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مطالب نشریه »نیرو و سرمایه« لزوما بیانگر دیدگاه ها و نظرات 
سندیکای شرکت های تولید کننده برق نیست.

پـــرونــــده

سرمقاله

نــگاه ویـــــژه

تـــریبــــون آزاد

گـــــزارش



بالتکلیفی قیمت خرید برق از نیروگاه های خصوصی

اتالف وقت در تعیین قیمت

وزارت  تا  رسید  پایان  به   98 سال  ابتدایی  ماه  شش 
نیرو بیش از هر نهاد و ارگان دیگری، یک نفس آسوده 
ماه های   ،98 تابستان  گذشته،  سال  برعکس  بکشد. 
اتفاق  این که  نه  داشت.  برق  صنعت  برای  کم چالشی 
خاصی در بطن این صنعت رخ داده و یا شتاب ویژه ای 
در تولید و عرضه کاالی برق ایجاد شده باشد، در حقیقت 
بخش قابل توجهی از این آرامش حاصل دست گشاده 
آسمان و بارش بی دریغ رحمت الهی بود که به بازگشت 

نیروگاه های برقابی به مدار منجر شد.
تمام شدن تابستان و ورود به ماه های کم مصرف و سرد 
سال، یعنی فراموشی بحرانی که می تواند دوباره در بستر 

یک سال آبی کم بارش بازگردد.
در شش ماه گذشته، اگرچه وزارت نیرو فرصت های بسیار 
مناسبی برای ایجاد بسترهای الزم به منظور توانمندسازی 
نیروگاه های خصوصی فعال داشت، اما به سادگی با تعلل 
و بی تفاوتی نسبت به الزامات قانونی، این فرصت ها را 

از دست داد.
ماده  »ت«  بند  دستورالعمل   6 ماده  اساس  بر  واقع  در 
)48( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف بود 
به فاصله دو ماه از ابالغ، نسبت به تعیین نرخ آمادگی و 
سقف بازار برق اقدام کند، اما آنقدر در این خصوص تعلل 

کرد تا از بحران بگذرد.
حاال اگر وزارت نیرو در کمال آرامش در ماه های کم مصرف، 
نرخ آمادگی نیروگاه ها را تعیین و یا بهای سقف بازار را 
در  که عمدتا  نیروگاه های خصوصی  از  دردی  کند،  اعالم 
فصول سرد از مدار خارج شده و کنار گذاشته می شوند، 

دوا نمی کند.
نرخ آمادگی نیروگاه ها از سال 1394 تا امروز ثابت مانده 
برابری  چند  افزایش  با  زمان  هم  قیمت،  تثبیت  است. 
و  ریالی  از  اعم  نیروگاه ها  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های 
ارزی و نیز هزینه های جاری، این پرسش را مطرح می کند 
توجیه  گذار  سرمایه  برای  برق  فروش  و  تولید  آیا  که: 
دارد؟  پاسخ آن را می توان در روند سرمایه گذاری بخش 

خصوصی از سال 1394 تا کنون دید.
البته نرخ خرید برق از نیروگاه های خصوصی و همچنین 
قابل  موضوع  هم  برق  بازار  تثبیت شده  و  تعیین  سقف 
نشان  درستی  به  آن  بررسی  نتیجه  که  است  بحثی 
می دهد که در برخی از روزهای چهار ماه ابتدایی سال، 

روند قیمت برق نزولی و کاهشی نیز بوده است.
به روز نشدن نرخ خرید برق از نیروگاه های خصوصی یک 

پرویز غیاث الدین
مدیر مسئول

چالش جدی برای فعاالن این حوزه محسوب می شود، 
و  تعلل  این  نتایج  نهایت  در  که  این است  واقعیت  اما 
قانون گریزی گریبانگیر وزارت نیرو خواهد شد. ادامه روند 
دلیل  به  که  فشاری  میزان  گرفتن  نظر  در  بدون  فعلی 
تعیین نشدن نرخی منطقی برای خرید برق از نیروگاه های 
می تواند  نهایت  در  می شود،  وارد  آن ها  به  خصوصی 
شود. منجر  نیروگاه ها  این  از  برخی  فعالیت  توقف  به 
آسیب جدی زمانی مشخص خواهد شد که وزارت نیرو 
بخش اعظم بار تامین برق مورد نیاز مشترکین را بر دوش 
همین نیروگاه هایی می گذارد که قریب به 5 سال است 
هم چنان  و  نداده  افزایش  را  آن ها  از  برق  خرید  قیمت 
حاضر نیست که با وجود پیشنهادهای منطقی طرح شده 

از سوی سندیکا، نسبت به تغییر نرخ اقدام کند.
البته به نظر می رسد این موضوع بیش از هر چیز از اراده 
و رویکرد این وزارتخانه نشات می گیرد، در غیر این صورت 
نمی توانست  اتمی  نیروگاه  از  برق  خرید  قیمت  تعیین 
وجود  با  و  روزه  در یک ضرب االجل چند  نمی بایست  و 
نیرو  وزارت  اگر  پس  شود.  انجام  بسیار  مخالفت های 
قانون   )48( ماده  بند »ت«  ابالغ دستورالعمل  با وجود 
نرخ  تعیین  به  نسبت  هم  هنوز  توسعه،  ششم  برنامه 
و  آمادگی  نرخ  و  نکرده  اقدام  ها  نیروگاه  از  برق  خرید 
سقف بازار برق را بالتکلیف باقی گذاشته، حاکی از نبود 
اراده مشخص برای حفظ توانایی و پتانسیل قابل  یک 
توجهی است که تابستان های بحرانی را با اتکا به آن ها 

سپری کرده است.
رتبه  در  هم چنان  را  ایران  می تواند  امروز  که  آنچه  همه 
شانزدهم تولید برق جهان نگه دارد تا وزارت نیرو همواره 
بر این توانایی ببالد، حفظ توان بخش خصوصی است 
را  کشور  نیاز  مورد  برق  درصد   60 به  نزدیک  تولید  که 
برای  وزارتخانه  این  در  هم  هنوز  این که  دارد.  عهده  بر 
توسط  تولیدشده  برق  توجه  قابل  ظرفیت  از  استفاده 
چاره ای  سال  کم مصرف  ماه های  در  خصوصی  بخش 
است  وزارتخانه  این  توجهی  کم  گواه  نشده،  اندیشیده 
این  به  نسبت  بی تفاوتی  برای  درستی  دلیل  بی شک  و 

سرمایه عظیم، استراتژیک و زیرساختی نیست.
گردون صنعت  این چرخ  دوباره  و  نمی کند  توقف  زمان 
آن وقت  می رساند،  خاموشی  نام  به  بحرانی  به  را  برق 
تعلل های  و  تفاوتی ها  بی  پاسخگوی  باید  نیرو  وزارت 
توانمندسازی  و  تقویت  حفظ،  برای  ساله اش  چند 

تولیدکنندگان برق خصوصی باشد.
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تمکین    نکردن وزارت نیرو به قوانین و آرای حقوقی



میزگرد

واکاوی پرونـــــــده وزارت نیرو  
در دیــــــــــوان عدالت اداری

نیــرو و ســرمایه: ســال گذشــته تعــدادی از نیروگاه هــای 
بخــش خصوصــی از جملــه شــرکت تولیــد نیــروی بــرق 
دماونــد از وزارت نیــرو بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت 
کردنــد، علــت ایــن شــکایت چــه بــوده و تــا امــروز بــه 

چــه نتیجــه ای رســیده اســت؟ 
وزوائــی: نــرخ بــرق در کشــور بــا توجــه بــه رونــد تورمی 
و ســایر پارامترهــای موثــر، توســط هیــات تنظیــم بــازار 
بــرق ایــران تعییــن و سیاســت ها و رویه هــای آن 
تصویــب و بــه اجــرا گذاشــته می شــود. بــر مبنــای بنــد 
»و« مــاده ۱۳۳ قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری 
اســالمی ایــران، »وزارت نیــرو مکلــف اســت در صــورت 
ــور  ــه منظ ــرق ب ــن ب ــئولیت تامی ــظ مس ــا حف ــاز، ب نی
ــد هــر چــه  ــه تولی ــی ب ترغیــب ســایر موسســات داخل
بیشــتر نیــروی بــرق از نیروگاه هــای خــارج از مدیریــت 
آن وزارتخانــه، بــر اســاس دســتورالعملی کــه بــه تاییــد 
شــورای اقتصــاد می رســد، نســبت بــه خریــد بــرق ایــن 
نیروگاه هــا اقــدام نمایــد«. علی رغــم تاکیــد قانــون 
ــتورالعمل  ــاده 6 دس ــد 3 م ــعه و بن ــم توس ــه پنج برنام
شــورای اقتصــاد، متاســفانه از ســال 91 ایــن اقــدام انجام 
ــدگان  ــرق و تولیدکنن ــه طــوری کــه صنعــت ب نشــده، ب
بــرق را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت. هیــات 
تنظیــم بــازار در ســال 93 طــی مصوبــه ای بنــد 3 مــاده 
6 را لغــو کــرده و منکــر اصــل مســاله می شــود. درواقــع 
ــرق  ــدگان ب ــد تولیدکنن ــوی امی ــه کورس ــن مصوب ــا ای ب
ــا  ــود و ب ــق خ ــاق ح ــرای احق ــا ب ــه و آن ه ــن رفت از بی
ــوان  ــه دی ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــون، از هی ــه قان توســل ب
اداری شــکایت می کننــد. خوشــبختانه بــا  عدالــت 
ــت  ــوان عدال ــی دی ــات عموم ــات انجام شــده، هی اقدام
اداری بخشــی از مصوبــه 263 هیــات تنظیــم بــازار بــرق 

ایــران را مبنــی بــر ثابــت نگهداشــتن تعرفــه خریــد بــرق 
از نیروگاه هــای غیردولتــی، در تاریــخ 18 اردیبهشــت 97 
باطــل کــرد. رای دیــوان در لغــو مصوبــه هیــات تنظیــم 
بــازار نشــان بــر حقانیــت مــا بــود چــرا کــه ایــن قانــون 
ــود و  ــده ب ــب ش ــعه تصوی ــه توس ــال 91 در برنام از س
ــا  ــد ب ــی  بای ــای خصوص ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــرخ خری ن
ــا  ــت و ی ــش  می یاف ــور افزای ــرایط کش ــه ش ــه ب توج

ــد.  ــل می ش تعدی

ــات  ــالغ آرای هی ــرو بعــد از اب ــرو و ســرمایه: وزارت نی نی
ــام  ــی انج ــه اقدامات ــت اداری چ ــوان عدال ــی دی عموم
داد؟ آیــا تاکنــون مــوردی از رای دیــوان و هیــات عمومــی 

آن اجرایــی شــده اســت؟
نیــرو  وزارت  مســئوالن  مرحلــه  ایــن  در  وزوائــی: 
ــرش رای  ــار پذی ــر ب ــه زی ــا ن ــد. آن ه ــت کردن مقاوم
ــد. در  ــام دادن ــری انج ــدام موث ــه اق ــد و ن ــوان رفتن دی
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــون بودجــه ســال 98 مجــددا هی قان
بــرق ایــن بــار بــا عنــوان نهــاد تنظیم گــر و  بــه عنــوان 
ــرخ  ــن ن ــئول تعیی ــت، مس ــورای رقاب ــه ش زیرمجموع
ــاد  ــن نه ــری از ای ــه خب ــن لحظ ــا ای ــا ت ــد، ام ــرق ش ب
نشــده اســت و مــا منتظــر هســتیم شــورای رقابــت در 
ایــن بــاره تصمیم گیــری کنــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن 
ــرق را  ــرخ ب ــاری ن ــال ج ــرو در س ــه وزارت نی ــت ک اس
ــت  ــش داده اس ــد افزای ــدگان 7 درص ــرای مصرف کنن ب
ــرق از  ــد ب ــرخ خری ــری در ن ــچ تغیی ــون هی ــا تاکن ام
تولیدکننــدگان صــورت نگرفتــه و بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی کشــور، بــار ســنگینی بــر دوش تولیدکننــدگان 

ــت.   ــته اس ــرق گذاش ب
بایــد در نظــر داشــت کــه تولیــد بــرق آنالیــن اســت و 

اهمیــت و جایــگاه صنعــت بــرق بــه عنــوان زیرســاختی ترین صنایــع، در توســعه فراگیــر کشــورها از جملــه ایــران، بــر 
ــژه در  ــران، به وی ــرق ای ــت ب ــز در صنع ــی را نی ــش خصوص ــگ بخ ــش پررن ــان نق ــن می ــت. در ای ــیده نیس ــی پوش کس
تولیــد بــرق، نبایــد نادیــده گرفــت چــرا کــه ایــن بخــش حــدود ۶0 درصــد از بــرق مصرفــی کشــور را تامیــن می کنــد. بــا 
ایــن حــال نیروگاه هــای غیــر دولتــی بــا مشــکالتی جــدی روبــرو هســتند کــه بایــد بــرای حــل آنهــا راهــکاری مناســب 
پیــدا کــرد. بخشــی از ایــن مشــکالت کــه ناشــی از مصوبــات دوره قبلــی هیــات تنظیــم بــازار بــرق بــوده اســت، از جملــه 
ثابــت مانــدن ســقف نــرخ انــرژی بــازار بــرق و نــرخ پایــه آمادگــی ایــن نیروگاه هــا و نیــز تعییــن جرایمــی در رابطــه بــا 
ــت  ــوان عدال ــه دی ــرای احقــاق حقــوق خــود ب ــر آن داشــت کــه ب ــرداری، تعــدادی از نیروگاه هــا را ب پروانه هــای بهره ب

اداری شــکایت برنــد. 
 در میزگــردی کــه بــا حضــور »محمدرضــا وزوائــی، عضــو هیات مدیــره شــرکت تولیــد نیــروی بــرق دماونــد«، »مجیــد 
ــاور  ــور، مش ــداهلل بوجارپ ــرق« و »اس ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــره س ــو هیات مدی ــدان عض ــی، حقوق غمام
ــن  ــاد ای ــد و مف ــی رون ــه  بررس ــد، ب ــزار ش ــت اداری« برگ ــوان عدال ــته دی ــات بازنشس ــا و از قض ــرکت مپن ــی ش حقوق
ــتن وزارت  ــرای واداش ــا ب ــن نیروگاه ه ــان ای ــر صاحب ــورد نظ ــدی م ــای بع ــوص گام ه ــم و در خص ــکایات پرداخته ای ش

ــیده ایم:  ــت اداری پرس ــوان عدال ــن از آرای دی ــه تمکی ــرو ب نی
نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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ــاری وزارت  ــبکه انحص ــز وارد ش ــن نی ــورت آنالی ــه ص ب
نیــرو می شــود. لــذا تولیدکننــدگان چــاره ای جــز فــروش 
ــات  ــوب هی ــرخ مص ــد، ن ــرو ندارن ــه وزارت نی ــرق ب ب
تنظیــم بــازار در ســال 91، بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت 
ــتن  ــده گذاش ــه مزای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک 60 ناموت اس
ــم  ــوده و ظل ــه ب ــد فاجع ــز در ح ــت نی ــن قیم ــرق، ای ب

ــرق اســت. ــدگان ب ــی در حــق تولیدکنن مضاعف

بار مالی یک مصوبه  خالف قانون

نیــرو و ســرمایه: در فاصلــه بیــن تصویــب قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه در ســال 91 و لغــو مصوبــه از ســوی 
هیــات تنظیــم بــازار در ســال 93 چــه اقداماتــی از ســوی 

ــد؟ ــام ش ــی انج ــش خصوص ــای بخ نیروگاه ه
ــال های 91  ــه س ــرق در فاصل ــدگان ب ــی: تولیدکنن وزوائ
ــد  ــودن فراین ــی ب ــر طوالن ــراف ب ــر اش ــه خاط ــا 93 ب ت
ــرای  ــه اج ــدوار ب ــان امی ــور، همچن ــی در کش بروکراس
ــه وزارت  ــد ک ــخص ش ــی مش ــا وقت ــد. ام ــون بودن قان
نیــرو اراده ای بــرای انجــام ایــن کار نــدارد، تولیــد 
کننــدگان بــرق از پی گیــری امــر بــا رویــه قبلــی ناامیــد 
ــد.  ــه کردن ــه ای تهی ــت 97 دادنام ــدند و در اردیبهش ش
هنــوز هــم ایــن مذاکــرات برقــرار اســت امــا نتیجــه ای 

ــت.  ــده اس ــل نش حاص
ــی  ــار مال ــه ب ــن مصوب ــدن ای ــرا نش ــی اج ــت اصل عل
ــود  ــل ش ــد متحم ــرو بای ــه وزارت نی ــت ک ــنگینی اس س
ــن  ــار نمــی رود. مســاله تامی ــن ب ــر ای ــا مشــخصا زی ام
ــن  ــرو در ای ــش وزارت نی ــن چال ــی بزرگتری ــع مال منب
ــد  ــرق، تولی ــروز ب ــا ام ــال 91 ت ــت. از س ــوص اس خص
ــه فــروش رفتــه اســت امــا خبــری از اجــرای  شــده و ب
ــه  ــد ب ــروز بای ــا ام ــذا م ــت. ل ــوده اس ــه نب ــن مصوب ای
وزارت نیــرو کمــک کنیــم تــا بــرای حــل مشــکل راهــی 

ــد. ــدا کن ــی پی ــی و کارشناس منطق
بــه اعتقــاد بنــده دولــت مســئول اصلــی ایــن پرونــده 
بــوده و وزارت نیــرو در جایــگاه نماینــده دولــت در 
صنعــت بــرق، همــه امــور را تحــت پوشــش و مالکیــت 
خــود دارد. بهتریــن پیشــنهاد بــرای رفــع مشــکل، 
خصوصی ســازی اســت کــه بایــد بــه طــور کامــل انجــام 
شــود. بــه عنــوان مثــال چــرا وزارت نیــرو بایــد صــادرات 
ــورت  ــه ص ــش را ب ــن بخ ــد و ای ــام ده ــرق را انج ب
شــبکه های  باشــد؟  داشــته  دســت  در  انحصــاری 
توزیــع تــا چــه زمــان بایــد در انحصــار دولــت باشــند؟ 
ــذا  ــت. ل ــاری اس ــال انحص ــه عم ــم ک ــرژی ه ــورس ان ب
بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد تمهیداتــی اندیشــید کــه 
واگذاری هــا منطقی تــر و متعادل تــر انجــام شــود. 
امــروز صنعــت بــرق بــا ظرفیــت تولیــد بیــش از 80 هزار 
ــا  ــت، نیروگاه ه ــا اس ــور م ــارات کش ــگاوات از افتخ م
حیــات ملــت و مملکــت هســتند لــذا بایــد کاری کنیــم 
ــدار  ــرق پای ــت ب ــد. صنع ــدار باش ــرق پای ــد ب ــه تولی ک

یعنــی صنعتــی کــه ورودی و خروجــی متعادلــی داشــته 
باشــد. نیروگاهــی کــه قیمــت تمام شــده  اش  بــرای هــر 
ــی  ــووات ســاعت بــرق تولیــدی 35 ناموت باشــد ول کیل
ــنگین  ــی س ــا بده ــد، ب ــد30 ناموت بفروش ــور باش مجب

محکــوم بــه فنــا اســت.

ــات  ــم هی ــی حک ــر حقوق ــا از نظ ــرمایه: آی ــرو و س نی
عمومــی دیــوان عدالــت اداری جنبــه اجرایــی دارد؟ چــه 
مهلتــی بــرای اجــرای حکــم در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ 
غمامــی: دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی مــا بــه 
عنــوان عالی تریــن دادگاه اداری، مرجــع تضمیــن حقــوق 
اشــخاص از اقدامــات خــالف قانــون دولــت اســت. یکی 
از صالحیت هــای ایــن دیــوان ابطــال مصوباتــی اســت 
ــی  کــه دولــت در مقــام اجــرای قانــون وضــع کــرده ول
ــکایت  ــارز آن، ش ــداق ب ــه مص ــت ک ــون اس ــالف قان خ
شــرکت تولیــد نیــروی بــرق دماونــد از وزارت نیــرو 
بــه خاطــر اجــرا نکــردن قانــون برنامــه پنجــم توســعه 

اســت. 
ــه  ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــات عموم ــه آرای هی البت
ــعب  ــل آرای ش ــی مث ــی دارد یعن ــه اجرای ــدرت جنب ن
ــوان  ــی دی ــات عموم ــده در هی ــت. در رای صادرش نیس
ــال  ــازار ابط ــم ب ــات تنظی ــه هی ــت اداری، مصوب عدال
شــده کــه بعــد از ایــن ابطــال بــاز هــم دســتگاه دولتــی 
از اجــرای آن اســتنکاف کــرده اســت. بــا اســتناد بــه رای 
هیــات عمومــی بایــد دعــوی دیگــری علیــه وزارت نیــرو 
ــت  ــوان عدال ــعب دی ــه در ش ــن مصوب ــوص ای در خص
اداری مبنــی بــر الــزام بــه اجــرای قانــون برنامــه پنجــم 
ــا در شــعبه  ــون طــرح شــود ت ــدای تصویــب تاکن از ابت
دیــوان مــورد بررســی قــرار گیــرد. در ایــن صــورت رای 
صــادره حالــت ســلبی نخواهــد داشــت و دســتگاه 
ــم،  ــن حک ــا ای ــت. ب ــرای آن اس ــه اج ــزم ب ــی مل اجرای
الزامــی بــر دوش وزات نیــرو اســت کــه براســاس حکــم 
مــاده 133 قانــون برنامــه پنجــم توســعه، تعرفــه خریــد 
ــتی  ــررات پایین دس ــون و مق ــای قان ــا معیاره ــرق را ب ب
بازنگــری کنــد. ایــن دعــاوی بایــد از ســوی شــرکت های 
ــرو  ــدور رای، وزارت نی ــا ص ــا ب ــود ت ــرح ش ــدد مط متع
بــا اجــرای قانــون خســارات وارد شــده بــر نیروگاه هــای 

ــد. ــران کن ــی را جب خصوص

وزوائــی: در تمــام ایــن مــدت مــا بــا وزارت نیــرو در 
حــال مذاکــره و تعامــل بودیــم و هیــچ خصومــت 
شــخصی در کار نبــوده اســت. مــا می دانســتیم کــه 
رای هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری شــرط الزم 
ــدگان  ــذا مجموعــه تولیدکنن اســت امــا کافــی نیســت. ل
ــاق  ــه اتف ــد ب ــرق دماون ــد ب ــرکت تولی ــت ش ــا محوری ب
ــده  ــه صادرش ــون رای اولی ــد. تاکن ــم کردن ــکایتی تنظی ش
و منتظــر اعــالم رای بعــدی از ســوی شــعبه دیــوان 
عدالــت هســتیم کــه جنبــه اجرایــی داشــته باشــد. 

وزوائی:
رای دیوان در لغو 
مصوبــــه هیات 
تنظیـم بازار نشان 
بر حقانیت ما بود 
نـرخ خرید برق از 

نیروگاه های خصوصی  
باید با توجــــه 

به شرایط کشــور 
افزایش  می یافــــت 

و یا تعدیل 
می شــــد. 

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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نیروگاه کارخانه نیست!

نیــرو و ســرمایه: بــه جــز موضــوع قیمــت خریــد بــرق از 
نیروگاه هــا، چــه مــواردی دیگــری بــرای شــکایت وجــود 
داشــته اســت، و آیــا بــرآوردی از مجمــوع میزان خســارت 
وارد شــده بــه نیروگاه هــا داریــد؟ در صــورت اجــرای 
ــا  ــه نیروگاه ه ــی ب ــه مبلغ ــت اداری چ ــوان عدال رای دی

پرداخــت خواهــد شــد؟ 
غمامــی: شــکایت شــرکت صبــا به تصمیــم خــالف قانون 
هیــات تنظیــم بــازار در جریمــه کــردن نیروگاه هــا بــرای 
ــوده، در  ــرداری ب ــه بهره ب ــردن پروان ــد نک ــا تمدی ــذ ی اخ
حالــی کــه قانونــا چنیــن الزامــی وجــود نداشــته اســت. 
ــورد شــکایت  ــات م ــر از موضوع ــی دیگ ــورد، یک ــن م ای
ــت.  ــوده اس ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــط ش توس
ــداث  ــی اح ــش خصوص ــط بخ ــی توس ــی نیروگاه وقت
ــی  ــه نوع ــه ب ــی دارد ک ــد تضمین ــرارداد خری ــود ق می ش
مجــوز بهره بــرداری حســاب می شــود. نیــروگاه کارخانــه 
نیســت کــه از وزارت صنایــع مجــوز دریافــت کنــد. اگــر 
نیروگاهــی هــم در فراینــد خصوصی ســازی واگــذار شــده 
باشــد، پرونــده واگــذاری خــود  حکــم مجــوز آن را دارد. 
ــرکت  ــع ش ــه نف ــورد ب ــن م ــت اداری در ای ــوان عدال دی
ــی از  ــار دقیق ــده آم ــت. بن ــرده اس ــادر ک ــا رای ص صب
میــزان مبالــغ خســارت نــدارم، امــا بــا حکــم صادرشــده 
وزارت نیــرو موظــف اســت مبالــغ دریافتــی بابــت 
ــز پرداخــت  ــر را نی ــه را اســترداد و خســارات تاخی جریم
کنــد. اینکــه وزارت نیــرو بــه علــت نداشــتن منبــع مالــی 
از اجــرای حکــم اســتنکاف کنــد، قابــل پذیــرش نیســت 
و بایــد از ابزارهــا و ظرفیتهــای قانونــی دیگــری بــرای 
پرداخــت خســارات اســتفاده کند. اگــر وزات نیــرو بپذیرد 
و اینهــا را جــزء مطالبــات قطعــی نیروگاه هــا بــه حســاب 
ــای  ــا مالیات ه ــر ب ــت  تهات ــد از ظرفی ــی توان ــاورد، م بی
قطعــی شــده اســتفاده کنــد کــه امتیــاز درخــور توجهــی 
بــرای نیروگاه هــا اســت. نیروگاه هــا ارقــام نجومــی 
ــودن  ــادل نب ــه خاطــر متع ــه ب ــد ک ــی بدهکارن ــه دارای ب
ــتند.  ــت آن نیس ــه پرداخ ــادر ب ــا ق ــا و هزینه ه درآمده
ــت. در  ــی اس ــات گام بزرگ ــا مالی ــارات ب ــر خس ــذا تهات ل
ــا  ــد ام ــت نمی کن ــی پرداخ ــت پول ــورت دول ــن ص ای
ــد  ــت می ده ــدی از دس ــی درآم ــاد و دارای وزارت اقتص

ــی دارد.  ــای قانون کــه مبن

نیــرو و ســرمایه: آیــا آرایــی کــه در دیــوان عدالــت اداری 
و هیــات عمومــی آن صــادر شــده قابــل تعمیــم بــه همــه 
شــرکت ها اســت؟ ایــن آرا از چــه ضمانــت اجرایــی 
برخــوردار هســتند و اگــر اجرایــی شــوند چــه پیامدهایــی 

ــرو دارد؟  ــرای وزارت نی ب
ــد  ــق نظــر شــورای اقتصــاد، قیمــت خری ــور: طب بوجارپ
ــت در  ــش می داش ــال 91 افزای ــد از س ــرق بای ــرژی ب ان
حالــی کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. لــذا بنــد 1 مصوبه 
263 هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران، طبــق رای هیــات 

عمومــی دیــوان عدالــت اداری ابطــال شــده اســت. 
در مــورد تعمیــم آرای صادرشــده در هیــات عمومــی 

دیــوان عدالــت اداری، طبــق مــاده 93 قانــون ایــن 
دیــوان تمامــی ذی نفعــان در ایــن خصــوص می تواننــد 
ــت  ــوان عدال ــی دی ــات عموم ــرای رای هی ــای اج تقاض
ــتنکافی  ــرای آن اس ــر در اج ــند و اگ ــته باش اداری را داش
ــعب  ــه ش ــوع را ب ــوان موض ــس دی ــرد، ریی ــوت گی ص
ــی  ــی بررس ــپس ط ــد. س ــاع می ده ــر ارج ــد نظ تجدی
در شــعب اگــر احــراز شــد کــه اســتنکافی شــده اســت 
ــرده  ــتنکاف ک ــون اس ــرای قان ــه از اج ــئولی ک ــام مس مق
اســت از ســه مــاه تــا یــک ســال بــه انفصــال از خدمــات 
دولتــی محکــوم خواهــد شــد و رییــس دیــوان انفصــال 
از خدمــات دولتــی را بــه دســتگاه مربوطــه اعــالم 
ــی  ــوان، پیش بین ــون دی ــاده 114 قان ــه در م ــد. البت می کن
ــا  ــه ام ــورت گرفت ــز ص ــوی نی ــن دع ــرای طرفی ــق ب تواف
اگــر توافقــی حاصــل نشــد می تواننــد درخواســت 
کننــد کــه رای دیــوان اجرایــی شــود. بــا توجــه بــه رای 
صــادره و وجــود قانــون در ایــن مــورد، در مــوارد مشــابه 
نیــازی بــه تقدیــم دادخواســت از ســوی ســایر  نیســت 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــی ذی نفع ــامل تمام ــاده 93 ش و م

رویکــرد تعاملــی ســندیکا؛ حــق قانونی شــرکت ها 
ــکایت برای ش

نیــرو و ســرمایه: آیــا اگــر شــرکت های تولیدکننــده بــرق 
بــه صــورت جــدی لغــو مصوبــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
ایــران را پی گیــری کننــد، نتیجــه ای حاصــل خواهــد شــد؟ 
بوجارپــور: اگــر وزارت نیــرو بــرای اجرایــی شــدن مصوبــه 
افزایــش قیمــت خریــد بــرق از نیروگاه هــا تامیــن 
ــات آن هــا را پرداخــت  ــد مطالب ــار شــده باشــد، بای اعتب
کنــد. اگــر تامیــن اعتبــار هــم نشــده باشــد خــود دولــت 
ــه  ــغ ب ــرای پرداخــت مبال ــد راهکارهــای دیگــری را ب بای
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــد. مجل ــی کن ــرکت ها پیش بین ش
ــرای  ــع الزم ب ــون، مناب ــب قان ــان تصوی ــد در زم ــز بای نی

ــار را در نظــر بگیــرد.  تامیــن اعتب
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــورد نح ــی در م ــی: قانون غمام
دولتــی پیش بینــی کــرده کــه اگــر دولــت بــه پرداخــت 
ــا  ــد، ت ــدا کن ــی پی ــت قضای ــخصی محکومی ــغ مش مبل
ــت  ــی فرص ــدور رای قطع ــد از ص ــم بع ــال و نی ــک س ی
ــی  ــد پیش بین ــال بع ــه س ــی آن را در بودج ــار مال دارد ب
ــی  ــون تمهیدات ــرد، قان ــن نک ــر تامی ــد و اگ ــن کن و تامی
در نظــر گرفتــه اســت کــه طبــق آن می تــوان از دارایــی 

ــرد.  ــف ک ــوم  توقی ــی محک دســتگاه دولت
مجموعــه ایــن نیروگاه هــا و وزارت نیــرو بــا هــم در 
ــد  ــکیل می دهن ــت را تش ــک صنع ــتند و ی ــل هس تعام
ــرو،  ــت وزارت نی ــرای محکومی ــالش ب ــل و ت ــذا تقاب ل
چنــدان در رابطــه تجــاری بیــن طرفیــن شایســته 
ــوان  ــر بت ــت. اگ ــه ای اس ــالق حرف ــر اخ ــت و مغای نیس
ــن و اجــرا  ــون را تمکی ــه قان ــرد ک ــع ک ــرو را قان وزارت نی
کنــد و منابــع آن را پیش بینــی و بــرای نیروگاه هــای 
ــد کار را  ــد می توانن ــف کن ــم اندازی تعری ــی چش خصوص
ادامــه دهنــد ولــی اگــر کامــال در موضــع مخالــف باشــند 
و نخواهنــد قانــون را اجرایــی کننــد، پیگیــری بــرای اجــرا 

تمکین نکردن وزارت نیرو

 به قوانین و آرای حقوقی

قابل پذیرش نیست 
که وزارت نیرو به علت 
نداشتن منبع مالی از 
اجرای حکم استنکاف 

کند

غمامی:

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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ــت.  ــاره اس ــن چ ــردن آخری ــوم ک و محک
وزوائــی: وزارت نیــرو هنــوز اراده ای بــرای حل این مســاله 
نــدارد، وجــود مســاله قابــل انــکار نیســت ولــی پذیــرش 
ــا  ــره  اســت. م ــرو شــرط اول مذاک آن از ســوی وزارت نی
مصــر مذاکــره همزمــان هســتیم. ســندیکا بــه نمایندگــی 
ــال  ــد فع ــرق  بای ــی ب ــر دولت ــدگان غی از طــرف تولیدکنن
ــره  ــرو وارد مذاک ــا مســئوالن وزارت نی ــد ب باشــد و بتوان
ــای  ــن پ ــه طرفی ــت ک ــم اس ــرایط مه ــن ش ــود.در ای ش
مذاکــره حاضــر باشــند و گرنه راه پیشــنهادی زیاد اســت. 

ــل  ــن قبی ــد در ای ــندیکا می توان ــا س ــرمایه: آی ــرو و س نی
ــی  ــی مدع ــخص حقوق ــوان ش ــه عن ــی ب ــات حقوق اقدام
العمــوم شــرکت های تولیــد بــرق باشــد و مشــکالت 

ــد؟  ــری کن ــا را پی گی آن ه
بوجارپــور: هــر شــخصی در هــر جایــی می توانــد 
ــد  ــرح کن ــت اداری مط ــوان عدال ــود در دی ــکالت خ مش
ــن  ــد بنابرای ــته باش ــون را داش ــرای قان ــای اج و تقاض
ســندیکا هــم می توانــد در مــواردی بــه هیــات عمومــی 
ــودن ســندیکا  ــه ذی نفــع ب ــد و ضرورتــی ب شــکایت کن
ــرای طــرح هــر  ــه ب ــد توجــه داشــت ک نیســت امــا بای

ــود.  ــع ب ــد ذی نف ــدوی بای ــعب ب ــکل در ش مش

ــه  ــرای ورود ب ــه ای ب ــندیکا برنام ــا س ــرمایه: آی ــرو و س نی
موضــوع مصوبــه هیــات تنظیــم بــازار دربــاره نــرخ خریــد 
ــوان  ــه عن ــندیکا ب ــت س ــالح اس ــه ص ــا ب ــرق دارد؟ آی ب

ــد؟  ــدام کن ــود و اق ــئله ش ــن مس ــی وارد ای مدع
غمامــی: ســندیکا فعــال تصمیمــی بــرای اینکــه مســتقال 
ــن  ــه ای ــو ب ــرکت های عض ــرف ش ــی از ط ــه نمایندگ و ب
موضــوع ورود کنــد، ندارد. این تشــکل بیشــتر در جلســات 
و مذاکــرات مربــوط بــه مشــکالت اعضــا شــرکت کــرده و 
پیگیــر حــل آنهــا از طریق انعــکاس آن به مراجــع ذیصالح 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــندیکا در جلس ــت. س ــر اس و تصمیم گی
ــب  ــرای ترکی ــرده ب ــرکت ک ــز ش ــازار نی ــر ب ــاد تنظیم گ نه
ــی  ــاق بارزگان ــار ات ــه داده و در کن نهــاد پیشــنهادهایی ارائ
ــر حــل مســائل اعضــای خــود اســت. خوشــبختانه  پیگی
در معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری هــم بخشــنامه ای 
تدویــن شــده اســت مبنــی بــر اینکــه هنــگام تصمیم گیری 
ــا بخــش خصوصــی،  ــط ب ــاره دســتورالعمل های مرتب درب
نماینــده ای از بخــش خصوصــی نیــز در جلســات حضــور 
داشــته باشــد و اعمــال نظــر کنــد. ســندیکا در حــال حاضر 
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــه هی ــاره مصوب ــیای درب ــدام حقوق اق
انجــام نــداده وایــن امــر  را بــه ذی نفعــان واگــذار کــرده 
ــا وزارت  ــره ب ــدرت مذاک ــد ق ــالش می کن ــرا ت ــت، زی اس
نیــرو را از دســت ندهــد. هــدف مــا مذاکــره مراجعــه بــا 
مقامــات مســئول و تاثیرگــذاری در تصمیــم سازی هاســت.

نیــرو و ســرمایه: آیــا بــا تشــکیل نهــاد تنظیم گــر بــازار بــا 
اعضــای جدیــد، امیــدی بــه رفــع خســارات شــرکت های 

تولیدکننــده بــرق در وجــود دارد؟ 
غمامــی: بایــد ببینیــم کــه نهــاد تنظیم گــر بــا چــه ترکیبی 
تشــکیل می شــود،  اگــر ترکیــب مناســبی باشــد، یکــی 
ــد در  ــد می توان ــاد جدی ــن نه ــه ای ــتورکارهای اولی از دس

ــاره آن  ــری درب ــی و تصمیم گی ــات عموم ــورد آرای هی م
ــه در  ــی ک ــق قول های ــد مطاب ــب جدی ــر ترکی ــد. اگ باش
جلســات داده شــده، باشــد مــی تــوان بــه پیگیــری ایــن 
موضــوع امیــدوار بــود امــا چــون فعــال ترکیب مشــخص 

ــت.  ــزی گف ــوان چی ــت نمی ت نیس

وزوائــی: معتقــدم ســندیکا بایــد بیــش از پیــش فعــال 
باشــد و اهمیــت ایــن چالــش را بــه ســمع و نظــر وزیــر 
ــه  ــرو توجی ــئوالن وزارت نی ــرای مس ــاند و ب ــرو و برس نی
کنــد کــه ادامــه ایــن رونــد خطــری بــزرگ بــرای صنعــت 
بــرق اســت. مــا هــم حاضریــم هــر گونــه کمکــی بــرای 
ــا مصالحــه تمــام شــود  ــا ب ــم ت حــل ایــن مســئله بکنی
ــز  ــود نی ــرای خ ــل آن ب ــه ح ــک ب ــا کم ــندیکا ب ــه س ک
افتخارآفرینــی خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر ســندیکا باید 
حضــور و فعالیــت پررنگ تــری در اتــاق بازرگانــی داشــته 
ــورت  ــه ص ــح و ب ــد صل ــا رون ــکل ب ــن مش ــا ای ــد ت باش

منطقــی حــل و فصــل شــود. 

نیــرو و ســرمایه:  در جمع بنــدی ایــن میزگــرد شــاید بتوان 
مجموعــه بخــش دولتــی و خصوصــی صنعــت بــرق را بــه 
ــان  ــه در طوف ــت ک ــتی دانس ــک کش ــافران ی ــه مس مثاب
بحران هــای متعــدد اقتصــادی گرفتــار شــده اســت. امــا 
در چنیــن شــرایطی بنــا نیســت بخــش خصوصــی از حــق 
خــود بگــذرد چــرا کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد 
ــی  آســیب آن متوجــه هــر دو بخــش خصوصــی و دولت
خواهــد شــد. امــروز حــدود 60 درصــد تولیــد بــرق کشــور 
ــی  ــه فعل ــا روی ــر ب ــت و اگ ــی اس ــش خصوص ــا بخ ب
ــر  ــانند، زمین گی ــروش برس ــه ف ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ب
می شــوند و مجموعــه صنعــت بــرق کشــور دچــار خســران 
ــد  ــی بای ــش دولت ــئوالن در بخ ــذا مس ــد. ل ــد ش خواه
توجیــه باشــند کــه اگــر قــرار اســت چــرخ ایــن صنعــت 
بچرخــد و برنامه هــای توســعه کشــور در بخش هــای 
نیروگاه هــای  بایــد  نشــود،  خلــل  دچــار  مختلــف 
ــات داشــته باشــند.  ــه حی ــوان ادام بخــش خصوصــی ت
بنابرایــن، رویکــرد اصلــی بخــش خصوصــی تولیدکننــده 
ــا وزارت نیــرو اســت، گام اول  ــای تعامــل ب ــر مبن ــرق ب ب
ایــن اســت کــه ســندیکا پیگیــر تعامــل بیــن وزارت نیــرو 
و شــرکت های مدیریــت تولیــد بــرق باشــد. بــه طــوری 
کــه اگــر وجــه تعاملــی بــا وزارت نیــرو، اتــاق بازرگانــی و 
ــه ثمربخــش  ــن زمین ــر در ای ــِط دیگ دســتگاه های ذی رب
نباشــد، شــرکت های تولیدکننــده بــرق پیگیــر وجــه 
ــن  ــد ای ــازه ندهن ــند و اج ــر باش ــی ام ــی و قضای حقوق

قضیــه ابتــر بمانــد. 
بــه نظــر می رســد کــه وزارت نیــرو موضــوع آرای دیــوان 
عدالــت اداری را جــدی نگرفتــه اســت. اگــر تعامــل 
ــد  ــه باش ــن گون ــم ای ــه امیدواری ــید، ک ــه رس ــه نتیج ب
ــون درایــن  ــر، امــا اگــر چنیــن نشــد بایــد قان چــه بهت
ــری  ــر، پی گی ــوی دیگ ــود.  از س ــی ش ــوص اجرای خص
ــد  ــندیکا می توان ــوی س ــوری از س ــاد رگوالت ــکیل نه تش
ــی  ــدور آرای ــی از ص ــه ناش ــابهی ک ــوارد مش ــروز م از ب

ــد.  ــت کن ــت، ممانع ــه   اس ناعادالن

 اگر احراز شد که 
استنکافی شده است 
مقام مسئولی که از 

اجرای قانون استنکاف 
کرده است از سه ماه تا 
یک سال به انفصال از 
خدمات دولتی محکوم 

خواهــــد شد

بوجارپور:

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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راه بی بازگشت
وزارت نیرو در کسر

درآمد نیروگاه ها
محمــد امانــی، مدیــركل دفتــر حقوقــی وزارت نیــرو یکــی از 
ــه منظــور بررســی آرای  ــود کــه ب غایبیــن مهــم میزگــردی ب
ــه  ــرو ب ــردن وزارت نی ــن نک ــت اداری و تمکی ــوان عدال دی

آن هــا در ایــن شــماره ترتیــب داده شــده بــود. بــا ایــن 
ــه  ــری را ک ــوان همــکاری شــایان تقدی حــال شــاید بت
دفتــر حقوقــی وزارت نیــرو بــرای پاســخ گویی مکتــوب 
ــی  ــانه امیدبخش ــته ، نش ــالی داش ــواالت ارس ــه س ب

بــرای بهبــود رویــه ایــن وزارتخانــه بــرای پاســخگو بــودن 
بــه دغدغه هــای بخــش خصوصــی و تبعیــت کــردن از قانــون قلمــداد کــرد. 

در ادامــه پاســخ  مکتــوب ایــن مدیــر وزارت نیــرو را در ایــن رابطــه خواهیــد خوانــد:

ابتــدا از ایــن کــه بــرای حضــور در میزگــردی را کــه بــه 
منظــور »بررســی آرای دیــوان عدالــت اداری و عملکــرد 
وزارت نیــرو در قبــال آن« ترتیــب داده شــده بــود 
ــدوارم در  ــم و امی ــی می کن ــم، عذرخواه ــق نیافت توفی

ــع دوســتان حاضــر شــوم.  ــم در جم ــده بتوان آین
در خصــوص آرای صــادره دیــوان عدالــت اداری راجــع 
ــه  ــه پروان ــوط ب ــد، مرب ــر درآم ــتورالعمل کس ــه دس ب
بهره بــرداری تولیــد بــرق مصــوب هیــات تنظیــم بــازار 
ــه از  ــارات حاصل ــتناد اختی ــه اس ــرو ب ــرق، وزارت نی ب
ــد. از  ــال نظــر کن ــه اعم ــن زمین ــد در ای ــون می توان قان
جملــه، مــاده )5( قانــون ســازمان بــرق ایــران مصــوب 
1346 مقــرر مــی دارد: »هیــچ شــخصی اعــم از حقوقــی 
یــا حقیقــی نمی توانــد بــدون موافقــت و کســب 
پروانــه از وزارت آب و بــرق در توســعه، ایجــاد، احــداث 
ــع  ــال و توزی ــد و انتق ــات تولی ــرداری تاسیس و بهره ب
نیــروی بــرق بــه منظــور مصــرف در امــور کشــاورزی و 
صنعتــی و تجــاری اقــدام نمایــد« و نیز مــاده )7( قانون 
مذکــور کلیــه موسســات بــرق ملــزم بــه رعایــت مقررات 
وزارت نیــرو و کســب پروانه هــای الزم هســتند. عــالوه 
بــر ایــن کســر درآمــد موضــوع بنــد »5« دســتورالعمل 
مذکــور، وجــه التــزام قــرارداد شــرکت های تولیــد بــرق 
جهــت انجــام وظایــف قانونــی خــود مبنــی بــر دریافت 
و حفــظ اعتبــار پروانــه و مجــوز مربــوط بــه احــداث و 
ــد  ــن کســر درآم ــروگاه اســت. بنابرای ــرداری از نی بهره ب
ــول  ــن و حص ــور تضمی ــه منظ ــرو ب ــر وزارت نی از نظ
اطمینــان از تامیــن و تــداوم عرضــه بــرق پایــدار 
ــدارد.  ــه ن ــه جریم ــده و جنب ــع ش ــت وض ــا کیفی و ب
ــی  ــات عموم ــدور رای هی ــد از ص ــال بع ــن ح ــا ای ب
ــورخ  ــماره 639 م ــه ش ــت اداری )دادنام ــوان عدال دی
ــتورالعمل  ــاده »5« دس ــال م ــر ابط ــی ب 96/7/11( مبن
ــماره  ــه ش ــی نام ــرا ط ــت اج ــوع جه ــده، موض یادش
96/42725/251 مــورخ  96/10/5 بــه مدیرعامل شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران ابــالغ شــد. بدیهــی اســت 
بــا ابــالغ دادنامــه یادشــده کســر درآمــد از شــرکت های 

ــد. ــف ش ــرق متوق ــده ب تولیدکنن
بــرق  تولیدکننــده  شــرکت های  از  یکــی  مجــددا 

مــاده  ابطــال  کــرد  درخواســت 
»5« دســتورالعمل موصــوف از زمــان 

تصویــب صــورت گیــرد. برایــن اســاس 
هیــات عمومــی نیــز طــی دادنامــه شــماره 1397 

ــتورالعمل  ــال دس ــری ابط ــه تس ــورخ 97/6/6 رای ب م
ــور  ــب داد و رای مذک ــخ تصوی ــکایت از تاری ــورد ش م
طــی نامــه شــماره 97/37117/410 مــورخ 97/08/12 بــه 
معاونــت محتــرم وزیــر در امــور بــرق و انــرژی جهــت 
ــای  ــب گزارش ه ــر حس ــا ب ــد. ام ــس ش ــرا منعک اج
واصلــه، اجــرای رای مذکــور بــا مشــکالت زیــادی 

ــه:    ــن ک ــه ای ــت از جمل ــه اس مواج
کــه  شــرکت هایی  بــرای  درآمــد  کســر  اعمــال   .1
اقــدام بــه اخــذ پروانــه یــا تمدیــد آن در موعــد مقــرر 
ــروش در  ــد و ف ــد باعــث تغییــر در قیمــت خری کرده ان
بــازار بــرق شــده اســت. لــذا اصــالح صورتحســاب های 
مربوطــه عــالوه بــر ایجــاد مغایــرت حســاب های 
چندیــن ســاله در دفاتــر شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق 
ایــران و تاثیــر در محاســبات مالیاتــی شــرکت مذکــور، 
نیازمنــد تصویــب بودجــه مــورد نیــاز در الیحــه بودجــه 

ــت. ــور اس کل کش
2. تغییراتــی کــه در مالکیــت شــرکت های تولیــد 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــای مربوط ــرق و قرارداده ــروی ب نی
ــه  ــر ب ــرکت توانی ــا از ش ــال قرارداده ــن انتق و همچنی
ــی،  ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادرتخصص ش

ــی دارد. ــکالت اجرای مش
فــروش  و  خریــد  صورت حســاب های  اصــالح   .3
ــی  ــه و بده ــش هزین ــر افزای ــالوه ب ــرق ع ــازار ب در ب
برق هــای  و  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت های 
ــرق و  ــرخ ب ــط ن ــن متوس ــاال رفت ــث ب ــه ای باع منطق
ایجــاد تبعاتــی بــه ویــژه در خصــوص مصرف کننــدگان 

ــد. ــد ش ــی خواه ــزرگ صنعت ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــکاران بخش ه ــاف هم ــن اوص ــا ای ب
موضــوع به دنبــال رفــع موانــع اجــرای رای اخیــر مبنی بر 
تســری رای مذکــور، بــه ســنوات گذشــته هســتند. امیــد 
اســت بــا تــالش همــکاران، اقدامــات الزم صــورت پذیرد 
و موجبــات رضایــت تولیدکننــدگان محترم فراهم شــود. 

محمد امانی، 
مدیرکل دفتر 

حقوقی وزارت نیرو

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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مشاور حقوقی 
شرکت صنایع برق و 

انرژی صبا

دود قانون گریزی وزارت نیرو
           در چشم صنعت برق

ثبــات و اعتبــار قراردادهــای تجــاری و احــکام دادگاه هــا 
ســنگ بنــای یــک جامعــه متعــادل و رو بــه رشــد 
ثبات دهنــده  و  الگــو  عنــوان  بــه  دولــت  و  اســت 
چنیــن جامعــه ای بایســتی در اجــرای قانــون و رعایــت 
ــخاص  ــا  اش ــد ت ــدم باش ــش ق ــایرین پی ــوق س حق
بــرای دادخواهــی از قانون گریــزی دولــت، ناگزیــر از 

ــوند.   ــی نش ــع قضای ــزد مراج ــی ن دادخواه
ــکام  ــه اح ــی ب ــد و بی اعتنای ــض عه ــی، نق ــی قانون ب
صــادره دادگاه هــا از ســوی دولــت، محیــط اقتصــادی و 
روابــط تجــاری را تــا ســالیان متمــادی  متاثــر، مختــل 
و مغشــوش خواهــد کــرد. چــه بســا آثــار زیانبــار ایــن 
روابــط  گریبان گیــر  دولــت،  رفتارهــای  و  رویه هــا 
ــود  ــا آینده هــای دور خواهــد ب اقتصــادی واجتماعــی ت
ــه  ــراردادی ب ــط ق ــالل در رواب ــن اخت ــا دود ای ــه تنه و ن
چشــم همــه خواهــد رفــت، آینــدگان و فرزنــدان بانیــان 
ــن  ــش ای ــی از آت ــازمان های دولت ــا در س ــن رویه ه ای
قانون گریــزی در امــان نخواهنــد بــود، مگــر اینکــه 
بــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت کننــد. پیــام ایــن 
ــه ســرمایه گذاران، جــز ایجــاد و  ــت ب ــزی دول قانون گری
القــاء فضــای بی اعتمــادی و خــروج ســرمایه یــا توقــف 
ســرمایه گذاری در حوزه هــای مرتبــط نخواهــد بــود 
ــل  ــودی بخــش خصوصــی اصی ــه ناب ــا منجــر ب و نهایت
و نجیــب در کشــور بــا پیامدهــای منفــی گســترده 

خواهــد شــد. 
ــارت  ــه عب ــزی، ب ــز قانون گری ــرق نی ــت ب ــوزه صنع در ح
ــع  ــع و به نف ــیر موس ــا  تفس ــی و ی ــر قانون نویس دیگ
قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه توســط بخــش دولتــی 
انــدک نبــوده و رو بــه فزونــی اســت. چنانچــه هــر گاه 
بــا تــالش بخــش خصوصــی یکــی از مصوبــات خــالف 
قانــون در هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری ابطــال 
ــل از اجــرای رای صــادره و  ــه و قب شــده اســت بالفاصل
ــه خــالف  ــب مصوب ــان وارده ناشــی از تصوی ــران زی جب
ــه  ــم ک ــری بوده ای ــه دیگ ــزول مصوب ــاهد ن ــون، ش قان
ــال  ــات ابط ــع مصوب ــار و مواض ــداد آث ــوی امت ــه نح ب
شــده اســت؛ گویــی بخــش دولتــی خــود را در تقابــل و 

ــد. ــی می بین ــش خصوص ــا بخ ــه ب مواجه
  اگــر چــه تاســیس نهــاد دیــوان عدالــت اداری در 
ــات  ــی از تصمیم ــت تظلم خواه ــی ظرفی ــتم قضای سیس

بخــش حاکمیتــی را فراهــم آورده اســت، لیکــن تصــور 
اجــرا نشــدن آرای صــادره از هیــات عمومــی و یا شــعب 
دیــوان عدالــت اداری، حاشــیه امنــی را بــرای  تصویــب 
ــا  ــف ب ــات مخال ــتورالعمل ها و مصوب ــنامه ها ، دس بخش
قوانیــن موضوعــه توســط بخــش دولتــی و تحمیــل آثار 
ــر  ــن ام ــه ای ــرده ک ــه بخــش خصوصــی ایجــاد ک آن ب
ــی  ــش خصوص ــوق بخ ــع حق ــات تضیی ــواره موجب هم
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. لیک ــم آورده اس را فراه
عنایــت بــه نگــرش و حساســیت بخــش خصوصــی در 
تدقیــق مصوبــات بخــش دولتــی، همچنیــن بــا وجــود 
ــر  ــر ب ــوان ناظ ــه عن ــت اداری ب ــوان عدال ــت دی ظرفی
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــی و جدی ــش دولت ــرد بخ عملک
ــازوکار  ــن س ــن، تدوی ــق ممک ــه طری ــق ب ــاق ح در احق
حقوقــی کــه تصمیمــات بخــش دولتــی را از همــان ابتدا 
تنقیــح کنــد، ضــروری اســت. البتــه ایــن موضــوع نیــز 
ــا  مســتلزم تصحیــح ذهنیــت تقابــل  بخــش دولتــی ب
بخــش خصوصــی بــه تناســب  ایــن دو بخــش اســت. 
چــرا کــه کشــف و ابطــال مصوبــات خــالف قوانیــن در 
ــا تحمیــل هزینــه و  حــوزه صنعــت بــرق از یــک ســو ب
صــرف وقــت و از ســوی دیگــر تمکیــن نکــردن بخــش 
حاکمیتــی بــه آرای صــادره بدعتــی نامیمــون اســت کــه 
از  موانــع جــذب ســرمایه و توســعه ســرمایه گذاری 
شــرکت های  و  شــد  خواهــد  ســرمایه گذار  توســط 
ذی نفــع را ناگزیــر از طــرح دادخواســت های مجــدد 
ــادره  ــرای آرای ص ــق و اج ــاق ح ــت احق ــدد جه و متع
ــا  ــکیل ده ه ــز تش ــز ج ــر نی ــن ام ــات ای ــد. تبع می کن
ــی،  ــتگاه قضای ــتغال دس ــاد اش ــی و ایج ــده حقوق پرون
ایجــاد ســبقه کیفــری بــرای مدیــران متخاطــی و 
خدشــه دار شــدن وجهــه بخــش دولتــی نخواهــد بــود و 
از همــه مهمتــر ایــن موضــوع بــا روح و مقتضــای اصــل 
44  قانــون اساســی، قانــون اجــرای سیاســت های 
ــز سیاســت های  ــی اصــل 44، مقــررات مربوطــه و نی کل
تکلیفــی بــه دولــت در قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم 
توســعه در راســتای کمــک بــه رشــد و شــکوفایی بخــش 
ــالف  بســیار دارد پــس  چــه  ــه و اخت خصوصــی  فاصل
ــد.  ــدار باش ــی پاس ــزاده را متول ــت امام ــه حرم ــر ک بهت

ــاب!  ــا اولی االلب ــرو ی فاعتب

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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گریزی از
تمکین به قانون نیست

ــا  ــک مدرســه ت ــادی ـ از ی ــا هــر ابع ــع ب ــه جوام هم
یــک کشــور بــزرگ ـ در چارچــوب قوانیــن و مقــررات 
ــی خــود  ــان اصل ــد شــالوده و بنی مشــخصی می توانن
ــی از  ــو بخش ــی، ول ــر اجتماع ــد. در ه ــظ کنن را حف
ــری  ــرای تصمیم گی ــن ب ــن رک ــون باالتری ــک کل، قان ی
و اقــدام اســت. بخش هایــی از اقتصــاد ایــران امــا از 
ایــن قاعــده مســتثنی هســتند. البتــه ایــن بخش هــا 
ــرای  ــی ب ــای گزاف ــدت هزینه ه ــا میان م ــاه ی در کوت

ــت.  ــد پرداخ ــون خواهن ــدول از قان ع
ــود  ــه کمب ــرق ک ــران زده ب ــت بح ــه صنع ــی ب نگاه
ــوازن  ــادی، نامت ــد اقتص ــاختار ناکارآم ــی و س نقدینگ
ســایر  همچنیــن  و  هزینــه  و  درآمــد  بــودن 
شــاخصه های کالن اقتصــادی از جملــه قیمــت ارز، 
ــه آن وارد  تــورم و تحریــم صدمــات جبران ناپذیــری ب
کــرده اســت، نشــان می دهــد کــه در ســاختار درونــی 
ــی  ــه کاالی ــئول عرض ــه مس ــزرگ ک ــازمان ب ــن س ای
اســتراتژیک بــه عمــوم جامعــه اســت، وجــود نوعــی 
تبدیــل  تهدیــد  بــه  را  فرصت هــا  قانون گریــزی، 

 . می کنــد
ــد  ــده دار تولی ــه عه ــرق ک ــی ب ــدگان خصوص تولیدکنن
ــتند،  ــور هس ــاز کش ــورد نی ــرق م ــد ب ــدود 60 درص ح
مدتــی اســت بــا وزارت نیــرو وارد مجادلــه تــازه ای بــه 
نــام جریمــه تاخیــر در تمدیــد پروانه هــای بهره بــرداری 
ــات  ــط هی ــه توس ــن جریم ــده اند. ای ــا ش نیروگاه ه
ــروز کار  ــا ام ــود و ت ــن می ش ــرق تعیی ــازار ب ــم ب تنظی
ــکایت در  ــه ش ــوص ب ــن خص ــروگاه  را در ای ــک نی ی

