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سرمقاله2

توقف در نیمه راه
پرویز غیاث الدین؛ مدیرمسئول

صنعـت بـرق ایـران از ابتـدای حیاتـش تـا امروز کـه فراتر از یـک قرن دانـش و تجربه 
و تخصـص اندوختـه، سـاختارش بارها دسـتخوش تغییرات مختلف شـده اسـت. گذار 
بـرق از یـک صنعـت کامـال خصوصـی به یـک حـوزه دولتـی و آغـاز دوبـاره واگذاری 
شـرکت های آن بـه بخـش خصوصـی یک روند چند ده سـاله اسـت که در این شـماره 

»نیـرو و سـرمایه« بـه تفصیل به آن پرداخته شـده اسـت. 
آنچـه کـه در ایـن مجـال از همه مهم تر به نظر می رسـد پاسـخ به این سـواالت اسـت 
کـه اگـر امـروز روند تجدید سـاختار بیسـت سـاله اخیـر صنعت بـرق را کـه واگذاری 
نیروگاه هـا بـه بخـش غیردولتـی یکـی از محورهـای مهـم آن اسـت، بررسـی کنیـم، 
آیـا نتایـج آن را رضایت بخـش ارزیابـی می کنیـم؟ آیـا صنعـت بـرق را در سـایه تغییر 
سـاختارهای گذشـته اش، موفق تـر و توسـعه یافته تر می دانیـم؟ آیـا تجربـه ایـران بـا 

کشـورهای موفـق در زمینـه تجدید سـاختار هم خوانـی دارد؟ 
واقعیـت ایـن اسـت که بـه جز یـک دوره مقطعی کـه دولت تـالش کرد بـا واردکردن 
بخـش خصوصـی به ویژه بـه حوزه تولید بـرق، زمینه را بـرای افزایش بهـره وری فراهم 
کنـد و بـا مجزاکـردن شـرکت های متولی بخش هـای تولیـد، انتقال و توزیـع گامی در 
جهـت شـفاف کردن درآمـد و هزینـه هـر یـک از بخش های ایـن صنعت بـردارد، عمال 

حرکـت موثـر چندانـی در روند تجدید سـاختار دیده نمی شـود. 
نگاهـی بـه آنچـه کـه بـر صنعـت بـرق کشـور گذشـته، نشـان می دهـد  کـه اختالل 
در رونـد واگـذاری نیروگاه هـا، کم توجهـی بـه بخـش خصوصـی کـه عهـده دار اداره 
آن هـا شـده بـود و نیـز عـدم توجـه به لـزوم برقـراری یـک تعامـل تجـاری منطقی با 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی، عمـال مشـارکت کننـدگان در واگذاری هـا را در خصـوص 

خریـد یـا پذیـرش سـهام  نیروگاه هـا پشـیمان کـرد. 
اگـر فقـط همیـن یک وجه در تجدید سـاختار را مـد نظر قرار دهیم و آن را بخشـی از 
یـک حرکـت کالن برشـمریم، خواهیـم دید که عـدم توفیق در دسـتیابی به یک مدل 
مالـی موفـق در خرید برق از نیروگاه های خصوصی و تدوین دسـتورالعمل هایی که این 
مبادالت را به شکلی منصفانه تنظیم کند، می تواند نشانه به بن بست رسیدن آن باشد. 
در طول بیش از دو دهه ای که وزارت نیرو تالش کرد صنعت برق را در یک چارچوب های 
نوین مدیریت کرده و زمینه را برای شـفاف کردن سـاختارهای مالی آن اعم از هزینه و 
درآمـد بخش هـای تولید، انتقال و توزیع، فراهم آورد، نه تنها نتوانسـت تصویر روشـنی 
از هزینه هـای تولیـد بـرق بـرای سیاسـتگذاران کالن کشـور در مجلس، دولت و سـایر 
نهادهـا، ایجـاد کنـد بلکـه در مدیریت درآمدهایش هم با مشـکالت جدی مواجه شـد. 
حـاال ایـن وزارتخانـه ده هـا هـزار میلیـارد تومان بـه بخش خصوصـی بدهکار اسـت و 
تولیدکنندگان غیر دولتی با مطالبات معوق، اقساط عقب مانده تسهیالت ارزی و ریالی 
و تعهداتی که برای تولید برق دارند، عمال در مهلکه ای بسیار مخاطره آمیز گرفتار شده اند. 
اگـر قـرار بـود تجدیـد سـاختار، ریل گـذاری مسـیر توسـعه صنعت بـرق باشـد، بدون 
تردیـد امـروز بایـد یـک نهـاد مسـتقل تنظیم گـر، سـاختارهای قانونـی، قیمت گذاری 
و دسـتورالعمل های معامالتـی صنعـت بـرق را تنظیـم می کـرد تا وزارت نیـرو و بخش 
خصوصـی نگـران پایمال شـدن حقـوق قانونی شـان نباشـند. در همین نهـاد تنظیم گر 
بـدون تردیـد یـک تصویـر روشـن و بـدون غـرض ورزی از هزینه هـا و درآمدهـای برق 
ایجـاد می شـد، تـا هـر سـال وزارت نیـرو در چانه زنـی با مجلـس برای تصویـب نهایی 
میـزان افزایـش قیمـت بـرق و دریافـت مابه التفـاوت قیمـت تمام شـده و تکلیفـی این 

کاالی اسـتراتژیک نـاکام نماند. 
نگاهـی بـه نتایـج و پیشـینه تجدید سـاختار صنعت برق نشـان می دهد که ایـن اقدام 
نـه تنهـا تاثیر روشـن و مشـخصی بر کاهش هزینه برق مشـترکین و قیمت تمام شـده 
بـرق نیروگاه هـا نداشـته، بلکه اساسـا بـه ایجـاد نوعی تعـارض منافـع و رقابت مخرب 

بیـن دولـت و بخش خصوصی منجر شـده اسـت. 
عـدم تفکیـک منطقـی و موثـر ارکان صنعـت بـرق در کنـار نقـش دوگانـه و متفـاوت 
دسـتگاه های اجرایـی به عنـوان بنگاه هـای اقتصـادی و سـازمان های دولتی بـا ماهیت 
زیربنایـی و نقشـی تعیین کننـده در توسـعه اقتصـادی و رفـاه اجتماعـی، همگـی بـه 
برهم ریختن معادالت پیش بینی شـده برای تجدید سـاختار صنعت برق منجر شـده اند.

نکتـه بسـیار مهـم دیگـری کـه بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد 
ایـن اسـت کـه تجدیـد سـاختار برخـالف پیش بینی هـای 
صورت گرفتـه هنـوز بـه ایجـاد یـک فضـای رقابتـی سـالم، 
منصفانـه و توسـعه محور در بـازار بـرق منجر نشـده اسـت. 
نـوع قیمت گـذاری و نحـوه مبادلـه برق حتـی در بورس هم 
بـه کشـف قیمـت واقعـی آن منجر نشـد و این همه ناشـی 
از دوگانگـی حاکـم بـر چارچوب های حاکمیتـی و مدیریتی 

ایـن صنعت اسـت. 
لـذا بـه نظـر مـی رسـد بازنگـری و ارزیابـی دقیق و شـفاف 
نتایـج تجدیـد  سـاختار صنعـت بـرق ایـران در طـول دوره 
دو دهـه ای یـک الـزام غیـر قابـل انـکار بـرای روشـن کردن 
مسـیر پیـش رو اسـت. اگرچـه شـاید بهتـر اسـت بپذیریم 
کـه بـرای به نتیجه رسـاندن پروسـه ای کـه از اوایـل دهـه 
هفتاد در کشـور آغاز شـده، باید به تغییـرات تکنولوژیکی و 

سـاختاری قابـل توجهـی تـن بدهیم. 
ایجـاد بسـترهای الزم برای سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
بـرق و مشـارکت جـدی  در حوزه هـای مختلـف صنعـت 
فعـاالن ایـن صنعـت در تعییـن قیمت بـرق به عنـوان یک 
کاالی اسـتراتژیک از جملـه اقدامـات حیاتی برای رسـیدن 
بـه اهدافـی اسـت کـه در تجدیـد سـاختار صنعت بـرق مد 

نظر قـرار گرفتـه بود. 
وزارت نیـرو بایـد بپذیـرد کـه بـرای شـکوفایی صنعت برق 
به ویـژه در حـوزه تولیـد چـاره ای جـز تبدیـل بازار بـرق به 
یـک بازار رقابتی و فراهم کـردن زمینه ورود و فعالیت بخش 
خصوصـی بـه این صنعـت نـدارد. مشـارکت جویی از فعاالن 
ایـن بخـش می تواند بـرای وزارت نیرو یک بـازوی تخصصی 
و کارشناسـی قدرتمنـد ایجاد کند و تصمیم سـازی های این 
وزارتخانـه را در مسـیری فرابخشـی، کالن و موثر قرار دهد. 
بنابرایـن بایـد پذیرفـت کـه تـداوم اسـتراتژی های تجدیـد 
سـاختار صنعـت بـرق ایـران امری ضـروری و حیاتـی برای 
توسـعه آن اسـت امـا وزارت نیـرو بـرای اجـرای صحیح این 
زیرسـاخت های  فراهم کـردن  بـر  عـالوه  بایـد  اسـتراتژی 
الزم، مشـارکتی مسـنجم را نیـز با بخش خصوصی و سـایر 
بازیگـران ایـن عرصـه رقم بزنـد و عالوه بر تغییـر و تصحیح 
نـگاه و رویکردهـای جـاری خـود از تجـارب موفق در سـایر 

کشـورها بهـره گیرد.
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لزوم بازنگری در روند تجدید
ساختار صنعت برق

کریم افشار، مشاور بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

ــت و  ــت، مدیری ــوه مالکی ــا نح ــه ب ــا در رابط ــرش دولت ه ــوع نگ ــر ن ــه اخی ــه ده در س
ــی شــده اســت. هــدف  ــرات بنیادین ــدرت دســتخوش تغیی ــرداری از سیســتم  های ق بهره ب
ــرد. در  ــه ک ــادی خالص ــره وری اقتص ــش به ــوان در افزای ــوالت را می ت ــاد تح ــی ایج اصل
ســاختار جدیــد، زمینه ســازی های الزم به منظــور انحصارزدایــی و ایجــاد رقابــت بــا هــدف 
ــن تفکرافزایــش  ــج بدســت آمده از اجــرای ای ــاه اجتماعــی فراهــم شــده و نتای افزایــش رف

ــد. ــان می ده ــرق را نش ــت ب ــی در صنع کارآی
در ایــران نیــز مقدمــات الزم بــه  منظــور پیاده ســازی ســاختار جدیــد صنعــت بــرق از اواخــر 
ــان 1382 و تاســیس شــرکت  ــران در آب ــرق ای ــازار ب ــدازی ب ــا راه ان ــاز و ب ــاد آغ دهــه هفت
ــن  ــد. از مهم  تری ــی ش ــه عملیات ــال 1383 وارد مرحل ــران در س ــرق ای ــبکه ب ــت ش مدیری
اهــداف تجدیــد ســاختار در صنعــت بــرق ایــران می  تــوان بــه افزایــش بهــره  وری اقتصــادی، 
شــفافیت هزینه  هــا در بخش  هــای مختلــف صنعــت، کاهــش تصدی  گــری دولتــی و تامیــن 
منابــع الزم بــرای ســرمایه  گذاری در بخــش تولیــد متناســب بــا رشــد تقاضــا، اشــاره کــرد.

ــوان  ــا ســایر وزاتخانه  هــا می  ت ــا بررســی عملکــرد وزارت نیــرو و همچنیــن مقایســه آن ب ب
بــه پیشــگامی وزارت نیــرو در اجرایی کــردن قانــون سیاســت  های کلــی اصــل 44 و 
ــرق اذعــان کــرد و تامیــن بیــش از  ــد ب زمینه  ســازی مشــارکت بخــش خصوصــی در تولی

ــا اســت. ــن ادع ــواه ای ــر گ ــال  های اخی ــرق مشــترکین در س 50 درصــد ب
ــه متغیرهــای اساســی اجتماعــی، اقتصــادی،  ــه وابســتگی انجــام اصالحــات ب ــا توجــه ب ب
سیاســی و فرهنگــی هــر جامعــه، انجــام اصالحــات در صنعــت بــرق ایــران از متغیرهــای 
فــوق تاثیــر پذیرفتــه اســت ولــی یــک رونــد مشــخص کــه همــان افزایش میــزان مشــارکت 

ــال کــرده اســت. ــرق می  باشــد را دنب ــد ب بخــش خصوصــی در تولی
ــی  ــد تاریخ ــی رون ــات، بررس ــاز اصالح ــال از آغ ــدود 20 س ــینه ح ــه پیش ــه ب ــا توج ب
قــوت  و  ضعــف  نقــاط  شناســایی  و  ایــران  بــرق  صنعــت  در  اصالحــات  انجــام 
ضــرورت دارد و بایــد بــا تطبیــق اهــداف انجــام اصالحــات بــا نتایــج حاصل شــده، 
ــدد  ــرار مج ــور تک ــه  منظ ــنهادهایی را ب ــن و پیش ــت را تعیی ــدم موفقی ــزان موفقیت/ع می
موفقیــت و اجتنــاب از اشــتباه های گذشــته ارائــه کــرد. بــا بررســی رونــد تاریخــی می  تــوان 
پیشــران  ها/موانعی از جنــس قوانیــن باالدســتی، شــرایط اقتصــادی، شــرایط سیاســی و ... 
را شناســایی و پیشــنهادهایی بــرای تحقــق اهــداف اصالحــات بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد 

ارائــه کــرد.
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فرصت های از دست رفته*
محمد مالکی؛ رییس هیات مدیره شرکت آرین ماهتاب گستر

صنعت برق در تمام دنیا به عنوان یک صنعت استراتژیک 
انکار در  قابل  و زیربنایی شناخته می شود و سهمی غیر 
دلیل  همین  به  می کند.  ایفا  کشورها  اقتصادی  توسعه 
آکادمی مهندسی آمریکا صنعت برق را بزرگترین پیشرفت 
مهندسی جهان تلقی کرده و آن را زیربنای تمام توسعه 

شکل گرفته در دنیا برمی شمرد. 
سیستم های  اتصال  که  بپذیریم  را  مساله  این  باید 
شبکه های  حاصل  دنیا  تمام  بازرگانی  و  مالی  مخابراتی، 
قدرتمند و سراسری برق است. به همین دلیل است که 
امروز تصور دنیای بدون برق دشوار و حتی ناممکن به نظر 
می رسد. برای نشان دادن اهمیت و ضرورت تولید و عرضه 
برق  نبودن  بهای  ساله  هر  استراتژیک  کاالی  این  پایدار 
اندازه گیری  احتمالی  از خاموشی های  ناشی  یعنی هزینه 
می شود. این بررسی ها ثابت کرده که در برخی از کشورها 
باالترین  برابر   100 از  بیش  اقتصاد  در  خاموشی  قیمت 

قیمت تعیین شده برای فروش برق است. 
لذا برق نه یک کاال بلکه یک ضرورت حیاتی برای اداره 
رفاه  تامین  همچنین  و  و صنعت  اقتصاد  کشورها، حفظ 
بهبود  در  در  انکار  غیرقابل  سهمی  که  است  شهروندان 
همه  که  چرا  دارد.  کشورها  اقتصادی  رشد  و  بهره وری 
پایه  بر  داشته اند،  بهره وری  و  توسعه  که  سیستم هایی 
سیستم کنترل و مانیتورینگ هدایت می شوند که شالوده 

اصلی اش برق است. 
داشت  دور  نظر  از  نباید  که  دیگری  اهمیت  حائز  نکته 
کشورهای  حرکت  بیست و یکم  قرن  در  که  است  این 
توسعه یافته به سمت حفظ محیط زیست شتاب بیشتری 
مناسبات،  در  برق  سهم  مساله  همین  و  یافت  خواهد 
تولیدات و محصوالت مورد استفاده را به شکلی چشمگیر 
افزایش داده و البته اصول تولید برق را نیز دچار تحوالت 

جدید خواهد کرد. 
کاالی  هیچ  با  را  برق  نمی توان  تردید  بدون  البته 
کاالی  این  کرد.  مقایسه  انرژی  حوزه  در  حتی  دیگری 
استراتژیک، ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را 
از سایر تولیدات حوزه انرژی از جمله نفت و گاز متمایز 
و  طبیعی  ذخیره سازی  امکان  عدم  حقیقت  در  می کند. 
آن  مشخصات  اصلی ترین  برق  برای  موثر  جایگزین  نبود 
از برق،  البته فراگیری سطح استفاده  محسوب می شوند. 
با محیط زیست، وابستگی جدی تکنولوژی به  سازگاری 
از دیگر  تغییرات قیمت هم  آن و همچنین دامنه وسیع 
ویژگی هایی است که برق را به یک کاالی متفاوت تبدیل 

می کند. 
پروژه هایی  عمدتا  برق  صنعت  طرح های  اینکه  همچنین 
آنها  برای  سرمایه  جذب  و  هستند  سرمایه بر  و  زمان بر 

نیازمند سیاست های هوشمندانه و دقیق است هم از دیگر مشخصات این صنعت 
در  برق  صنعت  مدیریت  و  سازماندهی  دلیل  همین  به  درست  می شود.  محسوب 

ساختارهایی با ویژگی های خاص امکان پذیر است. 
گذر  و  انقالب  از  پیش  سال های  از  ایران  در  برق  صنعت  مدیریت  ساختار  تغییر 
چندین باره اش از دولتی تا خصوصی شدن به خوبی نشان می دهد که دولت ها 

همواره به دنبال ساختار بهینه تری برای مدیریت صنعت برق بوده اند. 
بررسی ها نشان می دهد که صنعت برق ایران تا سال 72 در ساختاری با مولفه های 
اصلی ترین  می شد.  اداره  مصرف کنندگان  و  توزیع  انتقال،  تولید،  شامل  مشخص 
این  از  هیچ  در  درآمدها  و  هزینه ها  که  بود  این  نسبتا سنتی  این ساختار  چالش 
بخش ها تفکیک نشده بود و اساسا امکان ایجاد یک تصویر روشن مالی از هیچ یک 

از این بخش ها وجود نداشت. 
تحوالت  با  همزمان  تقریبا  و  هفتاد  دهه  ابتدایی  سال های  در  دلیل  همین  به 
تفکیک  بحث  هم  ایران  در  دنیا،  کشورهای  از  بسیاری  در  برق  ساختاری صنعت 
هدف  شد.  برنامه ریزی  آن  اجرای  برای  و  مطرح  برق  صنعت  مختلف  بخش های 
این بود که حداقل زمینه برای شفاف کردن هزینه ها در بخش های تولید، انتقال 
و توزیع  فراهم شده و تصویر روشنی از میزان هزینه هر یک از بخش های زنجیره 

تامین برق ایجاد شود. 
از این طریق میزان سرمایه گذاری های الزم برای هر یک از بخش های تولید، انتقال 
و توزیع به شکل جداگانه قابل محاسبه بود و صنعت می توانست به طور تقریبی 
میزان سرمایه مورد نیاز در حوزه های مختلف را برای تامین رشد مصرف هر سال 

پیش بینی کرده و برای تامین آن برنامه ریزی کند. 
در این مسیر البته واگذاری برخی از نیروگاه های دولتی به بخش عمومی و خصوصی 
این  قالب  در  یابد.  کاهش  بنگاه داری  و  تصدی گری  از  دولت  تا سهم  داد  رخ  هم 
ساختار همه نیروگاه ها اعم از دولتی و خصوصی مکلف شدند که برق تولیدی خود را 
به یک خریدار عمده که شرکت مدیریت شبکه برق است، بفروشند. اما اینکه هنوز 
قریب به 40 درصد بار تولید برق بر دوش دولت است و تعیین قیمت برق در قالب 
یک بازار رقابتی هنوز هم امکان پذیر نیست نشان می دهد که روند تغییر ساختار 
صنعت برق ایران از دنیا عقب  مانده و نتوانسته همگام با سایر کشورها پیش رفته و 

اهداف توسعه ای این صنعت را محقق کند. 
واقعیت این است که در شرایطی که تنها یک خریدار در بازار وجود دارد و انحصار 
در خرید عمال معادالت مبادله رقابتی را از بین می برد، نمی توان گفت که تجدید 
ساختار صنعت برق به نتایج پیش بینی شده دست یافته است. در بازاری که با تنوع 
فروشندگان و خریدای انحصاری مواجه است، هیچ وقت اصول رقابتی که می تواند 

توسعه را رقم بزند، حاکم نخواهد شد.
تنها زمانی می توان گفت که اهداف تجدید ساختار در صنعت برق محقق شده اند 
که سهم دولت در تولید برق به کمترین میزان ممکن برسد، امکان حضور خریداران 
متعدد و خرد در بازار و بورس برق فراهم شود و خرده فروش های برق هم امکان 
واقعی  قیمت  چارچوبی  چنین  در  باشند.  داشته  را  ساختار  این  در  انرژی  تبادل 
کشف شده برای برق، رقابتی توسعه زا شکل می گیرد و در نهایت برق با کیفیت و 

قیمت مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد. 
کشورهای توسعه یافته ای که به تحول ساختاری در صنعت برق خود تن داده اند این 
مسیر را در چند دهه طی کرده اند و حاال ایران فرصتی سی ساله را برای این تغییر 
از دست داده و شاید وقت آن رسیده که با ارزیابی و بازنگری اقدامات صورت گرفته، 

این تجدید ساختار را در مسیر درست هدایت کند.
*برگرفته از سخنرانی جناب آقای مهندس مالکی در باشگاه نفت و نیرو 

)اردیبهشت ماه 94(
پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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بازخوانی یک تجربه پرابهام در 
صنعت برق

محمدحسین جاویدی دشت بیاض؛ عضو هیات  تنظیم بازار برق ایران و 
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بــرق  صنعــت 
صنایــع  ســایر  در  شــاید  کــه  دارد  خاصــی  و 
ــن  ــال ای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاهده نباش ــل مش قاب
صنعــت عــالوه بــر تاثیــرات عمیــق در حــوزه 
اجتماعــی و سیاســی جوامــع، یکــی از اصلی تریــن 
ــوب  ــم محس ــادی ه ــعه اقتص ــاخت های توس زیرس
ــت بــرق یــک صنعــت  ــود. به عــالوه صنع می ش
ســرمایه بر و دیربــازده محســوب می شــود. بــر 
ــه ازای  ــران ب ــل ای ــوری مث ــاس در کش ــن اس همی
هــر هــزار مــگاوات، بایــد ســرمایه ای معــادل یــک 
توســعه  بنابرایــن  تامیــن شــود.  میلیــارد دالر 
ــد  ــت تولی ــج درصــدی ظرفی ــا پن ــار ت ســاالنه چه
بــرق مســتلزم تامیــن ســرمایه تقریبــی 4 میلیــارد 

دالر اســت. 
صنعـــت بـــرق در عمـــده کشـــورهای دنیـــا بـــه 
وســـیله دولت هـــا شـــکل گرفتـــه، چراکـــه 
ــت  ــن صنعـ ــای ایـ ــی از ویژگی هـ ــل برخـ به دلیـ
از جملـــه ســـرمایه بر بـــودن، عـــدم امـــکان 
ــدک  ــور انـ ــدرت مانـ ــا و قـ ــی نیروگاه هـ جابجایـ
ســـرمایه گذاران  صنعـــت،  ایـــن  حیطـــه  در 
ـــارکت  ـــه مش ـــی ب ـــل چندان ـــی تمای ـــش خصوص بخ
ــرد در  ــن رویکـ ــتند. ایـ ــت نداشـ ــن صنعـ در ایـ
ـــر  ـــی منج ـــش اساس ـــاد دو چال ـــه ایج ـــدت ب بلندم
ـــرق  ـــت ب ـــکای صنع ـــل ات ـــه به دلی ـــد؛ اول اینک ش
ـــا  ـــان و ی ـــش راندم ـــران کاه ـــت، کســـی نگ ـــه دول ب
افزایـــش هزینه هـــا نبـــود و دوم اینکـــه به دلیـــل 
ـــز  ـــه ج ـــری ب ـــت راه دیگ ـــزه الزم، دول ـــود انگی نب
تامیـــن ســـرمایه بـــرای توســـعه صنعـــت بـــرق 
نداشـــت. پـــس از مدتـــی کشـــورهای آمریـــکای 
ــرای  ــن دو چالـــش، بـ ــع ایـ ــرای رفـ ــی بـ جنوبـ
تجدیـــد ســـاختار صنعـــت بـــرق پیش قـــدم 

شـــدند. 
آرژانتیــن، شــیلی و برزیل کشــورهای ورشکســته ای 
بودنــد کــه دولــت و بخــش خصوصــی داخلــی آنهــا 
ــن  ــه ای ــت. ب ــا را نداش ــرق آنه ــن ب ــی تامی توانای
و  آمریکایــی  شــرکت های  از  تعــدادی  ترتیــب 
اروپایــی پذیرفتنــد کــه در صــورت ایجــاد شــرایط 
آزاد و رقابتــی بــرای خریــد و فــروش بــرق، نســبت 
بــه ســرمایه گذاری در صنایــع بــرق ایــن کشــورها 

اقــدام کننــد. بــه ایــن ترتیــب تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق و گــذر آن از دولتــی بــه 
ــاال،  ــی ب ــه ایجــاد کارای ــا ســه ســال ب ــاز و طــی دو ت ــن کشــورها آغ خصوصــی در ای

ــرق منجــر شــد.  ــت ب ــان و رقابتی شــدن صنع ــش راندم افزای
ــت  ــاختار صنع ــد س ــم تجدی ــعه یافته ه ــورهای توس ــق کش ــه موف ــن تجرب ــس از ای پ
ــه در  ــود ک ــن کشــوری ب ــد و انگلســتان اولی ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــرق را در دس ب
ســال 1989 به منظــور افزایــش راندمــان و جــذب ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی، 
دســت بــه تحــوالت جــدی در صنعــت بــرق زد. در ایــن مســیر دولت هــا ناگزیــر شــدند 
ــاختار  ــرده و س ــزی ک ــود برنامه ری ــرق خ ــتریان ب ــارات مش ــردن انتظ ــرای برآورده ک ب
صنعــت بــرق را بــر ایــن اســاس به صــورت رقابتــی و مشــتری محور پایه ریــزی کننــد. 
ــودآوری  ــنتی س ــول س ــاس اص ــر اس ــرق ب ــای ب ــه و تقاض ــتم عرض ــذاری سیس پایه گ
مشــخصی را بــر مبنــای مقــررات تنظیــم شــده ای تضمیــن می کنــد و همیشــه درصــد 
مشــخصی رزرو را هــم بــرای تضمیــن تامیــن بــرق پایــدار و بــر اســاس اســتانداردها در 
نظــر می گیــرد، در ایــن روش، اگــر چــه هزینه هــا به ظاهــر شــفاف و روشــن هســتند، 
بــا ایــن حــال هزینــه بخش هــای متفــاوت در سیســتم ســنتی و یــا سیســتم یکپارچــه 
خیلــی شــفاف مجــزا نمی شــوند و مشــترکین در ایــن سیســتم حــق انتخــاب ندارنــد. 
ــف به صــورت  ــه بخش هــای مختل ــی، هزین ــل در سیســتم تفکیک شــده و رقابت درمقاب
ــرد. در  ــرار می گی ــتریان ق ــار مش ــن و در اختی ــور، تعیی ــخص و ارزش مح ــزا، مش مج
ایــن سیســتم مشــتریان اساســا حــق انتخابــی بــرای گزینــش محصوالتــی باکیفیــت و 

متفــاوت و اســتاندارد متفــاوت و طبیعتــا بــا قیمت هــای متفــاوت دارنــد. 
پــس از کلیدخــوردن تجدیــد ســاختار، ایجــاد امــکان رقابــت در صنعــت بــرق تــا ســال 
ــن صنعــت در  ــودن بازیگــران ای ــا خصوصــی ب ــی ی ــن دولت ــدون درنظرگرفت 2005، ب
ــه، دولت هــای ایــن حــوزه  ــر اســاس ایــن مصوب ــه تصویــب رســید. ب ــا ب اتحادیــه اروپ

ــد.  ــم می آوردن ــرق فراه ــت ب ــت در صنع ــرای رقاب می بایســت شــرایط یکســانی را ب
در ایــران هــم مطالعــات مربــوط بــه تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق، حــدود 25 ســال 
ــر همیــن اســاس در اولیــن گام، شــرکت های مدیریــت تولیــد و  پیــش آغــاز شــد و ب
ــرق از برق هــای منطقــه ای جــدا شــدند و به شــکل  نیــز شــرکت های توزیــع نیــروی ب
ــه  ــه تحــول اساســی ک ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــد. ام ــت پرداختن ــه فعالی مســتقل ب
ــزه و جــذب ســرمایه های بخــش خصوصــی منجــر شــود،  ــه ایجــاد انگی می بایســت ب
ــش  ــدف افزای ــا ه ــران ب ــرق ای ــت ب ــد ســاختار صنع ــداد. تجدی ــا ســال 1380 رخ ن ت
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــزه در بخ ــاد انگی ــد و ایج ــی جدی ــع مال ــن مناب ــان، تامی راندم

ــود. ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت ب
بــه ایــن ترتیــب نهــاد تنظیــم مقــررات بــازار بــرق در ســال 80 و در دوره وزارت آقــای 
ــدازی  ــان 1381 راه ان ــران در آب ــرق ای ــازار ب ــه بیطــرف تشــکیل و ب مهنــدس حبیب ال
ــت  ــول و تح ــل قب ــدی قاب ــا رون ــال 92، ب ــا س ــرق ت ــت ب ــاختار صنع ــد. تجدیدس ش
مقــررات هیــات تنظیــم مقــررات بــازار بــرق بــه واگــذاری تعــداد زیــادی از نیروگاه هــا 

ــه بخــش خصوصــی و جــذب ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی منجــر شــد. ب
انتظــار می رفــت تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق بــا راه انــدازی بــورس بــرق روانتــر شــود. 
بــا این حــال راه انــدازی بــورس بــرق به دلیــل محدودیــت منابــع چنــدان راهگشــا نشــد. 
ــرق  ــا ب ــی از نیروگاه ه ــد برخ ــرر ش ــرژی، مق ــورس ان ــیس ب ــا تاس ــر ب ــارت دیگ به عب

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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تولیــدی خــود را در بــورس عرضــه کننــد. قاعدتــا بایــد 
خریــداران بــزرگ نظیــر شــرکت های توزیــع نســبت بــه 
ــن  ــه ای ــا ب ــد ام ــدام می کردن ــورس اق ــرق از ب ــد ب خری
ــار  ــورد انتظ ــی م ــت نقدینگ ــت نتوانس ــه دول ــل ک دلی
ــورس  ــرای مشــارکت در مبــادالت ب ایــن شــرکت ها را ب
ــادالت  ــده مب ــال عم ــروژه انتق ــد، پ ــن کن ــرژی تامی ان
ــه بن بســت رســید.  ــورس ب ــه عرصــه رقابتــی ب ــرق ب ب

در عمــده کشــورهای دنیــا، از آنجــا کــه بــورس مبنــای 
قیمت گــذاری قابــل اعتمــادی در بازارهــای رقابتــی 
محســوب مــی شــود، ســهم بســیاری در مبــادالت دارد. 
ــران در  ــرق ای ــالت ب ــرژی در معام ــورس ان ــا ســهم ب ام
ــد  ــا ح ــگاه آن ت ــد و جای ــی مان ــد باق ــد درص ــد چن ح
تامیــن کننــده مقطعــی نقدینگــی بــرای تولیدکننــدگان 
ــت  ــت. در حقیق ــزل یاف ــروری، تن ــع ض ــرق در مواق ب
ــی  ــازار عمده فروش ــه در ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب نیروگاه ه
بــرق پــول خــود را بــا تاخیــر زیــادی دریافــت می کننــد، 
در زمــان کمبــود منابــع مالــی بخشــی از بــرق تولیدی را 
در بــورس عرضــه می کننــد امــا بــه دلیــل عــدم تعییــن 
قیمــت واقعــی بــرق و رقابت ناســالم ناشــی از این مســاله 
در بســتر بــورس، تمایلــی بــه مشــارکت در مبــادالت برق 
در بــورس انــرژی ندارنــد. بنابرایــن بــه جــرات می تــوان 
گفــت کــه ایــده تشــکیل بــورس انــرژی در ایــن شــرایط 

عمــال راهگشــا نبــوده اســت. 

ــالش بســیاری  ــرق ت ــازار ب ــم ب ــات تنظی اگرچــه در هی
ــه  ــود ک ــن ش ــوی تعیی ــه نح ــرق ب ــت ب ــا قیم ــد ت ش
امــا  شــود  تقویــت  نیروگاه هــا  در  رقابــت  انگیــزه 
متاســفانه در ســال 1394، نــگاه مدیــران وزارت نیــروی 
دولــت یازدهــم بــه تجدیدســاختار کامــال متفــاوت بــود. 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــال ق ــوان مث ــه عن ب
قانــون در صــورت انعقــاد قــرارداد خریــد و فــروش بــرق 
ــدار  ــرای خری ــات، ب ــع مطالب ــه موق ــت ب ــدم پرداخ و ع
ــفانه  ــا متاس ــود، ام ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــه تاخی جریم
ایــن بنــد قانونــی در قراردادهــا حــذف شــد و نتیجــه آن 
ایجــاد مطالبــات انبــوه بــرای تولیدکننــدگان بــرق بــود. 
ــته  ــات انباش ــن مطالب ــرد ای ــارت دیرک ــت خس در نهای
ــی هــم پرداخــت نشــد،  ــق شــکایت قضای حتــی از طری
ــغ را  ــن مبال ــی پرداخــت ای ــوان مال ــت ت ــه دول ــرا ک چ

ــت.  نداش
ــر  ــه در براب ــری ک ــع دیگ ــز مان ــی نی ــرایط کنون در ش
ــد ایجــاد شــود،  ــد ســاختار می توان ــد تجدی تکمیــل رون
ورود نیــروگاه هــای دولتــی بــه بــورس اســت. البتــه اگــر 

ــوب  ــم در چارچ ــا ه ــد و آنه ــا نباش ــا حکمفرم ــن نیروگاه ه ــه ای ــی ب ــگاه دولت ن
ــه  ــورس ن ــا در ب ــد، حضــور دولتی ه ــم عمــل کنن ــات تنظی ــازار و هی ــررات ب مق
ــل  ــه دلی ــدت ب ــه در بلندم ــد، بلک ــرد آن وارد نمی کن ــه عملک ــه ای ب ــا خدش تنه
ــکل  ــورس ش ــده، ب ــده و مصرف کنن ــم از تولیدکنن ــران اع ــداد بازیگ ــش تع افزای
ــع  ــه نف ــدی ب ــچ تردی ــدون هی ــد ب ــن رون ــرد و ای ــود می گی ــه خ ــری ب واقعی ت
ــر رقابتــی  ــگاه غی ــا این حــال ن ــود. ب ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی خواهــد ب
مدیــران بخــش دولتــی می توانــد رقابــت را به ســمت شــرایط غیــر واقعــی ســوق 

دهــد.
در شــرایط تزریــق نقدینگــی محــدود بــه بــورس انــرژی، نگرانــی جــدی در مــورد 
ورود نیروگاه هــای دولتــی بــه بــورس انــرژی ایــن اســت کــه آنهــا نقدینگــی جاری 
ــعه ای،  ــرمایه گذاری های توس ــای س ــه ج ــا ب ــد ام ــار بگیرن ــورس را در اختی در ب
ــه  ــی ک ــورت نقدینگ ــن ص ــد. در ای ــود کنن ــاری خ ــای ج ــرف هزینه ه آن را ص
ــان  ــش راندم ــد و توســعه و افزای ــه ایجــاد ســرمایه گذاری هــای جدی ــد ب می توان
ــب  ــه جی ــاره ب ــود، دوب ــاص داده ش ــی اختص ــش خصوص ــط بخ ــا توس نیروگاه ه
دولــت بازگشــته اســت. ایــن رویکــرد می توانــد ورود دولتی هــا بــه بــورس را بــه 

یــک چالــش عمیــق بــرای ایــن حــوزه بــدل کنــد.
ــزوم و  ــه ل ــی ب ــران دولت ــودن مدی ــه ب ــزه و بی توج ــه بی انگی ــم ک ــد بپذیری بای
اهمیــت افزایــش راندمــان و رقابت پذیــری، یــک مانــع مهــم بــرای بورســی شــدن 
نیروگاه هــای دولتــی اســت. امــا اگــر ایــن نیــروگاه هــا و یــا حتــی ســرمایه گذاران 
دولتــی و یــا شــبه دولتــی، نقدینگــی کســب شــده در بــورس را بــر اســاس مقرات 
ــد  ــوزه تولی ــعه ای ح ــرمایه گذاری های توس ــرف س ــده، ص ــن ش ــرایط تعیی و ش
بــرق کــرده و نهادهــای نظارتــی و ســازمان های باالدســتی بــر ایــن رونــد نظــارت 
ــا منصــوب  ــن نیروگاه ه ــی پاســخگو را در راس ای الزم را داشــته باشــند و مدیران
ــه مبــادالت بــرق  کننــد، قطعــا حضــور نیروگاه هــای دولتــی در بــورس انــرژی ب

ــق بیشــتری می بخشــد. در ایــن بســتر رون
البتــه ایــن تجدیــد ســاختار علی رغــم مشــکالت متعــددش، امتیازاتــی هــم بــرای 
ــرق  ــن آنهــا تعییــن نســبی قیمــت ب ــرق داشــت کــه یکــی از مهم تری صنعــت ب
ــن  ــی تصمیم ســازان ای ــردم و حت ــن رخــداد، بســیاری از م ــش از ای ــا پی ــود. ت ب
تصــور نادرســت را داشــتند کــه وزارت نیــرو از محــل فــروش بــرق درآمــد قابــل 
ــه عنــوان یــک  ــرق ب ــه ب ــگاه تخصصــی ب توجهــی کســب می کنــد. نبــود یــک ن
کاالی اقتصــادی و اســتراتژیک، ســبب شــده بــود کــه عمــال هزینه هــای مربــوط 
بــه اســتهالک تجهیــزات نیروگاه هــا، بهره بــرداری و ســرمایه گذاری جدیــد 

نادیــده انگاشــته شــود. 
البتــه هنــوز ایــن چالــش وجــود دارد کــه نیروگاه هــای دولتــی تمایلــی بــه اعــالم 
ــر  ــش از ه ــن مســاله بی ــد ای ــه نظــر می رس ــه ب ــد ک ــرق ندارن ــی ب قیمــت واقع
چیــز ناشــی از عــدم مســئولیت پذیری ناشــی از ســاختارهای دولتــی ایــن دســت 
ــاد  ــدم ایج ــراد و ع ــدی اف ــزان کارآم ــه می ــی ب ــت. بی توجه ــا اس از نیروگاه ه
ــازمان های  ــوب س ــرد در چارچ ــود عملک ــوآوری و بهب ــت، ن ــرای خالقی ــزه ب انگی

ــی و خصوصــی اســت.  ــای دولت ــز مشــخص نیروگاه ه ــی، وجــه تمای دولت
ــا کوتاه مــدت اســت.  ــی م ــران دولت ــن اســت کــه تفکــر مدی مشــکل اساســی ای
ــود  ــد به جــای برنامه ریزی هــای بلندمــدت در راســتای بهب ــح می دهن ــا ترجی آنه
ــی  ــرای دوره مقعط ــا ب ــان، تنه ــت مدیریتش ــرکت تح ــا ش ــازمان ی ــرد س عملک
مدیریتشــان برنامه ریــزی کننــد و همیــن مســاله توســعه و یــا افزایــش بهــره وری 
ــالح  ــدم اص ــد. ع ــن می کن ــوار و گاه غیرممک ــیار دش ــی را بس ــای دولت نیروگاه ه
ایــن نگــرش در بلندمــدت می توانــد مشــکالتی بســیار جــدی بــرای صنعــت بــرق 
ایجــاد کنــد کــه البتــه نشــانه هایی از ایــن مشــکالت در حــال حاضــر هــم قابــل 

مشــاهده اســت. 
ــن  ــرد ای ــرح ک ــوان مط ــتا می ت ــن راس ــه در ای ــری ک ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ نکت

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

بی انگیزه و بی توجه بودن مدیران دولتی 
به لزوم و اهمیت افزایش راندمان و 

رقابت پذیری، یک مانع مهم برای بورسی 
شدن نیروگاه های دولتی است
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از طرفــی مســاله بســیار مهمــی کــه از ســوی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بایــد 
ــزان ســود و زمــان بازگشــت  ــوان می ــن اســت کــه نمی ت ــرار گیــرد ای مــورد توجــه ق
ــا ســایر صنایــع مقایســه کــرد. نکتــه اینجــا اســت کــه  ســرمایه را در صنعــت بــرق ب
ــا  ــا ب ــت ام ــر اس ــرق کمت ــت ب ــرمایه گذاری ها در صنع ــودآوری س ــزان س ــه می اگرچ
ریســک کمتــری هــم نســبت بــه ســایر حوزه هــا مواجــه اســت. بــه عــالوه هــر میــزان 
تولیــد بــرق در ایــن صنعــت همــواره خریــدار دارد و همیــن مســاله بــه ایجــاد نوعــی 
ــر  ــکاری فعال ت ــک هم ــاد ی ــذا ایج ــود. ل ــر می ش ــرمایه گذاری ها منج ــان در س اطمین
بیــن مدیــران بخــش خصوصــی بــا دولــت بــرای پیشــبرد امــور و عبــور از بحران هــای 

جــاری صنعــت بــرق بســیار ضــروری و حیاتــی اســت.

البتــه ایــن مشــکالت فقــط مختــص حــوزه تولیــد نیســتند. صنعــت بــرق در بخــش 
توزیــع هــم بــا چالش هــای جــدی و بســیار گســترده ای مواجــه اســت کــه البتــه آنهــا 
ــرق هســتند. کافــی  هــم ناشــی از نبــود یــک فضــای شــفاف اقتصــادی در صنعــت ب
ــه فراخــور تعــداد و  ــع ب ــم کــه شــرکت های توزی اســت ایــن مســاله را در نظــر بگیری
ــد. یــک شــرکت  ــی از درآمدهــا را دارن ــوع مشترکینشــان، طیــف گســترده و متفاوت ن
ــا شــرکت مشــابهی در  ــا مشــترکین تجــاری و صنعتــی متعــدد ب توزیــع در شــهری ب
یــک منطقــه محــروم قطعــا ســطح درآمدزایــی متفــاوت و مشــکالت مجزایــی دارنــد. 
بــه دالیــل فــوق شــرکت های توزیــع در ایــران بــدوا به صــورت جــدی در رقابــت قــرار 
نگرفتنــد. مشــکل اینجــا اســت کــه اگــر صنعــت توزیــع بــرق هــم وارد یــک عرصــه 
ــل  ــی از مح ــود امن ــیه س ــه حاش ــد ک ــع پردرآم ــرکت های توزی ــد، ش ــی می ش رقابت
فــروش بــرق بــه مشــترکین تجــاری دارنــد، قــادر بودنــد بــرق مــورد نیــاز خــود را بــه 
هــر قیمتــی تهیــه کننــد و در مقابــل شــرکت های توزیــع مناطــق محــروم بــه دلیــل 
تــوان انــدک مالــی خــود چنیــن قدرتــی نداشــتند و در نهایــت مناطــق محــروم دچــار 
خاموشــی می شــدند. ایــن مســاله دســت هیــات تنظیــم مقــررات بــازار بــرق را بــرای 

رقابتــی کــردن حــوزه توزیــع کامــال بســته اســت. 
ــه  ــود این ک ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
ــع از نظــر ســاختار حقوقــی، کامــاًل خصوصــی محســوب می شــوند،  شــرکت های توزی
ــه  ــی ک ــد. در حال ــوب می کن ــن و منص ــا را تعیی ــران آنه ــت مدی ــان دول ــا همچن ام
مدیــر شــرکت را بایــد شــورای شــهر یــا شــهرداری تعییــن و بازخواســت کنــد، در ایــن 
صــورت در بخــش شــرکت های توزیــع تحــول جــدی اتفــاق خواهــد افتــاد و شــورای 
ــد  ــز آشــنا می شــود، می توان ــن شــرکت ها نی ــا مشــکالت ای ــر اینکــه ب شــهر عــالوه ب

ــر کارشــان نظــارت کــرده و از آنهــا حمایــت کنــد.  ب
ــاختار  ــد س ــتاوردهای تجدی ــن دس ــی از مهم تری ــت یک ــوان گف ــی می ت ــی کل در نگاه
صحیــح صنعــت بــرق می توانــد واگــذاری بخشــی از داد و ســتدهای بــرق بــه دســت 
ــه اش  ــرکت های تابع ــا ش ــرو و ی ــه وزارت نی ــدون آنک ــد، ب ــنده باش ــدار و فروش خری
دخالتــی در ایــن امــر داشــته باشــند. بــه نظــر می رســد خــارج شــدن مدیــران دولتــی 
ــه حــل بســیاری از  ــد ب ــدت می توان ــرق در بلندم ــت ب ــی صنع ــائل اجرای ــود مس از گ

ــد.  ــرق کمــک کن ــت ب ــای صنع چالش ه

اســت کــه آیــا دولــت پتانســیل ســرمایه گذاری در 
ــرق را دارد؟  صنعــت ب

پاســخ ایــن ســوال قطعــا منفــی اســت. کافــی اســت 
بــه شــرایط حــال حاضــر کشــور نگاهــی بیندازیــم، 
ــای ارزی،  ــادرات و درآمده ــش ص ــا و کاه تحریم ه
در  ســرمایه گذاری  بــرای  دولــت  ظرفیت هــای 
صنایــع ســرمایه بری ماننــد بــرق را بــه شــدت 
کاهــش داده اســت. اگــر علی رغــم ایــن مشــکالت، 
ــه  ــدار ب ــرق پای ــان ب ــداده و همچن ــی رخ ن خاموش
مــردم عرضــه مــی شــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــت  ــع فرص ــی، صنای ــای کنون ــود بحران ه ــا وج ب
ــاس  ــن اس ــر همی ــته اند و ب ــی نداش ــد چندان رش
ــمگیری  ــش چش ــا افزای ــرق آنه ــرف ب ــزان مص می

ــه اســت.   نیافت
اولیــن گام بــرای بازگشــت صنعــت بــرق بــه 
مســیر اصلــی توســعه ایــن اســت کــه هیــات 
تنظیــم مقــررات بــازار بــرق بــه جــای اینکــه زیــر 
ــه از  ــی ک ــوان حاکمیت ــه عن ــرو، )ب ــر وزارت نی نظ
سیاســت های ایــن هیــات منتفــع یــا متضــرر 
ــان  ــل زم ــد در حداق ــد، بای ــت کن ــود(، فعالی می ش
ــرد.  ــرار گی ــت ق ممکــن، تحــت نظــر شــورای رقاب
ــت  ــان داش ــوان اطمین ــورت می ت ــن ص ــا در ای تنه
کــه تصمیمــات اتخاذ شــده در هیــات مذکــور 
یــا  نهــاد  هیــچ  تحت تاثیــر مشــکالت خــاص 
ــه شــکل مســتقل  ــد ب دســتگاهی نیســت و می توان
نســبت بــه تدویــن چارچوب هــای بــازار بــرق 

ــد.  ــدام کن اق
ــرق  ــرای توســعه صنعــت ب ــد ب ــه بای گام دومــی ک
برداشــته شــود ایــن اســت کــه همان طــور کــه کار 
تخصصــی صنعــت بــرق بــه مهندســین خبــره ایــن 
حــوزه ســپرده مــی شــود، مدیریــت و برنامه ریــزی 
ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت هــم بــه اقتصاددانان 
ســپرده شــود. بــه نظــر می رســد یکــی از مشــکالت 
ــرکت های  ــرو و ش ــه وزارت نی ــی در مجموع اساس
تابعــه اش، ایــن اســت کــه متخصصیــن بســیار 
عمدتــا دغدغه هــای  ایــن شــرکت ها  برجســته 
ــات و  ــه الزام ــی ب ــراف کامل ــد و اش ــی دارن تکنیک
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرمایه ندارن ــذب س ــوه ج نح
صنعــت بــرق در حــوزه مهندســی کمتریــن مشــکل 
ــا را دارد.  و در حــوزه اقتصــادی بیشــترین چالش ه
ــرای  ــگاه مشــخص ب ــک جای ــف ی ــدی تعری گام بع
مشــاورین و متخصصــان صنعــت بــرق اســت. 
علی رغــم اینکــه مدیــران ایــن صنعــت دانــش 
کافــی دارنــد امــا بــرای جلوگیــری از اعمــال 
نیازمنــد  تصمیم گیری هــا  در  شــخصی  نظــرات 
ــد  ــه بتوانن ــتند ک ــی هس ــاورین حاذق ــک مش کم
ــد.  ــاری کنن ــم ی ــن تصمی ــاذ بهتری ــا را در اتخ آنه

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

اولیــن گام بــرای بازگشــت صنعــت بــرق بــه مســیر اصلــی توســعه ایــن 
ــر  ــه جــای اینکــه زی ــرق ب ــازار ب ــررات ب ــم مق ــات تنظی ــه هی اســت ک
ــن  ــت های ای ــه از سیاس ــی ک ــوان حاکمیت ــه عن ــرو، )ب ــر وزارت نی نظ
ــل  ــد در حداق ــد، بای ــت کن ــود(، فعالی ــرر می ش ــا متض ــع ی ــات منتف هی

زمــان ممکــن، تحــت نظــر شــورای رقابــت قــرار گیــرد
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الزام ایجاد رویکرد واحد در تجدید ساختار
گفت وگو با غالمرضا حیدری، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی

واگــذاری نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی در دومیــن فــاز از آنچــه بــا عنــوان تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق ایــران شــکل گرفــت، 
ــون اجــرای سیاســت های کلــی ایــن اصــل و اهــداف برنامه هــای  ــون اساســی انجــام شــد. طبــق مفــاد قان ــر اســاس اصــل 44 قان ب
توســعه کشــور، مقــرر شــده بــود کــه زمینه ســازی های الزم بــرای افزایــش ســهم بخــش غیــر دولتــی از تولیــد بــرق صــورت گیــرد 
تــا ایــن ســهم بــه 80 درصــد برســد. هــر چنــد در حــال حاضــر ســهم بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق بــه میــزان قابــل توجهــی 
)بیــش از 60 درصــد( رســیده اســت، امــا مشــخصا هنــوز بــا آنچــه هدف گــذاری شــده بــود؛ فاصلــه محسوســی دارد. در ایــن ارتبــاط 

بــا غالمرضــا حیــدری نماینــده ســابق دوره هــای متعــدد مجلــس شــورای اســالمی بــه گفت وگــو پرداختیــم:

ــدی  ــرق، چــه رون ــد ســاختار در صنعــت ب تجدی
را در ایــن مــدت طــی کــرده اســت و آیــا از نظــر 
ــود؛  ــده خ ــن  ش ــداف تعیی ــه اه ــی ب حضرتعال

ــت؟ ــه اس ــت یافت دس
ــاختار  ــد س ــث تجدی ــر، بح ــال حاض ــه در ح ــا ک از آنج
صنعــت بــرق را خصوصــا در بخــش تولیــد برق؛ بیشــتر در 
زمینــه خصوصی ســازی قابــل طــرح و بررســی می بینــم، 
بنابرایــن اجــازه بفرماییــد بــا تمرکــز بــر خصوصی ســازی 

دربــاره ایــن موضــوع صحبــت کنــم.
مختصــرا بایــد اشــاره کنــم کــه آنچــه از تجدیــد ســاختار 
در صنعــت بــرق بــه یــاد دارم، طــرح ایــن بحــث در دهــه 
ــود، امــا در آن زمــان بحــث خصوصی ســازی هنــوز  60 ب

موضوعیــت نداشــت.
در واقــع آغــاز خصوصی ســازی در وزارت نیــرو، در اوایــل 
ــرد  ــر حســن غفوری ف ــای دکت ــان وزارت آق انقــالب و زم
بــا تشــکیل شــرکت مهــاب قــدس بوده اســت و ســپس از 
شــرکت مهاب قــدس و ســاتکاب، شــرکت ســرمایه گذاری 

ســاتکاب بــه وجــود آمــد. 
ــود، واردات  ــی ب ــرکت بازرگان ــه ش ــاتکاب ک ــرکت س ش
ملزومــات و تجهیــزات وزارت نیــرو را انجــام مــی داد. 
اولیــه  ســرمایه گذاری های  از  بســیاری  همچنیــن 
کارخانجــات توســط ایــن شــرکت انجــام می شــد. ســهام 
ــه آســتان  ــق ب ــم متعل ــدس ه ــاب ق ــده شــرکت مه عم
ــع و  ــس مجم ــرو، ریی ــر نی ــود و وزی ــوی ب ــدس رض ق
تعیین کننــده اعضــای هیــات  مدیــره و دارای ســهام 

ــود.  ــاز آن ب ممت
در دوران وزارت آقــای مهنــدس زنگنــه بــه کمــک 
ــاتکاب،  ــرمایه گذاری س ــدس و س ــاب ق ــرکت های مه ش
ــرکت های  ــر ش ــادی نظی ــی زی ــر دولت ــرکت های غی ش

تولیــد و بهره بــرداری نیروگاهــی تاســیس شــد. 
ــن  ــر ای ــه ظاه ــد شــتاب زده انجــام شــد. البت ــن فرآین ای
امــور تســهیل کارهــا بــوده، امــا باطــن آن دور زدن قانــون 
و دور زدن خزانــه بــوده اســت تــا بتواننــد از خزانــه پــول 

ــازی و  ــوج خصوصی س ــه م ــس از آن ب ــد. پ ــه آن برنگردانن ــدی ب ــا عای ــد ام بگیرن
ــیدیم.  ــا رس واگذاری ه

ــون اساســی از ســوی  ــی اصــل 44 قان ــالغ سیاســت های کل ــن اســاس اب ــر همی ب
مقــام معظــم رهبــری صــورت گرفــت و الیحــه آن را دولــت آقــای احمــدی نــژاد بــه 

مجلــس ارائــه کــرد کــه نهایتــا بــه عنــوان قانــون تصویــب شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در اصــل 44 قانــون اساســی بــه صراحــت آمــده: »بخــش دولتی 
ــزرگ،  ــادن ب ــی خارجــی، مع ــادر، بازرگان ــع م ــزرگ، صنای ــع ب ــه صنای شــامل کلی
ــت.  ــانی« اس ــزرگ آبرس ــبکه های ب ــدها و ش ــرو، س ــن نی ــه، تامی ــداری، بیم بانک
مرجــع تفســیر قانــون اساســی شــورای نگهبــان اســت و طبــق تفســیر ایــن نهــاد، 
ــل 44  ــه در اص ــری ک ــای دیگ ــرو و بخش ه ــن نی ــدن تامی ــی مان ــور از دولت منظ
آمــده بخــش حاکمیتــی آن هــا اســت کــه بایــد در دســت دولــت باشــد، امــا بخــش 

ــده بخــش خصوصــی اســت.  ــه عه ــری آن ب تصدی گ

پــس از ارایــه الیحــه آقــای احمــدی نــژاد بــه مجلس شــورای اســالمی، 
رونــد واگــذاری نیروگاه هــا بــه بخــش خصوصــی چگونــه انجــام شــد؟ 

در الیحــه ای کــه آقــای احمــدی نــژاد بــه مجلس ارایــه کردند، بیشــتر به شــیوه های 
واگــذاری پرداختــه شــده بــود. ایــن واگذاری هــا بــا هــدف درآمدزایــی و رفــع دیــون 
ــا  ــات خصوصی ســازی دنی ــدف در ادبی ــن ه ــه ای ــی ک ــت انجــام شــد، در حال دول
ــه صــورت  ــرای رد دیــون، واگذاری هــا را ب بدتریــن هــدف ممکــن اســت. دولــت ب
خصولتی ســازی بــه صنــدوق تامیــن اجتماعــی، وزارت دفــاع، صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری، بنیــاد شــهید و ... واگــذار کــرد. واگــذاری نیروگاه هــای تولیــد بــرق هــم 

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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بابــت حقــوق خانواده هــای شــهدا بــه بنیــاد شــهید 
ــن  ــه ســازمان تامی ــان ب ــت حــق بیمــه کارکن و باب
اجتماعــی و ســازمان بازنشســتگی کشــور بــه صورت 
ــی،  ــون انجــام شــد. در واگذاری هــای خصولت رد دی
کل دارایی هــا کــه منبــع درآمدزایــی اســت؛ منتقــل 
ــرای شــرکت  ــا بدهی هــا منتقــل نشــده و ب شــد ام

توانیــر باقــی مانــده اســت.
ــد.  ــام ش ــتاب زده انج ــال ش ــا، عم ــد واگذاری ه رون
واگــذاری نیروگاه هــا بایــد بــر جــذب ســرمایه بــرای 
ــا  ــت، ت ــز می یاف ــد تمرک احــداث نیروگاه هــای جدی
ــه  شــود.  ــه ایجــاد و انباشــت تجرب ــد منجــر ب بتوان
هم چنیــن در آغــاز خصوصی ســازی می بایســت 
ســهم عمــده واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی داده 
می شــد و از ســهم دولــت و ســرمایه گذاری کالنــش 
در تولیــد طــی دو برنامــه 5 ســاله کاســته می شــد. 
بــه بیانــی تــا زمانــی کــه حکومــت حقــوق دیگــران 
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــت آن ه ــوق مالکی ــژه حق ــه وی ب
ــه  ــد ب ــر چن ــد. ه ــض می رس ــه تناق ــد، ب نشناس
ــا در  ــود، ام ــام  ش ــی انج ــی اقدامات ــورت نمایش ص
ــای مکــرر، اعتمــاد بخــش  ــف وعده ه ــا خل عمــل ب
خصوصــی ســلب می شــود. بــه طــوری کــه تاکنــون 
بخــش  بــه  نیروگاه هــا  درصــد   80 می بایســت 
خصوصــی واگــذار می شــد، امــا ایــن میــزان محقــق 
ــادن  ــب افت ــن عق ــود ای ــه می ش نشــده اســت. گفت
ــرق  ــد ب ــش تولی ــازی در بخ ــداف خصوصی س از اه
بــه طــور کلــی از دو مســاله ناشــی شــده اســت؛ از 
ســویی عــدم رغبــت واقعــی وزارت نیرو بــرای تحقق 
ــه منظــور حفــظ ســهم بیشــتری از  ــن هــدف، ب ای
ــرق از  ــد ب ــت خری ــرل قیم ــرای کنت ــا ب نیروگاه ه
نیروگاه هــای غیــر دولتــی و از ســوی دیگــر کاهــش 
عرصــه ای  در  ورود  بــه  ســرمایه گذاران  تمایــل 
ــده ای در  ــش تعیین کنن ــان نق ــت هم چن ــه دول ک
قیمت گــذاری محصــول آن و خریــدار انحصــاری 
آن اســت و هم چنــان بــه عنــوان رقیــب عمــل 

می کنــد. 

ــش  ــه بخ ــر س ــرکت توانی ــه ش ــی ک زمان
تولیــد، توزیــع و انتقــال را از یکدیگــر 
ــه  ــی ک ــا بخش ــال تنه ــرد، عم ــک ک تفکی
ــود و  ــدا ش ــر ج ــرکت توانی ــت از ش توانس
ــد و در  ــش تولی ــد بخ ــل نمای ــتقل عم مس
قالــب شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی 
ــک از  ــن تفکی ــا ای ــود. آی ــی ب ــرق حرارت ب
نظــر شــما بــرای بخــش تولیــد ضــروری بود 
و در عمــل چــه معایــب و محاســنی داشــت؟ 
در حــال حاضــر ایــن امــر چگونــه می توانــد 
در راســتای اهــداف اولیــه تجدیــد ســاختار 

ــش رود؟ پی
ــی کــه موضــوع تفکیــک و اســتقالل  از همــان زمان
بخش هــای تولیــد، توزیــع و انتقــال از شــرکت 

ــه  ــرا تکه تکــه کــردن شــرکت توانیــر را ب ــا آن موافــق نبــودم؛ زی توانیــر مطــرح شــد ب
ــی  ــک متول ــد ی ــرق بای ــی کــه در صنعــت ب ــرق نمی دانســتم. در حال صــالح صنعــت ب
قدرتمنــد داشــته باشــیم. کوچک ســازی بخــش دولتــی صنعــت بــرق کــه در برهــه ای از 
زمــان انجــام شــد، نــه تنهــا عمــال رخ نــداد، بلکــه منجــر بــه توســعه دولــت و افزایــش 
هزینه هــای آن شــد. زیــرا بــه جــای کوچک ســازی، هلدینــگ حرارتــی درســت کردیــم. 
ارزیابــی مــن از انجــام کوچک ســازی دولــت در صنعــت بــرق ایــن اســت کــه انجــام آن 

بــه  درســتی صــورت نگرفتــه اســت.
ضمــن آنکــه بــه عنــوان دانش آموختــه رشــته مدیریــت می گویــم در چنیــن شــرایطی، 
مشــخص بــود کــه تداخــل اختیــار و مســئولیت میــان نهادهــا بــه وجــود می آیــد و بــر 

ایــن اســاس در زمــان پاســخ گویی فرافکنــی خواهنــد کــرد.

ــکالت  ــه یابی مش ــه ریش ــو ب ــن گفت وگ ــه ای ــه در ادام ــش از آنک ــا پی لطف
مطــرح  شــده و راه کارهــای عبــور از آن بپردازیــم، اندکــی در مــورد 
ــا و ...  ــازی نیروگاه ه ــه خصوصی س ــورها در زمین ــر کش ــای دیگ تجربه ه

ــد. بفرمایی
ــاز  ــد آغ ــرق، از بخــش تولی ــرای خصوصی ســازی صنعــت ب ــز ب  کشــورهای دیگــری نی
کردنــد. بــرای ایــن منظــور از یــک طــرف بســتر را همــوار کردنــد تــا بخــش خصوصــی 
ــرای  ــازوکاری ب ــر س ــرف دیگ ــود و از ط ــد ش ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــه اح ــویق ب تش
»واگــذاری نیروگاه هــای موجــود« در نظــر گرفتنــد و اجــرا کردنــد کــه موفق تریــن آن 
ــم تاچــر انجــام شــد. برخــی نیروگاه هــای  در انگلســتان در زمــان نخســت وزیــری خان
ــان  ــه کارکن ــی ب ــورت تدریج ــه ص ــام ب ــهامی ع ــرکت های س ــب ش ــود را در قال موج
نیروگاه هــا و در مرحلــه بعــد بــه مشــترکین منطقــه ای و در نهایــت، بــه صــورت پلکانــی 

بــه بقیــه افــراد جامعــه واگــذار کردنــد. 

بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در مســیر تحقــق خصوصی ســازی نیروگاه هــا 
بیــان فرمودیــد، از نظــر شــما در صنعتــی بــا شــرایط و هویــت صنعــت بــرق 
کــه مناســبات آن تقریبــا بــا تمــام صنایــع زیرســاختی متفــاوت اســت و نــه 
ــرژی  ــل توجهــی از فروشــنده های ان ــدار انحصــاری و درصــد قاب تنهــا خری
بــرق )بــرق بــه مثابــه یــک کاال(، دولتــی هســتند، بلکــه سیاســت گذاری آن 
نیــز در نهادهــای وابســته بــه دولــت صــورت می گیــرد، افزایــش بهــره وری 
و راندمــان در پروســه تامیــن بــرق می بایســت بــا چــه ســازوکاری محقــق 

ــت؟ ــده اس می ش
هــم اکنــون بحــث تجدیــد ســاختار در راســتای خصوصی ســازی و مطلــوب انجــام دادن 
آن مطــرح اســت. بنابرایــن بایــد ببینیــم بــرای ایــن کار چــه مقدماتــی نیــاز داریــم. اوال 
مهم تریــن هــدف از انجــام خصوصی ســازی، افزایــش بهــره وری اســت؛ یعنــی عرضــه کاال 
یــا خدمــات بایــد بــا قیمــت مناســب و بــا کیفیــت مطلــوب و مطابق بــا اســتاندارد تعریف 
 شــده باشــد. منظــور از کیفیــت مطلــوب، فرکانــس و ولتــاژ مــورد نظــر؛ کیفیــت برخــورد 

بــا مشــتری از نظــر فــروش کنتــور، فــروش انشــعاب و جزییــات آن اســت.
یکــی از مهم تریــن مقدمــات در انجــام خصوصی ســازی در یــک کشــور، اصــالح 
مولفه هــای ذهنــی حاکمــان اســت. یکــی از مولفه هــای ذهنــی موردنیــاز بــرای 
خصوصی ســازی موفــق، به رســمیت  شــناختن حقــوق دیگــران اســت کــه بارزتریــن آن 
حقــوق مالکیــت افــراد اســت. اگــر پذیــرش حقــوق مالکیــت دیگــران یکــی از قوی تریــن 
مولفه هــای ذهنــی مــا نباشــد بــه طــور قطــع حتــی اگــر قانــون مصــوب داشــته باشــیم، 

وعده هــای نادرســت می دهیــم و بدقولــی می کنیــم.
مقدمــه دیگــر بــرای انجــام خصوصی ســازی، آمــاده بــودن بســترهای الزم اســت. یکــی 
ــت  ــی در کلی ــای رقابت ــر فض ــت. اگ ــی اس ــط رقابت ــترهای الزم، محی ــن بس از مهم تری
ــاون  ــد، آب در ه ــده باش ــه نش ــادی آن نهادین ــاختار اقتص ــور و س ــاختار اداره کش س
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم، ای ــازی کنی ــم خصوصی س ــل نمی توانی ــم و در عم می کوبی

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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ــار در  ــه انحص ــی دارد. البت ــار خاص ــرق، انحص ــت ب صنع
ــه ای شــدید اســت کــه  ــه گون ــع ب ــال و توزی بخــش انتق
نمی توانیــم چنــد شــبکه انتقــال قــدرت یــا چنــد شــبکه 
توزیــع بــرق داشــته باشــیم، امــا بایــد ســازوکاری فراهــم 
شــود کــه بخــش خصوصــی بتوانــد در ایــن شــبکه نیــز 
ــان  ــترکین و ذی نفع ــع مش ــه نف ــه ای ب ــت منصفان رقاب
داشــته باشــد. البتــه در بخــش تولیــد بــه راحتــی امــکان 

ــت وجــود دارد. رقاب

دیگــر بســتر الزم بــرای انجــام خصوصــی ســازی، 
مقررات زدایی اســت. کشــورهای جهــان اول مانند انگلیس 
ــد.  ــم کردن ــتر را فراه ــن بس ــی ای ــا مقررات زدای ــدا ب ابت
ــه  ــازی ب ــازی، شفاف س ــرای خصوصی س ــر ب ــتر دیگ بس
ویــژه بــرای تعییــن قیمــت تمــام  شــده اســت و ایــن امــر 
خــود، در بســتر وجــود نهــادی مســتقل بــرای رگوالتوری 
ــوز  ــس مج ــت. در انگلی ــر اس ــت امکان پذی ــن صنع در ای
ــش  ــه بخ ــی ب ــرق را زمان ــت ب ــت در صنع ــی فعالی قانون
ــر  ــاد تنظیم گ ــا نه ــوری ی ــه رگوالت ــد ک ــی دادن خصوص
مســتقلی نیــز مجــوز نظــارت و کنتــرل بــر اجــزای 
قیمــت تمــام  شــده محصــول را داشــت تــا از عددســازی 
ــی کــه  و فســاد در ایــن حــوزه جلوگیــری شــود. در حال
ــاس  ــع احس ــز مان ــت نی ــه دول ــته ب ــوری وابس رگوالت
ــرای ســرمایه گذاری در یــک  امنیــت بخــش خصوصــی ب

حــوزه اقتصــادی اســت.

ــترهای  ــات و بس ــورد مقدم ــه در م ــه آنچ ــر پای ب
چــه  برشــمردید،  صحیــح  خصوصی ســازی 
توصیــه ای بــرای اقدامــات بعــدی در ایــن خصوص 
ــای  ــق برنامه ه ــرای تحق ــما ب ــر ش ــد و از نظ داری
ــرایط  ــوص، در ش ــن خص ــده در ای ــی ش پیش بین
ــی چــه اقدامــات و تغییــرات اساســی نیــاز  کنون

اســت؟     
ــی در صنعــت  ابتــدا بایــد آگاه باشــیم کــه شــرایط کنون
بــرق و البتــه کل اقتصــاد ایــران نرمــال نیســت. در واقــع 
ســرمایه گذاری خارجــی در شــرایط معمــول یکــی از 
منابــع تامیــن ســرمایه بــرای ســاخت نیــروگاه محســوب 
ــرمایه گذاری  ــوع از س ــن ن ــب ای ــرای جل ــه ب ــود ک می ش
اساســا بایــد روابــط بین الملــل مطلوبــی برقــرار باشــد تــا 
ــرایط  ــت از ش ــاس امنی ــا احس ــی ب ــرمایه گذار خارج س
اقتصــادی و سیاســی کشــور بــه ایــن عرصــه وارد شــود. 
ــدون  ــی، ب ــد تحریم ــد درص ــرایط ص ــه در ش ــال آنک ح
ثبــات اقتصــادی و بــا جهش هــای لحظــه ای قیمــت 
ــی  ــرمایه گذار باق ــرای س ــی ب ــاس امنیت ــچ احس ارز، هی

نمی مانــد. 
ــط  ــز در رواب ــبی نی ــرایط مناس ــه ش ــن ک ــرض ای ــا ف ب

بین الملــل وجود داشــته باشــد، قیمــت کاالی مورد ســرمایه گذاری و شــرایط و مدت 
زمــان بازگشــت ســرمایه حــرف نخســت را در ترغیــب یــا دفــع ســرمایه گذار، اعــم از 
داخلــی یــا خارجــی، می زنــد و مــالک تشــخیص ایــن موضــوع بیــش از هــر چیــز، 
تجربــه ســرمایه گذارانی اســت کــه در حــال حاضــر در ایــن صنعــت حضــور دارنــد. 
 امــا در ایــن خصــوص نیــز عمــال بــا مــوارد متعــددی روبــه رو هســتیم کــه نیــروگاه 
خصوصــی تولیــد کننــده بــرق بعــد از فــروش محصــول نتوانســته مطالباتــش را بــه 
 موقــع دریافــت کنــد، در حالــی کــه وام هــای ارزی از صنــدوق توســعه ملــی دریافت 
ــوان شــده اســت. در  ــرخ ارز از بازپرداخــت آن نات ــی ن ــش ناگهان ــا افزای ــرده و ب ک
چنیــن شــرایطی، حســاب بانکــی ســرمایه گذار بســته و بــه برهم ریختگــی بیشــتر 

دامــن زده شــده اســت.
ــرای تقویــت حضــور بخــش خصوصــی، بایــد تســهیالت داده شــود  حــال آنکــه ب
ــرق  ــت ب ــی در صنع ــش خصوص ــا بخ ــد ت ــت کنن ــاد رقاب ــی و ایج و مقررات زدای

ســرمایه گذاری کنــد. 
البتــه صندوق هــای بخــش دولتــی هــم می تواننــد در صنعــت بــرق ســرمایه گذاری 
کنند. به عنوان مثال شســتا که صندوق ســازمان تامین اجتماعی اســت، غیر دولتی 
اســت و می توانــد بــه عنــوان بخــش خصوصــی در صنعت بــرق، ســرمایه گذاری کند. 
در مــورد موضــوع نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق بایــد تاکیــد کنــم، دولــت بــه عنوان 
نماینــده حاکمیــت، موظــف اســت از منافــع همــه ذی نفعــان دفــاع کنــد. وقتــی 
بخــش خصوصــی 60 درصــد بــرق موردنیــاز را تولیــد می کنــد بایــد احســاس کنــد 

منافعــش تامیــن می شــود، وگرنــه از مشــارکت خــود خواهــد کاســت.

بــرای ادامــه و البتــه اصــالح فراینــد تجدیــد ســاختار در صنعــت بــرق 
از نظــر شــما انجــام چــه اقداماتــی اولویــت دارد؟ 

بــه ترتیــب اولویــت بایــد بگویــم کــه در قــدم اول نیــاز اســت صنعــت بــرق ایــران 
نیــز پیــرو آنچــه در جهــان شــاهد آن هســتیم اقبــال بیشــتری نســبت بــه تولیــد 
ــال  ــا در ح ــه دنی ــور ک ــد. همان ط ــان ده ــر نش ــای تجدیدپذی ــرق از انرژی ه ب
افزایــش ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت، مــا هــم بایــد تــا جایــی کــه امــکان 
دارد ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر را بیشــتر کنیــم. بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، مجموعــه حاکمیــت بایــد بســیج شــود و تســهیالت هــر 
ــه  ــز ب ــا ســرمایه گذاری بیشــتری نی ــد ت ــه ایجــاد کن ــن زمین چــه بیشــتری در ای
ایــن حــوزه جــذب شــود. البتــه در قانــون نیــز بــر ایــن امــر تاکیــد شــده اســت، امــا 

ــده نمی شــود.  ــرای تحقــق کامــل آن دی اراده قاطعــی ب
اولویــت بعــدی، عــدم ســرمایه گذاری بــر روی نیروگاه هــای اتمــی  اســت، ایــن رویــه 
در کشــورهای پیشــرفته دنیــا در پیــش گرفتــه شــده اســت، زیــرا ایجــاد نیــروگاه 
هســته ای منابــع مالــی، روابــط بین الملــل و سیاســی را درگیــر و بــرای بخش هــای 

دیگــر محدودیــت ایجــاد می کنــد.
ــی  ــرایط فعل ــی در ش ــود دولت ــای موج ــذاری نیروگاه ه ــدم واگ ــوم، ع ــت س اولوی
ــداث  ــرای اح ــرمایه گذاری ب ــی در س ــش خصوص ــهم بخ ــش س ــل افزای و در مقاب
نیروگاه هــای جدیــد و یــا ارتقــای ظرفیــت تولیــد نیروگاه هــای موجــود اســت کــه 
البتــه بــرای تحقــق این امــر، نیاز بــه ایجاد تســهیالت و رغبــت برای ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. ایــن بخــش نشــان داده کــه بــا حداقــل نیــروی انســانی 
ــد. ــری اداره نمای ــب باالت ــره وری به مرات ــان و به ــا راندم ــا را ب ــد نیروگاه ه می توان

اولویــت چهــارم، بــه کارگیــری تکنولــوژی جدیــد در نیروگاه هــای بخــش خصوصــی 
اســت. اگــر بخــش خصوصــی می توانــد بــا اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد راندمــان 
باالتــری از بــرق تولیــد کنــد ظلــم اســت کــه بخــش خصوصــی را وادار کنیــم از 

تکنولــوژی بــا راندمــان کمتــر اســتفاده کنــد. 
ــل و از  ــط بین المل ــود رواب ــرف بهب ــک ط ــور، از ی ــن ام ــام ای ــاز تم ــه پیش نی البت
ــد مســائل آن را در نظــر  ــوری اســت کــه بای طــرف دیگــر رفــع مشــکالت رگوالت
ــه طــوری کــه  ــی عمــل کــرد، ب ــدی  شــده معقول ــه زمان بن ــق برنام ــت و طب گرف

ــد. ــه ببین ــد منفعتــش را در آن برنام بخــش خصوصــی بتوان

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

یکی از مولفه های ذهنی موردنیاز برای 
خصوصی سازی موفق، به رسمیت  شناختن 
حقوق دیگران است که بارزترین آن حقوق 

مالکیت افراد است
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 آرمان گمشده تجدید ساختار در صنعت برق ایران   

تکثر در اجرا و وحدت در پاسخگویی
مسعود حجت، کارشناس ارشد صنعت برق

هــر چنــد آنچــه کــه اکنــون از تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق در ایــران مــراد می شــود در افــق دو تــا ســه دهــه پیــش ایــن صنعــت شــکل گرفــت، 
امــا در معنایــی عام تــر صنعــت بــرق ایــران و یــا هــر کشــورِ دارای ایــن توانایــی، از بــدو امــر تغییــرات و تحــوالت متعــددی  را در ســاختار خــود 
پشــت ســر گذاشــته اســت. در گفت وگــو بــا مســعود حجــت بــه عنــوان یکــی از مدیــران عالی رتبــه صنعــت بــرق در ســال های پــس از انقــالب 
اســالمی اطالعــات مهمــی در خصــوص شــرایط و مقتضیــات صنعــت بــرق در زمــان شــروع و پیــش از فراینــد تجدیــد ســاختار دریافــت کردیم که 

بــا خواننــدگان محتــرم »نیــرو و ســرمایه« بــه اشــتراک می گذاریــم:

اساســا موضــوع تجدیدســاختار در صنعــت بــرق ایــران از چــه زمــان 
ــه  ــر چ ــن ام ــان ای ــران و جه ــد و در ای ــرح ش ــی مط ــه هدف ــا چ و ب

ــت؟ ــته اس ــدی داش رون
ــالب و در  ــش از انق ــرق از پی ــت ب ــاختار صنع ــوص س ــث در خص ــران بح در ای
ســال های 1354 و 1355 بــا طــرح پیشــنهادی مبنــی بــر تشــکیل شــرکت ملــی 
بــرق و شــرکت ملــی آب و فاضــالب، بــه ســیاق شــرکت ملــی نفــت ایــران، آغــاز 
ــا  ــس از آن ب ــه دلیــل شــرایط موجــود و پ ــن موضــوع بعــد از انقــالب ب شــد. ای
ــاره ایــن بحــث مطــرح  جنــگ تحمیلــی مســکوت مانــد، امــا پــس از جنــگ دوب

شــد.
ــود،  ــازی نب ــدا خصوصی س ــرق در ابت ــت ب ــاختار صنع ــد س ــدف تجدی ــه ه البت
بلکــه ضــرورت آن بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر مصــرف بــرق و متناســب بــا آن 
ــت  ــن صنع ــرق احســاس می شــد و ســاختار پیشــین ای ــد ب ــه رشــد تولی ــاز ب نی

ــد. ــته باش ــی داش ــت کارای نمی توانس
موضــوع تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق ســال ها پیــش از آنکــه در ایران طرح شــود 
در کشــورهای دیگــری شــروع شــده بــود و بنابرایــن امــکان اســتفاده از تجربیــات 
آن کشــورها نیــز، البتــه بــا در نظــر گرفتــن مســائل حقوقــی ایــران، وجود داشــت.

 همچنیــن ایــن امــر نــه تنهــا در صنعــت بــرق کــه در 
ــازی  ــوالد و خودروس ــون ف ــری چ ــزرگ دیگ ــع ب صنای
ــن  ــترش ای ــا گس ــود و ب ــده ب ــرح ش ــا مط ــز در دنی نی
صنایــع از کارگاه هــای کوچــک بــه کارخانجــات بــزرگ، 
موضــوع تفویــض اختیــارات و اســتقالل مالــی هــر یــک 
ــی  ــرح و اجرای ــتر، مط ــفافیت بیش ــرای ش ــا ب از بخش ه
شــده بــود. بــه طــوری کــه هم اکنــون بــه عنــوان 
ــا  ــا از ده ه ــازی دنی ــزرگ خودروس ــال شــرکت های ب مث
ــن  ــا تعیی ــه قطع ــده اند. البت ــکیل ش ــه تش زیرمجموع
ایــن  اداره  و  هلدینگ ســازی  بــرای  مناســب  زمــان 
ــه هوشــمندی  ــاز ب ــه نی ــر زیرمجموع شــرکت های متکث
دوچنــدان داشــته اســت تــا از افزایــش هزینه هــای 

ــود. ــری ش ــه جلوگی مجموع
البتــه هــر کشــور و هــر صنعــت در ایــن امــر اقتضائــات 
ــرق  ــع ب ــال صنای ــوان مث ــه عن ــود را دارد، ب ــاص خ خ
ــا شــرکت های متکثــر خصوصــی  آمریــکا از ابتــدا نیــز ب
ــورها  ــیاری از کش ــه در بس ــی ک ــت، در حال ــکل گرف ش
بنیــان  صنعــت بــرق بــا شــرکت هایی دولتــی یــا عمومی، 
ــته  ــا گذاش ــا بانک ه ــهرداری ها ی ــه ش ــتگی ب ــا وابس ب
شــده اســت. هــر چنــد در حــال حاضــر در آمریــکا نیــز 
ــع  ــرق در واق ــت ب ــرکت های صنع ــیاری از ش ــال بس عم

ــد.  ــتگی دارن ــا وابس ــه بانک ه ب
ــا  ــرق اساس ــت ب ــاختار صنع ــد س ــتان تجدی در انگلس
ــد و  ــاز ش ــازی آغ ــا خصوصی س ــدی ب ــورت ج ــه ص ب
ــه مســاله  بعــد از انگلیــس اغلــب کشــورهای اروپایــی ب
ــه  ــی فرانس ــد. حت ــان دادن ــال نش ــازی اقب خصوصی س
ــازی  ــه خصوصی س ــل ب ــدان مای ــدا چن ــه در ابت ــز ک نی
ــددی از  ــل متع ــه دالی ــود، ب ــود نب ــرق خ ــت ب در صنع
جملــه امکان پذیــر نبــودن رقابــت یــک شــرکت دولتــی 
ــا بــازار بــرق اروپــا  بهره منــد از رانــت و یارانــه دولتــی ب
کــه غالبــا متشــکل از شــرکت های خصوصــی بــود، 

ــن دهــد.  ــن کار ت ــه ای ــور شــد ب مجب
امـــا در ایـــران به نظـــر می رســـد هـــدف اصلـــی 
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ــی  ــت برخـ ــذاری مالکیـ ــا واگـ ــش بـ ــال پیـ ــدود 15 سـ ــازی در حـ خصوصی سـ
ــا در ازای  ــه عمومـ ــت کـ ــری از دولـ ــش دیگـ ــه بخـ ــرو بـ ــا از وزارت نیـ نیروگاه هـ

ــد.  ــگ شـ ــوده،  کمرنـ ــه بـ ــن وزارتخانـ ــای ایـ ــت بدهی هـ پرداخـ
ــرای  ــد راه مناســب تری ب در حــال حاضــر عرضــه ســهام نیروگاه هــا در بــورس می توان
خصوصی ســازی محســوب شــود، بــه طــوری کــه شــاید اگــر دولــت بتوانــد ایــن رونــد 
را تقویــت کنــد و تمــام نیروگاه هــا ترغیــب بــه ورود بــه بــورس شــوند، شــرایط بهتــری 
در ایــن صنعــت حاکــم شــود، چــرا کــه امــکان آن فراهــم می شــود کــه قیمــت بــرق 

ــاال رود.  واقعــی شــود و در هزینه هــا دقــت و صرفه جویــی ب
ــا  ــا ب ــر بخش ه ــد از دیگ ــرق می توان ــد در ب ــش تولی ــت بخ ــه داش ــد توج ــه بای البت
ــع  ــال و توزی ــای انتق ــود. در بخش ه ــازی ش ــهولت بیشــتری خصوصی س ــرعت و س س
ــذاری  ــل کاری و واگ ــورت حق العم ــه ص ــدن ب ــی ش ــرای خصوص ــی ب ــم روش های ه
مدیریــت وجــود دارنــد، امــا مشــکالتی هــم دارد کــه بایــد بــه تفکیــک بررســی شــود.

ــا ایــن حــال تحقــق صحیــح ایــن امــر در بخــش تولیــد بــا موانــع کمتــری روبــه رو  ب
ــت  ــررات رقاب ــط و مق ــدن ضواب ــرای اجرایی ش ــی ب ــای مختلف ــرا اهرم ه ــت، زی اس
وجــود دارد. بنابرایــن در صــورت وجــود رگوالتــوری مســتقل و فعــال، امــکان تعامــل 
ــرق در بخــش تولیــد راحتتــر  ــدار و فروشــنده ب ــه عنــوان خری ــت و ســرمایه دار ب دول

ــود.  ــم می ش فراه

علیرغــم پتانســیل های بخــش خصوصــی، خصوصــا در فصــول کم مصــرف، 
دســت وزارت نیــرو بــرای خریــد بــرق از نیروگاه هــای دولتــی بــاز اســت. 
از نظــر شــما تــداوم ایــن شــرایط بــرای بخــش غیــر دولتــی تولیدکننــده 

ــت؟ ــیب زننده اس ــرق آس ب
قطعــا ایــن موضــوع یــک نقطــه ضعــف و مشــکل محســوب می شــود، چــرا کــه رقابــت 
ــم  ــر فراه ــن ام ــق ای ــرای تحق ــه باشــد و می بایســت شــرایط ب ــازار منصفان ــد در ب بای

شــود. 
در مقالــه ای کــه چندیــن ســال پیــش توســط یکــی از مهندســین ایرانــی کــه در یکــی 
ــورد  ــران م ــرق در ای ــس ب ــد در کنفران ــکا کار می کردن ــرق در آمری ــرکت های ب از ش
ارائــه قــرار گرفــت، عنــوان شــد کــه حتــی در راســتگراترین نظا م هــای اقتصــادی نیــز 
اعتقــاد دارنــد کــه همــواره بایــد تعــدادی ولــو انــدک از نیروگاه هــای غیــر خصوصــی 
در اختیــار اپراتــور شــبکه باشــد تــا بتوانــد در مــوارد حســاس مانورهــای مــورد نیــاز 
را در شــبکه انجــام دهــد، امــا ایــن بخــش نبایــد ســهم تعیین کننــده ای در مناســبات 

اقتصــادی بــازار و ... داشــته باشــد. 
چنان کــه ذکــر شــد ایجــاد فضــای رقابتــی در شــبکه توزیــع دشــوارتر اســت و نیــاز 
اســت کــه بــه تفکیــک هــر مــورد بــه مناقصــه گذاشــته شــود. در مــورد بخــش انتقــال 
نیــز هــر چنــد مالکیــت خطــوط انتقــال بنــا بــر قانــون، دولتــی می مانــد، امــا می تــوان 
خدمــات را واگــذار کــرد. در خصــوص بخــش تولیــد نیــز تنهــا نیــاز اســت کــه بــر رونــد 
ــد و  ــی تولی ــر آمادگ ــز ب ــرفته نی ــورهای پیش ــه در کش ــا اینک ــود، کم ــارت ش کار نظ

ــرل وجــود دارد.  ــا از طــرف بخــش دولتــی، نظــارت و کنت قیمت گــذاری نیروگاه ه
در صنعــت بــرق هــر کجــا رقابــت نباشــد، نیــاز بــه رگولیشــن )تنظیم گــری( 
خود به خــود پیــش می آیــد و بــه اصطــالح هیــات تنظیــم وارد می شــود، ایــن 

ــع وجــود دارد،  موضــوع در تمــام صنای
بــا ایــن وصــف الزمــه اساســی ایجــاد یــک فضــای رقابتــی مناســب در صنعــت بــرق 
بــا ویژگــی انحصــار طبیعــی موجــود در آن، عــالوه بــر بحــث تســهیم مناســب بخــش 
تولیــد )ســهم عمدتــا غیــر دولتــی در مقابــل انــدک ســهم دولتــی بــرای مــوارد کنتــرل 

ضــروری بــازار بــرق و ...(، وجــود یــک نهــاد مســتقل تنظیم گــر اســت.
عــالوه برایــن بایــد در نظــر داشــت کــه در زنجیــره تولیــد و تامیــن بــرق اگــر یکــی از 
حلقه هــا انحصــاری باشــد، نبایــد در حلقــه پاییــن دخالــت کنــد و ســهم داشــته باشــد. 
یعنــی بخــش دیســپاچینگ شــرکت مدیریــت شــبکه کــه خــود تعییــن می کنــد کــه 
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ــدارد در  ــد، حــق ن ــد کن ــدر تولی ــروگاه چق ــر نی ه
ــد.  ــته باش ــهم داش ــا س ــدام از نیروگاه ه ــچ ک هی
ــت  ــورد رعای ــن م ــد ای ــر می آی ــه نظ ــد ب ــر چن ه
شــده اســت، امــا همچنــان شــاهدیم شــرکت 
توانیــر در نیروگاه هــای دولتــی ســهیم اســت. 
ــگاه  ــن جای ــون در ای ــه تاکن ــرادی ک ــد اف ــر چن ه
قــرار گرفته انــد همگــی در ایــن خصــوص صادقانــه 
ــال  ــر ح ــا در ه ــد، ام ــار کرده ان ــه رفت و بی طرفان

ــرد.  ــام دوری ک ــوارد اته ــرد از م ــد ســعی ک بای

بــه طــور خاصتــر آنچــه بــا عنــوان تجدیــد 
ســاختار حــدود 20 ســال اخیــر در صنعــت 
بــرق ایــران صــورت گرفتــه اســت، در چــه 
ــود  ــاختار موج ــد و س ــاز ش ــرایطی آغ ش
ــرق پیــش از آن چــه تحوالتــی را  صنعــت ب

ــود؟  پشــت ســر گذاشــته ب
خصوصی_ملی ســازی،  بــرای  کلــی  یه طــور 
ــن  ــد، ای ــف کرده ان ــر تعری ــه شــکل زی چرخــه ای ب
چرخــه تنهــا مختــص صنعــت بــرق نیســت، بلکــه 
ــت: ــادق اس ــات ص ــا و خدم ــر کااله ــورد اکث در م

ــوس در  ــش اتوب ــدای پیدای ــال در ابت ــوان مث به عن
ــهری  ــل ش ــافربری داخ ــای مس ــور، اتوبوس ه کش
ــدازی شــد. پــس از  توســط بخــش خصوصــی راه ان
ــل  ــت حم ــای کیفی ــور ارتق ــت به منظ ــی دول مدت
ــی«  ــد اتوبوس ران ــرکت واح ــافران، »ش ــل مس و نق
ــور  ــان مجب ــت زم ــا گذش ــا ب ــرد، ام ــیس ک را تاس
ــت  ــا به عل ــر الزام ــد و در آخ ــه ش ــه یاران ــه ارائ ب
بخــش  بــه  را  آن  یارانــه  تامیــن  محدودیــت 

ــرد. ــذار ک ــی واگ خصوص
در مــورد صنعــت لبنیــات نیــز بــا تاســیس شــرکت 
شــیر پاســتوریزه، ابتــدا ایــن صنعــت دولتــی شــد 
ــای ســطح بهداشــت و کیفیــت  ــا خــود ارتق کــه ب
ــه ارمغــان آورد، امــا به علــت آنکــه  محصــوالت را ب
دولــت نــه تــاب و تــوان تامیــن یارانــه و نــه امــکان 
باالبــردن قیمــت را داشــت، آن را الزامــا بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار کــرد و ایــن بخــش بــا تمهیــدات 
چشــمگیر  به گونــه ای  را  قیمــت  خــود  ویــژه 

ــش داد. افزای
ــردن  ــر باالب ــدو ام ــت در ب ــش دول ــت نق در حقیق
ســطح خدمــات و سیســتم دهی اســت، امــا پــس از 

عرضه سهام نیروگاه ها در بورس 
می تواند راه مناسب  تری برای 

خصوصی سازی محسوب شود، چرا 
که امکان آن فراهم می شود که قیمت 
برق واقعی شود و در هزینه ها دقت و 

صرفه جویی باال رود
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آن، بــرای ثابــت نگاه داشــتن قیمــت اجبــارا بــه یارانــه روی مــی آورد و در نهایــت 
به علــت عــدم توانایــی در پرداخــت یارانــه، صنعــت یــا خدمــات مــورد نظــر را بــه 

ــد. ــذار می کن ــی واگ ــش خصوص بخ

در مــورد صنعــت بــرق نیــز همیــن مســیر طــی شــده اســت. ابتــدا تولیــد بــرق 
ــا دیزل هــای  توســط بخــش خصوصــی، در شــهرهای کشــور )در دهــه 1280( ب
کوچکــی کــه در گاراژ هــا نصــب می شــد، آغــاز شــد. مصــرف بــرق در آن زمــان 
ــایر  ــود و از س ــازل ب ــاق من ــر 100 وات در ات ــپ حداکث ــک الم ــه ی ــدود ب مح
ــه  ــال 1320، شــرکت های وابســته ب ــود. در حــدود س ــری نب ــی خب ــایل برق وس
ــرو  ــرق س ــت ب ــدی صنع ــا ح ــد و ت ــرق ورود کردن ــت ب ــه صنع ــهرداری ها ب ش
ســامان گرفــت. در ســال 1339 شــرکت های بــرق منطقــه ای و ســپس در ســال 
1348 شــرکت توانیــر تشــکیل شــد کــه دو دهــه بــه شــکل مطلوبــی صنعــت برق 
ــان کــه  ــرق ایجــاد کــرد. چن ــا داد و سیســتم دهی مناســبی در صنعــت ب را ارتق
ذکــر شــد صنعــت نوپــای بــرق در آن زمــان اصــال بــا امــروز قابــل مقایســه نبــود 

ــود. ــر و ســاده تری مواجــه ب ــب کمت ــه مرات ــا مســائل ب و ب
پیــش از تشــکیل توانیــر روال تصمیم گیــری در صنعــت بــرق بــه گونــه ای 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد، ب ــاد می ش ــکلی ایج ــه مش ــی در منطق ــه وقت ــود ک ب
ــرق  ــد، مدیرعامــل ب ــرق منطقــه ای فعالیــت می کردن نیروگاه  هــا نیــز زیــر نظــر ب
منطقــه ای پاســخگوی تمــام مشــکالت بــود، به طــوری کــه یــک مدیرعامــل بــرق 
ــتان را  ــد اس ــرق چن ــن ب ــرای تامی ــی ب ــئولیت اجرای ــم مس ــال ه ــه ای عم منطق
ــرق آن  ــت ب ــوزه صنع ــات ح ــام اتفاق ــخگویی تم ــگاه پاس ــم در جای ــت و ه داش

ــت. ــرار می گرف ــه ق منطق
 بعــد از تشــکیل شــرکت توانیــر عمــال هنگامــی کــه در منطقــه مشــکلی 
ــرار  ــخگویی ق ــگاه پاس ــه ای در جای ــرق منطق ــل ب ــران عام ــرد، مدی ــروز می ک ب
ــن  ــد. ای ــه می کردن ــر حوال ــه شــرکت توانی ــد و مشــکالت موجــود را ب نمی گرفتن
ــیده  ــرو کش ــه وزارت نی ــه ای ب ــرق منطق ــرکت های ب ــر و ش ــن توانی ــالف بی اخت

ــود.  شــده ب
ــه  ــرو، ب ــر و وزارت نی ــف توانی ــرح وظای ــید ش ــر می رس ــه نظ ــر ب ــوی دیگ از س
گونــه ای تعییــن شــده بــود کــه موجــب بــروز اختالفاتــی بیــن ایــن دو می شــد 

و همیــن اختالفــات، خاموشــی هایی را در ســال های 
ــه  ــر ده ــرانجام در اواخ ــرد. س ــاد ک 1356 و 1357 ایج
شــصت ایــن دو ارگان بــا هــم ادغــام شــدند و تــا 
ــبی  ــزی مناس ــتادی و برنامه ری ــز س ــال 1385 تمرک س
در صنعــت بــرق ایجــاد شــد، چــرا کــه یــک شــخصیت 
واحــد، یعنــی معــاون برق وزیــر نیــرو و مدیرعامــل توانیر 
بایــد جوابگــوی همــه مســائل در ایــن صنعــت می بــود. 
ســپس دوبــاره ایــن دو ارگان از هــم جــدا شــدند و چنــد 
ــد ســاختار  ــا اجــرای آنچــه شــما از تجدی ــد ب ســال بع
ــرق  ــد ب ــری تولی ــد، راهب ــور می کنی ــرق منظ ــت ب صنع
ــک از  ــر ی ــه ه ــک شــد ک ــر تفکی ــز از توانی ــی نی حرارت
ــی مشــکالتی ایجــاد کــرد. ــه دالیل ــن جداســازی ها ب ای

بــه نظــر اینجانــب بایســتی یــک واحــد ســتادی 
)معاونــت بــرق یــا شــرکت توانیــر و یــا ادغــام معاونــت 
ــل  ــارات کام ــا اشــراف و اختی ــر( ب ــرق و شــرکت توانی ب
ایــن  عهــده دار شــود.  را  بــرق  مســئولیت صنعــت 
ــد  ــته باش ــی داش ــد کار اجرای ــه نبای ــچ وج ــد به هی واح
ــرکت ها و  ــه ش ــه و بودج ــد برنام ــه تایی ــا وظیف و صرف
ــال،  ــد، انتق ــی تولی ــرکت های متول ــردن ش هماهنگ ک
باشــد.  داشــته  برعهــده  را  دیســپاچینگ  و  توزیــع 
برنامه ریزی هــای تولیــد انتقــال و توزیــع در برخــی 
ــاز  ــه نی ــده هســتند ک ــدری درهم  تنی ــه ق ــا ب از زمینه ه
ــه هماهنگــی دارد. به طــور کلــی در مناســبات  قطعــی ب
اســتانداری ها هــم از نظــر حاکمیتــی نیــاز اســت در هــر 
ــا  ــن ب ــم و متق ــخگویی محک ــع پاس ــک مرج ــتان ی اس

ــد.  ــته باش ــور داش ــوع حض ــه موض ــل ب ــراف کام اش
امــا مســاله بســیار مهــم و اساســی کــه در ایــن زمینــه 
خصــوص  در  کــه  مثال هایــی  مشــابه  دارد،  وجــود 
خطــوط اتوبوس رانــی شــهری و یــا صنعــت شــیر و 
ــه  ــت هزین ــدم دریاف ــوع ع ــد، موض ــوان ش ــات عن لبنی
تمام شــده از مشــترکین، همــراه بــا عــدم توانایــی دولــت 
ــرق  ــه ب ــل بخشــی از یاران ــا حداق ــه ی در پرداخــت یاران
ــان پارادکــس چرخــه خصوصی ســازی- ــه هم اســت ک

ملی ســازی ایجــاد می شــود کــه یــا بایــد کیفیــت پاییــن 
تامیــن بــرق را پذیرفــت و یــا بــا ســوق دادن تعرفه هــای 
بــرق بــه هزینــه تمام شــده آن، بــرق بــا کیفیــت و 

ــه کشــور عرضــه کــرد.  ــدار را ب پای

ـــدی  ـــه رون ـــرق چ ـــت ب ـــاختار  در صنع تجدیدس
ـــه  ـــت و چ ـــرده اس ـــی ک ـــدت ط ـــن م را در ای
میـــزان بـــه اهـــداف تعیین شـــده خـــود 
ـــون در  ـــه تاکن ـــر آنچ ـــت؟ اگ ـــه اس ـــت یافت دس
ـــام  ـــرق انج ـــت ب ـــاختار صنع ـــد س ـــه تجدی زمین
شـــده کامـــال مطلـــوب نبـــوده اســـت، چـــه 
توصیـــه ای بـــرای اقدامـــات بعـــدی در ایـــن 

خصـــوص داریـــد؟
ــداف  ــه اه ــون ب ــرق تاکن ــت ب ــده صنع ــاد بن ــه اعتق ب
ــکوت و  ــز مس ــی نی ــا اهداف ــه، ام ــت یافت ــادی دس زی
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ــف  ــدی موظ ــت واح ــرع وق ــت در اس ــه می بایس ــه آنک ــت. از جمل ــده اس ــول مان مغف
بیــن خدمــات مشــترکین، توزیــع، انتقــال و تولید مشــخص شــود تــا هماهنگــی الزم را 
ایجــاد کنــد. در حــال حاضــر همــه وظایــف در ایــن بخش هــا بــه صــورت مجــزا انجــام 
می شــود، امــا همــان طــور کــه بیــان شــد بایــد مرجــع واحــدی بــا اشــراف کامــل بــه 
ــه صــورت ســتادی هماهنگی هــای  ــاز وجــود داشــته باشــد کــه ب اطالعــات مــورد نی
ــی  ــش  مال ــا تراکن ــدام از بخش ه ــچ ک ــا هی ــد ب ــاد نبای ــن نه ــد. ای ــام ده الزم را انج
داشــته باشــد و قابلیــت آن را دارا باشــد کــه بــر همــه بخش هــا نظــارت کنــد. معــاون 
ــه  ــره هم ــس هیات مدی ــد ریی ــر( می توان ــل توانی ــر و مدیرعام ــاون وزی ــا مع ــر )ی وزی
ــه کلیــه طرح هــا و فعالیت هــای  ــش در مناطــق کــه ب ــن شــرکت ها باشــد و مدیران ای

ــد.  ــتان ها شــرکت کنن ــورای اداری اس ــد در ش ــتادی دارن ــراف س ــرق اش ــت ب صنع

ــد،  ــش تولی ــه بخ ــر س ــری ه ــر راهب ــه توانی ــی ک ــری زمان ــن ام ــا چنی آی
ــد؟  ــق نمی ش ــت محق ــع را داش ــال و توزی انتق

ــار  ــا اختی ــود در آن زمــان ب ــرق وزارت نیــرو کــه مدیرعامــل توانیــر هــم ب ــت ب معاون
اجرایــی کامــل، شــرکت ها را اداره مــی کــرد. واقعیــت آن اســت کــه بــه اقتضــای آن 
زمــان، در آن دوره صنعــت بــرق پیشــرفت ســریعی داشــت و در شــرایطی کــه کشــور 
در وضعیــت پــس از جنــگ قــرار داشــت ایــران را بــه صادرکننــده بــرق تبدیــل کــرد و 

ــرق از ترکیــه پیشــی گرفتیــم. به طــور مثــال در تولیــد ب
در آن دوره زمانــی، همــه امــور زیــر نظــر یــک ارگان قــوی بــود و ایــن موضــوع قابلیــت 
بررســی داشــت کــه »آیــا می تــوان همــان طــور کــه شــرکت ملــی نفــت در صنعــت 
نفــت فعالیــت دارد، شــرکت واحــدی بــا عنــوان شــرکت ملــی بــرق نیــز وجــود داشــته 
باشــد کــه مســئولیت تمــام مســائل بــرق را برعهــده بگیــرد؟«؛ ایــن شــرکت می توانــد 

شــرکت توانیــر و معاونــت امــور بــرق وزارت نیــرو باشــد.
ــرکتی  ــن ش ــکیل چنی ــده تش ــه ای ــبت ب ــتان نس ــی دوس ــه برخ ــی ک ــی از دالیل یک
مخالفــت داشــتند، از بیــن رفتــن فرهنــگ رقابــت بــود. امــا ایــن ایــده همچنــان قابــل 
ــده را داشــته باشــد  طــرح اســت کــه چنیــن شــرکتی تنهــا مســئولیت هماهنگ کنن
و بــه عنــوان مرجــع اجرایــی فعالیــت نکنــد، بلکــه تمــام نیروهــای اجرایــی خصوصــی 

شــوند. 

بــا ایــن حــال بنــده نمی توانــم اظهارنظــر قاطعانــه در ایــن رابطــه ارائــه کنــم کــه آیــا 
واحــد بــزرگ مطلــوب اســت یــا وجــود چنــد واحــد بــا یــک کنترل کننــده کــه بیــن 

آنهــا هماهنگــی کامــل ایجــاد شــود.
ــرق نقــش نظارتــی داشــته  گفتنــی اســت اگــر نهــادی کــه قــرار اســت در صنعــت ب
ــی  ــت اجرای ــال دارد ضمان ــد، احتم ــوردار نباش ــی الزم برخ ــارات اجرای ــد، از اختی باش
کافــی بــرای عمــل بــه دســتورات ایــن نهــاد از ســوی شــرکت ها وجــود نداشــته باشــد، 
بنابرایــن بایــد اختیــارات و قدرتــی ویــژه بــه ایــن نهــاد داده شــود تــا افــراد حقیقــی 
و حقوقــی بــرای پذیــرش خــط مشــی تعیین شــده توســط ایــن نهــاد توجیــه شــوند. 

ــش  ــذاری بخ ــرو از واگ ــه وزارت نی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــرایط فعل در ش
تولیــد بــه بخــش خصوصــی ناراضــی اســت و در عیــن حــال ســرمایه گذاران 
غیردولتــی هــم که بــرای احــداث نیــروگاه اقــدام کرده انــد ناراضی هســتند، 
ــن نارضایتی هــا چیســت و کجــای کار اشــکال دارد؟ از نظــر شــما علــت ای

از واگــذاری نیروگاه هــا  نارضایتــی وزارت نیــرو 
ــه علــت آن اســت کــه در  ــه بخــش خصوصــی، ب ب
ــا،  ــا و نهاده ــه ارگان ه ــت ب ــای دول ــل بدهی ه مقاب
ــون  ــذار شــد و  اکن ــرق واگ ــت ب ــای صنع نیروگاه ه
ــه  ــد ک ــرداری می کنن ــانی از آن بهره ب ــا کس بعض
در عمــل از شــرکت های وزارت نیــرو دولتی تــر 
هســتند؛ حتــی گفتــه می شــود اقســاط ایــن 
نیروگا ه هــای واگذارشــده توســط صنعــت بــرق 

پرداخــت می شــود. 
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــت س ــدم رضای ــل ع ــا دلی ام
غیــر دولتــی بــرای احــداث نیــروگاه واضــح اســت، 
فرهنــگ اشــتباهی بــه دالیــل مختلــف در جامعــه 
ایجــاد شــده اســت کــه بــه بــرق بــه عنــوان یــک 
ــه  ــگاه نمی کننــد، بلکــه آن را ب کاالی اقتصــادی، ن
ــد.  ــاب می آوردن ــه حس ــی ب ــات دولت ــوان خدم عن
ــرای خریــد  متاســفانه چنــان قیمــت نامتناســبی ب
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرق  از نیروگاه ه ب
ــا  ــدان راهگش ــم چن ــی آن ه ــات جزئ ــه اصالح ک
ــن آن  ــالح بنیادی ــرای اص ــم ب ــت و اراده ای ه نیس
ــه در  ــتیم ک ــاهد آن هس ــی ش ــدارد. حت ــود ن وج
ــکان داده  ــن ام ــترکین ای ــه مش ــا ب ــرایط کرون ش
ــد و  ــر پرداخــت کنن ــه آن را دیرت ــه هزین شــده ک
یــا موضــوع بــرق امیــد مطــرح می شــود. در حالــی 
ــازل بــرق  کــه یکــی از انتقــادات وارد بــر قیمــت ن
و یــا ارائــه رایــگان آن بــه هــر بهانــه،  دادن الگــوی 

ــه مــردم اســت. ــرق ب اشــتباه مصــرف ب
 نتیجــه اشــاعه ایــن فرهنــگ مصرفــی غلــط 
در ســطح کالن تــر ایــن اســت کــه مطالبــات 
موقــع  بــه  را  بــرق  تولیدکننــده  شــرکت های 
ــا  ــرکت ه ــن ش ــه ای ــوری ک ــه ط ــد، ب نمی پردازن
بعضــا چندیــن میلیــارد  تومــان از وزارت نیــرو 
ایــن  مــوارد  بســیاری  در  و  هســتند  طلبــکار 
ــره ای از  ــت و زنجی ــاس اس ــی حق الن ــوع نوع موض
ــکاری  ــطح پیمان ــا س ــا را ت ــق در پرداخت ه تعوی
ــورد  ــه در م ــود ک ــبب می ش ــان س ــی کارکن و حت
ــته و  ــی داش ــای تلخ ــزء، بازتاب ه ــکاراِن ج پیمان
ــده  ــا ش ــی آن ه ــدن زندگ ــب ازهم پاشیده ش موج

ــت. اس
ــرق  ــر کیلووات ســاعت ب در حــال حاضــر قیمــت ه
حــدود 10 درصــد قیمــت یــک لیتــر بنزیــن اســت، 
در حالــی کــه 50 ســال پیــش ایــن رقــم حــدود 40 
درصــد بــود. یعنــی بــا وجــود اینکــه قیمــت بنزیــن 
ــال های  ــول س ــرق در ط ــه ب ــت، یاران ــه ای اس یاران
گذشــته چندیــن برابر آن شــده اســت که ایــن وضع 
قطعــا قابــل تــداوم نیســت. امــا اگــر بــرق واقعــا بــه 
قیمــت واقعــی عرضــه و یارانه هــا شــفاف شــود، بــازار 
ــرق نیــز ســازوکار واقعــی خــود را خواهــد یافــت.  ب

ــرق  الزمــه اساســی ایجــاد یــک فضــای رقابتــی مناســب در صنعــت ب
ــر بحــث تســهیم  ــا ویژگــی انحصــار طبیعــی موجــود در آن، عــالوه ب ب
ــت. ــر اس ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــک نه ــود ی ــد، وج ــش تولی ــب بخ مناس
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تجدید ساختار در افق های پیش روی صنعت برق
گفت وگو با علیرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت موننکو ایران

ــرد، بررســی ها و  ــه نیازهــای روز آن صنعــت صــورت می گی ــا ب ــه آنکــه بن ــا توجــه ب تحــوالت اساســی در ســاختار هــر صنعتــی ب
مطالعــات دقیــق نظــری کارشناســان را در کنــار اســتفاده از تجربیــات مدیــران امــر می طلبــد. علیرضــا شــیرانی مدیرعامــل شــرکت 
ــن  ــی نظــری ای ــوده اســت، ضمــن واکاوی مبان ــرق ب ــد ســاختار صنعــت ب ــران کــه خــود از ارائه دهنــدگان مــدل تجدی موننکــو ای
موضــوع، در گفت وگــو بــا »نیــرو و ســرمایه«، بــه تشــریح گام هــای بعــدی مــورد نیــاز بــرای بــرای پیشــبرد پروســه تجدیــد ســاختار 
در صنعــت بــرق ایــران پرداخــت اســت. ضمــن آنکــه اشــاره دارد عملیاتــی و اجرایــی شــدن ایــن مدل هــای نظــری نیازمنــد فضایــی 

اســت کــه مدیــران ایــن صنعــت بتواننــد از روزمرگی هــا خالصــی یابنــد: 

صنعـت بـرق ایران تا پیـش از دهـه 80 با چه سـاختاری فعالیت داشـت 
و تجدیـد ایـن سـاختار از ابتدا بـا چه هدفی انجام شـد؟

صنعـت بـرق در ایـران تـا حـدود دهـه 70 بـر اسـاس یک سـاختار کامـال عمودی 
و مبتنـی بـر ارائـه خدمـات به شـهروندان فعالیـت می کـرد. شفاف سـازی هزینه ها 
یکـی از مشـکالتی بـود کـه متولیـان در ارتباط بـا آن سـاختار مطرح کردنـد، چرا 
کـه در صـورت عـدم شـفافیت در یـک سـاختار، عمـال امـکان اعمـال برنامه هـای 

اصالحـی نیـز وجود نـدارد.
 بنابرایـن در فـاز اول صنعـت بـرق به سـمت جداسـازی فعالیت های تولیـد، انتقال 
و توزیـع حرکـت کـرد، ایـن جداسـازی در یـک سـاختار دولتی صـورت گرفت که 
بخش هـای مختلـف آن بـا یکدیگـر تراکنـش داشـتند. بـه ایـن ترتیـب مشـخص 

می شـد در هـر یـک از زیرسیسـتم ها چـه ضعف هایـی وجـود دارد.
پـس از انجـام ایـن کار طبیعتا مشـکالتی ایجاد شـد که یکـی آن ها، مسـاله انتقال 
مالکیـت و معضـالت خـاص آن بود. البتـه این فعالیت همزمان با نـوع نگاه جدیدی 
کـه در دنیـا نسـبت بـه صنعـت بـرق ایجاد شـده بـود، مطرح شـد؛ با این پرسـش 
کـه »آیـا می تـوان صنعـت بـرق را به عنـوان یـک کاالی تجـاری مورد توجـه قرار 

داد و از درنظـر گرفتـن آن بـه عنـوان یک خدمت فاصلـه گرفت؟«
مشـخصا کشـورهای آمریـکای جنوبـی )خصوصـا آرژانتیـن( بـا مشـکل کمبـود 
منابـع بـرای تامیـن مالی طرح هـای توسـعه ای صنعت بـرق مواجه بودنـد. در آنجا 
ایده هایـی بـرای ترغیـب سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در صنعـت بـرق دنبـال 
شـد. صنعـت بـرق ایـران نیـز طبیعتـا از این مباحـث تاثیـر می  پذیرفت. بـر همین 
اسـاس در فازهـای بعـدی تجدید سـاختار صنعت بـرق ایران نیز تالش شـد بخش 
خصوصـی بـه طـور مشـخص در بخش تولیـد، بیش از پیـش ورود پیدا کنـد. برای 
ایـن منظـور حرکـت اول در قالـب قراردادهـای BOT و سـپس بـا تاخیـر زمانی به 

سـمت BOO انجام شـد.
چنـان کـه می دانیـد در قراردادهای BOT، بخـش خصوصی متولی سـاخت نیروگاه 
اسـت و در یـک بـازه زمانـی معیـن اجـازه بهره بـرداری دارد تـا بازگشـت سـرمایه 
آن از محـل فـروش بـرق بـا قیمتـی مشخص شـده در قـرارداد مربوطـه، صـورت 
 گیـرد. همچنیـن طـی این مدت سـوخت به صورت رایـگان در اختیار سـرمایه گذار 
قـرار می گیـرد و بعـد از طی شـدن مـدت زمـان مشخص شـده در قـرارداد، مالکیت 
نیـروگاه بـه دولـت واگـذار می شـود. امـا در قراردادهـای BOO بخـش خصوصـی 
سـازنده، بهره بـردار و مالـک آن اسـت و برق تولیـدی نیروگاه در یـک مقطع زمانی 

بـا نرخ هـای مشـخصی خریداری می شـود. 

بر اسـاس گفته شـما خصوصی سـازی به عنوان فـاز دوم تجدیدسـاختار 
صنعـت بـرق مدنظـر بـود، بـا ایـن وصـف آیـا می شـود گفت،تجدیـد 
سـاختار در صنعـت بـرق در اجـرا به خصوصی سـازی کمکی کرده اسـت 
یـا برعکـس باعـث شـد هزینه هایی مـازاد بر صنعت برق سـربار شـود؟ 

البتـه بایـد بیـن تجدیدسـاختار و خصوصی سـازی تفاوت 
قائل شـد، خصوصی سـازی یک سیاسـت و تغییر سـاختار 
یـک وظیفـه اسـت، با ایـن توضیح کـه: در هـر مجموعه، 
سـاختارها بایـد مرتبـا متناسـب بـا نیازهـا تغییـر یابنـد، 
امـا ورود یـا عـدم ورود بخـش خصوصـی بـه یـک حـوزه 
فعالیـت اقتصـادی و صنعتـی سیاسـتی اسـت کـه بایـد 
توسـط تصمیم گیرنـدگان امـر مشـخص شـود. بنابرایـن 
تجدیـد سـاختار هیـچ گاه تمام شـدنی یـا متوقف شـدنی 
نیسـت، متناسـب بـا نیازهـای جدیـد بایـد سـاختارهای 
جدیـد ایجـاد و یـا برخی از سـاختارها حذف شـود و این 

موضـوع اقتضـای یـک سـازمان و سـاختار پویا اسـت.
بـرای  خصوصـی  بخـش  ورود  شـد  ذکـر  کـه  چنـان 
اسـت  سیاسـت  یـک  صنعـت،  یـک  در  سـرمایه گذاری 
بخـش  اساسـا  می طلبـد؛  را  زیـادی  اقتضائـات  کـه 
خصوصـی زمانـی در یـک مجموعـه فعـال می شـود کـه 
شـرایط را بـرای فعالیـت خـود مناسـب ببینـد، طبیعتـا 
هـر کشـوری کـه بتوانـد شـرایط بهتـری را مهیـا کنـد، 
جـذب سـرمایه گذاری بیشـتری توسـط بخـش خصوصی 
خواهـد داشـت. در واقـع »شـفافیت های مالـی«، »ایجـاد 
تضامیـن الزم بـرای امنیت سـرمایه« و »اعطـای امکانات 
بـرای توسـعه فعالیت هـای بخـش خصوصـی« از مـوارد 
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تعیین کننـده موفقیـت و یـا عـدم موفقیـت کشـورها در 
اسـت.  زمینـه خصوصی سـازی  ایـن 

همزمـان بـا ایران چـه کشـورهایی بحـث تجدید 
سـاختار صنعـت بـرق را در پیـش گرفتنـد و این 
امر در آن کشـورها با چه سـازوکارها و روش هایی 
صـورت گرفـت و در حـال حاضر وضعیـت آنها در 
ایـن موضوع نسـبت به کشـور مـا چگونه اسـت؟ 
دهـه هشـتاد میالدی عمـال آغـاز فعالیت هـا در خصوص 
بحـث تجدیدسـاختار صنعت برق بود که حدودا در سـال 
90 میـالدی بـه اوج خود رسـید. در سـال 2000، تقریبا 
تمـام کشـورهای دارای صنعـت بـرق در دنیـا بـا توجه به 
اقتضائـات خودشـان در ایـن مسـیر حرکـت کردنـد، آن 
چـه کـه در صنعـت بـرق ایران مـورد توجـه قـرار گرفته 
معمـوال بـا نیم نگاهی بـه انگلسـتان و آمریـکا )کالیفرنیا( 

و کشـورهای پیشـرفته بوده اسـت.
عـالوه برایـن تجدیـد سـاختار صنعت برق در کشـورهای 
عربـی ماننـد عربسـتان سـعودی و کشـورهای همسـایه 
همچـون ترکیـه نیز شـکل گرفـت و کشـورهای اروپایی، 
راه   Pool-Based به صـورت  را  خـود  بـرق  بازارهـای 
انداختنـد. در حـال حاضـر نیـز کشـورهای مختلـف در 
در  برطرف کـردن ضعف هـای موجـود  و  بازنگـری  حـال 
ایـن رابطـه هسـتند. بـه عنـوان مثـال در آمریـکا وقتـی 
بحـران »اِنـرون« پیـش آمد، قیمـت برق بسـیار باال رفت 
و باعـث ایجـاد خسـارت های سـنگین شـد، لـذا قوانیـن 

بـرای اصـالح ایـن رویـه مـورد بازنگـری قـرار گرفـت. 
خوشـبختانه ایـران نیـز همزمـان بـا بقیـه دنیـا کار خود 
را در بحـث تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق آغاز کـرد ولی 
ایـن روند متوقف شـد کـه امیدواریـم این توقـف برطرف 

. شود

توقـف در بحث تجدیدسـاختار صنعت بـرق از چه 
زمانـی و بنـا به چـه دالیلی اتفـاق افتاد؟

بـه طـور کلی این امـر معلول ناهمخوانی شـعار و عمل در 
مدیریت کشـور اسـت؛ در صنعـت برق مدیـران دولتی از 
یک سـو عالقه مند به خصوصی سـازی هسـتند و از سـوی 
دیگـر نمی خواهنـد اعمـال قـدرت و مدیریت مسـتقیم بر 
بخـش خصوصـی را کنـار بگذارند کـه این امـر یک تضاد 
منافـع را در ایـن صنعـت موجـب شـده اسـت. اگر بخش 
دولتـی بپذیـرد کـه جهت دهنـده اصلـی و هدایت کننـده 
اسـت،  نـه مجـری یـا بهره بـردار، بسـیاری از مشـکالت 
حـل مـی شـود. دولـت نمی توانـد انتظار داشـته باشـد از 
بسـیاری از مزایـای خصوصی سـازی بهره منـد شـود، امـا 

بـه کوچک سـازی تـن ندهـد. در حـال حاضـر صنعت بـرق با وجـود اینکـه معتقد 
بـه خصوصی سـازی اسـت، امـا50 هـزار نفر نیـروی انسـانی در بخش دولتـی دارد 
و ایـن تعـداد نیـرو نشـان دهنده ایـن اسـت کـه شـعارهای مطرح شـده عملیاتـی 

نشـده است.
بـا ادامـه چنیـن رونـدی، نـه تنهـا فراینـد تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق باعـث 
کم شـدن هزینه هـا و حصـول بهـره وری نمی شـود، بلکـه برعکس افزایـش هزینه و 

کاهـش بهـره وری را نیـز موجـب خواهد شـد.

تمرکززدایـی در بحث تجدیدسـاختار بـا چه هدفی صـورت گرفت و چه 
میـزان این اهداف محقق شـد؟ 

جوابگـو نبـودن ارگان هـا بـه دلیـل عدم تفکیـک و تعییـن صحیح اختیارات اسـت 
کـه خـود سـبب می شـود دسـت آن هـا در بسـیاری از تصمیم گیری هـای مربوطه 

بسـته باشد. 
در حـال حاضـر همچنـان از نظـر سـاختاری شـرکت توانیـر به عنـوان مسـئول 
صنعـت بـرق مطـرح اسـت. ایـن صنعت در سـه بخـش توزیـع و انتقـال و حتی به 
طـور غیـر مسـتقیم، تولیـد بـرق فعالیـت دارد. طبیعتـا بـرای هـر یک از این سـه 
بخش متولیانی در نظر گرفته  شـده اسـت؛ شـرکت توانیر مسـئولیت شـبکه انتقال 
را عهـده دار اسـت تـا از عـدم ایجـاد محدودیت در بـازار و تبادالت خریـد و فروش 
بـرق و وجـود شـناوری کافـی بـرای ایجـاد رقابـت اطمینان یابـد. مجموعـه ای نیز 
بـا عنـوان شـرکت مادرتخصصی برق حرارتی مشـخص شـده تـا متولـی نیروگاه ها 
باشـد. ایـن امـر بـه مفهـوم احـداث نیـروگاه توسـط ایـن نهاد نیسـت، بلکـه طبق 
قانـون مصـوب مجلـس تنها 20 درصـد نیروگاه ها بـرای کنترل قیمـت باید دولتی 
باشـد  و 80 درصـد مابقـی بایـد توسـط سـرمایه گذار بخش خصوصی ایجاد شـود.

در بخـش توزیـع امـا همچنـان متولی مسـتقلی ایجاد نشـده اسـت، به طـوری که 
هـر چنـد جداسـازی یـا اصطالحـا Unbonding در بخش توزیـع دنبال شـد، اما به 
دلیـل مواجهـه بـا معضـالت قانونـی مبنی بـر اینکه امکان تاسـیس شـرکت جدید 
بـدون مصوبـه مجلـس ممکـن نیسـت، نهاد مسـئول شـرکت های توزیـع همچنان 
در شـرکت توانیـر مسـتقر اسـت. بنابرایـن در حـال حاضـر عمال تنها بخـش تولید 

از مجموعه توانیر مسـتقل شـده اسـت.
امـا این شـروع راه بود و بـرای ادامه بایـد فعالیت های دیگری نیـز انجام می گرفت. 
نکتـه ظریفـی کـه در اینجـا وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در بحـث مهندسـی، اعم 
از مهندسـی یـک نیـروگاه یـا مهندسـی سـاختار صنعـت بـرق ایـران، مهمتریـن 
مسـاله، »جزییـات طراحـی« )Detail Design( اسـت، چرا کـه در مفاهیم کلی همه 
متفق القـول هسـتند. تمـام مطالعاتـی که تاکنـون در صنعت برق انجام شـده فقط 
در مـورد چارچوب هـای اصلـی بـوده اسـت، در حالـی که شـهروند و سـرمایه گذار 
بـه جزییـات توجـه دارد و بـه ندرت امـکان دارد کـه در مورد مفاهیـم اصلی بحث 

و اختـالف نظری وجود داشـته باشـد. 
بـرای بررسـی سـاختار صنعـت بـرق، در ابتـدا بایـد نقشـه راه طراحـی شـود برای 
ایـن منظـور فهرسـتی از »فرایندهـای کلیدی« در این صنعت تهیه شـود، سـپس 
می بایسـت تعـداد »نقـاط توقف« در این فرایندها مشـخص شـود و ضـرورت آن ها 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. از نظـر کارشناسـی گفته می شـود کـه نقـاط توقف در 

یـک فراینـد نبایـد بیـش از 3 یا 4 مورد باشـد. 
در بحـث تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق و تفکیـک مسـئولیت ها نیـز بایـد در نظر 
داشـت کـه اگـر بـدون توجـه بـه ایـن فرایندها عمـل کنیـم، با افـزوده شـدن هر 
شـرکت جدیـد، نقطـه توقفـی جدیـد و متعاقبـا نارضایتی هایـی به وجـود می آید. 
بنابرایـن بایـد قبـل از هـر گونـه تغییـر در یـک سـاختار، فرایندهای کلیـدی و در 
ادامـه نقـاط توقـف و اصطالحا گلوگاه های آن مشـخص شـود. به عنـوان مثال برای 
دریافـت مـواردی چـون گواهـی ظرفیـت، مجوز سـاخت نیـروگاه و یا طرح سـاده 
برق رسـانی بـه یـک مجتمـع، بایـد دید هـر یک از ایـن فرایندهـا در چنـد مرحله 

بـا مراجعـه بـه چـه بخش هایـی صـورت می گیرد.
نکتـه دیگـر توجـه به مسـائل باالدسـتی اسـت؛ در صنعت بـرق اساسـا فرایندهای 
واگـذاری بـه بخـش خصوصی قابل نقد اسـت، در ایـن خصـوص ار ابزارهایی وجود 

در حال حاضر بخش دولتی صنعت برق برای 
پرداخت مطالبات

 سرمایه گذاران خصوصی این صنعت با مشکل 
کمبود نقدینگی روبه رو است. برای حل این 

مشکل همه بخش های دولت باید کمک کنند 
که از محل منابع بودجه عمومی به صنعت برق 

تزریق نقدینگی صورت گیرد. 



نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ تابستان 1399- شماره31

18

داشـته کـه بـه دلیـل کمـی دانـش و نبـود فرصـت 
به عنـوان  اسـت.  نشـده  اسـتفاده  آن هـا  از  کافـی 
توزیـع،  شـبکه  خصوصی سـازی  فراینـد  در  مثـال 
واگـذاری 80 درصد این شـبکه بـه بخش خصوصی 
هدف گـذاری شـده بـود، در حالـی که هیـچ اقدامی 

متناسـب بـا تحقـق ایـن هـدف صـورت نگرفت. 
راهـکاری کـه بـرای ایـن موضـوع مطـرح شـده این 
اسـت کـه سـهام تمـام شـرکت های توزیـع در یـک 
شـرکت بورسـی مستقر شـود و 80 درصد در اختیار 
مـردم قـرار بگیـرد، بـه ایـن ترتیـب شـفافیت الزم 
ایجـاد می شـود و  در عین حال20 درصـد به عنوان 
می گیـرد.  قـرار  دولـت  اختیـار  در  طالیـی  سـهام 
ضمـن آنکه طبیعتا وقتی شـرکت بورسـی می شـود 

تـراز مثبت خـودش را دارد.
در همـه جـای دنیـا، بـا پرداخـت مالیـات از سـوی 
شـهروندان، دولت هـا موظف بـه ارائه یارانه هسـتند. 
اصـالح  بـا  بایـد  مـردم  کـه  موضـوع  ایـن  طـرح 
تعرفه هـا هزینـه بیشـتری بـرای اسـتفاده از انـرژی 
بـرق بپردازنـد، بـه نظـر می آیـد بـا توجـه بـه آنکـه 
سـال ها در مورد آن بحث شـده اسـت، راهـکار قابل 
طرحـی بـا توجه بـه کشـش جامعه و سیاسـت های 
فعلـی دولت و مجلس نیسـت. اما باید شفاف سـازی 
شـود کـه اگـر حاکمیـت در نظـر دارد کـه همچنان 
در ایـن بخـش بـه مـردم یارانـه  بدهـد، ایـن امـر 
نبایـد از جیـب صنعت بـرق پرداخت شـود. بنابراین 
بایـد بـرای جبـران مابه التفـاوت قیمت تمام شـده و 
قیمـت تکلیفـی عرضه برق به مشـترکین، از سـوی 
دولـت منابعـی مالـی بـه صنعت بـرق تزریق شـود.

