین الض ــی ک ــا د وران ــان ب ــت همزم د رس
ــه  ــی توانســت کارخان ــه خوب ــت، ب ــه شــمار می رف ــی ب مجلــس شــورای مل
ــه و  ــد ان توپخان ــد ه د ر می ــرد  آم ــواه گ ــای هرج و مرج خ ــر گروه ه را د ر براب
کســانی کــه پیوســته می توانســتند  د اشــته های امین الضــرب را هــد ف 
ــه  ــا چ ــد  و ت ــت کن ــد ، مد یری ــمار آورن ــه ش ــانی ب ــرای آسیب رس ــانی ب آس
ــاره  ــی د ر این ب ــر فرانســویان از خــود  خاطرات ــا د یگ ــه او ی ــف ک ــد ازه حی ان
بــر جــای نگذاشــتند . خــط وی بــر روی بیشــتر اســناد  برجــای مانــد ه، د یــد ه 
ــه  ــود  ک ــه ش ــر گفت ــرق. اگ ــای مصــرف ب ــر روی برگه ه ــی ب ــود ، حت می ش
روش مد یریــت او د ر ایــن کارخانــه ی ایرانــی، الگــوی مد یریتــی بــرای 
ــه  ــه بی راه ــد ان ب ــت، چن ــمار می رف ــه ش ــد ه ب ــران آین ــه د اری د ر ای کارخان
ــفر  ــر( د ر س ــرب )پس ــه امین الض ــد  ک ــه ش ــن گفت ــش از ای ــم. پی نرفته ای
ــن  ــت. ای ــا رف ــه اروپ ــزام رکاب ب ــراه وی د ر الت ــاه هم ــوم مظفرالد ین ش س
ــای  ــش از امض ــال پی ــید ی) 1905 م( یک س ــال 1284 خورش ــفر د ر س س
فرمــان مشــروطیت انجــام گرفــت. امــا او د ر پاریــس از گــروه جــد ا شــد  تــا 
ــروه  ــاور گ ــم از راه د ور ی ــد  و ه ــتخوان بترکان ــم اس ــود ش ه ــه خ ــه گفت ب
فرانســوی بــرای خریــد  نیازهــای کارخانه هایــش باشــد . نامه نگاری هــای وی 
بــا مهنــد س هرمیــه بازگو گــر د اد ه هــا و اطالعــات بســیار گویــای مد یریتــی 
اســت. امین الضــرب از راه د ور د ر تــالش بــرای گشــود ن گره هایــی بــود  کــه 
مهنــد س هرمیــه روزانــه بــا آنهــا د ســت بــه گریبــان بــود . ماننــد  چالش هــا 
وابســته  و  باالد ســتی های گمارد ه شــد ه  بــا  و کشــاکش های مد یریتــی 

ــته  ــری پیوس ــتند ، د رگی ــنوی ند اش ــرف ش ــه ح ــرب ک ــود  امین الض ــه خ ب
ــرای تهیــه مــواد  خــام  ماننــد  ــا کارکنــان ناکارآمــد ، د رگیــری پیوســته ب ب
ــه  ــران ک ــود ه ته ــا آب آل ــد ن ب ــی و کنارآم ــای صنعت  زغال ســنگ و روغن ه
از جوی هــای پرلجــن د ر تهــران بــه د ســت می آمــد ، ســروکله زد ن بــا 
ــه  ــه کارخان ــنگ ب ــه زغال س ــتکاری ک ــت کار و ناد رس ــای د رس قاطرچی ه
می آورد نــد ، میراب هایــی کــه فرمانروایــان بخــش زیــر فرمــان بــرای 
ــه  ــی ک ــران وکارکنان ــا کارگ ــورد  ب ــن د ر برخ ــد ،  همچنی ــانی بود ن آبرس
ــای  ــه زمینه ه ــر ک ــواری های د یگ ــیاری د ش ــتند  و بس ــتیزی د اش بیگانه س
ــه  ــد . هرمی ــمار می رون ــه ش ــت ب ــوزش مد یری ــرای آم ــه ای ب ــیار نمون بس
ــران  ــون ته ــنگ د ر پیرام ــاز زغال س ــک کان س ــد  ی ــنهاد  خری ــی پیش حت
را بــه امین الضــرب د اد ه بــود  تــا از د ســت معد نــکار ان و قاطرچی هــای 

پرهیاهــو رهــا شــود .
ــد . د ر  ــه بود ن ــه گرفت ــهر خان ــو د ر ش ــد س بوال ــه و مهن ــد س هرمین مهن
ــاره  ــن فرانســه د رب ــک مت ــه ی ــه ترجم ــی ب ــد ه از فروغ ــای مان ــناد  برج اس
ــد س  ــک مهن ــه ی ــاره  خان ــرق و اج ــه  ب ــا کارخان ــویه ب ــه د وس پیمان نام
فرانســوی اشــاره شــد ه اســت. فیلیکــس ســومین فرانســوی کارخانــه بــرق 
همــراه همســرش د ر خانــه ای کــه د ر د رون محوطــه کارخانــه برایــش آمــاد ه 
ــا اد اره  ــزه ب ــد س ری ــا مهن ــراه ب ــه هم ــن س ــت. ای ــد ، می زیس ــرد ه بود ن ک
ــرات  ــه »قنط ــی ک ــرب پیمان نامه های ــود  امین الض ــران و خ ــرق ته ــراغ ب چ
ــا  ــن پیمان نامه ه ــد . یکــی از ای ــرد ه بود ن ــد ه می شــد ، امضــا ک نامچــه« نامی
کــه بــه فیلیکــس تعلــق د ارد ، بــه زبــان فرانســه اینــک د ر د ســترس اســت. 
ــا  ــر ب ــران و براب ــد  ق ــه یکص ــس روزان ــتمزد  فلیک ــه د س ــت ک ــی اس گفتن
د ســتمزد  ســی کارگــر روزمــزد  بــود . همچنیــن شــایان یــاد آوری اســت کــه 
ــت  ــو د ر آن یاد د اش ــام حید رعمواوغل ــه ن ــه ای ک ــرد  ماهان ــه کارک د ر برگ
شــد ه، د ر برابــر نامــش بــه د ســتمزد ی اشــاره نشــد ه د رحالــی کــه د ر برابــر 

ــت. ــد ه اس ــته ش ــان نوش ــی د ستمزد ش ــان ایران ــام کارکن ن
د نباله د ارد ...

                                                   نوشته محمد اسماعیل بانکیان 
تبریزی

همه منابع و اسناد  این نوشته با همه جزئیات د ر پیش نویس کتاب »امین الضرب ها و برق« 

بازتاب یافته است.

نشسته از راست: 2. محمدحسن امین الضرب اصفهانی 3. سیدجمال الدین اسدآبادی
 4. محمدحسین محالتی )برادر حاج سیاح(
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گزارش میدانی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

تولیــد برق با تالش جهادگونه در 
قم نیروگاه 

گــزارش میدانــی ایــن شــماره از »نیــرو و ســرمایه« بــه نیروگاهــی خســتگی ناپذیــر اختصــاص دارد کــه در دل کویــر و بــا وجود دشــواری های 
ــه پایدارتریــن شــکل  ــا، در ســال گذشــته ب ــه نیــروی انســانی متخصــص و مدیریتــی پوی ــکا ب ــا ات کار و فعالیــت صنعتــی در آن اقلیــم، ب
ممکــن بــه تامیــن بــرق پرداختــه اســت. بــا ایــن رویــه، بــه رغــم مشــکالت بســیاری ناشــی از تشــدید تحریم هــا و دشــواری های تامیــن 
قطعــات، بســیاری از رکوردهــای تولیــد و فــروش بــرق در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم از ابتــدای تاســیس، در ســال 1399 شکســته شــد. 

در گــزارش پیــش رو  بیشــتر بــا جهــاد بی وقفــه ایــن نیــروگاه بــرای تولیــد بــرق آشــنا خواهیــد شــد: 

نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم بــه عنــوان دومیــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــي 
ــس از  ــه پ ــی رود ک ــه شــمار م ــي ب ــم مل ــای عظی ــي از پروژه ه کشــور، یک
پیــروزي انقــالب اســالمي ایــران و در دوران ســازندگي توســط شــرکت بــرق 

منطقــه ای تهــران احــداث شــد.
ــار در  ــاحت220 هکت ــه مس ــی ب ــال 1368 و در زمین ــروگاه در س ــن نی ای
ــروگاه در  ــیس نی ــدف از تاس ــد و ه ــا ش ــم-اراک بن ــاده ق ــر 15 ج کیلومت
ایــن منطقــه، تامیــن بخشــي از انــرژي الکتریکــي و اصــالح و تثبیــت ولتــاژ 
در ناحیــه مرکــزي شــبکه سراســري بــرق کشــور و کاهــش تلفــات انــرژي 

بــوده اســت.
بنــا بــه اظهــارات شــهرام صــدرا مدیرعامل شــرکت بــرق و انرژی پیوندگســتر 
پــارس، مالــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم، تاسیســات ایــن نیــروگاه در دو 
ــاز نخســت آن شــامل احــداث و نصــب 4  ــدازی شــد؛ ف ــاز نصــب و راه ان ف
ــک  ــر ی ــدل MW-M701D، ه ــی م ــرکت میتسوبیش ــاخت ش ــد گازي س واح
ــی  ــه ط ــگاوات، ک ــا 514 م ــگاوات و جمع ــمي 128/5 م ــت اس ــا ظرفی ب
ــوان  ــه عن ــن ب ــزات ســنگین میتسوبیشــی ژاپ ــا شــرکت تجهی ــراردادی ب ق
ــرداری رســید.  ــه بهره ب ــد شــده و در ســال 1372 ب ــروژه منعق ــکار پ پیمان
و  بهــره وري  افزایــش  زیســت محیطي،  مســائل  رعایــت  به منظــور   
ــاي  ــداث نیروگاه ه ــرو در اح ــت هاي وزارت نی ــتاي سیاس ــن در راس همچنی

ــب  ــداث و نص ــامل اح ــه ش ــروژه ک ــاز دوم  پ ــرارداد ف ــیکل ترکیبي، ق س
ــا 200  ــگاوات جمع ــمي 100 م ــت اس ــا ظرفی ــک ب ــر ی ــار ه ــد بخ 2 واح
مــگاوات بــوده در ســال 1372 بــا کنسرســیوم شــرکت ABB آلمــان و ایتالیــا 
منعقــد شــده و در ســال 1376 بــه بهره بــرداری رســید کــه نهایتــا مجمــوع 
ــگاوات  ــه 714 م ــم ب ــی ق ــیکل ترکیب ــروگاه س ــد نی ــمی تولی ــت اس ظرفی

