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ســرمقاله - سالی که گذشت و افق پیش رو

تولیــد بــرق در انتظار مصوبات صحن مجلــس پیرامون الیحه بودجه 1401

منابع بود جه ای برای توســعه صنعت برق کافی نیســت

حل مشکالت صنعت برق نیاز به الیحه ای جداگانه دارد

ظرفیت هایــی برای بخش خصوصی، تکالیفی برای دولت

اصالح زیرســاخت   ها، کلید رشد اقتصادی کشور

ضرورت تعیین تکلیف در سال 1401؛ بهای برق مصرفی صنایع بزرگ

ســهم تامین برق پایدار از بودجه 1401

 جــای خالی قیمت گذاری منطقی برق 

کم رنگ شــدن تمایل به ســرمایه گذ اری در تولید برق

خیال بخش خصوصی راحت نیســت!

بالتکلیفــی 600 مگاوات ظرفیــت نیروگاه های کوچک مقیاس 

تــداوم حضــور بخش خصوصی در بخــش تولید؛ در گرو اصالح اقتصاد برق

پیامــد ناگواِر تحمیل مخاطرات ســرمایه گذاری بــه تولیدکنندگان غیر دولتی برق

رویکردهایی در مســیر خاموشی

بحــران امروز صنعت برق؛ ثمــره تلخ تخطی از قانون

هراس ســرمایه گذاران از ورود به حوزه تولید برق

لــزوم واقع گرایــی در برنامه ریزی  برای تولید برق

مدیــران دولتی اعتقادی به تجدید ســاختار بازار برق ندارند

ضرورت تغییــر نگرش به صنعت برق

الزامات و ســازوکار اصالح ســاختار بازار برق ایران

 برق در گیالن

ثمره یک ســال تالش ســندیکا در یک نگاه

بررســی آثار خصوصی ســازی در صنعت برق و گســترش مشارکت در بازار برق

تالش برای رفع بی برقی با احداث نیروگاه های جدید توســط شــرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

روشنی بخش در غرب کشور  

برنامه ریــزی میزان تغییرات ســود خرده فروش مبتنی بر تعریف فاکتور جدید ریســک و برنامه پاســخگویی بــاردر بازار برق

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

شماره ۵ انتشار سراسری )36(/ زمستان 1400/ 96 صفحه

صاحب امتیاز: سند  یکای شرکت های تولید   کنند  ه برق
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مقاله علمی

محتوای این نشریه لزوما بیانگر د ید گاه ها و مواضع سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق نیست.
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محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

سالی که گذشت
و افق پیش رو

سـال 1400 در حالـی بـه روزهـای پایانـی خـود نزدیک می شـود که شـاهد 
رویدادهـای مختلـف در حوزه هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی در ایـن 
سـال بوده ایم. شـاید پایـان کار دولت دوازدهـم و آغاز به کار دولت سـیزدهم 
و بـه دنبـال آن تغییـر عمـده رویکردهای دولت جدید نسـبت بـه دولت قبل 
در حوزه هـای مختلـف را بتـوان یکـی از مهم تریـن رویدادهـای داخلـی تلقی 
کـرد. منتخب مـردم در سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری ، رونق 
اقتصـادی، اشـتغال زایی، رفـع محرومیت و توسـعه رفاه اجتماعـی را به عنوان 
شـعارهای اصلـی مطـرح کـرد و پـا بـه عرصـه انتخابـات نهـاد و توانسـت بـا 
کسـب آرای مـردم، سـکاندار امـور اجرایی کشـور در چهار سـال آینده شـود. 
پـس از اسـتقرار دولـت سـیزدهم و گزینـش اعضـای کابینـه، هـر یـک از 
چارچـوب  در  را  خـود  فعالیت هـای  چشـم انداز  و  برنامه هـا  دسـتگاه ها، 

ارائـه کردنـد.  شـعارهای اصلـی دولـت تدویـن و 
در ایـن میـان وزارت نیـرو نیـز بـا تهیه برنامه چهارسـاله مسـیر حرکتی خود 
را در حـوزه صنعـت آب و بـرق تعییـن و اعـالم کـرد. بـر اسـاس ایـن برنامه، 
در بخـش بـرق قـرار اسـت طی چهـار سـال آینده بیـش از 35 هـزار مگاوات 
بـه ظرفیـت موجـود تولیـد بـرق افـزوده شـود تا بحـران کمبـود ایـن انرژی 
پایـه رفـع شـود. بحرانـی که در تابسـتان امسـال بـا خاموشـی ها خصوصا در 
بخـش صنعـت نمایان شـد و عالوه بـر واردشـدن زیان هایی بر پیکـره اقتصاد 

کشـور، زمینـه  نارضایتـی را نیـز فراهم آورد.
تردیـدی نیسـت که ریشـه بروز ایـن بحران و ناتـرازی بین تـوان تولید و نیاز 
مصـرف ناشـی از سیاسـت های غلـط سـال های گذشـته وزارت نیرو بـوده که 
منجـر بـه افـت سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت، خصوصـا بخش تولید شـده 

است.
شـاید اگـر متولیـان امـر و سیاسـت گذاران حوزه انـرژی به هشـدارهای مکرر 

ایـن تشـکل در سـال های اخیـر و پیامدهـای ناگـوار کاهـش سـرمایه گذاری 
در ایـن صنعـت توجـه می کردنـد، امـروز شـاهد بـروز بحـران کمبـود برق و 
ناتوانـی در تامیـن نیـاز مصـرف بـرق کشـور نبودیم. اگـر چـه وزارت نیرو در 
دولـت جدیـد برای رفـع این کمبود و خـروج از بحران خاموشـی، برنامه هایی 
را تهیـه و هدف گـذاری کـرده اسـت. بـا ایـن حـال بـه نظـر می رسـد تحقـق 
آن هـا نیـاز به وجـود زمینه هـای مناسـب اقتصادی، فنـی، حقوقـی و اجرایی 

دارد تـا بتـوان بـه ایـن اعـداد و ارقام دسـت یافت. 
توسـعه ظرفیت هـای نیروگاهـی امـری سـرمایه بر اسـت و نیاز به زمـان کافی 
دارد. در حـال حاضـر تامیـن منابـع از سـوی دولت برای توسـعه ظرفیت های 
تولیـد بـه دلیـل شـرایط اقتصـادی دولـت و از سـوی دیگـر رعایـت الزامـات 
قانونـی بـا محدودیت هایـی مواجـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بخـش 
خصوصـی نیـز بـه دالیلـی کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهد شـد رغبتی به 
سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق نـدارد، چـرا که بخـش خصوصـی تولیدکننده 
بـرق در سـال های اخیـر مورد انـواع بی مهری هـا و تحمیل قوانیـن و مقررات 
یک جانبـه از سـوی بخـش دولتـی قـرار داشـته اسـت. از ایـن رو نمی تـوان 
انتظـار داشـت سـرمایه گذار خصوصـی در صنعتـی وارد شـود کـه ریسـک 
سـرمایه گذاری درآن بسـیار باالسـت، مگـر این کـه به چالش هـای این بخش 
کـه بـه کرات از سـوی سـندیکا در نشسـت های حضوری و تهیـه گزارش های 
تحلیلـی و انجـام  مکاتبـات و نشـر در رسـانه ها بـه اطـالع سیاسـت گذاران و 
متولیـان تامیـن انرژی رسـیده اسـت، توجـه ویژه ای شـود و موانـع موجود را 
مرتفـع سـازند تـا سـرمایه گذاری دراین صنعـت توجیـه اقتصادی پیـدا کند. 
ادامـه رونـد جـاری و بی توجهـی بـه حـل چالش هـای موجـود باعـث خواهد 

شـد سـرمایه گذار، فعالیـت خـود را معطـوف بـه سـایر کسـب وکارها کند. 
تمکیـن نکـردن بـه قانون و احـکام قضایی، انباشـت مطالبـات تولیدکنندگان 

      سرمقاله                   
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غیـر دولتـی برق و عدم پرداخت آن و خسـارات ناشـی از تاخیـر در پرداخت، 
رویـه نامطلـوب فـروش گواهـی ظرفیت خصوصـا در موضـوع مالکیت و مدت 
زمـان آن، اجبـار نیروگاه هـا بـه اخـذ سـاالنه پروانـه بهره بـرداری و تحمیـل 
هزینه هـای مضاعـف بـه آن هـا، نبـود رقابـت برابـر در بـورس انـرژی و بـازار 
بـرق بیـن نیروگاه هـای خصوصـی و دولتـی و تعلل در تشـکیل نهاد مسـتقل 
رگوالتـوری، همچنیـن بالتکلیفـی در چگونگی بـاز پرداخت تسـهیالت ارزی 
دریافتـی از صنـدوق توسـعه ملـی و فقـدان یـک اراده قـوی بـرای حـل این 
مشـکل اساسـی، از جمله چالش هایی اسـت کـه سـرمایه گذاران بخش تولید 
بـرق طـی سـال های اخیـر بـا آن هـا مواجـه  بوده انـد کـه ضـرورت دارد بـا 
اهتمـام کافـی نسـبت بـه حـل آن هـا اقـدام شـود تـا زمینـه حضـور بیشـتر 
بخـش خصوصـی در ایـن صنعـت و خـروج از بحـران ناتـرازی بیـن تولیـد و 

مصـرف فراهم شـود. 
انتظار اسـت وزارت نیرو در دولت سـیزدهم مسـیر طی شـده و سیاسـت های 
سـال های اخیـر در حـوزه صنعـت بـرق کـه منجر به آسـیب جدی بـه پیکره 
اقتصـاد ملی شـده اسـت را مـورد بازنگری قـرار دهد. سیاسـت های نامطلوبی 
کـه موجـب شـد دسـتگاه های نظارتی به ویـژه مجلس شـورای اسـالمی وارد 
عمـل شـوند و گزارشـی جامع از پیامدهـای ناگوار آن تهیـه و در صحن علنی 

مجلـس قرائـت و برای رسـیدگی در اختیـار قوه قضاییه قـرار دهند.
موضـوع دیگـری کـه در ماه هـای پایانی سـال مـورد توجه قرارگرفـت، الیحه 
بودجـه سـال 1401 و تغییـرات سـاختاری آن نسـبت بـه سـنوات گذشـته 
بـود. اگـر چـه در فراینـد تدویـن بودجه، ایـن امیـدواری برای فعـاالن بخش 
بـرق به وجـود آمـده بـود کـه چالش هـای ایـن صنعـت خصوصـا در بخـش 
تامیـن منابـع مالـی، مـورد توجه ویـژه قـرار خواهد گرفـت، اما پـس از تهیه 
و ارائـه آن بـه مجلـس و تصویـب کلیـات آن، این اتفـاق نیفتاد، هـر چند که 
بـا پی گیری هـای سـندیکا، مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی و 
فعـاالن بخـش خصوصـی اصالحاتـی در کمیسـیون تلفیق صـورت گرفت که 
می توانـد منابعـی را بـرای پرداخـت مطالبات بخـش خصوصی و یـا تهاتر این 
مطالبـات بـا بدهی هـای مالیاتـی تامیـن کند و امیـد اسـت در صحن مجلس 
هـم بـه تصویـب برسـد. الزم به ذکر اسـت در الیحـه اولیه ، حتی اسـتفاده از 
ظرفیت هـای تهاتـر بـرای تسـویه بدهی هـا و مطالبـات نیـز که در سـال های 
گذشـته در تبصـره )5( بـه آن پرداخته می شـد، پیش بینی نشـده بود که در 
کمیسـیون تلفیـق اصالحاتـی در تبصـره )2( برای این مسـاله صـورت گرفت 

و ضـروری اسـت در صحـن مجلـس هم مصوب شـود.
عـالوه بـر ایـن بـرای پرداخت مـا به التفـاوت قیمت فـروش تکلیفـی و قیمت 
تمام شـده تولیـد و تامیـن بـرق، منابـع و اعتبـارات الزم بایـد در نظـر گرفته 
شـود تـا صنعت بـرق بتواند بـا دریافت آن بخشـی از بدهی های انباشته شـده 

خـود را بـه بخـش خصوصی پرداخـت کند. 

یکـی دیگـر از مسـائلی کـه پرداختـن بـه آن در الیحـه بودجـه می توانسـت 
موجـب امیـدواری نیروگاه های خصوصی شـود، موضوع چگونگـی بازپرداخت 
وام هـای ارزی از صنـدوق توسـعه ملـی و پیش بینـی روشـی قابل اجـرا برای 
پرداخـت ایـن بدهی ها اسـت. متاسـفانه حل ایـن معضل هم کـه گریبان گیر 
تعـدادی از نیروگاه هـای غیـر دولتـی بـوده، همچنـان مغفـول مانـده اسـت. 
حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه بـا وجـود این همـه مشـکالت متعـدد و 
معطل مانـده، چگونـه می تـوان انتظـار داشـت بخـش خصوصـی بـا انگیـزه و 
رغبـت وارد ایـن صنعـت شـود و در افزایـش تولیـد بـرق نقش آفرینـی کند؟

همان گونـه کـه اشـاره شـد سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق تالش 
ایـن  حـل  پی گیـری  و  ذی ربـط  مراجـع  بـا  هم فکـری  بـرای  را  مضاعفـی 
نارسـایی ها انجـام داده اسـت و بـا رایزنـی و انجـام نشسـت های توجیهـی 
و تشـریحی متعـدد و اسـتفاده از فضاهـای اطالع رسـانی و رسـانه ای کشـور، 
ضمـن  پرهیز از تشـویش اذهـان عمومی، هشـدارهای الزم در باره پیامدهای 
ادامـه سیاسـت های قبلـی بـه مسـئولین داده و راه حل هـای اجرایـی را نیـز 

ارائـه کرده  اسـت. 
انتظـار داریـم در سـال پیـش رو سیاسـت گـذاران حـوزه انـرژی بـا نگاهـی 
جامـع و واقع بینانـه بـه اهمیـت انـرژی بـرق به عنـوان یک عنصـر حیاتی در 
تحقـق برنامـه هـای دولت نسـبت به رفع موانع موجود در مسـیر توسـعه این 
صنعـت اهتمـام ورزنـد تـا چـراغ هیـچ خانـه ای خاموش نشـود و چـرخ هیچ 

صنعتـی از حرکـت بازنماند.
ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت بـا وجود همه مشـکالت و تنگناهـای کاری که 
بخـش خصوصـی تولیدکننـده بـرق بـا آن دسـت به گریبان اسـت، امـا نباید 
تـالش شـبانه روزی مجموعـه همکارانی که در شـرایط سـخت کمبـود منابع 
مالـی و فراگیـری ویروس کرونـا، درامر تولید بـرق صادقانـه فعالیت می کنند 
را نادیـده گرفـت کـه اگر نبود حـس همـکاری و مسـئولیت پذیری آن ها، چه 

بسـا تامیـن بـرق با بحـران عمیق تـری مواجه می شـد.  
در ایـام پایانـی سـال، الزم اسـت از زحمـات و تالش هـای همـه عزیزانی که 
در نیروگاه هـای سراسـر کشـور، بـا مسـئوولیت پذیری، همـت واال، صبوری و 
تعهـد بـا تمـام تـوان در تولید بـرق و تامیـن یکی از نیازهای اساسـی کشـور 
کوشـیده اند سپاسـگزاری کـرد. بی شـک ایـن خدمـات ارزنـده و خالصانـه به 
مـردم شـریف و قدرشـناس ایـران عزیز، در پیشـگاه خداوند رحمـان و رحیم 

ماجـور خواهـد بود.    
فرصـت را مغتنـم شـمرده در آسـتانه بهـار طبیعـت و فرارسـیدن سـال نـو 
و  اسـالمی  میهـن  در سراسـر  عزیـز  همـکاران  بـه  را  شـادباش ها  بهتریـن 
خانواده هـای محترمشـان تقدیـم مـی دارم. امیـد کـه سـال جدید بـرای همه 
ملـت ایـران و جهـان سـالی سرشـار از صحت و سـالمتی، بهـروزی و پیروزی 

باشد.
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برق  بخش  جایگاه 
1401 در الیحه بودجه سال 

اول پرونده 
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الیحـه بودجـه 1401 بـه روال هـر سـال آذر مـاه تقدیـم مجلـس شـورای 
اسـالمی شـد. خط مشـی کلـی بودجـه 1401 بـه گونـه ای بـود کـه در ابتـدا 
نگرانی هـای تولیدکننـدگان غیر دولتی برق را تشـدید کرد. نخسـت آن که در 
ایـن الیحه شـیوه ای بـرای پرداخـت مطالبـات نیروگاه هـای تولیدکننده برق 
در نظـر گرفتـه نشـده بـود. تبصره 5 که هر سـاله ظرفیت هایی را بـرای تهاتر 
مطالبـات نیروگاه هـا از سـازمان های زیـر مجموعـه وزارت نیرو بـا بدهی های 
آن ها به دولت، سیسـتم بانکی و سـازمان های دولتی از طریق اسـناد تسـویه 
خزانـه نـوع اول و دوم ایجـاد می کـرد، در راسـتای سیاسـت های دولت مبنی 
بـر کنتـرل انتشـار اوراق مالـی اسـالمی و کنتـرل بدهی هـای دولـت حـذف 
شـده بـود. ضمـن آنکـه سـاز و کاری بـرای تهاتر مطالبـات نیروگاه هـا با نفت 
نیـز در الیحـه دیده نشـد. این در حالی اسـت که در شـرایط فعلـی  مطالبات 
نیروگاه هـا از وزارت نیـرو بالـغ بـر 40 هـزار میلیـارد تومان اسـت و از سـوی 
دیگـر آنهـا بدهـی  کالنی بـه سـازمان های مالیاتـی، تامین اجتماعی و شـبکه 
بانکـی دارنـد کـه تهاتـر نشـدن بدهی هـا بـا مطالباتشـان می تواند مالـکان و 
مدیـران نیـروگاه را بـا مسـائلی از جملـه مسـدود شـدن حسـاب های بانکی، 
ممنوع-الخروجی و مشـکل شـرکت در مجامع، حضور در انتخابات شـرکت ها 
و غیـره رو بـه رو کند. در بررسـی های صـورت گرفته بـر روی الیحه بودجه و 
بـا پی گیری هـای سـندیکا و نیروگاه های کشـور و طرح این دغدغه در سـطح 
کمیسـیون های مرتبـط مجلـس شـورای اسـالمی خصوصا کمیسـیون انرژی 
و نماینـدگان محتـرم مجلـس و همـکاری ارزشـمند ایشـان، ظرفیت هایی در 
تبصـره )2( گـزارش کمیسـیون تلفیـق بـرای این منظـور در نظر گرفته شـد 

که برای بررسـی به صحن مجلس شـورای اسـالمی ارسـال شـده اسـت. 
 بحـث دیگـری کـه بـر وضعیـت تولید برق کشـور اثرگذار اسـت، حـذف بند 
)ز( تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال 1400 از الیحـه 1401 بـود. بـا توجـه 
بـه عـدم پرداخـت مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی و تمـام شـده بـرق، می توان 
گفـت دولـت سـال ها اسـت از محل منابـع صنعت بـرق به مصـرف کنندگان 
بـرق یارانـه می پـردازد. فشـار ناشـی از ایـن گونـه حمایت ها، صنعـت برق را 
بـا مشـکالت مالـی جـدی مواجـه کـرده اسـت. بخشـی از مصـرف کنندگان 
بـزرگ بـرق، صنایـع سـنگین از قبیل فـوالد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسـی 
از  و کانی هـای فلـزی، واحدهـای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی هسـتند کـه 
سـودآوری باالیـی برخوردارنـد و امـکان کسـب درآمـد صادراتـی آن ها منجر 
می شـود نسـبت بـه نوسـانات ارزی مقـاوم باشـند. در قانـون بودجـه سـال 
1400 مقـرر شـد قیمـت بـرق این صنایع واقعی شـود کـه به میـزان 8 هزار 
میلیـارد تومـان منابـع از ایـن محل بـرآورد گردیـد. هرچند کـه عملکرد این 
بنـد در سـال 1400 بـرای بهبـود وضعیـت صنعـت بـرق قابـل دفـاع نبـود، 
امـا حـذف آن از الیحـه بودجـه 1401 جـز آن کـه وضعیـت ایـن صنعـت را 
کـه بـا مشـکالت مالـی متعـدد در اداره و توسـعه خـود رو بـه رو اسـت، بـه 
بهـای حمایـت از صنایعـی کـه وضعیـت مالـی مناسـبی دارنـد، وخیم تر کند 
نتیجـه ای نخواهـد داشـت. ایـن در حالی اسـت کـه واقعی شـدن قیمت برق 
ایـن صنایـع بـا توجه به سـودآوری و گـردش مالـی آن ها، مشـخصا اثر منفی 
بـر اهـداف کالن اقتصـادی نداشـته و تنهـا از حقـوق تولیدکننـدگان برق در 
برابـر سـایر تولیدکننـدگان صیانـت خواهـد کـرد. واقعـی شـدن قیمـت برق 

دفتر پژوهش، سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

انتظار  در  برق  تولید 
مجلس  صحن  مصوبات 

1401 بودجه  الیحه  پیرامون 

گزارش
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صنایـع پرمصـرف ضرورتی اسـت که باید از طریق سـاز و کارهای درسـت در 
بـورس انـرژی محقـق شـود و تـا زمانی کـه شـرایط بورس انـرژی ایـن امکان 
را ایجـاد نمی کنـد، اسـتفاده از ظرفیت هـای بودجه ای و تخصیـص این منابع 
بـه تولیدکننـدگان بـرق می تواند راهگشـا باشـد. طبـق مطالعات طـرح جامع 
فـوالد کشـور، ایـران در میـان کشـورهای صادرکننـده فـوالد رتبـه 16 را در 
سـال 2019 بـه خـود اختصـاص داده اسـت. همچنیـن بـر اسـاس اطالعـات 
شـرکت ملی فوالد ایران به نقل از سـخنگوی گمرک، در سـال 1399 ارزش 
صـادرات محصـوالت مرتبـط بـا آهن و فـوالد سـه میلیـارد و 630 میلیون و 
106 هـزار و 565 دالر بـوده اسـت. همچنیـن بر اسـاس گزارش هـای وزارت 
صمـت، صنعـت پتروشـیمی و میعانـات گازی در سـال 1399، 57924 هزار 
تن به ارزش 17504 میلیون دالر صادرات داشـته  اسـت. این در حالی اسـت 
کـه درآمـد صنعت بـرق از محل صادرات انـرژی برق )با نرخ تسـعیر 23 هزار 
تومـان بـرای هـر دالر( کمتـر از 550 میلیـون دالر در بودجـه 1401 برآورد 
شـده کـه به طـور کامل بـه وزارت نیـرو تعلـق گرفتـه و تولیدکننـدگان غیر 
دولتـی بـرق سـهمی از آن نمی برنـد. بـا توجه به ایـن مالحظـات و پی گیری 
اصـالح ایـن موضوع از طریق سـندیکا، نیروگاه های کشـور، کمیسـیون انرژی 
اتـاق ایـران، وزارت نیـرو و نیـز انعکاس مسـاله بـه کمیسـیون ها و نمایندگان 
محتـرم مجلـس و دغدغه منـدی ارزشـمند اعضـای محترم کمیسـیون انرژی 
و کمیسـیون تلفیـق مجلس شـورای اسـالمی، در گـزارش کمیسـیون تلفیق 
بودجـه اصالحاتـی صـورت گرفـت و منابعـی از محل پیشـنهاد الحاقـی 1 به 
تبصـره )15( تعریـف شـد کـه بـرای بررسـی بـه صحـن مجلس ارجاع شـده 

است. 

تولیـد بـرق ایـران بـه دلیـل سیاسـت های اتخـاذ شـده در طـول سـالیان 
گذشـته بـه وضعیـت پیچیده و دشـواری دچار شـده اسـت. در برنامه ششـم 
توسـعه و از محـل ظرفیت هـای بنـد )ت( مـاده 48 ایـن قانـون، سـرمایه 
جدیـدی بـه سـاخت نیـروگاه ورود نکـرده و افزایـش ظرفیت شـبکه برق در 
ایـن سـال ها از محـل سـرمایه گذاری در برنامه هـای چهـارم و پنجـم بـوده 
کـه بـا فاصلـه زمانی بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. در پیـک 1400، بالغ بر 
12 هـزار مـگاوات کمبـود بـرق داشـتیم و ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه این 
رقـم در سـال های آینـده تشـدید شـود. این مسـاله بـه وضوح عقب نشـینی 
از دسـتاوردهای صنعـت بـرق اسـت و قطـع بـرق صنایـع در پیـک مصـرف 
آسـیب  جـدی بـه زنجیره تولید کشـور وارد می سـازد که تبعـات آن در قالب 
کاهـش عرضـه و افزایـش تـورم بـه کل اقتصـاد سـرایت می کنـد. اتفاقـی که 
در صنعـت سـیمان و فـوالد در تابسـتان 1400 شـاهد آن بودیـم. بـه عنوان 
یـک نمونـه می تـوان به گـزارش شـاخص قیمـت نهاده هـای سـاختمان های 
مسـکونی شـهر تهران کـه مرکز آمار محاسـبه می کند اشـاره کرد. بر اسـاس 
آمارهـای ایـن گـزارش درصـد تغییـر ایـن شـاخص در تابسـتان 1400 بـه 
نسـبت بهار این سـال و فصل مشـابه سـال قبل، در گروه سـیمان، بتن، شـن 
و ماسـه بـه ترتیـب 18.2 و 144 درصـد بوده اسـت کـه بیشـترین افزایش را 
در میـان نهاده هـای سـاختمانی نشـان می دهـد. بـه خوبی روشـن اسـت که 
کمبـود برق و خاموشـی نـه تنها رفاه جامعـه را کاهـش داده و نارضایتی های 
اجتماعـی بـه همـراه مـی آورد، بـا کاهـش تولید و عرضـه کل منجر بـه نتایج 
تورمـی می شـود کـه دقیقـا نقطـه مقابـل هدف گـذاری دولـت در بودجـه 

1401 بـرای کنتـرل تـورم خواهـد بود. 

گزارش
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      گفت وگو        

آیـا بودجـه سـال 1401 رویکـردی راهگشـا بـرای حـل مشـکالت 
صنعـت بـرق دارد؟

در الیحـه بودجـه 1401 سـعی کردیـم کـه نگاهـی متفـاوت بـه صنعت برق 
داشـته باشـیم. چـرا کـه وضعیـت این صنعـت به شـدت بحرانی اسـت. طبق 
گفتـه وزارت نیـرو در پیـک مصـرف امسـال بـا کسـری 14 هـزار مگاواتی در 
ایـن صنعـت مواجـه بوده ایـم. اگر فـرض را بر ایـن بگذاریم که در ادامه سـال 
بارندگی هـا وضعیـت خوبـی نداشـته باشـند و مصـرف حـدود 5 درصد رشـد 

گفت   وگو با فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

توسعه  برای  بود جه ای  منابع 
نیست کافی  برق  صنعت 

سرنوشـت صنعـت بـرق ایـران به اولین سـند دخـل و خـرج ابراهیم رییسـی گره خـورده اسـت. صنعتی کـه گفته می شـود با کسـری 14 هزار 
مگاواتـی مواجـه اسـت  و روزهـای سـختی را سـپری می کنـد. برآوردهـا نشـان می دهد کـه در صورتی که شـرایط جوی سـال آینـده تغییری 
نکنـد و خشکسـالی دسـت از سـر اقلیـم ایـران برنـدارد، کسـری برق در سـال آینـده به حـدود 1۵ هزار مـگاوات می رسـد. هرچند کـه دولت 
سـیزدهم مدعـی اسـت کـه ظرف 4 سـال آینـده 40 هزار مـگاوات بـه ظرفیت تولیـد برق کشـور اضافه خواهـد کرد، امـا فعاالن ایـن صنعت به 

ایـن هدف گذاری هـا چنـدان امیـدی ندارند.
آنهـا می گوینـد کـه الیحه بودجـه پیشـنهادی دولت چندان بـا اهداف تعیین شـده سـازگاز نیسـت و نمی تواند رویـای مسـئوالن را محقق کند. 
در الیحـه بودجـه امسـال نـه خبـری از منابع بـرای پرداخت بدهـی حدود 40 هـزار میلیـارد تومانـی وزارت نیرو بـه بخش خصوصی اسـت و نه 

منابعـی بـرای پرداخـت مابه التفـاوت قیمـت تکلیفی و تمام شـده برق در آن پیش بینی  شـده اسـت. 
فریـدون عباسـی رییس سـابق کمیسـیون انـرژی مجلـس و عضو فعلی این کمیسـیون بـا پذیرش آن کـه منابـع و ظرفیت های مالی دیده شـده 
در الیحـه بودجـه بـرای صنعـت بـرق، بـه هیچ وجـه کافی نیسـت، می گویـد کـه منابع مالـی دولت به شـدت محـدود بـوده و در نظـر گرفتن 

منابعـی کـه امکان تحقـق آن وجـود نـدارد، تنها به مشـکالت ایـن صنعت اضافـه می کند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

کنـد، مقـدار کسـری سـال از این میـزان فراتر خواهـد رفت.
در این صورت خاموشـی هایی به مراتب گسترده تر از 1400 را در سال 1401 
تجربه خواهیم کرد. به همین دلیل سعی شده که در الیحه بودجه سال آینده 
منابـع ویـژه ای بـرای این صنعت و توسـعه ظرفیت تولید در نظر گرفته شـود.

با توجه به انباشـت بدهی های دولت به بخـش خصوصی تولیدکننده 
بـرق بیـش از 30 هـزار میلیـارد تومان اسـت، آیـا در بودجه سـال 
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آینـده منابعـی بـرای پرداخت این بدهی ها پیش بینی شـده اسـت؟
در الیحـه بودجـه سـال آینـده تهاتـر و رد دیـون دسـتگاه اجرایـی از طریـق 
واگـذاری طرح هـای نیمه تمـام بـه طلبـکاران همـان دسـتگاه به شـرط تعهد 
اتمـام طـرح پیش بینـی شـده اسـت. در واقع با ایـن کار نه تنهـا بدهی بخش 
خصوصـی پرداخـت می شـود، بلکـه پروژه هایـی که سـال ها متوقف شـده اند، 

عملیاتـی می شـوند و مانـع هدررفـت سـرمایه های ملی می شـویم.
جـدای از ایـن مجـوز انتشـار اسـناد خزانـه اسـالمی در سـقف 860 هـزار 
میلیـارد ریـال بـه دولت برای تسـویه بدهـی طلبـکاران دسـتگاه های اجرایی 
داده شـده اسـت. از ایـن رو اجـرای ایـن تبصره ها در طول سـال آتی می تواند 
بخشـی از مشـکالت مالـی صنعت بـرق و بدهی هـای این وزارتخانـه به بخش 

خصوصـی را حـل کند.
همچنیـن در برخـی از بخش هـا همچـون نـرخ فروش بـرق به صنایـع انرژی 
بـر و تخصیـص منابـع حاصـل از آن بـه بـرای خرید بـرق هم اصالحاتـی نیاز 
اسـت کـه هـم اکنـون در حال بررسـی اسـت. پـس بنابرایـن این اقدامـات با 
هـدف پرداخـت بدهـی به بخش خصوصی در نظر گرفته شـده اسـت که امید 
اسـت محقـق شـود. چـرا که بـا تحقـق این برنامـه می تـوان گام هـای بزرگی 
بـرای عملیاتـی کـردن پروژه هایـی کـه سـال ها متوقـف شـده اند برداشـت.

آیـا فکـر می کنیـد منابعـی کـه در الیحـه بودجـه امسـال بـرای 
توسـعه صنعـت بـرق و پرداخت بدهـی پیمانـکاران در نظـر گرفته 

اسـت؟ کافی  شـده 
اگـر بخواهیـم در خصـوص اختصـاص اعتبـار و منابـع در بودجـه اظهارنظـر 
کنیـم بایـد بگویـم خیـر کافی نیسـت و مـا هم به هیـچ وجه راضی نیسـتیم. 
صنعـت بـرق بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن صنایـع زیرسـاختی، بـه توجـه و 
منابـع بیشـتری نیـاز دارد بـه خصـوص اینکـه در سـال های  گذشـته دچـار 
یـک عقـب افتادگـی شـدیدی هـم شـده اسـت. سـرمایه گذاری در آن بـه 
شـدت کاهـش یافتـه و آن گونـه کـه مسـئوالن وزارت نیـرو می گوینـد بـا 
کسـری 14 هـزار مگاواتـی مواجـه هسـتیم. نبایـد فرامـوش کـرد کـه بدنـه 
اصلـی تولیـد بـرق را بخـش خصوصـی تشـکیل داده و اگر حمایت هـای الزم 
از بخـش خصوصـی صـورت نگیـرد و مطالبـات آنهـا پرداخت نشـود، صنعت 
بـرق فروخواهد پاشـید. بحـران در صنعت بـرق عواقب اقتصادی وحشـتناکی 
را به بـار مـی آورد ضمـن ایـن کـه تبعـات و آسـیب های اجتماعـی آن هـم 
کـم نیسـتند. پـس بایـد دقت کنیـم که اختصـاص اعتبـار به صنعـت برق از 

اسـت. واجبات 
ضمـن ایـن کـه برخـی از راهکارهایی کـه معموال برای تسـویه بدهـی دولت 
بـا پیمانـکاران در نظـر گرفته می شـود، کارایـی الزم را ندارد. بـه عنوان مثال 

پیمانـکار از دولـت بـه جـای طلـب خـود اوراق دریافـت می کنـد. در واقع نه 
تنهـا طلـب خـود را بـا چنـد سـال تاخیر دریافـت می کنـد، بلکه ناچار اسـت 

اوراق را در بـازار زیـر قیمت بفروشـد.

پـس چرا بـا وجود اینکـه خود به کـم بـودن منابع مالـی الزم برای 
توسـعه صنعـت برق اذعـان دارید، بازهـم فعاالن صنعت بـرق مورد 

بی مهـری در الیحه بودجـه 1401 قـرار گرفته اند؟
مشـکل اینجاسـت کـه منابـع بودجـه ای دولـت محـدود اسـت و همـه به آن 
واقف هسـتیم. اما مشـکلی که در سـال های گذشـته همواره شـاهد آن بودیم 
بودجه هـای رویایـی و غیـر واقعی بوده اسـت. آمارهای اعالمی همواره نشـان 
می دهـد کـه درصـد کمـی از بودجه ای که بـرای پروژه هـای عمرانـی در نظر 
گرفتـه شـده، اختصـاص داده شـده اسـت. این وضعیـت را در حـوزه نیرو هم 
شـاهد هسـتیم. پـس ِصـرف در نظـر گرفتن منابـع در بودجه کافی نیسـت و 
بایـد آن بودجـه تخصیص پیدا کنـد. با توجه به بالتکلیفـی وضعیت مذاکرات 
و ادامـه تحریـم هـا، نمی تـوان خیلـی روی درآمدهـای حاصل ازفـروش نفت 
حسـاب بـاز کـرد. بنابرایـن دولت بایـد منابع درآمـدی خـود را از محل هایی 
همچـون مالیـات افزایـش دهد. صادرات خدمـات فنی و مهندسـی را افزایش 
داده و بـه دنبـال تولیـد صـادرات محـور باشـد. جـدای از ایـن می توانـد بـه 
دنبـال حمایـت از فعالیـن ایـن صنعـت بـا روش هـای  دیگـر حمایتی باشـد. 
یکـی از آنهـا تسـهیل صـادرات برق توسـط بخش غیـر دولتی به کشـورهای 
همسـایه اسـت. دولـت بایـد این امـکان را برای بخـش خصوصـی فراهم کند 
کـه در صـورت افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق بتواند بخشـی از تولیـدات خود 
را صـادر کنـد. جذابیـت درآمـد ارزی حاصـل از صـادرات بـه قدری باالسـت 
کـه در صـورت صـدور چنیـن مجوزی شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری در این 
صنعـت زیرسـاختی خواهیـم بـود. بـا این کار نـه تنها مشـکل کمبـود تولید 
بـرق در داخـل کشـور حـل می شـود، بلکـه می توانیم بـه هاب انـرژی منطقه 
هـم تبدیـل شـویم. دولت باید بـرای سـرمایه گذار انگیـزه ایجاد کنـد. وزارت 
نیـرو تمرکـز خـود را از بنـگاه داری به سـمت حکمرانی جابه جا کنـد تا بتواند 
در نقـش تنظیم گـر، امـکان رقابـت منصفانـه در بازارهای بـرق را فراهم آورد.

آیـا تمرکـز صـرف بـه مدیریـت تقاضـا و بی توجهـی بـه افزایـش 
ظرفیت هـای تولیـد، می تواند راهگشـای مشـکالت موجـود صنعت 

بـرق باشـد؟ مجلـس در ایـن زمینه چـه رویکـردی دارد؟
مجلـس بیشـتر بـه دنبـال اصـالح قیمت هـا و منطقی کـردن قیمت هاسـت. 
در حـال حاضـر در کشـور مـا کم مصرف هـا تنبیـه و پر مصرف هـا تشـویق 
می شـوند و جدول هـای بـرق و گاز مبتنـی بـر عدالـت نیسـتند و باید اصالح 

      گفت وگو        
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شـوند به طـوری که بـرای مشـترکین کم مصرف توزیـع بـرق و گاز رایگان در 
نظـر گرفتـه شـود و پرمصرف هـا به شـدت تنبیه شـوند.

سـرعت رشـد مصـرف در کشـور بـه شـدت بـاال رفتـه اسـت و این مسـاله به 
شـدت نگران کننـده اسـت. نمی توانیم مسـابقه تولیـد و مصرف در کشـور راه 
بیندازیـم. هـم زمان بـا مدیریت تقاضـا باید به دنبـال افزایـش ظرفیت تولید 
هـم باشـیم. از آنجا که در سـال آینده موضـوع ناترازی عرضـه و تقاضای برق 
همچنـان ادامـه خواهد داشـت و میـزان عرضه برق متناسـب با سـطح تقاضا 
رشـد نخواهـد کـرد، صنعـت برق به مـوازات توسـعه بخـش تولیـد ناگزیر به 
اعمـال سیاسـت های مدیریـت تقاضـا خواهـد بـود. تـا زمانـی کـه قیمت هـا 
پاییـن باشـد، مصرف انرژی در کشـور هم باالسـت و کسـی به دنبـال افزایش 
بهـره وری هـم نمـی رود. چون انرژی ارزان اسـت کسـی خودروسـاز را مجبور 
نمی کنـد که خـودروی کم مصـرف بسـازد. تولیدکننده لوازم خانگـی اهمیتی 
بـه گریـد مصرف انـرژی نمی دهد، سـازندگان خانـه، اسـتانداردهای انرژی را 
رعایـت نمی کننـد. همـه این هـا نشـان می دهـد کـه بایـد بـه دنبـال اصـالح 
روش هـای  توزیـع یارانـه انـرژی باشـیم  و اجـازه بدهیـم قیمت گـذاری برق 
در بـازار اتفـاق بیافتـد. البته همـه این کارهـا را نمی توان در یک سـال انجام 

داد و نیازمنـد یـک برنامه ریـزی میان مـدت و کوتاه مـدت اسـت.

یکـی از معضـالت اساسـی نیروگاه ها، موضـوع بازپرداخـت وام های 
ارزی دریافت شـده از صنـدوق توسـعه ملی اسـت. آیـا مجلس برای 

حل این مشـکل راهـکاری دارد؟
متاسـفانه دولـت در کشـور مـا در موضع ضعف قـرار دارد، بـه راحتی تعهدات 
خـود را بـه پیمانـکاران ادا نکـرده و از آن طرف هم به دنبال جبران خسـارت 
هـم نیسـت. ایـن در حالی اسـت که وقتـی بخـش خصوصی تسـهیالتی را از 
بانـک دریافـت می کنـد بابـت تاخیـر در پرداخـت بدهی هـا جریمه می شـود. 
ایـن رفتـار را حتـی در خود دولت هم شـاهد هسـتیم. دولـت کاری ندارد که 
بـه واسـطه بـد حسـابی او، فـالن پیمانـکار در شـرایط خوبی به سـر نمی برد 

و توانایـی پرداخـت مالیات سـنگین را ندارد.
بـه عبـارت دیگـر دولـت و بانک ها به واسـطه قدرتی کـه دارنـد خیلی راحت 
می تواننـد معوقـات خـود را نقـد کنند. اما بخـش خصوصی و فعـال اقتصادی 

چنیـن قدرتی را در کشـور ندارد.
بـه عنـوان مثـال پیمانـکاری 5 سـال پیـش معـادل هـزار میلیـارد تومـان به 
دولـت بـرق فروختـه اسـت. در آن سـال ها ایـن رقـم معـادل n دالر بـود. 
بدحسـابی دولـت موجـب شـده ارزش ریالی ایـن بدهی به یک چهارم برسـد 
امـا همچنـان بایـد معـادل همـان n دالر را بـه صندوق توسـعه ملـی بازپس 
دهـد. ایـن عین بی عدالتی اسـت چرا که عامـل بدهکاری بسـیاری از فعاالن 

صنعـت بـرق به صنـدوق توسـعه ملی خـود دولت بوده اسـت. بـه اعتقاد من 
بایـد فرمـول جدیـدی بـرای پرداخـت بدهـی ارزی پیمانـکاران صنعـت برق 
بـه صنـدوق توسـعه ملـی تعییـن شـد، بدیـن صـورت کـه متناسـب بـا افت 
ارزش پـول ملـی و البتـه رشـد ارزش زمیـن و کارخانجاتـی کـه بـا تکیـه بـر 
منابـع صندوق سـاخته شـده انـد، بدهـی فعاالن این صنعت محاسـبه شـود. 
در ایـن روش دولـت طـرف صنـدوق توسـعه ملـی خواهـد بـود و بدهـکاران 
رقمـی را بابـت مابه التفـاوت عادالنـه ای را بابـت عقب ماندگـی بدهـی ارزی 

می کنند. پرداخـت  خـود 

آینده صنعت برق را چگونه می بینید؟
ایـران زمانـی قـدرت اول منطقـه در زمینـه تولیـد بـرق بـود، اما حـاال خود، 
واردکننـده بـرق شـده اسـت. کار بـه جایـی رسـیده در زمسـتان هـم نگران 
قطعـی بـرق هسـتیم. البتـه مسـئوالن وزارت نیـرو می گوینـد دلیـل بـروز 
کمبـود در نیمـه دوم سـال مربـوط بـه عـدم سوخت رسـانی کافی اسـت. این 
کـه در زمسـتان مشـکل تامین سـوخت داریم درسـت، اما سـوال اینجاسـت 
کـه وزارت نیـرو بـرای افزایـش راندمـان نیروگاه هـا چـرا کاری نکرده اسـت. 
بـر اسـاس گـزارش مرکـز پژوهش هـای  مجلـس 13.2 درصـد بـرق تولیـد 
شـده در کشـور در مرحلـه انتقـال و توزیـع بـدون اینکـه بـه دسـت مصـرف 
کننـده برسـد، تلف می شـود. این میـزان تلفـات تقریبا معادل یک سـوم برق 
مصرفـی در بخـش خانگی اسـت. دیر یـا زود باید به فکر اصالح سیاسـت های 
قیمتـی خـود برویـم در غیـر این صـورت تا چند سـال دیگر بخـش زیادی از 
درآمدهـای خـود را در سـایر حوزه هـا اعمـم از صنعت و پتروشـیمی به دلیل 
نداشـتن زیرسـاخت هایی همچـون بـرق و گاز و حتـی آب از دسـت خواهیـم 

داد.
بـر اسـاس آمـار منتشرشـده در سـال گذشـته، قیمت بـرق در ایـران از 200 
کشـور در سـطح جهـان ارزان تـر بـوده و بـرق مصرفی بـا قیمتـی پایین تر از 
همـه کشـورهای همسـایه نظیـر ترکیـه، امـارات، افغانسـتان و ... در اختیـار 
مرکـز  گذشـته  سـال  ارزیابـی  خـاص،  به طـور  می گیـرد.  قـرار  مشـترکان 
پژوهش هـای مجلـس از بخـش بـرق در بودجـه 99 حکایت از آن داشـت که 
زیـان صنعـت بـرق کشـور از محل فـروش برق به مشـترکان داخلی در سـال 

جـاری 529 ریـال بـه ازای هـر کیلووات سـاعت اسـت.
غیـر واقعـی بـودن قیمـت، فرسـودگی شـبکه و تجهیـزات، وضعیت بـرق در 
ایـران را بـه نقطـه ای رسـانده اسـت که حتی بـا هرگونه مدیریـت مصرف هم 
نمی تـوان تقاضـای کنونـی را پاسـخ داد. باید به صـورت هم زمـان تولید برق 
را توسـعه داد و قیمت هـا را اصـالح و تقاضـا را مدیریت کـرد. همین حاال هم 

بـرای انجـام اصالحات دیر اسـت چه برسـد بـه فردا.

      گفت وگو        
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وزارت نیــرو یکــی از بدهکارتریــن بخش هــای دولــت بــه بخــش خصوصــی اســت. ســخنگوی صنعــت بــرق در تــازه تریــن اظهــارات خــود 
رقــم بدهــی ایــن وزارتخانــه در بخــش بــرق را حــدود 40 هــزار میلیــارد تومــان اعــالم کــرده اســت. نبــود تــوازن بیــن قیمــت تمام شــده 
و قیمــت تکلیفــی فــروش بــرق مهــم تریــن دلیــل انباشــت ایــن میــزان بدهــی اســت کــه بــار آن بــر دوش بخــش خصوصــی تولیدکننــده 
بــرق تحمیــل شــده اســت. در حالــی کــه بــه اذعــان خــود بهارستان نشــین ها صنعــت بــرق شــرایطی بحرانــی را ســپری مــی کنــد، امــا 

ــه گــوش نمی رســد. ــه ب ــی ایــن صنعــت پای ــرای حــل چالش هــای مال اخبــار امیدوارکننــده ای ب
 بــا وجــود بارقه هــای امیــدی کــه در آغــاز تدویــن الیحــه بودجــه ســال 1401 بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در جهــت حــل 
ــای  ــت بدهی ه ــی پرداخ ــه چگونگ ــی ب ــت کاف ــس عنای ــه مجل ــت ب ــی دول ــه تقدیم ــا در الیح ــت، ام ــود داش ــش وج ــن بخ ــای ای چالش ه

وزارت نیــرو نشــده بــود.
 اگرچــه کمیســیون تلفیــق در بررســی الیحــه بودجــه تــالش کــرده اســت تــا حــدی ایــن کاســتی را اصــالح و منابعــی را بــرای پرداخــت یــا 

تهاتــر مطالبــات بخــش خصوصــی تعییــن کنــد، بــا ایــن وجــود بحــران مالــی در ایــن صنعــت همچنــان وجــود خواهــد داشــت.
کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند مادامــی کــه اقتصــاد بــرق اصــالح نشــود مشــکالت صنعــت بــرق تمامــی نــدارد. آنــان معتقــد هســتند 
کــه بایــد از اقتصــاد بــرق یارانــه ای فاصلــه بگیریــم و بخــش خصوصــی را تــا حــد ممکــن تقویــت کنیــم تــا بتوانیــم تــا حــد ممکــن بحــران 

صنعــت بــرق را کاهــش دهیــم.
بــا ایــن حــال جعفــر قــادری عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه می گویــد: پیشــنهاد دولــت دربــاره مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت 
ــع  ــود مناب ــا کمب ــده ب ــال آین ــه س ــه در بودج ــرا ک ــده، چ ــذف ش ــنهادی ح ــه پیش ــرق در الیح ــاعت ب ــر کیلووات س ــروش ه ــده ف تمام ش

ــد: ــه می خوانی ــوی را در ادام ــن گفت وگ ــل ای ــن کام ــتیم. مت ــه هس مواج

گفت وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

حل مشکالت صنعت برق نیاز به 
الیحه ای جداگانه دارد

صنعت  مشکالت  حل  برای  راهگشا  رویکردی   1401 سال  بودجه  آیا 
خصوصی  بخش  به  دولت  بدهی های  انباشت  به  توجه  با  و  دارد  برق 
تولیدکننده برق بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، در بودجه سال 

است؟ پیش بینی شده  بدهی ها  این  پرداخت  برای  منابعی  آینده 
بخش زیادی از مشکالت امروز صنعت برق حاصل تصدی گری باالی دولت 
در این صنعت است. بر همین اساس در سند دخل و خرج سال آینده همواره 

به دنبال این بودیم که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در این 
صنعت فراهم کنیم و موانعی که در این مسیر وجود دارد را رفع کنیم. 

برای پرداخت مطالبات فعاالن و پیمانکاران صنعت برق منابعی دیده شده، 
اما کافی نیست. حل این مشکل به یک تصمیم بزرگ و اساسی نیاز دارد و 
انرژی است. مادامی که نرخ خرید برق اصالح نشده،  اقتصاد  آن هم اصالح 

سرمایه گذار هم حاضر به ورود به این صنعت نمی شود.
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مابه التفاوت قیمت  برای پرداخت  را  آینده منابعی  بودجه سال  آیا در الیحه 
است؟ درنظرگرفته شده  تمام شده  قیمت  و  فروش  تکلیفی 

 با توجه به محدودیت های مالی که کشور با آن مواجه است، چنین امکانی 
می تواند  دولت  مقابل  در  است.  نبوده  فراهم  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 
معافیت هایی را در بخش های دیگر برای پیمانکاران و فعاالن صنعت برق در 
نظر گیرد تا به نوعی انگیزه الزم برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. به 
نیروگاه ها  از  مالیات دریافتی  را در  مثال دولت می تواند تخفیف هایی  عنوان 
قائل شود یا امتیازهایی را در بازپرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 

فعاالن صنعت برق قائل شود.

به  دولت  بدهی  تکلیف  پس  برق،  صنعت  بحرانی  شرایط  به  توجه  با 
می شود؟ چه  برق  صنعت  پیمانکاران 

پیشنهاد ما این است که بخشی از این بدهی را دولت از محل واگذاری سهام 
خود در شرکت های دولتی یا مجموعه هایی که در فهرست خصوصی سازی 
به تصویب  و هنوز  بود  پیشنهاد  این در حد  البته  پرداخت کند.  دارند،  قرار 
خارج  به  وابستگی  برق  که صنعت  کرد  فراموش  نباید  است.  نرسیده  نهایی 
این صنعت  نگاه مدیریت  اگر نحوه  ندارد و تحریم عامل خاموشی ها نیست. 
تغییر کند، مشکالت اعم از طلب بخش خصوصی تا خاموشی ها حل خواهد 

شد.
همان طور که اشاره کردم منابع مالی دولت محدود است و نمی توان تمامی 
مشکالت را در قالب الیحه بودجه حل و فصل کرد. نباید فراموش کرد که 
شود  می  پولی  پایه  افزایش  به  منجر  مشارکت  اوراق  با  دولت  بدهی  تهاتر 
دلیل چنین  همین  به  دهد.  اختصاص  منظور  بدین  منابع جدیدی  دولت  و 
کمیسیون  هم  آینده  سال  الیحه  در  داشت  وجود  بودجه 1400  در  امکانی 
تلفیق موضوع تهاتر را پیشنهاد داده است که امیدواریم در صحن علنی هم به 
تصویب برسد. بسیاری از نمایندگان بر این باورند که عمده مشکالت موجود 
در این صنعت باید در الیحه ای جداگانه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که 
اتفاقا چنین کاری هم صورت گرفته است. هم اکنون کار بررسی مانع زدایی 
از صنعت برق در کمیسیون انرژی به اتمام رسیده بعد از اتمام بررسی بودجه، 

در صحن علنی مطرح خواهد شد.

می توان  چه طور  نیست،  بودجه ای  اولویت  در  برق  صنعت  وقتی  اما 
کند؟ اعتماد  مسئوالن  گفته های  به  سرمایه گذار  که  انتظارداشت 

آخرین  استناد  به  است  آن  ای  یارانه  اقتصاد  برق  صنعت  اصلی  مشکل 

حسابرسی انجام شده از صنعت برق، هزینه تمام شده برق فقط با احتساب 
هزینه تبدیل انرژی و بدون در نظر گفتن هزینه سوخت معادل 192 تومان 
برای هر کیلووات ساعت انرژی محاسبه شده است. این درحالی است که تعرفه 
بر  تومان  تنها 82  برای مشترکان برق  به طور میانگین  تکلیفی فروش برق 
کیلووات ساعت است. به عبارت دیگر، براساس اطالعات حسابرسی انجام شده 
در سال 1398، فقط 43 درصد از هزینه تبدیل انرژی فارغ از هزینه سرسام آور 
سوخت توسط مشترکان برق انجام شده و 57 درصد باقی مانده از این هزینه 
در قالب یارانه انرژی از جیب بیت المال به جیب مشترکان عمدتا پرمصرف 
باید مشکل  احیا شود،  این صنعت  اگر می خواهیم  واقع  است. در  رفته  برق 
اصلی آن را حل کنیم. فرض کنیم که امسال منابع خوبی هم برای پرداخت 
بدهی ها در نظر گرفته شد، اما سوال اینجاست دولت تا چه زمان می تواند این 

رویه را ادامه دهد.
هم اکنون به دلیل انحصار تجارت برق در بخش دولتی )بخش خرده فروشی(، 
نقطه  در  را  انرژی  تقاضای  و  عرضه  بتواند  که  بازار  بر  مبتنی  سازوکارهای 
اجرای سیاست  این وضعیت،  نتیجه  در  است.  نشده  ایجاد  قراردهد،  تعادلی 
جذب سرمایه گذار بخش خصوصی با توجه به دیربازده بودن و بزرگ بودن 

نیست. امکان پذیر  بخش،  این  در  مقیاس سرمایه گذاری 

داشته  توجهی  قابل  افزایش  برق  تعرفه های  جاری  سال  بهمن ماه  از 
از   ،1401 بودجه  تعیین شده درالیحه  به ردیف های  توجه  با  آیا  است. 
بخش  به  نیرو  وزارت  بدهی های  پرداخت  برای  درآمد،  افزایش  این 

شد؟ خواهد  استفاده  خصوصی 
به طور قطع چنین الزامی باید در الیحه بودجه سال آینده دیده شود. ضمن 
اینکه باید رفته رفته به سمت واقعی کردن قیمت برق در صنایع کشور برویم. 
در حال حاضر سهم برق در صنایع مختلف بسیار ناچیز است. به عنوان مثال 
در شرایطی که 30 درصد از هزینه تمام شده تولید شمش آلومینیوم در دنیا 
مرتبط با هزینه برق است، صنایع آلومینیوم ایران تنها 3.4 درصد از قیمت 
تمام شده خود را برای پرداخت هزینه برق صرف می کنند. از طرفی 27 درصد 
از هزینه تمام شده تولید سیمان در کشورهای مختلف، مرتبط با هزینه برق 
است، اما در ایران صنعت سیمان تنها 1.9 درصد از هزینه تمام شده خود را 
صرف پرداخت بهای برق می کند. مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی 
هیچ انگیزه ای برای ارتقای فناوری تولید و کاهش مصرف برق ندارد، مشترک 
از  بخشی  و  ندارند  را  اساسی  کاالی  این  ارزش  از  حسی  نیز  خانگی  بخش 

مشترکان نیز بدون توجه به صرفه جویی به استفاده از برق ادامه می دهند.
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هــر چنــد الیحــه بودجــه 1401 در بخــش بــرق در وجــوه محتلفــی خصوصــا از ســوی تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق مــورد نقــد بــوده 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــرده اس ــاد ک ــش ایج ــن بخ ــابقه ای را در ای ــای کم س ــایش ها و ظرفیت ه ــز گش ــاد نی ــی ابع ــان از برخ ــا همزم ــت، ام اس
توجــه و همــوار کــردن مســیر اجــرا، می توانــد آن هــا را بــرای صنعــت بــرق کشــور ثمربخــش کنــد و بــرای تحقــق ایــن مهــم، نهادهــای 

مختلــف دولتــی بایــد تکالیــف خــود را بــا جدیــت دنبــال کننــد.
احمــد کفاشــی، رییــس امــور انــرژی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در گفت وگــو بــا »نیــرو و ســرمایه« بــه ذکــر اهــم ایــن ظرفیت هــا 

و تکالیــف پرداختــه اســت:

الیحه بودجه 1401؛

برای ظرفیت هایی 
بخش خصوصی،

تکالیفی برای دولت

      گفت وگو        

الیحه بودجه سال 1401 در حوزه انرژی چه تفاوت هایی نسبت به سال 
گذشته دارد؟

به منظور تقویت بخش برق در بودجه سال آینده، ضمن تداوم احکام و تکالیف 
فعلی، موارد دیگری برای تقویت این بخش در بودجه سال 1401 کل کشور 

لحاظ شد که به برخی از آنها اشاره می شود:
پس از چند سال وقفه، در الیحه بودجه سال 1401 کل کشور، مابه التفاوت 
قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق لحاظ شد، همچنین به منظور 
یارانه، تعرفه پلکانی مصرف برق برای مشترکان در نظر  عدالت در پرداخت 

گرفته شده است. 
این منابع  از  اعتبار حمایت  انرژی های تجدیدپذیر  در جهت توسعه ظرفیت  
مبلغ 48000  به  ریال  میلیارد  رقم 19000  از  برق  عوارض  محل  از  انرژی  

یافت. افزایش  ریال  میلیارد 
عالوه بر این در راستای حمایت از تولید و انتقال در مناطق محروم کشور، 
دارایی های  تملک  )طرح های  بودجه  الیحه  یِک  پیوسِت  در  جدیدی  طرح 
استان  در  »میل نادر«  منطقه  در  بادی  نیروگاه  احداث  برای  سرمایه ای( 

شد. تنظیم  و  تهیه  بلوچستان  و  سیستان 

گفت وگو با احمد کفاشی، رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه 
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      گفت وگو        

برق دیده  بودجه سال آینده گشایشی در منابع مالی صنعت  آیا در 
است؟ شده 

با توجه به این که در الیحه سال 1401 منابع حاصل از فروش برق و سایر 
درآمدهای صنعت برق از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها معاف 
شده است، لذا منابع مذکور مستقیما توسط صنعت برق کشور قابل برداشت 

و هزینه کرد است.
همچنین در قالب تبصره ای به وزارت نیرو و شرکت های تابعه اجازه داده شده 
است با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از امالک و 
دارایی های خود نسبت به تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه 
طرح های  و  کمترتوسعه یافته  مناطق  در  به ویژه  کشور  برق  و  آب  فرسوده 

نیمه تمام تا سقف 20000 میلیارد تومان اقدام کند.
باید اضافه کنم در جدول تبصره )14( ردیف بازپرداخت تعهدات مربوط به 

تومان پیش بینی شده است. برق تجدیدپذیر معادل 3000 میلیارد  تولید 
طریق  از  است  داده شده  اجازه  نیرو  وزارت  به  تبصره ای  قالب  در  همچنین 
مشارکت  با  پروژه  صندوق  شرکت های  تاسیس  به  نسبت  تابعه  شرکت های 
متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور احداث و بهره برداری از 

اقدام کند. نیروگاه  5000 مگاوات 
بر اساس الیحه بودجه سال 1401 وزارت نیرو موظف است در سال 1401 
نسبت به اصالح تعرفه و اخذ بهای تمام شده از مشترکین پرمصرف بر اساس 
انرژی  بهای  متوسط  است  مکلف  همچنین  کند،  اقدام   )IBT( پلکانی  روش 
برق تحویلی به صنایع بزرگ فوالدی و آلومینیومی و واحدهای پاالیشگاهی 
و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید برق از نیروگاه های دارای قرارداد خرید 
تضمینی برق محاسبه و دریافت کند این دو تبصره منابع قابل توجهی برای 

صنعت برق به همراه خواهد داشت.
ذکر این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی بند »ی« تبصره 
)8( قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند »ز« تبصره )15( مشکل تعرفه های 
تکلیفی در حوزه مشترکین خانگی و صنعتی تا حد قابل قبولی حل شده است.

برای افزایش تولید برق براساس برنامه تدوینی وزارت نیرو در بودجه 
سال آینده چه منابعی پیش بینی شده است؟

همان طور که اشاره کردم به منظور حمایت از تولید برق تجدیدپذیر و پاک مبلغ 

48000 میلیارد ریال از محل عوارض برق در بند ج تبصره )6( لحاظ شده است.
در منابع و مصارف شرکت تولید برق حرارتی و شرکت های تولید برق مبلغ 
توسعه  برای  و  نیروگاه ها  عملی  قدرت  افزایش  بابت  تومان  میلیارد   1650
واحدهای 2 و 3 بوشهر 400 میلیارد تومان از محل منابع عمومی در الیحه 

در نظر گرفته شده است.
احداث  و  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   340 معادل  اعتباری  این ها  بر  عالوه 
نیروگاه های برق آبی کشور در الیحه و مبلغ 5300 میلیارد تومان از محل 

لحاظ شده است. این خصوص  نیرو در  و  منابع داخلی شرکت آب 

آینده  سال  بودجه  در  خصوصی  بخش  مطالبات  پرداخت  برای  آیا 
است؟ شده  پیش بینی  منابعی 

  در قالب تبصره ای »بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح های برق آبی 
و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها از محل مطالبات 
بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و  از دولت  توانیر  نیرو و شرکت  وزارت 
تمام شده برق به صورت جمعی-خرجی تا سقف 10000 میلیارد تومان قابل 

تسویه و تهاتر خواهد بود«.
اجرای  برای  نرفته  فروش  اسالمی  مالی  اوراق  تبصره ای  قالب  در   همچنین 
و  پیمانکاران  از  اعم  طلبکاران  تمامی  به  واگذاری  قابل  زیربنایی  طرح های 
مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات خواهد بود این اوراق در الیحه معادل 
96000 میلیارد تومان خواهد بود که سهم وزارت نیرو و بخش برق پس از 

می شود.   تعیین  آن  اجرایی  آیین نامه  ابالغ 

اقساط  بازپرداخت  نیروگاه های غیر دولتی  از مشکالت اساسی  یکی 
تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی است. آیا در این مورد هم 

در الیحه بودجه گشایشی در نظر گرفته شده است؟
با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال های گذشته و مشکالت پیش آمده برای 
بازپرداخت تعهدات نیروگاه های بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی،  اتخاذ 
تمهیداتی در این خصوص ضروری به نظر می رسد. از آنجا که تصمیم گیری 
در خصوص نحوه بازپرداخت تعهدات بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی 
از اختیارات دولت است، به نظر می رسد موضوع می تواند در ستاد هماهنگی 

اقتصادی سه قوه تصمیم گیری شود. 
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      گفت وگو        

الیحــه بودجــه ســال 1401 بــه عنــوان اولیــن بودجــه ســنواتی دولــت ســیزدهم تهیــه و تدویــن و بــه مجلــس ارائــه شــده اســت. تغییــر 
ــه  ــتگی ب ــش وابس ــی و کاه ــع داخل ــه مناب ــکا ب ــب وکار و ات ــق کس ــروت، رون ــه ث ــع عادالن ــودن و توزی ــه، عدالت محور ب ــاختار بودج س
ــا ایــن حــال بــه نظــر  فــروش نفــت از جملــه ویژگی هایــی اســت کــه توســط دولتمــردان بــرای بودجــه ســال آینــده مطــرح می شــود. ب
ــن صنعــت نشــده اســت.  ــرق و مشــکالت بخــش خصوصــی فعــال در ای ــه صنعــت ب کارشناســان، در الیحــه بودجــه 1401 توجــه کافــی ب
بــرای بررســی کم وکیــف ایــن الیحــه و ظرفیت هــای آن بــرای حــل مشــکالت بخــش خصوصــی بــا حمیدرضــا  قاســمی پژوهشــگر نظــام 

ــتیم:  ــو نشس ــه گفت وگ ــزی ب بودجه ری

گفت وگو با حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر نظام بودجه ریزی

اصالح زیرساخت   ها، 
کلید رشد اقتصادی کشور

لطفا در ابتدا به تبیین ساختار الیحه بودجه 1401 و رویکرد آن نسبت 
به بخش برق بپردازید.

