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از برنامــه تا واقعیت

بر اساس آرزوهایمان حکمرانی می کنیم نه واقعیت ها
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پرویز غیاث الدین؛ مدیر مسئول

سرنوشت نامعلوم نهاد تنظیم گر بخش برق؛

در توقفگاه استرداد
نظـام تصمیم گیـری در صنعـت برق، پیچیدگی هـا و ابهامات زیـادی دارد که 
البتـه تاثیـر آن را در رویکردهـای کالن حاکمیتـی ایـن صنعـت می تـوان به 
روشـنی مشـاهده کـرد. اقتصاد بیمـار برق که چند سـالی اسـت، نقل محافل 
شـده و همـه بخش هـا اعـم از دولـت، مجلـس و سـایر نهادهای باالدسـتی از 
آن بـه عنـوان مهم تریـن آفـت توسـعه ای ایـن صنعـت یـاد می کننـد، تنهـا 
بخـش کوچکـی از سـاختار سـردرگم و درهـم پیچیـده تصمیم سـازی های 

صنعت برق کشـور اسـت. 
در حقیقـت در طـول ایـن سـال ها، نقـش چندگانـه وزارت نیـرو بـه عنـوان 
متولـی صنعـت برق، یکـی از مهم تریـن عواملی بوده که مسـیر شفاف سـازی 
چارچـوب اقتصـادی ایـن صنعـت را مسـدود کـرده اسـت. تعارض چشـمگیر 
منافـع وزارت نیـرو، در دو جایـگاه متفـاوت خریـدار و تولیدکننـده برق خود 
بـه خوبـی مویـد همیـن نکتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تعرفه گذاری 
بـرق، تعییـن سـاختارهای هیـات تنظیـم بـازار بـرق، تدویـن قراردادهـای 
بیـن وزارت نیـرو بـا تولیدکننـدگان غیـر دولتـی و در نهایـت، آیین نامه هـا و 
بخشـنامه های مرتبـط بـا این حـوزه، همگـی در وزارت نیرو تدوین می شـوند 
و نظـارت بـر حسـن اجـرای آن هـا هم توسـط همین نهـاد صـورت می گیرد. 
نتیجـه کار، انباشـت زیـان افـزوده قابـل توجه بـرای بخش غیر دولتی اسـت 
کـه عمـال بزرگتریـن قربانـی ایـن سـاختار نامنظـم و غیـر شـفاف محسـوب 
می شـود. شـاید بـه همین دلیـل تولیدکننـدگان غیـر دولتی بـرق، پی گیری 
مصرانـه ای بـرای تاسـیس نهـاد تنظیم گـر بخـش بـرق داشـتند. در حقیقت 
آن هـا در سـوی دیگـِر معادلـه صنعـت برق، ایجـاد این نهـاد را بـرای تنظیم 
مناسـبات مختلـف ایـن صنعـت بـه ویـژه در بین دولـت و بخـش خصوصی، 

یـک الـزام غیـر قابـل انـکار می دانند. 
نکتـه قابـل تامـل این جاسـت کـه وزارت نیـرو در مراحـل تجدیـد سـاختار 
صنعـت بـرق کـه به واگـذاری بخـش عمـده ای از سـهم تولید بـرق به بخش 
خصوصـی و غیـر دولتـی منجر شـد، نهـاد تنظیم گـر بخش برق را بـه عنوان 
یـک نهـاد تسـهیل گر بـرای توسـعه سـرمایه گذاری ها، شفاف سـازی قیمت ها 
و اصـالح اقتصـاد بـرق پیش بینـی کـرده بود و متـن اولیه الیحه تشـکیل این 

نهـاد هم زاییـده همیـن تفکر و رویکـرد بود. 
ایـن الیحـه تـا رسـیدن بـه کمیسـیون ها و صحـن علنـی مجلـس شـورای 
اسـالمی، مسـیری طوالنـی و پـر افـت و خیـز بیـش از چهـار سـاله ای را 
تجربـه کـرد و تهیـه و تدویـن آن بـا همکاری شـماری از دسـتگاه ها از جمله 
نهـاد ریاسـت جمهـوری، مجموعـه وزارت نیـرو )معاونت امـور بـرق و انـرژی، 
معاونـت برنامه ریـزی و اقتصـادی، پژوهشـگاه نیـرو، شـرکت مدیریت شـبکه 
و ...(، شـورای ملـی رقابـت، کمیسـیون انـرژی مجلس، اتـاق بازرگانـی ایران 
و سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق انجـام شـده اسـت. نتیجـه ایـن 
تالش هـا تقدیـم الیحـه به مجلـس و تاییـد آن در دو کمیسـیون مجلس بود. 

در نهایـت امـا بـاز هم کار بـا تغییر دولت و بـه تبع آن تغییر سـکاندار وزارت 
نیـرو متوقـف شـد. وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم در همـان گام هـای اول 
خواسـتار اسـترداد الیحـه تشـکیل نهـاد تنظیم گـر بخش برق شـد تـا دوباره 

تاسـیس ایـن نهـاد در هالـه ای پـر بیم و ابهـام قـرار گیرد. 
اسـترداد ایـن الیحـه از سـوی وزارت نیـرو، در شـرایطی کـه صنعـت برق در 
سـرمایه گذاری ها  می بَـرد،  به سـر  اخیـرش  دهه هـای  شـرایط  بحرانی تریـن 
بـه شـدت رو بـه افـول اسـت و وزارت نیـرو بـه دلیـل کمبـود نقدینگی عمال 
اعتمـاد بخـش خصوصی و سیسـتم بانکی را از دسـت داده اسـت، بـه معنای 
توقـف رونـد کنـدی اسـت کـه می توانسـت بـه بهبـود نسـبی شـرایط ایـن 

صنعـت منجر شـود. 
بـدون یـک نهـاد مسـتقل تنظیم گـر در بخـش بـرق، سـرمایه گذاران غیـر 
دولتـی و خصوصـی انگیـزه ای بـرای ورود بـه حـوزه تولیـد بـرق نخواهنـد 
داشـت و ایـن امـر در شـرایطی کـه وزارت نیرو هـم منابع کافی برای توسـعه 
نسـبی زیرسـاخت ها بـه منظـور تامین بـرق پایدار متناسـب با رشـد تولید را 
در اختیـار نـدارد، بـه معنـای اسـتمرار خاموشـی ها در سـال های آتی اسـت. 
از  بخشـی  تعییـن  بـرای  قانونـی  سـاختار  یـک  تنهـا  رگوالتـوری  نهـاد 
چارچوب هـای قانونـی و اجرایـی صنعـت بـرق نیسـت، بلکه یک الـزام جدی 
بـرای ایجـاد شـفافیت در صنعتـی اسـت کـه زیرسـاخت اقتصـاد، امنیـت، 
سـالمت و رفـاه جامعـه اسـت و هـر نقصانـی در رونـد فعالیـت آن می توانـد 
همـه بخش هـا را حتـی در دورتریـن نقطه کشـور متاثر کند. بازگشـت الیحه 
رگوالتـوری به سـاختمان شیشـه ای وزارت نیـرو، به معنـای زدن قفل تازه ای 
بـر دریچـه امیـدی اسـت که می توانسـت گشایشـی در مشـکالت این صنعت 

آورد. به وجـود 
فـارغ از رویکـرد وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم در بـاره رگوالتـوری، بایـد 
پذیرفـت کـه اسـترداد این الیحه  از مجلـس، به معنای ازدسـت دادن فرصتی 
اسـت کـه می توانسـت بـه بهبـود شـرایط صنعـت منجر شـود. وقت کشـی و 
بالتکلیـف گذاشـتن موضـوع رگوالتوری، درسـت مثل تعلل بـرای نجات یک 
بیمـار رو بـه احتضـار اسـت. حتی بـدون در نظـر گرفتن عواقـب و پیامدهای 
بالتکلیفـی نهـاد تنظیم گـر بخـش بـرق و با فـرض تامین سـرمایه مـورد نیاز 
بـرای رشـد منطقـی ظرفیـت هـای تولیـد طبـق برنامه های سـاالنه، بـاز هم 
صنعـت بـرق دسـت کم دو سـال بسـیار دشـوار را در پیش خواهد داشـت. از 
ایـن رو اگـر وزارت نیـرو تسـریع در تصمیم گیـری بـرای نهـاد رگوالتـوری را 
در دسـتور کار خـود قـرار ندهـد، بدون تردید سـال های سـخت ایـن صنعت 
بیـش از آنچـه کـه امـروز تصـور آن مـی رود، طوالنی و دشـوار خواهند شـد. 

قفـل ایـن الیحـه بایـد خیلـی زود و پیـش از گسـترش ابعـاد بحـران فعلـی 
گشـوده شـود، در غیـر این صورت، امـا و اگرها پاسـخ امیدوارکننـده ای برای 

صنعـت بـرق نخواهند داشـت.
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متن سخنرانی محمد مالکی، رییس هیات مدیره شرکت ارین ماه تاب گستر

واحد  متولِی  تعیین  ضرورت 
انرژی کشور در بخش 

 »نبـود متولـی واحـد در بخش انـرژی که سیاسـت ها و برنامه هـای مجموعه 
انـرژی کشـور را هماهنـگ و متـوازن کنـد، معضلی اسـت کـه موجب کاهش 
بهره مندی مطلوب از ظرفیت های موجود کشـور در حوزه انرژی شـده است«.

محمـد مالکـی رییـس هیات مدیـره شـرکت تولیدی آریـن ماهتاب گسـتر با 
اعـالم ایـن مطلـب گفت: در کشـور ما بیـن ۶5 تـا ۸0 درصد اقتصاد وابسـته 
بـه بخش هـای مختلـف نفـت و انـرژی اسـت از ایـن رو خصوصی سـازی در 
حـوزه انـرژی کشـور و ایجـاد فضای رقابتـی امری مهـم و تاثیرگذار بر سـایر 

مولفه هـای اقتصـادی و اجتماعی اسـت. 
وی جایگزین کـردن اسـتفاده از حامل هـای انـرژی بـه تناسـب ویژگی هـای 
اقلیمـی کشـور، نـگاه ملـی بـه سـرمایه گذاری های بخـش انـرژی و برخوردار 
تصمیم گیری هـای  از  پرهیـز  و  اقتصـاد  منطـق  از  سیاسـتگذاری ها  بـودن 
سیاسـی و منطقـه ای را از جملـه رویکردهـای دانسـت کـه بـه تبـع وجـود 
متولـی واحـد در حـوزه انـرژی می توانـد موجب افزایـش بهـره وری و کاهش 

مشـکالت در حـوزه انـرژی کشـور شـود.
 مالکـی از دیگـر مزایـای وجـود متولـی واحـد در بخـش انـرژی کشـور را 
قیمت گـذاری منطقـی و اقتصـادی حامل های انـرژی و موضوع صـادرات آنها 
برشـمرد و افـزود: بـه جـای این که بـرای صادرات هـر حامل انـرژی جداگانه 
بـا همسـایگان مذاکـره شـود، می تـوان در قالب سـبد انرژی کـه در برگیرنده 
همـه حامل هـای انـرژی نسـبت بـه قیمـت گـذاری آن هـا بـرای صـادرات با 

کشـورهای مقصـد گفت وگـو کرد.
 وی در ادامـه سـخنان خـود تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد نبـود متولـی 
واحـد در حـوزه انـرژی و تصمیم گیری هـای مجـزا و بخشـی نگری زیان هـای 

ــاه  ــه مهرم ــود ک ــرژی« ب ــه و ان ــرژی؛ تنظیم گــری و چالش هــای آن« موضــوع دومیــن نشســت از سلســله نشســت های »جامع »اقتصــاد ان
ســال جــاری از ســوی مرکــز امــور اجتماعــی منابــع آب و انــرژی وزارت نیــرو و اندیشــکده تدبیــر انــرژی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 

و کشــاورزی کرمــان برگــزار شــد. 
ــه در  ــود. آنچ ــازی ب ــت مج ــن نشس ــخنرانان ای ــی از س ــتر یک ــاب گس ــن ماه ت ــدی آری ــرکت تولی ــره ش ــس هیات مدی ــی، ریی ــد مالک محم
ادامــه می خوانیــد، گــزارش ســخنرانی وی در ایــن نشســت اســت کــه طــی آن مســائل و چالش هــای موجــود صنعــت بــرق را مــورد تجزیــه 

و تحلیــل قــرار داده اســت: 

سـنگینی را به کشـور وارد سـاخته اسـت. 
مالکـی تاکیـد کـرد: تشـکیل نهـادی بـرای سیاسـت گذاری و برنامه ریزی در 
حوزه انرژی امری واجب و دارای اولویت اسـت. شـاید گفته شـود که شـورای 
عالـی انـرژی عهـده دار همـه ایـن تکالیـف اسـت، امـا ایـن شـورا طـی چهار 
دهـه گذشـته فقـط چهـار یا پنج بـار تشـکیل جلسـه داده و فاقد سـاختاری 
کنـد. پی گیـری  را  آن هـا  و  تصمیم سـازی  بتوانـد  کـه  اسـت  فعـال  و  کارا 

بـه  ادامـه  در  آرین ماهتاب گسـتر  تولیـدی  شـرکت  هیات مدیـره  رییـس 
رونـد خصوصی سـازی در حـوزه انـرژی کشـور و مشـکالتی کـه بـه تبـع آن 
وجـود دارد پرداخـت و تصریـح کـرد: بخـش نفـت از مجموعـه ده پاالیشـگاه 
موجـود، تعـداد ۸ پاالیشـگاه را از طریـق سـازمان خصوصی سـازی بـه بخش 
خصوصـی واگـذار کرده اسـت و دو مورد آن توسـط دولت اداره می شـود. باید 
گفـت پاالیشـگاه خصوصـی اجـازه تعیین میـزان تولیـد و قیمـت محصوالت 
خودشـان را ندارنـد. آن هـا مالـک پاالیشـگاه هسـتند، امـا در قالـب پیمانکار 
مـوادی را دریافـت و تبدیـل بـه محصـول می کننـد کـه قیمـت آن را دولـت 

تعییـن می کنـد.
وی افـزود: بخـش خصوصـی در حـوزه گاز فعالیتی نـدارد و تنها حضور بخش 
خصوصـی در ایـن حـوزه مربـوط به احـداث خط انتقـال گاز در غرب کشـور 
در حـدود چهـار یـا پنج سـال گذشـته بوده کـه در قالب قـرارداد BOT انجام 
شـده اسـت، آن هـم ظـرف یکی دو سـال آینده قـراردادش به اتمام می رسـد 
و بـه دولـت واگـذار خواهـد شـد، البتـه بـا ایـن توضیـح کـه در بخـش گاز 

پیمانـکاران بـه صـورت نیمه امانی فعالیـت دارند.
مالکـی در ادامـه بـه چگونگی فعالیت بخش خصوصـی در تولید برق پرداخت 

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

پاییز1400- شماره 4 سراسری4

نی     ا سخنر



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

45 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

و گفـت: فعالیـت بخـش خصوصـی در تولیـد بـرق بـه مالکیـت نیروگاه هـا 
منحصـر اسـت کـه شـامل دو مـدل مالکیت اسـت؛ یکـی نیروگاه هایی اسـت 
که توسـط سـازمان خصوصی سـازی واگـذار شـده اند و دیگـری نیروگاه هایی 
اسـت کـه توسـط سـرمایه گذار احـداث شـده اسـت. با وجـود اینکـه در حال 
حاضـر قریـب بـه 5۶ درصـد بـرق کشـور توسـط بخـش خصوصـی تولیـد 
می شـود کـه نقـش بسـیار تعیین کننـده در تامیـن بـرق دارنـد، امـا یـک 
قانـون جامـع و مانـع بـرای فعالیت این بخش وجـود ندارد. این فقـدان قانون 
موجـب شـده اسـت کـه وزارت نیـرو در تبصره های قانـون بودجه سـنواتی و 
یـا دسـتورالعمل ها و ضوابـط مرتبـط بـا بخـش خصوصـی، آن چـه را کـه به 
مصلحـت خـود بـوده انجام دهـد و یا اینکه حتـی قوانین پراکنـده موجود هم 
بـه صورت سـلیقه ای اجرا شـود یـا اصال اجرا نشـود. حتی وزارت نیرو نسـبت 
بـه احـکام مراجـع قضایی مبنی بـر اجرای قانون در مناسـبات خـود با بخش 

خصوصـی بـا وجـود همـه پی گیری هـا بی اعتنـا بوده اسـت. 
مالکـی یکـی دیگـر از عمـده مشـکالت بخش خصوصـی فعـال در تولید برق 
را نبـود ثبـات در اقتصـاد کالن کشـور دانسـت و گفت: ایـن بی ثباتی موجب 
شـکنندگی اقتصـاد بـرق و خصوصـا بـرای سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی 

شـده است.
 وی در ادامـه بـه شـرایط اقتصـادی صنعـت بـرق پرداخـت و بیـان داشـت: 
تکالیفـی در برنامه هـای پنجـم و ششـم توسـعه بـرای اصـالح قیمـت بـرق 
مشـخص شـده بـود کـه بـه آنها عمـل نشـده اسـت. از سـوی دیگـر افزایش 
فزاینـده نـرخ تـورم و تغییـرات جهشـی نرخ ارز اقتصـاد برق را بـا چالش های 
اساسـی مواجـه کـرده اسـت. اوضاع نابسـامان اقتصـاد کالن کشـور و دخالت 
عوامـل غیـر اقتصادی در تعیین قیمـت فروش انرژی بـرق موجب محدودیت 
منابـع مالـی وزارت نیـرو و انباشـت بدهـی ایـن وزارتخانـه شـده اسـت. بـه 
رغـم همـه تمهیداتـی کـه در قوانیـن بودجه سـال های مختلف بـرای کاهش 
بدهی هـا از جملـه روش تهاتر دیده شـده اسـت. با این حـال بخش خصوصی 
تولیدکننـده بـرق حـدود 25 هزار میلیـارد تومـان از وزارت نیـرو طلب دارد.

اختیـارات محـدود بخـش خصوصـی تولیدکننده بـرق موضوع بعـدی بود که 
مالکـی در ادامـه سـخنان خـود بـه آن پرداخـت و گفـت: نیروگاه هـای غیـر 
دولتـی در انتخـاب نـوع سـوخت و محل تامیـن آن مخیر نیسـتند. همچنین 
در تامیـن قطعـات یدکـی بـا توجـه بـه شـرایط ارزی کشـور و انحصارطلبـی 
بعضـی از شـرکت های داخلـی مکلـف هسـتند از شـرکتی خـاص قطعـات 

یدکـی مـورد نیـاز خـود را تهیـه کنند. 
وی بـا انتقـاد از رویه هـای جـاری در تعییـن قیمـت خریـد انـرژی بـرق از 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی تصریـح کـرد: نیروگاه ها بایـد برق تولیـدی خود را 
انحصـارا بـه وزارت نیـرو بفروشـند این در حالی اسـت که بازار عمده فروشـی 
بـرق تحـت کنتـرل وزارت نیـرو اسـت و نهـاد مسـتقلی بـرای تعییـن قیمت 
خریـد بـرق از نیروگاه هـای خصوصـی وجـود ندارد. صـادرات انـرژی برق هم 

در انحصـار دولت اسـت.
 وی در ادامـه بـه بـورس انـرژی اشـاره کـرد و گفـت: رقابـت نابرابـر بیـن 
نیروگاه هـای دولتـی و غیـر دولتـی در بـورس انـرژی انـرژی وجـود دارد. بـه 
عنـوان مثـال در فصـول کم بـاری چنانچـه نیروگاه هـا بـا قیمتی کـه نیروگاه 
بـا قیمتـی که وزارت نیـرو تعییـن می کند تولیدشـان را متوقف کنند بسـیار 
بـه نفعشـان اسـت و اگـر تولیـد کننـد، سـه برابـر بـه زیان شـان خواهـد بود 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی مایـل به فروش بـرق تولیدی خود در بـورس انرژی 
نیسـتند، مگـر اینکـه در شـرایط اضطرار مجبـور به فروش بـرق تولیدی خود 

در بورس شـوند.
 وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: بـورس انـرژی را تشـکیل دادند که کشـف 
قیمـت کنـد، ولـی به دلیـل مشـکالت مالـی نیروگاه های غیـر دولتـی اعم از 
پرداخـت حقـوق نیـروی انسـانی و یا پرداخـت بدهی هایشـان به ناچـار باید 
تولیـدات خـود را در بـورس عرضـه کننـد کـه حـدود 20 درصـد زیـر قیمت 

بازار عمده فروشـی اسـت.
 مشـکالت پرداخـت اقسـاط تسـهیالت ارزی به صندوق توسـعه ملی توسـط 
تعـدادی از نیروگاه هـا موضـوع دیگـری بـود کـه رییـس هیات مدیره شـرکت 
تولیدی آرین ماه تاب گسـتر به آن اشـاره کرد و گفت: در سـال های گذشـته 
شـماری از نیـروگاه از تسـهیالت ارزی ایـن صنـدوق کـه رقمـی بالـغ بـر دو 
میلیـارد دالر اسـت، اسـتفاده کرده انـد. بـر اسـاس مصوبـه هیات وزیـران در 
سـال 13۹3 بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت دریافتـی بایـد بـه قیمـت نـرخ 
برابـری ارز در مقابـل ریـال در زمـان افتتـاح نیروگاه انجام شـود، امـا دولت و 
بانـک مرکـزی بـه ایـن مصوبه عمـل نمی کنند و بـر پرداخـت وام دریافتی بر 
اسـاس نـرخ روز ارز تاکیـد دارنـد کـه ایـن رویه یـک چالش اساسـی را برای 

وام گیرنـدگان نیروگاهـی به وجود آورده اسـت.
 وی تصریـح کـرد: صنـدوق توسـعه ملـی کـه قـرار بـود از ظرفیت هـای آن 
بـرای توسـعه صنعـت برق اسـتفاده شـود اینـک حاضر نیسـت بـرای احداث 
نیروگاه هـای جدیـد و یا تامیـن منابع ارزی موردنیاز مسـاعدتی به عمل آورد. 
مالکـی در ادامـه تاکیـد کـرد: مشـکالت و نارسـایی های بخـش خصوصـی 
تولیدکننـده بـرق کـه در ایـن فرصت به پـاره ای از آنها اشـاره کـردم، موجب 
شـده اسـت سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در تولیـد برق محدود شـود، به 
طـوری کـه طـی چنـد سـال اخیـر کمترین اسـتقبال بـرای خرید یـا احداث 

نیـروگاه جدیـد توسـط سـرمایه گذار غیـر دولتـی وجود داشـته اسـت.
رییـس هیات مدیـره شـرکت تولیدی آریـن ماهتاب گسـتر در ادامه سـخنان 
خـود بـه ارائـه راه حل هـای برون رفـت از مشـکالت موجود پرداخـت و گفت: 
سـرمایه گذاری هایی کـه در تولیـد بـرق انجـام می شـود متناسـب بـا نیـاز 
کشـور و تکنولـوژی روز دنیـا نیسـت وجـود مراکـز متعـدد تصمیم گیـری 
در صنعـت بـرق و نبـود یـک فرماندهـی متمرکـز آفـت برنامه ریـزی در ایـن 

صنعـت اسـت که بایـد بـرای آن چاره اندیشـی شـود. 
وی افـزود: اصـالح نظـام اقتصـادی برق خصوصـا در تعیین تعرفه هـای برق و 
رعایـت اصـول اقتصـادی در تدوین آن ها، بازنگـری در سـاختارها و هزینه ها، 
خصوصـا هزینه هـای منابـع انسـانی، روان سـازی فرایندهـا و حضـور در بـازار 
سـرمایه بـرای جـذب منابـع مالی، همچنیـن اجـرای سیاسـت های اصل 44 
قانـون اساسـی مبنـی بر کاهـش تصدی گـری دولـت و واگـذاری دارایی ها از 
جملـه دارایی هـای بخـش تولیـد و توزیـع بـرق کـه محمـل قانونی هـم دارد 
و حمایـت واقعـی از بخـش خصوصـی برای سـرمایه گذاری در ایـن صنعت از 
جملـه راه کارهایـی اسـت کـه می توانـد زمینه سـاز کاهـش مشـکالت موجود 

باشد.
مالکـی در خاتمـه سـخنان خـود اضافـه کـرد: سیسـتم بانکـی کشـور بایـد 
کمـک کننـد تـا وام هـای درازمـدت بـا بهـره کم بـه بخـش خصوصـی برای 
سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق اختصـاص یابـد تـا صنعت بـرق از ایـن بحران 

شـود. خارج 
وی اجـرای طـرح هـای تولیـدی برق زودبـازده از جملـه توسـعه نیروگاه های 
تجدیدپذیـر، اسـتفاده از ظرفیت هـای DGهـا )تولیـد پراکنـده( را کمکـی به 

رفـع محدودیت هـای تولیـد در سـاعات اوج بار دانسـت.
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برق،  به شرایط کشور و وضعیت موجود صنعت  با توجه  نظر شما  به 
برنامه های اعالمی وزیر نیرو در  باره  افزایش تامین برق، به تفکیک 

در هر کدام از حوزه های یادشده، چه میزان امکان تحقق دارد؟ 
آنچه وزیر نیروی دولت سیزدهم در زمان اخذ رای اعتماد تحت عنوان برنامه 
اعالم کرده در واقع برنامه نیست، بلکه تعدادی اهداف کمی است که مبانی 
آنها  بودن  عملیاتی  میزان  و  نگردیده  ارائه  آنها  براي  مشخصی  توجیهات  و 
وعده ها  این  به  رسیدن  و  تحقق  چگونگي  بررسی  است.  نشده  تحلیل  نیز 
اهمیت زیادی دارد، چرا که عدم دستیابي به هر کدام از آنها می تواند تبعات 
و مخاطرات سنگینی داشته باشد و کشور را درگیر بحران کند. صنعت برق 
اینگونه وعده هاي کالن،  یا نشدن  و عملیاتی شدن  است  زیرساختی  صنعتی 
هر  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  امنیت  و  سیاست  از  اعم  کشور  امور  همه  
تحلیل  بر  مبتنی  و  کارشناسی شده  باید  می شود  داده  مردم  به  که  وعده ای 
باشد. وزیر نیرو در حالی در وعده های خود از تامین 40 هزار مگاوات حرف 
زده است که تحقق این وعده ها چندان ساده نیست. دنیای صنعت برق پایه 

گفت وگو با اسداهلل صبوری، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق 

افزایش ظرفيت توليد 40 هزار مگاوات برق در 4 ســال؛

واقعيت تا  برنامه  از 
وزیــر نیــروی دولــت ســیزدهم بــا ارائــه برنامه هــای خــود بــرای وزارت نیــرو در 4 ســال آینــده، وعــده افزایــش ظرفیــت تولیــد 40 هــزار 
ــت مصــرف، 10 هــزار  ــگاوات مدیری ــق 10 هــزار م ــگاوات بناســت از طری ــن 40 هــزار م ــه وی، ای ــه گفت ــا ب ــرق را داده اســت. بن ــگاوات ب م
مــگاوات افزایــش ظرفیــت تولیــد تجدیدپذیرهــا، ایجــاد 10 هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد توســط صنایــع پرمصــرف و 10 هــزار مــگاوات هــم 
بــا احــداث نیروگاه هــای جدیــد حرارتــی توســط وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی تامیــن شــود. در گفت وگــو  بــا اســداهلل صبــوری، عضــو 
ــی  ــزان عملیات ــرق و می ــرو در خصــوص تامیــن ب ــر نی ــه بررســی وعده هــای وزی ــرق ب ــره ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده ب هیات مدی

ــم: ــا پرداخته ای ــودن آنه ب

علمی، فنی و اقتصادي دارد و صرفا با مطرح کردن چند عدد و رقم نمی توان 
به اهداف دست پیدا کرد. 

یکی از وعده های وزیر نیرو مربوط به موضوع بهینه سازی و مدیریت مصرف 
است. بیاد داشته باشیم که در اینجا راجع به اعمال خاموشي صحبت نمي  کنیم. 
مدیریت مصرف به معناي قطع برق مصرف کنندگان نیست. با این تذکر، وی 
در حالی وعده تامین ظرفیت 10 هزار مگاوات از طریق مدیریت مصرف داده 
است که موضوع مدیریت مصرف با توجه به تنوع و گستردگي انواع مصرف و 
مصرف کنندگان عالوه بر جنبه فني و اقتصادي، از وجوه اجتماعي و فرهنگي 

نیز برخوردار است لذا مبحثي بسیار پیچیده محسوب مي  شود.
رویکرد وزیر نیروی دولت قبل این بود که برای ساعات معدودی از سال )حدود 
300 ساعت( که با کمبود ظرفیت تولید برق مواجه می شویم، سرمایه گذاری 
براي احداث نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد و می توان با مدیریت مصرف برق 
)بخوانید اعمال خاموشي( ساعات پیک را گذراند. این نگاه کامال غیرحرفه ای 
بود و نشان از نوعی کم دانشی نسبت به صنعت برق داشت که همه امسال 
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با گوشت و پوست و استخوان خود  را  تابستان 1400 آن  در خاموشی هاي 
برق 300 ساعت  تامین  برای  نیرو سرمایه گذاری  وزیر  نظر  از  لمس کردیم. 
یک  هزینه  که  نمی دانستند  اما  نبود  اقتصادی  توجیه  دارای  سال،  در  پیک 
تمام شده  قیمت  برابر  صد  یک  از  بیش  می تواند  خاموشی  ساعت  وات  کیلو 
تولید یک کیلووات ساعت برق باشد. هزینه خاموشی ها بسیار بیشتر از هزینه 
سرمایه گذاری است که در این سال ها باید در صنعت برق کشور اتفاق می افتاد. 
اینک که اثرات خاموشي هاي تابستان 1400 توسط بخش هاي مختلف کشور 
ارزیابي مي  شود در رسانه ها مي  خوانیم که معادل میلیاردها یورو، خسارت به 
صنایع و معادن کشور وارد شده است. البته این آثار جدا از آثار منفي سیاسي 

و اجتماعي است که برآورد بار مالي در مورد آنها قابل انجام نیست. 
در بحث مدیریت باید موضوع را از یک بعد دیگر بررسی کرد و آن مربوط به 
هزینه برق در سبد مصارف صنعتی و خانگی و تجاري است. متاسفانه سهم 
همین  و  است  ناچیزی  بسیار  درصد  کنندگان  مصرف  هزینه  سبد  در  برق 
از  یکی  ما  کشور  ساالنه  و  روزانه  مصرف  بهاي  منحنی  شده  باعث  موضوع 
بدشکل ترین و نامناسب ترین منحنی ها در دنیا باشد. شکل گیری این منحنی 
در  که  است  هائي  برنامه  و  سیاست ها  نتیجه  بلکه  نیفتاده  اتفاق  خودبخود 
وزارت نیرو در دو دهه گذشته دنبال نموده است. قیمت غیر واقعي برق منجر 
به مصرف بی رویه آن شده و مشترکان پرمصرف برق و اقشار مرفه با مصرف 
بیشتر برق عمال یارانه بیشتری نصیبشان می شود. در واقع سیستمي درست 
اقشار  پرمصرفي  بهاي  اقتصادي(  نظر  )از  جامعه  ضعیف  اقشار  که  کرده ایم 
مرفه را از منابع عمومي مي  پردازند و همزمان مدعي حمایت از اقشار ضعیف 
هم هستیم! لذا مدیریت مصرف را نباید موضوع ساده ای در نظر گرفت، بلکه 
طریق  از  مگاوات  هزار   10 آینده  سال   4 در  اینکه  است،  پیچیده  مساله اي 
مدیریت مصرف تامین می کنیم، به اما و اگر هاي زیادي گره خورده است و 
تامین برق و توسعه کشور را نمي  توان به طور جزمي و قطعي به این مباحث 
و  علمي  معناي  به  مصرف  مدیریت  که  است  بدیهي  حال  عین  در  زد.  گره 
باید همواره و حتي در زمان هائي که ظرفیت تولید بر میزان  تخصصي آن 

مصرف فزوني مي  گیرد نصب  العین وزارت نیرو باشد.

نیروگاه ها  راندمان  به  تولید  حوزه  در  برق  صنعت  سیاست های  آیا 
می تواند  تبعاتی  چه  موضوع  این  به  توجه  عدم  است؟  داشته  توجه 

برای صنعت برق داشته باشد؟ 
یکي از شاخص هاي کالن در تولید برق، متوسط کل بازده حرارتي نیروگاههاي 
کشور است که نشان مي  دهد در فرآیند تولید برق چه میزان از انرژي اولیه 
هدر  آن  از  مقدار  چه  و  مي  شود  تولید  برق  به   )... و  گازوییل  طبیعي،  )گاز 
مي  رود. البته از نظر فني ما نمي  توانیم سیستمي داشته باشیم که صددرصد 
انرژي اولیه را به برق تبدیل نماید لیکن در حال حاضر در کشور هاي صنعتي 
پیشرفته، بازده حرارتي نیروگاه ها از ۶0 درصد فراتر رفته و در حالت استفاده 
هم  درصد   ۸0 از  باالتر  به  حرارتي  بازده   )CHP( حرارت  و  برق  از  ترکیبي 

رسیده است.

به  تبدیل  واحد   3۸ فقط  اولیه  انرژی  واحد  صد  از  متاسفانه  ما،   کشور  در 
برق می شود )آمار وزارت نیرو( یعني ۶2 درصد آن عمال دور ریخته می شود. 
بازده کل حرارتي 3۸ درصدي  با یک حساب سرانگشتي مي  توان گفت که 
نسبت به بازده ۶0 درصدي موجب اتالف و هدرروي معادل حدود 2۸ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعي در سال )با میزان مصرف فعلي( در نیروگاه هاي کشور 
مي  شود. باید توجه داشت که  با احتساب هدررفت هایی که در مسیر انتقال 
ناپذیر  از آن به دالیل فني اجتناب  و توزیع هم صورت می گیرد )که بخشي 
است(، سرجمع حدود 30 واحد انرژی به دست مصرف کننده می رسد و 70 

درصد به هدر می رود. 
بنابراین، وزارت نیرو که خودش بزرگترین هدردهنده منابع انرژی کشور است 
چگونه می تواند مردم را به مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف دعوت کند؟ 
در کشورهای صنعتی و پیشرفته فعالیت نیروگاه هایی که بازده حرارتی آنها 
زیر ۶0 درصد است، به صرفه اقتصادي نیست و آن ها خاموش هستند )شخصا 
این موارد را مشاهده کرده ام(. امروز در کشور نیروگاه هایی داریم که با بازده 
حرارتي 20 درصدی به تولید برق )در واقع به هدر دادن منابع ملي و آلوده 
کردن محیط زیست( مشغولند. پس وزارت نیرو باید مدیریت مصرف را از خود 
شروع کند. با مشاهده رفتار دو وزارتخانه نفت و نیرو به راحتی می توان دریافت 
که این دو وزارتخانه موثرترین روش هاي هدررفت منابع ملي را سال هاست در 
پیش گرفته اند و به آن افتخار هم می کنند. اغلب برنامه ها و سیاست هایی که 
در صنعت برق دنبال شده، خالف مدیریت مصرف است. قیمت هر متر مکعب 
برابر 50 ریال  نیروگاه ها سال گذشته )13۹۹(  براي مصرف در  گاز طبیعی 
بوده و امسال یکصد ریال است. این در حالی است که براساس تجربه جهانی 
قیمت سوخت معموال از 55 تا ۶0 درصد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت 
برق کمتر نیست، اما در کشور ما در بهترین شرایط مولفه هزینه سوخت در 
قیمت یارانه اي برق )نه قیمت واقعي( حدود 2 درصد است. پس بین نیروگاه  
با راندمان 20 درصد یا 47 درصد تفاوت اقتصادي قابل اعتنائي در استفاده از 
سوخت وجود ندارد. با این طراحی و قیمت گذاري، هر نیروگاهی که راندمان 
نازل تر داشته و فرسوده تر باشد برنده است و کسی که سرمایه گذاری بیشتری 
کرده و نیروگاهی با راندمان باال دارد، در موقعیت بهتری قرار نمی گیرد. امروز 
40 درصد انرژی برق را نیروگاه های دولتی و حدود۶0 درصد را نیروگاه های 
غیردولتی تامین می کنند، در حالی که سهم دولت و وزارت نیرو باید واگذار 
می شد و به کمتر از 20 درصد می رسید. دولت امروز تمام نیروگاه های قدیمی 
را که به فروش نرفته است در اختیار دارد و به شرحي که گذشت از آنها در 

تولید برق استفاده مي  کند. 
متاسفانه در این موارد هیچ توجهی به بازده حرارتي نیروگاه نشده و این نیروگاه ها 
با بازده بسیار کم و با دریافت سوخت ارزان فعالیت خود را ادامه می دهند. قیمت 
سوخت و بازده حرارتي دو نکته مهمی است که باید در تولید انرژی مورد توجه 
قرار گیرد. قیمت کاذب و غیر واقعی سوخت مصرفی، یکي از عوامل بیماري 
اقتصاد صنعت برق است. با این وضعیت چه رغبت و انگیزه اي برای طراحی و 
اجراي روش های مدیریت مصرف در مصرف کنندگان مختلف ایجاد مي  شود؟
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تا  نیروگاه ها  این  دارد،  با مصوباتی که در حوزه تجدیدپذیرها وجود 
چه حد می توانند در تامین برق مورد نیاز کشور نقش آفرین باشند؟ 

درباره تامین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر باید توجه کنیم که این نیروگاه ها 
در ظرفیت نصب شده برابر، حدود یک پنجم تا یک چهارم ظرفیت معادل 
تولید  اسمي  ظرفیت  لذا  می کنند،  تولید  برق  انرژی  حرارتی،  نیروگاه های 
نیروگاه های حرارتی جمع  تولید  با ظرفیت اسمي  را نمی توان  تجدیدپذیرها 
تولید  ظرفیت  مگاوات  هزار   10 انرژي،  تولید  نظر  از  ترتیب  این  به  بست. 
برق حرارتي بعالوه 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به حدود 
تولید مي  رسد نه 20 هزارمگاوات )آن طور که در  12500 مگاوات ظرفیت 
مورد برنامه 40 هزار مگاواتي وزیر نیرو گفته شد(. یعني عدد ظرفیت اسمي 
از جمع کردن  نیروگاه هاي حرارتي و تجدیدپذیر قابل جمع نیستند و قبل 

ارقام آنها باید ابتدا معادل سازي شوند.
نرخ برق تجدیدپذیرها در اردیبهشت 1400 بر اساس مصوبه وزیر نیرو از ۶3۹ 
تومان در 13۹۸ به ۸۹0 تومان رسیده است که این افزایش را گامی در جهت 
و  واقعیت چیز دیگري است  از تجدیدپذیرها می دانند در حالی که  حمایت 
شرایطي که همراه با نرخ جدید ابالغ شده موجب مي  شود که سرمایه  گذاري 
در بخش تجدیدپذیر کامال غیر اقتصادي باشد. بررسیهاي فني و اقتصادي با 
استفاده از مدل هاي مالي نشان مي  دهد که مصوبه سال 1400 هیچ مزیتي 
از نظر اقتصادي نسبت به سال 13۹۸ ندارد و عمال بیش از سه سال است 
وزارت  که  نامناسبي  شرایط  با  تجدیدپذیر  نیروگاه هاي  به  عالقمندان  که 
نیرو و ساتبا طراحي کرده اند قادر به هیچ اقدامي نیستند. البته نتیجه این 
سیاست ها هم مشخص است. تا بحال، کمتر از 15 درصد اهداف کمي بخش 
تجدیدپذیرها که در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه اقتصادي کشور تعیین 

شده بود محقق شده است.
گرفته  تجدیدپذیرها  حوزه  برای  که  تصمیماتی  ماهیت  به  توجه  با  علي هذا 
مي  شود، عمال اتفاق مثبتی در این حوزه نخواهد افتاد مگر اینکه براي فراهم 

آوردن شرایط اقتصادي مناسب تصمیمات جدي گرفته شود. 
از طرف دیگر عنوان قراردادهای خرید برق تجدیدپذیرها ظاهراً خرید تضمینی 
است ولی ساتبا در متن قرارداد مي  نویسد که تعهدی براي پرداخت بهاي برق 
تحویلي ندارد. این رفتار ها بیشتر به ظاهرسازی شبیه است و در نتیجه هیچ 
توسعه ای نیز در تجدیدپذیر ها رخ نخواهد داد. اگر تحول اساسی در نگرش و 
سیاست وزارت نیرو صورت نگیرد، در تحقق هر کدام از وعده های داده شده 

تردید جدی به وجود خواهد آمد.
وعده تامین 10 هزارمگاوات برق توسط صنایع بزرگ هم جای تامل بسیار 
دارد. صنایعی که تخصص و تجربه کاری آنها نیروگاه سازی نیست چگونه باید 
در 4 سال، 1۶ نیروگاه با ظرفیت 10 هزار مگاوات احداث کنند؟ احداث 1۶ 
نیروگاه به مجموعه هایی داده شده که تخصص آنها در حوزه دیگری است. 
عملکرد ضعیف وزارت نیرو )با 120 سال سابقه در حاکمیت و تصدي  گري 
نیروگاهي( را در چهار سال گذشته در حوزه توسعه ظرفیت تولید مالحظه 
بفرمایید آن وقت این سئال در ذهنتان شکل مي  گیرد که چطور وزارت صمت 
می تواند 10 هزار مگاوات نیروگاه را در 4 سال احداث و به تولید برق برساند؟  

توسعه ظرفیت صرفا مطابق با آنچه روی کاغذ نگاشته مي  شود اتفاق نمی افتد، 
منابع،  تأمین  جانبه،  همه  ریزي  برنامه  بر  مبتنی  و  شرایط  طبق  باید  بلکه 
سازماندهي، پیش  بیني تامین سوخت و رعایت مالحظات زیست محیطي و 

... باشد. 
تأمین سوخت براي نیروگاههاي جدید )اعم از 10 هزار مگاوات صنایع یا 10 
هزار مگاواتي که وزارت نیرو در برنامه احداث دارد( از بزرگتري چالش هاي 
پیش رو مي  باشد. هم اکنون تامین گاز برای نیروگاه ها با چالش جدی مواجه 
است و گزارش شده که در زمستان 1400 کمبود جدی داریم. اگر امروز برای 
تولید 57 هزار مگاوات ظرفیت عملی موجود سوخت کافی وجود ندارد، پس 
سوخت نیروگاه هاي جدید صنایع و وزارت نیرو )جمعا 20 هزار مگاوات( از 
کجا تامین می شود؟ اگر همین امروز نوسازی و بازسازی فازهای پارس جنوبی 
یا هر طرح دیگري که منجر به افزایش تولید گاز شود )که به سرمایه بسیار 
زیادي نیز نیاز دارد( شروع کنیم چند سال زمان نیاز دارد تا به افزایش تولید 
گاز برسد و بخشی از آن افزایش بتواند ظرفیت سوخت نیروگاه ها را تامین 

کند.
یک نکته منفي دیگر در واگذاري احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه به صنایع 
)با تعیین مدت محدود 4 سال براي احداث آنها( این است که صنایع با استناد 
به محدود بودن ظرفیت ساخت تجهیزات داخلي نیروگاه، دست به خرید و 
واردات نیروگاه از کشورهاي مختلف دیگر بزنند. چنین اقدامي اگر با دیدگاه 
روشن و برنامه ریزي الزم و هماهنگ با تولیدکنندگان داخلي صورت نگیرد 
و  دلسوزان  تالش  با  که  شد  خواهد  دستاوردهائي  به  خسارت  بروز  موجب 
متخصصین صنعت برق در سه دهه گذشته به دست آمده است. مخاطره دیگر 
این است که به دلیل کوتاه تر بودن زمان تحویل توربین هاي گاز در مقایسه 
به طراحي و احداث بخش بخار، بار دیگر، اتفاقي که در سال 1353 رخ داد 
)خرید 44 دستگاه توربین گاز براي رفع خاموشي ها( در 4 سال آینده رخ 
دهد و صنایع به خرید و واردات توربین هاي گازي که برق انها سهل الوصل 
تر از نیروگاه هاي سیکل ترکیبي است بپردازند و مشکالتي که در بحث بازده 

حرارتي شد را تشدید کند.

با  نیرو در حوزه احداث نیروگاه ها  با توجه به شرایط موجود، وزارت 
چه مشکالتی مواجه است؟ به نظر شما این وزارتخانه در وعده احداث 

نیروگاه های جدید تا چه حد موفق خواهد بود؟ 
در مورد احداث نیروگاه توسط وزارت نیرو نیز باید گفت مدارک و مستندات 
نشان می دهد که این وزارتخانه در برنامه پنج ساله ششم که امسال به پایان 
مي  رسد هیچ پروژه جدید نیروگاهی را شروع نکرده و سیاست های مورد عمل 
وزارت نیرو، سرمایه گذاران را از این حوزه فراری داده است. وزارت نیرو که 
نیروگاه های غیر  به  برق  بابت خرید و تحویل  تومان  امروز 30 هزار میلیارد 
دولتی بدهکار است، هزینه احداث نیروگاه جدید را از کجا تامین خواهد کرد؟ 
نیروگاه جدید  راه  اندازي  آنچه که در رسانه ها در مورد  باشید  توجه داشته 
و  قبل شروع شده  از سال ها  پنجم هستند که  برنامه  پروژه هاي  مي  شنوید 
با تاخیر در انتهاي برنامه ششم به راه  اندازي مي  رسند. منظور کردن ظرفیت 
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پروژه هاي قبلي در 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید که وزیر جدید نیرو مطرح 
کرده ناصحیح و غیر منطقي است.

با این ترتیب اگر سرمایه  گذار جذب نشود، وزارت نیرو باید با استفاده از منابع 
اینکه  اقدام نماید. ضمن  عمومي نسبت به احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه 
تخصیص این میزان اعتبار از منابع عمومي محل تردید است، احداث و توسعه 

نیروگاههاي دولتي دقیقا بر خالف سیاست هاي کلي مصوب کشور است. 
عالوه بر آن، وزارت نیرو دو دهه است که تمام ریسک هاي تولید و فروش برق 
را احصا کرده و در قراردادهاي خود با تولیدکنندگان غیر دولتي، آن ریسک ها 
همه  قراردادها  این  در  است.  کرده  منتقل  غیردولتي  بخش  به  تدریج  به  را 
بندها اعم از نرخ، دوره قرارداد و شرایط آن با نظر وزارت نیرو تنظیم می شود. 
متاسفانه سالهاست که وزارت نیرو دچار یک جانبه  گرایی است، صداي بخش 
خصوصی که ۶0 درصد تامین برق کشور را بر عهده دارد نه شنیده می شود 
و نه این بخش در تصمیمات دخالت داده می شود. البته در رسانه ها و جلوی 
دوربین مدام صحبت از حمایت از بخش خصوصی مي  شود تا چهره موجهی 
از خود نشان  دهند اما در واقعیت و در عمل چیزی از حمایت دیده نمی شود.

آور  قانون دیده شده که حیرت  به  نیرو  از عدم تکمین وزارت  موارد زیادی 
پا  زیر  را  قوانین  نباید  قانون  مجریان  از  یکی  عنوان  به  وزارتخانه  این  است. 

بگذارد.
 در راستاي تنظیم روابط بخش دولتي و غیر دولتي، مطابق تجربیات جهاني، 
مي  بایست از 20 سال قبل نهاد مستقل تنظیم  گر بخش برق تسیس و مستقر 
مي  شد. وزارت نیرو در این خصوص کم  کاري فاحش نموده و به جاي آن یک 
هیأت ذیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران )تحت نام هیات تنظیم بازار( را 
ایجاد و به کشور وانمود کرده که بخش برق، نهاد تنظیم گر دارد. عجیب نیست 
که این هیات سال هاست فعالیت دارد ولي یک جانبه گرایي وزارت نیرو نه تنها 

کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز شده است.
رغبت  اصلي  پیش  نیازهاي  جمله  از  برق  تنظیم  گر  مستقل  نهاد  وجود 
سرمایه  گذاران به سرمایه  گذاري در تولید برق است چرا که اطمینان مي  یابند 
یک نهاد مستقل از وزارت نیرو وجود دارد که مانع تصمیمات یکطرفه مي  شود. 
متاسفانه مدیریت جدید وزارت نیرو در اولین روزهاي استقرار خود در سال 
جاري نسبت به استرداد الیحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم  گر بخش برق که 
در نوبت طرح و تصویب در صحن علني مجلس شوراي اسالمي قرار داشت 
تایید تولیدکنندگان برق، ستاد  اقدام نمود. الیحه اي که حاصل همفکري و 
کمیسیون  و  دوازدهم  دولت  رقابت،  شوراي  دوازدهم،  دولت  در  نیرو  وزارت 
انرژي مجلس بود و با تالش گسترده کارشناسان و متخصصین ظرف 4 سال 
به روند جذب  نیرو ضربه دیگري  وزارت  اقدام  این  بود.  تدوین شده  و  تهیه 
آینده ظاهر خواهد  آثار منفي آن در  و  تلقي مي  شود  برق  تولید  به  سرمایه 
شد. خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی بدون استقرار نهاد مستقل 

تنظیم گر معنا ندارد.
به این ترتیب، ضروري ترین اقدام، تغییر اساسي نگرش ها و سیاستهاي وزارت 
نیرو خواهد بود. واضح است که با تداوم سیاستهاي گذشته نتیجه متفاوت به 

دست نخواهد آمد و بخش برق با تنگناهاي بیشتري روبرو خواهد شد.

صنعت برق برای عبور از پیک سال 1401  و عملیاتی شدن برنامه های 
افزایش ظرفیت تولید، چه بسترسازی هایی الزم دارد؟ 

ما از سال ها قبل درباره وقوع خاموشی ها هشدار داده و اعالم کرده بودیم که 
برنامه ها و سیاست ها صنعت برق منجر به خاموشی خواهد شد. در سندیکتي 
تولیدکنندگان برق در سال 13۹7 کتابی با عنوان »خاموشی« منتشر کردیم 
را  کشور  برق،  روی صنعت  پیش  مسیر  که  دادیم  نشان  علمی  مقاالت  با  و 
دچار مخاطره شدید خواهد کرد. متاسفانه هر حرکتی برای اصالح ساختار و 
اصالح اقتصاد برق به گران کردن برق تعبیر می شد )چون یارانه قشر مرفه کم 
مي  شد! (. ما بارها مشکالت را در جلسات با کمیسیون هاي مجلس شورای 
اسالمی و وزارت نیرو مطرح کردیم اما متاسفانه آنچه که نباید بشود شد و 
امروز مشکالت صنعت برق جدی تر و پررنگ تر آشکار شده است. با ادامه روند 

موجود صنعت برق وضعیت خوبی نخواهد داشت.
در کوتاه مدت اقدامات زیادي نمي  توان انجام داد. نظر به اینکه تا شروع گرماي 
سال 1401حدودا 150 روز باقی مانده است و زمان محدودی داریم پس باید 
با جدیت برای تعمیرات نیروگاه هاي موجود اقدام کنیم و به طور کامل برای 

مواجهه با گرمای تابستان آماده باشیم. 
اگر نیروگاهی به علت کسری منابع و کمبود نقدینگی نتواند تعویض قطعات 
اي  بهانه  را شروع کند، نمی توان هیچ  تعمیرات خود  به موقع  و  انجام دهد 
انجام شود  از شروع گرما  قبل  باید  تعمیرات  این  پذیرفت.  نیرو  وزارت  از  را 
آنها در  از  را  بتوانیم حداکثر استفاده  بتوانند وارد مدار شوند و  تا نیروگاه ها 
تابستان 1401 داشته باشیم. چند نیروگاه نیمه تمام نیز در کشور وجود دارد 
که درصد پیشرفت فیزیکی قابل مالحظه اي دارند و قبال باید تکمیل می شدند. 
وزارت نیرو باید به مشکالت این نیروگاه ها فورا رسیدگي کند تا بتواند برای 
تامین ظرفیت تولید در روزهای گرم روی این نیروگاه ها نیز حساب باز کند. 

آیا برای پیشبرد امور صنعت برق و توسعه این صنعت پیشنهادی به 
وزارت نیرو دارید؟ 

برنامه های  به  نیاز  آنها  است که حل  ابرچالش هایی  برق دچار  امروز صنعت 
اصولی دارد. پیشنهاد این است که وزیر نیرو از تجارت و دانش پیشکسوتان 
در جلسات دعوت  نظام  مند  برای حضور  آنها  از  و  کند  استفاده  برق  صنعت 
ناموفق گذشته و  برنامه هاي  و  ارزیابي سیاست هاي  به  به عمل آورد. نسبت 
ریشه یابي مشکالت اقدام و اصالحات الزم را در برنامه ها و سیاست هاي خود 
دهد.  قرار  خود  اولویتهاي  در صدر  را  برق  بیمار  اقتصاد  اصالح  کند.  فراهم 
بدنبال آن، برنامه هاي مدیریت مصرف را با استفاده از نظرات متخصصین فني، 

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تدوین و به اجرا بگذارد.
عالوه بر آن، تشکیل منظم و موثر شورایعالي انرژي بمنظور بررسي و تصویب 
سیاست هاي و برنامه هاي وزارت نیرو و پایش اثر و تحقق سیاست هاي مصوب 
و  فکر  اتاق  یک  دولتي  غیر  بخش  با  رابطه  در  است. همچنین  از ضروریات 
گفتگوی دائم ایجاد کند و موجبات تعامل سازنده این دو بخش را فراهم آورد. 
باشد تا در کنار هم و همسو با هم بتوانند به مردم و کشورمان خدمت کنند 

و برای حل مشکالت این صنعت راهکار ارائه دهند. 
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ــی از  ــن بخش ــت.« ای ــتوار اس ــا اس ــای آرزوه ــر مبن ــتر ب ــوده و بیش ــت نب ــر واقعی ــی ب ــور مبتن ــرای اداره کش ــا ب ــی م ــاختار حکمران »س
ــد  ــت جدی ــگاوات ظرفی ــزار م ــاد 40 ه ــت ایج ــد اس ــه معتق ــت ک ــس اس ــه مجل ــو هیات رییس ــی، عض ــی دلیگان ــین حاج ــای حس گفته ه
نیروگاهــی در مــدت 4 ســال، وعــده ای شــیرین امــا ناشــدنی اســت؛ مگــر اینکــه موانعــی کــه در تمــام ســال های گذشــته ســرمایه گذاری 

در ایــن صنعــت را متوقــف کــرد، برداشــته شــود.
 او در ادامــه ســخنان خــود بــه دالیــل اصلــی توقــف ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق اشــاره کــرده و می گویــد: بــه عنــوان مثــال قیمــت 
تمام شــده تولیــد بــرق در یــک ســال گذشــته حــدود ۵0 درصــد بیشــتر شــده امــا عمــال تغییــری در قیمــت خریــد تضمینــی بــرق اعمــال 
نشــده اســت. آنگونــه کــه از صحبــت هــای ایــن نماینــده مــردم بــر مــی آیــد ، مجلــس بــه دنبــال اصــالح شــیوه پرداخــت یارانــه انــرژی 
در کشــور اســت. »گنــج قــارون هــم کــه باشــد بــا ایــن شــیوه پرداخــت یارانــه انــرژی تمــام می شــود. بایــد بخشــی از یارانــه را صــرف 

ــم.« ــرژی بکنی ــرف ان ــازی مص بهینه س
ــر در افزایــش ســرمایه گذاری  ــی همچنیــن امنیــت ســرمایه گذاری و ثبــات درسیاســت گذاری ها را از دیگــر فاکتورهــای موث حاجــی دلیگان
ــن  ــای ای ــی آیین نامه ه ــوال  تمام ــت و معم ــدت نیس ــدار و بلندم ــوال پای ــرو معم ــت های وزارت نی ــت: سیاس ــت و گف ــرق دانس ــت ب در صنع

ــه اســت. ــه یک ســال عمــر دارد. ایــن نشــان دهنده نبــود ثبــات در ایــن وزارتخان وزارتخان
ــه  ــالمی را در ادام ــورای اس ــس ش ــه مجل ــو هیات رییس ــی، عض ــین حاجی دلیگان ــا حس ــرمایه« ب ــرو و س ــوی »نی ــل گفت وگ ــن کام مت

می خوانیــد:

حسین حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی

بر اساس آرزوهایمان حکمرانی 
می کنیم، نه واقعیت ها

دولت سیزدهم اعالم کرده که می خواهد در طول4سال آینده40 هزار 
مگاوات به توان تامین برق کشور اضافه کند. این وعده تا چه اندازه 

عملیاتی و دست یافتنی است؟
متاسفانه در تمام این سال ها، حکمرانی ما ناکارآمد بوده است؛ اساسا ساختار 
حکمرانی ما برای اداره یک کشور پرجمعیت، پروسعت، پرمنابع و در عین حال 
پرچالش، مبتنی بر واقعیت نبوده و بیشتر بر مبنای آرزوها استوار بوده است. 
ایجاد 40 هزار مگاوات ظرفیت جدید در کشوری که با بحران برق دست و 
پنجه نرم می کند، وعده شیرینی است. اما سوال اینجاست آیا زیرساخت های 

الزم برای تحقق این وعده فراهم شده است؟ چه مقدار از این ظرفیت قرار 
است توسط بخش خصوصی و چه مقدار آن قرار است توسط دولت ایجاد شود؟ 
برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی که در تمام سال های گذشته با بی مهری 
برنامه ای داریم؟ تکلیف مطالبات میلیاردی  آنها برخورد کردیم، چه  با  تمام 
پیمانکاران چه می شود؟ اینها تنها بخشی از صدها سوال و ابهامی است که 
تغییری  اگر  نیرو و دولت درباره آن شفاف سازی کند. بدون شک  باید وزیر 
در رویکردهایی که باعث بروز تمام مشکالتی که موجب توقف سرمایه گذاری 
کاسه. همان  و  است  آش  همین  بازهم  نشود،  ایجاد  شده،  برق  صنعت  در 
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با توجه به محدودیتی که طبق قانون برای مالکیت نیروگاه ها توسط 
دولت وجود دارد، به نظر شما آیا اقدام به نیروگاه سازی بیشتر توسط 
بحران  از  برون رفت  برای  مناسبی  راهکار  برق،  صنعت  دولتی  بخش 

است؟ خاموشی 
اگر انگیزه الزم برای بخش خصوصی فراهم نشود، دولت به ناچار باید خود به 
این مساله ورود پیدا کند. نباید فراموش کنیم ما هم اکنون در شرایط بحرانی 
هستیم و اگر سریع اقدام نکنیم کمبود برق، تولید و رشد اقتصادی کشور را 
با چالش مواجه می کند. به عنوان مثال تولید فوالد و محصوالت فوالدی در 
مرداد امسال به نصف رسید و سیمان هم کاهش مالحظه ای را تجربه کرد. 

صنایع کوچک و خرد و هم خسارت باالیی را متحمل شدند.
سیاست های  با  مغایر  نیروگاه سازی  به  دولت  ورود  می شود  گفته  اما 
خصوصی سازی است و باعث دولتی تر شدن اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.  
همه چیز بستگی به نحوه مدیریت و البته حکمرانی ما دارد. بهترین مثال برای 
به نوعی  اقتصاد دنیا بوده و  ادعا کشور چین است. کشوری که دومین  این 
توانسته تمام جهان را تحت تصرف خود درآورد. جالب اینجاست که بخش 
زیادی از اقتصاد این کشور همچنان دولتی است. بنابر این در عین داشتن 
اقتصاد دولتی می توان پیشرفت کرد و به رشد رسید.  مشکل اصلی ما دولتی 
بودن نیست؛ مشکل اصلی نبود شفافیت، فساد و رانت باال در بدنه دولت و 
اجرای سلیقه ای قانون است. اما بازهم تاکید می کنم که اولویت اصلی ورود و 
حضور بخش خصوصی به بخش های مختلف بوده و باید بستر و شرایط الزم 
برای این کار فراهم شود. چرا که اصالح رویه های حکمرانی به نظر سخت تر از 

ایجاد زیرساخت های الزم برای ورود بخش خصوصی است.

برای حضور بخش خصوصی در صنعت برق چه زیرساخت هایی نیاز است؟
به شدت  حاضر  حال  در  نیروگاهی  در صنعت  سرمایه  بازگشت  زمان  مدت 
باالست. این نشان می دهد که قیمت خرید تضمینی برق باید مورد بازنگری 
قرار گیرد. به اذعان فعاالن صنعت برق در یک سال گذشته هزینه تمام شده 
تولید برق تا 50 درصد بیشتر شده، اما عمال قیمت های خرید تضمینی برق 
افزایشی نداشته است. باید شرایطی ایجاد شود که قیمت خرید برق متناسب 
این  فعالین  و  پیمانکاران  یا دست کم مطالبات  پیدا کند  تغییر  تورم  نرخ  با 

صنعت به موقع پرداخت شود.
اما راهکار دیگری که می تواند برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند، پرداخت 
تسهیالت از سوی صندوق توسعه ملی است. بر اساس آنچه اعالم شده، بدهی 
فعالین صنعت برق به صندوق توسعه ملی از حد مجاز فراتر رفته است. اما این 
اتفاق دلیلش بدحسابی بخش خصوصی نیست. اتفاقا برعکس، بدحسابی دولت 
چنین وضعیتی را رقم زده است. دولت مطالبات فعالین صنعت برق را به موقع 
پرداخت نکرده و به همین دلیل آنها هم قادر به پرداخت بدهی خود به بانک ها 
بازپرداخت  شرایط  باید  مواقعی  چنین  در  نشده اند.  ملی  توسعه  صندوق  یا 

بدهی ارزی بخش خصوصی در این حوزه را مورد بازنگری قرار دهیم.
اما عامل دیگری که می تواند به افزایش سرمایه گذاری در این صنعت کمک 
کند، ایجاد ثبات و امنیت است. بخش خصوصی باید مطمئن باشد که دولت 
در کنار و نه مقابل او قرار دارد. این در حالی است که سیاست های وزارت 
این  آیین نامه های  تمامی  معموال   و  نیست  بلندمدت  و  پایدار  معموال  نیرو 

خصوصی  بخش  فعالین  با  که  نشست هایی  در  است.  یک ساله  وزارتخانه 
بسیار وزارتخانه  یک  را   نیرو  وزارت  آنها   بیشتر  که  متوجه شدیم  داشتیم 

بدعهد می شناسند.

های  سال  در   خصوصی  بخش  کردید،  اشاره  هم  شما  که  همان طور 
گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده و همین مساله انگیزه آنها را 
برای سرمایه گذاری در این صنعت کاهش داده است. چه طور می توان 
این انگیزه را ایجاد کرد و مجلس چه کمکی می تواند در این مسیر بکند؟

 اقتصاد انرژی در ایران مشکالت بسیاری دارد که باید اصالح شود. به استناد 
به گزارش سازمان بین المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به 30 میلیارد 
با  و   2020 سال  در  زغال سنگ  و  برق  گاز،  نفت،  بخش های  در  یارانه  دالر 
پرداخت 1۶ درصد از کل یارانه های پرداختی در حوزه انرژی، باالتر از چین 
و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود 
اختصاص داده است. در حال حاضر تفاوت چندین برابری بین هزینه تولید برق 
و قیمت فروش یارانه ای آن وجود دارد. با این وضع اعطای یارانه، دولت اگر 
گنج قارون هم داشته باشد بعد از مدتی ته می کشد. سامان دهی یارانه های 
پنهان پرداختی امروز دیگر نه یک انتخاب بلکه یک الزام است و مجلس قصد 
ورود جدی و دقیق به این حوزه را دارد. متاسفانه در سال های گذشته حجم 
باالیی یارانه پنهان به جیب اقشار ثروتمند جامعه وارد شده و عمال اقشار کم 
درآمد جامعه از آن بی نصیب مانده اند. مجلس قصد دارد که با حل این مشکل 
به نوعی شرایط را برای سرمایه گذاران صنعت برق و البته مردم بهبود ببخشد. 
البته از آن طرف دولت هم باید طبق قانون، بخشی از درآمدهای حاصل از 
کاهش مصرف را صرف بهینه سازی مصرف بکند. نباید فراموش کرد که ما به 
لحاظ قانونی مشکل خاصی در صنعت برق ندارد. مشکل اصلی ما در نحوه 

اجرای قوانین است.

سخن پایانی...
به هرحال ایران کشوری است که نتوانسته در سال های گذشته حتی در حوزه 
برخی از انواع انرژی همچون گاز طبیعی که منابع فراوانی دارد، موفق عمل 
کند؛ در حالی که اگر برنامه ریزی دقیقی در این میان صورت داده بود، به طور 
قطع اکنون می توانست در دنیا با توجه به بحران انرژی موجود نقش آفرینی کند 
و حتی از طریق این موضوع، مسائل سیاسی و امنیتی خود را هم تضمین کند. 
در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه ما نیاز شدیدی به برق دارند، اما 
متاسفانه هیچ گاه آینده نگری صورت نگرفته است. عدم استفاده ازظرفیت هایی 
رقبایمان  توسط  ما  جایگاه  تصاحب  موجب  مختلف  بخش های  در  موجود 
شده است. به عنوان مثال عربستان به خوبی توانسته در این سال ها از فشار 
در جذب  آنها  کند.  بهره برداری  است،  شده  وارد   ما  علیه  بر  که  تحریمی  و 
سرمایه های خارجی موفق عمل کردند و نفتشان را در زمان هایی که ما تحریم 
بودیم، با قیمت های باال به فروش رساندند و از فرصت خروج ما از بازار جهانی 
نفت بیشترین بهره را بردند. ترکیه هم بازارهای برق ما را گرفته است. اگر 
بیش از این دیر بجنبیم به طور کامل از بازار انرژی دنیا حذف خواهیم داشت. 
برای حل بحران  برق در داخل و حضور در بازار کشورهای همسایه همین 

حاال هم دیر است چه برسد به فردا.

      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

1213 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

      گفت وگو        

الیحــه تشــکیل نهــاد مســتقل تنظیــم گــر بخــش بــرق یــا همــان رگوالتــوری پــس از 4 ســال پی گیــری و کار کارشناســی تهیــه و در اواخــر 
دولــت دوازدهــم بــه مجلــس ارایــه شــد. بــا شــروع بــه کار دولــت جدیــد و در روزهایــی کــه ایــن الیحــه قــرار بــود در صحــن مجلــس 
مطــرح شــود، توســط دولــت بــرای بازنگــری از مجلــس پــس گرفتــه شــد و تاکنــون در حالــت بالتکلیفــی بــه ســر می بــرد. الیحــه ای کــه 
تصویــب آن می توانســت بســیاری از موانــع موجــود بــرای حضــور فعــال بخــش خصوصــی در بخــش تولیــد بــرق را بــردارد و موجــب جــذب 
ــا »نیــرو  ســرمایه گذاری در ایــن بخــش شــود. عبدالعلــی رحیمــی مظفــری عضــو هیات رییســه کمیســیون انــرژی مجلــس در گفت وگــو ب

ــد. ــرق در کشــور را فــرار ســرمایه گذار از ایــن صنعــت می دان ســرمایه« دلیــل اصلــی بحــران ب
ــا وجــود اینکــه کمبــود بــرق اقتصــاد کشــور را تهدیــد می کنــد، امــا هنــوز خبــری از تشــکیل نهــاد  ــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس ب ب

ــت.  ــت نیس ــن صنع ــر در ای تنظیم گ
ــرق اشــاره کــرده و می گویــد کــه دولــت  ــه حضــور دولــت در صنعــت ب نماینــده مــردم سروســتان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــده  ــر عه ــی را ب ــش حاکمیت ــا نق ــد تنه ــه بای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت ای ــرق اس ــده ب ــنده و صادرکنن ــدار، فروش ــده، خری ــود تولیدکنن خ

داشــته باشــد.
عضــو هیات رییســه کمیســیون انــرژی مجلــس همچنیــن بــه خــال قوانیــن حاکــم بــر ایــن صنعــت اشــاره کــرده و اعــالم می کنــد کــه 1۲ 

ســال اســت هیــچ قانونــی در حــوزه بــرق تنظیــم نشــده و قوانیــن حاکــم بــر آن مربــوط بــه ســال ها پیــش اســت.
متن  این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

بی اعتنایی دولت به بالتکلیفی 
الیحه رگوالتوری برق

بررسی الیحه تشکیل رگوالتوری در صنعت برق در مجلس به کجا رسید؟
در ماه های گذشته با تعداد زیادی از طرح و الیحه در کمیسیون مواجه بودیم 
به همین دلیل هنوز فرصت رسیدگی به این الیحه فراهم نشده است. البته 
وزارت نیرو هم خود پی گیری های الزم برای بررسی هر چه سریع تر این الیحه 

را انجام نداده و همین مساله موجب به تعویق افتادن آن شده است.

براساس آنچه اعالم شده است، فاصله تولید و مصرف در ساعت های 

پیک امسال به 14 هزار مگاوات رسید. با چنین شرایطی بی توجهی به 
الیحه رگوالتوری برق چه پیامدهایی خواهد داشت؟

دولت در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کرده 
است. تجربه امسال و تاثیر قطعی برق بر تولید ناخالص داخلی و زیانی که به 
صنایع وارد شد، نشان داد که رسیدن به رشد اقتصای بدون تامین برق تقریبا 
غیر ممکن است. به عبارت دیگر بی توجهی به این الیحه نه تنها صنعت برق، 

بلکه تمامی صنایع و به نوعی اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.



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

1213 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

      گفت وگو        

در  کسری  جبران  برای  بودیم،  شاهد  امسال  تابستان  در  که  همان طور 
اگرچه  به خاموشی برق خانه ها و صنایع گرفت. صنایع  برق، تصمیم  تامین 
خاموشی ها  این  اما  می شوند،  محسوب  انرژی  حوزه  در  گروه  پرمصرف ترین 
لطمات زیادی را به بدنه تولید کشور وارد کرد و در شرایطی که اقتصاد در 
را  بیشتری  زیان  می کند؛  تجربه  را  منفی  رشدهای  کرونا  و  تحریم  تنگنای 
متوجه کشور کرده است. بنابر این باید به دنبال راهی غیر از قطع برق صنایع 

باشیم.

با توجه به شرایط بحرانی که در صنعت برق وجود دارد، تشکیل یک 
افزایش  به  می تواند  اندازه  چه  تا  رگوالتوری  حوزه  در  مستقل  نهاد 

کند؟ این حوزه کمک  در  سرمایه گذاری 
ظرفیت  مگاوات  پنج هزار  باید  ساالنه  که  آن  وجود  با  می دهد  نشان  آمارها 
نیروگاهی جدید در کشور ایجاد شود، روند سرمایه گذاری ها در حال کاهش 
بازگشت سرمایه  برای  است. فعاالن بخش خصوصی می گویند که تضامینی 
در این صنعت وجود ندارد، به همین دلیل کسی انگیزه ندارد در این صنعت 
سرمایه گذاری کند. بخش از مشکالت این صنعت ناشی از تصدی گری دولت 
برق  و صادرکننده  فروشنده  تولیدکننده، خریدار،  است. دولت خود  برق  در 
است، این در حالی است که باید تنها نقش تنظیم گری بازار را برعهده داشته 
باشد. بدون شک اگر رگوالتوری در این صنعت تشکیل شود، شرایط تفاوت 

خواهد کرد و دولت در آن شرایط به وظیفه اصلی خود، خواهد پرداخت.

برای اجرایی شدن این الیحه چه بسترهایی نیاز است و مجلس چه 
کمکی می تواند در این حوزه بکند؟

به نظر بنده در صنعت برق با خال قوانین مواجه هستیم. جالب است که بدانید 
در 12 سال گذشته هیچ قانونی در این حوزه تنظیم نشده و تمام قوانین برای 
سال ها پیش بوده است. بدون شک اصالح و تحول در نظام قانونی حاکم بر 
این صنعت در کنار اصالح نظام مالی جاری، ضرورت دارد. نمی شود با قوانیِن 
مصوب بیش از یک دهه پیش مشکالت امروز صنعت برق را حل و فصل کرد. 
مجلس سعی کرده بخشی از مشکالت این صنعت را در قانون مانع زدایی از 

صنعت برق برطرف کند.