ــت. ــش یاف افزای

مشخصات و امکانات فنی 
جزییــات فنــی واحــد گاز نیــروگاه: واحدهــای گازی نیــروگاه شــامل موتــور 
راه انــداز، توربوکمپرســور، ژنراتــور، و ترانســفورماتور بــوده و ســامانه کنترلــی 
ایــن واحدهــا از نــوع DDC اســت کــه کلیــه مراحــل راه انــدازی و بارگیــری 
بــه صــورت خــودکار بــا اســتفاده از سیســتم های الکترونیکــی انجــام 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــن بخــش ب ــزات ای ــک از تجهی ــرد. هری می پذی
1. موتــور راه انــداز کــه وظیفــه آن بــه گــردش درآوردن روتوِر توربوکمپرســور 
در زمــان آغــاز راه انــدازی واحــد گاز بــا اســتفاده از تجهیــزات کمکــی شــامل 
تــورک کانورتــور، گیربکــس کمکی و ... اســت. این موتور از نــوع 6.6 کیلووات 
و همزمــان بــا شــروع راه انــدازِی واحــد گازی، اســتارت شــده و بــا رســیدن 
،)2000 RPM( ــور)حدودا ــمی توربوکمپرس ــد دور اس ــدود 70 درص ــه ح ب
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 از مدار خارج می شود.
2. توربــو کمپرســور: کمپرســورهای آن از نــوع محــوری و شــامل 19 مرحلــه 
ــة  ــز از 18 محفظ ــراق آن نی ــاق احت ــه 12، ات ــردگی 1 ب ــب فش ــا ضری ب
ــن شــامل  ــن توربی ــه، و همچنی ــال تشــکیل یافت ــه صــورت رادی ــراق ب احت
چهــار طبقــه بــوده کــه انــرژی جنبشــی گازهــای حاصــل از احتــراق را بــه 

ــد.  ــل می کن ــی تبدی ــرژی مکانیک ان
ــاژ  ــا ولت ــک ب ــدون جاروب ــنکرون ب ــوع َس ــا از ن ــن واحده ــور ای 3. ژنرات
اســمی 13.8 کیلوولــت و قــدرت خروجــی 128.5 مــگاوات اســت و نیــروی 
ــور از  ــم مح ــورت ه ــور، به ص ــور ژنرات ــش روت ــرای چرخ ــه الزم ب محرک

توربوکمپرســورها تامیــن می شــود.
ــه  ــور را ب ــِی ژنرات ــت خروج ــاژ 13.8 کیلوول ــی: ولت ــفورماتور اصل 4. ترانس
ــی و  ــوع روغن ــا از ن ــن ترانس ه ــد. ای ــل می کن ــت تبدی ــاژ 230 کیلوول ولت
قابــل نصــب در فضــای بــاز بــوده، و همچنیــن مجهــز بــه دســتگاه تنظیــم 

ــار هســتند.   ولتــاژ زیــر ب
ــاز واحدهــای بخــار  ــرژی مــورد نی جزییــات فنــی واحــد بخــار نیــروگاه: ان
ــر واحــد  ــن می شــود. ه ــای گازی تامی ــی واحده ــرژی حرارت ــت ان از بازیاف
ــور،  ــن، کندانس ــت، توربی ــای بازیاف ــامل بویلره ــی ش ــش اصل ــت بخ از هف
ژنراتــور، ترانســفورماتورهای اصلــی، واحــد تصفیــه آب و سیســتم خنک کاری 
تجهیــزات کمکــی تشــکیل یافتــه اســت. ســامانة کنتــرل واحدهــای بخــار از 

ــد. ــرفتة DCS می باش ــوع پیش ن
ــتگاه در  ــداد  4  دس ــه  تع ــا ب ــن بویلره ــرارت: ای ــت ح ــای بازیاف 1. بویلره
نیــروگاه نصــب شــده کــه در مســیر گازهــای داغ خروجــی از توربین هــای 
ــد و شــامل پمــپ تغذیــه آب )تامین کننــده آب تغذیــه  گازی قــرار گرفته ان

ــتند. ــار هس ــای بخ ــوازدا و دیگ ه ــار(، ه ــگ بخ دی
ــار  ــد بخ ــت تولی ــه ظرفی ــوده، ک ــاره ب ــي و دو فش ــوع افق ــار از ن ــگ بخ دی
ــه  ــر ثانی ــرم ب ــاالي HP: High Pressure آن 44/5 کیلوگ ــار ب ــمت فش قس
در شــرایط فشــار 80 بــار و دمــاي 482 درجــه ســانتیگراد بــوده و ظرفیــت 
ــر  تولیــد بخــار قســمت فشــار پاییــن Low Pressure آن 11/6 کیلوگــرم ب
ثانیــه در شــرایط فشــار 6 بــار و دمــاي 193 درجــه ســانتیگراد اســت. بــه 
ایــن ترتیــب هــر بویلــر بازیافــت، مجموعــا ظرفیــت تولیــد حــدودا 200 تـُـن 

بخــار در ســاعت را دارا اســت.
ــی  ــرارت، وارد یک ــِت ح ــِر بازیاف ــر دو بویل ــار خروجــی از ه ــن: بخ 2. توربی
ــت درآوردن  ــا به حرک ــال ب ــار فع ــه بخ ــده، ک ــار ش ــای بخ ــن توربین ه از ای
ــور  ــش مح ــن و چرخ ــور توربی ــت در مح ــث حرک ــن، باع ــای توربی پره ه
ــود.  ــد ب ــرق خواه ــد ب ــدی، تولی ــن فرآین ــه چنی ــود و نتیج ــور می ش ژنرات
ــا و فشــار  ــا دم ــرژی خــود، ب ــال ان ــد پــس از انتق ــن فراین ــز در ای بخــار نی

ــود. ــی ش ــور م ــباع، وارد کندانس ــرایط اش ــر در ش پایین ت
ــه  ــوده ک ــی ب ــوع هوای ــروگاه از ن ــن نی ــوق در ای ــز ف ــور: تجهی 3. کندانس
ــه  ــن آن شــده و ب ــک ک ــای خن ــن وارد مبدله بخــار خــارج شــده از توربی
ــتم  ــد )سیس ــن می کنن ــا تامی ــه فن ه ــی ک ــط هوای ــتقیم توس ــور مس ط
خنــک کاری ACC(، تقطیــر یافتــه و وارد تانــک کندانســور بــه ظرفیــت 90 

ــود. ــب می ش ــر مکع مت
ــدرت  ــت و ق ــمی 11/5 کیلوول ــاژ اس ــا ولت ــنکرون ب ــوع س ــور: از ن 4. ژنرات
ــده و  ــور ش ــار هم مح ــن بخ ــا توربی ــه ب ــوده، ک ــگاوات ب ــروج 100 م خ

ــت. ــک اس ــدون جاروب ــوع ب ــا از ن ــک آن ه ــتم تحری سیس
ــب  ــل نص ــی و قاب ــوع روغن ــار از ن ــد بخ ــِی واح ــفورماتورهای اصل 5. ترانس
در فضــای بــاز و مجهــز بــه دســتگاه تنظیــم ولتــاِژ زیــر بــار نیــز بــوده و از 

محــل یــا تابلــوی کنتــرل اصلــی واقــع در اتــاق کنتــرل، فرمــان می گیرنــد. 
ایــن ترانس هــا ولتــاژ 11/5 کیلوولــت را مســتقیما بــه 230 کیلوولــت 

ــد. ــل می کن تبدی
6. واحــد تصفیــه آب: تهیــه و تامیــن آب مــورد نیــاز در ســیکل بخــاِر نیروگاه 
را بــر عهــده دارد. ایــن آب از ســه حلقــه چــاه نیمه عمیــق واقــع در محوطــه 
جنوبــی نیــروگاه تامیــن شــده کــه پــس از برداشــت و ذخیــره آب در یــک 
مخــزن بتنــی، توســط پمپ هــای انتقــال آب بــه واحــد تصفیه خانــه منتقــل 
ــی، در  ــازی و یون زدای ــه، شیرین س ــش تصفی ــات پی ــام عملی ــد از انج و بع
مخــازن ذخیــره آب ِدمــی جمــع آوری و بــه تدریــج توســط بویلرهــای واحــد 

بخــار نیــروگاه بــه مصــرف می رســد.
ــن سیســتم، آب  7. سیســتم خنــک کاری تجهیــزات جانبــی :CCCW در ای
ــای مربوطــه،  ــزات در کولره ــک کاری تجهی ــس از خن در مســیری بســته پ
ــا  ــرارت ب ــادل ح ــس از تب ــت و پ ــن هدای ــتم خنک ک ــپ سیس ــط پم توس
ــه کار  ــزات ب ــک کاری تجهی ــور خن ــر به منظ ــار دیگ ــدن، ب ــوا و خنک ش ه

ــود. ــه می ش گرفت
انــرژی تولیــدی نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم از طریــق شــش خــط 230 

کیلوولتــی بــه شــبکه سراســری بــرق کشــور منتقــل مــی یابــد.
ســوخت اصلــی نیــروگاه گاز بــوده، کــه از طریــق انشــعاب از خــط انتقــال 
ــز ســوخت  ــن شــده و ســوخت پشــتیبان آن نی سراســری شــبکه گاز تامی
ــدودا 117  ــت ح ــا ظرفی ــزن ب ــار مخ ــه در چه ــوده ک ــل( ب ــع )گازویی مای
ــا در صــورت قطــع گاز از آن اســتفاده قــرار  میلیــون لیتــر ذخیــره شــده ت
ــری  ــرداری حداکث ــت بهره ب ــزان ســوخت ذخیره شــده قابلی ــن می ــرد. ای گی

ــد. ــم می کن ــاه را فراه ــک م ــی ی ــدت تقریب ــرای م ــا را ب از واحده

تاریخچه و منابع تامین مالی نیروگاه 
مدیرعامــل شــرکت مالــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم دربــاره چگونگــی 
واگــذاری ایــن نیــروگاه بــه بخــش غیــر دولتــی توضیحاتــی ارائــه کــرد: در 
21 دی مــاه ســال 1389، نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم پــس از 18 ســال 
ــت های  ــرای سیاس ــتای اج ــور، در راس ــری کش ــبکه سراس ــت در ش فعالی
ــش  ــور افزای ــران و به منظ ــوری اســالمی ای ــون اساســی جمه اصــل 44 قان
ــرکت هاي  ــب ش ــد در قال ــاي کارآم ــه از نیروه ــتفاده بهین ــره وري و اس به
ــه  ــده ب ــق مزای ــي  از طری ــش خصوص ــه بخ ــذاري ب ــرای واگ ــتقل، ب مس

ــروش گذاشــته شــد. ف
وی افــزود: کنسرســیومی متشــکل از شــرکت های تابعــه و وابســته بــه بنیــاد 
مســتضعفان انقــالب اســالمی شــامل شــرکت نفــت بهــران بــا 30 درصــد، 
شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا بــا 25 درصــد، شــرکت ســیمان تهــران 
بــا 20 درصــد، بانــک ســینا بــا 20 درصــد، و شــرکت بنیــاد بارانــداز بــا 5 
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ــهامداران  ــه س ــه در ادام ــدند ک ــالم ش ــده اع ــده مزای ــوان برن ــد به عن درص
نیــروگاه بــه منظــور مدیریــت بهتــر در اداره امــور نیــروگاه و حســب الــزام از 
ســوی وزارت نیــرو، اقــدام بــه تاســیس شــرکت بــرق و انــرژی پیونــد گســتر 
ــه صــورت ســهامی خــاص  ــروگاه( ب ــک نی ــوان شــرکت مال ــه عن ــارس )ب پ
ــورخ 1398/11/19،  ــاده م ــی فوق الع ــع عموم ــتناد مجم ــه اس ــد. ب کردن
ــخ  ــه و در تاری ــر یافت ــام تغیی ــهامی ع ــه س ــاص ب ــهامی خ ــرکت از س ش
1399/6/12 در بــازار اول فرابــورس ایــران بــا نمــاد »بپیونــد« عرضــه اولیــه 
شــده اســت. ســهام داران عمــده شــرکت، همگــی از زیرمجموعه هــای بنیــاد 

مســتضعفان انقــالب اســالمی هســتند.
صــدرا در بــاره میــزان ســرمایه و ترکیــب ســهام داران شــرکت بــرق و انــرژی 
پیوندگســتر پــارس نیــز خاطــر نشــان کــرد: ســرمایه ایــن شــرکت بــه مبلــغ 
3،000،000،000،000 ریــال منقســم بــه 3،000،000،000 ســهم 1.000 
ــخ 1399/12/30  ــن اطالعــات ســهام داران شــرکت در تاری ــوده کــه آخری ب
، شــرکت نفــت بهــران بــا 41 درصــد، شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا 
21 درصــد، شــرکت مرکــزی صبــا 17 درصــد و ســایر ســهام داران حــدود 

21 درصــد اســت.

