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ــیدو ــانرس ــهپای ــیب ــال1398درحال س
ســالجدیــدشمســیآغــازشــدکــهایــران
وجهــاندربهــتشــیوعگســتردهویــروس
ــاری ــایاجب ــعآنتعطیلیه ــهتب ــاوب کرون
ناشــیازآنعمــالدرنوعــیبالتکلیفیناگریز
گرفتــارشــدهبودنــد.درکشــورمــاامــاهمــه
ــکل ــمش ــاه ــایکرون ــیپیامده ــزحت چی
ــاهمــهکســبوکارها دیگــریداشــت.تقریب
بــامحدودیتهــایجــدیبــرایحفــظ
جــانوســالمتیکارکنانشــانمواجــهبودنــد،
ازحمایتهــای اصنــافکمتعــدادی امــا
دولتــیبــرایجبــرانپیامدهــایکرونــا

ــدند. ــوردارش برخ
ــریکــهســرایت درهمیــنهیاهــویبیمــاریهمهگی
ــداوم ــرایت ــرسآورراب ــرایطیت ــانش،ش ــریعوآس س
فعالیــتمشــاغلایجــادکــردهبــودامــاتولیدکننــدگان
ــااحســاسوظیفــهبــرایتولیــدوتامیــنبــرق بــرقب
مــوردنیــازمــردموپیشــگیریازبــروزخلــلدررونــد
ــیازآن ــایناش ــدکروناوترسه ــا،ازس ــیآنه زندگ
ــان ــهکارش ــاب ــختترینروزه ــتندودرس ــمگذش ه
ــدوزندگــی ــنشــرایطبیموامی ــادرای ــدت ــهدادن ادام

ــهایخامــوشنشــود. ــهای،چــراغخان قرنطین
بــاایــنحــالبرگــزاریهماندیشــیپایــانســال
و بــرق تولیدکننــدگان شــرکتهای ســندیکای
انتشارشــماره29»نیــروســرمایه«ویــژهفصــلزمســتان
بهدلیــلشــرایطکرونایــیانجــامنشــد.بنابرایــن
ــار ــرمایه«،انتش ــرووس ــی»نی ــظتوال ــورحف بهمنظ
ــرمایه«در ــرووس ــمارههای29و30»نی ــانش همزم
ــهاینــک ــهاســتک ــکنشــریهصــورتگرفت ــبی قال
پیــشرویشــماقراردارد.دراینشــمارهبــهموضوعات
ــاه ــدم ــولچن ــهدرط ــدهک ــهش ــیپرداخت مختلف
گذشــتهدغدغــهاصلــیتولیدکننــدگانبرقبودهاســت.
ــن ــمدرای ــسیازده ــهکارمجل ــازب ــنآغ ــالوهبرای ع
روزهــاوورودچهرههــایجدیــدبــهخانــهملــت
اتفــاقمهمــیبــرایجامعــهوهمــهبخشهــایکشــور
بهویــژه و اقتصــادی حوزههــای فعــاالن ازجملــه
تولیــداســت.چــراکــهامســالبــهنــامســال»جهــش
ــرای ــدب ــابای ــتولزوم ــدهاس ــذاریش ــد«نامگ تولی
ــد ــشتولی ــردربخ ــوردنظ ــدافم ــهاه ــتیابیب دس
موانــعموجــودبرداشــتهوبســترهایمناســبخصوصــا
قوانیــنحمایتــیبــرایفعالیــتدرایــنبخشازســوی
ــد ــدونتردی ــیشــود.ب ــبواجرای ــذارانتصوی قانونگ
تغییــرترکیــبنماینــدگانواعضــایکمیســیونهاکــه
بــهاحتمــالقــویتغییــررویکردهــاونگرشهــارابــه
ــی ــالحبعض ــهاص ــدب ــت،میتوان ــدداش ــالخواه دنب
قوانیــنموجــودومزاحــمویــاحتــیتصویــبقوانیــن

ــدمنجــرشــود. جدی
شــایدایــنروزهــابهتریــنزمــانبــرایمشــخصکردن
ــادیاز ــاالناقتص ــیفع ــاراتواقع ــتههاوانتظ خواس

ــم ــه می خواهی ــم چ ــس یازده از مجل
پرویزغیاثالدین؛مدیرمسئول

قــوهقانونگــذارکشــورباشــد.پیــشازدردســتگرفتن
ــد ــم،بای ــسیازده ــنکشــورتوســطمجل ســکانقوانی
نیازهــا،الزامــاتوضرورتهــارامشــخصوضمــن
نشــاندادنحفرههــایخالــیقانونهــایپیشــین
پیشــنهادهایاجرایــیرابــهنماینــدگانمحتــرممجلس

ــهداد. ارائ
ــهمجلــسیازدهــم ــرقب ــوردصنعــتب ــددرم ــابای ام
ــن ــت،قوانی ــنصنع ــوزهای ــهدرح ــودک ــادآوریش ی
مناســب،موثــروفراگیــرزیــادیمــدونوتصویــبشــده
ــر، ــدرقابتپذی ــعتولی ــعموان ــررف ــینظی اســت.قوانین
حمایــتازصنعــتبــرق،سیاســتهایکلــیاصــل44
ــوان ــریازت ــااســتفادهحداکث ــوری(وی ــارهتاســیسنهــادتنظیمگــربخشــی)رگوالت ــژهدرب ــهوی ب
ســاختداخــلمیتوانســتندومیتواننــدراهگشــایتوســعهبخشــیبــرایایــنصنعــتباشــندامــا
متاســفانهدرعرصــهاجــرا،چنــانگرفتــاربوروکراســیویــابیتوجهــیمیشــوندکــهبهجــایحــل

ــد. ــازهایجــادمیکنن مســاله،خــودمســالهایت
بنــابرایــنبــهنظــرمیرســدفعــاالنصنعــتبــرقدراولیــنگامبایــدنماینــدگانمجلــسیازدهــم
بهویــژهاعضــایکمیســیونانــرژیرانســبتبــهنظــارتبــرحســناجــرایقوانیــنکنونــیترغیــب
کننــد.شــایدالزماســتمجلــسپیــشازتدویــنقوانیــنجدیــدبــانظــارتفراگیــروفــرااســتانی،

دولــتراناگزیــربــهاجــرایهمــانقوانینــیکنــدکــهتــاپیــشازایــنتصویــبشــدهبــود.
نگاهــیکوتــاهبــهقوانیــنمصوبــیکــهبهدلیــلبــیتوجهیهــایدولــتوپیگیــرینکــردنمجلــس
عقیــمماندهانــدنشــانمیدهــدکــهحتــیاقدامــیمناســبوکلیــدیماننــدایجــادنهــادتنظیمگــر
ــهرغــمتصویــبالیحــهآندرهیــات ــهاینجــاب ــاب ــههمیــندالیــلت ــوری(ب ــرق)رگوالت بخــشب
دولــتدرخردادمــاهســالجــاری،بــاتوجــهبــهذکــراســتقرارآندروزارتنیــرو،همچنــانفرســنگها

بــانهــاد»مســتقل«مــوردنیــازفاصلــهدارد.
ــد ــعتولی ــعموان ــونرف ــادهدوازدهقان ــام ــرقوی ــتازصنعــتب ــونحمای ــنمســالهدرمــوردقان ای
ــت ــیدول ــتگاههایاجرای ــندس ــابی ــد.مانعتراشــیهاوناهماهنگیه ــمصــدقمیکن ــره رقابتپذی
بــرایاجــرایقوانینــیکــهمیتوانســتبخــشخصوصــیراتــاحــدیازبحــرانبرهانــدوبخشــیاز
ریســکهاوهزینههــایموجــودرابــردوشدولــتبگــذارد،تنهــابــاوجــودیــکمجلــسنظارتگــر

وپیگیــرقابــلحــلخواهــدبــود.
اگــردورهیازدهــممجلــسشــورایاســالمینتوانــدایــنرســالترابهدرســتیانجــامدهــدوتنهــااز
ــاســاختارهایبخشــینگروغیــرکالن ــرایتدویــنقوانیــنجدیــدیکــهعمدت ــگاهایــنقــوهب جای
ــازهــمبایگانیهــاازقوانیــنغیــراجرایــیوخاکخــوردهایپــر دارنــد،بهــرهبگیــرد،بــدونشــکب
خواهــدشــدکــهبــهجــزایجــاددردســرهایبوروکراتیــکبــرایفعــاالناقتصــادیثمــرینخواهــد

داشــت.)البتــهبایــدوقــتزیــادینیــزصــرفشناســاییورفــعقوانیــنمزاحــمکســبوکارشــود(
درایــنبیــنســندیکاهــمبایــدبــاتمرکــزبــرانتظاراتــیراهکارمحــورکــهبــهدورازگالیههایمرســوم
تشــکلهایاقتصــادیباشــد،بــهیــکبــازویکارشناســیقابــلاتــکابــرایمجلــسبهویــژهکمیســیون
ــرای ــلشــود.چــراکــهتنهــاازمســیرانجمنهــاوســندیکاهاپیشــنهادهایکارگشــاب ــرژیتبدی ان
بهبــودفضــایکســبوکارفعــاالناقتصــادیبــهمجلــسوســایرنهادهــایتصمیمســازخواهــدرســید.
ــدای ــایاولوابت ــژهدرگامه ــابهوی ــتدادنفرصته ــدوازدس ــسجدی ــامجل ــیب ــوردانفعال برخ
ــدل ــرقب ــیب ــدگانغیردولت ــرایتولیدکنن ــزرگب ــکفرصتســوزیب ــهی ــدب ــندورهمیتوان کارای
شــود.بنــابــرایــنالزماســتبخــشخصوصــیعــالوهبــرتدویــنانتظاراتــیبــامحوریــتراهکارهــای
ــه ــززمین ــدپیــشازهــرچی ــالشکن ــیموجــود،ت ــرظرفیتهــایقانون ــکاب ــاات ــزب ــیونی عملیات
ــن ــحقوانی ــراجــرایصحی ــراینظــارتب ــمب ــسیازده ــدگانمجل ــهنماین ــبوتوجی ــرایترغی راب

ــهداشــتهباشــد. ــوهمقنن ــاق ــدواثربخــشب ــال،هدفمن ــیفع تصویبشــدهفراهــمآوردهوتعامل
ســندیکایشــرکتهایتولیــدکننــدهبــرقبــاتبریــکبــهمنتخبیــنملــتبــرایقبــولمســئولیت
ــای ــویافقه ــهس ــیب ــریوواقعبین ــهوهمفک ــلدوجانب ــاتعام ــارداردب ــذاری،انتظ خطیرقانونگ

روشــنپیــشروگامبرداریــم.

سرمقاله / از مجلس یازدهم چه می خواهیم
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ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در تولیــد برق 
چــه نگرانی هایــی را از دولــت برطــرف می کنــد؟

گزارش مشترک واحد پژوهش سندیکا و دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

1. مقدمه
درگذشــتهتصــورعمومــیبــرایــنبــودکــهتمــام
بخــشهــایصنعــتبــرقشــاملتولیــد،انتقــال
ــتو ــورداراس ــیبرخ ــارطبیع ــعازانحص وتوزی
ــر ــنکاالمیس ــازارای ــتدرب ــادرقاب ــکانایج ام
نیســت.بنابرایــنادغــامعمــودیتمامــیاجــزای
ــرق ــهب ــطعرض ــهمتوس ــشهزین ــاکاه آن،ب
ــدی ــارکلی ــالهدرکن ــنمس ــود.ای ــراهمیش هم
واســتراتژیکبــودنبــرق،ایــنصنعــتراعمدتــا
بــهفعالیتــیدولتــیبــاحیطــهتصدیگــری
مطلــقدولــتتبدیــلکــردهبــود.تصــورخدمــات
عمومــیبــودنکاالیبــرقووجــودانحصــار
ــرهارزشآن،در ــدزنجی ــامفرآین ــیدرتم طبیع
ــهرو ــاتغییــراتجــدیروب دهــه80میــالدیب
شــد.شــکلگیــریایــدهامــکانایجــادرقابــتدر
تولیــدوبخــشهایــیازتوزیــعبــرقبــاعملکــرد
ضعیــفدولــتهــادرارائــهخدمــاتوهزینههــای
ــه ــرب ــراهومنج ــیهم ــکیالتدولت ــاالیتش ب
ــاختار ــدتجدیدس ــرورتفرآین ــدنض ــرحش مط
ــهکمــیتوســط ــنصنعــتشــدودرفاصل درای
کشــورهایمختلــفمــوردپیگیــریقــرارگرفــت.
اتفاقــیکــهکمــیبعــددرایــراننیــزازدهــه80
شمســیپــاگرفــتوبــهرونــدیمنجــرشــدکــه
امــروزهنزدیــکبــه60درصــدتولیــدبــرقکشــور

ــد. ــاردارن ــیدراختی ــروگاههــایغیردولت رانی
ــهاز ــهده ــشازس ــتبی ــاگذش ــهب ــدک هرچن
بــرق، بنیادیــنفکــریدرصنعــت تحــوالت
ــاالیبخــش ــیب ــتوکارای ضــرورتوجــودرقاب
خصوصــیدرایفــاینقــشفعــالدرزنجیــره
عرضــهبــرقامــریمســلمتلقــیمیشــود،
ــه ــازب ــوردنی ــاتم ــرالزام ــرس ــانب ــاهمچن ام
ــش ــریبخ ــوانحداکث ــرداریازت ــوربهرهب منظ
ــن ــاای ــتب ــارکتدول ــویمش ــیوالگ خصوص

ــت. ــرحاس ــدیمط ــثج ــشمباح بخ
بــرای الگوهــایمتنوعــی مالــی، ادبیــات در
ســرمایهگذاری در بخــش دو ایــن مشــارکت
در کــه اســت شــده تعریــف زیرســاختها
ــایســاخت ــرقمشــخصامدله ــدب ــهتولی زمین
-بهرهبــرداری-انتقــال)B.O.T(وســاخت-
تملــک-بهرهبــرداری)B.O.O(ازجذابیــتباالیی
برخــوردارهســتند.حضــوربخــشخصوصــیدر

ســاختوبهــرهبــردارینیروگاههــایتولیــدبــرقعــالوهبــرمزیــتهــایمســتقیمناشــی
ازفراهــمشــدنمنابــعمالــیوکاهــشفشــارمالــیبــربودجــهدولــت،مزیتهایــیرانیــز
درزمینــهســهیمشــدنبخــشخصوصــیدرریســکپــروژههــادارد.بــاایــنوجــودخریــد
خدمــاتازبخــشخصوصــیدرصــورتســاختوبهــرهبــرداری،بــرایدولــتهزینــههایــی
داردکــهمنجــربــهکاهــشانگیــزههــایایــنبخــشبــرایمشــارکتبــابخــشخصوصــی

ــود. ــرقمیش ــدب ــدتولی ــتراتژیکمانن ــایاس ــروژهه ــادرپ خصوص
ــارســادهارزش ــروژهخــاص،معی ــکپ ــوناجــرایی ــریپیرام ــهدرتصمیمگی ــدک هرچن
ــیطــرح ــالکارزیاب ــوردمحاســبهوم ــروژهم ــایآنپ ــاوهزینهه ــصدرآمده حــالخال
قــرارمــیگیــرد،زمانــیکــههــدفتصمیــمگیــریانجــامپــروژهتوســطبخــشخصوصــی

یــادولتــیباشــد،ایــنمعیــارکمکــینخواهــدکــرد.
درادبیــاتاقتصــادیبــرایایــنمنظــورمعیــاردیگــریتحــتعنــوان»ارزندگــی
پــولVFM(1(«تعریــفشــدهاســت.ایــنشــاخصبــرمبنــایتعریــف،گزینــهبــاکمتریــن
هزینــهنیســتبلکــهدرککلمنافــعوهزینــههــایطــولعمــرپــروژهبــادرنظــرگرفتــن
مجموعــهایازریســکهااســت.زمانــیکــهبــراســاسشــاخصارزندگــیپــولدرارتبــاط
بــاواگــذارییــکپــروژهخــاصبــهبخــشعمومــییــاخصوصــیتصمیمگیــریمیشــود،

آنچــهحائــزاهمیــتاســتقابــلانتقــالبــودنیــانبــودنریســکهااســت.
VFMــود ــهبهب ــدب ــقمیتوانن ــدطری ــهچن الگوهــایمشــارکتعمومــی-خصوصــیب
کمــککننــدکــهمهــمتریــنآنهــاعبــارتاســتاز:کاهــشهزینــههــایچرخــهزندگــی
پــروژه؛اجــرایســریعتــرپــروژه؛بلندمــدتبــودنماهیــتتوافقــاتصــورتگرفتــهدرایــن
ــرریســکهای ــصبهت ــتوتخصی ــشرقاب ــزه؛افزای ــرایجــادانگی ــزمموثرت ــا؛مکانی الگوه

)صبحیــهوهمــکاران2009،2(
1  . Value for Money
2  . Sobhiyah et al. (2009)
Sobhiyah, M. H., Bemanian, M. R., Kashtiban, Y. Kh. (2009). “ Increasing VFM in PPP power station projects – Case study: -Rudeshur gas turbine 
power station”, International Journal of Project Management 27.

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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3  . Knight (1921)
Knight, F.H. (1921). “Risk, uncertainty and profit” . Houghton Mifflin, Boston. 

ــدد ــشرودرص ــزارشپی ــات،گ ــنتوضیح ــاسای ــراس ب
گرفتــه صــورت مطالعــات اســتناد بــه ابتــدا اســت
مجموعــهایازریســکهــاراکــهســرمایهگــذارخصوصــی
درتولیــدبــرقبــاآنهــاروبــهرواســتویــابــهعبــارت
ــاورودبخــشخصوصــیبــهتولیــدبــرقازبخــش دیگــرب
دولتــیســلبمیشــود،تشــریحکنــدوســپسبــهبررســی
ــردازد. ــرانبپ ــرقای ــدب ــشتولی ــکهادربخ ــنریس ای

زمینــه  در  موجــود  ادبیــات  بــر  مــروری   .2
ــرق ــد ب ــذاری در تولی ــرمایه گ ــای س ــک ه ریس

1-2. مفهوم ریسک و عدم اطمینان
ــت ــهموقعی ــک«ب ــت3)1921(ازریسک،»ریس ــرنای درتعبی
ــه ــدب هایــیاطــالقمیشــودکــهتصمیــمگیرنــدهمــیتوان
ــرواســت،احتمــال ــاآنهــاروب اتفــاقهــایتصادفــیکــهب
هــایآمــاریتخصیــصدهــد.درمقابــلعــدماطمینــانبــه
شــرایطیبــازمــیگــرددکــهتصمیــمگیرنــدهقــادرنیســت
بــاتوزیــعاحتمــالمشــخصیایــناتفاقــاتتصادفــیرابیــان
کنــد.یــکتصمیــم،ریســکیاســتاگــراحتمــاالتدرارتبــاط
بــاموقعیــتهــایممکــنآینــدهآنشــناختهشــدهباشــدو
ــهرواســت ــاعــدماطمینــانروب ــلیــکتصمیــمب درمقاب
اگــراحتمــاالتموقعیــتهــایآینــدهآنبــهصــورتدقیــق
ــرو ــانخط ــی می ــاوت اساس ــنتف ــند.بنابرای مشــخصنباش
عــدماطمینــاندرمیــزانشــناختهشــدناحتمــاالتنهفتــه
ــردن ــیک ــالکم ــهدنب ــهب ــیک ــاوتزمان ــنتف ــت.ای اس
ــا ــت.ام ــردیاس ــتوکارب ــزاهمی ــتیم،حائ ــکهاهس ریس
درگزارشــاتکیفــیعمومــامیــانایــندواصطــالحتفاوتــی
ــتفادههســتند. ــلاس ــرقاب ــاییکدیگ ــهج ــداردوب ــودن وج

2-2. محیط سرمایهگذاری
بــهمنظــوردرکریســکهــایموجــوددرســرمایهگــذاری
تولیــدبــرق،ابتــدابایــدتوصیفــیکلــیازعوامــل)بالقــوه(
موجـوددرایـنمحیـطارائـهشـودونقـشهـریـکازاین
عوامـلدرمـوردسـرمایهگـذاریتولیـدبـرقتشـریحگردد.
عوامـلتعیینکننـدهدرمحیـطسـرمایهگـذاریمـیتواننـد

بـرایبنـگاهداخلـییـاخارجیباشـند.

3-2. تعیین کننده های داخلی برای بنگاه 
ــن ــهتامی ــوطب ــامرب ــیعمدت ــدهداخل ــلتعیینکنن عوام
مالــی،ســازماندهیودانــشفنــیهســتند.عــالوهبــرایــن،
شــرکتهــایتولیــدکننــدهبــرقمقیــاسوتنوعموجــوددر
ــای ــبتکنیکه ــودوترکی ــرمایهگذاریخ ــایس برنامهه

ــد. ــزدرنظــرمیگیرن ــرقرانی ــدب تولی
توانایــیمالــییــکشــرکتازبعــدتعــدادومقیــاس
بخــش در اســت. محــدود ســرمایهگذاری برنامههــای
بــرقبــهطــورکلــی،معمــولنیســتکــهبنگاههــاخــودرا
ــورت ــرمایهگذاریبهص ــایس ــادیبرنامهه ــدادزی ــهتع ب
ــر ــرکتهایکوچکت ــد.بخصــوصش ــدکنن ــانمتعه همزم
ــزرگ ــروژهب ــددریــکزمــانفقــطدریــکپ تمایــلدارن

ــز ــارشــرکتنی ــهاعتب ــاحــدودیب ــیت ــتمال ــد.محدودی ــرمایهگذاریکنن س
ــتگیدارد. بس

عوامـلسـازمانیدرارتبـاطبـاظرفیتهـایسـرمایهگذاری،بههدفیـامأموریت
یـکبنـگاهیابـهبیانمتفاوت،تجارتاصلیآناشـارهدارد.درحقیقت،دودیدگاه
متضـاددرزمینـهسـرمایهگذاریدرتجـارتاصلـیبنـگاهوجوددارد.دیـدگاهاول
اظهـارمـیداردسـرمایهگذاریدرزمینههـایناآشـناصرفـابـهدلیـلعـدمتجربه
وعـدمدانـشریسـکیترخواهـدبـود.مشـکالتاحتمالـیاولیهدرساختوسـازو
بهرهبـرداریدرچنیـنشـرایطیاحتمالبیشـتریبرایوقوعدارند.ازسـویدیگر
بـراسـاسدیـدگاهدوم،سـرمایهگذاریخـارجازحـوزهتخصصـییـابـازاراصلـی
بنـگاه،میـزانمواجهـهباتحـوالتمنفیدربـازاراصلیفعالیـتراکاهشمیدهد.
ایـننوعـیاسـتراتژیتنـوعبخشـیسـادهاسـت.بـهعنوانمثـال،صاحبشـبکه
توزیـع،رفتارهـایارزیابـیریسـکمتفاوتـیرادرارتبـاطبـاسـرمایهگذاریدر
نیروگاهنسـبتبهتوسـعهشـبکهنشـانمیدهـد.دیـدگاهاولنشـاندهندهحرکت
اسـتراتژیکبـهسـمتبـاالاسـت،درحالـیکـهدیـدگاهدومحاکـیازگسـترش

فعالیتهـایفعلیاسـت.
ــامــواردقبلــیاســت. ــاحــدودیمرتبــطب تعیینکننــدهســوم،دانــشفنــی،ت
ــوددارای ــایموج ــهفناوریه ــبتب ــرقنس ــدب ــتتولی ــرمایهگذاریدرظرفی س
ابعــادمختلفــیاســت.یــکشــرکتتولیــدکننــدهبــرقکــهچندیــنکارخانــه
ذغــالســنگدارد،درمقایســهبــارقیبــیکــهصاحــبنیــروگاههســتهایاســت،
ــرق ــدب ــرایتولی ــنگب ــالس ــهذغ ــرداریازکارخان ــبیدربهرهب ــتنس مزی
خواهــدداشــت.بــاوجــودتفــاوتدرایــننــوعمزیتهــا،بایــدایــننکتــهراهــم
ــش ــرایکاه ــوعراب ــایازتن ــهدرجه ــرکتهاهمیش ــهش ــتک ــرداش درنظ

ــد. ــوبمیدانن ــکمطل ریس

4-2. تعیین کننده های خارجی برای بنگاه 
عوامــلتعیینکننــدهخارجــیکــهبــرتصمیمــاتســرمایهگذاریتاثیــرمیگذارنــد
عبارتنــداز:شــرایطبــازار،سیاســتهایدولــت،ترجیحــاتمصرفکننــدگانو

ــزایفنــاوری. تحــوالتبرون
ــرمایهگذاری، ــایس ــردپروژهه ــرایپیشب ــدهب ــلتعیینکنن ــنعوام ازمهمتری
ــت. ــیاس ــعزمان ــرمقط ــاآن(دره ــطب ــایمرتب ــازار)وپیشبینیه ــتب وضعی
ــا ــدنقیمته ــنآم ــثپایی ــتشــدیدباع ــاورقاب ــدتقاض ــنرش پتانســیلپایی
میشــودوبدیــنترتیــبســرمایهگذاریهایدرمقیــاسبــزرگجذابیــتخــود
ــای ــیرادرپروژهه ــسامنیت ــازاریح ــدرتب ــودق ــد.وج ــتمیدهن راازدس
ســرمایهگذاریبالقــوهایجــادمیکنــد.بنــگاهبــزرگنیــازنــداردحــرکات
ــررویبازدهــی رقبــایکوچکتــرراپیشبینــیکنــدزیــراآنهــابــهســختیب

ســرمایهگذاریاوتاثیــرمیگذارنــد.
ــیوههای ــهش ــرقب ــدب ــرمایهگذاریدرتولی ــاتس ــرتصمیم ــزب ــانی دولته
ــلسیاســتها ــنقبی ــد.ازای ــرمیگذارن ــفاث ــاسیاســتهایمختل ــفوب مختل
ــط ــتعرضــه،مســائلمحی ــت،امنی ــارقاب ــطب ــهسیاســتهایمرتب ــوانب میت
زیســتیوفنــیاشــارهکــرد.تنظیمگــرییــارگوالتــوریدرارتبــاطبــارقابــت،
ــرروی ــدوب ــعمیکن ــرقمن ــرهعرضــهب ــودیرادرزنجی ــاعم ــیی ــامافق ادغ
ــع اهــدافســرمایهگذاریتاثیــرمیگــذارد.ازســویدیگــر،امنیــتتامیــنمناب
ــه ــواردیک ــدم ــد،مانن ــرمایهگذاریکن ــهس ــرکتهاراوادارب ــتش ــناس ممک
بــرایتامیــنانــرژیازظرفیــتذخیــرهخاصــیاســتفادهمیشــود.زمینــهعمــده
ــتند. ــیهس ــتمحیط ــتهایزیس ــی،سیاس ــتهایدولت ــذارسیاس ــراثرگ دیگ
ــعه ــرایتوس ــهب ــیک ــطحایمن ــاس ــاختوی ــهس ــایپروان ــال،اعط ــرایمث ب
ــه ــهچ ــدک ــنمیکن ــتتعیی ــازاس ــوردنی ــاصم ــهخ ــکمنطق ــروگاهدری نی

ــت. ــدیاف ــقخواه ــرمایهگذاریتحق ــهس ــاوچگون ــان،کج زم
عامــلتعیینکننــدهخارجــیدیگــردرتصمیمگیــریســرمایهگذاریشــرکتهای

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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فعــالدرانــرژی،ترجیحــاتمصــرفکننــدهاســت.همچنیــنعامــلتعیینکننــده
ــت. ــرونزااس ــوژیب ــرفتتکنول ــرمایهگذاریپیش ــطس ــهوددرمحی ــرمش کمت
بــهمعنــایپیشــرفتدرســطحفــنآوریوکارآیــیتکنیکهــایتولیــدخــاص.

5-2. ریسک های خصوصی
ــاط ــانارتب ــهبی ــوانب ــرمایهگذاریمیت ــطس ــنتوضیحــاتازمحی ــهای ــاارائ ب
ــرکت ــت.ش ــیپرداخ ــکهایخصوص ــاریس ــرمایهگذاریب ــایس تعیینکنندهه
تولیــدکننــدهبــرقبــاانــواعریســکهایکالناقتصادی،عملیاتی،ســاختوســاز،
بــازار،پیمانــکاریونظارتــیومالــیروبــهرواســت.جــدولزیــرارتبــاطمیاناین
ــد. ــانمیده ــرمایهگذارینش ــطس ــدهمحی ــلتعیینکنن ــاعوام ــکهاراب ریس

جدول )1(. ریسک های خصوصی سرمایه گذاری در تولید برق

ــا ــکب ــیازریس ــواعخاص ــردان ــاهدهک ــوانمش ــدولمیت ــنج ــاسای ــراس ب
ــوان ــهعن ــوند.ب ــراهش ــدهم ــدهمیتوانن ــلتعیینکنن ــوععام ــکن ــشازی بی
ــد ــروگاهمیتوان ــردارینی ــاربهرهب ــدانتظ ــرازح ــردپایینت ــلعملک ــال،دلی مث
داخلــی)نظــارتبــد/مدیریــت(یــاخارجــی)مشــکلفیزیکــیدرزیرســاختها
کــهباعــثتاخیــردرتحویــلمــواداولیــهمیشــود(،باشــد.عــالوهبــرایــن،توجــه
داشــتهباشــیدکــههــرنــوعریســک)مالــی،عملیاتــی،بــازارو...(درواقــعازیک
ــت( ــدمقطعی ــری)ع ــلاندازهگی ــرقاب ــری)ریســک(وغی ــلاندازهگی بخــشقاب
تشــکیلشــدهاســت.بــرایمثــالبخشــیازحــرکاتقیمــتســوخترامیتــوان
ــر ــیکــهاحتمــالتغیی ــنروپیشبینــیمیشــود،درحال انتظــارداشــتوازای
درسیاســتهاینظارتــیورگوالتــوریموثــربــرقیمــتســوختبــانااطمینانــی

همــراهاســت.
نگــرشســرمایهگذاراننســبتبــهریســکهاییکــهبــاآنروبــهروهســتند،بــا
توجــهبــهنــوعریســکمتفــاوتاســت.بــهعنــوانمثــال،ممکــناســتریســک
ــا ــاپیشــرفتتکنیکهــایتولیــدرقابتــیراکمتــرازریســکمرتبــطب همــراهب

تامیــناعتبــارســرمایهگذاریارزیابــیکننــد.
درســطحتئــوریمیتــوانبــرایهــرفرصــتســرمایهگذاریرتبهبنــدی
مشــخصیازریســکهایخصوصــیایجــادکــرد.ســرمایهگذارانبــهطــورکلــی
ــح ــدترجی ــانمیدهن ــکقرارش ــنریس ــرضکمتری ــهدرمع ــیراک فرصتهای
میدهنــد.دررتبهبنــدیریســکهابــرایتولیدکننــدگانبــرقمشــخصا،
میتــوانبــهایــنواقعیــتاشــارهکــردکــهدرکوتاهمــدت،ریســکبــازار)بــرای
مثــالریســکســوخت،تقاضــاوتغییــراتدررقابــت(ازاهمیــتباالیــیبرخــوردار

ــز،2005(. اســت)جــودیوبوت

3. ریســک های قابــل انتقــال بــه بخــش خصوصــی 
ــرق  ــد ب در صــورت ســرمایه گذاری در تولی

صنعــتبــرقایــرانبــهلحــاظماهیــتنهــادمالکیــتچهــار
دورهزمانــیراطــیکــردهاســتکــهعبارتنــداز:فعالیــت
بخــشخصوصــی،فعالیــتمــوازیبخشهــایخصوصــیو
عمومــی،تمرکزگرایــیوفعالیــتمطلــقبخشهــایعمومی
ــد ــز،تجدی ــدمتمرک ــهع ــشب ــتگرای ــیودرنهای ودولت
ــرایجلــبمشــارکت ــرقوتــالشب ســاختاردرصنعــتب
بخــشخصوصــیدربخشهــایتولیــدوتوزیــع.متناســب
ــاتغییــراتصــورتگرفتــهدرماهیــتبخشهــایفعــال ب
درایــنصنعــت،الگوهــایتامیــنمالــیدردورههــای
ــودهاســت.مشــخصا ــیب ــهصــورتمتفاوت ــزب ــفنی مختل
اززمانیکــهبــرقبــهشــکلخدمتــیعمومــیتعریــفشــده
ــذاری ــهآنهدفگ ــهب ــارجامع ــیاقش ــیتمام ودسترس
گردیــدتــاپیــشازفرآینــدتجدیــدســاختارکــهدردهــه
ــت، ــرارگرف ــریق ــوردپیگی ــهصــورتجــدیم هشــتادب
ــوده ــیب ــشعموم ــتوبخ ــادول ــرقب ــنب ــهتامی وظیف

اســت.
همزمـــانبـــاابـــالغسیاســـتهایکلـــیاصـــل44
ــش ــران،افزایـ ــالمیایـ ــوریاسـ ــیجمهـ ــوناساسـ قانـ
ســـهمبخشهـــایخصوصـــی،شـــرکتهایتعاونـــی
ـــهام ـــیازس ـــیغیردولت ـــایعموم ـــاموبنگاهه ـــهامیع س
بنگاههـــایدولتـــیمشـــمولصـــدرایـــناصـــلبـــه80
ـــرژی ـــشان ـــدافکالنبخ ـــیازاه ـــوانیک ـــهعن ـــدب درص
ـــرو ـــننی ـــایتامی ـــهبنگاهه ـــتک ـــرارگرف ـــدق ـــوردتاکی م
بـــهاســـتثنایشـــبکههایاصلـــیانتقـــالبـــرقنیـــزدر
زمـــرههمیـــنبنگاههـــادســـتهبندیشـــدند.درنتیجـــه
ـــرق ـــدب ـــیتولی ـــایدولت ـــیازنیروگاهه ـــد،بخش ـــنرون ای
ـــی ـــشعموم ـــایبخ ـــونودرازایبدهیه ـــبرددی درقال
بـــهبانکهـــاونهادهـــایمالـــیبـــهبخـــشخصوصـــی
ــق ــیازطریـ ــشخصوصـ ــنبخـ ــد.همچنیـ ــذارشـ واگـ
ـــه ـــدامب ـــروگاهاق ـــعهنی ـــاتوس ـــداثی ـــوزاح ـــتمج دریاف

ـــرد. ـــرقک ـــدب ـــتدرتولی ـــترشفعالی گس
ایـــنتغییـــراتبـــهمعنـــایتبدیـــلالگوهـــایتامیـــن
مالـــیدولتـــیدربخـــشتولیـــدبـــرقبـــهترکیبـــیاز
ـــر ـــیب ـــایمبتن ـــیومدله ـــیدولت ـــنمال الگوهـــایتامی
ــخصا ــهمشـ ــودکـ ــیبـ ــی–خصوصـ ــارکتعمومـ مشـ
میتـــوانبـــهنیروگاههـــایاحـــداثشـــدهبـــراســـاس
ـــل ـــعمتقاب ـــایبی ـــایB.O.O ،B.O.T وقرارداده قرارداده

اشـــارهکـــرد.
حضـــوربخـــشخصوصـــیدرتولیـــدبـــرقبـــاپذیـــرش
ریســـکهایقابـــلانتقـــالدولـــت،نگرانیهایـــیرااز
ـــارا ـــنآنه ـــهمهمتری ـــدک ـــلبمیکن ـــیس ـــشعموم بخ

میتـــوانبـــهشـــرحزیـــربیـــانکـــرد:

1-3. ریسک تامین مالی
مقایســهرونــدســرمایهگذاریدولتــیدرصنعــتبــرقبــه
تفکیــکبخشهــایمختلــفدرنمــودار)1(آمــدهاســت.

مثالنوع ریسک درگیرداخلی یا خارجیتعیین کننده
عدم توانایی در تامین منابع مالی مورد نظرریسک تامین مالیداخلیظرفیت تامین مالی

ریسک دوره ساختداخلیظرفیت سازماندهی
ریسک بهره برداری

عملکرد نامطلوب نیروگاه
هزینه بیش از حد/تاخیر پروژه

ناتوانی تغییر مقیاس نیروگاه ریسک مقیاسداخلیظرفیت فنی

شرایط بازار
کاهش قیمت برق و افزایش قیمت سوختریسک بازارخارجیساختار بازار

کاهش تقاضا به پایین تر از حد انتظار

ریسک اقتصاد کالنخارجیسیاستگذاری دولت
ریسک تنظیمگری

زیرساخت های ناکافی
تغییرات نامطلوب تورم

تغییر غیرقابل پیش بینی در نرخ 
بهره یا نرخ ارز

بهبود بهره وری در روش های دیگرریسک بازارخارجیپیشرفت تکنولوژی

منبع:جودیوبوتز4)2005(

4  . Joode & Boots (2005)
Joode, J. D., Boots, M. G. (2005). “Concepts of Investment Risks and Strategies in Electricity Generation”, Energy research Centre of the Netherlands 
ECN, Petten (Netherlands).

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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منبع:51سالصنعتبرقایراندرآیینهآمار

نمودار )1(. سرمایه گذاری در صنعت برق به تفکیک 

همانطــورکــهمشــاهدهمیشــودبرخــالفبخشهــای
ــرق ــدب ــیدرتولی ــرمایهگذاریدولت ــع،س ــالوتوزی انتق
ــوده ــوردارب ــیبرخ ــدیکاهش ــال1387ازرون ــسازس پ
اســت.درصــورتورودبخــشخصوصــیبهســرمایهگذاری،
ــال ــنبخــشانتق ــهای ــتب ــهازدول نخســتینریســکیک
ــت ــت.دول ــیاس ــنمال ــکتامی ــیازریس ــد،بخش مییاب
ــاو ــلتحریمه ــهدلی ــودب ــهخ ــصبودج ــوهتخصی درنح
ــهرو ــاتنگناهــایبســیاریروب کاهــشدرآمدهــاینفتــیب
ــهرا ــعبودج ــتفادهازمناب ــتاس ــهفرص ــههزین ــتک اس
بــراییــکبخــشخــاصبــهدلیــلضرورتهــایموجــود
ــد. ــشمیده ــهاافزای ــایربخش ــرمایهگذاریدرس ــرایس ب

2-3. ریســک عــدم پای بنــدی بــه تعهــدات توســط 
ــی ــرمایه پذیر دولت س

ازآنجایــیکــهدرراهانــدازیپــروژهتوســطبخــشدولتــی
ــود ــیوج ــرمایهپذیرتفاوت ــرمایهگذاروس ــانبخــشس می
نــداردایــنریســکدیــدهنمیشــود.امــادرســرمایهگذاری
توســطبخــشخصوصــیدرزمــرهریســکهایحائــز
ــبات ــیمحاس ــهتمام ــهاینک ــهب ــاتوج ــت.ب ــتاس اهمی
مالــیپروژههــایزیرســاختیهمچــونتولیــدبــرقبــرای
دورهبلندمــدتصــورتمیگیــردوازجملــهشــرایطمــورد
نیــازبــهمنظــورمعتبــربــودنایــنمحاســبات،پایبنــدی
بــهشــرایطقــرارداداســت،درصورتــیکــهایــنپایبنــدی
وجــودنداشــتهباشــدفضــایفعالیــتبــابیثباتــیشــدیدی
همــراهخواهــدشــدکــهتاثیــرمنفــیبــربرآوردهــایمالــی

پــروژهوبهینــهبــودنتصمیمــاتخواهــدگذاشــت.

3-3. ریسک تاخیر در اجرای پروژه
ــوه ــوونح ــاازالگ ــرایپروژهه ــیدراج ــکاراندولت پیمان
ــهنســبتبخــشخصوصــیاســتفاده ــیب فازبنــدیمتفاوت
میکننــد.آنچــهمعمــوالاتفــاقمیافتــدتکمیــلبخــشبخــار
بــافاصلــهزمانــیبیشــتریازبخــشگازیاســت.همچنیــن
پیمانــکاراندولتــیبــهطــورمعمــولبیشــترازآنکــهبــه
ــند، ــروگاهبیاندیش ــدننی ــدارش ــرعتواردم ــشس افزای

تابــعقوانیــنوضوابــطدولتــیهســتند.الگوهــای
ــا اجــرایپروژههــادرنیروگاههــایدولتــیعموم
ــود ــممیش ــایپیشــینتنظی ــتنادالگوه ــهاس ب
کــهبارهــاتکــرارشــدهوبنابرایــنامــکانتغییرات
فناورانــهدرآنهــابســیارمحــدوداســت.ایــندر
حالــیاســتکــهبخــشخصوصــیســودوزیانو
بازگشــتســرمایهرامــالکعمــلقــرارمیدهــد،
تســریع در را تــوانخــود تمــام نتیجــه در
ــوژی ــتفادهازتکنول ــروژهواس ــلپ ــانتحوی زم
ــواب ــتخ ــهباب ــهایک ــذارد.هزین ــهروزمیگ ب
ــورد ــوددرم ــلمیش ــتتحمی ــهدول ــرمایهب س
قــرار مدنظــر معمــوال دولتــی نیروگاههــای
ــاخت ــوالس ــیمعم ــشخصوص ــرد.بخ نمیگی
ــی ــیکلترکیب ــیس ــروگاه1000مگاوات ــکنی ی
رادر30الــی36مــاهانجــاممیدهــدکــهدر
ــدار ــاهواردم ــراز20م ــادرکمت ــنواحده ــوالای ــدگاز،معم ــاواح ــاطب ارتب
ــیاز ــیبهایناش ــروژهوآس ــرایپ ــردراج ــکتاخی ــنریس ــوند.بنابرای میش
ــدار ــهواردم ــیک ــرایظرفیت ــهب ــورتگرفت ــایص ــقبرنامهریزیه ــدمتحق ع

ــردد. ــلبمیگ ــتس ــتازدول ــنحال ــود،درای میش

4-3. ریسک طوالنی شدن زمان تعمیرات
ازآنجایــیکــهبخــشخصوصــیبــهدنبــالکســبحداکثــرســوددربهینهیابــی
خــوداســت،تمامــیاقدامــاتخــودرابــرایایــنهــدفتنظیــممیکنــد.بــرایــن
اســاسعمدتــادرنیروگاههایــیکــهتوســطبخــشخصوصــیمــوردبهرهبــرداری
قــرارمیگیرنــد،دورهتعمیــراتتــاحدامــکانکوتاهمیشــود.مطالعهمــوردیدوره
تعمیــراتدرنیروگاههــایدولتــیوخصوصــیصحــتایــنادعــارانشــانمیدهد.

5-3. ریسک پایین بودن بهره وری در تولید
ــم ــاحج ــترب ــدبیش ــبتولی ــرترکی ــرهوریدراث ــادی،به ــولاقتص ــقاص مطاب
ــانهادههــایکمتــرتعریــفمیشــود. ــاتولیــدیکســانب نهادههــاییکســانوی
درتشــکیالتدولتــی،بزرگــیســازمانمولفــهایمنفــیتلقــینمیشــودایــندر
حالــیاســتکــهوجــودنیــرویکاربیــشازحــدنیــازدربخــشخصوصــیعاملی
ــه ــننکت ــبای ــاودرنتیجــهکاهــشســوداســت.ترکی ــشهزینهه ــرایافزای ب
ــه ــرب ــیمنج ــشخصوص ــندربخ ــاینوی ــتفادهازفناوریه ــاتاس ــامالحظ ب
افزایــشبهــرهوریدرادارهنیــروگاهتوســطایــنبخــشمیشــود.بهرهوریبیشــتر
نیروگاههــایخصوصــیهــمدرتعــدادکارکنــانونیــرویانســانیمتجلیمیشــود
وهــمدرنــوعنگهــداریوبهرهبــرداریازنیــروگاهکــهدرمتوســطراندمانبیشــتر
نیروگاههــایخصوصــیوافزایــشطــولعمــرنیــروگاهخــودرانشــانمیدهــد.

6-3. ریسک پایین بودن دسترسی5   
شــواهدآمــارینشــانمیدهــدبــهطــورمتوســطضریــبدسترســینیروگاههــای
خصوصــیبــهمیــزانقابــلتوجهــیبیشــترازنیروگاههــایدولتیاســت.درحالی
کــهضریــبدسترســینیروگاههــایخصوصــینزدیــکبــه90درصــدمیباشــد
ایــنرقــمبــراینیروگاههــایدولتــیبــهطــورمتوســطکمتــراز60درصداســت.
ایــندرحالــیاســتکــهبهبیــانکارشناســانفنــیافزایــشدرضریبدسترســی
ــت. ــراهاس ــختیهم ــاس ــیاروب ــالشبس ــدت ــاتنیازمن ــشدرتلف ــدکاه مانن

7-3. ریسک در نظر گرفته نشدن مالحظات زیست محیطی
ازآنجــاکــهایــنمــوردارتبــاطمســتقیمیبــهمیــزانســوختمصرفــینیــروگاه

5  .Availability

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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داردومیــزانســوختمصرفــینیــروگاهنیــزخــودبــهراندمــانوابســتهاســت،
انتظــارمــیرودنیروگاههایــیبــاراندمــانپایینتــرآالیندههــایبیشــتری
تولیــدکننــدکــهبــهزبــاناقتصــادی،هزینههــایاجتماعــیناشــیازپیامدهــای
ــرفآب ــرمص ــویدیگ ــد.ازس ــلمیکن ــهتحمی ــهجامع ــیراب ــیمنف خارج
ــیدر ــرانکمآب ــرایطبح ــهدرش ــتک ــتراس ــزبیش ــینی ــایدولت نیروگاهه
ــزاهمیــتاســت.راندمــانباالتــرنیروگاههــایخصوصــی کشــورایــننکتــهحائ
وانگیزههــایشــدیدایــنبخــشبــهمنظــورارتقــایتکنولــوژیمــورداســتفاده
درنیروگاههــاازایــنزاویــهدونگرانــیدیگــرراازبخــشدولتــیخواهــدگرفــت.

8-3. ریســک پاییــن آمــدن عمــر مفیــد نیــروگاه بــه دلیــل شــرایط 
ــاعد ــرداری نامس بهره ب

ــهتوســطبخــشخصوصــی ــیک ــیرودنیروگاههای ــهطــورمتوســطانتظــارم ب
ــوده ــریبرخــودارب ــدطوالنیت ــد،ازعمــرمفی ــرارمیگیرن ــرداریق ــوردبهرهب م
وتجهیــزاتآنهــابــهدلیــلرعایــتاســتانداردهایکامــلتعمیــراتونگهــداری،

درزمــاندیرتــریمســتهلکشــوند.

4. جمع بندی
ــاد ــهدرخصــوصنه ــیک ــودزمان ــدش ــدتاکی ــزارشبای ــنگ ــدیای درجمعبن
ــاو ــرهزینهه ــالوهب ــود،ع ــریمیش ــیتصمیمگی ــروژهنیروگاه ــکپ ــریی مج
درآمدهــایمســتقیمپــروژهکــهدرمعیارهایــینظیــرخالــصارزشفعلــیمدنظــر
ــل ــروژهوقاب ــرایریســکهایپ ــدب ــزبای ــژهاینی ــتوی ــد،اهمی ــرارمیگیرن ق

انتقــالبــودنیــانبــودنآنهــادرنظــرگرفــت.
ــرات ــردناث ــیک ــهدرکم ــیداردک ــعاحتمال ــفتوزی ــقتعری ــرریســکطب ه

آن،ازنااطمینانــیمتمایــزشمیســازدوهمچنیــناثراتــی
ــرآورد ــلب ــروژهمیگــذاردکــهقاب ــاننقدینگــیپ ــرجری ب
اســت.حاصــلضــربایــناحتمــاالتواثــراتراهســادهای
بــرایدرنظــرگرفتــنتاثیــراتریســکاســتکــهدرمعیــار

ــهمیشــود. ــهآنپرداخت ــولب ارزندگــیپ
از فهرســتی اســت شــده تــالش گــزارش ایــن در
ریســکهایقابــلانتقــالبخــشعمومــیبــهبخــش
ــهســرمایهگذاری خصوصــیدرصــورتورودایــنبخــشب
ــنآنهــاعبــارت ــهگــرددکــهمهمتری ــرقارائ درتولیــدب
ــدی ــدمپایبن ــی؛ریســکع ــنمال اســتاز:ریســکتامی
ــر ــهتعهــداتتوســطســرمایهپذیردولتــی؛ریســکتاخی ب
دراجــرایپــروژه؛ریســکطوالنــیشــدنزمــانتعمیــرات؛
ریســک تولیــد؛ در بهــرهوری بــودن پاییــن ریســک
ــهنشــدن ــودندسترســی؛ریســکدرنظــرگرفت ــنب پایی
ــر ــدنعم ــنآم ــکپایی ــتمحیطیوریس ــاتزیس مالحظ
ــاعد. ــردارینامس ــرایطبهرهب ــلش ــهدلی ــروگاهب ــدنی مفی
ــه ــنمجموع ــادرنظــرگرفت ــهنظــرمیرســدچنانچــهب ب
ــی ــبهشــاخصارزندگ ــهمحاس ــدامب ــوقاق ریســکهایف
پــولبــرایتصمیمگیــریدرزمینــهاجــرایپــروژهتوســط
ــریاز ــاخصوصــیشــود،نتیجــهجامعت بخــشعمومــیی
ــینشــان ــهخوب ــهب ــایموجــودحاصــلشــودک تحلیله
ــش ــهبخ ــتک ــیاریاس ــیبس ــایضمن ــدهنگرانیه دهن
خصوصــیبــاورودبــهایــنعرصــهازدولــتســلبمیکنــد.

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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بررسی تحلیلی شرایط سرمایه گذاری حوزه تولید 
برق در ایران

حسن مردانی، کارشناس مسئول تعرفه و اقتصاد برق و انرژی در دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

ــزرگ،  ــی ب ــای حرارت ــده نیروگاه ه ــداث ش ــت اح ــد ظرفی ــودار 1: رون نم
ــا ــک و تجدیدپذیره ــاس کوچ مقی

نمــودار 2 : رونــد ظرفیــت احــداث شــده نیروگاهــی براســاس ترکیــب مالکیت

نمودار 2 : روند حداکثر نیاز مصرف اصالح شده

نمودار 3 : رشد مصرف برق )حداکثر نیاز مصرف اصالح شده( در ساعت پیک 

ــی ــوزهنیروگاه ــرمایهگذاریح ــرایطس ــنش ــرایتبیی ب
ــد ــتند،رون ــیمس ــاروارقام ــریازآم ــابهرهگی ــداب درابت
ــی ــایخصوص ــرقدربخشه ــدب ــرمایهگذاریدرتولی س
ــداف ــااه ــهآنت ــروفاصل ــالهایاخی ــیس ــیط ودولت

ــانخواهــدشــد. برنامــهششــمبی
ــیو ــشخصوص ــرمایهگذاریبخ ــدس ــک،رون ــوداری نم
دولتــیدراحــداثوتوســعهنیروگاههــایحرارتــیبــزرگ،

ــد. ــانمیده ــارانش ــکوتجدیدپذیره ــاسکوچ مقی
رونــدســرمایهگذاریدرتولیــدنیــرویبــرق)توســط
بخــشخصوصــیودولتــی(نشــانمیدهــدکــهمتوســط
ــنبخــشحــدود ــرخرشــدســاالنهســرمایهگذاریدرای ن
ــودهاســت. ــگاواتدرســال(ب ــادل2300م 3درصــد)مع
ــدانباشــتســرمایهدربخــش ــهرون ــاتوجــهب نمــودار2ب
احداثشــده مالکیــتظرفیــت ترکیــب بــرق، تولیــد

نیروگاهــيرانشــانمیدهــد.
همانطــورکــهمشــاهدمــيشــوددرســال1396،حــدود
54درصــدازظرفیــتاحــداثشــدهدربخــشتولیــد
ــا ــهب ــياســتک ــردولت ــتبخــشغی ــرق،تحــتمالکی ب
ــل44 ــایاص ــته ــرایسیاس ــوناج ــرردرقان ــدفمق ه
)20درصــدبخــشدولتــیو80درصــدبخــشغیردولتــی(

ــادیدارد. ــهزی فاصل
ازطــرفدیگــر،نمــودارزیــررونــدمصــرفبــرقدرســاعات
ــاررانشــانميدهــدکــهدرواقــعجهــتجلوگیــري اوجب
ازخاموشــيالزماســتمتناســببــارشــدمصــرفبــرقدر
ســاعاتپیــک،ظرفیــتجدیــدتــدارکدیــدهشــودیــابــا
اســتفادهازبرنامههــايمدیریــتمصــرفبــار،مصــرفبــرق

رادرســاعاتپیــککاهــشداد.
ــزدر ــارنی ــاعاتاوجب ــرقدرس ــرفب ــدمص ــزانرش می

ــت. ــدهاس ــیمش ــودار3ترس منبع: سایت شرکت توانیر، 15 سال صنعت برق در آیینه آمارنم
پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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بــاتوجــهبــهنمودارهــای2و3،همانطــورکــهمشــاهدهمیشــوددرســالهاي
ــاز ــرنی ــار)حداکث ــرقدرســاعاتاوجب ــر،متوســطرشــدســاالنهمصــرفب اخی
ــا ــودهاســت.ب ــگاوات(ب ــزارم ــا3ه ــدود5درصــد)ی ــده(،ح مصــرفاصالحش
ــی ــیهامنیت ــزانحاش ــع1ومی ــالوتوزی ــبکهانتق ــاتش ــزانتلف ــابمی احتس
ــه ــرقدرشــبکه2ســاالنهحداقــل5هــزارمــگاوات،ب ذخیــرهظرفیــتتولیــدب
ارزشســرمایهگذاري3میلیــارددالر،ظرفیــتجدیــدنیروگاهــیموردنیــازاســت.
ــورمتوســط ــهبط ــتک ــهگرف ــواننتیج ــای2،1و3میت ــامقایســهنموداره ب
ســرمایهگذاریدرتولیــدبــرق)2300مــگاواتدرســال(،کمتــرازرشــدمصــرف
بــرقدرســاعاتاوجبــاربــالحــاظتلفــاتشــبکهبــرقومیــزانذخیــرهظرفیــت
)5هــزارمــگاواتدرســال(بــودهاســت.فلــذایکــیازمهمتریــناقدامــاتوزارت
نیــرودرراســتایجبــرانایــنفاصلــه،اجــرایبرنامــهمدیریــتمصــرفبــرقدر

ســاعاتاوجبــاربایــدباشــد..

ــرمایهگذاری ــزانس ــرمایهگذاریومی ــردس ــنعملک ــهبی ــیفاصل ــتارزیاب جه
ــق ــهطب ــتک ــوانگف ــعه،میت ــمتوس ــهشش ــببرنام ــدهدرقال هدفگذاریش
ــراياقتصــاد ــونبرنامــهششــمتوســعه،رشــداقتصــادیســاالنهب مــاده)3(قان
ایــران8درصــدهدفگــذاریشــدهاســت.طبیعتــاایــنرشــداقتصــادینیازمنــد
ــف ــایمختل ــیدرزمینهه ــیوخارج ــیداخل ــشخصوص ــربخ ــورجدیت حض

کشــوروازجملــهصنعــتتولیــدبــرقخواهــدبــود.
نمــودار4رونــدرشــداقتصادیکشــوررادرســالهایاخیر،نشــانمیدهد.

متوســطرشــداقتصــادیســالهاياخیــر)1389-1397(اقتصــادایــرانحــدود
ــرقدرســاعاتاوج ــودهاســت.چنانچــهمتوســطرشــدمصــرفب 1.5درصــدب
ــرقو ــبکهب ــاتش ــاظتلف ــالح ــادی،ب ــفاقتص ــایمختل ــرازبخشه ــارمتاث ب
میــزانذخیــرهظرفیــتجهــتحفــظســطحاســتانداردقابــلقبولــیازامنیــت
سیســتمقــدرتکــهســاالنهحــدود5هــزارمــگاواتبــرآوردمیشــود،رامعــادل
ــه ــرایپاســخگوییب ــم.ب ــربگیری ــور)1.5درصــد(درنظ ــداقتصــادیمذک رش
رشــداقتصــادیهدفگــذاریشــدهدربرنامــهششــمتوســعه)8درصــد(قطعــا
نیازمنــدتوســعهظرفیــتنیروگاهــیبیشــتراز5هــزارمــگاواتبــهجــای2300
مــگاواتدرســالخواهیــمبــود.درهمیــنراســتااســتکــهوزارتنیــروبرنامــه
ــهمنظــورپوشــش ــار)پیکســایی(راب ــرقدرســاعاتاوجب مدیریــتمصــرفب
فاصلــهبیــننیــازبــهســرمایهگذاریوســرمایهگذاریجدیــددرظرفیــت
ــده ــالهایآین ــردهودرس ــراک ــتهاج ــالهایگذش ــدرادرس ــیجدی نیروگاه

نیــزادامــهخواهــدداد.
ــد ــشتولی ــرمایهگذاریدربخ ــدس ــزانورون ــشمی ــاوتفاح ــحتف درتوضی
ــر ــودارزی ــهنم ــماراب ــهش ــزتوج ــعنی ــالوتوزی ــایانتق ــهبخشه ــبتب نس

1- حدود 19٪ درصد
2-حدود 15٪ درصد

نمودار 4 : رشد اقتصادی ایران )با نفت( به قیمت ثابت سال 1390

ــاي ــرمایهگذاريدربخشه ــدس ــهرون ــمک ــبمیکن جل
ــد. ــانميده ــرقرانش ــعب ــالوتوزی ــد،انتق تولی

ــرمایهگذاری ــدس ــود،رون ــهميش ــهمالحظ ــورک همانط
درســالهایاخیــرنشــانميدهــدکــهتوازنــيدرمیــزان
ســرمایهگذاريدربخشهــايتولیــد،انتقــالوتوزیــع

وجــودنــدارد.
آشــکاراســتکــهعــدمتــوازنســرمایهگذاريبیــن
ــه ــرب ــدمنج ــعبخــشتولی ــهنف ــهب ــهگان ــايس بخشه
ــرق ــدب ــستولی ــخصحب ــورمش ــیوبط ــشناکارای افزای
ــوازنســرمایهگذاري ــدمت خواهــدشــد.ازطــرفدیگــرع
ــالو ــشانتق ــعبخ ــهنف ــهب ــهگان ــايس ــنبخشه بی
توزیــعنیــزمنجــربــهافزایــشناکارایــیوبطــورمشــخص
ــبکه ــايش ــاخته ــاتوزیرس ــدنتاسیس ــتفادهمان بالاس
ــدم ــهع ــن،هرگون ــد.بنابرای ــدش ــعخواه ــالوتوزی انتق
ــر ــهمنج ــهگان ــايس ــنبخشه ــرمایهگذاريبی ــوازنس ت
بــهافزایــشناکارایــیوهزینــهتمامشــدهبــرقخواهــدشــد.
ــدفعلــيســرمایهگذاريدربخــشتولیــدبــرق، تــداومرون
هرچنــدحتــیمتناســببــانیــازرشــداقتصــاديفعلــينیز
ــتهشــدهواقتصــاد ــابرداش ــاچنانچــهتحریمه نیســت.ام
ایــرانخواهــاندســتیابيبــهرشــداقتصــادي8درصــد)و
بلکــهبیشــتربــهخاطــرجبــرانعقــبماندگيهــايقبلــي(
باشــد،درآنصــورتســرمایهگذاريفعلــيدربخــش
ــرق،پاســخگوينیــازوتقاضــاي احــداثظرفیــتتولیــدب

بــرقکشــورنخواهــدبــود.
ازجملــهاقدامــاتوزارتنیــرودرخصــوصمشــکلفــوق،
ــک ــاعاتپی ــرقدرس ــرفب ــتمص ــهمدیری ــرایبرنام اج
ــددر ــرمایهگذاريجدی ــنس ــوانروشجایگزی ــهعن ــارب ب
ــرقميباشــد.یکــيدیگــرازبرنامههــاي ظرفیــتتولیــدب
پروژههــاي در ســرمایهگذاري میتوانــد نیــرو، وزارت
صرفهجویــيســوخت،موضــوعمــاده12قانــونرفــعموانــع
تولیــدرقابتپذیــرباشــد.چــراکــهســرمایهگذاريدرایــن
پروژههــايبــافــرضدرنظــرگرفتــنقیمــتصادراتــيگاز
درمحاســبات،اقتصــاديخواهــدبــود.یکیدیگــرازاقدامات
وبرنامههــایوزارتنیــرودرخصــوصحــلمشــکلفــوق،
ميتوانــدتوســعهصــادراتبــرقدرســاعاتغیرپیــکباشــد.
بطــورکلــي،کاهــشســرمایهگذاريبخــشخصوصــي
)داخلــيوخارجــي(دربخــشاحــداثظرفیــتتولیــدبرق،
ــلســرمایهگذارانبواســطه ــدمتمای ــلع ــهدلی ــدب میتوان
ــهنظــر ــنبخــشباشــد.ب اقتصــادينبــودنپروژههــايای
ميرســد»اعمــالتحریمهــا«،»رکــوددرصنعــتبــرقبــه
ــرخارز«و واســطهرکــوددراقتصــادکشــور«،»نوســاناتن
ــد ــت«ميتوانن ــوقبخــشخصوصــيازدول ــاتمع »مطالب
ــرمایهگذاري ــهس ــلب ــدمتمای ــنع ــلای ــندالی مهمتری

بخــشخصوصــيباشــند.
همچنیــنازمهمتریــندالیــلکاهــشســرمایهگذاري
تولیــد ظرفیــت احــداث بخــش در دولتــی بخــش
بــرق،میتــوانبــه»کمبــودمنابــعمالــیدولــت«و
ــاره ــی«اش ــرمایهگذاریدولت ــیس ــایقانون »محدودیته

ــرد. ک
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نمودار 4 : روند سرمایه گذاري در بخش هاي تولید، انتقال و توزیع برق 

نمودار 5 : برنامه زمانبندی بهره برداری از نیروگاه های حرارتی بزرگ در سال 9931

ــش ــرمایهگذاريدربخ ــيس ــوازنفعل ــدنامت ــداومرون ت
تولیــد،انتقــالوتوزیــعبــرق،بــهخاطــربالاســتفادهمانــدن
ــشهزینههــايتمــام ــهافزای ــازاد،منجــرب ظرفیتهــايم
ــرو ــوص،وزارتنی ــنخص ــد.درای ــدش ــرقخواه ــدهب ش
نیازمنــدمدیریــتبهتــرنقدینگــيوتخصیــصبهینــه
ــع بودجــهبیــنبخشهــايمختلــفتولیــد،انتقــالوتوزی

ــود. ــدب ــیخواه ــکســازوکاررقابت ــراســاسی ب
ــش ــطبخ ــدهتوس ــداثش ــتاح ــال1398،ظرفی درس
623 و 2850 حــدود بهترتیــب دولتــي و خصوصــي

ــت. ــودهاس ــگاواتب م
نمــودارشــماره5برنامــهزمانبنــدیشــرکتتولیــد
ــد. ــال1399نشــانمیده ــیرادرس ــرقحرارت ــرویب نی
همانطــورکــهمالحظــهمیشــود،درســال1399حــدود
ــگاواتتوســطبخــشخصوصــی ــگاوات)2783م 3721م
ــی ــروگاهحرارت ــی(نی ــگاواتتوســطبخــشدولت و938م
همچنیــن رســید. خواهنــد بهرهبــرداری بــه بــزرگ

ــگاوات ــکو300م ــاسکوچ ــایمقی ــگاواتمولده ــدود200م ــبح بهترتی
ــه ــیب ــطبخــشخصوص ــرتوس ــایتجدیدپذی ــاءانرژیه ــامنش ــایب نیروگاهه

ــید. ــدرس ــرداریخواهن بهرهب
براســاسالیحــهبودجــه1399،مبلــغاختصــاصیافتــهجهــتخریــدتضمینــی
ــدود ــل(ح ــعمتقاب ــايECAوبی ــعقرارداده ــی)جم ــشخصوص ــرقازبخ ب
ــع ــنمناب ــااســتفادهازای ــهب ــیشــدهاســتک ــانپیشبین ــاردتوم 6700میلی
ــود. ــدخواهــدب ــرایتولی ــلدســترسب ــگاواتظرفیــتنیروگاهــیقاب 2783م
ایــندرحالــیاســتکــهمنابــعشــرکتتولیــدنیــرویبــرقحرارتــی،درســال
1399بهمنظــورســرمایهگذاریدرطرحهــایتملــکدارایــیســرمایهای،
ــااســتفادهازایــن ــاردتومــانپیشبینــیشــدهاســتکــهب حــدود9500میلی
ــدخواهــد ــرایتولی ــلدســترسب ــگاواتظرفیــتنیروگاهــیقاب ــع938م مناب

بــود.
ــرمایهایو ــیس ــکدارای ــایتمل ــهطرحه ــهب ــعاختصاصیافت ــهمناب ــامقایس ب
خریــدتضمینــیبــرقازبخــشخصوصــی،میتــوانچنیــننتیجــهگرفــتکــه
ــهجــایدولتــی( اســتفادهاهرمــیازمنابــع)ســرمایهگذاریبخــشخصوصــیب
دولــت،یکــیازراههــایبرونرفــتازتنگنــایبودجــهایفعلــیدولــتخواهــد

بــود.

منبع: سایت شرکت برق حرارتی و توانیر
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دست های بسته سرمایه گذاری در صنعت تولید برق
گفت وگو با محسن امیری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت برق و انرژی صبا

ــا ــروزهب ــورام ــعکش ــاختیترینصنای ــیاززیرس ــوانیک ــهعن ــرقب ــدب ــتتولی صنع
چالشهــایمتعــددیدســتوپنجــهنــرممیکنــدکــههمگــیمســتقیمیــاغیــرمســتقیم
ــذب ــهج ــدک ــرقمعتقدن ــدگانب ــد.تولیدکنن ــوزهموثرن ــنح ــرمایهگذاریدرای ــرس ب
ــیســرمایهگذاریهای ــروشــدهوحت ــولروب ــااف ــاب ســرمایهدرحــوزهاحــداثنیروگاهه
ــن ــاای ــیب ــیروبروی ــلوچرای ــرایبررســیعل ــابحــرانمواجــههســتند.ب ــمب ــیه قبل
بحــرانبــامحســنامیــری،مدیرعامــلوعضــوهیــاتمدیــرهشــرکتبــرقوانــرژیصبــا

ــد: ــهمیخوانی ــروحآنرادرادام ــهمش ــمک ــوکردهای گفتوگ

وضعیــت ســرمایه گذاری در حــوزه نیروگاهــی را طــی ســال های اخیــر 
ــا در  ــرژی صب ــرق و ان ــروه ب ــا گ ــد و آی ــی می فرمایی ــور ارزیاب ــه ط چ
ایــن ســال ها پــروژه جدیــدی تعریــف کــرده اســت؟ پروژه هــای ایــن 
مجموعــه در بخــش تولیــد بــرق تــا چــه مرحلــه ای پیــش رفتــه و در 

ایــن مســیر بــا چــه چالش هایــی روبــرو بــوده اســت؟ 

هــرچنــدبنــدهطــییــکســالگذشــتهبــهبنیــادمســتضعفانوگــروهبــرقو
ــزشــاهدچالشهــایصنعــت ــننی ــلازای ــاقب ــاملحــقشــدهام،ام ــرژیصب ان
تولیــدبــرقدرنیروگاههــایدماونــد،ســبالنودیگــرنیروگاههــایکشــوربــودهام.
توجیهپذیــرنبــودنســرمایهگذاریبــهدلیــلبلندمــدتبــودنبازگشــتســرمایه
درصنعــتبــرقیکــیازعلــلموثــردرایجــادچالشهــااســت.طبــقبرنامههــای
پنجــموششــمتوســعه،مصوبــاتدولتــیوردیــفبودجــه،نــرخخریــدانــرژیو
ــی ــرددرحال ــدامیک ــشپی ــالیانهافزای ــدس ــابای ــینیروگاهه ــهآمادگ ــرخپای ن
ــناســاسســرمایهگذارانتوجیهــی ــینشــدهاســت.برای ــوارداجرای ــنم ــهای ک

ــد. ــرژینمیبینن ــدان ــوزهتولی ــرمایهگذاریدرح ــرایس ب
بــهعنــوانمثــالاحــداثیــکنیــروگاهســیکلترکیبــیبــاتجهیــزاتســاخت
داخــلبــاظرفیــت500مــگاواتحــدود40هــزارمیلیــاردریــالســرمایهنیــاز

داردکــهمعــادلبــاحــدود300میلیــونیــورواســت.بــرای
ــی(در ــرنیمای ــالحاض ــی)درح ــتارزدولت ــنکاردول ای
اختیــارســرمایهگذارقــرارنمیدهــدوبایــدبــاارزآزاد
آنراتامیــنکــردکــهمعــادلریالــیآنرقمــیسرســامآور
ــرکت ــهش ــاب ــننیروگاهه ــداثای ــراح ــود.اگ ــدب خواه
ــایگازی ــدهتوربینه ــهتولیدکنن ــودک ــپردهش ــاس مپن
ــدود ــت،ح ــوراس ــکارEPCدرکش ــاپیمان ــاروتنه وبخ
ــان ــندرهم ــد.همچنی ــولمیانجام ــهط ــالونیمب سهس
ابتــدابایــد30درصــدوســپسماهیانــهمبالغیبــهپیمانکار
پرداخــتشــود،بهطــوریکــهبعــدازدوســال70درصــد
هزینــهســاخت،پرداخــتشــدهاســت.بــاایــنشــرایطوتــا
تکمیــلنیــروگاهواتصــالبــهشــبکهسراســریکــهقریــب
بــه4ســالزمــانخواهــدبــرد،ســرمایهگذاربــدونهیــچ

برداشــتیتنهــابــهتزریــقســرمایهپرداختــهاســت.
مشــکلبعــدیایــناســتکــهوقتــیهــمکــهنیروگاهــی
ــدی ــرقتولی ــاعتب ــرکیلوواتس ــود،ه ــدارمیش واردم
ــد. ــالمیفروش ــی700ری ــدود600ال ــطح ــودرافق خ
دربــارهنــرخخریــدبــرقازتولیدکننــدگان،مصوبــات
ــازاروجــودداردووزارت ــادیازســویهیــاتتنظیــمب زی
ــا ــت.ت ــتهاس ــیداش ــتورالعملهایمختلف ــمدس ــروه نی
ــورت ــهص ــرقب ــدب ــایخری ــشقرارداده ــالپی ــکس ی
ECAمنعقــدمیشــد،امــااکنــونتولیدکننــدگانبایــددر
ــف ــورتک ــنص ــد،درای ــرکتکنن ــهش ــدهومناقص مزای
قیمــتارائــهمیشــودکــهاصــالتوجیــهاقتصــادینــدارد.
بــاایــنرقمهــاعمــالبازگشــتاصــلســرمایهبــرایبنــگاه
ــاد ــوردبنی ــهدرم ــت.البت اقتصــادیصــورتنخواهــدگرف
مســتضعفانشــرایطکمــیمتفــاوتاســت،چــراکــهایــن
بنیــادیــکبنــگاهاقتصــادیدرخدمــتخانوادههــای
مســتضعفاســتوبــااســتفادهازدارایــیآنهــابــا
ــاد ــهاقتص ــهچرخ ــدوآنراب ــزودهمیکن ــادارزشاف ایج
ــا ــد.ام ــزمســتضعفانکشــوربازمیگردان ــایعزی خانوادهه
ــاحجمــی ــانبازگشــتســرمایهب ــهزم ــهآنک ــاتوجــهب ب
ــالاســت، ــال،حــدود16س ــاردری ــزارمیلی حــدود40ه

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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ورودبــهچنیــنســرمایهگذاریحتــیبــرایمــاکــه
بــهدنبــالمحرومیتزدایــیدرکشــورهســتیم،هیــچ

ــدارد. ــین توجیه
دریــکســالگذشــتههیــچپــروژهاحــداثنیروگاهــیبــا
ــننشــان ــازنشــدهاســتوای ــاالدرکشــورآغ ــتب ظرفی
میدهــدکــهاحــداثنیــروگاهچــهبــرایمــاوچــهبــرای
ــی ــذارغبت ــدارد.ل ــادین ــهاقتص ــیتوجی ــشخصوص بخ
ــود. ــدهنمیش ــرقدی ــتب ــرمایهگذاریدرصنع ــرایس ب
ــاد ــهبنی ــوردرمجموع ــرقکش ــنب ــرایتامی ــاب ــهم البت
مســتضعفانبرنامههایــیداریــمودرکنــاردولــتمحتــرم
اقداماتــیانجــاممیدهیــمتــادرســطحکشــورمشــکلیاز

لحــاظتامیــنبــرقبــهوجــودنیایــد.
ــرده ــزیک ــالمیبرنامهری ــالباس ــتضعفانانق ــادمس بنی
ــودرا ــرایخ ــالاج ــایدرح ــیپروژهه ــهتمام ــتک اس
ــاســال1400تکمیــلکنــدکــهدرحــوزهنیروگاهــیو ت
صنعــتبــرقنیــزایــناتفــاقخواهــدافتــادوظرفیــتبرق
ــر ــد.ب ــدش ــرقخواه ــریب ــبکهسراس ــدهواردش ایجادش
ــلواحدهــای ــاردرحــالتبدی ــروگاهچابه ــناســاسنی ای
ــهآن ــارب ــدبخ ــتوواح ــیاس ــیکلترکیب ــهس گازیب
اضافــهمیشــود.ایــنپــروژهتاکنــون54درصــدپیشــرفت
داشــتهاســت.پیگیریهــایمســتمرادامــهداردوبــا
توافقاتــیکــهبــاگــروهمپنــاشــده،ســرعتکاربــهشــدت
ــتلزم ــامس ــهاینه ــاهم ــت.ام ــردهاس ــداک ــشپی افزای
ــا ــوانتنه ــهعن ــروب ــتووزارتنی ــیاس ــادنقدینگ ایج
ــد ــاکمــککن ــهم ــولب ــقپ ــاتزری ــدب ــرقبای ــدارب خری
کــهبتوانیــمایــنواحــدبخــارراتــاپایــانســال1399وارد
شــبکهسراســریکنیــمتــابــرایپیــکبــارســال1400،
حداقــل150مــگاواتظرفیــتازایــنطریــقایجــادشــود.
همچنیــنپــروژهنیــروگاهخرمآبــاددربهــار99بــهشــبکه
سراســریبــرقمتصــلشــد.نصــبتجهیــزاتواحــدبخــار
ــد ــورتخواه ــال99ص ــانس ــاپای ــزت ــروگاهنی ــننی ای
ــا ــاشــبکهسراســریســنکرونخواهــدشــد.ب گرفــتوب
ازطریــق و وخرمآبــاد نیروگاههــایچابهــار تکمیــل
ــا ــهنیروگاههــایســیکلترکیبــیمجموع ــلآنهــاب تبدی
ــق ــرقتزری ــهشــبکهسراســریب ــا290مــگاواتب 250ت

خواهــدشــد.
ــی ــدنیروگاههــایســیکلترکیب ــهمیدانی همــانطــورک
ــایگازیمصــرفســوختبیشــتری ــهنیروگاهه نســبتب
ــا48 ــوژیراندمــانت ــنتکنول ــابهکارگیــریای ــدوب ندارن
ــکار ــاتوســطپیمان ــنپروژهه ــد.ای ــشمییاب درصــدافزای
ایرانــیوگــروهمپنــاانجــاممیشــودکــهکامــالدر
راســتایحمایــتازتولیــدداخــلواقتصــادمقاومتــیمــد
نظــرمقــاممعظــمرهبــریبــودهودربنیــادمســتضعفاناز

مباحــثراهبــردیاســت.
ــعه ــرحتوس ــرایط ــهایب ــالبرنام ــتضعفانفع ــادمس بنی
ــی ــراتورایزنیهای ــرمذاک ــایاخی ــادرماهه ــدارد،ام ن
ــاز ــلواحــدگازی)ف ــارهتبدی ــادرب ــرانارشــدمپن ــامدی ب
ســوم(نیــروگاهخرمشــهربــهســیکلترکیبــیشــدهاســت
ــه ــنزمین ــیدرای ــایخوش ــاریخبره ــالج ــهدرس ک

ــت ــالدول ــکح ــمکم ــاتبتوانی ــناقدام ــاای ــمب ــت.امیدواری ــمداش خواهی
ــم. ــابرداری ــاریازدوشآنه ــیموب ــروباش ــهوزارتنی ــرمومجموع محت

ــات  ــب اقدام ــد غال ــر می آی ــه نظ ــد ب ــه فرمودی ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
و پروژه هــای فعلــی گــروه بــرق و انــرژی صبــا معطــوف بــه  
ــر  ــی راه ب ــرایط کنون ــا در ش ــت. آی ــی اس ــرمایه گذاری های قبل س
ــرق  ــد ب ــوزه تولی ــه در ح ــن مجموع ــد ای ــرمایه گذاری های جدی س

ــت؟ ــده اس ــدود ش مس

ــادســرمایهگذاریهایبنیــادمســتضعفانوهولدینــگصبــادرحــوزه حجــمزی
ــه ــاتوجــهب ــودهاســت.ازآنســالب ــلســال95ب ــااوای ــات احــداثنیروگاهه
ــرمایهگذاری ــاس ــروهصب ــرق،گ ــتب ــرمایهگذاریدرصنع ــودنس توجیهپذیرنب
خاصــیدرایــنحــوزهانجــامنــدادهاســت.طــرحتوســعهاینیــروگاهچابهــارنیــز
ازســال91آغــازومنابــعمالــیآنازطریــقصنــدوقتوســعهملــیتامیــنشــده
اســت.برایــناســاسازســال95بــهایــنســوســرمایهگذاریبــرایپــروژهکالن
یــامگاپــروژهانجــامنشــدهوفقــطبرنامههایــیدرحــدنیروگاههــایخورشــیدی

وبــادیبــاظرفیتــیدرحــد25تــا50مــگاواتدردســتورکاراســت.
ــرق ــدب ــیوتولی ــهنیروگاه ــادرزمین ــادمســتضعفانصرف ــهبنی ــهمجموع البت
فعالیــتنمیکنــدبلکــهدرحوزههــایفــوالد،ســیمان،صنایــعغذایــی،
کشــاورزیودامپــروریو...نیــزفعالیتهــایگســتردهایدارد.همــهایــن
ــه ــیازمصــرفراب ــمباالی ــودهوحج ــرقمســتمرب ــنب ــدتامی ــعنیازمن صنای
خــوداختصــاصدادهانــد.لــذامذاکراتــیبــرایاحــداثنیــروگاهگازییــاســیکل
ترکیبــیبــاظرفیــتپاییــنودرحــد200مــگاواتانجــامشــدهاســتتــابــرق
ــروو ــم.وزارتنی ــنکنی ــاد«راتامی ــیمانی»بنی ــوالدیوس ــعف ــیصنای مصرف
شــرکتتولیــدنیــرویبــرقحرارتــیازایــنموضــوعاســتقبالکردنــد.لــذابایــد

ــود. ــنگاندازینش ــیرس ــنمس ــردودرای ــورتگی ــایالزمص حمایته
بــرایبررســیایــنموضــوعکارگروههــاوجلســاتمختلفــیبرگــزارشــدهاســت
ومــابــاجدیــتدرتدویــنبرنامــهپنــجســالههفتــم،پیگیــرآنهســتیم.بنابراین
طــیماههــایآینــدهخبرهــایخوشــیدرایــنحــوزهخواهیــمداشــت.ضمــن
ــاددرراســتایاهــداف ــروگاهخرمآب ــاســنکروننی ــرب ــایاخی آنکــهطــیماهه
ــکو ــاکم ــزوب ــدهنی ــایآین ــمدرماهه ــدامکردهای ــوراق ــرژیکش ــنان تامی
همراهــیدولــت،اگــرمشــکلیپیــشنیایــد)بــاتکیــهبــرســرمایهومنابــعتامین
ــاافزایــشظرفیــتنیروگاههــای ــاپایــانســال1400ب مالــیخــودودولــت(ت
ــه ــوراضاف ــرقکش ــتب ــهظرفی ــگاواتب ــر500م ــغب ــاد،بال ــاروخرمآب چابه

خواهیــمکــردوبحمــداهللمشــکلیدرایــنزمینــهنداریــم.