نهاد  این  تشکیل  از  چه طور  انرژی  کمیسیون  خصوص  به  مجلس 
کرد؟ خواهد  حمایت 

موجود  از شرایط  برون رفت  راه حل  اصلی ترین  که  می داند  به خوبی  مجلس 
توسعه  آن  تبع  به  و  قوی  و  مستقل  تنظیم گر  نهاد  ایجاد  برق  برای صنعت 
مقررات کارآمد و غیر جانبدارانه برای این صنعت است. عدم وجود این نهاد 
در ساختار صنعت برق کشور سبب شده است تعرفه های برق برای سال های 
انباشته  زیان  مهم  این  که  شود  تعیین  کارشناسی  غیر  به صورت  طوالنی 
سنگینی را به این صنعت تحمیل کرده است. از سوی دیگر، تا امروز، مرجع 
مستقلی برای ارزیابی هزینه های صورت گرفته در شرکت توانیر و تعیین هزینه 

تمام شده برق وجود ندارد. ما سعی داریم که بسترهای الزم برای فعالیت این 
تا امکان صادرات  از اصالح تعرفه برق گرفته  نهاد را در کشور فراهم کنیم. 
این  نوعی شرایط حضور بخش خصوصی در  به  اینها  برای بخش خصوصی، 
صنعت را تسهیل کرده و از آن طرف دولت هم مکلف می شود که در کنار 

باشد. بخش خصوصی 

در قانون مانع زدایی از صنعت به چه مشکالتی اشاره و چه راه حلی 
اندیشیده شده است؟ برای آنها 

در این قانون 1۹ ماده ای تقریبا تمامی مشکالت صنعت برق دیده شده است. 
در قوانین قبلی معموال هیچ الزامی برای نهاد حاکمیت و دستگاه های مسئول 
در این حوزه وجود نداشت، اما ما در این قانون دولت را مکلف به رفع موانع، 
برای سرمایه گذاری کرده است.  ایجاد زیرساخت های الزم  و  پرداخت بدهی 
متاسفانه امروز بدهی وزارت نیرو به اجزای مختلف از جمله بخش خصوصی 
از  این بدهی را  بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان است. دولت مکلف شده که 

طریق تهاتر، در قالب برخی تسهیالت پرداخت کند.
این در صنعت برق ظرفیت سازی کافی صورت نگرفته و در بخش  بر  عالوه 
انتقال و توزیع هم با حجم باالی خطوط فرسوده مواجه هستیم. این در حالی 
است که برای بازسازی و اصالح شبکه هیچ ردیف اعتباری مشخصی وجود 
ندارد و همین مساله موجب شده که 30 درصد کل شبکه برق مستهلک شود. 
از شبکه فرسوده  این مشکل نکنیم 10 سال دیگر نیمی  اگر فکری به حل 
خواهد شد. ما سعی کردیم که در قانون مانع زدایی از صنعت برق این مشکل 

را حل کنیم.
متاسفانه  است.  این صنعت  در  پرداختی  پنهان  یارانه  مساله  مهم تر  همه  از 
قیمت برق در ایران را نظام عرضه و تقاضا تعیین نمی کند. این یک مشکل 
جدی است و باید برطرف شود. باید به کمک مدلی مشخص، نظام عرضه و 

بر قیمت گذاری برق حاکم کنیم. تقاضا را 

تشکیل یک رگوالتوری در صنعت برق چه کمکی می تواند به تشکیل 
نهادی تنظیم گر در سایر حوزه ها و بهبود اوضاع تولید در آنها کند؟

این تنها صنعت برق نیست که از نبود رگوالتوری در رنج و عذاب است. گاز و 
پتروشیمی و حتی آب هم از دیگر بخش هایی هستند که تصدی گری دولت 
در آنها مشکل ساز شده است. بدون شک اگر چنین نهادی در برق ایجاد شود 
خیلی زود می تواند به پر شدن این خال در سایر بخش ها هم امید داشت. بر 
با کسری 200 میلیون متر مکعبی در حوزه  اعالم شده کشور  آنچه  اساس 
گاز مواجه است. چرا باید کشوری که دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست در 
تامین نیاز خود با مشکل مواجه شود. در حوزه آب هم به نوعی دیگر از نبود 
رنج می بریم. در حال حاضر بخش خصوصی  و مستقل  قوی  تنظیم گر  نهاد 
تمایل زیادی برای ورود به پروژه های آبی کشور در بخش هایی همچون تصفیه 
این  در  قیمت گذاری  است که  این  دلیلش  ندارد.  بازچرخانی آب  و  فاضالب 

حوزه در اختیار دولت بوده سرمایه گذاری در آن توجیه اقتصادی ندارد.
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رضا شیوا، رییس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت

برق؛ رگوالتوری  تشکیل 

 فوایــد، فرایند و پیامدهای تعویق
ــورهای  ــر کش ــازار در اکث ــده ب ــای تنظیم کنن ــیس نهاده ــکیل و تاس تش
ــعه و  ــات توس ــی از الزام ــده، یک ــازه صنعتی ش ــی و ت ــعه یافته صنعت توس
پیش شــرط حصــول رشــد اقتصــاد ملــی و توســعه رقابت پذیــری در عرصــه 
جهانــی اســت. برخــی بازارهــا نظیــر بــازار صنعــت آب، بــرق، گاز، راه آهــن، 
مخابــرات، پســماند و ... کــه تحت عنــوان خدمــات عمومــی شــناخته 
ــی  ــد. ویژگ ــرار دارن ــی ق ــع دارای انحصــار طبیع ــروه صنای ــوند، در گ می ش
ــه لحــاظ  ــه ب ــده ک ــع موجــب ش ــروه از صنای ــن گ ــی در ای انحصــار طبیع
ــه ایــن بازارهــا  ــه بازارهــا، ورود بازیگــران دیگــر ب شــرایط خــاص ایــن گون
بســیار ســخت و حتــی غیــر  ممکــن و غیــر اقتصــادی باشــد و چــون ایــن 
صنایــع نیــاز بــه ســرمایه گذاری اولیــه بســیار باالیــی در مقایســه بــا دیگــر 
ــن  ــرمایه گذاری در چنی ــه س ــادر ب ــری ق ــرکت های کمت ــد ش ــع دارن صنای
ــکان ورود،  ــه ورود، ام ــل ب ــورت تمای ــی در ص ــتند و حت ــی هس حوزه های

ــود.  بســیار دشــوار خواهــد ب
نکتــه قابــل توجــه در مــورد بازارهــای ارائه کننــده خدمــات عمومــی 
ــداق  ــوال مص ــد و معم ــرار دارن ــا ق ــف دولت ه ــه وظای ــا در حیط ــه عموم ک
انحصــار طبیعــی هســتند ایــن اســت کــه اگــر کنتــرل و رگوالتــوری ایــن 
صنایــع بوســیله دولــت صــورت گیــرد، به واســطه اولویــت دادن بــه وظیفــه 
اعمــال عدالــت اقتصــادی و حمایــت از اقشــار ضعیــف، معمــوال دولت هــا در 
بســیاری از مواقــع قــادر بــه تعییــن قیمت هــای واقعــی )اقتصــادی( نیســتند 
ــردم  ــی را از م ــای واقع ــد قیمت ه ــر نمی توانن ــل فوق الذک ــه دالی ــذا ب و ل
دریافــت کننــد؛ تاجایــی کــه گاهــی قیمت هایــی حتــی پایین تــر از هزینــه 
ــد.  ــن می کنن ــدی تعیی ــای تولی ــرای بنگاه ه ــا قیمــت تمام شــده ب ــد ی تولی
ایــن سیاســت عمــال باعــث ایجــاد محدودیــت بــرای تولیدکننــدگان شــده 
ــد و  ــه فعالیــت خــود ادامــه دهن ــد ب و باعــث می شــود کــه بنگاه هــا نتوانن
بــا قیمت هــای غیــر اقتصــادی و گاهــی تکلیفــی امــکان رشــد و توســعه از 

ایــن گونــه صنایــع ســلب خواهــد شــد.
ــن  ــری و تعیی ــررات تنظیم گ ــع مق ــا وض ــه ب ــرورت دارد ک ــن رو ض از همی
تعرفــه واقعــی در رابطــه بــا خدمــات عمومــی مذکــور، قیمــت خریــد ایــن 
ــوع  ــص در موض ــتقل، متخص ــر مس ــاد تنظیم گ ــک نه ــط ی ــات توس خدم
ــول و اقتصــادی  ــی معق ــا قیمت ــت ب ــا دول ــود ت ــن ش ــع تعیی ــر ذی نف و غی

ــای  ــا قیمت ه ــد و آن گاه ب ــدام کن ــا اق ــد آن از بنگاه ه ــه خری ــبت ب نس
ترجیحــی مــد نظــر دولــت در دســترس عمــوم قــرار گیــرد. ضمــن اینکــه 
مقــررات حاکــم بــر ایــن  نــوع از بازارهــا بایــد بــه  گونــه ای وضــع شــود کــه 
ــدگان( در  ــدگان و مصرف کنن ــم از تولیدکنن ــان )اع ــه ذی نفع ــع کلی مناف

ــود. ــن ش ــده تعیی ــر بازدارن ــادی و غی ــای اقتص ــوب مکانیزم ه چارچ
مزیــت مدیریــت بــازار از ســوی نهــاد تنظیم کننــده بخشــِی مســتقل 
ــع  ــازمان بعضــا ذی نف ــک س ــازار توســط ی ــن ب ــت ای ــه مدیری آن اســت ک
ــازار توســط  ــر عرضــه، تقاضــا و قیمــت ب انجــام نمی شــود، بلکــه نظــارت ب
ــت از  ــه نیاب ــش و ب ــن بخ ــان ای ــاالن و متولی ــی از فع ــه ای تخصص مجموع
شــورای رقابــت صــورت می گیــرد. بــه همیــن منظــور در اجــرای مــاده 5۹ 
قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی تاســیس نهــاد 
تنظیم گــر بــرق در شــورای رقابــت تدویــن و تصویــب شــد و در ایــن راســتا 
پیشــنهاد شــده اســت کــه وظایــف و اختیــارات حــوزه بــازار بــرق بــه نهــاد 
تنظیم گــر بخــش بــرق ســپرده شــود. در حــال حاضــر هیــات تنظیــم بــازار 
بــرق وزارت نیــرو و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران، مســئولیت تنظیــم 
ــد.   ــده دارن ــور به عه ــرق کش ــش ب ــرژی و در بخ ــوزه ان ــررات را در ح مق
ــی  ــرژی، جزی ــوزه ان ــی در ح ــی فعل ــای تنظیم ــود، نهاده ــرایط موج در ش
ــز  ــه حائ ــتند. نکت ــته هس ــت وابس ــه دول ــال ب ــوده و کام ــت ب ــه دول از بدن
ــق  اهمیــت ایــن کــه وضــع مقــررات توســط ایــن نهادهــا نیــز بعضــا مطاب
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــی وزارتخانه ه ــتورالعمل های داخل ــا و دس آیین نامه ه
ــوردار  ــس برخ ــی مجل ــات قانون ــه مصوب ــا از وجه ــدودی از آنه ــط مع و فق
هســتند. براســاس مــاده 5۸ و 5۹ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 
44 قانــون اساســی، تشــخیص مصادیــق رویه هــای ضــد رقابتــی و بازارهــای 
انحصــاری برعهــده شــورای رقابــت اســت و شــورای رقابــت طبــق مــاده 5۹ 
قانــون مکلــف بــه تدویــن و تصویــب و پیشــنهاد اساســنامه نهــاد تنظیم گــر 
بخشــی بــه هیــات دولــت اســت تــا هیــات دولــت اقدامــات قانونــی الزم را 
در جهــت تاســیس نهــاد مزبــور  بــه عمــل آورد و پــس از آن فرآینــد تصویــب 
نهایــی اساســنامه در مجلــس شــورای اســالمی انجــام شــود. شــورای رقابــت 
نیــز بــا اســتفاده از مطالعــات انجام شــده توســط مرکــز ملــی رقابــت، ضمــن 
انجــام بررســی های الزم و برگــزاری جلســات متعــدد، صنعــت بــرق کشــور 
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ــنامه  ــنهاد اساس ــه پیش ــت انحصــاری دانســت و نســبت ب را مصــداق صنع
ــب  ــرد. متعاق ــدام ک ــت اق ــات دول ــه هی ــرق ب ــش ب ــر بخ ــاد تنظیم گ نه
ــر اســاس پیشــنهاد  ایــن اقــداِم شــورای رقابــت هیــات دولــت دوازدهــم، ب
ــب  ــه تصوی ــرق را ب ــر بخــش ب ــاد مســتقل تنظیم گ ارائه شــده، تاســیس نه
ــرای طــی تشــریفات  رســاند و در مردادمــاه 13۹۹ الیحــه تاســیس آن را ب
ــری  ــه مجلــس ارســال کــرد. برخــی شــواهد حاکــی از بازپس گی ــی ب قانون
ــد  از مجلــس شــورای اســالمی اســت  ــت جدی الیحــه مذکــور توســط دول
کــه دلیــل آن ظاهــرا بازنگــری و انجــام بررســی های تکمیلــی اعــالم  شــده 
ــر  ــای تنظیم گ ــنامه نهاده ــب اساس ــر در تصوی ــت تاخی ــی اس ــت. بدیه اس
ــط  ــداف مرتب ــری اه ــرق و تنظیم گ ــت ب ــعه صنع ــر در توس ــب تاخی موج
ــی در  ــا پیشــنهاد اصالحات ــت ب ــورای رقاب ــه ش ــن آن ک ــد شــد، ضم خواه
ــع اساســنامه نهادهــای تنظیم گــر خصوصــا نهــاد  ــون و پیشــنهاد به موق قان
تنظیم گــر بخــش بــرق، مســتمرا حمایــت الزم را از تشــکیل ایــن نهــاد در 
ــد  ــب فرآین ــرده و خواســتار تســریع در تصوی ــون،  اعمــال ک چارچــوب قان

ــذار اســت.  ــم و تاثیر گ ــر مه ــن ام ای
الزم بــه ذکــر اســت در پــی همــکاری و تالش هــای مجدانــه شــورای رقابــت 
ــون اجــرای سیاســت های  ــس شــورای اســالمی، طــرح اصــالح قان ــا مجل ب
کلــی اصــل 44 در روز 13۹7/03/22 در مجلــس شــورای اســالمی تصویــب 
و جایگزیــن مــاده )5۹( مصــوب 13۸۶/11/0۸ شــد. بــر اســاس ایــن مصوبــه 
ــاد تنظیم گــر  ــن اساســنامه نه ــه تاســیس و تدوی ــف ب ــت مکل شــورای رقاب

بخشــی در خصــوص کاالی انحصــاری شــد. 

ــاده  ــالح م ــرح اص ــا ط ــس ب ــدگان مجل ــتا نماین ــن راس ــن در همی همچنی
ــاده  ــت و م ــز موافق ــل 44 نی ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ۶3 قان
ــای  ــیس نهاده ــرایط تاس ــهیل ش ــن و تس ــت تامی ــی  را درجه ۶3 اصالح

تنظیم گــر تصویــب کردنــد.
از ویژگی هــای بــارز ایــن مــاده اصالحــی )کــه اساســنامه پیشــنهادی نهــاد 
ــارات  ــه اختی ــت ک ــن اس ــده( ای ــن ش ــاس آن تدوی ــرق براس ــر ب تنظیم گ
مــاده ۶1 قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل 44 قانــون اساســی را بــه 
رگوالتــوری یــا همــان نهــاد تنظیم گــر تفویــض کــرده اســت تــا ایــن مــاده 
ــا  ــات را تامیــن کنــد. مــاده ۶1 در رابطــه ب ــت اجــرای محکــم مصوب ضمان
ــه تخلفــات از رویه هــای ضــد رقابتــی  تصمیمــات و مجازات هــای مربــوط ب
ــا  ــط بنگاه ه ــه توس ــت ک ــون اس ــن قان ــا )4۸( ای ــواد )44( ت ــوع م موض
ــری بخشــی،  ــاد تنظیم گ ــس از تشــکیل نه ــذار پ ــه و قانون گ صــورت گرفت
ــاد تنظیم گــر ســپرده اســت. ــه نه ــاده ۶1 را ب ــات م ــار اجــرای ترتیب اختی

ــی  ــت واقع ــا قیم ــی ب ــت تکلیف ــه قیم ــل توج ــه قاب ــر فاصل ــال حاض در ح
بــرق یــک مانــع اساســی در مســیر توســعه ایــن صنعــت اســت. لــذا تجربــه 
ــر  ــاد تنظیم گ ــک نه ــد ی ــه بای ــد ک ــان می ده ــرفته نش ــورهای پیش کش
ــورت  ــائل را به ص ــه مس ــم ک ــاد کنی ــرق ایج ــت ب ــوزه صنع ــوی در ح و ق
مســتقل و تخصصــی رصــد و مدیریــت کننــد. تــا قیمت گذاری هــا منصفانــه 
ــه فعالیــت در ایــن  ــا رغبــت بیشــتری ب انجــام شــود و بخــش خصوصــی ب
ــر  ــی ب ــق قانون ــدی می کوشــد از طری ــب قدرتمن ــر رقی ــردازد. ه عرصــه بپ
ســر راه ورود رقبــا بــه حــوزه تحــت تســلط خــود مانــع ایجــاد کنــد. اگرچــه 
ــد  ــا بای ــا رگوالتوری ه ــی ضــد رقابتــی نیســتند، ام ــع به طــور ذات ــن موان ای

ایــن موانــع را شناســایی کــرده و راه هایــی را بــرای کاهــش آن پیــدا کننــد 
و موانــع غیــر قانونــی ورود را حــذف کننــد.

ــای  ــت صرفه ه ــوال از مزی ــی معم ــای طبیع ــه انحصاره ــه اینک ــه ب  باتوج
ــوردار  ــده برخ ــت تمام ش ــش قیم ــع آن کاه ــه تب ــاس و ب ــی از مقی ناش
هســتند کــه به واســطه ایــن مزیــت ضرورتــا کارآمــدی هزینــه ای خواهنــد 
ــه  ــط کلی ــده رواب ــتی تقویت کنن ــکان بایس ــن ام ــع ای ــور قط ــت، به ط داش
ــارات؛  ــه انحص ــن گون ــع ورود در ای ــل موان ــه دلی ــذا ب ــد، ل ــان باش ذی نفع
ضــرورت دارد  نهادهــای تنظیم گــر بــا ابــزار تنظیــم تعرفــه و روابــط حاکــم 
ــره وری ناشــی از  ــد به ــا عوای ــد ت ــل ایجــاد کنن ــه ای متقاب ــازار؛ موازن ــر ب ب
ــه  ــه همــه ذی نفعــان و ن ــه مقیــاس منتج شــده از انحصــار طبیعــی؛ ب صرف

ــد. ــر برخــورد کن ــه انحصارگ ــا ب صرف
ــع و نقایــص مذکــور  در صــورت نبــود نهادهــای تنظیم گــر، هریــک از موان
ــود  ــی نشــده، کمب ــی پیش بین ــت مخــرب، کمیاب ــه رقاب ــد منجــر ب می توان
نــوآوری، اثــرات جانبــی مثبــت و منفــی ناشــی از کاالهــای عمومــی و رفــاه 
ازدســت رفته اقتصــادی در زمانــی شــوند کــه منحنی هــای عرضــه و تقاضــا 
ــر از ســطح بهینــه یکدیگــر را قطــع کننــد. در نتیجــه،  در ســطحی پایین ت
نهــاد رگوالتــوری بایــد بــا وضــع تعرفه هــای عادالنــه، تقویت کننــده روابــط 
ــه ذکــر اســت در شــرایط فعلــی، شــورای  متقابــل ذی نفعــان باشــد. الزم ب
رقابــت بــه مثابــه یــک رگوالتــور عمومــی و فراگیــر ایفــای نقــش می کنــد، 
ــا تشــکیل هــر یــک از نهادهــای تنظیم گــر بخشــی، کلیــه وظایــف  ولــی ب
ــی  ــر تخصص ــاد تنظیم گ ــه نه ــش ب ــه آن بخ ــورا در حیط ــارات ش و اختی
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــاید بت ــت ش ــود. در حقیق ــض می ش ــه تفوی مربوط
شــورای رقابــت، رگوالتــور نهادهــای تنظیم گــر اســت؛ چــرا کــه بــه 
موجــب بنــد 3 جــزء الــف تبصــره 2 مــاده 5۹ قانــون، تصمیمــات نهادهــای 
ــت باشــد  ــات شــورای رقاب ــن و مصوب ــا قوانی ــر ب ــد مغای ــر نمی توان تنظیم گ

و مرجــع تشــخیص آن نیــز شــورای رقابــت اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر اینکــه بــا تشــکیل نهادهــای مســتقل 
ــت  ــارات دول ــف و اختی ــه ای از وظای ــل مالحظ ــمت قاب ــری،  قس تنظیم گ
ــش  ــن کاه ــرایطی ضم ــن ش ــود. در چنی ــذار می ش ــا واگ ــن نهاده ــه ای ب
ــدازه و حجــم تشــکیالت دولــت کــه  هزینه هــای دولــت، برنامــه کاهــش ان
در تمامــی برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی پنــج ســاله 
ــن هــدف  ــز محقــق خواهــد شــد و ای کشــور موضوعیــت داشــته اســت نی

ــود. ــانده می ش ــل پوش ــه عم ــز جام ــور نی ــعه کش ــای توس برنامه ه
ــوری بیشــتر باشــد، میــزان  ــدر میــزان اســتقالل نهــاد رگوالت البتــه هــر ق
ــب  ــوری موج ــاد رگوالت ــتقالل نه ــود. اس ــتر می ش ــم بیش ــی آن ه بی طرف
امــور اجرایــی، دولتــی،  ناحیــه  از  کاهــش فشــارهای مداخله جویانــه 
ــوری  خصوصــی و حاکمیتــی خواهــد شــد. بدیهــی اســت اســتقالل رگوالت
بــه مفهــوم عــدم متابعــت ایــن نهــاد از قوانیــن و نهادهــای حاکــم بــر کشــور 
ــای  ــس و نهاده ــل مجل ــوری در مقاب ــازمان های رگوالت ــه س ــت، چراک نیس
ــون  ــن خصوصــا قان ــد در چهارچــوب قوانی ــی مســئول هســتند و بای نظارت

ــد.  ــل کنن ــی عم ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس اج
دیگــر مشــخصه نهــاد تنظیم گــر بایــد تخصــص اعضــای نهــاد در رابطــه بــا 
موضــوع تنظیم گــری باشــد کــه از نتیجــه تصمیمــات آن، مصوبــات علمــی، 

کارشناســی و کاربــردی منتــج شــود.
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تشــکیل نهــاد مســتقل تنظیم گــر بــرق )رگوالتــوری( از جملــه موضوعــات اصلــی و مــورد توجــه تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق اســت. 
الیحــه تاســیس ایــن نهــاد چنــد مــاه پیــش بــه مجلــس شــورای اســالمی ارســال شــده و در حــال بررســی بــود کــه هیــات وزیــران در 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــور از مجل ــه مذک ــترداد الیح ــت اس ــر درخواس ــی ب ــرو مبن ــنهاد وزارت نی ــا پیش ــهریور 1400 ب ــورخ ۲8 ش ــه م جلس
موافقــت کــرد. در گفت وگــو بــا آرش نجفــی، رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــه بررســی 
ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــو ب ــن گفت وگ ــم. مت ــاد، پرداخته ای ــن نه ــنامه ای ــب اساس ــدن تصوی ــات معطل مان ــوری و تبع ــکیل رگوالت ــرورت تش ض

گفت وگو با آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

رویکرد خسران آور دولت
 به تشکیل نهاد مستقل

 تنظیم گر بخش برق

تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق چه ضرورتی دارد و تاثیر آن 
بر توسعه صنعت برق چگونه است؟

اساسا رویکرد و هدفی که برای تشکیل نهاد تنظیم گر بخشی دنبال می شود، 
انحصارزدایی و شفاف سازی است. تمام کشورهای موفق و مترقی دنیا برای 
از  کنند،  خارج  انحصار  از  را  خود  اقتصاد  مختلف  بخش های  بتوانند  اینکه 

است.  بوده  نتیجه بخش  رویکرد  این  و  استقبال کرده اند  رگوالتوری 
در کشور ما هم یکی از سیستم های موفق در حوزه رگوالتوری، مخابرات است. 
قبل از بروز و ظهور رگوالتوری در حوزه مخابرات عرضه و تقاضا در این بخش 
بسیار ناکارآمد و قیمت سیم کارت بسیار باال بود، اما بعد از رگوالتوری عرضه 
فراوان و رقابت سالم شد. ما می خواهیم این موضوع در حوزه برق و نفت هم 
اتفاق بیفتد. دولت در حوزه برق انحصار ایجاد کرده است و امروز ناتوانی و 
ناکارآمدی دولت در حوزه برق و آب ظهور کرده است. در حوزه برق به موقع 
سرمایه گذاری و سرمایه پذیری نشده و مدیریت درستی صورت نگرفته است. 
همه این عوامل باعث شده که امروز صنعت برِق ورشکسته و ناکارآمدی داشته 

با تشکیل نهاد مستقل  باشیم که قادر به تامین نیاز مصرف نباشد. بی شک 
رگوالتوری فضای کسب وکار صنعت برق شفاف تر و امکان سرمایه پذیری در 

نیروگاه ها بیشتر خواهد شد. 
این در حالی است که با داشتن این نهاد، سرمایه گذاران با اعتماد و اطمینان 
بیشتری وارد بازار سرمایه گذاری و توسعه صنعت برق می شوند. بررسی ها و 
مطالعات انجام شده نشان می دهد ریشه حل بسیاری از مشکالت عدیده در 
از  بهره برداری  کیفی  ارتقای سطح  به  منوط  کربن  توزیع  و  آالینده ها  حوزه 
نیروگاه ها، احیای صنعت نیروگاهی و بهینه سازی نیروگاه هاست. اما برنامه ریزی 
برای احیای صنعت برق و توسعه نیروگاه ها با رویکردی که امروز دولت برای 
انجام دهد و  امور به کار گرفته که می خواهد همه کارها را دستوری  پیشبرد 

انحصار برق و نیرو را در انحصار خود داشته باشد، امکان پذیر نیست. 
این که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وزیر نیروی جدید الیحه  تاسیس 
نهاد تنظیم گر بخش برق که بعد از بررسی های بسیار از سوی کارشناسان و 
صاحب نظران تدوین و تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود، با درخواست 
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وزیر استرداد می شود قانونمند نیست. شرایط نباید به نحوی باشد که وزیر نیرو 
بتواند جلوی فرایند تصویب رگوالتوری را بگیرد، چرا باید وزیر مراحل طی شده 
و بررسی های انجام شده توسط تیم های تخصصی را تحت الشعاع تصمیم خود 
قرار دهد و به همین صراحت و راحتی بتواند مانع از تشکیل رگوالتوری شود؟ 
و  یعنی یک مجموعه حرفه ای  تاسیس شود،  نهاد مستقل رگوالتوری  وقتی 
متخصص در آن عضویت خواهند داشت. تخصص این تیم حرفه ای این است 
بدون  کرد.  مدیریت  است چگونه  بهتر  را  مساله  یک  می دهند  تشخیص  که 
تشخیص  کارشان  که  می کنیم  محول  تیمی  به  را  موضوعات  ما  رگوالتوری 
اگر  مثال  برای  باشد.  داشته  زیادی  تبعات  آنها می تواند  و تصمیمات  نیست 
صنعت هوانوردی رگوالتوری نداشت، هر روز در این صنعت فاجعه ای به بار 
می آمد و امروز تمام پروازها تابع رگوالتوری جهانی است. مبحث رگوالتوری 
در واقع علم، دانش و نوعی فناوری ویژه است، هر جا که رگوالتوری باشد و 
با ساختارهای جهانی مطابقت دهد، خطای کمتری  را  این رگوالتوری خود 
رخ خواهد داد چون تیم های حرفه ای و تخصصی موضوعات را بررسی و با هم 
به تبادل نظر می پردازند. وجود رگوالتوری موجب تثبیت دستورالعمل هایی 
می شود که با تغییر مدیریت و روی کار آمدن مدیر جدید سازمان هواپیمایی 

کشوری، سیستم ها به هم نمی خورد.
وزیر نیروی دولت سیزدهم اعالم کرده که خرید تضمینی از تجدیدپذیرها فعال 
برای ارائه راهکاری جدید متوقف شود، اما آیا این رویه درستی است که بدون 
ارائه راهکار جدید، طرح قبلی متوقف شود؟ همه این موارد نشان می دهد که 

وجود یک نهاد تنظیم گر در صنعت برق یک نیاز است.
و قیمت گذاری است.  نرخ  تعیین  از مهمترین کارکردهای رگوالتوری   یکی 
پرسش  اما  است،  شده  برابر  هزار  سه  بنزین  قیمت  کنون  تا  انقالب  اول  از 
اینجاست که آیا افزایش قیمت همه جا موثر بوده است؟ آیا ما با افزایش قیمت 

می توانیم مشکالت را حل کنیم؟
 کلیات تشکیل نهاد رگوالتوری صنعت برق به مرحله نهایی خود رسیده بود 
و من تعجب می کنم از کاری که آقای وزیر انجام داده اند. از سوی دیگر درباره 
مذاکره صورت  رقابت  شورای  در  نفت  رگوالتوری صنعت  از  عمده ای  بخش 
گرفته و نهایی شده است. موضوع تشکیل رگوالتوری صنعت برق روند رو به 
 جلویی داشت و قرار بود رگوالتوری صنعت نفت و محیط زیست هم به همان 
منوال پیش برود، اما با این تصمیم مبنی بر استرداد الیحه از مجلس، قطعا 
تصمیم گیری درباره این دو حوزه نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و ما قطعا 
این موضوع را به جد پی گیری خواهیم کرد، تشکیل این نهاد یک الزام است و 

سلیقه ای نیست که با تغییر نظر افراد، بتوان آن را کنار گذاشت. 

اتاق ایران خصوصا کمیسیون انرژی از تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر 
بخش برق چه حمایت هایی کرده و چه اقداماتی انجام داده است؟

ما همیشه در جلسات مربوط به بررسی تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش 
برق حضور پیدا کرده و از آن دفاع کردیم. یکی از اقدامات حمایتی ما این 
تعداد  علمی،  استدالل  با  دادیم  انجام  که  و حمایتی  پی گیری ها  در  که  بود 
افزایش دادیم. در واقع  اعضای رگوالتوری صنعت برق را از 7 نفر به ۹ نفر 

و  برق  تولیدکنندگان  تجهیزات،  تولیدکنندگان  حوزه های  از  کدام  هر  برای 
مصرف کنندگان یک نماینده تعریف کردیم تا حافظ منافع و پیگیر مطالبات 
آنها باشند، لذا سه نفر از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور داشتند و 
این به معنای حمایت از بخش خصوصی بود. همین رفتار و پی گیری حمایتی 

توامان برای صنعت برق و محیط زیست هم انجام شده است.  

آیا مجلس شورای اسالمی در روند بررسی تشکیل رگوالتوری صنعت 
برق با بخش خصوصی و اتاق همراهی الزم را داشت؟ 

مجلس شورای اسالمی در روند بررسی این موضوع هیچ مشکلی با ما نداشت 
دیدار  نیرو  وزیر  با  تا  منتظر هستیم  فعال  ولی  بود،  همراه  و  کامال همدل  و 
شورای  مجلس  از  الیحه  استرداد  علت  و  رگوالتوری  درباره  بتوانیم  و  کنیم 
وزرا تصور می کنند که رگوالتوری  برخی  و مذاکره کنیم.  اسالمی گفت وگو 
باعث می شود موقعیت و توان خود را در حوزه اقتدارشان از دست بدهند، در 
حالی که این رویکرد اشتباه است، چرا که موضوع اقتدار مطرح نیست و این 

کشور و منابع آن متعلق به همه مردم است و سهم خواهی غلط است. 

تاسیس رگوالتوری چه مزایایی برای خود دولت خواهد داشت؟
قابل  مخابرات  و  هواپیمایی  سازمان  در  موفق  رگوالتوری  بارز  نمونه های 
مشاهده است. جایی که رگوالتوری به معنی واقعی وجود دارد و عمل می کند 
موفق خواهد بود، اما به عنوان مثال در مورد بانک مرکزی که خود یک نهاد 
رگوالتور است، ولی تحت هدایت دولت عمل می کند و به نوعی دولت در این 
بانک انحصار ایجاد کرده است، این بانک در کنترل تورم و قیمت ها، واردات 
و صادرات و در واقع هیچ موضوع دیگری موفق نیست، چون بانک مرکزی 
نمی تواند مستقل عمل کند و به ناچار خط و خطوط خود را از دولت می گیرد. 
رگوالتوری مستقلی که درست تعریف شده باشد و دستورالعمل هایش به درستی 
اجرا شود، حتما موفق خواهد بود. تجربه جهانی نشان می دهد که در کشورهای 
مختلف مباحث رگوالتوری به عنوان یکی از روش های مدیریتی کامال پیشرفته 
جا افتاده است و ما هم بایستی این را موضوع را بپذیریم و همین روند را طی کنیم.
 خوشبختانه این موضوع در قانون هم دیده شده است. البته این گونه نیست 
که خود دولت سازمانی تشکیل دهد و خودش ارکان آن را گزینش و آموزش 
دهد که در این صورت مصداق »تالی فساد« خواهد بود. دولت باید انحصار را 
از خود بگیرد و بپذیرد که رگوالتور به عنوان یک نهاد مستقل با بخش دولتی 
اگر  ارائه کند.  به همه  را  راه درست  بتواند  تا  بود  و خصوصی همراه خواهد 
رگوالتوری مستقل و فارغ از دستور شکل بگیرد، فرایند نرخ گذاری و تعیین 
درست،  قیمت  تعیین  با  و  شد  خواهد  تعیین  بررسی  طبق  هم  برق  قیمت 
بسیاری از مسائل صنعت برق حل خواهد شد، از این رو مستقل بودن نهاد 
رگوالتور اصلی ترین عامل موفقیت آن است در غیر این صورت دچار خسران 
خواهیم شد. برای الیحه تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر برق )رگوالتوری( که 
با درخواست وزیر نیرو از مجلس مسترد شده است، زحمات زیادی کشیده 
شده بود که خود سندیکا هم در آن نقش داشت و امیدواریم طی مذاکره با 

وزیر نیرو بتوانیم موضوع را پی گیری و به نتیجه برسانیم.
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بهار عبادی، روزنامه نگار

الیحهنهادتنظیمگربرایبازنگریبهدولتمســتردشد؛

تازه بنبست
رگوالتوری نهاد تشکیل در

آغـاز بـه کار دولت سـیزدهم در یکی از ملتهب تریـن و پرمخاطره ترین مقاطع 
تاریخـی اقتصـاد ایـران، بدون تردیـد تکالیـف و وظایف سـنگینی را بر دوش 
ایـن دولـت گذاشـته اسـت. صنعت بـرق هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـت، 
بـه همیـن دلیـل وزارت نیـرو پرونده هـای بـاز و بالتکلیـف بسـیاری دارد که 
بـرای سـاماندهی بـه ایـن صنعـت ناگزیـر بـه رسـیدگی بـه ایـن پرونده های 

نسـبتا پرتعداد اسـت. 
یکـی از پرونده هایـی کـه بـه سـرانجام رسـیدن آن می توانسـت گره گشـای 
در  دوازدهـم  دولـت  و  باشـد  بـرق  صنعـت  موجـود  ازمشـکالت  بسـیاری 
به ثمر رسـاندن آن توفیـق چندانـی نداشـت، موضـوع تشـکیل نهـاد مسـتقل 
تنظیم گـر بخـش بـرق اسـت. در حقیقـت بـا وجـود تصویـب کلیـات طـرح 
تشـکیل نهـاد مسـتقل تنظیم گـر بخـش بـرق در مجلس شـورای اسـالمی و 
تدویـن اساسـنامه آن در شـورای ملـی رقابـت و با مشـارکت جـدی بازیگران 
ایـن حـوزه، امـا تشـکیل آن همچنـان در هالـه ای از ابهـام باقـی مانـده بـود. 
در طـول سـال های گذشـته بخش خصوصـی صنعت برق به ویژه سـندیکای 
بـرای  بـرق پی گیری هـای گسـترده و مسـتمری  تولیدکننـده  شـرکت های 
تشـکیل نهـاد رگوالتـوری بـه عنـوان تکلیـف قانونـی دولـت انجـام دادنـد. 
بـا وجـود مخالفت هـا و  بـود کـه  در نتیجـه همیـن پی گیری هـای جـدی 
مقاومت هـای دولـت، باالخـره پـای طرح تشـکیل نهـاد تنظیم گـر بخش برق 

بـه مجلـس بـاز شـد و کلیـات آن بـه تصویب رسـید. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در اولیـن گام و بـا وجـود پیشـنهاد شـورای ملـی 
رقابـت، تشـکیل ایـن نهـاد در دولت به بن بسـت رسـید. پس از آن بـا اعمال 
اصالحاتـی در قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل 44، دوبـاره دولـت 
مکلـف شـد کـه ایجـاد نهـاد رگوالتـوری بـرق را در دسـتور کار قـرار دهـد. 
بـه ایـن ترتیـب اساسـنامه ایـن نهاد بـا راهبـری شـورای رقابت و مشـارکت 
نمایندگانـی از وزارت نیـرو، فعـاالن بخش خصوصی، اتـاق بازرگانی و نهادها و 
سـازمان های ذی ربـط تدویـن و ترکیـب اعضـا، چارچوب اختیـارات و وظایف 

رگوالتـور بخـش برق مشـخص شـد.
در ادامـه بـا وجـود این کـه الیحـه تشـکیل نهـاد رگوالتـوری بخـش بـرق 
بـه مجلـس ارائـه شـد، امـا کار همچنـان در مسـیری سـنگالخ و پرمانـع یـا 
متوقـف شـد و یـا آن قـدر کنـد پیش رفت کـه امیـدی بـه نتیجه بخش بودن 
پی گیری هـا باقـی نمانـد. ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت سـیزدهم هـم در 
یکـی از اولیـن جلسـات هیـات وزیـران، بـه پیشـنهاد وزارت نیـرو بازنگـری 
الیحـه تاسـیس نهـاد تنظیم گـر بخـش بـرق را در دسـتور کار خـود قـرار 
داده تـا دوبـاره بیـم و امیدهـا در مـورد تشـکیل ایـن نهـاد مسـتقل و موثـر 
رگوالتـوری در بـرق شـدت بگیـرد. به ایـن ترتیب در نشسـت هیـات وزیران 
قـرار بـر ایـن شـد کـه ایـن الیحـه بـرای بازنگـری، از مجلـس مسـترد و در 

دسـتور کار دولـت سـیزدهم قـرار گیـرد.

نکتـه این جـا اسـت که مسـئولین و مدیـران وزارت نیـرو و شـرکت توانیر هم 
بـه لـزوم راه انـدازی نهـاد رگوالتـوری بـاور دارنـد. چندی پیش محمدحسـن 
متولـی زاده، مدیرعامـل سـابق توانیـر در گفت وگویـی ضمـن تاکیـد بـر ایـن 
نکتـه کـه نقـش دولت بایـد در خرید و فروش بـرق به حداقل ممکن رسـیده 
و قیمت گـذاری در آن بـر اسـاس قانـون بـازار انجـام شـود، عنـوان کـرده 
بـود: نقـش دولـت در خریـد و فـروش برق بایـد بـه حداقل ممکن رسـیده و 
قیمت گـذاری در آن بـر اسـاس قانـون بـازار انجـام شـود. ایـن همـان اتفاقی 
اسـت کـه وزارت نیـرو هم دنبال آن اسـت. به طـور قطع تشـکیل رگوالتوری  
بـرق می توانـد بـه سـامان دهی بازار تا حـد زیادی کمـک کند. ولی سیاسـت 
کلـی کشـور در ایـن صنعـت همـواره بـه گونـه ای بـوده که بخـش خصوصی 
تمایـل چندانـی بـرای ورود و سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت نداشـته باشـد. 
در حـال حاضـر حـدود ۹7 درصـد فـروش بـرق توسـط وزارت نیـرو انجـام 

می شـود.
ایـن دیـدگاه بـدان معنا اسـت کـه مدیران ارشـد دولتـی صنعت بـرق هم به 
لـزوم راه انـدازی نهاد رگوالتـوری به عنـوان الزامی برای سـازمان دهی اقتصاد 
بیمـار بـرق بـاور داشـته و نهاد تنظیم گـر بخش بـرق را راهبردی بـرای عبور 
از شـرایط بحرانـی ایـن صنعـت بـه ویـژه در حـوزه سـرمایه گذاری می دانند. 
امـا این کـه اسـترداد الیحه این نهاد از مجلس شـورای اسـالمی برای بررسـی 
بیشـتر در دسـتور کار وزارت نیـرو قرار گرفتـه، به معنای اتالف زمان بیشـتر 
بـرای پیاده سـازی طرحـی اسـت کـه می توانـد زمینه سـاز حـل بسـیاری از 

چالش هـای ایـن صنعت باشـد. 
آنچـه کـه وزارت نیـرو بایـد بـه شـکل شـفاف بـه آن پاسـخ دهـد این اسـت 
کـه اسـترداد الیحـه نهـاد تنظیم گـر بخش بـرق و بازنگـری آن تا چـه اندازه 
ممکـن اسـت شـرایط بحرانـی صنعـت بـرق را دچـار تغییـر کنـد؟ این کـه 
بازنگـری الیحـه ای کـه پیـش از این و در طی بیش از4 سـال بارها بررسـی و 
چارچـوب آن ارزیابـی شـده بـود، تا چـه اندازه کار تشـکیل این نهـاد را دچار 
وقفـه خواهـد کـرد، مسـاله دیگـری اسـت که بـدون تردید بـاز هـم هزینه و 
پیامدهـای آن عـالوه بـر وزارت نیـرو، گریبان گیـر فعاالن بخـش خصوصی و 

غیـر دولتی بـرق خواهـد بود. 
نکته این جا اسـت که باید روشـن شـود دولت در بازنگری این طرح به دنبال 
ایجـاد چـه تغییراتـی در کـدام یک از بخش ها اسـت؟ حـاال دوبـاره نگرانی ها 
بـرای نهـادی کـه قـرار بـود تنظیـم اهـداف و خواسـته های بازیگـران اصلـی 
صنعـت برق شـامل وزارت نیـرو به عنوان تولیـد کننده، خریدار و فروشـنده، 
نیروگاه هـا بـه عنـوان تولیدکننـده و مردم به عنـوان مصرف کننـدگان برق را 
عهـده دار شـده، وضـع و کنتـرل اجـرای قوانین و مقـررات جامـع و فراگیر را 
در دسـتور کار قـرار دهـد، شـدت گرفته و معلوم نیسـت که صنعـت برق چه 

زمانـی و بـا چـه کیفیتی صاحب یـک نهاد مسـتقل تنظیم گر خواهد شـد. 
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مقدمه
ــش  ــزان بخ ــای برنامه ری ــی از دغدغه ه ــواره یک ــدار هم ــرق پای ــن ب تامی
انــرژی در کشــورهای مختلــف بــوده اســت. از جملــه تغییراتــی کــه در دهــه 
ــاختار  ــا در س ــیلی و بریتانی ــه ش ــورها از جمل ــی کش ــالدی در برخ ۸0 می
صنعــت بــرق ایجــاد و بعــد از آن در کشــورهای زیــادی از جملــه آرژانتیــن، 
اســترالیا، آلمــان و ســایر کشــورها پی گیــری شــد، ایجــاد رقابــت در تولیــد 
ــرق و ورود  ــی ب ــی و خرده فروش ــای عمده فروش ــترش بازاره ــع، گس و توزی

بخــش خصوصــی بــه ایــن صنعــت بــود. 
ایـن سیاسـت ها کـه بر حسـب تجربـه کشـورهای مختلـف بـا تفاوت هایی به 
اجـرا در آمـده اسـت، تحت عنـوان تجدید سـاختار در صنعت بـرق1 و گاه به 
اشـتباه مقررات زدایـی صنعـت برق2 شـناخته شـده اسـت. در حالی که هدف 
از ایـن سیاسـت ها ایجـاد و تقویـت رقابـت و بهبـود کارایـی بازارهـا از طریق 

تغییـر مقـررات و نـه مقررات زدایی بوده اسـت )اندرسـون3 ، 200۹(.    
تغییـرات مـورد نیاز در مقـررات و یا اصطالحا تنظیم گری4 در سـاختار جدید 
صنعـت بـرق بـه طوری کـه به تعریـف چارچوبـی صحیح بـرای رابطـه میان 
دولـت و بخـش خصوصـی فعـال در این صنعت منجر شـود، رقابـت و کارایی 
را افزایـش دهـد، منجـر بـه کاهـش قیمت هـای پرداختـی مصرف کننـدگان 
شـده و شـفافیت بیشـتری بـه همـراه آورد، از جملـه دشـواری هایی بـود که 
کشـورها در ایـن مسـیر بـا آن رو به رو شـدند. در چنیـن فضـای پویایی نقش 
نهـاد رگوالتـوری کارآمـد بـه عنوان یکـی از پیش شـرط های اصلـی موفقیت 
برنامه  هـای خصوصی سـازی و گسـترش رقابـت در ایـن صنعـت در مطالعات 
مختلـف تایید شـده اسـت )از جملـه، فرشـتمن5، )1۹۸۹(؛ دیواتـری پونت و 
روالنـد۶،)1۹۹2(؛ روالنـد، )1۹۹4(؛ هیرشهاسـن و اپتیـز7، )2001(؛ ژانـگ و 
همـکاران۸،)2005( و الهینیـک۹، )2014((. بـا ایـن وجـود مطابـق بـا کرک 
پاتریـک و پارکـر10 )2004( طراحی و پیاده سـازی سـاختار سـازمانی که یک 
نهـاد رگوالتـوری بـا کارکرد اسـتاندارد و مناسـب باید داشـته باشـد، یکی از 
دشـوارترین مسـائل صنعـت بـرق اسـت کـه اقتصادهـای در حـال گـذار در 

اسداهلل صبوری، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

نقش نهاد تنظیم گر 
بخش برق

در اصالح نظام حکمرانی
 این صنعت

شـرایط فعلی بـا آن رو به رو هسـتند.
بـا علـم بـه این نـکات، گزارش پیـش رو با هـدف تبیین نقش نهـاد تنظیم گر 
بخـش بـرق در اصـالح نظـام حکمرانی این صنعـت در ایران، ابتدا به بررسـی 
وضعیـت تنظیم گـری بخـش بـرق در ایـران می پـردازد. شـرح ویژگی هـای 
مـورد نیـاز بـرای موفقیـت تنظیم گـر بخـش بـرق بـا اسـتفاده از مطالعـات 
صورت گرفتـه در دنیـا بخـش سـوم گـزارش پیـش رو را بـه خـود اختصـاص 
می دهـد. تطبیـق اساسـنامه شـورای رقابـت بـرای نهـاد تنظیم گـر بخـش 
بـرق بـا مـوارد ذکـر شـده در شـاخص رگوالتـوری برق که در قسـمت سـوم 
ارائـه شـده اسـت، بخش دیگـر محتوای ایـن گزارش اسـت و در نهایـت ارائه 

پیشـنهادها آخریـن قسـمت را تشـکیل می دهنـد. 

بررسی وضعیت تنظیم گری بخش برق در ایران
پـس از فرآینـد تجدیـد سـاختار صنعت بـرق ایران، هیـات تنظیم بـازار برق 
بـه عنـوان تنظیم گـر و بـا هـدف هدایت بـازار برق ایـران توسـط وزارت نیرو 
ایجـاد و اختیـارات وزارت نیـرو در حـوزه تنظیم گـری بـه ایـن هیـات واگذار 
شـد. بـه ایـن ترتیـب، هیـات مذکـور تحـت مدیریـت و نظـارت کلـي وزارت 
نیـرو و در راسـتاي سیاسـت هاي تعییـن شـده از سـوي وزارت نیـرو فعالیت 
مي کنـد. مالحظـه شـیوه تاسـیس، نحـوه انتخـاب و ترکیـب اعضـا و عملکرد 
ایـن هیات در طی سـالیان گذشـته، وابسـتگي هیات به وزارت نیـرو به عنوان 
یکـي از کنش گـران بـازار بـرق را آشـکار می کنـد. لـذا انتقاداتـی بـه هیـات 
مذکـور وارد اسـت کـه از جملـه مهم تریـن آن هـا می تـوان بـه مـوارد زیـر 

اشـاره کرد:
  فقـدان اسـتقالل اعضـاي هیات، ترسیم نشـدن نقشـه راه بازار برق از سـوی 
هیـات تنظیـم بـازار، تمام وقـت نبـودن اعضـا، عـدم آشـنایی برخـی اعضـا با 
وظایـف رگوالتـوری، انتصـاب اعضـای دارای تضـاد منافـع، دوره کوتاه مـدت 
فعالیـت اعضـا، نبـود سـاختار و تشـکیالت )دبیرخانـه( مناسـب، نداشـتن 
اسـتقالل مالـی و نبـود منابع مالی مسـتقل، عـدم ضمانت اجـرای مصوبات و 
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1 2 Deregulation
1 3  Anderson (2009)
1 4  Regulatory
1 5  Fershtman (1989)

1 6  Dewatripont and Roland (1992)
1 7  Hirschhausen and Opitz (2001)
1 8  Zhang et al (2004) 
1 9  Vlahinić (2014)
1 10 Kirkpatrick and Parker (2004)
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نبـود نظـارت از سـوی هیـات تنظیـم بازار بـرق )افشـار، 13۹7(.
از جملـه مصادیـق ضعـف در کارکـرد هیـات تنظیـم بـازار بـرق می تـوان به 
مصوبـه شـماره 2۶3 ایـن هیـات در مـرداد 13۹4 اشـاره کرد که بـه موجب 
آن نـرخ پایـه آمادگـی بـا وجـود الـزام قانونـی موجـود در دسـتور العمل بنـد 
»و« مـاده 133 قانـون برنامـه پنجم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی 
در دو سـال پایانـی برنامـه اصـالح و تعدیـل نشـد و ضمـن ایجاد زیـان مالی 
بـرای نیروگاه هـای تولیدکننـده بـرق منجـر بـه شـکایت برخـی نیروگاه ها به 
دیـوان عدالـت اداری و دریافـت حکـم قضایـی توسـط آنـان شـد. در نتیجـه 
ایـن مـوارد و نیـز بـه دالیـل زیـر، ضـرورت تاسـیس نهـاد تنظیم گـر بخـش 

بـرق مطرح شـد.  

 حضـور همزمـان دولـت و بخـش خصوصـی در تولیـد بـرق )رقابت بر سـر 
برق(؛ فـروش 

 مالکیـت انحصـاری دولـت بر شـبکه انتقال بـه دلیل وجود انحصـار طبیعی 
و الـزام قانونی؛

 پیچیدگی های حقوقی در بخش توزیع برق1؛
)همزمانـی  نیـرو  وزارت  تصدی گـری  و  حاکمیتـی  همزمـان  نقـش   

وزارتخانـه(؛ ایـن  در  قوانیـن  اجـرای  و  قانون گـذاری 

در »قانـون اصـالح قانـون اجرای سیاسـت های کلی اصل چهـل و چهار )44( 
قانـون اساسـی مصـوب 13۹7/03/22« به این مسـاله پرداخته شـد. در ماده 

5۹ ایـن قانون آمده اسـت:
مـاده5۹ ـ  شـورای رقابـت مکلـف اسـت در حـوزه کاالها و خدماتـی که بازار 
آنهـا بـه تشـخیص این شـورا مصـداق انحصـار بـوده و نیازمند تاسـیس نهاد 
مسـتقل )تنظیم گـر( اسـت، پیشـنهاد تاسـیس و اسـاس نامه نهـاد )تنظیم گر 
بخشـی( را بـه دولـت ارسـال نمایـد. هیـات دولـت مکلف اسـت ظـرف مدت 
سـه مـاه از دریافـت پیشـنهاد شـورای رقابـت، اقـدام قانونـی الزم را جهـت 
تاسـیس نهـاد مزبـور انجـام دهـد. تاسـیس نهادهـای تنظیم گر بخشـی تنها 

بـه موجـب قانـون و بـا رعایـت احـکام ذیـل امکان پذیر خواهـد بود.

تبصـره1ـ مرکـز ملـی رقابت انجـام وظایـف دبیرخانه و پشـتیبانی 
این نهادهـا را برعهـده دارد۲.

بـر مبنـای ایـن بنـد قانونـی، شـورای رقابـت بـا تشـکیل جلسـات متعـدد 
و دعـوت از صاحـب نظـران از جملـه نماینـدگان بخـش خصوصـی و اتـاق 
محتـرم  هیـات  بـه  و  تهیـه  را  بـرق  رگوالتـوری  اسـاس نامه  بازرگانـی، 
در  کـرد.  ارسـال   13۹7 مـاه  دی  در  مرتبـط  کمیسـیون های  و  وزیـران 
مـدت  ظـرف  بـود  شـده  مکلـف  قانـون  طبـق  دولـت  هیـات  کـه  حالـی 
بـرای  قانونـی الزم  اقـدام  رقابـت،  پیشـنهاد شـورای  دریافـت  از  مـاه  سـه 
تاسـیس نهـاد مزبـور را انجـام دهـد، بـا وقفـه زمانـی و در خـرداد 13۹۹، 
الیحـه تاسـیس ایـن نهـاد در دولـت تصویـب شـد. بـا ایـن وجـود علی رغـم 
الـزام قانونـی ذکـر شـده در تبصـره )1( ایـن مـاده، مطابـق الیحـه مصوبـه 

1- موضوع سهام شرکت های توزیع که مالک شبکه های توزیع برق در سراسر کشور هستند نیز درگیر پیچیدگی های حقوقی شده و درحال حاضر دارای وضعیت مشخصی نیست 
)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 13۹۸(. 

2- برای مشاهده سایر تبصره ها می توان به متن قانون مراجعه کرد.
3- Electricity Regulatory Index
4- Regulatory Governance Index
5- Regulatory Substance Index
6- Regulatory Outcome 

دولـت، مقـرر شـده اسـت دبیرخانـه ایـن نهـاد بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
موجـود، بـدون گسـترش تشـکیالت جدیـد و در وزارت نیـرو اسـتقرار یابـد.
بـرای آنکـه تاثیر احتمالـی انحراف از قانـون در مصوبه دولـت در زمینه محل 
اسـتقرار دبیرخانـه ایـن نهاد )که تاثیر مسـتقیم بـر اسـتقالل آن دارد(، مورد 
بررسـی قـرار گیـرد، بخـش بعـدی بـه معرفـی ویژگی هـای کارآمـدی نهـاد 
رگوالتوری برق بر اسـاس گزارشـی که  بانک توسـعه آفریقا در سـال 201۸ 

بـا عنـوان »شـاخص رگوالتوری برق3«  منتشـر کرده اسـت می پـردازد. 

ویژگی های نهاد کارآمد رگوالتور برق
شـاخص رگوالتـوری بـرق کـه بـه صـورت مختصـر ERI نوشـته می شـود از 
 . ۶ROI 5  وRSI 4 ؛RGI :سـه زیر شـاخص سـاخته شـده اسـت که عبارتند از

رویه هـا،  قوانیـن،  دامنـه  و  کشـور  قانونـی  توسـعه  سـطح   RGI
ارزیابـی  را  بـرق  بخـش  بـر  حاکـم  سیاسـت های  و  اسـتانداردها 

می شـود:  سـاخته  زیـر  مولفـه  هشـت  اسـاس  بـر  و  می کنـد 
1. مجوزهـای قانونـی: منظـور از ایـن مولفـه، شـکل گیری نهـاد رگوالتـوری 
بـر اسـاس قانـون اساسـی یـا قوانیـن مرتبـط دیگـری اسـت کـه بـه وضـوح 
قـدرت تصمیم گیـری مسـتقل و وظایـف رگوالتور را مشـخص سـازند. زمانی 
کـه تنهـا بـا حکـم مقـام رییس جمهـور و یـا بـدون داشـتن پشـتوانه قانونی 
مسـتحکم اقـدام بـه تاسـیس این نهـاد شـود، احتمال کسـب نتیجـه ایده آل 

کاهـش می یابـد.
2. نقش هـا و اهـداف: وظایـف رگوالتـور باید بـا آن چه به عنوان وظایف سـایر 
نهادهـا یـا وزارت خانه ها تعریف می شـود هم پوشـانی نداشـته و اعتبـار قانونی 

داشـته باشـد، شـفاف باشـد و به اطالع تمام ذی نفعان برسد. 
3. اسـتقالل: رگوالتـور بایـد در تصمیم گیـری از دولـت، مجلـس، فعـاالن و 
بازیگـران بـازار مسـتقل باشـد. هم چنیـن اسـتقالل رگوالتـور ابعـاد مالـی را 

نیـز دربـر می گیـرد. 
فکـری  بنیان هـای  و  شـیوه ها  برابـر  در  بایـد  رگوالتورهـا  پاسـخ گویی:   .4
تصمیم گیـری خـود پاسـخ گو باشـند. بـه منظـور حـل اختالفات بایـد نهادی 
مسـتقل و خـارج از نهـاد رگوالتـوری تعریـف شـود و مکانیزم هـای جبـران 
خسـارت بـرای ذی نفعـان در مـواردی کـه رگوالتـور از حیطـه قانونـی خـود 

تخطـی کنـد، تعریف شـود. 
5. شـفافیت: افزایـش شـفافیت می توانـد بـا انتشـار اطالعـات و ارائـه منطـق 
تصمیم گیری هـا از طریـق ابزارهـای مختلـف ارتباطـی بـا بازیگـران فعـال 
صـورت گیرد. عملکرد شـفاف به ارتقای مشـروعیت رگوالتـور کمک می کند.  
۶.  مشـارکت: انتظـار مـی رود چنان چـه رگوالتورهـا بـه دریافـت اطالعـات و 
دیدگاه هـا از تمامـی بازیگـران فعـال در بـازار مبـادرت ورزنـد، بـه کارآمـدی 

تصمیمـات آن هـا افزوده شـود.  
7. پیش بینی پذیـر بـودن تغییـرات: بـه منظـور دسـت یابی بـه ایـن هـدف، 
تنظیم کننـده بایـد مکانیزم هـای واضحـی را در مـورد فراینـدی کـه بایـد در 
هنـگام ایجـاد یـک تغییر و پـس از آن دنبال شـود، طراحی کنـد. تصمیمات 
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نظارتـی بایـد تـا حـد ممکن، بـا تصمیمـات قبلـی سـازگار باشـند. انطباق و 
قابلیـت پیش بینـی فضـای فعالیـت بـه سـرمایه گذاران اطمینـان می دهد که 
تغییـرات غیـر منتظـره ای در محیط نظارتـی روی نخواهد داد. ایـن امر تعهد 

آن هـا را بـه سـرمایه گذاری های بلندمـدت تقویـت می کنـد. 
۸.  دسترسـی آزاد بـه اطالعـات: دسترسـی آزاد بـه اطالعـات نیازمنـد ایـن 
تنظیـم  روش هـای  و  دسـتورالعمل ها  بـه  ذی نفعـان  و  فعـاالن  کـه  اسـت 
اسـناد مشـاوره  فعالیـت، مجوزهـا،  بـرای  پایـه ای  و  اولیـه  قوانیـن  تعرفـه، 
باشـند. داشـته  متقاضیـان، دسترسـی  نظـرات  بـه  رگوالتـور  پاسـخ های  و 

RSI میـزان عملکـرد رگوالتورهـاي بخـش بـرق در انجـام وظایف 
خـود و اجرایـی کـردن عملکردهـاي تنظیم گـری را ارزیابی می کند 

و از چهـار مولفـه زیر سـاخته می شـود: 

بـه شـبکه،  بـرق متصـل  نیروگاه هـای  بـرای  1. تنظیم گـری اقتصـادی: 
تعرفـه  تنظیـم  روش هـای  و  دسـتورالعمل ها  توسـعه  شـامل  مولفـه  ایـن 
و انجـام مطالعـات تعییـن تعرفـه  دسترسـی بـه خدمـات اسـت. یـک رژیـم 
رگوالتـوری اقتصـادی توسـعه دسـتورالعمل های تعرفـه بـرای سیسـتم های 
عهـده  بـر  نیـز  را  شـبکه  از  خـارج  سیسـتم های  و  تجدیدپذیـر  انـرژی 
بـرای  سـرمایه گذاران  بـه  تعرفه گـذاری،  کارآمـد  مکانیـزم  طراحـی  دارد. 
می بخشـد.  انگیـزه  بلندمـدت  پروژه هـای  انجـام  و  بـرق  بخـش  بـه  ورود 

۲. تنظیم گـری فنـی: ایـن مولفـه مربـوط بـه کارکـرد رگوالتـور در ایجـاد 
و طراحـی کدهـای فنـی و قوانینـی اسـت کـه دسـتور العمل ها و رویه هـای 
مربـوط بـه اتصـال بـه شـبکه بـرق را تعریـف می کننـد و یـا بـه طـور کلـی 
مجموعـه دسـتور العمل هایی کـه امنیـت و قابلیـت اطمینـان در شـبکه را 

کنند.  تضمیـن 
3. ارائـه چهارچـوب تجـاری: منظـور تعریـف چارچوبـی بـرای ارتبـاط 
بـه  پاسـخ گویی  چارچـوب  هم چنیـن  و  مشـتریان  و  عرضه کننـدگان 
و  توزیع کننـدگان  اختالفـات  حـل  مکانیزم هـای  و  کاربـران  پرسـش های 

اسـت. مشـتریان 
4. ارائـه چهارچـوب صدور مجـوز: رگوالتور کارآمـد باید قـادر به تفکیک 
دسـتور العمل های مربـوط بـه صـدور مجـوز بـرای نیروگاه هـا به تفکیـک نوع 
آن هـا و هم چنیـن کاهـش فرآیندهـای اداری بـرای دریافـت مجـوز باشـد. 

در نهایـت ROI از دیـدگاه خدمـات عمومـی، بـه بررسـی عواملـی می پردازد 
کـه اثرگـذاری مثبـت یـا منفـی عملکـرد تنظیم گـر بخـش بـرق را بـر کل 
عملکـرد بخـش تعییـن می کننـد و بـر اسـاس چهـار مولفـه زیـر محاسـبه 

می شـود:
1. عملکـرد مالـی: موقعیـت مالـی یـک شـرکت فعـال در بخـش بـرق بـه 
میـزان زیـادی بسـتگی دارد بـه ایـن کـه کل درآمـد حاصـل از فـروش بـرق 
بـرای پوشـش هزینه هـای عملیاتی و تعمیـر و نگهـداری و هم چنین تعهدات 
مربـوط بـه پرداخـت بدهی آن شـرکت کافی باشـد کـه باید توسـط رگوالتور 

ارزیابی شـود.  
۲. عملکـرد فنـی: ایـن مولفه بـه ارزیابـی رگوالتـور از تالش شـرکت فعال 
در بخـش بـرق بـه منظـور کاهش اختـالالت قطعی بـرق، تنظیـم فرکانس و 

سـایر مـوارد فنی مربوط اسـت. 
3. عملکـرد تجـاری: شـامل عملکـرد تنظیم گـر در رصـد کـردن زمـان 

پاسـخ گویی بـه درخواسـت مشـتری بـرای اتصـال بـه شـبکه، دقت بـه نقطه 
نظـرات مشـتریان و زمان پاسـخ گویی به شـکایات آن ها، فرآینـد اندازه گیری 

و صـدور صورت حسـاب و ... اسـت.
4. دسترسـی بـه بـرق: رگوالتورهـا ملزمنـد بـه طـور مرتـب و پیوسـته 
تاثیـرات اجتماعـی عملکـرد بخـش بـرق را بر جامعـه از طریـق گزارش هایی 

کـه از متولیـان و فعـاالن ایـن بخـش می گیرنـد، ارزیابـی کننـد.

مقایسـه مفـاد منـدرج در اساسـنامه نهـاد تنظیم گـر بخـش برق و 
اجـزای شـاخص رگوالتـوری برق

در ایـن بخـش بـه منظـور ارائـه تصویـری از میزان موفقیـت اساسـنامه تهیه 
شـده شـورای رقابت بـرای نهـاد تنظیم گر بخش بـرق در پوشـش مولفه های 
ذکـر شـده بـرای کارآمـدی ایـن نهـاد مطابـق آنچـه در شـاخص رگوالتوری 
بـرق آمده اسـت، مفـاد مندرج در این اساسـنامه بـا مولفه های شـاخص فوق 

مقایسـه و نتایـج در جدول )1( بیان شـده اسـت.  

جدول )1(. مقایسـه مفاد مندرج در اساسـنامه نهاد تنظیم گر بخش برق و اجزای شاخص رگوالتوری برق

مولفه های شاخص ردیف
رگوالتوری برق

تنظیمگر  نهاد  اساسنامه  تبصره های  و  مواد 
بخش برق در نسخه تهیه شده در شورای رقابت

ماده )5۹( اصالح قانون اجرای سیاست های کلی مجوزهای قانونی1
اصل 44 قانون اساسی

تبصره )2( بند ۹ از ماده )4(1نقشها و اهداف2

ماده )2(؛ ماده )3(؛ ماده )5(؛ ماده )7(استقالل32

تبصره ماده )10(پاسخگویی4

ماده )11(شفافیت5

مشارکت6

دبیرخانه  برای  مستقل  بودجه  تعریف  به  توجه  با 
این نهاد، امکان پوشش این ویژگی از طریق ارتباط 
دبیرخانه با تشکلهای مرتبط، کارشناسان، بازیگران 

بازار و ذینفعان وجود دارد. 

ماده )12(پیش بینی پذیر بودن تغییرات7

ماده )11(دسترسی آزاد به اطالعات8
بند )4( از ماده )4(تنظیمگری اقتصادی9

_تنظیمگری فنی10

بند )4( از ماده )4(ارائه چهارچوب تجاری11

بند )۶( از ماده )4(ارائه چهارچوب صدور مجوز12

بند )4( از ماده )4(عملکرد مالی13

_عملکرد فنی14

بند )4( از ماده )4(عملکرد تجاری15

دسترسی به برق16
دبیرخانه  برای  مستقل  بودجه  تعریف  به  توجه  با 
این نهاد، امکان پوشش این ویژگی از طریق ارتباط 
دبیرخانه با سازمانهای ذی ربط و تهیه گزارشهای 
مربوط به آثار اجتماعی اقدامات بخش برق وجود دارد.

1. با توجه به اینکه در قانون سازمان برق )۶431( وزارت آب و برق مسئولیت تامین برق کشور را بر عهده 
دارد؛ اجرای درست این تبصره نیازمند اصالحاتی در قانون برق است. 

2. الزم به ذکر است حفظ استقالل همچنین نیازمند اصالح مصوبه فعلی در سطح مجلس شورای اسالمی 
و تغییر محل دبیرخانه نهاد تنظیم گر از وزارت نیرو به مرکز ملی رقابت است. 

منبع: یافته های گزارش
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راهکارهای پیشنهادی
بـا توجـه بـه آن که در متن قانون و در اسـاس نامه تهیه شـده توسـط شـورای 
رقابـت جوانـب مختلفـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، پیشـنهاد ایـن گزارش 
اصـالح مصوبـه دولـت در زمینه اسـاس نامه تاسـیس این نهاد مبنـی بر محل 
اسـتقرار دبیرخانـه اسـت. از آن جـا که وظیفه نظـارت بر اجـرای قوانین ملی 
بـر عهده مجلس محترم شـورای اسـالمی اسـت، انتظار می رود این پیشـنهاد 
در سـطح مجلـس قابـل پی گیـری باشـد. همچنین بـه منظور تطابق بیشـتر 
عملکـرد نهـاد رگوالتـور بـا شـاخص های کارآمـدی این نهـاد آن طـور که از 
ادبیـات نظـری و تجربیـات موفق دنیا برداشـت می شـود، موارد زیر پیشـنهاد 

می شـود:
 در اجـرای بنـد )4( از مـاده )4( اسـاس نامه، بررسـی کلـی عملکـرد مالـی 
شـرکت های فعـال در زنجیـره تامیـن بـرق توسـط تنظیم گـر صـورت گیـرد 
تـا از بازگشـت سـرمایه سـرمایه گذار و امـکان کسـب سـود معقـول بـرای 
تولیدکننـده در فضـای رقابتی اطمینان حاصل شـود و شـاخص های عملکرد 

مالـی و تجـاری به درسـتی پوشـش داده شـود؛
 نقطـه نظـرات مصـرف کننـدگان نهایـی از کیفیـت ارائـه خدمـات مـورد 

بررسـی قـرار گیـرد؛
  عملکـرد مولفه هـای بخـش بـرق )از قبیل شـاخص دسترسـی بـه برق( بر 
بهبـود جایـگاه ایـران در شـاخص های جهانـی فضـای کسـب وکار و تاثیـرات 
اجتماعـی عملکـرد ایـن بخـش بـر رفـاه جامعـه مـورد تحلیـل قرار گیـرد تا 

مولفه هـای شـاخص دسترسـی بـه بـرق به درسـتی پوشـش داده شـود؛

منابع
 مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی )13۹۸(، ضـرورت تاسـیس 

رگوالتـور مسـتقل در صنعـت برق.
 نشـریه سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق؛ ویـژه نامـه رگوالتـوری 

بخـش بـرق )13۹7(، نقـدی بـر سـاختار هیـات تنظیـم بـازار برق.
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گفت وگو با نصرت اهلل کاظمی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ناگفتههای
ظرفیت گواهی

حـدود سـه الی چهار سـال اسـت که واگـذاری گواهی ظرفیـت نیروگاه هایـی دارای قرارداد »خریـد تضمینی برق« هسـتند و بعد از سـال 139۵ 
بـه بهره برداری رسـیده اند، توسـط شـرکت مدیریت شـبکه و شـرکت مادرتخصصـی تولید نیروی بـرق حرارتی، اعالم شـده اسـت. در این مدت 
دو نقـد اصلـی از سـوی تولیدکننـدگان غیر دولتـی برق )ذی نفعان( و مشـخصا سـندیکایی ها، در اجرای آن مطرح شـده اسـت، نخسـت آن که 
دسـتورالعمل مربوطـه شـامل قراردادهایـی را کـه بر اسـاس قانـون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی و آیین نامـه اجرایی 
بنـد »ب« مـاده )۲۵( آن منعقد شـده اسـت، شـامل نشـود و در صورت تمایـل یکطرف قـرارداد به انجـام آن باید بـرای تبعات آن توافق شـود. 
دوم آن کـه گواهـی ظرفیـت بـرای نیروگاهایـی کـه بـر اسـاس آیین نامـه اجرایی بنـد »و« قانـون برنامه پنجـم سـرمایه گذاری شـده اند، هم از 
منظـر شـرایط قـراردادی و هـم به لحـاظ تعهد جبـران افت ظرفیـت و ارائـه مادام العمر ظرفیت توسـط سـرمایه گذار، جـای تامل و بررسـی دارد. 
نصـرت اهلل کاظمـی، عضـو هیات مدیـره سـندیکا اکنـون در شـرایطی کـه چند مـاه از آغـاز بـه کار وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم می گذرد و 
موضـوع گواهـی ظرفیـت از جمله مسـائل مهمی اسـت که بایـد در خصـوص آن اقدام شـود، با دیدگاهـی متفاوت و اساسـا با نگاهی به فلسـفه 
طـرح ایـن موضـوع، در گفت وگـو بـا »نیـرو و سـرمایه« بیان مـی دارد که ایـن امر تاکنـون در اجرا بـا چـه کاسـتی ها و انحرافاتی رو به رو شـده 

اسـت، مشـروح از ایـن دیـدگاه را در ادامه خواهیـد خواند:

بحـث اسـتفاده از گواهی ظرفیـت در مبـادالت برق با چـه رویکرد 
و اهدافـی مطرح شـده و از نظر شـما تاکنـون چه میـزان در تحقق 

آن اهـداف موفق بوده اسـت؟
گواهـی ظرفیـت از دو منظـر قابـل بررسـی اسـت؛ یکـی مسـائل حقوقـی و 
قـراردادی و دیگـری مباحـث فنـی و اجرایـی آن؛ بحـث بنده دربـاره گواهی 
ظرفیـت بـه عنـوان یـک تولیدکننـده بـرق و معطـوف بـه فلسـفه وجـودی 

گواهـی ظرفیـت اسـت.
 بـرای ایـن منظـور با توجـه به ضرورت وجـود اطمینـان از پشـتوانه و امکان 

عرضـه کاال )انـرژی الکتریکـی( در بـورس انـرژی، یقیـن از وجـود امکانـات 
الزم و بـه عبـارت بهتـر وجـود نیروگاه هـای آمـاده بـرای تولید برق و شـبکه 
انتقـال، الزم و اجتناب ناپذیـر اسـت. اگـر چـه بـر همیـن مبنـا و بـر اسـاس 
محـدود شـدن وزارت نیرو )دولـت( در سـرمایه گذاری برای احـداث نیروگاه، 
تغییـر قراردادهـای فـروش انشـعاب بـرق بـه متقاضیـان صنعتـی بیـش از 5 
مـگاوات از سـال 13۹5، بـه قراردادهـای اتصـال بـه شـبکه مبنی بـر موظف 
کـردن »متقاضـی« بـرای تأمیـن انـرژی از سـایر مبادی)بجـز وزارت نیرو( و 
اضافـه کـردن شـرط »خرید گواهـی ظرفیت« بـه قراردادهـای مذکور)اتصال 
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بـه شـبکه( پـس از سـال 13۹7، توسـط شـرکت توانیـر و بـه تبـع آن در 
شـرکت های برق هـای منطقـه ای نیـز مویـد همیـن موضـوع )اطمینـان از 
عرضـه برق تعهد شـده( اسـت. در واقع اطمینـان از تحویل کاالی عرضه شـده 
)و عـدم فـروش آن بـه بیـش از یـک خریدار( در هـر یـک از بازارهای صنعت 
برق)بـورس انـرژی، بازار بـرق، دوجانبـه و ...( به دو عامل اصلی وجود شـبکه 
بـرای انتقـال و ظرفیـت )امـکان( تولیـد برق بسـتگی دارد که بـه ترتیب باید 
از طریـق قـرارداد اتصـال بـه شـبکه و از طریـق گواهـی ظرفیت صادر شـده، 

شـوند. تضمین 

 ایـن در حالـی اسـت کـه فقط بـرای مصرف کننـدگان )جدید( که بر اسـاس 
قراردادهـای اتصـال بـه شـبکه و خریـد گواهـی ظرفیـت نسـبت بـه خریـد 
)تامیـن( انـرژی الکتریکی خـود از بورس یا قـرارداد دوجانبه اقـدام می کنند، 
ظرفیـت و امـکان تولیـد پیش بینـی و تدارک شـده اسـت، و برای مشـترکان 
)مصـارف( زیر 5 مـگاوات که)مطابـق مصوبه شـماره: 145۹37/ت50۹۹۹هـ 
هیـأت وزیران( بعد از سـال 13۹5 نسـبت بـه تأمین برق خود اقـدام کرده اند 
ظرفیـت تولیـد پیش بینـی نشـده اسـت، به عبـارت دیگـر بخشـی از ظرفیت 
تولیـد برق)مسـتقل از اعمـال ضریـب همزمانـی مصـرف( بـه بیـش از یـک 
مصـرف کننـده فروختـه شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که متولـی صنعت 
بـرق موظـف بـرای مشـترکینی کـه بـرق خـود را از طریـق بـورس، قـرارداد 
دوجانبـه و حتـی احـداث نیـروگاه اختصاصی تأمیـن می کنند، امـکان تامین 
بـرق پشـتیبان پیش بینـی و تـدارک ببینـد. عـالوه بـر موضـوع فـوق مدت و 
اعتبـار ارائـه و فـروش گواهی ظرفیت بـه مصرف کنندگان دائمـی و نامحدود 
اسـت، در حالیکـه عمـر مراکز تولیـد و تامین بـرق )نیروگاه ها( موقت اسـت، 
و قابـل تأمـل اینکه در دسـتورالعمل اجرایی بند »و« مـاده 133 قانون برنامه 
پنجـم تعهـد حفـظ مادام العمـر ظرفیـت بـر عهـده سـرمایه گذاران نیـروگاه 

گذاشـته شـده است.
در واقـع مـوارد اشاره شـده و مشـابه آن در تدویـن شـیوه های جدیـد تامیـن 
بـرق مصرف کننـدگان سـنگین انعقـاد قراردادهـای اتصـال بـه شـبکه، خرید 
گواهـی ظرفیـت و خریـد انـرژی الکتریکـی از طریـق قراردادهـای دو جانبـه 

یـا بـورس انـرژی(، حکایـت از آن دارد کـه بـه جـای بررسـی جامـع و مانـع 
موضـوع، بـا نـگاه یک جانبـه و ناقـص بـه گواهی ظرفیـت )تمرکز بـر درآمد و 
تصاحـب گواهـی ظرفیـت برخـی نیروگاه هـا( پیش بینـی  و برنامه ریزی هـای 
الزم بـرای تامیـن بـرق دائم و مطمئـن مورد نیـاز تمامی مشـترکان )مصرف 
کنندگان( برق، شـامل مصارف مشـترکین موجـود )در آن مقطع(، تقاضاهای 
مبتنـی بـر قراردادهـای اتصـال به شـبکه، طرح های توسـعه صنایـع و برآورد 
رشـد و مصـارف جدیـد خانگی، صنعتی، تجـاری، کشـاورزی، عمومی و غیره، 
صـورت نگرفتـه اسـت. ایـن مسـاله بـه نظـرم مهم تریـن دلیـل عـدم اجرای 

موفق آن اسـت. 
بـا توجـه به مـواردی که گفته شـد و اهمیـت باالنس )تعادل( عرضـه )تولید( 
و تقاضـا )مصـرف( بـا درنظرگرفتـن رزرو تولید، یادآوری می  شـود تا سـالهای 
13۹۶ و 13۹7 در حـدود دو دهـه سـال هایی را گذراندیـم که تعادل عرضه و 
تقاضـای برق وجود داشـت، حتـی در پیک مصرف تابسـتان 13۹7 نیز عرضه 
و تقاضـا متعـادل و با کمبود و محدودیت برق مواجه نشـدیم )از منظر مصرف 
کنندگان-بـدون در نظـر گرفتن تغییـرات میزان صادرات و رزرو شـبکه(؛ لذا 
پیشـی گرفتـن میـزان مصـرف نسـبت بـه تولیـد و بـه عبارتـی برهم خوردن 
تعـادل آنها نشـان می دهـد گواهی ظرفیت و سـازوکارهای آن در رسـیدن به 
یکـی از مهمتریـن اهدافـش ناکام مانـده و نیازمنـد واکاوی و بازنگری اسـت. 

بـا رونق گرفتـن بازار ظرفیـت، آیا این بـازار جایگزیـن قراردادهای 
و  تولیدکننـده  بیـن  مسـتقیما  کـه  کنونـی  شـکل  بـه  دوجانبـه 
مصرف کننـده منعقـد می شـود، خواهـد شـد و یـا نوعی ادغـام در 

ایـن دو نـوع قـرارداد و معامـالت بـرق صـورت خواهـد گرفت؟
گواهـی ظرفیـت و قراردادهای دو جانبه دو موضوع مسـتقل هسـتند، گواهی 
ظرفیـت مربـوط بـه ظرفیت یـا امکان بالقـوه و ایجاد شـده برای تولیـد انرژی 
الکتریکـی اسـت و قراردادهـای دوجانبـه مربـوط بـه خریـد و فـروش و بـه 
عبـارت دیگـر تامیـن انـرژی الکتریکی اسـت. همان طور که اشـاره شـد چند 
سـالی اسـت کـه شـرکت های توانیـر و برق هـای منطقـه ای بـا متقاضیـان 
بـاالی 5 مـگاوات قـرارداد اتصال به شـبکه منعقـد می کند. در ایـن قراردادها 
متقاضـی بـرای تامیـن بـرق مـورد نیـاز خـود موظـف اسـت پـس از خریـد 
گواهـی ظرفیـت )کـه عمومـا معـادل حداکثـر تـوان مصرفـی مورد نیـاز وی 
اسـت(، نسـبت بـه خریـد انـرژی الکتریکی مـورد نیاز خـود از طریـق بورس 
انـرژی یـا قـرارداد دو جانبـه اقـدام کنـد. در واقـع گواهـی ظرفیـت همـان 
دیمانـد خریداری شـده در قراردادهـای انشـعاب قبـل از سـال 13۹5 اسـت 
و بنابـر ضوابـط فعلـی بـا مبادلـه قـرارداد اتصـال بـه شـبکه و خریـد گواهی 
ظرفیـت وزارت نیـرو )شـرکت های توانیـر و بـرق حرارتی( مهیا بـودن امکان 

به نظر من در صورتی که بخواهیم صنعت تولید برق را در یک 
بازار رقابتی سالم و شفاف به بخش غیر دولتی بسپاریم، باید 
سازوکارهای الزم برای آن به صورت جامع و مانع دیده شود. 

