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سرمقاله - چرا ناترازی؟

صنعت بــرق یک فرمانده واحد نیاز دارد

لزوم کاهش وابستگی بخش خصوصی به منابع مالی دولتی

خصوصی ســازی فقط انتقال مالکیت به بخش خصوصی نیســت

خصوصی ســازی، ضرورتی فراموش شده در تولید برق

مروری بر تغییرات ســاختاری صنعت برق؛ راهی که به بی راهه ختم شــد

جای خالی سازوکارهای حامیانه برای سرمایه گذاران حوزه تولید

کاستی  های خصوصی سازی بخش تولید برق و پیامدهای آن

فهرســتی بلنــد ازکوتاهی های وزارت نیرو در اجرای قانون

ســرمایه گذاری در تولیــد، راه نجات صنعت برق

زیان خاموشــی را مردم می پردازند

قطــع بــرق در صنعت فوالد؛ بازی ناکارآمدِی وزارت نیرو بــا حاصل جمع منفی!

نگاهی به خاموشــی های برق در گذشــته های نه چندان دور

خطر تکرار سرنوشــت برنامه های پنجم و ششــم در بخش برق

سهم غیر قابل کنترل دولت از صنعت برق

مروری بر وضعیت صنعت برق در قانون بودجه 1401

خوانــش مساله ســاز وزارت نیرو از دو موضوع حیاتی

حکایت این روزهای صنعت برق؛یکی بر ســر شــاخ بُن می برید

تاثیر بخش دولتی در رقابت  ناپذیری بازار برق و بورس انرژی

بــرق د  ر د  وران مظفری؛ بــرق همگانی در تبریز

ناترازی، نتیجه کاهش سرمایه گذاری درتولید برق 

مروری بر اقدامات و دستاوردهای کمیسیون مهندسی و سیستم های سندیکا

آسیب های روش تعرفه گذاری برق در ایران

نیروگاه سمنگان، بلندای همت در وسعت کویر

پیش بینی حداکثر توان قابل تولید نیروگاه های گازی با استفاده از مدل بهینه مبتنی بر الگوریتم  ژنتیک 
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پرویز غیاث الدین، مدیرمسئول چرا ناترازی؟
فصـل گرمـا فرا رسـیده و موضوعاتـی نظیر حداکثرتـوان تولید بـرق و فاصله 
آن بـا نیـاز مصـرف و چگونگـی گـذر از پیـک در ایـن روزهای گـرم، متولیان 
تامیـن انـرژی بـرق را بـه عنـوان یـک چالـش اساسـی درگیـر خود سـاخته 

است. 
بنـا بـه پیش بینی هـا، در تابسـتان امسـال حدود 15 هـزار مگاوات نسـبت به 
نیـاز مصـرف کمبـود تولید وجـود دارد که بـرای جبران این فاصلـه و کاهش 
خاموشـی های اجبـاری، برنامه هـای متعـددی را تهیـه و تـدارک دیده انـد. 
جریمـه مشـترکان پرمصـرف، اجبـار دسـتگاه های دولتـی به کاهـش مصرف 
و جریمـه آن هـا در صـورت رعایـت نکـردن دسـتورالعمل ها، تغییـر سـاعات 
کاری در مناطـق گرمسـیری کشـور، افزایـش نصـب کنتورهـای هوشـمند و 
چندتعرفـه بـرای مشـترکان خانگـی و تعییـن سـهمیه بـرق مصرفـی بـرای 
صنایـع و الـزام شـرکت های بـرق منطقـه ای و توزیع بـه کاهش بار بر اسـاس 
میـزان تعیین شـده، از جملـه برنامه   هایی اسـت که وزارت نیرو بـرای مدیریت 

کمبـود تولیـد و گـذران فصـل گرما در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت. 
بـا نگاهـی اجمالـی به ایـن برنامه هـا می توان دریافـت که عمده ایـن برنامه ها 
بیش از آن که جنبه اثباتی و ایجابی داشـته باشـد، رویکردی سـلبی داشـته 

و بیشـتر آن هـا معطوف بـه الزامات، محدودیت ها و جرایم اسـت. 
ایـن رویـه بـرای صنعت بـرق ایران که در سـال های نـه چندان دور، سـرآمد 
صنایـع و مایـه مباهـات بود، زیبنده نیسـت، چـرا که محصول ایـن صنعت به 
عنـوان انـرژی پایـه و زیرسـاختی برای رشـد و توسـعه بخش هـای اقتصادی، 
اجتماعـی و رفاهـی، مولفـه با اهمیتی اسـت و هـر نوع اعمـال محدودیتی در 
تامیـن آن تبعـات سـنگین اقتصـادی و اجتماعی برای کشـور در پـی خواهد 

داشت.

شـاهد ایـن مدعـا پیامدهای تحمیـل محدودیت تامیـن برق برای مشـترکان 
خانگـی و صنایـع کشـور در تابسـتان سـال گذشـته بـود کـه عالوه بـر ایجاد 
نارضایتـی در مـردم، خسـارات سـنگینی را بـر پیکـره اقتصـاد ملـی، آن هـم 
در شـرایط سـخت تحریم هـای ظالمانـه و کمبـود جـدی منابـع مالی کشـور 

ساخت. وارد 
ناگفتـه پیداسـت کـه قطـع بـرق صنایـع موجـب کاهـش تولیـد و در نتیجه 
کمبـود عرضـه و افزایـش قیمـت در بـازار داخلی و از سـوی دیگـر ناتوانی در 
انجـام تعهـدات بـه مشـتریان خارجـی و در نتیجـه از دسـت دادن بازارهـای 

خارجـی وکاهـش ارزآوری بـرای کشـور می شـود. 
بیـان ایـن نکتـه ضروری اسـت که تبعـات اجتماعـی خاموشـی و تاثیر منفی 
آن بـر زندگـی مردم و روح و روان آن ها، کمتر از خسـارات سـنگین اقتصادی 
نیسـت و مسـئوالن وزارت نیـرو بایـد در قبـال ایـن آسـیب های اجتماعـی 
و اقتصـادی پاسـخگو باشـند و احسـاس تکلیـف کننـد. ایـن کـه چـرا ایـن 
صنعـت پرافتخـار و بالنـده بـه بحران کمبـود تولید دچار شـده اسـت و چند 
سـالی اسـت کـه بـا مشـکل تامیـن بـرق مشـترکان مواجه می شـود، مسـاله 

نیسـت.  پیچیده ای 
بدنـه کارشناسـی ایـن صنعـت و وجود مراکـز متعـدد برنامه ریـزی در وزارت 
نیـرو  و شـرکت های زیرمجموعـه، قطعـا از پیـش، میزان نیاز سـاالنه و رشـد 
و  آمـار  ایـن  و  کرده انـد  پیش بینـی  علمـی  مطالعـات  براسـاس  را  مصـرف 

اطالعـات را در دسـترس مدیـران تصمیم گیـر ایـن صنعـت قـرار داده انـد. 
عـالوه بـر ایـن، سـایر دسـتگاه ها و نهادهـا، از جملـه تشـکل های فعـال در 
حـوزه صنعـت بـرق، خصوصـا سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق، از 
چنـد سـال قبل بـا هـدف آینده نگـری، پژوهش های متعـددی در مـورد نیاز 

      سرمقاله                   

مصـرف بـرق کشـور بـا اسـتناد بـه مولفه هـا و متغیرهـای موثـر در افزایـش 
مصـرف را در قالـب گـزارش تهیـه کـرده و در اختیـار مراجـع سیاسـت گذار 
و تصمیم    گیـر از جملـه وزارت نیـرو قـرارداده اسـت و در ایـن زمینـه نیـز 
هشـدارهای الزم را بـرای ضـرورت افزایـش ظرفیت های تولید برق متناسـب 
بـا رشـد مصـرف داده بـود. بـا ایـن حـال توجـه الزم بـه ایـن گزارش هـا و 
مطالعـات علمـی صـورت نگرفـت و وزارت نیـرو بـه جـای برنامه ریـزی بـرای 
افزایـش ظرفیـت تولیـد، صرفـا بـه مدیریـت تقاضـا پرداخـت؛ به ایـن خیال 
کـه بـا تمرکـز بر مدیریـت مصرف می توان سـرعت رشـد تقاضا را مهـار کرد. 
ایـن سیاسـت اشـتباه و بی توجهی به توسـعه ظرفیـت تولید بـرق، آثار منفی 
خود را خیلی زود نمایان سـاخت، به طوری که در تابسـتان گذشـته، کمبود 
15 هـزار مگاواتـی بـرای پاسـخگویی به نیاز مصـرف، منجر به خاموشـی های 
گسـترده، خصوصـا در بخـش صنایع شـد و زیان های هنگفتی را برای کشـور 
بـه بـار آورد، تـا جایـی کـه دسـتگاه ها و نهادهای نظارتـی مجبور به بررسـی 
عوامـل بـروز این بحران شـدند. گزارش کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی کـه در پـی تحقـق موضوع کمبود تولید برق و بررسـی سیاسـت ها و 
برنامه هـای سـال های اخیـر وزارت نیـرو در حوزه صنعت برق تهیه و مشـروح 
آن در صحـن علنـی قرائـت شـد، خـود بیانگـر رویکردهـای غلـط و ناکارآمد 

سیاسـت های اتخاذشـده  وزارت نیـرو در سـال های اخیر بود. 
ایـن نابسـامانی ها در حالـی بـه وجـود آمـده اسـت کـه بخـش خصوصـی، از 
ظرفیت هـای مناسـبی بـرای سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق و رهایـی ایـن 
صنعـت از بحـران کمبـود تولیـد، برخـوردار اسـت و می توانـد گره گشـای 
ایـن بحـران باشـد، امـا بـا ایـن وجـود، متاسـفانه وزارت نیـرو بـا بی اعتنایـی 
بـه ایـن ظرفیت هـای بالقـوه و ایجـاد موانـع متعـدد، بخـش خصوصـی را از 
سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت، گریـزان کرده و عمال موجب شـده اسـت که 

سـرمایه های ایـن بخـش، معطـوف بـه فعالیت هـای دیگـری شـود.
بـه عنـوان نمونـه  می تـوان بـه عـدم تحقـق افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق 
توسـط بخـش خصوصـی بر اسـاس آنچـه کـه در برنامه ششـم توسـعه برای 
وزارت نیـرو تکلیـف شـده بـود، اشـاره کـرد، چـرا کـه سیاسـت های جـاری 
وزارت نیـرو در نـوع تعامـل با بخـش خصوصی، رغبتـی برای سـرمایه گذاری 

در احـداث نیـروگاه جدیـد یـا خریـد بـرق آن باقی نگذاشـته اسـت. 
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه در حـال حاضـر نزدیـک بـه 60  درصـد 
تولیـد بـرق کشـور توسـط نیروگاه هـای غیـر دولتـی انجـام می شـود، امـا 
کمتریـن حضـور را در سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای تولیـد برق دارد. 
ایـن در حالـی اسـت که این بخش همواره خواسـتار همفکری و مشـارکت در 
برنامه ریزی هـا و تصمیم گیری هـای وزارت نیـرو در حـوزه تولیـد بـرق بـوده 

اسـت و خـود را عضـوی از ایـن خانـواده می داند.

ایـن بی مهری هـا صرفـا بـه اینجـا ختـم نمی شـود؛ نیروگاه هـای خصوصـی 
تولیدکننـده بـرق براسـاس سـاختار موجـود هیـات تنظیـم بـازار بـرق کـه 
تمامـی اعضـای آن را وزارت نیـرو منصـوب می کنـد، هیـچ نقشـی در تعیین 
نـرخ پایـه آمادگـی و یا سـقف نـرخ انـرژی بـرق ندارنـد و خریـدار انحصاری 
بـرق تولیـدی نیروگاه هـا، یعنـی وزارت نیـرو، بـه عنـوان حاکـم مطلـق، هـم 
سیاسـت گذاری و هـم نرخ گـذاری می کنـد و عـالوه بـر این هـا از قوانیـن و 

مقـررات مصـوب نیـز تبعیـت نمی کنـد. 
در حـال حاضـر نیروگاه هـا بابـت فـروش بـرق، بیـش از 27 هـزار میلیـارد 
تومـان مطالبـات انباشـته از وزارت نیرو دارند. بر اسـاس قوانیـن موجود، این 
وزارت خانـه مکلـف اسـت بابت تاخیـر در پرداخت بدهی خـود، جریمه تاخیر 
پرداخـت کنـد ، همچنیـن بـه احـکام دیـوان عدالت دربـاره تخلـف در تعیین 
نـرخ خریـد از نیروگاه هـای غیـر دولتـی  تمکیـن کنـد، امـا بـه هیـچ یک از 
آن هـا عمـل نکـرده و قانون گریـزی را در فرهنـگ و ادبیـات کاری خـود رواج 

است.  داده 
این هـا بخشـی از مشـکالت بخـش غیـر دولتـی تولیدکننـده بـرق اسـت که 

فعـاالن حـوزه تولیـد بـرق بـا آن دسـت بـه گریبانند. 
عـالوه بـر این، موضوعاتـی نظیر مشـکل بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت ارزی 
از صنـدوق توسـعه ملـی، اجبار بـه تمدید سـاالنه پروانـه بهره بـرداری، بحث 
گواهـی ظرفیـت و مالکیت آن، از دیگر مسـائل مهمی اسـت کـه نیروگاه های 
خصوصـی بـا آن مواجـه هسـتند و بـه نظـر می رسـد اراده و اهتمامـی بـرای 

چاره جویـی آن هـا وجـود ندارد.
آنچـه کـه بـه اجمـال به آن ها اشـاره شـد، تصویـری اسـت از شـرایط بخش 
غیـر دولتـی تولیدکننـده بـرق و آنچـه کـه امـروز بـه عنـوان بحـران کمبود 
بـرق بـرای صنعت برق بـه میراث رسـیده، نتیجـه سیاسـت ها و رویکردهایی 
اسـت کـه طی سـالیان اخیر توسـط وزارت نیـرو طراحی و عملیاتی شـده اند. 
بی شـک اگـر ایـن سیاسـت ها تغییـر کنـد، حقـوق بخـش خصوصـی عادالنه 
رعایـت شـود و تـالش کافـی بـرای حـل چالش هـا از سـوی دسـتگاه ها و 
نهادهـای ذی ربـط انجـام شـود، می توان بـه بازگشـت سـرمایه گذاری در این 
صنعـت و رفـع ناتـرازی تولیـد و مصـرف امیـدوار بـود. در غیـر ایـن صـورت 
فاصلـه بیـن تولید و مصـرف و پیامدهای ناگـوار اقتصـادی و اجتماعی آن هر 

سـال بیشـتر خواهد شـد. 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق هم چـون گذشـته بـا حسـن نیـت 
بـرای هم فکـری و مشـارکت در سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای حـوزه 
تولیـد بـرق آمادگـی داشـته و ایـن اطمینـان وجـود دارد کـه بهبود شـرایط 
موجـود و عبـور از ناتـرازی و بحـران کمبـود تولید در سـایه تعامـل و اعتماد 

متقابـل قابل دسترسـی اسـت. بـه امیـد آن روز! 
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لطفا ضمـن ارائه مختصـری درباره تغییـرات سـاختاری وزارت نیرو 
در بخـش بـرق، بفرماییـد که اساسـا ایـن تغییـرات را در برهه های 
مختلـف چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ از نظر شـما چرا این میـزان از 
تغییـرات و آزمـون و خطـا را در مقاطـع متعدد در سـاختار صنعت 
بـرق شـاهد بوده ایـم؟ چرا ایـن تغییرات تاکنـون منجر بـه بهبود و 

پویایـی این صنعت نشـده اسـت؟
اکثـر کشـور های جهـان در حوزه صنایـع بزرگ و زیرسـاختی روند مشـابهی 
را پشـت سـر گذاشـته اند بـه ایـن صـورت کـه بخـش خصوصـی در ابتـدای 
شـکل گیری، فعالیـت خـود را بسـیار محـدود و بـرای قشـر خاصـی از جامعه 

و  خدمـات  سـطح  افزایـش  بـرای  دولـت  مدتـی،  از  پـس  می کنـد.  آغـاز 
سیسـتم دهی، اداره و مالکیـت را عهـده دار می شـود و بـرای ثابت نگه داشـتن 
قیمـت، ناگزیـر به تخصیـص یارانه می شـود و در نهایت به علت عـدم توانایی 
در پرداخـت یارانـه، صنعـت یـا خدمـات مـورد نظـر را بـه بخـش خصوصـی 
واگـذار می کنـد. در مـورد صنعـت بـرق نیـز همیـن مسـیر طی شـده اسـت. 
در دهـه 12۸0، تولیـد بـرق توسـط بخـش خصوصـی در برخـی شـهر ها بـا 
نصـب دیزل هـای کوچکـی در گاراژ هـا آغـاز شـد. در آن زمـان مشـترکان 
محـدود بـه افـراد مرفـه جامعـه بودنـد کـه صرفـا بـرای روشـنایی از بـرق 
اسـتفاده می کردنـد و کاربـرد اساسـی و پیچیده امـروز در کار نبـود. درحدود 

و  خصوصی سازی  آسیب شناسی 
تغییرات ســاختار در صنعت برق

اول پرونده 

گفت وگو با مسعود حجت، صاحب نظر خبره صنعت برق

یک برق  صنعت 
دارد نیاز  واحد  فرمانده 

      گفت وگو        

تجدیـد سـاختار در صنعـت بـرق ایران از چند سـال گذشـته تـا امروز بـه عنوان یکـی از جدی تریـن موضوعات ایـن صنعت مطرح بوده اسـت. 
ایـن کـه سـاختار صنعت برق کشـور بایـد از چـه ویژگی هایـی تبعیت کـرده و نحـوه پیاده کـردن آن چگونه باشـد، بارهـا از سـوی متخصصان 
و کارشناسـان ایـن حـوزه مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. وضعیـت امروز صنعـت بـرق و ناکارآمـدی بعضـی از سیاسـت های آن در در مرحله 
اجـرا نشـان  می دهـد سـاختار موجـود نیازمنـد تغییر بـوده و باید بـرای چابک سـازی این صنعـت و هماهنگـی و تـوازن بین سیاسـت گذاری ها 
و عملیاتـی کـردن آنهـا کـه چاره گشـای مشـکالت این صنعـت پایه و زیربنایی باشـد، سـاختار مناسـبی طراحـی و پیـاده کـرد. در گفت وگو با 
»مسـعود حجـت« از مدیـران ارشـد پیشـین و صاحب نظـر صنعت بـرق به بررسـی رونـد تاریخی شـکل گیری سـاختار صنعت بـرق و ضرورت 

اصـالح آن پرداخته ایـم.  حاصـل ایـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانید: 
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      گفت وگو        

سـال 1320، شـرکت های وابسـته بـه شـهرداری ها بـه صنعـت بـرق ورود 
کردنـد و ایـن صنعـت تـا حدی سـر و سـامان گرفت. پـس از آن و بـه فاصله 
کمتـر از 20 سـال، شـرکت های بـرق منطقـه ای و سـپس در سـال 134۸ 
شـرکت توانیـر شـکل گرفت و طـی دو دهه صنعـت برق را به شـکل مطلوبی 
ارتقـاء داد. در آن سـال ها کل ظرفیـت تولیـد برق در کشـور کمتـر از 2 هزار 

بود. مـگاوات 
پیـش از تشـکیل توانیـر، روال تصمیم گیـری در صنعـت بـرق بـه این شـکل 
بـود کـه وقتـی در منطقـه مشـکلی ایجـاد می شـد، بـا توجـه بـه ایـن کـه 
نیروگاه هـا نیـز زیـر نظـر بـرق منطقـه ای فعالیـت می کردنـد، مدیرعامل برق 
منطقـه ای پاسـخگوی تمـام مشـکالت بـود، بـه طـوری کـه یـک مدیرعامل 
بـرق منطقـه ای عمـال هـم مسـئولیت اجرایی بـرای تامیـن برق چند اسـتان 
را داشـت و هـم در جایـگاه پاسـخگویی تمـام اتفاقـات حـوزه صنعـت بـرق 
آن منطقـه قـرار می گرفـت. امـا پـس از تاسـیس توانیـر عمـال پاسـخگویی 
بـه مشـکالت موجـود در تولیـد و انتقـال بـرق بـه شـرکت توانیـر و در مورد 
شـبکه های فـوق توزیـع و توزیـع برق بـه شـرکت های برق منطقه ای سـپرده 
شـد و ایـن مسـاله مشـکالتی جـدی در صنعـت بـرق ایجـاد کـرد. تشـکیل 
شـرکت توانیـر و تدویـن شـرح وظایـف آن در کنـار نقـش معاونـت بـرق 
وزارت نیـرو، بـه ایجـاد اختالفاتـی در صنعـت بـرق منجر شـد کـه نتیجه اش 

خاموشـی های سـال 56 و 57 بـود. 
در نهایـت، در اواخـر دهـه 60، شـرکت توانیر و معاونت امور بـرق وزارت نیرو 
بـا هـم ادغـام شـدند و تا سـال 13۸5 تمرکز سـتادی و برنامه ریزی مناسـبی 
در صنعـت بـرق ایجـاد شـد که طـی آن معـاون برق وزیـر نیـرو و مدیرعامل 
توانیـر موظـف به پاسـخگویی به همه مسـائل ایـن صنعت بـود. در این مدت 
خاموشـی ها در صنعـت بـرق برطـرف شـد و تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق 
تحـول اساسـی یافـت. بـه طـوری که صـادرات بـرق به کشـورهای همسـایه 
آغـاز شـد. سـپس دوبـاره ایـن دو ارگان از هـم جدا شـدند و چند سـال بعد، 
راهبـری تولیـد بـرق حرارتـی نیـز از توانیـر تفکیک شـد کـه هر یـک از این 
جداسـازی ها بـه دالیلـی مشـکالتی ایجـاد کـرد و مسـئولیت ها بیـن معاونت 
بـرق وزارت نیـرو و شـرکت توانیر و سـایر شـرکت های تاسیس شـده تقسـیم 
شـد و البتـه اینجانـب جدایـی مسـئولیت توانیر و معاونـت  امور بـرق وزارت 

نیـرو را صالح نمی دانسـتم.
در دهـه 13۸0 در سـتاد صنعـت بـرق با کمـک صاحب نظـران و متخصصان 
ایـن حـوزه، بـا توجـه بـه تحـوالت چشـمگیر کمـی و کیفـی صنعـت بـرق، 
پیش نویـس قانـون صنعـت بـرق کشـور تهیـه شـد، امـا بـا وجـود اهمیـت 
موضـوع و ضـرورت آن بـرای اصالح سـاختار صنعـت برق، به مرحلـه اجرا در 

نیامـد و بایگانی شـد. 

از نظـر شـما بـرای این که صنعـت برق بتواند رسـالت خـود را برای 
تامیـن بـرق پایـدار و مسـتمر بـه درسـتی انجـام دهـد، بایـد چه 
سـاختاری داشـته باشـد و مشـخصا چه بخش هـا یا نهاد هـا دولتی 

و چـه مـواردی غیر دولتی باشـند؟
مـن معتقـدم در سـاختار صنعت بـرق معاون وزیـر در امور بـرق و مدیرعامل 
توانیـر بایـد یـک نفر باشـد و کل مسـئولیت اداره بـرق را به عهـده بگیرد. در 
واقـع شـرکت توانیـر صرفـا بایـد کار برنامه ریـزی، کنتـرل و هماهنگـی بیـن 
شـرکت ها را انجـام دهـد و هیـچ گونـه کار اجرایی نداشـته باشـد. توانیر باید 
بـه عنـوان یـک شـرکت مقتـدر، سـتاد کنترل کننـده صنعـت برق باشـد. در 
سـاختار صنعـت بـرق خـط فرماندهـی بایـد مشـخص باشـد وگرنه سیسـتم 
از هـم خواهـد پاشـید. در اسـتان ها نیـز مدیـران عامـل شـرکت های بـرق 
منطقـه ای نماینـده حاکمیـت صنعـت بـرق و جوابگـوی کلیه مسـائل تولید، 

انتقـال و توزیع باشـند. 

اصـوال خصوصی سـازی در صنعـت بـرق را بـه نفـع ایـن صنعـت و 
کشـور می دانیـد یـا ایـن کـه مناسـب تر می دانیـد تمـام زنجیـره 

تامیـن بـرق تحـت مالکیـت دولت باشـد؟
تولیـد بـرق بایـد بـه تدریـج بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود. بعضـی از 
کارشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه بهتـر اسـت تعداد بسـیار محـدودی نیـروگاه 
دولتی یا عمومی باقی بماند )مشـابه فروشـگاه های سـپه، شـهروند و ...( البته 
واگـذار کـردن کـردن نیروگاه ها در ازای وام های دولت به سـایر دسـتگاه های 
اجرایـی دولتـی یـا نیمه دولتـی نقـض غـرض بـوده و کار نادرسـتی اسـت. 
شـبکه های انتقـال و توزیـع قابـل واگـذاری کامـل نیسـت، فقـط می توانـد 
به صـورت برون سپاری شـده توسـط بخـش خصوصـی کـه دارای اهلیـت الزم 
اسـت، اداره شـود. برون سـپاری در صنعـت بـرق می توانـد معمولی یـا از نوع 
)BOT( باشـد. در برون سـپاری فعالیت هـای صنعـت برق باید بر همه مسـائل 
نظـارت دقیـق و کافی داشـت تا در فرایند انجام کار مشـکلی بـه وجود نیاید. 