ــت.  ــانده اس ــت اداری رس ــوان عدال دی
دلیــل شــکایت روشــن اســت؛ بــر اســاس مــاده 3-5 
دســتورالعملی کــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران در 
ــه تصویــب  یکصدوهشتادوهشــتمین جلســه خــود ب
رســانده، جریمه هایــی بــرای ارائه نکــردن تاییدیــه 
ــر  ــوان کس ــا، تحــت عن ــرداری نیروگاه ه ــه بهره ب پروان
ــق  ــارت را از طری ــن خس ــرده و ای ــن ک ــد تعیی درآم
ــروش  ــات ف ــردن از مطالب ــر ک ــا کس ــر ب ــرکت توانی ش

ــت.  ــرده اس ــل ک ــرکت ها تحمی ــن ش ــه ای ــرق ب ب
بــا وجــود اجرایی شــدن دســتورالعمل فوق الذکــر، 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــرح ک ــاله را مط ــن مس ــد ای بای
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــول 36 و 37 قان اص

ایــران تعییــن انــواع جرایم و مطلــق تخلفــات و میزان 
آن هــا از اختیــارات قــوه مقننــه بــوده و قــوه مجریــه 
ــران،  ــرق ای ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرو و هی ــه وزارت نی ک
ــن  ــار تدوی ــوند، اختی ــوب می ش ــی از آن محس بخش
ــد آن را  ــته و نمی توانن ــتورالعملی را نداش ــن دس چنی

ــد.  ــرار دهن ــدی ق ــم نق ــای تعییــن جرای مبن
بــا همیــن اســتناد، نیروگاه هایــی کــه تقریبــا تمامــی 
ــارد  ــزار میلی ــد  ده ه ــات چن ــی از مطالب ــا بخش آن ه
ــه ســختی دریافــت  ــرو ب ــی خــود را از وزارت نی تومان
کــرده و هیــچ امیــدی بــه دریافــت خســارت دیرکــرد 
بابــت معــوق مانــدن چندســاله مطالبــات خــود 
ــت  ــوان عدال ــه دی ــود را ب ــکایت های خ ــد، ش ندارن

اداری بردنــد.
ــر  ایــن پروســه اگرچــه در مــواردی طوالنــی و هزینه ب
ــوان  ــوی دی ــنی از س ــاده و روش ــخ س ــا پاس ــوده ام ب
داشــته اســت. دیــوان عدالــت اداری، رای هیــات 
ــرد  ــر اخــذ خســارت دیرک ــی ب ــرق مبن ــازار ب ــم ب تنظی
در تمدیــد پروانه  هــای بهره بــرداری از نیروگاه هــای 

ــت.  ــرده اس ــالم ک ــردود اع ــی را م خصوص
در رای هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه ایــن 
نکتــه اشــاره شــده کــه وزارت نیــرو بــر اســاس قانــون 
اجــازه دارد از شــروع یــا ادامــه کار اشــخاص حقیقــی 
ــه از  ــب پروان ــت و کس ــدون موافق ــه ب ــی ک و حقوق
ایــن وزارتخانــه نســبت بــه توســعه، ایجــاد، احــداث 
و یــا بهره بــرداری تاسیســات تولیــد، انتقــال و توزیــع 
ــل آورد. در  ــه عم ــری ب ــد، جلوگی ــدام می کنن ــرق اق ب
ــد  ــه اینکــه بن ــوان شــده کــه: »نظــر ب ــز عن ادامــه نی
5 دســتورالعمل هیــات تنظیــم بــازار بــرق و بندهــای 
ــه  ــد پروان ــر در تایی ــذ و تاخی ــدم اخ ــه آن، ع پنج گان
ــرداری تولیــد بــرق، نیروگاه هــای تولیــد بــرق را  بهره ب
مشــمول کســر درآمــد پایــه قــرار داده کــه خــود نوعی 
مجــازات اســت و بــر اســاس اصــول 36 و 37 قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و مــواد 12، 13و 18 
ــم و  ــواع جرای ــن ان ــالمی، تعیی ــازات اس ــون مج قان
مجــازات از اختیــارات قــوه مقننــه اســت و وزارت نیــرو 
چنیــن اختیــاری نــدارد. بنابرایــن بنــد 5 دســتورالعمل 
و بندهــای ذیــل آن مغایــر قانــون و خــارج از حــدود 
ــه  ــرو تصویــب شــده و مســتند ب ــارات وزارت نی اختی

جهانگیر  پورهمدانی 
مدیر مالی و 

پشتیبانی شرکت 
تولید برق خوزستان 

غدیر

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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بنــد 1 مــاده 12 و مــاده 88 قانــون تشــکیالت و آییــن 
ــال 1392  ــوب س ــت اداری مص ــوان عدال ــی دی دادرس

ــود.« ــال می ش ابط
اصلی تریــن ویژگــی آرای صــادره از ســوی  هیــات 
ــه آرا  ــت ک ــن اس ــت اداری ای ــوان عدال ــی دی عموم
ــه ماســبق هســتند و  ــوده و عطــف ب ــم ب ــل تعمی قاب
ــار  ــن ب ــابه از اولی ــای مش ــه پرونده ه ــمول هم مش

اعمــال جریمــه می شــوند. 
ــا  ــهم نیروگاه ه ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــی ها نش بررس
ــرداری  ــه بهره ب ــه پروان ــردن تاییدی ــِم ارائه نک از جرای
ــارد ناموت  ــر 800 میلی ــغ ب ــی بال ــا رقم ــا ت نیروگاه ه
ــق  ــرو از طری ــر وزارت نی ــان ســاده ت ــه بی می رســد. ب
ایــن جریمــه بــه دنبــال مفــری بــرای کاســتن از حجــم 
قابــل توجــه بدهی هــای خــود بــه نیروگاه هــای 
خصوصــی بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب نــه تنهــا بــه 
ســادگی از پرداخــت به موقــع بــه تولیدکننــدگان بــرق 
ــارات  ــت خس ــه پرداخ ــر ب ــد و حاض ــاز می زن ــر ب س
ــه  ــکا ب ــا ات ــار ب ــر ب ــه ه ــت، بلک ــا نیس ــرد آن ه دیرک
ــد.  ــان می کاه ــم مطالباتش ــتورالعمل از حج ــک دس ی
بــه ایــن ترتیــب وزارت نیــرو اصلــی ترین بســتانکاران 
خــود را در یــک روال خــالف قانــون بــه خــود بدهــکار 

می کنــد. 
ابطــال دســتورالعمل مذکــور از ســوی دیــوان عدالــت 
اداری، وزارت نیــرو را مکلــف کــرده کســورات صــورت 
ارائه نکــردن  جریمــه  بابــت  نیروگاه هــا  از  گرفتــه 
تاییدیــه پروانــه نیــروگاه را بــه آن هــا بازگردانــد. امــا 
ایــن وزارتخانــه کــه دالیــل ذکــر شــده اش در دادنامــه 
دیــوان عدالــت اداری عمــال مواجهــه ای شکســت 
خــورده در برابــر قانــون بــوده، بــه ســادگی و بــا ایــن 
ــوان از  ــی دی ــل ناآگاه ــه دلی ــن رای ب ــه ای ــتناد ک اس
شــرایط صنعــت بــرق صــادر شــده، از تمکیــن بــه آن 

ــد.  ــاز می زن ــر ب س
وزارت نیــرو بــه عنــوان بخشــی از حاکمیــت چارچــوب 
ــه  ــدون توجــه ب ــه ســادگی می شــکند و ب ــون را ب قان
ــال در  ــه قب ــی رود ک ــی را م ــان راه ــوان، هم رای دی
ــه  ــان بیشــتر ضــرر ب ــن می ــود. در ای ــه ب پیــش گرفت
ــای  ــط در روزه ــه فق ــود ک ــی وارد می ش نیروگاه های
گــرم ســال و پیــک بــار صدایشــان شــنیده می شــود. 
ایــن شــرکت ها کــه سهمشــان از تولیــد بــرق غیرقابــل 
پرداخت نشــدن  قبــال  در  اســت،  پوشــی  چشــم 
مطالباتشــان ســال ها ســکوت و بردبــاری کردنــد 
ــه مــردم دچــار خدشــه ای  ــادا خدمت رســانی ب ــا مب ت
شــود. حــاال شــاید ایــن قانون گریــزی وزارت نیــرو بــر 
علیــه آن هــا، دســت مریــزاد بــه کســانی اســت کــه در 
روزهــای ســخت ایــن وزارتخانــه کنــارش ایســتادند. 
ــن  ــده ای ــن بازن ــرو بزرگتری ــد وزارت نی ــدون تردی ب
معادلــه خواهــد بــود، چــرا کــه تحمیــل ایــن ســطح 
خصوصــی،  بخــش  نیروگاه هــای  بــه  هزینــه  از 
بــه  را  آنهــا  نگهــداری  و  توســعه  ظرفیت هــای 
ــت  ــش ظرفی ــه کاه ــت ب ــد و در نهای ــدت می کاه ش
ــب وزارت  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــر می ش ــان منج تولیدش
ــارد ناموت از  ــزار میلی ــر 5 ه ــغ ب ــی بال ــه رقم ــرو ک نی
ســرمایه گذاری های پیش بینی شــده بــرای افزایــش 
ــک  ــدون کم ــت، ب ــده اس ــب مان ــد عق ــت تولی ظرفی
یــک بخــش خصوصــی توانمنــد، بــرای تامیــن بــرق 
ــه  ــه بن بســت رســیده و ب ــاز مشــترکینش ب مــورد نی
ــرق  ــن ب ــم کاری در تامی ــرای ک ــم ب ــن مته اصلی تری

ــود. ــدل می ش ــور ب کش
در انتهــا بایــد پرســید آیــا بــا توجــه بــه تمکین نکــردن 
وزارت نیــرو از آرای دیــوان عدالــت اداری، راهــی جــز 
ــرای  ــخت گیرانه تر ب ــی س ــدور آرای ــردن و ص قضایی ک

مســئولین وزارت نیــرو مانــده اســت؟!

وزارت نیرو به عنوان 
بخشی از حاکمیت 
چارچوب قانون را 

به سادگی می شکند 
و بیشتر ضرر به 

نیروگاه هایی وارد 
می شود که فقط 

در روزهای گرم سال 
و پیک بار صدایشان 

شنیده می شود

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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گزارش تهیه شده 
در واحد پژوهش 

سندیکای 
شرکت های 

تولیدکننده برق

اجرای گزینشی قوانین باالدستی و
تاثیر آن بر تولید برق

ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق زمانــی 
توجیــه دارد کــه ســودی مناســب تر از ســرمایه گذاری در 
ســایر بخش هــا داشــته باشــد و بازگشــت ســرمایه در 
مــدت معقولــی تضمیــن شــود، زیــرا بــرق کاالیی اســت 
ــا  ــایر کااله ــه س ــبت ب ــاوت نس ــی متف ــا ویژگی های ب
کــه فعالیــت در ایــن کســب و کار را بــا پیچیدگی هــای 
ایــن  جملــه  از  می کنــد.  رو  بــه  رو  بیشــتری 
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت پیچیدگی ه
lذخیــره کــردن آن دشــوار و پــر هزینــه اســت، بنــا بــر 
ــدازه مصــرف  ــه ان ایــن تولیــد آن در هرلحظــه بایــد ب

همــان لحظــه باشــد؛
ــازار  ــد از ب ــادگی نمی توان ــه س ــرق ب ــده ب lتولیدکنن
خــارج و ســرمایه خــود را بــه فعالیــت دیگــری بــا ســود 

بهتــر هدایــت کنــد؛
lخریدار آن واحد و انحصاری است؛

lتقاضــا در ایــن بــازار بــه شــدت از نوســانات فصلــی 
ــرد؛ ــر می پذی اث

lسرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز دارد؛
ــه ادامــه فعالیــت،  lدرصــورت ناتوانــی ســرمایه گذار ب
وارد  محدودیتــی  هیــچ  بــدون  می توانــد  دولــت 

ــرد. ــت گی ــروگاه را در دس ــده و اداره نی ــروگاه ش نی

در چنیــن شــرایطی هــر گونــه تصمیــم اثرگــذار بــر درآمــد 
ــی  ــل توجه ــرات قاب ــرق، اث ــدگان ب ــه تولیدکنن و هزین
ــرمایه گذاران  ــم س ــود و تصمی ــاالن موج ــای فع ــر بق ب
ــه  ــی ک ــازار دارد. از آن جای ــن ب ــه ای ــرای ورود ب ــد ب جدی
ــر درآمــد  ــذار ب ــی و اثرگ ــرق عامــل اصل ــروش ب ــای ف به
تولیدکننــده اســت، بنابرایــن تصمیمــات اثرگــذار بر قیمت 
خریــد بــرق از نیروگاه هــا، دارای اهمیــت کلیــدی اســت. 

بــه  نیروگاه هــا  بــرق  معامــالت  کلــی  طــور  بــه 
ــرق،  ــازار ب ــرد. ب ــورت می گی ــده ص ــکل عم ــار ش چه
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــای خری ــرژی، قرارداده ــورس ان ب
ــرژی  ــورس ان ــرق. ب ــروش ب ــه ف و قراردادهــای دوجانب
ــل  ــه دلی ــه دارد، ب ــا وجــود قابلیت هــای بالقــوه ای ک ب
وجــود انحصــار در ســمت تقاضــا )شــرکت های توزیــع 
ــه نقدینگــی  ــاز شــدید نیروگاه هــا ب ــرق( و نی نیــروی ب
ــیار  ــهم بس ــال س ــاری، عم ــارج ج ــن مخ ــرای تامی ب
ــب  ــه مرات ــی ب ــا قیمت های ــالت را ب ــی از معام اندک
ــاص  ــود اختص ــه خ ــرق، ب ــازار ب ــت ب ــر از قیم پایین ت
ــدگان  ــان تولیدکنن ــه می می دهــد. قراردادهــای دوجانب
و مصرف کننــدگان بــزرگ در ســال های گذشــته بــه 
دلیــل اختالفاتــی کــه در زمینــه هزینــه ترانزیــت بــرق 
وجــود داشــت، متوقــف بــوده اســت. در قراردادهــای 
ــای  ــه قیمت ه ــرق ب ــه ب ــد ک ــی هرچن ــد تضمین خری
ــن وجــود دوره  ــا ای ــداری می شــود، ب ــری خری واقعی ت
ــام آن  ــس از اتم ــه پ ــود دارد ک ــخصی وج ــی مش زمان
ــود را در  ــرق خ ــده و ب ــازار ش ــد وارد ب ــا بای نیروگاه ه
ــرق  ــازار ب ــت ب ــال قیم ــن رو، عم ــند. از ای ــازار بفروش ب
ــی و  ــرایط فعل ــدگان در ش ــیاری از تولیدکنن ــرای بس ب
تعــداد دیگــری از آن هــا در شــرایط آتــی، حائــز اهمیت 
ــن  ــه قوانی ــی ب ــن  بی توجه ــر ای ــا ب ــت. بن ــیار اس بس
ــویی  ــازار از س ــرق در ب ــروش ب ــت ف ــر قیم ــذار ب اثرگ
اثــرات ســنگین بــر وضــع فعــاالن موجــود داشــته و از 
ســوی دیگــر بــا ایجــاد چرخــه ای از مشــکالت می توانــد 
ســال بــه ســال تشــدید شــود. بــه عنــوان گــواه ایــن 
ــه  ــود ک ــه می ش ــوداری ارائ ــمت نم ــن قس ــا در ای ادع
قیمــت متوســط مــوزون خریــد بــرق در بــازار را از ســال 

ــد. ــان می ده ــار 1398 نش ــا به 1394 ت

نمودار 1. مقایسه قیمت متوسط موزون بازار برق 1398-1394 ) ریال بر مگاوات ساعت(

منبع: اطالعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران
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دمتنبندماده عملکر

ت48

از طریــق وزارت نیــرو در طول اجرای برنامه نســبت به 
افزایــش تــوان تولید برق تا بیســت و پنــج هزار مگاوات 
از طریق ســرمایه گذاری موسســات عمومــی غیردولتی، 

تعاونــی و خصوصــی اعــم از داخلی و خارجی و یــا منابع 
داخلــی شــركت های تابعه یا به صــورت روش های متداول 

 )BOO( ســرمایه گذاری از جملــه ســاخت، بهره برداری و تصرف
و یا ســاخت، بهره بــرداری و انتقال)BOT( اقــدام نماید. خرید 

تضمینی برق بر اســاس نرخ تعیین شــده توســط شــورای اقتصاد 
بود. خواهد 

دســتورالعمل اجرایــی ایــن بند از قانون را وزارت نیــرو تهیه کرد و 
۱۳97/۱2 تصویب و در  /20 شــورای اقتصاد آن را در جلســه مورخ 
کنون به درســتی اجرا نشــده  ۱۳97/۱2 ابالغ شــد. اما تا تاریخ 28/

است. 

دســتورالعمل تعییــن نرخ خریــد تضمینی برق

6

کثر تا 2 ماه بعــد از تاریخ ابالغ  وزارت نیــرو موظــف اســت حدا
ایــن مصوبــه، ضوابط تعیین ســقف نرخ انــرژی و نرخ پایه 

آمادگــی بــازار عمده فروشــی را تدوین و پس از تاییــد وزیر نیرو 
برای اطــالع عموم و ذی نفعان ابــالغ نماید. 

مــورد مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش اجرا نشــده اســت.

)بخــش  می شــود  مشــاهده  کــه  گونــه  همــان 
ــرق  ــازار ب ــت در ب ــودار( ، قیم ــده در نم ــخص ش مش
ــواره کاهــش  ــی از ســال 1397، هم ــه اســتثنای نیم ب
ــد از  ــه بع ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــت. ای ــه اس یافت
شــوک ارزی نیمــه دوم ســال 1396 و اســتمرار کاهــش 
ارزش پــول ملــی در ســال 1397، هزینه هــای تولیــد در 
ایــران بــه شــدت بــا افزایــش رو بــه رو بــوده اســت. 
نیروگاه هــای تولیــد بــرق نیــز از تاثیــرات قیمتــی 
شــوک ارزی بــر هزینه هــای تولیــد مســتثنی نبــوده  و 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

جدول 1. بخش هایی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

جدول2. بخش هایی از قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

منبع: قوانین و دستور العمل های موجود

منبع: قوانین و دستور العمل های موجود

قانونبندماده عملکــرد وزارت نیرومتن 

و۱۳۳

وزارت نیــرو مكلف اســت در صــورت نیاز با حفظ مســولیت 
تامیــن بــرق، به منظور ترغیب ســایر موسســات داخلی به 
تولیــد هــر چه بیشــتر نیروی بــرق از نیروگاه های خارج از 

مدیریــت آن وزارتخانه، براســاس دســتورالعملی كــه به تایید 
شــورای اقتصاد می رســد، نســبت به خرید برق. ایــن نیروگاه ها 

نماید.  اقدام 

۱۳9۱ بــه تصویب  مطابــق ایــن بند دســتور العملی تهیه و در آبان 
شــورای اقتصاد رســید، اما به درســتی اجرا نشد. 

133 قانون برنامــه پنجم دســتور العمل بنــد »و« ماده 
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در ایــن دســتورالعمل در زمینه نرخ پایــه پرداخت بابت 
است:  آمده  آمادگی 

ایــن نرخ در ســالهای بعــدی برنامه پنجم توســعه در ابتدای 
هــر ســال با اعمال ضریب تعدیل1  توســط وزارت نیــرو تعدیل 

میشود.  اعالم  و 

بــا وجــود الزام به تعدیل نــرخ پایه پرداخت بابــت آمادگی، این 
اقــدام در تمامــی ســال های برنامه پنجم به صــورت کامل صورت 
26۳ هیــات تنظیم  ۱ صورت جلســه شــماره  نگرفت. بر اســاس بند 
بــازار برق نــرخ پایه پرداخت بابــت آمادگی به نیروگاه ها و ســقف 
نــرخ پیشــنهاد تولیــد انرژی در بازار برق از ســال ۱۳94 تغییر نکرده 

است. 

ق ایران 1 مصوبــه هیات تنظیــم بازار بر ی با موضــوع ابطال بند  رای شــماره 313 هیــات عمومــی دیــوان عدالت ادار

۱ مصوبه مورد شــکایت برخالف بند »و«  نظــر بــه این   که بنــد 
ماده ۱۳۳ قانون یاد شــده و ماده 6 دســتورالعمل شــورای 
اقتصــاد بــوده لذا خالف قانون و خارج از حــدود اختیارات 
۱2 و ماده 88 قانون  ۱ مــاده  وضع شــده و مســتند به بند 

تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب ســال 
۱۳92 ابطال میشــود.

۱۳ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی  از آنجایی کــه طبق ماده 
دیــوان عدالــت اداری، اثر ابطــال مصوبات از زمان صدور رای 
هیــات عمومــی اســت مگر در مورد مصوبات خالف شــرع یا در 

مــواردی كه بــه منظور جلوگیــری از تضییع حقوق اشــخاص،  هیات 
مذكــور اثر آن را بــه زمان تصویــب مصوبه مترتــب نماید، ابطال 

کنون منجــر به جبران خســارت تولیدکنندگان برق نشــده  ایــن بنــد تا
است. 

ــش شــدید هزینه هــای  ــا افزای ــی ب ــن دوره زمان در ای
شــده اند. مواجــه  نگهــداری  و  تعمیــر  بهره بــرداری، 
بخــش مهمــی از ریشــه یابی رونــد مشــاهده شــده در 
قیمــت بــازار بــرق را می تــوان در عــدم تمکیــن وزارت 
نیــرو بــه قوانیــن وضــع شــده در برنامه هــای پنجــم و 
ششــم توســعه مرتبــط بــا بخــش بــرق جســتجو کــرد. 
جــداول 1 و 2 مــوادی از ایــن قوانیــن را کــه مرتبــط بــا 
تعییــن قیمــت برق اســت همــراه بــا مقایســه عملکرد 
وزارت نیــرو در اجــرای آن هــا، نشــان می دهنــد. 

  1. فرمــول ایــن ضریــب کــه در آن بــه تغییــرات متغیرهــای شــاخص قیمــت خــرده فروشــی و متوســط نــرخ رســمی تســعیر ارز )یــورو( توجــه شــده 
اســت در همیــن مــاده آمــده اســت. ایــن فرمــول بــه گونــه ای طراحــی شــده بــوده اســت کــه ایــن نــرخ هــر ســاله متناســب بــا نــرخ تــورم تغییــر کنــد. 

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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در چنیــن شــرایطی کــه انتظــار مــی رود پی گیــری 
مســائل قیمــت خریــد بــرق از نیروگاه هــا، تعییــن 
ــرژی در باالتریــن  ــرخ ان ــرخ پایــه آمادگــی و ســقف ن ن
اولویت هــای وزارت نیــرو باشــند، آنچــه مشــاهده 
می شــود عــدم توجــه کافــی بــه ایــن مســاله و تخطــی 
ــی  ــد تضمین ــرخ خری ــاده 6 دســتور العمل تعییــن ن از م
بــرق )مصــوب 1397( اســت، بــه گونــه ای کــه علی رغــم 
ــاختن  ــخص س ــرای مش ــرو ب ــدن وزارت نی ــف ش مکل
ضوابــط تعییــن ســقف نــرخ انــرژی و نــرخ پایــه 
آمادگــی بــازار عمــده فروشــی تــا دو مــاه پــس از ابــالغ 
دســتور العمل بنــد )ت( مــاده 48 قانــون برنامــه ششــم، 
ــان  ــزارش )پای ــن گ ــه ای ــخ تهی ــا تاری از اســفند 1397 ت
شــهریور 1398( ایــن ضوابــط هنــوز اعالم نشــده اســت. 
ــود  ــم وج ــود علی رغ ــاهده می ش ــه مش ــه ک همان گون
ــرای اصــالح عوامــل اثرگــذار  مــواد قانونــی مســتحکم ب
بــر قیمــت بــرق متناســب بــا شــرایط تورمــی داخلــی و 
قیمــت ارز، تخطــی و اجــرای ســلیقه ای قانــون منجــر بــه 
شــکل گیری شــرایطی شــده اســت که حاصل آن دشــواری 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــت ب ــرایط فعالی ــد ش ــش از ح بی

بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، بــه نظــر می رســد پی گیــری 
نهادهــای اثرگــذار تــا ملــزم کــردن وزارت نیــرو بــه اجرای 
بــه موقــع و کامــل قوانیــن مرتبــط، نــه تنهــا از الزامــات 
ایجــاد رونــق ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق اســت، بلکه 
بــه دلیــل اثرگــذاری مســتقیم و کلیــدی بــرق بــر رفــاه 
جامعــه و رشــد اقتصــادی، بــرای دســت یابی بــه منافــع 
ــه  ــه ای ک ــد. نکت ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــز ض ــی نی مل
نبایــد مــورد غفلــت قــرار گیــرد، ایــن اســت کــه صــرف 
ــرق و  ــزان اشــتغال زایی مســتقیم صنعــت ب نظــر از می
یــا ســهمی کــه ایــن صنعــت از خلــق ارزش افــزوده کل 
کشــور دارد، بــه دلیــل آن کــه بــرق نهــاده کلیــدی فرآیند 
تولیــد اســت، دارای پیوندهــای پســین و پیشــین قــوی 

ــرق  ــد ب ــرمایه ها از تولی ــرار س ــود و ف ــی موج غیردولت
ــرمایه گذاری  ــود س ــه رک ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ــا  در تولیــد بــرق در شــرایطی کــه بخــش دولتــی نیــز ب
تنگناهــای شــدید مالــی رو بــه رو اســت، می توانــد 
ــد.  ــی بیانجام ــال های آت ــرق در س ــود ب ــران کمب ــه بح ب
اتفاقــی کــه در تابســتان 1397 نیــز شــاهد آن بوده ایــم. 
نمــودار 2 کــه رونــد گســترش ســهم بخــش خصوصــی 
نشــان  در ســال های دهــه 1390  را  بــرق  تولیــد  از 
ــت  ــدم موفقی ــده ع ــان دهن ــی نش ــه خوب ــد، ب می ده
ــد  ــده در بن ــف ش ــدف تکلی ــه ه ــتیابی ب ــل در دس کام
ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــرای اص ــون اج ــاده 3 قان ب م
جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه در آن دولــت 
ــن  ــای تامی ــهام بنگاه ه ــد از س ــذاری 80 درص ــه واگ ب
ــی  ــی و عموم ــی، تعاون ــای خصوص ــه بخش ه ــرو ب نی
غیردولتــی مکلــف شــده اســت. همان گونــه کــه در ایــن 
نمــودار مشــخص اســت، رونــد افزایــش ســهم بخــش 
خصوصــی از مجمــوع ظرفیــت نامــی کشــور خصوصــا 

ــت.  ــده اس ــف ش ــال 1393 متوق ــد از س بع

نمودار 2. سهم بخش های خصوصی، دولتی و صنایع بزرگ از قدرت نامی کل کشور

منبع: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهربدی و اطالعات سندیکای رشکت های تولیدکننده برق  

          اختالفات اندک در مجموع، به دلیل گرد کردن اعداد تا یک رقم اعشار است. 

ــه  ــرق ک ــود ب ــه کمب ــدات اســت و هرگون ــا ســایر تولی ب
ــنگین  ــات س ــود، تبع ــی ش ــروز خاموش ــه ب ــر ب منج
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــه ب ــرای جامع ــادی ب اقتص
رویکــرد  ارائــه  و  نــگاه آسیب شناســانه  رو،  ایــن  از 
ــه  ــرق ب ــد ب ــا تولی ــط ب ــائل مرتب ــل مس ــور ح ــه منظ ب
همــان انــدازه کــه بــرای گــروه خاصــی از تولیدکننــدگان 
بخــش خصوصــی اهمیــت دارد، بــه منافــع ملــی 
نیــز گــره می خــورد. انتظــار مــی رود درک اهمیــت 
ــن  ــدم تمکی ــی از ع ــرات ناش ــن و اث ــن قوانی ــع ای وض
بــه آن هــا، بــر انگیزه هــای اجــرای آن هــا افــزوده 
ــذارد.  ــا بگ ــه ج ــائل ب ــل مس ــر ح ــی ب ــرات مثبت و اث

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه؛

به نام تولید، به کام انتقال

ــرایطی  ــور در ش ــعه کش ــم توس ــه شش ــون برنام قان
مجلــس  در   1396 ســال  پایانــی  روزهــای  طــی 
دهــم تصویــب شــد کــه بنــد ت مــاده 48 ایــن 
ــرمایه گذاری  ــت از س ــزوم حمای ــه ل ــاره ب ــون اش قان
داخلــی و خارجــی بــه منظــور احــداث 25 هــزار 
ــرژی الکتریکــی در چارچــوب قراردادهــای  مــگاوات ان
ــاخت،  ــک )B.O.O( و س ــرداری و تمل ــاخت، بهره ب س

دارد.  )B.O.T( انتقــال  و  بهره بــرداری 
همچنیــن در ایــن بنــد از قانــون برنامــه ششــم تاکیــد 
ــاس  ــر اس ــرق ب ــی ب ــد تضمین ــه خری ــت ک ــده اس ش
ــد  ــاد خواه ــورای اقتص ــط ش ــده توس ــرخ تعیین ش ن
ــم دارد: اوال  ــه مه ــر دو نکت ــورد آخ ــن م ــه ای ــود، ک ب
خریــد بــرق بایــد بــه صــورت تضمینــی باشــد و ثانیــا 
ــه  ــود ک ــخص ش ــد مش ــده بای ــرق تولید ش ــرخ ب ن
ــته  ــاد گذاش ــورای اقتص ــده ش ــذار آن را برعه قانون گ

اســت.
تقریبــا همزمــان بــا تصویــب ایــن قانــون، وزارت نیــرو 
ــا  در نامــه ای بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ب
ــان  ــه پای ــم ب ــه پنج ــون برنام ــه »قان ــادآوری اینک ی
ــرق  ــرخ ب ــه آن ن ــر پای ــوان ب ــر نمی ت ــیده و دیگ رس
تولیــدی را محاســبه کــرد«، از ایــن ســازمان خواســت 
بــرای  را  تولیــدی  بــرق  نــرخ  تعییــن  چارچــوب 

ــد. ــاد ده ــورای اقتص ــار ش ــب، در اختی تصوی
امــا انجــام ایــن کار توســط ســازمان برنامــه بودجــه 
ــالغ  ــرد و اب ــان ب ــال زم ــک س ــش از ی ــد روزی بی چن
مصوبــات شــورای اقتصــاد بــه روزهــای پایانــی ســال 
97 کشــیده شــد. در ایــن مــدت نیــز نــرخ خریــد بــرق 

از تولیدکننــدگان همچنــان بالتکلیــف باقــی بمانــد.
ایــن دســتورالعمل 13 مــاده دارد، کــه در ماده شــماره 6 
آن، وزارت نیــرو موظــف شــده اســت در زمان بیشــینه 

دو مــاه پــس از تاریــخ ابــالغ ایــن مصوبــه، ضوابــط 
ــی  ــه آمادگ ــرخ پای ــرژی و ن ــرخ ان ــقف ن ــن س تعیی
ــر  ــازار عمده فروشــی را تدویــن و پــس از تاییــد وزی ب
نیــرو، بــرای آگاهــی عمــوم و ذی نفعــان ابــالغ کنــد. 
همچنیــن بــر پایــه مــاده 12 ایــن دســتورالعمل، وزارت  
نیــرو می بایســت نمونــه قراردادهــا و رویه هــای 
ــتورالعمل را  ــن دس ــوع ای ــا موض ــط ب ــی مرتب اجرای
حداکثــر ســه مــاه پــس از ابــالغ ایــن مصوبــه منتشــر 

کنــد.
ــاه  ــه 6 م ــب ب ــزارش، قری ــن گ ــگارش ای ــخ ن ــا تاری ت
اســت کــه از ابــالغ رســمی دســتورالعمل تعییــن 
ــه  ــرق توســط ســازمان برنام ــی ب ــد تضمین ــرخ خری ن
ــا  ــه تنه ــن وزارت خان ــذرد، ای ــرو می گ ــه وزارت نی ب
یــک آیین نامــه اجرایــی در ایــن بــاره تدویــن و 
ــه  ــن آیین نام ــم ای ــه تنظی ــت. البت ــرده اس ــر ک منتش
ــورای  ــه ش ــده در آیین نام ــرر ش ــان مق ــت در زم درس
ــی بندهــای  ــا مســاله اصل ــه، ام اقتصــاد انجــام گرفت
تشــکیل دهنده آن اســت، کــه نشــان از اولویت هــای 

ــرو دارد. ــود در وزارت نی موج
بنــد شــماره یــک آیین نامــه اجرایــی اشــاره بــه 
لــزوم تدویــن قراردادهایــی دارد کــه بــر اســاس مــواد 
ــد  ــد ش ــم خواهن ــتورالعمل تنظی ــماره 1، 4 و 5 دس ش
ــن  ــای تضمی ــه قرارداد ه ــه نمون ــی دارد ک ــرر م و مق
ــر  ــرداد 98 منتش ــان خ ــا پای ــا ت ــد، نهایت ــد بای خری
شــوند. امــا تــا امــروز کــه 2 مــاه هــم از تاریخــی کــه 
ــته،  ــا گذش ــار قرارداده ــز انتش ــط قرم ــوان خ ــه عن ب
خبــری از آن نشــده اســت. ضمــن ایــن کــه ایــن بنــد 
در واقــع همــان مصوبــات دســتورالعمل را تکــرار کــرده 
و دربــر دارنــده چیــز تــازه ای نیســت، بنــد 2 و 3 ایــن 
ــرار  ــی تک ــه نوع ــع ب ــز در واق ــی نی ــه اجرای آیین نام

علیرضا حسینی
روزنامه نگار

با رویکردی که 
وزارت نیرو، نسبت 
به تولیدکنندگان و 
منافع آنان در پیش 
گرفته است، حضور 

پررنگ تر بخش 
خصوصی در عرصه 
تولید انرژی بسیار 
دور از ذهن به نظر 

می رسد 

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
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مــواد شــماره 6 و 7 دســتورالعمل شــورای اقتصــاد بــه 
ــه  ــر وزارت خان ــای پایین ت ــرای رده ه ــر ب ــی دیگ زبان
ــز  ــام نی ــی انج ــخ نهای ــن تاری ــر ای ــزون ب ــت. اف اس
ــد اســت  ــاه بع ــک م ــی ی ــان خــرداد، یعن ــان پای هم
کــه البتــه ماننــد مــورد پیشــین هنــوز خبــری از نمونــه 
قــرارداد تضمیــن خریــد و اولویت هــای تاســیس 

ــت. ــرو نیس ــرای وزارت نی ــروگاه ب نی
ــود  ــوع خ ــز در ن ــه نی ــن آیین نام ــماره 4 ای ــد  ش بن
جالــب توجــه اســت؛ درواقــع ایــن بنــد تکــرار مــاده 
نیــرو  وزارت  از  کــه  اســت  دســتورالعمل  هشــتم 
درخواســت می کنــد تــا بــا محاســبه بــار مالــی ناشــی 
ــاز آن  ــار مــورد نی ــرق، اعتب ــد ب ــی خری ــرخ تضمین از ن
ــترکان  ــی مش ــرق مصرف ــه ب ــالح تعرف ــل اص را از مح
ــا  ــاله تنه ــن مس ــز همی ــد 4 نی ــد. در بن ــن کن تامی
ــه وزارت  ــی از زیرمجموع ــت، یعن ــده اس ــف ش تکلی

ــد. ــبه کن ــی را محاس ــار مال ــا ب ــده ت ــته ش خواس
ــد  ــرخ خری ــوز ن ــه هن ــت، ک ــا اس ــه در اینج ــا نکت ام
ــی آن  ــار مال ــه ب ــی مشــخص نشــده اســت ک تضمین
امــکان بــرآورد داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، تعرفــه 
بــرق مصرفــی مشــترکان در زمســتان ســال گذشــته و 
ــد  ــرخ خری پیــش از تصویــب دســتورالعمل تعییــن ن
ــب  ــخص و تصوی ــران مش ــات وزی ــی، در هی تضمین
شــده بــود کــه بــر پایــه همــان رویــه پیشــین، اصــالح 
ــر  ــه عقب ت ــم و از برنام ــیار ک ــز بس ــرژی نی ــت ان قیم

بــود.
ــدد  ــالح مج ــکان اص ــه، ام ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ب
تعرفه هــا دشــوار بــوده و بــا اعتــراض مشــترکان 
روبــرو خواهــد شــد، از ســوی دیگــر چــون تابســتان 
ــام  ــز انج ــه ای نی ــالح تعرف ــیده و اص ــان رس ــه پای ب
ــی از  ــش بزرگ ــرق بخ ــندگان ب ــت، فروش ــده اس نش
ــه  ــند ك ــی فروش ــی م ــا نرخ ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ب
اصــالح نشــده و برایشــان بــه صرفــه نیســت، آن هــم 
در فصلــی كــه ضریــب نــرخ خریــد تضمینــی باالتریــن 

ــود را دارد. ــزان خ می
بند هــای 5، 6 و 7 ایــن آیین نامــه اجرایــی نیــز 
ــوط  ــت مرب ــان ترانزی ــا هم ــش ی ــش ترای ــه بخ ب
ــش  ــاخت های ترای ــه زیرس ــون ب ــه چ ــوند، ك می ش
پیونــدی  كوچك تریــن  عمــال  بازمی گــردد،  نیــرو 
ــرو  ــا وزارت نی ــا ب ــدارد، ام ــرو ن ــدگان نی ــا تولیدكنن ب
ــش و  ــاخت های ترای ــه زیرس ــرا ك ــت، چ ــته اس پیوس
ــار  ــی در اختی ــه تمام ــا ب ــرژی، تقریب ــع ان ــبكه توزی ش
شــركت های  یعنــی  نیــرو  وزارت  زیرمجموعه هــای 

ــت. ــر اس توانی
ــگ  ــی درن ــی، ب ــد پایان ــه بن ــت در س ــی دق ــا كم ب
روشــن می شــود كــه آن هــا بــه وارون بندهــای 
ــدن  ــی ش ــه عملیات ــه عرص ــر و ب ــن، كاربردی ت آغازی

نزدیك تــر هســتند. همچنیــن خــط قرمــز زمانــی 
هــم كــه بــرای مشــخص شــدن كامــل وضعیــت ایــن 
ــن  ــای آیی ــر بخش ه ــده از دیگ ــته ش ــا گذاش بنده
ــه دیگــر ســخن، وزارت نیــرو  ــر اســت. ب نامــه كوتاه ت
تنهــا در بخشــی كــه بــرای خــودش اولویــت داشــته، 
بــا جدیــت عمــل كــرده و ایــن در حالــی اســت کــه در 
دســتورالعمل، حتــی زمــان خاصــی نیــز بــرای تعییــن 

ــت. ــده اس ــخص نش ــرق مش ــش ب ــرخ ترای ن
ــتورالعمل،  ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــته از ای گذش
اساســا بــرای مشــخص کــردن رونــد اجــرای بنــد »ت« 
مــاده )48( قانــون برنامــه ششــم توســعه، بــه تصویب 
رســیده اســت و ایــن بنــد از مــاده )48( نیــز منحصــرا 
ــد  ــت تولی ــرمایه گذاری در صنع ــت از س ــرای حمای ب
بــرق تدویــن شــده اســت، بنابرایــن ســخن گفتــن و 
پرداختــن بــه مباحثــی کــه در پیونــد بــا ترایــش نیــرو 
ــی  ــدان موضوعیت ــتورالعمل چن ــن دس ــتند، در ای هس
نخواهــد داشــت، جــز اینکــه وزارت نیــرو تــالش کــرده 
ــن  ــز در ای ــود را نی ــه خ ــع زیرمجموع ــا مناف ــت ت اس

ســاختار بگنجانــد. 
ــوان  ــه می ت ــای آیین نام ــه ماده ه ــاره بقی ــه درب آنچ
ــد، وزارت  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت، ك ــن اس ــت ای گف
نیــرو در پایــان فرصــت دو ماهــه خــود كــه از هنــگام 
ــه  ــا ب ــود، تنه ــده ب ــاز ش ــتورالعمل آغ ــب دس تصوی
ــن  ــر درتدوی ــی از تاخی ــار ناش ــی از فش ــد رهای قص
ــی از  ــا رونویس ــا ب ــت ت ــرده اس ــالش ك ــه، ت آیین نام
دســتورالعمل و ابــالغ آن بــه رده پایین تــر كار را توجیه 
كــرده و فراینــد انجــام آن را در پیــچ و خــم بروكراســی 
ــه بندهــای آیین نامــه  ــد و گرن گســترده خــود گــم كن
چیــزی بیــش از بندهــای كلــی دســتورالعمل ندارنــد.

تــا ایــن جــا بــه صــورت پراكنــده شــرایط پیشــرفت 
ــار  ــتورالعمل را در كن ــواد دس ــی از م ــت برخ و وضعی
خوانــش آیین نامــه، بررســی كردیــم و اكنــون در 
نیــز خواهیــم  باقی مانــده  ماده هــای  بــه  ادامــه 

ــت. پرداخ
دربــاره بنــد یــك دســتورالعمل بایــد گفــت كــه ایــن 
ــاخت 25  ــه س ــرمایه گذاران ب ــویق س ــرای تش ــد ب بن
هــزار مــگاوات نیــروگاه تصویــب شــده اســت كــه از 
ــرداری و  ــاخت، بهره ب ــای س ــارف قرارداده روش متع
تملــک )B.O.O( و ســاخت، بهره بــرداری و انتقــال 
ــزان تعیین شــده در  ــر می ــرد. براب ــره می ب )B.O.T( به
برنامــه ششــم توســعه، بایــد ســاالنه 5 هــزار مــگاوات 
ــخص  ــقف مش ــا س ــود ت ــته ش ــان گذاش ــروگاه بنی نی
ــه  ــداری ك ــا كل مق ــود، ام ــق ش ــون محق ــده قان ش
تاكنــون در ســال 98 و در سراســر كشــور بــه ظرفیــت 
تولیــد كشــور در عرصــه حرارتــی، كمــی بیــش از 

امید است وزارت نیرو 
با تغییر رویکرد خود و  
بیشتر در نظر گرفتن 
منافع تولیدکنندگان 

برق زمینه را برای 
افزایش انگیزه و 

حضور بیشتر بخش  
خصوصی در این حوزه 

فراهم آورده و راه 
دستیابی به اهداف 
قانون را هموار کند.

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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1500 مــگاوات بــوده اســت، كــه ایــن مقــدار  نشــان 
ــوان اهــداف برنامــه  ــد،  نمی ت ــا ایــن رون می دهــد، ب

ــد. را محقــق كن
ــزی  ــك مرك ــك بان ــورد كم ــه در م ــز ك ــاده )3( نی م
ــه  ــا توج ــت، ب ــدگان اس ــه تولیدكنن ــه ارز ب ــرای تهی ب
ــن  ــور و همچنی ــای كش ــی نیروگاه ه ــرایط فعل ــه ش ب
ــال  ــده كام ــای وضع ش ــی و تحریم ه ــرایط بین الملل ش
روشــن اســت و بــه احتمــال بســیار بــاال در کوتاه مدت 

ــود. ــد ب ــی نخواه ــاد مال ــن نه ــای ای از اولویت ه
در مــورد نــرخ تضمینــی خریــد بــرق از تولیدکننــدگان، 
ــه  ــر پای ــه ب ــادآوری ایــن مســاله ضــروری اســت ک ی
آنچــه در دســتورالعمل شــورای اقتصــاد آمــاده اســت، 
ــرخ  ــرژی و ن ــرخ ان ــن ن ــرای تعیی ــوارد الزم ب ــه م هم
پایــه آمادگــی پیش بینــی شــده، و محاســبه نــرخ کار 
ــا وزارت  ــد. ام ــمار نمی آی ــه ش ــده ای ب ــدان پیچی چن
نیــرو تــا کنــون بــه عناویــن گوناگــون از انجــام 
ــی اســت کــه در  ــز کــرده و ایــن درحال ایــن کار پرهی
دســتورالعمل بــرای ایــن کار یــک خــط قرمــز زمانــی 
دو ماهــه تعییــن  شــده اســت. لــذا بــه نظــر می رســد 
ــان  ــا در پای ــرو کــه تقریب آیین نامــه اجرایــی وزارت نی
ــرح آن  ــده و ش ــالغ ش ــه اب ــدت دو ماه ــن م همی
ــرای توجیــه کــردن کوتاهــی  پیش تــر آمــد، بیشــتر ب
ــه  ــت، وگرن ــوده اس ــا ب ــن نرخ ه ــرو در تعیی وزارت نی
دســتورالعمل  تکــرار  از  بیــش  چیــزی  آیین نامــه 

ــت. نیس
ــته  ــابقه داش ــز س ــن نی ــش از ای ــن کار پی ــه ای  البت
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــه هی ــال 94 دبیرخان ــت. در س اس
بــرق ایــران، بــدون توجــه بــه مصوبــه شــورای 
ــی و  ــه آمادگ ــرخ پای ــا ن ــت ت ــم گرف ــاد، تصمی اقتص
ســقف بــازار بــرق را در ایــن ســال بــدون تغییــر نــگاه 
ــال   ــرای س ــت را ب ــات قیم ــن هی ــه، ای دارد و در ادام
بعــد یعنــی 1395 و حتــی ســال های 96، 97 و تــا بــه 
ــگاه داشــت. ــه همیــن صــورت ثابــت ن ــز ب امــروز نی
ــه  ــنگینی را متوج ــان س ــم زی ــات تنظی ــن کار هی ای
تولیدکننــدگان بــرق در کشــور کــرده و آنــان را ناگزیــر 
ــن  ــک ای ــد ی ــای بن ــرای الغ ــال  97 ب ــاخته در س س
ــت  ــی عدال ــوان عال ــه دی ــرو ب ــنامه، از وزارت نی بخش
اداری شــکایت کننــد. ایــن دعــوای حقوقــی در نهایــت 
ــنامه  ــک بخش ــد ی ــای بن ــاکیان، الغ ــروزی ش ــا پی ب
ــگاه داشــتن قیمــت اشــاره داشــت  ــت ن ــه ثاب ــه ب ک
ــول  ــروی از فرم ــه پی ــرو ب ــردن وزارت نی ــف ک و مکل

ــت. ــان یاف ــاد پای ــورای اقتص ــوب ش مص
ــول  ــت اداری و فرم ــوان عدال ــا رای دی ــی ب ــا نگاه ب
محاســبه نــرخ ســقف تولیــد و نــرخ پایــه آمادگــی کــه 
در ایــن رای آمــده اســت، روشــن می شــود کــه آنچــه 

ــد »ت«  ــرای بن ــاد ب ــورای اقتص ــتورالعمل ش در دس
ــبه ای  ــان روش محاس ــت هم ــده اس ــاده )48( آم م
ــوده و وزارت  ــای آن ب ــر مبن ــه رای دادگاه ب ــت ک اس

ــت. ــرباز زده اس ــرش آن س ــرو از پذی نی
در واقــع مصوبــه شــورای اقتصــاد کــه از ســال 94 در 
ــده و اجــرا نمی شــد  ــق مان ــرژی معل ــد ان حــوزه تولی
ــان ســال 97  ــاره در دســتورالعمل مصــوب در پای دوب

آمــده اســت.
نخســتین مطلــب آن اســت کــه دســتورالعمل شــورای 
اقتصــاد نشــان داد کــه جــدای از رای دیــوان عدالــت 
اداری، تفســیر وزارت نیــرو و هیــات تنظیــم از مصوبــه 
ــذر  ــوده و در گ ــت ب ــره نادرس ــورای یکس ــین ش پیش
ــدگان زیــان بســیاری وارد  ــه تولیدکنن ایــن ســال ها ب

کــرده اســت.
ــادن تعییــن نرخ هــا  ــر افت ــه تاخی ــت ب دوم آنکــه عل
ــدازه ای  ــا ان ــز ت ــال 98 نی ــرو در س ــوی وزارت نی از س
ــان دهنده  ــته نش ــد گذش ــرا رون ــود، زی ــن می ش روش
ــن  ــا ای ــاال ب ــه وزارت احتم ــه مجموع ــت ک ــن اس ای
فرمــول بــرای تعییــن نرخ هــا موافــق نبــوده و انجــام 
ایــن کار برایــش دشــوار اســت، چــرا کــه در ســال 94 

نیــز از ایــن کار ســرباز زده بــود.
تحریم هــا  دلیــل  بــه  کــه  هرچنــد  مجمــوع  در 
ــرو  ــد نی ــه تولی ــی در زمین ــرمایه گذاری خارج امکان س
کاهــش یافتــه و شــاید یکــی از دالیــل پاییــن بــودن 
ــرق در کشــور در  ــزان افزایــش گنجایــش تولیــد ب می
ــه  ــر ایــن توجی ــز همیــن باشــد، امــا حتــی اگ 98 نی
را نیــز بپذیریــم، در ایــن صــورت لــزوم جلــب نظــر و 
ترغیــب بخــش خصوصــی داخلــی بــه ســرمایه گذاری 
ــود را  ــش خ ــش از پی ــرژی بی ــد ان ــش تولی در بخ
ــود  ــوان کمب ــذر بت ــن رهگ ــا از ای ــد. ت ــان می ده نش

ــرد. ــران ک ــی را جب ــرمایه خارج ــور س حض
امــا بــا رویکــردی کــه وزارت نیــرو، نســبت بــه 
تولیدکننــدگان و منافــع آنــان در پیــش گرفتــه اســت، 
حضــور پررنــگ تــر بخــش خصوصــی در عرصــه 
تولیــد انــرژی بســیار دور از ذهــن بــه نظــر می رســد 
و همیــن مطلــب نگرانی هــا را در مــورد محقــق 
ــش  ــاده )48( در افزای ــد »ت« م ــداف بن ــدن اه ش
ظرفیــت تولیــد کشــور بــه میــزان 25 هــزار مــگاوات 
ــی  ــور حیات ــرای کش ــه ب ــاله ک ــج س ــازه پن ــک ب در ی

ــت. ــش داده اس ــت، افزای اس
ــا تغییــر رویکــرد خــود  ــر ب ــا وزارت نی ــد اســت ت امی
و در نظــر گرفتــن بیشــتر منافــع تولیدکننــدگان بــرق 
ــتر  ــور بیش ــزه و حض ــش انگی ــرای افزای ــه را ب زمین
ــن حــوزه فراهــم آورده و راه  بخــش  خصوصــی در ای

ــد. ــوار کن ــون را هم ــه اهــداف قان دســتیابی ب

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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در روزهــای پایانــی ســال 1397 و بــا گذشــت دو 
ــعه،  ــم توس ــاله شش ــج س ــه پن ــروع برنام ــال از ش س
ــت  ــال از درخواس ــار س ــه چه ــک ب ــه نزدی ــی ک در حال
تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق بــرای اصــالح بهــای 
ــاد  ــورای اقتص ــت، ش ــرق می گذش ــی ب ــد تضمین خری
دســتورالعمل تعییــن نــرخ خریــد تضمینــی بــرق را بــا 
هــدف افزایــش تــوان تولیــد از طریــق ســرمایه گذاری 
ــم از  ــی اع ــی و خصوص ــی، تعاون ــات غیردولت موسس
داخلــی یــا خارجــی، منابــع داخلــی شــرکت های 
 ،BOT ــا ــای BOO ی ــا روش ه ــرو و ی ــه وزارت نی تابع
بــه اســتناد بنــد »ت« مــاده )48( قانــون برنامــه پنــج 

ــاند.  ــب رس ــه تصوی ــعه، ب ــم توس ــاله شش س
ــت  ــیر حرک ــت مس ــه در حقیق ــتورالعمل ک ــن دس ای
ــد  ــد، خری ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــرو در اح وزارت نی
ــت،  ــه ترانزی ــرخ آن، هزین ــن ن ــرق و تعیی ــی ب تضمین
ــیوه های  ــای ECA و ش ــل در قرارداده ــبه تعدی محاس
تســهیل ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی را مشــخص 
ــیاری  ــای بس ــا و فرصت ه ــات، تهدیده ــد، ابهام می کن

ــت.  ــای داده اس ــود ج را در خ
ــن  ــه ای ــرو ب ــت و وزارت نی ــیدن دول ــگاه اول، رس در ن
ــه واگــذاری امــور اجرایــی حــوزه  ــر ب نقطــه کــه ناگزی
ــا در  ــد تنه ــتند و بای ــی هس ــش خصوص ــه بخ ــرق ب ب
ــه متولــی مدیریــت کالن ایــن  جایــگاه یــک ناظــر و ن
ــت  ــام مثب ــد پی ــد، می توان ــت گیرن ــت را در دس صنع
ایــن مصوبــه باشــد. امــا مثــل همــه مصوبــات، 
دســتورالعمل ها و قوانیــن دیگــری کــه سررشــته آن هــا 
بــه ســاختار اقتصــادی صنعــت بــرق و یــا قیمت گذاری 
ــه  ــن مصوب ــود، ای ــم می ش ــتراتژیک خت ــن کاالی اس ای
هــم گرفتــار ابهامــات بســیار گســترده ای اســت. 

فرصت ها و تهدیدها در 
دستورالعمل تعیین نرخ خرید 

تضمینی برق

محمدرضا زاهد 
مدیرعامل شرکت افق 

تامین انرژی طوس

ــی  ــش خصوص ــای بخ ــه نظره ــی ب ــاید کم توجه ش
ــن  ــد، مهمتری ــوزه تولی ــژه در ح ــه وی ــرق ب ــت ب صنع
خــالء دســتورالعمل مذکــور باشــد. وقتــی بــدون 
ــتورالعملی  ــی، دس ــش خصوص ــدگان بخ ــور نماین حض
ــاالن  ــع آن فع ــن ذینف ــه مهمتری ــود ک ــن می ش تدوی
می تــوان  تردیــد  بــدون  هســتند،  بخــش  ایــن 
ــع  ــن مناف ــه تامی ــرد ک ــی ک ــاله را پیش بین ــن مس ای
ــت. ــوده اس ــا ب ــن اولویت ه ــزو آخری ــا ج خصوصی ه

ــه مغایرت هــای متعــددی هــم  ایــن دســتورالعمل البت
ــاده  ــد »ج« م ــال در بن ــوان مث ــه عن ــون دارد. ب ــا قان ب
ــد  ــرخ خری ــت، »ن ــده اس ــوان ش ــتورالعمل عن )1( دس
ــر  ــزرگ، در ه ــی ب ــای حرارت ــرق نیروگاه ه ــی ب تضمین
مــورد پــس از برگــزاری مناقصــه توســط شــرکت مــادر 
ــد  ــه تایی ــی؛ ب ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی تخصص

ــد.«  ــرو می رس ــر نی وزی
ــص  ــر ن ــرق بناب ــد ب ــرخ خری ــن ن ــه تعیی ــی ک در حال
صریــح قانــون بــر عهــده شــورای عالــی اقتصــاد اســت، 
آیــا شــورای اقتصــاد چنیــن اختیــاری دارد کــه آن را بــه 

وزیــر نیــرو تفویــض کنــد؟ 
در همیــن یــک ســطر البتــه برگــزاری مناقصــه در 
وانفســای بحــران نقدینگــی در صنعــت بــرق کــه حتــی 
ــی  ــرایط بحران ــه در ش ــرق ک ــدگان ب ــه تولیدکنن گاه ب
ــاری  ــای انتح ــد قیمت ه ــازه می ده ــد اج ــرار دارن ق
ــای  ــل تهدیده ــد، مح ــه دهن ــرژی ارائ ــورس ان در ب
گســترده ای در قیمت گــذاری و رقابت هــای مخــرب 
اســت و مشــخص نیســت کــه آیــا وزارت نیــرو شــیوه 
مشــخصی بــرای کنتــرل قیمت هــای ارائه شــده در 

ــر.  ــا خی ــت ی ــد داش ــه خواه مناقص
در بنــد »د« مــاده )1( هــم بــه متوســط نــرخ ترانزیــت 

تا زمانی که زمینه 
قانونی برای صدور 
برق توسط بخش 
خصوصی فراهم 

نشود، تسهیل گری 
برای سرمایه گذاری ها 
حتی با خرید تضمینی 

طوالنی مدت، به 
بن بست خواهد رسید
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داخلــی بــرق در ســطح شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع 
و نیــز در ســطح شــبکه توزیــع اشــاره شــده اســت. بــر 
اســاس آنچــه کــه در ایــن دســتورالعمل بــه تصویــب 
رســیده اســت، بــرای ترانزیــت هــر کیلــووات ظرفیــت 
ــل  ــرخ تبدی ــط ن ــد متوس ــادل 35 درص ــراردادی مع ق
انــرژی نیروگاه هــای حاضــر در بــازار عمده فروشــی 

محاســبه خواهــد شــد. 
ــر در  ــی موث ــه گام ــد ب ــی توان ــه م ــول اگرچ ــن فرم ای
ــع و  ــال و توزی ــای انتق ــازی هزینه ه ــتای شفاف س راس
در نهایــت مرتــب شــدن یــک قطعــه از پــازل اقتصــاد 
ــاالی آن  ــد ب ــا درص ــود، ام ــر ش ــرق منج ــامان ب نابس
هــم قــادر اســت بــه ســادگی بــه از بیــن رفتــن مزیــت 
ــر  ــرمایه گذارانی منج ــرای س ــرق ب ــد ب ــادی تولی اقتص
ــن  ــه ای ــاده )48( ب ــد »ت« م ــل بن ــه از مح ــود ک ش
ــا  ــه آی ــت ک ــا اس ــوال اینج ــد. س ــه ورود می کنن عرص
وزارت نیــرو بــه جــز درآمدزایــی از محــل ترانزیــت برق 
بــرای خــود، بــه ســایر وجــوه ایــن بنــد از دســتورالعمل 
ــه  ــای آن را ب ــا و رهاورده ــرده و پیامده ــر ک ــم فک ه

درســتی ســنجیده اســت؟
بنــد »الــف« مــاده )1( ایــن دســتورالعمل هــم محــل 
انتقــادات بســیاری اســت. دلیــل روشــن اســت؛ 
قانونگــذار طــول دوره خریــد تصمینــی بــرق را در 
 ،)BOO( ــک ــرداری و تمل ــاخت، بهره ب ــای س قرارداده
ــی  ــرمایه گذاران داخل ــرای س ــال ب ــت س ــر هف حداکث
انتقــال  و  بهره بــرداری  قراردادهــای ســاخت،  در  و 
ــرای ســرمایه گذارانی  ــزده ســال ب ــر پان )BOT( حداکث
ــاز را  ــورد نی ــی م ــع مال ــد از مناب ــل 70 درص ــه حداق ک
ــد تعییــن کــرده  ــع خارجــی تامیــن کنن ــق مناب از طری

ــت.  اس
مــاده )2( ایــن مصوبــه بــه تعدیــل نــرخ خریــد 
تعیین شــده در قراردادهــای BOO و BOT پرداختــه 
و فرمــول و حداکثــر ســال های مشــمول تعدیــل 
ــه  ــت. نکت ــرده اس ــوان ک ــرارداد را عن ــد ق ــان عق از زم
ــرش  ــتای پذی ــد در راس ــک گام بلن ــد ی ــن بن اول، ای
ــر  ــزوم در نظ ــرخ ارز و ل ــد از ن ــوزه تولی ــری ح تاثیرپذی
گرفتــن تغییــرات نــرخ ارز در قیمــت تمــام شــده بــرق 
ــان  ــه نش ــت ک ــه ای اس ــا تجرب ــه دوم ام ــت. نکت اس
مــی دهــد وزارت نیــرو در طــول ســال هــای گذشــته 
در محاســبه، پرداخــت و تادیــه بدهی هــای خــود بــه 
ــانی  ــدان درخش ــه چن ــل، کارنام ــوزه تعدی ــژه در ح وی

ــت.  ــته اس نداش
مســاله دیگــری کــه شــاید در ایــن دســتورالعمل 
کامــال نادیــده انگاشــته شــده، ایــن اســت کــه هنــوز 
ــی داده  ــش خصوص ــه بخ ــرق ب ــدور ب ــازه ص ــم اج ه
ــادی  ــت اقتص ــم از مزی ــاز ه ــر ب ــن ام ــده و همی نش
ســرمایه گذاری در حــوزه تولیــد بــه شــدت می کاهــد. 
تــا زمانــی کــه زمینــه قانونــی بــرای صــدور برق توســط 
تســهیل گری  نشــود،  فراهــم  خصوصــی  بخــش 

ــی  ــد تضمین ــا خری ــی ب ــرمایه گذاری ها حت ــرای س ب
طوالنی مــدت، بــه بن بســت خواهــد رســید.