ــه  ــرمایه گذاری در زمین ــد س ــر رون ــش ب ــدام چال ــما ک ــر ش ــه نظ ب
ــرار  ــیدگی ق ــت رس ــد در اولوی ــوده و بای ــر ب ــرق تاثیرگذارت ــد ب تولی
ــه  ــای ارزی چ ــت بدهی ه ــکل بازپرداخ ــال مش ــوان مث ــه عن ــرد؟ ب گی
ــوزه  ــما در ح ــوع ش ــه متب ــرمایه گذاری مجموع ــد س ــر رون ــزان ب می

ــوده اســت؟  ــر ب ــرق موث ــد ب تولی

وجــهرایــجکشــورمــاریــالاســت،امــامتاســفانهوبنــابــهدالیــلمختلــفاکثــر
ــات، ــنقطع ــایســاخت،تامی ــیکشــوردرحوزهه ــزرگنیروگاه ــایب قرارداده
ــل ــرخارزمعض ــاناتن ــود.نوس ــدمیش ــورتارزیمنعق ــهص ــراتو...ب تعمی
بزرگــیبــرایتمــامســرمایهگذارانحــوزهانــرژیایجــادکــردهاســت.تاثیــرایــن
ــه ــربســیارچشــمگیراســت.ب ــرایمجموعههــایبزرگت ــهخصــوصب نوســانب
بیــانبهتــرازابتــداحمایــتکافــیازپــولرســمیکشــورصــورتنگرفتــهوبــه
بهانههــایمختلــفقــراردادارزیمنعقــدشــدهاســتکــهایــنمســالهدرصنعــت
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بــرقمشــهودتراســت.انعقــادقراردادهــابــه
ــافرمایشــاتمقــاممعظــم صــورتارزیکامــالب
ــی ــدداخل ــتازتولی ــرحمای ــیب ــریمبن رهب
ــن ــرای ــت.ب ــاداس ــیدرتض ــادمقاومت واقتص
ــی ــورتریال ــابهص ــامقرارداده ــدتم ــاسبای اس
ــاناتارزی ــونوس ــکس ــراازی ــود،زی ــدش منعق
ــد ــدگانایجــادمیکن ــرایتولیدکنن مشــکالتیب
پرداخــت در نیــرو وزارت دیگــر ســوی از و
هزینههــای )بهجــز نیروگاههــا هزینههــای
ــندر ــد.ای ــلنمیکن ــععم ــهموق ــنلی(ب پرس
ــرای ــیب ــایقدیم ــهنیروگاهه ــتک ــیاس حال
ــی ــهنقدینگ ــازب ــاتنی ــنقطع ــراتوتامی تعمی
دارنــدکــهاگــرتامیــننشــود،معضــالتبزرگــی
ــرقکشــورایجــادخواهــدشــد. ــرایصنعــتب ب
ــان ــرقآنچن ــتب ــادالتارزیدرصنع ــممب حج
ــا ــتاساس ــوانگف ــهمیت ــیاســتک ــمبزرگ رق
ــازارآزاد، ــرخارزدرب ــاناتن ــلنوس ــیازدالی یک
ــم ــارق ــایب ــادالتوقرارداده ــممب ــنحج همی
بــاالاســت.دریافــتپــولایــنقراردادهــاو
تبدیــلریــالبــهدالریــایــورودربــازارآزاد،باعث
ــازارمیشــودکــه افزایــشتقاضــاواختــاللدرب
بایــدازایــنمــواردجلوگیــریشــود.تاکیــددارم
ــی ــورتریال ــهص ــدب ــابای ــایم ــهقرارداده ک
ــدواز ــداکن ــودپی ــاشــرایطبهب منعقــدشــودت

ــود. ــریش ــرکتهاجلوگی ــتگیش ورشکس

اجرایی نشــدن راهکار هایــی کــه بــرای 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــرایط س ــود ش بهب
تولیــد بــرق مطــرح فرمودیــد، چــه 
پیامد هایــی بــرای صنعــت بــرق و کل 
ــا ایــن  کشــور در پــی خواهــد داشــت؟ آی
ــی ها  ــروز خاموش ــه ب ــر ب ــیب ها منج آس

ــد؟  ــد ش خواه

ــلذخیــرهاســتوتولیــد ــرقکاالیــیغیــرقاب ب
آنبایــدمتناســببــانیــازکشــورتــداومداشــته
باشــد.ازآنجــاکــهتامیــنبــرقکشــورموضوعــی
اســتراتژیکاســت،تولیدکننــدگانهــرطــورکــه
ــرق ــدب ــرایتولی ــدانب ــگودن ــاچن ــدهوب ش
ــد ــابای ــد،ام ــالشمیکنن ــورت ــازکش ــوردنی م
بــرایتــداومایــنتالشهــاحمایتهــایالزم

ــرد. هــمصــورتگی
تنهــاراهبرونرفــتازایــنشــرایطحمایــت
وهمراهــیســازندگانمحصــوالتباکیفیــتو
ــن ــت.بنابرای ــوراس ــانکش ــرکتهایدانشبنی ش
اگــربتوانیــمســازندگانداخلیتجهیــزاتنیروگاهی
ــر ــویدیگ ــموازس ــتکنی ــاییوحمای راشناس
شــرایطرقابتیبــودنقیمتهــاراایجــادکنیــم،بــه
راحتــیوبــدونکوچکتریــنمشــکلیمیتوانیــماز
ــرخارزوســایرمشــکالتعبــورکنیــم. نوســاناتن

ــی  ــرمایه گذاران خارج ــه س ــژه ب ــازات وی ــای امتی ــا اعط ــما آی ــر ش ــه نظ ب
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  مشــکالت  از  گریــز  بــرای  راهــی  می توانــد 
ــا  ــا،  ب ــدید تحریم ه ــه تش ــه ب ــا توج ــی ب ــرایط کنون ــد؟ در ش ــی باش نیروگاه

چــه کشــور هایی می تــوان در ایــن حــوزه وارد تعامــل شــد؟ 

ــگاه ــیم.ن ــهبرس ــنزمین ــیدرای ــدیخوب ــهجمعبن ــرقب ــتب ــوزنتوانســتیمدرصنع هن
ــم ــهبرخــیمســائلبرونجناحــیاســت.گاهه ــهبرخــیمســائلدرونجناجــیوب ــاب م
ــکســرمایهگذارخارجــیحضــورداشــته ــااگــری ــمکــهگوی شــرایطیراطــوریمیبینی
باشــد،میتــوانقلههــایترقــیرابــاســرعتطــیکــرد،امــابایــدبدانیــمکــهعلــتاصلــی
ســرمایهگذاریخارجــیدرایــران،کســبمنفعــتبــرایخــودســرمایهگذارانبــودهاســت،
درواقــعآنهــابــاایــنکاربــهدنبــالایجــادبــازارکاروبــازارفــروشبــرایخــودهســتند.
ــعداخلــیمــاسوءاســتفادهمیکــردورژیــم انقــالباســالمیرخداد،چــوندنیــاازمناب
پهلــویآنهــاراهمراهــیمیکــرد.برایــناســاسدرایجــادبســترهایمناســببــرایورود
ــیاســت ــرمایهگذارخارج ــعس ــهنف ــاب ــهتنه ــرایطیک ــادش ــی،ایج ــرمایهگذارخارج س

مناســبنخواهــدبــود.
ــی ــرمایهگذاریهایخارج ــرورودس ــیدنب ــانکش ــطبط ــیخ ــهمعن ــرب ــنام ــهای البت
ــورت ــهص ــرمایهگذاریاوالب ــنس ــهای ــمک ــادکنی ــرایطیراایج ــدش ــابای ــت،ام نیس
ــورت ــدص ــورت100درص ــهص ــوژیب ــالتکنول ــیآنانتق ــاط ــدوثانی ــدتباش کوتاهم
ــت ــودواصال ــمب ــتهنخواهی ــاوابس ــهم ــتک ــرمایهگذاریاس ــوعس ــنن ــرد.درای گی

ــت. ــمداش ــرانراخواهی ــاختای ــوالتس محص
ــه ــرد،ب ــیمتخصــصخــوداســتفادهک ــایداخل ــدازپتانســیلنیروه ــنبای ــرای ــالوهب ع
آنهــاایمــانداشــتوآنــانرامــوردحمایــتقــرارداد.همیــنافــرادخبــرههســتندکــه
ــد ــسراتولی ــایکالسFوHزیمن ــورتوربینه ــیکش ــزرگصنعت ــایب درمجموعهه
ــای ــانتوانمندیه ــروزشــرکتهایدانشبنی ــم.ام ــتکنی ــاحمای ــدازآنه ــد،بای میکنن
ــتفادهاز ــامداد.اس ــیانج ــایبزرگ ــوانکاره ــامیت ــارکتآنه ــامش ــدوب ــیاریدارن بس
ظرفیتهــایداخلــیکــهامــروزمغفــولمانــدهاســت،بایــددراولویــتقــرارگیــرد.کلیــد
برونرفــتازمشــکالتوبحرانهــاهــماتــکابــههمیــنتوانمنــدیداخلــیاســت.صنعــت

ــد. ــرقابلیتهــایخــودگرفتاریهایــشراحــلکن ــهب ــاتکی ــدب ــزبای ــرقنی ب

ــورای  ــس ش ــت، مجل ــون دول ــی چ ــای مختلف ــی نهاده ــدگاه حضرتعال از دی
ــده  ــی و مشــخصا ســندیکای شــرکت های تولیدکنن اســالمی، اتاق هــای بازرگان
بــرق بــرای حــل مشــکالت صنعــت بــرق بایــد چــه اقداماتــی انجــام دهنــد؟ 

ــاد ــکنه ــدمشــکالتراگــردنی ــرجنــگاقتصــادیاســتنبای ــروزکــهکشــوردرگی ام
بیندازیــم،بلکــهبایــدبــایکدیگــرتعامــلداشــتهباشــیم.درایــنشــرایطتعامــلمهمتریــن
اقــداماســت.ســندیکایشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقنیــزبایــدنــگاهفراجناحــیداشــته
ــع ــد.درواق ــزکن ــد،پرهی ــدههمــهمشــکالتبدان ــترابهوجودآورن باشــدوازاینکــهدول
ــاکنارگذاشــتنایــننگــرشبــرایحــلمشــکالتبایــددرکنــارمجلــسودولــتبــود ب

نــهدرمقابــلآنهــا.
مــابــادولــتومجلــسرویکــردتقابلــینداریــم،امــاکامــالهمســووتاییدکننــدهکامــل
ــرای ــدضعفهــاراشــناختوب تصمیمــاتواقدامــاتآنهــاهــمنیســتیم.درنتیجــهبای
برطــرفکــردنآنهــاچارهاندیشــیکــرد.دولــتریشــهدراصــلایــننظــاممقــدسدارد،
ــانیم، ــطبرس ــایذیرب ــالعنهاده ــهاط ــموب ــاییکنی ــکالتراشناس ــدمش ــنبای بنابرای

آنهــاهــمبایــدشــنوندهمشــکالتباشــندودرجهــترفــعآنقــدمبردارنــد.
فعــاالنصنعــتبــرقدربخــشخصوصــیبایــددرجلســاتشــورایگفتگــوحضــورپیــدا
کــردهومطالبــاتخــودراپیگیــریکننــد.درهمــهایــنمســیربایــدنشــاندهیــمکــه
ــیدرحــلمشــکالت ــنرویکــردتعامل ــلهــموای ــهدرمقاب ــارهــمهســتیمن ــادرکن م
کارســازخواهــدبــود.بایــدپذیرفــتکــهدولــتامــروزدرشــرایطســختیقــرارداردوبــا
پذیــرشایــننکتــهبیــانمشــکالتمانبــازبــانتعامــل)بــهجــایتقابــل(وارائــهراهــکار

بســیارکارســازترخواهــدبــود.
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در حــال حاضــر شــرکت متبــوع شــما چــه 
پروژه هــای احــداث یــا توســعه نیروگاهــی در 
ــا طــی یــک ســال گذشــته  دســت اجــرا دارد و آی
پــروژه جدیــدی در ایــن حــوزه توســط ایــن 

ــت؟ ــده اس ــف ش ــرکت تعری ش

ــیاز8 ــریک ــرژیغدی ــرقوان ــرمایهگذاریب ــرکتس ش
هلدینــگشــرکتســرمایهگذاریغدیــراســتکــهدر
حــوزهبــرقوگازفعالیــتمیکنــد.ایــنشــرکتدرحــوزه
ــروگاه ــداز:نی ــهعبارتن ــتک ــروگاهاس ــک7نی ــرقمال ب
ســیکلترکیبــی1305مگاواتــیگیــالن،نیــروگاهســیکل
ترکیبــی500مگاواتــیبهبهــان،نیــروگاهمقیــاسکوچــک
ــی235 ــیکلترکیب ــروگاهس ــیونی ــیابوموس 10مگاوات
ــشگازیآنوارد ــگاواتبخ ــه160م ــزک ــیهرم مگاوات
مــدارشــدهوبخــشبخــارآندرســالهایآتــیواردمــدار

خواهــدشــد.
ایــنمجموعــههمچنیــنمالــک3نیــروگاهخورشــیدیهــر
ــرداری ــهبهرهب ــهظرفیــت10مــگاواتاســتکــهب یــکب
رســیدهاند.درمجمــوعهلدینــگســرمایهگذاریبــرق
ــگاوات ــک1997م ــرمال ــالحاض ــردرح ــرژیغدی وان
راهانــدازی بــا اســت. نیروگاهــی منصوبــه ظرفیــت
ــال ــاهس ــتم ــمدراردیبهش ــروگاهقش ــایگازنی واحده
ــگاوات ــرکت340م ــنش ــهای ــتمنصوب ــهظرفی 1399ب
ــای ــرحه ــددرط ــرچن ــد.ه ــدش ــزودهخواه ــراف دیگ
توســعهایایــنشــرکتمقــررشــدهبــود4الــی5
نیــروگاهســیکلترکیبــیکالسFاحــداثشــودوتصمیــم
ــات ــزیواقدام ــابرنامهری ــاب ــننیروگاهه ــهای ــتیمک داش
ــا ــند،ام ــرداریبرس ــهبهرهب ــروزب ــهام ــاب ــدهت انجامش
متاســفانهبعــدازخــروجآمریــکاازبرجــامواعمــال
ــدند. ــفش ــامتوق ــنپروژهه ــهای ــاهم ــا،تقریب تحریمه

دغدغه های تمام نشدنی سرمایه گذاران 
حوزه نیروگاهی

گفت وگو با سید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

متاســفانهدرســالهایاخیــرمشــکالتیماننــدبدهیهــایســنگینارزی،نــرخنــازلخریــدبــرق
ــا ــرقراب ــدب ــتتولی ــددرصنع ــرمایهگذاریهایجدی ــذبس ــیو...ج ــایغیردولت ازنیروگاهه
ــت. ــراردادهاس ــرانق ــتانهبح ــزدرآس ــیرانی ــرمایهگذاریهایقبل ــردهوس ــروک ــکلروب مش
دربــارهمشــکالتســرمایهگذاریدرصنعــتبــرقوبررســیعلــلآنبــاســیدفریدالدینمعصومــی،
مدیرعامــلشــرکتســرمایهگذاریبــرقوانــرژیغدیــربــهعنــوانیکــیازبزرگتریــنهلدینگهــای
حــوزهبــرقوانــرژیگفتوگویــیداشــتهایمکــههــرچنــددرایــامپیــشازشــیوعویــروسکرونــا
ــدزیــرا صــورتگرفتــهاســتامــاانتشــارآندرایــنروزهــاشــایدبیــشازپیــشاهمیــتمییاب
ــف ــیمضاع ــابحران ــونب ــهاکن ــرقراک ــیب ــردولت ــدگانغی ــهتولیدکنن ــژهب ــهوی ضــرورتتوج

ــد: ــهمیخوانی ــورادرادام ــنگفتوگ ــروحای ــد.مش ــنمیکن ــتندروش ــهروهس روب

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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دشــواری جــذب و حفــظ ســرمایه در 
ــرق ــد ب ــوزه تولی ح

بــاتوجــهبــهشــرایطموجــودکشــور،قانعکــردن
ســهامداربــهســرمایهگذاریدرحــوزهبــرق
ــون ــریچ ــایدیگ ــهحوزهه ــایورودب ــهج ب
پتروشــیمی،ســاختمانیــابازارهــایمالــی،
ایــن اســت.عمدهتریــنعلــت کاردشــواری
دشــواری،انباشــتمطالبــاتبخــشخصوصــیاز

ــت. ــرقاس ــروشب ــتف ــروباب وزارتنی
نامتــوازنونامتناســببــودناثــرنــرختســعیرارز
درفرمولهــایتعدیــلنــرخفــروشبــرقتوســط
ــهموجــب ــریاســتک ــلدیگ ــرو،عام وزارتنی
فعالیــت جهــت ســرمایهگذاران بیانگیزگــی
درایــنحــوزهشــدهاســت.موضــوعبعــدی
ــه ــتک ــهیالتارزیاس ــتتس ــثبازپرداخ بح
ــادرآمدهایــیکــهدرحــالحاضــربــهصــورت ب
ریالــیدریافــتمیشــودتوانایــیبازپرداخــتآن
ــدوق ــاوصن ــفانهبانکه ــت.متاس ــننیس ممک
توســعهملــیعالقــهایبــهســرمایهگذاریدر
ــد ــهمیدانن ــراک ــد،چ ــیندارن ــتنیروگاه صنع
ــدارد. ــتین ــد،بازگش ــهمیکنن ــههزین ــیک پول
مــادرحــالحاضــردرنیــروگاهبهبهــانبــاایــن
مشــکلمواجــههســتیمبهنحویکــهمیــزان
ــد ــردرآم ــدبراب ــونچن ــروگاههماکن ــاطنی اقس
فــروشبــرقاســتوبازگشــتســرمایهحتــیدر

ــزممکــننیســت. ــدتنی بلندم

از دیــدگاه حضرتعالــی ورود ســرمایه گذاری 
ــعه  ــداث و توس ــوزه اح ــه ح ــی ب خارج
ــی از  ــرایط کنون ــور در ش ــای کش نیروگاه ه
ــق  ــت و تحق ــر اس ــق امکان پذی ــه طری چ
ــازی هایی  ــه بسترس ــد چ ــر نیازمن ــن ام ای
ــه  ــژه ب ــازات وی ــای امتی ــا اعط ــت؟ آی اس
ســرمایه گذار خارجــی یــا فراهم کــردن 
مشــترک  همــکاری  زمینه هــای 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی را در 

ــد؟  ــر می دانی ــر ثم ــوزه مثم ــن ح ای

ــی ــعهمل ــدوقتوس ــهصن ــرایطیک ــادرش اساس
هــماکنــونحمایــتالزمرابــهعمــلنمــیآوردو
بــازاربــرقکشــورهــمدرشــرایطانحصــاریقــرار
ــوده ــاالب ــرمایهگذاریب ــهس ــالوههزین دارد،بهع
ودرمقابــل،درآمدهــایفــروشبــرقپاییــن
ــا ــزب ــرمایهنی ــرایطجــذبس ــنش اســت،درای

ــود. ــهرومیش ــکلروب مش
ــت ــیبازپرداخ ــهمعن ــیب ــتوامبینالملل دریاف
ارزیاســتکــهبــاتوجــهبــهنوســاناتنــرخارز،
ایــنکارریســکبزرگــیبــاخــودبههمــراهدارد.
ــرا ــت،چ ــناس ــهقوانی ــوطب ــرمرب ــکلدیگ مش

ســرمایهگذارخارجــیبایــددرحــوزهایســرمایهگذاریکنــدکــهمیدانــدریســکباالیــی
ــی ــفگارانت ــرمایهگذار)تعری ــرایس ــیب ــکگارانت ــیی ــورحت ــنآنکش داردودرقوانی
ــه ــیک ــدارد؟آییننامههای ــودن ــت(وج ــداولاس ــیمت ــایبینالملل ــامفاینانسه درتم
ــیاز ــوانیک ــهعن ــران«ب ــادیای ــایاقتص ــرمایهگذاریوکمکه ــازمانس ــط»س توس
زیرمجموعــهوزارتاقتصــادصــادرشــدهاســت،اطمینــانالزمرابــهســرمایهگذارخارجــی
جهــتبازگشــتســرمایهنمیدهــد.همچنیــننقــلوانتقــالپــولومکانیــزمآننیــزهــر
روزدســتخوشتغییراتــیاســتبهصورتــیکــهوقتــیبــاتحریمهــامواجــهشــدیم،رفــع

ــرایســرمایهگذارانایجــادمشــکلکــردهاســت. تعهــدارزیهــمممکــننبــودهوب

بنابرایــنبحــثفقــطایــننیســتکــهامتیــازاتویــژهایبــهســرمایهگذارانخارجــیتعلــق
ــرای ــهمشــوقهاییب ــدونارائ ــرد،بلکــهاساســاســرمایهگذاریدرحــوزهنیروگاهــیب گی
ســرمایهگذارانقابــلتحقــقنیســت.شــرکتهایداخلــیمعمــوالازامتیازاتــیبرخــوردار
هســتند.مثــالبخــشخصوصــیامــکاندریافــتامتیــازاتداخلــیازبخشهــایدولتــی
رادارد)البتــهاســمایــنامتیــازاترانبایــدرانــتگذاشــت(،درحالــیکــهســرمایهگذاران
ــدبعــداز ــد.ســرمایهگذارخارجــیبایــدبتوان ــهایــنامتیــازاتدسترســیندارن خارجــیب
ــن ــاچنی ــاوجــودتحریمه ــهب ــولخــوددسترســیداشــتهباشــدک ــهپ ســرمایهگذاریب
امکانــیبرایــشفراهــمنیســتودائمــادغدغــهتحریــمرادارد.بنابرایــنبایــدامتیــازیبــه
ایشــاندادهشــودکــهدربرابــرایــندغدغــهبتوانــدبــاخیــالراحــتســرمایهگذاریکنــد،
چــراکــهبــدونایــنتضمیــنضربــهخواهــدخــورد.امتیازاتــیکــهســرمایهگذارداخلــی
بــهصــورتذاتــیدارد،ســرمایهگذارخارجــینــداردوایــنخــالءبایــدحــلوفصــلشــود.
ــهکشــورازنظــراقتصــادی،سیاســیوســایر درحقیقــتورودســرمایهگذارانخارجــیب

ابعــادامنیتــی،بــرایکشــورثبــاتایجــادمیکنــد.

ــه  ــرایط چ ــن ش ــت از ای ــرای برون رف ــما ب ــوع ش ــه متب ــخصا در مجموع مش
ــد  ــن مشــکالت بای ــور از ای ــرای عب ــر شــما ب ــود دارد و از نظ ــی وج راهکارهای

ــود؟ ــام ش ــی انج ــه اقدامات چ

انباشــتیازمطالبــاتدروزارتنیــرووجــودداردکــهســعیمیشــوددرتهاتــربــا
ــه ــودداردک ــهوج ــنزمین ــمدرای ــیه ــود.قوانین ــلش ــرح ــیدیگ ــازمانهایدولت س

ــت. ــردهاس ــتفادهک ــرازآناس ــالاخی ــدس ــردرچن ــهغدی مجموع
ــر ــهنظ ــمب ــرقه ــدب ــتتولی ــرصنع ــرخارزب ــاالین ــذاریب ــرایحــلمعضــلتاثیرگ ب
ــیســوق ــهســمتاخــذوامهــایریال ــدب ــرقبای ــدکــهشــرکتهایتولیدکننــدهب میآی
ــه ــهب ــاهمیش ــنهادم ــرق،پیش ــتب ــولقیم ــلفرم ــهتعدی ــهب ــاتوج ــدوب ــداکنن پی

ــت. ــودهاس ــرب ــنام ــرکتهاای ش
عــالوهبــرایــنصادقانــهبایــدگفــتکــهضــرورتســرمایهگذاریدربخــشنیروگاهــیدر
واقــعبــرایدولــتمطــرحاســتوبــرایبخــشخصوصــیچنیــنضرورتــیمطــرحنیســت.
بــهبیــانبهتــربخــشخصوصــیهیــچالزامــیبــرایســرمایهگذاریدرحــوزهنیروگاهــی

نــدارد.
ــهتســهیالتکمبهــره، ــاواقعیکــردننــرخخریــدبــرقوهمچنیــنارائ ــدب دولــتمیتوان
ــه ــوطب ــعمرب ــعموان ــارف ــد.ضمن ــهیلکن ــهراتس ــنعرص ــهای ــرمایهگذارانب ورودس
ــت ــاجه ــینیروگاهه ــننقدینگ ــهتامی ــایانیب ــکش ــدکم ــیتوان ــزم ــرقنی ــادراتب ص

ــد. ــیکن ــاینیروگاه ــعواحده ــراتبهموق ــامتعمی ــوبوانج ــرداریمطل بهرهب
شــرکتســرمایهگذاریغدیــرهــمبــهایــننتیجــهرســیدهاســتکــهبــهروالســابقدر
حــوزهاحــداثنیــروگاهورودنکنــد،چــونایــنکارنــهبــهصرفــهاســتونــهقوانیــنبــه

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

صادقانه باید گفت که ضرورت سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی در واقع برای دولت مطرح 
است و برای بخش خصوصی چنین ضرورتی مطرح نیست. به بیان بهتر بخش خصوصی هیچ 

الزامی برای سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی ندارد
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ــهای ــهگون ــیب ــرایطفعل ــد.ش ــازهرامیده ــناج ــاای م
اســتکــهتمــامپروژههــایمــامعلــقشــدهاســت.
ــروز البتــهمشــخصادرمــوردپــروژهقشــمکــهدرزمــانب
ــاکاررا ــدت ــالشش ــود،ت ــهکارهب ــایارزینیم جهشه
ادامــهدهیــموبــهســرانجامبرســانیم،امــااخــذتســهیالت
ــا ــتت ــدهاس ــقش ــالمعل ــرفع ــایدیگ ــراینیروگاهه ب
وضعیــتصنعــتتولیــدبــرقروشــنشــود.ازطــرفدیگــر
ــای ــیازفناوریه ــهترکیب ــتک ــناس ــرای ــاب ــلم تمای
مختلــفدرصنعــتبــرقرادرســبدخــودداشــتهباشــیم
ــرای ــرقراب ــدب ــاوتولی ــداثنیروگاهه ــوزهاح ــاح والزام

ــم. ــابنکنی ــتانتخ فعالی
ــرای  ــکاری ب ــوان راه ــه عن ــر ب ــرای تهات ــه اج ب
ــاره  ــود  اش ــودی موج ــرایط رک ــت از ش برون رف
کردیــد، امــا  آیــا تهاتر هــا بــه رغــم اینکــه 
شــرکت های  مشــکالت  از  برخــی  می توانــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــل کن ــرق را ح ــده ب تولیدکنن
آنکــه خصوصــا امــکان تهاترهــای ارزی نیــز وجــود 
ــا معضــل کمبــود  ــدارد آن هــا را بیــش از پیــش ب ن

نقدینگــی مواجــه نمی کنــد؟ 

ایــنتهاترهــاتنهــامیتواننــدبخشــیازمشــکالترا
ــد.مثــالبخــشاعظــمســرمایهگذاریدرحــوزه حــلکنن
نیروگاهــیبهصــورتارزیاســتودولــتمــیتوانــد
معــادلبدهــیخــودازمحــلخریــدبــرق،ارزبــهســرمایه
ــنارزدربخــش ــاای ــدت ــیپرداخــتکن ــذاراننیروگاه گ

ــود. ــروگاهش ــاختنی ــرفس ــریص دیگ
ازطــرفدیگــرتامیــننقدینگــیتبدیــلبهمعضلیاساســی
شــدهووزارتنیــروهماکنــوننقدینگــیرابهصــورت
ــروگاه ــنلنی ــتمزدپرس ــوقودس ــدحق ــیودرح حداقل
ــزاتو ــدتجهی ــالحاضرخری ــادرح ــد.ام ــقمیکن تزری
ــهیــکمشــکل ــدلب ــراینیروگاههــاب قطعــاتمصرفــیب
ــاارقامــیکــهوزارتنیــرودراختیــار جــدیشــده،زیــراب
ــن ــنای ــازتامی ــوردنی ــغم ــالمبال ــد،عم ــرارمیده ــاق م
قطعــاتمحقــقنمیشــود.لــذاجهــتحــلایــنمشــکل،

ــتیم. ــرهس ــایدیگ ــتدرحوزهه ــهفعالی ــورب مجب
ــداث ــیاح ــاوامریال ــیب ــروژهنیروگاه ــچپ ــعهی درواق
ــروگاه ــکنی ــرایاحــداثی ــالب ــوانمث ــهعن نمیشــود.ب
500مگاواتــینیــازبــهمبالــغریالــیبســیارهنگفتــیاســت
کــهعمــالهیــچوامریالــیآنراپوشــشنمیدهــد.بــاایــن
ــرایپروژههــایدر ــناســتکــهب ــرای ــاب ــلم حــالتمای
دســتورکاروقطعــاتمــوردنیــازتهاتــرکنیــمووامریالــی
بگیریــم.دربازپرداخــتوامهــایریالــینیــزراههایــیبــرای
ــاردر ــنب ــزچندی ــانی ــهم ــااینک ــوددارد،کم ــروج تهات
نیروگاههــایزیرمجموعــهخــودایــنکارراانجــامدادهایــم.

واقعیت پنهان نقدینگی منفی در نیروگاه ها، 

ــد  ــر می آی ــه نظ ــما، ب ــای ش ــه گفته ه ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــان ده ش ــمت زی ــه س ــال ب ــا عم ــه نیروگاه ه ک

پیــش می رونــد و  در مجموعــه متبــوع شــما هــم در واقــع بــرای تامین 
ــا  ــایر حوزه ه ــرمایه از س ــذب س ــال ج ــه دنب ــا ب ــای نیروگاه ه هزینه ه
ــش  ــد بخ ــه فرمودی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرایط و ب ــن ش ــا ای ــتید. ب هس
خصوصــی الزامــی بــرای ورود بــه ســرمایه گذاری در حــوزه نیروگاهــی 
ــی را  ــه پیامدهای ــوزه چ ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــش س ــدارد، کاه ن
ــن  ــا ممک ــت و آی ــد داش ــی خواه ــور در پ ــرق کش ــت ب ــرای صنع ب
ــویم؟  ــرو ش ــی ها روب ــدید خاموش ــا  تش ــی ب ــال های آت ــت در س اس
رشــدســالیانهمصــرفبــرقدرکشــورمــاچیــزیحــدود5تــا8درصــداســت،
ــال ــادوس ــهت ــتک ــیازآناس ــاحاک ــرفپیشبینیه ــشمص ــنافزای ــاای ب
ــهبیــانبهتــراگــر ــود.ب ــروزخاموشــیهایگســتردهخواهیــمب آینــدهشــاهدب
ــد ــود،فراین ــهش ــروگاهگرفت ــداثنی ــهاح ــمب ــمتصمی ــیه ــالآت ــیدوس ط
ســاختوبــهبهرهبــرداریرســیدنآنقریــببــه3ســالزمــانخواهــدبُــردو

ــروزخاموشــیهابســیارمحتمــلاســت. ــنوصــفتشــدیدب ــاای ب
ــا ــودننیروگاهه ــهزیاندهب ــهب ــماک ــوالش ــشاولس ــوصبخ ــادرخص ام
ــا ــینیروگاهه ــوردنقدینگ ــدادرم ــدابت ــت،بای ــارهداش ــیاش ــرایطکنون درش
ــالحاضــر ــادرح ــیدرنیروگاهه ــیفعل ــننقدینگ ــرد؛ای ــائلیراروشــنک مس
ــش ــهامدارانبخ ــرایس ــرب ــنام ــدوای ــاطرانمیده ــتاقس ــازهبازپرداخ اج
ــابداری ــرحس ــیازمنظ ــایدنیروگاه ــت.ش ــیاس ــهبزرگ ــرقدغدغ ــدب تولی
ــال ــرایمث ــت.ب ــیاس ــامنف ــیآنقطع ــاننقدینگ ــاجری ــد،ام ــاندهنباش زی
نیــروگاهبهبهــانســاالنهبایــدحــدود57میلیــونیــوروبابــتتســهیالت
اخــذشــدهبازپرداخــتکنــدکــهقطعــانقدینگــیایــننیــروگاهچنیــن
اجــازهاینمیدهــدودرنهایــتتبدیــلبــهبدهــکاربانکــیخواهــدشــد.
مــاحتمــابــهســمتخاموشــیخواهیــمرفــتومــنبــهعنــوانفعــال
ــکهای ــکلداردوریس ــنمش ــهقوانی ــمک ــاسمیکن ــیاحس ــشخصوص بخ
ســرمایهگذاریراپوشــشنمیدهــد.لــذابــاایــنشــرایطســرمایهگذاری
ــد. ــدش ــدارد،نخواه ــرمایهاین ــتس ــهبرگش ــوزهایک ــهوروددرح ــرب حاض

ضرورت استفاده از فناوری های نوین در تولید برق 

بعضــی معتقدنــد کــه تمایــل بــه احــداث نیروگاه هــای مقیــاس کوچک 
ــاز  ــه نی ــری ک ــرمایه گذاری کمت ــم س ــه حج ــه ب ــا توج ــده ب در آین
ــب  ــون صاح ــه هم اکن ــرکت هایی ک ــد و ش ــد ش ــتر خواه ــد، بیش دارن
نیروگاه هــای بــزرگ حرارتــی هســتند بیــش از پیــش بــه ســمت ایــن 
فنــاوری گرایــش خواهنــد داشــت. آیــا شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر 

ــه ای دارد؟ ــاس برنام ــای کوچک مقی ــداث نیروگاه ه ــرای اح ــم ب ه
 

ــر ــهدوتیــپنیروگاههــایتجدیدپذی ــوانب ــدهرامیت ــدپراکن نیروگاههــایتولی
ــاالی ــههزینههــایب ــاتوجــهب ونیروگاههــایمقیــاسکوچــکتقســیمکــرد.ب
ــن ــرخپایی ــنن ــکوهمچنی ــاسکوچ ــایمقی ــدارینیروگاهه ــراتونگه تعمی
ــت. ــهنیس ــدانمقرونبهصرف ــاچن ــوعنیروگاهه ــنن ــداثای ــرق،اح ــدب خری
ــر ــایتجدیدپذی ــوزهنیروگاهه ــهح ــرایورودب ــاب ــهم ــلوبرنام ــنتمای بنابرای
ــهجــایتوســعهو ــاب ــتم ــالاولوی ــودنقدینگــیفع ــاوجــودکمب ــاب اســت،ام

ــوداســت. ــتموج ــظوضعی ــد،حف ــایجدی احــداثپروژهه
ــهو ــرارگرفت ــتورکارق ــندردس ــاینوی ــهفناوریه ــتاورودب ــنراس درهمی
لزومــینــداردهمچــونگذشــتهوبــهروشســنتیبــهاحــداثنیــروگاهپرداخت.
ــود ــگخ ــادرهلدین ــهم ــودداردک ــیوج ــدونوین ــایجدی ــونروشه هماکن
درحــالبررســیآنهــاهســتیمتــابــهســمتفناوریهــاینویــنبــرایتولیــد
بــرقحرکــتکنیــم.فعالیــتدرحوزههــایدیگــرنظیــرپســت،خطــوطانتقــال

وتوزیــعنیــزدردســتورکارمــاقــراردارد.
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ــرخ  ــن ن ــاری در تعیی ــتوری و انحص ــرد دس ــاب از رویک ــزوم اجتن ل
ــرق   ــد ب خری

ــع  ــا و موان ــت از چالش ه ــرای برون رف ــما ب ــنهادی ش ــکار پیش راه
ــن  ــت و در ای ــرق چیس ــد ب ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــش روی س پی
ــس  ــد مجل ــط مانن ــتگاه های ذی رب ــوی دس ــی از س ــه اقدامات ــاره چ ب

ــی رود؟ ــار م ــت و ... انتظ ــالمی، دول ــورای اس ش

ــالح ــرقاص ــذاریب ــامقیمتگ ــدنظ ــتبای ــهنخس ــوردروهل ــنمنظ ــرایای ب
ــر ــرچــهزودت ــهمســتقله ــااعضــاودبیرخان ــرقب ــربخــشب ــادتنظیمگ ونه
تشــکیلشــود.قیمــتبــرقامــروزهدربــازار،بــورسوهــمدرقراردادهــایخریــد
ــاامــروز ــرقازســال1393ت ــرق)ECA(مطلــوبنیســت.قیمــتب تضمینــیب
تغییــرینداشــتهاســت،امــاطــیایــنمــدتچــهبالیــیســرنــرخارزوتــورم
آمــدهاســت؟بایــدفرمــولتعدیــلدرقراردادهــایECAوهمچنیــنقیمــتبــازار
بــرقاصــالحشــودکــهمتاســفانهایــنموضــوعتاکنــونمحقــقنشــدهوقوانیــن

نیــزخــودموانعــیایجــادکــردهاســت.
ــانــرخارزآزادصــورتمیگیــرد،امــاقیمــت درشــرایطکنونــیتامیــنمالــیب
ــد ــدنیازمن ــنرون ــاای ــود،ام ــنمیش ــتوریتعیی ــورتدس ــرقبهص ــدب خری
ــش ــرکتهایبخ ــاتش ــتمطالب ــالهانباش ــنمس ــالوهبرای ــت.ع ــالحاس اص
ــن ــیازآنبــرایتامی ــلبخش ــتیحداق ــهبایس ــتک ــرحاس ــیمط خصوص
نقدینگــیشــرکتهابــهموقــعپرداخــتشــود،بخــشدیگــرایــنمطالبــاتنیــز

ــود. ــرش ــدتهات میتوان
البتــهبخــشخصوصــیهمیشــهبــهدنبــالراهکارهایــیبــرایجبــراننقدینگــی
بــوده،امــادولــتمخالفــتکــردهاســت.مثــالصــادراتبــرقمیتوانــدبســیاری
ــهارزی ــیب ــتریال ــدازحال ــرادرآم ــد،زی ــلکن ــیراح ــکالتنقدینگ ازمش
ــا ــرد،ام ــاالمیب ــرخارزب ــاناتن ــرنوس ــابآوریرادربراب ــودوت ــلمیش تبدی
اجــازهایــناقــدامتاکنــوندادهنشــدهاســت.همیشــهبحــثبــرســرایــنبــود
ــهای ــوختیاران ــاس ــرقراب ــادراتب ــازهص ــیاج ــردولت ــایغی ــهنیروگاهه ک
ندارنــد،امــادرمــوردشــرکتســرمایهگذاریبــرقوانــرژیغدیــرهــمبــاآنکــه

ــوی ــنگازازس ــهتامی ــازیب ــتونی ــوددارایگازاس خ
ــرقداده ــادراتب ــازهص ــماج ــازه ــدارد،ب ــتن وزارتنف

نمــیشــود.
ــه ــدک ــیباش ــدقوانین ــرمایهگذاریخارجــیبای ــارهس درب
ــوه ــول،نح ــتپ ــهبرگش ــبتب ــینس ــرمایهگذارخارج س
ــته ــانداش ــوراطمین ــوددرکش ــاناتموج ــالونوس انتق
باشــد.ازهمــهاینهــامهمتــرســرمایهگذارنیــازبــه
گارانتــیدولتــیداردتــاخیالــشازســرمایهگذاریدر

ــد. ــتباش ــاراح ــورم کش
موضــوعمهــمدیگــردربحــثجــذبســرمایهگذاری
ــر ــالحاض ــت.درح ــد«اس ــرهواح ــاد»پنج ــیایج خارج
ســرمایهگذارخارجــیبایــدبــرایانجــاماقدامــاتالزم
ــددی ــازمانهایمتع ــراغس ــهس ــرمایهگذاریب ــتس جه
ــذب، ــهولتدرج ــادس ــرایایج ــهب ــیک ــرود،درصورت ب
ــائل ــز،مس ــکمرک ــهی ــهب ــامراجع ــاب ــدتنه ــدبتوان بای
ــیو... ــوربانک ــیوام ــنمال ــرک،تضامی ــهگم ــوطب مرب
اگــر نشــود. ودچــارســردرگمی کــرده پیگیــری را
طــرفخارجــیبــایــکســازمانروبــروباشــدبــهراحتــی

ــد. ــلکن ــودراح ــکالتخ ــدمش میتوان
بینالمللــی اســتانداردهای بــا ایــران اســتانداردهای
ــران ــتای ــدیعضوی ــاب ــیی ــارهخوب ــت.درب ــاوتاس متف
بینالمللــی مختلــف کنوانســیونهای و لوایــح در
ــر ــهاگ ــناســتک ــهمنظــورمای ــم،بلک اظهارنظــرنمیکن
ســرمایهگذارخارجــیبخواهــددرصنعــتتولیــدبــرق
کشــورورودکنــدبرایــشمهــماســتکــهمــاعضــوچــه
کنوانســیونهاییهســتیمیــانیســتیم.بانکهــایمــا
بایــداســتانداردهایبینالمللــیراداشــتهباشــندکــه
ــد، ــرارمیگیرن ــکخارجــیق ــکبان ــهی اگــرطــرفمعامل
ــر ــهه ــد.ب ــنرادرککنن ــتانداردهایطرفی ــداس بتوانن

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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حــالعضــونبــودندربرخــیتشــکیالتوکنوانســیونهای
بینالمللــیبــهقوانیــنحکومتــیودولتــیمربــوطاســت،
امــابــههــرحــالدغدغــهایاســتکــهمشــخصابــرجــذب

ســرمایهگذاریخارجــیتاثیــرمیگــذارد.
مــوردمهــمدیگــرایــناســتکــهســرمایهگــذارخارجــی
ــود ــانخ ــهزب ــاتراب ــهاطالع ــیب ــکاندسترس ــدام بای
ــی ــنامکان ــالحاضــرچنی ــفانهدرح ــد.متاس ــتهباش داش
وجــودنــداردوگاهــیرونــدکاررابــرایســرمایهگذار
ــن ــودنقوانی ــهنب ــاچندزبان ــهوی ــد.دوزبان ســختمیکن
ــه ــبتب ــانس ــادیم ــتماقتص ــهسیس ــدک ــانمیده نش
ــدارد. ــیران ــرشکاف ــیپذی ــرمایههایخارج ــذبس ج

البتــهتوافقهــایبینالمللــیدوجانبــهوچندجانبــهای
ــرمایهگذاری ــهس ــودداردک ــفوج ــنکشــورهایمختل بی
ــه ــدادکشــورهاییک ــاتع ــد،ام خارجــیراتســهیلمیکن
مــابــاآنهــاتوافقنامــهتجــاریبینالمللــیداشــتهباشــیم،
ــف ــورهایمختل ــاکش ــمب ــربتوانی ــت.اگ ــماس ــیک خیل
اروپایــیودارایتکنولــوژیدرحــوزهنیروگاهــی،توافقنامــه

ــهنتیجــهرســید. ــوانب تجــاریداشــتهباشــیممیت

ــه  ــه چ ــای دوجانب ــاد قرارداده ــما انعق ــر ش ــه نظ ب
میــزان بــرای جــذب ســرمایه گذاری در حــوزه 

ــتند؟  ــا هس ــرق راهگش ــد ب تولی

ــهبخشــی ــمداردک ــتمه ــکخاصی ــهی ــاتدوجانب توافق
ــا ــیآوردام ــمم ــازرافراه ــوردنی ــیم ــننقدینگ ازتامی
ــرقواقعیتهــایموجــود ــدارانب ــرخ،خری ــرایتعییــنن ب
ــنمســالهدســت ــهای ــدک ــرقرادرنظــرمیگیرن ــازارب ب

تولیدکننــدهبــرقرابــرایقیمتدهــیمیبنــدد.
ــی ــکلنقدینگ ــهمش ــرایاینک ــرب ــهغدی ــادرمجموع م
ــهســمتتوافقــاتدوجانبــهرفتیــم خــودراحــلکنیــمب
وبــاکارخانههــاوپاالیشــگاههایمختلــفواردتوافــق
ــهمثبتــیکــهذکــر ــرنکت ــاتعــالوهب ــناقدام شــدیم.ای
شــد،ازحیــثکاهــشانحصــاروزارتنیــرودرخریــدبــرق
نیــزحائــزاهمیــتاســت.البتــهایــناقــدام،مشــکلعــدم
ــد، ــلنمیکن ــرمایهگذاریراح ــتوس ــنقیم ــببی تناس
ــود، ــرفش ــرقبرط ــازارب ــایب ــکلنرخه ــرمش ــااگ ام
خودبهخــودنــرختوافقــاتدوجانبــههــمافزایــشمییابــد.

فرصــِت ســوخته رمزارزهــا بــرای بخــش تولیــد برق 

ــر  ــال حاض ــد در ح ــر چن ــا ه ــورد رمزارزه در م
ــا و  ــن ماینره ــرارداد بی ــتقیم ق ــاد مس ــکان انعق ام
ــه هیــات  ــه مصوب ــا توجــه ب تولیدکننــدگان بــرق ب
وزیــران ســلب شــده اســت، امــا در صــورت رفــع 
ایــن مانــع، قــرارداد دوجانبــه تــا چــه حــد می تواند 
موجــب رونــق در بخــش تولیــد بــرق شــود؟ 
رمزارزهــاماننــدصــادراتبــرقمیتوانســتندبخشــی
ــنکار ــازهای ــناج ــاقوانی ــد،ام ــلکنن ــکالتراح ازمش
رانــداد.درحــوزهفــروشبــرقبــهاســتخراجکنندگان
ــادرات ــدص ــهمانن ــودداشــتک ــکانآنوج ــاام رمزارزه

بــرقبــهدرآمــدارزیدســتیابیــمکــهمتاســفانهایــنامــربــاتوجــهبــهموانعــی
ــی ــردولت ــدگانغی ــاتولیدکنن ــاطآنب ــلصنعــتماینینــگوارتب ــهدرمقاب ک

ــید. ــینرس ــرانجاممطلوب ــهس ــتهشــد،ب ــرقگذاش ب
ــرکتهای ــدش ــنرون ــاای ــهب ــمک ــالبخــشخصوصــیمیگوی ــوانفع ــهعن ب
ــچ ــدشــدچــونهی ــرقخــارجخواهن ــدب ــاازصنعــتتولی ســرمایهگذاریقطع
ــاصرفــهوصــالحاقتصــادیماننــد راهــیبرایشــانوجــودنــداردکــهبتواننــدب
حــوزهرمزارزهــاقــرارداددوجانبــهمنعقــدکننــدوبــاایــنشــرایطعمــالهیــچ

ــدارد. ــرایکســبدرآمــدارزیوجــودن راهــیب

ــد ــتبای ــهدول ــایانحصــاریشــدهاســتک ــاربازاره ــالوه،صنعــتگرفت ــهع ب
راهحلــیبــرایآنارائــهکنــد،انحصاریکــردنبرخــیبازارهــاآفتــیاســتکــه
بایــدحــلشــود.درشــرایطتحریــم،بخــشخصوصــیبایــدبتوانــدخــودشرا
تقویــتکنــدچراکــهاگــربــازارانحصــاریباشــدودولــتنیــروگاهدارانراملــزم
بــهخریــدقطعــهازشــرکتهایمحــدودیکنــد،مشــکالتیایجــادمیشــودکــه
نمونــهآنرادرصنعــتخــودروشــاهدیم.امــروزهصنعــتبــرقهــمبــهمعضــالت
صنعــتخــودروگرفتــارشــدهاســت،بنابرایــنبایــدبــرایرهایــیازایــنبحــران

فکــریکــردوچــارهایاندیشــید.

نیاز سندیکا به اهرم اعمال قدرت برای اقدامات ثمربخش 

ــرای  ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــما از س ــار ش انتظ
ــن  ــندیکا در ای ــت؟ س ــده چیس ــکالت گفته ش ــل مش ــری ح پی گی

ــد؟   ــام ده ــد انج ــی می توان ــه اقدامات ــیر چ مس

ــرق ــدهب ــرکتهایتولیدکنن ــندیکایش ــگاهس ــارهجای ــندرب ــیم ــرکل نظ
ــای ــیحوزهه ــاراتالزمدربرخ ــودناختی ــلدارانب ــهدلی ــهب ــتک ــناس ای
ــرایحــل ــهســندیکاب ــدارد.البت ــین ــرایچانهزن ــیب ــوانکاف ــری،ت تصمیمگی
مشــکالتقدمهــایمتعــددیبرداشــتهاســتامــامحققنشــدنتالشهــا،

ــندیکادارد. ــیس ــدرتچانهزن ــهدرق ریش
ــد ــهاولبای ــلمشــکالت،دروهل ــریح ــرپیگی ــزب ــایتمرک ــهج ــندیکاب س
ــرو ــرویوزارتنی ــدرتروب ــاق ــاب ــدت ــشده ــودراافزای ــیخ ــدرتچانهزن ق
بنشــیندوبــرایمشــکالتتولیدکننــدگانبــرقراهــکارارائــهدهــد.ایــنتشــکل
بخــشخصوصــیدرمــوردمســائلیچــونبازپرداخــتتســهیالتصندوقتوســعه
ملــیوتشــکیلرگوالتــوریبــرقتالشهــایقابــلتوجهــیداشــته،امــاهنــوز
ــی ــخصیتحقوق ــکش ــوانی ــهعن ــونب ــادتاکن ــننه ــراای ــیده،زی ــرنرس ثم
ــندیکای ــهس ــت.حالآنک ــدهاس ــهنش ــازیگرفت ــهب ــوذب ــدرتونف ــبق صاح
ــاتوجــهبــهشــناختیکــهازکلصنعــتبــرق شــرکتهایتولیدکننــدهبــرقب
ــدســرمایهگذارانراراهنمایــیوصالحیــتآنهــاراارزیابــیکنــد. دارد،میتوان
ــا ــرفتهدنی ــورهایپیش ــلکش ــممث ــرانه ــیدرای ــشخصوص ــمبخ امیدواری
صاحــبقــدرتچانهزنــیشــود.بــرایایــنمنظــورعــالوهبــرتــالشســندیکا،
نیــازاســتکــهنــگاهانحصارگــرایموجــوددروزارتنیــروتغییــریابــد،چــراکــه
ازنظــرمــاتصــوراینکــهوزارتنیــرومیتوانــدمتولــیتمــامامــورصنعــتبــرق

باشــدصحیــحنیســت.

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

این نقدینگی فعلی در نیروگاه ها در حال حاضر اجازه بازپرداخت اقساط
 را نمی دهد و این امر برای سهامداران بخش تولید برق دغدغه بزرگی است. 

شاید نیروگاهی از منظر حسابداری زیان ده نباشد
اما جریان نقدینگی آن قطعا منفی است
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لزوم تناسب مدل و هدف در حوزه
سرمایه گذاری نیروگاهی

گفت وگو با علیرضا دائمی، کارشناس خبره حوزه نیرو

ــر ــشازه ــاالبی ــدواحتم ــرقمانن ــدب ــتتولی ــهصنع ــیک ــرایطکنون ــایددرش ش
صنعــتدیگــریدرکشــورمتاثــرازبحرانهایــیچــونشــیوعویــروسکرونــا،تشــدید
تحریمهــاو...اســت،جــذبســرمایهگذاریجدیــد،خصوصــاســرمایهگذاریخارجــی
درایــنحــوزه،هدفــیدوردســتبــهنظــرآیــد.امــاواقعیــتآناســتکــهبــههــرحال
ــهمیــزانجــذبوحفــظ ادامــهوکیفیــتحیــاتهــرصنعتــیبیــشازهــرچیــزب
ســرمایهگذاریبــرایاحــداثواحدهــایجدیــدویــاتوســعهواحدهــایموجــودوابســته
اســت.بنابرایــناندیشــیدنواخــذنظــراتبــرایمدیریــتآنچــهدردورانپســاکرونارخ

خواهــددادبایــدازهمیــنامــروزشــروعشــود.
ــهعنــوانچهــرهایخبــره برایــناســاسطــیگفتوگویــینظــرعلیرضــادائمــیراب
ــهدر ــیک ــشمهم ــهنق ــهب ــاتوج ــدیم.ویب ــاش ــروجوی ــوزهنی ــردرح وصاحبنظ
ــنســالدارا ــرطــیچندی ــاموزی ــوانقائممق ــهعن ــروب سیاســتگذاریهایوزارتنی
ــرقومشــکالت ــمموضــوعســرمایهگذاریدرحــوزهصنعــتب ــازیروب ــودهاســت،ب ب
ــن بخــشخصوصــیفعــالدرایــنعرصــهآشــناییکامــلدارد.درادامــهمشــروحای

ــد: ــدخوان ــوراخواهی گفتوگ

هزار راه نرفته تا اهداف برنامه ششم توسعه در بخش برق

در ابتــدا لطفــا ضمــن ارائه آمــار و مســتنداتی در مــورد ســرمایه گذاری 
ــی(  ــی و دولت ــش خصوص ــک بخ ــه تفکی ــرق )ب ــد ب ــوزه تولی در ح
ــده در  ــداف تعیین ش ــا اه ــد ب ــه ح ــا چ ــدار ت ــن مق ــه ای ــد ک بفرمایی
ــاز  ــد نی ــا می توان ــاق دارد و آی ــعه انطب ــم توس ــه شش ــون برنام قان

ــازد؟ ــرآورده س ــرق را ب ــه ب ــور ب ــده کش آین
ــه ــیب ــمکــهمــنترجیــحمــیدادمکــههمکاران ــدبگوی ــزبای پیــشازهــرچی
ــاوزارت ــرقوی ــتب ــوندرصنع ــههماکن ــد،ک پرســشهایشــماپاســخبگوین

نیــروفعــالهســتند.امــاآنچــهازدیــدگاهخــودممیتوانــم
ــهششــمتوســعهکشــور، ــهدربرنام ــناســتک ــمای بگوی
ــزان ــهمی ــتک ــدهاس ــفش ــرومکل ــشنی ــتدربخ دول
ــزار ــاند.5ه ــگاواتبرس ــزارم ــه100ه ــرقراب ــدب تولی
مــگاواتهــمبــرایانــواعنیروگاههــایانــرژیتجدیدپذیــر

ــت. ــدهاس ــیش پیشبین
برنامــهششــمهمچنیــندرزمینــهبهینهســازیوافزایــش
بازدهــینیروگاههــاوظایفــیرابرعهــدهبخــشنیــرو
ــهروشــن ــرهم ــماســت.ب ــهبســیارمه ــود،ک ــتهب گذاش

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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ــور ــیکش ــتنیروگاه ــیازظرفی ــشبزرگ ــهبخ ــتک اس
بســیارفرســودهاســتونیــازداردکــههرچــهزودتــر
مــوردبازتوانــیونوســازیقــرارگیــردتــابتوانیــماز
واحدهایــیبــاظرفیتهــایباالتــربهرهبــرداریکنیــم.
ــایگازی ــازینیروگاهه ــتبازس ــبختانهظرفی ــهخوش البت
ــرهــمدرکشــوروجــودداردو ــیتجدیدپذی وبخــاروحت
ازایــننظــرکمبــودینداریــم،امــامشــکلاساســیکشــور
ــرایانجــام درایــنبخــشهمــانجــذبســرمایهگذاریب

ــت. ــااس ــنپروژهه ای
درواقــعبرنامــهششــمتوســعهتکالیفــیرادربخــش
تولیــدبــرقمشــخصکــردهاســت،امــاتــاامــروزازآنهــا
ــر ــرژیتجدیدپذی ــهظرفیــتان ــراینمون عقــبهســتیم.ب
ــه3هــزارمــگاواتمیرســید، ــدب ــاامــروزبای درکشــورت
امــاحتــیبــااحتســابنیروگاههــایقدیمــیماننــدنیــروگاه
بــادیلوشــان،هنــوزبــههــزارمــگاواتظرفیــتهــمدراین
ــی ــرقحرارت ــشب ــم.دربخ ــدانکردهای ــتپی ــشدس بخ
هــموضعیــتبهتــرینداریــم،هماکنــونمجمــوعظرفیــت
ــزار ــشاز83ه ــشبی ــنبخ ــوردرای ــرقکش ــرویب نی
ــن ــیازهمی ــهبخــشبزرگ ــیک ــگاواتنیســت،درحال م
ظرفیــتهــمبایــدبازنشســتهوازدایــرهبهرهبــرداریخــارج
ــر20درصــد ــیزی ــابازده ــننیروگاهه شــوند.برخــیازای
دارنــد،درحالــیکــهنیروگاههــایجدیــدکــهشــرکتمپنــا
درحــالســاختآناســت،درکالسFدارایبــازدهبیــش
ــای ــینیروگاهه ــاجایگزین ــیب ــت.یعن ــداس از40درص
ــواندو ــدمیت ــیواح ــوختمصرف ــنس ــودهازهمی فرس

برابــربــرقتولیــدکــرد.

ــوختهای ــامصــرفس ــهب ــینیســتک ــنمنطق ــسای پ
ــی ــتند،برق ــمندهس ــیارارزش ــهبس ــلک ــاگازویی گازی
ــه ــوطب ــائلمرب ــم.مس ــدکنی ــنتولی ــازدهپایی ــنب ــاای ب
آالیندگــیوانتشــارگازهــایگلخانــهایو...هــمکــهوجــه
مهــمدیگــرایــنبحــثاســتبایــدمــدنظــرقــرارگیــرد.
ــه ــدک ــنمســائلشــدهنشــانمیده ــهای ــهب ــیک توجه
برنامــهششــمدرصــورتاجــرامیتوانســتبرنامــهخوبــی
باشــد،امــابــههــرصــورتازاجــرایآنعقــبهســتیمو
مــنفکــرمیکنــمکــهایــنمشــکلبــهعلــتنبــوددانــش
ــیار ــرکتهایبس ــونش ــت،چ ــوزهنیس ــنح ــیدرای فن
ــاخت ــد.درس ــتدارن ــرقفعالی ــتب ــدیدرصنع توانمن
تجهیزاتــیماننــدترانســفورماتورها،پســتهایGIS،کابــل
ــچ ــاهی ــیم ــاینیروگاه ــاواحده ــیوی ــزاتجانب وتجهی
کمبــودیازلحــاظدانــشفنــینداریــم.آنچــهدرایــنراه
ــود ــیونب ــعمال ــامیشــودبیشــترمناب ــعپیشــرفتم مان
زمینههایــیبــرایجــذبســرمایهگذارندرحــوزهصنعــت

ــناســت. ــزهمی ــرقنی ــنمشــکلصنعــتب ــعمهمتری ــرقاســتکــهدرواق ب

سرکردگی تولیدکنندگان و گمراهی مصرف کنندگان در
چرخه معیوب اقتصاد برق

چــه عواملــی موجــب ایــن کمبــود شــده اســت؟ آیــا در گذشــته هــم 
ایــن مشــکالت وجــود داشــت؟ در واقــع می خواهــم از شــما خواهــش 
ــی  ــرمایه های غیردولت ــذب س ــرمایه گذاری و ج ــد س ــاره رون ــم درب کن
ــی  ــر کل ــک تصوی ــروز ی ــا ام ــته ت ــور از گذش ــروی کش ــش نی در بخ

ارائــه دهیــد تــا بتوانیــم علــل مشــکل موجــود را بررســی کنیــم.  