به عنوان مثال به جای اینکه بخواهیم با اهرم های مصوبه و 
غیره بازار بورس را فعال کنیم کافی است به عوامل شکست 

آن در مراحل قبل و ساده ترین اصل رقابت توجه کنیم
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تأمیـن تـوان معـادل آن را به لحاظ تولید و زیرسـاخت شـبکه تعهد می کند، 
بـه عبـارت دقیقتـر پـس از انعقـاد قـرارداد اتصال به شـبکه و تحقق شـرایط 
آن از جملـه خریـد گواهـی ظرفیـت، بایـد مشـترک بتوانـد بـا خریـد برق از 
طریـق بـورس انـرژی یـا قـرارداد دوجانبـه، بـرق مـورد نیـاز خـود را به طـور 

دائـم و مطمئـن مصـرف کند.
سـال ها اسـت کـه سیاسـت گذار و متولی صنعت برق کشـور از یـک طرف بر 
راه افتـادن بـازار بورس انـرژی و قراردادهـای دوجانبه به منظـور ایجاد فضای 
رقابتـی مبتنـی بـر عرضـه و تقاضـا و شفاف سـازی قیمـت انـرژی الکتریکـی 
تاکیـد دارد، امـا از طـرف دیگـر براسـاس بنـد »ز« تبصـره 15 قانـون بودجه 
سـال جـاری کـه »وزارت نیرو مکلف اسـت متوسـط بـرق تحویلی بـه برخی 
صنایـع را بـر مبنـای متوسـط نـرخ خرید انـرژی بـرق از نیروگاه هـای دارای 
قـرارداد تبدیـل انرژی)ECA( محاسـبه و دریافت کند«، مالحظه می شـود در 
ایـن سـازوکار نـه تنهـا هیـچ یـک از نیروگاه هـای بخـش غیر دولتـی و حتی 
درمانـدگان از بازپرداخـت تسـهیالت ارزی صنـدوق توسـعه ملـی کمتریـن 
سـهمی از درآمـد مذکـور ندارنـد، بلکه اگـر صنایع بهای بـرق مصرفی خود را 
بـه هـر دلیل بیشـتر از متوسـط مـوزون قیمت بـرق در بازار عمده فروشـی و 
بـورس انـرژی خریده باشـند، متضرر می شـوند و این ریسـک موجـب احتراز 

آنهـا از ورود بـه بازارهـای بـورس و قـرارداد دو جانبه می شـود.
بـه نظـر مـن در صورتـی کـه بخواهیـم صنعـت تولیـد بـرق را در یـک بـازار 
رقابتی سـالم و شـفاف به بخش غیر دولتی بسـپاریم، باید سـازوکارهای الزم 
بـرای آن به صـورت جامـع و مانـع دیـده شـود. به عنـوان مثال به جـای اینکه 
بخواهیـم بـا اهرم هـای مصوبـه و غیـره بازار بـورس را فعال کنیم کافی اسـت 
بـه عوامـل شکسـت آن در مراحل قبل و سـاده ترین اصل رقابـت توجه کنیم. 
مگـر اولیـن اصـل رقابـت فراهـم کـردن شـرایط متعـادل و یکسـان نیسـت؟ 
پـس چگونـه انتظـار داریـم دو نیـروگاه بـا میـزان سـرمایه گذاری متفـاوت 
)یکـی بـا سـرمایه گذاری مسـتهلک شـده و دیگـری بـا چنـد صـد میلیـون 
یـورو سـرمایه گذاری( بتواننـد رقابـت کنند، در حالـی که عوامـل مهم رقابت 
ماننـد بهـای مـواد مصرفی شـامل سـوخت، آب و غیـره و همچنیـن راندمان، 
نگهـداری، تعمیـرات و تولیـد بهینـه، نقش قابـل توجهی در قیمت تمام شـده 
و بـه تبـع آن قیمـت عرضه برق آنها نداشـته باشـد. توجه داشـته باشـیم که 
دو نـوع سـرمایه گذاری ایجادشـده ناشـی از عـدم انطبـاق عملکـرد و اهـداف 
اولیـه سیاسـت گذاری های کالن در خصـوص واگـذاری تولیـد بـرق به بخش 

غیـر دولتی اسـت. 
در صورتی که شـرکت برق حرارتی، هیات تنظیم بازار و سـایر تصمیم سـازان 
و تصمیم گیـران صنعـت بـرق بـه ایـن نکتـه توجـه کننـد، کـه شـرکت های 
سـرمایه گذار نیـروگاه کـه با اسـتفاده از تسـهیالت صندوق توسـعه ملی اقدام 

بـه احـداث نیـروگاه کرده انـد و بازپرداخت اقسـاط آنهـا در حـوزه زمانی بعد 
از سـال 13۹7 قـرار گرفته اسـت، با درآمـدی که از محل فروش برق داشـته 
و خواهنـد داشـت )بـا درنظـر گرفتن قـرارداد خریـد تضمینی که داشـته و یا 
دارنـد(، حتـی تـا پایان عمر نیـروگاه نیز قادر بـه بازپرداخت تسـهیالت ارزی 
اسـتفاده شـده نیسـتند. لـذا با توجـه به اینکه یکـی از مبانـی گواهی ظرفیت 
فراهـم کـردن امکانـات مالی بـرای سـرمایه گذاری و ایجاد ظرفیـت و مطالبه 
آن مسـتلزم اسـتفاده از تسـهیالت قابل برگشـت توسـط سـرمایه گذار است، 
می تـوان به جـای مطالبـه گواهـی ظرفیـت از ایـن نیروگاه ها، شـرایط الزم را 
بـرای امـکان فـروش و عرضـه تمام یا بخشـی از گواهـی ظرفیت هـر نیروگاه 

متناسـب با شـرایط سـرمایه گذاری و تسـهیالت آن ایجاد کرد.

پـس از طـرح موضـوع گواهـی ظرفیـت، در اصطـالح مادام العمـر 
بـودن آن و مسـاله تعیین مرجع صحیـح برای جبـران افت ظرفیت 
از جملـه نقدهایی بـود که از سـوی تولیدکنندگان غیـر دولتی برق 
مطرح شـد. از نظر شـما چگونـه می توان این مسـائل را بـه صورتی 

مرضی الطرفیـن حـل و فصـل کرد؟
پیـرو مـواردی کـه در ابتـدای صحبت در ایـن خصوص ارائه شـد، در حقیقت 
بـه نظـر می آیـد مدیران محترم وزارت نیـرو نیز پس از چند سـال پذیرفته اند 
کـه جبـران افـت ظرفیت توسـط سـرمایه گذار در شـرایطی که سـرمایه گذار 
مطابـق مفـاد و جـداول منضم بـه قرارداد فی مابیـن، تولید برق نیـروگاه را در 
مـدت معینـی )حدود بیسـت سـال( و بـا درنظرگرفتن افت ظرفیت ناشـی از 
طـول عمر آن تعهد کرده اسـت، درخواسـت منطقی نیسـت. بـه همین دلیل 
اگـر شـرکت بـرق حرارتی شـرایطی را فراهم کند تـا نیروگاه هایی کـه از آنها 
گواهـی ظرفیـت مطالبه می شـود، بتواننـد در دوره معینی )مطابـق مطالعات 
فنی-اقتصـادی مصـوب آن هـا( بـه بازگشـت سـرمایه خـود دسـت یابنـد، در 
ایـن صـورت از محـل فـروش گواهـی ظرفیـت آن هـا، امکانـات مالـی بـرای 
سـرمایه گذاری و ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد جایگزیـن و بـه عبارتـی حیـات 
صنعـت تولیـد بـرق فراهـم می  شـود. با وجـود ایـن کـه در آییننامـه اجرایی 
بنـد »و« مـاده 133 قانـون برنامـه و بودجه پنجـم و منضمـات آن، همچنان 
تعهـدات حفـظ میـزان و مادام العمر بودن گواهـی ظرفیت وجـود دارد، لیکن 

بـا تهیـه برخـی اوراق )مسـتندات( میانی بـرای رفع اشـکال اقـدام کرده اند.
 در هـر حـال به نظرم این موارد و سـرازیر نشـدن منابع حاصـل از فروش گواهی 
ظرفیـت در بخـش سـرمایه گذاری تولید برق، می تواند تاییدکننده این ادعا باشـد 
کـه نـه تنهـا دسـتوالعمل اجرایـی فوق االشـاره، بلکـه تدویـن قوانین، مقـررات و 
دسـتورالعمل های مبتنـی بـر منافع ملـی و پویایی صنعـت برق به عنـوان یکی از 

زیرسـاخت های اساسی توسعه پایدار نیازمند بازنگری و بررسی جامع تری است.
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دوم پرونده 

ســه چالش نیروگاه ها در آغاز  فصل سرد
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ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

مکرر؛ داستان 

زمستان در  سوخت  محدودیت 
تابستان در  برق  کمبود 

ــل توجهــی  ــه قاب ــا یاران ــه ب ــا اســت ک ــرژی ســال ها و دهه ه ــای ان حامل ه
ــر  ــکای غی ــی و تجــاری عرضــه می شــود. ات ــه مشــترکین خانگــی، صنعت ب
ــه  ــه یاران ــف اعــم از اجتماعــی و اقتصــادی ب ــکار بخش هــای مختل ــل ان قاب
ــه عمــال واقعی کــردن قیمــت  ــرژی، مســاله ای اســت ک ــان و آشــکار ان پنه

ــد.  ــن می کن ــی گاه ناممک ــوار و حت ــور دش ــا را در کش حامل ه
ــت  ــن اس ــت ای ــر دور داش ــوان از نظ ــه نمی ت ــری ک ــیار کلیدی ت ــه بس نکت
کــه بــه دلیــل دسترســی گســترده، ســاده و ارزان قیمــت مــردم بــه بــرق، 
آب و گاز بــه عنــوان حیاتی تریــن انرژی هــای مصرفــی، اهمیــت و ضــرورت 
ــده انگاشــته شــده و حتــی فرامــوش می شــود. کاالی  وجــود آنهــا گاه نادی
اســتراتژیکی کــه بــا بهــای بســیار انــدک، فــارغ از کم مصــرف یــا پرمصــرف 
ــد کار و زندگــی  ــرد، در رون ــرار می گی ــا ق ــار آنه ــودن مشــترکین در اختی ب
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب ــود. درس ــوش می ش ــردم فرام ــره م روزم
ــر مــورد  ــی کمت ــه یــک مقطــع بحران ــا زمــان رســیدن ب ــرق، آب و گاز ت ب
ــه عنــوان  بحــث مــردم، مجریــان و قانون گــذاران قــرار می گیــرد و حتــی ب
موضوعــی بــرای بررســی نیــز، تنهــا در شــرایط بحرانــی مــورد توجــه واقــع 
ــی رود.  ــی م ــه فراموش ــرایط، ب ــن ش ــردن ای ــس از فروکش ک ــود و پ می ش

نگاهــی بــه آنچــه بــر صنعــت بــرق کشــور گذشــته، بــه خوبــی مویــد همیــن 
نکتــه اســت؛ تــا تابســتان ســال ۹7 کــه خاموشــی های مقطعــی دامن گیــر 
مــردم شــد، کمتــر کســی از بحــران جــاری و مســتمر ایــن صنعــت مطلــع 
ــاز هــم  ــان پیــک مصــرف آن ســال ب ــس از پای ــه اندکــی پ ــه فاصل ــود. ب ب

صنعــت بــرق در بســیاری از جهــات فرامــوش شــد، چــرا کــه همچنــان قــادر 
بــه تامیــن بــرق پایــدار و مطمئــن بــرای مــردم و مشــترکین بــود. تابســتان 
ــترده تر از  ــیار گس ــت بس ــن صنع ــران ای ــاد بح ــه ابع ــان داد ک 1400  نش
ــی  ــود ول ــده ب ــدار الزم داده ش ــت )هش ــور آن می رف ــه تص ــود ک ــزی ب چی

توجهــی بــه آن نشــده بــود(.
ــک  ــنی دارد. پی ــای روش ــم مصداق ه ــورد گاز و آب ه ــاله در م ــن مس ای
ــه کاهــش  ــر ب ــی دو ســال اخی ــه در طــول یک مصــرف گاز در زمســتان ک
ــده،  ــر ش ــم منج ــرق ه ــتانی ب ــای زمس ــا از گاز و قطعی ه ــهم نیروگاه ه س
فرصــت محــدودی اســت کــه مشــکالت و چالش هــای عدیــده ایــن صنعــت 
ــای گســترده ناشــی از  ــورد آب و تنش ه ــی شــود. در م ــده و شــنیده م دی
بحــران کم آبــی و خشکســالی کشــور هــم کــه ســخن بســیار گفتــه شــده و 

متاســفانه اقــدام موثــر چندانــی صــورت نگرفتــه اســت. 
نکتــه اینجاســت کــه عمــده مشــترکین حامل هــای انــرژی، نــگاه نادرســتی 
ــت  ــرق، آب و گاز را خدم ــا ب ــد. آنه ــتراتژیک دارن ــای اس ــن کااله ــه ای ب
عمومــی می داننــد کــه قطعــی آن نشــانه ناکارآمــدی دولــت اســت. ترویــج 
ــه کاال،  ــرژی ن ــای ان ــه »حامل ه ــدگان ک ــان مصرف کنن ــگاه در می ــن ن ای
ــادی  ــاختارهای اقتص ــالح س ــال اص ــتند«، عم ــی هس ــی عموم ــه خدمت بلک

ایــن بخــش را هــم ناممکــن کــرده اســت. 
ــرف  ــازی مص ــا در بهینه س ــت م ــرد نادرس ــد رویک ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
ــت  ــرژی و هدررف ــرف ان ــدت مص ــش ش ــم در افزای ــرژی ه ــای ان حامل ه
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قابــل توجــه آن بــه ویــژه در حــوزه مصــرف بی تاثیــر نبــوده اســت. 
ــر  ــه کول ــم درج ــرق، تنظی ــه ب ــرف بهین ــرا مص ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــی  ــانه های جمع ــاه در رس ــرداد م ــوال از خ ــرف معم ــی در مص و صرفه جوی
ــون آغــاز می شــود و پــس از شــهریور مــاه عمــال متوقــف  ــژه تلویزی ــه وی ب
می مانــد. در مــورد گاز هــم ایــن نــوع تبلیغ هــای ترویجــی فقــط در 
زمســتان و در زمــان اوج مصــرف انجــام می شــود. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــزان  ــا همــان کیفیــت و همــان می ــرق، آب و گاز در تمــام طــول ســال ب ب
ــا آمــوزش مصــرف درســت را  هــدر مــی رود و در حــال مصــرف اســت و م
ــرای مصــرف  ــازی ب ــم. فرهنگ س ــول می کنی ــان بحــران موک ــه زم ــط ب فق
ــا  ــت. ب ــر اس ــاختی و زمانب ــق، زیرس ــک کار عمی ــی، ی ــه و صرفه جوی بهین
ــی  ــه جای ــوان راه ب ــا نمی ت ــی، قطع ــده و مقطع ــدف، پراکن ــات بی ه تبلیغ
ــر از  ــا قیمتــی بســیار پاییــن ت ــرژی ب ــه عــالوه در شــرایطی کــه ان ــرد. ب ب
بهــای واقعــی آن بــه شــگل گســترده و بــدون هیــچ محدودیــت یــا مدیریــت 
ــازی  ــرای بهینه س ــالش ب ــرد، ت ــرار می گی ــترکان ق ــار مش ــرف در اختی مص

ــدن اســت.  ــاون کوبی مصــرف، عمــال آب در ه
بــه نظــر می رســد اصــالح تعریــف خدمــت رایــگان بــرای آب و بــرق و گاز 
در کشــور، اولیــن و حیاتــی تریــن اقــدام بــرای نجــات ایــن صنایــع اســت. 
ــات  ــعار خدم ــن ش ــش همی ــت پوش ــتراتژیک را تح ــای اس ــن کااله ــا ای م
ــچ  ــت هی ــا تح ــد آنه ــه تولی ــانده ایم ک ــی رس ــه جای ــگان ب ــی رای عموم
ــن  ــن رویکــرد همی ــه ناشــی از ای ــدارد. فاجع ــه اقتصــادی ن شــرایطی صرف
ــرو  ــر نی ــد و وزی ــود گاز در زمســتان می گوی ــر نفــت از کمب ــه وزی اســت ک
همــواره نگــران کمبــود آب و بــرق در تابســتان اســت. مــا عرضــه و تامیــن 
ــا ایــن سیاســت ها دچــار مخاطــره کرده ایــم.  ــرژی را ب پایــدار و مطمئــن ان
از ایــن رو تغییــر نگــرش حاکــم بــه حامل هــای انــرژی و تعریــف آنهــا بــه 
ــی  ــه واقع ــت هزین ــه پرداخ ــزم ب ــده مل ــه مصرف کنن ــی ک ــوان کاالهای عن
آنهــا اســت، نــه یــک انتخــاب، بلکــه الزامــی ضــروری و اقدامــی ملــی بــرای 

ــک  ــر ی ــه ه ــد یاران ــت می توان ــت. دول ــرق، آب و گاز اس ــع ب ــات صنای نج
ــده  ــترکان شناسایی ش ــه مش ــازمان یافته ب ــکلی س ــه ش ــا را ب ــن کااله از ای
پرداخــت کنــد و قاعدتــا تامیــن ایــن یارانــه بایــد از خزانــه صــورت بگیــرد، 
ــا و  ــا رویکرده ــه قطع ــرو. البت ــت و نی ــای نف ــی وزارتخانه ه ــع مال ــه مناب ن
تصمیم گیری هــا در مــورد آب بــا توجــه بــه بحران هــای جــدی ایــن 
ــر  ــد متفاوت ت ــد هــر ســال، بای ــه تزای حــوزه، خشکســالی و کم بارشــی رو ب

ــر هــم باشــد.  و کالن ت
بــه طــور خــاص در مــورد بــرق، اعمــال تعرفه هــای متفــاوت بــرای 
مشــترکین پرمصــرف یــک اقــدام موثــر و کارســاز خواهــد بــود. این سیســتم 
ــرای بهینه ســازی  ــد زمینــه را ب ــدارد، می توان کــه پیچیدگــی جــدی هــم ن
مصــرف فراهــم کنــد. ایــن کاری اســت کــه در تمــام دنیــا بــه منظــور تولیــد 
و مصــرف بــرق بــا کمتریــن نوســان ممکــن انجــام شــده اســت، بــه طــوری 
کــه در برخــی از کشــورهای اروپایــی در بعضــی از روزهــای ســال، بــا عرضــه 

ــی، افزایــش مصــرف تبلیــغ می شــود.  ــرق مجان ب
مــا هنــوز هــم مبنــای تعرفــه ای صحیحــی بــرای مدیریــت مصــرف و ایجــاد 
تــوازن بیــن تولیــد و مصــرف بــه ویــژه در روزهــای پرمصــرف ســال نداریــم، 
در حالــی کــه عملیاتی کــردن ایــن اقــدام بــا توجــه بــه ســاخت کنتورهــای 
ــا اراده اجــرا  هوشــمند در داخــل کشــور، چنــدان دشــوار نیســت و تنهــا ب
و تعویــض کنتورهــا، اعمــال تعرفــه مناســب در ســاعات مختلــف روز قابــل 

انجــام اســت. 
ــا  ــض کنتوره ــرای تعوی ــرو ب ــه وزارت نی ــه ای ک ــر هزین ــن براب ــا چندی قطع
ــد  ــرق بازخواه ــی ب ــه و صرفه جوی ــرف بهین ــرد، در مص ــد ک ــرف خواه ص
گشــت. مــا بــرای حــل بحــران بــرق نیازمنــد همبســتگی و عــزم ملــی در 
ــت تعرفه هــا  ــرق، مدیری ــا واقعی شــدن قیمــت ب همــه بخش هــا هســتیم. ت
ــا در  ــود. م ــر خواهــد ب ــا اقدامــی کارســاز و موث ــرق و گاز، قطع در حــوزه ب

ــرای اجــرا کــم داریــم.  ــون بســیار داریــم و مجــری ب کشــور قان
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تولیدکننــدگان بــرق بارهــا اعــالم کرده انــد کــه مازوت ســوزی بــرای آن هــا نــه یــک ترجیــح یــا حتــی انتخــاب، بلکــه اجبــاری پرهزینــه 
و مشکل ســاز  اســت، تــا جایــی کــه شــاید گزافــه نباشــد اگــر قربانــی اول اســتفاده از مــازوت را بــه عنــوان ســوخت جایگزیــن نیروگاه هــا   
در فصــول ســرد ســال، مالــکان نیروگاه هــا بدانیــم کــه نــه تنهــا بایــد بــه مشــکالت فنــی ناشــی از ســوزاندن ایــن ســوخت در تجهیــزات 
نیروگاهــی و همچنیــن کاهــش درآمــد ناشــی از آن تــن دهنــد، بلکــه جــور جرایــم ناشــی از ســوزاندن ایــن ســوخت بدنــام را هــم بایــد 

بــر دوش کشــند.
ــروز آن هــا  ــه گفتــه محمدرضــا زاهــد، نارســایی های شــبکه انتقــال گاز و دیگــر عواملــی کــه نیروگاه هــا در ب ایــن در حالــی اســت کــه ب
ــن عضــو  ــا ای ــو ب ــه، گفت وگ ــرار داده اســت. در ادام ــازوت ق ــا آلودگــی ناشــی از م نقشــی نداشــته اند، کشــور را در دوراهــی خاموشــی ی

ســندیکا را در بــاره موضوعــی پرچالــش در ایــام ســرد ســال خواهیــد خوانــد:

محمدرضا زاهد، عضو هیات مدیره شرکت افق انرژی طوس،  عضو کارگروه سوخت سندیکا

سرمایه گذاری و ارتقای شبکه انتقال گاز،

 راه گریز از 
زمستانی خاموشی 

عمده تریــن چالش هــای نیروگاه هــا و خصوصــا نیروگاه هــای 
غیــر دولتــی بــرای تامین ســوخت در فصول ســرد ســال چیســت؟
در ابتــدا الزم اســت بــه میــزان مصرف ســوخت نیروگاه ها، خصوصا گاز اشــاره 
کنــم و ســپس به مشــکالت موجــود تامین ســوخت در فصل ســرما بپــردازم.
در طــول یــک ســال بــه میــزان حــدود 210 میلیــارد متــر مکعــب گاز در 
کل کشــور مصــرف میشــود کــه از ایــن 210 میلیــارد متــر مکعــب نزدیــک 
بــه 105 میلیــارد متــر مکعــب آن مصــرف خانگــی و تجــاری، نزدیــک بــه 
ــر  ــارد مت ــدود 40 میلی ــی و ح ــرف نیروگاه ــب مص ــر مکع ــارد مت ۶0 میلی
مکعــب آن هــم مصــرف ســایر صنایــع مثــل ســیمان، فــوالد، پاالیشــگاه ها 
ــور در  ــاالنه گاز در کل کش ــرف س ــد مص ــری30 درص ــه تعبی ــت. ب و... اس

نیروگاه هــا مصــرف می شــود. 

اگــر نیروگاه هــا بخواهنــد فقــط بــا ســوخت گاز اقــدام بــه تولیــد بــرق کننــد، 
بایــد روزانــه چیــزی در حــدود 200 تــا 220 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه 
ــه دلیــل محدودیــت  ــام ســرد ســال ب نیروگاه هــا تحویــل دهنــد کــه در ای
گازی کــه وجــود دارد کمتــر از 100 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه نیروگاه هــا 
اختصــاص داده میشــود. در نتیجــه تعــدادی از نیروگاه هــا ســوخت گاز 
ندارنــد و بــه ناچــار از ســوخت دوم و جایگزیــن اســتفاده می کننــد. از آنجــا 
ــری دارد،  ــی کمت ــه گازوییــل ارزش صادرات ــازوت نســبت ب کــه ســوخت م
اســتفاده از آن، ظاهــرا در کوتاه مــدت صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد، 

ــد. ــت می یاب ــا اولوی ــردن نیروگاه ه ــوز ک ــن مازوت س بنابرای
ــال،  ــرد س ــام س ــا در ای ــی نیروگاه ه ــوخت مصرف ــر در س ــن تغیی ــرو ای پی
در حــوزه زیســت محیطی مســائلی بــرای نیروگاه هــا ایجــاد می شــود و 
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عــالوه بــر آن، اســتفاده از ســوخت مایــع موجــب اســتهالک زیــاد واحدهــا 
و افزایــش هزینــه تعمیــرات نیروگاه هــا می شــود، چــرا کــه راندمــان 
ــوخت  ــن س ــرف ای ــی از مص ــای ناش ــا هزینه ه ــش و نتیجت ــا کاه نیروگاه ه

افزایــش می یابــد.

 یکــی دیگــر از هزینه هایــی کــه در مصــرف ســوخت مایــع بــه نیــروگاه داران 
ــه  ــروی تخلی ــیفت نی ــه ش ــد س ــه بای ــت ک ــن اس ــود ای ــل می ش تحمی
ســوخت در نیروگاه هــا فعــال شــوند کــه ایــن مســاله خــود موجــب افزایــش 

ــود.  ــرداری می ش ــوخت در بهره ب ــه س ــای تخلی هزینه ه
عــالوه بــر ایــن مــوارد، بــه دلیــل محدودیــت ســوخت، از درآمــد نیروگاه هــا 
ــت ســوخت کــم می شــود.  ــن دوران محدودی ــع قوانی ــه تب ــرق ب ــازار ب در ب
ــال  ــبکه انتق ــکالت ش ــل مش ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
ســوخت، نیروگاه هــا »بــه ناچــار« بایــد مــازوت مصــرف کننــد و در 
ــاری در  ــه اختی ــا ک ــز نیروگاه ه ــی را نی ــوارض آالیندگ ــد ع ــن حــال بای عی
ــد.  ــت کنن ــی پرداخ ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــته اند، ب ــوزی نداش مازوت س
ــی  ــه ناش ــاله ای ک ــات مس ــد تبع ــا بای ــع نیروگاه ه ــب در واق ــن ترتی ــه ای ب
ــان و  ــش هزینه هایش ــد و افزای ــش درآم ــا کاه ــت، ب ــا نیس ــور آن ه از قص
همچنیــن پرداخــت جرایــم بپردازنــد کــه ایــن از عدالــت و انصــاف بــه دور 

اســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــوده اس ــه ب ــا چ ــن چالش ه ــروز ای ــل ب عل
ــتان از  ــل زمس ــی در فص ــوخت کاف ــن س ــکل تامی ــه مش اینک
چندیــن ســال قبــل وجــود داشــته، علــت تــداوم ایــن مشــکل 

ــت؟ ــل آن چیس ــدم ح و ع
بــه نظــر مــن علــت اصلــی افــت ســوخت در فصــل ســرما، عــدم 
توســعه یافتگی شــبکه انتقــال گاز اســت؛ یعنــی همــان طــور کــه در 
تابســتانها بــه دلیــل عــدم ایجــاد ظرفیــت تولیــد بــرق بــه میــزان کافــی در 
ــم، در مــورد شــبکه های انتقــال گاز هــم  ــدار کــم می آوری ــرق پای تامیــن ب
ایــن واقعیــت کــه لوله هــای تقویــت فشــار گاز و کمپرســورخانه ها بــه قــدر 
کافــی احــداث نشــده اســت، تاثیــر مهمــی در کمبــود گاز در فصــول ســرد 
ــرای مثــال مســیر شــمال شــرق کشــور دو خــط اصلــی دارد  ســال دارد. ب
کــه ایــن دو خــط هــم محدودیــت ظرفیــت دارنــد. در نتیجــه بیــن تولیــد 

ــه طــوری  ــرار نیســت، ب ــوازن برق و مصــرف گاز در شــمال شــرق کشــور ت
ــران  ــران مصــرف شــمال شــرق ای ــدان گازی خانگی ــد می ــا تولی ــه نه تنه ک
ــور  ــرق کش ــمال ش ــه ش ــه ب ــم ک ــی ه ــه دو خط ــد، بلک ــواب نمی ده را ج
ــن  ــد. ای ــه باش ــن منطق ــرف ای ــزان مص ــخگوی می ــد پاس ــد نمی توان می آی
ــه  ــال های ۹7 ب ــه واردات گاز از ترکمنســتان طــی س ــی ک موضــوع از زمان

بعــد قطــع شــده، نمــود بیشــتری پیــدا کــرده اســت.
 بنابرایــن عــدم توســعه یافتگی در شــبکه انتقــال ســوخت و احــداث 
ــن  ــی ای ــل اصل ــال گاز از دالی ــت فشــار گاز و خــط انتق ایســتگاه های تقوی
ــه ســال  ــه مراتــب باعــث مشــکل می شــود و ســال ب موضــوع اســت کــه ب

ــود.  ــتر می ش ــوخت بیش ــرف س ــم مص ه

ــرای رفــع ایــن چالش هــا چــه اقداماتــی انجــام شــده اســت و  ب
چــه انتظاراتــی از نهادهــای ذی ربــط وجــود دارد؟ 

در پاســخ بــه ایــن پرســش تجربــه ای را کــه از نیــروگاه طــوس در ســال ۹۸ 
ــل دادســتانی اســتان  ــن ســال جلســه ای ذی ــان می کنــم: در ای داشــتیم بی
ــون  ــی چ ــی از ارگان های ــه نمایندگان ــد ک ــکیل ش ــوی تش ــان رض خراس
ســازمان محیــط زیســت اســتان، اســتانداری، شــرکت پخــش فراورده هــای 
نفتــی اســتان، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان و شــرکت تولیــد نیــروی بــرق 
خراســان بــه همــراه مدیــر دیســپاچینگ گاز کشــور، دادســتان و مدیرعامــل 
شــرکت بــرق منطقــه ای خراســان در آن حضــور داشــتند. بنــده بــه عنــوان 
ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــای افخم ــک و آق ــرکت مال ــت ش ــل وق مدیر عام

ــم.  ــن جلســه حاضــر بودی ــروگاه طــوس هــم در ای ــردار نی بهره ب
ــا شــرکت گاز  ــرارداد تیپــی کــه نیروگاه هــا ب ــر اســاس ق ــن جلســه ب در ای
داشــتند و مربــوط بــه ســال های قبــل بــود، توافــق شــد شــرکت گاز موظــف 
ــار  ــد و در چه ــال باش ــاه در س ــت م ــی هش ــا ط ــن گاز نیروگاه ه ــه تامی ب
ــا  ــاز نیروگاه ه ــورد نی ــت گاز م ــرکت گاز نتوانس ــر ش ــال اگ ــدی س ــاه بع م
را تامیــن کنــد، شــورایی بــه نــام »شــورای اضطــرار« ذیــل شــورای تامیــن 
ــع در  ــع مصــرف ســوخت مای ــن شــورا در واق اســتان تشــکیل شــود. در ای
ــدت  ــرای م ــوس، ب ــروگاه ط ــال در نی ــتان، مث ــاز اس ــورد نی ــای م بخش ه
ــع در  ــوخت مای ــتفاده از س ــن اس ــود. بنابرای ــوب ش ــخص مص ــی مش زمان
ــل در اســتان  ــه حداق ــود ک ــری ب ــت ســوخت ام شــرایط اضطــرار محدودی
ــه  ــط صــورت گرفت ــای ذی رب ــی ارگان ه ــق تمام ــا تواف ــان رضــوی ب خراس

ــد.  ــا باش ــه نیروگاه ه ــد متوج ــکالت آن نبای ــئولیت و مش ــت و مس اس
انتظــاری کــه از مســئولین کشــور مــی رود ایــن اســت کــه در ســطح کالن 
ــرآن صــورت  ــرد و در غی ــن موضــوع مهــم هماهنگــی صــورت گی ــرای ای ب
ــه دلیــل عــدم تامیــن ســوخت در  ــرق را ب ــد مشــکالت خاموشــی ب ــا بای ی
ــا اگــر نیروگاه هــا  ــد ی ــام ســرد ســال بپذیرن ــام محدودیــت ســوخت و ای ای
موظفنــد کــه بــه دالیــل مختلــف بــا ســوخت جایگزیــن بــرق تولیــد کننــد، 
ــط زیســت و دادســتانی  ــه ســازمان محی ــه پاســخگویی ب ــد محکــوم ب نبای
ــن هماهنگــی در ســطح  هــر کــدام از اســتان ها باشــند. انتظــار مــی رود ای

چنانچه نرخ گاز صنایع و نیروگاه ها را افزایش دهند و از سوی 
دیگر امکان اجازه صادرات را به صنایع و نیروگاه ها بدهند و یا 
نرخ خرید محصوالت صنایع و نیروگاه ها را اصالح نمایند تا با 

این موازنه، هزینه های صنایع و نیروگاه ها جبران شود، می تواند 
بسیار راه گشا باشد
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ــردار  ــرکت های بهره ب ــن ش ــا و مدیرعاملی ــا نیروگاه ه ــود ت ــام ش کالن انج
ــط و  ــع ذی رب ــه مراج ــخگویی ب ــرای پاس ــا ب ــک را مرتب ــرکت های مال و ش

ــد. ــار نکنن ــی احض ــتگاه های نظارت دس

ــود  ــی وج ــا تبعیض ــن نیروگاه ه ــوخت بی ــص س ــا در تخصی آی
دارد؟ بــه طــور مشــخص آیــا ادلــه و مســتنداتی در اختیــار اســت 
ــی و  ــای دولت ــن نیروگاه ه ــض بی ــن تبعی ــان دهنده ای ــه نش ک

غیــر دولتــی باشــد؟
ایــن تبعیــض بــه چنــد دلیــل ممکــن اســت رخ دهــد کــه بــه طــور عمــده 
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــکالت پخ ــی و مش ــل جغرافیای ــه دالی ــوان ب می ت
اشــاره کــرد. از نظــر جغرافیایــی مثــال ناحیــه شــمال کشــور معمــوال بســیار 
ــود ســوخت  می شــود، چــرا  ــر مســاله کمب بیشــتر از جنــوب کشــور درگی
ــب  ــا غال ــام ی ــد در تم ــا می توانن ــور عمدت ــوب کش ــای جن ــه نیروگاه ه ک
ایــام ســال گاز مصــرف کننــد و ایــن امــر تاثیــر مســتقیمی بــر درآمــد آنهــا 
ــا  ــور ب ــمال کش ــای ش ــه نیروگاه ه ــوخت گاز ب ــا س ــرق دارد، ام ــازار ب در ب

ــود.  ــل می ش ــتری منتق ــای بیش ــکالت و محدودیت ه مش
ــال  ــد؛ مث ــر دخیل ان ــن ام ــم در ای ــی ه ــای تکنولوژیک ــه محدودیت ه البت
گازرســانی و حتــی انتقــال و توزیــع حجــم باالیــی از گازوییــل بــه عنــوان 
ســوخت جایگزیــن، آن هــم بــه صــورت روزانــه بــه نیروگاه هــای گازی واقــع 
ــاوگان حمــل و نقــل موجــود،  ــا ن در مناطــق شــمال شــرق کشــور عمــال ب
ــر  ــود امکان پذی ــای موج ــوژی و ظرفیت ه ــی، تکنول ــای فعل ــتر جاده ه بس

نیســت. 
ــا  ــه ب ــن ک ــرای ای ــوس ب ــاری ط ــروگاه بخ ــته در نی ــال های گذش در س
ظرفیــت کامــل در روز کار کنــد بایــد روزی ســه میلیــون و ششــصد 
ــا  ــا تنه ــروگاه نهایت ــن نی ــه ای ــا ب ــرد، ام ــازوت مصــرف می ک ــر م ــزار لیت ه
ــطح  ــه س ــد، در نتیج ــل می دادن ــع تحوی ــوخت مای ــر س ــون لیت دو میلی
ــر  ــه دیگ ــد ک ــدی می رس ــه ح ــا ب ــد ت ــدا میکن ــش پی ــا کاه ــازن مرتب مخ
ــر 30  ــال حاض ــرد. در ح ــکل می ک ــار مش ــروگاه را دچ ــرداری از نی بهره ب
درصــد مخــازن نیــروگاه طــوس پــر اســت و میــزان مازوتــی کــه روزانــه بــه 
ــا میــزان ســوختی اســت کــه  نیــروگاه تحویــل می دهنــد تقریبــا معــادل ب
بایــد همــان روز مصــرف کنیــم. اگــر بــه همیــن منــوال ســوخت مایــع مــورد 
نیــاز تامیــن شــود تــا پایــان بهمــن مــاه، موجــودی مخــازن بــه پایین تریــن 
ــی  ــات تبعیض های ــی اوق ــه برخ ــد. البت ــرداری می رس ــل بهره ب ــطح قاب س
ــه وجــود می آیــد ناشــی از مشــکالتی اســت کــه شــرکت پخــش در  کــه ب

ــردن ســوخت دارد. ــع ک توزی
ــم  ــی ه ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــن نیروگاه ه ــض بی ــاره تبعی ــد در ب بای
دربــاره  نیروگاه هــا، طــوری  ابتــدای خصوصی ســازی  از  کنــم  اضافــه 
ــر  ــای تعمی ــا هزینه ه ــال ب ــه عم ــود ک ــدام می ش ــی اق ــای دولت نیروگاه ه
ــث  ــع باع ــوخت مای ــر س ــی اگ ــد؛ یعن ــه باش ــری مواج ــداری کمت و نگه
بهره بــردار شــبکه  غیــره می شــود،  و  تعمیــرات  هزینه هــای  افزایــش 

تــالش می کنــد طــوری رفتــار کنــد کــه هزینــه نیروگاه هــای دولتــی کــم 
شــود و بــه نظــر می رســد ایــن گونــه مــوارد بــه صــورت غیــر مســتقیم در 

تصمیم گیــری در خصــوص تخصیــص ســوخت لحــاظ می شــود.

شــرکت مدیریــت شــبکه مدعــی اســت کــه طــی یکــی دو ســال 
ــاز  ــاال امتی ــان ب ــا راندم ــای ب ــه نیروگاه ه ــد ب ــعی ش ــر س اخی
ــه دستشــان  بیشــتری داده شــود و ســوخت را بهتــر و بیشــتر ب

ــد؟  ــد می کنی ــه را تایی ــن گفت ــا ای ــانند؛ آی برس
ــی  ــیکل ترکیب ــای س ــامل نیروگاه ه ــب ش ــاال اغل ــان ب ــای راندم نیروگاه ه
می شــوند. در ایــن نیروگاه هــا واحدهــای گاز بــا توجــه بــه راندمــان 
ــص  ــرای تخصی ــی، شــانس بیشــتری ب ــه ســیکل ترکیب ــر کل مجموع باالت
ــی اســت کــه در عمــل، طــی  ــد، ایــن در حال ســوخت گاز و گازوییــل دارن
ایــام محدودیــت ســوخت واحدهــای بخــار ایــن نیروگاه هــا از مــدار خــارج 
ــرف  ــل مص ــد و گازویی ــدار می مانن ــای گازی در م ــا واحده ــود و تنه می ش

می کننــد. 
ــاال  ــان ب ــا راندم ــه کــه نیروگاه هــای ب ــن گفت ــه نوعــی ای ــن شــاید ب بنابرای
ــان  ــون راندم ــد چ ــت باش ــتند، درس ــوخت هس ــص س ــت تخصی در اولوی
نیروگاه هــای بخــار حــدود 35 درصــد اســت و قاعدتــا ســوخت جایگزینشــان 
مــازوت اســت و ترجیــح می دهنــد گاز را بــه نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی 
ــد و  ــرداری کنن ــد از واحدهــای بخــار خــود هــم بهره ب برســانند کــه بتوانن

راندمانشــان را افزایــش دهنــد.

ــل  ــتانی راه ح ــی های زمس ــروز خاموش ــری از ب ــرای پیش گی ب
ــت؟  ــه ای آن چیس ریش

ــداث  ــرای اح ــال گاز کشــور ب ــبکه انتق ــا در ش ــه ت ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــل  ــکل ح ــن مش ــود، ای ــرمایه گذاری نش ــال س ــوط انتق ــی خط ــزان کاف می
نخواهــد شــد. بــه هــر حــال وقتــی نــرخ گاز نیروگاه هــا افزایــش پیــدا کنــد 
ــبکه  ــای ش ــرای ارتق ــوان ب ــد و می ت ــت می رس ــه وزارت نف ــد ب ــن درآم ای
ســرمایه گذاری کــرد. بنابرایــن منابعــی کــه بــرای وزارت نفــت و گاز حاصــل 
می شــود می توانــد در توســعه شــبکه های انتقــال گاز و اگــر نیــاز باشــد در 
ــع  ــرای رف ــت فشــار گاز ب ــن در ایســتگاه های تقوی ــد و همچنی بخــش تولی

ــا ســرمایه گذاری شــود. ــی آن ه مشــکالت فن
 از ســوی دیگــر اگــر اجــازه صــادرات بــرق بــه نیروگاه هــا داده شــود، حتــی 
ــی  ــع مال ــد، مناب ــش یاب ــا هــم افزای ــرخ گاز نیروگاه ه ــه ن ــن ک ــول ای ــا قب ب
ــا  ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــرخ خری ــا ن ــد و ی ــش می یاب ــا افزای ــد نیروگاه ه درآم
ــا را  ــع و نیروگاه ه ــرخ گاز صنای ــه ن ــرم چنانچ ــه نظ ــد.  ب ــی نماین را واقع
ــع  ــه صنای ــادرات را ب ــازه ص ــکان اج ــر ام ــوی دیگ ــد و از س ــش دهن افزای
ــا  ــع و نیروگاه ه ــوالت صنای ــد محص ــرخ خری ــا ن ــد و ی ــا بدهن و نیروگاه ه
ــا  ــع و نیروگاه ه ــای صنای ــه، هزینه ه ــن موازن ــا ای ــا ب ــد ت ــالح نماین را اص

ــد.  ــا باش ــیار راه گش ــد بس ــود، می توان ــران ش جب
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گفت وگو با بهنام فردافشاری، معاون بازارهای برق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

در  شفافیت  خواستار 
میزان تحویل  و  تخصیص 

نیروگاه ها  سوخت   
هستیم

      گفت وگو        

ــاد  ــا ایج ــاز نیروگاه ه ــورد نی ــوخت م ــن س ــرای تامی ــی ب ــش، محدودیت های ــرای گرمای ــرف گاز ب ــش مص ــرما و افزای ــل س ــروع فص ــا ش ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــی رود ب ــم آن م ــه بی ــی ک ــد. تاجای ــاد می کن ــرق ایج ــن ب ــان تامی ــرای متولی ــی را ب ــت نگرانی های ــن محدودی ــود. ای می ش
تحویــل ســوخت کافــی در فصــل زمســتان بــه نیروگاه هــا، بــه ناچــار تعــدادی از آنهــا از مــدار تولیــد خــارج شــود و خاموشــی هایی را در 

پــی داشــته باشــد.
ــه منظــور بررســی وضعیــت تامیــن  ــرق اســت، از ایــن رو ب ــه ایــن کــه ایــن موضــوع سال هاســت کــه گریبان گیــر صنعــت ب ــا توجــه ب ب
ســوخت نیروگاه هــای غیــر دولتــی و ســازوکار تخصیــص و تحویــل آن در نیمــه دوم امســال بــه ویــژه در فصــل ســرما، با بهنــام فردافشــاری، 
معــاون بازارهــای بــرق »شــرکت توســعه بــرق و انــرژی ســپهر« و عضــو کارگــروه ســوخت ســندیکا گفت  و گویــی انجــام داده ایــم کــه در 

ــد: ــه می خوانی ادام

عمده تریــن چالش هــای نیروگاه هــا و خصوصــا نیروگاه هــای 
غیــر دولتــی بــرای تامین ســوخت در فصول ســرد ســال چیســت؟
ــن  ــرای تامی ــد ب ــود تولی ــث کمب ــرما، بح ــل س ــه فص ــدن ب ــا نزدیک ش ب
ــی  ــت کاف ــرق کشــور ظرفی ــبکه ب ــته و ش ــی نداش ــاز مصــرف موضوعیت نی
ــرق مصرف کننــدگان را دارا اســت. موضــوع مهمــی کــه در  ــرای تامیــن ب ب
نیمــه دوم ســال در برخــی مــوارد تبدیــل بــه بحــران تولیــد بــرق درکشــور 
ــم، بحــث  ــاه ســال 13۹۹ شــاهد بودی ــه آن را در دی م می شــود کــه نمون
تامیــن ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــا بــرای تولیــد بــرق در فصــل ســرما 

اســت.
 طبیعتــا بــا فرارســیدن فصــل ســرد ســال، مصــرف گاز بــه منظــور گرمایــش 
در بخــش خانگــی و اداری افزایــش می یابــد و امــر سوخت رســانی بــه 
ــته  ــال گذش ــی دو س ــازد. در یک ــه می س ــکل مواج ــا مش ــا را ب نیروگاه ه
تامیــن ســوخت پشــتیبان نیروگاه هــا و بــه طــور خــاص ســوخت گازوییــل 
ــه  ــع ب ــوخت مای ــل س ــوده و تحوی ــه رو ب ــده ای روب ــکالت عدی ــا مش ــز ب نی

ــت.  ــده اس ــام نش ــل انج ــور کام ــز به ط ــا نی نیروگاه ه

بــا توجــه بــه ایــن کــه تامیــن ســوخت نیروگاهــی در کشــور برعهــده وزارت 
نیــرو بــوده و تمــام هماهنگــی بــرای تخصیــص ســهمیه ســوخت گاز و یــا 
ــود،  ــام می ش ــرو انج ــق وزارت نی ــا از طری ــه نیروگاه ه ــل ب ــل گازویی تحوی
ــد. از طــرف  ــن ســوخت ندارن ــی در تامی ــای کشــور دخالت ــال نیروگاه ه عم
ــم  ــع از مکانیس ــوخت مای ــل س ــا تحوی ــوخت گاز و ی ــص س ــر تخصی دیگ
ســوخت  تشــخیص حجــم  و  نمی کنــد  پیــروی  مشــخصی  و  مــدون 
ــران  ــده کارشناســان و مدی ــر عه ــدف ب ــروگاه ه ــص داده شــده و نی تخصی
مرکــز دیســپاچینگ ملــی و یــا شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی اســت. ایــن 
ــه در  ــرا ک ــت چ ــده اس ــا ش ــیاری از نیروگاه ه ــراض بس ــب اعت ــر موج ام
ــع  ــوخت مای ــل س ــا تحوی ــوخت گاز و ی ــص س ــوارد تخصی ــیاری از م بس
ــن  ــه ای ــرد. البت ــام نمی پذی ــه انج ــورت عادالن ــه ص ــا ب ــد نیروگاه ه از دی
ــی  ــد و طبیع ــود می آی ــه وج ــرا ب ــه در اج ــت ک ــکالتی اس ــوع از مش موض
هــم بــه نظــر می رســد، امــا موضــوع اصلــی کمبــود ســوخت ناشــی از نبــود 
ــه  ــوخت ب ــل س ــن و تحوی ــرای تامی ــب ب ــاخت مناس ــزی و زیرس برنامه ری

ــت.   ــرما اس ــل س ــژه در فص ــرق به وی ــا ب نیروگاه ه
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      گفت وگو        

ــل  ــی در فص ــوخت کاف ــن س ــکل تامی ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــداوم  ــت ت ــته، عل ــود داش ــل وج ــال قب ــن س ــتان از چندی زمس

ــت؟ ــل آن چیس ــدم ح ــکل و ع ــن مش ای
عــدم توجــه بــه بحــث بهینه ســازی مصــرف انــرژی دلیــل اصلــی و ریشــه ای 
مشــکل و معضــل مصــرف ســوخت درکشــور اســت. عــالوه بــر ایــن، موضــوع 
نــگاه مجــزا بــه بــرق و ســایر حامل هــای انــرژی ســبب شــده اســت تــا ایــن 
ــرای  ــد ب ــرض کنی ــع نشــود. ف ــه در کشــور مرتف ــه صــورت بهین مســائل ب
تامیــن بــرق و گاز یــک روســتا بایــد چندیــن کیلومتــر خــط انتقــال بــرق 
و گاز احــداث کــرد، اگــر ایــن دو مســاله بــه صــورت مجــزا بررســی و حــل 
شــود، نتیجــه آن احــداث خــط انتقــال بــرق و خــط انتقــال گاز بــرای یــک 
مســیر طوالنــی و هدررفــت ســرمایه خواهــد شــد. در حالــی کــه اگــر ایــن 
ــرژی« در نظــر  ــوان »تامیــن ان ــا عن ــوان مســاله واحــدی ب ــه عن موضــوع ب
گرفتــه می شــد، شــاید جــواب مســاله احــداث خــط انتقــال بــرق و یــا خــط 
ــی را در  ــل توجه ــه قاب ــی هزین ــا صرفه جوی ــه طبیعت ــود ک ــال گاز می ب انتق

پــی خواهــد داشــت. 
ــه صــورت  ــرژی ب ــه مســاله تامیــن ان ــه هــر ترتیــب در کشــور تاکنــون ب ب
ــکل  ــه ش ــور ب ــاختی کش ــت زیرس ــی از ظرفی ــده و بخش ــگاه نش ــع ن جام
بهینــه مــورد بهره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت. امــا در شــرایط فعلــی و بــه 
ــه منظــور تامیــن  ــا افزایــش مصــرف گاز ب خصــوص در نیمــه دوم ســال، ب
ــا  ــا ب ــه نیروگاه ه ــل ســوخت گاز را ب ــه تحوی ــه رو هســتیم ک ــش روب گرمای
ــی  ــاخت های فعل ــد زیرس ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــاخته اس ــه س ــکل مواج مش
ــای  ــد و هزینه ه ــن ســوخت را نمی دهن ــود شــرایط تامی کشــور اجــازه بهب
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بســیار بــاال خواهــد بــود. در خصــوص تــداوم 
ــزی در  ــق برنامه ری ــه اف ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــم ذک ــکل ه مش
ــاز اســت  ــوده و نی ــاه ب ــه نظــر کوت ــن دســت ب ــرای مســائلی از ای کشــور ب
تــا بــه صــورت جامــع و بلند مــدت بــه ایــن دســت از امــور پرداختــه شــود.  

بــرای رفــع ایــن موانــع و چالش ها چــه اقدامــات و پیشــنهادهایی 
از ســوی ســندیکا انجــام و مطــرح شــده و یــا خواهــد شــد و چــه 

اقداماتــی از ســوی نهادهــای ذی  ربــط انتظــار می رود؟
در وهلــه اول ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق خواســتار شــفافیت در بخــش 
ــه  ــرا ک ــت چ ــده اس ــع ش ــوخت مای ــل س ــوخت گاز و تحوی ــص س تخصی
ــرای  ــخص ب ــتاندارد و مش ــای اس ــر رویه ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب اعتق
ــزی  ــع برنامه ری ــور قط ــه ط ــود، ب ــن ش ــا تدوی ــوخت نیروگاه ه ــن س تامی

ــید. ــد بخش ــود خواه ــرات بهب ــد و تعمی ــرای تولی ــا را ب نیروگاه ه
 موضــوع دومــی کــه ســندیکا پیگیــر بــوده اســت بحــث رویــه اعالم شــرایط 
محدودیــت ســوخت در کشــور اســت. شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران 
بــه تشــخیص مرکــز دیســپاچینگ ملــی اقــدام بــه اعــالم دوره محدودیــت 
ســوخت می کنــد کــه منجــر بــه تغییــرات زیــادی در رویه هــای پرداختــی 
ــرای  ــخصی ب ــه مش ــون روی ــا کن ــود. ت ــدگان می ش ــه تولیدکنن ــرژی ب ان
تشــخیص و اعــالم ایــن دوره وجــود نداشــته و صرفــا بــر اســاس مســتندات 
ــه دوره  ــروع و خاتم ــی ش ــپاچینگ مل ــر در دس ــراد حاض ــات اف و تجربی
ــود.  ــانیده می ش ــرق رس ــازار ب ــران ب ــالع بازیگ ــه اط ــوخت ب ــت س محدودی
ــرکت  های  ــندیکای ش ــه س ــت ک ــی اس ــن اصول ــی از مهمتری ــفافیت یک ش
تولیدکننــده بــرق آن را دنبــال می کنــد. عــالوه بــر موضوعــات فــوق بحــث 

ــائلی  ــه مس ــوخت از جمل ــت س ــرژی در دوران محدودی ــت ان ــه پرداخ روی
ــور  ــه ط ــت. ب ــی نیس ــق صحیح ــندیکا دارای منط ــر س ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــه  ــر ب ــد منج ــت جدی ــاد محدودی ــازاری، ایج ــر ب ــی در ه ــی و ذات طبیع
ــت  ــروع دوره محدودی ــفانه ش ــا متاس ــد، ام ــد ش ــا خواه ــش قیمت ه افزای
ــه افــت شــدید  ــه دلیــل قوانیــن ناقــص و ناصحیــح آن منجــر ب ســوخت ب
ــرار  ــرق می شــود کــه مــورد اعتــراض ســندیکا ق ــازار ب ــرژی در ب قیمــت ان
گرفتــه اســت. بــا ایــن حــال بــه دالیــل سیاســت های هیــات تنظیــم بــازار 
ــرو ناشــی می شــود،  ــه وزارت نی ــه بدن ــرق کــه از وابســتگی اعضــای آن ب ب
ایــن موضــوع پیشــرفت مناســبی را درپــی نداشــته اســت. نکاتــی کــه اشــاره 
شــد از اقدامــات ســندیکا بــرای مدیریــت مصــرف ســوخت و تعریــف رویــه 
کارآمدتــر در نیمــه دوم ســال بــرای مصــرف ســوخت اســت و انتظــار می رود 
کــه وزارت نیــرو بــه عنــوان متولــی تامیــن و تخصیــص ســوخت، گام مهمــی 
ــرژی در  ــر بهینه ســازی مصــرف ان ــردارد و ب ــا وزارت نفــت ب را در تعامــل ب

ــد. ــدام کن ــه فرهنگ ســازی آن اق ــد و نســبت ب بخــش خانگــی تاکی

پیش بینــی شــما در مــورد تامیــن ســوخت نیروگاه هــا در 
فصــول ســرد امســال چیســت و آیــا احتمــال بــروز خاموشــی بــه 

ــود دارد؟ ــال وج ــتان امس ــوخت در زمس ــود س ــر کمب خاط
ــیم.  ــته باش ــش رو داش ــختی را پی ــی س ــتان خیل ــد زمس ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــی و محدودی ــش خانگ ــوخت در بخ ــرف س ــه از مص ــیگنال هایی ک س
نیروگاه هــای تولیدکننــده بــرق در نیمــه دوم شــهریور ســال جــاری دریافــت 
ــدات  ــه تمهی ــود. البت ــد ب ــال خواه ــرد س ــل س ــرای فص ــداری ب ــد هش ش
خوبــی در خصــوص تامیــن ســوخت مایــع در نیروگاه هــا انجــام شــده اســت 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه نیروگاه ه ــتیبان ب ــوخت پش ــل س ــه تحوی ــم ک و امیدواری
مســتمر در طــول چنــد مــاه آینــده ادامــه پیــدا کنــد تــا شــاهد خاموشــی 
نباشــیم. بــروز خاموشــی در بخش هــای مختلــف کشــور خســارت های 
زیــادی را ســبب خواهــد شــد کــه برخــی از آن هــا جبران ناپذیــر خواهنــد 
ــرق  ــود. امیدواریــم کــه در زمســتان ســال 1400 نگرانــی  بابــت تامیــن ب ب
ــی  ــکل مطلوب ــه ش ــا ب ــوخت نیروگاه ه ــن س ــد و تامی ــته باش ــود نداش وج

ــرد.  انجــام پذی

ــل  ــتانی راه ح ــی های زمس ــروز خاموش ــگیری از ب ــرای پیش ب
ــت؟ ــه ای آن چیس ریش

ــرو  ــد، وزارت نی ــن کن ــا را تامی ــد ســوخت نیروگاه ه ــت بتوان ــر وزارت نف اگ
ــت.  ــد داش ــرق نخواهن ــن ب ــرای تامی ــکلی ب ــرق مش ــدگان ب و تولیدکنن
ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی ــا راه حــل موجــود ب ــا تنه ــه همیــن دلیــل قطع ب
ــی  ــرژی در تمام ــرف ان ــازی مص ــال بهینه س ــرد س ــه س ــی در نیم خاموش
ــرژی  ــرف ان ــت مص ــرای مدیری ــازی الزم ب ــر فرهنگ س ــت. اگ ــا اس بخش ه
در کشــور انجــام شــود، شــاهد هیــچ خاموشــی ای در کشــور نخواهیــم بــود. 
ــه در  ــف جامع ــای مختل ــیت در بخش ه ــاد حساس ــتلزم ایج ــر مس ــن ام ای
خصــوص مصــرف انــرژی )گاز و بــرق( اســت. در صــورت موفقیــت در ایــن 
موضــوع، بــه جــرات می تــوان گفــت کــه تامیــن بــرق کشــور بــدون هیــچ 
ــی ایجــاد  ــری در شــرایط فعل ــر تغیی ــا اگ مشــکلی انجــام خواهــد شــد. ام
نکنیــم هــر ســال گســتره خاموشــی ها افزایــش خواهــد داشــت و بــا بحــران 

ــد. ــم ش ــه رو خواهی ــری روب جدی ت
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لطفــا در ابتــدا در مــورد وضعیــت فعلــی صنعــت بــرق و 
بفرماییــد. توضیــح  حــوزه  ایــن  چالــش  عمده تریــن 

صنعــت بــرق کشــور به عنــوان اصلی ترین زیرســاخت توســعه و ارائــه خدمات 
در همــه حوزه هــای فعالیتــی جامعــه محســوب می شــود و از تاثیر گــذاری 
باالیــی برخــوردار اســت، بــه شــکلی کــه کوچکتریــن خللــی در ایــن حــوزه 
ــذا نیــاز اســت کــه  ــد ســایر بخش هــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــد، ل می توان
ــند. ــته باش ــدی داش ــه ج ــوزه توج ــن ح ــه ای ــور ب ــای کش ــه بخش ه هم

ــه  ــن مجموع ــه ای ــادی ب ــگاه اقتص ــک بن ــوان ی ــه عن ــت ب ــرر اس ــر مق اگ
بنگریــم، بایــد ســاختار اقتصــادی و رونــد ایــن مجموعــه بــه شــکلی تنظیــم 

گفت وگو با ناصر اسکندی، معاون راهبری تولید شرکت تولید برق حرارتی

برای تامین هزینه تعمیرات اساســی؛

مطالبات  پرداخت 
اولویت  در  باید  نیروگاه ها 

گیرد قرار 
تابســتان ســال 1400 بــرای صنعــت بــرق ســخت و پرچالــش ســپری شــد، تابســتانی کــه نیروگاه هــا بــه رغــم نهایــت تــالش و همــکاری 
ــا و مصــرف  ــرق خاموشــی ها را ناشــی از خشکســالی و افزایــش دم ــران صنعــت ب ــد. اگرچــه مدی ــاز، کــم آوردن ــورد نی ــرق م در تامیــن ب
رمزارزهــا دانســتند، بــا ایــن حــال نبایــد میــزان آمادگــی نیروگاه هــا و تعمیــرات اساســی بــه موقــع آنهــا را بــرای تولیــد پایــدار بــرق از 

نظــر دور داشــت. 
ــه  ــرات اساســی نیروگاهــی ب ــرای انجــام تعمی ــه ب ــن برنامه ریزی هــای صورت گرفت ــا و آخری ــی نیروگاه ه ــه منظــور بررســی وضعیــت فعل ب
ســراغ ناصــر اســکندری معــاون راهبــردی شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی رفتیــم تــا جزییــات طــرح تعمیــرات نیروگاهــی را جویــا شــویم. 
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، بــر اســاس هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده قــرار اســت تامیــن هزینه هــای تعمیــرات نیروگاه هــای غیــر 

دولتــی از محــل مطالباتشــان بــا اولویــت توســط شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق پرداخــت شــود.
در ادامه می توانید مشروح این گفت وگو را بخوانید:

ــد.  ــت کن ــتی فعالی ــی درس ــراز مال ــادی در ت ــگاه اقتص ــن بن ــه ای ــود ک ش
ــرق بحــث اصــالح  ــن موضــوع صنعــت ب ــن و اصلی تری ــن، مهم تری عمده تری
ــور  ــد حض ــر نیازمن ــن ام ــه ای ــوده ک ــرق ب ــت ب ــادی صنع ــاختار اقتص س
ــزرگ کشــور در ایــن حــوزه و همچنیــن توجــه مســئوالن  تصمیم گیــران ب

ــه ایــن مبحــث اســت. ارشــد نظــام ب
ــتند و  ــه داش ــوزه توج ــن ح ــه ای ــا ب ــه بخش ه ــال هم ــبختانه امس خوش
ــور  ــه در کش ــی ک ــات و جهت گیری های ــا، مصوب ــم تصمیم گیری ه امیدواری

ــد. ــتیبانی کن ــود را پش ــای موج ــد تنگناه ــود بتوان ــاذ می ش اتخ
ــروز  ــروز و دی ــوع ام ــرق موض ــت ب ــکل صنع ــه مش ــم ک ــح کن ــد تصری بای
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ــا  ــد ب ــه بی تردی ــوده ک ــاله ب ــن س ــته چندی ــکل انباش ــه مش ــت، بلک نیس
برنامه ریــزی صحیــح و درســت قابــل حــل اســت. از ســوی دیگــر در 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــرژی کشــور بایــد گفــت، ب ــه موضــوع ان ــر ب نگاهــی فرات
کــه در حــوزه نفــت و گاز نیــز نیازمنــد توجــه بــه مدیریــت مصــرف هســتیم 
می بایســت در حــوزه گاز نیــز بــه عنــوان ورودی اولیــه نیروگاه هــای کشــور 
ــرای مدیریــت مصــرف صــورت  ــزی منســجم، دقیــق و هدفمنــد ب برنامه ری
ــای  ــم نیازمندی ه ــرد بتوانی ــرم و س ــول گ ــه در فص ــوری ک ــه ط ــرد ب بگی
ــود  ــورت وج ــوخت گاز و در ص ــن س ــه تامی ــور ک ــای کش ــه نیروگاه ه اولی
خللــی در گاز ســوخت های جایگزیــن مایــع را بــرای نیروگاه هــا بــا ضریــب 

ــا کاســتی در خدمــات ایجــاد نشــود. ــری تامیــن کنیــم ت ــان باالت اطمین

ارزیابــی شــما از شــرایط کنونــی انجــام تعمیــرات در نیروگاه هــای 
کشــور چیســت؟ آیــا آمادگــی کافــی بــرای زمســتان ســال جاری 
ــا و  ــت نیروگاه ه ــرای فعالی ــای الزم ب ــود دارد و برنامه ریزی ه وج
حداکثــر تــوان در پیــک مصرف ســال آینــده صورت گرفته اســت؟
در حــوزه تعمیــرات نیروگاهــی بایــد گفــت، نیروگاه هــا نیــز هماننــد ســایر 
ــا،  ــرات، ارتق ــد تعمی ــوند نیازمن ــتفاده می ش ــور اس ــه در کش ــی ک تجهیزات
بازدیــد و بررســی هســتند، اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه در مجموعــه صنعــت 
ــده قلمــداد می شــوند  ــک موجــود زن ــوان ی ــه عن ــرق کشــور نیروگاه هــا ب ب
ــته  ــای مســتمر و پیوس ــت و نگهداری ه ــه مراقب ــده ب ــن موجــود زن ــه ای ک

نیــاز دارد.
خوشــبختانه در فصــل تعمیراتــی ســال جــاری کــه از انتهــای شــهریور مــاه 
آغــاز و تــا انتهــای خــرداد مــاه ادامــه دارد، بــرای حــدود 104 هــزار مــگاوات 
ــه طــور میانگیــن مــورد بررســی  ــم کــه اگــر ب ــزی تعمیــرات داری برنامه ری
قــرار دهیــم در تمامــی روزهــای ایــن فصــل، روزانــه تعمیراتــی معــادل 10 

هــزار مــگاوات در مجموعــه نیروگاه هــای کشــور خواهیــم داشــت.
ایــن تعمیــرات شــامل تعمیــرات اساســی نیــروگاه هــای بخــار و یــا تعمیرات 

اساســی نیروگاه هــای گازی، بازدیدهــا و تعمیــرات دوره ای می شــود.
ــا مدیریــت شــبکه بــرق ایــران داشــتیم،  ــا هماهنگــی کــه ب خوشــبختانه ب
ــال  ــم و در ح ــاز کردی ــاه آغ ــهریور م ــه ش ــی را از نیم ــای تعمیرات برنامه ه
ــا  ــم بتوانیــم ب ــر هســتیم و امیدواری ــی جلوت ــزی تعمیرات حاضــر از برنامه ری

ــم. ــه دهی ــرات نیروگاهــی را در کشــور ادام ــد بحــث تعمی ــن رون همی

نیروگاه هــا اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی بــرای انجــام تعمیــرات 
ــه  ــی و چ ــر زمان ــه از نظ ــال، چ ــف س ــول مختل ــی در فص اساس

ــه  ــا چ ــاز ب ــورد نی ــزات م ــن تجهی ــی و تامی ــع مال ــر مناب از نظ
ــتند؟  ــه هس ــی مواج ــکالت و چالش های مش

اولیــن بحــث در ایــن راســتا موضــوع تامیــن قطعــه بــرای تعمیــرات اســت 
کــه خوشــبختانه امــکان تامیــن و تولیــد بخــش اعظــم قطعــات در داخــل 
ــن می شــود.  ــکاران تامی ــز از ســوی پیمان ــوده، بخشــی نی ــم ب کشــور فراه
ــرات یکــی  ــن تعمی ــرای انجــام ای ــاز ب ــن تامیــن نقدینگــی مــورد نی بنابرای
ــرار  ــورد توجــه بیشــتری ق ــه ان شــاهلل م ــا اســت ک ــای جــدی م از بحث ه

ــم. ــع انجــام دهی ــرات را به موق ــم تعمی ــا بتوانی ــت ت ــد گرف خواه
همچنیــن بــه لحــاظ پیمانــکاری و نیــروی انســانی نیــز در کشــور مشــکلی 
نداریــم، نیــروی متخصــص توانمنــد بــه حــد کفایــت در کشــور وجــود دارد، 
ــذا از  ــد. ل ــز در کشــور وجــود دارن ــد نی ــکاران توانمن ــر پیمان از ســوی دیگ
ــا  ــی فعالیت ه ــم، هماهنگ ــکلی نداری ــرات مش ــوزه تعمی ــت در ح ــن باب ای
ــه در  ــن اســاس زمســتانی ک ــر ای ــف انجــام شــده، ب ــای مختل در نیروگاه ه
پیــش داریــم را بــدون مشــکل ســپری خواهیــم کــرد، مگــر ایــن کــه اتفــاق 

خاصــی در نیــروگاه رخ دهــد.
ــر  ــا باالت ــی نیروگاه ه ــزان آمادگ ــد می ــان می ده ــا نش ــبختانه آماره خوش
رفتــه و امیدواریــم بــا نیروگاه هــای جدیــدی کــه بــه مــدار پیوســته اســت، 
ــرای  ــم و مشــکلی ب ــز پشــت ســر بگذاری ــم پیــک ســال 1401 را نی بتوانی

تامیــن بــرق کشــور نداشــته باشــیم.

 آیــا تدابیــر اتخاذشــده تنهــا مربــوط بــه نیــروگاه هــای دولتــی 
ــر  ــز درب ــی را نی ــای خصوص ــه نیروگاه ه ــا اینک ــود و ی ــی ش م
ــکالتی  ــش و مش ــا چال ــی ب ــای خصوص ــا نیروگاه ه ــرد؟ آی می گی

ــژه در حــوزه تعمیــرات مواجــه هســتند؟ وی
ایــن مســاله شــامل تمــام نیروگاه هــای خصوصــی و دولتــی می شــود، قطعــا 
ــن  ــد تامی ــی نیازمن ــای دولت ــد نیروگاه ه ــی همانن ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
ــز از صنعــت  ــی را نی ــرات نیروگاهــی هســتند و مطالبات ــرای تعمی ــع ب مناب
ــن  ــی تامی ــع اصل ــا منب ــد و تبع ــی دارن ــرژی تحویل ــت ان ــور باب ــرق کش ب
ــان  ــت هم ــق دریاف ــی از طری ــای خصوص ــی نیروگاه ه ــارات تعمیرات اعتب
ــرار  ــده ق ــای به عمل آم ــاس هماهنگی ه ــر اس ــن ب ــت. بنابرای ــات اس مطالب
ــل  ــی از مح ــر دولت ــای غی ــرات نیروگاه ه ــای تعمی ــن هزینه ه ــت تامی اس
ــا اولویــت توســط شــرکت مدیریــت شــبکه پرداخــت شــود. مطالباتشــان ب

ــی از  ــای زودرس، برخ ــوع گرم ــل وق ــه دلی ــال ب ــتان امس تابس
ــور  ــد و مجب ــدا نکردن ــرات را پی ــام تعمی ــت اتم ــا فرص نیروگاه ه
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ــن  ــد، ای ــل کنن ــک منتق ــد از پی ــه بع ــال را ب ــدند دوره اوره ش
ــه وجــود آورد، از ســوی  ــرای نیروگاه هــا ب مســاله مشــکالتی را ب
دیگــر مشــکل نقدینگــی نیروگاه هــا چالش هــای جــدی را ایجــاد 
ــودن  ــورد حداقلی ب ــما در م ــش ش ــا فرمای ــوع ب ــن موض ــرد، ای ک
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــف آی ــن وص ــا ای ــرت دارد. ب ــات، مغای مطالب
نتوانســته منابــع الزم را تامیــن کنــد و یــا اینکــه مســائل دیگــری 

ــن بخــش وجــود دارد؟ در ای
خوشــبختانه در بخــش تامیــن بــرق کشــور، نیروگاه هــای دولتــی و 
ــرای  ــود را ب ــوان خ ــر ت ــه حداکث ــتند و هم ــی نداش ــچ تفاوت خصوصــی هی
ــی  ــکر حت ــر و تش ــای تقدی ــه ج ــتند ک ــه کار بس ــور ب ــرق کش ــن ب تامی
مضاعــف از نیروگاه هــای خصوصــی دارد کــه در برخــی مقاطــع حتــی فراتــر 

ــتند. ــی داش ــیار خوب ــای بس ــان همراهی ه از تعهداتش
اولویــت اول مــا تامیــن بــرق مطمئــن مــردم اســت، لــذا بــه هیــچ دلیلــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــود، ب ــاد ش ــردم ایج ــرق م ــن ب ــی در تامی ــد خلل نبای
ــوخت  ــن س ــن آن تامی ــم؛ اولی ــه ای داری ــرط های اولی ــم، پیش ش ــن مه ای
نیروگاه هــا اســت، مجموعــه وزارت نفــت امســال همراهــی بســیار خوبــی را 
ــه ای  ــا به گون ــاز کــرده و خوشــبختانه شــرایط تامیــن ســوخت نیروگاه ه آغ
ــر موجــود در مخــازن نیروگاهــی کشــور در حــال حاضــر  اســت کــه ذخای

ــت. ــر از آن اس ــال قبل ت ــل و س ــال قب ــودی س ــش از موج بی
بنابــر ایــن پیش شــرط اول کــه موضــوع تامیــن ســوخت نیروگاهــی اســت، 
بایــد اســتمرار یابــد تــا بتوانیم فصــل ســرما را به راحتی پشــت ســر بگذاریم.
 موضــوع دیگــر مصــارف مــردم اســت، مصــارف مــردم از طریــق مدیریــت 
مصــرف تــا حــدودی قابلیــت کنتــرل دارد، امــا نهایتــا ایــن مــردم بزرگــوار 
ــرق و  ــد ب ــه  تولی ــی ک ــا در مواقع ــد ت ــی کنن ــد همراه ــه بای ــتند ک هس
ــا کنتــرل مصــرف  ــرار می گیــرد ب ــرازی ق ــرق کشــور در یــک نات مصــرف ب
ــه هــر دلیلــی  ــرق ایجــاد کنیــم و اگــر ب ــرای تامیــن ب ــی را ب بتوانیــم ثبات
بــه شــرایطی برســیم کــه احســاس بــر ایــن باشــد کــه مصــرف بــاال رفتــه، 
هماننــد آنچــه کــه در نیمــه دوم فروردیــن و اردیبهشــت ســال جــاری اتفــاق 

افتــاد، تعمیــرات نیروگاهــی را متوقــف کنیــم.
ــا  ــه ب ــد ک ــا بدهن ــه م ــل را ب ــن آزادی عم ــد ای ــی بای ــای تعمیرات برنامه ه
ــی  ــه تعمیرات ــا دو برنام ــک ی ــن ی ــا به تعویق انداخت ــا ی ــردن آن ه جا به جاک

ــار مصرفــی شــبکه باشــیم. بتوانیــم جوابگــوی ب
ــن  ــت، ای ــق اس ــه ای دقی ــم برنام ــی کردی ــه پیش بین ــه ای را ک ــا برنام قطع
ــا میــزان کارکــرد نیروگاه هــا، توصیــه ســازنده و شــرایط  برنامــه متناظــر ب
ــود  ــا وج ــل در برنامه ه ــن آزادی عم ــا ای ــده، ام ــزی ش ــروگاه برنامه ری نی
ــا  مصــرف تنظیــم کنیــم کــه بخشــی از تعمیــرات را  دارد کــه متناســب ب
ــرات  ــن تعمی ــه ای ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــه ای ــم البت ــق بیندازی ــه تعوی ب
ــن  ــد ممک ــاق نیفت ــر اتف ــروگاه اگ ــرات نی ــا تعمی ــود. قطع ــام ش ــد انج نبای

اســت نیــروگاه را بــا حادثــه ای مواجــه کنــد کــه شــاید جبــران آن ســخت و 
ــد. ــته باش ــی داش ــری را در پ ــای باالت هزینه ه

ــن  ــی ای ــش خصوص ــژه در بخ ــا به وی ــت نیروگاه ه ــبختانه روال فعالی خوش
ــود  ــرات وج ــام تعمی ــدم انج ــت ع ــدی از باب ــد ج ــه تهدی ــوده ک ــه نب گون
ــی و هــم در  ــرق حرارت ــن هماهنگــی هــم در مجموعــه ب داشــته باشــد، ای
شــبکه وجــود دارد تــا بــه محــض اینکــه خطــری نیــروگاه را تهدیــد کــرد، 
ــه و  ــام پذیرفت ــان انج ــریع ترین زم ــا در س ــن نیروگاه ه ــرات ای ــا تعمی حتم

ــد. ــاق بیفت ــع اتف ــه موق ــازی آن ب آماده س

ــه  ــی مواج ــش بین ــل پی ــر قاب ــرف غی ــد مص ــک رش ــا ی ــال ب ــل س در اوای
ــاال  ــای ب ــدگاری دم ــا و مان ــش دم ــوع افزای ــن موض ــار ای ــدیم و در کن ش
ــی را  ــای تعمیرات ــوارد برنامه ه ــن م ــا ای ــه تبع ــم ک ــاهد بودی ــال ش را امس

ــد. ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــت تح می توانس

باتوجــه بــه اینکــه خاموشــی هایــی کــه اتفــاق افتــاد از ســمت 
بخــش خصوصــی قابــل پیــش بینــی بود و نســبت بــه آن هشــدار 

داده شــده بــود، چــرا مــورد توجــه قــرار نگرفــت؟
در ابتــدا بایــد بــه چنــد پارامتــر توجــه جــدی تــری داشــت، در ســال هــای 
ــت  ــور به دس ــار کش ــی ب ــد طبیع ــد رش ــی را از رون ــه خوب ــته تجرب گذش
ــی را در منــزل دارد کــه ممکــن اســت در  ــواری تجهیزات ــم، هــر خان آوردی
ــک  ــاله ی ــن مس ــه ای ــد ک ــش ده ــا را افزای ــداد آن ه ــا تع ــال ه ــول س ط
رشــد معقــول و منطقــی را در پــی دارد ولــی گــرم شــدن بــازار ماینرهــا و 
عــدم کنترلــی کــه در حــوزه ماینــر هــا اتفــاق افتــاده اســت، شــدیدا باعــث 
ــود و  ــی ب ــل پیش بین ــر قاب ــن غی ــه ای ــار امســال شــد ک ــه ای ب ــش پل افزای
هیــچ کــس نمی توانســت پیش بینــی کنــد کــه امســال چــه میــزان ماینــر 

بــه شــبکه خواهــد آمــد.
ــه  ــرای نظام بخشــیدن ب ــا وجــود ایــن کــه همــه ســازمان ها ب هنــوز هــم ب
ــازی را  ــر مج ــای غی ــا ماینره ــد، ام ــم دادن ــن موضــوع دست به دســت ه ای
در فضاهــای مختلــف شــاهد هســتیم کــه هنــوز در آمارهــا نیامــده اســت.