ایـن در حالی اسـت که در 7 سـال اخیـر منابعی که 
دولـت در اختیـار صنعـت بـرق می گـذارد روز به روز 
کمتـر شـده اسـت و حتـی دولـت بعضـی از منابـع 
صنعـت بـرق را گرفتـه و در ازای دیـون خـود بـه 
افـراد دیگـر واگـذار کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس 
تمرکـز بر نهـاد قدرتمنـد دولت کـه وظیفه خودش 
مابه التفـاوت  جبـران  بـرای  نمی دهـد،  انجـام  را 
نیـز  سـندیکا  کـه  دارد  بیشـتری  اهمیـت  مذکـور 
بایـد بـه ایـن موضـوع توجه داشـته باشـد. زیـرا در 
صورتـی کـه بـه ایـن موضـوع توجـه نشـود، صنعت 
بـرق هـر روز نحیف تـر و در نتیجه درگیـر روزمرگی 
می شـود و در مجموعـه ای کـه دچـار ایـن مسـاله 
شـود نمی تـوان انتظـار انجـام کارهـای پایـه ای و یا 
اصـالح سـاختارها را بـرای روان تـر کـردن گـردش 
امـور داشـت. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط، در صنعت 
بـرق نیـز گرچه تالش هایـی در جهت خـروج از این 
وضعیـت در حـال انجـام اسـت، امـا فشـارهایی کـه 
بـه دلیـل نقدینگـی بـه ایـن صنعـت وارد می شـود 
فرصتـی بـرای فکـر باقـی نمی گـذارد تـا چـاره ای 

بـرای حـل مشـکل اتخاذ شـود.

در شـرایطی کـه دولـت بـا مشـکالت کمبود 
نقدینگـی مواجه اسـت، امـا قادر بـه دریافت 

مابه التفـاوت قیمـت بـرق نیسـت وزارت نیـرو چگونـه می تواند منابـع مالی 
مـورد نیـازش را تامیـن کند؟

زمانـی کـه بخـش خصوصی قصد سـرمایه گذاری در حـوزه ای را دارد، در ابتـدا مطالعات 
امکان سـنجی در ایـن زمینـه صـورت می گیـرد و بـر اسـاس آن نـرخ بازگشـت سـرمایه 
مشـخص می شـود. اگـر ایـن نـرخ، نشـان دهنده صرفـه اقتصـادی سـرمایه گذاری در آن 

حـوزه باشـد، ورود سـرمایه گذار بـه آن حـوزه منطقـی و معنـی دار خواهد بود. 
در سـال های گذشـته، زمانی که بخـش خصوصی برای صنعت نیروگاهی سـرمایه گذاری 
کـرد، نـرخ بازگشـت سـرمایه نزدیـک بـه 30 درصـد بـود، مفهوم این سـخن این اسـت 
کـه حداکثـر بعد از چهار سـال کل سـرمایه گذاری نیروگاه سـاز باز می گشـت که بسـیار 
خـوب بـود. ضمن آنکـه اغلـب نیروگاه سـازان آورده نقدی چندانـی نداشـتند و غالبا آن 

را از صنـدوق ذخیـره ارزی و یـا بـا بهره هـای پاییـن از بانک ها تامیـن می کردند. 

از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکه بـه نیروگاه ها سـوخت رایـگان تعلق می گرفـت، عمال 
تنهـا هزینه کـرد نیـروگاه داران، شـامل هزینه هـای بهره بـرداری و نگهـداری نیروگاه هـا 
بـود کـه بـر اسـاس مقادیـر بین المللـی ایـن هزینـه بـه ازای هـر کیلووات سـاعت بـرق 
چیـزی حـدود نیـم تـا یـک سـنت اسـت. بنابرایـن قبـل از جهش هـای نـرخ ارز در 
سـال های اخیـر مبلـغ دریافتـی سـرمایه گذاران نیروگاه هـا بـه ازای هر کیلووات سـاعت، 
در قراردادهـای BOT و BOO معـادل حـدود دو یـورو سـنت بـرآورد می شـد. بنابرایـن 
مجموعـا صرفـه اقتصـادی خوبـی در ایـن صنعـت وجود داشـت، امـا در سـال های اخیر 
بـا توجـه بـه جهش های نـرخ ارز و تشـدید تحریم هـا و ... درآمـد ریالـی نیروگاه ها عمال 
یک چهـارم قبـل شـده اسـت در حالـی کـه کمـاکان بایـد همـان مبلـغ ارزی کـه وام 

دریافـت شـده اسـت پرداخت شـود. 
البتـه شـرایط بـرای بازیگرانـی کـه از میانـه بازی وارد شـده اند متفـاوت اسـت، بنابراین 

بایـد در بـاره هـر مـورد از ایـن بازیگران بحـث کرد.
نکتـه سـوم موضـوع پرداخـت اسـت، در حـال حاضـر بخـش دولتـی صنعت بـرق برای 
پرداخـت مطالبـات سـرمایه گذاران خصوصـی ایـن صنعـت بـا مشـکل کمبـود نقدینگی 
روبـه رو اسـت. بـرای حـل ایـن مشـکل همه بخش هـای دولـت بایـد کمک کننـد که از 

محـل منابـع بودجـه عمومـی بـه صنعـت بـرق تزریـق نقدینگی صـورت گیرد. 
بـه اعتقـاد بنـده نیز در حال حاضـر اختالف معنـاداری بین هزینه برق پرداختی توسـط 
مشـترکین و قیمـت تمام شـده آن وجـود دارد. هـر چنـد بایـد قیمـت بـرق مشـترکین 
نسـبت بـه درآمـد و سـبد خانـوار سـنجیده شـود، لـذا مقایسـه صـرف قیمـت بـرق در 
ایـران بـا سـایر کشـورها باید بـا لحاظ مقایسـه درآمدهـا در این کشـورها صـورت گیرد 
و بـا توجـه بـه اینکـه در حـال حاضـر تامیـن منابـع بـرای جبران ایـن اختـالف چندان 
از طریـق مشـترکین خصوصـا در بخـش خانگـی امکان پذیـر نیسـت، دولت بایـد جبران 

سـهم بیشـتری از ایـن مابه التفـاوت را برعهـده گیرد. 
البتـه معتقـدم در مـواردی، واگذاری هـا بـه برخـی از شـرکت ها بـه دلیـل عـدم اهلیـت 
ایـن شـرکت ها، هزینه بـر بـوده اسـت و بـه نوعـی هزینه هایشـان بسـیار بیشـتر از آنچه 

بـرآورد شـد بوده اسـت. 

در این زمینه یک سـوال اساسـی مطرح اسـت مبنی بر آنکه آیا سـرمایه گذار 
در یـک صنعـت لزوما باید متخصـص در آن صنعت باشـد؟ خصوصـا که گفته 
می شـود کـه ورود بـه بحـش تولیـد بـرق خصوصـا در مـورد نیروگاه هـای 
بزرگ مقیـاس مسـتلزم فراهم بـودن حجم کالنی از سـرمایه اسـت که عمدتا 
بـا توجـه به شـرایط موجـود نمی تـوان انتظار داشـت اشـخاص حقیقـی و یا 

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

ــرمایه«  ــت س ــرای امنی ــن الزم ب ــاد تضامی ــی«، »ایج ــفافیت های مال »ش
ــی« از  ــش خصوص ــای بخ ــعه فعالیت ه ــرای توس ــات ب ــای امکان و »اعط
ــن  ــورها در ای ــت کش ــدم موفقی ــا ع ــت و ی ــده موفقی ــوارد تعیین کنن م

ــت ــازی اس ــه خصوصی س زمین
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شـرکت های بـدون پشـتوانه های حاکمیتـی به آن 
ورود پیـدا کنند.

اهلیـت  اسـت، بحـث  اهلیـت  بـر داشـتن  بنـده  تاکیـد 
بـا تخصـص متفـاوت اسـت، بـرای ورود بـه هـر فعالیـت 
اقتصـادی، بایـد بدانید در مورد زمان بازگشـت سـرمایه و 
نحو قیمت دهی و .... اطالعات الزم را داشـته باشـید، این 
بـه معنـای اهلیـت داشـتن اسـت، در واقـع سـرمایه گذار 
ممکـن اسـت آشـنایی و تخصـص الزم را در حرفـه مورد 
نظـر نداشـته باشـد اما باید همچنـان از اهلیـت برخوردار 

شد.  با
بنابرایـن سـرمایه گذار در صنعـت تامیـن انـرژی نیـز باید 
بدانـد کـه ورود بـه ایـن صنعـت نیـز نیازمنـد اهلیـت و 
آشـنایی بـا فرازونشـیب های موجود در پرداخت ها اسـت. 
مشـخصا در صنعـت بـرق هر چنـد پرداخت هـا اصطالحا 
»دیریا زود می شـود اما سـوخت و سـوز نمی شـود.« البته 
ایـن بـه شـرط پرداخت هـای ارزی صـادق اسـت و یـا در 
صورتـی کـه تعدیـل پرداخت هـای ریالـی بـا فرمول هایی 

صحیـح و بـه موقع صـورت گیرد.
 بـه هـر حـال در شـرایط کنونـی دسـت بخـش دولتـی 
صنعـت بـرق نیـز بـرای پرداخت هـای به موقـع و نقـدی 
بـه  اعتـراض  اسـت، در چنیـن شـرایطی صـرف  بسـته 
مشـکالت موجـود در پرداخت هـا راهگشـا نخواهـد بود و 
نیـاز اسـت که تمـام بخش های ایـن صنعـت در کنار هم 
و پشـتیبان هـم باشـند. ضمن آنکـه در این میـان تالش 
شـده از طریـق تسـهیالتی چـون تهاتـر، از بار مشـکالت 

موجـود بـر دوش بخـش غیـر دولتی کاسـته شـود. 

در مـورد چگونگـی مطرح شـدن موضـوع تجدید 
سـاختار صنعت بـرق در ایـران به عنـوان یکی از 

بنیانگـذاران نظـری ایـن امرتوضیح دهید
حـدودا در سـال 1372 بنـده مقاله ای تحـت عنوان مدل 
تجدیدسـاختار صنعـت بـرق ایـران ارائـه کـردم و اسـم 
ایـن مـدل را هایبریـد )ترکیبـی از دولتـی و خصوصـی(  
گذاشـتم، ایـن موضـوع در فرانسـه مـورد اسـتقبال قـرار 
گرفـت، سـپس مطالعـات جامعـی در مـورد سـاختارهای 

صنعـت بـرق انجـام دادم. 
همچنین در همان سـال  نشسـتی برای بررسـی مدل های 
تجدیـد سـاختار طی کنفرانسـی در کشـور برزیـل برگزار 
شـد و طبـق دسـتور وزیـر وقـت نیـرو، بنـده بـه اتفـاق 
آقـای دکتـر قاضـی زاده، رییـس کنونـی پژوهشـگاه نیرو، 

بـه عنـوان مسـتمع در این نشسـت شـرکت کردیم.
پیشـنهادی خـود  پژوهشـگران مدل هـای  از  هـر کـدام 
را در زمینـه صنعـت بـرق عرضـه می کردنـد. بنـده در 
حاشـیه آن نشسـت بـا دبیـر کنفرانـس صحبت کـردم و 
بـا اشـاره بـه مطالعاتی کـه در آن برهـه در زمینه صنعت 
بـرق در ایـران انجـام داده بودیـم، اعـالم داشـتم کـه بـه 
نقـاط ضعـف هـر کـدام از سیسـتم ها آگاهیـم. بنابرایـن 
عـرض کـردم کـه فکـر می کنـم بهتـر بتوانیـم مدل هـای 
فرصـت  برایمـان  نتیجـه  در  کنیـم.  نقـد  را  ارائه شـده 
سـخنرانی در نظر گرفته شـد و آقای دکتـر قاضی زاده در 
ایـن زمینـه به ایـراد سـخنانی پرداختنـد که با اسـتقبال 

فراوانـی روبه رو شـد.

بنابرایـن در آن زمـان از نظـر مطالعـات میدانـی در وضعیـت خیلـی خوبـی بودیم 
و بـا نقـاط منفـی و مثبـت هـر کـدام از مدل هـا بـه طـور کامل آشـنایی داشـتیم. 
حـدودا سـال 85 بنـده در شـورای معاونیـن وزارت نیـرو بـه عنـوان مجـری طـرح 
تجدیدسـاختار تعییـن شـدم، توقع آنهـا این بود که مشـاور خارجی گرفته شـود و 
بنـده مسـؤلیت او را بـه عهـده بگیرم، اما بنـده پیشـنهاد دادم شـرکت موننکو این 

کار را انجـام دهد.
بـا وجـود برخـی تغییـرات البتـه شـاکله آن حفـظ شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن 
شـرکت توانیـر به عنـوان مرجـع اصلـی صنعـت بـرق می مانـد و سـایر بخش هـا 
زیـر نظـر ایـن شـرکت فعالیـت داشـتند. امـا بـه دلیـل معذوریت هایـی، شـرکت 
مادرتخصصـی بـرق حرارتـی در بخـش تولیـد تقریبـا مـوازی توانیر عمل کـرد. در 
حالـی کـه وجـود چنـد متولی مـورد تایید مشـاور نبـود. در دوره کنونـی نیز آقای 
دکتـر اردکانیـان مجـددا درخواسـت کردنـد مطالعـات تکمیـل شـود و بـه همیـن 
منظـور مطالعـات تکمیلـی انجـام و عرضـه شـد، امـا بـه دلیـل شـرایط موجـود و 
درگیـری صنعـت بـرق در روزمرگـی اسـت، امـکان ایجاد تغییـرات بنیـادی وجود 
نـدارد، بنابرایـن فعـال تجدیـد سـاختار صنعـت برق بـه نوعی متوقف شـده اسـت. 
در مـدل جدیـد فهرسـتی از فرایندهـای اصلـی صنعـت بـرق تهیه و نقـاط کلیدی 
آن مشـخص شـده اسـت بـه طـوری کـه پیش بینـی می شـود، بـا سـه مرحلـه 
تصمیم گیـری یـا نقطـه کلیـدی بتـوان بـه پاسـخ روشـنی در ایـن زمینـه دسـت 

یافـت کـه در نـوع خـود اقـدام بزرگی اسـت.
بحـث مـا ایـن اسـت کـه نباید بـازار برق ایـران را مثـال بـا کالیفرنیا که یـک ایالت 
آمریـکا اسـت مقایسـه کـرد، بلکه بایـد آن را در مقام قیـاس با مجموعـه فعالیت ها 
در کشـور آمریـکا قـرار داد. در حـال حاضـر همچنیـن بحـث بازارهـای محلی برق 
را مطـرح کرده ایـم کـه طبـق آن هـر اسـتان بایـد تبـادل تولیـد و مصرف خـود را 
متعـادل کنـد و تراکنش هـای بیـن اسـتانی در بـازار بـرق و بـا هماهنگـی شـرکت 
مدیریـت شـبکه صـورت گیرد. بـه ایـن روش می توان امیـدوار بود که توسـعه های 
اسـتانی هـم به صـورت متـوازن در کشـور پیـش مـی رود. تاکنـون وزیر نیـرو نیز از 

ایـن مدل اسـتقبال کرده اسـت.
 البتـه همـه اسـتان های کشـور در یـک سـطح نیسـتند و در مـدل ارائه شـده در 
حـال حاضـر می تـوان 6 منطقـه را در نظـر داشـت. پـس از همگـن شـدن ایـن 
مناطـق و ایجـاد تبـادالت منطقـه ای بیـن آنهـا، صـادرات بـرق نیـز خود به خـود 
شـکل می گیـرد. یعنـی در نهایـت بـه سـمت بازارهـای منطقـه ای و فرامنطقـه ای 

رفت. خواهیـم 

آیا شـکل گرفتـن بازارهـای منطقه ای بـر تقویـت قراردادهـای دوجانبه 
نیـز موثر خواهـد بود؟

 بلـه، بـازاری می توانـد موفـق باشـد کـه ترکیبـی از بازارهـای لحظـه ای، هفته ای، 
روزانـه و دوطرفـه باشـد. البتـه در اینجـا بحث آپشـن هایی چون شـرکت های بیمه 

هـم مطرح اسـت کـه در صنعـت برق ایـران وجـود ندارد.
 در حقیقـت یکـی از مواردی که شـاید باید در سـندیکا برای آن اقدام شـود، بحث 
مربـوط بـه بازارهـای آتـی اسـت. بـه عنوان مثـال در حـال حاضـر در مـورد دالر، 
بـازار جهانـی فارکـس وجـود دارد و در اروپـا دالر را بـه تاریخ 3 ماه دیگـر خرید و 

می کنند. فـروش 
اگـر بتـوان در فروشـندگان آپشـن ها را فعـال کـرد منابـع درآمـدی بسـیار خوبـی 
بـرای تولیدکننـدگان بـرق ایجـاد می شـود. در واقـع شـرکت های بیمـه بایـد ایـن 
آپشـن ها را ایجـاد کننـد، امـا عمـال ایـن شـرکت ها تـا زمانـی کـه از طریـق بیمـه 
ماشـین، صاحـب پـول و درآمـد می شـوند، بـه دنبـال کارهـای پردردسـر در حوزه 

صنعـت بـرق نمی رونـد.
 سـندیکا می تواند در این زمینه نهادسـازی کند. شـاید مجموعه ای از شـرکت های 
بـزرگ بـه فکـر ایجـاد نهاد بیمـه بـرای خودشـان بیفتند تا سـرویس هایی بـه آنها 
ارائـه کنـد و در عیـن حـال بتواند آینـده خوبی هم برایشـان ایجاد کنـد؛ این موارد 

از جملـه امتیازاتـی اسـت که می تـوان ایجاد کرد. 
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تجدید ساختار، از ابتدا تا کنون*

صنعــت بــرق در تمــام دنیــا بــرای ایجاد ســاختاری 
را  طوالنــی  مســیری  شــده،  تثبیــت  و  موثــر 
ــورها  ــه کش ــا در هم ــت. دولت ه ــرده اس ــی ک ط
ــازوکاری  ــا س ــد ت ــالش کردن ــادی ت ــالیان متم س
رقابت پذیــر بــرای صنعــت بــرق ایجــاد کننــد. 
ــال  ــه در س ــی ک ــت برق ــیر، صنع ــن مس در همی
ــه  ــا متکــی ب 1980 در بســیاری از کشــورهای دنی
ــه  1990  ــط ده ــود، از اواس ــی ب ــارات دولت انحص
شــاهد پیاده  شــدن ســاختارهای جدیــدی بــود 
ــت  ــن صنع ــازی در ای ــر خصوصی س ــا ب ــه عمدت ک

ــود. ــی ب مبتن
ــا  ــق ب ــت مطاب ــن صنع ــاختار ای ــد س ــر تجدی تفک
ــد افزایــش کارایــی و رقابــت در دیگــر صنایــع  رون
ناکارایــی  بــودن،  ســرمایه بر  و  گرفــت  شــکل 
ــودن آن  اقتصــادی، ســاختار ســنتی و انحصــاری ب
ایــن حرکــت  اصلی تریــن دالیــل شــکل گیری 
محســوب می شــدند. ایــن اســتراتژی بیــش از هــر 
چیــز جایگزینــی شــرکت های انحصــاری قدیمــی و 
ــا شــرکت های واگذارشــده  تحــت کنتــرل دولــت ب
را دنبــال می کــرد کــه قــادر بــه رقابــت بــا یکدیگــر 
ــه شــکل کارامــدی، ســرمایه گذاری کننــد  ــوده، ب ب
کاراتریــن  و  نازل تریــن  بــا  را  دروندادهایــی  و 

ــد برســانند.  ــه تولی ــه مرحل قیمــت ب
ــا توجــه بــه اینکــه ایــران هــم بیــش از دو دهــه  ب
ــد ســاختار را در ســازوکارهای  ــد تجدی پیــش، رون
ــه  ــه ب ــه ک ــد زد، آنچ ــرق کلی ــت ب ــی صنع اصل
شــکل جــدی بایــد مــورد بررســی و بازنگــری قــرار 
گیــرد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تنــوع تجــارب 
ــرات  ــوارد مغای ــی م ــف و در برخ ــورهای مختل کش
نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن فرآینــد، آیــا تجدیــد 
ســاختار، الزمــه  پویایــی صنعــت بــرق اســت؟ آیــا 
خصوصی ســازی، ایجــاد بازارهــای رقابتــی، تولیــد و 
عرضــه  بــرق بــا قیمت هایــی مناســب و در نهایــت، 
کســب منفعــت اقتصــادی بــه عنــوان متعالی تریــن 
ــد ســاختار در  ــرای تجدی اهــداف پیش بینی شــده ب

ــد؟  ــق یافته ان ــه تحق ــه ســه ده ــب ب طــول قری
 تعاریــف مرســوم از تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق 
اصلی تریــن رهــاورد ایــن اقــدام را شکســت انحصــار 
ــق جداســازی  ــت از طری ــر صنع ــت ب عمــودی دول
ــن  ــده تامی ــودی و برهم تنی ــه  عم ــره  یکپارچ زنجی
ــر  ــای رقابت پذی ــب بخش ه ــک در قال ــرق و تفکی ب
ــن  ــف روش ــن تعری ــا ای ــد. ب ــر می دان و رقابت ناپذی

و مشــخص شــاید بــه جــرات بتــوان ادعــا کــرد کــه ایــران هنــوز هــم در دســتیابی بــه 
اهــداف پیش بینی شــده بــرای تجدیــد ســاختار کــه از اوایــل دهــه 70 کلیــد خــورده، 

نــاکام مانــده اســت. 
ــت کارش را در  ــن صنع ــه ای ــد ک ــان می ده ــرق نش ــت ب ــه صنع ــه تاریخچ ــی ب نگاه
ــا  ــرد، ام ــاز ک ــرق آغ ــد ب ــا احــداث واحدهــای کوچــک و خصوصــی تولی کشــورمان ب
ــن  ــرق، ای ــی ب ــت واقع ــدن اهمی ــدگان و روشن ش ــش مصرف کنن ــا افزای ــج ب به تدری
ــدن،  ــر انحصاری  ش ــان بهت ــه بی ــا ب ــدن ی ــمت دولتی ش ــه س ــیرش را ب ــت مس صنع
ــم  ــران ه ــرو، ای ــورهای پیش ــی از کش ــد از برخ ــی بع ــا کم ــه تقریب ــر داد. البت تغیی
رونــد اصالحــات صنعــت بــرق را کــه قــرار بــود در ســه بســتر اصلــی »اصالحــات در 
ــاز  ــرد، آغ ــکل بگی ــاختار« ش ــات در س ــون« و »اصالح ــات در قان ــت«، »اصالح مالکی
کــرد، هــر چنــد هنــوز نتیجــه روشــن و مشــخص ایــن اقــدام کــه عمــری تقریبــا ســه 

ــت.  ــخص نیس ــه ای دارد، مش ده

ــذاری  ــوزه هدفگ ــن ح ــرق اصلی تری ــد ب ــش تولی ــاختار، بخ ــد س ــد تجدی در فرآین
ــی  ــازار رقابت ــک ب ــاد ی ــازی و ایج ــل خصوصی س ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوب می ش محس
ــوب  ــد محس ــن رون ــدزدن ای ــرای کلی ــه راه ب ــن نقش ــی( مهمتری ــرق )عمده فروش ب
ــه  ــد ک ــزی می ش ــکلی برنامه ری ــه ش ــد کار ب ــیر بای ــن مس ــه ای ــدند. در ادام می ش
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــم شــود. ب ــم فراه ــت در بخــش  خرده فروشــی ه ــکان ایجــاد رقاب ام
بــا تجدیــد ســاختار، رقابــت در بخش هــای عمده فروشــی و خرده فروشــی بــرق 
ــه  ــوند ک ــازماندهی می ش ــکلی س ــی به ش ــای عمده فروش ــده و بازاره ــر ش امکان پذی
چندیــن شــرکت تولیــد بــرق بــرای فــروش بــرق در حوضچــه متمرکــز بــرق و یــا از 

ــد.  ــت بپردازن ــه رقاب ــداران ب ــا خری ــه ب ــای دوجانب ــق قرارداده طری
ــی،  ــی و نظارت ــن تنظیم ــر قوانی ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــت ک ــد گف ــه بای ــور خالص ــه ط ب
خصوصی ســازی، پیش بینــی کاهــش هزینه هــا، رفــع بی انگیزگــی در نــوآوری و 
ــا  ــتریان ب ــه مش ــه ب ــود توج ــز بهب ــی و نی ــی و نظارت ــای تنظیم ــداع در محیط ه اب
افزایــش رقابــت اصلی تریــن دالیــل تجدیــد ســاختار محســوب می شــوند. پیاده ســازی 
درســت، منطقــی و موثــر ایــن مــوارد می توانســت بــه افزایــش نفــوذ بخــش خصوصــی 
از طریــق کاهــش مشــارکت دولــت در اقتصــاد و قانون زدایــی بــازار، افزایــش بهــره وری 
از طریــق کاهــش هزینه هــای تولیــدی و بهبــود کارایــی و ارتقــای بهــره وری خارجــی 
به وســیله بهبــود -ســاختار  اجتماعــی  و  اقتصــادی صنعــت بــرق منجــر شــود. امــا بــه 
ــاید  ــت و ش ــداده اس ــی رخ ن ــل و اثربخش ــکل کام ــه ش ــاق ب ــن اتف ــد ای ــر می رس نظ
ــاختارهای  ــر س ــرای تغیی ــاخت های الزم ب ــاد زیرس ــدم ایج ــل آن ع ــن دلی مهمتری

اصلــی صنعــت بــرق باشــد 
ــت  ــازی مدیری ــرای جداس ــد ب ــی بای ــر اقدام ــش از ه ــت پی ــن صنع ــتگذاران ای سیاس

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

تجدیدساختار یک فرآیند نه چندان موفق با دستاوردهایی است که شاید 
سطح مثبت یا منفی بودن آن را نتوان به درستی ارزیابی کرد. بر اساس 

پژوهش انجام شده، اگرچه با انجام این اصالحات بهبودهایی از نظر ارتقای 
کیفیت خدمات ارائه  شده به مشترکین و تعدیل تعرفه های فروش برق رخ 
داده، اما به هر حال این تجدید ساختار نتوانسته آن چنان که باید، صنعت 
برق را متحول کرده و یا در تغییر اساسی پارادایم های آن موثر واقع شود
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از  بــرق  صنعــت  مختلــف  بخش هــای  مالکیــت  و 
ــی، ایجــاد  ــع، مقررات زدای ــال و توزی ــد، انتق ــه تولی جمل
ــی  ــت و منطق ــازی درس ــی و خصوصی س ــای رقابت فض
برنامه ریــزی می کردنــد تــا بــا کمتریــن اشــتباه و 

ــود.  ــام ش ــدف انج ــراف از ه انح
ــد در کشــورمان طــی ایــن ســه  آنچــه کــه در ایــن رون
دهــه رخ داده اســت، از تشــکیل شــرکت های بــرق 
ــه  ــت ب ــور حرک ــه منظ ــد ب ــت تولی ــه ای و مدیری منطق
ســمت عــدم  تمرکــز وظایــف و فعالیت هــای واحدهــای 
تابعــه صنعــت بــرق و تفویــض اختیــارات تصمیم گیــری 
و ارتقــای آن هــا بــه ســطح خودگردانــی از طریــق 

ــد.  ــاز ش ــه آغ ــرکت های مربوط ــکیل ش تش
ــب  ــرکت ها از قال ــاماندهی ش ــر س ــد تغیی ــه بع در مرحل
ــد  ــه درآم ــکا ب ــی، ات ــی و خصوص ــه غیردولت ــی ب دولت
ــای  ــه ج ــت ب ــن صنع ــعه ای ــرای توس ــرق ب ــت ب صنع
اتــکا بــه بودجــه عمومــی، اقــدام در جهــت جلــب 
ــش  ــعه بخ ــرای توس ــت ب ــارج از صنع ــرمایه های خ س
تولیــد بــه روش هــای BOO و BOT و نیــز تبــادل انــرژی 
ــرار  ــا کشــورهای همســایه در دســتور کار ق ــرزی ب فرام

ــت.  گرف
ــا  ــد ب ــالش ش ــن ت ــاختار همچنی ــد س ــیر تجدی در مس
ــدازی  ــور و راه ان ــرق کش ــبکه ب ــات ش ــتفاده از امکان اس
ــرق  ــت شــبکه ب ــا تشــکیل شــرکت مدیری ــرق ب ــازار ب ب
ــرکت  ــرق و ش ــور ب ــای ام ــتقالل فعالیت ه ــران، اس ای
توانیــر، تعریــف ســاختار وظیفــه ای تولیــد، انتقــال 
و توزیــع در ســتاد توانیــر، افزایــش ظرفیــت تولیــد 
ــذب  ــرای ج ــب ب ــای مناس ــری روش ه ــه کارگی ــا ب ب
ــک  ــاس کوچ ــای مقی ــک در مولده ــرمایه های کوچ س
)تولیــد پراکنــده( و از همــه مهمتــر تشــکیل بــازار بــرق 
ــری در  ــره وری و رقابت پذی ــش به ــه افزای ــدی ب ــا ح ت

ــود.  ــک ش ــت کم صنع
اهــداف  بــه  عــدم دســتیابی  در خصــوص چرایــی 
پیش بینــی شــده در تجدیــد ســاختار، نظــرات متفاوتــی 
ــداوم  ــزوم ت ــی ل ــه »بررس ــت. در مقال ــده اس ــرح ش مط
ــران«  ــرق ای ــت ب ــاختار صنع ــد س ــتراتژی های تجدی اس
نیــز کــه ایــن نگاشــت هــم تلخیصــی آزاد از مهمتریــن 
ــن  ــی ای ــل ناکام ــن دالی ــت، مهمتری ــای آن اس بخش ه
ــوان  ــر عن ــه شــرح زی ــران ب ــرق ای فرآینــد در صنعــت ب

شــده اســت: 
جداســازی عمــودی ارکان صنعــت بــرق: بــا وجــود 
ــوان  گفــت کــه صنعــت  ــه، می ت تالش هــای صورت گرفت
ــات  ــی اصالح ــل ابتدای ــان در مراح ــران همچن ــرق ای ب
ــودی ارکان  ــازی عم ــه جداس ــرا ک ــرار  دارد چ ــود ق خ
صنعــت کــه خــود یکــی از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن 
اقدامــات در اصالحــات ســاختاری صنایــع  بــرق بــه 
ــرق در  ــد، در رویکــرد اصالحــات صنعــت ب شــمار می آی
ایــران کم رنــگ اســت. بــه عبــارت دیگــر ارکان صنعــت 
ــت  ــچ گاه تح ــع هی ــال و توزی ــد، انتق ــی تولی ــرق یعن ب
ــا  ــد ت ــرار  نگرفته ان ــاختاری ق ــک س ــد تفکی ــک فراین ی
ــن ارکان از  ــت ای ــت و مالکی ــذاری، مدیری ــق  واگ از طری

یکدیگــر جــدا شــود.

ــال  ــرق و انتق ــت ب ــه ای صنع ــازی ناحی ــت: جداس ــه ای صنع ــازی ناحی جداس
مالکیــت دارایی هــای تولیــد و توزیــع از طریــق  تفکیــک ســاختاری نواحــی و تاســیس 
ــرق منطقــه ای، رویکــرد نه چنــدان غیرمتعارفــی اســت کــه جایگزینــی  شــرکت های ب
ــرق در  ــا اصالحــات صنعــت ب ــا تفکیــک عمــودی ارکان صنعــت ســبب شــده ت آن ب
ــر  ــه نظ ــورها ب ــایر کش ــاوت از س ــاختاری، متف ــات س ــث اصالح ــژه از حی ــران به وی ای
ــرکت های  ــن ش ــرق و همچنی ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ــیس ش ــه تاس ــد. البت برس
ــع  ــال تصدی هــای توزی ــه ای و انتق ــرق منطق ــل شــرکت های ب ــد در ذی ــت تولی مدیری
ــوان  نشــانی از جداســازی عمــودی ارکان صنعــت دانســت  ــه آن هــا را می ت و تولیــد ب
ــه،  ــه ای صورت گرفت ــای وظیف ــن  تفکیک ه ــودن و همچنی ــه ای ب ــل منطق ــه دلی ــه ب ک

ــد. ــان نمی دهن ــی از آن را نش ــکل صحیح ش
جداســازی افقــی اجــزای صنعــت: در فراینــد اصالحــات ســاختاری صنعــت بــرق 

ــه نشــانه ای از تفکیــک  افقــی اجــزا مشــاهده نمی شــود.  ــران، هیچ گون در ای
ــای  ــد ویژگی ه ــوز فاق ــران هن ــرق ای ــازار ب ــران: ب ــرق ای ــازار ب ــودن ب رقابتی نب
یــک بــازار رقابتــی اســت و شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران بــا توجــه بــه ســهمی کــه 

ــازار را دارا اســت. از تولیــد در اختیــار دارد، پتانســیل اعمــال قــدرت ب
نکتــه بســیار مهمتــر در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه در حــال حاضــر دولــت خریــدار 
ــد اســتراتژی کالن اســت و علی رغــم  ــرق، فاق ــازار ب ــوده، ب ــرق ب و فروشــنده عمــده ب
تمایــل دولــت بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی امــا زمینــه دخالــت ایــن در تعییــن 

قیمــت بــرق فراهــم  نیســت. 
ــا دســتاوردهایی  ــه چنــدان موفــق ب ــه همیــن دلیــل تجدیدســاختار یــک فرآینــد ن ب
اســت کــه شــاید ســطح مثبــت یــا منفــی بــودن آن را نمی تــوان بــه درســتی ارزیابــی 
کــرد. بــر اســاس پژوهــش انجام شــده، اگرچــه بــا انجــام ایــن اصالحــات بهبودهایــی از 
نظــر ارتقــای کیفیــت خدمــات ارائه  شــده بــه مشــترکین و تعدیــل تعرفه هــای فــروش 
بــرق رخ داده، امــا بــه هــر حــال ایــن تجدیــد ســاختار نتوانســته آن چنــان کــه بایــد، 
ــر واقــع  ــا در تغییــر اساســی پارادایم هــای آن موث ــرق را متحــول کــرده و ی صنعــت ب

شــود. 
ــاله را  ــن مس ــته ای ــه گذش ــی ب ــه نگاه ــرو ب ــه وزارت نی ــیده ک ــت آن رس ــاید وق ش
ــه کــه بایــد   ــرق ایــران آن گون بررســی کنــد کــه چــرا تجدیــد ســاختار در صنعــت ب

ــرد؟  ــد ک ــه مســیر چــه بای ــرای ادام ــه نتیجــه نرســیده و حــاال ب ب

ــرق  ــزوم تــداوم اســتراتژی های تجدیــد ســاختار صنعــت ب ــه بررســی ل * برگرفتــه از مقال
ــی ــس زمان ــژاد؛ نرگ ــد طالب ن ــیرازی؛ احم ــی مصلح ش ــندگان علی نق ــران/ نویس ای
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تجدید ساختار بدون ایجاد زیرساخت؛

بازی از پیش باخته
گفت وگو با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه

ــه  ــرق ب ــا آغــاز حرکــت صنعــت ب ــدارد ام ــرق اگرچــه هنــوز هــم کارنامــه روشــن و مشــخصی ن ــد ســاختار در حــوزه تولیــد ب تجدی
ســمت افزایــش کارایــی و بهــره وری بــوده اســت. اینکــه ایــن مســیر تــا چــه حــد بــر اســاس برنامه ریزی هــا پیــش رفتــه و یــا اهــداف 
ــخ آن را داد.  ــوان پاس ــه می ت ــی همه جانب ــک بررس ــا ی ــه ب ــت ک ــی اس ــد، پرسش ــق یافته ان ــدازه تحق ــه ان ــا چ ــده اش ت پیش بینی ش

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در پروســه تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق تــا چــه حــد بــه پیش نیازهــا و الزامــات آن توجــه شــده اســت؟ 
تجربیــات کشــورهای موفــق در ایــن حــوزه چگونــه پیاده ســازی و ســاختارهای حقوقــی مــورد نیــاز چگونــه مهیــا شــده اند. 

دکتــر حســین راغفــر، اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه عالمــه، در گفت وگــوی پیــش رو در مــورد تجربــه تجدیــد ســاختار در کشــورهای 
توســعه یافته و موانــع آن در ایــران و ســایر کشــورهای در حــال توســعه گفتــه اســت. مشــروح ایــن گفت وگــو را ذیــال می خوانیــد:

ــه  ــائلی ک ــاخصه ها و مس ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــا و  ــه روش ه ــت، چ ــرق دارا اس ــت ب صنع
مکانیزمــی بــرای تجدیــد ســاختار آن بایــد 
ــری  ــرایط بهت ــروز ش ــا ام ــد ت ــاده می ش پی

ــد؟  ــه کن را تجرب
بخشــی از تجدیــد ســاختار صنعــت برق بــه تفکیک 
ــه  ــردد. ب ــف آن برمی گ ــی قســمت های مختل اجرای
ــا  ــه نیروگاه ه ــرق ب ــد ب ــش تولی ــال بخ ــوان مث عن
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــود و ق ــوط می ش مرب
ــر  ــمت های دیگ ــی از قس ــاظ اجرای ــه لح ــش ب بخ
فــاز  در  ایــن صنعــت جــدا شــود. همچنیــن 
دوم تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق قــرار بــود 
ــا  ــد؛ امــا متاســفانه ب خصوصی ســازی گســترش یاب
گذشــت 20 ســال بخــش تولیــد و نیروگاهی کشــور 
ــای  ــه در برنامه ه ــاری ک ــد و آم ــان از درص همچن
دارد.  فاصلــه  بــود  شــده  مشــخص  توســعه 

ــش روی  ــی پی ــه موانع ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــد  ــل، رش ــه در عم ــته ک ــود داش ــرح وج ط
بخــش غیردولتــی و اجرایــی شــدن قوانیــن 
ــرده  ــه ک ــکل مواج ــا مش ــوق آن را ب مش

ــت؟  اس
صنعــت بــرق یکــی از صنایعــی اســت کــه در 
ــی  ــات بزرگ ــع توفیق ــا بســیاری از صنای مقایســه ب
داشــته اســت. امــروز در کشــور ظرفیت هایــی 
صنایــع  می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود 
ــته  ــی داش ــل قبول ــیار قاب ــد بس ــازی رش توربین س
و در ســطح اســتانداردهای بین المللــی حرفــی 
ــیاری  ــا بس ــه ب ــن در مقایس ــن دارد. ای ــرای گفت ب
ــر  ــل تحســین اســت. عــالوه ب ــع دیگــر قاب از صنای
ایــن، در حوزه هــای پژوهشــی هــم شــاهد عملکــرد 
ــر  ــع دیگ ــه صنای ــرق نســبت ب ــت ب ــر صنع موفق ت
بوده ایــم؛ بــا ایــن وجــود قطعــا بــر ســر راه 

ــود دارد.  ــدی وج ــیار ج ــع بس ــت موان ــن صنع ــرفت ای پیش
یکــی از تحوالتــی کــه بــه خصــوص در دهــه 1980 در دنیــا رخ داد، مســاله 
ــود. انحصــار  ــی ب ــع انحصــار طبیع ــژه خصوصی ســازی صنای ــه وی خصوصی ســازی و ب
طبیعی هــا، شــرکت ها و صنایعــی هســتند کــه زیرســاخت های شــبکه ای دارنــد؛ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــرکت ها حرک ــن ش ــه ای ــل ک ــرق. اوای ــرات، آب، گاز و ب ــل مخاب مث
ســمت خصوصی ســازی آغــاز کردنــد، تحــوالت جدیــد را از بُعــد علــم اقتصــاد دنبــال 
ــن  ــر در ای ــورهای دیگ ــارب کش ــا و تج ــورد موفقیت ه ــق در م ــه تحقی ــد و ب می کردن

زمینــه می پرداختنــد. 
رونــد خصوصی ســازی ابتــدا در انگلیــس رشــد کــرد. ایــن کشــور در گام هــای بعــدی 
ــازی  ــه خصوصی س ــا تجرب ــط ب ــت های مرتب ــت و شکس ــی موفقی ــه ارزیاب ــا ب مرتب
ــال  ــی س ــس یعن ــازی در انگلی ــال خصوصی س ــن س ــان دهمی ــت. در پای می پرداخ
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ــد ک ــزارش داده ش ــازی گ ــه خصوصی س ــال تجرب 1989، 10 س
ــن کشــور  ــذار شــده در ای ــای واگ ــن حوزه ه ــرق یکــی از موفق تری ــزارش صنعــت ب گ

محســوب می شــد. 
آنهــا ســه بخــش تولیــد، توزیــع و انتقــال را از هــم تفکیــک کردنــد و تولیــد و ژنراتورهــا 
ــد و  ــش تقســیم کردن ــج بخ ــه پن ــس را ب ــدا انگلی ــه در ابت ــد. البت را خصوصــی کردن
ــتی ها و  ــی از کاس ــه یک ــد. البت ــد دادن ــده و مول ــج تولیدکنن ــه پن ــا را ب ــع آنه صنای
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ــن  ــد، ای ــود می گرفتن ــه کار خ ــا ب ــه بعده ــی ک ایرادات
ــر ایــن تقســیم بندی محــدود وجــود  ــود کــه دلیلــی ب ب
ــد  ــیده بودن ــاور رس ــن ب ــه ای ــا ب ــت. آنه ــته اس نداش
ــتند  ــدگان می توانس ــتری از تولیدکنن ــداد بیش ــه تع ک
ــا  ــا ی ــن کار ژنراتوره ــا ای ــد. ب ــارکت کنن ــد مش در تولی
ــن  ــرق بیشــتری وارد عمــل می شــدند و بی ــای ب مولده
تولیدکننــدگان هــم رقابــت ایجــاد می شــد؛ چراکــه بــه 
ــال  ــازی انتق ــی از خصوصی س ــدف اصل ــی ه ــور کل ط
ــه بخــش خصوصــی نیســت؛ بلکــه  ــت ب مالکیــت از دول
هــدف گســترش ظرفیت هــای رقابتــی و درنهایــت 

ــت. ــوده اس ــره وری آن ب ــش به افزای
ــه  ــی ب ــای رقابت ــه ظرفیت ه ــت ک ــن اس ــودم ای مقص
صــورت بالقــوه وجــود دارد و بایــد آنهــا را گســترش داد؛ 
چراکــه همیــن ظرفیت هــا اســت کــه می توانــد موجــب 
افزایــش بهــره وری شــود. مشــکل اساســی در ایــران ایــن 
اســت کــه مســاله خصوصی ســازی از ابتــدا بــد فهمیــده 
ــن  ــد. ای ــوده ش ــترده ای آل ــاد گس ــه فس ــدا ب ــد و بع ش
موضــوع ســبب شــد بســیاری از امکانــات کــه در بخــش 
عمومــی  و متعلــق بــه دولــت بــود به دوســتان و آشــنایان 
واگــذار شــود و چیــزی بــه عنــوان ســرمایه داری رفاقتــی 
شــکل گرفــت؛ یعنــی کســانی کــه در قــدرت بودنــد ایــن 
فرصت هــای کســب ســود را عمدتــا بــه دوســتان، رفقــا 

ــد.  ــل کردن ــا منتق و هــم حزبی ه
اســت.  تخصصــی  صنعــت  یــک  بــرق  صنعــت 
ــه  ــم ک ــوالد ه ــیمی  و ف ــل پتروش ــری مث ــع دیگ صنای
ولــی  هســتند  تخصصــی  شــدند،  خصوصی ســازی 
ایــن صنایــع رانت هــای خیلــی بزرگــی داشــتند و 
و  خصوصی ســازی ها  اصلــی  محــرک  رانت هــا  ایــن 

شــد. حوزه هــا  ایــن  در  گســترده  فســادهای 
آنچــه کــه در صنعــت بــرق ایــران اتفــاق نیافتــاد تفکیک 
ــت  ــه در صنع ــون آنچــه ک ــازی اســت؛ چ و خصوصی س
بــرق خصوصی ســازی شــد تولیــد بــرق و توزیــع آن بــود 
امــا شــبکه و توســعه آن در اختیــار دولــت قــرار گرفــت. 
دولــت ایــن شــبکه را بــه بخــش خصوصــی اجــاره 
می دهــد و فرایندهــا را تنظیــم و بــر آنهــا نظــارت 
بخــش  کــه  نیســت  این گونــه  بنابرایــن  می کنــد. 
خصوصــی مولــد، هــر کاری دوســت داشــت بکنــد؛ بلکــه 
ــی تعییــن می شــود  ــن بخــش مقررات ــرای عملکــرد ای ب
و موضــوع تنظیم گــری اینجــا خــود را نشــان می دهــد.

نکتــه بســیار مهمــی کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد ایــن 
ــاخت هایی الزم دارد  ــازی زیرس ــه خصوصی س ــت ک اس
کــه مهمترینــش زیرســاخت های حقوقــی اســت. وقتــی 
خصوصی ســازی ها  دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  در 
آغــاز شــد، آنهــا هــم همیــن مشــکالتی را کــه مــا امــروز 
ــش  ــم و بیی ــم ک ــرم می کنی ــه ن ــا دســت و پنج ــا آنه ب
ــژه کشــورهای در حــال توســعه.  ــه وی ــد؛ ب ــه کردن تجرب
ــاال  ــت ب ــای دول ــه چــون هزینه ه ــوده ک ــن نب ــدف ای ه
مــی رود ایــن صنایــع واگــذار شــود. هــدف اصلــی ارتقای 
ــور  ــا در کش ــوده، ام ــت ب ــاد رقاب ــق ایج ــی از طری کارای
ــازی ها  ــن خصوصی س ــد و در ای ــه وجــود نیام ــی ب رقابت

ــد.  ــده نش ــی دی ــای رقابت فرصت ه

از نظــر شــما در صنعتــی بــا شــرایط و هویــت صنعــت بــرق، افزایــش 
بهــره وری )کاهــش هزینــه و افزایــش درآمــد( و افزایــش راندمــان در 
ــه  ــا چ ــت ب ــع( می بایس ــال و توزی ــد، انتق ــرق )تولی ــن ب ــه تامی پروس

ــت؟ ــده اس ــق می ش ــازوکاری محق س
بــه نظــر مــن در کشــورهایی کــه در ایــن حــوزه موفــق بوده انــد تجربــه انباشــته 
بســیار ارزشــمندی وجــود دارد و می شــود از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کــرد؛ ولــی 
ــن  ــق نیســتیم چــون ای ــا آن کشــورهای موف ــد توجــه داشــته باشــیم کــه م بای
ــه  ــه از جمل ــد ک ــترده ای می خواه ــیار گس ــادی بس ــاخت های نه ــت زیرس موفقی

مهمتریــن آنهــا نقــش موثــر دســتگاه قضایــی و قانــون اســت.
ــه  ــی ک ــا  آنهای ــود ام ــب ش ــون تصوی ــک  قان ــت ی ــن اس ــا ممک ــور م  در کش
منافعشــان بــه عــدم اجــرای قانــون گــره خــورده اســت می تواننــد از اجــرای آن 
جلوگیــری کننــد، بــه همیــن دلیــل تولیــد در کشــور مــا یــک فعالیــت پرریســک 
و بســیار پرهزینــه اســت و بــا موانــع زیــادی روبــه رو اســت. بــا ایــن وجــود واردات 
ــرژی در کشــور یکــی از اصلی تریــن  ــزرگ ان و تجــارت و اســتفاده از رانت هــای ب
ــوالد،  ــل ف ــع مث ــیاری از صنای ــت. بس ــزرگ اس ــودهای ب ــب س ــای کس محل ه
پتروشــیمی  و معــادن بــرق، انــرژی و گاز رایــگان یــا تقریبــا نزدیــک بــه رایــگان 
ــی  ــای جهان ــا در بازاره ــی آنه ــای خارج ــه رقب ــی ک ــد؛ در حال ــت می کنن دریاف

ــد.  ــی می پردازن ــای گزاف ــا هزینه ه ــن نهاده ه ــت ای باب

بســیاری از کارخانه هــای بــزرگ فــوالد دنیــا تعطیــل شــدند ولــی حاضــر نبودنــد 
ــا در  ــن کارخانه ه ــه ای از ای ــد. نمون ــدا کنن ــی پی ــای ارزان دسترس ــه نهاده ه ب
ــه حســاب  ــوالد ب ــد ف ــن کارخانه هــای تولی ــه یکــی از بزرگ تری ــود ک اســترالیا ب
ــترالیا  ــرژی در اس ــه گاز و ان ــا از جمل ــای نهاده ه ــه هزینه ه ــا ک ــد. از آنج می آم
بســیار بــاال اســت ایــن کارخانــه نتوانســت در تولیــد بــا چینی هــا رقابــت کنــد. 
ــازار را بــه چیــن واگــذار کــرد و مشــغول کار واردات شــد؛ کارخانــه  در نتیجــه ب

را هــم تعطیــل کردنــد. 
ــت و  ــوالد، نف ــیمی  و ف ــای پتروش ــیاری در حوزه ه ــع بس ــا صنای ــور م در کش
ــز  ــد و ســودهای بســیار افســانه ای نی ــال ســنگ ارزان می گیرن ــگان و زغ گاز رای
ــت  ــال اس ــن فع ــن و ژاپ ــره، چی ــروز در ک ــه ام ــی ک ــگاه خارج ــچ بن ــد. هی دارن
ایــن ســودها را بــه دســت نیــاورده کــه اینهــا بــه دســت آورده انــد؛ ایــن ســودها 
از رانت هــای انــرژی بــه دســت آمــده اســت. ایــن رانــت در صنعــت بــرق وجــود 
نــدارد و بــه همیــن دلیــل وضعیــت خصوصی ســازی در کشــور بــدون توجــه بــه 

ــم.  ــروز می بینی ــه ام ــود ک ــن می ش ــادی آن همی ــاخت های نه زیرس

ــروژه  ــک پ ــرق ی ــت ب ــاختار صنع ــد س ــا تجدی ــما آی ــر ش ــه نظ ب
ــود از  ــا می ش ــود ی ــته ش ــار گذاش ــد کن ــت و بای ــت خورده اس شکس
ــری در آن  ــا بازنگ ــت و ب ــی گرف ــی آن را پ ــات و تغییرات ــق اقدام طری

ــت؟  ــرج داش ــار ف انتظ
چالــش و مســاله اصلــی در ایــران تولیــد اســت؛ یعنــی بخــش تولیــد مــا مشــکل 
دارد و نگاهــی کــه در سیاســت گذاری هــای کشــور وجــود دارد، کامــال ضــد تولیــد 
و بــه نفــع واردات اســت. بــه همیــن دلیــل تولیدکننــده توربین هــای پیشــرفته در 
ایــران تقاضــای کافــی نــدارد. مــا تکنولوژی هــای 15 ســال پیــش روســیه را وارد 

می کنیــم در حالــی کــه امــکان تولیــد را در داخــل داریــم. 
پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها

باید از فعالیت های بانک ها که منابعشان را وارد خرید و فروش زمین و 
مسکن و سوداگری روی خرید سکه و ارز می کنند به شدت جلوگیری 
کرد و منابع آنها به سمت فرصت های تولیدی در کشور سوق داده شود؛ 
به خصوص در موقعیت هایی که ظرفیت های ساخت و تولید داخل داریم 

که صنعت برق هم یکی از آنها است



نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ تابستان 1399- شماره31

24

ــود  ــان وج ــن می ــد در ای ــع فاس ــری مناف ــک س ی
دارد و ناگزیــر هســتیم آنهــا را مرتفــع ســازیم. 
نــه تنهــا بــرای صنعــت بــرق، بلکــه بــرای اقتصــاد 
ــد در  ــع تولی ــد موان ــتیم و بای ــر هس ــور ناگزی کش
ــا  کشــور مرتفــع شــود. قطعــا صنعــت بــرق هــم ب
ایــن موانــع روبــه رو اســت و امــکان رفــع آنهــا هــم 
وجــود دارد. تحریم هــا فقــط تهدیــد محســوب 
ــرای  ــز ب ــی نی ــای بزرگ ــه فرصت ه ــدند بلک نمی ش
کشــور بــه دنبــال داشــتند کــه یکــی از آنها مســاله 
ــه  ــم ب ــا می توانی ــوده اســت. م ــد ب ــه تولی توجــه ب
ــه  ــم و ب ــد بپردازی ــن فراین ــدد ای ــازماندهی مج س

ــم.  ــه کنی آن توج
از آنجــا کــه صنعــت بــرق یکــی از صنایــع گســترده 
اســت و بــه دلیــل اینکــه بخش هــای قابــل توجهــی 
ــد  ــت بای ــد اس ــل تولی ــور قاب ــل کش از آن در داخ
موانــع تولیدکننــدگان بــه خصــوص در بخــش 
ــرای  ــکان ب ــن ام ــا ای ــود ت ــع ش ــی مرتف خصوص
ــت  ــد فعالی ــه بتوانن ــد ک ــته باش ــود داش ــا وج آنه
ــه  ــرق ب ــی صنعــت ب ســوددهی داشــته باشــند؛ ول
رگوالتــوری نیــاز دارد و ایــن رگوالتــوری یــا ناظــم 
بایــد انتظام بخــش باشــد؛ بــه گونــه ای کــه بتوانــد 
ــد.  ــا هــم ببین ــی و ب ــه طــور کل ــن صنعــت را ب ای
هــدف اصلــی خصوصی ســازی ارتقــای کارایــی 
طــور کل  بــه  جامعــه  و  مــردم  اســت چــون 
تولیــد  تابــع  در  لــذا  منتفــع می شــوند؛  آن  از 
اجتماعیــش، بایــد هــم منافــع تولیــد کننــده و هــم 
ــد. در اینجــا اســت  ــده را ببین ــع مصــرف کنن مناف
ــع آن  ــود و موان ــام موج ــتی های نظ ــه کاس ــه ب ک
ــد  ــه بای ــه چگون ــن ک ــم و ای ــی می بری ــد پ در تولی
آنهــا را مرتفــع کــرد و راه حل هایــی بــرای اصــالح 
ــه  ــت. ب ــه آن پرداخ ــور ب ــد در کش ــترش تولی گس
ــه  ــر اســت و ب نظــرم همــه اینهــا کامــال امکان پذی
ــم.  ــاد می کنی ــه انتق ــت ک ــی اس ــبب خوش بین س
در خیلــی از حوزه هــا ایــن ظرفیت هــا را در داخــل 
داریــم؛ هــم نیــروی انســانی کــه اصلی تریــن 
مولفــه تولیــد در کشــور اســت مثــل نیــروی 
ــن  ــه جــای ای ــم و ب جــوان و تحصیل کــرده را داری
کــه ایــن افــراد جــذب بازارهــای دنیــا شــوند بایــد 
ــم  ــم و ه ــتفاده کنی ــا در داخــل اس ــم از آنه بتوانی
منابــع خــدادادی گســترده داریــم؛ بنابرایــن همــه 
ــک  ــت ی ــط الزم اس ــت و فق ــا اس ــا مهی ظرفیت ه
تدبیــر مناســب هــم بــرای چیــزی کــه بــه عنــوان 
تجدیــد ســازمان از آن نــام می بریــد اســتفاده 
کنیــم. خوشــبختانه تاکیــدات سیاســتی در حــوزه 
تولیــد در 10 ســال گذشــته خیلــی قــوی بــوده امــا 
راه حل هایــی کــه ارائــه شــده درســت ضــد تولیــد 
بــوده اســت. در اینجــا هــم یــک فرصت وجــود دارد 
ــد در  ــرای رشــد تولی ــن فرصــت ب و می شــود از ای
کشــور بــه ویــژه در حــوزه نیــرو و بــرق بــه خاطــر 
اهمیــت ایــن حــوزه توجــه کــرد و ظرفیتــش کامــال 
وجــود دارد. مــن کامــال بــه ایــن مســاله خوش بیــن 

هســتیم و معتقــدم دیــر یــا زود خــود را بــه کشــور و جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد. 

ــف  ــای مختل ــه در بخش ه ــت ک ــادی اس ــد، فس ــع تولی ــی از موان یک
ــی  ــی صنایع ــائل حقوق ــن مس ــود دارد. همچنی ــی وج ــادی و صنعت اقتص
مثــل صنعــت بــرق حــل نشــده و کــش و قوس هــای حقوقــی بیــن بخــش 
خصوصــی و دولتــی در حــال حاضــر از طریــق دیــوان عدالــت اداری دنبــال 

می شــود.
ــی اش  ــوق قانون ــق و حق ــه ح ــزی ک ــری چی ــی در پی گی ــش خصوص ــی بخ ــه، یعن بل
ــاق  ــرای احق ــده ب ــور ش ــه مجب ــده ک ــه ش ــدود مواج ــرایط مح ــا ش ــان ب ــت آنچن اس
حقــوق خــود بــه نهــادی خــارج از ایــن صنعــت مثــل دیــوان عدالــت اداری مراجعــه 
کنــد. تــازه بــا وجــود اینکــه دیــوان در ایــن مــدت احکامــی  را صــادر کــرده و در ایــن 
کار مقاماتــی از وزارت نیــرو را مقصــر دانســته امــا کمــاکان ایــن عــدم تمکیــن وجــود 

دارد. 
از طــرف دیگــر وزارت نیــرو بــا کمبــود نقدینگــی و مســائلی از ایــن دســت رو بــه رو 
ــون نبــوده و  ــر قان ــادی منطبــق ب ــا حــدود زی اســت. واگذاری هــای انجام شــده هــم ت
بــه بخش هــای شایســته داده نشــده اســت. چــه در آن زمــان و چــه در حــال حاضــر 
ــا مواجــه  ــرای نیروگاه ه ــد و مشــتری مناســب ب ــا کاهــش چشــمگیر تقاضــای خری ب

بــوده و هســتیم. 
ــن  ــن ای ــرای تامی ــت و ب ــاز اس ــی نی ــرمایه بزرگ ــه س ــا ب ــداری نیروگاه ه ــرای خری ب
ــا  ــی اینه ــرد؛ ول ــتفاده ک ــی اس ــای حمایت ــا و روش ه ــوان از صندوق ه ــرمایه می ت س
ــه  ــراد گرفت ــا ای ــوع واگذاری ه ــه موض ــه ب ــت. همیش ــه رو اس ــکالتی رو ب ــا مش ــم ب ه
می شــود و گفتــه می شــود اینهــا از نهــاد متخصصــی بــه نــام وزارت نیــرو گرفتــه شــده 
و بــه وزارت خانه هــای دیگــر یــا بنیادهــا کــه تخصــص عینیشــان مســائل بــرق نبــوده 

ســپرده شــده اســت. 
امــا آیــا لزومــا مالــک یــک نیــروگاه یــا مجموعــه بــزرگ کــه نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
ــا  ــا ی ــورد بنیاده ــم در م ــا نمی توانی ــد؟ آی ــص باش ــد در آن کار متخص کالن دارد بای
ــرو  ــرق و وزارت نی ــت ب ــرای صنع ــا ب ــه اینه ــم ک ــر کنی ــه فک ــا این گون وزارت خانه ه
ــذاری  ــن شــکل از واگ ــا ای ــد؟ آی ــی می کنن ــن مال ــد تامی ــود نقدینگــی دارن ــه کمب ک
ــرای تولیــد و ســاخت نیروگاه هــا مناســب نیســت و نمی توانیــم  ــا جــذب ســرمایه ب ی
از نهادهــای بزرگــی مثــل بنیادهــا و وزارت خانه هــای دیگــر کمــک بگیریــم تــا چــرخ 

ــد؟  ــد بچرخ ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــت و اح ــن صنع ــرمایه گذاری در ای س
ــی  ــا یک ــای دنی ــه ج ــت. در هم ــران اس ــد در ای ــی تولی ــکالت اصل ــی از مش ــن یک ای
و  فعالیت هــا  بــرای  مالــی  تامیــن  مســاله  صنایــع  مشــکالت  اصلی تریــن  از 
ــی  ــه وجــود دارد ول ــن زمین سرمایه گذاری هایشــان اســت. گزینه هــای مختلفــی در ای
نکتــه اصلی تــر ایــن اســت کــه تکلیــف بنیادهــا در ایــران روشــن نیســت و نمی داننــد 
قــرار اســت در صنایــع چــه کار کننــد و نقــش اصلی شــان چیســت. یکــی از وظایــف 
ــد و  ــد باش ــت از تولی ــد حمای ــوند بای ــدی می ش ــای تولی ــه وارد فعالیت ه ــی ک آنهای
بایســتی نــگاه ملــی داشــته باشــند نــه نــگاه جزیــره ای. کســب ســود بــه هــر قیمــت 
درســت نیســت و بعضــا در مــورد بســیاری از فعالیت هــا ضــد منافــع ملــی اســت؛ چــون 
ــال  ــه دنب ــکاری ب ــد و بی ــاد می کن ــورم ایج ــرد، ت ــاال می ب ــردم را ب ــی م ــه زندگ هزین

دارد. 
بــه نظــرم ایــن یکــی از کاســتی های نظــام تولیــدی در کشــور اســت. بایــد از 
ــکن و  ــن و مس ــروش زمی ــد و ف ــان را وارد خری ــه منابعش ــا ک ــای بانک ه فعالیت ه
ــع  ــرد و مناب ــری ک ــدت جلوگی ــه ش ــد ب ــکه و ارز می کنن ــد س ــوداگری روی خری س
ــوص در  ــه خص ــود؛ ب ــوق داده ش ــور س ــدی در کش ــای تولی ــمت فرصت ه ــا به س آنه
ــرق  ــت ب ــه صنع ــم ک ــل داری ــد داخ ــاخت و تولی ــای س ــه ظرفیت ه ــی ک موقعیت های
هــم یکــی از آنهــا اســت. ایــن یکــی از اصالحــات ســاختاری اساســی اســت کــه بایــد 
صــورت گیــرد تــا تولیــد در کشــور معنــا پیــدا کنــد؛ وگرنــه تولیــد بــا شــعار و عنــوان 
بخشــیدن بــه ســال تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد و بایــد الزامــات آن را مثــل فرصت هــای 

ــرد.  ــم ک ــی  فراه ــا بخــش علم ــرمایه گذاری توســط بخــش خصوصــی ی س
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داسـتان تجدیـد سـاختار در صنایـع زیربنایـی، از جملـه 
صنعـت بـرق سـی سـالی هسـت کـه در جهـان کلیـد 
خـورده و آغـاز شـده اسـت؛ اواخـر دهـه 1980 و در پـی 
موجـی از اصالحـات در صنایع زیربنایـی از جمله صنعت 
بـرق در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته بـود که این 
حرکـت آغاز شـد. در ابتدا شـیلی پیشـرو حرکـت تجدید 
سـاختار شـد و سـپس ایـن رونـد در دیگـر کشـورهای 
آمریـکای التیـن از قبیـل آرژانتیـن بـه تدریج گسـترش 

فت. یا
در دهـه 1990 میـالدی تجدیـد سـاختار بـه شـکل های 
گوناگونی در آمریکا، اسـترالیا، کشـورهای اسکاندیناوی و 
تعدادی از کشـورهای آسـیایی شـتاب گرفت و پس از آن 
آرژانتین، برزیـل، آلمان، نیوزیلند، اسـپانیا، تایلند، مالزی 
و ... بـه مقررات زدایـی پرداختنـد. اصلی تریـن هـدف این 
اصالحـات بهبـود کارایـی اقتصـادی بـود و ایجـاد رقابت، 

تدبیـری بـرای دسـتیابی به این امر محسـوب می شـد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه اغلـب کشـورهایی که دسـت به 
دسـت  بـه  چشـم گیر  موفقیت هایـی  زدنـد  اقـدام  ایـن 
آوردنـد. بـه این ترتیـب تغییـرات سـاختاری صنعت برق 
کشـورهای مختلـف مبتنی بر سـه اصـل ایجـاد بازارهای 
رقابتـی انرژی الکتریکی، جداسـازی شـرکت های خدمات 
بـرق تولیـد، انتقـال و توزیـع و امـکان دسترسـی آزاد به 
شـبکه انتقـال در جهـت تجدیـد سـاختار شـکل گرفـت 
و البتـه پیاده سـازی ایـن اصـول در کشـورهای مختلـف 
بـه  اقتصـادی  زیرسـاخت های  متفاوت بـودن  به دلیـل 

اشـکال گوناگـون انجام شـد.

تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق ایـران چـه زمانی 
خـورد؟ کلید 

 دولـت ایـران رونـد تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق را از 
سـال 1998 میـالدی به صـورت جـدی پـی گرفـت تـا 
بـه بودجـه عمومـی  اتـکا  انحصـار و  از  را  ایـن صنعـت 
آن خـارج کنـد. در واقـع ایـن اقـدام بـا ایـن نظریـه کـه 
انـرژی الکتریکـی بایـد از یـک خدمت عمومی بـه کاالیی 
اقتصـادی تبدیل شـود، پا بـه عرصه وجود گذاشـت. پس 
الزم بـود برای فراگیرشـدن این موضوع دسـت اندرکاران 
صنعـت بـرق بـا شـناخت کلیـات و محورهـای اصالحات 
سـاختاری، برنامه هـای صنعـت بـرق کشـور را مطابـق با 
الگـوی فراینـد تجدید سـاختار در افق های بلنـد به پیش 
برنـد. امـا بـرای ایـن کـه بـه ضـرورت و اهمیـت تجدیـد 
سـاختار بـرق ایـران پـی ببریم الزم اسـت کـه بدانیم که 

جایـگاه ایـران در صنعـت بـرق جهان کجاسـت.

نگاهی به افت و خیزهای یک تجربه 
سی ساله

نفیسه زارع کهن،  روزنامه نگار

جایگاه ایران در صنعت برق دنیا
بـر اسـاس آمارهـا و بررسـی های صورت گرفته چیـن و امریکا به ترتیـب با ظرفیت 
1100 و 1053 گیـگاوات و اختصـاص حـدود 40 درصد از ظرفیـت تولید برق دنیا 
در صـدر کشـورهای تولیدکننـده و مصرف کننـده بـرق جهـان جای دارنـد و ایران 
بـا ظرفیـت حـدود 70 گیـگاوات پس از کـره جنوبـی در رتبه 14 جهـان به لحاظ 
ظرفیـت قـرار دارد. البتـه ایـران از لحـاظ تولیـد خالـص هم پـس از صنعـت تولید 
بـرق تایـوان در رتبـه 18 جهـان، بـه لحاظ مصـرف پـس از ترکیه در رتبـه 19، به 
لحـاظ اتـالف انـرژی بـرق پـس از مکزیک در رتبـه 8 و بـه لحاظ صـادرات پس از 

اوکرایـن در رتبـه 9 قرار دارد.
مصـرف انـرژی الکتریکـی ایـران حـدود 3 برابـر بیشـتر از نـرخ جهانـی اسـت، در 
حالـی کـه بازدهی این میـزان مصرف در مقایسـه با اسـتانداردهای جهانی، بسـیار 
پایین تـر اسـت. در حـال حاضـر میـزان تلفـات بـرق در بخـش توزیـع 18 درصد و 
در حـوزه انتقـال حـدود 4 درصـد اسـت. الزم به ذکر اسـت که حجـم توزیع انرژی 

الکتریکـی کشـور در خطوطـی بیـش از 700 هزار کیلومتر اسـت.
راندمـان نیروگاه هـای گازی کشـور 20 تـا 34 درصـد تخمیـن زده شـده اسـت. از 
طرفـی نیـز کارایـی نیروگاه هـای بخـاری بیـن 33 تـا 40 درصد و سـیکل ترکیبی 
35 تا 45 درصد اسـت و براسـاس آمار تا سـه سـال گذشـته، متوسـط راندمان کل 

نیروگاه هـای کشـور 37 درصد اسـت.
ایـران در حـال حاضـر از نظـر ظرفیت نصب شـده بـرق در دنیا، رتبـه هجدهم و در 
خاورمیانه رتبه نخسـت را دارد. طبق اعالم وزارت نیرو در سـال 95، رشـد مصرف 
بـرق در کشـور بـه طـور متوسـطه 8 درصد بـوده که این رشـد در جهـان حدود 3 
درصـد اسـت. براسـاس آمـار موجـود، 51 درصـد از مصـرف بـرق کشـور در بخش 
خانگـی و تجـاری و حـدود 33 درصـد مربـوط به بخـش صنعت و مابقـی در بخش 

کشـاورزی و سـایر بخش ها اسـت.

چرا تجدید ساختار؟
حـال کـه جایـگاه ایـران در صنعـت بـرق را از نـگاه آمـار بررسـی کردیـم، بـه این 
پرسـش کـه چرا باید تجدید سـاختار در این صنعت مهـم و حیاتی را جدی بگیریم 
برمی گردیـم و زوایایـی کـه بایـد ایـن اصالحـات صـورت بگیـرد بررسـی می کنیم.

از چنـد سـال قبـل تفکـر تجدیـد سـاختار صنعت بـرق و تشـکیل بازار ایـن انرژی 
به وجـود آمـد کـه از ایـن طریـق برق بـه عنـوان یـک کاالی اقتصـادی در خدمت 
مـردم باشـد و نیروگاه هـا بتواننـد آن را در بـازار بـه فروش رسـانده و شـرکت های 
توزیـع نیـز بتواننـد بـرق را از بـازار خریـداری کننـد. بنابرایـن بـا فراینـد تجدیـد 
سـاختار کل مجموعـه صنعـت بـرق اعم از تولیـد، انتقـال و توزیع متحـول خواهد 
شـد. پـس می تـوان گفت کـه بحث تجدید سـاختار صنعـت برق محـدود به بخش 
خاصـی از ایـن صنعت نیسـت و دربرگیرنـده همه این حوزه های این صنعت اسـت. 
اگـر آمـار بخـش تولیـد در ایـن زمینـه را بررسـی کنیـم، متوجـه می شـویم کـه 
در بـازار داخـل بـا توجـه بـه رشـد سـاالنه مصـرف در کشـور و پایین بودن سـرانه 
مصـرف بـرق، نیـاز به رشـد سـاالنه حدود 8 درصـد افزایـش در تولید نیـروی برق 
وجـود دارد و ایـن بـه معنـی افزایـش سـاالنه حـدود 6000 مـگاوات اسـت. ایـن 
میـزان بـرق در مجمـوع از ایجاد ظرفیـت جدید، افزایـش راندمان تبدیـل انرژی و 

کاهـش تلفـات تامین می شـود.

پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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صنعـت بـرق در بازارهـای صادراتـی هـم بـا توجـه 
بـه اتصـال شـبکه بـرق کشـور بـه کلیه کشـورهای 
همسـایه، منابـع وافر گاز طبیعـی و نفت خام، وجود 
تخصـص در امـر سـاخت و بهره بـرداری از نیروگاه ها 
و نیـز نیاز روزافزون کشـورهایی مثل عـراق، ترکیه، 
از  یکـی  بـرق،  انـرژی  بـه  افغانسـتان  و  پاکسـتان 
صنایـع دارای رشـد مطمئـن، قابـل اتـکا و پایدار در 

بیـن صنایـع مختلف کشـور، اسـت.
در کنـار این افق روشـن، ضعف اقتصـاد صنعت برق 
در بخـش کالن در سـال های اخیـر موجـب تضعیف 
ایـن صنعـت شـده اسـت. مشـکل نقدینگـی وزارت 
نیـرو کـه در سـال های اخیـر به دلیل تامین کسـری 
هدفمنـدی یارانه هـا از منابـع این وزارتخانه تشـدید 
هـم شـده، موجـب شـده کـه نیروگاه هـا، مطالبـات 
داشـته  نیـرو  وزارت  از  سـنگینی  سـنواتی  معـوق 
باشـند. ایـن مطالبـات موجـب شـده تـا بـا وجـود 
بـه دلیـل مشـکل  نیروگاه هـا،  سـودآوری مناسـب 
نقدینگـی، امـکان راه انـدازی طرح های توسـعه ای و 

تقسـیم سـود وجود نداشـته باشـد.

بـرق  صنعـت  در  سـاختار  تجدیـد  مراحـل 
؟ چیسـت

اصـالح و تجدیـد سـاختار در صنعـت بـرق ایـران 
شـامل چهـار مرحلـه: جداسـازی، تنظیـم مقـررات، 
ایجـاد رقابـت و خصوصی سـازی اسـت کـه توضیـح 

هرکـدام بـه این شـرح اسـت:
جداسـازی: یکـی از مراحـل تجدیدسـاختار بـرای 
بـازار بـرق، جداسـازی اسـت بـه ایـن معنـی کـه 
شـرکت های  و  تولیدکننـده  شـرکت های  مبـادالت 
توزیع کننـده از یکدیگـر جـدا و جابجایـی و ترانزیت 
بـرق نیـز از دیگر سـاختارها مجزا باشـد. بـه معنای 
دیگـر میـان بخش هـای تولیـد، توزیـع و انتقـال به 

طـور کامـل تفکیـک ایجاد شـود.
سـاختار  تجدیـد  مراحـل  از  مقـررات:  تنظیـم 
و  اسـت  مقـررات  در  بازنگـری  بـرق  صنعـت  در 
بایـد قوانینـی بـرای برخـورد بـا تولیدکننـدگان و 
توزیع کننـدگان کـه در کار خـود تخلـف می کننـد 

شـود. ایجـاد 
ایجـاد محیـط رقابتـی: ایجـاد چنیـن محیطـی 
بـرای اصالح سـاختار صنعت برق ضروری اسـت و با 
اجـرای صحیـح قوانیـن و از بین رفتـن تبعیض بین 
شـرکت های خصوصـی و دولتـی بـه دسـت می آید.

خصوصی سـازی: توجـه ویـژه به بخـش خصوصی 
از  بـرق  صنعـت  در  خصوصی سـازی  توسـعه  و 
مهم تریـن بخش هـای تجدیـد سـاختار و شـاید از 
گام هـای نهایـی تجدید سـاختار صنعت برق باشـد.

بررسی مهم ترین گام تجدید ساختار
خصوصی سـازی و رهایـی صنعت بـرق از بخش های 
دولتـی مهم تریـن و کلیدی تریـن نقطـه اصـالح و 
تجدیـد سـاختار بـرق بـوده اسـت؛ از همیـن رو بود 
کـه سیاسـت تجدیـد سـاختار در صنعـت بـرق و 

واگـذاری مالکیـت نیروگاه هـای برق بـه بخش خصوصـی، همزمان با ابالغ سیاسـت های 
اصـل 44 قانـون اساسـی در اویل دهه 80، بـا هدف کاهش سـرمایه گذاری بخش دولتی 
در احـداث نیروگاه هـای بـرق، افزایـش بهره وری اقتصادی و شـفافیت، کاهـش هزینه ها، 
فراهم کـردن شـرایط منطقی تـر بـرای برنامه ریـزی توسـعه  شـبکه و تاسیسـات بـرق، 

کاهـش تصدی گـری دولـت، ایجـاد فضـای رقابتـی و مشـتری مداری، بـه اجـرا درآمد.
بـه ایـن ترتیـب واگـذاری نیروگاه هـای بـرق بـا روش هـای متعـدد و مختلفـی ماننـد: 
اسـتفاده از ظرفیت هـای اصـل 44 )نقـدی خزانـه(، واگـذاری بابـت رد دیـون دولـت 
)نقـدی(، واگـذاری بابـت رد دیـون دولـت )تهاتـری(, واگـذاری بابـت رد دیـون وزارت 
نیـرو )نقـدی(، واگـذاری بابـت رد دیـون وزارت نیرو )تهاتـری( کلید خـورد. هرچند این 
اقـدام قابـل توجـه بـود و فضـای رضایتـی انـدک را فراهـم کـرد امـا متاسـفانه در عمل 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی در این مسـیر با چالش ها و مشـکالت پرتعدادی مواجه شـدند. 
نکتـه کلیـدی این اسـت کـه چگونگـی تولید بـرق و مدیریـت و کاهش اتالف انـرژی از 
جملـه مسـائل مهمـی بود کـه باید که در حـوزه تجدید سـاختار مد نظر قـرار می گرفت 
تـا ایـن اقـدام در نهایـت بـه نتایـج مـورد پیش بینی دسـت می یافـت درحقیقـت به این 
دلیـل کـه پایـه اصلـی ایـن صنعـت اسـتفاده از انرژی هـای فسـیلی اسـت حجـم قابـل 
توجهـی از تولیـد در جریـان عملیات نیروگاه هـای حرارتی هدر می رود؛ بـه همین دلیل 
تـالش در راسـتای حـل چالش هـای ایـن صنعت مهـم یکـی از اصلی تریـن اولویت هایی 

اسـت که در بسـتر تجدید سـاختار دنبال شـده اسـت.
ضـرورت اسـتفاده از انـرژی تجدیدپذیـر در مسـیر تولیـد انـرژی بـرق از نـکات مهمـی 
اسـت کـه در راه تجدیـد سـاختار بـرق بایـد بـه آن همـواره توجـه کـرد، چرا کـه وقتی 
از سـوخت های فسـیلی اسـتفاده می شـود، تمـام انـرژی تزریـق شـده به سـیکل تبدیل 
انرژی هـای  از  اسـتفاده  ضـرورت  موضـوع  ایـن  و  نمی شـود  تبدیـل  بـرق  بـه  انـرژی 

تجدیدپذیـر بـرای تولیـد بـرق را بیشـتر می کنـد.
بنابرایـن به طـور کلـی می تـوان گفـت صنعـت بـرق در فرآینـد تولیـد، از سـه چالـش 
عمـده »هزینـه بـاالی تولیـد«، »تولیـد نسـبتا غیـر بهینـه« و »قیمـت مصـرف پایین« 
رنـج می بـرد. اگرچـه دو چالـش اول بـه مسـائل فنـی و مدیریـت درون زای صنعـت برق 
باز می گـردد، امـا چالـش سـوم؛ یعنـی قیمـت مصـرف پاییـن، ریشـه در مسـائل اقتصاد 
کالن و ماهیـت اقتصـاد ایـران دارد. هرچـه اقتصـاد بـه سـمتی حرکـت کند کـه قیمت 
فـروش متناسـب بـا بهای تمام شـده باشـد، نیروگاه هـای تولید بـرق با کارایی بیشـتری 
نقـش توسـعه ای خـود را فراهـم می کننـد. از طرفی هـم اگر به دلیـل اتکا بـه یارانه های 
اجتماعـی، مسـاله تناسـب قیمـت بـا بهـای تولیدنشـده بـرق مـورد توجـه قـرار نگیرد، 

کارایـی نیروگاه هـای تولیـد بـرق دسـتخوش حرکـت رو بـه عقـب قـرار می گیرد.

اصالح ساختار تا کجا موفق بوده است؟
بـا نگاهـی اجمالـی بـه تجدیـد سـاختار صنعت بـرق در ایران به ویـژه طـی دو دهه اخیر 
و بـا توجـه بـه خصوصی سـازی و تحلیـل صاحبنظـران و اهالـی پرسـابقه ایـن صنعـت 
چنیـن می تـوان جمع بنـدی کـرد که مسـیر تجدید سـاختار صنعـت برق چنـدان موفق 
نبـوده اسـت؛ به نظـر صاحب نظـران ایـن حـوزه از جملـه راهکارهـای بهبـود ایـن رونـد: 
تعییـن تکلیـف بدهـی نیروگاه هـا به بانک هـای خصوصی، تهیـه و تصویب دسـتورالعمل 
اسـتمهال بدهـی نیروگاه هـا بـه خزانـه و بانک هـای دولتـی بـا انتشـار اوراق مشـارکت، 
تعییـن وضعیـت نیروگاه هـای دارای طـرح توسـعه موجود در فهرسـت واگـذاری، تعیین 
نحـوه تسـویه مطالبـات و ارزیابـی نهایـی قیمـت آنهـا، تعییـن تکلیـف سـهام ترجیحی 
قابـل تخصیـص بـه پرسـنل شـرکت های مدیریـت تولیـد و قیمت گـذاری دوبـاره اغلب 
نیروگاه هـای آمـاده واگـذاری براسـاس روش بازدهـی یـا در صـورت زیـان ده بـودن بـا 

اسـتفاده از ارزش روز دارایی هـا اسـت.
درواقـع شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن راه اصـالح مسـیر تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق 
می توانـد از طریـق گسـترش همزمـان نیروگاه هـای تولیـد بـرق حرارتـی و تولیـد بـرق 
پراکنـده، کاهـش تلفـات برق، اصالح قیمت و هوشمندسـازی شـبکه ها باشـد. همچنین 
تولیـد تجهیـزات داخلـی نیروگاهـی از طریق بومی سـازی محصوالت، صـادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی تجهیـزات و کاالهـای بخـش توزیـع بـا اسـتفاده از سـرمایه بخـش 
خصوصـی و توجـه ویـژه بـه بازار برق نیـز می تواند گامـی مهم در جهـت تکمیل زنجیره 

تجدیـد سـاختار ایـن انـرژی حیاتی در کشـور ما باشـد.
پرونده اول: تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها
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چنــد ســالی از واگــذاری نیروگاه هــای دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی می گــذرد و ایــن روزهــا غیــر دولتی هــا 
جایــگاه خــود را در تامیــن بــرق کشــور تثبیــت کرده انــد. 
حــال پرســش اینجــا اســت کــه پــس از گذشــت بیــش 
از یــک دهــه از آغــار رونــد واگــذاری نیروگاه هــا، میــزان 
ــوده اســت؟ ــن پروســه چقــدر ب توفیــق دولت هــا در ای

تــالش  از  دولتــی  نیروگاه هــای  واگــذاری  داســتان 
ــاز  ــاد آغ ــت در اقتص ــهم دول ــش س ــرای کاه ــور ب کش
ــف« و »ج«  ــای »ال ــاس در بنده ــن اس ــر همی ــد. ب ش
سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه واگــذاری بنگاه هــای اقتصــادی زیــر 
ــه بخــش خصوصــی اشــاره شــده کــه  ــت ب کنتــرل دول
ــا و  ــن بنگاه ه ــره همی ــز در زم ــی نی ــای دولت نیروگاه ه
ــه  ــن پای ــر همی ــد. ب ــرار می گیرن ــی ق ــای دولت دارایی ه
ــال  ــی از س ــای دولت ــای نیروگاه ه ــتین واگذاری ه نخس
1382 هجــری خورشــیدی آغــاز شــد و تــا کنــون بخش 
بزرگــی از ایــن نیروگاه هــا در اختیــار بخــش خصوصــی 

قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــه مهم ــا نکت ام
اقتصــاد کشــور و رونــق بــازار بــورس در رونــد واگــذاری 

دوگانگی روش دولت در واگذاری نیروگاه ها
علیرضا حسینی؛ روزنامه نگار

ــند  ــن س ــد »د« همی ــدرج  در بن ــواد من ــد، م ــه می کن ــب توج ــا جل نیروگاه ه
ــه  ــی از جمل ــذاری دولت ــل واگ ــای قاب ــد دارایی ه ــد بای ــن بن ــب ای اســت. در قال
نیروگاه هــا بــه یکــی از روش هــای عرضــه ســهام در بــورس اوراق بهــادار، ســهام 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــر ب ــرح دیگ ــای مط ــا روش ه ــی ی ــهام ترجیح ــت، س عدال

واگــذار شــود.
روش عرضــه ســهام نیروگاه هــا در بــازار بــورس تــا کنــون چنــدان مــورد توجــه 
ــا وجــود وعده هــای بســیار در ایــن زمینــه از ســوی مســئوالن  قــرار نگرفتــه و ب

پیشــرفت چندانــی را بــه خــود ندیــده بــود.
ــه پرویــز فتــاح وزیــر نیــرو در دولــت نهــم در تابســتان ســال 87 در  ــرای نمون ب
ــه وزارت  ــی ک ــان اینکــه همــه کارخانه های ــا بی ــر ب ــزاری مه ــا خبرگ ــو ب گفت وگ
نیــرو در آنهــا دارای ســهام هســتند و زیرمجموعه هــای ایــن وزارتخانــه در شــرکت 
مادرتخصصــی ســاتکاپ، امســال واگــذار می شــوند، اظهــار کــرد کــه وزارت نیــرو 
از جملــه دســتگاه هایی اســت کــه مراحــل مربــوط بــه واگــذاری ســهام را انجــام 
ــن  ــد و ای ــام می رس ــه اتم ــرو ب ــت وزارت نی ــد ماموری ــن بع ــت و در ای داده اس

وزاتخانــه در هیــچ شــرکت تولیــدی، ســهام دولتــی نخواهــد داشــت.
ــرو،  ــت نی ــر وق ــوی وزی ــخنانی از س ــن س ــراد چنی ــس از ای ــال پ ــه 12 س البت
وضعیــت ســهام نیروگاه هــا در بــازار بــورس و فاصلــه آن بــا اظهــارات وزیــر کامــال 
روشــن اســت، امــا بــا توجــه بــه رونــق کنونــی بــازار ســهام بــه صــورت عمومــی و 
جذابیت هــای ایجادشــده در پــی ایــن رونــق، در حــال حاضــر توجــه ویــژه ای بــه 
حــوزه عرضــه ســهام نیروگاه هــا در بــورس بــه وجــود آمــده اســت. بــه ویــژه کــه 
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ــروش  ــی، ف ــود نقدینگ ــم و کمب ــرایط تحری در ش
ــع  ــن مناب ــرای تامی ــبی ب ــل مناس ــهام راه ح س

ــه نظــر می رســد. ــاز ب ــورد نی ــی م مال
از ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود مشــکالت 
بــه  دولتــی  نیروگاه  هــای  واگــذاری  بســیار، 
ــا،  ــده نیروگاه ه ــون مزای ــین همچ ــای پیش روش ه
ــکاران،  ــه پیمان ــت ب ــا بدهــی دول ــر نیــروگاه ب تهات
واگــذاری در ازای بدهــی نقــدی و ... دچــار رکــود 
ــه نشــان  ــع تجرب چشــمگیری شــده اســت. در واق
اقتصــادی  اگرصرفــه  نیروگاه هــا  می دهــد کــه 

ــدند. ــر نمی ش ــی تهات ــا بده ــتند ب داش
هیات مدیــره  رییــس  وحدتــی  محمدعلــی 
بــرق  تولیدکننــده  شــرکت های  ســندیکای 
نیــز ســال گذشــته در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــه همیــن موضــوع 
ــادی و  ــه اقتص ــدم توجی ــرد: ع ــار ک ــاره و اظه اش
ــده  ــث ش ــی باع ــش خصوص ــتقبال بخ ــود اس نب
ــف  ــال متوق ــرای دو س ــا ب ــذاری نیروگاه ه ــا واگ ت

ــود. ش
ــکل  ــک مش ــود ی ــان از وج ــی نش ــخنان وحدت س
ریشــه ای در نحــوه واگــذاری و شــرایط آن داشــته 
و بایــد توجــه داشــت کــه در رونــد واگــذاری 
نیــز  ســهام  عرضــه  صــورت  بــه  نیروگاه هــا 
ــه  ــود توجی ــی نب ــکل اساس ــان مش ــاکان هم کم
ــود دارد. ــرق، وج ــد ب ــت تولی ــادی در صنع اقتص

در همیــن زمینــه، اکرمــی سرپرســت وقــت وزارت 
اقتصــاد معتقــد بــود کــه اعمــال قیمت هــای 
تکلیفــی بــرق و رایــگان بــودن بــرق برخــی مراکــز 
یکــی از مــوارد عــدم توجیــه اقتصــادی نیروگاه هــا 
قیمــت  مابه التفــاوت  پرداخت نشــدن  و  بــوده 
تکلیفــی بــرق بــا قیمــت تمام شــده توســط دولــت 
ــادی اداره  ــه اقتص ــود توجی ــل نب ــر عل ــز از دیگ نی

ــت. ــی اس ــش خصوص ــط بخ ــا توس نیروگاه ه
پیــام باقــری نایب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق 
ــادی  ــگار اقتص ــا خبرن ــو ب ــز در گفت و گ ــران نی ای
خبرگــزاری فــارس، نخســتین دلیــل جذاب نبــودن  
بــرای  را  نیروگاهــی  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی واقعــی، عــدم توجیــه اقتصــادی 
ــد  ــه و درآم ــان هزین ــد می ــت: بای ــت و گف دانس
ــی در بخشــی  ــد و وقت ــته باش ــود داش ــادل وج تع
ــرمایه  ــل س ــرد  اص ــورت می گی ــرمایه گذاری ص س

ــد. ــته باش ــت داش ــع بازگش ــد آن به موق و عوای
وی نیــز همچــون وحدتــی بــه پاییــن و غیــر 
بــرق  تضمینــی  خریــد  نــرخ  منطقی بــودن 
تولیــدی اشــاره و اظهــار کــرد: از دیگــر مشــکالت 

ــت و  ــرژی اس ــورس ان ــب در ب ــت نامناس ــف قیم ــی کش ــش خصوص ــای بخ نیروگاه ه
ــه ای اســت کــه در بخــش خریــد، انحصــار  ــه گون ــرژی ب ــورس ان متاســفانه ســاختار ب
وجــود دارد و بــا انحصــار در طــرف تقاضــا نیــز کــه عمدتــا شــرکت های توزیــع هســتند 

قیمت هــا بــه صــورت مصنوعــی پاییــن نگــه داشــته می شــود.
در واقــع یکــی از مشــکالت اساســی در خصوصی ســازی صنعــت بــرق کشــور، همیــن 
جداســازی بخش هــای تولیــد، انتقــال و توزیــع اســت، کــه دولــت بــه دالیلــی کــه از 
حوصلــه ایــن بحــث بیــرون اســت، تنهــا بــه واگــذاری بخــش تولیــد عالقــه نشــان داده 
و دو بخــش دیگــر را همچنــان در انحصــار خــود نــگاه داشــته و هرچنــد کــه بــر اســاس 
قانــون واگــذاری شــرکت های توزیــع نیــز بایــد در دســتور کار دولــت باشــد، امــا قــوه 
مجریــه بــه دالیــل گوناگــون از جملــه پیچیدگــی امــر واگــذاری در حــوزه توزیــع، ایــن 

کار را پیوســته بــه زمانــی دیگــر موکــول می کنــد.
ــه برخــی  ــز ب ــرژی نی ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــری مع ــون حائ ــه همای البت
دشــواری ها و موانــع موجــود بــر ســر راه خصوصی ســازی نیروگاه هــا، از جملــه همیــن 
ــه راه  ــگام ارائ ــا هن ــت، ام ــرف اس ــرمایه گذاری معت ــرای س ــادی ب ــه اقتص ــود صرف نب
حــل از طــرح پیشــنهادهایی همچــون خریــد تضمینــی بــرق یــا خریــد بــرق بــا قیمــت 
باالتــر فراتــر نمــی رود کــه در شــرایط کنونــی و بــا وجــود تنگنــای شــدید مالــی دولــت 
ــه  ــی ب ــدان عمل ــه روشــنی چن ــا، ب ــه نیروگاه ه ــت تسویه نشــده ب ــای هنگف و بدهی ه
ــا  ــرو ت ــت و وزارت نی ــه دول ــه مجموع ــه نظــر می رســد ک ــع ب نظــر نمی رســد. در واق
ــه و  ــت نیافت ــکل دس ــن مش ــردن ای ــرای برطرف ک ــردی ب ــی کارب ــه راه حل ــون ب کن
ــرای اجرایی کــردن اصالحــات ســاختاری در روندهــای قیمت گــذاری  اراده ای جــدی ب

و فــروش بــرق نــدارد.
اگــر بخواهیــم کمــی صریح تــر ســخن بگوییــم مجموعــه دولــت در مفهــوم عــام خــود 
هنــوز خصوصی ســازی و کاهــش تصــدی نهادهــای دولتــی در امــور تولیــد و بــه ویــژه 

نیروگاه هــا را بــه معنــای واقعــی درک نکــرده و بــه الزامــات آن تــن نــداده اســت.
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پرونده دوم: 

احیای قراردادهای فراموش شده
)راهکارهای مواجهه با کمبود نقدینگی در بخش تولید برق(
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چرا قراردادهای دوجانبه برق به بن بست رسید؟
ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ــای  ــا چالش ه ــرق ب ــی ب ــر دولت ــدگان غی تولیدکنن
ــی از  ــا ناش ــه عمدت ــتند ک ــه رو هس ــددی روب متع
ــک رقیــب جــدی در  ــوان ی ــه عن ــت ب حضــور دول
ــه  ــبی ک ــاختار نامتناس ــت. در س ــا اس ــار آن ه کن
وزارت نیــرو عــالوه بــر آن کــه متولی و سیاســتگذار 
ــک  ــود، مال ــوب می ش ــرق محس ــت ب ــی صنع اصل
بیــش از30 درصــد ظرفیــت نیروگاه هــای حرارتــی 
ــرق،  ــازار ب ــورس و ب ــد در ب کشــور اســت و می توان
ــک  ــدون ش ــد، ب ــت کن ــا رقاب ــر دولتی ه ــار غی کن
ایجــاد یــک محیــط مســاعد و رقابتــی بــرای 
نیروگاه هــای خصوصــی دشــوار بــه نظــر می رســد.

اصلی تریــن  نامتناســب  ســاختار  همیــن  در 
ــرق در هیــات تنظیمــی اتخــاذ  ــازار ب تصمیمــات ب
ــرو   ــر نی ــتور وزی ــا دس ــش ب ــه اعضای ــود ک می ش
در  دولتی هــا  می شــوند.  منصــوب  و  انتخــاب 
ــی  ــای خصوص ــرای نیروگاه ه ــم کار را ب ــورس ه ب
نگرانــی  بــدون  کــه  چــرا  می کننــد،  ســخت 
و  اقتصادی شــان  معــادالت  به هم ریختــن  از 
به دلیــل پشــتوانه بودجــه دولتــی، نســبت بــه 
شکســتن قیمت هــا در بــورس اقــدام کــرده و 
ــوند.  ــرب می ش ــت مخ ــک رقاب ــاد ی ــبب ایج مس
ایــن مســاله عــالوه بــر ایجــاد زیــان بیش تــر بــرای 
ــورس  ــت در ب ــف قیم ــرق، کش ــدگان ب تولیدکنن

انــرژی را هــم خدشــه دار می کنــد.
ــت  ــان بخــش خصوصــی و دول ــع می ــارض مناف تع
ــت  ــرو، در صنع ــر وزارت نی ــان صریح ت ــه بی ــا ب ی
دارد.  هــم  گســترده تری  بســیار  ابعــاد  بــرق 
دخالــت دولــت در بــده و بســتان های بخــش 
البتــه  و  جایــگاه  حفــظ  به منظــور  خصوصــی 
ــک  ــم ی ــرق ه ــروش ب ــل ف ــود از مح ــد خ درآم
ــارز  ــه ب ــده اســت. نمون مســاله جــدی و نگران کنن
ــه ای  ــای دوجانب ــع، در قرارداده ــارض مناف ــن تع ای
ــوان  ــه عن ــود ب ــرار ب ــه ق ــورد ک ــم می خ ــه چش ب
یکــی از روش هــای عرضــه مســتقیم بــرق بــه 
ــعه  ــرای توس ــه را ب ــی، زمین ــدگان نهای مصرف کنن
ــم آورد.  ــی فراه ــر دولت ــای غی ــت نیروگاه ه فعالی
ضمــن  نیروگاه هــا  قراردادهــا،  نــوع  ایــن  در 
جداکــردن بخشــی از تــوان تولیــدی خــود از 

ــازار، می توانســتند  ــرش قیمــت در ب ــی و در نتیجــه حــذف ریســک پذی فضــای رقابت
در مذاکراتــی بــا مشــترکین بــزرگ بخــش صنعــت و معــدن و عرضــه بــرق بــه آنــان 
ــدازه ای ماننــد همــه بنگاه هــای  ــا ان ــر اســاس یــک قیمــت مشــخص تعیین شــده، ت ب
ــرق داشــته  ــروش ب ــارغ از ســاختارهای تکلیفــی ف ــی منطقــی و ف اقتصــادی، معامالت

ــند.  باش
قراردادهــای دوجانبــه بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران از بهمــن مــاه 1394 به عنــوان 
یکــی از انــواع معامــالت بــرق بــه ســاختارهای فــروش بــرق اضافــه شــد. بر این اســاس 
وزارت نیــرو مکلــف شــد زمینــه ای را فراهــم آورد کــه مشــترکین جدیــد و موجــودی 
ــق  ــرژی خــود را از طری ــد، بتواننــد ان ــاالی پنــج مــگاوات دارن ــه قــدرت ب ــاز ب کــه نی
ــرژی  ــورس ان ــا ب ــدگان و ی ــا تولیدکنن ــه ب ــرارداد دوجانب ــاد ق ــروگاه، انعق ــداث نی اح
تامیــن کننــد. ایــن مصوبــه هیــات وزیــران اصلی تریــن پشــتوانه قانونــی قراردادهــای 
دوجانبــه ای اســت کــه می توانســت بــار مشــترکین صنعتــی پرمصــرف را از دوش وزارت 
نیــرو و شــرکت های تابعــه اش بــردارد و زمینــه را بــرای مبادلــه رقابتــی و منطقــی بــرق 

فراهــم کنــد. 
ایــن دســت از قراردادهــا البتــه بــرای مشــترکین صنعتــی هــم حائــز امتیــازات قابــل 
توجهــی بــوده و هســت. مهمتریــن ایــن امتیــازات کاهــش هزینه هــای بــرق مصرفــی 
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــف اس ــی و منعط ــت توافق ــکان پرداخ ــاد ام ــار ایج ــا در کن آن ه
ــن در  ــن قرارگرفت ــه ضم ــند ک ــته باش ــان داش ــد اطمین ــع می توانن ــت از صنای دس
ــار، در صــورت  اولویــت آخــر اعمــال خاموشــی در زمــان مدیریــت مصــرف و پیــک ب
ــا خــروج اضطــراری نیــروگاه از مــدار،  ــرات و ی ــر تعمی ــوع مشــکلی نظی ایجــاد هــر ن
بــاز هــم تامیــن بــرق آن هــا از ســوی شــرکت مدیریــت شــبکه تضمیــن خواهــد شــد. 

پرونده دوم:  احیای قراردادهای فراموش شده
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عقــد قراردادهــای دوجانبــه قطعــا مزایــا و معایبــی دارد 
امــا نکتــه اینجــا اســت کــه بازیگــر اصلــی تعیین کننــده 
ــش  ــتند و نق ــنده هس ــدار و فروش ــاختارها خری ــن س ای
وزارت نیــرو به عنــوان عامــل مشــارکت کننده بــرای 
ترانزیــت بــرق بســیار کمرنگ تــر از همیشــه اســت. 
ــاد قراردادهــای  ــه انعق ــل نیروگاه هــای خصوصــی ب تمای
ــزرگ،  ــرف و ب ــی پرمص ــترکین صنعت ــا مش ــه ب دوجانب
ــه  ــن ک ــود. اول ای ــخص ب ــاله مش ــد مس ــی از چن ناش
آن هــا بــرق خــود را بــا قیمتــی کــه در مذاکــره و البتــه 
ــن  ــف تعیی ــای مختل ــان نیروگاه ه ــگ می ــت تنگاتن رقاب
ــی،  ــترکین صنعت ــد. دوم؛ مش ــه می کنن ــود، عرض می ش
ــاب تری  ــداران خوش حس ــرو خری ــه وزارت نی ــبت ب نس
دوجانبــه  قراردادهــای  کــه  ایــن  ســوم  و  هســتند 
اقتصــادی  مبادلــه  یــک  پیش نیازهــای  مهمتریــن 

منطقــی را در اختیــار نیروگاه هــا قــرار می دهــد. 
وزیــران  هیــات  مصوبــه  از  پــس  و   94 ســال  از 
ــم  ــان ه ــان زم ــه از هم ــی ک ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
ــا مســاله مطالبــات معــوق چندهــزار میلیــارد تومانــی  ب
ــت  ــد از فرص ــالش کردن ــد، ت ــان بودن ــه گریب ــت ب دس
ایــن دســت از قراردادهــا به درســتی بهــره جوینــد. 
ســاختار ایــن مبــادالت کامــل روشــن بــود. قیمــت هــر 
ــی  ــره مشــترک صنعت ــرق طــی مذاک ــاعت ب کیلووات س
ــرق از  ــت ب ــه ترانزی ــد، هزین ــن می ش ــروگاه تعیی ــا نی ب
ــود و در  ــده ب ــخص ش ــرو مش ــط وزارت نی ــش توس پی
نهایــت نحــوه پرداخــت هزینــه بــرق بــه تاییــد دو طــرف 

می رســید.  معاملــه 
ــف شــد.  ــا متوق ــد تقریب ــن رون ــا ای ــس از دو ســال ام پ
ــال  ــرق از کان ــد ب ــای خری ــه ج مشــترکین پرمصــرف ب
ــق  ــه را از طری ــع، قراردادهــای دوجانب شــرکت های توزی
ــت  ــد و در نهای ــح می دادن ــا ترجی ــا نیروگاه ه ــورس ی ب
ایــن نیروگاه هــا بودنــد کــه از ایــن محــل منتفــع 

می شــدند. 
وقتــی منافــع وزارت نیــرو بــه خطــر افتــاد، تقابــل ایــن 
ــت.  ــازه ای یاف ــا بخــش خصوصــی شــکل ت ــه ب وزارتخان
ــی و  ــرو متول ــد وزارت نی ــه بع ــا ب ــت از اینج در حقیق
ــوان  ــه به عن ــود، بلک ــت نب ــن صنع ــعه ای ــئول توس مس
ــع، در  ــرکت های توزی ــرق و ش ــندگان ب ــده فروش نماین

ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــا ق ــب نیروگاه ه ــگاه رقی جای
بــه ایــن ترتیب با دســتور وزیــر نیــرو، انعقــاد قراردادهای 
ــه ازای  ــه ب ــت ک ــدک ترانزی ــه ان ــل هزین ــه به دلی دوجانب
ــن شــده  ــان تعیی ــت توم ــرق هف ــاعت ب ــر کیلووات س ه
بــود، متوقــف شــد. در همیــن فرصــت وزارت نیــرو 
ــش  ــر افزای ــا دو براب ــت را ت ــه ترانزی ــرد هزین ــالش ک ت
گســترده  پی گیری هــای  از  پــس  باالخــره  و  دهــد 
موفــق شــد براســاس بنــدی از مصوبــه شــورای اقتصــاد 
کــه در پایــان ســال 97 ابــالغ شــد، هزینــه ترانزیــت را 

افزایــش دهــد و آیین نامــه اجرایــی آن را در اولیــن فرصــت صــادر کنــد. حــال آنکــه 
ــط تعییــن  ــرای تدویــن ضواب ــه، صراحتــا مهلتــی دو ماهــه ب در مــاده 6 همــان مصوب
ســقف نــرخ انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ایــن مهــم 
ــت  ــام مهل ــال از اتم ــک س ــش از ی ــد از گذشــت بی ــد و بع ــا مســکوت مان ــا مدت ه ت
تعیین شــده، بــدون تغییــر در نــرخ پایــه آمادگــی عمــال به صــورت ناقــص ابــالغ شــد. 
ــی در  ــد و حت ــت مان ــا ثاب ــط نیروگاه ه ــده توس ــرق عرضه ش ــت ب ــب قیم ــن ترتی به ای
ــکل  ــت به ش ــه ترانزی ــا هزین ــت ام ــش یاف ــا کاه ــت آنه ــل رقاب ــوارد به دلی ــی م برخ
چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرد. بــه ایــن ترتیــب شــاید امــروز صنایــع بــزرگ خریــد 

ــرق در قالــب قراردادهــای دوجانبــه را یــک اقــدام اقتصــادی تلقــی نکننــد.   ب
نکتــه در چرایــی به بن بست رســیدن ایــده قراردادهــای دوجانبــه اســت. اینکــه 
ــر  ــای غی ــز نیروگاه ه ــدی اش و خی ــع درآم ــادن مناب ــل درخطرافت ــرو به دلی وزارت نی
دولتــی بــرای تامیــن بــرق مشــترکین بــزرگ و پرمصــرف، به جــای تمرکــز بــر توســعه 
صنعــت، ایجــاد زمینــه بــرای رشــد بخــش خصوصــی و ایجــاد شــفافیت در مبــادالت 
بــرق، از کاهــش درآمدهــای خــود نگــران می شــود و یــک ســاختار متجــدد مبادلــه در 
صنعــت بــرق را دچــار آســیب می کنــد، مســاله ای اســت کــه از تعــارض جــدی منافــع 

ــرق ناشــی می شــود.  ــت و بخــش خصوصــی در صنعــت ب دول
ــرو وجــود دارد  ــرای وزارت نی ــرق ب ــت ب ــه ترانزی ــکان 2,5برابرکــردن هزین ــه ام چگون
ــت؟  ــن اس ــدت و گاه ناممک ــه طوالنی م ــک پروس ــرژی ی ــقف ان ــرخ س ــش ن ــا افزای ام
قراردادهــای دوجانبــه تکــه کوچکــی از پــازل بزرگــی اســت که نحــوه سیاســتگذاری ها، 
ــورس  ــرق و ب ــازار ب ــای ب ــی چارچوب ه ــتورالعمل ها و حت ــا و دس ــن آیین نامه ه تدوی
انــرژی را تعییــن می کنــد و شــاید به درســتی نشــان می دهــد کــه چــرا صنعــت بــرق 

ــا ایــن حــد گرفتــار چالش هــای پرتعــداد اســت.  ت
پرونده دوم:  احیای قراردادهای فراموش شده
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مواهب قرارداد BOT با صنایع
برای اقتصاد نیروگاهی

گفت وگو با حسنعلی تقی زاده لنده، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

یکــی از مهمتریــن مســائل تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق در شــرایط کنونــی کمبــود نقدینگــی آن هــا اســت تا حــدی کــه در موارد 
ــا  ــی اساســی نیروگاه ه ــاف هزینه های ــه زحمــت کف ــا ب ــای آن ه ــه درآمده ــن حــوزه شــنیده شــده ک ــددی از ســرمایه گذاران ای متع
ــا مشــکل  ــه طــور مضاعــف ب ــا بدهی هــای ارزی مواجــه باشــند، عمــال ب را می دهــد و در مــواردی هــم کــه شــرکت های مربوطــه ب
مذکــور دســت و پنجــه نــرم می کننــد. امــا حســنعلی تقــی زاده لنــده، ایــده انعقــاد قراردادهــای ارزی BOT بــا صنایــع را بــه عنــوان 
ــره ســندیکای شــرکت های  ــرای عبــور از کــوران جهش هــای ارزی معرفــی می کنــد. ایــن عضــو هیات مدی راهــکاری در دســترس، ب
ــاد آن را برمی شــمارد کــه در  ــای انعق ــوع از قراردادهــا و مزای ــن ن ــرو و ســرمایه« شــرایط ای ــا »نی ــرق در گفت وگــو ب ــده ب تولیدکنن

ادامــه خواهیــد خوانــد:

در  نقدینگــی  کمبــود  مشــکل  اساســا 
نیروگاه هــای غیــر دولتــی بــه چــه دلیــل و 
تحــت چــه شــرایطی ایجــاد شــده و تاکنون 
چــه اقداماتــی از ســوی تولیدکننــدگان غیر 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــرق ب ــی ب دولت

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ص
ابتــدا بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه متاســفانه وزارت 
ــروش  ــرخ ف ــن ن ــاد بی ــاوت زی ــل تف ــه دلی ــرو ب نی
ــه  ــد ب ــعی می کن ــده آن س ــای تمام ش ــرق و به ب
ارزانتریــن قیمــت ممکــن، بــرق نیروگاه هــای غیــر 
دولتــی را خریــداری کنــد و بــه نظــر می آیــد 
رعایــت اقتصــاد انــرژی در معاملــه بــا شــرکت های 
ــرق چنــدان مــد نظــر  غیــر دولتــی تولیدکننــده ب

نیســت.
ــرو،  ــر در وزارت نی ــئولین ام ــای مس ــه ادع ــا ب بن
هــر کیلووات ســاعت بــرق بــه طــور متوســط 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــروش می رس ــه ف ــان ب 50 توم
ــر  ــده ه ــای تمام ش ــد به ــان دارن ــود اذع ــان خ آن
ــدود 100  ــط ح ــور متوس ــه ط ــاعت ب کیلو وات س
ــن  ــه بی ــن فاصل ــت ای ــی اس ــت. بدیه ــان اس توم
ــرو را  ــای تمام شــده، وزارت نی ــروش و به قیمــت ف
تحــت فشــار قــرار می دهــد و باعــث می شــود، 
تــراز درآمــد و هزینــه ایــن وزارتخانــه بر  هــم 

ــورد. بخ
ــت  ــه دول ــون وظیف ــق قان ــکل طب ــن مش ــل ای ح
اســت تــا در مــورد هــر کاالیــی ماننــد بــرق کــه بنــا 
ــه مشــتری  ــاز اســت در عرضــه ب ــه مصلحــت، نی ب
نهایــی قیمــت تکلیفــی داشــته باشــد، مابه التفــاوت 
ــت  ــده را پرداخ ــای تمام ش ــا به ــی ب ــت تکلیف قیم
کنــد و ایــن امــر در قوانیــن بودجــه ســنواتی دیــده 
ــه  ــم وظیف ــه ه ــه و بودج ــازمان برنام ــود. س می ش
دارد هــر ســه مــاه محاســبات مابه التفــاوت را 
انجــام دهــد. بــا ایــن وجــود در حــال حاضــر ایــن 

مابه التفــاوت پرداخــت نمی شــود.
ــی  ــود نقدینگ ــل کمب ــه دلی ــه ب ــاری ک ــرو فش پی
حاصــل از رعایت نکــردن قانــون توســط دیگــر 

ــه  ــی ک ــن مخاطب ــفانه اولی ــد، متاس ــرو وارد می آی ــر وزارت نی ــت ب ــای دول بخش ه
ــرد،  ــن فشــار در نظــر می گی ــال ای ــرای انتق ــه ب ــن وزارتخان ــه در ای مســئولین مربوط
تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق هســتند، در نتیجــه عــالوه بــر آنکــه تــالش می شــود 
ــداری شــود، تاکنــون اقــدام مشــخصی  ــا کم تریــن قیمــت خری ــان ب ــرق تولیــدی آن ب
در مــورد پرداخــت خســارت تاخیــر در تادیــه نیــز از ســوی وزارت نیــرو انجــام نشــده 
اســت. ماحصــل ایــن گرفتاری هــا آســیب هایی جــدی بــه بخــش غیــر دولتــی 
تولیدکننــده بــرق وارد می کنــد. در حــال حاضــر اصلی تریــن خریــدار بــرق در کشــور 
وزارت نیــرو اســت کــه خــود، هــم تولیدکننــده و خریــدار و هــم تعیین کننــده ضوابــط 

حاکــم بــر نــرخ بــرق اســت. 
مجموعــه ایــن عوامــل ســبب چالش هایــی بــرای تولیدکننــدگان بــرق شــده و اقتصــاد 
ــد  ــی بای ــرکت خصوص ــر ش ــه ه ــی ک ــت. در حال ــم زده اس ــا را بره ــای آن  ه بنگاه ه
ــهامداران  ــه س ــده را ب ــرمایه گذاری انجام ش ــم  س ــا حج ــب ب ــودی متناس ــد س بتوانن
ــی  ــا بررس ــذا ب ــد، ل ــی میش ــد چاره اندیش ــه بای ــن رابط ــد. در ای ــت کنن ــود پرداخ خ
ــود نقدینگــی  ــن کمب ــن عامــل ای ــه مشــخص شــد مهمتری و کارشناســی صورت گرفت
ــب  ــا غال ــد، ام ــی می فروش ــرق را ریال ــی، ب ــر دولت ــده غی ــه تولیدکنن ــت ک آن اس
ــه عنــوان مثــال  ــه رو اســت. ب ــا جهش هــای پیاپــی روب هزینه هــای آن ارزی اســت و ب
بــرای اورهــال یــک واحــد، بایــد تمــام قطعــات متناســب بــا نــرخ ارز خریــداری شــود. 
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ــر  ــرکت های غی ــاد ش ــیل اقتص ــنه آش ــی پاش ــه بیان ب
ــا  ــی آن ه ــای ریال ــرق درآمده ــده ب ــی تولیدکنن دولت
اســت. بنابرایــن بایــد راهــکاری اتخــاذ می شــد تــا 
ــی ایــن  ــه صــورت ارزی باشــد و از نگران ــرق ب فــروش ب
ــود. ــته ش ــرخ ارز کاس ــش ن ــت افزای ــدگان باب تولیدکنن

ــرق  ــروش ارزی ب ــرای ف ــکار ب ــاده ترین راه ــن و س اولی
صــادرات اســت، در ســال گذشــته زمانــی که کمیســیون 
ــرژی  ــود، ســندیکا ان ــق در حــال اصــالح بودجــه ب تلفی
بســیار زیــادی گذاشــت کــه بتواننــد درصــدی از بخــش 
صــادرات بــرق را بــه بخــش خصوصــی اختصــاص 
دهــد، در ایــن رابطــه پیشــرفت های خیلــی خوبــی 
هــم حاصــل شــد و بنــده اتفــاق بقیــه همــکاران مرتبــا 

ــم. ــس بودی ــن موضــوع در مجل ــر ای پیگی
ــای  ــه نیروگاه ه ــرق ب ــادرات ب ــد ص ــاص 30 درص اختص
بخــش خصوصــی تقریبــا در یــک قدمــی تصویــب 
ــا  ــفانه اصطالح ــه متاس ــود ک ــق ب ــیون تلفی در کمیس
در دقیقــه 90 بــا هجمه هایــی کــه وزارت نیــرو بــه 
کمیســیون تلفیــق آورد و فشــاری کــه بــر مــا وارد 
شــد ایــن موضــوع تصویــب نشــد. ایــن درحالــی اســت 
ــادرات  ــارد دالر ص ــک میلی ــاالنه، ی ــرو س ــه وزارت نی ک
بــرق دارد کــه بــا اختصــاص 30 درصــد آن یعنــی 300 
میلیــون دالر، بخــش زیــادی از مشــکالت تولیدکنندگان 

ــد. ــل می ش ــرق ح ــی ب ــر دولت غی
بــا توجــه بــه اینکــه وزارت نیــرو بــه هیــچ عنــوان حاضــر 
بــه کوتــاه آمــدن از موضــع خــود در خصــوص صــادرات 
بــرق نبــود، راهــکار اول از گردونــه خــارج شــد و هرچه در 
کمیســیون تلفیــق اســتدالل در خصــوص عــدم تناســب 
بیــن میــزان بدهــی و درآمــد مطــرح شــد، بی فایــده بــود. 
حــال آنکــه معــادل ریالــی درآمــد وزارت نیــرو از محــل 
ــر  ــرخ ارز6 براب ــش ن ــا افزای ــب ب ــرق متناس ــادرات ب ص
افزایــش یافــت و در مقابــل بدهی در بخش خصوصی ســه 
برابــر زیــاد  شــد و کمــاکان نیــز در حــال افزایــش اســت. 

ــرق  ــادرات ب ــیر ص ــه مس ــه این ک ــه ب ــا توج ب
بــرای بخــش خصوصــی در حــال حاضــر مســدود 
اســت، حضرتعالــی چــه راهــکار جایگزینــی برای 
کســب درآمــد ارزی توســط تولیدکننــدگان بــرق 

مدنظــر داریــد؟
ــه  ــد ب ــب ش ــت موج ــکار نخس ــت در راه ــدم موفقی ع
ــرمایه گذاری در  ــم س ــم، حج ــکار دوم بروی ــراغ راه س
ــک  ــه ی ــوری ک ــه ط ــت، ب ــاال اس ــیار ب ــا بس نیروگاه ه
ــا 300 میلیــون  ــی حداقــل 250 ت ــروگاه 500 مگاوات نی
ــت  ــم در وضعی ــن رق ــرمایه گذاری الزم دارد، ای ــورو س ی

فعلــی بــا توجــه بــه نــرخ ارز کنونــی )اواســط مــرداد مــاه 99(  معــادل حــدود 6 
هــزار میلیــارد تومــان می شــود، در حالــی کــه بخــش عمــده ای از صنایــع کــه بــه 

ــن حجــم از ســرمایه گذاری نیســتند.  ــه ای ــه ارائ ــادر ب ــد ق ــاز دارن ــرق نی ب
از ســوی دیگــر ســرمایه گذاران در بخــش تولیــد بــرق، چنانچــه صرفــه اقتصــادی 
مناســب برایشــان وجــود داشــته باشــد، می تواننــد در ایــن زمینــه تامیــن مالــی 
کننــد و نیــروگاه مــورد نیــاز بــرای صنایــع بــزرگ و پرمصــرف را احــداث کننــد. 
بنابرایــن ایــن انگیــزه بــرای صنایــع وجــود دارد کــه یــک قــرارداد BOT  به شــکل 

ارزی بــا ســرمایه گذار حــوزه تولیــد بــرق منعقــد کننــد.
ــروش  ــا شــرط ف ــز ب ــرق هســتند و ســرمایه گذار نی ــن ب ــال تامی ــه دنب ــع ب صنای
ارزی، بــرق مــورد نیــاز را تامیــن می کنــد. بنابرایــن در ایــن بحــث، عقــد قــرارداد 
ــه دولــت، چــرا کــه خصوصــا در ســال های  ــا صنایــع مــد نظــر اســت و ن BOT ب

ــه عقــد چنیــن  ــل ب ــدرت تمای ــه ن ــرخ ارز ب ــه جهش هــای ن ــا توجــه ب اخیــر و ب
قراردادهایــی  در دولــت وجــود داشــته و وزارت نیــرو تنهــا یــک قــرارداد BOT بــا 

ــه شــکل ارزی منعقــد کــرده اســت.  یکــی از شــرکت ها ب
ــا صنایــع مختلــف مــد نظــر اســت، البتــه از  بنابرایــن غالبــا قراردادهــای BOT ب
طــرف شــرکت تابــان هــور یــک مــورد تجربــه ایــن نــوع قــرارداد بــا وزارت نفــت 
وجــود دارد. ایــن قــرارداد پنــج ســاله بــرای ســاخت و بهره بــرداری یــک نیــروگاه  
مقیــاس کوچــک 14 مگاواتــی در جاســک بــا نــرخ مناســبی منعقــد شــده اســت. 
ــرای نیــروگاه 500 مگاواتــی  ــر ایــن یــک قــرارداد BOT بیســت ســاله ب عــالوه ب
کالس F و یــا کالس E بــا یکــی از صنایــع در مرحلــه مذاکــره قــرار دارد، چنانچــه 
ایــن قــرارداد منعقــد شــود بــا فــروش انــرژی بــه شــکل ارزی، بخــش عمــده ای 
ــع در  ــد. در واق ــد ش ــل خواه ــی ح ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــای س از دغدغه ه
شــرایط کنونــی هرچــه فــروش ریالــی بــرق نیروگاه هــای غیــر دولتــی بــه وزارت 

نیــرو کمتــر صــورت گیــرد، امیــد بیشــتری بــه بازگشــت ســرمایه وجــود دارد.

آیــا بــرای اینکــه قراردادهــای موجــود بــا وزارت نیــرو نیــز بــه نتایــج 
بهتــری منتــج شــوند، راهــکاری مــد نظرتــان هســت؟

ــر  ــز اگ ــرق نی ــد ب ــوزه تولی ــرمایه گذاران ح ــایر س ــه س ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــع نباشــند، در آینــده نزدیــک  ــا صنای ــه فکــر عقــد قراردادهــایBOT  ب امــروز ب
ناچــار بــه ایــن کار هســتند، چــرا کــه تــا زمانــی کــه خریــدار اصلــی دولــت اســت 
و نهــاد مســتقلی بــرای تنظیــم بــازار بــه معنــی واقعــی آن در کشــور ایجــاد نشــده 
ــود نقدینگــی تولیدکننــده بخــش خصوصــی حــل نخواهــد  اســت، مشــکل کمب

شــد.
ــیم  ــدوار باش ــم امی ــود می توانی ــاد ش ــر ایج ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــک نه ــر ی اگ
کــه تــا حــدود زیــادی مشــکالت مربــوط بــه پرداخــت نشــدن مابه التفــات نــرخ 
تکلیفــی و نــرخ تمام شــده بــرق حــل شــود و بتوانیــم انــرژی را بــه بهــای واقعــی 
بفروشــیم، امــا چــون بنــده شــخصا بــه ایــن قضیــه امیــدوار نیســتم و از طرفــی 
ــا  ــا بحران ه ــم ت ــه دســت روی دســت بگذاری ــد ک ــازه نمی ده ــا اج ــه م ــان ب زم
ســراغمان بیاییــد، مجبوریــم قبــل از اینکــه بیــش از ایــن دچــار بحــران شــویم، 
ــن  ــز در همی ــع نی ــا صنای ــای BOT ب ــد قرارداده ــده عق ــم. ای ــی کنی چاره اندیش
راســتا مطــرح شــد، در ایــن زمینــه یــک تجربــه موفــق داریــم کــه رضایت بخــش 
بــوده اســت و ان شــاهلل تجربــه دوم نیــز بــه قــرارداد منجــر شــود تا شــاهد شــرایط 

مناســبتری باشــیم.

ــن  ــدن ای ــس از طی ش ــر پ ــورد نظ ــروگاه م ــای BOT نی در قرارداده
مــدت و در زمــان واگــذاری مالکیــت آن بــه صاحبــان صنایــع مربوطــه، 

همچنــان کارایــی مناســبی خواهــد داشــت؟
قراردادهــای BOT بــرای احــداث نیروگاه هایــی بــا حداقــل ظرفیــت500 مــگاوات 
یــا بیــش از آن، بــا توجــه بــه حجــم  ســرمایه گذاری مــورد نیازشــان، بایــد 15 تــا 
20 ســاله منعقــد شــود کــه فشــار زیــادی بــه مصرف کننــده یــا خریــدار بــرق وارد 
ــه تدریــج ســود مــورد انتظار ســرمایه گذار  نشــود و در طــول ایــن مــدت زمــان ب

نیــز پرداخــت شــود.
 اتفاقــا در یکــی از جلســاتی کــه اخیــرا در ایــن مــورد داشــتیم، نکتــه ای از ســوی 
طــرف مقابــل مطــرح شــد مبنــی بــر اینکــه بــا انعقــاد قــرارداد  BOT بــه مــدت 

سایر سرمایه گذاران حوزه تولید برق نیز اگر امروز 
به فکر عقد قراردادهایBOT  با صنایع نباشند، 
در آینده نزدیک ناچار به این کار هستند، چرا 
که تا زمانی که خریدار اصلی دولت است و نهاد 
مستقلی برای تنظیم بازار به معنی واقعی آن در 
کشور ایجاد نشده است، مشکل کمبود نقدینگی 

تولیدکننده بخش خصوصی حل نخواهد شد
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20 ســال، دیگــر از نیــروگاه مســتهلک شــده اســت 
و راندمــان مناســبی بــرای آن باقــی نخواهــد مانــد 
کــه مالکیــت آن واگــذار شــود، در حالــی کــه ایــن 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــتباه اس ــال اش ــدگاه کام دی
ــاله دارد،  ــه عمــری 28 س ــا آنک ــالن ب ــروگاه گی نی
حتــی بهتــر از یــک نیــروگاه جدیــد 500 مگاواتــی 
بــاالی 90 درصــد کار  بــا آمادگــی  E و  کالس 
ــدارد،  ــی ن ــت فن ــکلی از جه ــچ مش ــد و هی می کن
ــای  ــه اورهال ه ــه ب ــا توج ــت ب ــه در واقعی ــرا ک چ
ــری  ــب پی ــرد ضری ــورت می گی ــه ص ــی ک منظم
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــن می آی ــیار پایی ــروگاه بس نی
ــا نیــروگاه 5  نیــروگاه 28 ســاله تفــاوت چندانــی ب
ســاله از لحــاظ میــزان آمادگــی بــرای تولید نــدارد.

ــرای  ــای BOT و BOO ب ــدام از قرداده ــر ک ه
طرفیــن قــرارداد، چــه مزایایــی نســبت بــه 

ــری دارد؟ دیگ
در قراردادهــای BOT  بعــد از مــدت زمانــی معیــن 
و اتمــام دوره قــرارداد، مالکیــت نیــروگاه بــه طــرف 
مقابــل واگــذار می شــود، امــا در قــرارداد BOO ایــن 
گونــه نیســت و مالکیــت نیــروگاه واگــذار نمی شــود.

ــرای  ــی ب ــرارداد BOT نیروگاه ــاس ق ــن اس ــر ای ب
ــب تر  ــیار مناس ــرارداد بس ــرف ق ــه ط ــی ک صنایع
اســت، چــون بعــد از مــدت زمانــی معیــن، مالــک 
نیــروگاه می شــوند و اگــر اورهال هــای نیــروگاه 
ــب پیــری  ــور منظــم انجــام شــود، ضری بــه ط

ــد. ــن می آی ــدت پایی ــه ش ــز ب ــروگاه نی نی
 BOO ــرارداد ــع ق ــی اســت کــه در واق ــن در حال ای
ــر اســت، چــون طــی دوره  ــرای ســرمایه گذار بهت ب
قــرارداد، میــزان اصــل ســرمایه گذاری به عــالوه 
پایــان  و در  برداشــت می کنــد  را  ســود  خــود 
ــار  ــروگاه در اختی ــت نی ــز مالکی ــرارداد نی دوره ق

می مانــد.  باقــی  ســرمایه گذار 
ــع  ــان صنای ــرای صاحب ــا ب ــف قطع ــن وص ــا ای ب
ــه  ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــرار BOT ب ــاد ق انعق
ــه  ــا توجــه ب ــرای آن ذکــر شــد ارجــح اســت و ب ب
اولویــت ســرمایه گذاران بــرای درآمــد ارزی در 
ــد،  ــر ش ــه ذک ــی ک ــه دالیل ــع ب ــا صنای ــرارداد ب ق
ــای  ــی قرارداده ــد در شــرایط کنون ــه نظــر می آی ب
باشــد.  الطرفیــن  مرضــی   BOO از  بیــش   BOT

قراردادهــای BOO و BOT هــر دو بــرای اینکــه 
فــروش  بــه  ارزی  را  خــود  بــرق  ســرمایه گذار 
برســاند، بســتری مناســب فراهــم مــی آورد. بــا ایــن 
ــد  ــا نبای ــای BOO و BOT ضرورت ــود قرارداده وج

ــرمایه گذاران  ــا س ــا عموم ــود، ام ــد ش ــی منعق ــه شــکل ریال ــد ب ــد و می توان ارزی باش
ــتند. ــی نیس ــکل ریال ــه ش ــاله ب ــرارداد 20 س ــاد ق ــه انعق ــر ب حاض

الزم بــه ذکــر اســت کــه قراردادهــای انرژی هــای تجدیدپذیــر، نیــز 20 ســاله منعقــد 
ــکان در  ــن ام ــر ای ــه اگ ــت ک ــوردار اس ــل ارزی برخ ــب تعدی ــا از ضری ــود، ام می ش
ــه  ــرون به صرف ــرمایه گذاری مق ــچ  س ــرای هی ــت، ب ــود نداش ــا وج ــوع قرارداده ــن ن ای
ــرق  ــا تولیدکننــدگان ب ــد ب ــا نمی توان ــرو نمی خواهــد و ی ــود. از آنجــا کــه وزارت نی نب
ــا  ــی راهگش ــای این چنین ــن قرارداده ــد، بنابرای ــد کن ــرارداد ارزی منعق ــر ق تجدیدپذی

ــد.  ــرخ ارز را پوشــش ده ــش ن ــده ای از افزای ــد بخــش عم اســت و می توان

از نظــر شــما چــه پشــتوانه های قانونــی یــا تضامینــی بــرای تقویــت کمــی 
و کیفــی قراردادهــای BOT نیــاز اســت؟

ــه  ــت ب ــرف دول ــی از ط ــن کاف ــد تضامی ــد بای ــت باش ــرارداد BOT دول ــرف  ق ــر ط اگ
ســرمایه گذار داده شــود کــه در یــک دوره 15 تــا20  ســاله ســرمایه گذاری  انجام شــده 
ــا  ــا دولــت ی ــاز خواهــد گشــت. کمــا اینکــه ســرمایه گذار خارجــی طــرف قــرارداد ب ب

ــرد.  ــرای احــداث نیــروگاه فقــط گارانتــی دولتــی را می پذی ــرو، ب وزارت نی
بــر همیــن اســاس بایــد وقتــی ســرمایه گذار داخلــی نیــز بــا دولــت و یــا وزارت نیــرو 
طــرف قــرارداد اســت، تضامیــن مشــابهی داده شــود. در حــال حاضــر در قراردادهــای 
ECA تضمیــن فقــط متــن قــراردادی اســت کــه وزارت نیــرو منعقــد می کنــد، امــا در 

ــال  ــا خی ــه  ســرمایه گذار ب ــه شــود ک ــم ارائ ــن دیگــری ه ــد تضامی ــرارداد BOT  بای ق
آســوده از بازگشــت ســرمایه خــود در ایــن حــوزه ورود کنــد. 