برنامه هـای  و  بیست سـاله  چشـم انداز  تعیین شـده  اهـداف  طبـق 
توسـعه، بنـا بـود ایـران در سـال های نخسـت دهـه ۱۴۰۰ بـه هاب 
انـرژی منطقـه بدل شـود، ایـن در حالی اسـت کـه به نظـر می آید 
ایجـاد  و عـدم  داخلـی  پیـک مصـرف  در سـاعات  بـرق  کمبـود 
زیرسـاخت های الزم بـرای ترانزیـت بـرق در کشـور، باعـث شـده 
اسـت که حتـی از دسـتاورد های قبلـی در ایـن زمینه نیـز عقب تر 
برویـم. از نظر شـما چه میزان و چگونه مشـکالت سـاختاری صنعت 

بـرق در ایـن امـر موثر بوده اسـت؟ 

ایـران از نظـر دسترسـی بـه منابـع گازی بـرای تولید بـرق، نیروی انسـانی با 
تجربه و شـرکت های نیروگاه سـاز، شـبکه گسـترده صـادرات بـرق و موقعیت 
ژئواسـتراتژیک و همسـایگی با 15 کشـور در منطقه، از جایگاه بسیار مناسبی 
بـرای تبدیل شـدن بـه هاب انـرژی منطقه برخـوردار اسـت، اما متاسـفانه در 
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت و موقعیـت ضعیـف عمـل شـده و از برنامـه تبدیـل 
شـدن بـه هـاب انرژی عقب هسـتیم. ایـران بایـد از ظرفیت همسـایگان خود 
و اختـالف سـاعت بـا آن هـا اسـتفاده کـرده و طبـق تعهـدات خـود بـرق بـه 
آن هـا صـادر کنـد. گا هـی شـنیده شـده می شـود کـه برخـی مسـئوالن در 
هنـگام کمبـود بـرق عنـوان می کنند به علـت کمبود بـرق، صـادرات را قطع 
کرده انـد در حالـی بایـد بـا افزایـش تولیـد برق عـالوه بـر تامین نیـاز داخل، 
قرارداد هـای صادراتـی بـا همسـایگان منعقـد کرده و بـرای تامیـن آن پایبند 
باشـیم. افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق اصل اساسـی صنعـت برق اسـت. طرح 
شـعار هایی ماننـد »مافیـای تولیـد« یـا »با مدیریـت مصرف و کاهـش تلفات 
بـرق را تامیـن می کنیـم«، از ناآگاهـی سرچشـمه می گیـرد. درسـت مثل آن 
اسـت کـه اعالم کنیم ما کشـت گنـدم را توسـعه نمی دهیم و بـا صرفه جویی 
در مصـرف نـان موازنـه را برقـرار می کنیـم. مدیریـت مصـرف از اهم مسـائل 
اسـت و بایـد انجـام شـود اما بـه هیـچ وجـه نمی تواند نافـی احداث نیـروگاه 
شـود. ایـن امـر در برنامه ریزی هـای صنعـت بـرق در دنیـا از بدیهیات اسـت. 

از بخـش  افزایـش ظرفیـت تولیـد، اسـتفاده  از روش هـای  یکـی 
خصوصـی بـرای سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق بوده اسـت، چرا در 

سـال های اخیـر از ایـن امـکان کمتـر اسـتفاده شـده اسـت؟
حـوزه ای  در  را  خـود  سـرمایه  قانونـی  ضوابـط  رعایـت  بـا  سـرمایه گذار 
سـرمایه گذاری می کنـد کـه حداکثـر بـازده مالـی داشـته باشـد، از سـهولت 
ارزش  کـه  بدانـد  و  باشـد  مطمئـن  درآمد هـای حاصلـه  بـه  در دسترسـی 
متعـارف(  اسـتهالک  احتسـاب  )بـا  تـورم  بـا  متناسـب  سـرمایه گذاری اش 
از سـوی  افزایـش می یابـد. طـی سـال های اخیـر سـرمایه گذاری چندانـی 
بخـش خصوصـی در تولیـد بـرق انجـام نشـده اسـت و سـرمایه گذار رغبت و 

انگیـزه ای بـرای سـرمایه گذاری نـدارد، چـرا کـه بـا توجه بـه شـرایط موجود 
صنعـت بـرق می دانـد هیـچ کـدام از مـوارد فـوق قابـل تحقق نیسـت. همان 
طـور کـه قبـال هـم اشـاره شـد واگـذاری کار بـه بخـش خصوصـی در بخش 
تولیـد بـه نفـع صنعـت بـرق اسـت، امـا در سـایر بخش هـا بایـد از روش 

کـرد.  اسـتفاده  برون سـپاری 

چرا مجوز صادرات انرژی برق به بخش خصوصی داده نمی شود؟ 
اولیـن نکتـه ایـن اسـت که صـادرات انـرژی بـرق یکـی از اصلی تریـن منابع 
تامیـن مالـی بـرای وزارت نیـرو بـوده و بخشـی از درآمد هـای خـود را از این 
مسـیر محقـق می کنـد. قیمـت بـرق در کشـور تکلیفـی اسـت و بـا یارانه ای 
کـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت، پایین تـر از قیمـت تمام شـده بـه 
فـروش می رسـد. وزارت نیـرو کـه هر کیلووات سـاعت بـرق را در داخل حدود 
150 تومـان بـه فـروش می رسـاند، در صـادرات آن را بـا نرخ حدود 6 سـنت 
معـادل 1۸00 تومـان می فروشـد، پـس بـرای وزارت نیـرو و به زعـم مدیران 
آن منطقـی نیسـت کـه برای صـادرات برق به بخـش خصوصی مجـوز بدهد. 
از طـرف دیگـر امـروز تعداد شـرکت های مدعی فعالیـت در این حوزه بسـیار 
زیـاد اسـت و بایـد اهلیـت و صالحیت آن ها در امـر صادرات به دقت بررسـی 

شود. 

با توجـه به شـرایط انحصاری وزارت نیـرو در سیاسـت گذاری، اجرا 
و نظـارت در زنجیـره تامیـن بـرق و از سـوی دیگـر تولیـد حـدود 
6۰ درصـد بـرق کشـور توسـط بخـش خصوصی، بـه نظـر جنابعالی 
آیـا صنعـت بـرق به یـک نهـاد تنظیم گر مسـتقل کـه منافـع همه 

ذی نفعـان را تامیـن کند، نیـاز دارد؟
ضـروری  طبیعـی،  انحصـار  دارای  صنعـت  هـر  در  تنظیم گـر  نهـاد  وجـود 
اسـت. ایـن نهـاد در واقـع وظیفـه حفـظ حقـوق تولیدکننـدگان، مشـترکان 
بـرق و واحدهـای انتقـال و توزیـع را بـر عهـده دارد کـه حقـی از هیـچ کدام 
ضایـع نشـود. بنابرایـن نهـاد تنظیم گـر یـا رگوالتـور در جایـی ماننـد صنعت 
بـرق کـه بخش هایـی از آن انحصـاری اسـت، بایـد وجـود داشـته باشـد تـا 
قیمت هـا منطقـی شـود و بهـره وری افزایـش پیـدا کنـد. ایـن نهـاد مشـابه 
سـایر کشـورهای جهـان بایـد کامـال مسـتقل باشـد، چـرا کـه وزارت نیـرو  
تولیدکننـده، مصرف کننـده، خریـدار، قیمت گـذار و پرداخت کننـده اسـت و 
نمی توانـد بـه عنـوان نهـاد تنظیم گـر منافـع همـه ذی نفعـان را تامیـن کند. 
رگوالتـوری بایـد دارای اسـتقالل و صاحب نظـر در حوزه برق باشـد تـا بتواند 
رابطـه بیـن دولـت و بـازار را مدیریت کـرده و در مواقـع بروز مشـکل، با نگاه 

بی طرفانـه موضـوع را بررسـی و حـل و فصـل کنـد.  

در دهه ۱۳۸۰ در ستاد صنعت برق با کمک صاحب نظران و 
متخصصان این حوزه، با توجه به تحوالت چشمگیر کمی و 

کیفی صنعت برق، پیش نویس قانون صنعت برق کشور تهیه 
شد، اما با وجود اهمیت موضوع و ضرورت آن برای اصالح 
ساختار صنعت برق، به مرحله اجرا در نیامد و بایگانی شد

      گفت وگو        
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      گفت وگو              گفت وگو        

ــن  ــب وکار ای ــای کس ــفافیت در فض ــاد ش ــی را ایج ــی  واقع ــش خصوص ــت بخ ــازی و فعالی ــائل در خصوصی س ــن مس ــی از مهم تری ــر یک اگ
ــه  ــه ایــن مهــم بایــد وابســتگی و تکیــه مطلــق بخــش خصوصــی را ب ــرای دســتیابی ب ــه گفتــه محمودرضــا حقی فــام ب بخــش بدانیــم، ب
منابــع دولتــی بــرای ســرمایه گذاری کاهــش داد. ایــن صاحب نظــر خبــره صنعــت بــرق بــر ایــن بــاور اســت کــه در صــورت حــذف رانــت 
ــی  ــت، حت ــا دول ــا منش ــی ب ــع مال ــه مناب ــه ب ــش تکی ــرق و کاه ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــش س ــتقیم در بخ ــر مس ــتقیم و غی ــای مس ه
می تــوان بــه حضــور نهــاد تنظیــم مقــررات واقعــی و برقــراری تجــارت واقعــی در بخــش بــرق امیــدوار بــود. در گفت وگــوی پیــش رو بــه 

تفصیــل دالیــل و راهکارهــای پیشــنهادی ایــن اســتاد دانشــگاه را بــرای ایــن منظــور خواهیــد خوانــد:

گفت وگو با محمودرضا حقی فام استاد دانشگاه و صاحب نظر خبره صنعت برق

لزوم کاهش وابستگی
بخش خصوصی

به منابع مالی دولتی

به گفته مسئوالن امر، کمبود تولید برق در تابستان امسال بیش از ۱۰ 
هزار مگاوات در ساعات اوج بار برآورد می شود. این کمبود را ناشی 

از چه می دانید؟
تا 12 هزار مگاوات  انجام شده، بین 10  ارزیابی های و محاسبات  به  با توجه 
ناترازی اوج نیاز مصرف و قدرت تامین بار پیک در سال 1401 اتفاق خواهد 
افتاد که به نظرم این ناترازی چند دلیل عمده دارد: دلیل اول، عدم توفیق در 
طراحی و اعمال سیاست های کاربردی با توجه به فضای اقتصادی و اجتماعی 
کشور در زمینه مدیریت تولید، تقاضا و بار است که ناشی از غیر موثر بودن 
سیاست ها و برنامه های کالن در حوزه تولید و مصرف انرژی و نیز رفتار غیر 

اقتصادی مصرف توسط مشترکین صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری است. 
در سال های  برق  اطالعات صنعت  در  نامتقارنی  مهم دوم وجود  دلیل  البته 
گذشته  بود. به خصوص در میزان نیاز مصرف در سال های 9۸ و 99 اطالعات 
سیگنال  دادن  آن  نتیجه  که  به طوری  شد،  داده  برق  صنعت  طرف  از  غلط 
عدم نیاز کشور به توسعه زیرساخت ها و در نتیجه غفلت صنعت برق کشور 
در توسعه زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع بود. در کنار همه این موارد، 
به نظر می رسد مشکل ریشه ای، ناترازی اقتصاد صنعت برق است که هر روز 
نقش آفرینی  و  سرمایه گذاری  توان  و  انگیزه  تبعا  و  می شود  بیشتر  و  بیشتر 
بخش دولتی و خصوصی را در زنجیره تولید تا توزیع برق کاهش داده است.

به گفته مدیران صنعت برق، تامین برق مشترکان خانگی در اولویت 
با تحمیل خاموشی به صنایع  است، بنابراین بخش عمده این کمبود 
از نظر شما  همراه خواهد بود، تبعات اقتصادی و اجتماعی این رویه 

چیست؟
برای مقابله با ناترازی تقاضا در تابستان، به غیر از اقدامات فنی که باید صورت 
گیرد تا حداکثر استفاده از منابع در دسترس و نیز زیرساخت  های شبکه به 
عمل آید، با این وجود به نظر می رسد که عمال امکان رفع این ناترازی وجود 
ندارد و به ناچار نیاز به اعمال محدودیت وجود خواهد داشت. از طرفی هزینه 
خاموشی به مشترکان که شامل هزینه های مستقیم اقتصادی و اجتماعی و 
تبعات مربوطه آن است، باید مورد توجه باشد. به هر حال با توجه به فشارهای 
مختلف اقتصادی و اجتماعی به مردم، آستانه تحمل در بخش خانگی و تجاری 
کاهش پیدا کرده و صنعت برق چاره ای ندارد، مگر این که این واقعیت را در 
البته از طرفی، اعمال محدودیت بر صنایع نیز  برنامه ریزی خود لحاظ کند. 
به  آن  هزینه های  صنعتی،  بنگاه های  به  اقتصادی  مستقیم  تبعات  از  جدای 
تحمیل  مردم  نهایت  در  و  اقتصاد کشور  به  تاخیر  با  و  غیر مستقیم  صورت 

خواهد شد. 
به نظر می رسد امسال به خصوص باید با احتیاط بیشتری در خصوص اعمال 
خاموشی بر مردم اقدام کرد. البته معتقدم که نباید این را به عنوان خط قرمز 
تلقی کرد، بلکه با استفاده از ابزارهای رسانه ای برای توضیح وضع موجود تا 
حد امکان مردم را برای پذیرش قسمتی از این ناترازی توجیه کرد. همچنین 
با توجه به قراردادهای بین المللی صنعت برق در مورد صادرات و مبادله انرژی 
برق، معتقدم نباید این قراردادها، به تبع از این ناترازی، مشابه سال  های قبل 
مورد خدشه قرار گیرد، حتی اگر قسمتی از ناترازی به مشترکین خانگی هم 
تحمیل  شود. حفظ بازار صادرات برق و انرژی ایران به کشورهای همسایه در 

آینده قطعا منوط به پایبندی به قراردادهای جاری خواهد بود!

یکی از روش های افزایش ظرفیت تولید، استفاده از بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در تولید برق بوده، اما چرا در سال های اخیر این 

امکان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
در تمامی کشورها، سرمایه گذاری در زنجیره صنعت برق، یک امر مشارکتی 
بخش  ورود  فضای  ایجاد  است.  دولتی  غیر  مختلف  بخش های  و  دولت  بین 

خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت انرژی، از وظایف مهم حاکمیتی است. 
در کشورمان عمده سرمایه گذاری به خصوص در بخش تولید از طریق وام های 
انجام  گذشته  ادوار  در  ها  واگذاری  یا  و  مختلف  ریالی صندوق های  و  ارزی 
گرفته است و االن که با کاهش این منابع روبه رو هستیم به تبع آن کاهش 

ایجاد شده است.  میزان سرمایه گذاری 
به عبارتی به نظر اینجانب چیزی که به طور عمده به عنوان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به خصوص در بخش تولید کشور صورت گرفته است، در واقع 
متکی به این ذخایر است و به نظر می رسد فضای سرمایه گذاری واقعی بخش 
خصوصی در صنعت برق و به طور عام در صنعت انرژی، فراهم نشده است. 
به وضعیت کالن  به شدت  برق  این خاطر عمال سرمایه گذاری در بخش  به 
فعاالن  بین  ارزی  منابع  تخصیص  نحوه  دولت ها،  سیاست   کشور،  اقتصادی 

بخش های مختلف وابسته شده است. 
بخش  دسترسی  عدم  برق،  صنعت  اقتصاد  در  نایقینی ها  علت  به  طرفی  از 
خصوصی به فاینانس های خارجی و ... نیز در این رفتار بی تاثیر نبوده است. به 
عبارتی می توان گفت سرمایه گذاری در بخش تولید توسط بخش خصوصی در 
اکثر مواقع نیابت دادن وزارت نیرو به بخش خصوصِی محدودی برای استفاده 
از منابع دولتی است. این نگرش به نظر باید کامال در کشور اصالح شود و گر 
نه عمال با ایجاد محدودیت ها در بخش اقتصاد دولتی، سرمایه گذاری  بخش 

خصوصی به سرعت متاثرشده و روند کاهشی خواهد داشت.
این نحوه سرمایه گذاری، این پرسش را برای متخصصان اقتصادی مطرح کرده 
است که آیا با اصالحات قانونی، خود دولت نمی توانست سرمایه گذاری را راسا 
انجام دهد؟ به بیانی تاثیر ورود بخش خصوصی، به صورت پایه ای مورد سوال 
قرار گرفته است. در صورتی که بنده فکر می کنم اگر بتوان فضای کسب وکار 
به  را  را شفاف کرده و وابستگی و تکیه مطلق بخش خصوصی  برق  صنعت 
می توان  که  است  موقع  آن  داد،  کاهش  سرمایه گذاری  برای  دولتی  منابع 

شکوفایی در سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی را انتظار داشت.
 به عبارت بهتر، اگر قرار باشد منابع محدود دولتی )چه ارزی و چه ریالی( 
بین بخش خصوصی خاص و دولت برای سرمایه گذاری در صنعت برق تقسیم 
چون  آمد،  نخواهد  پدید  کشور  برق  صنعت  توسعه  در  خاصی  اتفاق  شود، 
آبشخور هر دوی این موارد یک منبع بوده و بدیهی است که با کاهش قدرت 
یا  این منبع در مجموع کل صنعت برق چه در نقش سرمایه گذاری دولتی 
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      گفت وگو              گفت وگو        

خصوصی ضربه خواهد خورد، این شاه بیت مشکالت در سرمایه گذاری صنعت 
برق است. 

برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش برای 
سرمایه گذاری در تولید برق، چه بستر و زمینه هایی باید فراهم کرد؟

همان طور که در پاسخ به سوال قبل اشاره کردم، برای ورود بخش خصوصی 
واقعی به صنعت برق و اطمینان از تداوم حضور و سرمایه گذاری آن  ها به نظر 
اینجانب نیاز به ایجاد شفافیت در تصمیمات اقتصادی بخش دولتی تاثیرگذار 
در اقتصاد بخش خصوصی اهمیت دارد که احتماال با ایجاد رگوالتوری واقعی 
صنعت برق این کار ممکن خواهد شد. همچنین موضوع تعارض منافع بین 
مدیران صنعت برق و بخش خصوصی باید حل و فصل شود. همچنین باید به 
کاهش وابستگی بخش خصوصی به استفاده از ذخایر مالی محدود دولتی و 

هدایت آن ها به استفاده از منابع واقعی بخش خصوصی اهتمام داشت. 
همچنین سازوکارهای اقتصادی خرید و فروش برق باید تغییر اساسی کند، 
چون رفع ناترازی اقتصادی برق پیش نیاز ورود بخش خصوصی واقعی برای 
انتظار  اقتصادی،  ورشکسته  صنعت  یک  در  نمی توان  و  است  سرمایه گذاری 

ورود و حضور بخش خصوصی واقعی را داشت. 

اصوال آیا خصوصی سازی در صنعت برق را به نفع این صنعت و کشور 
تحت  برق  تامین  زنجیره  تمام  می دهید  ترجیح  که  این  یا  می دانید 

باشد؟ دولت  مالکیت 
برای  است.  مستتر  دیگر  سواالت  پاسخ  در  نوعی  به  سوال  این  به  پاسخ 
اعتقاد دارم در  بنده  به ذکر است که  شفافیت بیشتر توضیحات قبلی، الزم 
و  رانت های مستقیم  برق،  در بخش سرمایه گذاری در صنعت  صورتی که 
یابد  با منشا دولت کاهش  به صندوق های  تکیه  و  غیر مستقیم حذف شده 
استفاده  )مانند  خصوصی  بخش  واقعی  سرمایه  جذب  با  خصوصی  بخش  و 
از انتشار اوراق گواهی ظرفیت و یا هر سازوکار دیگر مانند ورود تعاونی ها و 

...( مبادرت به سرمایه گذاری کند می توان در این صورت انتظار داشت که با 
حضور نهاد تنظیم مقررات واقعی، انتظار تجارت برق واقعی و تبدیل صنعت از 
نهاد خدمات رسان به یک مجموعه اقتصادی را داشت. این یک تالش و اقدام 
دوسویه است. نمی توان به قول معروف شتر سواری دوالدوال کرد. نمی توان 
در سمت سرمایه گذاری به منابع دولت و یا به نفوذ مدیران سیاست گذار و 
تصمیم گیر دوزیست تکیه کرد و در سمت فروش انتظار برخورد با یک سیستم 
واقعی خصوصی را داشت. به نظرم در صورت شفافیت فضای سرمایه گذاری و 
البته اصالح مقررات تجارت برق، حتما ورود بخش خصوصی می تواند بسیار 
ایجاد  نیت  یا  و  توان  علتی  هر  به  که  صورتی  در  البته  باشد.  مفید  و  موثر 
برای  بیشتری  نقش  دولت  باید  نظرم  به  باشد  نداشته  وجود  شفافیت  این 
سرمایه گذاری را به عهده گیرد و گرنه فضای نامتالطم بین بخش خصوصی و 

پابرجا خواهد ماند. مدیران عالی صنعت برق همچنان 

آیا به نظر جنابعالی ساختار موجود صنعت برق برای چابکی و پویایی 
بیشتر نیاز به بازنگری و تغییر دارد؟ این تغییرات بیشتر باید در چه 
نقشی  تغییر ساختار چه  این  در  بخش خصوصی  و  باشد  بخش هایی 

باشد؟ می تواند داشته 
قطعا جواب این سوال مثبت و پرداختن به آن ضروری است. ساختار فعلی 
توان ایجاد انگیزه واقعی برای افزایش بهره وری و کاهش تصدی گری های 
دولتی و ورود سالم بخش های غیر دولتی را در اداره صنعت برق ندارد. در 
در  ندارد.  برق وجود  در صنعت  تحوالت  آینده  به  نگاه  موجود  ذات ساختار 
زمینه خود نظارتی و خود کنترلی ضعیف است. نقش ها و مسئولیت ها در 
بسیاری از قسمت ها با هم تداخل دارد. و از همه مهمتر ساختار موجود نمی 
کند.  پشتیبانی  را  این صنعت  در  اقتصادی  پویایی  نیز  و  مالی  تواند گردش 
شرکت های  تا  تخصصی  مادر  های  شرکت  از  تواند  می  تغییرات  این  هر  به 
به  مهم  این  به  پرداختن  قرار دهد.  تاثیر  تحت  را  توزیع  مانند  خدمت رسان 

مبسوطی می طلبد.  فرصت  نظرم 

اتـاق بازرگانـی ایـران بر اسـاس ماموریت سـازمانی خـود، چه نوع 
حمایت هایـی را می توانـد از بخـش خصوصی )اعضای خود( داشـته 

؟ شد با
طبـق قانـون اتاق، تبـادل افکار و بیـان آراء و عقاید مدیـران صنعتی، معدنی، 
کشـاورزی و  بازرگانـی و همچنیـن ایجـاد هماهنگـی بین آن ها جـزو وظایف 
قانونـی ایـن نهـاد اسـت. از سـوی دیگر یکـی از مهمتریـن وظایف اتـاق ارائه 
نظـرات مشـورتی بـه قوای سـه گانه و همکاری با دسـتگاه های اجرایی کشـور 
بـه نمایندگـی از اعضـا و فعاالن اقتصـادی بخش خصوصی اسـت. این مهم با 
حضـور نماینـدگان اتـاق ایـران در مجامع و شـوراهای تصمیم گیـری مختلف 
در سـطح ملـی و اسـتانی و یـا بهره گیـری از سـایر نهادهـای قانونـی نظیـر 

شـورای گفت و گـوی دولت و بخش خصوصـی و کمیته حمایت از کسـب و کار 
در اتـاق ایـران انجام می شـود.

 در بخـش بین المللـی اقداماتـی نظیـر ایجـاد فضایـی برای رونق کسـب وکار، 
بازرگانـان، سـرمایه گذاران و صاحبـان  بیـن  ایجـاد هماهنگـی و همـکاری 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی، برقـراری ارتبـاط بـا اتاق هـای بازرگانـی سـایر 
کشـورها و کوشـش بـرای شناسـایی بـازار کاالهـای صادراتـی ایـران صورت 

می پذیـرد.
ایجـاد و اداره مرکـز آمـار و اطالعـات اقتصـادی مـورد نیـاز بـرای فعـاالن 
اقتصـادی در کنـار صـدور کارت عضویـت و کارت بازرگانـی بـرای فعـاالن 
اقتصـادی کشـور سـاماندهی اتحادیه های صادراتـی و وارداتی و سـندیکاهای 

گفت وگو با حسین سالح ورزی، نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

انتقال  فقط  خصوصی سازی 
خصوصی بخش  به  مالکیت 

نیست
بخـش خصوصـی تولیدکننـده بـرق بـا وجود نقـش حیاتی خـود در تامیـن برق مـورد نیاز کشـور و تولید نزدیـک بـه 6۰ درصد این انـرژی پایه 
و زیربنایـی، بـا مشـکالت متعـددی مواجـه اسـت کـه بی توجهی به ایـن نارسـایی ها موجب کاهـش انگیزه ایـن بخش برای سـرمایه گـذاری در 
امـر تولیـد برق شـده اسـت. بی شـک آنچه کـه امروز بـه عنوان ناتـرازی بین تـوان تولید و نیـاز مصرف مطـرح اسـت و صنعت برق را بـا بحران 
خاموشـی مواجـه سـاخته، حاصـِل نبـود اهتمـام و اراده کافـی در نهادهـا، دسـتگاه های سیاسـت گذار و تصمیم گیـر بـرای حـل ایـن چالش ها، 

درجهـت هموارسـازی مسـیر سـرمایه گذاری و ایجـاد رغبـت در بخش خصوصـی بـرای ورود پررنگ به حـوزه تولید برق اسـت.
فصلنامـه »نیـرو سـرمایه« به منظـور واکاوی ایـن مشـکالت و شـناخت ظرفیت های اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن و کشـاورزی ایـران برای حل 
آنهـا، همچنیـن تبییـن اقداماتـی کـه تاکنون اتاق ایـران در این بـاره انجام داده اسـت، با حسـین سـالح ورزی، نایب رییـس اول اتـاق ایران به 

گفت وگـو پرداختـه اسـت کـه در ادامه از نظـر گرامیتـان می گذرد:
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تولیـدی و خدماتـی و حکمیـت در مـورد مسـایل بازرگانی داخلـی و خارجی 
اعضـا از طریـق مرکـز داوری اتـاق، از دیگر خدماتی هسـت که از سـوی اتاق 

بـه اعضـا ارائه می شـود.