اصالح  تغییر دولت   ها هم  با  دارد که  بودجه مشکالتی  به طور کلی ساختار 
نمی شود. الیحه بودجه 1401 نیز از این اشکاالت مستثنی نیست؛ از جمله آن 
که دولت در صنعت برق به سرمایه گذاران به ویژه در بخش خصوصی بدهکار 
نمی شود.  توجهی  بدهی   این  تسویه  به  هم  بودجه  الیحه  تدوین  در  و  است 
همین مساله عدم اطمینان گسترده ای به وجود آورده است. زمانی که دولت 
مطالبات سرمایه گذاران بخش خصوصی را پرداخت نمی کند و این مطالبات 
با شکست  و  برنامه پیش نمی رود  تبدیل می شود، پروژه   ها طبق  به معوقات 

روبه رو می شود. همین مساله به سرمایه گذاران دیگر هشدار می دهد که دولت 
قابل اعتماد نیست.

 از طرفی در تحریم هستیم و تاب آوری ما در مقابل تحریم   ها به شکننده ترین 
حالت رسیده است. همین موضوع باعث شده تا به سراغ راهکارهای سنتی 
که  است  درست  برویم.  دیگر  انرژی   های  و  برق  تعرفه مصرف  افزایش  مانند 
مصرف کننده  به  زیادی  یارانه  حال  عین  در  ندارد،  مالی  کافی  منابع  دولت 
می پردازد و الگوی مصرف برق صحیح نیست، اما قبل از افزایش تعرفه برق 
باید زیرساخت   ها اصالح شود و دولت وظایف خود را به حد کمال انجام دهد و 
به فکر بازگردندان اعتماد سرمایه گذاران صنعت برق به دولت باشیم تا بخش 
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      گفت وگو        

خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت رغبت پیدا کند. 
باال بردن نرخ مصرف برق، سیاست نخ نما شده همه دولت   ها برای کاهش مصرف 
برق است، در حالی که مباحث اقتصاِد توسعه می گوید »تغییر قیمت، حلقه آخر 
در زنجیره اصالحات اقتصادی است«. به این معنا که برای اصالح صنعت برق 
ابتدا باید میزان هدررفت برق در شبکه و اولویت بندی   های مصرف برق را بررسی 
کنیم. به عنوان مثال در زمان کمبود برق برنامه ای برای تامین برق شهرک   های 
صنعتی یا برنامه زمان بندی منظمی برای قطع برق مشخص نمی شود تا به 
صنعت آسیب نرسد و رکود صنعتی و بیکاری ناشی از قطع برق بیشتر نشود. 
متاسفانه ما برای اصالح الگوی مصرف راحت ترین و در دسترس ترین راه را 
انتخاب و اجرا می کنیم. این که تعرفه های مصرف برق افزایش و به این ترتیب 
هر  که  حالی  در  نیست.  قیمت  اصالح  نامش  شود،  داده  کاهش  برق  یارانه 
چقدر قیمت برق تاکنون افزایش یافته میزان مصرف تغییر نکرده و همچنان 
جزو پرمصرف ترین کشورهای مصرف کننده برق باقی مانده ایم. بنابراین دولت 
برای اصالح الگوی مصرف باید زیرساخت   ها را اصالح کند تا اعتماد به دولت 
بازگردد و در حلقه آخر، قیمت مصرف برق را افزایش دهد تا منحنی تقاضا 

نیز درست شود.
اصالح الگوی مصرف باید در هر دو بخش خانگی و صنعتی انجام شود. برای 
به  را  یارانه آن ها  از حذف  باید قبل  الگوی مصرف در بخش صنعتی  اصالح 
تکنولوژی روز مجهز کرد. تا زمانی که با استانداردهای صنعتی نیم قرن گذشته 

کار می کنیم نمی توانیم انتظار کاهش مصرف برق در صنایع داشته باشیم.

از نظر شما رویکردهای الیحه بودجه 1401 چه میزان با قوانین و اسناد 
باالدستی هم خوانی دارد و آیا این الیحه بودجه با متن کنونی حامی 
بخش تولید خواهد بود؟ برای تحقق این امر نیاز به چه تغییراتی در 

آن احساس می شود؟
به طور کلی می توان گفت بین برنامه   های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت 
در ایران ارتباطی وجود ندارد، با این توضیح که برنامه بلندمدت همان سند 
برنامه   های  و  توسعه ای  برنامه   های  میان مدت  برنامه   های  است،  چشم انداز 
در  واقع  در  هستند.  مربوطه  احکام  و  سنواتی  بودجه های  کوتاه مدت 
برنامه نویسی دچار روزمرگی شده ایم و به اسناد باالدستی هیچ توجهی نداریم. 
بی توجهی به اسناد باالدستی یک بُعد مساله است و جنبه مهم تر این است که 
در زمان نوشتن سند چشم انداز به واقعیت   ها توجه نداشتیم و تنها یک سری 

شعار دادیم و یک سری آمال و آرزو را به عنوان برنامه آورده ایم؛ مانند این که 
»در حوزه مصرف باید در زمره چند کشور برتر دنیا باشیم«.

به طور طبیعی اجرا کردن چنین برنامه   هایی سخت است. گویا مسئوالن هم 
به این نتیجه رسیده اند که »امروز را طی کنیم تا ببینیم فردا چه می شود«. 
این سبک مدیریت، روشی ناپایدار است که نمی توان کشور را با آن اداره کرد 
اگر  است که  و محیط زیست  انرژی، آب  بحران  راه رسیدن  از  آن  نتیجه  و 
راهکاری برای حل آنها نیابیم دچار تبعات اجتماعی بسیار بدی خواهیم شد. 

با  میزان  چه   1401 بودجه  الیحه  هدف گذاری های  شما  دیدگاه  از   
افزایش10  همچون  وعده هایی  آن  در  که  سیزدهم  دولت  برنامه های 
تامین برق کشور مشاهده می شود، تناسب  به ظرفیت  هزار مگاوات 

دارد؟
در واقع بهتر بود اگر الیحه بودجه با دو سناریو، یکی بر مبنای ادامه یافتن 
می شد.  نوشته  تحریم   ها  برداشته شدن  مبنای  بر  دوم  سناریوی  و  تحریم   ها 
مقیاس گسترده  در  را  نفت  می توانیم  دوم  سناریوی  در  که  این  به  توجه  با 
می شود  روبه رو  ارزی  درآمد   های  وفور  با  دولت  کوتاه مدت  در  بفروشیم، 
برق  تامین  ظرفیت  افزایش  و  مسکن  حوزه  در  مثال  عنوان  به  می تواند  و 
سرمایه گذاری انجام دهد. اما در شرایطی که سناریوی اول حاکم باشد، کشور 

ندارد.  بلند مدت  سرمایه گذاری  برای  منابعی 
بنابراین افزایش ظرفیت برق به 40 هزار مگاوات طی 4 سال آینده، به تامین 
سرمایه نیاز دارد. دولت برای تامین سرمایه سه راه دارد؛ راه اول فروش نفت 
است که با وجود تحریم   ها این راه بسته است و همین میزاِن موجود فروش 
خارجی  استقراض  دوم  راه  می شود.  کشور  روزمره  هزینه   های  صرف  نفت، 
است که با وجود تحریم   ها این راه هم بسته است. راه سوم اعتماد به بخش 
خصوصی است که به دلیل بدقولی   های دولت درباره نیروگاه   ها و بدهکاری به 

سرمایه گذاران بخش خصوصی، این منبع هم قابل تامین نیست. 
بنابراین آوردن این اعداد در الیحه بودجه صرفا جنبه شعاری دارد؛ زیرا نهاد 

نظارتی وجود ندارد که مبنای عملیاتی شدن این اعداد را بسنجد. 
البته قانون نظارت مجلس بر نحوه اجرای برنامه بودجه وجود دارد، اما به نظر 
می رسد عزمی  برای اجرای این وظیفه نیست. دیوان محاسبات که زیرمجموعه 
مجلس است گزارش   های تفریغ بودجه را با تاخیر به مجلس می فرستد و این 

گزارش   ها در مجلس فقط قرائت می شود و زمینه اجرایی ندارد.
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که  منابعی  می شد،  نوشته  مذکور  سناریوی  دو  با  بودجه  الیحه  اگر 
برای صنعت برق در هر یک از این سناریوها تخصیص داده می شد چه 

تفاوتی با هم داشت؟
چون  شود،  نوشته  تحریم   ها  برداشته شدن  اساس  بر  که  سناریویی  در 
درست  تخصیص  صورت  در  می شود،  باز  سرمایه گذاری   ها  در  دولت  دست 
موضوع  همین  کند.  پرداخت  برق  صنعت  به  را  تعهداتش  می تواند  منابع 
اعتماد  جلب  و  برق  صنعت  فعاالن  برای  جدید  سرمایه گذاری   های  مبنای 

دارند. را  صنعت  این  به  ورود  قصد  که  می شود  سرمایه گذارانی 
البته جذب سرمایه گذارای   های جدید به دو شرط روی می دهد؛ یکی این که 
قوانین و مقررات مدام و در بازه های زمانی کوتاه تغییر نکنند و دوم، ثبات و 

پایداری در نهادسازی و هنجارها به وجود بیاید.          
رونق  میان مدت  در  برق  صنعت  شود  اجرا  شکل  این  به  دوم  سناریوی  اگر 
می گیرد و در بلندمدت، دولت با به روز رسانی نیروگاه   ها باید بهره وری آنها را 

برساند. میزان  بیشترین  به 
اما در سناریوی اول که بر اساس تداوم تحریم   ها نوشته می شود، دولت منبعی 
برای سرمایه گذاری جدید ندارد و در عین حال سرمایه گذار بخش خصوصی 
این  به عالوه  کند  در سرمایه گذاری مشارکت  تا  ندارد  اعتماد  دولت  این  به 
و  است  نکرده  برای جلب مشارکت عمومی  تنظیم  قوانین خوبی  دولت،  که 
الیحه ای که هم اکنون برای مشارکت عمومی به مجلس فرستاده، الیحه ای 

است که به صورت رانتی بسته می شود. 
در چنین شرایطی دولت مستاصل  خواهد بود و نمی تواند کاری انجام دهد. به 

عالوه این که تحریم   ها و ناکارآیی   های داخلی، مزید بر علت است. 

تکیه بودجه 1401 به منابع مالیاتی )بیش از 60 درصد( از نظر شما چه 
پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا این اقدام تورم زا است یا موجب رونق 

کسب وکار و توسعه عدالت اجتماعی می شود؟
در موضوع مالیات می توانیم 2 عملکرد داشته باشیم؛ یکی »شناسایی پایه   های 
بر  بیشتر  »فشار  دیگری  و  است  مالیاتی«  عدالت  برقراری  و  جدید  مالیاتی 

مودیان شناسایی شده« که مورد اخیر رکود اقتصادی را عمیق تر می کند.
شناسایی پایه   های مالیاتی جدید و برقراری عدالت مالیاتی می تواند جامعه را 
از رکود خارج کند و برای دولت درآمد خوبی داشته باشد؛ به شرط این که در 
گرفتن مالیات مالحظه ای صورت نگیرد و از همه مودیان بدون توجه به این 
که نهاد خاصی هستند یا وابستگی به جریان خاصی دارند، مالیات دریافت 

شود. همچنین باید در معافیت   های مالیاتِی ارائه شده بازنگری کنیم.

اما باید بپذیریم که جامعه در رکود اقتصادی به سر می برد و در این شرایط 
درآمدهای مالیاتی هم کاهش می یابد.

مساله دیگری که درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، فرار مالیاتی است. یکی 
از راهکارهایی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده، نصب 
سامانه   هایی بود که باید بر اساس آنها مالیات دریافت می شد، اما به دو دلیل 
که  گروه   هایی  فشار  دیگری،  و  سرمایه گذاری  نبوِد  یکی،  است؛  نشده  اجرا 

ایجاد می کند.  آنها  برای  را  مالیات ستانی دردسرهایی 
البته دولت باید نشان دهد که در ازای دریافت مالیات برای خدمات عمومی، 
و  بهداشتی-درمانی  آموزشی،  کیفی خدمات  ارتقای سطح  و  برای گسترش 
رفاهی هزینه می کند. زمانی که افراد جامعه مالیات پرداخت کنند، ولی در 
طرف مقابل، دولت پاسخگو نباشد و رفاه عمومی روز به روز بدتر شود، مردم از 
دادن مالیات فرار می کنند و اگر نتوانند فرار مالیاتی داشته باشند مالیات را 
با نارضایتی پرداخت می کنند. به بیانی دیگر ِعرق جمعی در این باره وجود 

داشت.    نخواهد 
باید اشاره کنم افزایش مالیات به طور حتم در کوتاه مدت رکودآور است، اما 
در صورتی که گسترش منابع مالیاتی با عدالت محوری انجام شود و در نحوه 
دریافت مالیات   ها و هزینه کرد آنها شفافیت وجود داشته باشد در میان مدت، 

مفید خواهد بود.  

از نظر شما حذف ارز ترجیحی چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت 
و تحت چه شرایطی می تواند موجب رونق تولید و اشتغال زایی شود؟

به  مربوط  ترجیحی  ارز  مشکل  می دهد  نشان  محاسبات  دیوان  گزارش   های 
نحوه نظارت است. با این رویه که معیشت مردم و غذا و دارو به یک باره با 
حذف ارز ترجیحی دچار مشکل شود و بعد وعده داده شود که پول آن به 
مردم پرداخت می  شود، سفله پروری رواج داده خواهد شد و این شیوه با هیچ 

ندارد.  توسعه هم خوانی  از معیارهای  یک 
در عین حال  رانت محدود شود،  توزیع  و  تولید  منابع  و  قوی  نظارت   ها  اگر 
نقطه هدف  به  اساسی  دارو وکاالهای  ترجیحی  ارز  برای رساندن  عزمی هم 

بود.  نخواهد  آن  به حذف  نیازی  دیگر  باشد،  داشته  وجود 
اما دولت در این زمینه هم راهکار راحت تر را در نظر گرفته و نامش را »اصالح 
قیمت« گذاشته است، در حالی که حذف ارز ترجیحی به طور حتم باعث تورم 
خواهد شد. زمانی که تورم در کشور باال باشد قدرت خرید و تقاضا کاهش 
می یابد. با کاهش تقاضا، رکود در صنعت و به تبع آن بی کاری افزایش می یابد 

و مدام این چرخه تشدید می شود.  

      گفت وگو        
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الیحه بودجه 1401 را از حیث حمایت از بخش خصوصی صنعت برق و 
رفع مسائل مهمی چون پرداخت مطالبات از دولت، تهاتر، بسترسازی 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق و ... چگونه ارزیابی 
می کنید؟ آیا راهکارهایی برای این امور در الیحه کنونی دیده شده 

است؟
نحوه پرداخت مطالبات بخش خصوصی در دو تبصره 4 و 18 الیحه بودجه 
با روش   های تهاتر دوجانبه و چندجانبه تعیین شده است. البته این روش   ها 
در الیحه سالیان گذشته هم در تبصره 19 آمده بود، اما نهادها در حوزه اجرا 
مثال  عنوان  به  نمی دهند.  انجام  اقدامی  قانون،  این  برای  مقررات  نوشتن  و 
بانک مرکزی که باید وظیفه تنظیم گری تهاتر را برعهده بگیرد و سازمان امور 
مالیاتی که بخشی از تهاتر به او مربوط می شود، عزم جدی برای اجرای این 
فعاالن  از  تعدادی  زیرا  راهکار خوبی است؛  تهاتر  ندارند. در حالی که  قانون 
بخش خصوصی به دولت بدهکار و عده ای دیگر از دولت طلبکار هستند، اما به 
نظر می آید بدنه اجرایی کشور نمی خواهند با برعهده گرفتن مسئولیت تهاتر، 

حجم مسئولیت   هایشان بیشتر شود.

در مورد بسترسازی دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق، 
ایران و بخش خصوصی این است که الیحه مشارکت  اتاق بازرگانی  رویکرد 
این الیحه  از  تبدیل شود. بخش زیادی  قانون  به  عمومی و خصوصی زودتر 
مربوط به صنعت برق است، اما متاسفانه عنوان »مشارکت عمومی وخصوصی« 

در تبصره 4 را به »مشارکت دولتی و غیر دولتی« تبدیل کرده اند. 
از  خصوصی  و  عمومی  مشارکت  زمینه  در  که  ادبیاتی  به  آن  بر  عالوه 
کشورهای دیگر گرفته  شده است، مفرهای رانتی اضافه شده است. همچنین 
آیین نامه   هایی که در الیحه »مشارکت عمومی و خصوصی« گنجانده شده بر 

است.  شده  تدوین  برنامه  سازمان  توسط  شخص محوری  اساس 

به نظر شما اگر موضوع   هایی مانند تهاتر در الیحه بودجه 1401 تصویب 
شود می تواند برای بخش خصوصی کارساز باشد؟  

به  دولت  که  بود  خوش بین  می توان  یابد  ادامه  تحریم   ها  که  صورتی  در 
دلیل نداشتن منابع، برخی از مسیرهای توسعه را باز کند؛ از جمله این که 

شوند. فعال  تهاتر  کردن  اجرا  برای  نظارتی  و  اجرایی  دستگاه   های 
اما در صورت رفع تحریم   ها و باز شدن مسیرهای فروش نفت، دولت اجرای 
راهکارهایی مانند تهاتر را رها می کند؛ زیرا منابع مالی دولت زیاد خواهد شد 

و دولت لزومی برای تهاتر نخواهد داشت.

دولت سیزدهم، رشد 8 درصدی را برای سال 1401 هدف گذاری کرده 
است. از نظر شما با توجه به شرایط موجود این هدف چه میزان قابل 

حصول است و برای دستیابی به آن نیاز به چه اقداماتی است؟  
لحاظ کردن رشد 8 درصدی در الیحه بودجه بر اساس برنامه ششم توسعه 
است. برنامه ششم توسعه تکلیف کرده است که سالیانه 8 درصد رشد اقتصادی 
داشته باشیم. در حالی که ما به سال   های پایانی برنامه ششم توسعه نزدیک 

می شویم اما به رشد اقتصادی صفر درصد هم نرسیده ایم. 
عنوان کردن رشد اقتصادی 8 درصد همان آمال و آرزوهایی است که بدون 
توجه به بحث   های فنی و کارشناسی دیده شده است. یعنی صرفا عددی را 
آورده اند بدون این که بحث کارشناسی روی آن صورت گرفته باشد. خاطرم 
هست زمانی که برنامه ششم توسعه را می نوشتند، وقتی پرسیدیم: چرا میزان 
رشد اقتصادی در برنامه توسعه عدد 8 درصد عنوان شده است؟ پاسخی برای 
آن نداشتند. در واقع لحاظ کردن این میزان رشد، مبنای محاسباتی نداشت. 
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، رسیدن به رشد اقتصادِی منفی یک درصد 
یا صفر درصد هم دور از ذهن است. همان طور که گزارش   های رسمی نشان 
می دهد در بهترین سناریو برای 4 یا 5 سال آینده به رشد صفر درصد خواهیم 
رسید. در واقع با رسیدن به رشد صفر درصد پیشرفت اقتصادی داریم، ولی 
این که به رشد 8 درصدی برسیم در هیچ یک از حالت   های وجود تحریم یا 
برداشته شدن آن ممکن نیست؛ حتی اگر همین امروز همه تحریم   ها لغو شود 

و معادالت ما با تمام کشورهای جهان دوستانه شود. 
 

      گفت وگو        

البته جذب سرمایه گذارای   های جدید به دو شرط روی می دهد؛ 
یکی این که قوانین و مقررات مدام و در بازه های زمانی کوتاه 
تغییر نکنند و دوم، ثبات و پایداری در نهادسازی و هنجارها 

به وجود بیاید
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سید صادق نیکوسپهر، مدیرعامل شرکت تجارت انرژی فردا

ضرورت تعیین تکلیف در سال 1401؛ 

بهای برق مصرفی صنایع بزرگ
چـراغ سـبز مجلـس بـه کلیـات بودجـه پیشـنهاد شـده توسـط دولـت برای 
سـال 1401عمـال آغـاز ماراتـن نفس گیـر مجلـس، دولت و بخـش خصوصی 
بـر  اسـت.  از سـال 1400  باقی مانـده  ایـام  بودجـه در  نهایـی  در تصویـب 
همـگان روشـن اسـت که طراحـی دقیـق و برنامه ریزی شـده قوانیـن بودجه 
سـاالنه می توانـد بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود و همچنین فعال سـازی 
بـر  تاثیر گـزار  انفعـاالت  و  فعـل  بـه  منجـر  دائمـی  قوانیـن  ظرفیت هـای 
بخش هـای مختلـف شـود. یکـی از ایـن مـوارد موضـوع بنـد »ز« تبصـره 15 
قانـون بودجـه سـال 1400 بـود کـه هم اکنـون در پیش نویس قانـون بودجه 
سـال 1401 اثـری از آن دیـده نمی شـود،  پیش بینـی می شـود قانـون بودجه 
سـال 1401 خالـی از یـک بنـد با موضوع بهـای پرداختی صنایـع بابت خرید 
بـرق نباشـد. از این رو،  بر آن شـدیم تا در این نوشـته، برخـی از ابعاد موضوع 

را بررسـی کنیم.
بنـد »ز« تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال 1400 بـه موضوع بهـای پرداختی 
صنایـع بـا ماهیـت صادراتـی بابـت خرید بـرق اشـاره می کنـد و در خصوص 
محـل مصـرف درآمـد حاصلـه تعییـن تکلیـف می کنـد. شـایان ذکـر اسـت 
بهـای خریـد بـرق ایـن صنایـع براسـاس میانگیـن قیمـت خرید بـرق دولت 
قـراردادی  تعییـن می شـود.  انـرژی  تبدیـل  قـرارداد  دارای  نیروگاه هـای  از 

نیروگاه هـای موجـود در کشـور مصـداق نداشـته  کـه در خصـوص عمـوم 
)نیروگاه هایـی کـه دارای قـرارداد رقابتـی فـروش بـرق بـه شـرکت مدیریـت 
شـبکه بـوده و در بـازار بـرق ایران شـرکت می کننـد( و صرفا بـر نیروگاه های 
 BOT جدیـد و یـا نیروگاه هایـی بـا منشـاء سـرمایه خارجـی و دارای قـرارداد
اعمـال شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس و بـا توجه بـه صدور استفسـاریه توسـط 
وزارت نیـرو، صنایـع  فـوالدی، آلومینیـوم، مـس، فلـزات اساسـی و کانیهای 
فلـزی، واحدهـای پاالیشـگاهی و پتروشـیمی موظـف شـدند بهای بـرق خود 
را بر اسـاس متوسـط پرداختـی دولت بـه نیروگاه های دارای قـرارداد تضمین 

خریـد پرداخـت کنند.
بحـث وجـود یارانـه پنهـان در بهای انرژی خصوصـا برق موضوعی با پیشـینه 
طوالنـی اسـت، اما بخـش صنایع بـا ماهیت صادراتـی یکـی از مصادیق عیان 
وجـود چنیـن یارانـه ای بـوده اسـت. البته ایـن موضوع خـود را در سـودهای 
کالن چنیـن مجموعه هایـی از صـادرات نشـان داده و کنتـرل قیمت خوراک 
نیـز دردی از ایـن عـدم تـوازن دوا نکرده اسـت. به زعـم علمای علـم اقتصاد، 
اصـوال وجـود یارانـه غیـر نقـدی نـه تنهـا دردی از مشـکالت اقتصـادی دوا 
نمی کنـد بلکـه باعث بـروز بدخیمی مزمـن در بخش های درگیـر و در نهایت 

کل اقتصـاد خواهد شـد.
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یارانـه پنهـان در بخـش بـرق صنایـع صادراتـی، عمومـاً از دو بخش تشـکیل 
شـده اسـت. یکـی سـهم بهای سـوخت در بـرق مصرفی ایـن صنایـع که این 
بخـش عمـال بـا توجه به نـوع روابـط وزارت نیـرو و وزارت نفت بـه بخش گاز 
منتقـل می شـود و بخـش دیگـر نیـز سـهم هزینه هـای تبدیل انـرژی و نقش 
سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد بوده که به واسـطه سـهم آن در قراردادهای 
تبدیـل انـرژی بـه صـورت اغراق شـده ای بـه ایـن صنایـع تحمیـل می شـود. 
بـه بیـان دیگـر، وزارت نیـرو عمـال با پذیرش ریسـک بهـای سـوخت )که در 
آینـده بـا مذاکره قابل مدیریت اسـت(، بخـش بزرگ تری از سـهم این صنایع 
در توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد را بر عهـده این صنایع قـرار داده 
اسـت. به بیان سـاده تر اینکه وزارت نیرو بخشـی از یارانه موجود در سـوخت 

را صـرف توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد برق کرده اسـت.
محـل مصـرف ایـن بخش کـه در بنـد »ز« تبصره 15 به آن اشـاره شـده نیز 
از نـکات قابـل بحث در این خصوص اسـت. در نظر داشـته باشـید درآمدهای 
حاصـل از فـروش بـرق بـه صنایـع بـا ماهیـت صادراتی عمـال به جـای اینکه 
مسـتقیما بـه صـورت واقعـی صـرف محـل اصلـی تامین آن شـود بـه صورت 
دسـتوری بـه بخش هـای مختلـف وزارت نیرو حتی بخش آب جاری می شـود 
کـه ایـن موضـوع نـه در راسـتای حـدف یارانه ها کـه در راسـتای جهت دهی 

بـه یارانه موجود اعمال شـده اسـت.
پیـام اصلـی کـه در بنـد »ز« تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال 1400 نهفتـه 
اسـت، عمـال تشـویق صنایع بـزرگ به احداث نیروگاه و مشـارکت در توسـعه 
زیرسـاخت های بخـش تولیـد اسـت. از طرفـی صنایعـی که هزینه هـای مورد 
نیـاز جهـت بازگشـت سـرمایه گذاری های انجـام شـده در احـداث نیـروگاه 
را پرداخـت می کننـد، عمـال بهتـر اسـت بجـای پرداخـت ایـن بهـا بـه نفـع 
وزارت نیـرو، نسـبت بـه سـرمایه گذاری و احـداث نیـروگاه اقـدام کننـد تـا 
در آینـده نسـبت بـه ریسـک های پررنـگ موجـود در صنعـت بـرق تـا حـد 
خوبـی بیمـه شـده باشـند. امـا آنچـه در ایـن میـان مغفـول مانـده و یکی از 
اصلی تریـن حلقه هـای زنجیـره توسـعه در کشـور ایـران بـه شـمار مـی رود، 
ثبـات سیاسـت گذاری های اقتصـادی بـوده کـه اتخـاذ چنیـن تصمیماتـی را 

بسـیار دشـوار کـرده اسـت. بـا نگاهی بـه بهـای سـوخت مصرفـی نیروگاه ها 
و همچنیـن نـرخ سـوخت مصرفـی صنایع عمـال نمی تـوان روند قابـل قبولی 
بـرای پیش بینـی آن در نظـر گرفت و سیاسـت گذاری های عمدتـا کوتاه مدت 
و آنـی کـه دولت هـا و مجالـس مختلـف جهـت مرتفـع کـردن مشـکالت 
کوتاه مـدت و میان مـدت خـود اتخـاذ می کنند، فرآینـد تبدیل چنیـن پیامی 

از طـرف وزارت نیـرو بـه صنایـع بـزرگ را دچـار اخـالل جـدی می کننـد.
موضـوع مهـم دیگری کـه نباید از آن غافل شـد، مبحث رقابت سـالم و عاری 
از انحصـار بـوده کـه وزارت نیـرو بـه منظـور اصـالح سـاختار خـود رویکـرد 
مثبتـی بـه آن نشـان داده اسـت. امـا عمـال برخـی تصمیمـات کـه در ایـن 
حـوزه اخـذ می شـوند و بـا توجـه بـه شـرایط بحرانـی در بخـش تامیـن برق 
توجیـه می شـوند، برخـالف اصـول رایـج در راسـتای رقابتـی کـردن بخـش 
تولیـد و اصـالح چرخـه اقتصـادی بـرق بـوده کـه انحصـار نـرخ مذکـور در 
اختیـار دولـت )یـا نیروگاه هایـی که بـا دولت قـرارداد خرید تضمینـی دارند( 
از مصادیـق ایـن موضـوع هسـتند. ارسـال چنیـن پیامی بـه صنایع بـزرگ با 
ماهیـت صادراتـی می توانسـت بـا رویکـردی متفـاوت صورت پذیـرد که خلل 
چندانـی بـه مفاهیـم مرتبـط بـا رقابت پذیـری وارد نکنـد و در عیـن حـال با 
قوانیـن باالدسـتی از جملـه »قانـون تسـهیل رقابـت و منـع انحصـار« دارای 

نباشـد. زاویه 
بـا توجـه بـه سـیاق عملکـرد دولـت، به نظـر می رسـد احـکام ناظر بـه قانون 
بودجه سـال 1400 و آنچه در بند »ز« تبصره 15 آن تقنین شـده، در سـال 
1401 نیـز اجـرا خواهـد شـد، مگـر اینکـه در تبصـره 15 قانون بودجه سـال 
1401 بنـد جدیـدی در این راسـتا اضافه شـود. امید اسـت بـا در نظر گرفتن 
مـوارد فـوق، دولت و مجلس بـا همکاری بخش خصوصی، راه را برای رسـیدن 
بـه اهـداف مـورد نظـر بـه گونـه ای همـوار کننـد کـه ضمـن در نظر داشـتن 
مـواردی از جملـه کاهـش یارانه هـای غیر نقدی و توسـعه سـرمایه گذاری در 
بخـش تولیـد، عمـال افزایـش رقابت پذیـری در بخـش تولیـد، قربانـی بـزرگ 

اهـداف از پیش گفته نباشـد.
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فریدون اسعدی، کارشناس اقتصاد انرژی ســهم تامین برق پایدار از بودجه ۱۴۰۱

عرضـه بـرق در تابسـتان سـال جاری بـا 13 هزارمـگاوات کمبود مواجه شـد. 
از همیـن رو بـا توجـه به تداوم رشـد سـاالنه بار مصرفی شـبکه، این شـرایط 
بـرای  را  بـه مراتـب می توانـد وضعیـت دشـوارتری  تابسـتان 1401  بـرای 
کشـور رقـم بزنـد کـه ریشـه ایـن مشـکالت نیز بـه نظـام مالی صنعـت برق، 
از جملـه روابـط مالـی مربـوط به معامـالت برق )بـازار عمده فروشـی، بورس، 
قراردادهـای خریـد تضمینـی( و تـراز دریافتـی و پرداختی هـا در میـان کلیه 
ذی نفعـان )دولتـی و خصوصـی( بر می گـردد. از طرفـی دریافتی هـای بخـش 
بـرق وزارت نیـرو، از محـل قیمت گذاری دسـتوری با اصالح سـاالنه 7 درصد 
بـرای کلیـه مشـترکان و 16 درصـد افـزون بر آن، بـرای مشـترکان پرمصرف 
خانگـی صـورت می گیـرد. ایـن درحالـی اسـت کـه هزینه هـای صنعـت برق 
در تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق سـاالنه به طور متوسـط باید با تـورم افزایش 

پیـدا کند.
 ایـن نـگاه بـه نظـام مالـی صنعـت بـرق، شـرایطی را رقـم زده کـه متوسـط 
هزینـه انـرژی بـرق در سـال 1400 در حـدود 215 تومـان در هـر کیلـووات 
سـاعت بـوده اسـت، در حالـی کـه متوسـط نـرخ فـروش بـرق به مشـترکان 
داخلـی بایـد حـدود 100 تومان در هر کیلووات سـاعت در نظر گرفته شـود. 
بـه عبارتـی وزارت نیرو در سـال جاری بـا زیان حـدود 53 درصدی در بخش 
بـرق مواجـه بـوده کـه در نهایـت باعث افزایـش بدهـی دولت بـه وزارت نیرو 
بابـت مابه التفـاوت قیمـت تکلیفی فروش و قیمت تمام شـده آن خواهد شـد. 
بـه دنبـال بدهـی وزارت نیرو بـه تولیدکنندگان بـرق، سـازندگان تجهیزات و 
شـرکت های پیمانـکاری، عمـال سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت نیـز چـه از 

سـوی بخـش خصوصـی و چه دولتی در سـال های اخیر متوقف شـده اسـت.
البتـه در قوانیـن بودجـه سـنواتی از طریـق اسـتفاده از سـازوکارهای تسـویه 
و تهاتـر بدهی هـا و نیـز واگـذاری اسـناد خزانـه اسـالمی، بخشـی از ایـن 
بدهی هـای ناشـی از مابه التفـاوت بهـای تکلیفـی فـروش و تمـام شـده بـرق 
جبـران می شـد، امـا در الیحـه بودجـه سـال 1401 بـه ایـن شـرایط خـاص 
صنعـت بـرق و همچنیـن ایجـاد بسـتر بـرای تسـویه و پرداخـت بخشـی از 
مطالبـات دولـت بـه صنعـت بـرق توجهـی نشـده و احـکام قانونـی الزم در 
الیحـه پیشـنهاد نشـده اسـت. البتـه گزارش هـای منتشـر شـده کمیسـیون 
تلفیـق بودجـه 1401 نشـان می دهـد، ایـن کمیسـیون در پـی رفـع نواقـص 
الیحـه در بخـش بـرق بـوده کـه تسـویه بخشـی از بدهی هـای صنعـت بـرق 
بصـورت جمعـی- خرجـی و تهاتـر تا سـقف 10 هـزار میلیارد تومـان، اصالح 
نـرخ فـروش بـرق بـه صنایـع انرژی بـر و تخصیـص منابـع حاصـل از آن بـه 

خریـد بـرق از نیروگاه هـا، بخشـی از ایـن مـوارد اسـت.
بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد، ایـن اقدام هـا کمـاکان در مقایسـه بـا ابعاد 
ناترازی هایـی کـه در ایـن صنعـت وجود دارد موجب شـکل گیری چشـم انداز 
مطلـوب و قابـل قبولـی نخواهـد شـد و نمی تـوان همـواره انتظـار داشـت که 
در قوانیـن یکسـاله بودجـه، رونـد مثبت و مطلوبـی را رقـم زد. از این رو الزم 
اسـت، از طریـق اجـرای قوانیـن و مقـررات موجـود و یـا اصـالح و یـا تدوین 
قوانیـن و مقـررات جدید، افق روشـن  بلندمدت تری در مقابـل کلیه ذی نفعان 
بـرق در کلیـه زنجیـره تأمین برق از سـازندگان تجهیزات تـا مصرف کنندگان 

گیرد. قـرار  نهایی 
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دوم پرونده 

چشــم انداز تامین برق در تابستان 1401
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»عــدم پیش بینــی بودجــه مناســب بــرای احــداث نیــروگاه جدیــد« و »ثبــات نــرخ آمادگــی و خریــد انــرژی بــرق بــرای ســالیان متوالــی« و 
ــرق« از نظــر حســین عبدالخالــق زاده،  »عــدم پرداخــت به موقــع مطالبــات نیروگاه هــا بــدون لحــاظ جریمــه دیرکــرد در قــرارداد خریــد ب

ــت.  ــوده اس ــر ب ــال های اخی ــی س ــور ط ــده در کش ــای نصب ش ــد نیروگاه ه ــش رش ــی کاه ــل اصل ــه عام س
بــه بــاور ایــن عضــو ســندیکا در میان مــدت و درازمــدت راه چــاره اصلــی بــرای ترغیــب بخــش خصوصــی در جهــت تــداوم همــکاری یــا 
ورود بــه ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق، اصــالح ســاختار اقتصــاد بــرق و حرکــت تدریجــی بــه ســوی دریافــت قیمــت تمام شــده بــرق از 
مصرف کننــده نهایــی اســت و بــرای ایــن منظــور و اگــر ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق از منظــر توجیه پذیــری اقتصــادی جاذبــه داشــته 

باشــد، ســرمایه گذار غیــر دولتــی نیــز قطعــا آمــاده ورود مجــدد بــه ایــن بخــش مهــم، حیاتــی و زیربنایــی کشــور اســت.
مشروح گفت وگوی »نیرو و سرمایه« با مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد را در ادامه می خوانید:

گفت   وگو باحسین عبدالخالق زاده، مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

 جای خالی
منطقی  قیمت گذاری   

برق 

دالیـل بروز ناتـرازی بین تولید و مصـرف از نظر جنابعالی چیسـت؟ 
آیا این مسـاله پیـرو غفلت هایی رخ داده اسـت؟

قبـل از بررسـی ریشـه بحـران و کمبـود برق در فصول گرم سـال الزم اسـت 
ایـن نکتـه را یـادآوری کنم که کشـور ایران به لحـاظ جغرافیایـی در نیمکره 
شـمالی واقـع شـده اسـت. کشـور مـا بـا وجـود برخـورداری از آب و هـوای 
معتـدل، به دلیـل وسـعت زیـاد، در بخش هـای جنوبی آن شـامل اسـتان های 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  از  بخش هایـی  و  بوشـهر  هرمـزگان،  خوزسـتان، 
حاشـیه خلیـج فـارس بـا تابسـتان های گـرم همـراه بـا رطوبـت زیـاد مواجه 
اسـت و بـه همـراه سـایر نقاطـی کـه بـه هرحـال گرمـای تابسـتان موجـب 
اسـتفاده از و سـایل سرمایشـی می شـود موجبات رشـد زیاد مصـرف برق در 
مقایسـه بـا سـایر فصـول سـال را فراهـم می آورنـد. بـه نحـوی کـه در برخی 
ازسـال ها مصـرف بـرق در اوج گرمـای تابسـتان بیـش از دو برابـر حداقـل 

مصـرف در فصل زمسـتان می شـود )68000 مـگاوات مصرف پیک تابسـتان 
در مقابـل 28000 مـگاوات مصـرف حداقـل درزمسـتان( و به دلیـل رطوبـت 
بـاال در مناطـق حاشـیه خلیج فـارس اسـتفاده از کولر گازی ضرورت داشـته 

و مشـکالت صنعـت بـرق را افزایـش می دهنـد.
در کشـورهای توسـعه یافته کـه افزایش مصرف سـالیانه برق آنها دارای رشـد 
منطقـی و معقـول اسـت، اکثـرا بـرای پوشـش دادن بعضـی مـوارد از جملـه 
خشکسـالی و افزایـش دمـای غیـر متعـارف و خـروج برخـی نیروگاه هـا و....، 
دارای ذخیـره نیروگاهـی مناسـب حـدود 25 درصد هسـتند و در مـوارد غیر 
مترقبـه شـبیه مـواردی کـه در تابسـتان سـال 1400 بـرای ما به وجـود آمد 
و شـدیدا صنعـت بـرق کشـور را درگیـر کـرد در آن کشـورها بـا اطمینـان 

بیشـتری تامیـن بـرق مشـترکین تـداوم می یابد. 
در برنامه هـای مختلـف توسـعه براسـاس نیـاز کشـور رشـد تولیـد سـالیانه و 
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      گفت وگو        

افزایـش قـدرت نصب شـده نیروگاهـی را بیـن 5 تـا 10 درصـد پیش بینی کـرده بودند کـه در تعدادی از 
برنامه هـا مغایـرت کمـی نسـبت بـه برنامـه وجود داشـته اسـت. با این حـال اگر رونـد افزایـش تولید در 
دو دهـه اخیـر را مالحظـه کنیـم، میـزان قـدرت نصب شـده نیروگاهی از سـال 1380 تـا 1389 طی ده 
سـال از 28944 مـگاوات بـه 61203 مـگاوات یعنـی به بیش ازدو برابر سـیده اسـت )111 درصد رشـد 
کلـی( و متوسـط سـالیانه حـدود ده درصـد بـوده و هرسـال بـه طـور میانگیـن 3200 مـگاوات نیروگاه 

جدید احداث شـده اسـت.
از 1390 تـا 1399 از رقـم 60089 مـگاوات بـه 79368 مـگاوات رسـیده اسـت )یعنی 32 درصد رشـد 
کلـی( و متوسـط در هـر سـال حـدود 3 درصـد و میانگیـن هـر سـال 1900 مـگاوات نیـروگاه جدیـد 
احـداث شـده اسـت )جـداول 1 و نمـودار 1(. ایـن رونـد رشـد تولیـد از سـال ها قبـل نگرانـی بسـیاری 
از دلسـوزان صنعـت بـرق را در پـی داشـت و بطـور مرتـب بـا درج مطالـب در بولتـن هـا و نشـریات 
سـندیکا، و رسـانه های جمعـی همچنیـن تهیـه گزارش هـای تحلیلـی و ارسـال آن در ارسـال مطالب به 
کمیسـیون های مختلـف مجلس شـورای اسـالمی و اتاق بازرگانی ایـران و ... نگرانی های ناشـی از کمبود 

بـرق و پیامدهـای آن هشـدارهای الزم را مطـرح می کردنـد. 

رشـد  کاهـش  بـرای  کـه  کنـم  اشـاره  بایـد 
نیروگاه هـای نصب شـده، دالیـل متعـددی وجـود 

از: عبارتنـد  آنهـا  اهـم  کـه  دارد 
بـرای  مناسـب  بودجـه  پیش بینـی  عـدم   -1
صنعـت برق کشـور بـرای احـداث نیـروگاه جدید 
و دلخـوش بـودن بـه ایـن کـه بخـش خصوصـی 
هماننـد سـال های قبـل در مـورد احـداث نیروگاه 

کـرد. خواهـد  سـرمایه گذاری 
2- ثابـت نگه داشـتن نـرخ آمادگـی و خرید انرژی 
بـرق از بخـش خصوصـی بـرای سـالیان متوالی با 
وجود رشـد شـدید قیمـت عوامل مختلـف دخیل 
در قیمـت تمام شـده تولیـد بـرق اعـم از قیمـت 
قطعـات و تجهیـزات، حقـوق و دسـتمزد و تـورم 

شـدید چندسـاله اخیر 
3- عـدم پرداخـت به موقع صورتحسـاب نیروگاه ها 
و پیش بینـی نکـردن جریمـه دیرکـرد در قـرارداد 
خریـد بـرق از آنها که بـه تبع آن اقسـاط وام های 
دریافتـی معوق و مشـمول جریمه شـده و به ویژه 
در مـواردی کـه از صندوق توسـعه ملـی وام ارزی 
گرفتـه بودنـد بـا افزایـش شـدید نـرخ ارز روبه رو 
شـده و بـا تسـعیر نـرخ ارز بـر پایـه ارز نیمایـی، 

عمـال تـوان پرداخـت آن را نداشـته و ندارند. 
موجـب  دیگـر  مـواردی  به همـراه  مـوارد  ایـن 
شـد کـه اوال طرح هـای جدیـد نیروگاهـی مـورد 
پذیـرش صندوق توسـعه ملـی و بانک هـای عامل 
قـرار نگیـرد )بـه اصطـالح طرح هـای نیروگاهـی 
از  سـرمایه گذاران  ثانیـا  و  نبودنـد(   Bankable
پذیرش ریسـک باالی احـداث نیـروگاه خودداری 
کـرده و قرارداد هـای خریـد تضمینـی را کـه بـا 
توانیر و شـرکت مادرتخصصی تولیـد برق حرارتی 
داشـتند، فسـخ کننـد. این گونـه بود که تابسـتان 
صنعـت  و  نیـرو  وزارت  آبروریـزی  باعـث   1400
بـرق شـد بـه نحـوی کـه بـا تعطیلـی کارخانجات 
خسـارت زیـادی بـه تولیـد و صنعـت و خدمـات 
وارد شـده و حتـی موجـب افزایـش شـدید قیمت 

آهـن آالت، سـیمان و ... شـد.
بخـش  تولیـد  تـوان  عـدم  و  گرچـه خشکسـالی 
زیـادی از نیروگاه هـای برق آبی مزید بر علت شـد، 
اما مشـکالت تابسـتان امسـال از قبـل کامال قابل 

جدول شماره 1

ماخذ:  ۵0 سال صنعت برق درآیینه آمار)1346-139۵(-صفحه6-از انتشارات شرکت توانیر

ماخذ : آمار تفصیلی صنعت برق ایران تولید نیروی برق  سال 1399 )صفحه31( ناشر شرکت مادرتخصصی توانیر

نمودار شماره 1
قدرت نامی نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سال های 1389-1399
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پیش بینی و بارها مطرح شده بود، ولی تصمیم گیران اصلی وزارت نیرو و صنعت 
بـرق درگیـر کارهای نمایشـی ازجملـه طرح پویـش »الف-ب-ایـران« بودند.

در سـال های اخیـر صنعت برق بیشـتر تکیـه بر مهار رشـد مصرف 
)مدیریـت تقاضـا( داشـته، آیـا ایـن رویکـرد بـه تنهایی قـادر به 

پاسـخگویی بـه نیـاز مصرف بوده اسـت؟
در ایـن کـه در بخـش مدیریـت مصـرف بـرق جـای کار زیـادی اسـت، هیچ 
شـکی وجـود نـدارد. امـا صرفا بـا فرهنگ سـازی و خواهش و تمنـا کار پیش 
نمـی رود و اگـر قیمـت بـرق هماننـد بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته دنیا از 
جملـه کشـورهای اروپایـی )حتـی کشـور ترکیـه( براسـاس قیمت تمام شـده 
محاسـبه شـود، قطعـا خـود مصرف کننـدگان مدیریـت خواهنـد کـرد. امـا 
ظاهـرا صنعـت بـرق فراموش کرده اسـت که در اوایل دهه سـوم هزاره سـوم 
میـالدی یعنـی سـال 2022 هسـتیم و نمی شـود مصـرف متعـادل و معقـول 
بـرق را همـان رقمـی در پلـه اول منظور کرد کـه در اوایل انقـالب بود. زمانی 
می گفتیـم 250 تـا 300 کیلـووات مصرف متعـارف یک خانواده اسـت، از آن 
زمـان بیـش از 40 سـال گذشـته اسـت. در آن زمـان حداکثـر چهـار وسـیله 
برقـی )شـامل تلویزیون-اکثرا سـیاه و سـفید، یخچـال فریزر کم حجـم، رادیو 
ضبـط و اتـوی برقـی( در زندگی هـای متوسـط بـه باال وجـود داشـت، اما در 
حـال حاضـر حـدود 30 وسـیله برقـی می توانـد در زندگی های اقشـار 3 تا 4 
دهـک اول جامعـه وجـود داشـته باشـد، لذا انتظـار این که به آسـانی بشـود 
ماهانـه 300 کیلووات سـاعت مصـرف در تابسـتان و 200 کیلووات سـاعت در 
زمسـتان را مدیریـت کـرد غیـر واقعی اسـت، گرچه بـرای اقشـار کم درآمد و 

متوسـط به پاییـن جامعـه امکان پذیر اسـت.
بنابرایـن بایـد فـرض را بـر ایـن گذاشـت کـه حداقـل 30 درصد مشـترکین 
خانگـی نمی تواننـد الگـوی مصـرف قـرار داده شـده را رعایـت کننـد و الزم 
اسـت بـرای تامیـن بـرق تمامـی آحـاد جامعـه تـراز تولیـد و مصـرف در حد 
معقـول و متعـارف کشـورهای در حال توسـعه دنیا با افزایش تولید و توسـعه 

و احـداث نیروگاه هـای جدیـد اصـالح شـود.
برای اثبات این موضوع کافی اسـت قبض برق منازل مسـئولین تصمیم گیر در 
این خصوص شامل وزرای محترم، نمایندگان محترم مجلس، مدیران شرکت ها 
و ادارات دولتـی و ... را مالحظـه کنیـم، کمـا اینکه در برخی از سـال ها تعدادی 
از همیـن قشـر مدیـران محترم باعث شـدند تعرفه هـای وزارت نیـرو مجددا به 
عقـب برگـردد )چـون قبض های بـرق  با مبالغ باال بـرای آن ها صادر شـده بود(.

بخـش خصوصی تا چـه حـد می تواند به حل مشـکل کمبـود تولید 
کمـک کنـد و چـرا در سـال های اخیـر حضـور بخـش خصوصی در 

تولیـد برق کم رنگ شـده اسـت؟
بخـش خصوصـی از دو دهـه قبل بـرای ورود به احـداث نیـروگاه و تولید برق 
اولیـن قدم هـا را برداشـت و در ادامـه بـا تصویب قانـون اجرای سیاسـت های 
اصـل 44 و آغـاز خصوصـی سـازی بـا خریـد نیروگاه هـا در مزایـده سـازمان 
خصوصـی سـازی حضـور پررنگی در تولید انرژی برق داشـته اسـت به نحوی 
کـه امـروز حـدود 60 درصـد بـرق تولیـدی کشـور توسـط نیروگاه هـای غیر 

دولتـی تامین می شـود.
بـرای   1380 دهـه  اوایـل  از  کـه  بـزرگ  هولدینگ هـای  از  برخـی  بـرای 
سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد بـرق قـدم برداشـته بودنـد، آن قـدر بـاور 
و اعتقـاد ایجـاد شـده بـود کـه بـرای احـداث 12000 مـگاوات نیـروگاه بـا 
شـرکت آنسـالدو ایتالیـا موافقت نامـه امضا کـرده بودند، اما شـرایط سیاسـی 
اقتصـادی سـال های نیمـه دوم دهـه 80 شمسـی در کنـار عـدم همـکاری و 
نامهربانـی برخـی از مسـئولین و مدیران رده میانی صنعت بـرق و تنگ نظری 
و نگرانی هـای شـغلی آنهـا و ... موجـب شـد اسـتقبال بسـیار خـوب بخـش 
خصوصـی مبـدل بـه یاس و دلزدگی شـده و عطای سـرمایه گذاری در احداث 

نیـروگاه را بـه لقایش بخشـند.
از آنجـا کـه عمـده مشـکالت صنعـت بـرق مربـوط بـه اقتصـاد بـرق اسـت و 
فاصلـه زیـاد قیمـت تمام شـده بـا تعرفه هـای تکلیفـی و در حقیقـت بی پولی 
صنعـت بـرق باعـث ایجاد مشـکل برای بخش خصوصی شـده اسـت، بنابراین 
تنهـا چـاره کار منطقـی کـردن تعرفه هـای برق اسـت کـه قدم هـای اولیه آن 
بـا افزایـش نـرخ برق بـرای صنایـع بزرگی که محصوالتشـان را بـا قیمت های 
جهانـی می فروشـند و همچنیـن اصـالح تعرفـه بـرق مصـارف بـاالی الگـوی 
مصـرف خانگی برداشـته شـده اسـت. منطق حکـم می کند بخـش خصوصی 
تفکـر اقتصـادی داشـته و اقتصـادی عمـل کنـد و اگـر سـرمایه گذاری در 
صنعـت بـرق از ایـن منظـر جاذبه داشـته باشـد، قطعـا آمـاده ورود مجدد در 

سـرمایه گذاری ایـن بخـش مهـم، حیاتـی و زیربنایی کشـور اسـت.

به نظـر جنابعالی بـرای ایجاد انگیزه در جهت افزایش سـرمایه گذاری 
غیردولتـی در بخـش تولیـد و تـوازن بیـن تولیـد و مصـرف بـه 
ویـژه در فصـل گرمـا چـه راهکارهایـی را پیشـنهاد می فرماییـد؟

عـالوه بـر مـواردی کـه در پاسـخ سـوال قبل مطـرح شـد از آنجا کـه صنعت 
بـرق کشـور همه سـاله از اوایل خرداد تا اواخر شـهریور هرسـال بـرای تامین 
برق مشـترکین با مشـکل جدی روبراسـت و 8 ماه دیگر سـال را اگر مشـکل 
تامیـن سـوخت نیروگاه هانباشـد بامشـکل خاصـی روبه رو نیسـت و از طرفی 
پیش بینـی می شـود تـا تحقـق برنامه ریزی هـای مطـرح در رابطـه بـا ورود 
صنایـع بـه احداث نیـروگاه و یا توسـعه نیروگاه هـای بادی و خورشـیدی و ... 
حداقل دو سـه سـال آتی صنعت برق در تابسـتان ها با مشـکل روبه رو خواهد 
بـود، لـذا یکـی از راه هـای سـهل الوصول، تشـویق سـرمایه گذاران بـه احداث 
نیروگاه هـای گازی کوچـک )در حـد نیروگاه هـای F5 و F6 بـا ظرفیت هـای 
25 و 36 مـگاوات( و خریـد بـرق پیک با قیمت مناسـب از آن هـا، صرفا برای 
تابسـتان ها و حداکثر تا 5 سـال آینده با هدف گذر از این بحران اسـت. برای 
ایـن منظـور، قطعـا بایـد نـرخ خرید برق بـه نحوی باشـد که پس از گذشـت 
5 سـال عـدم التـزام بـه خرید بـرق از آن ها موجب ضـرر و زیان سـرمایه گذار 
نشـود. ضمنـا ایـن مـورد در مصوبـات هیـات تنظیـم بازار بـرق وجـود دارد، 
لکـن قیمـت خریـد بـرق از ایـن گونـه سـرمایه گذاران نیاز بـه بازنگـری دارد 
بـه نحـوی کـه بـرای ورود جـدی آن ها ایجـاد انگیـزه شـود و در میان مدت و 
درازمـدت راه چـاره اصلـی، اصـالح سـاختار اقتصاد بـرق و حرکـت تدریجی 

بـه سـوی دریافـت قیمـت تمام شـده بـرق از مصرف کننـده نهایـی اسـت.

      گفت وگو        
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گفت وگو با امیر دودابی نژاد، معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

تمایل  کم رنگ شدن 
در  سرمایه گذ اری  به 

برق تولید 
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از نظـر شـما بحـران کمبـود بـرق در فصـول گـرم ریشـه در چـه 
مسـائل یـا غفلت هایـی دارد و دالیـل بـروز ناتـرازی بیـن تولید و 

مصـرف از نظـر جنابعالـی چیسـت؟
مابه التفـاوت قیمـت تمام شـده و نـرخ فروش برق در سـالیان اخیر به واسـطه 
افزایـش مـداوم نـرخ ارز افزایش چشـم گیری داشـته اسـت. ایـن مابه التفاوت 
از دو جهـت باعـث زیـان صنعـت برق شـده اسـت: اول اینکه منابـع درآمدی 
هزینه هـای  بـا  متناسـب  و  یافتـه  کاهـش  شـدت  بـه  بـرق  تولیـد  حـوزه 
سـرمایه گذاری در ایـن بخـش نبـوده و همیـن عامـل باعـث برهم خـوردن 

      گفت وگو        

فعــاالن صنعــت بــرق خصوصــا در بخــش تولیــد، بــه خوبــی می داننــد کــه پیــک مصــرف بــرق تابســتان 1401 از آنچــه بــه نظــر می آیــد 
نزدیکتــر اســت و ظرفیت هــای موجــود تولیــد بــرق کشــور جنــان کــه در پیــک ســال 1400 نیــز مشــاهده شــد، کفــاف ایــام اوج مصــرف 

بــرق را نخواهــد داد.
بــر ایــن اســاس بــه گفتــه امیــر دودابی نــژاد، معــاون برنامه ریــزی شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی، عمــده برنامه هــای 
ایــن شــرکت در تامیــن بــرق پایــدار در دوره اوج بــار ســال 1401، ارتقــای تــوان عملــی واحدهــای نیروگاهــی موجــود اســت کــه ایــن مهــم 
ــوق های الزم  ــه مش ــه تهی ــوط ب ــز من ــی نی ــن طرح های ــرای چنی ــال اج ــن ح ــا ای ــرد. ب ــورت می پذی ــی ص ــوع فن ــای متن ــق پروژه ه از طری
بــرای ســرمایه گذاران اســت کــه ایــن مقــام مســئول در شــرکت بــرق حرارتــی وعــده ارائــه آن هــا را می دهــد. مشــروح نظــرات وی را در 

مصاحبــه پیــش رو خواهیــد خوانــد:

تـوازن و جریـان درآمدی این شـرکت شـده اسـت. دوم به تبـع کاهش منابع 
درآمـدی ایـن شـرکت، قـدرت پرداخـت مطالبات بخـش خصوصی ناشـی از 
فـروش بـرق بـه ایـن شـرکت نیـز کاهـش چشـمگیری داشـته اسـت و ایـن 
مـورد باعـث کاهـش تمایـل سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی بـرای ورود به 

صنعـت تولیـد بـرق در سـالیان اخیـر بوده اسـت.
متاسـفانه نـرخ فـروش بـرق در الیحه بودجه به صـورت تکلیفی تعیین شـده 
اسـت و یکـی از عوامـل موثـر در برهم خـوردن تـوازن مالـی حـوزه تولیـد در 
صنعـت بـرق اسـت. عـدم تعدیـل نـرخ فـروش انـرژی الکتریکی متناسـب با 
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افزایـش هزینه هـای سـالیانه، صنعـت بـرق را بـا بحـران کسـری منابـع مالی 
مواجـه می سـازد. از این روی، مـاده )6( قانون حمایـت از صنعت برق مصوب 
17 آذر 1394، سـازمان برنامـه و بودجـه را موظـف می کنـد اعتبـار الزم 
بـرای پرداخـت مابه التفـاوت قیمـت فـروش تکلیفی انـرژي برق و انشـعاب با 
قیمـت تمام شـده )مورد تایید سـازمان حسابرسـی( و همچنیـن معافیت هاي 
بودجـه سـنواتی کل  در  را  انشـعاب  بـراي هزینه هـاي  اعمال شـده  قانونـی 
کشـور پیشـبینی و در فواصـل زمانـی سـه ماهـه بـه وزارت نیـرو پرداخـت 
کنـد. بـا عنایـت بـه این مـاده قانونـی وزارت نیـرو بابـت مابه التفـاوت قیمت 
تکلیفـی و قیمـت تمام شـده برق در سـنوات گذشـته از دولت طلبکار اسـت.

بـرای رفـع ناتـرازی و پاسـخگویی بـه مصرف بـرق، چـه برنامه ها 
و تمهیداتـی پیش بینـی شـده اسـت؟ از نظـر شـما با توجـه به این 

برنامه هـا مشـکل ناتـرازی چـه زمـان برطرف خواهد شـد؟
برنامـه وزارت نیـرو در دولـت سـیزدهم، شـامل احـداث 15 هـزار مـگاوات 
نیـروگاه حرارتـی به همراه احـداث و بهره برداری از 10 هزار مـگاوات نیروگاه 
بـا سـرمایه گذاری صنایـع بـزرگ و بهره بـرداری از 10 هـزار مـگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیـر اسـت کـه تا تابسـتان سـال 1404 وارد مـدار خواهند شـد. این 
حجـم از ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی، توام بـا مدیریت مصـرف می تواند تا حد 

زیـادی پاسـخگوی  تامیـن نیاز برق کشـور باشـد.

در سـال هـای اخیر صنعت بـرق بیشـتر تکیه بر مهار رشـد مصرف 
)مدیریـت تقاضـا( داشـته، آیـا ایـن رویکـرد بـه تنهایی قـادر به 

پاسـخگویی بـه نیـاز مصرف بوده اسـت؟
پاسـخگویی بـه نیـاز مصـرف بـرق از دو مولفه مهم تشـکیل می شـود: میزان 
و سـرعت رشـد نیـاز مصرف و مقـدار و سـرعت افزایش تولید برق در کشـور. 
بدیهـی اسـت بـرای تامیـن نیـاز مصرف بـرق کشـور، توان قابـل تولیـد باید 

همپـای نیاز مصرف رشـد داشـته باشـد.
طـی 20 سـال گذشـته نیـاز مصـرف بـرق کشـور به طور متوسـط سـاالنه 5 
درصد رشـد داشـته اسـت کـه این پیـک تقاضـا تنها در بـازه حـدود 200 تا 
300 سـاعت در هر سـال متمرکز اسـت. بنابراین توسـعه نیروگاه ها متناسـب 
بـا ایـن تقاضـا، منجر به صـرف هزینه و احداث بخشـی از ظرفیـت نیروگاهی 
صرفـا بـرای تولیـد بـرق به میـزان 200 سـاعت در سـال می شـود. از طرفی، 
رشـد تولیـد ناخالص داخلـی و درآمدهای کشـور، همپای رشـد تقاضای برق 

)یـا سـایر حامل هـای انـرژی( نبـوده و در نتیجـه برخـالف متوسـط جهانـی، 
شـدت انرژی در کشـور ما روند افزایشـی داشـته اسـت. این مسـاله به معنای 
مصـرف غیـر بهینـه برق در کشـور اسـت. بـر این اسـاس، مدیریـت تقاضا در 
سـال های گذشـته از سیاسـت های جـدی وزارت نیـرو بـه ویژه در سـال های 

اسـت. بوده  اخیر 
امـا در کنـار رشـد بی رویـه و غیـر بهینه مصرف بـرق، عدم تحقـق برنامه های 
احـداث نیـروگاه در موعـد مقـرر به دلیـل تحریم هـای ظالمانـه، افزایش نرخ 
ارز، قیمـت تکلیفـی فـروش بـرق و عـدم پرداخـت مابه التفـاوت آن بـا هزینه 
واقعـی و ... همچنیـن کاهـش بارش هـای سـاالنه و در نتیجه افـت قابل توجه 
تـوان تولیـدی نیروگاه هـای برق آبـی در برخـی سـال ها باعث کاهش سـرعت 

رشـد تولیـد نسـبت به تقاضـا )حتی بـا مدیریت مصرف( شـد.
بنابرایـن بـرای تامیـن نیـاز مصرف، بایسـتی به هـر دو بخش توسـعه تولید و 

بهینگـی تقاضـا توجه کافی داشـت.