میزان و وضعیت تولید برق در نیروگاه

همان طــور کــه از جــدول فــوق پیــدا اســت آمادگــی نیــروگاه حــدود 6.83 
ــای گازی  ــان واحده ــد، راندم ــص4.74 درص ــرژی ناخال ــد ان ــد، تولی درص
0.06درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ماقبــل افزایــش یافتــه و مصرف 
داخلــی انــرژی الکتریکــی 3.38 درصــد، میــزان آب مقطــر مصرفــی حــدود 

24درصــد، نــرخ خــروج اضطــراری 22.85درصــد کاهــش یافتــه اســت.
الزم بــه توضیــح اســت کــه در ســال گذشــته نــرخ خــروج اضطراری نیــروگاه 
0.65 درصــد بــوده، در کل طــول عمــر نیــروگاه بی ســابقه بــوده و بــه تبــع 
آن ســبب حائــز رتبــه برتــر نیــروگاه قــم در بیــن نیروگاه هــای کشــور شــد.

نیروی انسانی 
ایــن شــرکت در بــدو تاســیس دارای پرســنلی در حــدود 250 نفــر به صــورت 
ــروی رســمی و 85   ــر نی ــروگاه، تعــداد 165نف صــف )مســتقر در ســایت نی
نفــر به صــورت تامیــن نیــرو( و 10 نفــر نیــروی ســتادی )مســتقر در دفتــر 

مرکــزی شــرکت(، کــه مجموعــا بــه تعــداد 260 نفــر بــوده اســت، بــا تدابیــر 
ــوع  ــب ن ــه حس ــای صورت یافت ــزی و آموزش ه ــه ری ــده، برنام ــاذ ش اتخ
ــا اســتفاده از خدمــات فنــی و مهندســی دانشــگاه ها، موسســات  فعالیــت، ب
آمــوزش و عالــی، ســازمان فنــی و حرفــه ای، اســاتید و صاحب نظــران صنعت 
بــرق و بــا هــدف افزایــش ســطح علمــی، جانشــین پروری و اســتفاده بهینــه 
از نیــروی انســانی به عنــوان ســرمایه اصلــی، شــرکت توانســت در راســتای 
ــی جهــت نیــل و  ــدم برداشــته و مســیر تکامل تحقــق اهــداف بلندمــدت ق

دســتیابی بــه اهــداف بلندمــدت آتــی را گام بــردارد.
الزم به ذکــر اســت در حــال حاضــر تعداد پرســنل در مجموعه نیــروگاه حدود 
165 نفــر به صــورت صــف )تعــداد 79 نفــر نیــروی رســمی و 86 نفــر تامیــن 
نیــرو( و تعــداد 8 نفر نیروی ســتادی مســتقر در دفتر مرکزی شــرکت اســت.

نحوه مقابله با شیوع کرونا 
وقتــی از مدیرعامــل شــرکت بــرق و انــرژی پیوندگســتر پارس درباره شــرایط 
و نحــوه مواجهــه ایــن شــرکت بــرای مهــار ویــروس کرونــا در دو ســال اخیــر 
جویــا شــدیم، وی اظهــار داشــت: حســب فعالیــت شــرکت در زمینــه تولیــد 
انــرژی الکتریکــی و نیــاز اساســی جامعــه امــروز بــه ایــن امــر مهــم و باتوجــه 
بــه مشــکالت بوجــود آمــده کــه کشــور عزیزمــان بــا مســاله ویــروس کرونــا 
درگیــر شــده )از بهمــن مــاه ســال 1398(، کارکنــان متعهــد ایــن شــرکت 
ــدون  ــانی و ب ــا جانفش ــود، ب ــای موج ــت ه ــکالت و محدودی ــم مش علی رغ
هیــچ واهمــه ای از وجــود ایــن ویــروس منحــوس، بــرای تامیــن بــرق پایــدار 
و رفــاه هم میهنــان عزیزمــان خاضعانــه و بــا جــان و دل ایســتادگی و 
ــروگاه،  ــام نی ــری به ن ــنگر دیگ ــت و ســالمت، در س ــن امنی ــد مدافعی همانن
ــه  ــد. ک ــت کردن ــالمی ثاب ــدس اس ــام مق ــه نظ ــود را ب ــالش خ ــت و ت هم
ــا  ــروس کرون ــا تــالش خســتگی ناپذیر ایــن خــدوم زحمتکــش، وجــود وی ب
ــرژی نداشــته و  ــروش ان ــد و ف ــروگاه، تولی ــد کاری نی ــچ تاثیــری در رون هی
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی بــه 

کار و خدمــت خــود ادامــه داده اســت. 

مهم ترین دستاوردها
اهــم دســتاوردهایی کــه در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی قــم طــی ســال های 
فعالیــت آن، کــه در ابعــاد مختلــف فنــی و مدیریتــی کســب شــده، بــه شــرح 

زیــر بــوده اســت: 
ــروگاه در ســطح  ــوان نخســتین نی ــه عن ــم ب ــروگاه ســیکل ترکیبــی ق  نی
ــزو 9002 را دریافــت  ــِت ای ــه، گواهینامــه سیســتم تضمیــن کیفی خاورمیان
کــرده و افــزون بــر ایــن در راســتای مدیریــت زیســت محیطــی و دســتیابی 
بــه صنعــت ســبز موفــق بــه اخــذ گواهینامــه ایــزو 14000 و نیــز گواهینامــه 

سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت حرفــه اِی OHSAS شــده اســت. 
 به عنــوان اولیــن نیــروگاه در کشــور اقــدام بــه احــداث ایســتگاه 

نیــروگاه  محیــط  در  هواشناســی 
 اولین نیروگاه کشوردر قابلیت کنترل از راه دور واحدها

ــات  ــتای فرمایش ــات و در راس ــن قطع ــدم تامی ــار و ع ــه انحص ــه ب  باتوج
مقــام معظــم رهبــری بمنظــور حمایــت از ســازندگان داخلــی، عقــد قــرارداد 
ــن  ــار و تامی ــت انحص ــور شکس ــی به منظ ــازنده داخل ــرکت های س ــا ش ب
ــن،  ــای توربی ــل پره ه ــاخت داخ ــامل: س ــروگاه ش ــاز نی ــورد نی ــات م قطع
ــک های  ــل دیس ــاخت داخ ــراق، س ــاق احت ــات ات ــل متعلق ــاخت داخ س
توربیــن، ســاخت داخــل نازل هــای ســوخت، ســاخت داخــل ســیل 
هوزینــگ، ســاخت داخــل دســتگاه تســت نــازل گاز، ســاخت داخــل 

درصد تغییر 99 نسبت به 98عنوان
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شــینه های ژنراتــور و ...
از  اســتفاده  بــا  گازی  واحــد   AVR کنترلــی  به روز رســانی سیســتم   

داخلــی شــرکت های  توانمنــدی 
ــار و  ــد بخ ــی واح ــاخت، و طراح ــان س ــود از زم ــکاالت موج ــع اش  رف
به روزرســانی و رفــع اشــکال سیســتم کنترلــی ســطح »درام  هــای« واحــد 

ــی ــرکت های داخل ــدی ش ــتفاده از توانمن ــا اس ــار ب بخ
 کسب رتبه اول حداقل خروج اضطراری در سال 1399 

ــازمان  ــا س ــود را ب ــی خ ــاط بده ــه اقس ــی ک ــرکت نیروگاه ــن ش  اولی
خصوصی ســازی تســویه کــرده اســت

اهداف و خط مشی ها
اهداف کالن:

1. افزایــش آمادگــی واحدهــای تولیــدی بــه منظــور ارتقای ســطح تولید برق
2. افزایش راندمان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی قم 
3. ارتقای شاخص های کمی و کیفی سرمایه های انسانی 
4. افزایش ظرفیت نیروگاه، با احداث نیروگاه خورشیدی 

 اهداف سالیانه:
1. حفظ ضریب بهره برداری نیروگاه در محدوده باالتر از 85 درصد

2. حفــظ ســطح آمادگــی نیــروگاه در محــدوده باالتــر از 5 میلیــون مــگاوات 
ســاعت در ســال

3. کاهش میانگین زمانی خروج سالیانه واحدها به کمتر از 40 روز 
ــان  ــا پای ــد ت ــه 46 درص ــد ب ــروگاه از 44.5 درص ــان نی ــش راندم 4. افزای

ــاله ــج س ــه پن برنام
5. برنامه ریــزی جهــت دســتیابی بــه 10.000 نفــر ســاعت آمــوزش ســالیانه 

تــا پایــان ســال پنجــم برنامــه
ــارس در  ــتر پ ــد گس ــرژی پیون ــرق و ان ــرکت ب ــن ش ــم انداز: قرارگرفت چش

ــور ــرق در کش ــده ب ــد کنن ــر تولی ــرکت های برت ــی از ش ــره یک زم
ماموریت: تولید برق در جهت پایداری شبکه

استراتژی و سیاست های نیل به اهداف:
1. بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری

2. استقرار نظام کنترل عملیات
)بهســازی و  راندمــان  بهبــود  فناوری هــای روز جهــت  از  اســتفاده   .3
 CCA  بروزرســانی سیســتم هــوای ورودی بــه کمپرســور، اصــالح سیســتم

ــار و...( ــش بخ بخ
4. بهینه سازی سیستم فروش در بازار برق

5. اســتفاده از روش هــای تهاتــری بــرای وصــول مطالبــات از دولــت )حوالــه 
ارزی، تهاتــر ســتاد بــا دولــت، تهاتــر بــا پیمانــکاران(

