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پرویز غیاث الدین، مدیرمسئول راهی که باید طی کنیم
ــه  ــی و حلق ــش خصوص ــدگان بخ ــوان نماین ــه عن ــادی ب ــکل های اقتص تش

رابــط بیــن فعــاالن اقتصــادی و دســتگاه های دولتــی، در شــرایط پرنوســان 

ــبت  ــر نس ــی حیاتی ت ــور، نقش ــب و کار کش ــاعد کس ــای نامس ــاد و فض اقتص

ــای  ــوان بنیان ه ــه عن ــت تشــکل ها ب ــد. در حقیق ــدا کرده ان ــه گذشــته پی ب

ــه  ــران عرص ــدود بازیگ ــزو مع ــی، ج ــرات فرابخش ــی و مذاک ــات مدن تعام

اقتصــاد هســتند کــه می تواننــد ســاختارهای تصمیم گیــری را بــا محوریــت 

ــع  ــات و مناف ــه الزام ــد ک ــر کنن ــادل و فراگی ــه نحــوی متع ــی ب ــع مل مناف

ــرد.  ــه شــکل متناســب در نظــر بگی ــا را ب همــه بخش ه

ناگفتــه پیداســت کــه راهبردهــای کلــی تشــکل ها و مســیر حرکتــی 

آن هــا، در نشســت های مجمــع عمومــی و هم اندیشــی بــا اعضــا و جلســات 

هیات مدیــره و در چارچــوب اساســنامه تشــکل ها، تدویــن و پی گیــری 

می شــوند. 

در ایــن میــان ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق، بــا ســابقه 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــرق، ب ــد ب ــوزه تولی ــت در ح ــال فعالی ــش از 15 س بی

مهم تریــن تشــکل های اقتصــادی صنعــت بــرق، جایگاهــی برجســته و 

مهــم در مجموعــه صنعــت بــرق کشــور دارد. اعضــای ایــن ســندیکا پــس از 

ــره، در جلســه مجمــع عمومــی خــود کــه  ــن دوره هیات مدی ــان پنجمی پای

ــد ســندیکا برگــزار  ــاه ســال جــاری در دفتــر جدی ــخ یازدهــم تیرم در تاری

شــد، اعضــای هیات مدیــره دوره ششــم را بــرای ســه ســال آینــده انتخــاب و 

انتظــارات مجمــع را از هیات مدیــره جدیــد مطــرح کردنــد. بــا آغــاز بــه کار 

ــت های کاری  ــی، سیاس ــت های ابتدای ــم و در نشس ــره دوره شش هیات مدی

و رویکرد هــای اصلــی هیات مدیــره بــا لحاظ کــردن اقدامــات گذشــته، 

ــر اجــرای آن هــا تاکیــد شــد.  تعییــن و ب

ــان  ــب ذی نفع ــل و ترغی ــن دوره، تعام ــره در ای ــاس هیات مدی ــن اس ــر ای ب

بــه  از مشــکات موجــود را  بــرای برون رفــت  بــه مشــارکت جــدی 

ــه  ــرد را ن ــن رویک ــرده و ای ــال ک ــندیکا دنب ــی س ــی کل ــط مش ــوان خ عن

تنهــا در ســطح اعضــا، بلکــه در حــوزه ذی نفعــان کلیــدی و مهمــی ماننــد 

ــازوی  ــوان ب ــه عن ــه ســندیکا ب ــرد. دبیرخان ــد ک ــال خواهن ــرو دنب وزارت نی

ــب  ــره و جل ــای هیات مدی ــا اعض ــی ب ــن هم راه ــکل ضم ــن تش ــی ای اجرای

مشــارکت اعضــای ســندیکا، تمــام تــاش خــود را بــرای تحقــق برنامه هــا و 

سیاســت های پیش بینی شــده بــه کار خواهــد بســت.   

دوره  ایــن  در  کــه  محورهایــی  جدی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی 

ــرو  ــن وزارت نی ــدم تمکی ــد، موضــوع ع ــد ش ــری خواه ــره پی گی هیات مدی

ــه در اجــرای قوانیــن و دســتورالعمل های  ــن وزارتخان ــه قوانیــن اســت. ای ب

ــامل  ــز ش ــه را نی ــن وزارتخان ــی ای ــای داخل ــی مصوبه ه ــه گاه ــددی ک متع

می شــوند، دچــار نوعــی بی تفاوتــی و عــدم تعهــد بــه اجــرای آن هــا 

ــی و  ــه آمادگ ــرخ پای ــام ن ــن و اع ــه در تعیی ــدود 6 ماه ــر ح ــت. تاخی اس

ســقف نــرخ خریــد بــرق از نیروگاه هــا بــرای ســال جــاری کــه بــر اســاس 

بخشــنامه وزیــر نیــرو بایــد در اواخــر ســال گذشــته انجــام می شــد، نمونــه 

بــارز همیــن عــدم تمکیــن بــه قوانیــن و دســتورالعمل های موجــود اســت. 

      سرمقاله                   

بنابرایــن ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق پیــش از هــر چیــز بایــد 

خواســتار تعهــد وزارت نیــرو بــه اجــرای قوانیــن باشــد و ایــن وزارتخانــه را 

از طریــق پی گیری هــای متعــدد بــه ویــژه مســیر نهادهــای نظارتــی، ملــزم 

بــه اجــرای قانــون کنــد. 

ــال خواهــد شــد،  ــه صــورت جــدی دنب ــه ب ــی ک ــه دیگــر موضوعات از جمل

ــی و نقدینگــی اعضــا  ــع مال ــه مشــکات ناشــی از کمبــود مناب رســیدگی ب

ــه ایــن منظــور مشــارکت در تدویــن  ــرای رفــع آن هــا اســت. ب و اهتمــام ب

بخــش بــرق برنامــه هفتــم توســعه بــه عنــوان کلیدی تریــن ســند باالدســتی 

ــرق از  ــش ب ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــکیل نه ــز تش ــور و نی ــاد کش اقتص

ــه  ــن تهی ــود. هم چنی ــد ب ــن دوره خواه ــندیکا در ای ــی س ــای اصل رویکرد ه

ــیوه های  ــرق، ش ــرژی ب ــی و ان ــه آمادگ ــای پای ــن نرخ ه ــرای تعیی ــی ب مدل

بازپرداخــت تســهیات ارزی بــه صنــدوق توســعه ملــی توســط نیروگاه هــا، 

مالکیــت گواهــی ظرفیــت و مــدت زمــان آن، صــدور ســاالنه پروانــه 

بهره بــرداری، مطالبــات از وزارت نیــرو و پرداخــت خســارت دیرکــرد و 

ــدی و  ــات کلی ــه موضوع ــرق از جمل ــازار ب ــورس و ب چگونگــی حضــور در ب

مهــم اقتصــادی در حــوزه تولیــد بــرق بــرای بخــش خصوصــی هســتند کــه 

ــوان  ــق بت ــای دقی ــا و برنامه ریزی ه ــا پی گیری ه ــرد ب ــم ک ــاش خواهی ت

ــه یــک نتیجــه مشــخص رســاند. آن هــا را ب

ــا ایــن انــدازه کلیــدی و مهــم و بــه  بــدون تردیــد پی گیــری موضوعاتــی ت

نتیجــه رســاندن آن هــا در بســتر بحرانــی صنعــت بــرق بیــش از هــر زمــان 

ــا ســندیکا اســت.  دیگــری مســتلزم همراهــی و همدلــی اعضــای محتــرم ب

ــتگاه های  ــکاری دس ــی و هم ــت همراه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــن این ک ضم

اجرایــی و نهادهــای ذی ربــط تــاش کردیــم بــا تاســیس کمیســیون »ارتباط 

ــبی را  ــاخت مناس ــندیکا، زیرس ــه س ــا« در دبیرخان ــتگاه ها و نهاده ــا دس ب

بــرای ســازماندهی تعامــات موثــر بــا ایــن ارگان هــا ایجــاد کنیــم. بــه عــاوه 

موضوعــات کلیــدی دیگــری را هــم ماننــد برنامــه هفتــم توســعه، در قالــب 

کمیســیونی کــه بــا عضویــت افــراد صاحب نظــر و خبــره تشــکیل داده ایــم، 

دنبــال کــرده و تهیــه و تدویــن پیشــنهادهای ســازنده و راهگشــا و ارائــه آن 

بــه نهادهــای مربوطــه را در دســتور کار قــرار داده ایــم.

ــیون  ــامی و کمیس ــورای اس ــس ش ــد مجل ــر می رس ــه نظ ــن ب ــن بی در ای

ــر  ــای غی ــکات نیروگاه ه ــرایط و مش ــی از ش ــت و دقیق ــرژی درک درس ان

دولتــی دارنــد از ایــن رو ضــروری اســت بــا مشــارکت مجلــس پیشــنهادهایی 

ســازنده، منطقــی، مســتدل و عقایــی بــرای درج در قانــون برنامــه هفتــم 

ــاالن بخــش  ــن سرنوشــت فع ــون در تعیی ــن قان ــه ای ــم، چــرا ک ــه دهی ارائ

ــاز  ــد زمینه س ــته و می توان ــدی داش ــی کلی ــرق نقش ــد ب ــی تولی ــر دولت غی

حــل مســائل زیــادی به ویــژه در حــوزه ســرمایه گذاری و نــرخ بــرق باشــد. 

بــه هــر حــال نبایــد از ایــن مســاله چشــم پوشــید کــه دســتیابی بــه توفیــق 

ــرای درج در  ــردی ب ــنهادهای کارب ــه پیش ــر ارائ ــی نظی ــبی در اقدامات نس

ــتورالعمل ها و  ــن، دس ــه قوانی ــرو ب ــد وزارت نی ــدون تعه ــم ب ــه هفت برنام

ــه  ــود. تجرب ــع ش ــاز واق ــدان کارس ــد چن ــی، نمی توان ــنامه های اباغ بخش

ــه در بی توجهــی  چنــد ســال اخیــر نشــان داده کــه رویکــرد ایــن وزارتخان

بــه قوانیــن و نادیــده انگاشــتن بخــش خصوصــی و دیدگاه هایــش، خســارات 

ــه ویــژه بخــش خصوصــی وارد کــرده  ــرق ب ــه صنعــت ب قابــل توجهــی را ب

ــال  ــه دنب ــرمایه گذاری ها را ب ــت جــدی س ــد اف ــواری مانن ــای ناگ و پیامده

داشــته اســت. 

باوجــود شــرایط دشــوار و بحــران فعلــی صنعــت بــرق، مــا بــر ایــن باوریــم 

ــا  ــارکت در تصمیم گیری ه ــری و مش ــی، هم فک ــا هماهنگ ــم ب ــه می توانی ک

از وضعیــت فعلــی عبــور کنیــم. ایــن مهــم مســتلزم پذیــرش نظــرات بخــش 

ــرق  ــن بازیگــران حــوزه تامیــن ب ــه عنــوان یکــی از کلیدی تری خصوصــی ب

ــه موضوعاتــی ماننــد تعییــن ســقف نــرخ خریــد بــرق  اســت. بی توجهــی ب

ــرخ نشــان دهنده  ــن ن ــد ای ــا و عــدم بازنگــری دقیــق و روش من از نیروگاه ه

ایــن  اســت کــه وزارت نیــرو حرکــت بــه ســمت بهبــود را یــا آغــاز نکــرده و 

یــا در ایــن مســیر ســهمی را بــرای تولیدکننــدگان 60 درصــد بــرق کشــور 

ــی  ــه بحــران فعل ــن زدن ب ــه جــز دام ــر دو ب ــن ه ــوده اســت و ای ــل نب قائ

ناتــرازی تولیــد و مصــرف نتیجــه ای نخواهنــد داشــت. 

مــا پی گیــری حــل ایــن نابســامانی ها را کــه موجــب تضییــع حقــوق اعضــا 

ــک  ــوان ی ــد ت ــم در ح ــم و امیدواری ــود می دانی ــی خ ــه اصل ــده، وظیف ش

ــا دســتیابی  تشــکل اقتصــادی بتوانیــم در حــل و فصــل ایــن موضوعــات ت

بــه نتیجــه اثرگــذار باشــیم. 
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ــور  ــرق )رگوالت ــش ب ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــکیل نه تش
مســتقل بــرق( چــه ضرورتــی دارد و تجربــه جهانــی در ایــن بــاره 

ــت؟ چیس
ــت،  ــگان اس ــتفاده هم ــورد اس ــک کاالی م ــرق ی ــه ب ــن ک ــه ای ــه ب باتوج
ــه  ــن زمین ــه در ای ــاد جامع ــه آح ــع کلی ــا مناف ــرورت دارد ت ــن ض بنابرای
تامیــن شــود. مادامــی کــه تولیــد و عرضــه بــرق توســط حاکمیــت انجــام 
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــه ب ــن زمین ــت در ای ــاف و عدال ــت انص ــود، رعای می ش
ــازار  ــه یــک ب ــرق را ب عهــده دولــت اســت. امــا وقتــی عرضــه و تقاضــای ب

ــع عمومــی  ــد مناف ــی نمی توان ــه تنهای ــازار رقابتــی ب رقابتــی می ســپاریم، ب
را تضمیــن کنــد و چــه بســا رهــا کــردن بــازار رقابتــی بــه حــال خــود باعــث 
شــود کــه گروه هــای قدرتمنــد در بــازار، منافــع ســایرین را بــه نفــع خــود 
ــر  ــا تنظیم گ ــور ی ــاد رگوالت ــک نه ــذا در اینجــا وجــود ی ــد. ل مصــادره کنن
ــه عنــوان یــک  ــور آن اســت کــه ب ضــرورت پیــدا می کنــد. وظیفــه رگوالت
واســطه صــادق یــا بازیگــر بی طــرف در فرآینــد تولیــد و عرضــه کاالی بــرق 
بیــن ذی نفعــان بــازار تعــادل برقــرار کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 
بــازار رقابتــی عرضــه کاالی بــرق بــه نفــع گروهــی خــاص از آنــان از تعــادل 

سرنوشت تشــکیل نهاد مستقل 
برق بخش  تنظیم گر 

اول پرونده 
گفت و گو با رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج

نهاد  الزمه  استقالل  و  اقتدار 
برق بخش  تنظیم گر 

      گفت وگو        

موضـوع تشـکیل نهـاد مسـتقل تنظیم گـر بخش برق سال هاسـت که بـه عنوان یـک ضـرورت انکارناپذیـر در نهادهـای سیاسـت گذار و فعاالن 
حـوزه تولیـد بـرق مطـرح اسـت و با وجـود صراحـت قانـون و تهیه الیحـه تشـکیل آن و ارائه بـه مجلس توسـط دولت قبـل، بـا روی کارآمدن 
دولـت سـیزدهم ایـن الیحـه بـه درخواسـت وزارت نیـرو از مجلس به منظور بررسـی بیشـتر پس گرفته شـد. اینک با گذشـت یک سـال، هنوز 
الیحـه جدیـدی تنظیـم و بـرای تصویب به مجلس ارائه نشـده اسـت. هرچند کمیسـیون های مرتبـط در مجلـس در تکاپوی طـرح جدیدی برای 
تشـکیل ایـن نهاد هسـتند، بـا این حـال تاخیـر در ایجـاد آن، پیامد های غیر سـازنده ای بـرای صنعت بـرق خصوصـا کاهش سـرمایه گذاری در 
حـوزه تولیـد خواهـد داشـت. تاخیـر حـدود 6 ماهـه در تعیین و ابـاغ نرخ هـای جدید برق برای سـال جاری توسـط هیـات تنظیم بـازار برق و 

نادیده گرفتـن نظـرات بخـش خصوصـی تولیدکننده بـرق در تعییـن نرخ ها از جملـه تبعات منفـی نبود نهاد مسـتقل رگوالتوری اسـت.
رضـا ریاحـی مدیرعامل شـرکت تولیـد برق ماهتـاب کهنوج که خـود تجربه سـال ها مدیریت در بخـش دولتی صنعت بـرق را دارا اسـت، درباره 
ضـرورت تشـکیل نهـاد مسـتقل تنظیم گر بخـش برق ضمن اشـاره به منافـع بلندمـدت جامعه در تشـکیل چنین نهـادی که در اصـل ۴۴ قانون 
اساسـی کشـور هـم پیش بینی شـده اسـت، تاکیـد می کند کـه صرف ایجـاد این نهاد مشـکلی را حـل نمی کنـد و برای اثربخشـی بهتـر آن باید 
اعتبـار قانونـی کافـی بـرای آن وجود داشـته باشـد. یعنـی تصمیمات ایـن نهاد قابل سـرپیچی توسـط دسـتگاه های اجرایـی نباشـد و هرگونه 

سـرپیچی از تصمیمـات این نهاد مجازات سـنگینی را در پی داشـته باشـد.
مشروح این گفت و گو در ادامه از نظر گرامی تان می گذرد:
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      گفت وگو        

خــارج نشــود.
ــروه تقســیم  ــه ســه گ ــه کشــورها ب ــازار در هم ــی ب ــان اصل اصــوال ذی نفع
می شــوند:  نخســت، دولــت کــه در برخــی از کشــورها تمایــل بــه 
بــه  تمایــل  کــه  تولیدکننــدگان  دوم  دارد.  کوتاه مــدت  سیاســت های 
افزایــش قیمــت بــرق دارنــد و ســوم مصرف کننــدگان کــه تمایــل بــه بــرق 
مطمئــن و قیمــت کــم دارنــد. همــان طــور کــه ماحظــه می شــود منافــع 
ــده  ــاد تنظیم کنن ــر نه ــت و اگ ــتا نیس ــو و هم راس ــروه هم س ــه گ ــن س ای
ــروه  ــن ســه گ ــع ای ــن مناف ــه تعادل بخشــی بی ــا ب وجــود نداشــته باشــد ت
ــه در  ــا قیمــت بهین ــرق ب ــد و عرضــه ب ــرای تولی ــی ب ــد، تضمین کمــک کن

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــدت وج بلندم
ــی  ــه به خوب ــن زمین ــه خــود را در ای ــد وظیف ــور بتوان ــه رگوالت ــرای آن ک ب

انجــام دهــد بایــد ســه ویژگــی اصلــی داشــته باشــد:
ــراد متخصصــی  ــود اف ــی و انســانی( باشــد؛ وج ــی )مال ــع کاف * دارای مناب
ــه  ــی در زمین ــش کاف ــی بشناســند و دارای دان ــرق را به خوب ــت ب ــه صنع ک
اقتصــاد باشــند و همچنیــن وجــود منابــع مالــی مســتقل از ضروریــات یــک 

ــت. ــر اس ــاد تنظیم گ نه
ــد دارای  ــوب بای ــور خ ــک رگوالت ــد؛ ی ــی باش ــی کاف ــار قانون * دارای اعتب
جایــگاه قدرتمنــد باشــد و دســتگاه های ذیربــط آن را بــه رســمیت 
بشناســند و در برابــر تصمیمــات آن مقاومــت نکــرده و امــکان ســرپیچی از 

ــند.   ــته باش ــتورات او را نداش دس
ــته  ــفاف داش ــن و ش ــد و روش کار روش ــا پایبن ــری ارزش ه ــک س ــه ی * ب
باشــد؛ بــرای تضمیــن عملکــرد منصفانــه رگوالتــور در رابطــه بــا ذی نفعــان، 
ــه  ــد. ب ــد باش ــه پایبن ــول اولی ــری اص ــک س ــه ی ــتی ب ــور می بایس رگوالت
ــچ  ــت هی ــد و تح ــته باش ــز داش ــوط قرم ــری خط ــک س ــد ی ــی بای عبارت
شــرایطی از آن اصــول تخطــی نکنــد و عملکــرد او کامــا شــفاف و روشــن 
ــه  ــرد صادقان ــان از عملک ــاس اطمین ــان احس ــه ذی نفع ــوری ک ــد. به ط باش
ــه  ــان ب ــن صــورت اعتمــاد ذی نفع ــر ای ــه او داشــته باشــند در غی و منصفان
بــازار از بیــن مــی رود. بنابرایــن رگوالتــور بایــد ثبــات در روش و اســتحکام 
در تصمیم گیــری داشــته باشــند و براســاس اصولــی کــه مبنــای کار خــود 

ــد. ــی باش ــل پیش بین ــش قاب ــت،  تصمیمات ــرار داده اس ق
همچنیــن در رابطــه بــا اصولــی کــه رگوالتــور بایــد بــه آنهــا پایبنــد باشــد، 

می تــوان بــه دو اصــل بنیــادی اشــاره کــرد:
 1- اســتقال: هیــچ کــدام از بخش هــای دولتــی، خصوصــی و یــا عمومــی 
ــد در  ــور بای ــد و رگوالت ــر بگذارن ــور اث ــر تصمیمــات رگوالت ــد بتواننــد ب نبای

ــد.  ــته باش ــل داش ــتقال کام ــود اس ــای خ تصمیم گیری ه
ــا  ــد ت ــل کن ــفاف عم ــورت ش ــه ص ــا ب ــد کام ــور بای ــفافیت: رگوالت 2- ش

ــه او  ــاد ب ــر اعتم ــرا اگ ــرود. زی ــن ن ــان از بی ــزد ذی نفع ــه او در ن ــاد ب اعتم
ــرق در  ــه ب ــد و عرض ــود و تولی ــم می ش ــرمایه گذاری ک ــرود س ــن ب از بی
ــور  ــه رگوالت ــرای آن ک ــد. ب ــد ش ــدی خواه ــال ج ــار اخت ــدت دچ بلندم
بتوانــد شــفاف عمــل کنــد بایــد ذی نفعــان بــازار را در تصمیم ســازی 
بــه  مســتمر  گزارش هــای  خــود  فعالیت هــای  از  و  دهــد  مشــارکت 
ــری از دســتکاری  ــرای جلوگی ــا ب ــد. یکــی از راهکاره ــازار بده ــان ب ذی نفع
ــمی  ــت رس ــور، ثب ــتگذاری های رگوالت ــد سیاس ــاص در فرآین ــان خ ذی نفع
جلســات اســت. یــک راهــکار دیگــر ایجــاد راه هایــی بــرای برقــراری جریــان 
مســتمر اطاعــات بــا ذی نفعــان و دادن آگاهــی بــه ایشــان اســت. مشــارکت 
دادن اشــخاص ثالــث در سیاســتگذاری و قوانیــن نظارتــی باعــث شــفافیت 
بهتــر و مســئولیت پذیری بیشــتر خواهــد شــد. یــک نکتــه مهــم دیگــر در 
زمینــه شــفافیت آن اســت کــه رگوالتــور می بایســت بــرای ذی نفعــان بــازار 

ــد. ــترس باش در دس

ــاد  ــایر نه ــارکت س ــا مش ــت ب ــورای رقاب ــر ش ــال های اخی در س
ــن  ــکیل ای ــه تش ــات الیح ــرو، کلی ــه وزارت نی ــط از جمل ذی رب
ــه داد. از  ــه مجلــس ارائ نهــاد را تهیــه و از ســوی دولــت وقــت ب
نظــر شــما چــرا دولــت ســیزدهم آن را از مجلــس پــس گرفتــه و 

ــت؟ ــته اس ــکوت گذاش مس
از علــت پس گرفتــن الیحــه بنــده اطاعــی نــدارم. امــا از یــک دهــه 
ــا  ــه ب ــرو در رابط ــرای وزارت نی ــی ب ــه نگرانی های ــاال همیش ــا ح ــته ت گذش
تشــکیل نهــاد تنظیم کننــده بخــش بــرق وجــود داشــته اســت. البتــه ایــن 
موضــوع طبیعــی اســت و در همــه جــای دنیــا وجــود داشــته اســت. اصــوال 
ــرا  ــران می شــوند. زی ــه اختیاراتشــان محــدود شــود نگ ــن ک ــا از ای دولت ه
اگــر حجــم یــا قیمــت عرضــه کاالیــی در جامعــه دچــار اختــال شــود مــردم 
دولــت را مقصــر آن می داننــد و انتظــار دارنــد دولــت در کوتاه تریــن زمــان 

ممکــن مشــکل را حــل کنــد. 
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه دولــت یــا وزارت نیــرو بــه عنــوان نماینــده او 
تمایــل داشــته باشــد کــه نقــش اصلــی و تعیین کننــده را در سیاســت گذاری 
ــا  ــه قب ــان طورک ــد. هم ــته باش ــده داش ــه عه ــه ب ــن زمین ــرا در ای و اج
توضیــح داده شــد، بــازار ســه ذی نفــع اصلــی شــامل دولــت، تولیدکننــدگان، 
مصرف کننــدگان دارد و وظیفــه رگوالتــور ایجــاد تعــادل بیــن منافــع ایــن 
ــع  ــا مناف ــه لزوم ــه مهــم آن اســت ک ــا نکت ــازار اســت. ام ســه بخــش در ب
ــو  ــدگان هم س ــدگان و مصرف کنن ــدت تولیدکنن ــع بلندم ــا مناف ــا ب دولت ه
ــردم  ــه رای م ــاز ب ــل نی ــه دلی ــا ب ــی از دولت ه ــت و بعض ــتا نیس و هم راس
ــدت  ــع بلندم ــت مناف ــن اس ــت زدگی ممک ــود و سیاس ــدی خ در دوره تص

تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان را رعایــت نکننــد و در خیلــی جاهــای 
ــه در دوره مســئولیت خــود  ــرای آن ک ــا ب ــه دولت ه ــاده ک ــاق افت ــا اتف دنی
ــه را در  ــدت جامع ــع بلندم ــد، مناف ــان دهن ــندی را نش ــرد عامه پس عملک

ــد. ــرار نمی دهن ــود ق ــت کاری خ ــی در اولوی بخش های
ــرای  ــی ب ــش دولت ــت در بخ ــود مقاوم ــا وج ــوق  ب ــات ف ــاس توضیح براس
تشــکیل نهــاد تنظیم گــر کــه قابــل درک اســت، منافــع بلندمــدت جامعــه 
اقتضــا می کنــد کــه چنیــن نهــادی تشــکیل شــود و بــه همیــن خاطراســت 
ــت،  ــا اس ــتقل از دولت ه ــه مس ــور ک ــی کش ــون اساس ــل 44 قان ــه اص ک
وجــود چنیــن نهــادی را پیش بینــی کــرده اســت. امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه صــرف ایجــاد ایــن نهــاد مشــکلی را حــل نمــی کنــد. بــرای ایــن کــه 
نهــاد تنظیم گــر بتوانــد اثربخــش باشــد، بایــد اعتبــار قانونــی کافــی داشــته 
ــل ســرپیچی توســط دســتگاه های  باشــد. یعنــی تصمیمــات ایــن نهــاد قاب
ــازات  ــاد مج ــن نه ــات ای ــرپیچی از تصمیم ــه س ــد و هرگون ــی نباش اجرای
ســنگینی را در پــی داشــته باشــد. چــون همــان طــور کــه اشــاره شــد ممکن 
اســت تصمیمــات ایــن نهــاد در راســتای منافــع کوتاه مــدت دولــت نباشــد 
ــاختار  ــود س ــدم وج ــی، ع ــار مال ــل ب ــکاتی از قبی ــل مش ــت به دلی و دول
اجرایــی مناســب، ماحظــات اجتماعــی و تمایــل بــه کســب محبوبیــت در 
ــه اجــرای ایــن تصمیمــات نداشــته  بیــن رای دهنــدگان و غیــره، تمایلــی ب
باشــد و لــذا اجــرای مصوبــات رگوالتــور را بــا کنــدی همــراه ســازد. بنابرایــن 
اقتــدار نهــاد تنظیم گــر در اجــرای ســریع مصوبــات خــود از اهمیــت بســیار 

باالیــی برخــوردار اســت.

اخیــرا مجلــس طــرح جدیــدی را بــرای تشــکیل ایــن نهــاد تهیــه 
ــرح  ــن ط ــد ای ــا بفرمایی ــت. لطف ــب آن اس ــر تصوی ــرده و پیگی ک
ــش از  ــه پی ــه ای دارد ک ــا الیح ــباهت هایی ب ــا و ش ــه تفاوت ه چ

ایــن توســط دولــت ســیزدهم از مجلــس اســترداد شــد؟
بنــده تفــاوت اساســی بیــن ایــن دو ندیــدم. امــا از آنجایــی کــه اســتقال 

ــد  ــراد منتخــب در ایــن نهــاد نبای نهــاد تنظیم گــر اهمیــت باالیــی دارد. اف
منافــع یــک بخــش خــاص از ذی نفعــان شــامل )دولــت، تولیدکننــدگان و 
یــا مصرف کننــدگان( را دنبــال کننــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن افــراد ممکــن 
اســت ســابقه همــکاری بــا یــک بخــش از ذی نفعــان را داشــته باشــند، امــا 
ــه آن بخــش  ــه وابســتگی ب ــچ گون ــاد هی ــت در نه ــگام عضوی ــد در هن نبای
ــازی  ــوده و حداکثرس ــتقل ب ــا مس ــد کام ــراد بای ــن اف ــند. ای ــته باش داش
منافــع کلیــه ذی نفعــان را دنبــال کننــد. در کنــار ایــن موضــوع، تخصــص 
نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. افــراد منتخــب بایــد بــه حوزه هــای 
تولیــد، انتقــال و توزیــع در صنعــت بــرق اشــراف کامــل داشــته و بــه شــرایط 
روز صنعــت بــرق آشــنا باشــند. ثانیــا دارای دانــش اقتصــادی خوبــی بــوده 
و بــه مبانــی اقتصــاد آزاد اعتقــاد راســخ داشــته باشــند. افــرادی کــه دارای 
تفکــر تســلط دولتــی بــر امــور هســتند نمی تواننــد شــرایط تحقــق اقتصــاد 

بــاز و دسترســی آزاد بــه کاالی بــرق در ایــن صنعــت را ایجــاد کننــد.

ــن  ــان ای ــارات ذی نفع ــرات و انتظ ــد نظ ــر می توان ــرح اخی ــا ط آی
حــوزه، خصوصــا تولیدکننــدگان غیر دولتی بــرق را بــرآورده کند؟
ــنوات  ــت در س ــورای رقاب ــتم. اوال ش ــبین نیس ــی خوش ــل خیل ــه دو دلی ب
گذشــته خیلــی موفــق عمــل نکــرده اســت. یعنــی بــا وجــود اختیاراتــی کــه 
بــرای ایــن شــورا در قانــون پیش بینــی شــده اســت، ولــی در عمــل اقتــدار 
ــات خــود به دســت نیــاورده کــه نمونه هــای آن  ــرای اجــرای مصوب الزم را ب
ــذا  ــم. ل را در چندیــن حــوزه از جملــه قیمت گــذاری خــودرو شــاهد بوده ای
ــت  ــورای رقاب ــر ش ــل نظ ــرق ذی ــش ب ــر بخ ــاد تنظیم گ ــه نه ــن انتظارک ای

ــه نظــر می رســد.  ــات خــود را جلــو ببــرد بعیــد ب ــه مصوب ــد مقتدران بتوان
ــز  ــرق نی ــت ب ــی صنع ــه مدیریت ــر بدن ــم ب ــای حاک ــه فض ــه دوم آن ک نکت
طــی ســنوات گذشــته، تمایــل چندانــی در بــاز کــردن فضــای اقتصــادی و 
دسترســی آزاد بــه کاالی بــرق را از خــود نشــان نــداده و تغییرات ســاختاری 
ــه  ــاال دســتی ب ــار قوانیــن ب ــز تحــت اجب ــرق نی به وجودآمــده در صنعــت ب
وقــوع پیوســته و بیشــتر جنبــه ظاهــری داشــته، به طــوری کــه بــه شــکل 
ــه اقتصــاد  ــرق ب ــر در فرآیندهــای الزم ورود صنعــت ب ــادی باعــث تغیی بنی
ــازار آزاد نشــده اســت. بنابرایــن حداقــل تجربــه گذشــته نشــان داده کــه  ب
ــات آن  ــی در اجــرای مصوب ــن نهــاد، مقاومت های در صــورت شــکل گیری ای
از ســوی بخشــی از بدنــه مدیــران دولتــی کــه اعتقــادی بــه ایــن مباحــث 

نــدارد وجــود خواهــد داشــت. 
ــرش  ــر نگ ــاد و تغیی ــن نه ــات ای ــرای مصوب ــرای اج ــدار الزم ب ــا اقت ــذا ت ل
مدیریتــی در بخــش دولتــی صنعــت بــرق در ایــن زمینــه بــه وجــود نیایــد. 
صــرف تشــکیل ایــن نهــاد باعــث تفــاوت اساســی در وضعیت موجــود صنعت 

      گفت وگو        

 اعتماد سرمایه گذاران در بخش تولید به مرور از دست رفته 
و حجم سرمایه گذاری ها در این بخش کاهش یافته است که 

آثار آن در سال های آتی به صورت کمبود تولید در کشور ظاهر 
خواهد شد. به طوری که احتماال دیگر حتی با مدیریت مصرف 

نیز قابل کنترل نخواهد بود
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ــود. ــد ب ــو خواه ــه جل ــی رو ب ــر حــال قدم ــه ه ــا ب ــد شــد. ام ــرق نخواه ب

ــوری بخــش  پیامد هــای تعلــل در تشــکیل نهــاد مســتقل رگوالت
بــرق تاکنــون چــه بــوده و چــه اثراتــی بــر جــذب ســرمایه بخــش 

خصوصــی در حــوزه تولیــد بــرق گذاشــته اســت؟ 
تعلــل در تشــکیل نهــاد مســتقل رگوالتــوری طــی ســال های اخیــر موجــب 
کاهــش اعتمــاد ســرمایه گذاران و در نتیجــه کاهــش حجــم ســرمایه گذاری 
ــه در  ــات آن خاموشــی هایی اســت ک ــد شــده اســت و تبع در  بخــش تولی

ــا مدیریــت مصــرف کنتــرل می شــود. حــال حاضــر ب
ــرق طــی دو  ــازار رقابتــی عمــده فروشــی ب ــا وجــود تشــکیل ب متاســفانه ب
ــی در  ــذاری دولت ــام تعرفه گ ــاکان نظ ــرق، کم ــت ب ــته در صنع ــه گذش ده
کلیــه بخش هــای صنعتــی، تجــاری و خانگــی حاکــم اســت و تعرفــه هیــچ 
ــازار )قیمــت کشف شــده  گروهــی از مشــترکین براســاس قیمــت تســویه ب

ــود. ــن نمی ش ــازار( تعیی ــا در ب براســاس عرضــه و تقاض
ــرق کامــل  ــن موضــوع باعــث شــده کــه چرخــه اقتصــادی در صنعــت ب ای
ــود  ــرق به وج ــه ب ــد و عرض ــای تولی ــرای بخش ه ــی ب ــع کاف ــود و مناب نش
ــت  ــن قیم ــا تعیی ــور در دنی ــف رگوالت ــی از وظای ــه یک ــی ک ــد. در حال نیای
ــن  ــازار رقابتــی اســت کــه ای ــرق در ب ــه براســاس قیمــت تمام شــده ب تعرف
موضــوع در صنعــت بــرق ایــران مغفــول مانــده اســت. متاســفانه در دو دهــه 
ــت  ــز در جه ــی نی ــده، حرکت ــت از مصرف کنن ــه حمای ــه بهان ــته ب گذش
ــه  ــم هم ــه می دانی ــی ک ــت. درحال ــده اس ــام نش ــه انج ــن روی ــاح ای اص
ــد و وزارت نیــرو می توانســت  ــوع حمایــت ندارن ــه ایــن ن مشــترکین نیــاز ب
حداقــل بــرای گروه هــای پرمصــرف از مشــترکین چرخــه اقتصــادی صنعــت 
ــذاری  ــد و تعرفه گ ــل کن ــازار آزاد تکمی ــاد ب ــام اقتص ــاس نظ ــرق را براس ب
ــد،  ــرق تنظیــم کن ــازار رقابتــی ب آن هــا را براســاس قیمــت تمام شــده در ب
ــار  ــرای اقش ــی ب ــای حمایت ــتن جنبه ه ــوظ داش ــا ملح ــج ب ــپس به تدری س
ــترکین  ــای مش ــایر گروه ه ــه س ــذاری را ب ــوع قیمت گ ــن ن ــد، ای کم درآم
تســری دهــد. عــدم انجــام چنیــن کاری باعــث شــده کــه بــا رشــد 
ــر،  ــی شــدن بیشــتر وســایل زندگــی طــی ســال های اخی ــوژی و برق تکنول
ــرق در ســبد  ــودن کاالی ب ــودن تعرفه هــا و کــم ارزش ب ــه ای ب به دلیــل یاران
خانــوار گروه هــای برخــوردار )مشــترکین پرمصــرف بــرق(، مصــرف ایشــان 
ــرف کل  ــده ای از مص ــش عم ــر بخ ــال حاض ــه و در ح ــاال رفت ــج ب به تدری
ــر حمایــت از  ــه خــود اختصــاص می دهــد. اگــر دولــت اصــرار ب کشــور را ب
ایــن گــروه مشــترکین داشــته باشــد، بایــد هزینه هــای آن را تقبــل کــرده 
ــه دولــت منتقــل  ــع در ایــن بخــش را ب ــد کســری مناب و وزارت نیــرو بتوان
ــا  ــی متاســفانه، ب ــرق تحمیــل نکنــد، ول ــه تولیدکننــدگان ب کنــد و آن را ب
ــاده اســت. ــن اتفــاق نیفت ــه، در عمــل ای ــن زمین وجــود قوانیــن الزم در ای

ــده  ــه تمام ش ــت هزین ــدم پرداخ ــی و ع ــذاری دولت ــام تعرفه گ ــظ نظ حف
تولیــد و عرضــه بــرق بــه تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان در بــازار رقابتــی 
بــرق نیــز باعــث شــده تــا ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد، انتقــال و توزیــع 
ــتقل  ــور مس ــود رگوالت ــفانه نب ــرد و متاس ــورت نگی ــی ص ــزان کاف ــه می ب
باعــث شــده اســت کــه محدودیــت منابــع مالــی منجــر بــه وضــع قوانیــن 
ــی در  ــای دولت ــوب و محدودیت ه ــر از چارچ ــه و متاث ــررات یک جانب و مق

وزارت نیــرو بشــود. 
بدیــن ترتیــب عمدتا منافع بخــش تولیدکنندگان بــه عنوان یکــی از ذی نفعان 
اصلــی بــازار بــرق رعایــت نشــده و یکــی از وظایــف اصلــی رگوالتــور کــه ایجاد 
تعــادل بیــن منافــع ذی نفعــان بــازار اســت، انجــام نشــده اســت. بدیــن ترتیب 
اعتمــاد ســرمایه گذاران در بخــش تولیــد بــه مــرور از دســت رفتــه و حجــم 
ســرمایه گذاری ها در ایــن بخــش کاهــش یافتــه اســت و آثــار آن در ســال های 
آتــی بــه صــورت کمبــود تولیــد در کشــور ظاهــر خواهــد شــد. به طــوری کــه 
احتمــاال دیگــر حتــی بــا مدیریــت مصــرف نیــز قابــل کنتــرل نخواهــد بــود.

پیش بینــی و همچنیــن راهــکار جنابعالــی در گره گشــایی از 
موضــوع تشــکیل رگوالتــوری مســتقل بــرق چیســت و ســندیکا 

ــد؟ ــته باش ــد داش ــی می توان ــه نقش ــاره چ ــن ب در ای
ادامــه شــرایط فعلــی، صنعــت بــرق را در بلندمــدت دچــار مخاطــره جــدی 
ــرق بایــد  ــران ارشــد صنعــت ب ــه نظــر بنــده مدی خواهــد کــرد. بنابرایــن ب
هــر چــه زودتــر فرآینــد آزادســازی قیمــت را بــرای گروه هایــی از مشــترکان 
کــه نیــاز کمتــری بــه حمایــت دارنــد شــروع کننــد. در غیــر ایــن صــورت 
اطمینــان از کفایــت عرضــه بلندمــدت بــرق دچــار مخاطــره خواهــد شــد. 
بنابرایــن بــاور بــه مفیــد بــودن نهــاد رگوالتــور بــرای تنظیــم روابــط بیــن 

ذی نفعــان در نــزد مدیــران ارشــد حتــی اگــر منجــر بــه مضایقــی در 
تصمیم گیری های آنان شود از اهمیت باالیی برخوردار است.

ــراری  ــت برق ــاش در جه ــا ت ــرق ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
ــد  ــاور می توان ــن ب ــاد ای ــک در ایج ــرو و کم ــا وزارت نی ــازنده ب ــط س رواب

ــری داشــته باشــد. نقــش موث

      گفت وگو              گفت وگو        

ــوری  ــرق )رگوالت ــش ب ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــکیل نه تش

ــی دارد؟ ــه ضرورت ــرق( چ ــتقل ب مس

ایــن روزهــا بــرق ایــران به عنــوان یــک صنعــت زیرســاختی بــا چالش هــای 

متعــددی روبــه رو اســت. اســتمرار ایــن چالش هــا موجــب شــده تــا 

گفت وگو با پرویز محمدنژاد قاضی محله، رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس

نهاد رگوالتوری در پیچ و خم 
بهارستان  تا  پاستور 

صنایـع بـزرگ کشـور همچنـان بـا خاموشـی ها دسـت وپنجه نـرم می کننـد. فعـاالن اقتصـادی می گویند کـه ناچـار بودنـد کـه در تاریکترین 
سـاعت های شـبانه روز چـراغ تولیـد را روشـن نگـه دارنـد. تصـور عمـوم جامعه این اسـت کـه با رسـیدن به روزهـای پایانـی تابسـتان و افت 
دمـا، اوضـاع تامیـن بـرق و اوضـاع صنعت هـم بهتر می شـود، اما نگرانی ها نسـبت بـه کمبـود همچنان ادامـه دارد. خاموشـی صنایع دو سـالی 
اسـت کـه دیگـر تابسـتان و زمسـتان نمی شناسـد. وزارت نیـرو می گوید ۱۵ هـزار مگاوات کسـری بیـن تولید و مصـرف وجود دارد. کسـری که 
حاصـل کاهـش سـرمایه گذاری در پـی سیاسـت گذاری هـای اشـتباه بوده اسـت. بـا این وجـود خبری از اصـاح این سیاسـت گذاری ها نیسـت 
و همچنـان دولـت عنصـر اصلـی در ایـن صنعـت اسـت. بهارستان نشـین ها برنامه هفتـم توسـعه را فرصتی بـرای اصاح سیاسـت های اشـتباه 

می دانند. گذشـته 
پرویـز محمد نـژاد عضو کمیسـیون انـرژی مجلس معتقد اسـت که توسـعه زیرسـاختی صنعت برق در شـرایطی کـه وزارت نیـرو در جایگاه یک 
رقیـب جـدی و قدرتمنـد بخـش خصوصی کـه اتفاقا امکانـات و امتیازات فراوانـی را هم در اختیار دارد، شـدنی نیسـت. این همان نکته ای اسـت 

کـه در هفتمین برنامه توسـعه کشـور نبایـد از آن غفلت کرد.
او بـا اشـاره بـه رویکـرد دولـت سـیزدهم در ارائـه مجدد الیحـه رگوالتـوری برق بـه مجلس می گویـد: دولـت دوسـت دارد که در ایـن صنعت 

حکمـران مطلـق باشـد. میـل بـه حکمرانـی مطلـق باعـث کوتاهـی در برون سـپاری و کاهش تصدی گری ها شـده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم بـر این باور اسـت کـه چنانچه دولت تـا پایـان نیمه اول امسـال الیحـه رگوالتوری را بـرای تصویـب نهایی به مجلـس ارائه 
نکنـد، کمیسـیون انـرژی مجلـس مسـاله ای با ایـن درجـه از اهمیـت را در قالب طرح دنبـال خواهد کـرد و بعد از نهایی شـدن بـرای تصویب به 

صحـن علنی مجلـس ارائـه می دهد.
متـن کامـل گفت وگـوی »نیـرو و سـرمایه« را بـا پرویز محمـد نـژاد قاضی محله، عضـو کمیسـیون انـرژی و رییس کمیتـه برق مجلس شـورای 

اسـامی در ادامـه می خوانید:

دسترســی بــه بــرق هــم در همــه ســطوح بخصــوص بــرای صنایــع دشــوار 

ــاد  ــودن اقتص ــی ب ــان دولت ــا هم ــن چالش ه ــن ای ــی از مهم تری ــد. یک باش

ــرق در شــرایطی موجــب  ــت ب ــر در صنع ــاد تنظیم گ ــود نه ــرق اســت. نب ب

فــرار ســرمایه گذاران از ایــن صنعــت شــده کــه آمــار ســرعت رشــد مصــرف 

وظیفه رگوالتور آن است که به عنوان یک واسطه صادق 
یا بازیگر بی طرف در فرآیند تولید و عرضه کاالی برق بین 
ذی نفعان بازار تعادل برقرار کند تا اطمینان حاصل شود که 
بازار رقابتی عرضه کاالی برق به نفع گروهی خاص از آنان از 

تعادل خارج نشود
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بــرق حالتــی شــبیه بــه افسارگســیختگی پیــدا کــرده اســت. شــاهد بودیــم 

کــه در تابســتان امســال پیــک مصــرف بــرق بــه حــدود 68 هــزار مــگاوات 

هــم رســید کــه در طــول ســال های گذشــته بی ســابقه بــوده اســت. 

بخشــی از ایــن رشــد مصــرف را مســئوالن وزارت نیــرو طبیعــی دانســته و 

ــد. ــرق می دانن ــترکین ب ــداد مش ــش تع ــل افزای حاص

امــا جــدای از از رشــد مصــرف ســاالنه، بــر اســاس پیش بینی هــای 

صورت گرفتــه زمیــن در حــال گرم تــر شــدن اســت. ایــن را از رشــد 

متوســط دمــا در هــر ســال بــه خوبــی می تــوان متوجــه شــد. جالــب اســت 

کــه بدانیــد بــه ازای هــر یــک درجــه رشــد دمــا بایــد حــدود 1500 مــگاوات 

ــود. ــزوده ش ــور اف ــی در کش ــد نیروگاه ــت جدی ظرفی

امــا در حالــی بــه طــور طبیعــی ســاالنه حــدود 3 هــزار مــگاوات بــه مصــرف 

ــه  ــای یازدهــم و دوازدهــم ب ــه در دولت ه ــزوده می شــود ک ــرق کشــور اف ب

طــور متوســط ســاالنه حــدود 2 هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی 

ــول  ــده در ط ــت ایجادش ــع ظرفی ــت. در واق ــده اس ــاد ش ــور ایج در کش

ســال های گذشــته تقریبــا کفــاف افزایــش مصــرف ناشــی از گرم تــر شــدن 

هــوا را مــی داده اســت و در عمــل بــرای مشــترکین جدیــدی کــه هــر ســال 

ــت  ــرف صنع ــد مص ــی و رش ــدرت صادرات ــش ق ــوند و افزای ــزوده می ش اف

کاری انجــام نشــده اســت. البتــه اگــر طبــق اهــداف تعیین شــده در ســند 

چشــم انداز20 ســاله می خواســتیم ایــران را بــه  هــاب انــرژی منطقــه 

ــت  ــه ظرفی ــد ب ــگاوات بای ــزار م ــی 5 ه ــن 4 ال ــاالنه بی ــم، س ــل کنی تبدی

ــم. ــه می کردی ــور اضاف ــی کش نیروگاه

ــا نشــان می دهــد در طــول ســال های گذشــته نقــش  ــه آماره ــه ک آن گون

ــر و در عمــل ســرمایه گذاری  ــرق ضعیــف و ضعیف ت بخــش خصوصــی در ب

در ایــن صنعــت زیربنایــی متوقــف شــده اســت. دلیلــش هــم بــه 

ــردد.  ــت برمی گ ــف صنع ــای مختل ــت در حوزه ه ــه دول ــای چندگان نقش ه

بخــش  مطالبــات  انباشــت  تکلیفــی،  و  دســتوری  قیمت گذاری هــای 

ــت  ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــد س ــتگذاری های ناکارآم ــی و سیاس خصوص

ــت. ــده اس ــرمایه گذارها ش ــز س ــب گری ــرده و موج ــر ک را توجیه ناپذی

ایــن در حالــی اســت کــه اگــر از قوانیــن دســت و پاگیر و سیاســت گذاری های 

اشــتباه دســت برداشــته بودیــم، حــاال عــاوه بــر تامیــن نیــاز بــازار داخلــی، 

می توانســتیم بــا صــادرات بــرق بــرای کشــور در شــرایط ســخت تحریمــی، 

ــی  ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــش داده و ق ــور را افزای ــای ارزی کش درآمده

کشــور را بــاال ببریــم.

ــرای  ــی را ب ــه پیامدهای ــوری چ ــاد رگوالت ــکیل نه ــق تش تعوی

ــران دارد؟ ــاد ای ــرق و اقتص ــت ب صنع

ــور  ــرق کش ــت ب ــر صنع ــر ب ــال های اخی ــول س ــه در ط ــه آنچ ــی ب نگاه

گذشــته اســت، به درســتی نشــان می دهــد کــه بــا نوعــی ناتــرازی در تولیــد 

ــای شــدید و کم بارشــی ها هــم  ــم و متاســفانه گرم ــرق مواجهی و مصــرف ب

بــه ایــن مســاله دامــن زده اســت؛ چــرا کــه عمــا در ایــن شــرایط، بخشــی 

ــهمی  ــه س ــی ک ــای برق آب ــژه نیروگاه ه ــور، به وی ــرق کش ــد ب ــبد تولی از س

ــا  ــد، نمی تواننــد ب ــرق کشــور دارن ــر 10 درصــد از ظرفیــت تولیــد ب ــغ ب بال

تمــام ظرفیــت و بضاعــت بــه تامیــن بــرق پایــدار کمــک کننــد.

بــدون شــک اگــر رگوالتــوری بــرق ســال ها پیــش در صنعــت بــرق شــکل 

ــش  ــاز بخ ــن نی ــرای تامی ــع ب ــی صنای ــاهد  خاموش ــروز ش ــود، ام ــه ب گرفت

خانگــی نبودیــم. اگــر یــک نهــاد تنظیم گــر در ایــن حــوزه داشــتیم ناچــار 

ــم و  ــره بزنی ــایه گ ــورهای همس ــه کش ــود را ب ــرژی خ ــت ان ــم امنی نبودی

ــه دامــن واردات شــویم. بــدون شــک اگــر دخالت هــای دولــت در  دســت ب

ــه رقبایمــان واگــذار  ــازار کشــورهای همســایه را دودســتی ب ــود، ب ــرق نب ب

نمی کردیــم.

بــه طــور قطــع هــر روز تاخیــر در ایجــاد چنیــن نهــادی شــرایط را بدتــر و 

بدتــر خواهــد کــرد. ضمــن ایــن کــه مــا در شــرایط بحرانــی ابتــدا تولیــد 

ــاده 25  ــق م ــه طب ــت ک ــل اینجاس ــل تام ــه قاب ــم. نکت ــی می کنی را قربان

ــی  ــدی صنعت ــای تولی ــب وکار، واحده ــای کس ــتمر فض ــود مس ــون بهب قان

ــایر  ــرات و س ــرق، آب، گاز، مخاب ــع ب ــت قط ــد در اولوی ــاورزی نبای و کش

خدمــات باشــند. امــا متاســفانه مــا در ایــران اولیــن بخشــی کــه در زمــان 

ــای  ــچ کج ــت. در هی ــع اس ــن صنای ــم همی ــراغ آن می روی ــه س ــود ب کمب

ــرار  ــر ق ــت آخ ــد اقتصــادی اولوی ــه بخــش مول ــور نیســت ک ــن ط ــا ای دنی

گیــرد. بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه هــر ســاعت خاموشــی، حــدود 

150 میلیــون تومــان بــه صنایــع متوســط خســارت وارد می کنــد و برخــی 

ــک  ــرای ی ــاه ب ــی در م ــاعت خاموش ــر 30 س ــد اگ ــران می گوین صاحب نظ

واحــد تولیــدی متوســط رخ دهــد، ایــن واحــد صنعتــی در طــول مــاه بــا 4.5 

میلیــارد تومــان خســارت مواجــه خواهــد شــد.

ــرای تامیــن بــرق صنایــع کشــور را هــم وارد میــدان کــرده  حــاال دولــت ب

ــه  ــع ب ــط صنای ــرق توس ــگاوات ب ــزار م ــدود 10 ه ــه ح ــت ک ــرار اس و ق

ــن  ــن کــه تحقــق ای ــل از ای ــزوده شــود؛ غاف ظرفیــت نیروگاهــی کشــور اف

ــاز دارد. ــان نی ــال زم ــت 2 س ــن حال ــود در بهتری ــذاری خ هدف گ

در مجمــوع بایــد اشــاره کنــم کــه افزایــش قیمــت تمام شــده، افــت 

بازدهــی و افزایــش هدررفــت محصــول و رشــد ضایعــات، کاهــش کیفیــت 

و طوالنی تــر شــدن زمــان تحویــل همگــی مــواردی هســتند کــه بــا 

ــن  ــم ای ــت ه ــوند. در نهای ــاد می ش ــدی ایج ــد تولی ــرای واح ــرق ب ــع ب قط

مصرف کننــده نهایــی اســت کــه هزینــه ایــن رخدادهــا را بــا افزایــش قیمــت 

پرداخــت خواهــد کــرد. بــه عنــوان مثــال، کارخانــه مجبــور اســت دســتمزد 

پرداخــت کنــد؛ امــا بــه دلیــل نداشــتن بــرق تعطیــل شــده و تولیــد نــدارد. 

ــرای پوشــش هزینه هــای خــود قیمــت محصــول را افزایــش  دســت آخــر ب

ــت از  ــای دول ــه بی برنامگی ه ــه هزین ــود ک ــه می ش ــن گون ــد و ای می ده

ــود. ــت می ش ــادی پرداخ ــردم ع ــب م جی

بــه اصــاح سیاســت گذاری های اشــتباه اشــاره کردیــد. بــا توجــه 

بــه ایــن کــه تدویــن برنامه هفتــم توســعه آغاز شــده، آیــا وضعیت 

بحرانــی انــرژی در ایــن صنعــت مــورد توجه قــرار گرفتــه؟ مجلس 

ــدم  ــته پیش ق ــتباهات گذش ــاح اش ــرای اص ــدازه ب ــه ان ــا چ ت

اســت؟ بــرای ایــن کــه برنامــه هفتــم توســعه هــم بــه سرنوشــت 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــود، چ ــار نش ــعه ای دچ ــای توس ــر برنامه  ه دیگ

ــداف  ــی از اهـ ــد کمـ ــه درصـ ــد کـ ــان می دهـ ــود نشـ ــای موجـ آمارهـ

پیش بینی شـــده در برنامه هـــای قبلـــی توســـعه ای محقـــق شـــده اســـت. 

ـــب  ـــز در جل ـــی نی ـــرایط فعل ـــرو در ش ـــرد وزارت نی ـــال عملک ـــوان مث ـــه عن ب

ــای  ــرای افزایـــش ظرفیت هـ ــی بـ ــی و تعاونـ ــارکت بخـــش خصوصـ مشـ

ـــم  ـــه شش ـــون برنام ـــاده 48 قان ـــد »ت« م ـــاد بن ـــق مف ـــرق مطاب ـــد ب تولی

ـــت. ـــاع نیس ـــل دف ـــعه، قاب توس

 ایــن ناکامــی وزارت نیــرو در جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی دو دلیل 

اصلــی دارد؛ دلیــل نخســت آن بــه آرمان گرایی هــا و هدف گذاری هــای 

ــن  ــی ای ــت اجرای ــود ضمان ــه نب ــم ب ــر ه ــل دیگ ــردد. دلی ــی برمی گ رویای

ــعه ای  ــای توس ــط در برنامه ه ــی فق ــن ناکام ــود. ای ــوط می ش ــا مرب برنامه ه

نیســت. کمتــر از 3 ســال بــه پایــان فرصــت ســند چشــم انــداز بیست ســاله 

ــن ســند نداشــته ایم  ــداف ای ــا پیشــرفتی در اه ــه تنه ــا ن ــده، ام ــی نمان باق

بلکــه پس رفــت هــم کرده ایــم. سال هاســت کــه دم از خصوصی ســازی 

ــم. ــازی« کردی ــل »خصولتی س ــا در عم ــم ام می زنی

از جملــه مــواردی کــه بایــد در برنامــه هفتــم توســعه بــه آن توجــه شــود، 

ــای  ــوص در حوزه ه ــه خص ــل 44 ب ــی اص ــت های کل ــدن سیاس اجرایی ش

نفــت، گاز و پتروشــیمی و بــرق اســت. در حــال حاضــر بیــش از 40 

ــدود 45  ــی و ح ــیمی و پاالیش ــای پتروش ــازار در حوزه ه ــهم ب ــد س درص

درصــد صنعــت بــرق در اختیــار بخــش عمومــی غیــر دولتــی اســت کــه بــا 

ــت. ــاد اس ــل 44 در تض ــت های اص سیاس

ــرق باشــیم  ــت ب ــش ســرمایه گذاری در صنع ــاهد افزای ــم ش ــر می خواهی اگ

بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه صــدای همــه ذی نفعــان شــنیده شــود. 

متاســفانه بــا وجــود انتقــادات بســیار از ســوی تشــکل ها، در جریــان تدویــن 

ــوش  ــود. فرام ــورت نمی ش ــی مش ــش خصوص ــا بخ ــح ب ــا و لوای بخش نامه ه

نکنیــم کــه بخــش خصوصــی، ذی نفــع اصلــی اســت ولــی دولت هــا آنهــا را از 

جریــان مشــارکت کنــار گذاشــته اند. مــا در کمیســیون انــرژی ســعی کردیــم 

کــه ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم و بــه همیــن دلیــل جلســات متعــددی را 

بــه صــورت ماهانــه و هفتگــی بــا بخش هــای مختلــف ایــن صنعــت برگــزار 

ــاالن  ــای فع ــه بیشــتر دغدغه ه ــوده ک ــن ب ــا ای ــاش م ــام ت ــم. تم می کردی

ایــن صنعــت در طــرح مانع زدایــی از صنعــت بــرق دیــده شــود.