ــه  ــید ک ــم پوش ــاله چش ــن مس ــوان از ای ــه نمی ت البت
ــد »ت«  ــی بن ــتورالعمل اجرای ــای دس ــی از بنده برخ
ــاوی  ــعه ح ــم توس ــاله شش ــج س ــون پن ــاده 48 قان م
ــوان  ــه عن ــت. ب ــده ای اس ــت و امیدوارکنن ــکات مثب ن
مثــال در مــاده )6( عنــوان شــده اســت: »وزارت نیــرو 
ــخ  ــد از تاری ــاه بع ــا دو م ــر ت ــت حداکث ــف اس موظ
ــرخ  ــقف ن ــن س ــط تعیی ــه ضواب ــن مصوب ــالغ ای اب
انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی بــازار عمده فروشــی 
ــالع  ــرای اط ــرو ب ــر نی ــد وزی ــس از تایی ــن و پ را تدوی

ــد.«  ــالغ نمای ــان اب ــوم و ذینفع عم
ایــن ضرب االجــل دو ماهــه کــه وزارت نیــرو بــه 
روزهــای پایانــی آن رســیده اســت، مــی توانســت بــه 
یــک نقطــه عطــف بــرای صنعــت بــرق منجــر شــود. 
ــازار عمــده  ــه آمادگــی ب ــرخ پای ــن کــه ن ــا وجــود ای ب
فروشــی بســیار اثرگــذار و کلیــدی اســت امــا واقعیــت 
ایــن اســت کــه صنعــت بــرق بــه یــک نقطــه ابتدایــی 
بــرای تعییــن نــرخ بــرق در ســاختار درونــی خــود نیــاز 
دارد و ایــن بنــد قانونــی می توانــد همــان نقطــه 

ــی باشــد. ــی حیات ابتدای

ــه هــر حــال جــای هیــچ شــکی نیســت کــه وزارت   ب
ــط،  ــای مرتب ــایر نهاده ــاد و س ــورای اقتص ــرو، ش نی
ــت  ــهیل و حمای ــور تس ــه منظ ــتورالعمل را ب ــن دس ای
از ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق مصــوب کــرده 
ــورد  ــا در م ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه ــا س ــد؛ ام ان
ــه کار  ــن مصوب ــی ای ــذاری و نتیجه بخش ــزان اثرگ می
آمــاری و تحلیلــی درســتی انجــام شــده اســت؟ قطعــا 
ــن  ــه ای ــال پاســخ درســتی ب ــه دنب ــرو ب ــر وزارت نی اگ
ــش  ــگ بخ ــای کم رن ــم رد پ ــاز ه ــد، ب ــش باش پرس
خصوصــی در تدویــن و تصویــب ایــن آییــن نامــه بــه 

ــد. ــد ش ــتی درک خواه درس

ایــن دســتورالعمل داســتان  اجرایی شــدن  شــیوه 
ــی  ــه اجرای ــه آیین نام ــوری ک ــه ط ــت، ب ــری اس دیگ
نــرخ ترانزیــت بــا فاصلــه اندکــی پــس از ابــالغ 
ابــالغ  و  مصــوب  تنظیــم،  مذکــور  دســتورالعمل 
می شــود، امــا در خصــوص مفــاد مــاده 6 آن کــه 
ــط  ــن ضواب ــرای تعیی ــه را ب ــی 2 ماه ــا مهلت صراحت
ــرژی در  ــرخ ان ــه آمادگــی و ســقف ن ــرخ پای تعییــن ن
بــازار لحــاظ می کنــد، تــا لحظــه تدویــن ایــن نشــریه 
ــاید  ــر ش ــن ام ــت. ای ــه اس ــورت نگرفت ــی ص اقدام
ــورد  ــا برخ ــه خرواره ــتی نمون ــود مش ــودی خ ــه خ ب
ســلیقه ای وزارت نیــرو بــا قوانیــن باشــد و قطعــا جــای 
تامــل و بررســی ایــن مســاله نــزد نهادهــای ناظــر بــر 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــه، از جمل ــن وزارتخان ــرد ای عملک

ــت.   ــوظ اس ــالمی محف اس

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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وزارت نیرو از 
پرداخت خسارت دیرکرد 

شانه خالی می کند!

سید شمس الدین 
ابطحی 

مدیر مالی شرکت 
نیروگاه جنوب اصفهان

ــت  ــرق درس ــت ب ــراردادی صنع ــی و ق ــام حقوق نظ
ــدی  ــای ج ــا چالش ه ــادی اش، ب ــاختار اقتص ــل س مث
مواجــه اســت کــه بــه نظــر می رســد اراده جــدی بــرای 
حــل آن هــا در وزارت نیــرو وجــود نــدارد. در حقیقــت 
ــا  ــه ت ــاختاری ک ــل س ــه دلی ــاید ب ــه ش ــن وزارتخان ای
چنــد ســال پیــش تمامــا متکــی بــه سیســتم دولتــی 
ــعه  ــظ و توس ــه حف ــزم ب ــود را مل ــا خ ــه تنه ــود، ن ب
خصوصــی  بخــش  پتانســیل های  و  توانمندی هــا 
ــد، بلکــه عمــال تمــام ریســک ها  ایــن صنعــت نمی دان
ــاالن  ــمت فع ــه َس ــب وکار را ب ــوزه کس ــکالت ح و مش

ــد.  ــوق می ده ــوزه س ــن ح ای
در بخــش تولیــد بــرق ایــن مســاله شــکل گســترده تر 
در  هم اکنــون   می گیــرد.  خــود  بــه  بغرنج تــری  و 
ــه  ــور ب ــرق کش ــد ب ــت تولی ــد ظرفی ــدود 60 درص ح
ــا  ــت، ام ــته اس ــی وابس ــش خصوص ــای بخ نیروگاه ه
ــاالن  ــرای فع ــرو ب ــه وزارت نی ــی ک ــزان گرفتاری های می
و  پرتعــداد  ایجــاد می کنــد، بســیار  ایــن بخــش 

ــت.  ــوع اس متن
ــا،  ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــت خری ــاالنه قیم ــش س کاه
پرداخت نشــدن بــه موقــع مطالبــات و بهره گیــری 
ــای  ــا در روزه ــد آن ه ــت تولی ــدی از ظرفی ــد درص ص
ــر  ــای کم مصرف ت ــان در ماه ه ــا کردنش ــار و ره ــک ب پی
شــرکت های  چالش هــای  از  بخشــی  تنهــا  ســال، 

ــت.  ــرو اس ــا وزارت نی ــرق ب ــده ب تولیدکنن
ــش  ــاه پی ــد م ــن چن ــا همی ــا ت ــال ام ــن ح ــا ای ب
ــات  ــت، مطالب ــن صنع ــاالن ای ــه فع ــن دغدغ مهمتری

چنــد ده هــزار میلیــارد تومانی شــان از وزارت نیــرو 
بــود کــه امیــد چندانــی بــه پرداختــش نداشــتند. البته 
وزارت نیــرو بــا اتــکا بــه اوراق خزانــه، تهاتــر و اندکــی 
نقدینگــی بیــش از نیمــی از مطالبــات را پرداخــت کــرد 
ــد.  ــی می دان ــش خصوص ــی بخ ــود را حام ــاال خ و ح
ــت.  ــتری نگریس ــق بیش ــا عم ــاله ب ــه مس ــد ب ــا بای ام

ــات  ــرق تنهــا مطالب ــده ب مســاله شــرکت های تولیدکنن
ــالل  ــا در خ ــود. آن ه ــی نب ــارد تومان ــی هزار میلی س
ــرای  ــان، ب ــت مطالباتش ــرو در پرداخ ــر وزارت نی تاخی
پرداخــت حقــوق پرســنل خــود ناگزیــر بــه فــروش برق 
ــاری  ــای انتح ــت ه ــا قیم ــورس ب ــود در ب ــدی خ تولی
ــای  ــایر هزینه ه ــداری و س ــر، نگه ــرای تعمی ــده و ب ش
نیــروگاه ـ کــه بــدون شــک رقــم اندکــی نیســت 
ــم  ــاال ه ــود ب ــا س ــهیالت ب ــذ تس ــه اخ ــور ب ـ مجب
بوده انــد. ایــن ارقــام بــرای نیروگاه هــای جدیــدی کــه 
ــرخ  قبــل از ســال 96 ســاخته شــده  ــه ن ــا وام ارزی ب ب

کاهش ساالنه قیمت خرید برق از 
نیروگاه ها، پرداخت نشدن به موقع 
مطالبات و بهره گیری صد درصدی از 

ظرفیت تولید آن ها در روزهای پیک بار 
و رها کردنشان در ماه های کم مصرف تر 

سال، تنها بخشی از چالش های شرکت های 
تولیدکننده برق با وزارت نیرو است

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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ــرداری  ــه بهره ب ــه مرحل ــر ب ــال اخی ــد س ــی  چن و ط
ــت.  ــوده اس ــم ب ــر ه ــا باالت ــیده اند، قطع رس

و خریــد   BOT قراردادهــای  در  نیــرو حتــی  وزارت 
ــرد  ــه دیرک ــرارداد جریم ــن ق ــه در مت ــرق ک ــی ب تضمین
ــه  ــز ب ــده نی ــده ش ــاب ها دی ــت صورتحس در پرداخ

ــت. ــرده اس ــل نک ــود عم ــراردادی خ ــف ق تکلی
ــد،  حــاال نیروگاه هــا مطالبــات خــود را دریافــت کرده ان
ــا  ــوده ام ــدی نب ــی نق ــل توجه ــش قاب ــد بخ ــر چن ه
ــد  ــود ناامی ــب خ ــت طل ــه از دریاف ــانی ک ــرای کس ب
بودنــد، بــاز هــم راضی کننــده بــوده اســت. در مقابــل، 
ــم  ــه جرای ــهیالت و البت ــود تس ــرکت ها س ــن ش همی
دیرکــردی کــه عمدتــا مبالــغ قابــل توجهــی هســتند را 

ــد.  ــت کرده ان ــی پرداخ ــتم بانک ــه سیس ــم ب ه

ــه پرداخــت جرایــم دیرکــرد هســتند  آن هــا موظــف ب
امــا وزارت نیــرو بــا وجــود تاخیــر چنــد ســاله اش هیــچ 
ــار و الزامــی بــرای پرداخــت خســارت دیرکــرد بــه  اجب
ــر  ــه ب ــی ک ــد. در صورت ــس نمی کن ــا ح ــن نیروگاه ه ای
اســاس مــاده 228 قانــون مدنــی و مــاده 30۴ قانــون 
تجــارت، پرداخــت ایــن خســارت کــه از بابــت دیرکــرد 
پرداخــت وجــه نقــد از طــرف مدیــون بایــد بــه دایــن 
ــون  ــن قان ــای ای ــر مبن ــت. ب ــی اس ــود، الزام داده ش
همــه نهادهــا از جملــه بانک هــا، بیمــه و مالیــات 
ــرای  ــرد را ب ــارات دیرک ــه خس ــد بالفاصل ــازه دارن اج
فعالیــن اقتصــادی محاســبه و از آن هــا دریافــت کننــد. 
ــرای وزارت  ــم ب ــی ه ــوص مقررات ــن خص ــه در ای البت
نیــرو وجــود داشــته اســت، بــه عنــوان مثــال، هیــات 
ــت  ــه 189، پرداخ ــد 1 مصوب ــرق در بن ــازار ب ــم ب تنظی
خســارت دیرکــرد را بــه تصویــب رســانده امــا همیــن 
ــمت گیری  ــا س ــات ب ــن هی ــه 263 ای ــه در جلس مصوب

ــت. ــده اس ــی ش ــرو ملغ ــع وزارت نی ــوی مناف ــه س ب
 هیــات تنظیــم بــازار بــرق کــه بــه نوعــی مــی بایســت 
ــن  ــرای تدوی ــتقل را ب ــوری مس ــادی رگوالت ــش نه نق
قوانیــن بــازار بــرق ایفــا کنــد،  در دوره هــای قبلــی بــه 
ــرو  ــاختار وزارت نی ــه س ــخص ب ــتگی مش ــل وابس دلی
بــه ســادگی فعــاالن بخــش خصوصــی را از حــق 
ــرد را در  ــارت دیرک ــذ خس ــروم و اخ ــود مح ــلم خ مس
ــرو  ــد وزارت نی ــی مانن ــول و بی پول ــدار بدق ــال خری قب

ــت.  ــرده اس ــوع ک بالموض
بــه طــور قطــع وزارت نیرو همــواره ایــن نکتــه را نادیده 
ــارات  ــن خس ــدن ای ــه پرداخت نش ــت ک ــته اس انگاش
بــه نیروگاه هــا، تــوان آن هــا را بــرای بازپرداخــت 
در  و  می دهــد  کاهــش  ارزی  و  ریالــی  تســهیالت 
نهایــت عــالوه بــر کاهــش تــوان تولیــد بــرق کشــور و 
از نفــس افتــادن یــک نیــروگاه، عمــال سیســتم بانکــی 

ــود.  ــرر می ش ــرد متض ــن رویک ــم از ای ــور ه کش
را فرامــوش کــرد کــه منافــع  ایــن نکتــه  نبایــد 
ــده  ــم پیچی ــی در ه ــع مل ــا مناف ــال ب ــا، کام نیروگاه ه
اســت، چــرا کــه آن هــا یکــی از اســتراتژیک ترین 
کاالهــای کشــور را تولیــد می کننــد و هــر گونــه آســیبی 
بــه ســاختار آن هــا در میان مــدت و بلندمــدت، کشــور 

ــرد.  ــد ک ــرر خواه ــدت متض ــه ش را ب
ایــن همــان مســاله ای اســت کــه چندیــن ســال 
ــر  ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــت س اس
آن تاکیــد دارد و گــواه آن خاموشــی های گســترده 
ــا ـ  ــز نیروگاه ه ــعه ناچی ــل توس ــه دلی ــته ب ــال گذش س

به ویــژه در بخــش خصوصــی ـ بــود. 
ــم کــه عواقــب سیاســت های بخشــی نگر  ــد بپذیری بای
ــه و کل  ــن وزارتخان ــه ای ــت متوج ــرو در نهای وزارت نی
کشــور خواهــد شــد. تضعیــف تــوان بخــش خصوصی 
در شــرایطی کــه تمــام سیاســت های کشــور بــر مبنــای 
بهره گیــری صحیــح و توانمندســازی بخــش خصوصــی 
ــزرگ و  ــتباهی ب ــد اش ــدون تردی ــده اند، ب ــدون ش م
ــوزه  ــرمایه ها از ح ــرار س ــت. ف ــران اس ــل جب ــر قاب غی
ــی  ــا، همگ ــدن نیروگاه ه ــدار مان ــرق و بی خری ــد ب تولی
ــت های  ــودن سیاس ــت ب ــن از نادرس ــانه هایی روش نش

حاکــم بــر ایــن بخــش اســت. 
وزارت نیــرو بــدون همراهــی و مشــارکت بخــش 
نیــاز  مــورد  بــرق  تامیــن  بــه  قــادر  خصوصــی 
کشــور نیســت، بنابرایــن الزم اســت کــه در همــه 
ــن  ــق ای ــروع و به ح ــع مش ــازی هایش مناف تصمیم س

بخــش را هــم در کنــار منفعــت خــود ببینــد. 
قطعــا یکــی از وظایــف اســتراتژیک وزارت نیــرو تــالش 
ایفــای حقــوق شــرکت های خصوصــی  در جهــت 
تولیــد بــرق )از جملــه پرداخــت جریمــه تاخیــر( 
ــت  ــرکت ها در صنع ــن ش ــازی ای ــدف توانمندس ــا ه ب
ــمت  ــه س ــت ب ــت دول ــرف و هدای ــک ط ــرق از ی ب
ــور  ــرق در کش ــروش ب ــای ف ــدن تعرفه ه منطقی ترش
اســت، در صــورت تحقــق ایــن موضــوع، در بلندمــدت 
وزارت نیــرو بابــت تامیــن نیــاز بــرق کشــور تــا حــدی 

آســوده خاطر خواهــد بــود.

وزارت نیرو بدون همراهی و مشارکت 
بخش خصوصی قادر به تامین برق مورد 

نیاز کشور نیست، بنابراین الزم است که در 
همه تصمیم سازی هایش منافع مشروع و 

به حق این بخش را هم در کنار منفعت خود 
ببیند

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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ــک  ــی در ی ــر کاالی ــروش ه ــد و ف ــا خری ــام دنی در تم
ــود و  ــای س ــاس فاکتوره ــر اس ــادی و ب ــاختار اقتص س
ــرد کــه در نهایــت شــمایل  ــی صــورت می گی ــان معین زی
ــک  ــادی ی ــت اقتص ــرده و مزی ــن ک ــازار را تعیی ــی ب کل

معاملــه را مشــخص می کنــد. 
ــادگی  ــه س ــد ب ــن قواع ــا ای ــران ام ــرق ای ــت ب در صنع
ــل  ــن دلی ــن و مهمتری ــوند. اولی ــته می ش ــده انگاش نادی
ایــن ساختارشــکنی ایــن اســت کــه صنعــت بــرق، 
ــک  ــتریانش، ی ــد مش ــه از دی ــد ک ــد می کن ــی تولی کاالی
خدمــت عمومــی محســوب می شــود و بــاال رفتــن 
قیمــت آن بــه مثابــه کاهــش کیفیــت خدمــات رفاهــی 

دولت هــا خواهــد بــود. 
ایــن کاال، یعنــی  آن روی ســکه امــا تولید کننــدگان 
شــرکت هایی هســتند کــه ناگزیرنــد کامــال مطابــق 
ــا  ــازار ب ــن ب ــوب روش ــادی و در چارچ ــد اقتص ــا قواع ب
فاکتورهــای ســود و زیــان فعالیــت کننــد. بــرق بــا یــک 
ــی،  ــا قیمــت تکلیف ــد و ب ــن تولی قیمــت تمام شــده معی
بــه مشــترکین عرضــه می شــود و دولــت موظــف 
بــه پرداخــت مابه التفــاوت نــرخ تکلیفــی و قیمــت 

اســت.  تمام شــده 
ــترکین و  ــن مش ــط بی ــن واس ــت مهم تری ــن دول بنابرای
ــوری  ــاد رگوالت ــود نه ــت. در نب ــرق اس ــدگان ب تولیدکنن
مســتقل از دولــت و بخــش خصوصــی، وزارت نیــرو 
ــازار بــرق را تعییــن، قیمــت  ارگانــی اســت کــه قواعــد ب
ــه  ــترکین عرض ــه مش ــخص و آن را ب ــرق را مش ــد ب خری

تکلیف قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی روشن شد

نیروگاه های خصوصی
                                  هم چنان بالتکلیف

می  کنــد. البتــه ایــن وزارتخانــه هــم بــه دلیــل دریافــت 
تمام شــده  و  تکلیفــی  قیمــت  مابه التفــاوت  نکــردن 
ــار در معامــالت ایــن کاالی  ــده تمــام عی ــرق، یــک بازن ب
اســتراتژیک محســوب می شــود؛ ایــن وزارتخانــه، امــروز 
ــزار  ــد ده ه ــی چن ــه مطالبات ــت ک ــکاری اس ــاد بده نه
میلیــارد تومانــی از دولــت دارد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــت  ــاوت پرداخ ــه ما به التف ــا زمانی ک ــی ت ــن وضعیت چنی
گذشــته  در  نیــرو  وزارت  و  نداشــته  وجــود  می شــد 
ــه  ــی را تجرب ــط مال ــان و منضب ــیار درخش ــای بس دهه ه

ــرده اســت.  ک
ایــن ســاختار غیــر شــفاف کــه قیمت گــذاری در آن بــدون 
نظــارت یــک نهــاد تنظیم گــر مســتقل انجــام می شــود، 
عواقــب گســترده و زیان بــاری بــرای تولیدکننــدگان 
بــرق در پــی داشــته کــه انباشــت مطالبــات چنــد هــزار 
میلیــارد تومانــی آن هــا تنهــا بخشــی از ایــن چالش هــا 
اســت. امــا مشــکل ایــن شــرکت ها فقــط تاخیــر وزارت 
نیــرو در پرداخــت مطالبــات معوقشــان نیســت، مســاله 
اینجــا اســت کــه قیمــت تعیین شــده بــرای خریــد بــرق 
ــه یــک چالــش عمــده  از نیروگاه هــای خصوصــی هــم ب

بــرای آن  هــا تبدیــل شــده اســت. 
هــر چنــد صنعــت تولیــد بــرق ماننــد تمــام فعالیت هــای 
ــرخ  ــی ن ــش ناگهان ــی از افزای ــیب های ناش ــدی آس تولی
ــت  ــش قیم ــا افزای ــا ب ــه تنه ــا ن ــرده، ام ــه ک ارز را تجرب
ــر  ــه منظــور پوشــش هزینه هــای باالت محصــول خــود ب
تولیــدی روبــرو نبــوده، بلکــه افــت شــدید قیمــت را نیــز 

بهار عبادی 
روزنامه نگار حوزه انرژی

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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ــه نســبت فصــل مشــابه در ســال 1394  ــار 1398 ب در به
ــوداری  ــر در نم ــن ام ــت. ای ــرده اس ــه ک ــا 1397 تجرب ت
ــرق  ــازار ب ــوزون ب ــط م ــت متوس ــه قیم ــه مقایس ــه ب ک
در  )منــدرج  تــا 1398 می پــردازد  در ســال های 1394 

ــن نشــریه(، مشــهود اســت.  صفحــه 14 ای
در شــکل گیری ایــن رونــد دور از انتظــار، تصمیمــات 
ــه  ــرق ب ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــا در هی ــتی خصوص باالدس
عنــوان مرجــع حکومتــی ناظــر بــر بــازار بــرق و نگهبــان 
رعایــت اصــول انصــاف و عدالــت در بــازار بســیار حائــز 

ــت. ــت اس اهمی
ــت های  ــام سیاس ــه تم ــرایطی ک ــب در ش ــن ترتی ــه ای ب
کالن اقتصــادی بــه تضعیــف ســرمایه گذاران بخــش 
خصوصــی در طــول یــک دهــه اخیــر دامــن زده اســت، 
ــم  ــرق ه ــازار ب ــم ب ــاد تنظی ــرو و در راس آن نه وزارت نی
در تصمیم ســازی ها و قیمت گذاری  هــای خــود، ضربــه 

ــد.  ــا وارد می  کن ــه آن ه ــری ب کاری ت
ــه  ــه ای ک ــز در جلس ــران نی ــات وزی ــن هی ــن حی در همی
اواســط تیــر مــاه ســال جــاری برگــزار شــد، بــه پیشــنهاد 
کشــور،  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  و  نیــرو  وزارت 
آیین نامــه اجرایــی تبصــره 14 مــاده واحــده قانــون 
بودجــه ســال 98 کل کشــور را بــه اســتناد بنــد )ب( ایــن 
تبصــره مصــوب کــرد. فــارغ از همــه آنچــه کــه در ایــن 
آیین نامــه بــه تصویــب رســیده اســت، بنــد )پ( مــاده 2 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــیار قابل توج ــه بس ــن آیین  نام ای
بــر اســاس ایــن بنــد وزارت نیــرو موظــف شــده از طریــق 
ــهر  ــی بوش ــروگاه اتم ــرق نی ــود ب ــه خ ــرکت های تابع ش
ــه ازای  ــال ب ــادل یــک هــزار ری ــه طــور متوســط مع را ب
ــه  ــه صــورت ماهان ــداری و ب ــووات ســاعت خری هــر کیل

بــا نیــروگاه مذکــور تســویه کنــد. 
ــه  ــی، نکت ــد قانون ــن بن ــای ای ــه نقصان ه ــارغ از هم ف
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در شــرایطی تصمیم گیــری 
ــروگاه  ــدی از نی ــرق تولی ــد ب ــرای خری ــذاری ب و قیمت گ
اتمــی بوشــهر شــفاف، ســریع و صریــح انجــام شــده کــه 
ــی  ــای خصوص ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــت خری ــوز قیم هن
کــه حداقــل 23 برابــر نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــرق تولیــد 

ــت.  ــده اس ــی مان ــخص باق ــد، نامش می کنن
مکلــف شــدن وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه بــه 
تســویه حســاب بــا نیــروگاه اتمــی ظــرف مــدت یــک ماه 
هــم البتــه شــایان توجــه اســت، آن هــم در شــرایطی کــه 
بدهــی چنــد ده  هــزار میلیــارد تومانــی ایــن وزارتخانــه 
بــه بخــش خصوصــی تولیدکننــده بــرق، تــا اواخــر ســال 
گذشــته تقریبــا بالتکلیــف بــود و در نهایــت بــا اتکایــی 
گســترده بــه تهاتــر بیــش از یک ســوم آن تســویه شــد. 
اینهــا همــه در حالــی اســت کــه ذیــل تبصــره 14 قانــون 
بودجــه ســال 1398 در بخــش بــرق، جدولــی از درآمدهــا 
ــرق از  ــد ب ــه خری ــف 15 آن ب ــه ردی ــده ک ــا آم و هزینه ه

نیروگاه هــا اســت کــه ســازوکار آن از طریــق قراردادهــای 
ــذا  ــرد. ل ــام می گی ــرق انج ــازار ب ــا ب ــی ی ــد تضمین خری
ــازار  ــی در ب ــروش رقابت ــروگاه از ف ــک نی ــردن ی خــارج ک
بــرق و پرداخــت قیمــت ثابــت و تســویه حســاب ماهانه 
بــا آن، باعــث کاهــش درآمــد دیگــر نیروگاه هــا خواهــد 
شــد و عمــال تبعیــض در فــروش بــرق بیــن نیروگاه هــای 
دولتــی و خصوصــی خواهــد بــود و بــا توجــه بــه فــروش 
ــره  ــدول تبص ــده در ج ــان پیش بینی ش ــال زی ــر، عم باالت
14 بیشــتر خواهــد شــد کــه ایــن مــورد بــه گفتــه یکــی 
از مدیــران عامــل شــرکت های عضــو ســندیکا می توانــد 
در هیــات بررســی و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن 

ــود.   ــری ش پی گی
ایــن ســطح از تبعیــض بیــن تولیدکننــدگان حــدود 
ــه  ــی ک ــا نیروگاه ــور ب ــی کش ــرق مصرف ــد از ب 60 درص
ــد  ــد، بای ــگاوات می رس ــه 1020 م ــی اش ب ــت نام ظرفی
دالیــل قاطــع و روشــنی داشــته باشــد. ایــن کــه نیــروگاه 
اتمــی ظــرف یــک دهــه آینــده می توانــد ظرفیــت 
تولیــد خــود را تــا مــرز 2 هــزار مــگاوات افزایــش 
ــن  ــرای تبعیضــی در ای ــی ب ــدان موجه ــل چن دهــد، دلی
ــورداری  ــورت برخ ــه در ص ــی ک ــت. در حال ــطح نیس س
ــول و  ــِی معق ــای حداقل ــی از حمایت ه ــش خصوص بخ
ورود ســرمایه گذاری جدیــد  زمینه هــای  فراهم آمــدن 
در بخــش تولیــد نــه تنهــا  امــکان تامیــن نیــاز داخلــی 
توســط نیروگاه هــای غیــر دولتــی فراهــم می آیــد، 
بلکــه احتمــال افزایــش صــادرات بــرق کشــور نیــز وجــود 

ــت.  ــد داش خواه
آیین نامــه اجرایــی تبصــره 14 مــاده واحــده قانــون 
بودجــه ســال 1398 کل کشــور، عــالوه بــر این کــه 
درآمدهــای  از  عــوارض شــهرداری ها  تکلیــف ســهم 
قیمــت  هم چنیــن  و  نیــرو  و  نفــت  وزارتخانه هــای 
ســوخت پتروشــیمی ها و نیروگاه هــا را تعییــن کــرد، 
بــه درســتی نشــان داد کــه هنــوز هــم بخــش خصوصــی 

نیســت.  دولــت  تصمیم ســازی های  اولویــت 
از  بــرق  خریــد  بــرای  منصفانــه  قیمــت  تعییــن 
ــه  ــاب ب ــویه حس ــی، تس ــش خصوص ــای بخ نیروگاه ه
موقــع بــا آن  هــا و ایجــاد نهــاد تنظیم  گــر مســتقل 
ــه و مســتقل در  ــرای تعییــن ســاختارهای عادالن ــازار ب ب
بــرق خواســته های  و قیمت گــذاری  فــروش  خریــد، 
وقتــی  قطعــا  اســت.  خصوصــی  بخــش  منطقــی 
ــی  ــه اجرای ــک آیین نام ــب ی ــت در قال ــادر اس ــت ق دول
ــخص  ــروگاه را مش ــک نی ــف ی ــت تکلی ــن صراح ــا ای ب
ــش  ــروگاه بخ ــه 113 نی ــک ب ــرای نزدی ــد ب ــد، می توان کن
خصوصــی )58 نیــروگاه حرارتــی و مابقــی، نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر ایــن بخــش هســتند( کــه هرگــز بــه دنبــال 
ــدام  ــن اق ــز همی ــد، نی ــی نبوده ان ــا فرصت  جوی ــت ی ران

را در ابعــادی گســترده تر انجــام دهــد. 

تعیین
قیمت منصفانه 

برای خرید برق از 
نیروگاه های بخش 
خصوصی، تسویه 
حساب به موقع با 
آن  ها و ایجاد نهاد 

تنظیم  گر مستقل برای 
بازار برق خواسته های 

منطقی بخش 
خصوصی است

نیرو وزارت  نکردن  تمکین 
به قوانیــن و آرای حقوقی
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بحــرانبدهیهــایارزینیروگاههــا



سه گفت وگو بر محور یک بحران

واقعیــت آن اســت کــه شــرایط بحرانــی در یــک صنعــت، دولتــی و غیــر 

ــوزه در  ــاالن آن ح ــه فع ــه هم ــت ک ــن رو اس ــد، از ای ــی نمی شناس دولت

ــه راهــکاری مشــترک برســند. مســاله ای  ــا ب ــد ت ــر آنن چنیــن شــرایطی ب

ــش  ــدا بخ ــد در ابت ــر چن ــز ه ــا نی ــای ارزی نیروگاه ه ــام بدهی ه ــه ن ب

حصوصــی تولیدکننــده بــرق را درگیــر خــود کــرد امــا پیامدهــای آن چنــان 

ــم  ــی را ه ــای دولت ــه نیروگاه ه ــت ک ــترش اس ــال گس ــرعت در ح ــا س ب

درگیــر کــرده و اطــالق لفــظ »بحــران« بــه آن دیگــر چنــدان دور از ذهــن 

ــار  ــه در کن ــی چندجانب ــه راهکارهای ــز ارائ ــع آن نی ــرای رف ــذا ب ــت ل نیس

ــن  ــردن ای ــرای پیاده ک ــد ب ــازوکاری واح ــه س ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ت

ــی،  ــی وحدت ــا محمدعل ــن رو ب ــود. از ای ــی می ش ــروری تلق ــا ض راهکاره

رییــس و حســنعلی تقــی زاده لنــده، عضــو هیات مدیــره ســندیکای 

ــر  ــركل دفت ــادی، مدي ــم اعتم ــز عظی ــرق و نی ــده ب ــرکت های تولیدکنن ش

بودجــه و منابــع شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــه 

طــور مجــزا امــا بــا ســواالتی حــول یــک محــور واحــد، آنهــم چاره اندیشــی 

ــم  ــو پرداخته ای ــه گفت وگ ــا ب ــی ارزی نیروگاه ه ــران بده ــل بح ــرای ح ب

کــه در ادامــه بــا مطالعــه آن هــا بــا مــوارد اشــتراک و افتــراق ایــن نظــرات 

آشــنا خواهیــد شــد:

محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکا

در جستجوی اعتماد از دست رفته

حسنعلی تقی زاده لنده، عضو هیات مدیره سندیکا

نگذارید تولید برق به بن بست برسد

عظیـم اعتمادی، مدیركل دفتر بودجه و منابع برق حرارتی

همه راه ها به کمبود نقدینگی ختم می شود!



در جستجوی اعتماد از دست رفته
معضل بازپرداخت وام های ارزی و فرار سرمایه گذاری

از حوزه نیروگاهی
گفت وگو با محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکا

پرداخــت  در  خصوصــی  بخــش  نیروگاه هــای 
بدهی هــای ارزی خــود بــا چــه مشــکالتی روبــرو 
تســهیالت  میــزان  از  دقیقــی  آمــار  آیــا  هســتند؟ 
وضعیــت  و  نیروگاه هــا  توســط  دریافت شــده 

دارد؟ وجــود  اقســاط  بازپرداخــت 
 بــر اســاس اطالعــات استعالم شــده از شــرکت های 
عضــو ســندیکا، مجمــوع تســهیالت ارزی دریافت شــده 
توســط 18 نیــروگاه غیــر دولتــی، 456 میلیــون دالر 
ــه بخشــی از آن  ــه البت ــوده ک ــورو ب ــون ی و 3317 میلی
ــه آن  ــود ب ــز س ــادی نی ــغ زی ــا مبال ــده، ام ــویه ش تس
تعلــق گرفتــه اســت. بــه طــوری کــه بــه اســتناد آمــار 
موجــود در دبیرخانــه ســندیکا، میــزان کل بدهی هــای 
ــی  در  ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــا ب ــن نیروگاه ه ارزی ای
حــال حاضــر تقریبــا 485 میلیــون دالر و 2491 میلیــون 

ــورو اســت.  ی
ــاز  ــزرگ نی ــای بـــــــــ ــداث نیروگاه هــــــ احــــ
کــه  بــه طــوری  دارد  کالن  بــه ســرمایه گذاری های 
بانک هــا توانایــی تامیــن ایــن حجــم از ســرمایه گذاری 
ــرای احــداث ایــن نیروگاه هــا،  ــار الزم ب ــد و اعتب را ندارن
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و بــا عاملیــت بانک هــا 
ــط  ــل واس ــک عام ــورد بان ــن م ــود. در ای ــن می ش تامی
ــت و  ــرمایه گذار اس ــی و س ــعه مل ــدوق توس ــن صن بی
اقســاط را از ســرمایه گذار دریافــت و بــه صنــدوق واریــز 

می کنــد. 
را بــرای  از عواملــی کــه پرداخــت اقســاط  یکــی 
ــن  ــرده، ای ســرمایه گذار ســخت و گاهــی غیرممکــن ک
اســت کــه بازپرداخــت اقســاط بــه صنــدوق بــه صورت 
ارزی بــوده، در حالــی کــه مبنــای وزارت نیــرو در خریــد 
ــال  ــی ری ــش خصوص ــای بخ ــدی نیروگاه ه ــرق تولی ب
اســت. لــذا بــا جهــش ارزی و تغییــرات نــرخ ارز، ایــن 
ــا  ــرمایه گذاران را ب ــدارد و س ــادی ن ــه اقتص ــر توجی ام

ــرو کــرده اســت.  بحــران روب
ــماره  ــات ش ــاس مصوب ــر اس ــته ب ــال های گذش در س
ــورخ 1394/3/12 و 145973/ت  31108/ت 51709 هـــ م
52294 هـــ مورخ 1394/11/10 هیــات وزیران، بازپرداخت 
ــرخ رســمی انجــام می شــد.  ــا ن اقســاط می بایســت ب
امــا اکنــون کــه نــرخ ارز حــدودا ســه برابــر شــده اســت 

ــای محاســبه  ــی نمی شــود و مبن ــات اجرای ــن مصوب ای
ــازار  ــرخ ب ــا ، ن ــداث نیروگاه ه ــرمایه گذاران اح ــرای س ب
ــی ارز  ــالت الکترونیک ــامانه معام ــی س ــه اعالم ارز ثانوی
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس ــه ش ــر گرفت )ETS( در نظ
ــا  ــات نیروگاه ه ــع مطالب ــه موق ــرو ب ــه وزارت نی چنانچ
ــغ  ــا آن مبل را پرداخــت می کــرد آن هــا می توانســتند ب
ــدوق پرداخــت  ــه صن بخشــی از بدهی هــای خــود را ب
کننــد، امــا ایــن تاخیــر در پرداخــت بــه همــراه 
تغییــرات نــرخ ارز، باعــث شــده اســت پولــی کــه زمانی 
ــی را  ــعه مل ــدوق توس ــط صن ــه قس ــت س می توانس
ــت  ــاف پرداخ ــختی کف ــه س ــروز ب ــد ام ــش ده پوش

ــد.  ــط آن را می ده ــک قس ی
حــق  در  ســنگینی  بســیار  اجحــاف  مــوارد  ایــن 
ســرمایه گذاران داخلــی اســت کــه در اساســی ترین 
ســرمایه گذاری  کشــور  صنعــت  زیرســاختی ترین  و 
ــه  ــم ب ــی ه ــرمایه گذاران خارج ــا س ــا ب ــد. آی کرده ان
ایــن شــکل رفتــار می شــد؟! پرداخــت پــول بــرق 
ســرمایه گذاران خارجــی بــه  صــورت ارزی اســت و 
ــکلی  ــا مش ــرای آن ه ــرخ ارز ب ــرات ن ــه تغیی در نتیج
ایجــاد نمی کنــد امــا ســرمایه گذاران داخلــی بــرق 
تولیدشــده در نیروگاه هــای خــود را بــه صــورت ریالــی 
می فروشــند و قــادر بــه تامیــن اعتبــار الزم بــرای 

ــتند.  ــورت ارزی نیس ــه ص ــهیالت ب ــت تس پرداخ

اساســا دالیــل بــروز ایــن مشــکل چــه بــوده و چــرا ایــن 
ــی  ــاد بزرگ ــی ابع ــر دولت ــای غی ــرای نیروگاه ه ــاله ب مس
پیــدا کــرده اســت؟ آیــا وزارت نیــرو نیــز بــرای حــل ایــن 

مســائل اقدامــات و رایزنی هایــی انجــام داده اســت؟  
ــات  ــت مطالب ــه پرداخ ــادر ب ــرو ق ــفانه وزارت نی متاس
نیســت و بــدون اینکــه بــه مرجعــی پاســخگو باشــد از 
اجــرای تعهــدات خــود شــانه خالــی می کنــد. نیروگاه ها 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــد امــا ب هــم حــق شــکایت دارن
کشــور، تــالش دارنــد تــا موضــوع بــا توافــق حل شــود. 
ــی ایجــاد  ــون بودجــه ســال 97 فرصت ــق قان ــه طب البت
شــده بــود تــا کســانی کــه از دولــت طلبــکار و همزمــان 
بــه بانک هــا بدهــکار هســتند، بتواننــد طلــب و 
ــی  ــوع بخش ــن موض ــد. ای ــر کنن ــان را تهات بدهی ش

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها

تابستان 1398- شماره 28نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق 26



برخی مسئوالن با 
طرح راهکارهایی 

به قول خودشان به 
دنبال »پانسمان« 

این مشکل هستند، 
اما باید توجه کنیم که 
این مشکل و استعارا 
این نوع شکستگی با 
پانسمان ساده قابل 
درمان نیست و باید 
چاره ای منطقی برای 

آن اندیشید

ــی از  ــش داد و بخش ــرق را پوش ــت ب ــی صنع از بده
مشــکالت مالــکان نیروگاه هــای خصوصــی را حــل 
ــی  ــر در بدهی های ــکان تهات ــفانه ام ــا متاس ــرد. ام ک
کــه منشــا آن تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی باشــد، 
ــدوق توســعه  ــه از صن ــذا کســانی ک فراهــم نیســت. ل
ــت  ــد قیم ــه می توانن ــد، ن ــت کرده ان ــی وام دریاف مل
ــه  ــد و ن ــت کنن ــرو دریاف ــدی را از وزارت نی ــرق تولی ب
مجازنــد طلــب خــود را از دولــت بــا بدهــی خــود بــه 

ــد. ــر کنن ــا، تهات ــن وام ه ــت اقســاط ای ــک باب بان
ــرف  ــترک از ط ــه ای مش ــته نام ــال گذش ــاه س در دی م
ــدوق توســعه  ــل صن ــات عام ــرو و رییــس هی ــر نی وزی
ــاون  ــرای مع ــنهادی ب ــکار پیش ــه راه ــاوی س ــی ح مل
ــه  ــا در جلس ــد ت ــال ش ــور ارس ــس جمه ــادی ریی اقتص
ســران ســه قــوه مطــرح شــود. امــا متاســفانه تاکنــون 
ــت. در  ــیده اس ــخصی نرس ــه مش ــه نتیج ــر ب ــن ام ای
ــی در  ــات قبل ــای مصوب ــون ابق ــواردی چ ــه م آن نام
ــرای  ــی ب ــمی دولت ــرخ رس ــا ن ــاص ارز ب ــب اختص قال
تعرفه هــای  افزایــش  ارزی،  وام هــای  بازپرداخــت 
ــاد  ــز ایج ــرخ ارز و نی ــرات ن ــا تغیی ــب ب ــرق متناس ب
ــت  ــنواتی باب ــه س ــح بودج ــزی در لوای ــف متمرک ردی
جبــران مابه التفــاوت نــرخ ارز، بــه عنــوان راهکارهایــی 
ــه  ــور ب ــکل مذک ــت از مش ــرای برون رف ــنهادی ب پیش
ســران ســه قــوه پیشــنهاد شــده بــود. اخیــرا هــم دکتــر 
نهاوندیــان، معــاون اقتصــادی رییس جمهــور بــا طــرح 
راهکارهایــی بــه قــول خودشــان به دنبــال »پانســمان« 
ایــن مشــکل هســتند، امــا بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن 
مشــکل و اســتعارا ایــن نــوع شکســتگی بــا پانســمان 
ســاده قابــل درمــان نیســت و بایــد چــاره ای منطقــی 
بــرای آن اندیشــید. البتــه ایــن مشــکل در صنایــع دیگر 
بــه ایــن شــدت نیســت چــرا کــه نیروگاه هــای بخــش 
ــه وزارت  ــط ب ــود را فق ــدی خ ــرق تولی ــی، ب خصوص
ــت  ــن محدودی ــه ای ــند ک ــال می فروش ــه ری ــرو و ب نی
کارشــان را بســیار ســخت کــرده اســت. امــا صنعتــی 
ماننــد پتروشــیمی فــروش ارزی دارد و بــا تغییــرات ارز 

ــد.  ــت کن ــود را پرداخ ــاط خ ــد اقس ــز می توان نی
ــای  ــش روی نیروگاه ه ــیرهای پی ــه مس ــفانه هم متاس
ــت  ــران پرداخ ــور از بح ــرای عب ــی ب ــش خصوص بخ
بدهی هــای ارزی بســته شــده اســت و مســئوالن 
ذی ربــط بایــد راهــی پیــدا کننــد. آیــا ســرمایه گذارانی 
ــزرگ  ــرح ب ــت ط ــات دول ــه مصوب ــاد ب ــا اعتم ــه ب ک
زیربنایــی احــداث نیروگاه هــا را بــه ســرانجام رســاندند 
ــرای شــرایطی کــه در ایجــاد آن هیــچ نقشــی  ــد ب بای
نداشــتند، تحــت فشــار قــرار بگیرنــد و تــاوان بدهنــد؟ 
ــه  ــرمایه گذاری ب ــچ س ــر هی ــت دیگ ــن وضعی ــا ای ب
وارد  ایــن حــوزه  در  کــه  خــود جــرات نمی دهــد 
شــود و دســت بــه ســرمایه گذاری های کالن بزنــد. 

ــن  ــل ای ــرای ح ــه ب ــد ک ــاره کردی ــئولیتی اش ــه مس ب
مشــکل بــر عهــده مســئوالن ذی ربــط اســت، مشــخصا 
انتظــار شــما از هــر کــدام از نهادهــای حاکمیتــی بــرای 
جلوگیــری از تبدیــل ایــن مســاله بــه بحرانــی در صنعــت 

ــی چیســت؟ ــرق و در ســطح مل ــد ب تولی
 دولــت بایــد بــا منطــق بــرای حل ایــن معضل ســازوکار 
ــی  ــل پیش بین ــده قاب ــرایط پیش آم ــد. ش ــف کن تعری

ــرمایه گذاران  ــه س ــم ک ــه کنی ــد توج ــا بای ــوده ام نب
نیروگاه هــا نیــز مقصــر نیســتند و در ایــن وضــع 
گرفتــار شــده اند. لــذا این گونــه جهش هــای غیــر 
مصــداق  می توانــد  ارز  نــرخ  در  پیش بینــی  قابــل 
ــر  ــی در نظ ــای مال ــاژور در قرارداده ــورس م ــرایط ف ش
گرفتــه شــود. بــا افزایــش نــرخ ارز، قیمت هــا در همــه 
ــت  ــه دول ــی ک ــا برق ــه اســت ام ــاال رفت ــز ب ــع نی صنای
ــال  ــرد، 4 س ــی می خ ــش خصوص ــای بخ از نیروگاه ه
اســت کــه تغییــر قیمــت نداشــته و ثابــت بــوده 
ــا ایــن وضــع، درآمــد نیروگاه هــا پاســخگوی  اســت. ب
ــود.  ــد ب ــا نخواه ــاط آن ه ــت اقس ــا و پرداخ هزینه ه
ــی شــده اســت  ــر در قراردادهــا پیش بین از ســوی دیگ
کــه اگــر اقســاط پرداخــت نشــود، بانک هــا می تواننــد 
نیــروگاه را تصاحــب کننــد امــا بانک هــا هــم ایــن کار را 
نمی کننــد چــرا کــه تصاحــب یــک نیــروگاِه ورشکســته 
بــا بدهــی ارزی ســودی برایشــان نــدارد و آن هــا را نیــز 
ــن  ــرد. بنابرای ــد ک ــار خواه ــابه گرفت ــی مش در وضعیت
ــرای حــل ایــن معضــل  ــز ب همراهــی نظــام بانکــی نی

ضــروری اســت. 

از نظــر شــما ایــن مســاله در صورتــی کــه مــورد 
ــر  ــئولین ام ــوی مس ــدی از س ــدام ج ــی و اق چاره  اندیش
قــرار نگیــرد موجــب چــه آســیب هایی در صنعــت بــرق 
خصوصــا در بخــش تولیــد خواهــد شــد؟ ســندیکا بــرای 
ــرق چــه اقداماتــی  ــدگان ب ــن مشــکل تولیدکنن حــل ای

ــت؟  ــام داده اس انج
ــوزه  ــرمایه گذاران ح ــاد س ــلب اعتم ــی، س ــیب اصل آس
نیروگاهــی از دولــت و تصمیمــات آن اســت. اگــر ایــن 
اعتمــاد از بیــن بــرود دیگــر هیــچ ســرمایه گذاری 
ــد  ــت نخواه ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــه س ــر ب حاض
ــکالتی  ــن مش ــه چنی ــرای آنک ــت ب ــی اس ــود. بدیه ب
بــروز نکنــد، بایــد مبنــای نــرخ ارز دریافتــی و پرداخــت 
تســهیالت یکــی باشــد؛ نمی شــود تســهیالت ارزی 
ــض در  ــن تناق ــت. ای ــی داش ــت ریال ــت و پرداخ گرف
ــاد  ــی ایج ــای بزرگ ــروز چالش ه ــادی ام ــرایط اقتص ش
ــهیالت  ــوع تس ــن ن ــر ای ــبختانه ب ــت. خوش ــرده اس ک
ــق  ــرل دقی ــا کنت ــرد و ب ــورت می گی ــی ص ــارت کامل نظ
مشــخص اســت کــه ریــال بــه ریــال آن در کجــا هزینــه 
ــا  ــرو در نیروگاه ه ــود وزارت نی ــی خ ــت حت ــده اس ش
ــرده  ــی ک ــور را بررس ــه ام ــه هم ــتقر دارد ک ــر مس ناظ
ــز  ــه چی ــذا هم ــد ل ــه می کنن ــزارش تهی ــه گ و ماهیان
ــرای حــل مشــکالت آن  شــفاف اســت و فقــط بایــد ب

ــرد.  ــخص ک ــکاری مش راه
ــز  ــران نی ــرق ای ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
ــرو  ــا وزارت نی ــادی ب ــات زی ــکل مکاتب ــل مش ــرای ح ب
داشــته اســت و در حــال پی گیــری موضــوع اســت. در 
ایــن شــرایط بحرانــی، مرتبــا بــه وزارت نیــرو مراجعــه 
ــکاس  ــرق را انع ــدگان ب ــائل تولیدکنن ــته ایم و مس داش
بــا  نامه نگاری هــای  نیــز  آن  از  پیــش  داده ایــم. 
ــام  ــور انج ــاون اول رییس جمه ــت جمهوری و مع ریاس
و همــه مشــکالت بازگــو شــده اســت. بــه هــر حــال بــا 
توجــه بــه حجــم منابــع الزم بــرای احــداث نیروگاه هــای 
حرارتــی، مســائل و مشــکالت آنــان نیــز خاص اســت و 

بایــد بــه صــورت ویــژه بررســی شــود.
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نگذارید تولید برق به بن بست برسد
گفت وگو با حسنعلی تقی زاده لنده، عضو هیات مدیره سندیکا

بــا افزایــش چندبرابــری نــرخ ارز چــه مشــکالتی در 
خصــوص نحــوه بازپرداخــت وام هــای صنــدوق توســعه 
ملــی گریبان گیــر نیروگاه هــای بخــش خصوصــی و 
تولیدکننــدگان بــرق شــده اســت؟ آیــا در مجموعــه 
ــرده  ــروز ک ــکل ب ــن مش ــم ای ــما ه ــت ش ــت مدیری تح

ــت؟ اس
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی فرصــت 
ــف  ــای مختل ــرمایه گذاران حوزه ه ــار س ــی در اختی خوب
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرار داده، ام ــرژی ق ــوزه ان ــه ح از جمل
نوســانات  امــروز،  اقتصــادِی  گرفتاری هــای  جنــس 
ــت  ــی صنع ــای ریال ــی ارز و درآمده ــل پیش بین غیرقاب
بــرای  جــدی  چالشــی  بــه  موضــوع  ایــن  بــرق، 

ســرمایه گذاران تبدیــل شــده اســت. 
ــز  ــان هــور« نی ــد تاب ــرژی امی ــت ان در شــرکت »مدیری
چنــد نیــروگاه از منابــع صنــدوق توســعه ملــی اســتفاده 
کردنــد: مثــال بــرای احــداث نیــروگاه هریــس بــا ظرفیت 
500 مــگاوات، مبلــغ 235 میلیــون یــورو از منابــع ایــن 
صنــدوق اســتفاده شــده اســت کــه تســهیالت بــه طــور 
ــده،  ــدار ش ــروگاه وارد م ــد گازی نی ــذ و واح ــل اخ کام
امــا هنــوز بــه مرحلــه پرداخــت اقســاط نرســیده اســت. 
ــز  ــپین نی ــک کاس ــاس کوچ ــی مقی ــروگاه 2۵ مگاوات نی
ــهیالت  ــی تس ــعه مل ــدوق توس ــورو از صن ــون ی 9 میلی
ــت.  ــده اس ــدار ش ــی وارد م ــه تازگ ــرده و ب ــت ک دریاف
ــار  ــد بخ ــداث 3 واح ــرای اح ــم ب ــه ه ــروگاه ارومی نی
بــه مبلــغ 350 میلیــون دالر از منابــع صنــدوق توســعه 
بهــره بــرده کــه 80 میلیــون دالر بــه نفــع شــرکت مپنــا 

گشــایش LC صــورت گرفتــه اســت. البتــه ایــن نیــروگاه 
ــه  ــه مرحل ــت و ب ــهیالت اس ــذ تس ــال اخ ــوز در ح هن

بازپرداخــت اقســاط وارد نشــده اســت. 
بــا ایــن حــال مشــکالتی کــه در زمینــه پرداخــت 
ــت،  ــن اس ــفاف و روش ــود داد، ش ــای ارزی وج بدهی ه
ــال  ــده در ح ــدار ش ــازه وارد م ــه ت ــی ک ــاید نیروگاه ش
حاضــر قســطی پرداخــت نکنــد امــا باالخــره در مرحلــه 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــکالت آن مواج ــا مش ــت ب بازپرداخ

علــت اصلــی مشــکالت نیروگاه هــا در پرداخــت اقســاط 
ایــن اســت کــه درآمدشــان ریالــی اســت، اما تســهیالت 
ــا نوســانات  ــه ارز بازپرداخــت شــود. ب صنــدوق بایــد ب
نــرخ ارز در ســال 97 و ســه تــا چهــار برابــر شــدن نــرخ 
ــدوق  ــاط ارزی صن ــت اقس ــا در پرداخ ارز، کار نیروگاه ه
ــرد  ــم می ک ــق حک ــت. منط ــده اس ــخت ش ــعه س توس
ــرخ ارز، درآمــد نیروگاه هــا  ــر شــدن ن ــد براب ــا چن ــه ب ک
ــن  ــا چنی ــرد ام ــدا می ک ــش پی ــب افزای ــه تناس ــز ب نی

نبــوده اســت.
 البتــه وزارت نیــرو در ایــن خصــوص اقداماتــی انجــام 
داده اســت کــه بخشــی از مســائل را برطــرف کــرده امــا 
ایــن اقدامــات بــه طــور صــد درصــدی مشــکل مذکــور 
ــد  ــات، خری ــن اقدام ــی از ای ــد. یک ــش نمی ده را پوش
تضمینــی بــرق نیروگاه هــای دارای قــرارداد ECA اســت 
کــه از ابتــدای ســال 97 ارز مبنــای ضریــب تعدیــل نــرخ 
ایــن نیــروگاه، ســامانه ETS  تعییــن شــده اســت کــه 
ــکل  ــد مش ــد می توان ــدود 70 درص ــا ح ــدام ت ــن اق ای
افزایــش نــرخ ارز را بــرای نیروگاه هایــی کــه هنــوز 

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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ــع  ــد مرتف ــرار دارن ــی ق ــد تضمین ــرارداد خری در دوره ق
 ECA کنــد. لــذا ضریــب تعدیلــی کــه بــه قراردادهــای
ــن  ــخگوی ای ــدی پاس ــورت صددرص ــه ص ــد ب نمی توان
کمبودهــا باشــد. بنابرایــن نیــروگاه  داران بــه وضــوح از 
ســال های ابتدایــی فعالیــت خــود نیــز شــاهد شــکاف 
بیــن درآمدهــا و اقســاطی هســتند کــه بایــد بــه ارز و 

بــا ســود ارزی پرداخــت شــود. 
دومیــن گرفتــاری نیروگاه هــای بخــش خصوصــی ایــن 
ــای  ــل قرارداده ــل از مح ــای حاص ــه درآمده ــت ک اس
خریــد تضمینــی بــرق، بــه موقــع وصــول نشــده اســت 
و منجــر بــه معــوق شــدن اقســاط صنــدوق توســعه ملی 
می شــود. البتــه ایــن امــر چنــد آســیب بــه همــراه دارد: 
اول اینکــه پرداخت نشــدن بــه موقــع اقســاط صنــدوق 
منجــر بــر جریمــه می شــود؛ دوم اینکــه ممکــن اســت در 
ایــن بــازه زمانــی نــرخ ارز افزایــش پیــدا کنــد کــه ایــن 
ــت  ــا در پرداخ ــی نیروگاه ه ــث عقب ماندگ ــش باع افزای
اقســاط می شــود. فــرض کنیــد یــک نیــروگاه در ســال 
97 قبــل از نوســانات ارز، مطالباتــی از وزارت نیرو داشــته 
اســت کــه در صــورت وصــول می توانســت ســه قســط 
خــود را پرداخــت کنــد، امــا امــروز بــا همــان مبلــغ فقط 
ــر  ــس تاخی ــت. پ ــط اس ــک قس ــت ی ــه پرداخ ــادر ب ق
ــات باعــث ایجــاد شــکافی شــده کــه  در وصــول مطالب

معلــوم نیســت چگونــه بایــد جبــران شــود. 
 ECA ــای ــه در قرارداده ــر در تادی ــارت تاخی ــه خس البت
لحــاظ شــده امــا مبلــغ حــاص از آن بــه میزانــی نیســت 
ــه  ــد. ب ــش ده ــای ارزی را پوش ــد جهش ه ــه بتوان ک
عنــوان مثــال نیــروگاه ســیرجان بــرای دریافت خســارت 
ــره شــده  ــی وارد مذاک ــرق حرارت ــا ب ــه ب ــر در تادی تاخی
اســت و بــا توجــه بــه آنکــه اصــل موضــوع در قــرارداد 
قیــد شــده، مــورد پذیــرش اســت. امــا مبلــغ پرداختــی 
بــرای جبــران ایــن خســارت 12 درصــد در ســال اســت 

کــه بــا توجــه بــه نــرخ ارز، پوشــش چندانــی نــدارد.