به نظر می رسـد در تابسـتان سـال آینـده بیـش از 1۵ هزارمگاوات 
در سـاعت اوج مصـرف کمبـود داشـته باشـیم. بـرای مدیریت این 

کمبـود چـه تمهیداتی در نظر گرفته شـده اسـت؟
در راسـتای کمـک بـه تامیـن نیـاز مصـرف شـبکه سراسـری برق کشـور در 
دوره اوج بـار سـال آینـده، احـداث و راه انـدازی 30 واحـد جدیـد نیـروگاه 
حرارتـی بـه ظرفیـت کل 4590 مـگاوات در دوره زمانـی از شـهریور سـال 
1400 تـا پایـان خـرداد سـال 1401  در دسـتور کار این شـرکت قـرار دارد. 
از ایـن برنامـه تاکنـون 5 واحـد نیروگاهـی بـه ظرفیـت 969 مـگاوات معادل 
21 درصـد وارد مـدار شـده اسـت. همچنیـن تا پایان سـال 7 واحـد دیگر به 
ظرفیـت 1062 مـگاوات )معـادل 23 درصـد از برنامه( وارد مدار خواهد شـد. 
در سـه ماهه نخسـت سـال 1401 نیـز 18 واحد جدید نیروگاهـی به ظرفیت 

متاسفانه نرخ فروش برق در الیحه بودجه به صورت تکلیفی 
تعیین شده است و یکی از عوامل موثر در برهم خوردن توازن 
مالی حوزه تولید در صنعت برق است. عدم تعدیل نرخ فروش 
انرژی الکتریکی متناسب با افزایش هزینه های سالیانه، صنعت 

برق را با بحران کسری منابع مالی مواجه می سازد
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2559 مـگاوات بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
یکـی دیگـر از برنامه هـای شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیروی بـرق حرارتی 
در تامیـن بـرق پایـدار در دوره اوج بـار سـال 1401، ارتقـای تـوان عملـی 
واحدهـای نیروگاهـی موجـود اسـت. ایـن برنامـه نیـز پروژه هـای متنوعی را 
نظیـر نصـب سیسـتم خنـک کاری هـوای ورودی توربین هـای گازی، ارتقـای 
 +Maptune ،  EMS، IGV،MAP2b،CT60 توربین هـای گازی بـه روش هـای
 ،HRSG Additional Firing و ارتقـای واحدهـای سـیکل ترکیبـی بـه روش
شـامل می  شـود. در ایـن راسـتا طبـق برنامه ریـزی صـورت گرفتـه و تهیـه 
مشـوق های الزم بـرای سـرمایه گـذاران، ارتقـای تـوان عملـی  286 واحـد 
نیروگاهـی موجـود در دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه تـا پایـان خـرداد سـال 
1401 ظرفیتـی بـه میـزان 1113 مـگاوات بـه تـوان تولید برق کشـور اضافه 
خواهـد کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت از ایـن برنامـه تاکنـون 251 مـگاوات بـه 

بهره بـرداری رسـیده اسـت. 
بایـد اضافـه کنـم کـه احـداث مولدهـای جدیـد تجدیدپذیـر و نیروگاه هـای 
صنایـع بـزرگ نیز در حدود 600 مگاوات تا تابسـتان سـال 1401 در دسـتور 
کار قـرار دارد که بدین ترتیب ناترازی اشـاره شـده، به میـزان 6300 مگاوات 
از طریـق افزایـش تولیـد و حدود 9000 مگاوات از طریـق مدیریت مصرف در 

تابسـتان سـال آینده رفع خواهد شـد. 

بخـش خصوصـی تا چـه حـد می توانـد بـه مشـکل کمبـود تولید 
کمـک کنـد و چـرا در سـال های اخیـر حضـور بخـش خصوصی در 

تولیـد بـرق کم رنگ شـده اسـت؟
در حـوزه خصوصی سـازی،  باالسـری  قوانیـن  و  بـه سیاسـت ها  عنایـت  بـا 
محدودیـت منابـع دولتـی در دسـترس بـرای توسـعه بخـش تولیـد نیـروی 
بـرق، توانمنـدی فنـی و مالـی قابـل توجـه بخـش خصوصـی و چابکی بخش 
خصوصـی، سـرمایه گذاران غیـر دولتـی می تواننـد تاثیـر قابـل توجهـی را در 
توسـعه کمـی و کیفـی بخش تولیـد نیروی برق و حل مشـکل کمبـود تولید 
ایفـا کنـد. هرچنـد، در طـول سـنوات اخیر، بـه سـبب دالیلی نظیـر ناکارایی 
اقتصـاد بـرق در نتیجـه سـرکوب بلندمـدت قیمت فـروش انـرژی الکتریکی، 
از توجیـه خـارج شـدن سـرمایه گذاری در پروژه هـای نیروگاهـی، افزایـش 
روزافـزون مطالبـات وزارت نیـرو بـه بخـش خصوصـی بابـت خریـد انـرژی 
تولیـدی، عـدم امـکان تامیـن مالـی پروژه هـای نیروگاهـی از طریـق جـذب 
تسـهیالت مالـی خارجی یا تسـهیالت صندوق توسـعه ملی و بروز مشـکالت 

متعـدد در حـوزه تامیـن تجهیـزات از منابـع خارجـی بـه سـبب تحریم هـای 
ظالمانـه تحمیـل شـده، تمایـل سـرمایه گذاران بـه حضـور در بخـش تولیـد 

نیـروی بـرق روز بـه روز کمتـر و کم رنگ تـر شـده اسـت.

افزایـش  جهـت  در  انگیـزه  ایجـاد  بـرای  جنابعالـی  نظـر  بـه 
سـرمایه گذاری غیـر دولتـی در بخـش تولیـد و تـوازن بیـن تولید 
و مصـرف بـه ویـژه در فصـل گرمـا، چـه راهکارهایـی پیشـنهاد 

؟ ییـد ما می فر
پیش نیـاز هرگونـه اقـدام بـرای افزایـش سـرمایه گذاری غیردولتـی در بخش 
اسـت.  الکتریکـی  انـرژی  تعرفه گـذاری  نظـام  اصـالح  بـرق  نیـروی  تولیـد 
براسـاس آمـار و اطالعـات موجـود، در حالـی کـه نـرخ تسـعیر ارز در طـول 
بـازه سـال های 1394 تا 1399 رشـدی حـدود 700 درصـدی را تجربه کرده 
اسـت، متوسـط قیمت فروش انـرژی الکتریکـی نیروگاه های حرارتـی در بازار 
عمده فروشـی )بـا کسـر هزینـه سـوخت مصرفی( در سـال 1399 نسـبت به 
سـال 1394 تنهـا 2 درصـدی افزایـش یافتـه اسـت. درخصوص لـزوم اصالح 
نظـام تعرفه گـذاری ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه بیـش از 70 درصد از 
هزینـه سـرمایه گذاری و بیـش از 50 درصـد از هزینـه بهره بـرداری سـالیانه 
ارزی پوشـش می دهـد. عـدم اصـالح  را هزینه هـای  نیروگاه هـای حرارتـی 
متناسـب در سـال های اخیـر، ناتوانـی بیـش از پیـش تولیدکننـدگان نیروی 
بـرق را در تامیـن هزینه هـای خـود منجـر شـده اسـت و ادامـه ایـن رونـد 
می توانـد بقـای بلنـد مـدت کسـب وکارهای موجود را تحـت تاثیر قـرار دهد.

در کنـار اصـالح نظـام تعرفه گـذاری،  اقدامات متعـدد دیگری باید در دسـتور 
کار قـرار گیـرد کـه از آن جمله می تـوان به تاکید بر پرداخـت مطالبات معوق 
بخـش خصوصـی در سـریع ترین زمـان ممکن، ایجـاد راهکارهایـی موثر برای 
جبـران هزینـه سـرمایه گذاری )CapEx( پروژه هـای نیروگاهـی، در اولویـت 
قـراردادن متقاضیـان نیروگاهـی برای اسـتفاده از تسـهیالت صندوق توسـعه 
ملـی، شناسـایی و حـذف قوانیـن و مقـررات زائـد و کندکننـده و اسـتفاده از 

پتانسـیل صنایـع بـزرگ در توسـعه ظرفیـت تولید نیـروی برق اشـاره کرد.
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ــود  ــه وج ــت ب ــن صنع ــرای ای ــادی را ب ــای زی ــکالت و چالش ه ــر، مش ــال های اخی ــرق در س ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــد س ــش رون کاه
ــن  ــه و قوانی ــن بودج ــده در قوانی ــای پیش بینی ش ــق برنامه ه ــدم تحق ــرق و ع ــد ب ــد تولی ــرف و رش ــد مص ــن رش ــرازی بی ــت. نات آورده اس
ــروز خاموشــی های گســترده خــود را نشــان داده و موجــب خســارت ســنگینی  ــا ب توســعه پنج ســاله کشــور، در تابســتان ســال جــاری ب
ــف  ــئولیت های مختل ــه در مس ــرق ک ــت ب ــابق صنع ــد س ــران ارش ــق از مدی ــا خوش خل ــا غالمرض ــو ب ــد. در گفت وگ ــور ش ــاد کش ــه اقتص ب
ــوده و  ــذار ب ــت تاثیرگ ــن صنع ــته ای ــای گذش ــر، در برنامه ریزی ه ــع توانی ــی توزی ــاون هماهنگ ــره و مع ــات مدی ــت در هی ــه عضوی ازجمل
نســبت بــه مشــکالت موجــود نیــز آگاهــی دارد، بــه بررســی ریشــه خاموشــی ها و راهکارهــای الزم بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن بحــران 

ــم:  ــی پرداخته ای ــال های آت در س

گفت   وگو با غالمرضا خوش خلق، مدیرپیشکسوت و کارشناس خبره صنعت برق

برای سرمایه گذاری در صنعت برق؛ 

 خیال بخش خصوصی 
نیست!  راحت 

در ابتـدا لطفـا ارزیابـی خـود را از شـرایط کنونی صنعت بـرق اعم 
از توانمندی  هـا و کاسـتی هایی کـه بـا آن مواجـه اسـت بفرمایید. 

صنعـت بـرق دارای ویژگی هـای مختلفـی اسـت کـه آن را تـا حـدودی از 
دیگـر صنایـع متمایـز می کنـد. یکـی از ایـن ویژگی ها وجـود شـبکه ای زنده 
و دینامیـک اسـت. شـبکه بـرق همچون موجـودی زنده به مراقبت مسـتمر و 
نگهـداری نیـاز دارد. بـه علت به هم پیوسـتگی شـبکه بـرق، کوچکتریـن ایراد 
فنـی و یـا اخـالل در یک نقطه از شـبکه، سـایر نقـاط را نیز تحـت تاثیر قرار 
می دهـد. شـبکه بـرق بـرای سـر پا مانـدن نیازمنـد روزآمـد کردن و توسـعه 

تجهیـزات جانبی اسـت. 
نکتـه دوم مربـوط بـه افرادی اسـت کـه در این حوزه مشـغول بـه فعالیت اند؛ 
فعاالن و زحمت کشـان این عرصه افراد باهوشـی هسـتند که از دانشـگاه های 
معتبـر فارغ التحصیـل شـده اند و تمـام تـوان و هـوش خـود را بـرای اعتـالی 
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ایـن صنعـت بـه کار گرفته انـد. هـر چند، امـروز افـراد توانمند کمتر بـه بدنه 
اصلـی صنعت بـرق وارد می شـوند، چرا که مشـکالت موجود، انگیـزه فعالیت 
در ایـن حـوزه را بـرای افـراد مسـتعد و فارغ التحصیـالن ممتـاز دانشـگاه ها 

کاهش داده اسـت. 
نکتـه سـومی کـه بایـد بـه آن تاکیـد داشـت ایـن اسـت کـه صنعـت بـرق 
صنعتـی زیرسـاختی اسـت، بـه ایـن معنـی که تـا انرژی بـرق تامین نباشـد، 
سـایر صنایـع و فعالیت هـا نیـز عملیاتـی نخواهند شـد. همه صنایـع، اماکن، 
نهادهـا و مصرف کننـدگان خانگـی در زمـان کمبـود و خاموشـی بیشـتر بـه 
اهمیـت بـرق پـی می برنـد. در واقـع در کنار سـالمتی و امنیت، برق )سـاب( 
نیـز یکـی از ارکان اساسـی جوامـع کنونـی اسـت کـه بـدون آن نمی تـوان 
دو رکـن دیگـر را نیـز تامیـن کـرد. در رسـیدگی بـه امـور بـرق عـالوه بـر 
ضـرورت منابـع مالـی کافـی، زمـان نیز فاکتـور مهمی اسـت که بایـد توامان 
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مـورد توجـه قـرار گیـرد. در شـرایط تحریـم کـه امـکان اسـتفاده از منابـع 
خارجـی وجـود نـدارد باید از ایـن صنعت حمایت بیشـتری صـورت بگیرد تا 
سـرمایه گذاران داخلـی انگیـزه و رغبـت الزم را بـرای سـرمایه گذاری داشـته 
باشـند. از طـرف دیگـر بایـد بـا ایجـاد نهـاد رگوالتـوری و تنظیم گر مسـتقل 
بـرق، رقابـت سـالمی در این صنعت شـکل گرفتـه و نظارت هـای الزم بر این 

فضـا اعمال شـود. 

ریشـه بحران کمبـود برق در فصول گرم سـال را در چـه می بینید و 
دالیل بـروز ناترازی بین تولیـد و مصرف از نظر جنابعالی چیسـت؟ 

در  ویـژه  بـه  مشـکالت  بـروز  باعـث  مصـرف  و  تولیـد  بیـن  ناتـرازی 
چنـان  معمـوال  می شـود.  اسـت  شـبکه  پیـک  کـه  سـال  گـرم   فصـل 
 200 حـدود  بودیـم،  موضـوع  ایـن  شـاهد  اخیـر  سـال  چنـد  در  کـه 
می افتـد. اتفـاق  بـرق  مصـرف  پیـک  تابسـتان  از  روز   100 در   سـاعت 

از جنـگ وجـود  ناشـی  اواخـر دهـه 60 کـه مشـکالتی  یـا   در دهـه 70 
داشـت، توسـعه نیروگاه هـا و احـداث نیروگاه هـای جدیـد بـا تاخیـر اتفـاق 
افتـاد و در دوره سـازندگی بـا توجـه بـه آن کـه رشـد مصـرف هـم داشـتیم، 
خاموشـی هایی را تجربـه کردیـم، ولـی در دهـه 80 پـس از اقداماتـی کـه 
صـورت گرفـت شـاهد خاموشـی نبودیـم، مگـر در یـک مـورد در اواخـر دهه 
80 کـه بحـث  از کمبـود گاز بـود و آن هـم یـک چالـش موقتـی محسـوب 
می شـد. با تمهیداتی که به کار گرفته شـد خوشـبختانه در دهه 80 مشـکل 
خاموشـی نداشـتیم. در دهـه 90 هـم رفته رفتـه بـا توجـه بـه رشـد سـاالنه 
حـدود پنـج تـا هفـت درصـدی مصـرف بـرق، نیـاز بـه سـرمایه گذاری هایی 
شـد.  انجـام  تأخیـر  بـا  بعضـا  کـه  داشـتیم  بـرق  تولیـد  بخـش   در 
از طرفـی در سـال های اخیر متاسـفانه شـاهد بودیم تجهیزاتـی در صنایع در 
حال شـکل گیری در کشـور به کار گرفته می شـود یا شـده که انرژی بر اسـت 
و دقـت چندانـی در ایـن بـاره صورت نمی گیـرد.  تاجایی که بعضـا تجهیزاتی 
دسـته دوم از دیگـر کشـورها خریـداری و در ایـن صنایـع به کار گرفته شـده 
کـه در آن کشـورها بـه دلیـل مصرف بـاالی انـرژی از رده خارج شـده اند، اما 
 در کشـور مـا در غیـاب نظـارت کافـی، ایـن تجهیـزات وارد مـدار می شـوند!
بنابرایـن در مجمـوع بـا توجـه بـه رشـد 5 تـا 7 درصـدی مصـرف، تاخیـر 
در  انـرژی،  مصـرف  بهینه نبـودن  و  بـرق  صنعـت  پروژه هـای  اجـرای  در 
صنایـع بـه طـوری کـه بـرای تولیـد محصولـی مشـابه بـا کاالی خارجـی 
انـرژی بیشـتری مصـرف می شـود، همچنیـن قیمـت نـازل خریـد بـرق از 
تولیـد  حـوزه  در  سـرمایه گذاری  عـدم  موجـب  خـود  کـه  تولیدکننـدگان 
بـرق شـد، شـاهد مشـکالتی در تامیـن بـرق پایـدار بودیـم. عـالوه بـر ایـن 
تابسـتان گذشـته دامـن زد.  بـروز خاموشـی ها در  بـه  بارندگی هـا   کمبـود 
ایـن ناتـرازی اکنـون هـم ادامـه دارد، مگـر ایـن که بـرای سـاخت واحدهای 

ظاهـرا  بگیریـم.  کار  بـه  را  الزم  تمهیـدات  جدیـد  شـبکه های  و  جدیـد 
در دولـت سـیزدهم ووعـده داده شـده کـه حـدود 40 هـزار مـگاوات بـه 
تولیـد اضافـه شـود کـه عـدد بسـیار باالیـی اسـت. بـه طـوری کـه بـرای 
تحقـق آن نزدیـک بـه 50 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری الزم اسـت کـه در 
شـرایط کنونـی امـری تقریبـا غیـر ممکـن یـا ناممکـن بـه نظـر می آیـد، 
مگـر ایـن کـه تمهیداتـی بـرای جـذب سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی 
بـه کار گرفتـه شـود، از همـه امکانـات دیگـر تامیـن مالـی ماننـد صنـدوق 
توسـعه ملـی اسـتفاده شـود و رفـع تحریم هـا را داشـته باشـیم تـا بـه ایـن 
بـرای  را  حداکثـری  نیـروی  سـاعت   200 بتوانیـم  بایـد  برسـیم.  مطلـوب 
 تابسـتان تامیـن کنیـم کـه الزمـه اش مـواردی اسـت کـه در بـاال گفته شـد.
همچنیـن بایـد در حـوزه مدیریـت مصـرف و سـایر شـرایط نیـز اقداماتـی 
انجـام شـود تـا بتوانیـم با تحقـق حداقل بخشـی از وعـده 40 هـزار مگاواتی، 
مشـکالت کمتـری را تجربـه کنیـم. امیـدوارم در سـال آینـده بارش هـا بـه 
خوبـی اتفـاق بیافتـد تـا بخشـی از بـرق کشـور کـه از نیروگاه هـای برق آبـی 
تامیـن می شـوند محقق شـود و مانند تابسـتان سـال جـاری با کمبـود تولید 

در حـوزه نیروگاه هـای برق آبـی مواجـه نشـویم.

در سـال های اخیـر مدیریـت تامیـن بـرق، بیشـتر تکیـه بـر مهار 
رشـد مصـرف )مدیریـت تقاضـا( داشـته اسـت، آیـا ایـن رویکرد 
به درسـتی اجراشـده و قـادر به پاسـخگویی بـه نیاز مصـرف بوده 
اسـت؟ اساسـا آیـا مدیریت تقاضـا به تنهایـی روش مناسـبی برای 

جلوگیری از خاموشـی اسـت؟ 
محدودیت هـا و خاموشـی ها بـا توجـه بـه شـرایط موجـود صنعـت بـرق از 
قبـل توسـط بخـش دولتـی و خصوصـی پیش بینـی شـده بـود. وقتـی در 
زیرسـاختی ترین صنعـت کشـور سـرمایه گذاری صـورت نگیـرد، پیش بینـی 
کمبـود کامـال واضـح و روشـن اسـت و متعاقـب آن کل فعالیت هـا بـا چالش 
روبـه رو خواهنـد شـد. در واقـع از قبـل پیش بینـی  در بـاره بـروز خاموشـی 
شـده بـود، امـا بـاوری بـه ایـن مسـاله وجـود نداشـت که اقـدام جـدی برای 

پیش گیـری از آن صـورت بگیـرد.
مـا سـال ها بـر روی موضـوع مدیریـت تقاضـا کار کردیـم تـا صرفه جویـی و 
رعایـت مصـرف در بطـن جامعـه فرهنگ سـازی شـود، امـا متاسـفانه قوانین 
متضـاد و متفاوتـی در ایـن حوزه تصویب شـده کـه مخاطراتی را بـرای حوزه 
مدیریـت تقاضـا بـه وجود آورده اسـت. در حالی که تالش هایی بـرای نهادینه 
کـردن مدیریـت مصـرف به کار گرفتـه می شـود، از طرف دیگر طـی تصویب 
قوانینـی، بـرق مسـاجد و مـدارس رایـگان اعـالم می شـود. من بـا حمایت از 
مسـاجد و مـدارس مخالفتـی نـدارم، امـا معتقدم کـه رایگان اعـالم کردن هر 
کاالیـی ارزش آن را تقلیـل داده و حـس صرفه جویـی را از بیـن می بـرد، لـذا 
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بـا رایـگان کـردن ایـن مـوارد هیـچ کنترلـی بر مصـرف ایـن نهادهـا صورت 
نمی گیـرد. بعـد از اجرایـی شـدن ایـن قانون، مصـرف برق در برخی مسـاجد 
و مـدارس تـا 3 برابـر افزایـش پیـدا کـرده اسـت. در واقـع قانونگـذار بـا این 
قوانیـن نوعـی فرهنگ سـازی غلـط رواج داده کـه حتـی ممکـن اسـت »تالی 
فاسـد« هـم بـه دنبـال داشـته باشـد. ایـن قوانیـن متضـاد موضـوع مدیریت 
تقاضـا را زیـر سـوال می برد. بسـیاری از قوانیـن دیگر نیز به دلیـل پیچیدگی 
و مشـکل داشـتن سیسـتم بوروکراسـی کشـور، بدون اسـتفاده رها شـده اند. 
مدیریـت تقاضـا یکـی از مـواردی اسـت کـه در کنتـرل مصـرف کمک کننده 
خواهـد بـود امـا بایـد در همـه الیه هـا و سـطوح از مصـرف خانگی تـا صنایع 
اتفـاق بیفتـد. در هیـچ جای دنیـا نمی تـوان روی مدیریت تقاضا بـا اطمینان 
متاسـفانه  اسـت.  موثـر  بهینـه  مصـرف  فرهنگ سـازی  امـا  کـرد.  حسـاب 
مـا کشـوری اسـراف کار هسـتیم و وقتـی قیمـت کاالیـی پایین تـر از قیمـت 
واقعی اش باشـد، کم ارزش حسـاب شـده و حساسـیتی در مصـرف آن صورت 
نمی گیـرد. بـرق و آب در کشـور مـا قیمتـی ندارنـد و بـی ارزش محسـوب 
می شـوند. اگـر ایـن منابع به درسـتی ارزش گـذاری می شـدند و ارزش واقعی 
آنهـا بـرای مـردم تبییـن می شـد، قطعـا در میـزان مصـرف آن هـا بسـیار 

بود.  تاثیرگـذار 
در اولیـن سـالی کـه هدفمنـدی یارانه هـا اجـرا شـد و قیمـت بـرق افزایـش 
پیـدا کـرد، مردم شـروع بـه صرفه جویـی کردند، ولی ایـن روند خیلـی تداوم 
نداشـت. مـا متاسـفانه ارزش اقتصـادی بـرای برق قائل نیسـتیم، امـروز آب و 
بـرق تقریبـا مجانـی بـه فعالیت هـای کشـاورزی داده می شـود، در حالـی که 
برای مدیریت مصرف این منابع الزم اسـت سیاسـت های کشـت اصالح شـود. 
بـرای اینکـه اثـرات مدیریت تقاضا نمایان شـود همـه باید خـود را درگیر این 
موضـوع کننـد، ایـن اتفـاق فقـط بـا رعایـت از سـوی چند نفـر یا چنـد نهاد 
شـدنی نیسـت، همـه و همه بایـد حفظ منابع برق و آب کشـور تـالش کنیم. 

بخـش خصوصی تا چـه حـد می تواند به حل مشـکل کمبـود تولید 
بـرق کمـک کند و چـرا در سـال های اخیـر حضور بخـش خصوصی 

در تولید برق کمرنگ شـده اسـت؟ 
امـروز بخـش خصوصـی در اقتصـاد کشـور تاثیرگـذاری باالیـی دارد و همین 
توانمنـدی و ظرفیـت در بخـش بـرق هـم می توانـد موثـر واقـع شـود. بخش 
خصوصـی کـه تولیـد حـدود 60 درصـد از بـرق کشـور را بـر عهـده دارد بـه 
نـدارد.  سـرمایه گذاری  بـرای  چندانـی  رغبـت  موجـود،  مشـکالت  خاطـر 
بخـش خصوصـی بـه علـت ناتـرازی اقتصـاد بـرق مطالبـات زیـادی دارد که 
کسـی پاسـخگوی ایـن مطالبـات نیسـت، ایـن عدم پاسـخگویی و مشـکالت 
بوروکراسـی، انگیـزه بخـش خصوصی برای سـرمایه گذاری در صنعـت برق را 
از بیـن بـرده اسـت. یکـی از راه هـای سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق، جذب 
سـرمایه های خـرد مـردم اسـت، اگـر متولی درسـتی وجود داشـته باشـد که 

بتوانـد سـرمایه های خـرد مـردم را برای تاسـیس نیـروگاه جذب کنـد، حتما 
مثمـر ثمـر خواهـد بـود و مـردم هم بـه جـای سـرمایه گذاری در امـور دیگر، 
سـرمایه خـود را برای تاسـیس نیـروگاه و تولید بـرق در اختیار سـرمایه گذار 

قرار خواهنـد داد.

جنابعالـی برای ایجـاد انگیزه در جهـت افزایش سـرمایه گذاری غیر 
دولتـی در بخـش تولیـد و تـوازن بیـن تولیـد و مصرف بـه ویژه در 

فصـل گرما، چـه راهکارهایـی را پیشـنهاد می کنید؟ 
صنعـت بـرق نیـاز بـه یـک نهـاد مسـتقل تنظیم گـر دارد تـا موضـوع اقتصاد 
بـرق و قیمت گـذاری را بی طرفانـه دنبـال کنـد. بـرای اسـتفاده از ظرفیـت 
بخـش خصوصـی بایـد تسـهیالت و مشـوق هایی در نظـر گرفـت. بایـد نظـام 
قانون منـدی ایجـاد کـرد تـا خیـال بخـش خصوصـی از سـرمایه گذاری در 
صنعـت بـرق راحـت باشـد و بتواند بـا اطمینان خاطـر در این حـوزه فعالیت 

. کند
بـه  بایـد  و  نیسـت  بـرق  بـه  نیـاز کشـور  پاسـخگوی  تنهایـی  بـه   دولـت 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی امتیـاز داد تـا بـا شـهامت بیشـتری در این 
مسـیر قـدم بگذارنـد. بخـش خصوصـی عـالوه بـر تولیـد می توانـد در حـوزه 
توزیـع و فـوق توزیـع هـم وارد کار شـود. الزم اسـت سـازوکار ایـن مـورد 
پیش بینـی شـود. امـروز جـذب سـرمایه های خارجـی بـه علـت تحریم هـا 
کاهـش یافتـه اسـت، امـا بایـد سـازوکار مناسـب برای جـذب این سـرمایه ها 
نیـز تعریف شـود تـا در صورت فراهم شـدن شـرایط، بتوان از این سـرمایه ها 

هـم اسـتفاده کرد. 
همـه فعـاالن صنعت بـرق چه در بخش دولتـی و چه در بخـش خصوصی در 
بدتریـن و سـخت ترین شـرایط نسـبت بـه تولیـد و تامیـن برق مـردم تالش 
کرده انـد و ایـن یکـی از ویژگی هـای برجسـته صنعـت برق اسـت. در صنعت 
بـرق دل هـا نیـز هماننـد شـبکه بـه هـم پیوسـته اسـت و همـه در شـرایط 
فشـار هـم پـای کار هسـتند و بـه مـردم خدمـت می کننـد. وزارت نیـرو باید 
بـه سـاختار نیـروی انسـانی خـود توجه بیشـتری داشـته باشـد چرا کـه این 
نیروهـا سـرمایه بـه شـمار می روند و جـذب افراد غیـر متخصص و نامناسـب 

در ایـن بدنـه تخصصـی بـه ضـرر صنعت بـرق خواهـد بود.

محدودیت ها و خاموشی ها با توجه به شرایط موجود صنعت 
برق از قبل توسط بخش دولتی و خصوصی پیش بینی شده بود. 
وقتی در زیرساختی ترین صنعت کشور سرمایه گذاری صورت 
نگیرد، پیش بینی کمبود کامال واضح و روشن است و متعاقب 

آن کل فعالیت ها با چالش روبه رو خواهند شد

      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

3031 زمستان1400- شماره ۵ سراسریزمستان1400- شماره ۵ سراسری

ریشـه بحـران کمبـود بـرق در فصـول گـرم را در چـه می بینیـد و 
دالیـل بروز ناتـرازی بین تولید و مصـرف از نظر جنابعالی چیسـت؟ 
ناتـرازی بیـن تولید و مصرف از سـال های گذشـته شـروع شـد، یعنـی زمانی 
کـه بـا وجود رشـد حداقل هفـت درصدی مصـرف هر سـاله، سـرمایه گذاری 
متناسـب بـا آن صـورت نگرفـت. تـا جایـی کـه طـی سـال های مربـوط بـه 
برنامـه ششـم توسـعه سـرمایه گذاری جدیـدی حتـی بـرای افزایـش یـک 
مـگاوات ظرفیـت نیروگاهـی صـورت نگرفت. نتیجـه آن کـه در پیک مصرف 
سـال 1401 بـرآورد می شـود با حـدود 15 هزار مگاوات کسـری بـرق رو به رو 
باشـیم و در عیـن حـال در زمسـتان نیـز بـه دلیـل کمبـود سـوخت شـاهد 

قطعی هایـی هسـتیم.  
ایـن عـدم سـرمایه گذاری در بخـش تولید برق ناشـی از سیاسـت های وزارت 
نیـرو و دولـت اسـت و محدودیت هایـی را در ایـن بخش موجب شـده اسـت. 

گفت   وگو با محمد بیات، مدیرعامل شرکت سایناگستر پردیسان

1401؛ در پیک 

ظرفیت  مگاوات   600 بالتکلیفی 
کوچک مقیاس  نیروگاه های 

      گفت وگو        

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه یکــی از راه کارهــا بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور در کوتاه مــدت و  بــه طــور مشــخص تــا 
ــرق اســت کــه خــود  ــرق ســال آینــده، فعالیــت بیــش از پیــش مولدهــای کوچــک مقیــاس و تولیدکننــدگان پراکنــده ب پیــک مصــرف ب

نیازمنــد رفــع موانــع پیــش روی ایــن تولیدکننــدگان اســت.
محمــد بیــات، کــه از ســویی بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت سایناگســتر پردیســان )مالــک نیــروگاه نیشــابور( بــا مشــکالت نیروگاه هــای 
حرارتــی بــزرگ آشــنا اســت و از ســوی دیگــر در حــوزه CHP فعالیــت دارد، در گقت وگوی پیــش رو ضمن تبیین مشــکالت تولیدکننــدگان برق 
در انــواع شــیوه های تولیــد، بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای عبــور از پیــک مصــرف ســال آینــده پرداختــه اســت کــه در ادامــه خواهیــد خواند:

بـه طـوری کـه نـرخ آمادگـی نیروگاه هـا از سـال 1393 افزایشـی نداشـته و 
هـر چنـد آرایـی بابت ایـن موضوع از دیـوان عدالـت اداری دریافت شـده، اما 
تاکنـون بـه اجرا درنیامده اسـت که نشـان می دهـد عمال اراده ای بـر افزایش 
نـرخ  خریـد بـرق از نیروگاه هـا در وزارت نیـرو دیـده نمی شـود. بنابرایـن 
اصـالح بـازار بـرق و همچنیـن عرضـه و تقاضـای بـرق در بورسـی واقعـی بـا 

چنیـن رویـه ای کـه جـاری اسـت محقق نخواهد شـد. 
از سـوی دیگـر بـا وجـود افزایـش شـدید نـرخ ارز و تـورم، تولیدکننـدگان 
بـرق امـکان فـروش بـرق تولیـدی خـود را بـا قیمتی متناسـب با ایـن نرخ ها 
نداشـته اند و در نتیجـه اغلـب شـرکت های تولیدکننـده بـرق با ورشکسـتگی 
پنهـان مواجـه هسـتند، بـه طـوری کـه اگـر چـه در صورت هـای مالـی بـه 
نظـر می آیـد ضـرر نمی دهنـد، امـا عمـال در شـرایطی فعالیـت می کننـد که 
بـرای هیـچ سـرمایه گذاری بـرای ورود و یا گسـترش فعالیت هـا در این حوزه 
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ترغیب کننـده نخواهـد بـود. نتیجـه آن کـه فاصلـه بیـن تولیـد و مصـرف هر 
روز بزرگتـر می شـود و چـاره ای هم بـرای آن اندیشـیده نمی شـود. همچنین 
عـدم پرداخـت مطالبـات تولیدکننـدگان بـرق یکی دیگـر از دالیلـی بوده که 
سـبب شـده اسـت سـایر سـرمایه گذاران تمایلـی بـرای حضـور در بـازار برق 
نداشـته باشـند. عـالوه بـر ایـن دو دلیـل، قوانیـن و مقرراتی کـه وزارت نیرو 
بـه صـورت یک طرفـه از طریـق هیـات تنظیـم بـازار وضـع می کنـد، یکـی 
دیگـر از  مسـائلی اسـت کـه مانـع از  ورود سـرمایه گذاران بـه حـوزه تولیـد 
بـرق می شـود. اگـر همیـن رونـد را پیش برویـم قطعا تابسـتان سـال 1401 

وضعیـت بسـیار بدتـر از سـال 1400 خواهـد بود.

در سـال های اخیـر صنعت برق بیشـتر تکیـه بر مهار رشـد مصرف 
)مدیریـت تقاضـا( داشـته، آیـا ایـن رویکـرد بـه تنهایی قـادر به 

پاسـخگویی بـه نیـاز مصرف بوده اسـت؟ 
یکـی از راه هـا کاهش مصرف اسـت اما این همـه راه کار نیسـت؛ بنابراین باید 
هـم کاهـش مصـرف و هـم افزایـش تولیـد را در نظـر داشـته باشـیم. این در 
حالـی اسـت کـه سیاسـت کاهش مصرف هم به درسـتی انجام نشـده اسـت؛ 
یعنـی بـرق امیـد یـا بـرق رایـگان بـرای کم مصرف هـا آن چنـان کـه باید در 

تشـویق بـه کاهش مصـرف موثر بوده باشـد، اثر نگذاشـته اسـت.
در حقیقـت طـی سـال های اخیـر بـا افزایـش رشـد تصاعـدی مصـرف هـم 
روبـه رو بوده ایـم کـه بخش عمـده ای از آن حاصـل از افزایش مصـرف صنایع 
فـوالدی و پتروشـیمی بـوده اسـت. بنابرایـن فقط مهار رشـد مصـرف آن هم 
تنهـا در بخشـی از مصـرف خانگی کارسـاز نیسـت و تمرکز بـر افزایش تولید 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت. بدیهـی اسـت وقتـی مهـار رشـد مصـرف بـه تنهایی 
پاسـخگو نیسـت، بایـد سیاسـت های جـاری خـود را تغییـر و سـرمایه گذاری 
را افزایـش دهیـم. بـرای ایـن منظـور هـم بایـد بـه بخـش خصوصـی بهـای 
بیشـتری داده شـود. ایـن در حالـی اسـت که بخـش خصوصی کـه هم اکنون 
تقریبـا 60 درصـد از بـرق کشـور را تامیـن می کنـد بـه انـدازه کافـی مـورد 

حمایـت قـرار نمی گیـرد. 

آیـا ایـن عدم حمایـت کافـی از تولیدکننـدگان غیر دولتـی برق به 
معنـی آن اسـت که دولـت قصـد دارد در سـهم خـود از تولید برق 
را افزایـش دهـد و مدیریـت تولید بـرق را راسـا در اختیار داشـته 

؟  شد با
حقیقـت آن اسـت کـه اگر تغییر سیاسـت های کنونی در دسـتور کار نیسـت، 
شـاید بهتـر باشـد دولـت، خود مسـئولیت تـام تامین بـرق را برعهـده بگیرد، 
هـر چنـد که ورود دولت در شـرایط اضطـرار و بدون برنامه مشـخص و مدون 

هم کار اشـتباهی است. 
مهم تریـن چالـش کنونی بخـش برق نبود نهادی مسـتقل بـرای قانون گذاری 
و نظـارت در ایـن بخـش اسـت تـا قوانیـن ایـن حـوزه بی طرفانـه و فـارغ از 
جانبـداری وضـع شـود. نمونـه چنیـن نهـادی در بخـش مخابـرات بـه اسـم 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی تشـکیل شـده و مشـغول به 
فعالیـت اسـت کـه نتایـج مثبتـی را بـرای آن بخـش ایجـاد کـرده اسـت. در 
بخـش بـرق هـم سـندیکا و دیگـر تشـکل های این حـوزه پیگیر ایـن موضوع 
هسـتند. واقعیـت آن اسـت کـه اگـر مقـررات بخـش بـرق بـر پایـه قوانیـن 
عمومـی و جهانـی ایـن حـوزه تدویـن شـوند، بخـش خصوصـی توانایـی و 
انگیـزه الزم بـرای تامیـن کامـل نیـاز مصـرف را می داشـت، امـا اگـر تغییـر 
سیاسـت ها و اصـالح بـازار برق بر اسـاس عرضـه و تقاضا و یا رونـق به بورس 
انـرژی واقعـی در دسـتور کار قـرار نگیـرد، بخـش خصوصـی هم دیگـر برای 

سـرمایه گذاری در بخـش بـرق رغبتـی نخواهـد داشـت. 

یکـی از راه هـای پیشـنهادی در کوتاه مـدت بـرای عبـور از پیـک 
مصـرف بـرق سـال 1401، تمرکـز بر تولیـد پراکنـده بـرق )DG( و 
فعال تـر کـردن مولدهـای کوچک مقیاس اسـت تا به نوعی بخشـی 
از کمبـود تولیـد برق جبـران کنند. ایـن رویکرد را چه طـور ارزیابی 

؟  می کنید
بـرای ایـن که ایـن راه کار خصوصا در کوتاه مدت کارسـاز باشـد باید در بخش 
نیروگاه هـای بـا مقیـاس کوچـک هـم اصـالح سیاسـت ها صـورت بگیـرد؛ در 
واقـع اگـر سیاسـت ها در این بخش درسـت بـود تولیدکننـدگان پراکنده برق 

امـروز هـم بـرای جبـران کمبود بـرق  می توانسـتند کمک بسـیاری بکنند.
مشـخص اسـت کـه احـداث نیروگاه های بزرگ حتی به شـرط اصـالح قوانین 
در اولیـن فرصـت و فراهـم شـدن همه پیش نیازها حداقل تا سـه سـال آینده 
بـه طـول می انجامـد. بنابرایـن در بازه هـای کوتاه تـر تنهـا راه وزارت نیـرو بها 
دادن بـه تولیدکننـدگان پراکنـده بـرق و کمک به رفع مشـکالت آن ها اسـت 
تـا هـم سـرمایه گذاران قبلـی بتوانند واحدهای خـود را فعال نگـه دارند و هم 

فقط مهار رشد مصرف آن هم تنها در بخشی از مصرف خانگی 
کارساز نیست و تمرکز بر افزایش تولید اجتناب ناپذیر است. 

بدیهی است وقتی مهار رشد مصرف به تنهایی پاسخگو نیست، 
باید سیاست های جاری خود را تغییر و سرمایه گذاری را 

افزایش دهیم. برای این منظور هم باید به بخش خصوصی بهای 
بیشتری داده شود

      گفت وگو        
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سـرمایه گذاران بیشـتری بـرای ورود بـه این حـوزه ترغیب شـوند و برای این 
منظـور باید مجوزهای مربوطه با سـرعت و سـهولت بیشـتری صادر شـود. 

مولدهـای کوچـک مقیـاس عمومـا بیـن 3 تـا 6 ماه زمـان الزم دارند تـا وارد 
مـدار شـوند، همچنیـن از ایـن حیـث کـه می تواننـد در محل مصـرف تولید 
کننـد، باعـث کاهـش میـزان تلفـات شـبکه می شـوند و بـا توجه بـه راندمان 
باالیـی کـه دارنـد، اگـر بـه صـورت CHP بـه کار گرفتـه شـوند، در شـرایط 
کمبـود گاز، گزینـه بسـیار به صرفـه و خوبـی بـرای تامین بـرق در کوتاه  مدت 

 . هستند
یکـی از مـوارد مشـکل زا بـرای تولیدکننـدگان پراکنـده برق نرخ بسـیار نازل 
خریـد بـرق آن هـا در بخـش عمـده ای از سـال اسـت، بـه طـوری کـه بنـا به 
مصوبـه 348 هیـات تنظیـم بازار برق، DGها پس از گذشـت 5 سـال، معادل 
مـدت زمـان خرید تضمینـی برق آن ها، در 5 ماه از سـال با نـرخ 233 تومان 
بـه ازای هـر کیلـووات صـورت می گیـرد که نسـبت بـه هزینه هـای نگه داری 
و بهره بـرداری ایـن مولدهـا نـرخ کمـی محسـوب می شـود. در بقیـه ماه های 
سـال هـم تنهـا 40 تومـان بـرای نـرخ بـرق آن هـا در نظـر گرفتـه می شـود 
کـه عمـال ایـن نـرخ بـه دلیـل نبـود صرفـه اقتصـادی، آن هـا را به خاموشـی 

می کشـاند. 
بـا توجـه بـه اتمـام قـرارداد 5 سـاله 600 مـگاوات ظرفیـت نیروگاه هـای 
کوچک مقیـاس تـا پایـان سـال جـاری، ایـن میـزان از ظرفیـت باید از سـال 
آینـده تحـت قراردادهایـی بر اسـاس مصوبـه 348  هیات تنظیم بـا نرخ های 
ذکرشـده وارد مـدار شـوند. اما با سیاسـت های اشـتباه وزارت نیـرو در تعیین 
نـرخ، ایـن نیروگاه ها حتی اگـر راغب باشـند نمی توانند وارد مدار شـوند، زیرا 
بـرای ایـن منظـور باید اکنون تعمیـرات الزم در ایـن نیروگاه ها انجام شـود و 
در نتیجـه نیـاز بـه تزریـق نقدینگـی الزم برای ایـن کار اسـت. همچنین باید 
نرخـی واقعـی که حداقل سـود قابل قبولـی را برای این نیروگاه هـا ایجاد کند 
بـرای بـرق تولیـدی ایـن نیروگاه هـا در سـال آینـده تعیین شـود. چـرا که با 
نـرخ کنونـی تامیـن هزینه های جـاری این نیروگاه هـا هم امکان پذیر نیسـت. 
اگـر در ایـن بـاره اقـدام عاجلـی از سـوی وزارت نیـرو صـورت نگیـرد، بـه 
راحتـی ایـن 600 مـگاوات از بـرق تولیـدی نیروگاه هـای کوچک مقیـاس را 
کـه معـادل تولیـد یـک نیـروگاه بـزرگ اسـت، از دسـت می دهیـم. بنابرایـن 
بـرای کارسـازبودن DGهـا در جبـران نقـاط کمبـود در شـبکه بـرق کشـور، 
وزارت نیـرو بایـد قـرارداد 348 را تعدیـل کنـد. در صـورت اصـالح قوانیـن 
تولیدکننـدگان پراکنـده بـرق حتـی ارحـج بـر نیروگاه هـای تجدیدپذیـر، در 
مـدت زمـان باقی مانـده تـا پیـک مصـرف بـرق سـال آینـده تنهـا راه حـل 
هسـتند. البتـه در بخـش تجدیدپذیـر هـم بایـد سـرمایه گذاری شـود، امـا 
سـرمایه گذاری در ایـن بخـش زمان برتر اسـت و مثـال راه اندازی یـک نیروگاه 

کوچـک خورشـیدی حداقـل یـک سـال طول می کشـد. ضمـن آن کـه انواع 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر نسـبت بـه DGهـا در جایابـی محدودیت بیشـتری 
دارنـد، در حالـی کـه تولیدکننـدگان پراکنـده در هـر نقطـه از شـبکه کـه 
کمبـود بـرق وجـود داشـته باشـد، می تواننـد به سـرعت راه اندازی شـوند و به 

وزارت نیـرو در تامیـن بـرق کمـک کننـد. 

آیـا نیروگاه نیشـابور شـرایط مسـاعدی بـرای تامین بـرق در پیک 
سـال آینـده دارد؟ ایـن نیـروگاه بـرای منظور بـا چـه چالش هایی 
رو بـه رو اسـت و آیـا برنامه ای برای ارتقـای ظرفیت آن وجـود دارد؟ 
نیـروگاه نیشـابور بـا ظرفیـت 1042 مـگاوات یکـی از بزرگتریـن نیروگاه های 
شـمال شـرق کشـور اسـت که سـهم بزرگی در تامین بـرق این منطقـه دارد. 
ایـن نیروگاه از سـه بلوک سـیکل ترکیبی تشـکیل شـده اسـت کـه راندمانی 
بـاالی 48 درصـد دارنـد. امـا نیروگاه نیشـابور 25 سـاله اسـت و همـان طور 
کـه می دانیـد، وقتـی عمـر یـک نیـروگاه از 15 سـال عبـور میکند، هر سـاله 
تعمیراتـی در واحدهـای مختلـف نیاز اسـت و هزینههای تعمیرات هم بسـیار 

باال مـی رود.
 در نیـروگاه نیشـابور چند سـالی اسـت که تعمیرات سـنگینی داریـم. از یک 
طـرف اکثـر قطعـات ایـن نیـروگاه خارجـی هسـتند و بـا توجـه بـه مشـکل 
تحریم هـا تامیـن آن هـا بـا مشـکالتی مواجـه اسـت، از سـوی دیگر نیـروگاه 
نیشـابور بالـغ بـر 1100 میلیـارد تومان از شـرکت مدیریت شـبکه، مطالبات 
دارد کـه اگـر پرداخـت شـود می تـوان قطعـات را تهیـه و بـرای اسـتفاده در 
زمـان مـورد نیـاز در انبـار نگـه داری کـرد، اما در حـال حاضر قطعـات یدکی 
الزم را بـرای انجـام تعمیـرات در اختیـار نداریـم و در نتیجـه این نیـروگاه به 

دلیـل مشـکالت مالی بـه روزمرگی رسـیده اسـت. 
یکـی از مشـکالت اساسـی دیگـری که در نیـروگاه نیشـابور بـا آن مواجهیم، 
افزایـش شـدید مصـرف گاز مایـع و گازوئیـل در این نیروگاه اسـت، به طوری 
کـه تنهـا حـدود سـه ماه از سـال سـوخت گاز بـه نیروگاه نیشـابور می رسـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتفاده از سـوخت مایع ضمـن افت ظرفیـت 3 تا 
5 مگاواتـی هـر واحـد نیروگاه و افزایش اسـتهالک واحدها، موجب مشـکالت 

زیسـت محیطی نیـز خواهد شـد.
بـا ایـن حـال، به رغـم تمـام پی گیری هـا و مکاتبـات بـا وزارت نیـرو، شـرکت 
گاز و شـرکت پخـش فرآوردههـای نفتی هیچ نتیجهای حاصل نشـده اسـت. 
ماحصـل ایـن شـرایط آن اسـت کـه هـر سـاله در نیـروگاه نیشـابور مصـرف 
گازوئیـل افزایـش پیـدا می کنـد کـه بـا ایـن روش عمـال تجهیـزات نیـروگاه 
کـه یـک سـرمایه ملـی اسـت، زودتـر از انتظـار مسـتهلک می شـود و از بین 
میـرود. چـرا کـه وقتی نیروگاهی گازسـوز 9 ماه از سـال با سـوخت مایع کار 
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کنـد آسـیب جـدی می بینـد و به سـختی ممکن اسـت بـرای تابسـتان آماده 
باشـد.  دلیـل ایـن مسـاله هم فشـار کم گاز در خراسـان اسـت و بـا توجه به 
آن کـه سـرمایه گذاری بـرای اسـتخراج گاز صـورت نمی گیـرد، نیروگاه هـای 

ایـن منطقـه با مشـکل تامیـن گاز بـرای تولیـد بـرق مواجه اند.
بـا وجـود این مسـائل، نیروگاه نیشـابور در تابسـتان گذشـته با تمـام ظرفیت 
ممکـن در مـدار بـود، امـا بـا تـداوم ایـن رویـه در عـدم پرداخـت  مطالبات، 
افزایـش نیافتـن نـرخ خرید بـرق و اسـتفاده از سـوخت مایع، این نیـروگاه با 
مشـکالت عدیـده ای رو بـه رو خواهـد شـد که نتیجـه آن بـه مـرور ناتوانی در 

تامیـن بـرق مـورد انتظـار در پیـک مصـرف برق خواهـد بود.

بـا توجـه به ایـن مشـکالت در تامیـن سـوخت، آیا تسـهیالتی هم 
بـرای نیروگاه نیشـابور و سـایر نیروگاه هـای منطقه در نظـر گرفته 

شـده است؟ 
خیـر، هیـچ تسـهیالتی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. نتیجـه این شـرایط آن 
اسـت کـه هم اکنـون در مناقصـه ای کـه بـرای احداث نیـروگاه مشـهد جدید 
و  مناقصـه  در  شـرکت  بـه  راغـب  سـرمایه گذاری  عمـال  می شـود،  برگـزار 

سـرمایه گذاری بـرای تولیـد بـرق در ایـن منطقـه نـدارد. 

شـما بـرای ایجـاد انگیـزه در جهـت افزایـش سـرمایه گذاری غیر 
دولتـی در بخـش تولیـد و تـوازن بیـن تولیـد و مصـرف به ویژه در 

فصـل گرمـا، چـه راهکارهایـی را پیشـنهاد می کنید؟
وزارت نیـرو بایـد بپذیـرد که نسـبت به چند سـال پیش نـرخ ارز حداقل 15 
برابـر افزایـش پیـدا کـرده اسـت و تامین مالی سـاخت نیـروگاه به نـرخ ارز و 

تورم بسـیار وابسـته است. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه عنـوان مثـال در مناقصـه ای که بـرای نیـروگاه 
محمـود آباد برگزار شـده اسـت، سـرمایه گذاری بـا رقم اعالمـی830 تا 840 
تومـان بـه ازای هر کیلووات سـاعت، برنده این مناقصه شـده اسـت، اما وزارت 
نیـرو بـا ایـن ادعـا کـه ایـن رقـم بـا نرخ هـای قبلـی بـرای خریـد تضمینـی 
هم خوانـی نـدارد، آن را ابـالغ نمی کنـد. حـال آن کـه در واقـع سـرمایه گذار 
قیمـت بسـیار خوبـی اعـالم کرده اسـت و بـا در نظر گرفتـن نـرخ ارز و تورم 
کنونـی، حتـی بـا کمتریـن IRR )نـرخ بـازده داخلی( مـورد انتظـار یعنی 22 
درصـد، رقـم اعالمـی سـرمایه گذار می بایسـت حداقـل 1600 تومـان می بود. 
بنابرایـن نـرخ خریـد تضمینـی هم نـرخ معقولی برای سـرمایه گذار نیسـت و 
بایـد اصـالح شـود. شـرایط بـازار بـرق هـم باید بـه گونـه ای اصالح شـود که 
قیمت هـا بـر اسـاس عرضـه و تقاضـا بـرآورد شـود و تعیین سـقف انـرژی در 
بـازار آن هـم چنیـن کوتـاه، موجب می شـود هیچ سـرمایه گذاری سـمت این 

بـازار نیایـد و وقتی سـرمایه گذاری نباشـد همان طـور که دیدیم نـرخ گواهی 
ظرفیـت در بـورس در مدتـی کوتـاه به ازای هـر کیلووات سـاعت از 400 هزار 
تومـان بـه 4 ملیـون تومـان می رسـد، فقط بـه این دلیل که سـقف انـرژی را 
ثابـت نگـه داشـته ایم. ایـن جهـش قیمت گواهـی ظرفیـت نشـان می دهد با 
توجـه بـه نبود سـقفی برای انـرژی در بورس، نـرخ گواهی ظرفیت با شـرایط 
کنونـی بـازار و خریـد تضمینـی برق مهارشـدنی نیسـت و با ادامه ایـن روند، 
شـاید قیمت آن به 15 میلیون تومان به ازای هر کیلووات سـاعت هم برسـد.
 بر این اسـاس برای هم خوانی قیمت ها در بازارهای معامالت برق باید شـیوه 
قیمت گـذاری در سـاختار بـازار بـرق اصالح شـود و به سـمت عرضـه و تقاضا 
پیـش بـرود تـا در بـازار شـیب مالیم ایجاد شـود و هـر دو طرف سـود کنند.

یکـی از موضوعاتـی که در کمیسـیون های تخصصی سـندیکا دنبال 
می شـود، اصالح سـاختار بازار برق اسـت. در این این باره پیشـنهاد 
شـده که نـرخ خرید تضمینی وجود نداشـته باشـد و تمامـی نرخ ها 
در بازار برق تعیین شـود. نظر شـما در باره این پیشـنهاد چیسـت؟ 
ایـن روش خـوب اسـت امـا نـه بـه صـورت مطلـق؛ شـاید بعضـی نقـاط نیاز 
فـوری به خرید تضمینی داشـته باشـند و با این روش سـرمایه گذاری نشـود؛ 
امـا بـه طـور کلی تقویـت عرضه و تقاضـا در بازار برق مناسـب و مـورد عالقه 

سـرمایه گذاران خواهـد بود.
عـالوه بـر ایـن اسـتفاده از ظرفیت هـای مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد 
رقابت پذیـر در ایـن زمینـه می توانـد بسـیار کارگشـا باشـد تـا تکمیـل واحد 
گازی بـه سـیکل ترکیبـی و بخار یا اسـتفاده از سیسـتم های افزایش ظرفیت 

بـا اسـتفاده از سیسـتم و روش هایـی نظیـر مدیـا و MAP2b انجام شـود.
البتـه بـا ایـن کـه سیسـتم مدیـا تکنولـوژی خوبـی بـرای افزایـش راندمـان 
نیـروگاه اسـت، امـا بـا توجـه بـه آن کـه در حـال حاضـر بازگشـت سـرمایه 
راه انـدازی آن حـدودا 9 سـاله اسـت، در نبـود مشـوق های الزم، در نیـروگاه 
نیشـابور هنوز به این جمع بندی نرسـیده ایم که از این روش اسـتفاده کنیم.  
مجـددا بـا وزارت نیـرو مکانبـه کردیـم کـه باید در سـال جدید اصالح شـد و 

گفتیـم که مـا حاضریم کـه ... 

برای کارسازبودن DGها در جبران نقاط کمبود در شبکه 
برق کشور، وزارت نیرو باید قرارداد 348 را تعدیل کند. در 

صورت اصالح قوانین تولیدکنندگان پراکنده برق حتی ارحج 
بر نیروگاه های تجدیدپذیر، در مدت زمان باقی مانده تا پیک 

مصرف برق سال آینده تنها راه حل هستند
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ریشـه بحـران کمبـود بـرق در فصـول گـرم را در چه مـی بینید و 
دالیـل بروز ناتـرازی بین تولید و مصـرف از نظر جنابعالی چیسـت؟
اصلی تریـن دلیـل ایجـاد ناتـرازی بیـن تولیـد و مصـرف، اقتصـاد حاکـم بـر 
صنعـت بـرق اسـت. تـا زمانـی کـه قیمـت تمام شـده و قیمـت عرضـه بـرق 
تفـاوت قابـل توجهـی بـا یکدیگـر داشـته باشـند و بازارهـای مـوازی نیـز 
جذابیـت بیشـتری داشـته باشـد، سـرمایه گذار تمایـل بـه سـرمایه گذاری در 
بخـش تولیـد بـرق نخواهـد داشـت و سـرمایه در بخش بـرق جـذب نخواهد 
شـد. توجـه بـه ایـن نکته ضـروری اسـت که صنعـت بـرق برنامه ریـزی الزم 
بـرای پاسـخگویی بـه نیاز روزافـزون را انجام داده اسـت، ولـی باتوجه به عدم 
امـکان سـرمایه گذاری دولـت در احـداث نیـروگاه و همچنیـن عـدم تمایـل 
تدوین شـده  برنامه هـای  بخـش،  ایـن  در  بخـش خصوصـی  سـرمایه گذاری 

اردشیر مذکوری، معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تداوم حضور بخــش خصوصی در بخش تولید؛ 

در گرو اصالح
برق اقتصاد   

ــژه  ــترده ای را به وی ــی های گس ــرف خاموش ــاز مص ــرق و نی ــد ب ــوان تولی ــن ت ــرازی بی ــه نات ــد ک ــپری ش ــی س ــال 1400 در حال ــتان س تابس
ــا وجــود تمهیداتــی کــه وزارت نیــرو  ــه گفتــه کارشناســان در تابســتان ســال اینــده ایــن ناتــرازی ب در بخــش صنعــت در پــی داشــت. ب
ــوان عملــی نیروگاه هــای موجــود و حداکثــر نیــاز  اندیشــیده، همچنــان وجــود خواهــد داشــت  فاصلــه حــدود 1۵ هــزار مــگاوات بیــن ت
مصــرف، نگرانی هــای جدیــد بــرای تکــرار خاموشــی و اعمــال محدودیــت در تامیــن بــرق بــه وجــود آورده اســت. بــرای بررســی عوامــل 
بــروز بحــران کمبــود تولیــد بــرق و روش هــای خــروج از آن، همچنیــن آگاهــی از برنامه ریزی هــای شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق و میــزان 
ــر  ــزی و نظــارت ب ــاون برنامه ری ــا اردشــیر مذکــوری مع ــده، ب ــرق در تابســتان ســال آین ــن ب ــت تامی ــرای مدیری ــن شــرکت ب آمادگــی ای

ــد: ــه می خوانی ــه در ادام ــم ک ــام داده ای ــی انج ــران گفت وگوی ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــبکه، ش ــت ش امنی

عملیاتـی نشـد. قطعـا نحـوه پرداخـت تسـهیالت بـه سـرمایه گذار خصوصی 
در  بـرق  تمام شـده  قیمـت  کـردن  لحـاظ  و  آن  بازپرداخـت  شـیوه های  و 

اثرگـذار خواهـد بـود. تصمیم گیری هـا در جـذب سـرمایه گذار 
عـالوه بـر مـوارد ذکرشـده، بـه این نکتـه نیـز باید توجه داشـت کـه ظرفیت 
نیروگاه هـای برق آبـی در کشـور ظرفیـت قابـل توجهـی اسـت و خشکسـالی 
نیـز در حـال حاضـر یکـی از عوامـل اثرگـذار در ناتـرازی تولیـد اسـت، در 
خصـوص افزایـش بی رویـه مصـرف، اسـتخراج رمـزارز و شـروع زودهنـگام 

ماه هـای گـرم سـال نیـز قبـال اطالع رسـانی هایی صـورت گرفـت. 
لـذا ایـن ناتـرازی زاییـده عوامـل متعـددی اسـت کـه از جنبه هـای مختلـف 
می توان مورد بررسـی قرار داد که نهادهای مختلف درون و برون وزارتخانه ای

نقش های متفاوتی در آن داشته اند.

      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

3637 زمستان1400- شماره ۵ سراسریزمستان1400- شماره ۵ سراسری

بـرای رفـع ناترازی و پاسـخگویی به نیـاز مصرف برق، چـه برنامه ها 
و تمهیـدات پیش بینـی شـده اسـت؟ از نظر شـما بـا توجه بـه این 

برنامه هـا مشـکل ناتـرازی چه زمانـی برطرف خواهد شـد؟
برنامه هـا در دو بخـش تدویـن شـده اسـت. بخـش اول احـداث واحدهـای 
نیروگاهـی جدید و همچنین توسـعه شـبکه اسـت که در دولـت و وزارت نیرو 
بـا جدیـت دنبـال می شـود. برنامه ریـزی احـداث 15 هـزار مـگاوات توسـط 
شـرکت تولیـد نیـروی بـرق حرارتی، 10تا 15 هـزار مـگاوات از طریق مجری 
طـرح نیروگاه هـای صنایع )براسـاس تفاهـم نامه وزارت نیـرو و وزارت صمت( 
و حـدود 10 هـزار مـگاوات تولیـد تجدیدپذیـر نیـز از طریـق سـاتبا صـورت 
پذیرفتـه اسـت کـه به حول و قـوه الهی مقرر اسـت به تدریج تا سـال 1404 

وارد مدار شـوند.
 از طرفـی، بـا توجـه بـه بـاال بـودن شـدت انـرژی در کشـور برنامه هایـی بـا 
وزارت صمـت در حـال پیاده سـازی اسـت کـه بتـوان از پتانسـیل مدیریـت 
مصـرف در صنایـع انرژی بـر بـه نحـوی کـه بـازار کشـور دچار آسـیب نشـود 
اسـتفاده کرد. از سـایر پتانسـیل ها مانند اسـتفاده از مولدهای تولید پراکنده 
موجـود در برخـی صنایـع و اداره هـا، مدیریت تبـادالت برون مـرزی، مدیریت 
مخـازن سـد نیروگاه هـای برق آبی، ارتقـای توانمنـدی نیروگاه هـای موجود و 
انجـام به موقـع تعمیـرات آنهـا و سـایر مـوارد نیـز برای ایـن منظور اسـتفاده 
می  شـود. بـا توجـه بـه تمهیـدات پیش بینی شـده، امیـد مـی رود سـاالنه از 
میـزان ناتـرازی کاسـته و تا انتهـای این دولت مشـکل ناترازی برطرف شـود. 
البتـه الزم اسـت نظـارت دقیقـی بر اجـرای برنامه های ارائه شـده انجام شـود 
و همـه بخش هـای ذی ربـط بـا هماهنگی کامل و هم سـو باهـم در این جهت 

تـالش کنند. 

در سـال های اخیـر صنعت برق بیشـتر تکیـه بر مهار رشـد مصرف 
)مدیریـت تقاضـا( داشـته، آیـا ایـن رویکـرد بـه تنهایی قـادر به 

پاسـخگویی بـه نیـاز مصرف بوده اسـت؟
قطعـا تکیـه بـر مهـار رشـد مصرف بـه تنهایـی قادر بـه پاسـخگویی بـه نیاز 
مصـرف نیسـت و نیـاز اسـت راهکارهـای توسـعه شـبکه و توسـعه تولیـد نیز 
در دسـتورکار قـرار گیـرد، امـا در چنـد سـال اخیر بـه دلیل کاهش سـرعت 
توسـعه، راهکارهـای مبتنـی بـر مدیریـت مصـرف در جایـگاه ویـژه ای قـرار 
گرفـت. البتـه مدیریـت مصرف یک پدیده پذیرفته شـده در سـایر کشـورهای 
توسـعه یافته اسـت. مفهـوم »نـگاوات« یـا »مـگاوات منفـی« یـا »نیـروگاه 
مجـازی« همـواره در برنامه ریـزی تولیـد کشـورها وجـود داشـته و بـه عنوان 
یکـی از راه هـای ایجـاد تـراز بیـن تولیـد و مصرف مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
اسـت و در بازارهـای رقابتـی نیـز بـه عنـوان رقیـب بخشـی از تولیـد حضور 

داشـته اسـت. البتـه نیاز اسـت سـازوکارهای مالـی مرتبط با ایـن موضوع نیز 
تدویـن شـود تـا مصرف کننـده بتوانـد براسـاس چهارچوب مشـخصی در این 

موضـوع مشـارکت کند. 
عـالوه بـر ایـن، ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه در سـال های اخیـر، 
صنعـت بـرق، نفـت و گاز کشـور بـه نوعـی دنبال کننـده مصـرف انـرژی در 
کشـور بوده انـد و همـواره تـالش بـر ایـن بـوده کـه کلیـه مصـارف کشـور را 
تامیـن کننـد، بـدون این کـه هیـچ برنامـه قابـل اتکایـی در خصـوص کنترل 
مصـرف وجـود داشـته باشـد. امـا وقتـی کشـور بـا محدودیت هایـی در حوزه 
تامیـن انـرژی مواجـه می  شـود، قاعدتـا کنتـرل مصرف مطابـق اسـتانداردها 
و الگوهـای پذیرفته شـده مـورد انتظـار اسـت و نیـاز اسـت سـایر ارگان هـای 
ذی ربـط کـه نقش اساسـی در مصرف انرژی کشـور دارند نیز در رفع مشـکل 
مشـارکت کننـد. وزارت مسـکن که متولـی استانداردسـازی در بخش خانگی 
اسـت و وزارت صمـت کـه متولـی اصلـی بخـش صنعت کشـور هسـتند، باید 
در ایـن بخـش ورود پیـدا کنند. قطعـا رعایـت اسـتانداردها و الزامات مصرف 
انـرژی و اسـتفاده از مصالـح و تجهیـزات جدید در آینده و همچنین نوسـازی 
صنایـع انرژی بـر کمـک بزرگـی در کنتـرل مصرف در آینـده خواهد بـود. لذا 
مشـارکت همـه بخش های کشـور در اسـتفاده بهینـه از انرژی ضروری اسـت. 
در صـورت عـدم مشـارکت و ادامـه مسـیر بـه صـورت فعلـی، قطعا کشـور با 
مشـکالت عدیـده ای در ایـن بخـش مواجـه خواهـد شـد. لـذا نیـاز اسـت در 
سـطح تصمیم گیـری کالن کشـور یـک سیاسـت گذاری واحـد بـرای بخـش 

انـرژی کشـور اتخاذ شـود. 