ــتهایم، ــروزنتوانس ــاام ــات ــت.م ــرقاس ــادب ــلآناقتص ــندلی ــایدمهمتری ش
ــیکل ــهدرس ــم،ک ــفکنی ــرقتعری ــتب ــرایصنع ــیراب ــردولت ــادیغی اقتص
منطقــیقــراربگیــرد.مــابایــدتولیــدوحتــیتوزیــعبــرقراماننــدهــرکاالی
صنعتــیدیگــریازعرضــهدولتــیجــداکنیــم.تــابخــشخصوصــیبتوانــددر
ایــنزمینــهکارکنــد.اگــرگفتــهشــودکــهبــرقیــککاالیعمومــیاســتکــه
دولــتبایــدآنراتامیــنکنــد،آنگاهدولــتمیتوانــدایــنکاالرارایــگانویــا
بــاقیمــتدلخواهــشبــهبــازارعرضــهکنــد،امــاهنگامــیکــهتصمیــمبــرایــن
شــدکــهبخــشخصوصــیواردحــوزهصنعــتبــرقشــدهودرتولیــدوتوزیــعآن
فعــالشــود،دیگــربایــدبپذیریــمکــهمحصــولایــنصنعــت،یعنــیبــرق،ماننــد
هــرفــرآوردهتولیــدیدیگــرییــککاالیصنعتــیویــااقتصــادیاســت.تعریــف
ــخیص ــموتش ــاحک ــوانب ــهنمیت ــت،ک ــناس ــزای ــینی ــنکاالی ــیچنی اصل
ــوانو ــرنمیت ــوارددیگ ــنم ــرد.درای ــنک ــهایتعیی ــرایآنتعرف ــتب حکوم
ــاقیمــتازپیــش ــهفــروشایــن»کاال«ب ــرقرامجبــورب ــدتولیدکننــدهب نبای
تعییــنشــدهکــرد،بلکــهاوبایــدخــودشبــادرنظــرگرفتــنرونــدتولیــدوبــا
ــازارو ــوددرب ــدیخ ــرخکاالیتولی ــده،ن ــتتمامش ــاوقیم ــبههزینهه محاس

بــهشــکلرقابتــیتعییــنکنــد.
ایــنامــرهماکنــونهــمبــرایعمــدهکاالهــایتولیــدیدرکشــوربرقــراراســت،
یعنــیشــمارزیــادیازکاالهــابــهجــزبرخــیکاالهــایاساســیماننــدگنــدم
ــذاریآزاد ــیوهقیمتگ ــد،ازش ــنمیکن ــتتعیی ــتآنرادول ــهقیم وآردک
پیــرویمیکننــد،امــادرایــنمیــانصنعــتبــرقدچــاریــکدوگانگــیاســت؛از
یــکســوبخــشخصوصــیدرآنفعــالاســتوازســویدیگــرهنــوزبــرنظــام
تعرفهبنــدیبــرقتاکیــدمیشــود.درشــیوهمعمولــیکــههــماکنــوندرحــال
اجــرااســت،بــهجــایرقابــتتولیدکننــدگانبــاارائــهقیمــتدربــورسانــرژی،
تعرفــهایمشــخصاعــالممیشــودکــهبــراســاسآنبــرقبــهفــروشمیرســد.
ــا ــاتوجــهب ــاایــنتعرفــهمنابعــیراایجــادمیکنــد،امــاب ــرقفروختهشــدهب ب
ــده ــافهزینههــایتولیدکنن ــدهکف ــهدســتآم ــعب ــودنآنقیمــت،مناب نازلب
رانمیدهــدودرنتیجــهبدهــیســنگینیبــردوشدولــتکــهمســئولانتقــال
وتوزیــعاســت،قــرارگرفتــهونمیتوانــدآنهــاراپرداخــتکنــد.دلیلــشهــم
ــای ــدانمبن ــتچن ــایمشخصشــدهازســویدول ــراتعرفهه روشــناســت،زی
اقتصــادینداشــتهوشــایدبیشــتربــرپایــهســبداقتصــادیخانوارهــامحاســبه
ــه ــایاوراب ــافبدهیه ــرقکف ــروشب ــتازف ــددول میشــود،درنتیجــهدرآم

ــد. ــدگاننمیده تولیدکنن
ــرق ــاعتب ــرکیلوواتس ــته ــاقیم ــایهم ــورهایهمس ــهدرکش ــراینمون ب
ــر ــت10براب ــبینانهترینحال ــهدرخوش ــتک ــنتدالراس ــدود6س ــزیح چی
متوســطقیمــتبــرقبــرایهــرکیلوواتســاعتدرایــراناســت.همیــنموضــوع
ــت ــمقیم ــایکده ــرادرآمده ــد،زی ــوبمیکن ــرقرامعی ــادب ــهاقتص چرخ
ــاوجــوداینکــهدولــتهــمنهایــتکمــکخــودرا عرضــهمنطقــهایاســتوب
بــهبخــشخصوصــیبــرقانجــامدادهوبــهروشهــایگوناگــونتــالشمیکنــد
ــدگان ــهتولیدکنن ــتب ــرایپرداخ ــیب ــارداردمبلغ ــهدراختی ــیک ــاازمنابع ت

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

ما تا امروز نتوانسته ایم، اقتصادی غیر دولتی را برای 
صنعت برق تعریف کنیم، که در سیکل منطقی قرار 

بگیرد. ما باید تولید و حتی توزیع برق را مانند هر کاالی 
صنعتی دیگری از عرضه دولتی جدا کنیم. تا بخش 

خصوصی بتواند در این زمینه کار کند
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ــودو ــوقمیش ــامع ــتبدهیه ــمپرداخ ــازه ــاب ــد،ام ــاصده ــرقاختص ب
ــه ــتآناســتک ــنوضعی ــد.نتیجــهای ــیمیمان دســتبخــشخصوصــیخال
ــرویکارو ــرنی ــشدربراب ــامتعهدات ــودازانج ــهخ ــهنوب ــزب ــدهنی تولیدکنن
ــازمیمانــد. متخصصانــیکــهدراســتخدامداردوپرداخــتهزینههــایجــاریب
همچنیــنتولیدکننــدهبــهدلیــلهمیــنضعــفمالــیازانجــامامــورمربــوطبــه
ــوان ــازدهوت ــشب ــرایافزای ــروگاهب ــینی ــازیوبازتوان ــداری،بازس ــر،نگه تعمی
آنناتــوانخواهــدشــد.بــهروشــنیدیــدهمیشــودکــهچرخــهتولیــددرایــن
بخــشمعیــوبشــدهودلیــلآننیــزهمیــنتعرفهگــذاریغیــرمنطقــیاســت.
ــن ــود.م ــدب ــریخواه ــوردیگ ــود،مســالهط ــهدرســتش ــنچرخ ــرای ــااگ ام
هــممعتقــدمکــهدولــتبایــدحتمــایارانــهایبــرایبــرقاختصــاصدهــد،امــا
ــهایپرداخــتشــودکــهمصــرفبیشــترتشــویقنشــود ــهبایــدبهگون ایــنیاران
ــهبرخــیازتصمیمــات ــمک ــتکنی ــد.دق ــادتکنن ــیع ــهصرفهجوی ــردمب وم
ــر ــهب ــدک ــانیهاییرامیده ــردمنش ــهم ــیب ــهحکمران ــادرعرص ــارم ورفت
اســاسآنرفتــارکننــد،بــهایــنمعنــاکــهوقتــیگفتــهمیشــود،بــرققیمــت
ناچیــزیدارد،بــهرغــمهمــهتبلیغــاتکالمــیدرمــوردصرفهجویــیدرمصــرف
ــیدرمصــرفآن ــامحدودیت ــهب ــودک ــهدادهمیش ــهجامع ــامب ــنپی ــرق،ای ب

ــد. ــدازهخواســتمصــرفکن ــران ــده ــهرونیســتومیتوان روب
ــن ــهشــکلبهتــریپرداخــتشــود،شــایدبهتری ــهب پــسالزماســتکــهیاران
حالــتایــنباشــدکــهیارانــهدراختیــارخــودمــردمقــرارگیــردونظمــیدرآن
ایجــادشــود.ازســویدیگــربــابرداشــتنتعرفــهاجــازهدهیــمکــهبــازارصنعــت
بــرقپویــاودرآنرقابــتایجــادشــود.هنگامــیکــهنظــامدرتولیــدوعرضــه
ــازدهدردســتورکارتولیدکننــدگان ــرقرقابتــیشــد،بهینهســازیوافزایــشب ب
قــرارمیگیــردوآنگاهدیگــرخودبهخــودشــاهدفعالیــتنیروگاههایــیبــا
ــاوریو ــنفن ــالآخری ــهدنب ــهب ــود.هم ــمب ــدنخواهی ــدود20درص ــازدهح ب
بهتریــنروشتولیــدوتوزیــعخواهنــدرفــتوچرخــهاقتصــادیکامــلمیشــود.
ــرار ــوبق ــهمعی ــکچرخ ــهدری ــتک ــیاس ــیمدت ــرایطکنون ــندرش لیک
گرفتهایــم،بــهایــنمعنــاکــهازیــکســوبخــشخصوصــیواردصنعــتتولیــد
بــرقشــدهوبــورسبــرقراهانــدازیشــده،امــاازســویدیگــرمقــرارتوقوانیــن

ایــنصنعــتهنــوزدولتــیهســتند.
البتــهبایــدتاکیــدکنــمکــهایــنســخنانلزومــابــهمعنــیگــرانکــردنقیمــت
ــه ــفجامع ــارضعی ــایاقش ــددرآمده ــرابای ــت،زی ــترکیننیس ــرایمش ــرقب ب
ســنجیدهشــودوبــرطبــقآنپیــشرفــت.نمیتــوانگفــتکــهچــونبــرقدر
عــراق6ســنتودرترکیــه8ســنتاســتدرایــرانهــمبایــدبــههمیــنقیمــت
ــن ــمچنی ــوره ــواردرکش ــدیخان ــایدرآم ــالپایهه ــد؛اص ــروشبرس ــهف ب
چیــزیراایجــابنمیکنــد.بلکــهمنظــورمــنایــناســتکــهچرخــهاقتصــادی
ــهاگــر ــراینمون ــدمنطقــیعمــلکــرد،ب ــدتعریــفشــود.بای ایــنصنعــتبای
ــران ــهای ــتمزددرجامع ــوقودس ــفحق ــاک ــوارب ــکخان ــتانداردهای ــقاس طب
ــا ــوانقیمته ــد،نمیت ــرقاختصــاصده ــهب ــودراب ــدخ ــد1درصــددرآم بای
رابــهانــدازه10درصــدکلدرآمــدآنهــاافزایــشداد.بنابرایــناگــرازاقتصــاد
بــرقســخنمــیرود،بایــدحتمــابــهاقتصــادوســبددرآمــدیخانــوارهــمتوجــه
شــود،زیــرانمیتــوانکشــاورزیبــادرآمــدبســیارپاییــنرابــهافزایــشپرداخــت
بــرقدرحــوزهکشــاورزییــاخانگــیو...واداشــت.صنعــتمــاهمیــنحــاالهــم
زمینگیــروکشــاورزیهــمســودچندانــینــداردودرچنیــنشــرایطیتحمــل

ــدارد. ــرقدرایــنبخشهــاوجــودن افزایــشقیمــتب
ایــنچرخــهکــهازاقتصــادخانــوارآغــازشــدهوبــهواحدهــایصنعتــیمیرســد،
بایــدبهگونــهایباشــدکــهتعادلــیایجــادکنــد.هدفمندکــردنیارانــهوکمــک
دولــتبــهمــردمهــمدرایــنراهبســیارمهــماســت.بــاوضعیــتموجــودمــادر
ــراغ ــد،چ ــادهرویمیکن ــرقزی ــتفادهازب ــهدراس ــدهایک ــهمصرفکنن ــعب واق
ســبزنشــانمیدهیــمکــهایــنکارمانعــینــدارد.ایــنپیامــدغیــرقابــلاجتنــاب
قیمــتنــازلبــرقاســتوارتباطــیهــمبــافراوانــیودردســترسبــودنانــرژی

ــا ــچکشــوریدردنی ــهدرهی ــااینک ــدارد؛کم ــرانن درای
ــیرا ــنفرمول ــرژیچنی ــعان ــارترینمناب ــاسرش ــیب حت
بــرایفــروشومصــرفبــرقشــاهدنیســتیمکــهموجــب
ــن ــاچنی ــرت ــطفق ــرخ ــدیزی ــادرام ــواریب ــودخان ش
ــازهــمجــزءمشــترکان ــرژیمصــرفکنــدوب ســطحیان
ــه ــمک ــهایه ــنیاران ــرای ــزونب ــدواف ــرفباش کممص
میگیــردنســبتبــهیارانــهایکــهقشــربرخــوردارومرفــه

ــزباشــد. ــدناچی ــرقمیگیرن ــعازب جام
نکتــهدیگــرآنکــهپدیدههایــیازایــندســت،یعنــی
ــادی ــکهایاقتص ــروزُش ــعب ــرق،درمواق ــازلب ــتن قیم
ــرخ ــهن ــیک ــرازمان ــد،زی ــانمیدهن ــترنش ــودرابیش خ
ــی ــیاساس ــیوحت ــایمصرف ــرکااله ــاتودیگ ارز،خدم
ــت ــانثاب ــیهمچن ــرقمصرف ــرخب ــد،ن ــشمییاب افزای
ــد ــهرش ــزینســبتب ــراتناچی ــاتغیی ــدوی ــیمیمان باق
روزافــزونارزوتــورممییابدکــهتناســبیبــاقیمــتتمــام
ــدهآناســت. ــتتعیینکنن ــهدول ــراک ــداردچ شــدهآنن

ــت. ــادلاس ــوردنتع ــزبرهمخ ــهآننی نتیج

ــرف ــامص ــدییارانهه ــتهدفمن ــرایسیاس ــازاج درآغ
ــن ــهای ــت!ب ــیاس ــهجالب ــننکت ــت.ای ــشیاف ــرقکاه ب
ــهپرداخــتشــدونــرخبــرقکمــی معنــاکــهوقتــییاران
ــدا ــشپی ــدازهایکاه ــاان ــرقت ــت،مصــرفب ــشیاف افزای
کــرد.دلیلــشنیــزایــنبــودکــهمــردمبــهخاطــرحفــظو
پسانــدازیارانــهخــودتــالشکردنــدکــهدرمصــرفبــرق
ــه ــغیاران ــهمبل ــذرهم ــنرهگ ــردهوازای ــیک صرفهجوی
ــد ــنرون ــاای ــد،ام ــودنپردازن ــیخ ــرژیمصرف ــرایان راب
تنهــایــکســالدوامداشــت،چراکــهباالرفتــنقیمتهــای
دیگــر،آنچنــانایــنافزایــشقیمــتبــرقراکمرنــگکــرد
ــارهســهمناچیــزیازســبد کــههزینــهبــرقمصرفــیدوب
چنــدان آن در صرفهجویــی و داد تشــکیل را خانــوار

ــد. ــهآنتوجــهکن توجیهــینداشــتکــهکســیب
شــاهدایــنامــرهــمآنکــهوســایلالکتریکــیکــهازنظــر
تــوان،بــازدهبســیارپایینــیدارنــد،تنهــادرایــرانمشــتری
ــه ــران،ب ــازارای ــرایکولرهــایگازیموجــوددرب ــد.ب دارن
ــر ــداریدردیگ ــاالخری ــرفب ــنومص ــازدهپایی ــلب دلی
کشــورهاندارنــد،امــادرکشــورمــاکســیبــهایــنموضــوع
ــیآنرادر ــرقمصرف ــهب ــونهزین ــد،چ ــتنمیده اهمی
ــه ــیک ــردم.درحال ــهم ــدن ــتپرداخــتمیکن ــعدول واق
اگــرقیمــتبــرقمیــزانبــودتمامــیاینگونــهوســایلبــه
ــادی ــهاقتص ــیوتوجی ــیکارای ــرقمصرف ــهب ــلهزین دلی

ــد. خــودراازدســتمیدادن
بــرایــناســاساگــربخواهیــماقتصــادیراازشــکلدولتــی

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

برخی از تصمیمات و رفتار ما در عرصه حکمرانی به 
مردم نشانی هایی را می دهد که بر اساس آن رفتار کنند، 
به این معنا که وقتی گفته می شود، برق قیمت ناچیزی 
دارد، به رغم همه تبلیغات کالمی در مورد صرفه جویی 
در مصرف برق، این پیام به جامعه داده می شود که با 
محدودیتی در مصرف آن روبه رو نیست و می تواند هر 

اندازه خواست مصرف کند
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بــهغیــردولتــیتبدیــلکنیــم،ایــنامــربایــدبــارعایــتســازوکارهاوروابــطحاکــمبــر
چنیــناقتصــادیدرتمــامابعــادصــورتگیــرد.

حل نامعادله قیمت برق در دستگاه یک مدل اقتصادی مدون

حضرتعالــی بــه اصــالح قیمــت فــروش بــرق بــه مشــترکین اشــاره فرمودیــد، 
ــرخ  ــزان و ن ــال می ــاله اص ــرق، مس ــی ب ــر دولت ــدگان غی ــد تولیدکنن ــا از دی ام
ــی  ــت تکلیف ــاوت قیم ــدن مابه التف ــا از پرداخت نش ــه آن ه ــت، بلک ــه نیس تعرف
ــده  ــا درج ش ــز صراحت ــن نی ــه در قوانی ــدی ک ــرق تولی ــده ب ــت تمام ش و قیم
گله منــد هســتند! امــا دولــت هــم در وضعیــت کنونــی امــکان پرداخــت ایــن 

ــدارد.  ــاوت را ن مابه التف
ــا  ــویی ب ــم؛ از س ــویه روبرویی ــد س ــه ای چن ــا نامعادل ــت ب ــن وضعی در ای
ــده  ــت تمام ش ــا قیم ــادی ب ــیار زی ــالف بس ــه اخت ــم ک ــی مواجهی تعرفه های
ــر  ــا در نظ ــا ب ــی تعرفه ه ــش جزئ ــه افزای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد و بعی دارن
ــه  ــار جامع ــن اقش ــد کم درآمدتری ــطح درآم ــی و س ــرایط اجتماع ــن ش گرفت
بتوانــد ایــن شــکاف را پــر کنــد، از ســوی دیگــر  دولــت نیــز بــه نظــر می آیــد 
ــم  ــی ه ــدارد، از طرف ــاوت ن ــن مابه التف ــران ای ــرای جب ــری ب ــع دیگ منب
ــر اســاس قانــون حــق  تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق کــه ایــن مبلــغ را ب
ــوان  ــه می ت ــما چگون ــر ش ــه نظ ــد. ب ــه می کنن ــد و آن را مطالب ــود می دانن خ
ایــن مشــکل را حــل کــرد؟ در دوره ای کــه حضرتعالــی در ســمت معــاون وزیــر 
ــم  ــی ه ــرمایه گذاری خارج ــه س ــه ب ــد ک ــان دادی ــتید، نش ــت داش ــرو فعالی نی
ــق  ــی و تزری ــرمایه گذاری خارج ــا س ــما آی ــر ش ــه نظ ــد، ب ــی داری ــگاه مثبت ن
منبــع مالــی بــه کشــور از ایــن طریــق می توانــد گرهــی از ایــن کار فروبســته 
بگشــاید؟ در واقــع از نظــر شــما جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــرای احــداث 

ــی دارد؟ ــا و ملزومات ــه پیش نیازه ــا چ ــعه نیروگاه ه و توس

ــدازســرمایهگذاری ــعآنمیتوان ــرایاجــرایطرحهــاوپروژههــاکــهمناب ــیب تامیــنمال
ــه ــاصنــدوقتوســعهملیباشــد،یــکموضــوعاســتوتعرف ــتوی ــی،دول خارجــی،داخل
ــم ــاه ــواردب ــنم ــراســت.ای ــیدیگ ــرقموضوع ــاوتقیمــتتمامشــدهومصــوبب وتف

پیوســتگیدارنــد،امــایکــینیســتند.
طبیعتــایــکســرمایهگذارخارجــیهنگامــیکــهمیخواهــدآغــازبــهکارکنــد،نخســتین
ــناســتکــهمــدلکســبوکارچیســت؟وهنگامــیکــهمتوجــهمیشــود، پرســشاوای
ــودو ــتمیش ــرپرداخ ــیاردی ــزبس ــانی ــاوتقیمته ــت،تف ــناس ــیارپایی ــابس تعرفهه
تعهــدیهــمبــهشــکلواقعــیپذیرفتــهنمیشــود،مســلماســرمایهگذارینخواهــدکــرد.
ــا ــرمایهخصوص ــود.س ــکینمیش ــنریس ــرشچنی ــهپذی ــرب ــرمایهگذاریحاض ــچس هی
ســرمایهخارجــیاصــوالفــّراراســت،حتــیبــاارائــهضمانتهــایخــاصهــمکاریپیــش
ــازاروشــرایطرابررســیوبــا نمــیرود،چــونســرمایهگذارخارجــیپیــشازهــرچیــزب
تولیدکننــدگانقبلــیایــنبــازارگفتوگــومیکنــد.رونــدعمــلبــهتعهــداتقبلــیدرآن
ــود ــنعوامــلرضایتبخــشنب ــرای ــگاهاگ ــرارمیدهــدو...،آن ــوردبررســیق کشــوررام

ــد. ــارمیکش کن
ایــندرحالــیاســتکــهکشــورهایحاشــیهجنوبــیخلیــجفــارسبــاتوجــهبــهامنیتــی
ــودن ــمدارانب ــهرغ ــد،ب ــاسمیکنن ــوداحس ــایخ ــرایداراییه ــرمایهگذارانب ــهس ک
ــی ــرمایههایخارج ــدس ــهمه ــرمایهگذاری،ب ــرایس ــرب ــایدیگ ــیاریازظرفیته بس
ــدتاجیکســتان ــزســرمایهایدرکشــوریمانن ــنتمرک ــااینکــهچنی ــلشــدهاند.کم تبدی
صــورتنمیگیــرد،چراکــهدولــتایــنکشــورنشــاندادهاســتکــهدراجــرایمقــرارت
وتعهــداتچنــدانراســخنیســت.بنابرایــنیــکســویبحــِثتامیــنمنابــع،پایبنــدیبــه

ــود. ــاوتو...میش ــتمابهالتف ــهپرداخ ــوطب ــهمرب ــتک ــیاس تعهدات
ــرای ــهمشــخصدارد.ب ــکهزین ــای ــیدرکشــورم ــرفجهان ــراســاسع ــرقب ــنب تامی
ــهعــددی ــاهــمجمــعکنیــمب ــعوســوختراکــهب ــههزینــهتولیــد،انتقــال،توزی نمون
مشــخصمیرســیم.هنگامــیکــهتولیدکننــدهبــهایــنعــددنــگاهمیکنــد،نــرختعرفــه

مصــوبدولــتبــهنظــرشمنطقــینمیرســد.از
ســوییگرفتــنایــنمبلــغســنگینازمــردمهــم
امکانپذیــرنیســت.پــسچــهراهــکاریبایــددر

پیــشگرفــت؟
دراینجــابایــدیــکمــدلاقتصــادیوجــود
داشــتهباشــدکــهشــرایطراروشــنکنــد.ایــن
مــدل،نخســتبایــدنشــاندهــددرچهشــرایطی
ــت، ــرمایهگذاریاس ــهس ــرب ــرمایهگذارحاض س
دوماینکــهدرچــهشــرایطیتولیدکننــدگان
موجــود،تولیــدخــودراافزایــشمیدهنــدو
ــهایجــاد ــمجاذب ــرایســرمایهگذارخارجــیه ب

کــردهوتشــویقشمیکننــد.
مختلفــی درحوزههــای میتــوان را ســرمایه
ــه ــرقو...ب ــدب ــودرو،تولی ــکن،خ ــونمس چ
ــخصو ــودمش ــکس ــری ــتوه ــانانداخ جری
ــرمایهگذار ــسس ــد،پ ــیدارن ــکمعین ــاریس ی
ــراســتو ــهبهت همــوارهدرحــالانتخــابگزین
ایــنحــقاواســت.تــازمانــیکــهصنعــتبــرق
ازنظــردرآمــد،ریســکســرمایه،تعهــداتو
ــهصنعــتســاختمان مقــرارتموجــودنســبتب
بــه ســرمایهها تمــام دارد، کمتــری جاذبــه
ــههمیــندلیــل ســویمســکنخواهــدرفــت.ب
هــمهســتکــهصنعــتســاختماندرتهــرانبــا
ــاز ــیازســکنه،ب ــنهمــهمســکنخال وجــودای
ــهدارد،چــون هــمدرحــالرشــداســتوجاذب
ــروش ــهف ــقب ــرمایهگذارانموف ــرس ــیاگ حت
ــاختمانو ــتس ــوند،قیم ــمنش ــاختمانهاه س
ملــکپیوســتهدرحــالرشــداســتودرنهایــت
ــا ــد.حــالایــنوضعیــتراب ــاننخواهنــددی زی

ــد. ــهکنی ــرقمقایس ــتب صنع
ــروگاه ــکنی ــداثی ــرایاح ــالب ــوانمث ــهعن ب
تومــان میلیــارد هــزار 2 حداقــل معمولــی،
ــن ــرمایهگذاریای ــرس ــت،اگ ــازاس ــرمایهنی س
وجــهراکــهبرابــربــاهزینــهســاختیــکبــرج
بســیاربــزرگاســتدربخــشنیروگاهــیهزینــه
کنــدچــهشــرایطیراپذیرفتــهاســت:اوالیــک
ــرایط ــاش ــرجوب ــکب ــادگیی ــهس ــروگاهب نی
ــداد ــتوتع ــهنیس ــلعرض ــکنقاب ــروشمس ف
دارد؛ معــدودی بســیار بالقــوه مشــتریهای
ثانیــامشــخصاســتکــهدرآمدهــاینیــروگاهبــا
همــاننــرخرشــدقیمــتمســکنبــاالنمــیرود؛
ــرمایهگذار ــهس ــیب ــیکاف ــااطمینانبخش ثالث
ــن ــرداریازای ــدبهرهب ــهدررون ــورداینک درم
ــاچالشــیروبــرونخواهــدشــدوجــود نیــروگاهب

ــدارد. ن
ــه ــابب ــهوانتخ ــایمقایس ــهپ ــیک ــسوقت پ
میشــود. ســخت کمــی کار میآیــد میــان
ــن ــهای ــتک ــوانگف ــهنمیت ــنهم ــاای ــهب البت
بــرق صنعــت در کــه ســرمایهگذاری مــدل
کشــورتعریــفشــدهاســتناموفــقاســت.اتفاقــا
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بــهنظــرمــنموفــقهــمبــودهاســت،چراکــهدرهمیــنچنــدســالگذشــتهمــا
ــم، ــدبودهای ــروگاهجدی ــه10هــزارمــگاواتنی شــاهدســاختهشــدننزدیــکب
کــهبخشــیازآنمربــوطبــهســرمایهخصوصــیاســتوهنــوزهــمجاذبــهدارد.
وقتــیایــنصنعــتبــاصنعــتآبکــهســرمایهگذارآنتقریبــافقــطدولــتاســت
ــدان ــهچن ــنجاذب ــیای ــویم.ول ــهمیش ــنجاذب ــهای ــم،متوج ــهمیکنی مقایس
پایــدارنیســتوبــههمیــندلیــلمــابایــددرمــوردمســیروعملکــردخــودتــا

ــدازهاینگــرانباشــیم. ان
ــرق ــایمصــرفب ــنتعرفهه ــهموضــوعتعیی ــنزمین ــردرای ــمدیگ مبحــثمه
اســت.کشــورمــاازنظــرمیــزانمصــرفوتولیــدبــرقتــاانــدازهایبــهکشــور
کــرهجنوبــیشــباهتدارد.درحالــیکــهکــرهبخــشبزرگــیازبــرقتولیــدی
خــودرادرصنایــعســنگینماننــدفــوالد،کشتیســازی،خودروســازیو...
ــی ــهبخــشخانگ ــوطب ــرانمرب ــممصــرفدرای ــد،بخــشاعظ مصــرفمیکن
ــامقایســهایــندوایــرادکارروشــنمیشــود؛چــراکــهمحــلمصــرف اســت.ب
ــیدارد، ــتغالزاییباالی ــهاش ــدیاســتک ــایمول ــرهبخشه ــرقدرکشــورک ب
ــرانمصــارفخانگــیاســتکــههیــچ ــرقدردرای امــابخــشاعظــممصــرفب

ــدارد. ــزودهاین ارزشاف
درکشــوریماننــدژاپــنحتــیمیتــوانگفــتکــهمــردم
ــال ــد،ح ــرجمیدهن ــهخ ــتب ــرقخساس ــرفب درمص
ــت ــهدس ــنزمین ــدتدرای ــهش ــردمب ــرانم ــهدرای آنک
ــم ــشاعظ ــهبخ ــیک ــد.وقت ــرجمیدهن ــازیبهخ ودلب
انــرژیدرصنعــتمصــرفشــودطبیعــیاســتکــهاقتصــاد
ــنو ــدژاپ ــورهاییمانن ــد.کش ــاالباش ــتغالب ــرواش پویات
کــرهانــرژیمــوردنیــازخــودراازمــاخریــداریمیکننــد،
آنهــمبــاقیمتــیکــهچندیــنبرابــرنــرخانــرژی
ــوالت ــهمحص ــرژیراب ــنان ــتوای ــراناس ــلای درداخ
ــن ــاای ــورم ــادرکش ــد،ام ــلمیکنن ــمندیتبدی ارزش
ــودو ــرفنمیش ــوبمص ــونخ ــکالگوناگ ــهاش ــرژیب ان

ــههــدرمــیرود. ــیب ــهعبارت ب
ــا ــورم ــادیکش ــاختاراقتص ــلس ــهدلی ــاب ــهاینه هم
اســتکــهدرآنپرداخــتهزینــهایــنپرمصرفــیو
ــت ــتودول ــدهنیس ــودمصرفکنن ــدهخ ــرعه ــرافب اس
ــاله ــنمس ــلای ــرایح ــت.ب ــتآناس ــدهدارپرداخ عه
ــده ــتازنقــشتولیدکنن ــرارتاصــالحشــود،دول ــدمق بای
انــرژیفاصلــهبگیــردوبــابخــشخصوصــیرقابــتنکنــد،
ــه ــیب ــدگانخصوص ــانتولیدکنن ــالممی ــتآزادوس رقاب
ــم ــابتوانی ــدو...ت ــشیاب ــرهوریافزای ــابه ــدت ــودآی وج
باشــیم. داشــته بــرق صنعــت در بهتــری وضعیــت

ــه  ــرو چ ــما در وزارت نی ــئولیت ش ــان مس در زم
ــی  ــه پروژه های ــی و در چ ــرمایه خارج ــدار س مق
ــود  ــا وج ــی ب ــرایط کنون ــا در ش ــد و آی ــذب ش ج
بازهــم می تــوان  تحریم هــا و شــرایط کشــور 
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــرمایه خارج ــذب س ج
داد؟ آیــا ایــن امــر را بــرای شــرایط کنونــی کشــور 
ــا  ــه ضمانت ه ــد ک ــت می دانی ــز اهمی ــدان حائ چن
ــی  ــرمایه گذاران خارج ــه س ــژه ای ب ــازات وی و امتی

ــود؟ داده ش

سیاســتهای بــا خارجــی ســرمایهگذاری از بخشــی
مــن کــه دورهای در دارد. ارتبــاط کشــور عمومــی
ــا ــتم،م ــدهداش ــرمایهگذاریرابرعه ــدس ــئولیتواح مس
درایــنزمینــهنســبتاموفــقبودیــم.بــهعنــوانمثــالدر
بخــشانرژیهــایخورشــیدیوهمکاریهایــیکــهدر
بخــشســاختتجهیــزاتداشــتیمجــذبســرمایهخارجــی
ــای ــیازنیروگاهه ــشبزرگ ــهبخ ــیک ــاجای ــود.ت ــارزب ب
خورشــیدیکــهدرســال96انجــامشــدازمحــلســرمایه

ــود. ــترکب ــامش ــیوی خارج
ــا ــزرگ»یونیــتاینترنشــنال«ب ــهعنــوانمثــالپــروژهب ب
ظرفیــت7هــزارو500مــگاواتبــرقحرارتــیوهمچنیــن
200مــگاواتبــرقخورشــیدیدرکرمــاندرآنبرهــهدر
ــایسیاســیکشــور،از ــادرالتهابه ــود،ام دســتاجــراب
جملــهمســائلیکــهبــرایبرجــامپیــشآمــدایــنپروژههــا
بــاتوقــفمواجــهشــدند.البتــهپروژههــایکوچکتــر
مدتزمانهایــی و میشــدند انجــام ســریعتر چــون
ــود،مشــکلی ــازب ــانی ــرایاجــرایآنه ــهب درحــد6ماه
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باید یک مدل اقتصادی وجود داشته باشد که شرایط را روشن کند. این مدل، 
نخست باید نشان دهد در چه شرایطی سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری 

است، دوم اینکه در چه شرایطی تولیدکنندگان موجود، تولید خود را افزایش 
می دهند و برای سرمایه گذار خارجی هم جاذبه ایجاد کرده و تشویقش می کنند
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ــه ــااســتفادهازســرمایهخارجــیب نداشــتندوتوانســتندب
نتیجــهبرســندوهماکنــونهــمدرحــالبهرهبــرداری
ــه ــوردک ــدآندوم ــیمانن ــایبزرگ ــاپروژهه ــتند،ام هس
ــدت ــمم ــتوه ــازداش ــترینی ــرمایهبیش ــمس ــمه گفت
بیشــتریزمــانمیخواســتوبــههمیــندلیــلنتوانســتند
ازمانعــیکــهتحریمهــاایجــادکــردهبودنــدبگذرنــد.ایــن
ــی ــرراتبینالملل ــرخــالفمق ــودوب ــهب ــاظالمان تحریمه
اجــازهســرمایهگذاریوتولیــدوحتــیانتقــالدانــشفنــی

ــیداد. ــیرانم ــرکتهایایران ــهش ب
بــاایــنحــالمــنمعتقــدمظرفیتهــایموجــوددر
ــذب ــرایج ــیعیب ــیاروس ــیبس ــانآمادگ ــورهمچن کش
ــه ــاهم ــهب ــوریک ــهط ــیدارد.ب ــرمایهگذاریخارج س
ــهکشــورهای شــرایطدشــواریکــهوجــوددارد،نســبتب
همســایهخــودشــرایطســرمایهگذاریبهتــریداریــم.
چــراکــهبســیاربیشــترازنیــازخــودظرفیــتتولیــدبــرق
داریــموامــکانفــروشوصــادراتآنبــههمســایگان
ــوهبیــشاز400 ــازاربالق ــکب ــای ــعم وجــوددارد.درواق
ــی ــعداخل ــموصنای ــریدراطــرافخــودداری ــوننف میلی
کشــورنیــزقابلیــترشــددارد.بنابرایــنمــنمعتقــدمکــه
ــرراتمناســبیدرصنعــت ــودهومق ــاخــوبب ــاتم اقدام
بــرقداشــتیمکــهجاذبههــایســرمایهگذاریرابــاالبــرده
اســتوحتــیحضــورســرمایهگذارانمتعــدددرســال96
ــود، ــرایبرجــامب کــهســالپیــشازرخدادهــایناگــوارب
ــاجاذبههــایبســیاری ــرقم نشــانمــیدادکــهصنعــتب
دارد.وجــودشــرکتهایبــزرگبینالمللــیبــرایســاخت
ــیدی، ــاخههایخورش ــورماندرش ــلکش ــروگاهدرداخ نی

ــرد. ــدمیک ــوعراتایی ــنموض ــارو...ای ــادی،بخ ب
ــتودر ــّراراس ــیارف ــیبس ــرمایهخارج ــررویس ــهه ب
ــک ــزانریس ــهمی ــیازجمل ــیارحساس ــائلبس ــرومس گ
ــرایط ــرمایه،ش ــرارتکشــورمقصــدس ــرمایهگذاری،مق س
ــنمســائل آســانکســبوکاردرآنکشــوراســت.همچنی
ــم ــزمه ــورنی ــاداداریو...درآنکش ــدفس ــریمانن دیگ
اســتواختــاللدرهــریــکازاینهــابــهتنهایــی
میتوانــدســرمایهایکالنراازکشــوریفــراریدهــد.

مرکــز  گــزارش  از  بخشــی  بــه  توجــه  بــا 
پژوهش هــای مجلــس بــا عنــوان »چالش هــا و 
ــق تولیــد در ســال 1398« )بخــش  راهکارهــاي رون
بــرق( کــه در تیــر مــاه ســال گذشــته منتشــر شــد، 
ــرمایه گذاری  ــد س ــزان و رون ــر می ــال های اخی در س
ــای  ــه بخش  ه ــبت ب ــرق، نس ــد ب ــش تولی در بخ
ــت.  ــته اس ــی داش ــاوت فاحش ــال تف ــع و انتق توزی

ــت؟ ــر چیس ــن ام ــت ای عل

ــعســرمایهگذاری ــالوتوزی ــهدربخــشانتق نخســتاینک
ــت ــبختانهدول ــوددارد.خوش ــتوج ــوددول ــتقیمخ مس
درســالهایاخیــرمنابــعخوبــیرابــرایاصــالحو
بهینهســازیســامانههایتوزیــعاختصــاصدادهاســت،
ــن ــاای ــودهاســت.ام ــزب ــانی ــعم ــنمشــکلصنای ــراای زی
ــش ــتربخ ــتبیش ــراراس ــهق ــدک ــشتولی ــالهدربخ مس

خصوصــیدرآنواردشــودمتفــاوتاســت.دربخــشتوزیــعوانتقــالتــااینجــا
اثــرتحریمهــابســیارکمتــرازبخــشتولیــدبــودهاســت،زیــرامنابــعآنبیشــتر
ازطــرفدولــتتامیــنمیشــد.البتــهممکــناســتازاکنــونبــهبعــددرایــن
بخشهــانیــزدچــارمشــکالتیشــویم،امــاتــازمانــیکــهمنابــعدرآمــدینفــت
ــرایتوســعهخطــوط وجــودداشــتودولــتهــمازایــندرآمدهــابخشــیراب
ــابخــشتولیــدمتفــاوت توزیــعوانتقــالکشــوراختصــاصمــیداد،وضعیــتب

بــود.
درمــوردبخــشتولیــداگــرازدولــتانتظــارداشــتهباشــیمکــهتولیدکننــدهبــرق
ــه ــمک ــداجــازهدهی ــابای ــدانکاردرســتینیســت.م ــنچن ــادم ــهاعتق باشــد،ب
ماننــدهمــهجــایدنیــابخــشغیــردولتــیدرتولیــدفعــالباشــد.مســالهاینجــا
ــر ــارهب ــادکــردمیکب ــای ــرقازآنه اســتکــهتمــاممشــکالتیکــهدرصنعــتب
ــرایخطــوط ــتســاالنهب ــهدول ــیک ــرامبلغ ــمشــد.زی ــرقحاک ــدب بخــشتولی
ــورت ــهص ــرب ــالهایاخی ــیداددرس ــاصم ــبکهاختص ــازیش ــالوبهینهس انتق
ــا ــمب ــهآنه ــرد-ک ــرمیک ــنبخــشرابهت ــرایطای ــنمیشــدوش ــبتامی مرت
توجــهبــهوضعیــتموجــوددیگــرچنــدانپایــدارنخواهــدبــود-امــابخــشتولیــد
بــرقکشــوردردوگانگــیخصوصــیودولتــیکــهگرفتــارآنبــودوشــرایطیکــه
تحریمهــابــرایــنبخــشتحمیــلکــرد،ضربــاتســختیخــورد.ایــنخســاراتدر
بخــشفنــاوریوتوانایــیفنــینبــودزیــرامــادرکشــورازایــننظــرشــرایطخوبــی
ــهدلیــلتحریمهــای ــودکــهب داریــمومشــکلبیشــتردربخــشســرمایهگذاریب
ظالمانــهنتوانســتیممنابــعمالــیمــوردنیــازبــرایطرحهــایعظیــموپرهزینــهرااز
خــارججــذبکنیــموایــنتفاوتــیاســتکــهبخــشتولیــدبــاانتقــالوتوزیــعدارد.

ٌرد و تمنای حضور بخش خصوصی در بخش تولید برق

از نظــر شــما تــداوم شــرایط فعلــی در ســرمایه گذاری حــوزه نیروگاهی 
ــزء  ــان ج ــما خودت ــت؟ ش ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــه پیامدهای چ
ــتید،  ــت هس ــی در صنع ــش خصوص ــت بخ ــور و فعالی ــداران حض طرف
امــا گروهــی نیــز هســتند کــه اعتقــاد دارنــد، در ایــن شــرایط حضــور 
ــد  ــت بای ــن دول ــت، بنابرای ــا نیس ــدان راهگش ــی چن ــش خصوص بخ
ــه ایــن عرصــه بازگــردد و خــود، نیروگاه هــا را اداره  ماننــد گذشــته ب
کنــد! بــه نظــر شــما حضــور بخــش خصوصــی در بخــش تولیــد نیــرو 
ــد  ــه تولی ــود آن در عرص ــه نب ــور دارد ک ــرای کش ــنی را ب ــه محاس چ

ــد؟ ــمار آی ــه ش ــود ب ــک کمب ــور ی ــرای کش ــد ب می توان

واقعیــتایــناســتکــهدرکشــورتصمیمگرفتهشــدهاســتکهبخــشخصوصی
ــرقحضــورداشــتهباشــد.مــامقــرراتخصوصیســازیدر درصنایعــیچــونب
ــیاریدر ــایبس ــموبحثه ــارداری ــادراختی ــکراهنم ــوانی ــهعن ــورراب کش
ــردنبخــش ــالک ــرفع ــمب ــرایآنانجــامشــدهوتصمی ســطحکالنکشــورب
ــادرســتاســت، ــمحتم ــنتصمی ــرمای ــهنظ ــهاســت.ب ــرارگرفت خصوصــیق
زیــراتــازمانــیکــهبخــشخصوصــیدرایــنحــوزهفعــالنباشــدرقابتــیهــم
ــد ــیدرتولی ــتطبیع ــرازحال ــیارباالت ــیبس ــودوهزینههای ــدب درکارنخواه
ــوآوریوبهکارگیــریفناوریهــاینویــننیــزکــه ــرقایجــادمیکنــد.نبــودن ب
ــرداز ــرهمیگی ــابه ــورازآنه ــازیام ــرایبهینهس ــوالب بخــشخصوصــیمعم

ــد. ــدباش ــتنبخــشخصوصــیمیتوان ــورنداش ــتیهایحض ــرکاس دیگ
ــنبحــث ــاای ممکــناســتکــهخصوصیســازیدرســتهــمانجــامنشــود،ام
دیگــریاســت.مــاوقتــیبــهتجربــهجهانــینــگاهمیکنیــم،متوجــهمیشــویم
کــهحضــوربخــشخصوصــیدرصنعــتنــهتنهــارشــدایــنبخــش،بلکــهرشــد
کلآنصنعــترادرســطحکالنموجــبخواهــدشــد.ممکــناســتدرســطح
ُخــردایراداتــیوجــودداشــتهباشــد،امــارونــدوجریــانعمومــیایــنسیاســت
روبــهرشــداســت.بــههمیــندلیــلهنگامــیکــهبــهتجربیــاتگذشــتهسراســر

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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ــرقو... ــتب ــازی،صنع ــم،درخودروس ــتمیکنی ــهدق ــنزمین ــاندرای جه
ــه ــدهنمیشــودوهم ــیدی ــتچندان ــودهاســت،موفقی ــتب ــهدردســتدول ک
ــهایــننتیجــهرســیدهاندکــهبایــدبــهگونــهدیگــریعمــلشــود.ایــنیــک ب
تجربــهتاریخــیاســت،خــودمــاهــمدچــارایــنعارضــهبودهایــم.مــاهنگامــی
کــهبــهبخشهایــیازاقتصــادکشــورمانکــهخصوصیســازیبــهشــکلدرســت
آنانجــامشــدهتوجــهمیکنیــم،متوجــهمیشــویمکــهایــنکارموجــبرشــد

ــاشــدهاســت. بســیارمناســبیدرآنبخشه
ــی ــایاصل ــد،درج ــمکن ــودراک ــالتخ ــتمداخ ــیدول ــالوقت ــرح ــهه ب
ــرد ــرارگی ــازاراســتق ــمب ــرراتوتنظی ــنمق ــارت،تدوی ــاننظ ــههم خــودک
ــرخواهــد ــتبهت ــد،وضعی ــعکن ــهشــکلدرســتیتوزی ــایخــودراب وکمکه
شــد.تجــاربجهانــیوتجربــهکشــورخودمــاننشــانمیدهــدکــهتنهــابخــش
خصوصــیاســتکــهمیتوانــدمنشــاءتحــوالتمثبتــیدرحــوزهتولیــدبــرقو
دیگــرعرصههــایصنعتــیشــود،چــراکــهبــاورودبــهبــازارآزادرقابتپذیــری،
ــد ــردنفراین ــرژیوبهینهک ــر،کاهــشمصــرفان ــرویکارماه ــریازنی بهرهگی
ــازاراجتنابناپذیــراســت.بنابرایــنپاســخشــما ــرایادامــهحیــاتدرب تولیــدب
روشــناســت:دولــتبایــددرجایــگاهخــودقــرارگیــردوبــهوظایفــیکــهگفتــه
شــدبپــردازد.درمقابــلبــهبخــشخصوصــیهــممتناســببــاقوانیــنمرتبــط
بــاخصوصیســازیاجــازهوموقعیــتدادهشــودکــهبیــشازپیــشدرصنعــت

تولیــدبــرقورودکنــد.

دربحــثتدویــنقوانیــندرایــنرابطــهبســیارجلوتــرازاجــرایآنهااقدامشــده
اســت.بــهطــوریکــهطــیســالهایفعالیــتهمیــندولــتمســتقر4قانــون
درایــنزمینــهتصویــبشــدهاســتکــهبایــداجرایــیشــود.تــازمانــیکــهبــه
ایــنقوانیــنکــهدرآنهــابــهمســائلمختلــفاشــارهشــدهاســترابــهاجــرادر
نیاوریــمموفقیتــیبــهدســتنخواهیــمآوردوبــرایتحقــقایــنامــربایــدازایــن
ــازی، ــد،خصوصیس ــورمانن ــنمصــوبکش ــرازقوانی ــرد.اگ ــورک ــیعب دوگانگ
اقتصــادمقاومتــی،حمایــتازتولیــدو...پیــروینکنیــمعمالفرصتهایبســیاری
راازدســتمیدهیــم.مضــافبــرایــن،ســاختاردولــتدرحــالحاضــرنیــزبیــش
ازضــرورت،گســتردهوبــزرگاســت،اگــرقــرارباشــدکــهمجــدداصنایــعبــرقو
نیروگاههــاهــمبــهآنافــزودهشــودکــهحجــمآنبســیاربیشــترنیــزخواهدشــد.
ــی ــمدرخیل ــعه ــیبخــشتوزی ــاحت ــهدرسراســردنی ــناســتک ــتای واقعی
ــاندروزارت ــاسدرآنزم ــناس ــرای ــت.ب ــتنیس ــدهدول ــهعه ــورهاب ازکش
نیــروتصمیــمگرفتیــمکــهبخــشانتقــالنیــروبــهایــندلیــلکــهیــکبحــث
کامــالحاکمیتــیاســتدراختیــاردولــتباشــد،امــاتولیــددرحــد80درصــد
ــرایجلوگیــریازانحصــاروادامــه ــهبخــشخصوصــیواگــذارشــودوتنهــاب ب
نظــارت،دولــتدربخشــیازتوزیــعنیــزحضــورداشــتهباشــد.امــااینکــهکلکار
توزیــعبــرعهــدهدولــتباشــدکاردرســتینیســت.مجموعــابــاتوجــهبــهآنچــه
ــاترا ــامصوب ــهنظــرماگــرم ــم،ب ــونومقــرارتوضــعشــدهگفت درمــوردقان
رعایــتمیکردیــم،امــروزوضــعبخــشخصوصــیمــابســیاربهتــرازایــنبــود.

آداب صحیح  واگذاری نیروگاه ها

ــش  ــرای بخ ــرمایه الزم ب ــم س ــتحضرید حج ــه مس ــور ک ــان ط هم
تولیــد در مــورد احــداث و حتــی ارتقــاء بخــش نیروگاهــی در 
ــال  ــه عم ــت ک ــدی اس ــا ح ــی ت ــزرگ حرارت ــای ب ــورد نیروگاه ه م
ــذا  ــد. ل ــه ایــن حــوزه را ندارن ســرمایه گذاران شــخصی امــکان ورود ب

ــال  ــوزه فع ــن ح ــا در ای ــا و بنیاده ــا نهاده عموم
ند. شــده ا

ــروگاه داری  ــد »نی ــی می گوین ــال برخ ــن ح ــا ای ب
ــذار  ــی واگ ــا و بنیادهای ــه بخش ه ــت ب نمی بایس
ــرق  ــت ب ــا صنع ــط ب ــه مرتب ــه تجرب ــد ک می ش
نداشــته اند، درحالــی کــه خــود وزارت نیــرو 
ــد از  ــر می آی ــه نظ ــوزه ب ــن ح ــم در ای ــت ک دس
ــر  ــت.« نظ ــوده اس ــوردار ب ــتری برخ ــص بیش تخص

ــت؟  ــه چیس ــن رابط ــما در ای ش

نیســت قــرار دارد؛ روشــنی مفهــوم خصوصیســازی
ــش ــموبخ ــتبگیری ــشدول ــاراازبخ ــانیروگاهه ــهم ک
دیگــریازدولــتواگــذارکنیــم.دردورهایکــهمــن
ــودم ــروب ــادیوزارتنی ــوراقتص ــزیوام ــاونبرنامهری مع
ــا ــهم ــودک ــنب ــود.مشــکلای ــنمســالهمطــرحب ــزای نی
نیــروگاهراازوزارتنیــرومیگرفتیــموبــهوزارتخانــه
دیگــریمیدادیــموبــهعقیــدهبنــدهایــنبدتریــنشــکل
ــی ــراوقت ــد.زی ــاقبیافت ــتاتف ــهمیتوانس ــودک ــالب انتق
ــه ــرازوزارتخان ــیرابهت ــوانادارهنیروگاه ــروت وزارتنی
ــد؟! ــالرخده ــنانتق ــدای ــالبای ــرااص ــریدارد،چ دیگ
روشــناســتکــهبــرایمثــالمیــانوزارتنیــرووآمــوزش
وپــرورشکدامیــکمیتوانــدبهتــرنیروگاهــیرااداره
کنــد!حــالآنکــهخصوصیســازیواقعــیایــناســتکــه
ــوند. ــوزهش ــکح ــیواردی ــردولت ــرمایههایغی ــاس حتم
ــی ــردولت ــایغی ــهمجموعهه ــاب ــرواگذاریه بخــشدیگ
بــود.حضــورایــننهادهــاممکــناســتظاهــرخوبیداشــته
باشــد،امــاجلــوفعالیــتبخــشخصوصــیراخواهــدگرفت.
ــر ــاربخــشغی ــهخودروســازیکشــوردراختی ــراینمون ب
دولتــیاســتومیبینیــمکــهرقابتــیدرآنجریــاننــدارد.
کــدامســرمایهگذارخصوصــیمیتوانــددربرابــرمجموعهای
غیــردولتــیکــهســرمایههایبســیارعظیمــیدارد،
ــهخصوصیســازی ــرارب ــرق ــد؟اگ ــتکن ایســتادگیورقاب
ــی ــهبخــشخصوص ــمک ــازهدهی ــداج ــد،بای ــیباش واقع
ضعیــفمــابهتدریــجواردشــود،فعالیــتکنــدتــاخــودرا
توانمنــدســازد.اصــالتوانمندســازیبخــشخصوصــیخــود
ــرامشــخصاســتکــهایــن ــهمشــخصدارد،زی یــکروی
ــا ــای ــابنیاده ــتی ــادول ــدب ــاناولنمیتوان بخــشازهم

ــد. ــتکن ــارقاب مجموعهه

اساســا آیــا از نظــر شــما تخصــص ســرمایه گذار در 
ــه  موضــوع ســرمایه گذاری الزامــی اســت؟ یعنــی ب
ــی   ــوزه نیروگاه ــرمایه گذاردر ح ــال س ــوان مث عن
ــی آن  ــائل فن ــروگاه و مس ــد در اداره نی ــا بای لزوم

ــه ای  داشــته باشــد؟ تخصــص و تجرب

بــهنظــرمــناصالچنیــنچیزیضرورینیســتونیــازیبه
ایــنتخصــصنیســت،هــرچنــداگــرایــنتخصــصوتجربه
راداشــتهباشــدبهتــراســت.بــراینمونــهیکموسســهمالی
درآلمــانمیتوانــددرصنعــتبــرقایــرانســرمایهگذاری
ــی ــد،ول ــتهباش ــرقنداش ــصب ــمتخص ــاله ــدواص کن

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

وقتی دولت مداخالت خود را کم کند، در جای اصلی خود که همان نظارت، 
تدوین مقررات و تنظیم بازار است قرار گیرد و کمک های خود را به شکل درستی 

توزیع کند، وضعیت بهتر خواهد شد
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مــادربــارهســازوکاریبــرایخصوصیســازیصحبــت
ــد. ــدکن ــدبخــشخصوصــیراتوانمن ــهبتوان ــمک میکنی
ــرایجلوگیــریازقطعــی ــرقب ــاتولیــدب اگــرهــدفصرف
وخاموشــیاســت،واگــذارینیروگاههــابــهبنیادهــاو
مجموعههــا توســط جدیــد نیروگاههــای احــداث یــا
ــم ــیه ــایبزرگ ــدوظرفیته ــیباش ــدروشخوب میتوان
ــد. ــنکاررادارن ــامای ــوانانج ــهت ــتندک ــورهس درکش
ــوانبخــش ــشت ــدافزای ــرقص ــنام ــارای ــردرکن ــااگ ام
ــکل ــهش ــثب ــوددارد،بح ــزوج ــرورینی ــیوبه خصوص
ــزانکالن ــواردبرنامهری ــنم ــود.درای ــدب ــریخواه دیگ
دردولــتبایــدتصمیــمبگیرنــدکــهایــنتوانمندســازیرا
ــت ــیبرایشــاناولوی ــه.اگــرچنیــنهدف ــان ــدی میخواهن
نــداردروشموجــودبســیارخــوباســت؛بنگاههــای
ــیدر ــیارخوب ــشبس ــدنق ــیمیتوانن ــردولت ــزرگغی ب
تولیــدبــرقایفــاکننــد،چــونتوانمندنــدوازپــولومنابــع
ــدمشــکلمــا ــدکــهمیتوان بســیارزیــادیهــمبرخوردارن
ــیبرطــرفکننــد،امــااگــرمــا ــهخوب ــرقب رادرتولیــدب
ــدی ــهبخــشخصوصــیتوانمن ــساز3ده ــمپ میخواهی
درکشــورداشــتهباشــیمکــهرقابتپذیــروچابــکباشــدو

ــردبحــثدیگــریاســت. ــاالبب ــرهوریراب به
بــرق اقتصــاد بــرای مدلهایــی انــواع همــه اینهــا
ــرار ــرق ــدنظ ــداف،م ــهاه ــاب ــدبن ــهمیتوانن ــتندک هس
ــد: ــیدارن ــاهــمنمونههای ــدوهریــکدرسراســردنی گیرن
ــامجموعههــایادامــهدادکــهگــرچــهبخــش ــوانب میت
ــی ــدهخیل ــاتولیدکنن ــوندام ــوبنمیش ــیمحس خصوص
ــتند.همچنیــنمیتوانیــمهمیــنکاررابــا ــیهس خوب
ــد ــاتوانمن ــمت ــامدهی ــیانج ــشخصوص ــربخ ــهب تکی
ــش ــندودربخ ــکازای ــاهیچی ــوانب ــامیت ــودوی ش
تولیــدبــرقوکاررادراختیــاروانحصــاردولــتبگذاریــم.
اینجــامــابایــدازمیــانایــن3الگــوانتخــابکنیــم.اگــر
ــم ــود،ه ــتش ــیتقوی ــشخصوص ــمبخ ــممیخواهی ه
ــد ــمبای ــاالببری ــرهوریراب ــمبه ــیموه ــرباش رقابتپذی
جایــگاهدولــترادرایــنحــوزهتغییــردهیــم.اگــرفضــای
ــش ــهبخ ــمک ــدبپذیری ــمبای ــلمیخواهی ــیکام رقابت
خصوصــینمیتوانــدبــایــکهولدینــگبــزرگغیــر
ــار ــیدراختی ــرمایههایعظیم ــهس ــیک ــادولت ــیی دولت
داردواردرقابــتشــود.پــسبایــدنخســتالگــویحرکــت
ــررات ــطومق ــاسضواب ــراس ــموب ــابکنی ــودراانتخ خ

ــم. ــشبروی ــوپی ــاصآنالگ خ


ــه  ــی ک ــرایط کنون ــداوم ش ــد ت ــر می کنی ــا فک آی
ــرمایه گذاری در  ــذب س ــرای ج ــو ق  های الزم ب مش
ــترش  ــه گس ــا ب ــدارد نهایت ــود ن ــد وج ــش تولی بخ

ــد؟ ــد انجامی ــی ها خواه خاموش

مــنچنیــنتصــورینــدارم.سیســتمصنعــتبرقدرکشــور
ــری ــنانعطافپذی ــهای ــراســت،البت ــابســیارانعطافپذی م
ــد ــعفشــارمیتوان ــمخــوبنیســتچــونتجم ــیه خیل
آســیبزاباشــد.بــهنظــرمتــوانتولیــدمــاخوشــبختانهبــه
گونــهایاســتکــههنــوزســرپــااســتوخواهــدبــود،امــا

متاســفانهرویبهــرهوریوتوســعهبخــشخصوصــیوبهکارگیــریفنآوریهــای
نــواثــرمنفــیخواهــدداشــت.درکلدربخــشبــرقفکــرمیکنــمصنایــعمــا

آنقــدرقــویهســتندکــهبتواننــدبــاایــنمشــکالتمقابلــهکننــد.
ازســوییدرشــرایطکنونــیکشــوروضعیــتچنــدانخوبــیازنظــربودجــهو
اعتبــاراتوتامیــنهزینههــاوجــودنــدارد.ایــنمحدودیتهــاازســویاســتکبار
ــرایمــاایجــادشــدهاســت.وضعیــتامــروزکشــورمــا»دورانگــذار جهانــیب
ــه ــدب ــدبای ــیمیکنن ــورزندگ ــهدرکش ــانیک ــهکس ــت«.هم ــتاس ومقاوم
ــرایفلــجکــردنمــااعمــالشــدهو ایــنفکــرکننــدکــهایــنمحدودیتهــاب
مــاهمــهوظیفــهداریــمکــهازپــادرنیاییــم.صنعــتبــرقهــمازهمیــنقاعــده

ــد. ــرویمیکن پی
اگــرمــاایــنوضعیــتوضرورتهــایآنراخــوبدرککنیــموتالشهایمــانرا
ادامــهدهیــم،میتوانیــمازایــندورانگــذارســربلندبیــرونبیاییــم.بهایــنمعنی
کــهصنعــتبــرقفلــجنشــودیــاصنعــتو...زمینگیــرنشــود.ایــندورههــای
تاریخــیکــهدرسرنوشــتهــرملتــیایجــادمیشــوددوســویهاســت،اگــرمــا
بتوانیــمازایــندورانســختعبــورکنیــم،ظرفیتهــایمــاگســترشمییابــد.
تحریمهــاالبتــهمیتوانــدموجــبشــودکــهصنایــعکشــوررشــدپیــداکننــدو
ــوندرســاختنیروگاههــای ــاهماکن ــودهاســت.م ــزهمینطــورب ــوننی ــاکن ت
گازیجــزء10یــا15کشــورنخســتدنیــاهســتیم.حــالآنکــهکشــوریچــون
اندونــزیبــاجمعیتــیســهبرابــرینســبتبــهایــراندرایــنجایــگاهقــرارنــدارد.
ــا95 ــالبم ــایآبوفاض ــیوتصفیهخانهه ــایبرقآب ــازی،نیروگاهه درسدس
درصــدخودکفایــیداریــم.لــذاایــنتحریمهــاودورانســختمیتوانــدمثبــت
ــد ــممیتوان ــندورانراطــیکنی ــمای ــرنتوانی ــهاگ هــمباشــد.همــانطــورک

پیامدهــایمنفــیهــمداشــتهباشــدوکشــوررابــهورطــهخاموشــیبکشــد.
درهــرصــورتدرایــنشــرایطصنعــتبــرقبایــدتوانایــی،اســتقامتوپایــداری
ــن ــرای ــااگ ــد.طبع ــورکن ــنمراحــلعب ــمازای ــابتوانی ــدت خــودرانشــانده
تحریمهــاینبــوداکنــوندرکشــورمیلیاردهــادالرســرمایهخارجــیوداخلــی
فعــالداشــتیم،بســتریبــرایاشــتغالپرشــمارایجــادشــدهبــودوبخــشبزرگی
ازبــرقکشــورهایهمســایهرانیــزتامیــنمیکردیــم.بــرایحرکــتصنایــعنیــاز
بــهبــرقداریــمواگــرامــروزبخواهیمیــکحرکــتواقعــیدرصنعتایجــادکنیم
نیــازبــه20هــزارمــگاواتافزایــشظرفیــتتولیــدداریــم.ایــنزمینــهوظرفیــت
ــم. ــرونبیایی ــربلندبی ــشس ــنچال ــدازای ــابای ــودداردوم الزمدرکشــوروج

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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لزوم سرمایه گذارِی معطوف به افزایش راندمان
گفت وگو با غالمحسین حسن تاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران

ــخصادر ــرژیومش ــشان ــرمایهگذاریدربخ ــذبس ــوعج ــتموض ــداهمی ــرچن ه
حــوزهتولیــدبــرقبــرکســیپوشــیدهنیســت،امــاشــیوهووتعییــننقطــهاثــرایــن
ــک ــراتی ــهنظ ــاسنقط ــناس ــرای ــز.ب ــتچالشبرانگی ــریاس ــرمایهگذاریام س
اقتصــاددانخبــرهدرحــوزهانــرژیرادرایــنرابطــهجویــاشــدیمکــهپاســخهایوی

ــد: ــرووســرمایه«درادامــهخواهیــدخوان ــه»نی راب

اساســا مهمتریــن عوامــل جــذب ســرمایه گذاری در حوزه هــای 
مختلــف انــرژی چیســت و بخــش تولیــد بــرق در حــال حاضــر از ایــن 

ــت؟ ــی را دارا اس ــه جایگاه ــر چ نظ

ــم ــنمســالهمهــماشــارهکن ــهای ــمب ــزبســیارضــروریمیدان قبــلازهــرچی
کــهدرایــرانســرمایهگذاریبــررویارتقــایبهــرهوریانــرژیوازجملــهبــرق
بســیارمهمتــروواجبتــرازســرمایهگذاریبــررویتولیــدانــرژیجدیــد
اســت.چراکــهازســوییدرایــرانمتاســفانهبهــرهوریانــرژیبســیارپاییــناســت
ــرژیبســیارنامطلــوباســتوازســویدیگــرثابــتشــده وشــاخصشــدتان
ــرهوری ــایبه ــقارتق ــرژیازطری ــدان ــکواح ــردنی ــهآزادک ــههزین ــتک اس
کمتــرازهزینــهتولیــدیــکواحــدانــرژیجدیــداســت.ضمــناینکــهارتقــای
ــه ــارمثبــتزیســتمحیطیهــمداردکــهاگــرآنراهــمب ــرژیآث بهــرهوریان

ــود. ــرمیش ــیاقتصادیت ــرژیخیل ــرهوریان ــمبه ــبهدرآوری محاس
ــط ــرومتوس ــطوزارتنی ــدهتوس ــارارائهش ــقآم ــدطب ــهمیدانی ــورک همانط
ــتدر ــداس ــر35درص ــورحداکث ــایکش ــرژیدرنیروگاهه ــلان ــانتبدی راندم
ــدود ــهح ــانب ــیرادرجه ــیکلترکیب ــانس ــرراندم ــهدرحالحاض ــیک صورت
54درصــدرســاندهاندودرسیســتمهایCHPکــهبازیافــتحــراراتهــم
ــط ــنمتوس ــتند.بنابرای ــدهس ــاالی70درص ــانب ــالراندم ــهدنب ــودب میش
ــی ــهعبارت ــراینیروگاههــایدولتــیب ــران،خصوصــاب راندمــاننیروگاهــیدرای
ــن ــالحای ــااص ــوزه،ب ــنح ــرمایهگذاریدرای ــتس ــتواولوی ــزاس فاجعهآمی

ــتاســت. وضعی

مهمتریــنعامــلجــذبســرمایهدرهــرصنعتیســودآوری
ســرمایهگذاریوکاهــشریســکهایآناســت.متاســفانه
ــای ــیکشــورســوددرفعالیته درشــرایطاقتصــادیفعل
رانتجویانــهاســتوتولیدکننــدگانکاالوخدمــاتواقعیو
مفیــدبــابیشــترینریســکهاوبیشــترینمشــکالتمواجــه
ــرقهــمازایــنمســالهمســتثنی هســتندبخــشتولیــدب
ــرمایهگذاری ــمس ــهحج ــههرچ ــنک ــنای ــتضم نیس

ــرباشــدریســکوخطــراتهــمبیشــترمیشــود. باالت

ــرژی در  ــوزه ان ــرمایه گذاری ح ــر س ــال حاض در ح
ــرو  ــدی روب ــع ج ــا و موان ــه چالش ه ــا چ ــران ب ای
ــما  ــر ش ــائل از نظ ــن مس ــک از ای ــدام ی ــت؟ ک اس
بــرق  تولیــد  بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 
بیشــتر اثرگــذار بــوده و از دیــدگاه حضرتعالــی ایــن 
ــی  ــع و چالش های ــه موان ــا چ ــا ب ــت اختصاص صنع
ــت؟ ــه اس ــرمایه مواج ــت س ــن بازگش ــرای تضمی ب

مناســب ایــران در ســرمایهگذاری کســبوکار فضــای
از اســتفاده بــدون بــزرگ نیســت.ســرمایهگذاریهای
اعتبــاراتبانکــیممکــننیســتودرحــالحاضــربانکهــا
تــوانتامیــنمالــیپروژههــایبــزرگتولیــدیونیروگاهــی
ــدگان ــعتولیدکنن ــهنف ــمب ــیه ــاممالیات ــد.نظ راندارن

نیســت.
درصنعــتبــرقتــاجایــیکــهمــناطــالعدارمنیروگاههای
خصوصــیبــاریســکدریافــتوجــوهبــرقتولیــدیخــود
روبــروهســتند.شــبکهملــیدراختیــاردولتاســتودولت
بــهتعهــداتخــودبــرایبازپرداخــتوجــوهبــرقدریافتــی
طبیعتــا نمیکنــد. عمــل خصوصــی نیروگاههــای از
نیروگاههــایدولتــیاهرمهــایفشــارقویتــریبــرای
ــرقدرقراردادهــای ــرخب ــد.ن ــاتخــوددارن وصــولمطالب
ــد ــیمنعق ــایخصوص ــانیروگاهه ــهب ــرژیک ــلان تبدی
ریســک پوشــشدهنده و عادالنــه چنــدان میشــود،

ســرمایهگذاراننیســت.
ــر ــیموث ــرایطفعل ــمدرش ــاه ــهتحریمه ــدالبت ...وص
ــیار ــیبس ــینیروگاه ــزاتواردات ــنتجهی ــتندوتامی هس

ــت. ــواراس دش

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی
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ــرای عبــور  ــی چــه راهکارهایــی ب از نظــر حضرتعال
ــرمایه گذاری  ــدد س ــی مج ــع و رونق یاب ــن موان از ای
ــاد  ــی اقتص ــرایط فعل ــرق در ش ــد ب ــوزه تولی در ح

ــود دارد؟ ــور وج کالن کش

و تولیــدی ســرمایهگذاری خصوصــا ســرمایهگذاری،
بهویــژهســرمایهگذاریهاییکــهدورانســاختآنهــا
ــزدوران ــاونی ــرمایهآنه ــوابس ــیدورانخ ــهعبارت وب
بازگشــتســرمایهآنهــاطوالنــیاســتبیــشازهــر
ــودن ــیب ــلپیشبین ــاتاقتصــادیوقاب ــدثب ــزنیازمن چی
ــتارزو ــهدرقیم ــیچ ــوکقیمت ــرش ــت.ه ــااس رونده
چــهدرقیمــتســوختوفــوالدو...میتوانــدمــدلمالــی
ــت ــردول ــناگ ــزدبنابرای ــکســرمایهگذاریرابههــمبری ی
میخواهــدکــهدرحــوزهتولیــدبــرقســرمایهگذاری
صــورتگیــردبایــدایــنثبــاتراایجــادکنــدواگــرهــم
ــا ــربههمریختگیه ــراناث ــهجب ــبتب ــدنس ــدبای نمیتوان
ــادی ــیاقتص ــاتفن ــیمطالع ــالماساس ــوکهادراق وش
پروژههــاومــدلمالــیپروژههــاتضمینهــایقطعــی
ــه ــادرب ــرمایهگذارق ــوب،س ــرایطآش ــهدرش ــدوگرن بده
تصمیمگیــرینهایــینخواهــدبــود.همچنیــنقراردادهــای
ــندو ــوردارباش ــیبرخ ــنکاف ــدازتضمی ــرقبای ــدب خری

سیســتمبانکــیبایــدبــرایتامیــنمالــیپروژههــاتجهیــزشــود.اینهــاحداقــل
پیشنیازهــایاولیــهدرایــنزمینــههســتند.

ــد  ــی بای ــور مشــخصا چــه نیروهای ــذاری راهکارهــای مذک ــرای اثرگ ب
اقــدام کننــد و از هریــک از نهادهــای قانون گــذار، مجــری و یــا بخــش 

خصوصــی انتظــار چــه اقداماتــی مــی رود؟

بــهنظــرمــنواقعیــتایــناســتکــهمــادرکشــورقانــونکــمنداریــممشــکل
مــاعمــلوتعهــدبــهقانــوناســتوایــنمســتلزمبرخــوردقــویدســتگاههای
ــخیص ــوهدرتش ــنق ــتای ــزوتقوی ــهوتجهی ــوهقضایی ــالمتق ــی،س نظارت
ــه ــت.البت ــساس ــیمجل ــیونظارت ــوانکنترل ــتت ــزتقوی ــیونی ــائلفن مس
بخــشخصوصــیکــهطبیعتــابهدنبــالحداکثرکــردنســودخــوداســتنبایــد
درایــنراســتامنافــعملــیرانادیــدهبگیــردوبایــدبــهمســئولیتهایملــیو
اجتماعــیخــودتوجــهداشــتهباشــد.ارتقــایبهــرهوریوراندمــانانــرژیخصوصا
بــاتوجــهبــهآثــارمثبــتزیســتمحیطیآنیــکمســئولیتملــیواجتماعــی

اســت.

پرونده اول: سرنوشت سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

مهمترین عامل جذب سرمایه در هر صنعتی سودآوری سرمایه گذاری و کاهش 
ریسک های آن است. متاسفانه در شرایط اقتصادی فعلی کشور سود در 

فعالیت  های رانت جویانه است و تولیدکنندگان کاال و خدمات واقعی و مفید با 
بیشترین ریسک ها و بیشترین مشکالت مواجه هستند 
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 گفت وگو  با  نادر صفرزاده، مدیرعامل سابق شرکت نیرو آتیه صبا

ســرمایهوتخصــصهمــوارهدوبــازویمهــمبــرایفعالیــتصنایــعبزرگــیچــونتولیــدبرق
ــاس ــزرگمقی ــسازواگــذاریبخــشعمــدهایازنیروگاههــایب ــد.درســالهایپ بودهان
ــم. ــاهدبودهای ــهوضــوحش ــمراب ــندومه ــهبخــشخصوصــی،همنشــینیای ــیب حرارت
ــرقازنیــرویمتخصــصایرانــیوحتــی بهطوریکــهاســتفادهشــرکتهایتولیدکننــدهب
ــانترین ــیازدرخش ــوانیک ــانرامیت ــدیآن ــتتوانمن ــایتقوی ــمآوردنزمینهه فراه
بخشهــایکارنامــهایــنشــرکتهادانســت.بــاایــنحــالســرمایهگذاریجدیــددرایــن
ــرواســتوســرمایهگذاریهایقبلــی ــعجــدیروب ــاموان حــوزهپیــروبرخــیمشــکالتب
نیــزدروضعیتــیبحرانــیقــراردارنــد؛بحرانــیکــهدرایــنروزهــا،شــیوعویــروسکرونــا
ــل ــرزاده،مدیرعام ــادرصف ــوبازن ــویمکت ــنگفتوگ ــد.درای ــنمیزن ــهآندام ــزب نی
ــوزه ــرمایهگذاریح ــوردس ــراتویرادرم ــهنظ ــا،نقط ــهصب ــروآتی ــرکتنی ــابقش س

نیروگاهــیخواهیــدخوانــد:

شــرکت محتــرم نیــرو آتیــه صبــا چــه پروژه هــای 
احــداث یــا توســعه نیروگاهی در دســت اجــرا دارد و 
آیــا طــی یک ســال گذشــته پــروژه جدیــدی در این 
حــوزه توســط ایــن شــرکت تعریــف شــده اســت؟

دروضعیــتفعلــیطــرحتوســعهنیــروگاهتبریــزبــااحــداث
ــروگاه800 ــارنی ــددرکن ــیجدی ــروگاه1000مگاوات نی
ــاءهللدر ــتوانش ــیاس ــتبررس ــیدردس ــیفعل مگاوات
نظــرداریــمبــاشناســاییمنابــعتامیــنمالــیوهمــکاری

ــم. ــنراســتاگامبرداری ــیدرای ــدوقتوســعهمل صن

از نظــر شــما در ســال های اخیــر چــه چالش  هایــی 
ــرمایه  گذاری در  ــد س ــر رون ــزان ب ــه می ــه چ و ب

ــد؟ ــر بوده  ان ــرق موث ــد ب ــش تولی بخ
بــاتوجــهبــهثابتمانــدنقیمــتخریــدبــرقازنیروگاههــا
درســالهایگذشــته،دروضعیــتفعلــینیروگاههــااز
نظــرســودآوریوداشــتننقدینگــیدروضعیــتمناســبی
ــای ــاله ــیازس ــنوضعیت ــتمرارچنی ــد.اس ــرارندارن ق
باعــثشــدهاســت،ســرمایهگذاران گذشــتهتاکنــون
ــته ــتنداش ــشازصنع ــنبخ ــهای ــرایورودب ــیب تمایل
ــرقتنهــاراهبرونرفــتاز ــدب باشــند.اصــالحقیمــتخری
وضعیــتفعلــیاســت.عــالوهبــراینبــاتوجــهبــهمطالبات
زیــادنیروگاههــاازوزارتنیــروازمحــلفــروشبــرق،بایــد

ــریکــرد. ــدامموث ــاتاق ــنمطالب ــرایپرداخــتای ب


از دیــدگاه حضرتعالــی ورود ســرمایه  گذاری خارجــی 
بــه حــوزه احــداث و توســعه نیروگاه  هــای کشــور در 
شــرایط کنونــی از چــه طریــق امکان پذیــر اســت و 
ــازی  هایی  ــه بسترس ــد چ ــر نیازمن ــن ام ــق ای تحق

اســت؟
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ــور، ــیدرکش ــاصکنون ــرایطخ ــودش ــهوج ــهب ــاتوج ب
ــابه ــتمش ــنصنع ــیدرای ــرمایهگذاریخارج ــذبس ج
ــت ــنصنع ــرد.ای ــر،بهســختیصــورتمیگی ــعدیگ صنای
ــورد ــرمایهم ــزانس ــودهومی ــورب ــاختهایکش اززیرس
ــور ــاکش ــات ــت.طبیعت ــارددالراس ــاسمیلی ــازدرمقی نی
بــهثبــاتنســبینرســد،جــذبســرمایهخارجــیدرایــن
ــی، ــامکارســادهاینیســت.دروضعیــتفعل ــاسوارق مقی
ــا ــورب ــککش ــتدیپلماتی ــتفادهازظرفی ــااس ــوانب میت
شــرکایخارجــی،اعــمازکشــورهایهمســایهوقدرتهــای
اقتصــادیبــزرگنظیــرروســیهوچیــن،نســبتبــهجــذب

ــدامکــرد. ســرمایهوتســهیالتبانکــی،اق

ــرمایه  گذاری  ــی در س ــرایط فعل ــما ش ــر ش از نظ
حــوزه نیروگاهــی چــه پیامدهایــی را بــرای صنعــت 

ــت؟ ــد داش ــی خواه ــور در پ ــرق کش ب

ــهکــهمســتحضرهســتیددرســالهایاخیــردر همانگون
ایــامپیــکبــارتابســتانکلیــهنیروگاههــابــاتمــامظرفیــت
بــه نیــاز میتواننــد بهســختی و بهمدارآمــده عملــی
مصــرفبــرقرادرپیــکبــارتامیــنکننــد.حــدود25000
مــگاواتبــارسرمایشــیکولرهــاباعــثمیشــود،درتامیــن
بــاردرماههــایتابســتانفشــاربیــشازحــدبــهنیروگاههــا
ــرق بیایــدودربرخــیازســالهاحتــیمدیریــتشــبکهب
ــاری ــعخاموشــیهایگســتردهاجب ــهتوزی ــدامب کشــوراق
درســطحکشــور،بیــن30میلیــونمشــترکبــرقمیکنــد.
تــداوموضعیــتفعلــیدرحــوزهســرمایهگذاریدرتوســعه
ــش5درصــدی ــنافزای ــادرنظرگرفت ــیب ــتنیروگاه صنع
ــه ــرب ــور،منج ــطحکش ــالدرس ــرس ــرقدره ــرفب مص
ــتردهدر ــیهایگس ــهمیهبندیخاموش ــرانوس ــروزبح ب
ایــامتابســتاندرســطحکشــورخواهــدشــد.عالوهبرایــن،
درشــرایطیکــهکشــورازنظــرسیاســیبــهثبــاتنســبی
برســد،همزمــانبــارفــعتحریمهــاوشــروعرشــدناگهانــی
صنعــت،بــاکمبــودشــدیدبــرقمواجــهخواهیــمشــد.لــذا
بــرایپیشــگیریازبحرانهــایپیــشرودرصنعــتبــرق،
بایــددرخصــوصجذبســرمایهتدابیــرموثریاتخاذشــود.