6. جذب، نگهداری، بهبود و ارتقا سرمایه های فکری و انسانی

چالش ها و مشکالت  
ــدم  ــمرد: ع ــن برش ــرکت را چنی ــای ش ــن چالش ه ــدرا مهمتری ــهرام ص ش
ــوازم، شــرایط  ــات و ل ــن قطع ــت شــبکه، تامی ــات از مدیری پرداخــت مطالب
ــزء  ــهامداران ج ــات س ــات، توقع ــیخته قطع ــش افسارگس ــادی و افزای اقتص
ــور  ــرق کش ــد ب ــدود 55 درص ــر ح ــال حاض ــزود: در ح ــاره اف وی در این ب

ــود.  ــن می ش ــی تامی ــش خصوص ــای بخ ــط نیروگاه ه توس

ــوده کــه پــس از  نیــروگاه قــم ســاخت شــرکت های میتسوبیشــی و ABB ب
ــه  ــات مواج ــن قطع ــه و تامی ــت تهی ــش در جه ــا چال ــرکت ب ــا ش تحریم ه
ــات و  ــود مکاتب ــا وج ــات و ب ــی قطع ــازی برخ ــس از داخلی س ــا پ ــود، ام ب
برگــزاری جلســات بــا مســئولین وزارت نیــرو در جهــت بازپرداخــت بخشــی 

ــت. ــری صــورت نپذیرف ــدام موث ــات شــرکت متاســفانه اق از مطالب
مدیرعامــل شــرکت پیوندگســتر پــارس تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه این کــه 
ایــن شــرکت ســهامی عــام بــوده و بیشــترین خریــد عرضــه اولیــه در تاریــخ 
بــورس کــه بالــغ بــر حــدود 5.5 میلیــون نفــر  را داشــته، انتظــار ســهامداران 
کســب ســود بــا افزایــش فــروش و کاهــش هزینه هــا اســت. قیمــت خریــد 
ــر  ــر ب ــدی موث ــای کلی ــه مولفه ه ــرق از جمل ــازار ب ــا در ب ــرق نیروگاه ه ب

درآمــد و ســود تولیدکننــدگان بــرق مــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه آن کــه قیمــت بــازار بــرق از دو مولفــه اصلــی نــرخ پایــه 
آمادگــی و ســقف نــرخ پیشــنهادی انــرژی اثــر می پذیــرد، گفــت: در مــاده 
ــاده 48  ــد )ت( م ــرق موضــوع بن ــی ب ــد تضمین ــرخ خری ــتور العمل ن 6 دس
قانــون برنامــه ششــم توســعه کــه در تاریــخ 1397/12/28 توســط شــورای 
ــاه  ــا 2 م ــر ت ــرو موظــف شــده اســت حداکث ــالغ شــد، وزارت نی اقتصــاد اب
ــرژی و  ــرخ ان ــن ســقف ن ــط تعیی ــه، ضواب ــن مصوب ــالغ ای ــخ اب ــس از تاری پ
نــرخ پایــه آمادگــی بــازار عمــده فروشــی را تدویــن و پــس از تاییــد وزیــر 
ــال  ــک س ــس از ی ــد. پ ــالغ کن ــان اب ــوم و ذی نفع ــالع عم ــرای اط ــرو ب نی
از زمــان تعیین شــده در دســتورالعمل، در 23 اردیبهشــت 1399، وزیــر 
ــد  ــازار، ســقف جدی ــری ب ــه رقابت پذی ــا درج ــدف ارتق ــا ه ــرو ب ــرم نی محت
نــرخ پیشــنهادی انــرژی را ابــالغ نمــود، امــا مــدل مالــی تعییــن آن در ایــن 
مصوبــه مشــخص نشــده اســت. ضمــن آن کــه تاخیــر در ابــالغ ســقف جدیــد 
ــد  ــد از درآم ــت رفتن 30 درص ــه ازدس ــر ب ــرژی، منج ــنهادی ان ــرخ پیش ن
بالقــوه نیــروگاه ناشــی از فــروش بــرق در بــازار عمده فروشــی شــده اســت.

انتظارات از نهادهای مختلف برای رفع این چالش ها
ــت:  ــالم داش ــم اع ــی ق ــیکل ترکیب ــروگاه س ــک نی ــرکت مال ــل ش مدیرعام
ــد  ــد تولی ــه اهمیــت فرآین ــا توجــه ب ــع چالش هــای ذکرشــده و ب ــرای رف ب
ــرق، ضــروری اســت فرآیندهــای منســجم و نتیجه گرایــی در هــر یــک از  ب

ــز اهمیــت قــرار گرفتــه، کــه عبارتنــد از: مــوارد زیــر حائ
ــد  ــی جدی ــای نیروگاه ــداث واحده ــت اح ــن جه ــرمایه گذاری مطمئ  س

ــاز ــورد نی ــع م ــارات و مناب ــا تامیــن منطقــی اعتب خصوصــی ب
 ساماندهی اقتصاد برق و تامین هزینه تمام شده برق

 تبادل برق با کشورهای  هم جوار از منظر اقتصادی- امنیتی
 تامین هزینه های سرمایه گذاری، نگهداری، بهره برداری

جدیــد  ابالغیــه  بــه  باتوجــه  انــرژی،  بــورس  فعالیــت  توســعه   
ــرای  ــرژی ب ــورس ان ــق ب ــرژی از طری ــد ان ــر خری ــی ب ــت مبن هیات دول
ــت  ــی جه ــرخ اصالح ــا ن ــگاوات ب ــش از 5 م ــای بی ــه مصرف کننده ه کلی
تولیدکننــدگان و تعییــن کــف قیمــت و بــدون حضــور نیروگاه هــای دولتــی

 طراحی گردش مالی صحیح و چابک منابع مالی بخش تولید 
 توســعه قراردادهــای دو جانبــه بیــن تولیدکننــده و مصرف کننــده انــرژی 

ــا ــان نیروگاه ه ــش راندم ــازی و افزای  بهینه س
ــط  ــرق توس ــتقیم ب ــه مس ــع و عرض ــه صنای ــرق ب ــه ب ــرورت عرض  ض

تولیدکننــدگان 
در ایــن راســتا مســاعدت تمامــی دســتگاه ها و وزارتخا نه هــا از جملــه 

مجلــس، شــورای رقابــت، وزارت نیــرو ســازمان برنامه و بودجه  الزم  اســت.

نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

بهار 1400- شماره 3 سراسری60

  گزارش میدانی  



نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

6061 بهار 1400- شماره 3 سراسریبهار 1400- شماره 3 سراسری

علمی مقاله 



نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

6263 بهار 1400- شماره 3 سراسریبهار 1400- شماره 3 سراسری

 مدیریت بازاریابی و فروش گروه صنایع برق و انرژی صبا تهران، ایران

چکید ه :
در راســتای تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق ایــران، از ســال ها پیــش 
ــدگان  ــه مصرف کنن ــا  ب ــط نیروگاه ه ــرق توس ــتقیم ب ــه مس ــوع عرض موض
ــه بســترهای ایجــاد شــده توســط وزارت  ــا توجــه ب ــی مطــرح شــد. ب نهای
نیــرو، کلیــه مشــترکین صنعتــی بــا قــدرت بــاالی پنــج مــگاوات می تواننــد 
تمــام یــا بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز خــود را از طریــق بــورس انــرژی یــا 
ــا نیروگاه هــا   تامیــن کننــد. در ایــن حــوزه،  انعقــاد قراردادهــای دوجانبــه ب
ــت،  ــا آن روبروس ــرق ب ــده ب ــه عرضه کنن ــی ک ــای اساس ــی از چالش ه یک
ــایر  ــد و س ــای تولی ــاظ هزینه ه ــا لح ــب ب ــت مناس ــنهاد قیم ــه پیش ارائ
ــی  ــه، مدل ــن مقال ــن منظــور، در ای ــرای ای ــروش می باشــد. ب فرصت هــای ف
جهــت تعییــن کران هــای  پاییــن قیمــت پیشــنهادی در بــورس انــرژی و یــا 
در قالــب قراردادهــای دوجانبــه پیشــنهاد شــده اســت. بــا توجــه بــه تحلیــل 
ــرق  ــده ب ــه عرضه کنن ــی ک ــای فروش ــا و فرصت ه ــه از هزینه ه صورت گرفت
ــل یافتــه متغیــر متوســط  ــا ان مواجــه می باشــد، دو کمیــت هزینــه تنزی ب
نیــروگاه و نــرخ تنزیــل یافتــه فرصــت فــروش در بــازار روزفــروش بــه عنــوان 
کران هــای  پاییــن قیمــت پیشــنهادی در ایــن مقالــه معرفــی و مدل ســازی 
ــت  ــنهادی، اهمی ــدل پیش ــازی م ــده از پیاده س ــت ام ــج بدس ــده اند. نتای ش
ــت  ــده جه ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــر کلی ــازی عناص ــایی و مدل س شناس
ــرژی  ــورس ان ــروش در ب ــنهادی ف ــت پیش ــن قیم ــای  پایی ــن کران ه تعیی
ــای  ــن تحلیل ه ــی نشــان داده و همچنی ــه خوب ــه را ب ــروش دوجانب ــا ف و ی
صورت گرفتــه در ایــن مقالــه، امــکان تســهیل در تصمیم  گیری هــا در 

ســطوح مدیریتــی را فراهــم مــی آورد.

واژه های کلید ی:
ــت پیشــنهادی؛  ــن قیم ــای  پایی ــه؛ کران ه ــرارداد دوجانب ــرژی؛ ق ــورس ان ب

ــرداری ــب بهره ب ــل؛ ضری ــرخ تنزی ــروش؛ ن ــازار روزف ب

1. مقد مه
یکــی از اهــداف اساســی راه انــدازي بــازار بــرق، ایجــاد فضایــی رقابتــی بــراي 
ــوده  ــدگان ب ــدگان و مصرف کنن ــن تولیدکنن ــی بی ــرژي الکتریک ــه ان معامل
اســت. در ســاختار فعلــی بــازار بــرق ایــران، شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق 
ایــران بــه عنــوان راهبــر شــبکه، آرایــش اقتصــادي بــازار روزفــروش بــرق را 
تعییــن می کنــد. در حقیقــت در ســاختار فعلــی، شــرکت مدیریــت شــبکه 
بــرق ایــران از جانــب فروشــندگان و خریــداران وکالــت خریــد و فــروش بــه 
اقتصادي تریــن شــکل ممکــن را داشــته و انجــام معامــالت بیــن خریــداران 
ــازار  ــدازي ب ــه صــورت غیرمســتقیم انجــام می شــود. راه ان و فروشــندگان ب
معامــالت دوجانبــه، گامــی موثــر در جهــت رســیدن بــه معاملــه مســتقیم 

ــداران و فروشــندگان اســت ]1[. ــرژي الکتریکــی بیــن خری بســته هاي ان
طبــق مقــررات بــازار بــرق ایــران، مصرف کننــدگان و عرضه کننــدگان بــرق 