به نظر می رسـد در تابسـتان سـال آینـده بیش از 1۵ هـزار مگاوات 
در سـاعت اوج مصـرف کمبـود داشـته باشـیم. بـرای مدیریت این 

کمبـود چـه تمهیداتی در نظر گرفته شـده اسـت؟
اوضـاع و شـرایط سـال آینده بررسـی شـده و سـناریوهای مختلـف آن مورد 
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. با توجه به بررسـی های انجام شـده، کسـری تراز 
تولیـد محتمـل اسـت کـه عوامـل مختلفـی در آن دخیـل هسـتند. آمادگـی 
واحدهـای فعلـی، دمای هـوا، وضعیت بـارش و تولیـد نیروگاه های بـرق آبی، 
وضعیـت بـه مـدار آمـدن نیروگاه های جدیـد، وضعیـت تبـادالت برون مرزی، 
مقـدار مدیریـت مصرف و سـایر مـوارد از جمله عوامل تعیین کننـده در مقدار 

اسـت. تولید  کمبود 
 بنابرایـن بـا توجـه بـه عـدم قطعیت هـای موجـود، سـناریوهای مختلفـی 
بـرای ایـن موضوع تدوین شـده اسـت. بـرای مدیریت ایـن کمبـود احتمالی، 
اقدامـات مختلفـی در حـال انجـام اسـت. اجـرای بهینـه برنامـه تعمیـرات 
نیروگاه هـای فعلـی بـرای افزایـش آمادگی آنهـا، مدیریت ذخیـره آب موجود 

      گفت وگو        
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دقیـق  شناسـایی  تابسـتان،  در  آنهـا  از  اسـتفاده  بـرای  مخـازن سـدها  در 
پتانسـیل های مدیریـت مصـرف و تشـکیل پایـگاه داده مشـترک بـا وزارت 
صمـت بـه منظـور برنامه ریـزی دقیـق مدیریـت مصـرف، اسـتفاده حداکثری 
از پتانسـیل نیروگاه هـای صنایـع، مدیریـت واردات و صـادرات بـرق، بازتوانی 
نیروگاه هـا، بـه مـدار آوردن ظرفیـت جدیـد تولیـد و انتقـال و غیـره از جمله 
تمهیداتـی  اسـت که اندیشـیده شـده و به صورت مسـتمر در حـال  پی گیری 

و به روزرسـانی نتایـج اسـت. 

بخـش خصوصی تا چـه حـد می تواند به حل مشـکل کمبـود تولید 
کمـک کنـد و چـرا در سـال های اخیـر حضـور بخـش خصوصی در 

تولیـد برق کم رنگ شـده اسـت؟
نقـش بخـش خصوصـی در صنعت برق ایران بسـیار پررنگ و روزافزون اسـت 
و بیـش از 50 درصـد بـرق تولیدی کشـور توسـط این بخش تامین می شـود. 
قطعـا حضـور بخـش خصوصـی در تمـام بخـش هایـی کـه در سـواالت قبل 
مطـرح شـد مـی توانـد موثـر باشـد. بخـش خصوصی متخصـص و با دانشـی 
کـه بـا در نظـر گرفتـن واقعیت هـای موجـود بتواننـد راه حل هـای علمـی و 
اساسـی بـرای مشـکالت ذکـر شـده ارائه کننـد همواره عصای دسـت کشـور 

و صنعـت بـرق بوده اند.
همـان طـور کـه ذکـر گردیـد یکـی از دالیل عـدم حضـور بخـش خصوصی، 
جـذاب نبـودن ایـن بازار بـرای بخش خصوصی بوده اسـت لـذا چنانچه بتوان 
اقدامـات جـاری را در جهـت تغییـر برخـی از قوانیـن و ضوابـط بـرای اصالح 
اقتصـاد صنعـت بـرق و ایجاد جذابیت بـرای فعالیت بیـش از پیش این بخش 

سـوق داد، قطعـا حضـور در این بازار بیشـتر خواهد شـد. 

در صورتـی کـه مجددا در سـال آینده بـا کمبود عرضه برق نسـبت 
بـه تقاضـای آن مواجه شـویم، آیـا مانند سـال 1400 اولویـت تأمین 
بـرق با مصـارف خانگی اسـت و خاموشـی ها به صنایـع داده خواهد 
شـد؟ اساسـًا مدیریـت شـبکه بـرای مدیریـت تامین بـرق مصرف 
کننـدگان و حفـظ امنیـت شـبکه در سـال آینـده چـه برنامه هـا و 

دنبـال می کند؟ را  راهکارهایـی 
تعییـن اولویـت تامین برق بر عهده مراجع باالدسـتی کشـور اسـت و شـرکت 
مدیریـت شـبکه بـا رویکـرد حفـظ امنیـت و پایـداری شـبکه سراسـری برق 
کشـور صرفـا مجری تصمیمـات این مراجع اسـت. لذا چنانچه اولویت کشـور 
اعمـال مدیریـت مصـرف بـر صنایـع انرژی بـر باشـد، مدیریـت شـبکه نیز بر 

همیـن اسـاس اقدام خواهـد کرد. 
بـا ایـن حـال به منظـور ایجـاد شـرایط تصمیم سـازی بهتـر، اطالعـات مورد 
نیـاز را نیـز در اختیـار ایـن مراجـع قـرار می دهـد. درخصـوص بخـش دوم 
سـوال، ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه مدیریـت شـبکه در نهایـت نقطه 
تجمیـع نتایـج تالش هـای کلیـه بخش  هـای صنعـت بـرق بـرای تامیـن برق 
پایـدار در کشـور اسـت. لـذا ضمـن تدویـن برنامه هـای مـورد نیـاز، ارتبـاط 
گسـترده ای بـا کلیـه ذی نفعان بـرای پیشـبرد برنامه ها و حفظ امنیت شـبکه 
بـرق کشـور دارد کـه با توجه بـه ماموریت های شـرکت، عدم بروز خاموشـی 
گسـترده در 17 سـال گذشـته -بـه لطف خـدای متعـال و همت همـکاران- 
عملکـرد شـرکت تـا حـد زیـادی اهـداف تاسـیس آن را محقق کرده اسـت.

شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایران بـرای اسـتمرار این دسـتاورد مبـارک با 
تمرکـز بـر حفـظ امنیـت و پایـداری شـبکه در پـی توسـعه زیرسـاخت ها در 
راسـتای ماموریـت اصلی خود اسـت که برخـی از برنامه های مدیریت شـبکه 
بـرای تامیـن بـرق و حفـظ امنیـت شـبکه شـامل برنامه ریـزی بـرای حفـظ 
امنیـت و پایـداری شـبکه تحت هر شـرایطی، برنامه ریزی هوشـمند تعمیرات 
و پی گیـری انجـام آن هـا، برنامه ریـزی هوشـمند تولیـد بـر اسـاس ظرفیـت 
در دسـترس نیروگاه هـای حرارتـی و آبـی، برنامه ریـزی هوشـمند مدیریـت 
بـار بـرای شـرایط مـورد نیـاز، نظـارت بـر تنظیمـات سـامانه های حفاظتی و 
کنترلـی شـبکه و در صـورت نیـاز اصـالح آن ها بـرای حفظ امنیت شـبکه در 
شـرایط بحـران، اولویت بنـدی طرح هـای توسـعه تولیـد و انتقـال و پایـش و 
پی گیـری رفـع گلوگاه هـای انتقال تـوان در شـبکه انتقال برق کشـور، پایش 
و کنتـرل مبـادالت برون مـرزی، پایـش و کنتـرل مصـرف شـرکت های بـرق 

منطقـه ای و توزیـع نیـروی برق اسـت.

رعایت استانداردها و الزامات مصرف انرژی و استفاده از 
مصالح و تجهیزات جدید در آینده و همچنین نوسازی صنایع 
انرژی بر کمک بزرگی در کنترل مصرف در آینده خواهد بود. 
لذا مشارکت همه بخش های کشور در استفاده بهینه از انرژی 

ضروری است. در صورت عدم مشارکت و ادامه مسیر به صورت 
فعلی، قطعا کشور با مشکالت عدیده ای در این بخش مواجه 
خواهد شد. لذا نیاز است در سطح تصمیم گیری کالن کشور 
یک سیاست گذاری واحد برای بخش انرژی کشور اتخاذ شود

      گفت وگو        
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از  خارج 
ه ند و پر
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سیداحمد مطهری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ناگوارِ پیامد 
ــرمایه گذاری به تولیدکنندگان   تحمیل مخاطرات س

برق دولتی  غیر 

     یاد  د  اشت                                       

تجدیـد سـاختار ناقـص صنعت برق به شـکلی سـازمان یافته از حدود بیسـت 
سـال پیـش بـا واگـذاری نیروگاه هـا به بخـش خصوصـی و غیر دولتـی کلید 
خـورد. ایـن تجدیـد سـاختار بیـش از هـر چیـز، تامیـن مالـی بـرای احداث 
نیروگاه هـای حرارتـی، افزایـش راندمـان، ایجاد شـفافیت در هزینه ها و قیمت 
تمام شـده تولیـد بـرق و زمینه سـازی بـرای جـذب سـرمایه گذاران جدیـد را 

به منظـور توسـعه زیرسـاختی صنعـت بـرق دنبـال می کرد. 
بـه ایـن ترتیـب پـای بخش خصوصـی و غیـر دولتی به حـوزه تولید بـرق باز 
و احـداث و مالکیـت بخشـی از نیروگاه هـا بـه ایـن بخـش واگـذار شـد. نظام 
قـراردادی دولـت بـا سـرمایه گذارانی که بـرای ورود به حـوزه نیروگاهی اعالم 
آمادگـی کـرده بودنـد، بر اسـاس روش BOT یـا BOO تنظیم می شـد. به این 
ترتیـب نیروگاه هـای غیـر دولتـی، بـرق تولیـدی خـود را در قالـب ایـن نـوع 
قراردادهـا بـرای یـک دوره زمانـی مشـخص عمدتـا بیسـت سـاله در اختیـار 

شـبکه قـرار می دادند. 
در ایـن سـاختار طبیعتـا سـرمایه گذار برای تبدیـل آمادگی نیـروگاه به تولید 
بـرق از رفتـار و درخواسـت شـبکه تبعیـت می کـرد. از ایـن رو پـس از احراز 
آمادگـی ظرفیـت قـراردادی نیـروگاه، حتـی در صورتـی کـه به هـر دلیلی از 
جملـه کمبود سـوخت، در دسـترس نبودن شـبکه یـا کاهش مصـرف، خرید 
بـرق از او صـورت نمی گرفـت، عمـده هزینه هـای سـرمایه گذاری در قالـب 
پرداخـت بهـای ظرفیـت، طـی مـدت 20 سـال بـه سـرمایه گذار بازگردانـده 

می شـد. 
در آن زمـان مـدل مالـی و ترکیـب پرداختی هـا بـه سـرمایه گذار بـه شـکلی 
تنظیـم می شـد کـه حـدود 90 درصـد بهـای ظرفیـت در طـول یـک دوره 
20 سـاله بـه صـورتtake or pay  پرداخـت می شـد و در مقابـل، ظرفیـت 
ایجادشـده بـرای تنظیـم عرضـه و تقاضـای برق در اختیار شـبکه برق کشـور 
و وزارت نیـرو قـرار می گرفـت. البتـه ایـن امـکان هم فراهم شـده بـود که در 

صـورت تولیـد بـرق توسـط نیـروگاه مربوطه، چیزی حـدود 10 درصـد مبلغ 
قـرارداد هـم بـه عنوان بهـای انرژی بـه او پرداخت می شـد. تداوم این مسـیر 
در صورتـی میسـر و ممکـن بـود کـه دولـت وفـق قوانیـن و مقـررات سـاالنه 
تفـاوت مبلـغ کنترل شـده قیمـت بـرق بـا هزینـه تمام شـده تولیـد بـرق را 
در قالـب بودجـه مصـوب بـه وزارت نیـرو می پرداخـت کـه متاسـفانه چنیـن 

اقدامـی صـورت نگرفـت و رونـد مناسـبی بـرای آن برنامه ریزی نشـد. 
نکتـه حائز اهمیت این اسـت کـه تولیدکننده برق مانند سـایر تولیدکنندگان 
و صنعتگـران فعـال در حوزه هـای مختلـف، صاحب یک بنگاه اقتصادی اسـت 
و بـا رویه هـای معمـول بـرای مدیریت مالی شـرکت خـود دسـت و پنجه نرم 
می کنـد. در یـک نیـروگاه هـم ماننـد هـر بنـگاه اقتصـادی دیگـری، درآمد و 
هزینـه بایـد به شـکلی متناسـب تنظیم وحاشـیه سـود منطقی برای شـرکت 
در نظـر گرفتـه شـود. چرا کـه تنها در این صورت اسـت که یک سـرمایه گذار 
بـرای ادامـه کار رغبـت الزم را خواهد داشـت و البته در کنـار آن زمینه برای 
انجام شـده،  سـرمایه گذاری های  توسـعه  یـا  و  جدیـد  سـرمایه گذاران  ورود 

می شـود.  فراهم 
متاسـفانه در طـول دو دهـه، وزارت نیـرو بـا وجـود انتخـاب مسـیر درسـت 
بـرای ترغیـب سـرمایه گذاران بـرای ورود به صنعـت برق،به لحـاظ تنگناهای 
مالـی و عـدم تامیـن بودجـه مناسـب، ایـن مسـیر را بـه تدریـج تغییـر داد و 
رویکردهـای متفاوتـی را در مقابل سـرمایه گذاران نیروگاهـی در پیش گرفت. 
اولیـن اقـدام، کاهـش دوره زمانـی قراردادهـای بیست سـاله بـرای عرضه برق 
تولیـدی نیروگاه هـا بـه شـبکه بـود. بـه عـالوه تغییـر موضـع ایـن وزارتخانه 
بـرای خریـد تضمینـی برق طبـق در بند »و« مـاده 133 قانـون برنامه پنجم 
یـا بنـد »ت« مـاده 48 قانـون برنامـه ششـم توسـعه، بـه نحوی ریسـک های 
وزارت نیـرو را در ایـن حـوزه کاهـش جـدی داده و عمـده مخاطـرات را بـر 

دوش سـرمایه گذاران گذاشـت.
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البتـه ایـن مسـاله کامـال قابـل پذیـرش اسـت کـه حاکمیـت بـا نمایندگـی 
وزارت نیـرو موظـف اسـت تامیـن و مصـارف بـرق را مدیریت کرده و روشـی 
را پیـش بگیـرد کـه همـه بخش هـای مصرف کننـده انـرژی کشـور از بابـت 
نیازهـای خـود بـه بـرق، آسـوده خاطر باشـند. امـا بـه هـر حـال وزارت نیـرو 
در راس صنعـت بـرق نـه تنهـا دیگـر بودجـه الزم را بـرای احـداث و توسـعه 
نیروگاه هـای حرارتـی دولتی در اختیار نداشـت، بلکه جذابیت سـرمایه گذاری 
نیروگاهـی توسـط بخـش غیـر دولتـی را نیـز بـه لحاظ عـدم تـوان پرداخت 
صورتحسـاب های بـرق خریداری شـده و انبوهـِی بدهی هـا از ایـن بابـت، از 
دسـت داد، تـا آنجـا کـه وفـق پیش بینی هـای همـه دسـت اندرکاران صنعـت 
بـرق و علی رغـم ادعاهـای مدیـران وزارت نیـرو، کار توسـعه نیروگاه هـا بـر 
خـالف تکالیـف قانونـی در برنامـه ششـم توسـعه دچـار اختالل جدی شـد و 
نتیجـه آن کـه کـه ظرف دو سـال اخیـر، حتی در ایجـاد موازنه بیـن تولید و 

مصـرف هـم نـاکام  ماند. 
مشـکل از جایـی شـروع شـد کـه وزارت نیـرو بـه دلیـل سـازوکار اقتصـادی 
حاکـم بـر صنعـت بـرق بـا کمبـود نقدینگـی مواجـه شـد. کسـری بودجـه 
گسـترده در ایـن وزارتخانـه، انباشـت بدهی هایـش بـه تولیدکننـدگان بـرق 
را بـه دنبـال داشـت، چـرا که عمـده مقررات بـه نحـوی تهیه و تدوین شـده 
اسـت کـه فشـار ایـن محدودیـت مالی بـه بخش خصوصـی تحمیل شـود. به 
ایـن ترتیـب بخـش خصوصی به جـای تمرکز بـر درآمد و هزینه هـای خود به 
عنـوان یـک بنـگاه اقتصـادی، در عمل بـه تامین کننده کسـری بودجه وزارت 
نیـرو تبدیـل شـد. در حقیقـت هزینـه عرضـه بـرِق یارانـه ای و ارزان قیمت به 
مشـترکین از طریـق نیروگاه هـای خصوصـی که بیش از 60 درصـد برق مورد 

نیـاز کشـور را تولیـد می کننـد، تامین شـد.
نکتـه بسـیار کلیـدی ایـن اسـت کـه قوانیـن، آیین نامه هـا و دسـتورالعمل ها 
در صنعـت بـرق بـه نحوی تنظیم شـده که عمـال بخش خصوصـی درگیر در 
مدیریـت نیروگاه هـای خصوصـی امکان انـدک و ناچیزی بـرای احقاق حقوق 
قـراردادی و قانونـی خـود دارد. از یـک سـو ناگزیـر اسـت بـرق تولیـدی اش 
را بـا قیمـت ارزان و غیـر واقعـی بـه شـبکه عرضـه کنـد و از سـوی دیگـر 
بـا خریـدار انحصـاری، امـا بدحسـابی مواجـه اسـت که نـه تنهـا در پرداخت 
هزینـه بـرق تاخیـر قابـل توجهـی دارد، بلکه بـه تکلیـف قـراردادی اش برای 

پرداخـت خسـارت دیرکـرد هـم متعهد نیسـت. 
یکـی دیگر از مسـائلی که به درسـتی نشـان می دهـد قوانین حاکـم بر صنعت 
بـرق فاقـد ابزارهـای الزم بـرای حمایـت از سـرمایه گذاران نیروگاهـی اسـت، 
تنظیـم و عقـد قراردادهـای 5 یا 7 سـاله بـرای خرید تضمینی برق اسـت. در 
ایـن قراردادهـا بهـای آمادگـی یا ظرفیـت، در گام اول از حـدود 90 درصد به 
75 درصـد کاهـش یافـت و در حـال حاضـر هم به 50 درصد رسـیده اسـت، 

یعنـی تولیدکننـده بـرق بایـد صد درصـد آمـاده تولید برق باشـد، ولـی تنها 
50 درصـد بهـای ایـن آمادگی بـه او پرداخت می شـود. 

بـا  اقتصـاد کـه  اینجاسـت کـه وفـق دسـتورالعمل مصـوب شـورای  نکتـه 
پیشـنهاد وزارت نیـرو تدویـن و مصـوب شـده، ایـن مـدل تنهـا بـرای 5 یا 7 
سـال دوره قـرارداد پیـاده می شـود و پـس از آن سـرمایه گذاران بخـش غیـر 
دولتـی کـه تولیدکننـده 60 درصـد بـرق کشـور هسـتند، باید تولیـد خود را 
در بـازار بـرق و بـورس انـرژی عرضه کـرده، بـا نیروگاه های دولتـی که هزینه 
اسـتهالک، بیمـه، بازسـازی و ... برایشـان موضوعیـت نـدارد، رقابـت کننـد و 
بـا بدحسـابی وزارت نیـرو در بـازار بـرق و ارائـه قیمت هـای گاه انتحـاری در 

بـورس انـرژی مواجه شـوند.
در رویـه نـرخ آمادگـی و گواهـی ظرفیـت نیروگاه هـا، یـک تناقـض جـدی 
وجـود دارد. چـرا کـه در شـرایطی کـه بخش خصوصـی نمی تواند بـه صورت 
مادام العمـر مالـک نیـروگاه باشـد و تنهـا 50 درصـد از بهای ظرفیـت نیروگاه 
آن هـم در یـک دوره 5 یـا 7 سـاله بـه او پرداخـت می شـود، در واقـع ایـن 
دولـت اسـت کـه قـرار اسـت بـه جـای بخـش خصوصـی از تمامـی ظرفیـت 
نیروگاهـی غیـر دولتـی بـه واسـطه انتفـاع از عرضـه اوراق گواهـی ظرفیـت 

تولیـد آنهـا بهـره ببرد.
وزارت نیـرو در زمانـی کـه هنـوز در دسـتورالعمل ها جزییاتـی از شـرایط 
و ضوابـط اوراق گواهـی ظرفیـت تدویـن و منتشـر نکـرده بـود بـا شـرطی 
فی مابیـن  ششـم  برنامـه  در  تضمینـی  خریـد  قراردادهـای  در  یک طرفـه 
تولیدکننـدگان غیـر دولتـی برق با وزارت نیـرو، کل گواهی ظرفیـت تولید را 
متعلـق بـه دولـت دانسـته، در حالـی که بر اسـاس قانـون نحوه اجـرای اصل 
44 قانـون اساسـی  شـروط یـک طرفـه قـراردادی که مغایـر با اصـول قانونی 
و عادالنـه، بـه صـورت یـک طرفـه از سـوی بخـش دولتـی بـه سـرمایه گذار 

تحمیـل مـی شـود، قابـل اجرا نیسـت. 
در مـورد گواهـی ظرفیـت ایـن مهـم مصـداق دارد، خصوصـا کـه عقـد ایـن 
قراردادهـا زمانـی صـورت گرفتـه کـه مقـررات گواهـی ظرفیـت اعالم نشـده 
بـود و بـه جـز متـن قـرارداد اولیـه، جزییـات کار هنـوز هـم نامشـخص بود. 
بـه عنـوان مثـال در مقـررات اخیـر گواهی ظرفیت به این مسـاله اشـاره شـد 
کـه بـا توجه به اسـتهالک و کاهـش ظرفیت تدریجـی نیروگاه هاکـه به مانند 
تجهیـزات صنعتـی در هـر کارخانـه تولیـدی امری عادی اسـت، نـه تنها کل 
گواهـی ظرفیـت تولیـد نیـروگاه غیـر دولتـی متعلـق بـه دولـت اسـت، بلکه 
سـرمایه گذار بایـد هـر سـال بـه ازای افـت ظرفیت نیروگاه، نسـبت بـه خرید 
گواهـی ظرفیـت جدیـد از بـازار مربوطـه اقـدام کنـد تـا پروانـه بهره بـرداری 

نیروگاهـش تمدید شـود. 
معنـای این شـرط این اسـت کـه سـرمایه گذار یکبـار هزینه احـداث نیروگاه 

     یاد  د  اشت                                       
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را پرداختـه، امـا درآمـد حاصـل از واگـذاری و عرضـه اوراق گواهـی ظرفیـت 
نیروگاهـش را دولـت دریافـت کـرده و بعـد هم الی االبـد بایسـتی چندین بار 
دیگـر بـا اسـتهالک تدریجـی نیـروگاه خـود گواهی ظرفیـت تولیـد بخرد که 

ظرفیـت شـبکه بـرق را پایدار نگـه دارد.
 جالـب اینجاسـت کـه در طراحـی ایـن روش جدیـد، اسـتهالک و کاهـش 
تدریجـی تجهیـزات مصرف کننـده بـرق در طول زمـان نزد صنایـع بزرگ که 
خریـدار اوراق گواهـی ظرفیـت بوده انـد نادیده گرفته شـده و در یک شـرایط 
حـدی، می تـوان تصـور کـرد کـه با گذشـت دوره ای مثال 40 سـاله کـه دیگر 
نـه نیـروگاه و نـه کارخانه مصرف کننده برق، سـر پـا نبوده و تولیـدی ندارند، 
مالـک نیـروگاه هر سـاله باید پـول اوراق گواهی ظرفیت فرضـی نیروگاه خود 
را بـه حسـاب صنعتـی کـه اوراق را خریـده و مصـرف بـرق ندارد مرتبا شـارژ 

کنـد و ایـن دسـتورالعمل واقعا حیرت انگیز اسـت! 
ایـن در حالـی اسـت کـه نگه داشـت و توسـعه شـبکه بـرق کشـور از وظائـف 
قانونـی وزارت نیـرو و دولـت بـوده نمی تـوان هزینه هـای گـزاف ایـن پروسـه 
را بـه بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذار یـک نیـروگاه خـاص تحمیـل کرد و 
ایـن امـر دقیقا نمونـه بارزی از تبدیل شـدن بخـش خصوصی به ابـزار تامین 

مالـی و جبـران کسـری بودجـه وزارت نیـرو الی االبداسـت. 
در ایـن شـرایط و بـا وجـود تحمیـل چنیـن تکالیفـی بـه بخـش خصوصـی، 
نمی تـوان انتظـار داشـت کـه سـرمایه گذاری نیروگاهـی افزایـش یافتـه و یـا 
سـرمایه گذاران جدیـد بـرای ورود بـه این صنعـت ترغیب شـوند. واقعیت این 
اسـت کـه دلیلـی نـدارد مصرف کننـده یـک گواهـی ظرفیـت دائم بـه اندازه 
شـروع قـرارداد دریافـت کنـد، آن هـم در حالـی کـه ایـن ظرفیـت معمـوال 
رونـدی کاهشـی را دنبـال می کنـد. بـه عنـوان مثال اگـر بین یک نیـروگاه و 
یـک مصرف کننـده صنعتـی، گواهـی ظرفیتـی هـزار مگاواتی در نظـر گرفته 
می شـود، طـی 20 سـال بـا توجـه بـه اسـتهالک مصرف کننـده صنعتـی و 
نیـروگاه، عمـال نیـازی بـه خریـد گواهـی ظرفیـت جدیـد نیسـت و در ایـن 
مـدت حتـی اگـر مصرف کننـده در برق دریافتی کسـری داشـت، می تواند آن 

را به موقـع از بـازار خریـداری کنـد. 
سـوال دیگـری کـه در ایـن خصـوص مطـرح مـی شـود این اسـت کـه وقتی 
در قرار دادهـای کوتاه مـدت 5 سـاله و 7 سـاله، نیمـی از ظرفیـت نیروگاه هـا 
توسـط دولـت خریداری می شـود، چـرا نیم دیگـر آن متعلق به سـرمایه گذار 
نیسـت؟ چـرا پـس از اتمـام دوره خرید تضمینی هـم این گواهـی ظرفیت به 
سـرمایه گذار تعلـق نمی گیـرد؟ مسـاله ایـن اسـت که اگـر قرار اسـت گواهی 
ظرفیـت بـه یـک پشـتوانه مـادی و منطقـی بـرای رشـد و توسـعه نیروگاه ها 
تبدیـل شـود، بایـد زمینـه ای فراهـم آیـد کـه سـرمایه گذار هـم از مسـیر 
گواهـی ظرفیـت منتفـع شـود و امـکان توسـعه فعالیت هـای خـود را پیـدا 
کنـد. ایجادکننـده ظرفیـت نیروگاهی وفق مقـررات مصوب مرجـع قانونی در 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، صاحـب منافـع اوراق گواهـی ظرفیـت اسـت 
و چنانچـه در یـک دوره کوتـاه منافـع و حقـوق ظرفیـت نیروگاهـی خـود را 
تمامـا یـا قسـمتی بـه دولت یـا غیر دولـت در قبـال دریافت وجـه در قرارداد 
اختصـاص داد، تبعـا می بایسـت در پایـان آن دوره مالـک و صاحـب منافـع 

ظرفیـت خود باشـد. 
ظاهـرا وزارت نیـرو بـا نگرانـی از عـدم امـکان تنظیم مقـررات در ارائـه اوراق 
گواهـی ظرفیـت به صورت مـدت دار و مستهلک شـونده در بـازار اوراق گواهی 
سـرمایه گذاران  زیـان  بـه  عادالنـه  غیـر  و  زیان بـار  تصمیـم  یـک  ظرفیـت 
نیروگاهـی گرفتـه و آنـان را بـدون آن کـه خـود، اختیاری داشـته باشـند، تا 
ابـد مکلـف به تداوم سـرمایه گذاری کـرده که البتـه تکلیفی ماالیطاق اسـت. 
حتـی اگـر سـرمایه گذاری فرضا خـود داوطلب ارائـه چنین تعهدی باشـد که 
نـه فقـط بـرای خـود بلکـه بـرای ورثـه یـا مالکین بعـد از خـود تعهـدی غیر 
قابـل اجـرا ایجـاد کند دولـت و مقررات کشـور نبایـد بپذیرنـد. در عین حال 
معلـوم نیسـت طراحـان ایـن تفکـر اشـتباه در وزارت نیـرو چه مجـوز قانونی 
بـرای سـاقط کـردن تکلیـف وزارت نیـرو در تامیـن بـرق کشـور و انتقال آن 
بـه بخـش غیـر دولتـی داشـته اند کـه چنیـن دسـتورالعملی را صـادر و اجرا 

کرده انـد؟
از  بـرق  تولیدکننـده  و هشـیارانه سـندیکای شـرکت های  قانونـی   موضـع 
ابتـدای مباحـث تعریـف و ارائـه اوراق گواهـی ظرفیـت بـه عنـوان یـک ابزار 
مالـی موثـر و کارآمـد در تامیـن مالـی احـداث و توسـعه نیروگاهی پیوسـته 
ایـن بـوده کـه نبایـد چنیـن تصمیمات سرنوشت سـاز، نـه فقط بـرای صنعت 
بـرق، بلکـه برای کل کشـور کـه نیازمند برق اسـت، توسـط چند کارشـناس 
دولتـی بـا دیدگاهـی و تجربـه ای محـدود و نارسـا و در اتاق هـای دربسـته 
گرفتـه و تبدیـل بـه مقـررات حکومتـی شـود، بلکه بایـد با مطرح شـدن نزد 
صاحبـان اندیشـه و تخصـص صنعتـی و اقتصـادی و ارگان هـای ذی ربـط از 
جملـه سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده برق و اتـاق بازرگانـی و صنایع و 
معـادن بررسـی و تحلیـل شـود و نهایتـا در مرجـع قانونی فراگیـر که مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت مورد بررسـی و تصویب به شـکل مناسـب قرار گیرد. 
بـروز هـر گونـه اختالل بیشـتر در امـر تولید برق ناشـی از وضع مقـررات غیر 
قابـل اجـرا و ناپختـه کـه موجـب فـرار سـرمایه از بخـش تولیـد می شـود، نه 
تنهـا مغایـر سیاسـت های جـدی نظـام اسـت، بلکـه می توانـد خـدای ناکرده 
موجـب فروپاشـی ناخواسـته نظـام تولید و مصرف برق کشـور شـود که همه 
بخش هـا را چـه در صنعـت و معـدن و کشـاورزی و چـه خدمـات و رفـاه 
عمومـی و امنیـت اجتماعـی و ... تحـت تاثیـر قـرار دهـد و حتـی تجدیـد 
نظـر دیرهنـگام هـم نمی توانـد در کوتاه مـدت بحـران را خاتمه بخشـد، چون 
احـداث و بهره بـرداری یـک نیـروگاه حرارتـی به جـز سـرمایه، نیـاز بـه صرف 

زمانـی چندسـاله خواهد داشـت.  

     یاد  د  اشت                                       
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بهمن مسعودی، قائم مقام  شرکت آرین ماه تاب گستر

مسیر  در  رویکردهایی 
خاموشی 

بررسـی چرایـی افـول رونـد سـرمایه گذاری ها در صنعـت بـرق، یـک الـزام 
غیرقابـل چشـم پوشـی بـرای مواجهـه بـا پدیـده خاموشـی ها طی سـال های 
آتـی اسـت. بررسـی ایـن موضـوع کـه بخـش خصوصـی و غیـر دولتـی کـه 
امـروز بیـش از 60 درصـد بـرق مـورد نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد، در چه 
پروسـه ای بـه ایـن نتیجه رسـید کـه سـرمایه گذاری در حوزه تولیـد برق غیر 
اقتصـادی اسـت، از اهمیـت بسـزایی بـرای اصـالح رونـد تصمیم گیری هـا در 

ایـن صنعـت برخوردار اسـت.
نگاهـی بـه آنچـه در صنعت برق گذشـته، نشـان می دهـد که در ابتـدای امر، 
سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق اتفاقـا اقتصـادی و سـودآور بـوده، بـه همین 
دلیـل وزارت نیـرو گام هـای اولیـه را بـرای واگـذاری نیروگاه هـا بـه بخـش 
خصوصـی و نیـز سـاخت نیروگاه هـای جدیـد بـا اتـکا بـه سـرمایه های ایـن 
بخـش، محکـم و موثـر برداشـت. در ادامه مسـیر امـا، سـرمایه گذاری در این 
صنعـت بـه تدریج به سـمت غیر اقتصادی شـدن هدایت شـد و ایـن امر بیش 
از هـر چیـز ناشـی از سیاسـت های کالن وزارت نیـرو و نیز وضعیـت دولت در 

طـول سـال های اخیـر بوده اسـت. 
در خصـوص سیاسـتهای وزارت نیـرو بایـد گفت کـه تقریبا از اواخـر دهه 80 و 
اوایـل دهـه 90 به دالیل مختلف سیاسـت هایی در این وزارتخانه اتخاذ شـد که 
عمـال سـرمایه گذاری در صنعت برق را به اقدامی غیـر اقتصادی بدل کرد. یکی 
از دالیـل مهمـی که برای اخذ این دسـت از تصمیمـات در وزارت نیرو می توان 
مطـرح کـرد ایـن اسـت کـه برخـی از همـکاران وزارت نیـرو، سـود بنگاه های 
اقتصـادی غیـر دولتی فعال در تولید برق را بـه زیان این وزارتخانه تلقی کردند. 
در حقیقـت آنها سـود نیروگاه های غیـر دولتی را به نوعی زیـان تولیدکنندگان 
دولتـی بـرق می دانسـتند. ایـن نگاه، عمال ریشـه بسـیاری از دسـتورالعمل ها و 
سیاسـت هایی اسـت کـه بـه گریـز سـرمایه از صنعـت برق منجر شـده اسـت.

بـرای ایـن دیـدگاه البتـه تعابیـر مختلفـی وجـود دارد؛ از جملـه آن کـه در 
نیروگاه هـای دولتـی پیـش از واگـذاری، فقـط اسـتهالک دفتـری بـه عنـوان 
هزینـه اصلـی در نظـر  گرفتـه می شـد و بـه همیـن دلیـل فعالیـت آنهـا فاقد 
سـود ثبـت شـده بود. ایـن در حالی اسـت که حتـی نیروگاه های غیـر دولتی 
هـم از محـل فـروش برق سـود میکننـد، اما بـه این دلیـل که در ازای سـود 
کسب شـده بایـد مالیـات پرداخـت کننـد و همین امـر قیمت تمام شـده برق 
تولیـدی آنهـا را افزایـش می دهـد، ترجیح می دهنـد که درآمـد و هزینه خود 

را بـر اسـاس اسـتهالک دفتری محاسـبه و ثبـت کنند. 
نکتـه اینجاسـت کـه اگـر سـرمایه گذاری در یـک صنعت بـرای سـرمایه گذار 
سـود سـاالنه 25 الی30 درصد نداشـته باشـد، عمال نرخ بازگشت سرمایه اش، 
اقتصـادی نیسـت، چـرا کـه اگر این سـرمایه در بانک سـپرده گذاری می شـد، 
بـا احتسـاب سـود بانکـی و لحاظ سـهام هـم می توانسـت به سـود 20 تا 25 
درصـدی دسـت یابـد. بنابرایـن رویکـرد یـک سـرمایه گذار بخـش خصوصی، 
حداکثرسـازی سـود از مسـیر تولیـد بهینـه اسـت، حـال آن کـه بنگاههـا و 
نیروگاه هـای دولتـی بیـش از هـر چیـز بـه دنبـال کاهـش سـهم مالیاتشـان 
هسـتند. از ایـن رو هـر چـه بـرق خـود را ارزان تر بفروشـند، در دسـتیابی به 

اهـداف خـود بهتـر عمـل کرده اند. 
یکـی دیگـر از دالیلـی کـه بـه اتخـاذ سیاسـت های انقباضی نسـبت به بخش 
غیـر دولتـی در وزارت نیـرو منجر شـد، کمبـود منابع مالی در ایـن وزارتخانه 
بخـش  درآمدهـای  کاهـش  نقدینگـی،  کمبـود  ایـن  روشـن  نتیجـه  بـود. 
خصوصـی و البتـه انباشـت مطالبـات آن از وزارت نیـرو بـود. در واقـع ایـن 
وزارتخانـه بـه دلیـل کمبـود منابـع مالـی، از انجام تعهـدات قراردادیش سـر 
بـاز زد و خسـارات ناشـی از ایـن عـدم پایبنـدی بـه نیروگاه های غیـر دولتی 

شـد.  تحمیل 

     یاد  د  اشت                                       



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

4243 زمستان1400- شماره ۵ سراسریزمستان1400- شماره ۵ سراسری

در نهایـت وزارت نیـرو علی رغـم تعهـدات قانونـی اش در متـن قراردادها نظیر 
پرداخـت خسـارت دیرکـرد، نـه تنهـا اقدامـی در ایـن در این خصـوص انجام 
نـداده، بلکـه کال ایـن مهـم را از دسـتور کار خـود خـارج کـرده اسـت. بـه 
نظـر می رسـد ایـن رویکـرد بیـش از هـر چیـز از همان سیاسـت مادر نشـات 
می گیـرد کـه فعالیـت بخـش غیـر دولتـی را به سـود صنعـت بـرق نمی داند 
و معتقـد اسـت ناتـرازی بیـن منابـع و مصـارف صنعـت بـرق را بایـد از محل 

کاهـش درآمدهـای تولیدکننـدگان خصوصـی بـرق جبـران کند.
بـدون  و  می کـرد  اتخـاذ  را  سیاسـتی  چنیـن  ابتـدا  از  دولـت  اگـر  شـاید 
ترغیـب بخـش خصوصـی بـه سـرمایه گذاری در حـوزه نیروگاهـی، تولیـد 
بـرق را عهـده دار می شـد، بخـش خصوصـی تـا ایـن حـد گرفتار مشـکالت و 
بحران هـای متعـدد نبـود. مشـکالت، زمانـی حادتـر شـد کـه محدودیت های 
ناشـی از تحریم هـا و نیـز افزایـش نـرخ ارز، نظـام مالی صنعت برق به شـکلی 
به هـم ریخـت کـه نـه وزارت نیـرو قـادر بـه پرداخـت تعهـدات ارزی اش بـه 
نیروگاه هـا بـود و نـه نیروگاه هـا توانسـتند اقسـاط تسـهیالت خـود را بـه 
صنـدوق توسـعه ملـی بپردازنـد و همین امـر شـرایط را برای سـرمایه گذاران 

ایـن حـوزه بسـیار دشـوارتر کرد.
امـروز و در شـرایطی کـه خاموشـی ها، زنـگ خطـر بحـران صنعـت بـرق را 
بلندتـر از هـر زمـان دیگـری بـه صـدا درآورده و تقریبـا همه نهادهـا و ارکان 
سیاسـتگذاری کشـور بـه وضعیـت نامطلـوب ایـن صنعـت آگاهـی یافته انـد، 
وزارت نیـرو بایـد بپذیـرد که عبور از این مقطع حسـاس و بحرانـی بدون اتکا 
بـه سـرمایه های بخـش خصوصی عمال ناممکن اسـت. پذیرش این مسـاله که 
دولـت منابـع کافـی بـرای سـرمایه گذاری بـه منظور توسـعه زیرسـاخت های 
صنعـت بـرق را در اختیـار ندارد و باید بـرای جذب سـرمایه گذاران خصوصی 

چاره اندیشـی کنـد، گام اول بـرای تغییـر رویکردهـا و سیاسـت های کالن 
وزارت نیرو اسـت. 

نکتـه اینجاسـت کـه صنعـت بـرق بـرای جـذب سـرمایه گذاران باید با سـایر 
... کـه عمدتـا  صنایـع از جملـه پتروشـیمی، معـدن، مخابـرات، مسـکن و 
فرصت هـای مناسـب تری بـرای سـرمایه گذاری دارنـد، رقابت کنـد و با وجود 
رویکردهـا و شـرایط فعلـی، قطعـا در ایـن رقابت حرفـی برای گفتـن نخواهد 
داشـت. سـوال ایـن اسـت کـه وقتـی یـک سـرمایه گذار می تواند بـه صنعتی 
ماننـد پتروشـیمی بـا نـرخ بازگشـت 50 درصـد و همچنیـن امـکان صادرات 
ورود کنـد، چـرا بایـد سـرمایه اش را صـرف صنعـت برقـی کنـد کـه نـه تنها 
نـرخ بازگشـت 35 درصـدی دارد، بلکـه امـکان صـدور بـرق هم بـرای بخش 

خصوصـی وجود نـدارد.
البتـه نبایـد از ایـن مسـاله چشـم پوشـید کـه سـرمایه گذاری در صنعت برق 
مزایـای عمـده ای هـم دارد کـه یکی از مهم تریـن آنها  وجود یک بـازار تقریبا 
تضمیـن شـده و صادرات و واردات بسـیار محـدود این کاال اسـت. وجه تمایز 
بـرق همچنیـن تولیـد کاالیی غیـر قابل انبار با مشـتری دائم اسـت. از این رو 
اگر شـرایط به نفع سـرمایه گذاران فراهم شـود، برق نسـبت به سـایر صنایع، 
امتیـازات و مزیت هـای بیشـتری دارد. مـا باید مسـاله انباشـت بدهـی وزارت  
نیـرو و بدعهـدی ایـن وزارتخانـه در پرداخـت مطالبـات تولیدکننـدگان برق 
خصوصـی را کـه تقریبـا بـه یـک رونـد معمـول تبدیـل شـده، در کوتاه ترین 
زمـان ممکـن حـل کنیـم. ایـن اقـدام، تنهـا راه حـل موجـود برای بازگشـت 
سـرمایه ها بـه صنعـت برق، ایجـاد تراز در تولیـد و مصرف بـرق، جلوگیری از 

تکـرار خاموشـی ها و عرضـه بـرق پایدار به مشـترکین اسـت. 

     یاد  د  اشت                                       
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مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسالمی

برق؛  صنعت  امروز  بحران 

قانون از  تخطی  تلخ  ثمره 
در طـول دو سـال گذشـته فعـاالن بخـش خصوصـی در مکاتبـات خـود بـا 
نماینـدگان کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی بـه طـور مرتب بر 
مـوارد عـدم اجـرای قوانیـن صنعـت بـرق تاکیـد داشـته و پی گیـری جدی تر 
از ناحیـه وظیفـه نظارتـی مجلس را خواسـتار شـده اند. از سـوی دیگر وضعیت 
صنعـت بـرق ایـران بـا وجـود خاموشـی های 1400 و روندهـای موجـود در 

آمارهـا، نگران کننـده تشـخیص داده شـد.
طبـق آمـار موجود رشـد سـاالنه ظرفیت تولیـد بـرق در برنامه چهارم توسـعه 
8.3 و در سـال های برنامـه پنجـم و ششـم توسـعه بـه ترتیـب 3.8 و 2.8 بوده 
اسـت کـه این رونـد به خوبـی نگرانی های موجـود در زمینه تامین بـرق پایدار 
کشـور را نشـان می دهـد. بررسـی ها نشـان می دهـد کـه صنعـت بـرق کشـور 
بـا وجـود خودکفایـی فنـی و ظرفیت هـا و مزیت هـای بـاالی تولیـد، از ضعـف 
اساسـی در حـوزه اقتصـاد انـرژی رنج می برد کـه مهمترین عامـل آن بی ثباتی 
ناشـی از عـدم اجـرا و یـا اجـرای سـلیقه ای قوانیـن اسـت کـه موجـب خروج 
سـرمایه از ایـن صنعـت شـده اسـت، لذا چنانچـه نظارت بـر اجـرای قوانین در 
صنعـت بـرق تقویـت نشـود، رونـق سـرمایه گذاری بـه ایـن صنعـت کلیدی و 

زیرسـاختی باز نخواهد گشـت.
بـا توجـه به مـوارد فوق و وجـود اقدامات مغایر قانـون که منجر بـه ناکارآمدی 
اقتصـادی انـرژی در حـوزه بـرق شـده اسـت، کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
بنـا بـه ضـرورت اعمـال مـاده 234 آیین نامـه داخلـی بـرای برخـورد قانونی با 
تخلفـات و حاکـم کـردن قوانیـن و مقـررات، تقاضـای ذی ربـط را تصویب و به 
هیات رییسـه اعـالم کـرده اسـت. ایـن تقاضا بـه کمیسـیون اقتصـادی ارجاع و 
گـزارش تخلفـات شناسایی شـده کـه موجـب خسـارت بـه اقتصـاد ملی شـده 
اسـت، بـا عنوان »بررسـی آثـار اقتصادی ناشـی از عـدم تحصیل اهـداف قانون 

برنامـه ششـم و اجـرای احـکام قانونـی توسـط وزارت نیرو« تهیه شـد. 
بـر اسـاس بررسـی های به عمل آمـده، سـه حـوزه بـرای رصـد کـردن کیفیـت 

اجرای قانون شناسـایی شـد؛ »حـوزه انرژی های پـاک و تجدیدپذیـر«، »حوزه 
نیروگاه هـای غیـر تجدیدپذیـر یـا حرارتـی« و »حـوزه عمومـی اقتصـاد برق« 
)تجهیـز منابـع و بـورس انرژی(. در هر یک از سـه حوزه مـوارد مختلف قانونی 
ایـن قوانیـن و میـزان تحقـق هدف گذاری هـای  بررسـی و کیفیـت اجـرای 
صورت گرفتـه در قانـون ارزیابـی شـد. همچنیـن نهاها یـا سـازمان های متولی 

اجـرای قانـون و عملکـرد آن هـا رصـد و موارد تخطی اسـتخراج شـد. 
در حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر و پـاک، قانون گـذار در مـاده )50( قانـون 
برنامـه ششـم توسـعه بـرای ایجـاد 5 هـزار مـگاوات ظرفیـت تولیـد انـرژی 
تجدیدپذیـر و پـاک هدف گـذاری کـرده اسـت. اگـر بخـش دولتـی قوانیـن و 
مقـررات ایـن حـوزه را اجـرا می کـرد، ایجاد ایـن ظرفیـت تولید بـرق در پایان 

سـال اول برنامـه قابـل تحصیـل بود. 
وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـر اسـاس مـاده )61( و )75( 
قانـون اصـالح الگـوی مصـرف انـرژی مکلف بـه پیش بینـی و درج منابـع مالی 
مـورد نیـاز در بودجـه سـنواتی بـرای خریـد تضمینـی بـرق تولیـدی از منابع 
تجدیدپذیـر، از محـل ارزش سـوخت صرفه جویـی شـده و منافـع حاصـل از 
عـدم تولیـد آالینده هـا و حفاظـت از محیط زیسـت بـه ازای بـرق تولیدی این 
قبیـل نیروگاه هـا، بوده انـد، امـا در عمـل از سـال 1390 تـا سـال 1400، هیچ 
گونـه منابعـی از محـل این قانـون در لوایـح و قوانین بودجه کل کشـور منظور 

نشـده است. 
وزارت نیـرو بـر اسـاس مـاده )2( آیین نامـه اجرایـی مـاده )61( قانـون اصـالح 
الگـوی مصـرف انـرژی می بایسـت همـه سـاله نـرخ پایـه خرید تضمینـی برق 
از نیروگاه هـای تجدیدپذیـر را بـر اسـاس فرمول ارائه شـده در مـاده )2( همین 
آیین نامـه محاسـبه و ابـالغ می کـرده اسـت، اما در طـول برنامه ششـم همواره 
نرخ هـای اعالمـی وزارت نیـرو بیـن 50 تـا 80 درصـد کمتر از شـرایط تکلیفی 

قانـون و آیین نامـه اجرایـی قانون اعالم شـده اسـت. 
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بـر اسـاس مـاده )3( آیین نامـه اجرایی مـاده )61( قانون اصـالح الگوی مصرف 
انـرژی، نـرخ پایـه قـرارداد خریـد بـرق از نیـروگاه غیـر دولتـی می بایسـت بـر 
اسـاس فرمـول ارائـه شـده در ایـن مـاده و در زمـان پرداخـت تعدیـل شـود تا 
هـم وزارت نیـرو بـه تامیـن منابـع بـرای پرداخت به موقـع مطالبات الـزام یابد 
و هـم تاخیـر در پرداخـت موجب ضرر و زیان سـرمایه گذار نشـود، اما سـاتبا از 
زمـان ابـالغ این قانون در سـال 1394 تا کنـون، مبنای تعدیل را زمان ارسـال 

صـورت وضعیـت قـرار داده اسـت و نه زمـان پرداخت.
بـا اسـتناد به مـاده )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، سـاتبا موظف اسـت 
کـه مانـده مطالبـات تولیدکننـدگان را در سـامانه بدهی هـای دولـت )سـماد( 
ثبـت کنـد و بر اسـاس بنـد »الف« مـاده )10( قانون برنامه توسـعه ششـم نیز 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور مجاز اسـت هر سـاله باقیمانده مطالبـات را با 
اختصـاص اوراق مالـی اسـالمی در بودجه های سـنواتی تسـویه کنـد. از ابتدای 
سـال 1397 که سـاتبا در پرداخت صـورت وضعیت هـای تولیدکنندگان تاخیر 
کـرده اسـت، تنهـا بخشـی از بدهی هـا در سـامانه »سـماد« ثبت شـده اسـت. 
همچنیـن سـازمان برنامـه و بودجـه نیـز در بودجه هـای سـنواتی سـال های 
1398 ، 1399 و 1400 بـا وجـود انتشـار اوراق مالـی اسـالمی در قالب تبصره 
)5( قانـون بودجـه، هیچ مبلغـی را برای پرداخت مطالبـات تولیدکنندگان برق 

تجدید پذیـر اختصـاص نداده اسـت.
بنابرایـن مجموعـا وزارت نیـرو، سـاتبا و سـازمان برنامـه و بودجـه در زمینـه 
انرژی هـای پـاک بـه وظایـف قانونـی خـود بـه درسـتی عمـل نکـرده و تخلف 
داشـته اند. ایـن تخلفـات انگیـزه سـرمایه گذاری در حـوزه تجدیـد پذیـر را از 

بیـن برده اسـت.
در حـوزه نیروگاه هـای حرارتـی نیـز مـوارد متعـددی از تخلفـات ثبـت شـده 
اسـت کـه آثـار مخربی بر جلـب اعتمـاد سـرمایه گذاران و رونق تولیـد برق در 
ایـن بخـش بـه جا گذاشـته اسـت. با توجـه به سـهم بـاالی ایـن نیروگاه ها در 
تامیـن بـرق، ایـن رونـد بـرای کشـور خطرنـاک و باعث بـروز آسـیب های ملی 

منطقه ای اسـت. 
طبـق بنـد »و« مـاده 133 قانـون برنامه پنجم توسـعه، وزارت نیرو می بایسـت 
نـرخ پایـه پرداخـت بابـت آمادگـی نیروگاه هـا را در ابتـدای هـر سـال برنامه با 
اعمـال ضریـب منـدرج در مـاده )6( دسـتورالعمل آن مـاده قانونـی )مصـوب 
شـورای اقتصـاد(، تعدیـل و اعالم می کـرد، اما هیـات تنظیم بازار بـرق ایران با 
اقدامـی خـالف قانـون اجرای این حکـم قانونی را در سـال های 1394 و 1395 
متوقـف و موجـب تحمیـل زیـان مالی بـه نیروگاه هـا که بـرق خـود را در بازار 
عمـده فروشـی بـرق به فروش می رسـاندند، شـده اسـت. وزارت نیـرو حتی به 
رای دیـوان عدالـت اداری در ابطـال تصمیـم هیـات تنظیـم بـازار بـرق ایران و 
جبـران زیـان مالـی نیروگاه هـا نیـز تمکین نکـرده اسـت و این مسـاله تاکنون 

حـل نشـده باقی مانده اسـت. 
برنامـه ششـم توسـعه و مـاده )6(  قانـون  بنـد »ت« مـاده 48  اسـاس  بـر 
دسـتورالعمل خریـد تضمینـی برق )مصوب شـورای اقتصاد موضـوع بند »ت« 

آن مـاده قانونـی(، وزارت نیـرو موظـف شـده اسـت حداکثـر تـا 2 مـاه بعـد از 
تاریـخ ابـالغ ایـن مصوبـه )ابـالغ: 1397/12/28( ضوابـط تعییـن سـقف نـرخ 
انـرژی و نـرخ پایـه آمادگـی بازار عمـده فروشـی را تدوین و پـس از تایید وزیر 
نیـرو بـرای اطـالع عمـوم و ذینفعـان ابـالغ کند، امـا وزیر نیـرو به جـای ابالغ 
ضوابـط تعییـن سـقف نرخ هـای مزبـور، بـا تاخیـر زیاد بـه تعیین مـوردی نرخ 

اسـت. پرداخته 
هیـات تنظیـم بـازار بـرق با اسـتفاده از اختیـارات وزیر نیـرو و به بهانـه تامین 
پایـدار و مطمئـن انـرژی الکتریکـی، بهره بـرداری از نیروگاه هـا را ملـزم به اخذ 
پروانـه بهره بـرداری و نگهـداری بـا اعتبـار یکسـاله کـرده و بـرای عـدم رعایت 
آن مجـازات مالـی در نظرگرفتـه اسـت و از آن بـرای دخالـت در امـور مالـی و 
مدیریتـی نیروگاه هـا اسـتفاده می کنـد. ایـن در حالی اسـت که دیـوان عدالت 

اداری مجـازات مالـی مصـوب ایـن هیـات را ابطال کرده اسـت. 
وزارت نیـرو، شـرکت ها و سـازمان های زیـر مجموعـه طبـق تبصره ذیـل ماده 
)10( قانـون برنامـه ششـم موظفنـد در قراردادهـای خرید بـرق از نیروگاه های 
تولیدکننـده بـرق، بنـدی درخصوص خسـارت تاخیر در تادیـه درج کنند تا اثر 
تـورم ناشـی از تاخیـر در پرداخـت صـورت وضعیت نیـروگاه جبران گـردد، اما 

وزارت نیـرو تاکنـون بـه این حکـم قانونی عمل نکرده اسـت. 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور وفق مـاده )6( قانـون حمایـت از صنعت برق 
کشـور مکلـف بـوده مـا بـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی فـروش بـرق بـه مصرف 
کننـده و قیمـت واقعـی تولیـد را در بودجـه سـنواتی پیش بینـی و در مقاطـع 
سـه ماهه پرداخـت کنـد، امـا عـدم اجـرای ایـن حکـم قانونـی منجـر بـه عدم 
پرداخـت بدهـی وزارت نیـرو بـه صنعت برق شـده اسـت. لـذا تخلف سـازمان 
برنامـه و بودجـه محـرز بوده و وزیـر نیرو هـم در صورتی که نتوانـد اثبات کند 
کـه به عنـوان متولـی صنعـت بـرق و عضو مسـتقل هیـات دولـت وظایف خود 
بـرای درج منابـع الزم در الیحـه بودجـه سـنواتی را انجـام داده اسـت، دارای 

تخلـف و مسـئول جبران خسـارات اسـت.
طبـق بنـد )ب( مـاده )3( قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون 
اساسـی جمهوری اسـالمی ایران، دولت مکلف اسـت سـهم خود در بنگاه های 
اقتصـادی مشـمول کـه نیروگاه هـا نیـز جـزء آن می باشـند را کاهـش دهد. در 
ایـن صـورت رقابـت میـان دولـت و بخش غیـر دولتـی در فروش بـرق کاهش 
یافتـه و وزارت نیـرو فرصـت بیشـتری بـرای انجـام وظایـف حاکمیتـی خـود 
پیـدا می کـرد. در شـرایط فعلـی 40 درصـد تولید بـرق در نیروگاه هـای دولتی 
و متعلـق بـه وزارت نیـرو صـورت می گیـرد. از سـوی دیگـر بـه دلیـل شـرایط 
نامسـاعد حاکـم بـر تولید برق کشـور بخـش خصوصی انگیـزه ای بـرای خرید 
نیـروگاه و گسـترش سـهم خـود در تولیـد بـرق را نـدارد. بـا توجـه بـه آنکـه 
سـهم بخـش خصوصـی از تولیـد بـرق کشـور پـس از خصوصی سـازی و ابالغ 
سیاسـت های اصـل 44 قانـون اساسـی همـواره تـا سـال 1395 افزایـش یافته 
و بعـد از آن ایـن رونـد متوقف شـده اسـت، دولت هـای یازدهـم و دوازدهم در 

قبـال عـدم اجـرای ایـن حکم قانونی مسـئول هسـتند.
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آخریـن حـوزه ای که مورد بررسـی قرار گرفت، مربوط به حـوزه عمومی اقتصاد 
بـرق )تجهیـز منابـع و بـورس انـرژی( اسـت. در ایـن بخـش نیز کاسـتی هایی 
در اجـرای قوانیـن وجـود داشـته کـه طبق گـزارش کمیسـیون، شـامل موارد 

زیر اسـت:
وزارت نیـرو بـا مجـوز مـاده )12( قانـون رفـع موانـع تولیـد )1394( می توانـد 
بـا سـرمایه گذاران بـرای احـداث نیـروگاه تجدیدپذیر، نیـروگاه با راندمـان باال، 
نصـب بخـش بخـار در نیروگاه هـای گازی موجـود و ... قرارداد منعقـد کند که 
در ایـن صـورت اوال صنـدوق توسـعه ملـی و نظـام بانکـی مکلـف بـه پرداخت 
تسـهیالت بـا اولویت بـه این طرح ها شـده و ثانیـا دولت مکلف اسـت پرداخت 
اصـل و سـود سـرمایه گذاری را کـه تامین کننـده نیـاز نظـام بانکـی در اعطای 
تسـهیالت اسـت، تضمیـن و تولیـدات آنان را به قیمـت واقعی خریـداری یا به 
میـزان صرفه جویـی در مصرف سـوخت به آنهـا نفت خام یا وجـه آن را تحویل 
دهـد. ثالثـا ایـن نیروگاه هـا بـرق تولیـدی یـا نفـت خـام تحویلـی را در بـازار 
داخلـی به فـروش رسـانده یا صـادر کنند. در حالـی که وزارت نیرو می توانسـت 
بـا ایـن اختیار قانونی تکالیف ماده )48( و )50( برنامه توسـعه ششـم، توسـعه 

ظرفیـت بـرق را عملـی کنـد، هیچ اسـتفاده ای از آن نکرده اسـت.
طبـق مـاده )18( قانـون »توسـعه ابزارهـا و نهادهـای مالی جدید در راسـتای 
تسـهیل اجـرای سیاسـت های کلی اصل چهـل و چهارم قانون اساسـی مصوب 
1388/09/25« وزارت نیـرو موظـف به آزادسـازی قیمت برق بـه عنوان کاالی 
پذیرفته شـده در بـورس بـوده اسـت. از طرفـی طبق بنـد )ب( مـاده 44 قانون 
برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه )مصـوب 1395/12/14( وزارت نیـرو موظف 
شـده به منظـور افزایـش بازدهـی و ضریـب بهـره وری نیروگاه هـا، قیمت خرید 
بـرق را بـا توجه به سـازوکار بـازار در بـورس تعیین کند. امـا وزارت نیرو ضمن 
اسـتنکاف از اجـرای قانـون روند تامیـن اعتبار شـرکت های توزیع نیـروی برق 
بـرای انجـام معامـالت در بـورس انـرژی ایـران را از دی مـاه سـال 1397 بـه 
طـور کامـل متوقـف کرده و بـا وجود گذشـت زمان مدیـدی از آخریـن تامین 
وجـه شـرکت های توزیـع نیروی بـرق، تا کنون اقـدام موثـری در این خصوص 

صـورت نداده اسـت.
همچنیـن طبـق تبصـره )1( مـاده )13( قانـون خـروج غیـر تورمـی از رکـود 
)مصـوب 1394/02/01( اسـتفاده از سـازو کارهـای بـورس انـرژی در خریـد و 
فـروش نفـت خـام و میعانـات گازی و فرآورده هـای نفتـی و انـرژی بـرق در 
اولویـت قـرار دارد. امـا طبـق بررسـی های صورت گرفتـه تنها حـدود 3 درصد 
از بـرق تولیـدی کشـور در بـورس معاملـه می شـود و 97 درصـد معامالت برق 

خـارج از بـورس انجام شـده اسـت.
و نیـز طبـق بنـد )5( ماده 7 دسـتورالعمل بند )و( مـاده 133 قانون برنامه پنج 
سـاله پنجم توسـعه و همچنیـن طبق مصوبـات شـماره 145937/ت 50999 
هــ مـورخ 1394/11/10 و شـماره 82357/ت 57467 هـ مـورخ 1399/7/20 
هیـات وزیـران باید مصـرف کنندگان بـاالی 5 مـگاوات، برق خـود را از طریق 
بـورس انـرژی خریـداری کننـد کـه ایـن امـر سـبب می شـود تـا نیروگاه های 
بخـش خصوصـی امـکان کشـف قیمـت برق بـه قیمت های مناسـب تر داشـته 

باشـند و 30 درصـد از مصرف برق کشـور کـه در اختیار صنایع بزرگ اسـت از 
تعهـدات دولـت خـارج شـود، اما مدیرعامـل وقت شـرکت توانیـر در تاریخ 21 
/ 12 / 1396 بـه دلیـل عـدم افزایـش حـق ترانزیـت، معامـالت این بـازار را به 
مـدت دو سـال تعطیل کرد و موجب خسـارت های بسـیاری به نیروگاه ها شـد 

و از شـفافیت در بـورس جلوگیـری کرد.
همـان طـور کـه مشـاهده می شـود بـا وجـود تاکیـد بسـیار در قوانیـن متعدد 
بـر فراهـم آمـدن شـرایطی کـه منجر به رونـق معامالت بـرق در بـورس انرژی 
شـود، نسـبت بـه این مهـم سـهل انگاری شـده و در نتیجه هیچ یـک از اهداف 

تصریـح شـده در قوانیـن در ایـن زمینـه تا امروز محقق نشـده اسـت. 
مـورد دیگـری کـه به شـدت بـر عـدم جذابیـت سـرمایه گذاری در تولیـد برق 
موثـر بوده اسـت، بحـث تامین مالی اسـت. نیروگاه های غیردولتـی تولیدکننده 
بـرق بـه دلیـل آنکـه امـکان کسـب درآمـد ارزی از محـل صـادرات ندارنـد و 
درآمـد آنهـا به صورت ریالی اسـت، در شـرایطی قـادر به دریافـت و بازپرداخت 
تسـهیالت ارزی از محـل صنـدوق توسـعه ملی هسـتند که نوسـانات نـرخ ارز 
بـرای آنها پوشـش داده شـود. در غیر این صـورت نیروگاه با نرخ ارز مشـخصی 
اقـدام بـه اخـذ تسـهیالت می کنـد و این امـکان وجـود دارد که بـا نرخی چند 
برابـر ناچـار بـه بازپرداخت شـود. مصوبـه هیات وزیـران به شـماره 31108/ت 
51709 هـ مورخ 1394/03/12 برای همین منظور تدوین شـد، اما متاسـفانه 

در عمـل بانـک مرکزی به اجـرای آن تمکیـن نکرد. 
ایـن مسـاله منجر بـه ایجاد بحـران بـرای صندوق توسـعه ملـی و نیروگاه های 
غیردولتـی تولیدکننـده برق شـده اسـت، زیـرا برخـی از این نیروگاه هـا که در 
قالـب قراردادهـای BOO و بـا اسـتفاده از منابـع صندوق توسـعه ملـی احداث 
شـده اند، در شـرایط فعلـی قـادر بـه بازپرداخت اقسـاط وام هـای دریافتی خود 

. نیستند
در چنیـن شـرایطی کـه بانـک مرکزی بـه تکلیف خـود پیرو ایـن مصوبه عمل 
نکـرده اسـت، از وزارت نیـرو انتظار مـی رود در حل مشـکل تولیدکنندگان برق 
کـه منجـر بـه جلـب اطمینـان سـرمایه گذاران جدیـد بـرای ورود بـه سـاخت 
نیروگاه هـا و افزایش عرضه برق خواهد شـد، پی گیـری جدی تری به عمل آورد.
تخطـی از اجـرای مصوبـه هیـات وزیـران تنهـا مـوردی نبـوده کـه در الینحل 
مانـدن مشـکل بدهی هـای ارزی نقش داشـته اسـت. بند »ت« مـاده 46 قانون 
برنامـه ششـم توسـعه نیز با توجه بـه آنکه اقتصـاد ایران تجربه چندین شـوک 
ارزی را از دهـه هفتـاد تاکنون داشـته اسـت، برای محافظـت تولیدکنندگان و 
سـرمایه گذاران از نوسـانات ارزی طراحـی و تدویـن شـد، اما متاسـفانه تاکنون 

عملکردی نداشـته است.
در زمینـه تخلفـات صورت گرفتـه فـوق وزارت نیـرو، هیـات تنظیـم بـازار برق، 
شـرکت توانیـر، سـازمان برنامـه و بودجـه، بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
ایـران و دولت هـای وقـت مسـئول شناسـایی شـدند. مجمـوع ایـن مـوارد بـه 
همـراه آثـار اقتصادی آن ها از طریق مجلس به قوه قضاییه ارسـال شـده اسـت 
تـا بـا پی گیری موضوعـات ضمن احیـای حق کسـانی که ذی نفع هسـتند، در 

آینـده شـاهد دقـت و توجه بیشـتر بر اجـرای قوانین باشـیم. 
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گفت وگو با عبدالحسین فضل اللهی، مدیرعامل شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین )سبا نوین( 

به  ورود  از  هراس سرمایه گذاران 
برق تولید  حوزه 

ــی های  ــه آن را در خاموش ــه نتیج ــت ک ــده اس ــه ش ــد مواج ــوزه تولی ــی در ح ــا کمبودهای ــر ب ــال اخی ــول دو س ــران در ط ــرق ای ــت ب صنع
تابســتان گذشــته بــه طــور ملمــوس شــاهد بودیــم. طبــق گفتــه متخصصــان صنعــت بــرق ریشــه ایــن کمبودهــا را بایــد در سیاســت های 
ــت. در  ــته اس ــرق بازداش ــد ب ــوزه تولی ــه ح ــرمایه گذاران را از ورود ب ــالی س ــد س ــه چن ــت هایی ک ــرد، سیاس ــت وجو ک ــرق جس ــاد ب اقتص
ــی  ــای اعالم ــرو و برنامه ه ــرد وزارت نی ــی عملک ــه بررس ــرق، ب ــت ب ــره   صنع ــان خب ــی از کارشناس ــین فضل الله ــا عبدالحس ــو ب گفت وگ
ــی  ــو اصل ــه عض ــرق، از جمل ــت ب ــی در صنع ــدد قبل ــئولیت  های متع ــل مس ــه دلی ــم. وی ب ــد پرداخته ای ــت جدی ــه در دول ــن وزارتخان ای
ــذار و  ــره ای تاثیرگ ــت چه ــن صنع ــته در ای ــای گذش ــت گذاری های دهه ه ــر، در سیاس ــرکت توانی ــرداری ش ــاون بهره ب ــره و مع هیات مدی
ــرق دارای مســئولیت  ــک نیــروگاه کاشــان( در امــر تولیــد ب ــوده و هم اکنــون نیــز به عنــوان مدیرعامــل شــرکت ســبانوین )مال نام آشــنا ب

ــت:  ــر اس ــه شــرح زی ــو ب ــل گفت وگ ــن کام اســت. مت

سیاست ها و جهت گیری وزارت نیرو در سال های اخیر خصوصا در بخش 
تامین بـرق و پاسـخگویی به نیاز مصـرف را چگونه ارزیابـی می کنید؟ 
قانـون بـرق ایـران، وزارت نیـرو را  به عنوان بخـش حاکمیتی کشـور در امور 
بـرق معرفـی کـرده اسـت، و ایـن امر بـه معنـای تصدی گـری در صنعت برق 
نیسـت. جایـگاه وزارت نیـرو سیاسـت گذاری اسـت نـه دخالت، هـر چند اگر 

در مـواردی نیـاز بـه حمایت باشـد، دولت بایـد ورود کند. 
طبـق اصـل 44 قانـون اساسـی، تولیـد بـرق بایـد بـه بخـش خصوصـی هـم 
واگـذار شـود و دولـت در ایـن مسـیر بایـد بـا حمایـت از بخـش خصوصی به 
توانمنـد شـدن ایـن بخـش در حـوزه تولیـد ا بـرق کمـک کنـد. حمایـت از 
بخـش خصوصـی و باال بـردن توان ایـن بخش برای احـداث نیـروگاه و تولید 
بـرق، از وظایـف مسـتقیم و بـدون تردیـِد دولـت اسـت و وزارت نیـرو ایـن 
نمایندگـی را برعهـده دارد. متاسـفانه وزارت نیـرو سـال ها اسـت این رسـالت 

خـود را فرامـوش کرده اسـت. 
قوانینی وجود دارد که به منزله تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن است، 
امـا متاسـفانه وزارت نیـرو در مرحلـه اجـرا به ایـن قوانین عمل نکرده اسـت. 