راهــکار پیشــنهادی مجموعــه تحــت مدیریت شــما 

ــع پیــش  روی ســرمایه  گذاری در  ــرون رفــت از چالش  هــا و موان ــرای ب ب
ــاره چــه اقداماتــی از ســوی  ــرق چیســت و در ایــن ب بخــش تولیــد ب

ــی  رود. ــار م ــط انتظ ــتگاه  های ذی  رب دس

درشــرایطخــاصفعلــیتکیــهبــرتوانمندیهــایداخلــیوتوانافزایــیظرفیــت
ــه ــراک ــت.چ ــدتاس ــکارکوتاهم ــنراه ــابهتری ــیدرنیروگاهه ــدهفعل نصبش
ــا ــدراب تحریمهــاوارداتقطعــاتمــوردنیــازجهــتاحــداثنیروگاههــایجدی
مشــکلمواجــهکــردهاســت.هــرچنــدبــاوجــودشــرکتهایقدرتمنــددرحــوزه
احــداثنیروگاههــادرداخــلکشــورنظیــرمپنــا،فــرابو...اکثــرقطعــاتمــورد
نیــازبومیســازیشــدهاند،ولــیبــهدلیــلگســتردهبودنایــنصنعــتهمچنــان
ــیازخــارجازکشــورهســتیم. ــاتنیروگاه ــردنبخشــیازقطع ــدواردک نیازمن
ــهافزایــشراندمــانوبازتوانــینیروگاههــایفعلــیهمــتگماشــت. ــذابایــدب ل

همان طــور کــه مســتحضرید بخــش عمــده  ای از واگــذاری نیروگاه  هــا بــه 
نهادهایــی صــورت گرفتــه اســت کــه طــی ایــن ســال  ها نســبت بــه اداره، 
توســعه و یــا احــداث نیروگاه  هــا اقــدام کرده  انــد. بــا ایــن حــال همــواره 
انتقاداتــی بــه واگــذاری نیروگاه  هــا بابــت رد   دیــون و ... از ســوی مراجــع و 
افــراد مختلــف صــورت گرفتــه اســت؛ نظــر شــما در ایــن ربطه چیســت؟

ــنبخــشازصنعــت درهــرصــورت،آنچــهاهمیــتدارد،وجــودســرمایهدرای
اســت.نقــشحضــورســرمایهدرایــنبخــش،مهمتــرازمنبــعآنســرمایهاســت.
چــهفرقــیمیکنــدســرمایهازطــرفبنیادهــابــهایــنبخــشازصنعــتجــاری
ــا ــاب ــقشــدهباشــد؟آی ــتتزری ــنصنع ــهای ــاب ــایربخــشه ــاازس شــدهوی
ــعه ــهتوس ــدامب ــواناق ــرمایهمیت ــتنس ــیونداش ــصنیروگاه ــتنتخص داش
زیرســاختهادرایــنصنعــتکــرد؟درکلیــهکشــورهایخارجــینیــزصنایــع
ــرکتهای ــدش ــاخری ــتند،ب ــرمایههس ــازادس ــهدارایم ــهو.....ک ــک،بیم بان
ــد. ــتمیکنن ــانفعالی ــتهمزم ــنصنع ــگ،درچندی ــورتهلدین ــر،بهص دیگ
ــرقایفــامیکنــد،خــوِد ــذاآنچــهنقــشاصلــیرادرتقویــتبخــشتولیــدب ل
ســرمایهاســت،نــهصرفــاداشــتنتخصــص.هــرچنــدداشــتنتخصــصنیــزنقش
ــردارتوانمنــد ــگاهخــودایفــامیکنــد.وجــودشــرکتهایبهرهب خــودرادرجای
درایــنبخــشاعــمازدولتــیوخصوصــی،امــکانبهرهمنــدیازایــنظرفیــترا
بــرایصاحبــانســرمایه،مهیــاکــردهاســت.ایجــادتشــکیکدرســرمایهگذاران
ــبی ــرمناس ــرمایهگذاریام ــایس ــاوصندوقه ــصبنیاده ــرژیباالخ ــوزهان ح
نیســت.وزارتنیــرو،مجلــسودولــتمحتــرممیبایســتتســهیالتخاصــیرا
ــااصــالحقیمــتخریــدبــرقوانــرژیو بــرایســرمایهگذارانفراهــمکــردهوب
ــر، ــایپایینت ــهنرخه ــاب ــهنیروگاهه ــیب ــوختتحویل ــتگازوس ــشقیم کاه

ســرمایهگذاراندرایــنحــوزهرابــهتوســعهبیشــترتشــویقکننــد.
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پرونده دوم: 

فرصت همکاری دو »صنعت«
 )استخراج رمزارزها و تولید برق(

هرچنـــداســـتخراجارزدیجیتـــالپـــسازصـــدورمصوبـــهایبحـــثبرانگیـــزازســـویهیـــاتوزیـــراندرمـــردادمـــاهســـال
ـــی ـــتادهماهنگ ـــتورکارس ـــندردس ـــاقرارگرفت ـــوعب ـــنموض ـــدای ـــرمیآی ـــهنظ ـــاب ـــود،ام ـــروب ـــولروب ـــااف ـــاب ـــتهماهه گذش
ـــشروی ـــایپی ـــعچالشه ـــهورف ـــنمصوب ـــیدرای ـــهبازبین ـــدب ـــاری،امی ـــالج ـــاهس ـــتم ـــطاردیبهش ـــتدراواس ـــادیدول اقتص

ـــد. ـــردهباش ـــاک ـــگرااحی ـــتماینین صنع
بنابـــهمصوبـــهیکصدوســـیوهفتمینجلســـهایـــنســـتادوزارتخانههـــاینیـــرو،ارتباطـــاتوفنـــاوریاطالعـــاتوهمچنیـــن
بانـــکمرکـــزیموظـــفشـــدهاندپیگیـــریوبرنامهریزیهـــایالزمرادرخصـــوصاســـتخراجارزدیجیتـــالانجـــامدهنـــد.

اهمیـــتایـــنموضـــوعامـــابـــرایتولیدکننـــدگانبـــرقازآنرواســـتکـــهدرصـــورترفـــعموانـــع،امـــکانبهرهمنـــدیاز
مصرفکننـــدهایاصطالحـــا»خـــوب«بـــرایآنـــانفراهـــممیشـــودوایـــنفرصـــتبـــراینیروگاههـــایغیـــردولتـــیکـــه
ـــف ـــاعاتمختل ـــالدرس ـــفس ـــاممختل ـــولوای ـــاردرفص ـــیب ـــواریمنحن ـــونناهم ـــکالتیچ ـــیومش ـــودنقدینگ ـــاکمب ـــدیداب ش

روزمواجهانـــد،مغتنـــمخواهـــدبـــود.
ازایـــنرودرپرونـــدهایکوتـــاهبـــهبررســـیمحتـــوایمصوبـــهبحثبرانگیـــزمذکـــوروهمچنیـــنازمنظـــرکارشناســـانبـــه
کاربردهـــایمتعـــددوشـــایانتوجـــهفنـــاوریبالکچیـــنبـــرایبخـــشانـــرژیوخصوصـــاصنعـــتنویـــنبـــرقپرداختهایـــم:
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33 پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(

فعالیت ماینرها در چنبره مصوبه ای
با ایرادات قانونی متعدد*

گفت وگو با محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین ایران

ــهصــدور ــاتوجــهب ــهیــکســالگذشــتهصنعــتماینینــگرمــزارزب طــیقریــبب
ــه ــروآندســتورالعملهایوزارتخانههــایمرتبــطازجمل ــرانوپی ــههیــاتوزی مصوب
ــاشــرایطویــژهایمواجــهشــدهاســتکــهاز وزارتنیــروطــییــکســالگذشــتهب
ــدل ــیب ــروقانون ــتاقتصــادیمعتب ــکفعالی ــهی ــتراب ــنصنع ســوییمشــخصاای

ــد. ــابمیکن ــرایآنایج ــیراب ــرمحدودیتهای ــویدیگ ــردهوازس ک
درایــنبــارهبــامحمدرضــاشــرفیرییــسکارگــروهاســتخراجرمــزارزانجمــنبالکچین
ــاازمنظــریــک ــهگفتوگــونشســتهایمت ــوک(ب ــرهبل ــاورانزنجی ــران)انجمــنفن ای
ــردازد.در ــوربپ ــهمذک ــاوراســتیهایمصوب ــهکژیه ــزارزب کارشــناساســتخراجرم

ادامــهمشــروحایــنمصاحبــهراخواهیــدخوانــد:

ــاری از  ــدا آم ــت در ابت ــن اس ــر ممک اگ
مصــرف بــرق اســتخراج رمــزارز در کشــور 
ــرف را  ــدی از کل مص ــه درص ــه چ و اینک
بــه خــود اختصــاص داده اســت بفرماییــد. 
ــاظ آورده  ــه لح ــخصا ب ــت مش ــن صنع ای
در  می توانــد  میــزان  چــه  اقتصــادی 

ــود؟ ــع ش ــر واق ــور موث ــاد کش اقتص
کلمصــرفبــرقبــرایاســتخراجرمــزارزدر
کشــوربــافــرضآنکــهبتــوان10درصــدماینینگ
رادرایــرانجــذبکــردچیــزیدرحــدودیــک
ــت. ــوراس ــرقکش ــدب ــتتولی ــدکلظرفی درص
جالــباســتبدانیــمکــهبــرقمــوردنیــازبــرای
ــدی ــنتولی ــتکوی ــدکلبی ــتخراج75درص اس

ــگاواتاســت. حــدود8500م
ــه ــراســتکــهب ــرایآگاهــیعمومــیبهت ــاب ام
یــکرشــتهجزییــاتبیشــتردرایــنزمینــهنیــز

اشــارهکنیــم:
کلتــوانپردازشــیشــبکهاســتخراجبیتکویــن
امــروز)درتاریــخ18دیمــاهســالجــاری(
ــه ــرثانی ــشب ــونتراه ــه121میلی ــکب نزدی
بــودهکــهمیانگیــنتــوانپــردازشدســتگاههای
تولیــدشــدهطــیســالهای2017و2018
ــن ــهومیانگی ــرثانی ــشب ــا20.25تراه ــرب براب
ــش ــرتراه ــردازشه ــتپ ــرژیجه ــرفان مص
تولیــدیهمــانســالها بــرایدســتگاههای
ــن ــاای ــت.ب ــاعتاس ــرس ــا105واتب ــرب براب

ــردازشدســتگاههایتولیــدی ــوانپ ــردازش20.25تراهــش)میانگیــنت ــرایپ حســابب
درســالهای2017و2018(میــزانمصــرفانــرژی2هــزار126واتدرســاعتیــاهــزار

ــود. ــدب ــاهخواه ــوواتدرم و530کیل
اگــرکلدســتگاههایاســتخراجدرشــبکهجهانــیرابــرمبنــایمیانگیــنتــوانپردازشــی
دســتگاههایتولیــدیســال2017و2018محاســبهکنیــمنزدیــکبــه6میلیــون
ــت ــتچنانچــهدهدرصــدازکلفعالی ــبینانهترینحال ــمداشــت.درخوش دســتگاهخواهی

* انجام مصاحبه در دی ماه سال 98 و پیش از شیوع ویروس کرونا



34

نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ زمستان1398/ بهار 1399- شماره 29 و 30

ــرانانجــامشــودکــهکلمصــرف ــیدرای اســتخراججهان
انــرژیآن)بــرمبنــایمصــرف105واتســاعتبــرایهــر
تراهــش(برابــربــا1،267مــگاواتســاعتبــرقخواهــدبود.
ــا ــمواقعــیوتعــداددســتگاههایاســتخراجقطع ــهرق البت
ــی ــامآرمان ــنارق ــراای ــت،زی ــداراس ــنمق ــرازای پایینت
هســتند.جالــباســتبدانیــمکــهچیــندارایبیــشاز60
درصــدکلصنعــتاســتخراجوکشــورهاییماننــدروســیه
وگرجســتانوایســلندوونزوئــالســهمبســیاربیشــتریاز

ایــراندرایــنصنعــتدارنــد.
ازســویدیگــربایــددیــدکــهدرامــدایــنصنعــتچقــدر
ــان ــتخراجآندرجه ــنکلاس ــوردبیتکوی ــت.درم اس
روزانــهتقریبــا1800واحــداســتکــهبــرمبنــایقیمــت
روزانــهبیتکویــنکــهنزدیــکبــه8هــزار300دالراســت
ــزاردالر، ــونو900ه ــه14میلی ــدارزیروزان ــندرآم ای
ــر ــغب ــوندالروســاالنهبال ــه448میلی ــکب ــهنزدی ماهان
ــهم ــدس ــر1درص ــیه ــهعبارت ــت.ب ــارددالراس 5میلی
ــهای ــدروزان ــندرآم ــرهبیتکوی ــیزنجی ــوانپردازش ازت
ایجــادمیکنــدکــهمیتوانــد معــادل149،400دالر
ــرارگیــرد.شــایددر درمبــادالتکشــورمــورداســتفادهق
ــرای ــاب ــد،ام ــینکن ــدانکمک ــزرگچن ــغب ــواردومبال م
تجــاروبخــشخصوصــیمیتوانــدمشکلگشــاباشــد.
ــداز ــدود95درص ــرانح ــهدرای ــیاســتک ــندرحال ای
ســرمایهبخــشخصوصــیدرایــنصنعــتوادواتخطــوط
ــاقکاالو ــلقاچ ــرمعض ــاندرگی ــانهمچن ــدیایش تولی
ــال ــرفع ــیازآنغی ــلتوجه ــمقاب ــودهوحج ــراتب تعزی

اســت.

واکاوی ایرادات قانونی مصوبه رمزارزها

ــه  ــالغ مصوب ــتیم اب ــان هس ــه در جری ــی ک ــا جای ت
ــزارز  ــگ رم ــوص ماینین ــران در خص ــات وزی هی
نگرانی هــا و مخالفت هایــی را از ســوی ماینرهــا 
نســبت بــه بخش هایــی از ایــن مصوبــه برانگیخــت 
و تالش هایــی بــرای اعمــال تغییــر در ایــن مصوبــه 
شــکل گرفــت. ایــن مخالفــت مشــخصا مربــوط بــه 
ــون  ــوده و تاکن ــور ب ــه مذک ــی از مصوب ــه بندهای چ
چــه اقداماتــی بــرای تغییــر آن انجــام شــده اســت؟

ــه ــورددرخواســتدرمصوب ــراتم ــزارزتغیی ــایرم ماینره
هیــاتوزیــرانرااز4کانــالرســمیشــاملدیــوانعدالــت
اداری،کمیســیونموضــوعمــاده12احــکامبرنامــهششــم
و ریاســتجمهوری حقوقــی معاونــت کشــور، توســعه
مجلــسشــورایاســالمیبــهعنــوانمتولــیاصلــی
ــن ــرای ــالوهب ــد.ع ــالمیکنن ــذاریدرکشــوردنب قانونگ

ــت. ــاماس ــالانج ــتدرح ــاتدول ــودهی ــاخ ــزب ــینی ــیررایزنیهای ــهمس س
بــرایایــنمنظــورنشســتهاییبــامعاونــتحقوقــیریاســتجمهــوری،وزارت
ــادرصــورت اقتصــاد،نیــرووصمــتداشــتهایمودرحــالپیگیــریهســتیمت

ــهایجــادشــود. ــیدرمصوب ــکانتغییرات ام
نخســتینمشــکلمــاایــراداتقانونــیایــنمصوبــهاســت،بــهطــوریکــهبیــش
ــاوی6 ــهح ــراز2صفح ــهایدرکمت ــیدرتصویبنام ــرادقانون ــوردای از20م

ــوعخــودبســیارعجیــباســت. ــهچشــممیخــوردوایــندرن مــادهب
ــبب ــهس ــهب ــتک ــراناس ــاتوزی ــههی ــاده4مصوب ــخص،م ــورتمش ــهص ب
مشــکالتبســیاریکــهبــهوجــودآوردهچالشبرانگیــزشــدهاســت،زیــراازنظــر
مــاایــنصنعــتراانحصــاریمیکنــدوحساســیتاصلــیمــانســبتبــههمیــن
ــلچشمپوشــی ــاقاب ــوددارد،ام ــزوج ــرینی ــوارددیگ ــهم موضــوعاســت،البت
اســتوبحــثمــابیشــترپیرامــونمــاده4مصوبــهوتبصرههــایآناســتکــه
دردیــوانعدالــتادارینیــزپیگیــریهمیــنموضــوعهســتیم.ازنظــرمــاایــن
مــادهبــا4قانــونکشــورآشــکارادرتناقــضاســتکــهیکــیازآنهــااصــل44
قانــوناساســیاســتکــهبــهجهــتایجــادتصــدیگــریدولــت)وزارتنیــرو(

بــهطــرزعجیبــینقــضگردیــدهاســت.

ــور  ــه مذک ــاده 4 از مصوب ــورد اینکــه م ــات بیشــتری در م ــا جزیی لطف
ــی را نقــض کــرده اســت بفرماییــد.  مشــخصا چــه مفــاد قانون

ــع ــیراوض ــفمقررات ــورمختل ــددرام ــرانمیتوان ــاتوزی ــاهی ــوبطبیعت خ
کنــد،امــاایــنمقــرراتنبایــددرتضــادبــاقوانیــنباالدســتیکشــورباشــد.در
مجمــوعمــاوظیفــهخــودمیدانیــمکــهبــهمصوبــاتدولــتاحتــرامگذاشــتهو
تابــعآنباشــیم،امــااگــربخواهیــمانتقــاداتخــودرادربــارهایــنمصوبــهمطــرح
ــتخراج ــرایاس ــیب ــرقمصرف ــهب ــهتعرف ــوطب ــوردآنمرب ــتینم ــم،نخس کنی
ــهعنــوان رمزارزهــااســت.مســالهاصلــیایــناســتکــهمــاتاکنــونچیــزیب
ــرخمتوســطصادراتــینداشــتیموایــنبدعتــیدرنظــامتعرفهگــذاری تعرفــهن
کشــوراســت.اساســاهمیــنمشــخصکــردنمیانگیــنقیمــتصادراتــیجــای
ــاچــهفرمولــیمحاســبه ســوالداردوروشــننیســتکــهایــننــرخمتوســطب

میشــود.
ــه ــرانب ــنای ــنبالکچی ــطانجم ــهتوس ــتیک ــاددردادخواس ــنمف ــروحای مش
دیــوانعدالــتاداریارائــهشــده،آمــدهاســتکــهبهطــورمختصــرمفــادقانونــی

ــوانمیشــود: ــرعن ــهشــرحزی ــندادخواســتب مــورداشــارهدرای
ــه ــدامب ــراضاق ــورداعت ــهم ــد4ازمصوب ــنبن ــتدرمت ــرمدول ــاتمحت هی
تعییــنتعرفــهبــرایگازوبــرقمصرفــیصنعــتماینینــگنکــردهوآوردهاســت
»تعرفــهبــرقمتقاضیــاناســتخراجفــرآوردههــایپردازشــیرمــزنــگاریشــده
ــرختســعیرســامانه ــان ــیب ــرقصادرات ــیب ــاقیمــتمتوســطریال رمــزارزهــاب
ــال ــبهواعم ــردد،محاس ــالممیگ ــنواع ــروتعیی ــطوزارتنی ــهتوس ــاک نیم

خواهــدشــد.«
ایــنمصوبــهناقــضبنــدجمــاده1ازقانــونهدفمنــدکــردنیارانههــااســتکه
احــکامآندرمــاده39قانــونبرنامــهتوســعهششــمتمدیــدشــدهوبــرممنوعیت
ــرایتعییــنتعرفههــاداللــتدارد. ــرقب دولــتدرتجــاوزازقیمــتتمامشــدهب
عــالوهبرایــنبرابــرحکــمبنــدالــفمــاده39قانــونبرنامــهششــم،دولــتبــه
ــرژیرا ــایان ــتحامله ــدقیم ــیتوان ــاالنهنم ــایس ــقبودجهه ــزازطری ج

پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(
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35 پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(

ــه ــدونمصوب ــرژی،ب ــایان ــشقیمــتحامله ــهافزای ــرگون ــدوه ــشده افزای
ــیاســت ــرقانون ــونبودجــهســنواتیغی مجلــسدرقان

همچنیــنمــاده5قانــونرفــعبرخــیازموانــعتولیــدوســرمایهگذاریصنعتــی
مصــوب1387ضمــنتعییــنمحــدودهکاهــشویــاافزایــشقیمــتنــرخبــرق
درســاعاتعــادیومعمــول،شــورایاقتصــادراموظــفمــیدارد،قیمــتبــرقرا
بهگونــهایتعییــنکنــدکــه»متوســطقیمــتبــرقواحدهــایصنعتــیازنــرخ
درســاعاتعــادیتجــاوزننمایــدومنحصــراموجــبکاهــشمصــرفدرســاعات
ــاوجــودتاکیــدقانونگــذار اوجگــردد«.امــادولــتدرمصوبــهمــورداعتــراضب
ــه ــیب ــیداخل ــرایصنعت ــیب ــهصادرات ــاتعرف ــمب ــهآنه ــهوضــعتعرف ــدامب اق

صــورتتبعیــضآمیــزکــردهاســت.
بنــد»ب«مــاده44قانــونبرنامــهششــمنیــزبــهتعییــنقیمــتخریــدبــرقبــا
توجــهبــهســازوکاربــازاردربــورساشــارهدارد.امــامصوبــههیــاتدولتبــاایجاد
محدودیــتبــرایصنعــتماینینــگدرخریــدبــرقازبــورسانــرژیواســتفادهاز
ســازوکارعرضهوتقاضادربورس،مانعاجرایاحکاممندرجدرقانونشــدهاســت.
درتبصــره»1«بنــد)4(ازمصوبــههیــاتدولــتتعرفــهگازمــوردنیــازمتقاضیان
ــرخ70درصــد ــان ــروب ــدخــارجازشــبکهوزارتنی ــرقتولی اســتفادهکنندهازب
متوســطریالــیگازصادراتــیبــانــرختســعیرســامانهنیمــاتعییــنشــدهکــهایــن
امــرنیــزمغایــر بــا مــاده )71( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی 
ــادهقانونگــذارقیمتگــذاری ــنم ــت.درای ــال 1380 اس ــوب س ــت مص دول
ــاتعرفــهجهانــیوصادراتــیممنــوعومســتثنی گازمصرفــیداخــلکشــورراب
ــا ــیراب ــرفداخل ــرایمص ــیب ــدگازطبیع ــتنمیتوان ــذادول ــت.ل ــردهاس ک

قیمــتصادراتــیتعرفــهگــذاریومحاســبهکنــد.

ــع  ــون رف ــاده )6( قان ــحم ــنصری ــامت ــهصراحــتب ــهب ــدازمصوب ــنبن ای
برخــی از موانــع تولیــد و ســرمایه گذاری صنعتــی مصــوب  1394 نیــز 
ــای ــتواحده ــورددرخواس ــنگازم ــت تامی ــر اولوی ــه ب ــرت دارد ک مغای
صنعتــیوعــدمتبعیــضاســت.درحالــیکــهتعییــنتعرفــهبــرقوگازصادراتــی
بــرایفعالیــتصنعــتماینینــگ،مغایــربــاایــنقانــونومصــداقبنــد9اصــل

3قانــوناساســیوازمصادیــقبــارزتبعیــضنــاروااســت.
همچنیــنمادههــای56و45قانــونمذکــورنیــزدرایــن

بخــشازمصوبــهنقــضشــدهاســت.
مضــافبــرتمــاممــواردیکــهذکــرشــد،بنــابــهبنــد»ت«
مــاده48برنامــهششــمتوســعهودســتورالعملمصــوبآن
درشــورایاقتصــاد،قیمــتخریــدتضمینــیبــرقتولیــدی
وگازمصرفــینیروگاههــایمقیــاسکوچــکونیروگاههــای
ــه ــتک ــیاس ــندرحال ــت.ای ــدهاس ــزرگمشــخصش ب
ــمو ــهشش ــونبرنام ــمقان ــالفحک ــدداوبرخ ــتمج دول
ــد ــهجدی ــنتعرف ــهتعیی ــدامب ــهشــورایاقتصــاداق مصوب
بــرقوســوختمصرفــیگازبــراینیروگاههــایغیــر
ــای ــادنیروگاهه ــانایج ــبکهومتقاضی ــارجازش ــیخ دولت
جدیــدکــردهاســت.بــاایــنوصــفانحصاریکــردنعرضــه
ــی ــتصادرات ــاقیم ــذاریب ــرفوتعرفهگ ــکط ــرقازی ب
بــرایبــرقوگازطبیعــیکــهدرایــنمصوبــهذکــرشــده،
باعــثبــهوجــودآمــدنانحصــاربــرایدولــت،تبعیــضدر
قیمــتعرضــهبــرقوگازدرداخــلکشــوروتبعیــضبیــن

ــت. ــدهاس ــورش ــردرکش ــعانرژیب صنای
گذشــتهازایــن،وضــعقاعــدهممنوعیــتمداخلــهوفــروش
ــوص ــشخص ــرقدربخ ــدگانب ــدکنن ــرتولی ــرایدیگ ب
بــرای بــرق عرضــه در مقیاسکوچــک نیروگاههــای و
فعالیــنصنعــتماینینــگرمــزارزازدیگــرایــراداتقانونــی
ایــنمصوبــهاســت.دولــتبــاایــنرویــه،هــممانــعتوســعه
صنعــتنیروگاهــیدرکشــورشــدهوهــمتوجیــهاقتصــادی
صنعــتماینینــگرابــهصفــررســانیدهاســت.حــالآنکــه
ــاده ــد»ب«م ــام،بن ــینظ ــتهایکل ــاسسیاس ــراس ب
)44(قانــونبرنامــهششــمومــواد)62(و)71(قانــون
تنظیــمبخشــیازمقــرراتمالــیدولــتومــواد)27(
ــرژیو ــویمصــرفان ــوناصــالحالگ ــا)60(قان و)44(ت
آییننامههــایمربوطــهوبرنامههــایاجرایــیومصوبــاتو
ابالغهــایموجــوددرصنعــتبــرقکشــور،فراینــدتامیــن
انــرژیالکتریکــیبــرایمشــترکینپرمصــرفبــاســازوکار
خریــدازبــورسانــرژیویــاتنظیــموتبــادلقراردادهــای
ــده ــدهومصرفکنن ــنتولیدکنن ــرقبی ــروشب ــهف دوجانب

ــرد. ــاممیگی انج
عــالوهبرایــن،تبعیــضذکرشــدهبیــنتعرفــهبــرقو
گازفعالیــنصنعتــیدربخــشخصوصــیبــابنــد9
سیاســتهایکلــیتولیــدملــی،حمایــتازکاروســرمایه
ــرتدارد. ــزمغای ــرینی ــاممعظــمرهب ــیمق ــیابالغ ایران
گفتنــیاســتبخشــیازمصوبــهمــورداعتــراضکــهبیــان
ــا ــزارزه ــتخراجرم ــاناس ــرقمتقاضی ــنب ــیدارد»تامی م
ــا ــریی ــبکهسراس ــرقازش ــعابب ــتانش ــادریاف ــاب صرف
احــداثنیــروگاهجدیــدخــارجازشــبکهسراســریصــورت
ــواد ــسدرم ــیمنعک ــکامقانون ــااح ــرب ــرد«مغای میگی

این مصوبه عمال همه ارتباطات استخراج کنندگان رسمی رمزارز
 را با سایر بخش های خصوصی کشور قطع و هرگونه ارتباط ما را 

تنها از مجرای وزارت نیرو ممکن کرده است
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از )86( و )52( و )45( از »ط« و فرازهــای»ب« و 43
ــون ــار«قان ــعانحص ــتومن ــهیلرقاب ــم-تس ــلنه »فص
ــارم)44( ــلوچه ــلچه ــیاص ــتهایکل ــرایسیاس اج
قانــوناساســیبــودهوایــنمصوبــهبــاایجــادمحدودیــت
درتامیــنوفــروشبــرق،مصــداقبــارزاخــاللدررقابــت

اســت.
ــه ــی»تصویبنام ــایقانون ــاهمــهبخشــیازمغایرته اینه
ــه ــاارائ ــرانب ــنای ــنبالکچی ــودهوانجم ــا«ب رمزارزه
ایــنمســتنداتبــهدیــوانعدالــتاداریابطــالبنــد»4«
ــرده ــهرادرخواســتک ــنمصوب ــد»4«ای وتبصــره1ازبن

اســت.

ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــف ب ــن وص ــا ای ب
ــان  ــتقیم می ــرارداد مس ــاد ق ــکان انعق ــه ام مصوب
ویــژه  )بــه  نیروگاه هــا  و  رمــزارز  ماینرهــای 
ــرده  ــان ب ــال از می ــی( را کام ــای حرارت نیروگاه ه
ــی را  ــر چــه پیامدهای ــن ام اســت، از نظــر شــما ای

می شــود؟ موجــب 

ایــنهمــانچیــزیاســتکــهمــاهــمبــهصــورتقانونــی
ــااصــل ــنتصمیــمب ــم،چــونای ــرادواردکردهای ــهآنای ب
44قانــوناساســیبــهروشــنیمغایــرتدارد.ایــنمصوبــه
ــزارز ــهارتباطــاتاســتخراجکنندگانرســمیرم عمــالهم
ــه ــاســایربخشهــایخصوصــیکشــورقطــعوهرگون راب
ــرده ــروممکــنک ــاازمجــرایوزارتنی ــاراتنه ــاطم ارتب
ــهممنوعیــت ــوناساســیب اســت.همچنیــناصــل44قان
ــه ــمک ــهروشــنیمیبینی ــاب ــارهدارد،ام ــزاش انحصــارنی
ــرودر ــعوزارتنی ــهنف ــلب ــارکام ــهانحص ــنمصوب درای
ایــنحــوزهایجــادشــدهاســت.بــاآنکــهبــرپایــهقوانیــن
ــرودکــه ــهســمتیب باالدســتیکشــوروزارتنیــروبایــدب
ــا تصدیگــریخــودرادرامــورمختلــفکاهــشدهــد،ام
ــری ــمتصدیگ ــاده ــننه ــهای ــوردشــاهدیمک ــنم درای
ــکان ــمام ــترشدادهوه ــزارزگس ــهرم ــهعرص ــودراب خ

ــردهاســت. رقابــتراازمیــانب
ــب ــارموج ــادانحص ــیوایج ــایرقابت ــردنفض ــانب ازمی
بــهوجــودآمــدنرانــتبســیارهنگفتــیشــدهاســتکــه
هیــچتوجیهــیبــرایآنوجــودنــدارد،مگــراینکــههــدف
ایــنمصوبــهبــازکــردنفضــایفعالیــتعــدهایخــاصبــه
بهــایجلوگیــریازفعالیــتدیگــرانباشــد،چــونبــاایــن
مصوبــهادامــهفعالیــتآزادبــرایهمــهدرحــوزهرمزارزهــا

درعمــلناممکــنخواهــدبــود.
ــان ــهمی ــایدوجانب ــامقرارداده ــهتم ــنمصوب ــاده4ای م
بخــشصنعــتونیروگاههــاراکــهقانــونبــرایتامیــنبــرق
ــرای ــرده،ب ــادرک ــادآنراص ــازهانعق ــعاج ــیصنای مصرف
ــعاساســا ــردهاســت.درواق ــوعک ــاممن ــتم حــوزهفعالی

ــن ــت.همچنی ــدهاس ــوعش ــتممن ــنصنع ــاای ــاب ــراودهنیروگاهه ــهم هرگون
بخــشخــودتامیــنانــرژیتوســطفعــاالنایــنصنعــتنیــزتــاانــدازهزیــادی
ــه ــانرفت ــزارزازمی ــهرم ــتدرزمین ــادیفعالی ــهاقتص ــدهوتوجی ــدودش مح
اســت.دربــارهخــودتامینــیبــرقمصرفــی،قیمتــیکــهبــرایحاملهــایانــرژی
ــداث ــزارزاح ــترم ــاالنصنع ــطفع ــهتوس ــاک ــتهازنیروگاهه ــیآندس مصرف
ــهاگــرقیمــتگازیکــه ــراینمون ــاالاســت.ب میشــود،تعییــنشــدهبســیارب
ــد ــرقتولی ــهب ــم،هزین ــادادهمیشــودرادرنظــربگیری ــژهرمزارزه ــروگاهوی نی
ــت ــردهاس ــیک ــتپیشبین ــهدول ــیک ــیازمبلغ ــروگاهحت ــننی ــدهدرای ش
ــتورالعملوزارتصمــتو ــاردس ــهدرکن ــنمصوب ــد.ای ــدش ــزبیشــترخواه نی
ــروشــرایطیمیســازدکــهفعالیــتدرآنناممکــنمیشــودوبخــش وزارتنی

ــرد. ــنصنعــتحــذفخواهــدک خصوصــیدارایفعالیــتشــفافراازای
ــاختو ــهصــرفس ــیک ــدتزمان ــهم ــتک ــرداش ــددرنظ ــنبای ــافبرای مض
ــاه،نقــش ــدم ــیدرحــدچن ــوکوچــکمیشــود،حت ــدازینیروگاهــیول راهان
بســیارزیــادیبــررونــدفعالیتفعالیــنرمــزارزداردزیــرااصوالتجهیــزاتخطوط
تولیــدیصنایعــینوپــاازایــندســتاساســاعمــرمفیــدکوتاهــیدارندوهــرماه
تعویــقدرفعالیــتصنعتگــرانایــنحــوزهزیــانزیــادیرامتوجــهآنــانمیکنــد.
ــرایاســتخراج ــاتصمیماتــیچــونممنوعیــتمصــرفبــرقوگازب کمااینکــهب
رمزارزهــادرســاعاتاوجمصــرفکــهدرطــولســالبــه300ســاعتمیرســد
)تبصــره»2«بنــد)4(تصویبنامــههیاتوزیــراندرمــوردرمزارزهــا(ویــا
ــا ــوزهراب ــنح ــمیای ــنرس ــافعالی ــونماهه ــهتاکن ــیک ــهاقدامات ــامجموع ب
ــاخته ــرومس ــادیمح ــتاقتص ــنفعالی ــامای ــردهوازانج ــروک ــیروب بالتکلیف

ــود. ــغمیش ــوردری ــیازکش ــتبزرگ ــت،فرص اس

ــی  ــه نهادهای ــز از جمل ــرو نی ــد، وزارت نی ــاره کردی ــه اش ــه ک همانگون
ــه  ــا در چ ــن رایزنی ه ــتید. ای ــا آن هس ــی ب ــال رایزن ــه در ح ــت ک اس

ــت؟ ــوده اس ــی ب زمینه های

ــی ــرودرســطوحکارشناســیوحت ــاوزراتنی ــانشســتهایبســیاریب ــهم بل
معاونــتداشــتیموبیشــتربــهدنبــالدســتیابیبــهتفاهــمهســتیم.ممکــناســت
ــه ــاب ــام ــرارتدرکشــورایجــادشــدهباشــد،ام ــممق ــیدرمســیرتنظی بدعت
دنبــالاصــالحآنهســتیم.مســالهمــاایــناســتکــهدراینجــاپــایمنافــعملــی
کشــوردرمیــاناســتودرایــنمصوبــهشــرایطیایجــادشــدهاســتکــهنتیجــه
ــترش ــتوگس ــرداریازران ــرایبهرهب ــیاریب ــایبس ــدنفضاه ــمآم آنفراه
فســادبــودهاســت.البتــهمــاترجیــحمیدهیــمکــهبــهایــنمســائلنپردازیــمو

واردآننشــویم،امــاایــنمســیربســیاراشــتباهاســت.
بــرایمثــالدرمــوردمحاســبهتعرفــهبــرقمصرفــیایــنصنعــتپیشــنهادارائــه
ــد ــاتازمحــلدرآم ــمکــهدرچهارچــوبتعرفههــایموجــودواخــذمالی دادی
عمــلشــودوضمنــاتمامــیمعافیتهــایعــوارض،گمــرکومالیاتــیصنعــت

اســتخراجرمــزارزدرکلکشــورحــذفشــوند.
ــه ــرفدرس ــنمص ــعتامی ــتمناب ــیمبندیجه ــنهادهاتقس ــنپیش ــقای طب
ــگاواتوبیشــتر ــا5م ــن2ت ــگاوات،بی ــراز2م ــعاباتکمت ــاملانش بخــشش
ــارهای ــاپ ــیب ــنپیشــنهادهاییتکمیل ــهشــدهاســت.همچنی ــگاواتارائ از5م

ــرمطــرحشــدهاســت: ــهشــرحزی ــدب ــتبن مالحظــاتدرهف
tاستفادهازظرفیتمحبوسنیروگاهی

ــاعتیو ــارس ــبب ــاظضرای ــنلح ــتضم ــنصنع ــرقای ــبهمصــرفب tمحاس
پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(
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دورهایبامیانگینتعرفههایموجود
ــا ــادرنیروگاهه ــگ(رمزارزه ــتخراج)ماینین ــیاس ــایتهایتخصص ــادس tایج

باطرحهایمشارکتی
از بهرهگیــری نیــروگاهتوســطفعــاالنو ایجــاد ارائــهمشــوقجهــت t

ظرفیتهایاینصنعت
tبهرهگیــریازتخفیــفدرنــرخبــرقبــهعنــوانمشــوقبــرایتجمیــع

فارمهایکوچک
tبهرهگیریازظرفیتنیروگاههایاتمامیافتهقراردادباوزارتنیرو

tبهرهگیریازمدیریتهوشمندصنعتجهتتوزیعهوشمندامکانات

ــهایــننتیجــهرســیدیمکــه ــاب درنهایــتپــسازپیگیریهــایانجامشــده،م
ــرادر ــهســودبخــشخاصــیدارد.زی ــنصنعــتراب ــیقصــدمصــادرهای جریان
بدنــهکارشناســیوزارتنیــروهمــهبــهایــنواقعیــتمعترفنــدکــهایــنمصوبــه
بــههیــچوجــهمصوبــهخوبــینیســتومنافــعملــیکشــورراتضمیــننمیکنــد.

بی مهری به صنعتی با عمرکوتاه و فرصت های گذرا

ــا  ــت ی ــای مثب ــه پیامده ــت چ ــن دس ــی از ای ــما مصوبات ــر ش از نظ
ــورهای  ــه کش ــرمایه ب ــرار س ــا ف ــذب ی ــر ج ــخصا از نظ ــی، مش منف
همســایه و یــا در خصــوص جلوگیــری یــا تشــدید مصــارف غیــر قابــل 

ــت؟  ــد داش ــور خواه ــن منظ ــرای ای ــرق ب ــرل ب کنت

ــزی، ــیقانونگری ــاینامتوازن ــونوتعرفهه ــنقان ــعچنی ــهوض ــننتیج بزرگتری
ایجــادرانــت،ســلباعتمــادعمومــیوگســترشفســاداقتصــادیاســت.قانــون
ــدکردن ــهس ــتن ــیراس ــهیلمس ــادوتس ــه،ایج ــتجامع ــرایهدای ــزاریب اب
ــعآن ــشازمناف ــیبی ــنقوانین ــراتچنی ــادی.مض ــیواقتص ــایصنعت فعالیته
ــا ــورتیب ــهمش ــههیچگون ــنمصوب ــوردای ــهدرم ــردک ــانک ــداذع ــت.بای اس
ــه ــنمصوب ــامای ــعدرکشــورانجــامنشــدهوتم ــرادمطل بخــشخصوصــیواف

ــالغشــد. ــب،ســپساب ــموتصوی ــایبســتهتنظی پشــتدره
چالــشاساســیوضــعقانــوندرخصــوصفناوریهــاینویــنوتکنولــوژیهــای
جدیــدعــدمانطبــاقوکارآیــیســاختاروسیســتمقانــونگــذاریســنتیوکنــد
ــای ــاوتکنولوژیه ــرفناوریه ــت.اکث ــااس ــروزیآنه ــایام ــانیازه ــاب ــورم کش
ــادی ــودهوازســرعترشــدودگردیســیزی ــاهب ــندارایچرخــهعمــرکوت نوی
ــاســرعتقانونگــذارییــااصــالحقوانیــنموجــودرا برخوردارنــدکــهتناســبیب
ندارنــدبــهنحــویکــهبعضــاتــااتمــاممراحــلقانونگــذارییــااصــالح،فرصــتو

منافــعبســیاریازدســتمــیرود.
ــیدوره ــلکوتاه ــمگشــت.بهدلی ــهحاک ــنروی ــزهمی ــتنی ــنصنع ــارهای درب
ــافرصــت ــال(ونهایت ــراز2س ــد)کمت ــطتولی ــتگاههایخ ــددس ــیمفی بازده
بازگشــتســرمایه،زمــاندرایــنصنعــتبســیارمهــمبــودهوازتاثیــربســزایی
ــالدر ــکس ــای ــتب ــنصنع ــاهدرای ــرم ــهه ــویک ــهنح ــتب ــورداراس برخ
ســایرصنایــعبرابــریمــیکنــد،بــههمیــندلیــلاســتکــهنمیتوانیــمدســت
رویدســتبگذاریــموامیــدبــهتغییــرواصــالحمصوبــهدردولــتبعــدداشــته
ــاآنروزبخــشبزرگــیازســرمایههــایعمومــیوخصوصــیکشــور باشــیم.ت
ــی ــدماه ــنچن ــت.درهمی ــهاس ــترفت ــودازدس ــایموج ــارفرصته درکن
ــانبســیار ــززی ــالغشــدنی ــراواناب ــویف ــاهیاه ــموب ــهتنظی ــنمصوب ــهای ک

ــیهوشــیاری ــنصنعــتواردشــدوازطرف ــهای بزرگــیب
دشــمنانکشــوررادرپــیداشــت.درصورتــیکــهدولــت
ــرد. ــهوســروصداکارراپیــشبب ــدونمصوب میتوانســتب
وزارتنیــروتعرفــهخــودرامشــخص)همانگونــهکــه
ــا ــارزهب ــتادمب ــلازورودس ــارفراقب ــایرمص ــهس تعرف
قاچــاقکاالوتعزیــراتاعمــالکــرد(وبــرایفعــاالنایــن
ــی ــممســیرورودقانون ــرکه ــضصــادروگم ــتقب صنع

ــرد. ــیممیک ــتگاهراترس دس

ــانهای ــهرس ــکهجم ــتهی ــالگذش ــارس ــطبه دراواس
ــاف ــهدورازانص ــدهوب ــازماندهیش ــنگین،س ــیارس بس
علیــهصنعــتاســتخراجرمــزارزصــورتگرفــتکــه
ــرایکشــوردرپــیداشــتوهمــه آســیبهایبســیاریب
رقبــاودشــمنانرانســبتبــهبهــرهبــرداریکشــورماناز
ــکســریعوامــل ــعی ــنصنعــتهوشــیارکــرد.درواق ای
دســتبــهدســتهــمدادنــدتــاایــنناکامــیبــرایایــن

ــود. ــادش ــورایج ــتوکش صنع
ــده ــتایجادش ــایهازفرص ــورهایهمس ــمکش ــهه درادام
ــرداریرا ــرهب ــتبه ــنجیدهنهای ــاینس ــربرخورده دراث
نمــودهوبــاایجــادتســهیالتوتبلیغــاتوســیعاقــدامبــه
ــت ــنصنع ــاالنای ــد.بســیاریازفع جــذبســرمایهکردن
نیــزســرمایهخــودراازکشــورخــارجکــردهیــادرشــرف

ایــنامــرهســتند.
ــت  ــیر فعالی ــز در مس ــری نی ــکالت دیگ ــا مش آی

ــت؟ ــده اس ــاد ش ــما ایج ش

ــه ــمب ــربخواهی ــااگ ــهبســیاراســت،ام ــه!مشــکالتک بل
ــتورالعملهای ــردودس ــمعملک ــارهکنی ــماش ــواردمه م
ــت. ــودهاس ــارب ــانب ــیارزی ــابس ــابــرایم وزارتخانهه
بــراینمونــهدســتورالعملوزارتصمــتشــرطاســتفادهاز
واحــدصنعتــیبــرایاســتخراجرمــزارزرافعــالنبــودنآن
ــهمــدتســهســالتعییــنکــردهاســت واحــدصنعتــیب
ــه ــشماه ــیش ــازهزمان ــوردب ــنم ــادرای ــنهادم )پیش
بــود(.درصورتــیکــهاگــریــککارخانــهفعالیــتبــاصرفــه
اقتصــادیداشــتهباشــد،حتــییــکمــاههــمبــهتعطیلــی
ــد ــدچن ــهبخواه ــهاینک ــدب ــهبرس ــدچ ــتنمیده رضای
ــریصبــرکنــد!پــسایــننگرانــی ــرایتغییــرکارب مــاهب
ــرای ــودآورب ــالوس ــهایفع ــتکارخان ــناس ــهممک ک
اســتخراجرمــزارزتغییرکاربــریدهــدکامــالبیمــورد

مزیت نسبی کشور ما نیز برای رقابت در این حوزه منابع 
گازی فراوان است. هنگامی که برق ارزان گازی را که از 
میدان های مشترک گازی برداشت می شود در اختیار 

داریم چرا باید هزینه های سنگین انرژی های نو را متقبل 
شویم؟!
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ــه ــونگــذارب ــنشــرطبیانگــرعــدمتوجــهقان اســتوای
مدیریــتمنابــعاســتزیــراازیــکســوواحدهــایصنعتــی
متروکــهوســرمایههــایعمومــیوخصوصــیبــالاســتفاده
ــودی ــالفوناب ــرضات ــهدرمع ــیک ــهرکهایصنعت درش
ــدهاندواز ــدهش ــرونران ــوزهبی ــنح ــالازای ــتندعم هس
ســوییدیگــربــرایایجــادواحدهــایجدیــدمجــددانیــاز
بــهصــرفهزینــههــایعمومــیوخصوصــیخواهــدبــود.
ــرکت ــتوش ــطزیس ــازمانمحی ــهس ــریک ــورددیگ م
ــهدر ــتک ــناس ــرده،ای ــعک ــیوض ــهرکهایصنعت ش
اســت قــرار کــه زمینهایــی صنعتــی، شــهرکهای
ــری ــاکارب ــود،ب ــذارش ــزارزواگ ــتخراجرم ــتاس ــهصنع ب
ــرتعرفــهصنعتــیقیمــت ــا9براب خدماتــیاســتکــه4ت
ــن ــهای ــاده6مصوب ــهدرم ــتک ــیاس ــندرحال دارد.ای
ــهرســمیت ــهعنــوانواحــدتولیــدیصنعتــیب فعالیــتب
ــی ــتمحیط ــربزیس ــارمخ ــدمآث ــلع ــناختهوبدلی ش
ــمشــهرهانمیگــرددکــهدر شــاملمحدودیــتهــایحری
ایــنمــوردحتــیبــهمحتــوایمصوبــهدولــتنیــزتوجهــی

ــت. ــدهاس نگردی
محدودیتهایــیهــمبــرایانشــعابهایبــرقوضــع
ــهدراســتانتهــرانســقفی350 ــراینمون شــدهاســت.ب
ــتو ــدهاس ــهش ــرگرفت ــرفدرنظ ــرایمص ــیب کیلووات
ایــندرحالــیاســتکــهچنیــنچیــزیدرمصوبــههیــات
وزیــرانودســتورالعملوزارتصمــتذکــرنشــدهووزارت

ــنتصمیمــینداشــتهاســت. ــمچنی ــروه نی
وزارتصمــتحتــیفعالیــتجانبــیواحدهــایصنعتــیدر
ایــنحــوزهرادرحاشــیهکارتولیــدیاصلــیآنهــاممنــوع

ــادســتورالعملهایوزارتنیــرووایجــاد کــردهاســت،درحالــیکــهایــنامــرب
بســترمناســببــرایشــفافیتفعــاالندرتضــاداســت.برابــردســتورالعملوزارت
ــددرکنــار ــرایانجــامیــکفعالیــتجدی ــدب نیــروهــرواحــدتولیــدیمیتوان
ــعاب ــتانش ــت،درخواس ــایآندوفعالی ــکفض ــاتفکی ــودوب ــتاولخ فعالی

جداگانــهبدهــد.
ازســویدیگــروزارتنیــروبــااتــکابــهمصوبــههیــاتوزیــرانقیمتــیرابــرای
ــدارد ــرقمصرفــیماینرهــااعــالمکــردهاســتکــههیــچتوجیــهومنطقــین ب
ــمدر ــفموضــوعه ــرایتلطی ــرازکشــورهایهمســایه(.ب )نرخــیبســیارباالت
ــرق ــهقیمــتب ــنصــورتک ــدهبدی ــانازاســتراتژیخاصــیاســتفادهگردی بی
در8مــاهازســالبــاضریــبنیــمودر4مــاهازســالنیــزبــاضریــب2برابــر
تعرفــهتعیینشــدهمحاســبهشــود.چگونــهمیشــودازصنعتــیکــهعمــرمفیــد
ــاهرا ــال4م ــهدرس ــمک ــت،بخواهی ــالاس ــدش2س ــطتولی ــزاتوخ تجهی
فعالیــتنکنــد.چنیــنچیــزیماننــدایــناســتکــهبــهفعــاالنصنعتــیمثــل
فــوالد)یــاصنایعــیکــهعمــرمفیــدخــطتولیدشــان24ســالاســت(بگوینــد
ــد ــلکنی ــالتعطی ــد4س ــدازآنبای ــدوبع ــالکارکنی ــد8س ــمامیتوانی ش
ــرایطکار ــنش ــاای ــهکســیب ــد!چ ــمابرس ــتش ــالدومفعالی ــان8س ــازم ت

میکنــد؟
افــزونبــرایــندســتورالعملوزارتنیــرودریافــتحــقانشــعابرابــرایفعــاالن
ــه ــابســیارناعادالن ــرایم ــنکارشــرایطب ــاای ــنصنعــتحــذفکــردکــهب ای
شــد.ظاهــرقضیــهایــنبــودکــهنیــازیبــهپرداخــتمبلــغحــقانشــعابنبــود،
امــادرعمــلهزینــهتجهیــزاتوزیرســاختانتقــالتــامحــلمصــرفبــرعهــده
متقاضــیقــرارگرفــتکــهمبلــغبســیارگزافــیاســت،نکتــهایــنبــودکــههمــه
ایــنزیرســاختهابــهتملــکشــرکتتوزیــعدرآمــدهومتقاضــیدیگــرصاحــب
آننبــود.درصورتــیکــهحــقانشــعابرامتعلــقاشــخاصیــابنگاههــااســتو

هــرزمــانکــهخواســتندمیتواننــدآنرابــهقیمــتروزبفروشــند.
ــن ــیای ــرقمصرف ــگاواتب ــکم ــرایی ــتب ــتهای400و230کیلوول درپس
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صنعــت20درصــدتخفیــفدرنظــرگرفتــهشــدهاســت،ایــندرحالــیاســتکــه
ــد ــنپســتهابای ــتفادهازای ــرایاس ــهب ــیک ــکمگاوات ــسی ــهتران ــاهزین تنه
نصــبشــودبیــشازیــکمیلیــاردتومــاناســت!مگــرکلایــنتخفیــفبــرای1
مــگاواتبــرقچقــدرمیشــودوچــهدرآمــدیایجــادمیکنــدکــهیــکچنیــن
ــور ــکژنرات ــوانی ــهایمیت ــنهزین ــاچنی ــد؟!ب ــتهباش ــهداش ــهایتوجی هزین
گازییــکمگاواتــیراراهانــدازیوبهرهبــرداریکــرد!البتــهراهآناقــدامراهــم
مســدودکردهانــد،زیــراگازمصرفــیآنرابــرایهــرمتــرمکعــب2080تومــان
قیمتگــذاریکردهانــدکــهبــایــکضریــبتبدیــلمتوســطحــدود3.5کیلــووات
ــدارد. بــرقمیتوانــدتولیــدکنــدوروشــناســتکــههیــچتوجیــهاقتصــادین

ــر  ــه وزی ــرو آن مصوب ــران و پی ــات وزی ــه هی ــد مصوب ــر می رس ــه نظ ب
نیــرو بــا عنــوان »مقــررات تامین بــرق مراکــز اســتخراج رمزارزهــا« در 
زمینــه اســتفاده از بــرق نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و یا »نصــب مولدهای 
ــان آنکــه  ــا بی ــاک«در اســتخراج رمزارزهــا، ب ــر و پ ــد تجدیدپذی جدی
ــد  ــعاب می توانن ــراری انش ــی برق ــای عموم ــت هزینه ه ــدون پرداخ ب
انشــعاب بــرق پشــتیبان دریافــت کننــد، شــرایط بهتــری فراهــم کرده 
باشــد )مــاده 2-2-3 مصوبــه وزیــر نیــرو(. آیــا ایــن بخــش از مصوبه را  
از منظــر فعــال حــوزه ماینینــگ رمــزارز مثبــت ارزیابــی می فرماییــد؟

هرکشــوریکــهدرایــنصنعــتواردشــده،ازمزیتهایــینســبیبــرایاســتخراج
رمــزارزوتامیــنانــرژیمصرفــیآننســبتبــهدیگــرکشــورهابرخــورداربــوده
ــی ــعآب ــد،مناب ــهبســیارفعالن ــنزمین ــهدرای ــاک ــهچینیه ــراینمون اســت.ب
فراوانــیدراختیــاردارنــدکــهمیتواننــدبــرقارزاننیروگاههــایبرقآبــی
ــهدلیــلشــرایطجغرافیــای خــودراواردایــنصنعــتکننــد.درایســلندنیــزب
ــرق ــهازب ــنزمین ــهدرای ــودداردک ــیاریوج ــیبس ــایزمینگرمای نیروگاهه

ــود. ــتفادهمیش ــااس آنه
مزیــتنســبیکشــورمــانیــزبــرایرقابــتدرایــنحــوزهمنابــعگازیفــراوان
اســت.هنگامــیکــهبــرقارزانگازیراکــهازمیدانهــایمشــترکگازی
برداشــتمیشــوددراختیــارداریــمچــرابایــدهزینههــایســنگینانرژیهــای
ــه ــچوجــهتوجی ــههی ــنکاریازنظــراقتصــادیب ــلشــویم؟!چنی ــورامتقب ن
ــه ــتیابیب ــادس ــورم ــهکش ــهعلی ــایظالمان ــرتحریمه ــویدیگ ــدارد.ازس ن
ــا،در ــت.ام ــردهاس ــنک ــاراناممک ــننیروگاهه ــرایای ــازب ــوردنی ــزاتم تجهی
ــرق ــهازمصــرفب ــیک ــیارباالی ــدبس ــادرآم ــوانب ــتمیت ــنوضعی ــلای مقاب
ــرای ــردازدب ــدبپ ــهمیتوان ــیک ــودومالیات ــادمیش ــتایج ــنصنع گازیدرای
احــداثنیروگاههــایانــرژیتجدیدپذیــرســرمایهگذاریکــرد.درجــواباز
توافقنامــهپاریــسیــادمیشــودکــهپایبنــدیکشــورمــابــهتوافقنامــهپاریــس

ــراواندارد. ــایبحــثف ــودج ــایموج ــهتحریمه ــهب ــاتوج ب

 از نظــر شفاف ســازی فعالیــت اقتصــادی در ایــن حــوزه مصوبــه هیــات 
ــه را  ــا مفــادی از ایــن مصوب ــی می کنیــد؟ آی ــه ارزیاب ــران را چگون وزی
ــث  ــردازد از حی ــه می پ ــن زمین ــی در ای ــای مالیات ــه نظارت ه ــه ب ک

ــد؟ ــب می دانی ــفافیت مناس ــاد ش ایج

ــاایــنوضعیــتدیگــرشــفافیتیوجــودنخواهــدداشــت!ضمــنآنکــهمعلــوم ب

ــات ــراراســتمالی ــزیوچــهکســیق نیســتازچــهچی
ــت ــیرفعالی ــالمس ــهعم ــنمصوب ــاای ــود؟!ب ــهش گرفت
ــهاســتخراج ماینرهایــیکــهشــفافوازمجــاریقانونــیب
رمــزارزمیپرداختنــدوحاضــربــهپرداخــتمالیــاتبودنــد
ــخاصی ــتمهاواش ــلسیس ــت.درمقاب ــدهاس ــدودش مس
هــمکــهبهصــورتغیرقانونــیوپنهانــیکارمیکننــد
ــی ــیازنقاط ــالیک ــرد.اص ــدک ــتنخواهن ــیپرداخ مالیات
ــد ــهرویآنتاکی ــنمصوب ــیبای ــوانآس ــابهعن ــهم ک
ــیدیگــردرآمــد ــاچنیــنمقررات ــناســتکــهب ــمای داری
چندانــیدرایــنحــوزهبــرایکشــورایجــادنخواهــدشــد.

ــه  ــورد مصوب ــالمی در م ــورای اس ــس ش ــر مجل نظ
دولــت و نــرخ و تعرفــه ای کــه وزارت نیرو بــرای برق 
مصرفــی اســتخراج رمز ارز، مشــخص کرده چیســت؟

درجلســاتیکــهبــانماینــدگانمجلــسدورهپیشــین
داشــتیمبســیاریازآنــانازجملــهرییــسوقتکمیســیون
انــرژیمجلــسنیــزبــاایــنمصوبــهمخالــفبودنــد.
ــان ــودمخالف ــاوج ــهب ــتک ــااس ــباینج ــهعجی ــانکت ام
بســیاریکــهایــنمصوبــهدرمجلــسدارد،روشــننیســت
کــهچگونــهازبررســیکمیســیونتطبیــقمجلــسگذشــته
اســت.تنهــاتوجیــهآنمیتوانــدایــنباشــدکــهیــکالبــی
قدرتمنــددرحمایــتازایــنمصوبــهوجــودداشــتهاســت.
ــهدرکمیســیونموضــوع ــمک ــاخــودشــاهدبودی ــرام زی
ــساز ــرژیمجل ــیونان ــوکمیس ــس،عض ــاده12مجل م
مدافعــاناصلــیایــنصنعــتوازمنتقــدانمصوبــههیــات
وزیــرانبودنــدوایــنپرســشراطــرحمیکردنــدکــهچــرا
چنیــنمقرراتــیتصویــبشــدهکــهســدراهعمــومجامعــه

ــرایحضــوردرایــنصنعــتاســت. ب

ــده  ــرر ش ــران مق ــات وزی ــه  هی ــه در مصوب اینک
فــروش  از  حاصــل  ارزی  درآمــد  کــه  اســت 
در  و  بازگــردد  کشــور  بــه  بایــد  رمزارز هــا 
ایــن صــورت فعــاالن ایــن صنعــت مشــمول 
ــا  ــما ت ــر ش ــوند، از نظ ــی می ش ــای مالیات تخفیف ه
چــه انــدازه اهمیــت دارد و می توانــد مفیــد باشــد؟

ــدان ــرددچن ــوربازگ ــهکش ــدب ــدارزیبای ــهدرآم اینک
مســالهمهمــینیســت.مســالهمهــمایــناســتکــهایــن
رمزارزهــامیتواننــدبــرایمــاابــزارمبادلــهباشــند.رمــزارز
ــاد ــهآنایج ــرایمبادل ــیب ــدجای ــودوبای ــدمیش تولی
کنیــم.بایــدبتوانیــمآنرادربــورسعرضــهکنیــمتــاتّجــار
بتواننــددرآنجــارمــزارزمــوردنیــازخــودراتهیــهکننــدو

ــاآنمبــادالتخــودراانجــامدهنــد. ب
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ــگ ــنشــرایطوایجــاداکوسیســتمیهماهن ــقای ــاتحق ب
ــزارز ــیازرم ــتفادهصحیح ــهاس ــودک ــیب ــوانمدع میت
ــدهمحصــول ــهتولیدکنن ــعآنک ــاتوق ــرد.ام صــورتمیگی
ــهداخــلکشــور ــدوآنراب ــلکن ــولتبدی ــهپ خــودراب
ــنصنعــتنیســت. ــهای ــداندرســتیب ــگاهچن ــاوردن بی

طــی مدتــی کــه از مســائل مربــوط هجمه رســانه ای 
بــه حــوزه اســتخراج رمــزارز و پــس از آن مصوبــات 
ــن  ــه ای ــیب هایی متوج ــه آس ــذر چ ــت می گ دول

صنعــت شــده اســت؟

درایــنمــدتدرصــدیازفــرارســرمایهراشــاهدبودیــم.
ــهطــوریکــهافــرادوگروههایــیمنابــعخــودراازایــن ب
حــوزهبیــرونکشــیدهودرجــایدیگــریســرمایهگذاری
کردنــدوکشــورهایهمجــوارنیــزازفرصــتایجــادشــده
بــرایجــذبســرمایههــایخــردوکالنکشــورمــاســود
ــن ــاالنای ــهفع ــودک ــنب ــرای ــد.ازآنمهمت ــتهان جس
ــررات ــونومق ــهقان ــهب ــادیک ــردمع ــیم ــتوحت صنع
ــرو ــهوزارتنی ــتخــودب ــالمفعالی ــااع ــدوب ــدبودن پایبن
فعالیــت اجــازه و وضعیتشــان روشنشــدن خواســتار
بودنــد،بــهعنــوانقاچاقچیــانکاالشــناختهشــدهومــورد
ــدو ــطش ــانضب ــرمایههایآن ــد.س ــرارگرفتن ــوردق برخ
متحمــلجریمههــایبســیارهنگفتــیشــدندوایــنپاســخ
دولــتبــهقانونمــداریوپایبنــدیمــردمبــهقانــونبــود.
نگرانــیاصلــیمــادرمــوردبقیــهمراکــزاســتخراجرمــزارز
اســت.مســلمافعالیــتهمــهمتوقــفنشــدهوبــهنظــرمــن
حتــی10درصــدفعــاالنایــنحــوزهنیــزدستگاههایشــان
ــدار ــرادقانونم ــرایاف ــاب ــهتنه ــت،بلک ــدهاس ــطنش ضب
ــت ــی،محکومی ــدهقضای ــفافپرون ــتش ــتارفعالی وخواس
ــرادو ــناف ــیاریازای ــد.بس ــادکردن ــابقهایج ــوءس وس
ــه ــدک ــکبودن ــنآوریوهایت ــرکتهایف ــایش گروهه

شــانوشــخصیتباالیــیداشــتند.
ــوزه ــنح ــالدرای ــرادفع ــراف ــرایطیدیگ ــنش درچنی
تصمیــمبــهخــروجازکشــورگرفتنــدویــابهســویفعالیت
غیرمجــازکشــیدهشــدند.درواقــعگــروهدوموضعیــترا
ــاایــن بیشــترپیچیــدهمیکننــدواعتمــادعمومــینیــزب
ــه ــهالبت ــدهاســتک ــهدارش ــهشــدتخدش سیاســتهاب
ــت. ــاتاس ــنمصوب ــتوای ــاردول ــهرفت ــعنتیج ــنوض ای
ــرایایــنصنعــتدورهگــذاردیــدهنشــد.ایــندرحالــی ب
اســتکــهمیشــدبــهجــایاینرفتــارمســیریســادهوکم
هزینــهبــااخــذمالیــاتبــرایفعالیــتدراینحــوزهمعرفی
ــاحقوقــیعالقهمنــدیاز ــاهــرشــخصحقیقــیی کــردت
ایــنمجــراواردبــازارشــودبــهنحــویکــههزینــهپذیــرش
ریســکفعالیــتغیــرقانونــینامعقولگــرددوهمــهفعاالن

ــهســودخــود ــونوفعالیــتشــفافدرآنمســیرراب ایــنحــوزهپیــرویازقان
تشــخیصدهنــد،امــابــاانتخــابنشــدنایــنمســیر،کاربــرایهمهســختشــد.

یکــی از مــواردی کــه در بــازه زمانــی تدویــن و ابــالغ ایــن مصوبــه یــا 
کمــی پــس از آن منتشــر شــد، گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
بــود کــه در آن تاکیــد شــده بــود کــه مشــخص کــردن قیمــت بــرق 
بــرای کاالهایــی ماننــد رمــزارز از  ســوی وزارت نیــرو اساســا ممکــن 
ــا  ــد، ام ــمار می آی ــه ش ــوده ای ب ــر کار بیه ــان دیگ ــه بی ــت و ب نیس
ــن  ــی در ای ــای مالیات ــاد ابزاره ــه ایج ــاز ب ــفافیت، نی ــاد ش ــرای ایج ب
ــتخراج  ــت اس ــوان صنع ــیله می ت ــن وس ــه ای ــود دارد و ب ــه وج زمین

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــرد. نظ ــامان دهی ک ــزارز س رم

ــوی ــدهازس ــنهادهایارائهش ــد،ازپیش ــرش ــهذک ــانک ــم،چن ــورده ــنم ای
انجمــنبالکچیــنبــود.درجلســاتمتعــددیکــهبــانماینــدگانوزارتاقتصــاد
ودارایــیووزارتنیــرووهمچنیــنمرکــزپژوهشهــایمجلــسداشــتیمبــهایــن
مســالهتاکیــدکردیــم.بحــثمــاایــنبــودکــهبــاتوجــهبــهریســکبســیارباالی
ایــنصنعــت،مســیرمعقــولومنطقــی،دریافــتمالیــاتازفعــاالنایــنحــوزه
ــام ــتانج ــنصنع ــرایای ــونب ــهاکن ــیک ــاینامتعارف ــاتعرفهگذاریه اســت.ب
شــدهوهیــچتناســبیبــاتعرفههــایموجــوددرکشــورنــدارد،مشــکالتزیــادی
ایجــادشــدهاســت،زیــراهــرفعالــیمیــزاندرآمــدخــودرابــاریســکفعالیــت
ــد ــنســمتمیرون ــهای ــهخــودب ــرادخــودب اقتصــادیمیســنجدوبیشــتراف
کــهبــهصــورتپنهانــیازبرقــیبــاتعرفههــایدیگــراســتفادهکننــدتــانســبت
ــه ــیداشــتهباشــندوهمیــنموضــوعمنجــرب ــهریســکخــوددرآمــدمعقول ب
عــدمشــفافیتدرایــنصنعــتمیشــودودرآمــدمالیاتــیکشــوردرایــنحــوزه

رانیــزازمیــانخواهــدبــرد.
راهدرســتایــنبــودکــهتعرفههــارامنطقــیدرنظــرمیگرفتنــدوروی
دریافــتمالیــاتتمرکــزمیکردنــد.حتــیمیشــدکــهایــندریافــتمالیــاترا
بــهصــورتپلکانــیدرآورنــدوبــاافزایــشدرآمــدمالیــاترانیــزبیشــترکننــد.
ــت ــهصنع ــتک ــیاس ــندرحال ــتیم.ای ــکلینداش ــچمش ــرهی ــننظ ــاازای م
ــور ــادکش ــایاقتص ــفافترینبخشه ــیازش ــوهیک ــوربالق ــهط ــگب ماینین
ــت ــوانگف ــدومیت ــفافباش ــالش ــدکام ــیآنمیتوان ــتممالیات ــت.سیس اس

ــدارد. حتــیدرحــد5درصــدهــمخطــان
البتــهمــاازکارشناســانمحتــرممرکــزپژوهشهــایمجلــسسپاســگزاریمکــهبه
صــورتبیطرفانــهوبــادرنظــرگرفتــنمنافــعملــیکشــورفعالیــتمیکننــد.
درچنــدجلســهایکــهدرخدمــتکارشناســانآنمرکــزبودیــممتوجــهشــدیم
کــهاشــرافتحســینبرانگیــزیدرایــنحــوزهدارنــد.امــامســالهاینجــااســتکه
ــتهاند؟ ــذاریداش ــااثرگ ــاوپژوهشه ــنصحبته ــزانازای ــهمی ــدچ ــددی بای


در بخشــی از مصوبــه رمزارزهــا مقرر شــده اســت تــا تدوین اســتاندارد 
در ایــن حــوزه صــورت بگیرد و ســازمان ملــی اســتاندارد بــرای این کار 

وارد عمــل شــود، نظــر شــما چیســت آیــا موافق ایــن کار هســتید؟
ســختکــردنمســیرکاردرســتینیســتوکمکــیبــهمــانمیکنــد.بــهنظــر
ــن ــتدرای ــدفعالی ــوانکلرون ــممیت ــندوآیت ــرگرفت ــادرنظ ــاب ــاتنه م
صنعــتراکنتــرلکــرد.واقعیــتایــناســتفــنآوریمــوردنیــازبــرایســاخت
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ــزاروتجهیــزاتایــنصنعــت)تراشــه مهمتریــنبخــشاب
ــدارد. ــردازش(درحــالحاضــردرکشــوروجــودن هــایپ
ــزاریکــههنــوز ــرایاب ــهمیتــوانب ــاایــنوصــفچگون ب
ــماســتانداردیتنظیــمکنیــم. ــیتولیــدآنرانداری توانای

ــازنده ــورهایس ــیدرکش ــاحت ــنابزاره ــیاریازای بس
ــور ــد.دوفاکت ــخصیندارن ــتانداردمش ــزاس ــاننی خودش
ــت. ــرژیاس ــرفان ــزانمص ــاتومی ــممالی ــدهه یادش
ــتاســت ــکفعالی ــرهوریی ــناســتانداردهمــانبه بهتری
وبهــرهوریدرکیفیــتمحصــولخــودرانشــانمیدهــد.
کیفیــتمحصــولدرصنعــتماینینــگبــهمعنــیقــدرت
پــردازشدســتگاههایمــااســت.بــالیســتکــردنو
تهیــهجدولــیازکلیــهدســتگاههایموجــود،وقتــیایــن
ــتانداردی ــویاس ــوانالگ ــممیت ــیمیکنی ــوانرابررس ت
بــرایآنتعریــفکــردکــهازایــنقــراراســت:یــکســوم
ــد، ــردازشرادارن ــتپ ــنظرفی ــهباالتری ــاالیجــدولک ب
ــل ــیقاب ــدصنعت ــوزدربع ــههن ــتندک ــتگاههاییهس دس
اســتفادهنیســتندویــکســومپاییــنجــدولرانیــز
مــیتــوانبــهدلیــلازردهخــارجبــودنحــذفکــرد.بــه
ــیجــدول ــوممیان ــنیکس ــوانمیانگی ــبمیت ــنترتی ای
ــرای ــالواســتاندارددســتگاهب ــوانمصــرفنرم ــهعن راب
پــردازشدرنظــرگرفــت.درایــنراســتامیانگیــنمصــرف
دســتگاههایســال2017و2018حــدود105اســت
ــهعنــوانمصــرفاســتاندارد ــوانعــدد100راب کــهمیت
ــریداشــته ــردوهرچــهدســتگاهمصــرفکمت ــیک معرف

ــود. ــدب ــرخواه ــرهوریآنباالت ــدبه باش
البتــهدربــارهنداشــتنتوانایــیتولیــدتجهیــزاتنیــزبایــد
بگویــمکــهاگــراجــازهفعالیــتبــهایــنصنعــتبهموقــع
ــزات ــاختتجهی ــرور،س ــهم ــتیمب ــدمیتوانس دادهمیش
بــااســتانداردهایجهانــیرانیــزآغــازکنیــموایــننتایــج
ــی ــدتکوتاه ــنم ــیاســت.درهمی ــرصنعت گســترشه
کــهاســتخراجرمــزارزدرکشــورآغــازشــد،بــابیــشاز10

مــوردثبــتاختــراعدرایــنزمینــهروبــروبودیــم.

درمــورد گرفتــن مجــوز فعالیــت چطــور؟ آیــا ایــن 
امــر مــورد تاییــد انجمــن بالکچیــن ایــران هســت؟

ــه ــتیمک ــودخواس ــکارانخ ــتانوهم ــهدوس ــاازهم م
ــن ــاای ــد.ام ــدامکنن ــوداق ــایخ ــنمجوزه ــرایگرفت ب
ــوز ــتمج ــتودریاف ــهدرخواس ــمک ــدبگوی ــهرابای نکت
ــت.در ــرونیس ــایوزارتنی ــنتعرفهه ــیپذیرفت ــهمعن ب
ــانآن ــیازکارشناس ــرویک ــاوزارتنی ــتهب ــهگذش جلس

ــهاز ــراردادبســتهشــدهاســتک ــوردق ــهیکــیدوم ــردک ــالمک ــهاع وزارتخان
نظــرمــاچنیــنکاریانجــامنشــدهاســت،زیــرابــاایــنارقــاموتعرفههــااصــال
امــکانانعقــادقــراردادوجــودنــدارد.تنهــاکاریکــهانجــامشــدهایــنبــودهکــه
ــود ــادهب ــاافت ــرزبانه ــرس ــشب ــهفعالیت ــزارزک ــتخراجرم ــزارعاس ــیازم یک
مــدارکخــودراتکمیــلکــردهاســتکــهاعــالمکننــدفعالیتــشقانونــیاســت.