ــرق کــه در برنامــه  ــه نظــر شــما اولویت هــای اصلــی صنعــت ب ب

هفتــم بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد، چــه مــواردی هســتند؟

بــر سیاســتگذاری های  تمرکــز  و  از تصدی گــری  نیــرو  وزارت  خــروج 

ــرای  ــرق، بسترســازی ب حمایتــی در مســیر توســعه ظرفیت هــای صنعــت ب

ــای  ــت بنیان ه ــق تقوی ــذار بخــش خصوصــی از طری حضــور جــدی و اثرگ

ــات  ــت مطالب ــرق، پرداخ ــت ب ــال در صنع ــادی فع ــای اقتص ــی بنگاه ه مال

معــوق و تعریــف چارچــوب منصفانــه در قراردادهــای ایــن صنعــت از جملــه 

ــه آن توجــه داشــت. ــد ب مــواردی اســت کــه در ایــن برنامــه بای

ناکامی وزارت نیرو در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
دو دلیل اصلی دارد؛ دلیل نخست آن به آرمان گرایی ها و 

هدف گذاری های رویایی برمی گردد. دلیل دیگر هم به نبود 
ضمانت اجرایی این برنامه ها مربوط می شود. این ناکامی فقط 

در برنامه های توسعه ای نیست. کمتر از ۳ سال به پایان فرصت 
سند چشم انداز بیست ساله باقی نمانده، اما نه تنها پیشرفتی 

در اهداف این سند نداشته ایم بلکه پس رفت هم کرده ایم

      گفت وگو              گفت وگو        
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در ســال های اخیــر شــورای رقابــت بــا مشــارکت ســایر نهادهــای 

ــن  ــکیل ای ــه تش ــات الیح ــرو، کلی ــه وزارت نی ــط از جمل ذی رب

نهــاد را تهیــه و از ســوی دولــت وقــت بــه مجلــس ارائــه کــرد. از 

ــه و  ــس پس گرفت ــیزدهم آن را از مجل ــت س ــرا دول ــما  چ ــر ش نظ

مســکوت گذاشــته اســت؟

ــد. از  ــق باش ــران مطل ــت حکم ــن صنع ــه در ای ــت ک ــد اس ــت عاقه من دول

ــام  ــت انج ــط دول ــذاری توس ــی قیمت گ ــادرات و حت ــا ص ــه ت ــد گرفت تولی

ــد.  ــه می کن ــازار دیکت ــه ب ــا را ب ــت اســت کــه قیمت ه ــن دول می شــود و ای

ــم  ــه ای حاک ــن روی ــا چنی ــای دنی ــچ ج ــه در هی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــه رقیــب  نیســت. دولــت در ایــن صنعــت نوعــی انحصــار ایجــاد کــرده و ب

ــل شــده اســت. بخــش خصوصــی تبدی

غافــل از ایــن کــه توســعه زیرســاختی صنعــت بــرق در شــرایطی کــه وزارت 

ــه  ــی ک ــش خصوص ــد بخ ــدی و قدرتمن ــب ج ــک رقی ــگاه ی ــرو در جای نی

اتفاقــا امکانــات و امتیــازات فراوانــی را هــم در اختیــار دارد، شــدنی نیســت.

ــی  ــوری کوتاه ــه رگوالت ــه الیح ــرو در ارائ ــه وزارت نی چنانچ

ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــد ب ــی می توان ــه کمک ــس چ ــد. مجل کن

ــد. راه کار  ــام ده ــور انج ــاد کش ــه اقتص ــرق و البت ــت ب ــه صنع ب

ــه  ــت در ارائ ــای دول ــا تعلل ه ــه ب ــرای مقابل ــما ب ــنهادی ش پیش

ــت؟ ــه چیس ــن الیح ای

بهتریــن روش ایــن اســت کــه مســاله رگوالتــوری بــرق را دولــت در قالــب 

ــت در  ــه دول ــم ک ــر احســاس کنی ــا اگ ــد؛ ام ــه کن ــس ارائ ــه مجل الیحــه ب

چنیــن مســاله مهمــی کوتاهــی می کنــد، کمیســیون انــرژی خــودش طــرح 

ــرق  ــرای کاهــش تصدی گــری بخــش دولتــی در اقتصــاد ب ــه ای را ب جداگان

ــال  ــر ح ــه ه ــرد. ب ــد ب ــی خواه ــن علن ــه صح ــب ب ــرای تصوی ــن و ب تدوی

ــک  ــرق ی ــت. ب ــوخی بردار نیس ــرق ش ــران ب ــه بح ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای

صنعــت زیرســاختی اســت، کــه نمی تــوان کاهــش ســرمایه گذاری و 

مشــکات پیــش آمــده در آن را نادیــده گرفــت. یــک ســال زمــان زیــادی 

بــرای بازنگــری در الیحــه رگوالتــوری اســت. اگــر ایــن کوتاهــی حداکثــر دو 

مــاه دیگــر ادامــه پیــدا کنــد، مجلــس بــا تکیــه بــر جلســاتی کــه بــا فعــاالن 

صنعــت بــرق داشــته، تدویــن و تصویــب ایــن طــرح را در دســتور کار قــرار 

خواهــد داد.

بــدون تردیــد هرگونــه بــه تعویــق انداختــن ایجــاد رگوالتــوری در صنعــت 

بــرق ضمــن آن کــه نماینــدگان مجلــس را ناگزیــر بــه اســتفاده از ابزارهــای 

نظارتــی می کنــد، تبعــات ســنگینی بــر آینــده ایــن صنعــت خواهــد داشــت؛ 

کمــا ایــن کــه نگرانی هــای موجــود در زمینــه تامیــن بــرق زمســتان امســال 

و تابســتان 1402 و ســال های بعــد از آن کامــا جــدی اســت.

امــا اگــر بــه صــورت جــدی بــه دنبــال حــل مشــکل خاموشــی ها و جبــران 

ــت  ــن صنع ــرای ای ــی ب ــزی مدون ــد برنامه ری ــتیم، بای ــرق هس ــرازی ب نات

ــا  ــق ب ــن مســیر پیشــگام شــده مطاب انجــام شــود؛ بخــش خصوصــی در ای

ایــن برنامه ریــزی حرکــت کنــد. البتــه رســیدن بــه چنیــن وضعیتــی چنــد 

ــه واقعــی شــدن  ــات و البت ــا ایجــاد ثب ــن آنه ــه مهم تری پیش شــرط دارد ک

قیمــت بــرق اســت. ســرمایه گذار بایــد بتوانــد بــه دولــت و وعده هایــی کــه 

مســئوالن دولتــی می دهنــد، اعتمــاد کنــد. ایــن طــور نباشــد کــه امــروز بــه 

دلیــل شــرایط بحرانــی قولــی را بــه فعــال صنعــت بــرق بدهیــم، امــا بعــد 

از ایــن کــه نیــروگاه ســاخته شــد و ظرفیــت تولیــد بــاال رفــت، همــه ایــن 

قــول و قرارهایمــان را فرامــوش کنیــم.

متاســفانه بســیاری از فعــاالن ایــن صنعــت زیــان بدحســابی دولــت را پــس 

ــده اند.  ــکار ش ــی بده ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــا دالر ب ــد و میلیارده می دهن

ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت بــه موقــع بدهــی کــه رقــم آن هــم 

ــاالن  ــود، فع ــرده ب ــت ک ــیده را پرداخ ــارد رس ــزار میلی ــه 80 ه ــون ب اکن

اقتصــادی هــم قــادر بــه بازپرداخــت اقســاط وام هــای صنــدوق توســعه ملــی 

هــم بودنــد.

ــت  ــه صنع ــت ب ــه بدحســابی های دول ــه خســارت هایی ک ــدون شــک هم ب

ــود.  ــران ش ــت جب ــت و حاکمی ــط دول ــد توس ــد بای ــل می کن ــرق تحمی ب

ــر در  ــت تاخی ــا را باب ــازندگان نیروگاه ه ــود س ــت خ ــر دول ــال حاض در ح

بهره بــرداری جریمه هــای ســنگینی می کنــد امــا خــودش بابــت بدحســابی 

ــد در  ــه بای ــت ک ــواردی اس ــا م ــد. اینه ــت نمی کن ــه ای پرداخ ــچ جریم هی

ــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد. برنامــه هفتــم توســعه ب

بسیاری از فعاالن این صنعت زیان بدحسابی دولت را پس 
می دهند و میلیاردها دالر به صندوق توسعه ملی بدهکار 

شده اند. این در حالی است که اگر دولت به موقع بدهی که رقم 
آن هم اکنون به ۸۰ هزار میلیارد رسیده را پرداخت کرده بود، 
فعاالن اقتصادی هم قادر به بازپرداخت اقساط وام های صندوق 

توسعه ملی هم بودند

ــوری  ــرق )رگوالت ــش ب ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــکیل  نه تش

ــی دارد ؟ ــه ضرورت ــرق( چ ــتقل ب مس

بــر اســاس برنامه ریــزی صورت گرفتــه بایــد ظرفیــت تولیــد بــرق تــا 

پایــان برنامــه ششــم توســعه بــه حــدود 105 هــزار مــگاوات می رســید. امــا 

ظرفیــت ایجادشــده تنهــا 87 هــزار مــگاوات بــوده اســت. ایــن عقب ماندگــی 

گفت وگو با هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس

سرمایه گذاری  افزایش 
مستقل  نهاد  تشکیل  با 

رگوالتوری
خـرداد ۱۳۹۹ بـود کـه پیشـنهاد وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی درباره تاسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گـر بخش برق بـه تصویب هیـات وزیران 
وقـت رسـید. حـدود دو مـاه بعـد یعنـی در مـرداد همان سـال، الیحه تاسـیس ایـن نهاد بـرای طـی تشـریفات قانونی به مجلس ارسـال شـد. 
اواخـر بهمـن ۱۳۹۹ اعـام شـد کـه الیحه تاسـیس نهـاد مسـتقل تنظیم گربخش برق بـه تصویـب مجلس رسـید؛ اما هیـچ خبری از ابـاغ این 

مصوبـه  نبود.
بـه نظـر می رسـید کـه برخـاف آنچه ادعـا می شـد دولت تمایـل چندانـی بـرای کاهـش تصدی گری خـود در ایـن صنعت پـر مخاطره نـدارد. 
باالخـره اواخـر شـهریور۱۴۰۰ مجلـس با پیشـنهاد وزارت نیـرو درباره اسـترداد الیحه تاسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گـر بخش بـرق موافقت کرد 

و از همـان زمـان الیحـه در فاز اصاحـی وزارت نیرو باقـی ماند.
حـدود یـک سـال از مسـترد شـدن الیحـه رگوالتـوری بخش بـرق می گـذرد، امـا هنوز خبـری از ارسـال الیحـه اصاحی بـه مجلس نیسـت. 
الیحـه ای کـه بـه نظـر می رسـد ضرب العجـل ۱۵ روزه احسـان خانـدوزی وزیـر اقتصـاد و دارایی در تیـر ماه امسـال هـم نتوانسـته آن را راهی 
پاسـتور کنـد. بهارستان نشـین ها تعلـل وزارت نیـرو در ارسـال ایـن الیحـه را نشـان دهنده تمایـل وزارت نیـرو به اقتصـاد دولتـی صنعت برق 

می داننـد.
هـادی بیگی نـژاد عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس در این بـاره بـه خبرنگار »نیـرو و سـرمایه« تاکیـد دارد کـه دولـت بایـد از مداخله گری در 
اقتصـاد و صنعـت بـرق خارج شـود. اما متاسـفانه  وزارت نیرو همچنـان در رقابت با بخـش خصوصی قدم برمـی دارد در حالی که بایـد در جایگاه 

اصلی خود مسـتقر شـود.
متن کامل این گفت  وگو را در ادامه می خوانید:

در شــرایطی ایجــاد شــده کــه ســهم بــرق از ســبد انــرژی کشــور بــه ســرعت 

ــال  ــا س ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــوری ک ــه ط ــت. ب ــش اس ــال افزای در ح

2050، ســهم بــرق از مصــرف انــرژی جهــان بــه 50 درصــد برســد. بخــش 

زیــادی از ایــن عقب ماندگــی حاصــل همیــن همــه کاره بــودن دولــت در این 

ــرق توســط دولــت تعییــن می شــود؛  صنعــت اســت. هــم اکنــون قیمــت ب

      گفت وگو              گفت وگو        
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ــده  ــدار و توزیع کنن ــت؛ خری ــت اس ــار دول ــد در اختی ــی از تولی ــدود نیم ح

ــت  ــط دول ــم توس ــادرات ه ــی ص ــفانه حت ــت. متاس ــت اس ــود دول ــم خ ه

ــدارد. ــود ن ــه ای وج ــن روی ــا چنی ــای دنی ــچ ج ــرد. در هی ــورت می پذی ص

ــای  ــه پیامده ــور چ ــاد رگوالت ــکیل نه ــادن تش ــق افت ــه تعوی ب

ــد؟ ــته باش ــران داش ــاد ای ــرق و اقتص ــت ب ــرای صنع ــی ب منف

تــا همیــن چنــد ســال پیــش شــاید نیــاز بــه تشــکیل رگوالتــوری و تبعــات 

منفــی تعویــق آن بــرای صنعــت و اقتصــاد بــرای بســیاری قابــل درک نبــود. 

خاموشــی هایــی کــه از دو ســال پیــش شــروع شــده نشــان می دهــد کــه 

بحــران بــرق تــا چــه اندازه جــدی بــوده و چه آســیب هــای جبــران ناپذیری 

ــئوالن  ــای مس ــاس ادع ــر اس ــد. ب ــور وارد کن ــاد کش ــه اقتص ــد ب را می توان

میــزان بــرق تحویلــی بــه صنایــع شــرایط بهتــری نســبت بــه ســال گذشــته 

ــود  ــای موج ــا آماره ــه اســت. ام ــش یافت ــی 11 درصــد افزای ــته و حت داش

ــم  ــی ه ــا خیل ــن ادعاه ــه ای ــد ک ــان می ده ــت نش ــت صنع ــاره وضعی درب

درســت نیســت یــا  این کــه نیــاز برقــی صنایــع بیشــتر از ایــن مقــدار اســت.

ــان  ــدن نش ــت و مع ــش صنع ــس در بخ ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک گ

صنعتــی  شــرکت های   320 فــروش  و  تولیــد  شــاخص های  می دهــد 

ــی از  ــت. یک ــه اس ــش یافت ــرداد کاه ــه خ ــبت ب ــاه نس ــی در تیرم و معدن

ــع عنــوان شــده  ــرق صنای ــن کاهــش قطعــی ب ــی ای ــل اصل ــن دالی مهم تری

اســت. همــان طــور کــه قبــا هــم مطــرح شــده متاســفانه میــزان عرضــه 

ــرق کشــور متناســب و متــوازن نیســت و هــر ســاله  و تقاضــا در صنعــت ب

ــاره ایــن اتفــاق  شــاهد قطعــی بــرق صنایــع هســتیم کــه امســال هــم دوب

ــوع و  ــن موض ــن ای ــس مبی ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــزارش مرک رخ داده و گ

ــه اقتصــاد کشــور اســت. ــات آن ب صدم

شــرایط در صنعــت بــرق هــم چنگــی بــه دل نمــی زنــد. از توســعه 

ــک  ــی از ی ــیکل ترکیب ــای س ــروگاه ه ــا نی ــر ت ــد پذی ــای تجدی انرژی ه

ــای  ــهم انرژی ه ــال س ــوان مث ــه عن ــد. ب ــج می برن ــی رن ــی بزرگ عقب ماندگ

تجدیدپذیــر در ســبد تولیــد بــرق کشــور، در پایــان برنامــه ششــم توســعه 

ــک  ــر از ی ــدد کمت ــن ع ــروز ای ــا ام ــید، ام ــد می رس ــج درص ــه پن ــد ب بای

درصــد اســت. جالــب اســت کــه بدانیــد کــه ایــران خــود یکــی از 10 کشــور 

آلوده کننــده محیــط زیســت در جهــان محســوب می شــود و بایــد هــر چــه 

ــا ایــن وجــود  ــرود. ب ــاک ب ــه ســمت اســتفاده از انرژی هــای پ ــر ب ســریع ت

سیاســت گذاری های بــه گونــه ای نیســت کــه شــرایط بــرای افزایــش ســهم 

ــود. ــتر ش ــور بیش ــر در کش ــای تجدید پذی انرژی ه

ــده  ــب ش ــته موج ــال های گذش ــول س ــتباه در ط ــت گذاری های اش سیاس

کــه ایــران کــه قــرار بــود بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود، حــاال برای 

تامیــن نیــاز داخلــی اش دســت بــه واردات بزنــد. جالــب اســت کــه بدانیــد 

بــر اســاس آمــار موجــود طــی یــک دهــه اخیــر میــزان ســرمایه گذاری در 

ــش  ــون دالر کاه ــه 640 میلی ــارد دالر ب ــور از 6.5 میلی ــرق کش ــت ب صنع

یافتــه اســت. بیشــترین دود ایــن کاهــش ســرمایه گذاری بــه چشــم صنعــت 

کــه همــان بخــش مولــد اقتصــاد اســت، مــی رود.

ــب  ــدازه موج ــه ان ــا چ ــت گذاری ها ت ــر سیاس ــال حاض در ح

ــرای  ــرق و ایجــاد انگیــزه ب افزایــش ســرمایه گذاری در صنعــت ب

ــت؟ ــده اس ــی ش ــش خصوص ــذاران بخ ــرمایه گ ــور س حض

متاســفانه برخــاف آنچــه ادعــا می شــد همچنــان بســیاری از موانعــی کــه 

ــال  ــوان مث ــه عن ــرق وجــود داشــت، برطــرف نشــده اســت. ب در صنعــت ب

ــه خوبــی نشــان می دهــد کــه  ــدگان مناقصــه جدیــد ســاتبا ب فهرســت برن

ــرای ورود و ســرمایه گذاری  ــی ب ــل چندان ــان تمای بخــش خصوصــی همچن

ــرای  ــاید ب ــا ش ــدارد. ام ــا را ن ــوص تجدید پذیره ــه خص ــرق ب ــت ب در صنع

شــما هــم ایــن ســوال پیــش آیــد کــه چــرا بــا وجــود مزیت هــای فراوانــی 

کــه انــرژی بــادی و خورشــیدی در ایــران دارد، بخــش خصوصــی بــاز هــم 

حاضــر بــه ورود بــه ایــن بخــش نیســت. پاســخش بــه همــان اقتصــاد دولتی 

ــردد. ــود، برمی گ ــع می ش ــت وض ــع دول ــتای مناف ــه در راس ــی ک و قوانین

جالــب اینجاســت کــه دولــت از ســرمایه گذار می خواهــد کــه بابــت 

ــد.  ــرو بده ــه وزارت نی ــی ب ــه بانک ــروژه ضمانت نام ــن پ ــن ای برعهده گرفت

ــا توجــه بــه بدحســابی های دولــت و  در حالــی کــه عکــس ایــن داســتان ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــی منطقی ت ــش خصوص ــه بخ ــرو ب وزارت نی

ــول  ــرو پ ــه وزارت نی ــده، چنانچ ــاد اعام ش ــاس مف ــر اس ــن، ب ــدای از ای ج

ســرمایه گذار را پرداخــت نکنــد، هــر ســال بایــد 2 درصــد جریمــه تاخیــر 

ــده  ــه ش ــه درنظرگرفت ــدار جریم ــی مق ــرای درک کوچک ــد. ب ــت کن پرداخ

ــب اســت کــه بدانیــد کــه کارمــزد وام هــای قرض الحســنه در بانک هــا  جال

ــن  ــگان در ای ــا رای ــک وام تقریب ــت از ی ــع دول هــم 4 درصــد اســت. در واق

ــت. ــد اس ــرح بهره من ط

 ایــن قانــون در شــرایطی گذاشــته شــده کــه هــم اکنــون از وزارت نیــرو بــه 

ــان  ــاد می شــود. هم ــی ی ــاد دولت ــن نه ــوان بدحســاب ترین و بدهکارتری عن

طــور کــه اشــاره کــردم بخــش زیــادی از قانون گذاری هــای اشــتباه حاصــل 

همــان نبــود رگوالتــوری اســت.

امــا وزارت نیــرو مدعــی اســت کــه توانســته تــا حــدودی وضعیت 

صنعــت بــرق را ســامان ببخشــید. تولیــد را افزایــش داده و شــدت 

رشــد مصــرف را کنتــرل کند.

کاهــش قطعی هــای بــرق در امســال شــاید ایــن تصــور را ایجــاد کنــد کــه 

ــم  ــد کن ــد تاکی ــا متاســفانه بای ــت شــده، ام ــود در کشــور مدیری ــن کمب ای

کــه بحــران بــرق هنــوز حــل نشــده اســت. بــرق صنایــع هنــوز بــه صــورت 

ــود  ــوزه وج ــن ح ــددی در ای ــای متع ــود و چالش ه ــن نمی ش ــداوم تامی م

دارد. وزارت نیــرو مدعــی اســت کــه بــه واســطه پاداش هایــی کــه دولــت در 

ــه، در بخــش  ــرای مشــترکان کم مصــرف در نظــر گرفت تابســتان امســال ب

خانگــی، حــدود 40 درصــد مشــترکان بــه عبارتــی حــدود 11 میلیــون نفــر 

مصــرف بــرق خــود را نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داده و صرفه جویــی 

کردنــد، حــال آن کــه بــا وجــود ایــن مقــدار کاهــش مصــرف، بــرق بخــش 

ــوده اســت. ــادی قطــع ب صنعتــی ســاعت های زی

در ســال های اخیــر شــورای رقابــت بــا مشــارکت ســایر 

نهادهــای ذی ربــط از جملــه وزارت نیــرو، کلیــات الیحــه تشــکیل 

ــه  ــس ارای ــه مجل ــت ب ــت وق ــوی دول ــه و از س ــاد را تهی ــن نه ای

کــرد. از نظــر شــما  چــرا دولــت ســیزدهم آن را از مجلــس پــس 

ــت؟ ــته اس ــکوت گذاش ــه و مس گرفت

اختــاف  نظــر موجــود دربــاره ایــن نهــاد در ســال های گذشــته، بــه محــل 

ــن  ــان ای ــد دارد میزب ــرو تاکی ــه وزارت نی ــوده ک ــوط ب ــه آن مرب دبیرخان

دبیرخانــه باشــد و از نظــر بخــش خصوصــی ایــن کار منطقــی نیســت. چــرا 

کــه هــدف از تشــکیل چنیــن نهــادی کاهــش ســهم دولــت در اقتصــاد بــرق 

اســت. امــا بــر اســاس الیحــه پیشــنهادی، دبیرخانــه نهــاد تنظیم گــر بخــش 

بــرق بایــد خــارج از وزارت نیــرو باشــد و ایــن موضــوع از نظــر وزارت نیــرو 

ــاد توســط  ــوق اعضــای نه ــر حق ــه اگ ــی ک ــول اســت. در حال ــل قب غیرقاب

ــه  ــن وزارتخان ــدان ای ــی کارمن ــه نوع ــا ب ــرو پرداخــت شــود و آنه وزارت نی

باشــند، رگوالتــوری اســتقال و کارکــرد واقعــی خــود را از دســت خواهــد 

داد.

ــه در  ــه ریش ــل دبیرخان ــاره مح ــا درب ــاف نظره ــن اخت ــر م ــه نظ ــا ب  ام

ــرای  ــت ب ــل دول ــان تمای ــه هم ــه آن ب ــر دارد و عقب ــکل بزرگ ت ــک مش ی

ــه  ــرژی ارزان ب ــون ان ــم اکن ــردد. ه ــرق برمی گ ــذاری ب ــت در قیمت گ دخال

رانتــی تبدیــل شــده کــه ســود آن در جیــب بنگاه هــای دولتــی و خصولتــی 

ــر و صــدای  ــی س ــه تازگ ــه ب ــا را ک ــن ادع ــای ای ــی از نمونه ه ــی رود. یک م

ــوالد  ــی ف ــارد تومان ــزار میلی ــوان ســود 108 ه ــرده می ت ــا ک ــه پ ــادی ب زی

مبارکــه در ســال 1400 دانســت. بنــگاه صنعتــی کــه محصــول خــود را بــر 

ــه ای  ــرژی یاران ــد ان ــرا بای ــد، چ ــی عرضــه می کن ــای جهان ــای قیمت ه مبن

دریافــت کنــد؟ پاســخش کامــا مشــخص اســت؛ منافــع دولــت و برخــی از 

ــد، در همیــن ارزان فروشــی اســت. افــرادی کــه دســتی در قــدرت دارن

ــه دســتاوردهای مدیریتــی خــود در  از طرفــی بســیاری از مدیــران، تنهــا ب

ــای  ــه هزینه ه ــتند ک ــر نیس ــا حاض ــد. آنه ــر می کنن ــان فک دوران خدمتش

ــت  ــتباه را پرداخ ــای اش ــاح رویه ه ــا اص ــادی ی ــزرگ اقتص ــای ب جراحی ه

ــرای همــه  کننــد. ایــن می شــود کــه الیحــه ای کــه ضــرورت اجــرای آن ب

ــت و مجلــس پاســکاری می شــود. ــت شــده، چنــد ســال در زمیــن دول ثاب

ــد نظــرات و انتظــارات ذی نفعــان ایــن  ــا طــرح جدیــد می توان آی

حــوزه، بــه خصــوص تولیدکننــدگان غیــر دولتی بــرق را بــرآورده 

ــای  ــال توانمندی ه ــن ح ــتقال و در عی ــظ اس ــرای حف ــد؟ ب کن

ــس  ــر مجل ــورد نظ ــرح م ــی در ط ــه تمهیدات ــاد چ ــن نه ــی ای فن

سیاست گذاری های اشتباه در طول سال های گذشته موجب 
شده که ایران که قرار بود به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، 
بزند.  واردات  به  اش دست  داخلی  نیاز  تامین  برای  حاال 
جالب است که بدانید بر اساس آمار موجود طی یک دهه 
اخیر میزان سرمایه گذاری در صنعت برق کشور از 6.۵ 

میلیارد دالر به 6۴۰ میلیون دالر کاهش یافته است.
بیشترین دود این کاهش سرمایه گذاری به چشم صنعت 

که همان بخش مولد اقتصاد است می رود

      گفت وگو              گفت وگو        
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دیــده شــده اســت؟

ــا  ــان دغدغه ه ــا در جری ــه کام ــن ک ــرای ای ــس ب ــرژی مجل ــیون ان کمیس

و مشــکات صنعــت بــرق قــرار گیــرد، نشســت های متعــددی را بــه 

ــل  ــد. حاص ــزار می کن ــی برگ ــش خصوص ــن بخ ــا فعالی ــداوم ب ــورت م ص

ــه خوبــی مشــاهده  ــرق ب ایــن نشســت ها در طــرح مانع زدایــی از صنعــت ب

می شــود.

البتــه بــه نظــر مــن مادامــی کــه قیمت گــذاری بــرق بــه صــورت دســتوری 

ــه، صحبــت  ــن صنعــت شــکل نگرفت ــوری در ای ــرد و رگوالت صــورت می گی

ــی  ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــد و ورود س ــش تولی ــه افزای ــع ب ــردن راج ک

و تامیــن منافــع آنهــا بی فایــده اســت. بــر اســاس آمــار موجــود در 

دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم ســاالنه حــدود 2067 مــگاوات بــه ظرفیــت 

بــرق کشــور افــزوده شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای پایــداری 

شــبکه و البتــه افزایــش صــادرات و تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه 

دســت کــم ســاالنه بایــد دو برابــر ایــن مقــدار بــه ظرفیــت تولیــدی کشــور 

ــد.  ــزوده می ش اف

پیش بینــی و همچنیــن راهــکار  شــما در گره گشــایی از موضــوع 

ــن  ــس در ای ــت و مجل ــرق چیس ــتقل ب ــوری مس ــکیل رگوالت تش

ــد؟ ــته باش ــد داش ــی می توان ــه نقش ــاره چ ب

ــود.  ــارج ش ــرق خ ــت ب ــاد و صنع ــری در اقتص ــد از مداخله گ ــت بای دول

ــا بخــش خصوصــی قــدم  امــا متاســفانه وزارت نیــرو همچنــان در رقابــت ب

ــه  ــود ک ــی خ ــی و واقع ــگاه اصل ــد در جای ــه بای ــی ک ــی دارد در حال برم

ــود. ــتقر ش ــت، مس ــری اس تنظیم گ

ــن  ــدت پایی ــرق به ش ــت ب ــرمایه صنع ــرخ بازگشــت س ــی ن ــرایط فعل در ش

ــرو  ــن صنعــت نمی شــوند؛ چراکــه وزارت نی اســت و ســرمایه گذاران وارد ای

ــده آن  ــت تمام ش ــر از قیم ــیار کمت ــی بس ــه بهای ــرق را ب ــت ب ــور اس مجب

بفروشــد و قــدرت بازپرداخــت به موقــع مطالبــات نیروگاه هــا را نــدارد. حــال 

آن کــه اگــر نظــام رگوالتــوری صنعــت بــرق داشــته باشــیم، دیگــر انحصــار 

فــروش بــرق دســت دولــت نخواهــد بــود و یــک نهــاد روابــط تولیدکننــده و 

بــازار آن را تنظیــم می کنــد. از طرفــی وجــود یــک نهــاد تنظیم گــر کمــک 

ــت  ــا رعای ــف ب ــوارد مختل ــرای م ــرق ب ــده ب ــت تمام  ش ــه قیم ــد ک می کن

ــداری  ــه پای ــه ب ــود ک ــن می ش ــده تعیی ــده و تولیدکنن ــال مصرف کنن ح

ــه  ــر از هم ــد. مهم ت ــک می کن ــرمایه گذاران کم ــب س ــرق و ترغی ــت ب صنع

ــرق و  ــوزه ب ــکات ح ــی، مش ــاد تنظیم بخش ــن نه ــور ای ــا حض ــه ب ــن ک ای

ــد رســید. ــان خواه ــه پای ــده ب ــای آزاردهن خاموش ه

راهــکار مجلــس بــرای افزایــش ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 

در صنعــت بــرق چیســت؟

ــم  ــه هفت ــان برنام ــا پای ــرق ت ــرف ب ــدار مص ــه مق ــود ک ــی می ش پیش بین

ــی را بخــش  ــگاوات برســد. چنیــن ظرفیت ــه 135 هــزار م )ســال 1407( ب

دولتــی نمی توانــد ایجــاد کنــد و بایــد شــرایط را بــرای حضــور ســرمایه گذار 

بخــش خصوصــی فراهــم کنــد. بــه نظــر مــن دیگــر زمــان آن رســیده کــه 

ــش از  ــود. بی ــع آزاد ش ــا همچــون صنای ــرق در برخــی از بخش ه ــت ب قیم

10 ســال از راه انــدازی بــورس انــرژی در کشــور می گــذرد، امــا کمتــر از 5 

درصــد بــرق مصرفــی در کشــور در ایــن بــورس عرضــه شــده اســت. ایــن در 

حالــی اســت کــه اگــر دولــت بــه بخــش خصوصــی کــه ســهمی حــدود 60 

درصــدی از تولیــد بــرق کشــور را دارنــد، اجــازه عرضــه تولیــدات خــود را در 

ایــن بــازار مــی داد، امــروز بــا ایــن حجــم از بدهــی پیمانــکاران صنعــت بــرق 

ــه  ــهیات مواج ــت تس ــای بازپرداخ ــی و چالش ه ــعه مل ــدوق توس ــه صن ب

ــری  ــا بهره گی ــرق بخــش خانگــی را ب ــد ب ــت  می توان ــع دول ــم. در واق نبودی

ــکیل  ــور را تش ــای کش ــد نیروگاه ه ــه 40 درص ــی ک ــای دولت از نیروگاه ه

 می دهــد بــه نــرخ دولتــی و بــرق صنعــت را بــه نــرخ آزاد عرضــه کنــد.

کاهش قطعی های برق در امسال شاید این تصور را ایجاد کند 
که این کمبود در کشور مدیریت شده، اما متاسفانه بحران برق 
هنوز حل نشده است. برق صنایع هنوز به صورت مداوم تامین 

نمی شود و چالش های متعددی در این حوزه وجود دارد

      گفت وگو              گفت وگو        

ــش  ــر بخ ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــیس نه ــد، تاس ــدا بفرمایی در ابت

بــرق چــه ضرورتــی دارد و الزامــات قانونــی تشــکیل آن چیســت؟

ــی  ــرق از وقت ــش ب ــر در بخ ــاد تنظیم گ ــا نه ــور ی ــاد رگوالت ــرورت ایج ض

ــش  ــرمایه گذاران بخ ــارکت دادن س ــا مش ــرق ب ــازار ب ــه ب ــد ک ــاد ش ایج

خصوصــی در کنــار بخــش دولتــی شــکل گرفــت. برخــی صنایع زیرســاختی 

ــی و  ــاظ فن ــی از لح ــار طبیع ــی انحص ــرق دارای ویژگ ــت ب ــه صنع از جمل

اقتصــاد مقیــاس هســتند و ایــن ویژگی هــا جایــی بــرای امــکان رقابــت در 

ــذارد.  ــت نمی گ ــن صنع ــه ای ــای زیرمجموع ــی فعالیت ه برخ

ــش  ــرق و ورود بخ ــت ب ــادی صنع ــی و اقتص ــی فن ــه دو ویژگ ــه ب ــا توج ب

خصوصــی بــه ایــن صنعــت از دهــه 80، تنظیــم روابــط و بــازار بــرق صرفــا 

را از دست داد نباید زمان 
ضرورت تاسیس نهاد مستقل

تنظیم گر برق

صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان یکـی از زیرسـاختی ترین صنعـت کشـور چالش هـای زیـادی دارد که ریشـه اغلـب آنها مربـوط بـه حوزه   های 
سیاسـتگذاری، سـاختاری و مدیریتـی اسـت. بـرای حـل ایـن مسـائل راهکارهای زیـادی مطرح شـده که یکـی از آنها تاسـیس نهاد مسـتقل 
تنظیم گـر در بخـش بـرق بوده اسـت که در خـرداد مـاه ۱۳۹۹ به تصویب هیـات وزیـران رسـید و در مردادماه همان سـال، الیحـه  آن برای طی 
تشـریفات قانونـی بـه مجلـس ارسـال شـد. اگر چـه اواخـر بهمن   ماه همان سـال اعام شـد که الیحـه تاسـیس نهاد مسـتقل تنظیم   گـر برق به 
تصویـب رسـیده اسـت، امـا پـس از روی کار آمـدن دولت سـیزدهم، هیـات وزیـران در اواخر شـهریور ۱۴۰۰ بـا پیشـنهاد وزارت نیـرو مبنی بر 
درخواسـت اسـترداد الیحـه مذکـور موافقت کـرد و تا امـروز اقدام دیگـری در خصوص ارسـال مجـدد این الیحه به مجلس انجام نشـده اسـت. 
در گفت وگـو بـا احمـد داوودی، عضو سـابق شـورای رقابت و کارشـناس خبره حـوزه انرژی به بررسـی ضرورت تاسـیس نهاد مسـتقل تنظیم گر 

بـرق و تبعـات تعویـق در تاسـیس ایـن نهـاد پرداخته ایم. متـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانید: 

ــرق در  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــذا هی ــود، ل ــر نب ــی امکان پذی ــررات دولت ــا مق ب

ــی وزارت  ســاختار وزارت نیــرو تعریــف شــد و در چاچــوب اختیــارات قانون

ــازار  ــم ب ــات تنظی ــکیل هی ــع تش ــرد. در واق ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــرو ش نی

ــرد  ــت. عملک ــرق اس ــش ب ــری بخ ــرورت تنظیم گ ــان دهنده ض ــرق نش ب

ــج  ــه تدری ــا ب ــود، ام ــی و پیشــرو ب ــدا عال ــرق در ابت ــازار ب ــم ب ــات تنظی هی

ــات در  ــن هی ــه ای ــه آن ک ــکار و مشــخص شــد، از جمل ــای آن آش ضعف ه

چارچــوب محــدود بدنــه وزارت نیــرو جوابگــوی اداره، بهــره وری، توســعه و 

ــن  ــی ای ــد نیازهــای آت ــرق نیســت و نمی توان جــذب ســرمایه در صنعــت ب

ــد. ــن کن صنعــت را در کشــور تامی

 واضــح اســت کــه وقتــی دولــت در صنعــت بــرق یــا هــر صنعــت دیگــری 

گفت و گو با احمد داوودی، عضو سابق شورای رقابت و هیات تنظیم بازار برق و کارشناس خبره حوزه انرژی
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ــی باشــد،  ــر و داور خوب ــد تنظیم گ ــازار داشــته باشــد نمی توان ســهمی در ب

ــای  ــد نقش ه ــری و داوری بای ــران در تنظیم گ ــه بازیگ ــم ک ــد بپذیری بای

متفاوتــی داشــته باشــند. دولــت در مقــام رقابــت بــا بخــش خصوصــی داور 

ــا  ــه دولت ه ــرض هم ــه ف ــد ک ــر چن ــود، ه ــد ب ــی نخواه منصــف و بی طرف

بــر دنبــال کــردن منافــع عمومــی اســت، امــا ایــن مســاله در مرحلــه عمــل 

بــه اثبــات نرســیده اســت. ایــن مســاله در مــورد هیــات تنظیــم بــازار بــرق 

و وزارت نیــرو هــم صــدق می کنــد، چــرا کــه هیــات تنظیــم در چارچــوب 

اختیــارات قانونــی وزارت نیــرو فعالیــت می کنــد و وزارتــی کــه در بــازار بــرق 

ــرگان صنعــت  ــا وجــود متخصصــان و خب دارای ســهام و شــرکت اســت )ب

ــن  ــد داشــت و همی ــی نخواه ــری عملکــرد موفق ــرق( در عرصــه تنظیم گ ب

ــور مســتقل را نشــان می دهــد.  امــر ضــرورت تشــکیل یــک نهــاد رگوالت

ــه و  ــت عرض ــده دار مدیری ــرو عه ــون، وزارت نی ــق قان ــه طب ــی ک از آنجای

تقاضــای بــرق و انــرژی در کشــور اســت، مســئوالن ایــن وزارتخانــه همیشــه 

بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــته اند کــه بایــد بــا حفــظ بی طرفــی وظیفــه ای 

را کــه حاکمیــت بــر عهــده آنهــا گذاشــته اســت، اعمــال و رصــد  کننــد، لــذا 

نبایــد از مدیریــت صنعــت بــرق فاصلــه بگیرنــد، بلکــه از نزدیــک بایــد بــر 

موضوعــات موثــر ایــن صنعــت مســلط باشــند. وزیــر نیــروی هــر دولتــی بــا 

رای اعتمــادی کــه بــرای تصــدی وزارت نیــرو از مجلــس شــورای اســامی 

ــد و  ــرق پاســخگو می دان ــر مســائل صنعــت ب گرفتــه اســت خــود را در براب

ــه همیــن دلیــل نمی خواهــد از مدیریــت مســتقیم و نزدیــک در صنعــت  ب

بــرق فاصلــه بگیــرد کــه ایــن موضــوع تــا حــدی قابــل درک اســت. نگــرش 

ــه  ــرق ب ــران صنعــت ب ــه مدی ــی هــم عاق ــه منف ــن موضــوع از جنب ــه ای ب

تحکــم و دســتوری رفتــار کــردن اســت کــه می توانــد در عــدم تمایــل آنهــا 

بــه ایجــاد رگوالتــور خیلــی نقــش پررنگــی داشــته باشــد.

ــرژی  ــرق و ان ــن ب ــار ســپردن تامی ــد توجــه داشــته باشــیم کــه در کن  بای

بــه وزارت نیــرو از منظــر قانونــی، اصــل 44 قانــون اساســی و سیاســت های 

اجــرای ایــن اصــل نیــز در کشــور بــه تصویــب رســیده اســت کــه طبــق آنهــا 

بخشــی از امــور بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود، در واقــع واگــذاری 

کارهــا بــه بخــش خصوصــی بایــد بــا پذیــرش تغییــر نــوع حکمرانــی همــراه 

ــم و مفاهمــه مشــترکی  ــر نداده ای ــن تغیی ــه ای ــن ب ــوز ت ــا هن ــه م باشــد ک

ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــاده 59 قان ــق م ــت. طب ــده اس ــاد نش ایج

ــا  ــوزه کاال ی ــد در ح ــت می  توان ــورای رقاب ــی، ش ــون اساس ــل 44 قان اص

ــازار آن مصــداق انحصــار طبیعــی اســت، پیشــنهاد  خدمتــی خــاص کــه ب

ــران  ــه هیــات وزی ــب ب ــرای تصوی تشــکیل نهــاد تنظیم کننــده بخشــی را ب

ــور  ــارات تنظیمــی  خــود در حــوزه مزب ــف و اختی ــه و قســمتی از وظای ارائ

ــرو در  ــه وزارت نی ــد. وظیف ــذار کن ــی واگ ــده بخش ــاد تنظیم کنن ــه نه را ب

تامیــن بــرق و آنچــه در مــاده فــوق ذکــر شــده اســت، بــا هــم تطابــق دارد 

و وزارت نیــرو نبایــد نگــران مخــدوش شــدن مدیریــت خــود و نحــوه اداره 

ــی و  ــای حقوق ــردن جنبه ه ــا روشــن ک ــد ب ــه بای ــرق باشــد، بلک ــت ب صنع

ــر  ــا تکیــه ب ــرق ب ــی قوانیــن، در مســیر توســعه صنعــت ب الزامــات حکمران

ــن قوانیــن هم جهــت هســتند.  ــد کــه همــه ای قوانیــن حرکــت کن

ــرق در وزارت  ــش ب ــر بخ ــاد تنظیم گ ــه نه ــکیل دبیرخان ــا تش آی

ــرد؟  ــوال می ب ــر س ــاد را زی ــن نه ــتقال ای ــرو اس نی

در بســیاری از مــوارد فــارغ از شــکل عبــارات و نوشــتارها، انعطــاف مفهومــی 

ــه ایــن معنــی کــه اگــر آن  و پذیــرش اجتماعــی اهمیــت بســیاری دارد، ب

مفهــوم پذیرفتــه شــود، بــا شــکل های مختلــف حــل و فصــل خواهــد شــد. 

ــش  ــام و بخ ــه ارکان نظ ــن، هم ــتار مت ــم نوش ــال علی رغ ــوان مث ــه عن ب

ــه درک  ــون اصــل 44 و سیاســت های اجــرای آن ب ــورد قان خصوصــی در م

ــی  ــورای عال ــکیل ش ــه تش ــر ب ــال دیگ ــوان مث ــیده اند. به عن ــترک رس مش

فنــی و عملکــرد موفــق آن اشــاره ای داشــته باشــیم. طبــق قانــون اجــرای هر 

قــرارداد و پرداخــت در کشــور بایــد منطبــق بــر مقــررات مالــی دولــت باشــد 

و خــارج از ایــن چارچــوب قــراردادی منعقــد و اجــرا نمی شــود، امــا شــورای 

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــرف ریی ــای آن از ط ــه اعض ــی ک ــی فن عال

ــد  ــد، می توانن ــت می کنن ــور دریاف ــود را از رییس جمه ــم خ ــی و حک معرف

بــا نظــر خــود نحــوه اجــرای قــرارداد را تغییــر دهنــد و پذیــرش ایــن تغییــر، 

ــه  ــی، پذیرفت ــای دولت ــکار و کارفرم ــن پیمان ــط بی ــری رواب ــی تنظیم گ یعن

شــده اســت. دبیرخانــه ایــن شــورا در ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار دارد 

ــا در  کــه اعضــای آن توســط رییــس همیــن ســازمان معرفــی شــده اند، ام

ــل  ــتوری عم ــته و دس ــتقال رای داش ــود، اس ــت خ ــال های فعالی ــول س ط

ــی آن  ــرش مفهوم ــم پذی ــم مه ــر ه ــاد تنظیم گ ــورد نه ــد. در م نکرده ان

اســت، فــارغ از این کــه دبیرخانــه آن در کــدام محــل مســتقر شــود چــرا کــه 

عملکــرد شــورای عالــی فنــی نشــان داده اســت کــه می تــوان در ســازمانی 

ــه عمــل کــرد. اعضــای ایــن نهــاد  ــه داشــت، امــا بی طرفان وابســته دبیرخان

بایــد کامــا مســتقل بــوده و هیــچ ارتبــاط ســاختاری و منافــع مشــترکی بــا 

ــه  ــد روشــن باشــد و اســتقال رای ب طرفیــن نداشــته باشــند، ســاختار بای

رســمیت شــناخته شــود. در دوره حضــور مــن در هیــات تنظیــم بــازار بــرق، 

ــن  ــرو داشــت و ای ــه وزارت نی ــات وابســتگی پررنگــی ب ــن هی ــه ای دبیرخان

وابســتگی فعالیت هــای آن را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد کــه ایــن موضــوع 

باعــث شــد تجربــه خوبــی از عملکــرد هیــات بــه ثبــت نرســد. 

ــرای  ــرق ب ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــرورت س ــه ض ــه ب ــا توج ب

ــتقل در  ــوری مس ــود رگوالت ــما وج ــر ش ــه نظ ــد، ب ــش تولی افزای

ــت؟ ــد داش ــری خواه ــرمایه گذاری تاثی ــذب س ــش و ج افزای

بــه  عرضه کننــدگان  موجــه  غیــر  هزینه هــای  انتقــال  از  جلوگیــری 

مصرف کننــدگان، برقــراری تعــادل بیــن عرضه کننــدگان و مصرف کننــدگان 

ــم  ــور از تنظی ــداف رگوالت ــن اه ــه کاال از مهمتری ــد و عرض ــداوم تولی و ت

ــرای  ــری ب ــور تنظیم گ ــه رگوالت ــت. وظیف ــرق اس ــت ب ــررات در صنع مق

ــد  ــوری نمی توان ــچ رگوالت ــع هی ــت، در واق ــدت اس ــد در بلندم ــداوم تولی ت

بــه نوعــی تنظیم گــری کنــد کــه تعــادل فقــط بــرای مــدت  کوتاهــی برقــرار 

ــع جــذب  ــا موان ــه جــذب ســرمایه ی ــد ب ــد و نمی توان ــور نبای شــود. رگوالت

ــه  ــد ک ــری کن ــه ای تنظیم گ ــد به گون ــذا بای ــد. ل ــه باش ــرمایه بی توج س

ــرق  ــزه اقتصــادی در صنعــت ب ــا انگی ــا دســتور، بلکــه ب ــه ب ســرمایه گذار ن

ــن صنعــت  ــداوم در ای ــن ســرمایه گذاری ســبب ت ســرمایه گذاری کنــد و ای

شــود. وظیفــه رگوالتــوری در صنعــت بــرق بازتوزیــع درآمــد نیســت، بلکــه 

ــادل بلندمــدت اســت.  ایجــاد تع

بــه نظــر شــما تعویــق در تشــکیل نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق 

چــه پیامدهایــی دارد؟ 

ایــران در بخــش بهــره وری انــرژی یکــی از کشــورهایی اســت کــه پایین ترین 

نــرخ را دارد و همیــن بهــره وری پاییــن ســبب هدررفــت ســرمایه های بنیادی 

کشــور شــده و هــر روز دچــار خســارت بیشــتری می شــویم. ســاختار دولت ها 

در کشــور هــم بــه گونــه ای نبــوده و نیســت کــه بتوانــد بــا اداره صنعــت برق، 

بهــره وری را بازگردانــد. لــذا فقــط بــازار متعــادل می توانــد ایــن وضعیــت را 

بهبــود دهــد و بیــن توانایــی خریــد، جبــران ســرمایه گذاری، ســود واقعــی 

ــی  ــادل منطق ــرژی، تع ــدگان ان ــاد مصرف کنن ــب در اقتص ــی مناس و بازده

ــا  ــرد و رگوالتوره ــکل بگی ــرژی ش ــازی ان ــازار بهینه س ــر ب ــد. اگ ــاد کن ایج

معامــات و داد و ســتدها را مســتقل از دولــت بیــن فعــاالن اقتصــادی برقــرار 

کننــد، می تــوان بــه بهبــود بهــره وری حــوزه انــرژی امیــدوار بــود. در غیــر 

ــار ضــرر و  ــل دچ ــر روز بیشــتر از قب ــره وری ه ــن به ــا ای ــن صــورت و ب ای

زیــان خواهیــم شــد. یــک کشــور در حــال توســعه بایــد رشــد اقتصــادی 5 

درصــد و بیشــتر داشــته باشــد تــا بــه وضعیــت تعــادل برســد و رســیدن بــه 

ــرق در دوران  ــد، چــرا کــه مصــرف ب ــرژی بیشــتری می طلب ــن نقطــه، ان ای

میانــی رشــد بیــش از دوره هــای بــاالی توســعه یافتگی اســت. 

در دنیــای امــروز کــه بیشــتر امــور زندگــی و صنعــت وابســته بــه بــرق اســت 

و هــر روز هــم ایــن وابســتگی بیشــتر می شــود، مصــرف بــرق رشــد قابــل 

ــاد مســتقل تنظیم گــری وجــود نداشــته باشــد  ــر نه ــذا اگ توجهــی دارد، ل

ــد،  ــی کن ــی، ســرکوب قیمت ــه خاطــر ماحظــات اجتماع ــدام ب ــت م و دول

جوابگــوی رشــد مصــرف بــرق نخواهیــم بــود. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت 

کــه جــذب ســرمایه در صنعــت بــرق بــرای احــداث نیروگاه هــای جدیــد و 

ــد  ــی باشــدکه بتوان ــه صورت ــد ب ــی بای ــای قبل ــر و بهســازی نیروگاه ه تعمی

افزایــش تقاضــا در مصــرف را پوشــش بدهــد، عــدم ســرمایه گذاری در ایــن 

زمینــه خســارت  بارتــر اســت. 

بــرای ایــن کــه تاســیس نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق زودتــر بــه 

نتیجــه برســد، چــه اقداماتــی بایــد انجــام داد؟ 

قطعــا امــروز دولــت درگیــر گرفتاری هــای روزمــره خــود اســت و پی گیــری 

ایــن مــورد از طــرف دولــت بــه ایــن زودی نتیجه بخــش نخواهــد بــود. اگــر 

ــه  ــود و ب ــرح ش ــم مط ــرح ه ــه ط ــا ارائ ــس و ب ــوی مجل ــدام از س ــن اق ای

ــده  ــی نشــود. بن ــت اجرای ــاز ممکــن اســت از ســوی دول ــب برســد ب تصوی

معتقــدم بهتریــن راهــکار، طــرح موضــوع از کانــال نهادهــای واســط ماننــد 

ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــی« و »ش ــاق بازرگان ــندیکا«، »ات »س

خصوصــی« اســت. ایــن نهادهــای واســط بایــد بیــن دولــت و مجلــس بــرای 

ــل  ــه راه ح ــا ب ــد ت ــو کنن ــترک گفت وگ ــم و درک مش ــه تفاه ــیدن ب رس

ــی نشــان دهنده  ــه نوع ــر ب ــاد تنظیم گ ــود. تاســیس نه ــر ش مشــترک منج

ــی در  ــوع حکمران ــر ن ــه تغیی ــن دادن ب ــرق و ت ایجــاد تحــول در صنعــت ب

ایــن صنعــت اســت، بــا توجــه بــه شــرایطی کــه امــروز صنعــت بــرق در آن 
ــن کار از دســت داد.  ــرای ای ــد زمــان را ب ــرار دارد، نبای ق
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تحریریه نشریه »نیرو و سرمایه«

بهانه تراشــی وزارت نیرو بر سر استقالل 
برق بخش  تنظیم گر  نهاد 

نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق کــه مدت هاســت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
الزامــات اصــاح ســاختاری اقتصــاد بــرق از آن یــاد می شــود، همچنــان در 
بن بســت تاییــد نهایــی وزارت نیــرو و بررســی و تصویــب در مجلــس گرفتــار 
اســت. اگرچــه دولــت دوازدهــم در واپســین ماه هــای فعالیــت خــود، الیحــه 
ــورای  ــا ش ــترده ب ــای گس ــس از رایزنی ه ــوری را پ ــاد رگوالت ــیس نه تاس
عالــی رقابــت و نماینــدگان بخــش خصوصــی بــه مجلــس تقدیــم کــرد، امــا 
ایــن الیحــه بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از آغــاز بــه کار وزارت نیــروی دولــت 
ــخص  ــنی مش ــه روش ــم ب ــوز ه ــد و هن ــترداد ش ــس اس ــیزدهم از مجل س
ــود.  ــد ب ــه خواه ــوص چ ــن خص ــرو در ای ــرد وزارت نی ــه رویک ــت ک نیس
آنچــه کــه از نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخــش بــرق بــه عنــوان یــک ســاختار 
ــمند،  ــن روش ــع قوانی ــی رود وض ــار م ــت انتظ ــن صنع ــوری در ای رگوالت
ــای   ــفافیت در الیه ه ــاد ش ــه ایج ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــه و عملیات عادالن
ــتم  ــه سیس ــکا ب ــن ات ــود. همچنی ــت می ش ــن صنع ــاد ای ــف اقتص مختل
ــه و  ــدار در عرض ــرایط پای ــاد ش ــور ایج ــوی به منظ ــی ق ــی و تخصص حقوق
ــده  ــرات عم ــات و ایجــاد تغیی ــری از اخــذ تصمیم ــرق و جلوگی تقاضــای ب

ــه بیــان بهتــر مشــترکان، ازجملــه  ــا ب و ناگهانــی و حمایــت از مشــتریان ی
ــت.  ــوری اس ــر رگوالت ــاد موث ــک نه ــدی ی ــخصه های کلی ــر مش دیگ

امــا آنچــه کــه در کنــار همــه ایــن معیارهــا از اهمیتــی کلیــدی برخــوردار 
ــن  ــت گذاری های  ای ــا و سیاس ــت تصمیم گیری ه ــا در کیفی ــت و قطع اس
ــدم  ــت. ع ــاد اس ــن نه ــتقال ای ــت، اس ــد داش ــری ژرف خواه ــاد تاثی نه
وابســتگی ایــن نهــاد بــه بازیگــران عمــده اعــم از وزارت نیــرو، تولیدکنندگان 
و خریــداران بــرق، دســت رگوالتــوری را بــرای اخــذ تصمیمــات بی طرفانــه 

ــذارد.  ــاز می گ ــه ب و منصفان
ــا  ــورهای دنی ــه کش ــه در هم ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــر ن ــای تنظیم گ نهاده
ــوده،  ــتقل ب ــی مس ــر مال ــه از نظ ــود ک ــد ب ــعه خواهن ــای توس ــی مبن زمان
امــکان تصمیم گیــری را بــدون وابســتگی بــه ســازمان یــا مجموعــه خاصــی 
داشــته باشــند و در نهایــت اعضــای آن بــر مبنــای اصــول شایسته ســاالری 
ــرای  ــه همیــن دلیــل در اساســنامه پیشــنهادی ب برگزیــده شــده باشــند. ب
ــی و  ــتگی مال ــدم وابس ــی ع ــاخصه اساس ــرق، دو ش ــوری ب ــاد رگوالت نه
مدیریتــی بــه وزارت نیــرو و همچنیــن اســتقال مــکان اســتقرار ایــن نهــاد 

ــرار گرفتــه اســت.  ــه شــکل جــدی مــورد توجــه ق ب
تجربــه بــازار عمده فروشــی بــرق کــه تحــت نظــر هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
ــرای  ــاال ب ــطوح ب ــری در س ــه تصمیم گی ــد ک ــان می ده ــود، نش اداره می ش
مــواردی چــون قوانیــن و مقــررات و همچنیــن تعرفه گــذاری بــرق در ســایه 
ــا  ــه قطع ــاند ک ــدی می رس ــت جدی ــه بن بس ــرق را ب ــت ب ــتگی، صنع وابس
ــزاف و  ــای گ ــا مشــمول هزینه ه ــر ممکــن اســت ی ــا غی ــت از آن ی برون رف

ــود.  ــرای ایــن صنعــت خواهــد ب جبران ناپذیــری ب
از ایــن رو وقتــی از نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخــش بــرق ســخن می گوییــم، 
ــه  ــت بلک ــا از دول ــه تنه ــه آن ن ــر اســتقال همه جانب ــز ب ــر چی ــش از ه بی
ــم.  ــد می کنی ــت تاکی ــن صنع ــدی ای ــان کلی ــران و ذی نفع ــایر بازیگ از س
ــت و  ــررات از دول ــم مق ــاد تنظی ــزان اســتقال نه ــدر می چــرا کــه هــر چق
ــارهاي  ــتر و فش ــي بیش ــزان بي طرف ــد، می ــتر باش ــان بیش ــایر ذی نفع س
مداخله جویانــه از ناحیــه امــور اجرایــي و سیاســي کمتــر مي شــود. در 
ــد  ــازاري هدفمن ــادر اســت ب ــی ق ــا زمان ــاد مســتقل تنه ــک نه ــت ی حقیق
ــرای تنظیــم مقــررات  و شــفاف ایجــاد کنــد کــه اعتبــار و قــدرت الزم را ب
ــن  ــوم منفــک شــدن از قوانی ــه مفه ــن اســتقال ب ــه ای داشــته باشــد. البت
ــتای  ــاد در راس ــن نه ــات ای ــه تصمیم ــرا ک ــت، چ ــور نیس ــر کش ــم ب حاک
ــده  ــاذ ش ــور اتخ ــی کش ــع مل ــن مناف ــور تامی ــت های کان و به منظ سیاس

ــرد.  ــرق را دربرمی گی ــت ب ــح کل ارکان صنع ــت و مصال اس
بــه نظــر می رســد یکــی از جدی تریــن مشــکات پیــش روی تاســیس نهــاد 
رگوالتــوری، جــدال بــر ســر محــل دبیرخانــه ایــن نهــاد اســت. در حقیقــت 
وزارت نیــرو بــه دنبــال اســتقرار ایــن نهــاد در محــل ایــن وزارتخانــه اســت و 
ایــن امــر منافاتــی جــدی بــا شــاخص اســتقال ایــن نهــاد دارد. در حقیقــت 
فعالیــت رگوالتــور بــرق تحــت نظــر مســتقیم وزارت نیــرو نمی توانــد 
تعــارض نقــش وزارت نیــرو در مقــام نهــاد حکمرانــی و مقــام تصدی گــری 
مدیریــت زنجیــره بــرق را برطــرف کــرده و اجــازه نمی دهــد کــه ایــن نهــاد 

بــه لحــاظ ســازمانی، مالــی و کارکنــان، مســتقل عمــل کنــد.
ــری مســتقل از  ــی تصمیم گی ــد توانای ــر بای ــاد تنظیم گ ــه نه در شــرایطی ک
اراده مقــام سیاســی را داشــته باشــد و فراینــد انتخــاب، انتصــاب و عــزل آن 
مســتقل از چارچــوب بوروکراتیــک وزارت نیــرو باشــد، اســتقرار آن در ایــن 
وزارتخانــه بــه ســادگی می توانــد نافــی همــه ایــن اصــول باشــد. ضمــن ایــن 
کــه ضــروری اســت اعضــای ایــن نهــاد عــاوه بــر برخــورداري از دانــش و 
تخصــص عالــي، بــر سیاســتگذاري هاي مربــوط بــه افزایــش رقابــت در بــازار 

بــرق نیــز اشــراف کامــل داشــته باشــند و بــه هیــچ عنــوان بــه ســازمان ها 
و ذی نفعــان کلیــدی حــوزه بــرق وابســتگی نداشــته باشــند. 