ــش  ــب افزای ــا موج ــش دم ــث افزای ــا و بح ــث ماینره ــب بح ــن ترتی ــه ای ب
بــار در کشــور شــد، همچنیــن تغییــرات اقلیمــی نســبت بــه ســال گذشــته 
ــج  ــش از پن ــن بی ــور میانگی ــه ط ــود، ب ــم ب ــن مه ــرای ای ــری ب ــل دیگ عام

برای حدود 104 هزار مگاوات برنامه ریزی تعمیرات داریم که 
اگر به طور میانگین مورد بررسی قرار دهیم در تمامی روزهای 
این فصل، روزانه تعمیراتی معادل 10 هزار مگاوات در مجموعه 

نیروگاه های کشور خواهیم داشت
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ــه  ــت ک ــورت گرف ــا ص ــش دم ــته افزای ــال های گذش ــه س ــبت ب ــه نس درج
ــود. ــردم ش ــی م ــار مصرف ــش ب ــث افزای ــدیدا باع ــت ش می توانس

ــا  ــا ب ــت ت ــد داش ــا خواهن ــا م ــی را ب ــن همراه ــردم ای ــال م ــا امس قطع
مدیریــت مصــرف هــم در زمســتان و هــم در پیــک تابســتان ســال آینــده 
شــاهد خاموشــی در کشــور نباشــیم. یقیــن داریــم کــه خاموشــی ها 
ــر  ــت تاثی ــه را تح ــاد جامع ــود و اقتص ــردم می ش ــاه م ــش رف ــب کاه موج
ــد  ــاق بیفت ــدگان اتف ــه مصرف کنن ــی هم ــر همراه ــا اگ ــد، ام ــرار می ده ق
می توانــد کمــک بزرگــی بــرای تامیــن رفــاه مــردم باشــد و اقتصــاد جامعــه 

ــد. ــیبی نبین ــز آس نی

لطفــا بفرماییــد در ســال گذشــته چــه میــزان تعمیــرات نیــروگاه 
ــه  ــت؟ چ ــش نرف ــه پی ــق برنام ــزان مطاب ــه می ــد و چ ــام ش انج
ــدم  ــبب ع ــه س ــاد ب ــاق افت ــه اتف ــی هایی ک ــزان از خاموش می

ــود؟ ــی ب ــرات نیروگاه ــام تعمی انج
ــز  ــدادی نی ــدادی گازی و تع ــاری، تع ــور بخ ــای کش ــدادی از نیروگاه ه تع
ــور  ــاری در کش ــروگاه بخ ــتند، 1۶ نی ــی هس ــیکل ترکیب ــای س نیروگاه ه
ــن  ــفانه از ای ــد، متاس ــتفاده کنن ــازوت اس ــد از م ــه می توانن ــود دارد ک وج
ــع  ــد از ســوخت مای ــه می توانن ــروگاه ک ــار نی ــداد، مخــازن ســوخت چه تع

ــد پلمــپ شــده اســت. اســتفاده کنن
طبیعــی اســت کــه همــکاران مــا در فراینــد نیروگاهــی توجــه بــه مســائل 
محیــط زیســتی داشــته باشــند، اگــر آن هــا احســاس کننــد در روزهــا و یــا 
در ســاعاتی آلودگــی محیــط وجــود دارد و یــا وارونگــی هــوا اتفــاق افتــاده 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــد و ای ــتفاده نمی کنن ــازوت اس اســت مســلما از م
ــدارد. ــه توجیهــی ن ــن مخــازن هیچ  گون ــودن ای در 12 مــاه ســال پلمــپ ب

ــت در  ــژه محدودی ــه وی ــم ب ــه داری ــوختی ک ــت س ــه محدودی ــه ب باتوج
ــارف گاز  ــتان مص ــه در زمس ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــوخت گاز و همچنی س
ــه  ــن گاز ب ــای تامی ــال محدودیت ه ــد و عم ــش می یاب ــیار افزای ــی بس خانگ
ــه  ــا ب ــه نیروگاه ه ــت ک ــود، الزم اس ــل می ش ــور تحمی ــای کش نیروگاه ه

ــد. ــوخت دوم روی آورن ــرف س مص
ــکان  ــر در روز ام ــون لیت ــادل 54 میلی ــوز مع ــای مازوت س ــا در نیروگاه ه م
ــن  ــم تامی ــدد می توانی ــن ع ــادل همی ــی مع ــم یعن ــازوت را داری ــرف م مص

انــرژی را انجــام دهیــم. 
وقتــی محدودیتــی در مصــرف مــازوت داریــم، طبیعــی اســت کــه بــه همین 
میــزان محدودیــت در تولیــد بــرق را داشــته باشــیم و ایــن موضوعــی بــود 
کــه زمســتان ســال گذشــته بــه صنعــت بــرق تحمیــل شــد و صنعــت بــرق 
از بخشــی از نیروگاه هــا کــه می توانســت مــازوت بســوزاند نتوانســت بهــره 

ببــرد و ایــن موضــوع همچنــان ادامــه دارد.
امیدواریــم بــا همگرایی خوبی که در ســال جاری ایجاد شــده همــه نیروگاه ها 

بــا حداکثــر ظرفیــت را در مواقعــی کــه نیــاز اســت چــه در فصــل ســرد و چه 
در فصــل گــرم بــرای تامیــن بــرق مطمئــن کشــور در اختیار داشــته باشــیم.
ســال گذشــته علــی رغــم افــت فشــار گازی کــه بــه خصــوص در شــمال و 
شــمال شــرق کشــور داشــتیم نهایــت تــالش مــا بــر ایــن شــد کــه بــا تعویق 
برنامه هــای تعمیــرات نیروگاه هــای بخــاری، بتوانیــم بــرق ناحیــه شــمال و 

شــمال شــرق کشــور را تامیــن کنیــم.
ــرف گاز  ــمت مص ــه س ــردم ب ــود م ــرد ش ــوا س ــر ه ــا اگ ــز قطع ــال نی امس
خواهنــد رفــت، زمانــی کــه شــهروندان گاز مصــرف می کننــد محدودیت هــا 
ــذا  ــرد. ل ــد ک ــت خواه ــی حرک ــورت تحمیل ــه ص ــا ب ــمت نیروگاه ه ــه س ب
ــه  ــال هیچ گون ــدون اعم ــود ب ــوخت دوم خ ــا س ــا ب ــم نیروگاه ه امیدواری

ــند. ــته باش ــرق داش ــن ب ــد تامی ــی بتوانن ــت بیرون محدودی
پی گیری هــای بســیاری از مراجــع مختلــف در حــال اتفاق اســت که ان شــاهلل 
امســال بــا مشــکلی کــه ســال گذشــته بــا آن روبــه رو شــدیم برخــورد نکنیم.

ــدم  ــی از ع ــته ناش ــال گذش ــی های س ــزان از خاموش ــه می چ
انجــام طرح هــای تعمیراتــی در نیروگاه هــا بــود؟

ــکلی  ــد و مش ــدار بودن ــی در م ــای نیروگاه ــه واحده ــال هم ــتان امس تابس
ــم. یکــی 12  ــا دو بحــث را همیشــه داری ــی نداشــتیم، ام از لحــاظ تعمیرات
هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاه هــای آبــی اســت کــه بایــد صنعــت بــرق را 
ــی کشــور  ــع آب ــل محدودیت هــای مناب ــه دلی ــا امســال ب ــد، ام کمــک کنن
ــتند. ــرق کشــور نداش ــن ب ــری را در تامی ــی مشــارکت موث ــای آب نیروگاه ه

 نزدیــک 1000 مــگاوات انــرژی نیــروگاه اتمــی کشــور اســت کــه آن هــم در 
مواقعــی بــه دالیــل تعمیراتــی و دالیــل تعویــض ســوخت و غیــره در برخــی 
مقاطــع نمی توانــد همــراه صنعــت بــرق باشــد بــا ایــن حــال امیدواریــم در 

ســال پیــش رو شــرایط بهتــری را داشــته باشــیم.
برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت کــه بــرای پیــک ســال 1401 نیــز مشــکل 
نیروگاه هــای آبــی را داشــته باشــیم چراکــه بــر اســاس پیش بینــی 
بارندگی هــا، تابســتان ســال 1401 نیــز نیروگاه هــای آبــی همراهــی 
ــی را در دســتور  ــا پروژه های ــد داشــت، ام ــرق نخواهن ــا صنعــت ب ــری ب موث
ــر اســاس آن  نیروگاه هــای حرارتــی کــه بخــش اعظمــی  ــم کــه ب کار داری
ــود  ــد کمب ــوند می توانن ــدار می ش ــده وارد م ــال آین ــک س ــا پی ــا ت از آن ه

ــد. ــران کنن ــی را جب ــای برقاب نیروگاه ه

ــا پیــک ســال آینــده  چــه میــزان ظرفیــت نیروگاهــی جدیــد ت
وارد مــدار خواهــد شــد؟

ــا پیــک وارد  ــر موجودی هــا ت ــم بیــش از 3500 مــگاوات را مــازاد ب امیدواری
مــدار کنیــم و نیروگاه هــا نیــز بــا حداکثــر ظرفیــت در خدمــت شــبکه بــرق 

کشــور باشــند.

نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق
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ــرات در  ــزان از تعمی ــه می ــون چ ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
ــام  ــی  انج ــر دولت ــی و غی ــم از دولت ــور اع ــای کش نیروگاه ه
ــرف  ــک مص ــور از پی ــرای عب ــی ب ــور آمادگ ــه منظ ــده و ب ش
ــور در دوره  ــرق کش ــن ب ــن تامی ــده و همچنی ــال آین ــرق س ب
محدودیــت ســوخت ســال جــاری چــه ســازوکاری بــرای 
ــد  ــدار تولی ــا از م ــروج آن ه ــا و خ ــی نیروگاه ه ــرات اساس تعمی
ــا موجــب  ــزی شــده اســت ت ــی برنامه ری ــرق حرارت در شــرکت ب
ــکاری و  ــه هم ــم چ ــن مه ــرای ای ــود؟ ب ــی ها نش ــدید خاموش تش
ــی رود؟  ــار م ــط انتظ ــای ذی رب ــایر نهاده ــی از س همراهی های

ــد و  ــاق بیفت ــی اتف ــرات نیروگاه ــگاوات تعمی ــزار م ــت 104 ه ــرار اس ق
متناســب بــا وضعیــت مصــرف یعنــی پــس از گــذر از پیــک مصرف متناســب 

ــود. ــم می ش ــی تنظی ــای تعمیرات ــرف برنامه ه ــش مص ــزان کاه ــا می ب
 محدودیــت جــدی کــه بــرای زمســتان داریــم بحــث ســوخت اســت. وقتــی 
مــردم ســوخت زیــادی در منــازل مصــرف می کننــد باعــث کاهــش ســهمیه 
ســوخت نیروگاهــی می شــوند، بنــا بــر ایــن انتظــار مــا از مــردم ایــن اســت 
ــند و  ــاس تر باش ــوخت گاز حس ــرف س ــه مص ــبت ب ــتان نس ــه در زمس ک
ســعی کننــد ایــن مصــرف را مدیریــت کننــد تــا شــاهد قطــع بــرق نباشــیم، 
ــود  ــرازیر ش ــا س ــمت نیروگاه ه ــه س ــوخت ب ــت س ــر محدودی ــه اگ چراک

ــوع خاموشــی ها باشــیم. ممکــن اســت شــاهد وق

ــی اســت و  ــرایط مطلوب ــا در ش ــع نیروگاه ه ــازن ســوخت مای ــت مخ وضعی
اگــر تامیــن ســوخت مایــع بــه همیــن روشــی کــه در حــال حاضــر انجــام 
می شــود. اســتمرار پیــدا کنــد هیــچ نگرانــی بــرای ســال جــاری نخواهیــم 

داشــت. بــا وجــود ایــن، پیش بینــی مــا بــرای زمســتان ایــن اســت کــه کل 
مخــازن 2.5 بــار پــر و خالــی شــوند.

ــا وزارت نفــت داشــته ایم و  ــی کــه را ب جلســات هماهنگــی پیوســته و خوب
در ایــن راســتا هماهنگــی خوبــی صــورت گرفتــه اســت و امیدواریــم بتوانیــم 

زمســتان را بــدون مشــکل پشــت ســر بگذاریــم.

ــد  ــرو نمی توان ــه وزارت نی ــت ک ــد اس ــی معتق ــش خصوص بخ
ــرای گریــز از خاموشــی فراهــم کنــد.  میــزان نقدینگــی الزم را ب
همچنیــن اقدامــات ایــن وزارتخانــه در ایــن راســتا کافی نیســت و 
ــه  ــی مربوط ــای دولت ــایر بخش ه ــرو از س ــه وزارت نی ــد ک می طلب
کمــک بگیــرد و اقــدام جــدی در حــوزه تخصیــص بودجــه و بــه 
نوعــی ترغیــب بخــش خصوصــی بــرای حضــور بیشــتر در بخــش 
بــرق انجــام شــود، آیــا از نهادهــای دیگــر انتظــارات مشــخصی در 

ایــن راســتا وجــود دارد؟
دیــد اصلــی صنعــت بــرق مباحــث اقتصــادی این حــوزه اســت، خوشــبختانه 
در ســال جــاری نماینــدگان مجلــس و اعضــای دولــت و حتــی قــوه قضاییــه 
ــای بســیاری  ــد گزارش ه ــد، بی تردی ــن موضــوع دارن ــه ای اشــراف جــدی ب
ــان  ــذا در جری ــا ارســال شــده، ل ــرای آن ه ــی ب از بخــش خصوصــی و دولت
جزییــات کار قــرار گرفتنــد بــر همیــن اســاس تصمیمــات منطقــی و درســت 

در ایــن بخــش اتخــاذ خواهــد شــد.
 امــا اگــر از حــوزه تعمیــرات بخواهــم صحبــت کنــم، باتوجــه بــه ایــن کــه 
برنامه هــای تعمیــرات را تنظیــم کرده ایــم، بایــد بگویــم کــه ایــن برنامه هــا 
ــورت  ــه ص ــن هزین ــده و تعیی ــام ش ــی انج ــش خصوص ــی بخ ــا هماهنگ ب
گرفتــه اســت و بــا هماهنگــی کــه بــا مجموعــه مدیریتــی مدیریــت شــبکه 
ــن نقدینگــی  ــا تامی ــرد ت ــم ک ــه خواهی ــم، لیســتی را ارائ ــران داری ــرق ای ب

بــرای بخــش خصوصــی انجــام شــود.
بایــد خســته نباشــید گفــت بــه مجموعــه بخــش غیــر دولتــی کــه در حــوزه 
ــور  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــا مجموع ــی را ب ــیار خوب ــی بس ــی همراه نیروگاه
ــرق کشــور توســط ایــن بخــش  ــد و عمــال بخــش اعظمــی از تولیــد ب دارن
ــرای  ــده ای را ب ــالش ارزن ــر ت ــال های اخی ــول س ــرد و در ط ــورت می گی ص

تامیــن بــرق پایــدار کشــور داشــتند.

1۲ ماه سال پلمپ بودن این مخازن هیچ  گونه توجیهی ندارد.
باتوجه به محدودیت سوختی که داریم به ویژه محدودیت در 
سوخت گاز و همچنین با توجه به اینکه در زمستان مصارف 

گاز خانگی بسیار افزایش می یابد و عمال محدودیت های 
تامین گاز به نیروگاه های کشور تحمیل می شود، الزم است که 

نیروگاه ها به مصرف سوخت دوم روی آورند
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نیــروگاه داران غیــر دولتــی مدعــی هســتند آنچنــان کــه 
ــورت  ــرژی ص ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــه  در ب ــی عادالن ــد رقابت بای
ــل  ــرو دخی ــی وزارت نی ــاله انحصارگرای ــن مس ــرد و در ای نمی گی
بــوده اســت. بــه اعتقــاد شــما، آیــا روش هــای موجــود در تعییــن 
ــرژی  ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــرق در ب ــون ب ــی چ ــت کاالی قیم
مناســب اســت و می توانــد زمینــه رقابــت برابــر را فراهــم کنــد؟ 
ــه  ــرق چگون ــازار ب ــی در ب ــای دولت ــگاه نیروگاه ه ــم جای ــد ببینی ــدا بای ابت
اســت؟ نیروگاه هــا و اساســا صنعــت بــرق تــا پیــش از رونــد خصوصی ســازی 

      گفت وگو        

گفت وگو با احمد داوودی، نایب رییس شورای رقابت

دولتی؛ نیروگاه های  فعلی  سهم 

از حد قانون  فراتر 
بارهــا از ســوی بخــش خصوصــی تولیدکننــده بــرق عنــوان شــده اســت کــه در معامــالت بــورس انــرژی و بــازار بــرق بــا یــک رقابــت نابرابــر 
ــی و  ــای خصوص ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــذاری خری ــاری قیمت گ ــه ج ــن روی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرق مواجه ان ــده ب ــی تولیدکنن ــش دولت ــا بخ ب
اجحافــی کــه از ســوی خریــدار انحصــاری آن یعنــی وزارت نیــرو صــورت می گیــرد، موجــب کاهــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در ایــن 

بخــش و در نتیجــه نبــود تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق شــده اســت. 
ــن  ــه ای ــد ب ــر می توان ــتقل تنظیم گ ــاد مس ــکیل نه ــرق و تش ــازار ب ــرژی و ب ــورس ان ــه در ب ــازوکار عادالن ــک س ــود ی ــان وج ــن می در ای
چالــش چندیــن ســاله پایــان دهــد و از اثــرات آن نــه تنهــا بخــش خصوصــی بلکــه وزارت نیــرو نیــز بــه عنــوان متولــی اصلــی تامیــن بــرق 
ــرف را  ــاز مص ــه نی ــخگویی ب ــرق و پاس ــد ب ــت تولی ــش ظرفی ــرای افزای ــرمایه گذاری ب ــرای س ــزه ب ــش انگی ــه افزای ــود و زمین ــد ش بهره من

فرآهــم آورد.
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــور وج ــرق در کش ــش ب ــری بخ ــرای تنظیم گ ــخص ب ــور مش ــه ط ــتقلی ب ــاد مس ــوز نه ــر هن ــال حاض ــد در ح ــر چن ه
ــه آن  شــکل گیری چنیــن نهــادی در آینــده نزدیــک گریزناپذیــر اســت؛ موضوعــی کــه احمــد داوودی نایب رییــس شــورای رقابــت نیــز ب
تاکیــد دارد و معتقــد اســت بــا وجــود آن کــه شــورای رقابــت نظــارت بــر ایجــاد رقابــت برابــر و ســالم در عمــوم صنایــع برعهــده دارد، امــا 
بــرای بهبــود شــرایط فعلــی در بخــش بــرق می بایســت یــک نهــاد تنظیم گــر اختصاصــی بــرای ایــن بخــش بــه وجــود آیــد تــا در حیــن 

ــود. ــرف ش ــر ط ــز ب ــود نی ــکالت موج ــا و مش ــر، چالش ه ــای براب ــا فرصت ه ــی ب رقابت
بــرای یافتــن نقــش شــورای رقابــت در ایجــاد شــرایطی متعــادل و راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت شــرایط موجــود بــه گفت و گــو بــا او 

پرداختیــم کــه در ادامــه می توانیــد آن را بخوانیــد:

ــا  ــا ب ــدند، ام ــت اداره می ش ــط دول ــل توس ــور کام ــه ط ــت ب ــن صنع در ای
ــاخت و  ــای س ــه مجوزه ــود و ارائ ــای موج ــی از نیروگاه ه ــذاری برخ واگ
ــه  ــی ب ــش خصوص ــهم بخ ــی، س ــش خصوص ــای بخ ــه نیروگاه ه ــعه ب توس

ــان شــد. ــارزی نمای طــور ب
مبنــای ایــن تحــول و تغییــرات نیــز بــه اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 
ــی  ــز فعالیت های ــل از آن نی ــه قب ــوط می شــود، البت ــون اساســی مرب 44 قان
از بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق دیــده شــد، امــا مبنــای اصلــی همیــن 
موضــوع بــود. در تعریــف اصــل 44 قانــون اساســی، فعالیــت تولیــد نیــرو در 
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گــروه دو قــرار گرفتــه اســت کــه بــر اســاس آن بخــش دولتــی مــی توانــد 
حداکثــر تــا 20 درصــد در بــازار فعالیــت داشــته باشــد، اگــر ایــن مبنــا را در 
نظــر بگیریــم، بایــد محدودیت هــای در نظــر گرفتــه شــده نیــز لحــاظ شــود.

بنــا بــر ایــن اولیــن مســاله جنبــه قانونــی موقعیــت و وضعیــت نیروگاه هــای 
ــا  ــری و ی ــا تنظیم گ ــی ی ــش حاکمیت ــاله نق ــن مس ــوده، دومی ــی ب دولت
رگوالتــوری اســت کــه در ایــن بــازار فعــال بــر عهــده وزارت نیــرو گذاشــته 
ــای  ــی و قیمت گذاری ه ــای قیمت ــز محدودیت ه ــل نی ــومین عام ــده و س ش
ــرق  ــت ب ــه در کل صنع ــت ک ــی اس ــای دولت ــا نرخ گذاری ه ــتوری و ی دس
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــا ب ــن تصمیم گیری ه ــه ای ــرد، گرچ ــورت می گی ص

ــذارد. ــر می گ ــز اث ــرو نی ــری وزارت نی ــر تنظیم گ ــا روی ام ــت، ام اس
اگــر مجمــوع ایــن مســائل را کنــار هــم بگذاریــم می توانیــم بــه روش هــای 
ــز  ــر نی ــوی دیگ ــیم. از س ــازار برس ــن ب ــرق در ای ــذاری ب ــود قیمت گ موج
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ســهم فعلــی نیروگاه هــای دولتــی در 
ــن  ــون اســت و ای ــده توســط قان ــد تعیین ش ــر از ح ــران فرات ــرق ای ــازار ب ب
ــد  ــرو بای ــن وزارت نی ــود. بنابرای ــوب می ش ــون محس ــف از قان ــاله تخل مس
ایــن ضابطــه قانونــی را مــورد توجــه قــرار دهــد و تنهــا در مــورد مالکیــت 

ــازار بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. نیــز صحبــت نشــود، نقــش در ب
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــز اع ــت نی ــورای رقاب ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــد در  ــد نمی توان ــته باش ــور داش ــازار حض ــر در ب ــی اگ ــرق حرارت ــرکت ب ش
مــورد اطالعــات هزینــه ای نیروگاه هــای خصوصــی کســب اطــالع و بــر آن 
ــر  ــرای ایفــای نقــش نظارتــی ب ــذا ایــن شــرکت ب نظــارت داشــته باشــد. ل
هزینه هــای عملیاتــی بخــش خصوصــی، دیگــر نمی توانــد در بــازار شــرکت 

کنــد.
ــازار  ــالت در ب ــم معام ــا حج ــذاری، اساس ــن روش قیمت گ ــر ای ــالوه ب ع
بــرق نســبت بــه بــورس انــرژی ســهم بیشــتری دارد، ایــن موضــوع تحــت 
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــذاری ب ــی از قیمت گ ــت ناش ــاله محدودی ــر مس تاثی
ــا  ــرد، ت ــر می گی ــی را در نظ ــوزه مالحظات ــن ح ــرو در ای ــت، وزارت نی اس
ــه  ــرده ک ــم ک ــه ای تنظی ــون به گون ــا کن ــا را ت ــه ســطح قیمت ه ــی  ک جای
ــده نمی شــود  ــورس دی ــازار عمده فروشــی و ب ــرق در ب قیمت هــای واقعــی ب
و ایــن مســاله نیــز مرتبــط بــا همــان محدودیــت وزارت نیــرو تحــت تاثیــر 

نرخ گذاری هــای دولتــی اســت.
ــد  ــالت خری ــرق و معام ــازار ب ــه ب ــاله را ب ــن مس ــرو ای ــع وزارت نی  در واق
و فــروش تولید کننــدگان و مصرف کننــدگان مرتبــط می کنــد. زمانــی 
ــن  ــد چنی ــه می کن ــن عرض ــای پایی ــا رقم ه ــرق را ب ــت ب ــت قیم ــه دول ک
ــا  ــی را ب ــای فعل ــم قیمت ه ــر بخواهی ــد، اگ ــود می آی ــه وج ــی ب چالش های
ــرق در  ــازار ب ــه در ب ــقف معامل ــم س ــبه کنی ــی محاس ــای بین الملل نرخ ه
ــا  ــچ کجــای دنی ــه در هی ــی ک ــارم ســنت می شــود، در حال حــدود یک چه

ــد. ــدا نمی کنی ــرق پی ــد ب ــرای تولی ــی را ب ــن نرخ چنی
یکــی از دالیــل ایــن مســاله موضــوع ســوخت اســت کــه در ایــن محاســبات 
ــدارد،  ــرای ســوخت وجــود ن ــی ب ــه نمی شــود و قیمــت واقع در نظــر گرفت

ــذاری  ــن روش قیمت گ ــه همی ــز ب ــرو نی ــد نی ــل و تولی ــه تبدی در نتیج
می شــود، ایــن رویــه واقعــا اجــازه نمی دهــد کــه قیمــت واقعــی و رقابتــی 
در بــازار بین المللــی ایــران شــکل بگیــرد، ایــن ســقف ناشــی از محدودیــت 

قیمت گذاری هــای دولتــی اســت.
در اینجــا مــن تفاوتــی بیــن نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی در راســتای 
ــا  ــی ی ــروگاه دولت ــود نی ــه خ ــم، چراک ــذاری نمی بینی ــای قیمت گ روش ه
خصوصــی در ایــن بحــث دخالتــی ندارنــد، امــا می تــوان گفــت آثــاری کــه 
محدودیت هــای قیمت گــذاری می گــذارد روی نیروگاه هــای خصوصــی 
ــه در  ــد ک ــی دارن ــا هزینه های ــن نیروگاه ه ــه ای بســیار بیشــتر اســت، چراک
نیروگاه هــای دولتــی وجــود نــدارد، نیروگاه هــای بخــش خصوصــی در 
حــوزه بازپرداخت هــای ســرمایه گذاری بــا تنگناهایــی مواجــه هســتند 
ــا  ــد. ام ــا وارد کن ــه آن ه ــد آســیبی بیشــتری را ب ــن مســاله می توان ــه ای ک
ــور  ــه ط ــود دارد ب ــازار وج ــه در ب ــه ک ــذاری و آنچ ــل روش قیمت گ در اص
یکســان در هــر دو بخــش نیــروگاه دولتــی و خصوصــی اعمــال می شــود و 

ــدارد. تفاوتــی از ایــن حیــث وجــود ن

یکــی از روش هــای پیشــنهادی ایجــاد رقابــت برابــر بیــن 
ــرژی، تعییــن کــف قیمــت  ــورس ان ــرق و ب ــازار ب نیروگاه هــا در ب
ــاظ  ــه لح ــا و ب ــا قانون ــت. آی ــف اس ــی مختل ــای زمان در بازه ه
ــود دارد و  ــن روش وج ــرای ای ــکان اج ــت و ام ــی قابلی کارشناس
ــالت  ــدن معام ــر ش ــد در رقابت پذی ــد می توان ــه ح ــا چ ــا ت اساس
ــر باشــد؟ ــازل موث ــرق و جلوگیــری از قیمت دهی هــای ن ــرژی ب ان

ــی« در  ــت »مالکیت ــی از جه ــای دولت ــهم نیروگاه ه ــد س ــع هرچن  در واق
بازارهــا حــدود 40 درصــد اســت، امــا آنچــه مهــم اســت ســهم کل در بــازار 
ــرق  ــه آن کــه شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی ب ــا توجــه ب اســت و ب
حرارتــی در قراردادهایــی کــه بــه صــورت خریــد تضمینــی بــا نیروگاه هــای 
ــال  ــت، عم ــز هس ــا نی ــن نیروگاه ه ــرق ای ــده ب ــی دارد عرضه کنن ــر دولت غی

ــاالی 50 درصــد نیــز می رســد. ــه ب ــازاری بخــش دولتــی ب ســهم ب
ــرق،  ــی ماننــد معامــالت ب ــزوم تعییــن کــف قیمــت در بازارهای در مــورد ل
بایــد گفــت، در شــرایط فعلــی ایــن مســاله توجیه پذیــر اســت، علــت ایــن 
اســت کــه بخــش دولتــی و یــا همــان شــرکت بــرق حرارتــی ســهام دار تعداد 
ــای خــود  ــد در نیروگاه ه ــی می توان ــه راحت ــا اســت و ب ــادی از نیروگاه ه زی
بــرای به دســت آوردن و یــا حفــظ موقعیــت در بــازار، قیمــت پایین تــری را 

ارائــه کنــد و هزینه هــای خــود را از آن طریــق پوشــش دهــد.
ــرض  ــم، ف ــد بگوی ــه شــما گفتی ــا آنچــه ک ــت ب ــه در مخالف ــک نکت ــا ی  ام
ایــن اســت کــه نیــروگاه بخــش خصوصــی هزینه هــای تحمیلــی کمتــری و 
ــی بیشــتری دارد. منظــور از هزینه هــای  بخــش دولتــی هزینه هــای تحمیل
ــل  ــی متحم ــات دولت ــر الزام ــت تاثی ــه تح ــت ک ــی اس ــی هزینه های تحمیل
ــه  ــی ک ــای مدیریت ــل انعطاف ه ــه دلی ــی ب ــش خصوص ــود، در بخ می ش
ــد تنظیــم شــود و بخــش خصوصــی از  وجــود دارد  هزینه هــا بهتــر می توان
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نظــر قوانیــن نیــز دســت بازتــری دارد.
بــر ایــن اســاس فــرض ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی از هزینــه کمتــر 
ــن  ــا چنی ــن عموم ــد، بنابرای ــوردار باش ــد برخ ــری می توان ــره وری باالت و به
فــرض نمی شــود کــه یــک نیــروگاه دولتــی هزینــه پایینــی از ایــن جهــت 
دارد، البتــه یــک تفــاوت در اینجــا وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت 
کــه نیروگاه هــای دولتــی بــرای بازپرداخــت ســرمایه گذاری ها شــرایط 
ــالم  ــری را اع ــای پایین ت ــد قیمت ه ــر می توانن ــد و راحت ت ــواری ندارن دش

ــد. ــرون کنن ــدان بی ــای خصوصــی را از می ــد و رقب کنن

بــا ایــن وصــف نیروگاه هــای دولتــی حتــی اگــر قــرار باشــد بازپرداخت هــای 
مذکــور را نیــز داشــته باشــند، باتوجــه بــه اینکــه بــه یــک شــرکت بزرگتــر 
دولتــی وصــل هســتند، راحت تــر می تواننــد در سیســتم های مالــی از 
ــا و  ــل بانک ه ــاط در مقاب ــوند و روی اقس ــد ش ــتری بهره من ــای بیش مانوره
یــا صنــدوق توســعه ملــی وضعیــت بهتــری را داشــته باشــند و کمتــر تحــت 

فشــار قــرار بگیرنــد.
ایــن موضوعــات در مجمــوع زمینــه رقابــت نابرابــری را بــه نفــع نیروگاه هــای 
ــه نظــر مــن هــم کــف  ــه ب ــه وجــود مــی آورد و از ایــن حیــث بل دولتــی ب
ــه اینکــه  ــر اســت، باتوجــه ب ــرژی توجیه پذی ــورس ان ــژه در ب ــه وی قیمــت ب
ــود  ــل وج ــه دلی ــده اند و ب ــورس ش ــازار ب ــز وارد ب ــی نی ــای دولت نیروگاه ه
مزایایــی در آن بخــش می تواننــد بــا قیمت هــای پایین تــری رفتــار و 
رقابــت را کمــی مخــدوش کننــد، بــه اعتقــاد مــن از ایــن حیــث ایــن مســاله 
ــود دارد. ــت وج ــف قیم ــن ک ــرایط تعیی ــون ش ــت و اکن ــی اس ــل بررس قاب

ــرژی  ــورس ان ــرای ب ــه ب ــی ک ــداف و ماموریت های ــی از اه یک
تعریــف شــده اســت، کشــف قیمــت بــوده، بــه اعتقــاد شــما تــا 
ــه  ــت؟ و چ ــده اس ــل ش ــق عم ــوزه موف ــن ح ــزان در ای ــه می چ
ــه در  ــده ک ــف ش ــورس تعری ــرای بازارب ــری ب ــای دیگ ماموریت ه
آن هــا موفــق بــوده و اگــر احیانــا موفقیتــی حاصــل نشــده مانــع 

ــوده اســت؟ آن چــه چیــزی ب
ــبتا  ــت نس ــف قیم ــرژی کش ــورس ان ــکیل ب ــی تش ــداف اصل ــی از اه یک
ــت،  ــده اس ــف ش ــوده تعری ــج ب ــور رای ــه در کش ــی ک ــر  در معامالت واقعی ت
در شــرایط فعلــی ســرپوش های مختلفــی بــرای قیمــت واقعــی وجــود دارد 

ــن  ــا ای ــرد ام ــورت بگی ــری ص ــت بهت ــف قیم ــه کش ــود ک ــن ب ــث ای و بح
ــرژی وجــود  ــورس ان ــه در ب ــی ک ــون قیمت های ــق نشــد و اکن مســاله محق
ــی  ــا قیمت های ــری دارد ت ــه زیادت ــه قیمت هــای واقعــی فاصل دارد نســبت ب
کــه بــه صــورت عمده فروشــی در جریــان هســتند، لــذا بــورس انــرژی بــه 

هــدف خــاص خــود نرســیده اســت.
ــرژی  ــورس ان ــاید در ب ــه ش ــد ک ــن باش ــد ای ــاله می توان ــن مس ــت ای عل
معامــالت بــا قیمــت کمتــری صــورت می گیــرد، چراکــه بــازار نقــدی اســت 
ــرق فروخته شــده ســهل تر و ســریع تر صــورت می گیــرد،  ــه ب و دسترســی ب
ــخت تر  ــات س ــت مطالب ــاب ها و دریاف ــی تسویه حس ــا در بازارعمده فروش ام
ــعاع  ــی را تحت الش ــای واقع ــاوت قیمت ه ــور تف ــن ام ــت و ای ــر اس و دیرت
ــر  ــی  و غی ــم از دولت ــروگاه  داران اع ــتا نی ــن راس ــد. در همی ــرار می ده ق
ــود  ــده خ ــرق فروخته ش ــای ب ــه به ــر ب ــه زودت ــد ک ــزه دارن ــی انگی دولت
ــر نیــز عرضــه را انجــام  ــا قیمت هــای پایین ت ــذا ب دسترســی پیــدا کننــد، ل

ــرد. ــورت بگی ــه ص ــا معامل ــد ت می دهن
در مجمــوع بایــد گفــت بــورس انــرژی بــه اهــداف خــود دســت نیافته اســت، 
امــا راهکارهایــی کــه می تــوان در ایــن راســتا بــه کار گرفــت الزامــات قانونــی 
بــوده کــه در قانــون بودجــه آمــده اســت، بــر اســاس قانــون بایــد بخشــی از 
بــرق مــورد مصــرف صنایــع بــزرگ از طریــق بــورس انــرژی و بازارهــای ایــن 

چنینــی و یــا قراردادهــای دوجانبــه تامیــن شــود.
ــر  ــری شــود و از ســوی دیگ ــری پی گی ــه طــور جدی ت ــن مســاله ب ــر ای اگ
ــازار عمده فروشــی توســط دولــت صــورت نگیــرد  جایگزیــن آن تامیــن از ب
ــی در  ــای واقع ــمت قیمت ه ــه س ــج ب ــه تدری ــا ب ــد ت ــک کن ــد کم می توان
بــورس انــرژی پیــش برویــم، یکــی از راه هایــی کــه می توانــد ایــن مشــکل 

ــت. ــی اس ــی قانون ــر مبان ــر و کامل ت ــرای دقیق ت ــد اج ــرف کن را برط
ــوان  ــود می ت ــون کار ش ــم روی قان ــاز ه ــز ب ــده نی ــال های آین ــر در س  اگ
ــکل های  ــندیکا و تش ــد س ــود، بای ــدوار ب ــرایط امی ــود ش ــه بهب ــبت ب نس
ــد  ــن حــوزه نقــش داشــته باشــند کمــک کنن ــد در ای ــه می توانن ــر ک دیگ
ــی  ــری را پیش بین ــن تر و قطعی ت ــر، روش ــی کامل ت ــه مبان ــی ک ــا قوانین ت
می کننــد تدویــن شــوند تــا بــورس انــرژی تنهــا نقــش مکمــل را در کنــار 
بــازار عمده فروشــی نداشــته باشــد و بــا حرکــت بــه ســمت قیمــت واقعــی، 

بــه اهــداف تعییــن شــده خــود دســت یابــد.

ــر  ــون دو تغیی ــا کن ــته ت ــال گذش ــد، از س ــه مطلعی ــور ک همان ط
در مناســبات بــورس انــرژی صــورت گرفــت؛ یکــی الــزام صنایــع 
ــرژی و  ــورس ان ــق ب ــود از طری ــاز خ ــورد نی ــرق م ــن ب ــه تامی ب
ــورس راه  ــه ب ــود کــه نیروگاه هــای دولتــی ب مــورد دیگــر ایــن ب
یافتنــد. باتوجــه بــه اینکــه هنــوز ســازوکارهای کشــف قیمــت در 
بــورس انــرژی بــه خوبــی عمــل نکــرده اســت، از نظــر شــما ایــن 
تغییــرات چــه تاثیراتــی بــر کارکــرد ایــن بــازار خواهــد داشــت؟

بــه نظــر مــن نبایــد تفــاوت مهمــی در ورود بــه بازارهــا از حیــث مالکیــت 
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شورای رقابت نیز اعالم کرده است که شرکت برق حرارتی اگر 
در بازار حضور داشته باشد نمی تواند در مورد 

اطالعات هزینه ای نیروگاه های خصوصی کسب اطالع و بر آن 
نظارت داشته باشد. لذا این شرکت برای ایفای 

نقش نظارتی بر هزینه های عملیاتی بخش خصوصی، دیگر 
نمی تواند در بازار شرکت کند
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ــارغ از مالکیت هــا صحبــت شــود،  ــل باشــیم، در بازارهــا مــی بایســت ف قائ
ــت در  ــی اس ــروگاه دولت ــت نی ــون مالکی ــه چ ــد ک ــی باش ــد مانع ــن نبای ای
ــرای آن  یــک شــاخه ای از فعالیــت هــا نتواننــد حضــور داشــته باشــند و ب
ــرده  ــالم نک ــن مســاله ای را اع ــز چنی ــون نی ــل باشــیم، قان ــت قائ محدودی
اســت، از نظــر بحــث رقابتــی نیــز کار درســتی نیســت و مــا نبایــد چنیــن 
تفکیکــی را بــه لحــاظ مالکیــت دولتــی و خصوصــی بــرای شــرکت در بازارها 
قائــل باشــیم، امــا بایــد آنچــه کــه ممکــن اســت لطمــه و یــا صدمــه ای بــه 

رقابــت واقعــی بزننــد مــورد بررســی و اصــالح قــرار بگیــرد.
ایــن امــکان وجــود دارد کــه نیروگاه هــای دولتــی بــه نســبت نیروگاه هــای 
خصوصــی بــه گونــه ای رفتــار کننــد کــه شــرایطی بــه دور از رقابــت واقعــی 
ــن  ــد از ای ــود و بای ــاله ب ــن مس ــب ای ــد مراق ــن بای ــد، بنابرای ــود آی ــه وج ب
مســاله کــه بخــش دولتــی بــه ایــن قســمت وارد شــده بگذریــم و بــه دنبــال 

ــر ایجــاد شــود. ــت براب سیاســت هایی باشــیم کــه رقاب
تنظیم کننده هــا  قبیــل  از  نظارتــی  تنظیم گــر  نهادهــای  اســت  الزم 
ــا  ــی و ی ــارغ از دولت ــوند و ف ــاد ش ــتقل ایج ــورت مس ــه ص ــا ب و رگوالتوره
خصوصــی بــودن، مقــررات درســتی را بــه وجــود آورنــد کــه هــم از رقابــت 
نامناســب جلوگیــری و هــم جلــوی  قیمت شــکنی گرفتــه شــود و نظــارت 

ــرد. ــررات صــورت بگی ــز روی مق نی
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ب ــود دارد و می توان ــت وج ــورای رقاب ــون ش ــه اکن گرچ
ــائل  ــن مس ــه ای ــیدیم ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــا ب ــی واقع ــد ول ــیدگی کن رس
تخصصــی اســت و یــک شــورا در ســطح کشــور نمی توانــد در همــه مســائل 
تخصصــی وارد شــود و فعالیــت رصــد و نظــارت دائمــی را داشــته باشــد. بــر 
ــت داده شــد  ــه دول ــرق ب ــوری مســتقل ب همیــن اســاس اساســنامه رگوالت
و دولــت نیــز بــر اســاس مباحثــی کــه وجــود داشــت تصمیــم گرفــت یــک 
الیحــه تنطیــم کنــد و اکنــون ایــن الیحــه کــه در آخریــن مراحــل، منتظــر 
تصویــب در صحــن علنــی مجلــس بــود، توســط وزارت نیــرو اســترداد شــده 

اســت.
ــرق  ــش ب ــتقل در بخ ــوری مس ــکیل رگوالت ــه تش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
عمــال تنهــا راه حــل اساســی اســت کــه می توانــد بازارهــا را شــکل بدهــد، 
فعالیــت آن هــا را شــفاف کنــد و مانــع هرگونــه انحــراف از رســیدن بــه بــازار 

رقابتــی شــود.

ــکیل  ــرق تش ــش ب ــر در بخ ــاد تنظیم گ ــن نه ــه ای ــی ک ــا مادام ت
نشــود شــورای رقابــت اقدامــی نخواهــد کــرد؟ 

ــه نیســت و فعالیــت شــورای رقابــت متوقــف نخواهــد شــد  خیــر ایــن گون
ــوری مســتقل تشــکیل  ــاد رگوالت ــک نه ــی کــه در هــر بخــش ی ــا زمان و ت
نشــود، همــه وظایــف بــر عهــده شــورای رقابــت خواهــد بــود. ایــن موضــوع 
را از منظــر تشــخیص کارشناســی اعــالم کــردم، امــا قانونــا مســئولیت ایــن 

ــر عهــده شــورای رقابــت اســت و اگــر هــر یــک از نیروگاه هــا و یــا  مهــم ب
ــازا ر  ــار غیــر رقابتــی در ب ــه ای از رفت ــا شــخص حقیقــی نمون هــر بخــش ی
بــرق بببینــد، می توانــد آن را بــا شــورای رقابــت در میــان بگــذارد و شــورای 
ــه  ــا اینک ــد؛ کم ــام ده ــیدگی های الزم را انج ــه دارد رس ــز وظیف ــت نی رقاب
ــت. در  ــورت پذیرف ــیدگی های الزم ص ــد و رس ــالم ش ــم اع ــورد ه ــد م چن
ــازار  ــن ب ــرای ای ــی ب ــوری دائم ــک رگوالت ــاد ی ــرورت ایج ــا ض ــوع ام مجم

ــزرگ و پرفعالیــت وجــود دارد. ب

ــود  ــد ب ــه خواه ــت چ ــورای رقاب ــی ش ــای آت ــات و برنامه ه اقدام
تــا ایــن رقابــت برابرتــر شــود؟

در حــال حاضــر کــه رگوالتوری هــای مســتقل تشــکیل نشــده، ایــن بحــث 
ــون در  ــاده 5۸ قان ــه موجــب م ــت مطــرح شــده اســت و ب در شــورای رقاب
ــورای  ــود دارد، ش ــاری در آن وج ــرایط انحص ــه ش ــی ک ــع و بازارهای صنای
ــری در  ــون تنظیم گ ــا چ ــردازد، ام ــری بپ ــه تنظیم گ ــد ب ــت می توان رقاب
ایــن صنعــت بیــش از یــک و یــا دو دســتورالعمل نیــاز دارد، شــورای رقابــت 
درکار کارشناســی تنظیم گــری کــه هیــات تنظیــم بــازار بــرق انجــام 
می دهــد ورود نکــرده اســت، بــا  این حــال نظــارت بــر ایــن مســاله را انجــام 
ــت  ــد فعالی ــازار نتوان ــم ب ــات تنظی ــر هی ــم اگ ــه آن ه ــه ک ــد، گرچ می ده

ــاز وظیفــه قانونــی شــورای رقابــت اســت. شایســته انجــام دهــد ب
ــر  ــه صــورت تنظیم گ ــی ب ــف نهادهای ــای مختل ــل در بخش ه از ســال ها قب
ــت  ــرده اس ــد نک ــع ی ــا را خل ــت آن ه ــورای رقاب ــه ش ــد ک ــت می کنن فعالی
ــوع  ــد. در مجم ــارت می کن ــا نظ ــن بخش ه ــات ای ــر مصوب ــورا ب ــن ش و ای
ــن اســت کــه  ــن رگوالتوری هــا ای ــا قبــل از تشــکیل ای ــه مــن ت ــا توصی ام
ــدا از آن  ــا ج ــون و ی ــب قان ــه موج ــه ب ــاله ای را ک ــه مس ــکل ها هرگون تش
ــان  ــت در می ــورای رقاب ــا ش ــد ب ــب می بینن ــری نامناس ــر تنظیم گ از نظ
بگذارنــد؛ چراکــه شــورای رقابــت موظــف اســت کــه در ایــن تنظیم گری هــا 
دخالــت مســتقیم داشــته باشــد. همچنیــن اگــر اخاللــی در روابــط رقابتــی 
ــراد و  ــت و اف ــیدگی اس ــه رس ــف ب ــت موظ ــورای رقاب ــرد ش ــورت بگی ص

ــد. ــتفاده کنن ــکان اس ــن ام ــت از ای ــکل ها می بایس تش

در مجموع باید گفت بورس انرژی به اهداف خود دست نیافته 
است، اما راهکارهایی که می توان در این راستا به کار گرفت 

الزامات قانونی بوده که در قانون بودجه آمده است، 
بر اساس قانون باید بخشی از برق مورد مصرف صنایع بزرگ 
از طریق بورس انرژی و بازارهای این چنینی و یا قراردادهای 

دوجانبه تامین شود
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اساســا تشــکیل بــورس انــرژی ابتــدا بــا چــه هــدف و ماموریتــی 
ــورد  ــه اهــداف م ــا طــی مــدت فعالیتــش ب ــه و آی صــورت گرفت

نظــر در بخــش بــرق دســت یافتــه اســت؟
ــرق،  ــی از تجــارت ب ــا هــدف تمرکززدای ــرژی ب ــورس ان ــی ب ــه صــورت کل ب
کشــف قیمــت رقابتــی بــرق، افزایــش شــفافیت و کمــک بــه تامیــن مالــی 
فعالیــن صنعــت بــرق تاســیس شــد. هــر چنــد در طــول ســال های گذشــته 
فعالیــت بــورس انــرژی بــا فــراز و نشــیب هایی همــراه بــوده اســت، امــا در 
ــه ســادگی  ــرق ب ــذاری آن در فضــای تجــارت ب ــوان از اثرگ ــوع نمی ت مجم
عبــور کــرد. بــه نظــر می رســد فعالیت بــورس انــرژی در مســیر درســتی قرار 
داشــته و در آینــده نزدیــک هرچــه بیشــتر بــه اهــداف خــود نزدیــک خواهــد 
شــد. هــر چنــد بایــد خاطــر نشــان کــرد نمی تــوان انتظــار داشــت تغییــرات 
بــه ســرعت و باشــتاب صــورت گیــرد. بــه هــر حــال تغییــر از فضــای ســنتی، 

گفت و گو با حبیب قره گزلو معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق

نیروگاه های دولتی و خصوصی در بازار برق و بورس انرژی

است؟ برابر  رقابت  شرایط  آیا 
ــث  ــرژی باع ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــژه در ب ــرایط وی ــی از ش ــای دولت ــورداری نیروگاه ه ــرق، برخ ــی ب ــر دولت ــدگان غی ــر تولیدکنن از نظ
ــر  ــر اســاس دیــدگاه بخــش خصوصــی، مالکیــت 40 درصــدی دولــت ب ــر نیروگاه هــای دولتــی و غیــر دولتــی شــده اســت. ب رقابــت نابراب

ــت.  ــرق نیس ــرژی ب ــروش ان ــد و ف ــازار خری ــازوکار ب ــت و س ــرل قیم ــرای کنت ــی ب ــل موجه ــور دلی ــرق کش ــای ب نیروگاه ه
ــده  ــی ش ــش خصوص ــدگان بخ ــرای تولیدکنن ــادی ب ــادی زی ــکالت اقتص ــبب مش ــرق س ــازار ب ــرژی و ب ــورس ان ــت در ب ــای رقاب نابرابری ه
ــاون  ــو مع ــب قره گزل ــا حبی ــرژی ب ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــت در ب ــدن رقاب ــای منصفانه ش ــاله و راهکاره ــن  مس ــکافی ای ــرای موش ــت. ب اس

ــذرد:  ــان می گ ــر گرامی ت ــه از نظ ــه در ادام ــم ک ــو کرده ای ــران گفت وگ ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــرق ش ــازار ب ب

دولتــی و مبتنــی بــر تعرفه گــذاری دولتــی بــه ســمت فضــای رقابــت کامــل 
ــت. ــی اس ــت باالی ــر و دق ــد صب ــوده و نیازمن ــر ب ــرق زمان ب ــت ب در صنع

براســاس دیــدگاه تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق و بنابــر 
مســتنداتی کــه دارنــد؛ حضــور بخــش دولتــی در بــورس انــرژی و 
بــازار بــرق ســبب شــدت گرفتــن رقابــت نابرابــر بخــش دولتــی با 
ــدن  ــرای منصفانه ش ــکاری ب ــا راه ــود. آی ــی می ش ــش خصوص بخ

رقابــت در بــازار بــرق و بــورس انــرژی وجــود دارد؟ 
اصــوال نــگاه مدیریــت شــبکه و بــازار بــرق ایــران بــه نیــروگاه هــا فــارغ از 
نــوع مالکیــت نیــروگاه بــوده و ایــن امــر تاثیــری در تصمیمــات و فرآیندهای 
ــا جایــی کــه اطــالع  ــرژی نیــز ت ــورس ان ــدارد. در خصــوص ب ــرق ن ــازار ب ب
ــرق در  ــت ب ــتگذار صنع ــدف سیاس ــاس اســت. ه ــن اس ــر همی دارم روال ب
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ــرق هــم ایــن اســت  ــه فضــای تجــارت ب ــازار و شــکل دهی ب تنظیم گــری ب
کــه رقابــت بیــن تولیدکننــدگان بــرق فــارغ از نــوع مالکیــت و یــا تکنولــوژی 
ــات  ــه ای و ترجیح ــای هزین ــی ویژگی ه ــرد و تمام ــکل گی ــا ش نیروگاه ه
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان در قیمــت کشف شــده در بــورس انــرژی 
ــر  ــه ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــر بای ــوی دیگ ــود. از س ــس ش ــرق منعک ــازار ب و ب
ــده ای از  ــش عم ــک، بخ ــده نزدی ــرو، در آین ــای وزارت نی ــاس برنامه ه اس
ــالت  ــازار معام ــرژی و ب ــورس ان ــه ب ــرق )حــدود 70 درصــد( ب ــالت ب معام
ــق  ــالت و تعمی ــم معام ــش حج ــا افزای ــد و ب ــد ش ــل خواه ــه منتق دوجانب
ــد  ــکل خواه ــدگان ش ــن تولیدکنن ــت در بی ــبی از رقاب ــطح مناس ــازار، س ب
گرفــت. نیروگاه هــای خصوصــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند 
کــه در حــال حاضــر بیــش از 40 درصــد از انــرژی مــورد نیــاز کشــور توســط 
ــارت  ــا از تج ــذف آنه ــکان ح ــود و ام ــن می ش ــی تامی ــای دولت نیروگاه ه
بــرق وجــود نــدارد. در پایــان بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه نهادهــای ناظــر 
ــه  ــرو ب ــران در وزارت نی ــرق ای ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرژی و هی ــورس ان در ب
طــور مســتمر در حــال پایــش معامــالت بــورس انــرژی و بــازار بــرق ایــران 
ــار  ــا خصوصــی( رفت ــی ی ــی )دولت ــر نیروگاه ــه ه ــی ک هســتند و در صورت
ــا آن برخــورد خواهــد شــد.  ــازار داشــته باشــد ب منافــی رقابــت و مخــل ب

ــرق  ــای ب ــد از نیروگاه   ه ــا 45 درص ــدود 40 ت ــه ح ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــد  ــده دارن ــه عه ــرق را ب ــارت ب ــازار تج ــهمی از ب ــتند و س ــی هس دولت
ــم. ــلب کنی ــا س ــف را از آنه ــای مختل ــم حــق حضــور در عرصه ه نمی توانی
ــازه  ــی اج ــش دولت ــدگان بخ ــه تولیدکنن ــده ب ــل عم ــه دو دلی ــم ب االن ه
فعالیــت در بــورس دادیــم؛ یکــی ایــن کــه عملکــرد نیروگاه هــای دولتــی در 
بــازار نشــان داد کــه تولیدکننــدگان دولتــی اگــر بیشــتر از بخــش خصوصــی 
دنبــال ســود نباشــند کمتــر از آنهــا نیســتند و ایــن موضــوع به دلیــل نظارت 
ــن نظارت هــا از  ــر آنهــا اعمــال  می شــود. وجــود ای منســجمی اســت کــه ب
ــرق  ــا مشــکالتی کــه آنهــا در قیمت دهــی ب ســال ۹5 و ۹۶ ســبب شــده ت
ــر وجــود نداشــته  ــد، دیگ ــازار ایجــاد  می کردن در ســال های ۹2 و ۹3  در ب
باشــد؛ آن زمــان برخــی از شــرکت های دولتــی بــدون توجــه بــه رقابــت پلــه 
ــی در  قیمتــی  می گذاشــتند و باعــث شکسته شــدن قیمت هــا  می شــدند. ول
حــال حاضــر هماننــد شــرکت خصوصــی قیمت دهــی دقیــق دارنــد، پیگیــر 
رقابــت و اعتراض هایشــان هســتند و حتــی اگــر آزمــون ظرفیــت در جایــی 
انجــام شــود، مکاتبــه  می کننــد. شــباهت عملکــرد بخــش دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی بــه گونــه ای شــده اســت کــه در بــازار بــرق نمی تــوان تشــخیص 
داد کــدام شــرکت خصوصــی و کــدام شــرکت دولتــی اســت و ایــن نشــانه 
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــی هس ــی و دولت ــرکت های خصوص ــن ش ــت بی ــود رقاب وج

ــا نیســت.  ــن آنه ــز بی ــای رقابت شــکن و رقابت گری ــن، رفتاره ای
ــدگان  ــه ورود مصرف کنن ــدور مصوب ــد از ص ــه بع ــت ک ــن اس ــل دوم ای دلی
بــاالی 1 مــگاوات صنایــع بــه بــورس انــرژی کــه در مهرمــاه ســال گذشــته 

انجــام پذیرفــت، قــرار شــد حجــم عمــده ای از مصرف کننــدگان در بخــش 
قراردادهــای دوجانبــه وارد بــورس انــرژی شــوند. بــا توجــه به این کــه فضای 
قراردادهــای دوجانبــه بــه طــور کامــل در اختیــار بخــش خصوصی بــود بحث 
بــر ایــن شــد کــه اگــر ایــن حجــم از مصرف کننــدگان وارد فضــای بــورس 
شــوند، بــر اســاس مصوبــه هیــات تنظیــم مقــرارت بایــد تدابیــری اندیشــیده 
ــازار عمده فروشــی انجــام شــود؛  ــا 70 درصــد معامــالت خــارج از ب شــود ت
یعنــی 70 درصــد معامــالت در بــورس و قراردادهــای دوجانبــه انجــام شــود.

ــش  ــار بخ ــال در اختی ــه کام ــای دوجانب ــه قرارداده ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــدی اش فضای ــرق تولی ــرای عرضــه ب ــی ب خصوصــی اســت، بخــش دولت
ــه  ــن ک ــرای ای ــود ب ــاری ب ــن اجب ــت و ای ــته اس ــرژی نداش ــورس ان ــز ب ج
بخــش دولتــی وارد بــورس انــرژی شــود. ایــن دو عامــل، اجبــاری بــرای ورود 

ــرژی شــد. ــورس ان ــه ب بخــش دولتــی ب

ــرژی  ــورس ان ــی در ب ــش دولت ــدگان بخ ــرد تولیدکنن ــا عملک آی
ــت  ــای رقاب ــوردن فض ــم خ ــا و بره ــدن قیمت ه ــث پایین آم باع

نشــده اســت؟
ــا  ــت آنه ــیوه فعالی ــی در ش ــر چندان ــی تاثی ــای دولت ــت نیروگاه ه مالکی
ــد  ــز همانن ــی نی ــای دولت ــدارد. نیروگاه ه ــرژی ن ــورس ان ــالت ب در معام
ــارت  ــون تج ــت قان ــرکت تح ــک ش ــوان ی ــه عن ــی ب ــای خصوص نیروگاه ه
ــن از  ــود ممک ــر س ــت آوردن حداکث ــه دس ــال ب ــه دنب ــرده و ب ــت ک فعالی
معامــالت خــود هســتند. حتــی در برخــی مواقــع بــه دلیــل برخــی 
ــرد  ــای عملک ــی، فض ــه دولت ــی در مجموع ــی های قانون ــا و بازرس نظارت ه
و فعالیــت ایــن نیروگاه هــا نســبت بــه نیروگاه هــای خصوصــی کمتــر بــوده 
ــر  ــرد. ه ــورت می گی ــا ص ــت آنه ــر فعالی ــتری ب ــب بیش ــه مرات ــارت ب و نظ
ــی،  ــای دولت ــوارد نیروگاه ه ــی از م ــد در برخ ــر ش ــوان منک ــد نمی ت چن
ــه دالیلــی نظیــر مشــکالت نقدینگــی و  هماننــد نیروگاه هــای خصوصــی، ب
ــن  ــا ای ــر باشــند، ام ــای پایین ت ــه قیمت ه ــه ارائ ــور ب ... ممکــن اســت مجب
ــه دولتــی  ــوان آن را ب ــه مالکیــت نیــروگاه نداشــته و نمی ت امــر ارتباطــی ب

ــط دانســت.  ــروگاه مرتب ــودن نی ب
بــه نظــر مــن بــه جــای تمرکــز بــر بخــش تولیــد و مالکیــت نیروگاه هــای 
ــر افزایــش  ــرق ب ــد تمرکــز اصلــی تمامــی بازیگــران صنعــت ب موجــود، بای
ــرد. در  ــرار گی ــه ق ــای دوجانب ــرژی و قرارداده ــورس ان ــرق در ب ــادالت ب مب
ــی  ــک تمام ــده نزدی ــا در آین ــر دارد ت ــرو در نظ ــتا وزارت نی ــن راس همی
ــذاری  ــگاوات را از شــمول تعرفه گ ــک م ــاالی ی ــی ب ــدگان صنعت مصرف کنن
خــارج کنــد تــا آنهــا بــرق تولیــدی خــود را بــر مبنــای مناســبات بــورس 
ــی  ــر برنامه های ــن ام ــار ای ــد. درکن ــن کنن ــه تامی ــای دوجانب و قرارداده
ــدگان  ــرای حضــور ســایر مصرف کنن ــت بخــش خرده فروشــی ب ــرای تقوی ب
ــث  ــدن، باع ــه در صــورت محقق ش ــرا اســت ک ــز در دســت اج ــازار نی در ب
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ــت  ــه رقاب ــوط ب ــازار شــده و مشــکالت مرب ــالت در ب ــش حجــم معام افزای
ــرد. ــد ب ــن خواه ــرق را از بی ــروش ب ــرای ف ــا ب ــدید نیروگاه ه ش

ــی  ــه قیمت ده ــد ک ــان  می ده ــته نش ــاه گذش ــد م ــورس در چن ــرد ب عملک
ــوده و قیمــت  ــد بخــش خصوصــی ب ــورس همانن نیروگاه هــای دولتــی در ب
ــه برخــی از شــرکت های دولتــی  ــد. البت ــه نکرده ان ــورس ارای تهاجمــی در ب
ــزان  ــا می ــته اند، ام ــورس داش ــی در ب ــای تهاجم ــی قیمت دهی ه و خصوص
ــز  ــه ج ــون ب ــت، چ ــر روی داده اس ــی کمت ــای دولت ــوی نیروگاه ه آن از س
قیدهایــی کــه هیات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت بــرای قیمت دهــی 
ــد، نهادهــای نظارتــی ماننــد ســازمان بازرســی هــم هســتند کــه   می گذارن
بخــش دولتــی بایــد بــه آنهــا پاســخ دهــد. بنابرایــن عملکــرد بخــش دولتــی 
بیشــتر از بخــش خصوصــی زیــر ذره بیــن اســت. اگــر یــک نیــروگاه دولتــی 
ــام  ــرد تم ــه عملک ــد آن را ب ــرد نبای ــه ک ــورس ارائ ــی در ب ــت تهاجم قیم
نیروگاه هــای دولتــی تعمیــم دهیــم یــا در مــورد بخــش خصوصــی چنیــن 
ــر و  ــت نابراب ــم رقاب ــرژی ه ــورس ان ــش ب ــن در بخ ــم. بنابرای ــری بدهی نظ

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــز ص تبعیض آمی

البتــه بایــد اشــاره کنــم کــه دیدگاهــی کــه در بیــن برخــی از تولیدکنندگان 
ــازار  ــرژی و ب ــورس ان ــه در ب ــاره وجــود رقابــت ناعادالن ــرق درب خصوصــی ب
بــرق شــکل گرفتــه مربــوط بــه بحث هایــی ماننــد تقســیم نقدینگــی اســت 
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــا هزینه ه ــی ب ــروگاه دولت ــای نی ــه هزینه ه ــن ک ای
ــا ایــن کــه بخــش خصوصــی وام بانکــی دریافــت کــرده،  متفــاوت اســت ی
ــد  ــی مانن ــن عوامل ــت. بنابرای ــه اس ــن وام را نگرفت ــی ای ــش دولت ــا بخ ام
بدهی هــای بخــش خصوصــی بــه بانک هــا، ناکافــی بــودن نقدینگــی باعــث 
ضعــف آنهــا در رقابــت بــا بخــش دولتــی شــده اســت. البتــه ایــن عوامــل بــه 
طــور مســتقیم در معاملــه تاثیــر ندارنــد و جــزء عوامــل ثانویــه بــه حســاب 

ــه نیســت. ــه عــالوه ایــن کــه فضــای رقابــت ناعادالن  می آینــد ب
تــالش مــا در بــازار بــرق بــر ایــن بــوده که فضــای تجــارت بــرق فــارغ از نوع 
ــه  ــاداش دادن ب ــا پ ــزان جریمه کــردن ی مالکیــت نیروگاه هــا باشــد و در می
نیروگاه هــا، تفاوتــی بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی قائــل نمی شــویم. بــرای 
کمــک بــه بخــش خصوصــی تهاترهــای ارزی را فقــط بــه بخــش خصوصــی 

ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــمول ای ــی مش ــش دولت ــم و بخ ــاص داده ای اختص
نمی شــود. همچنیــن برخــی  از اوراق و اســنادی کــه بــه دســتمان  می رســد 
ــادی  ــاع اقتص ــن اوض ــون در ای ــرد. چ ــق  می گی ــی تعل ــش خصوص ــه بخ ب
ــای اقتصــادی بخــش خصوصــی را  ــا نتوانســته ایم نیازه ــت، م بخــش صنع
برطــرف کنیــم یــا حتــی صورت حساب هایشــان را بــه طــور کامــل بپردازیــم. 
ــا دارد  ــی معن ــرژی زمان ــورس ان ــازار ب ــم پایین آمــدن کــف قیمتــی در ب بی
کــه قیمت هــا پــس از ورود نیروگاه هــای دولتــی بــه بــورس شکســته شــده 
باشــد، در حالــی کــه هفــت الــی هشــت مــاه از ورود آنهــا  می گــذرد ولــی 
ــن  ــه ای در ای ــد دغدغ ــر نبای ــن دیگ ــت بنابرای ــداده اس ــاق روی ن ــن اتف ای

مــورد وجــود داشــته باشــد.

ــود  ــی وج ــش خصوص ــدگان بخ ــوی تولیدکنن ــنهادی از س پیش
ــه کــف  ــد ک ــرای قیمت دهــی به وجــود آی دارد کــه ســازوکاری ب
قیمــت در بــورس انــرژی تعییــن شــود. نظــر کارشناســی شــما در 

ایــن مــورد چیســت؟
ــت و  ــا ســقف قیم ــت ی ــف قیم ــم از ک ــازار اع ــر بخــش از ب ــت در ه دخال
ــازار از نقطــه تعــادل  حتــی محــدود کــردن بازیگــران باعــث خارج شــدن ب
ــم در عمــل  ــرژی تعییــن کنی ــورس ان ــرای ب  می شــود. اگــر کــف قیمــت ب
ســیگنالی بــه خریــداران فرســتاده ایم کــه تمایلــی بــرای فــروش محصــول 
ــا  ــم ت ــن  می کنی ــه کــف قیمــت تعیی ــی ک ــا آن قیمــت وجــود دارد. زمان ب
فروشــندگان بابــت کمترنشــدن قیمــت بــرق از کــف قیمــت مطمئــن شــوند، 
خریــداران هــم درخواســِت تعییــن ســقف قیمــت را  می کننــد تــا مطمئــن 
ــدود  ــازار مح ــقف ب ــه س ــی ک ــود. زمان ــی  نمی ش ــا تهاجم ــوند قیمت ه ش
ــازار از بیــن  مــی رود؛  ــد و تعــادل ب شــود هزینــه نیروگاه   هــا افزایــش  می یاب

ــود. ــر کاری می ش ــام ه ــه انج ــا وادار ب ــه، نیروگاه ه در نتیج
همچنیــن تعییــن کــف قیمــت در بلندمــدت ســبب تمایــل خریــداران بــه 
ــف  ــف قیمــت در فصــول مختل ــر ک ــود و در نتیجــه تغیی ــت  می ش آن قیم
بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه کــف قیمــت در 
ــا معامــالت  زمســتان و تابســتان بایــد متفــاوت از یکدیگــر تعییــن شــود ت

قفــل نشــوند.   
بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی باشــیم کــه طــی آن، مــا، بخــش خصوصــی و 
بخــش دولتــی بتوانیــم تعــداد بازیگــران و حجــم معامــالت بــورس را بیشــتر 
کنیــم. البتــه نامــه ای کــه شــرکت توانیــر بــه تازگــی خطــاب بــه وزارت نیرو 
ارســال داشــت، در ایــن زمینــه موثــر خواهــد بــود. در این نامــه، توانیــر برای 
ــالم  ــرژی، اع ــورس ان ــگاوات در ب ــاالی 1 م ــه مشــترکین ب ــردن کلی وارد ک
آمادگــی کــرده اســت. زمانــی کــه ایــن امــر محقــق شــود، تمــام صنایعــی 
ــی 15 هــزار مــگاوات اســت، وارد  ــر 10 ال ــغ ب ــرق آن هــا بال کــه مصــرف ب
ــود. ــترده تر  می ش ــر و گس ــت بازت ــدان رقاب ــوند و می ــرژی  می ش ــورس ان ب

دیدگاهی که در بین برخی از تولیدکنندگان خصوصی برق 
درباره وجود رقابت ناعادالنه در بورس انرژی و بازار برق 

شکل گرفته مربوط به بحث هایی مانند تقسیم نقدینگی است 
عواملی مانند بدهی های بخش خصوصی به بانک ها و ناکافی 

بودن نقدینگی باعث ضعف آنها در رقابت با بخش دولتی 
شده است
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راهــکار دیگــر ایــن اســت کــه بــا ســازمان بــورس انــرژی صحبــت کنیــم تــا 
تســهیالتی بدهنــد، تامیــن مالــی صــورت گیــرد و روش هــای تامیــن مالــی 
ــه ایــن ترتیــب فضــای بــورس منصفانــه  می شــود و دیگــر  تقویــت شــود. ب

دغدغــه کــف و ســقف قیمــت نخواهیــم داشــت.

ــرای  ــبی ب ــی مناس ــن مال ــرو تامی ــه وزارت نی ــن اســت ک ــوم ای ــکار س راه
نیروگاه هــا انجــام دهــد تــا آنهــا از روی اضطــرار قیمــت تهاجمــی  نگذارنــد. 
ــون بودجــه 1400  ــد »ز« تبصــره 15 قان ــر در بن ــاه اخی ــد م ــه در چن البت
مصــوب شــده اســت تــا منابــع تامیــن مالــی مناســب تری بــه وزارت نیــرو 
وارد شــود. نیروگاه هــا نتیجــه آن را  می تواننــد در میــزان مبالغــی کــه وزارت 
نیــرو بابــت هزینــه تعمیــرات نیــروگاه بــه آنهــا پرداخت کــرده اســت، ببینند.
البتــه فضــای بــورس انــرژی ماننــد هــر فضــای تجــاری دیگــر چالش هــای 
ــت  ــم از مدیری ــران اع ــی از بازیگ ــت یک ــچ وق ــودش را دارد. هی ــاص خ خ
شــبکه، ســازمان بــورس، نیروگاه هــای خصوصــی نمی تواننــد فضــای 
بــورس را عادالنــه کننــد، بلکــه تمــام بازیگــران بایــد درکنــار هــم و بــا خــرد 
جمعــی روش هــای بهبــود ایــن فضــای کســب و کار را بیابنــد و اجــرا کننــد.  

از نظــر شــما آیــا میــزان بودجه تخصیــص داده شــده  در بنــد »ز« 
تبصــره 1۵ قانــون بوجــه 1400 بــه بخــش تولیــد بــرق و خصوصــا 
ــا  ــا، ب ــایر بخش ه ــه س ــبت ب ــی نس ــر دولت ــای غی نیروگاه ه
توجــه بــه ابعــاد نقدینگــی مــورد نیــار در ایــن بخــش و همچنیــن 

ســهم آن هــا در تولیــد بــرق مناســب و متناســب اســت؟
ــد »ز«  ــب بن ــه تصوی ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــان کن ــر نش ــد خاط ــدا بای در ابت
تبصــره 15 قانــون بودجــه ســال1400 در مجلــس شــورای اســالمی،  
ــدم  ــا ع ــب و ی ــه تناس ــود ب ــگاه خ ــوع ن ــارغ از ن ــرو ف ــه وزارت نی مجموع
ــزام  ــه عنــوان یــک ال ــن بنــد ب ــه اجــرای ای ــزم ب تناســب بنــد مذکــور، مل

قانونــی هســتند. منابــع در نظــر گرفتــه شــده در ایــن بنــد ابــزار مناســبی 
ــا  ــرای پرداخــت مطالبــات نیروگاه هــا اســت. امــا بایــد قبــول کــرد کــه ب ب
ــرو  ــی، وزارت نی ــای خصوص ــات نیروگاه ه ــاالی مطالب ــم ب ــه حج ــه ب توج
ــاز دارد.  ــود نی ــای خ ــرای پرداخــت بدهی ه ــب بیشــتری ب ــه مرات ــع ب مناب
ــرای  ــازار ب ــارج از ب ــالت خ ــترش معام ــر گس ــالوه ب ــتا ع ــن راس در همی
نیروگاه هــای کشــور، امیــد اســت در بودجــه ســال آینــده توجــه بیشــتر و 
بهتــری بــه صنعــت بــرق و منابــع مــورد نیــاز آن توســط دولــت محتــرم و 

ــرد. ــس شــورای اســالمی صــورت گی مجل

گفتــه می شــود در واقــع ســازوکاری کــه در بــازار بــرق و بیشــتر 
از آن در بــورس انــرژی وجــود دارد باعــث رقابــت نابرابــر  می شــود 
بــه طــوری کــه در فصــول ســرد ســال، نیــروگاه هــای دولتــی کــه 
راندمــان بــه مراتــب کمتــر از نیــروگاه هــای غیردولتــی دارنــد و 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــی  می مانن ــبکه باق ــاد در ش ــرف آب زی ــا مص ب
ــد.  ــاب  می آی ــه حس ــازاد ب ــی م ــر دولت ــای غی ــت نیروگاه ه ظرفی

نظــر شــما درایــن بــاره چیســت؟
بعضــی مواقــع نیروگاهــی بــا راندمــان پایین تــر بــه دلیــل ولتــاژ، گرفتگــی 
خطــوط و مــکان قرارگیــری در شــبکه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، 
امــا ایــن موضــوع را نبایــد بــه نــوع مالکیــت نیــروگاه تعمیــم داد. بــه دلیــل 
ــا،  ــت نیروگاه ه ــوع مالکی ــارغ از ن ــته، ف ــال گذش ــوخت در س ــکالت س مش
ــم.  ــرار دادی ــتفاده ق ــت اس ــتند در اولوی ــی داش ــان باالی ــه راندم ــی ک آنهای
ــن  ــان و پایی ــای راندم ــم و بحث ه ــش دادی ــا پوش ــت را م ــای قیم بحث ه
ــا انجــام داد. امســال  ــری م ــزان مصــرف ســوخت را بخــش راهب آوردن می
هــم بــه دلیــل برطرف نشــدن مشــکالت ســوخت، نیروگاه هــای دارای 
راندمــان باالتــر، اســتفاده خواهنــد شــد. بنابرایــن اگــر یــک نیــروگاه دولتــی 
33 درصــد و یــک نیــروگاه خصوصــی 40 درصــد راندمــان داشــته باشــد از 
ــرون از شــبکه  ــروگاه دولتــی بی ــروگاه خصوصــی اســتفاده  می شــود و نی نی
ــود و از  ــده ب ــده ش ــی برن ــر نیروگاه ــته اگ ــال گذش ــرد. در س ــرار  می گی ق
آن اســتفاده نکــرده بودیــم هزینــه آن را پرداخــت کردیــم و در بــازار بــرق 

جبــران شــد.  
بــرای ایــن کــه میــزان راندمــان نیروگاه هــا مبنــای اســتفاده از آنهــا در فصل 
ســرما قــرار گیــرد، طرحــی بــا 2 تــا ســه مــدل متفــاوت بــه هیــات تنظیــم و 
مقررات پیشــنهاد داده شــده و در دســتور کار قرار گرفته اســت. این پیشنهاد 

قبــل از شــروع دوره محدودیــت ســوخت در فصــل ســرما، مطرح  می شــود. 