پیامدهای مصوب رمزارزها بر تولیدکنندگان برق

ایــن مصوبــات بــرای صنعــت و تولیدکننــدگان بــرق چــه پیامدهایــی 
ــد؟ ــته باش ــد داش می توان

نیروگاههــایبخــشخصوصــیقــراردادیبــاوزارتنیــرودارنــدکــهبــه
فاکتورهــایگوناگونــیبســتگیدارد.یکــیازایــنعوامــلحــقآمادگــینیــروگاه
اســتکــهماهیانــهبــهآنتعلــقمیگیــردوتفاوتــیهــمنــداردکــهنیــروگاهدر
حــالکارباشــدیــانــه.حتــیاگــرنیــروگاهخامــوشباشــددولــتبایــدایــنپــول
رابپــردازدومحــلپرداخــتآننیــزبیتالمــالاســت.اکنــونپــسازســالها
شــرایطیپیــشآمــدهاســتکــهدرآنبــهجــایخامــوشبــودننیروگاههــادر
ــهدولــتمیتــوانهــمهزینههــای فصــولکممصــرفبــرقوتحمیــلهزینــهب
ــدی ــمدرآم ــردوه ــادک ــدایج ــرایآندرآم ــروگاهراپوشــشدادوب ــودنی خ
بــرایمــردموکشــورایجــادکــرد،زیــراوزارتنیــروقطعــاازمحــلفــروشبــرق
ــناســتخراجرمــزارزدرآمــدخواهــدداشــت.ازســوی ــهصنعــتنوی تولیــدیب
ــن ــنصنعــتخواهــدشــد.خــوبچنی ــاالنای دیگــرمنافعــیهــممتوجــهفع
ــرای ــهب ــاحــذفمیشــود،بلک ــاهزینهه ــهتنه ــیچــهاشــکالیدارد؟ن وضعیت
ســهگــروهنیــزدرآمــدایجــادمیشــود.حتــیازنظــرانــرژینیــزبــهســودمــا
ــاکشــورهای ــرامیتــوانگازمیدانهــایمشــترککشــورمانب ــود،زی خواهــدب
ــرایرقبــا، ــهجــایواگذاشــتنآنب جنــوبخلیــجفــارسرابرداشــتکــردوب
درنیروگاههــاتبدیــلبــهبــرقکنیــموبــامصــرفآندرصنعــترمــزارزبــرای

کشــوردرآمــدبــهوجــودآوریــم.
ــا ــنصنعــتنوپ ــهنقشــیرادرای ــتهیچگون ــهدول ــناســتک ــورددیگــرای م
ــرعهــدهبخــشخصوصــیاســت. ــدوتمامــیســرمایهگذاریآنب ــانمیکن ایف
ــرژیخاصــیصــرفکــردهباشــد، ــتهزینــهوان ــدوناینکــهدول ــنیعنــیب ای
ــد.دراوج ــورمیرس ــهکلکش ــدهآنب ــهفای ــتک ــادهاس ــهراهافت ــیب صنعت
تحریمهایــیکــهفــروشگازرابســیارســختکــردهاســت،مــامیتوانیــمایــن
گازرادرداخــلکشــوربــهپــولتبدیــلکنیــم.کلمیــزانبــرقصادراتــیکشــور
چیــزیحــدودهــزارو200مــگاواتاســت،پــسایــنمیــزانآنقــدرنیســتکــه
ــوان ــزارزمیت ــهاســتخراجرم ــهجــایاختصــاصب ــرقراب ــمب ــمبگویی بخواهی
صــادرکــردودرآمــدبیشــتریداشــت.کلســاعاتکمبــودبــرقدرکشــورنیــز
ــعهمیشــه ــیمواق ــا300ســاعتدرســالاســتودرباق ــن200ت ــزیبی چی
ــهجــایپرداخــتبخشــیاز درصــدیازنیروگاههــاخامــوشهســتند.خــوبب
ــگ ــتماینین ــتوصنع ــروگاهرافروخ ــننی ــدای ــوانتولی ــیمیت ــقآمادگ ح

قابلیــتمصــرفآنرادارد.
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کاربردهای زنجیره بلوکی در صنعت انرژی
مزدا حمدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

مقدمه
ــرژیدرحــالگــذراســتوایــنگــذربخشهــای صنعــتان
ــرقدر ــدب ــت.تولی ــردادهاس ــتراتغیی ــنصنع ــفای مختل
حــالجابجایــیازمراکــزمتمرکــزومعمــوالآالینــدهوناپایــای
ســنتیبــهســمتمنابــعتوزیعشــدهپــاک،پایــاواغلــبکمتر
ثابــتماننــدانــرژیخورشــیدیوبــادیاســت.افزایــشقلهدر
تقاضــانیــروناشــیازناپایــدارینســبیدرعرضــهنیــرواســت.
ــه ــرایعرض ــیب ــبکهاصل ــهش ــالب ــدوناتص ــبکهها1ب ریزش
ــیدربازارهــای ــرایشــبکهاصل ــوانپشــتیبانب ــابعن ــرقی ب
ــهاز ــبزک ــرژیس ــازادان ــتند.م ــورهس ــالظه ــرژیدرح ان
ــاد ــلاعتم ــبقاب ــونداغل ــهمیش ــامبادل ــقگواهینامهه طری

نیســتندیــاحداقــلطــرحتبــادلشــفافنیســت.
ــوارد ــنم ــدتری ــخصترینوقدرتمن ــیازمش ــییک ازطرف
ــال ــدهدیجیت ــعش ــرکلتوزی ــاوریدفت ــرایفن ــتفادهب اس
ماننــدزنجیــرهبلوکــیارایــهســکوکارآمــدوقابــلاتــکااســت

بــرایثبــتواجــرایتراکنشهــاوردگیــریمالکیــتبــرایداراییهایــیاســت
ــه ــازب ــدوننی ــیب ــرهبلوک ــاوریزنجی ــافن ــد.ب ــتبدســتمیچرخن ــهدس ک
ــاوری ــنفن ــوند.درای ــتمیش ــتهوثب ــابس ــیتراکنشه ــاآن ــطهوتقریب واس
چــونطرفیــنازیــکسیســتمواحــداســتفادهاســتفادهمیکننــدچیــزیبــرای

ــدارد. تطبیــقووفــقدادنوجــودن
البتــهفنــاوریزنجیــرهبلوکــیمعجــزهایبــرایحــلهمــهمشــکالتگــذرصنعت
انــرژینیســت.ایــنفنــاوریهنــوزبــهبلــوغکامــلدرصنعــتانــرژینرســیده
اســتکــهبتــوانآنرادرســطحوســیعبــکارگرفــت.بــااینحــالایــنفنــاوری
ــوان ــهعن ــدب ــهمیتوان ــدهاســتک ــاوریامیدوارکنن ــکفن ــشی ــاقابلیتهای ب
کاتالیــزوروبســترگــذرصنعــتانــرژیراتســریعبخشــد.جــایتعجبنیســتکه
اســتارتآپهایمرتبــطبــازنجیــرهبلوکــیوپروژههــایپایلــوتدرحــالرشــد
ــهکامــالمشــخص ــین ــهایجــادبســتروزمینــهفعــالول هســتندکــهمنجــرب

بــرایکاربردهــایفنــاوریزنجیــرهبلوکــیدرصنعــتانــرژیشــدهاســت.

ــع ــازنجیــرهبلوکــیطبیعــتتوزی ــعشــدهب ــرژیتوزی اشــتراکسیســتمهایان
شــدهذاتــیآنهــاوهمچنیــننیــازبــهنگهــداریوثبــترکوردهــایتراکنشهــای
انــرژیومالــیاســت.پروژههــاومطالعــاتانجــامگرفتــهدرایــنحــوزهرارااز
ــگ ــرد:دیســپاچینگوبیلین ــدیک ــتهگروهبن ــهدودس ــوانب ــکمنظــرمیت ی

ــرژیودیگــرتوکنســازیومشــتقات. ان
ــظ ــوولحف ــترکمس ــورمش ــهط ــعب ــالوتوزی ــتمهایانتق ــایسیس اپراتوره
ــای ــتاپراتوره ــامحوری ــایب ــرقهســتند.کاربرده ــهب ــتعرض ــتوامنی کیفی
ــیدر ــرهبلوک ــاوریزنجی ــازیفن ــاپیادهس ــاب ــدت ــددارن ــعقص ــالوتوزی انتق
ــد ــوانموجــود،فرآیندهــارابهبــوددهنــدومدلهــایکســبوکارجدی ــازارت ب
ــرژیپیــدا ــرایبازیگــرانســنتیدرصنعــتان ــدب وجریانهــایدرآمــدیجدی
کننــد.پروژههایــیکــهدرایــندســتهقــرارمیگیرنــدمعمــوالبــرمــدلکســب

ساختار سیستم های انرژی فعلی و با بکارگیری زنجیره بلوکی ]1[
پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(
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یک مدل تبادل همتا به همتای انرژی ]2[

وکاربــهکســبوکارتمرکــزدارنــدوهدفشــانبــازار
عمــدهفروشــیانــرژیاســت.دریــکبــازارعمــدهفروشــی
ــی ــرهبلوک ــرزنجی ــیب ــهمبتن ــتممبادل ــکسیس ــرق،ی ب
ــفافیت ــرش ــدوب ــشده ــربارراکاه ــهس ــدهزین میتوان
PONTONــرکت ــد.ش ــاببیفزای ــورتحس ــتمص سیس
ــه ــدک ــریمیکن ــامEnerchainرارهب ــهن ــروژهایب پ
درآنشــرکتهایبــزرگاروپایــیدرتجــارتعمــده
ــت ــدمدیری ــاوبهینهســازیفرآین ــههمت ــاب فروشــیهمت
 BP، Eni Trading &شــبکهدرگیــرهســتند.شــرکت-های
shippingوچنــدهمــکاردیگــریــکپــروژهپایلــوتبــرای

ــد. ــدازیکردهان ــهگازراهان ــلمبادل ــهکام ــکوچرخ س
بســیاریازکســبوکارهــاتمایــلدارنــدتــابــاپیونــدبــا
کاربــردغالــبفنــاوریزنجیــرهبلوکــی،رمزارزهــا،بوســیله
توکــنهــاازخروجــیمثبــتانرژیهــایتجدیدپذیــر
ــدا ــا،ابت ــنتوکنه ــهای ــدهاولی ــد.ای ــدکنن ــبدرآم کس
ــروســپسمعاوضــه ــرژیتجدیدپذی ــدان ــازیتولی کمیس
مقــداراندازهگیــریشــدهبــامقــدارمشــخصتوکــناســت.
لــذامیتــوانایــنتوکنهــارابعنــواناثبــاتتولیــد
ــت. ــرگرف ــردرنظ ــرژیتجدیدپذی ــتان ــاظرفی ــرژیی ان

ــیانرژیهــای ــادرتامیــنمال ــردمهــمدیگــرتوکنه کارب
تجدیدپذیــراســت.بعلــتطوالنــیوهزینهبــربــودن
رونــدحسابرســیوســرمایهگذارانانــدک،پروژههــای
ــکل ــامش ــکب ــاسکوچ ــردرمقی ــایتجدیدپذی انرژیه
دریافــتمنابــعمالــیمواجــههســتند.دربــازارآزادمبادلــه
توکنهــا،مــردممیتواننــدبــاخریــدتوکــندرایــن
پروژههــاســرمایهگذاریکننــدودرآینــدهازتقســیم

ــوند. ــدش ــودبهرهمن س

کاربردهای زنجیره بلوکی در انرژی 

درحــالحاضــرراهحــلهــایمختلفــیبــرایبهــرهگیــری
ازامکانــاتفنــاوریزنجیــرهبلوکــیدرحــوزهصنعــتانرژی
ارائــهشــدهاســت.درایــنبخــشبرخــیازمــوارداســتفاده

زنجیــرهبلوکــیدرصنعــتانــرژیرامــرورمیکنیــم.
پردازشتراکنشوتبادلهمتابههمتاانرژی

ــرای ــدبعنــوانراهــکاراصلــیITب زنجیــرهبلوکــیمیتوان
ــاهزینــهکمتــرو ــرژیب پــردازشکارآمــدتراکنشهــایان
بــد.ننیــازبــهبدنــهکنتــرلکننــدهســنتیمــورداســتفاده
ــا ــتموفراینده ــودنسیس ــادب ــلاعتم ــردوقاب ــرارگی ق
ــره ــرژیدرزنجی ــایان ــهتراکنشه ــد.هم ــیکن راگارانت
عضــو گرههــای و میشــوند ذخیــره و ثبــت بلوکــی
شــبکهزنجیــرهبلوکــیبــهآندسترســیدارنــد.ایــناعضــا
ــادل ــیباشــند.تب ــرشــبکهمحل ــکزی ــداعضــای میتوانن
انــرژیوثبــتآندرزنجیــرهبلوکــیتقریبــابالفاصلــهانجام
میگیرنــدوبــاثبــتآندرزنجیــرهبلوکــیامــکانتخلــف
ــودکار ــدخ ــامیتوان ــردازشتراکنشه ــیرود.پ ــنم ازبی
توســطقراردادهــایهوشــمندبــاهزینــهکمتــروکارامــدی
برنامههــای از اســتفاده شــود. پیادهســازی بیشــتر

مستندسازی مالکیت دارایی

فنــاوریزنجیــرهبلوکــیامــکانثبــتوذخیــرهســازیهمــهجریانــاتو
ــت.از ــمآوردهاس ــدهفراه ــعش ــنوتوزی ــورتام ــرژیرابص ــایان تراکنسه
ــر ــهدره ــرداینک ــتفادهک ــازیاس ــتندس ــرایمس ــنب ــاوریهمچنی ــنفن ای
ــد ــاخری ــدی ــرژیتولی ــدران ــد،چق ــرژیدارن ــیان ــهکاربران ــیچ ــهزمان لحظ
ــان ــهذینفع ــرد.هم ــیک ــاراارزیاب ــرژیآنه ــایان ــدوداراییه ــروشکردهان وف
اعــمازشــرکتهایمحلــی،اپراتورهــایتوزیــعبــرق،اپراتورهــاینتقــالبــرقو
نهادهــاینظارتــیدرهــرلحظــهبــهایــناطالعــاتغیــرقابــلانــکاروخدشــه
ــه ــوردازهم ــکرک ــوای ــالفودع ــوارداخت ــد.درم ــیدارن ــردسترس ناپذی
ــوع ــهن ــتهب ــود.بس ــهمیش ــیتهی ــیوقانون ــیقضای ــرایبررس ــاب تراکنشه
زنجیــرهبلوکــیاســتفادهشــده،هویــتاعضــایایــنشــبکهمیتوانــدمعلــومیــا
ــواناز ــوزهمیت ــنح ــیدرای ــرهبلوک ــردزنجی ــایکارب ــد.ازمثاله ــامباش بین

Gruenstromjeton، SunchainوI-NUKنــامبــرد.

تاییدیه  ها و گواهینامه  ها انرژی

ــی ــایفعل ــدروشه ــیمیتوانن ــرهبلوک ــاوریزنجی ــازیفن ــتمستندس ظرفی
ــرایکاربردهــایگارانتــی ــژهب ــرژیرابوی صــدورگواهینامههــاوتاییدیههــایان
مبــداوسیســتمتبــادلانتشــار)ماننــد EU ETS(تغییــردهــد.دراروپــابیشــتر
گارنتــیمبــدابــرایانرژیهــایتجدیدپذیــراشــتباهوجعلــیهســتند،ودرواقــع
ــداو ــدمب ــیمیتوان ــرهبلوک ــوند.زنجی ــممیش ــیلیه ــایفس ــاملانرژیه ش
نــوعانــرژیرادرهــرلحظــهبازبینــیکنــدویــکرکــوردازمالکیــتبــرایهــر
ــر ــدتغیی ــدشــفافاســتونمیتوان ــنفراین ــد.ای ــرژیایجــادکن ــهان گواهینام
ــرای ــنب ــمچنی ــد.ه ــاراتســهیلمیکن ــنگواهینامهه ــتای ــذامدیری ــدل کن
ثبــت،گواهــیوتاییــدتبــادلانتشــاربیــنبازیگــرانسیســتممیتــواناززنجیــره
بلوکــیاســتفادهکــرد.ایــنایــدهتوســطIBMوآزمایشــگاهزنجیــرهبلوکــیانرژی
ــر ــت.ازدیگ ــازیاس ــالپیادهس ــندرح )Energy Blockchain Lab(درچی
پروژههــایزنجیــرهبلوکــیدرایــنحــوزهمیتــوانازPylon Networkنــامبــرد.

پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(

ــی ــورکل ــانرابط ــتانس ــتدخال ــناس ــدهممک ــاردرآین ــزخودمخت نامتمرک
ــواناز ــوزهمیت ــنح ــیدرای ــرهبلوک ــردزنجی ــایکارب ــد.ازمثاله ــذفکن ح
Sunchain،زیرشــبکهBrooklyn Microgrid، Tal.MarktوPower-IDنــامبرد.
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مدل عمومی فعلی بازار گواهینامه انرژی تجدید پذیر

مدل عمومی بازار گواهینامه انرژی تجدید پذیر مبتنی بر زنجیره بلوکی

مدل عمومی بازار گواهینامه انرژی تجدیدپذیر ]3[

پایش بالدرنگ و تحلیل مصرف انرژی

نهادهــایمحلــیوشــهروندانمی  تواننــدازفنــاوریزنجیــرهبلوکــیبــهعنــوان
یــکسیســتمپایــشوکنتــرلبــرایپایــشبالدرنــگمصــرفانــرژیبــهکمــک
کنتورهــایهوشــمنداســتفادهکننــد.بــهکمکــیدادهکــهتوســطزنجیــرهبلوکی
عرضــهمی-شــودنهادهــایمحلــیمی  تواننــدســاختمان  هایپرمصــرفرا
ــوردنظــر ــازهم ــرایب ــریب ــهســنگینت ــالتعرف ــدوبطــورمث شناســاییکنن

بــرایآنهــااعمــالکننــد.

شرکت  های فعال در حوزه زنجیره بلوکی و انرژی

ــن ــفای ــایمختل ــذربخش  ه ــنگ ــتوای ــذراس ــالگ ــرژیدرح ــتان صنع
صنعــتراتغییــردادهاســت.تولیــدبــرقدرحــالجابجایــیازمراکــزمتمرکــز
ومعمــوالآالینــدهوناپایــایســنتیبــهســمتمنابــعتوزیــعشــدهپــاک،پایــا
واغلــبکمتــرثابــتماننــدانــرژیخورشــیدیوبــادیاســت.افزایــشقلــهدر
ــبکه-ها ــت.ریزش ــرواس ــهنی ــبیدرعرض ــدارینس ــیازناپای ــروناش ــانی تقاض
بــدوناتصــالبــهشــبکهاصلــیبــرایعرضــهبــرقیــابعنــوانپشــتیبانبــرای
شــبکهاصلــیدربازارهــایانــرژیدرحــالظهــورهســتند.مــازادانــرژیســبز
ــا ــلاعتمــادنیســتندی ــهمی  شــونداغلــبقاب ــقگواهینامه  هــامبادل کــهازطری

حداقــلطــرحتبــادلشــفافنیســت.
ــذرصنعــت ــرایحــلهمــهمشــکالتگ ــرهبلوکــیمعجــزه  ایب ــاوریزنجی فن
انــرژینیســت.ایــنفنــاوریهنــوزبــهبلــوغکامــلدرصنعــتانــرژینرســیده
اســتکــهبتــوانانرادرســطحوســیعبــکارگرفــت.بــااینحــالایــنفنــاوری
ــوان ــهعن ــدب ــهمی  توان ــدهاســتک ــاوریامیدوارکنن ــکفن ــشی ــاقابلیت  های ب
کاتالیــزوروبســترگــذرصنعــتانــرژیراتســریعبخشــد.جــایتعجــبنیســت
ــازنجیــرهبلوکــیوپروژه  هــایپایلــوتدرحــال کــهاســتارت  آپ  هایمرتبــطب
ــال ــهکام ــین ــالول ــهفع ــتروزمین ــادبس ــهایج ــرب ــهمنج ــتندک ــدهس رش
ــرژیشــده ــتان ــیدرصنع ــرهبلوک ــاوریزنجی ــایفن ــرایکاربرده مشــخصب

اســت.

دریــکمطالعــهکــهســپتامیر2018انجــامشــدهاســت،
حــدود150شــرکتوپــروژهپایلــوتدرخصــوصانــرژی
ــکاتکلیــدیایــن ــد.ن وزنجیــرهبلوکــیبررســیشــدهان

مطالعــهعبارتنــداز:
vدرمقایســهبــامطالعــهقبلــی)بــا90شــرکتدرژانویــه
ــیو ــرهبلوک ــایزنجی ــزفعالیت  ه ــانمرک 2018(،همچن
انــرژیدراروپــااســت،امــااز55درصــددرمطالعــهقبلــی

بــه46درصــدرســیدهاســت.
vســهکشوربرتردراینحوزهامریکا،آلمانوهلندهستند.
vمهمتریــنمورداســتفادهمبادلــههمتابههمتاانرژیاســت.
ــای ــرزنجیره  ه ــهدیگ ــومنســبتب ــیاتری ــرهبلوک vزنجی
ــااز ــدازپروژه  ه ــدود50درص ــت.ح ــتازاس ــیپیش بلوک

ــد. ــتفادهمی  کنن ــوماس ــیاتری ــرهبلوک زنجی
vنزدیــک74درصــدازشــرکت  هادربــازه2016تــا
2018تاســیسشــده  اندویــاشــروعبــهکاردرایــنحــوزه
کــردهانــد،کــهنمایانگــرایــناســتکــهفنــاوریزنجیــره
ــهاســت. ــوزدرمراحــلاولی ــرژیهن بلوکــیدرصنعــتان
ــم ــارم)28درصــد(شــرکت  هاتصمی ــکچه vبیشــترازی

بــهفــروشICOدارنــدیــااینــکارراانجــامداده  انــد.
درشــکل  هایزیــراطالعــاتآمــاریازایــنگــزارشنشــان

دادهشــدهاســت.

درادامــهدوشــرکتپیشــرودرایــنحــوزهمعرفــی
. ند میشــو

Ponton شرکت
شــرکتPontonیــکشــرکتآلمانــیاســتکــهدر
ــروی ــرکتنی ــنش ــت.ای ــدهاس ــیسش ــال2001تاس س
پیشــرانپــروژهEnerchainاســت.پــروژهEnerchainیک
ــرژیعمــده ــازاران ــرایب ــرژینامتمرکــزب ــادلان ســکوتب
ــده ــرکتعم ــشاز30ش ــهبی ــتک ــی3OTC2اس فروش
ــن ــد.اولی ــتیبانیمیکنن ــیآنراپش ــرژیاروپای ــهان مبادل

نمودار تعداد زنجیره های بلوکی استفاده شده

نمودار تعداد پروژه ها برای هر مورد استفاده ]4[

پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(
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پروژه ریزشبکه بروکلین

ــس ــر2016درکنفران ــتمدرنوامی ــنسیس ــهدرای مبادل
EMARTدرآمســتردامنشــاندادهشــد.یکســالبعــددر
end-to-ــده ــهزن ــسEMARTاولیــنمبادل همــانکنفران

 E.on،واقعــیرویزنجیــرهبلوکــیبیــنشــرکتهایend
Enel، Neas EnergyوWien Energieانجــامشــد.پروژه
ــارادر Enerchainقصــدداردطیــفگســتردهایازکااله
ــوده ــرژیب ــرقوان ــرب ــهآنب ــزاولی ــهتمرک ــردک ــربگی ب
ــزه«کلچرخــه اســت.چشــماندازEnerchian»بالکچینی
ــهکننــدگان ــومازارای ــهوفعالســازییــکزیســتب معامل
خدمــاتاســتکــهبــاAPIبــازبــهآنهــامتصــلشــد]5[.
مبادلــه دارد: زیــادی قابلیتهــای Enerchian پــروژه
همتــا، بــه همتــا فروشــی عمــده مبادلــه ،OTC
ــوارد ــایرم ــبکهوس ــتش ــایمدیری ــازیفراینده بهینهس
ــی ــرکتاروپای ــروژه33ش ــنپ ــتای ــتموفقی ــر.بعل دیگ
ــد. ــکیلمیدهن ــراتش ــومآن ــتب ــیارزیس ــونبخش اکن
برنامههــای توســعهدیگــر Pontonدرحــال شــرکت
ــت. ــهGridchainاس ــیازجمل ــرهبلوک ــرزنجی ــیب مبتن
برنامــهGridchainیــکنرمافــزارمبتنــیبــرزنجیــره
ــبکه ــتش ــدمدیری ــاتدرفراین ــهارتباط ــتک ــیاس بلوک
رابیــنذینفعــانماننــدتولیدکننــدگان،عرضــهکننــدگان،

اپراتورهــایانتقــالواپراتورهــایتوزیــعبهبــودمیبخشــد.

Energy LO3 شرکت
شــرکتEnergy LO3یــکشــرکتامریکایــیاســتکــهدرســال2016
ــروفBrooklyn Microgridرا ــروژهمع ــرکتپ ــنش ــت.ای ــدهاس ــیسش تاس
بــاهمــکاریشــرکتSiemensتوســعهدادهاســت.ریزشــبکهبروکلیــنازیــک
ســکوانــرژیP2Pاســتفادهمیکنــدکــهمنحصــرابــرایمبادلــهانــرژیدریــک
گــروهدربروکلیــناســت.ایــنپــروژهبــهمشــترکینامــکانمیدهــدتــااضافــه
انــرژیخورشــیدیخــودرابــههمسایگانشــانبفروشــندودریــکاقتصــادمحلــی
مشــارکتکننــد.ایــنپــروژهبرنامــهداردتــاامکانــاتدیگــریماننــدپاســختقاضا
ازطریــقکنتــرلدســتگاهوقیمتگــذاریمبتنــیبــرمحــلرابــهقابلیتهــای
خــوداضافــهکنــد.توجــهوبازگشــتبیشــتربــهانــرژیمحلــیمنجــربــهایجــاد
خوشــههاییازدســتگاههاییمیشــودکــهمیتواننــدبخشــیاززیرشــبکه
فیزیکــیباشــندکــهحتــیبــاقطــعشــبکهاصلــیبــهکارخــودادامــهمیدهــد.

 Transactiveپروژهریزشــبکهبروکلینابتدادرســال2016توســطشــرکتیبنام
ConsenSysوEnergy LO3ــان ــترکمی ــرمایهگذاریمش ــکس ــهی Gridک
بــود،توســعهدادهشــد.هــدفایــنپــروژهتســتفنــاوریزنجیــرهبلوکــیبــرای
فــروشمســتقیمهمســایهبههمســایهانــرژیخورشــیدیبود.ایــنپــروژهابتدااز
فنــاوریزنجیــرهبلوکــیاتریــومبــرایانتقــالتوکنهــایانــرژیاســتفادهمیکرد.
تبــادلانــرژیدرریزشــبکهبروکلیــنوپرداختهــابــاPaypalانجــاممیگرفــت.

پرونده دوم: فرصت همکاری دو »صنعت« )استخراج رمزارزها و تولید برق(
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ــد ــرژیتولی ــازادان ــد.م ــهنصــبش ــام5خان ــرب ــتمهایPV4ب ــداسیس درابت
شــدهایــنســاختمانهابــه5همســایهروبــروکــهدرایــنطــرحشــرکتکــرده
ــهشــبکههاینیــروی ــهنشــانمــیدادچگون ــدفروختــهمیشــد.ایــننمون بودن
توزیــعشــدهآینــدهتوســطکمیتههــایمحلــیمدیریــتمیشــوند.تراکنشهــا
ــرای ــهappب ــهبرنام ــهدرادام ــتک ــاممیگرف ــتیانج ــدادس ــوتابت درپایل
ــه ــشومعامل ــامتراکن ــرانج ــالوهب ــهع ــدک ــعهدادهش ــهتوس ــاکنینمنطق س
ــروژه ــنپ ــازیای ــیداد.پیادهس ــرارم ــاق ــارآنه ــادیدراختی ــایزی قابلیته

تبادل انرژی در پروژه ریزشبکه بروکلین ]6[

نیازمنــدکنتورهــایهوشــمند5Fبــودکــهشــرکتزیمنــس
درارایــهکنتورهــایهوشــمندوزیرســاختفنــیزیرشــبکه
Energy LO3درایــنپــروژههمــکاریکــرد.شــرکت
ــال ــومدرح ــادراتری ــرختراکنشه ــودنن ــمب ــتک بهعل
ــن ــرژیای توســعهزنجیــرهبلوکــیخــوداســتوتوکــنان
شــرکتExergyنــامداردکــهدرپروژههــایایــنشــرکت

ــود. ــتفادهمیش اس

1 . Microgrids
2. Wholesale energy market
3. Over-the-Counter
4. Photovoltaic(PV) Systems
5. Smart meters

مراجع:

[1] Hasse, F., et al. «Blockchain–an opportunity for energy producers and consumers.» PwC global power & utilities (45-1 :(2016.
[2] Exergy, «Exergy, Business Whitepaper», 2018, https://exergy.energy/wp-content/uploads/04/2018/Exergy-BIZWhitepaper-v10.pdf
[3] https://www.weforum.org/agenda/01/2018/how-can-blockchain-address-the-worlds-energy-issues/
[4] Montemayor, Leoncio, Thomas Boersma, and T. van Dorp. «Comprehensive guide to companies involved in blockchain and energy.», 
Blockchain Business (2018).
[5] www.ponton.de 
[6] www.lo3energy.com
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بالکچین و کاربرد آن در صنعت نوین برق 
محسن ظهیر جوزدانی، عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشگاه نیرو

مقدمه
ــی ــامعرف ــاردرســال2009ب ــاوریبالکچیــناولیــنب فن
رمــزارزبیت  کویــنتوســطشــخصیبــانــاممســتعار
ــزارز ــنرم ــرد.ای ــورک ــانظه ــودرجه ــیناکاموت ساتوش
ــرای ــاب ــههمت ــاب ــیهمت ــتمپول ــکسیس ــوانی ــهعن ب
تراکنش  هــایمالــیمعرفــیشــدهبــودکــه  توانســت
ضمــنفراهــمنمــودناطمینــانواعتمــادالزمبــرای
طرفیــنمعامــالت،هویــتآن  هــارانیــزناشــناسنگــه  دارد.
ــر ــدایام ــهدرابت ــدک ــثش ــنباع ــیبیت  کوی ــنویژگ ای
ــرد ــرارگی ــدرق ــوادمخ ــاقم ــایقاچ ــهبانده ــوردتوج م
ــوز ــروزههن ــهام ــود.گرچ ــیش ــکالتقانون ــرمش ودرگی
ــورد ــفدرم ــورهایمختل ــیدرکش ــکالتقانون ــممش ه
ــوان ــهعن ــاب ــفدنی ــاطمختل ــیدرنق ــودداردول آنوج
یــکسیســتمتراکنــشمالــیمــورداســتقبالعمومــیقــرار

ــت. ــهاس گرفت
ــی ــاهــممعرف ــنب ــمبالکچیــنوبیــتکوی گرچــهمفاهی
شــدندولــیبالکچیــنبســتریاســتکــهبیت  کویــن
ــن ــاوریبالکچی ــتفن ــد.درحقیق ــتمی  کن رویآنفعالی
یــکدفتــرثبــتتوزیــعشــدهاســتکــهاطالعــات
مربــوطبــهافــرادیکــهبــرروییــکشــبکهقــراردارنــد
ــای ــلپازل  ه ــگاری  وح ــارمزن ــهب ــیک ــیمراحل ــاط ب
ــود. ــرهش ــددرآنذخی ــود،می  توان ــاممی  ش ــدهانج پیچی
ازآنجایــیکــهایــندفتــرثبــتبــرایهمــهافــرادشــبکه
قابــلمشــاهدهاســت،همــهیــکنســخهازآنرادراختیــار
دارنــدواطالعــاتدریــکجــایخــاصذخیــرهنمی  شــود

ــز ــازلنی ــگاری  وحــلپ ــردد.رمزن ــعمی  گ ــرادشــبکهتوزی ــنهمــهاف بلکــهبی
ــرای منجــربــهامنیــتودشــواریدســتکاریاطالعــاتمی  شــوندوتضمینــیب
ــتند. ــنهس ــررویبالکچی ــدهب ــرهش ــاتذخی ــودناطالع ــرب ــلتغیی غیرقاب
ــازل ــلپ ــاح ــودوب ــرهمی  ش ــایدادهذخی ــریازبلوک  ه ــکس ــاتدری اطالع
ــکازبلوک  هــایداده ــهخواهــدشــد.درهــری ــیاضاف ــهبلوک  هــایدادهقبل ب
ــه ــگاریشــدهازبلوک  هــایقبلــیوجــودداردکــهمنجــرب نیــزداده  هــایرمزن
ــایکدیگــرمی  شــود.درنتیجــهیــکزنجیــرهازبلوک  هــاشــکل ارتبــاطآن  هــاب
ــهآن ــدیب ــایجدی ــابلوک  ه ــدمرتب ــاتجدی ــرهاطالع ــاذخی ــهب ــردک می  گی

ــهمی  شــود. اضاف
بالکچیــناززمــانپیدایــشتــابــهامــروزدچارتحــوالتزیادیشــدهوســهنســل
وانــواعمختلفــیازآنارائــهشــدهاســت.نســلاولبالکچیــنماننــدبیت  کویــن
ــاترا ــااطالع ــدتنه ــودآمدن ــنبوج ــهازبیت  کوی ــتقاتیک ــنومش والیت  کوی
ــهطــور ــت.ب ــدیانجــاممی  گرف ــهکن ــزب ــدنی ــنفرآین ــدوای ــرهمی  کردن ذخی
ــهزنجیــرهبلوکــیدر ــرایتاییــدیــکبلــوکدادهواضافــهشــدنآنب مثــالب
بیت-کویــنتقریبــادهدقیقــهزمــاننیــازاســت.بــرایاطمینــانازتغییرناپذیــر
بــودناطالعــاتنیــزمعمــوالبــهانــدازهایجــادپنــجیــاشــشبلــوکبعــدازبلوک
مــوردنظــرصبــرمی  کننــد.درنتیجــهتاییــدیــکتراکنــشتقریبــایــکســاعت
ــت. ــونیس ــادجواب  گ ــایزی ــرایتراکنش  ه ــتمب ــنسیس ــدوای ــولمی  کش ط
ــوم،امــکانثبــتقراردادهــای ــامعرفــیماشــینمجــازیاتری درســال2014ب
ــم ــنفراه ــتربالکچی ــربس ــزب ــرینی ــایکامپیوت ــرایبرنامه  ه ــمندواج هوش
ــت ــرعتثب ــدازس ــنمی  نامن ــلدومبالکچی ــهآنرانس ــلک ــننس ــد.ای ش
اطالعــاتباالتــرینســبتبــهنســلاولبرخــورداراســتامــاهمچنــانمشــکل
ــو ــریدرآنحــلنشــدهاســت.نســلســومبالکچیــنماننــدکاردان مقیاس  پذی
ــر ــرراب ــایکدیگ ــاب ــاطبالکچین  ه ــریوارتب ــامشــکلمقیاس  پذی ــدت می  کوش

طــرفنمایــدوازتعــدادتراکنــشبســیارزیــادیپشــتیبانیکنــد.
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کاربرد بالکچین در صنعت برق
ــن ــایای ــهکاربرده ــمب ــدداری ــیقص ــهاجمال ــیومقدم ــنمعرف ــسازای پ
ــه ــیاســتک ــرقدارایمدل ــتب ــم.صنع ــارهکنی ــرقاش ــتب ــاوریدرصنع فن
ــرقو ــازارب ــت،ب ــع،مدیری ــال،توزی ــد،انتق ــاملتولی ــفش ــایمختل ازبخشه
مشــترکوخدمــاتتشــکیلمیشــود.مــدلقدیمــیایــنصنعــتشــاملیــک
ــدگانخانگــی،تجــاری ــهســمتمصرفکنن ــاب ــهازنیروگاهه ــکطرف ــاطی ارتب
ــرژی ــرماننــدان ــعتجدیدپذی ــابهکارگیــریمناب ــاامــروزهب وصنعتــیاســت،ام
ــورت ــهص ــیب ــکوبزرگ ــایکوچ ــننیروگاهه ــشزمی ــادوگرمای ــید،ب خورش
پراکنــدهوتوزیــعشــدهمــورداســتفادهقــرارمیگیرنــدکــهممکــناســتخیلــی
ــیون ــناتوماس ــند.همچنی ــاباش ــدهودرخانهه ــمتمصرفکنن ــادرس ازآنه
ــاطدوســویهای ــکارتب ــتاشــیاءوکنتورهــایهوشــمندی واســتفادهازاینترن
ــددرهمــه ــنمیتوان ــد.بالکچی ــهشــبکهفراهــمکردهان ــتبهین ــرایمدیری راب
ایــنحوزههــابــااهــدافپیــشروهمــراهشــود.بســیاریازکاربردهــاومزایــای
بالکچیــنممکــناســتدرصنایــعدیگــرنیــزامکانپذیــرباشــدوخــاصصنعــت
بــرقنیســتوبرخــینیــزبــهطــوراختصاصــیدرســاختارصنعــتبــرقکاربــرد
ــح ــدهوتوضی ــارهش ــوارداش ــنم ــنای ــیازمهمتری ــهبرخ ــهب ــد.درادام دارن

ــود. ــکدادهمیش ــری ــرایه مختصــریب
1(ایجــادامنیــت،شــفافیتواعتمــاد:همانطــورکــهقبــالاشــارهشــدتغییــرو
دســتکاریاطالعاتــیکــهبــررویبالکچیــنذخیــرهمیشــودبــاادواتپردازشــی
متعــارفامــروزیتقریبــاغیرممکــناســت.همچنیــنقراردادهــایهوشــمندبــه
طــوردقیــقوبــدوناتــالفزمــان،طبــقمــواردپذیرفتــهشــدهطرفیــنقــراداد
ــد ــرادمیتوانن ــهاف ــیهم ــایعموم ــیدربالکچینه ــد.ازطرف ــاممیگیرن انج
ــزخــاصو ــکمرک ــاتدری ــندسترســیداشــتهواطالع ــاتبالکچی ــهاطالع ب
بــهطــورمحرمانــهذخیــرهنمیشــود.ایــنخصوصیــاتباعــثایجــادامنیــتو
ــب ــاوریبالکچیــنمیشــودکــهاعتمــادعمومــیراجل ــیدرفن شــفافیتباالی

میکنــد.
2(تمرکززدایــی:یکــیازویژگیهــایبالکچیــنکــهنتیجــهاعتمــادودرمعــرض
ــره ــیوحــذفواســطههااســت.ذخی ــززدای ــودناســت،تمرک ــدهمــگانب دی

ــرق ــهشــبکهب ــوطب ــاتمرب ــاتمشــترکینواطالع اطالع
ــن ــرگرفت ــادرنظ ــیب ــاصحت ــگاهدادهخ ــکپای دری
ــیدر ــنباالی ــاتضمی ــیازآنه ــنکپ ــتیبانیوگرفت پش
ــد ــدینخواه ــتکاریعم ــادس ــیی ــوادثطبیع ــلح مقاب
ــت ــشقابلی ــرافزای ــالوهب ــنع داشــت.اســتفادهازبالکچی
ــاحــذفواســطه ــات،ب ــرهســازیاطالع ــاندرذخی اطمین
در و دهــد کاهــش را هزینههــا از بســیاری میتوانــد
ــنو ــادبالکچی ــودایج ــهخ ــد.البت ــیکن ــتصرفهجوی وق
ــت ــهاس ــرفهزین ــدص ــرهدادهدرآننیازمن ــتوذخی ثب
ــرد ــاممیگی ــدیانج ــاکن ــشب ــزتراکن ــواردینی ودرم
ــت.در ــریبالکچینهاس ــکلمقیاسپذی ــیازمش ــهناش ک
نتیجــهکاهــشهزینــهوصرفهجویــیدرزمــانبــهصــورت

ــود. ــدب ــکمصالحــهخواه ی
ــبکههای ــروزهش ــرق:ام ــمندب ــبکههوش ــتش 3(مدیری
نــام بــه کوچکتــری واحدهــای دارای بــرق نویــن
ــده، ــددرخــودمصرفکنن ــهمیتوانن ریزشــبکههســتندک
و باشــند داشــته بــرق ذخیرهکننــده و تولیدکننــده
درصــورتنیــازازریزشــبکههایمجــاوربــرقخــود
ــه ــدب ــرریزتولی ــودس ــورتوج ــادرص ــدی راتامینکنن
ــا ــنب ــرای ــالوهب ــد.ع ــرقبدهن ــاورب ــبکههایمج ریزش
ظهــورحســگرهاوکنتورهــایهوشــمندوفنــاوریاینترنــت
هوشمندســازی ســمت بــه نویــن شــبکههای اشــیاء
ــث ــهمباح ــدک ــرقمیرون ــبکهب ــفش ــایمختل بخشه
ــرق ــبکهب ــمندوش ــهرهوش ــمند،ش ــهواداراتهوش خان
ــا ــازیب ــنهوشمندس ــرد.ای ــاتمیگی ــمندازآننش هوش
نصــبحســگرها،اندازهگیــریوارســالدادهبــهیــکپایــگاه
ــیاز ــتوراتکنترل ــالدس ــروارس ــیوتصمیمگی پردازش
واحــدمدیریتــیبــهکلیدهــاوحســگرهایهوشــمند،
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انجــاممیگیــرد.جمــعآوریاطالعــاتازحســگرهاتوســط
ــیاء ــتاش ــراینترن ــینظی ــیومخابرات ــایارتباط فناوریه
انجــاممیشــودتــااطالعــاترویبالکچیــنذخیــرهشــود.
یادگیــری و مصنوعــی هــوش فناوریهــای همچنیــن
تصمیمگیــریکمــکمیکننــد و تحلیــل در ماشــین
ــه ــود.درنتیج ــتش ــهمدیری ــورتبهین ــهص ــبکهب ــاش ت
ــاهمــکاریفناوریهــاینویــندیگــریماننــد بالکچیــنب
ــینو ــریماش ــی،یادگی ــوشمصنوع ــیاء،ه ــتاش اینترن
ــد. ــتهباش ــشداش ــبکهنق ــتش ــددرمدیری ــرهمیتوان غی
4(مدیریــتدارایــی:یکــیازمــواردیکــهدرهــرصنعتیاز
جملــهصنعــتبــرقاهمیــتداردثبــتاطالعــاتتجهیــزات
ومنابــعمــورداســتفادهدرآنصنعــتاســت.ذخیــره
ــه ــدب ــعمیتوان ــالوتوزی ــد،انتق ــاتدرحــوزهتولی اطالع
ــد. ــککن ــزاتکم ــنتجهی ــهداریای ــرونگ ــثتعمی بح
ــر ــیب ــالمبتن ــایدیجیت ــادارزه ــروزهایج ــنام همچنی
ــاوری ــنفن ــجشــدنهســتند.بنابرای ــالرای ــیدرح دارای
ــت ــفوفعالی ــرایتعری ــتریب ــوانبس ــهعن ــنب بالکچی
ــرقودر ــزاتب ــردنتجهی ــزک ــددرتوکنای ــزارزمیتوان رم
نتیجــهدرخصوصیســازیومشــارکتعمومــیدرتوســعه

ــد. ــککن ــرقکم ــبکهب ــاختهایش زیرس
ــبکه ــد،ش ــارهش ــالاش ــهقب ــورک ــرق:همانط ــازارب 5(ب
کــه میباشــد ریزشــبکهها بــر مبتنــی نویــن بــرق
تبــادل یکدیگــر بــا میتواننــد مجــاور ریزشــبکههای
بــرقداشــتهباشــند.بالکچیــنبــهدلیــلماهیــتهمتــابــه
ــردبســیارمناســب ــرایایــنکارب ــدب ــودنمیتوان ــاب همت
باشــد.درشــبکههاینویــنبــرقبــاوجــودبازارهــای
اپراتورهــای عمــدهفروشــیوخردهفروشــیوحضــور
ــرف ــع،مص ــالوتوزی ــد،انتق ــایتولی ــفدربخشه مختل
کننــدهمیتوانــدگزینههــایمختلفــیبــرایانتخــاب
داشــتهباشــد.ذخیــرههمــهاطالعــاتبــربســتربالکچیــن
میتوانــد بهینهســازی فناوریهــای از اســتفاده و
ــبکه ــفش ــایمختل ــرانبخشه ــاکارب ــدگانی مصرفکنن
ــا ــتی ــاظقیم ــهازلح ــنگزین ــاببهتری ــرقرادرانتخ ب
ــد دیگــرشــرایطکمــککنــد.درنتیجــهقیمتهــامیتوان
دریــکبــازارواقعــیبــاتوجــهبــهعرضــهوتقاضــاتعییــن
ــی ــازاربرق ــنب ــادرچنی ــدارتراکنشه ــیمق شــود.ازطرف
بســیارزیــادخواهــدبــود.بــرایمثــالیــکمصرفکننــده
خانگــیخــودمیتوانــدازســلولهایخورشــیدییــا
ــازرا ــوردنی ــرقم ــدوب ــتفادهکن ــادیاس ــایب توربین-ه
بــرایتعــدادیازهمســایگانیــاافــرادیکــهنیــازبــهشــارژ
خــودروبرقــییــاوســایلبرقــیدیگــردارنــدفراهــمنمایــد.
ــیو ــردهفروش ــازارخ ــاب ــدهب ــنمصرفکنن ــنای همچنی
ــازارتعــداد اپراتورهــایتوزیــعدرارتبــاطاســت.درایــنب
ــاب ــورتحس ــدورص ــتوص ــاداس ــیارزی ــابس تراکنشه
ــزی ــکارگانمرک ــطی ــفتوس ــایمختل ــرایتراکنشه ب
ــود.حتــیامــروزهدرشــبکههای بســیارمشــکلخواهــدب
ــهدلیــلدیرکــردپرداخــت، ــرقممکــناســتب قدیمــیب
ــان ــدهفروش ــاعم ــدی ــیباش ــاربده ــرقدچ ــتب صنع
ــه ــنزمین ــند.درای ــتهباش ــیداش ــابهاینامتعادل حس
بالکچینهــاینســلســومکــهمقاسپذیــرهســتندو

ــایهوشــمند ــههمــراهقرارداده ــدب ــادیراپشــتیبانیمیکنن ــایزی تراکنشه
ــرباشــند. ــیموث میتواننــددرصــدورصــورتحســابوهمچنیــنپرداخــتآن
ــرات ــواواث ــیه ــلآلودگ ــیازدالی ــر:یک ــایتجدیدپذی ــتفادهازانرژیه 6(اس
گرمایــشزمیــناســتفادهازســوختهایفســیلیاســتکــهقســمتیازآندر
ــتفادهاز ــااس ــروزهدردنی ــرد.ام ــرارمیگی ــتفادهق ــورداس ــرقم ــایب نیروگاهه
ــادیو ــردرقالــبنیروگاههــایپراکنــدهوتوزیــعشــدهب انرژیهــایتجدیدپذی
خورشــیدیوهمچنیــندرمنــازلمصرفکننــدگانبــهمنظــوررفــعمشــکالت
ــرق ــتب ــلماقیم ــت.مس ــهاس ــتقبالقرارگرفت ــورداس ــیلیم ــوختهایفس س
حاصــلازانرژیهــایتجدیدپذیــربــهدلیــلنــوظهــوربــودنآنهنــوزازقیمــت
نیروگاههــایفســیلیبیشــتراســتامــاعــدهاینیــزحاضرنــدایــنهزینــهاضافــی
ــد ــد.دراینجــابالکچیــنمیتوان ــرقبپردازن ــهشــرطاطمینــانازمنشــاءب راب
ــتشــد ــوردآنصحب ــالدرم ــهقب ــاک ــرتســهیلدرانجــامتراکنشه ــالوهب ع
ــرار ــدهق ــارمصرفکنن ــفافدراختی ــالش ــوردمصــرفراکام ــرقم ــهب تاریخچ

دهــد.
ــوای ــیه ــاآلودگ ــهب ــایمقابل ــرازراهکاره ــیدیگ ــی:یک ــایبرق 7(خودروه
شــهرهااســتفادهازخودروهــایحمــلونقــلبرقــیاســتکــهآالیندگــیزیســت
ــه ــنزمین ــهدرای ــیک ــایباطریهای ــیتکنولوژیه ــد.ازطرف ــیندارن محیط
وجــودداردنمی-تواننــدبــرقخــودرورابــرایمســافتهایزیــادتامیــنکننــد
ــن ــارژای ــرایش ــیب ــزمحلهای ــهرنی ــددرش ــازلبای ــلمن ــرداخ ــالوهب وع
خودروهــادرنظــرگرفــت.بــااســتفادهازبالکچیــنمیتــوانسیســتمتراکنــش
ــرایخــودروبرقــی ــدب ــیبوجــودآوردکــههــرشــخصیبتوان ــههمتای ــاب همت
ــد ــتهباش ــرقداش ــدب ــرریزتولی ــهس ــریک ــخصدیگ ــرش ــزله ــودازمن خ
اســتفادهنمایــد.بــهایــنترتیــبشــارژرهایخانگــیبــهاشــتراکگذاشــتهشــده
ــی ــودروبرق ــعهخ ــاختهایتوس ــرایزیرس ــهب ــیدرهزین وموجــبصرفهجوی

خواهــدشــد.
8(دورزدنتحریمهــا:صنعــتبــرقماننــدبســیاریازصنایــعپیشــرفتهنیــازبــه
تجهیــزاتپیشــرفتهاینیــزداردوممکــناســتبعضــیازمــوادخــاممــوردنیــاز
ایــنصنعــتنیــزوارداتــیباشــد.وضــعتحریمهــاعلیــهکشــورمیتوانــدبــهایــن
صنعــتآســیببرســاندوتجهیــزاتفرســودهوقدیمــیباعــثکاهــشبازدهــی
ــهخدمــاتشــبکهخواهــدشــد.یــکراهحــلدورزدنتحریمهــا وکیفیــتارائ
اســتفادهازرمزارزهایــیاســتکــهمبــداءومقصــدتراکنــشدرآنهــاناشــناس
ــورها ــجکش ــایرای ــهارزه ــلب ــلتبدی ــزقاب ــینی ــهراحت ــدوب ــیمیمان باق
ــتگاههای ــرقدس ــادب ــرفزی ــلمص ــهدلی ــاب ــورم ــهدرکش ــند.گرچ میباش
ــی ــیقلمــدادشــدول ــاماینینــگ،غیرقانون اســتخراجکنندهرمــزارز،اســتخراجی
اخیــرابــهعنــوانیــکصنعــتشــناختهشــدهومصالــحکشــور،اســتخراجرابــه
ــر ــهنظ ــد.ب ــروریمیدان ــاض ــاتحریمه ــهب ــرایمقابل ــکارب ــکراه ــوانی عن
ــااســتفادهازنیروگاههــایانرژیهــایتجدیدپذیــرویــامــازادتولیــد میرســدب

ــنکارراتوســعهبخشــید. ــوانای ــرقبت نیروگاههــایب

نتیجه  گیری
ــع ــرایرف ــرقب ــتب ــندرصنع ــجبالکچی ــردرای ــدکارب ــهچن ــهب ــنمقال درای
چالشهــاوهوشمندســازیشــبکهاشــارهشــدولــیایدههــایاســتفادهاز
ــای ــوالایدهه ــد.معم ــادباش ــیارزی ــدبس ــرقمیتوان ــتب ــندرصنع بالکچی
اســتفادهازبالکچیــندرصنعــتبــرقوصنایــعمختلــفبــهصــورتاســتارآپو
پروژههــایپایلــوتوکوچــکانجــاممیشــود.برخــیازآنهــابــاعرضــهســکه
ــتقبال ــورتاس ــدودرص ــبمیکنن ــزجل ــیرانی ــارکتعموم ــنمش ــاتوک ی
ــن ــدنای ــرش ــلازفراگی ــهقب ــاداردک ــد.ج ــعهمیدهن ــروژهآنراتوس ازپ
تکنولــوژی،پروژههــایپایلوتــیدرکشــوربخصــوصدرزمینــهصنعــتبــرقبــا

ــود ــروعش ــیش ــتارتاپهایبوم ــاواس ایدهه
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راهبردهای تولیدکنندگان برق برای مواجهه با
 کرونا و پساکرونا 

خالصه گزارش تهیه شده در واحد پژوهش با موضوع »مالحظات تولید برق در شرایط همه گیری کرونا و راهکارهای پیشنهادی برای 
کاهش اثرات منفی آن« در روابط عمومی سندیکا

کرونــابــهشــکلبیســابقهایشــرایطاقتصــادیوصنعتــی
ــل ــرقاب ــادیغی ــدودزی ــاح ــورهات ــیاریازکش رادربس
ــم ــایمبه ــادرفض ــهدردنی ــاهم ــرد.تقریب ــیک پیشبین
ــل ــهدلی ــاریوب ــنبیم ــیوعای ــیازش ــودناش ــهآل وم
ــه ــانایــنبحــران،دربالتکلیفــیب ــودنزمــانپای نامعلومب

میبردهانــد. ســر
درایــراننیــزاپیدمــیکوویــد19ابعــادگســتردهوتاثیــرات
عمیقــیدارد.صنعــتبــرقهــمالبتــهازایــنقاعــده
مســتثنینبــودهاســت.بهطــوریکــهتشــدیدبرخــی
مشــکالتموجــودوایجــادچالشهــایجدیــدبــرای
ــرای ــاب ــایکرون ــیازهزینهه ــرقبخش ــدگانب تولیدکنن

ــت. ــرقاس ــیب ــدگانغیردولت تولیدکنن

تشدید مشکالت پیشین
تولیدکننــدگان مشــکالت کــه نیســت انتظــار از دور
غیردولتــیبــرقبهویــژهدرزمینــهدریافــتمطالبــات
ــیدر ــراتوناتوان ــرایتعمی ــاتب ــنقطع ــت،تامی ازدول
بازپرداخــتاقســاطتســهیالتارزیصنــدوقتوســعهملــی
ــود. ــشتشــدیدش ــشازپی ــرخارزبی ــشن ــیازافزای ناش
پیــشازایــنهــمانباشــتمطالبــاتازوزارتنیــروبــهدلیــل
عــدمتــوازنمنابــعومصــارفصنعــتبــرقازســالیانگذشــته
یکــیازمهمتریــنچالشهــایتولیدکننــدگانغیردولتــیبرق
محســوبمیشــد.امــادرحــالحاضــربیــمآنمــیرودکــهبــا
توجــهبــهافــتقیمــتجهانــینفــتوبــهدنبــالآنکاهــش
درآمدهــایدولــت،تاخیــربیشــتریدرپرداخــتایــنمطالبات
بــهوجــودآیــد.بدهیهــایانباشــتهشــدهوزارتنیــروبــهایــن
تولیدکننــدگانعــالوهبــرایجــادموانــعجــدیبــرایطرحهای
ســاختوتوســعه؛بازپرداخــتاقســاطتســهیالتدریافتــیاز
سیســتمبانکــیوصنــدوقتوســعهملــیوپرداخــتبیمــهو
مالیــاتبــرایتولیدکننــدگانبــرقرانیــزبــاســختیمواجــه
کــردهاســت.تاخیــردرانجــامتعمیــراتوپرداخــتحقــوقو
ناتوانــیدرپرداخــتدســتمزدنیــرویانســانیودرنهایــتبــه
خطــرافتــادنپایــداریشــبکهبــهدلیــلافــتکیفیــتکنترل
ــر ــهدیگ ــانی،ازجمل ــعانس ــتمناب ــیومدیری ــائلفن مس

پیامدهــایمنفــیانباشــتمطالبــاتایــنبخــشازوزارتنیــرومحســوبمیشــود.
کرونــادروجهــیدیگــربــهایجــاددشــواریهایقابــلتوجهــیدرتامیــنقطعــات
مــوردنیــازنیروگاههــاهــممنجــرشــدهاســت.درایــنشــرایطکــهعمــدهاتــکای
ــه ــاب ــیودورهاینیروگاهه ــراتاساس ــامتعمی ــرایانج ــرقب ــدگانب تولیدکنن
ــایایجــاد ــیاســت،محدودیته ــزاتومتخصصــانداخل ــدگانتجهی تامینکنن
ــوددر ــاورک ــیوعکرون ــلش ــهدلی ــانب ــاعاتکاریکارکن ــرددوس ــدهدرت ش
بخــشصنعــت،ایجــادمشــکالتمضاعــفدرتعمیــراتنیروگاههــارابــهدنبــال
داشــتهاســت.بــدونتردیــدادامــهایــنرونــدمیتوانــدبــرعملکــردنیروگاههــا
ــد ــرمفی ــرداریوعم ــتبهرهب ــواردخــروجاضطــراری،کیفی ــک،م ــانپی درزم

داراییهــایایــنصنعــتتاثیــراتمنفــیداشــتهباشــد.
ــایر ــدس ــممانن ــرقه ــیب ــدگانغیردولت ــهتولیدکنن ــتک ــناس ــتای واقعی
بازیگــراناقتصــاد،ازنوســاناتوتغییــراتشــاخصهایاصلــیاقتصــادیاز
ــوند. ــدیمیش ــاراتج ــلخس ــدهومتحم ــرش ــورممتاث ــرخارزوت ــهن جمل
ــاواردودر ــهآنه ــهراب ــنضرب ــرخارزکاریتری ــشن ــاافزای ــانام ــنمی درای
ــور ــهمنظ ــهب ــیک ــعهمل ــدوقتوس ــهیالتارزیصن ــاطتس ــتاقس بازپرداخ
ــرد. ــانک ــد،ناتوانش ــردهبودن ــذک ــوداخ ــایخ ــاختنیروگاهه ــاس ــعهی توس
ــن ــالروش ــرخارزکام ــاناتن ــرقازنوس ــدگانب ــریتولیدکنن ــیتاثیرپذی چرای
اســت.آنهــاناگزیرنــدبــرایتامیــنســرمایهومنابــعمالــیبــرایســاختیــک
ــدیو ــا30درص ــهم10ت ــاس ــرمایهگذارب ــیازآوردهس ــهترکیب ــروگاهب نی
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تامیــنمالــیمبتنــیبــربدهــیعمدتــاازمنابــع
ارزیصنــدوقتوســعهملــیاتــکاکنند.گاهســهم
ــه تســهیالتصنــدوقتوســعهملــیدرفرآینــدب

ــد. ــممیرس ــده 90درص
بــهایــنترتیــبهــرنوســانکوچکــیدرنــرخارز،
ــلتوجهــیرادر ــدهزینههــایســربارقاب میتوان
قالــباقســاطتســهیالتارزیتحمیــلکنــد.بــه
ویــژهآنکــهآنهــاامــکانکســبدرآمــدارزیرا
ــادر ــدینیروگاهه ــرقتولی ــتب ــتهوقیم نداش
بــازاربــرقبــهدلیــلثبــاتســقفقیمــتانــرژی
ــور ــهط ــیب ــتآمادگ ــتباب ــهپرداخ ــرخپای ون
ــان1398 ــاپای ــال94ت ــاالنهازس ــطس متوس
افزایــشنداشــتهاســتودرمصوبــهجدیــدابــالغ
شــدهتوســطوزیــرمحتــرمنیــرودراردیبهشــت
ــر ــیبیتغیی ــایآمادگ ــانبه ــزهمچن 1399نی

باقــیمانــدهاســت.
ــدماصــالح ــهمشــاهدهمیشــودع همانطــورک
ــیاز ــهآمادگ ــرخپای ــرژیون ــتان ــقفقیم س
ــیدر ســال1394علیرغــموجــودالزامــاتقانون
قوانیــنبرنامــهتوســعه)پنجــموششــم(،ســبب
شــدهمتوســطمــوزونقیمــتبــازاربــرقرونــدی
ــاســال1396 ــودارت کاهشــیداشــتهباشــد.نم
ــن ــهای ــختهی ــاتاری ــرات ــدزی ــانمیده رانش
گــزارشآخریــنآمــاررســمیمنتشرشــدهاز
تعرفــهفــروشبــرقبــهمصرفکننــدگانمربــوط
بــهســال1396اســت.امــاآمارهــایســال
1398ازمتوســطمــوزونقیمــتدربــازاربــرق،
نشــانمیدهــدایــنمتغیــررقــم317ریــالبــر
ــم ــال1394ه ــهازس ــودهک ــاعتب کیلوواتس
ــرق ــروشب ــهف ــهتعرف ــت.درحالیک ــراس کمت
ــرو ــهوزارتنی ــیک ــدگاننهای ــرفکنن ــهمص ب
ــت. ــهاس ــشیافت ــاافزای ــد،مرتب ــتمیکن دریاف

منبع: شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ترازنامه های انرژی )دهه 1390( 

نــرخبازگشــتســرمایهدرایــنســرمایهگذاری،ســودســرمایهگذارواساســاتوانایــیاودر
بازپرداخــتتســهیالتدریافتــیوابســتگیزیــادیبــهنــرخارزدارد.ازآنجــاکــهافــتقیمت
نفــتدرشــرایطجدیــدبــازارجهانــینفــتمنجــربــهوخیــمشــدنتــرازتجــاریایــران
ــرمایهگذاران ــیس ــتبحران ــدیدوضعی ــرخارز،تش ــددن ــشمج ــالافزای ــود،احتم میش
احــداثنیــروگاهوازبیــنرفتــنهرگونــهانگیــزهجدیــدبــرایورودســرمایهگذاربــهحــوزه

تولیــدبــرقوجــوددارد.

بروز مسائل جدید برای تولیدکنندگان غیردولتی برق
ــامشــکالتجدیــدینیــزمواجــهکــرده ــرقراب ــا،تولیدکننــدگانب شــیوعویــروسکرون
ــازاریکــیاز ــادرب ــرقازنیروگاهه ــدب ــرقیمــتخری ــراتکاهــشتقاضــاب ــهاث اســتک
ــر ــد19دراث ــیکووی ــتاپیدم ــانگامنخس ــتدرهم ــت.درحقیق ــااس ــنآنه مهمتری
کاهــشفعالیتهــایتجــاری،خدماتــیورکــودصنعتــی،تقاضــایبــرقنیــزکاهــشیافتــه
ــرایکاهــشقیمــتایجــادکــردهوهمیــنامــر اســت.ایــنکاهــشتقاضــا،انتظاراتــیب
ــیبهای ــدهوآس ــرش ــرقمنج ــازارب ــدگاندرب ــدتولیدکنن ــشدرآم ــهکاه ــدب میتوان

ــرقواردکنــد. ــهتولیدکننــدگانب جبــرانناپذیــریب
ــراینیروگاههــا،ایجــادشــرایط ــاب ــدناشــیازشــیوعکرون یکــیدیگــرازمشــکالتجدی
ــالمت ــظس ــرایحف ــبوکارهاب ــدهکس ــت.عم ــااس ــانآنه ــرایکارکن ــژهکاریب وی
ــتکاری ــردورکاریونوب ــیب ــتهاییمتک ــا،سیاس ــاکرون ــهب ــودومواجه ــانخ کارکن
پرســنلخــودرادرپیــشگرفتهانــد،چــراکــهحضــورفیزیکــینیــرویکارخطــرابتــالبــه

ــد. ــشمیده ــانافزای ــاوخانوادههایش ــرایآنه ــاریراب بیم
ــاق ــرداروات ــنوجــودنیــرویکارفعــالدرنیروگاههــاخصوصــادرواحدهــایبهرهب ــاای ب
ــرای ــکاندورکاریب ــهام ــدک ــیدارن ــرایطخاص ــزش ــرنی ــننظ ــاازای ــاننیروگاهه فرم
آنهــافراهــمنیســت.ایــنسیســتمازســوییخطــرابتــالرابــرایآنهــاافزایــشمیدهــد
وازســویدیگــرآســیبســرمایهانســانیدرایــنبخــشمیتوانــدعملکــردنیــروگاهواز

آنجــاکلشــبکهراتحــتتاثیــرقــراردهــد.
کرونــاالبتــهدرکاهــشنقدینگــیوزارتنیــروهــمموثــربــودهاســت.وصــولنشــدنکامــل
قبــوضمصــرفکننــدگانداخلــیودرآمدهــایناشــیازصــادراتنفــتبــهعــراق،احتمــال
کاهــشوصولیهــاونقدینگــیوزارتنیــرورابــاوجــودوعدههــایاخیــرمقامــاتعراقــی
ــن ــهدرچنی ــالیانگذشــتهنشــاندادهاســتک ــهس ــشدادهاســت.تجرب بهشــدتافزای
ــای ــتبه ــردرپرداخ ــبتاخی ــیدرقال ــارهایمال ــیازفش ــلتوجه ــشقاب ــواردیبخ م

ــهتولیدکننــدگانغیردولتــیمنتقــلمیشــود. ــرقب ــروشب ف

راهکارهای کرونایی تولیدکنندگان غیردولتی
بــرایمواجهــهبــابحــرانکرونــاکــهبیشــکغیرقابــلپیــشبینیتریــنبحــرانســالیان
اخیــردردنیــامحســوبمیشــود،درحــوزهتولیدکننــدگانغیردولتــیبــرق،چنــدالــزام
مشــخصوجــودداردکــهبخشــیازآنهــابــهافزایــشتــابآوریتولیدکننــدگانخصوصــی
مرتبــطاســتکــهبــهدلیــلمشــکالتگذشــتهبســیارضعیــفشــدهودرشــرایطجدیــد
ــه ــدهعرض ــنکنن ــریتضمی ــودداردوبخــشدیگ ــاوج ــترآنه ــیبپذیریبیش ــمآس بی

پایــداربــرقدرپیــک1399اســت.
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درگاماول،افزایــشتــابآوریفعــاالنایــنحــوزهنیازمنــد
ــیدر ــراننقدینگ ــلبح ــرایح ــازب ــوردنی ــاتم اصالح
تولیــدبــرقوتســریعدرپرداخــتمطالبــاتتولیدکننــدگان
ــالح ــاراص ــیدرکن ــهآمادگ ــرخپای ــالحن ــی،اص غیردولت
ــهمنظــورحــل ــرژیب صــورتگرفتــهدرســقفقیمــتان
مشــکلنــرخخریــدبــرقازنیروگاههــادربــازاربــرقوحــل
مشــکلبازپرداخــتتســهیالتارزیصنــدوقتوســعهملــی

بــهشــکلقانونــیاســت.
ــرق ــدارب ــهپای ــانازعرض ــرایاطمین ــتب ــالوهدول ــهع ب
درپیــک1399درســمتتولیــدبــرق،میتوانــدبــا
اعــالمتنفــسدرپرداخــتاقســاطبانکــی،بیمــهوتامیــن
ــازمان ــیوس ــعهمل ــدوقتوس ــات،صن ــیومالی اجتماع
در شــرکتها نقدینگــی حفــظ بــه خصوصیســازی

ــد. ــککن ــودکم ــرایطموج ش
ــت ــقسیاســتهایمدیری ــزیدقی ــانبرنامهری ــنمی درای
مصــرفدرصورتــیکــههمزمــانبــارســیدنبــهروزهــای
خدماتــی و تجــاری فعالیتهــای تابســتان، در پیــک
بازگشــاییشــوند،بایــدیکــیازاقدامــاتمهــمپســا
ــق ــورموف ــتبهمنظــورعب ــندول ــیباشــد.همچنی کرونای
ــرایتخصیــصتجهیــزاتپزشــکی ازپیــکامســالبایــدب
ــیدر ــزومحضــورکادردرمان ــهنیروگاههــاودرصــورتل ب
واحدهــایبهرهبــرداریخصوصــازمــانپیــکچارهاندیشــی
کــردهوازطریــقوزارتخانههــایمربوطــهبــرایاســتفاده
در نیروگاههــا در آن وذخیرهســازی مایــع ازســوخت
صــورتبــروزمشــکلدرتامیــنســوختنیــزبرنامهریــزی

کنــد.

آنچه تولیدکنندگان برق می خواهند
درتمــامســالهایگذشــتهتولیدکننــدگانغیردولتــیبــرقکــهســهمینزدیــک
بــه60درصــددرتامیــنبــرقمــوردنیــازکشــوردارنــد،تــالشکردهانــدهمــواره
درکنــاروزارتنیــرومشــکالتراتحمــلکــردهوازایجــادهــرگونــهخدشــهدر

رونــدتولیــدبــرقکشــورجلوگیــریکننــد.
حــاالدرروزهــایســختیکــههمــهکشــورعمــالبــابحرانــیبــزرگدرحــوزه
ســالمتواقتصــادمواجــهاســت،آنهــابــرایادامــهمســیریکــهتــاامــروزطــی
ــا ــهدرراسآنه ــدک ــنیدارن ــیوروش ــی،عقالی ــتههایقانون ــدخواس کردهان
پرداخــتمطالبــات؛اصــالحنــرخپایــهآمادگــیبــرایایجــادرقابــتمنطقــیدر
بــازاربــرق؛کمــکبــهحــلمشــکلبازپرداخــتاقســاطوامهــایارزینیروگاههــا
ــدار ــنپای ــانازتامی ــتایاطمین ــعهایدرراس ــایتوس ــامطرحه ــورانج بهمنظ
ــرقدرآینــدهوحمایتهــایپزشــکیازنیــرویانســانیشــاغلدرنیروگاههــا ب

خصوصــااتــاقفرمــاناســت.
ــول ــوانازاف ــتهامیت ــنسیاس ــزیای ــراتوپیری ــنتغیی ــالای ــااعم ــاب تنه
وســقوطتولیدکننــدگانغیردولتــیبــرقدرهیاهــویمشــکالتمتعــددکنونــی

جلوگیــریکــرد.