حــل نشــدن مشــکالت نیروگاه هــای بخــش خصوصــی 
و تولیدکننــدگان بــرق چــه تبعاتــی بــرای ایــن صنعــت 
نشــدن  بازپرداخــت  کالن تــر  دیدگاهــی  در  دارد؟ 
تســهیالت ارزی چــه آســیبی بــه صنــدوق توســه ملــی و 

ــی آورد؟ ــور وارد م ــاد کش اقتص
در  و  بــا خوش فکــری  و دولــت  نیــرو  وزارت  اگــر   
ــل  ــل و فص ــا را ح ــکالت نیروگاه ه ــاه مش ــان کوت زم
نکننــد تمــام نیروگاه هایــی کــه از ایــن تســهیالت 
ــرده و   ــتگی ک ــالم ورشکس ــد اع ــد بای ــتفاده کرده ان اس

نیروگاه هــای خــود را تحویــل بانک هــای عامــل دهنــد. 
وقتــی وزارت نیــرو و بــرق حرارتــی نمی تواننــد مطالبــات 
ــا  ــر بدهــی ب ــکان تهات ــد ام نیروگاه هــا را پرداخــت کنن
ــم  ــی فراه ــازمان خصوص ــی و س ــور مالیات ــازمان ام س
اســت؛ امــا در مســاله بدهی هــای ارزی و صنــدوق 
توســعه ملــی چنیــن امکانــی فراهــم نیســت و قوانیــن 
باالدســتی چنیــن مجــوزی نداده انــد. در واقــع بــا 
ــل آن  ــره ارزی و تبدی ــاب ذخی ــاس نامه حس ــر اس تغیی
ــارات آن در  ــع و اختی ــی، مناب ــعه مل ــدوق توس ــه صن ب
دســت دولــت نیســت کــه تهاتــر بــرای آن قابــل اجــرا 
ــد  ــوزه بای ــن ح ــکل در ای ــع مش ــرای رف ــذا ب ــد. ل باش
تمهیــدات دیگــری اندیشــیده شــود.  قراردادهــای 
ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ــف ش ــاله تعری ــج س ECA، پن
مــدت نیروگاه هــا هزینــه تامیــن ســوخت نداشــته و بــا 
توجــه بــه خریــد تضمینــی بــرق درآمــد مطمئنــی دارنــد 
ــا توجــه بــه ســرمایه کالنــی کــه صــرف احــداث  امــا ب
ــه در حــال نوســان  ــرخ ارزی ک نیروگاه هــا می شــود و ن
قــرار دارد، بهتــر اســت زمــان ایــن قراردادهــا بــه 7 یــا 

ــد. ــدا کن ــش پی ــال افزای 8 س
بنــده در جلســات بــا اعضــای کمیســیون انــرژی مجلس 
ــفانه وزارت  ــه متاس ــردم ک ــد ک ــالمی تاکی ــورای اس ش
ــی و  ــدگان غیردولت ــه تولیدکنن ــع ب ــت راج ــرو و دول نی
خصوصــی بــرق دچــار  نوعــی بی حســی شــده اند.  
ایــن امــر باعــث می شــود در آینــده ای نــه چنــدان دور، 
ــرژی  ــد ان ــان بن بســتی در حــوزه تولی ــه چن مملکــت ب
برســد کــه دیگــر بــا تزریــق هیــچ منبعــی قابــل جبــران 

و برگشــت نیســت. 
بــه جــز قراردادهــای ECA، بخــش عمــده ای از نیــروگاه 
ــود را در  ــرژی خ ــد و ان ــوخت دارن ــن س ــه تامی هزین
بــازار بــرق می فروشــند، اینهــا نیــز بــا مشــکالت 
ســختی روبــرو شــده اند چــرا کــه متاســفانه از ســال 93 
برخــالف قانــون و بــا مصوبــه غلــط هیــات تنظیــم بــازار 
ــرخ آمادگــی نیروگاه هــا رخ  ــچ افزایشــی در ن ــرق، هی ب

ــداده اســت.  ن
از طــرف دیگــر عــالوه بــر افزایــش نــرخ ارز، هزینه هــای 
پرســنلی، تعمیــرات و نگهــداری نیروگاه هــا  و مشــخصا 
هزینــه اورهــال آن هــا بــا رونــدی صعــودی روبــرو بوده، 
در حالــی کــه درآمــد نیــروگاه نــه تنهــا افزایــش نیافتــه 
بلکــه کاهــش هــم پیــدا کــرده اســت، بــا ایــن وصــف 
ــا  ــای نیروگاه ه ــد و هزینه ه ــن درآم ــه ای بی ــه نامعادل ب
ــان دارم  ــده ایم ــت. بن ــل نیس ــل ح ــه قاب ــیم ک می رس
کــه اگــر دولــت و مجلــس فکــری بــه حــال نــرخ انــرژی 

اگر وزارت نیرو و
 دولت با خوش فکری 

و در زمان کوتاه 
مشکالت نیروگاه ها 
را حل و فصل نکنند 

تمام نیروگاه هایی که از 
این تسهیالت استفاده 

کرده اند باید اعالم 
ورشکستگی کرده و  
نیروگاه های خود را 

تحویل بانک های عامل 
دهند

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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ــرق واقعــی نشــود، دور از ذهــن  ــرخ ب ــد و ن ــرق نکنن ب
ــرق  ــن ب ــده در تامی ــال های آین ــه س ــود ک ــد ب نخواه
ــل  ــر قاب مصرفــی مــردم و صنایــع دچــار مشــکالتی غی

جبــران شــویم.  

عــالوه بــر ایــن بــا فراهــم نشــدن امــکان ورود بخــش 
خصوصــی بــه عرصــه صــادرات بــرق، عمــال راه ایجــاد 
ــته  ــوزه بس ــن ح ــاالن ای ــرای فع ــز ب ــد ارزی نی درآم
مانــده اســت. بــا ایــن حــال، در نبــود امــکان صــادرات 
بــرق توســط نیروگاه هــای غیــر دولتــی، اخیــرا فرصــت 
ــوص  ــه خص ــال و ب ــای دیجیت ــام ارزه ــه ن ــژه ای ب وی
ــت.  ــده اس ــاد ش ــش ایج ــن بخ ــرای ای ــن ب بیت کوی
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــش خصوص ــت و بخ ــر دول هن
مزیت هــای نســبی موجــود در کشــور، از ایــن فرصــت 
اســتفاده حداکثــری کننــد. ســوخت ارزان و بهــای 
ــایگان از  ــه همس ــبت ب ــرق نس ــن ب ــده پایی ــام ش تم
ــورد  ــد م ــوزه بای ــن ح ــه در ای ــتند ک ــی هس مزیت های
اســتفاده قــرار گیرنــد. هــر چنــد شــاید در روزهــای گــرم 
ــتخراج  ــم اس ــرار داری ــرف ق ــه در اوج مص ــتان ک تابس
ــا در  ــد، ام ــته باش ــادی نداش ــه اقتص ــن توجی بیت کوی
ــا مــازاد  فصــل زمســتان بــه دلیــل کاهــش مصــرف، ب
ایجــاد  بــا  و می تــوان  تولیــد مواجهیــم  ظرفیــت 
ســازوکارهای مناســب از ایــن ظرفیــت بهــره بــرد. 
متاســفانه نــگاه کالنــی بــه موضــوع ارزهــای دیجیتــال 
ــرای  ــر ب ــن ام ــر ای ــه اگ ــی ک ــدارد، در حال ــود ن وج
تولیدکننــده خصوصــی توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد 
می توانــد بــرای آینــده صنعــت بــرق مفیــد باشــد. بــه 
ــال  نوعــی، اســتقبال اســتخراج کنندگان ارزهــای دیجیت
و بیــت کویــن از فعالیــت در ایــران، از حیــث درآمدزایی 
ــروگاه داران  ــرای نی ــرق را ب ــی مشــابه صــادرات ب فرصت

ــی آورد. ــم م فراه

ــل  ــوان معض ــی می ت ــه راهکارهای ــا چ ــما ب ــر ش ــه نظ ب
بدهی هــای ارزی را حــل کــرد و بــرای ایــن کار چــه 

ــت؟  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ اولویت های
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مــدت زمــان قراردادهــای 

ــرو  ــرد. وزارت نی ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــد م ECA بای
ــی قراردادهــا  ــق صورت هــای مال ــا نظــارت دقی ــد ب بای
را بررســی و در صــورت لــزوم بــر مــدت قــرارداد اضافــه 
ــه  ــه ای ک ــه جریم ــن اســت ک ــن راهــکار ای ــد. دومی کن
ــت   ــر در پرداخ ــران تاخی ــرای جب ــا ب ــن قرارداده در ای
ــد. در  ــرخ ارز باش ــا ن ــب ب ــت، متناس ــده اس ــاظ ش لح
گام دیگــر وزارت نیــرو و  شــرکت مادرتخصصــی تولیــد 
ــه ایــن  ــا اشــراف ب ــد ب ــی بای ــرق حرارت ــرق ب ــروی ب نی
ــات  ــت مطالب ــرای پرداخ ــع الزم ب ــه مناب ــوع ک موض

ــد. ــدا کنن ــر پی ــرای تهات ــد، راهــکاری ب ندارن
بــرای  را  امــکان  ایــن  ملــی  توســعه  صنــدوق   
ســرمایه گذاران تعریــف کــرده اســت کــه از منابــع ارزی 
ــد،  ــی پروژه هــای خــود اســتفاده کنن ــن مال ــرای تامی ب
امــا ایــن امــکان در صورتــی می توانــد بــه عنــوان یــک 
ــا  ــا ب ــز ارزی و ی ــه درآمدهــا نی فرصــت تلقــی شــود ک

ــد. ــب باش ــرخ ارز متناس ــرات ن تغیی
از   فکــری  اتــاق  تشــکیل  بــا  بایــد  نیــرو  وزارت    
متخصصــان بــرای  روابــط خــود را بــا بخــش خصوصی 
بــه درســتی تنظیــم کنــد. کمــا اینکــه  در قالــب ایجــاد 

ــتیم. ــوع هس ــن موض ــال ای ــوری دنب ــاد رگوالت نه

ــل  ــرای ح ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
مشــکل تولیدکننــدگان بــرق بــا چــه دســتگاه هایی وارد 
ــه  ــون چــه اقداماتــی در ایــن زمین مذاکــره شــده و تاکن

انجــام داده اســت؟
ــتای  ــرق در راس ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش  س
ــش  ــده بخ ــوان نماین ــه عن ــود ب ــازمانی خ ــه س وظیف
ــاء و  ــکالت را احص ــرق، مش ــده ب ــی تولیدکنن خصوص
اقدامــات الزم بــرای حــل آن هــا را اولویت بنــدی کــرده 
کــه هــر کــدام از مجــرای خــود در حــال پیگیــری اســت. 
در خصــوص افزایــش نــرخ بــازار بــرق جلســات زیــادی 
بــا مســئوالن وزارت نیــرو برگــزار شــده و مکاتبــات الزم 
ــوزه  ــن ح ــبختانه در ای ــت. خوش ــه اس ــورت گرفت ص
ذی ربــط هم صــدا  دســتگاه های  و  نیــرو  وزارت  بــا 
ــرق افزایــش  ــازار ب ــرخ ب ــا شــده اســت ن شــده ایم و بن
ــندیکا و وزارت  ــن س ــه  بی ــن جلس ــد. در آخری ــدا کن پی
ــق  ــر ســر نرخــی تواف ــات ب ــه اختالف ــا هم ــز ب ــرو نی نی
ــات  ــه در  هی ــی ک ــرخ در صورت ــن ن ــت. ای ــده اس ش
تنظیــم بــازار بــرق نیــز مــورد موافقــت قــرار گیــرد نهایتا 
ــه  از ســوی وزیــر ابــالغ خواهــد شــد. ســندیکا در زمین
ــان پی گیری هــای ممکــن  ــز  همچن بدهی هــای ارزی نی
ــن راهکارهــا و  ــا همــه ای ــا نهایت را انجــام می دهــد ام
بــه ثمــر رســیدن آن مســتلزم اصــالح نــرخ بــازار بــرق 

اســت. 

سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در راستای 
وظیفه سازمانی خود به عنوان نماینده بخش 

خصوصی تولیدکننده برق، مشکالت را احصاء و 
اقدامات الزم را برای حل آن ها اولویت بندی کرده 
که هر کدام از مجرای خود در حال پی گیری است

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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همه راه ها به کمبود نقدینگی ختم 
می شود!

گفت وگو با عظیم اعتمادی
مدیركل دفتر بودجه و منابع شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

در خصــوص  بــرق  تولیــد  بخــش  گفتــه می شــود 
ــدوق  ــده از صن ــهیالت ارزی دریافت ش ــت تس بازپرداخ
ــت.  ــرو اس ــده ای روب ــکالت عدی ــا مش ــی ب ــعه مل توس
ــت  ــن صنع ــرای ای ــل ب ــن معض ــر ای ــاد بزرگت ــت ابع عل

ــت؟  چیس
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تغییــرات نــرخ ارز 
بیــش از همــه در عملکــرد مالــی و اقتصــادی صنایعــی، 
اختــالل ایجــاد می کنــد کــه در ُبعــد تامیــن تجهیــزات 
دارنــد.  بیشــتری  ارزی  وابســتگی  اولیــه  مــواد  و 
ــی  ــا صادرات ــوالت آن ه ــه محص ــی ک ــن صنایع بنابرای
ــتگی  ــه وابس ــی ک ــکل و صنایع ــن مش ــت، کمتری اس
ارزی داشــته ولــی محصــوالت آن هــا ریالــی خریــداری 
می شــود، بــا معضــالت زیــادی مواجــه می شــود. ایــن 
معضــل زمانــی پیچیــده و ســخت تر می شــود کــه 
ــت و  ــط حاکمی ــز توس ــوالت آن نی ــذاری محص قیمت گ

ــه صــورت دســتوری تعییــن شــود. ب
ــم و  ــث مه ــی از مباح ــی یک ــوزه نیروگاه ــال در ح ح
تاثیرگــذار در مناســبات مالــی، موضــوع کمبــود نقدینگی 
و عــدم افزایــش متناســب ســقف قیمــت در بــازار 
عمده فروشــی اســت. ایــن امــر نقــش مهمــی در ایفــای 
ــط  ــی توس ــوزه نیروگاه ــون ح ــدات و دی ــع تعه به موق
ــور،  ــی کش ــتم بانک ــه سیس ــه ب ــرمایه گذارانی دارد ک س
صنــدوق توســعه ملــی و حتــی ســهامداران بدهکارنــد. 
البتــه ایــن بدهــکاری خــود ناشــی از وابســتگی آن هــا 
بــه منابــع حاصــل از فــروش بــرق بــه مشــترکین 
هزینه هــای  و  درآمدهــا  نبــودن  متــوازن  و  اســت 

صنعــت بــرق از دالیــل اصلــی ایــن وضعیــت محســوب 
ــای  ــی از درآمده ــت، بخش ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب می ش
صنعــت بــرق در قالــب مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و 
قیمــت تمام شــده، جــزء دیــون وزارت نیــرو بــه حســاب 
ــه  ــل توج ــش قاب ــث کاه ــز باع ــم نی ــن مه ــد. ای می آی
نقدینگــی صنعــت بــرق و افزایــش مطالبــات بازیگــران 
در ایــن صنعــت می شــود، هــر چنــد کــه اخیــرا از محــل 
ــرمایه گذاران  ــون س ــی از دی ــاوت بخش ــن مابه التف ای
در قالــب اســناد تســویه خزانــه نــوع اول و نــوع دوم در 

حــال تهاتــر اســت. 
ــه  ــه مقایس ــت ک ــروری اس ــز ض ــه نی ــن نکت ــر ای ذک
صنایــع مختلــف بــا حــوزه نیروگاهــی بــه نظــر، قیاســی 
ــدی  ــوالت تولی ــت محص ــرا  قیم ــت. زی ــارق اس مع الف
ــا تــورم و تغییــرات نــرخ ارز  غالــب صنایــع متناســب ب
افزایــش می یابــد، امــا برخــی ویژگی هــای حــوزه 
نیروگاهــی، از جملــه تبعیــت نکــردن میــزان ســقف نرخ 
بــازار از رونــدی منطقــی و افزایــش نیافتــن آن از تاریــخ 
94/1/1 تــا کنــون، باعــث شــده کــه فشــار مضاعفــی بــه 

ــرق کشــور وارد شــود. ــد ب حــوزه تولی

راهــکار پیشــنهادی شــما بــرای برون رفــت از ایــن 
ــر  ــی فراگی ــه بحران ــل آن ب ــری از تبدی ــش و جلوگی چال
در شــرکت های تولیدکننــده بــرق چیســت؟ آیــا تاکنــون 
وزارت نیــرو قدمــی بــرای کمــک بــه حــل ایــن مشــکل 

ــت؟ ــته اس برداش
بدیهــی اســت بــرای گریــز از ایــن مســائل و جلوگیــری 

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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ــرق  ــت ب ــه راه صنع ــد نقش ــی، بای ــای آت از چالش ه
ــررات  ــن و مق ــت قوانی ــتفاده از ظرفی ــا اس ــل ب حداق

ــود. ــری ش ــود بازنگ موج
به نظــر می رســد بــا ابــالغ مــاده 6 دســتورالعمل تعییــن 
ــه شــماره  ــرق، موضــوع مصوب ــی ب ــد تضمین ــرخ خری ن
ــاد،  ــرم اقتص ــورای محت ــورخ 97/12/28 ش 757737 م
ــئولین  ــوی مس ــه از س ــن زمین ــی الزم در ای چاره اندیش
امــر صــورت گرفتــه اســت و ان شــا اهلل بــا تدبیــر ویــژه 
وزارت نیــرو و اعضــای جدیــد هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
ــن و  ــا تدوی ــد. ب ــد ش ــام خواه ــته انج ــی شایس اقدام
ــتورالعمل  ــاده از دس ــن م ــی ای ــه اجرای ــالغ آیین نام اب
مذکــور، می تــوان بخــش زیــادی از مشــکالت یادشــده 

را در بخــش اعتبــاری حــل و فصــل کــرد.
ــا  ــان پابرج ــی همچن ــکل نقدینگ ــال مش ــن ح ــا ای ب
ــازار  ــرخ ب ــقف ن ــا در س ــن افزایش ه ــرا ای ــت، زی اس
باعــث افزایــش مابه التفــاوت خواهــد شــد، ولــی 
مشــکل نقدینگــی بــه عنــوان یــک بحــث بســیار مهــم 
ــرای  ــد. ب ــوت خــود باقــی خواهــد مان ــه ق ــان ب همچن
ــه نظــر اینجانــب شــاید چــاره ای  حــل ایــن مشــکل ب
ــای  ــت از نرخ ه ــروج دول ــا و خ ــش تعرفه ه ــز افزای ج
تکلیفــی در قالــب مــاده 39 قانــون برنامــه ششــم 
ــی و  ــکار اساس ــن راه ــد.  بنابرای ــر نباش ــعه میس توس
ــی  ــکل، واقع ــن مش ــت از ای ــرای برون رف ــدار را ب پای

می دانــم.  تعرفه هــا  کــردن 

ــه از  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــا ب ــا اینج ــادی ت ــاب اعتم جن
منظــر بــازار بــرق بــه ارائــه نظــر و راهــکار پرداخته ایــد. 
امــا یکــی از راهکارهایــی کــه توســط بخــش خصوصــی 
بــرای حــل بخشــی از مشــکل بازپرداخــت وام هــای ارزی 
ــش  ــود، افزای ــنهاد می ش ــی پیش ــعه مل ــدوق توس صن
ــر  ــت، از نظ ــی اس ــد تضمین ــرارداد خری ــان ق ــدت زم م
شــما ایــن امــر اساســا تــا چــه حــد قابــل تحقــق بــوده 
و تــا چــه میــزان می تــوان بــرای حــل ایــن مشــکل بــه 

ــرد؟ ــکا ک آن ات
ــارم  ــه چه ــی برنام ــتحضرید ط ــه مس ــه ک  همان گون
ــه  ــه ب ــا توج ــرارداد ب ــدت ق ــن م ــکان تعیی ــعه ام توس
کاهش هایــی کــه در نــرخ اعمــال می شــد فراهــم 
بــود، امــا در برنامــه پنجــم توســعه 2 مــدل ثابــت: یکی 

5 ســاله بــرای خریــد آمادگــی و انــرژی و دیگری 8 ســاله 
بــرای خریــد آمادگــی فراهــم بــوده و قراردادهایــی هــم 
ــان  ــه پای ــا توجــه ب ــال ب ــا عم ــد شــده اســت. ام منعق
ــر  ــده، به نظ ــای منعق ــه و قرارداده ــر دو برنام ــان ه زم
می آیــد افزایــش ســقف خریــد انــرژی قابلیــت اجرایــی 

نداشــته باشــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه طــی برنامــه ششــم توســعه 
ــاده  ــد »ت« م ــتورالعمل بن ــاس دس ــر اس ــخصا ب و مش
ــه روش  ــرق ب ــی ب ــد تضمین ــای خری )48(، در قرارداده
BOO حداکثــر مــدت قــرارداد 7 ســال و حداکثــر 
ــالم  ــال اع ــا 12 س ــوع قرارداد ه ــن ن ــل ای ــان تعدی زم
 ،BOT قرادادهــای  بــرای  همچنیــن  اســت.  شــده 
حداکثــر مــدت  15 و حداکثــر زمــان تعدیــل ایــن نــوع 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــا 20 س قرارداد ه
ــد  ــش دوره خری ــب افزای ــر اینجان ــال به نظ ــن ح ــا ای ب
ــت  ــی صنع ــکل کالن نقدینگ ــز مش ــرق نی ــی ب تضمین

ــرد. ــد ک ــل نخواه ــل و فص ــرق را ح ب

ــی  ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادرتخصص ش
ــرق کشــور در صــورت حــل  ــد ب ــی تولی ــوان متول ــه عن ب
نشــدن ایــن مســاله، بــا چــه مشــکالتی روبــرو خواهــد 

شــد؟
ــوان  ــه عن ــی، هــم ب ــرق حرارت ــروی ب ــد نی شــرکت تولی
تولیدکننــدگان  همچــون  بــرق،  تولیدکننــده  یــک 
و  مســائل  درگیــر  غیردولتــی  و  بخــش خصوصــی 
ــت.  ــرق اس ــت ب ــی در صنع ــود نقدینگ ــکالت کمب مش
ایــن کمبــود نقدینگــی، تاخیــر در تامیــن قطعــات 
یدکــی و مصرفــی نیروگاه هــا، تاخیــر در پرداخــت 
بخشــی  تولیدکننــدگان،  تامین کننــدگان،  مطالبــات 
پرداخــت  مهمتــر  همــه  از  و  کارکنــان  مطالبــات  از 
ــک  ــوص بان ــه خص ــی را )ب ــای بانک ــاط و بدهی ه اقس
ــی از  ــده ناش ــاد ش ــای ایج ــل بدهی ه ــه دلی ــزی ب مرک
تعهــدات مــاده)62( قانــون محاســبات عمومــی( باعــث 
ــیار  ــه و بس ــل توج ــام قاب ــه ارق ــن ک ــود. بنابرای می ش
ــرع  ــل و ف ــوان اص ــه عن ــر ب ــال حاض ــنگینی در ح س
ــورت  ــده و در ص ــایی ش ــی شناس ــرق حرارت ــون ب دی
ــن  ــم ای ــر حج ــر روز ب ــع آن، ه ــدن به موق پرداخت نش

دیــون افــزوده می شــود.

بخشی از 
درآمدهای صنعت برق 
در قالب مابه التفاوت 

قیمت تکلیفی و 
قیمت تمام شده، جزء 

دیون وزارت نیرو 
 به حساب می آید

بحران بدهی های ارزی 
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متمم بودجه
آخرین شانس تسویه بدهی های ارزی

گفت وگــو بــا سیدحســن حسینی شــاهرودی، ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس

ــرکت ها  ــن ش ــرق، ای ــرکت های تولیدکننده ب ــی در ش ــود نقدینگ ــن کمب ــرخ ارز و همچنی ــش ن ــر جه ــال های اخی در س
را بــرای بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتــی از صنــدوق توســعه ملــی بــا مشــکالت جــدی روبــرو شــده اند. از ســوی 
دیگــر بنــا بــه مفــاد قوانیــن بودجــه ســنواتی، از جملــه مــورد 2-8 بنــد »و« از تبصــره )5( قانــون بودجــه ســال 98، بــا 
توجــه بــه تغییــر پایــه پولــی، امــکان تهاتــر هــم وجــود نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه کمبــود نقدینگــی در بخــش 
تولیــد بــرق خــود ناشــی از پرداخت هــای دیرهنــگام و غالبــا غیرنقــدی مطالبــات ایــن شــرکت ها از ســوی وزارت نیــرو 
اســت. بــه بیانــی تولیدکننــدگان بــرق در موقعیتــی ناگزیــر و بــدون راه گریــز گرفتــار آمده انــد کــه بــه نظــر می آیــد 
بــرای برون رفــت از آن بایــد دســت بــه نهادهــای قانون گــذار و در راس آن مجلــس شــورای اســالمی متوســل شــد. 
بــر ایــن اســاس گفت وگــوی کوتاهــی بــا یکــی از ای نماینــدگان داشــته ایم تــا راه چــاره ای پیــش پــای فعــاالن ایــن 

حــوزه اقتصــادی و صنعتــی بگذارنــد: 

ــر  ــرای تهات ــود ب ــی موج ــت قانون ــه ممانع ــه ب ــا توج ب
بدهی هــای ارزی صنعتگــران بــه صنــدوق توســعه ملــی،  
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی بــرای حــل 

ایــن مشــکل چــه راهــکاری دارنــد؟
هنــوز راهــکاری در ایــن مــورد ارائــه نشــده ســت امــا 
ــن  ــه مت ــه ب ــا توج ــت و ب ــر اس ــکار آن تهات ــا راه تنه
ــر وجــود  ــی براینکــه امــکان تهات بودجــه ســال 98 مبن
ــذا دولــت بایــد در متمــم بودجــه خــود ایــن  ــدارد. ل ن
ــا  ــد ت ــرار ده ــر را ق ــد و تهات ــی کن ــوع را پیش بین موض

ــود. ــل ش ــرق ح ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــکل ش مش
ــه در درآمدهــا و  ــی ک ــه تغییرات ــا توجــه ب ــا ب ــا قطع م
هزینه هــای ایجــاد شــده نیــاز بــه متمــم بودجــه بــرای 
ــد در  ــت می توان ــت و دول ــم داش ــاری خواهی ــال ج س
ایــن متمــم ایــن مــورد را در نظــر بگیــرد در غیــر ایــن 
صــورت بــا مشــکالت عدیــده ای در شــرکت های تولیــد 

بــرق مواجــه خواهیــم شــد.
بــا توجــه بــه ایــن محدودیــت و در صورتــی کــه دولــت 
ــد،  ــاره ای نکن ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ــم بودج در متم
ــورای  ــس ش ــرم مجل ــده محت ــوان نماین ــه عن ــما ب ش
اســالمی چــه راهــکاری را براســاس قوانیــن بــرای حــل 

ــل  ــن معض ــه ای ــال ب ــرکت های مبت ــه ش ــکل ب ــن مش ای
پیشــنهاد می کنیــد؟

ــادن و  ــع و مع ــرژی، صنای ــیون های ان ــا در کمیس  قطع
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــس نس ــه مجل ــه و بودج برنام
ــرح  ــس ط ــم مجل ــد و امیدواری ــد ش ــیدگی خواه رس
مناســبی را بــرای حــل مشــکل شــرکت های تولیدکننــده 

بــرق ارائــه کنــد.
ــاره  ــت درب ــم از دول ــنواتی ه ــه س ــه بودج ــا در الیح م
برخــی مســایل کشــور مطالباتــی را داشــته ایم امــا 
ــته  ــوع وابس ــن موض ــرا ای ــت، زی ــده اس ــق نش محق
ــد در  ــت. بای ــت اس ــا و اراده دول ــوان، درآمده ــه ت ب
ــه  ــی ب ــر دولت ــای غی ــر نیروگاه ه ــه اگ ــت ک ــر داش نظ
دلیــل مشــکالت مالــی و اقتصــادی از ایــن دســت  
ــه  ــرق کشــور ب ــرق نباشــند، ب ــه ادامــه تولیــد ب قــادر ب
عنــوان مقولــه  اســتراتژیک و ملی دســتخوش مشــکالت 
عظیمــی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر ایــن شــرکت ها 
امیــد دارنــد تــا دولــت دربــاره آن هــا تعهــدات خــود را 

ــرد.  ــن ب ــد را از بی ــن امی ــد ای ــد و نبای ــی کن عملیات
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ــر هــم زد و  ــرق را ب ــد ب ــر از ارز، چــون تولی ــی صنایعــی متاث ــادالت مال ــد بحــران ارزی ســال 97 بســیاری از مع هــر چن
نیروگاه هــای بســیاری را بــا معضــل بازپرداخــت وام هــای ارزی روبــرو کــرد،  امــا اگــر ایــن رویــداد ناخوشــایند اقتصــادی 
در بســترهایی عادالنه تــر رخ مــی داد، راه بــرون رفــت از مشــکالت ناشــی از آن بــه ناهمــواری امــروز نبــود. علــی همتــی 
ــی را  ــن معضل ــروز چنی ــترهای ب ــن بس ــن مهمتری ــی از ای ــر یک ــتان غدی ــرق خوزس ــد ب ــرکت تولی ــابق ش ــل س مدیرعام
ــه را در  ــن رابط ــح وی در ای ــد. توضی ــر می کن ــرق ذک ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــات ش ــع مطالب ــدن به موق ــت نش پرداخ

ــد:   ــد خوان ــاه خواهی ــی کوت گفت وگوی

از  یکــی  طــرف  از  نمایندگــی  بــه  حضرتعالــی 
ــهیالت  ــت تس ــکل بازپرداخ ــا مش ــه ب ــرکت هایی ک ش
ملــی  توســعه  صنــدوق  توســط  دریافت شــده  ارزی 
مواجــه هســتید، عــالوه بــر جهش هــای نــرخ ارز ریشــه 
بــروز ایــن مشــکل را در چــه مســائلی می دانیــد؟

ــیب های  ــال  97 آس ــای ارزی در س ــد جهش ه ــر چن ه
فراونــی را بــه اقتصــاد صنایــع مختلــف از جملــه صنعت 
ــن  ــیب زایی ای ــه آس ــا ریش ــرق وارد آورد، ام ــد ب تولی
ــی  ــش خصوص ــکل بخ ــن مش ــا عمده تری ــر و اساس ام
تولیدکننــده بــرق از نظــر بنــده بحــث مطالبــات انباشــته 
فــروش بــرق اســت. ایــن مســاله خــود ناشــی ازعواملی 
ــازل بــرق اســت بــه طــوری کــه عمــال  چــون قیمــت ن
ــروری و  ــای ض ــام کااله ــه تم ــبت ب ــت نس ــن قیم ای
ــوده  ــر ب ــرات پایین ت ــون مخاب ــابهی چ ــات مش خدم
ــورم و ...  ــرخ ت ــه ن ــادی نســبت ب و طــی ســالیان متم

ــه افزایشــی نداشــته اســت.  رونــد رو ب
 ایــن موضــوع بارهــا از ســوی ســندیکا مطــرح شــده 
ــک کاالی  ــوان ی ــه عن ــان ب ــت ن ــال قیم ــرای مث ــه ب ک
اساســی بــه مراتــب بیشــتر از قیمــت بــرق رشــد داشــته 
ــرات و IT در  ــون مخاب ــی چ ــن خدمات ــت و همچنی اس
مقایســه بــا بــرق، بــا وجــود هزینــه ای بســیار پایین تــر 
ــری  ــب باالت ــه مرات ــن، نرخ هــای ب ــد و تامی ــرای تولی ب
را در ســبد مصرفــی خانــوار ایرانــی بــه خــود اختصــاص 

می دهــد.
ــه  ــه ب ــی ک ــت برق ــال باب ــا عم ــر آن، نیروگاه ه ــالوه ب ع
دولــت می فروشــند وجهــی دریافــت نمی کننــد و یــا بــا 

در هم تنیدگی مطالبات معوق و 
بدهی های ارزی

گفت وگو با علی همتی  مدیرعامل سابق شرکت تولید برق خوزستان غدیر

دیرکــرد زیــادی در دریافــت مطالبــات خــود مواجه انــد. 
ــال  ــه مث ــت ک ــدی اس ــا ح ــت ت ــق در پرداخ ــن تعوی ای
مطالبــات نیــروگاه بهبهــان بــا وجــود دارابــودن قــرارداد 
ــرق  ــروش ب ــه ف ــه ب ــی ک ــال ابتدای ــی دو س ECA، ط
رســیده  ناموت  میلیــارد   280 حــدود  بــه  پرداختــه 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نیــروگاه از تیــر 
ــا راه انــدازی فــاز بخــار نیــروگاه، بــه صــورت  مــاه 97 ب
ســیکل ترکیبی وارد مــدار شــده  اســت و در مجمــوع بــه 
ــود.  ــناخته می ش ــیس ش ــروگاه تازه تاس ــک نی ــوان ی عن
ــا  ــروگاه ب ــن نی ــای ای ــویه وام ه ــد تس ــل، موع در مقاب
ــه  ــدون آنک ــت، ب ــیده اس ــرا رس ــکن ف ــاطی کمرش اقس
ــته  ــود داش ــت آن وج ــرای پرداخ ــی ب ــی کاف نقدینگ
ــا از  ــن وام ه ــت ای ــان دریاف ــه در زم ــرا ک ــد. چ باش
ــورو 3300  ــط ی ــرخ  متوس ــی، ن ــعه مل ــدوق توس صن
ناموت بــوده اســت، امــا هــم اکنــون مبالــغ ایــن 
وام هــای ارزی بــا افزایشــی یکبــاره  مواجــه شــده 
ــزی  ــک مرک ــالم بان ــه اع ــا ب ــه بن ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
ــد  ــن بانکــی بای ــا بی ــرخ ETS ی ــر اســاس ن ــرخ ارز ب ن
تســویه شــود، بــا توجــه بــه آنکــه در حــال حاضــر ایــن 
نــرخ چیــزی در حــدود 10 هــزار ناموت بــه ازای هــر یــورو 
ــی  ــادل ریال ــرار مع ــه ب ــش از س ــت بی ــت، می بایس اس

وام دریافت شــده را بازپرداخــت کنیــم.
ــت  ــن صنع ــرخ ای ــه چ ــه چگون ــن نامعادل ــا ای ــال ب ح
ــتان  ــرق خوزس ــد ب ــرکت تولی ــد؟! ش ــد بچرخ می توان
غدیــر بــا همــه پی گیری هــا، بــرای پرداخــت مطالبــات 
 ،ECA از محــل فــروش بــرق تولیــدی خــود در قــرارداد

نیروگاه ها عمال بابت 
برقی که به دولت 
می فروشند وجهی 
دریافت نمی کنند و 

یا با دیرکرد زیادی در 
دریافت مطالبات خود 

مواجه اند
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عمــال در 5 یــا 6 مــاه گذشــته بــه طــور متوســط کمتــر 
ــته  ــی داش ــارد ناموت دریافت ــی 3 میلی ــه 2 ال از ماهیان
ــن 2  ــه بی ــرکت ماهیان ــن ش ــه ای ــی ک ــت. در حال اس
تــا 2.5 میلیــارد ناموت بابــت قــرارداد O&M ای کــه بــه 
ــت  ــد پرداخ ــا دارد، بای ــرکت مپن ــا ش ــورت LTSA ب ص
کنــد. در نتیجــه بــرای مــا هیــچ نقدینگــی بــرای 
پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه وام صنــدوق توســعه 
ــورت  ــرده در ص ــدای نک ــا خ ــد ی ــی نمی مان ــی باق مل
بــروز حادثــه ای در نیــروگاه، دیگــر وجهــی بــرای انجــام 
ــا  ــت. کم ــد داش ــود نخواه ــب آن وج ــرات متعاق تعمی
ــز  ــروگاه نی ــی نی ــعه ای و عمران ــای توس ــه پروژه ه اینک
ــا مشــکل مواجــه شــده  ــود نقدینگــی ب ــت کمب ــه عل ب
ــی  ــه پیش بین ــروگاه ک ــاز 2 نی ــه ف ــی ک ــا جای ــت؛ ت اس
می شــد بــا دریافــت مجــدد وام پیــش بــرود تــا 
بتوانیــم ظرفیــت فعلــی نیــروگاه را از 500 مــگاوات بــه 
1000 مــگاوات برســانیم، بــا توجــه بــه تحریم هــا و 
محــدود شــدن اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملی 
در ســاخت نیروگاه هــا، در مرحلــه احــداث »پــاور بــالک« 
متوقــف مانــده اســت. در حالــی کــه مشــترکات نیــروگاه 
نیــز بــرای ارتقــا تــوان تــا 1000 مــگاوات اجرایــی شــده 

اســت.
ــا  ــه ب ــم آنک ــه رغ ــز ب ــاز اول نی ــان درف ــروگاه بهبه نی
ــرای  ــت، ب ــده اس ــدار ش ــمی وارد م ــوان اس ــر ت حداکث

تکمیــل بخش هــای عمرانــی و معمــاری نیــروگاه دچــار 
کمبــود نقدینگــی اســت و پرداخت هایــی کــه از طــرف 
ــه  ــد هزین ــر می توان ــود دارد، حداکث ــی وج ــرق حرارت ب

ــد. ــاف  ده ــروگاه را کف ــداری نی ــرداری و نگه بهره ب

ــاوت  دارد  ــزان تف ــه می ــی چ ــا ارز نیمای ــرخ ارز ETS ب ن
ــب تر  ــک را مناس ــدام ی ــی ک ــزان دسترس ــر می و از نظ

می دانیــد؟
 ETS یــا »ســامانه معامــالت الکترونیکــی ارز« در واقــع 
ــه  ــا ب ــد بن ــاره ش ــه اش ــت ک ــی اس ــن بانک ــرخ ارز بی ن
ابالغیــه بانــک مرکــزی بــه وزیــر نیــرو، از اواخــر ســال 
ــرای تعییــن  ــا ب ــرخ ارز مبن ــوان ن ــه عن ــد ب گذشــته بای
ضریــب تعدیــل درآمدهــا و قراردادهــای ســرمایه گذاری 
ــن  ــر ای ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــداث نیروگاه ه اح
اســاس تبدیــل یــورو بــه ریــال بــرای تســویه وام هــای 

ــا ایــن نــرخ انجــام خواهــد شــد. ارزی ب
گفتنــی اســت نــرخ ارز نیمایــی مقــداری پایین تــر 
ــک  ــایت بان ــه س ــه ب ــق مراجع ــت و از طری از ETS اس
بیــن   ETS امــا  اســت.  دســتیابی  قابــل  مرکــزی 
بانکــی اســت و لــذا بــرای بهره گیــری نیــاز اســت 
ــد  ــتقرار یاب ــی اس ــرق حرارت ــرکت ب ــامانه آن در ش س
ــاس آن  ــر اس ــبات را ب ــا و محاس ــا صورت وضعیت ه ت

ــد.  ــام دهن انج
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افق غبارآلود بازپرداخت وام های ارزی 

موضــوع بازپرداخــت تســهیالت ارزی اخذ شــده توســط نیروگاه هــای غیــر دولتــی کــه ایــن روزهــا بــا جهــش نــرخ ارز گــره 
خــورده، سررســید اقســاط وام هــای صنــدوق ملــی را بــرای برخــی از شــرکت های تولیدکننــده بــرق بــدل بــه مســاله ای مهــم 
کــرده اســت کــه دیــر یــا زود کل یــا بخــش مهمــی از اقتصــاد بخــش تولیــد بــرق را در ســایه ای از تردیــد مضاعــف و شــاید 

حتــی بحرانــی الینحــل فــرو می بــرد.
ــه  ــکل، ب ــن مش ــروز ای ــه ب ــی ریش ــن بررس ــبی ضم ــوش طهماس ــا داری ــی ب ــی اختصاص ــی گفت وگوی ــاس ط ــن اس ــر ای ب
ــو  ــن گفت وگ ــش دوم از ای ــت. در بخ ــده اس ــاره ش ــز اش ــرایط نی ــن ش ــت از ای ــرای برون رف ــددی ب ــای متع راهکاره
ــرکت  ــی ش ــاون مال ــی، مع ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــره ارزی ب ــاب ذخی ــت حس ــر ماهی ــی تغیی ــن چرای ــر تبیی ــالوه ب ــز ع نی
ــای  ــئولین و نهاده ــارات از مس ــاله و انتظ ــن مس ــایی از ای ــرای گره گش ــندیکا ب ــات س ــورد اقدام ــتر را در م آرین ماه تاب گس

ــد: ــد خوان ــه خواهی ــن زمین ــخ های وی را در ای ــه پاس ــم ک ــرار داده ای ــش ق ــورد پرس ــده م تصمیم گیرن

گفت وگو با 
داریوش طهماسبی 

معاون مالی شرکت 
آرین ماه تاب گستر

ایــن روزهــا موضــوع بازپرداخــت تســهیالت ارزی 
ــی از  ــه یک ــدل ب ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــای صن وامه
مهمتریــن محورهــای مــورد بحــث در جلســاتی شــده 
اســت کــه بــا بخــش تولیــد بــرق در ارتباطنــد، لطفــا بــه 
عنــوان فــردی مطلــع در ایــن زمینــه، در ابتــدا ســابقه و 

ــد. ــر بفرمایی ــکل را ذک ــن مش ــروز ای ــی ب چرای
ــا شــدت  ــا از ســال های 1384 و 1385 بــود کــه ب تقریب
ــر جــذب فاینانس هــای  گرفتــن تحریم هــا، عمــال راه ب
خارجــی نیــز بســته شــد. لــذا در آن مقطــع »حســاب 
ذخیــره ارزی« تامین کننــده مالــی قریــب بــه 90 درصــد 
ــه صــورت  ــن وامهــا ب ــود. ای پروژه هــای نیروگاهــی ب
ارزی پرداخــت میشــد و بنــا بــود بازپرداخــت آن نیــز 
توســط نیروگاه هــا بــه صــورت ارزی صــورت گیــرد. پس 
از آنکــه ماهیــت ایــن حســاب در ســال 92 بــه »صندوق 

توســعه ملــی« تغییــر کــرد کــه این صنــدوق نیــز نقش 
ــت. ــته اس ــا داش ــی پروژهه ــن مال ــده ای در تامی عم
امــا مشــکل عمــده ای کــه بــرای بازپرداخــت وام هــای 
ــود  ــه وج ــا ب ــرق و نیروگاه ه ــت ب ــوزه صنع ارزی در ح
آمــده، ناشــی از درآمــد ریالــی حاصــل از فــروش بــرق 
تولیــدی نیروگاه هــای غیــر دولتــی اســت، حــال آنکــه 
ــه  ــت ب ــا می بایس ــهیالت قاعدت ــن تس ــت  ای بازپرداخ
ــن  ــر ای ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــورت گی ــورت ارزی ص ص
ــرار  ــرخ ارز ق ــانات ن ــک نوس ــا در ریس ــه  پروژه ه گون
دارنــد. خصوصــا کــه معمــوال هــر ســاله تغییــرات نــرخ 
ــور رخ  ــی در کش ــای ارزی بزرگ ــر از گاه جهش ه ارز و ه
میدهــد امــا در مقابــل درآمــد حاصــل از فــروش بــرق 
ــرخ  ــه ن ــد چــرا ک ــت میمان ــا ثاب طــی ســال ها  تقریب
فــروش بــرق رشــد چندانــی نداشــته اســت، تــا جایــی 

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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ــه رغــم  ــرق ب ــی 5 ســال گذشــته قیمــت ب کــه در 4 ال
رشــد تــورم  و رشــد قیمــت ارز، بــا ثبــات کامــل قیمــت 

ــرو بــوده اســت.  تکلیفــی روب
الزم بــه ذکــر اســت بازپرداخــت وامهایــی کــه در اواخــر 
دهــه 80 و تــا قبــل از جهــش  ارزی ســال 91 از حســاب 
ذخیــره ارزی اخــذ شــده بودنــد، در موعــد مقــرر بنــا بــه 
تاییــد دولــت بــر امکان پذیــر نبــودن بازپرداخــت ارزی 
ــون  ــوب قان ــا، در چارچ ــط نیروگاه ه ــا توس ــن وام ه ای
رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
ــی تبدیــل شــد. برایــن  ــه ریال کشــور، از حالــت ارزی ب
اســاس وامهــای مزبــور در آن برهــه بــا نــرخ ارز زمــان 
ــورد  ــی م ــاط ریال ــورت اقس ــه ص ــار، ب ــایش اعتب گش

بازپرداخــت قــرار گرفــت. 
 بــا راه انــدازی صنــدوق توســعه ملــی در ســال 92 و بــا 
توجــه بــه تجربــه ای کــه از محــل حســاب ذخیــره ارزی 
وجود داشــت، مقــداری در مــورد بازپرداخت تســهیالت 
بــه  گرفــت،  بیشــتری صــورت  ارزی ســخت گیری 
طــوری کــه از تمــام اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی کــه 
درخواســت وام ارزی داشــتند تعهــد گرفتــه شــد کــه بــا 
علــم بــه ارزی بــودن بازپرداخت هــا و بــه رغــم امــکان 
نوســانات ارزی آتــی، مســئولیت اخــذ ایــن تســهیالت 
را برعهــده گیرنــد. ایــن تعهــدات حتــی محضــری هــم 
شــد تــا امــکان ســرباززدن وام گیرنده هــا از بازپرداخــت 

ارزی وجــود نداشــته باشــد.
 از ســوی دیگــر صنــدوق توســعه ملــی در همــان زمــان 
نیــز خصوصــا بــرای اعطــای تســهیالت بــه پروژه هــای 
ــد ریالی شــان ســخت گیری  ــل درآم ــه دلی ــرق ب آب و ب
ــه  ــا اینک ــع از آن شــد. ت ــی در برهــه ای مان ــرد و حت ک
مصوبــه ای  نیــرو،  وزارت  پیگیری هــای  بــا  نهایتــا 
توســط هیــات وزیــران صــادر شــد کــه بانــک مرکــزی 
را مکلــف می کــرد بــه دلیــل ناهمخوانــی درآمــد 
ریالــی پروژه هــای بــرق و آب بــا تســهیالت ارزی 
مــورد درخواستشــان، ارز مــورد نیــاز را بــا  نــرخ رســمی 
)مبادلــه ای( تامیــن کننــد و بــا دریافــت معــادل ریالــی 
ــن ارز را در  ــت، ای ــان بازپرداخ ــده در زم آن از وامگیرن

ــرار دهــد.  ــی ق ــدوق توســعه مل ــار صن اختی
ــا اینکــه در  ــود ت ایــن رویــه مــورد پذیــرش طرفیــن ب
ســال گذشــته سررســید بازپرداخــت تســهیالت ارزی که 
توســط نیروگاه هــا اخــذ شــده بــود بــا جهــش ارزی در 
ســال 97 همزمــان شــد. بــه طــوری کــه بانــک مرکــزی 
ــن ارز 4200  ــش در تامی ــل محدودیتهای ــه دلی ــم ب ه

تومانــی از تعهــد خــود ســر بــاز زد.
ــد  ــدگان ارزی مجبورن ــام وام گیرن ــر تم ــال حاض  در ح
ــه  ــرخ آزاد ب ــا ن ــی، ب ــهیالت دریافت ــویه تس ــرای تس ب
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــان بپردازن ــورد نیازش ــن ارز م تامی

ــه  ــد. چــرا ک ــم میزن ــان رق ــرای آن ــی را ب مشــکل بزرگ
ــرق،  ــت ب ــدن قیم ــت مان ــر ثاب ــالوه ب ــا ع نیروگاه ه
ــد  ــرو بوده ان ــز روب ــد ســاله نی ــات معــوق چن ــا مطالب ب
کــه هــر چنــد بــه واســطه تهاتــر، حجــم باالیــی از ایــن 
مطالبــات ظاهــرا تســویه شــد اســت، امــا در ایــن مورد 
ــه  ــر ب ــدا نکــردن بحــث تهات ــه تســری پی ــا توجــه ب ب
وام هــای ارزی، عمــال تهاتــر راهــکار مناســبی محســوب 
نشــده و بــر کمبــود نقدینگــی ایــن نیروگاه هــا دامــن 
ــه  ــا توج ــا ب ــکل خصوص ــن مش ــاد ای ــت. ابع زده اس
ــرق از نیروگاه هایــی  ــه اتمــام دوره تضمینــی خریــد ب ب
کــه حوالــی ســال 93 راه انــدازی شــده اند، بزرگتــر هــم 
میشــود. چــرا کــه بــا اتمــام دوره قــرارداد ECA و ورود 
بــه بــازار بــرق، قیمــت بــرق تولیــدی ایــن نیروگاههــا 
ــه  ــه طــوری ک ــت شــدیدی مواجــه میشــود. ب ــا اف ب
ایــن مبلــغ از حــدود 100 الــی 120 ناموت بــه 40 ناموت به 
ازای هــر کیلــووات ســاعت خواهــد رســید. ضمــن آنکه 
ــت  ــرکت گاز پرداخ ــه ش ــد ب ــز بای ــوخت نی ــه س هزین

شــود.
ــا  ــن نیروگاهه ــه ای ــت ب ــر پرداخ ــن اگ ــر ای ــالوه ب ع

در همــان مقطــع فــروش بــرق تولیــدی  آنهــا و یــا بــا 
ــد ارز  ــکان خری ــت، ام ــورت میگرف ــری ص ــر کمت تاخی
ــه  ــی ک ــت. در حال ــود داش ــرخ 4200 ناموت وج ــا ن ب
ــا 12  ــر از 11 ی ــرخ کمت ــا ن ــه ارز ب ــکان تهی ــون ام اکن
هــزار ناموت وجــود نــدارد و حتــی در صــورت دریافــت 
نقــدی و کامــل مطالبــات، تعــدادی معــدود یــا حداکثر 
یک ســوم اقســاط وام هــای ارزی ایــن نیروگاههــا 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــل پرداخ قاب
عمــال طرح هــای بــرق بــا ایــن توصیــف اساســا دیگــر 
توجیه پذیــر نیســتند و در آینــده نزدیــک قطعــا بــا ســه 

بحران بدهی های ارزی

نیروگاه ها

سه گفت و گو بر محور 
یک بحران

بحران بدهی های ارزی

نیروگاه ها

اگر پرداخت به این 
نیروگاه ها در همان 
مقطع فروش برق 
تولیدی  آنها و یا با 

تاخیر کمتری صورت 
می گرفت، امکان خرید 
ارز با نرخ 4200 ناموت 

وجود داشت
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چالــش اساســی روبــرو خواهیــم بــود: نخســت آنکــه 
ــه بازپرداخــت تســهیالت نیســتند و  شــرکت ها قــادر ب
در لیســت بدهــکاران کالن بانکــی قــرار میگیرنــد. ایــن 
ــتفاده از وام  ــت از اس ــون ممانع ــی چ ــود تبعات ــر خ ام
یــا هــر گونــه تســهیالت بانکــی جدیــد و یــا دریافــت 
ــرمایه گذار  ــرکت های س ــرای ش ــی ب ــک بانک ــته چ دس
و ســهام داران ایــن شــرکت ها بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه آنکــه مطالبــات 
بانکهــای عامــل، طــرف حســاب بــا ایــن نیروگاه هــا، 
ــاختار  ــرد، س ــرار می گی ــکوک الوصول ق ــت مش در لیس
مالــی ایــن بانکهــا نیــز آســیب میبینــد و ابعــاد ایــن 
معضــل بــه سیســتم بانکــی گســترش مییابــد. ضمــن 
آنکــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی نیــز در ایــن حالــت 
قابــل بازگشــت نبــوده و بــه خالــی شــدن ایــن صندوق 
اســتراتژیک می انجامــد. اینهــا مجموعــه مســائلی 
اســت کــه قطعــا در آینــده بــرای ســرمایه گذاری حــوزه 

ــد.  ــود می آی ــه وج ــل ب ــای عام ــی و بانک ه نیروگاه

راهــکار پیشــنهادی شــما بــرای برون رفــت از ایــن 
چالــش و جلوگیــری از تبدیــل آن بــه بحرانــی فراگیــر در 

ــت؟  ــرق چیس ــده ب ــرکتهای تولیدکنن ش
ــری و  ــا پیگی ــد ب ــش بای ــن چال ــم ای ــر می کن ــن فک م
همــکاری توامــان ســندیکا، وزارت نیــرو و کل حاکمیــت 
در ســطح ســران قــوای ســه گانه حــل و فصــل شــود. 
بــرای ایــن منظــور نیــز  راهکارهــای مختلفــی پیشــنهاد 
شــده اســت: یکــی از ایــن راه هــا آن اســت کــه مشــابه 
آنچــه در ســال  91 در بســتر حســاب ذخیــره ارزی 
انجــام شــد، بدهی هــا بــه حالــت ریالــی تبدیــل شــود. 
همچنیــن اصــالح قیمــت بــرق راهــکار دیگــری اســت 
ــه منظــور افزایــش درآمــد نیروگاه هــا  ــد ب ــه میتوان ک
ــرد.  ــورت گی ــاط ص ــت اقس ــکاِن بازپرداخ ــد ام ــا ح ت
ــل  ــکاِر محتم ــومین راه ــوان س ــه عن ــن ب ــالوه برای ع
ــد  ــش یاب ــرارداد ECA افزای ــود دوره ق ــنهاد می ش پیش
تــا در صــورت اصــالح نشــدن قیمــت بــرق، نیروگاه هــا 
ــرو نشــوند  ــد روب ــت شــدید درآم ــا اف ــکان ب حتی االم
ــان  ــهیالت دریافتی ش ــت تس ــه بازپرداخ ــد ب و بتوانن

ــد.  بپردازن
در هــر صــورت بــا توجــه بــه کنتــرل دولتــی قیمــت آب 
ــی  ــر اســاس مالحظــات اجتماع ــه آن هــم ب ــرق ک و ب
خاصــی صــورت می پذیــرد، جبــران مابه التفــاوت ایــن 
ــر  ــز ب ــرق نی ــده ب ــت تمام ش ــی و قیم ــت تکلیف قیم
عهــده دولــت اســت تــا از ایــن طریــق ســرمایه گذاران 
حــوزه نیروگاهــی بــه نوعــی نســبت بــه نوســانات نــرخ 

ارز مصــون شــوند. 
بــرای ایــن منظــور پیشــنهاد می شــود طــی بازپرداخــت 

ــت  ــرق توســط دول ــد ب ــن تســهیالت، خری 5 ســاله ای
بــه صــورت ارزی صــورت گیــرد. ضمــن آنکــه بــه نظــر 
ــه بیــن ســرمایه گذار  مــن هیــچ تفاوتــی در ایــن زمین
ــزان  ــه می ــرا ک ــدارد، چ ــود ن ــی وج ــی و خارج داخل
ارزبــری ســاخت و یــا تعمیــرات و نگهــداری نیروگاه هــا 
در هــر دو شــیوه ســرمایهگذاری یکســان اســت. 
بنابرایــن بایــد در غیــاب امــکان صــادرات بــرق توســط 
ــرای کســب درآمــد ارزی  ــی ب بخــش خصوصــی، محل
توســط نیروگاه هــا تعریــف شــود تــا ســرمایه گذاران در 

معــرض ریســک نوســانات نــرخ ارز قــرار نگیرنــد.
اگــر ایــن امــر امکانپذیــر نیســت، بــه هــر حــال بایــد 
ــه طریقــی راهــکاری اندیشــیده شــود کــه همزمــان  ب
ــم  ــا ه ــن نیروگاه ه ــد ای ــت ارز، درآم ــش قیم ــا افزای ب
ــد بدهــی ارزی شــان را پــس  ــا بتوانن ــد ت افزایــش یاب
بدهنــد. در غیــر این صــورت چنین معضلی انگیــزه برای 
ــد،  ــم میکن ــا را ک ــوزه نیروگاه ه ــرمایه گذاری در ح س
ــی رود. ــن م ــادی آن از بی ــه اقتص ــا توجی ــرا اساس زی

ــد،  ــرح کردی ــره ارزی را مط ــاب ذخی ــای حس ــث احی بح
لطفــا توضیــح بفرماییــد کــه اساســا چــرا ایــن حســاب 
ــاد اســاس نامه  آن  ــدوق شــد و چــرا مف ــه صن ــل ب تبدی
حســاب، بــرای صنــدوق توســعه ملــی کاربردی نیســت؟ 
یکــی از دالیــل اصلــی  ایــن اقــدام، تــالش بــرای ایجــاد 
نهــادی بــود کــه اســتقالل بیشــتری از دولــت داشــته 
ــودن حســاب  ــه ســبب مســتقل نب ــه ب باشــد. چــرا ک
ذخیــره ارزی، دســت دولــت بــرای برداشــت از منابع آن 
بــاز بــود و ایــن مســاله مشــکالت و بیانضباطیهــای 

مالــی را رغــم میزد. 