 یکـی از چالش هـای اسـای بعضـی اعضای سـندیکای شـرکت های 
تولیدکننـده بـرق، موضوع بازپرداخـت تسـهیالت ارزی به صندوق 
توسـعه ملـی اسـت. اتـاق ایـران در ایـن زمینـه چـه اقدامـات 

است؟ داشـته  راهگشـایی 
موضـوع بدهـی ارزی فعاالن اقتصادی در شـرایطی کـه از اول انقالب تاکنون 
شـوک های ارزی مختلفـی داشـته ایم، همیشـه مشـکالت عدیـده ای را بـرای 
تسـهیالت گیرندگانی بـه وجـود آورده اسـت کـه درآمد ارزی مناسـبی ندارند 
یـا شـامل قیمـت گـذاری دسـتوری شـده انـد، لـذا همـواره بخـش مهمی از 
تـوان بورکراسـی نظـام بعـد از هـر شـوک ارزی به حـل و فصل ایـن موضوع 
پرداختـه شـده اسـت. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه شـوک های پی درپـی ارزی و 
چرخه هـای پرنوسـان رونـق و رکـود و تغییـرات قوانیـن و دسـتورالعمل های 
بانکـی در طـول سـالیان گذشـته باعـث شـده اسـت کـه بخـش مهمـی از 
تسـهیالت گیرندگان، چـه ارزی و چـه ریالـی، در بازپرداخـت تسـهیالت خود 

بـا مشـکل مواجه شـوند. 
در مـورد تسـهیالت ارزی در ایـران می تـوان گفـت کـه هـر فعـال اقتصـادی 
کـه تسـهیالت ارزی دریافـت می کنـد به اصطالح مالـی، خـود را در وضعیت 
باز ارزی قرار داده اسـت که در آن ریسـک نوسـانات ارز در آن قابل پوشـش 
نیسـت، چـون ابزارهـای پوشـش ریسـک وجـود نـدارد. البته برای اشـخاصی 
کـه درآمد ارزی مناسـبی دارند پذیرش این ریسـک آسـان تر اسـت، اما برای 
سـایر شـرکت ها نظیـر نیروگاه هـای تولیـد بـرق کـه درآمـد ریالـی دارنـد یا 
بـا قیمـت هـای تکلیفی روبه رو هسـتند شـرایط بسـیار پیچیده می شـود. لذا 
یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای فعاالن اقتصـادی بعد از مواجه با شـوک های 
ارزی پرداخـت بدهـی ارزی خـود اسـت کـه اغلـب ایـن دغدغه هـا بـه انحای 
مختلـف از سـوی آن ها بـه اتاق ایران، مجلـس، دولت، دیـوان عدالت اداری و 

شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصی منعکس می شـود. 
اتـاق ایـران به عنوان مشـاور سـه قـوه همواره پیگیـر رفع ایـن دغدغه ها بوده 
اسـت کـه اولین نمـود آن در دهـه اخیر در مـاده 20 قانون رفـع موانع تولید 
رقابـت پذیـر و تبصره هـای آن و مـاده 46 ایـن قانـون مشـاهده می شـود که 
موضـوع حـل  فصـل بدهی های ارزی بخشـی از فعاالن اقتصـادی و همچنین 
چگونگـی پوشـش نوسـانات نـرخ ارز در سـال های آینـده در آن پیش بینـی 
شـد. در ایـن خصـوص بـا توجه بـه اینکـه ایـن موضـوع از پیچیدگی بسـیار 
فراوانـی برخـوردار بـود، آیین نامه هـای مـاده 20 در طـول 3 سـال چندیـن 
بـار اصـالح شـد و اتـاق ایـران و شـورای گفت وگـو در ایـن چند سـال بخش 
مهمـی از تـوان کارشناسـی خـود را بـرای تدویـن یا اصـالح این آییـن نا ه ها 
صـرف کردنـد تـا بتوانند رفع کننده بخشـی از مشـکالت تسـهیالت گیرندگان 

از محـل حسـاب ذخیـره ارزی باشـد. در مراحـل تدویـن قانون برنامه ششـم 
نیـز هـم در بنـدی ریسـک نوسـانات بیـش از ده درصـدی نـرخ ارز برعهـده 
دولـت گذاشـته شـد و در مـورد پیمان هـای ریالـی فاقـد تعدیل نـرخ ارز نیز 
جلسـات فشـرده ای بـرای تدویـن آیین نامـه اجرایـی آن بـا سـازمان برنامه و 
بودجـه کشـور برگـزار شـد. ایـن مـوارد در کنـار مکاتبـات بی شـماری که از 
سـوی اتـاق ایـران بـرای این موضـوع با دولت و سـایر قوا انجام شـد بخشـی 
از پی گیری هـای اتـاق ایـران در مـورد رفـع برخـی از مشـکالت ارزی فعاالن 

اقتصادی اسـت.
امـا در مـورد وضعیـت بدهـکاران ارزی،  اغلـب ایـن مـوارد در دهـه اخیـر به 
صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم فعـاالن اقتصـادی در بازپرداخـت بدهـی 
ارزی خـود بـا دولـت یـا بـه عبارتـی بـا حسـاب ذخیـره ارزی طـرف بوده اند 
و حـل و فصـل ایـن موضـوع از نظـر اجرایـی پیچیدگی های کمتری داشـت. 
چـرا کـه مدیریـت حسـاب ذخیـره ارزی با دولت بـود، اما بـا توجه بـه اینکه 
قانون گـذار بـه منظور این که شـخصیت مسـتقلی برای مدیریـت منابع ارزِی 
بیـن نسـلی در نظـر گرفـت و صنـدوق توسـعه ملـی را ایجاد کـرد، پی گیری 
بازپرداخـت بدهـی ارزی بـه ایـن صنـدوق از پیچیدگی هـای اداری و اجرایی 

فراوانـی برخوردار اسـت. 
در ایـن راسـتا هـم مرکـز پژوهش های اتاق ایـران وضعیت بدهـکارن ارزی به 
صنـدوق توسـعه ملـی را در یک گـزارش جامع و بـا نظرخواهـی از ذی نفعان 
بررسـی کـرد و ایـن گـزارش نیز بـرای مجلس و صندوق توسـعه ملی ارسـال 

. شد

 بـا توجـه بـه ایـن اقدامـات، آیـا می تـوان امیـدوار بـود کـه این 
مشـکل بـه گونه ای کـه حافـظ منافـع طرفین باشـد، حـل و فصل 
شـود و اساسـا اتـاق ایـران در این بـاره چـه طرح هـا و راهکارهای 

دارد؟ پذیرشـی  قابل  پیشـنهادی 
اگـر بخواهیـم نـگاه عمیق تـری بـه مشـکل خـاص بدهـکاران ارزی بخـش 
نیروگاهـی بـه صنـدوق توسـعه ملی داشـته باشـیم متوجه می شـویم، بخش 
اعظم مشـکل در وضعیت صنعت برق نهفته اسـت، چرا که تسـهیالت گیرنده 
ارزی بـا لحـاظ متغیرها و ریسـک هایی اقدام به اخذ تسـهیالت برای سـاخت 
نیـروگاه کرده انـد، امـا تغییـرات پارامترهـای کلیـدی در ایـن کسـب وکار بـه 
گونـه ای بـوده اسـت کـه تسـهیالت گیرنده از بازپرداخـت بدهـی ارزی خـود 

ناتوان اسـت.
 به خاطـر همیـن مسـاله پی گیری هایـی کـه اتـاق ایـران و شـورای گفت وگو 
در ایـن زمینـه داشـته اسـت، منتج بـه این نتیجه شـده که حـل و فصل این 
مسـاله نیازمنـد حضـور ذی نفعان متعـددی از جملـه بانک مرکـزی، صندوق 
توسـعه ملـی، سـازمان برنامـه، وزارت نیـرو و دیگـر بخش های مرتبط اسـت، 
چـرا کـه بـرق تولیدی ایـن نیروگاه هـا باالخـره در شـبکه توزیع قـرار گرفته 
و از منـازل مسـکونی تـا شـرکت های معظـم صنعتـی ایـن بـرق را بـا نـرخ 

مشـخصی مصـرف کرده انـد. در شـرایطی کـه دولـت بـه دالیـل گوناگـون 
تغییـرات نـرخ بـرق را متناسـب بـا فضـای اقتصـادی حاکـم بـر صنعـت برق 
لحـاظ نکـرده اسـت، می تـوان بیـان کـرد که ایـن عـدم کارایی در نـرخ برق، 
بـر دوش تولیدکننـدگان بـرق قـرار گرفته اسـت و منتـج به عدم تـوان مالی 
آنـان در پرداخـت بدهی هـا شـده اسـت که ایـن مـوارد در طول زمـان باعث 
شـده سـرمایه گذاران از ایـن صنعـت فاصلـه گرفتـه و در حـال حاضـر دچـار 
کسـری بـرق و خاموشـی شـویم. چـون زبـان اقتصـاد زبـان اعـداد و منطـق 
اسـت، وقتـی دولـت در حـال حاضـر از برعهده گرفتـن مشـکالت بدهـکاران 
ارزی طفـره مـی رود شـاهد خـروج سـرمایه گذاران از صنعـت بـرق خواهیـم 
بـود. در واقـع زیـان ناشـی از خاموشـی ها بـه اقتصاد کشـور بسـیار بیشـتر از 
مبلغـی اسـت کـه دولت بایـد برای تغییـرات نرخ بـرق لحاظ می کـرد. لذا در 
حـال حاضـر شـاهد این هسـتیم دولـت در پـی واقعی سـازی نرخ بـرق برای 
مصرف کننـدگان بـزرگ و مشـترکان خانگـی پرمصرف از طریـق تبصره هایی 
در بودجـه سـال 1400 و سـال 1401 بـوده کـه این خود یـک گام مثبت در 
بهبـود صنعـت برق و واقعی سـازی قیمت اسـت، اما متاسـفانه شـاهد بوده ایم 
کـه بخـش مهمـی از مصـارف ایـن درآمدهـا در بخش های دیگـر صنعت برق 

بـه غیـر از سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق هزینه شـده اسـت.
بـه هـر تقدیـر راهکارهـای متعـددی در حـال پی گیـری از سـوی مراجـع 
مختلف اسـت. از واگذاری بخشـی از سـهام شـرکت های نیروگاهـی به عنوان 
بدهـی خـود بـه صندوق توسـعه ملـی گرفته تـا برگـزاری جلسـات متعدد با 
ذی نفعـان بـرای اختصـاص ردیـف بودجـه بـرای پرداخـت بخشـی از بدهـی 

ایـن تسـهیالت گیرندگان. ارزی 

 سـال گذشـته بـا پی گیـری جنابعالـی موضـوع بازپرداخـت بدهی 
ارزی بـه شـورای گفت وگـو ارجـاع شـد. چـرا تـا کنـون نتیجـه 

مشـخصی بـه دسـت نیامده اسـت؟
موضـوع دریافت کننـدگات تسـهیالت ارزی از صنـدوق توسـعه ملـی و عـدم 
و  بررسـی  دسـتور  در  سـال 139۸  از  تسـهیالت  ایـن  بازپرداخـت  امـکان 
پی گیـری در شـورای گفت وگـوی دولت و بخـش خصوصی قرار گرفته اسـت 
کـه بـه عنـوان مثـال می توان بـه جلسـات 90-92-93 شـورا اشـاره کرد که 

اخبـار و اطالعـات آن در وب سـایت شـورای گفت وگـو قابـل مشـاهده اسـت. 
در ایـن راسـتا مشـکالت تسـهیالت گیرندگان حـوزه نیروگاهـی از صنـدوق 
توسـعه ملـی نیـز در یکصدوپنجمیـن جلسـه شـورای گفت و گـو در تاریـخ 

1400/04/14 مطـرح شـد.
در ایـن جلسـه ابتـدا تاکیـد بـر احیـای مصوبـه شـماره 3110۸/ 51709 
هــ  مـورخ 12/ 03/ 1394 هیـات وزیـران مبنـی بـر امـکان بازپرداخـت این 
تسـهیالت بـه نـرخ ارز مبادلـه ای )4200 تومانـی( از طریـق بانـک مرکـزی 
بـود، امـا در نهایـت بـا توجـه به اختـالف نظـر بین فعـاالن اقتصـادی بخش 
خصوصـی در ایـن حـوزه بـا نماینـدگان دولـت و صنـدوق، مقرر شـد وزارت 
نیـرو کارگروهـی با دعـوت از نماینـدگان اتاق ایران، سـندیکای شـرکت های 
تولیدکننـده بـرق، بانـک مرکـزی، سـازمان برنامـه و بودجه، صندوق توسـعه 
ملـی و دبیرخانـه شـورای گفت و گو تشـکیل دهـد و با بررسـی تمامی جوانب 
مشـکالت تسـهیالت گیرندگان از صندوق توسـعه ملی، مدل جامع و پایداری 
را بـرای رفـع مشـکل تولیدکننـدگان دریافت کننـده تسـهیالت ارزی تدوین 

کنـد تـا در جلسـه آتی شـورا مطرح شـود.
امـا در ادامـه وزارت نیـرو هم به دلیل جابجایی دولت و تغییـر وزرا و معاونین 
در اجـرای ایـن مصوبـه تعلـل کـرد و بـا وجـود پی گیری هـای چندبـاره اتاق 
ایـران، در نهایـت بـدون برگزاری جلسـات مذکور بـا این ذی نفعان، از سـوی 
وزارت نیـرو اعـالم شـد کـه پیشـنهاد امـکان تهاتـر ارزی و ریالـی بـرای این 
تسـهیالت گیرندگان بـه سـازمان برنامه و بودجـه و معـاون اول رییس جمهور 
و صنـدوق توسـعه ملـی ارائـه شـده اسـت، بـدون آن کـه جزییاتـی از ایـن 
پیشـنهاد در اختیـار اتـاق ایـران و دبیرخانـه شـورای گفت و گـو قـرار گیـرد. 
البتـه دبیرخانـه شـورا بـه مـوازات این موضـوع وضعیـت اجرا یا نسـخ مصوبه 
شـماره 3110۸/ 51709 هیـات وزیـران را از طریق معاونت حقوقی ریاسـت 
جمهـوری پی گیـری و در نهایـت معاونـت حقوقـی رییـس جمهور نیـز اعالم 
کـرد کـه حقـوق مکتسـبه تسـهیالت گیرندگان از صنـدوق توسـعه ملـی که 

بـا وجـود ایـن مصوبـه اقـدام به اخـذ تسـهیالت کرده انـد باید لحاظ شـود.
بـه هـر حـال بـا وجـود پی گیری هـای مکـرر دبیرخانـه شـورای گفت و گو در 
ایـن مـورد در سـال 1400، موضـوع مشـکالت بازپرداخـت تسـهیالت ارزی 
نیـروگاه داران بـه عنـوان یکـی از مشـکالت اصلـی صنعـت بـرق مجـددا در 
یکصدونهمیـن جلسـه شـورا در 26 اردیبهشـت 1401، مطرح و مصوب شـد 
کـه بـا هماهنگی بین وزیـر اقتصاد و وزیر نیرو، یکی از جلسـات آتی شـورای 
گفت و گـو بـا حضـور وزیـر نیـرو و معاونین ایشـان بـه صـورت اختصاصی  به 
بحـث و بررسـی مشـکالت صنعت بـرق از جمله مشـکل فوق اختصـاص یابد 

کـه در حـال هماهنگی این جلسـه هسـتیم.

نظیـر  موضوعاتـی  خصوصـی،  نیروگاه هـای  اقتصـادی  مشـکالت 
بی توجهـی  نیـرو،  وزارت  از  مطالبـات  انباشـت  ارزی،  وام هـای 
ایـن دسـت،  از  تولیـد و دیگـر مسـائلی  از  قوانیـن حمایـت  بـه 

وقتی دولت در حال حاضر از برعهده گرفتن مشکالت بدهکاران 
ارزی طفره می رود شاهد خروج سرمایه گذاران از صنعت برق 

خواهیم بود. در واقع زیان ناشی از خاموشی ها به اقتصاد کشور 
بسیار بیشتر از مبلغی است که دولت باید برای تغییرات نرخ 

برق لحاظ می کرد

      گفت وگو              گفت وگو        
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سـرمایه گذاری در تولیـد بـرق را بـه شـدت کاهـش داده و ایـن 
رونـد موجـب بحـران کمبود برق شـده اسـت. در ایـن زمینه چه 
توصیـه ای بـه دسـتگاه های سیاسـت گذار و تصمیم گیـر داریـد؟

همان طـور کـه پیش از ایـن توضیح دادم بخش مهم مشـکالت ایجادشـده 
بـرای فعـاالن اقتصـادی صنعت برق ناشـی از عـدم توجه دولـت به ماهیت 
کسـب وکار صنعـت بـرق اسـت. قبـال صنعت بـرق کامـال دولتـی و تمامی 
زنجیـره از تولیـد تـا توزیـع در اختیـار دولـت بـود. دولـت نیـز بـا توجه به 
منابـع مالـی در اختیار خود اقدام به سـرمایه گذاری در ایـن حوزه می کرد، 
امـا پـس از خصوصی سـازی بخشـی از نیروگاه هـا و یا سـاخت نیروگاه های 
جدیـد توسـط بخـش خصوصـی، کمـاکان ما با سـاختار یـا نـگاه دولتی به 
ایـن صنعـت روبـه رو هسـتیم. جالب اینجاسـت کـه تقریبا در حـال حاضر 
بیـش از 50 درصـد تولیـد بـرق در اختیـار بخـش غیـر دولتی اسـت!  این 
در  مـورد خصوصی سـازی  در  انجام شـده  آسیب شناسـی های  در  موضـوع 
ایـران نیـز کـه توسـط نهادهـای مختلـف و مسـتقل صورت گرفتـه اشـاره 
شـده اسـت کـه خصوصی سـازی فقـط انتقـال مالکیت به بخـش خصوصی 
نیسـت، بلکـه بسـیاری از تصمیم گیری هـا در مـورد ابعـاد صنعـت بایـد 
از سـوی نهـاد مسـتقل و کارشناسـی صـورت پذیـرد، نـه از طریـق نظـر 
دسـتگاه های دولتـی! بـه خاطـر همین بـود کـه در قوانین مربـوط به اصل 
44 جایـگاه رقابـت و ایجـاد نهادهـای تنظیم گـر بسـیار پرداختـه شـد و 
تالش هـای بسـیاری صـورت پذیرفـت تا اساسـنامه نهاد مسـتقل تنظیم گر 
بـرق تدویـن و تصویـب شـود و تصمیم گیـری در این صنعت از سـوی این 
نهـاد صـورت پذیـرد. در ادبیـات جهانـی آسیب شناسـی خصوصی سـازی، 
ایـن جملـه بسـیار جـا افتـاده اسـت کـه هرگونـه خصوصی سـازی بـدون 
بسترسـازی بـرای نهـاد تنظیم گـر بـا شکسـت مواجـه خواهد شـد. شـاید 
در نـگاه کوتاه مـدت تخصیـص منابـع بـرای ایـن صنعـت بخـش کوچکـی 
از مشـکالت را مرتفـع کنـد، امـا رشـد و نمـو ایـن صنعـت در گـرو ایجـاد 
سـاختارهای درسـت برای تصمیم گیری در این بخش اسـت. سـاختارهایی 

کـه الزامـا مختـوم بـه راهـکار قیمتی هم نیسـت.
در حـوزه صنعـت بـرق هـم مـا بـه یـک نهـاد تنظیم گـر نیـاز داریـم که با 
لحـاظ منافـع ملـی اقـدام بـه تصمیم گیـری کند، نه بـر اسـاس منافع یک 
دولـت یـا بخش خـاص. همان طـور کـه االن می بینیم خروجـی تصمیمات 
گرفته شـده در صنعـت بـرق مـا را بـه خاموشـی ها و قطـع بـرق صنایـع 
کشـانده اسـت، در حالـی که تولیـد در این ده سـال اخیـر از جانب تحریم 
و رکـود و شـوک های پی در پـی ارزی بسـیار صدمـه دیـده اسـت. مادامـی 
کـه چنـد ماه در سـال دسترسـی مناسـب به برق باشـد و در زمسـتان هم 
قطعـی گاز برقـرار باشـد مسـلما رشـد اقتصادی صـورت نخواهـد پذیرفت. 
ایـن آثـار نشـان دهنده این اسـت کـه تصمیمات گرفته شـده بـرای صنعت 
بـرق بـدون لحـاظ کردن منافع ملی گرفته شـده اسـت و با توجـه به اینکه 
صنعـت بـرق صنعـت سـرمایه بر و زمان بـری اسـت، بسـیار بیشـتر از دیگر 

صنایـع ابعـاد ملـی و فراگیـر به خـود می گیرد. تامیـن برق ماننـد تامین یک 
محصـول آمـاده نیسـت که بتـوان در کوتاه مدت با واردات از کشـورهای دیگر 

کمبـودش را جبـران کرد. 
بـه عنـوان توصیـه هـم می تـوان بیان داشـت کـه دولـت و مجلس بایـد نهاد 
تنظیم گـر صنعـت بـرق را احیـا کننـد و تصمیم گیـری در ایـن حـوزه اعـم 
از قیمت گـذاری را بـه ایـن نهـاد بسـپارند، نـه ایـن کـه در احـکام بودجه ای 
و سـاالنه کـه هـر وقـت دولـت بی پـول شـد سـراغ افزایـش نـرخ بـرای بـرق 
باشـد و دچـار روزمرگـی در ایـن صنعـت بـزرگ باشـیم. از طرفـی در حـال 
حاضـر کـه قیمت برق بـرای مصرف کنندگان بـاالی 2 مـگاوات افزایش یافته 
و منابـع خوبـی بـرای دولـت ایجـاد شـده اسـت بایـد بخـش مهمـی از ایـن 
منابـع ایجاد شـده در کاسـتی های موجـود در تولیـد بـرق هزینـه شـود و در 
مصارفـی کـه ارتباطـی با صنعـت برق ندارد هزینه نشـود. در واقع در شـرایط 
فعلـی صنعـت برق تـوان درآمدزایی بـرای دولت را نـدارد و دولـت نباید نگاه 
درآمـدی بـه منابـع این صنعت داشـته باشـد، چرا کـه این صنعت با کاسـتی 

بزرگـی در سـرمایه گذاری در یـک دهـه اخیـر روبـه رو بوده اسـت. 
مـا در قوانیـن متعـددی از جملـه قانـون حمایـت از صنعـت بـرق تصمیـات 
خوبـی را شـاهد بودیـم، امـا عـدم وجـود یکپارچگـی بیـن دسـتگاه ها بـرای 
تصمیم گیـری در حـوزه انـرژی و بـرق مشـکالتی را ایجـاد کـرده کـه رفـع 
آنهـا نیـاز بـه منابـع مالـی فراوانی نـدارد و تقویت بورکراسـی و چابک سـازی 
می توانـد بخشـی از مشـکالت صنعـت بـرق را رفـع کند. بـه عنـوان مثال در 
مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد ظرفیت بسـیار خوبـی برای بهینه سـازی 
مصـرف انـرژی و افزایـش بـازده تولیـد و توزیـع انـرژی ایجـاد شـده اسـت. 
ظرفیتـی کـه بـدون نیاز بـه منابع مالی بلندمدت از سـوی دولت می توانسـت 
بخـش مهمـی از کسـری تـراز بـرق و گاز کشـور را بهبـود ببخشـد، نظیـر 
سـیکل ترکیبی شـدن نیروگاه هـای گازی یـا در واقع افزایش بـازده آن ها که 
می توانسـت ظرفیـت تولیـد برق را بسـیار گسـترش دهـد، اما ایـن فرصت ها 
اجرایـی مربوطـه همچنـان  بیـن دسـتگاه های  بـه دلیـل عـدم هماهنگـی 

مغفـول مانده اسـت.