دولت برای اطمینان از عرضه پایدار برق در پیک 1399 در سمت تولید برق، 
می تواند با اعالم تنفس در پرداخت اقساط بانکی، بیمه و تامین اجتماعی 
و مالیات، صندوق توسعه ملی و سازمان خصوصی سازی به حفظ نقدینگی 

شرکت ها در شرایط موجود کمک کند
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چاره اندیشی های برق حرارتی در برهه بروز کرونا
عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

ــرای  ــی ب ــرق حرارت ــرکت ب ــات ش اقدام
ــروس  ــه وی ــان ب پیشــگیری از ابتــال کارکن

ــا کرون
درحالــیکــهشــیوعایــنبیمــاریموجــب
ــی ــد،دربخش ــاغلش ــیاریازمش ــیبس تعطیل
دیگــرازفعالیتهــایکشــورهماننــدبخــش
درمــان،مقابلــهبــاایــنشــرایطبحرانــینیازمنــد
ــان ــانکادردرم ــلاطمین ــتمروقاب ــورمس حض
ــرشــرایطکشــور ــتموث ــهومدیری ــتمقابل جه
ــرقبــهعنــوان ــنب ــیاســتتامی بــود.بدیه
یکــیازاســاسترینزیرســاختهاوخدمــات
ــاتوجــه دربخــشدرمــانودربخــشخانگــیب
بــهقرنطینــهخانگــیبخــشگســتردهاییاز
و اهمیــت بــا گذشــته از بیــش هموطنــان
ــرق ــتب ــذا،صنع ــرد.ل ــیک ــتتلق دارایاولوی
ــع ــد،توزی ــمازتولی ــفاع ــایمختل دربخشه
ــانی ــرویانس ــورنی ــرازحض ــالآنناگزی وانتق
متخصــصوایجــادبســترهایقابــلاتــکادرایــن
عرصــهبــودکــهبــاهماهنگــییکپارچــهدرســتاد
وتعامــلمناســبنیروگاههــاضمــنانجــامکلیــه
ــا ــرقب ــدب ــولتولی ــاریومعم ــایج فعالیته
ــرق ــنب ــره،تامی ــرلزنجی ــازوکارکنت ــتس رعای
بهعنــوانپشــتوانهاصلــیارائــهخدمــاتکادر
درمانــیدردســتورکارنیروگاههــایتولیــدبــرق

ــت. ــرارگرف ق
انــواع همهگیــري ســوابق بــه توجــه بــا
ایــن رخــداد بشــري، درجوامــع بیماريهــا
موضــوعیــکتهدیــدقابــلتوجــهبــرايصنعــت
بهعنــوان نیروگاههــا علیالخصــوص و بــرق
منبــعتولیــدبــرقدرکشــوراســت،زیــراعملکــرد
ــان ــهکارکن ــدتب ــتبهش ــنصنع ــنای مطمئ
ــزي ــدانبرنامهری ــت.فق ــياس ــديآنمتک کلی
مناســبوبــهدنبــالآنازدســتدادنکارکنــان
ــدات ــرضتهدی ــترادرمع ــاصنع ــدي،قطع کلی
بزرگتــريدرمقایســهبــاوقــوعانواعپیشــامدهاي

ــدداد. ــرارخواه ــرقق ــتب ــداولدرصنع مت
اثــرات کاهــش در همچنیــن بــرق صنعــت
چالشهــاي بــا همهگیــر بیماريهــاي
کــه حالــي در اســت. روبــهرو کمســابقهاي

ميتــوانفعالیتهــايغیــرضــرورياقتصــاديرامحــدودکــرد،شــیوههايمتــداولایجــاد
فاصلــهوکاهــشمــراوداتاجتماعــيممکــناســتدربعضــيازمــواردماننــدبخشهــای
ــايکاري ــد.زمینهه ــرنباش ــت،موث ــراس ــامهمت ــراتآنه ــهتاثی ــاک ــینیروگاهه اجرای
مشــترکوتعامــلنزدیــکبــاهمــکاران،احتمــالســرایتبیمــاريراافزایــشميدهــدو
ميتوانــدبــهگســترشبیمــاريدرســازمانکمــککنــد.محیطهــايکاريبــدونقابلیــت
ــان ــورهمزم ــرداربهط ــنبهرهب ــهچندی ــاک ــاننیروگاهه ــايفرم ــداتاقه ــيمانن جابجای
ــهکارهســتند،ميتواننــدشــیوعبیمــاري ودرقالــبگروههــاينوبتــکاردرآنمشــغولب
راتشــدیدکننــد،همچنیــنایــنامــرميتوانــددرارتبــاطنزدیــکافــراددرســرویسهاي
نقلیــهنیــزاتفــاقبیفتــد.ازایــنروبــااعــالممشــاهدهمــواردبیمــاریدرکشــورازابتــدای
ــاریدر ــوعبیم ــشازوق ــهپی ــگیرانهوفعاالن ــردپیش ــاذرویک ــااتخ ــاب ــفندنیروگاهه اس
ــاایــن نیروگاههــانســبتبــهتدویــنواجرایــیکــردنپروتــکلهــایبهداشــتیمقابلــهب
ــارهداشــت: ــراش ــواردزی ــهم ــوانب ــامیت ــمآنه ــهازاه ــردهاســتک ــدامک ــاریاق بیم
ــا ــاب ــهنیروگاهه ــاب ــابیمــاریکرون ــطب ــالغدســتورالعملهایمرتب ــنواب ــه،تدوی Dتهی
توجــهبــهشــرایطخــاصصنعــتبــرقودرراســتایپروتکلهــایاعالمــیوزارتبهداشــت

ودرمــان
ــرای ــرفب ــارمص ــروفیکب ــتفادهازظ ــهواس ــه،نمازخان ــن،آبدارخان ــیکانتی Dتعطیل

ــذا ــعغ توزی
ــیدســتوســطوح ــادهضدعفون ــیشــاملدســتکش،ماســک،م ــکضدعفون ــهپ Dتهی

ــرایکلیــهپرســنل ب
Dضدعفونیکلیهسطوح،معابر،مخازنزبالههر8ساعتیکبارباآبژاول

Dضدعفونیوسایلنقلیهوایابذهاببعدازهربارسرویسدهی
Dحــذفسیســتماثــرانگشــتحضــورغیــابواســتفادهازسیســتمچشــمییــااســتفاده

ازکارت
Dبرگزارنشــدنتجمعــات،جلســاتوماموریتهــایغیــرضــروریودورههــایآموزشــیو
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اســتفادهازویدیــوکنفرانــس
DبازدیدهــایمســتمرواحــدHSEازوضعیــتبهداشــتی

نیــروگاه
Dاستفادهازظرفیتدورکاریبرایپرسنل

Dتنظیمشیفتهای12ساعتهیا24ساعته
Dرعایتفاصلهاستانداردبینکارگرانعملیاتی

ــراد ــادورکاریاف ــانی ــتعالجیکارکن ــااس ــتب Dموافق
ــادارای ــارداری ــمهــایب ــازانشــیمیایی،خان مســن،جانب

بیماریهــایخــاص

ــی ــرانجــامرســالتاصل ــالوهب ــهع ــراســتک ــایانذک ش
تولیــدبــرقدرنیروگاههــاوبــاتوجــهبــهوجــودنیروهــای
متخصــصدرایــنحــوزهووجــودبرخــیامکانــاتتولیــدی
درنیروگاههــا،ودرراســتایایفــاینقــشاجتماعــیو
کمــکبــهبهبــودشــرایط،اقدامــاتداوطلبانهوارزشــمندی
ــه ــهب ــتارائ ــیجه ــدعفون ــوادض ــنم ــهتامی درعرص
شــهروندان،ارگانهــاوســازمانهایخــارجازصنعــت
بــرقانجــامشــدهاســت.بــاتوجــهبــهکمبــودمــوادضــد
ــروع ــدایش ــایابت ــادرروزه ــورمخصوص ــیدرکش عفون
ــی ــدهایدرارتقــایهمدل ــنبیمــارینقــشبســیارارزن ای
ــت. ــیداش ــوردرپ ــفکش ــایمختل ــلدربخشه وتعام

ــت کار  ــر کیفی ــاری ب ــروز بیم ــرایط ب ــرات ش  اث
ه هــا گا و نیر

شــیوعایــنویــروسولــزومرعایــتدســتورالعملهاو
ــتاز ــظوصیان ــورحف ــهمنظ ــتیب ــایبهداش پروتکله
نیــرویانســانیوپرســنلمتخصــصنیروگاههــاکــهجــزء
عناصــرکلیــدیصنعــتبــرقمــیباشــند،محدودیتهایــیرا
ــی ــاینیروگاه ــراتواحده ــرایتعمی ــرداریواج دربهرهب
ــی ــردرحال ــنام ــردهاســت.ای ــلک ــاتحمی ــهنیروگاهه ب
ــه ــیک ــتراتژیکواساس ــتاس ــطهماهی ــهبهواس ــتک اس
ــور ــیکش ــاختهایاصل ــیاززیرس ــوانیک ــهعن ــرقب ب
ــر ــرورتغی ــدارآنض ــنوپای ــدمطمئ ــداومتولی دارد،ت

ــکاراســت. ــلان قاب
ــن ــاتدوی ــودب ــا،الزمب ــروسکرون ــسازشــیوعوی ــذاپ ل
ــب ــرقومتناس ــدب ــشتولی ــاصبخ ــتورالعملهایخ دس
ــاپروتکلهــای ــاشــرایطخــاصایــنصنعــتومطابــقب ب
بهداشــتیوزارتبهداشــتودرمــان،شــرایطدرنیروگاههــا
ــروی ــتشــودکــهضمــنحفاظــتازنی ــهایمدیری بهگون
ــی ــهخلل ــچگون ــاهی ــرداریازنیروگاهه ــانی،دربهرهب انس
ــی ــاینیروگاه ــراتواحده ــنتعمی ــدهوهمچنی واردنش
ــذا ــوند.ل ــرداریش ــادهبهرهب ــاآم ــعانجــاموواحده بهموق
ــاتشــکیل ــروس،ب ــنوی ــهپــسازاعــالمشــیوعای بالفصل
کمیتههــایتخصصــی،دســتورالعملهایالزمتدویــنو
ــتورالعملها ــندس ــد.درای ــالغش ــااب ــهنیروگاهه ــهکلی ب
اســتضمــنرعایــتدســتورالعملهای ســعیشــده
از بخشــی اجتماعــی، فاصلــه رعایــت و بهداشــتی
ــردد ــزانت ــودومی ــذفش ــروریح ــرض ــایغی فعالیته

ــلبرســد. ــهحداق پرســنلب

درعیــنحــالدروظیفــهاصلــینیروگاههــاکــهتامیــنبــرقوانجــامتعمیــرات
ــه ــیازجمل ــااجــرایراهکارهای ــیواردنشــود.همچنیــنب واحدهــااســت،خلل
مدیریــتمــدتزمــانبهرهبــرداریازواحدهــا،مــواردمعــدودیازتعمیــراتکــه
ازنظــرفنــیامــکانانتقــالبــهبعــدازپیــکتابســتانراداشــتهاســت،بــهنیمــه

دومســالمنتقــلشــدهاســت.

تاثیـــر اقتصـــادی و فنـــی تـــداوم شـــرایط کنونـــی بـــر فعالیـــت 
ــرق ــده بـ ــرکت های تولیدکننـ شـ

قطعــاتــداومایــنشــرایطووجــودمحدودیتهــامیتوانــدتاثیــراتاقتصــادیو
فنــیمنفــیبــرعملکــردشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقداشــتهباشــد.کاهــش
فعالیــتصنایــعوکســبوکارهایخــردواختــاللدرجریــاناقتصــادیمصــرف
کننــدگانبــرق،می-توانــداقتصــادبــرقرانیــزتحــتالشــعاعخــودقــراردهــد.
ــرق،امــکانوقفــه ــهواســطهماهیــتاســتراتژیکب ــیاســتکــهب ــندرحال ای
درتولیــدبــرقوجــودنداشــتهوفرآینــدتولیــدبــرقبایــدتــداومداشــتهباشــد.
ازنظــرفنــینیــزالزماســتقطعــاتوتجهیــزاتمــوردنیــازنیروگاههــاتهیــه
ــاکاهــشفعالیــتشــرکتهایســازنده وتامیــنشــود.بدیهــیاســتتوقــفی
ــالل ــااخ ــازنیروگاهه ــوردنی ــاتم ــعقطع ــنبهموق ــددرتامی ــاتمیتوان قطع
ــهپیشبینــیتعمیــراتنیروگاههــا ــاتوجــهب ایجــادکنــد.شــایانذکــراســتب
ازیــکســالقبــلوانجــامفرآینــدتامیــنقطعــات،خوشــبختانهدرتعمیــرات
ــه ــروزنکــردهاســت.البتــهامیــدوارمب واحدهــادرســال98مشــکلیخاصــیب
ــود ــربهب ــالوهب ــودوع ــازش ــتشــرکتهاآغ ــرایطفعالی ــودش ــابهب ــروروب م
شــرایطاقتصــادیشــرکتهایتولیدکننــدهبــرق،درتامیــنقطعــاتوتجهیــزات

ــادنشــود. ــامشــکلیایج نیروگاهه

و  نیروگاه هــا  از  حرارتــی  بــرق  شــرکت  حمایتــی  راهکارهــای 
بــرق تولیدکننــده  شــرکت های 

تامیــنبــرقمطمئــنوپایــدارمســتلزممشــارکتوآمادگــیکلیــهنیروگاههــا
ــای ــننیروگاهه ــیبی ــاتفاوت ــرم ــذاازنظ ــت.ل ــیوخصوصــیاس ــمازدولت اع
دولتــیوخصوصــیوجــودنــداردودارایمنافــعوآرمــانمشــترکهســتیم.لــذا
ــنقوانیــنباالدســتیوهمچنیــنتامیــن بهعنــوانیــکذینفــعمهــمدرتدوی
ــتانهای ــوبودوس ــکاریخ ــرداریهم ــاتوبهرهب ــنقطع ــیوتامی ــعمال مناب

داریــم.
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با حمایت  مسئوالن، کرونا سد راه تولیدکنندگان 
برق نمی شود

گفت گو با محمدعلی وحدتی، رییس هیات مدیره سندیکا و
مدیرعامل شرکت انرژی گستر جم )مالک نیروگاه تابان یزد(

صنعــتتولیــدبــرقکشــوردرشــرایطیازچنــدمــاهپیــشبــهایــنســوبــابحــرانشــیوع
کرونــادرایــرانوجهــانمواجــهشــدکــهپیــشازایــننیــزبهدلیــلمشــکالتریشــهدار
ــا ــطهآنو...ب ــهواس ــاب ــدهنیروگاهه ــایفزاین ــایارزیوبدهیه ــرق،جهشه اقتصــادب

مشــکالتعدیــدهایدســتبــهگریبــانبــود.
ــا ــتهت ــالشداش ــشازآنت ــهپی ــروچ ــرایطحاض ــهدرش ــندیکاچ ــالس ــنح ــاای ب
ــاز ــرزمینهس ــئوالنام ــهمس ــانهب ــایکارشناس ــهراهکاره ــدیوارائ ــت،جمعبن ــادریاف ب
ــارییــس ــیب ــناســاسدربخشــیگفتوگوی ــرای ــعومشــکالتشــود.ب ــنموان ــعای رف
ــی ــم.محمدعل ــهپرداختهای ــنبره ــننقــشســندیکادرای ــهتبیی ــرهســندیکاب هیاتمدی
ــکنیــروگاه ــرژیگســترجــمکــهمال وحدتــیهمچنیــنبهعنــوانمدیرعامــلشــرکتان
ــری ــرایجلوگی ــهراب ــاتوتالشهــایانجامشــدهدرآنمجموع ــزداســت،اقدام ــانی تاب
ازابتــالیکارکنــانبــهویــروسکرونــاودرعیــنحــالانجــامرســالتتولیــدبــرقپایــدار

ــد: درایــننیــروگاهشــرحدادهاســتکــهدرادامــهخواهیــدخوان

ــای کاری  ــردار در محیط ه ــاری واگی ــر بیم ــا ه ــه ب ــا در مواجه اساس
پیــش از هــر چیــز نیازمنــد مدیریــت صحیــح شــرایط و تدویــن برنامــه 
ــرکت  ــت. در ش ــیوع آن اس ــگیری از ش ــرای پیش ــی ب ــام اقدامات و انج
متبــوع شــما در مواجهــه بــا همه گیــری کرونــا طــی ایــن ماه هــا چــه 

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــازمان یافته ای ص ــات س اقدام
اقداماتاینشــرکتبرایپیشــگیریازابتالیکارکناندردومقطعانجامپذیرفت:
الــف:همزمــانبــاانتشــاراولیــنخبرهــاکــهحاکــیازمشــاهدهچنــدمــوردابتــال
بــهویــروسکرونــادرکشــوربــود،ســریعابــرایتشــکیلجلســهکمیتــهپدافنــد
غیــرعامــلاقــدامشــدوبــاتوجــهبــهاینکــهازقبــلدســتورالعملنحــوهاقــدام
ــبمجموعــهدســتورالعملهای ــرداردرقال درشــرایطشــیوعبیماریهــایواگی
ــود، ــدهب ــهش ــروگاهتهی ــی،درنی ــرایطبحران ــشدرش ــرحواکن ــهط ــوطب مرب
ــاص ــایخ ــترسازویژگیه ــاتدردس ــاساطالع ــراس ــورب ــتورالعملمذک دس

ایــنویــروس،مــوردبازنگــریقــرارگرفتــهوبــهاجــراگذاشــتهشــد.
کــرد: اشــاره زیــر مــوارد بــه میتــوان اقدامــات، ایــن جملــه از
ــعآن ــتکشوتوزی ــکودس ــدهوماس ــدعفونیکنن ــوادض ــعم ــهوتوزی تهی

ــرانگشــت، ــااث ــرددب ــتت ــذفروشثب ــنل،ح ــنپرس بی
ــذا ــروغ ــخوس ــفطب ــلمختل ــرمراح ــتمرب ــارتمس نظ
درظــروفیکبــارمصــرف،حــذفپذیراییهــا،رعایــت
توســطپرســنلخدماتــی، بهداشــتی شــرایطخــاص
ــت ــااولوی ــکاریب ــاتپیمان ــرایخدم ــناج بهتعویقانداخت
2و3،الــزامسرنشــینانوســایلنقلیــهبــهاســتفادهماســک
ــه ــابب ــابوذه ــکارانای ــزامپیمان ــیر،ال ــولمس درط
ــرویسدهی، ــتس ــرنوب ــهدره ــایلنقلی ــیوس ــدعفون ض
ــات ــزاریجلس ــذیوبرگ ــادالتکاغ ــاندنتب بهحداقلرس
مهــمبــاحداقــلنفــراتوازهمــهمهمتــرارائــهطرحهــای
انگیزشــیبــرایعــدمحضــورداوطلبانــهپرســنلیکــهدارای

ــاریهســتند ــمبیم عالئ
ب:درهفتــههــایپایانــیاســفندمــاهکــهدســتورالعملهاو
پروتکلهــایجلوگیــریازشــیوعبیمــاریازمراجعذیصالح
دریافــتشــدنیــزاقدامــاتتکمیلیبدینشــرحانجــامگرفت:
کاهــشتعــدادنفــراتحاضــردرمحــلکاروافزایــش
ــر ــیمعاب ــدغفون ــامدورکاری،ض ــراتOn Callوانج نف
واماکــن،برگــزاریجلســاتحتــیاالمــکانبهصــورت
ویدئــوکنفرانــسوســایرمــواردبــاحداقــلنفــرات،کاهــش
ــب ــرادوت ــناف ــذاریبی ــذا،فاصلهگ ــروغ ــریس حداکث

ــلورودی ــنجیدرمح س
الزمبــهتوضیــحاســتکــهکاهــشحضــورپرســنلدرمحل
کار،بــدونکســرازمرخصــیاســتحقاقیانجــامشــدهاســت.

ــروز  ــذاری ب ــاهد تاثیرگ ــدت ش ــن م ــا در ای آی
بحــران کرونــا بــر میــزان و شــیوه فعالیــت  شــرکت 

ــد؟ ــش آن بوده ای ــت پوش ــروگاه تح و نی
بــاوجــوددشــواریهاونامالیمــاتزیــادیکــهطــی
ــودهو ــرقکشــورب ــرصنعــتب چندســالگذشــتهدامنگی

پرونده سوم: کرونا و پساکرونا، چالشی جدید برای صنعت تولید برق 
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موجــبایجــادابهــامدرچشــماندازآینــدهآنشــدهاســت،
قطعــانیــروگاهتابــانیــزدنیــزهماننــدســایرنیروگاههــای
ــرایط ــنش ــددرای ــزممیدان ــدومل ــودرامتعه ــورخ کش
ــای ــازبخشه ــوردنی ــرقم ــداریب ــمپای ــهه ــاسک حس
حیاتــیخدمترســانازجملــهمراکــزدرمانــیوهــم
ــرایحضــوردرمنــازل،ازاهمیــت حفــظآرامــشمــردمب
ــرای ــودراب ــالشخ ــتت ــت،نهای ــورداراس ــیبرخ خاص
حفــظآمادگــیوظرفیــتتولیــدبــهکاربنــدد.هرچنــدکــه
کاهــشتعــدادنفــرات،کوشــشمضاعــفســایرهمــکارانرا

مــیطلبــد.
ــتردهو ــیگس ــلتعطیل ــهدلی ــهب ــتک ــیاس ــهبدیه البت
طوالنیمــدتشــرکتهایارائهدهنــدهخدمــاتفنــی-
مهندســیوتامیــنقطعــات،ریســکعــدمدسترســی
بهموقــعبــهقطعــاتوخدمــاتمــوردنیــاز،افزایــشیافتــه
اســت؛لــذادرایــنشــرایطایجــادوتعمیــقهمکاریهــای
ــکان ــرایام ــرایطب ــاوتســهیلش ــننیروگاهه ــکبی نزدی
بهرهمنــدیازپشــتیبانیمتقابــل،میتوانــدبســیارراهگشــا
ــرای باشــد.ازایــنروطــرحروشهــایاجرایــیمناســبب
ایــنشــرایطبــامحوریــتســندیکایمحتــرمشــرکتهای
ــبمشــارکتاعضــاوشــرکتهای ــرقوجل ــدهب تولیدکنن
مهــمپشــتیبانازجملــهشــرکتمپنــاوزیرمجموعههــای

ــنکارزاراســت. ــزارمناســبیدرای آن،اب

ــاه  ــد م ــا چن ــی ت ــرایط کنون ــداوم ش ــورت ت در ص
ــادی و  ــرات اقتص ــه تاثی ــما چ ــر ش ــده از نظ آین
ــی  ــر دولت ــدگان غی ــت تولیدکنن ــر فعالی ــی را ب فن
ــال  ــر احتم ــا ب ــود و آی ــم ب ــاهد خواهی ــرق  ش ب
ــروز خاموشــی در تابســتان 99 افــزوده می شــود؟  ب
ــی  ــر حضرتعال ــدت آن از نظ ــرات کوتاه م ــر اث دیگ

ــت؟ چیس
ــودرا ــراتخ ــاتعمی ــرنیروگاهه ــهاکث ــهاینک ــهب ــاتوج ب
قبــلازشــروعفراگیــریایــنبیمــاریویــامقــارنبــاایــام
آغازیــنشــروعآنبــهانجــامرســانیدهاند،بعیــداســتکــه
بهدلیــلایــنمشــکلجدیــدتغییــرقابــلتوجهــیدرتولیــد
ــه ــرایتابســتان99ایجــادشــود،لیکــنچنانچــهب بــرقب
ــراینیروگاههــابهوجــود هــردلیــلتعمیــراتاضطــراریب
آیــد،نمیتــوانبــاقاطعیــتدرمــوردســرعترفــعمشــکل
ــردو ــرک ــالمنظ ــل،اع ــنواتقب ــادیس ــقروالع مطاب
ــودرا ــراتخ ــده،اث ــایایجادش ــالداردمحدودیته احتم
نمایــانســازند.همیــنموضــوعاهمیــتاتخــاذتصمیمــات
میکنــد. دوچنــدان را الزم پیشبینیهــای و اساســی
چنانچــهشــرایطکنونــیتــاچنــدمــاهآینــدهادامــهیابــد،
برنامههــایتعمیراتــینیمــهدومســال99کــهبــرای
کســبآمادگــیتولیــددرســال1400مــوردنیــازاســت،
دســتخوشتغییــرقــرارخواهــدگرفــتوچــهبســاتاخیــر
درراهانــدازینیروگاههــایدرحــالاحــداثوتطویــل
ــی ــراتدورهایواساس ــامتعمی ــانانج ــردرزم ــاتاخی ی
ــرای ــورراب ــرقکش ــازب ــننی ــال،تامی ــایفع نیروگاهه
ــی ــدســال99درآنتجل ــهنتیجــهجهــشتولی ســالیک

ــازد. ــهس ــامشــکلمواج ــت،ب ــدیاف خواه

ــای  ــتگاه ها و نهاده ــاله، از دس ــن مس ــات ای ــا تعاقب ــه ب ــرای مواجه ب
مرتبــط اعــم از بخش هــای مختلــف دولــت، مجلــس، موسســات مالــی 
ــن  ــد و ســندیکا انتظــار چــه اقداماتــی مــی رود و ســندیکا در ای داری

ــد؟ ــته باش ــد داش ــی می توان ــه نقش ــه چ زمین
ــرایط ــهش ــورتواقعبینان ــتبهص ــوالمیبایس ــنس ــهای ــخب ــادرپاس طبیعت
کشــورودولــتپــسازچنــدســالاعمــالتحریمهــایظالمانــهویکجانبــهاز
ســویآمریــکاوســایرمتحدینــشراکــهموجــبشــدهعــالوهبــرکاهــششــدید
درآمدهــاینفتــیدولــت،تعامــالتتجــاریواقتصــادیبــابســیاریازشــرکتها

بــامحدودیــتجــدیمواجــهشــود،مــدنظــرقــرارداد.
ازطرفــیمحیــطکســبوکارایــنصنعــت،فــارغازمشــکلجدیــدبهوجــودآمده
ــت ــهاتفــاقنیروگاههــا،دول ــهایاســتکــهتنهــامشــتریاکثــرقریــبب بهگون
ــورت ــدهبهص ــترِیعم ــامش ــیتنه ــعمال ــدنوض ــننامساعدش ــتوبنابرای اس
مســتقیمبــررویدرآمــدنیروگاههــااثرگــذاراســت،آنهــمدرشــرایطی
ــازوکار ــودس ــرق،خ ــدهب ــدارعم ــوانخری ــتبهعن ــتدول ــالهااس ــهس ک
ــن ــرای ــالوهب ــزدردســتدارد.ع ــارانی ــدینیروگاهه ــرقتولی ــذاریب قیمتگ
بهدلیــلنوســانشــدیدتقاضــایبــرقدرفصــولمختلــف،عمــالســرمایهگذاران
درنیمــیازســالنمیتواننــدبازدهــیالزمراازســرمایهگذاریخــودکســبکنند.
درهمیــنفضــاینامســاعد،بخشــیازنیروگاههــاکــهازمنابــعصنــدوقتوســعه
ــاط ــتاقس ــتارز،دربازپرداخ ــشقیم ــلجه ــد،بهدلی ــتفادهکردهان ــیاس مل
خــودبــامشــکلجــدیمواجــههســتندوبهنوعــیاقتصادیبــودنایــنطرحهــا
ــه ــهاینک ــودنب ــا،امیدوارب ــنشــرایطومتغیره ــدای ــداســت.برآین ــوردتردی م
مجموعــهحاکمیتــیبخواهــدیــابتوانــدبــرایایــنصنعــتویــامجموعــهصنایــع
ــد،دور ــمکن ــهیالتیرافراه ــده،تس ــدبهوجودآم ــرایطجدی ــلش ــوربهدلی کش
ــصتســهیالت ــرایتخصی ــتب ــرحدول ــاط ــنادع ــواهای ــیاســت.گ ازواقعبین
ــینیان، ــولپیش ــهق ــاب ــتی ــیبپذیراس ــارآس ــهاقش ــیب ــونتومان یکمیلی

»مشــتنشــانهخــرواراســت«.
ــط ــدهتوس ــهش ــیارائ ــفقبل ــایمختل ــیراهکاره ــهحاکمیت ــهمجموع چنانچ
صاحبنظــرانایــنصنعــترابهصــورتجــدیپیگیــریکنــد،مطمئنــا
ــگران ــدراهتالش ــدس ــانمیتوان ــاریکرون ــیوعبیم ــیازش ــدناش ــرایطجدی ش

ــود. ــیوریشــهدارش ــتحیات ــنصنع ای
ــرکتهای ــرمش ــندیکایمحت ــگیس ــشهمیش ــهنق ــتک ــدااس ــهپی ناگفت
ــدی ــلوجمعبن ــران،تحلی ــراتصاحبنظ ــذنظ ــرایاخ ــرقب ــدهب تولیدکنن
ــهدولــتومجلــسوپیگیــریآنهــا، ــهپیشــنهادهایاجرایــیب راهکارهــا،ارائ
ــا ازاهمیــتخاصــیبرخــورداراســت.البتــهاعمــالتغییــراتالزمومتناســبب
ــا شــرایطخــاصایجادشــدهبهدلیــلبیمــاری،دربرگــزارینشســتها،تعامــلب
ــوان ــندیکابهعن ــطس ــهتوس ــورمربوط ــایرام ــیوس ــایحکومت ــاونهاده اعض

یــکالگــوقابــلتامــلاســت.

ــد  ــدت می توان ــی در بلندم ــده جهان ــن پدی ــما ای ــر ش ــا از نظ آی
تغییراتــی در شــیوه کســب و کار و فعالیــت تولیدکننــدگان بــرق ایجــاد 

ــد؟ کن
هنــوزبــرایپاســخگویبــهایــنســوالزوداســت،چراکــهوضعیــتعکسالعمــل
عوامــلاصلــیتاثیرگــذاربــرایــنکســبوکاربــهشــرایطجدیدمشــخصنیســت.
ضمــناینکــهامیــدواریتمــامجهــانبــهســعیوتــالشدانشــمندانبــراییافتن
داروویــاواکســنبــرایکنتــرلبیمــاریاســت.الزمبــهیــادآوریاســتتبعــات
ــنکســبوکارمطــرح ــطحــالای ــوانمحی ــالبهعن ــهقب ناشــیازمشــکالتیک
ــرصنعــت ــراتمنفــیخــودب ــدســالگذشــتهتوانســتهاندتاثی شــد،طــیچن
تولیــدبــرقرانمایــانســازندورســیدگیجــدیمجموعــهحکومتــیبــرایرفــع
ــل ــدهبهدلی ــرایطروزایجادش ــهش ــانســبتب ــنتنگناه ــتای ــودوضعی ــابهب ی

شــیوعبیمــاریکرونــا،ازاولویــتویــژهایبرخــورداراســت.
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پیش بینی تغییرات صنعت تولید برق در پساکرونا 
گفت وگو با علی وکیلی، مدیرعامل شرکت فراب

ــور ــرایعب ــرآنکــهتعییــنواجــرایخــطمشــیهاییب ــی،عــالوهب درهــربحــرانجهان
ازآنبــاکمتریــنخســاراتحائــزاهمیــتاســت،پیشبینــیالزامــاتونیازهــایپــساز
ــادرســطحکالنتــر آنمیتوانــددرتعییــنجایــگاهیــکبنــگاهاقتصــادیوصنعتــیوی
ــن ــرای ــد.ب ــاکن ــزاییایف ــشبهس ــابحراننق ــوردردورانپس ــککش ــتوی ــکصنع ی
اســاسعلــیوکیلــی،مدیرعامــلشــرکتفــرابضمــنبیــاناقداماتــیکــهآنمجموعــه
ــو ــنگفتوگ ــت،درای ــردهاس ــاذک ــااتخ ــیوعکرون ــشش ــتوکاه ــداومفعالی ــرایت ب
پیشبینیهــایمهمــیازتغییــراتاحتمالــیدرفعالیــتتولیدکننــدگانبــرقارائــه

ــد: ــدخوان ــهخواهی ــهدرادام ــدک میکن

ــا و  ــا کرون ــه ب ــراي مقابل ــراب چــه راهکارهــاي ســازماني ب شــرکت ف
ــا  همچنیــن تــداوم فعالیــت کاري در مــدت زمــان اعــالم شــیوع کرون

در پیــش گرفتــه اســت؟
اقدامــاتانجامشــدهدرشــرکتفــراببــرايپیشــگیريازابتــاليهمــکارانبــه

ــيدســتهبنديکــرد: ــدگــروهاصل ــهچن ــوانب ــاراميت کرون
دورکاري:همــکارانســتادشــرکتبهصــورتیــکروزدرمیــاندرمحــل
ــان ــرايایش ــکاندورکاريب ــا،ام ــایرروزه ــرايس ــدهوب ــرش ــرکتحاض ش
فراهــمشــدهاســت.درمــدتدورکاري،همــکارانبــااســتفادهازامکانــات
ICTفراهمشــده،بــهکلیــهدادههــاواطالعــاتمــوردنیــازخــودبــرروي
ســرورهايشــرکتوحتــيکامپیوترهــايشــخصيخــوددسترســيدارنــدودر
ــام ــايالزمراانج ــراب،فعالیته ــرکتف ــزاريش ــعنرماف ــتمجام ــترسیس بس
ــل ــرکتقاب ــايکاريش ــهفراینده ــزاري،کلی ــنسیســتمنرماف ــد.درای ميدهن

انجــاماســتوبهدلیــلیکپارچگــيآن،مراحــلکارتوســط
همــکارانمرتبــطقابــلرویــتوردیابــياســت.ایــنمزیــت
ــش ــهکاه ــکب ــرکم ــالوهب ــاع ــدهت ــثش ــازمانيباع س
ــز ــرکتنی ــلش ــهر،درمح ــطحش ــکاراندرس ــرددهم ت
ــایکدیگــرداشــتهباشــند. ــهفیزیکــيحداکثــريراب فاصل
بــابهرهگیــريازایــنتســهیالت،فعالیتهــايکاريو
ســازمانيهمچــونگذشــتهدرحــالانجــامبــودهومتوقــف

نشــدهاســت.
همچنیــنبهمنظــورافزایــشبهــرهوريدرزمــاندورکاري،
سیاســتهايدورکاريتدویــنوبــههمــکاراناعــالمشــده

ست. ا
ــورت ــاتص ــي:ازاقدام ــذاري فیزیک ــت فاصله گ رعای
گرفتــهدرایــنخصــوصميتــوانبــهتوقــفتمامــي
ماموریتهــاازســتادشــرکتبــهکارگاههــاوبالعکــس
بــهجــزدرمــواردضــروريوتاییــدشــده،توقــفشــرکت
ــيو ــايآموزش ــا،دورهه ــيکنفرانسه ــکاراندرتمام هم
خدمــاتورزشــي،برگــزاريجلســاتدرونوبرونســازماني
بــهصــورتآنالیــنوازطریــقویدیوکنفرانــس،تغییــراتدر

ــرد. ــيمحــلاســتقرارپرســنلو...اشــارهک جانمای
ــي ــاســالمتوبهداشــت:ضــدعفون Pاقدامــاتمرتبــطب
ــن ــدهبی ــالمضدعفونيکنن ــعاق ــاختمانها،توزی ــردنس ک
همــکارانوتهیــهوابــالغپروتکلهــايمرتبــطبــاســالمت
ــروج ــتورودوخ ــوهثب ــاملنح ــکاران)ش ــتهم وبهداش
همــکارانبــهشــرکت،ضدعفونــيکــردندســتها،حــذف
ارایــهخدمــاتناهــارروزانــه،متوقفکــردنکلیــهخدمــات
ــالم ــالاق ــورها،انتق ــتفادهازآسانس ــوهاس ــه،نح آبدارخان
فیزیکــيدرداخــلســاختمانو...(،انعقــادتفاهمنامــه
بــایکــيازبیمارســتانهايتهــرانبهمنظــورپذیــرش
ــکان ــا،ام ــروسکرون ــهوی ــالب ــهابت ــکارانمشــکوکب هم
اســتفادهازراهنمایيهــايپزشــکشــرکتدرصــورت
مواجهــههمــکاریــااعضــايخانــوادهويبــاعالیــمبیمــاري
واعــزامآمبوالنــسجهــتانتقــالفــردبیمــاربهبیمارســتان
ــات ــهاقدام درصــورتتشــخیصپزشــکشــرکت،ازجمل

ــتند. ــتهس ــالمتوبهداش ــوزهس ــدهدردرح انجامش
ــرل ــريوکنت ــتغربالگ ــامتس ــي:انج ــاتکنترل Pاقدام
دمــايبــدنهمــکارانومراجعیــندرهمــهســاختمانهاي
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شــرکتوجلوگیــريازورودافــرادمشــکوکبــهکرونــابــه
ــکارانداراي ــورهم ــدمحض ــهع ــزامب ــرکت،ال ــلش داخ
بیمــاريخــاصدرمحــلشــرکتوانجــاموظایــفمحولــه
بــهصــورتدورکاري،تکمیــلپرسشــنامهالکترونیکــي
و نــوروز تعطیــالت پایــان در همــکاران خوداظهــاري
ــه ــالب ــرضابت ــراددرمع ــالمتاف ــانازس حصــولاطمین
ــتگواهــيســالمتو... ــهدریاف ــزامایشــانب ــاال ــاب کرون
ــرايجلوگیــرياز ازجملــهاقدامــاتکنترلــيانجامشــدهب

ــودهاســت. ــنهمــکارانب ــاريبی شــیوعبیم
ســعي کارگاههــا اجرایــي فعالیتهــاي در همچنیــن
شــدهاســتشــیفتهايکاريبهنحــويتنظیــمشــود
کــهعــالوهبــرعــدمتوقــفکاروانجــاممناســبآن،
ــا تعامــالتفیزیکــيهمــکاراندرحداقــلممکــنباشــدت
ریســکشــیوعبیمــاريکاهــشیابــد.مضافــابــراقدامــات
ــرا ــتاج ــايدردس ــيپروژهه ــاياجرای ــور،فعالیته مذک
کارفرمــا و دولــت ابالغــي درچارچــوبسیاســتهاي

برنامهریــزيشــدهاســت.
جدیــد، کاری شــرایط در کــه اســت ذکــر بــه الزم
ــع ــامنب ــایب ــوردایمیله ــنلدرم ــهپرس ــیدادنب آگاه
ــات ــتهاطالع ــرناخواس ــگیریازنش ــرایپیش نامشــخصب
شــرکتی،تقویــتامنیــتاطالعــاتشــرکتبرایشناســایی
ومقابلــهبــاتهدیــداتاحتمالــیونیــزتقویــتسیاســتها
ــال ــرایانتق ــیازراهدورب ــتدسترس ــایمدیری ورویهه
ــرار ــرق ــدنظ ــات،م ــناطالع ــالام ــنح ــریعودرعی س

ــهاســت. گرفت

ــر  ــي ب ــه تاثیرات ــا چ ــران کرون ــدت، بح ــن م در ای
میــزان و شــیوه فعالیــت آن مجموعــه بــراي تولیــد 
بــرق خصوصــا از نظــر انجــام تعمیــرات مــورد نیــاز، 
ــداث و  ــاي اح ــراي طرح ه ــا اج ــات و ی ــن قطع تامی

بــا توســعه نیروگاهــي داشــته اســت؟
ــور ــروريکش ــايض ــرقازبخشه ــنب ــهتامی ازآنجایيک
وجــزءنیازهــاياولیــهمــردممحســوبميشــود،در
ــرداريتوســطفــراب،پرســنل نیروگاههــايدرحــالبهرهب
ــدهدر ــیفتهايتعیینش ــلدرش ــدقب ــرداريهمانن بهرهب
محــلنیــروگاهحاضــرميشــوندوســایرپرســنلازجملــه
ــکروزدر ــورتی ــهداريواداريبهص ــرونگ ــراتتعمی نف
میــاندرمحــلکارحضــوردارنــد.خوشــبختانهبــاتــالش
مضاعــفهمــکاراندرایــندوره،تاکنــونمشــکليدرتولید
بــرقوتعمیــراتونگــهدارينیــروگاهوجــودنداشــتهاســت.
ــي ــاديوروديوخروج ــدنمب ــتهش ــهبس ــهب ــاتوج ب
کشــورهابــرايجلوگیــريازشــیوعبیشــتربیمــاري،
ــداري ــزاتخری ــالتجهی ــاانتق ــفارشوی ــتس ــکانثب ام
ــت. ــهاس ــديمواج ــاللج ــااخت ــورب ــارجکش ــدهازخ ش
ــا ــزب ــينی ــدگانداخل ــاتوتولیدکنن ــنکارخانج همچنی
ــا ــاب ــاکرون ــهب ــيمقابل ــتادمل ــتهايس ــتسیاس رعای
محدودیتهــايجــديفعالیــتمواجــهشــدهاند؛لــذا
ــاي ــزاتپروژهه ــنتجهی ــايتامی ــتفعالیته ــناس ممک
ــايدر ــازنیروگاهه ــوردنی ــالمم ــااق ــداثوی ــالاح درح
ــن ــوند.ولیک ــهش ــکالتيمواج ــامش ــرداريب ــالبهرهب ح
در تعیینشــده دورکاري سیاســتهاي بــه توجــه بــا
داخــلشــرکتوتدابیــراتخــاذشــدهدرصــددهســتیمکــه

ــانیم. ــلبرس ــهحداق ــراتراب تاخی
همچنیــنتعمیــراتویــاراهانــدازيبرخــيازتجهیــزات،نیازمنــدحضــور
ــا ــهب ــتک ــياس ــندرحال ــت.ای ــدگاناس ــوپروایزرهایتامینکنن ــتقیمس مس
توجــهبــهپروتکلهــايبهداشــتياکثــرســازندگانخارجــي،درشــرایطکنونــي،
ــن ــاای ــت.ب ــدهاس ــرش ــيمحدودت ــاياجرای ــوپروایزرهادرکارگاهه ــورس حض
ــاتکیــهبــرتجربــه25ســالهخــوددرامــور وجــود،معاونــتمهندســيفــرابب
ــا ــشدادهوب ــيراپوش ــاينظارت ــدنیازمنديه ــر80درص ــغب ــي،بال نیروگاه
ــه ــو/تل ــقویدئ ــاتازطری ــزاريجلس ــهوبرگ ــتورالعملهايمربوط ــهدس ارای
ــاکارگاهــا،نقصــانحضــورســوپروایزرهاراتــاحــدزیــاديکاهــش کنفرانــسب

ــت. دادهاس

ــاه  ــد م ــا چن ــي ت ــرایط کنون ــداوم ش ــورت ت ــما در ص ــر ش از نظ
آینــده چــه تاثیــرات اقتصــادي و فنــي را بــر فعالیــت تولیدکننــدگان 
ــروز  ــال ب ــر احتم ــا ب ــود و آی ــم ب ــاهد خواهی ــرق ش ــي ب غیردولت
ــاه  ــرات کوت ــر اث ــود؟ دیگ ــزوده مي ش ــتان 99 اف ــي در تابس خاموش

ــت؟ ــي چیس ــر حضرتعال ــدت آن از نظ م
بــاتوجــهبــهکاهــشدرآمــدحاصــلازصــادراتنفــتبــهدلیــلکاهــشفــروش
)ناشــيازتحریمهــاياعمالشــده(ونیــزکاهــشقیمــتآن،محدودشــدن
صــادراتایــرانبــهکشــورهايهمســایهبهدلیــلشــیوعویــروسکرونــا،کاهــش
احتمالــيدرآمدهــايمالیاتــيدولــتبهدلیــلتعطیلــيوکاهــشســطحفعالیــت
ــتو ــوزهبهداش ــتدرح ــارجدول ــشمخ ــوروافزای ــطحکش ــاديدرس اقتص
درمــان،کســريبودجــهدولــت،تشــدیدخواهــدشــدوممکــناســتدریافــت

درآمــدحاصــلازفــروشبــرقبــامشــکلمواجــهشــود.
ازطــرفدیگــر،بســیاريازتولیدکننــدگانغیردولتــيبــرق،بخشــيازســرمایه
ــاوموسســات ــتوامازبانکه ــادریاف ــاراب ــراياحــداثنیروگاهه ــازب ــوردنی م
ــرق ــروشب ــلازف ــدحاص ــهدرآم ــيک ــذادرصورت ــد.ل ــننمودهان ــيتامی مال
محقــقنشــود،بــدونشــکبازپرداخــتوامهــابــاتاخیــرهمــراهخواهــدشــدو
ــاي ــيرودنیروگاهه ــالم ــننشــود،احتم ــعتامی ــزاتالزمبهموق چنانچــهتجهی
جدیــدکــهمقــرربــودهاســتدرنیمــهســالجــاريبــهمــداربهرهبــرداريوارد

گردنــد،بــاتاخیــرمواجــهشــوند.
ــادرســطحکشــور، همچنیــنرکــودوبیــکاريحاصــلازشــیوعبیمــاريکرون
ــه ــدهب ــرادبیکارش ــيتوســطاف ــايدریافت ــردربازپرداخــتوامه موجــبتاخی
بانکهــاخواهــدشــدوایــنموضــوعقــدرتوامدهــيواعطــاياعتبــاربانکهــا
ــدوارزش ــاکاهــشتولی ــامشــکلمواجــهخواهــدکــرد.ازطــرفدیگــر،ب راب
افــزوده،ریســکبیــکاريافــرادباالتــررفتــه،ســطحتقاضــاکاهــشیافتــهولــذا
ــکاري ــروبی ــدکمت ــبتولی ــنموج ــدوای ــشميیاب ــزکاه ــهنی ــطحعرض س
بیشــترخواهــدشــد.افزایــشریســکبیــکاريوریســککاهــشاعطــاياعتبــار
ــدمنجــر بانکهــا،رکــوردراتشــدیدخواهــدکــرد.عوامــلاشــارهشــدهميتوان
بــهکاهــشتــوانشــرکتها،موسســاتوکارخانجــاتبشــودوتامیــنبــهموقــع
ــرایــن ــاتاخیــرمواجــهکنــد.عــالوهب تجهیــزاتمــوردنیــازبــراياحــداثراب
کاهــشتــواناعطــاياعتبــاربانکهــانیــزتامیــنســرمایهمــوردنیــازاحــداثرا
ــدازيوســنکروننیروگاههــاي ــردرراهان ــذاتاخی ــد.ل ــامشــکلمواجــهميکن ب

درحــالاحــداثبــاشــبکهبــرقدورازانتظــارنیســت.

بــراي مواجهــه بــا تعاقبــات ایــن مســاله، چــه انتظاراتــي از دســتگاه ها 
ــس،  ــت، مجل ــف دول ــاي مختل ــم از بخش ه ــط اع ــاي مرتب و نهاده

موسســات مالــي و ســندیکا داریــد؟
ــددرشــرایطبحــرانماننــد ــرق،آبوگازبای حــوزهیوتیلیتــیشــاملتامیــنب
کرونــابهصــورتقابــلاطمینــانوپایــداربــهارائــهخدمــتبپــردازد؛مســتقلاز
اینکــهشــرایطپزشــکیتــاچــهحــدبــرنیــرویانســانییــاپیمانــکارانمرتبــط
ــیعی ــا،بخــشوس ــیاریحوزهه ــعبرخــالفبس ــت.درواق ــدگذاش ــرخواه تاثی
ــات ــادخدم ــلاعتم ــنوقاب ــهام ــاتوارائ ــداریعملی ــرایپای ــرویکارب ازنی
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بــرقحیاتــیهســتند.درچنیــنشــرایطیتکیــه
ــع، ــهمناب ــازب ــاننی ــلدرزم ــکمتقاب ــهکم ب
ــه ــزاهمیــتاســت.ب میــانفعــاالنصنعــتحائ
عــالوه،بایــدهمــوارهاحتمــالرخدادهایــیماننــد
بالیــایطبیعــیویــااحتمــالنفــوذســایبریبــه
شــبکهدرمیانــهیــکبحــرانایــنچنینــیرامــد
ــرایآنآمادگــیداشــتهباشــد. نظــرداشــتهوب
ــان ــترمی ــیبیش ــرایطهماهنگ ــنش ــذا،درای ل
ــري ــطوهمفک ــایمرتب ــدگانونهاده تولیدکنن
بــرای مشــترک حلهــای راه خلــق  بــراي

ــیاســت. ــِتشــرایطالزام مدیری
ــازنجیــرهتامیــنوعملیــات،امــکان دررابطــهب
ــل ــیبهدلی ــزاتحیات ــودتجهی ــاکمب ــهب مواجه
ــود ــزوارداتوج ــیونی ــدداخل ــتتولی محدودی
ــن ــرممک ــرقتجدیدپذی ــدگانب دارد.تولیدکنن
اســتبــامشــکالتیدرحــوزهتامیــنتجهیزاتــی
قطعــات و خورشــیدی ســلولهای ماننــد
ــادیازتامینکننــدگانکشــورهای توربینهــایب
درگیــرخصوصــادرآســیامواجــهشــوند.محتمــل
اســتکــهمیــزانمصــرفبخــشتجــاریو
ــد ــرازح ــانپایینت ــاتهمچن ــیوخدم صنعت
ــش ــاافزای ــنکاهــش،ب ــدوای ــیبمان ــالباق نرم
مصــرفمشــتریانخانگــیجبــراننشــود.در
انتهــایزنجیــرهارزشصنعــتبــرق،ممکــن
ــابرخــیمشــتریاندررابطــه اســتمشــکالتیب

ــد. ــودآی ــاببهوج ــورتحس ــتص ــاپرداخ ب
ــرق ــادرنظــرگرفتــنزنجیــرهارزشصنعــتب ب
ازتامیــنتجهیــزاتونیــرویانســانیتــااحــداث
ــن ــارای ــوانآث ــرق،میت ــروشب ــاف ــروگاهوت نی
پدیــدهبــرصنعــترادرچنــدحــوزهاصلــی
ــزومحضــور ــال ــطب ــرد:مســائلمرتب بررســیک
ــداری ــظپای ــرایحف ــیب ــانیحیات ــرویانس نی
ــرزنجیــرهتامیــنقطعــات ــارمنفــیب شــبکه،آث
پروژههــای بــر منفــی آثــار تجهیــزات، و
ــرق ــروشب ــرف ــیمنفــیب ــاراحتمال احــداث،آث
ــت،و ــطدول ــرقتوس ــادراتب ــتوص ــهدول ب
ــع ــهموق ــتب ــدمپرداخ ــی.ع ــکالتنقدینگ مش
ــار ــتدرکن ــرهصنع ــایزنجی ــاتبنگاهه مطالب
ــا ــا،قطع ــاشــیوعکرون محدودیتهــایمرتبــطب
ایــنبنگاههــاياقتصــاديرابــامشــکالتجــدی
مواجــهخواهــدکــرد.لــذاازدولــتانتظــارمیرود
ــاتتولیدکننــدگان ــاپرداخــتمطالب دررابطــهب

ــد. ــریعکن ــاعدتوتس ــیمس غیردولت
ازســویدیگــربنگاههــایطــرفقــرارداددولــت
ــردر ــارتاخی ــده،دچ ــشآم ــرایطپی ــلش بهدلی
انجــامتعهــداتخواهنــدشــدولــذادرنظرگرفتــن
ــاضــرورت ــنبنگاهه ــرایای ــسب ــکدورهتنف ی
دارد.دولــتهمچنیــنمیتوانــدبــاپرداخــت
ــا ــریمعافیته ــزبهکارگی ــژهونی ــهیالتوی تس
یــامشــوقهایمالیاتــیازتعدیــلنیــرویانســانی
توســطشــرکتهایزنجیــرهصنعــتشــامل
تولیدکننــده و بهرهبــردار مشــاور، پیمانــکار،

ــس ــندورهتنف ــرگرفت ــیودرنظ ــایمال ــاعدتنهاده ــالوه،مس ــهع ــد.ب ــریکن جلوگی
بــرایبازپرداخــتتعهــداتبنگاههــا،میتوانــدازبــروزبحــراننقدینگــیجلوگیــریکنــد.
تمدیــدمهلــتایفــایتعهــداتارزیشــرکتهاوتمدیــدضمانتهــایبانکــیهــمازدیگــر

ــد. ــهیلکن ــاراتس ــشرویبنگاهه ــائلپی ــدمس ــهمیتوان ــتک ــواردیاس م
ــوی ــیازس ــنمال ــدتامی ــادینیازمن ــتهایکالناقتص ــهسیاس ــتک ــناس ــهروش البت
دولــتاســتولــذادرکنــاراســتفادهازصنــدوقتوســعهملــی،دولــتبایــدبــامشــارکت
ــد. ــیکن ــاپیشبین ــنطرحه ــیای ــنمال ــرایتامی ــیریب ــود،مس ــادیخ ــرکایاقتص ش

ــیوه  ــي در ش ــه تغییرات ــدت چ ــي در بلندم ــده جهان ــن پدی ــما ای ــر ش از نظ
ــد؟ ــاد مي کن ــرق ایج ــدگان ب ــت تولیدکنن ــب و کار و فعالی کس

شــیوعکرونــااثــریمنفــیبــرپدیــدهجهانیشــدنگذاشــتهکــهایــناثــرمیتوانــدتاثیــر
ــر ــنآنونزدیکت ــرهتامی ــرقوزنجی ــتب ــهصنع ــف،ازجمل ــعمختل ــرصنای ــودراب خ
ــداری ــکالتپای ــلمش ــورتح ــد.درص ــانده ــینش ــدهنهای ــهمصرفکنن ــدنتولیدب ش
ــد ــکلخواه ــوزهش ــنح ــبیدرای ــازارمناس ــا،ب ــانمیکروگریده ــتاطمین ــاژوقابلی ولت

گرفــت.
ــیدرمیانمــدت ــزانتقاضــایصنعــتدرســطحجهان ــهرکــوداقتصــادیمی ــاتوجــهب ب
کاهــشخواهــدیافــت.بســتهبــهعمــقوطــولدورهکاهــشتقاضــاونیــزمســائلپیــش
ــاختار)Restructuring(در ــدس ــاهدتجدی ــتش ــناس ــبوکار،ممک ــایکس رویمدله
ــطح ــام Merger and Acquisitions (M&A)درس ــدوادغ ــتوخری ــیازصنع بخشهای
جهانــیباشــیم.درحــوزهانرژیهــایتجدیدپذیــر،شــیوعکرونــا،مســائلمالــیدرســطح
بینالملــلوکاهــشقیمــتنفــتاحتمــاالدرکوتاهمــدترشــدایــنبخــشازصنعــتو
توســعهتکنولوژیهــایمرتبــطراکنــدخواهــدکــرد.بــاایــنحــال،طــیچنــدســالایــن

بخــشازصنعــتبــهمســیررشــدقبلــیوحتــیبهتــربــازخواهــدگشــت.
ــر ــرآنب ــانومشــتریانواث ــرترجیحــاتونیازهــایشــهروندان،کارکن ــهعــالوه،تغیی ب
ــا ــدگذاشــت.ب ــرخواه ــعاث ــهصنای ــرکلی ــوژی،ب ــی،کارواســتفادهازتکنول نحــوهزندگ
ــنو ــرهتامی ــانی،زنجی ــرویانس ــتنی ــرمدیری ــیب ــدهجهان ــنپدی ــراتای ــهاث ــهب توج
عملیــات،وحــوزهمالــی،بــهنظــرمیرســدپــسازعبــورازشــوکاولیــهودردورهپــس
ــاتو ــوژیاطالع ــتفادهازتکنول ــدنواس ــردیجیتالش ــرقب ــتب ــزصنع ــران،تمرک ازبح
علــِمدادهبــرایارائــهخدمــت،مانیتورینــگوکنتــرلازراهدورخواهــدبــود.ایــنفرصتــی
اســتبــرایبنگاههــاکــهبــهتوســعهخدمــاتومحصــوالتدرحوزههــایزیــربپردازنــد:
Pمانیتورینــگوسیســتمهشــدارازراهدوروطراحــیپلتفرمهایــیبــرایکشــفاشــکاالت،

گــردآوریدادهومانیتــوردائمــیتجهیزات
Pارائهسرویسوکنترلازراهدور

Pتمرکــزبــرتعمیــراتپیشــگیرانهوشناســاییالگوهــابــاهــدفپیشبینــیوپیشــگیری
ازخرابــیسیســتم

ــیگنالها ــاوس ــهایازمتغیره ــریمجموع ــقبهکارگی ــمندازطری ــاتهوش ــهخدم Pارائ
ــزبهجــایســرویسهایدورهای ــکتجهی ــانوچگونگــیســرویسی ــنزم ــرایتعیی ب

درســطحملــیبــاتوجــهبــهاینکــهیکــیازمســائلاصلــیصنعــت،قیمــتپاییــنبــرق
ــتدرمیانمــدتوپــسازعبــورازشــوک اســت،احتمــالاصــالحقیمتهــاتوســطدول
ــا ــروب ــزبهصــورتهدفمندت ــاوجــودخواهــدداشــت.احتمــاالبخــشخصوصــینی کرون

شــناختمشــتریانصنعتــیواردتولیــدخواهــدشــد.
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ــه  ــا چ ــیوع کرون ــالم ش ــان اع ــدت زم ــا در م ــرژی صب ــرق و ان ــه ب مجموع
ــدات  ــرای تعه ــن اج ــان و همچنی ــالی کارکن ــگیری از ابت ــرای پیش ــی ب اقدامات

ــت؟  ــام داده اس ــود انج کاری خ
ــهســرمایه ــهاهدافشــانب ــرایداشــتنعملکــردمناســبودســتیابیب تمــامســازمانهاب
ــناختهمیشــود. ــازمانیش ــرس ــنبخــشازه ــوانمهمتری ــهبهعن ــدک ــازدارن انســانینی
ــالمت ــظس ــا،حف ــرژیصب ــرقوان ــگب ــایهلدین ــناولویته ــیمهمتری ــایک طبیعت
کارکنــانخــدومایــنمجموعــهبهعنــواناصلیتریــنوارزشــمندترینســرمایههای
ــه ــتیوتهی ــیوهنامههایبهداش ــالغش ــااب ــدتب ــنم ــندرای ــت.بنابرای ــگاس هلدین
ملزومــاتبهداشــتیازجملــهمایــعضــدعفونیکننــده،دســتکش،ماســکو...،ضدعفونــی

ــت. ــدهاس ــامش ــاانج ــتادیونیروگاهه ــوزهس ــطکاردرح ــردنمحی ک
ــطکارو ــازیمحی ــرایایمنس ــیراب ــنتمهیدات ــاهمچنی ــرژیصب ــرقوان ــگب هلدین
ســالمتکارکنــاندرنیروگاههــادردســتورکارقــراردادهاســت.ازجملــهایــنتمهیــدات
میتــوانبــهتعطیلــیجلســاتعمومــیوچندنفــره،محدودیــتتــرددافــرادازخــارجبــه
ــب ــورتمرت ــنبهص ــرد.همچنی ــارهک ــطکاراش ــردنمحی ــدعفونیک ــطکاروض محی

ــد. ــرارگرفتهان ــهپزشــکیق ــوردمعاین ــانم کارکن

از اقدامات تا انتظارات در بحرانی به نام کرونا
گفت وگو با عظیم اعتمادی، نایب رییس هیات مدیره شرکت برق و انرژی صبا

ــا ــهآنراب ــت،بلک ــرقنکاس ــدگانب ــبانهروزیتولیدکنن ــایش ــاازتالشه ــانهتنه ــرانکرون بح
ــوزهراســت ــنح ــاالنای ــالفع ــنح ــاای ــرد،ب ــوارترک ــایایجادشــدهدش ــهمحدودیته ــهب توج
قامتانــهبــرایتامیــنبــرقپایــدارکشــورایســتادگیکردنــد.امــاتــداومچنیــنپایمــردینیازمنــد
حمایتهایــیازســویدســتگاههاونهادهــایمســئولنیــزهســت.بــرایتبییــنایــنانتظــاراتو
ــزرگکشــورکــهدرحــوزهتولیــد ــاتانجامشــدهتوســطیکــیازهلدینگهــایب همچنیــناقدام
ــرهشــرکت ــسهیاتمدی ــادینایبریی ــماعتم ــایوســیعیدارد،نظــراتعظی ــزفعالیته ــرقنی ب

ــد: ــدخوان ــهخواهی ــمکــهدرادام ــارادریافــتکردهای ــرژیصب ــرقوان ب

کرونــا چــه  بحــران  مــدت،  ایــن  در 
ــر میــزان و شــیوه فعالیــت  آن  تاثیراتــی ب
ــا  از  ــرق خصوص ــد ب ــرای تولی ــه ب مجموع
نظــر انجــام تعمیــرات مــورد نیــاز، تامیــن 
قطعــات و یــا اجــرای طرح هــا احــداث یــا 

ــت؟ ــته اس ــی داش ــعه نیروگاه توس
محدودیتهــای ایجــاد بــه عنایــت بــا
اعمالشــدهدرســطحکشــور،درایــامپایــان
ــوروز،بســیاریازشــرکتها ســالوتعطیــالتن
ــاازشــیوهدورکاریاســتفاده ــدوی تعطیــلبودن
ــای ــرایطواحده ــنش ــودای ــاوج ــد.ب میکردن
نیروگاههــایوابســتهبــههلدینــگبــرقوانــرژی
ــت ــااولوی ــتاصــولبهداشــتیوب ــارعای ــاب صب
ــهانجــامتعمیــرات ســالمتهمــکاران،نســبتب
ــی ــورآمادگ ــانی،بهمنظ ــرویانس ــلنی ــاحداق ب
جهــتتولیــدبــرقدرپیــکبــارســال99
ــدوتالشهــایقابــلتقدیــرو مبــادرتورزیدهان
مهمــیتوســطپرســنلخــدومنیروگاههــاانجــام
شــدهاســت.تــالشوازخودگذشــتگیهایایــن
ــور، ــرقکش ــدب ــاورانتولی ــوانی ــزان،بهعن عزی
ــه ــودمای ــانخ ــاازج ــهواقع ــتودنیاســتک س
تالشهــای از مجــددا دارد جــا و گذاشــتند
ــرم ــیازاعضــایمحت ــهنمایندگ ــزانب ــنعزی ای

ــم. ــیکن ــگ،قدردان ــرههلدین هیاتمدی
بــاایــنحــالمیتــوانتاخیــردرپروژههــای
توســعهایواحداثــیشــرکت،نظیــرســنکرونواحد
دومگازنیــروگاهخرمآبــاد)کــهالبتــهآنهــمدهــم
ــف ــنتوق ــد(وهمچنی ــقش ــتماهمحق اردیبهش
طــرحتوســعهنیــروگاهچابهــارراازجملــهمهمترین
پیامدهــایمحدودیتهــایناشــیازشــیوعویروس
ــر ــهذک ــت.الزمب ــرکتهادانس ــنش ــادرای کرون
اســتکــهبــاوجــودایــنمحدودیتهــا،واحــداولو
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چهــارمنیــروگاهقــموهمچنیــنواحــدبخارایــننیروگاهنیــزدرایــامنــوروزوپیشاز
موعــدمقــررتعمیــراتراپشــتســرگذاشــتهوواردمــدارتولیدبرقکشــورشــدهاند.
ــرایاولیــن همچنیــنتعمیــراتاساســینیــروگاهبخــارزرگاناهــوازنیــزکــهب
ــا ــهب ــدونوقف ــود،ب ــسازحــدود40ســالدرحــالانجــامب ــاردرکشــورپ ب
ــالش ــات ــاوب ــرکتصب ــتیش ــایبهداش ــتیوابالغیهه ــولبهداش ــظاص حف
ــرکتهایپیمانــکاریدرحــالاجــرا ــکاراننیــروگاهوش ــتگیناپذیرهم خس

ــم. ــیمیکن ــزقدردان ــزاننی ــنعزی ــهازای ــتک اس

از نظــر شــما در صــورت تــداوم شــرایط کنونــی تــا چنــد مــاه آینــده 
ــر  ــدگان غی ــت تولیدکنن ــر فعالی ــی را ب ــادی و فن ــرات اقتص ــه تاثی چ
دولتــی بــرق  شــاهد خواهیــم بــود و آیــا بــر احتمــال بــروز خاموشــی 
ــدت آن از  ــرات کوتاه م ــر اث ــود؟ دیگ ــزوده می ش ــتان 99 اف در تابس

نظــر حضرتعالــی چیســت؟
ــهدر ــتک ــیاس ــابحران ــورم ــانودرکش ــیدرکلجه ــرایطفعل ــاش طبیعت
صــورتادامــهازدوجایــگاهاصلــیقابــلتامــلخواهــدبــود:اول،بــروزمشــکالت
ــیمشــترکین، ــرقمصرف ــوضب ــدمپرداخــتقب ــلع ــاالبهدلی نقدینگــی؛احتم
ــا ــروایجــادمســائلیدرتامیــنهزینههــایجــارینیروگاهه ــدمنتظــرتاخی بای
وهمچنیــنتامیــنقطعــاتیدکــیولــوازممصرفــیمــوردنیــازنیروگاههــابــرای
ــه ــزک ــینی ــایاحداث ــود.دوم،پروژهه ــیب ــاینیروگاه ــراتواحده انجــامتعمی
ــل ــدادقاب ــورتع ــنحض ــیوهمچنی ــعنقدینگ ــنبهموق ــامآنتامی ــهانج الزم
ــش ــاچال ــتب ــایتاس ــادرس ــاوروکارفرم ــکاری،مش ــایپیمان ــینیروه توجه

جــدیمواجــهخواهنــدشــد.
ــدانجــامایــنامــورمیشــود بنابرایــنادامــهایــنشــرایطباعــثکندشــدنرون
ودربرخــیمــواردشــایدکندشــدنرونــداجــرایبرخــیفعالیتهــارابهدنبــال
کــه میکننــد برنامهریــزی بهگونــهای نیروگاههــا معمــوال باشــد. داشــته
ــهانجــامبرســانند.امــادرمــوردپیــک تعمیــراتخــودراقبــلازپیــکســالب
ــااحــداثواحدهــای ــاوجــودتالشهــایانجامشــده،قطع ــدگفــتب امســالبای
ــرات ــاتاخی ــاب ــیوعکرون ــانش ــااززم ــارنیروگاهه ــلبخــشبخ ــدوتکمی جدی
قابــلتوجهــیمواجــهشــدهاندکــههمیــنامــرباعــثتاخیــردراجــرای
ــددر ــرمیرس ــهنظ ــدوب ــدش ــال99خواه ــکس ــرقپی ــنب ــایتامی برنامهه
صــورتادامــهایــنرونــدبــرایپیــکســالآینــدهبایــدتدبیــریاندیشــیدهشــود.

از نظــر شــما ایــن پدیــده جهانــی در بلندمــدت چــه تغییراتی در شــیوه 
ــد؟ ــاد می کن ــور ایج ــرق کش ــدگان ب ــت تولیدکنن ــب و کار و فعالی کس
همانگونــهکــهبیــانشــدمســائلنقدینگــیدرصــورتپرداختنشــدنقبــوض
ــا کــهدورازانتظــارنیســتباعــثکاهــشمنابــعخواهــدشــدوتاکنــوننیــزب
ــهبهتریــنشــکل وجــودمشــکالتنقدینگــی،فعــاالنایــنصنعــتتمامقــدوب

ــد. ــهوظایــفخــوداقــدامکردهان ممکــننســبتب

بــرای مواجهــه بــا تعاقبــات ایــن مســاله، چــه انتظاراتــی از دســتگاه ها 
ــس،  ــت، مجل ــف دول ــای مختل ــم از بخش ه ــط اع ــای مرتب و نهاده

ــد؟ ــی و ســندیکا داری موسســات مال
ــت ــادوضعی ــا،ایج ــوررفتوآمده ــوببهمنظ ــرایطمطل ــادش ــرایج ــالوهب ع
ــوردار ــزاییبرخ ــتبس ــیازاهمی ــعنقدینگ ــنبهموق ــوب،تامی ــتیمطل بهداش
ــز ــاتنی ــتمالی ــردرپرداخ ــاوتاخی ــاطبانکه ــقاقس ــنتعوی ــت.همچنی اس
درایــنشــرایطحائــزاهمیــتاســت.زیــرادرغیــرایــنصــورتصدمــاتقابــل
ــم ــهه ــرقک ــتب ــهصنع ــدتدرســطحکالنب ــدتوبلندم ــیدرکوتاهم توجه
ــه ــوریک ــد.بهط ــدش ــرواســت،واردخواه ــعروب ــاکســریمناب ــزب ــوننی اکن
عــدمتوجــهجــدیبــهاثــراتوتبعــاتایــنبحــرانمیتوانــدبــارمضاعفــیبــر
ــدیآنباشــد.توجــه ــایتولی دوشمســائلجــاریکشــور،بهخصــوصبخشه
ومراقبــتازبخــشتولیــدوتوزیــعبــرقکشــور،میتوانــدبــهنحــویدرثبــات
ــد. ــاکن ــیایف ــاکاهــشمســائلاجتماعــیواقتصــادیپیــشرو،نقــشحیات ی

ــتگاههای ــارازدس ــوردانتظ ــاتم ــراقدام ــندیگ همچنی
ــداز: ــورعبارتن ــیکش اجرای

tپرداخــتتســهیالتارزانقیمــتوفــوریبــهدوراز
ــرکتها، ــهش ــورب ــیکش ــامبانک ــدهنظ ــیپیچی بروکراس
tتــالشدرجهــتحفــظســطحاشــتغالشــرکتها،
ــه ــیک ــکاریوخدمات ــایپیمان ــشنیروه ــوصبخ بهخص
کارکنــانایــنبخــشبیشــترینتاثیــرراازایــنبحرانهــا

ــت ــدپذیرف خواهن
tایجــادبســترالزمدرزمینــهتاخیــردرپرداخــتمالیــات

حداقــلبــهمــدت6مــاه
tایجــادمشــوقهایبیمــهایومالیاتــیبــرایحفــظ
ســطحاشــتغالدرشــرکتهایپیمانــکاریوخدماتــی
ــرای ــیب ــوارضگمرک ــوقوع ــایحق ــادمعافیته tایج
ــش ــاز،کاه ــوردنی ــزاتم ــی،تجهی ــوازمیدک ــردنل واردک

ــروریو.... ــرض ــیاداریغی بوروکراس
ــودوتســهیلفضــای ــرایبهب ــیب ــردســتگاههایدولت اگ
کســبوکاراقــدامشایســتهایانجــامدهنــد،شــاهدبهبــود
شــرایطوکاهــشاثــراتوپیامدهــایایــنبحــرانودرواقع
شــعارکرونــاراشکســتخواهیــمداد،محقــقخواهــدشــد.
و کوتاهمــدت در کــه داشــت توجــه بایــد باالخــره
ــیوهکاری ــبآنش ــیومتعاق ــیوهزندگ ــدت،درش بلندم
ــراتاساســیایجــاد پرســنلوشــرکتها،الزماســتتغیی
شــود؛همانگونــهکــهشــاهدهســتیمایــنتغییــرات
ــه ــت.ب ــالرویدادناس ــاردرح ــهاجب ــزب ــوننی هماکن
ــاایجــادزیرســاختهایالزمشــرایط خصــوصکــهبایــدب
ــتر ــفرادربس ــاوظای ــیفعالیته ــامبرخ دورکاریوانج
ــرای ــیب ــاتامنیت ــهمالحظ ــرد.البت ــمک ــتفراه اینترن
ــنحــوزهاســت. ــایاساســیای ــزازچالشه ــانی نیروگاهه

ــرای  ــه ای ب ــا برنام ــات ی ــا اقدام ــا آی ــه صب مجموع
دیگــر مــوارد کمک رســانی بــه هم وطنــان در 

ــت؟ ــته اس ــرایط داش ــن ش ای
ــهاینکــههلدینــگدرقالــببرنامههــایبنیــاد ــاتوجــهب ب
ــه ــاوجــودکمکهــایبنیــادینســبتب اقــداممیکنــد،ب
تجهیــزکامــلمهمانســرایقــمبــرایپزشــکانوپرســتاران
ــه ــورب ــتگاهونتیالت ــندس ــدایچندی ــور،اه ــزکش عزی
بیمارســتانهایاســتانگلســتانوســایرپرداختهــای
غیــرنقــدیازدیگــراقدامــاتهلدینــگصبــابــودهاســت.
ــردم ــارم ــراندرکن ــنبح ــانای ــاپای ــات ــهصب مجموع
ــردم ــهم ــانیب ــاعدتوکمکرس ــرمس ــودوه ــدب خواه
ــکارانو ــظســالمتهم ــنحف ــورمانوهمچنی ــزکش عزی
خانــوادهبــزرگصبــاراســرلوحهبرنامههــایخــودداشــته
ــان ــکهموطن ــالمتتکت ــظس ــهحف ــتک ــیاس وبدیه

ــت. ــگاس ــایهلدین ــزءاولویته ــانج عزیزم
ــارک ــاهمب ــعبانوم ــادش ــتاعی ــهبرک ــتب ــداس امی
رمضــانولیالــیقــدرکــهمهمــانخداونــدهســتیم،مــردم
عزیــزکشــوروتمامــیهمــکارانوخانــوادهبــزرگصنعــت
بــرقکشــوردرصحــتوســالمتایــنبحــرانراهمچــون

ــاءاهلل. ــد؛انش ــربگذران ــتهازس ــایگذش بحرانه
ــکراز ــوروتش ــزکش ــردمعزی ــهم ــالمتیهم ــدس ــاامی ب
دســتاندرکارانســندیکایشــرکتهایتولیدکننــدهبــرق.

باقدردانیازهمکارانمجله

پرونده سوم: کرونا و پساکرونا، چالشی جدید برای صنعت تولید برق 
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تشریح کارنامه مجلس دهم در حوزه تولید برق
گفت وگو با حسین امیری خامکانی، نایب رییس سابق کمیسیون انرژی )مجلس دهم(

مجلــسدهــمشــورایاســالمیدرروزهــایپایانــیاردیبهشــتمــاهآخریــنجلســاتخــود
رابرگــزارویــکهفتــهپــسازآنمجلــسیازدهــمبــاترکیــبجدیــدفعالیــتخــودراآغاز
ــژهبخــش ــرقبهوی ــتب ــمدرحــوزهصنع ــسده ــردمجل ــاعملک ــناییب ــرایآش ــرد.ب ک
ــنصنعــت ــیدرای ــراینقشآفرین ــتازســرمایهگذارانب ــنصنعــتوحمای خصوصــیای
خصوصــادربخــشتولیــدســراغیکــیازنماینــدگانتاثیرگــذاردرحــوزهانــرژیرفتیــم.

حســینامیــریخامکانــیبــهاعتبــارچنــددورهنمایندگــیمجلــسوعضویــتدر
ــا کمیســیونانــرژی،یکــیازچهرههــایتاثیرگــذاردرطــرحوتصویــبقوانیــنمرتبــطب

ــت. ــودهاس ــرقب ــژهب ــرژیبهوی ــوزهان ح
ــااو ــرمایه«ب ــرووس ــوی»نی ــلگفتوگ ــدحاص ــهمیخوانی ــهدرادام ــهک ــکآنچ این
ــنو ــا،قوانی ــوردرویکرده ــمدرم ــسده ــرژیمجل ــسکمیســیونان ــواننایبریی ــهعن ب

ــتاســت: ــنصنع ــرقوبخــشخصوصــیای ــتب ــوددربخــشصنع ــایموج تنگناه

شــایدازآثــاراولیــهمجلــسدهــمدرحــوزهانــرژی،
احــکامموجــوددرقانونبرنامهششــمتوســعهباشــد
کــهدرســالاولایــنمجلــسبــهتصویــبرســیدو
درفروردیــنمــاهســالبعــدیعنیســال96توســط
ــون ــالغشــد.برخــیاحکامــیکــهدرقان ــتاب دول
برنامــهششــمتوســعهذکــرشــدهدرالیحــهدولــت
بــودهاســتویــادرکمیســیونهایانــرژیوتلفیــق

وصحــنمجلــسبــهآناضافــهشــدهاســت.
ــهپنجســاله ــداینکــهدرطــولبرنام احکامــیمانن
ششــمتوســعهبایــدتلفــاتانــرژیدربخــش
ســاختمان5درصــدســاالنهکاهــشیابــد،کاهــش
مصــرفانــرژیدرافزایــشراندمــاننیروگاههــا
ــازار ــرقدرچارچــوبب ــدب درتعییــنقیمــتخری
بــورسانــرژی،همچنیــنخریــدتضمینــیبــرقبــر
اســاسنــرختعییــنشــدهتوســطشــورایاقتصــاد
ــهدرطــرح ــدگانبخــشخصوصــیک ازتولیدکنن
جامــعانــرژیوجــودداشــتودربرنامــهپنجــمبــه
ــهششــمتوســعه ــینرســیدومجــدددربرنام جای
حکــمشــد.پیگیریهایــیهــمکــهازقبــلشــده
بــودبــانــامراهبــردانــرژیبــهعنــوانپیــشمقدمه
طــرحجامــعدرســال96بــهتصویــبدولترســید.
ــد ــوانتولی ــشت ــون:افزای ــواردیچ ــنم همچنی
ــی ــقســرمایهگذاریموسســاتعموم ــرقازطری ب
غیــردولتــی،تعاونــیوخصوصــیاعــمازداخلــییــا
خارجــیومنابــعداخلــیشــرکتهایتابعــهوزارت
ــاBOT،جایگزینــی نیــروبــهروشهــایBOOوی
محصــوالتکمبــازدهصنعتــیویــاتجهیــزات
پرمصــرفبــااعطــایمشــوقهایالزمکــهبراســاس
ایــنحکــمشــرکتهایتابعــهتوانیــراخیــراطــرح
خوبــیرابــرایتولیــددســتگاهموتورســیکلتبرقــی
ــدودر ــامشــارکتمالکــیدرحــالبررســیدارن ب

کاهــشآالیندگــیکالنشــهرهاموثــرخواهــدبــود،ازدیگــراحکامــیاســتکــهدرایــندوره
مجلــسدرحــوزهصنعــتبــرقتصویــبشــدهاســت.