ــرمایه گذاری  ــر س ــال های اخی ــی س ــرا ط ــی چ ــر جنابعال ــه نظ ب
چندانــی در صنعــت بــرق کشــور نشــده اســت؟ چگونــه می تــوان 
ســرمایه گذاران بــرای ورود بــه حــوزه تولیــد بــرق تشــویق کــرد؟ 
بـرای سـرمایه گذاری در هـر صنعـت و حـوزه ای، بازدهـی سـرمایه و سـود 
حاصـل از آن بررسـی می شـود و سـرمایه گذار براسـاس بـرآورد میزان سـود، 
اقـدام بـه سـرمایه گذاری می کنـد. با شـرایط اقتصـاد برق و قیمـت غیرواقعی 
آن، آیـا سـرمایه گذاری حاضـر بـه سـرمایه گذاری در حوزه احـداث نیروگاه و 
تولیـد بـرق خواهـد بـود؟ سـرمایه گذاری در ایـن صنعت بـرای سـرمایه گذار 
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چـه توجیه اقتصـادی دارد؟!
 وزارت نیـرو نیروگاه هایـی در اختیـار داشـت کـه طبـق قانـون بایـد سـهام 
ایـن نیروگاه هـا را در بـورس عرضـه می کـرد، امـا شـرایطی برای ایـن عرضه 
در نظـر گرفتنـد کـه کسـی نتوانـد سـهام را خریـداری کنـد و در نهایـت به 
ارگانـی واگـذار شـد که مد نظر خودشـان بود، چـون به واقع نیـروگاه مجانی  
به دستشـان رسـیده بـود سـود زیـادی بـه نسـبت سـرمایه نصیبشـان شـد. 
کسـی کـه امـروز بـه دنبـال سـرمایه گذاری در صنعت برق اسـت بایـد بداند 
سـرمایه اش چـه میزان بازدهی خواهد داشـت. متاسـفانه نرخ هایـی که اکنون 
در بـازار بـرق وجـود دارد، نرخ هایـی نیسـت کـه بـرای تولیـد بـرق اقتصادی 
باشـد و بتوانـد سـرمایه گذار را تشـویق کند. لذا نیروگاه  سـازی بـا این قیمت 
بـرای سـرمایه گذار صرفه اقتصادی ندارد. متاسـفانه دولت سـال های گذشـته 
هیـچ توجهـی بـه اقتصـاد تولید برق نکـرده لذا طبیعی اسـت کسـی مایل به 

سـرمایه گذاری در ایـن حوزه نباشـد. 
تاکیـد اصـل 44 بـر خصوصی سـازی بخـش تولیـد بـرق  اسـت، امـا ایـن به 
معنـای رهـا کـردن بخـش خصوصـی نیسـت بلکـه دولت بایـد از ایـن بخش 
حمایـت کنـد. اگر بخش خصوصـی در حوزه تولیـد برق توان سـرمایه گذاری 
نداشـت، حاکمیـت موظـف بـه ورود و جبـران تولیـد اسـت. انتظـار دولت از 
بخـش خصوصـی این اسـت کـه بـا درآمـد نیروگاه های خـود نیـروگاه جدید 
احـداث کنـد، در حالی که با سـازوکار موجـود در فروش بـرق، درآمد کنونی 
نیروگاه هـا امـکان احـداث نیـروگاه جدیـد را نمی دهـد، کمـا اینکـه وزارت 
نیـرو هـم نمی توانـد از محـل درآمـد نیروگاه هـای موجـود نیـروگاه جدیدی 

احـداث کند. 
وزارت نیـرو نـه تنهـا بـرای سـرمایه گذاران در حـوزه تولیـد بـرق تسـهیالتی 
فراهـم نکـرده و مشـوق نبـوده اسـت، بلکـه با ایجـاد مانـع، کارشـکنی کرده 
و سـرمایه گذاران را فـراری داده اسـت. نتیجـه آن کـه سـرمایه گذاران حـوزه 
نیروگاهـی در کشـور مـا بـه جـای تمرکـز بـر توسـعه و پیشـرفت کار خـود، 
دغدغـه تامیـن هزینه هـای جاری و پرداخـت حقوق کارکنان خـود را دارند و 
نمی تواننـد بـه فکـر سـرمایه گذاری جدیـد باشـند. البتـه این کـه وزارت نیرو 
را مقصـر بدانیـم مربـوط بـه این دولت و آن دولت نیسـت، بلکـه ، وزارت نیرو 

بـه عنـوان نماینـده دولت در هـر دوره ای مطرح اسـت.
البتـه تمام مشـکالت صنعـت برق را هم نمی تـوان از چشـم وزارت نیرو دید، 
چـرا کـه بسـیاری از مشـکالت ریشـه در قیمت بـرق دارد که قیمـت آن هم 
تکلیفی اسـت. قیمت برق چندین سـال اسـت که چندان افزایشـی نداشـته، 
در مقابـل قیمـت تجهیـزات بـرق چندین برابر شـده اسـت و با ایـن وضعیت، 
اگـر تولیـد بـرق متوقف شـود، راه انـدازی مجدد آن مشـکالت زیـادی دارد و 
پیـش از رسـیدن به ایـن وضعیت باید تکلیف آن را روشـن کـرد. برق کاالیی 
قابـل ذخیـره نیسـت و بالفاصلـه بعـد از تولید در مدار شـبکه قـرار می گیرد، 
حـال، سـرمایه گذاری کـه در تنگنـای اقتصـادی و مالـی هـم قـرار دارد، باید 

دغدغـه سـرمایه خـود و دریافـت پول فروش خود را داشـته باشـد.

بـه نظر شـما امـروز صـادرات برق در چـه وضعیتـی قـرار داد و آیا 
دولـت در زمینه صادرات به بخش خصوصی اجـازه ورود خواهد داد؟ 
موضـوع صـادرات بـرق از دیگـر محور های مـورد بحث در صنعت برق اسـت. 
چـرا وزارت نیـرو انحصـار صـادرات را در اختیـار گرفتـه اسـت؟ اگـر صادرات 
مزیـت اسـت، همـه تولیدکننـدگان برق بایـد از ایـن مزیت برخوردار باشـند. 
شـاید ایـن نکتـه مـد نظـر باشـد کـه چـون نیروگاه هـا بـرای تولیـد بـرق، 
سـوخت یارانـه ای دریافـت می کنند اجـازه صادرات بـه آن ها داده نمی شـود،  
وزارت نیـرو حتـی بـه بـرق تولیدی توسـط نیروگاه هـای خورشـیدی و بادی 
هـم اجـازه صـادرات نمی دهـد. صـادرات بـرق یـک مقولـه پیچیـده اسـت 
و متقاضیـان بـرق ایـران ایـن انـرژی را بـرای مصـارف متعـدد الزم دارنـد. 
افغانسـتان، پاکسـتان، عراق و ارمنسـتان، جمهوری آذربایجان و ترکمنسـتان 
کشـور هایی هسـتند کـه ایـران بـا آن هـا دارای تبـادل انـرژی اسـت و ایـران 
بیشـترین صـادرات بـرق را به کشـور عـراق دارد. البتـه در مورد شـبکه های 
انتقـال کـه جـزء وظایف دولت اسـت : یکی از مـواردی که به پایداری شـبکه 
کمـک می کنـد ایجـاد خطوط ولتاژ HVDC اسـت. سیسـتم های انتقـال توان 
جریـان مسـتقیم ولتـاژ بـاال، که بـه عنوان سیسـتمی بـرای انتقـال توان های 
زیـاد در  فواصـل طوالنـی و  ارتبـاط بـا شـبکه هـای برق کشـور هـای دیگر 
بـه کار مـی رود. مطمئـن تریـن روش اتصـال شـبکه بـرق مـا بـا کشـور های 
دیگـر نیـز ایـن اسـت کـه از طریـق شـبکه های DC بـه یکدیگر وصل شـویم 
تـا امـکان حداکثـر تبـادل بـرق با کشـور های همسـایه وجود داشـته باشـد.

وصـول پـول صـادرات بـرق هـم امـروز بـا مشـکل مواجه اسـت و همیـن امر 
بـرق را بـا پیچیدگی هایـی مواجه سـاخته اسـت. 

وزارت نیـرو بـه عنـوان نماینـده دولت بـرای بهبود جایـگاه صنعت 
بـرق و تثبیـت شـرایط آن چه اقداماتـی باید انجـام دهد؟ 

سـاختار اقتصـادی بـرق باید اصالح شـود، اما ایـن اصالح منوط بـه همکاری 
دولـت و مجلـس اسـت، وزارت نیـرو به تنهایـی نمی تواند در این مسـیر اقدام 
کنـد. یکـی از معضالت وزارت نیرو این اسـت که درآمـد آن در اختیار وزارت 
دارایی اسـت و پرداخت آن به وزارت نیرو بسـتگی به اراده وزارت دارایی دارد. 
چـرا کنتـرل درآمد شـرکت های بـرق منطقه ای بایـد در اختیار دولت باشـد 

انتظار دولت از بخش خصوصی این است که با درآمد 
نیروگاه های خود نیروگاه جدید احداث کند، در حالی که با 

سازوکار موجود در فروش برق، درآمد کنونی نیروگاه ها امکان 
احداث نیروگاه جدید را نمی دهد، کما اینکه وزارت نیرو هم 
نمی تواند از محل درآمد نیروگاه های موجود نیروگاه جدیدی 

احداث کند
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و بـه صـورت قطره چکانـی بـه آن پرداخـت شـود؟ وقتـی درآمد شـرکت های 
بـرق منطقـه ای در اختیـارش نیسـت و بـه موقـع به دسـتش نمی رسـد، چه 
اقدامـی می توانـد بکنـد؟ تکلیـف قیمت تجهیـزات مـورد اسـتفاده نیروگاه ها 

کـه در چهـار سـال اخیر بیش از 10 برابر شـده اسـت، چیسـت؟ 

از نظر شـما ریشـه اصلـی بحران کمبود بـرق و بروز خاموشـی ها در 
تابسـتان سـال جاری چه بوده است؟ 

پیش بینـی  قابـل  گذشـت،  کـه  سـالی  تابسـتان  در  رخ داده  خاموشـی های 
بـود و وزارت نیـرو بایـد اقدامـات الزم را پیـش از وقـوع خاموشـی ها انجـام 
مـی داد. رونـد افزایـش مصـرف بـرق از سـال های گذشـته آغـاز شـده بـود و 
چیـزی نبـود کـه به یک بـاره رخ داده باشـد. عـالوه بر رشـد مصرف سـاالنه، 
اسـتخراج رمزارز هـا نیـز از عوامـل مهـم افزایش مصـرف بودنـد و وزارت نیرو 
بایـد بـا محاسـبه همه این مـوارد و پیش بینـی  برنامه ریزی الزم بـرای تامین 
بـرق را انجـام مـی داد. خاموشـی های تابسـتان حتـی خـود وزارت نیـرو را 
هـم غافل گیـر کـرده بـود، لـذا نتوانسـت در مدیریـت خاموشـی ها درسـت و 

به موقـع عمـل کنـد. 

وزارت نیـرو دولـت سـیزدهم اعـالم کرده اسـت برای رفـع کمبود 
بـرق تـا چهار سـال آینـده نزدیـک بـه 40 هـزار مـگاوات ظرفیت 
جدیـد تولیـد بـرق ایجـاد خواهـد کرد، شـما ایـن برنامـه را تا چه 

میـزان قابـل تحقـق می دانید؟ 
دولـت سـیزدهم در برنامه هـای خـود بـرای چهار سـال فعالیت، وعـده تولید 
40 هـزار مـگاوات بـرق را داده اسـت. مگـر قـرار اسـت دولـت بـه احـداث 
نیـروگاه اقـدام کنـد؟ آیا دولـت از اعتبار و امکانـات الزم بـرای تولید این 40 
هـزار مـگاوات برخـوردار اسـت؟ بهتـر بـود دولـت می گفـت زمینه هـای الزم 
را بـرای تامیـن ایـن مقـدار بـرق ایجـاد خواهـد کـرد. دولـت در ایـن زمینـه 

می توانـد وام و تسـهیالت الزم را در اختیـار سـرمایه گذاران قـرار دهـد.
 متاسـفانه در دوره ای سـرمایه هایی بـرای پروژه هایـی تحـت عنـوان زودبازده 
اختصـاص داده شـد کـه بیشـتر آنـان بی نتیجـه بودنـد واز بیـن رفـت، آیـا 
و  زیربنایی تریـن  عنـوان  بـه  بـرق  صنعـت  در  نمی توانسـت  سـرمایه  ایـن 
اساسـی ترین صنعـت کشـور قـرار بگیـرد؟! دولـت بایـد بـه بانک هـا دسـتور 
دهـد بخشـی از اعتبـارات خود را بـرای تولید برق اختصاص دهنـد و تا امروز 

چنین دسـتوری داده نشـده اسـت. 
یکی از مشـکالتی که همیشـه در زمسـتان گریبان گیر کشـور اسـت، سوخت 
نیروگاه هـا اسـت: چـه راه حلـی بـرای حـل ایـن معظـل در پیـش داریـم؟ 
مصـرف زیادتـر نفـت گاز گران و اسـتراتژیک؟ یا مـازوت آلوده کننـده محیط  
زیسـت؟ البتـه توسـعه نیـروگاه هـای تجدید پذیـر بـرای تامین نیـاز مصارف 

روزانـه اسـت، امـا نیـاز شـب را چه طـور می خواهیـم تامیـن کنیم؟
راه حل منطقی و اساسی در درازمدت استفاده نیروگاهای اتمی است. 

در برنامـه دولـت، تولیـد 10 هزار مـگاوات برعهـده صنایع قرار گرفته اسـت، 
ایـن مـورد بـرای صنایـع اقتصادی تـر اسـت و آن هـا می تواننـد بـا احـداث 
نیـروگاه بـرق مصرفـی خـود را تولید کننـد، اما 30 هـزار مـگاوات باقی مانده 
از کجـا تامیـن خواهـد شـد؟ نیروگاه هـای تجدیدپذیـر در این زمینـه باید به 
شـدت حمایـت شـوند و تسـهیالت الزم بـرای احداث و توسـعه آن هـا فراهم 
شـود. بهانه تراشـی و سـنگ اندازی در ارائـه تسـهیالت بایـد کنـار گذاشـته 
شـود و وزارت نیـرو بایـد بتوانـد مـردم را هـم بـه سـرمایه گذاری در تولیـد 
بـرق ترغیـب کنـد. از طرف دیگر باید بررسـی شـود که آیا 40 هـزار مگاوات 
وعده داده شـده بـرای چهـار سـال آینـده بـا رشـد مصـرف تطابـق دارد و این 
میـزان طبـق کار کارشناسـی و مطالعـه، پیش بینـی شـده اسـت؟ در واقـع 
میـزان تولیـد بایـد با میزان مصرف تناسـب و هماهنگی داشـته باشـد. آمار و 
ارقـام مصـرف دسـت وزارت نیـرو اسـت و طبق این آمـار و پیش بینـِی میزان 
افزایـش، بایـد برنامه ریـزی الزم بـرای افزایـش تولیـد صـورت بگیـرد. وزارت 
نیـرو بـرای تحقق تولیـد 40 هزار مگاوات بایـد همه شـرایط را در نظر بگیرد 

و بـرای تامیـن سـرمایه و تجهیـزات الزم برنامه داشـته باشـد. 
شـبکه بـرق یک شـبکه خاص اسـت، اگر 100 مـگاوات کمبود بـه وجود آید، 
بایـد  خاموسـی بیشـتری داده شـود تـا ایـن شـبکه مطمئـن و پایدار باشـد. 
دیـدگاه برخـی از مسـئوالن صنعـت برق این اسـت کـه برای جبـران کمبود 
200 یـا 300 مگاواتـی نیـازی بـه سـرمایه گذاری هنگفـت بـرای احـداث 
نیـروگاه نیسـت، در حالـی کـه خسـارت خاموشـی بـرق در عـرف بین المللی 
بیـش از 20 برابـر قیمـت بـرق بـرآورد شـده اسـت، لـذا هـر گونـه اقـدام و 

مدیریـت در صنعـت بـرق بایـد بـا تفکـر و منطـق همراه باشـد. 
بـه اعتقـاد مـن صنایـع بـزرگ می تواننـد مصـرف برق را بـدون اینکـه نقصی 
در تولیـد ایجـاد شـود، مدیریـت کننـد. اگـر صنعتـی در ایـن مسـیر دچـار 
خسـران شـده، ناشـی از سیاسـت گذاری و برنامه ریزی اشـتباه خودشان  بوده 
اسـت. برخـی صنایـع می تواننـد فعالیت خـود را طـوری تنظیم کننـد که در 
سـاعات پیـک مصـرف کمتری داشـته باشـند و دچار مشـکل نشـوند، اما این 
صنایـع متاسـفانه، چـون بـرق بـا قیمـت پاییـن دریافـت می کنند، نیـازی به 
تامـل و مدیریـت احسـاس نکـرده و همه آوار ها را بر سـر صنعـت برق خراب 

می کنند. 
مـا بایـد گذشـته صنعـت بـرق را مـورد بررسـی قـرار دهیـم و از آن درس 
بگیریـم. اگـر در آن دوران گروهـی در صنعـت بـرق پسـت های 230 و 400 
کیلو ولـت متمرکـز و انتقـال دانـش بـه کشـور صـورت نمی گرفـت و معلـوم 
نبـود امـروز شـبکه انتقـال بـرق در کشـور چه شـرایطی داشـت. اگـر عده ای 
بـه فکـر راه انـدازی پـروژه 30 توربیـن نبودنـد، امـروز مـا یکی از سـازندگان 
بـزرگ نیروگاه هـای برقـی نبودیـم و بـا ایـن تحریم هـا معلوم نبود چـه بالیی 
سـر مملکـت می آمـد! همـه این هـا نعماتـی اسـت کـه بـا تفکـر و منطـق 
پایه گـذاری شـده اسـت. لـذا امـروز هم باید بـرای صنعـت برق تفکـر و تامل 
کنیـم و بـر پایـه مطالعـات حرکـت کنیـم. در پـروژه 30 توربیـن بنـا شـد 
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     یاد  د  اشت                                       

نقاطـی کـه در 5 سـال آینـده نیـاز بـه تولیـد برق داشـتند شناسـایی شـوند 
تـا در آنجـا نیـروگاه احـداث شـود. در ایـن پـروژه بنا بـر این بود کـه مجری 
طـرح بـا سـازنده های مختلـف مذاکـره و بـا سـازنده ای کـه بـا مناسـب ترین 
قیمـت و شـرایط، انتقـال دانش فنی را به کشـور انجـام دهد، قـرارداد ببندد. 
بعـد از عقـد قـرارداد مقـرر شـد بعـد از سـاخت توربیـن هشـتم، توربین نهم 
در کارخانـه ایـران سـاخته شـود. از ظرفیت هـای ایـن پروژه اسـت کـه امروز 
یکـی از اسـتراتژیک ترین تجهیـزات تولیـدی در کـه توربین های گازی اسـت 
سـاخته می شـود، در حالـی کـه حتـی بعضـی از کشـور های صنعتـی هنـوز 

قـادر بـه تولیـد  ایـن نیروگاه ها  نیسـتند.

بـا فـرض اجرایی شـدن برنامه تولید 40 هـزار مگاوات بـرق در چهار 
سـال آتی، آیا تاسیسـات شـبکه توان پذیـرش این مقـدار افزایش 

ظرفیـت جدید را دارد؟ 
شـبکه اصلی انتقال باید شـبکه ای محکم و توانا باشـد. بیشـتر خاموشـی هایی 
کـه در کل دنیـا پیـش آمـده، ناشـی از مشـکالت انتقـال بوده اسـت و کمتر 
سـابقه دارد خاموشـی فقـط بـه خاطـر تولید باشـد. زمانـی در شـمال آمریکا 
و جنـوب کانـادا خاموشـی سـنگینی بـه وجود آمد کـه اصلی ترین مسـاله اش 
انتقـال بـود و باالتریـن رده های کشـور در مسـاله انتقال دخالـت کردند تا آن 
را تسـهیل کننـد، بخـش انتقـال یکی از اساسـی ترین و مهم تریـن محورهای 
صنعـت بـرق و زیربنـای تولید اسـت. وقتـی برق تولیـد می کنیم، باید مسـیر 
و شـاهراه های اصلـی بـرای انتقـال بـرق را داشـته باشـیم و ایـن یک مسـاله 

بسـیار پیچیده و مطالعاتی اسـت.
شـبکه بـرق یـک شـبکه بـه هـم پیوسـته اسـت و قطـع بـرق در نقطـه ای از 
کشـور، در سـایر مناطـق نیـز تاثیرگـذار خواهـد بود. خوشـبختانه ما شـبکه 
نسـبتا پایـدار و خوبـی داریم و در این سـال ها با حوادث ناخوشـایندی مواجه 
نشـده ایم و ایـن نشـان دهنده تـوان و قـدرت فکـری نخبـگان و کارشناسـان 

صنعـت برق اسـت.

جنابعالـی عملکـرد کنونـی بـازار بـرق ایـران را چطـور ارزیابـی 
می کنیـد، آیـا بـا اصـالح سـاختار ایـن بـازار می تـوان مشـکالت 

اقتصـاد بـرق را تـا حـدودی بهبـود بخشـید؟ 
دردوره ای کـه مسـئولیت معـاون بهره بـرداری شـرکت توانیـر را داشـتم بـا 
حمایـت اعضـای هیات مدیـره بـرای اولین بار بـازار برق را در ایـن صنعت راه 
انداختـم و از ابتـدا تـا چنـد دوره عضـو هیات تنظیـم بازار برق بـودم. یکی از 
مشـکالت صنعـت بـرق نداشـتن نهـاد تنظیم گر اسـت، نهـادی که بـه عنوان 
هیـات تنظیـم بـازار بـرق وظیفـه رگوالتـوری باید داشـته باشـد. رگوالتوری 
نهـادی اسـت کـه نـگاه ملـی و کالن داشـته باشـد و بی طرفانـه بـرای آن 

صنعـت تصمیـم بگیرد.

یکـی از دسـتورالعمل های ثابـت و مشـخص هیـات تنظیـم بـازار بـرق ایـن 
بـود کـه قیمـت آمادگی را متناسـب با نـرخ ارز تغییـر دهند کـه موفق عمل 
نکردنـد. امـروز بـرق یکـی از کاالهـای بسـیار ارزان در کشـور اسـت، لـذا در 
اولیـن قـدم، قیمـت بـرق باید اصـالح شـود و از حالـت یارانه ای خارج شـود. 
)اینکـه مجلـس و یا دولـت مابه التفاوت قیمت تکلیفی را قیمـت واقعی تامین 
کننـد، راه حلـی بـرای کمـک بـه خانواده هـای کم درآمـد اسـت(. البته هدف 
فشـار آوردن بـه مصرف کننـده نیسـت، امـا خـود آن ها هـم با مقایسـه قبض 
بـرق خـود بـا سـایر قبـوض متوجـه اختـالف خواهنـد شـد. باالبـردن قیمت 
بـرق هـم بایـد پله پلـه و بابرنامـه باشـد. بازار بـرق در همـه جای دنیا سـقف 
یـا حداکثـر مقـداری دارد و ایـن سـقف را برنمی دارنـد. در ایـران مولفه هـای 
قیمـت خریـد بـرق نیروگاه هـا شـامل یـک قیمت سـقف انـرژی اسـت و رقم 
آمادگـی اسـت کـه بایـد رقـم آن از سـرمایه گـذاری در تولید حاصل شـود و 
بـه موقـع تعدیـل شـود. در حـال حاضـر هیچ رابطـه منطقـی و قابـل قبولی 

بیـن آمادگـی بـا سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق وجـود ندارد.
مـا در ایـران در حـوزه بـرق فقـط بـازار تولیـد داریم و بـازاری بـرای مصرف 
وجـود نـدارد، بـورس هـم بـا ایـن روش و نحـوه عملکـرد عمال باطل اسـت و 
نتیجـه ای نـدارد. کسـانی هـم کـه در بـازار بـورس حضـور می یابنـد از سـر 
ناچـاری اسـت و مجبورنـد برق خـود را با قیمـت ارزان تر به فروش برسـانند، 
در واقـع نیـاز بـه نقدینگـی بـرای تامیـن هزینه ها آن هـا را مجبور بـه فروش 

کاال بـه قیمـت پایین تـر می کنـد. 
صنعـت بـرق بـرای از میان برداشـتن مشـکالت و حرکت در مسـیر توسـعه، 
نیـاز بـه همـکاری و هماهنگی همـه ارکان کشـور دارد. همه بایـد همدیگر را 
پشـتیبانی کننـد تـا ایـن صنعـت هـم بتواند در مسـیر درسـت حرکـت کند. 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق و وزارت نیـرو بایـد در یـک جهت 
بایسـتند. اگـر تولیدکننـدگان و وزارت نیـرو باهم همراه شـوند و در کنار هم 
باشـند، هـر دو منتفـع می شـوند. سـندیکا بایـد بـازوی وزارت نیـرو باشـد تا 
واقعیت هـای بـرق را به کشـور بشناسـاند. توصیه مـن به تولیدکننـدگان برق  
و همچنیـن  تولیدکننـدگان تجهیـزات و وزارت نیـرو این اسـت که برای حل 
مشـکالت ایـن صنعـت به یکدیگـر کمک کننـد. طرفین باید به هـم اعتماد و 

تعامـل داشـته باشـند تا مشـکالت ایـن صنعت برطرف شـود. 

یکی از دستورالعمل های ثابت و مشخص هیات تنظیم بازار برق 
این بود که قیمت آمادگی را متناسب با نرخ ارز تغییر دهند که 
موفق عمل نکردند. امروز برق یکی از کاالهای بسیار ارزان در 
کشور است، لذا در اولین قدم، قیمت برق باید اصالح شود و از 

حالت یارانه ای خارج شود
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      گفت وگو        

گفت   وگو با علیرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت موننکو ایران 

برنامه ریزی   در  واقع گرایی  لزوم 
برق تولید  برای 

ــی از  ــه یک ــت ک ــاخت هایی اس ــد زیرس ــدی نیازمن ــد 8 درص ــه رش ــتیابی ب ــف و دس ــای مختل ــت در بخش ه ــای دول ــق برنامه ه تحق
مهمتریــن آن هــا برخــورداری از انــرژی پایــدار بــرق اســت. از ایــن رو توســعه صنعــت بــرق بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز، امــری مهــم و 
ضــروری بــرای کشــور اســت، امــا ایــن کــه ایــن توســعه چگونــه حاصــل شــود و چــه الزاماتــی نیــاز دارد، موضوعــی قابــل توجــه اســت. 
ــا  ــن برنامه ه ــد. ای ــر می کنن ــن و نش ــف تدوی ــای مختل ــرای حوزه ه ــی را ب ــا و تکالیف ــود برنامه ه ــت خ ــدای فعالی ــا در ابت ــوال دولت ه معم

در صنعــت بــرق بســیار گســترده اســت.
ــا بســیار  ــدون مشــارکت بخــش خصوصــی امــری ناممکــن و ی ــرق خصوصــا بخــش تولیــد ب بی شــک اجــرای ایــن برنامه هــا در صنعــت ب
ســخت اســت. امــا ایــن بخــش بــه دلیــل چالش هــای متعــددی کــه بــا آن مواجــه اســت، تمایلــی بــه ایــن همراهــی نــدارد، مگــر آن کــه 

رویکــرد بخــش دولتــی تغییــر کنــد تــا بخــش خصوصــی انگیــزه الزم را بــرای فعالیــت در ایــن صنعــت پایــه پیــدا کنــد. 
ــرق  ــت ب ــعه صنع ــد توس ــرمایه« می گوی ــرو و س ــا »نی ــو ب ــران در گفت وگ ــو ای ــرکت موننک ــل ش ــیرانی مدیرعام ــا ش ــه علیرض ــور ک آن ط
ــه دنبــال واقع گرایــی باشــیم.  و اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی نیازمنــد ایجــاد چارچــوب و قوانینــی مشــخص اســت و بایــد ب
ــود  ــرایط موج ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد، ام ــرار بگی ــرق ق ــعه صنعــت ب ــل توس ــد در ری ــز می توان ــش خصوصــی نی ــه بخ ــد ک هرچن

ــد: ــه می خوانی ــو را در ادام ــن گفت و گ ــروح ای ــت. مش ــرده اس ــش بازنک ــن بخ ــرای ای ــی ب جای

لطفـا در ابتدا در مورد سیاسـت های  سـال های اخیـر وزارت نیرو در 
حـوزه صنعـت برق صحبـت بفرمایید، به اعتقاد شـما ایـن رویکردها 

چـه چالش ها و یـا توفیقاتی را به همراه داشـته اسـت؟
در ابتـدا بایـد اشـاره کنـم کـه توسـعه متـوازن در هـر صنعـت بـه دو جنبـه 
مربـوط می شـود: یکـی مدیریـت مصـرف و دیگـری توسـعه عرضـه؛ بدیـن 
معنـا کـه نمی تـوان تنهـا بـه یـک بخـش تکیـه کـرد و بایـد هـر دو بخـش را 
مـورد تاکیـد قـرار داد، ایـن کـه بـه درسـتی به این مسـاله توجه شـده اسـت 

یـا خیـر، موضوعـی قابـل بحـث اسـت. زمانـی کـه بحـث عرضـه را مطـرح 
می کنیـم بایـد توجـه کنیـم کـه بـرای پیش بینـی نیـاز عرضـه معمـوال بـر 
اسـاس مدل هـای بلند مـدت کار می شـود، بـه ایـن مفهـوم کـه سـاخت یـک 
نیـروگاه بـه هیـچ عنـوان در کوتاه مـدت امکان پذیـر نیسـت، بـه همیـن دلیل 
بـرای آن، برنامه هـای بلندمدتـی در نظـر گرفتـه می شـود و متناسـب بـا آن 
سـرمایه گذاری بـرای سـاخت نیـروگاه و یا ایجاد زیرسـاخت هایی بـرای انتقال 

بـرق بـه مصرف کننـدگان صـورت می گیـرد.
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در دولـت قبلـی در هـر دو مـورد بـا مشـکل جـدی مواجه شـدیم، بـه عبارتی 
در دولـت یازدهـم تمرکـز بیـش از حـدی روی مدیریت مصرف گذاشـته شـد 
و سـرمایه گذاری بـرای نیروگاه هـای جدیـد کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفت، با 
وجـود ایـن کـه تمـام  پیش بینی هـا گویـای این بـود کـه در سـال 1401 باید  
بـه 114 هـزار مـگاوات ظرفیت منصوبه برسـیم، این تصور غلط ایجاد شـد که 
می تـوان سـرمایه گذاری ها را بـرای سـاخت نیروگاه های جدید کاهـش داد و از 

آن طـرف در سـمت عرضـه و تقاضـا اقداماتی انجام شـود.
بـرای ایـن کـه بتوانیم در سـمت تقاضـا فعالیت های ثمربخش داشـته باشـیم 
بایـد انگیزه هایـی بـرای مصرف کننـدگان ایجـاد شـود تـا در ایـن راسـتا گام 
بردارنـد. متاسـفانه در ایـن بخـش هـم موفـق نبودیـم، یعنـی نتوانسـتیم از 
اهرم هایـی که در اختیارمان قرار داشـت، چه تشـویقی و چه تنبیهی، اسـتفاده 

کنیـم تـا بتوانیم شـدت تقاضـا را کنتـرل کنیم.
یکـی از مباحثـی کـه در ایـن سیاسـت  گذاری ها همیشـه مطـرح بـوده امـا 
هنـوز هـم اجـرا نشـده، بحـث نیروگاه هـای مجازی اسـت. بـه این مفهـوم که 
همان طـور کـه بـرای خرید بـرق از بـازار هزینه می پردازیـم، بایـد بتوانیم برای 
کاهـش مصـرف نیز بـازاری ایجاد کنیم تا هـر مصرف کننده ای توانسـت میزان 
مصـرف خـود را کاهـش دهـد، مابـه ازای آن، در بـازار رقابتـِی کاهـش مصرف، 
مبالغـی را به دسـت آورد. ایـن موضـوع بـا وجـود اهمیـت آن هنـوز در صنعت 

برق اجرایی نشـده اسـت.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه بـا وجـود آن که رشـد GDP و مصـرف بـرق قاعدتا 
بـا یکدیگـر رابطـه دارنـد، اما در چند سـال گذشـته به سـبب تکـرار و ادامه دار 
شـدن بحـث اقتصـاد پنهـان در کشـور، GDP آن طـور کـه باید و شـاید رشـد 
خـود را نشـان نداده اسـت. به عبارتی شـاهد افزایش چشـم گیر شـدت انرژی، 
یعنـی نسـبت میـزان مصرف انرژی به GDP هسـتیم که در تحلیـل این میزان 
از افزایـش انتظـار مـی رود صـورت کسـر افزایـش و مخـرج آن کاهـش یافتـه 
باشـد، امـا در واقـع ایـن کاهـش فـراوان GDP بـوده کـه باعث افزایش سـریع 

شـدت انرژی شـده است. 
اگـر مطالعاتـی انجـام دهیـم متوجـه می شـویم کـه در کشـور حـدود 30 تـا 
40 درصـد اقتصـاد پنهـان وجود دارد کـه مورد تاییـد وزارت اقتصـاد و دارایی 
نیـز هسـت، امـا بـه دلیـل اینکـه در مطالعات مـورد توجه قـرار نگرفتـه، باعث 
محاسـبات غلـط در میزان نیاز مصرف شـبکه شـده اسـت. بنابرایـن دولت باید 
عرضـه و تقاضـا را بـه صـورت همزمـان مـورد توجه قـرار دهد، چرا کـه تمرکز 

تنهـا روی یـک طـرف، کار غلطی اسـت.  
برنامه ریزی هـا و اعـالم اعـداد و ارقـام بایـد بـر مبنـای مطالعـات علمـی و 
مبتنـی بـر واقعیت هـا باشـد. لـذا وقتـی اعالم می  شـود 10 هـزار مـگاوات نیاز 
را از طریـق مدیریـت مصـرف پاسـخ می دهیـم، اعـالم چنین ادعایی مسـتلزم 

مطالعـات دقیـق اسـت و طـرح اعدادی بـدون توجه به مبانی علمی مشـکالتی 
بـه وجود مـی آورد. 

در حـال حاضـر اوج مصـرف 65 هـزار مگاوات اسـت و وقتی 10 هـزار مگاوات 
را مبنـای کاهـش مصـرف قـرار می دهیـم، احتمـاال منظـور ایـن اسـت کـه 
می خواهیـم نیـاز پیـک را کاهـش دهیـم. این درحالی اسـت که کاهـش 15 تا 
20 درصـدی نیـاز مصـرف قابل تامل اسـت و به نظر می رسـد کـه عدد اعالمی 
کمـی خوش بینانـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـرای اینکـه بتوانیم بـه عدد 
مشـخص برسـیم حتمـا بایـد مطالعـات مدیریت مصـرف انجام، پتانسـیل های 
کاهـش ارزیابـی شـوند. یادمان باشـد کـه هزینه سـرمایه گذاری بـرای کاهش 
مصـرف گاهـی اوقـات از سـرمایه گذاری بـرای افزایـش ظرفیـت تولید بیشـتر 
اسـت و بـه دلیـل اینکـه هزینـه سـوخت و بهره بـرداری نـدارد در بلندمـدت 
بـه نفـع مـا خواهـد بـود، اما ایـن تصـور که کاهـش نیاز مصـرف بـدون هزینه 
خواهـد بـود یـک تصـور کامـال غلـط اسـت کـه می توانـد مـا را در تله هایـی 

بینـدازد کـه خـارج شـدن از آن نیز کار دشـواری اسـت.

وزارت نیرو اعالم کرده که طی 4 سال آینده 40 هزار مگاوات بر ظرفیت 
تامین برق کشور اضافه می کند، این میزان تا چه اندازه قابل دستیابی 

است؟ 
در سـال هایی کـه بـا کمبـود منابع مواجه نبودیـم و محدودیت هـای کنونی در 
تامیـن برق ایجاد نشـده بـود، در اوج فعالیت ها، سـاالنه افزایش  5000 مگاوات 
ظرفیـت جدیـد به شـبکه مورد نظر بوده اسـت. بنا بر ایـن در خوش بینانه ترین 
حالـت اگـر بـا روال آن سـال ها بخواهیـم ادامه دهیم، هر سـال نهایتـا افزایش 
5000 مـگاوات بـرق بـه ظرفیـت شـبکه امکان پذیـر اسـت. بنابرایـن اگـر قرار 
باشـد بـا آن شـرایط کار کنیـم نهایـت بتوانیم 20 هـزار مـگاوات را به ظرفیت 

شـبکه اضافه کنیم. 
ضمنـا بایـد در نظـر داشـت که بـرای رسـیدن واحدهـای یک نیروگاه سـیکل 

هزینه سرمایه گذاری برای کاهش مصرف گاهی اوقات از 
سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید بیشتر است و

 به دلیل اینکه هزینه سوخت و بهره برداری ندارد در بلندمدت به 
نفع ما خواهد بود، اما این تصور که کاهش نیاز مصرف 

بدون هزینه خواهد بود یک تصور کامال غلط است که می تواند
 ما را در تله هایی بیندازد که خارج شدن از آن نیز کار 

دشواری است

      گفت وگو        
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ترکیبـی از آغـاز احداث تا ورود به شـبکه، حداقل چهار سـال زمان نیاز اسـت؛ 
از زمانـی کـه بحـث احـداث نیروگاه هـای جدیـد مطرح می شـود تـا زمانی که 
قـرارداد آن منعقـد شـود، حداقـل 9 تـا 12 مـاه زمـان می بـرد. ایـن بـازه را 
بـه مـدت زمانـی کـه بـرای سـاخت نیـروگاه نیـاز اسـت اضافـه کنید تـا زمان 
واقعـی اجـرا و بهره بـرداری از یـک نیـروگاه مشـخص شـود. بنـا برایـن به نظر 
می آیـد کـه اعـداد اعالم شـده در بخـش احـداث نیروگاه های جدیـد هم خیلی 
خوش بینانـه اسـت و اگرچه کشـور بـه این میزان نیـروگاه جدید نیـاز دارد، اما 
اگـر بـا سـازوکار های قبلـی ادامـه دهیـم، با تصـور بهتریـن حالت هـم ممکن 

اسـت بـه هیچ عنـوان به ایـن اعداد نرسـیم.

تاثیـر اعـالم چنیـن برنامه هایی که زمینـه تحقق آن کم رنگ اسـت، 
باشـد؟  می تواند  چه 

واقعیـت ایـن اسـت که صنعـت برق در طـول سـال های اخیر در مسـیری قرار 
گرفتـه کـه مـدام بررسـی و حـل مشـکالت آن بـه آینـده موکول می شـود، به 
طـور مشـخص عرضـه اوراق قرضـه یـا مشـارکت در واقـع بـه ایـن معنا اسـت 
کـه نقدینگی هـای متعلـق بـه سـال ها و نسـل های آینـده بـرای ایـن نسـل 
هزینـه می شـود، یعنـی پولـی که باید خرج نسـل بعدی شـود، تبدیـل به پول 

خرج شـده بـرای نسـل حاضر می  شـود. 
بـر ایـن اسـاس بـه نظر می آید کـه اگر چه ایـن ارقام اعالم شـده، اما به سـبب 
آن کـه نظـارت و رسـیدگی بـر وعده های داده شـده وجود ندارد، بـدون آن که 
هزینـه ای متوجـه مسـئوالن امر شـود محقق نخواهد شـد. نتیجـه آن که پس 
از چنـد سـال دولـت نیـز تغییـر می کنـد و دیگـر کسـی پاسـخگوی عملکـرد 

دولت قبلی نیسـت.
یکـی از دالیـل ایـن کـه افراد به آنچه کـه باید اتفاق بیفتد متعهد نیسـتند  آن 
اسـت کـه عمدتـا وعـده حل مشـکالت و مسـائل به آخریـن سـال های دولت، 
منتقـل می  شـود. حـال آن کـه اگـر برنامه ها به صورت سـالیانه بسـته شـود و 
نظارت سـاالنه نیز بر اجرا و  اطالعات روند اجرای پروژه ها وجود داشـته باشـد، 
شـرایط این گونه پیش نمی رود. واقعیت آن اسـت که در طول بیش از 6 ماهی 
کـه دولـت جدیـد روی کار آمده تاکنـون، هیچ قـرارداد جدیدی بـرای احداث 
نیروگاهی جدید منعقد نشـده و روندی که دنبال می شـود  بسـیار کند اسـت.

صنعـت بـرق بـا انجـام اقداماتی همچـون اعمال خاموشـی بـه ویژه 
بـر بخش هـای مولـد در زمـان محدودیـت تولیـد بـرق، قصـد دارد 
مدیریـت تقاضـا را اعمـال کند؛ آیـا این رویـه از منظـر اقتصاد ملی 

قابـل توجیه اسـت؟
 اگـر سـیگنال بـرق را با عنوان یک سـیگنال درسـت حسـاب کنیـم می بینیم 

کـه خود به خـود مدیریـت تقاضـا هـم در سـیگنال قیمـت، نهفتـه اسـت. هیچ 
کجـا در دنیـا وجـود نـدارد که کسـب و کاری فعـال بـه دنبال کاهش مشـتری 
خـود باشـد. در کشـورهای مختلـف سـیگنال قیمـت بـرای هـر کاال خصوصـا 
در بخـش انـرژی عمـال سـبب می شـود کـه سیاسـت  گذاری ها در بـاره آن  به 
سـمت بهینه سـازی حرکـت کننـد. وقتـی صنایعـی وجـود دارنـد کـه قیمـت 
انـرژی بسـیار نازلـی را پرداخت می کننـد، طبیعتـا انگیزه ای هم بـرای کاهش 
مصـرف انرژی و بهینه سـازی مصـرف در مجموعه تحت تصدی خودشـان پیدا 

نمی کننـد.
 بـرای اینکـه ایـن اتفـاق نیفتـد، چند مـدل وجـود دارد کـه می تـوان آن ها را 
بررسـی و در همـان مسـیر حرکـت کـرد. به عنـوان مثـال کاری که عربسـتان 
سـعودی بـه طور مشـخص انجام می دهد این اسـت کـه اگرچـه مصرف کننده 
قیمـت کمتـر را پرداخـت می کنـد، امـا مابه التفـاوت قیمـت کمتـر و قیمـت 
تمام شـده در اختیـار نهادهایـی کـه بـرق را تولیـد می کننـد قـرار می گیـرد و 
از ایـن طریـق آن هـا می تواننـد کار خودشـان را انجـام دهند و به شـهروند نیز 

فشـاری وارد نمی شـود.
 همچنیـن همـان طـور که عـرض کـردم دو راه بـرای حل مشـکل ناهم خوانی 
عرضـه و تقاضـا و جبـران فاصلـه بیـن ایـن دو وجـود دارد، یکی این اسـت که 
نیـروگاه جدیـد احـداث کنیـم و دیگـر آنکـه میـزان مصـرف را کاهـش دهیم، 
می تـوان گفـت راهـکار دوم بـه همان انـدازه راهکار نخسـت تاثیـر دارد و برای 
تحقـق ایـن امر می  بایسـت بازار کاهش مصرف داشـته باشـیم، تصـور بفرمایید 
بـه جـای اینکـه برق یـک بخـش را به خاطر مشـکل تامیـن برق قطـع کنیم، 
سـامانه ای تشـکیل دهیـم و در آن، کسـانی کـه می توانند میـزان مصرف خود 
را کاهـش دهنـد مبلـغ مـورد نظـر بـرای بـرق صرفه جویی شـده خـود را اعالم 
کننـد و طـی برگـزاری مزایـده ، تعـدادی از آن ها انتخـاب شـوند. از این طریق 
امـکان بـروز فسـاد در ایـن کار نیـز کمتر خواهد شـد و افـراد نیز بـا نقدینگی 
کـه از ایـن طریق به دسـت می آورنـد به دنبـال جایگزین کردن راه هـای بهتر و 
بیشـتری بـرای کاهـش مصرف بـرق می روند، به طـور مثال فعالیت خـود را به 
سـاعات دیگـری منتقـل و یـا به طور کلـی سـازوکارهایی را لحـاظ می کنند تا 
بتواننـد از ایـن طریـق میـزان مصرف را کاهش دهند. این روشـی اسـت که در 

دنیـا نیـز مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد و می تـوان از آن اسـتفاده کرد.

نقـش بخـش خصوصـی را بـا توجه بـه موانع و مشـکالتی کـه با آن 
مواجـه اسـت، برای توسـعه صنعـت برق در طـول چهار سـال آینده 
پررنگ تـر حضـور بخـش  بـرای  ارزیابـی می فرماییـد؟  چـه طـور 

خصوصـی در تولیـد بـرق چه بسـترهایی الزم اسـت؟ 
زمانـی کـه بحث بخش خصوصی مطرح اسـت، چنـد موضوع  بـه ذهن متبادر 

      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

5455 زمستان1400- شماره ۵ سراسریزمستان1400- شماره ۵ سراسری

می شـود؛ یکـی سـرمایه گذاری بخش خصوصـی و یا وجـود تامین کننده بخش 
است. خصوصی 

ایـن در حالـی اسـت کـه بخـش خصوصـی بـرای ورود بـه صنعـت بـرق بـا 
مشـکالتی مواجـه اسـت، از جملـه آن کـه این بخش بـرای تامیـن منابع مالی 
الزم بـه منظـور احـداث نیروگاه، ناچار اسـت بـه بانک ها مراجعه کنـد که آن ها 
هـم طبیعتـا می خواهنـد بهره خـود را کـه در کمترین حالت 30 درصد اسـت، 
از بخـش خصوصـی دریافـت کننـد. بنابرایـن بخـش خصوصی نیز بـرای اینکه 
بتواند این سـرمایه گذاری را سـودآور کند باید مطمئن باشـد که به سـود قابل 
قبولـی می رسـد. پس در شـرایطی که منابـع بانکی قوی برای تامیـن اعتبار در 
دسـترس نیسـت و از طرفـی دیگـر بانک هـا وام ها را بـا نرخ های بـاال می دهند، 
در بهتریـن حالـت بـرای اینکـه بخـش خصوصی بخواهـد سـرمایه گذاری کند 
40 تـا 50 درصـد قیمت تمام شـده احداث یک نیـروگاه افزایش پیـدا می کند.

 سـوال ایـن اسـت کـه آیـا مـدل دیگـری می تـوان ایجـاد کـرد تـا ایـن اعداد 
کاهـش یابـد؟ در حقیقـت زمانـی ایـن امـر محقـق می شـود کـه سـازندگان 
تجهیـزات همـکاری بیشـتری بـا شـرکت های غیـر دولتـی تولیدکننـده بـرق 
داشـته باشـند، در خیلـی از مواقـع، سـرمایه گذار ایرانـی بـا یـک تامین کننده 
تجهیـزات تفاهماتـی را انجـام مـی داد و بـر اسـاس آن بـه سـاخت نیروگاه هـا 
می پرداخـت، در ایـن شـرایط بـه دلیـل ایـن کـه منابـع مالـی کمتـری نیـاز 
بـود، می توانسـتند از منابـع تامین کننـده نیـز اسـتفاده کننـد، در حـال حاضر 
بـه دلیـل محدودیت هایـی کـه اعمـال شـده، تامیـن تجهیـزات برای سـاخت 
نیروگاه های سـیکل ترکیبی فقط به شـرکت مپنا محدود شـده اسـت و سـوال 
ایـن اسـت که مپنا چـه میزان ظرفیـت و منابع برای پوشـش تمام ایـن نیازها 
دارد؟! بنابرایـن بخـش خصوصـی با چنین معضلـی نیز مواجه شـده که قدرت 
انتخـاب زیـادی نـدارد، در نتیجـه قیمت هـا بـاال رفتـه و دولـت نیـز در مقـام 
مقایسـه می بینـد کـه صرفـه اقتصـادی در ایـن روش وجـود نـدارد و حمایـت 

خـود را کاهـش می دهـد.
در واقـع اگـر یک بخش خصوصـی بخواهد نیروگاه جدیـدی را احداث کند، دو 
حالـت دارد، یـا در حسـاب بانکی خـود پـول دارد که معموال این گونه نیسـت 
و بایـد بـه یـک بانـک مراجعـه کنـد، زمانی که بـه بانک نیـز مراجعـه می کند 
بانـک بـا بهـره پـول را در اختیـار سـرمایه گذار قـرار می دهد و این بهـره همان 
اوراق مشـارکت اسـت کـه اگـر آن را در کنار عملکرد بانـک بگذارید 30 درصد 
سـود می شـود و بخـش خصوصـی باید متحمل ایـن موضوع شـود و نمی تواند 

منابـع ارزان را وارد کار کند.
 عمـال منابـع ارزانـی در اختیـار نـدارد کـه بخواهـد وارد کنـد و حتـی بخـش 
خصوصـی نیـز دیگـر تمایلـی بـه حضـور در این بخـش را نـدارد. نکتـه بعدی 

بحـث بهـره بـرداری اسـت، یادمـان باشـد،  اگـر بـرای یـک نیـروگاه عمر 30 
سـاله را در نظـر بگیریـد و هزینه هـا را  100 درصـد حسـاب کنیـم، سـهم 
هزینـه نیـروگاه کمتـر از 10 درصـد از کل هزینه هـا اسـت، زمانـی کـه بخش 
خصوصـی وارد می شـود بـه دلیـل خصوصـی بـودن نـه تنهـا بهتـر از نیـروگاه 
مراقبـت می کنـد بلکه قیمـت تمام شـده را نیزکاهش می دهد، اینکه بسـیاری 
از بخش هـا می خواهنـد در طـول پنج سـال هزینه بازگردد پاسـخگو نیسـت و 
می بایسـت فکـر اساسـی تری صـورت بگیرد یـا باید منابـع ارزان پیـدا کنند و 
یـا بـا تامیـن کننده تجهیزات مشـارکت داشـته باشـند و از محل فـروش مبلغ 

هزینـه شـده و سـود بازگردد.

باتوجـه بـه اینکه دولت رشـد هشـت درصـدی را هدفگـذاری کرده 
امـا تحقـق ایـن رشـد نیـز نیازمند تامیـن برق بیشـتری اسـت، آیا 
مشـخص شـده که چه میـزان برق بـرای تحقق این عدد الزم اسـت؟

رشـد هشـت درصدی موضوع عجیبی نیسـت، در دولت قبل نیـز زمان امضای 
برجـام رشـد 9 درصـدی محقـق شـد، در حقیقـت بـه محـض اینکـه مقداری 
گشـایش در اقتصـاد ایـران ایجـاد شـود با توجـه به اینکـه اقتصاد ایـران مانند 
یـک فنـر جمع شـده اسـت، چنانچـه وزنـه را برداریم، بـه احتمال قوی شـاهد 
رشـدی جهشـی خواهیم بود و طبیعتا ممکن اسـت در طول یک سـال رشـد 

هشـت درصـدی را داشـته باشـیم، اما تـداوم آن دور از انتظار اسـت.
  پیش بینی هـا ایـن بـود کـه تا پایـان برنامه ششـم توسـعه حتما بایـد به 114 
هـزار مـگاوات ظرفیت نصب شـده می رسـیدیم. در حالـت عادی نیز رشـد های 
چهـار درصـدی را هـم سـاالنه حفـظ می کردیـم، می بایسـت سـالی 6000 تـا 
7000 مـگاوات بـه ظرفیـت اضافه می شـد، اما ایـن اتفاق نیفتاد. قطعا توسـعه 
صنعـت بـرق در رشـد اقتصـادی تاثیر گـذار خواهـد بـود. البتـه ممکـن اسـت 
ایـن هشـت درصـد در یک سـال اتفـاق بیفتـد، اما این که تداوم داشـته باشـد 
موضوعـی قابـل بحث اسـت. با این حـال آن طور که تجربه نشـان داده معموال 

رشـد اقتصـادی کمتـر از سـه تا چهـار درصد بوده اسـت.