دولـت در دهـه 13۸0 اقـدام به سـرمایه گذاری در حـوزه نیروگاهـی کرد، اما 
تـداوم سـرمایه گذاری مسـتقیم دولـت در حـوزه نیروگاهـی با توجه بـه نبود 
تـوان مالـی کافی مقـدور نبـود. بنابرایـن روش ها بایـد طوری تغییـر می کرد 
کـه از ظرفیـت و بنیـه مالـی بخـش خصوصـی و تامیـن مالی هـای خـارج 

دولتـی در توسـعه زیرسـاخت های برق کشـور اسـتفاده می شـد.
بنابرایـن یکـی از اهـداف خصوصی سـازی، تامیـن امنیـت بـرق کشـور در 
بلند مـدت بـود کـه الزم بـود ظرفیـت و توان مالـی بخش خصوصـی به کمک 
دولـت آمـده ظرفیـت تولید نیروگاه ها توسـعه یابـد. چرا که دولـت خود توان 
تامیـن مالـی برای اجـرای پروژه  هـای صنعت برق با سـاالنه چندیـن میلیارد 
دالر سـرمایه الزم را نداشـت و بایـد از ظرفیت هـای مالـی بخـش خصوصـی 
اسـتفاده می کـرد. بنابرایـن یکـی از پیش نیازهـای رسـیدن بـه ایـن هـدف، 
تغییـر رویکـرد بـه بـرق از »خدمـت« بـه »کاال« بود کـه منجر بـه راه اندازی 
بـازار بـرق شـد. به بیـان بهتـر خصوصی سـازی و راه اندازی بـازار بـرق با این 
نـگاه صـورت گرفـت که بـرق یک کاال باشـد و نه یـک خدمـت؛ در حالی که 
تـا قبـل از دهـه ۸0 نـگاه به برق مشـخصا به عنـوان یک خدمت بوده اسـت. 
از طرفـی ممکـن اسـت انتقـادات زیـادی از خصوصی سـازی مطـرح شـود 
کـه شـاید هـم بخـش عمـده ای از آن هـم بـه حـق باشـد، اما پرسـش اصلی 
آن اسـت کـه بایـد دیـد اگـر خصوصی سـازی صـورت نمی گرفـت و بخـش 
خصوصـی وارد حـوزه احـداث نیـروگاه نمی شـد واقعـا چـه اتفاقـی می افتـاد 
و شـرایط تامیـن بـرق کشـور امـروز بـه کجـا می انجامید؟! بـه بیانـی باید در 
نظـر داشـت کـه ضرورت های خصوصی سـازی با توجـه به شـرایط تحریمی و 
مشـکالت اقتصـادی کـه دولـت در 10 الی 15 سـال اخیر با آن مواجه شـده، 
چـه بـوده اسـت؟ آیا دولت در آن شـرایط می توانسـت ظرفیت تولیـد برقی را 

در ادبیات جهانی آسیب شناسی خصوصی سازی، این جمله 
بسیار جا افتاده است که هرگونه خصوصی سازی بدون 

بسترسازی برای نهاد تنظیم گر با شکست مواجه خواهد شد. 
شاید در نگاه کوتاه مدت تخصیص منابع برای این صنعت بخش 
کوچکی از مشکالت را مرتفع کند، اما رشد و نمو این صنعت در 
گرو ایجاد ساختارهای درست برای تصمیم گیری در این بخش 
است. ساختارهایی که الزاما مختوم به راهکار قیمتی هم نیست

      گفت وگو        

محمد کبیری، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند

خصوصیسازی،
فراموششده ضرورتی

برق تولید در

     یاد  د  اشت                                       

کـه تـا به امـروز بخش خصوصـی تامین کرده اسـت خـود ایجاد کنـد؟ قطعا 
پاسـخ ایـن پرسـش منفـی اسـت و مسـلما اگـر بخـش خصوصـی بـه حـوزه 
تولیـد بـرق وارد نمی شـد، خاموشـی ها در حـد 15 یـا 17 هـزار مگاواتـی که 
بـه گفتـه رییـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس پیش  بینی می شـود در سـال 
1401 اتفـاق بیفتـد، باقـی نمی مانـد و بیـش از این هـا بـود؛ تـا حـدی کـه 

شـاید حداقـل بـه 30 هزار مـگاوات می رسـید. 
پـس رونـد و سیاسـت گذاری بـه این سـمت کـه از ظرفیت بخـش خصوصی 
بـرای توسـعه صنعت بـرق و احداث نیروگاه ها اسـتفاده شـود، سیاسـتگذاری 
صحیـح و به جایـی بـوده، امـا ایـن کـه آیا ایـن سیاسـتگذاری سـبب ترغیب 
بخـش خصوصـی بـرای ورود بیشـتر بـه ایـن حـوزه شـده اسـت یا خیـر، به 

طور مشـخص پاسـخی منفـی دارد. 
بخـش خصوصـی از ورود بـه صنعت بـرق دل زده و ناامید شـده و این مسـاله 
حاصـل سیاسـت های اشـتباه وزارت نیـرو در عـدم رعایـت قانون و نـگاه غیر 
اقتصـادی مدیـران این وزارتخانه به موضوع اسـت. در حقیقـت نگاه دوگانه ای 
بـه سیاسـتگذ اری در بدنـه وزارت نیرو نسـبت به بـرق وجـود دارد، به طوری 
کـه برخـی برق را هنـوز به عنوان خدمتـی می بینند کـه در تعیین قیمت آن 
تنهـا بایـد بهـای تمام شـده آن را لحـاظ کـرد، بدون ایـن که در نظـر بگیرند، 
ورود بـه تولیـد بـرق تنهـا یکـی از گزینه هـای پیـش روی یـک سـرمایه گذار 
اسـت و در برابـر صنایـع دیگـری چـون فـوالد، پتروشـیمی یـا سـاختمان به 
هیـچ وجـه جذابیـت الزم را برای جذب سـرمایه و سـرمایه گذار نـدارد. ضمن 
آن کـه سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق دارای ریسـک های مضاعفـی اسـت؛ 
همچـون عـدم پرداخـت به موقـع مطالبـات بـدون لحـاظ خسـارت تاخیر در 
پرداخـت، اجـرا نشـدن یا اجرای سـلیقه ای قوانین و مقرراتـی همچون اصالح 



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

1617 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

نـرخ، تغییـرات پی درپـی در مقـررات و ... مواجه اسـت. 
بنابرایـن اصـل موضـوع خصوصی سـازی در صنعـت بـرق سیاسـت درسـت و 
به جایـی بـوده اسـت، امـا اجرای غلـط آن سـبب شـرایط کنونـی و بی انگیزه 

شـدن سـرمایه گذار بـرای ورود بـه ایـن عرصه شـده اسـت.
در تاریـخ 1401/3/10 شـورای رقابـت بـرای نیروگاه هـای فجـر و مبیـن کـه 
تامین کننـده یوتیلیتـی شـرکت های پتروشـیمی در مناطـق آزاد و مناطـق 
ویـژه اقتصـادی هسـتند، مدلـی اقتصادی بـرای تعییـن نرخ فروش بـرق این 
نیروگاه هـا تعریـف کـرده اسـت. این در حالی اسـت کـه همچنـان هیچ مدل 
مشـخصی بـرای نرخ گـذاری در هیـات تنظیـم بـازار بـرق تعیین نشـده و هر 
سـال بـر اسـاس رویکـرد اعضـای جدید آن بر سـر تعریـف این مـدل بحث و 

اختـالف نظرهـا و سیاسـت گذاری های بعضـا سـلیقه ای وجـود دارد.
بر اسـاس مدل شـورای رقابت، نرخ گذاری، مسـتقل از سـال احـداث نیروگاه، 
میـزان بازگشـت یـا عـدم بازگشـت سـرمایه آن، مطابق بـا  فضـای اقتصادی 
ایـران در صنایـع دیگـر و متناسـب بـا بـازاری کـه دارد، تعییـن و انجـام 
می شـود، بـه طـوری کـه دارایی هـای نیـروگاه بایـد بـه روز شـود و متناسـب 
بـا هزینـه دارایی هـای بـه روز شـده و سـود معقولـی کـه بـرای آن صنعـت 
درنظرگرفتـه  شـده، نـرخ محصـوالت آن صنعت مشـخص شـود. امـا این نگاه 
در وزارت نیـرو وجـود نـدارد و ایـن امـر باعـث گریزان شـدن سـرمایه گذاران 
شـده اسـت و قطعـا هیچ سـرمایه گذار خصوصی بـا این سیاسـت ها در بخش 
بـرق در مقایسـه بـا سـایر صنایـع، سـرمایه گذاری نخواهـد کـرد. اگـر هـم 
سـرمایه گذاری صـورت گیـرد، طـرف قـرارداد آن دولـت نیسـت و عمدتـا به 

سـمت خودتامینـی بـرق صنایـع سـوق می یابد.
همـه این هـا در شـرایطی اسـت کـه کشـور مـا نیـاز روزافـزون به تولیـد برق 
دارد و بخـش خصوصـی در صـورت مسـاعد بـودن فضـای سـرمایه گذاری 
و وجـود حمایت هـای الزم می توانـد ایـن نیـاز را برطـرف کنـد. امـا مسـاله 
آنجاسـت کـه دولـت خـود را حاکم بـر این موضـوع می دانـد و با رفتـار خود 
مانـع حضـور بخش خصوصی شـده اسـت. بـا سیاسـت هایی که دسـتگاه های 
اجرایـی دارنـد، سـرمایه گذار بـه ایـن بخـش رغبتـی نـدارد و عقب ماندگـی 
مـا در ایـن صنعـت همچنـان بیشـتر و بیشـتر مـی شـود، زیـرا اگـر دولـت 
می توانسـت ایـن مهـم را مهـار و مدیریـت کنـد، تـا بـه اکنـون چنیـن کرده 

بـود؛ بنابرایـن بایـد در ادامـه ایـن رونـد، تغییـر سیاسـت دهد.
روی دیگـر سـکه آن اسـت کـه بخـش خصوصـی می توانـد ایـن بـرق را بـه 
مـازاد تولیـد مـورد نیـاز کشـور برسـاند، بـه طـوری که صـادرات بـرق پایدار 
بـه کشـورهای همسـایه نیـز بـدون ایجاد مشـکلی بـرای تامین بـرق داخلی، 

شـود. فراهم 
اقتصـادی وابسـته بـه  از آنجـا کـه زیرسـاخت توسـعه صنعـت و سـاختار 
برخـوداری از انـرژی پایـدار بـرق اسـت، بنابرایـن هـر کشـوری کـه در ایـن 
مسـاله توانایـی بیشـتری داشـته باشـد می توانـد در مباحث اقتصـادی حرف 

اول را بزنـد. شـکی نیسـت کـه در مسـاله تامیـن برق بـه دلیل حساسـیت و 
نقـش راهبـردی آن بایـد اطمینـان و امنیـت وجـود داشـته باشـد.

بـا وجـود ایـن کـه بخـش خصوصـی می توانـد در امـر تولیـد بـرق کشـور  
نقش آفریـن باشـد و سـرمایه های ایـن بخـش بـرای افزایـش ظرفیت هـای 
تولیـد بـه شـکل موثرتری مورد اسـتفاده قـرار گیرد، اما درحـال حاضر بخش 
خصوصـی در صنعـت بـرق شـرایط چنـدان مطلوبـی نـدارد و دولـت در ایـن 
موضـوع بسـیار سـلیقه ای عمل می کنـد و قوانین نیز به شـکلی تنظیم شـده 

تـا سـرمایه ایـن بخـش از صنعـت بـرق دور بماند.
موضـوع دیگـری کـه بـرای تولیدکننـدگان خصوصـی بـرق اهمیـت دارد و با 
وجـود پی گیری هـای مکـرر به آن توجهی نشـده، نحـوه تعییـن قیمت خرید 
بـرق از نیروگاه هـا اسـت کـه توسـط هیـات تنظیم بازار بـرق انجام می شـود. 
ایـن هیـات کـه اعضای آن از بدنـه دولـت و وزارت نیرو هسـتند و نماینده ای 
از بخـش خصوصـی در ترکیـب آن هـا حضـور نـدارد، در  زمینـه نرخ گـذاری 
خریـد بـرق بسـیار یک سـویه رفتـار می کنـد و حتـی قوانیـن و مصوبـات را 
رعایـت نمی کنـد. تـا جایـی که بـه ناچـار منجر به شـکایت بخـش خصوصی 
و طـرح دعـوی در دیـوان عدالـت اداری شـده و بـا وجـود آن کـه رای دیوان 
بـه نفـع بخـش خصوصی صادر شـده اسـت، امـا وزارت نیـرو تمکیـن به رای 

نمی کنـد و مسـیر خـود را ادمـه می دهـد.
 ایـن رفتارهـا و ارتبـاط و برخـورد غیرسـازنده بـا بخـش خصوصـی موجـب 
گریـز سـرمایه و کم رنـگ شـدن بخـش خصوصـی در صنعـت تولیـد بـرق 
شـده اسـت. هیـات تنظیـم بـازار بایـد رویکردی مسـتقل داشـته باشـد و در 
حـال حاضـر اعضـای هیـات تنظیم نماینـده بخش هـای دولتـی تولیدکننده، 
انتقال دهنـده و خریـدار اسـت و ایـن تعارض منابـع در تصمیمـات این هیات 
اسـت کـه باعـث دلسـردی بخـش خصوصـی و عـدم پذیـرش ریسـک ایـن 

صنعت شـده اسـت.
 ایـن در حالـی اسـت کـه تعامـل دولـت بـا بخـش خصوصـی بـه جهـت 
سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق الزامـی اسـت. کار دولـت مدیریـت و نظارت 
اسـت، ولـی در حـال حاضـر از مرحله  تولیـد، توزیع و مصرف حضـور اجرایی 

دارد. 
پـس از عقب افتادگـی و اختـالف بـاالی بهـای تمام شـده بـرق در سـه بخش 
تولیـد، توزیـع و مصـرف بـا تعرفـه مشـترکین نهایـی کـه در طـی ایـن دهه 
افزایـش  و  تعرفه بنـدی جدیـد  افتـاد، پیش بینـی می شـود  اتفـاق  گذشـته 
صورت گرفتـه در نـرخ بـرق از بهمـن مـاه سـال گذشـته بـرای مشـترکین 
صنعتـی، عمومـی، تجـاری و همچنین پرمصـرف خانگی، درآمـد وزارت نیرو 
را در سـال جدیـد تقریبـا دو برابـر خواهـد کرد و این انتظار هسـت که سـهم 
تولیدکننـدگان در اصـالح نرخ هـای مشـترکین در قالـب بـازار بـرق دیـده و 
همچنیـن مطالبـات بخـش خصوصـی بـا دوره زمانـی کوتاه تـری پرداخـت 

شود. 

بـا توجـه بـه آن کـه شـما یکـی از مدیرانـی بودیـد کـه در اولین 
تغییـرات سـاختاری صنعـت برق پـس از انقـالب نقش داشـته اید، 
لطفـا ضمـن ارائـه مختصـری دربـاره ایـن تغییـرات، بفرماییـد که 
از اسـاس تغییـرات سـاختاری در بخـش بـرق وزارت نیـرو  بـه چه 
منظـور صـورت گرفـت و آن را در برهه های مختلف چگونـه ارزیابی 
می فرماییـد؟ از نظـر شـما چـرا ایـن تغییـرات تاکنون منجـر به به 

بهبـود و پویایـی این صنعت نشـده اسـت؟
حقیقـت این اسـت که مـن در وزارت نیرو عـالوه بر کار فنی، امور سـاختاری 

صنعـت بـرق و را هم انجـام می دادم که مدارکش موجود اسـت.
بـه طـور کلـی سـال های دهـه 60  و حتـی قبـل از آن از دهـه 50 و قبـل از 
انقـالب شـرکت توانیـر تمـام تاسیسـات تولیـد و انتقـال کشـور را در اختیار 
داشـت بـه نحـوی کـه از آذربایجـان گرفتـه تـا سیسـتان و بلوچسـتان، از 
خراسـان تـا خوزسـتان، نیروگاه هـا، خطـوط و پسـت ها تمامـا در مالکیـت و 
تحـت مدیریـت توانیـر بـود. در اوایـل دهـه 60، وزارت نیـرو بـه ایـن نتیجه 

گفت وگو با محمود فتوره چی، کارشناس خبره صنعت برق

مروری بر تغییرات ســاختاری صنعت برق؛

به بی راهه ختم شد راهی که 

رسـید کـه تشـکیالت توانیـر خیلـی بزرگ شـده اسـت و برق هـای منطقه ای 
هـم در مناطـق ایـن پتانسـیل را دارنـد کـه در پیشـبرد امور صنعـت برق در 

مناطـق همـکاری کنند.
بـا توجـه بـه آن کـه در مقدمه گزارشـی بـا عنوان »تحویـل و تحـول توانیر« 
کـه در سـال های آغازیـن دهـه 1360 تدویـن شـد، به طـور جامـع در مورد 
دالیـل، الزامـات و رونـد و چگونگـی گام هـای نخسـت تغییر سـاختار توضیح 
داده شـده اسـت، اجـازه بفرماییـد مسـتقیما از همـان متـن نقـل کنـم. در 

ابتـدای گـزارش مذکـور بـا کمـی ویراسـتاری و تلخیص آمده اسـت: 
»گسـترش فوق العـاده سـریع تاسیسـات تولیـد، انتقـال و توزیع نیـروی برق 
در جمهـوری اسـالمی ایـران و تحـوالت شـگرف تکنولـوژی و دانـش برق در 
جهـان ایجـاب می کنـد کـه سـطح دانـش و تخصـص کارکنـان صنعـت برق 
و شـیوه های مدیریـت گرداننـدگان ایـن صنعـت نیـز به طور متناسـب سـیر 

تحـول و تکامـل الزم را طـی کند.
امـور بـرق وزارت نیـرو بـرای ایـن کـه بتوانـد همگام با سـیر تحـول و تکامل 

صنعـت بـرق یکی از زیربنایی ترین صنایع کشـور اسـت که نقشـی راهبردی در توسـعه بخش هـای دیگر اعـم از اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی 
در سـطح کالن و یـا مناطـق مختلـف جغرافیـای پهنـاور کشـور دارد. از ایـن رو برخـورداری این صنعت از سـاختاری چابـک، پویـا و کارآمد که 
بـه اعتبـار آن بتوانـد در بسـتری همـوار به بهترین شـکل پاسـخگویی نیاز کشـور به انرژی برق باشـد، امـری ضـروری و غیر قابل انکار اسـت. 
اگرچـه طـی دهـه هـای اخیر این صنعـت در مقاطـع مختلف دسـتخوش تغییرات سـاختاری بـا هدف بهبود شـرایط خدمت رسـانی بوده اسـت، 
بـا ایـن وجـود عملکـرد این صنعـت و شـرایط موجـود آن بیانگر ایـن واقعیت تلخ اسـت کـه تغییرات سـاختاری انجام شـده، برخـالف رویکرد 

ابتدایـی آن، نتوانسـته اسـت به اهـداف مورد نظر دسـت یابد.
بـرای اطـالع از سـیر تحـوالت سـاختاری صنعت بـرق در ۴ دهه گذشـته و مسـیر پرفراز و نشـیبی که طی شـده اسـت، همچنیـن ارزیابی کمی 
و کیفـی ایـن تغییـرات در عملکـرد صنعـت برق، بـا »محمـود فتوره چی« از مدیـران پیشـین و چهره هـای تاثیر گـذار در طراحی و پیاده سـازی 

سـاختار صنعـت بـرق گفت وگویی انجـام داده ایـم که حاصـل آن از نظـر گرامی تـان می گذرد:
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جهانـی صنعـت بـرق وظیفـه خطیـر خـود را در پیشـبرد و تعالـی صنعـت 
بـرق جمهـوری اسـالمی ایـران به نحو احسـن ایفـا کند، اقـدام به بررسـی و 
تشـخیص نارسـایی های ارکان مدیریـت موجـود سـازمان بـرق کشـور و تهیه 
و پیشـنهاد طـرح جدیـد اداره ایـن صنعـت کـرده اسـت. بنابرایـن گروهی از 
کارشناسـان و مدیـران صنعـت برق کشـور در سـال 1361 مامور شـدند تا با 
مالحظـه مشـکالت تشـکیالتی و عملیاتـی این صنعـت، پپیشـنهادهای خود 
را بـرای تصمیم گیـری مقامات مسـئول وزارت نیـرو ارائه کنند، گـروه مذکور 
کـه متشـکل از نمایندگان شـرکت توانیر، برخی شـرکت های بـرق منطقه ای 
و معاونـت امـور بـرق بودنـد، طـی جلسـات متعددی که داشـتند، نسـبت به 
ایـن مهـم بررسـی و مطالعـات خود را انجـام دادند و نتیجه بررسـی های خود 
را طی گزارشـی تحت عنوان »تشـکیالت پیشـنهادی سـازمان برق جمهوری 
اسـالمی ایران«- نشـریه شـماره 2 امور برق اسـفند 1361- منتشر کردند. با 
انتشـار گـزارش مذکـور، وزارت نیـرو تصمیـم گرفت طی سـمیناری با حضور 
مدیـران و دسـت  اندرکاران ایـن صنعـت موضـوع را مـورد بررسـی همه جانبه 
قـرار دهـد و براسـاس تصمیم گیری هایـی کـه خواهـد شـد، اقدامـات بعـدی 

انجام شـود. 
ایـن سـمینار کـه در اوایـل سـال 1362 برگـزار شـد، بـه دلیل اختـالف نظر 
عمیقـی کـه بیـن مدیران وقـت توانیر و شـرکت کنندگان در مباحث سـمینار 
وجـود داشـت، بـه نتیجه ای نرسـید، لـذا موضوع بـرای مدتی مسـکوت ماند.
در اواسـط سـال 1363 معاونـت امـور بـرق وزارت نیـرو مجـددا گروهـی را 
مامـور کـرد تـا نسـبت بـه ادامـه کار بررسـی تشـکیالت صنعـت برق کشـور 
اقـدام کننـد و پیشـنهادهایی را ارائـه کننـد کـه کمتریـن تغییرات سـازمانی 
را بـه دنبـال داشـته باشـد، بـه طـوری کـه بتوان بـه اهـداف تعیین شـده نیز 
رسـید. بدیـن جهـت گروهـی متشـکل از نماینـدگان حـوزه سـتادی وزارت 
نیـرو و شـرکت توانیـر ادامـه کار را بـه عهـده گرفتنـد و گزارش خـود را پس 
از جلسـات و مذاکـرات متعـددی کـه داشـتند در بهمـن مـاه 1363 تهیـه و 

کردند. ارائـه 
در پیشـنهادهای گـزارش اخیـر، بهره بـرداری از تاسیسـات تولیـد و انتقـال و 
توزیـع نیـروی بـرق در مناطـق مختلـف کشـور بـه عهـده شـرکت های بـرق 
منطقـه ای واگذارشـده اسـت تـا عـالوه بـر بهره بـرداری از تاسیسـات موجود، 
نسـبت بـه اجـرای طرح های مختلـف تولیـد، انتقـال و توزیع نیـروی برق در 

منطقـه مربـوط به خـود اقـدام کنند. 
ضمنـا شـرکت توانیـر مسـئولیت بهره بـرداری از تاسیسـات عمـده تولیـد و 
انتقـال نیـرو را بـه عهده داشـته باشـد و در مناطقـی که به تشـخیص وزارت 
نیـرو می تـوان قسـمتی از تاسیسـات شـرکت توانیـر را بـه شـرکت های بـرق 
منطقـه ای واگـذار کـرد، پـس از حصـول آمادگـی اقـدام الزم بـه عمـل آورد. 
منتهـا چـون انجـام ایـن پیشـنهادها در یـک مرحلـه و بـه صـورت گسـترده 
احتمـاال موجـب بـروز مشـکالت می شـد، لـذا گـروه بررسـی کننده بـر ایـن 
اعتقـاد بودنـد کـه بـا ادغـام امکانـات شـرکت های بـرق منطقه ای و شـرکت 
توانیـر در هـر منطقـه نسـبت به تشـکیل شـرکت های تولید، انتقـال و توزیع 
نیـروی بـرق )برق هـای منطقه ای( اقـدام شـود و تحویل و تحول هـای الزم با 

شـرکت توانیـر در زمینه هـای اداری، مالـی و فنـی، صـورت پذیـرد.
بـا توجـه بـه مراتـب فـوق وزارت نیـرو بـا بررسـی همه جانبـه ای که بـر روی 
امکانـات شـرکت های بـرق منطقـه ای و شـرکت توانیـر بـه عمـل آورد، بـه 
تدریـج نسـبت بـه سـازماندهی صنعـت بـرق کشـور از اوایـل سـال 1365 
اقـدام کـرد و بـا توجیهاتـی کـه به مجمـع عمومی مشـترک شـرکت توانیر و 
شـرکت های بـرق منطقـه ای ارائـه داد، نسـبت به اخـذ مجوز مجمـع عمومی 

در ایـن زمینـه اقدام شـد. 
الزم بـه توضیـح اسـت کـه در طـول بررسـی هایی کـه از سـال های 1363 
مجـددا شـروع شـده بـود، مجمـع عمومی شـرکت توانیـر و شـرکت های برق 
منطقـه ای فـارس و شـرکت بـرق منطقـه ای خراسـان قبـال بـا ایـن تحویل و 
تحول هـا در ایـن دو منطقـه موافقـت کرده بـود و ضمنا خطوط و پسـت های 
نیـروگاه گازی  و  آذربایجـان  132 کیلوولـت در منطقـه کرمـان و منطقـه 
صوفیـان و قراملـک نیـز بـر اسـاس موافقت هـای مجمـع عمومـی در اختیـار 

شـرکت های بـرق منطقـه ای مربوطـه قـرار گرفتنـد.
بایـد اشـاره کنـم کـه وزارت نیـرو بـرای روشـن شـدن اهـداف اساسـی ایـن 
تحویـل و تحول هـا طـی گزارش هـا و جلسـات متعـدد مراتـب را بـا مقامـات 

مملکتـی مطـرح کـرده بود.
ایـن صنعـت شـده شـاهد  بـرای  بـا سـازماندهی جدیـد کـه  اسـت  امیـد 
موفقیت هـای بیـش از پیـش صنعـت برق کشـور بوده و مسـائل و مشـکالت 

عملیاتـی ایـن صنعـت بـه حداقـل ممکـن کاهـش یابـد«.
بنابرایـن وزیـر نیـروی وقـت مصوبـه ای داد کـه بـر اسـاس آن، تاسیسـات و 
تشـکیالت توانیـر حتی االمـکان از توانیـر جـدا شـوند و زیـر نظـر برق هـای 

منطقـه ای ادامـه فعالیـت بدهنـد. 
بـه ایـن ترتیـب مـن کـه در آن زمـان عضـو هیات مدیـره توانیـر بـودم تغییر 
و انتقـال مالکیـت تک تـک ایـن تاسیسـات را در محـل هـر بـرق منطقـه ای 
پی گیـری و اجرایـی و در پایـان قیمت هـای دفتـری خطـوط و پسـت ها و 
نیروگاه هـا را از سـرمایه توانیـر کـم و بـه سـرمایه بـرق منطقه ای هـا اضافـه 
موافقـت  مـوارد  ایـن  تمامـی  بـرای  کـه  اسـت  آن  مهـم  نکتـه  می کـردم. 
منطقـه  هـر  در  عمومـا  همچنیـن  شـد.  گرفتـه  هـم  عمومـی  مجمع هـای 
امضـا  را  مربوطـه  صورتجلسـات  توانیـر  شـرکت  و  منطقـه  آن  نماینـدگان 
می کردنـد و لیسـت لـوازم و تجهیـزات هـم با جزییـات و به دقـت در تمامی 

ایـن مـوارد ذکـر می شـد.
بـه ایـن ترتیـب با دقت فـراوان و به صورت مسـتند، تمام جزییـات فعالیت ها 
و  یافـت  تغییـر  بـه غیـر متمرکـز  از حالـت متمرکـز  توانیـر  و بخش هـای 
شـرکت های بـرق منطقـه ای به تمـام معنا در حـوزه تولید انتقـال و توزیع در 
مناطـق فعالیـت داشـتند. مثـال در اصفهـان مدیرعامل بـرق منطقـه ای تمام 
امـور بـرق مرتبـط بـه منطقـه جغرافیایـی خـود را مدیریـت می کـرد و بـه 
ایـن صـورت اسـتاندار و مـردم و ... همـه یـک نفـر را بـه عنـوان متولـی و 
مسـئول بـرق منطقـه مربوطه خود می شـناختند. بـر این اسـاس صنعت برق 

از حالـت متمرکـزی کـه داشـت خارج شـد.
بنابرایـن فـاز اول ایـن کار کـه انتقال تاسیسـات توانیر به برق هـای منطقه ای 

بـا رعایـت تمام مجوزهای قانونـی، مجمع عمومی و ... بود؛ تـا جایی که حتی 
قیمـت دفتـری اش هـم از توانیـر جدا و بـه برق هـای منطقه ای منتقل شـد. 