ــرق ــرایایجــادهــابمنطقــهایب ازســالاولاجــرایبرنامــهششــمتوســعهمقدمــاتالزمب
درحــوزهتجدیدپذیرهــافراهــمشــدکــهالبتــهایــنموضــوعبهطــورویــژهمــوردتوجــهمــن
وســایرهمکارانــمدرکمیســیونانــرژیقــرارداشــتهودربرنامــههــمحکــمشــدهاســتکــه
ــا ــایربخشه ــهدرس ــدالبت ــشیاب ــدافزای ــه5درص ــرقب ــدب ــادرتولی ــهمتجدیدپذیره س
ماننــدنفــتهــمذکــرشــدهکــهازمحــلیــکدرصــداعتبــاراتدرطرحهــایتوســعهایبــه
ارتقــاءفناوریهــایجدیــددرایــنصنعــتازجملــهبــهکاهــششــدتانــرژیواســتفادهاز

تجدیدپذیرهــااختصــاصیابــد.
درایــنچنــدســالمراقــباســتفادهازمــاده5قانــونحمایــتازصنعــتبــرقیاهمــانعوارض
بــرقدرحــوزهتجدیدپذیرهــابودیــمکــهبررســیایــنموضــوعمنجــربــهتهیــهگزارشــیبــا
هــدفاطمینــانازپرداخــتایــنمبلــغبــهتجدیدپذیرهاوتوســعهبــرقروســتاییبــرایارائهدر
صحــنعلنــیشــدکــهمعتقــدمایــنموضــوعدرتوســعهصنعــتبــرقدرحــوزهانــرژیتجدیــد
پذیــرموثــربــودهاســت.همچنیــنبــهموجــبمصوبــهایدرالیحهمالیــاتبــرارزشافــزودهکه
هنــوزدردســتورکارمجلــسقــراردارد،ازمحــلمالیــاتبــرارزشافــزودهســهمیهمبــهحوزه

صنعــتبــرقبــرایتوســعهتجدیدپذیرهــااختصــاصمییابــد.
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درکمیســیونانــرژیودربودجههــایســنواتیتــالشزیــادی
شــدهتــامطالبــاتصنعــتبــرقتوســطدولــتبــهروشهــای
تهاتــربدهیهــایبانکــیویــافــروشوتــالشبــرایافزایــش
ــا ــهی ــهازاوراقواســنادخزان ــرقووزارتخان ــتب ســهمصنع
ــه ــیب ــدهوتکلیف ــامش ــتتم ــاوتقیم ــهالتف پرداخــتماب
وزارتخانــهیــاشــرکتهایتحمیلــیپرداخــتشــود.همیشــه
تــالشمــادرمجلــسایــنبــودهکــهفشــارتفــاوتقیمتــی
ــتو ــهروشدول ــرقب ــتب ــهصنع ــیب ــایتحمیل وهزینهه
دربودجــهعمومــیپرداخــتشــودتــاخــودصنعــتبــرقو
ــداد ــدیقلم ــگاهتولی ــهبن ــرکتهایتابع ــرقش ــتب صنع
شــوند،البتــهدررابطــهبــاموسســاتوشــرکتهایخدماتــی
بــرایرگوالتــوریونهــادتنظیمگــرمقــرراتدرصنعــتبــرق

ــتیم. ــمداش ــیه پیگیریهای

کمیســیونهایدیگــربــهخصــوصکمیســیونویــژهحمایــت
ازتولیــدهــمحمایــتخوبــیازبخــشخصوصــیوعمومــی
صنعــتبــرقداشــتهوبــهمــادرایــنزمینــهکمــککردهانــد
تــااحکامــیکــههمیشــهدرقوانیــنبرنامــهایوبودجههــای
ســنواتیمیآیــد،دائمــیشــوند.البتــهایــنموضــوعدرالیحــه
ــمدرکمیســیون ــره ــرشــدهوبخشــیدیگ بودجــه99ذک
ــد ــهشــدهاســتکــهبای ــهآناضاف تلفیــقالیحــهبودجــهب
درصحــنعلنــیمجلــستصویــبشــود.همچنیــندرحــوزه
ــه ــیازجمل ــایمختلف ــده،تبصرهه ــالآین ــیدرس حمایت
ــس ــتفادهازفاینان ــهدراس ــااوراققرض ــهی ــتفادهازخزان اس
ــده ــدهش ــرقدی ــتب ــعصنع ــایرصنای ــارس ــیدرکن خارج
اســتوهــرقســمتیهــمکــهمصوبــهایدرایــنزمینــهوجود
نداشــتتــالششــدتــادرکمیســیونتلفیــقبودجهســال99

بــهآناضافــهشــود.
براســاسمــاده5قانــونحمایــتازصنعــتبــرقعــوارض8
درصــدبــودکــهدرالیحــهبودجــهســالآینــدهبــه10درصــد
افزایــشیافــتومنابــعبــهصــورت55درصــدتجدیــدپذیــر

ــرقروســتاییتقســیمشــدودرایــنمــادهتاکیــدشــدکــهظــرف و45درصــدب
ــز ــهواری ــرکتهایتابع ــابش ــهحس ــرقب ــروشآبوب ــایف ــهدریافتیه دوهفت
شــود.همچنیــنبراســاستبصــره16الیحــهبودجــهســال99بــهبانکهــایعامــل
حکــمشــدکــهمبلــغ5هــزارمیلیــاردتومــانازطریــقبســیجســازندگیجهــت
ایجــادنیــروگاههــایخورشــیدی5کیلوواتــیبــراییــکصــدهزارنفــردرروســتاها،
حاشــیههــاونقــاطمحــرومبــهازایهــرنفــر50میلیــونتومــانبــابازپرداخــت60
ــهصــورت ــانــرخســود4درصــداقــدامکنــدکــهنصــبایــننیروگاههــاب ماهــهب

رایــگانتوســطبســیجســازندگیانجــاممیشــود.
بــرایتوســعهتجدیدپذیرهــادرمجلــس400میلیــاردبــاچنینروشــیتصویبشــد
کــهازطریــقاســتانهاوشــرکتهایاســتانیخصوصــیوشــرکتهایخصوصــی
فعــالدرحــوزهتجدیدپذیــراقــدامکننــدکــههــردوحکــمانشــاءاهللحرکــتخوبــی

ایجــادخواهــدکرد.
همچنیــندرتوســعهاســتفادهازانــرژیخــدادادیماننــدخورشــیدتجربــهخوبــی
ازســویکمیتــهامــدادوجــودداردکــهآنهــاموفــقشــدهاندازروشهــایتوســعه
ــه تجدیدپذیرهــابســیاریازمددجویــانخــودراتوانمنــدکننــد.بــهموجــبمصوب
مجلــسدهــممبلــغ10000میلیــونتومــانازمحــلعــوارضفــروشکاالهایــیکــه
مصــرفآنهــامنجــربــهتولیــدپســماندمیشــوددراختیــارســازمانمحیــطزیســت
قــرارمیگیــردتــاجهــتایجــادتاسیســاتمنطقــهایبــرایتبدیــلپســماندبــهمواد

وانــرژیهزینــهواقــدامکنــد.
بــااولویــتمشــارکتبخــشخصوصــیدربنــد7الیحــهبودجــه،بــهدولــتاجــازه
دادهشــدهتــامابهالتفــاوتقیمتهــایتکمیلــیوتمــامشــدهرابــاشــرکتهابابــت
طرحهــایتملــکدارایــیبــهاتمــامرســیده،تهاتــرکنــدکــهمــادرحــوزهآبوبــرق
راهــماضافــهکردیــمکــهکنتورهــایهوشــمندآبوبــرقنصــبشــودوایــنحکــم

بســیارخوبیاســت.
همچنیــنبراســاسالحــاقبنــد»ی«بــهتبصــره6بــرایکاهــشمصــرفومدیریــت
ــاپیشــنهادمشــترکزمــانمدیریــتوزارتخانههــاینفــتنیــروصنعــت مصــرفب
جهــادکشــاورزیوتصویــبشــورایعالــیاقتصــاداجــازهدادهشــودمصــارفکمتراز
حــدمعینــیازآب،بــرق،گازوفرآوردههــاینفتــیرامناســببــافصــولســال،نــوع
مصــرفومصرفکننــدگاندرراســتایکاهــشمصــرفبــهحداقــلقیمــتکاهــش
دهــد.همچنیــنمطالبــاتشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقدرحکــممطالبــاتآنهااز

دولــتدریافــتوماننــدســنواتقبــلتســویهمیشــود.

عکس از وب سایت روزنامه اعتماد
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بررسی عملکرد مجلس دهم از دیدگاه
 بخش دولتی صنعت برق 

گفت وگو با علی حیدری تفرشی، مشاور پیشین امور مجلس شرکت توانیر

ــه ــهکارخــودخاتمــهدادکــهب ــاه99ب ــاناردیبهشــتم ــیدرپای مجلــسدهــمدرحال
اذعــانکارشناســانامــرخصوصــادربخــشدولتــیصنعــتبــرق،عملکــردقابــلدفاعــی
ــود.درمــوردعملکــرد ــهدادهب ــنصنعــتارائ ــاای ــاموضوعــاتمرتبــطب رادرمواجهــهب
مجلــسدهــمونــوعتعامــلصنعــتبــرقبــاایــنقــوهوچگونگــیهمراهــینماینــدگانبــا
خواســتوانتظــاراتصنعــتبــرقازایــننهــادقانــونگــذاریبــاعلــیحیــدریتفرشــی
ــرفعالیــت ــورمجلــسشــرکتتوانی ــوانمشــاورام ــهعن ــانســال98ســالهاب کــهتاپای

ــم: ــهپرســشوپاســخپرداختهای داشــتهاســت،ب

عملکــرد کمیســیون های مختلــف دوره دهم 
ــرق خصوصــا  ــال صنعــت ب مجلــس را در قب
ــت از  ــن صنع ــال در ای ــی فع ــش خصوص بخ
حیــث وضــع قوانیــن و یــا نظــارت بــر اجرای 
ــد؟  ــی فرمایی ــی م ــور ارزیاب ــه ط ــا چ آنه
ــویه ــلدوس ــوبوتعام ــهخ ــهزمین ــتب ــاعنای ب
نزدیــکبــه20ســالصنعــتبــرقکشــوربــااکثــر
ــیونهای ــژهکمیس ــس،بهوی ــیونهایمجل کمیس
تخصصــیانــرژی،برنامــهوبودجــه،عمــران،صنایــع
ومعــادن،اقتصــادیوهمچنیــنگزارشهــایمدون
ــوارد ــتازم ــکاریوحمای ــتهم ــفاف،نهای وش
مرتبــطدرکمیســیونهاوصحــنمجلــسشــورای
ــارویکــرد اســالمیوجــوددارد.درهمیــنراســتاب
جدیــدهیاتمدیــرهشــرکتتوانیــروحمایتهــای
انجامشــده،خوشــبختانهبخــشخصوصــیفعــالدر
عرصــهصنعــتبرقکشــوربهعنــواندوبــالتوانمند
ــورددرجلســات ــرحســبم ــت،ب ــنصنع ــنای ای
متعــددکمیســیونانــرژیحضــورومشــارکت
ــاکارمشــترک ــد.اتفــاقجالبــیکــهب جــدیدارن
ــور ــال1397کلکش ــهس ــروهدربودج ــندوگ ای
افتــاد،اســتفادهازظرفیــتقانونــیپرداخــتحــدود
11هــزارمیلیــاردتومــانازمطالبــاتپیمانــکارانو

تامینکننــدگانتجهیــزاتبــود.درارتبــاطبــاوضــعقوانیــن،بــهتصویــبقانــون»رفــعتجــاوز
اســتفادهکنندگانغیــرمجــازازآب،بــرقوگاز«اشــارهکــردکــهجامعــهآمــاریآنحــدود215
خانــوارونزدیــکبــه12میلیــونســاکنحاشــیهشــهرهاراشــاملمیشــود.الحمــداهللتعــداد
قابــلتوجهــیانشــعابغیــردائــمواگــذاروبرقهــایغیــرمجــاز،تــاحــدودینظاممنــدشــد.
البتــهایراداتــیمتوجــهیــکبنــدازآییننامــهآنمیباشــدکــهدفتــرمحتــرمحقوقــیشــرکت

توانیــرووزارتنیــروبــهجــدپیکیــررفــعآنهســتند.

ایــن عملکــرد را نســبت بــه اقدامــات دو یــا ســه دوره پیشــین مجلــس چــه طــور 
ارزیابــی مــی فرماییــد؟ 

ــهدلیــلاطالعرســانیبهموقــع،گزارشدهــیدقیــقازیــک ــادورههــایقبــل،ب درمقایســهب
ــر ــرژیومســئولینارشــدشــرکتتوانی ــرقوان ــتب طــرفوحضــوربرنامهریزیشــدهمعاون
ــرحو ــیازط ــیونهایتخصص ــدکمیس ــدگان،بازدی ــهنماین ــایانتخابی ــسوحوزهه درمجل
پروژههــایدردســتاقــدامازطــرفدیگــر،عملکــردایــندورهمجلــسازشــرایطبهتــریدر
مقایســهبــادورههــایقبلــیبرخــورداربــود.تنظیــمبرنامهمالقــاتدرســتادتوانیر،اطالعرســانی
دقیــقازفراینــدمکاتبــاتولحــاظجایــگاهخــاصجهــتحضــورایشــاناززمــرهمــواردتحکیم

ارتبــاطمــوردنظــرقــرارگرفتــهاســت.


آیا مجلس در حوزه صنعت برق بهتر از دولت عمل کرده است؟ 
صنعــتبــرقکشــورعضــوومجمــوعمهمــیازپیکــرهدولــتاســت،امــابــهلحــاظانتظــارات
مــردمازنماینــدگانومراجعــهمســتقیمودسترســیاســانبــهایشــان،مانعومشــکالتاجرایی
بعضــابهتــرمــوردمداقــهقــرارمیگیــرد.ازجملــهمــواردمرتبــطبــامفــادمنــدرجدرجــدول
ذیــلتبصــره140،درقانــونبودجــهســال1397کــهدراصالحیــهبودجــهدرنیمــهدومســال،
واریــزســهمتوانیــرازســتادهدفمنــدییارانههــاظــرف15روزبــودکــهمجلــسمحتــرمنهایت

همــکاریرابــهعمــلآورد.


الیحــه بودجــه ســال 1399 در بخــش بــرق از نظــر شــما چــه نقــاط ضعــف و قوتــی 
دارد و مجلــس چــه اصالحاتــی بــرای تقویــت نقــاط قــوت آن در نظــر دارد؟

انتظــارهســتکــهپیــروجلســاتمشــترکموضــوعپرداخــتمابهالتفــاوتقیمــتتمامشــده
ــعآنعمــده ــوانازکلمناب ــابت ــبشــودت ــدهوتصوی ــردی ــرقپررنگت ــیب وقیمــتتکلیف
مطالبــاترادرســال1399تســویهکــرد.ســایرمــواردیکــهدردســتورکاراصالحــاتاســت
وبخشــیازآننیــزانجــامشــدهبــهتســهیممنابــعحاصــلازعــوارضبــرق،تقویــتبــورس،
حمایــتازبخــشخصوصــیواســتفادهازظرفیــتبخــشخصوصــیدرایجــادوبهرهبــرداریاز

ــرد. ــارهک ــواناش ــیمیت ــهرکهایصنعت ــرقش ــاختهایب زیرس

پرونده چهارم: بررسی عملکرد مجلس دهم و انتظارات از مجلس یازدهم در حوزه صنعت برق



نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ زمستان1398/ بهار 1399- شماره 29 و 30

67

قانــونبودجــهســاالنه،مهمتریــنســندمالیکشــورمحســوب
میشــود.تعییــنسرنوشــتمالــییــکســالآتــیدر
ــه ــشرویهم ــت،عمــالمســیرپی ــفدول ــایمختل بخشه
بخشهــاـچــهدولتــیوچــهخصوصــیـراروشــنمیکنــد.
نگاهــیبــهبودجــه99کــهقــراراســتبــاغلظــتمحدودتــری
ــل ــایقاب ــی،تفاوته ــهمالیات ــشپای ــهافزای ــتوالبت ازنف
توجهــیبــاگذشــتهداشــتهباشــدنشــانمیدهــدکــهبودجــه
2026هــزارمیلیــاردتومانــیســالآینــده،درحــوزهدرآمدهای
ــاوت ــولتف ــولوغیرمنق ــوالمنق ــروشاوراقوام ــی،ف مالیات

قابــللمســیبــاســالگذشــتهدارد.
ــه ــونبودج ــتدرقان ــیدول ــهعموم ــعبودج دربخــشمناب
ســال45،1399درصــدازمنابــععمومــیازمحــلدرآمدهــای
مالیاتــیوگمرکــیو27درصــدازفــروشاوراقوتنهــا16.5
درصــدازمحــلدرآمدهــاینفتــیدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.
فــروشکاالوخدمــات،درآمدهــایحاصــلازمالکیــتدولــت،
درآمدهــایمتفرقــه،واگــذاریشــرکتها،فــروشامــوال
منقــولوغیرمنقــولوســایرمنابــعباقــیمنابععمومــیدولت
رادرســال99تامیــنخواهنــدکــرد.البتــهمیزاننقدشــوندگی
ــیجــایبحــثبســیاریدارد.مثــالکاهــش ــعمال ــنمناب ای
ــکه ــونبش ــکمیلی ــهی ــرزروزان ــام ــتت ــروشنف ــزانف می
اگرچــهتــاانــدازهایمنطقــیبــهنظــرمیرســدامــابــاوجــود
تحریمهــایگســترده،کاهــشقیمــتجهانــینفــتپــساز
بحــرانکوویــد19،عــدمتحقــقدرآمدهــایناشــیازفــروش
ــهایجــادیــککســریبودجــه ــدب ایــنمیــزاننفــتمیتوان

گســتردهوغیرقابــلجبــرانمنجــرشــود.
بــهعــالوهافزایــشپایههــایمالیاتــیبــدونایجــادزیرســاخت
وسیســتمجامــعمالیاتــی،نــهتنهــافشــاررابــربخششــفاف
اقتصــادایــرانکــهعمدتــافعــاالنصنعتــیهســتند،مضاعــف
میکنــدبلکــهزمینــهرابــرایفــرارمالیاتــیبرخــیازاقشــار
ومشــاغلپردرآمــدیفراهــممیکنــدکــهتــاامــروزمالیاتــی

ــد. ــتنکردهان پرداخ
درنگاهــیکلــیقانــونبودجــهرامیتــوانیکــیازموثرتریــن
ــا ــدادارهومدیریــتکشــوردانســت.ب ــررون قوانیــنجــاریب
ــا ــف،ام ــایمختل ــربخشه ــهب ــربودج ــرفراگی ــودتاثی وج
بعضــیازحوزههــابــهشــکلیمســتقیمازایــنقانــونمتاثــر
ــهعنــوان میشــوند.عمــدهصنایــعزیرســاختیکــهدولــتب
کارفرمــایــاخریــدارکاالیــاخدمــت،بخشــیاززنجیــرهتامین
ــای ــنبخشه ــد،متاثرتری ــکیلمیده ــاراتش ــعآنه وتوزی

ــوند. ــوبمیش ــهمحس ــیازبودج صنعت
درحقیقــتقانــونبودجــهســاالنهکشــوربــهاشــکالمختلــف
ایــندســتازصنایــعرامتاثرکــردهودرافزایــشوکاهشارقام
مربوطــه،سرنوشــتآنهــارادچــارتغییــروتحــولمیکنــد.از
میــانصنایــعزیرســاختیبــرقوبهویــژهتولیدکننــدگانبــرق
حســابجداگانــهایبــابودجــهدارنــد.شــرکتهایتولیدکننده

قرار نیست اتفاق تازه ای بیفتد
تحلیلی بر محتوای قانون بودجه سال 99 در بخش برق - بهار عبادی، روزنامه نگار حوزه انرژی

نیــرویبــرقکــهحیاتیتریــنواســتراتژیکترینکاالیاقتصــادیوصنعتــیراتولیــد
میکننــد،گرفتاریهــایمتعــددیبــابودجــهدارنــد.تعییــنقیمــتبــرق،مطالبــات
معــوقوپیشبینــینکــردنراهــکاریبودجــهایبــرایمواجهــهبــامشــکالتینظیــر
بدهیهــایارزیبــهصنــدوقتوســعهملــیتنهــابخشــیازآنهامحســوبمیشــوند.
درســتبــههمیندلیلاســتکــهتولیدکننــدگانبرقبیشــترازهربخــشدیگریاز
نابهنجــاریبودجهایکشــورمتاثرشــدهوآســیبمیبینندوبههمیــندلیلهمآنها
بیــنفعــاالناقتصــادیبخشخصوصــی،رکــورددارمطالباتمعــوقازدولتهســتند.
اولیــنوکلیدیترینمســالهدرموردشــرکتهایخصوصیتولیدکننــدهبرق،افزایش
ناهمســانبهــایتکلیفــیبــرقدربودجــهاســت.بــراســاسمصوبــهمجلــسشــورای
اســالمی،بهــایبــرقهــرســالهتــامــرز7درصــدافزایــشمییابــد.اینکــهوزارتنیرو
بــانیروگاههــایتحــتتملکــشبــاچــهشــیوههایاقتصــادیبرخــوردمیکنــد،بدون
شــکتابــعســاختارهایاقتصــاددولتــیاســت،امــامســالهازجایــیشــروعمیشــود
کــهبیــشاز60درصــدایــنصنعــترانیروگاههــایغیــردولتــیتشــکیلمیدهنــد.
ــگاه ــکبن ــمایلی ــیودرش ــفافدولت ــرش ــیوغی ــادرانت ــارجازاقتص ــاخ آنه
ــرممیکننــد. ــافــرازونشــیبهایاقتصــادیکشــوردســتوپنجــهن اقتصــادی،ب
تحریــم،افزایــشنــرخارزوتــورمدربرخــیمــواردنیروگاههــایغیــردولتــیراحتــی

ــد. ــرمیکن ــامتاث ــایربخشه ــترازس بیش
اگــرتولیدکننــدگانبــرقماننــدســایرفعــاالناقتصــادیمیتوانســتندهزینههــای
ناشــیازفضــایکالناقتصــادکشــورراکــهکامــالازکنتــرلآنهــاخــارجاســت،در
ــددر ــادربودن ــدونشــکق قیمــتتمامشــدهمحصــولخــودپیشبینــیکننــد،ب
ــارقابتهــایســالموسیســتمعرضــهوتقاضــای یــکفضــایاقتصــادیمعقــولب
منصفانــه،بــهفعالیــتبپردازنــد.امــاواقعیــتایــناســتکــهآنهــاهمــههزینههــای
نابســامانیاقتصــادکالنکشــوررامیپردازنــدامــابهــایکاالیشــانتوســطافــرادو

ارگانهــایدیگــریتعییــنمیشــود.
ــال ــب،عم ــسازتصوی ــت.پ ــااس ــنقیمتگذاریه ــامای ــهفصلالخت ــونبودج قان
ــه ــککاالـون ــوانی ــهعن ــرقب ــایب ــربه ــرایتغیی ــاب ــهبخشه ــتهم دس
ــنترتیــب ــهای ــلتوجهــیبســتهمیشــود.ب ــاحــدقاب یــکخدمــتعمومــیـت
تولیدکننــدگانبــرقناگزیرنــدپــسازهــربــارتصویــببودجــهخــودرابــراییــک

ســالدشــواردیگــرمهیــاکننــد.
ــای ــارهمــهبخشه ــشقیمــتارزدرکن ــهافزای ــناســتک ــرای ــهمهــمدیگ نکت
ــرد. ــیک ــلتوجه ــایقاب ــممتحمــلهزینهه ــرقراه ــدگانب اقتصــادی،تولیدکنن
برخــیازایــنشــرکتهابــرایراهانــدازییــاتوســعهنیــروگاهخــودتســهیالتارزی
ازصنــدوقتوســعهملــیاخــذکــردهبودنــدکــهموظــفبــهبازپرداخــتارزیاقســاط
آنهســتند.حــاالآنهــاناگزیرنــدوامــیکــهبــادالر4200تومانــییــایــوروی6000
تومانــیدریافــتکــردهبودنــدرابــاارزی17000تــا19000تومانــیپرداخــتکننــد.
پیشــنهادشــدهبــودکــهدولــتحداقــلبخشــیازدرآمدهــایارزیوزارتنیــرواز
محــلصــادراتبــرقرابــرایجبــرانایــنخســارتوبهمنظــوربازپرداخــتاقســاط
ــن ــاای ــدام ــاصده ــاناختص ــاودرازایمطالباتش ــننیروگاهه ــهیالتارزیای تس
ــرای ــدهب ــدباقیمان ــدکامی ــاان ــیدت ــترس ــهبنبس ــهب ــمدربودج ــالهه مس

ــدلشــود. ــدیب ــهناامی ــمب ــایبخــشخصوصــیه نیروگاهه
قانــونبودجــهبایــدیــکســندمالــیبــرایتصویــرمســیرپیــشروباشــدامــابــرای
تولیدکننــدگانبــرقایــنســند،هــرســالیکمــوججدیــدناامیــدیدربیــنفعاالن
ایــنحــوزهایجــادمیکنــدوایــنپیــامرابــهآنهــامیرســاندکــه»قــرارنیســت

اتفــاقتــازهایبیفتــد«.

پرونده چهارم: بررسی عملکرد مجلس دهم و انتظارات از مجلس یازدهم در حوزه صنعت برق
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عبور از پیک مصرف برق با مشارکت بخش خصوصی
گفت وگو با مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق

ــکمصــرف ــورازپی ــرایعب ــرقکشــورب ــتب ــیصنع ــزانآمادگ ــاومی ــالهشــرحبرنامهه ــرس ه
تابســتانبرعهــدهســخنگویصنعــتبــرقکشــوراســتکــهدررســانههایمختلــفضمــنتبییــن
ــدونخاموشــی ــرایفراهــمکــردنتابســتانیب ــهب ــزومکاهــشمصــرف،ازاقدامــاتصورتگرفت ل
ســخنبگویــد.ایــنبــارامــادرکنــارتوصیههــاواقداماتــیکــهضرورتــادرســمتمصــرفصــورت
ــاســویههایمثبــتومنفــی ــرقکشــورخواســتیمت ــرد،ازرســانهایترینچهــرهصنعــتب میگی
ــانداردکــهدر ــورازپیــکتابســتانپیــشروبی ــرایعب ــزب ــرقرانی ــدب شــرایطدربخــشتولی

ادامــهخواهیــدخوانــد:

لطفــا بفرماییــد در حــال حاضــر میــزان ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق چــه رقمــی 
ــار امســال چقــدر فاصلــه دارد؟ ــا پیش بینــی پیــک ب اســت و ایــن رقــم ب

درحــوزهتولیــدبــرقبــرایســال99برنامهریــزیشــدهبــودکــهدربــازهزمانــیپیــکمصــرف
ــاپیــکســال99،بهمیــزان3000مــگاواتنیــروگاهجدیــددرمــدارتولیــد ــرقســال98ت ب
قــرارگیــردکــهخوشــبختانهحــدود500مــگاواتازایــنمیــزانتــااواســطخــردادمــاهدرمدار
ــاتابســتانپیــشرو1700 ــرارگرفتــهاســتوپیشبینــیمیشــودکــهانشــااهللت تولیــدق

مــگاواتدیگــرهــمدرمــدارقــراربگیــرد.
پیشبینــیمــابــرایمیــزانمصــرفبــرقدربرهــهپیــکســال99بــادوتــاســناریوصــورت

ــهمیــزان ــاتوجــهب گرفتــهاســت:ســناریویاولب
رشــدمتعــارفاســتکــهبــاتوجــهبــهآنکــه5.2
ــدود10 ــیح ــرقراط ــرفب ــدمص ــدرش درص
ــن ــهای ــاادام ــم،ب ــاهدبودهای ــتهش ــالگذش س
ــرف ــزانمص ــرمی ــتحداکث ــوانگف ــدمیت رون
بــرقکشــوربــهبیــشاز60هــزارمــگاواتخواهــد
ــی ــااقدامات ــناریویدوموب ــقس ــامطاب ــید.ام رس
مختلفــیکــهدرســالها97و98درزمینــه
مدیریــتمصــرفدرســطحکشــورانجــامشــد،در
ســال97رشــدمصــرفدرحــد2.7درصــدباقــی
مانــدودرســال98نیــزبــااقداماتــیکــهدرســمت
ــد ــترش ــورتگرف ــتمصــرفص ــاومدیری تقاض
مصــرفرقــمبیســابقهایحــدود1درصــدوکامــال

قابــلپایــشبــود.
بــرایــناســاسچیــزیدرحــدود58.800الــی59
ــک ــرایپی ــدهب ــددپیشبینیش ــگاواتع ــزارم ه
مصــرفبــرقاســت.درمقابــلمیــزانقــدرتعملی
ــال ــتانامس ــکتابس ــرایپی ــهب ــیک ــلاتکای قاب
ــز ــردنی ــرارمیگی ــدارق ــدهودرم ــیش پیشبین
ــا ــیتقریب ــت؛یعن ــگاواتاس ــدود58.500م ح
ــا ــاب ــهقطع ــرف.البت ــزانمص ــانمی ــدازههم بهان
خاتمــهبرنامــهتعمیــراتنیروگاههــاوعــالوهبــرآن
ارتقــایظرفیــتنیروگاههــابــاروشهــایمختلفاز
جملــهخنککنندگــی،یعنــیخنککــردنهــوای
ورودیکمپرســورتوربینهــایگازینیروگاههــا،
ــن ــرایطوهمچنی ــایرش ــاوس ــتفادهازمدیاه اس
نیروگاههــای پایــدار گرفتــن قــرار مــدار در
جدیداالحــداث،ظرفیتهــایجدیــدهــمبــه
ظرفیــتتولیــدبــرقکشــوراضافــهمیشــود.

پرونده پنجم: خارج از پرونده
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ــی و  ــای دولت ــک از بخش ه ــر ی ــهم ه س
ــرق  ــن ب ــرق در تامی ــد ب ــی تولی ــر دولت غی
ــال  ــتان امس ــک تابس ــاز در پی ــورد نی م
ــزان از  ــه می ــت؟ چ ــزان اس ــه می ــه چ ب
ــرف  ــک مص ــور در پی ــاز کش ــورد نی ــرق م ب
بــرق امســال بــه تفکیــک، توســط کل 
از دولتــی  نیروگاه هــای حرارتــی )اعــم 
و غیــر دولتــی(، مجموعــه نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و همچنیــن نیروگاه هــای تولیــد 
پراکنــده تولیــد می شــود؟  شــرایط نیــروگاه 
اتمــی بوشــهر بــرای همــکاری در ایــن امــر 

ــت؟ ــور اس ــه ط چ

درحــالحاضــرظرفیــتنیروگاههــایتجدیدپذیــر
ــی ــگاواتهســتوپیشبین ــدود824م کشــورح
ــه ــنطرفیــتب میشــودطــیتابســتانامســالای
بیــشاز900مــگاواتبرســد.قطعــاتجدیدپذیرهــا
بهخصــوص بــرق مصــرف اوج ســاعات در
خورشــیدیهاحداکثــرتولیــدخــودرادارنــدو
ــادیهــممتاثــرازشــرایطهســتند. نیروگاههــایب
ــال ــاسکوچــکفع ــایمقی درخصــوصنیروگاهه
ــگاوات ــدرتاســمی1460م ــهق ــهب ــاتوج ــمب ه
مجمــوعآنهــاپیشبینــیمیشــودمیتواننــد
ــرق ــنب ــهتامی ــگاواتب ــی750م ــدود740ال ح

کشــورکمــککننــد.
ــه ــیک ــزارمگاوات ــت58ه ــوارددرظرفی ــنم ای
ــت ــدهاس ــیش ــانپیشبین ــردمخدمتت ــرضک ع
وخوشــبختانهتــالششــدهکــهمجموعــهکارهــای
ــگاوات ــزارم ــهشــاملبیــشاز92ه ــیک تعمیرات
ــیرداغ ــدمس ــا،بازدی ــرات،اورهاله ــتتعمی ظرفی
وســایرتعمیراتــیاســتکــهدرحــوزهنیروگاهــی

بــودهبــهنتیجــهبرســد.
برخــیاقدامــاتنیــزدرحــوزهانتقــالودربخــش
فــوقتوزیــعبــااحــداثشــبکههایانتقــالو
پســتهایجدیــدصــورتگرفتــهاســتتــا
محدودیتهایــیدرخصــوصشــبکههانداشــته
احداثهــا، بــر عــالوه خوشــبختانه باشــیم.
ــا راهکارهایــیموقــتهــمپیشبینــیشــدهکــهت
درآنبخــشهــممحدودیتــیدرتامیــنبــرقایجاد

ــود. نش
امســالهــمســهمقابــلتوجــهنیروگاههــای
ــزان60 ــانمی ــاهم ــیتقریب ــردولت ــیغی حرارت

درصــدازکلمصــرفبــرقخواهــدبــود.
نیــروگاهاتمــیبوشــهرنیــزپــسازتعویضســوخت
وانجــامتعمیــراتهفتــهاولتیــرمــاهواردمدارشــد

ومیتوانــدتــا1000مــگاوارتراتامیــنکنــد.

ــوزه  ــک در ح ــور از پی ــرای عب ــی ب ــزی و اقدامات ــه برنامه ری ــخصا چ ــال مش امس
مصــرف بــرق توســط شــرکت توانیــر صــورت گرفتــه اســت و در دســتور کار قــرار 

دارد؟

درحــوزهمصــرفهــمچنــداقــدامانجــامشــدهاســت.مشــخصادهبرنامــهوجــودداردکــهقــرار
ــهواســطهمدیریــتمصــرفبــرق،4650مــگاواتمجموعــاازمصــرفدربخشهــای اســتب
صنعتــی،کشــاورزیوســایربخشهــامثــلتجاریهــاوهمچنیــناداریکاهــشیابــد.اقــدام
مکمــلدیگــریهــمدرمــوردتعرفههــایپیــکبحرانــیبــاطــیمراحــلقانونــیبهتازگــیبــه

نتیجــهرســیدهکــهامیدواریــمتاثیرگــذاریزیــادیداشــتهباشــد.
البتــهدررابطــهبــامدیریــتمصــرف،برنامــهتغییراتــیداشــتوبــادســتورمقــامعالــیوزارت
نیــرو،هزارمــگاواتکاهــشمصــرفبــابهرهگیــریازاســتارتآپهادردســتورکارقــرارگرفــت
وبــرایهمــکاریشــرکتهایدانشبنیــان،مذاکــراتبســیارخوبــیبــامعاونــتعلــموفنــاوری

ریاســتجمهوریداشــتیم.بهطــورکلــیپتانســیلمناســبیدرایــنزمینــهنیــزوجــوددارد.
اســتفادهازIOTهــا)اینترنــتاشــیاء(اقــدامنســبتاجدیــددیگــریاســتکــهدرایــنزمینــه
مــدنظــراســتکــهبــراینخســتینبــاردراســتانالبــرزصــورتگرفــتوبعــدهــمبهتدریــج
درتهــرانوبقیــهاســتانهاانجــامخواهــدشــد.درابتــدایاجــرایایــنطــرحقــراراســتکــه
پــسازســاعاتاداریبــارسرمایشــیشــرکتهایدولتــیواداراتــی،ازراهدورقابــلمدیریــت

وکنتــرلباشــد.
ــه ــزصــادرشــدهاســتازجمل ــتورالعملهایتشــویقینی ــتمصــرفدس ــتایمدیری درراس
ــاکاهــشمصــرفدر4ســاعتپیــکمصــرف،20 آنکــهدرحــوزهکشــاورزیاعــالمشــدهب
ســاعتبعــدیبــرقرایــگانمصــرفکننــد.مشــترکینصنعتــیهــمبهتناســبکاهــشمصرف
ــددر ــدامیکن ــشپی ــدکاه ــاهدرص ــاپنج ــات ــهآنه ــهتعرف ــوریک ــد،بهط ــاداشمیگیرن پ
حالــیکــهقیمــتبرقــیکــهعرضــهمیشــوددرســالجــاریبهطــورمتوســطحــدود80تــا
90تومــاناســت.دربخــشخانگــیمثــلســالگذشــتهدواقــدامبازدارنــدهوتشــویقیصــورت
گرفتــهاســت؛بهعنــواناقــدامتشــویقی،بــرایآندســتهازمشــترکینخانگــیکــهزیــرالگــوی
مصــرفتعیینشــدهبــرایهــرمنطقــه،بــرقمصرفــیداشــتهباشــندفقــط7درصــدافزایــش
نــرختعرفــهنســبتبــهســالگذشــتهمنظــورخواهــدشــدواگــرنســبتبــهدورهمشــابهســال
گذشــتهنیــزمصــرفکمتــریداشــتهباشــند،ازطــرحتشــویقیدیگــریمتناســببــامیــزان
کاهــشمصرفشــانبرخــوردارخواهنــدبــود.ســالگذشــتهایــنتشــویقهاطیفــی85درصــدی
ازمشــترکانراشــاملشــدوتقریبــا106میلیــاردتومــانبــهآنــانتعلــقگرفــتکــهپــاداش
قابــلمالحظــهوخوبــیبــرایمشــترکینبــودودرقبضهــانیــزپــاداشمدیریــتمصــرفدرج

شــدهبــود.
امــابــرایکســانیکــهبیــشازالگــویتعیینشــدههــرمنطقــه،بــرقمصــرفمیکننــد،16
درصــدبــههزینــهبــرقمصرفــیآنهــاافــزودهخواهــدشــد.یعنــیمجموعــا23درصــدبــه
بهــایبرقشــاننســبتبــهســالگذشــتهافــزودهخواهــدشــدوایــنارقــامهــمبــهایــنجهــت
مدنظــراســتکــهبازدارنــدهمصــارفغیــرضــروریباشــد.درســالگذشــتهحــدود15درصــد
ازمشــترکینیعنــی5میلیــونمشــترکبیــشازالگــویتعیینشــدهدرمنطقههــایمربوطــه،
ــهکاهــش ــااقدامــاتســادهاینســبتب ــرقداشــتهاندکــهآنهــاهــممیتواننــدب مصــرفب

مصــرفخــود،خصوصــادرتابســتاناقــدامکننــد.
ــرای ــایتنظیمشــدهب ــهذکــراســتاگــرطبــقبررســیهایانجامشــدهدم همچنیــنالزمب
کولرهــایگازیبهجــای18درجــهروی24درجــهقــرارگیــرد،20درصــدمصــرفبــرقکاهش
پیــدامیکنــد،ویــااگــرازکولرهــایآبــیاســتفادهمیشــودمیتــوانبــاقــراردادنتنظیمــات
آنرویدورکنــدواســتفادهازســایهبان،حداقــلحــدود30درصــدکاهــشمصــرفکولرهــا
راداشــتوازســرمایشبیشــتریهــمبرخــوردارشــد.عالوهبرایــنبــااســتفادهنکردنازلــوازم
پرمصــرفبرقــیماننــداتــو،لباسشــوییوجاروبرقــیو...درســاعاتاوجمصــرفوانتقــالزمــان

پرونده پنجم: خارج از پرونده
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ایــنمصــارفبــهســاعاتاولیــهصبــحیــاآخــرشــبتاثیــرات
عمــدهایرامیتــواندربخــشمصــارفخانگــیشــاهدبــود.

ــه  ــویقی چ ــی و تش ــات تنبیه ــن اقدام ــه ای مجموع
ــد؟ ــرف اثرگذارن ــوزه مص ــر ح ــزان ب می

تاثیرگــذاریبســیارباالیــیدارنــد؛بهطــوریکــهســال
ــاردکیلوواتســاعتکاهــشمصــرف گذشــتهحــدود2میلی
بــرقراشــاهدبودهایــمکــهاگــرایــنتشــویقهــاداده
نمیشــد،تمــامیــاحداقــلبخشــیازایــنمیــزانبــهمصــرف
ــهنظــرمیآیــدایــن ــرقکشــوراضافــهمیشــد.بنابرایــنب ب

ــد. ــودمندبودهان ــیارس ــوزهبس ــنح ــاتدرای اقدام
ــاورزی ــعوکش ــوزهصنای ــتهدرح ــالگذش ــنس ــالوهبرای ع
هــمبیــشاز350میلیــاردتومــانپــاداشدادهشــدوجمعــا
ــارد ــتمصــرف460میلی ــتمدیری ــدهباب ــایدادهش پاداشه

ــودهاســت. تومــانب
درخواســتمازمشــترکینایــناســتکــهاقدامــاتراالزمبرای
ــاری ــالج ــریدرس ــورجدیت ــرقبهط ــرفب ــشمص کاه
ــهدر ــزارتفاهمنام ــته130ه ــالگذش ــد.س ــامدهن ــزانج نی
بخــشصنعتــیوکشــاورزیبهمنظــورکاهــشمصــرفآمــاده
شــدهبــود،خوشــبختانهتاکنــونایــنمیــزاندوبرابــرشــده
ــاعات ــکاریدرس ــههم ــزارتفاهمنام ــشاز250ه ــهبی وب
اوجمصــرفرســیدهاســتکــهنشــاندهندهعالقمنــدیایــن
بخشهــابــرایمشــارکتدرمدیریــتمصــرفبــرقاســتو
ــه ــهفــالنیــکمیگیریــم.البتــهمدیریــتمصــرفب آنراب
ــورت ــارص ــیب ــیزمان ــاجابهجای ــهتنه ــتک ــیآناس معن
ــابهواســطه ــدقطع ــندرســالجهــشتولی ــرد.بنابرای میگی
ــن ــودوای ــورواردنمیش ــدکش ــهتولی ــهایب ــرلطم ــنام ای
عزیــزانمیتواننــددرســاعاتغیــرپیــکبــرقبیشــتریهــم
ــایتشــویقی ــاتآندرآییننامهه ــهجزیی ــدک مصــرفکنن

قیــدشــدهاســت.

ــی  ــای غیردولت ــر نیروگاه ه ــش موث ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــترهای  ــرو بس ــا وزارت نی ــور آی ــرق کش ــن ب در تامی
تامیــن  بــرای  را  الزم  حمایت هــای  و  مناســب 
ــازی  ــی و آماده س ــرات اساس ــام تعمی ــزات، انج تجهی
نیــروگاه در فصــول کــم بــاری فراهــم آورده اســت تــا 

ــیم؟ ــا نباش ــی در نیروگاه ه ــاهد حوادث ش

پاسخفرمایششمارادرچندمحورارائهمیدهم:
ــی ــعمال ــایمناب ــالمحدودیته ــرح ــهه ــهب ــتآنک نخس
ــا15 ــزارت ــل10ه ــتوحداق ــدیاس ــرقج ــتب درصنع
ــرو ــایوزارتنی ــهبدهیه ــالب ــاندرس ــاردتوم ــزارمیلی ه
ــدگان ــهتولیدکنن ــاب ــیم ــونبده ــود.هماکن ــزودهمیش اف
وپیمانــکارانصنعــتبــرقبیــشاز45هــزارمیلیــاردتومــان
اســت.بــاایــنحــالراهکارهایــیدرقانــونپیشبینــیشــده

اســت؛ازجملــهآنکــهدربنــد»و«وبنــد»ه«تبصــره5قانــونبودجــهذکــرشــده
کــهمیتــوانبدهیهــایبانکــیومالیاتــیبخــشخصوصــیرابــامطالباتشــانتهاتــر

کــرد.
البتــهدرســال98دومشــکلبــرایتســویهبدهــیبانکــیوجــودداشــتکــهموجــب
شــدکمتــرازســال97ازایــنظرفیــتقانونــیاســتفادهشــود.درســال97بیــش
از11هــزارمیلیــاردتومــانتهاتــرصــورتگرفــتوتوانســتیمبهواســطهآنبدهــی
بانکــیبســیاریازتولیدکننــدگانوپیمانــکارانراتســویهکنیــم.ســال98ایــنعــدد

بــه3هــزارمیلیــاردتومــانرســید.
ــتگاههای ــدیازدس ــتهایج ــال99خواس ــیدرس ــایبانک ــرایتهاتره ــنب بنابرای
ــا ــاتنه ــنارگانه ــهای ــوددارد:اولآنک ــکلوج ــندومش ــعای ــرایرف ــطب ذیرب
مطالبــاتتــاپایــانســال96رابهعنــوانمطالبــاتســال98میپذیرفتنــدکــهپــس
ازمذاکراتــیقــرارشــدمطالبــاتشــرکتهایخصوصــیازوزارتنیــرووشــرکتهای
تابعــهآنتــاپایــانســال98بــرایتهاترهــالحــاظشــود.بنابرایــنمیتوانیــمبخشــی
ازایــنظرفیــتراپرداخــتکنیــم.دوماینکــهامــکانتهاتــروتســویهبدهــیتنهــابه
بانــکمســکناختصــاصداشــت،امــادرتالشــیمتــاتنوعــیازبانکهــابــرایایــن
منظــورلحــاظشــودکــهدرصــورتتحقــقایــنامــرتســویهبخــشدیگــریازبدهی
بانکــیعزیــزانبخــشخصوصــیامکانپذیــرخواهــدبــود.مقادیــرتهاتــربدهیهــای

مالیاتــیالبتــهکمتــراســتکــهآنهــمدرحــالپیگیــریهســت.
ــا ــتب ــااولوی ــالششــدهکــهدرتخصیــصنقدینگیه ــنمشــکالتت ــاهمــهای ب
نیروگاههــاباشــدتــابتواننــدتعمیراتشــانراانجــامدهنــد.میدانیــدکــهدرفروردیــن
مــاهوزارتنیــرووشــرکتتابعهنتوانســتندحقــوقکارکنــانخــودرابهموقــع
ــاو ــارمحدودیته ــمدچ ــاهه ــردادم ــوقخ ــتحق ــدودرپرداخ ــتکنن پرداخ
مشــکالتیهســتیم.البتــهایــنطــورنیســتکــهصنعــتبــرقپولــینداشــتهباشــد
امــاامــکاندریافــتنقــدوجــوهآنهــابهدلیــلاولویتهــایدیگــریکــهدرکشــور

ــت. ــرنیس ــوددارد،امکانپذی وج
ــی ــهفرصت ــارهداشــتک ــداش ــما،بای ــوالش ــهس ــوانمحــوردومپاســخب ــهعن ب
بهواســطهســاختداخــلتجهیــزاتنیروگاهــیوســایرتجهیــزاتصنعــتبــرقایجاد
شــدهاســتکــهخوشــبختانهبــهقــوتوقــدرتدرداخــلپیــشمــیرود.واقعــااقدام
موثــروخیلــیخوبــیدرایــنزمینــهشــروعشــدکــهاگــرانجــامنمیشــد،ممکــن
ــا ــونواحده ــااکن ــویم.ام ــیش ــاینیروگاه ــردنواحده ــهمتوقفک ــورب ــودمجب ب
ســرپــاوآمــادههســتندوبــهزودیپــسازانجــامتعمیــراتدرمــدارتولیــدقــرار

میگیرنــد.
موضــوعبعــدیهــمایــناســتکــهبــههــرحــالحــوادثدرذاتکارهــایفنــیو
سیســتمهاوجــودداردودرصــدیازآنقابــلقبــولاســت.بنابرایــننمیشــودیــک
نمونــهبــروزحادثــهبــراثــرفرســودگیراتعمیــمداد.ضمــنآنکــههمــوارهســعیبــر

آناســتکــهاســتاندارهایکیفــیبــهطورکامــلرعایــتشــود.

ــاری،  ــاس روال ج ــر اس ــرو ب ــد وزارت نی ــر می آی ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب
ــت  ــی را در اولوی ــای دولت ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــاری خری ــول کم ب در فص
دارد و ایــن رونــد بــه شــرایط اقتصــادی نیروگاه هــای غیــر دولتــی لطمــه 
می زنــد ایــن رونــد را جنابعالــی چگونــه ارزیابــی و توجیــه می فرماییــد.

برایپاسخبهسوالشمابایدمسالهرادرشرایطمختلفبررسیکرد:
اولآنکــهدرشــرایطعــادییعنــیزمانهایــیکــهســوختبهانــدازهکافــیموجــود
ــی ــچتبعیض ــد،هی ــوختگازکارکنن ــاس ــدب ــامیتوانن ــهنیروگاهه ــتوهم اس
ــراســاسقیمتدهــیکــه ــداردوب بیــننیروگاههــایدولتــیوخصوصــیوجــودن
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ــوندو ــدهمیش ــدبرن ــاممیدهن ــرقانج ــازارب درب
متناســباهمــانمقــداربــرقتولیدشــدهازآنــاناخذ
میشــود.پــسهیــچتبعیضــیدرایــنکارنیســت.
ــشمصــرف ــابهخصــوصدرزمســتان98افزای ام
گازخانگــیمنجــربــهآنشــدکــهمجبــوربودیــماز
نیروگاههــابخواهیــمکــهازســوختدومخودشــان
ــاگازوییــلاســتاســتفاده کــهســوختمــازوتی
کننــدوعمدتــاســهممــازوتوگازوییــلافزایــش
ــوخت ــهمگازدرس ــهس ــوریک ــود،بهط ــهب یافت
نیروگاههــاتقریبــاچیــزیحــدود10درصــدنســبت

بــهســالگذشــتهکاهــشداشــت.
همــانطــورکــهمیدانیــدنیروگاههــایبخــاریکــه
امــکاناســتفادهازســوختمــازوترادارنــد،عمدتــا
دراختیــاردولتنــدوبــههمیــنمیتوانســتندتولیــد
بیشــتریدرآنبرهــهداشــتهباشــندوقطعــاایــن
ــر ــودهاســت.ضمــنآنکــهاگ ــزنب ــرتبعیضآمی ام
کلســالرانســبتبــهظرفیــتاســمینیروگاههای
ــمت ــهس ــمکف ــیمکنی ــیتقس ــیودولت خصوص
ــل ــت.دلی ــنگینتراس ــیس ــایخصوص نیروگاهه
ایــنامــرآناســتکــهآنهــارقابتیتــرواردمیــدان
ــازاربــرق میشــوندوقیمتهــایمناســبتریدرب
ــهمیدهنــد،بنابرایــنمعمــوالســهمبیشــتری ارائ
ــناســاس ــرای ــد.ب ــهخــوداختصــاصمیدهن راب
آنچــهدرزمســتانســالگذشــتهشــاهدبودیــمدر
ــی ــدول ــاقبیفت شــرایطخــاصممکــناســتاتف

بــرایکلســالقابــلتعمیــمنیســت.


بــرای گــذر از پیــک مصــرف بــرق امســال از 
ــی  ــه انتظارات ــی چ ــر دولت ــای غی نیروگاه ه

مــی رود؟

مشــخصاتابســتانامســالبســیارگــرماســت.
ــوا ــایه ــهدم ــتک ــنهس ــاای ــایم پیشبینیه
ــه ــی1.3درج ــکال ــلی ــطحداق ــورمتوس بهط
ــرشــودوازحــد ــهســالگذشــتهگرمت نســبتب
ــب ــودموج ــاخ ــشگرم ــد.افزای ــورکن ــالعب نرم
ــا ــتنیروگاهه ــناس ــودوممک ــدمیش ــتتولی اف
کاهــشتولیدداشــتهباشــند.ازســویدیگربــهازای
هــریــکدرجــهسلســیوسافزایــشدمــا1350تــا
ــزوده ــوراف ــرقکش ــرفب ــهمص ــگاواتب 1500م
ــرآناســتکــه میشــود.بنابرایــنتمــامتــالشب
ــن ــود.م ــرارش ــرفبرق ــدومص ــنتولی ــادلبی تع
ــه ــیک ــردولت ــنغی ــیوهمچنی ــشدولت ازبخ
ــه ــمک ــاهســتندتقاضــامیکن ــاننیروگاهه صاحب
تمــامتوجــهوتمرکــزخــودرابــهتولیــدحداکثــری

ــام ــمتم ــرقه ــرویب ــعنی ــهایوتوزی ــرقمنطق ــرکتهایب ــهش ــد.مجموع ــوفکنن معط
تالششــانرابــرایاقدامــاتمدیریــتمصــرفوپایــداریشــبکهانجــامدهنــد.امیــدوارمبــاایــن
دواقــدامواطالعرســانیکــهدرســمتمصــرفبــرایاصــالحآنصــورتمیگیــردمجموعــه
صنعــتبــرقبتواننــدامســالبــاتابســتانامســالنیــزبرقمــوردنیــازراتامیــنکنندوتابســتان

ــدونخاموشــیپیــشروداشــتهباشــیم. ــیراب خوب

آیــا بــرای بــرآوردن انتظــار تولیــد حداکثــری، حمایت هــای الزم از تولیدگننــدگان 
غیــر دولتــی بــرق، خصوصــا در شــرایطی کــه بــا مشــکالت متعــددی چون مســاله 
ــه رو  ــی رو ب ــن نقدینگ ــکل تامی ــای ارزی و مش ــت بدهی ه ــوان بازپرداخ ــدم ت ع
هســتند، صــورت گرفتــه اســت؟ آیــا وزارت نیــرو در ایــن زمینــه هــم ورود کــرده و 

ــا جدیــت مــورد نیــاز انجــام داده اســت؟ رایزنی هــای الزم را ب

بلــهدرمــواردمختلــفایــنقبیــلاقدامــاتانجــامشــدهاســت.بهعنــوانمثــالدرجلســات
ــی تصمیمگیــریدرســطحکالنکشــورحتــیدرحــدجلســهســرانســهقــوه،شــورایعال
اقتصــادیو...مســائلیکــهذکــرکردیــدبــهعنــوانیــکبنــدمهــماشــارهوراهکارهــایمتنوعــی
ــاجدیــتبــرایحصــولنتیجــهپیگیــریمیشــود. هــمپیشــنهاددادهشــدهاســتکــهب

بــارفعالیــتتخصصــیصنعــتبــرقعمدتــابــردوشبخــشخصوصــیاســت،کــهنــهتنهــادر
تولیــد60درصــدبــرقمــوردکشــورحضــوردارد،بلکهاغلــبپیمانــکاراندرحوزههــایمختلفی
ــی ــا،همگ ــدارینیروگاهه ــرونگه ــیتعمی ــداری،حت ــرونگه ــوط،تعمی ــداثخط ــوناح چ
خصوصــیهســتند.بهطــوریکــهحتــیممکــناســتنیروگاهــیدولتــیباشــدامــاتعمیراتــش
توســطبخــشخصوصــیصــورتگیــرد.بنابرایــنشــایدبتــوانگفــتبخــشخصوصــییــک
ســهم80درصــدیدرســبدهزینههــایتولیــدبــرقوبرقرســانیداردوشــکینیســتکــه

بهعنــوانیــکبــازویاصلــیدرایــنصنعــتایفــاینقــشمیکنــد.
بنابرایــنوزارتنیــرو،شــرکتتوانیــروزیرمجموعههــایآنهــاوظیفــهخــودمیداننــدکــههــر
گونــههمــکاریوکمکــیکــهمیتواننــدکوتاهــینکننــدوحتمــابهطــورقانونــیاقــدامکننــدو
درمــواردینیــزکــهمقــدورنیســتبایــدراهکارهــایقانونــیراپیــداواجــراکــرد.لــذاامیــدوارم
ــاتصویــبراهکارهایــیکــه معــدودنیروگاههایــیکــهدچــارایــنمشــکلهســتندباالخــرهب

پیشــنهادشــدهبتواننــدبخشــیازایــنمســالهراحــلکننــد.

اشــاره داشــتید کــه در برهــه ای اولویت هــای دیگــری بــرای دولــت مطــرح بــوده، 
از طرفــی بــا آنکــه اهمیــت تولیــد بــرق بــرای کشــور چــه بــه لحــاظ اســتراتژیک 
ــت  ــد اهمی ــر می آی ــه نظ ــا ب ــت، ام ــی اس ــای بدیه ــی و اقتص ــر فن ــه از نظ و چ
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن نش ــی تبیی ــائل آن به خوب ــه مس ــیدگی ب رس
ــی  ــت چانه زن انتظــار مــی رود وزارت نیــرو به عنــوان نماینــده ایــن بخــش، در دول
بیشــتری داشــته باشــد تــا بــرق بــه یــک اولویــت اصلــی کشــور تبدیــل شــود. 
ــی  ــائل اصل ــواردی از مس ــه م ــری چ ــا پی گی ــخصا ب ــزان و مش ــه می ــر چ ــن ام ای

صنعــت بــرق مــورد توجــه و در دســتور کار وزارت نیــرو بــوده اســت؟

البتــهمطابــقدســتوراترییــسجمهــورمحتــرموتاکیداتــیکــهوزیــرمحتــرمنیروداشــتهاند،
امســالتامیــنبــرقتابســتانمســالهدارایاولویتــیهســت.قطعــاایــنموضــوعبرایمســئولین
بــرقدارایاولویــتهســتواینکــهگاهــیامــکاندریافــتبعضــیازمطالبــاتازدولت،ســازمان
هدفمنــدییارانههــاودیگــرارگانهــاکــهقانونــاًمــیبایســتدراســرعوقــتبــهصنعــتبــرق
پرداخــتشــود،وجــودنــدارد،شــایدبــهایــنخاطــراســتکــهتصــورمیشــودبخــشخصوصی
ظرفیــتتحمــلبیشــتریداردوبخــشدولتــیبــرقنیــزمیتواندبــهکمــکآنبیایــد.اماقطعا
درشــرایطنقدینگــیمناســبینیســتیموالزماســتبــههــرشــکلممکــنمســاعدتشــودتــا

بتوانیــمانشــااهللبــهســالمتیازایــنبحــرانعبــورکنیم.
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یک مصوبه غیرقانونی؛پنج سال تالش برای اصالح 
پرویزغیاث الدین،  دبیر سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ــب ــهت ــایداغآنک ــاهوروزه ــردادم ــهم 1394/5/11درمیان
ــر ــیه ــیخاموش ــتونگران ــاالاس ــرقب ــدب ــایتولی دغدغهه
ــی ــپاچینگمل ــزدیس ــا،مرک ــاننیروگاهه ــاقفرم ــهدرات لحظ
ــبکه ــشش ــروآرام ــهایوزارتنی ــاختمانشیش ــایس واتاقه
بــرقکشــورراتهدیــدمیکنــد،هیــاتتنظیــمبــازاربــرقوقــت،
تصمیمــیبرخــالفقوانیــنحکــمشــدهدربرنامــهپنجمتوســعه

ــد: ــتهش ــهنوش ــتواینگون گرف
ــروه ــهکارگ ــیک ــناریوهایمختلف ــیس ــسازبررس ــاتپ »هی
مربوطــهمطــرحکــرد،درنهایــتمصــوبکردنــرخپایــهپرداخت
ــد ــنهادتولی ــرخپیش ــقفن ــاوس ــهنیروگاهه ــیب ــتآمادگ باب

ــد«. ــرنکن ــال1394تغیی ــرقدرس ــازارب ــرژیدرب ان
ــمارهآن ــرقش ــیب ــدگانغیردولت ــهتولیدکنن ــه263ک مصوب
ــی ــاتاســمیوکاهــشواقع ــامثب ــجســاِلتم ــلپن ــهدلی راب
درآمدهــایفــروشبــرقخــوددربــازارفرامــوشنخواهنــدکــرد،
درحالــیتصویــبشــدکــهمطابــقمــاده)6(دســتورالعملبنــد
)و(مــاده)133(قانــونبرنامــهپنجمتوســعهاقتصــادی،اجتماعی
وفرهنگــی،ایــننــرخبایــددرطــولســالهایبرنامــهدرابتــدای
هــرســالبــراســاسنــرختســعیرارزونــرختــورممصــرفکننده

ــافرمــولمشــخصیتعدیــلمیشــد. ب
ــت ــهصنع ــاه1394،درزمانیک ــردادم ــماره263م ــهش مصوب
ــدگان ــارکتتولیدکنن ــهمش ــازراب ــتریننی ــوربیش ــرقکش ب
ــچ ــههی ــتک ــراهداش ــههم ــهایب ــرقدارد،نتیج ــیب غیردولت
متغیــریبــهانــدازهشــاخصقیمــتتولیدکننــدهکــهمرکــزآمار
ــتآن ــدهوخام ــینشــاندهن ــهخوب ــدب آنرامحاســبهمیکن
نیســت.شــاخصیکــهنشــاندهنــدهمبلــغدریافتشــدهتوســط
ــت ــاخدم ــدازکاالی ــرواح ــهازايه ــدارب ــدهازخری تولیدکنن

تولیــدشــدهاســت.

ــت، ــایصنع ــرایبخشه ــاخصب ــنش ــددای ــهع درحالیک
ــه ــهب ــالپای ــم100درس ــاورزیازرق ــیکش ــدنوحت مع
رقمــیمیــان400تــا500رســیدهاســت،بــرایبخــشبــرق
دربهــار98رقــم110بــودهاســت.آمــاریکــهدرادامــهســال
ــادر ــدت ــرش ــودبحرانیت ــدکاهشــیخ ــتمراررون ــااس 98ب
ــرو ــهوزارتنی ــکســالاززمانیک ــسازگذشــتی ــتپ نهای
مکلــفشــدهبــودبــراســاسمــاده)6(دســتورالعملتعییــن
نــرخخریــدتضمینــیبرقموضــوعبنــد»ت«مــاده)48(قانون
برنامــهپنــجســالهششــمتوســعه،ضوابــطتعییــنســقفنــرخ
انــرژیونــرخپایــهآمادگــیبــازارعمدهفروشــیراابــالغنماید،
ــرژی ــقفان ــرایس ــدب ــرخجدی ــت1399ن در23اردیبهش
اعــالمگردیــدوالبتــهنــرخپایــهآمادگــی،همچنــانبیتغییــر.
درایــنســالهافعــاالنبخــشخصوصــیوســندیکای

شــرکتهایتولیدکننــدهبــرقبــهعنــوانتشــکلیکــهاعضــایآنبیــشازنیمــیاز
تولیــدبــرقکشــوررادراختیــاردارنــدوســهمآنهــاازکلظرفیتنامــینیروگاههای
حرارتــیبخــشخصوصــی،بیــشاز90درصــداســت،بــهشــیوههایمختلــفتــالش
کردهانــدتــامانــعازآســیبهایزیانبــارتثبیــتنــرخســقفانــرژیوپایــهآمادگــی
دربــازاربــرقشــوندکــهدرایــنیادداشــتتــالشمیشــودبــه»چهار+یــک«ســال

تــالشبــرایاصــالحتنهــایــکمصوبــهخــالفقانــوناشــارهکــرد.
ــراض ــرقاعت ــدهب ــیتولیدکنن ــایغیردولت ــدادیازنیروگاهه ــت،تع ــدمنخس درق
ــقشــدندرایشــماره313 ــردهوموف ــتاداریب ــیعدال ــوانعموم ــهدی خــودراب
ــم ــاتتنظی ــههی ــد1مصوب ــاموضــوعابطــالبن ــوانراب ــندی ــیای ــاتعموم هی
ــمنداز ــتاوردیارزش ــدامدس ــناق ــهای ــدک ــد.هرچن ــذکنن ــراناخ ــرقای ــازارب ب
تــالشبــرایاحقــاقحــقبــود،امــاازآنجاییکــهطبــقمــاده13قانــونتشــکیالت
ــانصــدوررأي ــاتاززم ــرابطــالمصوب ــتاداری،اث ــوانعدال ــندادرســیدی وآیی
هیــأتعمومــياســتمگــردرمــوردمصوبــاتخــالفشــرعیــادرمــوارديکــهبــه
منظــورجلوگیــريازتضییــعحقــوقاشــخاص،هیــأتمذکــوراثــرآنرابــهزمــان
تصویــبمصوبــهمترتــبنمایــد،ابطــالایــنبنــدمنجــربــهجبــرانخســارتبــرای

تولیدکننــدگانبــرقتاکنــوننشــدهاســت.
بــاشــروعبرنامــهششــمتوســعهاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیامیــداصــالحنــرخ
مجــددابــهتولیــدبــرقکشــوربازگشــت.در28اســفند1397،دســتورالعملتعییــن
ــهششــم ــونبرنام ــاده)48(قان ــد»ت«م ــرقموضــوعبن ــیب ــدتضمین ــرخخری ن
توســعهکــهبــهتصویــبشــورایاقتصــادرســیدهبــود،ابــالغشــد.دســتورالعملیکــه
درمــاده)6(آنوزارتنیــروموظــفشــدهبــودحداکثــرظــرفمــدتدومــاهپــس
ــازارعمــده ــرخپایــهآمادگــیب ــرخانــرژیون ازابــالغآن،ضوابــطتعییــنســقفن
فروشــیراتدویــنوپــسازتاییــدوزیــرنیــروبــرایاطــالععمــوموذینفعــانابــالغ

نمایــد.یعنــیتــاتاریــخ28اردیبهشــت1398.
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ســندیکادر30اردیبهشــت1398ویرایــشاول
دســتورالعملتهیــهشــدهدرکمیســیونبــازاربــرق
وبــورسانــرژیایــنتشــکلرابــراســاسمــاده6
ــه ــونبرنام ــاده48قان ــد»ت«م ــتورالعملبن دس
ششــمتوســعه،تهیــهوبــرایمدیــرعامــلمحتــرم
شــرکتمادرتخصصــیتولیــدنیــرویبــرقحرارتــی
جنــابآقــایمهنــدسطرزطلــبارســالکــرد1و
ــرکت ــکارانآنش ــنهم ــکاریبی ــتهم درخواس
وســندیکاراارائــهنمــود.در26خــرداد1398،
پیشنویــسفــوقبهمنظــورپیگیــریمجــدد
ــرمایهگذاریو ــرس ــرمدفت ــرکلمحت ــرایمدی ب
تنظیــممقــرراتبــازارآبوبــرقوزارتنیــروجناب

آقــایدکتــرحیــدرینیــزارســالشــد2.
بــهمــوازاتنزدیــکشــدنبــهپیــک1398وعــدم
ــود ــایخ ــهپیگیریه ــندیکاب ــرخ،س ــالحن اص
ــاه ــرم ــومتی ــید.درس ــهبخش ــادیهمهجانب ابع
ــس ــنوندریی ــرحس ــابدکت ــابآق 1398،ازجن
محتــرمکمیســیونانــرژیمجلسشــورایاســالمی
ــکالت ــکاسمش ــرایانع ــهایب ــتجلس درخواس
تولیدکننــدگانغیردولتــیبــرقشــد3؛در22تیــر
1398،درنامــهایخطــاببــهجنــابآقــایدکتــر
ــادی ــزیواقتص ــرمبرنامهری ــاونمحت ــارمع بختی
ــدن ــالغنش ــهاب ــراضب ــباعت ــرو،مرات ــرنی وزی
ضوابــطتعییــننــرخســقفانــرژیوپایــهآمادگــی

همزمــانبــاابــالغآییننامــهترانزیــتاعــالمودرخواســتجلســهبــرایبررســیمســالهشــد4
وبــهفاصلــهاندکــیدر7مــردادمــاه،مســالهازطریــقمکاتبــاتبــرایدرخواســتجلســهبــا
جنــابآقــایمهنــدسخوانســاری،رئیــسمحتــرماتــاقبازرگانــی،صنایع،معــادنوکشــاورزی
تهــران5؛جنــابآقــایشــافعی،رئیــسمحتــرماتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزی
ــخ20مــرداد1398از ــدوهمچنیــندرتاری ــیوزارتنیــرو7دنبــالگردی ــرانومقــامعال ای
معــاونمحتــرمامــوربــرقوانــرژیوزیــرنیــرودرخواســتاقــدامفــوریبــرایحلمســالهشــد8.
ازآنجــاکــهدرخواســتهایفــوقدرفرآینــدبوروکراســیاداریبــاتاخیــردرپاســخگوییروبــهرو
میشــد،قــدمبعــدیســندیکاارســالگزارشهــایپژوهشــیمکتــوبومســتندبــهنهادهــای
اثرگــذارازجملــهمجلــسشــورایاســالمی،مرکــزپژوهشهــایمجلــسواتاقهــایبازرگانــی
بــود.ازجملــهایــنگزارشهــامیتــوانبــهایــنمــوارداشــارهکــرد:آسیبشناســیتولیــدبــرق
دربخــشخصوصــیازدیــدگاهروندهــایموجــوددرقیمــتبــازاربــرق؛مقایســهرونــدتعرفــه
ــرقازنیروگاههــاومــواردعــدمتمکیــن ــدب ــهمصرفکننــدگانوقیمــتخری ــرقب فــروشب
ازقوانیــنصنعــتبــرقوآثــارآنهــابــروضــعموجــود)کــهبــهدرخواســتکمیســیونانــرژی

مجلــسشــورایاســالمیتهیــهشــدهبــود(.
ــر،راهرا ــایموث ــهنهاده ــدنتوج ــوفش ــفومعط ــطوحمختل ــادرس ــنگزارشه ــارای انتش
بــرایطــرحمســئلهدرجلســاتحضــوریهمــوارکــرد.اتفاقــیکــهدرنیمــهدومســال1398
محقــقشــد.بــهطوریکــهجلســاتیازســویهیــاتمدیــرهودبیــرســندیکابــارئیــسمحتــرم
اتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزیتهــران؛معــاونمحتــرموزیــرنیــرودرامــوربــرق
ــورای ــسش ــایمجل ــزپژوهشه ــالمیومرک ــورایاس ــسش ــیونهایمجل ــرژی؛کمیس وان
اســالمیبرگــزارشــدومشــکالتتولیدکننــدگانغیردولتــیازجملهعــدماصالحنرخدرســطح

وســیعانعــکاسدادهشــد.
ازجملــهبرنامهریزیهــایدیگــرســندیکابــرایانعــکاسگســتردهپیامدهــایناشــیازاصــالح
نشــدننــرخســقفانــرژیوپایــهآمادگــی،حضــوردرنشســتجانبــینوزدهمیــننمایشــگاه
بینالمللــیصنعــتبــرقایــرانبــودکــهمیــانفعــاالنبخــشخصوصــیومقــامعالــیوزارت

 1. به شماره نامه 132/ص/98
2. به شماره نامه 168/ص/98
3. به شماره نامه 177/ص/98
 4. به شماره نامه 207/ص/98
 5. به شماره نامه 243/ص/98
 6. به شماره نامه 244/ص/98
 7. به شماره نامه 245/ص/98
 8 .به شماره نامه 262/ص/98
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 9. به شماره نامه 297/ص/98
 10. به شماره نامه 312/ص/98

نیــروومعاونــانویبرگــزارشــد.درایــننشســتآســیبهای
واردهبــرتولیدکننــدگانبــرقبــهدلیــلعــدماجــرای
ــی ــایمهنــدسوحدت ــابآق ــوقتوســطجن دســتورالعملف
ــدس ــایمهن ــابآق ــدوجن ــهش ــرهارائ ــاتمدی ــسهی رئی
حائــری،قــولمســاعدبــرایابــالغنــرخســقفبــازاردرچنــد

ــد. ــدهرادادن روزآین
پیگیــریاجــرایدســتورالعملاعــالمضوابــطتعییــننــرخدر
بــازاردرهــرفرصــتممکــنهمــوارهدغدغهدبیرخانهســندیکا
دریــکســالگذشــتهبــودهاســت.ازجملــهتالشهــایدیگــر
صــورتگرفتــهمکاتبــاتبــاجنــابآقایدکتــرحیــدری،دبیر
ــهپــساز ــرقبالفاصل ــازارب ــدتنظیــمب محتــرمهیــاتجدی
تعییــنترکیــبجدیدایــنهیــاتدرشــهریور91398وجناب
آقــایمهنــدسصالحــی،دبیرمحتــرمکمیســیونانــرژیاتاق
بازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزیایــرانبالفاصلــهپساز
انتخابــاتاینکمیســیوندرمهــر101398بهمنظــوردراولویت
قــرارگرفتــنمســئلهدرجلســاتایــندونهــادبــودهاســت.
ــف ــایمختل ــره،واحده ــاتمدی ــاتهی ــااقدام ــانب همزم
ــط ــیونهاورواب ــش،کمیس ــمازپژوه ــندیکااع ــهس دبیرخان
عمومــینیــزتــالشکردنــددرراســتایتحقــقاهدافتشــکل
خــودوکمــکبــهحــلمشــکلاعضــایســندیکابــهفعالیــت
ــارت ــاعب ــنفعالیته ــنای ــیازمهمتری ــهبرخ ــدک بپردازن
بــوداز:برگــزاریجلســاتمتعــددبــرایاعــالمنظــروتهیــه
پیشنویــسدســتورالعملدربخــشکمیســیونهایســندیکا؛
ــشو ــدپژوه ــدددرواح ــیمتع ــایپژوهش ــهگزارشه تهی
انجــاممصاحبههــاوبرگــزاریمیزگردهــایتخصصــیوبازتاب
نتایــجآنهــادررســانههایداخــلوخــارجســندیکادرواحــد

روابــطعمومــی.