بــا تعریــف ایــن نهــاد بــه عنــوان یــک صنــدوق، عمــال 
بــه جــای کنتــرل مســتقیم دولــت، هیــات امنایــی برای 
آن تعریــف شــده و لــذا برداشــت از آن توســط دولــت، 
ــدوق  ــای صن ــا هیاتامن ــری ی ــوز رهب ــا مج ــا ب تنه

ــت. ــر اس امکان پذی
ــل  ــات عام ــد هی ــر چن ــت ه ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
صنــدوق توســعه ملــی نیــز بــا ســندیکا در مشکلســاز 
بــودن بازپرداخت هــای ارزی هــم رای بــوده و همراهــی 
رییــس هیــات عامــل صنــدوق بــا وزیــر نیــرو در تهیــه 
و امضــای نامــه  مهمــی در ایــن خصــوص تاییدکننــده 
ــد در  ــه بای ــن رابط ــری در ای ــا تصمیم گی ــت، ام آن اس
ــوه  ــه ق ــران س ــه س ــام و در جلس ــاالی نظ ــطوح ب س

با توجه به کنترل 
دولتی قیمت 

آب و برق، جبران 
مابه التفاوت قیمت 

تکلیفی و قیمت 
تمام شده برق بر عهده 
دولت است تا از این 
طریق سرمایه گذاران 

حوزه نیروگاهی  نسبت 
به نوسانات نرخ ارز 

مصون شوند 

به هر حال باید به طریقی راهکاری اندیشیده 
شود که همزمان با افزایش قیمت ارز، درآمد 

این نیروگاه ها هم افزایش یابد تا بتوانند بدهی 
ارزی شان را پس بدهند. 

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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ــن  ــا وارد ای ــد راس ــدوق نمیتوان ــرد و صن ــورت گی ص
موضــوع شــود. بــه هــر حــال بنــا بــه مقــررات موجــود، 
ــد ارزی  ــه صــورت ارزی اعطــا شــده و بای تســهیالتی ب

هــم بازپرداخــت شــود.

ــی  ــرمایهگذاران داخل ــن س ــه بی ــی ک ــث تفاوت ــه بح ب
و خارجــی نیروگاهــی وجــود دارد اشــاره فرمودیــد. آیــا 
در حــال حاضــر بــرق تولیــدی در نیروگاه هــای احداثــی 
ارزی  صــورت  بــه  خارجــی  ســرمایه گذاران  توســط 

خریــداری می شــود؟ 
در واقــع طــی ایــن چنــد ســاله اساســا ســرمایهگذاری 
ــا در  ــته ایم. ام ــرق نداش ــد ب ــوزه تولی ــی در ح خارج
ــال 98،  ــه س ــه بودج ــره 15 الیح ــی 1 تبص ــد الحاق بن
ــرد  ــه ک ــرو تهی ــر اســاس آنچــه وزارت نی پیشــنهادی ب
ــد،  ــوب ش ــرح و مص ــق مط ــیون تلفی ــود در کمیس ب
ــر آنکــه ســرمایه گذاران خارجــی احداث کننــده  مبنــی ب
ــوز  ــودن مج ــر دارا ب ــالوه ب ــی، ع ــای حرارت نیروگاه ه
صــادرات50 درصــد محصــول تولیــدی خــود، درصــورت 
ــت  ــرق، از پرداخ ــی ب ــد تضمین ــرارداد خری ــتن ق داش
ــاد  ــخ انعق ــرخ ارز تاری ــا ن ــی ب ــد تضمین ــه خری تعرف
ــد  ــن بن ــاد ای ــه مف ــوند. البت ــد میش ــرارداد بهره من ق
ــندیکا  ــوی س ــی از س ــم مخالفتهای ــه رغ ــی ب الحاق
همچنــان در بنــد ج تبصــره 15 قانــون بودجــه 98 
ــذا قانــون در ایــن مــورد بــه  پابرجــا مانــده اســت و ل
ترتیبــی وضــع  شــده اســت کــه ریســک ســرمایه گذاران 
خارجــی را در ایــن حــوزه بــه خوبــی پوشــش میدهــد.  
ایــن اقــدام هــر چنــد از حیــث جــذب ســرمایه گذاری 
خارجــی مثبــت اســت امــا از آنجــا کــه چنیــن مزایایــی 
نشــده،  پیش بینــی  داخلــی  ســرمایه گذار  بــرای 

تبعیض آمیــز بــه نظــر می آیــد. 

ســندیکا در ایــن رابطــه انجــام چــه اقداماتــی را مــد نظر 
ــه  ــرایط را ک ــن ش ــد ای ــما می توان ــر ش ــا از نظ دارد و آی
ــت  ــود مدیری ــر ش ــزرگ منج ــی ب ــه بحران ــد ب میتوان

کنــد؟
ــا 10  ــک ت ــده نزدی ــاید در آین ــر 7 و ش ــال حاض در ح
ــه واســطه دریافــت تســهیالت  نیــروگاه غیــر دولتــی ب
ــار مشــکل  ــی، گرفت ــدوق توســعه مل ارزی از محــل صن
بازپرداخــت آن خواهند شــد. ســندیکا قطعــا در رابطه با 
حــل و فصــل ایــن مســاله میتوانــد از طریــق رایزنــی 
بــا وزارت نیــرو و دولــت و نیــز ارائــه راهکارهــای عملــی 
در ایــن خصــوص، نقــش مهمــی ایفــا کند. ضمــن آنکه 
ــرای ســازمان ها  ــا شفاف ســازی موضــوع ب ــوان ب میت
و نهادهــای مرتبــط، ایــن مشــکل را بــه طریقــی بــدل 
بــه دغدغــه ای فراگیــر و اجتماعــی کنــد. امید مــی رود با 

مکاتبــات و مذاکــرات مختلفــی کــه در ایــن خصوص با 
نماینــدگان مجلــس یــا مجموعــه وزارت نیــرو و دولــت 
درحــال انجــام اســت، زمینــه حل مشــکل فراهم شــود. 
چــرا کــه قطعــا ســرمایه گذاران بــه تنهایــی نمیتواننــد 

از عهــده ایــن موضــوع برآینــد.

بــه طــور مشــخص از هــر کــدام از نهادهای هــای 
ــیرود؟  ــاری م ــه انتظ ــی چ حاکمیت

ــرق  ــت ب ــاد صنع ــکل اقتص ــه مش ــم ک ــر کن ــن فک م
امــری اســت کــه در ایــن چنــد ســاله بــه همــه 
بخش هــای مختلــف دولــت و مجلــس منعکــس 
ــرق  ــد کــه صنعــت ب شــده و همــه مســئولین می دانن
بــا چــه مســائلی دســت بــه گریبــان اســت. خصوصــا 
در حــوزه نقدینگــی، مشــکالت بســیاری وجــود دارد و 
ــرق خــود  ــده ب ــات شــرکت های تولیدکنن حجــم مطالب
ــازوکار  ــا س ــه ب ــت ک ــوع اس ــن موض ــان دهنده ای نش
موجــود در قیمت گــذاری و فــروش بــرق، قطعــا ادامــه 
ــود.  ــد ب ــن خواه ــت ناممک ــن صنع ــرای ای ــات ب حی

ــت  ــن وضعی ــت از ای ــرای برون رف ــا ب ــه م ــه ک  آنچ

انتظــار داریــم توجــه کافــی بــه اقتصــاد صنعــت بــرق 
ــت و  ــه دول ــد مجموع ــن منظــور بای ــرای ای اســت و ب
مجلــس کمــک کننــد تــا صنعــت بــرق از بحرانــی کــه 
ــم در  ــته ها ه ــود، خواس ــارج ش ــت خ ــارش اس گرفت
ایــن مســیر مشــخص اســت. باالخــره ســرمایه گذاری 
کــه وارد حــوزه نیروگاهــی میشــود، بایــد بتوانــد 
ــرق و  ــد ب ــتراتژیک تولی ــت اس ــه صنع ــش ب ــا آرام ب
ــد.  ــر کن ــی آن فک ــیتهای فن ــا و حساس پیچیدگیه
ــی  ــن چالش های ــا چنی ــی ب ــا رویاروی ــه ب ــی ک در حال
می شــود.  دشــوار  تولیــد  رونــد  ادامــه  قطعــا 
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ایرنا*: 
بازپرداخــت  نحــوه  از  بــرق  تولیدکننــدگان  گالیــه 

ارزی تســهیالت 
مشــکل بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتــی از صندوق 
ــرق  ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــط ش ــی توس ــعه مل توس
کــه خــود متاثــر از واقعــی نبــودن قیمــت خریــد بــرق 
ــت،  ــرو اس ــط وزارت نی ــی توس ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
ــرده  ــگ ک ــدگان تن ــن تولیدکنن ــر ای ــان ب ــه را چن عرص
اســت کــه حاضرنــد عطــای کار را بــه لقایــش ببخشــند.
خصوصــی  بخــش  نیروگاه هــای  از  کمــی  تعــداد 
ــعه  ــدوق توس ــدند از صن ــق ش ــرق موف ــده ب تولیدکنن
ایــن  امــا  کننــد  دریافــت  ارزی  تســهیالت  ملــی 
ــرای بازپرداخــت وام هــای دریافتــی   شــرکت ها، حــال ب
ــر  ــرف دیگ ــده اند. از ط ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــود ب خ
ــرو  ــوی وزارت نی ــرق از س ــد ب ــرخ خری ــدن ن ثابت مان
ــی  ــه برخ ــی ک ــا جای ــت، ت ــده اس ــت ش ــر عل ــد ب مزی
از ایــن تولیدکننــدگان بــه دلیــل نوســان نــرخ ارز 

شــده اند. متحمــل  زیــادی  خســارت های 
ــندیکای  ــوت س ــه دع ــا ب ــد آن ه ــبب ش ــر س ــن ام ای
شــرکت های تولیدکننــده بــرق در محــل اتــاق بازرگانــی 
ــرای  ــکاری ب ــا راه ــوند ت ــع ش ــم جم ــرد ه ــران گ ای

ــد. ــود بیابن ــکالت خ مش
ســندیکای  کمیســیون های  دبیــر  پاشــا،  معصومــه 
شــرکت های تولیدکننــده بــرق در ابتــدای ایــن نشســت 
گفــت: وضعیــت بازپرداخــت تســهیالت ارزی بعــد 
ــن  ــدی در بی ــل کلی ــک معض ــه ی ــرخ ارز ب ــش ن از جه

در نشســتی کــه روز چهارشــنبه بیست و ششــم تیــر مــاه در محــل اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 
برگــزار شــد، مشــکالت بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتــی از صنــدوق توســعه ملــی توســط تولیدکننــدگان بــرق مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.
انرژی هــای  از نماینــدگان انجمن  هــای    ایــن نشســت بــا دعــوت ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق 
پایــان آن مقــرر  در  و  برگــزار   )CHP( ایــران بــرودت  و  نیــرو، حــرارت  ترکیبــی  تولیدکننــدگان  و  تجدیدپذیــر 
شــد اهــم مشــکالت و راهکارهــای ارائه شــده، در قالــب نامــه ای بــا امضــای هــر ســه تشــکل مرتبــط بــا 
در  را  نشســت  ایــن  بازتــاب  از  خالصــه ای  ادامــه  در  شــود.  ارســال  مرتبــط  نهادهــای  بــرای  بــرق  تولیــد 
خبرگزاری هــای ایرنــا، ایســنا و تســنیم، در کنــار خبــری تکمیلــی از روابــط عمومــی ســندیکا خواهیــد خوانــد: 

چالش بدهی ارزی تولیدکنندگان 
برق از نگاه رسانه ها

تولیدکننــدگان بــرق تبدیــل شــده اســت. نــرخ ارز پیــرو 
جهش هــای اخیــر، از ۳ هــزار و 700 ناموت در ســال 
ــیده  ــال 98 رس ــزار ناموت در س ــدود ۱2 ه ــه ح ۱۳96، ب
اســت و ایــن جهــش باعــث افزایــش هزینه هــای 
نیروگاه هــا بــرای تعمیــرات و ســایر فعالیت هــای آن  هــا 
شــده اســت. امــا وقتــی رونــد قیمــت بــازار برق بررســی 
ــه  ــبت ب ــال نس ــار امس ــت در به ــن قیم ــود ای می ش

ــت. ــته اس ــش داش ــته کاه ــال های گذش س
ــا بیــان اینکــه قیمــت  دبیــر کمیســیون های ســندیکا ب
یکــی از مولفه هــای مهــم در درآمدزایــی نیروگاه هــا 
اســت خاطرنشــان ســاخت: افزایــش نــرخ ارز اثــر منفی 
بــر درآمــد آن هــا داشــته بــه گونــه ای کــه در بازپرداخت 
ــا مشــکالت جــدی  تســهیالتی کــه دریافــت کرده انــد ب

ــده اند. ــه ش مواج
ــه از  ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــا صنعت ــا ب ــت: م وی گف
ــر  ــدت تاثی ــه ش ــرخ ارز ب ــان های ن ــرف از نوس ــک ط ی
ــش  ــال افزای ــکان انتق ــر ام ــرف دیگ ــرد و از ط می پذی
هزینه  هــای خــود را بــه قیمــت محصــول خــود نــدارد.
ــی  ــهیالت ارزی دریافت ــوع تس ــه داد: مجم ــا ادام پاش
توســط اعضــای ســندیکا حــدود ۳ هــزار و ۱۱۵ میلیــون 
یــورو بــه عــالوه ۳۵0 میلیــون دالر اســت کــه بــا تبدیــل 
ریالــی نــرخ امــروز ارز چیــزی حــدود ۵09 هــزار میلیــارد 

ــود. ــال می ش ری
ــش  ــبب کاه ــت س ــل در نهای ــن عوام ــه او ای ــه گفت ب
ــد  ــرق خواه ــد ب ــش تولی ــرمایه گذار در بخ ــزه س انگی
شــد و یکــی از دالیــل آن کاهــش نــرخ بازگشــت 
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ســرمایه )IRR( طرح هــا بــه خاطــر افزایــش نــرخ 
ــادی  ــری اقتص ــدم توجیه پذی ــب ع ــه موج ــت ک ارز اس
ــن  ــش نیافت ــن افزای ــت. همچنی ــده اس ــا ش پروژه  ه
قیمــت بــازار بــرق و  بی ثباتــی قوانیــن خریــد بــرق در 
ــالغ قوانیــن  ــران و اب ــرق ای شــرکت مدیریــت شــبکه ب
جدیــد کــه در نتیجــه آن شــاهد کاهــش درآمــد 
ــا  ــت انگیزه ه ــل اف ــر عوام ــتیم، از دیگ ــا هس نیروگاه  ه

ــت. ــرق اس ــد ب ــش تولی ــرمایه  گذاری بخ در س
پاشــا گفــت: ایــن موضــوع آثــار بــدی در تولیــد بــرق 
خواهــد داشــت و ادامــه ایــن رونــد موجــب می شــود 
ســرمایه گذاران در ایــن بخــش جــذب نشــوند و در 
آینــده بــا بحرانــی جــدی در تولیــد بــرق مواجــه شــویم.
ــت  ــعه می بایس ــم توس ــه پنج ــق برنام ــزود: طب وی اف
ســاالنه ۵ هــزار مــگاوات ظرفیــت نامــی تولیــد افزایــش 
ــا  داشــته کــه تنهــا در ســال ۱۳89 ایــن موضــوع تقریب
ــت.  ــوده اس ــر ب ــال ها کمت ــه س ــد و در بقی ــن ش ممک
ادامــه ایــن رونــد موجــب می شــود در آینــده بــا بحــران 
ــه  ــتی مواج ــداف باالدس ــه اه ــیدن ب ــی و نرس خاموش
شــویم و هــدف کشــور در برنامــه ششــم توســعه بــرای 
تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه محقــق نشــود.
ــره  ــی هیات مدی ــه نایب رییس ــار ک ــم خوش گفت ابراهی
ــده  ــرق را برعه ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
ــط وزارت  ــا توس ــتی از نیروگاه ه ــه فهرس ــه تهی دارد ب
ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــه آن ب ــرو و ارائ نی

بیــان  بــا  وی  کــرد.  اشــاره  ارزی  تســهیالت  اخــذ 
ــرای  ــا ب ــب آن ه ــردن اغل ــه نک ــب از مراجع ــن مطل ای
دریافــت وام خبــر داد و گفــت: نــام حــدود 2۵ نیــروگاه 
خورشــیدی و حــدود ۱8 نیــروگاه CHP در فهرســت 
ــه  ــت ک ــرار داش ــذ وام ق ــرای اخ ــت دهندگان ب درخواس
از ایــن تعــداد، تنهــا معــدودی بــرای اخــذ تســهیالت از 

ــد. ــه کرده ان ــی مراجع ــعه مل ــدوق توس صن
ــرق ادامــه داد: بانــک  ایــن فعــال بخــش خصوصــی ب
مرکــزی در روزی کــه می خواســت ارز را تخصیــص دهــد 
اعــالم کــرده بــود کــه نــرخ ارز مبادلــه ای خواهــد بــود. 
در مصوبــه دولــت هــم آمــده اســت »در مواقعــی کــه 
نــرخ خریــد بــرق بیــن تولیدکننــدگان خصوصــی بــرق 
بــا وزارت نیــرو و شــرکت های تابعــه بــه صــورت ریالــی 
ــه منظــور بازپرداخــت تســهیالت ارزی  منعقــد شــود، ب
دریافتــی ایــن تولیدکننــدگان از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی موظــف اســت، 
ــا  ــرارداد ب ــل طــرف ق ــک عام براســاس درخواســت بان
صنــدوق یادشــده، طبــق جــدول بازپرداخــت تســهیالت 
مزبــور، شــرایط الزم را بــرای تبدیــل ریــال بــه ارز بــا نرخ 
رســمی )مبادلــه ای( مــورد معاملــه فراهــم نمایــد و پس 
ــادل ارزی آن  ــط، مع ــر قس ــی ه ــغ ریال ــت مبل از دریاف
ــی  ــدوق توســعه مل ــه حســاب صن ــکا ب ــه دالر آمری را ب

واریــز کنــد«.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی صنعــت تولیــد بــرق بــا 
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ما دنبال راه حلی 
هستیم که وزارت نیرو 
هم متضرر نشود، اما 
شرط تحقق این امر 
آن است که دو طرف 
با هم تعامل داشته 

باشند

تاکیــد بر اینکــه وزارت نیــرو قصد دارد بخــش خصوصی 
را از صنعــت بــرق بیــرون کنــد اظهــار کــرد: مــدل وزارت 
نیــرو یــک مــدل حاکمیتــی بــدون پاســخگویی اســت و 
بــه جــای موضــع تعامــل و مشــارکت از موضــع قــدرت 

ــد.  ــت می کن ــه صحب مطلق
در بخشــی از ایــن نشســت پیمــان تســنیمی مدیرعامل 
ــه از شــرکت های عضــو  ــرژی نوآتی شــرکت گســترش ان
ــع  ــا تجمی ــران ب ــر ای ــای تجدیدپذی ــن انرژی  ه انجم
ــب دو  ــت در قال ــن نشس ــده در ای ــای ارائه ش راهکاره
مــورد عمــده بــرای حــل مشــکل بازپرداخــت تســهیالت 
ارزی دریافتــی از صنــدوق گفــت: یکــی از ایــن راهکارها 
ــود و  ــالح ش ــرق اص ــد ب ــت خری ــه قیم ــت ک آن اس

ــی شــود. دیگــری آنکــه اقســاط ریال
ــه  ــی ب ــار مال ــرق، ب در صــورت اصــالح قیمــت خریــد ب
ســمت وزارت نیــرو مــی رود کــه خــود بــا کمبــود بودجــه 
روبــرو اســت و در تامیــن منابــع مالــی مشــکالت 
عدیــده ای دارد. امــا بــا ریالــی شــدن بــار مالــی متوجــه 
ــخصی  ــری مش ــد موضع گی ــذا بای ــود. ل ــدوق می ش صن
بیــن یکــی از ایــن دو شــیوه داشــت، زیــرا ایــن دو بــا 

ــتند.  ــو نیس ــر هم س یکدیگ

تولیدکننــده  شــرکت های  ســندیکای  نایب رییــس 
ــال راه  ــز در ایــن رابطــه تصریــح کــرد: مــا دنب ــرق نی ب
حلــی هســتیم کــه وزارت نیــرو هــم متضــرر نشــود، امــا 
شــرط تحقــق ایــن امــر آن اســت کــه دو طــرف بــا هــم 

تعامــل داشــته باشــند. 
ــن  ــود در ای ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
نشســت اذعــان داشــت: اگــر قیمــت بــرق بــه تدریــج 
ــید.   ــد نمی رس ــن ح ــه ای ــکالت ب ــت مش ــر می یاف تغیی
در حالــی کــه از ســال 93 تــا امــروز قیمــت بــرق تغییــر 
ــی  ــون پیش بین ــه در قان ــی ک ــی تعدیل های ــرده، یعن نک

شــده بــود نیــز اعمــال نشــده اســت.
ــر  ــار افــزود: 7۵ درصــد قبض هــای کشــور زی خوش گفت
ــاری  ــدل رفت ــی از م ــن ناش ــت و ای ــزار ناموت اس 20 ه
اســت کــه وزارت نیــرو در طــول ســال های اخیــر 

ــت. ــته اس داش

خــوش گفتــار خواســتار آن شــد کــه دولــت بــرای رفــع 
ــک  ــرق کم ــد ب ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــکل س مش

کنــد.
ــن نشســت مطــرح شــد، فعــاالن  ــه آنچــه در ای ــا ب بن
رونــد  ایــن  ادامــه  معتقدنــد  بــرق  تولیدکننــده 
مشــکالت را دوچنــدان خواهــد کــرد و در آینــده امــکان 
ــه  ــراه خواهــد داشــت ک ــه هم افزایــش مشــکالت را ب
ــت. ــای آن اس ــی از پیامده ــداوم یک ــی های م خاموش
ــه  ــهیالت ارزی ب ــل تس ــون تبدی ــواردی چ ــا م مجموع
ــرخ  ــرخ روز اخــذ ایــن تســهیالت، تغییــر ن ــا ن ــی ب ریال
خریــد بــرق و ۱0 ســاله شــدن قراردادهــای خریــد 
ــرق از راهکارهــای پیشــنهادی حاضریــن در  تضمینــی ب

ــود. ــت ب ــن نشس ای

ایسنا*
ــرو می خواهــد بخــش خصوصــی را از صنعــت  وزارت نی

بــرق بیــرون کنــد
ــرق در  ــده ب ــی تولیدکنن ــکل های خصوص ــای تش اعض
ــه وزارت  ــالم اینک ــن اع ــران ضم ــاق ای ــتی در ات نشس
ــن  ــرد ای ــت از عملک ــکل ها اس ــن تش ــب ای ــرو رقی نی
وزارتخانــه انتقــاد و اعــالم کردنــد کــه معتقــد هســتند 
وزارت نیــرو می خواهــد بخــش خصوصــی را از صنعــت 

بــرق بیــرون کنــد.
هیات مدیــره  نایب رییــس  خوش گفتــار  ابراهیــم 
ــد  ــا تاکی ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
ــر اینکــه وزارت نیــرو قصــد دارد بخــش خصوصــی را  ب
ــل  ــرد: مدیرعام ــار ک ــد اظه ــرون کن ــرق بی ــت ب از صنع
ــی  ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادرتخصص ش
ــش  ــت بخ ــر اس ــرکت حاض ــن ش ــه ای ــرد ک ــالم ک اع
بخــش  بــه  را  دولتــی  نیروگاه هــای  گاز  و  بخــار 
خصوصــی واگــذار کنــد امــا نرخــی پیشــنهاد کردنــد کــه 
مــا حاضریــم بالعکــس هــر چــه تــوان نیروگاهــی داریــم 

ــم! ــذار کنی ــا واگ ــه آنه را ب
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  نایب رییــس 
تولیدکننــده بــرق در ادامــه بــا اشــاره بــه فرآینــد اخــذ 
ــی  ــت: نیروگاه های ــی گف ــای حرارت ــرای نیروگاه ه وام ب
کــه موفــق بــه اخــذ وام شــدند بــا نــرخ ارز ۳400 ناموت 
وام گرفتنــد و در نظام نامــه صنــدوق توســعه ملــی نیــز 
ــد  ــی( بای ــازده داخل ــرخ ب ــت  IRR )ن ــده اس ــر ش ذک
حداقــل ۱۵ درصــد باشــد، روزی هــم کــه می خواســتند 
ارز را تخصیــص دهنــد بانــک مرکــزی اعــالم کــرده بــود 

کــه نــرخ ارز مبادلــه ای خواهــد بــود.
ــره )۱4(  ــی تبص ــه اجرای ــه »آیین نام ــاره ب ــا اش وی ب
مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال ۱۳89« کــه دولــت 
در ۱9 تیــر مــاه ســال جــاری ابــالغ کــرده اســت، 

بحران بدهی های ارزی 
نیروگاه ها
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افزایش نرخ ارز 
اثر منفی بر درآمد 
نیروگاه ها داشته 
به گونه ای که در 

بازپرداخت تسهیالتی 
که دریافت کرده اند با 
مشکالت جدی مواجه 

شده اند

نیروگاه ها عمال بابت برقی که به دولت
می فروشند وجهی دریافت نمی کنند و یا با 

دیرکرد زیادی در دریافت مطالبات 
خود مواجه اند

ــده  ــر ش ــه ذک ــن مصوب ــاده 2 ای ــد پ م ــت: در بن گف
کــه بــرق تولیــدی نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــه ازای هــر 
کیلووات ســاعت ۱00 ناموت اســت و وزارت نیــرو موظــف 
اســت ماهانــه ایــن مبلــغ را بــا نیــروگاه مذکــور تســویه 
حســاب کنــد. پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــا مــا هــم 

ــد. ــن شــکل برخــورد کنن ــه همی ب

ــای  ــی در نیروگاه ه ــش خصوص ــی بخ ــریح زیان ده تش
خورشــیدی و حرارتــی

شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  نایب رییــس 
تولیدکننــده بــرق در ادامــه در تشــریح علــت زیان دهــی 
بخــش خصوصــی در نیروگاه هــای خورشــیدی توضیــح 
داد: اگــر بخــش خصوصــی بــرای تاســیس یک نیــروگاه 
یــورو ســرمایه گذاری  میلیــون  خورشــیدی هشــت 
ــد  ــد، بای ــه باش ــدوق گرفت ــغ را از صن ــن مبل ــرده و ای ک
9.6 میلیــون یــورو پــس بدهــد کــه اگــر ایــن مبلــغ در 
ــی از آن  ــود حاک ــرب ش ــت ارز ض ــزار ناموت قیم ۱۳ ه
اســت کــه ۱20 میلیــارد ناموت بایــد بازپرداخــت شــود. 
در حالــی کــه درآمــد چنیــن نیروگاهــی در ســال حــدود 

۱6 میلیــارد ناموت اســت و ۱0 ســال طــول می کشــد تــا 
ــردد. ــرمایه گذار بازگ ــول س پ

ــح  ــی توضی ــای حرارت ــورد نیروگاه ه ــار در م خوش گفت
داد: یــک نیــروگاه حرارتــی ۳20 میلیــارد ناموت درآمــد، 
ناموت  میلیــارد   ۳2 بهره بــرداری،  ناموت  میلیــارد   40
ــارد ناموت از ۳20  ــع 70 میلی ــه در جم ــتهالک دارد ک اس
میلیــارد ناموت کاســته شــده و اگــر 2۵0 میلیــارد ناموت 
ــود،  ــرخ ارز ش ــزار ناموت ن ــر ۱۳ ه ــیم ب ــده تقس باقیمان
بازپرداخــت ســالیانه آن معــادل دو قســط ۳0 میلیــون 

ــورو اســت. ی

وزارت نیرو رقیب بخش خصوصی است
ــار در ادامــه گفــت: مشــکل ایــن اســت کــه  خوش گفت
متولــی بخــش تولیــد بــرق وزارت نیــرو اســت کــه خــود 
ــد.  ــی می بین ــر دولت ــروگاه داران غی ــا نی ــت ب را در رقاب
ــل  ــرای ح ــد ب ــش بای ــن بخ ــاالن ای ــا فع ــه م در نتیج

مشــکالتمان دســت بــه دســت هــم دهیــم.
نایب رییس هیات مدیـــــــره سندیکای

ــه نوســانات  ــا اشــاره ب ــرق ب ــده ب شــرکت های تولیدکنن
نــرخ ارز و رونــد شــدیدا صعــودی قیمــت دیگــر کاالهــا 
ــرا وزارت  ــید چ ــد پرس ــرایطی بای ــن ش ــت: در چنی گف

نیــرو قیمــت بــرق را گــران نمی کنــد یــا بــه هــر طریــق 
پاســخگوی تولیدکننــدگان بــرق نیســت.

ــی در  ــش خصوص ــور بخ ــوع حض ــه وی، موض ــه گفت ب
ــت  ــده و دول ــردرگم ش ــک کالف س ــد ی ــا مانن نیروگاه ه
ــم  ــال  و نی ــک س ــا ی ــد ت ــاز نکن ــد آن را ب ــالش می کن ت

ــد. بعــد دولــت بعــدی ایــن مشــکل را حــل کن

ــال  ــج س ــد از پن ــازار بع ــا در ب ــور CHP ه ــازه حض اج
می شــود گرفتــه 

در ادامــه ایــن مراســم محمدعلــی عالیــی عضــو هیــات 
ــه  ــه مصوب ــان اینک ــا بی ــران ب ــن CHP ای ــره انجم مدی
۳۱0 در هیــات تنظیــم بــازار بــرق بــه صــورت یک طرفــه 
ــا  ــه ب ــن مصوب ــق ای ــرد: طب ــار ک ــد، اظه ــب ش تصوی
 CHP توجــه بــه تطویــل اقســاط ارزی بــرای نیرگاه هــای
اجــازه حضــور ایــن نیروگاه هــا را بعــد از پنــج ســال در 
بــازار بــرق گرفتنــد. در حالــی کــه شــعار توانیــر ایــن بود 
ــه  ــرایط ب ــا االن ش ــد ام ــال کار کنن ــا 20 س ــهCHP ه ک
گونــه ای اســت کــه ایــن نیروگاه هــا بایــد جمــع آوری و 

از شــبکه بــرق خــارج شــوند.
وی افــزود: در دســتورالعمل بنــد »ت« مــاده 48 قانــون 
برنامــه ششــم توســعه نوشــته شــده وزارت نیــرو مکلــف 
اســت بــرق را بــه صــورت ارزی بخــرد. اگــر قــرار اســت 
ــنهاد  ــد پیش ــم رخ ده ــه شش ــرای برنام ــاق ب ــن اتف ای
ــرای برنامــه پنجــم هــم همیــن کار را انجــام  ــم ب می کن

دهنــد.

دادن گرای اشتباه به سیاستگذار
در ادامــه، سیداحســان صــدر رییــس هیات مدیــره 
انجمــن CHP ایــران بــا بیــان اینکــه اخیــرا نــرخ 
ــرو 300 ناموت اعــالم  ــرق از ســوی وزارت نی تمام شــده ب
ــی  ــه مبنای ــر چ ــرخ ب ــن ن ــم ای ــت: نمی دان ــده، گف ش
محاســبه شــده اســت. در حالــی کــه حتــی پاســخگوی 

ــت. ــم نیس ــرژی ه ــل ان تبدی
ــرق  ــع ب ــد و توزی ــره تولی ــا در زنجی ــزود: یارانه ه وی اف
بایــد تجمیــع شــده و در پایــان مســیر بــه شــركت های 
توزیــع تخصیــص یابــد تــا هزینــه واقعــی تمــام 
ــه  ــورت ب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــن باش ــرق روش ــده ب ش

ــود. ــی ش ــتباه داده م ــرای اش ــتگذاران، گ سیاس
در حــال حاضــر بدنــه توانیــر بــه خصــوص شــركت های 
توزیــع خــود را رقیــب نیــروگاه هــای كوچــك می بیننــد 

و ایــن مشــكالت زیــادی را باعــث شــده اســت.
وی همچنیــن اضافــه كــرد: فشــارهای اقتصــادی وزارت 
ــش  ــرای بخ ــی ب ــات عجیب ــده تصمیم ــث ش ــرو باع نی
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــت بگی ــن صنع ــال در ای ــی فع خصوص
مثــال كســی كــه در ســال 89 قــرارداد خریــد تضمینــی 
بســته، نــرخ فــروش بــرق را 7/3 ســنت حســاب كــرده 
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ــن  ــروگاه ای ــوده، نی ــذاری نم ــرمایه گ ــه س ــروع ب و ش
ــرده  ــرداری ك ــه بهره ب ــروع ب ــال 95 ش ــخص در س ش
كــه نــرخ بــرق، بــه 3 ســنت رســیده و همیــن نیــروگاه 
ــنت  ــود را 1.1 س ــرق خ ــوده ب ــور ب ــفند 97 مجب در اس
ــروگاه،  ــای نی ــده هزینه ه ــه عم ــی ك ــد، در حال بفروش
ــا  ــه ب ــی ك ــه نیروگاه ــده ك ــه، آن ش ــت. نتیج ارزی اس
اخــذ وام از صنــدوق توســعه ملــی در ســال 93 راه 
افتــاده، بعــد از 5 ســال تولیــد مــداوم و فــروش بــرق، 
نتوانســته حتــی نیمــی از بدهــی خــود را بــه صنــدوق، 

ــاز پــس دهــد. ب
بــه  ارز  نــرخ  شــدید  تغییــرات  وی  گفتــه  بــه 
ســرمایه گذاران آســیب زیــادی زده و بایــد مصــداق 

فــورس مــاژور دیــده شــود.

تسنیم:*
دولــت درصــدد اســت کــه اصــالح اقتصــاد بــرق را بــه 

دولــت بعــدی واگــذار کنــد
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  نایب رییــس 

تولیدکننــده بــرق گفــت کــه دولــت در تــالش اســت تــا 
یــک ســال و نیــم دیگــر نیــز بــه هــر طریقــی بگــذرد و 
ــه  ــرق ب ــرای اصــالح اقتصــاد ب ــردن راه حــل ب ــدا ک پی

دولــت بعــدی واگــذار شــود.
هیات مدیــره  نایب رییــس  خوش گفتــار،  ابراهیــم 
ــت  ــرق در نشس ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
»بررســی مشــکالت مربــوط بــه بازپرداخــت تســهیالت 
توســط  ملــی  توســعه  صنــدوق  از  دریافتــی  ارزی 
ــر  ــت: اگ ــار داش ــرق« اظه ــده ب ــرکت های تولیدکنن ش

ــون  ــیدی، 8 میلی ــروگاه خورش ــک نی ــداث ی ــرای اح ب
یــورو از صنــدوق توســعه ملــی وام گرفتــه شــود، 
ســرمایه گــذار بایســتی 9.6 میلیــون یــورو بــه صنــدوق 
ــغ  ــی، مبل ــزار تومان ــوروی 13 ه ــا ی ــه ب ــد ک ــس ده پ
بازپرداخــت بــه صنــدوق توســعه ملــی برابــر بــا حــدود 

میلیــارد ناموت می شــود.  120
وی افــزود: درآمــد ســاالنه چنیــن نیروگاهــی 16 میلیــارد 
ــز 1.6  ــرداری نی ــه هــای بهــره ب ناموت مــی شــود، هزین
میلیــارد ناموت و هزینــه اســتهالک نیــز 1.6 میلیارد ناموت 
ــارد  ــه 13 میلی ــاالنه را ب ــص س ــد خال ــه درآم ــت ک اس
ــی حــدود 10 ســال طــول  ــه عبارت ناموت مــی رســاند؛ ب

ــردد. ــذاری بازگ ــا هزینه هــای ســرمایه گ مــی کشــد ت
ــروگاه  ــوص نی ــه »درخص ــان اینک ــا بی ــار ب خوش گفت
حرارتــی نیــز چنیــن وضعیتــی حاکــم اســت و بازگشــت 
10 ســاله هزینــه هــای ســرمایه گــذاری صرفــه نــدارد«، 
گفــت: عــدم بازپرداخــت به موقــع از ســوی وزارت 
ــده  ــب ش ــا موج ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــت خری ــرو باب نی
ــای  ــاط وام ه ــت اقس ــروگاه در بازپرداخ ــکان نی ــا مال ت
دریافتــی خــود دچــار مشــکل شــوند و حتــی مــوردی 

داشــتیم کــه بــه همیــن دلیــل موفــق بــه پرداخــت بــه 
ــرمایه گذاران  ــون س ــده، و اکن ــود نش ــاط خ ــع اقس موق
نیــروگاه مربوطــه ممنــوع الخــروج هســتند و بــا 

ــده اند. ــه ش ــده ای مواج ــکالت عدی مش
ــای  ــر مبن ــبات ب ــن، محاس ــر ای ــالوه ب ــزود: ع وی اف
ــا  ــه ای ب ــه گون ــا ب ــود و بعض ــی ش ــام نم ــتی انج درس
ــه  ــود ک ــورد می ش ــی برخ ــش نیروگاه ــرمایه گذار بخ س
ــات،  ــه مالی ــی ب ــد پرداخت های ــا بای ــش از درآمده بی

ــد. ــته باش ــه و ... داش بیم
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شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  نایب رییــس 
ــای  ــی ه ــور بده ــه عب ــاره ب ــا اش ــرق ب ــده ب تولیدکنن
ــه بخــش خصوصــی و بخــش بانکــی  ــرق ب صنعــت ب
از مــرز 40 هــزار میلیــارد ناموت گفــت: بــا پیگیــری هــای 
ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق در ســال 
گذشــته بخشــی از بدهــی هــای دولتــی بــا بدهــی های 
بانکــی فعــاالن صنعــت بــرق تهاتــر شــد، در غیــر ایــن 
صــورت رقــم بدهــی هــا بســیار بیشــتر از میــزان فعلــی 

مــی شــد.
وی ادامــه داد: اقتصــاد بــرق بایســتی اصــالح شــود، یــا 
دولــت سوبســیدها را واقعــی کنــد و یــا بــرق را بــا نــرخ 
ــد  ــول خری ــع پ ــه موق ــده بخــرد و ب واقعــی از تولیدکنن

بــرق را پرداخــت کنــد.
خوش گفتــار تصریــح کــرد: وقتــی قیمــت ســایز کاالهــا 
در ایــن ســال ها چنــد برابــر شــده، چــرا دولــت و وزارت 
ــرق را افزایــش نمــی دهــد و در جهــت  نیــرو قیمــت ب

اصــالح اقتصــاد بــرق عمــل نمــی کنــد.
سرنوشــت  و  بــرق  اقتصــاد  کالف  افــزود:  وی 
و  ایــن صنعــت ســردرگم شــده  در  ســرمایه گذاری 
دولــت در تــالش اســت تــا یــک ســال و نیــم دیگــر نیــز 
ــرای  ــردن راه حــل ب ــدا ک ــه هــر طریقــی بگــذرد و پی ب
اصــالح اقتصــاد بــرق بــه گــردن دولــت بعــدی بیفتــد 
ــاله  ــن مس ــه روی ای ــد ک ــدی باش ــت بع ــن دول ــا ای ت

می کنــد. تصمیم گیــری 
رییــس  حســن پور  جمشــید  نشســت  ایــن  در 
هیات مدیــره شــرکت بــاران نیــرو از از اعضــای انجمــن 
CHP ایــران گفــت: ایــن نیــروگاه CHP کــه در شــهرک 
صنعتــی بشــل واقــع در شهرســتان بشــل اســتان 
مازنــدران احــداث شــده، درآمــدی 85 میلیــارد تومانــی 
در 5 ســال فعالیــت خــود داشــته اســت. ســرمایه گذار 
ایــن نیــروگاه تــا 13 قســط از 26 قســط صندوق توســعه 
ملــی را بــدون دیرکــرد پرداختــه اســت. امــا اکنــون 110 
میلیــارد ناموت بابــت فعالیــت همــان نیــروگاه بدهــکار 
اســت و عمــال قــادر بــه بازپرداخــت بقیــه ایــن اقســاط 

نیســت.

روابط عمومی سندیکا
تجمیــع راهکارهــای پیشــنهادی بــرای بازپرداخــت 

ارزی  تســهیالت 
هیات مدیــره  نایب رییــس  خوش گفتــار  ابراهیــم 
ســندیکا در نشســتی کــه روز چهارشــنبه بیست وششــم 
تیــر مــاه در اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد از تهیــه 
ــدگان ســه تشــکل  ــا امضــای مشــترک نماین نامــه ای ب

ــر داد**.  ــت خب ــن نشس ــر در ای حاض
ــن  ــی از ای ــرد بخش ــنهاد ک ــت پیش ــن نشس وی در ای
نامــه بــه تبییــن دالیــل مراجعــه نکــردن برخــی 

شــرکت ها بــرای دریافــت وام از صنــدوق توســعه ملــی 
ــس  ــوی نایب ریی ــل از س ــن دالی ــد. ای ــاص یاب اختص
ــدند: اول  ــمرده ش ــن برش ــندیکا چنی ــره س هیات مدی
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــر نیس ــی حاض ــچ بانک ــه هی آنک
عاملیــت بپذیــرد. در وهلــه دوم نــرخ بازگشــت ســرمایه 
ــه  ــی نیســت ک ــه میزان )IRR( هیچ یــک از پروژه هــا، ب
ــت وام  ــه دریاف ــاز ب ــدوق مج ــاس نامه صن ــه اس ــا ب بن
ــد  ــرای خری ــی ب ــازل فعل ــرخ ن ــا ن ــن ب ــد. همچنی باش
ــدارد.  ــود ن ــاط آن وج ــت اقس ــکان بازپرداخ ــرق، ام ب

بــرای  وام  دریافــت  طوالنــی  پروســه  مســاله 
ــوی  ــه از س ــن رابط ــز در ای ــی نی ــرمایه گذاران داخل س

دیگــر حاضریــن جلســه مطــرح شــد. 
ایــن  تهیــه  بــرای  داشــت:  اشــاره  خوش گفتــار 
دولــت  هیــات  از  مصوبــه ای  بــه  می تــوان  نامــه 
ــرای  ــه ای( را ب ــمی )مبادل ــرخ رس ــه ن ــرد ک ــتناد ک اس
بازپرداخــت تســهیالت ارزی معرفــی کــرده اســت. 
همچنیــن در ایــن نامــه بایــد درخواســت شــود 
ــق  ــه مطاب ــود ک ــالح ش ــه ای اص ــه گون ــرق ب ــرخ ب ن
نظام نامــه صنــدوق توســعه ملــی، نــرخ بازگشــت 
ــر از 15 درصــد نباشــد. ــا کمت ســرمایه )IRR( نیروگاه ه

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت علیرضــا صدرآبــادی 
ــل  ــه تبدی ــرآمد ب ــازان س ــرکت تدبیرس ــل ش مدیرعام
نیــروگاه گازی ارومیــه بــه ســیکل ترکیبــی اشــاره کــرد و 
گفــت: نیــروگاه ارومیــه بــا انجــام ایــن ســرمایه  گذاری 
عمــال 500 مــگاوات تولیــد بــرق بــدون مصرف ســوخت 
ــادل30 درصــد کل  ــزان مع ــن می ــه ای داشــته اســت ک

مصــرف اســتان آذربایجــان غربــی اســت. 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــر نش ــب خاط ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــدود  ــرخ ارز ح ــه ن ــت ک ــورت گرف ــی ص ــدام در زمان اق
ــتر از 15  ــه بیش ــروگاه ارومی ــود و IRR نی 3200 ناموت ب
ــاد  ــرو انعق ــن پی ــود. بنابرای ــده ب ــبه ش ــد محاس درص
ــاس  ــر اس ــرو و ب ــا وزارت نی ــل ب ــع متقاب ــرارداد بی ق
تبصــره 19 قانــون بودجــه ســال 92 نســبت بــه نصــب 
بخــش بخــار در نیــروگاه و تبدیــل آن بــه ســیکل 
ترکیبــی اقــدام شــد. ایــن کار بنــا بــه تعهــدات قانونــی 
وزارت نیــرو صــورت گرفــت امــا اکنــون هیــچ بخشــی 
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ــخ 1398/05/09  ــور در تاری ــه مذک ــت، نام ــن نشس ــزاری ای ــرو برگ ** پی
خطــاب بــه معــاون اول رییــس جمهــور و رییــس امــور انــرژی ســازمان 
ــه  ــا ب ــت بن ــی اس ــد. گفتن ــال ش ــه و ارس ــزی تهی ــت و برنامه ری مدیری
مفــاد نامــه ای از طــرف دفتــر معــاون اول رییــس جمهــور بــه وزیــر نیــرو 
در تاریــخ 1398/06/09 تصمیماتــی در ایــن رابطــه در جلســه ســتاد 

ــن مشــکالت اتخــاذ شــده اســت. ــرای حــل ای ــت ب اقتصــادی دول



ــده دار  ــه آن عه ــرکت های تابع ــه و ش ــن وزارتخان از ای
مســئولیتی کــه در قانــون مذکــور اعــالم شــده نیســت. 
بــه طــوری کــه هم اکنــون IRR نیــروگاه ارومیــه 2 
ــارد ناموت )25  ــه 2500 میلی ــده و NPV آن ب ــد ش درص

ــت. ــیده اس ــی رس ــال( منف ــارد ری ــزار میلی ه
ــدس نصــرت اهلل کاظمــی   در ادامــه ایــن نشســت مهن
ــی  ــه آمادگ ــرخ پای ــالح ن ــا اص ــا ب ــه تنه ــان آنک ــا بی ب
آن هــا  فعالیــت  ادامــه  بــه  می تــوان  نیروگاه هــا 
امیــدوار بــود گفــت: پیشــنهاد می کنــم عــالوه بــر 
راهکارهایــی چــون درخواســت ریالــی کــردن ایــن 
ــرخ ارز حساب شــده در زمــان دریافــت  ــا ن تســهیالت ب
ــد  ــد قراردادهــای خری ــا ســود 15 درصــد، تمدی وام و ب
تضمینــی بــرق و افزایــش مــدت بازپرداخــت اقســاط را 

ــم.  ــت کنی ــم درخواس ه
ــار ایــن  ــود در کن ــر ب ــرو بهت ــرای وزارت نی ــزود: ب وی اف
ــن  ــه در ای ــت آن اســت ک ــرد. واقعی ــرار بگی صنعــت ق

ــرد. ــورت نمی گی ــی ص ــت کاف ــش حمای بخ
آقــای داریــوش طهماســبی، معــاون مالــی شــرکت 

اعضــای  از  دیگــری  نماینــده  آرین ماه تاب گســتر 
ــه در  ــود ک ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
ــوص  ــود در خص ــرات خ ــان نظ ــه بی ــت ب ــن نشس ای
ــدوق  ــده از صن ــهیالت ارزی دریافت ش ــت تس بازپرداخ

ــت.  ــی پرداخ ــعه مل توس
بــه  آرین ماه تاب گســتر  شــرکت  مالــی  معــاون 
ــاره  ــه ای اش ــرو در نام ــر نی ــه گانه وزی ــنهادهای س پیش
ــدوق  ــل صن ــات عام ــس هی ــا ریی ــترکا ب ــه مش ــرد ک ک
ــه  ــن رابط ــود. وی در ای ــده ب ــا ش ــی امض ــعه مل توس
افــزود: واقعیــت آن اســت کــه متاســفانه نامه هایــی از 
ایــن دســت بــا وجــود پیشــنهادهای بســیار خوبــی کــه 
ــه  ــه نتیج ــود و ب ــی می ش ــت بایگان ــرح اس در آن مط
ــرکت های  ــرو و ش ــرا وزارت نی ــد. زی ــخصی نمی رس مش
خصوصــی تولیدکننــده بــرق بــه واســطه آنکــه ابــزاری 
بــرای تهدیــد و اجــازه ای بــرای دســت کشــیدن از تولیــد 
ــی  ــرای چانه زن ــی ب ــدرت کاف ــود را دارای ق ــد، خ ندارن
نمی داننــد در حالــی کــه چنیــن نیســت و بایــد راهــکار 

ــم. ــدا کنی اســتفاده از قــدرت خــود را پی
بحران بدهی های ارزی 

نیروگاه ها
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آزاد گفت و گوهــای  و  یادداشــــت ها 



بحران بدهی های ارزی

نیروگاه ها

»استقالل«  
حلقه مفقوده نهادی برای 

رگوالتوری برق
گفت وگو با نصرت اهلل کاظمی

 مدیرعامل شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان     

را  رگوالتــوری  موضــوع  حضرتعالــی  کــه  آنجــا  از 
اساســی ترین دغدغــه روز بخــش تولیــد بــرق می دانیــد، 
ــوع  ــن موض ــاد ای ــردن ابع ــن تر ک ــن روش ــا ضم لطف
بفرماییــد کــه بــرای تحقــق صحیــح »تنظیم گــری 
بخــش بــرق« چــه پیش نیازهایــی بایــد فراهــم شــود؟ 
ــرق از ُبعــد  ــر موضــوع رگوالتــوری ب ــد ســال اخی در چن
ــد  ــاد می توان ــن نه ــه ای ــی ک ــرورت و نقش ــی ض بررس
ــورد  ــی م ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــا کن ــرق ایف ــت ب در صنع
ــش  ــا بخ ــه نه تنه ــوری ک ــه ط ــت. ب ــوده اس ــه ب توج
ــادی  ــه مدعــی اســت در شــکل گیری نه ــی ک ــر دولت غی
مســتقل و جدیــد بــرای ایــن منظــور نقــش برجســته ای 
دارد، بلکــه مســئوالن دولتــی نیــز از مقــام عالــی وزارت 
ــه  ــا بقیــه ارکان و افــراد فعــال در آن، همگــی ب نیــرو ت
اهمیــت تنظیم گــری عادالنــه در بخــش بــرق بــا توجــه 

ــد. ــان دارن ــای آن اذع ــه ویژگی ه ب
 در ایــن زمینــه کــه اساســا چــرا بــرای بخشــی از صنایــع 
ــر  ــادی تنظیم گ ــکیل نه ــی تش ــای اجتماع ــا فعالیت ه ی
ضــرورت دارد، بایــد گفــت ایــن امــر در وهلــه اول 
بــه دلیــل ماهیــت پویــای آن فعالیــت اقتصــادی 
بــرق در مجموعــه  اســت. صنعــت  اجتماعــی  یــا 
ــه  ــویی ب ــال، از س ــع و انتق ــد، توزی ــای تولی بخش ه
ــف  ــبکه و متوق ــداری ش ــرای پای ــه ب ــی ک ــل الزام دلی
نشــدن برق رســانی بــه مشــترکین وجــود دارد، بــا 
ــذا  ــت. ل ــه اس ــی مواج ــل پیش بین ــر قاب ــائلی غی مس
وجــود نهــادی متخصــص بــرای وحــدت بخشــیدن بــه 
ــن  ــوب قوانی ــریع و در چارچ ــح، س ــری صحی تصمیم گی
ــرات آن  ــن تاثی ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــن برهه های در چنی

ــت.  ــروری اس ــان، ض ــی ذی نفع ــرای تمام ب
ــازاری  ــرای ب ــادی ب ــن نه ــود چنی ــن، وج ــر ای ــالو ب ع
ــت  ــل دول ــه هــر دلی ــع در آن ب ــک ســوی ذی نف ــه ی ک
اســت، ضرورتــی دوچنــدان می یابــد و البتــه ایــن 
ــن بخــش خصوصــی و  ــی بی ــرد تقابل ــی رویک ــه معن ب

دولتــی نیســت، امــا بــه هــر حــال پــاره ای انحصارهــا 
الزم مــی دارد کــه نهــادی، روابــط بیــن خریــدار عمدتــا 
دولتــی را بــا فروشــنده عمدتــا غیــر دولتــی بــه صــورت 

ــد.  ــم کن ــه تنظی غیرجانبداران
لــذا روشــن شــدن اهمیــت ایجــاد این نهــاد مســتقل و 
آگاه بــرای مســئولین و دولتمــردان صنعت برق  رســالت 
ویــژه ای اســت کــه بــا توجــه بــه تجدیــد ســاختار ایــن 

صنعــت بــر عهــده مــا اســت.
ــتقل  ــز مس ــک مرک ــب ی ــاد در قال ــن نه ــه ای ــا اینک ام
ــا  ــد و ی ــته باش ــت داش ــرو فعالی ــارج از وزارت نی و خ
ــا شــرکت های  ــه ی ــوان بخشــی از ایــن وزارتخان ــه عن ب
ــن  ــه بی ــورد مناقش ــاله ای م ــد، مس ــل کن ــه آن عم تابع
ــی بخــش  بخــش خصوصــی و برخــی مســئولین دولت

ــوده اســت.  ــران ب ــرق در ای ب
بــه اعتقــاد بنــده تجربــه چندیــن ســاله فعالیــت 
ــرق  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــب هی ــرق در قال ــور ب رگوالت
نشــان داده اســت کــه همچنــان حلقــه مفقــوده ای بــه 
ــه  ــات ب ــن هی ــات ای ــتقالل« در آرا و تصمیم ــام »اس ن
چشــم می خــورد کــه ایجــاد تغییــرات در آن را الزامــی 
می کنــد. امــا بــرای ایــن کار نیــاز اســت کــه وضعیــت 
ــه  ــی ب ــذر کوتاه ــذا گ ــم و ل ــایی کنی ــود را شناس موج
ایــن پدیــده از منظــر خــود خواهــم داشــت و ســپس 

ــم داد. ــه خواه ــی را ارائ نکات
در ابتــدا بایــد پذیرفــت کــه در غالــب کشــورها نهادهای 
ــا  ــاد ب ــازمان های مردم نه ــا س ــکل ها و ی ــتقل، تش مس
ــر از  ــا وابســته نیســتند، کمت ــه دولت ه ــه ب وجــود آنک
ســازمان¬های دولتــی نســبت بــه منابــع ملی و توســعه 
صحیــح آن حساســیت و همیــت ندارنــد. در نتیجــه بــه 
تجربــه ثابــت شــده اســت کــه اگــر بــه درســتی نهــادی 
ــان  ــت و ذی نفع ــتقل از دول ــده آگاه و مس تصمیم گیرن
اصلــی شــکل بگیــرد عمومــا مــورد اعتمــاد خواهــد بــود 
و رأی چنیــن نهــادی اعتبــاری همه جانبــه دارد، مشــروط 

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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مساله رگوالتوری 
برق در ایران ناشی از 
دولتی یا غیر دولتی 

بودن بدنه صنعت برق 
و نهاد رگوالتوری آن 
نیست. بلکه موضوع 
اصلی، ضرورت داشتن 
نگاهی همه جانبه به 

تبعات امر، هنگام اتخاذ 
تصمیمات کالن در 

صنعت برق است که 
متاسفانه تاکنون کمتر 

شاهد آن بوده ایم



ــد. ــا کن ــتی ایف ــه درس ــود را  ب ــش خ ــه نق ــر اینک ب
ــر  ــوان تنظیم  گ ــه عن ــه ب ــه آنچ ــت ک ــت آن اس حقیق
ــاهد  ــت آن ش ــال فعالی ــج س ــی پن ــرق ط ــش ب بخ
ــه لحــاظ  ــا ترکیــب اعضایــی کــه ب بوده ایــم، آن هــم ب
ــرق  ــش ب ــی بخ ــمت های دولت ــًا در س ــی عموم حقوق
ــگاه مســتقل خــود  فعالیــت داشــته اند، نتوانســته جای
ــات،  ــن هی ــه ای ــرد ناعادالن ــذا عملک ــد. ل ــظ کن را حف
ــه  ــرده، ب ــی ک ــر دولت ــش غی ــه بخ ــاراتی را متوج خس
ــش  ــن بخ ــی ای ــای اصل ــی از دغدغه ه ــه یک ــوری ک ط

ــت. ــرق اس ــوری ب ــی رگوالت ــاد واقع ــکیل نه تش

بــا ایــن وصــف بــه نظــر می آیــد مســاله تشــکیل 
ــد  ــرو تجدی ــرق پی ــش ب ــرای بخ ــر ب ــادی تنظیم گ نه
ســاختار صنعــت بــرق در ســال های اخیــر و بــا واگــذاری 
ــده  ــد آم ــی پدی ــش خصوص ــه بخ ــی از آن ب بخش های

ــت.  اس
بــه نوعــی بلــه، چنــد دهــه قبــل، از آنجــا کــه صنعــت 
ــه  ــال ب ــع و انتق ــد، توزی ــرق در هــر ســه بخــش تولی ب
ــه  ــادی ب ــه نه ــازی ب ــد، نی ــی اداره می ش ــورت دولت ص
عنــوان رگوالتــوری وجــود نداشــته اســت. درســت 
ــع در ۱0  ــام صنای ــرق و تم ــت ب ــد صنع ــه رش ــت ک اس
ــه  ــن گون ــد ای ــا نبای ــوده ام ــم گیر ب ــر چش ــال اخی س
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــی مش ــه وقت ــرد ک ــور ک تص
وجــود نداشــته و همــه ایــن بخش هــا توســط دولــت 
ــت،  ــوده اس ــر ب ــکالت کمت ــزان مش ــده، می اداره می ش
ــم  ــک تصمی ــط ی ــا توس ــه بخش¬ه ــه هم ــا ک از آنج
گیرنــده انجــام می¬شــده، مشــکالت )خریــد و فــروش( 

ــداده اســت.  ــرق خــود را نشــان ن ب
بــرای روشــن تر کــردن ایــن موضــوع توجــه بــه 
ــاله  ــه س ــه هم ــرق ک ــای ب ــی تعرفه ه ــه تکمیل آیین نام
ــر  ــط وزی ــن و توس ــر تدوی ــرو و توانی ــط وزارت نی توس
ــام  ــت. در تم ــی اس ــال خوب ــود مث ــالغ می ش ــرو اب نی
ــت  ــی اس ــف و مقررات ــه تکالی ــن آیین نام ــای ای بنده
کــه بایــد توســط مشــترکان و متقاضیــان صنعــت بــرق 
ــگاه  ــاله ن ــن مس ــه ای ــویه ب ــر یک س ــود. اگ ــت ش رعای
ــدات وزارت  ــورد تعه ــه در م ــد ک ــر می آی ــه نظ ــم ب کنی
ــی کــه  ــان نیامــده اســت، در حال ــه می ــرو ســخنی ب نی
ــن  ــتی تدوی ــه درس ــه ب ــن آیین نام ــده ای ــر بن ــه نظ ب
شــده، چــرا کــه در همــان صفحــه اول ابالغیــه آمــده: 
»وزارت نیــرو موظــف اســت بــرق ارزان دائــم و مســتمر 
در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهــد«. ایــن جملــه بــه 
معنــای تمــام شــرایطی اســت کــه یــک مشــترک بــرق 
ــن  ــن، همی ــده م ــه عقی ــد از آن برخــورد باشــد و ب بای
ــدات  ــف و تعه ــام وظای ــن تم ــرای تعیی ــه ب ــک جمل ی

ــت. ــی اس ــرو کاف وزارت نی
ــرق در  ــوری ب ــاله رگوالت ــه مس ــد دارم ک ــن تاکی  بنابرای
ــه  ــودن بدن ــی ب ــر دولت ــا غی ــی ی ــی از دولت ــران ناش ای

ــه  ــت. بلک ــوری آن نیس ــاد رگوالت ــرق و نه ــت ب صنع
بــه  نگاهــی همه جانبــه  اصلــی داشــتن  موضــوع 
تبعــات امــر، هنــگام اتخــاذ تصمیمــات کالن در صنعــت 
ــاهد آن  ــر ش ــون کمت ــفانه تاکن ــه متاس ــت ک ــرق اس ب
بوده ایــم. بــه نظــرم در دوره هــای پیشــین هیــات 
ــه  ــدون توج ــای آن ب ــی اعض ــرق، برخ ــازار ب ــم ب تنظی
بــه رســالت تصمیماتشــان و اقداماتــی کــه بایــد بــرای 
ــش  ــر بخ ــگاه تنظیم گ ــود در جای ــام ش ــق آن انج تحق
بــرق قــرار گرفتــه بودنــد. در واقــع بــه نظــر می آیــد کــه 
ــایی  ــی شناس ــی، یعن ــر کار کارشناس ــال های اخی در س
ــی  ــوع و ط ــک موض ــف ی ــای مختل ــاد و پارامتره ابع
مراحــل تصمیــم ســازی بــه منظــور تصمیم گیــری همــه 
ــادی  ــا حــدود زی ــی ت ــه در برخــی نهادهــای دولت جانب

ــت.  ــده اس ــته ش ــه آن کاس ــه ب ــف و از توج ضعی
حــال آنکــه اساســا هــدف از تشــکیل نهــاد رگوالتــوری 
آن اســت کــه افــرادی متخصــص بــا دیدگاه هــای 
مختلــف و نقطــه اشــتراک حفــظ منافــع ملــی، نظــرات 
کارشناســی خــود را مطــرح کننــد و در نهایــت بــا 
ــاذ  ــات را اتخ ــن تصمیم ــع و مانع تری ــدی، جام جمع بن

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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کننــد کــه وظیفــه تجمیــع ایــن نظــرات نیــز عمومــا بــر 
عهــده رییــس ایــن نهــاد اســت تــا بــا نــگاه کالن نگــر 
خــود و نقطــه نظــرات مطــرح شــده در راســتای منافــع 

ــود. ــری ¬ش ــی تصمیم گی مل
ــرق  ــرای تامیــن ب ــرو ب ــه رســالت وزارت نی ــا توجــه ب ب
ــود  ــاظ ش ــازوکاری لح ــد س ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
کــه ایــن وزارتخانــه شــناخت و در نتیجــه انگیــزه کافــی 
ــن  ــریعتر ای ــه س ــر چ ــکیل ه ــی در تش ــرای همراه را ب
نهــاد پیــدا کنــد. تشــکیل ایــن نهــاد در حالــی تبدیل به 
یــک معضــل بیــن بخــش دولتــی و غیــر دولتــی صنعت 
ــوان  ــرق شــده اســت کــه در صــورت تحقــق آن می ت ب
بســیاری از چالش هــای موجــود در ایــن صنعــت را 
ــدن  ــی ش ــان ط ــا زم ــر ت ــوی دیگ ــرد. از س ــرف ک برط
ــمندانه  ــوان هوش ــز می ت ــاد نی ــن نه ــکیل ای ــد تش رون
در قالــب تشــکیل جلســات مشــترک کارشناســی و 
ــرای برخــی تصمیم¬ســازی¬های ضــروری  ــی ب مدیریت

ــرق اقــدام کــرد. ــه مدیــران ارشــد صنعــت ب ب

تصمیمــات  ایــن  از  نمونه هایــی  یــا  نمونــه  لطفــا 
ــی  ــای قبل ــط دوره ه ــما توس ــر ش ــه از نظ ــت را ک نادرس
هیــات تنظیــم بــازار بــرق اتخــاذ شــده و تبعاتــی منفــی 
ــرق در  ــت ب ــی کل صنع ــی و حت ــش خصوص ــرای بخ ب

ــد.  ــان کنی ــت، بی ــته اس ــی داش پ
ــاذ  ــاد اتخ ــن نه ــه ای ــی ک ــن تصمیمات ــی از مهمتری یک
ــن  ــار خــودش را در بی ــه اعتب ــرده و موجــب شــده ک ک
بخــش خصوصــی از دســت بدهــد، عــدم اجــرای 
افزایــش بهــای خریــد بــرق از بخــش غیــر دولتــی بــوده 
اســت. در واقــع هیــات تنظیــم بــازار بــرق بــه واســطه 
صــدور بنــدی از مصوبــه  263 مانــع اجــرای ایــن قانــون 
ــت  ــترش یاف ــان گس ــوع چن ــن موض ــاد ای ــد. ابع ش
ــرای  ــا وجــود تمــام تالشــی کــه ب ــا امــروز نیــز ب کــه ت

ــه و لغــو آن از طریــق آرای مراجــع  اصــالح ایــن مصوب
قانونــی صــورت گرفتــه، تعییــن تکلیــف جدیــد در ایــن 
ــا  ــن مدت ه ــت. همچنی ــده اس ــام نش ــوص انج خص
نیمــه تعطیــل مانــدن فعالیــت ایــن نهــاد، و مســکوت 
ــم  ــری تصمی ــوص بازنگ ــری در خص ــدن تصمیم گی مان
ــکالت  ــا مش ــی را ب ــر دولت ــش غی ــده، بخ ــه ش گرفت

ــرده اســت. جــدی مواجــه ک
ــات در  ــم تصمیم ــن قس ــی از ای ــفانه  نمونه های متاس
ــم  ــات تنظی ــوی هی ــرات از س ــه ک ــر ب ــال  های اخی س

ــت.  ــده اس ــده ش ــرق دی ــازار ب ب

ــر در  ــاد تنظیم گ ــای نه ــر اعض ــتقالل نظ ــاله اس ــه مس ب
بخشــی چــون بــرق اشــاره کردیــد، آیــا صرفــا ایــن امــر 
کــه اعضــای ایــن نهــاد همزمــان ســمت هایی را نیــز در 
ــته  ــده داش ــی برعه ــی خصوص ــی و حت ــای دولت نهاده
باشــند نشــان دهنده عملکــرد نامناســب آن هــا در نهــاد 

ــت؟ ــر اس تنظیم گ
عــالوه بــر اســتقالل رأی بایــد توجــه کــرد کــه افــرادی 
ــد  ــد بای ــدا می کنن ــور پی ــور حض ــاد رگوالت ــه در نه ک
بخــش زیــادی از ســاعت کاری خــود را بــه  تصمیماتــی 
اختصــاص دهنــد کــه قــرار اســت در ایــن نهــاد اتخــاذ 
شــود، تــا کامــال بــر آن مســاله مســلط باشــند. در غیــر 
ایــن صــورت بــا مجموعــه ای از اعضــا مواجــه خواهیــم 
بــود کــه حتــی بــا وجــود دارار بــودن تخصــص ، کارایــی 
الزم را نخواهنــد داشــت و عمــال تنهــا شــنونده منفعــل 
ــود.  ــد ب ــدود خواهن ــو مع ــد عض ــا چن ــک ی ــرات ی نظ
لــذا متاثــر از آنــان و بــه بیانــی تحــت تاثیــر تصمیمــات 
دیکته شــده از ســوی ســازمان ها و مراجــع ذی نفــع 
تصمیم گیــری خواهنــد کــرد. تــا جایــی کــه ایــن افــراد 
ــات  ــی در مــورد مصوب ــی حضــور ذهــن کاف شــاید حت
قبلــی ایــن نهــاد نیــز نداشــته باشــند و بــه همیــن روال 
تصمیمــی گرفتــه می شــود، بــدون اینکــه دقــت کافــی 

در مــورد آن لحــاظ شــده باشــد.