از نظـر الزامـات تغییـر سـاختار در آن برهـه، ایـن سـوال پیـش 
می آیـد که آیـا با بزرگ شـدن توانیـر در آن زمـان، در عملکرد آن 

کاسـتی احسـاس می شـد؟
قابـل توجـه اسـت کـه در نظـر داشـته باشـیم در آن زمـان ظرفیـت شـبکه 
بـه مراتـب کمتـر از اکنـون بـود، اگـر بـا ظرفیـت و شـرایط کنونـی صنعـت 
بـرق همچنـان تمرکـز وجود داشـت، منجـر به تشـکیالت فشـرده و عظیمی 

می شـد کـه هماهنگـی در آن بسـیار دشـوار می نمـود.
البتـه ایـن اختـراع مـا هـم نبـود و تمـام دنیـا ایـن رویـه تمرکززدایـی را 
در پیـش گرفتـه بودنـد. اصـوال ایـن تفکـر وجـود داشـت کـه در دنیـا ایـن 
میـزان تمرکـز جـواب نـداده اسـت و تمامـا بایـد بیـن مناطق پخش شـود و 
دفتـر مرکـزی فقـط سیاسـت گذاری کنـد. عمـال دیگـر شـدنی هم نبـود که 
نیروگاهـی در شهرسـتان های اسـتان های مـرزی مشـکلش را در دفتـر توانیر 
واقـع در میـدان ونـک تهـران حـل و فصل کننـد. بنابرایـن هر چنـد هنوز به 
نظـر می آمـد تشـکیالت منسـجم قبلـی می توانـد تـا مـدت کوتاهـی بعـد از 
آن زمـان هـم پاسـخگوی رشـد صنعـت بـرق باشـد، امـا بـه نوعـی اقدامی با 
پیش بینـی از رشـد ایـن صنعـت، در زمانـی مناسـب انجـام شـد و همان طور 
کـه قبـال توضیـح داده شـد، در اسـفند 1361، وزارت نیـرو بـر ایـن شـد که 

بـرای تشـکیالت جدیـد صنعـت بـرق کشـور فکـری کند.
بـه موجـب این تحویـل و تحوالت 9 برق منطقه ای شـامل گیـالن، مازندران، 
غـرب، باختـر، سیسـتان و بلوچسـتان، کرمان، هرمـزگان، اصفهان، خراسـان، 
عهـده دار تمـام امـور بـرق هر سـه بخـش تولیـد، انتقـال و توزیـع در منطقه 
جغرافیایـی معیـن  خود شـدند و در مورد سـایر مناطق نیز متعاقبا اقدام شـد 

)ماننـد برق منطقـه ای تهران(.

آیـا این تغییرات در آن زمـان هم مخالفینی داشـت؟ این مخالفت ها 
عمومـا بـه چـه دلیـل بـود و آیـا تاثیـری بـر رونـد کار داشـت؟
بلـه، البتـه، به طوری که از سـوی مدیرانـی در توانیر هـم مقاومت هایی وجود 
داشـت و نکتـه اصلـی در موفقیـت آن بـه رغـم مخالفت ها این بـود که در آن 
زمـان مرحوم آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی پیش قدم و حامـی بودند. خود من 
بـرای توجیـه طرح بارها با  نخسـت وزیر وقـت و نمایندگان مجلس جلسـاتی 
داشـتم و توضیحاتـی ارائـه کردم، زیرا نگرانی هایی ایجاد شـده بـود که با این 
کار شـاکله صنعت برق از هم گسسـته خواهد شـد و دچار اشـکال می شـود. 
بنابرایـن نیـاز بـود بـرای رفـع ایـن نگرانی هـا توضیحـات کاملـی ارائه شـود.

برویـم سـراغ خصوصی سـازی؛ آیا در اولیـن  قدم هایی که سـال 6۱ 
برداشـتید، آیـا مـد نظرتان بود کـه تغییـرات سـاختار صنعت برق 

به سـمت خصوصی سـازی هـم برود؟
در بطـن ذهنیتـی کـه ایـن تغییـرات سـاختاری را کلیـد زد ایـن تفکـر هـم 

وجـود داشـت کـه صنعـت بـرق در مراحـل بعدی به سـمت خصوصی سـازی 
هدایـت شـود. بنابرایـن در راسـتای ایـن کار که تـا سـال های 66 و حتی 67 
هـم ادامـه داشـت؛ در اوایـل سـال 1370، در زمـان وزارت مهنـدس نامـدار 
زنگنـه وزارت نیـرو تصمیـم گرفـت کـه بعضـی از فعالیت های صنعـت برق را 
بـه مـرور به بخـش خصوصـی  واگذارکنـد. به ایـن ترتیـب اینجانـب را مامور 
کردنـد کـه در هـر بـرق منطقـه ای تـا حـد امـکان، شـرکت های کوچکـی به 
صـورت اصطالحـا »مرکز هزینه« )Cost Center( تشـکیل دهیم تـا فعالیت ها 
بـه بخش هـای نیمه خصوصـی واگـذار شـود، بـه ایـن صـورت حـدود 100 

شـرکت تاسـیس شد. 
مثـال از بـرق منطقـه ای تهران مجموعا 17 شـرکت منشـعب می شـد؛ شـامل 
قـم، شـرکت  نیـروگاه  بهره بـرداری  بـرق، شـرکت  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
خدمـات داده پـردازی و ...، امـا همچنـان تمـام ایـن شـرکت ها زیـر نظر برق 
منطقـه ای به عنـوان رییـس مجمـع محسـوب می شـدند. یـا این که شـرکت 
بـرق منطقـه ای اصفهان، شـرکت توزیـع اصفهان، شـرکت توزیع برق اسـتان 
نیـروگاه جنـوب اصفهـان و  چهارمحـال و بختیـاری، شـرکت بهره بـرداری 
شـرکت بهره بـرداری نیـروگاه شـمال را زیـر نظـر داشـت. در شـرکت بـرق 
منطقـه ای خراسـان هـم، 10 شـرکت زیـر نظـر مدیرعامـل بـرق منطقـه ای 

خراسـان فعالیـت می کردنـد.
 مـدل تقسـیم سـهام تمـام این شـرکت ها هم به ایـن صورت بـود: 20 درصد 
سـهام بـرق منطقه ای، حـدود 20 الی 40 درصد سـاتکاب و 20 تا 60  درصد 
متغیـر بـه نـام شـخص محمـود فتوره چـی بـرای ایـن که این سـهم بعـدا به 
تدریـج بـه سـمت سـهامداری کارکنـان و به بیـان بهتر خصوصی سـازی برود 

تـا بـه این صـورت انگیـزه ای در انجام کارهای مربوطه داشـته باشـند. 
پـس در ایـن مرحلـه واگـذاری سـهام برق هـای منطقـه ای بـه بخـش غیـر 
دولتـی انجـام و بـا تشـکیل ایـن شـرکت ها گام اصلـی برای خصوصی سـازی 
برداشـته و واقعـا حضـور بخـش خصوصـی با تشـکیل ایـن شـرکت ها پررنگ 

تشکیالتی که آن طور غیر متمرکز طراحی شده بود، االن 
به طور متمرکز و به لحاظ ساختاری و بروکراتیک بزرگ شده، 
به طوری که فقط ستاد صنعت برق در تهران بالغ بر ۱۰۰ دفتر 
و بیش از 2 هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند 
و همه هم در تهران مستقرند. به این ترتیب اقتدار از مناطق 

که عموما بیشتر و بهتر با مسائل و دغدغه های بخش های 
مختلف صنعت برق در همان منطقه آشنا هستند، گرفته و 
در تهران متمرکز شده است. در خود برق های منطقه ای هم 

تا بخواهید، تشکیالت ستادی وسیعی وجود دارد و آن حالت 
غیر متمرکز تقریبا به فراموشی رفته است
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شـد. بعـد از تشـکیل ایـن شـرکت ها وزارت نیـرو  از سـال 1371 و پـس از 
آن بـه فعال سـازی تک  تـک آن هـا اقـدام کـرد و برای ایـن منظور بـا توجه به 
ایـن کـه سـهام  دار عمـده، روی کاغذ بنـده بودم، بـه تدریج صورتجلسـه های 
بـا حضـور اینجانـب تدویـن شـد کـه این سـهام هـر بار بـه جاهـای مختلفی 
واگـذار شـود. در ایـن مرحلـه متاسـفانه بـه هـر دلیـل بـه تدریـج دوبـاره 
تمرکززدایـی بـه حاشـیه رفـت و رنـگ و بـوی »تمرکزبخشـی« گرفـت، بـه 

طـوری کـه ایـن سـهام عمدتـا در یک شـرکت یـا نهـاد متمرکز شـد.
نتیجـه آن شـد کـه بـا ایـن رویـه 39 شـرکت های توزیـع شـکل گرفـت و 
نیروگاه هـا کـه از سـال 75 بـه بعـد مشـخصا در جهـت عـدم تمرکـز حرکت 
می کردنـد، هـم اکنـون در شـرکت مادرتخصصی تولید بـرق حرارتی مدیریت 
می شـوند؛ شـرکت های توزیـع زیـر نظـر یکـی از معاونت هـای توانیـر قـرار 
تولیـد،  روزی همـه بخش  هـای  کـه  منطقـه ای هـم  برق هـای  و  گرفته انـد 
انتقـال و توزیـع را در مناطـق هدایـت می کردنـد، اکنـون فقط بخـش انتقال 

را در اختیـار دارنـد و زیـر نظـر معاونـت انتقـال توانیـر فعالیـت می کننـد. 
بـه بیـان بهتـر قدمی کـه برداشـته شـده بود، بـه شـهادت بسـیاری، اقدامی 
درسـت و متضمـن اقتـدار صنعـت برق بـود و این کـه حاکمیت بدانـد در هر 
منطقـه دربـاره امـور بـرق یـک نفـر جوابگـو اسـت. حـال آن که در شـرایط 
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل  بـه  منطقـه  هـر  در  توزیـع  شـرکت های  کنونـی 
منطقـه ای پاسـخگو نیسـتند، بلکـه بـه دفتـر تهـران پاسـخگو هسـتند و یـا 
مثـال شـرکت توزیع برق هرمـزگان به مدیرعامـل برق هرمـزگان کاری ندارد 
و تنهـا بـا تهـران تعامـل و ارتبـاط دارد. همیـن موضـوع در اداره نیروگاه های 

کشـور نیـز صادق اسـت.

نوعـی تمرکززدایـی سـاختاری-جغرافیایی در  ابتـدا  بنابرایـن در 
صنعـت بـرق و اسـتفاده از بخـش خصوصـی مـد نظـر بوده اسـت،  
امـا به نظر می رسـد بـه مرور ایـن سیاسـت تغییر جهـت داده و از 

اهـداف اولیـه فاصلـه گرفته اسـت. 
ببینیـد سـال 70 ایـن شـرکت ها تشـکیل شـد و سـال 67 هـم برق هـای 
منطقـه ای متولـی تولید، انتقـال و توزیع بـرق در مناطـق جغرافیایی مربوطه 
شـدند. از سـال های 72 و 73 تـا بـه حال، چندیـن معاون وزیـر و وزیر عوض 
شـدند و هرکـدام بنـا به سـلیقه خودشـان ایـن تشـکیالت و سـاختار وزارت 
نیـرو را جابه جـا کردنـد و تمامشـان تـا همیـن االن هـم متاسـفانه در جهت 

تمرکـز نتیجه گیـری و حرکـت کردنـد. 
بـه طـوری کـه اکنـون در وزارت نیـرو چنیـن سـاختار سـتادی وجـود دارد: 
معـاون بـرق و انـرژی دارای 3 دفتـر، شـرکت مادرتخصصـی تولیـد، انتقـال 
و توزیـع نیـروی بـرق )توانیـر( بـا 5 معاونـت، 26 دفتـر، 16 بـرق منطقـه ای 
و 39 شـرکت توزیـع فعالیـت می کنـد. شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیروی 
بـرق حرارتـی هـم 4 معاونـت، 19 دفتـر و 19 شـرکت تولیـد نیـروی بـرق 
و یـک شـرکت تعمیـرات نیروگاهـی در زیرمجموعـه اش هسـتند. سـاتکاب 
)شـرکت سـهامی مادرتخصصـی مدیریـت سـاخت و تهیـه کاالی آب و برق( 
6 دفتـر دارد و 5 شـرکت های زیـر مجموعـه آن هسـتند. سـازمان انرژی های 

تجدیدپذیـر و بهـره  وری انـرژی بـرق )سـاتبا( 3 معاونـت دارد و 15 دفتـر؛ 
شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق، 5 معاونـت و 25 مدیریـت دارد و ...

بنابرایـن مالحظـه می فرماییـد تشـکیالتی که آن طـور غیر متمرکـز طراحی 
شـده بـود، االن چـه طور متمرکـز و به لحـاظ سـاختاری و بروکراتیک بزرگ 
شـده، بـه طـوری که فقط سـتاد صنعت بـرق در تهـران بالغ بـر 100 دفتر و 
بیـش از 2 هـزار نفـر در ایـن مجموعه مشـغول بـه کار هسـتند و همه هم در 
تهـران مسـتقرند. بـه ایـن ترتیـب اقتـدار از مناطق کـه عموما بیشـتر و بهتر 
بـا مسـائل و دغدغه هـای بخش هـای مختلـف صنعت بـرق در همـان منطقه 
آشـنا هسـتند، گرفتـه و در تهـران متمرکـز شـده اسـت. در خـود برق هـای 
منطقـه ای هـم تـا بخواهیـد، تشـکیالت سـتادی وسـیعی وجـود دارد و آن 

حالـت غیـر متمرکـز تقریبا به فراموشـی رفته اسـت.
اجـازه بدهیـد دربـاره پراکندگـی تصمیم گیـری بـا وجـود این تمرکز و رشـد 
بی رویـه سـتادی هـم نکتـه ای عـرض کنـم؛ در همین یـک الی دو مـاه اخیر، 
طرح هـای مختلفـی برای سـاختار بـرق مطرح اسـت؛ از جمله: طـرح مجلس 
بـرای برق هـای منطقه ای اسـتانی، طـرح مجلس برای تشـکیل نهاد مسـتقل 
تنظیم گـر بخـش خصوصـی و مصوبـه مجلـس بـرای 1000 مـگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیـر و طـرح توسـعه و ... بـه بیانـی مشـکالت سـاختاری صنعت برق 
بـه گونـه ای رقـم خـورده شـده کـه مجلـس بـرای ایـن امـور مصوبـه و طرح 

می دهـد در حالـی کـه ایـن مسـئولیت وزارت نیرو اسـت.
طـی مطالعاتـی کـه ما در سـال 62 و 63 انجام دادیم، به این نتیجه رسـیدیم 
کـه امـور اجرایی توانیـر در برق های منطقه ای پخش شـود و ایـن اقدام عمال 
صورت گرفت، اما طی 10 الی 15 سال اخیر، به شدت تمرکززدایی به تمرکز 
بیشـتر تبدیل شـده اسـت. واقعا به نظر بنده تاسـیس شـرکت مادرتخصصی 
ماندنـد. مغفـول  منطقـه ای  برق هـای  و  نداشـت  توجیهـی  حرارتـی  بـرق 

سـتاد صنعـت بـرق در تهـران که بایـد جوابگـوی حاکمیت در تهران باشـند، 
شـرکت  توانیـر، شـرکت تولیـد بـرق حرارتـی، معاونـت امـور بـرق و شـرکت 
مدیریـت شـبکه را شـامل می شـوند. اینهـا هـر کـدام بسـته بـه مـورد بـه 
گونـه ای جوابگـوی حاکمیـت می شـوند، اما در عمـل نتیجه مـوازی کاری این 
شـرکت ها، هدررفـت منابـع و زمـان بـرای سـرمایه گذارانی اسـت کـه وارد 

حـوزه تولیـد بـرق می شـوند.  
در اسـتان ها حاکمیـت واحـد در صنعـت بـرق وجـود نـدارد و در تهـران هم 
آن 4 شـرکت توامـان فعالیـت دارنـد. به نظرم شـرکت های توزیـع و برق های 
منطقـه ای نیـز از لحـاظ فیزیکی و همچنیـن از لحاظ نیروی انسـانی بیش از 

حـد توسـعه یافته اند. 
مـن در مـورد ایـن گسـتردگی افسارگسـیخته صنعـت بـرق بـا مدیـران و 
خبـرگان ایـن صنعـت کـه اغلـب بازنشسـته هـم هسـتند،  کـرارا صحبـت و 
مذاکـره کـردم. نتیجه آن شـده کـه برای رهایی از مشـکالت صنعـت برق ما 
بایـد یـک معاونـت امور برق )یا توانیر( داشـته باشـیم و سـتاد صنعـت برق با 
یک بدنه کارشناسـی قوی متشـکل از حدود 200 نفر پرسـنل تشـکیل شـود 
کـه برنامه ریـزی و نظـارت بـر تعرفه هـای برق داشـته باشـند و بایـد معاونت 
امـور بـرق، عـالوه بـر برنامه ریـزی، نقـش نظارتـی را در برق هـای منطقـه ای 

انجـام دهـد. بـه نظـر مـن اصـال تشـکیل برخـی از ایـن شـرکت ها توجیهـی 
نداشـته و انحـالل آن موجه تـر اسـت. 

بـه ایـن ترتیـب باید اقتـدار به برق هـای منطقه ای بازگـردد به نحـوی که در 
هـر منطقـه کـه می توانـد واحـد آن یـک یـا دو یـا چنـد اسـتان باشـد، کلیه 
امـور تولیـد، انتقـال و توزیـع آنجا متمرکز شـود و پاسـخ حاکمیـت را در آن 
منطقـه بدهـد. بـا پیاده شـدن این ایـده معتقدیم کـه صرفه جویـی چند هزار 

میلیـارد تومانـی در پرداخت هـا و در فضـای اداری امکان پذیر اسـت. 
 از سـال 75 که این تشـکیالت به شـکلی که توضیح دادم غیر متمرکز شـد، 
تـا کنـون 25 سـال می گـذرد. طـی ایـن مـدت چندیـن معـاون وزیـر، چند 
وزیـر و مدیرعامـل توانیـر هـر کـدام بـا تفکـر خودشـان بـر سـر کار آمده اند. 
نتیجـه ایـن رویکردهـای سـلیقه ای شـرایط کنونـی صنعـت بـرق و سـاختار 
نامتناسـب آن اسـت کـه موجـب شـده ریشـه بخـش خصوصـی تولیـد بـرق 
ضعیـف شـود و مضـاف بـر آن، اقتصـاد صنعـت بـرق متاسـفانه سـاماندهی 
مناسـبی نداشـته باشـد؛ چـرا کـه مشـکالت سـاختاری وزارت نیـرو عمال بر 

اقتصـاد صنعـت بـرق تاثیر مسـتقیم می گـذارد.

ایـن پراکندگـی کـه بـه نوعـی در تصمیم گیـری وجـود دارد چـه 
می کنـد؟ ایجـاد  سـرمایه گذاران  بـرای  مشـکالتی 

بنـده سـاده خدمتتان عـرض می کنم، اگر در همین تشـکیالت وسـیع تهران 
)4 شـرکت( اگـر بگوینـد در هـر دفتر فالن شـخص یـا بخش جوابگـو خواهد 
بـود، هیـچ اشـکالی نـدارد؛ امـا در عمـل بـرای هـر جـزء از کارهـا، داوطلـب 
سـرمایه گذاری در بیـن ده ها دفتر و ... سـرگردان می شـود. یعنـی یکپارچگی 

الزم صـورت نگرفتـه اسـت و پنجـره واحدی وجـود ندارد. 

بـرای ایجـاد رغبـت در بخـش خصوصـی و مشـارکت بیشـتر این 
بخـش بـرای سـرمایه گذاری در تولید بـرق، چه بسـتر و زمینه هایی 

بایـد فراهم شـود؟
بـه نظـر بنده ابتدا باید سـاختار اصالح شـود تـا بخش خصوصـی بداند با یک 
واحـد تصمیم گیر مواجه اسـت و آن واحد کارهای سـرمایه  گذار را پیش ببرد. 
االن یـک سـرمایه گذار حـوزه نیروگاهی حتـی برای مطرح کردن درخواسـت 
دریافـت مطالبـات و یـا هر یک سـایر چالش هایی که با آن مواجه اسـت، باید 
بـه چندیـن دفتر و بخش از وزارت نیرو و شـرکت های تابعـه آن مراجعه کند.
بنابرایـن بـرای حفـظ و ترغیـب سـرمایه گذاران در صنعـت بـرق بایـد ابتـدا 
مشـکالت سـاختاری آن برطـرف شـود. ایـن مهم هـر چقدر هم معوق شـود 

نیـاز اساسـی بـه آن همچنان پابرجاسـت. 

آیـا به نظر شـما در کوتاه مـدت و برای عبـور از پیک سـال جاری و 
کاهـش ناتـرازی عمیق بین تولیـد و تقاضا هـم راه کاری وجود دارد؟

ببینیـد مجلـس بـه عنـوان مثال طـرح مفصلـی را طـرح عنـوان »مانع زدایی 
صنعـت بـرق« ارائه کرده اسـت، اما عمـال غالب مفاد آن تکرار مکررات اسـت.
از بنـده خواسـته شـده بـود کـه نظـرم را راجـع بـه ایـن طـرح بدهـم و در 

پاسـخ، مـورادی را ذکـر کـرده ام که تـا حدود زیـادی منطبق بر این پرسـش 
شـما اسـت و می توانـد پاسـخ آن نیز باشـد. در این اظهـار نظر ضمـن زمانبر 
خوانـدن تحقـق مـواد طـرح مذکـور، تقاضـا کـردم کـه تکالیـف عملـی برای 
مانع زدایـی از توسـعه صنعـت بـرق نوشـته و اجرایـی شـود و با اشـاره به نیاز 
حداقـل 15 هـزار مگاواتـی بـه بـرق حرارتـی بـه عنـوان تامین کننـده بـرق 
پایـه، تاکیـد کـرده ام کـه هـر چنـد بـه مـوازات اسـتفاده از انرژی هـای نـو و 
تجدیدپذیـر توصیـه می شـود، امـا این نـوع از تولیـد، نقش اساسـی در تامین 

کمبـود بـرق نخواهد داشـت. 
همچنیـن لـزوم تجدیـد نظـر در تشـکیالت صنعت برق بـه منظـور اداره این 
صنعـت در  بخش هـای سـتادی کوچـک و کارا در پیشـنهادهایی کـه مطـرح 
کـردم آمـده بود. شـاید مهمترین بخش این اظهـار نظر بـرای تولیدکنندگان 
غیـر دولتـی بـرق تاکیـدی بـود بـر ایـن موضـوع کـه مانـع اصلی در توسـعه 
صنعـت بـرق، عـدم برنامه ریـزی بـرای احـداث نیروگاه های جدیـد و خطوط 
انتقـال بـرق اسـت و ایـن موضـوع بایـد به صورت شـفاف، بررسـی شـود و بر 

اسـاس آن بـه هـر نحو مناسـب بودجـه الزم تخصیـص یابد. 
در ایـن مسـیر نیـز دادن شـعارهایی چـون »صرفه جویـی در مصـرف بـرق« 
بـدون اقدام اساسـی بـرای نهادینه سـازی آن، »افزایـش راندمـان نیروگاه ها« 
بـا وجـود تـداوم فعالیـت نیروگاه هـای قدیمـی عمومـا دولتی بـا راندمان های 
کمتـر از 20 درصـد، تنهـا راه را طوال نی تـر و پیچیده تـر می کنـد. همچنیـن 
خاموشـی ها«،  زمـان  در  صنایـع  بـرق  تامیـن  »عـدم  چـون  اقداماتـی 
»فرمول بنـدی بهـای بـرق مصرفـی«، »تهاتر بدهی هـا به جـای پرداخت های 
نقـدی«، »حمایـت وزارت نیـرو از بومی سـازی تجهیـزات صنعـت بـرق« و ... 
ممکن اسـت وقت مناسـب برای توسـعه عملی این صنعت را به درازا بکشـاند.   

در پایان به صورت خالصه بر اهم موارد گفته شده مروری می کنم:
 بازگشـت اقتـدار بـه برق هـای منطقـه ای بـرای مدیریـت تولیـد، انتقـال و 

توزیـع هر منطقه/اسـتان
 حوزه ستادی وزارت نیرو در صنعت برق با دفاتر و پرسنل محدود در نقش 
نظـارت و برنامه ریـزی، مسـائل کالن اقتصـادی صنعت برق را عهده دار باشـد.