ــال  ــت اص ــت، دول ــت اس ــی و صنع ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــن  س ــه بی ــی ک در مدل
ــا  ــرمایه گذار حتم ــوان س ــه عن ــده بخــش خصوصــی ب ــذا تولیدکنن ــل نیســت، ل دخی
تضامینــی را دریافــت می کنــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد. بــه عنــوان مثــال در 
قــراردادی کــه در حــال مذاکــره بــرای انعقــاد آن بــا یــک صنعــت هســتیم، پیشــنهاد 
ــورس اســت و ایــن  ــه آن صنعــت در ب ــه آن صنعــت، ســهام شــرکت مربوطــه ب مــا ب
بهتریــن پشــتوانه اســت، چراکــه اگــر آن شــرکت نتوانــد تعهــد خــود را پرداخــت کنــد، 

ــد. ــت می کن ــاطش را برداش ــهام آن، اقس ــروش س ــا ف ــرمایه گذار ب س
ــش  ــرژی، بخ ــن ان ــورس، تامی ــر در ب ــی حاض ــرکت های صنعت ــرای ش ــه ب ــا ک از آنج
ــرمایه گذاری در  ــم س ــوال حج ــت، معم ــان اس ــده کاالیش ــای تمام ش ــی از به کوچک
آن صنایــع بســیار باالتــر از حجــم ســرمایه گذاری در نیــروگاه مــورد نیازشــان اســت. 
بنابرایــن  ســرمایه گذار بخــش خصوصــی اطمینــان خاطــر دارد کــه اگــر6 هــزار میلیــارد 
تومــان یــا300  میلیــون یــورو  ســرمایه گذاری کنــد، شــرکت طــرف قــرارداد حداقــل  
200هــزار میلیــارد تومــان دارایــی دارد کــه در بــورس بــه راحتــی قابــل تبدیــل شــدن 
بــه نقدینگــی اســت. البتــه بایــد تضامیــن اخذشــده عندالمطالبــه بشــود تــا بتــوان بــا 

ســهولت بیشــتری آن را تبدیــل بــه نقدینگــی کــرد.
در بعضــی از مــوارد نیــروگاه را بــه عنــوان تضمیــن پیشــنهاد می دهنــد، ایــن پیشــنهاد 
در قراردادهــای BOT  چنــدان معنــی دار نیســت، چــون تولیدکننــده بخــش خصوصــی 
ــت؛  ــرمایه گذاری اس ــک  س ــودش مال ــد و خ ــام می ده ــرمایه گذاری را انج ــودش  س خ
بنابرایــن بایــد تضمیــن دیگــری وجــود داشــته باشــد. بنــده بنــا بــه تجربــه ای کــه دارم 
اعتقــاد دارم بهتریــن تضمیــن در ایــن مدل قراردادها ســهام بورســی آن شــرکت اســت.

ــدی از  ــرمایه ای و درص ــای س ــاف هزینه ه ــا کف ــاله آی ــان 20 س ــدت زم م
ــد؟  ــرق می ده ــت ب ــود را در صنع س

بســتگی بــه ایــن دارد کــه کیلووات ســاعت انــرژی بــا چــه نرخــی قــرار اســت فروختــه 
ــک دوره 20  شــود،  ســرمایه گذار بخــش خصوصــی حجم ســرمایه گذاری خــود را در ی
ــر20 ســال  ــب بازگشــت ســرمایه مناســبی محاســبه و آن را تقســیم ب ــا ضری ســاله ب
ــل  ــرژی تبدی ــروش ان ــاعت ف ــدد کیلووات س ــه ع ــزان، ب ــن می ــا ای ــد و نهایت می کن
ــک دوره 20 ســاله،  ــی در ی ــروگاه500  مگاوات ــک نی ــرای احــداث ی ــال ب می شــود. مث
مطمئنــا رقــم مناســب عــددی کمتــر از 2,2 ســنت یــورو بــه ازای هــر کیلووات ســاعت 
ــان  ــا اطمین ــت ت ــرمایه گذار اس ــی برای س ــن کاف ــزان تضمی ــن می ــود، ای ــد ب نخواه
خاطــر داشــته باشــد کــه هــم اصــل  ســرمایه گذاری  بــاز خواهــد گشــت و هــم ســود 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــاس نرخ های ــن اس ــر ای ــود. ب ــبی حاصــل می ش ــیار مناس بس
ــا 2,5 ســنت  ــرای قراردادهــای BOT نیروگاهــی در نظــر گرفتــه می شــود، بیــن 2 ت ب

ــت. ــاعت اس ــورو در کیلووات س ی

تولیدکننده بخش خصوصی به عنوان 
سرمایه گذار حتما تضامینی را دریافت 

می کند، پیشنهاد ما سهام شرکت مربوطه 
به آن صنعت در بورس است و این بهترین 
پشتوانه است، چراکه اگر آن شرکت نتواند 
تعهد خود را پرداخت کند، سرمایه گذار با 

فروش سهام آن، اقساطش را برداشت می کند.
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35 پرونده دوم:  احیای قراردادهای فراموش شده

احیای قراردادهای دوجانبه
راهی برای بقای نیروگاه های غیر دولتی

گفت وگو با خلیل بهبهانی، مدیرعامل بخش پروژه  های سرمایه گذاری شرکت مپنا

ــی الزم  ــای قانون ــتوانه ها و حمایت ه ــی از پش ــترکین صنعت ــا مش ــا ب ــه نیروگاه ه ــای دوجانب ــاد قرارداده ــوع انعق ــد موض ــر چن ه
برخــوردار اســت، امــا انعقــاد ایــن گونــه از قراردادهــا طــی ســال های اخیــر بــا فــراز و فرودهــای متعــددی روبــه رو بــوده کــه موجــب 
ــرای  ــا، حاصــل نشــود. ب ــود نقدینگــی نیروگاه ه ــع مشــکالت ناشــی از کمب ــرای رف ــورد انتظــار از آن ب ــذاری م شــده اســت تاثیرگ
ــه  ــن خصــوص، ب ــه ارزشــمند خــود در ای ــه تجرب ــکا ب ــا ات ــه ب ــم ک ــی پرداخته ای ــل بهبهان ــا خلی ــو ب ــه گفت وگ ــر ب ــن ام بررســی ای
ــو را  ــن گفت وگ ــه مشــروح ای ــردازد. در ادام ــش اثربخشــی آن بپ ــای افزای ــه و راهکاره ــای دوجانب ــی قرارداده ــگاه کنون ــن جای تبیی

ــد: خواهیــد خوان

ــرای  ــه ب ــای دوجانب ــای قرارداده ــن امتیازه ــی مهمتری ــر حضرتعال  از نظ
ــت؟ ــی چیس ــر دولت ــای غی نیروگاه ه

ــد  ــه برخــی از نــکات در بحــث قراردادهــای دوجانبــه می توان در ابتــدا شــاید اشــاره ب
در تحلیــل مطالــب مثمــر ثمــر باشــد. اولیــن قــرارداد دوجانبــه در کشــور در آذر مــاه 
ــخ 1394/08/09،  ــرو در تاری ــرم نی ــر محت ــه وزی ــالغ مصوب ــس از اب ــال 1394 و پ س
فی مابیــن شــرکت فــوالد مبارکــه و نیــروگاه شــهید منتظــری بــه میــزان 200 
مــگاوات نــزد شــرکت مدیریــت شــبکه ثبــت شــد. همان طــور کــه مســتحضرید اولیــن 
قــرارداد خریــد و فــروش بــرق در بــورس انــرژی نیــز در تاریــخ 1391/12/19 توســط 
نیروگاه هــای پرنــد و ســنندج مپنــا اجرایــی شــد. البتــه خریــدار بــرق در ایــن مرحلــه 
ــه شــماره 95/15681/20/100  ــد. بعدهــا، پیــرو مصوب فقــط شــرکت های توزیــع بودن
ــگاوات  ــاالی 5 م ــرق مشــترکین ب ــن ب ــرایط تامی ــر ش ــی ب ــورخ 1395/03/01 مبن م
در بــورس انــرژی و یــا قراردادهــای دوجانبــه، در تاریــخ 1396/04/12 امــکان انعقــاد 
ــرژی  ــورس ان ــی در ب ــدگان نهای ــدگان و مصرف کنن ــن تولیدکنن ــه بی ــرارداد دوجانب ق
نیــز عملیاتــی شــد و در حــال حاضــر حجــم قابــل توجهــی از قراردادهــای دوجانبــه از 
ایــن طریــق صــورت مــی پذیــرد. نیــروگاه پرنــد مپنــا به عنــوان اولیــن نیــروگاه کشــور 

در بــورس مبــادرت بــه انعقــاد قــرارداد دوجانبــه در بــورس کــرد.
ــه قرادادهــا  ــکات مثبــِت این گون ــه ن ــوان ب ــه ایــن ســوال تان می ت ... و امــا در پاســخ ب

از منظــر صاحبــان نیروگاه هــای غیــر دولتــی اشــاره کــرد:
 متنوع شدن سبد درآمد شرکت:

ــات  ــت مطالب ــکان دریاف ــدم ام ــرق و ع ــت ب ــادی صنع ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج  ب
ــای  ــر تعرفه ه ــود درگی ــه خ ــرو ک ــه وزارت نی ــی از مجموع ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
ــی  ــای نهای ــات از مصرف کننده ه ــع مطالب ــل و به موق ــت کام ــدم دریاف ــی و ع تکلیف
ــا  ــتقیم ب ــرارداد مس ــد ق ــا عق ــی ب ــر دولت ــای غی ــه نیروگاه ه ــت ک ــت، الزم اس اس
ــر(  ــرق ) توانی ــت ب ــار را از دوش صنع ــن ب ــی از ای ــی، بخش ــای صنعت مصرف کننده ه

ــد. بردارن
 تسریع در پرداخت مطالبات و عدم تجمیع آن در یک نقطه

ــرای مشــترکین  ــا، علی الخصــوص ب ــازی قیمت ه ــت آزادس  هموارشــدن مســیر جه
صنعتــی کــه محصــوالت خــود را حداقل متناســب بــا ارز نیمایی بــه فروش می رســانند.

ــدار  ــدات شــرکت خری ــا محصــوالت و تولی ــرق ب ــروش ب ــات ف ــر مطالب ــکان تهات  ام
ــر  ــل تهات ــالح مث ــع ذی ص ــون از مراج ــب قان ــن و تصوی ــه تدوی ــاز ب ــدون نی ــرق ب ب

ــت. ــازی و .... اس ــازمان خصوصی س ــرکات و س ــی، گم ــای بانک ــات، وام ه مالی

ــاز  ــه آغ ــی ک ــا از زمان ــت قرارداده ــن دس ــا ای ــا ب ــای نیروگاه ه چالش ه
ــد  ــا تمدی ــاد ی ــف انعق ــالم توق ــا اع ــال 97 ب ــرا در س ــود و چ ــه ب ــد چ ش
الحاقیــه قــرارداد دوجانبــه توســط شــرکت توانیــر، بــه بن بســت رســید؟

در ســال 1397 شــرکت توانیــر به دلیــل افزایــش یافتــن هزینه هایــش، قصــد داشــت 

نــرخ ترانزیــت را از 68 ریــال بــه حــدودا 170 
ــه ازای هــر کیلووات ســاعت افزایــش دهــد،  ــال ب ری
بــدون اینکــه توجهــی بــه تغییــر قیمت هــای 
تقاضــای  مــورد  کــه  بــرق  عمده فروشــی 
ــود داشــته باشــد  ــز ب ــر دولتــی نی نیروگاه هــای غی
ــاد  ــه ابع ــش هم ــدم پوش ــل ع ــن کار به دلی ــه ای ک
مــورد نظــر شــورای اقتصــاد مــورد موافقــت شــورا 

قرارنگرفــت. 
شــرکت های  ســندیکای  رهگــذر  ایــن  در 
ــکات  ــا ن ــرد ت ــالش ک ــز ت ــرق نی ــده ب تولیدکنن
ــه  ــرح ب ــن ط ــق ای ــتای توفی ــی را در راس توجیه
ســمع و نظــر وزارت نیــرو برســاند. بــا توقــف ایــن 
ــماره 11/6352  ــه ش ــه ای ب ــالغ نام ــا اب ــرح، ب ط
مــورخ 1396/12/21 توســط شــرکت توانیــر و 
همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکــه جاری شــدن 
قراردادهــای دوجانبــه مســتلزم تدویــن الحاقیــه ای 
ــود،  ــر ب ــرکت توانی ــده و ش ــن مصرف کنن فی مابی
آن شــرکت از ارائــه الحاقیــه مزبــور اجتنــاب ورزیــد 
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به صــورت  دوجانبــه  قراردادهــای  باالجبــار  و 
ــز  ــرایط نی ــن ش ــه ای ــد ک ــف ش ــه متوق یک جانب
ــاده 48  ــد »ت« م ــه بن ــدور آیین نام ــان ص ــا زم ت
برنامــه ششــم توســعه، ادامــه یافــت. بــا توجــه بــه 
مفــاد ایــن آیین نامــه، تعییــن هزینــه ترانزیــت بــه 
ــرق نیروگاه هــا وابســته شــد،  ــرخ عمده فروشــی ب ن
ــرخ  ــا، ن ــرخ نیروگاه ه ــش ن ــا افزای ــه ب ــوی ک به نح
ــد.  ــش می یاب ــودکار افزای ــور خ ــم به ط ــت ه ترانزی
ایــن مصوبــه باعــث افزایــش حــدودا 100 درصــدی 
نــرخ ترانزیــت بــرق شــد. در حــال حاضــر متوســط 
نــرخ ترانزیــت در ســطح انتقــال، بــه ازای هــر 
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــال اس ــاعت 146 ری کیلووات س
ــرق  ــی ب ــرخ عمده فروش ــه ن ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
افزایــش   1399/02/23 تاریــخ  در  نیروگاه هــا 
یافــت، از ابتــدای ســال آتــی مجــددا نــرخ ترانزیــت 

ــد. ــد ش ــده خواه ــرات عم ــتخوش تغیی دس
یکــی از چالش هــای اصلــی نیروگاه هــای غیــر 
ــه  ــود ک ــی ب ــا مصرف کنندگان ــه ب ــی، مواجه دولت
ــرکت  ــود را از ش ــرق خ ــدی ب ــدت مدی ــرای م ب
ــت  ــت نادرس ــن ذهنی ــه و ای ــل گرفت ــر تحوی توانی
ــود کــه در صــورت عــدم پرداخــت  ایجــاد شــده ب
ــع  ــدی قط ــد تولی ــرق واح ــرق، ب ــاب ب صورت حس
ــل  ــت قب ــه حال ــت ب ــکان بازگش ــر ام ــده و دیگ ش

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای آنه ــز ب نی
ــش  ــرق، بخ ــای ب ــه هزینه ه ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
نســبتا کوچکــی از قیمــت تمام شــده در اکثــر 
واحد هــای صنعتــی اســت، در نتیجــه خریــد بــرق 
از طریــق قــرارداد دوجانبــه جذابیــت قابــل توجهــی 

ــا نداشــت. ــرای آنه ب

ــن  ــرو در تامی ــه وزارت نی ــرایطی ک در ش
مطالبــات  پرداخــت  بــرای  نقدینگــی 
ــکل  ــرق مش ــی ب ــر دولت ــدگان غی تولیدکنن
تامیــن  در  دوجانبــه  قراردادهــای  دارد، 
نقدینگــی مــورد نیــاز نیروگاه هــا چــه 

ــت؟ ــر اس ــزان موث می
تاثیرگــذاری  مســتحضرید  کــه  همان گونــه 
ــه دو عامــل بســتگی دارد: قرارداد هــای دوجانبــه ب

ــه  ــده )ب ــه منعقدش ــای دو جانب ــم قرارداده  حج
ــه( ــگاوات و تعرف ــزان م ــاظ می لح

 نحوه وصول مطالبات از خریدار برق
بــا توجــه بــه نــکات ذکرشــده قاعدتــا حجــم این گونه 
قراردادهــا نقــش عمــده ای در تاثیــر بــر درآمــد 
نیروگاه هــای غیــر دولتــی دارد، امــا ایــن نکتــه بســیار 
مهــم اســت کــه ضریــب نقدشــوندگی ایــن قراردادهــا 
ــان  ــوال اول خدمتت ــه س ــخ ب ــه در پاس ــی ک و نکات
عــرض شــد، همچنیــن ســهم راهبــردی ایــن گونــه 
قراردادهــا کــه می توانــد در بقــای نیروگاه هــای 
ــل توجــه اســت. ــد، قاب ــا کن ــی نقــش ایف ــر دولت غی

فــرض کنیــم اگــر نیروگاهــی بــا ظرفیــت 1000 مــگاوات ،  بتوانــد مقــدار 200 مــگاوات 
ــادل20  ــاند، مع ــی برس ــدگان صنعت ــه مصرف کنن ــه ب ــای دوجانب ــد قرارداده ــا عق را ب
ــرای  ــرق )ب ــه اقتصــاد غیــر پاســخگوی صنعــت ب درصــد از ســبد درآمــدی خــود را ب
ــزان  ــن می ــت و ای ــرده اس ــته ک ــر وابس ــرق( غی ــت ب ــود صنع ــا و خ تولیدکننده ه

ــد. ــش ده ــروگاه را پوش ــاری نی ــای ج ــده ای از هزینه ه ــش عم ــد بخ می توان

ــرای  ــه ب ــرای آنک ــه ب ــای دوجانب ــی قرارداده ــن کنون ــما در مت ــر ش از نظ
ــت؟ ــاز اس ــی نی ــه تغییرات ــه چ ــود ب ــع ش ــر واق ــرارداد موثرت ــن ق طرفی

ــبکه  ــت ش ــرکت مدیری ــوی ش ــه از س ــرارداد دوجانب ــس ق ــک پیش نوی ــه ی ــر چ  اگ
پیشــنهاد و تــا حــدودی مــورد اســتفاده واقــع شــده اســت، امــا الزامــی در اســتفاده از 
ایــن متــن پیشــنهادی وجــود نــدارد، زیــرا صنعــت بــرق ذی نفــع مســتقیم ایــن گونــه 
ــه هیــچ عنــوان دارای چارچــوب  قراردادهــا نیســت. بنابرایــن قرارداد هــای دوجانبــه ب
مشــخصی مثــل قراردادهــای خریــد تضمینــی، بــازار بــرق و حتــی بیــع متقابــل  نبــوده 
ــه مقتضــات خــود  ــی بســته ب ــده صنعت ــا مصرف کنن ــی و ی ــر دولت ــروگاه غی ــر نی و ه
می توانــد نیازهــا و خواســته های خــود را در قــرارداد لحــاظ و بــا طــرف مقابــل توافــق 

کنــد.

آیــا قراردادهــای دوجانبــه نیــز مشــابه فــروش بــرق بــه شــبکه، تاکنــون 
ــده  ــی ش ــر دولت ــای غی ــرای نیروگاه ه ــته ای ب ــات انباش ــب مطالب موج

ــت؟ ــن اس ــه ممک ــاله چگون ــن مس ــل ای ــت؟ ح اس
ایــن موضــوع بســتگی بــه نحــوه انعقــاد قــرارداد دوجانبــه کــه در ســوال قبــل بــدان 
پاســخ داده شــد دارد و در صــورت اخــذ تضامیــن پرداخــت مناســب )برخــالف آنچــه 
در قــرارداد فعلــی بــا شــرکت مدیریــت شــبکه وجــود دارد(، احتمــال انباشــت مطالبات 
بســیار ضعیــف ارزیابــی می شــود. از طرفــی حجــم ایــن گونــه قراردادهــا در بســیاری 
ــازار  ــی ب ــای عمده فروش ــا قرارداده ــه ب ــام مقایس ــی در مق ــر دولت ــای غی از نیروگاه ه
بــرق آن  قــدر وســیع نیســت کــه موجــب مطالبــات انباشــته قابــل توجــه شــود. نکتــه 
ــت  ــی اس ــی و مصرف کننده های ــر دولت ــای غی ــات نیروگاه ه ــر، ارتباط ــر دیگ ــل ذک قاب
کــه زیر مجموعــه یــک هلدینــگ قــرار دارنــد. بنابرایــن تبــادالت اقتصــادی فی مابیــن، 
موجــب عــدم انباشــتگی مطالبــات و حــل آن در راهکارهــای درون گروهــی آنهــا انجــام 

می پذیــرد. 

ــر  ــندیکا و دیگ ــه از س ــای دوجانب ــی قرارداده ــی و کم ــت کیف ــرای تقوی ب
ــد؟ ــی داری نهادهــای مرتبــط چــه انتظارات

ــائبه آن  ــات بی ش ــا دارد از زحم ــه ج ــرق ک ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
تشــکر و قدردانــی شــود، از ابتــدا در حــل و فصــل بیشــتر چالش هــای مزمــن و جــاری 
ــاد  ــا ایج ــد ب ــوده و می توان ــال ب ــه فع ــای دوجانب ــه قرارداده ــدگان از جمل تولیدکنن
وحــدت رویــه بــا حفــظ اصــول حرفــه ای کــه در ایــن گونــه قراردادهــا مــورد انتظــار 
ــار  ــش آث ــی آن و پوش ــن کیف ــب باالرفت ــه موج ــا ک ــازی قرارداده ــت، در مدل س اس
حقوقــی و قــراردادی مترتــب بــر آن اســت مســاعدت کنــد. عــالوه بــر نــکات مذکــور 
ــره جســت: ــر به ــوارد زی ــای ســندیکا در راســتای م ــل اعتن ــت قاب ــوان از ظرفی می ت

ــایر  ــرای س ــه ب ــابه آنچ ــی مش ــترکین صنعت ــرای مش ــرق ب ــه ب ــازی تعرف  واقعی س
ــود دارد ــور وج ــدی در کش ــا تولی کااله

ــرارداد دو جانبــه به منظــور تامیــن  ــرای انعقــاد ق ــزام کلیــه مشــترکین صنعتــی ب  ال
بــرق خــود

ــرای شــکل گیری واقعــی   جلوگیــری از حضــور نیروگاه هــای دولتــی در وهلــه اول ب
قراردادهــای دوجانبــه 

ــوع  ــرای قیمت گــذاری تعرفــه در ایــن ن ــکا ب ــل ات ــی مــورد قبــول و قاب  ایجــاد مبان
از قراردادهــا بــه گونــه ای کــه بازیگــران اصلــی کــه شــامل نیروگاه هــای غیــر دولتــی 
ــد ــی هســتند، فضــای ملتهــب ناخواســته ای را شــکل ندهن ــدگان صنعت و مصرف کنن
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قراردادهای دوجانبه و BOT پشت سد اعمال نفوذ دولت
گفت وگو با وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

موفقیــت و رونــق هــر نــوع از قــرارداد بیــش از هــر چیــز بــه توافــق و رضایــت طرفیــن آن وابســته اســت؛ رضایتــی کــه از توافــق در 
جزییــات مختلفــی ناشــی می شــود کــه خریــدار و فروشــنده بیــش از هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی دیگــری در تعییــن آن هــا محــق 
هســتند. امــا بــه گفتــه وحیــد یعقوبــی مدیــر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران، در انــواع قراردادهایــی کــه بــرای تامیــن 
بــرق صنعــت اســتراتژیک و بزرگــی چــون فــوالد بــه طــور مســتقیم بــا نیروگاه هــای غیــر دولتــی منعقــد می شــود، وزارت نیــرو در 
مــواردی بــا اعمــال نفــوذ خــود، از رونــق ایــن نــوع از قراردادهــا، بــا همــه جذابیت هــای آن کاســته اســت. مشــروح ایــن مــوارد را در 

ــد:  ــر خواهیــد خوان گفت وگــوی زی

در حال حاضر چه میزان از برق صنعت فوالد از طریق 
سال های  در  آیا  می شود؟  تامین  دوجانبه  قراردادهای 
بین  نیروگاه،  ساخت  برای  هم   BOT قرارداد  اخیر 
فوالد  فعاالن صنعت  و  نیروگاهی  سرمایه گذاران حوزه 

منعقد شده است؟
به طور کلی در صنعت فوالد قراردادهای BOT هنوز اجرایی 
نشده است. اتفاقا برخی از شرکت ها مانند فوالد مبارکه، مپنا  
و... به شدت پیگیر این نوع قراردادها هستند. این در حالی است 
نظرکارخانجات  مد  که  محل هایی  در  مشکالتی خصوصا  که 
فوالدی است در حوزه قراردادهای BOT وجود دارد. به همین 
برای   BOT قراردادهای  انعقاد  امکان  تاکنون  متاسفانه  دلیل 
ساخت نیروگاه برای تامین برق مصرفی این کارخانجات فراهم 
نشده است، اما در حال حاضر قرارداد دوجانبه رونق پیدا کرده 
است و فوالد مبارکه شش سال پیش اولین قرارد دوجانبه را 
منعقد کرد و آن را توسعه داد. تقریبا 20 درصد برق مورد نیاز 
صنعت فوالد از طریق قرارداد دوجانبه تامین می شود و در مورد 

شرکت های بزرگتر این درصد بیشتر است.

یا قراردادهای  انواع قرادادهای BOT و  از  عقد هر یک 
از  کشور  فوالد  کارخانجات  برق  تامین  برای  دوجانبه 
نظر شما چه مزایا و معایبی دارند و ترجیح فعاالن آن 
صنعت کدام یک از این نوع قراردادها است؟  از نظر شما 
منافع طرفین  تامین  برای  قراردادهای دوجانبه کنونی 
چه  نیازمند  برد،  ـ  برد  قرارداد  یک  به  تبدیل شدن  و 

تغییراتی است؟
طبیعتا اگر قراردادهای BOT با شرایطی که مد نظر کارخانجات 
فوالد است منعقد شود، نسبت به قرارداد دوجانبه برای آنها 
ارجحیت دارد، اما مسائلی بر سر راه این نوع قراردادها وجود 
دارد که مهمترین آن مکان احداث نیروگاه است؛ فوالدی ها 
انتظار دارند، سرمایه گذاری که انجام می شود داخل کارخانه 
متبوعشان و یا نزدیک آن باشد، اما وزارت نیرو این اجازه را 

نمی دهد و مکان هایی را که خود در نظر دارد برای ساخت نیروگاه ها مقرر کرده است. همین 
موضوع مطلوبیت قراردادهای BOT را برای فوالدی ها کم کرده است.

نکته دوم در قراردادهای BOT نرخ گازی است که برای نیروگاه های طرف این نوع از قرارداد 
محاسبه می شود، از آنجا که نرخ گاز را باید به عنوان عاملی اولیه در قیمت موثر دانست، 

بنابراین برای رونق گرفتن قراردادهای BOT باید در نرخ گاز تجدید نظر شود.
 در حال حاضر قراردادهای دوجانبه ای که منعقد می شود برای فوالدی  ها خصوصا در برخی 
از فصول که مصرف برق پایین تر است، مطلوبیت دارد و در واقع یک قرارداد برد- برد بین 

فوالدی ها و نیروگاه های بخش خصوصی است.
 در حال حاضر نیز به ویژه در شرکت های بزرگ فوالد که مصرف برق و دیماندهای باالیی دارند، 
بخشی از این دیماندها از قراردادهای دوجانبه تامین می شود که برای آنها هم منفعت مالی 
و هم منفعت ساختاری به لحاظ اجرا دارد، لذا طبیعتا از این نوع قراردادها استقبال می کنند.

و  پرسود  مبادله  یک  به  می توانست  مبادالت  از  دست  این  که  شرایطی  در 
گسترش  روی  پیش  موانع  مهمترین  شود،  تبدیل  حوزه  دو  در  توسعه آفرین 

قراردادهای دوجانبه بین صنایع بزرگ و نیروگاه های غیر دولتی چیست؟
چنان که ذکر شد بحث های مربوط به مکان نیروگاه، نرخ گاز و... را می توان به عنوان عواملی 
ذکر کرد که مانع از رونق مورد انتظار در قراردادهای دوجانبه شده و قراردادهای BOT را 
هم کمرنگ کرده است. در واقع وزارت نفت باید گاز را با نرخ ارزانتری در اختیار نیروگاه های 

بخش خصوصی قرار دهد تا قرادادهای BOT و قراردادهای دوجانبه رونق بیشتری بگیرد.
 الزمه تحقق این امر نیز اساسا آن است که دولت و وزارت نیرو نفوذشان را روی ساختار 
بخش خصوصی چه در بخش نیروگاهی و چه دیگر صنایع کم کنند. کما اینکه اصرار بر 
مکان های مورد نظر وزارت نیرو در قراردادهای BOT، باعث می شود رغبتی نسبت به این نوع 
از قراردادها ایجاد نشود. به عنوان مثال طبیعتا چنانچه فوالد مبارکه بتواند نیروگاه دیگری 
را در داخل فنس کارخانه خود بر اساس قراردادهای BOT بسازد، نسبت به اینکه چنین 
نیروگاهی در سمنان و لردگان ساخته و بحث استفاده از شبکه توزیع مطرح شود، اطمینان 
خاطر بیشتری برای آن مجموعه فراهم می آورد. اما با توجه به این که مالکیت شبکه انتقال 
و همچنان راهبری شبکه توزیع توسط وزارت نیرو صورت می گیرد، شاهد اعمال نفوذ این 
ارگان هستیم که این امر مقداری دردسرساز خواهد شد. بنابراین صاحبان صنایع فوالد سعی 
می کنند از این اعمال نفوذها دوری کنند و این یکی از مواردی است که موجب عدم عقد 

قراردادهای BOT شده است.
در مورد بحث قراردادهای دوجانبه اگر مشوق های دولتی برای صنعت نیروگاهی و فوالد 
بیشتر باشد، طبیعتا کارخانجات بیشتری به انعقاد این نوع از قرارداد تامین برق اقدام خواهند 
کرد، خصوصا که میزان مصرف برق در کارخانجات تولید فوالد  عمدتا بیشتر از 5 مگاوات 

است و طبق بخشنامه دولت، می توانند از این نوع قراردادها بهره ببرند. 
نکته دیگر نرخ خریدی است که وزارت نیرو برق را از نیروگاه های بخش خصوصی می خرد، 
طبیعتا اگر توسعه صنعت نیروگاهی مورد نظر دولت است، باید بودجه ای که برای این بابت 
اختصاص می دهد بیشتر باشد.  قطعا اگر فوالدی ها بتوانند از طریق قراردادهای دوجانبه 
و BOT به طور مستقیم با صنعت نیروگاهی بخش خصوصی ارتباط برقرار کنند، این کار 
مزایای زیادی دارد و بخش عمده ای از فشار وارد بر دولت برای تامین برق این صنعت 
استراتژیک برداشته می شود، دولت هم می تواند به راحتی به رفع نیاز برق سایر بخش های 

جامعه بپردازد.
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امید پررنگ تولیدکنندگان برق به مصوبه جدید هیات دولت

پایان انحصار با مدیریت صحیح رقابت و قیمت
روابط عمومی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

کــه  کــرده  اعــالم  اظهارنظــرش  آخریــن  در  و  تازگــی  بــه  نیــرو  وزیــر 
و  بــود  نخواهــد  بــرق  انحصــاری  خریــدار  توانیــر،  شــرکت  پــس  ایــن  از 
شــدند  ملــزم  باالتــر،  و  مــگاوات   5 یعنــی  بــرق  بــزرگ  مصرف کننــدگان 
کننــد.  خریــداری  انــرژی  بــورس  مســیر  از  را  خــود  نیــاز  مــورد  بــرق 
ــه  ــان یکــی از اهدافــش کمــک ب ــر اردکانی ــه دکت ــه گفت ــه کــه ب ــن مصوب ــه ای البت
تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق بــرای دریافــت ســریع تر مطالبــات و فــروش بــرق 
بــا قیمــت مناســب تر بــوده، پیــش از اعــالم رســانه ای بــه تصویــب هیــات وزیــران نیز 
رســیده اســت. اردکانیــان در بخشــی از ســخنان خــود بــه ایــن مســاله اشــاره کــرده 
بــود کــه بیــش از 60 درصــد بــرق کشــور توســط بخــش خصوصــی تولیــد می شــود 
ــا  ــالوه نیروگاه ه ــه ع ــت. ب ــا اس ــاری کاالی آنه ــدار انحص ــر خری ــرکت توانی و ش
ــای  ــع قیمت ه ــان تاب ــرق تولیدی ش ــروش ب ــرای ف ــر ب ــه ناگزی ــه ب ــر اینک ــالوه ب ع
تکلیفــی هســتند، قــادر بــه دریافــت بــه موقــع مطالباتشــان از توانیــر هــم نیســتند. 
وزیــر نیــرو اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه کلیــدی را آغــازی بــر پایــان عصــر بدهی های 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــش ب ــت مدیریت ــه تح ــی وزارتخان ــارد تومان ــزار میلی چندده ه
ــد  ــردن انحصــار توانیــر در خری ــد و معتقــد اســت از بیــن ب ــرق می دان غیردولتــی ب
بــرق، می توانــد بــه بهبــود ســاختارهای اقتصــادی ایــن صنعــت کمــک شــایانی کنــد. 
ــه  ــن مصوب ــی شــدن ای ــی در خصــوص نحــوه اجرای ــا و دغدغه های اگرچــه نگرانی ه
ــو و  ــه جل ــک گام رو ب ــد آن را ی ــگاه اول بای ــال در ن ــر ح ــه ه ــا ب ــود دارد ام وج
ــرق  ــروش ب ــد و ف ــر در خری ــاله توانی ــن س ــار چندی ــش انحص ــرای کاه ــی ب اقدام
دانســت. البتــه نکتــه بســیار کلیــدی و مهمــی کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن 
ــاالی 5  ــرف ب ــا مص ــزرگ و ب ــترکان ب ــه مش ــرق ب ــتقیم ب ــروش مس ــه ف ــت ک اس

مــگاوات پیشــتر هــم از طریــق بــورس انــرژی و قراردادهای 
دوجانبــه، امکان پذیــر بــوده و توســط تولیدکننــدگان 
مصوبــه  چنــد  هــر  می شــده،  دنبــال  دولتــی  غیــر 
ــف  ــدگان را مکل ــت از مصرف کنن ــن دس ــال ای ــد عم جدی
ــت.  ــرده اس ــا ک ــرق از نیروگاه ه ــتقیم ب ــد مس ــه خری ب
الــزام مصرف کننــدگان بــاالی 5 مــگاوات بــه خریــد بــرق 
ــاز  ــورد نی ــرق م ــتند ب ــن می توانس ــش از ای ــا پی ــه ت ک
خــود را از مســیر شــرکت های توزیــع تامیــن کننــد، 
اصلی تریــن امتیــاز ایــن مصوبــه اســت. چــرا کــه حداقــل 
دســت دولــت را بــرای قیمت گــذاری تکلیفــی بــرق عرضــه 
شــده بــه صنایــع بــزرگ و پرمصــرف می بنــدد. نکتــه مهــم 
تــر ایــن اســت کــه اگــر رونــد فــروش بــرق بــر روی همین 
ــه آزاد شــدن قیمــت  ــوان ب ــد می ت ــدا کن ــه پی ــدار ادام م
ــن  ــول بی ــادالت معم ــازار و مع ــر اســاس اصــول ب ــرق ب ب
تولیدکننــده و مصرف کننــده و اصــالح سیســتم عرضــه و 
تقاضــای ایــن کاالی اســتراتژیک امیدهای بســیاری بســت. 
ــه، ورود  ــن مصوب ــرای ای ــوه اج ــی از نح ــن نگران مهمتری
نیروگاه هــای دولتــی بــه پروســه فــروش بــرق بــه مصــرف 
کننــدگان بــزرگ اســت. مشــکل اینجــا اســت کــه وقتــی 
نیــروگاه هــای دولتــی بــه عنــوان رقیــب وارد ایــن عرصــه 
مــی شــوند، قاعدتــا بــه دلیــل نــوع قیمت گــذاری، 

پرونده دوم:  احیای قراردادهای فراموش شده
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هیــچ شانســی بــرای خصوصی هــا باقــی نمی گذارنــد. 
فرامــوش نکنیــم کــه یــک نیــروگاه دولتــی فقــط هزینــه 
پرداخــت می کنــد و هزینــه  را  نیــروگاه  بهره بــرداری 
دیگــری نــدارد. بــر اســاس ایــن ســقف هزینــه، دولتی هــا 
ــدی  ــرق تولی ــرای ب ــی ب ــد رقم هــای بســیار پایین می توانن
ــر  ــای غی ــا نیروگاه ه ــل ام ــد. در مقاب ــن کنن ــود تعیی خ
دولتــی بــه جــز هزینــه معمــول بهره بــرداری، یــک 
ــا  ــیاری از آنه ــته اند و بس ــه داش ــرمایه گذاری کالن اولی س
بــا تســهیالت جــاری ارزی و ریالــی دســت بــه گریباننــد. 
آنهــا ناگزیرنــد بــرای ســرپا مانــدن ماننــد همــه بنگاه هــای 
ــه خــود  ــه ســرمایه گذاری و اداره مجموع اقتصــادی، هزین
ــکن  ــود سرش ــدی خ ــده کاالی تولی ــت تمام ش را در قیم
ــده  ــت تمام ش ــه قیم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب کنن
دولتــی  و  نیروگاه هــای خصوصــی  در  تولیــدی  بــرق 
کامــال متفــاوت اســت. قطعــا در ایــن رقابــت نابرابــر، غیــر 
ــد  ــده خواهن ــا برن ــادی، دولتی ه ــر اقتص ــه و غی منصفان
بــود و بــا قیمت گــذاری نادرســت بــرق، ایــن عرصــه 
هــا را هــم بــرای بخــش خصوصــی تنــگ خواهنــد کــرد. 
پیشــتر هــم وقتــی بــه نیروگاه هــای دولتــی مجــوز 
حضــور در بــورس داده شــد، بخــش خصوصــی بارهــا 
ــه  ــتیابی ب ــدم دس ــرب و ع ــت مخ ــاد رقاب ــورد ایج در م
کارکردهــای واقعــی بــورس انــرژی هشــدار داد. امــا 
متاســفانه صــدای آنهــا شــنیده نشــد و در نهایــت بــورس 
ــه  ــی قیمــت منجــر نشــد، بلک ــه کشــف واقع ــا ب ــه تنه ن
ــع  ــن مرج ــه اصلی تری ــدن ب ــدل ش ــای ب ــه ج ــال ب عم
ــا  ــی نیروگاه ه ــن مال ــرای تامی ــی ب ــه محل ــرق ب ــه ب عرض
در مواقــع بحرانــی بــدل شــد. همیــن رویکــرد باعــث شــد 
کــه نیروگاه هــای خصوصــی طلبــکار بــودن از وزارت 
نیــروی بدحســاب را بــه فــروش نقــدی روزانــه در بــورس 
ــرای  ــی ب ــه محل ــورس ب ــت ب ــد. در حقیق ــح دهن ترجی
معامــالت دولتی هــا یعنــی نیروگاه هــا و شــرکت های 

توزیــع بــدل شــد و همیــن امــر ســطح اثربخشــی آن را در بهبــود فضــای 
ــه  ــن مصوب ــه ای ــم ک ــاال امیدواری ــش داد. ح ــیار کاه ــرق بس ــوزه ب ــادی ح اقتص
هــم تکــرار اشــتباه تاریخــی ورود دولتــی هــا بــه بــورس انــرژی نباشــد.

ــه  ــی ب ــای دولت ــوص ورود نیروگاه ه ــرو در خص ــه وزارت نی ــت ک ــروری اس ــذا ض ل
ــد.  ــر کن ــد نظ ــزرگ، تجدی ــع ب ــدگان و صنای ــه مصرف کنن ــرق ب ــروش ب ــد ف رون
ــه صــورت جــدی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن  مســاله مهــم دیگــری کــه ب
ــورس  ــرل ب ــرای کنت ــق ب ــن و دقی ــزاری مطمئ ــد اب ــه بای ــن وزارتخان ــه ای اســت ک
ــته باشــد.  ــار داش ــرده و در اختی ــت مخــرب طراحــی ک ــری از ایجــاد رقاب و جلوگی
شــاید بهتریــن راهــکار تعییــن حداقــل قیمــت بــه شــکلی منطقــی اســت. 
آنچــه کــه در ایــن میــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، طراحــی قواعــد و اصول 
اجرایــی ایــن مصوبــه اســت. تجربــه نشــان داده کــه در صورت عــدم ایجــاد هماهنگی 
مناســب بــه ویــژه بیــن نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی، ایــن دســت از مصوبــات 
محکــوم بــه شکســت هســتند. مســاله مهم دیگــری که نبایــد از نظــر دور داشــت این 
اســت کــه در شــرایط کنونــی کــه عمــده تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق نمی تواننــد 
بازگشــت ســرمایه ای متناســب بــا ســرمایه گذاری هــای انجــام شــده داشــته باشــند 
و قــادر نیســتند کاالی تولیــدی خــود یعنــی بــرق را بــه قیمــت اقتصــادی بفروشــند، 
ضــروری اســت کــه مصوبــات جدید مشــمول اصــول اقتصــادی و رقابت پذیری باشــند 
در غیــر ایــن صــورت مســیری جدیــد بــرای متضــرر کــردن نیروگاه هــا خواهنــد بــود. 
نکتــه اینجــا اســت کــه در شــرایط حاضــر کــه بــه دلیــل کاهــش ســطح مصــرف، 
ــی  ــترکین صنعت ــه مش ــرق ب ــتقیم ب ــروش مس ــت، ف ــر اس ــرق پایین ت ــت ب قیم
ــای  ــال در ماه ه ــه عم ــرا ک ــی دارد، چ ــل توجه ــای قاب ــا مزای ــرای آنه ــرف، ب پرمص
ــد و  ــا بخرن ــری از نیروگاه ه ــت ارزان ت ــا قیم ــرق را ب ــد ب ــا می توانن ــاری، آنه ــم ب ک
ــا  ــان نیروگاه ه ــن می ــی دارد. در ای ــل توجه ــع قاب ــا مناف ــرای آنه ــاله ب ــن مس همی
هــم می تواننــد در ماه هایــی کــه شــبکه نیــاز کمتــری بــه بــرق تولیــدی آنهــا دارد، 
ــدام کننــد. بنابرایــن می بینیــم کــه در یــک  ــرق اق ــه فــروش ب مســتقیما نســبت ب
ســاختار صحیــح و عقالیــی، ایــن معامــالت نــه تنهــا زمینــه را بــرای اصــالح اقتصــاد 
ــد. ــن می کنن ــز تامی ــرف را نی ــع دوط ــه مناف ــد، بلک ــم می آورن ــرق فراه ــت ب صنع

ایــن مصوبــه یک روزنــه امید برای بهبود شــرایط اقتصــادی تولیدکنندگان برق اســت، 
امــا پیــش از هــر چیــز وزارت نیــرو باید تکلیف شــرایط رقابــت و حداقل قیمــت برق را 
بــرای نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی فراهــم کــرده و ســازوکار جلوگیــری از رقابــت 
مخــرب را پیش بینــی کنــد تــا صنعــت بــرق مهیــای ورود بــه یــک اقتصــاد آزاد شــود. 

پرونده دوم:  احیای قراردادهای فراموش شده
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41 خارج از پرونده

ترسیم مسیر پیش روی مجلس برای نجات 
تولیدکنندگان برق*

ــای  ــن اولویت ه ــم و تعیی ــس یازده ــه کار مجل ــاز ب آغ
ــاله  ــار س ــی چه ــدای راه ــرژی، ابت ــی کمیســیون ان اصل
ــت  ــاالن صنع ــن فع ــر بی ــل موث ــک تعام ــرای ایجــاد ی ب
بــرق بــا ایــن کمیســیون بــه عنــوان اصلی تریــن مرجــع 
قانون گــذاری صنعــت بــرق کشــور اســت. مســیری 
ــه  ــس و در راس آن کمیت ــرژی مجل ــیون ان ــه کمیس ک
ــد،  ــش گرفته ان ــدای راه پی ــن کمیســیون در ابت ــرق ای ب
بــر پایــه تعامــل بــا تشــکل های بخــش خصوصــی 

پایه ریــزی شــده اســت. 
البتــه بــدون تردیــد اگــر ایــن تعامــل بــه شــکلی 
ســازمان یافته و موثــر ادامــه پیــدا کنــد، بخــش خصوصی 
صنعــت بــرق می توانــد بــه ایجــاد گشــایش هایی از 
ــا  ــد، ام ــدوار بمان ــالمی امی ــورای اس ــس ش ــق مجل طری
نکتــه اینجــا اســت کــه در شــرایط بحرانــی و غیــر قابــل 
ــا  ــه بخش ه ــال هم ــه عم ــور ک ــاد کش ــی اقتص پیش بین
گرفتــار التهابــات خســارت بــار قیمت هــا بــه ویــژه 
ــدام  ــک اق ــدت ی ــزی بلندم ــتند، برنامه ری ــرخ ارز هس ن

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــن ب ناممک
لــذا ضــروری اســت کــه تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق پیــش از هــر اقدامــی 
ــرژی  ــیون ان ــس و کمیس ــود را از مجل ــخص خ ــته های مش ــارات و خواس انتظ
ــال  ــی دنب ــای معین ــای محوره ــر مبن ــود را ب ــای خ ــرده و پی گیری ه ــن ک تعیی
کننــد. روشــن اســت کــه در حــوزه صنعــت بــرق قوانیــن موثــر زیــادی تدویــن 
ــن  ــاید منطقی تری ــذا ش ــد. ل ــم مانده ان ــرا عقی ــه اج ــا در مرحل ــه عمدت ــده ک ش
ــین  ــده پیش ــرا نش ــا اج ــوب ام ــن خ ــری قوانی ــر پی گی ــرایط حاض ــدام در ش اق
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــش س ــد پژوه ــتا واح ــن راس ــت. در همی اس
ــن  ــه تدوی ــبت ب ــود، نس ــی موج ــای قانون ــا و خالء ه ــاس ظرفیت ه ــر اس ــرق ب ب
و تعییــن انتظــارات تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق اقــدام کــرده کــه در ایــن 

ــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. ــه طــور خالصــه ب نگاشــت ب
اولیــن و مهم تریــن اقدامــی کــه انجــام آن در مجلــس شــورای اســالمی می توانــد 
بــه رفــع برخــی از چالش هــای جــدی صنعــت تولیــد بــرق کشــور کمــک کنــد 
ــرق و تســریع  ــاره تاســیس نهــاد تنظیم گــر بخــش ب اصــالح الیحــه دولــت در ب
ــار  ــا انحص ــا هرج ــرا اساس ــت. زی ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــب آن در مجل تصوی

ــازار ضــروری اســت.  طبیعــی وجــود داشــته باشــد، وجــود نهــاد تنظیم گــر ب
حضــور همزمــان بخش هــای خصوصــی و دولتــی در صنعــت بــرق یکــی از نتایــج 
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تجدیــد ســاختار ایــن صنعــت اســت. بــه ایــن ترتیــب دولــت نه تنهــا در عرضــه 
ــدی او  ــده محصــول تولی ــه تقاضاکنن ــب بخــش خصوصــی اســت، بلک ــرق رقی ب
ــای  ــان نقش ه ــده دار همزم ــرایطی عه ــن ش ــرو در چنی ــت. وزارت نی ــز هس نی
ــی  ــکل گیری مصادیق ــه ش ــاله منجرب ــن مس ــت. ای ــری اس ــی و تصدی گ حاکمیت
ــاد  ــاد نه ــرایط ایج ــن ش ــود. در ای ــش می ش ــن دو بخ ــان ای ــع می ــاد مناف از تض

ــت.  ــر اس ــر اجتناب ناپذی ــا تنظیم گ ــور ی ــوان رگوالت ــتقلی به عن مس
اگرچــه شــورای رقابــت اســاس نامه پیشــنهادی تاســیس نهــاد رگوالتــوری را در 
زمســتان 1397 تنظیــم و تقدیــم دولــت کــرد، بــا ایــن وجــود آنچــه در نهایــت 
بــا تاخیــر بســیار در الیحــه مصــوب دولــت در خــرداد 1399 آمــد، مغایــرت بــا 
ــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل  ــون اصــالح قان تبصــره )1( مــاده )59( قان
ــر اســاس آن مرکــز ملــی رقابــت  ــون اساســی دارد کــه ب چهل و چهــارم )44( قان

بایــد وظایــف دبیرخانــه و پشــتیبانی ایــن نهــاد را برعهــده داشــته باشــد.
 بنابرایــن بــا توجــه بــه آن کــه الیحــه تصویب شــده در دولــت در بخــش محــل 
اســتقرار دبیرخانــه بــا متــن قانــون مغایــرت دارد، ضــروری اســت کــه ایــن بنــد 
مطابــق قانــون در تصویــب نهایــی اصــالح شــود تــا تعــارض منافــع بیــش از ایــن 

بــه ســاختارهای داخلــی صنعــت بــرق آســیب نرســاند. 
ــون  ــره )5( قان ــرای تبص ــر اج ــارت ب ــرای نظ ــن ب ــرق هم چنی ــدگان ب تولیدکنن
بدهی هــای  تهاتــر  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــرای   1399 ســال  بودجــه 
تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق بــا مطالبــات آنــان از دولــت، امیدهــای بســیاری 
بــه مجلــس یازدهــم دارنــد. البتــه بخشــی از مطالبــات 30 هــزار میلیــارد تومانــی 
تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق کــه به دلیــل نامتــوازن  بــودن منابــع و مصــارف 
صنعــت بــرق و نواقــص اقتصــاد بــرق ایجــاد شــده بــود، بــا کمــک ظرفیت هــای 
ــر شــد و  ــون بودجــه ســال 1397، تهات ــی طراحی شــده در تبصــره )5( قان قانون

ــرد.  ــدا ک ــش پی ــوم کاه ــدود یک س ــات به ح ــن مطالب ای
ــا ایــن وجــود در ســال 1398، به دلیــل الــزام قانونــی بــه پرداخــت 25 درصــد  ب
مطالبــات مــورد تهاتــر به صــورت نقــدی در قانــون بودجــه، عمــال امــکان 
ــرق از  ــده ب ــی تولیدکنن ــرکت های غیردولت ــرای ش ــت ب ــن ظرفی ــتفاده از ای اس
ــه  ــده ب ــته ش ــال 1399 برداش ــه س ــون بودج ــوق در قان ــزام ف ــت. ال ــان رف می
ــد  ــت درص ــه پرداخ ــر ب ــت تهات ــتفاده از ظرفی ــدن اس ــه مشروط ش ــکلی ک ش
نقــدی، حــذف شــده اســت. بــا توجــه بــه کارایــی بــاالی اجــرای بنــد »و« تبصــره 
ــه  ــت ک ــروری اس ــرق، ض ــدگان ب ــته تولیدکنن ــات انباش ــش مطالب »5« در کاه
ــع احتمالــی  ــر تســهیل اجــرای ایــن تبصــره و برداشــتن موان مجلــس یازدهــم ب
ــا  ــد ب ــن می توان ــالمی هم چنی ــورای اس ــس ش ــد. مجل ــارت کن ــرای آن نظ اج
ــرق  ــا صنعــت ب ــط ب ــی مرتب ــن و احــکام قضای ــر حســن اجــرای قوانی نظــارت ب
ــد. ــم کن ــت فراه ــعه و فعالی ــهیل توس ــرای تس ــه را ب ــرو زمین ــط وزارت نی توس

ــوده اســت  ــرق ب ــت ب ــواره از مشــکالت صنع ــن هم ــرای درســت قوانی ــدم اج ع
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــز ب ــی نی ــل توجه ــی قاب ــات مال ــالیان تبع ــه در طــول س ک
ــه تعدیل نشــدن  ــوان ب ــن دســت می ت ــرق ایجــاد کــرده اســت. از ای غیردولتــی ب
نــرخ پایــه آمادگــی بــر اســاس نــرخ تســعیر ارز و نــرخ تــورم در دو ســال پایانــی 
برنامــه پنجــم توســعه و یــا تاخیــر یک ســاله در اجــرای مــاده )6( دســتورالعمل 
ــون برنامــه ششــم توســعه اشــاره کــرد کــه مــورد اخیــر  بنــد )ت( مــاده 48 قان
منجــر بــه کاهــش 20 تــا 30 درصــدی درآمــد نیروگاه هــا در ســال 1398 شــده 
اســت. از ایــن رو انتظــار مــی رود مجلــس شــورای اســالمی بــا توجــه بــه وظیفــه 
ــن  ــرای قوانی ــن اج ــر حس ــذاری دارد، ب ــه قانون گ ــار وظیف ــه در کن ــی ک نظارت

ــد.  ــال کن ــتری اعم ــارت بیش ــده نظ وضع ش
ــذاری  ــالح قیمت گ ــرای اص ــاز ب ــورد نی ــن م ــن قوانی ــا، تدوی ــایر بخش ه در س
ــذاری  ــوزه قانون گ ــه در ح ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــم از دیگ ــرژی ه ــورس ان در ب
ــرد  ــه عملک ــا ک ــود. از آنج ــدل ش ــرق ب ــت ب ــرک صنع ــور مح ــه موت ــد ب می توان

ــیس  ــان تاس ــرق از زم ــالت ب ــرژی در معام ــورس ان ب
تاکنــون، نشــان از عــدم موفقیــت ایــن نهــاد بــه عنــوان 
مرجــع کشــف قیمــت بــرق دارد )حجــم معامــالت بــرق 
در بــورس انــرژی کمتــر از 5 درصــد کل معامــالت بــرق 
ــورت  ــروش در آن ص ــد و ف ــه خری ــی ک ــت و قیمت اس
ــت  ــر از قیم ــادی کمت ــزان زی ــواره به می ــرد هم می گی
بــازار عمده فروشــی بــرق در همــان بــازه زمانــی اســت( 
و بــا توجــه بــه آن کــه بــاور کارشناســان بــر ایــن اســت 
کــه وجــود رفتــار انحصــاری در ســمت خریــداران بــرق 
در بــورس انــرژی از جملــه دالیــل اصلــی عــدم تمایــل 
ــس  ــی رود مجل ــار م ــت؛ انتظ ــالت اس ــام معام ــه انج ب
محتــرم در زمینــه تدویــن قوانیــن مــورد نیــاز به  منظــور 

ــه انحصــار، ورود پیــدا کنــد.  ــا ایــن گون مبــارزه ب
در ایــن میــان البتــه حــل مشــکل بازپرداخت تســهیالت 
از  تســهیالت  دریافت کننــده  نیروگاه هــای  ارزی 
صنــدوق توســعه ملــی بــا توجــه بــه ایــن کــه بخشــی از 
منابــع مالــی مــورد نیــاز در بخــش نیروگاهــی عمدتــا از 
محــل صنــدوق توســعه ملــی تامیــن شــده و بــا افزایــش 
ــون،  ــد آن تاکن ــرخ ارز در ســال 1397 و اســتمرار رون ن
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه را بــا مشــکالت جــدی 
ــرق  ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــم ب ــت، ه ــرده اس ــه ک مواج
بســیار کارســاز خواهــد بــود. به ویــژه آن کــه، حــل ایــن 
مشــکل بــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران 
ســه قــوه ارجــاع شــده اســت و مجلــس شــورای اســالمی 

ــن مشــکل باشــد. ــوس حــل ای ــد یکــی از رئ می توان
بخــش خصوصــی در  موانــع حضــور  برطرف کــردن 
صــادرات بــرق و برنامه ریــزی بــرای تبدیــل ایــران 
بــه هــاب انــرژی منطقــه هــم یکــی دیگــر از انتظــارات 
تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق از مجلــس یازدهــم 
ــع  ــدی در راســتای مناف ــی کلی ــن مهــم اقدام اســت. ای

ملــی کشــور محســوب می شــود. 
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــت ب ــن نگاش ــه در ای ــی ک راهبردهای
زیرســاختی  صنعــت  انــدازه ای  تــا  می توانــد  شــد، 
ــد.  ــات ده ــی نج ــدد کنون ــای متع ــرق را از بحران ه ب
واقعیــت ایــن اســت کــه نهادهــای سیاســتگذار و متولــی 
ــازی  ــی و به منظــور زمینه س ــی فرابخشــی و مل ــا نگاه ب
بــرای توســعه پایــدار و تامیــن رفــاه و امنیــت اقتصادی و 
اجتماعــی بایــد صیانــت از دســتاوردهای ارزشــمند ایــن 
ــت  ــدی جمعی ــد درص ــی  ص ــژه دسترس ــت به وی صنع
شــهری کشــور بــه بــرق و بهره منــدی از شــبکه پایــدار 
را به عنــوان اولویتــی کلیــدی و اساســی مــد نظــر قــرار 

دهنــد.

* تهیه شــده بــر اســاس گــزارش واحــد پژوهــش ســندیکا 
بــا عنــوان »انتظــارات تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق از 

مجلــس یازدهــم«

خارج از پرونده
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مجلس مهیای تعامل سازنده با بخش خصوصی
گفت وگو با غالمرضا نوری؛ نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

آغــاز بــه کار مجلــس یازدهــم بــا نوســانات شــدید قیمــت هــا و التهــاب شــدید اقتصــاد کشــور همزمــان شــد و همیــن مســاله تــا حــد 
قابــل توجهــی رویکردهــای ایــن دوره مجلــس را بــه ســمت بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور تغییــر داد. 

ــل  ــس تبدی ــرای مجل ــر کارشناســی ب ــازوی موث ــک ب ــه ی ــد ب ــد تشــکل های بخــش خصوصــی می توانن ــدون تردی ــن مســیر ب در ای
شــوند. غالمرضــا نــوری، عضــو کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد و نظــارت بــر اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون 
اساســی هــم بــر نقــش موثــر فعــاالن بخــش خصوصــی واقعــی و تشــکل ها در تدویــن راهکارهــای عملیاتــی تاکیــد کــرده و مجلــس 

ــد.  ــا ایــن بخــش می دان را مهیــای یــک تعامــل مســتمر ب
آنچه در پی می آید، حاصل گفت وگوی ما با این نماینده مجلس یازدهم شورای اسالمی است: 

از نظــر شــما در شــرایط کنونــی مهمتریــن 
دغدغه هــا و مســائل صنعــت بــرق کشــور 
خصوصــا در بخــش تولیــد بــرق چیســت و 
تاکنــون چــه میــزان در جریــان درخواســت ها و 
انتظــارات فعــاالن بخــش خصوصــی ایــن صنعــت 

قــرار گرفته ایــد؟
بــه طــور قطــع انباشــت مطالبــات تولیدکننــدگان بــرق 
ــن  ــای ای ــن چالش ه ــی از عمده تری ــرو یک از وزارت نی
حــوزه اســت کــه بایــد بــه صــورت جــدی از ســوی دولت 
ــه  ــود. توج ــری ش ــالمی پی گی ــورای اس ــس ش و مجل
بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های نیروگاه هــای بخــش 
خصوصــی کــه در حــال حاضــر حــدود 60 درصــد بــرق 
مــورد نیــاز کشــور را تولیــد می کننــد، یــک امــر الزامــی 
ــد  ــن پتانســیل می توان ــن ای ــه ازمیان رفت اســت. چــرا ک
رونــد تامیــن بــرق کشــور را بــا مشــکالت جــدی و غیــر 

قابــل جبرانــی مواجــه کنــد. 
ــه کار کمیســیون  در هفته هــای اخیــر و پــس از آغــاز ب
ــرای  ــر اج ــارت ب ــد و نظ ــق تولی ــش و رون ــژه جه وی
در  اساســی  قانــون   44 اصــل  کلــی  سیاســت های 
ــا  مجلــس یازدهــم مــا تــالش کردیــم طــی جلســاتی ب
فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزه هــای مختلــف از 
جملــه صنعــت بــرق، مســائل و مشــکالت آنهــا را احصــا 
ــای  ــن راهکاره ــور تدوی ــه منظ ــرده و ب ــایی ک و شناس
ــن  ــاالن ای ــا فع ــازنده را ب ــی س ــی، تعامل ــر و عملیات موث

کنیــم.  برنامه ریــزی  حوزه هــا 
ــم در  ــرق ه ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــا س ب

همیــن راســتا نشســت خوبــی برگــزار شــد. در ایــن جلســه مســائل و چالش هــای 
ــای  ــندیکا راه حل ه ــن س ــد و ای ــرح داده ش ــدی ش ــا ح ــوزه ت ــن ح ــدی ای ج
ــه  ــرد ک ــوان ک ــا عن ــش ه ــن چال ــع ای ــور رف ــه منظ ــز ب ــود را نی ــنهادی خ پیش
امیدواریــم بتوانیــم ایــن راه حل هــا را از طریــق مجلــس شــورای اســالمی 

پی گیــری کنیــم.  

یکــی از موضوعاتــی کــه تولیدکننــدگان بــرق را طــی ســال های اخیــر 
بــا مشــکالتی مواجــه کــرده اســت عــدم تمکیــن وزارت نیــرو و دیگــر 
نهادهــای مرتبــط از قوانیــن باالدســتی، چــه در زمــان صــدور برخــی 
مصوبــات مشــکل زا و چــه در اجــرای صحیــح و به موقــع ایــن قوانیــن 
بــوده اســت. کمیســیون  متبــوع شــما در مجلــس یازدهــم در جایــگاه 
ــر اجــرای قوانیــن، چــه برنامه هــا  قانون گــذاری و همچنیــن نظــارت ب

ــد؟ ــر دارن ــی را در نظ و اولویت های
یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه مــا در مجلــس یازدهــم بــرای آن برنامه ریــزی 
کرده ایــم، نظــارت بــر حســن اجــرای قوانینــی اســت کــه می توانــد بــه جهــش و 
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رونــق تولیــد و همچنیــن بهبــود فضــای کســب وکار 
ــه بســیاری از  ــه اینجــا اســت ک ــد. نکت کمــک کن
ــت،  ــوزه اقتصــاد و صنع ــده در ح ــن تدوین ش قوانی
از کارآمــدی کافــی بــرای بهینه کــردن فضــای 
ــم  ــفانه می بینی ــا متاس ــد ام ــب وکار برخوردارن کس
ــتورالعمل های  ــود دس ــل نب ــه دلی ــرا ب ــه در اج ک
دســتگاه های  ســلیقه ای  اعمــال  یــا  و  موثــر 
اجرایــی، کارکردهــای خــود را از دســت می دهنــد. 
ــا  ــل ب ــق تعام ــد از طری ــن کارآم ــایی قوانی شناس
فعــاالن کســب و کار و همچنیــن نظــارت جــدی بــر 
نحــوه اجــرای ایــن قوانیــن بــدون تردید در دســتور 
ــق  ــه ایجــاد رون ــود. چــرا ک ــس خواهــد ب کار مجل
ــی  ــترهای قانون ــردن بس ــتلزم فراهم ک ــد مس تولی

ــی اســت.  ــاالن صنعت ــرای فع الزم ب
در حــوزه صنعــت بــرق هــم قوانیــن بســیار خوبــی 
ــرا  ــفانه در اج ــه متاس ــده ک ــب ش ــن و تصوی تدوی
قوانیــن  مهمتریــن  از  یکــی  مانده انــد.  عقیــم 
ــد  ــح و اثربخــش آن بای موجــود کــه اجــرای صحی
ــرق  ــت ب ــت از صنع ــون حمای ــری شــود، قان پی گی
ــدی  ــکالت ج ــل مش ــد در ح ــه می توان ــت ک اس

ــود.  ــع ش ــذار واق ــال تاثیرگ ــت کام ــن صنع ای

مشــخصا تشــکیل نهــاد مســتقل تنظیم گــر 
ــور  ــه منظ ــه آن ب ــه الیح ــرق ک ــش ب بخ
ــورای  ــس ش ــه مجل ــب ب ــی و تصوی بررس
اســالمی ارائــه شــده اســت، از جملــه 
اولویت هــای  و  خواســته ها  اساســی ترین 
صنعــت بــرق کشــور مطــرح می شــود. ایــن 
در حالــی اســت کــه در ایــن الیحه مــواردی 
چــون محــل اســتقرار دبیرخانــه رگوالتــوری 
بــرق، بــه جهــت حفــظ اســتقالل آن، بیــن 
ــه  ــل مناقش ــت مح ــی و دول ــش خصوص بخ
ــخصا  ــالمی مش ــورای اس ــس ش ــت. مجل اس
ــر  ــکیل ه ــه و تش ــن مناقش ــع ای ــرای رف ب
ــه  ــاد چ ــن نه ــر ای ــریعتر و دقیقت ــه س چ
ــر دارد؟ ــد نظ ــی را م ــات و برنامه های اقدام

ــل  ــه دلی ــرق ب ــش ب ــر بخ ــاد تنظیم گ ــاد نه ایج
ــت  ــت دول ــت و فعالی ــن صنع ــاوت ای ــاختار متف س
بــه عنــوان رقیــب، سیاســتگذار و مشــتری در 

ــه اینکــه ایجــاد نهــاد  ــا توجــه ب ــزام جــدی اســت. ب کنــار بخــش خصوصــی، یــک ال
ــا برخوردهــای ســلیقه ای  ــه اجــرا ب ــه تصویــب رســیده و در مرحل ــوری قبــال ب رگوالت
ــد را در دســتور کار  ــن رون مواجــه شــده اســت، مجلــس شــورای اســالمی اصــالح ای

ــد داد.  ــرار خواه ــود ق خ
مــا همــواره می توانیــم از وزرا و مســئولین دســتگاه های اجرایــی در خصــوص چرایــی 
ــرو در  ــه الزم اســت وزارت نی ــم ک ــم و فکــر می کن اقداماتشــان ســواالتی مطــرح کنی
ــه آن در  ــوری و اســتقرار دبیرخان ــاد رگوالت ــون ایجــاد نه خصــوص نحــوه اجــرای قان

ایــن وزارتخانــه پاســخگو باشــد. 