ــر  ــا یکدیگ ــرق ب ــن ب ــرارداد تامی ــد ق ــا عق ــور مســتقیم و ب ــد به ط می توانن
ــادی،  ــعه اقتص ــارم توس ــه چه ــق برنام ــند ]2[. مطاب ــته باش ــل داش تعام
عرضه کننــدگان می تواننــد بــرق خــود را بــا اســتفاده از امکانــات شــبکه بــرق 
کشــور بــرای فــروش بــه مصرف کننــدگان مــورد نظــر خــود عرضــه نماینــد. 
ــرق  ــه شــبکه ب ــد اتصــال ب ــه ای مکلفن ــرق منطق ــن شــرکت های ب همچنی
ــرف  ــدگان ط ــن مصرف کنن ــدی و همچنی ــای تولی ــرای واحده ــور را ب کش
ــه  ــن و هزین ــی را تامی ــه اســتانداردهای فن ــی ک ــا عرضه کنندگان ــرارداد ب ق
اتصــال بــه شــبکه را پرداخــت کرده انــد، برقــرار نماینــد ]3[. در ایــن میــان 
نیــز نیروگاه هــا  بــه عنــوان فروشــنده بــرق، می بایســت قیمت گــذاری 
ــه  ــای دوجانب ــای قرارداده ــند. از مزای ــته باش ــروش داش ــرای ف ــبی ب مناس
ــردن بخشــی از  ــه جــدا ک ــوان ب ــدگان، می ت ــرای عرضه کنن ــرق ب ــن ب تامی
ــه  ــوط ب ــی و حــذف ریســک های مرب ــدی خــود از فضــای رقابت ــوان تولی ت
حضــور در بــازار رقابتــی و همچنیــن دریافــت نقــدی بابــت فــروش بــرق بــه 

خریــدار مــورد نظــر خــود اشــاره کــرد ]4[. 
ــای  ــده از مزای ــردن عرضه کنن ــوردار ک ــن برخ ــه ضم ــای دوجانب قرارداده
فوق الذکــر، بــرای مصرف کننــده نیــز مزایایــی از جملــه امــکان خریــد بــرق 
ــه اقتصــادي  از عرضه کننــدگان مختلــف، تعییــن قیمــت توافقــي کــه صرف
نیــز داشــته باشــد و امــکان تهاتــر کاال بــه کاال و بــراي وزارت نیــرو کاهــش 
ــن در  ــراه دارد. همچنی ــه هم ــرق را ب ــروش ب ــد و ف ــري در خری تصدي گ
ــه خاموشــي، مصرف کننــدگان داراي  شــرایط محدودیــت شــبکه و اجبــار ب

قــرارداد دوجانبــه، در اولویــت اخــر خاموشــي خواهنــد بــود ]5[. 
ــرق  ــران، فــروش ب ــرق ای ــه ســازوکارهای موجــود در صنعــت ب ــا توجــه ب ب
بــه صــورت دوجانبــه از طریــق دو روش فــروش در قالــب بــورس انــرژی و 
ــرژی )قراردادهــای ترانزیــت( صــورت  ــورس ان فــروش دوجانبــه خــارج از ب
ــای  ــواع حامل ه ــذاری ان ــت قیمت گ ــی جه ــرژی، مکان ــورس ان ــرد. ب می گی
ــرژی در  ــورس ان ــد. ب ــا می باش ــه و تقاض ــزم عرض ــاس مکانی ــرژی براس ان
ــازار  ــی، ب ــازار فیزیک ــال ب ــی فع ــای معامالت ــر دارای محیط ه ــال حاض ح
عمده فروشــی بــرق و بــازار مصرف کننــدگان بــزرگ بــرق می باشــد. از 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــرژی می ت ــورس ان ــب ب ــروش در قال ــای روش ف ویژگی ه
ــنده توســط  ــدار و فروش ــن خری ــه فی مابی ــن تســویه معامل ــل تضمی از قبی
بــورس انــرژی، ثبــت جزئیــات معاملــه در تابلــوی بــورس و انعطاف پذیــری 
در حجــم و مــدت زمــان عرضــه بــرق اشــاره کــرد. در روش فــروش دوجانبــه 
ــک  ــدت ی ــه م ــل ب ــت( حداق ــای ترانزی ــرژی )قرارداده ــورس ان ــارج از ب خ
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ــق  ــده مطاب ــط عرضه کنن ــی توس ــترک صنعت ــاز مش ــورد نی ــرق م ــال، ب س
قــرارداد فــی مابیــن و بــا توجــه بــه اخــذ تاییدیه هــای الزم توســط طرفیــن 
از شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران تامیــن خواهــد شــد. از ویژگی هــای 
ــی  ــت توافق ــا قیم ــرارداد خصوص ــات ق ــدن جزئی ــکار نش ــن روش، اش ای
فی مابیــن عرضه کننــده و مشــترک صنعتــی بــرای ســایرین می باشــد. 
ــف در مبحــث  ــران مختل ــن بازیگ ــط بی ــه، در » شــکل 1« رواب ــرای نمون ب
ــرژی و  ــورس ان ــارج از ب ــروش خ ــر دو روش ف ــرای ه ــه ب ــروش دوجانب ف

ــرژی نشــان داده شــده اســت. ــورس ان ــب ب همچنیــن در قال
مدل ســازی  و  شناســایی  صورت گرفتــه،  بررســی های  بــه  توجــه  بــا 
ــب  ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ــنهادی در ب ــت پیش ــن قیم ــای  پایی کران ه
ــون در  ــکیل دهنده آن، تاکن ــر تش ــی عناص ــه و معرف ــای دوجانب قرارداده
ــی  ــه، مدل ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــه نش ــر گرفت ــین در نظ ــات پیش مطالع
ــرژی و  ــورس ان ــنهادی در ب ــت پیش ــن قیم ــای  پایی ــن کران ه ــرای تعیی ب
یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه بــا در نظــر گرفتــن اختــالف موجــود در 
زمان هــای تســویه حســاب معامــالت در بازارهــای پیــش روی عرضه کننــده 
ــرداری  ــب بهره ب ــر ضری ــا ب ــن بازاره ــروش در ای ــر ف ــن تاثی ــرق و همچنی ب
نیــروگاه بــه عنــوان یکــی از جنبه هــای نــواوری ایــن مقالــه پیشــنهاد شــده 
ــده در  ــع ش ــی وض ــتوانه های قانون ــترها و پش ــش دوم، بس ــت. در بخ اس
خصــوص معامــالت دوجانبــه و بــازار بــورس انــرژی بیــان می شــوند. بخــش 
ــنهادی در  ــت پیش ــن قیم ــای  پایی ــی کران ه ــایی و معرف ــه شناس ــوم ب س
ــب قراردادهــای دوجانبــه اختصــاص داده شــده  ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ب
ــود. در بخــش  ــه می ش ــارم ارائ ــدل ریاضــی پیشــنهادی در بخــش چه و م
پنجــم نتایــج حاصــل شــده از پیاده ســازی مــدل پیشــنهادی مــورد بحــث 

ــود. ــد ب ــه خواه ــن مقال ــش ای ــری، پایان بخ ــه و نتیجه گی ــرار گرفت ق

شکل 1: روابط بین بازیگران مختلف در روش فروش دوجانبه برق در قالب بورس 
انرژی )با در نظر گرفتن روابط خط چین( و یا در قالب خارج از بورس انرژی )بدون 

در نظر گرفتن روابط خط چین(

2. پیشــینه قانونــی قراردادهــای دوجانبــه و معامالت بــورس انرژی
مطابــق دســتورالعمل بنــد )و( مــاده )133( قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم 
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران، خــط و مشــی کلی جهــت ایجاد ســازوکار 
قراردادهــای دوجانبــه و انجــام معامــالت بــورس انــرژی بــرای وزارت نیــرو 
تعییــن شــد ]6[. پیــرو دســتورالعمل فوق الذکــر، هیــات وزیــران در تاریــخ 
94/11/10 تصویب نامــه ای را بــه امضــاء رســاندند کــه بــه موجــب ان مقــرر 
ــرایط را  ــرژی، ش ــل ان ــت و تحوی ــن ترانزی ــن تضمی ــرو ضم ــد وزارت نی ش

ــاالی 5  ــا ب ــراردادی آن ه ــدرت ق ــه ق ــترکینی ک ــته از مش ــرای آن دس ب
ــاز  ــورد نی ــرق م ــرژی ب ــا بخشــی از ان ــام ی ــد تم ــگاوات می باشــد و مایلن م
ــا  ــرژی ی ــورس ان ــا ب ــود ی ــه خ ــق ب ــا ی متعل ــق نیروگاه ه ــود را از طری خ
ــا نیروگاه هــا  تامیــن کنــد، فراهــم کنــد ]7[. پــس  قراردادهــای دوجانبــه ب
از آن، وزیــر نیــرو در تاریــخ 95/03/01 مصوبــه ای را تحــت عنــوان »شــرایط 
تامیــن بــرق متقاضیــان بــاالی پنــج مــگاوات« ابــالغ کردنــد کــه بــه موجــب 
ان کلیــه مشــترکین بــا قــدرت بــاالی پنــج مــگاوات دارای قــرارداد انشــعاب 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــی از ان ــا بخش ــام ی ــد تم ــرق می توانن ــن( ب )تامی
ــگاوات )مشــترکین  ــاالی 5 م ــدرت درخواســتی ب ــا ق ــان ب ــه متقاضی و کلی
دارای قــرارداد اتصــال بــه شــبکه( موظفنــد تمــام انــرژی مــورد نیــاز خــود 
را از طریــق نیروگاه هــا ی متعلــق بــه خــود، بــورس انــرژی یــا قراردادهــای 
دوجانبــه بــا نیروگاه هــا  تامیــن نماینــد ]8[. همچنیــن در تاریــخ 95/12/07 
وزیــر نیــرو، نحــوه محاســبه بهــای بــرق مصرفــی تامین شــده توســط مالــک 

شــبکه بــرای متقاضیــان جدیــد را ابــالغ کردنــد ]9[. 
ــد  ــوز خری ــد مج ــا تمدی ــدور ی ــف ص ــتور توق ــخ 96/12/21، دس در تاری
ــرای مشــترکین  ــرژی ب ــورس ان ــق ب ــا از طری ــه ی ــه صــورت دوجانب ــرق ب ب
ــا  ــرق توســط شــرکت توانیــر، صــادر ام ــرارداد انشــعاب )تامیــن( ب دارای ق
ــرق مشــترکین دارای  ــق همیــن ابالغیــه مقــرر شــد امــکان تامیــن ب مطاب
ــورس  ــا ب ــه ی ــای دوجانب ــق قرارداده ــبکه از طری ــه ش ــال ب ــرارداد اتص ق
ــرو  ــر نی ــد ]10[. ســرانجام وزی ــی بمان ــوت خــود باق ــه ق ــرژی کمــاکان ب ان
طــی مصوبــه ای در تاریــخ 98/04/17، نــرخ و ضوابــط مرتبــط بــا ترانزیــت 
انــرژی الکتریکــی را در شــبکه بــرق کشــور ابــالغ کردنــد کــه پیــرو ان در 
ــه  ــه کلی ــرژی الکتریکــی ب ــت ان ــه ترانزی ــای ماهان ــخ 98/05/14 نرخ ه تاری
ــخ  ــالغ و از آن تاری ــرق، اب ــروی ب ــع نی ــه ای و توزی ــرق منطق شــرکت های ب
امــکان انجــام معامــالت دوجانبــه بــرای مشــترکین صنعتــی دارای قــرارداد 
انشــعاب بــرق بــا قــدرت قــراردادی بــاالی 5 مــگاوات مجــددا فراهــم شــد 