ــم  ــوری حاک ــاد رگوالت ــی ارکان نه ــر تمام ــد ب ــتگی بای ــدم وابس ــن ع ای
ــی  ــای  اصل ــذاری در حوزه ه ــه تاثیرگ ــادر ب ــن صــورت ق ــر ای شــود، در غی
ــه  ــی ب ــات اثربخش ــد اصاح ــوده و نمی توان ــت نب ــن صنع ــذاری ای قانون گ
ــتورالعمل ها  ــا و دس ــن آیین نامه ه ــه و تدوی ــن تعرف ــوزه تعیی ــژه در ح وی
ــش  ــای نق ــه ایف ــرق تجرب ــت ب ــه صنع ــم ک ــوش نکنی ــد. فرام ــال کن اعم
ــن  ــود ای ــرار ب ــرق را پشــت ســر گذاشــته اســت. ق ــازار ب ــم ب ــات تنظی هی
ــت نحــوه چینــش  ــا در نهای ــد، ام ــا کن ــرق را ایف ــور ب ــات نقــش رگوالت هی
اعضــا، تغییــر کلــی چارچوب هــای تصمیم گیــری هیــات و هــم خانگــی بــا 
وزارت نیــرو، در نهایــت هیــات تنظیــم بــازار بــرق را بــه یکــی از واحدهــای 
ایــن وزارتخانــه تبدیــل کــرد کــه مســئول پیاده ســازی رویکردهــا و 

سیاســت های آن اســت.
عملکــرد وابســته هیــات تنظیــم بــازار بــرق بــه عنــوان نهــادی کــه قواعــد 
ــرق را عهــده دار  ــرق را تعییــن کــرده و تعرفه گــذاری ب عرضــه و تقاضــای ب
ــرمایه گذاری ها  ــه س ــل توج ــارت بار و قاب ــول خس ــز اف ــه ای ج ــت، نتیج اس
ــن کاهــش ســرمایه گذاری در  ــرق نداشــته اســت و نتیجــه ای در صنعــت ب
ناتــرازی جــدی تولیــد و مصــرف بــرق بــه ویــژه ظــرف یکــی دو ســال اخیــر 

کامــا قابــل لمــس بــوده اســت. 
بــه همیــن دلیــل هــم تاســیس نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخــش بــرق بــرای 
ــه صنعــت بــرق و خــروج ایــن  حفــظ زیرســاخت ها، بازگشــت ســرمایه ها ب
صنعــت از رکــود یــک دهــه ای یــک انتخــاب نیســت، بلکــه الزامــی جــدی و 
غیــر قابــل انــکار اســت. اگــر وزارت نیــرو همچنــان فرصــت را بــرای اصــاح 
الیحــه نهــاد رگوالتــوری بــرق از دســت بدهــد و یــا بــه هــر نحــوی تــاش 
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــاد ب ــنامه نه ــدی اساس ــای کلی ــر محوره ــا تغیی ــد ب کن
ــای  ــه تصمیم گیری ه ــتقرار، زمین ــا محــل اس ــب اعضــا و ی ــش و ترکی چین
مســتقل و بی طــرف را بــرای ایــن نهــاد محــدود کنــد، قطعــا ابعــاد بحــران 
صنعــت بــرق در ســال های آینــده قابــل جبــران و یــا کنتــرل نخواهــد بــود. 
ــی  ــر دولت ــدگان غی ــژه تولیدکنن ــه وی ــت ب ــن صنع ــی ای ــش خصوص بخ
ــی از  ــای  ناش ــار بحران ه ــل ب ــرای تحم ــری ب ــت دیگ ــوان و ظرفی ــرق ت ب
ــد  ــن رون ــه ای ــد و ادام ــرو ندارن ــویه وزارت نی ــت گذاری های یک س سیاس
ــر  ــای  غی ــت نیروگاه ه ــف فعالی ــا توق ــروج ی ــی از خ ــه ناش ــد هزین می توان

ــد.  ــل کن ــور تحمی ــادی کش ــاختار اقتص ــه کل س ــی را ب دولت
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دوم پرونده 

واکاوی رونــد نرخ گذاری و آینده معامالت برق

      گفت وگو        

ــرق نســبت  ــد در ســال جــاری شــرایط تامیــن ب ــه نظــر می آی ب

ــای  ــش نیروگاه ه ــود. نق ــر ب ــته بهت ــال گذش ــتان س ــه تابس ب

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــاره چگون ــن ب ــی را در ای خصوص

رجبــی مشــهدی: بــرای عبــور از اوج مصــرف بــرق تابســتان امســال جــا 

ــای  ــاص نیروگاه ه ــور خ ــه ط ــور و ب ــای  کش ــای نیروگاه ه دارد از تاش ه

بخــش خصوصــی تشــکر کنــم کــه واقعــا بــا حداکثــر تولیــد و بــا کمتریــن 

خــروج اضطــراری در مــدار تولیــد بــوده و بســیار خــوب در ایــن تابســتان 

بورس  آینده 
به  انرژی و پاسخ 

نگرانی ها
هدایـت بخـش عمـده ای از معامـات انرژی برق به سـمت بـورس انرژی و ایـن که خریدار و فروشـنده بـه طور مسـتقیم و بدون دخالـت وزارت 
نیـرو بتواننـد عملیـات خریـد و فـروش را انجـام دهنـد، راهبرد جدیدی اسـت کـه به گفتـه مصطفی رجبـی مشـهدی مدیرعامـل و حمیدرضا 
باقـری معـاون بـازار بـرق شـرکت مدیریت شـبکه بـرق، وزارت نیرو بـا جدیـت آن را دنبال می کنـد. به گفتـه این مقام های مسـئول بـا اجرای 
ایـن سیاسـت، مسـاله شکسته شـدن قیمت هـا در بورس که بخـش عرضه کننـده انرژی نگـران آن هسـت رخ نخواهـد داد و نیاز بـه تعیین کف 
قیمـت در بـورس نیـز وجـود نـدارد و ثمـره این موضـوع آن خواهد بـود که رقابـت واقعی شـکل می گیـرد و قیمت هـا از طریق سـازوکار بورس 

می شـود.  تعیین 
بـا ایـن حـال بخش خصوصـی تولیدکننـده بـرق در کم وکیف اجـرای این رویکـرد و این کـه می تواند موجـب ایجاد یک رقابت سـالم و سـازنده 

در فرآینـد عرضـه و تقاضـا در موقعیت هـای زمانی مختلف باشـد تردیـد و نگرانی هایی دارد.
بـه منظور شـفافیت بیشـتر این راهبـرد و اهـداف آن و دریافت پاسـخ بـرای نگرانی های بخش خصوصـی تولیدکننـده برق و نقـش نیروگاه های  
غیـر دولتـی درگـذر از پیک تابسـتان، بـا مصطفی رجبـی مشـهدی، مدیرعامـل و حمیدرضـا باقری، معـاون بازار برق شـرکت مدیریت شـبکه 

بـرق ایـران گفت و گویـی اختصاصی انجـام داده ایم کـه در ادامـه می خوانید:

گفت وگو با مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل و حمیدرضا باقری، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران

عمــل کردنــد. یعنــی در ایــن دوره میــزان خــروج اضطــراری و آمادگــی ایــن 

ــود.  ــده ب ــتانداردهای تعریف ش ــر از اس ــار بهت ــاعات اوج ب ــا در س نیروگاه ه

دســتاورد ایــن تــاش و ســایر اقدامــات ایــن شــد کــه نــه تنهــا بــرق عمــوم 

مشــترکان بــه صــورت پایــدار تامیــن شــد، بلکــه در بخــش صنایــع بــزرگ 

شــاهد رشــد مصــرف بــرق بیــش از 15 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 

بودیــم و حتــی در مردادمــاه رشــد تولیــد فــوالد کشــور بنــا بــه اظهــار نظــر 

ــه 65 درصــد رســید.  ــی ب مراجــع بین الملل
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      گفت وگو              گفت وگو        

امســال از ســوی مجموعــه وزارت نیــرو و به طور مشــخص شــرکت 

ــای  ــرای فعالیت ه ــده ای ب ــوارد تعیین کنن ــبکه م ــت ش مدیری

بخــش تولیــد بــرق ابــاغ شــد. یکــی از ایــن مــوارد بحــث ورود 

مشــترکان بــاالی ۱ مــگاوات بــه جمــع خریــداران بــرق در بــورس 

انــرژی بــود. ســازوکار کنونــی بــورس انــرژی را چــه میــزان بــرای 

ــرق مناســب می دانیــد؟ کشــف قیمــت واقعــی ب

رجبــی مشــهدی: بایــد اشــاره کنــم کــه وزیــر محتــرم نیــرو از ابتــدای 

ورود بــه وزارت نیــرو و کســب رای اعتمــاد بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه حجــم 

ــورس را افزایــش دهنــد و کا وزارت نیــرو از عملیــات  ــرق در ب معامــات ب

خریــد و فــروش بــرق و قیمت گــذاری خــارج  شــوند، بــه طــوری کــه خــود 

ــرق  ــتقیما ب ــد و مس ــن کنن ــت را تعیی ــد قیم ــنده بتوانن ــدار و فروش خری

ــگاه  ــرو جای ــود و وزارت نی ــه ش ــده معامل ــده و مصرف کنن ــن عرضه کنن بی

حاکمیتــی اش را داشــته باشــد و در جهــت امــکان ترانزیــت بــرق و پایــداری 

ــای  ــم تاش  ه ــت ه ــن جه ــه همی ــد. ب ــل کن ــرق عم ــری ب ــبکه سراس ش

ــا  فراوانــی صــورت گرفتــه اســت و در ایــن خصــوص جلســات مســتمری ب

ــه زودی  حضــور گروهــی از نخبــگان و خبــرگان برگــزار شــد. امیدواریــم ب

حجــم عمــده عملیــات خریــد و فــروش بــرق از وزارت نیــرو خــارج شــده و 

از طریــق بــورس ایــن اقــدام صــورت گیــرد.

ــن  ــات ای ــی هــم از گذشــته انجــام شــده اســت. یکــی از اقدام ــا اقدامات ام

بــود کــه امــکان خریــد بــرق مشــترکان صنعتــی بــاالی 5 مــگاوات از طریــق 

ــدود 8  ــا ح ــته صرف ــال گذش ــود. در س ــم ش ــان فراه ــرق برایش ــورس ب ب

ــه  ــورس معامل ــق ب ــگاوات از طری ــاالی 5 م ــی ب درصــد از مشــترکان صنعت

ــه 45 درصــد رســیده اســت. 55 درصــد  ــون ب ــم اکن ــن رق ــد و ای می کردن

ــق  ــرق از طری ــن ب ــرای تامی ــی را ب ــزه کاف ــی انگی ــه دالیل ــم ب ــی ه مابق

بــورس را نداشــته اند و هنــوز ترغیــب نشــده اند کــه خودشــان بــرق مــورد 

نیازشــان را از طریــق بــورس بخرنــد. البتــه دنبــال ایــن هســتیم کــه قــدری 

ــرق خــود را از  ــد ب ــد ســهم خری ــا آن هــا هــم بتوانن ــم ت تســهیل گری کنی

ــورس افزایــش دهنــد.  طریــق ب

حجــم کل معاماتــی کــه در کل ایــن بخــش متصــور اســت، ســاالنه 

حــدود 86 میلیــارد کیلووات ســاعت انــرژی اســت و اگــر مشــترکان بــاالی 

ــارد  ــدود 14 میلی ــم در ح ــا ه ــه آن ه ــگاوات ک ــر از 5 م ــگاوات و کمت 1 م

ــم  ــرجمع حج ــود، س ــه ش ــترکان اضاف ــن مش ــه ای ــت ب ــاعت اس کیلوات س

ــارد کیلووات ســاعت خواهــد رســید کــه  ــه حــدود یکصــد میلی معامــات ب

یک ســوم انــرژی مصرفــی کل کشــور را شــامل می شــوند. پیش بینــی 

ــد  ــز بتوانن ــن مشــترکان نی ــش رو ای ــاه پی ــد م ــه طــی چن  شــده اســت ک

ــد  ــد تاکی ــد. بای ــن کنن ــود را تامی ــاز خ ــورد نی ــرق م ــورس ب ــق ب از طری

کنــم کــه وزارت نیــرو درنظــر دارد خریــد و فــروش انــرژی بــرق از طریــق 

ــال  ــه دوم امس ــترکان در نیم ــایر مش ــرای س ــم ب ــع ه ــرکت های توزی ش

ــرد. شــکل بگی

از نظــر بنــده اگــر مجموعــه ایــن اقدامــات صــورت بگیــرد، مســاله 

ــت  ــران آن هس ــه نگ ــش عرض ــه بخ ــورس ک ــا در ب ــدن قیمت ه شکسته ش

ــود  ــز وج ــورس نی ــت در ب ــف قیم ــن ک ــه تعیی ــاز ب ــد داد و نی رخ نخواه

ــه  ــترکانی ک ــداد مش ــوند و تع ــر می ش ــات واقعی ت ــون اوال معام ــدارد. چ ن

در بــورس مشــارکت می کننــد بیشــتر خواهنــد شــد و ثمــره ایــن موضــوع 

آن خواهــد بــود کــه رقابــت واقعــی شــکل می گیــرد و قیمت هــا از طریــق 

ــود. ــن می ش ــورس تعیی ــازوکار ب س

ــات  ــه معام ــت ک ــن اس ــد ای ــم باش ــاید مه ــه ش ــم ک ــری ه ــث دیگ  بح

دوجانبــه هــم در کنــار معامــات بــورس فعــا برقــرار اســت. نســبت حجــم 

ــرق( صــورت  ــی کــه در ایــن حــوزه )ب ــه معامــات از کل معامات ایــن گون

می گیــرد، تقریبــا حــدود 12 درصــد  در ســال 1400 بــوده، کــه 3 درصــد 

نســبت بــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت و امســال هــم فکــر می کنیــم 

ــا اقداماتــی کــه دارد صــورت می گیــرد، توســعه پیــدا کنــد.  ــد ب ایــن رون

چــرا برای تعییــن کف قیمــت در بورس انــرژی مقاومت وجــود دارد؟

باقــری: از نظــر قوانیــن بورســی شــاید مشــکلی بــرای تعییــن کــف قیمــت 

نباشــد، امــا ایــن کــه توافــق شــود کــه ایــن کــف چقــدر باشــد جــای بحــث 

اســت، چــون بعضــی مدعــی هســتند کــه ایــن کــف قیمــت بایــد باالتــر از 

قیمــت بــازار باشــد، در حالــی کــه بــازار عمده  فروشــی بــرق ایــران، بــازاری 

ــا در  ــلف اســت. طبیعت ــازار س ــک ب ــرژی ی ــورس ان ــازار ب نســیه اســت و ب

ــورس جایــی  ــازار نســیه اســت در ضمــن ب ــر از ب بازارســلف قیمــت پایین ت

ــس  ــه قیمــت در چهارچــوب عرضــه و تقاضــا کشــف می شــود، پ اســت ک

بهتــر اســت بــرای بــورس کــف و ســقفی قــرار ندهیــم.

ــورس  ــکنی در ب ــوان از قیمت ش ــه می ت ــف چگون ــن وص ــا ای ب

ــی  ــر دولت ــه غی ــی و چ ــای دولت ــوی نیروگاه ه ــه از س ــرژی چ ان

جلوگیــری کــرد؟ چــه تضمینــی هســت کــه معامــات در بــورس 

ــرد؟ ــورت نگی ــم ص ــی ک ــای خیل ــا قیمت ه ــان ب همچن

باقــری: اســاس معامــات در تمامــی بورس هــا اختیــار خریــدار یا فروشــنده 

ــا  ــد ی ــاری در خری ــچ اجب ــت و هی ــل اس ــرف مقاب ــت ط ــرش قیم در پذی

فــروش وجــود نــدارد و بــورس انــرژی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، 

از ابتــدای بازگشــایی بــازار، خریــدار و فروشــنده پیشــنهادهای طــرف مقابــل 

را از حیــث حجــم، زمــان تحویــل، نــوع نمــاد و قیمــت مشــاهده می کننــد 

و بــدون ایــن کــه همدیگــر را در تابلــوی معامــات ســلف انــرژی بشناســند 

ــا اختیــار کامــل پیشــنهاد طــرف مقابــل را می پذیرنــد و معاملــه صــورت  ب

ــود  ــاال وج ــا ب ــن ی ــت پایی ــف قیم ــی در کش ــچ نگران ــس هی ــرد. پ می گی

نخواهــد داشــت. ضمــن ایــن کــه دســتگاه های نظارتــی در تمــام بورس هــا 

ــی،  ــا خاف ــی ی ــه تبان ــکل گیری هرگون ــورت ش ــه در ص ــد ک ــور دارن حض

ــا متخلــف برخــورد می کننــد.  ــه را باطــل و طبــق قوانیــن ب معامل

امــا بــه نظــر می آیــد بــه منظــور تامیــن کمبــود نقدینگــی، ایــن 

ــه ناچــار از ســوی نیروگاه هــا صــورت می گیــرد.  ــدام ب اق

باقــری: بلــه ممکــن اســت قیمــت پاییــن یــا بــاال بــه ناچــار از روی اضطــرار  

توســط فروشــنده یــا خریــدار پذیرفتــه شــود، ضمــن ایــن کــه ایــن حالــت 

ــعه  ــا توس ــود ب ــی می ش ــال پیش بین ــن ح ــا ای ــد. ب ــاق می افت ــدرت اتف بن

ــر  ــه صف ــال آن ب ــرق در آن، احتم ــات ب ــم معام ــش حج ــورس و افزای ب

ــای   ــر از هزینه ه ــرق خــود کمت ــروش ب ــه ف می رســد و فروشــنده حاضــر ب

تولیــد آن و ســود معقــول نخواهــد بــود. 

ــوازن  ــود، مت ــات می  ش ــم معام ــش حج ــت از افزای ــی صحب وقت

ــوب  ــی محس ــوع مهم ــم موض ــا ه ــه و تقاض ــم عرض ــودن حج ب

ــت و  ــرار نیس ــی برق ــن توازن ــر چنی ــال حاض ــود. در ح می ش

ــن  ــم ای ــورس ه ــه ب ــی ب ــای دولت ــش از ورود نیروگاه ه ــی پی حت

تــوازن برقــرار نبــوده اســت. چــرا هماهنگــی زمانــی و موقعیتــی 

مناســبی بیــن بــاال رفتــن حجــم عرضــه و میــزان تقاضــا در بورس 

ــت؟ ــورت نگرف ــرژی ص ان

رجبــی مشــهدی: در حــال حاضــر چــون فقــط مشــترکان صنعتــی بــاالی 

5 مگاواتــی  آن هــم تــا حــد 86 میلیــارد کیلووات ســاعت در بــورس حضــور 

ــاالی 1 مــگاوات  ــد، چنیــن اســت. پــس از ورود گســترده مشــترکان ب دارن

بــه بــورس و همچنیــن شــرکت های توزیــع  کــه بــرای ســایر مشــترکان بــه 

خریــد بــرق در بــورس انــرژی اقــدام کننــد، در نتیجــه حجــم معامــات بــاال 

خواهــد رفــت. در ســایر کشــورهای دنیــا هــم مشــترکان کوچــک و خانگــی 

ــا  ــروش ی ــق خرده ف ــد و از طری ــرژی ورود نمی کنن ــورس ان ــتقیما در ب مس

بخــش توزیــع بــرق مــورد نیــاز خریــداری می کنــد. فعــا اســاس آن اســت 

کــه بــر اســاس مصوبــه 348 هیــات تنظیــم هــم کــه پارســال ابــاغ شــد، 

شــرکت های توزیــع بــرق مــورد نیــاز را از بــورس انــرژی خریــداری کننــد. 

ــی را  ــع زمان ــه مقط ــورس، چ ــه ب ــا ب ــا ۵ مگاواتی ه ــا ورود ۱ت  ب

ــد؟ ــی می کنی ــا پیش بین ــه و تقاض ــن عرض ــادل بی ــرای تع ب

رجبــی مشــهدی: بــا شــروع ورود 1 تــا 5 مگاواتی هــا بــه بــورس درآینــده 

ــی  ــگاه مطلوب ــه جای ــال ب ــان امس ــا پای ــود ت ــی می ش ــک، پیش بین نزدی

برســیم کــه اغلــب ایــن مصرف کننــدگان هــم در بــورس مشــارکت کننــد و 

ــند.  ــته باش ــارکت داش ــن کار مش ــد در ای ــا بتوانن خرده فروش ه

بــا این حــال بهتــر نبــود کــه افزایــش حجــم عرضــه و تقاضــا بــا 

ــی بیشــتری صــورت می گرفــت؟ همزمان

ــاری اســت،  ــورس اختی ــر دو طــرف در ب ــهدی: االن حضــور ه رجبی مش

هــم بــرای فروشــنده اختیــاری اســت کــه بخشــی از بــرق تولیــدی خــود را 

ــرای  ــم ب ــد و ه ــه کن ــورس عرض ــی را در ب ــی و بخش ــازار عمده فروش در ب

خریــدار تســهیم خریــد از ایــن بازارهــا تــا حــدود زیــادی اختیــاری اســت. 

در حــال حاضــر هنــوز 45 درصــد از مشــترکان شــرکت های بــرق منطقــه ای 

همه نگرانی ها و نارسایی ها در میزان عرضه و تقاضا در 
بورس، زمانی اصاح می شود که حجم معامات و تعداد 

خریداران و فروشندگان افزایش یابند
وزارت نیرو و شخص وزیر محترم نیرو اراده اش بر این است 

که بورس برق را گسترش دهند و سهم معامات در بازار 
عمده فروشی برق را به حداقل برسانند
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کــه جــزو صنایــع بــاالی 5 مــگاوات هســتند، تامیــن بــرق خــود را از طریــق 

ــد. ــام نمی دهن ــورس انج ب

همــه نگرانی هــا و نارســایی ها در میــزان عرضــه و تقاضــا در بــورس، زمانــی 

ــداران و فروشــندگان  ــداد خری اصــاح می شــود کــه حجــم معامــات و تع

افزایــش یابنــد. وزارت نیــرو و شــخص وزیــر محتــرم نیــرو اراده اش بــر ایــن 

ــازار  ــات در ب ــهم معام ــد و س ــترش دهن ــرق را گس ــورس ب ــه ب ــت ک اس

ــانند.  ــل برس ــه حداق ــرق را ب ــی ب عمده فروش

لطفــا در بــاره دیگــر اقدامــات شــرکت مدیریــت شــبکه در جهــت 

ــن  ــه ای ــن ک ــرق و ای ــازوکارهای معامــات ب ــا و س اصــاح بازاره

ــای  ــاد نیروگاه  ه ــر اقتص ــری ب ــه تاثی ــما چ ــر ش ــات از نظ اقدام

غیــر دولتــی خواهــد داشــت، توضیــح بفرماییــد.

ــت  ــدا در جه ــه جدی ــی ک ــر از کارهای ــی دیگ ــهدی: یک ــی مش رجب

ــدازی  ــه اســت، بحــث راه ان ــرق صــورت گرفت ــدگان ب ــه عرضه کنن کمــک ب

ــات هیــات تنظیــم از اواخــر  ــر اســاس مصوب ــازار نیروگاهــی اســت کــه ب ب

ــه در  ــی ک ــه معامات ــود ک ــش آن ب ــت، هدف ــه اس ــورت گرفت ــرداد ص م

ــات در  ــا معام ــکلی ب ــاظ ش ــه لح ــود، ب ــام می ش ــی انج بازارعمده فروش

بــورس و قراردادهــای دوجانبــه کــه بــه صــورت نیروگاهــی اســت، همســان 

ــد  ــش تولی ــا آرای ــان ی ــه چیدم ــا فروشــنده باشــد ک ــار ب ــن اختی شــود. ای

ــری بیشــتری داشــته  ــا انعطاف پذی ــارش را ب ــی دراختی ــای نیروگاه واحده

باشــد، بــه طــوری کــه از هــر کــدام از واحدهــای نیروگاهــی کــه آماده تــر 

هســتند، تولیــد بیشــتری بگیــرد و می توانــد در صــورت اســتفاده از آرایــش 

تولیــد بهینــه، حتــی بــه راندمــان نیروگاهــی کمــک کنــد و از همــه مهمتــر 

ایــن کــه رویــه ای کــه در ایــن بــاره مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، بــا آرایــش 

ــورت  ــه ص ــا ب ــون آن ج ــت؛ چ ــگ اس ــپاچینگ هماهن ــز دیس ــد مرک تولی

ــه  ــازار عمده فروشــی ب نیروگاهــی انجــام می شــود، ولــی پیــش از ایــن در ب

ــود.  صــورت واحــدی ب

ــم  ــش جرای ــب کاه ــازار موج ــن ب ــدازی ای ــه راه ان ــن ک ــر ای ــه مهمت از هم

ــم  ــم بخشــی از جرای ــار داری ــدام انتظ ــن اق ــد. در ای ــد ش ــی خواه نیروگاه

 Ul ــه ــوط ب ــم مرب ــه جرای ــا، از جمل ــدی نیروگاه ه ــی واح ــی از ارزیاب ناش

ــل برســد.  ــه حداق ــا ب ــد ی ــرش قیمــت هســت، کاهــش یاب ــدم پذی ــه ع ک

ــیم.  ــته باش ــده داش ــای آین ــی را در ماه  ه ــورد خوب ــم بازخ امیدواری

خبــر دیگــر بحــث اصــاح ســقف قیمــت در بــازار عمده فروشــی اســت کــه 

پــس از بحث هــای کارشناســی و تصمیمــات هیــات تنظیــم بــازار بــرق، در 

هفتــه پایانــی شــهریور مــاه، ســقف نــرخ انــرژی توســط وزیــر نیــرو ابــاغ 

شــد کــه بــا افزایــش 25 درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته کــه عــدد 642 

ــه ازای  ــال ب ــدد 803 ری ــه ع ــود، ب ــاعت ب ــر کیلووات س ــه ازای ه ــال ب ری

ــرق از  ــد ب ــش ســقف قیمــت خری ــه افزای ــر کیلووات ســاعت رســید. البت ه

نیروگاه هــا هیــچ گونــه تاثیــری بــر تعرفــه مشــترکان بــرق نــدارد و قیمــت 

ــه  ــق تعرف ــری و از طری ــازوکارهای دیگ ــق س ــا از طری ــی آن ه ــرق مصرف ب

ــی از  ــران بخش ــرای جب ــا ب ــت صرف ــش قیم ــن افزای ــود و ای ــن می ش تعیی

افزایــش هزینه هایــی کــه شــرکت های تولیدکننــده بــرق داشــته اند، 

تعییــن شــده اســت.

ــای وزارت  ــه در اولویت ه ــری اســت ک ــم موضــوع دیگ ــا ه تســویه بدهی ه

نیــرو اســت. در شــرکت مدیریــت شــبکه در ســال گذشــته، 100 درصــد از 

ــا  ــا م ــرارداد ب ــه طــرف ق ــی را ک ــر دولت ــای غی ــات جــاری نیروگاه ه مطالب

هســتند پرداخــت شــد. یعنــی ســال 1400 اولیــن ســالی بــوده کــه تمــام 

هزینه هــای فــروش بــرق آن ســال در همــان ســال پرداخــت شــده اســت. 

البتــه ایــن بــه جــز بدهی هــای انباشــته از ســال های قبــل اســت. در واقــع 

10.6 »همــت« از دیــون شــرکت مدیریــت شــبکه باقی مانــده کــه آن را هــم 

ــی  ــای قانون ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ــه طــی امســال ب ــم ک ــزی داری برنامه ری

کــه در اختیــار داریــم پرداخــت کنیــم.   

ــرارداد  ــرف ق ــه ط ــی ک ــات نیروگاه های ــامل مطالب ــداد ش ــن اع ــه ای البت

شــرکت مدیریــت شــبکه نیســتند، از جملــه قراردادهــای خریــد تضمینــی 

ــروی  ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکت م ــان ش ــرف قراردادش ــه ط و BOT ک

ــرو  ــی رویکــرد وزارت نی ــه طــور کل ــی هســتند، نمــی شــود. ب ــرق حرارت ب

بــه حداقــل رســاندن مطالبــات نیروگاه هــای  بخــش خصوصــی طــی ســال 

ــت.  ــود اس ــی موج ــای قانون ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــاری ب ج

بــا توجــه بــه تاخیــری کــه بــرای اعــام نــرخ امســال بــه وجــود 

آمــد، ایــن ســوال کمــاکان مطــرح اســت کــه ایــن نــرخ بناســت 

تــا چــه مــدت بــه عنــوان ســقف نــرخ انــرژی در بــازار بــرق لحاظ 

شــود و آیــا ســال آینــده بــاز هــم تاخیــر طوالنی مدتــی را بــرای 

اعــام نــرخ شــاهد خواهیــم بــود؟

رجبــی مشــهدی: همــان طــور کــه اشــاره شــد، رویکــرد وزارت نیــرو آن 

اســت کــه بیشــتر بــورس انــرژی را توســعه دهــد و بــه عنــوان بــازار اصلــی 

مبــادالت بــرق مطــرح کنــد. بــه همیــن دلیــل فکــر می کنــم کــه اهمیــت 

ایــن موضــوع تــا حــدی کاســته شــده و بــا ایــن روش موضــوع حــل شــود. 

ــط  ــه ضواب ــت ک ــاالنه آن اس ــرخ س ــن ن ــای تعیی ــی از ایراد ه یک

و مــدل مشــخصی بــرای آن وجــود نــدارد و از ضوابــط و قوانیــن 

ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع ــه گفت ــد. ب ــروی نمی کن ــی پی معین

ــود.  ــه می ش ــده گرفت ــرخ نادی ــن ن ــش در تعیی ــن بخ ــر ای نظ

ــت؟  ــاره چیس ــن ب ــان درای نظرت

رجبــی مشــهدی: دبیرخانــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق از طریــق 

ــد  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــف را م ــرات مختل ــی نظ ــای کارشناس گروه ه

و حتــی مدل هــای متفاوتــی کــه مطــرح بــود، بررســی شــده و نتایــج هــر 

ــه ســقف  ــرق مطــرح شــده و در نهایــت ب ــازار ب کــدام در هیــات تنظیــم ب

ــی  ــه مدل ــوده اســت ک ــه نب ــن گون ــب رســید و ای ــه تصوی ــی ب ــازار اعام ب

ــرات  ــا و نظ ــدد مدل ه ــن تع ــل همی ــه دلی ــه ب ــد. البت ــته باش ــود نداش وج

کارشناســی تعییــن ســقف قیمــت بــازار عمده فروشــی قــدری طوالنــی شــد 

ــای  ــید. اعض ــم رس ــات تنظی ــا هی ــت اعض ــب اکثری ــه تصوی ــت ب و در نهای

ــا تحصیــات  هیــات تنظیــم نظــرات خــود را می دهنــد کــه چــون افــراد ب

ــود  ــی خ ــر کارشناس ــلیقه غی ــت س ــوان گف ــتند نمی ت ــوزه هس ــن ح در ای

ــت برســد.  ــب اکثری ــه تصوی ــد ب ــت هــم بای ــد و در نهای ــت می دهن را دخال

ــات و  ــزاری جلس ــن برگ ــری و در حی ــل از تصمیم گی ــی قب ــش خصوص بخ

ــن  ــا ای ــد و قطع ــارج از جلســات نظــرات خــود را مطــرح می کنن ــی خ حت

ــرد. ــرار می گی ــم ق ــات تنظی ــرم هی ــه اعضــا محت ــورد توج ــرات م نظ

 

ــاره  ــرق در ب ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــه ش ــائلی ک ــی از مس یک

ــت  ــرکت مدیری ــا ش ــط ب ــوارد مرتب ــایر م ــد و س ــش تولی آرای

شــبکه بــا آن مواجهنــد، تغییــر مــداوم رویه هــا اســت کــه ایــن 

ــا  ــد نیروگاه ه ــش درآم ــه کاه ــر ب ــا منج ــم عمدت ــرات ه تغیی

ــا  ــرای نیروگاه ه ــای کاری را ب ــاله فض ــن مس ــت. ای ــده اس ش

ــات در  ــدم ثب ــزان ع ــن می ــرورت ای ــد. ض ــر می کن پیچید ه ت

ــرات  ــا نظ ــن رویه ه ــن ای ــرا در تدوی ــت و چ ــا و ... چیس رویه ه

ــود؟ ــه نمی ش ــر گرفت ــی در نظ ــش خصوص بخ

رجبــی مشــهدی: بــه هــر حــال بــازاری کــه طراحــی می شــود، در شــروع 

ــرد،  ــای آن صــورت گی ــی در رویه  ه ــه اصــاح شــود و تغییرات ــاز دارد ک نی

ــه  ــی ب ــت ول ــاد اس ــال های اول زی ــوال در س ــات معم ــن اصاح ــداد ای تع

تدریــج کاهــش پیــدا می کنــد. مثــا در ســال 1401 هیــچ رویــه جدیــدی 

از طــرف هیــات تنظیــم ابــاغ نشــده اســت. مــوردی همچــون بحــث اجــرای 

بــازار نیروگاهــی هــم کــه اکنــون اعــام شــده در واقــع تکلیفــی مربــوط بــه 

قبــل از ســال جــاری اســت، یعنــی در دی مــاه ســال 1400 مصــوب شــده 

اســت و بــا فراهــم کــردن زیرســاخت و نرم افزارهــای مربوطــه آن را امســال 

اجرایــی کردیــم. 

ــش  ــدگان بخ ــه نماین ــده ک ــی ش ــم پیش بین ــات تنظی ــن در هی همچنی

ــش  ــه بخ ــود ک ــی داده می ش ــند و فرصت ــته باش ــور داش ــی حض خصوص

ــات هیــات  خصوصــی اظهــار نظــر بکننــد و در مرحلــه اجرایی شــدن مصوب

تنظیــم هــم بــرای چگونگــی اجــرا هــم حتمــا از نظــرات بخــش خصوصــی 

اســتفاده می کنیــم.

بــه طــور مشــخص دربــاره آرایــش تولیــد نیروگاهــی، از آنجــا کــه موافقــت 

بخــش خصوصــی وجــود داشــته اســت و بیشــتر بخــش خصوصــی منتظــر 

ابــاغ آن بــوده اســت، بــه نظــر می آیــد کــه اعتراضــی وجــود نداشــته باشــد 

و همــه قانــع باشــند. 

ــه  ــده و ب ــل ش ــرد عم ــن رویک ــاف ای ــا خ ــه احیان ــم ک ــواردی ه در م

ــوی بخــش خصوصــی وارد  ــوالی از س ــراد و س ــرق ای ــازار ب ــای ب اطاعیه ه

ــش  ــر بخ ــر دادن نظ ــب اث ــخگویی و ترتی ــی پاس ــا آمادگ ــت، م ــده اس ش

ــم. مثــا اخیــرا ایــن موضــوع کــه میــزان تقاضــا بعــد از  خصوصــی را داری

ــم مطــرح  ــات تنظی ــت مصــرف پاســخ داده می شــود، در جلســه هی مدیری

شــد و مــورد خاصــی نبــود کــه نیــاز بــه گذاشــتن جلســه مجزایــی باشــد، 

ولــی ایــن حــق را بــرای بخــش خصوصــی قائــل هســتیم کــه اگــر بخواهیــم 

ــب  ــم، حتمــا نظــر بخــش خصوصــی را هــم جل ــد تنظیــم کنی ــه جدی روی

ــم. کنی

      گفت وگو              گفت وگو        

راه اندازی بازار نیروگاهی که بر اساس مصوبات هیات 
تنظیم از اواخر مرداد صورت گرفته است، هدفش آن بود 
که معاماتی که در بازارعمده فروشی انجام می شود، به 

لحاظ شکلی با معامات در بورس و قراردادهای دوجانبه 
که به صورت نیروگاهی است، همسان شود
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     یاد  د  اشت                                            یاد  د  اشت                                       

بهـای بـرق نیـز بایـد ابتـدای سـال اعـام می شـد تـا نیروگاه هـا بتواننـد بـا 
قیمـت جدیـد برنامه ریـزی و فعالیـت کننـد. امـا ایـن اعـام قیمـت بـا 6 
مـاه تاخیـر توسـط وزارت نیـرو انجـام شـد. نکتـه دیگـر ایـن کـه بهـای هـر 
کیلووات سـاعت بـرق از 642 ریـال در6 مـاه دوم سـال جـاری بـه 803 ریال 
تغییـر کـرده و ایـن در حالی اسـت که به هیچ عنوان تناسـبی با تـورم کاال و 
خدمـات دیگـر در کشـور نـدارد و نمی تواند هزینه هـای نیروگاه ها را پوشـش 
داده و سـود آور باشـد، چـرا که هزینه هـای نیروگاه ها اعـم از تجهیزات، تعمیر 
و نگهـداری، حقـوق و دسـتمزد چنـد برابـر شـده اسـت. نکتـه سـوم دربـاره 
مشـخص شـدن بهـای بـرق این اسـت کـه وزارت نیـرو اعـام کـرده از زمان 
ابـاغ، نرخ هـای جدیـد اعمـال می شـود و عما بـرق تولیـدی 6 مـاه ابتدایی 
سـال 1401 بـا همـان تعرفـه سـال گذشـته محاسـبه می شـود. ایـن بـدان 
معنـا اسـت کـه وزارت نیـرو با عبـور از پیک تابسـتان )زمانی کـه چالش های 

تامیـن بـرق بـه پایـان رسـیده( ایـن دسـتورالعمل را اباغ کرده  اسـت.
موضـوع دیگـری کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه چالش  هـای 
نیروگاه هـای بخـش خصوصـی ایـن صنعت فقـط به بهـای خرید بـرق از آنها 
ختـم نمی شـود، چـرا که سـهام بسـیاری از نیروگاه هـا در بورس عرضه شـده 
اسـت و سـهام داران حقیقـی از آنها نیز انتظار سـودآوری دارنـد و با این مبالغ 
نمی تـوان انتظـارات ایـن بخـش را تامین کرد. دیگر مسـاله ای کـه باید به آن 
اشـاره کـرد ایـن اسـت که خرید بـرق بـا قیمـت ارزان از نیروگاه هـا در حالی 
اتفـاق می افتـد کـه فیش هـای بـرق نشـان دهنده رشـد چشـمگیر هزینه هـا 

پیمان کنعان، مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

نرخ گذاری  سازنده  غیر  رویه 
آن پیامدهای  و  برق 

بـرای مشـترکان اسـت. در واقع دولت، برق را بـا نرخ 80 تومـان از نیروگاه ها 
خریـداری می کنـد و بـا چندبرابـر قیمـت در اختیـار بخش مصـرف و صنایع 
قـرار می دهـد. در حالـی کـه امـروزه یکـی از مشـکات صنعت بـرق ناترازی 
تولیـد و مصـرف اسـت و بـا رونـد کنونی نبایـد منتظـر ورود سـرمایه گذاران 
بـه صنعـت بـرق باشـیم، چرا کـه این رونـد هیچ گونـه توجیه اقتصـادی برای 

ندارد. بخش خصوصـی 
نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر ایـن کـه اجحاف بـه نیروگاه هـای گازی و سـیکل 
ترکیبـی در حالـی اتفـاق می افتـد کـه هـر کیلووات سـاعت بـرق تولیـدی 
نیروگاه هـای تجدید پذیـر خورشـیدی بـا ضریـب ظرفیـت سـاالنه 20 درصد، 
بـا قیمـت 500 تـا 700 تومـان و نیروگاه هـای بـادی بـا 37 درصـد ضریـب 
تولیـد با قیمـت 700 تا 1000 تومان توسـط وزارت نیرو خریداری می شـود، 
امـا بـا سیاسـت های نادرسـت دولـت، بایـد بـرق نیروگاه هایی کـه 90 درصد 
ضریـب تولیـد سـاالنه دارند، با نـرخ 80 تومان به فـروش برسـد. در واقع برق 
پایـدار و مطمئـن بـا نازل تریـن قیمـت و برقـی کـه 5 تـا 6 سـاعت در طـول 
شـبانه روز امـکان تولیـد دارد بـه نـرخ نجومـی توسـط وزارت نیـرو خریداری 
می شـود. حـال آن کـه برخی از تجهیـزات هزینه بـر نیروگاه هـای تجدید پذیر 
از جملـه اینورتـر و پنل های خورشـیدی در بیشـتر موارد وارداتـی و در اندک 
مـواردی در کشـور مونتـاژ می شـود کـه ایـن خـود نیـز یکـی از معایـب این 

حوزه اسـت.
از طرفـی توسـط برخـی از کارشناسـان صنعت برق سـال ها  اسـت که عنوان 

می شـود کـه بایـد همچـون کشـورهای اروپایـی بـا سـرمایه گذاری بسـیار به 
سـمت تولیـد بـرق با راه انـدازی نیروگاه هـای تجدید پذیر برویـم، در حالی که 
جنگ هـای اخیـر در منطقـه اروپا کشـورها را با چالـش تامین انـرژی روبه رو 
کـرده اسـت و برخـاف تصورهـا، کشـورهای اروپایـی بـه سـمت راه انـدازی 
مجـدد نیروگاه هـای اتمـی   رفتنـد. چرا کـه انـرژی تجدید پذیر در کشـورهای 
مصرف کننـده انـرژی بـه هیـچ عنـوان پاسـخگوی نیـاز آنهـا نبـوده و جنـگ 
اخیـر نیـز نشـان داد کـه انـرژی تجدیدپذیر تاکنون بـه آن رشـد و بلوغ الزم 
در اروپـا نرسـیده کـه بتواند کمبود انـرژی را جبران کنـد. بنابراین نیروگاهی 
کـه در طـول سـال بتوانـد 90 درصد از 8760 سـاعت سـال در مدار باشـد و 
انـرژی را تامیـن کنـد، یـک نیاز ضـروری و بـدون جایگزین اسـت. امـا آنچه 
مشـاهده می شـود ایـن اسـت کـه متاسـفانه در کشـور بـا تبلیغـات غلـط در 
حـال نابـودی نیروگاه هـای تجدیدناپذیـر هسـتند. البتـه منظـور این نیسـت 
کـه نبایـد بـرای سـاخت نیروگاه هـای تجدیدپذیـر اقـدام کـرد، امـا معتقـدم 
توسـعه ایـن نیروگاه هـا بایـد همزمـان با بلـوغ اقتصادی کشـور باشـد نه این 
کـه بـا تمرکـز سیاسـت ها در حـوزه ای کـه نمی توانـد پاسـخگوی نیـاز اولیه 
کشـور باشـد، نیروگاه هـای بـا ظرفیـت تولیـد 90 درصـد سـیکل ترکیبـی را 

بـه تعطیلی بکشـانند.
از سـوی دیگـر وضعیـت پرداخت مطالبـات نیروگاه هـا فاجعه  بار بـوده و برای 
تامیـن هزینه هـای جـاری   روزانـه   دچار مشـکل هسـتند. با وجـود این گوش 
شـنوایی بـرای شـنیدن چالش هـای بخـش غیردولتی بـرق وجود نـدارد. این 
در حالـی اسـت کـه تعمیـرات و اورهـال   نیروگاه هـا آغـاز شـده و بـر خـاف 
گذشـته، وضعیـت امـروز بـه گونـه ای اسـت کـه بـرای خریـد قطعـات بایـد 
نقدینگـی وجود داشـته باشـد، امـا تاکنون اقدامـی از طرف مسـئوالن در این 
خصـوص انجـام نشـده اسـت. حتی توسـط برخـی از نیروگاه ها اعام شـد که 
بـا توجـه به مشـکات کسـری بودجـه، دولـت در وضعیت کنونـی 30 درصد 
مطالبـات را پرداخـت کنـد، امـا متاسـفانه بـه ایـن درخواسـت هـم توجهـی 
نشـد. به طـور نمونـه در حـال حاضر نیـروگاه جهرم چنـد صد میلیـارد تومان 
از دولـت طلبـکار اسـت کـه پرداخت 30 درصـد آن می تواند بخـش مهمی از 
تعمیـرات و اورهـال و بدهی های شـرکت را پوشـش دهد، امـا پرداخت ماهانه 
چنـد میلیارد تومان توسـط توانیر گرهی از مشـکات شـرکت بـاز نمی کند و 

صرفـا باید صـرف پرداخت حقوق پرسـنل شـود.
بـا توجـه بـه اینکه اورهال دو واحـد گازی در کمترین حالـت و اقتصادی ترین 
شـرایط، 120 میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد بـه مسـئوالن مربوطـه اعام 

کردیـم وزارت نیـرو در حـال حاضـر 50 درصد این رقم را به شـرکت توسـعه 
مولـد نیروگاهـی جهرم پرداخـت کند و 50 درصد دیگر را ظـرف 5 ماه آینده 
بپـردازد، اما متاسـفانه در این بـاره نیز هیچ اقدام موثری صـورت نگرفت. این 
کـه توسـط مسـئوالن صنعـت برق اعـام می شـود هزینـه   تعمیرات نیـروگاه 
را هـر سـاله بـه نیروگاه هـا پرداخـت می کننـد بـا آنچـه محقـق شـده کامـا 
متفـاوت بـوده و ایـن شـرکت حتـی بـرای تعمیـرات سـال گذشـته همچنان 

بدهکار اسـت.
نتیجـه این که سـال گذشـته عنوان شـد 17 هـزار مگاوات برای رفـع ناترازی 
بـرق در کشـور نیـاز اسـت، اگـر فـرض کنیـم 7 هـزار مـگاوات آن طـی یک 
سـال اخیـر تامیـن شـده باشـد )کـه البته بایـد آمـار دقیق داشـته باشـیم(، 
همچنـان بـا 10 هـزار مگاوات کسـری بـرق مواجه هسـتیم. بنابرایـن این که 
گفتـه می شـود بخـش خانگی روشـن نگه داشـته شـده، تمـام ماجرا نیسـت، 
بلکـه بایـد آمارهـای دقیقـی ارائـه شـود کـه ایـن سیاسـت ها چه تاثیـری بر 
کارکـرد و اقتصـاد صنایـع داشـته اسـت. از ایـن رو بـا یـک بررسـی اجمالـی 
مشـخص می شـود کـه مشـکات کمبود بـرق فقط بـه صنایع منتقل شـده و 
کاهـش تولیـد و زیـان آنها را به همراه داشـته اسـت کـه این زیان مسـتقیما 
بـه بدنـه اقتصـاد کشـور وارد می شـود. بنابرایـن نـه تنهـا مشـکل بـرق عما 
رفع نشـده بلکه احتمال بروز مشـکات نسـبت به گذشـته نیز بیشـتر شـده 
و اظهـارات دربـاره رفـع مشـکل برق یـا جلوگیـری از خاموشـی ها، تنها پاک 
کـردن صـورت مسـاله اسـت. به همیـن دلیـل معتقدم تنهـا راه عبور کشـور 
در  سـرمایه  گذاری  توسـعه  و  موجـود  نیروگاه هـای  بـرق، حفـظ  بحـران  از 
ایـن بخـش اسـت، امـا بـا قیمت هـای کنونـی بـرق، نیروگاه هـا روز بـه روز به 
ورشکسـتگی نزدیک تـر شـده و در نهایـت هیـچ گونـه سـرمایه گذاری در این 

صنعـت انجـام نخواهد شـد.
تشـکیل نهـاد مسـتقل تنظیم گر بخـش برق که یکـی از دغدغه هـای صنعت 
بـرق بـرای برون رفـت از ایـن مشـکات بوده کـه متاسـفانه تاکنون بـا وجود 
پی گیری هـای مکـرر بخـش خصوصـی بـرق، ایـن مهـم محقق نشـده اسـت. 
از ایـن رو امیـد اسـت ایـن نهـاد، بـه روش عـرف بین المللـی   و بـه صـورت 
بی  طرفانـه و در راسـتای تحقـق اقتصـاد سـالم بـرق ایجـاد شـود. در غیر این 
صـورت رگوالتـوری نیـز تبدیـل بـه تشـکیاتی تشـریفاتی و چند نفـره برای 
اجرای سیاسـت های غلط گذشـته خواهد شـد کـه کاهش سـرمایه گذاری در 
تولیـد بـرق و ترغیـب بخش خصوصـی به سـرمایه گذاری در کسـب وکارهای 

دیگـر را در پـی خواهد داشـت. 
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 بهنــام فردافشــاری عضــو کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی ســندیکای 

ــرق  ــعه ب ــرکت توس ــرق ش ــرق و مدیربازارب ــده ب ــای تولیدکنن ــرکت ه ش

ــینه  ــه پیش ــب ب ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــی گفت  وگوی ــپهر ط ــرژی س و ان

ــال  ــرق از س ــازار ب ــکل گیری ب ــت: ش ــت و گف ــرق پرداخ ــازار ب ــکیل ب تش

ــن کــه نیروگاه هــا واگــذار  ــی پــس از ای ــه بعــد وجــود داشــت، ول 1382 ب

شــدند، بــازار شــکل جدی تــری بــه خــود گرفــت و درآمــد بنگاه هــای غیــر 

دولتــی را تحــت تاثیــر قــرار داد. موضــوع نــرخ، پیشــینه بســیار غم انگیــزی 

ــی  ــای آمادگ ــی و پرداخــت به ــای آمادگ ــه پنجــم بحــث به دارد؛ در برنام

تعییــن شــد و بــا توجــه بــه دســتورالعمل بنــد و مــاده 133 برنامــه پنجــم، 

 cpi ــرخ ارز و شــاخص ــا شــاخص های ن ــن را ب ــد ســاالنه ای ــرو بای وزارت نی

تعدیــل می کــرد امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و آمادگــی از ســال 1393 تاکنــون 

ثابــت مانــده اســت.

ــرای  ــه ب ــرد ک ــدا ک ــا پی ــازاری را در دنی ــچ ب ــوان هی ــه داد: نمی ت وی ادام

گفت وگوی خبری با بهنام فردافشاری، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا و مدیر بازاربرق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

رویهای بدون انرژی نرخ تعیین
مشخص 

نیروگاه هـا بایـد سـود داشـته باشـند و در غیر ایـن صـورت کل چرخه سـرمایه گذاری آن ها بـه خطر می افتـد. باید سـودی حداقلی کـه مثا از 
سـود یـا بهره بدون ریسـک سـرمایه گذاری بیشـتر اسـت بـرای آنها تضمین شـود، اما عمـا در بحـث تعیین نـرخ این اتفـاق نمی افتد.

ــد  ــان می ده ــن نش ــد و ای ــته باش ــت داش ــرخ ثاب ــی ن ــال متوال ــت س هش

کــه یــک جــای کار مشــکل دارد. بــازار بــرق خیلــی خــاص اســت و از یــک 

ــی و  ــت آمادگ ــا پرداخ ــت را ب ــای ثاب ــی از هزینه ه ــم بخش ــو می گویی س

قســمت متغیــر را هــم بــا پرداخــت بهــای انــرژی کــه رقابتــی اســت پوشــش 

می دهیــم؛ از ســوی دیگــر همــه می داننــد کــه هزینه هــای ثابــت افزایــش 

بســیاری داشــته ولــی نــرخ آمادگــی طــی ایــن ســال ها بــدون تغییــر ثابــت 

ــرخ وارد  ــن ن ــه تعیی ــم ب ــه می توانی ــرادی اســت ک ــن ای ــن اولی ــده و ای مان

کنیــم.

عضــو کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی ســندیکا بــا تاکیــد بــر اینکــه 

در بحــث انــرژی در کشــور تاکنــون بــرای محاســبه نــرخ انــرژی رویــه ثابتــی 

نداشــتیم و هــر بــار کــه نــرخ انــرژی مطــرح می شــود، ایــن کــه جماعتــی 

دور هــم بنشــینند و بــدون هیــچ رویــه ای نرخــی مشــخص کننــد، حداقــل 

بــرای فعــاالن بــازار خیلــی عجیــب و غریــب اســت گفــت: درنتیجــه درگیــر 

ــه  ــد ک ــرون می آی ــه نرخــی از آن بی ــویم ک ــم می ش ــات تنظی جلســات هی

هیــچ رویــه ای نــدارد؛ طــی چنــد بــار گذشــته  کــه نــرخ تعییــن شــد، نــرخ 

ــه  ــود ک ــن ب ــش ای ــری نداشــت و دلیل ــچ تغیی ــا ســال 1399 هی ــرژی ت ان

هیــچ رویــه مشــخصی بــرای ایــن کار نداشــتیم. در برنامــه پنجــم هــم فقــط 

بــرای آمادگــی رویــه وجــود داشــت کــه رویــه اش هــم اجرایــی نشــد.