ــر ایــن باورنــد کــه »بــرای رگوالتــوری بخــش  برخــی ب
ــد  ــتقل و جدی ــاد مس ــک نه ــت ی ــازی نیس ــرق نی ب
ایجــاد شــود، زیــرا بــا توجــه بــه ترکیــب اعضایــی کــه 
رقابــت  شــورای  توســط  ارائه شــده  اســاس نامه  در 
ــر شــده اســت،  ــرق ذک ــر بخــش ب ــاد تنظیم گ ــرای نه ب
ــورد  ــراد در م ــن اف ــات ای ــص و اطالع ــوع تخص مجم
مســائل کارشناســی ایــن بخــش کمتــر از هیــات تنظیــم 
ــاختار  ــز س ــر نی ــال حاض ــه در ح ــت ک ــرق اس ــازار ب ب
ــر  ــن نظ ــا ای ــزان ب ــه می ــا چ ــما ت ــود دارد. ش آن وج
ــی  ــه اصالحات ــا ب ــوان تنه ــا می ت ــتید؟ آی ــق هس مواف
ــر در  ــدی منصفانه ت ــاد رون ــرای ایج ــات، ب ــن هی در ای

ــرد؟ ــا ک ــرق اکتف ــش ب ــری بخ تنظیم گ
اجــازه دهیــد کــه ســوال شــما را بــه ســه بخش تقســیم 
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با توجه به رسالت 
وزارت نیرو برای تامین 
برق به نظر می رسد که 
باید سازوکاری لحاظ 

شود که این وزارتخانه 
شناخت و در نتیجه 
انگیزه کافی را برای 

همراهی در تشکیل هر 
چه سریعتر این نهاد 

پیدا کند



کنــم: در بخــش نخســت بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــوان  ــه عن ــادی ب ــن نه ــه چنی ــرا ب ــد چ ــد دی ــدا بای ابت

یــک نهــاد مســتقل احتیــاج داریــم.
ــادی  ــوزه اقتص ــک ح ــه در  ی ــی ک ــال زمان ــر ح ــه ه  ب
ــرد  ــکل می گی ــی ش ــر دولت ــاختارهای غی ــی س و صنعت
یــا بــه عبــارت بهتــر ذی نفعــان غیــر دولتــی بــه وجــود 
از تصمیمــات و  از برخــی  می آینــد، ممکــن اســت 
قوانیــن بــه منافــع دســت یابــد و یــا از منافعــی محروم 
ــا چــه  شــوند. مــن مســتقل از اینکــه ایــن موضــوع ت
میــزان صحیــح یــا غلــط اســت، بــر ایــن بــاورم کــه بــه 
ــی ممکــن اســت  ــد یــک ناظــر بیرون هــر جهــت از دی
انتفــاع هــر یــک از فعــاالن ایــن حــوزه اعــم از دولتــی 
یــا غیــر دولتــی از ایــن منافــع، بــه واســطه ارتباطاتــی 
ــا اجحــاف در حــق ســایرین حاصــل شــده  خــاص و ی

باشــد.  
طبیعتــا راهــکاری ســاده بــرای پاســخ بــه ایــن بدگمانی 
آن اســت کــه بــا توجــه بــه امــکان ورود مراجع بازرســی 
و قضایــی بــه ایــن موضوعــات هــم اکنــون هــم نهــادی 
ــود دارد و  ــائل وج ــل مس ــل و فص ــرای ح ــتقل ب مس
ــن  ــه ای ــائل ب ــن مس ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــوان ب می ت
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــرد. ام ــه ک ــاد مراجع نه
ــه  ــن آنک ــی، ضم ــًا قضای ــای صرف ــه نهاده ــوع ب رج
ممکــن اســت پیامدهــای ناخوشــایندی بــرای طرفیــن 
ــی و  ــائل تخصص ــل مس ــل و فص ــد، در ح ــته باش داش
ــا  ــه راهگش ــی، همیش ــل پیچیدگ ــه دلی ــز ب ــی نی صنف

نیســت. 
مــوارد  مــورد  در  عادالنــه  قضــاوت  بــرای  لــذا 
نهــادی  کــه  اســت  نیــاز  صنفــی،  چالش برانگیــز 
ــت و  ــائل در آن صنع ــن مس ــه ای ــنا ب ــای آش ــا اعض ب
صنــف تشــکیل شــود تــا بــه واســطه تبــادل تجربیــات 
ــد، در  ــه دارن ــناختی ک ــش و ش ــتفاده از دان ــا اس و ب
مــورد شــرایط و مــواردی کــه بــه طــور خــاص و دفعتــا 
ــی از  ــد باالی ــد و درص ــر کنن ــار نظ ــد اظه ــش می آی پی
مشــکالت نیــز در همیــن نهــاد »بخشــی« و »مســتقل« 
حــل شــود. نیــاز بــه چنیــن نهــادی خصوصــا در صنعتی 
چــون بــرق، بــه واســطه ماهیــت پویــای آن و غیــر قابل 
ــه  ــع آن ب ــال و توزی ــد، انتق ــه تولی ــودن چرخ ــف ب توق
جهــت منافــع ملــی و تبعــات اجتماعــی آن، دو چنــدان 

می شــود. احســاس 
ــت  ــی اس ــدور آرای ــم ص ــتقالل ه ــن اس ــور از ای منظ
نســبت  بــه  رعایــت حــال همــه ذی نفعــان  کــه 
ایــن  در  آنــان  مثبــت  اقدامــات  و  خدمت رســانی 
ــاوت در  ــی قض ــور کل ــه ط ــرد. ب ــورت گی ــت ص صنع
ــرق  ــت ب ــران صنع ــوم بازیگ ــف عم ــق و تکلی ــورد ح م
ــادی  ــن نه ــا در چنی ــی تنه ــر دولت ــی و غی ــم از دولت اع
ــی  ــتگی عمل ــه وابس ــچ گون ــه هی ــت ک ــر اس امکان پذی
بــه هیــچ یــک از طرفیــن نداشــته باشــد. در غیــر ایــن 

ــا  ــل ب ــروه در تقاب ــن دو گ ــع ای ــط مناف ــه غل صــورت ب
یکدیگــر تعریــف می شــود. 

در واقــع مســئولین وزارت نیــرو بــه عنــوان نهــاد دولتــی 
ــکیل  ــاز تش ــوش ب ــا آغ ــد ب ــرق بای ــش ب ــی بخ متول
ــان  ــه گم ــه اینک ــد ن ــتقلی را بپذیرن ــاد مس ــن نه چنی
کننــد بــا تشــکیل یــک نهــاد رگوالتــوری مســتقل، بنــا 
اســت عرصــه را بــر حــوزه اختیــارات و مســئولیت های 
قانونــی ایــن وزارتخانــه تنــگ کنــد. عمــال بــا تشــکیل 

چنیــن نهــادی نوعــی تقســیم کار مــد نظــر اســت.
عــالوه بــر ایــن برخــی دیگــر از دســت اندرکاران صنعــت 
ــائل  ــام مس ــه تم ــبت ب ــه نس ــتند ک ــی هس ــرق مدع ب
ــن  ــر ای ــذا ب ــد و ل ــی دارن ــراف کاف ــت اش ــن صنع ای
باورنــد کــه وجــود چنیــن نهــادی خــارج از حلقــه وزارت 
نیــرو ضرورتــی نــدارد. در صورتــی کــه افــراد متخصــص 
ــش  ــود بخ ــا وج ــه ب ــد ک ــوب می¬دانن ــئول خ و مس
ــای  ــترک، نهاده ــت مش ــام فعالی ــی در انج ــر دولت غی
رگوالتــوری نــه تنهــا بــرای جلوگیــری از فروپاشــی بخش 
ــری از  ــرل و جلوگی ــور کنت ــه منظ ــه ب ــی بلک ــر دولت غی
ــت.  ــد اس ــز کارآم ــا نی ــی آن ه ــی احتمال ــاده خواه زی
ــی از  امــا حقیقــت آن اســت کــه تشــخیص منافــع مل
منافــع شــخصی عمــال در چنیــن جایگاهــی کار بســیار 

ــی در  ــت بی طرف ــه رعای ــدی ب ــت و پایبن ــواری اس دش
ــن خصــوص امــری دشــوارتر. ای

برایــن اســاس وجــود نهــاد مســتقلی بــرای رگوالتــوری 
ــخصیت  ــاظ ش ــه لح ــای آن ب ــکان اعض ــه حتی االم ک
ــع آن  ــای ذینف ــتقل از نهاده ــی مس ــی و حقوق حقیق
باشــند، اهمیــت ویــژه ای دارد چراکــه تنهــا چنیــن 
نهــادی اســت کــه می توانــد بــه صــورت مســتقل 
مســائل و تصمیــم ســازی های مربــوط بــه آن صنعــت 
ــی،  ــر بخش ــر از آن غی ــی و مهمت ــر کارشناس را از منظ
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ــا در نظــر گرفتــن تصمیمــات  ــه طــور جامــع ب یعنــی ب
ــد و  ــه کن ــا ارائ ــا و نهاده ــا، ارگان ه ــایر بخش¬ه در س

ــد. ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب م
ســال  کــه  را  اســاس نامه ای  محتــوای  حضرتعالــی 
گذشــته بــا همــکاری نمایندگانــی از بخــش خصوصــی و 
ــط  ــه آن توس ــرکت های تابع ــرو و ش ــه وزارت نی مجموع
شــورای رقابــت تدویــن  شــده اســت چــه طــور ارزیابــی 
ــی  ــورد بخش ــود را در م ــر خ ــخصا نظ ــد؟ مش می کنی
ــب  ــه ترکی ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــاس نامه ک ــن اس از ای
ــور  ــد. همان ط ــاره دارد بفرمایی ــاد اش ــن نه ــای ای اعض
ــه  ــه ب ــنامه ک ــن اساس ــاده 3 ای ــتید م ــع هس ــه مطل ک
نوعــی نشــانگر اصلــی اســتقالل ایــن نهــاد اســت، تاکید 
می کنــد کــه نــه تنهــا اعضــای ایــن نهــاد بلکــه بســتگان 
ــه های  ــد در »موسس ــز نبای ــا نی ــببی آن ه ــبی و س نس
بخــش بــرق« حضــور و یــا مســئولیتی داشــته باشــند.
ــای  ــان نهاده ــودن کارکن ــته نب ــوع وابس ــع موض در واق
کلیــدی بــه ذی نفعــان بحــث جدیــدی نیســت؛ قانــون 
ــي  ــالت دولت ــت در معام ــدان دول ــه كارمن ــع مداخل من
و كشــوري کــه در ســال 1337 مصــوب شــده اســت از 
قوانیــن پیشــگام در ایــن زمینــه اســت و لحــاظ کــردن 
ــتقلی  ــاد مس ــر نه ــاس نامه ه ــور، در اس ــه فراخ آن ب
ــفانه  ــا متاس ــت. ام ــی اس ــا( الزام ــه اعض ــرای کلی )ب
چنــان کــه در برخــی جلســات بررســی اســاس نامه 
نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق شــاهد آن بودیــم، اصــرار 

بــر جزییــات ایــن موضــوع دور شــدن از هــدف اصلــی 
چنیــن رویکــردی اســت و حلقــه را بــرای انتخــاب افــراد 
ــزرگ  ــدان ب ــه چن ــه ن ــد در جامع ــص و متعه متخص
ــع  ــد. در واق ــر می کن ــرق تنگ ت ــت ب ــن صنع متخصصی
ــای  ــط اعض ــه توس ــی عادالن ــدور مصوبات ــدف، ص ه
ــی  ــدی اخالق ــا پایبن ــز ب ــه ج ــت ک ــادی اس ــن نه چنی
و تخصصــی ایــن افــراد حاصــل نمی شــود، وگرنــه 
باالخــره امــکان ارتباطاتــی غیــر مســتقیم بــا هــر یــک 

ــود دارد.  ــع وج ــن ذی نف از طرفی
ــاد  ــتقالل نه ــر اس ــرار ب ــی از اص ــر گاه ــان دیگ ــه بی ب
ــه  ــود ک ــر می ش ــن تعبی ــرق چنی ــش ب ــر بخ تنظیم گ
چنیــن نهــادی بلقــوه مســتعد حضــور افــرادی ســودجو 
ــت  ــی نیس ــدگاه صحیح ــن دی ــه ای ــی ک ــت در حال اس
و بــه نوعــی ترویــج نــگاه بدبینانــه و توهین آمیــز 
بــه اعضــای چنیــن نهــادی اســت. در حالــی کــه 
واجدالشــرایط بــودن ایــن افــراد بــه لحــاظ تخصصــی 
آنــان  قانون مــدار  و  مســتقل  فعالیــت  پیشــینه  و 
ــن  ــد. ضم ــت کن ــان کفای ــاب آن ــرای انتخ ــد ب می توان
ــر ایــن نهــاد از ســوی  آنکــه حــق مراقبــت و نظــارت ب
ــازار  ــران عرصــه ب ــن بازیگ ــی و همچنی نهادهــای نظارت

ــت.  ــوظ اس ــز محف نی
البتــه در بحــث از نظــارت، منظــور وجــود ارگانــی مافوق 
ــعاع  ــتقالل آن را تحت الش ــه اس ــت ک ــوری نیس رگوالت
ــه  ــی ب ــاد نظارت ــه نه ــی ک ــرا در صورت ــد. زی ــرار ده ق
تصمیــم نادرســتی از نهــاد رگوالتــوری برخــورد کنــد بــه 
ایــن معنــا اســت کــه نهــاد مذکــور )رگوالتوری( رســالت 
و وظایــف خــود را انجــام نــداده اســت و اجــرای ســریع 
ــوارد،  ــن م ــی در ای ــای قانون ــش بینی¬ه ــع پی و قاط
ــاد  ــه نه ــت. چراک ــوری اس ــاد رگوالت ــد نه ــب رش موج
ــد و  ــتقل باش ــود مس ــد خ ــرق بای ــش ب ــر بخ تنظیم  گ
نیــاز بــه هیــچ ارگان باالســری نــدارد. امــا بــه هــر حــال 
ــاذ  ــاد اتخ ــن نه ــط ای ــی توس ــت تصمیمات ــن اس ممک
شــود کــه در آینــده نادرســتی آن مشــخص شــود. 
در چنیــن مــواردی بایــد امــکان اصــالح ایــن آرا و 

ــد.  ــق نهادهــای ناظــر فراهــم آی ــات از طری تصمیم

ــا بفرماییــد کــه از نظــر  ــی، لطف ــوان ســوال پایان ــه عن ب
شــما چــه انتظــارات مشــخصی از نهــاد رگوالتــوری 
وجــود دارد و چــه مســائلی بایــد در راس وظایــف و 

ــرد؟  ــرار گی ــاد ق ــن نه ــات ای اقدام
ــه  ــی ب ــائل فن ــز مس ــه ج ــوری ب ــاد رگوالت ــع نه در واق
ــه  ــه دارد چراک ــز توج ــرق نی ــارت ب ــازار و تج ــث ب بح
و  درآمــد  بــا  مســتقیم  طــور  بــه  موضــوع  ایــن 
ــده  ــال عم ــاط دارد و عم ــرق ارتب ــت ب ــای صنع هزینه ه
نهــاد  ایــن  تشــکیل  بــرای  کــه  حساســیت هایی 
وجــود دارد بــه ایــن موضــوع مربــوط می شــود. 
ــاد  ــریعتر نه ــه س ــر چ ــکیل ه ــرض تش ــا ف ــن ب بنابرای
مســتقل رگوالتــوری در بخــش بــرق، بــه نظــر می آیــد 
ــن  ــل تعیی ــواردی از قبی ــوص م ــری در خص تصمیم گی
ــروگاه  ــواع نی ــدی ان ــه بن ــا طبق ــرق ب ــرخ ب ــف ن تکلی
بــه لحــاظ نــوع ســرمایه¬گذاری و شــرایط فنــی و 
ــادرات  ــی در ص ــش دولت ــهم بخ ــا، س ــوژی آن ه تکنول
بــرق، وضعیــت بازپرداخــت نیروگاه¬هایــی کــه از 
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی اســتفاده کرده¬انــد، 
شــرایط جدیــد قراردادهــای دوجانبــه و حــق ترانزیــت، 

ــد. ــت  برخوردارن ــرق و ... از اولوی ــورس ب ب
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سیدصادق 
نیکوسپهر، 

مدیرعامل شرکت 
تجارت انرژی فردا

امید به پایان بازی نابرابر 

در زمین »دولتی« بازار برق
بررسی انتقادی عملکرد و ساختار دوره های قبلی هیات تنظیم بازار برق

به بهانه تشکیل دور جدید این هیات

ــاد خورشــیدی در  ــا تغییــر نگرشــی کــه در دهــه هفت ب
ــران رخ  ــرق در ای ــت آب و ب ــتگذاران صنع ــر سیاس تفک
داد، اداره صنعــت بــرق ایــران بــا دیــدگاه دولتــی و بــا 
اســتفاده از ذات انحصــاری آن دســتخوش تغییــر شــد 
و عمــال عباراتــی از قبیــل تنظیم گــری و رقابــت جایــگاه 
خــود را در ادبیــات مدیریــت کالن صنعــت پیــدا کــرد. 
در ایــن فضــای فکــری جدیــد، اهــداف کالنــی از 
ــق  ــادی از طری ــره وری اقتص ــه به ــتیابی ب ــس دس جن
ــت  ــتفاده از مدیری ــا اس ــازار و ب ــل ب ــدی مث ــزار جدی اب
ــه  ــال شــد ک ــدی دنب بخــش خصوصــی از مســیر جدی
ــه نشــانگر  ــن زمین ــر کشــورها در ای ــه تجــارب دیگ البت
افق هــای روشــن در زمینــه نیــل بــه ایــن اهــداف بــود.
در ابتــدای دهــه هشــتاد خورشــیدی، ضمن پیاده ســازی 
سیاســت های مقررات زدایــی و بــا تجدیــد ســاختار 
صنعــت بــرق )مجــزا کــردن نســبی بخش هــای تولیــد، 
ــال 1382  ــران در س ــرق ای ــازار ب ــع(، ب ــال و توزی انتق
راه انــدازی شــد. هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران نیــز به 
عنــوان یکــی از اصلی تریــن ارکان و بــه منظــور هدایت و 
نظــارت بــر بــازار بــرق، بــر اســاس آیین نامــه »تعییــن 
ــرق  ــبکه ب ــرق در ش ــروش ب ــد و ف ــرایط و روش خری ش
کشــور« و بــا ابــالغ وزیــر وقــت نیــرو بــا هفــت عضــو 

آغــاز بــه کار کــرد.
هیــات تنظیــم بــازار بــرق، بــا دریافــت اختیــارات وزارت 
نیــرو در زمینــه وضــع مقــررات، عمــال اصلی تریــن عامــل 
ــازار اســت. در  ــران ب ــار بازیگ ــت و اصــالح رفت در هدای
نــگاه کالن تــر، بــا عنایــت بــه کارکرد هــای ذاتــی بــازار از 
جملــه کشــف قیمــت واقعــی و یــا ارســال ســیگنال بــه 

ســرمایه گذاران و تازه واردهــا بــه صنعــت، نقــش هیــات 
تنظیــم بــازار بــرق در آینــده  ایــن صنعــت بــه عنــوان 
یــک صنعــت مســتقل بســیار پررنــگ و حیاتــی اســت.

رگوالتور و وظایف آن
همان گونــه کــه اشــاره شــد، هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
ــرق  ــازار ب ــر ب ــارت ب ــت و نظ ــدف هدای ــا ه ــران، ب ای
ایــران بــا شــرح وظایفــی کــه بــه صــورت خالصــه بــه 

ــر آمــده اســت، تشــکیل شــد: شــرح زی
ــن         ــه »تعیی ــرای آیین نام ــر اج ــتمر ب ــارت مس • نظ
ــبکه  ــرق در ش ــروش ب ــد و ف ــرایط و روش خری ش
ــماره 32251/20/100  ــه ش ــوع ابالغی ــور« موض کش

ــرو ــر نی ــط وزی ــورخ 84/5/25 توس م
• تدوین و ابالغ رویه های اجرایی بازار

• مدیریت پروانه های مرتبط با بازار
ــای  ــه قرارداده ــای الزم در زمین ــدور تاییدیه ه • ص

مرتبــط بــا بــازار
ــارت  ــازار و نظ ــدی ب ــاخص های کارآم ــن  ش • تدوی

بــر عملکــرد مدیــر بــازار
• تدویــن پیشــنهادهای جدیــد بــه منظور گســترش 

ــازار دامنه ب
انحصــاری موجــود در عمــده  بــه ذات  بــا توجــه 
ــه  ــا توج ــرق و ب ــت ب ــادی در صنع ــای اقتص فعالیت ه
بــه نقــش مهــم هیــات تنظیــم بــازار بــرق در هدایــت و 
نظــارت بــر بــازار و بازیگــران آن، می توان انتظار داشــت 
عملکــرد هیــات تنظیــم بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل 
عمــال در راســتای نیــل بــه اهــداف زیــر تعریــف شــود:
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• تسهیل رقابت و منع انحصار
• بهبــود فرآیندهــای موجــود بــر اســاس اصــول 

اقتصــاد انــرژی
• حفــظ بی طرفــی و حمایــت از کلیــه بازیگــران بــازار 

در مقابــل مداخــالت مخــرب و غیــر رقابتــی

هیات تنظیم بازار برق و شرایط جاری صنعت برق
بــه منظــور بررســی هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران و 
نقــش آن در شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد بــرق در حــال 
ــی  ــت کنون ــه وضعی ــی ب ــی اجمال ــدا نگاه ــر، ابت حاض
هیــات تنظیــم داشــته و بــه بررســی برخــی نمونه هــای 
تصمیم گیری هــای اخیــر هیــات تنظیــم و نتایــج و 

ــم. ــات می پردازی ــن تصمیم ــار ای آث
عمــال پــس از گذشــت نزدیــک بــه 8 مــاه وقفــه،  هیــات 
تنظیــم بــازار بــرق فعالیــت خــود را از شــهریورماه 1398 
از ســر گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه آخریــن 
ــده  ــزار ش ــخ 97/10/26 برگ ــات در تاری ــن هی ــه ای جلس

بــود.
ــه نوعــی  ــا معرفــی اعضــای جدیــد هیــات تنظیــم، ب ب
امیدهــا بــرای عملکــرد ســازنده تر ایــن نهــاد در تعامــل 
بــا بخــش خصوصــی و توســعه رقابــت در بــازار، 
همزمــان بــا کاهــش دخالــت بخــش دولتــی، افزایــش 
ــب  ــه ترکی ــی ب ــا نگاه ــن مدع ــل ای ــت. دلی ــه اس یافت
ــات  ــی هی ــا ترکیــب قبل ــی اعضــا و مقایســه آن ب کنون

اســت.
ــن از اعضــا  عمــال در ترکیــب معرفــی شــده، فقــط 3 ت
دارای ســمت ســازمانی در وزارت نیــرو هســتند. ایــن در 
حالــی اســت کــه در ترکیــب اعضــای قبلــی ایــن هیــات 
شــاهد حضــور 5 تــن از مدیــران رده بــاالی دولتــی در 

ــم.  ــه بودی ــازمان های تابع ــرو و س وزارت نی
ــم،  ــات تنظی ــی هی ــای قبل ــه اعض ــی ب ــی اجمال  نگاه
ــات  ــر هی ــای اخی ــی جهت گیری ه ــل قبول ــد قاب ــا ح ت
تنظیــم در صــدور رویه هــا و اخــذ تصمیمــات را روشــن 
می ســازد. اعضــای قبلــی هیــات بــه شــرح زیــر 

ــتند: هس
• معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

• مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر
• معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
• مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ساتبا

ــررات  ــم مق ــرمایه گذاری و تنظی ــر س ــرکل دفت • مدی
ــرو وزارت نی

ــا ســابقه حضــور در ســازمان برنامــه و  • کارشــناس ب
بودجــه

• کارشناس امور اقتصادی
ــه  ــا ســمت حقوقــی خــود ب ــا عضــوی کــه ب ــه تنه البت

ــت  ــده اس ــاب ش ــات انتخ ــس هی ــو و ریی ــوان عض عن
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو اســت و دیگــر اعضــا، 
ــت  ــه عضوی ــی ب ــخص حقیق ــوان ش ــه عن ــی ب همگ
هیــات تنظیــم درآمده انــد امــا یــادآورِی شــان حقوقــی 
ایــن اعضــا در تحلیــل عملکــرد تصمیمــات اخیــر هیــات 

ــرد. ــم کمــک شــایانی خواهــد ک تنظی
همــان گونــه کــه مشــاهده می شــود عضویــت معــاون 
ــی  ــی اصل ــوان متول ــه عن ــر ب ــع توانی ــی توزی هماهنگ
ســمت تقاضــا در بــازار بــرق ایــران در حالــی بوده اســت 
کــه عمــال هیــچ عضــوی کــه بــه صــورت مســتقیم چــه 
از بخــش دولتــی و چــه از بخــش خصوصــی متولــی یــا 
مرتبــط بــا ســمت عرضــه بــرق باشــد در هیــات حضــور 
ــک  ــی ی ــتن حت ــور نداش ــا حض ــت. ضمن ــته اس نداش
عضــو از بخــش خصوصــی در هیــات تنظیــم در حالــی 
اســت کــه کل َســمت تقاضــا و کمتــر از نیمــی از َســمت 
ــت اســت  ــرق در انحصــار کامــل دول ــازار ب عرضــه در ب
و  تولیدکننــدگان بخــش خصــوص بــا عرضــه بیــش از 
ــری در  ــچ تاثی ــازار هی ــرژی ارائه شــده در ب 60 درصــد ان
رونــد تصمیمــات هیــات تنظیــم بــازار بــرق نداشــته اند.
در عیــن حــال، بــر اســاس بنــد 5 صورتجلســه شــماره 
51 هیــات تنظیــم بــازار بــرق در تاریــخ 84/9/23 دفتــر 
ــه  ــر ب ــرکت توانی ــت ش ــد وق ــی تولی ــی و هماهنگ فن
ــی شــده  ــات معرف ــوق هی ــورد وث ــوان کارشــناس م عن
اســت کــه بــا تغییــرات ســاختاری در شــرکت های 
ــه شــرکت  ــرو، ایــن مســئولیت ب زیرمجموعــه وزارت نی

ــت. ــده اس ــل ش ــی منتق ــرق حرارت ــی ب مادرتخصص

مــروری بــر کارنامــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق در 
اخیــر  دوره هــای 

ــرق در  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــب هی ــی ترکی ــس از بررس پ
ــب  ــات آن ترکی ــون برخــی از تصمیم دوره گذشــته، اکن
و نتایــج آن را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می دهیــم: 

ــای  ــان نیروگاه ه ــرق و راندم ــازار ب ــم ب ــات تنظی • هی
حرارتــی

از  نیروگاهــی  ســوخت  قیمــت  اینکــه  وجــود  بــا 
اختیــارات هیــات تنظیــم بــازار بــرق نبــوده و بــر اســاس 
ــد، امــا اعمــال  ــران تغییــر می یاب ــات هیــات وزی مصوب
نــرخ ســوخت داخــل بــازار بــرق و تعییــن ســقف بــازار 
ــارات  ــزء اختی ــوخت ج ــی س ــرخ داخل ــاس ن ــر اس ب
ــرق در  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــت. هی ــم اس ــات تنظی هی
بنــد 3 مصوبــه شــماره 306 خــود، تاثیــر تغییــر قیمــت 
ــران کــرده  ــازار بــرق را جب ــر ب ســوخت در ســال 1396 ب
ــال  ــرخ ســوخت 607 ری ــر اســاس ن ــازار را ب و ســقف ب
بــرای هــر متــر مکعــب گاز تعییــن کــرده اســت. ایــن در 
ــوخت 607  ــرخ س ــاوت ن ــه مابه التف ــت ک ــرایطی اس ش

حضور نداشتن حتی 
یک عضو از بخش 
خصوصی در هیات 

تنظیم در حالی است 
که کل َسمت تقاضا و 
کمتر از نیمی از َسمت 
عرضه در بازار برق در 
انحصار کامل دولت 

است 

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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ریالــی تــا ســوخت مصــوب 50 ریالــی از طــرف نیــروگاه 
ــت شــبکه بازگشــت داده می شــود. ــه شــرکت مدیری ب
ــدی،  ــازوکار مفی ــن س ــود چنی ــه وج ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــرخ  ــن ن ــرق در تعیی ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرد هی عملک
ســوخت و توجــه نداشــتن بــه قیمت هــای جهانــی آن 
ــد  ــه در تولی ــود یافت ــای بهب ــا فناوری ه ــه ب در مقایس
ــای  ــش هزینه ه ــا افزای ــت ت ــده اس ــث ش ــرق، باع ب
فناوری هــا  ایــن  از  اســتفاده  در  تولیدکننــدگان 
ــر دوش  ــی ب ــی اضاف ــار مال ــا ب ــه نداشــته و صرف توجی
ــی  ــال شــود. یکــی از نمونه هــای اصل ســرمایه گذار اعم
ایــن عنــوان، نیــروگاه رودشــور اســت کــه توربین هــای 
ــه  ــبت ب ــر نس ــای باالت ــا هزینه ه گازی کالس F آن، ب
ــور  ــود در کش ــای کالس E موج ــرق از واحده ــد ب تولی
و بــا راندمانــی در حــدود 5 درصــد بیشــتر،  بــه تولیــد 
بــرق تولیــد می پــردازد. بــا در نظــر گرفتــن قیمــت آزاد 
ــان  ــا راندم ــی ب ــای نیروگاه ــن واحده ــد چنی گاز، تولی
ــه قوانیــن جــاری  ــا توجــه ب ــه دارد. امــا ب ــر توجی باالت
ــاوری  ــن فن ــتفاده از ای ــال اس ــران، عم ــرق ای ــازار ب ب

ــدارد. ــادی ن ــه اقتص ــه صرف هیچ گون
در چنیــن شــرایطی، عمــال کافــی نبــودن رشــد راندمــان 
ــل درک  ــازار قاب ــی در ب ــای حرارت ــرق نیروگاه ه ــد ب تولی
اســت، زیــرا سیاســت  چنیــن نهاد مهمــی در قبــال ارزش 
ــرای تولیــد هــر  ــزان ســوخت مصرفــی ب و اهمیــت می
ــت  ــه اهمی ــانگر درج ــال نش ــرق عم ــاعت ب کیلووات س
ایــن موضــوع، نــزد سیاســت گذاران کالن صنعــت 
بــرق اســت. بــه عبــارت دیگــر، رویه هــای کنونــی 
ــا  ــه تنه ــه ن ــه ای اســت ک ــه گون ــران ب ــرق ای ــازار ب در ب
ــزه حضــور  ــر انگی ــان باالت ــا راندم ــرای نیروگاه هــای ب ب
ــای  ــال هزینه ه ــه عم ــد بلک ــم نمی  کن ــت را فراه در رقاب
ــکان  ــا، مال ــن واحده ــداری از ای ــر و نگه ــر تعمی باالت

ــد. ــرار می ده ــتری ق ــای بیش ــا را در تنگن آن ه

• کارشــناس مــورد وثوق هیات و هزینه هــای متغیر تولید
ــی  ــرکت مادرتخصص ــد، ش ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــوق  ــورد وث ــناس م ــوان کارش ــه عن ــی، ب ــرق حرارت ب
ــاب  ــت. انتخ ــده اس ــی ش ــی معرف ــور فن ــات در ام هی
یکــی از بزرگتریــن بازیگــران بــازار کــه خــود عمــال نیمــی 
ــی  ــار دارد در حال ــازار را در اختی ــه در ب ــت عرض از ظرفی
صــورت پذیرفتــه اســت کــه َســمت تقاضــا در بــازار برق 
کامــال دولتــی بــوده و عمــال ایــن موضــوع می توانــد در 
ــازار  ــگام حضــور در ب ــن شــرکت چــه در هن ــرد ای عملک
و چــه در هنــگام ایفــای نقــش کارشناســی هیــات 

ــذار باشــد. تاثیرگ
ــن  ــه تعیی ــرکت در زمین ــن ش ــرد ای ــه عملک ــگاه ب ــا ن ب
ــرق،  ــازار ب ــا در ب ــد )AVC( واحده ــر تولی ــه متغی هزین
ــن بخــش در تعییــن  ــت ای ــزان اهمی ــه می ــوان ب می ت

ــه  ــی ک ــرد. در حال ــی ب ــازار پ ــرق از ب ــد ب ــت خری قیم
ــر  ــور تاثی ــورم در کش ــرخ ارز و ت ــان ن ــش همزم افزای
ــش  ــه در بخ ــرژی چ ــد ان ــای تولی ــر هزینه ه ــی ب مهم
ارزی و چــه در بخــش ریالــی داشــته اســت، رقــم مــورد 
تاییــد ایــن کارشــناس از ابتــدای ســال 1396 تــا ابتــدای 
ســال 1398 بــرای میانگیــن شــبکه عمــال هیــچ تغییــری 
ــاعت  ــر کیلووات س ــرای ه ــال ب ــته و 230539 ری نداش
ــه  ــیم ک ــه باش ــد توج ــال بای ــت. ح ــوده اس ــرژی ب ان
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــماره 291 هی ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
ــه  ــه ب ــی ک ــه نیروگاه ــرژی ب ــای ان ــت به ــرق پرداخ ب
ــه  ــازار ب ــنهاد ب ــش از پیش ــرل و بی ــز کنت ــتور مرک دس
 AVC تولیــد انــرژی می پــردازد، بــه صــورت ضریبــی از
نیــروگاه صــورت می گیــرد. در چنیــن شــرایطی اصــالح 
ــد  ــی می توان ــر نیروگاه ــرای ه ــرخ AVC ب ــدن ن نش
در برخــی اوقــات بــه تولیــد انــرژی بــا بهایــی کمتــر از 

ــد. ــده آن بیانجام ــای تمام ش به

انــرژی  • هیــات تنظیــم بــازار و قیمــت تبدیــل 
تــی ر ا ی   حر ه ها گا و نیر

ــرق در  ــدگان ب ــات تولیدکنن ــن مناقش ــی از اصلی تری یک
ــقف  ــورد س ــرق، در م ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــا هی ــازار ب ب
قیمــت بــرق در بــازار و همچنیــن نــرخ پایــه آمادگــی در 
بــازار اســت. همان گونــه کــه اشــاره شــد، هیــات تنظیــم 
ــت گذار،  ــی سیاس ــاد اصل ــوان نه ــه عن ــرق، ب ــازار ب ب
مســئولیت تدویــن و ابــالغ رویه هــای اجرایــی بــازار را 
داشــته و نقــش آن هدایــت و نظــارت بــر بــازار اســت. 
در چنیــن شــرایطی نگاهــی بــه عملکــرد ایــن نهــاد در 
ــن  ــه آمادگــی و همچنی ــای پای ــرخ به ــه تعییــن ن زمین

نــرخ ســقف بــازار خواهیــم انداخــت.
مــاده 6 دســتورالعمل  بنــد و مــاده 133 قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه بــه صــورت مســتقیم و شــفاف تکلیــف 
نــرخ بهــای آمادگــی واحدهــای نیــروگاه را در بــازار بــرق 
ــی اســت  ــن در حال ــرده اســت و ای ــران مشــخص ک ای
کــه عمــال هیــات تنظیــم بــازار بــرق در مصوبــات خــود 
ــا  ــا ب ــرده و ی ــه ایــن موضــوع ســکوت ک ــا نســبت ب ی
اعــالم نــرخ 185 ریــال بــرای هــر کیلووات ســاعت عمــال 
ــور  ــتورالعمل مذک ــل در دس ــول تعدی ــاس فرم ــر اس ب

عمــل نکــرده اســت.
ــون  ــا کن ــال 1393 ت ــه از س ــی ک ــر روی، در حال از دیگ
میانگیــن افزایــش نــرخ ارز در بــازار در حــدود 17 
درصــد ســاالنه و نــرخ تــورم نیــز بــه صــورت میانگیــن 
ــر هــر  ــر تاثی ــوده اســت، اگ 28 درصــد در هــر ســال ب
کــدام از ایــن عناویــن در قیمــت تمام شــده تولیــد 
بــرق را بــه ترتیــب 40 درصــد و 60 درصــد بــه صــورت 
ــرق در کشــور در نظــر  ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــن ب میانگی
ــداری  ــر و نگه ــم )ســهم هزینه هــای ارزی در تعمی بگیری

رعایت اصول نظام 
اقتصادی پیچیده ای 
که در حال حاضر بر 
صنعت برق ایران 
حاکم است نباید 

فدای دستاوردهای 
زودگذر و کوتاه مدت 
مدیران کنونی شوند
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واحدهــای  از  بیــش  مراتــب  بــه  گازی  واحدهــای 
ــورت  ــه ص ــده ب ــر ش ــام ذک ــا ارق ــد ام ــار می باش بخ
ــه  ــر گرفت ــبکه در نظ ــای ش ــرای کل واحده ــن ب میانگی
ــال 1393  ــت از س ــه گرف ــوان نتیج ــت(، می ت ــده اس ش
تــا ابتــدای ســال 1398 هزینه هــای بهره بــرداری و 
نگهــداری از تجهیــزات تولیــد بــرق بــه صــورت میانگیــن 
در هــر ســال 28 درصــد افزایــش را تجربــه کــرد 
اســت. در چنیــن شــرایطی در بــازاری کــه بــه واســطه 
تنظیم شــده  صــورت  بــه  آن  ذاتــی  مشــخصه های 
اجــرا می شــود، انتظــار مــی رود تاثیــر چنیــن افزایــش 
ــالش  ــر مشــاهده و ت ــاد تنظیم گ ــار نه ــه ای در رفت هزین
شــود تــا بــا اصــالح متغیرهــا و تغییــر قوانیــن، شــرایط 
حیــات اقتصــادی فعــاالن آن بــه صــورت پایــدار 
فراهــم شــود. در چنیــن شــرایطی متاســفانه مشــاهده 
ــال 1398  ــدای س ــا ابت ــال 1393 ت ــه از س ــود ک می ش
نــه تنهــا هیــچ افزایشــی در قیمــت ســقف بــازار بــرق  
ــی از  ــرای مصوبات ــا اج ــه ب ــت بلک ــاده اس ــاق نیفت اتف
ــرق،  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــه شــماره 291 هی ــه مصوب جمل
بهــای بــرق خریــداری شــده در بــازار کاهــش قیمــت را 

ــت.  ــرده اس ــه ک تجرب

بهــای تبدیــل انــرژی در بــازار عبــارت اســت: از تقســیم 
تفاضــل کل پرداختــی بــه نیروگاه هــای حرارتــی از 
ــده  ــرژی تولیدش ــه کل ان ــوخت، ب ــت س ــی باب پرداخت

ــرق.  ــازار ب ــی در ب ــای حرارت ــط نیروگاه ه توس
همان گونــه کــه مشــاهده می شــود رفتــار هیــات 
تنظیــم بــازار بــرق نــه تنهــا در راســتای تامیــن امنیــت 
ــت  ــوده اس ــازار نب ــدگان در ب ــرمایه گذاری تولیدکنن س

بلکــه بــا در نظــر نگرفتــن عوامــل بیرونــی از جملــه نــرخ 
تــورم و یــا نــرخ ارزهــای خارجــی، عمــال تولیدکننــدگان 
ــرار  ــرمایه گذاری ق ــک های س ــرض ریس ــرق را در مع ب
ــای  ــه نهاده ــذاب ب ــای ج ــه گزارش ه ــد و ارائ داده ان
ــداری  ــرق خری ــت ب ــش قیم ــه کاه ــتی در زمین باالدس
شــده در بــازار نیــز دســتاورد بــزرگ ایــن نهــاد در ایــن 
قمــار خطرنــاک بــر ســر آینــده ســرمایه گذاری در 

ــت. ــوده اس ــرق ب ــد ب ــش تولی بخ

کالم آخر
آنچــه اکنــون از آن بــه عنــوان صنعــت بــرق در ایــران 
ــدود 110  ــه از ح ــت ک ــی اس ــود، میراث ــرده می ش ــام ب ن
ــه دســت متخصصــاِن  ــه نســل ب ســال پیــش نســل ب
ــات و  ــتفاده از تجربی ــا اس ــور و ب ــن کش ــت ای ــا کفای ب
ــه  ــا ب ــت ت ــه اس ــعه یافت ــورها توس ــر کش ــش دیگ دان
خدمــات  بخش هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  عنــوان 
عمومــی بــه مــردم ارائــه شــود. خدمتــی کــه در شــرایط 
کنونــی آن چنــان حیاتــی بــه نظــر می رســد کــه تصــور 
زندگــی بــدون آن بســیار ســخت و از نشــانه های 

ــت. ــتخیزی« اس ــع »پسارس جوام
ــت  ــن صنع ــح در ای ــت صحی ــت مدیری ــزان اهمی می
ــه  ــی ب ــه نگاه ــد ک ــم می آی ــه چش ــتر ب ــی بیش زمان
ابعــاد آن بیاندازیــم. تولیــد بیــش از 300 میلیــارد 
ــده  ــت نصب ش ــال و ظرفی ــرق در س ــاعت ب کیلووات س
بیــش از 70 هــزار مــگاوات در کشــور نشــان از وســعت 
ــادی،  ــن ابع ــد دارد. در چنی ــش تولی ــتردگی بخ و گس
اتخــاذ برخــی تصمیمــات و یــا بــه زبــان دیگــر 
اتخــاذ نشــدن برخــی تصمیمــات دیگــر، می توانــد 

ای کاش زمانی که 
در تابستان 1397 

متاسفانه شاهد بروز 
بیش از 4000 مگاوات 

خاموشی در برخی 
ساعات در شبکه برق 
کشور  بودیم، مجموعه 

وزارت نیرو به جای 
جلوگیری از انتشار 

ارقام و آمار تولید برق 
و مصرف آن در کشور 

نگاهی بی طرفانه 
به نتیجه برخی از 

تصمیمات گذشته خود 
می انداختند
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ــه  ــزرگ و تاثیرگــذار را ب توســعه پایــدار ایــن ســاختار ب
ــتان  ــه در تابس ــی ک ــدازد. ای کاش زمان ــره بیان مخاط
ــگاوات  ــش از 4000 م ــروز بی ــاهد ب ــفانه ش 1397 متاس
ــور  ــرق کش ــبکه ب ــاعات در ش ــی س ــی در برخ خاموش
ــری از  ــای جلوگی ــه ج ــرو ب ــه وزارت نی ــم، مجموع  بودی
انتشــار ارقــام و آمــار تولیــد بــرق و مصرف آن در کشــور 
ــات  ــی از تصمیم ــه برخ ــه نتیج ــه ب ــی بی طرفان نگاه
گذشــته خــود می انداختنــد و در فکــر جلوگیــری از 
ــوراک  ــه خ ــی ک ــار و ارقام ــد. آم ــدد آن  بودن ــروز مج ب
ــور  ــرق کش ــازار ب ــاالن ب ــرای فع ــبی ب ــی مناس کارشناس
ــه  ــفانه ب ــا متاس ــود ام ــت آن ب ــش کیفی ــرای افزای ب
گنــاه افزایــش شــفافیت در بــازار از تیرمــاه 1397 دیگــر 

ــدند. ــر نش منتش
مشــکالت فزاینــده در تامیــن نقدینگــی و بودجــه از یک 
ــی  ــای مدیریت ــش هزینه ه ــا افزای ــان ب ــرف همزم ط
ــداری در  ــی از ناپای ــه ناش ــت ک ــرداری از صنع و بهره ب
شــرایط سیاســی و اقتصــادی کشــور اســت بــه نحــوی 
عیــان بــر دوش مدیــران کارآمــد صنعــت بــرق ســنگینی 
می کنــد. پــر واضــح اســت کــه عبــور از چنیــن مقطــع 
حساســی بــا چالش هــا و ناهمواری هــای زیــادی همــراه 
ــی  ــه ایــن معن ــکات ب ــه ایــن ن ــود. اشــاره ب خواهــد ب
اســت کــه تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی قــدرت درک 
ــت  ــر در صنع ــران تصمیم گی ــه مدی ــی ک ــرایط بغرنج ش
ــوان  ــام ت ــا تم ــد و ب ــد را دارن ــرار گرفته ان ــرق در آن ق ب
تــالش خواهنــد نمــود آنــان را در عبــور از شــرایط کنونی 
صنعــت بــزرگ بــرق ایــران یــاری نماینــد. امــا در عیــن 
حــال بــه خاطــر داشــته باشــیم رعایــت اصــول راهبــری 
چنیــن نظــام اقتصــادی پیچیــده ای کــه در حــال حاضــر 
ــدای  ــد ف ــت نبای ــم اس ــران حاک ــرق ای ــت ب ــر صنع ب
ــی  ــران کنون ــدت مدی ــذر و کوتاه م ــتاوردهای زودگ دس
شــوند. قطعــا اعضــای کنونــی هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
بــه مراتــب بیــش از نگارنــده ایــن ســطور بــا مشــکالت 
حــال و آینــده صنعــت آشــنایی دارنــد و بــه طــور قطــع 
می داننــد بــازاری کــه عملکردهــای ذاتــی خــود را 
ــر دوش  ــود ب ــد ب ــاری خواه ــال ب ــد عم ــت بده از دس
ــش  ــر از بودن ــودش بهت ــه نب ــه نحــوی ک ــرو ب وزارت نی
خواهــد بــود. امیــد اســت تدبیــر اعضــای هیــات تنظیم 
در هدایــت بــازار بــه ســمت کارآمدتــر شــدن همــراه بــا 
رقابــت ســالم بــا وجــود اینکــه احتمــاال زحمــت وزارت 
ــه  ــن بودج ــه تامی ــدت در زمین ــاه م ــرای کوت ــرو را ب نی
افزایــش خواهــد داد؛ امــا از بــروز مشــکالت مهم تــر در 
ــرق  ــه چنــدان دور در تامیــن امنیــت عرضــه ب آینــده ن

بــا کیفیــت، ایمــن و اقتصــادی جلوگیــری کنــد. 