 تصـور خودکفایـی مالی و اقتصادی در صنعت برق ایران امکان پذیر نیسـت 
و باید حاکمیت مانند بخش امنیت به این صنعت توجه ویژه داشـته باشـد.

ابتدا باید ساختار اصالح شود تا بخش خصوصی بداند با یک 
واحد تصمیم گیر مواجه است و آن واحد کارهای سرمایه  گذار 

را پیش ببرد. االن یک سرمایه گذار حوزه نیروگاهی حتی 
برای مطرح کردن درخواست دریافت مطالبات و یا هر یک 
سایر چالش هایی که با آن مواجه است، باید به چندین دفتر 

و بخش از وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن مراجعه کند

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

2021 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

      گفت وگو              گفت وگو        



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

2223 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

      گفت وگو              گفت وگو        

هــر چنــد مشــکالت بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در ســاختار درهم تنیــده   ای از مشــکالت دیگــر بخش هــای اقتصــادی و صنعتــی کشــور 
تعریــف و تبییــن می شــود، امــا فعــاالن غیــر دولتــی  ایــن صنعــت بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص کاالی مــورد مبادلــه در آن، یعنــی بــرق و 

نــوع ارتباطات شــان بــا  بخــش دولتــی متولــی ایــن صنعــت، بــا مشــکالتی خــاص خــود نیــز دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
از نظــر غالمحســین حســن تاش، در چنیــن شــرایط اقتصــادی و در غیــاب مهــار ســاختاری تــورم، مهمتریــن راه کار ارتقــای بهــره وری چــه 
در تولیــد انــرژی و چــه در تقاضــا و مصــرف آن عمدتــا از مســیرهای غیــر قیمتــی می گــذرد. در ادامــه مصاحبــه کوتاهــی را دربــاره ایــن 

موضــوع بــا ایــن اقتصــاددان حــوزه انــرژی خواهیــد خوانــد:

گفت وگو با غالمحسین حسن تاش، اقتصاددان حوزه انرژی

جای خالی سازوکارهای 
حامیانه برای سرمایه گذاران 

حوزه تولید

کارشناسـان حوزه انرژی سازوکار اقتصاد برق را یکی از عوامل اصلی 
مشـکالت صنعت برق می داننـد، نظر جنابعالی در این باره چیسـت؟

سـازوکار جـاری اقتصـاد بـرق تنهـا عامـل مشـکالت صنعـت بـرق نیسـت. 
مشـکالت صنعـت بـرق را نمی تـوان از دیگـر مشـکالت اقتصادی کشـور جدا 
کرد. متاسـفانه کل اقتصاد کشـور درگیر مشـکالتی اسـت که بـه تَبع صنعت 
بـرق را نیـز تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. سـاختار قیمت هـا در اغلـب کاالها و 
خدمـات دچـار مشـکل و عدم تعادل اسـت، اقتصاد کشـور سالهاسـت درگیر 
پدیـده »تََورکـود« یـا »رکودتورمـی« اسـت. سـاختار اقتصـاد کشـور بیش از 

آن کـه از مولدهـا حمایـت کنـد و امتیـازات را بـه مولدهـا بدهـد، عمـال از 
رانت جویـان حمایـت می کنـد، بیشـتر امتیـازات اقتصـادی بـه آن هـا تعلـق 
می گیـرد و تـا زمانـی کـه اصالحات سـاختاری در اقتصـاد کشـور تحقق پیدا 
نکنـد و خصوصـا تـا زمانـی کـه تـورم کنتـرل و ثبـات اقتصـادی در کشـور 
حاکـم نشـود، مشـکالت صنعت بـرق هم به صورت اساسـی حل نخواهد شـد. 
یـک افزایـش قیمت ممکن اسـت یک ُمسـکن یـا آرام بخش موقت باشـد، اما 
چرخـه تورمـی اقتصـاد را تشـدید می کنـد و کل اقتصـاد و صنعت بـرق را در 

دور باطـل قـرار می دهـد. 

نـرخ رشـد مصـرف انـرژی بـرق در کشـور رقـم باالیی اسـت، این 
پدیـده ناشـی از ارزان بـودن ایـن انـرژی اسـت یـا دالیـل دیگری 

دارد؟
ارزان یـا گـران بـودن را بایـد بـا توجـه بـه قـدرت خرید مـردم ارزیابـی کرد. 
البتـه مـن منکـر ایـن نیسـتم کـه قیمـت بـرق نیـز در چنیـن وضعـی موثر 
اسـت، امـا در سـاختار تورمـی اقتصاد کشـور مشـکل بـا افزایـش قیمت حل 
نمی شـود، چراکـه یـک مـوج تورمـی جدیـد کـه تحت تاثیـر همیـن افزایش 
قیمـت هـم خواهـد بـود، مجـددا قیمت هـای نسـبی را مخـدوش می کنـد و 
بـاز همـان آش و همـان کاسـه. واقعیـت ایـن اسـت کـه بهـره وری در همـه 
بخش هـای کشـور و در همـه عوامـل پاییـن اسـت و بایـد یـک نهضـت ملـی 
بهـره وری در کشـور بـه جریـان بیافتـد. در خـود صنعـت بـرق هم بهـره وری 
پاییـن اسـت. بایـد دیـد متوسـط راندمـان تبدیـل انـرژی در نیروگاه هـای 
گازی و حرارتـی کـه عمـده بـرق کشـور را تولیـد می کنند چه میزان اسـت؟ 
تحریم هـا و عـدم دسترسـی بـه فناوری هـای نویـن جهـان هم مزیـد بر علت 

است. شـده 

بخـش خصوصـی تمایل چندانـی بـه سـرمایه گذاری در صنعت برق 
خصوصـا در بخـش تولیـد نـدارد، ریشـه ایـن عـدم تمایـل از نظر 

چیسـت؟ حضرتعالی 
وضعیـت تولیـد بـرق  و سـرمایه گذاری در آن نیز از وضعیت کل تولید کشـور 
جـدا نیسـت. در سـایر تولیـدات نیز بخـش خصوصی تمایـل چندانـی ندارد. 
دالیـل متعـددی وجود دارد. شـاید مهمتریـن دلیل بی ثباتی اقتصادی باشـد. 
بی ثباتـی اقتصـادی و روشـن نبـودن روندهـای اقتصـادی امـکان مطالعـات 
و  سـرمایه گذاری ها  مالـی  مـدل  تنظیـم  و  طرح هـا  و  پروژه هـا  اقتصـادی 
پیش بینـی بازگشـت سـرمایه را غیر ممکن می کند و ریسـک سـرمایه گذاری 
را بسـیار بـاال می بـرد. تحریم هـا و روابـط نامطلـوب سیاسـی و اقتصـادی بـا 

جهـان خـارج، زمـان و هزینـه تامیـن اقـالم مـورد نیـاز وارداتی را به شـدت 
افزایـش می دهـد. سـازوکار نظـام بانکـی و بسـیاری از نظامـات اقتصـادی 
کشـور حامـی تولیـد نیسـت. این هـا بخشـی از مهمتریـن مشـکالت عمومی 
سـرمایه گذاری های تولیـدی اسـت و البتـه هـر صنعـت خـاص نیز مشـکالت 
خـاص خـود را هـم دارد و صنعـت بـرق نیـز عالوه بـر این مشـکالت عمومی 
مشـکالت خـاص خـود را دارد. دولت به عنـوان خریـدار و توزیع کننده اصلی 
نیروگاه هـای خصوصـی  بـه  به موقـع  تعهـدات خـود در پرداخـت  بـه  بـرق 
عمـل نمی کنـد، نظـام تنظیـم مقـررات بی طـرف و عادالنـه نیسـت و برخـی 

دیگر. مشـکالت 

در حـال حاضـر نزدیـک بـه 25 درصد نیـاز مصرف در سـاعات اوج 
بـار )تابسـتان(، کمبـود تولیـد بـرق داریم، بـرای حل این مشـکل 

چـه راه کارهایـی را پیشـنهاد می کنید؟
عوامـل بـرون زای ایـن کاسـتی را فکر می کنم در پاسـخ سـواالت قبلی عرض 
کـرده باشـم، عواملـی کـه موجب عـدم تطابق عرضه و تقاضا شـده اسـت. اما 
در مـورد راه حل هـا بـه نظـر من چه در کل بخـش انرژی و چـه در زیربخش 
بـرق مهمتریـن راه کار ارتقـای بهـره وری چـه در تولید انرژی و چـه در تقاضا 
و مصـرف انـرژی آن هم عمدتـا از طریق راه کارهای غیر قیمتی اسـت. چراکه 
متاسـفانه بـه دلیـل سـاختار تورمی اقتصاد کشـور و تا زمانی که تـورم به طور 
سـاختاری مهـار نشـود، راه کارهـای قیمتی پاسـخگو نخواهد بـود.  همچنین 
در مـورد سـاعات اوج مصـرف بایـد سیاسـت های موسـوم بـه »قله زدایـی« و 
کنتـرل مصـرف زمـان اوج کـه تجربیـات جهانـی آن نیـز وجـود دارد، به طور 
ایـن سیاسـت ها می توانـد شـامل تبعیض هـای  وسـیعی به کارگرفتـه شـود 
قیمتـی در سـاعات مختلـف و راه کارهـای دیگر باشـد. بعد از همـه این ها اگر 

بازهـم کمبودی باشـد بایـد موانع سـرمایه گذاری برطرف شـود.
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ــله  ــت سلس ــن پیش نشس ــوع یازدهمی ــوان موض ــرق« عن ــت ب ــی در صنع ــش خصوص ــارکت بخ ــازی و مش ــی خصوصی س »آسیب شناس
ــود کــه روز بیســتم اردیبهشــت مــاه، پژوهشــگاه نیــرو  نشســت هــای نخســتین رویــداد بین المللــی خصوصی ســازی در اقتصــاد ایــران ب

ــرد. ــزار ک ــادی برگ ــور اقتص ــکده ام ــازی و پژوهش ــازمان خصوصی س ــکاری س ــا هم ب
ــه عنــوان دبیــر نشســت، محمــد  ــی ب ــرق حرارت ــزی شــرکت مادرتخصصــی تولیدب ــژاد معــاون برنامــه ری ــن نشســت امیــر دودابی ن در ای
ــه و  ــازمان برنام ــین س ــد پیش ــران ارش ــپوراقتصاددان و از مدی ــن خوش ــور، حس ــک کش ــای مقیاس کوچ ــن نیروگاه ه ــس انجم ــات ریی بی
بودجــه، احمــدداوودی نایــب رییــس ســابق شــورای رقابــت و کارشــناش خبــره اقتصــاد انــرژی، محمدصــادق قاضــی زاده اســتاد دانشــگاه 
و عضــو اصلــی هیــات مدیــره شــرکت توانیــر، ابراهیــم خوش گفتــار و احمــد مطهــری نــواب رییــس هیــات مدیــره و پرویزغیــاث الدیــن 

دبیرســندیکای شــرکت هــای تولیدکننــده بــرق، بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود دربــاره موضــوع نشســت پرداختنــد.
آنچه که در ادامه می خوانید گزارشی است از این نشست که امیدواریم مورد توجه قرارگیرد.

نمایندگان سندیکا در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی توسط مطرح کردند؛

ــرق  ــد ب ــش تولی ــازی بخ ــتی  های خصوصی س کاس
و پیامدهــای آن

ده پرسـش بنیـادی دربـاره تجدید سـاختار 
و خصوصی سازی صنعت برق

بـه  دودابی نـژاد  امیـر  نشسـت  ایـن  ابتـدای  در 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت  دبیـر  عنـوان 
تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق و جایـگاه بخـش 
خصوصـی در ایـن سـاختار اظهار داشـت: موضوع 
خصوصی سـازی را بایـد یکـی از اجـزای تجدیـد 
یکـی  و  ببینیـم  بـرق  بخـش  اصـالح  و  سـاختار 
از چهـار ضلـع مهـم تجدیـد سـاختار در صنعـت 
بـرق خصوصی سـازی اسـت. دو رکـن مهـم یعنی 
ایجـاد بازارهـای رقابتـی و نهـاد تنظیـم مقـررات 
اجـزای ایـن تغییـرات محیطـی و نهادی هسـتند 
کـه در فراینـد تجدیـد سـاختار پیش بینـی  شـده 
بـود. بحـث ایجاد و توسـعه شـرکت های خصوصی 
شـرکت های  همچنیـن  تجدیدساختارشـده،  و 
دولتـی تجدیـد ساختارشـده ای که از طریـق انواع 
عمـودی  و  افقـی  جداسـازی های  و  انفکاک هـا 
ایجـاد می شـوند، بخـش دیگری اسـت کـه فرایند 

تجدیـد سـاختار را شـکل می دهـد.
وی در ادامـه گفـت : بـه هـر حـال بخـش مهـم 

و  خصوصـی  شـرکت های  ایجـاد  فراینـد،  ایـن 
اسـت  معنـی  ایـن  بـه  و  اسـت  خصوصی سـازی 
کـه اوال قیمت هـای فـروش بـرق پوشـش دهنده 
هزینه هـا باشـد و ثانیـا بتوانیـم با در نظـر گرفتن 
مشـوق هایی، هدایـت مناسـبی داشـته باشـیم، به 
ایـن منظـور کـه تصمیمـات اقتصادی متناسـب و 
کارآمـدی توسـط بخـش خصوصـی که مناسـبات 
نظـر  در  لحـاظ می کنـد،  را  بیشـتری  اقتصـادی 
گرفتـه شـود و به ایـن ترتیب سـرمایه گذاری الزم 
در زنجیـره تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق بـه حـد 
کفایـت انجـام  شـود و بـه عبارتـی فراینـد جذب 
سـرمایه در حـد مـورد نیـاز اتفـاق بیفتنـد و ثانیا 
شـاهد یـک بهره بـرداری تـوام بـا بهره وری بـاال از 
منابـع و تخصیـص بهینـه منابـع باشـیم. بـه ایـن 
ترتیـب انتظـار می رفتـه اسـت کـه وقتـی فراینـد 
تجدیـد سـاختار در صنعـت برق  دنبال می شـده، 
بتـوان امنیـت عرضـه را در کنار کیفیـت خدمات 
و بهبـود وضعیت مالی این صنعت داشـته باشـیم.

هـم  زیسـت  محیـط  موضـوع  بـه  دودابی نـژاد 
پرداخـت و تصریـح کـرد: درابتـدای بحـث تجدید 

امیر دودابی نژاد

حسن خوشپور

سـاختار مباحث زیسـت محیطـی به انـدازه امروز 
جـدی نبـود.  در چنـد سـال اخیـر بـا توجـه بـه 
اهمیـت و مالحظاتـی که برای ایـن موضوع ایجاد 
پایـداری زیسـت محیطی در  شـده اسـت، بحـث 
تجدیـد سـاختار به عنـوان یک ضلـع جدید مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
در 25 سـال اخیـر کشـورهای مختلـف، از جملـه 
تجدیـد  فراینـد  از  بخش  هایـی  یـا  همـه  ایـران 
سـاختار را پیـش برده انـد و نتایـج متنـوع و گاه 
متفاوتـی گرفته اند. به این معنـی که الزاما نتایجی 
کـه از تجدید سـاختار یا از خصوصی سـازی دنبال 
می کردیم، شـاید در کشـورهای مختلـف از جمله 

کشـورهای درحـال توسـعه ایجاد نشـده بود.
ارزشـمند،  و  منسـجم  تحقیقاتـی  نتایـج  اتفاقـا 
در سـال 2019 توسـط بانـک جهانـی بـا عنـوان 
بازاندیشـی تجدیـد سـاختار منتشـر شـد کـه در 
بیـش از 70 کشـور در حـال توسـعه بـه بررسـی 
موضـوع پرداختـه بـود. بـا ایـن کـه مـا جـزو آن 
آن  یافته هـای  از  خیلـی  امـا  نیسـتیم  کشـورها 

زیـادی شـباهت 
بـا وضعیـت امـروز صنعـت بـرق در ایـران دارد و 
بـه هـر حـال نشـان می دهـد که شـرایطی کـه ما 
داریـم منحصـر بـه خودمان نیسـت و می تـوان از 

ایـن یافته هـا اسـتفاده کرد.

بی توجهـی بـه قیمـت بـرق موجـب کاهش
 انگیزه های سرمایه گذاری

در ادامـه حسـن خوشـپور بـا اشـاره بـه اهـداف 
خصوصـی سـازی در صنعـت بـرق تاکیـد کـرد: 
خصوصی سـازی در صنعـت بـرق در جهـت تحقق 
تجدیـد سـاختار اقتصـاد و تقسـیم کار ملـی در 
کشـور آغـاز شـد و اکنـون بعـد از گذشـت سـه 
دهـه، متاسـفانه آنچـه کـه برنامه ریزی شـده بود، 
بنـا بـه دالیلی که شـاید همگـی در حـوزه اقتصاد 

و بازارهـای کسـب وکار نباشـند، محقـق نشـد.
خوشـپور کـه خـود در زمـان طراحـی و تدویـن 

مدیـران  از  سـازی  خصوصـی  هـای  سیاسـت 
سـازمان برنامـه بودجـه بـوده در تشـریح اهـداف 
ایـن سیاسـت گفـت: در ابتـدای طراحی سیاسـت 
یـک  در  سیاسـت  ایـن  اوال  خصوصی سـازی، 
مجموعـه سیاسـت ها مـورد توجـه قـرار گرفـت و 
ایـن طـور نبـود که بـه سیاسـت خصوصی سـازی 
یـا برنامـه خصوصی سـازی بپردازیـم، بـدون ایـن 
کـه عوامـل محیطـی در آن را اصـالح کنیم؛ همه 
اینهـا در آن دیده شـده بـود. مـا در مطالعه ای که 
در خصوصـی شـرکت ها کردیـم، بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم کـه شـرکت هایی کـه قابلیت حضـور در 
بـازار را دارنـد، زودتـر در فراینـد خصوصی سـازی 
قـرار بگیرنـد و موفقیت بیشـتری در فرایند اصالح 

سـاختار خواهنـد داشـت.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: خصوصی سـازی در 
ابتدای سـال )اردیبهشـت ماه(1370 تـا االن فراز 
و نشـیب های بسـیاری را طی کرده اسـت و نقطه 
عطـف تاریخـی کـه در ایـن بـاره می تـوان بـه آن 
اشـاره کـرد، ابـالغ سیاسـت های کلـی اصـل 44 
قانـون اساسـی بـود کـه در آن بـه گونـه ای اصـل 
44 قانـون اساسـی بازنگـری شـد و بخـش بـرق 
هـم جـدای از اجـزای آن شـامل تولیـد، انتقـال و 
توزیـع، قـرار شـد کـه در فراینـد خصوصی سـازی 
در نظـر گرفتـه شـود. پیـش از آن هـم واگـذاری 
شـرکت های توزیـع به گونـه ای صـورت گرفته بود 
کـه بـه نظـر بنـده ایـن شـرکت ها صرفا بـه لحاظ 
تعریـف حقوقـی، خصوصـی شـدند، امـا بـه لحاظ 
ذات و ماهیـت و نـوع حاکمیتـی کـه بـر مدیریت 

آن هـا حکم فرمـا بـود، خصوصی سـازی نشـدند.
بـه عنـوان راهـکاری کـه بـرای آینـده پیشـنهاد 
می کنـم، بـه ایـن صـورت اسـت کـه قسـمت های 
شـبه دولتی کـه امـکان سیاسـت گذاری برایشـان 
واقعـی  خصوصی سـازی  فراینـد  در  دارد،  وجـود 

قـرار بگیرنـد.
خوشـپور بابیـان این کـه تغییر رفتـار بازیگران در 
صنعـت بـرق مـد نظر بـود، اما بـه طـور کامل این 
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اتفـاق نیفتادافـزود:  هم اکنـون نگرانی هایـی در خصـوص چنـد مسـاله وجود 
دارد، نخسـت در مـورد مدیریـت ایـن بنگاه هـا و فرایندهـا و دوم امنیتـی 
کـه بـدون تردیـد حکمرانـان و دولـت انتظـار دارنـد که وجود داشـته باشـد، 
چـرا کـه بـرق کاالیـی اسـتراتژیک و راهبردی و اساسـی اسـت و مثل سـایر 
محصـوالت و خدمـات نیسـت کـه امـکان تولیـدش بـه هـر ترتیب خـارج از 
نظـام حکمرانـی دولتـی و امنیتـی کـه دولـت فراهـم می کنـد، وجود داشـته 

باشد.
بـرای ایـن منظـور نیـاز بـه نهـادی نظارتـی وجـود داشـت، مشـابه آنچـه در 
کشـورهایی چون انگلسـتان کـه خصوصی سـازی در صنعت بـرق آن ها انجام 
شـده، تشـکیل شـده اسـت. در آنجـا یـک نهـاد بـرای تدویـن و مقـررات و 
کنتـرل چگونگـی اجـرای آن وجـود دارد کـه امنیت را بـرای تولیـد و عرضه 
فراهـم می کنـد، حقـوق مصرف کننـده و مشـتری را تامیـن مـی کنـد. ایـن 
درحالـی اسـت کـه در ایـران این نهاد به شـکل کامل تشـکیل نشـده اسـت.

وی در ادامـه صحبـت هـای خـود نتیجه گیری کـرد که: بنابرایـن باید گفت، 
مدیریـت خصوصـی واقعـی در صنعـت برق به طوری که سـهم قابـال توجهی 
در بـازار داشـته باشـد شـکل نگرفتـه اسـت. شـرکت هایی بـه لحـاظ تعریـف 
حقوقـی، بـا عنـوان »خصوصی« داریـم، اما این هـا خصوصی واقعی نیسـتند. 
قـرار بـود خصوصی سـازی باعـث شـود ایـن فعالیت هـا و فرایندهـا، از بخـش 
دولتـی مجـزا شـود و وارد بخشـی شـود کـه در آن انگیزه هـای کاسـب  وکار 
در آن وجـود داشـته باشـد و ایـن انگیزه هـا منجر بـه تصمیم گیـری و اعمال 
مدیریـت شـود. آیـا دولـت قبـول کـرد کـه ایـن انگیزه هـا شـکل بگیـرد؟ به 
نظـر بنـده خیـر، در واقـع به رغـم آنچه کـه تبلیغ می شـد و در مفـاد قانونی 
می آمـد، امـا بـه طـور واقعی دولـت اعتمـاد واقعی بـه بخش خصوصـی نکرد 
و بـرای ایـن کـه مفـاد قانونـی رفـع  و رجوع شـود، بخش شـبه دولتـی ایجاد 

. شد
ایـن کارشـناس اقتصـادی با تاکید بـر اینکه نکته اساسـی که حیات شـرکت 
را تضمیـن می کنـد، بحـث قیمت گـذاری اسـت گفـت: یعنـی اگـر چـه کـه 
در اقتصـاد، متغیـر قیمـت تعیین کننـده تخصیـص منابـع وکـم و کیـف آن 
در  وجـود  ایـن  بـا  بـود،  گذارخواهـد  تاثیـر  انگیزه هـای سـرمایه گذاری  در 
ایـران بـه متغیـر قیمـت اصـال بهایـی داده نشـد. دولت بـرق را بـا قیمتی به 
مصرف کننـده عرضـه کنـد کـه قطعـا پایین تـر از مجمـوع قیمـت تمام شـده 
آن در بخش هـای تولیـد، انتقـال و توزیـع بـود. دولـت بایـد  بـرای ایـن کـه 
توسـعه بخـش خصوصـی و اصـالح سـاختار صـورت گیـرد، از شـرکت های 
تولیدکننـده، انتقـال دهنـده و توزیع کننـده متناسـب بـا قیمـت تمام شـده 
خـود و منابعـی کـه برای توسـعه و رشـد شـرکت نیاز اسـت، بـرق را بخرد و 
بـا قیمـت مـورد نظـر خـودش بـه مـردم عرضـه کنـد و مابه التفـاوت را خود 
بپـردازد. ایـن مسـاله در برنامـه سـوم بـه صراحـت آمـد امـا هیچ گاه شـکل 

نگرفـت و شـرکت های تولیدکننـده در فضایـی قـرار گرفتنـد کـه قیمـت بـه 
آن هـا هـم تحمیـل می شـد. بنابرایـن متغیـر قیمـت منجر به شـرایطی شـد 

کـه بخـش خصوصـی در ایـن صنعـت حضـور چندانـی پیـدا نکند.
و  آغـاز  خصوصی سـازی  کـه  زمانـی  داشـت:   اظهـار  ادامـه  در  خوشـپور 
سیاسـت های کلـی اصل 44 ابالغ شـد و بـا صراحت و بـدون هیچ گونه تردید 
بخـش بـرق و بخـش انـرژی هـم در فراینـد خصوصی سـازی قـرار گرفتنـد، 
می توانسـت موقعیت بسـیار مناسـبی باشـد تا اصالح سـاختارها انجام شـود. 
امـا بارویکردهایـی کـه دولت هـای بعـدی داشـتند، در ظاهـر هیچ سیاسـتی 
کـه خصوصی سـازی در بخـش بـرق را متوقـف کنـد، تدوین، تصویـب و ابالغ 
نشـد. امـا پیش نیازهـا و فضایـی کـه باید وجود می داشـت تا خصوصی سـازی 
صـورت بگیـرد فراهـم نشـد و کشـور وارد دوره هـای تحریـم شـد کـه بحـث 
تولیـد و عرضـه بـرق حالتـی امنیتـی بـه خـود گرفـت و داوطلبیـن حضـور 
در ایـن بخـش منصـرف شـدند و خصوصی سـازی در صنعـت بـرق صـورت 
نگرفـت. کمـاکان  در حـال حاضـر هـم حاکمیـت دولـت بـه طـور کامـل در 
بخـش بـرق مثـل همـه بخش هـای اقتصـادی وجـود دارد، سـهم اساسـی را 
دولـت در اختیـار دارد، اجـازه فعالیـت بـه بخـش خصوصـی را کـه بایـد در 
بحـث قیمت گـذاری و توسـعه سـرمایه گذاری آزادانـه و در چارچـوب بـازار 
آزاد فعالیـت کنـد، نمی دهـد. بـه بیـان بهتـر همـان طـور کـه در کل اقتصاد 
ایـران و بازارهای کسـب وکار کشـور، هـدف اولیه خصوصی سـازی تجدید نظر 
در تقسـیم کار ملـی بـود، بـه گونـه ای که دولـت به جـای آن کـه در جایگاه 
واقعـی خـود بـه نظـارت و سیاسـت گذاری، مراقبت از بـازار و دفـاع از حقوق 
مـردم بپـردازد، همچنـان در تصدی گـری حضـور دارد و وظایـف حاکمیتـی 

دولـت بـا تصدی گـری آن در هـم تنیده شـده اسـت.
در حقیقـت همان گونـه کـه دولـت بنـگاه دار خوبـی نبـوده ، در اداره بازار هم 
موفـق نبـوده اس، نمونـه اش در بحث خودرو بوده اسـت. یعنـی دخالت دولت 
در اقتصـاد همچنـان ادامـه دارد. بـرای فعـال شـدن بخـش خصوصـی واقعی 

نیاز به اقدامات سـاختاری گسـترده ای اسـت.