ــاده شــش دســتورالعمل  ــه فردافشــاری طبــق برنامــه ششــم در م ــه گفت ب

اجرایــی بنــد »ت« مــاده 48 قانــون برنامــه ششــم کــه در تاریــخ 28 اســفند 

ــر  ــود حداکث ــف ب ــرو موظ ــد، وزارت نی ــاد ش ــورای اقتص ــه ش 1397 مصوب

دو مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه ضوابــط تعییــن ســقف انــرژی و پایــه 

ــوم و  ــاع عم ــرای اط ــر ب ــد وزی ــس از تأیی ــد و پ ــن کن ــی را تدوی آمادگ

ــه  ــده و ن ــن ش ــی تعیی ــه ضوابط ــون ن ــا کن ــا ت ــد؛ ام ــاغ کن ــان اب ذینفع

ــه  ــرو همیش ــه وزارت نی ــل ک ــن دلی ــه ای ــت و ب ــده اس ــام ش ــی انج اباغ

انحصــار ایــن موضــوع را در دســت داشــته، می خواهــد در ســایه و روشــن 

فضــای تاریکــی ایجــاد کنــد. وزارت نیــرو 14 مــاه پــس از ابــاغ مصوبــه در 

ــای  ــه به ــه ب ــر داد و بی توج ــرژی را تغیی ــقف ان ــت 1399 س 25 اردیبهش

آمادگــی، هیــچ ضوابطــی هــم اعــام نکــرد کــه چــرا از 416 ریــال کیلــووات 

ــال رســیدیم؟ ــه 600 ری ب

ــدون  ــرخ ب ــاره تکــرار و ن ــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق ســال 1400 دوب وی ب

ــت  ــدود هف ــا ح ــد و تقریب ــال ش ــال 642 ری ــه ای از 600 ری ــچ ضابط هی

درصــد افزایــش پیــدا کــرد و مجــددا هیــچ ضابطــه ای بــرای ایــن کار وجــود 

نداشــت، اظهــار کــرد: در ســال 1401 بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در نــرخ 

ــاه  ــهریور م ــا ش ــال ت ــدای س ــی از ابت ــر نرخ ــا رخ داد، تغیی ارز و هزینه ه

نداشــتیم و در تاریــخ 21 شــهریور مــاه نرخــی بیــرون آمــد و 642 ریــال بــه 

803 ریــال تبدیــل شــد. پرسشــی کــه بــرای همــه وجــود دارد ایــن اســت 

ــد  ــرخ را تعییــن می کننــد؟ بای ــر چــه اساســی ن ــط کجاســت و ب کــه ضواب

ایــن را شــفاف اعــام کننــد. گذشــته از کــم و زیــاد بــودن ایــن نــرخ حتــی 

اگــر دو برابــر ایــن 803 ریــال را بــه عنــوان ســقف بــازار می گذاشــتند، بــاز 

ــرا اقتصــاد  ــرق حــل نمی شــد زی هــم مشــکل ســرمایه گذاری در صنعــت ب

صنعــت بــرق از پایــه و اســاس مشــکل دارد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــرژی ســپهر ب ــرق و ان ــرق شــرکت توســعه ب ــازار ب ــر ب مدی

اگــر بــه ایــن تاریخ هــا یعنــی 25 اردیبهشــت 1399 و 10 خــرداد 1400 و 

21 شــهریور 1401 نــگاه کنیــد، می بینیــد ایــن تاریخ هــا هیــچ ربطــی بــه 

هــم ندارنــد و مشــخص نیســت چــرا ایــن قــدر تأخیــر در اعــام نــرخ اتفــاق 

افتــاده اســت گفــت: بــه خاطــر ایــن کــه عمــده درآمــد نیروگاه هــا و ســقف 

انــرژی در تابســتان اســت. در نیمــه دوم ســال بــه دلیــل دوره محدودیتــی 

ــا شــبکه حرکــت  ــا ی ــد نیروگاه ه ــر تولی ــه ســمت نیمــه متغی ــا ب ــا ی نرخ ه

ــود. ــی می ش ــت بی معن ــا رقاب ــد و طبیعت می کنن

وی ادامــه داد: نــرخ ســقفی کــه اعــام شــده اثــری در ســال 1401 نخواهــد 

داشــت چــون بــازه طایــی فــروش نیروگاه هــا از دســت رفتــه و در تابســتان 

کــه بایــد بــا نــرخ باالتــر می فروختنــد ایــن کار را انجــام ندادنــد و متضــرر 

ــه  ــک روی ــک ضابطــه درســت و ی ــه وجــود نداشــتن ی ــن ک شــدند؛ کماای

ــرای ایــن کار چالــش زیــادی ایجــاد می کنــد. ب

ــه روی آن  ــت، هم ــود داش ــه وج ــک ضابط ــر ی ــه داد: اگ ــاری ادام فردافش

ــال  ــه 803 ری ــن ضابط ــه ای ــیدند و نتیج ــدی می رس ــع بن ــک جم ــه ی ب

شــده و هیــچ کــس هــم بــه آن اعتراضــی نخواهــد داشــت؛ از طــرف دیگــر 

ــهامدار  ــی س ــخاص حقیق ــتند و اش ــورس هس ــا در ب ــیاری از نیروگاه ه بس

ــود در  ــه آل ــم و م ــدر فضــای مبه ــن ق ــی ای ــا هســتند. وقت ــن نیروگاه ه ای

ــخاص و  ــه اش ــم ک ــاری داری ــه انتظ ــود دارد، چ ــرق وج ــت ب اقتصــاد صنع

ســرمایه گذاران ســهام ایــن نیروگاه هــا را بخرنــد و ســرمایه گذاری در 

ــه  ــود ک ــرح ش ــش مط ــن پرس ــت ای ــن اس ــد!؟ ممک ــرق رخ ده ــت ب صنع

شــاید بــا دســتورالعمل شــورای اقتصــاد بــه همیــن شــکل برخــورد شــده و 

ــت. ــور نیس ــن ط ــی ای ــم ول ــراد می گیری ــقفش ای ــه س ب

ــه  ــان اینک ــا بی ــرژی ســپهر ب ــرق و ان ــرق شــرکت توســعه ب ــازار ب ــر ب مدی

بنــد دال مــاده یــک مصوبــه ای کــه دربــاره الــزام وزارت نیــرو بــرای ابــاغ 

ــت  ــرخ ترانزی ــد ن ــت و می گوی ــت اس ــرخ ترانزی ــه ن ــع ب ــت، راج ــه اس روی

بایــد معــادل 35 درصــد نــرخ تبدیــل انــرژی نیروگاه هــای حاضــر در 

عمده فروشــی باشــد افــزود: وزارت نیــرو کــه ذینفــع ماجــرا بــوده، ابتــدای 

ــی  ــد؛ یعن ــاغ می کن ــریعا اب ــت را س ــرخ ترانزی ــی ن ــه راحت ــال ب ــر س ه

همیشــه ابتــدای اردیبهشــت مــاه نــرخ ترانزیــت جدیــد را داریــم کــه نســبت 

ــن  ــش همی ــاده ش ــی در م ــت. ول ــته اس ــش داش ــته افزای ــال گذش ــه س ب

مصوبــه فقــط قــرار اســت رویــه تعییــن شــود کــه مثــا بــرای IRR 15 الــی 

ــد. ــاق نمی افت ــن اتف ــا ای ــا عم ــد، ام ــن می کنن ــرخ را تعیی ــد ن 20 درص
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بــه گفتــه ایــن عضــو کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی ســندیکا، اگــر 

ــرخ اســت و  ــگاه شــود همــه می گوینــد یــک ن ــه موضــوع ن ســاده انگارانه ب

ــی می توانیــم  ــد ول ــدا کــرده و نیروگاه هــا تولیــد می کنن کمــی افزایــش پی

ــان  ــم؛ در کشــور مصرفم ــد و مصــرف ببینی ــوازن تولی ــدم ت ــرش را در ع اث

در حــال افزایــش اســت و بــا توجــه بــه افزایــش رشــد تکنولــوژی، افزایــش 

مصــرف و ساخت و ســازهایی رخ می دهــد امــا از ســوی دیگــر بــرای 

ــته  ــرو نتوانس ــم وزارت نی ــه شش ــاده و در برنام ــی نیفت ــچ اتفاق ــد هی تولی

و  قانون گــذاری  ایــن نشــان می دهــد  و  ســرمایه گذاری جــذب کنــد 

ــت  ــا درس ــم اص ــاد می کنی ــرمایه گذاری ایج ــرای س ــه ب ــوق هایی ک مش

ــت. ــده اس ــه مان ــون بی نتیج ــا کن ــت و ت نیس

ــد  ــج درص ــی پن ــا IRR منف ــال ب ــه  803 ری ــان اینک ــا بی ــاری ب فردافش

ــه  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرو و هی ــت:  وزارت نی ــت، گف ــده اس ــت آم ــه دس ب

ــن  ــش ای ــم دلیل ــدس می زن ــد و ح ــاده می نگرن ــی س ــرخ خیل ــوع ن موض

اســت کــه می خواهــد بــه تولیدکننــدگان فعلــی بدهــی نداشــته باشــد. بــا 

چشــم اندازی کــه در صنعــت بــرق می بینــم، عــدم توجــه بــه نــرخ گــذاری 

و نــرخ درســت درآوردن باعــث می شــود، همیــن طــور گــپ و فاصلــه بیــن 

ــد و ضــررش متوجــه کشــور باشــد  ــدا کن ــش پی ــان افزای ــد و مصرفم تولی

ــص  ــد ناخال ــم و  در نتیجــه تولی ــع را خامــوش کنی ــور شــویم صنای و مجب

ــد. ــش می یاب ــور کاه کش

وی ادامــه داد: عــددی کــه اکنــون بــرای ســقف اعــام شــده بــا هیــچ مــدل 

ــای  ــد هزینه ه ــر بخواهی ــی اگ ــی حت ــت؛ یعن ــازگار نیس ــرمایه گذاری س س

ــن  ــر از ای ــی بزرگ ت ــدد خیل ــد ع ــد، بای ــش دهی ــروگاه را پوش ــاری نی ج

ــی از  ــد بخش ــا بتوان ــد ت ــدد باش ــن ع ــر ای ــار براب ــا چه ــه ی ــد و س باش

هزینه هــای نیــروگاه داری را پوشــش دهــد امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده و ادامــه 

ــاند. ــی نمی رس ــه جای ــز راه ب ــی نی ــد کنون رون

عضــو کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی ســندیکا بــا تاکیــد بــر اینکــه  

ــی و  ــت آمادگ ــه پرداخ ــم ک ــر بگیری ــازار را در نظ ــی ب ــاختار کنون ــر س اگ

پرداخــت انــرژی دارد، بایــد پرداخــت آمادگیمــان حداقــل بخشــی از 

ــال  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــد؛ گف ــش ده ــروگاه را پوش ــت نی ــای ثاب هزینه ه

ــه  ــی دارد کــه ب ــارغ از بحــث بازگشــت ســرمایه اش هزینه های نیروگاهــی ف

تولیــدش ارتباطــی نــدارد مثــل هزینــه بهره بــرداری و نگهــداری نیــروگاه و 

بســیاری مــوارد دیگــر و اگــر یــک نیــروگاه در کل ســال هــم تولیــد نکنــد، 

ــه  ــد در بخــش آمادگــی ب ــد داشــت و بای ــا را خواه ــن هزینه ه ــم ای ــاز ه ب

ــم در  ــم بحــث اســتهاک را ه ــر بخواهی ــا توجــه شــود و اگ ــن پارامتره ای

ــود. ــرژی پوشــش داده ش ــی و ان ــد در بخــش آمادگ ــم، بای ــر بگیری نظ

فردافشــاری اظهــار کــرد: در بحــث انــرژی چنــد بحــث وجــود دارد؛ یکــی 

ــت؟  ــدر اس ــا چق ــدام از نیروگاه ه ــر ک ــد ه ــر تولی ــه متغی ــه هزین ــن ک ای

طبیعتــا واحــدی کــه مجبوریــم در کل ســال از آن اســتفاده کنیــم و 

باالتریــن هزینــه متغیــر تولیــد را دارد، بایــد پوشــش دهیــم؛ ولــی می دانیــم 

نیروگاه هایــی وجــود دارد کــه هزینــه متغیــر تولیدشــان بــاالی 100 تومــان  

ــد  ــا 25 درص ــان تقریب ــن 80 توم ــه از ای ــت ک ــاعت اس ــووات س در هرکیل

باالتــر اســت امــا عمــا هزینــه متغیــر تولیدشــان پوشــش داده نمی شــود.

ــه  ــرمایه اســت. چ ــر اســتهاک س ــم دیگ ــر مه ــه پارامت ــان اینک ــا بی وی ب

کســی بایــد بازگشــت اســتهاک ســرمایه را تضمیــن کنــد؟ اگــر قــرار اســت 

ــوش اقتصــادی اســت  ــد، ســرمایه گذار دارای ه ــاق بیفت ســرمایه گذاری اتف

ــرمایه گذاری  ــچ گاه س ــت، هی ــت ناپذیر اس ــرمایه اش برگش ــد س ــر ببین و اگ

ــاده و  ــن اتفــاق افت ــز ای ــن کــه در ســال های گذشــته نی نمی کنــد؛ کمــا ای

ــم  ــی و ه ــرخ آمادگ ــم ن ــن ه ــرد: بنابرای ــار ک ــد؛ اظه ســرمایه گذاری نکردن

نــرخ انرژیمــان بایــد بتواند پاســخگوی اســتهاک ســرمایه باشــد و بازگشــت 

ســرمایه داشــته باشــد.

ــت:  ــه گف ــندیکا در ادام ــرژی س ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــیون ب ــو کمیس عض

ــد،  ــازاری را طراحــی کن ــرو ب ــت وزارت نی ــدون دخال ــرژی ب ــورس ان ــر ب اگ

ــت  ــن صنع ــت در ای ــوالت مثب ــر و تح ــاد تغیی ــه ایج ــبت ب ــوان نس می ت

ــه تنهــا از چالش هــای ایــن صنعــت  ــن صــورت ن ــر ای ــود، در غی امیــدوار ب

ــرق  ــت ب ــر صنع ــتری گریبان گی ــکات بیش ــه مش ــود بلک ــته نمی ش کاس

خواهــد شــد.

ــش از 64 درصــد  ــه در حــال حاضــر بی ــان اینک ــا بی ــام فردافشــاری، ب بهن

بــرق کشــور را بخــش غیردولتــی تولیــد می کنــد و ایــن بخــش حتــی یــک 

ــد، اظهــار  ــه صــورت حضــوری در جلســات هیــأت تنظیــم ندارن نماینــده ب

ــا وزارت نیــرو تعامــل داشــته باشــد  کــرد: بخــش خصوصــی تمایــل دارد ب

امــا ایــن اجــازه داده نمی شــود و ایــن در شــرایطی اســت کــه در بســیاری از 

ــد و بخــش  ــه حاشــیه می رون ــرو ب ــا توســط وزارت نی ــوارد قانون گذاری ه م

ــد. ــت کن ــد دخال خصوصــی هــم نمی توان

وی بــا تصریــح بــر اینکــه الزمــه ایجــاد یــک بــازار پایــدار ماننــد بــازار بورس 

ــای  ــور نیروگاه ه ــت حض ــت: ظرفی ــت، گف ــه و تقاضاس ــن عرض ــوازن بی ت

ــه  ــد کل عرض ــرار باش ــه ق ــرایطی ک ــورس در ش ــی در ب ــی و دولت خصوص

ــه  ــن ک ــت؛ ای ــگاوات اس ــزار م ــدود 55 ه ــم، ح ــورس کنی ــرق را وارد ب ب

ــا ابتــدا وزارت نیــرو  ــدارد ام ــرادی ن ــدار باشــند ای ــع خری شــرکت های توزی

ــد  ــت و بع ــرق دارد را پرداخ ــدگان ب ــه تولیدکنن ــه ب ــی ک ــام بده ــد تم بای

اعــام کنــد کــه همــه وارد بــورس شــوند و بــرق خــود را از ایــن طریــق بــه 

ــروش برســانند. ف

ــرد:  ــه تاکیدک ــپهر ادام ــرژی س ــرق و ان ــعه ب ــرکت توس ــرق ش مدیربازارب

اگــر وارد بــازار بــورس شــویم، طبــق قوانیــن موجــود، شــرکت ها و 

ــرخ  آنهــا  ــد ن ــورس، بای ــرق از ب ــد ب مصرف کننــدگان درصــورت عــدم خری

ــعه  ــازار توس ــن ب ــم در ای ــر بخواهی ــته و اگ ــی وابس ــازار عمده فروش ــه ب ب

ــود. ــی آزاد ش ــازار عمده فروش ــد ب ــد، بای ــاق بیفت ــورس اتف ــادالت در ب مب

ــه ایــن شــکل  ــا ب ــا بیــان ایــن کــه در تمــام کشــورهای دنی فردافشــاری ب

اســت کــه هرکــس نتوانســت از طریــق بــازار بــورس یــا در قــرارداد دوجانبــه 

بــرق خــود را تأمیــن کنــد، بایــد گرفتــار یــک بــازار خیلــی  گــران شــود، بــه 

گونــه ای کــه ناچــار اســت تقاضــای خــود را در همــان بــورس انــرژی تامیــن 

کنــد، اظهــار کــرد: از ایــن طریــق قیمــت بــه ســمت واقعــی شــدن پیــش 

مــی رود و قیمــت واقعــی کشــف می شــود، در ایــن شــرایط ســازوکار بــورس 

ــا  ــد، ی ــد نباش ــرای خری ــاری ب ــچ اجب ــر هی ــا اگ ــد، ام ــد ش ــوب خواه مطل

کتمــان تقاضــا وجــود داشــته باشــد، شــاهد یــک بــازار بیمــار خواهیــم بــود.

ــازار  وی درادامــه اظهارداشــت: سیاســت فعلــی ایــن اســت کــه در کنــار  ب

ــاد  ــز ایج ــر نی ــار دیگ ــورس بیم ــازار ب ــک ب ــی ی ــار فعل ــی بیم عمده فروش

شــود، گفــت: تــا زمانــی کــه اصــول اولیــه طراحــی بــازار را در بــورس انــرژی 

یــا هــر بــازار دیگــری رعایــت نکنیــم، محکــوم بــه شکســت خواهیــم بــود. 

اگــر قــرار اســت بــه بــازار عمده فروشــی بی مهــری کنیــم، بایــد ابتــدا یــک 

ــم. ــازار عمده فروشــی را کنــار بگذاری ــورس ایجــاد و بعــد از آن ب ــازار ب ب

ــرق، اگــر  ــا بیــان اینکــه در حــوزه تولیــد ب ایــن فعــال بخــش خصوصــی ب

وزارت نیــرو بخواهــد بــازار طراحــی کنــد، چنــدان عاقبــت خوشــی نخواهــد 

ــورس  ــازار ب ــاد ب ــت از ایج ــت: صحب ــد، گف ــم ش ــار خواهی ــت و گرفت داش

بســیار راحــت اســت ولــی در اجــرا بــه دلیــل ایــن کــه اوضــاع بــه خوبــی 

ــک  ــا در ی ــد. تنه ــد ش ــوب نخواه ــز مطل ــه کار نی ــی رود نتیج ــش نم پی

ــورس  ــود، آن هــم ایــن کــه ب ــه ایــن مســاله امیــدوار ب ــوان ب شــرایط می ت

انــرژی بــازاری را طراحــی کنــد و وزارت نیــرو در آن دخالتــی نداشــته باشــد.

فردافشــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در هیــچ جــای دنیــا اینگونــه نیســت کــه 

نهــاد خریــدار بــرق بــازار طراحــی کنــد و همیشــه نهــاد مســتقل ایــن کار 

را انجــام می دهــد؛ ادامــه داد: در کشــور مــا ایــن طــور اســت کــه خریــدار 

بــرق قانــون گــذار قــرارداد خریــد بــرق اســت و از طــرف دیگــر می خواهــد 

بــازار بــورس را هــم طراحــی کنــد. هــر کــس بایــد متعهــد بــه رســالت خــود 

باشــد و اگــر قــرار اســت بــازار بــورس طراحــی شــود، اجــازه دهنــد بــورس 

انــرژی ایــن کار را برعهــده بگیــرد، وزارت نیــرو و قانــون گــذار صرفــا بایــد 

ــد. ــازار عمده فروشــی را اعــام کنن ــرخ ب ن

ــرد:  ــح ک ــندیکا تصری ــرژی س ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــیون ب ــو کمیس عض

ــقف 1000  ــر س ــی اگ ــد، حت ــذاب باش ــورس ج ــازار ب ــه ب ــرایطی ک در ش

تومــان نیــز درنظــر گرفتــه شــود، بــاز هــم بــرق در بــازار بــورس بــه فــروش 

ــط وزارت  ــازار توس ــی ب ــه طراح ــه ب ــت ک ــد گف ــوع بای ــد. در مجم می رس

ــد،  ــی کن ــازار را طراح ــرژی ب ــورس ان ــر ب ــا اگ ــتیم، ام ــدوار نیس ــرو امی نی

ــد. ــری رخ ده ــرق تغیی ــد ب ــای خری ــا در روش ه ــد ت ــدی باش ــاید امی ش

ظرفیت حضور نیروگاه های خصوصی و دولتی در بورس در 
شرایطی که قرار باشد کل عرضه برق را وارد بورس کنیم، 
حدود ۵۵ هزار مگاوات است؛ این که شرکت های توزیع 

خریدار باشند ایرادی ندارد اما ابتدا وزارت نیرو باید تمام 
بدهی که به تولیدکنندگان برق دارد را پرداخت و بعد 

اعام کند که همه وارد بورس شوند
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گفت وگوی خبری با سیدصادق نیکوسپهر، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا و مدیرعامل شرکت تجارت انرژی فردا

افرادی  فراقانونی  اختیارات 
تعیین برای  خاص 

انرژی نرخ 
در روزهـای پایانـی شـهریورماه بـا اباغی از سـوی وزیر نیرو سـقف نرخ انـرژی در بـازار برق ایـران از 6۴۲ ریال بـه ازای هر کیلووات سـاعت به 

۸۰۳ ریـال افزایـش یافـت و نـرخ پایه آمادگی کمـاکان ۱۸۵ ریـال به ازای هـر کیلووات سـاعت ثابت ماند.
در بـاره فراینـد و چگونگـی شـرایط و ضوابـط موجـود نرخ گـذاری انرژی تولیـدی نیرو گاه هـا با سـیدصادق نیکوسـپهر، عضو کمیسـیون بازار 
بـرق و بـورس انـرژی سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق  و مدیرعامل شـرکت تجارت انـرژی فردا در بـاره فراینـد تعیین نـرخ انرژی به 
گفـت و گـو نشسـتیم. وی می گویـد:  وزارت نیـرو وظیفـه دارد ضوابط تعیین نرخ سـقف بـازار بـرق را اعام کند، ولـی در حال حاضـر نرخ هایی 

بـا منطق غیرمشـخص و شـرایط مبهـم اعام می شـود. حاصل ایـن نشسـت را در ادامـه می خوانیم.

طبــق دســتورالعمل بنــد »ت« مــاده 48 قانــون برنامــه ششــم وزارت نیــرو 

موظــف بــوده ضوابــط تعییــن نــرخ ســقف بــازار و آمادگــی را کــه بــه صورت 

ــن  ــه ای ــد ک ــام کن ــاالنه را اع ــر از س ــای کوتاه ت ــی بازه ه ــا حت ــاالنه ی س

اتفــاق نیافتــاده اســت. وقتــی ایــن بنــد دســتورالعمل اجرایــی نشــده عمــا 

ــی  ــه نرخ های ــده ک ــراد داده ش ــری اف ــک س ــه ی ــی ب ــار فراقانون ــک اختی ی

ــوم  ــر معل ــرایط غی ــر مشــخص و ش ــا منطــق غی ــای نامنظــم ب را در بازه ه

اعــام کننــد و ایــن طــور می شــود کــه در یــک ســال اعــام نکننــد و یــک 

ســال اردیبهشــت، یــک ســال خــرداد و یــک ســال شــهریور اعــام شــود.

ــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در  مدیرعامــل شــرکت تجــارت انــرژی فــردا ب

واقــع فضــا بــه گونــه ای نبــوده کــه همــه کارشناســان در معــرض مباحــث 

ــرق یــک بحــث  ــرخ ب و جزییــات تهیــه نرخ هــای هیــات تنظیــم باشــند. ن

ــوب  ــی خ ــت و خیل ــی اس ــا کارشناس ــث کام ــک بح ــت و ی ــی نیس امنیت

اســت کــه کارشناســان در معــرض ایــن محاســبات و منطــق آن باشــند کــه 

ــع خــوب اســت. ــرای صنای ــم ب ــی ســرمایه گذاری و ه ــرای پیش بین ــم ب ه

ــا  ــرد: ب ــح ک ــرژی ســندیکا تصری ــورس ان ــرق و ب ــازار ب عضــو کمیســیون ب

ــدول  ــک ج ــام داده و ی ــباتی انج ــم محاس ــات تنظی ــرض، هی ــن پیش ف ای

ــدول در  ــن ج ــود و ای ــرده ب ــه ک ــرخ تهی ــت ن ــش جف ــی و ش ــش نرخ ش

جلســه ای کــه نماینــده ســندیکا حضــور داشــت تعییــن تکلیــف شــد؛ یعنــی 

شــش جفــت نــرخ تعییــن شــد کــه بــرای ابــاغ بــرای وزیــر ارســال شــود 

و نرخــی کــه االن اعــام شــده، هیــچ کــدام از آن شــش تــا نیســت؛ یعنــی 

یــک فراینــد اشــتباه و غیــر شــفافی کــه هیــات تنظیــم بــرای تعییــن نــرخ 

پیــش گرفتــه بــود، وزیــر نیــرو نیــز نــرخ دیگــری را گذاشــته بــود؛ یعنــی 

ــود.  ــا نب ــدام از آن منطق ه ــچ ک ــال 185 در هی ــی س ــرخ 803 و آمادگ ن

در محاســبات شــش جفــت نــرخ کــه در خــرداد مــاه انجــام شــد و هیــات 

ــاب و  ــرد، حس ــال ک ــرو ارس ــر نی ــه وزی ــف ب ــن تکلی ــت تعیی ــم جه تنظی

کتاب هــا بــا ســوخت 10 تومانــی انجــام شــده بــود. در حــال حاضــر طبــق 

اســتعاماتی کــه انجــام شــده بــه نظــر می رســد نــرخ 803 بــا ســوخت 25 

تومانــی اســت؛ یعنــی بــاز هــم یــک عملکــرد غیــر شــفاف و عملکــردی بــا 

نظــر شــخصِی یــک ســری افــراد اســت. طبــق محاســباتی کــه توســط مــا 

ــی آن  ــا مبان ــی ت ــرخ کــم اســت ول ــن ن ــه نظــر می رســد ای انجــام شــده ب

ــدارد. ــه نشــود قابلیــت نظــر کارشناســی ن ارائ

انتقادی بر ثابت ماندن نرخ پایه نیست

ــه  ــن ک ــه ای ــرق در پاســخ ب ــد ب ــال بخــش خصوصــی حــوزه تولی ــن فع ای

ــده اســت، گفــت: مــن  ــت مان ــه هشــت ســال اســت کــه ثاب ــرخ پای چــرا ن

انتقــادی بــر ثابــت بــودن بهــای آمادگــی نــدارم؛ چــون هیــأت تنظیــم بــازار 

بــرق بــا یــک مبنــای اقتصــادی تعییــن می کنــد کــه چــه بخشــی از بهــای 

ــت  ــی پرداخ ــه آمادگ ــوط ب ــای مرب ــت آیتم ه ــا باب ــه نیروگاه ه ــی ب پرداخت

شــود کــه بیشــتر ناظــر بــه بازگشــت ســرمایه گذاری اســت و چــه بخشــی 

ــای  ــه هزینه ه ــر ب ــه ناظ ــود ک ــت می ش ــرژی پرداخ ــرخ ان ــه ن ــه ب ــا توج ب

متغیــر اســت.

ــد  ــزان می توان ــه می ــر چ ــرخ حاض ــه ن ــن ک ــا ای ــه ب ــپهر در رابط نیکوس

ــا  ــد، ب ــت باش ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــه س ــرمایه گذاران ب ــوق س مش

ــه  ــبت ب ــرمایه گذاری نس ــچ س ــم هی ــه شش ــل برنام ــه ذی ــن ک ــان ای بی

ــت،  ــرده اس ــدام نک ــرو اق ــا وزارت نی ــرارداد ب ــاد ق ــروگاه و انعق ــداث نی اح

تصریــح کــرد: اگــر فکــر می کنیــد بــازار بــرق ایــران شــرایطی داشــته کــه 

ــد  ــال کن ــرمایه گذاران ارس ــرای س ــرمایه گذاری ب ــه س ــویق ب ــیگنال تش س

ــر از  ــا پایین ت ــدازه ای نرخ ه ــه ان ــت و ب ــط اس ــد غل ــد درص ــر ص ــن فک ای

ــر  ــه اگ ــه اســت ک ــت شــبکه یک طرف ــار شــرکت مدیری حــد انتظــار و رفت

ــه عرصــه ســرمایه گذاری در  ــرای ورود ب ــرار اســت ســرمایه گذاری ب ــم ق ه

تولیــد بــرق اقــدام کنــد، ایــن در واقــع قــرارداد خریــد تضمینــی اســت کــه 

چنیــن ســیگنالی را ارســال می کنــد و نــه بــازار بــرق؛ پــس وقتــی چنیــن 

ــی  ــد؛ یعن ــاق می افت ــن اتف ــا ای ــت. در دنی ــی اس ــدارد، بی معن ــردی ن کارک

خروجــی بــازار یــک نــرخ رقابتــی اســت و بــر اســاس شــرایط مختلفــی کــه 

ــا  ــودن ی ــب ب ــرای مناس ــرمایه گذاران را ب ــد س ــد می توان ــود می آی ــه وج ب

ــا  ــد. درکشــور م ــر حــوزه ای آگاه کن ــودن ســرمایه گذاری در ه مناســب نب

ــا  ــر از روش برخــورد ب ــم. بدت ــرق نمی بین ــازار ب ــرای ب ــردی ب ــن کارک چنی

ــر  ــور و ه ــر ط ــی ه ــر مقام ــه ه ــلیقه ای اســت ک ــا روش برخــورد س نرخ ه

ــادی  ــی اقتص ــردن مبان ــخص ک ــدون مش ــد ب ــش می خواه ــه دل ــی ک زمان

ــل اعتمــاد  ــازاری اصــا قاب ــن ب ــه چنی ــا ورود ب ــد و طبیعت ــرخ اعــام کن ن

ــی باالســت. ــازار خیل ــن ب ــه ای نیســت و ریســک ورود ب

ــه ایــن  ــرژی ســندیکا در پاســخ ب ــازار بــرق و بــورس ان عضــو کمیســیون ب

ســوال کــه آیــا بــا رویــه و سیاســت گذارهای کنونــی، امــکان انتقــال صحیــح 

ــه مســئوالن مدعــی  ــان ک ــرژی، چن ــورس ان ــه ب ــرق ب ــازار ب معامــات از ب

ــه  ــن ک ــا ای ــت: ب ــار داش ــر، اظه ــا خی ــد ی ــد ش ــم خواه ــتند، فراه آن هس

ــد  ــک فراین ــوان ی ــه عن ــد را ب ــن رون ــرق ای ــت ب ــی صنع ــئوالن دولت مس

طبیعــی انتقــال معامــات از بــازار بــه بــورس می داننــد، مــا آن را طبیعــی 

نمی دانیــم بلکــه نامــش را دســتوری می گذاریــم. چــرا کــه بــرای نیــل بــه 

ــه  ــک اطاعی ــا ی ــر و ب ــن نتیجــه ای می توانســتند کار را راحت ت ــا چنی صرف

ــرخ  ــک ن ــا ی ــد را ب ــا خری ــد ت ــل کنن ــرق کنس ــازار ب ــا را در ب کل رقابت ه

دســتوری انجــام دهنــد. نهایتــا هــم بــا »دســتور« می تواننــد همــه معامــات 

را بــه بــورس انتقــال دهنــد و بــازار بــرق را هــم تعطیــل کننــد! اگــر منظــور 

ــوازی در  ــای م ــی بازاره ــازار یعن ــد دو ب ــت بای ــی اس ــال طبیع ــک انتق ی

دســترس همــه بازیگــران بــازار باشــد و هــر کــدام بــر اســاس طبیعــت خــود 

انتخــاب کننــد کــه چــه بخشــی از معاماتشــان را در کجــا انجــام دهنــد. 

ســرکوب قیمت هــا در بــازار بــا تعییــن قوانیــن یک طرفــه، تعییــن شــرایط 

ــارت  ــردات خس ــدم پ ــه ع ــرق از جمل ــد ب ــرارداد خری ــز در ق تبعیض آمی

ــری  ــک س ــرار دادن ی ــورس و ق ــتکاری در ب ــندگان، دس ــه فروش ــر ب تأخی

ــرق  ــازار ب ــم ب ــأت تنظی ــه 348 هی ــا مصوب ــد آنچــه ب ــات در آن، مانن الزام

صــورت گرفــت و نیروگاه هــا را ملــزم بــه عرضــه درصــدی فزاینــده از بــرق 
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ــدام در  ــدم اق ــه در صــورت ع ــه طــوری ک ــد، ب ــورس کرده ان ــدی در ب تولی

ــاره بــه عنــوان تبیــه بهــای آمادگــی بــه ان هــا پرداخــت نمی شــود،  ایــن ب

ــون تســهیل  ــا »قان ــد ب ــر می رس ــه نظ ــوردی ب ــن برخ ــه چنی ــی ک در حال

ــدارد. رقابــت و منــع انحصــار« مطابقــت ن

ــازار بــرق تعییــن می شــود نرخ هــای بــورس از روی قیمت هــای ب

مدیرعامــل شــرکت تجــارت انــرژی فــردا: نرخ هــای بازارهــا بــا نســبتی بــه 

ــه هــم  ــرق ب ــازار ب ــورس و ب ــازار ب ــوان گفــت ب همدیگــر مرتبطنــد و نمی ت

ــن کــه همیــن االن متوجــه می شــوید نرخ هــای  ــد؛ کمــا ای ارتباطــی ندارن

ــد  ــا ح ــود و ت ــن می ش ــازار تعیی ــای ب ــبتی از روی قیمت ه ــا نس ــورس ب ب

خوبــی می تــوان ایــن ارتبــاط را دیــد. اگــر قــرار باشــد ایــن ارتبــاط خــارج 

ــاوت  ــن از تف ــراژ )بهره گرفت ــرد، عمــا آربیت ــش شــکل بگی از رابطــه معقول

ــکان دارد  ــرای کســب ســود( اســت و ام ــازار ب ــد ب ــا چن ــن دو ی قیمــت بی

افــرادی بتواننــد از ایــن موضــوع سوءاســتفاده کننــد. ایــن کــه بــه صــورت 

ــی  ــا رفتارهای ــازار ب ــک ب ــبات ی ــخصی مناس ــر ش ــال نظ ــا اعم ــتی و ب دس

ــازار  ــه ب ــم ب ــد می دان ــت ســرکوب شــود، بعی ــازار و رقاب ــد ب برخــاف قواع

دیگــری کمــک کنــد، در واقــع بــا چنیــن رویــه ای هــم آن بــازار و هــم بــازار 

ــود. ــراب می ش دوم خ

علی شاه محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکا و مدیرفروش و بازاربرق گروه برق و انرژی صبا

زیان دوسویه روش موجود 
نرخ گذاری برق

انعـکاس نظـرات بخـش غیردولتـی تولیدکننده بـرق که همـواره در کنار بخـش دولتی با هـدف تامین حداکثری برق مصرفی مشـترکین کشـور 
مشـغول فعالیـت بوده انـد و نقـد پـاره ای از سیاسـت گذاری ها، قطعا هدفـی جز تـاش درجهت بهبود شـرایط موجود بـه منظور توسـعه تولید و 
پیش گیـری از تکـرار خاموشـی های تجربـه شـده را در بخش های مختلـف اعم از خانگـی و صنایع کشـور دنبال نمی کند. در این نوشـتار سـعی 
شـده اسـت فراینـد تعیین سـقف نرخ انـرژی و نـرخ پایه آمادگـی و تعلل حدود شـش ماهـه در اعام نـرخ های جدیـد و تبعـات آن، همچنین 

رویکـرد وزارت نیـرو در این زمینه مـورد نقد و بررسـی قرارگیرد. 

بــر اســاس   مــاده 6 دســتورالعمل تعییــن نــرخ خریــد تضمینــی بــرق مصوب 

شــورای اقتصــاد در جلســه مــورخ 1397/12/20، موضــوع بنــد »ت« مــاده 

ــود  ــف ب ــرو موظ ــعه، وزارت نی ــم توس ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام 48 قان

ــه مذکــور، ضوابــط تعییــن  ــا دو مــاه بعــد از تاریــخ ابــاغ مصوب حداکثــر ت

ــن و  ــازار عمده فروشــی را تدوی ــه آمادگــی ب ــرخ پای ــرژی و ن ــرخ ان ســقف ن

ــد.  ــاغ کن ــان اب ــوم و ذی نفع ــرای اطــاع عم ــرو ب ــر نی ــد وزی ــس از تأیی پ

ــا ایــن وجــود نــه تنهــا پــس از گذشــت دو مــاه ایــن امــر محقــق نشــد،  ب

ــه  ــخ 1399/02/23 مصوب ــاه در تاری ــش از 14 م ــس از گذشــت بی ــه پ بلک

وزیــر نیــرو بــا عنــوان اصــاح ضوابــط بــازار بــرق بــا هــدف ارتقــای درجــه 

رقابت پذیــری بــازار بــرق ابــاغ شــد و طــی آن، مصوبــه پیشــنهادی هیــات 

ــر  ــد وزی ــورد تایی ــی 321 م ــرق، موضــوع جلســات 317 ال ــازار ب ــم ب تنظی

ــور  ــه مذک ــه در مصوب ــت ک ــا اس ــب آن ج ــه جال ــت. نکت ــرار گرف ــرو ق نی

ــاد،  ــورای اقتص ــوب ش ــتورالعمل مص ــاده 6 دس ــح م ــن صری ــاف مت برخ

ــه  ــرخ پای ــرژی و ن ــرخ ان ــه منظــور تعییــن ســقف ن ــه ضابطــه ای ب هیچ گون

ــه ازای  ــال ب ــدد 185 ری ــر دو ع ــه ذک ــا ب ــود و تنه ــده نمی ش ــی دی آمادگ

هــر کیلووات ســاعت ظرفیــت آمــاده بــه عنــوان نــرخ پایــه بهــای آمادگــی و 

600 ریــال بــه ازای هــر کیلووات ســاعت انــرژی تولیــدی بــه عنــوان ســقف 

ــرق بســنده شــده اســت.  ــازار عمده فروشــی ب قیمــت ب

در ســال 1400 نیــز بــا بیــش از دو مــاه تأخیــر نســبت بــه ابتــدای 

ســال، مصوبــه وزیــر نیــرو بــا عنــوان اصــاح ضوابــط بــازار بــرق در تاریــخ 

ــات  ــنهادی هی ــه پیش ــب آن، مصوب ــه موج ــد و ب ــاغ ش 1400/03/09 اب

ــرار  ــد ق ــورد تایی ــی 348 م ــرق، موضــوع جلســات 344 ال ــازار ب ــم ب تنظی
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ــدد  ــان ع ــی در هم ــای آمادگ ــه به ــرخ پای ــز ن ــه نی ــن مصوب ــت. در ای گرف

185 ریــال بــه ازای هــر کیلووات ســاعت ظرفیــت آمــاده ثابــت باقــی مانــد 

و ســقف قیمــت بــازار عمده فروشــی بــرق بــدون ارائــه ضابطــه ای مشــخص 

ــرد. ــدا ک ــش پی ــدی افزای ــرژی تولی ــاعت ان ــر کیلووات س ــال ب ــه 642 ری ب

در ســال 1401 بــاز هــم شــاهد تاخیــر قابــل توجــه وزارت نیــرو در اصــاح 

ــاه  ــدود 6 م ــا ح ــار ب ــن ب ــم و ای ــرق بودی ــی ب ــازار عمده فروش ــای ب نرخ ه

تاخیــر نســبت بــه ابتــدای ســال و عبــور از اوج بــار ســاالنه در شــبکه بــرق، 

ــخ  ــرق در تاری ــازار ب ــاغ ســقف قیمــت ب ــوان اب ــا عن ــرو ب ــر نی ــه وزی مصوب

ــم  ــأت تنظی ــنهادی هی ــه پیش ــی آن، مصوب ــد و ط ــه ش 1401/06/21 ارائ

بــازار بــرق، موضــوع جلســات 361 الــی 364 مــورد تاییــد قــرار گرفــت. بــه 

ایــن ترتیــب نــرخ پایــه بهــای آمادگــی بــاز هــم در همــان عــدد 185 ریــال 

ــقف  ــد و س ــی مان ــت باق ــاده ثاب ــت آم ــاعت ظرفی ــر کیلووات س ــه ازای ه ب

ــازار عمده فروشــی بــرق مجــدداً بــدون ارائــه ضابطــه ای مشــخص  قیمــت ب

بــه 803 ریــال بــر کیلووات ســاعت انــرژی تولیــدی افزایــش یافــت. روشــن 

ــار  ــس از دوره اوج ب ــازار عمده فروشــی پ ــد ب ــاغ ســقف جدی ــه اب اســت ک

شــبکه بــرق، عدم النفــع قابــل توجهــی را بــرای فروشــندگان بــرق در بــازار 

ــوال  ــه معم ــبکه ک ــار ش ــد داشــت. در دوره اوج ب ــراه خواه ــه هم ــور ب مذک

ــه  ــود، ب ــع می ش ــال واق ــر س ــاه ه ــهریور م ــر ش ــا اواخ ــرداد ت ــل خ از اوای

ــازار  ــر عرضــه، ســطح قیمــت در ب ــرق ب ــن تقاضــای ب ــل پیشــی گرفت دلی

افزایــش یافتــه و در بخــش قابــل توجهــی از ســاعات دوره مذکــور بــه ســقف 

ــر  ــراوج شــبکه نظی ــی در دوره غی ــازار عمده فروشــی می رســد. ول قیمــت ب

نیمــه دوم ســال میــزان عرضــه بــرق عمومــا از ســطح تقاضــا باالتــر رفتــه 

ــرق  ــازار عمده فروشــی ب ــث کاهــش ســطح قیمــت در ب ــر باع ــن ام و همی

ــه  ــتانه ورود ب ــازار در آس ــت ب ــقف قیم ــش س ــه، افزای ــود. در نتیج می ش

ــرق در ایــن  نیمــه دوم ســال، باعــث خواهــد شــد عمــده تولیدکننــدگان ب

دوره بــه دلیــل افزایــش عرضــه و کاهــش ســطح قیمــت قــادر بــه فــروش 

بــرق تولیــدی خــود بــا نــرخ ســقف قیمــت مصــوب نباشــند و در مقایســه 

بــا افزایــش نــرخ از ابتــدای ســال، عدم النفــع قابــل توجهــی بــه ایــن گــروه 

از بازیگــران بــازار تحمیــل شــود. 

ــاغ  ــده در اب ــاره ش ــرات اش ــدت تأخی ــق کوتاه م ــه در اف ــت ک ــن اس روش

ــی  ــای آمادگ ــه به ــرخ پای ــت ن ــا تثبی ــازار و ی ــقف ب ــد س ــای جدی نرخ ه

می توانــد بــه دلیــل کاهــش میــزان تعهــدات وزارت نیــرو بــه تولیدکننــدگان 

ــدگان  ــان تولیدکنن ــه زی ــه و ب ــود آن وزارتخان ــه س ــی ب ــش خصوص بخ

ــا  ــان وارده تنه ــرر و زی ــدت ض ــق بلندم ــد در اف ــدون تردی ــا ب ــد. ام باش

ــه  ــه ب ــود، بلک ــد ب ــی نخواه ــش خصوص ــدگان بخ ــر تولیدکنن گریبان گی

دلیــل ســیگنال دهی نامناســب بــه ســرمایه گذاران و کاهــش اقبــال ایشــان 

ــرق، میــزان توســعه ظرفیــت تولیــد و عرضــه  ــه ورود در عرصــه تولیــد ب ب

بــرق نســبت بــه تقاضــای آن کاهــش یافتــه و ضــرر و زیــان ناشــی از ایــن 

ناتــرازی روزافــزون متوجــه تمامــی مشــترکین بــرق اعــم از صنایــع کشــور 

ــده  ــه عه ــه را ب ــن زمین ــخگویی در ای ــئولیت پاس ــرو مس ــوده و وزارت نی ب

خواهــد داشــت. خاموشــی های تجربه شــده در دوره هــای اوج مصــرف 

ســالیان اخیــر در بخش هــای مختلــف نظیــر خانگــی و بــه خصــوص صنایــع 

ــور در طــی  ــرد اتخــاذ شــده مذک ــات رویک ــه ای از تبع ــزرگ کشــور نمون ب

ــوده   اســت. ادوار گذشــته ب

بــر اســاس مــاده 6 دســتورالعمل بنــد »و« مــاده 133 قانــون برنامــه پنــج 

ــورخ  ــه م ــاد در جلس ــورای اقتص ــوب ش ــور مص ــعه کش ــم توس ــاله پنج س

ــی  ــت آمادگ ــت باب ــه پرداخ ــرخ پای ــه ن ــود ک ــده ب ــرر ش 1391/08/29 مق

در ســال 1390 برابــر بــا 100 ریــال بــه ازاي یــک کیلــووات قــدرت خالــص 

آمــاده تولیــد بــراي یــک ســاعت  باشــد. بــر اســاس مصوبــه مذکــور مقــرر 

ــه پنجــم توســعه در  ــرخ، در ســال هاي بعــدي برنام ــن ن ــود کــه ای شــده ب

ــا اعمــال ضریــب تعدیلــی کــه در برگیرنــده تغییــرات  ابتــداي هــر ســال ب

ــور  ــده( کش ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــورم )ش ــرخ ت ــعیر ارز و ن ــرخ تس ن

باشــد توســط وزارت نیــرو تعدیــل و اعــام شــود. رویکــرد اشــاره شــده در 

مصوبــه مذکــور شــورای اقتصــاد نشــان از آن دارد کــه درآمــد شــرکت های 

ــرخ تســعیر ارز و  ــا تغییــرات ن ــد ارتباطــی منطقــی ب ــرق بای تولیدکننــده ب

تــورم در کشــور داشــته باشــد، چــرا کــه صنعــت نیــروگاه داری بــه واســطه 

تجهیــزات مــورد اســتفاده در تعمیــرات دوره ای و اساســی واحدهــای تولیدی 

و همچنیــن ســایر هزینه هــای جــاری از جملــه حقــوق و دســتمزد پرســنل 

ــه  ــود مصوب ــا وج ــرد. ب ــر می پذی ــور تاثی ــرخ مذک ــر دو ن ــرات ه از تغیی

ــا ســال  ــه پرداخــت بابــت آمادگــی تنهــا ت ــرخ پای اشــاره شــده، افزایــش ن

ــر  ــال ب ــزان 185 ری ــون روی می ــا کن ــان ت ــاد و از آن زم ــاق افت 1393 اتف

ــت.  ــده اس ــی مان ــت باق ــاده ثاب ــت آم ــاعت ظرفی کیلووات س

ســقف نــرخ انــرژی نیــز کــه در ســال 1390 برابــر 350 ریــال بــر 

ــه  ــل شــد و ب ــا ســال 1393 تعدی ــوده ت ــرژی تولیــدی ب کیلووات ســاعت ان

ــت  ــقف قیم ــس از آن س ــید. پ ــاعت رس ــر کیلووات س ــال ب ــزان 444 ری می

ــال  ــد و از س ــی مان ــت باق ــا ثاب ــال 1399 تقریب ــا س ــی ت ــازار عمده فروش ب

ــدون ضابطــه ای  ــرخ رشــدهای نامنظــم و ب ــا ن ــز ب ــروز نی ــه ام ــا ب 1399 ت

ــر  ــال ب ــزان 803 ری ــه می ــر ب ــال حاض ــده و در ح ــل ش ــخص تعدی مش

ــت.  ــیده اس ــدی رس ــرژی تولی ــاعت ان کیلووات س

در یــک مقایســه ســاده می تــوان میــزان افزایــش مجمــوع نــرخ پایــه بهــای 

ــل حصــول  ــه عنــوان حداکثــر درآمــد قاب ــرژی ب ــرخ ان آمادگــی و ســقف ن

توســط نیروگاه هــای تولیدکننــده بــرق در بــازار بــرق کشــور را طــی حــدود 

ــر در  ــف اقتصــادی دیگ ــرات شــاخص های مختل ــا تغیی ده ســال گذشــته ب

کشــور مقایســه کــرد تــا بــه اختــاف قابــل توجــه و مشــکل عمیــق موجــود 

در اقتصــاد بــرق پــی بــرد. بــرای ایــن منظــور بــازه زمانــی تحــت بررســی را 

از ســال 1390 تــا 1400 در نظــر می گیریــم. از آنجــا کــه هزینــه ســوخت 

ــازه اشــاره شــده دچــار تغییــرات  نیروگاهــی در طــی ســال های مختلــف ب

زیــادی شــده اســت، لــذا بــه منظــور بررســی درســت تر موضــوع، بایــد اثــر 

هزینــه ســوخت مــورد نیــاز بــرای تولیــد هــر کیلووات ســاعت بــرق در نــرخ 

انــرژی بــازار لحــاظ شــده و بــا کســر آن، ســقف نــرخ انــرژی تعدیــل شــده 

ــور،  ــبات مذک ــام محاس ــا انج ــود. ب ــبه ش ــف محاس ــال های مختل ــی س ط

ــرخ  ــه بهــای آمادگــی و ســقف ن ــرخ پای ماحظــه می شــود کــه مجمــوع ن

انــرژی )بــا کســر بهــای ســوخت و بــا لحــاظ راندمــان تقریبــی 40 درصــد( 

طــی دهــه اشــاره شــده بــا رشــد حــدود 220 درصــدی مواجــه بــوده کــه 

معــادل رشــد حــدود 12 درصــدی حداکثــر درآمــد نیروگاه هــای تولیدکننده 

ــازار( در  ــرخ ســقف ب ــه ن ــروش در کل ســال ب ــرض ناممکــن ف ــا ف ــرق )ب ب

ــه  ــن نامعادل ــر ای ــرف دیگ ــا در ط ــد. ام ــه می باش ــن ده ــال از ای ــر س ه

می تــوان بــه ســراغ شــاخص های اقتصــادی رایــج و تغییــرات آنهــا در طــی 

ــت  ــاخص قیم ــوان از ش ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــر رف ــورد نظ ــه م ده

ــادی  ــاخص های اقتص ــن ش ــم تری ــه از مه ــرد ک ــام ب ــده )PPI( ن تولیدکنن

ــده  ــت تمام ش ــرات قیم ــت تغیی ــوده و در حقیق ــور ب ــد کش ــش تولی در بخ

ــور را  ــطح کش ــدگان س ــوی تولیدکنن ــده از س ــات ارائه  ش ــا و خدم کاال ه

مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط مرکــز 

ــه  ــورد مطالع ــه م ــده در طــول ده ــران، شــاخص قیمــت تولیدکنن ــار ای آم

بــا رشــد حــدود 917 درصــدی مواجــه بــوده کــه معــادل رشــد حــدود 26 

ــادی  ــم اقتص ــاخص های مه ــر ش ــد. از دیگ ــال می باش ــر س ــدی در ه درص

ــه  ــرد ک ــاره ک ــز اش ــده )CPI( نی ــه شــاخص قیمــت مصرف کنن ــوان ب می ت

میانگیــن وزنــی تغییــر هزینــه ســبدی از کاالهــای مصرفــی و خدماتــی را 

ــی و  ــای زندگ ــی هزینه ه ــرای بررس ــنجه ای ب ــد و س ــری می کن اندازه گی

ــر اســاس  ــورم اســت. ب ــرای اندازه گیــری ت ــن داده هــا ب یکــی از متداول تری

آمــار منتشــر شــده توســط مرکــز آمــار ایــران، شــاخص قیمــت مصرف کننده 

در طــول دهــه مــورد مطالعــه بــا رشــد حــدود 727 درصــدی مواجــه بــوده 

ــن  ــال می باشــد. بنابرای ــر س ــادل رشــد حــدود 24 درصــدی در ه ــه مع ک

بــا مقایســه رشــد 917 درصــدی شــاخص قیمــت تولیدکننــده و رشــد 727 

ــدی  ــد 220 درص ــر رش ــده در براب ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــدی ش درص

ــده  ــادی تولیدکنن ــای اقتص ــرای بنگاه  ه ــول ب ــل حص ــد قاب ــقف درآم س

ــاری  ــه بیم ــه وضــوح ب ــوان ب ــی 1400 می ت ــه 1390 ال ــی ده ــرق در ط ب

مزمــن اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور پــی بــرد. بدیهــی اســت تــا زمانــی کــه 

ــری  ــادار فوق الذکــر گام هــای موث ــع و پوشــش فواصــل معن در راســتای رف

برداشــته نشــود نمی تــوان بــه اقبــال ســرمایه گذاران جدیــد و ایجــاد رونــق 

ــا  ــی ب ــرق و ســپری کــردن تابســتان های آت جــدی در توســعه تولیــد ب

همان طــور کــه در بخش هــای قبلــی اشــاره شــد، عمــوم عارضه هــای 

حاکــم بــر اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور ناشــی از قیمت گذاری هــای 

دســتوری در بازارهــای فــروش بــرق بــوده کــه در نهایــت بــا ایجــاد فواصــل 

معنــاردار بیــن رشــد درآمــد بنگاه هــای اقتصــادی مربوطــه بــا واقعیت هــای 

اقتصــادی جــاری در کشــور، عرصــه را بــرای ورود ســرمایه گذاران جدیــد در 

ایــن حــوزه تنــگ کــرده اســت. بدیهــی اســت در چنیــن شــرایطی حرکــت 

بــه ســمت بازارهــای آزاد و کشــف قیمت هــای تعادلــی در تقابــل مســتقیم 

عرضــه و تقاضــا می   توانــد کمــک بزرگــی بــرای رهایــی از وضعیــت نامســاعد 

ــن موضــوع کــه ایجــاد بازارهــای آزاد  ــارت دیگــر ای ــه عب ــی باشــد. ب کنون

در بخش هــای مختلــف نظیــر ظرفیــت تولیــد و انــرژی می توانــد از 

بهتریــن راهکارهــا بــرای ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق باشــد، 

ــه  ــن وجــود توجــه ب ــا ای ــه نظــر می رســد. ب ــکار ب ــل ان ــر قاب ــی غی واقعیت

یــک نکتــه حائــز اهمیــت ویــژه اســت، ایــن کــه آیــا در حــال حاضــر کلیــه 

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

3839 تابستان1401- شماره 7 سراسریتابستان1401- شماره 7 سراسری

     یاد  د  اشت                                            یاد  د  اشت                                       



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

4041 تابستان1401- شماره 7 سراسریتابستان1401- شماره 7 سراسری

ــر  ــازاری نظی ــه ب ــرای ورود ب ــرق کشــور ب ــت ب ــای الزم در صنع پیش نیازه

بــورس انــرژی و کشــف قیمــت واقعــی بــرق از طریــق ســازوکار آن فراهــم 

شــده اســت؟

ــا  ــور ب ــرق کش ــت ب ــه صنع ــت ک ــح اس ــر! واض ــت خی ــد گف ــخ بای در پاس

مختصــات منحصر به فــردی کــه دارد راه پــر فــراز و نشــیبی را بــرای 

رســیدن بــه بــازار آزاد و کشــف قیمــت واقعــی از طریــق مکانیــزم عرضــه و 

تقاضــا در پیــش دارد. وجــود یارانــه پنهــان در ســوخت نیروگاه هــا از یــک 

طــرف و وجــود تعرفه هــای دســتوری بــرای مصرف کننــدگان مختلــف 

ــرای یــک  نظیــر خانگــی، کشــاورزی، عمومــی و ... از طــرف دیگــر کار را ب

عرضــه و تقاضــای آزاد در بــورس انــرژی دشــوار می ســازد. از ســوی دیگــر 

ــا لحــاظ  ــز ب ــی تمامــی یارانه هــا و تعرفه هــای مذکــور نی آزادســازی ناگهان

تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی مترتــب بــر آن الاقــل در کوتاه مــدت امــری 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــال ب مح

لــذا بــرای عبــور از شــرایط نامســاعد کنونــی و حرکــت بــه ســمت بــازار آزاد 

و کشــف قیمــت واقعــی بــرق بــر اســاس عرضــه و تقاضــا، چــاره ای جــز بــه 

ــد. در  ــی نمی مان ــذار باق ــای گ ــکات دوره ه ــب و مش ــدن مصائ ــان خری ج

راســتای رســیدن بــه هــدف مــورد نظــر، بایــد در دوره گــذار، ســازوکارهای 

انجــام معامــات در بــورس انــرژی بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه عــاوه بــر 

ــه  ــکان ب ــا حــد ام ــرق کشــور، ت ــت ب ــژه صنع ــا مختصــات وی ــی ب همخوان

ــژه  ــا توجــه وی ــن مســیر قاعدت ــد. در ای ــه قیمــت کمــک کن کشــف عادالن

ــرژی از  ــورس ان ــرق در ب ــادل نســبی در عرضــه و تقاضــای ب ــه حفــظ تع ب

مهمتریــن نــکات حائــز اهمیــت خواهــد بــود. 

ــرژی در  ــورس ان ــات در ب ــام معام ــازوکارهای انج ــا طراحــی مناســب س ب

ــدت  ــدت و بلندم ــدی در میان م ــای بع ــتن گام ه ــذار و برداش ــی دوره گ ط

بــه منظــور حــذف یارانه هــای پنهــان در دل حامل   هــای انــرژی و نزدیکــی 

ــی  ــه قیمــت واقع ــد داشــت ک ــوان امی ــازار آزاد، می ت ــه ب ــه بیشــتر ب هرچ

ــدون  ــل ب ــرژی طــی تقاب ــرق در بخش هــای مختلــف ظرفیــت تولیــد و ان ب

ــب  ــعه مناس ــات توس ــا موجب ــود ت ــف ش ــا کش ــه و تقاض ــت عرض محدودی

ــی را فراهــم آورد.  ــن صنعــت زیربنای ــات ای ــداوم حی ظرفیــت و ت

ــوق  ــات مع ــام مطالب ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــرق سال هاســت ب ــدگان ب تولیدکنن

ــن  ــاد ای ــد ابع ــر می رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــد، ه ــرم می کنن ــه ن دســت و پنج

چالــش کــه ایــن روزهــا در قامــت یــک بحــران جــدی خــود را نشــان داده، 

ــن مســاله ناشــی از  ــده ای ــوده اســت. عم ــروز نب ــه گســتردگی ام ــز ب هرگ

ــازار عمده فروشــی اســت کــه بســیاری  ــرق در ب ــروش ب ــد و ف فرآینــد خری

ــد.  ــازار نســیه را دارن ــر ب ــرای آن تعبی ب

قواعــد ایــن بــازار بــر اســاس تعییــن ســقف نــرخ خریــد بــرق از نیروگاه  هــا 

تدویــن می شــود کــه مــدت هاســت بــر ســر نحــوه بازبینــی، مــدل و زمــان 

ــا و مجــادالت بســیاری  ــام شــده، بحث  ه ــرخ اع ــی ن ــرخ و چرای ــن ن تعیی

اســت. در کنــار آن وزارت نیــرو بــورس انــرژی را بــا هــدف ایجــاد شــفافیت 

و بــازار رقابتــی در حــوزه بــرق راه انــدازی کــرد، هــر چنــد تــا امــروز بــورس 

ــروش  ــه و ف ــوزه عرض ــار را در ح ــورد انتظ ــای م ــته کارکرده ــرق نتوانس ب

بــرق ایفــا کنــد. 