 .]11،12[

ــورس  ــرق در ب ــروش ب ــت ف ــن قیم ــای  پایی ــی کران ه 3. معرف
ــه ــای دوجانب ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ان

در یــک دیــد کلــی، فروشــنده بــرق )مالــک نیــروگاه خصوصــی( کــه قصــد 
دارد بخشــی از ظرفیــت امــاده تولیــد واحــد خــود را در بــورس انــرژی یــا در 
قالــب قراردادهــای دوجانبــه عرضــه کنــد، بایســتی ایــن موضــوع را در نظــر 
بگیــرد کــه اوال در کوتــاه مــدت بــه ازای یــک واحــد تولیــد انــرژی بایســتی 
ــای  ــز بازاره ــه ج ــی ب ــت فروش ــه فرص ــا چ ــردازد و ثانی ــه ای بپ ــه هزین چ
مذکــور می توانــد داشــته باشــد کــه در ادامــه بــه بیــان جزئیــات هــر یــک 

ــود.  ــه می ش پرداخت

3-1.  هزینــه کوتــاه مــدت متغیــر بــه ازای یــک واحــد تولیــد برق
در یــک دســته بنــدی کلــی، هزینه هــای تولیــد بــرق در نیروگاه هــا  
را می تــوان از دو منظــر کلــی زمــان )کوتــاه مــدت یــا بلندمــدت( و 
تغییرپذیــری بــه ازای تولیــد )متغیــر یــا ثابــت( مــورد بررســی قــرار داد. از 
انجــا کــه مطالعــات در زمینــه تعییــن قیمــت بهینــه فــروش بــرق بــرای افق 
زمانــی کوتــاه مــدت پیــش رو، در حــوزه مطالعــات بهره بــرداری کوتاه مــدت 
اســت، بنابرایــن از میــان 4 حالــت ممکــن، فقــط حالــت هزینه هــای متغیــر 
کوتــاه مــدت تحــت عنــوان هزینــه متغیــر متوســط)AVC( در نظــر گرفتــه 
ــر متوســط از دو بخــش ســوخت و  ــه متغی ــی هزین ــه طــور کل می شــود. ب
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شــکل 2: مراحــل انتقــال نــرخ اســتهالک و نــرخ ســوخت نیروگاهــی بــه نقطــه 
ــر اســاس دیاگــرام  ــر کیلــووات ســاعت( ب ــال ب ــر حســب ری مرجــع شــبکه )ب

ــبکه  ــه ش ــل ب ــینه متص ــتم تک ماش ــی سیس تک خط

ــرات،  ــای تعمی ــه هزینه ه ــدی تشــکیل شــده ک ــای تولی اســتهالک واحده
ــد.  ــدی می باش ــد تولی ــتهالک واح ــرخ اس ــذار در ن ــی تاثیرگ ــه اصل مولف

3-2. نرخ فرصت فروش برق در بازار روزفروش:
بــا عنایــت بــه اینکــه فــروش در بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای 
ــه میــزان حجــم  ــرق )ب دوجانبــه ســبب از دســت رفتــن فرصــت فــروش ب
ــذا  ــروش( خواهــد شــد، ل ــازار روزف ــه شــبکه )ب ــه شــده( ب متناظــر فروخت
ــک  ــوان ی ــه عن ــروش ب ــازار روزف ــت رفته در ب ــروش از دس ــت ف ــرخ فرص ن
کــران پاییــن بــرای قیمــت پیشــنهادی فــروش در بــورس انــرژی بایســتی 
مــد نظــر قــرار گیــرد. در یــک دیــد کلــی درامــد فــروش بــرق بــه شــبکه از 

3 بخــش عمــده بــه شــرح »جــدول1« تشــکیل شــده اســت:

ــه  ــران ب ــبکه ای ــت ش ــرکت مدیری ــای ش ــوع پرداخت ه ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــب  ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان نیروگاه هــا ی رقابتــی، در صــورت فــروش در ب
قراردادهــای دوجانبــه، فقــط نرخ هــای مربــوط بــه امادگــی و انــرژی 
ــر  ــه مقــدار پله هــای پذیرفتــه شــده توســط مدی پیشــنهادی )در ایــن مقال
بــازار مــورد نظــر می باشــد( بــه میــزان حجــم فروختــه شــده در بــورس را 
می تــوان جهــت تعییــن نــرخ فرصــت فــروش بــرق بــه شــبکه لحــاظ کــرد.

4. مدل سازی مساله
ــران  ــرق ای ــرق در شــبکه ب ــا در نظــر گرفتــن اصــل عمومــی معامــالت ب ب
ــازار  ــم از ب ــرق اع ــروش ب ــد و ف ــالت خری ــی معام ــه »تمام ــر اینک ــی ب مبن
ــبکه  ــرژي در نقطــه مرجــع ش ــورس ان ــه و ب ــالت دوجانب ــروش، معام روزف
انجــام مــی گیــرد« ]13[، ضــروری اســت کران هــای  پاییــن در نظــر 
ــب  ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ــرای قیمــت پیشــنهادی در ب ــده ب ــه ش گرفت
قراردادهــای دوجانبــه نیــز در نقطــه مرجــع شــبکه محاســبه گردنــد. نقطــه 
مرجــع، نقطــه ای انتزاعــی در شــبکه اســت کــه در آن فــارغ از بحــث ترانزیت 
ــه ایــن معنــا کــه کلیــه  ــه می شــود؛ ب ــرژی مبادل و تلفــات شــبکه، تنهــا ان
معامــالت تجــاری بــرق در ان نقطــه انجــام می شــود و در آن هزینــه 
ترانزیــت و تلفــات انــرژی در ســطوح ولتــاژ یکســان برابــر صفــر اســت. بــا 
ایــن توضیــح، در ادامــه روابــط ریاضــی مربــوط بــه کران هــای   پاییــن بــرای 
قیمــت پیشــنهادی در بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه 

ــوند. ــه می ش ارائ

جدول 1: عناصر اصلی تشکیل دهنده درامد فروش برق در بازار روزفروش

توضیحاتعنوانردیف

1
آمادگی

مبلغی که به ازای ظرفیت اماده تولید 
نیروگاه پرداخت می شود.

2
انرژی

مبلغی که به ازای انرژی تولیدی نیروگاه 
پرداخت می شود.

3
خدمات جانبی

مبلغی که به ازای مشــارکت نیروگاه در خدمات جانبی 
کنتــرل فرکانــس و کنتــرل ولتــاژ پرداخــت می شــود.

4-1.  محاســبه هزینه متغیر متوســط )AVC( در نقطه مرجع شــبکه
ــر متوســط از دو  ــه متغی ــان شــد، هزین ــل بی ــه در بخــش قب همان طــور ک
ــه این کــه  ــا عنایــت ب بخــش ســوخت و اســتهالک تشــکیل شــده اســت؛ ب
ــه  ــدی در نقط ــرق تولی ــاعت ب ــووات س ــر کیل ــه ازای ه ــتهالک ب ــرخ اس ن
خروجــی واحــد تولیــدی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن قیمــت ســوخت 
ــالم شــده توســط وزارت  ــر مترمکعــب( اع ــال ب ــر حســب ری نیروگاهــی )ب
نیــرو در نقطــه ورودی واحــد تولیــدی معیــن اســت، بنابرایــن بــرای 
ــت  ــی اس ــبکه کاف ــع ش ــه مرج ــط در نقط ــر متوس ــه متغی ــبه هزین محاس
ــر  ــه مقادی ــب ب ــب مناس ــال ضرای ــا اعم ــتهالک ب ــوخت و اس ــای س نرخ ه
متناظــر در نقطــه مرجــع شــبکه )بــر حســب ریــال بــر کیلــووات ســاعت( 
ــرخ ســوخت نیروگاهــی  ــر ایــن اســاس، مراحــل انتقــال ن تبدیــل شــوند. ب
)بــر حســب ریــال بــر مترمکعــب( و نــرخ اســتهالک )بــر حســب ریــال بــر 
کیلــووات ســاعت( بــه نقطــه مرجــع شــبکه )بــر حســب ریــال بــر کیلــووات 
ــر  ــه متغی ــت. در )1( هزین ــده اس ــان داده ش ــکل 2« نش ــاعت( در »ش س
متوســط در نقطــه مرجــع شــبکه و در )2( و )3( بــه ترتیــب، نــرخ ســوخت 
نیروگاهــی و نــرخ اســتهالک در نقطــه مذکــور همگــی بــر حســب ریــال بــر 

ــووات ســاعت تعییــن شــده اســت. کیل

ــر  ــه متغی ــب هزین ــه ترتی ،  و  ب ــه در )1(، )2( و )3(،  ک
ــر  ــی ب ــوخت، همگ ــرخ س ــروگاه و ن ــتهالک نی ــرخ اس ــروگاه، ن ــط نی متوس
حســب ریــال بــر کیلــووات ســاعت در نقطــه مرجــع شــبکه، نرخ ســوخت بر 
حســب ریــال بــر مترمکعــب، نــرخ اســتهالک در خروجــی واحــد تولیــدی، 
ــه نقطــه مرجــع شــبکه،  ــروگاه ب ــرژی از درب نی ــال ان ــات انتق ــب تلف ضری
ــل  ــبت تبدی ــروگاه و نس ــان نی ــروگاه، راندم ــی نی ــرف داخل ــب مص ضری

ــی ســوخت اســت. ــرژی حرارت ــووات ســاعت ان ــه کیل ــب ب مترمکع

         مقاله علمی        
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4-2. محاســبه نــرخ فرصــت فــروش بــرق در بــازار روزفــروش بــا 
در نظــر گرفتــن افزایــش ضریــب بهره بــرداری نیــروگاه

ــدگان  ــرق مصرف کنن ــن ب ــن تامی ــرار گرفت ــت ق ــه در اولوی ــت ب ــا عنای ب
ــا  در  ــی نیروگاه ه ــدن قطع ــده ش ــن برن ــه و همچنی ــرارداد دوجانب دارای ق
ــا  ــرژی و ی ــورس ان ــروش در ب ــر ف ــم متناظ ــه ازای حج ــروش ب ــازار روزف ب
ــدن  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــل صف ــه دلی ــه )ب ــای دوجانب ــب قرارداده در قال
ــده  ــه ش ــزان عرض ــا می ــر ب ــا  متناظ ــت نیروگاه ه ــنهاد قیم ــای پیش پله ه
ــویه  ــدل تس ــه در م ــای دوجانب ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان در ب
ــوع فــروش، ســبب افزایــش ضریــب  ــازار روزفــروش ایــران(، غالبــا ایــن ن ب
ــا در  ــدی( خصوص ــرژی تولی ــزان ان ــش می ــا  )افزای ــرداری نیروگاه ه بهره ب
فصــول ســرد ســال و کم بــاری بــرای نیروگاه هــای بــا ضریــب بهره  بــرداری 
پاییــن می شــود تــا جایــی کــه ممکــن اســت حتــی مانــع از خامــوش شــدن 