پی نوشــت: پیــرو مکاتبــات مفصــل، از طــرف شــرکت 
ــی  ــه ی کارشناس ــک جلس ــوب ی ــتر و در چارچ ماهتاب گس
کــه بــه منظــور بررســی موضــوع مربــوط بــه ایــن شــرکت 
ــد  ــزار ش ــرق برگ ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــه هی ــش از جلس پی
ــاعت  ــر از نیم س ــه کمت ــن جلس ــه از ای ــتم. آنچ ــور داش حض
ــود  ــی ب ــا عزیزان ــر از مصاحبــت ب ــم شــد، بســیار فرات نصیب
ــه یک یــک ایشــان ارادت شــخصی دارم و در  کــه نســبت ب
ســابقه حضــورم در صنعــت بــرق از عمــده ایشــان درس هــا 
آموختــم. امیــد دارم برداشــت شــخصی مــن از ادامــه رونــد 
ــخگو و  ــادی پاس ــرق از نه ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــتحاله هی اس
مســتقل بــه ســمت نهــادی شــبه دولتی بــا نگاهــی از بــاال 
بــه پاییــن اشــتباه باشــد. اذعــان دارم کــه رفتــار همــکاران 
عزیــز در دبیرخانــه هیــات تنظیــم هماننــد همیشــه در کمال 
ــن  ــود. لیک ــی ب ــب و نقص ــه عی ــدون هیچ گون ــرام و ب احت
ــود  ــه ای ب ــه گون ــه ب ــن جلس ــزاری ای ــی برگ ــرد تعامل رویک
کــه ســرمایه گذاران فعــال و شــناخته شــده ای کــه ســال ها 
ــه  ــانی ب ــغول خدمت رس ــی مش ــش خصوص ــت در بخ اس
ــه  ــاعت ب ــدود نیم س ــط در ح ــتند، فق ــرق هس ــت ب صنع
منظــور توضیــح در مــورد موضوعــی کــه بیــش از یکســال 
اســت گریبانگیرشــان اســت وقــت توضیــح دارنــد و جالــب 
اینکــه در هنــگام بررســی کارشناســی موضــوع بایــد جلســه 
ــی  ــا امنیت ــی ی ــی خصوص ــی موضوع ــد؛ گوی ــرک کنن را ت
مطــرح شــده اســت. ایــن نــوع برخــورد در شــرایطی 
ــال های  ــم در س ــاد داری ــه ی ــا ب ــه عموم ــود ک ــام می ش انج
ــفافیت  ــاله ش ــرق مس ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــکیل هی اول تش
همــواره از اولویت هــای اعضــا و کارشناســان دبیرخانــه 
ــزات  ــا تامیــن تجهی ــه ب ــه نحــوی ک ــوده اســت ب ــات ب هی
ــی  ــک اینترنت ــق لین ــات از طری ــی از جلس ــاز، برخ ــورد نی م
ــوی  ــه نح ــرایط ب ــی ش ــت و حت ــتقیم داش ــش مس پخ
فراهــم بــود کــه کلیــه فعالیــن صنعــت بــرق می توانســتند 
در محــل هیــات حضــور داشــته و بــه صــورت زنــده پخــش 
ــه  ــال کار ب ــد. ح ــری کنن ــات آن را پی گی ــه و مصوب جلس
ــح  ــرای توضی ــرمایه گذار ب ــه س ــت ک ــیده اس ــی رس جای
موضوعــی کــه مســتقیما  بــه وی مرتبــط اســت صرفــا بــرای 
ادای توضیحــات حاضــر شــده و حتــی در جریــان مباحــث 

ــرد. ــرار نمی گی ــقم آن ق ــت و س ــی و صح کارشناس
ــه  ــی چندماه ــای تعطیل ــه پ ــاق را ب ــن اتف ــت دارم ای دوس
هیــات و شــلوغی بیــش از انــدازه دســتور جلســات اولیه آن 
بگــذارم و امیــد داشــته باشــم ایــن رونــد متوقف می شــود و 
جــای خــود را به افزایــش شــفافیت در تصمیمــات و مباحث 
ــابقه  ــه س ــی ب ــا نگاه ــه ب ــه البت ــد ک ــی می ده کارشناس
ــود دارد. ــی وج ــای خوش بین ــی،  ج ــت اندرکاران کنون دس

یکی از اصلی ترین 
مناقشات 

تولیدکنندگان برق در 
بازار با هیات تنظیم 
بازار برق، در مورد 

سقف قیمت برق در 
بازار و همچنین نرخ 
پایه آمادگی در بازار 

است
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پشت درهای بسته تصمیم نگیریم
رمزارزها برای صنعت برق فرصت است

مسعود داوری نژاد
مشاور فناوری 

اطالعات و ارتباطات

از اوایــل خردادمــاه ســال جاری عواملــی از شــرکت 
ــه  ــه برخــی از مــزارع تولیــد بیت کویــن کــه ب ــر ب توانی
ماینینــگ یــا کان کاوی مشــهور شــده اند مراجعــه و 
ــان اقــدام و اعــالم  نســبت بــه قطــع اشــتراک بــرق آن
ــرخ  ــت و ن ــی اس ــت غیرقانون ــن فعالی ــه »ای ــد ک کردن
تعرفــه آن نیــز بایــد تجــاری محاســبه شــود.« چنــد روز 
بعــد در تاریــخ ۱۳98/۳/26 مدیرعامــل محتــرم شــرکت 

ــرد. ــر بخشــنامه ای صــادر ک توانی
از اوایــل خردادمــاه ســال جاری عواملــی از شــرکت 
ــه  ــه برخــی از مــزارع تولیــد بیت کویــن کــه ب ــر ب توانی
ماینینــگ یــا کان کاوی مشــهور شــده اند مراجعــه و 
ــان اقــدام و اعــالم  نســبت بــه قطــع اشــتراک بــرق آن
ــرخ  ــت و ن ــی اس ــت غیرقانون ــن فعالی ــه »ای ــد ک کردن

ــود«.  ــبه ش ــاری محاس ــد تج ــز بای ــه آن نی تعرف
چنــد روز بعــد در تاریــخ 1398/۳/26مدیرعامــل محتــرم 
ــا مضمــون ذیــل صــادر  ــر بخشــنامه ای ب شــرکت توانی
ــای کان کاوی و  ــترش فعالیت ه ــل گس ــه دلی ــرد: »ب ک
عــدم تامیــن مــوارد ذیــل مــزارع مذکــور موقتــا تعطیــل 

می شــوند:
الف- عدم وجود مجوز فعالیت برای این صنعت

ب- عدم وجود تعرفه خاص«
هم زمــان بــا صــدور ایــن بخشــنامه مســووالن محتــرم 
وزارت نیــرو بــا بــه راه انداختــن ســازوکار رســانه ای ایــن 
ــورد  ــه ای م ــرق یاران ــاق ب ــن قاچ ــا عناوی ــت را ب صنع
ــرار داده و تنهــا  خطــاب ق
ــت های  ــر برداش ــی ب متک
داخلــی خــود و به  رغــم 
ــد  ــی و تایی ــدم همراه ع
دســتگاه های  ســایر 
ــود را  ــی، خ ــی اصل اجرای
بــه مخالــف سرســخت 
ایــن صنعــت تبدیــل کرده 
و  قانونــی  کســب وکار  و 
ــال  ــه ح ــد ب ــیار مفی بس
کشــور در ایــن مقطــع 
تحریم هــای  ســخت 
بــه  را  ناجوانمردانــه 
ســوق  نابــودی  ســمت 
خوشــبختانه  می دهنــد. 
ــن  ــاالن ای ــنگری فع روش
صنعــت و طــرح و بحــث 

ــات  ــای هی ــان اعض ــور در می ــرای کش ــب آن ب مواه
محتــرم دولــت و مجلــس بازخوردهــای مثبتــی داشــته 
و به نظــر می رســد بــه زودی بــا پشــتوانه قانونــی 
ــد.  ــه ده ــود ادام ــه کار خ ــت ب ــن صنع ــری ای محکم ت
ــات  ــرداد هی ــه ۱۳ م ــش از مصوب ــت پی ــن یادداش )ای
وزیــران در مــورد صنعــت رمزارزهــا نوشــته شــده 

اســت.(
ــذر از  ــزه گ ــا انگی ــه ب ــرو ک ــرم وزارت نی مســووالن محت
ــد  ــن کار زدن ــه ای ــت ب ــا دس ــل گرم ــرف فص اوج مص
ــش  ــد و افزای ــه ای جدی ــرح تعرف ــا ط ــود را ب ــت خ نی
ــد.  ــرح کردن ــی مط ــه صادرات ــب تعرف ــدید آن در قال ش
ــی« در  ــه صادرات ــام »تعرف ــه ن ــی ب ــه مفهوم ــا آنک ب
تعرفه هــای مصــوب وجــود نــدارد، ایــن امــر اشــاره ای 
بــه تعــدادی قــرارداد مبادلــه بــرق بــا کشــورهای 
ــی  ــای متفاوت ــدام نرخ ه ــر ک ــه ه ــت ک ــوار اس همج
ــان  ــاب دوره ای از آن ــرای تسویه حس ــا ب ــته و تنه داش
اســتفاده می شــود کــه در مواقــع اوج مصــرف از شــبکه 
یکدیگــر اســتفاده می کننــد و حجــم اندکــی از مصــرف 
ــای  ــه مبن ــود، ن ــامل می ش ــرف را ش ــر ط ــی ه داخل
ــا مالحظــات  ــه ب ــان ک ــی آن ــرق داخل ــرخ ب محاســبه ن
فــراوان دیگــری همــراه اســت. نمونــه ای کامــال مشــابه 
نــرخ هــر دقیقــه تلفن همــراه داخــل در مقایســه 
ــا  ــال ب ــرای مث ــه ب ــت ک ــل اس ــگ بین المل ــا رومین ب
ــی  ــه داخل ــرخ مکالم ــر ن ــا 8۵ براب ــان ۵0 ت ــور آلم کش
ــوئیس  ــور س ــراه در کش ــای تلفن هم ــت. اپراتوره اس
ــد اطــراف  ــا کشــورهای ثروتمن به واســطه همجــواری ب
خــود و ســیل گردشــگران و تجــار، درآمدهــای نجومــی 

از رومینــگ بین المللــی دارنــد.
ــتفاده  ــرای اس ــذاری ب ــرخ و تعرفه گ ــن ن ــوال تعیی اص
از زیرســاخت های کشــور ماننــد راه آهــن، انــرژی و 
ــا  ــرات کــه تمامــا از محــل درآمدهــای عمومــی ی مخاب
منابــع داخلــی شــرکت های دولتــی تامین شــده اســت، 
تنهــا در چارچــوب مباحــث کالن و دوره هــای بلندمــدت 
برنامه ریــزی اقتصــادی قابل تعریــف اســت. تعرفــه  
خدمــات و محصــوالت دولتــی عمومــا بــدون توجــه بــه 
ــی  ــر اقتصــاد مل ــر ب ــا از منظــر تاثی ــا و تنه ــری آنه کارب
ــا و  ــایر کااله ــده س ــت  تمام ش ــا در قیم ــش آنه ــا نق ی
ــود و  ــه س ــود، ن ــن می ش ــتراتژیک تعیی ــات اس خدم
ــت  ــرض نی ــر ف ــرد. ب ــع ُخ ــدت صنای ــت کوتاه م منفع
دولــت بــه ایــن امــر و بــه هــر دلیــل، حمایــت از یــک 
بخــش یــا یــک محصــول در قالــب جایــزه و یــا کمــک 

  درصد سود
 عوامل
اجرايی

  تعرفه
)سنت(

19.0 0.83

18.3 1

12.2 2

6.1 3

0.0 4

-8.2 5
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مســتقیم صــورت می گیــرد، نــه گران کــردن همــان 
خدمــات دولتــی بــرای ســایر بخش هــا. یکــی  از اصــول 
ــه ای در یــک بخــش  ــز تعرف ــا تمای ــی تفکیــک ی و مبان
بــر اســاس قیمــت تمام شــده آن خدمــات اســت. 
ــی  ــا ریل ــاده ای ی ــل ج ــه حمل ونق ــال در تعرف ــرای مث ب
ــاوت  ــادی تف ــا ع ــی ب ــل یخچال ــه حمل و نق ــد تعرف بای

ــود  ــه پرس ــه از جنب ــن تعرف ــی تعیی ــد؛ ول ــته باش داش
بــودن بــار بــرای صاحــب آن مشــکالت عدیــده بعــدی 
را ایجــاد می کنــد کــه دور از روال هــای توســعه ای 
اســت. اصــوال نبایــد تفکیکــی بیــن حمــل مــوز و خیــار 
و هندوانــه بــا گــچ  و خــاک و آهــن به غیــراز وزن 
ــل  ــال ها قب ــار س ــد. یک ب ــته باش ــود داش ــه وج محمول
ــه تعرفه هــای  ــران ک ــرات ای ــا شــرکت مخاب در دعــوای ب
ــر و مــودم  ــرای نصــب تلفــن، دســتگاه نماب ــی ب متفاوت
بــه روی خطــوط تلفن ثابــت قائــل شــده بودنــد، چنیــن 
تعرفه  گذاری هایــی مــردود شناخته شــده و حــذف شــدند؛ 
ــت. ــای آن اس ــال احی ــرو به دنب ــون وزارت نی ــی اکن ول
تعرفه هــای مصــوب بــرق تاکنــون در پنــج فصــل 
ــد )آب و  ــی، ۳. تولی ــی، 2. عموم ــن 1.  خانگ ــا عناوی ب
کشــاورزی(، 4. صنعــت و معــدن و 5. ســایر طبقه بنــدی 
ــل 4  ــه در فص ــی ک ــا تفکیک ــده اند و تنه ــا ش و احص
ــاالی  ــدرت ب ــود ق ــاهده می           ش ــدن( مش ــت و مع )صنع
۳0 کیلــووات و پاییــن آن اســت، نــه نــوع صنعــت. در 
ــودن  ــرف ب ــر پرمص ــی ازنظ ــا تفکیک ــز ی ــل 4 تمای فص
ــاالی ۳0  ــدن )ب ــا مع ــت ی ــودن صنع ــرف ب ــا کم مص ی
کیلــووات( دیــده نمی شــود، بــه ایــن ترتیــب تفاوتــی در 
ــری  ــوم و ریخته گ ــع آلومینی ــرای صنای ــه ب تعییــن تعرف
ــه  ــیمی ک ــا پتروش ــتند ب ــرف هس ــیار پرمص ــه بس ک
درآمــد ارزی فوق العــاده ای دارد و پرمصــرف هــم اســت 
)و ارز حاصلــه را هــم به راحتــی بــه بانــک مرکــزی 
ــده  ــر آن دی ــک و نظای ــع الکترونی ــا صنای ــد( ی نمی ده
نمی شــود. چــرا در مــورد صنعــت کان کاوی تمــام ایــن 
ــا  ــود؟ تنه ــته می ش ــا گذاش ــر پ ــا زی ــول و رویه ه اص
ــد کل  ــت )0.7 درص ــن صنع ــودن ای ــرف ب ــالم پرمص اع

تولیــد بــرق( منطقــی بــه نظــر نمی رســد و تنهــا چشــم 
ــود.  ــتنباط می ش ــردم اس ــه م ــه کیس ــت ب ــتن دول داش
البتــه بــا کمرنــگ شــدن اهمیــت توســعه اقتصــادی و 
غلبــه مدیــران و اقتصــاد دولتــی و در غیــاب ســازمانی 
بــا مســوولیت توســعه چنیــن امــوری طبیعــی اســت.
ــد  ــرح ش ــول مط ــوان اص ــاال به عن ــه در ب ــواردی ک م
درواقــع مبنــای عمــل ســال های کشــور بــوده کــه دالیــل 

مهمــی در یــک اقتصــاد توســعه ای بــرای آن متصورنــد 
ــل آورده شــده اســت: ــه برخــی در ذی ک

ــرداری  ــه بهره ب ــع از جنب ــا و صنای ــک بخش ه 1.  تفکی
و متمتــع شــدن از زیرســاخت های دولتــی و انفــال 
ماننــد تعرفه هــا و وام هــای ترجیحــی ممکــن اســت در 
ــر یــک صنعــت داشــته  ــی ب ــرات مثبت کوتاه مــدت تاثی
ــت  ــاد ران ــل ایج ــه دلی ــدت ب ــی در بلندم ــد؛ ول باش
ــل  ــکننده تبدی ــف و ش ــی ضعی ــه صنایع ــان ب ــرای آن ب

می شــوند.
ــه  ــت ک ــک صنع ــرای ی ــذاری ب ــوع تعرفه گ ــن ن 2.  ای
ــت  ــرای دول ــود آن ب ــرمایه گذاری و س ــازده س ــا ب تنه
ــرای  ــی ب ــای داخل ــا مزیت ه ــده، اساس ــمگیر ش چش
ــی و  ــتقیم خارج ــا مس ــی ی ــرمایه گذاری داخل ــب س جل
ــد. ــاد می ده ــه ب ــد را ب ــتغال جدی ــای اش ــا فرصت ه ی
3. صحیــح نیســت دولــت بــا دخالــت در عوامــل 
تولیــد یــا بــازار یــک صنعــت ماننــد اعمــال تعرفه هــای 
ــرای واردات مــواد اولیــه یــا خدمــات دولتــی  خــاص ب
آن یــا مالیــات ویــژه یــک صنــف را بــر صنــف دیگــری 
ترجیــح دهــد. هــر نــوع تبعیــض در ایــن مــوارد منجــر 
ــرای  ــد. ب ــد ش ــد خواه ــد بع ــواری و مفاس ــه رانت خ ب
ــه  ــر تعرف ــد براب ــرق کان کاوی چن ــه ب ــر تعرف ــال اگ مث

فروض محاسبات مربوط به درآمد کان کاوی بيت کوين

مگاوات 563 برق قابل تأمين )کل مصرف 
صنعت کان کاوی کشور(

دستگاه 375,000 تعداد دستگاه های قابل 
بهره برداری 

تراهش 12.5 متوسط توان يک دستگاه

کيلووات ساعت 1.5 متوسط مصرف يک دستگاه

لاير 1,032
متوسط تعرفه صنعتی 

۴-الف برای يک کيلووات 
ساعت برق

دالر 0.33 متوسط جايزه استخراج 
برای يک تراهش در روز 

لاير 125,000 برابری يک دالر با لاير 

جدول شماره 1

برآورد مصرف برق و هزينه آن براي مزرعه های کشور )۵۶3 
مگاوات( با تعرفه صنعتی

سال ماه روز ساعت  

13140 1094 36 1.5
 مصرف برق 
يک دستگاه 
)کيلووات(

4,927,500 410,400 13,500 563 مصرف برق کل 
مزرعه )مگاوات(

40,659,149 3,388,262 111,456 4,644 هزينه برق کل 
مزرعه ها )دالر(

جدول شماره 2

 برآورد ميزان سرمايه گذاری براي ايجاد
 مزرعه های کان کاوی )۵۶2 مگاوات( به دالر

337,500,000 تجهيزات کان کاوی

13,125,000 حمل ونقل

39,375,000 هزينه های زيرساخت )وام(

60,750,000 حقوق و عوارض گمرکی و ماليات )٪19(

450,750,000                                 جمع دالر

جدول شماره 3

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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ــرداران  ــی بهر ه ب ــدت کوتاه ــود در م ــرق ش ــی ب صنعت
بــه  پراکنــده  و  زیرزمینــی  و  پنهــان  به صــورت 
ــه  ــوند ک ــیده می ش ــه ارزان کش ــا تعرف ــرق ب ــرف ب مص
ــه  ــادر ب ــی ق ــطه پراکندگ ــی به واس ــای نظارت مکانیزم ه
تشــخیص آن نبــوده و خــود عاملــی بــرای فســاد همان 
ــوق دادن  ــان و س ــش درآمدش ــی و کاه ــل نظارت عوام
جامعــه به ســمت قانون گریــزی نیــز خواهــد شــد. 
نمونــه بــارز ایــن امــر دو نرخــی شــدن دالر در اقتصــاد 
ــه  کشــور اســت کــه موجــب مفاســد متعــددی از جمل
رانت خــواری ســازمان یافته و آلوده شــدن مســووالن 

ــت. ــه اس مربوط
4.  در یــک اقتصــاد ســالم نظــام مالیاتــی تنهــا جایــی 

ــت  ــه جه ــات ب ــخاص و موسس ــد اش ــه درآم ــت ک اس
پرداخــت سهم شــان در هزینه هــای اداره کشــور و رشــد 
و توســعه آن جرح وتعدیــل می شــود و بــاز کــردن 
ــای  ــا تعادل ه ــن انگیزه ه ــا همی ــر ب ــاخه های دیگ ش
ــت  ــوم نیس ــد و معل ــم می زن ــور را بره ــم اداره کش مه
ــی منجــر شــود. در  ــع مل ــت و اهــداف و مناف ــه عدال ب
نظــام مالیاتــی کشــور نیــز مالیــات اشــخاص حقوقــی 
ــا  ــت ی ــوع صنع ــک ن ــدون تفکی ــود ب ــد س 2۵ درص

ــت تعییــن شــده اســت. فعالی
در جــداول یــک تــا 6 ضمیمــه، ســعی  شــده تصویــری 
از میــزان ســرمایه گذاری، هزینــه و بازگشــت ســرمایه و 
ســود در صنعــت کان کاوی ارائــه شــود، با ایــن هدف که 
افزایــش هزینــه بــرق چــه تاثیــری بر بازگشــت ســرمایه 
ــن  ــت. همچنی ــد داش ــت خواه ــن صنع ــود در ای و س
در جــدول شــماره هفــت تفکیــک و طبقه بنــدی از 
ــزه ارائه شــده  ــا ایــن انگی بازیگــران صنعــت کان کاوی ب
کــه افزایــش تعرفــه تاثیــرات متفاوتــی بــرای هــر گــروه 
داشــته کــه برخــی را خیلــی ســریع از کســب وکار خــارج 
ــش  ــاز در بخ ــارکت های ساخت وس ــر مش ــد. اگ می کن
مســکن را الگویــی بــرای تعییــن ســهم ســرمایه گذار در 
ــا  صنعــت کان کاوی فــرض کنیــم کــه صاحــب ملــک ب
ــیم  ــوش تقس ــازار حول وح ــرف ب ــازنده در ع ــل س عوام
ــداول  ــد، در ج ــرار کرده ان ــد ق ــع عق ــدی مناف 60  درص
ــرای ســرمایه گذار در  ــج ســهم ۵0 درصــدی ب شــماره پن
نظــر گرفتــه شــده کــه بــا نوســانات شــدید بیت کویــن 
از ریســک باالیــی برخــوردار اســت. بــا ایــن فرض ســهم 
عوامــل اجرایــی )میهمــان داری( منــدرج در جــدول 
ذیــل بــا فــرض تعرفــه دو ســنت بــه 12.2 درصــد و بــا 
فــرض ســه ســنت تنهــا بــه 6.1 درصــد از کل اســتخراج 

ــود. ــررده می ش ــی ض ــتر از آن به کل ــد و بیش می رس
ــه  ــش هزین ــا افزای ــه ب ــت ک ــه اس ــن قابل توج همچنی
ــل  ــات قاب ــه دو ســنت، مالی ــی ب ــت فعل ــرق از وضعی ب
وصــول دولــت )ســتون ۱0( از مبلــغ 21.6میلیــون دالر بــه 
8.8 میلیــون دالر و در صــورت افزایــش بــه ســه ســنت 
صفــر خواهــد شــد. در حــال حاضــر ســرمایه گذاری در 
اســتخراج بیت کویــن ظــرف مــدت ۱۳ مــاه مســتهلک 
می شــود کــه بــا وجــود ریســک بــاال، اشــتیاق فراوانــی 
افزایــش  بــا  می شــود.  دیــده  ســرمایه گذاران  در 
تعرفــه بــه ســه ســنت ایــن زمــان بــه 20 مــاه افزایــش 
خواهــد یافــت کــه انگیــزه و اشــتیاق ســرمایه گذاران را 
به صــورت جــدی کاهــش خواهــد داد و ســرمایه گذاری 
در گرجســتان مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت. 
افزایــش تعرفــه بــرق تاثیــرات متفاوتــی بــر گروه هــای 
ــن  ــت. اولی ــد داش ــت کان کاوی خواه ــال در صنع فع
گــروه کــه تنهــا فعالیــت میهمــان داری را بــر عهده دارنــد 
بــا افزایــش تعرفــه بــه ســه ســنت ایــن حرفــه را ظــرف 

چنــد مــاه تــرک خواهنــد کــرد؛ 
ــتگاه ها  ــان دس ــرمایه گذاران و صاحب ــا س ــه ب ــر آنک مگ
به  رغــم قراردادهــای منعقــده و در حــال اجــرا بــا آنــان 
ــا کاهــش ســود  ــه نهایت ــری برســند ک ــق دیگ ــه تواف ب
ــان متوجــه ســرمایه گذار خواهــد شــد. ایــن بخــش  آن
ــدک وارد  ــا ســرمایه ان ــه ب ــی هســتند ک ــا جوانان عموم

هزينه های برق بر اساس تعرفه مصوب و پنج تعرفه 
فرض شده به دالر

يک سال يک ماه يک روز تعرفه 
يک 

 کيلووات
)سنت(

نسبت به 
کل )دالر) )دالر) )دالر)

7.2% 40,659,149 3,388,262 111,456 0.8

8.1% 45,964,800 3,830,400 126,000 1

16.3% 91,929,600 7,660,800 252,000 2

24.4% 137,894,400 11,491,200 378,000 3

32.6% 183,859,200 15,321,600 504,000 4

40.7% 229,824,000 19,152,000 630,000 5

جدول شماره 4

  برآورد درآمد کان کاوي کل مزرعه هاي کشور )۵۶2 مگاوات(
 و تقسيم سود آن بر اساس ۵0٪ سهم سرمايه گذار

مانده مبلغ )دالر( و سهم از کل عوامل

۵ 4 ۳ 2 ۱

  100 564,609,375
کل استخراج 

بيت کوين 1

50.0 282,304,688 50.0 282,304,688 سرمايه گذار 2

45.5 256,897,266 4.5 25,407,422 راهبري 3

42.0 237,135,938 3.5 19,761,328
اجاره محل و 

تسهيالت 4

32.8 185,160,938 9.2 51,975,000 وام يک ساله ٪32 5

سهم 
)درصد(
سود از 
کل   

 سود خالص
)دالر(

 ماليات )٪2۵(
)دالر(

 سود ناخالص
 )دالر(

 هزينه برق و سهم از 
کل استخراج )دالر(

تعرفه 
يک 

 کيلووات
)سنت(

سهم 
 برق 

 و
 ماليات
)دالر(

6

۱2 ۱۱ ۱0 9 8 7 6

19.2 108,376,342 36,125,447 144,501,789 7.2 40,659,149 0.83

18.5 104,397,103 34,799,034 139,196,138 8.1 45,964,800 1

12.4 69,923,503 23,307,834 93,231,338 16.3 91,929,600 2

6.3 35,449,903 11,816,634 47,266,538 24.4 137,894,400 3

0.2 1,301,738 0 1,301,738 32.6 183,859,200 4

-7.9 -44,663,063 0 -44,663,063 40.7 229,824,000 5

جدول شماره5

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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   سهم سرمايه گذار از کل استخراج 
با فرض تعرفه های متفاوت

60% 1

سهم از کل
 سود خالص

)ميليون دالر(
 تعرفه
)دالر(

11.5 64.8 0.008

10.8 60.9 0.010

4.7 26.4 0.020

-1.4 -8.1 0.030

-10.0 -56.7 0.040

-18.2 -102.7 0.050

   سهم سرمايه گذار از کل استخراج 
با فرض تعرفه های متفاوت

50% 2

سهم از کل  سود خالص
)ميليون دالر(

 تعرفه
)دالر(

19.0 107.2 0.008

18.3 103.2 0.01

12.2 68.7 0.02

6.1 34.3 0.03

0.0 -0.3 0.04

-8.2 -46.2 0.05

   سهم سرمايه گذار از کل استخراج 
با فرض تعرفه های متفاوت

40% 3

سهم از کل
 سود خالص

)ميليون دالر(
 تعرفه
)دالر(

26.5 149.5 0.008

25.8 145.6 0.010

   19.7 111.1 0.020

13.6 76.6 0.030

7.5 42.1 0.040

جدول شماره6

ــاخت  ــرق، زیرس ــار و ب ــالن و انب ــاره س ــا اج ــده و ب ش
اجــرای عملیــات را فراهــم آورده و هزینــه بــرق و 
اینترنــت را نیــز پرداخــت می کننــد کــه تاکنــون در 
حــدود 7.5 درصــد بــوده و بــا افزایــش بــه ســه ســنت 

ــد. ــد ش ــهم کل خواه ــد از س ــک 2۵ درص نزدی
گــروه دوم ســرمایه گذارانی هســتند کــه اقــدام بــه 
خریــد دســتگاه ها کــرده و عالقــه ای بــه عملیــات 
اجرایــی نداشــته و هزینــه آن را بــه میهمــان داران 
پرداخــت می کننــد. ایــن گــروه بخشــی از منابــع 
خــود را بــا روال هــای شــخصی از نزدیــکان و دوســتان 
معتمــد فراهــم کــرده و تعهــد پرداخــت مشــخص 
ــش  ــه کاه ــد ک ــان داده ان ــه آن ــی ب ــن مکف و تضامی

ــد.   ــان ایجــاد می کن ــرای آن ــی ب ســود معضــالت حقوق
مطمئنــا ایــن گــروه در دور بعــدی فعالیــت خــود، اگــر از 
قراردادهــای موجــود ســالم خــارج شــوند، قراردادهــای 
ــد  ــد خواهن ــرمایه منعق ــن س ــرای تامی ــی را ب متفاوت
ــق  ــرکت هایی متعل ــات و ش ــوم موسس ــروه س ــرد. گ ک
ــا  ــد بانک ه ــا مانن ــی و نهاده ــای عموم ــه بخش ه ب
ــد  ــرای خری ــرمایه ب ــن س ــا در تامی ــه غالب ــتند ک هس
مشــکلی  زیرســاخت ها  پاســازی  بــر  و  تجهیــزات 
نداشــته و تامیــن ارز بــرای برخــی از نیازمندی هایشــان 
اولویــت داشــته و نــه نــرخ بــازده ســرمایه کــه بــه هــر 
صــورت چشــمگیر بــوده اســت. ایــن گــروه برخــالف دو 
گــروه اول بــا افزایش هــای تعرفــه بــرق دچــار بحــران و 
تعطیلــی کســب وکار نخواهنــد شــد و از آســتانه تحمــل 
باالتــری برخــوردار هســتند.   اکنون کــه مباحــث مربــوط 
ــه  ــن تعرف ــت کان کاوی و تعیی ــامان دهی صنع ــه س ب
بــرق آن مــورد توجــه عمــوم قرارگرفتــه و اظهارنظرهــای 
متفاوتــی از ســوی مســووالن در جایگاه هــای متفــاوت 
مطــرح می شــود، بهتــر اســت بــه برخــی از اصولــی کــه 
ــرار  ــه ق ــد موردتوج ــد بای ــذاری جدی ــن مقررات گ در ای
ــت  ــده اس ــت ش ــل فهرس ــار در ذی ــه به اختص ــرد ک گی
ــت  ــرای صنع ــذاری ب ــه مقررات گ ــود. هرگون ــاره ش اش

ــد: ــر باش ــول زی ــده اص ــد دربرگیرن کان کاوی بای
1.  حفــظ مزیــت نســبی کشــور در جلــب ســرمایه گذاری 

در مقایســه بــا کشــورهای رقیــب مانند گرجســتان .
بــا  آن  جایگزینــی  و  مجــوز  صــدور  از  پرهیــز   .2
پرســش نامه  تکمیــل  طریــق  از  اختیــاری  ثبت نــام 
ــق  ــورت تطبی ــه در ص ــتی ک ــدارک درخواس ــال م و ارس
شــرایط و درســتی مــدارک، نــام متقاضــی در فهرســت 

می گیــرد. قــرار  صاحب صالحیــت  شــرکت های 
3.  بــه حداقــل رســاندن اخــذ مــدارک در حــد مــدارک 
ــق  ــت و از طری ــه صنع ــوط ب ــات مرب ــی و ضروری هویت

یــک پنجــره واحــد.
محدودیت هــای  و  شــرایط  و  مقــررات  تنظیــم    .4
ــت  ــاد ران ــدون ایج ــان ب ــه متقاضی ــرای کلی ــان ب یکس
ــان  ــن یکس ــه ای و تامی ــی و منطق ــای گروه و امتیازه

زیرســاخت ها بــرای آنــان.
5. پرهیــز از وضــع مقرراتــی کــه بخشــی از آحــاد 
ــوق  ــت س ــالف کاری و مجرمی ــمت خ ــه س ــه را ب جامع
می دهــد. صــدور مجــوز نبایــد هیــچ شــخص حقیقــی، 
شــرکت  و موسســه ای را از مواهــب و مزایــای کان کاوی 

ــد. محــروم کن
ــرای  ــاز( ب ــا امتی ــت )ی ــوع محدودی ــر ن ــم ه 6. تعمی

ــور ــع کش ــایر صنای ــه س ــت کان کاوی ب صنع
7.  انتشــار عمومــی مجوزهــای صــادره و آمارها توســط 

ــع مربوط. مراج
ــت  ــه و در پش ــات عجوالن ــاذ تصمیم ــز از اتخ 8.  پرهی
درهــای بســته و انتشــار عمومــی پیش نویــس مقــررات 
مربــوط بــه کان کاوی و رمزارزهــا و تعییــن فرصــت الزم 

بــرای بحــث و نقــد توســط فعــاالن صنعــت.
ــات ذکرشــده به اختصــار  ــه اصــول و واقعی ــا توجــه ب ب
ــت  ــن صنع ــدگان ای ــرای تصمیم گیرن ــنهاد هایی ب پیش

در ذیــل آمــده اســت.

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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طبقه بندی فعاالن صنعت کان کاوی در کشور

مشتريان عالقه مندان و 
مديران فعاليت ها گروه

مالکان کوچک تا 
۵0 دستگاه مانند 

 دانشجويان 

مالکان متوسط تا 
 200 دستگاه

شرکت ها و 
مؤسسات بزرگ که 
برای دست گرمی و 
آشنايی اوليه وارد 
صنعت کان کاوی 

می شوند

اشخاص پيشرو 
و عالقه مند به 

فناوری های 
نوين

فراهم سازی زيرساخت 
شامل تأمين سالن و 
کانتينر و يا حوضچه، 

گردش هوا، برق، 
اينترنت، شبکه، آب، 

خوابگاه و خدمات 
نگهبانی و حفاظت

۱

 گروه يک 
ميهمان داری 1

پرداخت هزينه های 
جاري مزرعه شامل برق، 

اينترنت، بازرسي فنی، 
نگهبانی، و نگهداری 

و تعميرات مربوط به 
زيرساخت ها

2

نصب و نگهداری 
نرم افزارها، شبکه و ديوار 

آتش 
۳

آزمايش دستگاه ها و 
تجهيزات کان کاوی در 

بدو تحويل
4

راه اندازی اوليه 
دستگاه های کان کاوی ۵

مانيتورينگ درجه حرارت 
و رطوبت سالن ها و 

تجهيزات و مصرف برق
6

نگهداری پیشگيرانه 7

ارائه گزارش عملکرد به 
صاحبان دستگاه های 

کان کاوی
8

اشخاصي که 
مبادرت به 

ميهمان داری 
می نمايند

سرمايه گذاران 
خطرپذير و 

معتقد به نقش 
تعیین کننده 
فناوری هاي 

نوين در آينده 
کسب وکار  

تأمين دستگاه های 
کان کاوی  ۱

 گروه دو 
سرمايه گذاری بيمه، حمل و ترخيص و 2

تحويل در محل مزرعه 2

تأمين دستگاه ها و 
تجهيزات معيوب ۳

فقط به خود و 
شرکت های خودی 
خدمات می دهند 

شرکت ها و 
مؤسسات 

بخش عمومی 
که جلب نرخ 
بازده داخلی 

فوق العاده اين 
صنعت شده اند 
و اساسًا تأمين 

سرمايه برای 
آنان مشکلی 

نيست.  

تأمين دستگاه ها، 
زيرساخت ها، راهبری و 

 نگهداری
  )از صفرتا صد 

سرمايه گذاری و عمليات 
اجرايی(

۱
 گروه سه

 سرمايه گذاری 
و  راهبری 3

اشخاصی با چند دستگاه در منازل يا کارگاه های کوچک مشغول به کان کاوی هستند 
که به واسطه محدوديت انشعاب برق خانگی و هزينه باالی آن جريان مهمی به حساب 

نمی آيند. با افزايش راندمان )ژول تراهش(  دستگاه های جديد و افزايش نامعقول تعرفه 
برق برای کان کاوی نسبت به تعرفه خانگی، اين بخش می تواند به جريان عمده ای تبديل 

شود.

جدول شماره7

پیشنهاد ها
الــف- دولــت محتــرم از تعییــن تعرفــه بــرای صنعــت 
ــدن  ــت و مع ــش صنع ــه ای در بخ ــض تعرف کان کاوی و تبعی
ــت  ــرق در صنع ــرخ ب ــاوت ن ــه تف ــردارد. هرگون ــت ب دس
ــتری  ــای خاکس ــاد بازاره ــدن و ایج ــی ش ــب زیرزمین موج
باعــث  و  اســت  ارزان  بــرق  دارنــدگان  بــرای  ســیاه  و 
ــود. ــزی می ش ــه قانون گری ــه ب ــی از جامع ــوق دادن بخش س

ب- بــا توجــه بــه نامتناســب بــودن تعرفه هــای بــرق 
ــت و  ــش صنع ــای بخ ــده آن، تعرفه ه ــت تمام ش ــا قیم ب

ــود. ــالح ش ــد اص ــدور بای ــدن حتی المق مع
ج- وزارت نیــرو تنهــا از ۵0 درصــد ظرفیتــی کــه بــرای تولیــد 
ــی  ــد. اندک ــتفاده می کن ــده اس ــرمایه گذاری ش ــرژی س ان
بهبــود در ایــن راندمــان در حــد 3 درصــد می توانــد موجــب 
ــت کان کاوی  ــر ظرفی ــار براب ــادل چه ــی مع ــاد ظرفیت ایج
ــل  ــای تعطی ــرو به ج ــت وزارت نی ــح اس ــود. اصل ــی ش فعل
ــردن  ــر باالب ــود را ب ــز خ ــرف، تمرک ــع پرمص ــردن صنای ک
بهــره  وری مصــروف دارد کــه بــا به کارگیــری مشــاوران 

ــت. ــن اس ــی ممک ــی و خارج ــه ای داخل حرف
د- صنعــت کان کاوی هماننــد ســایر صنایــع بــا درآمــد 
را  خــود  فعالیــت  از  حاصلــه  ارز  یــا  رمــزارز  بایــد  ارزی 
در چارچــوب مقــررات بانــک مرکــزی و از طریــق بــازار 
ــه  ــا توج ــزی ب ــک مرک ــد. بان ــه کن ــل و عرض ــه تبدی ثانوی
بــه پیچیدگــی ارز هــای مجــازی و ماهیــت غیرمتمرکــز 
راهکارهــای  طراحــی  بــه  قــادر  تنهایــی  بــه  آنهــا 
مناســب نیســت و نیازمنــد مشــاوره حرفــه ای اســت.

یادداشت ها و گفت و گوهای آزاد
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گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی سندیکا

اقدام و عمل اتاق های فکر سندیکا 

شــرکت های  ســندیکای  تخصصــی  کمیســیون های   
تولیدکننــده بــرق هــر یک عهــده د ار بررســی کارشناســانه 
موضوعاتــی هســتند کــه شــرکت های عضــو ســندیکا بــا 
آن روبــرو می شــوند. ایــن بخــش از ســندیکا از ابتــدای 
ــگاه  ــی در جای ــه خوب ــت، ب ــه فعالی ــاز ب ــکیل و آغ تش
اتاق هــای فکــر ســندیکا ایفــای نقــش کــرده  اســت. در 

ــا ســاعت ها کار  ــز ب شــش مــاه نخســت ســال 1398 نی
ــی از  ــه همگ ــیون ها ک ــن کمیس ــای ای ــی اعض کارشناس
ــندیکا در  ــو س ــرکت های عض ــب ش ــن منتخ متخصصی
حــوزه تخصصــی کمیســیون مربوطــه هســتند، اقدامــات 
ــا  ــتی از آن ه ــه فهرس ــه در ادام ــد ک ــام ش ــی انج خوب

خواهیــد خوانــد:
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l کمیسیون مالی و اقتصادی:

_ تشــکیل جلســه بــا مدیــرکل دفتــر تامیــن منابــع مالی 
شــرکت توانیــر بــرای بررســی موضــوع چگونگــی تهاتــر 

ــا ــای نیروگاه ه ــات و بدی ه مطالب
مالــی  منابــع  تامیــن  دفتــر  مدیــرکل  از  دعــوت   _
شــرکت توانیــر بــرای بررســی چگونگــی حــل مشــکالت 
ــی وام  ــعه مل ــدوق توس ــه از صن ــو ک ــرکت های عض ش

کرده انــد. دریافــت  ارزی 
ــکالت  ــی مش ــوع »بررس ــا موض ــت ب ــزاری نشس _ برگ
مربــوط بــه بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتــی از 
صنــدوق توســعه ملــی تولیدکننــدگان بــرق« بــا حضــور 
تعــدادی از اعضــای ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده 
بــرق، رییــس و اعضــای انجمــن تولیدکننــدگان ترکیبــی 
ــدگان  ــران )CHP( و نماین ــرودت ای ــرارت و ب ــرو، ح نی
اتــاق  در  ایــران  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  انجمــن 

ــران ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
»مشــکالت  موضــوع  بــا  نامــه  ارســال  و  تهیــه   _
ســرمایه گذاران در صنعــت بــرق« بــه دفتــر رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی، معــاون اول رییس جمهــور، وزیــر نیــرو 
و رییــس امــور انــرژی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی
_ ارائــه گــزارش بــه وزارت نیــرو و شــرکت مادرتخصصــی 

تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی پیرامــون شــرکت هایی کــه 
ــرار  ــی و ق ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــی ب ــود معرف ــا وج ب
گرفتــن در اولویــت دریافــت تســهیالت، بــرای گشــایش 

ــد  ــدام نکرده ان ــار و دریافــت وام مــورد نظــر اق اعتب
_ ارائــه گــزارش بــه شــرکت مادرتخصصــی بــرق حرارتــی 
در مــورد میــزان مطالبــات شــرکت های عضــو ســندیکا، 
بدهــی ایــن شــرکت ها و وضعیــت تســهیالت ارزی 

دریافتــی از صنــدوق توســعه ملــی 
ــری  ــرق و تصمیم گی ــازار ب ــت ب ــوع قیم ــی موض _ بررس

ــورد آن در م
ــوع  ــا موض ــرو ب ــی از وزارت نی ــه دریافت ــی نام _ بررس
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرمایه گذاری ب ــی س ــزارش آسیب شناس »گ
ــه  ــع آن ب ــع موان ــرمایه گذاری و رف ــد س ــهیل فرآین تس
ــذب  ــروری، ج ــد و غیرض ــررات زای ــه مق ــژه در زمین وی
ــن  ــور  و همچنی ــارج از کش ــم خ ــان مقی ــرمایه ایرانی س
واگــذاری بنگاه هــای اقتصــادی بــه بخــش غیردولتــی«
_ بررســی دســتورالعمل بنــد ت مــاده 48 مصوبه شــورای 

ــخ 1397/12/28 اقتصاد در تاری

l کمیسیون آموزش و پژوهش: 

ــن و ســرفصل های دوره هــای آموزشــی  _ تعییــن عناوی
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ماهانــه و اســاتید مجــرب بــرای هــر دوره
_ انجــام نیازســنجی آموزشــی از شــرکت های عضــو
_برنامه ریزی و تصمیم گیری برای برگزاری سمینـــار های 

آموزشی فصلی
_ بررســی درخواســت شــرکت ها در مــورد برگــزاری 

دوره هــای آموزشــی
_ برگزاری سمینار کایزن- 5S در شهر مشهد.

_ برگزاری دوره های آموزشی ماهانه
ــائل  ــورد مس ــخ در م ــش و پاس ــزاری کارگاه پرس _ برگ
مالــی و بــازار بــرق بــا حضــور مدیــران مالــی و بــازار برق 
شــرکت های عضــو و مدیــران و کارشناســان شــرکت 

ــران ــرق ای ــبکه ب ــت ش مدیری
ــن  ــای ژاپ ــز همکاری ه ــا JCCME )مرک ــکاری ب _ هم
ــرفته  ــی پیش ــزاری دوره آموزش ــرای برگ ــه( ب و خاورمیان
تعمیــرات و نگهــداری نیروگاه هــا در کشــور ژاپــن در 

ــاه 1398 ــان م آب

l کمیسیون بازار برق و بورس انرژی:

ــرق  ــازار ب ــت ب ــماره 1403 معاون ــه ش ــی اطالعی _ بررس
مشــارکت  موضــوع  بــا  شــبکه  مدیریــت  شــرکت 
ــاف از  ــون مع ــه تاکن ــدی ک ــای تولی ــه واحده داوطلبان

کنتــرل اولیــه فرکانــس بوده انــد

ــط  ــرخ و ضواب ــررات )ن ــن مق ــه تعیی ــی مصوب _ بررس
مرتبــط( ترانزیــت انــرژی الکتریکــی در شــبکه برق کشــور
ــرخ  ــرژی و ن ــرخ ان ــط تعییــن ســقف ن _ بررســی ضواب
تهیــه  و  بــرق  عمده فروشــی  بــازار  آمادگــی  پایــه 

آن مصوبــه  پیش نویــس 

ــرخ  ــش ن ــری از کاه ــوص پیش گی ــری در خص _ هم فک
در ســال جــاری و تدویــن گــزارش در ایــن زمینــه 

_ بررســی آمــار مربــوط بــه اختــالف بیــن آرایــش فنــی و 
اقتصــادی بــا تولیــد و همچنیــن اختــالف بیــن آرایــش 
فنــی و اقتصــادی بــه اضافــه OC بــا تولیــد در ســال 97 

)بررســی موضــوع رفــع اختــالف بیــن بــازار و مرکــز(
دوره محدودیــت  اعــالم  رویــه  کــردن  _ مشــخص 
ســوخت و تخصیــص ســوخت بــه واحدهــای نیروگاهــی
_ نحــوه اجرایــی کــردن دســتورالعمل بنــد ت مــاده 48 
قانــون برنامــه ششــم توســعه )پیــش نیازهــا، الزامــات، 

ــی و ...( ــای خصوص ــن نیروگاه ه ــارات مالکی انتظ
ــد SCUC و  ــزار جدی ــی نرم اف ــروه بررس ــکیل کارگ _ تش
ــیون  ــای کمیس ــکل از اعض ــات آن )متش ــزاری جلس برگ
ــت  ــرکت مدیری ــان ش ــران و کارشناس ــرق و مدی ــازار ب ب

ــران( ــرق ای شــبکه ب

l کمیسیون بیمه و مالیات:

ــازمان های  ــرکت ها در س ــده ش ــکالت عم ــی مش _ بررس
ــری در  ــی و تصمیم گی ــن اجتماع ــی و تامی ــور مالیات ام

ایــن مــورد
_ دعــوت از نماینــدگان بیمــه نویــن بــه منظــور معرفــی 
ــای  ــا اعض ــرکت ب ــن ش ــکاری ای ــرایط هم ــان ش و بی

ــندیکا س
_ تشــکیل جلســه بــا مدیــر امــور بیمــه اتــاق بازرگانــی ، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران در مورد درخواســت 
ــرای حضــور در هیات هــای  ــده ســندیکا ب ــی نماین معرف
حــل اختــالف تامیــن اجتماعــی و بیــان عمده مشــکالت 

شــرکت های عضــو در امــور بیمــه ای
بیــان مشــکالت  محتــوای  بــا  نامــه ای  تدویــن   _
ــه ای  ــور بیم ــندیکا در ام ــو س ــرکت های عض ــده ش عم
ــران  ــاق ته ــه ات ــال ب ــرای ارس ــه ب ــنهادات مربوط و پیش
ــتادی  ــد س ــران ارش ــا مدی ــه ب ــکیل جلس ــور تش به منظ

ــی ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــی  ــر فن ــرکل دفت ــالی از مدی ــنامه ارس ــی بخش _ بررس
و اعتراضــات مودیــان مــورخ 1398/02/07 در مــورد 
ــورد آن ــری در م ــزوده و تصمیم گی ــر ارزش اف ــات ب مالی
_ تشــکیل جلســه با معــاون محترم مالیات های مســتقیم 
ســازمان امــور مالیاتــی در خصــوص اعمــال جریمه هــای  
ماهانــه در فاصلــه بیــن ارســال درخواســت مــودی بــرای 
تهاتــر )مالیــات ابــرازی، برگــه تشــخیص یــا برگــه قطعــی 
ــران ــات وزی ــه هی ــدور  مصوب ــان ص ــا زم ــات( ت مالی
ــی در  ــور مالیات ــازمان ام ــی از س ــه دریافت ــی نام _ بررس

ــی ــم مالیات ــودگی جرای ــورد بخش م
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l کمیسیون مهندسی و سیستم ها:

دعــوت از مدیــر دفتــر تجاری ســازی و اکتســاب فنــاوری 
پژوهشــگاه نیــرو در زمینــه بررســی زمینه هــای همــکاری 

ســندیکا بــا ایــن دفتــر 
_ بررســی درخواســت شــرکت تابــان انــرژی بــرق شــیراز 
در مــورد موضــوع بهره بــرداری و نگهــداری از نیروگاه هــا، 
انجــام تعمیــرات دوره ای واحدهــای تولیــد بــرق و امکان 
مکانیــک،  بخش هــای  در  یدکــی  قطعــات  تامیــن 

ــزار دقــی الکتریــک و اب
بــه  مربــوط  زیرگروه هــای  و  ســرفصل ها  تعییــن   _
ــرق  ــد ب ــد تولی ــرد و رون ــل کالن عملک ــوع »تحلی موض
کشــور از دیــدگاه مهندســی، بررســی شــاخص های 

ــورها« ــایر کش ــا س ــه ب ــی آن و مقایس اصل
_ بررسی درخواست گروه مهندسی هیدروتست

_ بررســی طــرح »راکتــور رطوبتــی هیبریــدی چنــد 
منظــوره«

l کمیسیون مقررات و قراردادها

_ بررســی دســتورالعمل جدیــد مدیریــت شــبکه در 

خصــوص لــزوم تاییــد شــرکت بهره بــردار نیــروگاه 
به صــورت ســاالنه توســط شــرکت مادرتخصصــی تولیــد 
ــوان پیــش شــرط تمدیــد  ــه عن ــرق حرارتــی ب نیــروی ب
پروانــه بهره بــرداری هــر نیــروگاه، تبعــات ناشــی از 
ــرای اعضــای ســندیکا  ــه ب ــد پروان ــد و عــدم تمدی تمدی
و تدویــن نامــه ای در ایــن زمینــه خطــاب بــه معاونــت 

ــرو ــرژی وزارت نی ــرق و ان ب
ــت اداری در  ــوان عدال ــادره در دی ــکام ص ــی اح _ بررس
خصــوص غیرقانونــی بــودن اعمــال جریمــه پروانــه 
بهره بــرداری و اعمــال نشــدن تعدیــل ســنواتی بــر نــرخ 

ــرق ــازار ب ــی ب آمادگ
_ بررســی آیین نامــه اجرایــی تبصــره 14 قانــون بودجــه 
ســال 1398 در هیــأت وزیــران در مــورد تعییــن نــرخ 1000 
ریــال بــه ازای هــر کیلــوات ســاعت بــرق خریــداری شــده 
ــروگاه  ــه نی ــط ب ــه فق ــب ماهیان ــای مرت ــا پرداخت ه ب
ــش  ــزوم افزای ــر ل ــدی ب ــر تایی ــن ام ــهر ) ای ــی بوش اتم

نــرخ خریــد بــرق در وزارت نیــرو اســت.(
_ طــرح مجــدد موضوعات اصالحی مرتبط بــا قراردادهای 
ــرق  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرق پــس از اســتقرار هی ــازار ب ب
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گزارش دومین نشست هم اندیشی با اعضای سندیکا در سال 98

کسب تکلیف در مورد 
                              یک اقدام جمعی 

ــندیکا  ــای س ــا اعض ــی ب ــت هم اندیش ــن نشس دومی
ــالن  ــاه در س ــرداد م ــم م ــنبه پنج ــال 1398 روز ش در س
ــت  ــن نشس ــد. ای ــزار ش ــرو برگ ــگاه نی ــی پژوهش رودک
در  بــرای  دیگــری  مغتنــم  فرصــت  هم اندیشــی 
ــندیکا  ــای س ــای اعض ــطه دغدغه ه ــادن بی واس میان نه
ــود  ــن تشــکل بخــش خصوصــی ب ــره ای ــا هیات مدی ب
تــا بــا چنــد ســاعت بحــث و تبــادل نظــر، دســتیابی بــه 
مواضعــی مشــترک بــه نمایندگــی از شــرکت های عضــو 

امکان پذیــر شــود. 

ســندیکا  هیات مدیــره  اعضــای  نشســت  ایــن  در 
ــئولین  ــا مس ــاتی ب ــی از جلس ــه گزارش های ــن ارائ ضم
دولتــی و اقدامــات انجام شــده توســط ســندیکا، از 
دیگــر حاضریــن نشســت درخواســت کردنــد کــه بــرای 
تعییــن موضــع ســندیکا در خصــوص نــرخ خریــد بــرق 
ــرق،  ــرف ب ــک مص ــاس پی ــه حس ــا، در بره از نیروگاه ه

ــد.  اعــالم نظــر کنن
رییــس  وحدتــی  محمدعلــی  اســاس  ایــن  بــر 
ــه  ــترش دامن ــه گس ــدا ب ــندیکا در ابت ــره س هیات مدی
ــاره  ــی اش ــای بانک ــدن بدهی ه ــامل ش ــا و ش تهاتره
کــرد کــه ســال گذشــته بــا پی گیــری ســندیکا و کمــک 
ــه  ــورت گرفت ــط ص ــای ذی رب ــر نهاده ــی دیگ و همراه
ــرد:  ــان ک ــر نش ــب خاط ــن مطل ــان ای ــا بی ــود. وی ب ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــا ک ــی از بدهی ه ــال بخش ــن ح ــا ای ب
تســهیالت ارزی اخذشــده از صنــدوق توســعه ملــی بــود 
بــا توجــه بــه تغییــر در پایــه پولــی، چــه در بودجه ســال 
گذشــته و چــه در قانــون بودجــه ســال جــاری مشــمول 
تهاترهــای ســه جانبه نشــد. ایــن در حالــی بــود کــه در 
ــا وجــود جهــش  ــار ماهــه نخســت ســال جــاری ب چه
ــرخ ارز،  ــری قیمــت تمــام اقــالم ضــروری و ن ــد براب چن
ــن  ــا از ای ــه تنه ــازار ن ــرق در ب ــروش ب ــرخ ف متوســط ن
ــی 30  ــه حت ــود، بلک ــر ب ــال 97 پایین ت ــاخص در س ش
ــرخ در مــدت مشــابه ســال 94  ــن ن ــر از ای درصــد کمت

ــوده اســت. ب
رییــس هیات مدیــره ســندیکا در ایــن رابطــه بــا 
ــندیکا  ــال، س ــدای س ــه از ابت ــب ک ــن مطل ــح ای توضی
ــالح  ــری اص ــه پی گی ــوف ب ــود را معط ــت خ ــام هم تم
نــرخ خریــد بــرق از نیروگاه هــا کــرده اســت، بــه 
عملکــرد تبعیض آمیــز وزارت نیــرو در مــورد تدویــن 
مختلــف  ماده هــای  بــرای  اجرایــی  آیین نامه هــای 
دســتورالعمل بنــد »ت« مــاده 48 قانــون ششــم توســعه 
اشــاره داشــت. بــه گفتــه وحدتــی آیین نامــه ترانزیــت 
ــالغ  ــال اب ــای س ــتین ماه ه ــی نخس ــی ط ــرق در حال ب
ــور  ــتورالعمل مذک ــاده 6 دس ــف م ــوز تکلی ــه هن ــد ک ش
ــاده  ــن م ــت ای ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــخص نش مش
ــرو را  ــرق، وزارت نی ــی ب ــد تضمین ــتورالعمل خری از دس
مکلــف می کنــد در فاصلــه کمتــر از 2 مــاه از ابــالغ 
ایــن دســتورالعمل ضوابــط تعییــن نــرخ پایــه آمادگــی 
ــد.   ــرق را مشــخص کن ــازار ب ــرژی در ب ــرخ ان و ســقف ن
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وحدتــی در ادامــه افــزود: موضــوع مشــکالت شــرکت ها 
بــرای بازپرداخــت وام هــای ارزی در جلســه ای بــا معاون 
اقتصــادی رییــس جمهــور مطــرح و تاکیــد شــد یکــی از 
ــق راهکارهــای  ــی ایــن معضــل مطاب راه حل هــای اصل
ــا امضــای مشــترک وزیــر نیــرو  ارائه شــده در نامــه  ای ب
و رییــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی، اصــالح 
ــا مســئولین  ــرق از نیروگاه هــا اســت. ام ــد ب ــرخ خری ن
امــر در ایــن جلســه در پاســخ اشــاره داشــتند کــه تنهــا 
ــال »پانســمان« موقــت ایــن مســاله هســتند.  ــه دنب ب
حــال آنکــه وضعیــت اقتصــاد بــرق چنــان دچار مشــکل 
ــه  ــا آن مواج ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــوان ب ــه نمی ت ــت ک اس

شــد.
ــا  ــت ت وی در ادامــه ایجــاد چنیــن رویکــردی را در دول
حــدود زیــادی بــه علــت قصــور وزارت نیــرو در تبییــن 
ــا  ــرد و ب ــداد ک ــرق قلم ــت ب ــکالت صنع ــرایط و مش ش
توجــه بــه قانــون step-in، دســت تولیدکننــدگان بــرق 
ــدود  ــا ح ــود ت ــرایط موج ــه ش ــراض ب ــالم اعت را در اع

ــادی بســته دانســت.  زی
نشســت  ایــن  در  مطروحــه  موضوعــات  دیگــر  از 
ــه  ــالغ آیین نام ــندیکا، اب ــای س ــا اعض ــی ب هم اندیش
ــدی از آن  ــه در بن ــود ک ــال 98 ب ــه س ــره 14 بودج تبص
بــه وزارت نیــرو تکلیــف شــده اســت کــه بــرق نیــروگاه 
ــال 100 ناموت  ــول س ــط در ط ــور متوس ــه ط ــی را ب اتم
ــور  ــه ط ــداری و ب ــاعت خری ــر کیلووات س ــه ازای ه ب

ــد. ــاب کن ــویه حس ــه تس ماهیان
ــان ایــن موضــوع  ــا بی ــره ســندیکا ب رییــس هیات مدی
پیشــینه پافشــاری دولــت را بــر قائــل شــدن شــرایطی 
ــرد و  ــریح ک ــهر تش ــی بوش ــروگاه اتم ــرای نی ــاص ب خ
ــن امــر موجــب کاهــش بیــش از  ــد ای گفــت: هــر چن
پیــش نقدینگــی در وزارت نیــرو  می شــود و مشــکالتی 
را بــرای نیروگاه هــای حرارتــی در پــی خواهــد داشــت، 
ــرای  ــری را ب ــت منصفانه ت ــه قیم ــر ک ــن نظ ــا از ای ام
ــه  ــازار ارائ ــود در ب ــای موج ــه نرخ ه ــبت ب ــرق نس ب
ــل  ــرخ مح ــن ن ــالح ای ــرای اص ــد ب ــد، می توان می ده

اشــتراک و اســتناد باشــد.  
وحدتــی بنــا بــه مجموعــه ایــن شــرایط، اظهــار داشــت: 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــنهاد کردن ــتان پیش ــی از دوس جمع
آنکــه دولــت در حــال حاضــر برنامــه مشــخصی بــرای 
ــه ایــن  ــز ب ــدارد و مــا نی حــل اساســی ایــن مشــکل ن
واســطه در تنگنــای دشــواری گرفتــار شــده ایم، تــا 
زمــان بــه نتیجــه رســیدن راهکارهــا، دولــت خــود اداره 
ــیب  ــز آس ــردم نی ــا م ــرد ت ــده بگی ــا را برعه نیروگاه ه
نبیننــد. زیــرا در صــورت تــداوم رویــه ســال های گذشــته 
در مــورد پرداخــت مطالبــات، احتمــال اینکــه نیروگاه هــا 
ــام  ــع انج ــه موق ــان را ب ــرات اساسی ش ــد تعمی بتوانن

ــف اســت. ــد، ضعی دهن
وی خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن نشســت هم اندیشــی 
بیــش از هــر چیــز بــرای آگاهــی از نظــرات نماینــدگان 
شــرکت های عضــو در ایــن رابطــه تشــکیل شــده اســت.
ســیداحمد مطهــری نایب رییــس هیات مدیــره ســندیکا 
ــای  ــف قرارداده ــواع مختل ــه ان ــه ب ــن رابط ــز در ای نی
چاره اندیشــی  خواســتار  و  کــرد  اشــاره  نیروگاهــی 

اختصاصــی بــرای هــر یــک از ایــن مــوارد شــد.