نقــش تشــکل های بخــش خصوصــی ماننــد ســندیکای شــرکت های 
ــای  ــان چالش ه ــرای بی ــه ای ب ــی جلس ــرا ط ــه اخی ــرق را ک ــده ب تولیدکنن
موجــود در بخــش تولیــد بــرق میزبــان حضرتعالــی بــوده اســت، در بهبــود 

ــد؟  ــی می کنی ــور ارزیاب ــی چط ــرایط کنون ش
ــوع  ــر موض ــالوه ب ــرق ع ــدگان ب ــای تولیدکنن ــکالت و چالش ه ــن از مش ــت م برداش
ــرق از  ــد ب ــط خری ــن ضواب ــرق و همچنی ــذاری ب ــوه قیمت گ ــوق، نح ــات مع مطالب
نیروگاه هــا اســت. نکتــه ضــروری و بســیار مهــم ایــن اســت کــه ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده بــرق مســتقیما و همچنیــن از طریــق اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــس  ــار مجل ــازوی مشــورتی و کارشناســی در کن ــک ب ــوان ی ــه عن ــران ب کشــاورزی ای

قــرار گرفتــه و اطالعــات صحیــح و موثــق را در اختیــار نماینــدگان قــرار دهــد. 
ــاالن اقتصــادی،  ــدگان بخــش خصوصــی و فع ــوان نماین ــه عن ــالوه تشــکل ها ب ــه ع ب
ــه دهنــد. مــا در مجلــس یازدهــم  ــر ارائ ــد راهکارهــای موث بهتــر از هــر نهــادی قادرن
آمادگــی داریــم در کنــار بخــش خصوصــی واقعــی و در راســتای منافــع ملــی کشــور، 
ــرای جهــش و رونــق تولیــد  راهکارهــای پیشــنهادی را پی گیــری کــرده و زمینــه را ب

فراهــم آوریــم. 
ــنهادی و  ــای پیش ــه راهکاره ــرد ارائ ــا رویک ــکل ها ب ــه تش ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــرار  ــر برق ــکلی موث ــه ش ــل را ب ــن تعام ــند و ای ــا باش ــار م ــرات کارشناســی در کن نظ
کننــد. مــا از هــر راهــکاری کــه بتوانــد بــه بهبــود شــرایط اقتصــاد و صنعــت کشــور 

ــرد.  ــم ک ــری خواهی ــرده و آن را پی گی ــتقبال ک ــود اس ــر ش منج

خارج از پرونده
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تحقق وعده 42 ساله از جیب 
تولیدکنندگان غیردولتی  برق

سیدصادق نیکوسپهر؛ عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ــردن  ــوص رایگان ک ــور در خص ــر رییس جمه ــار نظ اظه
بــرق بــرای اقشــار مســتضعف جامعــه بــا اعــالم جزییــات 
توانیــر  مســئولین  و  نیــرو  وزیــر  طــرف  از  بیشــتر 
ــه  ــگان ن ــرق رای به نحــوی اصــالح شــد کــه تخصیــص ب
ــرف  ــترکان کم مص ــه مش ــه ب ــتضعف ک ــار مس ــه اقش ب
صــورت خواهــد گرفــت. اخــذ چنیــن تصمیمــی از ســوی 
دولــت در مقطــع کنونــی کــه زمــان چندانــی از عمــر آن 
ــه  ــددی از جمل ــای متع ــت از جنبه ه ــده اس ــی نمان باق
ــت،  ــی اس ــل بررس ــادی قاب ــی و اقتص ــی، اجتماع سیاس
امــا هــدف نگارنــده صرفــا بررســی شــرایط صنعــت بــرق 
ــرق  ــالم طــرح »ب ــان اع ــر آن در زم ــم ب و اقتصــاد حاک

امیــد« اســت.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــده وزارتخان ــگان، وع ــرق رای ــن ب تامی
در حــال حاضــر یکــی از بدهکارتریــن دســتگاه های 
ــرو  ــی وزارت نی ــود. حجــم بده ــی محســوب می ش دولت
ــرق  ــی ب ــر دولت ــدگان غی ــه تولیدکنن ــده آن ب ــه عم ک
اختصــاص دارد، در اســفندماه ســال 1397 بالــغ بــر 
400 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای قوانیــن بودجــه ســالیانه درخصــوص 
تهاتــر بدهی هــای دولــت و مدیریــت پرداخت هــا در 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدود 200 ه ــه ح ــر ب ــال حاض ح

ــت.  ــیده اس رس
مدیرعامــل  اذعــان  بــه  بــرق  تمام شــده  قیمــت 
شــرکت توانیــر در حــدود 1500 ریــال بــرای هــر 
مصرف کننــده  بــه  تحویلــی  بــرق  کیلووات ســاعت 
ــال( محاســبه  ــع و انتق ــد، توزی )شــامل هزینه هــای تولی
می شــود کــه بنــا بــر همیــن ادعــا، بــا احتســاب هزینــه 
ســوخت ایــن قیمــت بــرای هرکیلووات ســاعت بــرق تــا 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی یاب ــش م ــم افزای ــال ه 3500 ری
اســت کــه مشــترکان بــه صــورت میانگیــن بــرای 
مصــرف هــر کیلووات ســاعت بــرق در حــدود 800 ریــال 
ــته  ــر داش ــه در نظ ــد. البت ــرق می پردازن ــت ب ــه صنع ب
ــرای  ــا 3 ســنت دالر ب ــه 2 ت ــا احتســاب هزین باشــید ب
تبدیــل انــرژي و حــدود 4 ســنت بــرای ســهم ســوخت 
ــر  ــد ه ــل در تولی ــهم گازویی ــرای س ــنت ب گاز و 13 س
در  زودهنگامــی  نتیجه گیــری  بــرق  کیلووات ســاعت 
ــوان  ــرق در ایــران نمی ت خصــوص قیمــت تمــام شــده ب

ــت. داش
وزارت نیــرو در راســتای وظایــف ذاتــی خــود در بخــش 
بــرق مشــتمل بــر تامیــن بــرق مســتمر، بــا کیفیــت و بــا 
حداقــل قیمــت ممکــن، اقدامــات متعــددی را بــه انجــام 

ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــوی مصــرف ب ــرای اصــالح الگ ــالش ب ــانده اســت. ت رس
ــد  ــه روز و کارآم ــای ب ــاد مکانیزم ه ــذاری، ایج ــام تعرفه گ ــه نظ ــدد از جمل متع
بــرای تامیــن ظرفیــت مــورد نیــاز ماننــد قراردادهــای خریــد تضمینــی، راه انــدازی 
بــازار ظرفیــت و همچنیــن راه انــدازی بــازار بــرق جهــت تــالش بــرای دســتیابی 
ــات  ــن اقدام ــه همی ــرق از جمل ــد ب ــرای تولی ــول ب ــل قب ــل قیمــت قاب ــه حداق ب

هســتند.
ــی  ــات اصل ــی از اقدام ــد یک ــاره ش ــه اش ــه ک ــوی مصــرف، همان گون اصــالح الگ
وزارت نیــرو بــرای نیــل بــه اهــداف و عمــل بــه وظایــف ذاتــی ایــن نهــاد اســت. 
بــا نگاهــی بــه منحنــی تولیــد نیروگاه هــای حاضــر در بــازار، بارزتریــن موضوعــی 
کــه بــه چشــم می آیــد فاصلــه زیــاد بیــن اوج قلــه و حضیــض دره تولیــد بــرق 

در شــبکه اســت.

فاصلــه ای در حــدود 30 هــزار مــگاوات یعنــی در حــدود نیمــی از ظرفیــت مــورد 
ــا  ــت. ب ــتفاده اس ــال بالاس ــاعت هایی از س ــبکه در س ــک ش ــه پی ــاز در نقط نی
ــن  ــد و همچنی ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــاالی س ــای ب ــه هزینه ه ــی ب نگاه
دیگــر هزینه هــای ایجــاد ظرفیــت در شــبکه از جملــه توســعه شــبکه های 
توزیــع و انتقــال، اهمیــت اقداماتــی در راســتای اصــالح الگــوی مصــرف و کاهــش 
ایــن فاصلــه عمیــق بیــن بیشــترین و کمتریــن نقــاط مصــرف در شــبکه بیــش از 
پیــش بــه چشــم می آیــد. به عبــارت دیگــر هــر چــه ایــن نمــودار بــه خــط صــاف 
ــه  ــرق ب ــت ب ــف صنع ــای مختل ــرمایه گذاری ها در بخش ه ــد، س ــر باش نزدیک ت

صرفــه اقتصــادی نزدیــک خواهنــد شــد.
ــه  ــادی بلک ــد اقتص ــا از بُع ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــرف موضوع ــوی مص ــالح الگ اص
ــوع  ــن موض ــاال دارد. عالوه برای ــیار ب ــی بس ــز اهمیت ــت محیطی نی ــر زیس از منظ
فرامــوش نکرده ایــم کــه کشــور ایــران یکــی از کشــورهایی اســت کــه در 
رتبه بنــدی شــدت انــرژی مصرفــی عملکــرد منانســبی نداشــته اســت و در ایــن 
ــرژی  ــل ان ــاالی تبدی ــه ب ــا هزین ــت ی ــر قیم ــه بیانگ ــه ک ــت ک ــاخص پراهمی ش
ــات  ــدارد. موضوع ــی ن ــل قبول ــه قاب ــت کارنام ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ب
این چنینــی همــواره بایــد بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار در صنعــت 

ــرار داشــته باشــد. ــت ق ــاد حاکمی ــژه نه ــورد توجــه خــاص و وی ــران م ــرق ای ب
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در  امیــد«  »بــرق  طــرح  می رســد  نظــر  بــه 
ــزی و مطــرح شــده اســت.  همیــن راســتا برنامه ری
اقدامــات مفیــد در راســتای افزایــش بهــره وری در 
صنعــت بــرق قطعــا توســط کارشناســان و خبــرگان 
امــر مــورد اســتقبال واقــع خواهــد شــد و صــد البته 
چــه خــوب خواهــد بــود کــه وزارت نیــرو بــا ارائــه 
جزییــات کارشناســی و آمــاری مــورد اســتفاده در 
ــوص  ــه در خص ــبهاتی را ک ــرح، ش ــن ط ــه ای تهی
ــرح  ــی بودن ط ــا سیاس ــی بودن و ی ــر کارشناس غی

ــد. ــخ گوی ــود، پاس ــرح می ش ــوق مط ف
بحــث قیمــت بــرق موضوعــی چنــد بعــدی اســت. 
چــه بســا ابعــاد اجتماعــی آن در برخــی شــرایط )از 
جملــه شــرایط ســخت اقتصــادی ناشــی از مقاطــع 
ــا  ــاد صرف ــر از ابع ــیار وزین ت ــی( بس ــاس کنون حس
ــت  ــوع قیم ــی موض ــی بررس ــد. ول ــادی باش اقتص
ــی از  ــرد رقابت ــا عملک ــازار ب ــتفاده از ب ــه و اس بهین
جملــه ابزارهــای همیشــگی بــرای نیــل بــه اهــداف 
ــوده اســت. ایــن کــه  ســاختاری توســعه صنعــت ب
شــکافی چنیــن معنــی دار بیــن قیمــت تمام شــده 
ــدگان وجــود  ــغ دریافتــی از مصرف کنن ــرق و مبل ب
داشــته باشــد به خــودی  خــود نشــان دهنده وجــود 
در  انــرژی  اقتصــاد  در  ســاختاری  نقص هــای 
ــرو در  ــدام وزارت نی ــرق کشــور اســت. اق بخــش ب
ــطه  ــکاف به واس ــن ش ــردن ای ــتای عمیق ترک راس
رایگان کــردن بخشــی از بــرق مصرفــی توســط 
ــی  ــی منطق ــد توجیه ــا بای ــدگان، حتم مصرف کنن
و قابــل ارائــه داشــته باشــد. البتــه فرامــوش نشــود 
ــرژی  ــد ان ــد درص ــه چن ــوع ک ــن موض ــی ای بررس
می توانــد  مصرف کننــدگان  توســط  مصرفــی 
مشــمول ایــن طــرح شــود، خــود موضوعــی مهــم 

اســت.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه همــواره در گذشــته 
و پیــش از طــرح موضــوع بــرق امیــد مــورد اعتراض 
ــت  ــرار داش ــرژی ق ــاد ان ــش اقتص ــان بخ کارشناس
اعمــال تعرفه هــای بســیار پاییــن بــه برخــی 
مصــارف از جملــه مــدارس و مســاجد بــوده اســت. 

ــک  ــا هــر ی ــدارد، ام ــا کارکــرد مصــارف مطروحــه ن ــده هیــچ مشــکلی ب اصــوال نگارن
ــالش  ــن نحــو ت ــه بهتری ــا ب ــه قطع ــته ک ــود را داش ــی خ ــاد متول ــن مصــارف نه از ای
ــرای حمایــت و پشــتیبانی از موضوعــات ذیــل مســئولیت خــود را خواهنــد داشــت.  ب
ــر روی  ــز خــود را ب ــا تمرک ــد دیگــر نهاده ــز همانن ــرو نی چــه خــوب اســت وزارت نی
ــه  ــه را ب ــدد متفرق ــات متع ــت از موضوع ــد و حمای ــرار ده ــود ق ــی خ ــئولیت ذات مس
ــن  ــر مابی ــای تهات ــتفاده از ظرفیت ه ــه اس ــه ک ــد. البت ــذار کن ــط واگ ــای ذی رب نهاده
نهادهــای دولتــی از جملــه راهکارهــای مفیــد قابــل اســتفاده خواهــد بــود و نمونــه آن 
در گذشــته بــا تهاتــر مصــارف نهادهــای نظامــی در بودجــه تخصیصــی بــه ایــن نهادهــا 
ــدگان انجــام  ــن مصرف کنن ــه ای ــدون اینکــه دســتکاری در تعرف اجــرا شــده اســت، ب
ــه مشــاهده اســتفاده کــردن افــراد ســودجو فرصت طلــب از تعرفــه  شــود. قطعــا تجرب
ــه  ــت ک ــی اس ــی از نمونه های ــا یک ــد رمزارزه ــرای تولی ــدارس ب ــاجد و م ــن مس پایی

ــد. ــان می کن ــت را نمای ــش حاکمی ــادی بخ ــر اقتص ــای غی ــدی رفتاره ناکارآم
ــرژي فــارغ از منافــع  واضــح اســت کــه رعایــت اصــول علمــی اقتصــادی در بخــش ان
سیاســی و شــخصی و همچنیــن مالحظــات غیــر بخشــی تنهــا راه نجــات اقتصــاد رنجور 
و صدمه دیــده صنعــت بــرق ایــران اســت. امیــد داریــم وزارت نیــرو بــا شفاف ســازی و 
ارائــه آمــار و مســتندات مرتبــط بــا چنیــن تصمیماتــی عــالوه بــر ایــن کــه می توانــد 
ــزرگان ســابق همیــن  ــا ب ــن حــوزه کــه عموم ــات گران بهــای کارشناســان ای از تجربی
ــی  ــر فن ــات غی ــری از موضوع ــد، عمــال شــائبه تاثیرپذی ــد اســتفاده کن صنعــت بوده ان

ــرد. ــا موضــوع را از بیــن می ب اقتصــادی مرتبــط ب

ــای اقتصــاد مــورخ  ــه دنی ــن مطلــب در صفحــه نیــروی شــماره 4979 روزنام * خالصــه  ای
ــت. ــده اس 99/06/۱8 درج ش

خارج از پرونده
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گزارشی تاریخی از چگونگی ورود برق به ایران

داستان تولید برق در تهران در دوران ناصری )شماره یکم(
محمد اسماعیل بانکیان تبریزی

ــده«  ــای »نوآم ــی از واژه ه ــان فارس ــرق« در زب واژه »ب
ــن جایگاهــی آشــنا دارد.  ــات ایران زمی نیســت و در ادبی
ــار  ــن واژه را در آث شــاعران و نویســندگان پرشــماری ای
خــود به کارگرفته انــد. برخــی از دانشــمندان ایرانــی 
نیــز گاه بــه گاه بــه بــرق آســمان و ویژگی هــای آن 

اشــاراتی داشــته اند.
از میــان همــه آثــار شناخته شــده، در ایــن نوشــته 
چکیــده وار کــه نمی خواهــد راه بــه پرگویــی ببــرد، 
یــک نمونــه گویــا و شــیرین از »ســعدی« یکــی از 
ــان«  ــان »بی گم ــران و جه ــاعران ای ــن ش بلندآوازه تری
می توانــد هــم بــه نوشــته اعتبــار و رنــگ و بــوی 
خوشــایندی بدهــد. در کتــاب  گلســتان و در یکــی 
اخــالق  »در  بخــش  در  شــیرینش  حکایت هــای  از 

درویشــان«چنین آمــده اســت؛

یکی پرسید از آن گم کرده فرزنـد
که  ای روشن روان پیر خردمنـــد 

ز مصرش بوی پیراهن شنیــدی
چرا در چــاه کنعـــانش ندیــدی 

»بگفت احوال ما برق جهان است
 دمی پیدا و دیگر دم نهــان است«       

ــه  ــند ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــیاری ب ــاید بس ــه ش ــا آن ک ب
اشــاره  ســعدی در بیــت ســوم چیــز تــازه ای دربــر نــدارد 
ــه از آن  ــن هم ــا ای ــا ب ــد، ام ــده باش ــناخته مان ــه ناش ک
خوش باورانــه ای  و  امروزیــن  برداشــت های  می تــوان 

ــم داشــت. ه
ــه  ــده ک ــاره ش ــان« اش ــرق جه ــه »ب ــوم ب ــت س در بی
ویژگــی جهندگــی بــرق را نمایــان می ســازد. مــا امــروزه 
آگاهیــم کــه بــه هنــگام رخ دادن یــک »اتصــال کوتــاه« 
ــان  ــای نمای ــش آذرخش ه ــرق و پیدای ــی ب ــا جهندگ ب
ــرق  ــودن ب ــگام روان ب ــن به هن ــتیم، همچنی روبه روهس
در رســاناها، ایــن پدیــده فیزیکــی ناپیــدا و یــا »نهــان« 
اســت و در افزارهــای روشــنایی بــرق »پیــدا« و نمایــان 
اســت. در نمونــه ای دیگــری، این عمیــد )ابوالفضــل 

ــر ســال  ــی )درگذشــته در 6 صف ــب ایران محمد بن حســین(کاتب، شــاعر، منجــم و ادی
ــاره »علــت ظهــور رعــد و بــرق چیســت؟« آن را بــه  360 ه ق _ 9 دســامبر 970( درب
عواملــی ماننــد گرمــای خورشــید، ســرمای هــوا، پیدایــش بخارهــای )ابرهــای( نمــور 

ــد.  ــته می دان ــک وابس ــت( و خش )پررطوب
بــا نــگاه بــه نمونه هــای بــاال کــه برگرفتــه از فرهنــگ پرمایــه و دیرینــه دار ایران زمیــن 
اســت، اینــک بــه ســوی رویکــرد کنونــی در زمینــه کاربــرد »بــرق« روی می آوریــم و در 
ــا به درســتی  ایــن راه از روی گزارش هــای پرشــمار و افتخارآفریــن »باتــری اشــکانی ی
ــرق در تهــران دوران ناصــری  ــه داســتان تولیــد ب ــر ب ــا زودت ــم ت ــی« هــم می پری ایران

. سیم بر
ــا برپایــی دارالفنــون و آمــدن اســتادان اتریشــی و ایتالیایــی بــه فراخــوان امیرکبیــر  ب
بــه ایــران )گفتنــی اســت کــه در آن دوران امپراطــوری خانــدان هابســبورگ ها، 
ــم  ــت(، مفاهی ــش داش ــا را زیرپوش ــمالی ایتالی ــای ش ــتان و بخش ه ــش، مجارس اتری
نویــن فیزیــک کــه در دانشــگاه های اروپــا راه خــود را بــاز کــرده بونــد، بــه 
ایران زمیــن هــم رســید. یکــی از ایــن پدیده هــا »بــرق« بــود کــه بــه زودی در »مجلــه 
ــت.  ــود یاف ــرای خ ــی ب ــری جای ــوم دوران ناص ــر عل ــلطنه وزی ــا اعتضادالس ــش« ب دان
ــرزا  ــکا، می ــا و امری ــی در اروپ ــراف برق ــرد تلگ ــه کارب ــترش دامن ــا گس ــان ب همزم
ملکم خــان پیرامــون ســال 1274 ه ق )~ 1236 ه خ( نمونــه ای از آن را بــرای آگاه ســازی 
ــن  ــت. در ای ــش گذاش ــه نمای ــتان ب ــران آورد و در کاخ گلس ــه ای ــاه ب ناصرالدین ش
فنــاوری از بــرق تولیــدی در باتــری ســود می بردنــد. ایــن آغــاز آشناســازی برخــی از 
باالدســتی های دربــار بــا بــرق بــود. امــا کار بدین جــا پایــان نگرفــت، یــک دهــه پــس 
از گســترش تلگــراف در ایــران، میرزاحســین خان سپهســاالر صدراعظــم، شــاه را بــرای 

گزارشتاریخی
گزارشتاریخی
گزارشتاریخی

اولین دستگاه برق زا )مولد( در ایران
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نخســتین بــار بــه اروپــا بــرد )ســال 1290 ه ق ~ 1252 
ه خ( تــا بــا پدیده هــای نویــن اروپایــی آشــنا شــود. شــاه و 
گــروه همراهــش از روشــنایی بــا گاز و برق، در شــهرهایی 
ــاه  ــدند و ش ــگفت زده می ش ــد، ش ــد می کردن ــه بازدی ک
ــه فناوری هــا  در همیــن ســفر خواهــان شــیدای این گون

شــد.
میرزاحســین خان سسپهســاالر در ســال 1295 ه ق )~ 
1257 ه خ( بــرای بــار دوم شــاه را روانــه اراوپــا کــرد، 
ــی  ــگاه جهان ــران در نمایش ــرکت ای ــفر ش ــن س ــه ای بهان
ــرده  ــب ک ــاه را ترغی ــین خان، ش ــود و میرزاحس ــس ب پاری
بــود کــه بــا شــرکت در ایــن نمایشــگاه هــم از نزدیــک بــا 
ــران  ــه ای ــم از غرف ــود و ه ــنا ش ــن آش ــرفت های نوی پیش
بازدیــد کنــد. گفتنــی اســت غرفــه ایــران در این نمایشــگاه 
ــه  ــا ارائ ــراه ب ــده هم ــاالر آینه کاری ش ــک ت ــتن ی ــا داش ب
ــاوت و چشــم نواز، بســیاری از  ــع دســتی بســیار متف صنای

ــاند. ــود کش ــوی خ ــه س ــا را ب نگاه ه
ــین خان  ــران، میرزاحس ــه  ای ــازی غرف ــد آماده س در رون
سپهســاالر، مهنــدس »فابیــوس بواتــال« فرانســوی را که 
ــه کاره  ــدس هم ــک مهن ــرد و ی ــر می ب ــران به س در ته
به شــمار می رفــت، بــرای خریــد یــک کارخانــه گاز 
ــر  ــاری وزی ــه ی ــا ب ــتاد ت ــس فرس ــه پاری ــنایی ب و روش
ــرتیپ«  ــا س ــام »نظرآق ــه ن ــس ب ــران در پاری ــار ای مخت
ــلطنه«   ــب »یمین الس ــدو لق ــده ب ــال های آین ــه در س ک
ــا آن،  ــان ب ــد. همزم ــام ده ــن کار را انج ــده، ای داده ش
از بواتــال خواســت کــه یــک دســتگاه  سپهســاالر 
بــرق زای )مولــد بــرق( کوچــک نیــز خریــداری کنــد. در 
ــن  ــر حاج محمدحســین امی ــن دســتگاه ها دفت ــد ای خری
ــد و  ــان ش ــز یای رس ــم( نی ــرب یک ــرب )امین الض دارالض
ــرادر او کــه دفتــرش را در پاریــس  حــاج محمدرحیــم ب
ــد.  ــا ســرتیپ آم ــال و نظرآق ــه کمــک بوات ــد ب می گردان
ایـن دسـتگاه کوچک که می توانسـت چهار المپ قوسـی 
پنج هزارودویسـت وپنجاه  مبلـغ  بـه  سـازد،  روشـن  را 
آن  در  کـه  شـد  خریـداری  فرانسـه  فرانـک   )5250(
هنـگام بسـیار گران پنداشـته می شـد. مهنـدس فابیوس 

از راست: محمد حسین امین دارالضرب، غالمرضا نوزاد، حسین پرنیا و محمدعلی سیاح 
در مسکو سال ۱896 میالدی

بواتـال پـس از بسـته بندی ایـن دسـتگاه آن را بـا کشـتی و از راه بنـدر بوشـهر 
گاز  کارخانـه  بـا  تجهیزات افـزار خریـداری شـده  بـا  و خـود  فرسـتاد  ایـران  بـه 
روشـنایی از راه اروپـا و قفقـاز یـه سـوی بنـدر انزلـی بـه راه افتـاد. دسـتگاه بـرق 
خریداری شـده زودتـر از خـود بواتـال به ایـران رسـید و آن را به تهران فرسـتادند.

مهنــدس »بواتــال« بــا توجــه بــه پیمان نامــه ای کــه بــا میرزاحســین خان 
ــان شــمیران  ــود، می بایســت گاز روشــنایی را در خیاب ــرده ب سپهســاالر امضــا ک
ــمیران  ــه دروازه ش ــاال ب ــه ب ــمه و رو ب ــه و از راه سرچش ــه از توپخان ــم )ک قدی
ــتن از  ــی و گذش ــل چوب ــک پ ــتن از روی ی ــس از گذش ــا پ ــید و از آنج می رس
ــان  ــروزه خیاب ــه ام ــید ک ــاده ای می رس ــه ج ــرت آباد ب ــاغ عش ــی ب ــمت جنوب س
ــروزه پاســاژ کاشــانی  ــه ام ــی ک ــده می شــود( در جای ــا شــرافتی نامی شــمیران ی
قــرار دارد برپــادارد. هــم او نیــز می بایســت دســتگاه بــرق زای )مولــد( خریــداری 
شــده را نیــز نصــب کــرده، بــه کار انــدازد. یــک ســال پیــش ا راه انــدازی کارخانــه 
روشــنایی، دســتگاه یادشــده در مدرســه مجمع الصنایــع در خیابــان باب همایــون 
ــال 1296 ه ق  ــان س ــم رمض ــا هفده ــر ب ــن روز براب ــد. ای ــدازی ش ــب و راه ان نص
برابــر بــا 13 شــهریور 1258 ه خ بــود. در ایــن روز چهــار چــراغ بــرق قوســی )بــه 
احتمــال فــراوان از گونــه المپ هــای بلوچکــوف )کــه فــردی روسی-فرانســوی بــود 
ــه  ــاه ک ــت ناصر الدین ش ــه دس ــود(، ب ــرده ب ــی ک ــا را طراح ــه المپ ه ــن گون و ای
ــود، روشــن شــد. یکــی از چراغ هــا )المپ هــا(  ــرای راه انــدازی دســتگاه آمــده ب ب
ــان باب همایــون، یکــی از آن هــا در ســردر الماســیه  ــه خیاب ــه ب در ورودی توپخان
کــه شــوربختانه آن را ویــران کردنــد )اکنــون در ورودی وزارت دارایــی در انتهــای 
ــل  ــه و در مح ــر در ورودی مدرس ــورد دیگ ــت( و دو م ــون اس ــان باب همای خیاب

نصــب دســتگاه روشــن شــدند. 
ــا(  ــرق زا )مولده ــتگاه های ب ــاخت دس ــاوری س ــه در آن  اوان فن ــی اســت ک گفتن
ــا روش ریســه ای )ســری( بســته  ــا ب ــود، ســیم پیچ های آن ه ــاز راه ب ــوز در آغ هن
می شــد و میــزان رســاناهای مســی به کاررفتــه در هــر دســتگاه بــا شــمار 
ــق کاری  ــد، عای ــگ می ش ــرد، هماهن ــن می  ک ــت روش ــه می بایس ــی ک چراغ های
ــنگین  ــزرگ و س ــتگاه ها ب ــن رو دس ــود، از ای ــرفته نب ــدان پیش ــا چن دینامو ه
ــپ  ــت 16 الم ــه می توانس ــتگاهی ک ــال دس ــه دنب ــر ب ــدند و اگ ــاخته می ش س
ــم.  ــنگین می یافتی ــزرگ و س ــیار ب ــم، آن را بس ــازد می بودی ــی را روشــن س قوس
بایــد افــزود کــه بــه هنــگام روشن ســازی چراغ هــای ســنگین برقــی در خیابــان  خیابان الماسیه و پایه چراغ چدنی
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ــا  ــود )این المپ ه ــده ب ــازار نیام ــه ب ــونی ب ــای ادیس ــوز المپ ه ــون هن باب همای
ــو  ــال ن ــب س ــد، در ش ــده می ش ــم نامی ــته ای-التهابی ه ــای رش ــه المپ ه ک
میــالدی در همــان ســال 1258 ه  خ )1880 م(  در مدیســون اســکوئر نیویــورک-

نیوجرســی بــه نمایــش گذاشــته شــد(، از ایــن رو هــر گونــه نمایــش روشــنایی 
ــا المپ هــای قوســی انجــام می گرفــت کــه گاهــی دودزایــی داشــتند  ــرق ب ــا ب ب
و بــوی ناهنجــاری می پراکندنــد و پیرامونیــان را آزار می دادنــد. اگــر چــه 
ــرد  ــه کارب ــن هم ــا ای ــدند، ب ــاخته می ش ــرفته تر س ــوف پیش ــای یابلوچک المپ ه

ــود.  ــاز مناســب ب ــرای جاهــای روب ــا ب ــا تنه ــن المپ ه ای
بدیــن روال ایــن نخســتین دســتگاه برق زایــی )مولــدی( بــه شــمار می آیــد کــه 
در تهــران و در ایــران بــه کار افتــاد و روشــنایی بــا بــرق را ارزانــی داشــت. گرچــه 
روشــن نیســت کــه ایــن نمایــش چنــد شــب یــا چنــد مــاه ادامــه داشــت، امــا 
ــش  ــس از نمای ــاه پ ــه ســه م ــک ب ــاز ســال 1297 ه ق نزدی ــه در آغ ــم ک باخبری
ــپ در  ــار الم ــن چه ــزاداری محــرم همی ــای ع ــون و در آیین ه ــان باب همای خیاب

ــد. ــانی می کردن ــت نورافش ــه دول تکی
 بی گمــان جابه جایــی دســتگاه و آماده ســازی آن بــرای ایــن کار، توســط 
مهنــدس بواتــال و وردســت ایرانــی مســیحی وی »یوســف ارمنــی« انجــام گرفــت، 
کســی کــه در آینــده بــا نــام »اســتاد یوســف ارمنــی« کارهــای بــرق دربــاری را 

ــرد. ــت می ک مدیری
ایــن دســتگاه بــه احتمــال فــراوان بــر روی یــک ارابــه )شاســی( چهارچــرخ ســوار 
ــتگاه را از  ــه دس ــا ک ــاخت. از آنج ــا س ــانی جابه ج ــه آس ــوان آن را ب ــا بت ــود ت ب
ــروزای  ــراوان بخــش نی ــال ف ــه احتم ــد، ب ــرده بودن ــداری ک ــی خری ــای غرب اروپ
ــد.  ــه می ش ــنگ گرفت ــال س ــه از زغ ــرد ک ــا گاز )CO( کار می ک ــور( آن ب )موت
ــی  ــای غرب ــی در اروپ ــوخت های نفت ــوز س ــگام هن ــه در آن هن ــت ک ــن اس روش
ــع و  ــری نداشــت و ســوخت صنای ــع، کاربردپذی ــا در صنای ــود ی شناخته شــده نب
ــه  ــنگ گرفت ــال س ــا از زغ ــود ی ــنگ ب ــال  س ــی زغ ــی همگ ــای صنعت فراورده ه
می شــد. بــه هــر روی کوشــش نگارنــده تاکنــون در راه شــناخت ســازوکار 
ــای(  ــرق زای )دیناموه ــتگاه های ب ــه دس ــا( ک ــرو زا )موتوره ــتگاه های نی ــن دس ای
ــا را  ــوخت آن ه ــه س ــت. گرچ ــیده اس ــی نرس ــه جای ــد، ب ــن را می گرداندن آغازی
ــد.  ــرچ کاری می ش ــتوانه ای پ ــش اس ــر روی بخ ــه ه ــد. ب ــان گاز)CO( می دان هم
ــتگاه را راه  ــن دس ــرم ای ــزاداری مح ــای ع ــس در آیین ه ــه از آن پ ــم ک باخبری
انداختنــد تــا یــک جــار )چلچــراغ( چهارشــعله را کــه از میــدان گاه ســقف تکیــه 
دولــت آویــزان شــده بــود، روشــن ســازد. بــا آن کــه تکیــه دولــت بــا هــزاران جــار 
ــر  ــای دیگ ــا غرفه ه ــه از آن ب ــر غرف ــد و ه ــن می ش ــه دار روش ــای پای و چراغ ه
ــای قوســی بســیار  ــور چراغ ه ــه ن ــن هم ــا ای ــرد، ب ــت می ک ــه رقاب ــن زمین در ای

ــید.  ــود می کش ــوی خ ــه س ــه را ب ــگاه هم ــود و ن ــانتر می ب درخش
در ســال 1301 ه ق ناصرالدین شــاه خواهــان خریــد یــک دســتگاه بــرق زای 
ــن  ــه حاج محمدحســن امین الضــرب واســپرد. ای دیگــر شــد و کارگــزاری آن را ب
دســتگاه کــه بــا نــام »گــرام« شــناخته شــده اســت، پــس از محــرم ســال 1302 
ه ق )نیمــه دوم ســال 1263 ه خ( بــه ایــران رســید، امــا در ایــن هنــگام دســتگاه 
ــن  ــت. از ای ــی داش ــوازم یدک ــه ل ــاز ب ــود و نی ــده ب ــایی ش ــار نارس ــین دچ پیش
ــرای دســتگاه پیشــین  ــوازم یدکــی ب رو همزمــان ســفارش خریــد و فرســتادن ل
ــاه  ــت. ش ــام گرف ــز انج ــی نی ــای قوس ــد چراغ ه ــفارش های خری ــن س و همچنی
ــی نشــان  ــرق در آیین هــای محــرم ســال 1302 بســیار بی تاب ــرای روشــنایی ب ب

ــه  ــده ب ــای مان ــناد برج ــا در اس ــن نگرانی ه ــی داد. ای م
ــدی کــه  ــه اســت. از ســویی در رون ــاب یافت ــی بازت خوب
ــری  ــین پی گی ــتگاه پیش ــازی دس ــرای آماده س ــا ب کاره
ــن  ــر زمی ــرق ب ــاخه ب ــار چهارش ــک  روز ج ــد، ی می ش
ــن  ــلطنه ای ــه اعتمادالس ــه گفت ــد. ب ــیب دی ــاد و آس افت
ــود،  ــزان ب ــه آوی ــقف تکی ــه از س ــود ک ــال ب ــار 5 س ج
)از محــرم ســال 1297 تــا محــرم ســال 1301=5 ســال 
ــد،  ــد گرفتن ــال ب ــه ف ــن رخــداد را ب ــه ای می شــود( هم
ــی  ــای قوس ــی و المپ ه ــوازم یدک ــیدن ل ــا رس ــا ب ام
ــال  ــد و خی ــه راه ش ــز رو ب ــه چی ــده هم سفارش داده ش

شــاه هــم آســوده شــد.

گزارش ها

گزارشتاریخی
گزارشتاریخی
گزارشتاریخی

محمدحسین امین الضرب

لرد جرج کرزن، سیاست مدار بریتانیایی و ایران شناس
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ــفیر  ــژه داشــت. وی نخســتین س ــده وی ــک بازدیدکنن ــت ی ــه دول ــال تکی ــن س در ای
امریــکا در تهــران بــه نــام »بنجامیــن« بــود کــه در کتــاب خــود بــا ســتایش از تکیــه 
ــان 1363 ه خ=  ــی از آییــن محــرم ســال 1302 ه ق )مهر-آب ــت، گــزارش پروپیمان دول
ــه چراغ هــای  ــژه آن کــه ب ــه وی ــادگار گذاشــته شــده اســت. ب ــه ی ــر 1884 م( ب اکتب
ــد،  ــه قوســی بودن ــه بی گمــان از گون ــرده اســت ک ــم اشــاره ک ــرق ه ــور ب بســیار پرن
ــا  ــود، ام ــگام دســترس پذیر شــده ب ــای ادیســون در آن هن ــه المپ ه ــا آن ک چــون ب
ــت  ــه دول ــانی تکی ــر از نورافش ــدان گاه پ ــد و در می ــو بودن ــیار کم س ــوز بس ــا هن آن ه

ــد. ــان دهن ــود را نش ــتند خ نمی توانس
تکیــه دولــت یــک گزارشــگر دیگــر هــم داشــت؛ »کــرزن« انگلیســی کــه بــه هنــگام 
ــام  ــه ن ــاب خــود ب ــت در کت ــه دول ــد از تکی ــران در ســال 1888 و بازدی ــدار از ته دی
»ایــران و قضیــه ایــران« بــا طعنــه بــه روشــنایی بــرق در ایــن تکیه اشــاره کرده اســت. 
ــال های  ــا در س ــت، ام ــمار می رف ــز به ش ــه تایم ــگار روزنام ــگام خبرن ــن هن او در ای
ســپس تر بــا گرفتــن لقــب »لــردی« بــا نــام »لــرد کــرزن« فرمانــروای هندوســتان شــد 
و در دوران پــس از جنــگ یکــم جهانــی، وزیــر خارجــه انگلیــس شــد. او در تــالش بــود 
کــه ایــران را دست نشــانده انگلیــس ســازد )هماننــد مصر-بــا قــرارداد 1919(. از او در 

پیونــد بــا ایــران و مــردم ایــران نمی تــوان بــه نیکویــی یــاد کــرد. 
ــت 8  ــد می توانس ــداری ش ــاه خری ــن  ش ــتور ناصرالدی ــه دس ــه ب ــی ک ــتگاه دوم دس
ــا  ــت در یک ج ــتگاه را می بایس ــن دو دس ــک ای ــازد. این ــن س ــی را روش ــپ قوس الم
نگــه داشــت. از داده هــا و اطالعــات دوران مظفــری پــی می بریــم کــه در همــان دوران 

ــار برپاشــده بــود.  ــه یــا نیــروگاه بــرای بــرق درب ناصــری یــک کارخان
ایــن ویژگــی در آماربــرداری اخضرعلیشــاه در دوران مظفــری بازتــاب یافتــه و جایــگاه 
آن در درون ارگ یــاد شــده اســت؛ داده ای کــه در نوشــته های دکتــر ویشــارد 

ــدان اشــاره شــده اســت. ــز ب ــی نی آمریکای
بـا شـکل گیری نیروگاه دربـار، گواه آنیم کـه در قورخانه، پایه های برنزی بیشـتری برای

 نصــب در بــاغ گلســتان و ارگ ریختــه شــد. شــماری از پایه هــا را پیــش از آن 
ــرق  ــور ب ــا ن ــاغ را ب ــد، امــا اینــک ایــن پایه هــا ب ــا گاز به کارمی بردن ــرای روشــنایی ب ب
ادیســونی  المپ هــای  از  بی گمــان  به کاررفتــه  المپ هــای  و  می کردنــد  روشــن 
می بــود. در خاطــرات تاج الســلطنه دختــر ناصر الدیــن شــاه می خوانیــم کــه او و 
دیگــر بچه هــای دربــاری از زیــر نــور المپ هــای برقــی در درون اتاق هــای کاخ، 
ــار  ــه ناچ ــات ب ــا و اطالع ــن داده ه ــا ای ــد. ب ــام می دادن ــرگرم کننده انج ــای س بازی ه
بایــد بپذیریــم کــه بــرای نیــروگاه دربــار در دوران ناصــری بایــد دســتگاه های دیگــری 

ــداری شــده باشــد. یکــی از دالیلــی کــه  نیــز خری
بدیــن ویژگــی نیــرو می بخشــد بــه داســتانی 
امین الســلطان  خانــواده  پــای  کــه  برمی گــردد 
 اتابــک اعظــم را بــه میــان می کشــاند. اتابــک 
ــرادر خــود )شــیخ  اســماعیل پســر دیگــر  اعظــم ب
ــاه  ــن ش ــی ناصر الدی ــم آبدارچی باش ــرزا ابراهی می
ــی  ــب امین الملک ــا لق ــم( را ب ــلطان یک و امین الس
)کــه پنداشــته می شــود کــه ســومین کســی 
اســت کــه دارای ایــن لقــب شــده باشــد( مســئول 
خزانــه و گمــرک کشــوره کــرده بــود. امین الملــک 
در ســال های 11-1312 یــک دســتگاه بــرق زا 
)مولــد( را بــه قیمــت 15 هــزار تومــان بــرای 
ــگام  ــا هن ــا ت ــرد ام ــداری ک ــار خری ــروگاه درب نی
کشته شــدن ناگهانــی ناصرالدیــن شــاه هنــوز آن را 
در حســاب های خــود بــا دربــار تســویه نکــرده بــود.

ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه رونــد فزاینده پیشــرفت 
ــیم پیچ های  ــی، از س ــتگاه های برق ــاخت دس در س
و  پیشــرفته  عایــق کاری  مــوازی،  ســری– 
تحریک گرهــای برقــی بــه جــای آهن رباهایــی 
ــان  ــم و وزنش ــود. از حج ــوردار ب ــه برخ ــک تک ی
کاســته شــده بــود و بــا ســیم های رســانای مســی 
را  کمتــر، می توانســت المپ هــای پرشــمارتری 
ــد.  ــه می ش ــر ارائ ــن رو ارزانت ــازد از ای ــن س روش
خریداری شــده  قیمــت  بــه  توجــه  بــا  پــس 
گنجایــش  کیلــووات  چندیــن  می بایســت 
نفت ســوز  گونــه  از  احتمــال  بــه  و  می داشــت 
بــوده و از قفقــاز خریــداری شــده بــود. )در آن اوان 
ــران آورده می شــد و  ــه ای نفــت چــراغ از روســیه ب
آگاهیــم کــه امتیــاز نفــت باکــو و پیرامــون آن در 
ــز  ــه چی ــود(، البت ــل ســوئدی ب دســت پســران نوب
ــوری(  ــروزای )موت ــازوکار و بخــش نی ــادی از س زی

نمی دانیــم. آن 
ــن  ــول ای ــن شــاه از دادن پ ــه هــر روی مظفر الدی ب
ــرد و آن  ــودداری ک ــک خ ــه امین المل ــتگاه ب دس
ــه  ــت. ب ــودش دانس ــا خ ــار ی ــه درب ــه وی ب را هدی
ــن شــاه  ــار مظفرالدی ــن رفت درســتی اگــر ســند ای
رونمایــی نشــده بــود و یــا اگــر شــاه پــول دســتگاه 
ــون  ــاید تاکن ــود ش ــه ب ــروصدا پرداخت ــدون س را ب
ــار آگاه  ــروگاه درب ــد و نصــب آن در نی ــم از خری ه

نمی شــدیم.
ــون ســال 1312،  ــزارش عین الســلطنه پیرام ــه گ ب
ناصرالدیــن  کشته شــدن  از  پیــش  ســال  یــک 
ــان  ــو« در خیاب ــدِی »توک ــازِی هلن ــاه، جواهرس ش



نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ تابستان 1399- شماره31

52

*برگرفته چکیده وار از پیش نویس تاریخ »برق در ایران« نوشته »محمداسماعیل بانکیان تبریزی«
**منابع و اسناد مربوط به داده ها و اطالعات ارائه شده در این نوشتار در پیش نویس یادشده با 

همه جزییات آورده شده است.

ــرق روشــن می شــد؛  ــا ب ــه زار، شــب ها ب نوســاز الل
مــوردی کــه کمتــر کســی بــدان پرداختــه اســت و 

ــد. ــده گرفته ان ــه آن را ندی هم
بــرای آن کــه داســتان بــرق در دوران ناصــری 
آثــار  همــه  بــه  می بایســت  شــود  روشــن تر 
برجای مانــده از ایــن دوران بــه ویــژه آن هایــی کــه 
هنــوز بــه چــاپ نرســیده اند دسترســی پیــدا کــرد. 
ــی  ــتند و اندک ــای نامس ــان گزارش ه ــن می در ای
ــه روشــنایی  ــه چشــم می خــورد کــه در آن هــا ب ب
ــیه و  ــس، روس ــفارتخانه های انگلی ــرق در س ــا ب ب
فرانســه در تهــراِن دوران ناصــری اشــاره دارنــد کــه 

ــه نشــده اســت. ــون جــدی گرفت ــا کن ت
امــا داســتان بــرق در دوران ناصــری بــدون اشــاره 
بــه امتیازنامه هــای بــرق در ایــن دوران نارســا 
کــرزن«  »لــرد  بی ادبانــه  کنایــه  از  می مانــد. 
انگلیســی بــه مهنــدس بواتــال فرانســوی در کتــاب 
ــرزن،  ــه ک ــم ک ــران درمی یابی ــه ای ــران و قضی ای
امیتازنامه هــای  شــکارچی  را  فرانســوی  بواتــال 
امتیاز نامــه  دادن  از  و  برمی شــمارد  پرشــمار 
ــته  ــد. پنداش ــخن می گوی ــه وی س ــران ب ــرق ته ب
ــم کاری  ــی ک ــه در پ ــن امتیازنام ــه ای ــود ک می ش
و یــا ســرگرم بودن بواتــال در جاهــای دیگــر از 
ــوان از  ــن آن را می ت ــا مت ــاده باشــد، ام ــار افت اعتب
امتیازنامــه دیگــری کــه ناصرالدیــن شــاه بــه میــرزا 
ــین خان  ــرادر میرزاحس ــیر الدوله ب ــان مش یحیی خ
بازیابــی  سپهســاالر داده و در دســترس اســت 
ــر  ــار اگ ــه در دوران قاج ــت ک ــی اس ــرد. گفتن ک
و  درمی گذشــت  دربــاری  مــردان  از  بزرگــی 
یــا  و  بخشــی  نمی داشــت  یــک  درجــه  وارث 
دارایی هایــش  همــه  برخی هــا  دربــاره  حتــی 
ــاالر در  ــه سپهس ــژه ک ــه وی ــید. ب ــاه می رس ــه ش ب
خراســان بــا قهــوه قجــری درگذرانــده شــده بــود. 
ــی و  ــتگاه برق ــاز، دس ــه در آغ ــت ک ــن رو اس از ای
ــاری  ــته های درب ــمار داش ــه گاز او را در ش کارخان
می بینیــم. امــا چنــدی نمی گــذرد کــه بــرادر 
ــیر الدوله  ــی مش ــرزا یحی ــان می ــا هم ــاالر ی سپهس
بــا خواهــر تنــی شــاه یــا عزت الدولــه همســر 
پیشــین امیرکبیــر ازدواج می کنــد و بــه دربــار 
ــن  ــک چنی ــی ی ــاید در پ ــود، ش ــر می  ش نزدیک ت
رویــدادی اســت کــه میــرزا یحیــی را در باالدســت 
کارخانــه گاز روشــنایی می یابیــم کــه بــه احتمــال 
بایــد میراثــی باشــد کــه بــه او برگردانــده باشــند.

ســال های  در  تهــران  روشــنایی  گاز  کارخانــه 

آغازیــن و تــا هنگامــی کــه مهنــدس بواتــال همــراه بــا یکــی دو فرانســوی دیگــر در آن 
فعــال بودنــد، بــه خوبــی کار می کــرد و شــب های تهــران را پیرامــون میــدان توپخانــه 
و ارگ روشــن می ســاخت، امــا در پــی ســفری کــه  بواتــال بــه فرانســه رفتــه بــود، بــا 
راه افتــادن یــک آتش ســوزی ســاختگی در انبــار زغــال ســنگ کارخانــه، پــای فراشــان 
ــه  ــاز و کار کارخان ــا ب ــه آن ج ــک ب ــلطان و مهندس الممال ــم امین الس ــرزا ابراهی می
دســتخوش ناهنجاری هــا و آشــفتگی شــد، و بــه همیــن روال روشــنایی شــبانه تهــران 

نیــز دچــار آشــفتگی شــد.
ــن  ــه ای ــه ب ــفارت فرانس ــای س ــدن پ ــکایت وی و کشیده ش ــال و ش ــت بوات ــا بازگش ب
ــرزا  ــه می ــس اســت ک ــه آشــفتگی ها کاســته نشــد. از آن پ ــم از دامن ــاز ه داســتان ب
یحیی خــان را در باالدســت کارخانــه می بینیــم. وی همزمــان امتیازنامــه بــرق تهــران، 
همچنیــن امتیازنامــه روشــنایی بــا گاز در تهــران را بــا هــم از شــاه گرفــت، امــا چــون 
ــه یــک شــرکت  ــه گاز و امتیازنامه هــای خــود را ب ایــن کاره نبــود، بســیار زود کارخان
بلژیکــی فروخــت. ایــن شــرکت در آغــاز بــا واردکــردن تجهیزاتــی، خــود را فعال نشــان 
ــا بهانه گیــری از کیفیــت زغــال ســنگ تهــران از دامنــه فعالیــت  داد، امــا رفته رفتــه ب
خــود کاســت و روشــنایی شــبانه  تهــران را آشــفته تر کــرد؛ بــه طــوری کــه نهادهــای 
ــی و  ــای نفت ــری از چراغ ه ــوی بهره گی ــه س ــاره ب ــران دوب ــت ته ــه حکوم ــته ب وابس
ــه  ــگان ادام ــاه لنگان لن ــا دوران مظفرالدین ش ــتان ت ــن داس ــد. ای ــمعی روی آوردن ش

داشــت تــا آن کــه رویکــرد دیگــری در دســتور کار گذاشــته شــد.
ــنایی  ــه گاز روش ــدت کارخان ــت گیری کوتاه م ــی دردس ــار در پ ــه درب ــرانجام آن ک س
ــراغ گاز و  ــام »اداره چ ــا ن ــی ب ــاد دولت ــک نه ــاری ی ــروگاه درب ــاماندهی نی ــرای س و ب
الکتریســیته« را ســازماندهی کــرد. نخســتین رییــس ایــن نهــاد همــان مهندس المالــک 
ــس  ــد آن را اداره می کــرد. پ ــر کارگــر و کارمن ــا همــکاری 60 نف ــود کــه ب نام آشــنا ب
از جــدا شــدن کارخانــه گاز، ایــن اداره بــا همــان نــام بــه کار ادامــه مــی داد و اســتاد 
یوســف ارمنــی بــه جــای مهندس الممالــک رییــس آن شــد و از آن پــس تنهــا نیــروگاه 

ــود. ــن کار ب ــاه در ای ــای دوران احمدش ــا نیمه ه ــد و ت ــاری را می چرخان درب

گزارش ها
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حاج محمد حسین امین الضرب و چندتن از کارکنان تجارت خانه وی
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با رعایت پروتکل ها برگزار شد؛

مجمعی پرشور در هم اندیشی با اعضا

چهاردهمین دوره مجمع عمومی عادی سـالیانه سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق و نخسـتین جلسـه هم اندیشـی با اعضای سـندیکا در سـال 
جـاری، روز سه شـنبه دهـم تیـر ماه در اتـاق بازرگانـی، صنایع معادن و کشـاورزی ایران برگزار شـد. 

در  ابتـدای ایـن دوره از مجمـع عمومـی سـندیکا کـه بـا حضـور نمایندگان تمـام شـرکت های عضو سـندیکا و نماینده اتـاق بازرگانی رسـمیت یافت، 
محمدعلـی وحدتـی به عنـوان رییـس، ابراهیـم خوش گفتـار بـه همـراه محمد کبیـری به  عنـوان ناظرین مجمـع و پرویـز غیاث الدین به عنوان منشـی 

مجمع انتخاب شـدند.

گزارش ها
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بر اسـاس دسـتور جلسـه، گـزارش عملکـرد هیات مدیره و دبیرخانه سـندیکا در سـال 
98 را دبیـر سـندیکا و در ادامـه صورت هـای مالی و ترازنامه سـندیکا منتهـی به پایان 
سـال 98 را خزانـه دار و مدیـر امور مالی این تشـکل ارائه کردند. سـپس بـازرس اصلی 
سـندیکا بـه قرائـت گـزارش خـود پرداخـت و بـا ارائـه پاسـخ های الزم در خصـوص 

گـزارش بـازرس، گزارش هـای مذکـور بـا اکثریت آرا تصویب شـد.
در بخـش دیگـری از نشسـت مجمـع عمومـی سـندیکا، برنامـه و بودجـه پیشـنهادی 
هیات مدیـره برای سـال 1399، حق عضویت و ورودی سـندیکا در سـال جاری مطرح 
و بـه تصویـب رسـید. همچنیـن روزنامـه اطالعـات مجـددا بـا رای موافـق حاضـران، 

به عنـوان روزنامـه کثیراالنتشـار بـرای درج آگهی هـا تعییـن شـد.
در رای گیـری برای انتخاب بازرسـان سـندیکا، شـهرام صـدرا به عنوان بـازرس اصلی و 
حامد شـعبانی به عنوان بازرس علی البدل سـندیکا برای مدت یک سـال انتخاب شدند. 

هم اندیشی با اعضا در سالی با چالش های گوناگون برای تولیدکنندگان برق
نخسـتین جلسـه هم اندیشـی بـا اعضـای سـندیکا در سـال 99 پـس از پایان نشسـت 

مجمـع عمومـی بـا موضـوع »احـکام دیـوان عدالـت اداری 
مرتبـط بـا کسـب وکار اعضـا« برگزار شـد.

دبیـر  توسـط  موضـوع  طـرح  از  پـس  جلسـه  ایـن  در 
هیات مدیـره  حقوقـدان  عضـو  غمامـی  مجیـد  سـندیکا، 
دیـوان  احـکام  دریافـت  تـا  رونـد طی شـده  در خصـوص 
عدالـت اداری توسـط چنـد شـرکت عضـو سـندیکا و رای 
اخیـر هیـات عمومـی ایـن دیـوان مبنـی بـر اعمـال مـاده 
بـازار  تنظیـم  هیـات  مصوبـه 263  ابطـال  بـر  ناظـر   ،13
بـرق از زمـان صـدور آن بـه ارائـه توضیحاتـی پرداخـت. 
بیـان  بـه  نشسـت  در  حاضـران  از  تعـدادی  ادامـه،  در 
دیدگاه هـای خـود در این بـاره پرداختند کـه در جمع بندی 
نهایـی مقـرر شـد موضـوع در کمیسـیون هـای سـندیکا 
بررسـی و چگونگـی برخـورد شـرکت های عضـو بـا آرای 

صادرشـده اعـالم شـود. 

گزارش ها



نیرو و سرمایه / نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق/ تابستان 1399- شماره31

55 گزارش ها

پی گیری برنامه های هیات مدیره در قالب 
کمیسیون های تخصصی

گزارش عملکرد کمیسیون ها و واحد آموزش سندیکا، شش ماهه نخست سال ۱399

ــوب  ــی محس ــر فعال ــای فک ــی اتاق ه ــیون های تخصص ــره، کمیس ــس از هیات مدی ــب و کار، پ ــکل های کس ــوم تش ــاختارهای مرس در س
ــت اســت.  ــاالن آن صنع ــای فع ــا و راهکاره ــا، چالش ه ــد درســتی از دغدغه ه ــه نظراتشــان برآین می شــوند ک

ــرق هــم کمیســیون های تخصصــی اصلی تریــن و مهمتریــن بازوهــای کارشناســی ســندیکا  در ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده ب
محســوب می شــوند کــه نتایــج اقدامــات و فعالیت هایشــان نقشــی غیــر قابــل انــکار در قرارگرفتــن ســندیکا در جمــع تشــکل های برتــر 

عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران داشــته اســت. 
ایــن کمیســیون ها کــه عمــده موضوعــات و محورهــای مــورد نظــر شــرکت های عضــو را در قالــب تیم هــای کارشناســی و مدیریتــی 
ــداف  ــا و اه ــد برنامه ه ــالش کرده ان ــد، ت ــکل داده ان ــی ش ــف دولت ــطوح مختل ــری را در س ــترده و موث ــالت گس ــرده و تعام ــال ک دنب

ــند.  ــوام ببخش ــندیکا را ق ــاختاری س ــجام س ــرده و انس ــال ک ــیون دنب ــدام کمیس ــوب اق ــره را در چارچ ــده در هیات مدی تدوین ش
در کنــار کمیســیون ها البتــه واحــد آمــوزش ســندیکا هــم تــالش کــرده بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی متنــوع و موثــر بــرای مدیــران 
و کارشناســان شــرکت های عضــو، ایــن حرکــت را بــه شــکلی ســازمان یافته تکمیــل کنــد. برایــن اســاس از شــرکت های تولیدکننــده 
بــرق تقاضــا می شــود نظرهــا، مســائل و راه کارهــای پیشــنهادی و همچنیــن دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز خــود را بــرای طــرح در 

کمیســیون های تخصصــی ســندیکا و برگــزاری دوره هــای آموزشــی ارســال فرماینــد.
آنچه در ادامه خواهید خواند، گزارش مدون و شــفافی از عملکرد کمیســیون ها و واحد آموزش ســندیکا طی شــش ماهه نخســت ســال 99 اســت:

گزارش عملکرد کمیسیون های سندیکا در شش ماهه اول سال ۱399

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف

بازار برق و 1
بورس انرژی

بررســی آیین نامــه اجرایــی تبصــره 
ــون برنامــه  بنــد )ب( مــاده 44 قان
ششــم توســعه بــا موضــوع تعییــن 
قیمــت خریــد بــرق بــا توجــه 
بــه ســازوکار بــازار در بــورس.

پــس از بررســی آیین نامــه اجرایــی تبصــره بنــد )ب( مــاده 44 قانــون 
برنامــه ششــم توســعه بــا موضــوع تعییــن قیمــت خریــد بــرق بــا توجــه 
ــورس در جلســه، اعضــای کمیســیون نظــرات  ــازار در ب ــه ســازوکار ب ب

خــود را در ایــن خصــوص ارائــه کردنــد.

ــه ای  ــی نام ــندیکا ط ــرات س ــال نظ ارس
ــی،  ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــه کمیس ب

ــران. ــاورزی ای ــن و کش ــع، معائ صنای

بازار برق و 2
بورس انرژی

ــط تعییــن  پیگیــری مجــدد ضواب
ــه  ــرخ پای ــرژی و ن ــرخ ان ســقف ن

ــازار عمــده فروشــی آمادگــی ب

ــه  ــون برنام ــاده 48 قان ــد »ت« م ــتورالعمل بن ــاده 6 دس ــر اســاس م ب
ــد  ــاه بع ــا دو م ــر ت ــوده حداکث ــف ب ــرو موظ ــعه، وزارت نی ــم توس شش
ــط  ــخ 1398/02/28(، ضواب ــا تاری ــر ت ــه )حداکث ــالغ مصوب ــخ اب از تاری
تعییــن ســقف نــرخ انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی بــازار عمــده فروشــی را 
تدویــن و پــس از تاییــد وزیــر نیــرو ابــالغ نمایــد، تــا کنــون ایــن موضوع 
ــه دلیــل تبعاتــی کــه تاخیــر ایــن موضــوع  ــذا ب انجــام نشــده اســت. ل
بــرای نیروگاه هــای تولیدکننــده بــرق داشــته اســت، مقــرر شــد بــرای 
ــازه  ــن ب ــا در ای ــان نیروگاه ه ــری مجــدد موضــوع، گزارشــی از زی پیگی
طــی نامــه ای بــه هیــات تنظیــم بازار بــرق و شــورای اقتصــاد ارائه شــود.

در  کمیســیون  جلســه  نتایــج   ارائــه 
جلســه هیــات مدیــره و پیگیــری موضــوع 
ــرق طــی نامــه. ــازار ب از هیــات تنظیــم ب

بازار برق و 3
بورس انرژی

بررســی موضــوع تغییــر نــرخ  
و  نیروگاه هــا  از  بــرق  خریــد 
AVC اعمــال نرخ هــای جدیــد

بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه متغیــر متوســط )AVC( متاثــر از نــرخ خرید 
ــری  ــی و پیگی ــر بررس ــالوه ب ــتی ع ــد، بایس ــا می باش ــرق از نیروگاه ه ب
ــز  ــد AVC نی ــای جدی ــال نرخ ه ــورد اعم ــرخ، در م ــر ن ــوع تغیی موض

ــد. ــته باش ــه داش ــندیکا ادام ــای س پیگیری ه
ــازار  موضــوع AVC در جلســه اســفنده مــاه ســال 98 هیــات تنظیــم ب
بــرق بررســی و کارگروهــی در ایــن زمینــه تشــکیل شــد کــه مقــرر شــد 
نتایــج بررســی های کارگــروه در اولیــن جلســه هیــات تنظیــم در ســال 
ــا  ــن مــورد تصمیم گیــری شــود کــه متاســفانه ب 1399 مطــرح و در ای
ــن  ــم در ســال جــاری ای ــات تنظی ــن جلســه هی ــزاری اولی وجــود برگ

موضــوع در دســتور کار هیــات نبــوده اســت.

شــرکت  از  موضــوع  1-پی گیــری 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران طــی نامــه.

ــم  ــات تنظی ــوع از هی ــری موض 2- پیگی
ــه. ــی نام ــران ط ــرق ای ــازار ب ب

ــر  ــه وزی ــات مصوب ــی جزیی بررس
ــات  ــات هی ــرو و مصوب ــرم نی محت
ــوص  ــرق در خص ــازار ب ــم ب تنظی
نــرخ  ســقف  و  آمادگــی  نــرخ 

ــازار . ــر ب ــر آن ب ــرژی و تاثی ان

پیــرو مصوبــه جلســه هیــات مدیــره ســندیکا، جزییــات مصوبــات 317 
ــه وزیــر نیــرو در خصــوص  ــازار بــرق و مصوب تــا 321 هیــات تنظیــم ب
نــرخ آمادگــی و ســقف نــرخ انــرژی، در دو جلســه کمیســیون بررســی 
ــه ششــم  ــون برنام ــاده 48 قان ــد ت م ــا موضــوع بن ــاق آن ب شــد. انطب
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــازار م ــر ب ــه ب ــن مصوب ــات ای ــار و تبع و آث

گرفــت.