ــم  ــا علیرغ ــا و خصوصی  ه ــت دولتی  ه ــرق، رقاب ــورس ب ــع در ب ــن مان اولی

تفاوت   هــای جــدی در ســاختار اقتصــادی آنهاســت. در حقیقــت در بــورس 

ــه واســطه ســرمایه گــذاری  ــت بیــن بنگاه هــای اقتصــادی کــه ب ــرق رقاب ب

ــت و  ــده اس ــی ش ــوزه نیروگاه ــی وارد ح ــر دولت ــا غی ــی ی ــش خصوص بخ

ــا نیروگاه هایــی  ــا اســتهاک جــدی ســرمایه خــود مواجهنــد ب هــر ســال ب

شــکل می گیــرد کــه بــه واســطه ســاختار دولتــی خــود فاقــد پارادایم   هــای 

ــان هســتند.  ــای اقتصــادی در حــوزه ســود و زی معمــول بنگاه   ه

بــه عــاوه عــدم ایجــاد زیرســاخت   های الزم در بــورس بــرق بــرای جلوگیری 

ــاد را  ــن نه ــا ای ــالم، عم ــای ناس ــاری و رقابت ه ــای انتح از قیمت دهی ه

ــت.  ــرده اس ــل ک ــا تبدی ــت نیروگاه  ه ــی موق ــن مال ــرای تامی ــی ب ــه محل ب

ــا  ــی را ب ــازار عمده فروش ــرق در ب ــه ب ــی عرض ــای غیردولت ــده نیروگاه   ه عم

ــح  ــرژی ترجی ــورس ان ــروش از مســیر ب ــه ف وجــود انباشــت مطالباتشــان ب

بهار عبادی، روزنامه نگار حوزه انرژی 

بازار  نرخ  بالتکلیفی 
هیاهوی  در  عمده فروشی 

انرژی بورس 

ــورس  ــی ب ــرق در چارچوب   هــای فعل ــد. چــرا کــه کشــف قیمــت ب می دهن

ــرای  ــان انباشــته ای را ب ــی انجــام می شــود و زی ــه شــکلی غیرواقع عمــا ب

نیروگاه  هــا ایجــاد می کنــد. 

بــه هــر حــال وزارت نیــرو چنــدی پیــش بــا هــدف حرکــت از تصدی گــری 

ــه  ــرمایه گذاران ب ــت س ــری و بازگش ــمت تنظیم گ ــه س ــرق ب ــش ب در بخ

ــف  ــگاوات را مکل ــک م ــاالی ی ــرف ب ــا مص ــترکان ب ــی، مش ــوزه نیروگاه ح

بــه تامیــن بــرق از مســیر بــورس انــرژی کــرد. در همیــن راســتا ســخنگوی 

ــی  ــر دولت ــدگان غی ــر ســهم درصــدی تولیدکنن ــد ب ــا تاکی ــرق ب صنعــت ب

بــرق عنــوان کــرده بــود: »تمامــی نیروگاه هــای خصوصــی در حــال حاضــر 

در بــورس انــرژی حضــور دارنــد و بــرای ورود بیشــتر مصرف کننــدگان بــه 

ــه  ــف ب ــای مختل ــا در بخش ه ــاح قیمت ه ــا اص ــج ب ــوزه به تدری ــن ح ای

ــه  ــا عرض ــت ت ــرا اس ــال اج ــر در ح ــع انرژی ب ــش صنای ــوص در بخ خص

ــای  ــن قیمت ه ــر گرفت ــدون در نظ ــرژی ب ــورس ان ــرق در ب ــای ب و تقاض

ــرد.«  ــورت گی ــی ص ــای واقع ــاس قیمت ه ــر اس ــا ب ــی و صرف تکلیف

رجبــی مشــهدی همچنیــن تاکیــد کــرده بــود دولــت و وزارت نیــرو هیــچ 

دخالتــی در قیمت گــذاری بــرق در بــورس انــرژی ندارنــد و توانیــر و شــبکه 

ــه  ــد ب ــرق معامله شــده از نقطــه تولی ــی ب ــه جابجای ــد ب ــرق کشــور متعه ب

ــت هســتند. ــر اســاس نرخ هــای مشــخص و ثاب نقطــه مصــرف ب

ــاالی  ــا مصــرف ب ــا ورود مشــترکان ب ــه نظــر می رســد ب ــن اســاس ب ــر ای ب

یــک مــگاوات، بــورس بــرق بایــد منتظــر روزهــای پــرکار و پررونقــی باشــد. 

اگرچــه قطعــا بــازار ســرمایه و بــورس همــواره بــه ایجــاد تعــادل در بازارهــا 

ــرای شفاف ســازی فضــای اقتصــاد  ــکا ب ــل ات کمــک کــرده و ســاختاری قاب

دارنــد، امــا بایــد دیــد آیــا صنعــت بــرق بــا توجــه بــه عــدم اقبــال نیروگاه  هــا 

ــوان خــود را  ــد تمــام توجــه و ت ــرژی، می توان ــورس ان ــرق در ب ــه ب از معامل

معطــوف بــه انتقــال مبــادالت بــرق بــه بــورس کنــد؟ 
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بــه عــاوه ســوال دیگــری کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه تــا 

جاافتــادن رونــد خریــد و فــروش بــرق مشــترکان بــزرگ در بــورس کــه بــه 

زعــم کارشناســان و مدیــران وزارت نیــرو ممکــن اســت تــا دو ســال آینــده 

ــازار عمده فروشــی و ســقف نــرخ  بــه طــور کامــل اجرایــی شــود، تکلیــف ب

ــرق از نیروگاه  هــا چیســت؟  ــد ب خری

اگــر وزارت نیــرو بــا ایــن اســتدالل کــه قــرار اســت عمــده مبــادالت بــرق 

ــخص و  ــذاری مش ــدل قیمت گ ــک م ــن ی ــود، از تدوی ــام ش ــورس انج در ب

منطقــی بــرای تعییــن ســقف نــرخ خریــد بــرق ســر بــاز زنــد، نیروگاه   هــای 

ــازی دو ســر باخــت گرفتــار خواهنــد شــد. چــرا کــه  غیردولتــی در یــک ب

ــی و  ــادی، غیرمنطق ــی غیراقتص ــت ده ــاله قیم ــم مس ــوز ه ــو هن از یک س

انتحــاری در بــورس بــرق حــل نشــده، رونــق معامــات ایــن نهــاد مشــمول 

ــا حتــی بیشــتر اســت و از طــرف دیگــر همچنــان  زمــان یکــی دو ســاله ی

ــورس،  ــوب در ب ــه نقطــه مطل ــیدن ب ــا رس ــات ت ــده ای از معام بخــش عم

ــت.  ــد گرف ــازار عمده فروشــی شــکل خواه ــان در ب همچن

تثبیــت نــرخ و عــدم تعییــن تکلیــف آن بــه بهانه تمرکز مشــترکان بــزرگ در 

بــورس و عرضــه بــرق بــا قیمــت واقعی از مســیر این نهــاد، نمی توانــد چندان 

قابــل قبــول باشــد. بــه نظــر می رســد ضــروری اســت وزارت نیــرو پیــش از 

هــر اقدامــی، معامــات بــورس، کــف قیمــت بــرق و درصــد و زمــان حضــور 

نیروگاه  هــا را در بــورس بررســی و آسیب شناســی کــرده و از ایــن مســیر برای 

بهبــود و اصــاح فرآیندهــای موجــود در فــروش بــرق، چــاره اندیشــی کنــد. 

ــاخت   های  ــاد زیرس ــدون ایج ــرق ب ــورس ب ــه ب ــات ب ــده معام ــال عم انتق

اقتصــادی الزم بــرای بازیگــران اصلــی یعنــی مشــتریان و نیروگاه هــا، 

ممکــن اســت در میــان مــدت بــه ایجــاد مخاطــرات جــدی در تامیــن پایــدار 

ــرق،  ــورس ب ــا ب ــازار ت ــذار از ب ــه در دوره گ ــن آنک ــود. ضم ــر ش ــرق منج ب

ــی  ــر دولت ــای غی ــه نیروگاه   ه ــد ب ــرق می توان ــازار ب ــات ب ــردن الزام ــا ک ره

ــه  ــروز هم ــا ام ــه ت ــور ک ــد، همان ط ــری وارد کن ــیب   های جبران ناپذی آس

هزینه   هــای ناشــی از تعلــل وزارت نیــرو در اعــام ســقف نــرخ خریــد بــرق 

از نیروگاه  هــا و همچنیــن نــرخ آمادگــی، بــه طــور کامــل بــه تولیدکننــدگان 

بــرق تحمیــل شــده اســت. 

ــای  ــن نهاده ــی از بدهکارتری ــوان یک ــه عن ــرو ب ــه وزارت نی ــرایطی ک در ش

ــه نیروگاه  هــا ناتــوان اســت و همچنــان  دولتــی در پرداخــت دیــون خــود ب

ــا  ــن بدهی  ه ــت ای ــرای بازپرداخ ــبی را ب ــی مناس ــای مال ــته ابزاره نتوانس

پیــش بینــی کنــد، ایجــاد یــک مســیر جدیــد بــرای مبــادالت بــرق بــدون 

ــرق  ــت ب ــا صنع ــا، قطع ــرای آنه ــی ب ــک  ها و چاره اندیش ــی ریس پیش بین

کشــور را دچــار مســاله خواهــد کــرد. از ایــن رو ضــروری اســت در گام اول 

وزارت نیــرو مطابــق بــا تکالیــف قانونــی خــود، بــرای ســقف نــرخ خریــد در 

بــازار بــرق تعییــن تکلیــف کــرده و پــس از آن در تعامــل بــا تولیدکننــدگان 

ــرق در  ــادالت ب ــا و آســیب   های مب ــرق، ریســک ها، فرصت  ه ــی ب ــر دولت غی

بــورس را پیــش از انتقــال عمــده معامــات بــزرگ بــه ایــن نهــاد، شناســایی 

ــد.  ــا چاره اندیشــی کن ــع آنه ــرای رف و ب

از  خارج 
ه ند و پر

     یاد  د  اشت                                       
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گفت و گو با ابراهیم خوش گفتار، رییس هیات مدیره سندیکا

مســیر حرکتی هیات مدیره ششم؛

ثمربخش پی گیری  و  تعامل 

یازدهـم تیـر مـاه، در جلسـه مجمـع عمومی سـندیکا، اعضای جدیـد هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده بـرق پـس از رای گیری 
انتخـاب شـدند و عمـا هیات مدیـره دوره ششـم به طـور رسـمی کار خود را بـرای یک دوره زمانی سـه سـاله آغـاز کرد. 

در نشسـت های اولیـه هیات مدیـره جدیـد، ترکیـب هیات رییسـه تعییـن و ابراهیم خوش گفتـار به عنـوان رییـس هیات مدیره سـندیکا انتخاب 
شـد. بـر این اسـاس برای کسـب اطـاع از سیاسـت ها و اولویت هـای کاری هیات مدیـره دوره ششـم با او بـه به گفت  وگو نشسـتیم. 

خوش گفتـار در ایـن مجـال بـر رویکـرد تعاملـی بـا ذی نفعـان بـرای حل مشـکات اعضـا و جدیت بـر پی گیری مسـائل تا دسـتیابی بـه نتیجه 
کرد.  تاکیـد  مطلوب 

حاصل این نشست را با هم می خوانیم:

ــندیکا  ــم س ــره دوره شش ــس هیات مدی ــوان ریی ــه عن ــدا ب درابت

ــد.  ــان فرمایی ــن دوره را بی ــای کاری ای ــا و اوولویت ه رویکرده

قبــل از ایــن کــه بــه پاســخ ســوال شــما بپــردازم الزم می دانــم از مشــارکت 

پررنــگ اعضــای محتــرم در نشســت اخیــر مجمــع ســندیکا بــرای انتخــاب 

اعضــای جدیــد هیات مدیــره تشــکر کنــم و امیــدوارم ایــن روحیــه 

ــته  ــه داش ــان ادام ــود همچن ــای موج ــرای حــل چالش ه مشــارکت جویی ب

باشــد. همچنیــن از زحمــات هیات مدیــره دوره قبــل کــه بــا نهایــت تــاش 

ســعی در حــل و فصــل مشــکات اعضــا داشــتند قدردانــی کنــم.

ــد عــرض کنــم کــه  ــره دور ششــم بای ــا در مــورد اولویت هــای هیات مدی ام

طــی جلســاتی کــه تاکنــون داشــته ایم مــوارد متعــددی از مشــکات اعضــا 

ــث  ــورد بح ــرق م ــد ب ــی در تولی ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــوزه س و ح

ــای  ــرات اعض ــدی نظ ــاس جمع بن ــر اس ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق و بررس

ــوان  ــه عن ــم ب ــاره می کن ــا اش ــه آنه ــه ب ــواردی ک ــره، م ــرم هیات مدی محت

ــی  ــه آن معن ــن ب ــه ای ــد. البت ــن ش ــره تعیی ــای کاری هیات مدی اولویت ه

ــگاه  ــد از ن ــش می آی ــورد پی ــب م ــه حس ــر ک ــائل دیگ ــه مس ــت ک نیس

ــر  ــره ب ــی هیات مدی ــط مش ــرد و خ ــد. رویک ــد مان ــره دور خواه هیات مدی

مبنــای تعامــل و ترغیــب ذی نفعــان بــه مشــارکت جــدی بــرای برون رفــت 

از مشــکات موجــود خواهــد بــود کــه امیدواریــم از ســوی آنهــا نیــز خصوصا 

ــا  ــم ب ــاد داری ــرد وجــود داشــته باشــد. چــون اعتق ــن رویک ــرو ای وزارت نی

ــل  ــرای ح ــاعد تری را ب ــای مس ــم فض ــتر می توانی ــل بیش ــکاری و تعام هم

ــد و مصــرف  ــن تولی ــرازی بی ــا نات ــه همان ــرق ک ــت ب بحــران موجــود صنع

ــا کشــور و مــردم از آن منتفــع شــوند. اســت فراهــم کنیــم ت

مــا بــه طــور مشــخص موضوعاتــی را کــه دارای اولویــت باالتــری هســتند، 

جدی تــر پی گیــری خواهیــم کــرد، در راس ایــن مــوارد بحــث عــدم تمکیــن 

وزارت نیــرو بــه اجــرای قانــون اســت و جالــب اســت بگویــم کــه در مــواردی 

ــن  ــا ای ــز اجــرا نمی کنــد، ت ــات و دســتورالعمل داخلــی خــود را نی از مصوب

ــه  ــه شــش مــاه از ســال گذشــته هنــوز نرخ هــای پای زمــان کــه نزدیــک ب

آمادگــی و ســقف انــرژی بــرای ســال جــاری را اعــام نکــرده اســت، در حالی 

ــن نرخ هــا  ــد در ابتــدای ســال ای ــر نیــرو بای ــر اســاس بخشــنامه وزی کــه ب

ــرو  ــه وزارت نی ــن مســاله باشــیم ک ــر ای ــد پیگی اعــام می شــده اســت. بای

ملــزم بــه اجــرای قانــون شــود و قانون گریــزی را کنــار بگــذارد. در صــورت 

تحقــق ایــن امــر بخــش عمــده ای از مشــکات حــل می شــود و یــا کاهــش 

خواهــد یافــت.

 موضوعــات دیگــری از جملــه مشــارکت در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه، 

تشــکیل نهــاد مســتقل رگوالتــوری بخــش بــرق، تهیــه مدلــی بــرای تعییــن 

ــی بازپرداخــت تســهیات  ــرق، چگونگ ــرژی ب ــی و ان ــه آمادگ ــای پای نرخ ه

ارزی بــه صنــدوق توســعه ملــی توســط نیروگاه هــا، مالکیــت گواهــی 

ــرداری، مطالبــات  ــه بهره ب ظرفیــت و مــدت زمــان آن، صــدور ســاالنه پروان

از وزارت نیــرو و پرداخــت جریمــه دیرکــرد و چگونگــی حضــور در بــورس و 

بــازار بــرق بــه گونــه ای کــه حافــظ منافــع اعضــا و در قالــب رقابــت ســالم و 

ســازنده باشــد را می توانــم بــه عنــوان اولویت هــای کاری کــه بــه جــد آنهــا 

ــا حصــول نتیجــه پی گیــری خواهیــم کــرد، ذکرکنــم.  را ت

بایــد تاکیــد کنــم کــه در ایــن مســیر پرفــراز و نشــیب نیازمنــد همراهــی 

ــط  ــای ذی رب ــتگاه ها و نهاده ــندیکا و دس ــرم س ــای محت ــی اعض و همدل

ــاختار  ــذار س ــای تاثیر گ ــا نهاده ــات ب ــت تعام ــرای تقوی ــود. ب ــم ب خواهی

جدیــدی تحــت عنــوان کمیســیون ارتباطــات برون ســازمانی را در دبیرخانــه 

ســندیکا تشــکیل داده ایــم. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت برنامــه هفتــم 

توســعه و مصوبــات بخــش بــرق در سرنوشــت بخــش خصوصــی تولیدکننــده 

بــرق، کمیســیون ویــژه ای را بــا عضویــت افــراد صاحب نظــر و خبــره بــرای 

ــس  ــه مجل ــه آن ب ــا و ارائ ــازنده و رهگش ــنهادهای س ــن پیش ــه و تدوی تهی

ــم.  شــورای اســامی تشــکیل داده ای

در اینجــا الزم اســت ایــن ســوال را مطــرح کنــم کــه متولــی تولیــد و تامیــن 

بــرق در کشــور کیســت؟ اگــر وزارت نیــرو ایــن وظیفــه را دارد پــس چــرا 

ــا مــا  از فعــاالن بخــش خصوصــی تولیدکننــده بــرق حمایــت نمی کنــد و ب

در قامــت یــک رقیــب برخــورد می کنــد، در حالــی کــه نــه تنهــا مــا رقیــب 

یکدیگــر نیســتیم، بلکــه هــر دو در یــک مســیر بــرای هدفــی مشــترک کــه 

ــت  ــرف اس ــاز مص ــه نی ــخگویی ب ــور و پاس ــرای کش ــدار ب ــرق پای ــن ب تامی

ــت  ــد وزارت صم ــرو همانن ــم وزارت نی ــار داری ــا انتظ ــم. م ــاش می کنی ت

ــد  ــا باش ــال م ــی و کمک ح ــد، حام ــک می کن ــع کم ــه صنای ــه هم ــه ب ک

نــه رقیــب. 

ــا  ــرق ب ــرای همراهــی بخــش خصوصــی تولیدکننــده ب ــه عنــوان مثــال ب ب

ــرای گــذر از پیــک امســال ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  وزارت نیــرو ب

کــه در تابســتان ســال جــاری بخــش خصوصــی بــا همــه تــوان نیروگاه هــای 

ــد را  ــدار تولی ــروج از م ــن خ ــرار داد و کمتری ــد ق ــدار تولی ــود را در م خ

ــکات  ــا مش ــوده و ی ــراری ب ــی اضط ــورد خیل ــه م ــن ک ــر ای ــتند. مگ داش

ــی  ــتورالعمل های اباغ ــی دس ــه تمام ــا ب ــن نیروگاه ه ــتند. ای ــی داش اساس

ــای  ــه نیروگاه ه ــه هم ــود ک ــتی ب ــن سیاس ــد. ای ــل کردن ــرو، عم وزارت نی

خصوصــی رعایــت کردنــد و پیــش بردنــد. امیدواریــم وزارت نیــرو قــدر ایــن 

ــای خصوصــی  ــوق نیروگاه ه ــد و حق ــرایط ســخت را بدان ــا در ش همراهی ه

را رعایــت کنــد.

ــا  ــس و مخصوص ــود، از مجل ــات خ ــودن اقدام ــش ب ــرای ثمربخ ب

ــاری  ــه انتظ ــرژی چ ــیون ان ــل کمیس ــط مث ــیون های مرتب کمیس

ــد؟  داری

بــا مجلــس و کمیســیون انــرژی تعامــل خوبــی داریــم و بــه نظــر 

ــد.  ــی درک می کنن ــه خوب ــا را ب ــرایط م ــرم ش ــدگان محت ــد نماین می آی

ــرق  ــش ب ــن بخ ــم در تدوی ــاش می کنی ــردم ت ــاره ک ــه اش ــه ک همان گون

ــم توســعه پیشــنهادهای ســازنده، منطقــی و مســتدلی  ــه هفت ــون برنام قان

ــون  ــه قان ــن ب ــدم تمکی ــث ع ــم. در بح ــه دهی ــرژی ارائ ــیون ان ــه کمیس ب

انتظــار داریــم مجلــس وظیفــه نظارتــی خــود را بیشــتر اجــرا کنــد. اعتقــاد 

داریــم مجموعــه صنعــت بــرق اعــم از بخــش خصوصــی و دولتــی، اعضــای 

ــا  ــر دوی م ــه ه ــک کشــتی هســتند. دغدغ ــواده و سرنشــینان ی ــک خان ی

      گفت وگو              گفت وگو        
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دغدغــه تامیــن بــرق مــردم اســت. بخــش خصوصــی بــه عنــوان کســی کــه 

ــه  ــی ک ــا آنهای ــرایطش ب ــت، ش ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــرق س ــد ب در تولی

ــد.  ــان باش ــل همس ــد، حداق ــرمایه گذاری  کرده ان ــر س ــای دیگ در بخش ه

ــارات ســرمایه گذار  ــه مصالحــی اختی ــا ب ــا اگــر بن ــب کشــورهای دنی در غال

درحــوزه ای خــاص محــدود می شــود، در عــوض امتیــازات بیشــتری برایــش 

ــرای ســرمایه گذاران حــوزه نیروگاهــی  ــی کــه ب ــد، در حال در نظــر می گیرن

ــه طــوری کــه هــم ســرمایه گذار  ــن شــرایط فراهــم نیســت، ب ــران ای در ای

اختیــارات مدیریتــی محــدودی دارد و هــم ایــن کــه بــا ریســک های 

ــن شــرایط   ســرمایه گذاری متعــدد و مزیت هــای کمتــری مواجــه اســت. ای

نابرابــر عامــِل گریــز ســرمایه گذار از ورود بــه حــوزه تولیــد بــرق شــده کــه 

ــت.  ــر اس ــال اخی ــد س ــی های چن ــه آن خاموش نتیج

ــوم و  ــه س ــی برنام ــرق  دوره اول، یعن ــی ب ــد تضمین ــای خری در قرارداده

ــه  ــبت ب ــروگاه نس ــرمایه گذاری در نی ــم س ــه پنج ــی برنام ــارم و حت چه

ــر  ــا تغیی ــا ب ــود. ام ــر ب ــوالد بهت ــی ف ــر حت ــع دیگ ــرمایه گذاری در صنای س

ایــن  قراردادهــا  در  محدودیــت  ایجــاد  و  نیــرو  وزارت  سیاســت های 

ــر  ــی کــه در ســال های اخی ــا جای ــد ت ــا را کاهــش دادن ــا و انگیزه ه مزیت ه

ــیار  ــا بس ــداث نیروگاه ه ــا اح ــد ی ــرای خری ــد ب ــرمایه گذاری های جدی س

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

متاســفانه مــدل رفتــاری وزارت نیــرو بــه گونــه ای اســت که بخــش خصوصی 

ــی اســت  ــن در حال ــه رســمیت نمی شناســد.  ای ــرق را ب ــد ب ــال در تولی فع

کــه بخــش خصوصــی در صنایــع دیگــر از جملــه ایمیــدرو، ایــدرو، بخــش 

ــوالد و حتــی بانکــداری امــری پذیرفته شــده اســت  کشــاورزی، ســیمان، ف

ــرای بخــش خصوصــی دســتورالعمل های بســیاری  ــن کــه ب ــا وجــود ای و ب

را صــادر می کننــد، ولــی در اداره بخــش خصوصــی چنــدان دخالــت 

نمی کننــد. 

ــرو،  ــا وزارت نی ــا ب ــندیکا خصوص ــی س ــرد تعامل ــود رویک ــا وج ب

اگــر پاســخ ســازنده ای دریافــت نکردیــد، چــه روشــی را در پیــش 

خواهیــد گرفــت؟

بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم امیــدوارم بودیــم وزارت نیــرو سیاســت های 

ــک  ــی طــی ی ــد، ول ــال نکن ــر و آن را دنب ــت گذشــته را تغیی ناکارآمــد دول

ســال گذشــته متاســفانه تقریبــا همــان مســیر قبلــی در حــال طــی شــدن 

ــا تغییــر رویکــرد خــود زمینــه تعامــل  اســت. مــا امیدواریــم وزارت نیــرو ب

ــای موجــود  ــرای حــل چالش ه ــی ب بیشــتری را در فضــای تفاهــم و همدل

فرآهــم آورد. در غیــر ایــن صــورت از طریــق نهادهــای باالدســتی از جملــه 

ــر  ــازمان ها پیگی ــایر س ــا س ــت و ی ــط در دول ــای ذی رب ــس و بخش ه مجل

ــران  ــوه و مدی ــی ســراغ روســای 3 ق ــود. حت ــم ب حــل مشــکاتمان خواهی

ــادی،  ــات اقتص ــه حی ــرا ک ــت، چ ــم رف ــور خواهی ــه کش ــد و عالی رتب ارش

اجتماعــی و توســعه کشــور بــه برخــورداری از ایــن انــرژی حیاتــی بســتگی 

دارد و نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت. بــا ایــن حــال اعتقــاد راســخ داریــم 

ــا  ــارکت در تصمیم گیری ه ــری و مش ــی، هم فک ــا هماهنگ ــم ب ــه می توانی ک

ــده  ــرق ش ــت ب ــر صنع ــه گریبان گی ــی ک ــخت و بحران ــرایط س ــن ش از ای

ــع  ــرق صنای ــا اعمــال محدودیــت ب اســت عبــور کنیــم. تابســتان امســال ب

و کشــاورزی، خاموشــی های بخــش خانگــی را کنتــرل کردنــد، ولــی 

ــا در  ــه داد. م ــه ادام ــن گون ــی هــم ای نمی شــود ســال بعــد و ســال های آت

ســال 94 می دانســتیم در ســال 1400 بــه حداقــل 70 هــزار مــگاوات بــرق 

ــت  ــش ظرفی ــرای افزی ــرمایه گذاری الزم ب ــال س ــن ح ــا ای ــم، ب ــاز داری نی

ــال های 1397، 1398 و 1399  ــه در س ــه آن ک ــد، نتیج ــام نش ــد انج تولی

ــد.  ــدید ش ــی ها ش ــزان خاموش ــال 1400 می ــتیم و در س ــی داش خاموش

ســال 1401 بــا همراهــی صنایــع مدیریــت کردیــم، ولــی آیــا بــرآوردی از 

میــزان خســارتی کــه بــه اقتصــاد ملــی وارد شــد، داریــم. بــرای پیش گیــری 

ــزی  ــد برنامه ری ــی بای ــال های آت ــا در س ــوع محدودیت ه ــن ن ــال ای از اعم

واقع بینانــه کــرد و شــرایط مســاعد و مناســبی بــرای ورود بخــش خصوصــی 

و اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن بخــش در توســعه صنعــت بــرق بــه عنــوان 

یــک صنعــت زیرســاختی و راهبــردی فراهــم آوریــم.

بــه عنــوان مثــال موضــوع صــادرات بــرق از اباغیه هــای اقتصــاد مقاومتــی 

ــی  ــیر نزول ــا س ــرق م ــادرات ب ــون ص ــا کن ــال 1392 ت ــی از س ــت، ول اس

داشــته اســت، چــون ســرمایه گذاری الزم در ایــن صنعــت رخ نــداده اســت. 

از صــادرات بــرق می توانســتیم منافــع زیــادی ازجملــه درحوزه هــای 

ــب کشــورکنیم. ــی و سیاســی  نصی اقتصــادی، امنیت

بایــد تاکیــد کنــم کــه شــرایط زمــان و مــکان بــرای ســرمایه گذاران حــوزه 

ــاوت  ــی تف ــش خیل ــال پی ــا دو س ــت، االن ب ــرده اس ــرق ک ــی ف نیروگاه

ــرد را  ــهام دار خ ــواب س ــد ج ــا بای ــه نیروگاه ه ــر هم ــال حاض دارد. در ح

ــار  ــق انتظ ــدم تحق ــا ع ــکات نیروگاه ه ــی ترین مش ــی از اساس ــد یک بدهن

ســهامداران اســت و تاکیــد ســهامداران بــه اعمــال روش هــای قانونــی بــرای 

ــرو اســت.  ــون در وزارت نی اجــرای قان

ــن  ــا از ای ــا نیروگاه ه ــم ت ــم دهی ــت ه ــد دست به دس ــاد دارم بای ــن اعتق م

ــم.  ــد دهی ــور را رش ــرق کش ــت ب ــوند و صنع ــارج ش ــتیصال خ ــت اس حال

بــرای ایــن کار بایــد پیگیــری جــدی صــورت گیــرد تــا در نتیجــه اقدامــات 

ــرق  ــود ب ــه خاطــر کمب ــی را ب ــاز نباشــد صنعت ــن حــوزه، نی اساســی در ای

ــش آن را  ــرق و افزای ــادرات ب ــکان ص ــه و ام ــد زمین ــم. بای ــوش کنی خام

ــای پرمصــرف  ــی نیروگاه ه ــم؛ یعن ــد کنی ــه تولی ــد بهین ــم. بای ــم آوری فراه

ــروگاه  ــدار تولیــد خــارج و نی ــان پاییــن را از م ــا راندم آب و نیروگاه هــای ب

هــای بــا بهــره وری بــاال و اقتصــادی جایگزیــن آنهــا شــوند. این هــا  درحــوزه 

تولیــد بخــش خصوصــی قابــل انجــام اســت. بایــد درک درســتی از اقتصــاد 

ــرق در آن داشــته باشــیم و از بخشــی نگری و رفــع  ــرژی ب ملــی و نقــش ان

تکلیــف بــه هــر قیمتــی بپرهیزیــم.

ــرژی اشــاره  ــورس ان ــه موضــوع ب در بخشــی از ســخنان خــود ب

کردیــد، لطفــا در مــورد شــرایط موجــود رقابــت در بــورس انــرژی 

و چگونگــی خریــد و فــروش انــرژی بــرق و عوامــل دخیــل در آن 

توضیــح دهیــد.   

ــم آن  ــورس عرضــه کردی ــرق را درب ــد بدانیــم مــا فقــط 2 درصــد ب اول بای

هــم وقتــی نقدینگــی داشــتیم. فــروش بــرق در بــورس انــرژی را مــن بــه 

ــی  ــیار کم ــدار بس ــه مق ــل ک ــن دلی ــه ای ــردم ب ــر می ک ــی تعبی کلیه فروش

نقدینگــی بــه بــورس تزریــق می شــد و نیــروگاه شــدیدا بــه نقدینگــی نیــاز 

داشــت. در ایــن وضعیــت درســت ماننــد کســی کــه در بی پولــی بــرای تامین 

ــود،  ــن خ ــی و مزم ــاری اساس ــکین درد بیم ــی تس ــا حت ــان ی ــه درم هزین

ناچــار بــه فــروش کلیــه اش روی مــی آورد. نیروگاه هــا تــا بــه حــال در مــدل 

ــه  ــا ب ــی آنه ــد. یعن ــی کرده ان ــرژی کلیه فروش ــورس ان ــرق در ب ــروش ب ف

نقدینگــی نیــاز دارنــد و چــون خریــدار انحصــاری هــر قــدر توانســته قیمــت 

ــه نقدینگــی و  ــاز شــدید ب ــل نی ــه دلی ــم ب ــروگاه ه ــه و نی ــر گفت را پایین ت

ایــن کــه مجموعــه خــود را ســر پــا نگــه دارد بــه هــر قیمتــی مجبــور بــه 

فــروش شــده اســت. اول بایــد تعریــف کنیــم کــه می خواهیــم بــورس واقعــی 

داشــته باشــیم یــا بــورس هدایــت شــده.  الزمــه بــورس شــفاف آن اســت 

کــه در آن رقابــت واقعــی وجــود داشــته باشــد. یعنــی ایــن کــه فروشــنده 

و خریــدار بــدون دخالــت عامــل یــا عوامــل دیگــری، کاالی خــود را عرضــه 

و معاملــه کننــد. در بورســی کــه تــا کنــون بــوده خــاف ایــن رونــد عمــل 

شــده اســت. اگــر قــرار باشــد قیمــت بــورس بــه نوعــی مهندســی شــود، در 

ــازار واقعــی را شــاهد  ــر و ســازوکار ب ــت براب ــوان رقاب ــدی نمی ت چنیــن رون

بــود. البتــه بیشــترین لطمــه از اجــرای رونــد فعلــی بــه صنعــت بــرق وارد 

شــده، چــرا کــه ایــن سیاســت، از انگیــزه ســرمایه گذاران کاســته و متعاقــب 

ــه  ــرمایه گذار ب ــش س ــرق و گرای ــد ب ــرمایه گذاری در تولی ــش س آن کاه

ــته اســت. ــی داش ــایر کســب و کارها را در پ س

بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه همــه بــرق تولیــدی نیروگاه هــا را 

نمی تــوان در بــورس عرضــه کــرد، بلکــه بایــد بــازار مــوازی و بــازار شــبکه 

هــم وجــود داشــته باشــد. برداشــتم ایــن اســت وزارت نیــرو بــه بهانــه ایــن 

کــه همــه معامــات بــرق را در بــورس ببرنــد، نرخ هــای بــرق را بــرای ســال 

جــاری بــا گذشــت حــدود 6 مــاه اصــاح یــا اعــام نکرده انــد و بــه قیمــت 

ــرده  ــارد ســود ک ــزار میلی ــد ه ــرو چن ــا، وزارت نی ــت نیروگاه ه ــان هنگف زی

اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه ضــرر نیروگاه هــا، ضــرر همــه صنعــت 

ــاق  ــرمایه گذاری اتف ــد، س ــود نکن ــرمایه گذار س ــر س ــون اگ ــرق اســت؛ چ ب

ــاده و  ــاق نیافت ــر اتف ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ــور ک ــن ط ــد؛ همی نمی افت

ــرای مشــترکان  ــرازی تولیــد و مصــرف و اعمــال محدویــت ب نتیجــه اش نات

خصوصــا صنایــع بــوده اســت.

ــن  ــم ای ــه داری ــره ســندیکا وظیف ــوان هیات مدی ــه عن ــا ب ــر م ــر تقدی ــه ه ب

ــری و در  ــوق اعضــا اســت، پی گی ــع حق ــه موجــب تضیی نابســامانی ها را ک

حــد تــوان رفــع و رجــوع کنیــم و زمینــه مســاعدی را بــرای فعالیــت بخــش 

خصوصــی در ایــن صنعــت زیربنایــی فراهــم آوریــم.

رویکرد و خط مشی هیات مدیره بر مبنای تعامل و 
ترغیب ذی نفعان به مشارکت جدی برای برون رفت از 

مشکات موجود خواهد بود که امیدواریم از سوی آنها نیز 
خصوصا وزارت نیرو این رویکرد وجود داشته باشد. چون 
اعتقاد داریم با همکاری و تعامل بیشتر می توانیم فضای 

مساعد تری را برای حل بحران موجود فرآهم کنیم

      گفت وگو              گفت وگو        



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

4849 تابستان1401- شماره 7 سراسریتابستان1401- شماره 7 سراسری

ــور  ــخت چه ط ــیر س ــن مس ــندیکا را در ای ــای س ــش اعض نق

ــد؟ ــا داری ــی از آنه ــه انتظارات ــد و چ ــی می کنی ارزیاب

بی شــک همراهــی و حمایــت واهتمــام اعضــای محتــرم ســندیکا و همدلــی 

ــر  ــورد نظ ــداف م ــه اه ــتیابی ب ــره در دس ــات مدی ــا هی ــا ب ــجام آنه و انس

ــندیکا  ــای س ــود. اعض ــد ب ــده خواه ــن کنن ــیار تعیی ــکات بس ــل مش و ح

ظرفیت هــای خــوب ارتباطــی بــا نهادهــای تصمیم گیــر دارنــد کــه 

می تــوان از ایــن ظرفیــت بــرای پیشــبرد برنامــه اســتفاده کــرد، همچنیــن 

از نیروهــای خبــره و کارشــناس در موضوعــات مختلــف برخــوردار هســتند 

کــه می تواننــد در تصمیم گیری هــا و تهیــه راه حل هــا بــه مــا کمــک 

ــد. کنن

از ســوی دیگــر انتظــار داریــم کــه بعضــی اعضــا رقابــت شــکننده را کنــار 

ــا هــم تعامــل کننــد و رقابــت مخــرب نداشــته باشــند.  بگذارنــد و ب

ــندیکا  ــاس نامه س ــه در اس ــی ک ــا و وظایف ــی از ماموریت ه یک

پیش بینــی شــده ارتقــای دانــش و مهارت هــای تخصصــی 

بــرای اعضــا از طریــق آمــوزش اســت، ارزیابــی شــما از عملکــرد 

ــی  ــه نقش ــده چ ــرای آین ــت و ب ــه چیس ــن زمین ــندیکا در ای س

ــد؟  ــته باش ــد داش می توان

 بحــث آمــوزش و آشــنایی مدیــران و کارشناســان بــا تحــوالت روز دنیــا در 

ــی،  ــم از مباحــث فن ــرق اع ــد ب ــت تولی ــف در صنع ــای کاری مختل حوزه ه

ــری ضــروری اســت  ــی ام ــع انســانی و اجتماع ــی و مناب اقتصــادی، مدیریت

کــه خوشــبختانه ســندیکا طــی ســال های اخیــر اقدامــات خوبــی در بحــث 

ــم  ــری ه ــات دیگ ــد در موضوع ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــته اس ــوزش داش آم

بتــوان نیاز ســنجی و دوره هایــی را طراحــی و اجــرا کــرد. دوره آموزشــی کــه 

ــود و کا دوره هایــی کــه  ــا موسســه ژاپنــی برگــزار شــد، خیلــی خــوب ب ب

گذاشــتیم دوره هــای حرفــه ای بــود. مــا بایــد ســطح آمــوزش را بــرای همــه 

ــی کــه برگــزار شــده اســت  ــه دوره های ــا توجــه ب ــران و کارشناســان ب مدی

ــای  ــت و نیازه ــا فعالی ــب ب ــر و متناس ــای دیگ ــم و در حوزه ه ــا دهی ارتق

ــی در  ــل قبول ــرد قاب ــران عملک ــرق ای ــت ب ــه ششــم توســعه، صنع در برنام

ــد  ــاله در چن ــن مس ــته و همی ــرق نداش ــد ب ــای تولی ــش ظرفیت ه افزای

ــراه  ــکاتی هم ــا مش ــتان را ب ــرف تابس ــک مص ــور از پی ــته عب ــال گذش س

کــرده اســت. مطابــق گزارشــات ماهانــه وزارت نیــرو در پیــک 1401، تولیــد 

ــرف  ــاز مص ــت و نی ــوده اس ــگاوات ب ــری 59396 م ــبکه سراس ــان ش هم زم

ــد  ــی در تولی ــود 10000 مگاوات ــان از کمب ــه نش ــگاوات ک روز 69457 م

هم زمــان بــرق دارد. هــر چنــد کــه بــه منظــور جلوگیــری از خاموشــی در 

بخــش خانگــی و بــرای علنــی نشــدن میــزان کمبــود بــرق در جامعــه، در 

ســال های گذشــته سیاســت هایی تحــت عنــوان مدیریــت مصــرف طراحــی 

شــده و اعمــال می شــود کــه عمدتــا شــامل تغییــر در ســاعات کار ادارات و 

نیــز خریــد بــرق از صنایــع و قطــع بــرق آن هــا اســت. 

بــا ایــن وجــود اعمــال خاموشــی چــه بــرای بخــش خانگــی و چــه در صنعت 

ــرای محاســبه آن هــا روش هــای  حــاوی هزینه هــای ســنگینی اســت کــه ب

متعــددی تعریــف شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه هیــچ بــازاری وجــود 

نــدارد کــه در آن قطعــی بــرق یــا خاموشــی معاملــه شــود، بایــد از روش های 

ــی  ــه روش اصل ــرد. س ــتفاده ک ــی اس ــبه ارزش خاموش ــرای محاس ــر ب دیگ

ــده در  ــال پیش آم ــی اخت ــای اقتصادی-اجتماع ــبه هزینه ه ــرای محاس ب

ــم.  ــد کنی ــای جدی ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــزی و اق ــز برنامه ری ــا نی اعض

ــه  ــادی ب ــای اقتص ــرای آموزش ه ــز بیشــتری ب ــدری تمرک ــن دوره، ق در ای

مدیــران صــرف خواهــد شــد. همچنیــن هــر قــدر ممکــن اســت بایــد بدنــه 

کارشناســی و تخصصــی ســندیکا را نیــز تقویــت کنیــم.

بــه عنــوان مثــال دوره هــای آموزشــی کــه در حــوزه بــازار و بــورس تاکنــون 

برگــزار شــده باعــث تحصیــل منافــع بیشــتر اعضــا و از ضــرر و زیــان آنهــا 

ــه عنــوان عضــو داریــم کــه کار  جلوگیــری کــرده اســت. تعــدادی بنــگاه ب

ــول  ــا اص ــه ب ــت ک ــد. الزم اس ــام می دهن ــنگین انج ــی س ــادی خیل اقتص

ــع شــرکت خــود  ــد از مناف ــا بتوانن ــت آشــنا باشــند ت ــازار و رقاب اقتصــاد ب

دفــاع کننــد. بــه هرحــال زمینه هــای متعــددی بــرای آمــوزش وجــود دارد 

کــه بایــد بررســی و نیازســنجی و نســبت بــه برگــزاری آنهــا اقــدام شــود. 

      گفت وگو             یاد  د  اشت                                       

دفتر پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

 هزینه هــای کمبود برق برای جامعه؛

دیده  که  سنگینی  ارقام 
نمی شود

عرضــه بــرق عبــارت اســت از:

ــا اســتفاده از داده هــای GDP، ارزش  ــری: ب ــاد نظ ــازی اقتص  مدل س

افــزوده شــرکت ها و رویکــرد تابــع تولیــد. اســتفاده از داده هــای در دســترس 

ــبه  ــدم محاس ــای کان و ع ــتفاده از داده ه ــت و اس ــن روش اس ــت ای مزی

هزینــه خاموشــی بــه تفکیــک گــروه مصرف کننــده، بخــش، مــکان و زمانــی 

کــه خاموشــی در آن اتفــاق افتــاده اســت، ایــراد اصلــی ایــن روش اســت. 

ــر اســاس انتخاب هــا در بازارهــای واقعــی  ــده: ب ــات آشکارش  ترجیح

ــن  ــت ای ــزرگ. مزی ــدگان ب ــرای مصرف کنن ــرق ب ــی ب ــای قطع و قرارداده

ــی  ــار واقع ــاس رفت ــر اس ــبات ب ــرا محاس ــت زی ــاالی آن اس ــار ب روش اعتب

ــژه  ــه وی ــات ب ــه اطاع ــن اســت ک ــوق ای ــب روش ف ــود. معای ــام می ش انج

نیــز  و  نیســت  دسترســی  قابــل  کوچک تــر  مصرف کننــدگان  بــرای 

ــرژی  ــت ان ــطح امنی ــورد س ــی در م ــچ انتخاب ــوال هی ــدگان معم مصرف کنن

خــود ندارنــد و در نهایــت ایــن روش فقــط رفتــار گذشــته را نشــان 

می دهــد. در نتیجــه پیش بینی هــا بــر اســاس آن دشــوار اســت.

ارزیابی هــای  بررســی  اســاس  بــر  اعام شــده:  اولویت هــای   

انتخــاب. در روش  احتمالــی، تجزیــه و تحلیــل مشــترک و آزمایــش 

ــرای  ــه ب ــود ک ــیده می ش ــردم پرس ــتقیما از م ــروط مس ــذاری مش ارزش گ
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ــد؟  ــت کنن ــد پرداخ ــول حاضرن ــزان پ ــه می ــرق چ ــی ب ــری از قطع جلوگی

)میــل بــه پرداخــت WTP( یــا در ازای هــر قطعــی بــرق چــه میــزان پولــی 

ــود؟  ــران ش ــا جب ــت رفته آن ه ــت ازدس ــا رضای ــد ت ــت کنن ــد دریاف مایلن

 WTP ،ــترک ــل مش ــه و تحلی ــرش  WTA(. در روش تجزی ــه پذی ــل ب )می

ــای  ــدی گزینه ه ــرای رتبه بن ــخ دهندگان ب ــت از پاس ــا درخواس و WTA، ب

مختلــف ترجیحاتشــان بــر اســاس اولویــت صــورت می گیــرد. آزمایش هــای 

انتخــاب، مجموعــه ای از ســناریوها را در اختیــار پاســخ دهندگان قــرار 

می دهنــد تــا افــراد بتواننــد از بیــن آن هــا یکــی را انتخــاب کننــد. ایــن روش 

از انتخاب هــای فرضــی اســتفاده می کنــد، بنابرایــن اطاعــات بیشــتری بــه 

ــن  ــا ای ــت. ام ــبی اس ــی روش مناس ــرای پیش بین ــز ب ــد و نی ــت می ده دس

ــی  ــای ذهن ــاس انتخاب ه ــر اس ــن روش ب ــبات در ای ــای محاس ــه مبن ک

ــراد آن اســت کــه در نتیجــه آن اعتبــار کــم می شــود. انجــام آن  اســت، ای

بــه زمــان و هزینــه زیــادی نیــاز دارد و ارزش بــار ازدســت رفته می توانــد از 

ــود.  ــرف ش ــی منح ــای واقع هزینه ه

ــا  ــوم ب ــای دوم و س ــردن روش ه ــه کار ب ــه ب ــه آن ک ــه ب ــا توج ــران ب در ای

محدودیت هــای زیــادی رو بــه رو اســت، می تــوان از روش اول بــرای 

بــرق  کیلو وات ســاعت  هــر  )ارزش  ازدســت رفته  بــار  ارزش  محاســبه 

ــای  ــدات در بخش ه ــن روش ارزش تولی ــرد. در ای ــتفاده ک عرضه نشــده( اس

مختلــف اقتصــادی از جملــه کشــاورزی، صنعــت، خدمــات و ... و نیــز میــزان 

بــرق مصرفــی بــرای دســت یابی بــه ایــن تولیــدات مبنــای محاســبه ارزش 

ــه بخــش تولیــدی قــرار می گیــرد.  ــه شــده ب ــرق ارائ هــر کیلووات ســاعت ب

همچنیــن بــر اســاس نتایــج طــرح آمارگیــری گــذران وقــت نقــاط شــهری، 

ــی کار  ــاغل و ب ــای ش ــک گروه ه ــه تفکی ــا ب ــت خانواره ــان فراغ ــزان زم می

ــا وزن هــای متفــاوت  ــر اســاس دســتمزد ســاعتی و ب اســتخراج و ســپس ب

ــده  ــی کار، زمــان فراغــت ارزش گــذاری می شــود. ای ــراد شــاغل و ب ــرای اف ب

محاســبه در ایــن بخــش ایــن اســت کــه قطعــی بــرق بــر روی رفــاه خانــوار 

ــود.  در ســاعات فراغــت نیــز اثرگــذار خواهــد ب

ایــن محاســبات اولیــن بــار توســط احمدیــان و عبــاس زاده )1392( صــورت 

گرفــت و بــا توجــه بــه اطاعــات ســال 1399، در دفتــر پژوهــش ســندیکا 

ــاز  ــورد نی ــای م ــی از آماره ــت برخ ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــانی ش به رو ز رس

بــرای محاســبه فــوق کــه توســط مرکــز آمــار ایــران ارائــه می شــود، بعــد از 

ســال 1399 در دســترس نیســت.

مطابــق نتایــج محاســبات صــورت گرفتــه، هــر کیلووات ســاعت بــرق 

ــری از  ــه تصوی ــه ب ــرای آن ک ــان ارزش دارد. ب ــزار توم ــده 30 ه عرضه نش

بزرگــی ایــن رقــم و تاثیــری کــه بــر اقتصــاد و رفــاه ملــی به جــا می گــذارد 

ــال 1399، کل  ــت. در س ــی اس ــبات تکمیل ــه محاس ــاز ب ــم، نی ــت یابی دس

ــه در روز و  ــا  2.38 دقیق ــترک در کل بخش ه ــر مش ــی ه ــان خاموش زم

تعــداد کل مشــترکین کشــور، 37618 هــزار مشــترک بــوده اســت. بنابرایــن 

ــت، 544645943  ــده اس ــور وارد ش ــه کش ــه ب ــی ک ــزان خاموش کل می

ســاعت اســت. بــا توجــه بــه کل فــروش بــرق در ایــن ســال کــه 290847 

میلیــون کیلووات ســاعت بــوده، مصــرف بــرق هــر مشــترک در هــر ســاعت 

0.88کیلــووات و بــرق عرضه نشــده ناشــی از ایــن میــزان خاموشــی، معــادل 

480705458 کیلو وات ســاعت بــوده اســت کــه بــا درنظرگرفتــن ارزش 30 

ــن  ــه ای ــده، هزین ــرق عرضه نش ــاعت ب ــر کیلووات س ــرای ه ــان ب ــزار توم ه

ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــد ب ــان خواه ــارد توم ــادل 14421 میلی ــی مع خاموش

ــری  ــور حداکث ــب و حض ــای مناس ــل بارش ه ــه دلی ــال 1399، ب ــت س اس

نیروگاه هــای برقابــی در پیــک مصــرف، میــزان خاموشــی اعمال شــده 

بســیار کمتــر از ســال های بعــد از آن یعنــی 1400 و 1401 )تــا االن( 

بــوده اســت. در ســال 1397 کل زمــان خاموشــی هــر مشــترک بــرای کل 

ــدار  ــر مق ــا دو براب ــی تقریب ــوده اســت. یعن ــه در روز ب ــا 4.61 دقیق بخش ه

ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــال 1401 نی ــد در س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــال 1399 ک س

کمبــود شــدید بــرق در تابســتان، شــرایط بــه ســال 1397 نزدیکتــر باشــد 

تــا بــه ســال 1399 و ایــن بــه معنــای هزینــه نزدیــک بــه 29 هــزار میلیــارد 

تومانــی وارد شــده بــه کشــور از ناحیــه عــدم تامیــن بــرق بــه میــزان مــورد 

ــات  ــای معام ــا در کج ــن هزینه ه ــه ای ــت ک ــوال این جاس ــت. س ــاز اس نی

ــا پاســخگو  ــت آن ه ــه کســی باب ــده اســت و چ ــرق وارد ش ــت ب اداره صنع

ــا  ــدن نیروگاه ه ــوده ش ــه فرس ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــود؟ از س ــد ب خواه

ــرمایه گذاری در  ــرای س ــرایط ب ــر ش ــرق، اگ ــای ب ــاالنه تقاض ــش س و افزای

ــرق  ــرف ب ــی در مص ــه جوی ــا صرف ــرق و ی ــد ب ــای جدی ــاد ظرفیت ه ایج

ــود،  ــم نش ــود فراه ــای موج ــایر روش ه ــا س ــوژی ی ــود تکنول ــق بهب از طری

ســاالنه بــه میــزان خاموشــی ها و در نتیجــه هزینه هــای ناشــی از آن بــرای 

جامعــه افــزوده خواهــد شــد. 