تشکیل نهاد تنظیم گر مستقل تنها راه تامین امنیت عرضه برق
در ادامـه ایـن نشسـت احمـد داوودی نایـب رییـس سـابق شـورای رقابـت 
و کارشـناش خبـره اقتصـاد انـرژی طـی سـخنانی گفـت:  آنچـه درتدویـن 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی مـورد نظر بـود، این تفکر اسـت 
کـه دولـت نمی توانـد در فعالیت هـای اقتصادی فعـال و موفق باشـد. بنابراین 
بـا هـدف ایجـاد امنیـت بیشـتر در عرضـه انـرژی بـرق، خصوصی سـازی در 
صنعـت بـرق نیز شـکل گرفت امـا بی توجهـی به ایـن رویکرد خاموشـی ها را 

در سـال های اخیـر موجـب شـد.
وی افـزود: هیـات تنظیم بـازار برق اگر چـه در ابتدای شـکل گیری با تفکری 

مترقـی و صحیح شـکل گرفت اما با آن سـازوکار، 
دیگردرشـرایط کنونی پاسـخگوی خصوصی سازی 
نیسـت و نیـاز بـه تشـکیل نهـاد مسـتقلی بـرای 

تنظیم  گـری بخـش برق احسـاس می شـود.
ابراهیـم خوش گفتـار نایـب رییـس هیـات مدیره 
سـندیکا شـرکت هـای تولیدکننـده بـرق دیگـر 
پیشـینه  بـه  وی  بـود.  نشسـت  ایـن  سـخنران 
تغییـرات سـاختاری در بخـش بـرق پرداخـت و 
گفـت: عمـال در بخـش دولتـی صنعت بـرق درک 
درسـتی از اقتصـاد بـرق وجـود نـدارد. بـه عنوان 
مصـرف  وجـود  بـا  دولتـی  نیروگاه هـای  مثـال 
بـاالی آب و بـا کمتریـن بـازده حرارتـی مشـغول 
فعالیـت هسـتند. تولیـد بـرق درایـن نیروگاههـا 
هیـچ توجیـه اقتصـادی نـدارد. ایـن موضـوع باید 

شـود. آسیب شناسـی 
وی خاطـر نشـان کـرد از سـال ۸5 بـه گونه ای در 
صنعت برق رفتار شـده اسـت که هر روز سـرمایه 
از  ایـن صنعـت و به طور مشـخص از بخش تولید 
بـرق گریزان تـر شـده اسـت. تـا جایـی کـه حتی 
شـرکت هایی چـون مپنـا هـم ترجیـح می دهنـد 
بـه جـای سـرمایه گذاری بیشـتر در بخـش بـرق، 
سـرمایه خـود را  به سـوی حوزه هایـی چون نفت 

و گاز سـوق دهند.
مهنـدس خوش گفتـار در بخشـی از صحبت هـای 
خـود تاکیـد کـرد: مـن معتقـدم چنانچـه تغییـر 
جدی در سیاسـت هـای وزارت نیرو انجام نشـود، 

خاموشـی ها تـا ده سـال بـه طـول می انجامـد.

موثـر نقـش  بـه  نیـرو  وزارت  بی توجهـی 
 کوچک مقیاس ها

نیروگاه هـای  انجمـن  رییـس  بیـات  محمـد 
نشسـت  ایـن  در  نیـز  کشـور  مقیاس کوچـک 
گفـت: فکـر می کنـم تنهـا بخـش از صنعـت بـرق 
کـه خصوصـی واقعی اسـت، اعضـای ایـن انجمن  
هسـتند. شـاید قریب به 100 درصـد نیروگاه های 
شـرکت های عضـو ایـن انجمن کـه مجموعـا بالغ 
بـر 2500 مـگاوات ظرفیـت دارند، خصوصـی و با 

احمد داوودی

محمد بیات

سـرمایه مـردم احـداث شـده اند و بانک یـا ارگانی 
پشـت آن نبـوده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: مشـکالت صنعـت بـرق خصوصا 
و  حـاد  بسـیار  مقیاس کوچک هـا،  بخـش  در 
بحرانـی شـده اسـت و هنـوز وزارت نیـرو بـه این 
درک نرسـیده اسـت که بایـد رویه را عـوض کند. 
بـه نظـرم بزرگتریـن مشـکلی کـه مـا بـا وزارت 
نیـرو داریـم آن اسـت که قانـون را اجـرا نمی کند. 
مولدهـای  دسـتورالعمل  مثـال  عنواتـن  بـه 
امـا  شـد،  تدویـن   ۸7 سـال  در  مقیاس کوچـک 
وزارت نیـرو بـه آن عمـل نمی کند و یـا به صورت 

انجـام می دهـد. را  آن  سـلیقه ای 
بـه عنـوان مثال قـرار بـر این بـوده کـه مولدهای 
معـاف شـود  ترانزیـت  از هزینـه  مقیاس کوچـک 
مولدهـای  بـه  پشـتیبان  بـرق  بـوده  قـرار  یـا  و 
مقیاس کوچکـی که خودتامین هسـتند داده شـود 
و مصوبـه وزیـر هـم بـرای آن صادر شـد امـا االن 
هیـچ کـدام از ایـن مفـاد قانونـی اجـرا نمی شـود. 
قیمت گـذاری  از  می تـوان  هـم  عمـده  طـور  بـه 
پرداخـت  کـه  انـرژی  بـاالی  یارانـه  و  دسـتوری 
بـاالی  حجـم  نتیجـه  در  کـرد.  یـاد  می شـود 
بدهی هایـی کـه وزارت نیرو در پرداخـت مطالبات 
دارد، باعـث شـده کـه سـرمایه گذاری در صنعـت 
بـرق انجـام نشـود. بـه طوری کـه در طـول مدت 
برنامه ششـم توسـعه یک مـگاوات نیـروگاه بزرگ 
نیروگاه هـای  وجـود،  ایـن  بـا  نشـد،  مـدار  وارد 
مقیـاس کوچـک مجموعـا 1000 مـگاوات )کـه 
بـا توجـه بـه مقیاسشـان عـدد بزرگـی محسـوب 

وارد مـدار کردنـد. می شـود( 
در جلسـاتی که داشـتیم متوجه شـدم کـه نرخی 
کـه بـرای بـرق تولیـد ما در سـال گذشـته تعیین 
شـده، IRR )نـرخ بـازده داخلـی( 4.4- محاسـبه 

شـده که ایـن فاجعه اسـت!
رییـس انجمـن نیروگاه های مقیاس کوچک کشـور 
اضافـه کـرد: نکتـه بسـیار مهـم دیگر جـای خالی 
رگوالتـوری در صنعـت برق کشـور اسـت. چرا که 
هیـات تنظیـم بازار برق در سـال های اخیر نشـان 
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داده اسـت، رویـه مشـخصی نـدارد و مدل هـای مالـی کـه تعریـف می کنـد، 
از پایـه منطقـی و شـفافیت الزم برخـوردار نیسـت. هیـچ درک متقابلـی بین 
ذی نفعـان صنعـت بـرق وجـود نـدارد. مـن فکـر می کنم بـا توجه به شـرایط 
بحرانـی کـه در صنعـت بـرق بـا آن مواجهیـم و از 15 هـزار مگاوات کسـری 
بـرق حکایـت دارد، یکـی از راه حل هـای بسـیار مهـم بـرای رفـع کمبـود، 
اسـتفاده از نیروگاه هـای مقیاس کوچک هـا هسـتند، زیـرا زمـان احـداث اینها 
کمتـر از 6 مـاه اسـت، پدافنـد غیـر عامل هسـتند و بـا توجه به شـرایطی که 
بـرای تامیـن سـوخت در کشـور وجـود دارد، راندمان بـاالی ۸0 درصد دارند. 
بـا ایـن حال ایـن قابلیت ها مـورد توجه قـرار نگرفتـه و مغفول مانده اسـت و 

اصـال در وزارت نیـرو مـا راتحویـل نمی گیرند!
بیـات در ادامـه گفـت: بـا اطالعـی کـه دارم اکنون قریـب بـه 1000 مگاوات 
از مقیـاس کوچک هـا، یعنـی معـادل یـک نیروگاه بـزرگ به علت نـرخ پایین 

نمی تواننـد در تابسـتان وارد مدار شـوند.
بنـد ت مـاده 4۸ قانـون برنامـه ششـم توسـعه صراحتا بیان داشـته، سـوخت 
خودتامین هـا بانـرخ نیروگاهـی محاسـبه شـود، در حالـی کـه نـرخ گاز ایـن 
نیروگاه هـا را االن بـه ازای هـر مترکعـب، 500 تومـان محاسـبه می کننـد که 

از پتروشـیمی هم بیشـتر اسـت.

اولویت فراموش شده آزادسازی قیمت برق در خصوصی سازی
در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت محمدصـادق قاضی زاده اسـتاد دانشـگاه و 
عضـو اصلـی هیـات مدیـره شـرکت توانیر بـا بیان اینکـه در خصوصی سـازی 
موضـوع اصلـی و مقدم بر خصوصی سـازی، آزادسـازی کاالی برق بوده اسـت 
کـه احتمـاال نشـده و به همیـن دلیل بـه نتایج مطلوبـی نرسـیدیم. وی یکی 
از مهمتریـن نتایـج نامطلـوب  خصوصی سـازی در صنعت بـرق را عدم تحقق 

امنیت عرضه دانسـت.

بخش خصوصی خزانه دولت نیست!
سـیداحمد مطهـری نایـب رییـس هیـات مدیـره سـندیکای شـرکت هـای 
تولیدکننـده بـرق دیگـر سـخنران ایـن نشسـت بـود. وی در ابتدای سـخنان 
خـود گفـت: بنـده مدیرعامل شـرکت مالـک نیـروگاه جنوب اصفهان هسـتم 
کـه بـه عنـوان اولیـن نیـروگاه خصوصـی در ایـران احـداث شـد.  زمانـی که 
دوسـتان در سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت نیـرو تصمیـم گرفتنـد کـه 
نیـروگاه خصوصـی سـاخته شـود، بنده ایـن توفیق را داشـتم که در شـرکت 
مپنـا وارد ایـن عرصـه شـدم و بـا یـک سـرمایه گذاری خارجـی شـامل۸0 
درصـد سـهام مپنـا اینترنشـنال و 20 درصد سـهام شـرکت ایهـاگ آلمان به 
 payment عنـوان سـرمایه گذار خارجـی بـا گرفتـن مجـوز و پـس از دریافـت
پانزدهمیـن  کـه هم اکنـون  BOT شـدیم  پـروژه  یـک  در  grantee درگیـر 

سـال بهره بـردای اش اسـت و در واقـع در سـال ۸1 مذاکـرات آن پـس از 
متوقـف شـدن مذاکـرات و اقدامـات پـروژه پره سـر آغاز شـد. باز ایـن توفیق 
را داشـتم کـه در هیات مدیـره سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق در 
کنـار دوسـتان دیگـر در حـال خدمتگـزاری هسـتیم. بحثی که امـروز مطرح 
شـده بسـیار بحـث مهمی اسـت و موضوعات مطرح شـده در این جلسـه چه 
در نشسـت های دیگـر و چـه در رسـانه های مختلف مکـررا بازتاب داده شـده 
اسـت. ایـن موضوعـات شـاید در طـول ده سـال گذشـته در جلسـات سـطح 
باالیـی چون صحن علنی مجلس و مشـخصا در سـال گذشـته بـا اوج گرفتن 
خاموشـی ها در کمیسـیون  مشـترکی متشکل از کمیسـیون اقتصادی، کمیته 
بـرق کمیسـیون انـرژی و کمیسـیون صنایـع بـا حضـور بیـش از 50 نفـر از 
متخصصین وزارت نیرو و ... نمایندگان مجلس این بحث ها مطرح شـده اسـت.

وی افـزود: یـادم اسـت وقتی قرارداد نیـروگاه جنوب اصفهان بـا 320 میلیون 
یـورو سـرمایه گذاری به تصویب رسـید و مـورد تایید سـازمان برنامه وبودجه، 
بانـک مرکـزی، وزارت نیرو و سـایر نهادهـای مرتبط قرار گرفـت، این موضوع 
بـه عنـوان یـک قدم موثـر در جذب سـرمایه خارجـی در سـطح بین المللی و 

در رسـانه های برون مـرزی نیز مطرح شـد.
 BOT در بحث هـای دوسـتان چنیـن مطرح شـد کـه »دارنـدگان قراردادهای
و BOO مشـکل چندانـی ندارنـد و شـرکت هایی تولیدکننـده بـرق از زمانـی 
کـه رفتنـد سـراغ بـازار بـرق مشکالتشـان شـروع شـده اسـت«؛ امـا مطلقـا 
چنیـن نیسـت. مـن بیشـتر آن بخـش از فرمایشـات دوسـتان را می پذیـرم و 
بـا آن همراهـی می کنـم کـه  اظهـار مـی دارند، ما اصـوال خصوصی سـازی را 
نـه بـاور داریـم و نـه عمـل می کنیـم و نـه برنامـه ای بـرای اجـرای آن داریم. 
می توانیـم امیـدوار باشـیم بـا نشسـت هایی از ایـن دسـت در آینـده کسـانی 
بـه فکـر حـل ایـن مسـائل بیفتنـد و امـروز بـا ایـن نیـت در این نشسـت در 

هسـتیم. خدمتتان 
مهنـدس مطهـری بـا بیـان اینکـه همـه شکسـت خصوصی سـازی در صنعت 
بـرق اشـتراک نظـر دارنـد گفـت: نشـانه ایـن شکسـت هـم آن اسـت که در 
مناقصاتـی کـه شـرکت تولید بـرق حرارتـی بـرای نیروگاه ها برگـزار می کند، 
کسـی نمی آیـد یـا اصـال قیمت  هـا در حـدی اسـت کـه قبـول آن بـرای یک 
مجموعـه سـخت می شـود. چـه طـوری وضع موجـود و بـازار عمده فروشـی 
و بـورس انـرژی را کـه در آن بـرق تولیـدی نیروگاه هـا بـا قیمت هـای 50، 
60 یـا 70 تومـان معاملـه می شـود در کنـار قیمـت ECA نیـروگاه مازنـدران 
بگذارنـد کـه ۸40 تومان قیمت داده شـده اسـت. تازه آن را هـم من معتقدم 
ریسـک هایی در آن دیده نشـده و قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.
نایـب رییـس هیات مدیره سـندیکای شـرکت هـای تولید کننده برق ریشـه 
مشـکالت موجـود در امـر خصوصـی سـازی را در سـه سـرفصل دسـته بندی 

کـرد و توضیح داد:

محمدصادق قاضی زاده

سیداحمد مطهری

سـوم،  برنامه هـای  دسـتورات  علی رغـم  الـف: 
بـر  مبنـی  توسـعه  ششـم  و  پنجـم  چهـارم، 
سـقف  تـا  کشـور  نیروگاه هـای  خصوصی سـازی 
۸0 درصـد و شـروع موفقـی کـه در وزارت نیـرو 
بـرای ایـن مهم صـورت گرفت، )اگر چـه در پروژه 
پره سـر بـه دلیـل عـدم توافـق بیـن وزیـر اقتصاد 
ایـران و شـرکت مربوطـه در موضـوع  و دارایـی 
ارائـه payment grantee، بـه نتیجـه نرسـید، امـا  
اصفهـان  جنـوب  نیـروگاه  در  خصوصی سـازی 
بـه نتیجـه رسـید(، در مرحلـه گشـایش lc بـرای 
پرداخـت صـورت حسـاب ها با اسـتناد بـه این که 
بـا فـالن قانـون مالیاتـی هم خوانـی ندارد مشـکل 
ایجاد شـد؛ چـرا که اصال سیسـتم مالیاتی کشـور 

بـه درسـتی نمی شناسـد. را   BOT قـرارداد 
در نتیجـه با وجـود آن که در دو قانون به صراحت 
گفته شـده بـود کـه مابه التفاوت قیمت تمام شـده 
بـرق )یعنـی قرارداد BOT(  با قیمـت تکلیفی باید 
در ردیف هـای بودجـه سـنواتی کشـور پیش بینی 
و پرداخـت شـود، ایـن مهـم مغفول مانـد، چرا که 
نـه مجلـس، نه سـازمان برنامه وبودجـه و نه دیگر 
نهادهـا متوجـه اهمیـت ایـن موضـوع نبودنـد. تـا 
جایـی کـه در طـول سـال های گذشـته بـه ندرت 
مـواردی اتفـاق افتاده اسـت کـه وزارت نیرو موفق 

بـه دریافـت مابه التفاوت از سـوی دولت بشـود.
نتیجـه آن کـه اکنـون ده سـال اسـت کـه ایـن 
موضـوع رهاشـده اسـت و قانـون تعدیـل یارانه هـا 
هـم عمـل نشـده اسـت، چـرا کـه بـه غلـط تصور 
می شـد کـه بخـش خصوصـی خزانه دولت اسـت!

نایـب رییس هیات مدیره سـندیکای شـرکت های 
تولیدکننـده بـرق در ادامه تصریح کـرد: مثال های 
متعـددی از از ایـن عدم حمایت هـا وجود دارد که 
نمونـه دیگـر آن در جریان دریافـت وام های ارزی 
توسـط بخش خصوصـی از صندوق توسـعه ملی و 
در پـی جهش هـای ارزی از 4000 تومـان بـه 30 
هـزار تومان مشـاهده شـد که عمال هیـچ حمایتی 
صـورت نگرفـت تـا جایـی که نـام سـرمایه گذاران 
عملکـردش  در  قصـوری  هیـچ  کـه  نیروگاهـی 

نبـود، بـه دلیـل جهـش چندین بربـاری نـرخ ارز 
تـوان بازپرداخـت ارزی وام هـای دریافت شـده را 
نداشـتند، در لیسـت بدهکاران بـزرگ کالن بانکی 
در کنـار خالفـکاران اقتصـادی قـرار گرفـت. ایـن 
در حالـی بـود کـه اگـر مصوبـه هیـات دولـت در 
مـورد اسـتفاده از ارز ترجیهی بـرای تبدیل درآمد 
ریالـی نیـروگاه داران بـه ارز، اجـرا می شـد حداقل 

بخشـی از ایـن معضـل حل می شـد.
دیگـر  سـوی  از  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  وی 
شـاهدیم که نماینـدگان مجلس مصـوب می کنند 
بـرق تولیـد نیـروگاه اتمـی بوشـهر باید بـا قیمت 
همیـن  در  امـا  شـود،  خریـداری  آن  تمام شـده 
نیروگاه هـای  سـایر  بـه  توجهـی  هیـچ  زمینـه 
محدودیـت  بـه  توجـه  بـا  و  نمی شـود  حرارتـی 
بودجـه وزارت نیـرو عمـال پرداخت تمـام و کمال 
بدهـی تعریف شـده بـه نیـروگاه اتمـی بـه معنـی 
مغفـول مانـدن کامل مطالبـات سـایر نیروگاه  ها و 
بخش هـای دیگـر صنعـت اسـت. بنابرایـن به طور 
مشـخص چنیـن رویکـردی را نمی تـوان برآمده از 

بـه خصوصی سـازی دانسـت. اعتقـاد 
ب. مسـاله بعـدی نبـود پنجـره واحد بـرای انجام 
امـور و اقدامـات سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد 
بـرق اسـت. بنـده تجربـه کار در ترکمنسـتان را 
داشـته ام، آنجـا بـا وجـود آن کـه پیـرو سیسـتم 
برجای مانده از شـوروی سـابق بروکراسـی بسـیار 
قـوی و بزرگـی دارد، امـا در حوزه انـرژی، دفتری 
زیـر نظـر مسـتقیم شـخص رییس جمهـور ایجـاد 
شـده بود کـه در آن وزیر انرژی کشـور مسـتقیما 
را  مربوطـه  بحث هـای  و  دیـدار  سـرمایه گذار  بـا 
حـل و فصـل می کردنـد. ایـن در حالـی اسـت که 
در ایـران بـا وجـود آن کـه موضـوع پنجـره واحد 
صراحتـا در قوانیـن مصـوب کشـور آمـده اسـت، 
حتـی در خـود وزارت نیـرو هـم پنجـره واحـدی 
وجـود نـدارد. ضمنا قرارداد فی مابین سـرمایه گذار 
و وزارت نیـرو هـم در مـورد مرجـع عرضه کننـده 
بـرق در بـازار رعایـت نمی شـود و پیـرو آن جرایم 
می شـود. ایجـاد  سـرمایه گذار  بـرای  مسـائلی  و 
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مدیرعامـل شـرکت مالـک نیـروگاه جنـوب اصفهـان همچنیـن بـه سـاخت 
نیـروگاه توسـط صنایـع کشـور پرداخـت و گفـت: وزارت نیـرو در برنامه های 
خـود پیش بینـی کـرده کـه 10 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد تولیـد بـرق 
توسـط صنایـع بـا سـاخت و راه انـدازی نیـروگاه  تامیـن شـود، اما بـا توجه به 
ناآشـنا بـودن آن هـا بـا آداب و راه و رسـم این موضـوع و عدم انتقـال تجارب 

وزارت نیـرو بـه آن هـا، بـا مشـکالتی مواجه می شـوند.
اصـوال نیـروگاه برخـالف دیگر صنایـع، به عنوان یـک کاالی اسـتراتژیک و با 
توجـه بـه تبعـات امنیتی آن قابـل تعطیل کردن نیسـت تا نیـروگاه دار بتواند 
وقتی در حال ضرر کردن اسـت، دسـت از کار بکشـد، ضمن آن که دلسـوزی 
و وجـدان کاری تولیدکننـدگان بـرق هـم ایـن اجـازه را نمی دهـد. نتیجـه 
ایـن می شـود کـه نیـروگاه جنـوب اصفهـان بـا 300 میلیـون یـورو مطالبات 
از دولـت کـه معـادل فـروش 4 سـال بـرق تولیـدی و عـدم دریافـت هزینـه 
آن اسـت، همچنـان بایـد بـدون تعطیلـی ادامـه فعالیـت دهد، امـا این روش 
نادرسـت برخـورد با سـرمایه گذار سـبب می شـود که بـا وجود نیـاز روزافزون 
کشـور بـه برق، سـرمایه گذاری جدیـدی چه از سـوی سـرمایه گذاران قبلی و 

چـه سـرمایه گذاران دیگـر صـورت نگیرد.
لـزوم ایجـاد پنجره واحد خصوصا در آنجا احسـاس می شـود که باید شـخص 
و نهـاد مشـخصی از سـوی وزارت نیـرو کـه با مشـکالت صنعت برق آشـنایی 
دارد، در مقابـل خواسـته ها و مسـائل مربـوط سـازمان امـور مالیاتـی و ... در 
بـاره مـواردی  کـه بخـش خصوصـی بـا آنهـا دسـت بـه گریبانگیر اسـت ، به 
عنـوان مثـال موضـوع تهاتـر، با تشـریح کامـل شـرایط تولیدکننـدگان برق، 
بارهـای مضاعفـی کـه از سـوی ایـن نهادهـا بـه صنعتگـران وارد می شـود و 

تبعـات عـدم اجـرای قوانیـن مربوط بـه تهاتـر و ... را مرتفـع کند.
ج. در ایـن اوضـاع و احـوال وزات نیـرو بـا آن کـه خـود از نزدیـک شـاهد 
مشـکالت تولیدکننـدگان بـرق اسـت، از هیـات تنظیم بـازار بـرق و مصوبات 
آن بـه عنـوان  یـک ابـزار اسـتفاده می کنـد تـا تمـام ریسـک ها را بـر دوش 
سـرمایه گذار بینـدازد و خـود را از مهلکـه خـارج کنـد. ایـن رویکـرد وزارت 
نیـرو بـا قوانیـن و دسـتورالعمل های تدوین شـده در بودجـه هـای سـنواتی 
و برنامـه هـای پنجـم و ششـم توسـعه کـه  نگـرش تشـویقی بـرای جـذب 
سـرمایه در بخـش تولیـد دارد همسـو نیسـت و وزارت نیـرو بیشـتر مواجهـه 
تنبیهـی بـا سـرمایه گذار دارد، ایـن رویکـرد تـا کاهـش 40 درصـدی )بـه 
جـای 90 درصـد، 50 درصـد( سـهم سـرمایه گذار از نـرخ آمادگـی، قابـل 
بنـد  مـورد  در  موضوعـات  ایـن  از  دیگـری  مثـال  شـاهد  اسـت.  مشـاهده 
ز تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال1400بود کـه صنایـع دارای صـادرات را 
موظـف بـه پرداخـت قیمـت برقـی معاول نـرخ ECA می کـرد و ایـن موضوع 
قویـا در سـندیکا حمایـت شـد بـا ایـن امیـد کـه سـهمی حداقـل 10 الـی 
15 درصـدی از محـل ایـن درآمـد نصیـب تولیدکننـدگان غیـر دولتـی بـرق 
شـود، امـا همیـن قانـون امیدوارکننـده با مصوبـه وزیر نیـرو کـه مابه التفاوت 

نـرخ بـازار و متوسـط ECA بـه حسـاب توانیـر ریختـه شـود! عملیاتی نشـد.
مهندس مطهری با اشـاره به ضرورت تشـکیل نهاد مستقل رگوالتوری برق افزود: 
آخریـن ضربـه هم در پس گرفتن الیحـه رگوالتوری بود که در اواخـر دوره دولت 
قبـل بعـد از چندین مرحله و طی مدت زمانی طوالنی بحث و بررسـی به مجلس 
داده شـد، امـا چـون محل دبیرخانه آن طبق قانون در شـورای رقابت لحاظ شـده 
بـود، دوسـتان وزارت نیرو در دولت جدید، این الیحـه را در آخرین مراحل قانونی 
آن تـا تصویـب نهایـی، از مجلـس اسـترداد کـرد! نتیجه آن کـه بخش خصوصی 
همچنـان بـرق خـود را بـه نهـادی می فروشـد کـه خـود داوری این حـوزه را نیز 
برعهـده دارد! بدیهی اسـت با ایـن روش و رویکرد نمی توان خصوصی سـازی کرد.