ــرق و  ــازار ب ــیون ب ــزارش کیس ــه گ 1-ارائ
ــی  ــورد بررس ــندیکا در م ــرژی س ــورس ان ب
مصوبــات هیــات تنظیــم بــازار بــرق و مصوبه 
وزیــر نیرو در خصــوص نرخ آمادگی و ســقف 
ــندیکا. ــره س ــات مدی ــه هی ــرژی ب ــرخ ان ن
2- ارســال گزارش مربوطــه به وزارت نیرو.
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بازار برق و 4
بورس انرژی

بررســی نامــه دریافتــی از شــرکت 
تولیــد بــرق ماهتــاب کهنــوج 
ــرکت  ــت ش ــوع درخواس ــا موض ب
ــروی  ــد نی ــی تولی ــادر تخصص م
بــرق حرارتــی بــرای ارســال کلیــه 
ــرداری  ــاری بهره ب ــای ج قرارداده
صــدور  جهــت  و نگهــداری  

ــی. ــه فن تاییدی

ــدور  ــت ص ــی جه ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادرتخصص ش
تاییدیــه فنــی، ارســال کلیــه قراردادهــای جــاری بهره بــرداری و 
بــه  اســت. در حالیکــه  را درخواســت کــرده  نیــروگاه  نگهــداری 
اســتناد مــاده 6 قانــون ســازمان بــرق ایــران و مــاده 7 قانــون اجــرای 
ــه جهــت  ــون اساســی، صــدور تاییدی ــی اصــل 44 قان سیاســت های کل
تمدیــد پروانــه بهره بــرداری مســتلزم صالحیــت فنــی نیروگاه هــا 
اســت و درخواســت متــون تمــام قراردادهــای جــاری نیروگاه هــا بــرای 
ــرف و  ــالف ع ــرق خ ــد ب ــه تولی ــد پروان ــرای تمدی ــه ب ــدور تاییدی ص

ــت.  ــا اس ــی قرارداده ــررات محرمانگ مق

ــرکت مادرتخصصــی  ــه ش ــه ب ــال نام ارس
بــرای  حرارتــی  بــرق  نیــروی  تولیــد 

موضــوع. پی گیــری 

بازار برق و 5
بورس انرژی

بــازار  جدیــد  رویــه  بررســی 
ن روزی میــا

ــان روزی  ــازار می ــروه ب ــط کارگ ــان روزی توس ــازار می ــد ب ــه جدی روی
ســندیکا بررســی و در جلســه مشــترک بــا حضــور کارشناســان محتــرم 
ــازار بــرق  ــه هیــأت تنظیــم ب شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق و دبیرخان

ــرار گرفــت. ــی ق مــورد ارزیاب

نماینــدگان  بــا  جلســه  تشــکیل   -1
ــات  ــرق و هی ــبکه ب ــت ش شــرکت مدیری

ــرق.  ــازار ب ــم ب تنظی
بــازار  کارگــروه  نظــرات  ارســال   -2
رویــه  مــورد  در  ســندیکا  میــان روزی 
جدیــد بــازار میــان روزی بــه شــرکت 
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و دبیرخانــه 

ــرق. ــازار ب ــم ب ــات تنظی هی

بازار برق و 6
بورس انرژی

رگوالتــوری  موضــوع  بررســی 
درخواســت  پیــرو  ژاپــن  در 
و  ژاپــن  همکاری هــای  مرکــز 
بــرای   )JCCME( خاورمیانــه 
رگوالتــوری  ســرفصل  تشــریح 
بــرای برگــزاری وبینــار تخصصــی.

تعــدادی از اعضــای کمیســیون پیش نهادهــا و نظــرات خــود را در ایــن 
خصــوص ارائــه کردنــد و موضــوع توســط دبیــر کمیســیون جمع بنــدی 

. شد

پیش نهادهــای ســندیکا طــی  ارســال 
ــن  ــای ژاپ ــز همکاری ه ــه مرک ــه ای ب نام

.)JCCME( خاورمیانــه  و 

بازار برق و 7
بورس انرژی

بــورس  اطالعیــه  بررســی 
ــه  ــورد عرض ــران در م ــرژی ای ان
ــورس  ــی در ب ــای دولت نیروگاه ه
ــندیکا. ــر س ــالم نظ ــرژی و اع ان

بررسی و جمع بندی نظرات اعضای کمیسیون در این خصوص.

پیشــنهادهای  و  نظــرات  تدویــن   -1
ســندیکا و ارائــه گــزارش بــه هیــات 

ســندیکا. مدیــره 
پیش نهادهــای  و  نظــرات  ارســال   -2
ــرو. ــه وزارت نی ــه ای ب ــی نام ــندیکا ط س

بازار برق و 8
بورس انرژی

 AGC بررســی دســتورالعمل فنی
ــای  ــی از نیروگاه ه ــه برخ ــه ب ک
عضــو ســندیکا ارســال شــده بــود 
ــن  ــندیکا در ای ــر س ــالم نظ و اع

مــورد.   

ایــن دســتورالعمل توســط معاونــت راهبــری شــرکت مدیریــت شــبکه 
بــرق ایــران تهیــه و ارســال شــده اســت و هــدف آن بررســی و دریافــت 
ــتر  ــه پیش ــت ک ــیگنال های AGC اس ــورد س ــا در م ــرات نیروگاه ه نظ

ــود. ــه تولیــد از نیروگاه هــا اســتعالم شــده ب ــد پروان در شــرایط تمدی

 AGC پی گیــری دســتورالعمل اجرایــی
از شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق کــه 
ــرق  ــازار ب ــت ب می بایســت از طــرف معاون
شــرکت مدیریــت شــبکه صــادر شــود، که 
ــا و عــدم  ــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرون ب
تشــکیل جلســات آن کمــاکان نهایــی 
نشــده و مقــرر شــد پــس از نهایــی شــدن 
بــرای اعــالم نظر به ســندیکا ارســال شــود. 

بازار برق و 9
بورس انرژی

ــرخ  تهیــه دســتورالعمل تعییــن ن
پایــه آمادگــی در بــازه زمانــی 
ششــم  و  پنجــم  برنامه هــای 
توســعه، پیــرو مصوبــه جلســه 

اعضــا. بــا  هم اندیشــی 

محاســبه اعــداد نــرخ پایــه آمادگــی در طــی ســال های برنامــه پنجــم و 
ششــم توســعه بــر اســاس فرمــول برنامــه پنجــم بــرای اعــالم بــه اعضــا 
ــر ابطــال  ــر اســاس اعمــال مــاده 13 ب جهــت محاســبه مطالباتشــان ب

بنــد1 مصوبــه 263 هیــات تنظیــم بــازار بــرق.

تعییــن  دســتورالعمل  ارســال   -1
زمانــی  بــازه  آمادگــی در  پایــه  نــرخ 
ــه  ــای پنجــم و ششــم توســعه، ب برنامه ه

عضــو. شــرکت های  تمامــی 
2- پی گیـری موضوع از شـرکت های عضو.

بازار برق و 10 
بورس انرژی

بــرای  ســرفصل  تعییــن 
گزارش هــای فصلــی و ســاالنه 
بــازار  وضعیــت  از  کمیســیون 

کشــور بــرق 

جمع بنــدی جلســه بــرای تدویــن گزارش هــای فصلــی بــا هــدف 
تحلیــل وضعیــت بــازار بــرق در پایــان هــر فصــل از ســال و بیــان دالیــل 
ــرای  ــته، ب ــال گذش ــابه در س ــان مش ــه زم ــبت ب ــا نس ــی تفاوت ه برخ

ــندیکا. ــر در س ــای موثرت ــام پیگیری ه ــا و انج ــتفاده اعض اس

مشــخص کــردن اعضــای کارگروهــی 
بــرای تدویــن گزارش هــای فصلــی از 
وضعیــت بــازار بــرق در پایــان هــر فصــل 

ــال. از س

بازار برق و 11
بورس انرژی

آزمــون  دســتورالعمل  بررســی 
ظرفیــت هدفمنــد و تبــادل نظــر 
در مــورد مفــاد ایــن دســتورالعمل 
ــورد.    ــن م ــدام ســندیکا در ای و اق

دســتورالعمل آزمــون ظرفیــت هدفمنــد نیروگاه هــا در شــرکت مدیریــت 
ــن  ــه در تدوی ــت ک ــده اس ــب ش ــن و تصوی ــران تدوی ــرق ای ــبکه ب ش
ــندیکای شــرکت های  ــت کارشناســی س ــور از ظرفی ــتورالعمل مذک دس
ــر،  ــه باالت ــت و در مرحل ــده اس ــه نش ــره گرفت ــرق به ــده ب تولیدکنن
ــاد  ــتورالعمل ی ــی دس ــران اصل ــوان بازیگ ــه عن ــور ب ــای کش نیروگاه ه
ــرای آن درک  ــالغ و اج ــدی را از اب ــر درآم ــترین تاثی ــه بیش ــده ک ش
می کننــد، از تدویــن رویــه مذکــور اطالعــی نداشــتند. از ایــن رو 
ــرات و  ــدی و نظ ــیون جمعبن ــای کمیس ــرات اعض ــه نظ ــن جلس در ای
پیشــنهادهای ســندیکا توســط کارگــروه تعییــن شــده در کمیســیون، 

ــد. ــی ش ــن و نهای تدوی

تدویــن و ارســال نامــه خطــاب بــه معــاون 
بــازار بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه 
ــندیکا در  ــه نظــرات س ــران و ارائ ــرق ای ب
ــت  ــون ظرفی ــتورالعمل آزم خصــوص دس

ــد. هدفمن

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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بازار برق و 12
بورس انرژی

درخواســت مهلــت دو ماهــه برای 
بهره بــرداری  پروانــه  تمدیــد 

ــد تولی

تعــداد هشــت نیــروگاه از اعضــای ســندیکا بــه دلیــل مشــکالت پیــش 
آمــده ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا موفــق بــه تکمیــل مــدارک مــورد 
نیــاز بــرای تمدیــد پروانــه بهره بــرداری تولیــد نشــدند. از ایــن رو مقــرر 
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــه ش ــندیکا ب ــرف س ــه ای از ط ــد نام ش
ارســال و درخاســت شــود ایــن مهلــت بــه مــدت 2 مــاه تمدیــد گــردد.

ارســال نامــه بــه شــرکت مدیریــت شــبکه 
. ق بر

بیمه و مالیات13

کمیســیون  عملکــرد  بررســی 
در  ســندیکا  مالیــات  و  بیمــه 
و  اهــداف  براســاس   98 ســال 
و  تعیین شــده  برنامه هــای 
تعییــن برنامه هــای کمیســیون 

99 ســال  در 

ــر  ــه نظ ــا ب ــد و بن ــی ش ــال 98 بررس ــیون در س ــای کمیس برنامه ه
اعضــای کمیســیون مهمتریــن دســتاورد کمیســیون در ســال 98 
ــان  ــی از زم ــم مالیات ــت بخشــنامه بخشــودگی جرای ــری و دریاف پی گی
ــا  ــی ی ــه قطع ــت برگ ــا دریاف ــرد و ی ــات عملک ــه مالی ــال اظهارنام ارس
ــران  ــات وزی ــه هی ــت مصوب ــان دریاف ــا زم ــی ت ــخیص مالیات ــه تش برگ
توســط دفتــر بدهی هــا و تعهــدات عمومــی دولــت بــوده اســت. مــوارد 
نیمــه تمــام در دســتورکار کمیســیون در ســال 99 قــرار گرفــت. 
موضوعــات و برنامه هــای کمیســیون در ســال 99 تعریــف و در دســتور 

ــت. ــرار گرف ــیون ق کار کمیس

--

بیمه و مالیات14

ــری  ــورد پیگی ــر در م ــادل نظ تب
موضــوع تجمیــع درآمــد حاصــل 
آمادگــی  و  انــرژی  فــروش  از 
مالــی  صورت حســاب های  در 

عضــو. شــرکت های 

ــه شــرکت های عضــو ارســال و درخواســت شــود  مقــرر شــد نامــه ای ب
ــن  ــرکت و همچنی ــی آن ش ــای مال ــرق در صورت ه ــروش ب ــای ف افش
در گزارش هــای ارائــه شــده بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، فقــط 
ــت  ــرژی و ظرفی ــه ان ــک آن ب ــود و از تفکی ــاظ ش ــرق لح ــروش ب ف
ــورس و  ــه ســازمان ب )آمادگــی( خــودداری شــود. همچنیــن نامــه ای ب
اوراق بهــادار ارســال و بــا توضیــح ماهیــت متفــاوت ظرفیــت )آمادگــی( 
در نیروگاه هــای تولیــد بــرق، درخواســت شــود کــه الــزام بــه تفکیــک 
درآمــد حاصــل از فــروش بــرق بــه دو بخــش انــرژی و ظرفیــت 
ــرق  ــه شــده شــرکت های تولیدکننــده ب )آمادگــی( در گزارش هــای ارائ
ــروش  ــط ف ــود و فق ــته ش ــادار، برداش ــورس و اوراق به ــازمان ب ــه س ب

ــرق لحــاظ شــود. ــرژی ب ان

1- ارسال نامه به شرکت های عضو.
2- ارســال نامــه بــه ســازمان بــورس اوراق 

بهادار.

بیمه و مالیات15

شــرکت  درخواســت  بررســی 
تاییدیــه  اخــذ  بــرای  کهنــوج 
مفیــد  عمــر  افزایــش  فنــی 
بــه  مپنــا  شــرکت  از  دارایــی 
عنــوان شــرکت ســازنده )تاییدیــه 
ــرای کلیــه اعضــای مالــک  عــام ب

مپنایــی(. واحدهــای 

نیروگاهــی  شــرکت های  دارایی هــای  ماهیــت  کــه  آنجایــی  از 
تولیدکننــده بــرق، بــه ویــژه ماشــین آالت و تجهیــزات منصوبــه آن هــا، 
ــادر  ــن شــرکت ها طــی ســنوات متمــادی ق ــه ا ی اســت کــه ای ــه گون ب
بــه اســتفاده و بهره بــرداری از ایــن دارایی هــا جهــت تولیــد بــرق 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت  ارزیابــی  تجدیــد  پــی  در  و  می باشــند 
نیروگاه هــا هزینــه اســتهالک افزایــش می یابــد، یکــی از راه هــای 
ــت  ــی اس ــد دارای ــر مفی ــش عم ــان، افزای ــود و زی ــر س ــش تاثی کاه
ــماره 47 و  ــای ش ــماره 11 بنده ــابداری ش ــتاندارد حس ــق اس ــه طب ک
ــرای شــرکت های  ــا ب ــدارد ام ــود ن ــن موضــوع وج ــرای ای ــی ب 48 منع
بورســی، ســازمان بــورس ایــن موضــوع را از خــود نیــروگاه نمی پذیــرد 
بلکــه بایســتی شــخص ثالثــی ماننــد شــرکت ســازنده تاییــد کنــد کــه 
ــا  عمــر مفیــد دارایــی آن نیــروگاه بیشــتر اســت. از ایــن رو ســندیکا ب
ــد  ــوان شــرکت ســازنده می توان ــه عن ــا ب ــه از شــرکت مپن اخــذ تاییدی

ــد. ــک کن ــو کم ــرکت های عض ــه ش ب

1- ارســال نامــه بــه شــرکت مپنــا و 
ــوص  ــی در خص ــه فن ــت تاییدی درخواس
طــول مــدت عمــر مفیــد داراییهــای 
تولیــد  شــرکت های  اســتفاده  مــورد 

کننــده بــرق.
2- ارســال نامــه بــه مدیــرکل دفتــر فنــی 

و مدیریــت ریســک مالیاتــی.

بیمه و مالیات16

از  دریافتــی  نامــه  بررســی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در مــورد تجمیــع درآمــد حاصــل 
آمادگــی  و  انــرژی  فــروش  از 
مالــی  صورت حســاب های  در 

. ه هــا گا نیرو

بــا بررســی پاســخ ســازمان بــورس و همچنیــن پیشــنهادهای دریافتــی 
ــه تاثیــرات مالیاتــی کــه  ــا توجــه ب از شــرکت های عضــو، مقــرر شــد ب
ــرژی دارد،  ــروش ان ــل از ف ــد حاص ــی و درآم ــد آمادگ ــک درآم تفکی
نامــه ای خطــاب بــه جامعــه حســابداران رســمی تهیــه و ارســال شــود 
ــد  ــاء درآم ــرش افش ــه پذی ــزم ب ــان مل ــه اول حساب رس ــا در درج ت
آمادگــی و درآمــد حاصــل از فــروش انــرژی بــه صــورت تجمیعــی تحــت 
عنــوان »فــروش بــرق« شــوند. ســپس بــا اخــذ تاییدیــه از کمیتــه فنــی 
ــه  ــای ارائ ــت گزارش ه ــر فرم ــت تغیی ــوان درخواس ــی می ت حسابرس

ــورس داد. ــه ب شــده ب

1- ارســال نامــه بــه کارگــروه فنــی 
اســتانداردها جامعــه حســابداران رســمی 

ــران. ای
ــی  ــروه فن ــا کارگ ــه ب ــکیل جلس 2- تش
اســتانداردها جامعــه حســابداران رســمی 

ــران. ای

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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بیمه و مالیات17

بررســی درخواســت شــرکت ها 
در  نماینــده  معرفــی  بــرای 
اختــالف  حــل  هیات هــای 

تــی. لیا ما

بــا توجــه بــه محدودیــت اعــالم شــده از طــرف ســازمان امــور مالیاتــی، 
ســندیکا می توانــد فقــط 5 نماینــده در هیات هــای حــل اختــالف 
ــراد  ــای اف ــت ها و رزومه ه ــن رو، درخواس ــد. از ای ــته باش ــی داش مالیات
ــه در  ــندیکا ک ــدگان س ــی از نماین ــای یک ــه ج ــر ب ــک نف ــی و ی بررس
یکســال گذشــته در هیات هــای حــل اختــالف مالیاتــی حضــور و 

ــد. ــته، انتخــاب ش ــی نداش فعالیت

1- نامــه بــه ســازمان امــور مالیاتــی بــرای 
ــوان  ــه عن ــده ب ــاب ش ــرد انتخ ــی ف معرف
نماینــده ســندیکا در هیات هــای حــل 

ــی. ــالف مالیات اخت
2- دریافــت حکــم فــرد معرفــی شــده بــه 
ــای  ــندیکا در هیات ه ــده س ــوان نماین عن
حــل اختــالف مالیاتــی و ارســال بــه 

ــوع. ــرکت متب ش

بیمه و مالیات18

بــر  مالیــات  موضــوع  بررســی 
بــر  ســندیکا  افــزوده  ارزش 
شــماره  بخشــنامه  اســاس 
مــورخ  23997/200/ص 

1 3 9 2 /1 2 /2 7

. ایــن موضــوع پیــرو گــزارش بــازرس در مجمــع عمومــی ســال 1398 
ــر عــدم اقــدام ســندیکا  بــرای عملکــرد ســال 1397 ســندیکا مبنــی ب
ــاس  ــر اس ــد. ب ــرح ش ــزوده مط ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی ــت ن ــرای ثب ب
ــاده 169  ــورخ 1392/12/27 م ــماره 23997/200/ص م ــنامه ش بخش
ــر  ــات ب ــون مالی ــاده 12 قان ــتقیم و م ــای مس ــون مالیات ه ــرر قان مک
ــامل  ــوض ش ــای بالع ــا و کمک ه ــت، هدای ــق عضوی ــزوده، ح ارزش اف
ــر ارزش افــزوده و مــاده 169 مکــرر نمی شــود. بنــا بــه نظــر  مالیــات ب
ــت  ــق عضوی ــندیکا از ح ــد س ــه درآم ــا ک ــیون از آنج ــای کمیس اعض
ــای 4، 5، 6 و  ــتناد بنده ــه اس ــت ب ــوض اس ــای بالع ــا و کمک ه اعض
ــر ارزش  ــات ب ــر ســندیکا مشــمول پرداخــت مالی 7 بخشــنامه فوقالذک
افــزوده نیســت و نبایســتی در ســامانه مربوطــه ثبــت نــام انجــام دهــد. 

ــه واحــد  ــه صورتجلســه کمیســیون ب ارائ
ــی.  مال

بیمه و مالیات19
ــر  ــات ب ــترداد مالی ــری اس پی گی
ــزوده شــرکت های عضــو  ارزش اف

ســندیکا.

ــی  ــور مالیات ــا ســازمان ام ــی ب ــی قبل ــزاری جلســه و مکاتبات ــرو برگ پی
ــو  ــرکت های عض ــزوده ش ــر ارزش اف ــات ب ــترداد مالی ــوص اس در خص
ــرر  ــی برخــی شــرکتها، مق ــدم رســیدگی مالیات ــل ع ــه دلی ســندیکا، ب
شــد مجــددا طــی ارســال نامــه ای بــه معــاون درآمدهــای مالیاتــی آن 
ســازمان، خواســتار تســریع در بررســی و پرداخــت مطالبــات مالیــات بــر 

ــد. ــکل ش ــن تش ــو ای ــرکت های عض ــزوده ش ارزش اف

ارســال نامــه بــه معــاون درآمدهــای 
مالیاتــی. امــور  مالیاتــی ســازمان 

بیمه و مالیات20

بررســی نامــه دریافتــی از جامعــه 
مــورد  در  رســمی  حســابدران 
ــل  ــد حاص ــع درآم ــورد تجمی م
آمادگــی  و  انــرژی  فــروش  از 
مالــی  صورت حســاب های  در 

نیروگاههــا.

ــه ای  ــد نام ــرر ش ــمی، مق ــابدران رس ــه حس ــخ جامع ــی پاس ــا بررس ب
خطــاب بــه دبیــرکل جامعــه حســابداران رســمی تهیــه و رونــد 
موجــود بــرای ثبــت درآمــد حاصــل از فــروش بــرق تولیــدی نیــروگاه 
ــح  ــروگاه و مشــکالت ناشــی از آن توضی ــی نی در صورتحســاب های مال

ــود. داده ش

جامعــه  دبیــرکل  بــه  نامــه  ارســال 
رســمی. حســابداران 

پیگیــری موضــوع معافیــت مــاده بیمه و مالیات21
132 قانــون مالیاتهــای مســتقیم.

ــر  ــرق ب ــد ب ــای تولی ــداث نیروگاه ه ــرای اح ــی ب ــه جایاب ــی ک از آنجای
ــل آن از  ــن مح ــود و تعیی ــام می ش ــرف انج ــل مص ــز ثق ــاس مراک اس
از  بــرق خــارج اســت، برخــی  اختیــار شــرکت های تولیدکننــده 
ــون  ــاده 132 قان ــد “د” م ــا بن ــق ب ــندیکا مطاب ــو س ــرکت های عض ش
مالیات هــای مســتقیم، از معافیــت مــاده مذکــور برخــوردار نمی باشــند 
ــن رو،  ــرکت ها دارد. از ای ــرای ش ــادی ب ــی زی ــار مال ــوع ب ــن موض و ای
مقــرر شــد ایــن موضــوع بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

ــود. ــری ش ــران پی گی ــاورزی ته کش

وضعیــت  از  گزارشــی  تهیــه   -1
معافیــت  مشــمول  کــه  نیروگاه هایــی 

نیســتند.  ق.م.م   132 مــاده 
2-ارســال گــزارش و نامــه بــه اتــاق 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان

ــران. ته

بیمه و مالیات22

ــه  ــع بیم ــوع تجمی ــی موض بررس
ــا  ــندیکا ب ــو س ــای عض نیروگاه ه
حضــور نماینــدگان کارگــزاری 

ــش. ــان آرام ــه حافظ بیم

ــان  ــه حافظ ــزاری بیم ــا کارگ ــده ب ــته برگزارش ــات گذش ــرو جلس پی
آرامــش، ایــن کارگــزاری قصــد دارد بــا تشــکیل کنسرســیومی متشــکل 
ــو  ــای عض ــه نیروگاهه ــع بیم ــنهاد تجمی ــه، پیش ــرکت بیم ــد ش از چن
ــه کنــد. در ایــن جلســه پیش نویــس تفاهم نامــه ای کــه  ســندیکا را ارائ
ــو  ــرکت های عض ــه و ش ــزاری بیم ــندیکا، کارگ ــان س ــت می ــرار هس ق
منعقــد شــود، بررســی شــد. در ایــن تفاهم نامــه امتیازاتــی لحــاظ شــده 

ــد.  ــد ش ــد خواهن ــدگان از آن بهره من ــا  کنن ــه امض ک

بیمــه ای  خدمــات  شــرح  پی گیــری 
ــزاری  ــرخ از کارگ ــش ها و ن ــامل پوش ش
بیمــه حافظــان آرامــش مانــا بــرای اطــالع 

رســانی بــه شــرکت ها.

بیمه و مالیات23

ــاق  ــی از ات ــه دریافت ــی نام بررس
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
مــورد  در  تهــران  کشــاورزی 
 132 مــاده  معافیــت  موضــوع 

ق.م.م.

بــا بررســی نامــه دریافتــی از اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تهــران در مــورد گــزارش ارســال شــده از ســندیکا در مــورد 
نیروگاه هایــی کــه مشــمول معافیــت مــاده 132 ق.م.م، نیســتند و 
دالیــل عــدم شــمول آن هــا، مقــرر شــد طــی نامــه ای از معاونــت کســب 
و کار اتــاق تهــران درخواســت جلســه شــود تــا ابعــاد موضــوع بــه طــور 

شــفاف بیــان شــود. 

و  کســب  معاونــت  بــه  نامــه  ارســال 
کار اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــه. ــت جلس ــران و درخواس ــاورزی ته کش

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف

گزارش ها
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پی گیری موضوع جرایم مالیاتی بیمه و مالیات24
نیروگاه زاگرس کوثر.

درخواســت مالیــات ابــرازی عملکــرد ســال 1395 شــرکت تولیــد 
ــکل، در آذر  ــن تش ــای ای ــر از اعض ــرس کوث ــروگاه زاگ ــت نی و مدیری
ــرای تهاتــر تصویــب و ایــن  مــاه ســال 1396 توســط هیــات وزیــران ب
شــرکت موفــق بــه اخــذ بخشــودگی 97 درصــدی جرایــم مربــوط بــه 
بــازه زمانــی تاریــخ ابــراز تــا تاریــخ تهاتــر شــد. آن بخــش از جرایــم کــه 
از تاریــخ مصوبــه هیــات وزیــران تــا صــدور اســناد خزانــه بــرای تهاتــر 
ــی  ــط اداره کل مالیات ــت، توس ــرو اس ــده وزارت نی ــر عه ــد و ب می باش
مودیــان بــزرگ از شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران مطالبــه شــده 
اســت امــا آن شــرکت پــس از اخــذ 70 درصــد بخشــودگی و پرداخــت 
30 درصــد از جریمــه معــادل تقریبــی 12 میلیــارد ریــال بــه مودیــان 
بــزرگ، ایــن مبلــغ را بــه حســاب بدهــکاری شــرکت تولیــد و مدیریــت 

ــر ثبــت نمــوده اســت. نیــروگاه زاگــرس کوث

ارســال نامــه بــه شــرکت مدیریــت شــبکه 
بــرق بــرای پی گیــری موضــوع.

بیمه و مالیات25
قطعــی  مطالبــات  پی گیــری 
ــرس  ــروگاه زاگ ــده نی ــوق ش مع

کوثــر.

ــت  ــرکت مدیری ــروگاه از ش ــن نی ــده ای ــوق ش ــی مع ــات قطع مطالب
شــبکه بــرق بــه حــدی افزایــش یافتــه اســت کــه اگــر ایــن مطالبــات 
ــال 3  ــرای اوره ــزی ب ــم برنامه ری ــروگاه علیرغ ــن نی ــوند ای ــول نش وص
ــت.  ــد داش ــر را نخواه ــن ام ــام ای ــکان انج ــود ام ــد خ ــد از 4 واح واح
همچنیــن بــا توجــه بــه بورســی بــودن ایــن شــرکت چنانچــه قــادر بــه 
پرداخــت ســود ســهام داران نشــود ســازمان بــورس و اوراق بهــادار طبــق 

ــد. ــورد می کن ــرکت برخ ــن ش ــا ای ــی ب ــای انضباط آیین نامه ه

ارســال نامــه بــه شــرکت مدیریــت شــبکه 
بــرق بــرای پی گیــری موضــوع.

بیمه و مالیات26
بیمه نامــه  اســلیپ  بررســی 
بیمــه  کارگــزاری  از  دریافتــی 

آرامــش. حافظــان 

ــا و  ــش مان ــان آرام ــه حافظ ــزاری بیم ــا کارگ ــته ب ــه گذش ــرو جلس پی
ــرخ، ایــن  درخواســت شــرح خدمــات شــامل پوشــش های بیمــه ا  ی و ن
کارگــزاری اســلیپ بیمــه نامــه تنظیــم تهیــه و ارســال کــرد کــه جهــت 
بررســی در اختیــار اعضــای کمیســیون و مشــاوران بیمــه شــرکت های 

آریــن ماهتــاب گســتر و مپنــا قــرار گرفــت.

بیمــه  مشــاوران  نظــرات  دریافــت 
شــرکت های آریــن ماهتــاب گســتر و 
بیمه نامــه. اســلیپ  مــورد  در  مپنــا 

بیمه و مالیات27
برگــزاری جلســه بــا معاونــت 
بازرگانــی،  اتــاق  کار  و  کســب 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

تهــران.

ــاوت  ــد، تف ــزار ش ــران برگ ــی ته ــاق بازرگان ــه در ات ــه ک ــن جلس در ای
ــروگاه  ــه ســاخت نی ــودن هزین ــع، یکســان ب ــا ســایر صنای ــا ب نیروگاه ه
ــودن  ــان ب ــق و یکس ــایر مناط ــا س ــه ب ــعه یافت ــر توس ــق کمت در مناط
ــق  ــا در مناط ــرداری نیروگاه ه ــداری و بهره ب ــر، نگه ــای تعمی هزینه ه
ــه دالیــل  مختلــف توســط اعضــای کمیســیون بیــان شــد. پــس از ارائ
مربوطــه و پذیــرش آن هــا توســط نماینــدگان اتــاق تهــران، مقــرر شــد 
ــایر  ــا س ــا ب ــاوت نیروگاه ه ــرایط متف ــوص ش ــع در خص ــی جام گزارش
صنایــع و میــزان هزینه هــای ســاخت، تعمیــر، نگهــداری و بهره بــرداری 
ــه از  نیروگاه هــا در نقــاط مختلــف تهیــه شــود و پی گیــری همــه جانب

طــرف ســندیکا و اتــاق بازرگانــی در ایــن خصــوص انجــام شــود. 

تهیـه گزارشـی جامع در خصوص شـرایط 
صنایـع  سـایر  بـا  نیروگاه هـا  متفـاوت 
تعمیـر،  سـاخت،  هزینه هـای  میـزان  و 
در  نیروگاه هـا  بهره بـرداری  و  نگهـداری 

مختلـف. نقـاط 

مالی و 28
اقتصادی

پیگیــری موضــوع اصــالح قــراداد 
خریــد بــرق از نیــروگاه

ــا توجــه بــه عــدم تغییــر قــرارداد خریــد بــرق از نیروگاههــا از ســال  ب
ــاه  ــوع از مهرم ــن موض ــرارداد، ای ــن ق ــری در مت ــزوم بازنگ 1392 و ل
ســال گذشــته در دســتورکار کمیســیون مالــی و اقتصــادی قــرار گرفــت 
ــرای اعــالم نظــر  و اصالحــات پیشــنهادی در دی مــاه ســال گذشــته ب
بــه دبیرخانــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق و شــرکت مدیریــت شــکه بــرق 
ایــران ارســال شــد. علــی رغــم پیگیریهــای انجــام شــده در دبیرخانــه 

ســندیکا پاســخی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده اســت.

ــری  ــرای پیگی ــه مجــدد ب ــال نام 1- ارس
ــرق ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــه هی موضــوع ب

ــری  ــرای پیگی ــه مجــدد ب ــال نام 2- ارس
ــبکه  ــت ش ــرکت مدیری ــه ش ــوع ب موض

ــرق. ب

مالی و 29
اقتصادی

ــدگان  ــا نماین ــه ب ــزاری جلس برگ
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ش
پیشــنهادهای  بررســی  بــرای 
ســندیکا در مــورد اصــالح قــراداد 

ــروگاه. ــرق از نی ــد ب خری

در ایــن جلســه نســخه پیشــنهادی ســندیکا بــرای قــرارداد خریــد بــرق 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. بخشــی از اصالحــات پیشــنهادی ســندیکا 
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــد ش ــرر ش ــد. مق ــع ش ــول واق ــورد قب م
ــندیکا در  ــی س ــنهادهای اصالح ــورد پیش ــود در م ــرات خ ــران نظ ای
مــورد قــراداد خریــد بــرق از نیــروگاه را طــی نامــه ای بــه هیــات تنظیــم 

ــازار بــرق اعــالم نمایــد. ب

هیــات  از  موضــوع  مجــدد  پی گیــری 
ــرق. ــازار ب ــم ب تنظی

مالی و 30
اقتصادی

احــداث  قراردادهــای  اصــالح 
هــای  نیــروگاه  بخــار  بخــش 
ــع  ــه روش بی ــی ب ــیکل ترکیب س

متقابــل

ــای  ــار نیروگاه ه ــش بخ ــده بخ ــی احداث کنن ــر دولت ــرکت های غی ش
ســیکل ترکیبــی بــه روش بیــع متقابــل، به دلیــل اصالح نشــدن 
ســاختار ریالــی ایــن قراردادهــا قــادر بــه ادامــه اجــرای عملیــات احــداث 
ــن  ــالح ای ــای اص ــتند و تقاض ــار نیس ــش بخ ــرداری در بخ ــا بهره ب ی
قراردادهــا را دارنــد. در ایــن جلســه کــه نماینــدگان شــرکت های دارای 
ــاب و  ــا، ماهت ــا، صب ــه هلدینگ هــای مپن ــا از جمل ــه قرارداده ــن گون ای
ــرر  ــتند، مق ــور داش ــز حض ــه نی ــبالن و ارومی ــان، س ــای کاش نیروگاه ه
شــد دو مــورد بــرای اصــالح قراردادهــای بیــع متقابــل از شــرکت مــادر 

ــرق حرارتــی پیگیــری شــود. تخصصــی تولیــد نیــروی ب

مــادر  شــرکت  از  موضــوع  پی گیــری 
ــی. ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی تخصی

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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مالی و 31
اقتصادی

ــع  ــورد موض ــری در م تصمیم گی
اطالعیــه  مقابــل  در  ســندیکا 
بــرای  ایــران  انــرژی  بــورس 
عرضــه نیروگاه هــای دولتــی در 
بــورس انــرژی و بررســی جوانــب 

موضــوع.

بررسی و جمع بندی نظرات اعضای کمیسیون در این خصوص.

ــرق،  ــازار ب ــرات کمیســیون ب بررســی نظ
و  نظــرات  ارســال  و  نظــرات  تکمیــل 
ــه  پیشــنهادهای ســندیکا طــی نامــه ای ب

وزارت نیــرو.

مالی و 32
اقتصادی

بررســی موضــوع تعییــن نــرخ 
بــرق بخــش بخــار در قراردادهــای 

ــی ــد تضمین خری

ــت  ــرح اس ــی مط ــیکل ترکیب ــای س ــورد نیروگاه ه ــوع در م ــن موض ای
ــه  ــان شــروع ب ــه صــورت همزم ــا ب کــه بخــش گاز و بخــش بخــار آنه
ــود.  ــدار می ش ــر وارد م ــار دیرت ــش بخ ــه بخ ــد بلک ــت نمی کنن فعالی
امــا دوره بهره بــرداری تجــاری و آغــاز خریــد تضمینــی بــرق از زمانــی 
ــه  ــن جلس ــود. در ای ــروع می ش ــدند ش ــای گازی وارد ش ــه واحده ک
نماینــدگان نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی دارای قــرارداد ECA حضــور 

داشــتند.

شــده  عنــوان  پیشــنهادهای  ارائــه 
در جلســه طــی نامــه ای بــه شــرکت 
بــرق  نیــروی  تولیــد  مادرتخصصــی 

حرارتــی.

مالی و 33
اقتصادی

بازپرداخــت  موضــوع  پیگیــری 
ــده  ــت ش ــای ارزی دریاف بدهی ه

ــی ــعه مل ــدو ق توس از صن

بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران در خــرداد مــاه 1394، نیروگاه هایــی 
کــه از صنــدوق توســعه ملــی وام میگیرنــد و بــرق تولیــدی را بــه صورت 
ــرخ  ــه ن ــاِل معــادل قســط ب ــه فــروش میرســانند، بایســتی ری ــی ب ریال
رســمی )مبادلــه ای( از طریــق بانــک عامــل بــه بانــک مرکــزی پرداخــت 
شــود و بانــک مرکــزی موظــف بــه واریــز ارز بــه حســاب صندوق اســت.

ــرکت  ــوع از ش ــدد موض ــری مج 1- پیگی
بــرق  نیــروی  تولیــد  مادرتخصصــی 

حرارتــی
2- پیگیــری موضــوع از دفتــر معــاون 
وزیــر نیــرو در امــور برنامــه ریــزی و 

اقتصــادی.

مالی و 34
اقتصادی

هیــات  بــا  جلســه  برگــزاری 
بــرای  بــرق  بــازار  تنظیــم 
پیگیــری موضــوع اصــالح قــراداد 

نیــروگاه از  بــرق  خریــد 

ــرق از  ــد ب ــرارداد خری ــرای اصــالح ق بررســی پیشــنهادهای ســندیکا ب
ــر در  ــه خســارت تاخی ــرش برخــی اصالحــات از جمل ــا و پذی نیروگاه ه
پرداخــت و تعییــن شــورای رقابــت بــه عنــوان مرجــع بی طــرف بــرای 

حــل اختــالف بیــن خریــدار و فروشــنده.

تنظیــم  هیــات  از  موضــوع  پیگیــری 
ــب پیشــنهادهای  ــرای تصوی ــرق ب ــازار ب ب

ســندیکا.

مالی و 35
اقتصادی

جرایــم  از  گزارشــی  تهیــه 
پرداختــی توســط نیروگاه هــای 
بــرق. تولیدکننــده  غیردولتــی 

ــورد  ــرق در م ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــا هی ــزار شــده ب ــرو جلســات برگ پی
اصــالح قرادادهــای خریــد بــرق از نیــروگاه و پیشــنهاد درج بنــد 
خســارت تاخیــر در پرداخــت در قــرارداد، مقــرر شــد گزارشــی از 
ــای  ــر در پرداخت ه ــت تاخی ــی باب ــای خصوص ــه نیروگاه ه ــی ک جرایم

ــود. ــه ش ــد تهی ــاط وام و...( می پردازن ــات، اقس ــه، مالی ــود )بیم خ

ــات  ــر هی ــه دیگ ــزارش در جلس ــه گ ارائ
تنظیــم بــازار بــرق در مــورد موضــوع 
ــروگاه. ــرق از نی ــد ب ــرارداد خری اصــالح ق

مالی و 36
اقتصادی

برگــزاری جلســه بــا معــاون وزیــر 
و  برنامه ریــزی  امــور  در  نیــرو 
پیگیــری  مــورد  در  اقتصــادی 
ارزی  وام هــای  بازپرداخــت 
توســعه  صنــدوق  از  دریافتــی 

ــی. مل

ــرای  ــرداد 1394ب ــه 31108/ت51709 هـــ خ ــال مصوب پیشــنهاد اعم
بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتــی از صنــدوق توســعه ملــی مطــرح 
ــس،  ــرژی مجل ــرر شــد کارگروهــی از اعضــای کمیســیون ان شــد و مق
نماینــدگان وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی تشــکیل و موضــوع از 
ــط  ــع ذیرب ــر مراج ــس و دیگ ــه، مجل ــه و بودج ــازمان برنام ــق س طری

پی گیــری شــود.

ــه  ــرای ارائ ــا ب ــا اعض ــه ب ــکیل جلس تش
ــری همــه  ــزارش جلســه و انجــام پیگی گ

ــه. جانب

مالی و 37
اقتصادی

اجــرای  موضــوع  پی گیــری 
رای  بــه  نســبت   13 مــاده 
دیــوان عدالــت اداری در مــورد 
 263 مصوبــه   1 بنــد  ابطــال 
بــرق.                                                                                                                                              بــازار  تنظیــم  هیــات 
                                                                                                                                                      

                          

ــی  ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 13 قان ــرای م ــم اج ــرو حک پی
دیــوان عدالــت اداری نســبت رای شــماره 313 هیــات عمومــی دیــوان 
بــا موضــوع ابطــال بنــد 1 مصوبــه 263 هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایران، 
ــی  ــازه زمان ــی در ب ــه آمادگ ــرخ پای ــن ن ــتورالعمل تعیی ــندیکا دس س
برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه و دســتورالعمل نحــوه اجــرای حکــم 
ــوص،  ــن خص ــا در ای ــگ اعض ــدام هماهن ــور اق ــه منظ ــر را ب فوق الذک
تدویــن و بــه تمامــی شــرکت های عضــو ارســال نمــود. بــر ایــن اســاس 
ــات حاصــل از  ــبه مطالب ــس از محاس ــرر شــد شــرکت های عضــو پ مق
ــت شــبکه  ــرو و شــرکت مدیری ــا وزارت نی ــه ب ــن رای، ضمــن مکاتب ای
بــرق ایــران تقاضــای صــدور صورتحســاب اصالحــی و پرداخــت مبالــغ 
ــا  ــه ســندیکا ارســال شــود. ت اســتحقاقی را نمــوده و رونوشــت نامــه ب
کنــون حــدود 20 شــرکت درخواســت تعدیــل نــرخ آمادگــی بــر اســاس 
رای دیــوان عدالــت اداری را بــه شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و 

ــد.  ــالم کرده ان ــرو اع وزارت نی

و  وکیــل  بــا  جلســه  پی گیــری 
شــرکت های شــاکی در پرونــده بــرای 

موضــوع. جدی تــر  پیگیــری 

مالی و 38
اقتصادی

برگــزاری جلســه بــا نیروگاه  هــای 
مــورد  در   ECA قــرارداد  دارای 

ــای ارزی. ــت وام ه بازپرداخ

ارائــه گــزارش از جلســه برگــزار شــده بــا معــاون وزیــر در امــور 
ــوع  ــه موض ــری همه جانب ــت پی گی ــادی و درخواس ــزی و اقتص برنامه ری

شــرکت ها. از 
--

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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مالی و 39
اقتصادی

پی گیـری موضـوع جریمـه تاخیر 
.ECA در پرداخـت در قراردادهای

 ECA علیرغــم اینکــه جریمــه تاخیــر در پرداخــت در قراردادهــای
ــه  ــت ب ــن باب ــه صراحــت عنــوان شــده اســت، توانیــر پرداختــی از ای ب
ــم  ــی جرای ــور مالیات ــازمان ام ــا س ــت ام ــداده اس ــام ن ــا انج نیروگاه ه
ــروگاه  ــاب های نی ــد در صورتحس ــوان درآم ــه عن ــر را ب ــرد توانی دیرک
شناســایی و مالیــات آن را دریافــت میکنــد. در واقــع نیروگاه هــای 
ــده را  ــت نش ــد دریاف ــه درآم ــوط ب ــات مرب ــرارداد ECA مالی دارای ق
پرداخــت می کننــد. در ایــن خصــوص مقــرر شــد موضــوع در دســتور 
کار کمیســیون بیمــه و مالیــات ســندیکا قــرار گیــرد و پی گیــری 

ــرد.  ــام پذی ــر انج جدی ت

قراردادن موضوع در دستور کار کمیسیون 
بیمه و مالیات. 

آموزش و 40
پژوهش

ــوع  ــورد موض ــری در م تصمیم گی
وبینــار آموزشــی بــا مشــارکت 
و  ژاپــن  همکاری هــای  مرکــز 

خاورمیانــه.

ــن و  ــای ژاپ ــز همکاری ه ــا مرک ــده ب ــام ش ــرات انج ــاس مذاک ــر اس ب
خاورمیانــه و بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا، مقــرر 
ــزار  ــز برگ ــن مرک ــکاری ای ــارکت و هم ــا مش ــی ب ــار آموزش ــد وبین ش
ــزاری  ــرای برگ ــرفصل هایی ب ــات و س ــه موضوع ــن جلس ــود. در ای ش

ــار پیشــنهاد شــد. وبین

ســرفصل های  و  موضوعــات  ارســال 
ــای  ــز همکاری ه ــه مرک ــده ب ــف ش تعری

ژاپــن و خاورمیانــه. 

آموزش و 41
پژوهش

تصمیم گیــری در مــورد برگــزاری 
ــا  ــندیکا ب ــای آموزشــی س دوره ه
درنظــر گرفتــن مشــکالت ناشــی 

از وجــود ویــروس کرونــا.

بــا توجــه بــه نامعلــوم بــودن مــدت زمــان دوام وضعیــت پیــش آمــده، 
مقــرر شــد دوره هــای آموزشــی ســندیکا بــه صــورت مجــازی و در قالــب 

وبینــار برگــزار شــود.

برگــزاری  چگونگــی  پیگیــری   -1
آموزشــی. وبینارهــای 

2- پیگیــری برگــزاری دوره هــا از اســاتید 
مربوطــه.

آموزش و 42
پژوهش

ــز  ــی از مرک ــه دریافت بررســی نام
همکاری هــای ژاپــن و خاورمیانــه 
ــرفصل های  ــی از س ــورد یک در م

پیشــنهادی بــرای وبینــار.

مرکــز بررسی نامه و جمع بندی نظرات اعضای کمیسیون. بــه  جلســه  نتیجــه  اطــالع 
خاورمیانــه. و  ژاپــن  همکاری هــای 

آموزش و 43
پژوهش

دانشــگاه  پیشــنهاد  بررســی 
دوره  برگــزاری  بــرای  تهــران 
نیــروگاه. حفاظــت  آموزشــی 

ــد و  ــی ش ــران بررس ــگاه ته ــنهادی دانش ــرفصل های پیش ــوع و س موض
ــود. ــانی ش ــد نتیجــه جلســه اطالع رس ــرر ش مق

ارائــه نتیجه جلســه و بررســی پیشــنهادها 
ــه دانشــگاه تهران. ب

آموزش و 44
پژوهش

ــی  ــنهادهای دریافت ــی پیش بررس
دوره هــای  برگــزاری  بــرای 

ماهانــه.

بررســی موضــوع، ســرفصل ها، مــدت زمــان پیشــنهادی بــرای برگــزاری 
دوره ها. 

ــه شــرکت های  ــا ب ــانی دوره ه اطــالع رس
عضــو.

آموزش و 45
پژوهش

بررســی پیشــنهاد دانشــگاه تهران 
پارامترهــای  تخمیــن  بــرای 

نیروگاه هــا. دینامیکــی 

ــه و  ــنهاد مربوط ــورد پیش ــگاه در م ــن دانش ــدگان ای ــا نماین ــره ب مذاک
ــا. ــه اعض ــانی ب ــالع رس ــورد اط ــری در م تصمیم گی

اطــالع رســانی بــه اعضــا در مــورد اعــالم 
ــرای تخمیــن  آمادگــی دانشــگاه تهــران ب
ــا، طــی  پارامترهــای دینامیکــی نیروگاه ه

نامــه.

مهندسی و 46
سیستم ها

برگــزاری جلســه بــا تیــم اجرایــی 
ــر در  ــگاه امیرکبی ــروژه از دانش پ
مــورد انجــام پــروژه پژوهشــی 
ــد  ــرد و رون ــل کالن عملک »تحلی
ــی و  ــور، بررس ــرق کش ــد ب تولی
ــی آن  ــاخص های اصل ــل ش تحلی
ــورها«. ــایر کش ــا س ــه ب و مقایس

و  موضــوع  تعییــن  بــرای  کمیســیون  گذشــته  جلســات  پیــرو 
ســرفصل های پــروژه پژوهشــی، مقــرر شــد پــروژه بــرای بررســی امــکان 
ــگاه  ــبکه دانش ــن ش ــرداری ایم ــات بهره ب ــز تحقیق ــه مرک ــام آن ب انج
صنعتــی امیــر کبیــر ارجــاع شــود. در ایــن جلســه در مــورد چارچــوب، 

ــد. ــت ش ــروژه صحب ــرد پ ــداف و کارب اه

پی گیـری شـرح خدمـات پروژه پژوهشـی 
از دانشـگاه امیرکبیر.

مهندسی و 47
سیستم ها

ــروژه  ــات پ ــرح خدم ــی ش بررس
کالن  »تحلیــل  تحقیقاتــی 
عملکــرد و رونــد تولیــد بــرق 
مهندســی،  دیــدگاه  از  کشــور 
ــی آن  ــاخص های اصل ــی ش بررس
ــایر کشــورها“ و  ــا س و مقایســه ب

اعــالم نظــر در مــورد آن.

اعضــای  نظــرات  پژوهشــی،  پــروژه  بررســی شــرح خدمــات  بــا 
کمیســیون جمع بنــدی و مقــرر شــد طــی نامــه ای بــه مرکــز تحقیقــات 
بهره بــرداری ایمــن شــبکه دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر اعــالم شــود.

ــیون در  ــای کمیس ــرات اعض ــال نظ ارس
ــی  ــروژه پژوهش ــات پ ــرح خدم ــورد ش م
تحقیقــات  مرکــز  بــه  نامــه ای  طــی 
دانشــگاه  شــبکه  ایمــن  بهره بــرداری 

امیرکبیــر. صنعتــی 

مهندسی و 48
سیستم ها

نهایــی کــردن شــرح خدمــات 
ــل کالن  ــی “تحلی ــروژه پژوهش پ
عملکــرد و رونــد تولیــد بــرق 
مهندســی،  دیــدگاه  از  کشــور 
ــی آن  ــاخص های اصل ــی ش بررس
ــورها”. ــایر کش ــا س ــه ب و مقایس

ــط  ــی توس ــروژه پژوهش ــات پ ــرح خدم ــاره ش ــالح چندب ــس از اص پ
تیــم اجرایــی دانشــگاه امیرکبیــر و بررســی اصالحــات در چنــد جلســه 
کمیســیون، در ایــن جلســه شــرح خدمــات دریافتــی بررســی و نهایــی 

شــد. 

ارســال شــرح خدمــات نهایــی شــده 
تحقیقــات  مرکــز  بــه  نامــه ای  طــی 
دانشــگاه  شــبکه  ایمــن  بهره بــرداری 
صنعتــی امیــر کبیــر و درخواســت بــرآورد 
هزینــه انجــام مطالعــه )همــراه بــا آنالیــز( 
ــام  ــي انج ــي تفصیل ــه زمان ــه برنام و تهی

آن.

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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تهیه کننـده: معصومه پاشـا، دبیر کمیسـیون های سـندیکا

آموزش:
 برگـزاری چهـار وبینار آموزشـی با مجمـوع 1002 نفر – 

سـاعت آموزش بـا عناوین:
 مـروری بـر نقـش تجهیـزات تأثیرگـذار واحدهـای 
نیروگاهـی بـر پایـداری و امنیـت شـبکه بـرق کشـور 
خرابـی  و  شکسـت  مکانیزم هـای  تخصصـی  دوره   

بخـار  توربیـن  و  گاز  توربیـن 
بـا    )HRSG( حـرارت  بازیـاب  بویلرهـای  بازرسـی   

آن  خرابی هـای  بـر  مـروری 
 مبانی کنترل فرکانس اولیه و عوامل اثرگذار بر آن

 دریافـت فرم هـای ارزیابـی دوره ها از شـرکت کنندگان و 
تحلیـل نتایج ارزیابی هـر دوره.

 تهیه تقویم آموزشی شش ماهه و اطالع رسانی در سایت.
 دوره عالی بازار برق: 

 اخـذ گواهـی پایـان دوره آموزشـی از دانشـگاه تهران 
بـرای تمامـی شـرکت کنندگان دوره.

 تعییـن اسـاتید راهنمـا و آغـاز پروژه هـای پژوهشـی 
شـرکت کنندگان.

 درخواسـت ارائـه گـزارش از زمان بنـدی و پیشـرفت 
از شـرکت کنندگان. پژوهشـی  پروژه هـای 

:)JCCME( همکاری با مرکز همکاری های ژاپن و خاورمیانه 
 برنامه ریزی برای برگزاری سمینار آموزشی در سال جاری.

تهیه کننده: معصومه پاشا، واحد آموزش         

بررسی فعالیت های شرکت های بالکچین49
اعضا در زمینه بالکچین.

ــرح  ــه ش ــود ب ــی خ ــن معرف ــیون ضم ــای کمیس ــه اعض ــن جلس در ای
مختصــری از فعالیت هــای شــرکت متبوعشــان در زمینــه فنــاوری 
ــدند. ــف ش ــیون تعری ــداف کمیس ــن اه ــد. همچنی ــن پرداختن بالکچی

ارســال مقــررات و قوانیــن موجــود در 
کمیســیون  اعضــای  بــه  حــوزه  ایــن 

جهــت مطالعــه.

بالکچین50
بررســی قوانیــن و مقــررات حــوزه 
بالکچیــن و تبــادل نظــر در ایــن 

زمینــه.
--نظرات اعضای کمیسیون در این خصوص جمع بندی شد.

مقررات و 51
قراردادها

اجرایــی  آیین نامــه  بررســی 
 44 مــاده  )ب(  بنــد  تبصــره 
ــا  ــون برنامــه ششــم توســعه ب قان
ــد  ــت خری ــن قیم ــوع تعیی موض
بــرق بــا توجــه بــه ســازوکار بــازار 

در بــورس.

پــس از بررســی آیین نامــه اجرایــی تبصــره بنــد )ب( مــاده 44 قانــون 
برنامــه ششــم توســعه بــا موضــوع تعییــن قیمــت خریــد بــرق بــا توجــه 
ــورس در جلســه، اعضــای کمیســیون نظــرات  ــازار در ب ــه ســازوکار ب ب

خــود را در ایــن خصــوص ارائــه کردنــد.

ــه ای  ــی نام ــندیکا ط ــرات س ــال نظ ارس
ــی،  ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــه کمیس ب

ــران. ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع صنای

مقررات و 52
قراردادها

  بررســی نحــوه اعمــال مــاده 
 13قانــون تشــکیالت و آییــن 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری بر 
ــی  ــوان مبن ــماره 313 دی رأی ش
ــه263   ــد 1 مصوب ــال بن ــر ابط ب

ــرق. ــازار ب ــم ب ــأت تنظی هی

تهیــه دســتورالعمل نحــوه اجــرای رأی شــماره 313  دیــوان مبنــی بــر 
ارسال دستورالعمل به شرکت های عضو.ابطــال بنــد 1 مصوبــه 263  هیــأت تنظیــم بــازار بــرق.

مقررات و 53
قراردادها

ــه  ــدور پروان ــوع ص ــی موض بررس
بهره بــرداری، مطالبــه مبالــغ 
ــم  ــوان جرای ــا عن ــده ب ــر ش کس
مرتبــط بــه ایــن موضــوع و 
ــن  ــذ ای ــداوم اخ ــری از ت جلوگی
مبالــغ کــه در قالــب کســر 
درآمــد از نیــروگاه دریافــت شــده 

. د می شــو

مقــرر شــد دســتورالعمل مرتبــط بــا انعقــاد قــرارداد مدیریــت شــبکه که 
ــی  ــده اند، بررس ــیم ش ــف تقس ــای مختل ــه تیپ ه ــا ب در آن نیروگاه ه
گــردد و گزارشــی بــه کارگــروه در خصــوص راه حل هــای رســیدگی بــه 
موضــوع از طریــق ابطــال در دیــوان عدالــت اداری یــا مطــرح کــردن آن 
ــی در خصــوص آن در جلســه   ــری نهای ــت و تصمیم گی در شــورای رقاب

آتــی کارگــروه گرفتــه شــده و بــه ســندیکا ارائــه گــردد.

--

اقداماتنتیجهدستور جلسهنام کمیسیونردیف
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تابان از دل کویر
گزارش میدانی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد

ــروگاه  ــراغ نی ــه س ــی« ب ــزارش میدان ــش »گ ــار در بخ ــن ب ــماره، ای ــر ش ــود در ه ــنت کاری خ ــه س ــرمایه« در ادام ــرو و س »نی
ــه  ــی آن را ب ــت معرف ــود زحم ــروگاه خ ــن نی ــران ای ــار مدی ــن ب ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت. ب ــه اس ــزد رفت ــان ی ــی تاب ــیکل ترکیب س
ــران  ــی ای ــز جغرافیای ــرارزش در مرک ــی پ ــی نیروگاه ــه معرف ــاظ ب ــیوه و الف ــن ش ــا دقیق تری ــا ب ــده اند ت ــل ش ــوب متقب ــورت مکت ص
ــد:   ــد خوان ــگر آن خواهی ــره و تالش ــران خب ــان مدی ــان و بی ــروگاه را از زب ــن نی ــی از ای ــع و خواندن ــی جام ــه معرف ــد، در ادام بپردازن

ــش  ــان در بخ ــی تاب ــیکل ترکیب ــی س ــروگاه خصوص نی
ــر از  ــه600 کیلومت ــزد و فاصل ــی ی ــهر جهان ــکذر ش اش
ــه  ــای گرفت ــران ج ــی ای ــز جغرافیای ــت، در مرک پایتخ
اســت. بــرای احــداث ایــن نیــروگاه کــه ظرفیــت اســمی 
ــه  ــی ب ــت، زمین ــاز اس ــامل 2 ف ــگاوات و ش آن 968 م
ــع شــمال شــرقی مجتمــع  ــار در ضل مســاحت 50 هکت
نیروگاهــی 900 هکتــاری یــزد واقــع در مجــاورت 
ــات  ــداری و عملی ــران، خری ــاژی ای ــوالد آلی ــرکت ف ش

ــد. ــاز ش ــال 1389 آغ ــت آن از س ــاز نخس ــی ف اجرای
 مالــک ایــن نیــروگاه شــرکت انــرژی گســتر جــم اســت 
کــه در راســتای اجــرای سیاســت های کالن صنعــت برق 
ــرای جلــب ســرمایه های بخــش خصوصــی، در  کشــور ب
ســال 1389 بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان گــروه 
ــد  ــیس ش ــران تاس ــرمایه گذاری ای ــگ س ــرژی هلدین ان
و در اولیــن گام بــا هــدف تامیــن بخشــی از تقاضــای رو 
بــه افزایــش شــبکه سراســری بــرق کشــور و رفــع نیــاز 
صنایــع بــزرگ انــرژی بــر منطقــه، پــروژه احــداث ایــن 

نیــروگاه را در دســتور کار خــود قــرار داد.
ــداث  ــامل اح ــروژه ش ــت پ ــاز نخس ــی ف ــات اجرای عملی
یــک بلــوک ســیکل ترکیبــی 484 مگاواتــی طــرح نیــام 
ــه  ــاز) کلی ــر دو ف ــداث مشــترکات ه ــا، اح ــرکت مپن ش
سیســتم های جانبــی و پشــتیبان( و احــداث پســت 
400 کیلوولــت انتقــال، از ســال 1389 آغــاز شــد، ولــی 
ــنادی  ــار اس ــایش اعتب ــد گش ــل فرآین ــل تطوی ــه دلی ب
ــای  ــط بخشــی از فعالیت ه ــا اواســط ســال 1393، فق ت
ســاختمانی پــروژه و تامیــن تجهیــزات اصلــی آن انجــام 

شــد؛ امــا بــا گشــایش اعتبــار اســنادی فــاز نخســت نیــروگاه در تاریــخ 93/06/18 
کــه بــه مبلــغ 265 میلیــون یــورو و از محــل صنــدوق توســعه ملــی، اختصــاص 
یافــت، پیشــرفت پــروژه ســرعت چشــمگیری می گیــرد بــه نحــوی کــه در دی مــاه 
ــدار و بخــش گازی آن در  ــروگاه برق ــت اختصاصــی نی 1394 پســت 400 کیلوول
تاریــخ 94/12/17 همزمــان بــا حضــور ریاســت محتــرم جمهــور در اســتان یــزد 
ــان  ــای مهنــدس چیت چی ــاب آق ــرو، جن ــت وزارت نی ــرم وق ــر محت و توســط وزی
ــد آزمایشــی و  ــز دوره تولی ــام موفقیت آمی ــس از اتم ــن بخــش پ ــاح شــد. ای افتت
ــاری  ــد تج ــه تولی ــخ 95/03/10 وارد مرحل ــف، در تاری ــای مختل ــام آزمون ه انج
شــد. ســنکرون واحدهــای گازی در فاصلــه کمتــر از یــک هفتــه از یکدیگــر یکــی 
ــروگاه اســت. ــن نی ــد ثبت شــده در احــداث ای ــای جدی از دســتاوردها و رکورده

واحــد بخــار نیــز در مدتــی کمتــر از 2 ســال و مقــارن بــا دهــه فجــر و بــا حضــور 
ــخ 96/11/04  ــرو در تاری ــرم نی ــر محت ــور و وزی ــرم رییس جمه ــاون اول محت مع

افتتــاح و در تاریــخ 96/12/04 وارد مرحلــه تولیــد تجــاری شــد.