واحــد تولیــدی نیــروگاه نیــز شــود. 
ــرژی  ــم EXE ان ــرض کنی ــر ف ــوق، اگ ــات ف ــن توضیح ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه  ــای دوجانب ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ــده در ب ــه ش فروخت
ــم  ــی خواهی ــه حالت ــرژی نســبت ب ــش ان ــزان αX EXE افزای ــه می باشــد، ب
ــت شــبکه  ــروش شــرکت مدیری ــازار روزف ــت در ب ــام ظرفی ــه تم داشــت ک
بــرق ایــران عرضــه شــود. از انجــا کــه ایــن افزایــش انــرژی ســبب تحصیــل 
ســودی متناســب بــا ضریبαبــرای تولیدکننــده از بــازار روزفــروش خواهــد 
شــد، لــذا بایســتی اثــر ان بــه عنــوان یــک عامــل کاهشــی در نــرخ فرصــت 
فــروش در بــازار روزفــروش در نظــر گرفتــه شــود. در واقــع ســودی کــه بــه 
ــه  ــب قراردادهــای دوجانب ــا در قال ــرژی ی ــورس ان ــرق در ب ســبب عرضــه ب
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــر ان ب ــود،  اث ــل می ش ــروش تحصی ــازار روزف از ب
کاهــش دهنــده کــران پاییــن قیمــت پیشــنهادی بــورس یــا دوجانبــه ظاهــر 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرژی ی ــورس ان ــروش در ب ــه ف ــس چنانچ ــود و بالعک می ش
ــازار روزفــروش  ــه فرصــت درامــدی ب دوجانبــه ســبب وارد کــردن زیانــی ب
شــود، اثــر افزایشــی بــر کــران پاییــن قیمــت پیشــنهادی خواهــد داشــت تــا 

ــان وارده جبــران شــود. از ایــن طریــق زی

  EMP=AVP+ENP-α*)ENP-AVC(      )4(

 ،AVP،ــروش ــازار روزف ــرق در ب ــروش ب ــت ف ــرخ فرص ــه در )EMP ،)4، ن ک
نــرخ امادگــی بــازار روزفــروش وENP، نــرخ انــرژی پذیرفتــه شــده در بــازار 

روزفــروش همگــی بــر حســب ریــال بــر کیلــووات ســاعت اســت.

4-3.  مدل سازی تاثیر عنصر زمان بر قیمت فروش برق
ــرق در  ــروش ب ــت ف ــن قیم ــای   پایی ــدار کران ه ــر مق ــه ب ــی ک ــل مهم عام
بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه اثرگــذار خواهــد بــود، 
ارزش زمانــی پــول و بــه عبارتــی اختــالف موجــود در زمــان تســویه حســاب 
ــورس  ــا ب ــه و ی ــروش، دوجانب ــای روزف ــک از بازاره ــر ی ــالت در ه معام
ــارکت کننده  ــی مش ــا ی رقابت ــر نیروگاه ه ــال حاض ــد. در ح ــرژی می باش ان
ــاله  ــا دوس ــک ت ــی ی ــای زمان ــوال بــا تاخیره ــروش، معم ــازار روزف در ب
ــران  ــرق ای ــت شــبکه ب ــغ معامــالت از ســوی شــرکت مدیری پرداخــت مبل
ــرژی  ــورس ان ــروش در ب ــوص ف ــه در خص ــی ک ــند، در حال ــه می باش مواج
و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه امــکان تســویه معامــالت بــه صــورت 
ــه صــورت  ــا حتــی ب ــرژی( و ی ــل ان ــان تحوی ــه پــس از زم نقــدی )بالفاصل
ــن  ــرای ای ــز ب ــرژی( نی ــل ان ــان تحوی ــل از زم ــا ســلف )قب پیش پرداخــت ی

ــرق در گام اول و  ــده ب ــن عرضه کنن ــت. بنابرای ــرار اس ــدگان برق عرضه کنن
در راســتای تعییــن حداقــل قیمــت بهینــه فــروش بــرق در بــورس انــرژی و 
یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه، بایســتی نــرخ بهــره روزانــه خــود را کــه 
ــا  ــا باالتــر از نــرخ بهــره بانکــی اســت، شناســایی کــرده تــا ســپس ب قاعدت
ــد اثــر اختــالف زمانــی موجــود در تســویه حســاب  اعمــال ایــن نــرخ بتوان
ــد ]14[.  ــل کن ــود را تعدی ــش روی خ ــف پی ــای مختل ــالت در بازاره معام
ــه توضیحــات فــوق، از میــان نرخ هــای تعریــف شــده در ایــن  ــا عنایــت ب ب
مقالــه، نــرخ ســوخت نیروگاهــی )FC( و نــرخ فرصــت فــروش بــرق در بــازار 
روزفــروش )EMP(، بــه عنــوان نرخ هایــی کــه در صورتحســاب های شــرکت 
ــارکت  کننده در  ــدگان مش ــرای عرضه کنن ــران ب ــرق ای ــبکه ب ــت ش مدیری
ــرخ  ــرخ بهــره )ن ــا اعمــال ن ــد، بایســتی ب ــروش، لحــاظ می گردن ــازار روزف ب
تنزیــل( مناســب از زمــان تســویه معامــالت در بــازار روزفــروش بــه زمــان 
ــای  ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ــازار ب ــالت در ب ــویه معام تس
ــروش  ــن قیمــت ف ــای   پایی ــن کران ه ــوند. بنابرای ــل داده ش ــه، تنزی دوجانب
بــرق در بــازار بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه از )5( و 
)6( و نتیجتــا حداقــل قیمــت پیشــنهادی فــروش بــرق در بازارهــای مذکــور 

از )7( قابــل محاســبه هســتند.

)5(

  
)6(

 
 )7(

  
کــه در )5( تــا )Present EMP ، Present AVC،)7 وEXP بــه ترتیب، هزینه 
تنزیــل یافتــه متغیــر متوســط نیــروگاه، نــرخ تنزیل یافتــه فرصت فــروش برق 
در بــازار روزفــروش و قیمــت پیشــنهادی در قــرارداد دوجانبه یا بــورس انرژی، 
dr، نــرخ تنزیــل وd، تعــداد روزهــای فاصلــه بیــن زمان هــای تســویه حســاب 
معامــالت در بــورس انــرژی یــا قــرارداد دوجانبــه و بــازار روزفــروش می باشــد.

5.تحلیل نتایج   
ــت  ــن قیم ــای   پایی ــرای کران ه ــده ب ــت ام ــج بدس ــش، نتای ــن بخ در ای
ــای  ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ــورس ان ــرق در ب ــروش ب ــنهادی ف پیش
دوجانبــه مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. فرضیــات در نظــر 
ــرق  ــه در شــبکه ب ــه نمون ــورد مطالع ــروگاه م ــک نی ــرای ی ــه شــده ب گرفت
ــاری در »جــدول 2« نشــان داده شــده اســت.  ــا فــرض دوره کم ب ایــران و ب

مقدارپارامترردیفمقدارپارامترردیف

1NAVC18/746M32kwh9/53
2FM3P6077α0

3HUB0/058d420

4ICR0/0159AVP150
5eff0/3310ENP320

جدول 2: فرضیات در نظر گرفته شده برای پارامترهای ورودی
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نتایــج به دســت آمــده بــرای کران هــای   پاییــن قیمــت پیشــنهادی 
فــروش بــرق در بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه بــرای 
ــق  ــت. مطاب ــاهده اس ــل مش ــکل 3« قاب ــاوت در »ش ــل متف ــای تنزی نرخ ه
ــدار  ــش مق ــر کاه ــی ب ــل توجه ــر قاب ــل تاثی ــرخ تنزی ــش ن ــکل، افزای ش
کران هــای   پاییــن قیمــت پیشــنهادی داشــته تــا جایــی کــه 20% افزایــش 
نــرخ بهــره ســبب کاهــش 82 ریالــی )بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت( نــرخ 
ــن کاهشــی،  ــه چنی ــروش می شــود ک ــازار روزف ــرق در ب ــروش ب فرصــت ف
در محاســبات مالــی یــک نیــروگاه مقیــاس بــزرگ بســیار تاثیرگــذار خواهــد 

بــود.

ــورس  ــی در ب ــی قیمت ده ــک از نواح ــر ی ــف ه ــکل 3« توصی ــق »ش مطاب
ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــه ب ــای دوجانب ــب قرارداده ــا در قال ــرژی و ی ان

ــل  ــرخ تنزی ــر ن ــل براب ــه، قیمــت پیشــنهادی حداق ــن ناحی ــه 1: در ای ناحی
 ) Present EMP( یافتــه فرصــت فــروش بــرق بــه بــازار روز فــروش
می باشــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه انحصــار نســبی موجــود در ســمت 
ــا  ــا  غالب ــا، نیروگاه ه ــودن قیمت ه ــن ب ــرژی و پایی ــورس ان ــازار ب ــد ب خری
ــا در  ــوده و صرف ــی خــود نب ــه قیمت ــن ناحی ــه در ای ــه انجــام معامل ــادر ب ق
ایــام محــدودی از ســال و فصــول ســرد ممکــن اســت امــکان انجــام معاملــه 

ــن ناحیــه فراهــم شــود.    ــا قیمــت پیشــنهادی در ای ب
ناحیــه 2: در ایــن ناحیــه، قیمــت پیشــنهادی حداقــل برابــر هزینــه تنزیــل 
یافتــه متغیــر متوســط )Present AVC( و حداکثــر برابــر نــرخ تنزیــل یافتــه 
فرصــت فــروش بــرق بــه بــازار روز فــروش اســت. بــا توجــه بــه مشــکالت 
جــدی مالــی شــرکت های مالــک نیروگاهــی و نیــاز شــدید تامیــن نقدینگــی 
ــت  ــا جه ــدود و صرف ــزان مح ــه می ــاز )ب ــن نی ــدن ای ــراورده ش ــکان ب و ام
گذرانــدن امــور جــاری( از طریــق انجــام معاملــه در بــورس انــرژی، اغلــب 

ــرد.  ــن ناحیــه قیمتــی صــورت می پذی معامــالت در ای
ناحیــه 3: در ایــن ناحیــه، قیمــت پیشــنهادی حداکثــر برابــر هزینــه تنزیــل 
ــه  ــه ب ــن ناحی ــالت در ای ــام معام ــد. انج ــر می باش ــط متغی ــه متوس یافت
هیــچ وجــه توجیــه اقتصــادی نــدارد چــرا کــه انتظــار مــی رود، فــروش در 
ــاه مــدت را  ــر کوت ــل هزینه هــای متغی ــک از بازارهــای هــدف، حداق هــر ی

پوشــش دهــد.
ــت  ــه فرص ــرخ تنزیل یافت ــرای ن ــده ب ــت آم ــج به دس ــدول 3« نتای در »ج
ــرژی  ــر افزایــش ان ــا در نظــر گرفتــن اث ــازار روزفــروش ب ــرق در ب فــروش ب

شکل 3: نواحی قیمت دهی پیشنهادی در بورس انرژی و یا در قالب قراردادهای 
دوجانبه برای نرخ های تنزیل متفاوت

تولیــدی نیروگاه هــا  بــه ســبب مشــارکت در فــروش دوجانبــه و یــا بــورس 
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــد( قاب ــار کن ــر اختی ــر صف ــداری غی ــرژی )αمق ان
ــج حاصــل شــده در »شــکل 4« نشــان داده  همچنیــن طیــف قیمتــی نتای

شــده اســت. 