تالش ما در بازار برق بر این بوده که فضای تجارت برق فارغ 
از نوع مالکیت نیروگاه ها باشد و در میزان جریمه کردن 
یا پاداش دادن به نیروگاه ها، تفاوتی بین بخش دولتی و 
خصوصی قائل نمی شویم. برای کمک به بخش خصوصی 

تهاترهای ارزی را فقط به بخش خصوصی اختصاص داده ایم و 
بخش دولتی مشمول این قوانین و مقررات نمی شود

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

پاییز1400- شماره 4 سراسری4۶

      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

4۶47 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

ــول  ــی فص ــان ط ــرق تولیدی ش ــروش ب ــا در ف ــای آن ه ــن چالش ه ــاره مهم تری ــرق درب ــده ب ــی تولیدکنن ــش خصوص ــاالن بخ ــی از فع وقت
ــه عنــوان دو  ــازار بــرق و بــورس انــرژی، ب ســرد ســال جویــا می شــویم، خبــر از مســائلی می دهنــد کــه ناشــی از ســاختار نادرســت در ب

بــازار اصلــی معامــالت انــرژی بــرق اســت. 
ــی  ــوخت ط ــص س ــوه تخصی ــفافیت در نح ــدم ش ــرق« و »ع ــازار ب ــذاری در ب ــخص قیمت گ ــدل مش ــک م ــدن ی ــون »تعیین نش ــواردی چ م
فصــول ســرد ســال« از جملــه عواملــی اســت کــه بــه گفتــه محمدباقــر عبایــی، معــاون برنامه ریــزی و بــازار بــرق شــرکت تولیــد نیــروی 

بــرق دماونــد عمــال ناکارآمــدی بازارهــای معامــالت انــرژی بــرق را بــرای کشــف قیمــت موجــب شــده اســت.
وی معتقــد اســت خصوصــا بــا ورود نیروگاه هــای دولتــی بــه بــورس انــرژی »عمــال نیروگاه هــا و خریــداران دولتــی تعیین کننــده قیمــت در 
آن هســتند و نیروگاههــای خصوصــی چارهــای جــز پیمــودن راه دولتیهــا ندارنــد« و در گفت وگــو بــا »نیــرو و ســرمایه« بخشــی از راهــکار 
ــد کــه مشــروح آن  ــرژی می دان ــورس ان ــه عنــوان خریــدار، در ب برون رفــت از ایــن شــرایط را در اســتقالل عملکــرد شــرکت های توزیــع  ب

را در ادامــه خواهیــد خوانــد:

محمدباقر عبایی، معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند

نیروگاه های غیر دولتی 
در گردونه رقابت نابرابر 

در حــال حاضــر چــه روش هایــی در بازار بــرق و بورس انــرژی ایران 
بــرای تعییــن قیمــت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه نظــر 
شــما آیــا ایــن روش هــا و پیاده ســازی آن هــا در شــرایط کنونــی 
مناســب هســتند؟ چــه ســازوکاری را بــرای بهبــود ایــن شــرایط 
ــد  ــتنداتی داری ــا مس ــق ی ــا مصادی ــد و آی ــنهاد می فرمایی پیش
ــای  ــن نیروگاه ه ــری بی ــالم و براب ــت س ــه رقاب ــن ک ــر ای ــی ب مبن
دولتــی و حتــی بیــن نیروگاه هــای غیــر دولتــی اتفــاق نمی افتــد؟ 
ــد  ــرق بای ــازار ب ــرژی و ب ــورس ان ــت در ب ــن قیم ــوص روش تعیی در خص
ــی  ــا دو روش کل ــای دنی ــرد. در بازاره ــورت گی ــی ص ــک بررس ــه تفکی ب
ــنهادی   ــای پیش ــر مبن ــت ب ــی، پرداخ ــه یک ــود دارد ک ــذاری وج قیمت گ

ــورد  ــران م ــرق ای ــازار ب ــه در ب ــت ک ــری Uniform اس Pay-As-Bid و دیگ
ــت. ــرا اس ــال اج ــده و در ح ــاب ش ــت انتخ نخس

ــدن  ــفافیت و تعیین نش ــدم ش ــران ع ــرق ای ــازار ب ــکل در ب ــن مش عمده تری
و  ســرمایه گذاران  اطــالع  بــرای  قیمت گــذاری  مشــخص  مــدل  یــک 
ــی  ــط مبهمــی معمــوال تمایل ــن محی ــازار اســت. در چنی ــن ب ــان ای ذی نفع
ــای  ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــن یک ــدارد و ای ــود ن ــرمایه گذاری وج ــه س ب
ــفافیت در دوره  ــزان ش ــه می ــت. البت ــور اس ــرق کش ــت ب ــود در صنع موج
خریــد تضمینــی، بیشــتر اســت، امــا پــس از آن ابهاماتــی مثــال دربــاره مــدل 
خریــد بــرق نیروگاه هــا در بــازه  پــس از خریــد تضمینــی وجــود دارد. چــه 
بســا کــه در چنــد ســال اخیــر هــم شــاهد بودیــم هیــات تنظیــم بــازار بــرق 
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بعــد از پنــج ســال ثبــات و ســکون در قیمت هــای بــازار بــرق کــه موجــب 
ــا  ــم ب ــا را آن ه ــد، قیمت ه ــرق ش ــد ب ــاد تولی ــه اقتص ــیاری ب ــات بس لطم
ــن  ــر داد. ای ــده تغیی ــرای آین ــی ب ــه مدل ــدون ارائ ــال مبهــم و ب روشــی کام
در حالــی اســت کــه طبــق ظرفیــت قانونــی کــه در برنامــه ششــم توســعه 
ــط  ــد ضواب ــت بای ــن قیم ــر از تعیی ــر مهمت ــاد تنظیم گ ــت، نه ــوده اس ب

ــد.  ــخص کن ــم مش ــذاری را ه قیمت گ
از ســوی دیگــر اساســا در بــورس انــرژی بحــث قیمت گــذاری مطــرح نیســت 
ــه  ــود، در نتیج ــف می ش ــت کش ــا« قیم ــه و تقاض ــای »عرض ــون در فض چ
ــازار  ــذاری در ب ــائل قیمت گ ــا مس ــرژی ب ــورس ان ــرح در ب ــات مط موضوع
بــرق کامــال متفــاوت اســت. بــا ایــن حــال ایــن دو بــازار مــوازی هســتند و 
قطعــا بــه یکدیگــر ســیگنال می دهنــد؛ در شــرایط فعلــی کــه بیــش از ۹0 
ــود،  ــه می ش ــرق معامل ــی ب ــازار عمده فروش ــا در ب ــرق نیروگاه ه ــد ب درص
قیمت هــای آن بــازار ســیگنال ســقف قیمت هــای بــورس انــرژی را تعییــن 
ــه همدیگــر وابســته اســت  ــازار ب ــن دو ب ــن قیمت هــا در ای می کنــد. بنابرای
ــازار عمده فروشــی  ــور درخصــوص قیمت گــذاری در ب و هــر تصمیــم رگوالت

ــذارد. ــرژی می گ ــورس ان ــور مســتقیم در ب ــرش را به ط ــرق، اث ب
 در بــازار بــرق قیمت گــذاری نیروگاه هــا بــه صــورت روزانــه و طــی رقابــت 
ــازار صــورت می گیــرد، بــه طــوری کــه هــر  بیــن نیروگاه هــای حاضــر در ب
فروشــنده ای کــه قیمــت رقابتی تــر داشــته باشــد، در ایــن رقابــت پذیرفتــه 
ــی  ــت طراح ــاس رقاب ــرژی براس ــورس ان ــه در ب ــاختار عرض ــود. س می ش
ــا بهــای  شــده اســت، امــا چــرا قیمت هــای کشف شــده در بــورس انــرژی ب

ــل توجهــی دارد. ــرق اختــالف قاب تمام شــده واقعــی ب
ــده قیمــت  ــورس عرضــه و تقاضــا تعیین کنن ــه شــد در ب ــه گفت ــان ک  چن
ــف  ــورس کش ــه در ب ــی ک ــه قیمت های ــادی ب ــر انتق ــن اگ ــتند، بنابرای هس
ــم.  ــا ببینی ــه و تقاض ــه اش را در عرض ــد ریش ــیم، بای ــته باش ــود داش می ش
مســاله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه نســبت عرضــه و تقاضــا در بــورس 
منطقــی نیســت؛ از یــک طــرف بیــش از 40 تــا 50 درصــد از ظرفیــت کلیــه 
ــن  ــه در ای ــه عرض ــاز ب ــتند مج ــود هس ــبکه موج ــه در ش ــی ک نیروگاه های
بــازار هســتند، امــا از ســوی دیگــر تقاضــا در ایــن بــازار، صنایــع بــاالی پنــج 
ــد  ــر از 30 درص ــوه  ای کمت ــت بالق ــه ظرفی ــود ک ــامل می ش ــگاوات را ش م
کل شــبکه را دارنــد. بخــش عمــده ای از ایــن 30 درصــد، صنایــع انرژی بــِر 
مشــمول بنــد »ز« تبصــره 15 قانــون بودجــه هســتند کــه پــس از اجــرای 
ــد  ــرای خری ــزه ای ب ــور، انگی ــد مذک ــاس بن ــع براس ــن صنای ــذاری ای نرخ گ
ــه اســت.  ــه شــدت کاهــش یافت ــن مشــترکین ب ــرژی ای ــورس ان ــرق از ب ب
ــن اســت،  ــاد و تقاضــا پایی ــه شــدت زی ــه عرضــه ب ــازاری ک ــن در ب بنابرای

کشــف قیمــت از واقعیــات آن صنعــت دور خواهــد شــد.
ــق  ــرای تزری ــاعدی ب ــول مس ــر ق ــرکت توانی ــاری ش ــال ج ــه در س اگرچ
ــا  ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــور خری ــع به منظ ــرکت های توزی ــه ش ــی ب نقدینگ

ارائــه کــرد و پــس از چنــد ســال در پایــان شــهریور مــاه حــدود 500 میلیارد 
ریــال بــه شــرکت های توزیــع تخصیــص داد، امــا در عمــل پــس از گذشــت 
ــع را شــرکت های  ــن مناب ــا 40 درصــد از ای ــص، تنه ــن تخصی ــاه از ای دو م
توزیــع صــرف خریــد بــرق از بــورس انــرژی کردنــد کــه ایــن نشــانه عــدم 
وجــود اراده جــدی در شــرکت توانیــر به منظــور حمایــت از کشــف قیمــت 
ــرژی اســت. درصورتــی کــه براســاس بنــد »ب«  ــورس ان ــرق در ب واقعــی ب
ــوده  ــرو موظــف شــده ب ــه ششــم توســعه وزارت نی ــون برنام ــاده 44  قان م
اســت کــه قیمــت خریــد بــرق را از ســازوکار بــورس تعییــن کند. امســال در 
ســال پایانــی برنامــه ششــم توســعه هســتیم و هیــچ اقــدام اجرایــی در ایــن 

خصــوص صــورت نگرفتــه اســت.

ــه از  ــیگنال هایی اســت ک ــر از س ــورس متاث ــای ب ــر قیمت ه ــرف دیگ  از ط
ــرق دریافــت می کنــد. وقتــی دولــت  ــازار ب ــازار مــوازی خــودش، یعنــی ب ب
ــازار بــرق مطالبــات فروشــندگان بــرق را به موقــع پرداخــت نمی کنــد،  در ب
ایــن مســاله در بــازار نقــدی کــه بــورس انــرژی اســت بــا ارائــه قیمت هــای 

پاییــن از ســوی فروشــندگان اثــر خــود را نشــان می دهــد. 
ــم  ــت ســوخت حاک ــررات محدودی ــه مق در فصــول ســرد و در شــرایطی ک
ــی  ــان خیل ــا و تولیدش ــروش نیروگاه ه ــزان ف ــه در می ــه ک ــود، آنچ می ش
ــا  ــه نیروگاه ه ــه ب ــت ک ــوختی اس ــوع س ــوخت و ن ــیم س ــت تقس ــم اس مه
ــود در  ــوخت گاز داده ش ــی س ــه نیروگاه ــر ب ــد؛ اگ ــدا می کن ــص پی تخصی
اولویــت اول تولیــد و اگــر ســوخت مایــع داده شــود در اولویــت دوم تولیــد 
ــد  ــکان تولی ــال ام ــد، اص ــته باش ــوخت نداش ــم س ــر ه ــرد و اگ ــرار می گی ق
ــد  ــن نمی توان ــود، بنابرای ــه نمی ش ــم پذیرفت ــازار ه ــدارد و در ب ــود ن وج

ــرژی« داشــته باشــد.  ــد »ان درآم
ــا  ــی ی ــای دولت ــن نیروگاه ه ــت بی ــراری عدال ــث برق ــاس بح ــن اس ــر ای ب
غیر دولتــی در فصــول ســرد ســال، بیــش از هــر چیــز در نحــوه تخصیــص 
ــه در حــوزه  ــی ک ــه بحران ــا توجــه ب ــا مطــرح اســت و ب ســوخت نیروگاه ه
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــد ب ــی بای ــم، نهادهای ــور داری ــوخت در کش ــن س تامی
ــن  ــت در تقســیم ســوخت بی ــا عدال ــه آی ــد ک ــن مســاله را بررســی کنن ای
نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی واقعــا برقــرار اســت یــا خیــر. البتــه پاســخ 
ایــن پرســش را در حــال حاضــر نمی تــوان بــه صــورت مســتند داد، چــون 

عمده ترین مشکل در بازار برق ایران عدم شفافیت و 
تعیین نشدن یک مدل مشخص قیمت گذاری برای اطالع 

سرمایه گذاران و ذی نفعان این بازار است. در چنین محیط 
مبهمی معموال تمایلی به سرمایه گذاری وجود ندارد و این 
یکی از بزرگترین چالش های موجود در صنعت برق کشور 

است
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      گفت وگو        

ــورت  ــه ص ــت ب ــا هس ــوخت نیروگاه ه ــیم س ــورد تقس ــه در م ــی ک اطالعات
عمومــی منتشــر نمی شــود و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق هــم از انتشــار 
ایــن اطالعــات خــودداری می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر در بــازار 
بــرق شــفافیت بیشــتری در چنیــن اطالعاتــی داشــتیم، پی گیــری، تحلیــل 
و ارزیابــی بحــث عدالــت در تخصیــص ســوخت بیــن نیروگاه هــای دولتــی و 
خصوصــی حتــی توســط بازیگــران بــازار بــه راحتــی امکان پذیــر بــود. منطقــا 
در شــرایطی کــه در منابــع ســوخت محدودیــت داریــم، بــرای این کــه امکان 
تولیــد حداکثــری انــرژی وجــود داشــته باشــد تخصیــص ســوخت بایــد بــه 
ــادی  ــاظ اقتص ــد. از لح ــری دارن ــان باالت ــه راندم ــد ک ــی باش نیروگاه های
ــازار،  نبایــد همــه نیروگاه هــا از ایــن موضــوع متاثــر باشــند و در مقــررات ب

محدودیــت ســوخت بایــد بــه صــورت عادالنــه ای لحــاظ شــود.

ــی در  ــای دولت ــور نیروگاه ه ــا حض ــال ب ــک س ــن ی ــی ای ــا ط آی
بــورس انــرژی شــرایط رقابــت تغییراتــی داشــته اســت؟ بــه نظــر 
ــن  ــه ای ــی ب ــای دولت ــور نیروگاه ه ــا حض ــدت آی ــما در بلندم ش
ــرای  ــازوکاری ب ــا راه کار و س ــد زد ی ــه خواه ــتر لطم ــت بیش رقاب

ــود دارد؟  ــت وج ــرایط رقاب ــردن ش ــب تر ک مناس
ــای  ــان نیروگاه ه ــد. در آن زم ــدازی ش ــال 13۹2 راه ان ــرژی از س ــورس ان ب
ــع  ــا شــرکت های توزی ــداران صرف ــد و خری ــه عرضــه نبودن ــی مجــاز ب دولت
ــرژی  ــورس ان ــدازی ب ــی از راه ان ــد. در آن شــرایط یکــی از اهــداف اصل بودن
ــرژی در  ــورس ان ــکل گیری ب ــی ش ــود؛ ول ــرق ب ــی ب ــت واقع ــف قیم کش
ــور  ــازار حض ــن ب ــی در ای ــداران خصوص ــه خری ــاد ک ــاق افت ــرایطی اتف ش
ــه صــورت  ــد کــه ب نداشــتند و خریــداران دولتــی شــرکت های توزیــع بودن
متمرکــز توســط شــرکت توانیــر مدیریــت می شــدند و از ســمت تولیــد هــم 

ــتند. ــازار  حضــور داش ــن ب ــی در ای ــر دولت ــای غی ــا نیروگاه ه تنه
ــر از 20 درصــد  ــر دولتــی کمت ــه نیروگاه هــای غی ــن در شــرایطی ک بنابرای
ــرژی از  ــورس ان ــرد ب ــد، کارک ــت می کردن ــازار دریاف ــات خــود را از ب مطالب
کشــف قیمــت واقعــی بــرق بــه یــک »بــازار پــول و تامیــن مالــی« تبدیــل 
ــف  ــرای کش ــی ب ــوان محل ــه عن ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک ــا جای ــد، ت ش
ــن  ــرای ای ــا ب ــود. نیروگاه ه ــناخته می ش ــرق ش ــت ب ــول در صنع ارزش پ
کــه بتواننــد نقدینگــی جــاری خــود را بــرای پرداخــت حقــوق و نگهــداری 
ــر  ــا ه ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ــد ب ــور بودن ــد، مجب ــران کنن ــا جب نیروگاه ه
قیمتــی کــه موجــب تســریع در خریــد آن شــود، در بــورس عرضــه و تامیــن 
ــک کاال و  ــوان ی ــه عن ــا ب ــرق نیروگاه ه ــه ب ــن عرض ــد. بنابرای ــی کنن مال
ــوده اســت.  ــر نب ــرژی امکان پذی ــورس ان ــا قیمــت واقعــی در ب ــروش آن ب ف
ــرد  ــکل می گی ــازار ش ــن ب ــه در ای ــی ک ــد قیمت های ــبب ش ــر س ــن ام ای
ــازار  بیــش از 30 تــا 50 درصــد کمتــر از قیمــت فــروش آن محصــول در ب

عمده فروشــی باشــد.

ــورد  ــی م ــرد اصل ــرژی کارک ــورس ان ــت ب ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای  ب
ــه  ــه ب ــال 13۹۸ ک ــر س ــه اواخ ــی ک ــا جای ــت، ت ــته اس ــارش را نداش انتظ
ــرکت های  ــه ش ــی ب ــی کاف ــق نقدینگ ــر تزری ــرکت توانی ــه ش ــبب مصوب س
ــرژی صــورت نگرفــت و کال معامــالت در  ــورس ان ــه ب توزیــع و در نتیجــه ب
ــا حضــور  ــالت ب ــدازی مجــدد معام ــس از راه ان ــف شــد. پ ــازار متوق ــن ب ای
ــاالی پنــج مــگاوات از ابتــدای ســال 13۹۹، جهت گیــری فضــای  صنایــع ب
ــی و  ــداران صنعت ــه خری ــت ک ــوده اس ــمت ب ــن س ــه ای ــا ب ــه و تقاض عرض
ــه  ــع ب ــرکت های توزی ــده اند و ش ــال ش ــرژی فع ــورس ان ــی در ب خصوص
عنــوان نهادهایــی کــه از نظــر مــا در واقــع دولتــی حســاب میشــوند، دیگــر 

ــته اند.  ــرژی نداش ــورس ان ــد از ب ــرای خری ــی ب منابع
بنابرایــن فضــای بــورس انــرژی در ســال 13۹۹ معاملــه بیــن نیروگاه هــای 
خصوصــی و خریــداران خصوصــی بــود. البتــه در ســال 13۹۹ تعــداد اندکــی 
از خریــداران مذکــور در بــورس انــرژی حضــور داشــتند و در نتیجــه حجــم 
ــه  ــا مصوب ــه ب ــا از اواســط آن ســال ک ــت، ام ــالت بســیار کاهــش یاف معام
هیــات وزیــران کلیــه صنایــع بــاالی پنــج مــگاوات ملــزم شــدند از بــورس 
ــازار کامــال متفــاوت شــد و داشــت رونــد ایــن  خریــداری کننــد، شــرایط ب
معامــالت در بــورس انــرژی بــه اهــداف اصلــی ایــن بــازار نزدیــک می شــد. 
از ابتــدای اردیبهشــت ســال جــاری نیــز کلیــه صنایــع بــاالی پنــج مــگاوات 
ملــزم شــدند کــه بــرق خــود را از بــورس بخرنــد در غیــر ایــن صــورت بــه 
عنــوان مشــترک، بــا حداکثــر قیمــت بــازار بــرق بــا آن هــا معاملــه می شــد. 
در ایــن فضــا کــه از اردیبهشــت 1400 شــکل گرفــت، خریــداران، خصوصــی 
ــوز  ــد و هن ــی بودن ــای خصوص ــا نیروگاه ه ــم تنه ــندگان ه ــد و فروش بودن
نیروگاه هــای دولتــی و خریــداران دولتــی )شــرکت های توزیــع( ورود نکــرده 
بودنــد. بــه ایــن ترتیــب از ابتــدای اردیبهشــت، قیمت هــای مبــادالت بــرق 
ــدی منطقــی و مناســب در حــال نزدیــک شــدن  ــا رون ــرژی ب ــورس ان در ب
ــن کــه اواخــر شــهریور  ــا ای ــود؛ ت ــرق ب ــازار ب ــه قیمت هــای موجــود در ب ب
ــا تزریــق 500 میلیــارد ریــال نقدینگــی  و اوایــل مهــر مــاه ســال جــاری ب
بــه شــرکت های توزیــع، حضــور خریــداران دولتــی را در بــازار زنــده کــرد. 
ــی  ــوه ارزیاب ــا نح ــع ب ــرکت های توزی ــالت ش ــاره معام ــرایط دوب ــن ش در ای
ــا  ــع ب ــه عنــوان مجمــع شــرکت های توزی و دخالتــی کــه شــرکت توانیــر ب

بحث برقراری عدالت بین نیروگاههای دولتی یا غیر دولتی در 
فصول سرد سال، بیش از هر چیز در نحوه تخصیص سوخت 

نیروگاه ها مطرح است و با توجه به بحرانی که در حوزه تامین 
سوخت در کشور داریم، نهادهایی باید به صورت مستقل این 
مساله را بررسی کنند که آیا عدالت در تقسیم سوخت بین 

نیروگاه های دولتی و خصوصی واقعا برقرار است یا خیر
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مــدل انگیزشــی یک ســویه ای کــه بــرای ایــن شــرکت ها تعریــف کــرده کــه 
ــت،  ــدار اس ــمت خری ــازار در س ــدرت ب ــودن ق ــتر ب ــداق بیش ــع مص در واق

شــکل گرفــت. 
ــود  ــی ب ــوز در فضای ــع هن ــرکت های توزی ــت ش ــرایطی ذهنی ــن ش در چنی
ــرژی 30  ــورس ان ــته، در ب ــال های گذش ــون س ــتند همچ ــار داش ــه انتظ ک
تــا 40 درصــد پایین تــر از قیمــت بــازار بــرق خریــداری کننــد؛ در صورتــی 
کــه در تابلــوی صنعتــی )فــروش بــرق بــه صنایــع(، معامــالت طــی چنــد 
مــاه قبــل بیــن 10 تــا 20 درصــد کمتــر از قیمــت بــازار شــکل گرفتــه بــود.
ــورس  ــه در ب ــه معامل ــروع ب ــم ش ــی ه ــای دولت ــان نیروگاه ه ــن می  در ای
کردنــد؛ بــه ایــن ترتیــب بــا ورود شــرکت های توزیــع نیروگاه هــای دولتــی 
ــرق تولیــدی خــود  ــه فــروش ب ــا همــان قیمت هــای قدیــم شــروع ب هــم ب
ــای  ــد قیمت ه ــث ش ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــع کردن ــرکت های توزی ــه ش ب
فــروش بــرق نیروگاه هــای غیــر دولتــی بــه صنایــع نیــز ناگهــان 20 تــا 25 

ــرژی کاهــش پیــدا کــرد.  ــورس ان درصــد در ب

ــادالت  ــندگان در بخشــی از مب ــداران و فروش ــی خری ــاس وقت ــن اس ــر ای ب
بــورس انــرژی هــر دو دولتــی بودنــد، شــاهد کاهــش قیمــت در آن بخــش 
ــم گذاشــت و قیمــت  ــی ه ــوی قیمــت صنعت ــرش را در تابل ــه اث ــم ک بودی
صنایــع هــم بــه مراتــب کاهــش پیــدا کــرد؛ در شــروع ایــن رونــد شکســت 
ــداران  ــه خری ــتند و ن ــت داش ــی دخال ــای خصوص ــه نیروگاه ه ــت ن قیم

ــود. ــی ب ــه دولت ــالت دو طرف ــر نتیجــه معام ــن ام خصوصــی و ای
ــرژی ایــن اســت کــه عمــال  ــه بیــان بهتــر یکــی از چالش هــای بــورس ان ب
نیروگاه هــا و خریــداران دولتــی تعیین کننــده قیمــت در آن هســتند و 
ــد، در  ــا ندارن ــودن راه دولتی ه ــز پیم ــاره ای ج ــی چ ــای خصوص نیروگاه ه
حالــی کــه نیروگاه هــای دولتــی انگیزه هــای اقتصــادی بخــش خصوصــی را 
نخواهنــد داشــت. بــا ایــن اوضــاع و احــوال نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی 
حــدود 50 الــی۶0 درصــِد تقاضــا اجــازه فــروش دارنــد، امــا خریــداران در 
ــا 35 درصــد  ــع 30 ت ــع هســتند. کال مصــرف صنای ــا صنای ــازار صرف ــن ب ای
ــده  ــق نش ــدی تزری ــی جدی ــز نقدینگ ــع نی ــرکت های توزی ــه ش ــت و ب اس
اســت و حتــی پیــش از گذشــت دو مــاه تنهــا 40 درصــد از منابــع خــود را 

خریــداری نمودنــد.
چالــش دیگــری کــه در معامــالت بــورس وجــود دارد حضــور غیــر مســتقل 
ــه  ــال آن  ک ــت، ح ــازار اس ــن ب ــرق در ای ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ش
ــازه  ــد اج ــد و بای ــه کن ــورس مداخل ــالت ب ــد در معام ــر نبای ــرکت توانی ش
ــد،  ــری کنن ــتقل تصمیم گی ــورت مس ــه ص ــع ب ــرکت های توزی ــد ش بده
ــتمرا  ــه مس ــردی ک ــی عملک ــه در ارزیاب ــت ک ــور الزم اس ــن منظ ــرای ای ب
توســط شــرکت های توانیــر از شــرکت های توزیــع صــورت می گیــرد، 
ــرا در  ــن شــرکت ها لحــاظ نشــود، زی ــرق توســط ای ــد ب ــرخ خری موضــوع ن
ایــن ارزیابــی هــر مدلــی کــه در نظــر گرفتــه شــود، موجــب ســیگنال دهی 
ــن  ــه ای ــد ک ــد ش ــرژی خواه ــورس ان ــع در ب ــرکت های توزی ــار ش ــه رفت ب
یکــی از مصادیــق اعمــال قــدرت بــازار و شــرکت توانیــر در عملکــرد 

ــت.  ــع اس ــرکت های توزی ش
از ســوی دیگــر طبــق قانــون بودجــه امســال بــرق صنایــع انرژی بــر بــا نــرخ 
قــرارداد خریــد تضمینــی بــا آنهــا حســاب می شــود کــه عمــال ایــن موضــوع 
ــرای نیروگاه هــای غیــر  ــرژی ب ــورس ان ــه چالــش دیگــری در ب ــدل ب هــم ب
ــال مشــترک بزرگــی چــون  ــوان مث ــه عن دولتــی شــده اســت؛ چــرا کــه ب
ــا مصــرف هــزار مــگاوات کــه تــا پیــش از ایــن بیشــترین  فــوالد مبارکــه ب
حجــم خریــد را در بــورس انــرژی از نیروگاه هــای خصوصــی انجــام 
ــد مســتقیم از  ــرای خری ــه دیگــر انگیــزه ای ب ــن مصوب ــد، بعــد از ای می دادن

ــورس خــارج شــد.  ــورس نداشــت و ایــن حجــم از تقاضــا، از ب ب

ــر تغییراتــی کــه اشــاره شــد، دو تغییــر دیگــر هــم در  عــالوه ب
ســازوکار بــوررس انــرژی در دســتور کار قــرار دارد؛ نخســت الــزام 
ــرق از  ــن ب ــرای تامی ــگاوات ب ــاالی 1 م ــرف ب ــا مص ــترکین ب مش
طریــق ایــن بــازار و دوم آن کــه نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی 
ــا در  ــود را حتم ــدی خ ــرق تولی ــد از ب ــوند ۵ درص ــزم می  ش مل
ــود  ــه می ش ــه گفت ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه کنن ــورس عرض ب
ــد،  ــش یاب ــد افزای ــی 70 درص ــا حت ــزان ت ــن می ــت ای ــرار اس ق
تاثیــر آن بــر ســاز و کارهــای بــورس و بــر اقتصــاد نیروگاه هــای 

غیــر دولتــی چــه خواهــد بــود؟
مصوبــه 20 مهــر مــاه ســال 13۹۹ هیــات وزیــران کلیــه صنایــع بــاالی پنــج 
مــگاوات را بــرای خریــد از بــورس اجبــار کــرده اســت. در بند دو ایــن مصوبه 
ــاالی یــک مــگاوات  آمــده اســت طــی دو ســال آینــده کلیــه مشــترکین ب
ــد. ــن کنن ــورس تامی ــق ب ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــرق م ــوند ب ــزم ش مل
ــال  ــک س ــش از ی ــت بی ــود گذش ــا وج ــون ب ــه اکن ــت ک ــت آن اس  حقیق
ــرای اجــرای  ــرو ب ــی از ســوی وزارت نی ــچ نتیجــه عمل ــه، هی ــن مصوب از ای
ــش  ــبب ورود بخ ــرد، س ــورت بگی ــدام ص ــن اق ــر ای ــا اگ ــم. ام آن نمی بینی

      گفت وگو        

یکی از چالش های بورس انرژی این است که عمال نیروگاه ها 
و خریداران دولتی تعیین کننده قیمت در آن هستند و 
نیروگاه های خصوصی چاره ای جز پیمودن راه دولتی ها 

ندارند، در حالی که نیروگاه های دولتی انگیزه های اقتصادی 
بخش خصوصی را نخواهند داشت
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      گفت وگو        

عمــده ای از تقاضــا بــه بــورس انــرژی می شــود کــه اثــرش را در بــازار خواهد 
گذاشــت و امیــد بــه کشــف قیمــت واقعــی در بــورس بســیار زیــاد می شــود. 
امــا از ســوی دیگــر هــر گونــه الــزام و اجبــاری در هــر بــازار، باعــث خــروج 
ــازار  ــه هیــات تنظیــم ب آن از نقطــه بهینــه و کارا می شــود؛ بنابرایــن مصوب
بــرق کــه بــا وضــع جرایمــی الــزام می کنــد حداقــل پنــج تــا 30 درصــد از 
ــدار  ــوان خری ــه عن ــع ب ــا تولیــدی شــرکت های توزی ــاز ی ظرفیــت مــورد نی
ــا عرضــه  ــورس تقاضــا ی ــوان فروشــندگان عمــده در ب ــه عن ــا ب و نیروگاه ه
شــود، مصوبــه ای بــود کــه بــه نظــر بنــده اول بایــد زیرســاخت هایش آمــاده 
می شــد و بــا فضــای بــازار مناســب و کارا، خــود بازیگــران بــه ایــن تصمیــم 
ــد  ــا تولی ــاز ی ــورد نی ــرق م ــی از ب ــه بخــش معین اقتصــادی می رســیدند ک
خــود را مســتقیم در بــورس معاملــه کننــد و خروجــی بهتــری از ایــن بــازار 

ــد. ــل می ش حاص
ــازار بــرق ایــن بــود کــه اگــر  ایــراد اساســی مصوبــه 34۸ هیــات تنظیــم ب
ــد  ــش درآم ــمول کاه ــد، مش ــل نمی کردن ــود عم ــد خ ــه تعه ــا ب نیروگاه ه
ــن  ــد. ای ــد آمادگــی خــود را از دســت می دادن می شــدند و بخشــی از درآم
ــازار  ــرق خریداری شــده در ب ــن اســت کــه ب ــای ای ــه معن کاهــش درآمــد ب
ــع و  ــرکت های توزی ــب ش ــه جی ــم ب ــوع ه ــن موض ــود ای ــود و س ارزان ش
ــر  ــل اگ ــمت مقاب ــا در س ــت. ام ــر میرف ــرکت توانی ــر ش ــطح باالت در س
ــد 30 درصــد از مصــرف  ــر خری ــی ب ــد خــود مبن ــع تعه شــرکت های توزی
ــن شــرکت ها  ــرای ای ــی ب ــچ اتفاق ــد، هی ــورس انجــام نمی دادن خــود را از ب
ــت  ــر قیم ــده حداکث ــه گفته ش ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــون ب ــاد چ نمی افت
ــه عنــوان مــالک جریمــه  ــرژی ب ــورس ان ــرق و متوســط ب ــازار ب متوســط ب

ــود. ــی می ش ــع تلق ــرکت های توزی ــرای ش ب
 ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت بــورس قطعــا پایین تــر از قیمــت متوســط 
ــه قیمــت متوســط  ــورس هــم ب ــازار و ب ــر متوســط ب ــازار اســت و حداکث ب
بــازار می رســد کــه در شــرایط کنونــی هــم شــرکت های توزیــع بــا قیمــت 
ــن شــرکت های  ــد؛ بنابرای ــاز خــود را می خرن ــورد نی ــرق م ــازار ب متوســط ب
توزیــع هیــچ انگیــزه ای بــرای اجــرای تعهــدات خــود ندارنــد و عــدم اجــرای 
ــی  ــی و مال ــه صــورت عمل ــا ب ــرای آن ه ــی ب ــت اجرای ــچ ضمان آن  هــم هی
ــازار را  ــم ب ــات تنظی ــه 34۸ هی ــودن مصوب ــک طرفه ب ــر ی ــن ام ــدارد. ای ن
ــد  ــه نوشــته شــده و هــم شــرکت تولی نشــان می دهــد کــه کامــال ناعادالن
نیــروی بــرق دماونــد و هــم ســندیکا پیگیــر ایــن موضــوع اســت کــه مصوبــه 

اصــالح  و شــرایط عادالنــه شــود.
مســاله دیگــر ایــن اســت کــه بایــد تقاضــای بالفعلــی در بــورس انــرژی وجــود 
ــا تعهــدات نیروگاه هــا اجــرا شــود؛ در صورتــی کــه شــرکت  داشــته باشــد ت
توانیــر تزریــق نقدینگــی بــه شــرکت های توزیــع نــدارد و شــاید شــرکت های 
توزیــع نخواهنــد برقشــان را از بــورس انــرژی تأمیــن کننــد و اینجــا در ایــن 

مصوبــه کامــال ابهــام وجــود دارد کــه اگــر خریــداری وجــود نداشــته باشــد 
ــی می شــود  ــا تلق ــن بازاره ــی عرضــه در ای ــد شــرکت های نیروگاه ــا تعه آی
یــا خیــر؟! نیــروگاه دماونــد استفســاریه ای از هیــات تنظیــم بــازار بــرق گرفــت 
کــه فقــط عرضــه بــا قیمت هــای منطقــی می توانــد مصــداق انجــام تعهــدات 
نیروگاه هــا باشــد. البتــه هنــوز بــرای اجــرای ایــن موضوعــات دســتورالعملی 
توســط وزارت نیــرو تصویــب نشــده کــه ایــن اتفــاق بیافتــد یــا نیافتــد و لــذا 
ــی  ــه منصــه اجــرا نرســیده چــون دســتورالعمل اجرای ــه ب ــن مصوب ــوز ای هن
برایــش نیامــده اســت. بــه نظــر مــن هرگونــه اجبــاری بــه خریــد یا فــروش در 
یــک بــازار خــاص می توانــد اشــتباه باشــد و می توانــد هــم بــه تولیدکننده هــا 
ــد. ــیب بزن ــرق آس ــت ب ــه صنع ــت ب ــا و در نهای ــه مصرف کننده ه ــم ب و ه

آیــا گفتــه شــما در مــورد تعییــن کــف قیمــت هــم صــادق اســت؛ 
ــف را  ــی مختل ــای زمان ــت در بازه ه ــف قیم ــن ک ــا تعیی ــی آی یعن
ــا  ــن نیروگاه ه ــر بی ــی براب ــه موجــب رقابت ــوان روشــی ک ــه عن ب
ــازوکار  ــک »س ــا آن را ی ــد و ی ــب می دانی ــود، مناس ــورس ش در ب

ــد؟  ــیب می زن ــازار آس ــه ب ــه ب ــد ک ــداد می کنی ــار« قلم اجب
ــرق همــه  ــروش ب ــی باشــد کــه نقدینگــی حاصــل از ف ــازار در فضای اگــر ب
ــرق چــه  ــروش ب ــه پرداخــت شــود؛ یعنــی ف ــه صــورت عادالن ــا ب نیروگاه ه
ــرژی تفاوتــی در نحــوه پرداخــت ایجــاد  ــورس ان ــرق و چــه در ب ــازار ب در ب
نکنــد، وزارت نیــرو نیــز بــرق نیروگاه هایــی کــه در بــازار بــرق می فروشــند 
ــد و از ســوی دیگــر تمــام  ــق قراردادشــان پرداخــت کن ــع و طب ــه موق را ب
ــورد  ــرق م ــند ب ــته باش ــار داش ــتند اجب ــبکه هس ــه در ش ــترکینی ک مش
نیازشــان را از بــورس انــرژی خریــداری کننــد، بــه نظــر مــن هیــچ نیــازی 

ــدارد.  ــازار وجــود ن ــرژی ب ــورس ان ــه تعییــن کــف قیمــت در ب ب
ــد  ــه تعه ــی ب ــازار عمده فروش ــرو در ب ــه وزارت نی ــرایط ک ــن ش ــا در ای ام
ــه  ــار ب ــد، تمــام مشــترکین اجب ــع عمــل نمی کن ــراردادی خــودش به موق ق
ــازار  ــد، بخشــی از تقاضــا حــذف شــده اســت و در ب ــورس ندارن ــد از ب خری
ــع انجــام  ــه موق ــا ب ــم پرداخت ه ــرژی( ه ــورس ان ــوازی عمده فروشــی )ب م
ــرای  ــزه اقتصــادی ب ــی انگی ــای دولت ــر نیروگاه ه ــود و از طــرف دیگ نمی ش
ــرق  ــای جــاری خودشــان ب ــن هزینه ه ــرای تامی ــا ب ــد و صرف ــروش ندارن ف
ــند،  ــی می فروش ــای خصوص ــا نیروگاه ه ــت ب ــرژی در رقاب ــورس ان را در ب
بــه نظــر مــن در ایــن فضــا تعییــن کــف قیمــت می توانــد بجــا باشــد. بــه 
طــوری کــه ســبب نیــل بــه هــدف اصلــی بــورس انــرژی و حتــی بنــد ب 
مــاده )44( برنامــه ششــم توســعه می شــود کــه کشــف قیمــت واقعــی بــرق 
بــوده و در برنامــه ششــم توســعه هــم بــر آن تاکیــد شــده اســت. بــه عبــارت 
دیگــر در شــرایط کنونــی، تعییــن کــف قیمــت در بازارهــای مبــادالت بــرق 

ــرق می باشــد. ــت ب ــت از صنع ســبب صیان
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ــای  ــب نیروگاه ه ــش طل ــت. افزای ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــا از اهمی ــژه در نیروگاه ه ــه وی ــور ب ــرق کش ــت ب ــی در صنع ــرات اساس تعمی
ــی ها را  ــال خاموش ــر احتم ــر خط ــوی دیگ ــرده و از س ــه ک ــکل مواج ــا مش ــا را ب ــی نیروگاه ه ــرات اساس ــو تعمی ــرق از یکس ــده ب تولیدکنن
ــا عقب مانــدن از تعمیــرات نیروگاهــی، خاموشــی بــرق در کشــور روزبــه روز تشــدید خواهــد شــد و  بیــش از پیــش افزایــش داده اســت. ب
ــا  ــو ب ــا مشــکالتی مواجــه خواهــد کــرد. در گفت و گ ــه مــردم را ب ــور روزان ــع، کســب وکار ها و حتــی ام ــن موضــوع فعالیــت همــه صنای ای
محمدرضــا شــریفی، مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا دربــاره اهمیــت تعمیــرات نیروگاهــی و بررســی تبعــات تاخیــر در 

ــد:  ــد خوان ــروح آن را خواهی ــه مش ــه در ادام ــده ایم ک ــا ش ــرات، جوی تعمی

گفت وگو با سید محمدرضا شریفی، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

کاهش قابلیت اطمینان 
شبکه برق با تاخیر در تعمیرات 

نیروگاهی

ــرات  ــام تعمی ــرای انج ــی ب ــی و غیردولت ــم از دولت ــا اع نیروگاه ه
ــه  ــی و چ ــر زمان ــه از نظ ــال چ ــف س ــول مختل ــی در فص اساس
ــه  ــا چ ــاز ب ــورد نی ــزات م ــن تجهی ــی و تامی ــع مال ــر مناب از نظ

ــتند؟ ــه هس ــی مواج ــکالت و چالش های مش
ــا همــکاری  در حــدود ســه دهــه گذشــته کــه نیروگاه هــا دولتــی بودنــد، ب
شــرکت بهره بــردار مســتقر در نیــروگاه بــرای تعمیــرات اساســی از دو ســال 
قبــل برنامه ریــزی و بــا تعییــن بودجــه الزم تجهیــزات اصلــی و ضــروری بــه 
صــورت تجمعــی خریــداری و در انبــار نگهــداری می شــد، بنابرایــن مدیــران 
ــه  ــه در نیم ــع را ک ــی و به موق ــرات اساس ــرای تعمی ــه اج ــا دغدغ نیروگاه ه

دوم ســال و فصــول ســرد انجــام می شــد، نداشــتند.
ــداری  ــر و نگه ــوزه تعمی ــرق در ح ــت ب ــزرگ صنع ــای ب ــی از چالش ه یک
نیروگاه هــا، نبــود و یــا کمبــود نقدینگــی اســت. در دهــه اخیــر بــا 
ــط  ــا توس ــاخت نیروگاه ه ــی و س ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــذاری نیروگاه ه واگ
ــت خــارج شــد  ــرق از انحصــار دول ــد ب ــی و خصوصــی، تولی ــکان حقیق مال
ــا  ــن حــال تنه ــا ای ــدا کــرد. ب ــن حــوزه ورود پی ــه ای و بخــش خصوصــی ب

ــت  ــه شــده از دول ــرق فروخت ــول ب ــود و پ ــت ب ــرق، دول ــروش ب مجــرای ف
ــرات  ــرای تعمی ــی ب ــول دریافت ــا پ ــم ب ــروگاه داران ه ــد. نی ــت می ش دریاف
ــی  ــوز شــرایط مال ــان هن ــا در آن زم ــد، ام ــزی می کردن ــا برنامه ری نیروگاه ه
تولیدکننــدگان بــرق بــه وخامــت امــروز نبــود؛ چــرا کــه مســئوالن صنعــت 
ــی  ــا نقدینگ ــناختند و ب ــت را می ش ــن صنع ــات ای ــان ادبی ــرق در آن زم ب
امــا  برنامه ریــزی می کردنــد.  بــرای هزینه هــای نیروگاه هــا  دریافتــی، 
ــه علــت سیاســت های اتخاذشــده دولــت و مشــکالت اقتصــاد  ــه ب ایــن روی
ــی  ــر دولت ــکان غی ــه مال ــتی ب ــه درس ــی ب ــت و نقدینگ ــداوم نداش ــرق ت ب
ــروز  ــد. ام ــت نش ــا پرداخ ــرداران نیروگاه ه ــه بهره ب ــع ب ــا و به تب نیروگاه ه
بخــش خصوصــی بابــت فــروش بــرق مطالبــات زیــادی از دولــت دارد و ایــن 
مطالبــات باعــث نوعــی روزمرگــی در صنعــت بــرق شــده اســت. مطالبــات 
ســنگین باعــث شــده تعمیــرات اساســی نیروگاه هــا بــه تاخیــر بیفتــد و یــا 
در صــورت انجــام بــا قطعــات کیفیــت پاییــن و بازسازی شــده انجــام شــود 
کــه ایــن بــرای صنعــت بــرق یــک فاجعــه اســت. امــروز نیروگاه هایــی داریــم 
کــه یــک ســال و نیــم از زمــان تعمیــرات اساســی آن هــا گذشــته اســت کــه 
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      گفت وگو        
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ترجمــه مفهومــی آن عبــارت اســت از پاییــن آمــدن قابلیــت اطمینــان در 
ــور.  ــرق کش ــبکه ب ــه ش ــا و در نتیج نیروگاه ه

بــرق، یــک کاالی اســتراتژیک و سیاســی اســت و چنیــن نیســت کــه وقتــی 
نقدینگــی نباشــد بــه راحتــی بتــوان نیروگاه هــا را خامــوش و از مــدار خــارج 
ــه  ــد اینک ــه امی ــر دلســوزی و ب ــا از س ــکان نیروگاه ه ــرد. بســیاری از مال ک
ــن کار  ــد و ای ــارج نمی کنن ــدار خ ــروگاه را از م ــود، نی ــم ش ــی فراه نقدینگ
هماننــد یــک شمشــیر دو لبــه، در نهایــت بــه ضــرر تجهیــزات نیروگاه اســت 
و باعــث آســیب آن هــا می شــود. متاســفانه قابلیــت اطمینــان نیروگاه هــای 
ــع و  ــرات به موق ــرای تعمی ــدم اج ــر ع ــه خاط ــر ب ــال اخی ــد س ــا در چن م

اساســی، بــه شــدت پاییــن آمــده اســت. 
چالــش بعــدی کــه نیروگاه هــا بــا آن مواجــه هســتند، مربــوط بــه کمبــود 
ســوخت بــه خصــوص بــرای نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی اســت. از 
ــد و راندمــان  ــه ســوخت کمتــری نیــاز دارن آنجایــی کــه ایــن نیروگاه هــا ب
ــا  ــه آن ه ــدار ب ــروج از م ــازه خ ــر اج ــال های اخی ــی س ــد، ط ــری دارن باالت
داده نشــده و بهره بــرداری از نیــروگاه بــا ریســک ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
طبــق برنامه ریــزی و پیش بینی هــای انجــام شــده یکــی از واحد هــای 
ــه منظــور اجــرای تعمیــرات بایــد  نیروگاهــی اســفند مــاه ســال گذشــته ب
ــرد، در  ــدا نک ــبکه را پی ــروج از ش ــازه خ ــا اج ــد، ام ــارج می ش ــدار خ از م
ــارت  ــد و خس ــه ش ــار حادث ــته دچ ــاه گذش ــروگاه، دو م ــن نی ــه همی نتیج
دیــد. ایــن مشــکالت باعــث می شــود حــوزه نیروگاهــی صنعــت بــرق هــم 
ــرای جبــران آســیب، هزینــه بیشــتری صــرف کنــد.  آســیب ببینــد هــم ب
متاســفانه در ۶ ســال اخیــر در حــوزه ســاخت نیــروگاه نوعــی کج ســلیقگی 
ــط  ــازه بس ــت، اج ــرو و نف ــن وزارت نی ــق بی ــدم تواف ــت ع ــه عل رخ داد و ب
نیروگاهــی داده نشــد و از ســوی دیگــر، بــه علــت اقتصــاد ضعیــف صنعــت 
ــد  ــای چن ــا تاخیره ــز ب ــداث نی ــت اح ــای در دس ــل پروژه ه ــرق، تکمی ب
ســاله مواجــه شــد کــه ایــن دو عارضــه توامــان، فشــار مضاعفــی بــه منظــور 
جبــران افزایــش تقاضــا را بــر دوش نیروگاه هــای در مــدار تولیــد، تحمیــل 
ــه  ــرق ب ــن ب ــرورت تامی ــود و ض ــای موج ــه نیروگاه ه ــتگی ب ــود. وابس نم
ــرای  ــوان یــک کاالی اســتراتژیک، باعــث شــد اجــازه خــروج از مــدار ب عن
تعمیــرات در زمــان مناســب داده نشــود. اگــر نیروگاه هــا در زمــان درســتی 
تعمیــر شــوند و ضریــب اطمینــان بــاال باشــد، می تــوان بــرای تامیــن پیــک 

ــرد.  ــزی ک ــی برنامه ری ــال های آت ــرق در س ب

ــردار تاثیــری  ــه بهره ب آیــا تغییــر در شــیوه پرداخــت از مالــک ب
در تشــدید مشــکالت نیروگاهــی داشــته اســت؟ 

در گذشــته مالــک نیروگاه هــا دولــت بــود و بهره بــردار هــم بــه نوعــی در دل 
مالک تشــکیل شــده بــود. نتیجتــا مالــک و بهره بردار وجهــی را که بــه نیروگاه 
اختصــاص می یافــت، بــا هــم هزینــه می کردنــد، امــا امــروز کــه نیروگاه هــا از 
بدنــه دولــت خــارج شــده، پولــی کــه بــه نیروگاه هــا پرداخــت می شــود صرفــا 
هزینه هــای جــاری و حقــوق و دســتمزد کارکنــان نیــروگاه را پوشــش می دهد 
و دیگــر بودجه هــای عملیاتــی بــرای نگهداشــت تجهیــزات، باقــی نمی مانــد.

ــه  ــاز ب ــار نی ــر 4 ســال یکب ــی، ه ــوک ســیکل ترکیب ــک بل ــروگاه ی ــر نی ه
ــون  ــا 3 میلی ــدود 2.5 ت ــرات ح ــن تعمی ــه ای ــی دارد ک ــرات اساس تعمی
یــورو هزینــه دارد، یعنــی در یــک بــازه 4 ســاله چیــزی حــدود ۶ میلیــون 
ــرای تعمیــرات اســت، امــا چیــزی کــه امــروز  یــورو هزینــه قطعــات الزم ب
بــه نیروگاه هــا پرداخــت می شــود، بــه زحمــت تنهــا کفــاف حقــوق 
ــورد  ــات م ــد قطع ــری و خری ــکان ذخیره گی ــد و ام ــتمزد را می ده و دس
نیــاز جهــت تعمیــرات اساســی وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر بــه علــت 
شــرایط صنعــت بــرق، متاســفانه ایــن صنعــت کــه در چندیــن ســال قبــل 
ــا  ــی و سیاســت های درســت، حقیقت ــا زحمــت و درایــت مهندســان داخل ب
ــرداری و  ــاخت و بهره ب ــزات و س ــد تجهی ــه تولی ــی در زمین ــه خودکفای ب
نگهــداری از نیــروگاه رســیده و تــوان صــادرات فنــی و مهندســی و رقابــت 
بــا شــرکت های مطــرح جهانــی از جملــه زیمنــس و G.E و آنســالدو و ... را 
دارد، متاســفانه در حــال از دســت دادن تــوان رقابتــی خود و درگیرشــدن در 
روزمرگــی و تــالش بــرای تامیــن حقــوق و دســتمزد حداقلــی شــده اســت. 

ــرق  گفتــه می شــود در بهــار امســال شــرکت مدیریــت شــبکه ب
ــه  ــد، برنام ــرده بودن ــالم ک ــل اع ــه از قب ــی ک ــران نیروگاه های ای
تعمیــرات دارنــد »بــه خاطــر ورود زودهنــگام بــه پیــک مصــرف« 
ــورد  ــرات م ــه تعمی ــوند و در نتیج ــدار ش ــرد وارد م ــور ک مجب
نظــر کامــل انجــام نشــد و یــا در صــورت ادامــه دادن آن، جرایــم 
ــه  ــای مجموع ــا نیروگاه ه ــد. آی ــا ش ــه نیروگاه ه ــنگینی متوج س
شــما هــم دچــار ایــن مشــکل شــدند؟ چنیــن ناهماهنگی هایــی 
از نظــر شــما تنهــا ناشــی از تغییــرات یکبــاره دمــای هــوا اســت 

ــری دارد؟  ــه های دیگ ــا ریش و ی
ایــن مســائل از آنجــا ناشــی می شــود کــه در حــوزه نیروگاهــی بــه داشــته ها 
بســنده کرده ایــم و هیــچ آینده نگــری صــورت نگرفتــه اســت. متاســفانه در 
ــت  ــبکه ها اف ــردان ش ــر گ ــردان و غی ــره گ ــزان ذخی ــته می ــنوات گذش س
پیــدا کــرده و ایــن افــت در صــورت تغییــر زمــان معمــول پیــک و افزایــش 
ــی  ــرق صنعت ــت ب ــود. صنع ــد ب ــزان مصــرف نخواه ــوی می مصــرف، جوابگ
ــل  ــده و قاب ــام مســائل آن حساب ش ــد و تم ــم کار می کن ــا عل ــه ب اســت ک
ــداف و  ــن اه ــر گرفت ــدون در نظ ــوان ب ــن نمی ت ــت بنابرای ــی اس پیش بین
ــرای ایــن صنعــت برنامه ریــزی کــرد و تجهیــزات دوار  شــرایط بلندمــدت ب
ــی  ــود نقدینگ ــه نب ــفانه متوج ــی، متاس ــاالی نیروگاه ــار ب ــاس و فش حس
ــر  ــد جبران ناپذی ــات آن می توان ــه، تبع ــروز حادث ــورت ب ــتند و در ص نیس

باشــد. 

ــال  ــرکت در س ــت آن ش ــت مدیری ــای تح ــام نیروگاه ه ــا تم آی
ــی  ــاز و پیش بین ــورد نی ــزان م ــام می ــه انج ــق ب ــته موف گذش
شــده تعمیــرات اساســی تــا پیــش از پیــک مصــرف بــرق شــدند؟ 
ــود  ــی خ ــد ۹5 درصــد آمادگ ــک بای ــی، مال ــد تضمین ــای خری در قرارداد ه
ــرارداد خــود بحــث تعمیــرات را جــزء زمــان  ــه شــبکه بفروشــد و در ق را ب
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ــرای تعمیــرات  ــذا طبــق قــرارداد دســتش ب آمادگــی محاســبه نمی کنــد. ل
بــاز بــوده و می توانــد نیــروگاه را از مــدار خــارج کنــد و جریمــه ای هــم بــه 
ــدار  ــروج از م ــرق خ ــازار ب ــای ب ــا در نیروگاه ه ــرد، ام ــق نمی گی ــک تعل مال
ــن وقتــی اجــازه  ــه تاییــد شــرکت مدیریــت شــبکه اســت. بنابرای منــوط ب
ــرات  ــرای تعمی ــروگاه ب ــای نی ــام برنامه ه ــود، تم ــدار داده نش ــروج از م خ
زیــر ســوال مــی رود و اگــر در ایــن شــرایط نیــروگاه را از مــدار خــارج کننــد، 
جرایــم ســنگینی خواهــد داشــت. مــا طــی ســال گذشــته اجــرای تعمیــرات 
در 70 درصــد نیروگاه هــای گــروه مپنــا را طبــق برنامــه پیــش بردیــم، امــا 
30 درصــد از آن اجرایــی نشــد. بــا توجــه بــه در پیــش بــودن روز های ســرد، 
ــای  ــود، پیش بینی ه ــکل ش ــار مش ــا دچ ــه نیروگاه ه ــانی ب ــر سوخت رس اگ
انجام شــده بــرای تعمیــرات بــه تعویــق خواهــد افتــاد کــه حتــی یــک هفتــه 
ــرای نیــروگاه و تولیــد بــرق  تعویــق در ایــن خصــوص، مشــکالت زیــادی ب

ایجــاد خواهــد کــرد. 

مجموعه مپنا امسال چه برنامه ای برای تعمیرات دارد؟ 
ــد  ــال رص ــه در ح ــم، لحظه به لحظ ــرات داری ــه تعمی ــال ۶2 برنام ــا امس م
اقدامــات هســتیم تــا از برنامــه عقــب نیفتیــم. امیدواریــم بــا سردشــدن هــوا 
ــول  ــق معم ــبکه مطاب ــای ش ــود، برنامه ه ــکل نش ــار مش ــانی چ سوخت رس
پیــش رود و اجــازه خــروج از مــدار داده شــود تــا بتوانیــم تــا پایــان ســال 
ــان  ــا قابلیــت اطمین ــوان ب ــا بت ــم ت ــرات اساســی را انجــام دهی تمــام تعمی

ــاال، آمــاده پیــک تابســتان 1401 باشــیم. ب

ــیر  ــود در مس ــکالت موج ــه مش ــه ب ــا توج ــما ب ــر ش ــه نظ ب
ــد  ــی چن ــال آت ــرای س ــا، ب ــرات نیروگاه ه ــداری و تعمی نگه

ــت؟  ــم داش ــی خواهی ــگاوات خاموش م
ــزار  ــا 15 ه ــد حــدود 14 ت ــه تابســتان ســال بع ــن اســت ک ــی م پیش بین
مــگاوات کمبــود بــرق خواهیــم داشــت. در بهتریــن شــرایط اگــر از همیــن 
فــردا شــروع بــه ســاخت نیــروگاه کنیــم، 5 ســال دیگــر جــواب می دهــد. بــا 
ایــن کمبــود، صنایــع بــرای تامیــن بــرق خــود نــه تنهــا در تابســتان حتــی 
در زمســتان هــم بــا کمبــود بــرق مواجــه خواهنــد بــود. تابســتان گذشــته 
ــرای اقتصــاد و  ــه ب ــد ک ــت کار کردن ــل ظرفی ــا حداق ــع ب بســیاری از صنای
تولیــد در کشــور خســران بزرگــی اســت و صــادرات را هــم دچــار مشــکل 
می کنــد. واقعیــت آن اســت کــه اگــر رونــد همین طــور ادامــه پیــدا کننــد 
مشــکالت هــم پابرجــا خواهنــد بــود و حتــی تشــدید می شــود، مگــر اینکــه 
مدیــران بــرای برون رفــت از ایــن شــرایط تصمیمــات درســتی اتخــاذ کننــد. 

ــت  ــوزه صنع ــیزدهم در ح ــت س ــای دول ــما برنامه ه ــر ش ــه نظ ب
ــال  ــگاوات در 4 س ــزار م ــد 30 ه ــده تولی ــوص وع ــه خص ــرق ب ب

ــی اســت؟  ــزان عملیات ــا چــه می آینــده ت
پیش بینــی تولیــد 30 هــزار مــگاوات فقــط حــرف اســت و عملیاتــی نخواهــد 
شــد. هزینــه تولیــد هــر کیلــووات بــرق 500 یــورو اســت و بــرای 30 هــزار 
مــگاوات 15 میلیــارد یــورو اعتبــار الزم اســت کــه تزریــق چنیــن مبلغــی در 

4 ســال بــه صنعــت بــرق بعیــد اســت. بــا ســاختار اقتصــاد بــرق چــه کســی 
چنیــن ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت خواهــد کــرد؟ آیــا اقتصــاد بــرق بــه 
ــن صنعــت  ســرمایه گذار خصوصــی اجــازه می دهــد ســرمایه خــود را در ای

ســرمایه گذاری کنــد؟ احتمــال چنیــن چیــزی صفــر اســت. 

ــرای احــداث نیــروگاه  ــوالد ب ــه صنعــت ف ــع از جمل برخــی صنای
ــرق  ــن ب ــروگاه و تامی ــاخت نی ــا س ــد، آی ــی کرده ان ــالم آمادگ اع
ــور  ــرق کش ــن ب ــه تامی ــت و ب ــر اس ــع امکان پذی ــط صنای توس

ــرد؟ ــد ک ــی خواه کمک
ــرق مــورد نیــاز خــود  ــرق باشــند فقــط ب ــه دنبــال تولیــد ب ــع اگــر ب صنای
ــرق مــورد نیــاز  ــرق تولیــدی مکمــل تامیــن ب را تامیــن می کننــد و ایــن ب
کشــور نخواهــد بــود. البتــه بعیــد اســت صنایــع کــه بــه راحتــی بــرق مــورد 
ــه ســمت  ــد، ب ــن می کنن ــن تامی ــا قیمــت پایی ــاز خــود را از شــبکه و ب نی
ــرق از  ــه تامیــن ب ــرق حرکــت کننــد. مــن ب ــرای تولیــد ب ســرمایه گذاری ب
ســوی صنایــع خوشــبین نیســتم. برخــی از صنایــع فــوالدی 12 ســال اســت 
کــه بــه دنبــال ســاخت نیــروگاه هســتند، امــا وقتــی می تواننــد بــرق خــود 
ــاخت  ــرمایه گذاری در س ــرای س ــزه ای ب ــد، انگی ــن کنن ــبکه تامی را از ش

ــدارد.  نیــروگاه ن

ــت  ــکالت صنع ــع مش ــرای رف ــط ب ــاز و ذیرب ــای تصمیم س نهاد ه
ــاد  ــکیل نه ــا تش ــوان ب ــا می ت ــد؟ آی ــئولیتی دارن ــه مس ــرق چ ب

رگوالتــوری بــه خــروج ایــن صنعــت از بحــران کمــک کــرد؟ 
امــروز صنعــت بــرق در چالــه ای گرفتــار اســت کــه رهایــی از آن فقــط منوط 
ــه جراحــی  ــد و ب ــت و مجلــس، واقعیــت را بپذیرن ــن اســت کــه دول ــه ای ب
ــالح  ــرق را اص ــت ب ــرق و قیم ــاختار ب ــد و س ــت دهن ــرق رضای ــاد ب اقتص
کننــد. صنعــت بــرق یــک صنعــت ورشکســته اســت، اگــر نیــت و همیــت 
ــت  ــن صنع ــکالت ای ــل مش ــرای ح ــس ب ــت و مجل ــر از دول ــع و فرات قاط
ــا در  ــم شــد. م ــن ورشکســتگی خــارج نخواهی وجــود نداشــته باشــد، از ای
ــن صنعــت  ــه مســائل ای ــال ب ــه کام ــم ک ــرق مســئوالنی می خواهی حــوزه ب
مســلط باشــند و بــا بســتن کمربنــد همــت و پوشــیدن کفــش آهنیــن، برای 
خــروج صنعــت بــرق از بحــران تــالش کننــد. حقیقــت آن اســت کــه در حال 
حاضــر وضعیــت ایــن صنعــت بــه قــدری نابســامان اســت کــه حتی تشــکیل 
رگوالتــوری هــم بــه تنهایــی تاثیــر چندانــی در حــل مشــکالت آن نخواهــد 

داشــت، اگــر چــه شــرط الزم رفــع ایــن مشــکالت اســت. 

امروز بخش خصوصی بابت فروش برق مطالبات زیادی از دولت 
دارد و این مطالبات باعث نوعی روزمرگی در صنعت برق شده 
است. مطالبات سنگین باعث شده تعمیرات اساسی نیروگاه ها 
به تاخیر بیفتد و یا در صورت انجام با قطعات کیفیت پایین و 

بازسازی شده انجام شود که این برای صنعت برق 
یک فاجعه است
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ــی  ــوخت کاف ــن س ــرای تامی ــه ب ــی ک ــه نگرانی ها ی ــه ب ــا توج ب
ــما از  ــی ش ــود دارد، پیش بین ــرما وج ــل س ــا در فص نیروگاه ه
شــرایط تامیــن ســوخت بــه ویــژه بــرای نیروگاه هــای خصوصــی 

در فصــول ســرد ســال جــاری چیســت؟
ــه کشــور و  ــا ورود مــوج ســرمای فراگیــر ب هــر ســاله در فصــل زمســتان ب
در نتیجــه افزایــش بی ســابقه مصــرف انــرژی از ســوی مشــترکان خانگــی و 
تجــاری، مشــکالت عدیــده ای بــرای نیروگاه هــا بــه جهــت تامیــن ســوخت 
ــال  ــل از س ــن فص ــرای ای ــا ب ــود و برنامه ریزی ه ــاد می ش ــاز ایج ــورد نی م
ــت گاز  ــب نف ــه اغل ــا ک ــوخت دوم نیروگاه ه ــه از س ــت ک ــه ای اس به گون

ــوده، اســتفاده شــود.  )گازوییــل( و مــازوت ب
ــران  ــی در جب ــر ناهماهنگ ــه خاط ــای کشــور ب در ســال گذشــته نیروگاه ه
ــاز از محــل ســوخت دوم، دچــار بحــران شــدند و در  کســری گاز مــورد نی
روزهایــی از زمســتان خاموشــی ها رقــم خــورد. در ســال جــاری نیــز بــا توجه 
ــی  ــور، پیش بین ــاالنه گاز در کش ــرف س ــدی مص ــد 10 درص ــد رش ــه رون ب
ــر  ــای موث ــا پی گیری ه ــا ب ــد، ام ــش یاب ــری گاز افزای ــزان کس ــود می می ش
وزارتخانه هــای نیــرو و نفــت دولــت ســیزدهم عــالوه بــر ایــن کــه اقداماتــی 
ــال  ــاه س ــهریور م ــه، از ش ــام یافت ــی انج ــد گاز طبیع ــش تولی ــرای افزای ب

عمید شهبازی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران)سنا(

سه  آسیب شناسی 
در  نیروگاه ها  ابَرچالش 

سرد فصل  آغاز 
ــور  ــه ط ــا ب ــت، ام ــی نیس ــی خاص ــه دوره زمان ــدود ب ــد مح ــر چن ــی ه ــر دولت ــای غی ــژه نیروگاه ه ــه وی ــرق ب ــدگان ب ــائل تولیدکنن مس
مشــخص بــا آغــاز فصــول ســرد، چالش هــای پیــش روی آنــان در داســتان مکــرر ســه موضــوِع  »تامیــن ســوخت«، »انجــام تعمیــرات« و 

ــرژی« قابــل شناســایی اســت. ــازار بــرق و بــورس ان «شــرایط خــاص رقابتــی یــا ضــد رقابتــی در ب
ــورد  ــران م ــی ای ــرمایه گذاری نیروگاه ــرکت س ــل ش ــهبازی، مدیرعام ــد ش ــا عمی ــو ب ــوع را در گفت وگ ــه موض ــن س ــاس ای ــن اس ــر ای ب

ــد: ــد خوان ــه خواهی ــروح آن را در ادام ــه مش ــم ک ــرار داده ای ــی ق بررس

ــع  ــوخت مای ــازن س ــوخت در مخ ــری س ــازی حداکث ــز ذخیره س ــاری نی ج
نیروگاه هــا آغــاز شــده و ذخیره ســازی ســوخت گازوییــل نســبت بــه ســال 

گذشــته بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت.
 بنابرایــن پیش بینــی می شــود تامیــن ســوخت نیروگاه هــا در فصــول 
ــا برنامه ریــزی بهتــر و مناســبتر صــورت  ســرد نســبت بــه ســال گذشــته ب
پذیــرد، امــا بــا توجــه بــه رشــد مصــرف ســاالنه و زمــان بــر بــودن تامیــن 
ــن گازوییــل، پیش بینــی می شــود امســال نیــز نیروگاه هــا  ســوخت جایگزی
ــوخت  ــن س ــکل تامی ــا مش ــال ب ــر س ــی آخ ــه پایان ــه ماه ــژه در س ــه وی ب
ــوردی و  ــی های م ــروز خاموش ــال آن ب ــه دنب ــن ب ــوند، بنابرای ــه ش مواج

ــود.  ــد ب ــی دور از انتظــار نخواه مقطع

ــن  ــتان از چندی ــل زمس ــی در فص ــوخت کاف ــن س ــکل تامی  مش
ــداوم ایــن مشــکل و  ســال قبــل وجــود داشــته اســت، علــت ت

ــت؟ ــون چیس ــل آن تاکن ــدی و ح ــی ج ــدم چاره اندیش ع
ــه در ســال های گذشــته  ــا ک ــن ســوخت نیروگاه ه ــم در تامی ــل مه از عوام

بــه آن توجــه نشــده اســت می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
1- عــدم مدیریــت صحیح مصرف توســط مشــترکین و عدم رعایــت الگوی مصرف 
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2- فاصلــه نســبتا زیــاد برخــی نیروگا ه هــا از انبارهــای نفــت و در نتیجــه آن 
بــروز مشــکالت متعــدد در سوخت رســانی

ــه  ــا از خــط لول ــر نیروگاه ه ــل اکث ــکان تامیــن ســوخت گازوئی 3- عــدم ام
سراســری ســوخت

4- عــدم کفایت مخازن ذخیره ســوخت جایگزین در اکثر نیروگاه های کشــور
 در بیشــتر نیروگاه هــا تامیــن گازوییــل توســط تانکرهــای حمــل ســوخت 
انجــام می گیــرد کــه ایــن روش عــالوه بــر هزینــه و خطــرات بــاال، 
بســیار زمان بــر اســت، به عنــوان مثــال تامیــن ســوخت یــک مخــزن 
ــری  ــزار لیت ــر 25 ه ــب توســط ۸00 تانک ــر مکع ــزار مت ــت 20 ه ــا ظرفی ب
ــه محدودیت هــای محــل تخلیــه ســوخت  ــا توجــه ب ــرد و ب صــورت می پذی
ــن  ــد، بنابرای ــه دارن ــکان تخلی ــر در روز ام ــر ۸0 تانک ــا، حداکث در نیروگاه ه
ــاز دارد. در  ــان نی ــه 20 روز زم ــل ب ــور حداق ــزن مزب ــوخت مخ ــل س تکمی
ــر  ــزار لیت ــاعتی 47 ه ــا س ــد گازی V۹4.2 تقریب ــر واح ــه ه ــی ک صورت
ســوخت گازوییــل مصــرف دارد و بــرای یــک نیــروگاه بــا 4 واحــد گازی کــه 
در مــدار باشــند، در کمتــر از 10 روز ظرفیــت کل مخــزن بــه اتمــام خواهــد 
رســید. بنابرایــن اگــر تامیــن ســوخت گازوییــل نیروگاه هــا از طریــق خــط 
لولــه سراســری صــورت پذیــرد، عــالوه بــر تامیــن ســوخت پایــدار، بســیاری 

از هزینه هــا حــذف می شــود.

ــل  ــتانی راه ح ــی های زمس ــروز خاموش ــری از ب ــرای پیش گی ب
ــت؟ ــه ای آن چیس ریش

ــگاوات گذشــته و  ــرز ۸2 هــزار م ــرق کشــور از م ــد ب ظرفیــت اســمی تولی
ــگاوات اســت.  ــزار م ــز در مجمــوع حــدود ۶0 ه ــد نی ــی تولی ظرفیــت عمل
ــگاوات  ــزار م ــدود 40 ه ــرق ح ــرف ب ــوال مص ــال معم ــرد س ــول س در فص
ــود،  ــن ش ــل تامی ــن فص ــا در ای ــوخت نیروگاه ه ــر س ــن اگ ــت، بنابرای اس
ــای  ــی از روش ه ــد. یک ــد ش ــه رو نخواه ــی رو ب ــکل خاموش ــا مش ــور ب کش
پیشــگیری از بــروز خاموشــی، افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق بــدون افزایــش 
ــه  ــای گازی ب ــل نیروگا ه ــر تبدی ــان دیگ ــه بی ــت؛ ب ــوخت اس ــرف س مص
ــود. امــروزه بیشــتر کشــورهای  ســیکل ترکیبــی بســیار راهگشــا خواهــد ب
ــه ســوخت های فســیلی و مســائل  ــرای کاهــش وابســتگی ب توســعه یافته ب
زیســت  محیطــی بــر روی ســاخت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر از جملــه 
بــادی و خورشــیدی ســرمایه گذاری می کننــد و ایــن به عنــوان یکــی 
از اصلی تریــن راه حــل در جهــت پیش گیــری از بــروز خاموشــی ها در 
ــری  ــبکه سراس ــات ش ــش تلف ــن کاه ــت. همچنی ــال اس ــرد س ــول س فص
ــی  ــرف خانگ ــش مص ــرای کاه ــویقی ب ــای تش ــه طرح ه ــور و ارائ ــرق کش ب
در راســتای اصــالح الگــوی مصــرف از دیگــر موضوعــات مهمــی اســت کــه 

ــد. ــد ش ــال خواه ــرد س ــول س ــی در فص ــت از خاموش ــب برون رف موج

ــرای انجــام تعمیــرات اساســی، چــه  نیروگاه هــای غیــر دولتــی ب
ــزات  ــن تجهی ــی و تامی ــع مال ــر مناب ــه از نظ ــان و چ ــر زم از نظ
ــتند؟ ــه هس ــی مواج ــکالت و چالش های ــه مش ــا چ ــاز ب ــورد نی م
ــاه  ــران معمــوال از اواســط اردیبهشــت م ــرق ای ــت شــبکه ب شــرکت مدیری
ــرای بازدید هــای دوره ای اجــازه  ــه نیروگاه هــا حتــی ب ــا اواســط مهرمــاه ب ت
خــروج از مــدار نمی دهــد و در صــورت خــروج نیــروگاه از مــدار بــا جرایــم 
ســنگینی مواجــه خواهــد شــد. امــا در نیمــه دوم ســال خــروج نیروگاه هــا 

بــر اســاس برنامه ریــزی بــرای بازدید هــا و تعمیــرات اساســی صــورت 
تعمیــرات،  انجــام  نیروگاه هــا در  از مهم تریــن چالش هــای  می پذیــرد. 
خریــد قطعــات اســت. بــا توجــه بــه نوســانات ارزی ســال های اخیــر قیمــت 
ــری داشــته و فروشــندگان تنهــا  قطعــات نیروگاهــی رشــدی چنــد ده براب
در صــورت پرداخــت تمــام ارزش قطعــه در زمــان عقــد قــرارداد، حاضــر بــه 
ــت  ــه قیم ــی ک ــتند. در صورت ــا هس ــاز نیروگاه ه ــورد نی ــات م ــن قطع تامی
ــزی  ــیار ناچی ــد بس ــات رش ــت قطع ــش قیم ــه افزای ــبت ب ــرق نس ــد ب خری
داشــته اســت و از طرفــی ایــن درآمــد انــدک نیــروگاه بــه صــورت محــدود 
توســط شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو پرداخــت می شــود. بنابرایــن 
ــت  ــدم پرداخ ــرق و ع ــد ب ــن خری ــت پایی ــات، قیم ــت قطع ــش قیم افزای
درآمــد نیــروگاه ســبب عقب افتــادن تعمیــرات اساســی واحدهــا و در نهایــت 

می  شــود. برنامه ریزی نشــده  خروج هــای  افزایــش 

تعمیــرات اساســی نیروگاه هــا یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت، 
ــت آن  ــت مدیری ــای تح ــرات در نیروگاه ه ــن تعمی ــال ای امس

ــد؟ ــد ش ــام خواه ــه انج ــرکت چگون ش
بــرای جلوگیــری از تشــدید خاموشــی ها انجــام تعمیــرات اساســی و 
ــزی  ــق برنامه ری ــن شــرکت دقیقــا مطاب بازدیدهــای دوره ای نیروگاه هــای ای
ــران  ــرق ای ــا هماهنگــی  شــرکت مدیریــت شــبکه ب انجــام  شــده اســت و ب

صــورت می پذیــرد.
ــام  ــرای انج ــون ب ــم اکن ــد 4 گازی ه ــتان، واح ــاد گلس ــروگاه علی آب در نی
تعمیــرات اساســی از مــدار خــارج شــده اســت، کــه بــا اقدامــات انجام شــده 

بــه زودی بــه چرخــه تولیــد بــاز خواهــد گشــت.  
در نیــروگاه شــهید کاوه قائــن محفظــه احتــراق واحــد 2 گازی دچــار 
آســیب دیدگی شــده اســت و تعمیــرات اساســی زودهنــگام آن تقریبــا بعــد 

ــد انجــام شــود. ــادل بای ــرد مع ــزار ســاعت کارک از 20ه
ــرای دو واحــد  ــاد نیــز بازدیــد دوره ای 12000 ســاعت ب در نیــروگاه خرم آب

گازی در حــال انجــام اســت.