 
Royal Academy of Engineering, Counting the cost: the economic and 
social costs of electricity shortfalls in the UK, A report for the Council 
for Science and Technology, 2014.  
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برق در دوران مظفری

)آستان قدس رضوی( برق در مشهد 

  گزارش تاریخی  گزارش تاریخی

بــا آن کــه تاکنــون زمینــه ای بــرای نگارنــده فراهــم نیامــده تــا بــه ســندهای پرشــمار آســتان  قــدس 
دسترســی پیــدا  کنــد و بــر پایــه آنهــا بــه ایــن پرســش ها کــه بــرق کــی و چگونــه بــه آســتان قــدس 
ــر پایــه  ســندهایی کــه تاکنــون رونمایی شــده  ــا ایــن همــه ب راه یافــت پاســخ گویاتــری داده شــود، ب
ــهد و  ــه مش ــرق ب ــی ورود ب ــن از چگونگ ــش روش ــی کمابی ــوان نمای ــاید بت ــت ش ــترس اس و در دس

ــر کشــید.  ــه تصوی ــی را ب ــای برق ــا چراغ ه ــدس ب ــازی آســتان ق روشن س
ــرق  ــا ب ــدس ب ــتان ق ــازی آس ــه روشن س ــه اندیش ــی ب ــری کس ــه در دوران ناص ــت ک ــیده نیس پوش
ــال می شــد.  ــان دنب ــه شــیوه های شناخته شــده پیشــین همچن ــارگاه ب ــن ب ــاد و روشن ســازی ای نیافت
ــا بــرق توســط  ــا آگاه یافتــن از روشن ســازی خانــه خــدا )کعبــه( ب گفتــه شــده کــه مظفرالدین شــاه ب
دربــار عثمانــی بــه اندیشــه روشن ســازی آســتان قــدس افتــاد. از اینــرو حکیــم الملــک وزیــر دربــارش 
در ســفر نخســت شــاه بــه اروپــا، هنگامــی کــه چهــار دســتگاه بــرق زا بــرای نیــروگاه دربــار می خریــد 
یــک دســتگاه نیــز بــرای آســتان قــدس خریــداری نمــود. ایــن دســتگاه کــه از بروکســل بلژیــک بــه 

مبلــغ ســه هــزار تومــان خریــداری شــده بــود،  پیشــکش شــاه بــه آســتانه برشــمرده می شــد. 
ــه مشــهد  ــاه 1280 ه خ ب ــا 4 تیرم ــر ب ــع االول 1319 براب ــخ 8 ربی ــداری شــده، در تاری دســتگاه خری

ــرار گرفــت.  ــار آســتانه ق فرســتاده شــد و در اختی
در ایــن میــان شــاه بــه هنــگاه گذشــتن از قفقــاز در راه بازگشــت خویــش بــه ســوی ایــران بــا گزینــش 
ــه عنــوان کارگــزار  حــاج محمدباقــر میانــی تاجرباشــی کــه »رضایــوف« هــم نامیــده می شــد او را ب
ــرای  ــت ب ــد و از او خواس ــتگاه برگزی ــن دس ــدازی همی ــب و راه ان ــای نص ــام کاره ــرای انج ــش ب خوی
پیــدا نمــودن کســی کــه بتوانــد آن دســتگاه  را در آســتانه کــه جــای مقدســی بــود برپــا داشــته و بــه 

ــه کار شــود.  ــار( هــم باشــد، دســت ب ــرداری برســاند و حتمــا مســلمان )ایرانی تب بهره ب
ــال فرانســوی   می دانیــم کــه در ایــن هنــگام در تهــران اســتاد یوســف ارمنــی و حتــی فابیــوس بوات
ــا  ــا از یکســو آنه ــه یاری رســان باشــند، ام ــن زمین ــره داشــت و می توانســتند در ای ــد و شــد روزم آم
هــر دو دارای کیــش مســیحی بودنــد و نمی توانســتند بــه درون آســتانه برونــد و از ســوی دیگــر بــرق 

دربــار بــه آنهــا نیــاز روزمــره داشــت. 
ــه در آخــر محــرم ســال 1319  ــوف آگاه می شــویم ک ــی از ســوی رضای ــا رســیدن تلگراف ســرانجام ب
ــی  ــد. وی کربای ــدا ش ــن کار پی ــرای ای ــلمان ب ــتاد مس ــک اس ــت 1280 ی ــا 29 اردیبهش ــر ب براب
ــل اش در  ــرادرش و وکی ــوف، ب ــکاری رضای ــاری و هم ــا همی ــتاد ب ــن اس ــت. ای ــام داش ــف ن آقا باالقلی

مشــهد پیــش از خــود رضایــوف بــه مشــهد رفتــه بودنــد تــا کارهــا را رو بــه 
ــد شــاه،  ــرق زای پیشکش شــده در شــب تول راه کننــد. ســرانجام دســتگاه ب
کــه روز 14 جمادی الثانــی ســال 1319 برابــر بــا 6 مهرمــاه 1280 می بــود 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ب
ایــن دســتگاه در صحــن مــوزه  آســتانه گذاشــته شــده بــود. در ایــن میــان 
گروهــی از ســنت گرایان بــا برپایــی آن مخالفــت می کردنــد و شــیخ ابراهیــم 
ــور شــیطان«  ــود آن را »ن ــد شــده ب ــه مشــهد تبعی ــران ب ــه از ته ــی ک نام
ــا و  ــتن المپ ه ــن و شکس ــدن و دورانداخت ــرای برکن ــردم را ب ــد و م نامی
ــار  ــدی مه ــه تن ــامد ب ــن پیش ــد. ای ــتانه فراخوان ــن آن از آس بیرون انداخت
ــه جــای  ــاره از مشــهد ب گردیــد و فروکــش داده شــد و شــیخ ابراهیــم دوب

ــد. ــد گردی دیگــری )کات( تبعی
 از آنجــا کــه ایــن دســتگاه بــا زغال ســنگ کار می کــرد، تامیــن زغال ســنگ 
بــرای آن در پــی کارشــکنی کارگــزار حــاج محمدکاظــم ملک التجــار مالــک 
کانســار زغال ســنگ بــا دشــواری روبــه رو شــد و پــس از دو مــاه و انــدی روز 
ــان  ــه پای ــتگاه ب ــتن دس ــن نگه داش ــرای روش ــده ب ــنگ انبارش ــه زغال س ک
ــر ناخوشــایندی گذاشــت.  ــوف اث ــر رضای ــد ب ــن رون ــاد. ای رســید، از کار افت
زیــرا در آن افــزون بــر دســت های پنهانــی کــه مخالــف روشــنایی بــا بــرق 
در آســتانه بودنــد بــه زمینــه  یــک رقابــت ناگفتــه رضایــوف بــا ملک التجــار 

ــردد.  ــز می توانســت برگ نی
ــه  ــود ک ــران ب ــن از ته ــا پشــتیبانی گرفت ــواری ها و ب ــن دش ــرودار ای در گی
تصمیــم گرفــت ایــن بــار خــودش دســت بــه کار شــود. بی گمــان انگیزه های 
مذهبــی و خواســت قلبــی اش بــرای روشــن نگه داشــتن چراغ هــای بــرق در 
ــژه ای می توانســت برخــوردار باشــد. در همیــن  درون آســتانه از اهمیــت وی
راستاســت کــه وی یــک دســتگاه بــرق زای جدیــد از قفقــاز بــه مبلــغ هشــت 

هــزار تومــان خریــداری نمــود. 
 ایــن دســتگاه بــرق زا نفت ســوز بــود، بــا ایــن گزینــش وابســتگی دســتگاه 
ــهد  ــی در مش ــت روس ــویی نف ــرد. از س ــع ک ــنگ قط ــه زغال س ــود را ب خ
ــه رو  ــوخت روب ــن س ــواری تامی ــا دش ــس ب ــد پ ــت می ش ــی یاف ــه فراوان ب
ــار هــم پیشــنهاد  ــه درب ــه ب ــدی نگذشــت ک ــژه آن کــه چن نمی شــد، به وی
نمــود کــه »دســتگاه همایونــی« را نیــز نفت ســوز کنــد، زیــرا ایــن دســتگاه 

ــود. ــرده ب ــان ب ــاال خیاب ــروگاه ب ــه نی ــوزه ب ــم از صحــن م زغال ســوز را ه
ــود کــه از قفقــاز خریــداری  ــی ب ــه اتودوتیــس آلمان دســتگاه جدیــد از گون
شــد )تفلیــس(. در ایــن اوان آقاباالقلیــف دیگــر در مشــهد  و در دســترس 
ــد.  ــتگاه برمی گزیدن ــرای نصــب دس ــری را می بایســت ب ــس دیگ ــود و ک نب
ــواده را  ــی خان ــاری گرفتــن از پســرش کــه کارهــای بازرگان ــا ی ــوف ب رضای
ــدس  ــک مهن ــه ی ــد ک ــتاد جدی ــک اس ــرد، ی ــت می ک ــاز مدیری در قفق
ــه  ــرای نصــب و ب ــود را ب ــام حیدر عمواوغلــی ب ــه ن ــی ب جــوان قفقازی-ایران

ــد. ــتگاهش فراخوان ــن دس کارانداخت

وی کــه بی گمــان گزینش شــده توســط خانــواده رضایــوف بــود، در 
ــه  ــده ک ــرق زای خریداری ش ــتگاه ب ــا دس ــراه ب ــاه 1281 ه خ هم ــان م آب
ــهد  ــه مش ــت )؟(، ب ــت داش ــد آن دس ــز در خری ــودش نی ــده خ گفته ش
آمــد. پوشــیده نیســت کــه اشــاره بــه ســال 1279 ه خ کــه در بســیاری از 
ــه چشــم می خــورد،  ــی، ب ــه  قزوین ــی در نوشــته ای از عام نوشــته ها، حت

ــک اشــتباه پرتکــرار اســت. نادرســت و ی
ــای  ــده از چهره ه ــال های آین ــی در س ــه حیدرعمواوغل ــت ک ــی اس گفتن
سرشــناس در مبارزهــای خیابانــی، تروریســتی و سیاســی در ایــران 
ــای  ــا کنش مندی ه ــراه ب ــام او هم ــن ن ــت. همچنی ــده اس ــمار آم ــه ش ب
ــر  ــای تاریخ ســاز ســال های مشــروطیت بســیار ب پرشــمارش در هنگامه ه
ــک  ــیمای ی ــان در س ــت زم ــس از گذش ــت. او پ ــوده اس ــا ب ــر زبان ه س
قهرمــان نامــدار در میــان چپ هــای ایــران خــود را جــا  انداختــه اســت یــا 
او را جــا انداخته انــد. در اینجــا مــا کاری بــه کنشــمندی های مبارزاتــی و 
سیاســی او نداریــم چــون بــا ایــن نوشــتار در پیونــد نیســت، امــا از ســویی 
اگاهیــم کــه  نقــش او را در همــان یــک ســالی کــه در بــرق  مشــهد بــود، 
ــته  ــان برجس ــی خراس ــه وال ــر نیرالدول ــهد در براب ــردم مش ــورش م در ش
ــه  ــرق امین الضــرب ب ــد و در تهــران نیــز  هنگامــی کــه کارمنــد ب کرده ان

ــم.  ــو می یابی ــمند و پرهیاه ــیار کنش ــم او را بس ــاز ه ــد، ب ــمار می آم ش
ــه  ــهد و ب ــرق مش ــه در ب ــالی ک ــد س ــا او را در چن ــر روی برقی ه ــه ه ب
ــی« در  ــدر برق ــام »حی ــا ن ــتر ب ــرد، بیش ــران کار می ک ــرق ته ــژه در ب وی
میــان مــردم کوچــه و بــازار، »حیــدر خــان« در ســندهای کارکــردش در 
ــه رییــس  ــه صنیع الدول ــه گفت ــی« ب ــرق امین الضــرب  و آن »پســره برق ب
مجلــس شــورای ملــی در روز تــرور اتابــک در برابــر مجلــس شــورای ملــی، 

می شــناختند. 
ــه  ــه در ســند های رونمایی شــده در زمین ــه بررســی های انجام گرفت ــر پای ب
ــر پایــه ادعایــش در خاطراتــی کــه  بــرق، حیدرعمواوغلــی نمی توانســته ب
ــاه در  ــت ش ــفر نخس ــت از س ــگام بازگش ــه هن ــت، ب ــت اس از او در دس
ــک  ــا اتاب ــور او و ی ــه حض ــاز ب ــال 1319 ه.ق، در قفق ــی س ــای پایان ماه ه

ــه  ــیدی. ریس ــال ۱۳۱۵ خورش ــس س ــخ عک تاری
ــی  ــا )ع( )خراب ــام رض ــرم ام ــته  ح ــرق از گلدس ب
ــه تــوپ بســتن حــرم رضــوی  گلدســته ناشــی از ب

ــیدی( ــال ۱۲۹۱  خورش ــن س در فروردی
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ــته و  ــودش ننوش ــرات را خ ــن خاط ــه ای ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــیده باش رس
نویســنده خاطــرات او بــه احتمــال منشــی زاده از رهبــران کمیتــه مجــازات 
ــد  ــک در خری ــه حکیم المل ــت آوازه ای ک ــه عل ــا ب ــم تنه ــت، او ه ــوده اس ب
دســتگاه های بــرق زا، و چیزهــای نــو بــرای دربــار و شــاه داشــت، در 
خاطــرات حیدرعمواوغلــی بــه نامــش اشــاره کــرده اســت تــا گفتــه خــود را 

مســتندتر کنــد. 
حیدرعمواوغلــی، حکیم الملــک را بــه احتمــال هرگــز ندیــده بــود و 
ــد،  ــران می آم ــه ته ــهد ب ــه او از مش ــی ک ــون هنگام ــد چ ــم ندی ــا ه بعده
حیکم الملــک وزیــر دربــار کــه برســر صدراعظمــی بــا امین الســلطان 
ــان فرســتاده  ــه گی ــک ب ــر فشــار اتاب ــود، زی ــک( شاخ به شــاخ شــده ب )اتاب
شــده و در آنجــا پــس از دو مــاه، درگذشــت؛ گرچــه شــایع شــد کــه او را 
کشــته اند. شــاه کــه از آغــاز نیــز بــا ایــن تبعیــد بــه ناچــار موافقــت کــرده 
بــود، از ایــن پیشــامد بســیار خشــمگین شــد و ســرانجام اتابــک را برکنــار 

کــرد. 
گفتنــی اســت کــه برپایــه اســناد، حیدرعمواوغلــی یــک دســتگاه نفت ســوز 
ــر  ــتانه بزرگت ــه از دســتگاه پیشــین آس ــی را ) ک ــس آلمان ــه اتودوتی از گون
بــود( در بیــرون آســتانه و در بــاال خیابــان مشــهد در کوچــه ای کــه بعدهــا 
ــان  ــی هم ــای پایان ــوده و در ماه ه ــب نم ــد، نص ــده ش ــرق« نامی ــه  ب »کوچ

ــاند.  ــرداری رس ــه بهره ب ــال )1282 ه خ( ب س
ــه شــیوه  مقاطعــه از ســوی آســتانه  ــه ب ــرداری دســتگاه ماهان هزینــه  بهره ب
ــی در  ــدی تغییرات ــس از چن ــه پ ــد، گرچ ــت می گردی ــوف پرداخ ــه رضای ب

شــیوه  پرداخــت پیــدا شــد.
چنــدی نگذشــت کــه شورشــی بــر علیــه نیرالدولــه والــی خراســان بــه راه 
ــه کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد، حیدرعمواوغلــی  افتــاد و همــان گون
ــرای ایــن کارهــا درد می کــرد، نیــز در آن دســتی  هــم کــه ســرش بایــد ب
داشــت )حتــی گروهــی او را آتشــگردان ایــن شــورش برشــمرده اند(. 
پــس از فروکــش کــردن ایــن شــورش کــه ســرانجام بــه جایگزینــی 
ــی  ــد، حیدرعمواوغل ــه انجامی ــای نیرالدول ــه ج ــه ب ــرزا رکن الدول علی نقی می
ــد. از  ــهد بمان ــت در مش ــه ای  نمی توانس ــه گفت ــا ب ــت ی ــر نمی خواس دیگ
ایــن رو در تاریــخ 17 رجــب ســال 1321 ه ق برابــر بــا 17 مهــر 1282 ه خ 
از مشــهد بــه ســوی تهــران رهســپار شــد. وی تنهــا 11 مــاه در مشــهد بــود 

ــد(. ــاه گفته  ان ــی آن را 15 م )برخ
ــه  ــال 1282 ه خ ب ــان س ــش در آب ــی کمابی ــب حیدرعمواوغل ــن ترتی بدی
ــان  ــده را در باالخیاب ــتگاه خریداری ش ــال دس ــان س ــد، در هم ــهد آم مش
برپاداشــت و ســپس نزدیــک بــه هفــت تــا هشــت مــاه هــم از آن دســتگاه 
ــی شــبکه روشــنایی درون آســتانه را  ــازه  زمان ــن ب ــرداری کــرد. در ای بهره ب
نیــز گســترده تر ســاخت و پــس از 11 یــا 15 مــاه کــه در مشــهد بــه ســر 
می بــرد، در مهــر مــاه ســال  1282 ه خ بــه ســوی تهــران رهســپار گردیــد 

تیرک های چراغ برق در کنار نهر نادری مشهد. دهه ۳۰ خورشیدی

ــاه  ــهد 15 م ــاش او را در مش ــدت بودوب ــر م ــه اگ ــود ک ــی ش ــادآوری م )ی
بگیریــم کــه چنــدان دقیــق نیســت و 11مــاه درســت تر اســت، پــس زمــان 
ــوده باشــد(. گفتنــی  ــه مشــهد بایــد درتیــر مــاه ســال 1281 ب آمــدن او ب
اســت کــه پــس از رفتــن او از مشــهد، رضایــوف بــاز هــم دســت بــه دامــن 

ــه مشــهد آورد. ــاره ب آقاباالقلیــف شــده و او را دوب
ــب  ــلطان )نای ــا سهام الس ــراه ب ــوف هم ــه رضای ــود ک ــا ب ــن گیروداره در ای
ــال 1282 ه خ )1281 ه ق( از  ــهد را در س ــرق مش ــه  ب ــه( امتیازنام التولی

ــه  ــت ک ــی اس ــا هنگام ــان ب ــخ همزم ــن تاری ــت )ای ــاه گرف مظفرالدین ش
رییس التجــار یــزدی هــم امتیازنامــه بــرق گیــان را از شــاه گرفــت(. 
رضایــوف کــه اینــک صاحــب امتیاز نامــه  بــرق همگانــی در مشــهد هــم شــده 
ــک  ــف پیشــین ی ــاری همــان آقاباالقلی ــا همــکاری و همی ــه زودی ب ــود، ب ب
دســتگاه بــرق زای دیگــر را کــه بزرگتــر از دســتگاه پیشــین خــودش بــود، 

حــرم رضــوی و خیابان هــای اطــراف بــا تیرهــای چــراغ بــرق. اواخــر دوره قاجــار

سند تامین روشنایی حرم امام رضا )ع( با شمع. ۱۱۸۲ ه ق

کارخانه برق و نخستین کارمندان آن

نمونه ای از اولین موتور تامین برق آستان قدس رضوی

ــا سهام الســلطان  ــن تکاپو ه ــد ای ــه مشــهد آورد. در رون ــد و ب ــاز خری از قفق
نایب التولیــه آســتان قــدس درگذشــت. پیامــد کشــاکش هایی کــه رضایــوف 
بــا ورثــه  سهام الســلطان پیــدا نمــود، ســرانجام بــا پشــتیبانی تهــران 
ــم. ــهد می یابی ــی مش ــرق همگان ــه   ب ــده امتیازنام ــا دارن ــه زودی او را تنه ب

از ســویی ایــن کشــاکش ها و دیگــر رویدادهــای حاشــیه ای کــه پیوســته رخ 
ــوف را   ــده از ســوی رضای ــتگاه خریداری ش ــن دس ــی داد، کار نصــب دومی م
ــت  ــد سرنوش ــبب ش ــا س ــن درنگ ه ــاخت. همی ــه رو  می س ــگ روب ــا درن ب
ــر  ــر س ــران ب ــه ای ــه در هم ــیاری ک ــوی بس ــان هیاه ــتگاه در می ــن دس ای

ــد.  ــه پاخاســته بــود، ســردرگم بمان مشــروطه ب
 بــا آن کــه از تهران فشــار پیوســته ای بــه رضایوف و آســتانه وارد می شــد که 
ایــن دســتگاه را نیــز در همــان نیــروگاه باالخیابــان نصــب کننــد، اما تا ســال 
1285 ه خ هیچ گونــه خبــری از نصــب و بهره برداری از آن در دســت نیســت.

در همیــن بــازه  زمانــی، شــخصی بــه نــام قره باغــی بــا پشــتیبانی سرکنســول 
روســیه در مشــهد، ســر خــود، یــک دســتگاه بــرق زا بــه شــهر آورد و آن را 
ــا  ــاند. تنه ــرداری رس ــه بهره ب ــب و ب ــران نص ــان ته ــت خیاب ــن دس در پایی
ــان  ــدت زم ــم م ــدس می توانی ــتان ق ــندهای آس ــتن س ــت داش ــا در دس ب
ــتگاه  ــن دس ــان ای ــازیم. بی گم ــن س ــتگاه را روش ــن دس ــرداری از ای بهره ب
ــا  ــا ب ــد، ام ــمار آی ــه ش ــهد ب ــی در مش ــرق همگان ــتین ب ــت نخس می توانس
شــکایت و پی گیــری رضایــوف و فشــاری کــه از تهــران بــه کنســول روســیه 
وارد آمــد، دســتور داده شــد کــه قره باغــی بســاط خــود را برچینــد چــون 

ــی نداشــت. ــرق مشــهد هم خوان ــه  ب ــا امتیازنام کار او ب
ــه کمابیــش  ــار کشــور ک ــری جنبــش مشــروطه در گوشــه و کن ــا اوج گی ب
ــوف در راه  ــار از رضای ــد درب ــتیبانی نیرومن ــن پش ــت رفت ــه از دس ــر ب منج
اجــرای برنامه هایــش گردیــد، بــه ویــژه کــه شــاه هــم در ایــن اوان در اروپــا 
بــه ســر می بــرد )ســفر ســوم( و رضایــوف امیــد خــود را بــه او رفته رفتــه از 
دســت مــی داد. می تــوان چنیــن پنداشــت کــه وی دچــار دلســردی شــده 
ــدازی  ــب و به کاران ــرای نص ــت ب ــر دول ــار پیگی ــا فش ــی ب ــرا حت ــد، زی باش
ــکوتی  ــواه س ــه زودی گ ــم و ب ــال نمی بینی ــر او را فع ــتگاه دیگ ــن دس همی
ســنگین پیرامــون ایــن داســتان هســتیم و تاکنــون بــه درســتی نمی دانیــم 
ــد  ــه ش ــه گفت ــه ک ــد آنچ ــرای تایی ــر روی ب ــه ه ــید. ب ــا کش ــه کج کار ب
ــوف  ــه رضای ــرق آســتانه، امتیازنام ــر ســر ب ــه ب و روشــن شــدن آن چــه ک
ــه  ــی ب ــاز فراوان ــد، نی ــهد در آن اوان آم ــتانه و مش ــرق در آس ــده ب و آین
دســتیابی بــه اســناد رونمایی نشــده آســتان قــدس و بررســی آنهاســت. تــا 

ــرآورده شــود؟! کــی ایــن خواســته ب
                                                                                ادامه دارد...

             منبع عکس ها و توضیحات هر عکس: سایت شهرآرانیوز
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ــروز  ــای ام ــه در دنی ــای اساســی و ضــروری اســت ک ــه کااله ــرق از جمل ب

ــرژی پایــدار  پیش نیــاز تولیــد ســایر کاالهــا و خدمــات و  برخــورداری از ان

بــرق الزمــه دســت یابی بــه توســعه پایــدار و رشــد اقتصــادی اســت. بــه ایــن 

دلیــل کــه متناســب بــا افزایــش جمعیــت، صنعتــی شــدن و رشــد اقتصــادی 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــز ب ــد و نی ــش می یاب ــرق افزای ــای ب ــاله تقاض ــر س ه

ــدارد و عرضــه و  ــرق در مقیــاس گســترده وجــود ن قابلیــت ذخیره ســازی ب

تقاضــای بــرق در هــر لحظــه بایــد برابــر باشــند، تامیــن بــرق بــدون اختــال 

ــا تقاضــا اســت. افزایــش  و خاموشــی، نیازمنــد افزایــش عرضــه متناســب ب

ــا توســعه  ــه معنــای ســرمایه گذاری در ســاخت نیــروگاه و ی ــرق ب عرضــه ب

واحدهــای موجــود در قالــب افــزودن بخــش بخــار بــه نیروگاه هــای گازی و 

تبدیــل آن هــا بــه واحدهــای ســیکل ترکیبــی بــا ظرفیــت و راندمــان باالتــر 

ــوال  ــه معم ــت ک ــر اس ــدی زمان ب ــروگاه فرآین ــاخت نی ــی س ــت. از طرف اس

ــد در نظــر داشــت  ــن بای ــد، بنابرای ــه طــول می انجام ــا 5 ســال ب ــن 3 ت بی

ــم  ــورت فراه ــروگاه، در ص ــاخت نی ــرای س ــری ب ــان تصمیم گی ــه از زم ک

پگاه پاشا، مدیر دفتر پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

 مروری بر طرح پژوهشــی سندیکا در همکاری با اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی؛

ریسک های رتبه بندی  و  شناسایی 
پروژه های  در  سرمایه گذاری 

حرارتی برق  تولید 
در قالب قراردادهای ســاخت، تملک، بهره برداری و تهیه نقشه راه 

کاهش اثرات آن ها برای سرمایه گذار

اجـرای پـروژه »شناسـایی و رتبه بنـدی ریسـک های سـرمایه گذاری در پروژه هـای تولیـد بـرق حرارتـی در قالـب قراردادهای سـاخت، تملک، 
بهره بـرداری و تهیـه نقشـه راه کاهـش اثـرات آن هـا بـرای سـرمایه گذار« بـه کارفرمایـی مرکـز پژوهش های اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و 
کشـاورزی ایـران در اردیبهشـت ۱۴۰۰ در دفتـر پژوهش سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق آغاز و تا اسـفند همان سـال نهایـی و نتایج آن 
در جلسـه شـورای پژوهشـی اتـاق ایـران ارائه و از آن دفاع شـد. ایـن پروژه درصـدد شناسـایی و رتبه بندی ریسـک های موجـود در پروژه های 
تولیـد بـرق حرارتـی در قالـب قراردادهـای سـاخت، تملـک و بهره بـرداری و ارائـه نقشـه راه بـه منظـور کاهـش اثـرات ایـن ریسـک ها برای 
سـرمایه گذار اسـت تـا از ایـن طریق و با اعمـال اصاحاتـی در صنعت برق، شـرایط برای رونق مجـدد سـرمایه گذاری در این صنعت زیرسـاختی 

فراهـم شـود. در یادداشـت پیش رو شـرح مختصـری از یافته هـای ایـن پژوهش از نظـر گرامی تـان می گذرد: 

بــودن منابــع مالــی و ســایر شــرایط، افزایــش تولیــد و عرضــه بــا یــک وقفــه 

زمانــی قابــل توجــه صــورت می پذیــرد. هــر چنــد کــه در کل فصــول ســال 

ــت،  ــرق نیس ــد ب ــای تولی ــام ظرفیت ه ــری از تم ــتفاده حداکث ــه اس ــاز ب نی

ــرای بخــش  ــه خاموشــی ب ــر دقیق ــی ه ــای اقتصــادی اجتماع ــا هزینه ه ام

خانگــی و تولیــدی آن قــدر باالســت کــه ســرمایه گذاری در تولیــد بــرق را 

ــای  ــروز ناامنی ه ــال ب ــرق احتم ــود ب ــه کمب ــد. ضمــن آن ک ــه می کن توجی

ــدات  ــه تعه ــل ب ــی در عم ــطه ناتوان ــه واس ــش داده و ب ــی را افزای اجتماع

صادراتــی، موقعیــت بین المللــی کشــور را بــه مخاطــره می انــدازد و تبعــات 

ســنگین داخلــی و خارجــی بــه همــراه دارد.

ــران  ــه اندکــی در ای ــه فاصل ــی و ب ــر در ســطح جهان آنچــه در ســالیان اخی

ــی  ــه کاالی ــی ب ــی عموم ــرق از کاالی ــه ب ــرد ب ــر رویک ــاده، تغیی ــاق افت اتف

ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــر و ب ــن تغیی ــه ای ــت و در نتیج ــوده اس ــادی ب اقتص

افزایــش بازدهــی، کاهــش فشــارهای ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه هــا 

ــد  ــذاری، تجدی ــش شــفافیت قیمت گ ــا و افزای ــی دولت ه ــر بودجــه عموم ب

  گزارش تحلیلی  گزارش تحلیلی

ســاختار صنعــت بــرق در بســیاری از کشــورها تجربــه شــده و زمینــه حضــور 

ــرق فراهــم کــرده اســت.  ــع ب بخــش خصوصــی را در تولیــد و توزی

در جریــان تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق در ایــران، ورود بخــش غیــر دولتی 

ــه  ــاس( ب ــزرگ مقی ــای ب ــی )نیروگاه ه ــش حرارت ــرق در بخ ــد ب ــه تولی ب

چهــار شــیوه صــورت گرفتــه اســت. گــروه نخســت نیروگاه هایــی هســتند 

ــش  ــه بخ ــت ب ــون دول ــب رد دی ــازی و در قال ــان خصوصی س ــه در جری ک

غیــر دولتــی واگــذار شــده اند کــه عملکــرد در ایــن قســمت 15454 مــگاوات 

ــتند کــه بــا ســرمایه گذاری  ــروه دوم نیروگاه هایــی هس بــوده اســت. گ

بخــش غیــر دولتــی و در قالــب قراردادهــای ســاخت، تملــک، بهره بــرداری 

ــن  ــده اند. در ای ــداث ش ــذاری )BOT( اح ــک، واگ ــاخت، تمل )BOO( و س

ــای  ــوم نیروگاه  ه ــروه س ــود دارد. گ ــرد وج ــگاوات عملک ــش 16565 م بخ

 6371 مجموعــا  کــه  هســتند  بــزرگ  صنایــع  توســط  احداث شــده 

ــه  ــای صورت گرفت ــروه واگذاری ه ــن گ ــت آخری ــت و در نهای ــگاوات اس م

ــت های  ــاع نگاش ــت )اط ــگاوات اس ــه 7995 م ــت ک ــده اس ــه روش مزای ب

بــرق حرارتــی، 1398(. همچنیــن در شــرایط فعلــی، مجموعــا 670 

ــادی، خورشــیدی،  ــو شــامل ب ــرق انرژی هــای ن ــد ب ــت تولی ــگاوات ظرفی م

زباله ســوز، بازیافــت حرارتــی و ســایر در بخــش غیــر دولتــی اســت کــه بــا 

ــار  ــت )آم ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س

ــردی، 1400(.  ــت راهب ــژه مدیری ــران وی ــرق ای ــت ب ــی صنع تفصیل

ــش  ــی در بخ ــر دولت ــش غی ــرمایه بخ ــا س ــه ب ــی ک ــان نیروگاه های در می

ــه  ــوده و س ــود BOO ب ــای موج ــده قرارداده ــده، عم ــاخته ش ــی س حرارت

نیــروگاه در قالــب قــرارداد BOT بــه بهره بــرداری رســیده اســت1. بنابرایــن 

حرارتــی،  نیروگاه هــای  ســاخت  بخــش  در  قــراردادی  رایــج  الگــوی 

قراردادهــای ســاخت، تملــک و بهره بــرداری اســت.

ــد ســاختار، بخــش خصوصــی  ــد تجدی ــدای فرآین ــا وجــود آن کــه در ابت ب

ــرمایه گذاری  ــار س ــا آم ــرد، ام ــتقبال ک ــی اس ــه خوب ــرات ب ــن تغیی از ای

ــش  ــد افزای ــد، رش ــه بع ــال 1392 ب ــد از س ــان می ده ــرق نش ــد ب در تولی

ظرفیــت ســاالنه تولیــد بــرق کاهــش یافتــه اســت. بــه طــوری کــه در فاصله 

ــگاوات  ــاالنه 3955 م ــن س ــه صــورت میانگی ــا 1391 ب ــال های 1384 ت س

بــه ظرفیت هــای تولیــد بــرق کشــور افــزوده شــده اســت کــه در ســال های 

1392 تــا 1399 ایــن رقــم بــه 2046 مــگاوات رســیده اســت و 48 درصــد 

ــرمایه گذاری در  ــی س ــد کاهش ــی از رون ــه ناش ــد ک ــان می ده ــش نش کاه

ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد تولیــد بــرق اســت. مطابــق اطاعــات موجــود در 

طــول ســال های برنامــه ششــم توســعه یعنــی از ســال 1396 تاکنــون هیــچ 

مناقصــه ای در زمینــه احــداث نیــروگاه جدیــد منجــر بــه نتیجه نشــده اســت 

ــل  ــده، از مح ــدار آم ــه م ــال ها ب ــن س ــه در ای ــدی ک ــای جدی و نیروگاه ه

قراردادهــای منعقدشــده در برنامه هــای چهــارم و پنجــم توســعه اســت. ایــن 

ــه همــراه دارد. همــان طــور  ــرق پایــدار کشــور را ب ــی تامیــن ب ــد نگران رون

۱- نیروگاه های جنوب اصفهان؛ حافظ و پره سر
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کــه از تابســتان 1397 تاکنــون شــاهد کمبــود بــرق در فصــول پــر مصــرف 

ــتیم.  ــع هس ــا صنای ــف خصوص ــای مختل ــه بخش ه ــی ب ــال خاموش و اعم

از آنجــا کــه ســرمایه گذار بــه دنبــال بازگشــت ســرمایه و ســودآوری 

ــرای ورود  ــی ب ــش خصوص ــای بخ ــش انگیزه ه ــل کاه ــت، دلی ــب اس مناس

ــق تحلیــل ریســک های ســرمایه گذاری  ــوان از طری ــرق را می ت ــد ب ــه تولی ب

بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق کــه ســودآوری ایــن نــوع ســرمایه گذاری 

ــرد.  ــی ک ــت، آسیب شناس ــه اس ــر انداخت ــه خط را ب

بــه لحــاظ اقتصــادی ریســک، تغییرپذیــری در بازدهــی آتــی ســرمایه گذاری  

ــر  ــرمایه گذاری، متغی ــک س ــز، ریس ــدگاه مارکوویت ــن در دی ــت. همچنی اس

ــرار  ــکان ق ــارت اســت از ام ــورد انتظــار اســت. ریســک عب ــازده م ــودن ب ب

گرفتــن در معــرض زیــان. در ادبیــات اقتصــادی دســته بندی های مختلفــی 

ــای  ــز پژوهش ه ــت و نی ــه اس ــورت گرفت ــرمایه گذاری ص ــک های س از ریس

متعــددی در زمینــه اســتخراج ایــن ریســک ها بــرای پروژه هــای نیروگاهــی 

ــه طــور کلــی طبقه بنــدی ریســک ها در الگوهــای مشــارکت  وجــود دارد. ب

عمومــی- خصوصــی )PPP( بــه شــیوه های مختلفــی ممکــن اســت. عمدتــا 

از معیارهــای زمــان، مراحــل پــروژه، ســطوح اثرگذاری و منشــا ریســک برای 

ایــن طبقه بندی هــا اســتفاده می شــود. در طبقه بندی هــای مبتنــی بــر 

ــوند.  ــک می ش ــدت تفکی ــدت و بلندم ــه کوتاه م ــک ها ب ــا ریس ــان عمدت زم

ــک های  ــه ریس ــک ها را ب ــوان ریس ــذاری می ت ــل اثرگ ــر مراح ــه نظ از نقط

ــیم  ــرداری تقس ــه بهره ب ــاخت و مرحل ــه س ــروژه، مرحل ــاب پ ــه انتخ مرحل

 PPP ــای ــک پروژه ه ــذاری، ریس ــطوح اثرگ ــاظ س ــه لح ــن ب ــرد. همچنی ک

ــی و کان  ــه ســه دســته ریســک های ســطح خــرد، میان ــت کلــی ب در حال

ــوند.  ــز داده می ش تمی

ــات  ــز در مطالع ــی نی ــای نیروگاه ــرمایه گذاری در پروژه ه ــک های س ریس

ــورد  ــت. روش م ــده اس ــته بندی ش ــون دس ــیوه های گوناگ ــه ش ــف ب مختل

ــک  ــت ریس ــاختار شکس ــتخراج س ــرای اس ــش ب ــن پژوه ــتفاده در ای اس

مناســب، بررســی اولیــه بــه شــیوه کتابخانــه ای و اســتخراج فهرســت 

ــت در  ــن فهرس ــراردادن ای ــپس ق ــود و س ــک های موج ــی از ریس مقدمات

اختیــار برخــی از خبــرگان صنعــت بــرق و تجمیــع نظــرات موجــود بــرای 

ــروژه  ــن پ ــل اول ای ــاس در فص ــن اس ــر همی ــت. ب ــی اس ــدی نهای جمع بن

پژوهشــی، ریســک های شناسایی شــده بــرای پروژه هــای تولیــد بــرق 

ــد.  ــتخراج ش ــر اس ــرح زی ــه ش ــای BOO ب ــب قرارداده ــی در قال حرارت

از جانــب  تحمیــل شــرایط یک ســویه  ریســک های سیاســی شــامل: 

جریان هــای سیاســی حاکــم در تصمیم گیــری، ســوء اســتفاده بخــش 

ــا  ــروژه ی ــک پ ــی از مال ــای اضاف ــن هزینه ه ــرای گرفت ــدرت ب ــی از ق عموم

ــدات  ــدن تعه ــظ نش ــم، حف ــرمایه گذار، تحری ــوق س ــت حق ــدم پرداخ ع

بخــش عمومــی بــا تغییــر دولت هــا، قطــع مناســبات اقتصــادی بــا 

ــای  ــات و تعطیلی ه ــی، اعتصاب ــزات نیروگاه ــده تجهی کشــورهای تامین کنن

پیش بینی نشــده و عــدم پذیــرش پــروژه از ســوی جامعــه محلــی.

ــرخ   ــا افزایــش ن ــی ی ــروز مشــکات مالیات ریســک های اقتصــادی شــامل: ب

ــاخت و  ــای س ــش هزینه ه ــتقیم، افزای ــر مس ــتقیم و غی ــای مس مالیات ه

ــر در  ــای اقتصــاد کان، تاخی ــا ســایر رخداده ــورم ی ــر ت ــرداری در اث بهره ب

ــاد کان و  ــرایط اقتص ــر ش ــروژه در اث ــل پ ــرداری و تکمی ــداث، بهره ب اح

ــرخ ارز. ــش ن افزای

ــرق از  ــده ب ــای تمام ش ــت به ــدم دریاف ــامل: ع ــدی ش ــک های درآم ریس

ــورم در  ــا ت ــرق متناســب ب ــت ب ــش قیم ــدم افزای ــی، ع ــده نهای مصرف کنن

ــای  ــرق در قرارداده ــت ب ــل قیم ــول تعدی ــب فرم ــدم تناس ــرق، ع ــازار ب ب

خریــد تضمینــی بــرق بــا اقتصــاد پــروژه، انحصــار خریــد یــا ترانزیــت بــرق 

توســط وزارت نیــرو، افزایــش قیمــت ســوخت، تاخیــر طوالنــی در نقد شــدن 

از  ناشــی  بازگشــت ســرمایه  بــرق، عــدم  فــروش  صورت حســاب های 

تعهــد 50 درصــدی take or pay در قراردادهــای خریــد تضمینــی، جرایــم 

ــش هزینه هــای ــد بــرق، افزای ناشــی از مســائل زیســت محیطی در تولی

ــرای صــادرات  ــت ب ــن ســخت گیرانه از ســوی حاکمی ــال قوانی O & M، اعم

و  بــرق  تمام شــده  بهــای  افزایــش  بخــش خصوصــی،  توســط  بــرق 

ــر در پرداخــت  ــی، عــدم درج خســارت تاخی کاهــش حاشــیه ســود عملیات

ــد  ــای خری ــدار در قرارداده ــرق از ســوی خری ــروش ب صورت حســاب های ف

ــرق. ــازار ب ــی و ب تضمین

ــرداری و تکمیــل پــروژه در اثــر  ریســک های فنــی شــامل: تاخیــر در بهره ب

ســاخت نیــروگاه فرآینــدی زمان بــر اســت کــه معمــوال 
ــن  ــد، بنابرای ــول می انجام ــه ط ــال ب ــا ۵ س ــن ۳ ت بی
بایــد در نظــر داشــت کــه از زمــان تصمیم گیــری بــرای 
ســاخت نیــروگاه، در صــورت فراهــم بــودن منابــع مالــی 
ــک  ــا ی ــه ب ــد و عرض ــش تولی ــرایط، افزای ــایر ش و س

ــرد ــورت می پذی ــه ص ــل توج ــی قاب ــه زمان وقف

  گزارش تحلیلی  گزارش تحلیلی

ــی،  ــص طراح ــد، نواق ــرداری واح ــی در بهره ب ــکات فن ــی، مش ــائل فن مس

ــداد  ــال تع ــرای مث ــه )ب ــق اولی ــه تواف ــبت ب ــروژه نس ــی پ ــر در طراح تغیی

یــا حجــم مخــازن ذخیــره ســوخت(، توانایــی و تجــارب انــدک پیمانــکاران 

یــا مشــاوران داخلــی و یــا محــدود بــودن ظرفیــت آن هــا، دشــواری 

ــتیابی  ــدم دس ــل، ع ــی از داخ ــاخت نیروگاه ــده س ــزات عم ــن تجهی تامی

ــا قابلیــت دسترســی و  ــان ی ــد راندم ــه مشــخصه های کیفــی و فنــی مانن ب

غیــره، دشــواری تامیــن قطعــات بــرای بهره بــرداری و تعمیــرات، مطالعــات 

امکان ســنجی فنــی و اقتصــادی ناقــص یــا دارای اشــتباهات اساســی، 

ــزاری  ــتفاده اب ــخت گیری ها و اس ــزات، س ــار تجهی ــر از انتظ ــرد کمت عملک

ــرای انتقــال  ــه شــبکه ب شــبکه در صــدور مجوزهــا ماننــد مجــوز اتصــال ب

ــرق. ب

ــا  ــا اجــرای ناقــص ی ــی شــامل: عــدم اجــرا و ی ــی/ قانون ریســک های حقوق

ســلیقه ای قوانیــن، تفاســیر متفــاوت از قوانیــن و مقــررات موجــود، تاخیــر در 

اجــرای پــروژه ناشــی از مســائل حقوقــی و قانــون، نبــود رگوالتوری مســتقل 

ــرر در  ــر مک ــی، تغیی ــوق گمرک ــوارض و حق ــر در ع ــرق، تغیی ــد ب و کارآم

ــن  ــود تضامی ــا نب ــی و ی ــن دولت ــودن تضامی ــی ب ــف در اجرای ــن، ضع قوانی

کافــی در برخــی مــوارد، ابهــام در چگونگــی تملــک موضــوع پــروژه )الــزام 

بــه ارائــه گواهــی ظرفیــت نیــروگاه(، توقیــف و ضبــط امــوال پــروژه، عــدم 

ــی و  ــای دریافت ــش معافیت ه ــا کاه ــذف ی ــرداری، ح ــه بهره ب ــد پروان تمدی

یــا امتیازهــای تشــویقی.

ــی در بازپرداخــت تســهیات ارزی  ــی شــامل: ناتوان ریســک های تامیــن مال

ــدم وصــول  ــرخ تســعیر ارز و ع ــانات ن ــه نوس ــه ب ــا توج ــروژه ب ــی پ دریافت

به موقــع مطالبــات فــروش بــرق، تاخیــر در بهره بــرداری پــروژه در اثــر عــدم 

ــدم  ــدوق، ع ــا صن ــا و ی ــی توســط بانک ه ــع تســهیات مال ــه موق ــن ب تامی

ــن و گشــایش  ــکان تامی ــدم ام ــنادی، ع ــارات اس ــع اعتب ــه موق گشــایش ب

اعتبــار از طریــق فاینانس هــای خارجــی، افزایــش هزینه هــای تامیــن مالــی 

ــرخ بهــره )ســود تســهیات(، نبــود شــیوه های جدیــد تامیــن مالــی در  و ن

ــرای ورود  ــا ب ــدگاه بانک ه ــر دی ــرمایه گذاران، تغیی ــای س ــه نیازه ــخ ب پاس

بــه پــروژه بــا تغییــر مدیریــت بانــک و غیــره.

در  تاخیــر  شــامل:  ســرمایه گذار  ســمت  در  مدیریتــی  ریســک های 

ــروز  ــی، ب ــر دولت ــش غی ــت بخ ــو مدیری ــر س ــروژه در اث ــرداری پ بهره ب

ــض  ــرمایه گذاری و نق ــیوم س ــای کنسرس ــن اعض ــط بی ــکات در رواب مش

ــرمایه پذیر و  ــن س ــی بی ــدم هماهنگ ــا، ع ــی از اعض ــط برخ ــدات توس تعه

ســرمایه گذار در اتخــاذ تصمیمــات مشــترک مــورد لــزوم بــه دلیــل عملکــرد 

ضعیــف ســرمایه گذار )بــروز مشــکات در روابــط بیــن ســرمایه پذیر و 

ــط  ــای مرتب ــن بخش ه ــتمی بی ــرش سیس ــود نگ ــدم وج ــرمایه گذار(، ع س

بــا پــروژه، ســوء اســتفاده مدیــران از منابــع پــروژه، بــرآورد اشــتباه در ارائــه 

ــره  ــاب هیات مدی ــروژه، انتخ ــرکت پ ــتگی ش ــه، ورشکس ــت در مناقص قیم

ــا  ــاآگاه ب ــروژه ن ــر پ ــاب مدی ــروگاه، انتخ ــرق و نی ــات ب ــا موضوع ــنا ب ناآش

ــروژه. ــی پ ــات تخصص موضوع

ــی و  ــدارکات شــامل: ضعــف تســهیات زیربنای ریســک های زیرســاخت و ت

تــدارکات الزمــه اجــرای طــرح، مشــکل در تامیــن زمیــن، حبــس انــرژی بــه 

ــی،  ــال کاف ــود ســاختارهای انتق ــی نادرســت ســاختگاه و نب ــل مکان یاب دلی

ســرقت تجهیــزات نصــب شــده، مشــکل در حمــل و نقــل تجهیــزات.

ــا(،  ــاد قرارداده ــراردادی )مف ــکات ق ــامل: مش ــراردادی ش ــک های ق ریس

تاخیــر دولــت در اجــرای قراردادهــا، مشــکل در دریافــت مجوزهــا، 

ــرای  ــور در اج ــه الزم، قص ــای اولی ــا و قرارداده ــا، موافقت نامه ه تاییدیه ه

ــای انجــام  ــود ســاز و کار بازپرداخــت هزینه ه ــت، نب ــرارداد از طــرف دول ق

شــده از ســوی ســرمایه گذار در صــورت فســخ قــرارداد توســط او، تاخیــر در 

انجــام تعمیــرات ناشــی از مشــکات شــبکه و نبــود ســازوکاری در قراردادهــا 

ــرایط.  ــن ش ــی ای ــور پیش بین ــه منظ ب

ــه، ســیل، پاندمی هــا  ریســک های فورس مــاژور شــامل: فــورس مــاژور )زلزل

و غیــره(، وقــوع حمــات ســایبری و خرابکارانــه.

جهــت دار  شــامل:  ســرمایه پذیر  ســمت  در  مدیریتــی  ریســک های 

ــه  ــی و تجرب ــات، توانای ــاره ای از مناقص ــزاری پ ــف در برگ ــا ضع ــدن و ی ش

ــه  ــت ب ــای نادرس ــات و فرآینده ــار و اطاع ــه آم ــرمایه پذیر، ارائ ــی س ناکاف
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ســرمایه گذار توســط بخــش عمومــی، عــدم هماهنگــی بیــن ســرمایه پذیر و 

ســرمایه گذار در اتخــاذ تصمیمــات مشــترک مــورد لــزوم بــه دلیــل عملکــرد 

ضعیــف ســرمایه پذیر )بــروز مشــکات در روابــط بیــن ســرمایه پذیر و 

ــی در  ــی، قانون ــریفات اداری، مال ــا و تش ــر در فرآینده ــرمایه گذار(، تغیی س

ــدم وجــود نگــرش سیســتمی  ــران، ع ــر مدی ــا تغیی ــی ب دســتگاه های دولت

بیــن بخش هــای مرتبــط بــا پــروژه، عــدم رعایــت الزامــات سیســتم 

ــاز. ــورد نی ــی م ــتانداردهای مدیریت ــایر اس ــروژه و س ــت پ مدیری

مجوزهــای  دریافــت  در  مشــکل  شــامل:  زیســت محیطی  ریســک های 

زیســت محیطــی، تغییــر اســتانداردهای زیســت محیطــی در ســطح داخلــی، 

تغییــر اســتانداردهای زیســت محیطــی در ســطح بین المللــی، بــروز مســائل 

ــائل  ــروز مس ــت محیطی و ب ــتورالعمل های زیس ــن دس ــدم تدوی ــی از ع ناش

ــت محیطی. ــتورالعمل های زیس ــن دس ــدم تدوی ــی از ع ناش

ــایی  ــک های شناس ــبی ریس ــت نس ــن اهمی ــرای تعیی ــروژه ب ــل دوم پ فص

ــر اســاس تکنیک هــای رایــج ارزیابــی  ــه رتبه بنــدی آن هــا ب شــده، اقــدام ب

ــت  ــک اس ــت ریس ــه ای از مدیری ــک مرحل ــی ریس ــد. ارزیاب ــک می  کن ریس

کــه از نتایــج آن بــه منظــور اتخــاذ تصمیــم در مــورد بزرگــی ریســک بــرای 

ــود.  ــتفاده می ش ــخص، اس ــک مش ــر ریس ــا ه ــه ب ــازمان و روش مواج س

ــایی  ــرای شناس ــتفاده ب ــورد اس ــای م ــا و تکنیک ه ــه ابزاره ــی ک در حال

ــروژه در جمــع آوری اطاعاتــی طراحــی  ــر پ ــه مدی ــرای کمــک ب ریســک ب

شــده اند کــه می توانــد بــر اهــداف، محــدوده و بودجــه پــروژه تاثیــر 

بگــذارد، تکنیک هــای مــورد اســتفاده در ارزیابــی ریســک بینشــی در مــورد 

ــا آن  ــط ب ــر مرتب ــرود و تاثی ــش ب ــتباه پی ــدی اش ــه فرآین ــال این ک احتم

ــش رو از  ــش پی ــکاران2 ، 2000(. در پژوه ــگ و هم ــد )وان ــه می دهن ارائ

ــده  ــتفاده ش ــی اس ــک عموم ــس ریس ــود از ماتری ــای موج ــان تکنیک ه می

اســت. بــرای ایــن منظــور ریســک های شناسایی شــده در فرآینــد مصاحبــه 

حضــوری بــا هشــت نفــر از خبــرگان صنعــت بــرق کــه در فرآینــد ســاخت 

ــت  ــش مدیری ــای BOO در بخ ــه روش قرارداده ــی ب ــای نیروگاه پروژه ه

ــی  ــه اشــتراک گذاشــته شــد و ارزیاب ریســک صاحــب تخصــص هســتند، ب

احتمــال و تاثیــر بــرای ســاخت ماتریــس ریســک عمومــی صــورت گرفــت. 

ــرای هــر ریســک ســه ســوال مطــرح شــد. نخســت آن  ــه ایــن منظــور ب ب

ــا  ــی می شــود )در محــدوده 0 ت ــه ارزیاب کــه احتمــال وقــوع ریســک چگون

40 درصــد؛ 40 تــا 60 درصــد و 60 تــا 100 درصــد( و ســوال دوم کــه اگــر 

ــر اهــداف زمانــی  ــدد، چــه تاثیراتــی ب ــه وقــوع بپیون ریســک مــورد نظــر ب

ــل چشــم  ــا قاب ــل ی ــر ]حداق ــر از 5 درصــد تاخی ــروژه )در محــدوده کمت پ

ــی  ــا 10 درصــد تاخیــر و بیشــتر از 10 درصــد تاخیــر )بحران پوشــی(؛ 5 ت

یــا جــدی([ و اهــداف هزینــه ای پــروژه ]در محــدوده کمتــر از 10 درصــد 

ــش و  ــد افزای ــا 20 درص ــی(؛ 10 ت ــل چشم پوش ــا قاب ــل ی ــش )حداق افزای

ــر  ــا جــدی([ خواهــد گذاشــت. ب ــی ی بیشــتر از 20 درصــد افزایــش )بحران

اســاس پاســخ های دریافتــی رتبــه نهایــی هــر ریســک محاســبه شــد کــه 

طبــق نتایــج ایــن تحقیــق، ده ریســکی کــه بحرانی تریــن وضعیــت را بــرای 

ــرخ ارز )در  ــش ن ــد از: افزای ــد عبارتن ــا دارن ــن پروژه ه ــرمایه گذاری در ای س

ــی(،  ــک های سیاس ــروه ریس ــم )در گ ــادی(، تحری ــک های اقتص ــروه ریس گ

ــرق )در  ــروش ب ــاب های ف ــورت حس ــدن ص ــد ش ــی در نق ــر طوالن تاخی

گــروه ریســک های درآمــدی(، ناتوانــی در بازپرداخــت تســهیات ارزی 

ــدم وصــول  ــرخ تســعیر ارز و ع ــانات ن ــه نوس ــه ب ــا توج ــروژه ب ــی پ دریافت

ــی(،  ــن مال ــروه ریســک های تامی ــرق )در گ ــروش ب ــات ف ــع مطالب ــه موق ب

عــدم گشــایش به موقــع اعتبــارات اســنادی )در گــروه ریســک های تامیــن 

ــرق )در  ــازار ب ــورم در ب ــا ت ــرق متناســب ب ــی(، عــدم افزایــش قیمــت ب مال

ــار از  ــایش اعتب ــن و گش ــکان تامی ــدم ام ــدی(، ع ــک های درآم ــروه ریس گ

طریــق فاینانس هــای خارجــی )در گــروه ریســک های تامیــن مالــی(، 

ــهیات  ــع تس ــن به موق ــدم تامی ــر ع ــروژه در اث ــرداری پ ــر در بهره ب تاخی

مالــی توســط بانک هــا و یــا صنــدوق )در گــروه ریســک های تامیــن 

مالــی(، افزایــش هزینه هــای تامیــن مالــی و نــرخ بهــره )ســود تســهیات( 

)در گــروه ریســک های تامیــن مالــی(، افزایــش هزینه هــای ســاخت و 

ــروه  ــاد کان )در گ ــای اقتص ــایر رخداده ــا س ــورم ی ــر ت ــرداری در اث بهره ب

ریســک های اقتصــادی(.

2- Wang et al. 2000

هزینه های اقتصادی اجتماعی هر دقیقه خاموشی برای بخش 

خانگی و تولیدی آن قدر باالست که سرمایه گذاری در تولید 

برق را توجیه می کند. ضمن آن که کمبود برق احتمال بروز 

ناامنی های اجتماعی را افزایش داده و به واسطه ناتوانی در عمل 

به تعهدات صادراتی، موقعیت بین المللی کشور را 

به مخاطره می اندازد

  گزارش تحلیلی  گزارش تحلیلی

همچنیــن بــر اســاس ماتریــس طراحی شــده و نظــرات خبــرگان، 48 ریســک 

در گــروه عمــده و بحرانــی دســته بندی شــده اند کــه نشــان می دهــد 

ــای  ــب قرارداده ــی در قال ــرق حرارت ــد ب ــای تولی ســرمایه گذاری در پروژه ه

ــوده و  ــره ب ــرمایه گذار پرمخاط ــد س ــرداری از دی ــک و بهره ب ــاخت، تمل س

بــه همیــن دلیــل در برنامــه ششــم توســعه هیــچ پــروژه نیروگاهــی جدیــد 

توســط بخــش غیــر دولتــی آغــاز نشــده اســت.

ــرات  ــه طراحــی نقشــه راه کاهــش تاثی ــروژه ب ــن فصــل پ ســومین و آخری

ریســک اختصــاص دارد. نقشــه راه یــک ســند عمومــی بــوده و بــرای همــه 

ذی نفعــان درگیــر در اصاحــات قابــل دسترســی اســت. اجــزای اصلی نقشــه 

ــداف و شــاخص های  ــه چشــم انداز، اه ــه، بیانی ــت پای ــد از: وضعی راه عبارتن

عملکــرد هــدف، فعالیت هــا و شــاخص های عملکــرد فعالیــت، منابــع، 

ــروض.   ــک و ف ــازی و ریس ــی، پیاده س ــاختار حکمران س

ــی  ــایی فعالیت های ــای شناس ــر مبن ــک ب ــرات ریس ــش اث ــه راه کاه نقش

ــوند،  ــده ش ــایی ش ــک های شناس ــرات ریس ــش تاثی ــه کاه ــر ب ــه منج ک

دســتگاه های متولــی انجــام ایــن فعالیت هــا و دســتگاه های همــکار، 

نــوع اجــرای فعالیت هــا، ســطح حکمرانــی درگیــر در اجــرای هــر فعالیــت، 

ــاز بــرای موفقیــت و اصــول اولویت بنــدی فعالیت هــا  ــورد نی ــروض م ف

ــک  ــده ده ریس ــک های شناسایی ش ــان ریس ــت. از می ــده اس ــتخراج ش اس

کــه حائــز باالتریــن رتبه هــا بودنــد مــورد تمرکــز ایــن مرحلــه هســتند. بــا 

توجــه بــه آن کــه بــه دلیــل تشــابه ماهیــت، اثــرات برخــی از ریســک های 

فــوق از طریــق فعالیت هــای یکســانی کاهــش می یابــد، تجمیــع زیــر بــرای 

آن هــا صــورت گرفتــه اســت:

ــی  ــهیات ارزی دریافت ــت تس ــی در بازپرداخ ــرخ ارز و ناتوان ــش ن  افزای

ــک  ــوان ریس ــت عن ــعیر ارز: تح ــرخ تس ــانات ن ــه نوس ــه ب ــا توج ــروژه ب پ

نوســانات ارزی؛ 

 تاخیــر طوالنــی در نقــد شــدن صورت حســاب های فــروش بــرق و 

ــدم  ــی از ع ــروژه ناش ــی پ ــهیات ارزی دریافت ــت تس ــی در بازپرداخ ناتوان

ــرق: تحــت عنــوان ریســک تاخیــر در  ــروش ب ــع مطالبــات ف وصــول به موق

ــرق؛ ــروش ب ــل ف ــا از مح ــات نیروگاه ه ــت مطالب دریاف

فاینانس هــای  از طریــق  اعتبــار  و گشــایش  تامیــن  امــکان   عــدم 

ــع  ــه موق ــن ب ــدم تامی ــر ع ــروژه در اث ــرداری پ ــر در بهره ب ــی، تاخی خارج

تســهیات مالــی توســط بانک هــا و یــا صنــدوق، عــدم گشــایش بــه موقــع 

اعتبــارات اســنادی و افزایــش هزینه هــای تامیــن مالــی و نــرخ بهــره )ســود 

ــی؛ ــن مال ــوان ریســک تامی تســهیات(: تحــت عن

 عــدم افزایــش قیمــت بــرق متناســب بــا تــورم در بــازار بــرق و افزایــش 

ــای  ــایر رخداده ــا س ــورم ی ــر ت ــرداری در اث ــاخت و بهره ب ــای س هزینه ه

ــرق؛ ــازار ب ــدی در ب ــک های درآم ــوان ریس ــت عن ــاد کان: تح اقتص

 ریسک تحریم؛

ــنهادهای  ــتی و پیش ــای سیاس ــتخراجی، توصیه ه ــه راه اس ــاس نقش ــر اس ب

ــد از:   ــرات ریســک ها عبارتن ــش تاثی ــرای کاه ــن پژوهــش ب ای

 کاهــش اثــرات ریســک نوســانات نــرخ ارز: تعدیــل محــدوده تعیین شــده 

ــی در  ــی و خارج ــورم داخل ــرخ ت ــاوت ن ــا تف ــب ب ــرخ ارز متناس ــرای ن ب

زمان هــای مناســب و جلوگیــری از انباشــت تــورم؛ تنوع ســازی در صــادرات 

و عــدم اتــکا صــادرات بــه یــک محصــول؛ انضبــاط مالــی، مدیریــت هزینــه و 

کســری بودجــه دولــت و افزایــش درآمدهــای دولــت از طریــق کانال هایــی 

غیــر از فــروش نفــت ماننــد افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، از راه هایــی نظیــر 

افزایــش پایه هــای مالیاتــی، کاهــش فرارهــای مالیاتــی و غیــره )بــدون اثرات 

ــا سیاســت های  ــی شــفاف و متناســب ب رکــودی(؛ اتخــاذ سیاســت های پول

ارزی؛ ایجــاد ابزارهایــی )ماننــد بــازار آتــی و انــواع اختیــار معاملــه( 

ــم و  ــارات؛ تنظی ــت انتظ ــا مدیری ــرخ ارز و نهایت ــک ن ــش ریس ــرای پوش ب

مدیریــت بازارهــای طــا، مســکن، ســرمایه و سیســتم بانکــی متناســب بــا 

واقعیت هــای اقتصــادی کــه بازدهــی و جذابیــت ســرمایه گذاری در بازارهــا 

ــازار  ــان در ب ــال و نوس ــه اخت ــد ک ــته باش ــی نداش ــاوت فاحش ــم تف ــا ه ب

یــک دارایــی موجــب انتقــال بحــران بــه بــازار ســایر دارایی هــای جانشــین 

ــا  ــب ب ــی متناس ــودهای بانک ــرخ س ــن ن ــل و تعیی ــد تعدی ــردد )مانن نگ

شــرایط اقتصــادی کــه در شــرایط تحریمــی و بحــران ارزی معمــوال اقــدام 

بــه افزایــش نــرخ ســود بانکــی می کننــد(؛ اســتقال بانــک مرکــزی بــرای 

با وجود آن که در ابتدای فرآیند تجدید ساختار، بخش 
خصوصی از این تغییرات به خوبی استقبال کرد، اما آمار 

سرمایه گذاری در تولید برق نشان می دهد
 از سال ۱۳۹۲ به بعد، رشد افزایش ظرفیت ساالنه تولید 

برق کاهش یافته است
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ــر اســاس  ــورم )ب ــی و ارزی و ت ــر سیاســت های پول ــت بهت ــرل و مدیری کنت

ــماره 31108/ت51709  ــه ش ــرای مصوب ــان، 1395(؛ اج ــان و توکلی توکلی

هـــ مــورخ 94/3/12 هیــات وزیــران بــرای نیروگاه هایــی کــه بــا اســتفاده از 

تســهیات ارزی صنــدوق توســعه ملــی اقــدام بــه ســاخت نیــروگاه کرده انــد.

 کاهــش اثــرات ریســک تاخیــر در دریافــت مطالبــات نیروگاه ها 

ــرق: ثبــت ما به التفــاوت قیمــت تمام شــده و تکلیفــی  از محــل فــروش ب

فــروش بــرق در قوانیــن بودجــه ســنواتی و درنظرگرفتــن منابــع مالــی بــرای 

پرداخــت آن بــه وزارت نیــرو )عمــل بــه مــاده 6 قانــون حمایــت از صنعــت 

ــت پرداخــت  ــه باب ــن وزرات خان ــع از ســوی ای ــن مناب ــرق( و تخصیــص ای ب

ــه  ــون برنام ــاده )10( قان ــل م ــره ذی ــه تبص ــل ب ــا؛ عم ــات نیروگاه ه مطالب

ششــم توســعه و اســتفاده از آن بــه منظــور اصــاح قراردادهــای خریــد بــرق 

ــا درج خســارت تاخیــر در تادیــه و پرداخــت ایــن خســارت  از نیروگاه هــا ب

ــه شــرکت های غیــر دولتــی تولیدکننــده بــرق. ب

ــه  ــرو ب ــدن وزارت نی ــف ش ــی: مکل ــن مال ــک تامی ــش ریس  کاه

تخصیــص بخشــی از ظرفیــت خطــوط صادراتــی بــرای بخــش خصوصــی و 

فراهــم کــردن زمینــه حضــور بخــش خصوصــی در صــادرات بــرق و ایجــاد 

ــردن  ــرم ک ــی؛ اه ــرمایه گذار خصوص ــرای س ــی ب ــای ارزی صادرات درآمده

ــاخت و احــداث در  ــرکای س ــق مشــارکت ش ــرمایه از طری ــه س ــا ب بدهی ه

ــدی، 1398(. ــا )اس ــی پروژه ه ــن مال تامی

 کاهــش ریســک درآمــدی در بــازار بــرق: تاســیس نهــاد مســتقل 

تنظیم گــر بخــش بــرق بــه پشــتوانه مــاده 59 قانــون اصــاح قانــون 

ــی. ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل سیاس

ــاری  ــدات تج ــت معاه ــتفاده از ظرفی ــم: اس ــک تحری ــش ریس  کاه

کشــورهای منطقــه، روســیه و چیــن بــرای مبادالت پولــی و مالی؛ شناســایی 

ــژه  ــات وی ــرای عملی ــن و اج ــره تامی ــیب پذیر زنجی ــاس و آس ــاط حس نق

بــرای مقابلــه بــا نقــاط آســیب پذیر؛ اصــاح قوانیــن و مقــررات قراردادهــای 

بیــن دولــت و بخــش خصوصــی بــرای پوشــش ریســک قراردادهــا )اصــاح 

مفــاد تعدیــل، خاتمــه و فســخ بــا شــرایط ویــژه تحریــم(؛ جــذب نقدینگــی 

ــازار ســرمایه و  ــا توســعه ابزارهــای ب خــرد و هدایــت بــه ســمت پروژه هــا ب

تضمیــن بــازده توســط دولــت )اســدی، 1400(.