صنعت برق در طول سال های اخیر در مسیری قرار گرفته که 
مدام بررسی و حل مشکالت آن به آینده موکول می شود، به طور 
مشخص عرضه اوراق قرضه یا مشارکت در واقع به این معنا است 

که نقدینگی های متعلق به سال ها و نسل های آینده برای این 
نسل هزینه می شود

      گفت وگو        
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در حـال حاضـر شـما سـاختار بـازار بـرق ایـران و شـیوه اساسـا 
قیمت گـذاری خریـد بـرق از نیروگاه هـا را چگونه ارزیابـی می کنید و 

آیـا نیاز بـه تجدیـد سـاختار در این بـازار وجـود دارد؟
تجدیـد سـاختار در بازار بـرق یا هر نهاد دیگری اساسـا در کشـورهایی صورت 
می گیـرد کـه عمدتا به واسـطه اداره کردن و سـرمایه گذاری دولتـی و یکپارچه 
صنعـت بـرق، سـرمایه گذاری کافی در آن انجام نمی شـود و تامین برق بیشـتر 
به صـورت یـک خدمـت اسـت. در واقـع هـدف از راه انـدازی ایـن بـازار و در 
ادامـه اصـالح آن، جلـب و افزایـش مشـارکت بخـش خصوصـی اسـت و ایـن 
افزایـش مشـارکت منوط به روشـن شـدن ارزش واقعی برق اسـت تـا تمایل به 

سـرمایه گذاری در فعـاالن بخـش خصوصی ایجاد شـود. 
بعـد از راه انـدازی بـازار بـرق ایـران، مشـارکت بخـش خصوصـی بـرای مـدت 
محـدودی افزایـش پیدا کـرد، اما از آنجایی که در کشـور مـا، بخش حاکمیتی 
در فرآینـد قیمت گـذاری دخالـت جـدی دارد، رونـد صعـودی سـرمایه گذاری 
از معضـالت  یکـی  پیـدا کـرد.  بـرق کاهـش  بخـش خصوصـی در صنعـت 

      گفت وگو        

گفت   وگو با محمدحسین جاویدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

به  اعتقادی  دولتی  مدیران 
ندارند برق  بازار  ساختار  تجدید 

صنعــت بــرق بــه عنــوان زیرســاختی ترین صنعــت کشــور، امــروز بــا چالش هایــی مواجــه اســت کــه ریشــه بســیاری از آن هــا را بایــد در 
ــرق را بیشــتر تحــت فشــار  ــه روز صنعــت ب ســازوکار اقتصــادی ایــن صنعــت جســت وجو کــرد، ســازوکاری کــه اگــر اصــالح نشــود روز ب
ــرق یکــی از  ــازار ب ــرق و ســرمایه گذاران ســلب خواهــد کــرد. در ایــن بیــن اصــالح ســاختار ب قــرار داده و انگیــزه فعالیــت را از فعــاالن ب
موضوعاتــی اســت کــه چنــد ســالی اســت مطــرح شــده، امــا نتیجــه مطلوبــی از آن حاصــل نشــده اســت. در گفت وگــو بــا محمدحســین 
ــو را در  ــن گفت وگ ــم. متــن ای ــران پرداخته ای ــرق ای ــازار ب ــات و ســازوکار اصــالح ســاختار ب ــه بررســی الزام ــدی اســتاد دانشــگاه، ب جاوی

ــد:  ــه می خوانی ادام

زیرسـاختی بـازار بـرق ایـران، دخالـت مدیـران دولتـی در قیمت گـذاری بـرق 
اسـت. در همـه جای دنیا تاکید شـده اسـت که نهـاد قانون گـذار و قیمت گذار 
صنعـت بـرق بایـد مسـتقل باشـد، اگر هـم بخشـی از حاکمیت در ایـن فرایند 
نقشـی داشـته باشـد، آن بخـش الزامـا باید از بنگاه ها مسـتقل باشـد. مشـکل 
سـاختار بـرق ایـران ایـن اسـت کـه نهـاد صنعـت بـرق و هیـات تنظیم بـازار 
بـرق در بدنـه اصلـی وزارت نیـرو تشـکیل شـده اند؛ یعنـی بـا آن کـه وزارت 
نیـرو بـا بنـگاه داری دولتـی ایـن صنعـت کامـال گـره خـورده اسـت، همیشـه 
عضـو یـا اعضایـی از هیـات تنظیـم بـازار بـرق وابسـته بـه حاکمیتـی بوده اند 
کـه مسـئولیت تامیـن مالی بخشـی از تعهدات ایـن صنعت را بر عهده داشـته  
اسـت. بـه عنوان مثـال مدیرعامل شـرکت توانیر بـه عنوان مالـک نیروگاه های 
دولتـی و یـا معاون امور بـرق وزارت نیرو کـه جوابگوی تعهدات ایـن وزارتخانه 
اسـت، در هیـات تنظیـم و نتیجتـا در رونـد قیمت گـذاری حضـور داشـته اند. 
امـروز دولـت تعهـدات مالـی زیـادی دارد کـه بخش زیـادی از آن تعهـدات به 
وزارت نیـرو بـر می گـردد و افـرادی کـه در هیـات تنظیـم تاثیرگذار هسـتند، 
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مسـئولیت تامیـن تعهـدات وزارت نیـرو را بـر عهده دارنـد. از طـرف دیگر باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه بسـیاری از مدیـران صنعت بـرق در ایران متاسـفانه 
خـود اعتقـادی بـه تجدید سـاختار جـدی در این صنعـت ندارند. بـا وجود آن 
کـه حـوزه مسـئولیت مدیرعاملـی شـرکت توانیـر از معاونـت وزارت نیـرو جدا 
شـده، امـا همچنان این شـرکت خواسـته های حاکمیتـی را پیـاده می کند؛ لذا 
ما زمانی می توانیم سـاختار بازار برق درسـتی داشـته باشـیم که قیمت گذاری 
در آن سـاختار کامـال مسـتقل و صرفـا بـر اسـاس معیارهای مبتنی بـر اقتصاد 

باشد.
در واقـع بـرای اصـالح سـاختار بـازار بـرق، قوانین خـوب و کاملی وجـود دارد، 
امـا مسـئولیت پذیری ضعیـف اسـت. هر چیـزی کـه در هیات تنظیـم تصویب 
می شـود باید اجرایی شـود، اما در اجرایی شـدن آن ها مسـئولیت پذیری وجود 
نـدارد و یـا در زمـان مناسـب انجـام نمی شـود. به عنـوان مثـال، کـف و سـقف 
قیمـت بـرق هـر سـال بایـد متناسـب بـا شـرایط اقتصـادی و تـورم در هیات 
تنظیـم بررسـی و اصـالح شـود، امـا متاسـفانه تا هیـات تنظیم ایـن موضوع را 
بررسـی و به تصویب وزارت نیرو برسـد، سـه ماه از سـال گذشـته اسـت. با این 
اتـالف وقـت، رقابـت در بـازار بـرق در بـازه ای طوالنـی بـا قیمت هـای قدیمی 
انجـام می شـود کـه غیـر قابـل توجیه اسـت؛ چرا کـه قیمت هـا به موقـع به روز 

نمی شـود.
هم اکنـون مـدت دوره اعضـای فعلـی هیات تنظیم بـازار برق حـدودا بیش از 6 
مـاه اسـت کـه به اتمام رسـیده، با ایـن حال اعضـای دوره جدید هنـوز انتخاب 
نشـده اند، جلسـات ایـن هیـات نیـز اغلـب بـه دلیـل بـه حـد نصاب نرسـیدن 
تشـکیل نمی شـود، مسـئولیت پذیری واقعـی بین برخـی اعضا ی هیـات وجود 
نـدارد و تصمیمـات گرفته شـده پشـت گوش انداخته می شـود جلسـات هیات 
تنظیـم معمـوال از قبـل پیش بینی و برنامـه ریزی می گردد ولـی ازآنجایی که 
بـرای برخـی از الویـت اصلـی برخـوردار نمی باشـد، در روز جلسـه بـا پیامکی 

مبنـی بـر به حد نصـاب نرسـیدن لغو می شـود. 
حقیقـت آن اسـت کـه در سـال های اخیـر مشـارکت سـرمایه گذار در صنعـت 
بـرق تقریبـا بـه صفر رسـیده اسـت و ایـن خوش شانسـی وزارت نیرو بـوده که 
بـه خاطـر تحریم هـا و عـدم رشـد صنایع، مصـرف برق رشـد چندانی نداشـته 
وگرنـه کمبود هـا خیلـی زودتر خـود را نشـان می دادند. برای کمـک به صنعت 
بـرق دو راه بیشـتر پیـش رو نداریـم: یا بایـد قیمت گذاری را به شـورا یا نهادی 
مسـتقل از بدنـه وزارت نیـرو واگـذار کنیـم تـا شـکل واقعـی خـود را بگیرد یا 
صنعـت بـرق را مجـددا یکپارچـه و به صـورت دولتـی اداره کـرده و مسـئولیت 
تامیـن بـرق را کامال به دولـت واگذار کنیم که این کار عمال غیر قابل برگشـت 
اسـت، بنابـر این بایـد تغییر تفکر جـدی در مدیران این صنعت صـورت بگیرد. 

مـواردی چـون اصالح رفتـار قیمت گـذاری در بـازار عمده فروشـی، 
و  تضمینـی  خریـد  قرارداد هـای  حـذف  قیمت هـا،  آزادسـازی 
جایگزینـی آن بـا موضـوع گواهـی ظرفیـت، تعیین نـرخ خرید برق 

از نیروگاه هـای جدیـد براسـاس نـرخ بـازار عمده فروشـی )بـه جای 
عقـد قرارداد هـای ECA قیمت هـا در بازار عمده فروشـی بـه گونه ای 
اصـالح شـود که مبنـای تعیین نـرخ خرید بـرق نیروگاه هـای جدید 
شـود(، واقعی شـدن تعرفـه فـروش بـرق بـه مصرف کننـده نهایـی، 
حـدف یارانه هـای پنهـان و پرداخـت یارانـه نقـدی بـه جـای آن، 
واقعی شـدن نـرخ سـوخت و دادن اجـازه صـادرات بـرق بـه بخـش 
غیـر دولتی راهکار های پیشـنهادی از سـوی سـندیکا بـرای اصالح 
سـاختار بـازار بـرق بـوده اسـت، از دیـدگاه جنابعالـی بـرای رفـع 
چالش هـای مذکـور و کاهش آسـیب ها چـه راهکار هایی وجـود دارد 

و چـه اقداماتـی بایـد انجام شـود؟
اگـر رفتـار قیمت گـذاری اصالح شـود، بسـیاری از این مشـکالت حـل خواهد 
شـد. الزمـه این کار این اسـت کـه در اصالح و اجرای مقررات بـازار برق تجدید 
نظـر جـدی صـورت بگیـرد. کمبود بـرق در کشـور مـا عمدتا فقط در سـاعات 
پیـک رخ می دهـد و در ایـن سـاعات نمی تـوان قیمت ها را آزاد گذاشـت، چون 
قیمـت واقعـی نخواهـد بود. اگـر قیمت بـرق در این سـاعات بر مبنـای قیمت 
تمام شـده، تعییـن شـود، تولیدکننـدگان برق هم متضـرر نخواهند شـد. براین 
اسـاس بهتریـن راهـکار، واگـذار کـردن قیمت گـذاری بـه بـازار عمده فروشـی 
اسـت بـه شـرطی که بازار عمده فروشـی هـم بازاری واقعی باشـد. در شـرایطی 
کـه مجموعـه شـرکت های برق منطقـه ای و توانیـر مالکیت بخش عمـده ای از 
نیروگاه هـا را دارنـد، معرفـی قیمـت واقعـی در بـازار عمده فروشـی کار آسـانی 
نیسـت، لـذا تشـویق تولیدکنندگان به حضـور در بورس موثر واقع خواهد شـد. 
البتـه از طـرف دیگـر باید شـرایط خریـد و پرداخت هـای نقدی در بـورس هم 
بـرای تولیدکننـدگان فراهـم شـود. از آنجایی که سـهم خرید و فـروش برق در 
بـورس خیلـی کـم اسـت، نمی توانـد تعیین کننـده و تاثیرگذار و مـالک اصلی 
قیمـت بـرق باشـد، امـا اگـر بتوانیم بـورس بـرق را تقویـت کنیم، ایـن امر هم 

محقق خواهد شـد. 
نکتـه مهـم دیگـری کـه بایـد یـادآور شـویم این اسـت کـه مادامی کـه قیمت 
سـوخت در کشـور واقعـی نشـود، اتفـاق مثبتـی در صنعـت بـرق هـم نخواهد 
افتـاد. اگـر قـرار اسـت بـه بـرق یارانه تعلـق بگیـرد باید به صـورت اعتبـاری و 
براسـاس میـزان مصرف متعـارف مصرف کننده باشـد، در واقع اعتبـار پرداخت 
شـده صـرف هزینـه برق می شـود تـا هزینه مصرف کننـده باال نـرود و چرخش 

مالـی در صنعـت برق واقعی شـود. 
مباحثـی در خصـوص حـوزه صـادرات بـرق توسـط بخـش خصوصـی مطـرح 
شـده اسـت و بنـده بـا کلیـت موضـوع ورود بخش خصوصـی به صـادرات برق 
موافـق هسـتم، اما صـادرات زمانی باید صـورت بگیرد کـه اول بتوانیم نیاز های 
داخلـی خـود را تامیـن کنیـم. آزادسـازی بی حد و حصـر صادرات بـرای بخش 
خصوصـی اگرچـه در بلندمـدت بـه نفع ماسـت و انگیـزه سـرمایه گذاری را در 
تولیـد بـرق افزایـش می دهـد، ولـی در کوتاه مـدت ممکـن اسـت منجـر بـه 

کمبود در کشـور شـود.

      گفت وگو        
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بـه طـور کلی پیشـنهادهای مطرح شـده از طرف سـندیکا قابل توجه هسـتند، 
امـا حتمـا باید دربـاره آن ها مطالعه و بررسـی های الزم صورت بگیـرد. در مورد 
قرارداد هـای تضمینـی حداقـل پیشـنهادی کـه می توان کـرد این اسـت که از 
ایـن بـه بعـد قـرارداد تضمینـی منعقد نشـود و به تدریـج قرارداد هـای قبلی را 
حـذف و گواهـی ظرفیـت را مطرح کرد. این ها پیشـنهادهای منطقـی و خوبی 

هسـتند که قابلیـت اجرایی شـدن دارند. 

آیـا بسـتر های قانونی موجـود، جوابگـوی اصالحات در سـاختار بازار 
برق هسـت؟ 

تشـکیل نهـاد مسـتقل تنظیم گـر بـرق در تجدیـد سـاختار صنعت بـرق ایران 
پیش بینـی و برنامه ریـزی شـده بـود، حتـی الزام تشـکیل ایـن نهـاد در دولت 
مطـرح و الیحـه آن بـه مجلس ارسـال شـده بود که اسـترداد شـد. در بیشـتر 
مـوارِد ایـن چنینـی حل مشـکالت ذی نفعان بیشـتر مـورد توجه اسـت تا نفع 
سـرمایه گذاران و مشـارکت کنندگان. مسـئوالن دولتـی مـا باید بـاور کنند که 
تجدیـد سـاختار بـرق و آزادسـازی قیمت هـا تنها راه نجـات اسـت، اگر چنین 
بـاوری ندارنـد، بایـد بـا روش های اسـتداللی خـود راه حـل دیگـری را معرفی 

کننـد که بـرای مـردم و جامعـه قابل قبول باشـد. 
کسـانی که در سـالهای اخیر دسـت اندرکار بازار برق کشـور بوده اند، متاسـفانه 
بـاوری بـه تجدیـد سـاختار بـرق ندارنـد. تمـام شـرکت های توزیـع سـاختار 
خصوصـی یـا نیمـه خصوصـی دارنـد، لـذا دلیلـی نـدارد کـه این شـرکت ها و 
شـرکت های بـرق منطقـه ای به عنـوان بنگاه تولیـدی مالیات پرداخـت نکنند، 
امـا سیسـتم مدیریتـی در توانیـر و زیـر مجموعـه بـه گونـه ای بـوده اسـت که 
طـوری قیمـت بدهند کـه مجبور بـه پرداخت مالیات بـه اداره دارایی نباشـند، 
چراکـه نقدینگـی الزم بـرای پرداخت مالیـات را ندارند و پـول قبوض پرداختی 
هم به عنوان یارانه برداشـت می شـود. در واقع سـیکل معیوبی در جامعه اتفاق 
افتاده اسـت که هر گروهی سـعی می کند مشـکل را از پیش پای خود بردارد.

از نظر شـما نتیجه اعمال اصالحات در بـازار برق ایران چه خواهد بود؟
تاکیـد دارم کـه تجدیـد سـاختار و آزادسـازی قیمت هـا مهمتریـن و تنهاترین 
راه حـل رفـع مشـکالت صنعـت بـرق اسـت و اگـر پیگیـر آزادسـازی قیمت ها 
بیشـتری  نـه چنـدان دور،کمبود هـا و خاموشـی های  آینـده ای  نباشـیم، در 

داشـت.  خواهیم 
رویکـرد نماینـدگان مجلس قبل از موضوع تجدید سـاختار این بـود که وزارت 
نیـرو بـه انـدازه کافـی درآمـد و سـود دارد. ایـن بـازار بـرق بـود کـه قیمت ها 
را واقعـی و آن را بـرای مدیـران و نماینـدگان روشـن کـرد. صنعـت بـرق یـک 

صنعـت سـرمایه بر اسـت و بیشـتر بایـد دربـاه آن تفکر و تعمـق کرد. 
بزرگتریـن مشـکل مجریـان دولتـی تجدید سـاختار صنعت برق این اسـت که 
بـاوری بـه ان ندارنـد. از طرفـی مدیـران با بدسـت اوردن القابـی از جمله دکتر 
و مهنـدس دچـار توهـم داشـتن دانـش در تمـام امـور تخصصی می باشـند و 

ایـن در حالـی اسـت کـه بنظر اینجانـب مدیری توانمند اسـت کـه بجای تکیه 
بـر دانـش خـود، توانمندی تشـکیل تیمهـای توانمند را داشـته باشـد. مدیری 
توانمنـد اسـت کـه توانسـته باشـد در حـوزه کاری خویـش افـراد توانمندتر از 
خـود را جمـع و انهـا را مدیریـت کنـد. بـه اعتقـاد اینجانـب مدیـری توانمنـد 
اسـت که حداقل در طول دوران کای چندبار از او شـنیده باشـیم که در پاسـخ 
بـه سـوالی بگویـد: »مـن در ایـن زمینـه دانشـم کـم اسـت و بهتر اسـت که از 

صاحـب نظران بپرسـیم.«
بایـد بیاموزیـم کـه دانـش جمعـی و کار تیمـی بـر تفکـر فـردی ارجحیـت 
دارد. مدیـر باالدسـت بایـد امـور کارشناسـی و فنـی را بـه الیه هـای پایینـی 
و کارشناسـی واگـذار کند، متاسـفانه امـروز مدیـران باالدسـتی در پایین ترین 
الیه هـای کارشناسـی دخالـت کـرده و نظـرات شـخصی خـود را تحمیـل می 
نماینـد و کارشـناس را بـه دلیـل موقعیـت شـغلی خـود مجبـور می کننـد بـه 
جواب هـای کارشناسـی مطابق میل مدیر باالدسـتی برسـد. حتی شـرکت های 
مهندسـی مشـاور در سـال های اخیر بـه این نتیجه رسـیده اند کـه باید مطابق 
میـل کارفرمـا حـرف بزننـد وگرنـه کاری بـه آن ها تحویـل داده نمی شـود. اگر 
بتوانیـم به بدنه کارشناسـی بها بدهیم و مدیران باالدسـت صـرف نظر از منافع 
و پسـت خود کار را به الیه های کارشناسـی واگذار کنند مشـکل اساسـی حل 
خواهـد شـد، برای رسـیدن بـه این رویکـرد، مدیر باالدسـت در وهلـه اول باید 
بـه تجدیـد سـاختار اعتقـاد داشـته باشـد نه اینکـه فقـط ادعا کنـد. همچنین 
مدیـران مـا بایـد بیاموزند که رضای خـدا و حقیقت بر رضایت مدیر باالدسـتی 
و حفـظ پسـت ارجحیـت دارد و بـر ایـن اسـاس انهـا نیـز موظفنـد واقعیتهای 
کارشناسـی و نـه انچـه باعـث خوشـحالی مدیر باالدسـتی می شـود را بـه انها 

منتقـل کنند.
 دوم اینکـه بـه توانایـی دیگـران اعتمـاد کنـد ولی متقابـال مسـیولیت پذیری 
افـراد را در مقابـل نظـرات کارشناسـی افـراد تقویـت کنـد در واقـع اصل تکیه 
بـر بدنـه کارشناسـی اسـت. توصیـه می کنـم وزارت نیـرو بـا اسـتفاده از افـراد 
مسـتقل هـر چه زودتر هیـات تنظیم را فعال کنـد. مهمترین قـدم وزارت نیرو 
تشـکیل هیاتی متشـکل از متخصصان برجسـته و کارشناسـان مسـتقل است. 
سـاختار کارشناسـی دبیرخانـه هیات تنظیم هـم باید تقویت شـده و متکی به 

محققان باشـد.

مشکل ساختار برق ایران این است که نهاد صنعت برق و هیات 
تنظیم بازار برق در بدنه اصلی وزارت نیرو تشکیل شده اند؛ یعنی 

با آن که وزارت نیرو با بنگاه داری دولتی این صنعت کامال گره 
خورده است، همیشه عضو یا اعضایی از هیات تنظیم بازار برق 
وابسته به حاکمیتی بوده اند که مسئولیت تامین مالی بخشی از 

تعهدات این صنعت را بر عهده داشته  است

      گفت وگو        
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ناصر کرمانشاه، کارشناس صنعت برق ضــرورت تغییر نگرش به صنعت برق

خریـد و فـروش بـرق بـه عنـوان یـک حـق عمومـی و یـا کاالی خصوصـی 
همـواره مـورد مناقشـه سیاسـتگذارن کشـورهای مختلـف بـه منظـور تامیـن 
بـرق مصرف کننـدگان بـوده اسـت. در طـی دهه های گذشـته عمومـا دولت ها 
از وضعیـت سیسـتم انحصـاری بـه سـمت خصوصی سـازی در سـمت مالکیت 
تولیـد و توزیـع بـرق و همچنیـن مکانیـزم بـازار آزاد در سـمت تعییـن قیمت 
بـرق پیـش رفته اند. در کشـور مـا در دهه های گذشـته با وجود اجـرای تجدید 
سـاختار صنعـت بـرق در سـال 1383، موضـوع بـرق عمدتـا به عنـوان کاالی 
عمومـی درنظـر گرفتـه شـده کـه دولـت را مکلف به تامیـن برق مشـترکین با 
رویکـرد پرداخـت هزینه هـای تامین برق با یارانه سـنگین کرده اسـت. شـاهد 
ایـن ادعـا را می تـوان همـواره در سیاسـت های سیاسـتگذاران بخـش انـرژی و 
قوانیـن مصـوب در بودجـه عمومـی کشـور، نظیـر طرح هایی نظیر بـرق امید و 

یـا رایگان شـدن بـرق اماکـن عمومـی نظیر مـدارس دید. 
رویکـرد در نظـر گرفتـن بـرق بـه عنـوان یـک کاالی عمومـی در سـال های 
متمـادی، شـرایطی را رقـم زده اسـت کـه در سـال اخیـر نتایج آن بـرای تمام 
مصرف کننـدگان قابـل مالحظـه بـود. وجـود خاموشـی های گسـترده بـرای 
صنایـع انرژی بـر و ارائـه جـدول خاموشـی بـرای بخـش خانگـی مبیـن همین 
مسـاله اسـت. بـرای ایـن موضـوع بد نیسـت آمـار تولیـد و مصرف شـبکه برق 
را در زمـان اوج مصـرف شـبکه بـرق را مورد بررسـی قـرار بدهیم. در تابسـتان 
1400 کـه بیشـترین میـزان خاموشـی را در سـال های اخیـر تجربـه کردیـم، 

حداکثـر قـدرت تولیدشـده در شـبکه سراسـری )عرضـه شـبکه بـرق در زمان 
اوج مصـرف( در بخـش نیروگاه هـای حرارتـی، برق آبـی، اتمـی، تجدیدپذیـر، 
واردات بـرق و نیروگاه هـای صنایـع بـزرگ کـه به شـبکه برق تزریـق کرده اند، 
چیـزی در حـدود  52 هـزار مـگاوات و از سـوی مقابـل مصرف شـبکه برق آن 
هـم بـه صورت اصـالح شـده از طریـق مدیریت مصـرف )حداکثر نیـاز مصرف 
اصالح شـده( برابـر بـا 66 هـزار مگاوات بوده اسـت. ایـن موضوع یعنـی ناترازی 
حداقـل 14 هـزار مـگاوات در بخـش عرضـه و تقاضـای صنعت برق کـه بیانگر 
کمبـود 27 درصـدي عرضـه از مجمـوع نیـاز تقاضـا در شـبکه سراسـری برق 

است.  کشـور 
 آنچـه کـه در تابسـتان 1400 مشـاهده کردیم، گـواه موضوع انحصـار دولت بر 
بخش هـای مختلـف مالکیتـی و تدویـن قوانیـن مربوط بـه بازیگـران حاضر در 
عرصـه تولیـد و توزیـع بـرق اسـت. انحصار در بخـش قوانیـن و مقـررات بازار، 
مکانیـزم ناکارآمـد تعییـن قیمـت بـرق )کـه در ادامه بـدان مفصل تـر پرداخته 
خواهـد شـد(، رویکـرد نیم بنـد دولتی-خصوصی به بخـش تولیـد و توزیع برق 
در سـال های گذشـته، تاخیـر وزارت نیـرو و شـرکت هاي تابعـه در پرداخـت 
مطالبـات مالـي تولیدکنندگان بـرق، پیمانکاران و سـازندگان تجهیـزات، عدم 
پرداخـت مابه التفـاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شـده بـرق در مقاطع 3 ماه 
از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه، عدم اجرای درسـت سیاسـت های اصل 44 
قانـون اساسـی کشـور در واگـذاری نیروگاه هـای دولتی و کاهـش تصدی گری 
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دولتـی )چـرا کـه همچنان 40 درصـد نیروگاه هـا در اختیار شـرکت تولید برق 
حرارتی هسـتند( شـرایط مبهم و پرریسـکی را بـرای بازار  برق ایجـاد کرده که 
سـاده ترین نتیجـه آن خالی شـدن بـازار از سـرمایه گذاران جدید و عـدم ایجاد 
انگیـزه در سـرمایه گذاران فعلـی بـه منظـور توسـعه نیروگاه هـای گازی اسـت. 
چـه سـرمایه گذارانی کـه مسـتقیم در فرآینـد تولیـد نقـش داشـته و مالکیـت 
نیروگاه هـای خصوصـی را عهـده دار هسـتند و چـه سـرمایه گذارانی کـه به طور 
غیـر مسـتقیم و بـا ابزارهای دیگـر اقدام بـه سـرمایه گذاری در بازار های مرتبط 

بـا تولیـد بـرق کرده اند.  
مداخـالت دولتـی و کنتـرل گرایانـه به منظور تعییـن قیمت انـرژی و آمادگی 
در طـی سـال های اخیر از سـوی هیـات تنظیم بـازار برق به گونـه ای که حتی 
بـه قوانیـن باالدسـتی و شـاخص های مربـوط بـه نرخ تـورم هم توجهی نشـده 
اسـت را شـاید می تـوان علـت اصلـی ناتـرازی در بخـش فنـی و مالـی صنعت 
بـرق دانسـت. آنچه که الزم اسـت جهت آگاهی بیشـتر خواننـده محترم تاکید 
شـود، ذکـر ایـن نکته اسـت که تعییـن قیمت فروش بـرق به صـورت تکلیفي 
و دسـتوري از سـوی وزارت نیـرو در حـال حاضـر بسـیار کمتـر از قیمت تمام 
شـده آن اسـت. شـاهد ایـن ادعـا و مطابق بـا حسابرسـی های شـرکت توانیر و 
وزارت نیـرو، در پایـان سـال 98 میانگیـن نـرخ فـروش بـرق 815.5 ریـال بـه 
ازای هـر کیلـووات سـاعت بـوده و در مقابل قیمت تمام شـده بـرق 1919 ریال 
بـدون احتسـاب هزینه سـوخت بود کـه این به  معنـای 1103.5 ریال کسـری 
صنعـت بـرق بـه ازای هر کیلووات سـاعت در سـال 98 بوده اسـت. طبیعتا این 
اختالف در سـال های 1399 و 1400 با رشـد چشـم گیری مواجه خواهد شـد.
امـا آنچـه کـه باید بـدان توجه کرد، آن اسـت که سیاسـتگذار بایسـتی در نظر 
داشـته باشـد فراینـد تولیـد برق در ایـران مانند هـر صنعت دیگری در کشـور 
یـک فراینـد ناشـی از بـازار آزاد بـوده و عـدم افزایش قیمـت انـرژی و آمادگی 
و واگـذار نکـردن تعییـن قیمت بـرق به سـازوکار بـازار آزاد، می توانـد اتفاقاتی 
نظیـر خاموشـی های گسـترده را در سـال های آتـی رقم بزنـد. تولیدکننده برق 
ماننـد هـر بنـگاه اقتصـادی به فکـر فروش محصـول نهایـی خود بـوده و مانند 
تمـام ارکان اقتصـادی بـه دنبـال ایجـاد درآمـد و حداکثـر کـردن سـود بـرای 
بنـگاه اقتصـادی خـود اسـت. هـر چنـد که بـه نظـر می رسـد سیاسـتگذار در 
تدویـن قوانین باالدسـتی بـه این موضوعات توجـه کرده اسـت، ولیکن همواره 
ارکان اجرایـی سیاسـتگذاری کشـور در بخـش انـرژی و خصوصـا بـرق با عدم 
هماهنگـی کافـی در تقویـت مکانیزم هـای مربـوط بـه واگـذاری تعیین قیمت 

بـرق از طریـق سـازوکار عرضـه و تقاضـای بـرق روبـه رو بـوده اسـت. مطابـق 
بـا اسـناد باالدسـتی کشـور از جملـه برنامـه ششـم توسـعه و مطابـق بـا ماده 
18 قانـون توسـعه ابزارهـا و نهادهـای مالـی مصوب هیـات محتـرم دولت، که 
دولـت را مکلـف بـه خـروج کاالهـای مشـمول پذیـرش در بـورس از شـمول 
قیمت گـذاری کـرده اسـت، کاالی بـرق نیـز الزم اسـت ماننـد سـایر کاالهـا از 
شـمول قیمت گـذاری دسـتوری و بـازار عمده فروشـی بـرق خـارج شـده و از 
طریـق بـازار بـورس انـرژی و یـا قراردادهای دوجانبه برق کشـف قیمت شـود. 
الزم بـه اشـاره اسـت اتفـاق مثبتی کـه در سـال-های اخیر در حـوزه واگذاری 
و تفکیـک مسـئولیت سـیم داری و فـروش بـرق در کشـور شـاهد آن بوده ایـم، 
بررسـی موضـوع خروج مشـترکین صنعتـی باالی 5 مـگاوات از شـمول تعرفه 
در جلسـه هیـات وزیـران بـه تاریـخ 99/7/16 و ابـالغ مصوبه شـماره 82357 
مـورخ 99/07/20 معـاون اول ریاسـت جمهـوری در ایـن خصوص بوده اسـت، 
کـه متاسـفانه تکلیـف صنایع بند »ز« )صنایع پتروشـیمی، فـوالد، آلومینیوم و 
مـواد معدنـی( به پرداخـت مابه التفاوت خریـد از بورس و یا قـرارداد دوجانبه با 
نـرخ خریـد تضمینـی برق به حسـاب توانیـر نیز سـایه بزرگی بر نحـوه اجرای 

مصوبـه خـروج صنایـع باالی 5 مـگاوات از شـمول تعرفـه انداخت. 
از شـرایط فعلـی  بـرون رفـت  بـه منظـور  آنچـه کـه در حـال حاضـر  لـذا 
صنعـت بـرق ضـرورت آن احسـاس می شـود، ایجـاد متولـی واحـد در بخـش 
سیاسـتگذاری بخـش بـرق به منظـور ادامه فراینـد تجدید سـاختار و تعیین و 
تقویت بسـترهای مناسـب قیمت برق از طریق سـازوکار عرضه و تقاضا اسـت. 
در بخش تجدید سـاختار، از مهمترین ملزومات تجدیدسـاختار در شـبکه های 
توزیـع، مجزاسـازی فعالیت هـای قابـل واگذاری شـرکت توزیع و برون سـپاری 
آنهـا اسـت. علـت ایـن امـر، خـروج از فضـای انحصـاری و حرکـت بـه سـمت 
محیـط رقابتـی اسـت. یکـی از فعالیت هایـی که امـکان برون سـپاری و رقابتی 
کـردن آن وجـود دارد، خریـد و فـروش بـرق اسـت. بنابرایـن در مجزاسـازی 
فعالیت هـا می تـوان مـوارد مربـوط به خریـد و فـروش انـرژی را از فعالیت های 
شـرکت توزیـع جـدا و اجـازه خرید و فـروش را برای شـبکه توزیع بـه چندین 
نهـاد واگـذار کـرد. بدین ترتیب در فضـای رقابتی و خصوصی مشـترکین اجازه 
پیـدا خواهنـد کـرد کـه بـا اختیـار خودشـان نهاد مـورد نظـر خـود را انتخاب 
کننـد. ایـن موضوع تا حد زیادی بسـترهای مناسـب را جهت  تقویت سـازوکار 
قیمتـی بـرق بـر مبنای عرضـه و تقاضا از طریق بـورس انرژی و یـا قراردادهای 

دوجانبـه را نیـز فراهـم خواهـد کرد. 
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حسن مردانی، کارشناس مسئول سرمایه گذاری دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

بازار  اصالح ساختار  و سازوکار  الزامات 
ایران برق 

مقدمه
بـه نظـر می رسـد که ناتـرازی منابـع و مصارف صنعت بـرق و بدهی انباشـته 
دولـت به سـرمایه گذاران و پیمانـکاران صنعت برق به دنبال محیط نامناسـب 
کسـب وکار )قیمـت یارانـه ای بـرق، عـدم شناسـایی و تسـهیم ریسـک های 
سـرمایه گذاری در طرح هـای مشـارکت بخـش دولتـی و غیردولتـی، هزینـه 
و سـرعت بـاالی شـروع کسـب وکار و ...( از مهمتریـن شـاخص های بازدارنده 
سـرمایه گذاری بخـش غیـر دولتـی، در طـول زنجیـره صنعـت برق رسـانی 
باشـد. ایـن گـزارش قصـد دارد وضع موجـود )عملکرد( بـازار برق ایـران را به 
عنـوان جزئـی از صنعـت برق رسـانی، بـه طور مختصـر تحلیل کـرده و ضمن 
معرفـی چالش هـای پیـش  روی بـازار بـرق ایـران، بـه راهکارهـای احتمالـی 

عبـور از چالش هـای معرفی شـده بپـردازد.

آسیب شناسـی سـاختار و عملکـرد )بـا تاکیـد بـر قیمت گـذاری( 
بـازار بـرق ایران

همـان طـور کـه خواننـده محترم اطـالع دارنـد، ذی نفعـان مختلفـی در بازار 
عمده فروشـی بـرق ایـران فعالیـت دارنـد. در ایـن گـزارش، آسیب شناسـی 
سـاختار و عملکـرد بـازار عمده فروشـی برق ایـران از منظـر نیروگاه های غیر 
دولتـی موجـود در بـازار و نیروگاه هایـی که در آینـده قصد ورود بـه این بازار 

را خواهند داشـت، بررسـی شـده است.
براسـاس مبانـی نظـری علـم اقتصـاد، سـاختار، رفتـار بازیگـران در بـازار و 

عملکـرد بـازار هـم بر یکدیگر تاثیر گذاشـته و هـم از یکدیگر و شـرایط اولیه 
و خـارج از بـازار تاثیـر می پذیرند که بررسـی رابطـه علیت بین آنهـا، نیازمند 
مطالعـه تجربـی براسـاس داده هـای گذشـته بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران 
اسـت تـا به واسـطه نتایج آن بتـوان درخصـوص علیـت و میـزان تاثیرگذاری 
آن اظهـار نظـر کـرد. مضـاف بر اینکـه، عملکرد بازار بـرق ایران، تابع شـرایط 
مقیـاس،  اقتصـاد  وجـود  مالکیـت،  نـوع  قیمت هـا،  بـودن  )یارانـه ای  اولیـه 
ماهیـت شـبکه بـرق، ویژگـی کاالی بـرق، وجـود قیـود فنـی و ...( و عوامـل 
خـارج از بـازار مثل شـوک های اقتصادی )نوسـانات نـرخ ارز، نرخ تـورم و ...( 

و سیاسـت هاي تثبیـت اقتصـادي دولـت نیـز خواهـد بود.
عملکـرد بـازار از منظـر نیروگاه هـای غیـر دولتـی ، عمومـا بـا شـاخص های 
بازگشـت سـرمایه(، پیشـرفت  مهمـی مثـل  نـرخ سـودآوری )شـامل دوره 
فنـاوری، دسترسـی بـه شـبکه، قیمـت و کارایی )فنـی، هزینـه، تخصیصی و 
توزیعـی( سـنجیده می شـود. سـاختار بـازار نیز عمدتـا به شـاخص هایی مثل 
تمرکـز، موانـع ورود بـه بـازار سـاختاری و موانـع خـروج از بـازار سـاختاري 
اشـاره دارد. و باالخـره رفتـار بازیگـران در بـازار نیـز براسـاس سـنجه های 
قـدرت بـازار یکجانبـه، تبانی، ائتالف و سـایر موانـع ورود به بازار اسـتراتژیک 

و موانـع خـروج از بـازار اسـتراتژیک اندازه گیـری می شـود.
ایـران، بـه نظـر می رسـد  بـازار عمـده فروشـی بـرق  درخصـوص سـاختار 
کـه چنانچـه داده هـا موجـود باشـد، می تـوان شـاخص تمرکـز را در سـطح 
نیروگاهـی و شـرکتی محاسـبه کـرد. نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه حتی 
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بـا وجـود سـطح تمرکز بـاال در بـازار برق ایـران، نمی تـوان نتیجـه گرفت که 
قیمـت بـاال در بـازار لزومـا نتیجـه تمرکـز بـاال بوده اسـت. چـرا کـه در بازار 
بـرق عـالوه بـر وجود سـقف قیمت به عنـوان مانـع افزایش تهاجمـی قیمت، 
بنگاه هـا )در سـطح نیـروگاه یـا شـرکت( بـا وجـود داشـتن سـهم بـازار بـاال، 

ممکـن اسـت لزومـا قیمـت بـاال پیشـنهاد نداده باشـند.
بـه نظـر می رسـد که در خصـوص شـرایط اولیه بـازار و شـوک های اقتصادی 
بـرای بنگاه هایـی کـه قصد ورود به بـازار دارنـد، وزن عوامل خـارج از صنعت 
)یارانـه ای بـودن قیمـت سـوخت نیروگاهـی در مناسـبات و مبادالت بـازار و 
نوسـانات نـرخ ارز و عواقـب ناشـی از آن مثل: عـدم انگیـزه ورود فناوری های 
بـا راندمـان بـاال به بـازار، بدهی معـوق دولت بـه نیروگاه ها بابت فـروش برق 
و عـدم امـکان بازپرداخت تسـهیالت دریافتی( بیشـتر از عوامل داخل صنعت 
)وجـود سـقف قیمـت انـرژی و عـدم تغییـر آن بـرای مـدت طوالنـی و عدم 

اسـتقالل نهـاد تنظیم گر بخـش برق و ...( باشـد.
بنابرایـن بـه طـور خالصـه، آسیب شناسـی کمـی سـاختار و عملکـرد بـازار 
عمده فروشـی بـرق ایـران نیازمنـد انجـام کار مطالعاتـی دقیق تجربی اسـت. 
امـا در بعـد کیفـی و تحلیلی، با توجه بـه افزایش حجم مبـادالت قراردادهای 
دوجانبـه می تـوان گفـت کـه بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران در مقایسـه بـا 
قراردادهـای دوجانبـه جذابیـت خوبـی نـدارد. همچنیـن بـا عنایـت به حجم 
شـکایات نیروگاه هـای غیـر دولتـی و حتـی دولتمـردان در فضـای رسـانه ای 
در خصـوص عـدم رضایـت از عملکـرد هیـات تنظیـم بـازار بـرق ایـران، بـه 
نظـر می رسـد کـه مسـاله تشـکیل نهـاد تنظیم گـر بـازار بـرق مسـتقل )در 
تصمیم گیـری و مالـی(، مهمتریـن چالـش فعلـی بازار بـرق ایران باشـد. نکته 
مهـم بعـدی، عـدم سـرمایه گذاری بخش غیـر دولتـی در بخـش نیروگاه های 
حرارتـی بـزرگ طی قانون برنامه ششـم توسـعه اسـت کـه می تواند ناشـی از 
عـدم جذابیـت قراردادهـای خریـد تضمینـی برق و یـا عدم جذابیـت ترکیب 
قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق و بازار عمده فروشـی برق ایران باشـد، چرا 
کـه بـر اسـاس قانون برنامه ششـم توسـعه، مابه التفـاوت نرخ خریـد تضمینی 
حاصـل از مناقصـه و متوسـط بـازار عمده فروشـی برق ایـران به سـرمایه گذار 

برنـده مناقصـه پرداخت خواهد شـد.
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، بـه نظـر می رسـد کـه بررسـی آسیب شناسـی 
قیمت گـذاری خریـد بـرق از نیروگاه هـا در بـازار برق ایـران، نیازمند بررسـی 
سـازگاری قیمت گـذاری خریـد بـرق از نیروگاه هـا در کل صنعـت )شـامل 

نـرخ خریـد بـرق در قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق، نـرخ خریـد بـرق از 
نیروگاه هـا در بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران، قراردادهـای دوجانبـه و بورس 
انـرژی و قیمـت گواهـی ظرفیت تولیـد( و کارکردهـای انتظـاری از بازارهای 

اسـت. فوق 
بـا فـرض اینکـه، نیروگاه هایی کـه در بازار عمده فروشـی برق ایران مشـارکت 
دارنـد، هزینـه سـرمایه گذاری اولیـه خـود را در دوره خریـد تضمینـی بـرق 
پوشـش داده باشـند و بـا توجه به کارکرد بـازار گواهی ظرفیـت تولید، انتظار 
مـی رود کـه قیمـت خرید بـرق از نیروگاه هـا )سـرجمع پرداختی بابت سـهم 
انـرژی، سـهم آمادگـی و سـهم خدمـات جانبـی( در بـازار عمده فروشـی برق 
ایـران، تنهـا هزینـه زنـده ماندن نیـروگاه )شـامل بهره بـرداری و نگهـداری و 

سرشـکن سـاالنه هزینـه اورهال نیـروگاه( را پوشـش بدهد.
همچنیـن انتظـار مـی رود کـه بـازار گواهـی ظرفیـت تولیـد در بلندمـدت، 
کارکـرد مشـابه و مـوازی بـازار قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق از منظـر 
بـه  بسـته  و  داشـته  سـرمایه گذاری  عالمت دهـی  کارکـرد  و  مالـی  تامیـن 
سـهم قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق، حداکثـر هزینـه سـرمایه گذاری 
اولیـه نیـروگاه را پوشـش بدهـد. همچنین بورس انـرژی )شـامل قراردادهای 
دوجانبـه( کارکـرد )بلندمـدت( بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران را داشـته و 
هزینـه زنـده مانـدن نیـروگاه را )با تاکید بـر بازتاب بلندمدت( پوشـش بدهد.
درخصـوص عملکـرد بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران، چنانچه داده هـای بازار 
بـرق ایـران موجـود باشـد، می توان شـاخص های سـودآوری و کارایـی )فنی، 
نیروگاهـی و شـرکتی  را در سـطح  بـازار  توزیعـی(  و  هزینـه و تخصیصـی 

کرد. محاسـبه 
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق در خصـوص محیـط مطلـوب صنعـت و بـازار 
در  موجـود  چالش هایـی  مهمتریـن  کـه،  می رسـد  نظـر  بـه  ایـران،  بـرق 
بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران )عمدتـا متاثـر از محیـط بیرونـی( از منظـر 

نیروگاه هـای بخـش غیـر دولتـی، بـه شـرح زیـر باشـند:
 قاعده منـد نبـودن تعییـن سـقف قیمـت انـرژی و پایـه بهـای آمادگی 
در بـازار عمده فروشـی بـرق و عـدم ارتبـاط سـازگار بیـن قیمـت  گواهی 
ظرفیـت تولیـد، متوسـط قیمـت خریـد تضمینی و متوسـط قیمـت بازار 

عمده فروشـی بـرق
 عدم رعایت حقوق مالکیت در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی،

بـرق و  تامیـن  پنهـان و آشـکار در زنجیـره  یارانـه   عـدم شـفافیت 
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آن، از  ناشـی  حقوقـی  ادعـای  و  مناقشـات 
 عـدم شناسـایی و تسـهیم ریسـک های مختلـف بیـن دولـت و فعالین 

بخـش غیـر دولتی

و  و آسـیب های سـاختاری  رفـع چالش هـا  اقدامـات  و  راهکارهـا 
ایران عملکـرد بـازار بـرق 

به منظور غلبه بر چالش های فوق، اقدامات زیر پیشنهاد می  شود:
 برقـراری سـازگاری بیـن قیمت هـای بـرق در زنجیـره تامیـن بـرق 
)شـامل قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق، بـازار عمده فروشـی بـرق، 

بـورس انـرژی و بـازار گواهـی ظرفیـت تولیـد( بـا ایـن فـرض کـه:
 متوسـط قیمـت در بـازار گواهـی ظرفیـت تولیـد )یـا قـرارداد خریـد 
تضمینـی بـرق(، هزینـه سـرمایه گذاری اولیـه نیـروگاه را پوشـش بدهـد.
 متوسـط قیمـت در بـازار عمده فروشـی بـرق ایـران )یـا بـورس انرژی 
)شـامل  نیـروگاه  زنده  مانـدن  هزینـه  تنهـا  دوجانبـه(،  قراردادهـای  یـا 
بهره بـرداری و نگهـداری و سرشـکن سـاالنه هزینـه اورهـال نیـروگاه( را 

بدهد. پوشـش 
 بنابرایـن متوسـط پرداختـی مشـترکین جدیـد شـامل: خریـد گواهی 
ظرفیـت تولیـد، هزینـه حقـوق برقـراری انشـعاب و نیرورسـانی و تعرفه 
)شـامل متوسـط هزینـه خریـد بـرق در بـازار عمده فروشـی  و متوسـط 

هزینـه ترانزیـت بـرق در سـطح شـبکه انتقـال و توزیع( باشـد.
 رعایت حقوق مالکیت در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی،

و حـل  بـرق  تامیـن  زنجیـره  در  آشـکار  و  پنهـان  یارانـه   شـفافیت 
مناقشـات و ادعـای حقوقی ناشـی از آن )سـهم صنعت بـرق در پرداخت 

یارانـه پنهـان و آشـکار در مقایسـه بـا سـایر بخش هـا و ...(
 شناسـایی و تسـهیم ریسـک های مختلـف بیـن دولـت و فعالین بخش 

غیردولتـی براسـاس اصول مدیریت ریسـک

تغییـرات قانونـی و نهـادی الزم بـرای اصـالح سـاختار و عملکـرد 
بـازار بـرق ایران

بـه نظر می رسـد کـه اصالحات سـاختاری صنعت بـرق، نظیر راه انـدازی نهاد 
مسـتقل تنظیم گـر بخـش بـرق و برقـراری سـازگاری قیمـت بیـن بازارهـای 
مختلـف، نیـاز بـه تصویـب قانـون جدید نـدارد، امـا الزم اسـت تا اساسـنامه 

نهـاد فـوق در مجلس بـه تصویب برسـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، بـا توجـه بـه قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 
44 قانـون اساسـی، بخـش غیـر دولتـی نمی توانـد در بخـش شـبکه انتقال و 
توزیـع بـرق مشـارکت )مدیریت، مالکیت و سـرمایه گذاری( داشـته باشـد. به 
نظـر می رسـد کـه مشـارکت )حداقـل مدیریـت و سـرمایه گذاری( بخش غیر 
دولتـی در بخـش شـبکه انتقـال و توزیـع بـرق، نیاز بـه اصالحاتـی در قانون 
فـوق اسـت. هرچند صرف نظر از مشـارکت بخـش غیر دولتی در شـبکه برق 
ایـران، ایجـاد محیـط رقابتـی در بخش شـبکه برق الزامی اسـت کـه نیازمند 

تصویـب قانون اسـت.

جمع بندی و نتیجه گیری
بـا تشـکیل نهـاد تنظیم گـر بخـش برق مسـتقل، امید اسـت کـه تصمیم های 
بهینـه ای )از نظـر اقتصـادی و اجتماعـی( دربخش هایـی از بـرق کـه نیازمند 
تنظیـم دارنـد، گرفته شـود. همچنین، بـا برقراری سـازوکار بهینـه تنظیمی، 
رفتـار قیمـت بیـن بازارهـای خریـد تضمینی بـرق، بـازار عمده فروشـی برق، 
بـورس انـرژي و بـازار گواهـی ظرفیـت تولیـد اصـالح شـود و در نهایـت، بـا 
ایجـاد محیـط رقابتـی در بخـش شـبکه بـرق، انتظـار می رود توسـعه شـبکه 
براسـاس سـازوکار بـازار انجام و زمینه مشـارکت بخش غیـر دولتی در بخش 

شـبکه برق ایـران، فراهم شـود.

گزارش تحلیلی
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ش ها ر ا گز
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محمد  اسماعیل بانکیان تبریزی

برق د  ر د  وران مظفری

برق در گیالن

ــک  ــدور« ی ــاویچ لن ــری س در دوران مظفری»هن
راه  از  ایرانگــردی،  بــرای  کنجــکاو  انگلیســی 
بندرانزلــی بــه ســرزمین گیــالن  پاگذاشــت. وی  
ــت:  ــود نوش ــرات خ ــاب خاط ــپس ترها در کت س
ــل  ــک هت ــرق و ی ــروگاه ب ــک نی ــی ی »در انزل
ــران  ــه ای ــق ب ــاختمان متعل ــد س ــک و چن کوچ
ــت  ــود دارد )؟!(«. او در اوت 1901م  در رش وج
ــا مــرداد 1280 ه خ و  ــر ب ــود. ایــن هنــگام براب ب
روزهایــی از ربیع الثانــی یاجمــادی االول 1319 

می بــود. ه ق 
 بــا یــک  بررســی زمانــی، چنیــن دریافتــه  
می شــود کــه رونمایــی  بــرق در بندرانزلــی 
پیــش  از مشــهد بــوده، یــا  می تــوان گفــت کــه 
ــتان  ــرق در آس ــگام تر از ب ــی  پیش ــرق در انزل ب
جــای  در  زیــرا  باشــد.  می توانســت  قــدس 
ــه  ــی ک ــتگاه برق ــه دس ــد ک ــم دی ــود خواهی خ
ــوده  ــداری نم ــتانه خری ــرای آس ــک ب حکیم المل

بــود در شــب تولــد شــاه در هفــت شــهریور  ســال 1280 ه خ )29 اوت 1901م( در آســتان قــدس بــه 
رســید. بهره بــرداری 

ــد  ــی  را تایی ــدر انزل ــرق دربن ــاش  ب ــه بودوب ــن زمین ــز در همی ــن نی ــت های ملک المورخی یادداش
می کنــد.

ــات  ــن اوق ــد: »در ای ــال 1284 ه خ می نویس ــاه س ــر بهمن م ــال 1323 ه ق براب ــه ی  س  وی در ذیحج
چــراغ برقــی کــه در انزلــی دایــر بــود، تعطیــل شــد.« 

بــا ایــن بررســی کوتــاه روشــن می شــود کــه در اســتان گیــالن، شــهر انزلــی پــس از تهــران درزمینــه ی 
رونمایــی بــرق در جایــگاه دوم جــای می گیــرد. از ســویی درمی یابیــم کــه بــرق در انزلــی، یــک بــرق 
همگانــی بــه شــمار نمی رفــت و تنهــا در گوشــه ای از شــهر کــه بــا مــردم در پیونــد نبــود خودنمایــی 

می کــرد.
در ایــن میــان و پیــش از نخســتین ســفر شــاه بــه اروپــا، بــا کنــار نهــاده شــدن شــرکت بلژکــی از بــرق 
ــرای دیگــر  تهــران و بی اعتبــار شــدن امتیازنامــه ی فراگیــرش )کــه در آن دســت شــرکت بلژیکــی ب

شــهرهای کشــور نیــز بــاز گذاشــته شــده بــود(
ــرای  ــران ب ــن راه دیگ ــدو همچنی ــاز ش ــک ب ــه حکیم المل ــه  ب ــرای دادن  امتیازنام ــار ب ــت درب دس

ــد.   ــوار گردی ــت هم ــز و رش ــد تبری ــر مانن ــهرهای دیگ ــی در ش ــرق همگان ــذاری ب بنیان گ
. بــه ویــژه آن کــه حکیم الملــک کــه دارنــده همــان امتیازنامــه  بلژیکی هــا شــده بــود خــودش گرایشــی 
بــه بهره گیــری از امتیازنامــه اش بــرای دیگــر شــهرها بــه جــز تهــران نشــان نمــی داد. در آینــده همیــن 

رفتــار را امین الضــرب نیــز همچنــان دنبــال کــرد.
در همیــن هنــگام اســت کــه امتیازنامــه بــرق تبریــز در ســال 1320 ه ق )همزمــان بــا دادن امتیازنامــه 
ــالن  ــرق گی ــه ب ــن امتیازنام ــد. همچنی ــی داده ش ــم خان وال ــه قاس ــک( ب ــه حکیم المل ــران ب ــرق ته ب
ــت  ــه می زیس ــه در بادکوب ــراف( ک ــزدی )باق ــار ی ــین رییس التج ــه محمدحس ــال 1321 ه ق ب در س
ــد.  ــرکان داشــت، واگــذار گردی ــه ت ــود کــه گرایــش ب ــن تقــی اف می ب و مستشــار حاجــی زین العابدی
همزمــان بــا ایــن رویدادهــا قاســم خان والــی یکــم، پــدر قاســم خان والــی دوم ) کســی کــه امتیازنامــه 
ــان  ــرش خواه ــه پس ــود ک ــن  رو ب ــاید از ای ــود. ش ــالن ب ــی گی ــت( وال ــب داش ــز را در جی ــرق تبری ب
ــن کار را  ــای ای ــم پیامده ــا ه ــد، ت ــت ش ــرق رش ــرمایه گذاری در ب ــار و س ــا رییس التج ــکاری ب هم
ارزیابــی کنــد و هــم بــا چنــد و چــون کار آشــنا گــردد. پــس خــود را بــه محمدحســین رییس التجــار 

یــزدی نزدیــک کــرد.
 رابینــو نیــز در کتــاب خــود دربــاره بــرق رشــت چنیــن اشــاره می کنــد )برگرفتــه از مجلــه  تربیــت بــه 
تاریــخ ششــم ذیقعــده  ســال 1322ه ق برابــر بــا 22 دی  مــاه 1283 ه خ(: » امتیــاز چــراغ الکتریــک، 
ــی  ــال شمس ــدت 50 س ــه م ــخ ب ــت فرس ــا هف ــراف آن ت ــت و اط ــهر رش ــال آن در ش گاز)/( و امث

گزارش تاریخی

محمدقاسم خان والی )درگذشته 2/1/12۵1 شمسی( سفیر ایران در 
روسیه و حاکم گیالن
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ــه  ــروف ب ــر مع ــن محمدباق ــین ب ــه محمدحس ب
ــراف داده شــد«.  باق

ــار  ــی )دوم(، در کن ــم خان وال ــه قاس ــا ک از آنج
ــی  ــر حاج ــار پس ــین رییس التج ــا محمدحس آق
ــرای  ــه باقــراف آوازه  داشــت، ب محمدباقــر کــه ب
ــرد.  ــر می ب ــه س ــت ب ــرق در رش ــذاری ب بنیان گ
از ایــن رو بــرق در رشــت زودتــر از بــرق در تبریــز 
رونمایــی شــد. مگــر آن کــه پیــش از قاســم خان 
والــی کــس دیگــری در تبریــز دســت بدیــن کار 

زده باشــد کــه چنیــن نبــود. 
ــال 1322 ه ق، و   ــکاری، در س ــن هم ــی ای در پ
ــا  ــرق(  ی ــد ب ــزا )مول ــتگاه برق ــک دس ــد ی خری
ــروگاه(  ــرق  )نی ــه ب ــا »کارخان ــه ی آنروزی ه بگفت

ــت... ــا گرف رشــت« پ
ــوب   ــاز  در چارچ ــان آغ ــت از هم ــرق در رش ب
امتیــاز نامــه اش یــک  بــرق همگانــی بــود و بــرای 
ــه  ــده و ب ــزی ش ــردم برنامه ری ــه م ــانی ب برق رس

بــار نشســته بــود.
ملک المورخیــن  گــزارش  در  کــه  آن  جالــب 
دربــاره  برپایــی یــک کارخانــه )نیــروگاه کوچک( 
بــرق در رشــت حتــی بــه انجــام کارهایــی ماننــد 
ــری، شــلتوک کوبی و  ــی؟!(، توتون ب خیاطــی )برق
ــای  ــتانی )بادبزن ه ــای تابس ــن بادبزن ه کارانداخت
ســقفی( بــا بهره گیــری از بــرق هــم اشــاره 
ــد  ــش در پیون ــو در گزارش های ــت. هم ــده اس ش
بــا ســال 1322 ه ق چنیــن نوشــته اســت: 
»آقــا محمدحســین بــن محمدباقــر معــروف 
ــه  ــاکن بادکوب ــزد و س ــی ی ــراف از اهال ــه باق ب
ــه  ــب دارد، ب ــار لق ــال رییس التج ــد و ح می باش
ــاز  ــان، امتی ــی امیرتوم ــم خان وال ــراکت قاس ش
چــراغ الکتریــک در شــهر رشــت را بــرای مــدت 
ــه  ــه و از 1322 ک ــی گرفت ــال شمس ــاه س پنج
ســالی یــک هــزار و دویســت چــراغ بــه ســرمایه 
ــد و از  ــت بده ــی رش ــه اهال ــان ب ــی هزارتوم س
ــر حاصــل می شــود،  ــای دیگ ــن ماشــین کاره ای

گزارش تاریخی

ــلتوک را  ــون و ش ــدن توت ــی،  بری ــد خیاط مانن
ــتان«  ــزن تابس ــردن و بادب ــج ک برن

چنیــن پنداشــته می شــود کــه در ایــن اوان خبــر 
کاربردهــای گوناگــون بــرق بــرای انجــام کارهایی  
بــه جــز روشــنایی رفته رفتــه از راه روســیه و 
ــا  ــا آنه ــید و ب ــردم می رس ــوش م ــه گ ــاز ب قفق

آشــنا می شــدند.
یــزدی  رییس التجــار  از  پیــش  کــه  آگاهیــم 
حــاج محمــد باقــر تاجرباشــی میالنــی هــم 
ــود،  ــالن ب ــت و گی ــرق رش ــاز ب ــتار امتی خواس
ــی  ــرای برپای ــزاری شــاه ب ــرش کارگ ــا پذی ــا ب ام
ــاخت. از  ــا س ــدس، آن را ره ــتان ق ــرق در آس ب
ــر می آیــد کــه  ســویی از روزنامــه حبل المتیــن ب
ــرق مشــهد در یکــم ذیقعــده 1321  ــه  ب امتیازنام
و  بــه رضایــف  بــا 29 دی 1282 ه خ  برابــر 
داده  آســتان قدس  متولی باشــی  ســهام الملک 
شــد کــه کمابیــش همزمــان بــا دادن امتیازنامــه 
ــراف در ذیقعــده ی 1321 ه  ــه باق ــرق گیــالن ب ب
ــرق  ــه ب ــت امتیازنام ــان ثب ــه زم ــت. گرچ ق اس
رشــت تــا اردیبهشــت ســال 1283 ه خ بــه درازا 
ــه بی گرایشــی  ــال ب ــه احتم ــه ب کشــیده شــد ک

سمت راست. میرزا عبدالحسین خان فومنی ملقب به »مدیرالملک« 
حاکم سابق فومن در دوره قاجاریه و حاکم گیالن در دوره مشروطه/ 
سمت چپ. حاج محمد علی خان ملقب به معین السلطنه رشتی )پدر 

برق گیالن(

ــار  ــا فش ــاید ب ــه ش ــردد ک ــم بر می گ ــراف ه باق
ــن  ــن ای ــود. مت ــته ب ــو گذاش ــا جل ــی اوف پ تق

ــت. ــترس اس ــون در دس ــه اکن امتیازنام
بــا  باقــراوف  امتیازنامــه،  دریافــت  پــی  در 
همــکاری و همیــاری قاســم خان والــی و بــا 
ــزار یــک  ســی هزارتومــان ســرمایه تجهیــزات اف
ــزار  ــک ه ــت ی ــه می توانس ــرق زا را ک ــتگاه ب دس
ــازد،  ــپ 16 شــمعی را روشــن س و دویســت الم
خریــداری و بــه رشــت آورد. در اینجــا  اگــر هــر 
شــمع را برابــر یــک وات بگیریــم تــوان دســتگاه 
ــد،  ــوده باش ــی ب ــا 22 کیلووات ــت 20 ت می توانس
ــر  ــا پایین ت ــطح دری ــت از س ــه رش ــژه ک ــه وی ب
ــوان  ــگاه  ت ــر ســه وات ان هــم هســت و اگــر براب
برق زایــی دســتگاه میــان شــصت تــا هفتــاد 

کیلــووات می توانســت باشــد.
ــک در  ــراغ الکتری ــذاری »اداره چ ــی بنیان گ در پ
ــال  ــن و در س ــه ای تدوی ــت« نظام نام ــهر رش ش
ــد. در  ــانده ش ــردم رس ــی م ــه آگاه 1322 ه ق ب
ــده  ــاره ش ــر اش ــکات زی ــه ن ــه ب ــن نظام نام ای

اســت. 
 شراکت باقراوف و قاسم خان والی؛

 ســرمایه  آن یکهــزار و دویســت ســهم بیســت و 
پنــج تومانــی اســت کــه همــه را ایــن دو نفــر در 
دســت دارنــد و خواهــان فــروش آن بــا ســود بــه 

دیگــران هســتند؛
گرفتــه  ماهانــه چراغ هــا چنیــن   مصــرف 

؛ می شــد
شانزده شمعی ماهی 11 قران

هشت شمعی ماهی 8 قران
پنج شمعی ماهی 6 قران

مصرف ساعتی نیز چنین است؛
شانزده شمعی ساعتی صد دینار

هشت شمعی ساعتی یک شاهی و نیم
پنج شمعی ساعتی یک شاهی

ــر ایــن مبلغ هــا، ماهانــه هزینــه  زیریــن  افــزون ب
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عکسی متعلق به دوره قاجار که یک چراغ روشنایی در آن دیده می شود

ــد؛ ــت می ش ــز دریاف نی
شانزده شمعی هر رشته صد دینار

هشت شمعی هر رشته یک شاهی و نیم
پنج شمعی هر رشته یک شاهی

برق در رشت شبانه روزی بود و آن را باید نخستین برق شبانه روزی در کشور به شمار آورد.
ــه را از نزدیــک ببینــد، می بایســت  در ایــن میــان اگــر کســی می خواســت چگونگــی کارکــرد کارخان
بلیــت می خریــد. ایــن ترفنــدی بــود کــه اداره چــراغ بــرق رشــت بــرای آشــنا نمــودن مــردم بــا بــرق 
و چگونگــی کارکــرد آن بــه کار بســته بــود. از واکنــش مــردم و میــزان همراهــی انهــا بــا ایــن فراخــوان 

گزارشــی در دســت نداریــم.
 چیــزی کــه در گام نخســت نــگاه را بــه ســوی خــود می کشــد اشــاره بــه المپ هــای شــانزده شــمعی، 

هشــت شــمعی و پنــج شــمعی
 افــروزه ای )التهابــی( اســت کــه امــروزه شــگفت اور اســت. )هــر چنــد امــروزه کاربــرد المــپ هــای کــم 
ــا 15 وات بســیارفراگیر شــده اســت ا امــا ایــن المپ هــا دارای فنــاوری  ــوان 4 -5 -... ت ــا ت مصــرف ب
ــا تلــف گرمایشــی  پیشــرفته هســتند در حالــی کــه المپ هــای قدیمــی دارای افروزه هــای رشــته ای ب

بــاال بودنــد و نورپراکنی اشــان بســیار کــم بــود(
ــی  ــج و هشــت وات ــای پن ــا المپ ه ــم، آن گاه ب ــر وات بگیری ــر شــمع را براب ــی، اگ ــای قدیم درالمپ ه
روبــه رو هســتیم کــه تــا چنــد ســال پیــش آنهــا را به جــای المــپ خــواب بــه کار می بردنــد چــون نــور 
چندانــی نداشــتند و اگــر شــمع را برابــر دو یــا چنــد وات در نظــر بگیریــم، بــرای نمونــه اگــر هــر شــمع 
ــرف  ــه مص ــم ک ــدا می کنی ــر و کار پی ــای، 25 و 15 وات س ــا المپ ه ــد، آن گاه ب ــا 3 وات باش ــر ب براب
آن هــا بــا پــول دریافتــی ماهانــه یــا شــبانه یــا ســاعتی هماهنگــی نــدارد. بــا ایــن همــه  چنیــن دیــده 

ــد.   ــور آنهــا بهــره می بردن ــد و از ن ــی بودن می شــود کــه مــردم خواهــان چنیــن المپ های
بــه هــر روی ایــن ویژگــی نیــاز بــه یــک بررســی همه ســویه دارد کــه جایــش در ایــن نوشــتار کوتــاه 

نیســت.
ــید، کار  ــردم رس ــی م ــه آگاه ــن 1282 ه خ( ب ــده 1321 ه ق )بهم ــه در ذیقع ــه نظام نام ــن ک ــا ای ب

برق رســانی در ســال 1322 ه ق )1283 ه خ( انجــام گرفــت.
نیروگاه برق رشت در خیابانی به همین نام )17 شهریور کنونی( جای داشت.