ــاری ســال اولویــت تامیــن بــرق همچنــان  آیــا در فصــول کــم ب
ــازار  ــازوکار هایی را در ب ــا س ــت؟ ی ــی اس ــای دولت ــا نیروگاه ه ب
ــن  ــی بی ــه تبعیض ــد ک ــاده می کنن ــرژی پی ــورس و ان ــرق و ب ب

ــد.  ــی نباش ــی و خصوص ــای دولت نیروگاه ه
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــط ش ــا توس ــرداری نیروگاه ه ــت بهره ب اولوی
ایــران انتخــاب از طریــق ترکیــب بهینــه راندمــان و قیمــت پیشــنهادی در 
فضــای رقابتــی بــازار اســت. کــه ایــن موضــوع منجــر بــه اولویــت دار شــدن 
ــد از آن  ــار و بع ــپس بخ ــی و س ــیکل ترکیب ــای س ــرداری از واحده بهره ب
ــردد.  ــازار می گ ــه پیشــنهادی در ب ــا لحــاظ قیمــت بهین واحدهــای گازی ب
بنابرایــن تبعیــض خاصــی بیــن نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی در آرایــش 

شــبکه وجــود نــدارد.
شــایان ذکــر اســت از آنجــا کــه ســودآوری نیروگاه هــای دولتــی نســبت بــه 
ــز اهمیــت نیســت، ایــن  ــرای مالــک چنــدان حائ نیروگاه هــای خصوصــی ب
ــی در  ــش خصوص ــت و بخ ــب دول ــا مناس ــت ن ــه رقاب ــد ب ــوع می توان موض

محیــط بــازار بــرق و خصوصــا بــورس انــرژی بیانجامــد.
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ــوخت  ــن س ــکل تامی ــرما، مش ــل س ــاز فص ــا آغ ــاله ب ــر س ه
ــه  ــکل را در چ ــن مش ــه ای ــود. ریش ــرح می ش ــا مط نیروگاه ه

ــد؟ ــی بینی م
مهمتریــن معضلــی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد عــدم موازنــه بیــن تولیــد 
و مصــرف اســت کــه البتــه تنهــا مختــص ایــن بخــش نیــز نیســت. رشــد 
ــه ســاالنه مصــرف گاز امــری قطعــی اســت،  طبیعــی و البتــه بعضــا بی روی
امــا جوابگویــی بــه ایــن رشــد نیازمنــد افزایــش تولیــد و عرضــه اســت کــه 
متاســفانه بــه دالیــل مختلــف محقــق نمی شــود. البتــه بایــد در نظــر داشــت 
کــه عــدم مدیریــت مصــرف صحیــح خصوصــا در بخــش خانگــی، راندمــان 
پاییــن نیروگاه هــای موجــود و موانعــی کــه در اســتخراج و پاالیــش و 
ــد  ــود تولی ــای کمب ــع در زمان ه ــوخت مای ــا واردات گاز و س ــال و ی انتق

غالمرضا اتابکی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان

تامین  چالش های 
در  نیروگاه ها  سوخت 

سال سرد  فصول 
شــرایط نامســاعد تامیــن انــرژی بــرق و کاســتی های تولیــد آن بــه دالیــل مختلــف، عمــال در ســال های اخیــر ســبب شــده کشــور بیــن 
دو برهــه بحــران خاموشــی نوســان کنــد؛ یکــی در تابســتان ها بــه دلیــل ناتــرازی تولیــد و مصــرف بــرق و دیگــری در فصــل ســرد ســال 

بــه دنبــال مشــکالت تامیــن ســوخت نیروگاه هــای حرارتــی کشــور. 
ــال  ــز در قب ــرق نی ــش ب ــد بخ ــی آی ــر م ــه نظ ــر، ب ــال های اخی ــوخت، در س ــرق و س ــتگی ب ــن پیوس ــدن ای ــر ش ــه پررنگ ت ــه ب ــا توج ب
مصــرف صحیــح »ســوخت« مســئولیتی دارد کــه ادای آن مســتلزم توجــه ویــژه بــه موضــوع راندمــان نیروگاه هــا، ایجــاد جذابیــت بــرای 
ــرق کشــور  ــر در ســبد تولیــد ب ــرق و اساســا افزایــش ســهم انرژی هــای تجدیدپذی ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی در بخــش تولیــد ب

اســت. 
ــان ایــن مــوارد  غالمرضــا اتابکــی عضــو ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق و مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی پرتــو شــمس تاب
ــان  ــرمایه« بی ــرو و س ــا »نی ــو ب ــال در گفت وگ ــرد س ــول س ــا در فص ــی ها خصوص ــران خاموش ــت از بح ــای برون  رف ــوان راهکاره ــه عن را ب

داشــته اســت کــه مشــروح آن را در ادامــه خواهیــد خوانــد:

داخلــی خصوصــا در فصــل ســرما وجــود دارد نیــز مزیــد بــر علــت هســتند.

ــع در  ــوخت مای ــار گاز و س ــع سرش ــود مناب ــه وج ــه ب ــا توج ب
کشــور، چــرا نیروگاه هــا در فصــل زمســتان بــا محدویــت تامیــن 

ــد؟ ــوخت مواجه ان س
ــی اســتخراج  ــع نفــت و گاز یــک موهبــت خــدادادی اســت، ول وجــود مناب
ــل  ــفانه عوام ــه متاس ــت ک ــری اس ــث دیگ ــا بح ــال آنه ــش و انتق و پاالی
ــب  ــرمایه گذاری مناس ــدم س ــا ع ــن آن ه ــه مهتری ــه از جمل ــددی ک متع
داخلــی وخارجــی و خــالء اســتفاده از دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا در ایــن 
ــا  ــتفاده از آنه ــکان اس ــع، ام ــود مناب ــا وج ــده ب ــث ش ــت، باع ــا اس زمینه ه
ــر می شــود.  ــن مشــکل حادت ــم ای ــه روز ه محــدود شــده و مع االســف روز ب
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      گفت وگو        

ــه  در ســال جــاری وضعیــت تامیــن ســوخت نیروگاه هــا را چگون
ــا  ــر محدویت هــا ب ــر اث ــا ممکــن اســت ب ــی می کنیــد و آی ارزیاب

خاموشــی مواجــه باشــیم؟
بــا توجــه بــه اظهاراتــی کــه مســئولین امــر از چنــد مــاه پیــش در خصــوص 
ــر  ــه نظ ــد ب ــرده و می کنن ــن ســوخت در زمســتان مطــرح ک مشــکل تامی
می رســد چنانچــه زمســتان ســردی پیــش رو داشــته باشــیم، عــدم 
ــروز خاموشــی  ــا ب ــد نیروگاه ه ــب آن کاهــش تولی ــن ســوخت و متعاق تامی
ــه در  ــه ک ــفانه همان گون ــع متاس ــرد، در واق ــد ک ــر خواه را اجتناب ناپذی
تابســتان افزایــش هــر یــک درجــه دمــا در کشــور نگرانــی قطعــی بــرق را 
در پــی داشــت، در زمســتان نیــز کاهــش هــر یــک درجــه موجــب فاصلــه 
ــع  ــه تب ــم ب ــرق ه ــد ب ــده و تولی ــای گاز ش ــه و تقاض ــن عرض ــتر بی بیش
ــد  ــش خواه ــا کاه ــه نیروگاه ه ــی ب ــوخت تحویل ــزان س ــدن می ــدود ش مح
ــه زمســتان  ــد دعــا کــرد مقــداری از گرمــای تابســتان ب یافــت، ظاهــرا بای

ــل شــود و بالعکــس؟! منتق

بــا توجــه بــه تجربــه چندیــن ســاله جنابعالــی در صنعــت بــرق، 
چــه راهکارهایــی بــرای خــروج از بحــران ســوخت نیروگاه هــا در 

ــد؟ ــنهاد می فرمایی ــرما، پیش ــل س فص
ــش  ــاال، افزای ــان ب ــا راندم ــد ب ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــر اح ــی نظی اقدامات
گازی  نیروگاه هــای  تبدیــل  خصوصــا  موجــود  نیروگاه هــای  راندمــان 
بــه ســیکل ترکیبــی، تشــویق و حمایــت از ســرمایه گذاری در ایجــاد 

نیروگاه هــای اســتفاده کننده از انرژی هــای تجدیدپذیــر و در کنــار ایــن 
ــرق و گاز  ــش ب ــی در بخ ــرف منطق ــت مص ــرای مدیری ــالش ب ــات ت اقدام

ــد. ــر باش ــد موث می توان
ــور  ــعه کش ــرق در توس ــرژی ب ــر ان ــل و انکارناپذی ــگاه بی بدی ــش و جای نق
می طلبــد توجــه خاصــی بــه ایــن صنعــت در هــر ســه بخــش تولیــد، انتقــال 
و توزیــع شــود. مهمتریــن راهــکار افزایــش تولیــد بــرق نیــز افزایــش ســهم 
بخــش خصوصــی اســت و آن هــم بــا ایجــاد جذابیــت بــرای ســرمایه گذاری 

داخلــی و خارجــی میســر خواهــد بــود.
حمایــت از تولیدکننــدگان بــرق صرفــا بــا ایجــاد مکانیــزم باثبــات و کامــال 
ــد و هــم کســب ســود  ــع کن ــع ســرمایه گذاری را رف ــه هــم موان شــفاف ک
معقــول و بازگشــت منطقــی ســرمایه را تضمیــن کنــد امکان پذیــر خواهــد 

بــود.
ــگاه  ــا ن ــی ب ــط بین الملل ــم رواب ــی در تنظی ــر اساس ــد نظ ــن تجدی همچنی
ــه  ــت ک ــازی اس ــی، نی ــع مل ــن مناف ــتای تامی ــدت و در راس کالن و بلندم
بــرای شــکوفا شــدن تمامــی بخش هــای اقتصــادی، از جملــه صنعــت بــرق، 

ــا داد. ــه آن به ــد ب ــود و بای ــگ می ش ــتر پررن ــر روز بیش ه
ــه  ــه ب ــا توج ــو ب ــای ن ــتفاده از انرژی ه ــمت اس ــه س ــت ب ــت حرک در نهای
پتانســیل های خــوب کشــور در ایــن رابطــه و خصوصــا بــا رویکــرد رعایــت 
الزامــات زیســت محیطی راهــکاری اســت کــه دیــر یــا زود توجــه جــدی بــه 

آن ضــروری خواهــد بــود. 
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شهرام صدرا، مدیرعامل شرکت مولد نیروی برق خرم آباد

مشــکل تعمیرات اساسی، سوخت و رقابت نابرابر؛

هست؟ التیامی  آیا 
نگهـداری و تعمیـرات در نیروگاه هـا نقـش کلیـدی از جنبه هـای فیزیکـی، 
مالـی و رقابتـی دارنـد. از ایـن رو انجـام به موقـع تعمیـرات بـرای نیروگاه هـا 
امـری الزامـی اسـت تـا عـالوه بـر حفـظ دارایی هـای فیزیکـی، بتواننـد بـا 
آمادگـی کامـل بـرای تامیـن بـرق در زمـان اوج مصـرف در مدار تولیـد قرار 

 . ند گیر
همـه سـاله از اواخـر شـهریور تـا اوایـل خـرداد سـال بعـد،  بـازه زمانـی 
تعیین شـده ازسـوی شـرکت تولیـد بـرق حرارتـی اسـت کـه بـرای تعمیرات 
نیروگاه هـا درنظـر گرفتـه شـده اسـت و نیروگاه هـا بایـد در ایـن محـدوده 
زمانـی تعمیرات اساسـی خـود را برنامه ریـزی و انجام دهند. اما در سـال های 
اخیـر انجـام تعمیـرات نیروگاه هـا بـا چالش هایـی مواجـه شـد کـه دالیـل 
متعـددی دارد، از جملـه اینکـه مصرف باالی سـوخت گاز توسـط مشـترکان 
عمومـی در زمسـتان باعـث شـد کـه گاز کمتـری بـه نیروگاه ها داده شـود و 
برخـی نیروگاه هـا کـه حتـی بـه آنهـا برنامـه زمانبنـدی تعمیرات داده شـده 
بـود، بـه دلیـل کمبـود سـوخت و محدودیت هـای شـبکه نتوانسـتند طبـق 
برنامـه بـه تعمیـرات اساسـی عمل کننـد. از طرفی، امسـال به خاطـر کمبود 
تولیـد و افزایـش نیـاز مصـرف و ضـرورت در مـدار بـودِن مسـتمِر نیروگاه هـا 
از فروردیـن تـا امروز، بـا واحدهـای نیروگاهی زیـادی برای تعمیـرات رو به رو 
خواهیـم بـود که الزم اسـت بـرای آمادگـی بیشـتر در پیک آینـده، تعمیرات 

اساسـی آنهـا انجام شـود. 
عـالوه بـر ایـن بـا توجـه بـه افزایـش نـرخ ارز، خریـد قطعـات و لـوازم بـرای 
تعمیـرات بـا افزایـش سرسـام آوری مواجـه شـده که بـه دلیل عـدم پرداخت 
مطالبـات شـرکت ها توسـط وزارت نیـرو، تامیـن قطعـات بـا دشـواری مواجه 
اسـت. همچنیـن تحریم هـای ناجوانمردانه نیز مزید برعلت شـد تـا نیروگاه ها 
نتواننـد برخـی از تجهیـزات مـورد نیـاز خـود را کـه بنـا بـه ضـرورت باید از 
خـارج از کشـور تهیـه شـود، تامیـن کنند.بایـد این نکتـه را هم اضافـه کنم، 
در سـال گذشـته بـه دلیل شـیوع بیمـاری کرونا و ابتـالی کارکنـان برخی از 
نیروگاه هـا تعمیـرات اساسـی در ایـن نیروگاه هـا یـا انجـام نشـود یـا به طـور 
کامـل صـورت نگیـرد. متاسـفانه شـرکت های تولیدکننـده داخلـی تجهیزات 
هـم بـه دلیـل باالرفتـن نـرخ ارز از انجـام تعهدات خـود برای تامیـن قطعات 

مـورد نیـاز نیروگاه هـا سـر بـاز می زنند.
موضـوع دیگـری کـه بـه عنـوان یـک چالـش اساسـی بـرای نیروگاه هـای 
خصوصـی وجـود دارد رقابـت نابرابـر آنهـا در بـورس انـرژی بـا نیروگاه هـای 
دولتـی خصوصـا در فصـول کم بـاری اسـت. شـرکت های مالـک نیروگاه هـا 

)بخـش خصوصـی( به عنوان یـک بنگاه اقتصـادی هزینه های خـود را از محل 
فـروش بـرق تامیـن می کننـد، ازطرفی خریـدار انحصـاری برق تولیـدی این 
نیروگاه هـا وزارت نیـرو اسـت کـه در پرداخـت بدهی هـای خـود بابـت خرید 
بـرق از ایـن نیروگاه هـا، با مشـکل مواجه اسـت. در چنین شـرایطی و با توجه 
بـه فراینـد تسـویه در بـورس انـرژی، حضـور نیروگاه هـای خصوصـی در این 
بـازار عرضـه و تقاضـا، بـرای تامیـن سـرمایه و نقدینگـی، یک مزیت اسـت. 

اگـر اشـتباه نکنـم در حال حاضر 3۸ نیـروگاه خصوصی و 3۶ نیـروگاه دولتی 
در سـمت عرضـه هسـتند. در سـمت خریـد هـم 3۹ شـرکت توزیـع بـرق به 
عـالوه 3۶ شـرکت خرده فروشـی در بـورس انـرژی فعالیـت می کننـد. سـهم 
معامـالت بـرق در بـورس انرژی حـدود 3 درصد اسـت؛ در صورتـی که طبق 
برنامـه ششـم توسـعه، وزارت نیـرو مکلـف بـوده تـا پایـان این برنامـه قیمت 

بـرق را از طریـق سـازوکار معامالتـی در بـورس تعیین کند.
و  نابرابـری عرضـه  انـرژی  بـورس  اصلـی در  امـا در حـال حاضـر مشـکل 
تقاضاسـت کـه بـا ورود نیروگاه هـای دولتـی این مشـکل تشـدید هم شـده و 
عمـال دولـت بـرای خرید بـرق بیـن نیروگاه هـای دولتی و خصوصـی تفکیک 
قائل شـده اسـت. در حقیقـت چون درآمـد نیروگاه های دولتـی اهمیتی برای 
دولـت نـدارد، قیمـت پیشـنهادی را در بورس انـرژی کمتر لحـاظ می کنند و 
ایـن رویـه موجب افزایـش حجم عرضـه در برابر تقاضای محـدود و در نهایت 

منجـر بـه تبعیض می شـود. 
بـه  نظـر مـن اگـر دولـت نـگاه حمایتـی بـه بخـش خصوصی داشـته باشـد، 
نیروگاه هـای  از ورود  نیسـت،  زیـاد  بـورس  تقاضـا در  بایسـتی زمانـی کـه 
دولتـی بـه بـورس جلوگیـری کند و یـا حداقل یک کـف قیمت معقـول برای 
معامـالت قـرار بدهد. البتـه کف قیمت راهکار خوبی نیسـت، ولی در شـرایط 

کنونـی بیـن بـد و بدتـر می شـد ایـن روش را انتخـاب کرد.
بـورس انرژی می توانسـت بـه محلی برای رقابت سـالم تبدیل شـود و جایگاه 
واقعـی خـودش را پیـدا کنـد، متاسـفانه بورس انـرژی به جای کشـف قیمت 
واقعی، به جایگاه ایجاد مشـکل برای نیروگاه های غیر دولتی بدل شـده اسـت.
همان طـور کـه در ابتدای یادداشـت اشـاره شـد، نیروگاه هـای خصوصی طبق 
روال یـک شـرکت واقعـی براسـاس منفعـت خـود قیمـت می دهنـد. البته در 
برخـی مـوارد بـه دلیـل عـدم دریافـت مطالبـات خـود از وزارت نیـرو و نیـاز 
شـدید بـه وجـه نقد، بـرق خـود را از طریق بـورس انـرژی با قیمـت پایین تر 
عرضـه می کننـد چـون نیـاز بـه وجه نقـد دارند و ایـن وجه حاصـل از فروش 

در بـورس را در فاصلـه زمانـی کمـی دریافـت می کنند. 

     یاد  د  اشت                                       
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گفت وگو با بهمن مسعودی، قائم مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه تاب گستر 

ارزی، بدهی های 
برق صنعت  فراگیر  مساله 

ــا وقــوع جهش هــای ارزی پیاپــی، عمــال تبدیــل  بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافت شــده از صنــدوق توســعه ملــی در ســال های اخیــر ب
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــدد س ــای متع ــود پی گیری  ه ــا وج ــه ب ــت ک ــده اس ــرق ش ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــدی ب ــی ج ــه بحران ب

بــرق و اعضــای آن و ارائــه راهکارهایــی عملیاتــی، همچنــان الینحــل مانــده اســت. 
ــود و  ــای موج ــه راهکاره ــاره ب ــن اش ــش رو، ضم ــوی پی ــتر در گفت وگ ــن ماه تاب گس ــرکت اری ــل ش ــام مدیرعام ــعودی قائم مق ــن مس بهم
ــود را  ــرو، خ ــه وزارت نی ــد ک ــم می دان ــن مه ــه را ای ــات مربوط ــا و اقدام ــن راهکاره ــیدن ای ــه   نرس ــه نتیج ــل ب ــن دلی ــده، مهمتری ارائه ش
ــذار  ــش قانون گ ــال نق ــرق عم ــش ب ــتقل در بخ ــر مس ــاد تنظیم گ ــک نه ــود ی ــد و در نب ــرق می دان ــده ب ــی تولیدکنن ــش خصوص ــب بخ رقی
ــن می کنــد کــه منافــع  ــه نحــوی تدوی ــرق را ب ــه طــور طبیعــی سیاســت های کالن صنعــت ب ــن ب ــن بخــش را نیــز برعهــده دارد، نابرای ای

ــد: ــن گفت وگــو را خواهیــد خوان خــودش هــم تامیــن شــود. در ادامــه مشــروح ای

با توجـه به اینکه بالتکلیفی در بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت ارزی 
یکـی از جدی تریـن موانـع پیـش روی سـرمایه گذاران نیروگاهـی 
اسـت، تسـهیالت ارزی چه طور به یـک چالش بـرای تولیدکنندگان 

غیـر دولتـی برق تبدیل شـد؟ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه سیاسـت های پولـی کالن کشـور بـه منظـور تقویت 
ریـال، اقتصـاد را بـا شـوک های ارزی متعـدد مواجـه کرده اسـت. ما تـا امروز 
بـا سـه شـوک ارزی مهـم مواجـه شـده ایم و امـکان مواجهـه بـا جهش هـای 
کوچکتـر بهـای ارز همچنـان بـه قـوت خود باقـی اسـت. اولین شـوک ارزی 
جـدی در اوایـل دهـه 70 رخ داد و دومیـن بـار اقتصـاد ایـران در اوایـل دهه 
۹0 دچار شـوک ارزی شـد. سـومین دوره اما طوالنی تر بود و تقریبا از سـال 
13۹7 تـا کنـون ادامـه دارد. نکته اینجاسـت کـه دولت همزمان با دو شـوک 

ارزی قبـل، فرایندهایـی را برای جبران خسـارات ناشـی از افزایش قیمت ارز، 
پیش بینـی و اجرایـی کردنـد. در دوره اول پرداخـت مابه التفـاوت نـرخ ارز و 
در دوره دوم ریالی شـدن بدهی هـای ارزی بـه حسـاب ذخیـره، اقداماتی برای 
جبـران خسـارات واردشـده به فعـاالن اقتصـادی از محل جهش نـرخ ارز بود. 
بـه عـالوه بـا توجه بـه تجربه ایـن دو شـوک ارزی، صنـدوق توسـعه ملی که 
تنهـا منبـع ارزی کشـور محسـوب می شـود، در سـال های ۹3 و ۹4 راهکاری 
را بـرای مواجهـه بـا خسـارات ناشـی از افزایـش نـرخ ارز تصویـب کـرد. بـر 
اسـاس ایـن مصوبـه، فعـاالن اقتصـادی حوزه هـای بـرق، راه و آب کـه بدهی 
ارزی دارنـد، بازپرداخـت ارز را بـر مبنـای نـرخ رسـمی بانـک مرکـزی انجام 
دهنـد. اگرچـه پیش بینـی راهـکار پیش از وقوع مشـکل بسـیار امیدوارکننده 
و هوشـمندانه بـود، امـا وقتـی اصلی تریـن جهـش ارزش کشـور در سـال ۹7 
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رخ داد، عمـال پیاده سـازی ایـن راه حـل از دسـتور کار خـارج شـد و هیـچ 
یـک از بخش هـا اعـم از صنـدوق توسـعه ملـی و بانک هـای عامـل بـه آن 
عمـل نکردنـد. فرامـوش نکنیم کـه بخش قابـل توجهی از تسـهیالت اعطایی 
صنـدوق توسـعه ملـی بـه صنعـت بـرق بـوده و فعـاالن صنعـت آب و راه بـه 
میـزان بسـیار اندکـی از ایـن تسـهیالت بهـره برده اند. لذا خسـارات ناشـی از 
جهـش نـرخ ارز و عـدم پیاده سـازی یـک راهبـرد عملیاتـی برای جبـران این 

زیان هـا، صنعـت بـرق را بیـش از سـایر صنایـع و بخش هـا، متضـرر کـرد. 

آیـا راه حلـی بـرای جبـران ایـن خسـارات و تعیین تکلیـف نحوه 
بازپرداخـت تسـهیالت ارزی وجـود دارد؟ 

بلـه؛ همان طور که اشـاره کـردم، مصوبات موثـری برای جبران این خسـارات 
پیش بینـی شـده و عـالوه بـر مـواردی کـه پیشـتر ذکر شـد، سـازوکاری هم 
در برنامـه ششـم توسـعه در نظر گرفته شـده کـه بر اسـاس آن دولت موظف 
اسـت تغییـرات بیـش از 10 درصـد در نـرخ ارز را پوشـش داده و جبـران 
کنـد. بـر اسـاس اصول اقتصادی مرسـوم، تغییر چشـمگیر در قیمـت ارز باید 

توسـط سـرمایه پذیر یـا خریدار برق پوشـش داده شـود. 
متاسـفانه در بحبوحـه افزایـش نـرخ ارز و اوج گیـری مشـکالت نیروگاه هـا 
بـه ویـژه بـرای بازپرداخـت تسـهیالت ارزی، ُشـبهه »مافیـای تولیـد بـرق« 
و افزایـش ارزش دارایی هـای نیروگاه هـای غیـر دولتـی از سـوی برخـی از 
مدیـران مطـرح شـد. به نظر می رسـد در ایـن اظهـارات غیر کارشناسـی این 
مسـاله نادیـده گرفتـه شـده کـه وقتـی نیروگاهی به شـبکه متصل می شـود، 
عمـال دارایی مسـتقیم سـرمایه گذار محسـوب نمی شـود و این نیـروگاه حتی 
در صـورت زیان ده بـودن هـم بایـد بـرق تولیـد کنـد، ضمـن ایـن کـه ناگزیر 
اسـت بـرق تولیـدی خـود را بـه یـک مشـتری انحصـاری و بـا یـک قیمت از 

پیـش تعیین شـده عرضـه کند.

چـرا صنعـت برق با وجـود حیاتـی و زیرسـاختی بودن، هیـچ گاه از 
حمایـت جـدی ماننـد صنعت خـودرو یـا لـوازم خانگی برخـوردار 

است؟  نشـده 
از دیـدگاه مـن ایـن مسـاله دو علـت مشـخص دارد. اول اینکـه وزارت صمت 
تولیدکننـده یـا خریـدار انحصـاری خـودرو یا لـوزام خانگـی نیسـت و از این 
رو بـه وظیفـه حاکمیتـی خـود یعنی حمایت از سـاخت داخل عمـل می کند، 
امـا وزارت نیـرو جایـگاه متفاوتـی در صنعت بـرق دارد. ایـن وزارتخانه عالوه 
بـر سیاسـت گذار، تولیدکننـده و خریـدار بـرق هـم هسـت، بنابرایـن به طور 
طبیعـی سیاسـت های کالن صنعـت بـرق را بـه نحـوی تدویـن می کنـد کـه 

منافـع خـودش هم تامین شـود. 
دلیـل دوم ایـن اسـت کـه وزارت نیـرو و دولـت منابـع کافـی را بـرای تامین 
سـرمایه مـورد نیاز بـه منظور توسـعه زیرسـاخت های صنعت بـرق در اختیار 
نداشـته و ندارنـد، از ایـن رو بخـش غیر دولتی بـا همکاری نسـبتا قابل قبول 
بانک هـای عامـل و نیـز صندوق توسـعه ملـی، به حـوزه نیروگاهی وارد شـده 
و مسـئولیت تامین سـرمایه برای توسـعه صنعت برق را عهده دار شـده اسـت. 

ولـی امـروز متاسـفانه وزارت نیـرو مشـکالت ایـن بخـش کلیـدی و حیاتی را 
مشـکل تعـدادی سـرمایه گذار می دانـد کـه فاقـد فراگیـری الزم بـرای ارائـه 

یک راهـکار موثر هسـتند.

پـس از دیـدگاه شـما ایـن مشـکل ناشـی از رویکـرد وزارت نیـرو 
نسـبت بـه تولیدکننـدگان غیـر دولتـی برق اسـت؟ 

نیروگاه هـای غیـر دولتـی  ارزی  بـه نظـر می رسـد مسـاله تسـهیالت  بلـه؛ 
جـزو اولویت هـای وزارت نیـرو نیسـت و حتـی بـا نگاهـی بدبینانـه می تـوان 
گفـت کـه وزارت نیـرو حتـی بـا اتـکا بـه اهـرم تسـهیالت ارزی نیروگاه های 
خصوصـی، بـه دنبـال حـل مشـکالت خـودش اسـت.  بـه عنـوان مثـال پس 
از خاموشـی های تابسـتان سـال جـاری، وزارت نیـرو بـه جـای حـل مشـکل 
سـرمایه گذاران غیـر دولتـی، نـرخ بـرق صنایـع را به نفـع خود افزایـش داد و 
منابـع حاصـل از ایـن مصوبـه، بـا وجود ایـن که مصوبـه مثبتی اسـت، کامال 

نصیـب وزارت نیرو شـد.
بـه هـر حـال قطعـا می تـوان اقداماتـی را بـرای رفع مشـکل تسـهیالت ارزی 
نیروگاه هـا انجـام داد کـه از آن جملـه می تـوان بـه کاهش نرخ بهـره صندوق 
 ،ECA توسعه ملی برای صنایع زیرساختی مانند برق، افزایش دوره قراردادهای
اعمال و اصالح فرمول های تعدیل برای جبران خسـارات ناشـی از افزایش نرخ 
ارز و صـدور مجـوز صـادرات برق توسـط نیروگاه هـای غیر دولتی اشـاره کرد. 

در ایـن مـدت چـه اقداماتـی بـرای جلوگیـری از گسـترش ابعـاد 
بحـران تسـهیالت ارزی نیروگاه هـا، انجـام شـده اسـت و آیـا این 

اقدامـات در بلندمـدت هـم راه گشـا بوده اسـت؟
در یـک دوره زمانـی، دولـت پذیرفـت کـه بخـش خصوصـی مسـئول ایـن 
ناتـرازی نیسـت و از ایـن رو بـا امهـال خسـارات دیرکـرد اقسـاط تسـهیالت 
ارزی موافقـت کـرد. نکتـه اینجاسـت کـه ایـن اقـدام درسـت ماننـد تزریـق 
ُمسـکن به یک بیماری سـرطانی اسـت و عمال دردی را دوا نمی کند. تسـکین 
مقطعـی ایـن مشـکل، راه حل خوبی نیسـت و عمـال به معنای ازدسـت دادن 
زمـان بـرای رفع ریشـه ای مسـاله اسـت. درسـت در همیـن زمانی کـه با این 
مسـکن ها، درد را التیـام داده ایـم، سـرطان بـه سـرعت در حـال پیـش روی 

اسـت و بحـران بازپرداخـت تسـهیالت ارزی هـم چنیـن شـرایطی دارد. 

بـا صحبت هـا و مکاتبـات اولیه ای کـه با دولـت صورت گرفتـه، آیا 
بـه حل ایـن مسـاله خوش بین هسـتید؟

تـا امـروز از بیـن همـه پی گیری هـای انجام شـده، خوشـبختانه قـوه قضاییـه 
بیشـترین همـکاری و همراهـی را بـا تولیدکننـدگان بـرق داشـته اسـت. در 
شـرایطی کـه دولـت و وزارت نیـرو کمبـود منابـع مالـی را بهانـه کـرده و 
هیـچ اقـدام موثـری انجـام نمی دهنـد، قـوه قضاییـه تا حـدی پی گیـری این 
موضـوع را در دسـتور کار قـرار داده اسـت. البتـه امیدواریم کـه وزارت نیرو و 
دولت سـیزدهم رویکرد متفاوتی نسـبت به گذشـته داشـته باشـند و اقدامی 

عملیاتـی بـرای رفـع ایـن چالـش پی ریـزی کنند.



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

۶2۶3 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

سید فریدالدین معصومی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

بازمیشود؟ اینگره آیا
ارزی بدهیهای بازپرداخت مشکل

تولیدکنندگانبرقبهصندوقتوســعهملی

     یاد  د  اشت                                       

ــال  ــه در ح ــعه یافته و چ ــه توس ــت چ ــوری اس ــر کش ــرق در ه ــرژی ب ان
توســعه بــه عنــوان یکــی از مولفه هــای اصلــی و زیرســاختی در توســعه آن 
کشــور محســوب می شــود. از ایــن رو در تدویــن برنامه هــای حــوزه انــرژی، 
برخــورداری پایــدار از انــرژی بــرق بــرای ایجــاد زیرســاخت های الزم توســعه 
و افزایــش ظرفیت هــای تولیــد بــرق بــه تناســب نیــاز کشــور همــواره مــورد 
توجــه سیاســت گذاران بــوده اســت. از جملــه ایــن سیاســت گذاری ها 
می تــوان بــه ایجــاد زمینه هــای مناســب بــرای حضــور بخــش خصوصــی و 
ترغیــب ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد بــرق اشــاره کــرد. در صنعــت بــرق 
ــن صنعــت از حــدود ســه دهــه  ــه ای ــز ورود بخــش خصوصــی  ب ــران نی ای
قبــل مطــرح شــده اســت.  بــا ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق، 
ــه روز و اســتفاده از فناوری هــای  ــد و ب ســاخت و توســعه نیروگاه هــای جدی
ــن  ــد. همچنی ــدا می کن ــزایی پی ــت به س ــاال اهمی ــان ب ــا راندم ــد ب جدی
ــذاری  ــی و واگ ــون اساس ــل 44 قان ــت های اص ــرای سیاس ــتای اج در راس
ــای  ــداف بنگاه ه ــی از اه ــی، یک ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای دولت نیروگاه ه
ــه شــواهد  ــروگاه شــد ک ــران ســاخت و احــداث نی بخــش خصوصــی در ای
آمــاری نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه بخــش خصوصــی بــه خوبــی 
ــد.  ــد برآی ــای جدی ــاخت نیروگاه ه ــداث و س ــده اح ــت از عه ــته اس توانس
ــروگاه  ــه به منظــور ســاخت نی ــاوری به کار رفت ــه فن ــا توجــه ب حــال آنکــه ب
ــع ارزی جــزء الینفــک و ضــروری آن اســت. در  ــران، اســتفاده از مناب در ای
ســنوات گذشــته بخــش خصوصــی از منابــع حســاب ذخیــره ارزی و طــی 

چنــد ســال گذشــته از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــا توجــه به اساســنامه 
و وظایــف ذاتــی ایــن نهادهــا اســتفاده و نســبت بــه تامیــن مالــی پروژه هــا 
ــی در توســعه زیرســاخت های اساســی  ــدون کتمان ــش ب ــرده و نق ــدام ک اق

کشــور داشــته اســت. 
بــا وجــود اســتفاده از ایــن منابــع ارزی کــه مقــرر اســت در راســتای رشــد 
اقتصــادی و دســتیابی بــه اهــداف کالن اقتصــادی انجــام گیــرد، بــه علــت 
ایجــاد شــوک های ارزی ناشــی از تالطم هــای ارزی کــه بــه دالیــل متعــدد 
ــرای  ــد ه ای ب ــکالت عدی ــت، مش ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــران ب ــاد ای در اقتص
اســتفاده کنندگان از ایــن تســهیالت رخ داده اســت به خصــوص بــرای 
ــث شــده  ــر باع ــن ام ــرق طــی ســال های گذشــته و همی ــدگان ب تولیدکنن
ــف  ــرق در بازپرداخــت اقســاط دچــار مشــکالت مختل ــا تولیدکننــدگان ب ت
شــده و درآمدهــای حاصــل از فــروش بــرق تکافــوی کافــی بــرای پرداخــت 
اقســاط تســهیالت ارزی دریافتــی از منابــع صنــدوق توســعه ملــی را بــرای 

ــدارد.  ایــن تولیدکننــدگان ن
ــروز خاموشــی های متعــدد در تابســتان ســال جــاری، مشــخص شــد  ــا ب ب
کــه صنعــت بــرق بــه علــت عــدم جذابیــت ســرمایه گذاری کافــی از طــرف 
بخــش خصوصــی و حتــی بخــش دولتــی بــرای افزایــش تولیــد دچــار ضعــف 
و بحــران شــدید اســت، کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل آن همــان طــور کــه 
بیــان شــد افزایــش نــرخ ارز بــه عنــوان کلیــدی تریــن متغیرهــای اقتصــادی 
ــوان  ــز می ت ــری را نی ــدد دیگ ــل متع ــه دالی ــال آنک ــوده، ح ــور ب در کش
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بدیــن منظــور ذکــر کــرد کــه عــدم ایفــای تعهــدات دولــت و دســتگاه های 
متولــی امــر، قیمت گــذاری دســتوری، ممنوعیــت صــادرات بــرق، اســتفاده 
ــی نامناســب و غیــر جــذاب و... از مهم تریــن دالیــل عــدم  از مدل هــای مال
انگیــزه و عالقــه بنگاه هــای ســرمایه گذاری بــرای ورود بــه ایــن حــوزه اســت. 
دالیــل وقــوع شــوک های ارزی علــل و عوامــل گوناگــون اقتصادی و سیاســی 
دارد کــه طــی ســال های گذشــته بــا توجــه بــه ســاختار اقتصــاد ایــران بــه 
وقــوع پیوســته اســت و بازیگــران و عوامــل اقتصــادی همیشــه از ایــن رویداد 
ــرژی در کشــور  ــذا سیاســت گذاران حــوزه اقتصــادی و ان ــر شــده اند. ل متاث
ــب،  ــای مناس ــدد راهکاره ــوک های ارزی متع ــه ش ــه ب ــا توج ــت ب می بایس
دقیــق و همه جانبــه ای را بــه منظــور حــل و فصــل بــه موقــع طراحــی و در 
نظــر بگیرنــد. بــا توجــه بــه مــوارد بیــان شــده بازیگــران اصلــی ایــن بــازار 

نســبت بــه تعییــن و تکلیــف ایــن موضــوع اقدامــات متعــددی کرده انــد.
 ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق بــه عنــوان پرچــم دار ایــن گــروه 
طــی دو ســال گذشــته بــا برگــزاری جلســات هم اندیشــی منظــم و هفتگــی، 
مکاتبــات و مذاکــرات مهمــی بــا تصمیم گیــران دولتــی درنهادهــای مختلــف 
ــه و بودجــه،  ــرو، ســازمان برنام ــی، وزارت نی ــدوق توســعه مل ــه صن از جمل
ــبت  ــت و نس ــامان داده اس ــه، ... س ــوه قضایی ــالمی، ق ــورای اس ــس ش مجل
ــه تشــریح عــدم توانایــی در بازپرداخــت اقســاط ارزی اقــدام و همچنیــن  ب
ــه  ــت. از جمل ــرده اس ــه ک ــوع را ارائ ــن موض ــا ای ــب ب ــای مناس راه حل ه
مهم تریــن پیشــنهادهای ذکر شــده را می تــوان بــه شــرح ذیــل بیــان کــرد:

1- اصــالح شــیوه قیمت گــذاری بــرق و حــذف محدودیت هــای اعمال شــده 
از ســوی سیاســت گذاران ایــن حــوزه

ــار  ــایش اعتب ــان گش ــرخ ارز در زم ــای ن ــر مبن ــاط ب ــت اقس 2- بازپرداخ
اســنادی )ماننــد مــاده 20 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای 

ــی کشــور مصــوب 13۹4/02/1( نظــام مال
3- محاســبه نــرخ ارز دولتــی بــرای بازپرداخــت اقســاط تســهیالت )رجــوع 

بــه مصوبــه هیــات وزیــران در ســال 13۹4(
4- ریالــی نمــودن تســهیالت ارزی و مبنــا قــراردادن تبدیــل نــرخ ارز 

عادالنــه بــا توجــه بــه مدل هــای مناســب و به روزشــده
ــر  ــرق ECA ب ــی ب ــد تضمین ــای خری ــدت قرارداده ــول م ــش ط 5- افزای

ــد ــی جدی ــای مال ــی مدل ه ــاس طراح اس
... -۶

ــدگان  ــه ســندیکا و تولیدکنن ــه رایزنی هــای صورت گرفت ــا توجــه ب لیکــن ب
ــا نهادهــای دولتــی مختلــف و ارائــه ایــن پیشــنهادها تــا بــه امــروز  بــرق ب
متاســفانه مشــکل بــه وجــود آمــده حــل نشــده اســت و بنگاه هــای بخــش 
ــش  ــار چال ــور دچ ــی کش ــام بانک ــل و نظ ــای عام ــا بانک ه ــی ب خصوص
ــه عــدم نقدینگــی کافــی  ــا توجــه ب شــده اند و همچنیــن ایــن نیروگاه هــا ب
در تامیــن منابــع کافــی مالــی بــرای تعمیــرات و تامیــن قطعــات مشــکالت 

خــاص خــود را دارنــد.
عــدم حــل و فصــل ایــن مشــکل طــی دو ســال گذشــته نشــان مــی دهــد 
وفاقــی بیــن تصمیم گیــران نهایــی جهــت تعییــن و تکلیــف ایــن موضــوع 
ــا توجــه بــه  وجــود نداشــته اســت. لــذا پیشــنهاد می شــود ایــن موضــوع ب
ــاری  ــال ج ــتان س ــی های رخ داده در تابس ــرق و خاموش ــت ب ــت صنع اهمی
توســط روســای محتــرم ســه قــوه کشــور )قــوه قضاییــه، قــوه مجریــه و قــوه 
ــرق  ــدگان ب ــریع تر تولیدکنن ــه س ــوان هرچ ــا بت ــرد ت ــورت گی ــه( ص مقنن
برنامه ریــزی و هماهنگــی الزم را در جهــت تامیــن بــرق پایــدار و مطمئــن 

ــد.  ــام دهن ــی انج ــال های آت در س

     یاد  د  اشت                                       
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اقتصــاد ایــران در طــول ســال های اخیــر، افــت و 
خیزهــای بســیاری را تجربــه کــرده و دســتخوش 
ــت  ــت. در حقیق ــده اس ــیاری ش ــای بس بحران ه
ــر، موضوعــات کلیــدی  در طــول یــک دهــه اخی
ــاخص   هایی  ــه ش ــران ب ــاد کالن ای ــط اقتص محی
ــل شــدند کــه عمــال  پرالتهــاب و پرنوســان تبدی
ــوارتر  ــتگذاران دش ــرای سیاس ــری را ب تصمیم گی
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــری می ک ــان دیگ ــر زم از ه
ــط اقتصــاد  ــی در محی ــای مختلف ــه متغیره اینک
را  اقتصــادی  عامــالن  گیــری  تصمیــم  کالن، 
ــرای  ــده ب ــکل عم ــه ش ــا ب ــد، ام ــکل می دهن ش
شــکل دادن وضعیــت بازارهــا همــه آن متغیرهــا 
خــود را در دو موضــوع محــوری رشــد اقتصــادی 
سیاســتگذاران  می کننــد،  منعکــس  تــورم،  و 
ــر،  ــه اخی ــک ده ــول ی ــران در ط ــادی ای اقتص
بــرای تصمیم ســازی بــر مبنــای ایــن دو موضــوع 
ــی  ــمی و حقیق ــی اس ــه بازده ــه ک ــوری ک مح
دشــواری  کار  می دهنــد،  را شــکل  دارایی هــا 

ــتند. ــش رو داش پی

وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران
ــوری در  ــران کش ــه ای ــد ک ــان می ده ــار نش آم
ــر از  ــن ت ــا رشــد بلندمــدت پایی حــال توســعه ب
متوســط کشــورهای در حــال توســعه اســت. بــه 
ــط  ــه متوس ــه ده ــدود س ــی ح ــه ط ــه  ای ک گون

سخنرانی    

برگرفته از ارائه تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در وبینار »بازارها در آیینه دولت سیزدهم«

ز  چشم اندا
ایران اقتصاد 

ــادی  ــل بنی ــی اســت کــه عوام ــدان معن ــن ب ــوده اســت. ای رشــد اقتصــادی آن حــدود 3.4 درصــد ب
ــد زد و  ــم خواه ــد متوســط را رق ــرخ رش ــن ن ــده همی ــی در آین ــرای مدت ــل ب اقتصــاد کشــور، حداق
در صــورت تــداوم عــدم اطمینــان، ممکــن اســت میــزان رشــد اقتصــادی نســبت بــه ایــن رقــم هــم 
کاهــش یابــد. بــه نظــر می رســد افزایــش میــزان رشــد اقتصــادی نســبت بــه متوســط 3/4 تنهــا متاثــر 

ــت.  ــری را داش ــتماتیک باالت ــد سیس ــار رش ــوان انتظ ــی ت ــد و نم ــی رخ می ده ــی مقطع از عوامل

میزان تولید ناخالص داخلی 
ــر اســاس آمــار موجــود، متاســفانه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران، ظــرف یــک دهــه اخیــر  ب
رونــد ثابــت و قابــل اتکایــی نداشــته اســت. بــر ایــن اســاس بیشــترین میــزان GDP کشــور، پــس از 
ســال ۹۶ ثبــت شــده اســت. پیــش از آن امــا از ســال ۹0 رونــد نزولــی تولیــد ناخالــص داخلــی آغــاز 
ــاره از ســر گرفتــه شــد. بــه نظــر می رســد ســال های ۹4 تــا  شــده بــود و پــس از ســال ۹۶ هــم دوب

ــد.  ــران بوده ان ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــی تولی ۹۶، دوران طالی
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نرخ رشد اقتصادی ایران، 1390-99
رشــد اقتصــادی هــم در طــول ایــن یــک دهــه آمــار خوبــی را ثبــت نکــرده 
اســت. کمــی بیشــتر از نیمــی از یــک دهــه گذشــته، رشــد اقتصــاد کشــور 
ارقامــی منفــی را ثبــت کــرده اســت. بــاز هــم البتــه ســال های ۹4 تــا ۹۶، 
روزهــای درخشــان تــری را در ایــن حــوزه بــرای کشــور رقــم زده انــد. البتــه 
ــع و پتانســیل های  ــا مناب ــرای کشــوری در حــال توســعه ب ــه هــر حــال ب ب
ایــران، رشــد اقتصــادی 0/4 درصــد بــه هیــچ عنــوان امیدوارکننــده نیســت. 

وضعیت رشد اقتصادی دهه 1390
دهــه 13۹0 را می تــوان دهــه از دســت رفتــه )The Lost Decade( اقتصــاد 
ــن  ــود. نتیجــه ای ــراه ب ــراوان هم ــای ف ــت و خیزه ــا اف ــه ب ــد ک ــران نامی ای
فرصت هــای از دســت رفتــه ایــن اســت کــه ســطح تولیــد ناخالــص داخلــی 
در ســال 13۹۹ پایین تــر از ســال 13۹0 اســت و اقتصــاد ایــران در مجمــوع 
در طــول یــک دهــه اخیــر رشــد منفــی را تجربــه کــرده اســت. بــر اســاس 
آمــار تنهــا رشــد غیــر عــادی اقتصــادی کشــور در ســال 13۹5 رقــم خــورده 
ــک  ــا ی ــذا ب ــوده اســت. ل ــه بخــش نفــت ب ــوط ب ــه عمــده آن مرب ــه البت ک
حســاب سرانگشــتی  می بینیــم کــه متوســط ســاده رشــد اقتصــادی تــا 45 
هــزارم درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن آمــار عمــال بــه ایــن معناســت کــه 

رشــد اقتصــادی نقشــی در بازدهــی دارایی هــا نداشــته اســت.

چشم انداز رشد اقتصادی
ایــران کشــوری اســت کــه رشــد آن منابــع محــور اســت، بهــره وری نقــش 
ــر از  ــن ت ــادی اش پایی ــد اقتص ــعه آن دارد و رش ــزی در توس ــیار ناچی بس
متوســط جهانــی اســت. )متوســط رشــد اقتصــادی کشــور در طول ســه دهه 
گذشــته کمتــر از 5/3 درصــد بــوده اســت(. دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
ــای  ــه اوال درآمده ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــی مس ــای جهان ــا آماره ــب ب متناس
نفتــی اعــاده شــود و ثانیــا ایــن درآمدهــا بــه انــدازه  ای قابــل توجــه باشــد 
کــه امــکان واردات مــواد اولیــه و واســط را بــرای ایــران فراهــم کنــد. هــر 
ــادی  ــد اقتص ــن رش ــا همی ــود تحریم   ه ــا وج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد ب چن

انــدک هــم امــکان ناپذیــر اســت. بنابرایــن در یــک ســال پیــش رو اقتصــاد 
ایــران در صــورت رفــع بخشــی از تحریــم هــا، بــا احتمــال غالــب هنــوز در 
ســطح تولیــدی کمتــر از 13۹۶ خواهــد مانــد و علی رغــم افزایــش صــادرات 
نفــت، تنهــا قــادر بــه جبــران رشــدهای منفــی ســال های قبــل خواهــد بــود.

وضعیت بلندمدت تورم در ایران
ایــران کشــوری اســت کــه از شــروع دهــه 1350 و برخــالف تصــور غالــب، 
ــاال شــد و  پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی وارد تورم هــای دورقمــی و ب
ــه  ــرای 5 ده ــی را ب ــای دو رقم ــدود، تورم ه ــیار مع ــال های بس ــز س ــه ج ب
ــاالی  ــورم، رشــد ب ــداوم ت ــه کــرده اســت. نیــروی بنیــادی ایجــاد و ت تجرب
نقدینگــی اســت و لــذا عامــل بنیــادی ایجــاد و تــداوم تــورم نیروهایــی اســت 

ــر از نیــاز حقیقــی اقتصــاد خلــق می کنــد.  کــه نقدینگــی فرات
رشــد بــاالی نقدینگــی، محصــول یــک بــازی در میــان عامــالن اقتصــادی و 
سیاســتگذاران اســت و تــداوم آن بــرای 5 دهــه نشــان می دهــد کــه وضــع 
موجــود، بــه نوعــی تعــادل رســیده اســت، گرچــه از نظــر علــم اقتصــاد ایــن 

نــوع تعــادل، زیــر وضعیــت بهینــه sub-optimal اســت.
نمودار زیر نرخ تورم را در طول سال های ۹۹-13۹0 نشان می دهد:

وضعیت تورمی دهه 1390
بررســی داده هــای نــرخ تــورم ســاالنه و نقطه بــه نقطــه، از جهش شــدید تورمی 
ــه  ــر تخلی ــه اث ــوان آن را ب ــه می ت ــد ک ــر می ده ــه 13۹0 خب ــدای ده در ابت
رشــدهای نقدینگی دهه 13۸0 و تحریم نســبت داد. البته جهش شــدیدتر ســال 
13۹7، بیــش از هــر چیــز تخلیــه اثــر انباشــته شــده رشــدهای بــاالی نقدینگی 
ــد.  ــس می کن ــا را منعک ــر تحریم   ه ــا اث ــراه ب ــا 13۹۶ هم ــال های 13۹3 ت س
ــردن  ــی ســال 13۹7 در ســال 13۹۸ در حــال فروکش ک گرچــه شــوک تورم
بــود، امــا کســری بودجــه شــدید دولــت و ارزیابــی اشــتباه از نحــوه تامیــن آن 
ــی  ــی در ســال 13۹۹ ســبب شــوک تورم ــا تشــدید انتظــارات تورم همــراه ب
جدیــدی در ســال 13۹۹ شــد و تــداوم رشــد های بــاالی نقدینگــی و شــکننده 
بــودن وضعیــت انتظــارات تورمــی نیــروی تــداوم تــورم را حفــظ کــرده اســت.
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تحلیل نسبت نقدینگی به شاخص قیمت
بــا توجــه بــه اینکــه در حالــت متعــارف و با وجــود رشــد اقتصادی، نســبت نقدینگــی به شــاخص قیمت 
بایــد بــه صــورت مالیــم صعــودی باشــد و علیرغــم کاهــش این نســبت از ســال 13۹7 بــه بعــد و تخلیه 
نیــروی انباشــته شــده نقدینگــی ســال های قبــل از 13۹7، هنــوز ایــن نســبت بــاال اســت. لــذا بــه نظــر 
می رســد در شــرایطی کــه رشــد بــاالی نقدینگــی و فقــدان عاملــی بــرای بــه تاخیــر انداختــن اثــر آن 
بــر قیمــت کاالهــا و خدمــات همچنــان اســتمرار یافتــه اســت، انتظــار تــداوم تــورم بــاال منطقــی اســت.

چشم انداز تورم
برای تورم در سال پیش رو دو سناریو قابل طرح است:

ســناریوی اول احیــای برجــام و رفــع قابــل توجــه تحریم   هــا اســت. در ایــن صــورت کاهــش کســری 
ــارات  ــش انتظ ــت کاه ــی کاال و در نهای ــه مکف ــکان واردات و عرض ــدن ام ــم آم ــت، فراه ــه دول بودج
ــزان  ــان می ــا همچن ــود ام ــن وج ــا ای ــورم منجــر شــود، ب ــدت ت ــه کاهــش بلندم ــد ب ــی می توان تورم

ــود. ــل توجــه خواهــد ب ــورم قاب ت
ســناریوی دوم عــدم حصــول توافــق و تــداوم یــا تشــدید تحریم   هــا اســت. در صــورت وقــوع ســناریوی 
ــرخ ارز  ــش ن ــرمایه و افزای ــروج س ــدید خ ــکان واردات، تش ــش ام ــه، کاه ــری بودج ــدید کس دوم تش
ــن  ــه ای ــد ب ــذا بای ــی منجــر می شــود و ل ــاالی کنون ــورم ب ــداوم ت ــه ت ــی، ب و تشــدید انتظــارات تورم

موضــوع توجــه جــدی کــرد. 

وضعیت بازار ارز در ایران
بــا توجــه بــه پنــج دهــه تــداوم تــورم دورقمــی بــاال در ایــران، ارز برخــالف بســیاری از کشــورها ماهیت 
یــک دارایــی و حفــظ قــدرت خریــد را بــه خــود گرفتــه اســت. در عیــن حــال، وجــود رانت نفتی ســبب 
شــده تــا دولت   هــا غالبــا بــا کنتــرل نــرخ ارز بــه کنتــرل انتظــارات تورمــی بپردازنــد.  همیــن موضــوع 
ــای  ــازار ارز و جهش ه ــه ب ــدد ب ــه متع ــفته بازان ــای س ــرای حمله ه ــه  ای ب ــه عرص ــران را ب ــاد ای اقتص
ــارز ایــن وضعیــت اســت. در عیــن حــال، همیــن  نــرخ ارز تبدیــل کــرده کــه دهــه 13۹0 مصــداق ب
موضــوع ســبب شــده ایــن تصــور نادرســت بــه وجــود بیایــد کــه عامــل تــورم، تغییــرات نــرخ ارز اســت. 
در حالــی کــه نــرخ تــورم و درصــد تغییــر نــرخ ارز هــر دو معلــول عامــل بنیــادی واحــدی هســتند.

نمودار زیر درصد تغییر نرخ ارز را در طو دو دهه اخیر از سال 13۸0 تا 1400 نشان می دهد: 

چشم انداز نرخ ارز
بــر اســاس نســبت نقدینگــی )بــه عنــوان عامــل 
ــا توجــه  ــه نــرخ ارز و ب بنیــادی ورای نــرخ ارز( ب
ــه  ــدت ب ــد در بلندم ــبت بای ــن نس ــه ای ــه اینک ب
و  باشــد  صعــودی  مالیمــی  بســیار  صــورت 
علی رغــم تخلیــه بخــش بزرگــی از نقدینگــی بــر 
نــرخ ارز در چهــار ســال اخیــر، هنــوز نشــانه های 
رشــد  ناحیــه  از  ارز  نــرخ  متعــارف  رشــد 
نقدینگــی وجــود دارد. بــه دلیــل فقــدان شــرایط 
ــری  ــه 13۸0 و امکان ناپذی ــای ارزی ده درآمده
تحقــق نــرخ ســود حقیقــی بــاالی قبــل از 13۹7 
در یــک ســال پیــش رو، احتمــال غالــب آن اســت 
کــه رونــد صعــودی نــرخ ارز ادامــه یابــد گرچــه 
ماهیــت جهــش وار آن فقــط در شــرایط تشــدید 

ــت. ــور اس ــل تص ــا قاب تحریم   ه

وضعیت بازار سرمایه در ایران
ســنتی  طــور  بــه  ایــران  در  ســرمایه  بــازار 
ــا  ــداز خانواره ــس ان ــل پ ــرای تبدی ــیله  ای ب وس
ــک  ــه ی ــال 13۹۸ ب ــوده و از س ــی نب ــه دارای ب
دارایــی مــورد توجــه عمــوم تبدیــل شــده اســت. 
از آنجــا کــه ســرعت فراگیــر شــدن بهــره گیــری 
از فرصت هــای بــازار ســرمایه در بیــن مــردم 
ــا و  ــا فرصت   ه ــری ب ــن فراگی ــود، ای ــمگیر ب چش
ــدان  ــه فق ــود ک ــراه ب ــای پرشــماری هم تهدیده
ــای آن  ــال فرصت ه ــادی، عم ــد اقتص ــتر رش بس
ــگ کــرد. از آنجــا کــه رشــد  ــه شــدت کمرن را ب
اقتصــادی ایــران پاییــن اســت، رشــد ایــن بــازار 
تاکنــون عمدتــا متکــی بــه تــورم و رانــت منابــع 
ــی  ــش دولت ــلط بخ ــش مس ــوده و نق ــی ب طبیع
ــع  ــت در آن مان ــه دول ــی و مداخل ــبه دولت و ش
ــه  ــرای کمــک ب ــازار ب ــن ب ــت ای ــق ظرفی از تحق
رشــد اقتصــادی و کســب بازدهــی از محــل رشــد 
حقیقــی اقتصــاد شــده اســت. بــا ایــن حــال، بــه 
طــور متوســط بازدهــی ایــن بــازار بیــش از ســایر 

ــوده اســت. ــا ب بازاره

چشم انداز بازار سهام
ــت  ــهام حکای ــت س ــد قیم ــرخ رش ــای ن داده ه
از آن دارد کــه غیــر از ســال 13۹۸ و 13۹۹، 
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ایــن حــوزه رفتــاری قابــل پیش بینــی داشــته اســت. تنــزل شــدید نســبت 
نقدینگــی بــه قیمــت ســهام گرچــه قابــل توضیــح اســت امــا نشــان می دهــد 
ــی ســبب  ــن دارای ــه در دو ســال گذشــته رشــد نقدینگــی در قیمــت ای ک
Overshooting  شــده اســت و رفتــار مــرداد 13۹۹ بــه بعــد انعــکاس همیــن 
موضــوع اســت. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه تــداوم رشــد بــاالی نقدینگــی و 
شــرایط تورمــی، بــه ویــژه بــا توجــه بــه محوریــت Commodities در تعییــن 
شــاخص  و احتمــال بهبــود رشــد اقتصــاد جهانــی همچنــان بازدهــی قابــل 

قبــول در ایــن بــازار در یــک ســال پیــش رو قابــل انتظــار اســت. 

وضعیت متغیرهای پولی
ــی،  ــای پول ــاالی کمّیت ه ــد ب ــه از رش ــدت 5 ده ــه م ــران ب ــاد ای اقتص
ــی  ــل اصل ــوده و عام ــوردار ب ــاد برخ ــی اقتص ــد حقیق ــر از رش ــیار فرات بس
ــت.  ــوع اس ــن موض ــز همی ــاال نی ــورم ب ــداوم ت ــاد کالن و ت ــی اقتص بی ثبات
گرچــه تــا قبــل از دهــه 13۸0 نقــش ناتــرازی بخــش دولتــی در رشــد ایــن 
ــی  ــق نقدینگ ــه 13۸0 خل ــا از ده ــوده، ام ــمگیر ب ــی چش ــای پول کمّیت ه
ــر از  ــت ت ــم اهمی ــچ وجــه ک ــه هی ــه و ب ــت یافت ــه شــدت اهمی ــا ب بانک   ه
ناتــرازی دولــت نبــوده اســت. کلیــت موضــوع آن اســت کــه بــرای جبــران 
ــی نســبتا  ناترازی   هــا شــرایطی فراهــم می شــود کــه رشــد کمّیت هــای پول

ــورم جبــران شــود.  ــه شــکل ت ــرازی ب ــد و در واقــع نات ــاال باقــی بمان ب

رشد بلندمدت حجم نقدینگی
ــد، امــا تحلیــل اقتصــاد کالن  گرچــه کل هــای پولــی متعــددی وجــود دارن
بایــد متمرکــز بــر رونــد حجــم نقدینگــی باشــد. زیــرا ایــن تغییــرات حجــم 
نقدینگــی اســت کــه تغییــر ســایر کل هــای پولــی را هــم شــکل می دهــد. 
در طــول ســه دهــه گذشــته متوســط رشــد نقدینگــی حــدود 27.4 درصــد 
ــاالی  ــد ب ــه رش ــت ک ــرایطی اس ــیزدهم وارث ش ــت س ــت. دول ــوده اس ب
نقدینگــی را تــا مدتــی تــداوم می بخشــد و از ایــن نظرحتــی تــا یــک دوره 

دو ســاله هــم قابــل نقــد بابــت رشــد بــاالی نقدینگــی نیســت.

وضعیت نرخ بهره
نــرخ بهــره اســمی یــا آنچــه در عمــل بابــت ابزارهــا و قراردادهــای مالــی بــه 
عنــوان نــرخ بهــره مبادلــه می شــود، محصــول مجمــوع دو نیــروی نــرخ بهره 
ــازار بیــن بانکــی  ــرخ بهــره ب ــورم انتظــاری اســت. اگــر ن ــرخ ت حقیقــی و ن
را بــه عنــوان نــرخ پایــه مبنــا قــرار دهیــم، امــا وضعیــت کمبــود یــا مــازاد 
منابــع در ایــن بــازار و نیــز وضعیــت افزایشــی یــا کاهشــی انتظــارات تورمــی 
ــرخ بهــره بیــن  ــرخ بهــره دارد. تغییــرات ن ــه افزایــش و کاهــش ن تمایــل ب
بانکــی در ســه ســال اخیــر بــه خوبــی انعکاســی از جنگ ایــن دو نیرو اســت.

تحوالت نرخ بهره بازار بین بانکی
از نیمــه دوم ســال 13۹۸ تــا ماه هــای ابتدایــی ســال 13۹۹ کســری بودجــه و 
فــروش برخــی منابــع ارزی مســدودی بــه بانــک مرکزی توســط دولت، ســبب 
وفــور منابــع در بــازار بیــن بانکــی و کاهــش نــرخ شــد. اقــدام دولــت در فروش 
گســترده اوراق در ســال 13۹۹ بــه تدریــج ســبب کمبــود منابــع در ایــن بــازار 
شــد و همزمانــی ایــن اقــدام بــا افزایــش انتظــارات تورمی ســبب افزایــش نرخ 
بهــره شــد. هــر چنــد بــه تدریج بــا نزدیــک شــدن بــه انتهــای 13۹۹ و ابتدای 
1400 مجــددا وفــور منابــع ناشــی از کســری بودجــه دولــت و البتــه کاهــش 
انتظــارات تورمــی، کاهــش نــرخ بهــره را بــه دنبــال داشــت. بــه طــور خالصــه 
بایــد گفــت کــه در طــول چهــار مــاه اخیــر کاهــش وفــور منابــع در ایــن بــازار 
و افزایــش انتظــارات تورمــی رونــد نزولــی نــرخ بهــره را متوقــف کــرده اســت. 

چشم انداز نرخ بهره
ــر از کســری  ــان متاث ــرخ بهــره همچن ــداوم شــرایط موجــود، ن ــا فــرض ت ب
بودجــه دولــت و احتمــاال تامیــن بخشــی از آن بــا توســل بــه افزایــش پایــه 
پولــی ســبب تزریــق منابــع بــه بــازار بیــن بانکــی شــده و عاملــی کاهنــده 
ــی  ــی عامل ــارات تورم ــداوم انتظ ــه ت ــی ک ــت در حال ــره اس ــرخ به ــرای ن ب
ــن  ــه ای ــت ک ــر آن اس ــار ب ــود. انتظ ــد ب ــره خواه ــرخ به ــرای ن ــده ب افزاین

ــداوم داشــته باشــد. ــان ت ــی همچن ــا مدت وضعیــت ت
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طـــی قریـــب بـــه 3 ســـال فعالیـــت کمیســـیون بـــازار بـــرق و بـــورس 
ـــددی از  ـــتاوردهای متع ـــات و دس ـــاهد اقدام ـــندیکا، ش ـــرژی س ان
ســـوی ایـــن کمیســـیون بوده ایـــم، لطفـــا در ابتـــدا بفرماییـــد 
ـــد  ـــکیل ش ـــه تش ـــان و چگون ـــه زم ـــا از چ ـــیون دقیق ـــن کمیس ای
و در ایـــن مـــدت چـــه موضوعاتـــی را دنبـــال کـــرده اســـت؟ 
ــندیکا و  ــره سـ ــورخ 13۹7/07/21 هیات مدیـ ــه مـ ــه جلسـ ــد از مصوبـ بعـ
تصویـــب آیین  نامـــه تشـــکیل و اداره کمیســـیون  های تخصصـــی ســـندیکا، 
واحـــد کمیســـیون  های ایـــن تشـــکل بـــرای بررســـی و پی  گیـــری 
ـــه  ـــرژی ک ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ـــوزه ب ـــرق در ح ـــد ب ـــات بخـــش تولی موضوع
یکـــی از زیرمجموعه  هـــای آن اســـت، بـــا اســـتعالم از شـــرکت  های عضـــو، 
ـــه  ـــرد ک ـــرژی ک ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ـــیون ب ـــکیل کمیس ـــه تش ـــدام ب اق
ـــا  ـــد. ت ـــزار ش ـــخ 13۹7/10/15 برگ ـــیون در تاری ـــن کمیس ـــه ای ـــن جلس اولی
ـــش از 40  ـــذرد بی ـــیون می  گ ـــن کمیس ـــر ای ـــال از عم ـــدود 3 س ـــه ح االن ک
ـــزار  ـــوص برگ ـــن خص ـــندیکا در ای ـــارج از س ـــه خ ـــی و 20 جلس ـــه داخل جلس
ـــا در  ـــائل روز نیروگاه ه ـــات و مس ـــیون موضوع ـــن کمیس ـــت. در ای ـــده اس ش
ـــی  ـــن تمام ـــود. همچنی ـــی می  ش ـــرژی بررس ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ـــوزه ب ح
ــا  ــکاالت آن هـ ــات و اشـ ــی و الزامـ ــرق بررسـ ــازار بـ ــتورالعمل های بـ دسـ
ـــرکت  ـــه ش ـــا ب ـــود رویه ه ـــور بهب ـــه منظ ـــنهادهای الزم ب ـــتخراج و پیش اس
ـــرق ارســـال می  شـــود. ـــازار ب ـــران و هیـــات تنظیـــم ب ـــرق ای مدیریـــت شـــبکه ب
 از جملـــه مهمتریـــن ایـــن موضوعـــات، بررســـی و اعـــالم نظـــر در بـــاره 
پیش نویـــس دســـتورالعمل بنـــد »ت« مـــاده 4۸ قانـــون برنامـــه ششـــم 
ــات  ــار اطالعـ ــرای انتشـ ــتورالعملی بـ ــس دسـ ــه پیش  نویـ ــعه، تهیـ توسـ
مدیریـــت شـــبکه، مشـــارکت و همـــکاری در کارگـــروه شـــرکت مدیریـــت 
 ،SCUC ـــزار ـــد نرم اف ـــی ورژن جدی ـــت و بررس ـــرای تس ـــران ب ـــرق ای ـــبکه ب ش
ـــت  ـــرکت مدیری ـــرق ش ـــازار ب ـــت ب ـــماره 1403 معاون ـــه ش ـــی اطالعی بررس
ـــون  ـــه تاکن ـــدی ک ـــای تولی ـــه واحده ـــارکت داوطلبان ـــا موضـــوع مش ـــبکه ب ش
معـــاف از کنتـــرل اولیـــه فرکانـــس بوده  انـــد، بررســـی مصوبـــه تعییـــن 
ـــبکه  ـــی در ش ـــرژی الکتریک ـــت ان ـــط( ترانزی ـــط مرتب ـــرخ و ضواب ـــررات )ن مق
بـــرق کشـــور، همفکـــری در خصـــوص پیش  گیـــری از کاهـــش نـــرخ در 
ـــورس  ـــه ب ـــه، بررســـی اطالعی ـــن زمین ـــزارش در ای ـــن گ ـــاری و تدوی ـــال ج س

معصومه پاشا، دبیر کمیسیون های سندیکا

ساله؛ سه  دستاوردهای 
انرژی  بورس  و  برق  بازار  کمیسیون 

یکا سند
انـــرژی ایـــران در مـــورد عرضـــه نیروگاه  هـــای دولتـــی در بـــورس انـــرژی 
ـــرکت  ـــی از ش ـــه دریافت ـــورد نام ـــر در م ـــالم نظ ـــندیکا، اع ـــر س ـــالم نظ و اع
توانیـــر بـــا موضـــوع حضـــور صنایـــع در بـــورس انـــرژی، اعـــالم نظـــر در 
ـــق  ـــه از طری ـــس ثانوی ـــرل فرکان ـــات کنت ـــتورالعمل خدم ـــن دس ـــورد تدوی م
سیســـتم خـــودکار تولیـــد )AGC(، بررســـی آیین  نامـــه اجرایـــی تبصـــره 
بنـــد )ب( مـــاده 44 قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه بـــا موضـــوع تعییـــن 
ـــری  ـــورس، پی  گی ـــازار در ب ـــازوکار ب ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــرق ب ـــد ب ـــت خری قیم
بـــرای به  روزســـانی و ابـــالغ هزینه  هـــای متغیـــر تولیـــد نیروگاه  هـــا 
ـــری  ـــی، پی  گی ـــرق حرارت ـــروی ب ـــد نی ـــی تولی ـــرکت مادرتخصص ـــط ش توس
ـــات  ـــط هی ـــرق توس ـــازار ب ـــرژی در ب ـــقف ان ـــرخ س ـــش ن ـــور افزای ـــه منظ ب
ـــت  ـــون ظرفی ـــد آزم ـــالح فرآین ـــکاری در اص ـــران، هم ـــرق ای ـــازار ب ـــم ب تنظی
ـــان روزی،  ـــازار می ـــرای ب ـــتورالعمل و اج ـــن دس ـــکاری در تدوی ـــد، هم هدفمن
ـــه  ـــوخت ب ـــص س ـــی تخصی ـــوخت، چگونگ ـــت س ـــط محدودی ـــی ضواب بررس
نیروگاه هـــا در ایـــن شـــرایط و تبعـــات اعمـــال دوره محدودیـــت ســـوخت 
بـــرای نیروگاه  هـــا، بررســـی امـــکان بازنگـــری دســـتورالعمل های صـــدور 
ـــی  ـــترکین صنعت ـــرق مش ـــن ب ـــه تامی ـــی مصوب ـــرق، بررس ـــد ب ـــه تولی پروان
ـــوده  ـــت ب ـــی ظرفی ـــوع اوراق گواه ـــگاوات و موض ـــج م ـــاالی پن ـــدرت ب ـــا ق ب

ـــت. اس
 

هـــدف از تشـــکیل ایـــن کمیســـیون اساســـا چـــه بـــوده و 
ـــرار شـــده اســـت؟ ارتباطـــات و تعامـــالت آن در چـــه ســـطوحی برق
ـــرژی ســـندیکا،  ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ـــی از تشـــکیل کمیســـیون ب هـــدف اصل
ــورس  ــرق و بـ ــازار بـ ــوزه بـ ــا در حـ ــش  روی نیروگاه  هـ ــع پیـ ــع موانـ رفـ
ـــن  ـــارکت در تدوی ـــق مش ـــا از طری ـــی اعض ـــعت درآمدزای ـــود وس ـــرژی، بهب ان
ـــازار  ـــم ب ـــات تنظی ـــات هی ـــور در جلس ـــرق، حض ـــازار ب ـــتورالعمل  های ب دس
بـــرق، شـــرکت مدیریـــت شـــبکه بـــرق و ســـایر ســـازمان  های مرتبـــط، 
ـــازار،  ـــران در ب ـــر بازیگ ـــور موثرت ـــرای حض ـــرایط ب ـــهیل ش ـــه تس ـــک ب کم
ـــازار  ـــای ب ـــش پیچیدگی  ه ـــور، کاه ـــرق کش ـــازار ب ـــفافیت در ب ـــش ش افزای

ـــت.  ـــوده اس ـــازار ب ـــن ب ـــت در ای ـــود رقاب ـــرق و بهب ب
ـــم،  ـــات منظ ـــزاری جلس ـــر برگ ـــالوه ب ـــداف ع ـــن اه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ب
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فعالیت  هـــا و اقداماتـــی در کمیســـیون صـــورت می  گیـــرد.  از جملـــه 
ایـــن اقدامـــات تشـــکیل ۸ کارگـــروه   تخصصـــی، تعامـــل همه جانبـــه بـــا 
ســـازمان  های زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو )معاونت  هـــای شـــرکت مدیریـــت 
ـــی  ـــرق حرارت ـــروی ب ـــد نی ـــی تولی ـــرکت مادرتخصص ـــران، ش ـــرق ای ـــبکه ب ش
و هیـــات تنظیـــم بـــازار بـــرق( بـــرای بهبـــود شـــرایط اجـــرای رویه هـــا و 
دســـتورالعمل  ها و افزایـــش شـــفافیت در بـــازار بـــرق، تعامـــل بـــا ســـایر 
ـــت.  ـــوده اس ـــرژی ب ـــورس ان ـــازمان ب ـــا س ـــل ب ـــرق و تعام ـــازار ب ـــران ب بازیگ
همچنیـــن تعامـــل بـــا هیات مدیـــره و اعضـــای ســـندیکا و رســـانه  ها بـــه 

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــات ص ـــن اقدام ـــتر ای ـــی بیش ـــور اثربخش منظ

ایـــن فعالیت هـــا تاکنـــون بـــه چـــه دســـتاوردهای مشـــخصی 
ـــت؟ ـــده اس ـــج ش منت

مهمتریـــن دســـتاورد کمیســـیون بـــازار بـــرق ایجـــاد ارتبـــاط موثـــر و ســـازنده بـــا 
ســـازمان  های زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو ماننـــد شـــرکت مدیریـــت شـــبکه بـــرق و 
مادرتخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی و مشـــارکت تاثیرگـــذار در تدویـــن 
و اصـــالح رویه  هـــا و دســـتورالعمل  های جـــاری بـــازار بـــرق بـــوده اســـت.

 بـــه عنـــوان مثـــال اعضـــای کمیســـیون بـــازار بـــرق و بـــورس انـــرژی 
ـــد و  ـــت هدفمن ـــون ظرفی ـــان روزی، آزم ـــازار می ـــه ب ـــه روی ـــندیکا در تهی س
ـــر  ـــال حاض ـــته  اند و در ح ـــدی داش ـــارکت ج ـــوخت مش ـــت س ـــه محدودی روی
ـــش   از  ـــرق پی ـــازار ب ـــا ب ـــط ب ـــتورالعمل  های مرتب ـــا و دس ـــا، رویه  ه گزارش  ه
نهایـــی شـــدن در مراجـــع ذی  ربـــط بـــرای اعـــالم نظـــر در اختیـــار کمیســـیون 

ـــد. ـــرار می  گیرن ـــندیکا  ق ـــرژی س ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ب
 همچنیـــن از دیگـــر دســـتاوردهای مهـــم ایـــن کمیســـیون می  تـــوان بـــه 
ـــس از  ـــی 13۹۹ و 1400 پ ـــال متوال ـــرژی در دو س ـــرخ ان ـــقف ن ـــالح س اص
برگـــزاری جلســـات متعـــدد و پی  گیری  هـــای مســـتمر از هیـــات تنظیـــم 
ــد  ــر تولیـ ــای متغیـ ــالغ هزینه-هـ ــانی و ابـ ــران، به  روزسـ ــرق ایـ ــازار بـ بـ

ـــی،  ـــرق حرارت ـــروی ب ـــد نی ـــی تولی ـــرکت مادرتخصص ـــط ش ـــا توس نیروگاه  ه
ـــرق  ـــن ب ـــه تامی ـــب مصوب ـــد، تصوی ـــت هدفمن ـــون ظرفی ـــد آزم ـــالح فرآین اص
ـــازار  ـــدازی ب ـــگاوات و راه  ان ـــج م ـــاالی پن ـــدرت ب ـــا ق ـــی ب ـــترکین صنعت مش
ــس از  ــده پـ ــتاوردهای کسب شـ ــی دسـ ــرد. تمامـ ــاره کـ ــان روزی اشـ میـ
بررســـی موضـــوع در جلســـات متعـــدد و منظـــم کمیســـیون و پی  گیـــری 

مســـتمر تـــا رســـیدن بـــه نتیجـــه مطلـــوب بـــه دســـت آمده  انـــد. 