ــز  ــا و نی ــر آن ه ــدم و تاخ ــاس تق ــر اس ــا را ب ــوان فعالیت ه ــت می ت در نهای

ــرای  ــه ب ــی ک ــاش و زمان ــدف و ت ــر ه ــت ب ــر فعالی ــذاری ه ــزان اثرگ می

ــت اول همیشــه  ــاز اســت، اولویت بنــدی کــرد. اولوی اجــرای آن فعالیــت نی

فعالیت هایــی هســتند کــه پیش نیــاز اجــرای ســایر فعالیت هــا تلقــی 

ــد و  ــا تــاش و زمــان کــم برخوردارن ــا از اثرگــذاری باالیــی ب می شــوند و ی

ــاوت قیمــت تمام شــده و  ــا هــر دو ویژگــی را دارا هســتند. ثبــت ما به التف ی

تکلیفــی فــروش بــرق در قوانیــن بودجــه ســنواتی و در نظــر گرفتــن منابــع 

مالــی بــرای پرداخــت آن بــه وزارت نیــرو )عمــل بــه مــاده 6 قانــون حمایــت 

از صنعــت بــرق( و تخصیــص ایــن منابــع از ســوی ایــن وزرات خانــه بابــت 

پرداخــت مطالبــات نیروگاه هــا و تاســیس نهــاد مســتقل تنظیم گــر بخــش 

بــرق بــه پشــتوانه مــاده 59 قانــون اصــاح قانــون سیاســت های کلــی اصــل 

ــی  ــای پایان ــد و اولویت ه ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ــی در ای ــون اساس 44 قان

فعالیت هایــی هســتند کــه بــرای اثرگــذاری نیــاز بــه زمــان و تــاش زیــاد 

دارنــد. ایجــاد ابزارهایــی )ماننــد بــازار آتــی و انــواع اختیــار معاملــه( بــرای 

ــک  ــتقال بان ــارات و اس ــت انتظ ــا مدیری ــرخ ارز و نهایت پوشــش ریســک ن

ــی و ارزی و  ــت های پول ــر سیاس ــت بهت ــرل و مدیری ــرای کنت ــزی ب مرک

تــورم مــواردی هســتند کــه ایــن ویژگــی را دارنــد. در ایــن میــان معمــوال 

ــه  ــا ب ــرای فعالیت ه ــه اج ــی ک ــی و زمان ــانی و مال ــع انس ــاس مناب ــر اس ب

ــات  ــه ای از اقدام ــی مجموع ــازمان های متول ــد، س ــاص می ده ــود اختص خ

ــد. ــرار می دهن ــوازی در دســتور کار ق ــه صــورت م پیشــنهادی را ب

  گزارش خبری  گزارش تحلیلی

دفتر پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

دفتر پژوهش ســندیکا در پروژه ای مشــترک با اتاق ایران بررسی کرد؛

شناسایی ریســک های سرمایه گذاری در تولید برق

مدیــر دفتــر پژوهــش ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق روز 

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــتی در ات ــی نشس ــهریور ط ــتم ش ــنبه هش سه ش

ــران، در حضــور نماینــدگان ســازمان ها، دســتگاه ها  معــادن و کشــاورزی ای

ــه نتایــج پژوهــش مشــترک ســندیکا و اتــاق  ــه ارائ و تشــکل های مربــوط ب

ــرمایه گذاری  ــک های س ــدی ریس ــایی و رتبه بن ــوع »شناس ــا موض ــران ب ای

در پروژه هــای تولیــد بــرق حرارتــی در قالــب قراردادهــای ســاخت، تملــک، 

ــرمایه گذار«  ــرای س ــا ب ــرات آنه ــش اث ــه راه کاه ــه نقش ــرداری و تهی بهره ب

پرداخــت.

ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــاره ش ــک اش ــه 86 ریس ــش ب ــن پژوه ــج ای در نتای

ــوط  ــدی و ... مرب ــادی، درآم ــی، اقتص ــون سیاس ــی چ ــای مختلف حوزه ه

ــه حــوزه ســرمایه گذاری در پروژه هــای  ــن ریســک ها منــوط ب می شــوند. ای

ــرداری  ــب قراردادهــای ســاخت، تملــک، بهره ب ــرق حرارتــی در قال تولیــد ب

ــه در  ــک ها از جمل ــری از ریس ــای دیگ ــن، گروه ه ــر ای ــاوه ب ــتند. ع هس

حوزه هــای فنــی، حقوقــی و قانونــی، تامیــن مالــی، مدیریتــی، قــراردادی و 

ــده اند. ــایی ش ــش شناس ــن پژوه ــز در ای ــت محیطی نی زیس

ایــن پــروژه در ابتــدا بــا تمرکــز بــر نیروگاه هــای بــزرگ  مقیــاس تصویــری 

ــه  ــروژه ب ــن پ ــام ای ــد. انج ــه می ده ــرق ارائ ــد ب ــود در تولی ــع موج از وض

منظــور ریشــه یابی رونــد نامناســب ســرمایه گذاری در حــوزه تولیــد 

بــرق طــی ســال های گذشــته )خصوصــا در برنامــه ششــم توســعه( و 

ــای  ــق گزارش ه ــت. طب ــال اس ــی از س ــداوم در دوره های ــی های م خاموش

موجــود، دولــت منابــع الزم بــرای ســرمایه گذاری جدیــد در زمینــه احــداث 

ــه ســرمایه گذاری  ــدارد و بخــش خصوصــی نســبت ب ــار ن ــروگاه در اختی نی

ــد  ــر تولی ــم ب ــان حاک ــرایط پرنوس ــل ش ــه دلی ــه ب ــت، چراک ــزه اس بی انگی

ــود و  ــره  محســوب می ش ــر مخاط ــت پ ــن فعالی ــرمایه گذاری در ای ــرق، س ب

عمــده ایــن مخاطــرات در فرآینــد ســرمایه گذاری بــه شــکل یک طرفــه بــه 

ــود. ــل می ش ــی منتق ــر دولت ــرمایه گذار غی س

ــی و  ــیوه علم ــا ش ــت ب ــده اس ــعی ش ــزارش س ــن گ ــدی ای ــه بع در مرحل

مســتدل ریســک های مــورد نظــر اولویت بنــدی شــوند و بــه منظــور 

ــدام از  ــر ک ــذاری ه ــزان اثرگ ــی و می ــک ها، بزرگ ــا ریس ــر ب ــه بهت مواجه

آنهــا بــر اهــداف ســرمایه گذاری مــورد شناســایی قــرار گیــرد. در ایــن بیــن 

ــد. ــی ش ــز ارزیاب ــک ها نی ــر ریس ــب تاثی ــوع و ضری ــال وق احتم

ــدوده  ــک در مح ــده، 48 ریس ــرده ش ــام ب ــک های ن ــداد ریس ــن تع از بی

ــرخ  ــش ن ــورد شــامل افزای ــب 10 م ــه ترتی ــه ب ــی شــدند ک ــی ارزیاب بحران

ــروش  ــاب های ف ــوندگی صورت حس ــی در نقدش ــر طوالن ــم، تاخی ارز، تحری
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بــرق، ناتوانــی در بازپرداخــت تســهیات ارزِی دریافتــِی پــروژه بــا توجــه بــه 

نوســانات نــرخ تســعیر ارز و عــدم وصــول به موقــع مطالبــات فــروش بــرق، 

ــه موقــع اعتبــارات اســنادی، عــدم افزایــش قیمــت بــرق  عــدم گشــایش ب

متناســب بــا تــورم در بــازار بــرق، عــدم امــکان تامیــن و گشــایش اعتبــار از 

طریــق فاینانس هــای خارجــی، تاخیــر در بهره بــرداری پــروژه در اثــر عــدم 

تامیــن بــه موقــع تســهیات مالــی توســط بانک هــا و یــا صنــدوق، افزایــش 

ــاخت و  ــای س ــش هزینه ه ــره و افزای ــرخ به ــی و ن ــن مال ــای تامی هزینه ه

ــدر  ــاد کان، در ص ــای اقتص ــایر رخداده ــا س ــورم ی ــر ت ــرداری در اث بهره ب

ــد.  ــرار دارن ــن ریســک ها ق ای

نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه از بیــن ایــن 10 مــورد تنهــا »تحریــم« جنبــه 

ــائل  ــی، مس ــن مال ــوزه تامی ــه ح ــا ب ــوارد عمدت ــایر م ــی دارد و س سیاس

ــه  ــج ب ــاس نتای ــر اس ــن ب ــتند. بنابرای ــوف هس ــادی معط ــدی و اقتص درآم

دســت آمــده، بیشــترین ریســک در زمینــه ایــن ســرمایه گذاری بــه حــوزه 

ــرق اختصــاص دارد. ــت ب اقتصــاد صنع

ایــن مطالعــه پژوهشــی در مرحلــه آخــر، نقشــه راهــی طراحــی می کنــد تــا 

بــه کمــک آن، امــکان دســتیابی بــه نقطــه مطلوب تــری نســبت بــه شــرایط 

کنونــی فراهــم شــود. بــرای ایــن منظــور راه کارهــای پیشــنهادی از دیــدگاه 

محققیــن، کارشناســان و خبــرگان ارائــه و بــرای اجرایــی شــدن هــر کــدام، 

ــی شــده اند. ــی، شناســایی و معرف دســتگاه های متول

ــب  ــان نظــرات و مطال ــه بی ــن نشســت، شــماری از حاضــران ب ــه ای در ادام

خــود در بــاره پژوهــش ارائه  شــده پرداختنــد. در ابتــدای ایــن بخــش، احمــد 

ــده  ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــره س ــس هیات مدی ــری نایب ریی مطه

ــرق پرداخــت  ــدگان ب ــش و مســاله عمــده تولیدکنن ــان 3 چال ــه بی ــرق ب ب

ــن بخــش می شــود  کــه موجــب تشــدید ریســک های ســرمایه گذاری در ای

ــری داشــته  ــن ریســک ها نقــش موث ــد در کاهــش ای ــا می توان ــع آن ه و رف

باشــد. 

وی در ایــن بــاره بــه ســه موضــوع »ناکامــل بــودن چرخــه و رونــد 

ــرق«، »نبــود پنجــره واحــد  ــرای ســرمایه گذاری در تولیــد ب طراحی شــده ب

و لــزوم ایجــاد آن بــرای داوطلبــان ورود بــه ایــن ســرمایه گذاری« و »عــدم 

ــا در  ــت آن ه ــف فعالی ــا توق ــی ی ــرمایه گذاران نیروگاه ــروج س ــکان خ ام

صــورت مواجهــه بــا زیان دهــی یــا نبــود ســودآوری مناســب« اشــاره کــرد 

ــا پرداخــت.  ــه تبییــن آن ه و ب

ــن  ــه آن کــه خــود یکــی از اولی ــا اشــاره ب ــاره موضــوع نخســت ب وی در ب

ــرق  ــران فعــال در بحــث ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در تولیــد ب مدی

ــه  ــه عنــوان مثــال از ابتــدای دعــوت ب ــوده اســت، خاطــر نشــان کــرد: ب ب

ســرمایه گذاری نیروگاهــی، مشــخص نبــود کــه بدهــی ســرمایه پذیر از چــه 

طریــق و بــه پشــتوانه چــه منابــع مالــی بایــد تامیــن شــود. در واقــع از اول 

ــاره  ــوده اســت و هنــوز تصمیــم درســتی در ایــن ب ایــن ســیکل معیــوب ب

ــته  ــی انباش ــه آن بده ــت و نتیج ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــده و ب ــه نش گرفت

ــه  ــه آن ب ــر مجموع ــای زی ــازمان ه ــرو و س ــف وزارت نی ــه و باتکلی معوق

ــرق اســت.  تولیدکننــدگان غیــر دولتــی ب

مطهــری در بــاره موضــوع ایجــاد پنجــره واحــد نیــز از پراکندگــی نهادهــای 

ذی ربــط در مقابــل ســرمایه گذاران نیروگاهــی، انتقــاد کــرد و افــزود: 

ــرداری و  ــداث، بهره ب ــل اح ــک از مراح ــر ی ــوزه در ه ــن ح ــرمایه گذار ای س

فــروش بــرق بــا نهادهــای متعــددی بــا رویه  هــا و اعمــال نظرهــای متعــدد 

ــه رو اســت کــه ایــن امــر موجــب ســردرگمی و هزینه هــای  و متغیــری روب

ــود.  ــرای او می ش ــف ب مضاع

ــه آن کــه در  ــره ســندیکا همچنیــن ضمــن اشــاره ب نایب رییــس هیات مدی

تمــام صنایــع و کســب وکارها بــه جــز بــرق امــکان توقــف فعالیــت یــا خــروج 

ســرمایه در صــورت مواجهــه ســرمایه گذار بــا شــرایط زیــان ده وجــود دارد، 

اظهــار داشــت: در واقــع حــدود اختیــارات ســرمایه گذار نیروگاهــی تــا قبــل 

ــا اولیــن میلیون دالرهایــی کــه خــرج می کنــد  از شــروع قــرارداد اســت و ب

دیگــر راه بازگشــتی پیــش پــای او وجــود نــدارد، زیــرا بحــث تولیــد بــرق بــه 

ســبب اهمیــت اســتراتژیک و امنیتــی کــه دارد، امــکان هــر گونــه تغییــر یــا 

توقــف فعالیــت را بــه آن هــا نمی دهــد. ایــن موضــوع خــود بــه عنــوان اهــرم 

ــل  ــف عم ــائل مختل ــل مس ــرای تحمی ــرمایه گذاران ب ــن س ــر ای ــاری ب فش

ــه از موضــوع آگاه  ــرای برخــی مســئوالن ک ــر ب ــد و از ســوی دیگ ــی کن م

نیســتند ایــن شــائبه را ایجــاد می کنــد کــه گایــه و ذکــر مکــرر مشــکات 

توســط تولیدکننــدگان بــرق زمینــه جــدی و واقعــی نــدارد! بــه ایــن ترتیــب 

عمــا بخشــی از مســئولیت حکومتــی تامیــن بــرق کشــور بــه محــض ورود 

ســرمایه گذار بــه ایــن عرصــه بــه او واگــذار مــی شــود.  

ــه راه کار،  ــوص ارائ ــود، در خص ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ

ــه  ــه عنــوان ســرمایه گذاران و مســئوالن وزارت نیــرو ب ــا ب ــح کــرد: م تصری

ــا  ــت آن ه ــت اس ــتیم. درس ــتی هس ــک کش ــوار ی ــرمایه پذیر س ــوان س عن

ــه  ــرق شــود هم ــن کشــتی غ ــه ای ــی ک ــی زمان ــا مســافریم، ول ناخــدا و م

غــرق می شــویم. از ســوی دیگــر زمانــی مســئوالن رده بــاالی کشــور حاضــر 

ــه بحــران  ــای ســخت می شــوند ک ــت تصمیم گیری ه ــا باب ــه پرداخــت به ب

را درک کننــد. بــرای ایــن منظــور بایــد ســرمایه گذار و ســرمایه پذیر 
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ــرای  ــد. ب ــه تقویــت یکدیگــر بپردازن ــا هــم متحــد شــوند و ب ایــن حــوزه ب

تحقــق ایــن امــر، هماهنگــی، همدلــی و همــکاری مســئوالن وزارت نیــرو بــا 

ــم ضــروری  ــور مه ــرق در ام ــدگان ب ســرمایه گذاران و ســندیکای تولیدکنن

اســت تــا مشــکات ایــن بخــش بــه خوبــی بــه دیگــر نهادهــای ذی ربــط و 

ــال داده شــود.  باالدســتی انتق

تولیدکننــده  شــرکت های  ســندیکای  اعضــای  از  کاظمــی  نصــرت اهلل 

ــر در  ــود اگ ــد ب ــر خواه ــت: بهت ــار داش ــت اظه ــن نشس ــز در ای ــرق نی ب

ــال  ــه دنب ــرد ب ــورت می گی ــرق ص ــت ب ــوزه صنع ــه در ح ــی ک پژوهش های

پاســخ بــه ایــن ســوال نیــز باشــیم کــه دالیــل امتنــاع و نبــود انگیــزه کافــی 

در وزارت نیــرو بــرای اجــرای راه کارهــای پیشــنهادی و کارشناســانه بخــش 

ــت؟ ــی چیس خصوص

ســید حمیدرضــا قریشــی رییــس هیات مدیــره و مدیــر برنامه ریــزی و 

توســعه شــرکت جنــوب شــرق صبــا از دیگــر حاضــران ایــن نشســت بــود 

ــل  ــر را در تکمی ــدی دیگ ــوع کلی ــی دو موض ــرح و بررس ــنهاد ط ــه پیش ک

ــرد.  ــرح ک ــده، مط ــش ارائه ش پژوه

ــب  ــا موج ــه نیروگاه ه ــوخت ارزان ب ــه س ــه ارائ ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع وی ب

ــم  ــاله مه ــک مس ــوان ی ــه عن ــوخت ب ــن س ــوع تامی ــوز موض ــده هن ش

ــث  ــرم بح ــه نظ ــت: ب ــد گف ــرح نباش ــور مط ــی کش ــای حرارت در نیروگاه ه

تامیــن ســوخت نیــز بایــد بــه عنــوان یکــی از ریســک های مهــم در گــروه 

ــود،  ــده ش ــی دی ــرمایه گذاری نیروگاه ــِی س ــا عملیات ــی ی ــک های فن ریس

ــال های  ــور در س ــی کش ــای اصل ــی از چالش ه ــاله یک ــن مس ــه ای ــرا ک چ

ــت. ــد گرف ــی را خواه ــای حرارت ــن نیروگاه   ه ــه دام ــود ک ــد ب ــده خواه آین

قریشــی نکتــه حائــز اهمیــت دوم را موضــوع ورود صنایــع بــه حــوزه 

ــد  ــوع می توان ــن موض ــزود: ای ــت و اف ــرق دانس ــش ب ــرمایه گذاری در بخ س

بنــا بــه رویکــرد و اقداماتــی کــه در ایــن بــاره صــورت می گیــرد بــه عنــوان 

ــرق  ــه اصطــاح ســنتی ب ــرای ســرمایه گذاران ب ــد ب ــا تهدی ــک فرصــت ی ی

تلقــی شــود. بنابرایــن مناســب خواهــد بــود کــه در تکمیــل پــروژه حاضــر 

ــا عنــوان »چگونگــی پوشــش ریســک های قراردادهــای  پژوهــش دیگــری ب

ــد تضمینــی در بخــش خصوصــی« صــورت گیــرد.  خری

وی در ادامــه تصریــح کــرد: از ایــن که مدل های قــراردادی پیشــرفته ای برای 

تعامــل برد-بــرد بخــش خصوصــی ســرمایه گذار در صنعــت بــرق بــا بخــش 

خصوصــی ســایر صنایــع مصرف کننده بــرق تدوین شــود، اســتقبال می کنیم.

در ایــن نشســت محمــد اهلل داد معــاون انتقــال و تجــارت خارجــی شــرکت 

ــع ملــی کشــور دیگــر  ــر آن کــه محیــط زیســت و مناب ــا تاکیــد ب توانیــر ب

پاســخگوی رشــد فزاینــده مصــرف بــرق نیســت، اظهــار داشــت: بــا توجــه 

ــت از  ــن صنع ــور ای ــه ام ــرق، کلی ــرای ب ــذاری موجــود ب ــام تعرفه گ ــه نظ ب

بحــث تولیــد گرفتــه تــا انشــعاب و ... بــرای صنعــت بــرق خســارت زا اســت. 

ــه  ــرف ب ــد مص ــرد: رش ــان ک ــر نش ــز خاط ــرق نی ــادرات ب ــاره ص وی در ب

ــه  ــه ب ــرق ک ــادرات ب ــل از ص ــد حاص ــهمی از درآم ــه س ــه ای اســت ک گون

دالیــل متعــدد رونــدی کاهشــی داشــته، عمــا در حــال حاضــر بایــد بــرای 

ــود.   ــرق صــرف ش واردات ب

در ادامــه ایــن نشســت رودســری از مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــه ارائــه 

پیشــنهادهایی بــرای تکمیــل و بهبــود پــروژه پژوهشــی ســندیکا پرداخــت 

ــن  ــندیکا در تدوی ــا س ــکاری ب ــرای هم ــود ب ــوع خ ــاد متب ــوی نه و از س

ــرد.  ــی ک ــام آمادگ ــعه اع ــم توس ــه هفت ــرق برنام ــش ب ــنهادهای بخ پیش

حســن مردانــی رییــس گــروه ســرمایه گذاری دفتــر تنظیــم مقــررات وزارت 

ــا اشــاره بــه موضوعــات مطرح شــده، تاکیــد  نیــرو در ادامــه ایــن نشســت ب

کــرد کــه بحث هایــی چــون پنجــره واحــد و صــادرات بــرق بایــد بــه عنــوان 

مفاهیمــی ریشــه ای تر مــد نظــر قــرار گیــرد و در حــد ســامانه های رایــج و 

یــا صرفــا صــادرات فیزیکــی بــرق تقلیــل نیابــد. لــذا بــرای ایــن منظــور نیــاز 

اســت کــه ذی نفعــان بــه تعامــل بــا یکدیگــر بپردازنــد و منافــع یکدیگــر را 

مــد نظــر قــرار دهنــد. 

غامــی از شــورا و مرکــز ملــی رقابــت نیــز در ایــن نشســت ضمــن انتقــاد از 

ــه و رویکــرد کوتاه مــدت وزارت نیــرو در مــورد تشــکیل نهــاد مســتقل  روی

تنظیم گــر بخــش بــرق کــه تاکنــون منجــر بــه تعویــق تصویــب اساســنامه 

آن در مجلــس و تشــکیل و اجرایــی شــدن آن شــده اســت، اعــام داشــت: 

ــی و  ــای سیاس ــه حوزه ه ــائل ب ــب مس ــه اغل ــه ریش ــت ک ــت آن اس واقعی

ــل سیاســی در ریســک های  ــگاه عوام ــن جای ــاز می گــردد. بنابرای ــی ب امنیت

ــژه و کلیــدی اســت.  ــن پژوهــش وی عمــده مطرح شــده در ای

در پایــان ایــن نشســت منیــره امیرخانلــو معــاون پژوهشــی مرکــز 

پژوهش هــای اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه آن کــه اتــاق ایــران انجــام 

ــام  ــر دارد اع ــد نظ ــواره م ــت را هم ــن دس ــردی از ای ــای کارب پژوهش ه

کــرد: در حــال حاضــر دو پتانســیل بســیار خــوب شــامل شــورای گفت گــوی 

ــرح  ــرای ط ــور ب ــعه کش ــم توس ــه هفت ــی و برنام ــش خصوص ــت و بخ دول

نتایــج و راه کارهــای مــورد ارائــه در ایــن پژوهش هــا وجــود دارد کــه امیــد 

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه خوب ــت ب اس
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پیش درآمد

ــرآن  ــی ب ــرق به خوب ــت ب ــت اندرکاران صنع ــه دس ــه هم ــور ک ــان ط هم

ــر  ــی درگی ــای فراوان ــا چالش ه ــر ب ــت در ســال های اخی ــن صنع ــد ای واقفن

ــزات  ــوژی تجهی ــاخت و تکنول ــا س ــط ب ــائل مرتب ــدای از مس ــه ج ــوده ک ب

ــع  ــای وض ــازی، ارتق ــه بهینه س ــری از جمل ــات دیگ ــا موضوع ــی، ب نیروگاه

ــا و  ــت نیروگاه ه ــود وضعی ــکان بهب ــرد و ام موجــود، بررســی شــرایط کارک

ــوده اســت. ــل مواجــه ب ــن قبی ــواردی از ای م

بدیهــی اســت پرداختــن به ارتقــای تکنولــوژی تجهیــزات نیروگاهــی و بهبود 

ــم و اجتناب ناپذیراســت،  ــروگاه بســیار مه ــای ســاخت و احــداث نی روش ه

چراکــه درصــورت عــدم توجــه بــه ایــن بخــش، مشــکات ایــن صنعــت در 

ــد،  ــد ش ــود خواه ــع موج ــر از وض ــر و پیچیده ت ــیار فرات ــی بس ــنوات آت س

ــرایط  ــر در ش ــوارد موث ــایر م ــه س ــگاه ب ــوع، ن ــن موض ــار ای ــن در کن لیک

ــود. ــا بســیار مثمــر ثمــر خواهــد ب ــی نیروگاه ه ــرد و کارای کارک

بــا ایــن حــال تــاش خواهــد شــد موضوعــات فــوق کــه در افزایــش کارایــی، 

افزایــش طــول عمــر، بهبــود شــرایط بهره بــرداری و ســایر مــواردی کیفــی و 

فنــی کــه بــه نوعــی همگــی آنهــا بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی نیروگاه هــا 

ــر وری و  ــش به ــر افزای ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــی ی ــای کل ــش هزینه ه و کاه

  گزارش تحلیلی

 الهام صادقی نیا 

قراردادهــای بهره برداری و نگهداری نیروگاه ها و 
پیش رو چالش های 

ــه و در  ســودآوری بنگاه هــای اقتصــادی مربوطــه تاثیرگــذار اســت، پرداخت

هــر فصــل بــه یکــی از موضوعــات بــه صــورت عمومــی و کلــی اشــاره شــود. 

ــه  ــاز ب ــب نی ــردن مرات ــی ک ــازی و عملیات ــرای پیاده س ــر واضــح اســت ب پ

ــای  ــه مدل ه ــی اقتصــادی و تهی ــای فن ــزارش ه ــه گ ــق و تهی تشــریح دقی

مرتبــط خواهــد بــود کــه در زمــان خــود قابــل تبییــن اســت.  

از جمله محورهای قابل بحث می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــرای اســتفاده در نیروگاه هــای  ــان ب ــه روز و دانش بنی - فناوری هــای مهــم ب

کارکــرد  کیفیــت  و  عمــر  افزایــش  کارایــی،  بهبــود  بــرای  حرارتــی 

نیروگاه ها)ایــن مــوارد می توانــد مربــوط بــه دوره احــداث و یــا دوره 

بهره بــرداری نیــروگاه باشــد( 

- بررســی ســطح کیفــی فناوری هــای موجــود در نیروگاه هــای غیــر دولتــی 

ــای  ــی و تجربه ه ــزات نیروگاه ــودن تجهی ــه روز ب ــان و ب ــزان دانش بنی )می

موفــق ارتقــای بهــره وری و راندمــان در نیروگاه هــای غیــر دولتــی(

ــیاری از  ــا در بس ــن فناوری ه ــی از ای ــرای برخ ــدم اج ــل ع ــی دالی - بررس

نیروگاه هــای کشــور

همان طورکــه کامــا آشــکار اســت، یکــی از بحث هــای مهــم در ســال های 

ــرف و  ــاز مص ــرق( از نی ــد ب ــروگاه )تولی ــداث نی ــادن اح ــب افت ــر، عق اخی

 شرکت مهندسی مسینان

 حسین اصغریمحسن عرفانی، رییس هیات مدیره  

  گزارش تحلیلی

شــبکه بــوده کــه ایــن امــر موجــب کاهــش رزرو شــبکه شــده و در زمــان 

پیــک مصــرف شــبکه را بســیار پرریســک کــرده اســت. امــا از آنجایــی کــه 

معمــوال احــداث نیــروگاه و توســعه شــبکه مســتلزم زمــان و هزینــه فــراوان 

ــه ایــن مشــکل بایــد بــه دنبــال  اســت، از ایــن رو بــه مــوازات رســیدگی ب

راهکارهــای فناورانــِه ممکــن و قابــل پیاده ســازی بــود کــه بتــوان در زمــان 

ــن  ــرای ای ــم. ب ــم بزنی ــی بیشــتر از شــرایط موجــود را رق ــری، کارای کوتاه ت

ــم  ــرق می پردازی ــد ب ــره تولی ــر زنجی ــای دیگ ــی از پارامتره ــه یک ــور ب منظ

ــد در  ــور می توان ــه مذک ــم تجرب ــوده و ه ــود ب ــل بهب ــم ســریع تر قاب ــه ه ک

ــرد. ــرار گی ــر ق ــز مدنظ ــی جدیداالحــداث نی نیروگاه ه

ــث  ــرق، بح ــد ب ــره تولی ــرق و زنجی ــت ب ــم در صنع ــائل مه ــی از مس یک

ــه  ــون ب ــه تاکن ــت ک ــا اس ــداری نیروگاه ه ــرات و نگه ــرداری و تعمی بهره ب

دلیــل فراوانــی منابــع موجــود و هزینه هــای پاییــن مــواد ورودی )ســوخت، 

ــی و  ــش کارای ــه افزای ــوده و نســبت ب ــورد توجــه نب ــی م ــره( خیل آب و غی

ــه  ــا توجــه ب ــادی وجــود نداشــته اســت. ب کاهــش هزینه هــا حساســیت زی

ــش  ــا افزای ــب ب ــرق متناس ــد ب ــرخ خری ــش ن ــدم افزای ــی و ع ــرایط فعل ش

ــرژی  ــراوان در پرداخــت ان ــرات ف ــن تاخی ــا و همچنی ــای نیروگاه ه هزینه ه

هزینه هــای  کاهــش  و  کارایــی  افزایــش  دریافت شــده، چــاره ای جــز 

ــورد توجــه  ــن موضــوع م ــه ای ــرداری وجــود نداشــته و الزم اســت ک بهره ب

ــرد. ــرار گی بیشــتری ق

نکاتــی درخصــوص  اســت  تــاش شــده  نوشــتار  از  ایــن بخــش  در 

ــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی ایــن موضــوع(  ــرداری )ب قراردادهــای بهره ب

ــی  ــور و عمل ــای متص ــنهادها و راه حل ه ــدی پیش ــاالت بع ــا در مق ــه ت ارائ

ــای  ــه پارامتره ــی ب ــث آت ــن در مباح ــود. همچنی ــته ش ــث گذاش ــه بح ب

دیگــر کــه موجــب افزایــش کارایــی نیــروگاه، افزایــش طــول عمــر نیــروگاه 

و کاهــش هزینه هــای بهره بــرداری می شــوند، پرداختــه خواهــد شــد. 

امیــد اســت کــه مراتــب مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تمهیــدات الزم توســط 

تصمیم ســازان و تصمیم گیــران محتــرم اندیشــه شــود.

ــث  ــرق باع ــت ب ــازی در صنع ــاختارها و خصوصی س ــر س ــده: تغیی چکی

ــوان  ــا به عن ــرات نیروگاه ه ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــا خدم ــت ت ــده اس ش

یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در بخــش تولیــد بــرق بــه ســمت برون ســپاری 

ــر  ــدات در ه ــن مســئولیت ها و تعه ــان تبیی ــن می ــد. در ای ــدا کن ســوق پی

دو ســمت کارفرمــا و پیمانــکار دارای اهمیــت خواهــد بــود. در ایــن مقالــه 

نویســندگان ضمــن تبییــن وظایــف و ســاختار بهره بــرداری، مزایــا و 

معایــب برون ســپاری خدمــات بهره بــرداری را بررســی و در ادامــه براســاس 

ــت  ــاری در صنع ــرداری ج ــای بهره ب ــواع قرارداده ــه ان ــات و مطالع تجربی

نیروگاهــی کشــور مــوارد قابــل توجــه در ایــن قراردادهــا را عنــوان کرده انــد.

واژه های کلیدی: نیروگاه، بهره برداری و تعمیرات، خدمات بهره برداری، 

برون سپاری، قرارداد خدمات بهره برداری

۱.مقدمه 

ــتخوش  ــور دس ــرق در کش ــت ب ــران صنع ــوان پیش ــه عن ــد ب ــش تولی بخ

تغییــرات اساســی ســاختاری در دهــه هــای اخیــر بــوده اســت. عمــده ایــن 

ــرق و  ــت ب ــت های کان صنع ــازی سیاس ــاده س ــور پی ــه منظ ــرات ب تغیی

ــاد  ــه هفت ــش از ده ــا پی ــت. ت ــه اس ــام گرفت ــازی انج ــژه خصوصی س به وی

ــر  ــز زی ــه طــور متمرک ــی و ب ــه شــکل دولت ــا ب ــا کام ــروگاه ه شمســی نی

ــرات  ــاد تغیی ــه هفت ــا در ده ــدند. تقریب ــر اداره می ش ــرکت توانی ــر ش نظ

ــه ای،  ــرق منطق ــرکت های ب ــه ش ــا ب ــذاری نیروگاه ه ــا واگ ــده ب ــر ش ذک

ــر  ــورت غی ــه ص ــارج و ب ــر( خ ــز )توانی ــت متمرک ــا از حال اداره نیروگاه ه

ــکل  ــه ش ــا ب ــل و نیروگاه ه ــه ای( تبدی ــرق منطق ــرکت های ب ــز )ش متمرک

شــرکت های ســهامی خــاص تجهیــزات نیــروگاه را بــه اجــاره گرفتــه و طــی 

ــده دار  ــه ای، عه ــرق منطق ــای ب ــرکت ه ــا ش ــرژی ب ــروش ان ــای ف قرارداد ه

ــرق شــدند. ــد ب تولی

ــون اساســی و نیــز قوانیــن خصوصی ســازی  ــر اجــرای اصــل 44 قان عــزم ب

در صنعــت بــرق و بــه تبــع آن بخــش تولیــد ایــن صنعــت باعــث شــد تــا 

ــدام  ــته و اق ــه گذاش ــه عرص ــا ب ــش پ ــن بخ ــرمایه گذاران خصوصی در ای س

بــه اخــذ مجــوز جهــت احــداث نیروگاه هــا و بــه دنبــال آن تولیــد و فــروش 

ــرو  ــتاد وزارت نی ــه هش ــل ده ــی از اوای ــد. از طرف ــی کنن ــرژی الکتریک ان

ــازی،  ــوان خصوصی س ــه عن ــود ب ــای موج ــذاری نیروگاه ه ــه واگ ــدام ب اق

چابک ســازی و رد دیــون نیزکــرده اســت، بنابرایــن شــرکت های خصوصــی 

عمــا در چرخــه تولیــد انــرژی الکتریکــی دارای نقــش و تاثیــر شــدند. یکــی 

از مســایل پیــش روی بخــش خصوصــی کــه وارد ایــن عرصــه شــده بودنــد 

ــژه  ــه وی ــوده اســت ب ــرداری و راهبــری نیروگاه هــا ب نحــوه و ســاختار بهره ب
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ــوزه  ــن ح ــا در ای ــکان عم ــرمایه گذاران و مال ــن س ــی از ای ــه برخ این ک

دارای تخصــص و تجربــه نبوده انــد. برخــی از ســرمایه گذاران ترجیــح دادنــد 

ــرات  ــرداری و تعمی ــرای بهره ب ــود ب ــاختارهای خ ــکیاتی در درون س تش

ــن  ــروگاه باشــند و برخــی دیگــر ای ــردار نی نیروگاه هــا ایجــاد و خــود بهره ب

ــر عملکــرد  راهبــری را بطــور کامــل برون ســپاری و فقــط نظــارت عالیــه ب

پیمانــکاران داشــتند. در ایــن میــان نیروگاه هایــی کــه واگــذار شــده بودنــد 

ــتفاده  ــذاری، اس ــرایط واگ ــزو ش ــه ج ــتند و آن این ک ــژه ای داش ــت وی حال

ــوده اســت. در  ــان مشــخصی ب ــدت زم ــا م ــردار ت ــود بهره ب ــروی موج از نی

ــرات  ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــه خدم ــش دوم، ب ــه در بخ ــن مقال ــه ای ادام

بــه طــور عمومــی تعریــف و وظایــف و کارکــرد آن اشــاره و مزایــا و معایــب 

ــود. در  ــث می ش ــمت 3 بح ــرداری در قس ــات بهره ب ــپاری خدم ــرون س ب

ــف و مــدل  ــرداری تعری ــی قراردادهــای خدمــات بهره ب ــواع اصل بخــش 4 ان

هــای متــداول و جــاری ایــن قراردادهــا در صنعــت بــرق کشــور تشــریح مــی 

ــراردادی  ــای ق ــود در آیتم ه ــای بهب ــود و قابلیت ه ــای موج ــود. ضعف ه ش

در بخــش 5 ارائــه و نهایتــا در بخــش 6 بــه نتیجه گیــری پرداختــه خواهــد 

شــد.

۲.  خدمات بهره برداری و تعمیرات

ــر  ــی از عناص ــروگاه یک ــرات نی ــرداری و تعمی ــت بهره ب ــات و مدیری خدم

اصلــی و تاثیرگــذار در مدیریــت کان نیــروگاه اســت. هــدف اصلــی و 

ــه از  ــه صرف ــرون ب ــرداری اثربخــش و مق ــروگاه، بهره ب ــک نی ــر مال ــه ه اولی

ــا  ــن هــدف ب ــی هــای موجــود خــود در نیــروگاه اســت. ای ســرمایه و دارای

کمینه ســازی هزینــه چرخــه عمــر دارایی هــا قابــل دســتیابی خواهــد بــود. 

عوامــل متعــددی در هزینــه چرخــه عمــر نیــروگاه نقــش آفرینــی می کننــد 

ــی  ــرات اســت. از طرف ــرداری و تعمی ــن عوامــل مهــم بهره ب کــه یکــی از ای

ایــن عامــل بــر هزینــه چرخــه عمــر هــم تاثیــر مســتقیم و هــم تاثیــر غیــر 

ــتقیم دارد.  مس

۱-۲- وظایف و مسئولیت های بهره برداری و تعمیرات

بــا توجــه بــه فلســفه کاری نیــروگاه و تجهیــزات به کاررفتــه در آن وظایــف 

ــرداری و تعمیــرات شــامل مدیریــت  و مســئولیت های کلیــدی گــروه بهره ب

ــرد  ــدی عملک ــاخص های کلی ــرل ش ــداری، کنت ــر و نگه ــرداری، تعمی بهره ب

و حفــظ آنهــا در مقادیــر تعریــف شــده، تهیــه به موقــع و بــه مقــدار کافــی 

لــوازم یدکــی و نیــز لــوازم مصرفــی و انبــارداری آنهــا، امــور اداری انســانی 

ــه و نیــز انجــام تعمیــرات  و آموزشــی، انجــام تعمیــرات و بازدیدهــای روزان

کارآی  و  ایمــن  مطمئــن  تولیــد  پیش بینی نشــده،  و  برنامه ریزی شــده 

انــرژی الکتریکــی و همچنیــن پشــتیبانی اســت. )شــکل 1(

۲-۲- ساختار بهره برداری و تعمیرات

بــا توجــه بــه وظایــف ذکر شــده در بخــش پیشــین ســاختار اصلــی 

ــرداری و  ــکار( بهره ب ــروه )پیمان ــرای گ ــوان ب ــکل 2( را می ت ــق ) ش مطاب

تعمیــرات برشــمرد. بهره بــرداری مجموعــه فعالیت هــای عملیاتــی بــه 

ــداری و  ــز نگه ــن و کارآ و نی ــن، ایم ــرد مطمئ ــان از کارک ــور اطمین منظ

ــر  ــتمل ب ــرات مش ــت. تعمی ــا اس ــزات و فرآینده ــت تجهی ــرل وضعی کنت

کلیــه فعالیت هــای تعمیراتــی اعــم از تعمیــرات روزانــه و روتیــن، تعمیــرات 

ــه  ــارج از برنام ــرات خ ــز تعمی ــده و نی ــرات برنامه ریزی ش ــگیرانه، تعمی پیش

ــزات، اجــرای  ــزی، پایــش وضعیــت تجهی اســت. پشــتیبانی فنــی، برنامه ری

ــای بخــش مهندســی  ــده فعالیت ه ــا، از عم ــازی و ارتق ــای بهینه س برنامه ه

بــه شــمار مــی رود. در بخــش آمــوزش، بــه روز نگهداشــتن دانــش و مهــارت 

ــد و نیــز  ــرای نیروهــای جدی کارکنــان، آمــوزش مهارت هــای مــورد نیــاز ب

ــور  ــوزش و ام ــروه آم ــای گ ــد از فعالیت ه ــط جدی ــائل مرتب ــوزش مس آم

شکل ۱: وظایف کلیدی بهره برداری و تعمیرات

  گزارش تحلیلی  گزارش تحلیلی

اداری و انســانی، بازرگانــی، انبــارداری و حســابداری از جملــه وظایــف گــروه 

ــت.  ــتیبانی اس اداری و پش

۳-۲-  اهمیت خدمات بهره برداری و تعمیرات

ســرمایه اولیــه و هزینــه خریــد تجهیــزات، هزینــه ســوخت و هزینــه 

بهره بــرداری و تعمیــرات بــه عنــوان ســه عنصــر اصلــی هزینــه چرخــه عمــر 

ــاوت  ــن عناصــر ســهم متف ــد. هــر کــدام از ای ــه شــمار مــی رون ــروگاه ب نی

ــای  ــن آوریه ــا ورود ف ــد. ب ــروگاه دارن ــر نی ــه عم ــه چرخ ــر در هزین و متغی

ــداری  ــر و نگه ــه تعمی ــا ب ــاز آنه ــوان و نی ــد ت ــزات تولی ــد در تجهی جدی

تخصصــی تــر از یــک ســو و کاهــش قیمــت دو المــان ســرمایه گــذاری اولیه 

و نیــز ســهم ســوخت از ســوی دیگــر، اهمیــت عنصــر خدمــات بهره بــرداری 

ــه  ــل توج ــر و قاب ــگ ت ــروگاه پررن ــر نی ــه عم ــه چرخ ــرات در هزین و تعمی

ــود  ــن موج ــاختارها و قوانی ــر س ــی تغیی ــت. از طرف ــده اس ــش ش ــر از پی ت

در بــازار بــرق باعــث شــده تــا ایــن تجــارت رفتــه رفتــه رقابتــی تــر شــود و 

ــازار ســعی دارنــد بــا کاهــش هزینــه تمام شــده  از ایــن رو بازیگــران ایــن ب

تولیــد انــرژی نقــش موثرتــری در ایــن بــازار رقابتــی داشــته باشــند. یکــی از 

ــرای  ــه مصرف شــده ب ــد، هزین ــه تولی ــدی در کاهــش هزین ــای کلی مولفه ه

ــده  ــزارش ارائه ش ــاس گ ــر اس ــت. ب ــرات اس ــرداری و تعمی ــات بهره ب خدم

شکل ۲: ساختار عمومی بهره برداری و تعمیرات

ــه چرخــه عمــر  ــا 20 درصــد از هزین توســط شــرکت GE در حــدود 15 ت

ــه  ــت. اگرچ ــرات اس ــرداری و تعمی ــای بهره ب ــه هزینه ه ــوط ب ــروگاه مرب نی

ــوط  ــه درســتی مرب ــا ب ــی از هزینه ه ــل توجه ــوق بخــش قاب ــزارش ف در گ

بــه هزینــه ســوخت اســت کــه در کشــور مــا شــرایط کامــا متفاوتــی دارد. 

ــرداری در کشــور  ــره ب ــای به ــر هزینه ه ــه تاثی ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ای

ــا شــرایط عــادی بین المللــی )از نقطــه نظــر هزینــه ســوخت  در مقایســه ب

ــدود 30  ــی ح ــوق )یعن ــزان ف ــر می ــدود دو براب ــد ح ــی( می توان نیروگاه

ــای  ــه بحث ه ــن ب ــت موضــوع پرداخت ــذا اهمی ــد و ل ــی 35 درصــد( باش ال

بهره بــرداری و تعمیــرات در کشــور مــا بســیار بیشــتر خواهــد بود. )شــکل 3( 

۳. برون سپاری خدمات بهره برداری و تعمیرات

۱-۳- مزایای برون سپاری

ــا بــرون ســپاری خدمــات بهره بــرداری  ســرمایه گذاران و مالــکان نیــروگاه ب

و تعمیــرات بــه دنبــال بهره منــدی از مزایــای زیــر هســتند:

۱-۱-۳- صرفه جویی در هزینه:

ــر  ــه کمت ــرداری هزین ــپاری بهره ب ــم برون س ــه و مه ــل اولی ــی از دالی یک

ــک باشــد. هزینه هــای  ــا مال ــرداری ب ــه حالتــی هســت کــه بهره ب نســبت ب

ــه  ــای بیم ــا )هزینه ه ــوق و مزای ــه حق ــازمانی از جمل ــروی کار درون س نی

تکمیلــی و پــاداش و ...( کــه هزینه هــای قابــل توجهــی هســتند، در صــورت 

ــتخدام  ــذب و اس ــای ج ــود. هزینه ه ــد ب ــردار خواه ــا بهره ب ــپاری ب برون س

ــی هســتند کــه در صــورت  ــه هزینه های ــز از جمل ــرداری نی نیروهــای بهره ب

ــکار  ــک پیمان ــن ی ــوند. همچنی ــل می ش ــکار منتق ــه پیمان ــپاری ب برون س

شکل ۳: مولفه های اصلی هزینه تولید برق و سهم آنها
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ــتر  ــاف بیش ــر و انعط ــان کمت ــه و زم ــرف هزین ــا ص ــد ب ــردار می توان بهره ب

ــک  ــه ی ــی ک ــا در جای ــد. مخصوص ــم کن ــاز را فراه ــورد نی ــای م تخصص ه

تخصــص ویــژه در دســترس یــا بــه انــدازه کافــی نباشــد. ایــن امــر بــه جــای 

ــداوم  ــور م ــه ط ــه ب ــاص ک ــای خ ــاد تخصص ه ــای ایج ــل هزینه ه تحمی

ــاز نیســتند، امــکان اســتفاده از خدمــات تخصصــی را در صــورت  مــورد نی

ــد. ــم می کن ــزوم فراه ل

نیروی آماده به کار با تخصص و تجربه باال:  -۳-۱-۲

ــرداری در حــد اســتاندارد هزینــه و  آماده ســازی و تربیــت یــک تیــم بهره ب

ــن اســتفاده  ــد. بنابرای ــوزش می طلب ــرای اســتخدام و آم ــادی را ب ــان زی زم

ــت خواهــد  ــکان و ســرمایه گذاران دارای مزی ــرای مال ــاده ب ــم آم ــک تی از ی

بــود. بدیهــی اســت یکــی از ملزومــات موفقیــت یــک ســرمایه گذاری 

ــه اســت. از  ــم متخصــص ودارای تجرب ــا تی ــرداری از آن ب نیروگاهــی، بهره ب

طرفــی تیــم متخصــص تامیــن شــده از طریــق برون ســپاری بــه دلیــل نیــاز 

ــرآوردن همزمــان انتظــارات کارفرمــای نیــروگاه و نیــز خــود شــرکت  ــه ب ب

پیمانــکار، انگیــزه و تــاش مضاعــف در کار خــود خواهنــد داشــت. البتــه در 

ایــن خصــوص از نقــش سیســتم نظــارت کارفرمــا نیــز نبایــد غافــل شــد.

انتقال دانش تیم بهره بردار به تیم کارفرما:  -۳-۱-۳

ــرات  ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــپاری خدم ــای برون س ــر از مزای ــی دیگ یک

بهــره بــردن مالــک و ســرمایه گذار نیــروگاه از دانــش و تجربــه تیــم 

ــا  ــا ب ــی کارفرم ــنل نظارت ــی پرس ــور طبیع ــه ط ــود. ب ــد ب ــردار خواه بهره ب

ــطحی از  ــب س ــن ترتی ــوده و بدی ــل ب ــاس و تعام ــردار در تم ــم بهره ب تی

ــود.  ــل می ش ــا منتق ــنل کارفرم ــه پرس ــردار ب ــم بهره ب ــه تی ــش و تجرب دان

ایــن مزیــت بخصــوص بــرای نیروگاه هــای جدیداالحــداث پررنگتــر خواهــد 

ــود. ب

تمرکز مالک بر اهداف اصلی:  -۳-۱-۴

ــه  ــان، ب ــر در زم ــن ام ــه از ای ــی حاصل ــع صرفه جوی ــپاری و در واق برون س

ــای  ــر مهارت ه ــا ب ــد ت ــازه می ده ــروگاه اج ــرمایه گذاران نی ــکان و س مال

اصلــی و اهــداف مهــم خــود بــرای هدایــت و توســعه ســازمان متبــوع خــود 

متمرکــز شــوند.

۲-۳- معایب برون سپاری 

ــات  ــپاری خدم ــش، برون س ــش پی ــده در بخ ــر ش ــای ذک ــود مزای ــا وج ب

بهره بــرداری و تعمیــرات نیــروگاه می توانــد معایــب و مخاطراتــی نیــز 

ــن  ــد ای ــته باش ــراه داش ــه هم ــروگاه ب ــک نی ــا مال ــرمایه گذار و ی ــرای س ب

ــمرد: ــر برش ــورت زی ــه ص ــوان ب ــب را می ت معای

۱-۲-۳- فقدان تخصص های سازمانی :

اعتمــاد و ســپردن راهبــری نیــروگاه بــه پیمانــکار و ســرمایه گذاری نکــردن 

ــردار  ــکار بهره ب ــه پیمان ــودن ب ــته ب ــی وابس ــه معن ــود، ب ــنل خ روی پرس

خواهــد بــود ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــرای ســرمایه گذاری های جدیــد 

ــاز  ــردار نی ــا بهره ب ــد ب ــای جدی ــه توافقنامه ه ــان ب ــعه همچن ــا توس و احیان

ــاز  ــورت نی ــا در ص ــی تصمیم گیری ه ــرای برخ ــن ب ــود. همچنی ــد ب خواه

بــه اطاعــات فنــی خــاص نیــروگاه، بایــد بــه اطاعــات پیمانــکار بهره بــردار 

ــه نباشــد. ــن اطاعــات بی طرفان تکیــه شــود کــه ممکــن اســت ای

محدودیــت دسترســی بــه تامین کننــدگان متنــوع   -۳-۲-۲

ــزات: تجهی

ــور  ــا مجب ــوارد کارفرم ــتر م ــپاری در بیش ــرارداد برون س ــوع ق ــه ن ــته ب بس

اســت تجهیــزات را از طریــق پیمانــکار یــا تامین کننــده مــورد نظــر پیمانــکار 

ــرای کشــف ســایر  خریــداری کنــد کــه در ایــن صــورت عمــا گزینــه ای ب

تامین کننــدگان وجــود نخواهــد داشــت. حتــی ممکــن اســت پیمانــکار بــه 

ــروش  ــز باشــد، ف ــی نی ــده اصل ــردار تامین کنن ــه بهره ب ــی ک ــژه در صورت وی

قطعــات یدکــی خــود را در اولویــت قــرار دهــد و یــا هزینه هــای غیرضــروری 

بــرای انجــام سفارشــات خــود ایجــاد کنــد.

دشواری فسخ قرارداد:  -۳-۲-۳

در حالــی کــه از لحــاظ تئــوری ممکــن اســت فســخ قــرارداد ممکــن باشــد، 

امــا در عمــل خــروج کل نیــروی کار و شــروع دوبــاره عملیــات بهره بــرداری 

ــود،  ــی در کار خواهــد ب ــا غیرممکــن و مســتلزم مشــکات و وقفه های تقریب

مگــر ایــن کــه اکثــر افــرادی کــه بــرای پیمانــکار بهره بــردار کار می کننــد 

مجــددا توســط کارفرمــا اســتخدام شــوند کــه در ایــن صــورت تــا حــدودی 

موجــب جبــران خســارت حاصــل از حــذف پیمانــکار می شــود.

۴-۲-۳- اهداف کوتاه مدت برای برون سپار:

اهــداف عملکــردی و پرداختــی کــه بــرای بهره بــردار در نظــر گرفته می شــود 

معمــوال اهدافــی کوتــاه مــدت بــوده و اغلــب بــر تولیــد و آمادگــی متمرکــز 

اســت. ایــن موضــوع ممکــن اســت باعــث اهمیــت نــدادن ســرویس دهنــده 

ــر  ــد عم ــدت مانن ــد م ــداف بلن ــه اه ــرات ب ــرداری و تعمی ــات بهره ب خدم

ــای  ــش هزینه ه ــه افزای ــر ب ــدت منج ــر در درازم ــن ام ــود. ای ــزات ش تجهی

  گزارش تحلیلی  گزارش تحلیلی

نگهــداری و تعمیــرات خواهــد شــد.

۵-۲-۳- موازی کاری در نقش های مدیریتی: 

ممکــن اســت ســمت های مدیریتــی در ســازمان مالــک و بهره بــردار 

ــد  ــئولیت ها می توان ــا و مس ــانی نقش ه ــند. هم پوش ــوازی باش ــراری و م تک

ــف منجــر شــود. ــه مضاع ــل هزین ــدی و تحمی ــه ناکارآم ب

۴. قراردادهای خدمات بهره برداری و تعمیرات

ــرارداد  ــاد ق ــتلزم انعق ــرات مس ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــپاری خدم برون س

بــا شــرکت خدمات دهنــده اســت. قراردادهــای متنوعــی در زمینــه خدمــات 

قراردادهــای  دارد. طیــف  نیروگاه هــا وجــود  تعمیــرات  و  بهره بــرداری 

ــز  ــک تجهی ــر ی ــرای تعمی ــاده ب ــرارداد س ــک ق ــرداری از ی ــات بهره ب خدم

ــرداری و  ــرای بهره ب ــل ب ــرارداد کام ــک ق ــا ی ــروع و ت ــد ش ــاده می توان س

ــرداری و  ــات بهره ب ــای خدم ــد. قرارداده ــه یاب ــروگاه ادام ــرات کل نی تعمی

ــرد: ــته بندی ک ــر دس ــرح زی ــه ش ــوع ب ــج ن ــوان در پن ــرات را می ت تعمی

۱-۴- قرارداد خدمات بازرسی

ایــن نــوع قراردادهــا، ســاده ترین نــوع قــرارداد خدمــات هســتند کــه بــرای 

ــرب،  ــر مخ ــت های غی ــام تس ــوند. انج ــد می ش ــوردی منعق ــی های م بازرس

ــوع  ــن ن ــا ای ــوان ب ــزات را می ت ــت های تجهی ــردی، تس ــت های عملک تس

ــات،  ــرح خدم ــا ش ــا عموم ــن قرارداده ــرد. ای ــپاری ک ــرون س ــا ب قرارداده

زمان بنــدی و قیمــت ثابــت دارنــد. در ایــن نــوع قــرارداد پیمانــکار مســئول 

ــوع  ــن ن صحــت بازرســی اســت و تضمیــن خاصــی متوجــه وی نیســت. ای

ــا  ــرات آنه ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــه خدم ــی ک ــات در نیروگاه های از خدم

ــازمان  ــزات الزم در س ــص و تجهی ــی تخص ــده و از طرف ــپاری نش ــرون س ب

بــرای انجــام برخــی تســت ها وجــود نــدارد مــورد اســتفاده واقــع می شــود.

۲-۴- قــرارداد خدمــات تامین، تعمیر، بازســازی و یــا تعویض قطعه 

ــک  ــا ی ــا ب ــتند، کارفرم ــوردی هس ــا م ــه عموم ــا ک ــوع قرارداده ــن ن در ای

ــا  ــا چنــد قطعــه خــاص و ی ــرای تامیــن یــک ی ــا ســازنده ب تامین کننــده ی

تعمیــر و بازســازی قطعــه یــا یــک سیســتم خــاص قــراردادی منعقــد و آن  

ــر آن،  ــا تعمی ــپ و ی ــک پم ــن ی ــرارداد تامی ــد. ق ــپاری می کنن را برون س

قــرارداد اصــاح بازســازی سیســتم خنــک کاری  تــر نمونه هایــی از ایــن نــوع 

قــرارداد هســتند. ایــن نــوع قراردادهــا نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت آن شــرح 

خدمــات مشــخص و قیمــت ثابتــی داشــته و ارائه دهنــده خدمــات، صحــت 

کارکــرد و تطابــق آن بــا مشــخصات فنــی اصلــی قطعــه یــا سیســتم را بایــد 

ــه  ــی ک ــا در نیروگاه های ــز عمدت ــا نی ــوع از قرارداده ــن ن ــد. ای ــن کن تضمی

ــط  ــا فق ــپاری نشــده و ی ــرون س ــا ب ــرات آنه ــرداری و تعمی ــات بهره ب خدم

ــج اســت. ــروگاه برون ســپاری شــده رای ــری نی ــات راهب خدم

۳-۴- قرارداد تامین نیرو و راهبری نیروگاه

در ایــن نــوع قــرارداد کــه یکــی از متداول تریــن قراردادهــا در نیروگاه هــای 

ــروی  ــن نی ــا تامی ــردار( ب ــده )بهره ب ــرکت خدمات دهن ــت، ش ــور اس کش

متخصــص و ماهــر راهبــری و بهره بــرداری از نیــروگاه را بــه عهــده می گیــرد. 