هنــوز چنــد مــاه از بهره بــرداری از نیــروگاه بــرق رشــت نگذشــته بــود کــه باقــراوف بــا یــک تصمیــم 
ناگهانــی نیمــی از ســهم خــود و امتیاز نامــه اش را در محــرم ســال 1283 بــه معین الســلطنه گیالنــی 

)یــا رشــتی( واگــذار کــرد )نزدیــک بــه یــک ســال پــس از انتشــار نظام نامــه(.
 همزمــان یــا اندکــی  پیــش از ایــن دگرگونی هــا، قاســم خــان والــی کنــار کشــید و بــه تبریــز رفــت. 
ــود. زیــرا رفتــه رفتــه بــه مهلــت قانونــی از  وی در تــالش جانــدار کــردن امتیازنامــه ی بــرق تبریــز ب
دســت رفتــن  امتیازنامــه نزدیــک می شــد. ایــن واگــذاری در ماه هــای پایانــی ســال 1283 و آغازیــن 

ســال 1284 ه خ )محــرم ســال 1323( روی داد.
 هنــوز چنــدان بــه درازا نکشــیده بــود کــه باقــراوف نیمــه ی  دوم ســهام و امتیازنامــه اش را هــم بــه 
معین الســلطنه داد و از رشــت بــه قفقــاز برگشــت. بــا ایــن همــه پیمان نامــه ای کــه معین الســلطنه بــا 
وزارت فوایــد عامــه بســته اســت تاریــخ اش  نزدیــک بــه 10 ســال پــس از ایــن واگذاری هــا می باشــد 
)ســال 1292 ه خ(. از ســویی در ایــن پیمان نامــه کــه بــا وزارت فوایــد عامــه هماهنــگ شــده، آمــده 
اســت کــه معین الســلطنه گیالنــی، از یکــم محــرم 1323 برابــر بــا 17 اســفند 1283 ه خ  همــه  ســکان 

بــرق گیــالن را در دســتان خــودش داشــت. 
تــا   1283 ســال های  بــه  وابســته  اســناد  از 
1285 ه خ چنیــن  بــر می آیــد، کــه  امتیازنامــه 
ــی  ــهرهای انزل ــت ش ــز رش ــه ج ــالن ب ــرق گی ب
ــون  ــخی پیرام ــازه 7 فرس ــه در ب ــان )ک و الهیج
ــر می گرفــت،  شــهر  رشــت هســتند( را نیــز درب
برنامــه ای  هیچ گونــه  مظفــری  دوران  در  امــا 
بــرای بــرق دار کــردن ایــن دو شــهر در چارچــوب 
ایــن امتیازنامــه انجــام نگرفتــه و همــه چیــز بــه 
ــویی در دوران  ــود. از س ــده ب ــذار ش ــده واگ آین
پــس از مظفــری، در انزلــی بــاز هــم بــا بــرق در 

ــم. ــر خــورد داری ــای دیگــری ب جاه
در همیــن راســتا، در دهــه پایانــی ســده ی 
به کارگیــری  از  گزارش هایــی  بــا  ســیزدهم 
بــرق درشــیالت بنــدر انزلــی و همچنیــن در 
بنیانه هــای )تاسیســات( وابســته بــه خوشــتاریای 
ــا  ــن گزارش ه ــه رو هســتیم. در ای ــار روب روس تب

ــان ــک غازی ــدر کوچ ــودن بن ــرق دار ب ــه ب ب
 و همچنیــن به کارگیــری بــرق درکارگاه هــای 
چــوب بــری خوشــتاریا اشــاره میگــردد. گفتنــی 

ــه  اســت کــه خان
ــرق  ــا ب ــم  شــب ها ب ــه خوشــتاریا ه ــد طبق  چن
ــود  ــای خ ــاره در ج ــن ب ــد. در ای ــن می ش روش

ــه خواهــد شــد. بیشــتر گفت
                 ادامه دارد...

ــا همــه جزییــات در  ــع و اســناد ایــن نوشــته ب همــه مناب
ــت. ــده اس ــالن آورده ش ــرق در گی ــس ب پیش نوی



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

6667 زمستان1400- شماره ۵ سراسریزمستان1400- شماره ۵ سراسری

پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

سندیکا  تالش  سال  یک  ثمره 
در یک نگاه

در یــک ســال گذشــته اقدامــات متعــددی در ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق صــورت گرفتــه اســت. هریــک از ایــن اقدامــات 
ــن  ــای ای ــک اعض ــا تک ت ــه و در راس آن ه ــیون ها، دبیرخان ــره، دفاتر،کمیس ــم از هیات مدی ــندیکا اع ــف س ــای مختل ــط بخش ه ــه توس ک
ــه از ســوی ایــن مجموعــه صــورت گرفتــه و  ــا جدیــت و مصران تشــکل اجــرا شــده اســت، بیانگــر ســاعت ها کار و پی گیــری اســت کــه ب
بــه تناســب پیچیدگــی مســائل، بــه حصــول دســتاوردهایی قابــل توجــه انجامیــده اســت. در گــزارش پیــش رو شــرحی اجمالــی از مهمتریــن 
ــز  ــت پروی ــه روای ــت را ب ــده اس ــت آم ــه دس ــده و ب ــام ش ــه انج ــن مجموع ــط ای ــال توس ــول امس ــه در ط ــتاوردهایی ک ــا و دس فعالیت ه

ــد:  ــد خوان ــندیکا خواهی ــر س ــن، دبی غیاث الدی

اصالح رویه های مشکل زا در حوزه تولید برق
از آنجـا کـه همـواره یکـی از مهمتریـن چالش  هـای اعضای سـندیکا ناشـی از 
رویه هـای تعیین شـده از سـوی مجموعـه وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه آن 
بـوده اسـت کـه بعضا بـه دلیـل برخـی یک جانبه گرایی هـا، مشـکالتی را برای 
تولیدکننـدگان غیـر دولتی برق سـبب می شـود، سـندیکا نیز بخـش عمده ای 
از فعالیت هـای خـود را بـرای اصـالح ایـن رویه هـا از طریـق رایزنـی بـا مراجع 

ذی ربـط و پی گیـری آن هـا متمرکـز کرده اسـت. 
یکـی از مهم تریـن مسـائل نیروگاه هـا در ایـن زمینـه دریافـت مـدارک اضافی 
بـرای تمدیـد پروانـه بهره بـرداری و نیـز یک سـاله بـودن اعتبـار ایـن پروانه و 
دیگـری موضـوع گواهـی ظرفیـت تولیـد نیروگاه ها اسـت که از سـال گذشـته 
بـر اسـاس مصوبـات وزارت نیـرو و شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق 
حرارتـی اجرایـی شـد. ایـن موضوع از همـان ابتـدای ابالغ، به سـبب اثرگذاری 
نامطلـوب قابـل توجـه آن بـر کسـب وکار اعضـای سـندیکا، توسـط اعضـای 
هیات مدیـره، کمیسـیون های تخصصـی و دبیرخانـه سـندیکا در نشسـت  ها و 
مکاتبـات متعـدد بـا نهادهای ذی ربـط مورد نقد و بررسـی قـرار گرفت و حتی 

  گزارش عملکرد 

در بـاره جزئی تریـن مسـائل آن بـرای احقـاق حقـوق اعضـا چانه زنی شـد.  
بایـد اضافـه کنـم کـه طی ماه هـای اخیر، نشسـت های مشـترکی بیـن اعضای 
هیات مدیـره سـندیکا ، مدیـران ارشـد وزارت نیـرو، شـرکت توانیـر، شـرکت 
مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی و شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق 
بـرای حـل و فصـل مسـائل مربوط بـه گواهی ظرفیت تا رسـیدن بـه نتیجه ای 

مشـترک در حـال انجام اسـت.  

تبییـن اهمیـت و پی گیـری مشـکل بدهی هـای ارزی نیروگاه هـا از 
ذی ربط نهادهـای 

بازپرداخـت بدهی هـای ارزی نیروگاه هـا بـه صنـدوق توسـعه ملـی یکـی از 
پیچیده تریـن مسـائلی بـوده کـه در سـال های اخیر پیـرو جهش های نـرخ ارز 
و سـازوکارهای موجـود، هـر روز ابعـاد وسـیع تر و عمیق تری پیدا کرده اسـت. 
بنابرایـن سـندیکا از سـال ها قبـل بـا ارائـه راه کارهـای پیشـنهادی متعـدد در 
ده هـا جلسـه و مکاتبه بـا مراجع ذی ربط، ضمن تشـریح اهمیـت موضوع برای 
مسـئوالن امـر، ضـرورت رسـیدگی هـر چـه زودتـر بـه آن را بـه عنـوان یکـی 
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از دالیـل عمـده عـدم توسـعه صنعت بـرق، به ویژه 
در بخـش تولیـد، تبییـن کـرده اسـت. بـه طـوری 
کـه اکنـون بزرگـی ابعـاد و پیچیدگـی موضـوع به 
گونـه ای واکاوی شـده کـه تمامی دسـت اندرکاران 
و تصمیم گیـران دربـاره ایـن مسـاله به ایـن نتیجه 
رسـیده اند کـه حـل آن تنهـا در اختیـار یـک فـرد 
یـا حتـی یـک نهاد خـاص نیسـت و گشـایش این 
گـره تنها بـا همـکاری و همراهی همـه بخش های 

مربوطه امـکان دارد. 
بـر ایـن اسـاس پـس از برگـزاری جلسـات متعدد 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  بـا  سـندیکا 
کشـاورزی ایـران و بـر پایـه نتایـج حاصـل از ایـن 
جلسـات، مکاتباتـی از سـوی اتـاق بـه عالی تریـن 
مسـئوالن امـر انجـام شـده اسـت کـه از مهمترین 
اخیـر  دسـتور  مکاتبـات،  ایـن  دسـتاوردهای 
امـور  محتـرم  وزیـر  بـه  محتـرم  رییس جمهـور 
اقتصـادی و دارایـی و نیـز رییـس کل محترم بانک 
بـه  و خطـاب  موضـوع  پی گیـری  بـرای  مرکـزی 
معاون محتـرم اقتصادی رئیس جمهـور برای طرح 
در جلسـه سـتاد اقتصـادی پس از بررسـی موضوع 
بوده اسـت کـه امیدواریم بـه زودی منتج به نتیجه 
مثبـت و اقـدام عاجـل و موثـر دولت بـرای حل آن 

 . د شو
عـالوه بـر ایـن در راسـتای احقـاق حقـوق اعضـا، 
شـکایتی توسـط سـندیکا از بانک مرکزی به دلیل 
عـدم اجـرای مصوبـه شـماره 3108/ت51709  هـ  
مـورخ 1394/03/16 تنظیـم شـده اسـت. طبـق 
ایـن مصوبـه بانک مرکزی موظف اسـت بر اسـاس 
درخواسـت بانـک عامـل طرف قـرارداد بـا صندوق 
توسـعه ملـی، پـس از دریافـت مبلـغ ریالـی هـر 
قسـط شـرایط الزم بـرای تبدیل ریال بـه ارز با نرخ 
رسـمی )مبادلـه ای( مـورد معامله را فراهـم آورد و 
آن را در حسـاب صندوق توسـعه ملی منظور کند. 
البتـه سـندیکا و اعضـای ذی نفـع در ایـن موضـوع 
ایـن نیـز مشـکل فـوق را در جلسـه و  از  پیـش 
مکاتبـه بـا شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی، مجلـس شـورای اسـالمی، قـوه قضاییه 

و بخش هـای مختلـف دولـت، مطـرح و پی گیـری کرده اند، اما هنوز نتیجه مشـخصی حاصل نشـده اسـت. 

پی گیری برای تمکین وزارت نیرو به قوانین
بـا توجـه بـه آن کـه اجـرای بسـیاری از قوانین و احکام باالدسـتی مرتبط با حـوزه تولید برق و تسـهیل گر 
آن بـه دلیـل عـدم تمکیـن وزارت نیـرو و شـرکت های زیرمجموعـه آنها مغفول مانده و اجرا نشـده اسـت، 
بخشـی از پی گیری هـای سـندیکا، بـر ملزم کـردن وزارت نیرو به تمکیـن از این قوانین و به طور مشـخص 
اجـرای احـکام دیـوان عدالـت اداری درباره جبـران زیان مالی نیروگاه هـا از محل عدم اجرای بنـد )و( ماده 
133 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه در دو سـال پایانـی، عـدم اجرای تبصـره ذیل مـاده )10( قانـون برنامه 
ششـم توسـعه در زمینـه خسـارت تاخیـر در تادیه و اقدامات غیـر قانونی هیات تنظیم بـازار برق در تعیین 

نـرخ خریـد انـرژی بـرق از نیروگاه ها تمرکز یافته اسـت.

تدوین و انتشار گزارش ها و پروژه های پژوهشی تاثیرگذار  
دفتـر پژوهـش سـندیکا در سـال جاری نیز بـا انجام چندین عنـوان گزارش و پروژه پژوهشـی پشـتوانه ای 

مسـتند و مسـتدل بـرای پی گیری هـای متعدد سـندیکا بـرای احقاق حقـوق اعضا فراهـم آورد. 
یکـی از ایـن مـوارد کـه خوشـبختانه تاکنـون نتایـج مثبتی داشـته، گـزارش تحلیـل الیحه بودجه  سـال 
1401 بـوده اسـت. واقعیـت آن اسـت کـه در بخـش بـرق الیحـه بودجـه کـه از سـوی دولـت بـه مجلس 
تقدیـم شـد، احکامـی بـرای حل مشـکالت ایـن صنعت به ویـژه بخـش خصوصـی تولیدکننده بـرق دیده 
نشـده بـود، بـه طوری کـه بسـیاری از ظرفیت هایی که سـال های پیش بـرای صنعت بـرق در زمینه تهاتر 
بدهی هـا و مطالبـات در قانـون بودجـه وجـود داشـت و از طرف دولت پیشـنهاد شـده بود، امسـال به طور 

کلی حـذف شـده بود.
بـه ایـن تر تیب سـندیکا به طور مشـترک بـا اتاق بازرگانـی ایران و مرکـز پژوهش های مجلـس و تعدادی 
از نماینـدگان کمیسـیون های اقتصـادی و انـرژی مجلس طی کاری فشـرده اقدام به تهیه گزارشـی حاوی 
پیشـنهادهایی بـرای اصـالح و یـا الحـاق مـواردی بـه احـکام بودجـه در بخـش بـرق کردنـد که سـرانجام 
برخـی از ایـن پیشـنهادها در کمیسـیون تلفیـق مجلـس رای آورده اسـت و راهی صحن می شـود. حاصل 
اعمـال ایـن اصالحـات در صـورت تصویـب در صحـن مجلـس، ایجـاد ظرفیـت بالقـوه ای بالغ بـر 18 هزار 
میلیـارد تومـان بـرای صنعـت بـرق خواهـد بـود کـه بـر اسـاس آن، می تـوان نسـبت بـه تسـویه و تهاتـر 
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مطالبـات تولیدکننـدگان بـرق اقـدام کرد. بی شـک نتیجـه حاصـل از تصویب 
ایـن پیشـنهادها  و اجـرای آن عـدد قابل توجهی اسـت کـه می تواند دسـتاورد 

بی نظیـری بـرای سـندیکا در زمینـه لوایح بودجه سـنواتی باشـد. 
عـالوه بـر ایـن، دفتـر پژوهـش سـندیکا طی قـراردادی بـا مرکـز پژوهش های 
اتـاق ایـران، در حـال تهیه و تدوین پژوهشـی با عنوان »شناسـایی و رتبه بندی 
قالـب  در  حرارتـی  بـرق  تولیـد  پروژه هـای  در  سـرمایه گذاری  ریسـک های 
قراردادهـای سـاخت، تملـک، بهره برداری و تهیه نقشـه راه کاهـش اثرات آن ها 
بـرای سـرمایه گذار« اسـت. ایـن پژوهش هم اکنـون در مراحل پایانی اسـت که 
تـا پایـان سـال جاری بـه اتمام خواهد رسـید که پـس از تایید اتاق ایـران ارائه 
و منتشـر خواهـد شـد. ایـن دومیـن پـروژه کالن تحقیقاتـی این دفتر اسـت و 
در سـال 1398 نیـز پـروژه ای بـا موضوع تهیه نقشـه راه برای صـادرات برق به 
کارفرمایـی معاونـت بررسـی های اقتصـادی اتـاق بازرگانی تهران توسـط دفتر 

پژوهـش سـندیکا اجرا شـد کـه انعـکاس فوق العاده خوبی داشـت.
همچنیـن در واحـد کمیسـیون های سـندیکا نیـز قـرارداد پـروژه  پژوهشـی 
دیگری در اردیبهشـت ماه امسـال با دانشـگاه صنعتی امیرکبیر مبادله شـد که 
گزارش مرحله اول آن ارائه و نظرات و اصالحات اعضای کمیسـیون مهندسـی 
و سیسـتم های سـندیکا درباره آن دریافت شـد. این پروژه در حال اجرا اسـت 

و امیـد مـی رود نتایج بسـیار خوبی در پی داشـته باشـد. 

اقدامات و دستاوردهای کمیسیون های سندیکا
در  انجام شـده  فعالیت هـای  بـه  گـذرا  اشـاره ای  می دانـم  الزم  جـا  ایـن  در 

باشـم. داشـته  نیـز  سـندیکا  تخصصـی  کمیسـیون های 

کمیسیون بازار برق و بورس انرژی:
ایـن کمیسـیون از فعال تریـن کمیسـیون های سـندیکا در سـال 1400 بـوده 
اسـت کـه برخـی از مـوارد اقدامـات و دسـتاوردهای آن بـه اختصـار در ادامـه 

آمد. خواهـد 
هیـات تنظیـم بـازار بـرق در پـی ارسـال »رویـه مشـخصات فنـی واحدهـای 
نیروگاهـی« بـه سـندیکا، درخواسـت کرد کـه این تشـکل درباره رویـه مذکور 
اظهـار نظـر کنـد. لـذا ایـن رویـه در کمیسـیون بـازار بـرق و بـورس انـرژی و 
کمیسـیون مهندسـی و سیسـتم های سـندیکا بررسـی شـد و نظـرات پـس از 

جمع بنـدی و تاییـد دبیرخانـه، بـرای هیـات تنظیـم بـازار برق ارسـال شـد.
موضـوع دیگـری کـه امسـال در کمیسـیون بـازار بـرق سـندیکا مطـرح شـد، 
اعتـراض بـه »آزمـون ظرفیـت تولیـد در شـرایط کنتـرل فرکانـس واحدهـای 
نیروگاهـی« بـود؛ بـا این توضیح که وقتی واحد در شـرایط »کنتـرل فرکانس« 
اسـت، نبایـد »آزمـون ظرفیـت تولید« انجام شـود. بـرای این منظور جلسـاتی 
بـا شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتی و مپنـا برگزار شـد و در 

نتیجـه شـرکت بـرق حرارتی طی مکاتبه با شـرکت مدیریت شـبکه خواسـتار 
پی گیـری آن شـد.

عـالوه بـر ایـن مباحـث مربـوط بـه بـورس انـرژی از جمله بحـث عـدم توازن 
بیـن عرضـه و تقاضـا در بـورس کـه بـا ورود نیروگاه های دولتی تشـدید شـده 
اسـت، همچنیـن اصـالح ظرفیـت بـورس و تعیین کـف قیمت بـرق در بورس 
انـرژی، موضوعاتـی بـود کـه در کمیسـیون بـازار بـرق پی گیـری و انجام شـد. 
اسـتخراج مدلـی مالـی بـرای تعیین کـف قیمت بـورس نیـز از دیگـر اقدامات 
این کمیسـیون در سـال جاری بوده اسـت. در همین راسـتا هیات تنظیم بازار 
بـرق تکلیفـی مبنی بر مطالعه بازار بورس انرژی سـایر کشـورها برای سـندیکا 

تعییـن کـرد و مقرر شـد گـزارش آن بـه هیات ارائه شـود. 
از دیگـر موضوعـات مـورد طـرح و بررسـی در کمیسـیون بـازار بـرق و بـورس 
انـرژی سـندیکا، »رویـه تعیین نیروگاهـی آرایش تولیـد در بـازار روز بعد« بود 
کـه بـرای آن، جلسـات متعددی بـا مدیریت شـبکه برگزار کردیـم و در نهایت 
نظـرات مشـترکمان در جلسـه هیـات تنظیم بـازار بـرق مطرح شـد و با توجه 
بـه اختـالف نظراتی که وجود داشـت، قرار شـد سـندیکا نظرات جدیـد خود را 

در ایـن بـاره، به صـورت مکتوب ارائـه کند. 
اطالعیـه 1584 شـرکت مدیریـت شـبکه دربـاره شـرایط جدید اعالمـی برای 
ارائـه تاییدیـه فنـی پرانـه بهره بـرداری، از موضوعـات دیگـری بـود کـه در این 
کمیسـیون مطـرح شـد. بـر اسـاس ایـن اطالعیـه بـرق حرارتـی هـم مـدارک 
جدیـدی را بـرای صدور تاییدیه فنی درخواسـت کرده اسـت، اما پـس از انجام 
مکاتباتی در این باره موفق شـدیم موضوع را از دسـتور جلسـات هیات تنظیم 

خـارج کنیم. 

کمیسیون بیمه و مالیات:
یکـی از اقدامـات انجام شـده در کمیسـیون بیمـه و مالیـات سـندیکا، بررسـی 
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده سـال 1400 بود که بر اسـاس این بررسـی ها، 

ضعف هـا و نقـاط قوت آن اسـتخراج شـد.
عـالوه بـر ایـن بـرای تجمیـع بیمـه نیروگاه هـا بـا تعـدادی از شـرکت ها و 
کارگزاری هـای بیمـه جلسـاتی برگـزار شـد تـا بتـوان بهتریـن روش هـا را کـه 

حافـظ منافـع اعضـا باشـد، شناسـایی کـرد. 

کمیسیون مالی و اقتصادی:
در ایـن کمیسـیون موضـوع اصـالح قراردادهـای خریـد بـرق از نیروگاه هـا در 
بـازار عمده فروشـی و درج خسـارت تاخیـر در تادیـه در ایـن قراردادهـا مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت و پـس از جلسـات متعدد و بـا پی گیری هـای مداومی که 
صـورت گرفـت، توانسـتیم مصوبـه هیـات تنظیـم را بـرای اجـرای آن بگیریم. 
البتـه بـه دلیل عدم اجرای مصوبه توسـط شـرکت مدیریت شـبکه، جلسـات و 
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پی گیری هـای سـندیکا از این شـرکت همچنان ادامـه دارد. همچنین پی گیری 
اقدامـات مربـوط بـه اجـرای حکـم دیـوان عدالـت اداری در خصوص نـرخ پایه 

آمادگـی از دیگـر موضوعـات مـورد پی گیـری این کمیسـیون بوده اسـت. 

کمیسیون مهندسی و سیستم ها: 
امسـال در ایـن کمیسـیون نیز عـالوه بر اقدام مشـترکی که با کمیسـیون بازار 
بـرق و بـورس انـرژی سـندیکا انجام و شـرح آن در این گزارش ارائه شـد، چند 

اقـدام مهـم دیگر نیز صـورت گرفت.
پـروژه ای بـا عنـوان »مطالعـه و تحقیق بـرای تحلیل کالن عملکـرد حوزه های 
صنعـت بـرق در بـازه 1368- 1398 بـا تاکیـد بـر تحلیـل رونـد تولیـد بـرق 
کشـور« کـه توسـط دانشـگاه امیرکبیـر در حـال انجـام اسـت، در همـکاری با 
کمیسـیون مهندسـی و سیسـتم های سـندیکا در حـال اجـرا اسـت و تاکنـون 
بخـش اول آن توسـط دانشـگاه امیرکبیـر انجـام و در این کمیسـیون بررسـی 

است.  شـده 
از دیگـر اقدامـات ایـن کمیسـیون بررسـی محصـول جدیـد جهاد دانشـگاهی 
دانشـگاه علـم و صنعـت، تحت عنوان »دسـتگاه تانژانـت دلتا« و اطالع رسـانی 

بـه اعضا پـس از تاییـد کمیسـیون بود. 
همچنیـن بررسـی، تاییـد و اطالع رسـانی در خصوص محصول تولید شـده در 
شـرکت وبکـو و طرح پیشـنهادی شـرکت توربوتـک از دیگر اقدامـات انجام در 

کمیسـیون مهندسـی و سیسـتم ها در سـال جاری بود. 

کمیسیون بالکچین:
این کمیسـیون در جلسـات مشـترکی با رییـس کمیته برق کمیسـیون انرژی 
مجلـس و دیگـر اعضـای آن و همچنین کمیسـیون انرژی اتـاق بازرگانی ایران 
در تـالش بـوده اسـت تـا بتوانـد دیگـر نهادهـا و نیـز تشـکل ها و انجمن هـای 
ذی ربـط بـا موضـوع بالکچین و رمزارزهـا را با نظرات و مواضع سـندیکا در این 
بـاره همـراه کنـد. بـرای این منظور عـالوه بر ایـن، با مراجـع مختلفی همچون 

مجلـس، وزارت نیـرو و ریاسـت جمهـوری مکاتباتی صورت گرفته اسـت.
همچنیـن در ایـن کمیسـیون گزارش ها و مدل هایی مربوط بـه حوزه بالکچین 
و تامیـن بـرق رمزارزهـا تهیه شـد که در نشـریات سـندیکا و رسـانههای دیگر 
انعـکاس یافـت. از جملـه، در باره اصـالح تعرفههای انرژی مربوط به اسـتخراج 
رمزارزهـا گزارشـهایی بـرای کمیسـیون تخصصـی اقتصـاد دفتر هیـات دولت 
تهیـه و ارسـال شـد و اعضـای کمیسـیون در تعـدادی از جلسـات ایـن نهـاد 

شـرکت کردند. 
عـالوه بـر ایـن درباره لـزوم اسـتفاده از ظرفیـت نیروگاههای موجـود در تامین 
برق رمزارزها با کمیسـیونهای مجلس مکاتبه  و جلسـاتی با نمایندگان مجلس 
در ایـن زمینه برگزار و پیشـنهاد سـندیکا بـرای تامین برق اسـتخراج رمزارزها 
بـه کمیسـیونهای مجلـس، مرکز پژوهشـهای مجلـس و وزارت نیرو مـورد ارائه 
شـد. همچنیـن مصوبه وزارت نیـرو در باره مقررات تامین برق مراکز اسـتخراج 

رمزارزها در این کمیسـیون بررسـی و نقاط ضعف آن مشـخص شـد.
کمیسیون مقررات و قراردادها:

مباحـث حقوقـی، از جملـه بحـث حکم دیـوان عدالـت اداری در نـرخ آمادگی 
و نیـز موضـوع جرایـم پروانـه بهره بـرداری و مـدارک اضافـی خواسته شـده از 
سـوی شـرکت مدیریت شـبکه، در کمیسـیون مقـررات و قراردادهـا پی گیری 

و بررسـی شـده است.
جمع بنـدی کمیسـیون در بـاره ایـن موضوعـات آن بـوده که بـا وزارت صمت، 
سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، هیـات 
مقررات زدایـی و تسـهیل صـدور مجـوز کسـب وکار و معاونـت حقوقی ریاسـت 
جمهوری مکاتبه شود و این مهم با تاییدیه این کمیسیون صورت گرفته است.
همچنیـن بررسـی بنـد »ز« تبصـره 15 قانـون بودجـه از دیگـر اقدامـات ایـن 
کمیسـیون بـوده اسـت کـه در ایـن بـاره گزارشـی از سـوی ایـن کمیسـیون 
خدمـت هیات مدیـره سـندیکا ارائـه و پـس از آن بـا وزیر نیرو مکاتبـه و همین 

گـزارش به پیوسـت ارسـال شـد. 

کارگروه های تخصصی:
الزم بـه ذکـر اسـت عـالوه بـر کمیسـیون های تخصصـی سـندیکا، تعـدادی 
کارگـروه  متشـکل از برخـی اعضـای کمیسـیون های سـندیکا و نمایندگانی از 

سـایر نهادهـای ذی ربـط نیـز فعالیـت دارند. 
بـه عنـوان مثال کارگـروه »بازار میـان روزی« با شـرکت مدیریت شـبکه راجع 
بـه جوانـب راه انـدازی و اجـرای بازار میان روزی جلسـاتی را برگـزار می کند. در 
کارگـروه »صـدور پروانه« مباحث مربوط به شـرایط جدید ارائـه تاییدیه پروانه 
پی گیـری شـد. در کارگـروه »سـوخت« اقداماتـی در مورد شـرایط محدودیت 
سـوخت انجـام و مکاتبـات الزم در بـاره نحوه تخصیص سـوخت بـه نیروگاه ها 
چـه دوره محدودیـت سـوخت و چـه خـارج از ایـن دوره صـورت گرفـت. در 
کارگـروه »بـازار بـرق و بـورس« نیز کـه راجع به مسـائل بورس انـرژی، تعیین 
کـف قیمـت بـورس، اصـالح سـاختار بـازار بـرق و معامـالت خـارج از بـازار 

تصمیم گیـری می شـود، مکاتبـات و گزارش هـا انجام شـده اسـت.

برگزاری دوره های آموزشی کاربردی 
برگـزاری تعـداد قابـل توجهـی دوره هـای آموزشـی و وبینـار بخـش دیگـری 
از دسـتاوردهای سـندیکا در سـال جـاری بـود کـه مشـابه سـال های گذشـته 
توسـط دفتـر آموزش این تشـکل انجام شـد، با ایـن تفاوت که تمـام دوره های 

برگزارشـده در سـال 1400 بـه صـورت غیـر حضـوری بود.
می تـوان گفـت یکـی از مهمتریـن آن هـا دوره »آشـنایی بـا سـاختار صنعـت 
بـرق روسـیه بـا تمرکـز بـر جایـگاه تنظیم گـری« بـوده اسـت کـه بـا تدریس 
مدیـر آمـوزش شـورای بازار برق روسـیه بـه زبان روسـی و با ترجمـه همزمان 
فارسـی برگـزار شـد. الزم بـه ذکـر اسـت از آنجـا کـه تمامـی منابع ارائه شـده 

  گزارش عملکرد 
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در ایـن دوره بـه زبـان روسـی و حـاوی کلمـات تخصصـی فراوانـی در حـوزه 
حقوقـی و برقـی بوده اسـت، زمـان زیادی بـرای ترجمه دقیـق آن در دبیرخانه 
و کمیسـیون بـازار بـرق سـندیکا صـرف شـد کـه نتیجـه کار از سـوی عمـوم 
شـرکت کنندگان اعـم از کارشناسـان شـرکت های عضـو سـندیکا، اسـتادان و 
دانشـجویان و کارشناسـان و مدیـران دولتـی مورد اسـتقبال قـرار گرفت و بالغ 

بـر 70 نفـر در ایـن دوره شـرکت کردند.  
دوره دیگـری کـه در ایـن سـال برگزار شـد وبینار آموزشـی »آشـنایی بـا بازار 
میـان روزی« بـود کـه با توجه به راه اندازی رسـمی بـازار میـان روزی از ابتدای 
اسـفند مـاه 1399 و اهمیـت اجـرای درسـت بـازار میـان روزی به درخواسـت 

اعضـا در تیـر مـاه سـال جـاری بـا 30 نفر شـرکت کننده برگزار شـد.
دیگـر وبینـار برگـزار شـده در سـال جـاری که بـا درخواسـت های مکـرر اعضا 
و اسـتقبال بسـیار خوب شـرکت کنندگان انجام شـد، وبینار »آشـنایی بـا بازار 
بـرق ایـران« بـود. در ایـن وبینـار کـه بـا همـکاری دفتـر آمـوزش سـندیکا و 

شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق برگزار شـد، 50 نفـر شـرکت کردند.
وبینـار آموزشـی دیگـری نیـز بر اسـاس پژوهشـی از دانشـگاه سـنندج در دی 
مـاه سـال جـاری با عنوان »تاثیر خصوصی سـازی بـر بهبود علکـرد نیروگاه ها« 

برگـزار شـد کـه نتایج آن مـورد توجه شـرکت کنندگان قـرار گرفت.
از دیگـر اقدامـات آموزشـی سـندیکا کـه در اسـفند مـاه سـال جـاری در ادامه 
همـکاری   بـا »مرکـز همکاری هـای ژاپـن و خاورمیانـه« )JCCME( صـورت 
می گیـرد، برگـزاری وبینـاری آموزشـی به صـورت آفالین و با موضـوع »تعمیر 
و نگهـداری نیروگاه هـای حرارتـی« اسـت کـه کلیـه ویدئوهای آن بـا برگردان 

فارسـی در اختیـار شـرکت کنندگان قـرار می گیـرد. 

عـالوه بـر ایـن،  دفتر آموزش سـندیکا با انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایران در 
برگـزاری سـمینار »چالـش بـرق در زنجیره فوالد«، همکاری داشـته اسـت. در 
ایـن سـمینار، ریشـه های بـروز خاموشـی و محدودیت هـای تامیـن بـرق برای 
صنایـع فـوالدی در تابسـتان 1400 و زیان های ناشـی از آن مورد بررسـی قرار 

گرفت. 

دستاوردهای انتشارات و روابط عمومی سندیکا
روابـط عمومـی سـندیکا طـی سـال جـاری ضمـن تهیـه نشـریه الکترونیـک 
»درخشـش« کـه بـه صـورت بولتـن روزانـه، منتشـر می شـود و اطالع رسـانی 
لحظـه ای اهـم اخبـار مرتبط با حوزه تولیـد برق از طریق شـبکه های اجتماعی 
و وبسـایت سـندیکا، 3 شماره فصلنامه »نیرو و سـرمایه« با تیراژ 1000 نسخه، 
یـک شـماره ویـژه  آغـاز بـه کار دولت سـیزدهم بـا هـدف تبیین چالـش های 
تولیدکننـدگان برق و تشـریح سیاسـت های ناکارآمد سـالهای گذشـته وزارت 
نیـرو و نتایـج نامطلـوب آن، همچنین انتشـار یادنامه ای در بزرگداشـت مرحوم 
دکتـر علـی محمدرنجبـر از چهره هـای تاثیرگـذار صنعـت بـرق را تهیـه و بـه 

چاپ رسـاند. 
عـالوه بـر ایـن، همکاری هـای سـندیکا بـا رسـانه های جمعـی اعـم از مکتوب، 
تصویـری و شـنیداری در قالـب تهیـه مطلب و یـا هماهنگی مصاحبـه  بیش از 
پیـش تقویـت شـد و از این طریـق بسـیاری از دغدغه های اعضای سـندیکا در 
سـطح رسـانه ای کشـور به منظـور قرار گرفتـن در اولویـت توجه و بررسـی در 

محافـل ذی ربـط قـرار گرفت و بازتـاب یافت. 
همچنیـن دریافـت تندیـس ویـژه و لـوح مقـام برگزیـده ملـی توسـط روابـط 

  گزارش عملکرد 
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عمومی سـندیکا در »شـانزدهمین جشـنواره ملی انتشـارات روابط عمومی« از 
دیگـر دسـتاوردهای ایـن بخش سـندیکا در سـال جـاری بوده اسـت.

البتـه بایـد اشـاره کنم کـه بنا به پیشـنهاد روابـط عمومی سـندیکا و همکاری 
دفتـر آمـوزش، در حـال رایزنی و هماهنگی با دانشـگاه عالمـه طباطبایی برای 
برنامه ریـزی و برگـزاری یـک دوره جامـع آموزشـی در رشـته روابـط عمومـی 
بـرای همـکاران دفاتـر روابط عمومی شـرکت های عضو هسـتیم کـه امیدواریم 
پـس از توافـق نهایی بتوانیم این دوره را از اواسـط اردیبهشـت  سـال آینده آغاز 
کنیـم. براسـاس توافقـات اولیـه، قرار اسـت ایـن دوره در 420 سـاعت تدریس 
و در قالـب 4 تـرم توسـط اسـتادان دانشـکده علـوم ارتباطـات دانشـگاه عالمه 

برگزار شـود. طباطبایی 
اثرگذاری بر احکام مالیاتی مرتبط با اعضا

جـزو  همیشـه  اختـالف  حـل  هیات هـای  احـکام  در  سـندیکا  تاثیرگـذاری 
دسـتاوردهای مهـم سـندیکا بوده اسـت. ایـن امر به واسـطه تثبیـت حضور 5 
نماینـده از طـرف سـندیکا در ایـن هیات ها اسـت و تنها با حضـور تمامی آن ها 
رسـمیت جلسـات هیـات محقق می شـود. این نماینـدگان تمام تـالش خود را 
بـرای جلوگیـری از هـر گونه اجحـاف در حقوق شـرکت های عضو سـندیکا در 
حـوزه مالیـات به کار بسـته اند و تاکنون دسـتاوردهای قابل توجهی داشـته اند. 
باید تاکید کنم که حضور فعال 5 نماینده  از طرف سندیکا در جلسات هیات های حل 
اختالف، حتی در شهرسـتان ها، ثمره پی گیری مسـتمر سندیکا بوده و خوشبختانه 
بـه واسـطه آن سـاالنه بالـغ بـر 300 میلیارد تومـان از منافع اعضا حفظ می شـود. 

خرید و تجهیز ملک برای سندیکا
موضـوع خریـد ملکـی بـرای دبیرخانـه سـندیکا کـه در مجمـع عمومی سـال 
1399 بـه تصویـب رسـید، سـرانجام در سـال جـاری محقـق شـد و پـس از 

عملیـات تجهیـز آن کـه بـا دقـت فـراوان صـورت گرفـت و در اسـفند مـاه به 
رسـید. بهره بـرداری 

انجـام ایـن مهـم حاصـل ماه هـا کار فشـرده کارگروهـی متشـکل از چنـد تن 
از اعضـای هیات مدیـره، دبیـر سـندیکا و عوامـل اجرایـی بـود کـه تنهـا خرید 
آن اقدامـات فراوانـی را از نیازسـنجی تمـام بخش هـا و دفاتر فعال در سـندیکا 
طلـب می کـرد. بررسـی بالغ بـر 150 ملک در سراسـر تهران، بازدیـد قریب به 
30 مـورد، انتخـاب از بیـن آن ها، شـرکت در یـک مزایده خریـد  و نهایتا تامین 
مالـی آن بـا تالش هـای فراوان، از جملـه اقداماتی بود که بـرای انتخاب و خرید 
ملکـی شایسـته سـندیکا و اعضـای آن طـی ماه ها انجام شـده اسـت. در ادامه 
نیـز متناسـب بـا نیازسـنجی های صورت گرفتـه کار بازسـازی ملـک بـا دقت و 

وسـواس فراوان انجام شـد.
دسـتاورد مجموعـه ایـن اقدامـات خریـد ملکـی درخـور و آبرومنـد بـه عنوان 
محـل دبیرخانـه سـندیکای شـرکت های تولیدکننده بـرق واقـع در طبقه دوم 
سـاختمان فعلـی محـل اسـتقرار دبیرخانـه سـندیکا اسـت کـه ان شـاء اهلل تا 

مدت هـا بـرای اعضـای سـندیکا باقـی خواهـد ماند. 
البتـه آن چـه کـه اشـاره شـد سـرفصل و توضیحـات کلـی در بـاره اقدامـات 
سـندیکا در یـک سـال اخیـر بـوده اسـت که به دلیـل پرهیـز از اطالـه کالم از 

توضیحـات کامـل و جامـع عملکـرد صـرف نظـر می کنـم.
بی شـک سـندیکا بـرای ادامـه راه و ثمر بخشـی بیشـتر اقدامـات ، همچـون 
گذشـته نیازبـه همـکاری، راهنمایی و مشـارکت همه اعضـا دارد. در خاتمه جا 
دارد از حمایت هـای اعضـای محتـرم هیات مدیـره و همراهـی اعضـای محتـرم 
کـه موجـب قـوت و افزایـش انگیـزه دبیرخانـه سـندیکا بـرای پی گیـری امور 
شـده اند، همچنیـن همکاران دبیرخانه تشـکر و قدردانی کنم و سـالی سرشـار 

از آرامـش و موفقیـت بـرای همـه آرزو دارم. 

  گزارش عملکرد 
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1- مقدمه  
بــا نگاهــی گــذرا بــه تعاریــف متعــدد ارائــه شــده از خصوصی ســازی، 
می تــوان مفاهیمــی از قبیــل؛ بهبــود عملکــرد، انتقــال مالکیــت و مدیریــت، 
آزاد ســازی، بازارگــرا کــردن، ایجــاد شــرایط رقابــت کامــل، واگــذاری، حــذف 
ــرد.  ــر و ... را در اهــداف خصوصی ســازی مالحظــه ک ــررات دســت و پاگی مق
بنابرایــن یکــی از مهمتریــن اهــداف خصوصی ســازی بهبــود عملکــرد 
بنگاه هــای اقتصــادی قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی یــا غیــر دولتــی 
اســت. ایــن مطالعــه در راســتاي دســتیابی بــه دو هــدف و در دو مرحلــه انجام 

شــده اســت:
خصــوص  در  انجام شــده  مطالعــه   145 بررســی  بــا  اول؛  مرحلــه  در   
ــه در  ــی کشــورهای ک ــذار شــده در تمام ــی عملکــرد شــرکت های واگ ارزیاب
ــه و  ــد و مطالع ــرده ان ــرا ک ــازی اج ــه  خصوصی س ــته برنام ــال های گذش س
ــدل  ــک م ــی ی ــه طراح ــدام ب ــران اق ــرق ای ــت ب ــای صنع ــی ویژگی ه بررس
جامــع و بهینــه ارزیابــی عملکــرد شــرکت های واگذار شــده در فرآینــد 
ــال  ــا( فع ــرق )نیروگاه ه ــرژی ب ــده ان ــرکت های تولیدکنن ــازی ش خصوصی س

  گزارش تحلیلی

محمد شبانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

مطالعاتی؛ طرح 

خصوصی سازی  آثار  بررسی 
و گسترش  برق  در صنعت 

برق بازار  در  مشارکت 
)بر مبنــای مفاهیم اقتصاد مقاومتی(

ــت. ــرده اس ــران ک ــرق ای ــت ب در صنع
 در مرحلــه دوم و بــر اســاس مــدل جامــع و بهینــه ارزیابــی عملکــرد 
 طراحی شــده در مرحلــه اول، و مبتنــی بــر مدل هــای نویــن ارزیابــی عملکــرد، 
ــد(  ــش تولی ــرق )بخ ــت ب ــازی در صنع ــار خصوصی س ــی آث ــه بررس ــدام ب اق
  کــرده و بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــه اقــدام بــه ارائــه پیشــنهادهایی 
بــا هــدف گســترش مشــارکت بخــش خصوصــی یــا غیردولتــی در صنعــت و 

بــازار بــرق کــرده اســت. 

2- مــدل و شــاخص های طراحی شــده بــرای ســنجش آثــار 
ــران ــرق ای ــازار ب ــت و ب ــازی در صنع  خصوصی س

ــث  ــق مباح ــازی مطاب ــه خصوصی س ــی در برنام ــاد کارآی ــتناد ابع ــه اس ب
ــاخص ها  ــار و ش ــب ترین معی ــی، مناس ــادی و مدیریت ــوم اقتص ــری در عل نظ
ــا  ــه بخــش خصوصــی ی ــای واگذارشــده ب ــی عملکــرد نیروگاه ه ــرای ارزیاب ب
غیــر دولتــی در حیــن اجــرا برنامــه تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق ایــران را 

ــرد.  ــدی ک ــه و طبقه بن ــر خالص ــکل زی ــرح ش ــه ش ــوان ب می ت
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3- نتایـج حاصـل از آزمون مـدل و شـاخص های  طراحی شـده برای 
سـنجش آثـار  خصوصی سـازی در کل نیروگاه هـای واگذار شـده 

تیـم مطالعاتـی با اسـتفاده از اطالعـات مالی و غیر مالی منـدرج در صورت های 
مالـی حسابرسی شـده این شـرکت ها که توسـط ایـن نیروگاه هـا در اختیار تیم 
قـرار گرفـت، اقـدام بـه محاسـبه شـاخص های تدوین شـده در هریـک از ابعـاد 
یـا معیارهای شـش گانه مدل طراحی شـده بـرای ارزیابی عملکـرد نیروگاه های 
واگذارشـده بـه بخـش خصوصـی یـا غیـر دولتـی کـرد. جـدول شـماره )1( 
نشـان دهنده نتایـج ارزیابی عملکـرد کل نیروگاه ها پس از واگذاری در مقایسـه 
بـا قبـل از واگـذاری در ابعـاد شـش گانه و شـاخص های مـدون در هـر بُعـد و 

امتیـاز کسب شـده در هر شـاخص و بُعد اسـت. 
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  گزارش تحلیلی

بـا توجـه به خالصـه نتایـج حاصـل از ارزیابی عملکـرد واحدهـای تولیدکننده 
فعـال در صنعـت بـرق ایـران )نیـروگاه هـا( پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا 
قبـل از واگـذاری در ابعـاد شـش گانـه و شـاخص های مـدون در هـر بُعـد و 
امتیـاز کسب شـده در هر شـاخص و بُعد، به شـرح جـدول شـماره )1(، می  توان 

 بُعد ارزیابی
 میانگین سه سالهشاخص های ارزیابی عملکردعملکرد

قبل از واگذاری
 میانکین سه ساله
پس از واگذاری

 افزایش یا
کاهش به درصد

 امتیاز
 کسب
شده

بُعد اقتصادی

21/8295840-0/23040/180077684بهره وری کل عوامل تولید
89/5561440-102407/891910695/33276بهره وری نیروی انسانی

34/8821820-0/59210/140617869بهره وری سرمایه
4/96214060-1/8131/728150974بهره وری مصارف واسطه ای

77/5226230-202/15952145/44015775بهره وری جبران خدمات کارکنان
1/0121/84385504482/195945بهره وری انرژی

38/5250820-1/0470/643407435بهره وری فروش یا حاشیه ارزش افزوده

5جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد اقتصادی از 3۵

899/423410-2852776/966-356854/3196ارزش افزوده اقتصادی EVAبُعد سودآوری

0جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد سودآوری یا مالی از 10

بُعد فنی

100105/765/765ضریب آمادگی تولید نیروگاه
100103/833/835راندمان حرارتی نیروگاه

11/185-10088/82مصرف آب به ازای هر کیلووات ساعت تولید انرژی
2/435-10097/57ضریب تکرار )وفور( حادثه

100107/127/125تجهیز نیروگاه به سامانه پایش آالینده های زیست محیطی

25جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد فنی از 2۵

21/000110-227619/161179819/0207قیمت هر مگاوات ساعت برق تولیدیبُعد مصرف کنندگان

10جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد مصرف کنندگان از 10

بُعد اجتماعی

12/3377/36842105527/31154تعداد کارکنان
53/58990-506569721/2235099355/5سرانه حقوق و مزایای کارکنان

01199165/3181002سرانه هزینه آموزش کارکنان و مدیران

6جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد اجتماعی از 10

بُعد مدیریتی

1001002--درصد تغییر در  هیات  مدیره
1001002--درصد تغییر مدیرعامل

7/4254470-1333673/1571234655/03روند رشد فروش و درآمدزایی شرکت
32/35733-1071077/851724506/3274روند  قیمت  تمام شده خدمات فروخته شده

7جمع امتیاز کل نیروگاه  ها در بُعد مدیریتی از 10

53جمع امتیاز کل نیروگاه ها در تمامی ابعاد و شاخص ها از 100

جدول شماره 1. نتایج ارزیابی عملکرد کل نیروگاه  ها پس از واگذاری در مقایسه با قبل از واگذاری

گفـت کـه  خصوصی سـازی یـا واگذاری  هـا منجـر بـه بهبـود کارآیـی در ابعـاد 
»اقتصـادی« و »سـودآوری یـا مالی« نشـده اسـت، اما بهبـود کارآیـی در ابعاد 
»فنـی« و »مصرف کننـدگان یـا ذی نفعان برون سـازمانی« حاصل شـده اسـت. 
نکتـه آخـر آن کـه واگذاری  هـا تـا حدودی منجـر به بهبـود کارآیـی در دو بُعد 
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»اجتماعـی« و »مدیریتی« شـده اسـت. 
با توجه نتایج حاصل از این مطالعه و تعاریف ارائه شده از تجدیدساختارصنعت 

برق که عبارت اسـت از: 
 فرآینـدی کـه طـی آن وظایف و اختیارات حاکمیت تعدیل شـده و نحوة 
اعمـال آن نیـز تغییـر   می یابـد، بـدون این کـه در اهداف حاکمیـت )تامین 
امنیـت عرضـه بـرق بـرای مصرف کنندگانی که امنیـت اقتصادی کشـور را 

تامیـن   می کنند( تغییر چشـمگیری حادث شـود. 
تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق در حقیقت تغییـر در سـاختار اداری و مدیریتی 

صنعـت برق اسـت کـه با: 
 ایجاد فضای رقابتی 

 افزایش بازیگران در بازار برق 
 بازتعریف نقش بازیگران و قواعد حاکم بر این بازی

 برداشـتن نظارت هـای حاکـم بـر سـاختار سـنتی صنعـت بـرق همـراه 
ست.  ا

بـه اسـتناد تعریـف دوم از تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق، در بـاال، در صنعـت 
و بـازار بـرق تجدیـد سـاختاریافته در مقایسـه بـا صنعـت و بـازار بـرق سـنتی 
بازیگـران بیشـتری حضـور دارنـد، کـه عمده   ترین ایـن بازیگـران عبارتنـد از : 

 حاکمیت 
    سرمایه گذاران بخش خصوصی یا غیردولتی 

 مصرف کنندگان )مصرف کنندگان عمده، صنایع   ؛ خرده مصرف کنندگان،  
    خانوارها و واحدهای تجاری( و جامعه 

لذا به نظر   می رسـد بهترین ارزیابی از  خصوصی سـازی یـا واگذاری  ها واحدهای 
تولیدکننـده انـرژی بـرق بـه بخش خصوصـی یا غیر دولتـی، ارزیابی باشـد که 
از زوایـه دیـد سـه بازیگـر اصلـی صنعـت و بازار بـرق ایران انجام شـده باشـد. 

1-3-نتایـج ارزیابـی عملکـرد کل نیروگاه  هـا پـس از واگـذاری در 
مقایسـه بـا قبل از واگـذاری با فرض تامیـن منافع حاکمیـت در بازار 

و صنعـت برق 
بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه   می تـوان بـا قاطیعـت گفـت کـه 
تجدیدسـاختار و  خصوصی سـازی در صنعـت و بـازار بـرق ایـران بـا توجـه 
مهمتریـن هـدف تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق یعنـی؛ »تامین امنیـت عرضه 
بـرق بـرای مصـرف کنندگانی کـه امنیت اقتصادی کشـور را تامیـن   می کنند« 
تـا مقـدار قابـل توجهـی موفـق بوده اسـت. چرا کـه بر اسـاس نتایـج حاصله و 

مبتنـی بـر یافته هـای مطالعه: 
 اوال   ؛ امتیـاز عملکـرد کل نیروگاه  هـا در تمامـی ابعـاد و شـاخص  ها پـس 
از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگذاری از رشـد یا بهبـود )78 امتیاز از 

100 امتیـاز کل مـدل( برخوردار بوده اسـت. 
 ثانیا   ؛ شـاخص های همچون ضریـب آمادگی نیروگاه  هـا، راندمان حرارتی 
نیروگاه  هـا، مصـرف آب بـه ازای هـر کیلـووات تولیـد انـرژی بـرق، ضریـب 
تکـرار )وفـور( حادثـه، تجهیـز سـامانه پایـش آالینده های زیسـت محیطی 

پـس از واگـذاری در مقایسـه با قبـل از واگـذاری بهبـود یافته اند. 
 ثالثـا   ؛ میانگیـن تولیـد انـرژی برق پس از واگـذاری در مقایسـه با قبل از 

واگـذاری تقریبـا 69 درصد رشـد یا افزایش یافته اسـت. 
از  واگـذاری  از  قبـل  انجام شـده  سـرمایه گذاری های  حجـم  رابعـا؛   
7/050/443/250/000 ریـال بـه 10/354/706/760/000 ریـال افزایـش 

یافتـه، یعنـی تقریبـا 47 درصـد رشـد یـا افزایـش.  
در پایـان   می تـوان گفـت کـه اگـر چنانچـه تجدیدسـاختار و  خصوصی سـازی 
در صنعـت و بـازار بـرق انجـام نمی شـد انجـام ایـن حجـم از    سـرمایه گذاری و 
افزایـش تولید توسـط دولت شـاید غیرممکن و شـاید بسـیار بسـیار سـخت و 

دور از انتظـار بود! 

2-3-نتایـج ارزیابـی عملکـرد کل نیروگاه  هـا پـس از واگـذاری در 
مقایسـه با قبـل از واگـذاری با فرض تامیـن منافع مصـرف کنندگان 

و جامعـه در بـازار و صنعـت برق 
بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه   می تـوان بـا قاطیعـت گفـت کـه 
تجدیدسـاختار و  خصوصی سـازی در صنعـت و بـازار بـرق ایـران بـا توجـه 
یکـی از هـدف تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق یعنـی   ؛ »ایجـاد فضـای رقابتـی 
بـه منظورکاهـش هزینـه هـا، افزایـش کارآیـی و تعییـن قیمت مناسـب برای 
مصـرف کننـده« تـا مقـدار قابـل توجهی موفـق بوده اسـت. چرا که بر اسـاس 

نتایـج مبتنـی بـر یافته هـای مطالعـه : 
 اوال؛ میانگیـن قیمـت هر مگاوات سـاعت بـرق تولیـدی نیروگاه  ها پس از 

واگـذاری در مقایسـه بـا قبل از واگذاری 21 درصد کاهش داشـته اسـت. 
 ثانیـا؛ شـاخص های همچـون تعـداد کارکنـان شـاغل در نیروگاه  هـا و 
هزینـه آمـوزش کارکنـان و مدیران پـس از واگذاری در مقایسـه بـا قبل از 

واگـذاری بهبـود یافته انـد. 
در  تولیدشـده  بـرق  انـرژی  هزینه هـای  یـا  قیمـت  تمام شـده  ثالثـا؛   
نیروگاه هـا پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری 32 درصـد 

کاهـش یافتـه اسـت. 

3-3-نتایـج ارزیابـی عملکـرد کل نیروگاه هـا پـس از واگـذاری در 
مقایسـه با قبـل از واگـذاری با فـرض تامیـن منافع    سـرمایه گذاران 

در بـازار و صنعـت برق 
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بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه می تـوان بـا قاطیعـت گفـت کـه 
تجدیدسـاختار و خصوصی سـازی در صنعـت و بـازار برق ایران بـا توجه یکی از 
هـدف تجدیـد سـاختار صنعت برق یعنـی؛ »افزایش بهـره وری و کارآیی سـود 
یـا بازدهـی بـرای فعـاالن بـازار و صنعـت بـرق« به ویـژه سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی یـا غیـر دولتـی متاسـفانه به هیچ وجـه موفق نبـوده اسـت. چرا که 

بـر اسـاس نتایـج مبتنی بـر یافته هـای مطالعه: 
 اوال؛ تمامـی شـاخص های تدویـن شـده بـرای بُعـد اقتصـادی عملکـرد 
نیروگاه  هـا )بـه اسـتثنای شـاخص بهـره وری انـرژی( پـس از واگـذاری در 

مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری کاهـش یافتـه اند. 
 ثانیـا؛ شـاخص تدویـن شـده بـرای بُعـد سـودآوری عملکـرد نیروگاه  هـا 

پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری کاهـش یافتـه اسـت. 
در ادامـه بـه بررسـی علـل عـدم بهبـود کارآیـی منتـج از تجدیـد سـاختار 
نیروگاه هـای  عملکـرد  سـودآوری  و  اقتصـادی  ابعـاد  در  خصوصی سـازی  و 
واگذارشـده بـرای یکـی از مهمتریـن بازیگـران بـازار و صنعـت بـرق یعنـی 

پرداخـت.  خواهیـم  سـرمایه گذاران 

4-علـل عدم بهبـود کارآیی در شـاخص های تدوین شـده بـرای بُعد 
اقتصـادی مـدل ارزیابی عملکـرد نیروگاه هـای واگذار شـده با هدف 

تامیـن منافع سـرمایه گذاران 
مهمتریـن دلیـل عدم افزایش شـاخص های تدوین شـده در بُعـد اقتصادی پس 
از واگـذاری درمقایسـه با قبل از واگـذاری کاهش 34/5 درصدی متغیر بسـیار 
مهـم و تاثیرگـذار بـر این شـاخص ها یعنـی »ارزش افـزوده« اسـت. این متغیر 
یعنـی ارزش افـزوده خـود از تفاضـل دو متغیـر دیگـر به شـرح زیـر محاسـبه 

می شـود: 
 ستانده ها یا خروجی ها  

 مصارف واسطه ای 
خوشـبختانه متغیـر دوم یعنـی مصـارف واسـطه ای یـا همـان عوامـل قیمـت 
 تمام شـده بـرق تولیـد شـده توسـط نیروگاه هـای واگـذار شـده بـه بخـش 
خصوصـی یـا غیردولتـی پـس از واگـذاری 31/1 درصد کاهش داشـته اسـت؛ 
چـرا کاهـش ایـن متغیر )با فـرض ثابت مانـدن متغیـر اول یعنی سـتانده  ها یا 

خروجـی هـا(   می توانـد منجـر بـه افزایـش یـا بهبـود ارزش افـزوده شـود. 
متغیـر اول تاثیرگـذار بـر ارزش افـزوده یعنـی خروجی  هـا یا سـتانده  ها خود از 

حاصـل جمـع چهـار جـزء به شـرح زیـر به دسـت   می آید : 
 فروش خالص  یا خالص عایدات حاصل از تولید برق 

 خالص سایر درآمدهای عملیاتی 
 خالص درآمدهای غیر عملیاتی 

 سوبسید یا کمک های دریافتی از دولت یا سایر سازمان  ها 
جـزء اول متغیـر اول تاثیرگـذار بر ارزش افـزوده یعنی خروجی  ها یا سـتانده  ها 
)درآمـد حاصـل از فـروش انـرژی بـرق تولیـدی( وزن یـا سـهم قابـل توجهی 
)96/6 درصـد( بـر خروجـی یا سـتانده  ها نیروگاه  هـا در دوران پـس از واگذاری 
داشـته اسـت. ایـن جـزء از حاصلضـرب دو متغیر به شـرح زیر به دسـت   می آید: 

 مقدار انرژی برق تولید شده به مگاوات ساعت 
 قیمـت فـروش )خریـد توسـط متولـی بـازار برق یا مشـتریان عمـده در 

بـورس بـرق یـا خریـدار خارجـی( بـه ازای هر مگاوات سـاعت     
مقـدار انـرژی بـرق تولیدشـده بـه مگاوات سـاعت، در نیروگاه  هـا مـورد مطالعه 
پـس از واگـذاری در مقایسـه با قبل واگذاری 69 درصد افزایش داشـته اسـت. 
بنابرایـن تنهـا دلیـل کاهـش33/27 درصـدی سـتانده یـا خروجـی بـه ارزش 
ثابـت نیروگاه  هـا پـس از واگذاری در مقایسـه با قبـل از واگذاری عـدم افزایش 
قیمـت فـروش بـرق تولیـدی به تناسـب افزایش ضریـب تعدیلی تورم سـتانده 

یـا خروجـی نیروگاه  هـا یعنی قیمـت تولیدکننـده در صنعت برق اسـت. 
بـر اسـاس بررسـی های انجام شـده و محاسـبات انجام شـده میانگیـن افرایش 
قیمـت بـرق خریداری شـده از نیروگاه  ها توسـط شـرکت مدیریت شـبکه برق 
ایـران، خریـداران عمـده در بـازار بورس برق و خریـداران خاجـی در یک دوره 
10 سـاالنه 16 درصـد رشـد داشـته اسـت، در حالـی کـه بـر اسـاس اطالعات 
منعکس شـده توسـط مراجـع ذی صـالح، در همیـن دوره میانگیـن تغییـرات 
قیمـت تولیدکننـده در صنعـت بـه عنـوان نماد شـاخص تـورم نزدیـک به 25 
درصـد بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر اصلی   تریـن دلیـل عـدم رشـد یـا بهبود 
اغلـب شـاخص های بهـره وری نیروگاه هـای واگـذار شـده بـه بخـش خصوصی 
یـا غیـر دولتـی پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری عـدم رشـد 
متناسـب قیمـت بـرق خریداری شـده از نیروگاه  هـا اسـت، بـه ایـن پدیـده در 
ادبیـات مالـی و اقتصـادی »سـرکوب قیمتـی « یـا قیمت گـذاری دسـتوری، 

قیمت گـذاری تکلیفـی گفتـه   می شـود.
بـر اسـاس همیـن یافتـه بسـیار مهـم، اولیـن و مهمترین پیشـنهاد قابـل ارائه 
بـه سیاسـت گذاران بـازار بـرق ایـران بـا هـدف افزایـش بازدهـی بـرای یکی از 

مهمتریـن بازیگـران ایـن بـازار یعنـی    سـرمایه گذاران، به شـرح زیـر اسـت: 
 افزایش متناسب قیمت خرید برق از تولیدکنندگان با نرخ تورم است. 

در صـورت عمـل بـه ایـن پیشـنهاد یـا توصیه، مبتنـی بـر یافته هـای مطالعه، 
شـاخص های بهـره وری تدوین شـده در بُعـد اقتصـادی مـدل ارزیابـی عملکرد 
 طراحی شـده بـرای سـنجش آثـار  خصوصی سـازی در صنعـت برق ایـران پس 
از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگذاری بهبـود خواهد یافت.   کردار شـماره 
)1( تغییرات ایجادشـده در شـاخص های بهـره وری نیروگاه های واگذار شـده به 
بخش خصوصی یا غیر دولتی در شـش سـناریو به شـرح زیر را نمایش   می دهد. 
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کردار 1. درصد تغییرات در تفاوت شاخص بهره وری پس از واگذاری در مقایسه با قبل از واگذاری در سناریوهای مختلف قیمت خرید برق از نیروگاه ها  

نکتـه پایانـی ایـن کـه؛ اصلی   تریـن دلیـل عـدم افزایـش یـا بهبـود شـاخص 
بهـره وری نیـروی انسـانی و بهـره وری جبـران خدمـات کارکنان حتـی در نرخ 
بـاالی افزایـش قیمـت خریـد بـرق از نیروگاه  ها برابر بـا تورم یعنـی 25 درصد 
رشـد 527 درصـدی کارکنـان نیروگاه  هـا پـس از واگـذاری در مقایسـه با قبل 
از واگـذاری اسـت، بـا بررسـی های به عمل آمـده مشـخص شـد کـه اصلی   ترین 
دلیـل ایـن افزایـش غیرطبیعـی تعداد نیـروی انسـانی شـاغل در نیروگاه  ها آن 
اسـت کـه در صورت هـای مالـی حسابرسـی شـده نیروگاه  هـا پـس از واگذاری 
تمامـی کارکنـان دائمـی و پیمانکار بـه عنوان شـاغل در نیروگاه  ها آورده شـده 
اسـت در حالـی کـه در قبـل از واگذاری تنها کارکنان رسـمی به عنوان شـاغل 

در صورت هـای مالـی حسابرسـی شـده نیروگاه  هـا گزارش   می شـده اسـت. 