ــته  ــمرد: دس ــن برش ــا را چنی ــن قرارداده ــواع ای  وی ان
ــه  ــوط ب ــی مرب ــد تضمین ــای خری ــت، قرارداده نخس
ــاس  ــه براس ــتند ک ــم هس ــعه پنج ــه توس ــون برنام قان
ــده اند. از  ــد ش ــون منعق ــن قان ــاده 133 ای ــد »و« م بن
ــتند  ــی هس ــن قراردادهای ــه دارای چنی ــرکت هایی ک ش
ــد  ــالم کنن ــوب اع ــورت مکت ــه ص ــه ب ــم ک ــا داری تقاض
ــروگاه از  ــرای اداره نی ــی ب ــف مال ــاد مختل ــا ابع ــه آی ک
نظــر تهیــه تجهیــزات و انجــام تعمیــرات اساســی بــرای 
برق رســانی بــه شــبکه بــا تمــام قــوا در تابســتان آینــده 

ــود؟ ــن می ش ــتی تامی ــه درس ب
مطهــری ادامــه داد: دســته دوم نیروگاه هایــی هســتند 
کــه دوره قراردادهــای خریــد تضمینــی خــود را ســپری 
از ســرمایه گذاری   بخــش خوبــی  نســبتا  کرده انــد، 
انجام شــده در ســاخت نیــروگاه بازگشــت شــده اســت 
ــد  ــرق تولی ــت ب ــا اس ــاله بن ــک دوره 5 س ــس از ی و پ
خــود را بــه بــازار بــرق بفروشــند. امــا پیش بینی هایــی 
کــه از افزایــش نــرخ بــازار بــرق داشــته اند، بــه واســطه 
وضــع مقرراتــی ناقــض قانــون توســط شــرکت مدیریت 
شــبکه بــرق ایــران و هیــات تنظیــم بــازار بــرق، محقــق 
ــت  ــوان عدال ــر در دی ــن ام ــه ای ــه البت ــت ک ــده اس نش

اداری نیــز توســط شــرکت هایی در حــال پی گیــری 
ــا از  ــوال م ــتند. س ــال آن هس ــدد اعم ــت و در ص اس
ایــن دســته نیــروگاه  داران آن اســت کــه آیــا بــا توجــه 
ــه  ــا توجــه ب ــه اتمــام دوره قــرارداد تضمینی شــان و ب ب
اقتصــاد بــرق موجــود قــادر بــه ادامــه فعالیت هســتند؟

نایب رییــس هیات مدیــره ســندیکا در دســته ســوم 
ــد  ــرق تولی ــه ب ــرد ک ــاد ک ــی ی ــا از نیروگاه های قرارداده
ــه  ــرژی معامل ــورس ان ــا ب ــرق ی ــازار ب ــد در ب ــا بای آن ه
شــود و در عیــن حــال بــا بدهی هایــی مواجــه هســتند. 
در مــورد ایــن نیروگاه هــا هــر چنــد در دوره اوج مصرف، 
بــرق تولیــدی آن هــا بــه طــور کامــل در بــازار بــرق بــه 
ــا اتمــام ایــن دوره عمــال تنهــا  فــروش می  رســد، امــا ب
تــا 50 الــی 60 درصــد ظرفیــت تولیــد ایــن نیروگاه ها در 
فصــول غیــر گــرم ســال خریــداری و بــه شــبکه تحویــل 
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ــا  ــته از نیروگاه ه ــن دس ــران ای ــود. از مدی داده می ش
ــرما  ــل س ــد در فص ــا می توانن ــه آی ــیم ک ــز می پرس نی
اورهــال مــور نیــاز نیــروگاه متبوعشــان را انجــام دهنــد 

و آن را بــرای تابســتان آینــده آمــاده کننــد یــا خیــر؟  
وی بــا تاکیــد بــر آنکــه ســندیکا بــه دنبــال اقدامــی در 
راســتای منافــع ملــی اســت گفــت: بــه هیــج وجــه بنای 
مقابلــه بــا وزارت نیــرو  را نداریــم، بلکــه صرفــا خواســتار 
آن هســتیم کــه نهــاد متولــی امــر، فکــری بــرای تولیــد 
بــرق در نیروگاه هــای ایــن بخــش بکنــد چــرا کــه ایــن 
بخــش از تولیــد، عمــال زیربنای زیربناهای کشــور اســت.
بــه  همچنیــن  ســندیکا  هیات مدیــره  نایب رییــس 
گزارشــی تحقیقــی از مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
ــتناد  ــه اس ــت:  ب ــرد و گف ــاره ک ــالمی اش ــورای اس ش
نمــوداری در ایــن گــزارش، رونــد ســرمایه گذاری در 
ــه  ــش ب ــال پی ــفانه از 10 س ــرق متاس ــد ب ــش تولی بخ
ایــن ســو بــا نوســاناتی رو بــه کاهــش بــوده اســت، در 
حالــی کــه قســمت مربــوط بــه ســرمایه گذاری مرتبــط با 
بخش هــای توزیــع و انتقــال برق که مســتقیما در دســت 
وزارت نیــرو اســت، رونــدی صعــودی را نشــان می دهــد.
وی تصریــح کــرد: بــا اتــکا بــر ایــن آمــار و ارقــام، بــه 
ــرا  ــد را ظاه ــش تولی ــرو بخ ــد وزارت نی ــر می رس نظ
ــا  ــه قانون ــی ک ــد، در حال ــود نمی دان ــوع خ ــر موض دیگ
مســئولیت ایــن بخــش نیــز برعهــده وزارت نیرو اســت.

نظرات نمایندگان شرکت های عضو
ــه  ــت ب ــن نشس ــه ای ــات ادام ــن مقدم ــاس ای ــر اس  ب
ارائــه نظــرات اعضــا اختصــاص یافــت کــه خالصــه ای از 

ــد: ــد خوان آن را در ادامــه خواهی

ــد  ــرکت تولی ــل ش ــاری، مدیرعام ــا غف ــید محمدرض س
نیــروی بــرق کارون مپنــا: بــا توجــه بــه مناســبات 
متفاوتــی کــه در انــواع مختلــف قراردادهــای نیروگاه هــا 
ــد  ــود نخواه ــد وج ــی واح ــکان اقدام ــود دارد، ام وج
داشــت. لــذا در ابتــدا بایــد طبقه بنــدی دقیقــی در 
ــواع  ــک از ان ــر ی ــرای ه ــرد و ب ــورت گی ــه ص ــن رابط ای
قراردادهــا و مناســباتی کــه نیروگاه هــا بــا دولــت دارنــد 

ــود. ــام ش ــایی و انج ــب شناس ــات متناس اقدام

ــد  ــره شــرکت تولی ــی، عضــو هیات مدی محمدرضــا وزوائ
نیــروی بــرق دماونــد: عمــال در اقتصــاد بــرق کشــور بــر 
ــی  ــه دولت ــادی روی ــای اقتص ــر فعالیت ه ــالف دیگ خ
غالــب اســت. لــذا صرفــا فــروش نیروگاه هــا بــه بخــش 
خصوصــی بــدون اعمــال حمایت هــای الزم بــه معنــای 

اجــرای قانــون خصوصــی ســازی نیســت.
 شــرکت تولیــد نیــروی بــرق دماونــد از ســال گذشــته در 
ــه آمادگــی و ســقف  ــرخ پای ــدن ن خصــوص ثابــت مان
ــه ای از  ــه مصوب ــا ب ــه بن ــرق ک ــازار ب ــرژی در ب ــرخ ان ن
هیــات تنظیــم بــازار صــورت گرفــت، بــه دیــوان عدالــت 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــت. البت ــرده اس ــکایت ب اداری ش
طــرف بحــث مــا شــخص وزیــر محتــرم نیــرو نیســت 
و بــا ایــن اقــدام رویــه اشــتباهی را کــه در ایــن زمینــه 
توســط وزارت نیــرو در پیــش گرفتــه شــده بــه چالــش 
کشــیده ایم. لــذا حــق قانونــی خــود می دانیــم کــه بــه 
ــن  ــر ای ــع ســهام بخــش خصوصــی پی گی ــوان مداف عن

مســاله باشــیم.

ــازان  ــرکت تدبیرس ــل ش ــادی، مدیرعام ــا صدرآب علیرض
آیین نامــه  از  بنــدی  می آیــد  نظــر  بــه  ســرآمد: 
ــت 100 ناموت  ــه قیم ــه 1398 ک ــون بودج ــره 14 قان تبص
ــن  ــهر تعیی ــی بوش ــروگاه اتم ــدی نی ــرق تولی ــرای ب را ب
ــون  ــره از قان ــن تبص ــات ای ــا مندرج ــت، ب ــرده اس ک
مغایــرت دارد. چــرا کــه در بخــش بــرق از جــدول 
ــرق  ــد ب ــه خری ــون، هزین ــدرج در ایــن تبصــره از قان من
از عمــوم نیروگاه هــا مــد نظــر بــوده و نمی تواننــد 
ــت  ــت پرداخ ــرده در اولوی ــتثناء ک ــروگاه را اس ــک نی ی
قــرار دهنــد. اگــر ایــن امــر در هیــات تطبیــق قوانیــن 
مجلــس بــا مصوبــات دولــت مطــرح و پی گیــری 
ــه  ــرد و مصوب ــرار گی ــراد ق ــورد ای ــد م ــود، می توان ش
ــن 15  ــا بی ــه معمــوال تنه ــده شــود. البت ــت بازگردان دول
تــا یــک مــاه بــرای ایــن اعتــراض فرصــت وجــود دارد. 

غالمرضــا اتابکــی، مدیرعامــل شــرکت شــمس تابــان: در 
ایــن مقطــع تنهــا بایــد بــر اصــالح نــرخ آمادگــی انــرژی 
ــی  ــن منظــور بســیجی همگان ــرای ای ــز شــد و ب متمرک
بیــن شــرکت های عضــو ســندیکا و واحدهــای مختلــف 
ــوای  ــر دع ــالوه ب ــا ع ــرد ت ــورت گی ــکل ص ــن تش ای
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ــات  ــم اقدام ــات ه ــانه ای و مکاتب ــر رس ــی، از نظ حقوق
ــا  ــدن نیروگاه ه ــث بازگردان ــذا بح ــود. ل ــام ش الزم انج
بــه دولــت در برهــه کنونــی چنــدان مناســب نیســت و 
موضــوع را از مســیر اصلــی اش منحــرف خواهــد کــرد. 
ضمــن آنکــه چنیــن بحث هایــی از نظــر حقوقــی هــم 

ــه احتمــال قــوی شــدنی نیســت. ب
ــوان متوجــه شــد  ــا محاســبه ای ســاده می ت در واقــع ب
کــه فقــط بــا 30 ناموت افزایــش نــرخ، ســاالنه 10 هــزار 
میلیــارد ناموت بــار مالــی بــر وزارت نیــرو تحمیــل خواهد 
شــد. طبیعــی اســت وزارتخانــه ای بــا ایــن میــزان باالی 
بدهــی کــه در حــال حاضــر هــم قــادر بــه پرداخــت آن 
نیســت، از ایــن انباشــت مضاعــف بدهــی می هراســد. 
ــی از  ــا چشم پوش ــی ب ــع حت ــن مقط ــد در ای ــذا بای ل
ــرخ، اصــالح  عطف به ماســبق شــدن مســاله افزایــش ن
ــا  ــدی قوی ــالت بع ــرای معام ــر آن را ب ــه زودت ــر چ ه

خواســتار شــویم. 

ــروی  ــد نی ــرکت مول ــل ش ــدی، مدیرعام ــر مجی علی اصغ
بــه  نیــروگاه خرم آبــاد مربــوط  قــرارداد  خرم آبــاد: 
برنامــه چهــارم توســعه اســت، در نتیجــه مشــکالت آن 
ــم  ــه پنج ــه برنام ــوط ب ــی مرب ــای نیروگاه از قرارداده
توســعه هــم حادتــر اســت. به طــوری کــه طبــق 
محاســباتی کــه انجــام شــده، IRR ایــن نیــروگاه حــدود 
4 درصــد اســت. در پــی آن هســتیم کــه اگــر بتوانیــم 
مشــمول برنامــه پنجــم شــویم یــا مــدت زمــان قــرارداد 
را بــه 10 ســال تمدیــد کنیــم، تــا شــاید از ایــن طریــق 
حداقــل IRR نیــروگاه بــه  9 یــا 10 درصــد افزایــش یابد. 
قانــون  در  عبدالخالــق زاده: هــر چنــد  سیدحســین 
اجــرای سیاســت های اصــل 44، از واگــذاری نیروگاه هــا 
ــه میــان آمــده، امــا د  ــه بخــش خصوصــی ســخن ب ب
رعیــن حــال صراحتــا قیــد شــده اســت کــه مســئولیت 

ــا  ــذا م ــت، ل ــرو اس ــا وزارت نی ــور ب ــرق کش ــن ب تامی
ــاری  ــا پافش ــال ب ــرق، عم ــی ب ــر دولت ــدگان غی تولیدکنن
خــود بــر بحــث به روزرســانی نــرخ خریــد بــرق از 

نیروگاه هــا بــه کمــک دولــت آمده ایــم.

ــیرجان:  ــرژی س ــر ان ــل گه ــان، مدیرعام ــد دبیری مجی
ــد  ــی بای ــدی ریال ــا درآم ــی ب ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
پاســخگوی بدهی هــای فراینــده ارزی خــود باشــند کــه 

ــت.  ــن اس ــر ممک ــال غی عم
ــی  ــد مبلغ ــران بای ــروگاه گوه ــورد نی ــال در م ــرای مث ب
در حــدود 55 میلیــون یــورو ســاالنه بابــت بازپرداخــت 
فاینانــس دریافتــی  هزینــه  شــود، در حالــی کــه درآمــد 
ایــن نیــروگاه بــه هیــچ وجــه پاســخگوی ایــن هزینــه 
ــی از  ــه نمایندگ ــده ب ــذا بن ــت. ل ــغ نیس ــر مبال و دیگ
ــی جمعــی  ــرای انجــام اقدامات ــان هــور ب ــگ تاب هلدین

ــم.  ــی می کن ــالم آمادگ ــل اع ــن معض ــل ای ــت ح جه

ــتیبانی  ــی و پش ــور مال ــر ام ــی، مدی ــر پورهمدان جهانگی
ــورد بحــث  ــر: در م ــتان غدی ــرق خوزس ــروی ب ــد نی تولی
اجــرای آرای دیــوان عدالــت اداری در صــورت بــه نظــر 
بنــده در صــورت پافشــاری و ایســتادگی نتایــج مثبتــی 
حاصــل خواهــد شــد و نمونه هایــی از ایــن امــر را قبــال 

ــم.  ــاهد بوده ای ــز ش نی

ــا  ــوالد: ب ــیان ف ــرکت پرش ــده ش ــی نماین ــا منان غالمرض
توجــه بــه صحبت هایــی کــه پیــش از ایــن داشــته ایم  
ــرف  ــی از ط ــه نمایندگ ــندیکا ب ــود س ــنهاد می ش پیش
تمامــی شــرکت ها، پی گیــری آرای دیــوان عدالــت 
نیروگاه هــا  از  بــرق  نــرخ خریــد  مــورد  در  را  اداری 

ــد.  ــی کن نمایندگ
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سمیناری برای ارتقاء فرهنگ 
سازمانی

گزارش سمینار کایزن و 5S در مشهد

بــا  بــرق  تولیدکننــده  شــرکت های  ســندیکای 
ــه«  ــن و خاورمیان ــای ژاپ ــز همکاری ه ــکاری »مرک هم
ــط کار«  ــتگی محی ــام آراس ــمینار »نظ )JCCME( ، س

ــرد. ــزار ک ــدس برگ ــهد مق )5S( را  در مش
ــاه  ــرداد م ــنبه اول م ــح روز سه ش ــمینار صب ــن س ای
ــان  ــل پردیس ــر هت ــالن آمفی تئات ــاری در س ــال ج س
ــزار شــد. در ایــن  ــگان برگ ــه صــورت رای ایــن شــهر ب

ــرکت های  ــرکت کننده از ش ــه 200 ش ــب ب ــمینار قری س
ــان،  ــه ای خراس ــرق منطق ــرکت ب ــندیکا، ش ــو س عض
شــرکت  توزیــع نیــروی بــرق خراســان رضــوی، خانــه 
ــوزه  ــازمان های ح ــر س ــرژی و آب، دیگ ــی ان هم افزای
ــای  ــار و آبف ــه ای، آبف آب اســتان خراســان )آب منطق
اســتان( و چندیــن شــرکت  و ســازمان  شــاخص دیگــر 

ــن اســتان، حضــور داشــتند. از ای

گزارشی از سمینار 
»نظام آراستگی 

محیط کار«
در مشهد توسط 

سندیکا و 
گفت وگوهایی در 

حاشیه آن 
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ــر  ــن دبی ــز غیاث الدی ــمینار، پروی ــن س ــدای ای در ابت
ســندیکا مختصــرا بــه معرفــی ســندیکای شــرکت  های 
ــز  ــی مرک ــای آن، معرف ــرق و فعالیت  ه ــده ب تولیدکنن
زمینه  هــای  و  خاورمیانــه  و  ژاپــن  همکاری هــای 
مشــترک همــکاری ایــن دو نهــاد پرداخت و پروفســور 
فوجیتــا )FUJITA(، مــدرس ایــن ســمینار را بــه 
عنــوان یکــی از مطرح تریــن اســتادان بین المللــی 

ــرد.  ــی ک ــرکت کنندگان معرف ــه ش ــوزه ب ــن ح ای
بــا  مطالبــی  بخــش،  دو  در  ســمینار  ایــن  طــی 
موضوعــات »کایــزن« )KAIZEN( و »5S«  توســط 

پروفســور فوجیتــا ارائــه شــد.

شناسایی و حل مساله به روش ژاپنی
ــن  ــی کــه در حاشــیه ای ــا در گفتگوی پروفســور فوجیت
ســمینار بــا روابــط عمومــی ســندیکا داشــت، ابتــدا به 
طــور مختصــر بــه توضیــح ایــن دو مفهــوم و ارتبــاط و 
تفــاوت آن هــا بــا یکدیگــر پرداخــت و گفت: بســیاری 
ــا  ــود ی ــد. بهب ــود کار عالقمندن ــه بهب ــرکت ها ب از ش
ــت.  ــام دادن آن اس ــر انج ــی بهت ــه معن ــای کار ب ارتق
ــرای ایــن منظــور کایــزن اســت  یکــی از تکنیک هــا ب
کــه در واقــع ایجــاد تغییراتــی کوچــک و مســتمر بــه 
ــوب  ــر کار محس ــام بهت ــاله و انج ــل مس ــور ح منظ
بــا  مواجهــه  در  ایرانیــان  از  بســیاری  می شــود. 
ــت«،  ــکلی نیس ــد »مش ــف می گوین ــات مختل موضوع
در حالــی کــه ایــن عبــارت بــه معنــی فقــدان کایــزن 
اســت. بــرای شــروع کایــزن بایــد متوجــه شــویم کــه 
نیازمنــد شناســایی مســاله هســتیم و بــرای تشــخیص 

آن اقــدام کنیــم.
وی در ادامــه افــزود: کاربردهــای فراوانــی بــرای کایزن 
در شــرکت های فعــال در صنایــع تولیــدی، خدماتــی و 
مالــی و حتــی ایســتگاه های پلیــس یــا بیمارســتان ها 
ــری  ــه کارگی ــد از ب ــز می توانن ــن مراک وجــود دارد و ای

کایــزن و 5S منتفــع شــوند.
پروفســور فوجیتــا بــا بیــان آنکــه بهره گیــری از کایــزن 
و 5S امــروزه در کشــورهای جنــوب شــرق آســیا ماننــد 
پاکســتان، هنــد و ســریالنکا گســترش یافتــه اســت، 
ــفر  ــریالنکا س ــه س ــا ب ــن باره ــرد: م ــان ک ــر نش خاط
ــی  ــورد اجرای ــود را در م ــی خ ــا داوری نهای ــرده ام ت ک
ــر  ــم. ب ــام ده ــور انج ــن کش ــع ای ــدن 5S در صنای ش
اســاس ایــن داوری شــرکتی کــه بهتریــن اقدامــات را 
ــرای اجــرای 5S داشــته باشــد مــدال طــال دریافــت  ب
ــب  ــه ترتی ــز ب ــز نی ــره و برن ــای نق ــد. مدال ه می کن
بــه شــرکت هایی کــه در ایــن ارزیابــی رده هــای دوم و 

ســوم را کســب کننــد، تعلــق خواهــد گرفــت. 
بــه گفتــه ایــن اســتاد مطــرح ژاپنــی، کایــزن و 
همچنیــن 5S روش هــای کهنــی در کشــور ژاپــن 
ــرای کســب  ــه عنــوان تکنیک هایــی ب هســتند. امــا ب
و کار، در دهــه 1970 میــالدی بســیاری از شــرکت ها بــر 

ــدند. ــز ش ــا متمرک ــرای آن ه اج
 پرفســور فوجیتــا در خصــوص پیشــگامان پیاده ســازی 
ــزن را  ــه کای ــرکتی ک ــن ش ــت: اولی ــا گف ــن روش ه ای
بــه عنــوان یــک روش مدیریتــی اجــرا کــرد، احتمــاال 
کمپانــی تویوتــا بــوده اســت کــه ایــن امــر را درســت 

بعــد از جنــگ جهانــی دوم آغــاز کــرد.   
وی بــا بیــان ایــن مطلــب تصریــح کــرد: البتــه امــروزه 
شــرکت های ژاپنــی بــر روش هــای پیشــرفته ای چــون 
ــه  ــد ب ــع(، JIT )تولی ــت جام ــت کیفی TQM )مدیری
موقــع( و TQC )کنتــرل کیفیــت فراگیــر( تمرکــز 
دارنــد. از ســوی دیگــر »نــوآوری« دغدغــه اصلــی ایــن 
ــل »تغییــرات کوچــک«  شــرکت ها اســت کــه در مقاب
ــه  ــزرگ ب ــری ب ــود تغیی ــال می ش ــزن دنب ــه در کای ک

ــد.  ــاب می آی حس
پروفســور فوجیتــا در ادامــه اظهــار داشــت: هــر چنــد 
ــزن از قدمــت بیشــتری برخــوردار اســت  ــوم کای مفه
امــا در عمــل 5S پیش نیــازی بــرای کایــزن محســوب 
بنیــادی  می شــود و شــامل تکنیک هایــی بســیار 
بــرای رفــع زوایــد محیــط کار اســت کــه خــود گامــی 

مهــم بــرای شناســایی مســاله اســت.

وی در ایــن رابطــه افــزود: اگــر موضوعــات یــا 
وســایل ضــروری بــا چیزهــای غیــر ضــروری آمیختــه 
ــم  ــد و نمی توانی ــد مان ــان خواه ــاله پنه ــد، مس باش
ــما در  ــه ش ــال آنچ ــرای مث ــم. ب ــایی کنی آن را شناس
منــزل بــرای زندگــی راحت  تــر انجــام می دهیــد 
ــه ایــن فعالیت هــا  ــه 5S اســت. البت ــوط ب ــب مرب اغل
می توانــد بــه شــرکت ها، دولــت، کل جامعــه و در 
ســطح جهانــی گســترش یابــد. بنابرایــن کایــزن 
امــروزه از حــوزه خصوصــی و خانه هــا بــه حــوزه 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــری پی ــی تس عموم
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دوره ای کــه 5 ســال پیش 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــزن در ش ــوع کای ــا موض ب
مشــهد برگــزار شــده بــود و پی گیری هــای دیگــر 

بسیاری از ایرانیان در 
مواجهه با موضوعات 

مختلف می گویند 
»مشکلی نیست«، در 
حالی که این عبارت 

به معنی فقدان کایزن 
است. برای شروع 
کایزن باید متوجه 
شویم که نیازمند 
شناسایی مساله 

هستیم
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شــرکت ها و مراکــز صنعتــی ایــن شــهر بــرای شــرکت 
ــی از  ــن، مشــهد را یک ــن مضامی ــا ای ــی ب در دوره های
پیشــروترین شــهرهای ایــران در ایــن حــوزه دانســت. 
کیانــوش ترک زبــان، معــاون دفتــِر تهــران مرکــز 
ــو  ــز در گفت گ ــه نی ــن و خاورمیان ــای ژاپ همکاری ه
ــد از  ــه بازدی ــه برنام ــندیکا ب ــی س ــط عموم ــا رواب ب
ــازمان های  ــهد و س ــرق مش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
زیرمجموعــه در فــردای آن روز )چهارشــنبه دوم مــرداد 
مــاه( اشــاره داشــت و گفــت: ایــن بازدیــد بــه منظــور 
ــه در  ــن مجموع ــالش ای ــال ت ــه 5 س ــی نتیج بررس
ــزن در  ــازی کای ــای پیاده س ــرای تکنیک ه ــه اج زمین

ــرد.  ــورت می گی ــب وکار ص ــط کس محی
وی در خصــوص ســازوکار رصــد کــردن ایــن اقدامات از 
شــاخص هایی خبــر داد کــه توســط پروفســور فوجیتــا 
مســتقیما مــورد مشــاهده و ارزیابــی قــرار می گیــرد و 
ــود.  ــی می ش ــت امتیازده ــک لیس ــک چ ــب ی در قال
 5 ابتــدای  حــرف  از   5S عبــارت  اســت  گفتنــی 
 Seiton ،)ســاماندهی( Seiri کلمــه ژاپنــی شــامل
 Seiketsu )پاکیزگــی(،   Seiso ترتیــب(،  و  )نظــم 
گرفتــه  )انضبــاط(   Shitsuke و )استانداردســازی( 

ــت.  ــده اس ش
ایــن سیســتم اولیــن بــار بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
ــه  ــده اولی ــا ای ــا ژاپنی  ه ــت، ام ــکل گرف ــن ش در ژاپ
ــی و  ــع آمریکای ــی صنای ــرداری از برخ ــا الگوب آن را ب
اروپایــی و پــس از توســعه و نظام منــد کــردن آن 

ــد . ــه دادن ارائ

ــن  ــه در ژاپ ــه   صــورت نهادین ــن سیســتم امــروزه ب ای
نتایــج بســیار  مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد و 
ــه  ــی ب ــی و خدمات ــای صنعت ــرای واحده ــی را ب خوب
ارمغــان   آورده اســت. همچنیــن بســیاری از کشــورها 
ــور  ــژه کش ــد؛ به  وی ــرا درآورده  ان ــه اج ــام را ب ــن نظ ای
ســنگاپور نظــام آراســتگی را بــه عنــوان یــک نهضــت 

ــرده اســت. ــی شــروع ک مل

نظرات شرکت کنندگان در سمینار 
ســمینار »نظــام آراســتگی محیــط کار« در مشــهد 
جهــت  بــه  شــرکت کنندگان  از  بســیاری  توســط 
محتــوا، مــکان و نحــوه برگــزاری دارای کیفیــت 
مناســبی ارزیابــی شــد و مــورد قدردانــی قــرار گرفــت.
منصــور ســاالری رییــس گــروه سیســتم های مدیریتــی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مشــهد، در گفت وگویــی 

ــا تاییــد اســتقبال خــوب  ــزاری ســمینار، ب بعــد از برگ
شــرکت کنندگان از ایــن ســمینار و محقــق شــدن 
عمــده اهــداف مــورد نظــر افــزود: روش تدریــس آقای 
فوجیتــا بــه خصــوص بــرای افــرادی کــه بــرای اولیــن 
بــار در ایــن دوره شــرکت داشــتند، جذابیــت خاصــی 
ــر  ــی تخصصی ت ــزاری دوره های ــا برگ ــوان ب دارد و می ت
در کنــار آن، از تکــراری شــدن ایــن مباحــث جلوگیــری 

کــرد و جنبــه اجرایــی بــه آن داد.
ســاالری بــا بیــان ایــن مطلــب ضمــن آنکــه از برگزاری 
ــل از ایــن ســمینار توســط  دوره ای آموزشــی در روز قب
ــر داد، آن را  ــهد خب ــرق مش ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــام  ــمینار نظ ــران در س ــرای حاض ــی ب ــاز خوب پیش نی
آراســتگی محیــط کار دانســت و افــزود: هــدف مــا از 
برگــزاری ایــن دوره انتقــال تجربه هــای موفــق شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق مشــهد بــه ســایر شــرکت ها بــود 
تــا بتوانیــم بــا ترویــج ایــن فراینــد آموزشــی، الگویــی 
بــرای ســایر صنایــع اســتان نیــز ارائــه دهیــم. در ایــن 
ــد،  ــریح ش ــاب تش ــد ن ــوع تولی ــی موض دوره آموزش
ــازمان و  ــای س ــش هزینه ه ــاب، کاه ــد ن ــدف تولی ه
ــد  ــد تولی ــا در فراین ــا و خطاه ــام اتالف ه ــذف تم ح

اســت.
وی بــا اشــاره بــه آنکــه شــرکت کنندگان در ایــن 
ــع مختلفــی حضــور داشــتند، خاطــر  ســمینار از صنای
نشــان کــرد: بــه اعتقــاد بنــده حضــور مدیــران 
ارشــد در ایــن رویدادهــا موجــب  بازدهــی بیشــتری 
نــگاه  بــا  فراینــد آموزشــی  می شــود، چــرا کــه 
ــه ســاختار اجرایــی خواهــد شــد  مدیریتــی تبدیــل ب
ــع  ــد. در واق ــد مان ــی نخواه ــوزش باق ــد آم و در ح
بایــد بــا ایجــاد مکانیزم هــای الزم، آموزش هایــی 

کسب شــده را اجرایــی و همچنیــن رصــد کــرد. 
رییــس گــروه سیســتم های مدیریتــی شــرکت توزیــع 
ــع  ــم شــرکت توزی ــرق مشــهد گفــت: تصمی ــروی ب نی
نیــروی بــرق مشــهد بــر این اســت کــه طــی هماهنگی 
ــن  ــتان، ای ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــا س ب
ــز در نظــر  ــع نی ــرای ســایر صنای ــوع آموزش هــا را ب ن

هر چند مفهوم کایزن از قدمت بیشتری 
برخوردار است اما در عمل 5S پیش نیازی برای 

کایزن محسوب می شود
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ــاب در  ــد ن ــازی تولی ــا پیاده س ــم ب ــا بتوانی ــم ت بگیری
ــی در صنعــت اســتان ایجــاد کنیــم.  شــرکت ها، تحول

ــرداری  ــد بهره ب ــناس ارش ــفندیاری کارش ــین اس حس
دیگــر  از  فردوســی  نیــروگاه  آمــوزش  مدیــر  و 
ــط  ــتگی محی ــام آراس ــمینار نظ ــرکت کنندگان در س ش
کار بــود کــه آن را مفیــد و دارای جنبه هــای کاربــردی 
ارزیابــی کــرد و افــزود: در نــگاه اول شــاید بــه 
ــی و ســازمانی شــرکت های  لحــاظ اختــالف فرهنگ
ــه  ــود ک ــت ش ــه برداش ــن گون ــی، ای ــا ژاپن ــی ب ایران
ــی  ــرف باق ــوزش ص ــد آم ــمینارها در ح ــوع س ــن ن ای
می مانــد و قابلیــت اجرایــی پیــدا نمی کنــد، امــا 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــات عمل ــه تجربی ارائ
مشــهد در ایــن ســمینار نشــان داد کــه ایــن مجموعــه 
در اجرایی کــردن کایــزن موفــق بــوده و نتیجــه قابــل 

ــت.  ــته اس ــاهده ای داش مش
وی در خصــوص اهمیــت چنیــن آموزش هایــی خاطــر 

نشــان کــرد: فرهنــگ ســازمانی به عنــوان مجموعــه ای 
از باورهــا و ارزش هــای مشــترک، بــر رفتــار و اندیشــه 
ــه  ــد نقط ــذارد و می توان ــر می گ ــازمان اث ــای س اعض
شــروعی بــرای پویایــی و یــا مانعــی در راه پیشــرفت 

ســازمان بــه شــمار آیــد.
اســفندیاری بــا ارائــه ایــن تعریــف، پایه گــذاری 
ــرای  ــن اج ــن رک ــب را اولی ــازمانی مناس ــگ س فرهن
ــدن  ــی نش ــت: اجرای ــت و گف ــتراتژی دانس ــر اس ه
اســتراتژی ها بــه معنــی آن اســت کــه فرهنــگ 
ــل  ــدارد. دلی ــی ن ــوان اجرای ــه ت ــازمانی آن مجموع س
شکســت بســیاری از اســتراتژی های کالن ایــن اســت 
کــه بدنــه اجرایــی و الیه هــای میانــی ســازمان 
ــداف  ــبرد اه ــذا در پیش ــوند، ل ــارکت داده نمی ش مش
ســازمان، هــر شــخصی در هــر جایگاهــی بایــد بــرای 

ــد.  ــت کن ــازمانی را رعای ــگ س ــهیل کار، فرهن تس
وی از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مشــهد بــه عنــوان 
ســازمانی  فرهنــگ  اجرایی کــردن  موفــق  نمونــه 
ــا  منظــم یــاد کــرد کــه طــی فراینــدی چنــد ســاله، ب
آمــوزش  تــک تــک افــراد، مســائل و مشــکالت خــود را 
احصــاء و در مســیر حــل آن هــا قــدم برداشــته  اســت. 
اســفندیاری بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــه اعتقــاد 
ــد  ــزن و 5S می توان ــه کای ــی در زمین ــن آموزش های م
ــازمانی  ــگ س ــاد فرهن ــرای ایج ــازی ب ــی بسترس نوع

ــزم و اراده  ــتن ع ــوزش، داش ــد از آم ــه بع ــد. البت باش
ــت  ــروری اس ــتراتژی ها ض ــرای اس ــرای اج ــدی ب ج
چــرا کــه تــا اســتراتژی بــه مرحلــه اجــرا در نیایــد، کار 

ــی نخواهــد داشــت.  انجــام شــده راندمان
آمــوزش  مدیــر  و  بهره بــرداری  ارشــد  کارشــناس 
ــزن  ــوزش کای ــه آم ــان آنک ــا بی ــی ب ــروگاه فردوس نی
ــه  صرفــا مربــوط بــه صنایــع بــزرگ نیســت گفــت: ب
ــک  ــزن از ی ــای کای ــا کاربرده ــور فوجیت ــه پروفس گفت
بنــگاه کوچــک و حتــی یــک کشــاورز تــا شــرکتی بــا 
ــرد. در  ــنل را در برمی گی ــر پرس ــا نف ــا صده ــا ی ده ه
ــه  ــد، اگرچ ــزار ش ــهد برگ ــه در مش ــم ک ــمیناری ه س
اکثریــت شــرکت کنندگان از صنعــت بــرق بودنــد امــا 
از ســایر صنایــع هــم نمایندگانــی حضــور داشــتند و از 

تجربه هــای ارائه شــده اســتفاده کردنــد. 
ــت  ــعه مدیری ــروه توس ــس گ ــلیمانی ریی ــمیه س س
بــه  اشــاره  بــا  خراســان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــط کار«، از  ــتگی محی ــام آراس ــمینار »نظ ــت س جذابی
ــزود:  ــرد و اف ــتقبال ک ــای اس ــن برنامه ه ــداوم چنی ت
بــه نظــر می آیــد اگــر ایــن قبیــل آموزش هــا در 
ــز برگــزار شــود،  ــران ارشــد ســازمان ها نی ســطح مدی

ــت.  ــد داش ــتری خواه ــذاری بیش تاثیرگ
ــن  ــزاری ای ــی برگ ــنهاددهندگان اصل ــه از پیش وی ک
ســمینار در مشــهد و بــا حضور کارشناســان شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان بــوده اســت، گفــت: مــا از طریــق 
خانــه هم افزایــی آب و بــرق بــا ایــن قبیــل دوره هــا و 
موضوعــات آشــنا شــدیم و برگــزاری آن را  در شــرکت 
ــه خوشــبختانه  ــم ک ــه ای اطالع رســانی کردی آب منطق
بــا رضایــت بــاالی آنــان همــراه بــود. چــرا کــه غالبــا 
ــه  ــت ک ــن دس ــی از ای ــا در همایش های ــکاران م هم
ــه  ــب وکار ارائ ــرایط کس ــود ش ــای بهب در آن راهکاره
ــمینار  ــن س ــته اند و ای ــور داش ــر حض ــود، کمت می ش

ــد. ــان باش ــرای آن ــی ب ــروع خوب ــد ش می توان

حضور مدیران ارشد در این رویدادها موجب  
بازدهی بیشتری می شود، چرا که فرایند 

آموزشی با نگاه مدیریتی تبدیل به ساختار 
اجرایی خواهد شد و در حد آموزش باقی 

نخواهد ماند
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گزارش میدانی از نیروگاه شریعتی

نیروگاهی با قابلیت حضور در عرصه 
صادارت برق

ــام  ــز تم ــه چی ــم هم ــروز بگیری ــای ام ــرق را از دنی ب
اســت، در دنیــای صنعتــی و مــدرن امــروز همــه 
ــدون آن  ــت و ب ــورده اس ــره خ ــرق گ ــا ب ــان ب زندگیم
عمــال هیــچ فعالیتــی امکان پذیــر نیســت. بــرای 
ــه  ــی ک ــرق و نیروگاه های ــد ب ــد تولی ــا فراین آشــنایی ب

ــه  ــد ب ــده گرفته ان ــر عه ــرژی را ب ــد ان ــئولیت تولی مس
ــی  ــریعتی، یک ــی ش ــیکل ترکیب ــروگاه س ــد از نی بازدی
ــان  ــتان خراس ــی در اس ــش خصوص ــای بخ نیروگاه ه
ــه 4  ــب ب ــه قری ــروگاه ک ــن نی ــم. ای ــوی رفته ای رض
دهــه پیــش در کیلومتــر 10 جــاده ســرخس تاســیس 
ــهر، در  ــعه ش ــا توس ــر ب ــال حاض ــود، در ح ــده ب ش

ــرار دارد.  ــاده ق ــن ج ــک ای ــر ی کیلومت
ــه ســاعاتی  ــروگاه شــریعتی ک ــد از نی ــان بازدی در جری
ــط  ــتگی محی ــام آراس ــمینار »نظ ــزاری س ــس از برگ پ
مدیرعامــل  می گرفــت،  صــورت  مشــهد   در  کار« 
ــا  ــان آن م ــان و کارکن ــر از مهندس ــد نف ــروگاه و چن نی

ــد.  ــخ دادن ــواالتمان پاس ــه س ــد و ب ــی کردن را همراه
ــروگاه  ــن نی ــای ای ــخصات و ویژگی ه ــاره مش وی درب
گفــت: اولیــن واحدهــای ایــن نیــروگاه از مــدل
 GE FRAME-5 و شــامل 6 واحــد اســت کــه 4 واحــد 
ــه  ــال 65 ب ــر در س ــد دیگ ــال 63 و دو واح آن در س
احــداث  آغــاز  اصــل  در  رســیده اند.  بهره بــرداری 
نیــروگاه در ســال 62 صــورت گرفتــه اســت و در ســال 
73 دو واحــد گازی FRAME-9 و در ســال 81 یــک واحد 
ــداث  ــروگاه اح ــگاوات در نی ــت 104 م ــه ظرفی ــار ب بخ
ــیکل  ــوک س ــک بل ــد گازی F9 ی ــا دو واح ــه ب ــد ک ش
ترکیبــی را تشــکیل می دهــد. بنابرایــن  قــدرت بلــوک 
ســیکل ترکیبــی حــدودا 350 مــگاوات در شــرایط ایــزو 
اســت و پســت نیــروگاه 132 کیلوولتــی اســت کــه در 

آن زمــان مســتقال بــه شــبکه خراســان وصــل شــد.
ــانی  ــای انس ــوص نیروه ــروگاه در خص ــل نی مدیرعام
ایــن مجموعــه  در  کــه  تاکیــد می کنــد  نیــروگاه 
اســتفاده می شــود.  انســانی  نیــروی  از دو گــروه 
ــا شــرکت  ــه ب یــک گــروه شــامل 104 نفــر هســتند ک
ــد و در  ــرارداد دارن ــریعتی ق ــرق ش ــد ب ــت تولی مدیری
بهره بــرداری  واحدهــا،  بهره بــرداری  بخش هــای 
ــزار دقیــق،  ــرات مکانیــک، الکتریــک، اب شــیمی، تعمی
مالــی، اداری و پشــتیبانی مشــغول بــه فعالیــت 
ــر  ــر کارگ ــدود 55 نف ــامل ح ــروه دوم ش ــتند. گ هس
فنــی و پرســنل امــور خدماتــی هســتند کــه از طریــق 

می کننــد.  کار  نیــروگاه  در  پیمانــکار  شــرکت های 
وی در ادامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد 
ــی ایجــاد  ــان باالی ــروگاه راندم ــودن نی ــی ب ــه ترکیب ک
کــرده اســت و بــرای فهــم بهتــر مســاله را ایــن گونــه 
ــا  ــای F5 ب ــال واحده ــوان مث ــه عن ــد: ب ــو می کن بازگ
راندمــان 21 درصــدی، بــرای تولیــد 20 مــگاوات بــرق، 
ــا  ــای F9 ب ــب گاز و واحده ــزار مترمکع ــدود 9 ه ح
راندمانــی 30 درصــدی بــرای 100 مــگاوات بــرق حــدود 
ــال  ــد. ح ــرف می کنن ــب گاز مص ــر مکع ــزار مت 33 ه
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وقتــی در قالــب بلــوک ترکیبــی از آن بهره بــرداری 
شــود، راندمــان بــه 47 درصــد حواهــد رســید و بــرای 
ــزار  ــط 66 ه ــوک، فق ــرق در بل ــگاوات ب ــد 300 م تولی
ــای  ــس نیروگاه ه ــود، پ ــرف می ش ــب گاز مص مترمکع
ترکیبــی بــا صرفه جویــی در مصــرف گاز، راندمــان 

ــد.  ــی دارن باالی
ــا  ــا ایــن مضمــون کــه آی ــه ســوالی ب وی در ادامــه ب
ــاده  ــه در م ــی ک ــون از مزایای ــریعتی تاکن ــروگاه ش نی
بــرای  رقابت پذیــر  تولیــد  از  حمایــت  قانــون   12
ــده،  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــیکل ترکیب ــای س نیروگاه ه
بهره منــد شــده اســت یــا خیــر؛ پاســخ منفــی 
داد و افــزود: هــر چنــد قوانینــی بــرای پرداخــت 
ســوخت  صرفه جویــی  از  حاصــل  مابه التفــاوت 
ــم  ــی فراه ــن امکان ــل چنی ــا در عم ــود دارد، ام وج
نشــده اســت. درحالــی کــه ایــن امــر نیــاز بــه 
ــرق  ــی ب ــرخ فعل ــا ن ــی دارد و ب ــرمایه گذاری باالی س
حتــی در صــورت ســرمایه گذاری، امــکان برگشــت 

ــدارد. ــود ن ــرمایه وج س
در ادامــه  ایــن بازدیــد مدیرعامــل نیــروگاه بــه 
واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی در ســال 91 اشــاره 
داشــت کــه بــا ورود بــه بــازار و عرضــه و فــروش بــرق 

ــود. ــراه ب ــی هم ــرایطی رقابت در ش

ــکالت  ــاره مش ــود درب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
نیــروگاه گفــت: حــدود 12 ســال اســت بــرق منطقــه ای 
ــه شــبکه سراســری متصــل شــده اســت.  خراســان ب
نیــروگاه شــریعتی در شــرق مشــهد اســت و کل 
ــا  ــوی را ب ــان رض ــه و خراس ــرق منطق ــهرهای ش ش
تلفــات انتقــال کمتــر تغذیــه می کنــد. در مــورد 
قراردادهــای دوجانبــه اقداماتــی انجــام شــده امــا بــه 

ــده ایم.  ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــی ب دالیل
ــرای  ــروگاه ب ــت نی ــاره سیاس ــروگاه درب ــل نی مدیرعام
آمــوزش نیروهــای انســانی گفــت: معمــوال در زمــان 
ــراد داده  ــه اف ســاخت نیروگاه هــا آموزش هــای الزم ب
می شــود، در مــورد ایــن نیــروگاه در ســال 82 تعــدادی 
ــاره اداره  ــرای کســب آموزش هــای الزم درب ــراد ب از اف
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی بــه روســیه و اروپــا اعزام 
شــدند. نحــوه آمــوزش در مــورد نیروهــای جدیــد هم 
ــه  ــرو دارد. چنانچ ــذب نی ــت و ج ــه موقعی ــتگی ب بس
ــای  ــروگاه دوره ه ــوند نی ــذب ش ــد ج ــای جدی نیروه
ــوان  ــه عن ــرد، ب ــر می گی ــا در نظ ــرای آنه ــی ب آموزش
 F5 ــرای واحدهــای ــال در ســال 92 نیروهایــی را ب مث
ــا ســابقه  ــه تعــدادی از مهندســان ب ــم ک جــذب کردی
ــوع  ــد. ن ــزار کردن ــا دوره هــای آموزشــی برگ ــرای آنه ب
ــه وجــود  ــن کار ب ــز در حی دیگــری از از آموزش هــا نی
می آیــد، بــه طــوری کــه اگــر اتفاقــی در سیســتم رخ 
ــد و  ــی می  کنن ــکل را بررس ــه ای مش ــی جلس ــد ط ده
آن موضــوع تبدیــل بــه یــک دســتورالعمل می شــود. 
 )JOB TRAINING( آموزش هــا  از  دیگــر  نوعــی 

اســت. 
ــوع دیگــر  ــروگاه شــریعتی، ن ــه مدیرعامــل نی ــه گفت ب
ــادل  ــروگاه، تب ــن نی ــان ای ــه کارکن ــوزش ب ــه آم ارائ
ــن  ــت. وی در ای ــا اس ــر نیروگاه ه ــا دیگ ــات ب اطالع
خصــوص خاطــر نشــان کــرد: خصوصــا در زمان هایــی 
کــه بــه لحــاظ فنــی مشــکلی بــه وجــود می آیــد بــا 
ــرد  ــادل نظــر صــورت می گی ــروگاه مشــابه تب ــد نی چن
ــره نیروگاه هــای دیگــر  ــا گاهــی از کارشناســان خب و ی
ــم. گاهــی هــم از  ــوت می کنی ــدرس دع ــوان م ــه عن ب
ــک  ــال در ی ــرای مث ــا ب ــم ت ــوت کرده  ای ــازنده دع س
ــد.  ــه ده ــا ارائ ــه نیروه ــای الزم را ب ــه آموزش ه هفت
بنابرایــن آموزش هــا در ایــن نیــروگاه عمدتــا در حیــن 
کار اســت. چــرا کــه در مقطعــی حــدود 15 ســال 
ــه  ــیوه ای کالســیک ارائ ــه ش ــا ب ــه آموزش ه ــش ک پی
می شــد، عمــال تاثیرگــذاری چندانــی در رونــد کار 
وجــود نداشــته اســت؛ در حالــی کــه هــدف اصلــی از 
آموزش هــای حرفــه ای آن اســت کــه فــرد در محیــط 
ــرف  ــود و ص ــنا ش ــی آن آش ــات تخصص ــا جزیی کار ب

ــر نیســت. ــوری موث دانســتن مباحــث تئ
مدیرعامــل ایــن نیــروگاه کــه خــود بــه اتفــاق دیگــر 
مدیــران و کارشناســان نیروگاهــی در ســمینار »نظــام 

ــط کار« حضــور داشــت، در خصــوص  آراســتگی محی
ــندیکای  ــه س ــی ک ــی و تخصص ــای عموم آموزش ه
شــرکت های تولیدکننــده بــرق بــرای شــرکت های 
عضــو و دیگــر عالقمنــدان ترتیــب داده اســت خاطــر 
ــن  ــروگاه از ای ــن نی ــان ای ــه کارشناس ــرد ک ــان ک نش
دوره هــا بهــره برده انــد و افــزود: البتــه در مــورد کنتــرل 
ــیکل  ــای س ــار نیروگاه ه ــای بخ ــس در واحده فرکان
ترکیبــی، مخالفت هایــی وجــود دارد. در حــال حاضــر 
ــرد  ــورت می گی ــس ص ــرل فرکان ــای F9 کنت در واحده
ــودن واحدهــای بخــار،  ــر ب ــه لخت ت ــا توجــه ب ــا ب ام
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بــه رغــم اصــرار بــرای کنتــرل فرکانــس ایــن واحدهــا، 
ــدا یــک محاســبه اقتصــادی و مهندســی  ــد در ابت بای
دقیــق صــورت گیــرد. چــرا کــه بــرای رســاندن پاســخ 
فرکانــس از نیــم ثانیــه بــه دو دهــم ثانیــه، بایــد دیــد 
ــه  ــد هزین ــدار بای ــه چــه مق ــن 3 دهــم ثانی ــرای ای ب
ــود و  ــد ب ــدر خواه ــه ق ــتم چ ــتهالک سیس ــود؛ اس ش
آیــا مقــرون بــه صرفــه اســت یــا خیــر. لــذا بــه دلیــل 
اینکــه پاســخ دهی ســریع سیســتم را نوســانی تر 
می کنــد و اســتهالک آن را بــاال می بــرد، بــا ایــن 
امــر مخالــف هســتیم مگــر اینکــه بهــای خریــد بــرق 
ــه  ــد ک ــش دهن ــد افزای ــا را 10 درص ــن نیروگاه ه از ای
بــاز هــم بایــد محاســبه کنیــم و ببینیــم برایمــان بــه 
صرفــه اســت یــا خیــر. البتــه ایــن موضــوع هنــوز در 

حــال بررســی اســت.
ــریعتی  ــروگاه ش ــل نی ــا مدیرعام ــو ب ــن گفت وگ در ای
راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت و وصــول مطالبــات 
ــت.  ــرق اس ــادرات ب ــا ص ــی از آنه ــه یک ــد ک ــان  ش بی
امــا صادراتــی کــه در انحصــار دولــت اســت و بخــش 
ــال  ــرد، عم ــم از آن نمی ب ــره ای ه ــال به ــی فع خصوص
هنــوز تاثیرگــذاری الزم را بــرای نیروگاه هــای غیــر 
دولتــی نــدارد. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه موقعیــت 

ــن  ــه  ای ــیدیم ک ــریعتی، پرس ــروگاه ش ــی نی جغرافیای
ــرق  ــادرات ب ــرای ص ــیل هایی ب ــه پتانس ــروگاه چ نی
بــه شــرق کشــور از جملــه افغانســتان دارد و در ایــن 
ــت؟ وی در  ــده اس ــام ش ــی انج ــه اقدامات ــه چ زمین
ــن  ــه ای ــه آنک ــاره ب ــا اش ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
بهره بــردار  و  مالــک  وظایــف  شــرح  در  موضــوع 
گنجانــده شــده اســت تصریــح کــرد: تــا آنجایــی کــه 
ــرارداد  ــب ق ــد در قال ــر بای ــن ام ــالع دارم ای ــن اط م
دو جانبــه صــورت گیــرد، در حالــی کــه شــرکت توانیــر 
و مدیریــت شــبکه مجــوز آن را تــا کنــون صــادر 

ــا مشــکل مواجــه شــده اســت. وی  ــد و کار ب نکرده ان
در ادامــه در خصــوص میــزان ســرمایه گذاری ریالــی و 
ارزی در نیــروگاه شــریعتی اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری 
اولیــه نیــروگاه در آن زمــان در ســه فــاز مختلــف بــوده 
ــی  ــا تجهیزات ــروگاه ب ــن نی ــه ای ــد اولی ــت؛ 6 واح اس
ــده  ــن وارد ش ــه از ژاپ ــه هم ــت ک ــده اس ــداث ش اح
بــود، دو واحــد F9 در اصــل آمریکایــی اســت امــا کل 
ــت؛  ــده اس ــا آم ــج از اروپ ــورت پکی ــه ص ــزات ب تجهی
ــرکت  ــد ش ــی از چن ــا ترکیب ــار آن تقریب ــمت بخ قس
ســازنده بــوده اســت، لوله هــای بویلــر نیــروگاه 
وارداتــی هســتند امــا در ایــران نصــب شــده اند. 
توربیــن بعضــی از نیروگاه هــا از شــرکت زیمنــس 
ــتر  ــت. بیش ــی اس ــور آن داخل ــا ژنرات ــده ام ــه ش تهی
ــی از  ــت و بعض ــوده اس ــا ب ــط ایرانی ه ــب توس نص
ــی حــدود 80  ــد داخــل اســت ول ــز تولی ــزات نی تجهی

ــت. ــی اس ــد واردات درص
ــهیالت ارزی  ــت تس ــاره دریاف ــروگاه درب ــل نی مدیرعام
ــدای کار  ــه در ابت ــح داد ک ــم توضی ــروگاه ه ــرای نی ب
بودجــه بــرای فعالیــت فراهــم بــوده اســت و ســازمان 
ــرای تامیــن آن نداشــته  برنامــه و بودجــه مشــکلی ب
اســت. ســال 91 نیــروگاه بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــده و از آن زمــان تعمیــرات نیــروگاه طبــق برنامــه و 

دســتورالعمل انجــام شــده اســت. 
از  بعــد  افــزود: خوشــبختانه  رابطــه  ایــن  در  وی 
ــیل الزم  ــابه از پتانس ــای مش ــا و نیروگاه ه ــه مپن اینک
ــزات نیروگاهــی را  ــب تجهی ــه اغل برخــوردار شــدند ک
ــریعتی  ــروگاه ش ــرات نی ــا تعمی ــد، غالب ــد می کنن تولی
هــم بــه موقــع و بــا تجهیــزات ســاخت داخــل انجــام 
می شــود. خصوصــا قطعــات ســنگینی کــه مپنــا 
می ســازد ازکیفیــت خوبــی نیــز برخــوردار اســت. 
امــا همچنــان بعضــی از قطعــات ابــزار دقیــق ســاخت 
ــا  ــه ب ــم ک ــارج بخری ــم از خ ــده و مجبوری ــل نش داخ
ــر  ــخت و زمانب ــا س ــد آنه ــا خری ــه تحریم ه ــه ب توج
اســت. از ســوی دیگــر امــکان گشــایش اعتبــار 
ــرخ آزاد  ــا ن ــدارد و ارز ب ــود ن ــم وج ــنادی )LC( ه اس
از شــرکت های  لــذا مجبوریــم  حســاب می کننــد، 

ــم. ــر بخری ــت باالت ــا قیم ــی ب بازرگان
مدیرعامــل نیــروگاه در ادامــه دربــاره آخریــن اورهــال 
ــا  ــرات نیروگاه ه ــرای تعمی ــی الزم ب ــروگاه و نقدینگ نی
گفــت: واحــد F5 در ســال 96 و 97 دو اورهــال داشــته 
اســت کــه در زمســتان انجــام شــد، همیــن طــور واحد 
بخــار تعمیــرات نیمــه اساســی نیــاز دارنــد کــه آن هــم 
در زمســتان 98 انجــام می شــود. تعمیــرات دو واحــد 
ــه  ــد، هزین ــام ش ــال 96 و 97 انج ــه در س F5 و F9  ک
ــام ســختی ها باالخــره  ــا تم نســبتا کمــی داشــت و ب
انجــام شــد. در ســال 95 کــه تعمیــرات نیمــه اساســی 
انجــام شــد هزینــه هــا چنــدان بــاال نبــود. ســال 98  
اگــر بودجــه ای نرســد تعمیــرات انجــام نخواهــد شــد 
و اگــر انجــام نشــود مالــک بایــد ریســک را بپذیــرد، 
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چــرا کــه احتمــال صدمــه دیــدن نیــروگاه در صــورت 
عــدم تعمیــر قطعــات، 85 درصــد اســت.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب مشــکل عمــده نیروگاه هــا 
را کمبــود نقدینگــی دانســت و افــزود: اگــر نقدینگــی 
ــورت  ــع ص ــه موق ــرات ب ــه تعمی ــود هم ــن ش تامی
ــرد و پروژه هــا بهینه ســازی خواهــد شــد، چــرا  می گی
ــال  ــر و احتم ــد طوالنی ت ــر واح ــن کار عم ــا ای ــه ب ک

ــود.  ــر می ش ــا کمت ــراری واحده ــروج اضط خ
ــه  ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــریعتی ب ــروگاه ش ــل نی مدیرعام
مشــکلی از نظــر نیــرو انســانی و تــوان فنــی و اجرایــی 
وجــود نــدارد، اذعــان داشــت: در واقــع اگــر مســایل 
ــته  ــود نداش ــا وج ــاره ای ناهماهنگی ه ــادی و پ اقتص
ــرای  ــم ب ــی ه ــه ای آمریکای ــر قطع ــی اگ ــد، حت باش
ــان قابــل تامیــن  ــاز باشــد، همچن تعمیــرات مــورد نی
اســت. کمــا اینکــه هم اکنــون نیــز شــاهدیم شــرکتی 
ــا  ــکا آورده ام ــاه از آمری ــک م ــرف ی ــه ای را ظ قطع
ــت. در  ــده اس ــران مان ــرک ای ــاه در گم ــش از 7 م بی
واقــع 95 درصــد مشــکل مــا کمبــود نقدینگــی اســت 
و حــدود 3 درصــد بــرای دیــر آمــدن قطعــه اســت و 
ــه  ــت ک ــی اس ــی و بازرگان ــائل مدیریت ــد مس دو درص

قابــل حــل اســت.
ــی  ــوخت مصرف ــاره س ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
نیــروگاه شــریعتی خاطــر نشــان کــرد: در ایــن نیــروگاه 

ــا  ــا ب ــود دارد ام ــل وج ــرف گاز و گازویی ــکان مص ام
توجــه بــه محدودیــت گاز، از گازوییــل اســتفاده 

می کنیــم. 
آخریــن موضوعــی کــه در ایــن دیــدار بــا مدیرعامــل 
ــی  ــروگاه شــریعتی مطــرح شــد، مســاله ناهمخوان نی
ــد آن از  ــرخ خری ــرق و ن ــد ب ــده تولی ــه تمام ش هزین
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــود ب ــه خ ــود ک ــا ب نیروگاه ه
موجــود صنعــت بــرق می توانــد مانــع بزرگــی بــر ســر 

ــود. ــت ش ــن صنع ــه ای ــد ب ــرمایه  جدی راه ورود س
مدیرعامــل نیــروگاه شــریعتی در ایــن خصــوص 
در ســال های گذشــته  کــرد: هــر چنــد  تصریــح 
قراردادهــای تضمینــی خریــد بــرق و ســوخت رایــگان 
ــرای  ــرق ب ــت ب ــه کار در صنع ــب و ادام ــث ترغی باع
برخــی ســرمایه گذاران شــد، امــا عمــال بــه رغــم 
ــدن  ــازل مان ــا ن ــر ب ــال های اخی ــه در س ــرایطی ک ش
قیمــت بــرق و در مقابــل جهش هــای ارزی بــرای 
ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــده، ب ــود آم ــه وج ــا ب نیروگاه ه
هــزاران میلیــاردی کــه بــرای ســاخت نیروگاه هــا 
صــرف شــده اســت، نیروگاه هــا مجبورنــد تحــت هــر 
شــرایطی فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد مگــر اینکــه 
بخواهنــد کل کار را بــه دولــت واگــذار کننــد. نیــروگاه 
شــریعتی نیــز از ایــن مشــکل مســتثنی نبــوده و 
ــت.  ــرایطی اس ــن ش ــه کار در چنی ــه ادام ــور ب مجب
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