 ،V94.2 ver5 ــدل ــد گازی م ــامل 2 واح ــده ش ــی احداث ش ــیکل ترکیب ــوک س بل
 E هرکــدام بــه ظرفیــت نامــی 162 مــگاوات و یــک واحــد بخــار از ســری
ــر  ــار توســط 2 بویل ــد بخ ــگاوات اســت. واح ــی160 م ــت نام ــه ظرفی ــس ب زیمن
بازیــاب حرارتــی کــه هریــک ظرفیــت تولیــد 275 تــن در ســاعت بخــار را دارنــد، 
ــر  ــن هل ــرج خنک ک ــه، ب ــه کار رفت ــد ب ــتم خنک کنن ــود و سیس ــتیبانی می ش پش

خشــک اســت. 
نتایــج عملــی آزمــون ظرفیــت انجام شــده، حاکــی از عملکــرد ایــن مجموعــه بــا 
راندمــان 49/5 درصــد اســت. پســت اختصاصــی 400 کیلوولــت تابــان شــامل 2 
ــرای  ــص ب ــد ناق ــی 1/5 کلی ــای گازی و 1 ب ــرای واحده ــل ب ــد کام ــی 1/5 کلی ب
ــروگاه  ــه نی ــا هزین ــرژی می بایســت ب ــل ان ــرارداد تبدی ــق ق ــه مطاب ــد بخارک واح
ــزد واگــذار شــود، نیــز در یــک  ــرق منطقــه ای ی ــه شــرکت ب احــداث و ســپس ب

ــرداری شــد. ــاده بهره ب ــاه، آم ــر از 11 م ــی کمت ــر و در مدت ــد دیگ ــورد جدی رک
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قــرارداد احــداث نیــروگاه در قالــب EPC با شــرکت 
اجرایــی آن توســط  مپنــا منعقــد و عملیــات 
ــعه 2  ــرکت های توس ــکل از ش ــیومی متش کنسرس
و 1 مپنــا، انجــام شــده اســت. قراردادهــای مشــاوره 
ــا شــرکت مهندســی  ــروژه ب و نظــارت کارگاهــی پ
قــدس نیــرو و قــرارداد مدیریــت طــرح بــا شــرکت 

انــرژی تــوان خاورمیانــه مبادلــه شــد.
بــا وجــود اینکــه تعــداد نفــرات شــاغل در مراحــل 
بهره بــرداری  و  راه انــدازی  و  نصــب  احــداث، 
نیــروگاه در مقاطعــی از ســقف700 نفــر نیــز عبــور 
کــرد، خوشــبختانه بــه دلیــل جدیــت تمامــی 
ــت اســتانداردهای  ــروژه در رعای ــی پ ــل اجرای عوام
ــه جــدی  ــه حادث ــدون هیچ گون ــون ب ــی، تاکن ایمن
بــرای پرســنل و یــا تجهیــزات، ایجــاد شــده اســت، 
کــه در نــوع خــود بــرگ زریــن دیگــری از عملکــرد 

ــن نیــروگاه اســت. ای
ــه 20  ــق خــط لول ــاز نیــروگاه از طری گاز مــورد نی
اینچــی بــه طــول تقریبــی 8 کیلومتــر بــه ایســتگاه 
تقلیــل فشــار گاز وارد می شــود. هــر چنــد مطابــق 
ــرژی مســئولیت احــداث  ــل ان ــرارداد تبدی ــاد ق مف
ــرداری از آن،  ــار گاز و بهره ب ــل فش ــتگاه تقلی ایس
درتعهــد وزارت نیــرو اســت، لیکــن بــه دلیــل 
ــا  ــا ب ــور تمام ــر حــادث شــده، ایســتگاه مذک تاخی
هزینــه نیــروگاه احــداث شــد و لــذا نیــروگاه تابــان 
ــل  ــه مراح ــت ک ــی اس ــدود نیروگاه های ــزء مع ج
ــا ســوخت گاز انجــام شــده اســت.  راه اندازیشــان ب
ــدازی  ــال از راه ان ــدود 4 س ــت ح ــم گذش ــه رغ ب
مســئولیت  و  هزینه هــا  کمــاکان  ایســتگاه، 
ــوده  ــروگاه ب ــده نی ــه عه ــتگاه ب ــرداری ایس بهره ب
ــت،  ــی قیم ــل کارشناس ــام مراح ــود انج ــا وج و ب
ــی  ــرکت مادرتخصص ــه ش ــال آن ب ــه انتق ــق ب موف

ــده ایم. ــی نش ــرق حرارت ب
بــه رغــم هزینه هــای ســنگین حمــل و نقــل 
گازوییــل بــرای دولــت و وجــود خــط انتقــال 
ــروگاه  ــری نی ــه 4 کیلومت ــع در فاصل ــوخت مای س
ــق  ــاز از طری ــورد نی ــل م ــان گازویی ــان، همچن تاب
ــل  ــروگاه منتق ــه نی ــوخت ب ــل س ــای حم تانکره
و در 2 دســتگاه مخــزن 20 هــزار مترمکعبــی 

موجــود، ذخیــره می شــود.
آب مــورد نیــاز نیــروگاه نیــز بــه دلیــل عــدم صدور 
ــه ای  ــر چــاه توســط شــرکت آب منطق مجــوز حف
یــزد از محــل خریــد بخشــی از ســهمیه آب انتقالی 

اختصاص یافتــه بــه شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، تامیــن و از طریــق خــط لولــه ای بــه 
طــول 8 کیلومتــر کــه توســط نیــروگاه احــداث شــده اســت، تامیــن می شــود. بــه دلیــل 
مشــکالت ناشــی از کاهــش بارش هــای ســاالنه کشــور در چنــد ســال اخیــر، نــه تنهــا 
کاهــش کل ســهمیه آب انتقالــی بــه اســتان، موجــب کاهــش ســهمیه اختصاص یافتــه 
ــش  ــان بخ ــش اطمین ــب کاه ــرر آن موج ــع مک ــه قط ــت بلک ــده اس ــروگاه ش ــه نی ب
ــت. ــده اس ــراری ش ــرایط اضط ــا ش ــروگاه ب ــه نی ــن آب و مواجه ــع تامی ــن منب ای

همزمــان بــا آمادگــی نیــروگاه بــرای شــروع راه انــدازی، قــرارداد ده ســاله بهره بــرداری 
ــا شــرکت کنتــرل قــدرت پــارس مبادلــه شــده اســت. مطابــق  و تعمیــرات نیــروگاه ب
ــرات توســط تیمــی  ــرداری و تعمی ــا بهره ب ــه فعالیت هــای مرتبــط ب ــرارداد کلی ــن ق ای
ــس  ــد. پ ــد ش ــام خواه ــف، انج ــی مختل ــای تخصص ــر در حوزه ه ــکل از 54 نف متش
ــد  ــای واج ــذب نیروه ــد ج ــرداری، فرآین ــکار بهره ب ــدی پیمان ــرات کلی ــور نف از حض
ــا اولویــت نیروهــای بومــی منطقــه، از طریــق برگــزاری آزمــون و مصاحبــه  شــرایط ب
انجــام پذیرفــت و نفــرات منتخــب ضمــن شــرکت در دوره هــای آموزشــی پیش بینــی 
ــه نحــوی کــه در کمتــر از  شــده، تحــت آموزش هــای حیــن کار نیــز قــرار گرفتنــد ب
6 مــاه بهره بــرداری واحدهــای گازی بــه صــورت کامــل بــه پیمانــکار O&M منتقــل و 
بــه تدریــج ســایر بخش هایــی کــه موقتــا تحویــل شــده بــود نیــز در اختیــار شــرکت 

مذکــور قــرار گرفتنــد.
ــبت  ــروگاه نس ــت محیطی، نی ــات زیس ــازی الزام ــان از برآورده س ــور اطمین ــه منظ ب
ــرده  ــارکت ک ــت محیطی مش ــای زیس ــاری آالینده ه ــرح خوداظه ــارکت در ط ــه مش ب
ــد  ــورد تایی ــگاه م ــان آزمایش ــه کارشناس ــای 3 ماه ــه در دوره ه ــوی ک ــه نح ــت، ب اس
ســازمان محیــط  زیســت بــرای نمونه بــرداری از گازهــای خروجــی اگــزوز، پســاب ها و 
ســایر مــوارد تعیین شــده، اقــدام کــرده و نتایــج آن را مســتقیما بــرای ســازمان محیــط 
ــن اندازه گیرهــا در محــدوده  ــج ای ــون نتای ــد. خوشــبختانه تاکن زیســت ارســال می کن
مجــاز )در مــواردی بســیار پاییــن تــراز محــدوده مجــاز( بــوده اســت. از ســوی دیگــر 
ــی،  ــع آب ــودن مناب ــدود  ب ــری و مح ــه کوی ــروگاه در منطق ــری نی ــود قرارگی ــا وج و ب
ــا  ــدازی واحده ــه از راه ان ــی ک ــدت کوتاه ــن م ــروگاه توانســته اســت در طــی همی نی
ــادل 80  ــه مع ــد ک ــدام کن ــار فضــای ســبز اق ــرای ایجــاد حــدود 4 هکت می گــذرد، ب
ــه  ــت. همان گون ــبز اس ــای س ــاد فض ــوص ایج ــرکت در خص ــن ش ــدات ای ــد تعه درص
کــه قبــال اشــاره شــد، بــه دلیــل محدودیــت منابــع آبــی منطقــه، نیــروگاه بــه مــوازات 
اقدامــات جــدی بــرای رســاندن میــزان آب مصرفــی ســیکل بــه حــد متعارف ایــن تیپ 
ــاورزی  ــارف کش ــرای مص ــدی ب ــاب های تولی ــتفاده از پس ــی و اس ــا، بازیاب از نیروگاه ه
بــه عنــوان یــک طــرح مطالعاتــی در دســتور کار قــرار گرفــت. ضمنــا تجهیــزات کامــل 
ــه  ــداری شــده و در مرحل ــن خری ــش گازهــای خروجــی، به صــورت آنالی سیســتم پای

نصــب اســت.
ــودن، شــرایط شــیمیایی  ــج بررســی ها، حاکــی از مناســب  ب ــه اینکــه نتای ــا توجــه ب ب
ــز  ــه و دورری ــه خان ــتم تصفی ــرد سیس ــی از عملک ــدی ناش ــاب های تولی ــوع پس مجم
ــا  بلودان هــا و ســمپلینگ بــرای کشــاورزی بودنــد و حجــم آن هــا نیــز تقریبــا برابــر ب
ــب و در گام  ــور تصوی ــی فضــای ســبز ایجادشــده محاســبه شــد، طــرح مذک ــاز آب نی
ــرای احــداث یــک  ــی، ب ــا اســتفاده از تجــارب معمــاران و اســتادکاران محل نخســت ب
مخــزن 600 متــر مکعبــی، متشــکل از 3 بخــش متصــل  به هــم )بــدون اســتفاده از بتــن 
ــا ظرفیــت 20  ــاز ب ــه 2 عــدد الکتــرو پمــپ ســه ف ــه آن ب مســلح( و تجهیــز پمپ خان
متــر مکعــب بــر ســاعت و هــد 40 متــر اقــدام شــد. جانمایــی ایــن مخــزن جمــع آوری 

گزارش ها
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ــه  ــتفاده، ب ــل بازاس ــای قاب ــه آب ه ــه نحــوی اســت ک ب
ــوط  ــی مرب ــای بتن ــق کانال ه ــی و از طری ــورت ثقل ص
بــه هدایــت آب هــای ســطحی بــه آن منتقــل می شــوند. 
ــه آب دوران  ــط لول ــا، از خ ــش هزینه ه ــور کاه به منظ
ســاخت بــه عنــوان خــط لولــه آب کشــاورزی اســتفاده 
و انشــعابات الزم از آن گرفتــه شــد. خوشــبختانه نتایــج 
محیــط  ســازمان  توســط  انجام شــده  آزمایش هــای 
ــج  ــزن، نتای ــده در مخ ــای جمع آوری ش ــت از آب ه زیس
بررســی های اولیــه را تاییــد و آب استحصال شــده را 

ــی کــرد. ــرای کشــاورزی مناســب ارزیاب ب
ـــری  ـــور جلوگی ـــره، به منظ ـــزن ذخی ـــن مخ ـــر ای ـــالوه ب ع
ـــه بهداشـــتی  ـــه خان ـــز پســـاب خروجـــی از تصفی از دورری
ـــا شـــرایط و طراحـــی خـــاص  فاضـــالب، یـــک حوضچـــه ب
ـــوی  ـــه نح ـــد ب ـــداث ش ـــه اح ـــچ تصفیه خان ـــار پکی در کن
ــور از  ــس از عبـ ــه آن پـ ــدورت آب ورودی بـ ــه کـ کـ
ـــاه  ـــن ریشـــه گی ـــور از بی ـــف شـــنی و عب ـــای مختل الیه ه
ـــه و  ـــش یافت ـــمگیری کاه ـــو چش ـــه نح ـــرداب ب ـــل م نخ
ـــاورت  ـــده در مج ـــبز ایجادش ـــای س ـــاری فض ـــرای آبی ب
ــنجی  ــرد. امکان سـ ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ آن، مـ
از آب مخـــزن  اســـتفاده  بـــرای  ایجـــاد شـــرایط 
ذخیـــره 600 متـــر مکعبـــی احداث شـــده بـــه عنـــوان 
پشـــتیبان آب آتش نشـــانی در دســـت بررســـی اســـت. 
ـــال  ـــارد ری ـــک میلی ـــدود ی ـــرح ح ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ب
ـــی  ـــه صرفه جوی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــه ش هزین
ـــاه  ایجادشـــده در مصـــرف آب، دوره بازگشـــت آن، 22 م
ـــب  ـــرای نص ـــدام ب ـــتا اق ـــن راس ـــود. در همی ـــد ب خواه
ــه  ــدف بـ ــا هـ ــه بـ ــوس ثانویـ ــمز معکـ ــتم اسـ سیسـ
ــه  ــه تصفیه خانـ ــان مجموعـ ــاندن راندمـ ــر رسـ حداکثـ
اســـت. طراحـــی  مرحلـــه  در  نیـــروگاه،  اصلـــی 

سهامداران 
در مجمــوع هم اکنــون درصــد ســهام هــر یــک از 
شــرکت های تولیدکننــده بــرق در نیــروگاه تابــان را 

داد:  گــزارش  چنیــن  می تــوان 
ــا ســهام  ــا ب ــی ایرس ــت نیروگاه شــرکت توســعه مدیری

ــا 33/5 درصــد از ســهام  61/4994 درصــدی و شــرکت آریــن ماهتــاب گســتر ب
نیــروگاه تابــان، اصلی تریــن ســهامداران ایــن نیــروگاه محســوب می شــوند. 
پــس از آن شــرکت توســعه و مدیریــت انــرژی پارســیان بــا دارا بــودن 3 درصــد 
ــعه  ــران و توس ــرمایه گذاری ای ــران، س ــروگاه و شــرکتهای فراســاحل ای ــهام نی س
ــتند.  ــروگاه را دارا هس ــن نی ــهام ای ــد س ــوب 0,0002 درص ــمال و جن ــرژی ش ان
ــاص دارد. ــهامداران اختص ــایر س ــه س ــا ب ــز مجموع ــهام نی ــی س ــد مابق 2 درص

فرصت ها
ـــیکل  ـــروگاه س ـــا دو نی ـــواری آن ب ـــروگاه و همج ـــاختگاه نی ـــی س ـــت مکان موقعی
ترکیبـــی 1000 مگاواتـــی یـــزد و نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی 500 مگاواتـــی شـــیرکوه 
یـــزد باعـــث ایجـــاد شـــرایط ویـــژه مثبتـــی بـــرای تمامـــی ایـــن نیروگاه هـــا 
شـــده اســـت. هرچنـــد ایـــن همجـــواری رقابـــت در کســـب ســـهم بیشـــتر 
ـــن  ـــع حس ـــورداری از مناف ـــا برخ ـــت، ام ـــرده اس ـــوار ک ـــدی دش ـــا ح ـــازار را ت ب
ـــه  ـــه ب ـــکاری در زمین ـــت. هم ـــرده اس ـــگ ک ـــواری را کمرن ـــن دش ـــواری ای همج
اشـــتراک گذاری توانمندی هـــای فنـــی نیروهـــای متخصـــص، قطعـــات یدکـــی 
ـــا  ـــا ب ـــرات آنه ـــزات و تعمی ـــص تجهی ـــا نق ـــط ب ـــارب مرتب ـــادل تج ـــزار وتب و اب
ـــزاری  ـــن برگ ـــر و همچنی ـــای دیگ ـــرار آن در نیروگاه ه ـــری از تک ـــدف جلوگی ه
مانورهـــای مشـــترک ایمنـــی، امدادرســـانی و آتش نشـــانی بـــا هـــدف تجمیـــع 
ــل از  ــتاوردهای حاصـ ــه دسـ ــروگاه از جملـ ــر نیـ ــتقر در هـ ــای مسـ ظرفیت هـ
ـــت  ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــه اس ـــای منطق ـــکاری نیروگاه ه ـــط و هم ـــم رواب تحکی
ـــد  ـــود بع ـــا وج ـــز ب ـــرو اردکان نی ـــی س ـــی 500 مگاوات ـــیکل ترکیب ـــروگاه س نی

مســـافت 70 کیلومتـــری در اکثریـــت ایـــن همکاری هـــا مشـــارکت دارد.
ــرق  ــروی ب ــد نی ــرم تولی ــرکت محت ــای ش ــت از پی گیری ه ــا الزم اس همین ج
ــه صــورت منظــم و تــالش  ــرای تشــکیل جلســات مشــترک نیروگاه هــا ب یــزد، ب

ــی شــود. ــا قدردان ــه نیروگاه ه ــال ب ــع مشــکالت مبت ــرای رف ب
در کنـــار تمـــام محاســـن ناشـــی از همکاری هـــای یادشـــده، تشـــریح شـــرایط 
ـــه  ـــک و در نتیج ـــب ریس ـــش ضرای ـــور کاه ـــه منظ ـــذار ب ـــرکت بیمه گ ـــرای ش ب
ـــه، در  ـــات بیم ـــه خدم ـــه ارائ ـــوط ب ـــای مرب ـــش هزینه ه ـــرای کاه ـــا ب ـــدام آنه اق
ـــد،  ـــارب مفی ـــی از تج ـــوان یک ـــه عن ـــوع ب ـــن موض ـــت. ای ـــروگاه اس ـــتور کار نی دس
می توانـــد الگویـــی بـــرای ســـایر نیروگاه هـــای دارای شـــرایط مشـــابه باشـــد.

ــدی از  ــروگاه، بهره منـ ــن نیـ ــترس ایـ ــای در دسـ ــر از فرصت هـ ــی از دیگـ یکـ
نیروهـــای جـــوان، تحصیلکـــرده، متخصـــص و عمومـــا بومـــی اســـت کـــه در 
صـــورت ارائـــه آموزش هـــای مســـتمر و پـــرورش و هدایـــت آنهـــا، قطعـــا در 
ـــات  ـــروگاه خدم ـــای نی ـــع نیازمندی ه ـــر رف ـــالوه ب ـــد ع ـــک می توانن ـــده نزدی آین

ـــد. ـــه کنن ـــور ارائ ـــی کش ـــت نیروگاه ـــه صنع ـــوری را ب درخ
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تهدیدات
ــود  ــد، کمب ــان ش ــز بی ــتر نی ــه پیش ــه ک همان گون
آب کــه عــالوه بــر شــرایط جغرافیایــی منطقــه، بــه 
دلیــل کاهــش شــدید میــزان بــارش در ســال های 
ــدات مهــم  ــه تهدی گذشــته تشــدید شــده، از جمل
ــه و  ــتقر در منطق ــای مس ــات نیروگاه ه ــداوم حی ت
ایــن نیــروگاه اســت. هرچنــد بــا تــالش متخصصــان 
هــر 4 نیــروگاه و نشســت های مختلــف کارشناســی، 
ــن  ــد ممک ــا ح ــا ت ــرف آب نیروگاه ه ــزان مص می
نرمــال  پســاب های  و  اســت  یافتــه  کاهــش 
ــده  ــرف بازگردان ــه مص ــه چرخ ــز ب ــرداری نی بهره ب
ــی  ــش حیات ــر روی آب نق ــه ه ــی ب ــوند، ول می ش
بــرای ادامــه کار واحدهــای بخــار و اقتصادی شــدن 
راندمــان تولیــد نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی، بــه 

ــده دارد. عه
 متاســفانه آگاهــی کــم عمومــی در خصــوص 
میــزان آب مصرفــی نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی 
 ACC ــا ــر خشــک ی ــده هل ــا سیســتم خنک کنن ب
ــاالی  ــرف ب ــه مص ــوط ب ــایند مرب ــار ناخوش و اخب
خنک کننده تــر،  سیســتم  دارای  نیروگاه هــای 
ــا  ــا در فرهنــگ عمومــی نیروگاه ه موجــب شــده ت
بــه عنــوان صنایــع پرآب خــواه شــناخته شــوند کــه 
اصــال دیــدگاه صحیحی نیســت و الزم اســت وزارت 
ــی  ــی، آگاه ــته های تبلیغات ــاخت بس ــا س ــرو ب نی
عمومــی نســبت بــه وضعیــت واقعــی تاثیــرات 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی مشــابه بــر روی 
آلودگی هــای  از جملــه  عوامــل زیســت محیطی 
ــد. ــش ده ــارف آب را افزای ــت و مص ــط زیس محی

ــدوق  بازپرداخــت تســهیالت ارزی اخذشــده از صن
توســعه ملــی در شــرایط کنونــی بــه امــری محــال 
تبدیــل شــده اســت کــه پروژه های مشــابه نیــروگاه 
تابــان را کــه حوالــی ســال 93 راه انــدازی شــده اند، 
بــه شــدت تحــت تأثیــر عواقــب آن قــرار گرفتــه اند. 
ســپری شــدن بخــش قابــل توجهــی از دورۀ فــروش 
تضمینــی نیــروگاه قبــل از ایجــاد جهــش قیمت ارز 
در ســال 97 و پایبنــد نمانــدن بانــک مرکــزی بــه 
تعهــدات خــود در راســتای اجــرای مصوبــه شــماره 
ــران،  ــات وزی 31/08/ت51709 هامورخ94/3/12هی
مبنــی بــر تأمیــن ارز بــا نــرخ رســمی بــرای 

ــدوق  ــی صن ــع مال ــی از مناب ــر دولت ــی بخــش غی بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافت
ــا  ــه ب ــه نحــوی ک ــر ممکــن نمــوده اســت ب ــی، بازپرداخــت اقســاط را غی توســعه مل
ــا  ــه ســال 98 و ی ــرق تضمینــی منتهــی ب ــه فــروش ب ــوط ب کل مطالبــات معــوق مرب
ــال  ــاط یکس ــت اقس ــکان بازپرداخ ــط ام ــرق فق ــازار ب ــاله در ب ــرق 5 س ــروش ب ــا ف ب
ــده از  ــداری ش ــرق خری ــۀ ب ــت هزین ــت در پرداخ ــر دول ــود دارد. تاخی ــروگاه وج نی
نیــروگاه در همــان مقطــع فــروش نیــز موجــب از دســت رفتــن امــکان خریــد ارز بــا 
ــی فقــط  ــی شــده اســت و در حــال حاضــر نیــز پرداخت هــای جزی ــرخ 4200 تومان ن
ــات  ــداری قطع ــکان خری ــد و ام ــرداری را می ده ــره ب ــاری به ــای ج ــاف هزینه ه کف
ــرات اساســی نیــروگاه را بســیار دشــوار کــرده اســت.  ــرای تعمی ــاز ب یدکــی مــورد نی
ــی از محــل  ــای نیروگاه ــی پروژه ه ــن مال ــوزه تامی ــد در ح ــرایط جدی ــن ش ایجــاد ای
ــا  ــروژه ب ــاز دوم پ ــر صنــدوق توســعه ملــی موجــب شــده کــه آینــده اجــرای ف ذخای
وجــود اجرایــی  شــدن مشــترکات مــورد نیــاز بــرای ارتقــای تــوان نیــروگاه تــا 1000 
ــا  ــد. ب ــی بمان ــام باق ــه ای از ابه ــت آن، در هال ــاز نخس ــداث ف ــان اح ــگاوات، در زم م
ــا  ــی، قطع ــای حرات ــزوم توســعه نیروگاه ه ــی کشــور و ل ــاز ســال های آت ــه نی توجــه ب
ــه دلیــل پیش بینی شــدن شــرایط توســعه  ــان کــه ب نیروگاه هایــی مشــابه نیــروگاه تاب
در طراحــی آن هــا، مهیــا بــودن زیــر ســاخت های الزم از قبیــل خــط لولــه گاز، خــط 
انتقــال، جــاده دسترســی، آب و ...، اجرایی شــدن مشــترکات، بــه طرح هایــی بــا طــول 
ــد. ــرار گیرن ــت ق ــت دول ــل شــده اند، می بایســت در اولوی ــر تبدی دوره احــداث کوتاهت

گزارش ها
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نانو پوشش های قابل استفاده در پره های توربین
اشکان ذوالریاستین، نسترن ریاحی نوری، زهرا رجبی مشهدی - مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق پژوهشگاه نیرو

مقدمه
نیازهــاي  مهم تریــن  از  یکــي  همــواره  انــرژي 
بــه  توجــه  بــا  اســت.  بــوده  بشــر  اساســی 
ــوع  ــن ن ــی، ای ــرژی الکتریک ــژه ی ان ــای وی کاربرده
ــه  ــا ب ــیاری از زمینه ه ــد در بس ــرژی می توان از ان
جــای منابــع انــرژی مختلــف بــه کار گرفتــه شــود. 
هم چنیــن انــرژی الکتریکــی بــه عنــوان یــک منبــع 
اصلــی، بــه دالیــل زیســت محیطی و بــا توجــه بــه 
افزایــش قیمــت ســوخت های فســیلی، در مقایســه 
بــا دیگــر صورت هــای انــرژی دارای برتری اســت. از 
ســوی دیگــر ایــن نــوع از انــرژی، دارای کاربردهــای 
اختصاصــی اســت کــه شــاید نتــوان بــه جــای آن از 

ــرد ]1-4[.  ــتفاده ک ــرژی اس ــع ان ــر مناب دیگ

ــرق،  ــت ب ــت در صنع ــز اهمی ــوارد حائ ــه م از جمل
اســتفاده از تجهیــزات و ادوات جدیــد بــر پایــه 
ــه  ــت ک ــان اس ــش راندم ــات و افزای ــش تلف کاه
شناســایي و توســعه دانــش فنــي جایگزینــي آنهــا 
از مباحــث مهــم تحقیقاتــی اســت. فنــاوری نانــو از 
یــک ســو موجــب ارتقــا و بهینه ســازي محصــوالت 
ــد  ــای جدی ــر قابلیت ه ــا و از ســوی دیگ و فرآینده
ــژه در مــواد و قطعــات را ایجــاد می کنــد کــه  و وی
ــرای  ــوان ب ــی می ت ــه خوب ــیل ب ــن دو پتانس از ای
ــت  ــزات در صنع ــواد و تجهی ــرد م ــای عملک ارتق

ــرد]5-7[. ــره ب ــرق به ب
ــرای  ــرق ب ــت ب ــی در صنع ــیار خوب ــیل بس پتانس
به کارگیــری فنــاوری نانــو در همــه حوزه هــای 

ــی از  ــه یک ــود دارد ک ــر وج ــای تجدیدپذی ــع و انرژی ه ــال و توزی ــد، انتق تولی
ــه کار گرفتــه شــود،  ــد ب ــی می توان ــه خوب ــن پتانســیل ب بخش هــای مهــم کــه ای
نیروگاه هــای حرارتــی اســت. نیروگاه هــای حرارتــی بــه ســه صــورت نیروگاه هــای 
ــتند کــه بــا  ــی هس ــیکل ترکیبــی دارای تجهیــزات مختلف گازی، بخــار و س
جایگزینــی مــواد متــداول بــا نانومــواد یــا اعمــال نانوپوشــش ها و یــا به کارگیــری 
ــود  ــتای بهب ــمگیری در راس ــود چش ــوان بهب ــا می ت ــا در فراینده نانوافزودنی ه
ــه  عملکــرد آنهــا، کاهــش تلفــات و افزایــش راندمــان ایجــاد نمــود]3,4[. ازجمل
ــور،  ــن، کمپرس ــرک توربی ــت و متح ــای ثاب ــه پره ه ــوان ب ــزات می ت ــن تجهی ای
ــه آب  ــتم تصفی ــر، سیس ــور، بویل ــوخت و ژنرات ــتم س ــراق، سیس ــه احت محفظ
ورودی و پســاب خروجــی، تصفیــه وکنتــرل گاز هــای آالینــده خروجــی، ســیال 
ــتم  ــور، سیس ــوای ورودی کپرس ــای ه ــکار، فیلتره ــای رون ــده، روغن ه خنک کنن
پایــش و سیســتم دودکــش اشــاره کــرد ]8[ کــه در شــکل )1(، کاربردهــای مهــم 
فنــاوری نانــو در اجــزای یــک نیــروگاه ســیکل ترکیبــی نشــان داده شــده اســت. 
ــوان  ــی را می ت ــای حرارت ــو در نیروگاه ه ــاوری نان ــم فن ــای مه ــه کاربرده از جمل
ــات و اجــزای نانوســاختار  ــا و  قطع ــو پوشــش ها، نانو افزودنی ه در ســه حــوزه نان

ــرد.  ــته بندی ک دس

در یــک تقســیم بندی، توربین هــای نیروگاهــی شــامل توربیــن گاز و بخــار 
می باشــند. ایــن توربین هــا دارای ســه نــوع پــره مختلف انــد:

 1- پــره کمپرســور کــه از نــوع پره هــای ســرد بــوده و در معــرض برخــورد ذرات 
و ســایش مکانیکــی اســت. بــه همیــن جهــت از پوشــش های مقــاوم بــه ســایش 

ــود. ــتفاده می ش در آن اس
ــاال   2- پــره توربیــن گاز کــه از نــوع پره هــای گــرم بــوده و در معــرض دمــای ب
و تنش هــای حرارتــی اســت. بــه همیــن جهــت از پوشــش های ســد حرارتــی در 

ــود. ــتفاده می ش آن اس
3- پــره توربیــن بخــار کــه در معــرض برخــورد قطــرات کندانــس شــده 

شکل )۱(: کاربرد های مهم فناوری نانو در اجزای یک نیروگاه سیکل ترکیبی 

مقاله علمی
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از  همیــن جهــت  بــه  اســت.  آخــر  ردیف هــای  در 
بــه  مقــاوم  و  فرســایش  بــه  مقــاوم  پوشــش های 

می شــود. اســتفاده  آن  در  خوردگــی 

2- پره توربین گاز
قطعــات زیــادي در نیــروگاه تحــت تنش هــاي بــاال 
ــد  ــاال مي توان ــا اســتحکام ب ــوادي ب اســت، اســتفاده از م
هزینه هــاي تولیــد و نگهــداري و در نتیجــه هزینه هــاي 
تولیــد انــرژي را کاهــش دهــد. از جملــه ایــن قطعــات، 
ــور، محورهــاي دوران  قطعــات متحــرک توربیــن  و ژنرات
اســت. در مــورد مــواد فلــزي، فنــاوري نانــو بــا اســتفاده 
ــم توانســته اســت  ــزات حجی ــو ســاختار کــردن فل از نان
مــواد فلــزي جدیــد بــا خــواص بهینه تــر تولیــد کنــد. از 
جملــه ایــن مــوارد اســتفاده از روش نانوســاختار کــردن 
ــدید  ــتیکي ش ــکل پالس ــر ش ــیله تغیی ــه وس ــزات ب فل
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــد از آن اس ــي بع ــات حرارت و عملی
ــر  ــود ]8[. از دیگ ــتحکام مي ش ــدید اس ــن ش ــاال رفت ب
کاربردهــا، اســتفاده از نانوکامپوزیت هــاي زمینــه فلــزي 
اســت کــه جهــت نیــل بــه اســتحکام بــاال و یــا خــواص 
حرارتــي خــوب ســاخته مي شــود. از جملــه ایــن مــوارد 
پــره توربیــن اســت. شــرکت Metallicum اولیــن شــرکت 
در دنیــا اســت کــه روي توســعه و تجاري ســازي آلیاژهــا 
و فوالدهــاي نانوســاختار متمرکــز شــده اســت. دیــدگاه 
شــرکت ایــن اســت کــه کارکــردي فوق العــاده از فلــزات 
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــت فرآین ــه تح ــي ک ــرم و آلیاژ های ن
ــي  ــزي پل ــواد فل ــه م ــد و ب ــرار مي گیرن ــرکت ق ــن ش ای
ــیار  ــاي بس ــدازه دانه ه ــا ان ــاختاري )ب ــتال نانوس کریس
NanoS- ــه دهــد. شــرکت ــز( تبدیــل مي شــوند را ارائ  ری

teels  در آمریــکا نیــز شــرکت دیگــري اســت کــه در تولید 

فوالدهــاي نانوســاختار فعالیــت دارد. عمــده فعالیــت این 
شــرکت، تولیــد محصوالتــي فلــزي بــا ســاختار نانومتري 
ــه صــورت تجــاري باشــند.  ــل اســتفاده ب اســت کــه قاب
ــاختار  ــا س ــف ب ــوالدي مختل ــاي ف ــن شــرکت ورقه ه ای
ــه پوشــش هاي  ــن در زمین ــد. همچنی ــه مي کن ــو تهی نان
ــوالت  ــر محص ــا دیگ ــن فوالده ــر روي ای ــاختار ب نانوس
ــرکت  ــن ش ــن، ای ــر ای ــالوه ب ــت دارد. ع ــزي فعالی فل
 Super Hard ــه ــوم ب ــاژي موس ــاخت آلی ــه س ــق ب موف
ــاظ  ــم گیري از لح ــاوت چش ــه تف ــت ک ــده اس Steel  ش

ــاي  ــا آلیاژه ــي ب ــت فیزیک خــواص اســتحکامي و مقاوم
ــام مجموعــه اي آلمانــي از  مرســوم دارد Nanomat نیــز ن
انســتیتوهاي تحقیقاتــي اســت کــه روي ســنتز و تولیــد 
ســرامیک ها و فلــزات نانوســاختار فعالیــت مي کنــد. 
ــکاري  ــام هم ــن ن ــب ای ــم در قال ــا ه ــه ب ــاتي ک موسس
دارنــد کامــال علمــي بــوده و از لحــاظ فنــاوري در ســطح 
باالیــي قــرار دارنــد. ایــن مســاله بــا جایزه هــاي زیــادي 
ــات  ــل اثب ــد قاب ــت کرده ان ــه دریاف ــل( ک ــه نوب )از جمل
اســت ANI و SIIT دو مرکــز در زمینــه نانوفنــاوري آلیــاژ 
ــاي  ــو تیوب ه ــتفاده از نان ــا اس ــدي را ب ــوم جدی آلومینی
کربنــي توســعه داده انــد کــه هدایــت حرارتــي 4-5 برابــر 
بیشــتر از هدایــت حرارتــي آلومینیــوم بــدون CNT دارد 
ــه  ــت ک ــاوري اس ــه نانوفن ــازمان در زمین ــک س SIIT ی

توســط دولــت ژاپــن بــه طــور کامــل حمایــت مي شــود.
پــره توربیــن در توربین هــای گازی بایــد از دمــای 
ــظ  ــراق حف ــای احت ــا گازه ــتقیم ب ــورد مس ــاال و برخ ب

ــی  ــد حرارت ــک س ــاد ی ــن ایج ــظ، ضم ــش محاف ــری پوش ــا به کارگی ــود و ب ش
ــوان از  ــو می ت ــاوری نان ــعه فن ــرد. باتوس ــری ک ــز جلوگی ــی نی ــریع خوردگ از تس
ــه  ــرد. از جمل ــتفاده ک ــن گازی اس ــره توربی ــی در پ ــد حرارت ــش های س نانو پوش
ــا  ــر توربین ه ــرد بهت ــرای کارک ــدرت و ب ــرای مهندســی ق ــه ب ــن پوشــش ها ک ای

ــتند ]8,9[.  ــا TBC هس ــی ی ــد حرارت ــش های س ــود پوش ــی می ش طراح
ــر  ــد ب ــری می توان ــی نانومت ــد حرارت ــش های س ــاد پوش ــا ایج ــو ب ــاوری نان فن
مشــکالت پوشــش های متــداول فائــق آیــد و ضمــن ایجــاد پوششــی مســتحکم، 
ــده  ــدت خورن ــه ش ــه ب ــراق ک ــاال و گاز احت ــیار ب ــای بس ــرایط دم ــره  را از ش پ
اســت، محافظــت کنــد. ایــن پوشــش ها بــه دلیــل اینکــه بــه صــورت الیــه نــازک 
ــری در پوشــش شــده و  هســتند، باعــث ایجــاد تنش هــای پســماند بســیار کمت
ــتحکام  ــم اس ــد و ه ــش می دهن ــا را کاه ــم هزینه ه ــواد، ه ــر م ــرف کمت ــا مص ب
 GE ــی ــرکت آمریکای ــد. ش ــری دارن ــرک باالت ــد ت ــه رش ــت ب ــی و مقاوم مکانیک
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــن گازی اس ــره توربی ــاخت پ ــوق در س ــش های ف از نانوپوش
متخلخــل  نانوپوشــش های  تولیــد  بــه  اقــدام   Inframat آمریکایــی  شــرکت 

ــت ]10,11[. ــرده اس ــی IBC ک ــت حرارت ــرامیکی مقاوم س

2-۱- پوشش هاي سد حرارتي نانوساختار
بازدهــي توربین هــاي گازي بــا افزایــش دمــاي کاري شــدیدا افزایــش مي یابــد امــا 
چالــش اصلــی بــراي افزایــش دمــاي کاري حفــظ خصوصیــات مکانیکــي اجــزاي 
توربیــن بــه ویــژه قســمت هاي داغ در دمــاي بــاال اســت. بــراي رســیدن بــه ایــن 
ــوع  ــن ن ــا بهتری ــه شــده اند ام ــه کار گرفت هــدف، آلیاژهــاي بســیاري ســاخته و ب
ســوپرآلیاژهای پایــه نیکلــی، خــواص مکانیکي خــود را در دماهاي بــاالی C850° از 
دســت مي دهــد. همچنیــن اجــزاي موتــور توربیــن بایــد در مقابــل اکسیداســیون 
در دماهــاي بــاال و حمــالت خوردگــي داغ مقــاوم باشــند. بنابرایــن بــراي افزایــش 
ــه منظــور  ــي)TBC1( ب ــن از پوشــش هاي ســد حرارت ــور توربی ــاي کاري موت دم
ــزا  ــن اج ــه ای ــود. از جمل ــتفاده مي ش ــزاي داغ، اس ــي اج ــردن حرارت ــه ک ایزول
مي تــوان بــه پره هــاي متحــرک توربیــن2، محفظه هــاي احتــراق3، پره هــاي 
ثابــت ردیــف اول اشــاره کــرد]9[. نمونــه ای از پوشــش های ســد حرارتــی بــه کار 
ــه شــده  ــای کاری در شــکل )2( ارائ ــر حســب دم ــای گازی ب ــه در توربین ه رفت

اســت.
پوشش هاي TBC از سه بخش عمده تشکیل مي شوند: ]12[ 

- یــک الیــه ســرامیکي کــه معمــوال از جنــس 7wt%YSZ )زیرکونیــاي پایدارشــده 
بــا ایتریــا( اســت کــه بــه آن پوشــش باالیــي گفتــه مي شــود.

- یــک الیــه پوشــش فلــزي کــه بیــن پوشــش ســرامیکي باالیــي و فلــز پایــه قــرار 
مي گیــرد و جنــس آن غالبــا از آلیــاژ MCrAlY یــا Pt-Aluminide اســت و بــه آن 

پوشــش پیونــد گفتــه مي شــود.

شکل )2(: نمونه ای از پوشش های بکار رفته در توربین های گازی بر حسب دمای کاری ]8[

1-Thermal Barrier Coating
2- Turbine Blades
3- Combustor Cans
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- یــک الیــه پیونــدي آلومینایزشــده بیــن پوشــش 
پیونــدي و فلــزي پایــه )شــکل2-19(

از آنجایــي کــه دمــا در نواحــي داغ موتــور توربیــن 
مي توانــد بــه C 2000° نیــز برســد، پوشــش هاي 
ــور و  ــاي داغ موت ــن گازه ــي ســدي بی ســد حرارت
بخش هــاي فلــزي کــه درآن دمــا  دچــار زوال 
ســرامیکي  الیــه  مي کننــد.  ایجــاد  مي شــوند 
ــه مي کنــد و باعــث  ــز را ایزول ــي( فل )پوشــش باالی
ــاي کاري،  ــن دم ــر رفت ــا باالت ــه اوال، ب ــود ک مي ش
بازدهــي موتــور افزایــش یابــد، دمــاي اجــزاي فلزي 
ــورت  ــر ص ــه زوال، دیرت ــد و در نتیج ــر بیای پایین ت
ــد  ــده باش ــه خنک کنن ــري ب ــاج کمت ــرد، احتی بگی
ــا  ــه اینه ــود، ک ــم ش ــي ک ــال زوال حرارت و احتم
ــي  ــي، بازده ــود کارآی ــه بهب ــر ب ــوع  منج در مجم
بیشــتر و طــول عمــر بیشــتر اجــزاي موتــور 
الیه هــاي  حضــور  تاثیــر  مي شــود.  توربیــن 
ــه  ــي در شــکل )3( ب مختلــف پوشــش ســد حرارت

وضــوح مشــاهده مي شــود. 
ــه  ــزء پای ــاي ج ــل دم ــوه تعدی ــن شــکل، نح در ای
ــد، از گاز  ــش س ــود. پوش ــاهده مي ش ــزي، مش فل
ــد  ــت مي کن ــع دریاف ــه، تشعش ــل محفظ داغ داخ
کــه دمایــي در حــدود C2000° دارد. امــا یــک 
نزدیــک   )C 1200°( خنک تــر  گاز  نــازک  الیــه 
ســطح ســرامیکي وجــود دارد کــه خــودش عامــل 
افــت حرارتــي اســت و همــان طــور کــه مالحظــه 
مي شــود شــیب حرارتــي ایجــاد شــده در ضخامــت 
الیــه پوشــش ســرامیکي باعــث مي شــود کــه 
ــه،  ــبت گاز داغ محفظ ــه نس ــه ب ــز پای ــاي فل دم

بســیار پایین تــر باشــد ]13[.
از مهمتریــن خــواصTBC  هــا میتــوان بــه هدایــت 
حرارتــي کــم و افزایــش شــیب حرارتــي بیــن 
ــه کار  ــرد. YSZ ب ــاره ک ــه، اش ــز پای ــه و فل محفظ
ــدود  ــي ح ــا دمای ــش ها ت ــن پوش ــراي ای ــه ب رفت
مقابــل  در  خوبــي  بســیار  مقاومــت   C 1150°

ــن  ــي دارد. ای ــتگي حرارت ــي و خس ــوک حرارت ش
پوشــش غالبــا بــه روش هــاي پاشــش پالســمایي و

EBPVD4، الیــه نشــاني مي شــوند. همچنیــن بــراي 

کاربردهایــي مثــل نــوک پره هــا کــه بایــد خــواص 
سایشــي خوبــي نیــز داشــته باشــند، از روش 
ــه پوشــش  ــتفاده مي شــود. الی پاشــش HVOF5 اس
 M= ــا ــس Co/Ni) MCrAlY  ی ــه از جن ــدي، ک پیون
دوم  و  اول  ردیــف  پره هــاي  در  اســت   )Co, Ni

ــوان  ــه عن ــازل6 ب ــادي ن ــاي ثابت ه ــن و پره ه توربی
روکش هــاي مقــاوم بــه خوردگــي و الیــه پیونــدي 

ــد. ــه کار مي رون ــاختار TBC  ب درس
اگــر چــه طــي دو دهــه اخیــر، TBC هــا در 
ــد و  ــال رش ــدت در ح ــه ش ــن، ب ــاي توربی موتوره
ــا، در ســیکل هاي  ــيTBC  ه توســعه اند، زوال ناگهان
حرارتــي، هنــوز مشــکل مهمــي محســوب مي شــود 
کــه شــدیدا عمــر قطعــه پوشــش داده شــده را کــم 

مي کنــد.
بنــا بــر عقیــده محققیــن، مهمتریــن پارامترهــا در 
ــد از:  ــش هاي TBC عبارتن ــي پوش ــود و کارآی بهب

- افزایش نفوذپذیري 
- افزایش چقرمگي 

- افزایش استحکام و سختي 
- کاهش هدایت حرارتي 

)CTE( افزایش ضریب انبساط حرارتي -
- افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگي داغ 

ــه  ــتیابي ب ــو ، دس ــهاي نان ــتالها در پوشش ــا و کریس ــاد دانه ه ــردن ابع ــز ک ــا ری ــه ب ک
ــود. ــا مي ش ــوق مهی ــرایط ف ش

پوشــش هاي پایــه زیرکونیــا به دلیــل هدایــت حرارتــي کــم و ضریــب انبســاط 
ــرا موضــوع  ــا اخی ــد، ام ــه کار مي رون ــا به طــور گســترده اي ب ــاال در  TBC  ه ــي ب حرارت
ــر پوشــش هاي حاصــل  ــر آن ب ــاي نانوســاختار و تاثی ــاب زیرکونی ــق در ب ــم، تحقی مه
ــد  ــف، YSZ نانوســاختار مي توان ــاي مختل ــر گزارش ه ــا ب ــي اســت. بن از پاشــش حرارت
ــي را کــم  ــت حرارت ــه شــدت هدای ــا شــود، چــون ب ــي TBC ه ــود کا رآی موجــب بهب

ــرد. ــاال مي ب ــي را ب ــاط حرارت ــب انبس ــد و ضری مي کن
ــه  ــکار رفت ــو پوشــش هاي ب ــاني  نان ــه نش ــراي الی ــده، ب ــر ش ــاي ذک ــان روش ه از می
ــهاي  ــایش و پوشش ــه س ــاوم ب ــهاي مق ــوص پوشش ــي، بخص ــزات نیروگاه در تجهی

ســدحرارتي، بیشــتر از روش پاشــش پالســما و EBPVD اســتفاده مي شــود.
ایــن دو روش )PVD و پاشــش پالســما(، خــود بــه شــکل هاي گوناگونــي انجــام 
ــي  ــرون و الیه نشــاني فیزیک ــه روش  مگنت ــال الیه نشــاني ب ــوان مث ــه عن ــوند. ب مي ش
در فــاز بخــار بــه کمــک پرتوهــاي یونــي )EB-PVD( ، دو روش از الیــه نشــاني فــاز بخار 
)PVD( هســتند و از میــان روش هــاي مختلــف بــراي پاشــش پالســما نیــز مي تــوان بــه 

SCP10 ، SPPS9 ،VPS8 ،APS7 اشــاره کــرد]14[.

2-2- نانوپوشش های مقاوم به سایش در پره کمپرسور
ــالح  ــت اص ــدازه، قابلی ــش ان ــطه کاه ــه واس ــو ب ــاختار نان ــا س ــش ها ب ــواد و پوش م
خــواص فیزیکــی و مکانیکــی را دارا هســتند. اســتفاده از مــواد بــا ســاختار نانــو مزایــای 

شکل )3(: شیب حرارتي در ضخامت پوشش سد حرارتي ]8[

4 - Electron Beam Physical Vapor Deposition 
5 - High Velosity Oxyfuel Spraying
6 - Nozzle Guide Vanes
7- Air Plasma Spraying
8 - Vacuum Plasma Spraing
9 - Solution Precursor Plasma Spraing
10 - Spray Conversion   Processing

مقاله علمی
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ــری  ــه ســختی و اســتحکام باالت ــه، ب ــدازه دان ــا کاهــش ان ــزات ب ــی دارد در فل مختلف
ــش  ــوب و افزای ــدار عی ــش مق ــت کاه ــه عل ــرامیک ها ب ــت در س ــت یاف ــوان دس می ت
ــد  ــت می آی ــری به دس ــس باالت ــختی و تافن ــا، س ــرز دانه ه ــش در م ــازی تن آزادس
همچنیــن در نتیجــه افزایــش مرزهــای دانــه نفوذپذیــری و ضریــب انبســاط حرارتــی 
ــن  ــد. در نتیجــه ای ــگ کاهــش می یاب ــدول یان ــی و م ــت حرارت ــش، هدای )CTE( افزای
ــرد  ــی کارب ــد حرارت ــش های س ــد در پوش ــاختار می توانن ــو س ــواد نان ــا، م ویژگی ه
ــه صــورت وســیع در توربین هــای گازی  ــی ب داشــته باشــند .پوشــش های ســد حرارت

ــود. ــتفاده می ش ــن، از گاز داغ اس ــات توربی ــردن قطع ــق ک ــرای عای ب
امــروزه دامنــه جدیــدی از پوشــش ها بــا ســاختار نانومتــری توســعه یافتــه اســت کــه 
ــه وجــود آورد کــه در  ــوان خــواص مهندســی ویــژه ای را در الیه هــای ســطحی ب می ت
ــش ها  ــکوپی پوش ــاختار میکروس ــر س ــا تغیی ــت. ب ــدور نیس ــیک مق ــای کالس روش ه
ــه  ــش داد. از جمل ــش ها را افزای ــی پوش ــت سایش ــوان مقاوم ــوذرات می ت ــاد نان و ایج
ــش  ــارت از افزای ــاختار عب ــورت نانوس ــه ص ــوص ب ــه خص ــری ب ــواد نانومت ــای م مزای
کیفیــت خــواص پوشــش، افزایــش طــول عمــر ســرویس پوشــش، ســازگاری بیشــتر بــا 
محیــط زیســت، مقاومــت بــه ســایش، اکسیداســیون و خوردگــی بــه همــراه مقاومــت 
 PannonPLATIT ــی اســت. شــرکت سوییســی ــرک و شــوک حرارت ــه رشــد ت خــوب ب
در ایــن عرصــه فعــال اســت. شــرکت آمریکایــی Inframaat نیــز در ایــن عرصــه فعــال 

اســت]10,11[.
ــاال و  ــای ب ــده، دم ــال ش ــار اعم ــر ب ــد در براب ــن گازی بای ــور توربی ــک موت ــزای ی اج
ــا فرســاینده مقاومــت کننــد. موتورهــای پیشــرفته از پوشــش های  ــده ی محیــط خورن
بهبــود یافتــه مختلفــی بصــورت نانوســاختار در اجــزای مختلــف گــرم و ســرد توربیــن 
ــن  ــور توربی ــش کمپرس ــن، بخ ــرد توربی ــه س ــور از منطق ــد. منظ ــتفاده می کنن اس
اســت. در قســمت فــن و کمپرســور توربیــن گازی، پوشــش های مقــاوم بــه ســایش و 
فرســایش مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. برخــورد ذرات گــرد و غبــار عبــور کــرده از 
فیلترهــای هــوا یــا قطــرات ناشــی از رطوبــت بــه ســطح پــره کمپرســور توربیــن گازی 
موجــب تخریــب تدریجــی ســطح پــره شــده و عــالوه بــر خرابــی قطعــه باعــث کاهــش 
راندمــان آن می شــود. شــماتیک تخریــب ســطحی پره هــای کمپرســور توربیــن گازی 

در اثــر برخــورد بــا ذرات ســاینده در شــکل )4( نشــان داده شــده اســت.

فرســایش ذرات جامــد )SPE( و حالــت فرســایش قطــرات مایــع کوچــک )LDE( ســبب 
خســارت رســاندن بــه اجــزای توربیــن مثــل کمپرســورهای گازی و پره هــای توربیــن 
ــان ایرفویل هــا  ــب اطمین ــازده توربیــن و کاهــش ضری می شــود. SPE باعــث کاهــش ب
ــه علــت وجــود  و موجــب انهــدام آن در طــول ســرویس دهــی می شــود. همچنیــن ب
رطوبــت احتمالــی در هــوای کمپرســور پدیــده ی خوردگــی نیــز از آســیب های 
ــل بارندگــی،  ــه دلی ــت ب ــور محســوب می شــود. منشــاء رطوب ــات مذک ــی قطع احتمال
کندانــس آب از هــوای مرطــوب محیــط اطــراف و یــا وجــود سیســتم های سرمایشــی 
تبخیــری می باشــد کــه تنهــا در ردیف هــای اول تــا هشــتم کمپرســور وجــود خواهــد 

شکل )4( : شماتیک تخریب سطحی پره های کمپرسور توربین گازی در اثر برخورد با ذرات ساینده[4]

داشــت و در ردیف هــای بعــدی بــه دلیــل افزایــش 
تدریجــی فشــار و دمــا بــه باالتــر از دمــای جــوش 
آب قطــرات مایــع وجــود نداشــته و بــه فــاز بخــار 

ــود. ــل می ش تبدی
وقتــی یــک قطــره در توربیــن بخــار بــه ســطح پــره 
برخــورد کنــد فشــار بســیار زیــاد ناگهانــی در مدت 
زمــان کوتاهــی تولیــد می شــود. مــوج فشــار باعــث 
ــرار  ــود. تک ــواد می ش ــتیک م ــکل پالس ــر ش تغیی
ایــن تغییــر شــکل پالســتیک باعــث افزایــش تنــش  
داخلــی شــده و بعــد از مــدت زمــان معینــی، تمرکر 
ــد و از  ــش می یاب ــش در بعضــی از ســطوح افزای تن
ــی رود و آن گاه  ــر م ــاده باالت ــش م ــتحکام کش اس
تــرک شــکل می گیــرد. همچنیــن بخش هــا و 
ــی  ــیلی و آب ــای فس ــادی در نیروگاه ه ــات زی قطع
و هســته ای یاتاقان هــا، محورهــای چرخــش را نــام 
ــرد. انتخــاب پوشــش های مناســب کــه نیازهــای  ب
قطعــه را جهــت کارکــرد بهینــه بــرآورده ســازند در 
ایــن قطعــات ضــروری بــه نظــر می رســد. بنابرایــن 
پره  هــای متحــرک کمپرســور در طــی ســیکل 
ــی  ــای آیرودینامیک ــرض تنش ه ــود در مع کاری خ
ــند.  ــی می باش ــز مکانیک ــز از مرک ــای گری و نیروه
ــای خســتگی  ــواره مســتعد پدیده ه در نتیجــه هم
ــن  ــل و همچنی ــه( در ایرفوی ــه و کم چرخ )پرچرخ
ــره ی متحــرک  خســتگی فرسایشــی در ریشــه ی پ

در تمــاس بــا دیســک هســتند. 
ـــا از  ـــور عموم ـــرک کمپرس ـــت و متح ـــای ثاب پره ه
ـــی ـــزن مارتنزیت ـــگ ن ـــوالد زن ـــای ف ـــس آلیاژه جن

AISI 403 یـــا AISI 403+Cb یـــا اخیـــرا فـــوالد 

 GTD-450 ــده ــختی شـ ــوب سـ ــزن رسـ ــگ نـ زنـ
ــی  ــبFe 15.5Cr6.3Ni0.8Mo0.03 و در برخـ از ترکیـ
ـــوپرآلیاژ های  ـــا س ـــوم و ی ـــم، تیتانی ـــوارد آلومینی م
ــش های  ــوند. پوشـ ــاخته می شـ ــکل سـ ــه نیـ پایـ
ــن  ــب ایـ ــری از تخریـ ــرای جلوگیـ ــی بـ مختلفـ
پره هـــا بـــر روی آن هـــا اعمـــال می شـــود. نســـل 
اولیـــه پوشـــش های بـــکار رفتـــه NiCd یـــک 
ــونده  ــه فداشـ ــا الیـ ــکل بـ ــه نیـ پوشـــش چقرمـ
پوشـــش های  ادامـــه  در  بـــود.  کادمیـــم  از 
چندالیـــه دیگـــر آلومینیومـــی بـــه همـــراه الیـــه 
ــتفاده  ــورد اسـ ــرامیکی مـ ــی سـ ــی دوغابـ فوقانـ
قـــرار گرفتنـــد. پوشـــش های جدیـــد ســـرامیکی 
TiN بـــه صورت هـــای دوجزیـــی و ســـه جزیی 

ــن  ــرای ایـ ــز بـ ــاختار نیـ ــای نانوسـ و چندالیه هـ
منظـــور مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد. برخـــی 
از پوشـــش های متـــداول مـــورد اســـتفاده در 
ایـــن پره هـــا شـــامل پوشـــش های تک الیـــه 
پوشـــش های  و   TiN، ZrN، CrN، TiAlN

شـــبکه ســـوپر  و   Cr/CrN، Ti/TiN الیـــه  چند 
پوشـــش های  تکنولـــوژی  هســـتند.   CrN/NbN

 PVD، گازی  توربین هـــای  در  اســـتفاده  مـــورد 
ــکاری  ــوذی و آبـ ــی و نفـ ــپری حرارتـ CVD و اسـ

الکتریکـــی می باشـــد. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه 
نیازهـــا و تقاضاهـــای جدیـــد صنایـــع، تاکنـــون 
ــخت  ــش های سـ ــف از پوشـ ــل مختلـ ــج نسـ پنـ
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و مقـــاوم بـــه ســـایش توســـعه یافته اســـت. 
ــش های  ــش ها، پوشـ ــن پوشـ ــارم ایـ ــل چهـ نسـ
نانوکامپوزیتـــی هســـتند کـــه بـــه دلیـــل نیـــاز 
ازجملـــه  خـــواص  هم زمـــان  افزایـــش  بـــه 
ـــعه  ـــی توس ـــداری حرارت ـــی و پای ـــختی، چقرمگ س
ــش های  ــر پوشـ ــال های اخیـ ــد. در سـ ــه انـ یافتـ
ــتالین  نانوکامپوریـــت )به خصـــوص TiN نانوکریسـ
TiN/ ـــت ـــا نانوکامپوری ـــورف Si3N4 ی ـــه آم در زمین

ــی در  ــروه تحقیقاتـ ــن گـ ــط چندیـ Si3N4( توسـ

ـــن  ـــت. ای ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد مطالع ـــا م دنی
پوشـــش ها در آزمون هـــای آزمایشـــگاهی بســـیار 
ـــیار  ـــایش بس ـــه س ـــت ب ـــتند و مقاوم ـــخت هس س

ــد. ــان می دهنـ ــود نشـ ــی را از خـ خوبـ
ــادی در  ــات زی ــا و قطع ــا، پمپ ه ــر پره ه ــالوه ب ع
ــاب  ــه انتخ ــود دارد ک ــی وج ــای حرارت نیروگاه ه
را  نیازهــای قطعــه  مناســب کــه  پوشــش های 
ــن  ــازند در ای ــرآورده س ــه ب ــرد بهین ــت کارک جه
قطعــات ضــروری بــه نظــر می رســد. حرکــت 
ســیال  درون  موجــود  ذرات  برخــورد  و  ســیال 
ــی ولو هــا  موجــب فرســایش اجــزا و قطعــات داخل
ــورد  ــوص در م ــکل به خص ــن مش ــد. ای ــد ش خواه
ولوهــای نیروگاهــی کــه حــاوی ســیاالت دمــا 
ــدیدتر  ــیار ش ــتند، بس ــار هس ــان بخ ــا جری ــاال ی ب
الیــه  مختلــف  روش هــای  کمــک  بــا  اســت. 
بــا  نانوپوشــش های ســخت ســرامیکی  نشــانی 
ــا چنــد ده میکرومتــری  ضخامت هــای نانومتــری ت
ــل  ــرز( قاب ــزار ویک ــد ه ــا چن ــاال )ت ــختی ب ــا س ب
اعمــال اســت کــه می توانــد قابلیــت تحمــل شــرایط 
ــایش  ــی، فرس ــه خوردگ ــی از جمل ــخت محیط س
ــن  ــه ای ــد ک ــش ده ــا را افزای ــایش در ولو ه و س
ــره وری و  ــش  به ــب افزای ــد موج ــوع می توان موض
ــود. ــا  ش ــش هزینه ه ــا و کاه ــر ولو ه ــش عم افزای

شکل)5(: مقایسه عملکرد یک پره کمپرسور بدون پوشش با 
پره پوشش داده شده با نانوساختار نیترید تیتانیوم

3- نیروگاه بخار
تجهیــزات موجــود در ایــن نیروگاه هــا شــامل 
توربیــن، بویلــر، ژنراتــور، سیســتم تصفیــه آب، 
ــد.  ــش می باش ــتم دودک ــش و سیس ــتم پای سیس
ــمت های  ــتفاده در قس ــیل اس ــو پتانس ــاوری نان فن
قطعــه،  ســاخت  در  تجهیــزات،  ایــن  مختلــف 
ــی را داراســت. ــه صــورت مــواد افزودن پوشــش و ب

۱-3- پره توربین بخار
ــي  ــالب صنعت ــه در انق ــت ک ــتگاه هایي اس ــن دس ــي تری ــار از قدیم ــاي بخ توربین ه
ــي  ــرات م ــه ج ــت و ب ــوده اس ــا نم ــي را ایف ــیار مهم ــش بس ــر نق ــاي اخی صده ه
ــن  ــه ای ــوژي ب ــاید ســرعت تکنول ــد ش ــي ش ــراع نم ــر اخت ــه اگ ــود ک ــا نم ــوان ادع ت
ــار  ــیال بخ ــه در آن س ــت ک ــتگاهي اس ــار دس ــن بخ ــد. توربی ــت برس ــد نمي توانس ح
ــت.  ــی اس ــوان الکتریک ــد ت ــه تولی ــتاور و در نتیج ــاد گش ــور و ایج ــل دوران روت عام
ــاال کــه در بویلــر تولیــد می شــود وارد  ــا درجــه حــرارت و فشــار ب بخــار ســوپرهیت ب
توربیــن مذکــور می  شــود. در پره هــای ثابــت توربیــن، ســرعت بخــار بــه فشــار تبدیــل 
ــه  ــور، فشــار مذکــور ب ــر روی روت شــده و در عبــور از پره هــای متحــرک نصب شــده ب
گشــتاور مبــدل شــده و نهایتــا در محــور ژنراتــور کــه بــا روتــور توربیــن کوپلــه اســت، 
ــن اجــزای  ــل می  شــود .توربین هــای بخــار یکــی از مهمتری ــوان الکتریکــی تبدی ــه ت ب
ــوع از  ــن ن ــر در ســیکل ای ــق شــکل )6( زی ــه مطاب ــی هســتند ک ــای حرارت نیروگاه ه

ــد. ــرار می گیرن ــروگاه ق نی

ــداد مراحــل )Stage( آن  ــوع طراحــی و تع ــه ن ــن بســته ب ــوع از توربی ــن ن ــان ای راندم
متغیــر اســت. از آنجایــی کــه راندمــان کلــی سیســتم نیــروگاه حرارتــی نزدیــک بــه 40 
درصــد اســت، بایــد راندمــان توربیــن را تــا حــد امــکان در ســطح باالیــی نگه داشــت 
کــه بــرای ایــن کار توربیــن بخــار را بــه صورت هــای ضربــه ای، عکس العملــی و 

می ســازند. ضربه ای-عکس العملــی  از  ترکیــب 
ــا،  ــور از نازل ه ــه محفظــه بخــار و عب ــس از ورود ب ــه ای، بخــار پ ــای ضرب در توربین ه
ــه اي  ــک مرحل ــن ی ــه توربی ــي ک ــد و در صورت ــورد مي کن ــرخ برخ ــاي چ ــه پره ه ب
باشــد از توربیــن خــارج مــي شــود ولــي در توربین هــاي چنــد مرحلــه اي بخــار پــس 
ــه  ــه در بدن ــي ک ــاي ثابت ــط پره ه ــرک توس ــاي متح ــف پره ه ــن ردی ــور از اولی از عب
ــن  ــه پره هــاي متحــرک مراحــل بعــدي توربی ــت  شــده اســت و ب ــه شــده، هدای تعبی
ــا  ــه تعــداد مراحــل ادامــه پیــدا مي کنــد ت برخــورد مي کنــد و همیــن عمــل بســته ب
بــا انتقــال انــرژي خــود بــه توربیــن، فشــار و ســرعت آن کــم شــود و نهایتــا از توربیــن 
خــارج شــود. در ایــن نــوع توربین هــا، انبســاط بخــار در نــازل ورودي و پره هــاي ثابــت 
انجــام مي شــود و در پره هــاي متحــرک هیــچ گونــه افــت فشــاري وجــود نــدارد و بــه 
ــرژي مکانیکــي  ــه ان ــرژي جنبشــي بخــار ب ــن توربین هــا فقــط ان ــارت دیگــر در ای عب

ــه ای از ایــن توربیــن اســت. تبدیــل مي شــود. توربیــن پلتــون نمون

در توربین هــاي عکس العملــي انبســاط یــا افــت فشــار بخــار غالبــا در پره هــاي 
متحــرک توربیــن انجــام مي شــود. در ایــن توربین هــا، نازل هــا مفهــوم اصلــي خــود را 
از دســت مي دهنــد و کار تبدیــل انــرژي فشــاري و جنبشــي بــه انــرژي مکانیکي توســط 

شکل)6(: قرار گیری توربین های بخار در سیکل نیروگاه های حرارتی
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ــاي  ــط پره ه ــار توس ــت بخ ــه حرک ــت  دادن ب ــر جه ــرک، و تغیی ــاي متح پره ه
ــرژي  ــي، ان ــارت دیگــر در توربین هــاي عکس العمل ــه عب ــت انجــام مي شــود. ب ثاب
ــاي  ــتر توربین ه ــود. در بیش ــل مي ش ــي تبدی ــرژي مکانیک ــه ان ــار ب ــاري بخ فش
عکــس العملــي افــت فشــار هــم در نازل هــا و پره هــاي ثابــت و هــم در پره هــاي 
متحــرک انجــام مــي شــود در حالــي کــه در توربین هــاي ضربــه اي فشــار فقــط 
ــت  ــرک ثاب ــاي متح ــرف پره ه ــار در ط ــد و فش ــي کن ــدا م ــت پی ــا اف در نازل ه
ــه توربین هــای کاپــالن و فرانســیس  ــوان ب ــن توربین هــا می ت ــه ای اســت. از جمل

اشــاره کــرد.

در توربیــن بخــار پره هــای کم فشــار نســبت بــه پره هــای پرفشــار و فشــار 
ــتند.  ــی هس ــایش و خوردگ ــی از س ــب ناش ــرض تخری ــتر در مع ــط بیش متوس
ــا  ــر روی آن ه ــا ب ــن پره ه ــب ای ــری از تخری ــرای جلوگی ــی ب پوشــش های مختلف
اعمــال می شــود. برخــی از پوشــش های متــداول مــورد اســتفاده در ایــن پره هــا 
ــه  ــه TiN، ZrN، CrN، TiAlN و پوشــش های چندالی ــک الی شــامل پوشــش های ت

ــتند. ــبکه CrN/NbN هس ــوپر ش Cr/CrN، Ti/TiN و س

در ســال های اخیــر پوشــش های نانوکامپوریــت )به خصــوص TiN نانوکریســتالین 
ــروه  ــن گ ــت TiN/Si3N4( توســط چندی ــا نانوکامپوری ــورف Si3N4 ی ــه آم در رمین
ــی در دنیــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن پوشــش ها در  تحقیقات
آزمون هــای آزمایشــگاهی بســیار ســخت هســتند و مقاومــت بــه ســایش 
ــال  ــی EPRI در ح ــد. موسســه تحقیقات ــود نشــان می دهن ــی را از خ بســیار خوب
تحقیــق بــر روی نانوپوشــش های مقــاوم بــه ســایش بــا اســتفاده از روش اعمــال 

اســت]5[.  )PEMS(Plasma Enhanced Magnetron Sputter

شکل)7(: توربین های بخار ضربه ای

شکل)8(: توربین های بخار عکس العملي
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