در ایــن نــوع قــرارداد تجهیــزات نیــروگاه و حتــی انبــار قطعــات یدکــی در 

مالکیــت کارفرمــا بــوده و بهره بــردار فقــط وظیفــه راهبــری نیــروگاه را بــه 

عهــده دارد. عملیــات بهره بــرداری، تعمیــرات روزانــه و جــاری در ایــن نــوع 

ــه  ــردار اســت. تامیــن قطعــات یدکــی و مصرفــی نیــز ب ــا بهره ب قرردادهــا ب

عهــده مالــک اســت. اگرچــه در برخــی از قراردادهــا تامیــن تــا یــک ســقف 

ــده  ــا نماین ــک ی ــر از آن ســقف توســط مال ــردار و باالت ــا بهره ب مشــخصی ب

ــوع  ــن ن ــی از روش پرداخــت در ای ــای متفاوت ــرد. مدل ه او صــورت می پذی

قراردادهــا رایــج اســت. پرداخــت بــر اســاس انــرژی تولیــدی، پرداخــت بــر 

ــت و  ــدار ثاب ــر مق اســاس ســاعت کارکــرد و پرداخــت ترکیبــی مشــتمل ب

متغیــر بــر اســاس ســاعت کارکــرد یــا انــرژی تولیــدی از روش هــای پرداخت 

ایــن نــوع قراردادهــا اســت. در ایــن نــوع قراردادهــا شــاخص هایی مشــخص 

ــد.  ــن شــاخص ها را تضمیــن می کن ــر ای ــرآورده شــدن مقادی ــردار ب و بهره ب

میــزان آمادگــی، ظرفیــت و نــرخ حرارتــی از شــاخص هــای متــداول بــرای 

تضمیــن در ایــن نــوع قراردادهــا اســت. 
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LTSA ۴-۴- قرارداد خدمات بلند مدت

ــرات  ــات تعمی ــرای خدم ــدت ب ــد م ــه ای بلن ــرارداد توافق نام ــوع ق ــن ن ای

ــن  ــدت ای ــت. م ــروگاه اس ــده نی ــزی ش ــده و غیربرنامه ری ــزی ش برنامه ری

ــه تفاهــم طرفیــن و بازه هــای تعمیــرات برنامه ریــزی شــده  توافــق بســته ب

ــزده ســال و یــا حتــی بیشــتر باشــد.  ــد ســه، پنــج، ده، پان نیــروگاه می توان

در ایــن نــوع قــرارداد تامیــن قطعــات مــورد نیــاز بــر عهــده پیمانــکار اســت. 

ــای  ــد در بازه ه ــوده و می توان ــت ب ــا ثاب ــرارداد تقریب ــوع ق ــن ن ــت ای قیم

ــاعت  ــاس س ــر اس ــا ب ــه ای و ی ــورت مرحل ــه ص ــی ب ــده زمان ــخص ش مش

ــروگاه  ــورد نی ــتر در م ــا بیش ــوع قرارداده ــن ن ــود. ای ــت ش ــرد پرداخ کارک

هــای توربیــن گاز رایــج بــوده و مخصوصــا در نیروگاه هــای جدیــد ترجیــح 

ــا ســازنده اصلــی تجهیــزات منعقــد  داده می شــود کــه چنیــن قــراردادی ب

ــه  ــرات برنام ــات )تعمی ــرای انجــام خدم ــاز ب ــورد نی ــان م ــدت زم شــود. م

ــت. ــا اس ــوع قرارداده ــن ن ــن در ای ــاخص های تضمی ــده( از ش ــزی ش ری

۵-۴- قرارداد خدمات کامل

ــرداری و  ــات بهره ب ــرارداد خدم ــوع ق ــن ن ــل تری ــرارداد کام ــوع ق ــن ن ای

ــوق اســت. در  ــر شــده در ف ــای ذک ــی از قرارداده ــوده و ترکیب ــرات ب تعمی

ایــن نــوع قــرارداد کــه باالتریــن قیمــت را نیــز داراســت،  کارفرمــا نیــروگاه 

را بــه طــور کامــل در اختیــار بهره بــردار گذاشــته و مســئولیت کلیــه 

فعالیت هــا اعــم از راهبــری، تعمیــرات روزانــه، پیش گیرانــه، تعمیــرات 

ــه  ــده ارائ ــر عه ــه ب ــن قطع ــده و تامی ــده و غیر برنامه ریزی ش برنامه ریزی ش

ــوال  ــا معم ــوع قرارداده ــن ن ــت در ای ــت. روش پرداخ ــات اس ــده خدم دهن

ــدل  ــه م ــته ب ــر بس ــش متغی ــت. بخ ــر اس ــت و متغی ــش ثاب ــامل دو بخ ش

ــرژی  ــرد، ان ــر اســاس ســاعت کارک ــه شــده ممکــن اســت ب در نظــر گرفت

ــای  ــابه قرارداده ــد. مش ــا باش ــی از آنه ــا ترکیب ــه ای و ی ــدی، مرحل تولی

راهبــری و خدمــات بلنــد مــدت در ایــن نــوع قراردادهــا هــم شــاخص هــای 

تضمیــن شــده پیــش بینــی می شــود. ایــن نــوع از قراردادهــای خدمــات در 

چنــد نیــروگاه کشــور متعلــق بــه بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت.

۵. ضعف هــا و قابلیت هــای بهبــود در قراردادهــای خدمــات 

ــرق ــت ب ــاری در صنع ج

چندیــن مولفــه  در انتخــاب نــوع خدمــات و قــرارداد مرتبــط بــا آن دخیــل 

مالــک،  و  ســرمایه گذار  شــرکت  کان  سیاســت گذاری های  هســتند. 

ــرداری و  ــوزه بهره ب ــک در ح ــترس مال ــای در دس ــیل ها و تخصص ه پتانس

ــر مخاطــرات  ــوع نیــروگاه و عمــر آن و از همــه مهم ت تعمیــرات نیــروگاه، ن

مرتبــط بــا نیــروگاه و منابــع مالــی از عوامــل موثــر در انتخــاب نــوع خدمــات 

ــض  ــت و تفوی ــش 4 قیم ــده در بخ ــای ذکرش ــپ قرارداده ــتند. در تی هس

ــت  ــش قیم ــا افزای ــا دارای نســبت عکــس هســتند. ب ــه کارفرم ــره ب مخاط

نــوع قــرارداد میــزان ســهم پیمانــکار ارائه دهنــده خدمــات نیــز در پذیــرش 

ــری  ــرارداد راهب ــال در ق ــوان مث ــه عن ــت. ب ــد یاف ــش خواه ــره افزای مخاط

کــه تامیــن قطعــات بــا کارفرمــا اســت، مخاطــره ای از بابــت تامیــن قطعــه 

متوجــه بهره بــردار نبــوده و وی عمــا مســئولیتی در کارکــرد صحیــح قطعــه 

مذکــور و یــا اصــل بــودن آن نــدارد. نویســندگان مقالــه حاضــر بــر اســاس 

ــرداری و  ــات بهره ب ــای خدم ــورد قرارداده ــود در م ــارب خ ــه و تج مطالع

ــه  ــر را ب ــوارد زی ــا م ــرداری نیروگاه ه ــوزه بهره ب ــود در ح ــرات موج تعمی

ــد. ــا مطــرح می کنن ــن قرارداده ــل توجــه در ای ــکات قاب ــوان ن عن

۱-۵ انتخاب نوع قرارداد بهینه 

مطالعــه و بــرآورد دقیــق از شــرایط نیــروگاه از عوامــل کلیــدی در انتخــاب 

نــوع قــرارداد مناســب اســت. یــک نیــروگاه جدیداالحــداث بــا یــک نیــروگاه 

ــا  ــروگاه ب ــک نی ــا ی ــر ب ــاص و منحص ــد خ ــا برن ــروگاه ب ــک نی ــی، ی قدیم

تعــداد مشــابه در کشــور و یــا یــک نیــروگاه بــا تکنولــوژی جدیــد بــا یــک 

نیــروگاه بــا تکنولــوژی تجربــه شــده در کشــور شــرایط متفاوتــی خواهنــد 

 F ــا توربیــن گازی کاس ــروگاه ب ــک نی ــرای ی ــال ب ــوان مث ــه عن داشــت. ب

کــه بــه تازگــی در ســبد نیروگاهــی کشــور قــرار گرفتــه و تجربــه چندانــی 

از آن وجــود نــدارد مناســب تــر اســت تــا بــرای اطمینــان بیشــتر و کاهــش 

ــا ســازنده اصلــی منعقــد  مخاطــرات تامیــن قطعــات قــرارداد نــوع LTSA ب

ــدارد  ــود ن ــور وج ــرداری آن در کش ــه بهره ب ــه تجرب ــی چنانچ ــود و حت ش

قــرارداد از نــوع خدمــات کامــل بــرای آن انتخــاب شــود. 

۲-۵- انتخاب روش پرداخت مناسب

همان گونــه کــه اشــاره شــد، روش پرداخــت در قراردادهــای خدمــات کامــل 

ــوال  ــود معم ــای موج ــت. در قرارداده ــر اس ــت و متغی ــش ثاب دارای دو بخ

بخــش متغیــر پرداخــت بــر اســاس ســاعت کارکــرد معــادل و ایــن معیــار 

از جهاتــی قابــل بازنگــری اســت. در نظــر بگیریــد کــه یــک واحــد توربیــن 

گاز در بــار پایــه بــه دلیــل اشــکال از مــدار خــارج شــود. اگرچــه مســئولیت 

حفــظ و نگهــداری واحــد و اطمینــان از عملکــرد صحیــح واحــد در قــرارداد 
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ــن  ــی در چنی ــت، ول ــات اس ــده خدم ــده ارائه دهن ــه عه ــل ب ــات کام خدم

ــرای واحــد  ــاال ب ــه احتســاب ســاعت کارکــرد ب ــا توجــه ب حالــت خاصــی ب

ــردار  ــه بهره ب ــد ب ــتری بای ــت بیش ــا پرداخ ــی عم ــروج ناگهان ــل خ به دلی

ــروگاه هــم به دلیــل خــروج و عــدم  ــک نی ــی مال ــه عبارت ــرد. ب صــورت بگی

ــادل  ــرد مع ــل ســاعت کارک ــه دلی ــم ب ــد متوجــه خســارت شــده و ه تولی

ــاب  ــا انتخ ــف ب ــن ضع ــد. ای ــی کن ــت اضاف ــردار پرداخ ــه بهره ب ــد ب بای

روش هــای پرداخــت دیگــر ماننــد انــرژی تولیــدی و یــا ترکیبــی از انــرژی 

ــی  ــرارداد مبن ــی در ق ــن تبصره های ــر گرفت ــا در نظ ــرد و ی ــاعت کارک و س

بــر عــدم پرداخــت بــر اســاس ســاعت کارکــرد در صــورت ســاعت کارکــرد 

ــن موضــوع در  ــوده و ای ــران ب ــل جب ــکار قاب ــادل ناشــی از قصــور پیمان مع

مــورد بخــش ثابــت نیــز بــه نوعــی دیگــر مطــرح اســت. ایــن کــه در بــرآورد 

بخــش ثابــت بایــد دقــت کافــی صــورت پذیــرد تــا ایــن هزینــه جوابگــوی 

هزینه هــای ثابــت بهره بــردار باشــد. ایــن مــورد در مــورد واحدهایــی کــه در 

بــازار رقابتــی بــوده و بــه دالیلــی ماننــد راندمــان پاییــن و یــا ســیکل ســاده 

ــود.  ــان می ش ــتر نمای ــتند، بیش ــت هس ــن رقاب ــای پایی ــودن در اولویت ه ب

ــرد  ــت صــورت نپذی ــزان بخــش ثاب ــی در می ــت کاف ــه طوری کــه اگــر دق ب

کارفرمــا بایــد رقمــی اضافه تــر از هزینــه هــای ثابــت در زمــان عــدم تولیــد 

ــد.  ــت کن ــردار پرداخ ــه بهره ب ب

۳-۵- بازنگری در شاخص های تضمین شده

در قراردادهــای رایــج در کشــور معمــوال ظرفیــت، نــرخ حرارتــی و ضریــب 

ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــد نظ ــده م ــاخص های تضمین ش ــوان ش ــی بعن آمادگ

ــوان  ــه عن ــز ب ــری را نی ــاخص های دیگ ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــوان ع ــاید بت ش

تضمیــن در نظــر گرفــت. شــاخص هایی ماننــد میــزان مصــرف آب، میــزان 

ــن  ــزان فضــای ســبز در ای ــی می ــا و حت ــزان آالینده ه ــی، می مصــرف داخل

ــل بررســی هســتند. همــان طــور کــه همــه دســت اندرکاران  خصــوص قاب

فعــال در حــوزه صنعــت اطــاع دارنــد، موضــوع اصلــی در آینــده بحــث آب 

و تامیــن آن خواهــد بــود کــه اگــر بخواهیــم بــا شــرایط فعلــی ادامــه دهیــم 

قطعــا کلیــه صنایــع از جملــه صنعــت بــرق بــا مشــکات الینحــل مواجــه 

ــا از بحــث  ــن آب در کشــور م ــوان گفــت بحــث تامی شــده و چــه بســا بت

ــروگاه  ــی نی ــش بازده ــرای افزای ــن ب ــر شــود. بنابرای ــن ســوخت مهم ت تامی

و حتــی بــه نوعــی جلوگیــری از عــدم امــکان تولیــد بــرق در نیــروگاه بــه 

دلیــل عــدم تامیــن آب مــورد نیــاز، الزم اســت کــه حتمــا بــه ایــن موضــوع 

توجــه ویــژه شــود. باتوجــه بــه وجــود سیســتم های رایــج در دنیــا حــل ایــن 

مســاله پیچیــده و دشــوار نبــوده و صرفــا نیــاز بــه درک مطلــب و همچنیــن 

اراده رفــع مخاطــرات آتــی اســت.

۴-۵- تعریف مشخص و شفاف شرح خدمات

از دیگــر ضعف هــای قراردادهــای خدمــات ابهــام در برخــی از مــوارد 

اســت. بــه عنــوان مثــال اطــاق خدمــات کامــل بــه یــک قــرارداد به دلیــل 

ــات  ــی از خدم ــام برخ ــر در انج ــاف نظ ــل اخت ــد مح ــی می توان کلی گوی

باشــد. ایــن مــورد از اختــاف خصوصــا در مــورد تجهیــزات و سیســتم های 

ــی  ــورد الیروب ــاف در م ــه شــده اســت. اخت ــروگاه بیشــتر تجرب ــی نی جانب

چــاه آب خــام نیــروگاه و یــا الیروبــی مخــازن گازوئیــل و حتــی تعمیــرات 
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ــت  ــوص اس ــن خص ــده در ای ــه ش ــی تجرب ــوخت گاز نمونه های ــزر س آنا الی

کــه بــه دلیــل عــدم شــفافیت شــرح خدمــات قــرارداد، برداشــت پیمانــکار 

ــا  ــا ب ــرف کارفرم ــوده و از آن ط ــی ب ــوان کار اضاف ــه عن ــوارد ب ــن م از ای

تکیــه بــر کامــل بــودن قــرارداد خدمــات، ایــن فعالیت هــا را جــزء خدمــات 

ــت. ــمرده اس بر ش

۵-۵- پیش بینی ابزار الزام پیمانکار به انجام خدمات

ــه  ــورد مطالع ــای م ــای مشــاهده شــده در قرارداده ــر از ضعف ه ــی دیگ یک

مبنــا و اصــل بــودن تولیــد و عــدم توجــه کافــی بــه مســائل دیگــر اســت. 

ــه تولیــد وصــل  ــه اینکــه روش پرداخــت مســتقیما ب ــا توجــه ب از طرفــی ب

اســت، عمــًا عــدم انجــام بســیاری از تعهــدات را نمی تــوان بــا ابــزار مالــی 

ــه روز نگــه  ــه انجــام آموزش هــای مــداوم و ب ــه عنــوان نمون جبــران کــرد. ب

ــتورالعمل ها  ــد دس ــازی و تولی ــا مستندس ــان، و ی ــش کارکن ــتن دان داش

ــده در  ــح ش ــدات تصری ــزء تعه ــروگاه ج ــت نی ــزکاری و نظاف ــی تمی و حت

قراردادهــا اســت، ولــی بــه دلیــل روش پرداخــت تعریــف شــده مبتنــی بــر 

میــزان تولیــد، در صــورت عــدم انجــام مناســب تعهداتــی ماننــد مــوارد فــوق 

ابــزار محکمــی بــرای جبــران مالــی آن تعریــف نشــده اســت. 

6-۵- نحوه تحویل دهی پس از اتمام طول قرارداد

قراردادهــای خدمــات بهره بــرداری و تعمیــرات )قراردادهــای راهبــری، 

ــدت دار هســتند.  ــی م ــل( قراردادهای ــات کام ــدت و خدم ــد م ــات بلن خدم

ــد وجــود  ــر از موع ــام زودت ــرای اتم ــدی ب ــا بن ــن قرارداده ــن در ای همچنی

دارد؛ بــا ایــن حــال نحــوه و روش تحویــل و تحــول نیــروگاه پــس از اتمــام 

مــدت زمــان قــرارداد شــفاف نیســتند. بدیهــی اســت ایــن تحویــل در یــک 

ــه دوره گــذار و شــاید هــم  ــاز ب ــل انجــام نبــوده و نی ــه ســرعت قاب روز و ب

ــد و مکانیــزم مطمئــن خــاص خــود دارد.  ــم و جدی ــکار قدی پوشــانی پیمان

7-۵- محاسبه و بررسی دقیق سقف های پیش بینی شده

بــا توجــه بــه مخاطــرات موجــود در امــر بهره بــرداری و نیــز عــدم قطعیــت 

ــا از  ــی در قرارداده ــقف های ــوال س ــزات معم ــرد تجهی ــوص کارک در خص

ــده در  ــزی ش ــر برنامه ری ــرات غی ــه تعمی ــورد هزین ــردار در م ــوی بهره ب س

نظــر گرفتــه مــی شــود. ایــن ســقف هــا بایــد براســاس محاســبه و بررســی 

ــوند. ــاب ش ــه انتخ ــقف بهین ــی و س ــک ها، پیش بین ریس

6 نتیجه گیری

خدمــات بهره بــرداری و تعمیــرات در بخــش نیروگاهــی کشــور تحــت 

ــا  ــت. ب ــام اس ــال انج ــی در ح ــای متنوع ــا مدل ه ــوع و ب ــای متن قرارداده

ــر  ــه نظ ــا ب ــن قرارداده ــتفاده از ای ــاله در اس ــد س ــه چن ــه تجرب ــه ب توج

ــه بازنگــری و به روزرســانی داشــته باشــند  ــاز ب ــن قراردادهــا نی می رســد ای

ــی  ــد. از طرف ــود یابن ــا برخــی از ضعف هــای موجــود در آن اصــاح و بهب ت

شــاید بتــوان این گونــه بیــان کــرد کــه بدنــه اصلــی قراردادهــای خدمــاِت 

ــر  ــی ب ــا مبتن ــود عمدت ــدِت موج ــات بلند م ــه خدم ــز توافق نام ــل و نی کام

قراردادهــای اقتبــاس یافتــه از قراردادهــای چنــد ســازنده تجهیــزات اصلــی 

خارجــی اســت، بنابرایــن شــاید رویکــرد حاکم بــر آن، رویکرد تامیــن منفعت 

پیمانــکار )بهره بــردار( بــوده و نیــاز بــه بومی ســازی و در نظرگرفتــن صرفــه 

و صــاح بــرای هــر دو طــرف قــرارداد دارد. اگرچــه ممکــن اســت در برخــی 

ــه کاهــش و در  ــه مــرور روب نیروگاه هــا، مشــکات و تبعــات اشــاره شــده ب

ــه لحــاظ کلیــات  مــواردی نیــز اصاحاتــی صــورت گرفتــه باشــد، لیکــن ب

می تــوان ایــن گونــه اســتنباط کــرد کــه قراردادهــای فعلــی از نقطــه نظــر 

جامع الشــرایط بــودن و لحــاظ کلیــه عوامــل دخیــل در افزایــش بهــره وری 

ــل و کار بیشــتر دارد. ــای تام ــا ج ــش هزینه ه و کاه

بنابرایــن شــاید بتــوان پیشــنهادکرد کــه در کنــار کمیته ها و کمیســیون های

ــا  ــه ای ب ــرق، کمیت ــده ب ــد کنن ــرکت های تولی ــندیکای ش ــود در س موج

هــدف تامــل و تعمــق بــر روی بحــث بهره بــرداری و بــه ویــژه قراردادهــای 

ــش  ــرای افزای ــازی ب ــاده س ــل پی ــای قاب ــن کاره ــرداری و همچنی بهره ب

ــکیل و  ــروگاه تش ــای نی ــش هزینه ه ــی و کاه ــش کارای ــر، افزای ــول عم ط

ــانی  ــری و به روزرس ــرات بازنگ ــرداری و تعمی ــات بهره ب ــای خدم قرارداده

روش  تاثیر گــذار  مولفه هــای  بررســی  بــا  می تــوان  همچنیــن  شــود. 

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد مطالع ــر کمــی و نرخ هــای مربوطــه م محاســبه مقادی
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نیروگاه شهید زنبق یزد

تــداوم تولید بهره ور در یک نیروگاه 
پرتجربه و  مستقل 

ــه روی امــام زاده ســیدمحمدجعفر، نیــروگاه  ــزد، روب درســت در ورودی شــهر ی
گازی شــهید زنبــق یــزد در فضایــی بــه مســاحت حــدود 13800 متــر مربــع با 
احتســاب فضــای ســبز و دیگــر بخش هــا، ســال  های متمــادی در حــال تولیــد و 
تامیــن بــرق اســت. ایــن نیــروگاه کــه احــداث آن از ســال 1353 آغاز و از ســال 
1355 وارد شــبکه شــده اســت، هم اکنون شــامل 4 واحد گازی 25-24 مگاواتی 
مدل GE-F5 اســت و حدود 30 نفر پرســنل در آن مشــغول به فعالیت هســتند.

هــر چنــد شــاید ظاهــرا بــه نظــر آیــد کــه نیروگاه هــای بــا عمــر فعالیــت چندیــن دهــه حــرف اول را در تامیــن بــرق کشــور نمی زننــد، 
ــا محوریــت حداکثــر بهــره ورِی ممکــن مدیریــت شــوند کــه عمومــا ســرلوحه فعالیــت بخــش غیــر دولتــی  امــا همیــن نیروگاه هــا اگــر ب
اســت، می تواننــد در شــرایطی کــه بــه دالیــل گوناگــون مســیر ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد بــرق بــرای احــداث نیروگاه هــای جدیــد 
ــرق داشــته باشــند. نیــروگاه  ــام اوج مصــرف ب ــرق کشــور خصوصــا در ای ــداری شــبکه ب ــد، نقــش تعیین کننــده ای در پای ناهمــوار می نمای
ــا  ــا ب ــه چالش ه ــم هم ــه رغ ــال، ب ــش از ۴6 س ــس از بی ــز پ ــتان ۱۴۰۱ را نی ــه تابس ــت ک ــا اس ــن نیروگاه ه ــی از ای ــزد یک ــق ی ــهید زنب ش
بهره گیــری از امکانــات جدیدتــر تامیــن مالــی در بازارهــای ســرمایه، در کمــال اســتقال اقتصــادی و بــا ســربلندی بــه ایــن وظیفــه خطیــر 

پرداختــه و شایســته اســت کــه گــزارش میدانــی ایــن شــماره از »نیــرو و ســرمایه« را بــه آن اختصــاص دهیــم: 

سهامداران؛ چالش ها و فرصت ها
ســهام نیــروگاه شــهید زنبــق یــزد بــه عنــوان نیروگاهــی کامــا خصوصــی 
ــروگاه  ــان نی ــا مرجعــی خــاص توســط کارکن ــاد ی ــه نه ــدون وابســتگی ب ب
ــدگان  ــی و تعــدادی دارن ــک و دارای ــدان بان ــردم کــه کارمن و تعــدادی از م

مشــاغل آزاد تامیــن شــده اســت.
ــال  ــروگاه، از س ــک نی ــوان مال ــه عن ــرو ب ــرکت تک نی ــه ش ــن آن ک ضم
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گذشــته بــا پذیــرش در ســازمان بــورس و دریافــت کــد کــدال بــه عنــوان 
ــا 900 ســهامدار مشــغول فعالیــت و در انتظــار عرضــه  شــرکتی بورســی ب
ــا پیــش از  ــن شــرکت کــه ت ــن ترتیــب ای ــه ای ــورس اســت. ب اولیــه در فراب
ایــن در قالــب تعاونــی فعالیــت می کــرد، هم اکنــون بــه عنــوان یــک 

ــود.  ــناخته می ش ــام ش ــهامی ع ــرکت س ش
ــن موضــوع،  ــه ای ــا اشــاره ب ــرو ب ــران مدیرعامــل شــرکت تک نی  مهــدی آب
دربــاره فرصت هــا و چالش هــای پیــش روی ایــن شــرکت بورســی بــا بیــان 
ــه شــرکت  ــزد مســتقیما ب ــق ی ــروگاه شــهید زنب ــدی نی ــرق تولی ــه ب آن ک
ــن  ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــر نش ــود خاط ــه می ش ــبکه فروخت ــت ش مدیری
مســائلی در مــورد خریــد و فــروش ســهام شــرکت وجــود داشــته اســت و در 
مواقعــی قــدرت نقدشــوندگی ســهم آن کــم بــود و در نتیجــه در بیــن افــراد 
ــورس  ــه ب ــروگاه ب ــک نی ــرکت مال ــا ورود ش ــد، ام ــه می ش ــدودی معامل مع
ایــن مشــکل را برطــرف کــرد. چــرا کــه ایــن امــر موجــب می شــود ارزش 
واقعــی ســهام شــرکت مشــخص و بــا حــذف فشــارهایی کــه در مقاطعــی بــه 

وجــود می آمــد، ســهامداران بیــش از پیــش منتفــع شــوند. 
ــهیات و  ــرای تس ــذاری ب ــث ذخیره گ ــه مباح ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
مباحــث تامیــن مالــی، حضــور ســهام ایــن شــرکت را در بــورس کمک کننده 
توصیــف کــرد و افــزود: بــا ایــن حــال شــرکت تــک نیــرو و نیــروگاه متبــوع 
ــا چالش هــای متعــددی، مشــابه عمــده چالش هــای دیگــر نیروگاه هــا  آن ب
مواجــه اســت کــه در راس آن قیمــت تکلیفــی خریــد بــرق و عــدم تناســب 
آن بــا افزایــش هزینه هــا اســت. مــورد دیگــر آن کــه همیــن بهــای بــرق بــا 
قیمــت تکلیفــی هــم در شــرایطی بــا تاخیــر فــراوان پرداخــت می شــود کــه 
بــه موجــب جهش هــای نــرخ ارز و تــورم، ارزش آن مرتبــا کاســته می شــود. 
نتیجــه آن کــه نیروگاه هــا عمدتــا دچــار مشــکل نقدینگــی هســتند و در این 
ــود.  ــل می ش ــا تحمی ــه نیروگاه ه ــز ب ــری نی ــی دیگ ــای مال ــان هزینه ه می
مدیرعامــل ایــن شــرکت عضــو ســندیکا بــا پاســخ مثبــت بــه ایــن ســوال که 
آیــا تعــدد ســهامداران مســائل 
شــرکت  بــرای  را  مضاعفــی 
افــزود:  می کنــد،  ایجــاد 
ــون  ــهامداران نظــرات گوناگ س
دارنــد و ســرمایه گذاری هایی 
کــه انجــام دادند را بــا بازارهای 
می کننــد.  مقایســه  دیگــر 
اســت کــه میــزان  بدیهــی 
ــبت  ــا نس ــوددهی نیروگاه ه س
بــه صنایــع دیگــر مثــل فــوالد 
ــج  ــزد رای ــه در ی ــا کاشــی ک ی
ــق بیشــتری دارد،  اســت و رون
خیلــی کمتــر اســت و قابــل مقایســه نیســت. ضمنــا شــرایط تورمــی و در 
مقابــل ســودهی بازارهایــی چــون رمزارزها، ارز، ســکه و ملــک در مقاطعی ما 
را تحــت فشــار زیــاد می گــذارد و موجــب نارضایتــی ســهامداران می شــود. 
ــد: معمــوال شــرکت های اصطاحــا چندرشــته ای کــه عــاوه  ــران می گوی آب
بــر صنعــت تولیــد بــرق در بخش هــای دیگــری چــون پتروشــیمی و 

پاالیشــگاه و یــا صنایــع دیگــری چــون فــوالد و ســیمان و ... فعــال هســتند 
ــد  ــد قادرن ــاری وابســتگی دارن ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــه بانک ه ــا ب و ی
حداقــل در کوتاه !مــدت یــا میان مــدت زیان هــای حاصــل از مســائل بخــش 
ــد خــود  ــه آن کــه بای ــا توجــه ب ــا ب ــرق را جبــران کننــد، امــا شــرکت م ب
تامین کننــده نقدینگــی الزم باشــد، مــدام از ســوی ســهامداران بــرای 
دریافــت ســود مــورد انتظــار تحــت فشــار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
مطالبــات شــرکت از وزارت نیــرو و شــرکت های متبوعــه دریافــت نشــده و 

مشــکل نقدینگــی شــرکت تشــدید شــده اســت.

تجهیزات و قابلیت  های فنی 
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مالــک نیــروگاه شــهید زنبــق یــزد 
ــه  ــتوم فرانس ــرکت های آلس ــاخت ش ــدا س ــروگاه در ابت ــن نی ــای ای واحده
ــزات  ــده تجهی ــون عم ــی هم اکن ــت ول ــوده اس ــکا ب ــک آمری و جنرال الکتری
نیــروگاه داخلــی اســت. البتــه همچنــان در مــورد برخــی تجهیــزات حســاس 
ــد  ــدارد و بای ــود ن ــی وج ــه داخل ــتفاده از نمون ــرای اس ــی ب ــان کاف اطمین
ــرای  ــل مشــکات موجــود ب ــه دلی ــا ب ــن شــود، ام از خــارج از کشــور تامی
ــزات قدیمــی در شــرایط  ــان تجهی ــات از خــارج کشــور همچن تامیــن قطع
ــی را  ــروز مخاطرات ــال ب ــاله احتم ــن مس ــد و ای ــت می کنن ــواری فعالی دش

ــی دارد. ــروگاه در پ ــرای کل نی ب
وی تصریــح می کنــد: در ایــن ســال ها بــه ســبب آن کــه در بخــش 
ــم   ــام دادی ــا انج ــات را راس ــن قطع ــت تامی ــم باب ــد بوده ای ــی توانمن بازرگان
ــزات  ــور تجهی ــارج از کش ــق خ ــن ارز از طری ــفارش و تامی ــت س ــا ثب و ب
موردنیــاز را وارد کردیــم. بنابرایــن بــا ایــن مــدل کــه تامیــن تجهیــزات را بــا 

ــم.  ــام داد ای ــری انج ــه پایین ت هزین
ــه  ــروگاه ب ــن نی ــز در ای ــی نی ــای تعمیرات ــده فراینده ــد: عم ــران می افزای آب
ــا ســابقه همیــن  منظــور صرفه جویــی در مخــارج توســط تیــم تعمیراتــی ب
نیــروگاه صــورت می گیــرد کــه عــاوه بــر امــور تعمیــرات در ایــن نیــروگاه بــا 
شــرکت در مناقصــات مربوطــه و در صــورت برنــده شــدن در آن هــا بــه دیگــر 
نیروگاه هــا در شــهرهای مختلفــی چــون کنــگان، بوشــهر، کنــارک، هرمزگان، 
شــیراز، مــس سرچشــمه و ... هم خدمــات تعمیــرات و اورهال ارائــه می دهند. 
ایــن مدیرعامــل خاطــر نشــان می کنــد از طــرق مذکــور و پــاره ای اقدامــات 
ــکات   ــود مش ــا وج ــال ها ب ــن س ــام ای ــی تم ــر ط ــادی دیگ ــی و اقتص فن

ــه طــوری کــه  جنــوب و جنــوب شــرق کشــور را انجــام مــی داده اســت. ب
ــدی  ــل های بع ــه نس ــظ و ب ــه حف ــن تجرب ــم ای ــازی ه ــس ازخصوصی س پ

کارکنــان ایــن حــوزه منتقــل شــده اســت.  
ــد: نیروهــای بســیار متخصــص، تحصیل کــرده  ــاره می افزای ــران در ایــن ب آب
ــن  ــت هســتند. ضم ــه فعالی ــروگاه مشــغول ب ــن نی ــده ای در ای و آموزش دی
آن کــه بحــث آمــوزش و عاقــه ســازمانی کارکنــان همــواره اهمیــت باالیــی 
بــرای مــا داشــته اســت و ســرمایه اصلــی خــود را همیــن عزیــزان می دانیــم. 

دستاوردها و برنامه های توسعه ای
ــای  ــر و برنامه ه ــال های اخی ــروگاه را در س ــتاوردهای نی ــم دس ــران اه  آب
توســعه ای بــرای آینــده آن را چنیــن توصیــف می کنــد: ارائــه خدمــات فنــی و 
مهندســی کارکنــان زبــده نیــروگاه شــهید زنبــق یــزد بــه این نیــروگاه و ســایر 
نیروگاه هــا را دســتاورد مهــم ایــن نیــروگاه می دانیــم. ضمــن آن کــه بــا وجــود 
شــرایط ســختی کــه هــم در کشــور و هــم در وزارت نیــرو حاکم اســت چندین 
ســال پروانــه برتر اســتانی و ملی شــدیم و ســال گذشــته در میــان نیروگاه های 
متوســط کشــور از لحــاظ میــزان آمادگــی تولیــد مقــام ســوم را کســب کردیم. 

انتظارات از نهادهای ذی ربط
مدیرعامــل شــرکت تــک نیــرو بــا بیــان آن کــه عمــده انتظــارات و مطالبــات 
مــادی و معنــوی ایــن نیــروگاه از وزارت نیــرو اســت اظهــار مــی دارد: ایــن 
وزارتخانــه بایــد بــر حــوزه تخصصــی خــود یعنــی سیاســت گذاری در تولیــد 
ــدل  ــد م ــی مانن ــد؛ یعن ــز کن ــت تمرک ــای آن صنع ــایر بخش ه ــرق و س ب
ــرای  ــف ب ــن تکلی ــذاری و تعیی ــد و وارد قیمت گ ــل کن ــع عم وزارت صنای
نیروگاه هایــی کــه زیــر نظــرش هســتند نشــود و اجــازه دهــد بــازار قیمــت 
را تعییــن کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد کنونــی ایــن نهــاد خاف 
ــوده نتیجــه آن توقــف ســرمایه گذاری در حــوزه تولیــد و عــدم  ایــن امــر ب
کنتــرل صحیــح مصــرف بــوده اســت کــه راه به جایــی جــز سنگین تر شــدن 
هزینه هــای خاموشــی در ابعــاد مختلــف از جملــه رکــود و بحــران در ســایر 
ــرو در  ــه وزارت نی ــت ک ــن اس ــان ای ــن انتظارم ــرد. بنابرای ــع، نمی ب صنای
ــک  ــرق ی ــت ب ــد اقتصــاد صنع ــازه ده ــرد و اج ــرار بگی ــگاه خــودش ق جای
ــر دادن ســاختاری  ــه تغیی ــه تعــادل برســد. البت اقتصــاد معقــول باشــد و ب

کــه از قبــل ایجــاد شــده و مقاومت هایــی هــم وجــود دارد ســخت اســت.

ــبت  ــه نس ــی ب ــت و حت ــده اس ــته ش ــه داش ــودده نگ ــروگاه س ــدد نی متع
نیروگاه هــای دیگــر ســود خوبــی حاصــل شــده اســت؛ بــه طــوری کــه بــه 
ــازار ســرمایه؛ حــدود 18 درصــد  ــن نیــروگاه در ب نســبت قیمــت ســهام ای
ســوددهی حاصــل شــده کــه در مقابــل ســود حداکثــر 5 درصــدی غالــب 

ــت. ــی اس ــل توجه ــدرا قاب ــازار، مق ــن ب ــا در ای نیروگاه ه
ــروگاه از  ــن نی ــزات ای ــات و تجهی ــن قطع ــیوه تامی ــر ش ــاره تاثی وی در ب
مبــادی مختلــف داخلــی و خارجــی و برندهــای عمدتــا متفــاوت آن هــا بــر 
ــر  ــا اگ ــی دارد: قطع ــان م ــزات اذع ــی تجهی ــا کارای ــروگاه ی ــان کل نی راندم
می توانســتیم تامیــن تجهیــزات قطعــات اصلــی را از اروپــا یــا امریــکا انجــام 
ــر و  ــروگاه باالت ــد نی ــداری تولی ــوص پای ــه خص ــد و ب ــان تولی ــم راندم دهی
هزینــه تعمیــرات پایین تــر بــود و هم اکنــون چــون بســیاری از ایــن مــوارد 
ــر  ــورد نظ ــی م ــی فن ــداف غای ــه اه ــم ب ــت نمی توانی ــم اس ــمول تحری مش
ــا تکنولوژی هــای  ــی هــم ب ــات داخل ــه ســاخت برخــی از قطع برســیم. البت
ــی  ــش فن ــال دان ــا انتق ــوس و ی ــی معک ــا مهندس ــه ب ــت ک ــی اس باالی
خوشــبختانه حاصــل شــده اســت. بنابرایــن اســتفاده از تجهیــزات داخلــی 
ــد قطعــات در  ــوع و برن ــدارد امــا ایــن تعــدد ن ــر راندمــان ن تاثیــر منفــی ب

ــا در بلندمــدت تاثیرگــذار اســت.  ــی آن ه ــر طــول عمــر و کارای ــع ب واق
ــل  ــا تحمی ــه م ــه ای را ب ــای اضاف ــوارد هزینه ه ــن م ــد: ای ــران می افزای آب
می کنــد. عــاوه برایــن مجبوریــم مخاطراتــی را بپذیریــم. بــه عنــوان مثــال 
ــرایط مشــخصی را از نظــر  ــازنده حــد و ش ــق نظــر س ــات طب برخــی قطع
تــاب آوری بــرای بهره بــرداری دارا اســت، امــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
موجــود مجبوریــم ایــن حــدود را نادیــده بگیریــم و بیشــتر از حــد اســتاندارد 
از آن هــا اســتفاده کنیــم کــه ایــن مســاله مشــخصا ریســک بهره بــرداری را 

بــاال می بــرد و هــر لحظــه ممکــن اســت مولــد را دچــار آســیب کنــد. 

توانمندی نیروی انسانی
ــزد  ــک نیــروگاه شــهید زنبــق ی ــران شــرکت مال ــه آنچــه مدی ــا توجــه ب  ب
ــرق در  ــی تامیــن تجهیــزات صنعــت ب توصیــف می کننــد، در شــرایط کنون
کشــور، آنچــه ایــن نیــروگاه معمــر را ســر پــا و مدعــی تامیــن ظرفیــت بــرق 
مــورد انتظــار نگــه داشــته توانمنــدی نیــروی انســانی آن اســت کــه حاصــل 
تخصــص، تجربــه، عاقــه ســازمانی و تعهــدی اســت کــه در نیــروی انســانی 
ــه  ــذاری ب ــدای واگ ــه از ابت ــروگاه ک ــن نی ــود دارد. ای ــه وج ــن مجموع ای
ــدار  ــروگاه قدیمــی محســوب می شــده، وام ــک نی ــز ی بخــش خصوصــی نی
ــی  ــان دولت ــه  از زم ــت ک ــوده اس ــوی ب ــی ق ــم فن ــه تی ــص و تجرب تخص
ــرات  ــات تعمی ــده و خدم ــکیل ش ــروگاه در آن تش ــن نی ــت ای ــودن مالکی ب
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مجید کشاورز، مدیر بازار برق شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

برای  نقدینگی  تامین 
تجدیدپذیر  نیروگاه های 

دوجانبه  قراردادهای  ازطریق 
رمزارز استخراج کنندگان  با 

مقدمه
ــره وری  ــر و به ــای تجدید پذی ــازمان انرژی ه ــی س ــای اعام ــاس آماره براس
ــش  ــه از تاب ــورداری منطق ــل برخ ــه دلی ــران ب ــاتبا(، در ای ــرق )س ــرژی ب ان
ــزار  ــش از 60 ه ــداث بی ــکان اح ــادی، ام ــیل ب ــاب و پتانس ــب  آفت مناس
مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی و 40 هــزار مــگاوات نیــروگاه بــادی در 
کشــور وجــود دارد. ایــن درحالــی اســت کــه وفــق گــزارش تفصیلــی آمــار 
راهبــردی منتشــر شــده از ســوی وزارت نیــرو، تــا انتهــای ســال 1400 تنهــا 
ــران  ــزان در ای ــن می ــر از ای ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــدود 1000 م در ح
ــگاه نخســت، ایــن میــزان از ظرفیــت  ــرداری رســیده اســت. در ن ــه بهره ب ب
ــان دهنده  ــود، نش ــیل های موج ــه پتانس ــبت ب ــده نس ــی نصب ش نیروگاه
ــال  ــل س ــت. در اوای ــا اس ــن نیروگاه ه ــادی ای ــری اقتص ــدم  توجیه پذی ع
1394، همزمــان بــا احیــای برجــام و معرفــی شــیوه نوینــی از قراردادهــای 
 _)PPA( ــه قراردادهــای ــرق از ســوی ســاتبا _موســوم ب ــد ب تضمینــی خری
ــتقبال خوبــی از احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در ایــران انجــام  اس
گرفــت و حتــی نمونه هایــی از ســرمایه گذاری مســتقیم بخش خارجــی 
ــر  ــد از تغیی ــن بع ــت، لیک ــورت پذیرف ــا ص ــن نیروگاه ه ــداث ای ــز در اح نی
ــا،  ــا بازگشــت تحریم ه ــان ب ــاد قراردادهــای تضمینــی و هــم زم برخــی مف
ــد. ــه  ش ــکاتی مواج ــا مش ــر ب ــار دیگ ــر ب ــای تجدیدپذی ــداث نیروگاه ه اح

در راســتای تشــویق بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری در حــوزه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، وزارت نیــرو اخیــرا مناقصــه ای بــه منظــور خریــد 
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــدگان مناقص ــیدی برن ــای خورش ــرق نیروگاه ه ــی ب تضمین
ــکاتی  ــز مش ــور نی ــه مذک ــه در مناقص ــرده ک ــزار ک ــگاوات برگ 4000 م

متوجــه ایــن ســبک از مناقصــه بــوده اســت. از اهــم ایــن مشــکات می تــوان 
ــت  ــوی دول ــا از س ــقف قرارداده ــوان س ــه عن ــن ب ــی پایی ــن نرخ ــه تعیی ب
ــرژی و همچنیــن  ــووات ســاعت ان ــه ازای هــر کیل ــزان 6.9 ســنت ب ــه می ب
دوره خریــد تضمینــی شــش ســاله قراردادهــای مذکوراشــاره کــرد. از دیگــر 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــب در نظ ــاختگاه های نامناس ــه س ــن مناقص ــکات ای مش
ــروش  ــوه ف ــوص نح ــی در خص ــود ابهامات ــا و وج ــداث نیروگاه ه ــرای اح ب
ــتقبال  ــه اس ــوده ک ــال ب ــان  6 س ــد از پای ــی بع ــای احداث ــرق نیروگاه ه ب
نامناســب از ایــن مناقصــه خــود گواهــی بــر وضعیــت نامطلــوب آن اســت. 

وضعیت مالی نیروگاه ها، وصول مطالبات و مجوز صادرات
سررســید  صورتحســاب های  پرداخــت  اخیــر  درســال های  متاســفانه 
ــرای قراردادهــای تضمینــی منعقــد شــده، توســط ســاتبا وضعیــت  شــده ب
مطلوبــی نــدارد. بــه گونــه ای کــه بــه طــور متوســط تنهــا حــدود 20 درصــد 
از مطالبــات سررسیدشــده بــه مالکیــن نیروگاه هــا پرداخــت می شــود. 
از ســوی دیگــر مصوبــه تعییــن شــرایط صــادرات بــرق نیروگاه هــای 
ــر  ــورخ 1397/4/13 وزی ــماره 97/22029/20/100 م ــه ش ــر ب تجدیدپذی
ــا مقاومــت شــرکت توانیــر اجرایــی نشــده اســت. نیروگاه هــای  نیــرو نیــز ب
تجدیدپذیــر هیــچ ســوختی بــرای تولیــد بــرق مصــرف نمی کننــد و قاعدتــا 
ــرای صــادرات آنهــا به جــز بدعهــدی شــرکت توانیــر  ــی ب ــع قانون هیــچ مان
ــرای تســویه  ــک شــبکه متصــور نیســت. ســایر پیشــنهاها ب ــه عنــوان مال ب
ــره )15(  ــد )ی( تبص ــرای بن ــه اج ــر ازجمل ــای تجدیدپذی ــی نیروگاه ه بده
ــت  ــردن  دول ــف ک ــر مکل ــی ب ــور مبن ــال 1400 کل کش ــه س ــون بودج قان
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ــای  ــه آن در نیروگاه ه ــا حوال ــده ی ــی ش ــوخت صرفه جوی ــل س ــه تحوی ب
تجدیدپذیــر بــه ســرمایه گذاران بــا تاییــد )ســاتبا( بــرای عرضــه در بــورس 

ــی نداشــته اســت. ــان خروجــی عمل ــز همچن ــرژی نی ان

مجوز برای قراردادهای دوجانبه برای استخراج رمزارز
ــای  ــر راه نیروگاه ه ــر س ــود ب ــده موج ــکات ذکرش ــه مش ــت ب ــا عنای ب
تجدیدپذیــر بــرای دریافــت  مطالبــات خــود بابــت فــروش بــرق بــه ســاتبا، 
یکــی از راه هــای رایــج، حــذف واســطه گری وزارت نیــرو از تجــارت بــرق در 
تمــام بازارهــای بــرق دنیــا، گســترش قراردادهــای دوجانبــه اســت. بــه ایــن 
معنــا کــه عرضه کننــده و متقاضــی بــرق بــه طــور مســتقیم بــا یکدیگــر در 
رابطــه بــا حجــم، نــرخ، نحــوه پرداخــت، ضمانت هــای الزم و ســایر شــرایط 
قــرارداد توافــق کــرده و مالــک شــبکه تنهــا هزینــه انتقــال انــرژی یــا هزینــه 

ــد.  ــت می کن ــرق را دریاف ــت ب ترانزی
در ایــن راســتا، وزارت نیــرو طبــق مصوبــه شــماره 1400/10786/20/100 
»اجرایــی  و دســتورالعمل  نیــرو،  وزیــر محتــرم  مــورخ 1400/01/16 
ــر و  ــع تجدیدپذی ــا از مناب ــز اســتخراج رمزارزه ــرق مراک ــن ب ــررات تامی مق
ــه شــماره  ــه اباغی ــران منضــم ب ــرق ای ــت شــبکه ب ــاک« شــرکت مدیری پ
ــور  ــر در ام ــرم وزی ــاون محت ــورخ 1400/09/29 مع 1400/43116/350 م
بــرق و انــرژی کــه متعاقــب مصوبــه مذکــور ابــاغ شــد، شــرایط بهره منــدی 
نیروگاه هــای  تولیــدی  بــرق  از  رمــزارز  اســتخراج  مراکــز  متقاضیــان 

ــت. ــرده اس ــام ک ــاک را اع ــر و پ تجدیدپذی
ــر در  ــوق الذک ــتورالعمل ف ــه دس ــت ک ــوان دریاف ــر می ت ــی دقیق ت ــا نگاه ب
ــن  ــه بزرگتری ــه رو اســت. از جمل ــا چنــد مشــکل اساســی روب مقــام اجــرا ب
ایــن موانــع،  می تــوان بــه محدودیــت مکانــی ایــن قراردادهــا بــرای 
مبادلــه تــوان اشــاره کــرد؛ بــه ایــن معنــی کــه اگــر نیــروگاه عرضه کننــده 
ــبکه  ــه ش ــت( ب ــر از 33 کیلوول ــا کمت ــر ی ــع )براب ــوط توزی ــطح خط در س
انتقــال متصــل باشــد، مصرف کننــده )مزرعــه رمــزارز( الزامــا بایــد در حــوزه 
ــروگاه را صــادر  ــه شــبکه نی ــه مجــوز اتصــال ب ــع مربوطــه ک شــرکت توزی
کــرده اســت، بــرق خــود را مصــرف کنــد. بــه عنــوان مثــال مصرف کننــده  
ــای  ــود را از نیروگاه ه ــاز خ ــورد نی ــرق م ــد ب ــا بای ــان حتم ــتان کرم در اس
ــت  ــن محدودی ــی ای ــل اصل ــد. دلی ــن کن ــان تامی ــتان کرم ــر اس تجدیدپذی
نیــز عــدم نظــارت مســتقیم فنــی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بــر 
نیروگاه هــای متصــل بــه خطــوط توزیــع و فقــدان ســازوکارهای قــراردادی 
مناســب بــرای تبــادالت مالــی فی مابیــن شــرکت های توزیــع ســطح 

کشــور اســت.
ــر ســر راه انعقــاد  ــه طــور جــدی می توانســت مانعــی ب ــن  محدودیــت ب  ای
قراردادهــای دوجانبــه بــا بــرق مراکــز اســتخراج رمــزارز باشــد، زیــرا بیشــتر 
مراکــز مجــاز اســتخراج رمــز ارز ضمــن ایجــاد تاسیســات الزم، مــزارع خــود 
ــتگاه های  ــال دس ــکان انتق ــرده و ام ــل ک ــور متص ــرق کش ــبکه ب ــه ش را ب
خــود را بــه علــت هزینه هــای بــاالی انتقــال و احــداث تاسیســات الکتریکــی 
مجــدد نداشــتند. ســرانجام ایــن موضــوع بــا پی گیری هــای صورت پذیرفتــه 
ــت  ــرکت مدیری ــرق ش ــازار ب ــای ب ــر قرارداده ــرم دفت ــر محت ــط مدی توس
ــه  ــا، طی نام ــن قرارداده ــی ای ــر اجرای ــوان ناظ ــه عن ــران ب ــرق ای ــبکه ب ش
ــه مــدت  ــر ب شــماره 1401/26965/350 مــورخ 1401/04/22 معــاون وزی
دوســال مرتفــع و امــکان ترانزیــت بــرق بــرای هــر نقطــه اتصــال بــه شــبکه 
ــر  ــای تجدیدپذی ــاز و نیروگاه ه ــدگان مج ــرف کنن ــن مص ــی مابی ــرق ف ب

ــد. ــر ش امکان پذی
 یکــی دیگــر از مشــکات قراردادهــای مذکــور، عــدم امــکان تعدیــل ظرفیت 
ــا  ــده ب ــر مصرف کنن ــه اگ ــا ک ــن معن ــت، بدی ــراردادی  اس ــول دوره ق در ط
مشــکل فنــی مواجــه شــود و امــکان مصــرف بــرق خریــداری شــده تحــت 
ــرارداد  ــت ق ــتفاده از ظرفی ــکان اس ــد، ام ــته باش ــه را نداش ــرارداد دوجانب ق
ــه شــرکت ســاتبا  خریــد تضمینــی بــرق و فــروش بــرق در همــان قالــب ب
ــا  ــه ب ــود را مواج ــر خ ــرارداد ناگزی ــن ق ــدار در ای ــذا خری ــدارد، ل ــود ن وج
ــتورالعمل  ــن در دس ــد. همچنی ــد دی ــس take or pay خواه ــدی از جن تعه
ایــن قراردادهــا ذکــر شــده اســت کــه حداقــل ســیصد ســاعت در ســال بــه 
ــک شــبکه  ــرق اســتخراج کنند گان از ســوی مال ــی، ب ــوان ســاعات بحران عن
ــادل  ــد و مع ــد ش ــع خواه ــع( قط ــا توزی ــه ای ی ــرق منطق ــرکت های ب )ش
همیــن میــزان ظرفیــت از بــرق قطــع شــده را می تــوان در ســاعات دیگــری 
ــد مشــکات دیگــری را  ــن امــر نیــز می توان از ســال مصــرف کننــد کــه ای

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــدگان ب ــرای مصرف کنن ب

توجیه اقتصادی قراردادهای دوجانبه برای طرفین 
ــق  ــه تواف ــا ب ــا کام ــن قرارداده ــاد ای ــه، مف ــای دوجانب ــاد قرارداده در انعق
ــه  ــرارداد و توجی ــرخ ق ــه ن ــه ای ک ــه گون ــا ب ــت، ام ــوط اس ــن مرب طرفی
اقتصــادی آن بایــد بــرای طرفیــن قابــل پذیــرش باشــد. بــه ایــن معنــا کــه 
از یــک ســو، طــرف خریــدار بایــد تمامــی گزینه هــای موجــود بــرای خریــد 
بــرق را بررســی کــرده و از میــان آنهــا بهتریــن و اقتصــادی تریــن مــورد را 
انتخــاب کنــد و از ســوی دیگــر، طــرف فروشــنده نیــز خریــداران مختلــف 

خــود بــرای فــروش انــرژی را معیــار مقایســه خــود قــرار می دهــد. در حــال 
ــز  ــه ج ــزارز ب ــتخراج رم ــرای اس ــی ای ب ــرق قانون ــده ب ــر عرضه کنن حاض
ــر  ــال حاض ــر در ح ــوی دیگ ــدارد، از س ــود ن ــر وج ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
ــرق نیروگاه هــای تجدیدپذیــر، ســاتبا اســت. بنابرایــن  تنهــا خریــدار ب
ــرخ  ــن ن ــری ای ــاتبا و توجیه پذی ــه س ــا ب ــروش نیروگاه ه ــرخ ف ــه ن مقایس
بــرای اســتخراج کنندگان تنهــا شــرط اقتصــادی الزم بــرای عقــد ایــن نــوع 
از قراردادهــا هســتند. عمــوم قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق کــه ســاتبا 
ــت،  ــرده اس ــد ک ــر منعق ــای تجدیدپذی ــا نیروگاه ه ــال 1400 ب ــل از س قب
ــد  ــرژی دارن ــاعت ان ــه ازای هرکیلووات س ــان ب ــر از 1500 توم ــی باالت نرخ
ــر  ــای اخی ــا در ماه ه ــت رمزارزه ــش قیم ــه کاه ــه ب ــا توج ــرخ ب ــن ن و ای
ــرخ ســر  ــه متوســط ن ــر نیســت، چــرا ک ــدگان توجیه پذی ــرای مصرف کنن ب
بــه ســر بــرای اســتخراج رمزارزهــا به طــور میانگیــن زیــر 5 ســنت بــه ازای 
ــا  ــرخ ی ــن ن ــا ای ــرق ب ــروش ب هرکیلووات ســاعت اســت. در حــال حاضــر ف
ــر  ــای تجدیدپذی ــدگان انرژی ه ــی از عرضه کنن ــداد کم ــرای تع ــر ب پایین ت
ــرخ  ــا و ن ــرخ رمزارزه ــادل ن ــدم تع ــان ع ــا زم ــن رو ت میســر اســت، و از ای
ــرژی و در نتیجــه آن فراهــم شــدن موجبــات توجیــه پذیــری اقتصــادی  ان
ایــن طرح هــا، نمی تــوان انتظــار داشــت در شــرایط کنونــی شــاهد 

ــا باشــیم. ــن قرارداده ــزون ای گســترش روز اف

اولین قرارداد دوجانبه منعقد شده با شرایط موجود
ــا 40  ــر ب ــرژی غدی ــرق و ان ــرمایه گذاری  ب ــرکت  س ــی ش ــع کنون در مقط
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــیدی، ب ــه خورش ــت منصوب ــگاوات ظرفی م
ــرارداد  ــن ق ــاد اولی ــتانه انعق ــر، در آس ــرژی تجدیدپذی ــای ان تولید کننده ه
ــا یکــی از اســتخراج کننــدگان  ــر ب دوجانبــه میــان نیروگاه هــای تجدیدپذی
ــرارداد،  ــن ق ــت. در ای ــاه سال1401اس ــر م ــدای مه ــزارز از ابت ــاز رم مج
نیــروگاه عرضه کننــده دارای ظرفیــت 10 مگاواتــی بــوده، امــا وفــق 
ــا  ــز اســتخراج رمزارزه ــرق مراک ــن ب ــررات تامی ــی مق دســتورالعمل »اجرای
از منابــع تجدیدپذیــر و پــاک«، تنهــا مجــاز بــه عقــد 2 مــگاوات از ظرفیــت 
ــت  ــن محدودی ــت ای ــه عل ــت، ک ــه اس ــرارداد دوجانب ــب ق ــروگاه در قال نی
ظرفیــت، ناشــی از ماهیــت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــوده، بــه ایــن معنــی 
کــه یــک نیــروگاه 10 مگاواتــی خورشــیدی بــه طــور متوســط 2 مــگاوات 
ــق  ــه شــبکه تزری ــال ب ــه صــورت پیوســته در طــول س ــی ب ــوان الکتریک ت
می کنــد و متناســب بــا همیــن ظرفیــت، شــبکه بــرق مجــوز عقــد قــرارداد 

بــه تولید کننــده گان را می دهــد. 
امیــد اســت بــا گســترش ایــن نــوع از قراردادهــا بتــوان تــا حــدی مشــکل 
تامیــن نقدینگــی نیروگاه هــای تجدیدپذیــر را مرتفــع و بــه اســتخراج 

ــرد. ــایانی ک ــورکمک ش ــزارز درکش ــی رم قانون
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