قطعـــا دســـتیابی بـــه اهدافـــی کـــه ذکـــر شـــد نیـــاز بـــه 
برنامه ریـــزی دقیـــق و مدونـــی دارد، بـــه طـــور مشـــخص در 
ســـال 1400 چـــه برنامه هایـــی بـــرای تحقـــق ایـــن اهـــداف در 
ـــد  ـــن ش ـــندیکا تدوی ـــرژی س ـــورس ان ـــرق و ب ـــازار ب ـــیون ب کمیس
ـــت؟ ـــرار گرف ـــیون ق ـــن کمیس ـــت کاری ای ـــواردی در اولوی ـــه م و چ

هماننـــد ســـال  های گذشـــته برگـــزاری جلســـات مســـتمر و منظـــم 
ـــرق  ـــازار ب ـــوزه ب ـــه ح ـــوط ب ـــات مرب ـــور بررســـی موضوع ـــه منظ کمیســـیون ب
و بـــورس انـــرژی از برنامه  هـــای ســـال جـــاری خواهـــد بـــود. پی  گیـــری 
ــص  ــی تخصیـ ــوخت، چگونگـ ــت سـ ــای دوره محدودیـ ــط و رویه هـ ضوابـ
ــت در دوران  ــای پرداخـ ــری در نرخ هـ ــا و بازنگـ ــه نیروگاه  هـ ــوخت بـ سـ
ـــز  ـــت ســـوخت، از موضوعـــات مهمـــی اســـت کـــه در ســـال 1400 نی محدودی

در دســـتور کار کمیســـیون قـــرار دارد. 
برگـــزاری جلســـات مشـــترک بـــا نماینـــدگان شـــرکت مدیریـــت شـــبکه 
ـــه  ـــی و دبیرخان ـــرق حرارت ـــروی ب ـــد نی ـــی تولی ـــرکت مادرتخصص ـــرق، ش ب
ــری  ــاط و پی  گیـ ــه ارتبـ ــور ادامـ ــه منظـ ــرق بـ ــازار بـ ــم بـ ــات تنظیـ هیـ
ـــیون  ـــای کاری کمیس ـــرق، از اولویت  ه ـــازار ب ـــوزه ب ـــه ح ـــوط ب ـــائل مرب مس
ــازمان بـــورس انـــرژی در خصـــوص  ــا سـ اســـت. ارتبـــاط و همـــکاری بـ
مســـائل نیروگاه  هـــا در حـــوزه بـــورس انـــرژی نیـــز از جملـــه برنامه  هـــای 

کمیســـیون بـــازار بـــرق و بـــورس انـــرژی در ســـال 1400 اســـت. 
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محمد  اسماعیل بانکیان تبریزی

برق د  ر د  وران مظفری

اداره چراغ برق تهران و  کارخانه 

پــس از آمــاده شــدن کارگاه هــای کارخانــه  
ه  ســال 12۸3  در  تهــران  بــرق  چــراغ  اداره 
اروپــا   از  خریداری شــده  تجهیزات افــزار  خ، 
رفته رفتــه آمــاده  ترابــری بــه ســوی ایــران 
نشــان  دســترس  در  ســندهای  می شــد. 
می دهنــد کــه در تابســتان ســال 12۸4 ه خ 
نخســتین تجهیــزات ســنگین بــه بندرانزلــی 
ــی  رســیده و از آنجــا توســط مشــهدی محمدعل
آورده  تهــران  ســوی  بــه  نامــی  گاریچــی 
ــه تاریــخ ۶  ــاره ب می شــود. از تلگرافــی در ایــن ب
ــای  ــه برخــی از باره ــم ک ــان 12۸4 درمی یابی آب

مانده انــد.  ســنگین هنــوز در رشــت 
کارکنــان  اســتخدام  کــه  اســت  آن  جالــب 
ــن  ــز در همی ــرق نی ــه ی ب ــرای کارخان ــی ب ایران
ــان  ــماری نش ــندهای پرش ــاز شد.س ــاه آغ آبان م
می دهنــد کــه روز 4 آبــان ســال 12۸4 ه خ 
ســرآغاز اســتخدام حیدرعمــو اوغلــو و کارگــران و 
شــماری از کارکنــان ســتادی در اداره چــراغ بــرق 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــران ب ته
گاریچــی  محمدعلــی  کــه  نیســت  روشــن 
ــا  ــی جا به ج ــه روش ــا چ ــنگین را ب ــای س چیزه
»کتابچــه  در  کــه  می دانیــم  امــا  می کــرد، 
اداری موسســات بــرق و آجرســازی و نجــاری 
...« ســخن از خریــد ســه جرثقیــل بــرای ترابــرد 
ــای  ــه دوت ــت ک ــان اس ــنگین در می ــای س باره
ــا  ــن باره ــازی همی ــه جاس ــد جاب ــا در رون از آنه
ــران  ــه دســت کارگ ــاز( ب در خــاک روســیه )قفق
ــوای بومــی شکســته و از  ــه ه ــوده و ســر ب ناآزم

رده بیــرون رفتــه بودنــد. ســومین دســتگاه جرثقیــل در گیــالن بــه دســت محمدعلــی گاریچــی داده 
شــد. بــه درســتی معلــوم نیســت کــه آیــا او می دانســت چگونــه بایــد بــا ایــن دســتگاه کار کنــد یــا 
نــه؟ از ســویی بی گمــان مهنــدس »هرمیــه« کســی یــا کســانی را بــرای کمــک و رســاندن تجهیــزات 
ــزار ســنگین  ــه هــر روی ایــن تجهیــزات اف ــود. ب ــا محمدعلــی گاریچــی همــراه کــرده ب ــه تهــران ب ب
ماننــد پوســته ی تنــه ی ماشــین بخــار، چــرخ بــزرگ گــردان )چــرخ طیــار(، بازوهــای میلــه ای بلنــد و 
ســنگین و ... ســرانجام ســالم بــه تهــران و بــه درون کارخانــه رســید و کار نصــب آنهــا آغــاز شــد. بــه 
ــه تهــران آورده  ــا همیــن شــیوه ب ــی می رســید ب ــه انزل ــار کــه قطعــه ســنگینی ب ایــن ترتیــب هــر ب
ــزار از  ــزات اف ــه پیوســته نگــران چگونگــی آورده شــدن تجهی ــن همــه مهنــدس هرمی ــا ای می شــد. ب
ــه  ــود و پیوســته کارهــای خودســرانه و بی پــروای محمدعلــی گاریچــی را ب ــه تهــران ب انزلی-رشــت ب

ــی داد.  ــزارش م ــرب گ امین الض
مهنــدس هرمیــه در 2۶ ژانویــه 1۹05 م )23 مــرداد 12۸4 ه خ( می نویســد کــه پایه ریزی هــای 

خیابان چراغ برق )امیرکبیر کنونی(
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عمارت امین الضرب

ــه  ــه ب ــن هفت ــی در همی ــزرگ برق اســباب های ب
پایــان رســیده، از ایــن رو درخواســت دارد کــه در 
ــه  ــنگین از رشــت ب ــزار س ــتادن تجهیزات اف فرس
تهــران شــتاب شــود. همزمــان نیــز کمبودهــا را 
ــود  ــس ب ــان در پاری ــه همزم ــه امین الضــرب ک ب
گــزارش مــی داد و درخواســت خریــد و فرســتادن 
پرشــتاب آنهــا را داشــت. در چنیــن فراینــدی کار 
نصــب دســتگاه ها پیــش می رفــت و کارخانــه یــا 
ــه  ــروگاه« رفته رفت ــود »نی ــه ش ــر اســت گفت بهت

ــد. ــرداری می ش ــاده بهره ب آم
انبــوه ســندهای مــوزه ی بــرق کارکــرد   در 
بــرق،  ماشــین خانه،  بخش هــای  در  کارکنــان 
ــت. ــه اس ــاب یافت ــه و ... بازت ــبکه، آهنگرخان ش
ــه از  ــی( ک ــه ای )نیروگاه ــب کارخان ــن ترتی بدی
تاریــخ 2۶ اکتبــر 1۹05 م ) 4 آبان مــاه 12۸4 
ــمند و  ــت روش ــک مدیری ــش ی ــر پو.ش ه خ( زی
ســازمان یافته تــر رفتــه بــود، در ماه هــای پایانــی 
ــد. و در  ــرداری ش ــاده بهره ب ــال 12۸4 ه خ آم س
آغــاز محــرم ســال 1324 ه ق برابــر بــا 25 فوریــه 
ــا ۶ اســفند 12۸4 ه خ، درســت پنــج  1۹0۶م  ی
مــاه و انــدی پیــش از صــدور فرمــان مشــروطیت 
) در 14 مــرداد 12۸5،(نیــروگاه بــه طــور رســمی 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ب
گزینــش روز یکــم محــرم از ســوی امین الضــرب 
بــرای آغــاز کار نیــروگاه بی گمــان از دیــدگاه 
دیــد  از  امــا  می گرفــت.  مایــه  وی  مذهبــی 
از  فراگیــر  آزمایشــی  بهره بــرداری  نگارنــده 
کارخانــه یــا نیــروگاه را می تــوان تــا دوازده 
شــب پیــش از آن )شــب عیــد غدیــر( بــه عقــب 
بــا چراغانــی  کشــاند. شــبی کــه بی گمــان 
ــرای  ــه امین اضــرب ب ــم ک ــود و می دانی ــراه ب هم
کشــاندن نــگاه مــردم بــه ســوی کاربــری بــرق  از 
ــرد. در  ــن شــیوه ســود می ب ــاز از همی همــان آغ
همیــن راســتا در مــراه الوقایــع مظفــری درباره ی 
ــلطنت  ــم س ــال یازده ــرق در س ــری از ب بهره گی
ــیوع  ــت: »ش ــده اس ــن  آم ــاه چنی مظفرالدین ش

ــا امین الضــرب )1324(«  و  ــدام و همــت حــاج حســین آق ــه اق ــران ب ــای ته ــرق در کوچه ه چــراغ ب
ــه برق رســانی در  »شــیوع چــراغ بــرق در خانه هــا و مســاجد و مــدارس )1324(«. در ایــن گــزارش ب
دو گام اشــاره شــده اســت. گام نخســت آن روشــنایی شــبانه ی خیابان هــای پیرامــون نیــروگاه و گام 
ــه در  ــاز از دو داروخان ــران در آغ ــه دیگ ــانی ب ــت. کار برق رس ــران اس ــر کارب ــه دیگ ــانی ب دوم برق رس
تهــران آغــاز شــد. دواخانــه ی نظامــی لقمان الدولــه و دواخانــه ی مولیــان و در کنــار آنهــا برق رســانی 
بــه خانــه خــود امین الضــرب کــه در ســه راه امیــن حضــور و در تــه خیابــان گاز جــای داشــت. پــس 
ــر آن  ــاز در سرتاس ــه از آغ ــد ک ــمار آی ــه ش ــی ب ــتین خیابان ــت نخس ــان گاز می بایس ــان خیاب بی گم

ــی  کــرد. ــرق خودنمای ــا ب روشــنایی شــبانه ب
دواخانــه ی لقمان الدولــه و خانــه  امین الضــرب هــر دو در روز 25 فوریــه یــا ۶ اســفند بــرق دار شــدند و 
ــا یــک المــپ  دواخانــه ی مولیــان در اللــه زار دو روز پــس از آنهــا. دواخانــه ی لقمان الدولــه در آغــاز ب
ــا 10 المــپ 32 شــمعی روشــن شــد. دو روز  ــه ی امین الضــرب ب 32 و یــک المــپ 1۶ شــمعی و خان

پــس از آنهــا داروخانــه ی مولیــان بــا ۶ المــپ 1۶ شــمعی و یــک المــپ 32 شــمعی روشــن شــد.
 هرمیــه در برخــی از برگ هــای مصــرف بــرق، المپ هــای 1۶ شــمعی را بــه عنــوان یــکای شــمارش 
ــت.  ــته اس ــتاندارد می پنداش ــپ اس ــک الم ــال آن را ی ــه احتم ــه و ب ــر گرفت ــی در نظ ــای برق المپ ه
ــی اورد. از  ــمار م ــه ش ــمعی ب ــپ 1۶ ش ــا دو الم ــر  ب ــمعی را براب ــپ 32 ش ــک الم ــه او ی ــرای نمون ب
ــت.  ــن آورده اس ــان را چنی ــمار المپ هایش ــر ش ــه کارب ــن س ــرف ای ــای مص ــن رو وی در برگه ه ای
ــپ.  ــان ۸ الم ــه مولی ــرای دواخان ــپ و ب ــان 3 الم ــه  لقم ــرای دواخان ــپ، ب ــرای امین الضــرب 20 الم ب
ــته  ــم نوش ــا ه ــنایی المپ ه ــاعت روش ــه در آن س ــت ک ــا آن اس ــن برگه ه ــب در ای ــای جال از داده ه
ــب های  ــه در ش ــه ی لقمان الدول ــه دواخان ــم ک ــون آگاهی ــا اکن ــه م ــت ک ــت. از این جاس ــده اس می ش
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ــود  ــرق س ــا ب ــنایی ب ــاعت از روش ــت 2 س نخس
ــد از  ــاعت و بع ــه س ــم س ــرد، در روز یازده می ب
آن ســه ســاعت و نیــم. در مــاه مــارس بــه ویــژه 
ــه  ــد ب ــر جدی در دهــه  ســوم اســفند شــش کارب
شــبکه افــزوده شــدند. پنــج تــای از آنهــا تــا شــب 
عیــد نــوروز بــر قشــان وصــل شــد و یکــی هــم در 

ــن. روز ۸ فروردی
- میــرزا عزیزخــان خیــاط یهــودی در اللــه زار – 
ــخ  ــمعی – تاری ــپ 1۶ ش ــت 12 الم ــا درخواس ب

وصــل 2۶ اســفند؛
ــا درخواســت  ــه زار – ب ــه در الل ــه  عالءالدول - خان
یــک المــپ 50 شــمعی، 5 المــپ 32 شــمعی – 

تاریــخ وصــل 20 اســفند؛
- مشــهدی حبیب الــه قهوه چــی در چهــارراه 
ــه – کــه درآغــاز درخواســت ۶ المــپ  مخبرالدول
32 شــمعی و 5 المــپ 1۶ شــمعی داشــت و 
ــک  ــمعی و ی ــپ 32 ش ــرانجام دارای  10 الم س
المــپ 1۶ شــمعی شــد. – تاریــخ وصــل 22 

ــفند؛ اس
- میــرزا محمدتقــی ســیگارفروش در چهــار 
ــپ 1۶  ــت 2 الم ــا درخواس ــه – ب راه مخبرالدول

شــمعی – تاریــخ وصــل 25 اســفند؛
بــا   – اللــه زار  اول  ناظم الســلطنه  خانــه ی   -
درخواســت 2 المــپ 32 شــمعی و 2 المــپ 1۶ 

ــفند؛ ــل 2۸ اس ــخ وص ــمعی – تاری ش
- خانــه  حاجب الدولــه – بــا درخواســت یــک 
ــن. ــخ وصــل ۸ فروردی المــپ 32 شــمعی – تاری

ــدند  ــدار می ش ــه برق ــانی ک ــانی کس از روی نش
می تــوان بــه محــدوده ای از شــهر کــه در آن 

ــرد. ــی ب ــز پ ــود نی ــده ب ــی ش شبکه کش
فهرســت کســانی کــه پــس از ایــن تاریــخ برقــدار 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــت می باش ــز در دس ــدند نی ش
ــاره  ــن ب ــه در ای ــه ای  ک ــان ده خان ــام صاحب ن
پیشــگام بودنــد بــه جــز خانــه  خــود امین الضــرب 
بــه ترتیــب چنیــن اســت: 1- عالءالدولــه – 
 -4  – حاجب الدولــه   -3  – ناظم الســلطنه   -2
ــی  ــلطنه – ۶- حاج ــرم– 5- شجاع الس معتمدالح
ــا –  ــزی – 7- منصورالحکم ــراف تبری ــا ص باقرآق

– ۹- عیســی خان– 10- معین التجــار وزیرنظــام   -۸
نخســتین گام بــرای آگاه ســازی مــردم از برنامــه  بــرق همگانــی در ذیعقــده 1323 ه ق برابــر بــا دیمــاه 
12۸4 ه خ برداشــته شــد. در ایــن هنــگام اداره  چــراغ بــرق تهــران بــا چــاپ دو اعــالن کــه آنهــا را در 
مطبعــه ی )چاپخانــه ی( خورشــید بــه چــاپ رســانده بــود، خــود را آمــاده  ارائــه خدمــات نشــان مــی داد. 
ــود  ــه خ ــرق کارخان ــری از ب ــرای بهره گی ــردم را ب ــران م ــرق ته ــراغ ب ــالن اداره ی چ ــتین اع در نخس
فــرا می خوانــد. ایــن اعــالن چنــد روز پیــش از یکــم محــرم 1324 ه ق بــه کمــک مامــوران نظمیــه 
ــد.  ــبانده ش ــا چس ــا و خیابان ه ــوار گذرگاه ه ــر دی ــا ب ــش و ی ــران پخ ــهر ته ــار ش ــه و کن در گوش
ــه رخ  ــا شــعار »اهلل نورالســماوات و االرض – )اعــالن اداره چــراغ بــرق(« خــود را ب ایــن اعــالن کــه ب
می کشــید در 12 بنــد یــا فصــل تدویــن شــده بــود. البتــه ایــن اعــالن نخســتین نمونــه از ایــن گونــه 
ــی  ــرق همگان ــرای ب ــا همیــن شــیوه ب ــز ب ــن اعالن هایــی هماننــد در رشــت و تبری نبــود. پیــش از ای
ــاره در جــای خــود ســخن گفتــه خواهــد  ــود. )در این ب ــه چــاپ رســیده ب ــز ب ــی و تبری رشــت – انزل
ــگاه انداخــت؛ ــد ن ــر می آی ــه آنچــه در زی ــوان ب ــن اعــالن می ت ــکات برجســته در ای شــد.( در میــان ن

ــه اش برق رســانی  ــا کارخان ــروگاه ی ــه ی ۸00 زرعــی از نی ــا فاصل ــا ت ــد تنه ــرق می توان - اداره چــراغ ب
کنــد.

- در هر سویی که انجام پذیر باشد یا صالح باشد، سیم کشی می شود.
ــر و  ــه« را پ ــرار نامچ ــای »ق ــد و برگه ه ــر بزن ــه اداره س ــد ب ــد، بای ــرق می باش ــان ب ــس خواه - هرک

ــد. امضــا نمای
- روشنایی چراغ ها از آغاز مغرب تا 7 ساعت پس از آن است.

- قیمت روشنایی چراغ ها هر شب چنین است؛
1- برای المپ 1۶ شمعی 10 شاهی
2- برای المپ 25 شمعی 1۶ شاهی

3- برای المپ 32 شمعی 1 قران

دواخاانه نظامی لقمان الدوله

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

پاییز1400- شماره 4 سراسری74

گزارش تاریخی



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

7475 پاییز1400- شماره 4 سراسریپاییز1400- شماره 4 سراسری

ــپ 1۶  ــبانه دو الم ــد ش ــرق باش ــبکه  ب ــر راه ش ــه س ــجدهایی ک - در مس
ــود. ــن می ش ــگان روش ــمعی رای ش

ــا  ــا ی ــر خانه ه ــبکه از براب ــه ش ــود ک ــانی داده می ش ــه کس ــا ب ــرق تنه - ب
ــذرد. ــان بگ دکان هایش

ــر  ــرد داشــت. اگ ــا 1۶، 25 و 32 شــمعی کارب از ســویی در آن اوان المپ ه
شــمع را برابــر »وات« بگیریــم کــه تــا انــدازه ای درســت پنداشــته می شــود، 
کاربــرد المپ هــای 5، ۸ و 10شــمعی در شــهرهای رشــت و تبریــز تعجــب 
ــای 1۶، 25، 32  ــه المپ ه ــیدن ب ــی اندیش ــروزه حت ــود. ام ــز می ش برانگی
ــه  ــا کــم و بیــش دشــوار اســت. چگون ــی ســاخت ان روزه ــی 50 وات و حت
کســی می توانســت زیــر نــور یــک المــپ 10 شــمعی یــا واتــی و حتــی 50 
شــمعی یــا واتــی بــه ســر ببــرد و احســاس خوبــی داشــته باشــد. از ســویی 
دیگــر در آن روزگاران شــب ها بســیار تاریــک بــود و کورســوی یــک چــراغ 
ــا چــراغ موشــی  ــک شــمع ی ــا ی ــا ی ــت در اتاق ه ــای هف ــا چراغ ه ــی ی نفت
در راهرو هــا، حیــاط یــا درون مســتراح های ترســناک آن، دوران  یــک 
ــو  ــو و آن س ــن س ــه دســت ای ــوس ب ــه فان ــا هم ــود. در خانه ه پیشــرفت ب
ــد. از  ــه بودن ــون خــود خــو گرفت ــه ی پیرام ــا نورهــای کم مای ــد و ب می رفتن
ایــن رو در کنــار یــک نــور انــدک کــه از یــک المــپ برقــی حتی 1۶ شــمعی 
یــا واتــی پراکنــده می شــد خــود را ایمــن می یافتنــد. بــه ویــژه آنکــه ایــن 
ــا نســیم خامــوش  ــاد ی ــا ب ــه سوخت رســانی نداشــت، ب ــاز ب ــوع المــپ نی ن
ــور  ــص ن ــد، رق ــاال می پراکن ــور از ب ــود و ن ــب ب ــدی نص ــد، در بلن نمی ش
ترســناک نداشــت و بســیار چیزهــای دیگــر. در تهــران المــپ 1۶ شــمعی 
کــم نورتریــن المــپ بــه شــمار می رفــت. اداره ی چــراغ بــرق در ســال های 
ســپس تر حتــی المپ هــای صــد شــمعی یــا واتــی نیــز بــه کاربــران خــود 

ــرد. ــنهاد می ک پیش
ــرای محاســبه شــمع آمــده  ــز شــیوه ای ب ــرق دارالســلطنه تبری در اعــالن ب
اســت کــه در آن یــک شــمع برابــر »3 وات« بــرآورد می گــردد. )در این بــاره 

در جــای خــود ســخن گفتــه خواهــد شــد.(.
ــاپ  ــا چ ــراه ب ــران هم ــرق ته ــراغ ب ــد اداره  چ ــه ش ــه گفت ــور ک  همان ط
اعــالن نخســت، یــک اعــالن دیگــر بــه  دو زبــان فارســی و فرانســه بــه چــاپ 
ــن قرارنامچــه )صــورت  ــد. در ای ــه آن »قرارنامچــه« می گفتن ــه ب ــاند ک رس
قنطــرات( بــه شــمار المــپ، گونــه المــپ بــا یــاد کــردن از وات یــا شــمع 
آن، همــراه بــا تعرفــه ی وابســته بــه هــر المــپ، مصــرف جمعتــان در هــر روز 
و مصــرف جمعتــان بــرای چنــد روز یــا بــرای یــک مــاه هــر درخواســتگر پــر 

ــود. و تنظیــم می شــد. روش دیگــر المــپ شــمار شــبانه ب
ــی  ــرق مصرف ــه ب ــت هزین ــر پرداخ ــزون ب ــه اف ــد ک ــد می ش ــر متعه کارب
خــود، المپ هــای خــود را هــر ســه مــاه نــو کنــد و کهنــه آنهــا را بــه اداره 

ــردازد. ــم بپ ــو را ه ــای ن ــد المپ ه ــول خری ــد و پ برگردان
ــا  ــد ب ــد، بای ــن نمای ــتری روش ــای بیش ــت چراغ ه ــی می خواس ــر کس اگ

ــویی  ــت. از س ــی پرداخ ــز م ــای آن را نی ــت و هزینه ه ــاس می گرف اداره تم
می بایســت بــه کارکنــان بــرق اجــازه سرکشــی بــه خانه هــا را هــم مــی داد 
ــای  ــه درگیری ه ــپس ترها ب ــرزده در س ــی های س ــه  سرکش ــن گون و ... . ای
دوســویه و ناخوشــایند و پرهیاهویــی منجــر می شــد. در میــان اســناد مــوزه 

ــرق گزارش هــای پرشــماری از آنهــا در دســت اســت. ب
»اداره  چــراغ بــرق تهــران« در هــر زمینــه ای اعالن هایــی را چــاپ می کــرد 
ــن  ــاخت. ای ــردم روشــن می س ــرای م ــن راه ب ــود را از ای ــته های خ و خواس

ــه داشــت. روش ســال ها ادام
 کمابیــش کمتــر از یــک ســال پــس از اینکــه تهــران دارای بــرق همگانــی 
شــد، مظفرالدین شــاه کــه فرمــان مشــروطیت را در چهاردهــم مــرداد مــاه 
ــال  ــن س ــی همی ــای پایان ــود، در ماه ه ــوده ب ــا نم ــال 12۸5 ه خ امض س

ــان رســید. ــه پای درگذشــت و دوران وی ب

ادامه دارد...
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حــل مشــکالت اعضــا و بهبــود فضــای کســب و کار در تولیــد بــرق از جملــه 
اهــداف اصلــی و اولیه ســندیکا اســت کــه بــه فراخور زمــان اقدامــات متعددی 
ــرار می  گیــرد. در ۶  ــه ق ــن اهــداف در دســتور کار دبیرخان ــه ای ــرای نیــل ب ب
مــاه نخســت ســال 1400 نیــز مــوارد متعــددی پی  گیــری شــده اســت کــه 

ــه می  شــود. شــرح مختصــری از آن  هــا ارائ

بازخوانی عملکرد سندیکا در نیمه اول سال1400

ــرکت  های  ــیعی از ش ــف وس ــده طی ــت نماین ــرده اس ــالش ک ــواره ت ــیس هم ــان تاس ــرق از زم ــده ب ــد کنن ــرکت های تولی ــندیکای ش س
نیروگاهــی غیــر دولتــی فعــال در صنعــت بــرق باشــد. بــر ایــن اســاس طبــق آخریــن آمــار ســال 1399 از وضعیــت نیروگاه  هــای تولیدکننــده 
ــر 181747  ــغ ب ــگاوات و بال ــرداری 37618 م ــال بهره  ب ــی در ح ــدرت نام ــوع ق ــا مجم ــندیکا ب ــو س ــای عض ــور، نیروگاه  ه ــرق در کل کش ب
گیــگاوات ســاعت تولیــد ویــژه ســاالنه، ســهم ۵۲.7 درصــدی از قــدرت نامــی نیروگاه  هــای حرارتــی و ســهم ۵9.۵ درصــدی از تولیــد ویــژه 
ــور ۵4  ــژه کش ــد وی ــندیکا از کل تولی ــو س ــرداری عض ــال بهره  ب ــای در ح ــهم نیروگاه  ه ــن س ــد. هم  چنی ــته ان ــی را داش ــای حرارت نیروگاه ه
درصــد و ســهم نیروگاه  هــای حرارتــی بخــش خصوصــی از کل تولیــد ویــژه کشــور، ۵9.4 درصــد اســت کــه بــا حســاب ســایر نیروگاه  هــای 

بخــش خصوصــی )بــادی، خورشــیدی، تولیــد پراکنــده و ....(، کل ســهم بخــش خصوصــی از تولیــد ویــژه کشــور 60 درصــد اســت.

 اولیــن موضــوع، تــالش بــرای دریافــت مصوبــه وزیــر نیــرو مبنــی بــر اعــالم 
ضوابــط مالــی تعییــن ســقف قیمــت انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی در ســال 
1400 بــوده اســت. بــا وجــود آنکــه دســتورالعمل بنــد »ت« مــاده 4۸ قانــون 
برنامــه ششــم توســعه، تدویــن ضوابــط مالــی تعییــن ســقف قیمــت انــرژی 
و نــرخ پایــه آمادگــی را بــه وزارت نیــرو تکلیــف کــرده اســت، امــا در ســال 
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13۹۸ و پــس از ابــالغ دســتورالعمل مذکــور توســط شــورای اقتصــاد، عمــال 
هیــچ اصالحــی در دو مولفــه مهــم موثــر بــر قیمــت خریــد بــرق نیروگاه  هــا 
ــتمر  ــای مس ــا پی گیری ه ــت و ب ــورت نگرف ــرق ص ــی ب ــازار عمده فروش در ب
ــرژی اصــالح و افزایــش  ســندیکا در ســال 13۹۹ و 1400، ســقف قیمــت ان
ــا  ــا زحمــت بســیار حاصــل شــد، ب یافــت. هــر چنــد ایــن دســتاورد خــود ب
ایــن وجــود از آنجاکــه همچنــان ضوابــط مالــی و مــدل مالــی مشــخصی برای 
تعییــن ســقف قیمــت انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی توســط وزیــر نیــرو ابــالغ 
نشــده اســت، پی  گیری  هــا در ســندیکا ادامــه دارد. بــه گونــه  ای کــه در نیمــه 
نخســت ســال 1400 نیــز مغایرت  هــای موجــود در مصوبــات وزیــر نیــرو بــا 
ــازار بــرق و بــورس انــرژی بررســی و پیــرو آن  متــن قانــون در کمیســیون ب

مکاتباتــی بــا وزیــر نیــرو صــورت گرفتــه اســت. 
ــل  ــه دلی ــرژی ب ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــا ب ــط ب ــی مســائل مرتب ــه طــور کل ب
اثرگــذاری مســتقیم بــر درآمدزایــی اعضــا همــواره محــور توجــه ســندیکا بوده 
اســت. در ایــن راســتا در ســال جــاری مطالعــات و فعالیت  های گســترده  ای نیز 
در زمینــه بــورس انــرژی و توســعه معامــالت خــارج از بــازار صــورت گرفــت. از 
جملــه پیشــنهادهایی کــه در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی ســندیکا 
بــرای توســعه معامــالت خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق تهیــه و تدویــن 
ــادر  ــرق، شــرکت م ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــرو، هی ــه وزارت نی ــه ب و طــی مکاتب
تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و ســازمان بــورس انــرژی ارائــه شــد، 
ــه منظــور تعییــن قیمــت پایــه فــروش  گــزارش مکانیزم  هــای پیشــنهادی ب
بــرق در بــورس انــرژی بــود. نماینــدگان ســندیکا در جلســات بــورس انــرژی 
ــران حاضــر و نقطــه نظــرات ســندیکا را  ــرق ای و شــرکت مدیریــت شــبکه ب
انعــکاس دادنــد. کارگــروه تعییــن کــف قیمــت در بــورس انــرژی در ســندیکا 
ــروه  ــرژی در کارگ ــورس ان ــرق در ب ــت ب ــف قیم ــی ک ــدل مال ــیس و م تاس

مربوطــه تدویــن شــد. 
بخــش دیگــر تالش  هــای دبیرخانــه ســندیکا کــه در ادامــه اقدامــات دو ســال 
ــه حــل مشــکل ســرمایه-گذارانی اختصــاص  گذشــته انجــام شــده اســت، ب
ــدام  ــی اق ــعه مل ــدوق توس ــهیالت صن ــتفاده از تس ــا اس ــه ب ــت ک ــه اس یافت
ــال 13۹7 در  ــش ارزی در س ــد از جه ــد و بع ــروگاه کرده  ان ــاخت نی ــه س ب
بازپرداخــت اقســاط خــود بــا مشــکل رو بــه رو شــدند. در نیمــه نخســت ســال 
ــرو و  ــری، وزارت نی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــا دفت ــددی ب ــات متع 1400 مکاتب
ــی  ــت و در تمام ــت و بخــش خصوصــی صــورت گرف شــورای گفتگــوی دول
جلســاتی کــه از نماینــدگان ســندیکا دعــوت بــه عمــل آمــد، ابعــاد مســاله 
انعــکاس داده شــد. همچنیــن همــکاری خوبــی بــا مرکــز پژوهش هــای اتــاق 
ــه و  ــه طــی آن گزارشــی از مشــکل تهی ــت ک ــران صــورت گرف ــی ای بازرگان

ــرای طــرح در بودجــه 1401 اســتخراج شــد.  ــی ب راهکارهای
چهارمیــن محــور مهــم اقدامــات ســندیکا در شــش ماهــه اول ســال 1400، 

ــه  ــت اداری در زمین ــوان عدال ــی دی ــات عموم ــم هی ــرای حک ــری اج پی  گی
ــه  ــرخ پای ــل ســالیانه ن ــدم تعدی ــا از محــل ع ــان نیروگاه  ه ــی زی ــران مال جب
آمادگــی بــر اســاس دســتورالعمل بنــد »و« مــاده 133 قانــون برنامــه پنجــم 
ــرو  ــه آنکــه وزارت نی ــا توجــه ب ــی برنامــه اســت. ب توســعه در دو ســال پایان
از خــرداد 13۹۹ کــه بــر اســاس حکــم دوم دیــوان عدالــت اداری مکلــف بــه 
ــه اجــرای ایــن حکــم  ــی نیروگاه  هــا شــده اســت، هنــوز ب ــان مال جبــران زی
تمکیــن نکــرده و بــا ارائــه دالیــل فاقــد اعتبــار درجهــت زیــر ســوال بــردن 
حکــم دیــوان عدالــت اداری کوشــیده اســت. بــا ایــن حــال تالش  هــا در ســطح 
ــه دارد.  ــاق حــق اعضــا ادام ــرای احق ــندیکا ب ــه س ــره و دبیرخان ــات مدی هی
ــررات  ــی و اقتصــادی و مق ــددی در کمیســیون مال ــات متع ــن اقدام همچنی
ــا رئیــس ســازمان  ــی ب ــه اســت. مکاتبات و قراردادهــا ســندیکا صــورت گرفت
بازرســی کل کشــور، دیــوان عدالــت اداری و دیــوان محاســبات کشــور بــرای 
پی  گیــری موضــوع انجــام و نیــز بــه منظــور درخواســت محاســبه مطالبــات   
اعضــا از تاریــخ صــدور دادنامــه هیــات عمومــی دیــوان و لــزوم دادن وکالــت 
مســتقل بــه وکیــل مشــترک بــرای وصــول مطالبــات بــا شــرکت  ها مکاتبــه 
ــرای پی  گیــری اجــرای  ــرای انتخــاب وکیــل مجــرب ب ــدام ب شــده اســت. اق
ــه  ــزاری جلس ــا، برگ ــات اعض ــول مطالب ــت اداری و وص ــوان عدال ــم دی حک
مشــترک کمیســیون مقــررات و قراردادهــا بــا کمیســیون مالــی و اقتصــادی 
بــا حضــور مدیــران عامــل شــرکت های عضــو بــرای معرفــی وکیــل منتخــب 
ســندیکا و بررســی شــرایط مطــرح شــده از طــرف وکیــل منتخــب از دیگــر 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــال 1400 ب ــت س ــه نخس ــده در نیم ــام ش ــات انج اقدام

ــه دارد.  ــم ادام ــرای حک ــا اج ــان ت ــا همچن تالش  ه
ــرای نیروگاه  هــا کــه از ســال 13۹7  ــز اهمیــت دیگــر ب ــوارد حائ ــه م از جمل
پی  گیــری شــده و تــا مرحلــه اجــرا نزدیــک شــده اســت، اصــالح قراردادهــای 
خریــد بــرق از نیروگاه  هــا بــا درج خســارت تاخیــر در تادیــه اســت. در پایــان 
ــات تنظیــم  ــا حضــور نماینــدگان ســندیکا در دو جلســه هی ســال 13۹۹، ب
بــازار بــرق، اکثریــت اعضــای هیــات موافقــت خــود را بــا اصــالح قراردادهــای 
ــاده  ــل م ــره ذی ــی تبص ــف قانون ــاس تکلی ــر اس ــا ب ــرق از نیروگاه  ه ــد ب خری
)10( قانــون برنامــه ششــم توســعه اعــالم کردنــد و در اســفند 13۹۹، هیــات 
تنظیــم بــازار بــرق انجــام اقــدام قانونــی الزم را بــه شــرکت مدیریــت شــبکه 
بــرق ایــران ارجــاع داد. ســندیکا بــه منظــور حصــول نتیجــه، بــا شــرکت-های 
عضــو بــه منظــور درخواســت از آن  هــا بــرای پاســخ بــه تمدیــد یــک طرفــه 
ــرق و درخواســت درج  ــرق توســط شــرکت مدیریــت ب ــد ب قراردادهــای خری
ــات  ــان موضــوع را از هی ــرد و همزم ــه ک ــرارداد مکاتب ــر در ق خســارت تاخی
ــا  ــا ت ــن پی  گیری  ه ــرده و ای ــری ک ــرو پی  گی ــرق و وزارت نی ــازار ب ــم ب تنظی

حصــول نتیجــه ادامــه خواهــد داشــت. 
مــورد دیگــری کــه همــواره در دســتور کار و اولویت  هــای بررســی ســندیکا 
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ــال 1400  ــت. در س ــا اس ــی اعض ــه و مالیات ــکالت بیم ــل مش ــرار دارد، ح ق
عمــده تالش  هــای صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــر تجمیــع بیمــه 
نیروگاه  هــا، تصمیم  گیــری در مــورد انعقــاد قــرارداد مشــاوره مالیاتــی 
ســندیکا، مشــمولیت تمــام نیروگاه  هــای تولیدکننــده بــرق از معافیــت مــاده 
132 قانــون مالیات  هــای مســتقیم و معرفــی نماینــده بــرای هیات  هــای حــل 
اختــالف مالیاتــی بــه منظــور دفــاع از حقــوق شــرکت  ها متمرکــز بــوده اســت 
ــی اعضــا در  ــده مالیات ــازده مــورد پرون ــه طوری کــه نماینــده ســندیکا در ی ب
ــل  ــی قاب ــتاوردهای مال ــل دس ــن مح ــر و از ای ــتان  ها حاض ــران و شهرس ته

ــرای اعضــا حاصــل شــده اســت.   توجهــی ب
پروانــه  تمدیــد  بــرق،  تولیدکننــده  نیروگاه  هــای  مشــکالت  دیگــر  از 
ــی  ــکیل کارگروه ــا تش ــته ب ــال گذش ــندیکا در س ــت. س ــرداری اس بهره  ب
ــا  ــر حــل مشــکل نیروگاه  ه ــرژی ب ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــل کمیســیون ب ذی
ــز  ــز شــد. در ســال جــاری نی ــد متمرک ــرداری تولی ــه بهره  ب ــد پروان در تمدی
اقداماتــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت از جملــه: بررســی موضــوع در 
کمیســیون  های بــازار بــرق و بــورس انــرژی و مقــررات و قراردادهــا و کارگــروه 
صــدور پروانــه، تهیــه گــزارش در کارگــروه صــدور پروانــه، مکاتبــه بــا مقامــات 
وزارت نیــرو در ارتبــاط بــا حق  االمتیــاز ســاالنه پروانــه فعالیــت شــرکت  های 
ــدن  ــت، مع ــا وزارت صنع ــه ب ــرق، مکاتب ــد ب ــرداری تولی ــه بهره ب دارای پروان
ــی  ــد(، وزارت اقتصــاد و دارای ــع تولی ــع موان ــتاد تســهیل و رف ــارت )س و تج
)هیــات مقررات  زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار(، معاونــت 
حقوقــی ریاســت جمهــوری بــه منظــور درخواســت رفــع موانــع صــدور پروانــه 
ــرق  ــازار ب ــا هیــات تنظیــم ب ــرداری نیروگاه  هــای خصوصــی، مکاتبــه ب بهره  ب
مبنــی بــر لــزوم بازنگــری در فرآینــد تمدیــد پروانــه بهره  بــرداری تولیــد بــرق، 
اســتعالم از اعضــا در زمینــه اعــالم نظــر در بــاره شــرایط جدیــد اعــالم شــده 
ــزی و  ــر برنامه  ری ــا دفت ــه ب ــرداری و مکاتب ــه بهره  ب ــه فنــی پروان ــرای تاییدی ب
ــرژی وزارت نیــرو و درخواســت بازنگــری در فرآینــد  ــرق و ان اقتصــاد کالن ب
ــرکت  ــندیکا از ش ــت س ــا درخواس ــن ب ــرق. همچنی ــد ب ــه تولی ــدور پروان ص
مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از شــیوع کوویــد 1۹ 
ــرداری تولیــد  ــه بهره  ب ــرای پروان ــه فنــی نیروگاه  هــا ب مهلــت دریافــت تاییدی

دو مــاه تمدیــد شــد. 
ــای  ــه اســتمرار تالش  ه ــای ســال جــاری ســندیکا ب ــر فعالیت  ه بخــش دیگ
صــورت گرفتــه در ســال 13۹۹ در زمینــه ایجــاد فرصــت تامین بــرق رمزارزها 
بــرای نیروگاه  هــا اختصــاص داشــت. کمیســیون بالکچیــن ســندیکا اقدامــات 
ســال 13۹۹ خــود را در ســال جــاری بــا درخواســت جلســه از مقامــات وزارت 
ــا  ــز ارزه ــرق اســتخراج رم ــن ب ــرای تامی ــه پیشــنهاد ســندیکا ب ــرو و ارائ نی
ــورای اســالمی و  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش  ه ــرو، مرک ــات وزارت نی ــه مقام ب
اتــاق بازرگانــی ایــران پــی گرفــت. همچنیــن مکاتباتــی بــا معــاون اول رئیــس 
ــرق  ــه ب ــت، کمیت ــات دول ــر هی جمهــور، کمیســیون تخصصــی اقتصــاد دفت

کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی، کمیســیون اقتصــادی مجلــس، 
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران صــورت گرفــت و جلســات مشــترکی 
بــا رییــس کمیتــه بــرق کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی و رئیس 
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد. نماینــدگان ســندیکا در 
ــت حاضــر شــدند و گزارش هــای  جلســه کمیســیون تخصصــی اقتصــاد دول
ــن در نشــریات ســندیکا و رســانه  ها درج شــد. از  ــه حــوزه بالکچی ــوط ب مرب
ــه وزارت نیــرو در خصــوص  دیگــر اقدامــات ایــن کمیســیون، بررســی مصوب
ــنهادهای  ــه پیش ــا و ارائ ــتخراج رمزارزه ــز اس ــرق مراک ــن ب ــررات تامی مق
ــس و  ــط مجل ــیون  های مرتب ــه کمیس ــه ب ــن مصوب ــوص ای ــندیکا در خص س

هیــات دولــت بــود.
ســندیکا در نیمــه نخســت ســال 1400 هماننــد ســابق همــکاری و تعامــل 
ســازنده و گســترده  ای بــا تمامــی نهادهــای اثرگــذار از جملــه کمیســیون  های 
ــاق  ــس، ات ــای مجل ــز پژوهش  ه ــالمی، مرک ــورای اس ــس ش ــط مجل مرتب
ــد  ــرق، شــرکت مادرتخصصــی تولی ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــران، هی ــی ای بازرگان
نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق بــر ســر موضوعــات 
مختلــف بــه فراخــور شــرایط و از طریق مکاتبه یا شــرکت در جلســات داشــته 
اســت. از جملــه مــوارد مــورد بررســی در ایــن تعامــالت مســائل مرتبــط بــا 
بــازار بــرق، بودجــه، بیمــه و مالیــات، عمــل بــه قوانیــن و رویه  هــای قضائــی 
ــت  ــا، بازپرداخ ــرژی رمزارزه ــن ان ــرداری، تامی ــه بهره  ب ــرق، پروان ــت ب صنع
ــازار و  ــارج از ب ــالت خ ــوخت، معام ــا س ــط ب ــائل مرتب ــای ارزی، مس وام  ه
بــورس انــرژی بــوده اســت. در نتیجــه ایــن تعامــالت هــر گونــه دســتورالعمل 
ــه ســندیکا ارجــاع  ــرای اعــالم نظــر ب ــرق ب ــا تولیــد ب و آیین  نامــه مرتبــط ب

ــود.  ــکاس داده می  ش ــندیکا انع ــرات س ــود و نظ می  ش
همچنیــن ســندیکا بــه منظــور توســعه فضــای فعالیــت خــود و پیــرو تکالیــف 
ــدام  ــان ســال 13۹۹ اق مجمــع ســالیانه در ســال  های 13۹۸ و 13۹۹ در پای
بــه خریــد دفتــر جدیــد واقــع در طبقــه فوقانــی ســاختمان فعلــی کــرد کــه 
ــه  ــات دبیرخان ــز بخشــی از اقدام ــد نی ــز واحــد اداری جدی بازســازی و تجهی
در نیمــه نخســت ســال 1400 بــه منظــور اســتقرار در نیمــه دوم ســال بــود. 
در ۶ ماهــه ســال جــاری مجموعــا یــازده جلســه هیــات مدیــره و ســه جلســه 
ــورد  ــری در م ــه همفک ــا ب ــه در آن  ه ــد ک ــزار ش ــا برگ ــا اعض ــی ب هم  اندیش
مشــکالت اعضــا و شــیوه  های موثرتــر پی  گیــری آن  هــا پرداختــه شــد. 
ــد  ــزار کردن ــا 3۹ جلســه برگ ــای ســندیکا مجموع کمیســیون  ها و کارگروه  ه
تــا پوشــش گســترده  ای بــرای بررســی تمامــی مشــکالت شــرکت  های عضــو 
صــورت گیــرد. در ایــن بــازه زمانــی 113 بولتــن روزانــه، تهیــه شــد تــا اخبــار 
و اطالعــات ســندیکا بــه طــور منظــم در اختیــار اعضــا قــرار گیــرد. انتشــار 
ــادروان  ــرای گرامیداشــت ش ــه ب ــک یادنام ــرو و ســرمایه و ی ــه نی دو فصلنام
ــندیکا  ــاراتی س ــای انتش ــت ه ــر فعالی ــر از دیگ ــد رنجب ــی محم ــر عل دکت
ــه  ــام مصاحب ــرای انج ــی ب ــای جمع ــانه ه ــا رس ــی ب ــت. هماهنگ ــوده اس ب
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گزارش

وکنفرانــس هــای خبــری، تولیــد محتــوا بــرای درج درنشــریات کثیراالنشــار 
ــوم ارتباطــات اجتماعــی  ــا دانشــکده عل ــی ب و انجــام هماهنگی هــای مقدمات
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــرای برنامه ریــزی و برگــزاری دوره هــای آمــوزش 
تخصصــی مدیــران و کارشناســان روابــط عمومــی شــرکت هــای عضــو، طــی 
ــی  ــای تحلیل ــن گزارش  ه ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــال انج ــه اول امس نیم
متعــددی در مــورد چالش هــای اعضــا تهیــه و در اختیــار ســازمان  های 
ــده در  ــای تدوین ش ــن گزارش  ه ــت. مهم  تری ــرار گرف ــذار ق ــط و اثرگ ذی رب
نیمــه نخســت ســال در دفتــر پژوهــش ســندیکا بــه ایــن شــرح می  باشــند: 
بررســی رونــد ســرمایه-گذاری در تولیــد بــرق کشــور و مالحظــات موجــود، 
ــه  ــرق )ارائ ــد ب ــرمایه  گذاری در تولی ــع س ــع موان ــای رف ــا و راهکاره چالش  ه
بــه دولــت جدیــد(، پیش  بینــی تــراز تولیــد و مصــرف بــرق تــا ســال 1405، 
ــی و  ــور مانع  زدای ــه منظ ــنهادی ب ــای پیش ــه راهکاره ــی و ارائ آسیب  شناس
ــا  ــی  های 1400 ب ــی خاموش ــور و بررس ــرق در کش ــد ب ــتیبانی از تولی پش
مــروری بــر مالحظــات ســمت عرضــه و تقاضــای بــرق. همچنیــن بخشــی از 
پــروژه پژوهشــی ســندیکا بــا کارفرمایــی مرکــز پژوهش  هــای اتــاق بازرگانــی 
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، 
بــرای  اثــرات آن هــا  راه کاهــش  نقشــه  تهیــه  و   )BOO( بهره  بــرداری 

ســرمایه  گذار« تدویــن شــد کــه انتظــار مــی  رود تــا پایــان ســال ایــن پــروژه 
ــط عمومــی همــکاری مناســبی  ــر پژوهــش و رواب ــه ســرانجام برســد. دفات ب
ــای  ــه دنی ــه روزنام ــندیکا از جمل ــرون س ــریات بی ــانه  ها و نش ــایر رس ــا س ب
اقتصــاد در تهیــه یادداشــت  های تحلیلــی و مصاحبه  هــای تخصصــی داشــتند 
ــرق  ــد ب ــکالت تولی ــکاس مش ــرای انع ــی ب ــانه  های جمع ــت رس ــا از ظرفی ت
ــال  ــز در س ــندیکا نی ــوزش س ــد آم ــود. واح ــتفاده ش ــو اس ــن نح ــه بهتری ب
جــاری برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مجمــوع 400 نفــر – ســاعت آمــوزش 
ــا  ــه انجــام رســاند. همــکاری ب ــازار میــان  روزی را ب ــا ب ــا عنــوان آشــنایی ب ب
انجمــن فــوالد ایــران در برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مجمــوع 4000 نفــر 
ســاعت آمــوزش بــا عنــوان چالــش بــرق در زنجیــره فــوالد؛ شــرکت در وبینــار 
آموزشــی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق بــا موضــوع برنامه  ریــزي نگهــداري و 
تعمیــرات در سیســتم هاي تجدیــد ســاختار یافتــه؛ همــکاری بــا مرکــز تحــول 
و پیشــرفت ریاســت جمهــوری، اندیشــکده حکمرانی انــرژی و منابــع آب ایران 
و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بــرای برگــزاری وبینــار آموزشــی در 
 )JCCME( ــه ــن و خاورمیان ــای ژاپ ــز همکاری  ه ــا مرک ــکاری ب ــان و هم آب
بــرای برگــزاری ســمینار در شــش ماهــه دوم ســال از دیگــر اقدامات برجســته 

ــود.  ایــن واحــد در ســال جــاری ب
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ناترازی عرضه و تقاضای برق
 مشــکالت ناشــی از ســاختار حکمرانــی صنعــت بــرق )لــزوم تفکیــک امــور 

ــور تصدی گــری و...( حاکمیتــی از ام
ــاد  ــزوم انعق ــرق )ل ــت ب ــب و کار صنع ــط کس ــه محی ــوط ب ــکالت مرب  مش

ــت و...( ــی و دول ــش خصوص ــن بخ ــپ بی ــای تی قرارداده
 وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بالتکلیف و متوقف

 بــه هــم خــوردن تــوازن مالــی )قیمــت گــذاری دســتوری و تکلیفــی و عدم 
پرداخــت یارانــه بــه تولید(

 ســوء مدیریــت در کالن اداره وزارت نیــرو بطــور مثــال )تبدیــل مدیریــت 
واحــد توســط دیســپاچینگ بــه دو مرکــز بــا عنــوان مدیریــت بــار کــه عمــال 

تبدیــل بــه معضــل شــد(
 عدم اجرای قوانین از جمله:

 عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید
 عدم اجرای تبصره بند »الف« ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه

 عدم اجرای بند »ی« تبصره 15 قانون بودجه 1400
 عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق

الف. شرایط کنونی صنعت برق کشور و چالش ها:
برابــر گزارش رســمی وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشــور به شــرح زیر اســت:

1. ظرفیت تولید برق:
سیکل ترکیبی 2۹400 مگاوات

عوامل خاموشی های مکرر تابستان 1400 و راهکارها
بازنشر گزارش کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی

ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 مجلــس در جریــان قرائــت گــزارش کمیســیون اصــل 90 دربــاره خاموشــی هــای مکــرر تابســتان، دربــاره 
ــد بــرق بایــد ملــزم بــه  ــرای جلوگیــری از تکــرار مجــدد ایــن اتفــاق، گفــت: صنایــع بــزرگ مول راهکارهــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت ب

تولیــد بــرق در ایــام پیــک مصــرف شــده و همچنیــن قیمــت گــذاری بــرق و اســتخراج رمــز ارزهــا ســاماندهی شــود.
ــان ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 مجلــس در نشســت علنــی امــروز )ســه  ــه ملــت، علــی خضری ــگار خبرگــزاری خان ــه گــزارش خبرن ب
شــنبه، 11 آبــان مــاه( مجلــس شــورای اســالمی گــزارش کمیســیون اصــل نــود درخصــوص علــت قطــع بــرق و خاموشــی هــای مکــرر در 
تابســتان اخیــر را قرائــت کــرد کــه در آن بــه میــزان بــرق مصــرف شــده و علــل خاموشــی هــا اشــاره و در پایــان راهکارهایــی بــرای حــل 

ایــن مشــکل در کوتــاه مــدت و بلندمــدت ارائــه شــده اســت. متــن گــزارش ایــن کمیســیون بــه شــرح زیــر اســت:
ــادی،  ــائل اقتص ــر مس ــا ب ــی ه ــن خاموش ــنگین ای ــات س ــل تبع ــده از قبی ــای بوجودآم ــی ه ــر و نگران ــای اخی ــرر ماه ه ــی های مک خاموش
اجتماعــی و سیاســی و همچنیــن شــکوائیه هــای واصلــه بــه ایــن کمیســیون از ســوی مــردم دربــاره ســوء مدیریــت در سیاســت گــذاری 

هــا و اجــرای قوانیــن و مقــررات در وزارت نیــرو، موجــب ورود کمیســیون بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع گردیــد.
بررســی های اولیــه بیانگــر طــرز کار غلــط و اســتمرار بــی توجهــی بــه قوانیــن و مقــررات و کــم رنــگ کــردن نقــش بخــش خصوصــی در 
مشــارکت نســبت بــه ســرمایه گــذاری، تولیــد و توزیــع بــرق مــی باشــد کــه بــه تدریــج در طــی ســال های گذشــته تاکنــون صنعــت بــرق 

ــه آن اشــاره می شــود: ــا چالش هــا و مشــکالت عدیــده ای مواجــه کــرده کــه بــه چنــد نمون کشــور را ب

گازی 23300 مگاوات
بخار 15۹00 مگاوات

برق آبی 12000 مگاوات
اتمی 1020 مگاوات

تجدیدپذیر ۸50 مگاوات
تولید پراکنده 2000 مگاوات

دیزلی 450 مگاوات
جمع: ۸4۹20 مگاوات

ظرفیت عملی تولید: 5۶000 مگاوات
مصرف در اوج پیک: ۶۶400 مگاوات

اختالف بین تولید و مصرف: 10400 مگاوات
بررســی های اجمالــی صورت گرفتــه نشــان می دهــد مصــرف بــرق کشــور در 
اوج بــار در فصــول مختلــف ســال های دهــه ۹0 بــه صــورت میانگیــن ســاالنه 
حــدود 3.5 )ســه و نیــم درصــد( رشــد داشــته، در حالیکــه در اوج بــار ســال 
ــه ســال گذشــته  ــگاوات رســیده اســت کــه نســبت ب ــه ۶۶400 م جــاری ب

)5۸250 مــگاوات( حــدود 14 درصــد رشــد داشــته اســت.
۲. وضعیت مصرف برق:

ــزان  ــوده و می ــرق در حــدود 000/ 3۸/000 مشــترک ب ــداد مشــترکین ب تع
مصــارف بــدون احتســاب تلفــات بدیــن شــرح اســت:

میزان مصرف صنعت 35 درصد
میزان مصرف خانگی 33 درصد
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میزان مصرف کشاورزی 14 درصد
میزان مصرف عمومی ۹ درصد 
میزان مصرف تجاری 7 درصد

روشنایی معابر 2 درصد     
ــل توجــه ســرمایه گذاری در  ــت قاب ــا اف ــه ۹0 ب ــرق کشــور در ده ــت ب صنع
تولیــد مواجــه بــوده کــه از ۸.5 درصــد رشــد اســمی ســاالنه بــه 3.5 درصــد 

ــر اســت: رســیده اســت کــه دالیــل آن مختصــرا به شــرح زی
1. بدهــی بــاالی وزارت نیــرو بــه تولیدکننــدگان بــرق، پیمانــکاران و بانــک ها 

و تولیدکننــدگان تجهیــزات بدین شــرح اســت:
میزان بدهی به نیروگاه های بخش خصوصی: 24 هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به شبکه بانکی: 20 هزار میلیارد تومان
میــزان بدهــی بــه پیمانــکاران، مشــاوران و تولیدکننــدگان تجهیــزات: 4 هــزار 

ــارد تومان میلی
میزان بدهی به سایر: 3 هزار میلیارد تومان

جمعا بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان
بدهــی دولــت بــه وزارت نیــرو: 5۸ هــزار میلیــارد تومــان بــر اســاس گــزارش 

حسابرســی شــده تــا پایــان ســال 13۹۸
2. فقــدان وجــود نهــاد تنظیم گــر مســتقل در بــازار بــرق و نبــود ضوابــط مالی 
مشــخص بــرای قیمت گــذاری خریــد بــرق نیروگاه هــا در بــازار بــرق و بــورس 
انــرژی، به طــوری کــه تعدیــل ســقف قیمــت انــرژی و نــرخ پایــه آمادگــی بــر 
اســاس تغییرات نرخ ارز و تورم مشــخص نیســت و هیچ تضمینــی وجود ندارد.
3.  عــدم وجــود رابطــه مالــی مــدون و ضابطــه منــد و عادالنــه بیــن وزارت 

نیــرو و بخــش خصوصــی
4.  نبــود اراده در وزارت نیــرو بــرای اجــرای مصوبــات مجلــس در برنامه هــای 
پنجــم و ششــم توســعه و قوانیــن بودجــه ســنواتی در ارتبــاط بــا رفــع موانــع 

بــر ســر راه تولیــد و ســرمایه گذاری
5.  تاثیر تحریم های ظالمانه

ــک  ــودن ریس ــاال ب ــرمایه و ب ــت س ــان بازگش ــدت زم ــودن م ــی ب ۶. طوالن
ــن  ــد و همچنی ــر ش ــه ذک ــی ک ــه دالیل ــرق ب ــت ب ــرمایه گذاری در صنع س
ــدوق  ــه صن ــی ب ــای قبل ــاط بدهی ه ــت اقس ــوان پرداخ ــدم ت ــل ع به دلی
توســعه ملــی و بانــک هــا توســط ســرمایه گذاران بــا توجــه بــه عــدم دریافــت 

ــرو ــود از وزارت نی ــات خ مطالب

ب. مهم ترین عوامل خاموشی های چند ماه گذشته:
1. عــدم تــوان و تناســب بیــن قیمــت تمام شــده بــرق و قیمــت فــروش کــه 

باعــث بــروز مشــکالتی به شــرح زیــر شــده اســت:
ــه امــکان  ــرق و در نتیجــه لطمــه شــدید ب  کاهــش درآمدهــای صنعــت ب

تعمیــر و نگهــداری و تامیــن قطعــات مــورد نیــاز
 افزایش بی رویه مصرف و بدمصرفی

ــان  ــل صاحب ــی کام ــی انگیزگ ــذاری و ب ــرمایه گ ــک س ــن ریس ــاال رفت  ب
نیروگاه هــای تولیدکننــده بــرق

2. برهــم خــوردن تــوازن عرضــه و تقاضا بدلیل عدم ســرمایه گــذاری در تولید 
و توزیــع در طــی ســال های گذشــته و افزایــش قابل توجه مصــرف در طی این 
ســال هــا و عــدم ارائــه آمــار درســت توســط دســت اندرکاران کــه نهایتــا منجر 
بــه رشــد 14 درصــدی مصــرف بــرق در 4 مــاه اول ســال جــاری شــده اســت.

3. خــروج حــدود ۶ هــزار مــگاوات از تــوان عملــی نیروگاه هــای بــرق آبــی از 
مــدار تولیــد به دلیــل خشکســالی و کمبــود بــارش

ــه در  ــد( ک ــدود 10 درص ــرق )ح ــع ب ــد و توزی ــات تولی ــودن تلف ــاال ب 4. ب
ــه  ــرق ک ــات ب ــش تلف ــت. کاه ــد اس ــر 5 درص ــعه یافته زی ــورهای توس کش
ــک  ــر ی ــش ه ــورت کاه ــود در ص ــده می ش ــازی نامی ــرق مج ــا ب اصطالح
ــرق کشــور اســت. ــگاوات ظرفیــت ب ــات، باعــث افزایــش ۸00 م درصــد تلف
5. واردات و اســتفاده از دســتگاه های پرمصــرف و غیــر اســتاندارد سرمایشــی 
و لــوازم خانگــی کــه آمــار نشــان می دهــد حــدود 35 درصــد بــرق مصرفــی 

کشــور یعنــی 22 هــزار مــگاوات متعلــق بــه بــرق خانگــی اســت.
۶. اســتخراج رمزارزهــا کــه برابــر اعــالم رســمی آقــای وزیــر در جلســه مــورخ 

21/ 1400/4 کمیســیون حــدود 2000 مــگاوات را نشــان می دهــد.
7.  گرمای زودرس سال جاری

۸.  ناهماهنگــی در تامیــن ســوخت نیروگاه هــا کــه در زمســتان ســال گذشــته 
شــاهد خــروج برخــی از نیروگاه هــای حرارتــی از مــدار تولیــد شــده اســت

۹. عــدم پرداخــت مطالبــات نیــروگاه هــای بخــش خصوصــی کــه باعث شــده 
حــدود 400 مــگاوات بــرق از مــدار خــارج شــود

10.  قیمــت پاییــن بــرق باعــث رشــد ســریع صنایــع انــرژی بــر بــا بهــره وری 
پاییــن شــده اســت.

ــل نیروگاه هــای  ــه تبدی ــدام الزم و کافــی نســبت ب 11. عــدم پی گیــری و اق
گازی کشــور بــه ســیکل ترکیبــی کــه در صــورت تحقــق، راندمــان نیــروگاه 
ــاده  ــه م ــی ب ــت )بی توجه ــش می یاف ــه 50 درصــد افزای ــا از 32 درصــد ب ه

12 قانــون رفــع موانــع تولیــد(.

پیشنهادها و راهکارها:
الف. پیشنهادهای کوتاه مدت:

 الــزام کلیــه صنایــع و دارنــدگان نیروگاه های شــخصی از جمله پتروشــیمی، 
ــه  ــرق هســتند ب ــوالد، شــهرک هــای صنعتــی و ... کــه دارای مولدهــای ب ف
تولیــد بــرق و تحویــل مــازاد نیــاز بــه شــبکه سراســری در ایــام پیــک مصــرف
ــرف  ــن مص ــاال رفت ــی و ب ــای آت ــاه ه ــوا در م ــرودت ه ــه ب ــه ب ــا توج  ب
بــرق توســط های دســتگاه های گرمایشــی، مدیریــت مصــرف و اعمــال 
ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــرای کلی ــر اداری ب خاموشــی کامــل در ســاعات غی
ــوده،  ــاعته ب ــه 24 س ــی ک ــز مجموعه های ــه ج ــور )ب ــر کش ــی سراس و دولت
ــه دســتگاه های  ــه تشــخیص اســتانداران( و در تابســتان نیــز نســبت ب بنــا ب

ــود. ــال ش سرمایشــی اعم
 تکلیــف بــه وزارتخانه هــا، شــهرداری ها، مراکــز نظامــی و ... بــرای اســتفاده 
ــن  ــرای تامی ــت ب ــردن وزارت نف ــف ک ــراری و موظ ــرق اضط ــای ب از مولده

ســوخت مولدهــای فــوق در ایــام پیــک تابســتان و زمســتان

گزارش
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 شناســایی و قطع ســریع برق مراکز اســتخراج رمزارزها و لزوم اطالع رســانی 
صداوســیما، تشــویق گزارشــگران مردمــی به اســتفاده از ظرفیت ســتاد خبری 
ــا ــیج و ناج ــپاه و بس ــات س ــازمان اطالع ــری س ــتاد خب ــات، س وزارت اطالع
ــده( و  ــد پراکن ــک )تولی ــاس کوچ ــای مقی ــات نیروگاه ه ــت مطالب  پرداخ
جلــب مشــارکت آنــان از طریــق اصــالح قراردادهــا و رفــع موانــع پیــش روی 
آنــان به منظــور وارد کــردن حــدود 300 مــگاوات بــه مــدار و همچنیــن حــل 
مشــکل بازپرداخــت وام ارزی آنــان از طریــق صنــدوق توســعه بــا توجــه بــه 
راهکارهــای ارائــه شــده در حضــور وزیــر و معاونیــن وقــت وزارت نیــرو کــه 
مــورد پذیــرش آنــان قــرار گرفتــه بــود، ولــی اراده عملی بــرای عملیاتی شــدن 

در آن وزارت وجــود نداشــت.
 کاهــش روشــنایی معابــر شــهری و بــرون شــهری بجــز مــوارد ضــروری و 
الــزام شــهرداری ها و ناجــا بــه نصــب صفحــات خورشــیدی جهــت چراغ هــای 
راهنمایــی و معابــر در ایــام پیــک مصــرف تدبیــر بــا هماهنگــی وزارت نیــرو 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــر انجــام تعمیــرات اساســی و تعطیــالت 

ســاالنه صنایــع بــزرگ و پرمصــرف در ایــام پیــک مصــرف

ب. پیشنهادهای میان مدت و بلندمدت:
 اجــرای کامــل مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد بــا احــداث و تکمیــل 

ســریع واحدهــای بخــار
 نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی و گازی کــه در صــورت اقــدام نیــروگاه های 
ســیکل ترکیبی تا 2500 مگاوات و گازی تا 7500 مگاوات قابل افزایش اســت.

 رفــع موانــع موجــود بــر ســر راه ســرمایه گــذاری نیــروگاه های خورشــیدی 
توســط بخــش خصوصــی. الزم بــه ذکــر اســت پتانســیل انــرژی خورشــیدی 
ایــران حــدود 100 هــزار مــگاوات و انــرژی بــادی ۶0 هــزار مــگاوات بــرآورد 

شــده اســت.
ــا  ــی خانگــی ســاخت داخــل ب ــرژی وســایل برق ــازده مصــرف ان ــود ب  بهب
هماهنگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
ــتفاده از  ــد و اس ــرای تولی ــکن ب ــاخت مس ــررات س ــردن در مق ــاری ک اجب
مصالــح باکیفیــت بــه منظــور کاهــش مصــرف انــرژی. مقــدار مصــرف انــرژی 
ــت آن  ــت و عل ــی اس ــتاندارد بین الملل ــتر از اس ــر بیش ــا ۶ براب ــران 5 ت در ای

ــت اســت. ــح باکیفی ــدم اســتفاده از مصال ــرژی و ع ــودن ان ارزان ب
 اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و بنــگاه هــای مشــورتی 

بــرای بهبــود و بهــره وری در تولیــد و مصــرف انــرژی

بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی:
 اجــرای بنــد »ی« تبصــره 15 قانــون بودجــه ســال 1400 تســویه بدهــی 

تولیدکننــدگان تجدیدپذیــر
 اجــرای مــاده ۶ قانــون حمایــت از صنعــت بــرق )تســویه بدهــی 

تــی( ر ا ن حر لیدکنندگا تو
ــب  ــور جل ــه منظ ــم )ب ــه پنج ــون برنام ــاده 123 قان ــد »و« م ــرای بن  اج

ــذاران( ــرمایه گ ــاد س اعتم

ــب  ــور جل ــه منظ ــم )ب ــه شش ــون برنام ــاده 4۸ قان ــد »ت« م ــرای بن  اج
ــذاران( ــرمایه گ ــاد س اعتم

ــه منظــور  ــون برنامــه ششــم ب  اجــرای تبصــره بنــد »الــف« مــاده 10 قان
ــرای  ــت ب ــط دول ــه توس ــی ک ــت بدهی های ــدم پرداخ ــورت ع ــه در ص اینک
نیروگاه هــا ایجــاد شــده اســت، از ســود معــادل نــرخ تــورم تــا حداکثــر نــرخ 

ــوند. ــوردار ش ــزی برخ ــک مرک ــده توســط بان ــود اعالم ش س
 انعقــاد قــرارداد بــا نیــروگاه هــای آمــاده بــه تولیــد پراکنــده DG مطابــق 

برنامــه ششــم توســعه
 اصــالح ســاختار حکمرانــی انــرژی در کشــور بــه منظــور سیاســت گــذاری 

چابــک و منســجم و هماهنــگ در حــوزه انــرژی
 اصــالح نظــام حکمرانــی صنعــت بــرق از طریــق تاســیس نهــاد مســتقل 
تنظیــم گــر بخــش بــرق در ســریع تریــن زمــان ممکــن، تــا ضوابــط مالــی 
ــرق و  ــازار ب ــا در ب ــروگاه ه ــرق نی ــد ب ــذاری خری ــرای قیمــت گ مشــخص ب
ــرژی و  ــرژی تدویــن شــود، بطــوری کــه تعدیــل ســقف قیمــت ان ــورس ان ب
ــورم تضمیــن شــود. ــرخ ارز و ت ــرات ن ــر اســاس تغیی ــه آمادگــی، ب ــرخ پای ن

 تامیــن ارز مــورد نیــاز بــرای نیروگاه هــای در حــال احــداث و تعمیــر بــرای 
تأمیــن قطعــات و تجهیــزات نیروگاهــی و تســریع در ترخیــص واردات آن

ــرزی و   ســرمایه گذاری و ســاخت نیروگاه هــای کالس F و H در مناطــق م
اجــازه صــادرات در ایــام غیــر پیــک و اجــازه صــادرات بــه بخــش خصوصــی 
ــروع  ــا ش ــتان ت ــگاوات از زمس ــزار م ــدود 20 ه ــه ح ــک ک ــر پی ــام غی در ای
تابســتان )پیــک مصــرف( بــرق مــازاد داریــم کــه امــکان صــادرات به دلیــل 
ــت  ــن ظرفی ــرو در موضــوع صــادرات، از ای ــه وزارت نی برخــورد انحصارگرایان

ــود. ــتفاده نمی ش اس
 برنامــه ریــزی بــرای کاهــش ســاالنه حــدود 1.5 درصــد اتــالف انــرژی در 
بخــش تولیــد، توزیــع و انتقــال و فــوق توزیــع )در حــال حاضــر حــدود  10 
درصــد اتــالف داریــم کــه بایــد بــه 5 درصــد کاهــش یابــد( هــر یــک درصــد 

کاهــش معــادل ۸00 مــگاوات افزایــش ظرفیــت تولیــد اســت.
 تفویــض اختیــارات شــورای عالی نظام فنی بــه وزیر نیرو و تشــکیل کارگروه 
وزارتــی رفــع معضــل قراردادهای متوقف بــا حضور نماینده نهــاد صنفی مرتبط
ــوز  ــدور مج ــا ص ــرق و ی ــی ب ــد تضمین ــای خری ــدت قرارداده ــش م  افزای
صــادرات و یــا اختصــاص بــرق مــازاد در دوران غیــر پیــک بــا رعایــت مقــررات 
ــکان بازپرداخــت تســهیالت ارزی  ــه ام ــه طــوری ک ــزارز ب ــه اســتخراج رم ب
نیروگاه هایــی کــه بــا منابــع صنــدوق توســعه ملــی احــداث شــده اند فراهــم 

و بخشــی از بدهــی وزارت بــه آنــان نیــز مســتهلک شــود.
 ســازمان برنامــه وبودجــه مکلــف شــود در الیحــه بودجــه ســنواتی، ردیــف 
مشــخصی را تحــت عنــوان »تعهــدات دولــت بابــت مابه التفــاوت قیمت هــای 

ــرق« پیش بینــی کنــد. تمام شــده و تکلیفــی فــروش ب
ــه آن  ــرق ب ســاماندهی نحــوه اســتخراج رمزارزهــا و زمان بنــدی تخصیــص ب
بــا برنامه ریــزی دقیــق طــوری کــه تــا رفــع کامــل معضــل ناتــرازی تولیــد و 
مصــرف، صرفــا در ایــام غیــر پیــک از محــل مــازاد اختصــاص یابــد. شــایان 

ذکــر اســت مــازاد تولیــد در ایــام غیــر پیــک حــدود 20 هــزار مگاوات اســت.
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درســت در کیلومتــر 3۵ جــاده تهران-گرمســار، نیــروگاه شــهدای پاکدشــت )دماونــد( بــه عنــوان بزرگتریــن نیــروگاه کشــور بــا ظرفیــت 
تولیــد ۲868 مــگاوات تمــام قــد ایســتاده اســت. 

ــا ظرفیــت نامــی هــر واحــد 160  ــا ظرفیــت نامــی هــر واحــد 1۵9 مــگاوات و 6 واحــد بخــار ب ایــن نیــروگاه دارای 1۲ واحــد گازی V94.2 ب
مــگاوات اســت کــه واحدهــای گازی نیــروگاه از ســال 138۲ الــی 1384 و واحدهــای بخــار نیــز از ســال 1388 الــی 1391 شــروع و تــا ســال 

1391 بــه شــبکه سراســری کشــور متصــل شــدند.
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــهدای پاکدشــت )دماونــد( نقــش مهمــی در تامیــن بــرق مــورد نیــاز شــبکه کشــور و بخصــوص اســتان تهــران 
را ایفــا می کنــد، بــه طــوری کــه ایــن نیــروگاه در نزدیکــی تهــران و مجــاورت بــا پســت 400 کیلوولــت جــالل و در مســیر شــبکه سراســری 
بــه اســتان های شــمالی و شــرق کشــور قــرار گرفتــه و میــزان تولیــد آن بــه تنهایــی برابــر بــا حــدود 40 درصــد از بــرق مصرفــی اســتان 
ــروگاه  ــن نی ــدی ای ــش از ۵ درص ــد و بی ــش از 10 درص ــد بی ــهم تولی ــت. س ــران(  اس ــتان ته ــترک اس ــون مش ــادل 1.۵ میلی ــران )مع ته
ــد کل  ــا 4.4 تولی ــر ب ــه براب ــور ک ــی کش ــای حرات ــن نیروگاه ه ــی و در بی ــیکل ترکیب ــای س ــدی نیروگاه ه ــرژی تولی ــب در کل ان ــه ترتی ب
نیروگاه هــای کشــور اســت، جایــگاه ویــژه ای بــه ایــن نیــروگاه داده اســت. در ایــن گــزارش میدانــی بــا جزییــات بیشــتری در بــاره ایــن 

نیــروگاه آشــنا خواهیــد شــد:

گزارش میدانی نیروگاه شهدای پاکدشت )دماوند(

مسیر دشوار رکوردشکنی  در 
بزرگترین

 نیروگاه کشور

سهامداران و شرکت مالک نیروگاه:
ســهام »شــرکت تولیــد نیــروی بــرق دماونــد« به عنــوان مالــک ایــن نیــروگاه 
ــاد شــهید و  ــه بنی ــت ب ــون دول ــت رد دی طــی ســال های 13۸۹ و 13۹1 باب
ــاد  ــروگاه از بنی ــهام نی ــهریور 13۹4 کل س ــذار و در ش ــران واگ ــور ایثارگ ام
ــز 7  ــل شــد. در ســال ۹4 نی ــک دی منتق ــه بان ــران ب ــور ایثارگ شــهید و ام
درصــد از ســهام ایــن نیــروگاه در فرابــورس مــورد عرضــه اولیــه قــرار گرفــت 

و در حــال حاضــر بانــک دی ســهامدار عمــده شــرکت و حــدود 100 هــزار 
ســهامدار خــرد دارد.

ــروع  ــال 13۸7 ش ــاه س ــرداد م ــد در م ــرق دماون ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ش
ــه  ــخ 13۹1/02/11 ب ــد شــرکت در تاری ــه فعالیــت کــرد و اساســنامه جدی ب

ــید. ــب رس تصوی
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معرفی شرکت بهره بردار:
بهره بــرداری از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــهدای پاکدشــت )دماونــد( توســط 
شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق دماونــد )ســهامی خــاص( انجــام می شــود کــه 
ــرق  ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــه ش ــق ب ــرکت متعل ــهام آن ش ــد س ۹۹.۸ درص
دماونــد )ســهامی عــام( اســت. شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق دماوند )ســهامي 
ــرق  ــرداري، نگهــداري و تعمیــرات نیروگاههــاي ب ــا هــدف بهــره ب خــاص( ب
ــرداري،  ــره ب ــي آن به ــئولیت اصل ــده و مس ــیس گردی ــال 13۸1 تاس در س
نگهــداري و تعمیــرات نیــروگاه ســیکل ترکیبــي شــهداي پاکدشــت )دماونــد(، 
ــد.  ــون مي باش ــیس تاکن ــداي تاس ــور، از ابت ــرق کش ــروگاه ب ــن نی بزرگتری
همچنیــن ایــن شــرکت در مقاطــع مختلفــي وظیفــه بهره بــرداري از نیــروگاه 
گازي پرنــد )13۹1-13۸۶(، تحویل گیــري و بهره بــرداري از نیروگاه هــاي 
گازي ســمنان و شــاهرود )13۹1-13۸۹( و نظــارت بــر بهره بــرداري نیــروگاه 
گازي رودشــور را نیــز عهــده دار بــوده اســت. شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق 
دماونــد بــا در اختیــار داشــتن نیــروي انســاني متخصــص و بــا کســب تجربــه 
هــاي ارزشــمند در طــول دوران فعالیــت خــود، بعنــوان بهــره بــردار بزرگترین 
نیــروگاه کشــور آمــاده خدمت رســاني و انتقــال تجربیــات و دانــش فنــي خــود 

بــه ســایر بخش هــاي صنعــت نیروگاهــي اســت.