 )α=0(αمطابــق نتایــج، مالحظــه می شــود کــه بــه ازای کمتریــن مقــدار
ــت  ــه فرص ــرخ تنزیل یافت ــل )dr=0/15 ( ن ــرخ تنزی ــدار ن ــن مق و کمتری
ــی 396  ــدار خــود یعن ــه بیشــترین مق ــروش ب ــازار روزف ــرق در ب ــروش ب ف
ریــال بــر کیلــووات ســاعت و در صورتــی کــهαوdr بیشــترین مقــدار خــود 
را اختیــار کننــد ) α=0/4و)dr=0/4( ، ایــن نــرخ بــه کمتریــن مقــدار در 
طیــف قیمتــی خــود یعنــی 275 ریــال بــر کیلــووات ســاعت خواهــد رســید. 
 )α( ــرداری ــب بهره ب ــده ضری ــب افزایــش دهن ــر ضری ــر تاثی ــن اگ همچنی
ــه  ــه ب ــروش دوجانب ــا ف ــرژی ی ــورس ان ــروگاه در ب ــه ســبب مشــارکت نی ب
ــه،  ــه عنــوان نمون تنهایــی در نظــر گرفتــه شــود، مالحظــه می شــود کــه ب

شکل4: طیف تغییرات نرخ تنزیل یافته فرصت فروش برق در بازار روزفروش با در 
نظر گرفتن هر دو عامل نرخ تنزیل و ضریب افزایش دهنده انرژی تولیدی نیروگاه  

0 0/05 0/1 0/2 0/3 0/4
0/15 396 392 388 380 372 365
0/17 387 383 379 372 364 357
0/19 378 374 370 363 356 349
0/21 369 366 362 355 348 341
0/23 361 357 354 347 340 333
0/25 353 349 346 339 333 326
0/27 345 341 338 332 325 319
0/29 337 334 330 324 318 312
0/31 329 326 323 317 311 305
0/33 322 319 316 310 304 298
0/35 314 311 309 303 297 291
0/4 297 294 291 286 281 275

α dr

جــدول 3: نتایــج بدســت امده بــرای نرخ تنزیــل یافته فرصــت فروش بــرق در بــازار روزفروش

         مقاله علمی        
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ــرخ  ــل 0/15، ن ــرخ تنزی ــرای ن ــا 0/4 ب ــر ت ــب از صف ــن ضری ــش ای ــا افزای ب
تنزیــل یافتــه فرصــت فــروش بــرق در بــازار روزفــروش بــه میــزان 31 ریــال 
و بــرای نــرخ تنزیــل 0/4، نــرخ مذکــور بــه میــزان 22 ریــال بــر کیلــووات 
ــدار  ــن مق ــب   و تعیی ــن مدل ســازی ضری ــد. بنابرای ســاعت کاهــش می یاب
ــورس  ــنهادی در ب ــت پیش ــر قیم ــذار ب ــم تاثیرگ ــوارد مه ــوان م ــه عن ان ب
ــرق  ــازار ب ــورد توجــه کارشناســان ب ــه بایســتی م ــروش دوجانب ــرژی و ف ان

ــد.  ــرار گیرن ــا  ق نیروگاه ه

6.نتیجه گیری
ــه، شناســایی و تعییــن کران هــای  پاییــن قیمــت پیشــنهادی  ــن مقال در ای
در بــورس انــرژی و یــا در قالــب قراردادهــای دوجانبــه بــرای فروشــنده بــرق 
ــای   ــدل پیشــنهادی، کران ه ــق م ــه اســت. مطاب ــرار گرفت ــورد بررســی ق م
پاییــن شناســایی شــده تحــت عنــوان هزینــه تنزیــل یافتــه متغیــر متوســط 
ــه  ــند. ب ــروش می باش ــازار روزف ــروش در ب ــه فرصــت ف ــل یافت ــرخ تنزی و ن
ــه شــرح  ــوان ب ــه را می ت ــواوری مقال طــور کلــی دســتاوردها و جنبه هــای ن

ذیــل بیــان کــرد:
 مدل ســازی اثــر افزایــش ضریــب بهره بــرداری نیــروگاه بــه ســبب 

ــای  ــب قرارداده ــرق در قال ــروش ب ــا ف ــرژی و ی ــورس ان ــارکت در ب مش
ــنهادی دارد.   ــت پیش ــر قیم ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب ــه، تاثی دوجانب

 تعییــن کران هــای  پاییــن قیمــت پیشــنهادی در بــورس انــرژی و یــا در 
ــل نواحــی  ــال ان شناســایی و تحلی ــه دنب ــه و ب ــای دوجانب ــب قرارداده قال
ــری  ــتای تصمیم گی ــم در راس ــری مه ــور، ام ــای مذک ــی در بازاره قیمت ده

ــن بازارهــا اســت. ــکان نیروگاه هــا  جهــت مشــارکت در ای ــر مال بهت
 هــر چــه تعــداد روزهــای فاصلــه بیــن زمان هــای تســویه حســاب 

ــه  ــروش دوجانب ــا ف ــرژی ی ــورس ان ــازار ب ــروش و ب ــازار روزف معامــالت در ب
بیشــتر باشــد، مقــدار کران هــای  پاییــن قیمــت پیشــنهادی در بــورس انرژی 
و یــا فــروش دوجانبــه کمتــر خواهــد بــود. همچنیــن بــا افزایــش نــرخ تنزیل 
ــک نیــروگاه( نیــز مقــدار کران هــای   ــرخ بهــره تعییــن شــده توســط مال )ن

ــد. ــش می یاب ــنهادی کاه ــت پیش ــن قیم پایی

منابع     
ــران؛  ــرق ای ــرژی ب ــز ان ــه متمرک ــالت دوجانب ــازی معام ]1[ روش پیاده س

ــرق؛ 1390. ــازار ب ــت ب ــران معاون ــرق ای ــت شــبکه ب شــرکت مدیری
ــقایق؛  ــد، ش ــاورز زاه ــا؛ کش ــک؛ اژدردل، محمدرض ــد، باب ــاورز زاه ]2[ کش
پیــش بینــی میانگیــن قیمــت قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق 
ــن  ــدان؛ انجم ــرق؛ 1394؛ زاه ــع ب ــس توزی ــتمین کنفران ــورس؛ بیس در ب

ــران. ــک ای ــرق و الکترونی ــین ب مهندس
]3[ آقائــی روزبهانــی، امیــن؛ کیمیاگــری، علــی محمــد؛ محمــودی 
ــس  ــرژی؛ کنفران ــورس ان ــازار در ب ــویه ب ــت تس ــن قیم ــوان؛ تعیی اذر، کی
بین المللــی مدیریــت و حســابداری؛ 1395؛ تهــران؛ موسســه امــوزش عالــی 

ــکان. نی
]4[ شــکیب، محســن؛ بــورس و بازاربــرق و نقــش مدیریــت مصــارف 
ــع  ــبکه های توزی ــری ش ــس سراس ــن کنفران ــادی دران؛ دوازدهمی غیراقتص
ــمال غرب  ــرق ش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــران؛ ش ــرق؛ 1386؛ ته ــروی ب نی

ــران. ته
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ــج ســاله پنجــم  ــه پن ــون برنام ــاده )133( قان ــد )و( م ]6[ دســتورالعمل بن
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران؛ ابالغیــه وزیــر نیــرو بــه شــماره 

1391/12/28 مــورخ   91/50147/20/100
ــج  ــاالی پن ــترکین ب ــراردادی مش ــدرت ق ــرایط ق ــردن ش ــم ک ]7[ فراه
ــرژی بــرق مــورد نیــاز؛ تصویب نامــه  مــگاوات وزارت نیــرو جهــت تامیــن ان
هیــات وزیــران بــه شــماره 145937/ت 50999 هـــ  مــورخ 1394/11/10
ــر  ــه وزی ــگاوات؛ مصوب ــج م ــاالی پن ــان ب ــرق متقاضی ــن ب ]8[ شــرایط تامی

ــورخ 1395/03/01 ــماره 95/15681/20/100 م ــه ش ــرو ب نی
از  مــگاوات  پنــج  بــاالی  بــرق مصرف کننــدگان  تامیــن  ]9[ شــرایط 
ــماره  ــه ش ــرو ب ــر نی ــه وزی ــه؛ مصوب ــای دوجانب ــورس و قرارداده ــق ب طری

1395/12/07 مــورخ   95/50373/20/100
]10[ الحاقیــه قــرارداد دوجانبــه و خریــد از بــورس انــرژی؛ اطالعیــه 
ــورخ 1396/12/21 ــماره 11/6352 م ــه ش ــر ب ــرکت توانی ــل ش مدیرعام

]11[ تعییــن مقــررات )نــرخ و ضوابــط مرتبــط( ترانزیــت انــرژی الکتریکــی 
در شــبکه بــرق کشــور؛ مصوبــه وزیــر نیــرو بــه شــماره 98/21781/20/100 

مــورخ 98/4/17
ــج  ــش از پن ــدرت بی ــا ق ــی ب ــارف صنعت ــرق مص ــرژی ب ــت ان ]12[ ترانزی
ــرق  ــه شــرکت های ب ــه کلی ــر ب ــه مدیرعامــل شــرکت توانی ــگاوات؛ ابالغی م
منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق بــه شــماره 11/2612 مــورخ 1398/05/14
ــازار  ــی تعهــدات خــارج از ب ــی نحــوه تســویه مال ]13[ دســتورالعمل اجرای
ــازار  ــت ب ــران معاون ــرق ای ــازار روز فــروش؛ شــرکت مدیریــت شــبکه ب در ب

ــرق؛ ســال 1394. ب
ــن  ــد؛ تعیی ــاز، مجی ــی؛ ممت ــاه محمدی، عل ــید؛ ش ــودی، جمش ]14[ محم
حداقــل قیمــت فــروش بــرق در بــورس انــرژی و قراردادهــای دوجانبــه بــا 
در نظــر گرفتــن هزینــه فرصــت و میانگیــن فــروش در بــازار بــرق؛ ســی و 

ــرو. ــران؛ پژوهشــگاه نی ــرق؛ 1396؛ ته ــی ب ــس بین الملل ــن کنفران دومی
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