۵-علـل عـدم بهبـود کارآیـی در شـاخص تدوین شـده بـرای بُعـد 
سـودآوری مـدل ارزیابی عملکـرد نیروگاه هـای واگذارشـده با هدف 

منافـع    سـرمایه گذاران  تامین 
مهمتریـن دالیـل عـدم افزایـش شـاخص های تدوین شـده در بُعـد سـودآوری 
پـس از واگـذاری در مقایسـه با قبـل از واگذاری را   می توان در دو متغیر بشـرح 

زیـر جسـت وجو   کرد: 
 نرخ بازده سرمایه)r( نیروگاه  ها پس از واگذاری در مقایسه با قبل از واگذاری 
از  پـس  نیروگاه  هـا   )WACC(مالـی تامیـن  هزینـه  مـوزون  میانگیـن   

واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری 
متغیـر اول یعنـی نـرخ بازده سـرمایه از تقسـیم »جمـع سـودخالص عملیاتی 

پـس ازمالیـات، تعدیـل شـده« بـر »مبلغ یـا مقـدار سـرمایه یا تعدیل شـده« 
محاسـبه   می شـود. جـزء اول این متغیـر یعنی »سـود خالص عملیاتـی پس از 
مالیـات، تعدیل شـده« تابـع درآمـد حاصـل از فـروش انـرژی بـرق )بـه عنوان 
درآمـد اصلـی یـا عملیاتـی نیروگاه هـا( اسـت، درآمد حاصـل از فـروش انرژی 

بـرق از حاصلضـرب دو متغیـر بـه شـرح زیر بـه دسـت   می آید: 
 مقدار انرژی برق تولید شده به مگاوات ساعت 

 قیمـت فـروش )خریـد توسـط متولـی بـازار برق یا مشـتریان عمـده در 
بـورس بـرق یـا خریـدار خارجـی( بـه ازای هر مگاوات سـاعت 

همـان گونـه کـه در بخش هـای قبلـی گفتـه مقـدار انرژی بـرق تولیدشـده به 
مـگاوات سـاعت، در نیروگاه  هـا مورد مطالعه پس از واگذاری در مقایسـه با قبل 
واگـذاری 69 درصـد افزایـش داشـته اسـت. بنابرایـن یکـی از مهمترین دالیل 
کاهـش قابـل توجـه )تقریبـا 900 درصـد( شـاخص سـودآوری »ارزش افزوده 
اقتصـادی« نیروگاه  هـا پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری عدم 
افزایـش قیمـت فـروش برق تولیـدی به تناسـب افزایش تورم در جامعه اسـت. 
بـر اسـاس همیـن یافته بسـیار مهم، پیشـنهاد قابـل ارائـه به سیاسـت گذاران 
بـازار بـرق ایران با هـدف افزایش بازدهی یا سـودآوری برای یکـی از مهمترین 
بازیگـران ایـن بـازار یعنـی    سـرمایه گذاران، و جـذب    سـرمایه گذاران بیشـتر از 
بخـش خصوصـی یـا غیر دولتی بـه صنعت برق و ایجـاد یک بازار بـرق رقابتی، 

به شـرح زیر اسـت: 
 افزایش متناسب قیمت خرید برق از تولیدکنندگان با نرخ تورم است. 

در صـورت عمـل بـه ایـن پیشـنهاد یـا توصیه، مبتنـی بـر یافته هـای مطالعه، 
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شـاخص ارزش افـزوده اقتصـادی تدویـن شـده در بُعـد سـودآوری یا مالـی مدل ارزیابی عملکرد  طراحی شـده برای سـنجش آثـار  خصوصی سـازی در صنعت برق 
ایـران پـس از واگـذاری در مقایسـه بـا قبل از واگذاری از رشـد و بهبود برخوردار خواهد شـد.   کردار شـماره )2( تغییرات ایجادشـده در شـاخص سـودآوری ارزش 

افـزوده اقتصادی هـای نیروگاه هـای واگذارشـده بـه بخـش خصوصـی یـا غیـر دولتی در یازده سـناریو به شـرح زیـر را نمایـش   می دهد. 

ــا  ــی ی ــش خصوص ــه بخ ــده ب ــذار ش ــای واگ ــادی نیروگاه ه ــزوده اقتص ــودآوری ارزش اف ــاخص س ــرات ش ــردار 2. تغیی ک
ــی  ــف قیمت ــناریوهای مختل ــی در س غیردولت

کــردار 3. مطالبــات تجــاری نیــروگاه هــای واگــذار شــده بــه بخــش خصوصــی یــا غیردولتــی )طلــب از توانیــر و شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران(؛ ارقــام بــه میلیــون ریــال؛ 213 درصــد رشــد  

بـه دلیـل نیـاز شـدید بـه پـول یـا منابـع مالـی با 
اقـدام  نیروگاه  هـا  تعطیلـی  عـدم  یـا  اداره  هـدف 
بـه تامیـن منابـع مالـی مـورد نیاز خـود از بـازار و 
نهادهـای مالـی فعـال در بازارمالی کشـور   کرده که 
ایـن تامیـن مالـی بـرای آنـان بیشـتر از 21 درصد 
بهـره یـا هزینـه تامین مالی داشـته اسـت و همین 
افزایـش قابل توجـه )11465 درصـد افزایش( نرخ 
بهـره یا تامین مالـی نیروگاه  ها پـس از واگذاری در 
مقایسـه با قبـل از واگذاری )که این نـرخ 0/0018 
توجـه  قابـل  و  بـه کاهـش شـدید  بـوده( منجـر 
شـاخص سـودآوری »ارزش افزوده اقتصادی« شده 
صورت هـای  در  به عمل آمـده  بررسـی  بـا  اسـت. 
مالـی حسابرسـی شـده نیروگاه های مـورد مطالعه 
مشـخص شـد کـه اصلی   تریـن دلیـل اتخـاذ ایـن 
تصمیـم توسـط تیـم مدیریتـی نیروگاه  هـا عـدم 
پرداخـت بـه موقع مطالبـات حاصل از فـروش برق 
توسـط توانیـر بـه نیروگاه  هـا و افزایش قابـل توجه 
مطالبـات تجـاری نیروگاه  هـا پـس از واگـذاری در 
مقایسـه بـا قبـل از واگـذاری اسـت.   کردار شـماره 

همـان گونـه کـه در کـردار )نمـودار( شـماره )2( 
مالحظـه   می کنیـد علیرغـم کاهـش قابـل توجـه 
مقـدار منفـی شـاخص سـودآوری »ارزش افـزوده 
اقتصـادی« در نرخ هـای بـاال خرید انرژی بـرق، اما 
این شـاخص در مقایسـه با قبل از  خصوصی سـازی 
کـه عدد مثبتی بود، بهبود مناسـب و قابل توجهی 
نیافتـه اسـت عمده   تریـن دلیـل دیگر ایـن عملکرد 

عبـارت اسـت از  : 
 افزایـش 11465درصـدی میانگیـن مـوزون 
هزینـه تامیـن مالـی)WACC( نیروگاه  ها پس از 

واگـذاری در مقایسـه بـا قبـل از واگذاری 
بـه عبارت دیگـر مدیران ایـن بنگاه هـای اقتصادی 

)3( تغییـرات ایـن متغیـر تاثیرگـذار بـر شـاخص سـودآوری نیروگاه  هـا را نمایـش   می دهـد. 
بـر اسـاس همیـن یافتـه بسـیارمهم، دومیـن پیشـنهاد قابـل ارائه به سیاسـت گـذاران بـازار برق ایـران با 

هـدف افزایـش بازدهـی بـرای یکـی از مهم   تریـن بازیگـران این بـازار یعنـی    سـرمایه گذاران، این اسـت: 
پرداخـت بـه موقـع صورتحسـاب بـرق خریـداری از نیروگاه هـای که اقـدام به فـروش برق 

خـود در بـازار بـرق کرده اند. 
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تالش برای رفع بی برقی با احداث نیروگاه های جدید 
توسط شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

رپرتاژ آگهی

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در ماه مهر سال 1390 با هدف 
توسعه ظرفیت نیروگاهی برق، افزایش توان مالی و باالترین سودآوری، 
با  و  نوین  فناوری های  به کارگیری  آب ها،  انواع  تصفیه  و  شیرین سازی 
نیروگاه های  گسترش  و  انرژی  حامل های  تجارت  توسعه  باال،  راندمان 
تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر تشکیل شد. کسب سهم 5 درصدی 
از ظرفیت تولید برق ایران، صادرات برق به کشورهای همسایه، کسب 
سهم 5 درصدی از ظرفیت تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر کشور، 
فروش  و  کشور  انرژی  حامل های  تجارت  از  درصدی   2 سهم  کسب 
با  قراردادهای دوجانبه  انعقاد  از طریق  تولیدی  برق  حداقل 30 درصد 
مصرف کنندگان عمده، بخشی از اهداف کمی این شرکت در افق 1404 

است. 
این شرکت هم اکنون دارای 2400 مگاوات نیروگاه در حال بهره برداری 
چشم انداز  براساس  است.  اقدام   دست  در  نیروگاه  مگاوات   2500 و 
ترسیم شده، شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در افق 1404 به 
دنبال این است تا جایگاهی به عنوان یکی از سه بنگاه برتر در توسعه 

صنایع برق، حامل های انرژی و آب در کشور را به دست آورد.
سالیان  برق طی  تولید  بخش  در  به ویژه  برق  در صنعت  توسعه  فضای 
اخیر دچار انقباض فراوانی شده است و عالوه بر بخش خصوصی، سایر 
ذی نفعان صنعت برق نیز از این بابت دچار بحران های شدیدی شده اند. 
این  فعاالن  سایر  مانند  نیز  غدیر  انرژی  و  برق  سرمایه گذاری  شرکت 
صنعت در توسعه کسب وکار خود با مشکالت فراوانی مواجه شد، اما روند 

توسعه در این هلدینگ متوقف نشد.
حضور پررنگ  در فناوری های نیروگاه های تجدیدپذیر، ایجاد دانش فنی 
نگه داشت  سطح  بردن  باال  نیروگاه ها،  راندمان  افزایش  برای  بستری  و 
برنامه هایی  از جمله  انسانی  منابع  توسعه  و  رشد  به  توجه  و  نیروگاه ها 
برای خود ترسیم کرده است و در آن جهت  این هلدینگ  هستند که 

برمی دارد. گام 
دکتر سید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و 
انرژی غدیر در خصوص اقدامات مهم این شرکت در سال 1400 با توجه 

به مشکالتی که در کمبود برق کشور به وجود آمده است گفت: 

اکثر برنامه ها و اقدامات در راستای تولید هرچه بیشتر برق و استفاده 

دکتر سید فریدالدین معصومی،
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری

 برق و انرژی غدیر

نیروگاه سیکل ترکیبي هرمز 23۵ مگاوات
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رپرتاژ آگهی

حداکثری از توان این مجموعه جهت خدمت بیشتر و بهتر به مردم و 
صنایع زیربنایی کشور بوده است.

وی افزود: در ماه خرداد سال 1400، پروژه های نیروگاه خورشیدی 10 
مگاواتی کوشک در شهرستان بافق استان یزد و بخش توسعه نیروگاه 
ظرفیت  با  جزیره  برق  کامل  تامین  برای  ابوموسی  جزیره  در  ابوموسی 
ماه همین  در دی  بهره برداری رسیدند. همچنین  به  مگاوات  نامی 13 
سال عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی غدیر المرد 
و تجهیز کارگاه و شروع عملیات ژئوتکنیک توسط پیمانکار ایرانی پروژه 
با  هرمز  نیروگاه  بخار  بخش  احداث  قرارداد  نیز  ماه  بهمن  در  و  آغاز 

تامین مالی خارجی مبادله شد.  از  استفاده 
وی در ادامه افزود، در قالب برنامه های هم افزایی شرکت سرمایه گذاری 
غدیر برق سایت پتروشیمی ستاره سبز در کنگان با راه اندازی 3 دستگاه 
به  المرد  در  جنوب  آلومینیوم  مجتمع  برق  نیاز  و  تامین  دیزل  موتور 
ظرفیت 520 مگاوات نیز در دی ماه تامین گردید بطوریکه هم اکنون 
کارخانه مزبور با حداکثر ظرفیت 300 هزار تن تولید شمش آلومینیوم 
احداث  پیشبرد  دوره  نهایی  مراحل  عالوه  به  است.  فعالیت  حال  در 
استان  جرقویه  در  مگاوات   60 ظرفیت  به  خورشیدی  نیروگاه های 
اصفهان، بهاباد استان یزد و آباده استان فارس در حال طی شدن است 
مذکور  شهرستان های  اجرایی  مدیران  و  ساتبا  همکاری  با  اکنون  هم  که 

مجوزهای الزم دریافت و آماده عملیات اجرایی است.
ماه و  بهمن  نیروگاه در  نیروگاه هرمز و سنکرون مجدد  اساسی  تعمیر 
تامین برق صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بندرعباس 
نیز از دیگر فعالیت های این هلدینگ در ماه های پایانی سال 1400 است.
اصفهان،  ابوموسی، خورشیدی  هرمز،  قشم،  نیروگاه های  از  بهره برداری 
قم، مهریز و کوشک که متعلق به این هلدینگ هستند نیز به شرکت

این تابعه  شرکت های  از  ارژن،  نیروگاه  تعمیرات  و  بهره برداری 
 هلدینگ، واگذار شده است.

تامین مالی و شروع فعالیت های احداث بخش بخار نیروگاه 500 مگاواتی 
قشم توسط پیمانکار با همکاری شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی و بانک صنعت و معدن صورت پذیرفته است که تا قبل از زمان 
وارد شبکه سراسری  نیز  واحد  این  تابستان 1402  )پیک(  اوج مصرف 

برق خواهد شد.

Auto Transformer المرد

نیروگاه ۵00 مگاواتي قشم

نیروگاه سیکل خورشیدي10 مگاواتي غدیر کوشک
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  گزارش میدانی  

گزارش میدانی نیروگاه  داالهو

نیروگاه  داالهو؛

روشنی بخش در غرب کشور  

ــن  ــزایی در تامی ــش بس ــد نق ــده می توان ــال آین ــی در س ــیکل ترکیب ــه س ــل آن ب ــه تبدی ــت ک ــی اس ــو از نیروگاه های ــروگاه دااله نی
بــرق کشــور در داغ تریــن روزهــای تابســتان 1401 ایفــا کنــد و بــه همیــن ســبب عملیــات اجرایــی ایــن مهــم بــا جدیــت در حــال انجام 
اســت. بــر ایــن اســاس گــزارش میدانــی ایــن شــماره از »نیــرو و ســرمایه« را بــه ایــن نیــروگاه مهــم اختصــاص داده ایــم کــه در ادامــه 

خواهیــد خوانــد و مشــاهده خواهیــد کــرد:

نیــروگاه ســیکل ترکیبــي داالهــو در 5 کیلومتري شــمال شــرقي شهرســتان 
ــت مرصــاد و شــرق  ــرق 230 کیلوول ــي پســت ب ــاد و شــمال غرب اســالم آب
کــوه عباســعلي و در 1.5 کیلومتــري بزرگــراه ماهیدشــت- اســالم آباد، 

غــرب روســتاي ســیاهخور واقــع شــده اســت.
نیــروگاه در زمینــي بــه مســاحت 44 هکتــار احــداث شــده اســت. قــرارداد 
ســاخت نیــروگاه در ســال 1388 منعقــد شــده، امــا پــس از نهایــي شــدن 
ــه  ــاز شــده اســت و در ســال 1401 ب ــار در ســال 1395 آغ گشــایش اعتب

ــدار مي شــود.  ــي وارد م ــا ســیکل ترکیب ــل و ب طــور کام

ــي  ــت نام ــا ظرفی ــو ب ــي دااله ــروگاه ســیکل ترکیب ــر اســت نی ــه ذک الزم ب
910 مــگاوات شــامل 2 واحــد گازي کالس F هــر یــک بــه ظرفیــت اســمي 
310 مــگاوات و یــک واحــد بخــار بــه ظرفیــت اســمي 290 مــگاوات اســت. 
اولیــن واحــد گازي در ســال 1398 و دومیــن واحــد گازي در ســال 1399 
ــز  ــار نی ــد بخ ــته اند. واح ــري پیوس ــبکه سراس ــه ش ــده و ب ــدار ش وارد م
ــا شــبکه سراســري ســنکرون  ــرق ب ــل از اوج مصــرف ب در ســال 1401 قب

خواهــد شــد. 
بــا توجــه بــه تعــدد جبهه هــاي کاري و تعــداد زیــاد پیمانــکاران در 
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  گزارش میدانی  

نمایي از HRSG واحد 1نمایي از ضلع شرقي واحد هاي گازي 

ACC سیستم Steam Duct نمایي از

ACC نمایي سیستم

عملیات Piping روي استراکچر فلزي ضلع غربي بخش بخارنمایي از ژنراتور واحد بخار

زمانهــاي نصــب و راه انــدازي حــدود 5000 نفــر بــه طــور مســتقیم و غیــر 
مســتقیم در پــروژه فعــال بوده انــد. هــم اکنــون بــا توجــه بــه پیشــرفت کار 
ــرداري  ــدازي دو واحــد گازي حــدود 140 نفــر در بخــش بهره ب ــز راه ان و نی
و حــدود 400 نفــر در بخــش اجــرا در کارگاه مشــغول بــه فعالیــت هســتند.  

تجهیزات اساسی نیروگاه و شرکت پیمانکار احداث نیروگاه 
ــاد بــه عنــوان مالــک نیــروگاه داالهــو بــراي  شــرکت مولــد بــرق اســالم آب
ــت.  ــرده اس ــد ک ــراب منعق ــرکت ف ــا ش ــرارداد EPC ب ــروگاه ق ــداث نی اح
ــي،  ــاي مهندس ــروژه در بخش ه ــام پ ــور انج ــه منظ ــز ب ــراب نی ــرکت ف ش
تامیــن تجهیــزات، نصــب و راه انــدازي اقــدام بــه عقــد قراردادهــاي متعــدد 
بــا پیمانــکاران داخلــي و خارجــي کــرده اســت. در ایــن پــروژه 82 شــرکت 
ــکاري  ــزات هم ــن تجهی ــاخت و تامی ــرکت خارجــی در س ــی و 30 ش داخل

داشــته اند.
اطالعات مربوط به پیمانکاران و تجهیزات اصلي به شرح زیر است:

 توربین هــاي گاز مــدل AE 94,3 کالس F،  توربیــن بخــار مــدل RT30 و  
    ژنراتورها ساخت ایتالیا شرکت آنسالدو

 بویلرهــاي بازیافــت حرارتــي HRSG ســاخت کــره جنوبــي شــرکت BHI و
   ساخت داخل برخي قسمت هاي آن توسط شرکت تاشا

 سیســتم هواي ورودي و گازهاي خروجي ســاخت ایتالیا شــرکت بولدروکي  
 سیســتم ACC طراحــي شــرکت Inospin ســوییس، بخــش ســاخت داخل
   شرکت هاي کولرهوایي آبان، اسپیدز، گرماگستر، تامین تجهیزات   خارجي

   از شرکت هاي زیمنس آلمان، ویکدر آلمان
 ترانس های شرکت ایران ترانسفو

ABB سیستم کنترل شرکت 

سهامداران 
ســهامداران شــرکت مولــد بــرق اســالم آباد عبارتنــد از گــروه فــراب، 
شــرکت ســرمایه گذاري صنایــع آب و بــرق صبــا و شــرکت مدیریــت پــروژه 

ــاب ــک مین ــط و کوچ ــي متوس ــاي آب نیروگاه ه

چگونگی تامین مالی احداث نیروگاه 
ــام  ــه روش BOO انج ــروگاه ب ــرداري نی ــره ب ــداث و به ــي، اح ــن مال تامی
ــرکت  ــرداري( ش ــت و بهره ب ــاخت، مالکی ــت. در روش BOO )س ــه اس گرفت
ــا اســتفاده از آورده خــود  ــه عنــوان ســرمایه گذار ب ــرق اســالم آباد ب ــد ب مول
و وام دریافتــي از صنــدوق توســعه ملــي بــا عاملیــت بانــک صــادرات اقــدام 
ــق انعقــاد  ــه احــداث تاسیســات مــورد نظــر کــرده اســت. ســپس از طری ب
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  گزارش میدانی  

نمایي از توربین واحد بخار و تجهیزات جانبي ACC Switchgear نمایي ازCEP نمایي از ساختمان

قــرارداد بــا شــرکت مادرتخصصــي تولیــد نیــروي بــرق حرارتــي  و مدیریــت 
شــبکه بــرق ایــران اقــدام بــه فــروش بــرق کــرده اســت.

شرایط کنونی نیروگاه 
ــت،  ــرداري اس ــال بهره ب ــروگاه در ح ــد گازي نی ــر دو واح ــال حاض در ح
بــرق تولیــدي واحدهــا در بــازار بــرق تحــت قــرارداد بــا شــرکت مدیریــت 
ــالي جــاري  ــاه س ــه از مهرم ــروش مي رســد. البت ــه ف ــران ب ــرق ای شــبکه ب
تولیــد اولیــن واحــد گازي تحــت قــرارداد خریــد تضمینــي بــرق بــا شــرکت 
بــرق حرارتــي اســت. پیش بینــي مي شــود واحــد دوم گازي نیــز از ابتــداي 
اســفندماه ســال 1400 و واحــد بخــار از ابتــداي مــرداد مــاه 1401 تحــت 

ایــن قــرارداد قــرار بگیرنــد. دوره خریــد تضمینــي 5 ســال اســت. 

نیروی انسانی و آموزش 
ــه  ــن واحــد گازی کالس F اســت ک ــو اولی ــي دااله ــروگاه ســیکل ترکیب نی
ــددي از آن توســط متخصصــان  ــاي متع ــی بخش ه ــه و تفصیل طراحــی پای
ایرانــی در شــرکت فــراب انجــام شــده اســت. بــراي انجــام طراحــي برخــي 
ــا شــرکتهاي خارجــي بســته  ــوژي ب ــال تکنول ــاي انتق سیســتم ها قرارداده
ــراب وارد شــده اســت.  ــز مجموعــه ف ــه کشــور و نی ــش فنــي ب شــده و دان
ــل  ــص از داخ ــاي متخص ــز نیروه ــروگاه نی ــرداري از نی ــور بهره ب ــه منظ ب
مجموعــه نســبت بــه ارایــه آموزش هــاي تئــوري و عملــي بــه بهره بــرداران 
ــم در  ــروژه و ه ــول پ ــم در ط ــه ه ــد. ســعي بســیار شــده ک ــدام کرده ان اق
زمــان بهره بــرداري نیروهــاي متخصــص و نیــز تــازه کار بومــي بــه کار گرفتــه 

شــوند.
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  گزارش میدانی  

اهم دستاوردهای نیروگاه در سال های اخیر 
 افزایــش راندمــان و کاهــش مصــرف ســوخت 
RDS  و سیســتم F با اســتفاده از توربین کالس   
 اولیــن واحــد گازی کالس F بــا طراحــی پایــه
    و تفصیلــی متخصصــان ایرانی در شــرکت فراب
ــاخت ــران در س ــع ای ــد صنای ــهم 49 درص  س

   تجهیزات نیروگاه
ــرکت ــی و 30 ش ــرکت داخل ــکاری 82 ش  هم

    خارجی در ساخت و تامین تجهیزات
 انتقــال فنــاوری طراحــی و ســاخت تجهیــزات
       Air Intake و Exhaust از شرکت بولدروکی ایتالیا
 ســاخت 61  درصــد تجهیــزات بویلــر بازیافــت
    ســه فشاره HRSG همراه با انتقال تکنولوژی از

    شرکتBHI  در ایران
و ســاخت فنــی طراحــی  دانــش  انتقــال   
    تجهیــزات سیســتم خنــک کــن توســط هــوا
    )ACC( از شــرکت اینوســپین ســوییس بــرای

     اولین بار در ایران
ــدار ــه مق ــروگاه ب ــرف آب در نی ــش مص  کاه
ــاوری ــری فن ــا به کارگی ــه ب ــر در ثانی     6/3 لیت
    پیشــرفته ZLD در تامیــن و تصفیــه آب و

     فناوری خنک کن بخار توسط هوا 
 اشــتغال  زایی مستقیم و غیر مستقیم 5000 نفر

   نیــروی تخصصــی در فرایندهــای طراحــی،  
   ســاخت، تامیــن، نصــب و بهره بــرداری در 

    صنایع کشور
ــدود ــی مح ــا آلودگ ــزات ب ــتفاده از تجهی  اس
    زیست محیطی و استفاده از الیه های   ژئوممبران
   در حوضچــه تبخیــر )بــه منظــور جلوگیــری از
    نفوذ پســاب شــیمیایی به منابع آب زیرزمینی(

شرح برنامه های توسعه نیروگاه
ــش  ــروگاه و افزای ــر کالس نی ــه تغیی ــه ب ــا توج ب

CDP نمایي از کفسازي ساختمان نمایي از ساختمان BFP شماره 1

آرماتوربندي کانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي بخش بخارفونداسیون تجهیزات BFP شماره 2 آرماتوربندي کانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي بخش بخار

ظرفیــت تولیــد واحدهــا، بــه دلیــل وجــود 
محدودیــت در ظرفیــت پســت و خطــوط انتقــال 
شــبکه، توســعه پســتkV400/230 مرصــاد، 
ــرکت  ــط ش ــزات آن توس ــب تجهی ــد و نص خری
ــرق اســالم آباد انجــام مي گیــرد. ــد ب فــراب و مول

  
چالش هــای مختلفــی کــه بــه لحــاظ مالی، 
ــت.  ــه اس ــا آن مواج ــروگاه ب ــی و ... نی فن
ــا  ــا ب ــت قطع ــن عظم ــا چنی ــروژه اي ب ــام پ انج
اســت.  بــوده  روبــه رو  متعــددي  چالش هــاي 
کالس  تغییــر  آن  فنــي  چالــش  مهمتریــن 
توربین هــاي گازي از E بــه F بــوده کــه تــا پیــش 
از آن تجربــه اي در کشــور بــراي آن موجــود 
ــه  ــر ب ــود منج ــي خ ــش فن ــن چال ــود. همی نب
ــن  ــه ای ــروژه شــد ب ــراي پ ــي ب ــش مال ــروز چال ب
صــورت کــه اعتبــار دریافت شــده از صنــدوق 
توســعه ملــي بــراي احــداث یــک نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــي بــا ظرفیــت 484 مــگاوات 
ــود و پــس از تغییــر کالس و افزایــش ظرفیــت  ب
ــدي از  ــار جدی ــگاوات اعتب ــه 910 م ــروگاه ب نی
ــاص  ــروژه اختص ــه پ ــعه ب ــدوق توس ــوي صن س
داده نشــد و مجموعــه بــا چالــش فراوانــي جهــت 
تامیــن منابــع مالــي مــورد نیــاز روبــه رو بــوده و 

ــت.  هس

ــت ارزي  ــي بازپرداخ ــزرگ مال ــش ب ــر چال دیگ
ــد  ــه درآم ــي ک ــت. در حال ــار اس ــاط اعتب اقس
ــورت  ــه ص ــرق ب ــروش ب ــل از ف ــروگاه حاص نی
ــا تاخیــر فــراوان نیــز پرداخــت  ریالــي اســت و ب
ــرخ ارز آزاد  ــا ن ــاط ب ــت اقس ــود، بازپرداخ مي ش
ــرمایه گذاري  ــه س ــوده ک ــري محــال ب ــا ام تقریب
ــا شکســت مواجــه  توســط بخــش خصوصــي را ب

مي کنــد.  
چالــش دیگــر ایــن ســرمایه گذاري واگــذاري 
امتیــاز گواهــي ظرفیــت اســت کــه ســرمایه گذار 

ــد.  ــروم می کن ــاي آن مح را از مزای

انتظــارات از نهادهــای مختلــف بــرای رفــع 
ــا ــن چالش ه ای

ــي  ــران هزینه های ــراي جب ــار ب  اختصــاص اعتب
ــروه  ــي گ ــاي داخل ــا از بخش ه ــع آنه ــه مناب ک
فــراب و ســایر پروژه هــا تامیــن شــده و الزم 
اســت بــه محــل اصلــي خــود بازگردانــده شــوند.

 اصالح نرخ بازپرداخت اقساط 
ــت در  ــي ظرفی ــذاري گواه ــار واگ ــذف اجب  ح

ــرق  ــي ب ــد تضمین ــل خری مقاب
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علمی مقاله 
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دانشکده برق، مکانیک و کامپیوتر، گروه مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکید ه :
ــت  ــش فعالی ــره وری و افزای ــبب به ــرق س ــت ب ــاختار در صنع ــد س تجدی
ــه  ــرف بهین ــد و مص ــور تولی ــه منظ ــدگان ب ــدگان و مصرف کنن تولیدکنن
ــائل  ــرق و مس ــازار ب ــاختار ب ــه س ــا ب ــت. بن ــده اس ــدرت ش ــتم ق در سیس
ــتقیم  ــور مس ــه حض ــادر ب ــدگان ق ــف، مصرف کنن ــای مختل و پیچیدگی ه
ــی  ــرژی الکتریک ــان ان ــن رو خرده فروش ــود. از ای ــد ب ــرق نخواهن ــازار ب در ب
واســطی میــان مصرف کننــده و تولیدکننــده بــرای حضــور در فعالیت هــای 
ــع  ــد مناف ــدگاه بای ــک دی ــروش از ی ــن خرده ف ــتند، بنابرای ــرق هس ــازار ب ب
ــت  ــترک تح ــع مش ــت مناف ــر الزم اس ــی دیگ ــن و از دیدگاه ــود را تامی خ
ــروش  ــر همیــن اســاس مســائلی کــه خرده ف ــد. ب نظــر خــود را تامیــن کن
ــائل را در  ــن مس ــی ای ــد تمام ــوده و بای ــدد ب ــت متع ــه رو اس ــا آن روب ب
تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــای خــود در نظــر گیــرد. ایــن مقالــه 
ــده از  ــائل مصرف کنن ــن مس ــا در نظرگرفت ــک و ب ــازی ریس ــد مدل س از دی
جملــه تغییــرات قیمــت و تغییــرات تــوان در ســاعات اوج و غیــر اوج اقــدام 
ــا  ــا خرده فــروش و مصرف کننــده ب ــه بررســی همزمــان مســائل مرتبــط ب ب

ــار شــبکه کــرده اســت. ــزان اوج ب هــدف کاهــش می

واژه های کلید ی:
ــده،  ــروش، مصرف کنن ــت، خرده ف ــدم قطعی ــازی ع ــرق، مدل س ــازار ب — ب

پاســخگویی بــار

1. مقد مه
ــال  ــد س ــرق در ص ــت ب ــان صنع ــورهای جه ــی کش ــا در تمام      تقریب
ــا  ــررات آن توســط دولت ه ــی محســوب و مق ــک انحصــار طبیع ــته ی گذش
وضــع شــده اســت. در ایــن دوران بــدون اســتثنا صنعــت بــرق بــه عنــوان 
ــت  ــود و مالکی ــل می نم ــه عم ــاختار یکپارچ ــا س ــودی ب ــار عم ــک انحص ی
تاسیســات مربــوط بــه تولیــد، انتقــال و توزیــع در اختیــار یــک شــرکت بــود. 

در برخــی از کشــورها، بــرق بــه صــورت یــک انحصــار ملــی بــوده اســت، بــه 
ایــن معنــی کــه یــک شــرکت یــا آژانــس دولتــی، انــرژی بــرق و خدمــات 
ــیاری  ــت. در بس ــه می فروخ ــتریان در آن منطق ــام مش ــه تم ــه را ب مربوط
ــده  ــرکت ارائه دهن ــعه، ش ــال توس ــورهای در ح ــژه کش ــه وی ــورها ب از کش
ــکا،  ــه آمری ــایر کشــورها از جمل ــت  و در س ــت دول ــرق در مالکی ــات ب خدم

ــرار داشــت.  تحــت مالکیــت ســرمایه داران بخــش خصوصــی ق
ــر و تحــول و حرکــت  ــرق در حــال تغیی از ســال 1970، صنعــت عرضــه ب
ــاد  ــدگان و ایج ــن تولیدکنن ــت بی ــازه رقاب ــا اج ــه ب ــت ک ــمتی اس ــه س ب
ــازار، ســعی در کاهــش هزینه هــای تولیــد و توزیــع بــرق، حــذف  شــرایط ب
ــرای  ــش حــق انتخــاب ب ــف و افزای ــردن وظای ــن، جداک ــای معی ناکارآمدیه
ــوال  ــی معم ــازار رقابت ــوی ب ــه س ــول ب ــن تح ــت. ای ــته اس ــتری را داش مش
ــای  ــه مزای ــود. از جمل ــده می ش ــاختار نامی ــد س ــا تجدی ــی ی مقررات زدای
ــه، فراهــم  ــه مــواردی از جمل ــوان ب ــرق می ت ــد ســاختار در صنعــت ب تجدی
ــرای مصرف کننــده، فراهــم آوردن بســتری مناســب  آوردن حــق انتخــاب ب
در جهــت ارائــه خدمــات بهتــر، جــذب ســرمایه بخــش خصوصــی، افزایــش 

ــرد. ــه شــده و ... اشــاره ک ــت کاالی ارائ کیفی
از جملــه شــرکت هایی کــه در طــی تجدیــد ســاختار ایجــاد شــد، 
ــد  ــدرت تجدی ــتم های ق ــر سیس ــد؛ در اکث ــروش بودن ــرکت های خرده ف ش
ســاختار یافتــه، فعالیــت شــرکت های توزیــع از شــرکت های تجدیــد 
ــرژی  ــرق، ان ــروش ب ــرکت های خرده ف ــده است.ش ــدا ش ــه ج ــاختار یافت س
الکتریکــی را در اختیــار مشــتریانی قــرار می دهنــد کــه مایــل نیســتند )یــا 

ــد.  ــرکت  کنن ــرق ش ــازار ب ــد( در ب ــازار نمی توانن ــن ب ــق قوانی طب
 

ــگاه های  ــب در دانش ــه ترتی ــه ب ــت ک ــی اس ــع ]1-4[ پایان نامه های مراج
امیرکبیــر، تربیــت مــدرس و شــهید عباســپور مباحــث خرده فروشــی را مــد 
ــای  ــرای پیشــنهاد قیمت ه ــی ب ــری تقویت ــد. روش یادگی ــرار داده ان ــر ق نظ
مختلــف نظیــر قیمت گــذاری ثابــت، تعرفــه بلوکــی و قیمت گــذاری 

برنامه ریزی میزان تغییرات سود خرده فروش مبتنی بر 
تعریف فاکتور جدید ریسک و برنامه پاسخگویی بار 

در بازار برق

بابک مظفریفرامرز فقیهیسودابه سلیمانیکوروش آپرناک
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لحظــه ای در مرجــع ]1[ مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. مرجــع ]2[ بــا 
در نظرگرفتــن گزینه هــای مختلــف بــه منظــور خریــد انــرژی خرده فــروش، 
ــن  ــروش تعیی ــود خرده ف ــش س ــدف افزای ــا ه ــا را ب ــب ترین قرارداده مناس
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــکاری ب ــتراتژی ابت ــک اس ــع ]3[ ی ــت. در مرج ــرده اس ک
ــروش پیشــنهاد شــده اســت.  ــه مشــترکان توســط خرده ف ــه ب قیمــت بهین
ــازار  ــی قیمــت ب ــی در پیش بین ــرد ســری زمان ــا اســتفاده از رویک در ]4[ ب
ــک  ــه ریس ــد ب ــدف مقی ــع ه ــده و تاب ــازی ش ــک مدل س ــه ای، ریس لحظ
جهــت حضــور خرده فــروش در بــازار لحظــه ای و دوجانبــه به دســت 
آمــده اســت. ]5[ دربــاره خریــد انــرژی و مشــارکت خرده فروشــان در 
بــازار بــرق و اطالعــات مفیــدی کــه الزم خرده فروشــان انــرژی از آن 
ــت. ]6[  ــده اس ــت ش ــد صحب ــرکت کنن ــازار ش ــپس در ب ــند و س آگاه باش
ــکی  ــن ریس ــا درنظرگرفت ــدت ب ــود را در میان م ــازی س ــاله حداکثرس مس
ــرار داده،  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــت م ــا آن روبه روس ــروش ب ــه خرده ف ک
ــت و  ــت قیم ــدم قطعی ــازی ع ــور مدل س ــه  منظ ــع ب ــال توزی ــع احتم تاب
ــر  ــی ب ــک روش مبتن ــت. در ]7[ ی ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــار م ب
فرموالســیون ریاضــی به منظــور تصمیم گیــری دربــاره قیمــت بهینــه 
ــت های  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــده ب ــروش، مصرف کنن ــان خرده ف ــرارداد می ق
ــه شــده اســت.  ــی مشــخص ارائ ــک دوره زمان ــازار در ی ــرژی در ب ــد ان خری
در ]8[ روش خوشــه بندی پروفیــل بــار بــرای پیشــنهاددهی بهینــه قیمــت 
ــن  ــروش تعیی ــود خرده ف ــازی س ــور حداکثرس ــه منظ ــده ب ــه مصرف کنن ب
شــده اســت. در ]9[ یــک اســتراتژی بهینــه بــرای خرده فروشــی کــه انــرژی 
الکتریکــی را در طــی قراردادهــای حوضچــه و دوجانبــه بــازار بــرق خریداری 
می کنــد و تصمیم گیری هــای کوتــاه و میان مــدت را اتخــاذ می کنــد، 
ــي در ]10[  ــدت تصادف ــوب کاري میان م ــک چارچ ــت. ی ــده اس ــه ش ارائ
بــراي خرده فــروش ارائــه شــده اســت، در ایــن مســاله توابــع هدفــي جهــت 
ــن نهــاد در  ــه مشــارکت ای ــروش در تعییــن ســطح بهین ــي خرده ف اجازه یاب
قراردادهــاي مختلــف بــازار بــرق ضمــن دســتیابي بــه قیمــت بهینــه فــروش 
ــرد  ــک رویک ــده. در ]11[ ی ــه مصرف کنن ــروش ب ــرف خرده ف ــرژي از ط ان
ــان  ــري می ــاله تصمیم گی ــل مس ــور ح ــه منظ ــطحي ب ــزي دوس برنامه ری
ــه شــده اســت؛  ــا آن روبه روســت ارائ ــرق ب ــازار ب مــدت کــه خرده فــروش ب
در ایــن رویکــرد خرده فــروش میــزان مشــارکت خــود در قراردادهــاي 
ــه  ــتیابي ب ــات ریســک و دس ــن مطالع ــرق را ضم ــازار ب ــي ب ــه و آت حوضچ
حداکثرســازي ســود مــورد انتظــار خــود تعییــن مي کنــد. ]12[ چارچــوب 
ــروش  ــراي خرده ف ــي ب ــزي تصادف ــر برنامه ری ــي ب ــري مبتن کاري تصمیم گی
ــد،  ــال مي کن ــدف را دنب ــوب کاري دو ه ــن چارچ ــت، ای ــده اس ــه ش ارائ
تصمیم گیــري بــه منظــور تعییــن قیمــت فــروش انــرژي بــه مصرف کننــده 
مبتنــي بــر قیمت گــذاري زمــان اســتفاده، مدیریــت ریســک بــراي 
ــرق شــرکت  ــازار ب خرده فــروش مــورد نظــر کــه در قراردادهــاي مختلــف ب

ــي دارد. ــا ریســک مطلوب کــرده و هــدف تامیــن تقاضــاي خــود را ب
 

ــر  ــی ب ــار مبتن ــخگویی ب ــه پاس ــدی از برنام ــن بهره من ــه ضم ــن مقال در ای
ــد  ــا ح ــا، ت ــن برنامه ه ــتقیم در ای ــور مس ــن حض ــترکین ضم ــت، مش قیم
امــکان میــزان مصــرف خــود را بــه ســاعات غیــراوج انتقــال داده تــا عــالوه 

بــر کاهــش هزینه هــای خــود در پرداخــت انــرژی، خرده فــروش را در 
حداکثرســازی ســود خــود همراهــی نمــوده و ســبب کم شــدن میــزان اوج 
ــای  ــر مبن ــزار GAMS و ب ــازیها در نرم اف ــوند. شبیه س ــز ش ــبکه نی ــار ش ب
ــورد  ــج م ــول نتای ــرای حص ــی ب ــر خط ــاله غی ــوم مس ــای مرس حل کننده ه

نظــر انجــام شــده اســت.

2- مدیریت سمت تقاضا
ــا  ــرف تقاض ــع ط ــر از مناب ــتفاده موث ــاری، اس ــدرت ج ــتم های ق در سیس
ــم  ــداول، مه ــد مت ــع تولی ــتفاده از مناب ــرای اس ــا ب ــبب محدودیت ه ــه س ب
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، پیشــرفت هــای اخیــر در فناوری هــای شــبکه 
ــعه  ــرای توس ــات، آن را ب ــودکار و ارتباط ــری خ ــامل اندازه گی ــمند ش هوش
پاســخگویی بــار )DR( بــه همــراه یــک فرمــت برنامــه کــه از منابــع طــرف 
تقاضــا بــه طــور عملــی اســتفاده می کنــد، عملــی ســاخته اســت. از آنجایــی 
کــه شــبکه هوشــمند، توانایــی بالقــوه جهــت دســتیابی بــه گســتره وســیعی 
ــه  ــادر ب ــه ق ــته ک ــرق داش ــرف ب ــد و مص ــوآوری در تولی ــات و ن از اختراع
ــای  ــروز بحرانه ــد. ب ــده میباش ــرف کنن ــمت مص ــا در س ــش هزینه ه کاه
ــه کارگیــری ابزارهــا و روش  ــزوم ب ــرق، ل ــازار ب ــرژی ناشــی از پیدایــش ب ان
هــای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی مثــل کارآیــی انــرژی )EE( را مهــم 
ــرژی  ــی ان ــار و کارآی ــای پاســخگویی ب ــه ه ــر دو برنام ــرده اســت. ه ــر ک ت
ــتند  ــا )DSM1( هس ــمت تقاض ــت س ــای مدیری ــه ای از برنامه ه زیرمجموع

کــه در شــکل)1( نشــان داده شــده اســت.

ــاعات  ــرق در س ــرف ب ــش مص ــار، کاه ــخگویی ب ــدف ازپاس ــی ه بطورکل
ــازار  ــت ب ــه قیم ــتند ک ــاعاتی هس ــی س ــاعات بحران ــد. س ــی می باش بحران
ــه دلیــل وقــوع  ــا ســطح ذخیــره  سیســتم »ب ــاال و ی عمده فروشــی بســیار ب
ــا  ــور و ی ــال و ژنرات ــوط انتق ــت خط ــرون رف ــد ب ــی مانن ــامدهاي اتفاق پیش
ــد  ــه می توانن ــی ک ــت. دو عامل ــن اس ــدید« پایی ــی ش ــرایط آب و هوای ش
ــر در  ــود، تغیی ــدگان ش ــمت مصرف کنن ــخگویی از س ــرش پاس ــبب پذی س
قیمــت بــرق در ســطح خرده فروشــی بــه عنــوان نمایانگــر طبیعــت متغیــر 
ــه منظــور راضــی  ــه  ای تشــویقی ب ــا اجــراي برنام ــرق و ی ــی ب قیمــت واقع

ــت. ــی اس ــاعات بحران ــان در س ــش مصرفش ــراي کاه ــتریان ب ــردن مش ک
بــه طــور کلــی، پاســخگویی بــار می توانــد شــکل مصــرف انــرژي الکتریکــی 
را به نحــوي تغییــر دهــد کــه بــار پیــک سیســتم کاهــش یافتــه و مصــارف 

]1[)DSM(برنامه های مدیریت سمت تقاضا .)شکل)1

1- Demand Side Management
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2- Time of Use

بــه ســاعات غیــر پیــک منتقــل شــوند. در شــکل )2( تاثیــر مدیریــت مصرف 
بــار ناشــي از عوامــل بهــره وري انــرژي و پاســخگویي بــار بــر روي منحنــي 

مصــرف )مــگاوات( بــر حســب زمــان نشــان داده شــده اســت.

3- منابع پاسخگویی بار
ــویقی و  ــای تش ــي برنامه ه ــته  کل ــه دو دس ــار ب ــخگویي ب ــاي پاس برنامه ه
ــه ای  ــه گون ــد ب ــرق همــواره بای ــی تقســیم می شــوند. قیمــت ب ــه زمان تعرف
ــل درک باشــد. شــرکت های  ــه و قاب ــده عادالن ــرای مصرف کنن ــه ب باشــد ک
ــرار  ــده ق ــار مصرف کنن ــرق در اختی ــون ب ــای گوناگ ــق روش ه ــرق از طری ب
ــدات  ــتفاده از تولی ــا  اس ــرکت ها ب ــن ش ــال ای ــوان مث ــه عن ــد ب می دهن
پراکنــده و یــا خریــدن بــرق از بــازار  لحظــه ای  بــرق را در اختیــار مشــتریان 
خــود قــرار می دهنــد. نکتــه ی مهــم در ایــن قضیــه، آن اســت کــه، از یــک 
طــرف دریافــت قیمــت بــرق بــا نرخــی ثابــت از مشــتریان و از طــرف دیگــر 
خریــد بــرق توســط شــرکتهای بــرق بــا نرخــی متغیــر از بــازار عمده فروشــی 
ســبب ایجــاد ریســکی خواهــد کــرد. بنابرایــن ایــده قیمت گــذاری واقعــی 
ــوی  ــه نح ــد ب ــد ش ــی خواه ــش کارآی ــبب افزای ــدگان س ــرای مصرف کنن ب
ــی  ــن منحن ــود یافت ــبب بهب ــان س ــا زم ــر ب ــی متغی ــال تعرفه های ــه اعم ک

ــار در ســاعات اوج مصــرف می شــود. ــا و کاهــش ب مصــرف باره
 در ســه روش TOU، CPP و RTP  تعرفــه برقــی کــه بایــد مشــترک بپــردازد 
متناســب بــا هزینــه تولیــد انــرژی کــه در هــر بــازه تغییــر می کنــد، اســت. 
ــع  ــی مبل ــه نوع ــد ب ــرکت می کنن ــا ش ــن تعرفه ه ــه در ای ــترکینی ک مش
قبــض خــود را مدیریــت کــرده و بــا پاســخ مناســب بــه بــار مصرفــی خــود 
مبلــغ قبــض پرداختــی را کاهــش می دهنــد در ایــن مقالــه از برنامــه زمــان 
ــده  ــتفاده ش ــد اس ــی می باش ــه زمان ــاخه های تعرف ــه از  زیرش ــتفاده2 ک اس
ــار  ــخگویی ب ــاي پاس ــن برنامه ه ــن تری ــوم تری ــه از مرس ــن برنام ــت. ای اس
ــرق  ــت ب ــر در قیم ــق تغیی ــن روش از طری ــد. ای ــان می باش ــا زم ــر ب متغی
ــرق  ــرف ب ــوي مص ــود الگ ــه بهب ــده را ب ــرف کنن ــف مص ــاعات مختل در س
ــک(  ــاعات پی ــرف در س ــش مص ــک و کاه ــر پی ــاعات غی ــرف در س )مص
تشــویق می کنــد. اجــرای ایــن روش ســبب می شــود مصرف کننــده، 
ــه نوعــی ایــن روش کارآمــد  ــا میــزان قیمــت تطبیــق دهــد. ب مصــرف را ب

شکل)2( تاثیر برنامه های مدیریت سمت تقاضا بر روی پروفیل بار

ــع  ــان و مطل ــش مصرفش ــه کاه ــتریان ب ــویق مش ــرای  تش ــن روش ب تری
ــرق در بازاراســت. ــی ب ــا از قیمــت واقع ســاختن آنه

4- معرفی پارامترهای مساله سود خرده فروش
ــرد،  ــورت می گی ــط )1( و )2( ص ــق رواب ــروش  طب ــود خرده ف ــاله س مس
ــل  ــود از تفاض ــد ب ــارت خواه ــروش عب ــود خرده ف ــه س ــورت ک ــن ص بدی
میــزان درآمــد ناشــی از فــروش انــرژی بــه مشــترک و هزینه هــای ناشــی از 

POOL ــه و ــای دوجانب ــرژی در طــی قرارداده ــد ان خری

ــد آن  ــد، واح ــار می باش ــی ب ــل از جابجای ــروش قب ــود خرده ف ــر س  بیانگ
ــد. ــورو می باش ــب ی برحس

 شــاخصی اســت کــه بیانگــر دوره هــای زمانــی اســت کــه در آنهــا می تــوان 
با مشــترک قــرارداد بســت.

 تعداد دوره های زمانی به منظور مبادله و داد و ستد با مشترک.
 شاخصی است که بیانگر مشترکین است.

 بیانگر تعداد کل مشترکین است.
 قیمــت انــرژی برای مشــترک  بــرای دوره زمانی  )یورو/مگاوات ســاعت(

 توان قرارداد شده با مشترک  برای دوره زمانی  )مگاوات(
 تعداد ساعات دوره  زمانی  )ساعت(

ــا بازه هــای زمانــی کــه در آن بازه هــا می تــوان   شــاخصی اســت مرتبــط ب
از طریــق قــرارداد دوجانبــه بــا مشــترک تبــادالت انــرژی را انجــام داد.

 تعــداد دوره هــای زمانــی مربــوط بــه تبــادل انــرژی  بــا مصرف کننــده از 
طریــق قــرارداد دوجانبــه

 قیمــت مربــوط بــه قــرارداد دوجانبــه ای کــه خرده فــروش بــا شــرکتهای 
ــگاوات  ــت )یورو/م ــرده اس ــا ک ــی  امض ــرژی در دوره زمان ــده ان تولیدکنن

ســاعت(
 تــوان خریداری شــده در طــی قــرارداد دوجانبــه در دوره زمانــی 

)مــگاوات(
 تعداد ساعات دوره  زمانی )ساعت(

ــا بازه هــای زمانــی کــه در آن بازه هــا می تــوان   شــاخصی اســت مرتبــط ب
از طریــق POOL بــا مشــترک تبــادالت انــرژی را انجــام داد.

 مجموعه دوره های زمانی مرتبط با دوره زمانی
 قیمت POOL برای دوره زمانی  و سناریو  )یورو/مگاوات ساعت(

 تعداد ساعات دوره زمانی )ساعت(
 مجموعه دوره های زمانی  مرتبط با دوره زمانی
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ــد آن  ــد، واح ــار می باش ــی ب ــس از جابجای ــروش پ ــود خرده ف ــر س  بیانگ
نیــز برحســب یــورو اســت.

ــرای مشــترک در دوره زمانــی  ــرژی ب ــا کاهــش قیمــت ان  افزایــش ی
)یورو/مــگاوات ســاعت(

ــرژی مصرف شــده توســط مشــترک در دوره  ــا کاهــش ان ــش ی  افزای
زمانــی  و ســناریو  )مــگاوات(

 تعــداد دوره هــای زمانــی مربــوط بــه تبــادل انــرژی  بــا مصرف کننــده از 
POOL طریــق قــرارداد

5- مقادیر ورودی مساله 
در ایــن قســمت اطالعــات و داده هــای مربــوط بــه تحقیــق مــورد مطالعــه 

ــم: ــان می کنی ــود را بی خ
ــرارداد  ــی ق ــرق در ط ــازار ب ــروش در ب ــرد خرده ف ــان عملک ــدت زم 1. م

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــک م ــه ی دوجانب
2. قیمت هــای ســاعتی بــازار و قــرارداد POOL در 6 بلــوک زمانــی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
ــای پاســخگویی  ــر برنامه ه ــی ب ــورد اســتفاده مبتن ــی م ــای زمان 3. تعرفه ه

ــند. ــتفاده )TOU( می باش ــان اس ــای زم ــوع تعرفه ه ــار از ن ب
ــه  ــامل س ــه ش ــترک ک ــه 100 مش ــی را ب ــرژی الکتریک ــروش ان 4. خرده ف
ــل 1(  ــه لحــاظ عوام ــروه ب ــن ســه گ ــف اســت می فروشــد، ای ــروه مختل گ
قیمــت فــروش، 2( الگــوی مصــرف، 3( نحــوه پاســخ بــه قیمــت پیشــنهادی 

ــتند. ــابهاتی هس ــر دارای تش ــا یکدیگ ــترک(؛ ب ــش مش خرده فروش)کش
ــا جزئیــات مصــرف در جــداول 1 و 2  ــوع از مشــترکین شــامل  ب 5. ســه ن

ــده اند ــان داده ش نش
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــر اوج ب ــاعات اوج و غی ــرژی در س ــرف ان ــزان مص -  می
مشــترکین خانگــی 3.6 کیلــووات و 2.9 کیلــووات، 60 کیلــووات و 49 
ــووات  ــووات و 2000 کیل ــرای مشــترکین تجــاری و 3300 کیل ــووات ب کیل
ــدول )1(  ــت، در ج ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــترکین صنعت ــرای مش ب
میــزان مصــرف انــرژی و در جــدول )2( قیمــت فــروش انــرژی نمایــش داده 

شــده اســت:

6-مدل سازی ریسک خرده فروش 
ــن  ــروش در ای ــی ریســک خرده ف ــازی و ارزیاب ــر اســت مدل س ــه ذک الزم ب
مقالــه بــر مبنــای معیــار CVaR  انجــام شــده اســت کــه طبــق رابطــه )3( 

ــود: ــان می ش بی

ــناخته می شــود و واحــد  ــار ریســک ، ش ــر ارزش در معی ــوان پارامت  به عن
ایــن متغیــر برحســب یــورو اســت.

 به عنوان سطح اطمینان به ازای مقادیر مختلف است.
 تعداد سناریوهای تعریف شده است.

ــوده و    ــده ب ــف ش ــناریوهای تعری ــر س ــه بیانگ ــت ک ــاخصی اس  ش
ــت.  ــناریو  اس ــداد س ــال رخ ــر احتم بیانگ

7-شبیه سازی و تحلیل نتایج
مســاله فــوق یــک مســاله غیــر خطــی تحــت ایــن نــرم افــزار بــوده، زیــرا 
برخــی از پارامترهــا بــه همــراه تغییــرات آنهــا در مســاله می باشــند، ماننــد 
ــا  ــزار ب ــرم اف ــازی در ن ــه س ــاله بهین ــل مس ــوان، ح ــرات ت ــوان و تغیی ت
ــز  ــگا هرت ــت و 2.30 گی ــا RAM 6گیگابای ــتفاده از MINOS SOLVER ب اس
پردازشــگر اطالعــات در یــک سیســتم عامــل وینــدوز انجــام شــده اســت.
در ادامــه بــا اســتفاده از پارامتــر امیــد ریاضــی ســود و معرفــی ایــن پارامتــر 
ــار  ــروش در کن ــود خرده ف ــازی س ــمت بهینه س ــه س ــاله ب ــدف مس )β( ه
ایــن پارامتــر بــوده و تابــع بهینه ســازی کــه در رابطــه )4( نیــز نشــان داده 
شــده اســت، ایــن رابطــه از دو قســمت تشــکیل شــده اســت، ســود مــورد 
ــه  ــه ب ــن رابط ــرب CVaR  و β، ای ــروش و حاصل ض ــرای خرده ف ــار ب انتظ

عنــوان دیگــر تابــع هــدف معرفــی شــده ماکزیمــم خواهــد شــد:

روابــط )5( و )6( بــه ترتیــب بــه عنــوان ســود خرده فــروش و امیــد ریاضــی ســود 
ــوند: ــف می   ش ــروش تعری خرده ف

مصرف در ساعت نوع مشترک
اوج)کیلووات(

مصرف در ساعت 
غیراوج)کیلووات(

بارهای 
انعطاف پذیر)خانگی(

302.4KW243.6KW

سیستم های سرمایش و 
گرمایش )تجاری(

KW720588KW

ماشین آالت و 
جرثقیل ها )صنعتی(

KW132008000KW

KW142228831.6KWمجموع

جدول)1( اطالعات مربوط به میزان مصرف مشترکین

قیمت فروش در ساعات اوجنوع مشترک
)یورو/مگاوات ساعت(

قیمت فروش در ساعات غیر اوج
)یورو/مگاوات ساعت(

بارهای 
9488انعطاف پذیر)خانگی(

سیستم های سرمایش و 
8882گرمایش )تجاری(

ماشین آالت و 
8073جرثقیل ها )صنعتی(

جدول)2( قیمت فروش انرژی برای گروه های مختلف مشترکین
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ــا  ــی ب ــی و تصادف ــزی اتفاق ــدل برنامه ری ــروش در م ــه خرده ف ــاله ای ک مس
ــوند: ــدی می  ش ــه )7( فرمول بن ــورت رابط ــه ص ــود ب ــد ب ــرو خواه آن روب

رابطه فوق با توجه به مجموعه روابط زیر معنی پیدا خواهد کرد:

ــردد،  ــم گ ــتی ماکزیم ــه بایس ــه)7( ک ــده در رابط ــر ش ــدف ذک ــع ه تاب
دربرگیرنــده CVaR ســود در ســطح اطمینــان α می باشــد.  رابطــه )8( 
بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه انــرژی مصرفــی توســط مشــترک در یــک 
مــاه را نمی تــوان تغییــر و اصــالح کــرد و فقــط جابجایــی مصرف)بــار( بیــن 

ــول اســت. ــل قب ــف قاب ــی مختل ــای زمان دوره ه
شــکل)3( بیانگــر میــزان تغییــرات β کــه یــک فاکتــور وزنــی اســت 
ــا افزایــش β، ســود  برحســب ســود مــورد انتظــار خرده فــروش می باشــد، ب
مــورد انتظــار خرده فــروش کــه رابطــه اصلــی آن در رابطــه )5( بیــان شــده 
اســت، افزایــش خواهــد یافــت، در ایــن حالــت نیــز بــا توجــه بــه افزایــش 
ــش  ــروش افزای ــار خرده ف ــورد انتظ ــود م ــه س ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک β و ب
ــار از ســمت  ــد کــه پاســخگویی ب یافتــه اســت، ایــن نتیجــه بدســت می آی
ــود  ــرف خ ــده مص ــت و مصرف کنن ــده اس ــام ش ــت انج ــده به دق مصرف کنن
را از ســاعات اوج و قیمــت بــاال بــه ســاعاتی بــه قیمــت پایین تــر و غیــر اوج 

منتقــل کــرده اســت.

ــده و  ــناخته ش ــر ξ ش ــا پارامت ــه ب ــاری)VaR( ک ــارت انتظ ــر خس حداکث
ــای آن ســنجیده شــده  ــر مبن ــز ب ــن مســاله نی ــروش در ای ریســک خرده ف

ــروش: ــود خرده ف ــنجش س ــت س ــت جه ــاری س ــز معی ــت نی اس
برطبــق شــکل )4(، بــا افزایــش β تــا مقــدار 0.3 حداکثــر خســارت مــورد 
انتظــار خرده فــروش در حــال افزایــش اســت، ایــن افزایــش بــا تغییــر β بــه 
میــزان 0.35 ســبب کاهــش حداکثــر خســارت مــورد انتظــار خرده فــروش 
خواهــد شــد، مجــددا بــا تغییــر β از 0.35 بــه 0.45 حداکثــر خســارت مــورد 
انتظــار افزایــش خواهــد یافــت و از 0.45 تــا β=0.65 ایــن شــاخص در حــال 

کاهــش اســت.

شــکل)5( بیانگــر میــزان ســود خرده فــروش)Rω( در ســناریوهای تصادفــی 
اســت کــه ایــن میــزان ســود از رابطــه)5( به دســت آمــده اســت: بــه طــور 
ــودار  ــن نم ــزان ســود محاســبه و در ای ــن می ــرای 9 ســناریو ای ــی ب تصادف
نمایــش داده شــده اســت، بــا تغییــرات در کشــش مصرف کننــده در مصــرف 
ــاعات اوج و  ــی در س ــرژی الکتریک ــت ان ــرات قیم ــی، تغیی ــرژی الکتریک ان

غیــراوج  ایــن میــزان ســود تغییــر خواهــد کــرد:

شــکل)6( بیانگــر میــزان ارتبــاط میــان β و  امیــد ریاضــی ســود می باشــد، 
همــان طــور کــه گفتــه شــد β کــه یــک فاکتــور وزنــی بــه منظــور بررســی 
ــا افزایــش β، امیــد  ســود خرده فــروش می باشــد، بــر طبــق ایــن نمــودار، ب

5-

6-

7-

8-

β شکل)3( سود مورد انتظار خرده فروش برحسب میزان تغییرات

شکل)4( تغییرات β برحسب حداکثر خسارت مورد انتظار خرده فروش

شکل)۵( سود خرده فروش در سناریوهای برگزیده
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شکل)8( تغییرات سطح اطمینان برحسب سود خرده فروش ــده  ــان گردی ــه )6( بی ــا رابط ــه ب ــروش )EXPRω( ک ــود خرده ف ــی س ریاض
ــد  ــرات β خواه ــا تغیی ــتقیمی ب ــه ی مس ــد رابط ــرات آن رون ــت و تغیی اس
ــود را بیشــتر  ــار خ ــی ب ــد جابجای ــه مشــترک بتوان ــن هرچ داشــت، بنابرای
کنــد میــزان ســود خرده فــروش نیــز در ایــن ســاعات بیشــتر خواهــد شــد 

کــه بــا میــزان ریســک او نیــز متقابــال در ارتبــاط اســت.

نمودارهــای )7( و )8( مســاله را از دیــد تغییــرات ســطح اطمینــان)α( نشــان 
می دهنــد، در رابطــه بــا ایــن دو نمــودار می تــوان بیــان کــرد:

- از آن جــا کــه α )ســطح اطمینــان( یکــی از پارامترهــای دخیــل در رابطــه 
ــن  ــت، بنابرای ــر اس ــروش موث ــک خرده ف ــردن ریس ــوده و در مدل ک )4( ب
ــرایط  ــازی و ش ــا مدل س ــد ت ــه 1 باش ــک ب ــرات آن نزدی ــت تغیی ــر اس بهت

ریســک بهتــر ســنجش گــردد.
ــه  ــرض شــرطی کاهــش یافت ــر ارزش در خطــر مع ــش α، پارامت ــا افزای - ب
اســت و بــا افزایــشα، تغییــرات قیمــت انــرژی اعمالــی از ســوی خرده فروش 
بــه مصرف کننــده کمتــر خواهــد بــود و بنابرایــن جابجایــی بــار نیــز کمتــر 
ــه چشــم  ــر ب ــده کمت ــار از ســمت مصرف کنن ــود و پاســخگویی ب خواهــد ب

خواهــد خــورد.
- همچنیــن بــا افزایــش α، ســود مــورد انتظــار خرده فــروش  نیــز کاهــش 
یافتــه اســت و ایــن بنــا بــه همــان توجیــه بــاال کــه بــا افزایــش α، جابجایــی 
بــار از ســمت مصرف کننــده نیــز کمتــر خواهــد شــد، ســبب کمتــر شــدن 

ســود خرده فــروش نیــز خواهــد شــد.

8- نتیجه گیری
ــر  ــی ب ــار مبتن ــخگویی ب ــه پاس ــدی از برنام ــن بهره من ــه، ضم ــن مقال درای
قیمــت، مشــترکین ضمــن حضــور مســتقیم در ایــن برنامه هــا، تــا حــد امــکان 
میــزان مصــرف خــود را بــه ســاعات غیــراوج انتقــال داده تــا عــالوه بــر کاهــش 
هزینه هــای خــود در پرداخــت انــرژی، خرده فــروش را در حداکثرســازی ســود 
ــار شــبکه نیــز شــوند  خــود همراهــی نمــوده و ســبب کم شــدن میــزان اوج ب
ــا معرفــی فاکتــور جدیــدی از ریســک و برمبنــای  ــه ب همچنیــن در ایــن مقال
ــان اســتفاده،  ــه زم ــار قیمــت محــور و اســتفاده از برنام ــه پاســخگویی ب برنام
ــورد انتظــار  ــر خســارت م ــروش، حداکث ــان ریســک، ســود خرده ف ــاط می ارتب
و مدیریــت بهینــه ریســک، مشــخص شــده اســت. ارتبــاط میــان پارامترهــای 
مختلــف ارزش در معیــار ریســک و افزایــش ترغیــب مصرف کننــده بــه حضــور 
ــر  ــه ازای مقادی ــز ب ــار نی ــی ب ــه جابه جای در برنامه هــای ســمت تقاضــا از جمل
مختلفــی از پارامترهــای ریســک نیــز مــورد مطالعه و بررســی قرار گرفته اســت.
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