پــیگیــریابــالغضوابــطجدیــدبــازاربــرقتــاپایــانســال1398وآغازســال1399
بــابرگــزاریجلســهبــاجنــابآقــایدکتــرپورمحمــدی،معــاونمحتــرماقتصــادیو
هماهنگــیســازمانبرنامــهوبودجــهکشــوروجنــابآقــایمهنــدسحائــری،معاون
محتــرموزیــرنیــرودرامــوربــرقوانــرژیبــاوجــودمحدودیتهــایایجــادشــدهدر

زمــانشــیوعکوویــد19اســتمراریافت.
ــراتمنفــی ــریمســتندازاث ــهتصوی ــهمنظــورارائ تالشهــایبیوقفــهســندیکاب
عــدمابــالغایــندســتورالعملبــررونــقوجهــشتولیــدکــهعــالوهبــرآســیبهای
واردهبــرتولیدکننــدگانغیردولتــیبــرق،منافــعملــیوآینــدهتامیــنبــرقپایــدار
ــی ــایپایان ــادرروزه ــدت ــرش ــتمنج ــد،درنهای ــدمی-کن ــزتهدی ــوررانی کش
اردیبهشــت1399مصوبــهوزیــرمحتــرمنیــروبــاعنــوان»اصــالحضوابــطبــازاربــرق
بــاهــدفارتقــایدرجــهرقابتپذیــریبــازاربــرق«پیــشازآغــازپیــکمصــرفبرق
درســال1399ودرشــرایطحــادپیــشآمــدهناشــیازشــیوعبیمــاریکرونــاابــالغ
شــودتــانیروگاههــایخصوصــیتولیــدبــرقایــرانکــهبــهدلیــلمشــکالتمتعــدد
ــای ــزماهه ــرنی ــکســالدیگ ــفوآســیبپذیرشــدهاند؛ی ــهشــدتضعی ــیب مال
پیــکمصــرفرابــانرخهایــیکــهســالهاتغییــرنکــردهاســت،ســپرینکننــد.

بیشــکســندیکابــهتــالشخــودبــرایبررســیضوابــطاصــالحنــرخپایــهآمادگــی،
دریافــتمطالبــاتاعضــاوحــلســایرمشــکالتادامــهخواهدداد.رســالتیکــهاتحاد
ــه ــقآنب ــهتحق ــیک ــذاردوهدف ــهمیگ ــردوشدبیرخان ــیاعضــاآنراب وهمدل

وجــودهــرتشــکلیمعنــامیبخشــد.
درعیــنحــالبــااعمــالمــاده13بــررایدیــوانعدالــتاداریکــهدرجلســهاخیــر
هیــاتعمومــیدیــوانمــورخ99/1/31بــاکســب69درصــدآرایموافــقبــهتصویب
رســید،اثــرابطــالمصوبــه263هیــاتتنظیــمبــازاربــرقدربــارهثابتمانــدننــرخ
خریــدبــرقازنیروگاههــابــهزمــانتصویــبآنتســریمییابــدکــهامیــدمــیروددر
صــورتتمکیــنوزارتنیــروبــهایــنمهــمکــهبــاماههــاتــالشوپیگیــریاعضــای
ســندیکاحاصــلشــدهاســت،مقــداریازخســارتمالــیواردبــرنیروگاههــادرایــن

پنجســالجبــرانشــود.
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شاخص قیمت تولید کننده: 
مبلغ دریافت شده توسط تولیدکننده از خریدار به ازاي هر واحد از کاال یا خدمت تولید شده

شاخص قیمت تولید کننده برق:
درصد تغییرات قیمت برق تولید شده به تفکیک ساعات مصرف نسبت به یک زمان معین که سال پایه نامیده مى شود.

این اطالعات از شرکت مدیریت شبکه جمع آورى و در مرکز آمار ایران شاخص سازى شده است.  

  میزان اقسـاط ساالنه: حدود 60 میلیون یورو طى 5/5 سـال
میزان درآمد سـاالنـه حدود 15 میلیون یورو

عدم امکان کسب درآمد ارزى توسط نیروگاه هاى غیر دولتى
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1
عوامل و ریشه هاى بروز مشکل: 

 جهش ناگهانى نرخ ارز طى دو سال گذشته (شروع پیدایش مشکل) (نمودار 1)
 درآمد کامال ریالى نیروگاه هاى غیر دولتى در برابـر بدهى هـاى ارزى (با توجه

   به عـدم امـکان صادرات برق تـوسط ایـن نیروگاه هــا) 
 ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوى وزارت نیرو طى سال هاى94 تا اواخر اردیبهشت 99 

    تاکنون (به رغم افزایش چشم گیرنرخ هاى تورم و ارز و برخالف تمامى کاالها)(نمودار 2)
 دیرکرد در پـرداخت مـطالبات این نیروگاه هـا در برهه قبـل از بـروز جهش هاى

   ارزى، آن هم عموماً به صورت غیـر نقـدى و در قالب تهاتـر
  عدم امکان تهاتـر وام هاى ارزى موجود بنا به قوانین بودجه و تغییر پایه پولى

راهکارهاى پیشنهادى: 
 پیشنهادهاى ارائه شده توسط وزیر نیرو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملى به معاون اقتصادى

 رییس جمهور براى طرح در جلسه سران قوا در نامه مورخ: 1397/10/19 
1. مصوبات قبلى: اختصاص ارز به نرخ رسمى دولتــى (4200 تومان) براى بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملى 

2. جبران کسرى ناشى از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه هاى آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز (نرخ قراردادهـاى خرید 
  تضمینى برق با 2,5 برابر افزایش، به حداقل 240 تومان به ازاى هرکیلووات ساعت در حال حاضر این مبلغ به طور متوسط 70 تومان است)

3. تامین مابه التفاوت ناشى از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش بینى در لوایح بودجه سنواتى
هیچ یک از این راهکارها با وجود گذشت بیش از یک سال محقق نشده است 

راهکارهاى ارائه شده توسط سندیکا: 
1.با توجه به افزایش ناگهانى نرخ ارز؛ تبدیل بدهى ارزى سرمایه گذاران به ریال با 

نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهى ها با نرخ هاى رسمى
2.تامین مابه التفاوت نرخ ارز رسمى با نرخ هاى نیمایى براى اقساط معوق و اصالح

 نرخ هاى خرید تضمینى (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتى
3. افزایش دوره  خرید تضمینى (ECA) واحدهاى نیروگاه ها، به نحوى که مدت اضافه 

شده موجب اصالح درآمد نیروگاه و توانایى آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول
 بازپرداخت گردد (بر مبناى ظرفیت ها و اختیارات تعریف شده در آیین نامه ى اجرایى

 بند «ب» ماده 25 برنامه توسعه چهارم توسعه کشور). 
4. تخصیص 30 درصد از صادرات برق (یا ارز حاصل ار آن)  براى بازپرداخت اقساط

    سرمایه گذارانى که تسهیالت خود را از صندوق توسعه ملى دریافت کرده اند. 

پیامدهاى تداوم این مشکل: 
 با تداوم ناتوانى نیروگاه ها در پرداخت حتى کسرى از این بدهى ها در 

   شرایط کنونى صندوق توسعه ملى بیش از پیش خالى مى شود.
 بــا وجــود چنین معضلى، نیروگاه هــاى مبتالبه حتى توان انجام 

   تعمیرات اساســى ساالنه خود را هم نخواهند داشت.
 مجموعا چنین مشــکالتى تامین مالى و انگیزه ســرمایه گذاران را براى 

    ورود به حوزه احداث و یا ارتقاى نیروگاه ها  را به طور چشــم گیرى 
    خواهدکاست   خاموشى ها 

ناتوانى نیروگاه ها در باز پرداخت تسهیالت ارزى
ارزش ریالى بدهى هاى ارزى نیروگاه هاى غیر دولتى به صنـدوق توسعه ملى با جهش نـرخ ارز، 

به سـه برابر مقدار قبلى افزایش یافتـه است.
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نمودار 2) مقایسه شاخص قیمت تولید کنندهنمودار 1) تغییرات نرخ ارز(98- 90)

4

نمودار 3) 1398-1394
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شاخص قیمت تولید کننده: 
مبلغ دریافت شده توسط تولیدکننده از خریدار به ازاي هر واحد از کاال یا خدمت تولید شده

شاخص قیمت تولید کننده برق:
درصد تغییرات قیمت برق تولید شده به تفکیک ساعات مصرف نسبت به یک زمان معین که سال پایه نامیده مى شود.

این اطالعات از شرکت مدیریت شبکه جمع آورى و در مرکز آمار ایران شاخص سازى شده است.  

  میزان اقسـاط ساالنه: حدود 60 میلیون یورو طى 5/5 سـال
میزان درآمد سـاالنـه حدود 15 میلیون یورو

عدم امکان کسب درآمد ارزى توسط نیروگاه هاى غیر دولتى
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1
عوامل و ریشه هاى بروز مشکل: 

 جهش ناگهانى نرخ ارز طى دو سال گذشته (شروع پیدایش مشکل) (نمودار 1)
 درآمد کامال ریالى نیروگاه هاى غیر دولتى در برابـر بدهى هـاى ارزى (با توجه

   به عـدم امـکان صادرات برق تـوسط ایـن نیروگاه هــا) 
 ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوى وزارت نیرو طى سال هاى94 تا اواخر اردیبهشت 99 

    تاکنون (به رغم افزایش چشم گیرنرخ هاى تورم و ارز و برخالف تمامى کاالها)(نمودار 2)
 دیرکرد در پـرداخت مـطالبات این نیروگاه هـا در برهه قبـل از بـروز جهش هاى

   ارزى، آن هم عموماً به صورت غیـر نقـدى و در قالب تهاتـر
  عدم امکان تهاتـر وام هاى ارزى موجود بنا به قوانین بودجه و تغییر پایه پولى

راهکارهاى پیشنهادى: 
 پیشنهادهاى ارائه شده توسط وزیر نیرو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملى به معاون اقتصادى

 رییس جمهور براى طرح در جلسه سران قوا در نامه مورخ: 1397/10/19 
1. مصوبات قبلى: اختصاص ارز به نرخ رسمى دولتــى (4200 تومان) براى بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملى 

2. جبران کسرى ناشى از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه هاى آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز (نرخ قراردادهـاى خرید 
  تضمینى برق با 2,5 برابر افزایش، به حداقل 240 تومان به ازاى هرکیلووات ساعت در حال حاضر این مبلغ به طور متوسط 70 تومان است)

3. تامین مابه التفاوت ناشى از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش بینى در لوایح بودجه سنواتى
هیچ یک از این راهکارها با وجود گذشت بیش از یک سال محقق نشده است 

راهکارهاى ارائه شده توسط سندیکا: 
1.با توجه به افزایش ناگهانى نرخ ارز؛ تبدیل بدهى ارزى سرمایه گذاران به ریال با 

نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهى ها با نرخ هاى رسمى
2.تامین مابه التفاوت نرخ ارز رسمى با نرخ هاى نیمایى براى اقساط معوق و اصالح

 نرخ هاى خرید تضمینى (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتى
3. افزایش دوره  خرید تضمینى (ECA) واحدهاى نیروگاه ها، به نحوى که مدت اضافه 

شده موجب اصالح درآمد نیروگاه و توانایى آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول
 بازپرداخت گردد (بر مبناى ظرفیت ها و اختیارات تعریف شده در آیین نامه ى اجرایى

 بند «ب» ماده 25 برنامه توسعه چهارم توسعه کشور). 
4. تخصیص 30 درصد از صادرات برق (یا ارز حاصل ار آن)  براى بازپرداخت اقساط

    سرمایه گذارانى که تسهیالت خود را از صندوق توسعه ملى دریافت کرده اند. 

پیامدهاى تداوم این مشکل: 
 با تداوم ناتوانى نیروگاه ها در پرداخت حتى کسرى از این بدهى ها در 

   شرایط کنونى صندوق توسعه ملى بیش از پیش خالى مى شود.
 بــا وجــود چنین معضلى، نیروگاه هــاى مبتالبه حتى توان انجام 

   تعمیرات اساســى ساالنه خود را هم نخواهند داشت.
 مجموعا چنین مشــکالتى تامین مالى و انگیزه ســرمایه گذاران را براى 

    ورود به حوزه احداث و یا ارتقاى نیروگاه ها  را به طور چشــم گیرى 
    خواهدکاست   خاموشى ها 

ناتوانى نیروگاه ها در باز پرداخت تسهیالت ارزى
ارزش ریالى بدهى هاى ارزى نیروگاه هاى غیر دولتى به صنـدوق توسعه ملى با جهش نـرخ ارز، 

به سـه برابر مقدار قبلى افزایش یافتـه است.
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نمودار 2) مقایسه شاخص قیمت تولید کنندهنمودار 1) تغییرات نرخ ارز(98- 90)
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نمودار 3) 1398-1394
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چرا در صادرات برق درجا می زنیم؟!
ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکا

ســالهااســتبحــثتبدیلشــدنایــرانبــههــاب
ــم ــتعظی ــکفرص ــوانی ــه،بهعن ــرژیمنطق ان
ــارمو ــایچه ــونبرنامهه ــبقان ــادیدرقال اقتص
پنجــمتوســعهوابالغیــهمقــاممعظــمرهبــریدر
ــرایآن ــیمطــرحشــدهاســتوب اقتصــادمقاومت
ــی ــاتاجرای ــیمقام ــودول ــیمیش ــاردرمان گفت
عمــالاقدامــیانجــامنمــیدهنــدوتمــامقوانیــن
ــیده ــترس ــهبنبس ــهب ــنزمین ــادرای وابالغیهه
ــب ــرایکس ــرانب ــازدنای ــیودرج ــت.ناکام اس
ــل ــرژی(وتبدی ــرق)ان ــادراتب ــیص ــگاهاصل جای
شــدهبــههــابانــرژیمنطقــهبــاوجــودظرفیتهــا
وپتانســیلهایقابــلتوجهــیکــهدرحــوزهانــرژی
دارد،دالیــلمتعــددیداردکــهشــرحهمــهآنهادر

ــد. ــالنمیگنج ــنمق ای
بــاایــنحــالامــانگاهــیبــهرونــدصــادراتبــرق
ــهکشــورهایهمســایهآنهــمدرشــرایطیکــه ب
تعــدادقابــلتوجهــیازآنهــاظرفیــتگســتردهای
ــه ــد،ب ــتراتژیکدارن ــنکاالیاس ــرایوارداتای ب
خوبــینشــانمیدهــدکــهچــراایــرانحداقــلدر
زمینــهبــرقنتوانســتهبــهیــکقطــبقدرتمنــددر
صــادراتبــرقبــهکشــورهایهمســایهبــدلشــود.
ــر ــدب ــودتاکی ــاوج ــهب ــدک ــانمیده ــارنش آم
صــادراتبــرقدربرنامههــایپنجموششــمتوســعه
ــتهای ــیوسیاس ــیوفرهنگ ــادی،اجتماع اقتص
ــالهای ــراندرس ــردای ــی،عملک ــادمقاومت اقتص
گذشــتهبهدلیــلنبــودیــکارادهاجرایــیمشــخص
ــا ــقب ــرقمطاب ــادارصــادراتب ــشمعن ــرایافزای ب

ــت. ــودهاس ــقنب ــود،موف ــایموج ظرفیته
نکتــهحائــزاهمیــتایــناســتکــهازســال1390
ــور ــددرکش ــدهتولی ــتنصبش ــا1397،ظرفی ت
23درصــدرشــدمثبــتداشــتهوبــه80هــزارو605
مــگاواترســیدهاســت.بــاایــنحالرشــدصــادرات
بــرقدرهمیــنبــازهزمانــیمنفــی27درصــدبــوده
واز8هزارو668میلیــونکیلوواتســاعتدرســال
ــاعتدر ــونکیلوواتس ــه6هزارو324میلی 1390ب

ســال1397رســیدهاســت.
حتــیمســتثنیکردنســال1397بهدلیــلبحــران

کمبــودبــرقدرتابســتانواســتنادبــهآمــارســال1396هــمکمکــیبــهمنفیبــودنایــنآمــار
نمیکنــدونشــانمیدهــدایــراندرطــولایــندورهزمانــیبــاکاهــش5.7درصــدیصــادرات
ــنســالهابازارهــایعمــده ــهدرتمــامای ــیاســتک ــندرحال ــودهاســت.ای ــرقمواجــهب ب
صادراتــیبــرقایــرانیعنــیعــراق،افغانســتانوپاکســتانهمچنــاننیــازیمفــرطبــهواردات
بــرقداشــتهاندوظرفیــتبالقــوهصــادراتکشــورپابرجــابــوده،امــانهتنهــانتوانســتهمیــزان
صــادراتوارزآوریخــودراازایــنمحــلافزایــشدهــد،بلکــهدرفرآینــدینامناســبصادراتــش

راکاهــشدادهاســت.
آنهــمدرســالهاییکــهعمدتــاکشــوربــهدلیــلتحریــمهــابــاکمبــودارزوکاهــششــدید
درآمدهــایارزیمواجــهبــودهاســت.صــدوربــرقدرایــنشــرایطمــیتوانــدبــهیــکمســیر
امــنبــرایتامیــنارزوافزایــشچشــمگیرارزشافــزودهکشــوربــدلشــود.امــابایــددیــدایــن
ــهوزارت ــهک ــرواســت؟البت ــتووزارتنی ــدامسیاســتهایدول ــوزیهاناشــیازک فرصتس
نیــروبــانــرخســوختبســیارارزانبــرقراصــادرمیکنــد،بنابرایــناگــراجــازهدهــدبخــش
خصوصــیواردشــود،ســوختبــهنــرخصادراتــیلحــاظمیشــودوایــنوزارتخانــهازدرآمــد
اختصاصــیمذکــوربیبهــرهمیمانــد.هــرچنــدهمیــنوزارتخانــهبــرایســرمایهگذارانمجــوز
صــادراتبــرقبــهمیــزانمشــخصیراصــادرکــردهتــاآنــانبتواننــددرپرداخــتاقســاطبــه

بانــکعامــلتاییــدیازوزارتنیــروراارائــهکننــدکــهبازپرداخــتصنــدوقبــهارزاســت.

دکتــررضــااردکانیــاناخیــرادریکــیازمصاحبههــایخــوددرخصــوصصــادراتبــرقتوســط
دولــتاینگونــهعنــوانکــردهبــود:»قضیــهصــادراتبــهایــنمعنــانیســتکــهمــاداریــمدر
ــت ــودهاســتودول ــتب ــنکارخــوددول ــم.منشــاءای ــتمیکنی کاربخــشخصوصــیدخال
ــه ــثوارداتوچ ــهازحی ــایهچ ــاکشــورهایهمس ــورهب ــهچندمنظ ــایدوجانب ــاارتباطه ب

پرونده پنجم: خارج از پرونده
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صــادراتانــرژیتابــعمســائلمتعــددومتنوعــیمیشــود.مــا
اگــرخودمــانراازایــنعرصــهکالکنــاربکشــیمدرآنزمــان
ــرژیهــمدچــارنوســاناتوســیعی ــنان ــهتامی ــیب جوابگوی

میشــود.«
ــت ــتگذاریدول ــهسیاس ــدک ــانمیده ــخناننش ــنس ای
بــرایصــادراتبــرقدوبنیــاناساســیدارد:اولاینکــه
دولــتتوانمندیهــاوفرصتهــایدیپلماتیــکخــودرابــرای
ــدودوم ــهنمیکن ــیهزین ــادراتبخــشخصوص ــعهص توس
اینکــهمدیریــتتامیــنانــرژیرابــهیــکبهانــهبــرایحــذف
تولیدکننــدگانغیردولتــیازعرصــهصــادراتبــرقبــدلکرده

اســت.
ــک ــگاهی ــتدرجای ــهاوالدول ــتک ــناس ــتای ــاواقعی ام
ــق ــادراتازطری ــهیلص ــهتس ــفب ــتگذارکالنموظ سیاس
دیپلماســیاســتوایــنظرفیــتنبایــدبــهیــکابــزاربــرای
ــری ــرایجلوگی ــهب ــلشــود.دوماینک ــیتبدی انحصــارطلب
ازرقابتهــایمخــرباحتمالــیدرصــورتورودبخــش
ــرژیهــم ــرقومدیریــتتامیــنان ــهصــادراتب خصوصــیب

ــوددارد. ــخصیوج ــایمش راهکاره
ــکلهای ــتتش ــتفادهازظرفی ــااس ــوانب ــیت درگاماولم
ــازوکاری ــیس ــایبازرگان ــیواتاقه ــشخصوص ــالبخ فع
ــت ــایمخــربوتشــخیصاهلی ــریازرقابته ــرایجلوگی ب
ــرد. ــفک ــادراتتعری ــیص ــیمتقاض ــرکتهایخصوص ش
بهعــالوهایــننکتــهرانیــزنبایــدازنظــردورداشــتکــهاگــر
ــای ــازنیروگاهه ــوردنی ــرایســوختم ــهایب قیمــتمنصفان
ــا ــایب ــهنیروگاهه ــناینک ــود،ضم ــنش ــدهتعیی صادرکنن
راندمــانباالتــردرصــادراتبــرقاولویــتپیــداخواهنــدکــرد،
ارائــهقیمتهــایپاییــنصرفــهخــودراازدســتخواهــدداد.

بنابرایــناصــالحقیمــتســوختبهصــورتخــودکاربــهجلوگیــریازشــکلگیری
رقابتهــایمخــربمنجــرخواهــدشــد.البتــهدرایــنمیــانتعریــفتعرفــهبــرق
برونمــرزیتوســطوزارتنیــروبهمنظــوررعایــتکــفقیمــتدرتجــارتبــرقهــم

ــرباشــد. ــنمشــکلموث ــددرحــلای میتوان
اینکــهچــراتــاامــروزتعییــنقیمــتبــرایســوختبــرقصادراتــیبــهبــنرســیده
ــت. ــتاس ــرقونف ــایب ــینگریهایحوزهه ــیازبخش ــزناش ــرچی ــشازه بیب
ــا ــتانب ــرقودرزمس ــودب ــاکمب ــتانب ــوررادرتابس ــینگریهاکش ــنبخش همی
کمبــودگازمواجــهووزارینیــروونفــترابــهترتیــبناگزیــرمیکنــدکــهدرایــن
فصــولازمــردمتقاضــایصرفهجویــیداشــتهباشــند.ایــنمشــکالتامــادرســایه
یــکمشــارکتفرابخشــیبــانگاهــیملــیقابــلحــلاســت.کافــیاســتوزارتنفت
بــرایتعییــنقیمــتســوختبــرقصادراتــیبــاتولیدکننــدگانبــرقبــانــگاهاقتصاد
ملــیوامنیتــیبــهیــکنتیجــهعقالیــیومنصفانــهبرســدآنــگاهخواهیــمدیــدکــه

منافــعحاصــلازایــنمشــارکتنصیــبکشــورخواهــدشــد.
درکارزارمواجهــهوزارتنیــرو،درجایــگاهسیاســتگذاروتولیدکننــدهکمتــرازنیمی
ازبــرقمــوردنیــازکشــور،بــابخــشخصوصــیکــهکمتریــنحمایتهــایقانونــیرا
دراختیــاردارد،بــیتوجهــیبــهتولیدکنندگانــیکــهســهمی54/5درصــدیازتولید

ویــژهکشــورداشــتهمنصفانــهوحتــیقانونینیســت.
ــهدروزارتخانههــاودســتگاههای ــگاهبخشــیوگاهمنفعتطلبان مهمتریــنپیامــدن
ــن ــرایتامی ــهراب ــدزمین ــهمیتوان ــتک ــیاس ــترفتنفرصتهای ــیازدس اجرای
منافــعملــیفراهــمکنــد.بنابرایــننبایــدبیشــترازایــنفرصــترابــرایتغییــرایــن

شــرایطبــهنفــعکشــورازدســتداد.

با وجود تاکید بر صادرات برق در برنامه  های پنجم و ششم توسعه اقتصادی،
 اجتماعی و فرهنگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

عملکرد ایران در سال های گذشته به دلیل نبود یک اراده اجرایی مشخص
 برای افزایش معنادار صادرات برق

 مطابق با ظرفیت های موجود، موفق نبوده است
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در گزارش مشترک اتاق تهران و سندیکای شرکت های تولیدکننده برق بررسی شد؛

تهیه نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و 
کارها و بسته سیاستی حمایتی

ــن ــکلهایای ــیوتش ــشخصوص ــاراتبخ ــهانتظ ــیک ــتزمان ــاندادهاس ــهنش تجرب
بخــشبــاپشــتوانهبررســیهایعمیــقکارشناســانهوارائــهراهکارهــایعملیاتــیودقیــق
ــرح ــت.ط ــارداش ــوانازآنانتظ ــتریرامیت ــذاریبیش ــبتاثیرگ ــود،بهمرات ــانمیش بی
ــرق ــدهب ــرکتهایتولیدکنن ــندیکایش ــشس ــدپژوه ــطواح ــدهتوس ــیانجامش پژوهش
ــته ــازوکارهاوبس ــیس ــرقوطراح ــادراتب ــعهص ــهراهوتوس ــننقش ــوع»تدوی ــاموض ب
سیاســتیحمایتــی«نمونــهایموفــقازیــکفعالیــتپژوهشــیدقیــقوراهگشــادرحــوزه
تولیــدبــرقمحســوبمیشــودکــهاواســطاردیبهشــتمــاهامســالبــهدســتورمعــاوناول
رییــسجمهــور،جهــتبررســیواقــدامالزمبــهوزیــرنیــروونیــزوزارتنفــتوســازمان

برنامــهوبودجــهارجــاعشــد.
ــادی ــیهایاقتص ــتبررس ــیمعاون ــاکارفرمای ــال1398ب ــهس ــیک ــرحپژوهش ــنط ای
اتــاقبازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزیتهــراندرســندیکاتهیــهشــدهبــود،بهمــن
مــاهســالگذشــتهبــادرخواســتاجــرایپیشــنهادهاورفــعموانــعمطرحشــدهدرزمینــه
ــورارســالشــده ــاوناولرییسجمه ــرمع ــهدفت ــرانب ــاقته موضــوعطــرح،ازســویات

بــود.
آنچهدرادامهخواهیدخواند،خالصهایبازنویسیشدهازاینپروژهپژوهشیاست:

1. مقدمه و طرح مساله

دردنیــایکنونــیکــهازتجــارتهوشــمندانهبــه
عنــوانبــازیبــرد-بــردیــادمیشــود،اســتفاده
از بهرهمنــدی و بینالمللــی فرصتهــای از
ــای ــرایاقتصاده ــاب ــیخصوص ــایجهان بازاره
ــوان ــبیت ــورنس ــهط ــهب ــعهک ــالتوس درح
ــای ــهرقابته ــدودرعرص ــریدارن ارزآوریکمت
بینالمللــیبــادشــواریهایبیشــتریروبــه
ــیبرخــوردار ــتبســیارباالی روهســتند،ازاهمی
اســت.کشــورهایمختلــفبــادرکایــناهمیــت
گســترش در ســرمایهگذاری ضــرورت بــه
صــادراتپرداختهانــد.صنعتــیشــدنوپیشــرفت
ــر ــتباالت ــاکیفی ــایب ــروزهکااله ــوژیام تکنول
بازارهــای راهــی را مناســبتر قیمتهــای و
جهانــیکــردهاســتومجموعــهایــنمســائلبــر
دشــواریرقابــتبــرایتصاحــببازارهــایجدیــد
ــز ــینی ــانزمینههای ــنمی ــت.درای ــزودهاس اف
بــرایصــادراتوجــودداردکــهبررســیآنهــابــا
توجــهبــهماهیتــیکــهدارنــد،مســتلزممطالعــات
واتخــاذاســتراتژیهایمتفــاوتاســت.ازجملــه
ایــنمــواردمیتــوانبــهصــادراتانــرژیاشــاره
ــی ــتصادرات ــتهازفعالی ــنرش ــتای ــرد.ماهی ک
بــهگونــهایاســتکــهپارامترهــایرایــجلحــاظ

ــازار ــرایشــناختب ــاخدمــاتب ــهعمــومکاالهــای شــدهدرشــناختبازارهــایمربــوطب
ایــنفعالیــتکافــینیســتومالحظــاتاقتصــادی،سیاســی،جغرافیایــیونهــادیدیگــری
نقــشکلیــدیدرگســترشصــادراتآنایفــامیکنــد.مشــخصادرایــنپژوهــشهــدف

ــرقاســت. ــاصــادراتب ــرژیالکتریکــیی ــهصــادراتان پرداختــنب
ــی، ــباتبینالملل ــبمناس ــرایتقوی ــبیب ــوهمناس ــعبالق ــرقمنب ــادراتب ــهص درحالیک
ــتبخــشخصوصــی ــدرتاقتصــادیوارزآوریوتقوی ــاتسیاســی،افزایــشق ــاءثب ارتق
ــدو ــههدفمن ــودبرنام ــتهوج ــالهایگذش ــایموجــوددرطــیس اســت،بررســیرونده
ــد.در ــاننمیده ــانش ــنظرفیته ــدیازای ــوربهرهمن ــهمنظ ــیراب ــتراتژیمدون اس
شــرایطفعلــیازیــکســوامــکانصــادراتبــرایبخــشغیردولتــیتولیــدکننــدهبــرقاز
نیروگاههــایحرارتــیوجــودنــداردوازســویدیگــردرحالیکــهازســال1390تــا1397،
ظرفیــتنصــبشــدهتولیــددرکشــور23درصــدرشــدمثبــتداشــتهاســت)65هــزارو
212مــگاواتدرســال1390و80هــزارو605مــگاواتدرســال1397(،رشــدصــادرات
ــازهزمانــیمشــابه27-درصــدبــودهاســت)8هــزارو668میلیــونکیلــووات بــرقدرب
ســاعتدرســال1390و6هــزارو324میلیــونکیلــوواتســاعتدرســال1397(.حتــی
اگــرســال1397رابــهدلیــلبحــرانکمبــودبــرقدرتابســتانمســتثنیکنیــموبــهآمــار
ســال1396اســتنادکنیــم،بــهنــرخ5.7-درصــدخواهیــمرســید)51ســالصنعــتبــرق
ایــراندرآیینــهآمــار،1396وآمــارتفصیلــیصنعــتبــرقایــرانویــژهمدیریــتراهبــردی،

.)1397
ــمند ــوهارزش ــتبالق ــتفادهازظرفی ــهاس ــهاینک ــرب ــاتونظ ــنتوضیح ــهای ــهب ــاتوج ب
ــر ــادرنظ ــیب ــردمنطق ــاذرویک ــداتخ ــادراتنیازمن ــرص ــهدرام ــرقمنطق ــایب بازاره
ــی ــعمل ــاتومناف ــامالحظ ــعودرراسآنه ــایذینف ــیگروهه ــعتمام ــنمناف گرفت
اســت،گــزارشفــوقبــهدنبــالارائــهخالصــهایازاقدامــاتکلیــدیمــوردنیــازدرطراحــی
ــه ــهمنظــوربررســیشــرایطورودبخــشخصوصــیب ــرقب نقشــهراهتوســعهصــادراتب

ــد. ــاتمیباش ــنمالحظ ــنای ــرگرفت ــادرنظ ــرقب ــادراتب ص
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2. متن اصلی
ــش ــتایورودبخ ــوندرراس ــهتاکن ــیک ــناقدام مهمتری
ــه ــتب ــهاس ــورتگرفت ــرقص ــادراتب ــهص ــیب خصوص
ــادرات ــرایطوروشص ــنش ــتورالعملتعیی ــن»دس تدوی
ایــندســتورالعملدر بــرق«)1392(بــازمیگــردد.
ــالهو ــنمس ــمندیدرتبیی ــکاتارزش ــاوین ــهح حالیک
ــده ــوییدربرگیرن ــت،ازس ــودهاس ــردب ــنهادرویک پیش
تمامــیمالحظــات،ریســکهاوپیشفرضهــایمــورد
ــرق ــادراتب ــیدرص ــشخصوص ــوربخ ــرایحض ــازب نی
ــه ــهازجمل ــیک ــهدالیل ــاب ــربن ــویدیگ ــودهوازس نب
ــرســرقیمــت ــقمناســبب ــهعــدمتواف ــوانب آنهــامیت
ــاره ــرواش ــتونی ــانوزارتنف ــهایمی ــریاران ســوختغی
کــرد،تاکنــوناجرایــینشــدهاســت.درایــنگــزارشبــرای
ــا ــود.ب ــنهادمیش ــیپیش ــصراهکارهای ــننواق ــالحای اص
توجــهبــهایــنتوضیحــاتاقدامــاتزیــرتوصیــهمیشــود:

ــای  ــوخت گاز نیروگاه ه ــت س ــدن قیم 1-2. واقعی ش
ــد برق تولی

ــرو ــتونی ــانوزارتنف ــرمی ــالفنظ ــهاخت ــیک ازآنجای
ــه ــیب ــهایتحویل ــریاران ــوختغی ــتس ــهقیم درزمین
نیروگاههــایمتقاضــیصــادراتبــرقیکــیازموانــعاصلــی
حضــوربخــشخصوصیدرصــادراتبــرقمیباشــد،توصیه
ــود. ــهمیش ــاارائ ــوختنیروگاهه ــتس ــدنقیم واقعیش

ایــنراهــکارنــهتنهــامنجــربــهصرفــهاقتصــادیبیشــترتولیــدوصــادراتبــرای
نیروگاههایــیبــاراندمــانباالتــرمیشــود،بــهدلیــلافزایــشهزینــهتمــامشــده
ــه ــازلدرعرصــهبینالمللــیازصرف ــهقیمتهــاین ــرقفــروشآنراب تولیــدب
ــی ــتمخــربقیمت ــعازشــکلگیریرقاب ــقمان ــنطری خــارجمیســازدوازای
تولیدکننــدگانداخلــیدربازارهــایمنطقــهایمیشــود.الزمبــهذکــراســتدر
صــورتاتخــاذایــنرویکــردبــهدلیــلافزایــشهزینــهتمــامشــدهتولیــدبــرق
ــیهســتیم. ــرقداخل ــازارب ــرقدرب ــروشب ــدوف ــداصــالحقیمــتخری نیازمن
ــی ــراندرتجــارتبینالملل ــاینســبیای ــهمزیته ــدتوجــهداشــتازجمل بای
ــی ــرایطفعل ــهدرش ــتوآنچ ــیاس ــهگازطبیع ــلتوج ــرقاب ــتنذخای داش
ــه ــدب ــت،میتوان ــهرواس ــیروب ــایبینالملل ــارتحریمه ــافش ــورب ــهکش ک
ــنمزیــتنســبیاســت.در ــعملــیآســیبرســاند،عــدمبهرهمنــدیازای مناف
حالیکــهبــاواقعــیکــردنقیمــتســوختوایجــادانگیــزهدرارتقــایراندمــان
نیروگاههــا،تولیــدبــرقازســوختاولیــهمیتوانــدبــاخلــقارزشافــزوده
ــد. ــلکن ــرایکشــورتبدی ــیب ــیرقابت ــهمزیت ــتنســبیراب ــنمزی بیشــتر،ای
الزمبــهذکــراســتبــاتوجــهبــهآنکــهقیمــتگازماننــدقیمــتنفــتدردنیــا
نــرخمشــخصینــدارد،بــهطــوریکــهقراردادهــایصــادراتگازبــهدوکشــور
ــدن ــورازواقعیش ــد،منظ ــتهباش ــیداش ــالمتفاوت ــتکام ــتقیم ــناس ممک
قیمــتدرایــنپژوهــشاســتنادبــهقیمتهــایبــازارجهانــیدرمراکــزمشــخص
ویــامیانگینــیازقیمتهــایمــوردمبادلــهدرخطــوطصادراتــیدرمنطقــهاز

ــاترکمنســتان–چیــنمیباشــد. ــهدرخــطروســیه–چیــنوی جمل

2-2. راهکارهایی برای توسعه خطوط انتقال
ــان ــینش ــهخوب ــتهب ــهگذش ــکده ــیی ــرقدرط ــادراتب ــدص مشــاهدهرون

پرونده پنجم: خارج از پرونده
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میدهــدکــهعلیرغــموجــودبــازاربالقــوه،ســرمایهگذاریجدیــدیدرگســترش
ظرفیــتخطــوطانتقــالبــرایصــادراتبــرقصــورتنگرفتــهاســت.درشــرایط
ــوعســرمایهگذاری ــنن ــیای ــیمال ــتتوانای ــهنظــرنمیرســددول ــزب ــینی فعل
راداشــتهباشــد.بنابرایــنراهــکاریکــهدرایــنبخــشتوصیــهمیشــود
B.L.T وB.O.Tــوع ــیازن ــی–خصوص ــارکتعموم ــایمش ــتفادهازالگوه اس
اســتکــهبــاقانــونمالکیــتدولتــیبــرشــبکهانتقــالنیــزســازگارمیباشــند.
ــرحســبتجربههــایصــورتگرفتــهدرگذشــتهمرتبــط ــهذکــراســتب الزمب
ــهمنظــوراحــداث ــدمیشــودســرمایههایواردشــدهب ــرژی،تاکی ــابخــشان ب
ــن ــایتامی ــرالگوه ــیب خــطبایســتیازظرفیتهــایبخــشخصوصــیومبتن
ــه ــرعهــدهداشــتهباشــد.ب ــتتنهــاوظیفــهنظارتــیب ــودهودول ــینویــنب مال
منظــورتضمیــنبازگشــتســرمایه،انتظــارمــیرودوزارتنیــروامــکاناســتفاده
ازظرفیــتخــطانتقــالرادربــازهزمانــیکــهبازگشــتســرمایهمحقــقشــود،
ــق ــنح ــیای ــهضمانتنامههای ــقارائ ــردهوازطری ــذارک ــرمایهگذارواگ ــهس ب
رابــرایاوتثبیــتکنــد.پــسازایــندوره،ظرفیــتخــطبــهمنظــوراســتفاده

عمــومبــهمناقصــهگذاشــتهخواهــدشــد.

ــرای تعییــن اهلیــت و صالحیــت متقاضیــان ورود  3-2. راهکارهایــی ب
بــه صــادرات بــرق

ازآنجــاکــهورودبــهبازارهــایصادراتــیوکســبدرآمدهــایارزیهمــوارهبــرای
ــای ــهاینکــهپیچیدگیه ــاتوجــهب ــیجــذابمیباشــدوب ســرمایهگذارانداخل
ــد ــهبیتوجهــیمیتوان ــههرگون ــهایاســتک ــهگون ــرقب موجــوددرتجــارتب
ــهمنافــعملــیوامنیــتشــبکهداخلــیواردســازد، ــرب آســیبهایجبرانناپذی
ــت ــدصالحی ــورتایی ــهمنظ ــتورالعملهاییب ــاودس ــهآئیننامهه ــرورتتهی ض
متقاضیــانورودبــهایــنعرصــهالزامــیاســت.بــرایــناســاسپیشــنهادمیشــود
نهــادرگوالتــوردرایــنزمینهواردشــده،شــاخصهایارزیابــیمنصفانــهراتعریف
کــردهواجــرایایــنمســالهرابــهعهــدهگیــردویــابــهنهادهایــیچــوناتــاق
بازرگانــی،صنایــع،معــادنوکشــاورزیایــرانویــاتشــکلهایفعــالومرتبــطاز
جملــهســندیکایشــرکتهایتولیدکننــدهبــرقواگــذارنمایــد.وجــودپشــتوانه
قانونــیبــهمنظــوربــهرســمیتشــناختهشــدنایــنرتبهبنــدیضــروریاســت.

ــارت در  ــران خس ــب جب ــل و مناس ــای کام ــی مکانیزم ه 4-2. طراح
ــا ــف قرارداده ــطوح مختل س

ازآنجاییکــهبــهدالیــلمختلــفازجملــهدالیــلفنیویاسیاســیاحتمــالمواردی
ازنقــضقــرارداددرارتبــاطبــاصــادراتبــرقوجــودداردبایــدمکانیزمهــایجبران
ایــنعــدمتعهــددرنظــرگرفتــهشــود.موسســاتبیمــهازطریــقتوســعهابزارهــای
نویــنقــادرخواهنــدبــودجبرانخســارتبخشــیازنواقصفنــیرابرعهــدهگیرند.
همچنیــندرســایرزمینههــاکــهمرتبــطبــاشــبکهداخلــیمی-باشــند،میتــوان
دســتورالعملهاییطراحــیکــردوآنهــارادرقراردادهــایصادراتــیاعمــالنمــود.

5-2. راهــکاری بــرای کاهــش مداخلــه دولــت در تصدی گــری و کمــک 
بــه بخــش خصوصــی در جلوگیــری از تصدی گــری دولــت

ــش ــوربخ ــادرگوالت ــیسنه ــهتاس ــبیدرزمین ــاتمناس ــهاقدام ــنزمین درای
ــاحصــولنتیجــه ــاتت ــناقدام ــیرودای ــهاســت.انتظــارم ــرقصــورتگرفت ب
ــریو ــتقاللتصمیمگی ــظاس ــهحف ــنآنک ــد.ضم ــتهباش ــتمرارداش ــیاس نهای
ــهکارشناســیآناز ــهدربدن ــتفادهازمتخصصــانباتجرب ــادواس ــننه ــیای مال

ــد. ــادمیباش ــننه ــتای ــیموفقی ــاتاساس الزام

6-2. راهکارهایــی بــه منظــور حل مشــکالت در نقل 
ــی ــهایوبینالملل ــطح منطق ــی در س ــاالت مال و انتق
ازجملــهرویکردهــایموجــوددرحــلایــنمشــکل
ــت ــهاس ــدجانب ــاچن ــیدوی ــایپول ــتفادهازپیمانه اس
ــق ــدمتحق ــلع ــهدالی ــوهب ــیبالق ــمکارای ــهعلیرغ ک
ــت.در ــدهاس ــرادرنیام ــهاج ــونب ــایآنتاکن پیشنیازه
ایــنزمینــهانتظــارمــیرودبانــکمرکــزیدردســت-یابی
ــهمنظــورکاربســتایــن ــهپیششــرطهایمــوردنیــازب ب
ــازمانیکــهراهــکار ــردارد.ت ــزارقدمهــایمــوردنیــازراب اب
کارآمــدیدرراســتایحــلایــنمشــکالتپیشــنهاد
ــادراتدر ــتص ــدوقضمان ــشصن ــود،نق ــینش واجرای
کاهــشریســکهایپولــیومالــیمیتوانــدکلیــدی
باشــد.بنابرایــنتقویــتبنیــهمالــیایــنصنــدوقاز

الزامــاتگســترشصــادراتمیباشــد.

7-2. گســترش تنــوع در ابزارهــای پوشــش ریســک 
و ارتقــای ســطح توســعه بــازار ســرمایه داخلــی 

ــراناز ــادکالندرای ــرایطاقتص ــهش ــهاینک ــهب ــاتوج ب
ثبــاتکافــیبرخــوردارنیســت،توســعهابزارهــایپوشــش
ریســکبــهکمــکبــازارســرمایهداخلــیدرایجــادانگیــزه
ــادیدر ــایاقتص ــهفعالیته ــرایورودب ــرمایهگذارانب س
ایــرانمیتوانــدتاثیــرقابــلتوجــهداشــتهباشــد.ابزارهایــی
ــار4و ــوآپ3واختی ــی2،س ــلف1،آت ــالتس ــلمعام ازقبی
قراردادهــایســلفنــرخبهــره5هــریــکبــهنوعــیپوشــش
ــا ــنابزاره ــتفادهازای ــوند.اس ــوبمیش ــکارزمحس ریس
نیازمنــدتوســعهبازارهــایســرمایهوبازارهــایمالــیداخلی
اســت.همچنیــنازراههــایدیگرپوشــشریســکاســتفاده
ــت. ــیاس ــایصادرات ــرایفعالیته ــهایب ــشبیم ازپوش

ــکالت  ــل مش ــور ح ــه منظ ــی ب 8-2. راهکارهای
سیاســی در برقــراری ارتبــاط موثــر بــا همســایگان 

ــه ــورهای منطق و کش
درایــنزمینــهنقــشاتاقهــایبازرگانــیبســیارپررنــگو
کلیــدیاســت.فعالیتهایــیکــهبــهایــنمنظــورپیشــنهاد

ــداز: میشــودعبارتن
تقویــتارتباطــاتنماینــدگانبخــشخصوصــیبــامعاونــت
ــتفادهاز ــهواس ــورخارج ــادیوزارتام ــیاقتص دیپلماس
ظرفیتهــاینمایندگیهــایجمهــوریاســالمیدرخــارج
ــیدرســطح ازکشــور؛شــرکتدرنمایشــگاههایبینالملل
ــی ــشخصوص ــایبخ ــورنمایندهه ــد؛حض ــاتارش مقام
تولیــدبــرقدرســفرهایتجــاریمرتبــطبــابخــشبــرق؛
تهیــهبانکهــایاطالعاتــیازبازارهــایمقصــدصادراتــیو

قوانیــنتجــارتبــرقدرایــنکشــورهاوامثــالآن.

 1 . Forward Transactions
 2 . Future Transactions
 3 . Swap
 4 . Option
 5 . Forward Rate Agreement

پرونده پنجم: خارج از پرونده
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نشیب و فرازهای احداث نیروگاهی ارزشمند

ــی  ــن مال ــرای تامی ــا ب ــع و چالش ه موان
پــروژه نیــروگاه خرم آبــاد 

ــرایطو ــوردش ــهدرم ــیک ــش،زمان ــاپی ماهه
ــاد ــروگاهخرمآب ــداثنی ــروژهاح ــرایپ ــداج رون
ــد ــدیمدیرعامــلشــرکتمول ــرمجی ازعلیاصغ
ــهآنرا ــیدیم،ویتاریخچ ــادپرس ــرویخرمآب نی
چنیــنشــرحداد:کلنــگســاختنیــروگاهخــرم
آبــاددرســال1384بــهزمیــنخــوردودرســال
1385بخشــیازعملیــاتاجرایــیآنشــروع
شــد،امــاپــسازمدتــیپــروژهمتوقــفودوبــاره
درســال1391آغــازشــد.ایــنتوقــفوشــروع
ــبدرســال1393و ــربهترتی ــاریدیگ ــارهب دوب

بهمــن1396نیــزصــورتگرفــت.
ــان ــرنش ــبخاط ــنمطل ــانای ــابی ــدیب مجی
ــل ــاربهدلی ــاددوب ــروگاهخرمآب ــروژهنی ــرد:پ ک
مســائلیکــهدرجامعــهوجــودداشــتبــه

احــداثوراهانــدازینیــروگاهســیکلترکیبــیخرمآبــادراشــایدبتــوانیکــیازپــرنشــیب
وفرازتریــنپروژههــایبــزرگتولیــدبــرقدرکشــوردانســت.بــههمیــنخاطــرزمانــیکــه
ــرعتگرفتن ــیازس ــددوخوش ــارمتع ــروژه،اخب ــنپ ــکوتماندنای ــالهامس ــسازس پ
ــدای ــایابت ــال98وماهه ــانس ــازدهپای ــایکرون ــیروزه ــانناخوش ــرایآن،درمی اج
ــازهایدرشــریانســرمایهگذاریحــوزه ــایت ــراقامیده ســال99منتشــرمیشــد،بیاغ
ــهگریبــاناســت،جریانمییافــت؛ ــامشــکالتمزمنــیدســتب نیروگاهــیکشــورکــهب
ــایگازی1و ــنکرونواحده ــدازیوس ــاراهان ــیت ــساصل ــدنتران ــاریازبرقدارش اخب
2ایــننیــروگاهونهایتــاافتتــاحرســمیآنتوســطرییــسبنیــادمســتضعفانکشــوردر

پایــانهفتــهاولخــردادمــاه.
انتشــارمنظــمایــنخبرهــاطــییــکســالگذشــتهخــودبهخوبــینشــانازبرنامهریــزی
ــگاوات ــا324م ــابمجموع ــهغی ــتک ــدیداش ــمتولی ــروژهمه ــکپ ــقی ــرایدقی واج
ظرفیــتکنونــیآن،درآغــازفصــلگــرمازســالیگرمتــرازمعمــول،میتوانســتمنطقــه
ــروگاهگازی ــهنی ــنمنطق ــرقشــدیدمواجــهســازد.خصوصــاآنکــهدرای ــودب ــاکمب راب
ــاژدرمنطقــهو ــننیــروگاهموجــبتثبیــتولت ــرقتولیــدیای ــداردوب دیگــریوجــودن

ــرقکشــورمیشــود. ــداریشــبکهب ــودپای بهب
بــرایمعرفــیبیشــترنیــروگاهخرمآبــادبایــداشــارهداشــتکــهســوختاصلــیمصرفــی
آن،گازطبیعــیوســوختپشــتیبانمــورداســتفادهدرایــننیــروگاهگازوییــلاســتکــه
ــهظرفیــت20هــزارمتــرمکعــبذخیــرهمیشــودودرصــورت دردومخــزنهــریــکب
ــاز ــنف ــد.همچنی ــروگاهباش ــازنی ــخگوینی ــدت10روزپاس ــدبهم ــعگازمیتوان قط
ــن ــاظرفیــت160مــگاواتاســتکــهای ــننیــروگاهداراییــکواحــدبخــارب نخســتای
ــه ــانســالب ــاپای ــات ــرژیصب ــرقوان ــدهمدیرعامــلهلدینــگب ــهوع ــاب ــزبن واحــدنی

شــبکهسراســریبــرقکشــورمتصــلخواهــدشــد.
آنچــهدرادامــهخواهیــدخوانــدمشــروحیازرونــدپرچالــشاحــداثایــننیــروگاهازحیــث
تامیــنمنابــعمالــیاســتکــهدرعیــنحــالمانــعازاجــرایتعهــداتمهــمصاحبــانایــن
نیــروگاهبــرایانجــاممســئولیتاجتماعــیوپــرورشنیــرویانســانیازمیــانافــرادبومــی

منطقــهنشــدهاســت:

گزارش میدانی نیروگاه خرم اباد

ــرســرمایهگذارقصــورینداشــتهاســت.عمــالآنچــه ــنام ــیکشــیدهشــدودرای تعطیل
ــالشوهمــتنیروهــای ــزنشــاندهندهت ــروژهحاصــلشــدهاســتنی ــنپ ــوندرای تاکن
متخصصــیاســتکــهطــیکمتــرازدوســالپــروژهراازابتداییتریــنمراحــلبــهمرحلــه
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ــاندند. ــدازیرس ــنکرونوراهان س
مدیرعامــلشــرکتســرمایهگذاردرنیــروگاهخرمآبــاد
ســنا هلدینــگ زیرمجموعــه شــرکتهای از کــه
ــت: ــارهداش ــت،اش ــران(اس ــیای ــرمایهگذارینیروگاه )س
درزمــانآغــازایــنپــروژهاحــداث8واحــدگازیمــدنظــر
بــود،چــراکــهدرآنزمــانسیاســتهایوزارتنیــرو
ــر ــدیب ــودوتاکی ــایگازیب ــاختواحده ــرس ــیب مبتن
ــودنداشــت. ــایگازیوج ــردننیروگاهه ــیکلترکیبیک س
ــهمشــکالتی ــهب ــاتوج ــدهوب ــایپیشآم ــتتوقفه بهعل
کــهبــرایتامیــنمالــیایجــادشــد،پــروژهمجــددابــرای
احــداثچهــارواحــدگازیتعریــفشــدودرســال،1391
زمانــیکــهبانــکهــمقــادربــهتامیــنمالــیپــروژهنبــود،

ــد. ــقش ــدگازیتواف ــدازیدوواح ــرایراهان ب
البتــهبایــدخاطــرنشــانکــرد،رییــسبنیــادمســتضعفان
ــای ــمامض ــیمراس ــاریط ــالج ــاهس ــرم ــدایتی درابت
ــروگاه ــازدونی ــدگازیف ــداث2واح ــرایاح ــهب تفاهمنام
ــان ــاپای ــتانت ــتانلرس ــهاس ــدآنرادادک ــاد،نوی خرمآب
ســال1400بــاســرمایهگذاریبنیادمســتضعفان،مشــارکت
ــرق ــرویب ــدنی ــاوشــرکتمادرتخصصــیتولی ــروهمپن گ
حرارتــی،صاحــبنیروگاهــی1000مگاواتــیخواهــدشــد
ــل ــای3و4گازیوتکمی ــداثواحده ــااح ــرب ــنام وای
ــد ــورتخواه ــروژهص ــنپ ــیای ــیکلترکیب ــایس بلوکه

گرفــت.
ــروی ــدنی ــرکتمول ــلش ــهمدیرعام ــهآنچ ــهب ــاتوج ب
خرمآبــاددرایــنخصــوصبیــانداشــت،میتــواندر
ــاددر ــروگاهخرمآب ــایتنی ــودازس ــرموج ــیتصاوی برخ
ســالهایاولشــروعپــروژهنیــزمشــاهدهکــردکــه
درابتــدابعضــیازبخشهــابــرایچهــارواحــدگازی
احــداثشــدهامــابهدلیــلبرخــیمشــکالتونیــزتغییــر
ــر ــد،ب ــهبع ــال1393ب ــرو،ازس ــتهایوزارتنی سیاس
ــرارداد ــروژهوق ــاپ ــدت ــدش ــدگازیتاکی ــداثدوواح اح

منعقــدهبــاوزارتنیــروبهســمتاحــداثدوبلــوکســیکلترکیبــیســوقداده
شــود.

ــروژه ــدنپ ــلمعوقش ــیازعوام ــوانیک ــمبهعن ــنمه ــرای ــاذک ــدیب مجی
ــروژهدرســال1385 ــنپ ــهشــروعای ــددرنظــرداشــتک ــزود:بای ــاداف خرمآب
صــورتگرفــتکــهبانکهــادرآنزمــانشــرایطمناســبتریداشــتند،امــاکمــی
بعــدبــاتصویــبمبلــغ180میلیــونیــوروبهعنــوانســقفتســهیالتبانکهــا،
ایــنمبلــغمشــخصابــرایاجــرای8واحــدگازیکافــینبــود.بنابرایــنایــنامــر
LCنیــزدرتغییــرتعریــفپــروژهموثــربــودهاســت.ضمــنآنکــهپــسازمدتــی
ــرد،در ــانب ــالزم ــهحــلآن4س ــدک ــهش ــامشــکالتیمواج ــدهب گشایشش
ــودهاســت.حتــیدر ــاراتســرمایهدارب ــنشــرایطخــارجازاختی ــیکــهای حال
ــرآنشــدکــهدرازای ــا93تصمیــمب برهــهای،مشــخصاطــیســالهای91ت
ــرمایهالزم ــکاریوس ــاهم ــروهمپن ــاگ ــیب ــکار،بهصــورتامان مشــارکتپیمان
ازســویایــنهلدینــگتامیــنشــود.امــاایــنرونــدنیــزدیــرینپاییــدوایــن

پــروژهازســال93تــاانتهــایســال4،96ســالمتوقــفمانــد.
ــرمایه ــدتس ــنم ــیای ــاط ــهاصطالح ــهآنک ــهب ــاتوج ــزود:ب ــهاف ویدرادام
ــرارداد ــیدرق ــکمل ــویبان ــود،ازس ــدهب ــروگاهخوابی ــایتنی ــیاریدرس بس
مشــارکتبــاســرمایهگذارپــروژهمتنــیگنجانــدهشــدمبنــیبــرآنکــهاعضــای
ازسمتشــان،شــخصا،منفــرداو فــارغ هیاتمدیــرهشــرکتســرمایهگذار
متضامنــاایــنقــراردادراتضمیــنمیکننــد.هــرچنــددرابتــداازپذیــرشایــن
بنــدســربــاززدهشــدامــابــاتوجــهبــهاینکــهدرصــورتعــدمپذیــرشآنپروژه
کمــاکانمتوقــفمیمانــد،نهایتــابــرایحفــظمنافــعشــرکتوپــروژهایکــهدر
ســطحملــیتاثیــرمهمــیبــرتامیــنبــرقکشــورداشــت،اعضــایهیاتمدیــره

شــرکتهمگــیبــرایایــنامــرتعهــدمحضــریدادنــد.
ــروگاه ــروژهنی ــرایپ ــرایاج ــدهب ــیاستفادهش ــعمال ــوردمناب ــدیدرم مجی
ــدوام ــقاخ ــروژهازطری ــیپ ــنمال ــودتامی ــرارب ــداق ــت:درابت ــادگف خرمآب
ازصنــدوقذخیــرهارزیصــورتگیــردبــرایایــنمنظــوروامــی183میلیــون
ــاد ــال1389بنی ــد.درس ــهش ــرگرفت ــرهارزیدرنظ ــابذخی ــیازحس یوروی
ــزان23 ــهمی ــودب ــهمآوردهخ ــروژهس ــرمایهگذارپ ــوانس ــهعن ــتضعفانب مس
میلیــونیــوروراتامیــنوبــهحســاببانــکمربوطــهواریــزکــردکــهبــهموجــب
آندوLCبــهارزشهــای32میلیــونیــوروو151میلیــونیــوروگشــایششــد.
بانــکمرکــزیمــورداولراپوشــشدادوبــرایاجــرایپــروژهاســتفادهشــد،امــا

گزارش میدانی نیروگاه خرم اباد
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ــاراســنادیدومپوشــشدادهنشــد. اعتب
ــن ــایتامی ــرچالشه ــندیگ ــندیکادرتبیی ــوس ــرکتعض ــنش ــلای مدیرعام
مالــیپــروژهاحــداثنیــروگاهخرمآبــادتوضیــحداد:درفاصلــهســال91،حســاب
ــنو ــادرقوانی ــد،ام ــکیلش ــیتش ــعهمل ــدوقتوس ــیوصن ــرهارزیملغ ذخی
ــرایتبییــناجــازهوســازوکارپرداخــتتســهیالت اساســنامهصنــدوقبنــدیب
ارزیبــهپروژههــاینیمهتمــامقیــدنشــدهبــود.ایــنامــرازدیگــرعوامــلرکــود

ــود. ــادب ــروگاهخرمآب ــروژهنی ــفپ وتوق
ویافــزود:پــسازآنکــهبــههمــتمســئوالنومدیــرانوقــتوبــااصــالحالیحــه
بودجــهســال1393ســازوکاریبــرایایــنامــرلحــاظشــدبهطــوریکــهبــرای
ــدامــکان ــاآنزمــانازحســابذخیــرهارزیوامگرفتــهبودن پروژههایــیکــهت
ــساز ــمشــد.پ ــزفراه ــینی ــدوقتوســعهمل ــیتســهیالتازصن ــتمابق دریاف
تالشهــایفــراواندرســال1395ابالغیــهوامصــاردشــدومبلــغ198میلیــون
ــکالت ــامش ــهام ــت.درادام ــقگرف ــادتعل ــروگاهخرمآب ــروژهنی ــهپ دالروامب
ــاال ــاتالشهــاوچانهزنیهــایمتعــددوالبتــههزینــهایب دیگــریرخدادکــهب

ــعشــد. ــرایســرمایهگذارمرتف ب

تالش برای احیای پروژه ای فراموش شده
ــن ــوانمشــکالتتامی ــهبهعن ــتدرآنچ ــزاهمی ــهحاث ــدینکت ــهمجی ــهگفت ب
مالــیایــنپــروژهوفــرازوفرودهــایاجــرایآنذکــرشــدآناســتکــهدرتمــام
ــک ــودهاســتوبان ــردوشســرمایهگذارب ــروژهب ــامریســکپ ــنمســائلتم ای
ــههیــچارگاندیگــریمســئولیتانرانپذیرفتنــد.در مرکــزی،وزارتنیــروون
ــرمایهگذاران ــالس ــن،عم ــراتدرقوانی ــهمشــکالتوتغیی ــنگون ــهای ــیک حال

ــاند. ــرزاســتیصالمیرس ــهم ــیراب حــوزهنیروگاه
مدیرعامــلشــرکتمولــدنیــرویخرمآبــاددرادامــهتصریــحکــرد:بــاایــنهمــه
ــای ــیجبههه ــیدربرخ ــاتاجرای ــال96عملی ــایس ــبختانهدرانته ــاخوش ام
عملیــاتســاختمانیشــروعشــدودراوایــلســال1397کارگاهفعالیــتمجــدد
ــده ــهبن ــردارمک ــیبهخاط ــرد.بهخوب ــازک ــگانآغ ــاوریهم ــانناب رادرمی
ــه ــرومراجع ــهوزارتنی ــادب ــروژهخرمآب ــایپ ــریکاره ــرایپیگی ــانب ــرزم ه
ــروژه ــدپ ــدومیگفتن ــروژهمنــعمیکردن ــنپ ــرایای ــدامب ــراازاق میکــردم،م

ــت. ــدهاس ــروژهایفراموشش ــروپ ــرایوزارتنی ــادب خرمآب
مجیــدیدرخصــوصمیــزانونــرخپیشــرفتکاردربخشهــایمختلــفپــروژه
ــاداظهــارداشــت:ازابتــدایســال1397کــهپــروژهراتحویــلپیمانــکار خرمآب
ــوازات ــهم ــیراب ــیکلترکیب ــایس ــایگازوبلوکه ــداثواحده ــم،اح دادی
پیــشبردیــمکــهالبتــهمطابــقمعمــولدرپروژههایــیازایــندســتواحدهــای
ــوک ــال97بل ــدایس ــهدرابت ــوریک ــد؛بهط ــریعتریدارن ــرفتس گازیپیش
ســیکلترکیبــی17.47درصــدپیشــرفتداشــت،درانتهــایشــهریورمــاهســال
گذشــتهایــنرقــمبــه45.29رســیدوتــابــهامــروز)ابتــدایتیــرمــاه99(شــاهد

پیشــرفت62.2درصــدیکاراحــداثایــنبخــشهســتیم.
بنابرایــنبهطــورمتوســطماهیانــه1.6درصــدپیشــرفترا
دراحــداثبلــوکســیکلترکیبــیشــاهدبودهایــم.ایــندر
ــرایواحدهــایگازیبهطــورمتوســط ــهب ــیاســتک حال

ماهانــه2.5درصــدپیشــرفتفیزیکــیصــورتگرفــت.
ازابتــدایســال98کــهپیشــرفتواحدهــایگازیمحــرز
شــدوبــهحــدمطلوبــیرســید،احــداثواحــدبخــارنیــز
آغــازشــد.بــرایایــنواحــدابتــداترانــسوســپستوربیــن
مربوطــهدرســایتقــرارگرفــتوپــسازپیریــزیســالن
ــر ــزاتبویل ــبتجهی ــینص ــروACCآمادگ ــن،بویل توربی

فراهــمشــدهاســت.
ــرای ــمب ــاختمه ــرزیرس ــالازدیگ ــطانتق ــداثخ اح
بــرق شــرکت کــه بــود پــروژه ایــن از بهرهبــرداری
ــه ــهســرعتاجــراودرتابســتان98ب ــرب ــهایباخت منطق
ــرق ــتب ــنپس ــد.همچنی ــرداریش ــلبهرهب ــورتکام ص
نیــزبــاهزینــهســرمایهگذاربــا4خــطخروجــیو3فیــدر
ورودینیــروگاهدرتاریــخ98/11/13احــداثشــد.عــالوه
ــهوایســتگاه برایــنشــرکتگازاســتانلرســتانخــطلول
ــاپیگیریهــای ــدوب میترینــگورودیگازرانصــبکردن
ــل ــداثایســتگاهتقلی ــاتاح ــیعملی ــرقحرارت شــرکتب
فشــارگازتوســطآنشــرکتانجــاموســوختواحدهــانیــز

ــد. ــرارش ــداولگازیبرق ــنکرونواح ــانس درزم

نیــروگاه  تجهیــزات  تامیــن  و  ســرمایه گذاری 
د  بــا م آ خر

ــهمدیرعاملــی علیاصغــرمجیــدیکــهپیــشازایــنتجرب
شــرکتتولیــدنیــرویبــرقآذرخــشرادرکارنامــه
ــروژه ــرمایهگذارانپ ــوصس ــوددارددرخص ــهایخ حرف
ــدا ــت:درابت ــاگف ــادودرصــدســهامآنه ــروگاهخرمآب نی
73درصــدســهاممتعلــقبــهشــرکتســنا،25درصــدآن
ــه ــقب ــدهمتعل ــدباقیمان ــرابو2درص ــرکتف ــهمش س
ــوده ــادمســتضعفانب ــاازبنی ــرژیصب ــرقوان ــگب هلدین
ــروژهجهــت ــشســرمایهموجــوددرپ ــاافزای ــاب اســت.ام
ــکاز ــری ــهامه ــیس ــعهمل ــدوقتوس ــازصن ــرآوردننی ب
ــرکت ــت:ش ــریاف ــبتغیی ــنترتی ــهای ــرکتهاب ــنش ای
فــراب11درصــد،هلدینــگبــرقوانــرژیصبــا4درصــدو
ســنا86درصــد.برایــناســاسوابســتگیپــروژهبــهبنیــاد
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مســتضعفانبیشــترشــدهاســت.
ــهدر ــهکاررفت ــزاتب ــهتجهی ــانآنک ــابی ــهب ویدرادام
ــزار ــزاتاب ــهوتجهی ــدادیرل ــزتع ــادبهج ــروگاهخرمآب نی
دقیــقکــهازخــارجکشــورواردمــیشــودعمدتــاســاخت
داخــلاســت،تصریــحکــرد:همــهترانسهــایاصلــیبــهکار
رفتــهدرســایتنیــروگاهمتعلــقبــهشــرکتایرانترانســفو
هســتندوترانسهــایجانبــینیــزازشــرکتآریاترانســفو
ســاخت ژنراتورهــا و توربینهــا شــدهاند. خریــداری
کارخانجــاتمپنــاوتجهیــزاتپســتهاازشــرکتهای

پارسســویچونیروترانــستهیــهشــدهاند.

نیــروگاه خرم آبــاد متعهــد به انجــام مســئولیت اجتماعی 
الزمبــهذکــراســتنیــروگاهخرمآبــاداقداماتــیدرراســتای
مســئولیتاجتماعــینیــزداشــتهاســت.مجیــدیدرایــن
رابطــهبیــانداشــت:درســیلیکــهطــیایــامنــوروزســال
ــرایاحــداث ــرداریب 98رخداد،ماشــینآالتمــوردبهرهب
ــانی ــرایکمکرس ــاعتهب ــورت24س ــهبهص ــنمجموع ای
ــانو ــاتج ــروگاهونج ــایتنی ــرافس ــتاهایاط ــهروس ب
ــاز ــاراب ــیرآبراهه ــدندومس ــتفادهش ــاناس ــالهموطن م
کردنــد.بهطــوریکــهبــهمــدتحــدود45روزیــکبیــل
ــداریشهرســتان ــارفرمان ــوندراختی مکانیکــیودوکامی
چگنــیکــهنزدیکتریــنشهرســتانبــهنیــروگاهبــودقــرار
ــریچــون ــهدیگ ــایعامالمنفع ــنکاره ــد.همچنی دادهش
ــوازمورزشــی ــدادیل ــع540بســتهنوشــتافزاروتع توزی
ــتای ــاتدرراس ــراقدام ــزازدیگ ــرافنی ــدارساط ــهم ب

انجــاممســئولیتاجتماعــیمجموعــهبــودهاســت.

پایبندی به پرورش نیروی انسانی متخصص و بومی 
بــاتوجــهبــهتمــاممســائلومشــکالتیکــهدرمســیرپیشــرفتپــروژهنیــروگاه
ــروی ــطهنی ــزبهواس ــروژهج ــنپ ــقای ــت،تحق ــتهاس ــودداش ــادوج خرمآب
انســانیمتخصــصوتوانمنــدیکــهدرایــنمجموعــهفعالیــتداشــتهاند

ــت. ــودهاس ــرنب امکانپذی
ــه ــشک ــنپرس ــهای ــخب ــاددرپاس ــرویخرمآب ــدنی ــرکتمول ــلش مدیرعام
ــت:اســتان ــد،گف ــهمتصورن ــنمجموع ــرویانســانیای ــراینی ــیب چــهافقهای
ــا ــرومب ــهایمح ــراوانآنمنطق ــیلهایف ــودپتانس ــاوج ــفانهب ــتانمتاس لرس
آمــاربــیکاریبــاالمحســوبمیشــود.بــرایــناســاسهمیشــهبــربهکارگیــری
نیروهــایبومــیتوســطپیمــانکارانپــروژهتاکیــدداشــتهایم،امــاتحقــقایــن
ــه ــایالزمب ــاتخصصه ــانیب ــرویانس ــتاننی ــهدراس ــهآنک ــهب ــاتوج ــرب ام
تعــدادکافــیوجــودنداشــت،بــهطــورکامــلامکانپذیــربــهنظــرنمیآمــد.بــا
ایــنحــالآمــاریکــههــرماهــهازنیــرویانســانیفعــالدرســایتنیــروگاهثبت
میشــود،نشــاندهندهآناســتکــهبــاپایبنــدیبــهپــرورشنیــرویمتخصــص

ــههــدفخــوددرایــنزمینــهرســیدهایم. ــاحــدودزیــادیب بومــیت
ــال ــانیفع ــرویانس ــدادنی ــهتع ــرد:البت ــهک ــوصاضاف ــنخص ــدیدرای مجی
ــرداری ــترازدورهبهرهب ــببیش ــهمرات ــداثب ــیدورهاح ــروگاهط ــایتنی درس
ــرداریاز ــرایاســتخدامنیــرویانســانیدردورهبهرهب ــرایــناســاسب اســت.ب
حــدودیــکســالقبــلدرســطحاســتانلرســتاناطالعیــهدادهشــدتــافقــط
ازنیــرویانســانیبومــیاســتفادهشــود.بــرایایــنمنظــورآزمونــیبــاحضــور
ــرادمــورد ــرظرفیــتاف 400داوطلــببرگــزارشــد.پــسازدعــوتازســهبراب
ــه ــرپذیرفت ــی،34نف ــوشوروانشناس ــایه ــهوآزمونه ــرایمصاحب ــازب نی
ــرایدوره ــابومــیب ــرپذیــرشنیــرویانســانیصرف شــدند.هــرچنــدتاکیــدب
ــد، ــبش ــوارراموج ــتانهایهمج ــراضاس ــوناعت ــیچ ــرداریمعضالت بهرهب
ــم. ــمپافشــاریکردی ــنمه ــرای ــودب ــهشــدهب ــهگرفت ــقتصمیمــیک ــاطب ام
ــت ــانتح ــهایزنج ــیوحرف ــگاهفن ــده60روزدرآموزش ــراتبرگزی ــانف نهایت

گزارش میدانی نیروگاه خرم اباد
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نظــرنیــروگاهزنجــانآمــوزشدیدنــدوپــسازآندورهکارورزیخــودرادرآن
ــایت ــال98درس ــاهس ــانم ــهآب ــدوازنیم ــدت15روزگذراندن ــروگاهبهم نی
ــای ــارنیروه ــرداردرکن ــوانبهرهب ــابهعن ــدندت ــتقرش ــادمس ــروگاهخرمآب نی

ــد. ــایمســئولیتکنن ــدازیایف احــداثوراهان
بــاایــنحــالنیــروگاهخرمآبــادکــهامــروزبــاوجــودتمــاممشــکالت
راســتقامتانهبــرایتامیــنبــرقکشــورایفــاینقــشمیکنــد،همچــون
ــائل ــامس ــیرب ــنمس ــتدرای ــانمیبایس ــاهمچن ــرازنیروگاهه ــیاریدیگ بس

ابتدای سال 1397 نمای کلی از جنوب سالن توربین قبل از شروع مجدد عملیات اجرایی نمای کلی از محوطه پست 230kv قبل از شروع مجدد 
عملیات اجرایی

مهر ماه 98 نمایی کلی از نصب تجهیزات واحدهای گازی 

ابتدای سال 1397 نمای کلی از شمال سالن توربین قبل از شروع مجدد عملیات اجرایی

ابتدای سال 1397  نمای کلی از داخل سالن توربین قبل از شروع مجدد عملیات اجرایی 

متعــددیدســتوپنجــهنــرمکنــد.مســائلیکــهبــاهمدلی
ــخصاوزارت ــیومش ــفدولت ــایمختل ــکارینهاده وهم
نیــرو،حــلآنهــابهواســطههمــتنیروهــایمتخصــصو
آموزشدیــدهومدیرانــیدرشــرکتهایســرمایهگذاری
ــرقکشــور ــرایپیشــبرداهــدافصنعــتب ــهب مربوطــهک
ازآبــروواعتبــارخــودمایــهمیگذارنــد،دورازانتظــار

ــود. ــدب نخواه

گزارش میدانی نیروگاه خرم اباد
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خاکبرداری فونداسیون ACCنصب تجهیزات سالن توربین گاز و اجرای عایق چمبر توربین

 230kv نمای کلی از محوطه پست CCB و نصب باتری در باتریخانه  CCB نصب تابلوهای

گزارش میدانی نیروگاه خرم اباد