دستاوردهای اخیر نیروگاه در بخش افزایش ظرفیت:
ــوان گفــت نیــروگاه  ــرق کشــور، می ت ــار بخــش تولیــد ب ــه اخب ــا نگاهــی ب ب
ــش  ــا افزای ــر و ب ــرق در ســال های اخی ــد خصوصــا در پیــک مصــرف ب دماون
ــرق  ــد ب ــش تولی ــی آن در افزای ــکنی های پیاپ ــا رکوردش ــرف، ب ــزان مص می
شــناخته می شــود کــه بــه گفتــه محمــد کبیــری مدیرعامــل شــرکت تولیــد 
نیــروی بــرق دماونــد بــه عنــوان شــرکت مالــک، ایــن دســتاوردها بیــش از هر 
چیــز بــا انجــام به موقــع تعمیــرات در نیــروگاه حاصــل شــده؛ تــا جایــی کــه 
ــا   ــاعته ی ــزار س ــرات 100 ه ــی تعمی ــه در نیروگاه ــوده اســت ک ــابقه ب بی س
LTE ســه واحــد گازی  و اورهــال یــک واحــد بخــار در یــک ســال انجــام شــود 

و ایــن مهــم در نیــروگاه دماونــد طــی ســال 13۹۹ صــورت گرفــت.
وی خاطــر نشــان می کنــد: اثــر اقداماتــی چــون انجــام تعمیــرات LTE بــرای 
یکــی از واحدهــای گازی  در بهــار ســال 1400 و همچنیــن  انتقــال آب از ســد 
ماملــو باعــث شــد کــه در تابســتان امســال امــکان اســتفاده از کل ظرفیــت 
نیــروگاه فراهــم شــود و بتوانیــم در تاریــخ 1400/0۶/24، بــا 2433 مــگاوات 
در روز رکــورد تولیــد لحظــه ای ایــن نیــروگاه را بشــکنیم و بیشــترین انــرژی 
ــگاوات  ــزار و 357 م ــد 55 ه ــا  تولی ــخ 1400/05/1۶ ب ــدی را در تاری تولی

ســاعت انــرژی محقــق کنیــم.
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ــرژی تولیــدی نیــروگاه  ــا بیــان ایــن مطلــب می افزایــد: در شــش ماهــه اول امســال رشــد ان کبیــری ب
دماونــد، در مقایســه بــا شــش مــاه اول ســال قبــل، 10 درصــد رشــد داشــته و بــه ۸.53۶.004 مــگاوات 
ــتیبانی  ــروگاه، پش ــنل نی ــه پرس ــای بی وقف ــی از تالش ه ــر ناش ــن ام ــه ای ــت ک ــیده اس ــاعت رس س

ــار اســت. ــد ب ــن رش ــا و همچنی ــده از آن ه انجام ش

تاریخچه احداث نیروگاه

جایگاه تولید نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در سال 1399

چالش ها و راهکارها:
ــد در  ــروگاه دماون ــک نی ــرکت مال ــل ش مدیرعام
ــه  ــرای تهی ــه ب ــی ک بخــش دیگــری از گفت وگوی
ایــن گــزارش میدانــی بــا »نیــرو و ســرمایه« 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه چالش های ــت، ب داش
ــود  ــور وج ــتاوردها مذک ــه دس ــتیابی ب ــرای دس ب
ــه  ــان ک ــا را چن ــن آن ه ــت و بزرگتری ــته اس داش
ــل  در ســایر نیروگاه هــای کشــور نیــز وضوحــا قاب
مشــاهده اســت، بحــث کمبــود نقدینگــی  دانســت 
به موقــع  عــدم وصــول  از  ناشــی  کــه خــود 
مطالبــات نیــروگاه از محــل فــروش بــرق اســت و 
ایــن مســاله بــرای بزرگتریــن نیــروگاه کشــور بــا 
توجــه بــه حجــم بــاالی نقدینگــی مــورد نیــاز بــه 

ــت.  ــاز اس ــی مشکل س ــو اول نح
ــه  ــترده ای ک ــرات گس ــد: تعمی ــه می کن وی اضاف
ــه  ــم و در ادام ــش رو داری ــال 1400 در پی در س
تعمیــرات انجام شــده در ســال 13۹۹،  شــامل 
تعمیــرات LTE در دو واحــد گازی،  تعمیــرات 
HGPI در دو واحــد دیگــری گازی و تعمیــرات 

ــود،  ــار می ش ــد بخ ــک واح ــی در ی ــه اساس نیم
ــا  قطعــا نیــاز بــه نقدینگــی بســیار زیــادی دارد ت
واحدهــای ایــن نیــروگاه بتواننــد بــا تمــام ظرفیت 
در پیــک مصــرف برق ســال 1401 فعالیــت کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه کمبــود نقدینگــی فشــار 
ــرای انجــام  ــا ب ــه نیروگاه هــا حتــی صرف ــادی ب زی
ــه  ــی ک ــد. نقدینگ ــا وارد می کن ــورات نیروگاه ه ام
وزارت نیــرو در اختیــار می گــذارد، بــه انــدازه 
نیروگاه هــا  اساســی  تعمیــرات  و  بهره بــرداری 
ــوق  ــت حق ــد پرداخ ــاً در ح ــت و صرف ــم نیس ه
ــت،  ــروگاه اس ــاغل در نی ــنل ش ــتمزد پرس و دس
ــول  ــا، وص ــن چالش ه ــی از عمده تری ــن یک بنابرای
مطالبــات نیروگاه هــا و پرداخــت وجــه بــرق 

ــه شــده اســت. فروخت
کبیــری بــه عنــوان دومیــن چالشــی کــه نیــروگاه 
دماونــد در ســال های گذشــته بــا آن مواجــه شــد، 
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ــه  ــن ک ــا ای ــتان ب ــد: در تابس ــد و می افزای ــاره می کن ــود آب  اش ــه کمب ب
سیســتم مدیــا در نیــروگاه نصــب شــده بــود، امــا آب کافی بــرای بهره بــرداری 
از کل ایــن ظرفیــت کــه بــه انــدازه یــک واحــد گازی بــود، وجــود نداشــت. بــا 
پی گیری هایــی کــه در ســال های اخیــر )ســال 13۹۹ و 1400( انجــام شــد، 
موفــق شــدیم آب ســد ماملــو را بــه نیــروگاه برســانیم و امســال در اواســط تیر 
مــاه، کلیــه واحدهــای نیــروگاه کمبــود آب نداشــته باشــند و سیســتم مدیــا با 

حداکثــر ظرفیــت خــود بــه مــدار آمــد کــه چیــزی در حــدود 1۸0 مــگاوات 
ــه ظرفیــت نیــروگاه اضافــه کــرد. امیــد اســت کــه در تابســتان ســال  های  ب
بعــد نیــز بــا ایــن اقــدام، نیــروگاه دماونــد بــا حداکثــر ظرفیــت خــود در مــدار 

قــرار گیــرد.  
ســومین چالــش نیــز بــه گفتــه ایــن عضــو ســندیکای شــرکت های 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــت ک ــوخت اس ــود س ــث کمب ــرق، بح ــده ب تولیدکنن
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بیــان می کنــد: خصوصــا طــی ســال های اخیــر در زمســتان و معمــوال بعــد 
ــود و در  ــود ســوخت می ش ــار کمب ــد دچ ــروگاه دماون ــاه، نی از اواســط آذر م
نتیجــه بخشــی از ظرفیــت نیــروگاه امــکان تولیــد نداشــته  اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن کــه غالــب نیروگاه هــای حرارتــی کشــور بــا ایــن مســاله بــه صــورت 
جــدی روبــه رو هســتند، ضــرورت دارد کــه حاکمیــت فکــری بــرای آن کنــد 
و محدودیــت ســوخت را مدیریــت کنــد تــا تامیــن بــرق مشــترکان از طریــق 
ــی اســت کــه صنعــت  ــن یکــی از مخاطرات شــبکه دچــار مشــکل نشــود. ای
ــا  ــه حساســیتی کــه دارد ب ــا توجــه ب ــد ب ــه خصــوص نیــروگاه دماون ــرق، ب ب

آن مواجــه اســت. 

ــرای  ــد ب ــروگاه دماون ــده در نی ــکار استفاده ش ــوان راه ــه عن ــان ب وی در پای
برون رفــت از مشــکل کمبــود نقدینگــی، تصریــح می کنــد: بــا پی گیری هــای 
انجام شــده بــرای اســتفاده از روش هــای مختلــف تامیــن مالــی و بــه خصــوص 
روش فــروش مســتقیم بــه صنایــع، بخشــی از هزینه هــای تعمیــرات تامیــن 
شــد. امیــد اســت بــا حمایــت وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر از فروش مســتقیم 
ــت گذاری  ــی و سیاس ــدگان صنعت ــه مصرف کنن ــا ب ــدی نیروگاه ه ــرق تولی ب
ــوق  ــات مع ــت مطالب ــازار، انباش ــارج از ب ــالت خ ــعه معام ــح در توس صحی

ــل برســد. ــه حداق ــا ب نیروگاه ه
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هانی رئوف شیبانی،  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان

چکید ه :
ــدگان  ــرق، تولیدکنن ــی ب ــزون بازارهــای مال ــه گســترش روز اف ــا توجــه ب ب
ــن  ــذاری نوی ــای قیمت گ ــری روش ه ــد به کارگی ــی نیازمن ــرژی الکتریک ان
بــرای پوشــش حداکثــری ریســک خــود در بازارهــای مختلــف هســتند. بــا 
ــای  ــان در بازاره ــورت همزم ــدگان به ص ــن تولیدکنن ــور ای ــه حض ــه ب توج
ــی  ــرق، الزم اســت روش قیمت گــذاری قراردادهــای مال ــی ب فیزیکــی و مال
آنهــا، ریســک های توامــان تولیدکننــدگان در هــر دو بــازار را پوشــش دهــد. 
ــار  ــای اختی ــذاری قرارداده ــرای قیمت گ ــن ب ــی نوی ــه، روش ــن مقال در ای
ــازار اختیــار  ــازار روز بعــد و ب ــر مبنــای شــرایط تعــادل توامــان ب فــروش ب
ــار  ــرای اختی ــه ای اج ــده، ناحی ــر اســاس روش ارائه ش ــده اســت. ب ــه ش ارائ
ــت  ــار اس ــت اختی ــت اجرا-قیم ــه قیم ــی از صفح ــده بخش ــه بیان کنن ک
ــار  ــای اختی ــاد قرارداده ــه انعق ــی مشــتاق ب ــازار مال ــه در آن بازیگــران ب ک
ــک  ــر روی ی ــده ب ــازی انجام ش ــج شبیه س ــود. نتای ــی می ش ــتند، معرف هس
سیســتم قــدرت نمونــه، قابلیت هــای روش قیمت-گــذاری ارائه شــده و 
ــازار روز بعــد  ــار فــروش و ب ــل قراردادهــای اختی میــزان تاثیرگــذاری متقاب

ــد. ــان می ده ــی را نش ــرژی الکتریک ان

واژه های کلید ی:
ــرارداد  ــذاری ق ــا؛ قیمت گ ــان بازاره ــادل توام ــروش؛ تع ــار ف ــازار اختی — ب

ــی؛ ــازار مال ــازار فیزیکــی و ب ــل ب ــار؛ تاثیــر متقاب اختی

1. مقد مه
ــذاری  ــا قیمت گ ــرق ی ــی ب ــای مشــتقات مال ــه قرارداده ــن قیمــت پای تعیی
ــرق  ــی ب ــازار مال ــردار ب ــط بهره ب ــوال توس ــرق معم ــی ب ــای مال قرارداده
ــازار  ــردار ب ــق بهره ب ــذاری، ســیگنالی از طری ــن قیمت گ انجــام می شــود. ای
ــت  ــه قیم ــد ]1-2[. البت ــه می کن ــازار ارائ ــران آن ب ــه بازیگ ــرق ب ــی ب مال
ــن  ــت بازیگــران در ای ــر اســاس رقاب ــی ب واقعــی قراردادهــای مشــتقات مال
ــن  ــاس تخمی ــر اس ــز ب ــران نی ــک از بازیگ ــود. هری ــن می  ش ــازار تعیی ب
ــذاری  ــداول قیمت-گ ــای مت ــتفاده از روش ه ــازار، اس ــرایط ب ــود از ش خ

ــده  ــذاری انجام ش ــتفاده از قیمت گ ــا اس ــی و ی ــتقات مال ــای مش قرارداده
ــی را  ــازار مال ــود در ب ــت خ ــنهاد قیم ــی، پیش ــازار مال ــردار ب ــط بهره ب توس
ــا  ــرق ب ــی ب ــازار مال ــردار ب ــاط بهره ب ــه ارتب ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می کنن ارائ
ــی  ــرق، پیش بین ــی ب ــی و مال ــای فیزیک ــررات بازاره ــم مق ــات تنظی هی
ــر قراردادهــای  ــد در قیمت-گــذاری دقیق ت ــازار می توان شــرایط آینــده دو ب

ــد ]2-1[.  ــک کن ــرق کم ــی ب ــازار مال ــردار ب ــه بهره ب ــی ب ــتقات مال مش
در برخــی از مطالعــات، تاثیــر بازارهــای مالــی بــرق بــر بازارهــای فیزیکــی 
بــرق از دیــدگاه بازیگــران بــازار مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــرق به عن ــار ب ــی اختی ــالت مال ــه معام ــه اینک ب
ابزارهــای پوشــش ریســک تولیدکننــدگان ناشــی از عــدم قطعیت هــا بــه کار  
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــات صــورت گرفت ــن بخــش مطالع ــه می شــود، در ای گرفت
راهبــرد بهینــه تولیدکننــدگان در بازارهــای فیزیکــی و مالــی اختیــار بــرق 

ــوند.  ــی می ش بررس
ــازار  ــا درنظرگرفتــن عــدم دســترس پذیری گاز طبیعــی، ب در مرجــع ]3[، ب
فیزیکــی بــرق در کنــار بــازار قراردادهــای اختیــار معاملــه بلندمــدت مــورد 
ــن  ــع، تعیی ــن مرج ــده در ای ــدف دنبال ش ــت. ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق مطالع
ــوده  ــرق ب ــی ب ــازار فیزیک ــرکت در ب ــرای ش ــران ب ــه بازیگ ــرد بهین راهب
ــده  ــک تولیدکنن ــه ی ــرد بهین ــن راهب اســت. در مرجــع ]3[ به منظــور تعیی
ــده  ــه ش ــی ارائ ــازی تصادف ــدل بهینه س ــک م ــد، ی ــار خری ــازار اختی در ب
ــرا را  ــت اج ــار و قیم ــت اختی ــدگان قیم ــدل، تولیدکنن ــن م ــت. در ای اس
ــار  ــار پیشــنهاد می دهنــد. در مرجــع ]4[ قراردادهــای اختی ــازار اختی ــه ب ب
بــر روی پیمــان آتــی تعریــف شــده  اســت. در ایــن مرجــع راهبــرد بهینــه 
ــان  ــر روی پیم ــار ب ــای اختی ــتفاده از قرارداده ــرای اس ــدگان ب تولیدکنن
آتــی جهــت پوشــش ریســک قیمــت در بــازار انــرژی ارائــه شــده اســت. در 
مرجــع ]5[ تولیدکننــدگان بــرای پوشــش ریســک مربــوط بــه حجــم تــوان 
تولیــدی در بــازار انــرژی، در بــازار مالــی شــرکت می کننــد. بدیــن منظــور، 
راهبــرد بهینــه تولیدکننــدگان بــرای پوشــش ریســک تــوان بــا اســتفاده از 
خریــد قراردادهــای پیمــان آتــی و اختیــار در مرجــع ]5[ ارائــه شــده اســت. 
ــه شــده  ــرژی در نظــر گرفت ــازار ان ــار ب ــار در کن ــازار اختی در مرجــع ]۶[ ب

مجید علومی بایگی،  دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار 
اختیار
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ــرای محاســبه قیمت هــای اجــرای بهینــه  اســت. در ایــن مرجــع، روشــی ب
از دیــدگاه یــک بازارســاز ارائــه شــده اســت. در مراجــع ]7[ و ]۸[ یــک مــدل 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــرد بهین ــن راهب ــرای تعیی ــه ای ب ــد مرحل ــی چن تصادف
ــه  ــوان ارائ ــار و حوضچــه ت ــی، اختی ــای پیمــان آت ــز در بازاره ریســک گری
شــده اســت. در ایــن مــدل ریســک قیمــت در بــازار انــرژی و ریســک عــدم 
دسترســی واحدهــا در زمــان تحویــل انــرژی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــک  ــردی ی ــالت راهب ــرای معام ــه ب ــک یکپارچ ــت ریس ــوب مدیری چهارچ
ــع  ــوخت در مرج ــازار س ــار و ب ــازار اختی ــی، ب ــازار فیزیک ــده در ب تولیدکنن

ــه شــده اســت. ]۹[ ارائ
ــر  ــی ب ــازار مال ــر ب ــف تاثی ــای مختل ــده از دیدگاه ه ــای انجام ش پژوهش ه
ــه  ــا ارائ ــا ب ــی از پژوهش ه ــد. برخ ــی کرده ان ــرق را بررس ــی ب ــازار فیزیک ب
روش هایــی بــرای تعییــن راهبــرد بهینــه تولیدکننــدگان، از دیــدگاه آن هــا 
ــر از  ــی دیگ ــد. برخ ــی پرداخته ان ــازار فیزیک ــر ب ــی ب ــازار مال ــر ب ــه تاثی ب
ــی  ــی و مال ــای فیزیک ــادل بازاره ــه تع ــبه نقط ــا محاس ــز ب ــا نی پژوهش ه
ــا حلقــه  ــد. ام ــازار فیزیکــی پرداخته ان ــر ب ــی ب ــازار مال ــر ب ــه بررســی تاثی ب
مفقــوده تمــام ایــن پژوهش هــا، عــدم در نظــر گرفتــن تاثیــر متقابــل ایــن 
دو بــازار بــر یکدیگــر اســت. در اکثــر ایــن روش هــا، تاثیــر بــازار مالــی بــر 
ــی  ــای انتخاب ــه راهبرده ــدون اینک ــت ب ــده اس ــی ش ــی بررس ــازار فیزیک ب
تولیدکننــدگان در بــازار فیزیکــی بــر راهبــرد آن هــا در بــازار مالــی تاثیــری 
داشــته باشــد. در ایــن مطالعــات، قیمــت دارایــی پایــه و یــا فراریــت آن در 
مــدل بــازار مالــی از داده هــای تاریخــی بــازار فیزیکــی بدســت آمــده اســت. 
ــازار فیزیکــی تاثیرگــذار  ــر قیمــت ب ــدگان ب ــرد تولیدکنن از آنجــا کــه راهب
ــی  ــرد انتخاب ــز از راهب ــت آن نی ــا فراری ــه و ی ــی پای ــت دارای ــت، قیم اس

ــر خواهــد شــد. ــازار فیزیکــی متاث ــدگان در ب تولیدکنن
در ایــن مقالــه ابتــدا مــدل تعــادل توامــان بــازار فیزیکــی و مالی بــرق تعریف 
می شــود. ســپس تاثیــرات متقابــل بازارهــای فیزیکــی و مالــی اختیــار بــرق 
بــر یکدیگــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در نهایــت نیــز، روشــی جدیــد 
ــتفاده از  ــا اس ــرق ب ــروش ب ــار ف ــای اختی ــذاری قرارداده ــرای قیمت گ ب

ــه می گــردد. ــرق ارائ ــی ب شــرایط تعــادل توامــان بازارهــای فیزیکــی و مال

۲.  مدل ســازی تعــادل بــازار روز بعــد و بــازار اختیــار فــروش بــرق
ــای  ــی، ابزاره ــای فیزیک ــدگان در بازاره ــک تولیدکنن ــش ریس ــرای پوش ب
مالــی مختلفــی ماننــد قراردادهــای آتــی، پیمــان آتــی و یــا اختیــار وجــود 
ــان  ــا پیم ــی و ی ــای آت ــه قرارداده ــروش نســبت ب ــار ف ــرارداد اختی دارد. ق
ــد،  ــم می کن ــده فراه ــک تولیدکنن ــرای ی ــتری ب ــری بیش ــی انعطاف پذی آت
ــر اســاس در  ــده ب ــان تولیدکنن ــا هم ــروش ی ــار ف ــده حــق اختی ــرا دارن زی
ــرای  ــد ب ــازار می توان ــت ب ــرات قیم ــود و تغیی ــد خ ــودن واح ــترس ب دس
ــازار  ــه، در ب ــن مقال ــار تصمیم گیــری کنــد ]۸[. در ای ــرارداد اختی اجــرای ق
ــروش  ــار ف ــای اختی ــه قرارداده ــکان معامل ــط ام ــه فق ــورد مطالع ــی م مال
ــازار  ــن ب ــود دارد. در ای ــران وج ــرای بازیگ ــی ب ــل فیزیک ــا تحوی ــی ب اروپای
ــردار  ــه بهره ب ــی، تولیدکننــدگان حجــم و قیمــت پیشــنهادی خــود را ب مال
ــب یــک مصرف کننــده  ــازار اعــالم می کننــد. مصرف کننــدگان نیــز در قال ب
تجمیــع شــده نقــش طــرف معاملــه مرکــزی )CCP۱( را در مقابــل 

شکل 1: منحنی هزینه حدی و تابع عرضه تجمیع شده تولیدکنندگان

تولیدکننــدگان اجــرا می کننــد. در شــکل 1، منحنــی توابــع تقاضــای 
تجمیــع شــده مصرف کننــدگان در بازارهــای فیزیکــی و مالــی و همچنیــن 
ــدگان در  ــده تولیدکنن ــع ش ــه تجمی ــع عرض ــدی و تاب ــه ح ــی هزین منحن

ــد نشــان داده شــده اســت. ــازار روز بع ب

مطابــق بــا شــکل CCP ،1 تــا زمانیکــه قیمــت پیشــنهادی تولیدکننــدگان 
ــی  ــازار مال ــدگان در ب ــده مصرف کنن ــع ش ــای تجمی ــع تقاض ــر از تاب کمت
ــر اســاس  ــد. ب ــروش می نمای ــار ف ــازار اختی ــه در ب ــه معامل ــدام ب اســت، اق
ــع  ــی کمتــر از شــیب تاب ــازار مال ــار در ب ــع تقاضــا ب شــکل 3-1، شــیب تاب
تقاضــای بــار در بــازار روز بعــد اســت، زیــرا کشــش تقاضــا در بــازار مالــی 
ــازار فیزیکــی بصــورت  ــازار روز بعــد اســت. ب بیشــتر از کشــش تقاضــا در ب
ــا قیمت گــذاری یکنواخــت در نظــر گرفتــه می شــود.  ــازار روز بعــد ب یــک ب
ــه  ــع عرض ــا تاب ــات و ی ــورت کورن ــد بص ــی می توان ــازار فیزیک ــت در ب رقاب

ــود. ــازی ش مدل س

1-۲- فرضیات
ــش  ــا کش ــی ب ــر تصادف ــک متغی ــورت ی ــی بص ــار مصرف ــه، ب ــن مقال در ای
تقاضــای ثابــت در نظــر گرفتــه می شــود. شــرکت کنندگان در بــازار 
ــار  ــده اختی ــتاندارد ش ــای اس ــاد قرارداده ــکان انعق ــد، ام ــی روز بع فیزیک
فــروش در بــازار مالــی اختیــار فــروش را دارنــد. هــر قــرارداد اختیــار فــروش 
اســتاندارد شــده، دارای حجــم مشــخص بــر حســب مــگاوات، قیمــت اجــرای 
ــت  ــل و قیم ــازه تحوی ــد. ب ــده می باش ــخص ش ــل مش ــازه تحوی ــن و ب معی
ــردار  ــط بهره ب ــده توس ــتاندارد ش ــار اس ــرارداد اختی ــته ق ــر بس ــرای ه اج
ــار  ــازار اختی ــک بازیگــر ب ــردد. ی ــن می گ ــروش تعیی ــار ف ــی اختی ــازار مال ب
ــازه  ــر اســاس ب ــد بســته اختیــار فــروش مطلــوب خــود را ب فــروش می توان
ــد. ســپس  ــر انتخــاب کن ــورد نظ ــرای م ــت اج ــر و قیم ــورد نظ ــل م تحوی
بــرای خریــد یــا فــروش آن، حجــم بســته و قیمــت اختیــار )حــق اختیــار( 
مــورد نظــر خــود را پیشــنهاد دهــد. اگــر پیشــنهاد های خریــدار و فروشــنده 
بــا یکدیگــر مطابقــت داشــته باشــند، معاملــه بســته مــورد نظــر بیــن خریدار 
و فروشــنده مذکــور انجــام خواهــد شــد. پــس از آن، در بــازه تحویــل بســته 
معامله شــده، اگــر قیمــت بــازار روز بعــد کمتــر از قیمــت اجــرای بســته مورد 
نظــر باشــد، خریــدار بســته اختیــار فــروش، کــه همــان تولیدکننــده انــرژی 
اســت، آن بســته را اجــرا کــرده و تمــام یــا بخشــی از حجــم مــورد توافــق در 

1- Central Counter Party
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         مقاله علمی        
قــرارداد را بــه فروشــنده اختیــار، کــه همــان مصرف کننــده تجمیــع شــده 
اســت، در قیمــت اجــرای توافق شــده می فروشــد. اگرچــه بازارهــای اختیــار 
ــر  ــتقل از یکدیگ ــورت مس ــرداری بص ــاظ بهره ب ــد از لح ــروش و روز بع ف
عمــل می-کننــد، ولــی بازیگــران ایــن بازارهــا کــه شــامل تولیدکننــدگان 
ــته  ــر وابس ــه یکدیگ ــازار را ب ــن دو ب ــتند ای ــرژی هس ــدگان ان و مصرف کنن
می ســازند، باالخــص زمانــی کــه قراردادهــای اختیــار فــروش دارای تحویــل 

فیزیکــی باشــند ]10[.
بــازه تحویــل یــک قــرارداد اختیــار معمــوال می توانــد شــامل تمــام ســاعات 
یــا ســاعات مشــخصی از یــک هفتــه، یــک مــاه، یــک فصــل و یــا حتــی یــک 
ســال مشــخص باشــد. در ایــن مقالــه فــرض می شــود بــازه تحویــل شــامل 
نشــان  J=1,2,000,T, tj ســاعات مشــخصی از T روز متوالــی اســت کــه بــا 

داده می شــود. 
ــرای  ــناریو ب ــی، S س ــار مصرف ــت در ب ــدم قطعی ــن ع ــر گرفت ــرای در نظ ب
ــی در  ــار مصرف ــع ب ــع توزی ــاس تاب ــر اس ــل ب ــازه تحوی ــی در ب ــار مصرف ب
ــازه تحویــل مشــخص، تولیدکننــدگان  ــرای یــک ب نظــر گرفتــه می شــود. ب
می بایســت بــرای بیشینه ســازی ســود خــود در هــر دو بــازار اختیــار 
فــروش و بــازار روز بعــد در بــازه تحویــل، تصمیمــات زیــر را در نظــر بگیرنــد:
ــس از  ــده پ ــر تولیدکنن ــل، ه ــازه تحوی ــروع ب ــل از ش ــاه قب ــن م 1- چندی
ــم  ــورد حج ــت در م ــر می بایس ــورد نظ ــروش م ــار ف ــته اختی ــاب بس انتخ
معامالتــی و قیمــت اختیــار بســته مــورد نظــر خــود تصمیم گیــری 
نمایــد. همانطــور کــه در شــکل 1-1 نشــان داده شــده اســت، در زمــان  
تولیدکننــده i حجــم  و قیمــت اختیــار  را بــرای بســته بــا قیمــت 

ــد. ــن می کن ــرای K تعیی اج
ــا توجــه بــه اینکــه از مــدل رقابــت کورنــات در ایــن بخــش اســتفاده  2- ب
ــده  ــر تولیدکنن ــل، ه ــازه تحوی ــر روز از ب ــل از ه ــک روز قب شــده اســت، ی
ــازار  ــزان پیشــنهاد تولیــد خــود در ســاعت t از ب می-بایســت در مــورد می
ــوان  ــده i ت ــود تولیدکنن ــرض می ش ــد. ف ــری نمای ــز تصمیم گی ــد نی روز بع
مــگاوات را بــرای ســاعت t از بــازه تحویــل در بــازار روز بعــد پیشــنهاد 
ــازار روز  ــل از اجــرای ب ــا قب ــا مدت ه ــه بازاره ــه مطالع می دهــد. از آنجــا ک
بعــد انجــام می شــود، به دلیــل وجــود عــدم قطعیــت ســناریوهای مختلفــی 

ــوان ــده i ت ــرض می شــود تولیدکنن ــذا ف ــه می شــود. ل درنظــر گرفت
  مــگاوات را بــرای ســاعت t از ســناریوی s بــازه تحویــل در بــازار روز 

بعــد پیشــنهاد می دهــد.
ــازار  ــازه تحویــل و پــس از بســته شــدن ب 3- یــک روز قبــل از هــر روز از ب
ــه  ــت در رابط ــده می بایس ــر تولیدکنن ــازار، ه ــت ب ــن قیم ــد و تعیی روز بع
ــود در  ــروش خ ــار ف ــرارداد اختی ــم ق ــی از حج ــا بخش ــام ی ــرای تم ــا اج ب
ــرض  ــازی ف ــن مدل س ــد. در ای ــری کن ــد تصمیم گی ــاعت از روز بع ــر س ه
شــده اســت کــه تولیدکننــده i تــوان  مــگاوات از حجــم معامالتــی  
مــگاوات را در ســاعت t از بــازه تحویــل اجــرا کنــد. بــرای در نظــر گرفتــن 
ســناریوهای مختلــف، فــرض می شــود تولیدکننــده i تــوان  مــگاوات 
از حجــم معامالتــی  مــگاوات را در ســاعت t از ســناریوی s بــازه تحویــل 
اجــرا کنــد. در اینجــا فــرض شــده اســت کــه حجــم قابــل اجــرا متغیــری 
ــن حجــم بصــورت  ــار، ای ــی اختی ــای واقع ــه در بازاره ــته اســت. البت پیوس

ــه می شــود. ــگاوات در نظــر گرفت ــک م ــی از ی ضریب
ــر  ــر در نظ ــورت زی ــناریوی s بص ــاعت t از س ــا در س ــع تقاض ــس تاب عک

می شــود. گرفتــه 

بــه ترتیــب قیمت بــرق در بــازار روز بعد و بــار مصرفی  کــه در آن  و
شــبکه در ســاعت t از ســناریوی s هســتند.  و  عرض از مبدا و 
شــیب عکــس تابــع تقاضــا در ســاعت t از ســناریوی s بــه ترتیــب بر حســب 
 و  هســتند. تابــع هزینــه تولید توســط تولیدکننده 
ــر در نظــر گرفتــه می شــود.  i نیــز در ســاعت t از ســناریوی s بصــورت زی

ــر  ــب ب ــه ترتی ــده i ب ــه تولیدکنن ــع هزین ــب تاب ــه در آن  و  ضرای ک
حســب و  هســتند. 

۲-۲- مدل سازی رقابت بر اساس مدل کورنات
  در ایــن مقالــه فقــط تولیدکننــدگان بعنــوان بازیگــران راهبــردی بازارهــا در 
نظــر گرفتــه شــده اند، بنابرایــن هــر تولیدکننــده بــا توجــه بــه متغیرهــای 
به دنبــال  بعــد،  روز  بــازار  و  اختیــار  بــازار  در  خــود  تصمیم گیــری 
ــن  ــد. در ای ــل می باش ــازه تحوی ــود در ب ــاری خ ــود انتظ ــازی س بیشینه س
بخــش فــرض شــده اســت کــه تولیدکننــدگان هــم قیمــت اختیــار و هــم 
حجــم قــرارداد را به عنــوان متغیرهــای تصمیم گیــری بــازار اختیــار فــروش 
ــا توجــه بــه  در مســاله بهینه ســازی خــود در نظــر می گیرنــد. همچنیــن، ب
رقابــت کورنــات در بــازار روز بعــد، حجــم قابــل تولیــد هــر تولیدکننــده در 
ــازار در نظــر  ــن ب ــری در ای ــر تصمیم گی ــوان متغی ــز به عن ــد نی ــازار روز بع ب

ــود.  ــه می ش گرفت
 A ــروه ــه دو گ ــدگان ب ــد، تولیدکنن ــز اشــاره گردی ــال نی ــه قب همان طــور ک
و B تقســیم بندی می شــوند. تولیدکننــدگان گــروه A در هــر دو بــازار 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــی ک ــد در حال ــد شــرکت می کنن ــازار روز بع ــار و ب اختی
ــازی  ــاله بهینه س ــد. مس ــرکت می کنن ــد ش ــازار روز بع ــط در ب ــروه B فق گ

ــت. ــر گرف ــر در نظ ــورت زی ــوان به ص ــروه A را می ت ــده i از گ تولیدکنن
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کــه در آن، K قیمــت اجــرای قــرارداد اختیــار بــر حســب 
ــره،   ــرخ به ــب  ن ــر حس ــده i ب ــار تولیدکنن ــت اختی قیم
ــر  ــل ب ــازه تحوی ــروع ب ــا ش ــده ت ــان باقیمان ــا زم ــی ی ــول دوره معامالت ط
حســب ســال،  بــه ترتیــب عــرض از مبــدأ و شــیب عکــس تابــع 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــت تولی ( ظرفی ــروش، ( ــار ف ــی اختی ــازار مال تقاضــا در ب
 Ω ،ــل ــازه تحوی ــاعات ب ــه س ــب MW، مجموع ــر حس ــده i ب تولیدکنن
ــوع  ــل،  احتمــال وق ــازه تحوی ــی در ب ــار مصرف ــه ســناریوهای ب مجموع
 i متغیــر دوگان محدودیــت ظرفیــت تولیــد تولیدکننــده  ،s ســناریوی
در ســاعت t از ســناریوی  متغیــر دوگان محدودیــت تــوان قابــل 
ــار  ــی اختی ــازار مال ــناریوی s در ب ــاعت t از س ــده i در س ــرای تولیدکنن اج
فــروش، و  متغیــر دوگان قیــد مربــوط بــه مصرف کننــده تجمیــع شــده 

ــازار مالــی اختیــار فــروش هســتند. در ب
جمــالت اول و دوم تابــع هــدف )3( بیــان کننــده درآمــد انتظــاری 
تولیدکننــده i بــه ترتیــب از بــازار مالــی اختیــار فــروش و بــازار روز بعــد در 
طــول بــازه تحویــل می باشــند. جمــع جمــالت ســوم تــا ششــم تابــع هــدف 
ــاری  ــه انتظ ــده هزین ــان کنن ــده اند بی ــرارداده ش ــز ق ــل پرانت ــه داخ )3( ک
ــه )3(  ــن جمل ــت. آخری ــل اس ــازه تحوی ــده i در ب ــط تولیدکنن ــد توس تولی
هزینــه خریــد بســته اختیــار فــروش توســط تولیدکننــده i در بــازه تحویــل 

ــد. ــر می باش ــورد نظ م
تصمیم گیــری بــرای اجــرای قــرارداد اختیــار فــروش تولیدکننده i در ســاعت 
( در  t از ســناریوی s، بصــورت بیشینه ســازی عبــارت)
تابــع هــدف مــدل شــده اســت. در هــر ســاعت از بــازه تحویــل اگــر قیمــت 
اجــرای K از قیمــت بــازار روز بعــد  بیشــتر باشــد، ســود تولیدکننــده 
ــی بیشــینه می شــود کــه در بیشــترین مقــدار خــود یعنــی  در صورت
ــار فــروش  ــرارداد اختی ــا  باشــد کــه مبیــن اجــرای خــودکار ق ــر ب براب
تولیدکننــده i اســت. بالعکــس، اگــر قیمــت اجــرای K از قیمــت بــازار روز 
ــی حداکثــر خواهــد شــد  بعــد  کمتــر باشــد، ســود تولیدکننــده زمان
کــه  بیشــینه شــود کــه بــا توجــه بــه قیــد )4( در ایــن حالــت  
بایــد صفــر شــود کــه بیــان کننــده عــدم اجــرای قــرارداد اختیــار فــروش 

تولیدکننــده i اســت.
دســته قیــود )4( محدودیــت ظرفیــت تولیــد مربوط بــه تولیدکننــده i در هر 
ســاعت از هــر ســناریو در بــازه تحویــل را بیــان می کنــد. دســته نامعــادالت 
 i ــده ــط تولیدکنن ــرا توس ــل اج ــوان قاب ــر ت ــه حداکث ــوط ب ــود مرب )5( قی
ــته  ــد. دس ــدل می کن ــل را م ــازه تحوی ــناریو در ب ــر س ــاعت از ه ــر س در ه
قیــود )۶( ارتبــاط بیــن قیمــت بــازار روز بعــد و مصــرف کل شــبکه را بیــان 
می کنــد. نامعادلــه )7( نیــز کشــش تقاضــای بــار در بــازار مالــی بــه قیمــت 
ــد  ــاس قی ــر اس ــد. ب ــدل می کن ــده i را م ــار تولیدکنن ــت اختی ــرا و قیم اج
ــی اختیــار  ــازار مال ــراردادی مصرف کننــده تجمیــع شــده در ب )7( حجــم ق

فــروش محــدود بــه تابــع تقاضــای بــار آن در بــازار مالــی اســت. 
تولیدکننــده k از گــروه B، فقــط در بــازار فیزیکــی شــرکت می کنــد. 
ــوان پیشــنهادی  ــط ت ــر فق ــن بازیگ ــری ای ــای تصمیم گی ــن، متغیره بنابرای
ــوط  ــود. مســاله بهینه ســازی مرب ــد ب ــازار فیزیکــی خواه ــد در ب ــل تولی قاب

ــف اســت. ــل تعری ــر قاب ــز بصــورت زی ــده نی ــن تولیدکنن ــه ای ب
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بــرای به دســت آوردن نقطــه تعــادل توامــان بــازار روز بعــد و بــازار اختیــار 
فــروش، می بایســت دســتگاهی شــامل شــرایط KKT مســائل بهینه ســازی 

تمــام تولیدکننــدگان بازارهــای فیزیکــی و مالــی را حــل کــرد.

) OCA2( ۲.1. ناحیه اجرای اختیار
ــای  ــاذ تصمیم ه ــرای اتخ ــار، ب ــی اختی ــای مال ــذاری بازاره ــات قانون گ هی
درســت در مــورد بهره بــرداری و توســعه شــبکه نیــاز بــه تحلیــل عملکــرد 
ــی  ــر اساس ــف آن دارد. دو متغی ــاط کار مختل ــازار در نق ــن ب ــران ای بازیگ
در تصمیم گیــری بازیگــران بازارهــای مالــی اختیــار، قیمــت اختیــار و 
قیمــت اجــرای اختیــار هســتند. بازیگــران ایــن بازارهــا، بــا در نظــر گرفتــن 
ــا  قیمــت اجــرا و پیش بینــی قیمــت اختیــار از طــرق مختلــف، در رابطــه ب
ــری  ــار تصمیم گی ــی اختی حجــم بســته پیشــنهادی خــود در بازارهــای مال
می کننــد. از ایــن رو، هیــات قانون گــذاری بازارهــای مالــی اختیــار بدنبــال 
بررســی عملکــرد بــازار مالــی در قیمت هــای مختلــف اختیــار و قیمت هــای 

مختلــف اجــرای اختیــار اســت.  
در بازارهــای مالــی اختیــار معمــوال قیمــت اختیــار بــرای یــک بازه مشــخص 
و قیمــت اجــرای مشــخص، در طــول یــک روز از دوره معامالتــی تغییــرات 
ــوان  ــت به عن ــک قیم ــی، ی ــر روز از دوره معامالت ــان ه ــی دارد. در پای کم
ــازار در  ــه عملکــرد ب ــرای مطالع ــن می شــود. ب قیمــت تســویه آن روز تعیی
ــام  ــار تم ــت اختی ــه قیم ــود ک ــرض می ش ــف، ف ــار مختل ــای اختی قیمت ه
ــا  ــک روز ب ــروش در ی ــار ف ــی اختی ــازار مال ــردی در ب ــدگان راهب تولیدکنن

قیمــت تســویه آن روز برابــر باشــد. بــا ایــن فــرض، اکنــون می تــوان قیمــت 
ــل  ــر از قب ــک متغی ــوان ی ــار به عن ــرای اختی ــت اج ــد قیم ــار را مانن اختی
معیــن در بهینه ســازی تولیدکننــدگان در نظــر گرفــت. بنابرایــن، عملکــرد 
ــرا  ــت اج ــت اختیار-قیم ــه قیم ــوان در صفح ــار را می ت ــی اختی ــازار مال ب
مــورد تحلیــل قــرارداد. یعنــی بــه ازای هــر نقطــه از ایــن صفحــه کــه مبیــن 
یــک قیمــت اختیــار و یــک قیمــت اجــرای مشــخص اســت، نقطــه تعــادل 
توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد و در پــی آن، قیمــت بــازار روز بعــد، 
تــوان تولیــدی تولیدکننــدگان در بــازار روز بعــد و تــوان اجــرا شــده آن هــا 

ــد. ــت می آی ــار به دس ــازار اختی در ب
از نقــاط صفحــه قیمــت اختیار-قیمــت  ایــن مقالــه مجموعــه ای  در 
ــد  ــی منعق ــازار مال ــروش در ب ــار ف ــرارداد اختی ــا ق ــه ازای آنه ــه ب ــرا ک اج
ــود.  ــف می ش ــار تعری ــرای اختی ــه اج ــوان ناحی ــه عن ــود، ب ــرا می ش و اج
تعییــن محــدوده ناحیــه اجــرای اختیــار می توانــد بــه تصمیم گیــری 
ــازار مالــی کمــک کنــد. ناحیــه اجــرای اختیــار توســط  بهتــر قانون گــذار ب
ــود. ــف می ش ــرا تعری ــت اج ــت اختیار-قیم ــه قیم ــر در صفح ــه زی نامعادل

ــد در ســاعت t از ســناریوی s اســت  ــازار روز بع ــه در آن  قیمــت ب ک
ــد  ــاری منعق ــرارداد اختی ــا ق ــدارد ی ــود ن ــار وج ــازار اختی ــه ب هنگامیک

نمی شــود.
ــا  ــد ت ــی می ده ــازار مال ــردار ب ــه بهره ب ــکان را ب ــن ام ــه )13( ای نامعادل
قیمت هــای اجــرای اختیــاری کــه در آن تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
تمایــل بــه انعقــاد قــرارداد اختیــار فــروش دارنــد را مشــخص کنــد. نامعادلــه 
ــار  ــرارداد اختی ــدون وجــود ق ــازار روز بعــد ب ــه پارامترهــای ب )13( فقــط ب
فــروش وابســته اســت. بنابرایــن قبــل از انعقــاد قــرارداد اختیــار، بهره بــردار 
ــا  ــخص، ب ــل مش ــازه تحوی ــک ب ــرای ی ــد ب ــار می توان ــی اختی ــازار مال ب
اســتفاده از ایــن نامعادلــه و اطالعــات گذشــته بــازار روز بعــد، تخمینــی از 
قیمت هــای اجــرای مناســب در بــازار مالــی اختیــار را بدســت آورد. منظــور 
از قیمت هــای اجــرای مناســب، قیمت هــای اجرایــی هســتند کــه بهتریــن 
نقطــه کار مشــترک را بــرای عملکــرد همزمــان بــازار مالــی اختیــار و بــازار 
ــال  ــل در ح ــازه تحوی ــک ب ــن ی ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــاد کنن ــد ایج روز بع
حاضــر، فقــط یــک ســناریو وجــود دارد و آن ســناریو، رخــدادی اســت کــه 

 ) ــت و η و( ــروش اس ــار ف ــازار اختی ــار در ب ــت اختی ــه در آن f قیم ک
ــوند. ــف می ش ــر تعری ــورت زی بص

2- Option Contract Area
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ــازار روز بعــد به وقــوع پیوســته اســت. بنابرایــن η مجمــوع ســاعاتی از  در ب
ایــن بــازه تحویــل اســت کــه در آن قیمــت اجــرای مفــروض از قیمــت بــازار 
ــازار روز  ( نیــز میانگیــن قیمــت ب روز بعــد بیشــتر اســت و همچنیــن (
بعــد در ســاعاتی از ایــن بــازه تحویــل اســت کــه قیمــت اجــرای مفــروض از 

قیمــت بــازار روز بعــد در آن ســاعات بیشــتر اســت.
ــخص،  ــرای مش ــت اج ــر قیم ــرای ه ــه )13( ب ــر، نامعادل ــرف دیگ  از ط
ــود را  ــد می ش ــار منعق ــرارداد اختی ــا ق ــه درآنه ــاری ک ــای اختی قیمت ه
ــرای تعییــن یــک  ــه می تــوان ب مشــخص می کنــد. بنابرایــن از ایــن نامعادل

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــار نی ــای اختی ــذاری قرارداده ــرای قیمت گ ــازه ب ب

شبیه سازی 
در ایــن بخــش، مــدل  ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــه یــک سیســتم قــدرت 
شــامل بــازار روز بعــد و بــازار مالــی اختیــار فــروش اعمــال می شــود. ناحیــه 
اجــرای اختیــار مشــخص شــده و نتایــج شبیه ســازی های مدل هــای 

ــوند. ــل می  ش ــف تحلی مختل

شبکه مورد مطالعه
سیســتم قــدرت مــورد مطالعــه شــامل چهــار تولیدکننــده می باشــد. 
ــا تجمیــع اطالعــات ژنراتورهــا در  اطالعــات مربــوط بــه هــر تولیدکننــده ب
ــر  ــد. در ه ــت می آی ــه IEEE به دس ــبکه 300 گره ــه ش ــی چهارگان نواح
ناحیــه شــبکه 300 گرهــه IEEE تعــدادی ژنراتــور بــا توابــع هزینــه حــدی 
مشــخص قــرار دارنــد. توابــع هزینــه حــدی کل هــر ناحیــه محاســبه و بــا 
ــبکه  ــه iام ش ــی ناحی ــع خط ــود. تاب ــب زده می ش ــی تقری ــع خط ــک تاب ی
ــه  ــورد مطالع ــبکه م ــده i ام ش ــور تولیدکنن ــه ژنرات ــه IEEE ب 300 گره
اختصــاص داده شــده اســت. اطالعــات مربــوط بــه هزینــه حــدی و ظرفیــت 
ــه در جــدول 1 داده شــده  ــورد مطالع ــدرت م ــای سیســتم ق تولیدکننده ه

اســت. 
ــازار مالــی اختیــار فــروش و  سیســتم قــدرت مــورد مطالعــه شــامل یــک ب
ــار  ــازار اختی ــه ب ــازه معامل ــه ب ــن مقال ــد می باشــد. در ای ــازار روز بع ــک ب ی
ــا  ــروش ت ــار ف ــرارداد اختی ــاد ق ــان انعق ــن زم ــه بی ــی فاصل ــروش، یعن ف
ــه  ــر گرفت ــال در نظ ــده، یکس ــه ش ــته های معامل ــل بس ــاز تحوی ــان آغ زم
می شــود. بــازه تحویــل قــرارداد اختیــار فــروش نیــز، یــک ســاعت مشــخص 
ــد در  ــز 10 درص ــره نی ــرخ به ــود. ن ــرض می ش ــی ف از روز در ده روز متوال
ــه  ــت ک ــده اس ــرض ش ــدرت ف ــتم ق ــن سیس ــود. در ای ــه می ش ــر گرفت نظ
تولیدکننده هــای اول و دوم در هــر دو بــازار روز بعــد و بــازار اختیــار فــروش 
ــازار روز  ــط در ب ــارم فق ــوم و چه ــای س ــد و تولیدکننده ه ــرکت می کنن ش
ــارت دیگــر، تولیدکننده هــای اول و دوم در  ــه عب ــد. ب ــد شــرکت می کنن بع
گــروه A و تولیدکننده هــای ســوم و چهــارم در گــروه B قــرار دارنــد. عــرض 
از مبــدا معکــوس توابــع تقاضــا بــرای ســاعت های مختلــف دوره تحویــل در 

جــدول 2 درج شــده اســت.

ــت اســت.  ــدم قطعی ــی دارای ع ــار مصرف ــرض می شــود ب ــه ف ــن مقال در ای
عــدم قطعیــت بــار مصرفــی بــا اختصــاص یــک تابــع توزیــع احتمــال نرمــال 
مــدل شــده اســت. میانگیــن و انحــراف معیــار بــار در ســاعت های مختلــف 

جدول 1: مشخصات واحدهای تولیدکننده در سیستم قدرت

ظرفیت تولید
شماره ضرایب تابع هزینه خطی واحدها

تولیدکننده

گروه11/400/001۸۶۹3/۶571

12/000/000742۹/0542A

گروه۸/7210/000۸۸۸۹/5333

0/55۸0/07۶۸50۶/4724B

جدول ۲: عرض از مبدا عکس تابع تقاضا در ساعات مختلف بازه تحویل

10۹۸7۶54321
t روز 
از بازه 
تحویل

۹۶/۶۸4۹0/3100/۸۹۸/7101/۸5100/۸102/۹۸1/۹۹2/4

میانگین
 

2/7۸1/۶12/172/۶۶2/۹23/2۶2/۸23/2۹1/312/22

میانگین
 

دوره تحویــل در جــدول 2 داده شــده اســت. شــیب معکــوس تابــع تقاضــای 
بــار تجمیع شــده ایــن سیســتم قــدرت MW2 h/0/003$ در نظــر 
ــرض  ــت ف ــف ثاب ــاعات مختل ــا در س ــع تقاض ــیب تاب ــود. ش ــه می ش گرفت
شــده اســت. عــرض از مبــدا و شــیب عکــس تابــع تقاضــا در بــازار مالــی بــه 

ــا MWh/54$ و MW2 h/0/002$ اســت.  ــر ب ــب براب ترتی
ــازار مالــی اختیــار فــروش وجــود نداشــته باشــد و همــه  در صورتــی کــه ب
تولیدکننــدگان تــوان خــود را در بــازار روز بعــد تولیــد کننــد، بــا محاســبه 
نقطــه تعــادل بــازار روز بعــد بــرای نقــاط کار مختلــف سیســتم قــدرت فــوق، 
حداقــل و حداکثــر قیمــت بــازار روز بعــد در بــازه تحویــل بــه ترتیــب برابــر 

ــود.  ــا MWh/29/87$ و MWh/39/23$ می ش ب
در بــازار مالــی اختیــار فــروش، قیمــت اجــرا توســط بهره بــردار بــازار مالــی 
تعییــن می شــود. بــه منظــور امــکان انعقــاد قراردادهــای اختیــار بــا قیمــت3، 
 $25/MWh بــه قیمــت4 و بــی قیمــت5 ، فــرض می شــود قیمــت اجــرا از
تاMWh/60$بــا پله هــایMWh/1$ تغییــر کنــد. در هــر قیمــت اجــرا، 
ــود. ــبه می ش ــد محاس ــازار روز بع ــار و ب ــازار اختی ــان ب ــادل توام ــه تع نقط

3- In the money                             4- At the money                             5- Out of the money
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3.۲. نتایج شبیه سازی
ــتم  ــر روی سیس ــده ب ــه ش ــدل ارائ ــازی م ــج شبیه س ــش، نتای ــن بخ در ای
ــا  ــدا ب ــاس، ابت ــن اس ــر ای ــود. ب ــی می ش ــه، بررس ــورد مطالع ــدرت م ق
ــوم در  ــر ورودی معل ــک متغی ــوان ی ــار بعن ــت اختی ــن قیم ــر گرفت در نظ
ــادل  ــرایط تع ــار در ش ــرای اختی ــه اج ــروش، ناحی ــار ف ــی اختی ــازار مال ب
ــا در  ــپس، ب ــود. س ــن می ش ــد تعیی ــازار روز بع ــار و ب ــازار اختی ــان ب توام
ــرای  ــری ب ــر تصمیم گی ــک متغی ــوان ی ــار بعن ــت اختی ــن قیم ــر گرفت نظ
تولیدکننــدگان گــروه A نقــاط تعــادل توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد 
بــرای قیمت هــای اجــرای مختلــف تعییــن می شــود. بدیــن منظــور، نقطــه 
تعــادل توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد در هــر قیمــت اجــرا محاســبه 
ــروه A در  ــدگان گ ــک از تولیدکنن ــر ی ــه ه ــار بهین ــت اختی ــود. قیم می ش
ــازار روز بعــد در شــکل 2 نشــان  ــار و ب ــازار اختی ــان ب شــرایط تعــادل توام
داده شــده اســت. همان طــور کــه در ایــن شــکل نشــان داده شــده اســت، 
ــرایط  ــروه A در ش ــدگان اول و دوم در گ ــه تولیدکنن ــار بهین ــت اختی قیم
ــا  ــن قیمت ه ــر ای ــتند. اگ ــر هس ــر براب ــا یکدیگ ــا ب ــان بازاره ــادل توام تع
ــازار اختیــار توســط تولیدکننــده  ــر نباشــند، تمــام ســهم ب ــا یکدیگــر براب ب

ــود. ــرف می ش ــر تص ــار پایین ت ــت اختی ــده قیم ــنهاد دهن پیش
ــن معامــالت انجــام شــده  ــر اســاس آخری ــار ب در برخــی از بازارهــای اختی
ــرای آن  ــار۶  ب ــه، یــک قیمــت تســویه حــق اختی ــازه معامل در هــر روز از ب
ــرار  ــه روز کــردن قیمــت7  قراردادهــا ق روز تعییــن می شــود کــه مبنــای ب
می گیــرد. قیمــت تســویه حــق اختیــار در هــر روز برابــر بــا میانگیــن وزنــی 
قیمــت اختیــار قراردادهــای اختیــار معاملــه شــده در آن روز یــا در بخشــی 
از آن روز اســت ]11[. همان طــور کــه در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت، 
از آنجــا کــه قیمــت اختیــار بهینــه تمــام تولیدکننــدگان در شــرایط تعــادل 
توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد برابــر هســتند، قیمــت تســویه روزانــه 
 A ــروه ــدگان گ ــک از تولیدکنن ــه هری ــار بهین ــت اختی ــا قیم ــر ب ــز براب نی
ــازار  ــار و ب ــازار اختی ــان ب ــادل توام ــن، محاســبه نقطــه تع می باشــد. بنابرای
روز بعــد می توانــد به عنــوان روشــی بــرای قیمت گــذاری قراردادهــای 
ــکل  ــده در ش ــان داده ش ــی نش ــذا منحن ــود. ل ــه ش ــر گرفت ــار در نظ اختی
ــدرت  ــار در سیســتم ق ــای اختی ــذاری قرارداده ــرای قیمت گ ــد ب 2، می توان
مــورد مطالعــه یکســال قبــل از زمــان تحویــل مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
بهــادار  اوراق  بــورس  در  بــرق  فــروش  اختیــار  قیمت گــذاری  نتایــج 
اســترالیا )ASX( در تاریــخ 2۸ فوریــه 201۶ در شــکل 3 نشــان داده شــده 
ــته ــرای بس ــروش ب ــار ف ــذاری اختی ــکل، قیمت گ ــن ش ــت ]12[. در ای اس
 NSWs Base Load Strip Options Calendar Year 2017 
ــد  ــان می ده ــکل 3 نش ــکل 2 و ش ــه ش ــت. مقایس ــده اس ــان داده ش نش
ــار به دســت آمده از روش  ــی، منحنــی قیمــت اختی کــه از لحــاظ شــکل کل
ارائه شــده در ایــن مقالــه شــبیه بــه منحنــی واقعــی قیمــت اختیــار رخ داده 

ــازار اختیــار فــروش اســترالیا اســت. در ب
ــی،  ــه از لحــاظ شــکل کل ــد ک مقایســه شــکل 2 و شــکل 3 نشــان می ده
ــه  ــن مقال ــده در ای ــت آمده از روش ارائه ش ــار به دس ــت اختی ــی قیم منحن
شــبیه بــه منحنــی واقعــی قیمــت اختیــار رخ داده در بــازار اختیــار فــروش 

اســترالیا اســت.

)OCA( 3.3. ناحیه اجرای اختیار
بــرای تعییــن ناحیــه اجــرای اختیــار در ایــن سیســتم قــدرت فرض می شــود 
$1/MWh60$ بــا پله هــای/MWh 25$ تــا/MWh قیمــت اجــرا از
تغییــر کنــد. در هــر قیمــت اجــرا نیــز، قیمــت اختیــار از MWh/0$ تــا

ــرای  ــپس ب ــد. س ــر می کن ــای MWh/0/2$ تغیی ــا پله ه MWh/7$ ب
هــر جفــت از قیمت هــای اجــرا و قیمت هــای اختیــار، نقطــه تعــادل 
ــا در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار  ــازار روز بعــد ب ــازار اختیــار و ب توامــان ب

ــوم محاســبه می شــود. ــر معل ــک متغی ــوان ی بعن

شکل۲: قیمت اختیار بهینه تولیدکنندگان اول و دوم و قیمت تسویه بازار اختیار در نقطه تعادل 
توامان دو بازار

 NSWs Base Load Strip Options Calendar Year شکل 3: قیمت گذاری اختیار فروش بسته
۲017 در بورس استرالیا ]1۲[

6- Settlement premium price                             7- Mark-to-marketing
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ــناریوهای  ــاعات و س ــام س ــر روی تم ــد ب ــازار روز بع ــاری ب ــت انتظ قیم
ــازه تحویــل در صفحــه قیمــت اختیار-قیمــت اجــرا در شــکل  ممکــن در ب
ــوان  ــار بعن ــت اختی ــد قیم ــرض کنی ــون ف ــت. اکن ــده اس ــان داده ش 4 نش
ــر  ــروه A در نظ ــدگان گ ــک از تولیدکنن ــرای هری ــری ب ــر تصمیم گی متغی
گرفتــه شــود و نقطــه تعــادل توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد بــا در 
نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار بعنــوان یــک متغیــر تصمیم گیــری محاســبه 
ــازار روز بعــد در هــر قیمــت  می شــود. در ایــن شــرایط، قیمــت انتظــاری ب
اجــرا مطابــق منحنــی ســیاه رنــگ توپــر شــکل 4 می باشــد. در ایــن شــکل، 
دو پــاره صفحــه افقــی قابــل مشــاهده اســت. بــر اســاس نتایــج شبیه ســازی 
ــازار  ــاری در ب ــرارداد اختی ــچ ق ــات هی ــاره صفح ــن پ ــده، در ای ــام ش انج
ــازار روز  ــاری ب ــت انتظ ــن، قیم ــود. بنابرای ــه نمی ش ــروش معامل ــار ف اختی
بعــد مقــداری ثابــت و برابــر بــا قیمــت انتظــاری بــازار روز بعــد در شــرایط 

ــازار اختیــار فــروش اســت. عــدم وجــود ب
ــر روی صفحــه قیمــت اختیار-قیمــت اجــرا در  تصویــر منحنــی شــکل 4 ب
ــی  ــات افق ــاره صفح ــه در پ ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــان داده ش ــکل 5 نش ش
بیــان شــده، هیــچ اختیــاری معاملــه نمی شــود، ایــن نواحــی، نواحــی عــدم 

ــده می شــوند. ــار  )۸NOCA( نامی اجــرای اختی

ــه  ــده اند. ناحی ــان داده ش ــکل 5 نش ــار در ش ــرای اختی ــدم اج ــی ع نواح
اجــرای اختیــار در شــکل 5 توســط کران هــای بــاال و پائیــن قیمــت 
اجــرای ایــن ناحیــه مشــخص شــده اســت. ایــن کران هــا بوســیله منحنــی 
خط چیــن نشــان داده شــده اند. در شــکل λmax ،5 و λmin حداقــل و 
ــرایطی  ــل در ش ــازه تحوی ــناریوهای ب ــاعات و س ــام س ــر λst در تم حداکث
کــه قــرارداد اختیــار منعقــد نشــده باشــد، هســتند. بــر اســاس رابطــه )13( 
کــران بــاالی قیمــت اجــرا یــک خــط بــا شــیب  اســت. در سیســتم 
ــا  ــر ب ــاالی قیمــت اجــرا تقریبــاً براب قــدرت مــورد مطالعــه، شــیب کــران ب
1/1 اســت. کــران بــاالی قیمــت اجــرای نشــان داده شــده در شــکل 5 کــه از 
محاســبه نقطــه تعــادل بــرای نقــاط مختلــف صفحــه قیمــت اختیار-قیمــت 
اجــرا بدســت آمــده اســت، فرمــول ارائــه شــده بــرای کــران بــاالی قیمــت 

ــد. ــد می کن ــه )13( را تایی ــرا در رابط اج
یــک نقطــه روی کــران پائیــن قیمــت اجــرای اختیــار در شــکل 5 در نظــر 
ــا  ــد. ب ــش یاب ــران افزای ــن ک ــه روی ای ــن نقط ــد K ای ــرض کنی ــد. ف بگیری
افزایــش K، مقــدار K-λst افزایــش یافتــه، احتمــال اجــرای قــرارداد اختیــار 

ــود. ــرا می ش ــه T همگ ــه η ب ــه و در نتیج ــش یافت افزای
ــای  ــام قرارداده ــود تم ــتر از λmax می ش ــه K بیش ــکل 5، هنگامیک در ش
ــر اســاس  ــا T شــده و ب ــر ب اختیــار منعقــد شــده، اجــرا می شــوند و η براب
ــا  ــوازی ب ــط م ــک خ ــورت ی ــرا بص ــت اج ــن قیم ــران پائی ــه )13( ک رابط
کــران بــاالی قیمــت اختیــار می شــود. در شــکل 5، ناحیــه اجــرای اختیــار 
 ،OCA2 ــه ــت. در ناحی ــده اس ــیم ش ــش OCA1 و OCA2 تقس ــه دو بخ ب
قیمت هــای اجــرا بیشــتر از λmax هســتند و در نتیجــه قراردادهــای اختیــار 
ــوند. در  ــرا می ش ــل اج ــازه تحوی ــناریوها در ب ــام س ــاعات از تم ــام س در تم
ــه  ــتند، در نتیج ــن λmin و λmax هس ــرا بی ــای اج ــه OCA1 قیمت ه ناحی
ــازه  ــناریوها در ب ــی از س ــاعات از برخ ــی از س ــار در برخ ــای اختی قرارداده

ــوند. ــرا می ش ــل اج تحوی
حجــم کل قراردادهــای اختیــار بــا معلــوم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار در 
صفحــه قیمــت اختیار-قیمت اجرا در شــکل ۶ نشــان داده شــده اســت. حجم 
کل قراردادهــای اختیــار بــا متغیــر تصمیــم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار 
بصــورت یــک منحنــی ســیاه رنــگ توپر در شــکل ۶ نشــان داده شــده اســت.
ــی اختیــار فــروش بــر  حجــم قراردادهــای منعقــد شــده در بــازار مال
ــر اســاس  ــدگان محــدود می شــود. ب اســاس رابطــه )7( توســط مصرف کنن
ــخص،  ــرای مش ــت اج ــک قیم ــار و ی ــت اختی ــک قیم ــه )7(، در ی رابط
مصرف کننــدگان بیشــتر از حجــم معینــی اقــدام بــه عقــد قــرارداد اختیــار 
ــک  ــخص و ی ــار مش ــت اختی ــک قیم ــکل 5، ی ــد. در ش ــروش نمی کنن ف
ــه  ــرای ناحی ــت اج ــاالی قیم ــران ب ــن و ک ــران پائی ــن ک ــرا بی ــت اج قیم
ــت  ــار را در قیم ــرای اختی ــت اج ــد و قیم ــر بگیری ــار در نظ ــرای اختی اج
ــش قیمــت  ــا افزای ــر اســاس رابطــه )7( ب ــد. ب ــش دهی ــت افزای ــار ثاب اختی
اجــرای اختیــار مصرف کننــدگان حجــم قراردادهــای اختیــار خــود را 
ــش  ــد افزای ــازار روز بع ــاری ب ــت انتظ ــه قیم ــد و در نتیج ــش می دهن کاه
ــه  ــاالی قیمــت اجــرای ناحی ــران ب ــه ک ــه قیمــت اجــرا ب ــد. هنگامی می یاب
اجــرای اختیــار برســد، هیــچ قــرارداد اختیــاری توســط مصرف کننــدگان در 

ــود.  ــد نمی ش ــار منعق ــازار اختی ب

شکل 4: قیمت انتظاری بازار روز بعد در بازه تحویل؛ رویه برای قیمت اختیار به صورت متغیر 
معلوم، خط توپر برای قیمت اختیار بصورت متغیر تصمیم گیری

شکل ۵: تصویر قیمت انتظاری بازار روز بعد بر روی صفحه قیمت اختیار-قیمت اجرا؛ منحنی 
بهینه قیمت اختیار بصورت منحنی سیاهرنگ توپر

8- No Option Contract Area
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ــه  ــده اند. ناحی ــان داده ش ــکل 5 نش ــار در ش ــرای اختی ــدم اج ــی ع نواح
اجــرای اختیــار در شــکل 5 توســط کران هــای بــاال و پائیــن قیمــت 
اجــرای ایــن ناحیــه مشــخص شــده اســت. ایــن کران هــا بوســیله منحنــی 
خط چیــن نشــان داده شــده اند. در شــکل λmax ،5 و λmin حداقــل و 
ــرایطی  ــل در ش ــازه تحوی ــناریوهای ب ــاعات و س ــام س ــر λst در تم حداکث
کــه قــرارداد اختیــار منعقــد نشــده باشــد، هســتند. بــر اســاس رابطــه )13( 
کــران بــاالی قیمــت اجــرا یــک خــط بــا شــیب اســت. در سیســتم 
ــا  ــر ب ــاالی قیمــت اجــرا تقریبــاً براب قــدرت مــورد مطالعــه، شــیب کــران ب
1/1 اســت. کــران بــاالی قیمــت اجــرای نشــان داده شــده در شــکل 5 کــه از 
محاســبه نقطــه تعــادل بــرای نقــاط مختلــف صفحــه قیمــت اختیار-قیمــت 
اجــرا بدســت آمــده اســت، فرمــول ارائــه شــده بــرای کــران بــاالی قیمــت 

ــد. ــد می کن ــه )13( را تایی ــرا در رابط اج
یــک نقطــه روی کــران پائیــن قیمــت اجــرای اختیــار در شــکل 5 در نظــر 
ــا  ــد. ب ــش یاب ــران افزای ــن ک ــه روی ای ــن نقط ــد K ای ــرض کنی ــد. ف بگیری
افزایــش K، مقــدار K-λst افزایــش یافتــه، احتمــال اجــرای قــرارداد اختیــار 

ــود. ــرا می ش ــه T همگ ــه η ب ــه و در نتیج ــش یافت افزای
ــای  ــام قرارداده ــود تم ــتر از λmax می ش ــه K بیش ــکل 5، هنگامیک در ش
ــر اســاس  ــا T شــده و ب ــر ب اختیــار منعقــد شــده، اجــرا می شــوند و η براب
ــا  ــوازی ب ــط م ــک خ ــورت ی ــرا بص ــت اج ــن قیم ــران پائی ــه )13( ک رابط
کــران بــاالی قیمــت اختیــار می شــود. در شــکل 5، ناحیــه اجــرای اختیــار 
 ،OCA2 ــه ــت. در ناحی ــده اس ــیم ش ــش OCA1 و OCA2 تقس ــه دو بخ ب
قیمت هــای اجــرا بیشــتر از λ^max هســتند و در نتیجــه قراردادهــای اختیــار 
ــوند. در  ــرا می ش ــل اج ــازه تحوی ــناریوها در ب ــام س ــاعات از تم ــام س در تم
ــن λmIN و λmax هســتند، در نتیجــه  ــای اجــرا بی ــه OCA1 قیمت ه ناحی
ــازه  ــناریوها در ب ــی از س ــاعات از برخ ــی از س ــار در برخ ــای اختی قرارداده

ــوند. ــرا می ش ــل اج تحوی
حجــم کل قراردادهــای اختیــار بــا معلــوم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار در 
صفحــه قیمــت اختیار-قیمت اجرا در شــکل ۶ نشــان داده شــده اســت. حجم 
کل قراردادهــای اختیــار بــا متغیــر تصمیــم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار 
بصــورت یــک منحنــی ســیاه رنــگ توپر در شــکل ۶ نشــان داده شــده اســت.
حجــم قراردادهــای منعقــد شــده در بــازار مالــی اختیــار فــروش بــر اســاس 
رابطــه )7( توســط مصرف کننــدگان محــدود می شــود. بر اســاس رابطــه )7(، 
در یــک قیمــت اختیــار و یــک قیمــت اجــرای مشــخص، مصرف کننــدگان 
بیشــتر از حجــم معینــی اقــدام بــه عقــد قــرارداد اختیــار فــروش نمی کننــد. 
در شــکل 5، یــک قیمــت اختیــار مشــخص و یــک قیمــت اجــرا بیــن کــران 
پائیــن و کــران بــاالی قیمــت اجــرای ناحیــه اجــرای اختیــار در نظــر بگیرید 
ــر  ــد. ب ــش دهی ــت افزای ــار ثاب ــار را در قیمــت اختی و قیمــت اجــرای اختی
ــدگان  ــار مصرف کنن ــرای اختی ــت اج ــش قیم ــا افزای ــه )7( ب ــاس رابط اس
حجــم قراردادهــای اختیــار خــود را کاهــش می دهنــد و در نتیجــه قیمــت 
ــه  ــرا ب ــت اج ــه قیم ــد. هنگامی ــش می یاب ــد افزای ــازار روز بع ــاری ب انتظ
کــران بــاالی قیمــت اجــرای ناحیــه اجــرای اختیــار برســد، هیــچ قــرارداد 
ــود.  ــد نمی ش ــار منعق ــازار اختی ــدگان در ب ــط مصرف کنن ــاری توس اختی

شــکل ۶ ایــن مطلــب را تأئیــد می کنــد. همانطــور که در شــکل ۶ نشــان داده 
شــده اســت بایــد توجــه داشــت کــه در ناحیــه OCA2، همزمــان بــا بیشــتر 
بــودن قیمــت اجــرا نســبت بــه λmax، قیمــت اختیــار نیــز در ایــن ناحیــه 
بــاال اســت. در نتیجــه در ناحیــه OCA2 هنــوز مصرف کننــدگان تمایــل بــه 
ــرای افزایــش حجــم قراردادهــای  ــد. ب ــار فــروش دارن ــرارداد اختی انعقــاد ق
اختیــار در بــازار مالــی اختیــار بهتــر اســت رقابــت بازیگــران در قیمت هــای 
اجرایــی کــه در آنهــا امــکان انعقــاد حجــم بیشــتری از قراردادهــای اختیــار 
ــن مقــدار قیمت هــای اجــرا می بایســت  وجــود دارد، متمرکــز شــود. بنابرای

در محــدوده مناســب انتخــاب شــده و تعــداد آن نیــز زیــاد نباشــد.
بــر اســاس شــکل ۶، در صــورت اننتخــاب تعــداد محــدودی قیمــت اجــرا در 
ناحیــه OCA1 و قــراردادن آنهــا در بــازار اختیــار فــروش، تمرکــز رقابــت در 
ایــن قیمت هــای اجــرا افزایــش یافتــه و در نتیجــه آن حجــم قراردادهــای 

ــد. ــش می یاب ــار افزای اختی
مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان گــروه A بــا معلــوم در نظــر گرفتــن 
ــف در  ــار مختل ــای اختی ــای اجــرا و قیمت ه ــرای قیمت ه ــار ب قیمــت اختی
شــکل 7 نشــان داده شــده اســت. مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان 
ــا یــک  ــا متغیــر تصمیــم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار نیــز ب گــروه A ب
ــر  ــت. ب ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــن ش ــر در ای ــگ توپ ــیاه رن ــی س منحن
اســاس شــکل 7، مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان گــروه A در ناحیــه 
ــان داده  ــکل 7 نش ــه در ش ــور ک ــد. همانط ــش می یاب ــار افزای ــرای اختی اج
شــده اســت، ســود انتظــاری ایــن تولیدکننــدگان در ناحیــه OCA2 بیشــتر 
ــودن  ــتر ب ــه بیش ــه ب ــا توج ــرا ب ــت، زی ــه OCA1 اس ــدار آن در ناحی از مق
قیمــت اجــرا از قیمــت بــازار روز بعــد در تمــام ســاعات و ســناریوهای بــازه 
تحویــل، حجــم قراردادهــای اختیــار اجــرا شــده در ناحیــه OCA2 بیشــتر از 

حجــم قراردادهــای اختیــار اجــرا شــده در ناحیــه OCA1 اســت. 
مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان گــروه B بــا معلــوم در نظــر گرفتــن 
ــف در  ــار مختل ــای اختی ــای اجــرا و قیمت ه ــرای قیمت ه ــار ب قیمــت اختی
شــکل ۸ نشــان داده شــده اســت. مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان 
ــا یــک  ــا متغیــر تصمیــم در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار نیــز ب گــروه B ب

منحنــی ســیاه رنــگ توپــر در ایــن شــکل نشــان داده شــده اســت.

شکل 6: حجم کل قراردادهای اختیار؛ رویه برای قیمت اختیار به صورت متغیر معلوم، خط 
توپر برای قیمت اختیار بصورت متغیر تصمیم گیری
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4. جمع بندی
ــار  ــای اختی ــذاری قرارداده ــرای قیمت گ ــدی ب ــه روش جدی ــن مقال در ای
ــه  ــار ارائ ــازار اختی ــد و ب ــازار روز بع ــان ب ــادل توام ــای تع ــر مبن ــروش ب ف
گردیــده اســت. نتایــج شبیه ســازی های انجــام شــده نشــان می دهــد 
حضــور راهبــردی تولیدکننــدگان در هــر دو بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد 
منجــر بــه افزایــش ســود آنهــا و کاهــش ســود تولیدکنندگانــی اســت کــه 

شکل 7: مجموع سود انتظاری تولیدکنندگان گروه A در شرایط تعادل توامان دو بازار؛ 
رویه برای قیمت اختیار به صورت متغیر معلوم، خط توپر برای قیمت اختیار بصورت متغیر 

تصمیم گیری

شکل 8: مجموع سود انتظاری تولیدکنندگان گروه B در شرایط تعادل توامان دو بازار؛ 
رویه برای قیمت اختیار به صورت متغیر معلوم، خط توپر برای قیمت اختیار بصورت متغیر 

تصمیم گیری

بــر اســاس شــکل ۸ مجمــوع ســود انتظــاری تولیدکننــدگان گــروه B کــه 
فقــط در بــازار روز بعــد شــرکت می کننــد در ناحیــه اجــرای اختیــار نســبت 
بــه نواحــی عــدم اجــرای اختیــار کاهــش یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــز مشــارکت داشــته اند  ــار نی ــازار اختی ــی کــه در ب کــه ســود تولیدکنندگان
در ناحیــه اجــرای اختیــار نســبت بــه نواحــی عــدم اجــرای اختیــار افزایــش 
یافتــه اســت )شــکل 7(. افزایــش ســود تولیدکننــدگان گــروه A در ناحیــه 
ــه  ــن ناحی ــروه B در ای ــدگان گ ــود تولیدکنن ــش س ــار و کاه ــرای اختی اج
می توانــد به عنــوان یــک ســیگنال مشــوق بــرای حضــور تولیدکننــدگان در 

بــازار اختیــار در نظــر گرفتــه شــود.

ــار  ــای اختی ــاد قرارداده ــد. انعق ــرکت می کنن ــد ش ــازار روز بع ــط در ب فق
منجــر بــه افزایــش رقابــت در بــازار روز بعــد و در پــی آن، کاهــش قیمــت 
ــام  ــازی های انج ــج شبیه س ــه نتای ــه ب ــا توج ــردد. ب ــد می گ ــازار روز بع ب
شــده، هیــات تنظیــم مقــررات بــازار می توانــد بــا اســتفاده از مــدل تعــادل 
ــای  ــبی از قیمت ه ــدوده مناس ــد، مح ــازار روز بع ــار و ب ــازار اختی ــان ب توام
ــردد  ــد می گ ــار منعق ــرارداد اختی ــا بیشــترین حجــم ق ــه در آنه ــی ک اجرای
ــر ایــن  ــازار اختیــار ب را مشــخص کنــد. بدیــن ترتیــب، تمرکــز بازیگــران ب
ــی در دو  ــاه اجتماع ــش رف ــث افزای ــده و باع ــتر ش ــرا بیش ــای اج قیمت ه

ــود.  ــازار می  ش ب
معمــوال در بازارهــای مالــی اختیــار، تخمینــی از قیمــت اختیــار بــه بازیگران 
ــازار  ــار و ب ــازار اختی ــان ب ــادل توام ــار اعــالم می شــود. مــدل تع ــازار اختی ب
روز بعــد بــا در نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار بعنــوان متغیــر تصمیم گیــری 
ــار  ــذاری اختی ــرای قیمت گ ــی ب ــوان روش ــد به عن ــدگان می توان تولیدکنن
ــار  ــه اجــرای اختی ــه شــود. ناحی ــی در نظــر گرفت ــای مال ــروش در بازاره ف
کــه بــا اســتفاده از مــدل تعــادل توامــان بــازار اختیــار و بــازار روز بعــد بــا در 
نظــر گرفتــن قیمــت اختیــار به عنــوان متغیــر معلــوم تعییــن می شــود نیــز 
ــروش  ــار ف ــرارداد اختی ــذاری ق ــن قیمت گ ــه ممک ــوان ناحی ــد به عن می توان

در نظــر گرفتــه شــود. 
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