پرسش ها و اقدامات مغفول درخصوصی سازیصنعت برق
دربخـش پایانـی ایـن نشسـت هریـک از حاضـران جمـع بنـدی خـود را از 

مباحـث مطـرح شـده شـده بیـان داشـتند.
حسـن خوشـپور: مشـکل اصلی کشـور مـا درهم تنیده  شـدن و مخلوط شـدن 
برنامـه دوم، سـوم  ایـن موضـوع در  بخـش حاکمیـت و تصدی گری اسـت، 
و چهـارم توسـعه مـورد توجـه قرارگرفـت. در ابتـدا قـرار بـود کـه سـازمانی 
مالکیتـی در قالـب یـک هلدینـگ بـزرگ شـکل گیـرد تـا تمام شـرکت های 
دولتـی در زیرمجموعـه هلدینـگ قـرار گیرنـد و بعـد ایـن هلدینـگ از دولت 
جـدا شـود. به طـوری کـه بخـش حاکمیتـی دولـت و وزارتخانه هـا همچنان 
در سـوی دولتـی باشـند و بخـش بنگاه های دولتـی زیر نظـر هلدینگ مذکور 

برونـد و رابطـه ایـن دو هـم رابطـه پیمانـکار و کارفرما باشـد.
ایـن موضـوع در برنامه دوم توسـعه ذکر شـد اما مـورد توجه قـرار نگرفت. در 
برنامـه سـوم هم مطرح شـد اما با مقاومت هایی از سـوی نه تنهـا وزارتخانه ها 
کـه از طـرف مجلـس مواجه شـد و در نتیجه آن آمدند سـاختار شـرکت های 
مادرتخصصـی را ایجـاد کردنـد کـه موفقیت آمیـز هـم نبـوده اسـت. بنابراین 
اصلی تریـن راه کـه از ابتـدا هـم مـورد توجـه بوده، آن اسـت کـه حاکمیت از 
تصدی گـری جـدا شـود و بخـش بنـگاه داری دولتـی از حاکمیـت بیـرون آید 
و در رقابـت بـا بخـش خصوصـی قـرار گیـرد. امـا پیـش از آن باید ایـن تفکر 
بررسـی و اصـالح و مـورد شـود کـه آیا ما بـه بخش خصوصـی اعتقـاد داریم 

یـا خیـر و فقط نبایـد دنبـال راهکار و سیاسـت بود.
وی تاکیـد کـرد: اعتقـاد مـن آن اسـت کـه خصوصی سـازی باید ادامـه یابد، 
چـرا کـه بـرق کاالیـی اسـت کـه بخـش خصوصـی می توانـد در تولیـد آن 
فعالیـت و قیمـت تمام شـده آن را وصـول کنـد و مشـکالت به وجود آمـده 

ناشـی از نحـوه سیاسـت گذاری و اجـرای آن بـوده اسـت.

احمـد داوودی: مـن فکـر می کنـم آن چـه کـه تاکنـون انجام شـده اسـت، 
حداقـل از نـگاه دولـت، در حـد برون سـپاری فعالیت هـا بـوده اسـت. کسـی 

بـه خصوصی سـازی بـا توضیحاتـی کـه داده شـد، 
اعتقـادی نداشـته اسـت و در حـد برون سـپاری 
نکتـه ای  می کنـم  فکـر  اسـت.  شـده  انجـام  کار 
کـه بایـد انجـام شـود آن اسـت کـه خصوصـا در 
چارچـوب  بـاد  دولتمـردان  و  مسـئولین  سـطح 
ایـن مهـم  تـا  و  تدویـن و روشـن شـود  فکـری 
صـورت نگیـرد، همیـن وضعیـت وجـود دارد کـه 
چـه خصوصی سـازی را دامـه دهیم و چـه ندهیم، 
چارچوب فکری مشـخصی پشـت آن وجـود نداد.
بیشـتر  بایـد  دسـت  ایـن  از  نشسـت هایی  در 
مسـئولین و دولتمـردان حضـور پیدا کننـد تا این 

بشـنوند. را  صحبت هـا 
در مـورد ایـن کـه خصوصی سـازی ادامـه یابـد یا 
خیـر بایـد گفـت کـه عمـال نمی توانیـم برگردیـم 
و حتـی اگـر خصوصی سـازی بیشـتر را متوقـف 
تاکنـون  خصوصی سازی شـده  مـوارد  در  کنیـم، 
بنابرایـن  باشـیم.  داشـته  عقب گـرد  نمی توانیـم 
تـداوم خصوصی سـازی امری بدیهی اسـت اما این 
کـه چـه طـور می تـوان وضعیـت بهتری داشـت و 
از مشـکالت خـارج شـد زمانـی محقـق می شـود 
کـه دولـت چارچوب هـای کلی و پس پشـت اصل 
44 قانـون اساسـی را بپذیـرد و دیدگاهـش تغییر 
یابـد. بـرای این کـه خصوصی سـازی هـم معنادار 

شـود، بایـد بـازار رقابتـی وجود داشـته باشـد.
بـه  بودجـه اش  اسـاس  بـر  را  خـود  هـم  دولـت 
حمایـت از مصرف کننـدگان مـورد نظـرش، اعـم 
از صنعتـی یـا خانگـی محـدود کنـد و سیسـتم 
بـازار هـم بـا سـازوکار خـودش و بـا حضـور نهـاد 
تنظیم گـری کـه بتوانـد مسـتقال تنظیـم مقررات 
کنـد، ادامـه فعالیـت دهـد تـا ایـن همـه تداخـل 
یـا اغتشـاش های مقراراتـی پیـش نیایـد، امـکان 
تـداوم فعالیـت بخـش خصوصـی فراهـم شـود و 
امنیـت عرضـه نیـز تامین شـود و مثل سـال های 
باشـیم. نداشـته  را  خاموشـی ها  مشـکل  قبـل 

ابراهیـم خوش گفتـار: نخسـت آن کـه تازمانی 
که در سـطوح مختلف کشـور و خصوصا در وزارت 

نیـرو مشـخص نشـود که بـرق واقعا چیسـت، این 
کـه آیا خدمـت مجانی دولت اسـت یـا کاالیی که 
بایـد مـورد خریـد و فروش قرار گیـرد و قیمت آن 
در یـک سـازوکار آزاد تعیین شـود، پاسـخی برای 
سـایر مشـکالت این حـوزه وجود نخواهد داشـت.

 1399 تـا   1396 سـال  از  کـه،  آن  دوم  نکتـه 
شـاخص های تولیدکننـدگان در همـه بخش هـای 
صنعـت، کشـاورزی و خدمـات بـه طـور متوسـط 
500 درصـد افزایش یافته اسـت، اما این شـاخص 
در بخـش بـرق در همین مدت، تنهـا 151 درصد 
افزایش داشـته اسـت. دلیـل این امر آن اسـت که 
حاکمیـت وزارت نیـرو بر این بحث سـلطه داشـته 
اسـت و همـه فشـار را بـه سـرمایه گذار وارد آورده 
اسـت، نتیجه آن اسـت کـه سـرمایه گذار حاضر به 

حضـور در ایـن صنعت نیسـت.
در هیـات تنظیـم  بـازار تصویـب شـده بـود کـه 
تـا قبـل از سـال قیمـت انـرژی و آمادگـی اعـالم 
خواهـد شـد، االن با گذشـت دو ماه از سـال هنوز 
ایـن نرخ هـا برای سـال 1401 اعالم نشـده اسـت.

حساسـیت  و  اهمیـت  واسـطه  بـه  نیـرو  وزارت 
موضـوع تامیـن برق بـرای کشـور و بهره بـرداری 
از ایـن شـرایط، به بدترین شـکل و بـا وارد کردن 
فشـار بـه سـرمایه گذاران از آن اسـتفاده می کنـد، 
نتیجـه آن کـه بـرق تنهـا محصولـی اسـت کـه 
هیـچ کـس جوابگوی وضعیـت سـرمایه گذار آن و 

خواسـته بجـای افزایـش قیمـت آن نیسـت.
بـا  کـه  اسـت  حاکـم  نیـرو  وزارت  در  تفکـری 
وجـود تمـام مشـکالتی کـه تولیدکننـدگان بـرق 
بـا آن دسـت بـه گریباننـد، سـرمایه گذاران حوزه 

می کنـد! مفت خـوری  بـه  متهـم  را  نیروگاهـی 
بنابرایـن اوال وزارت نیـرو بایـد بـه قانـون عمـل 
کنـد، دوم آن کـه افرادی را در مناصـب مدیریتی 
ایـن وزارتخانـه بنشـینند کـه خصوصی سـازی و 
مناسـبات صحیـح آن را بفهمند، سـوم، شـرایطی 
بـرای بخـش خصوصـی فعـال در بخـش تولیـد 
بـرق فراهـم شـود که بـه انـدازه  بخش هـای دیگر 
سـود  کننـد، وگـر نـه فـرار سـرمایه از ایـن حوزه 
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اسـت. اجتناب ناپذیـر 
مهنـدس محمـد بیات: اگر تفکـر موجـود در وزارت نیرو غالب اسـت، اصال 
بهتـر اسـت دیگـر سـمت خصوی سـازی نرویـم. چون بـه نظر من سرنوشـت 
یـک سـری افـراد دیگـر هم دچار مشـکل می شـود، اما اگـر این تفکـر اصالح 
شـود، مـا بـه عنـوان بخـش خصوصی به طـور مشـخص تمایل داریـم در این 

زمینـه کار کنیـم و به کشـور کمـک کنیم.
قاعدتـا در بخـش بـرق، تشـکیل هر چه زودتـر نهاد تنظیم گر که سال  هاسـت 
در محافـل مختلـف و  مشـخصا در شـورای رقابـت هـم بارهـا اهمیـت آن 
بیـان شـده اسـت، از اولویـت باالیـی برخـوردار اسـت، امـا متاسـفانه الیحـه 
آن مجـددا بازگشـت خـورده اسـت. همچنیـن عـدم عمـل بـه قانـون یکی از 
مشـکالت اساسـی ما با وزارت نیرو اسـت. مشـکل اصلی دیگر هم تصمیمات 
خلق السـاعه هیـات تنظیـم بـازار بـرق اسـت کـه چون فقـط از طـرف وزارت 

تعییـن می شـوند، مشـخصا مصالـح وزارت نیـرو را می بیننـد.
ضمنـا بـازار بـرق بـه ایـن شـکل فعلـی بـه جایـی نرسـیده و موجـب ضـرر 
نیروگاه ها و خاموشـی شـده اسـت، زیرا بر اسـاس عرضه و تقاضا نیسـت و بر 
اسـاس IRR )نـرخ بـازده داخلی( منفی محاسـبه می شـود. در واقع بـازار برق 
کنونی در ایران در غالب مسـائل از جمله، جرایم، نرخ سـقف، ضرایب سـاعتی 
و ... هیـچ قاعـده و قانـون خاصـی نـدارد و بـر اسـاس عرضه و تقاضا نیسـت.

بـورس انـرژی هـم بـورس انـرژی واقعـی نیسـت، زیـرا عرضه کننـده در آن 
تعـداد زیـادی از نیروگاه هـا هسـتنئد و خریـدار کـه در واقـع وزارت نیـرو در 
قالـب برق هـای منطقه ای اسـت، سـال هایس سـال اسـت که هـر روز با نوعی 
تبانـی هماهنـگ می کننـد کـه بـا چـه قیمتـی بـرق نیروگاه هـا را خریداری 
کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه تبانـی در بـورس جـرم اسـت. امیـدوارم کـه 
بـورس انـرژی واقعـی شـود. طبـق شـنیده ها در بـازار بنـا اسـت بـا تغییـر و 
تحـوالت مثبتـی بر اسـاس عرضه و تقاضا فعالیت شـود. اگر این مسـائل حل 

شـود، می شـود بـه خصوصی سـازی نـگاه جدی تـری داشـت.

محمدصـادق قاضی زاده: توجـه این جلسـه عمدتا معطوف بـه بحث تولید 
و خریـد و فـروش بـرق و مسـائل مربـوط بـه آن اسـت و مسـائل مربـوط بـه 
شـبکه در دسـترو کار آن نیسـت، شـاید این سـوال که آیا باید افزایش سـهم 
بخـش خصوصـی و اساسـا حضـور ایـن بخـش را در حـوزه تولید برق داشـته 
باشـیم، بـا توجـه بـه آن کـه مـن خصوصی سـازی را گسـترده تر از حضـور 
بخـش خصوصـی و تـداوم حضـور آن را بـا توجه بـه قوانین مصوبـی و قوانین 
در شـرف تصویـب قطعـی  می بینـم، به نظر من سـوال اصلی نیسـت، بنابراین 
پیشـنهادم آن اسـت کـه بـه سـوال جایگزیـن بپردازیـم و آن ایـن اسـت که 
چـه کنیـم کـه آنچه تامیـن ملزومـات امنیت عرضه بـرق اسـت را کنیم؟ چه 

کنیـم کـه مالکیـت در کاالی بـرق محتـرم شـمرده شـود و بازرگانـی بـرق و 
انتظاراتـی کـه یـک سـرمایه گذار رد ایـن زمینـه دارد، بـه نحـو قابـل اتکایی 

قابلیـت تحقق پیـدا کند؟
پاسـخ بـه ایـن سـواالت هـم مسـتلزم آن اسـت کـه فضـای مناسـبی بـرای 
گفت  وگـو بیـن ذی نفعـان و کسـانی کـه درگیـر ایـن بحـث هسـتند، یعنـی 
بیـن بخـش خصوصـی و مالکیـن نیروگاه هـای مقیـاس کوچـک و بعضـی از 
نیروگاه هـای بـزرگ، شـرکت های شـبه دولتی کـه بـه هـر صـورت در ایـن 
عرصـه ایفـای نقـش می کننـد و کسـان دیگـری کـه در نهادهـای مختلـف 
صنعـت بـرق اعـم از حـوزه حکمرانـی وزارت نیـرو و بخش هـای دیگـری که 
درگیـر هسـتند، مثل مدیریت شـبکه، برق حرارتـی و توانیر، فضـای گفتمان 

شـود. ایجاد 
بنابرایـن بایـد فضـای گفتمـان را توسـعه دهیـم کـه مجموعه بیندیشـند که 
مشـکل واقعی کجاسـت و آدرس اشـتباه ندهیم. در فضایی که قیمت سوخت 
ناچیـز اسـت، رقابـت کامـال آزاد در فضـای تولیـد و عرضـه بـرق وضعیـت را 
بهتـر نمی کنـد. اگـر ایـن موضـوع حـل می شـد ایـن میـزان قیمت شـکنی 

اتفـاق نمی افتـاد.
سـید احمـد مطهـری: سـواالتی کـه مطرح شـد، البته بـا فرض آن اسـت که 
ایـده ای بگیریـم و ایـن کـه قابلیت اجرا داشـته باشـد یـا خیر مسـاله دیگری 

است.
واقعیـت آن اسـت کـه صنعت برق کشـور در شـرایط فوق بحرانی اسـت. این 
را بایـد اولـی قبـول کنیـم همگـی و با وعـده فالن وزیـر و مسـئول قابل حل 
و فصـل نیسـت و مسـائل آب، صنعـت، اجتماعـی و بهداشـتی کشـور همه را 
تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد و نمی شـود بـا تصمیم یـک باره مسـائل را حل 
کـرد و ناگزیزیـم بـه اتخـاذ تصمیمـات انقالبـی کـه بـا شـیوه کنونـی فاصله 
چشـم گیری داشـته باشـد. بـرای ایـن منظـور در وهلـه اول بایـد بپذیریم که 
سـرمایه گذاران نیروگاهـی ورشکسـت شـده اند و بـه ورطـه سـقوط افتاده اند، 

بنابرایـن اگـر بخواهیـم نیروگاه هـار ار ا نجـات دهیم:
1. هـر سـرمایه گذرای می خواهـد نیـروگاه خـود را بـه دولـت واگـذار کنـد، 
امـکان آن را داشـته باشـد کـه ایـن اقـدام را انجام دهـد و از ایـن عرصه کنار 

برود.
2. پنجـره واحـد، یعنـی سـازمانی بـرای خصوصی سـازی زیـر نظـر مسـتقیم 
ریاسـت  جمهـوری تشـکیل شـود و در دوره  ای مسـائل بیـن سـرمایه گذاران 
توسـط  ایـن سـازمان می بایسـت  را حـل و فصـل کنـد.  و سـرمایه پذیران 
متخصصانـی کـه در صنعـت و دانشـگاه داریـم بـه بررسـی های کارشناسـی 
و تجـارب بین المللـی بپـردازد تـا اوال نیروگاه هایـی کـه تصمیـم بـه ادامـه 
فعالیـت دارنـد از زیـر بـار مالیاتـی خارج شـوند و ثانیـا طی حدود یک سـال 

روی جـزء بـه جـزء قوانیـن و مقـررات بررسـی 
صـورت گیـرد. بـه عنـوان مثـال در مـورد پروانـه 

... بهره بـرداری 
3. دفتـر اجرایی ذکرشـده باید به عنـوان باالترین 
مرجـع موجـود، در مـورد تمـام مسـائل حکمیـت 

کنـد و آن را حـل و فصـل کند.

پرویـز غیاث الدیـن: در رابطـه بـا ایـن کـه چه 
بایـد کـرد، ابتـدا بایـد بررسـی کنیـم کـه طـی 
انجـام شـده اسـت،  مدتـی کـه خصوصی سـازی 
چنـد بـار اجـزای ایـن سیسـتم خصوصی سـازی 
را ارزیابـی کـرده ایـم؟ بـازار بـرق چنـد بـار طـی 
ایـن مدت ارزیابی شـده اسـت؟ دکتر شـاهیده پور 
رشـته  بین المللـی  بـزرگان  از  یکـی  عنـوان  بـه 
بـرق کـه دیـدگاه او در ایـن زمینـه مرجع اسـت، 
از آن بـا لفـظ بـازار »مـن درآوردی« بـرق ایـران 
را چنـد  انـرژی  بـورس  یـاد می کنـد. همچنیـن 
بـار طـی ایـن مـدت ارزیابـی کرده ایـم؟ قانونـی 
کـه بـر صنعـت بـرق ایـران هنـوز حاکـم اسـت، 
بـرق  صنعـت  تبدیـل  بـرای  کـه  اسـت  قانونـی 
بـه دولتـی در دهـه 40 وضـع شـده  خصوصـی 
ایـن  بازنگـری  و  بررسـی  بـه  بـار  چنـد  اسـت. 
قانـون پرداخته ایـم؟ ایـن اقدامـات الزم را انجـام 
بعـد می گوییـم چـرا سـرمایه گذاری  و  نداده ایـم 
در ایـن حـوزه انجـام نمی شـود، بدیهی اسـت که 
وقتـی وضعیـت سـرمایه گذاران کنونـی مشـاهده 
می شـود، سـرمایه گذاران دیگـر هـم از ایـن حوزه 
در  سـرمایه گذاری  بـار  چنـد  می کننـد.  فـرار 
صنعـت بـرق را بـا سـرمایه گذاری )اعـم از داخلی 
و خارجـی( در سـایر بخش هـا و صنایـع مقایسـه 
کرده ایـم؟ در حالـی کـه ایـن امـر یـک شـاخص 
مهـم اسـت که باید حتما مطالعه و بررسـی شـود. 
اگـر این مـوارد را ارزیابی کنیم، متوجه می شـویم 
کـه کجـای کارقـرار داریـم و چـه بخش هایـی از 
کارمـان دارای اشـکال بـوده اسـت. بـه جـای این 
که هر سـال خواسـتار تمدیـد پروانـه بهره برداری 

پرویز غیاث الدین

اصـرار  آن  بـر  و  باشـند   ... و  بـا مـدارک جدیـد 
بورزنـد، بایـد ارزیابی هـا را سـاالنه انجـام شـود تا 
ایرادهـای سیسـتم موجود شناسـایی و بـرای رفع 

آنهـا تـالش کرد.
بایـد پرسـید بـا وجـود واگـذاری  بخـش هایـی از 
اجـزا سیسـتم دولتـی صنعـت بـرق، آیـا سـاختار 
آن هـم  متناسـب بـا ایـن واگذاری هـا کوچک تـر 
گسـتره  زمانـی  اسـت؟  شـده  گسـترده تر  یـا 
جغرافیایـی بـرق منطقـه ای  تهـران، مسـوولیت 
تـا  مـرز خراسـان  از  را  توزیـع  و  انتقـال  تولیـد، 
مازنـدران و گیـالن تـا اسـتان اصفهـان پوشـش 
مـی داد و مدیریـت می کـرد و کل سـاختار اداری 
آن به شـکلی حداقلـی میدان شـهدا متمرکز بود، 
امـا االن بـا بیـش از 3000 نفـر نیـروی انسـانی 
در محـدوده جغرافیایـی  را  انتقـال  بخـش  تنهـا 
کوچکتـری مدیریـت می کند و تمام امـور اجرایی 
را هـم برون سـپاری کـرده اسـت! بنابرایـن بخش 
دولتـی صنعـت بـرق تبدیـل به سـاختاری بسـیار 
گسـترده شـده کـه به دلیـل فربه بـودن، خاصیت 
خصوصی سـازی  نـدارد.  چندانـی  توانمنـدی  و 
انجـام شـد کـه از ایـن گسـتردگی و تصدی گـری 
بخـش دولتی کـم کنـد و تنها به سیاسـت گذاری 
در ایـن عرصـه پرداخته شـود، این درحالی اسـت 
کـه عمـال بخـش دولتـی در همـه جزییـات ورود 
پیـدا می کنـد و مـدام خواسـته های نابه  جـا و غیر 
منطقی دارد. نمونه آن هم اخیرا نامه ای ازشـرکت 
مدیریـت شـبکه  اسـت کـه از نیروگاه ها خواسـته 
از تاریـخ 15 اردیبهشـت، از سـاعت 11 صبـح تـا 
12 شـب بـا تمـام ظرفیـت کار کننـد، در حالـی 
کـه سـازندگان نیروگاه ها اذعـان دارند بـا این کار 
بـه شـدت اسـتهالک نیروگاه هـا افزایـش خواهـد 
یافـت. بایـد پرسـید خسـارت ناشـی از ایـن گونه 
دسـتورات را چـه نهـادی متقبـل می شـود؟ ایـن 
نیروگاه هـا فـارغ از ایـن کـه دولتـی یـا خصوصـی 

باشـند، سـرمایه ملـی محسـوب می شـوند.
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نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق

3435 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

دوم پرونده 

آن پیامدهای  و  خاموشی 

بـرق نعمتـی اسـت مثل سـالمتی؛ تـا زمانی کـه از ایـن نعمـت برخورداریم، 
قـدرش را نمی دانیـم، امـا وقتـی از دسـتش می دهیم حسـرت نداشـتن آن را 
می خوریـم. چنـد سـالی اسـت که برق در کشـور دچـار بیماری شـده و برای 
به دسـت آوردن سـالمتی آن بایـد همـه مراجـع اقداماتـی را  انجـام دهنـد تا 

ایـن بیماری مرتفع شـود. 
اجـرای قانـون و احتـرام بـه آن اولین اقدامی اسـت که باید انجام شـود. برای 
ایـن کار رجـوع بـه قانـون توسـط وزارت نیـرو و عمـل بـه آن بایـد سـرلوحه 

اقدامـات  آ ن وزارتخانـه قـرار گیرد.
در ایـن یادداشـت بـه پـاره ای از قوانیـن و مصوبـات مجلـس و بعضـا دولت و 
شـورای اقتصاد از سـال 1393 اشـاره می شـود که وزارت نیرو پیشنهاددهنده 

آن هـا بـوده ولـی کمتر آنهـا را اجرا کرده اسـت.
یکـی مصوبـه شـورای اقتصاد در رابطـه با بند و ماده 133 قانـون برنامه پنجم 
توسـعه کـه تاکیـد دارد هـر سـاله وزارت نیـرو موظـف اسـت نـرخ آمادگی و 
انـرژی را اعـالم کنـد. در سـال های 92 و 93 این اقدام انجام شـد، اما  وزارت 
نیـرو پـس از آن بـا تصویب مصوبه ای داخلی و اسـتناد بـه آن، قانون و مصوبه 

شـورای اقتصـاد را اجرا نکرد.
بـه ناچار شـرکت های مشـمول ایـن قانـون در دفـاع از حقوق خود، شـکایت 
بـه دیـوان عدالـت اداری بردنـد  و حکـم دیـوان مبنی بـر محکومیـت وزارت 
نیـرو صـادر می شـود، امـا باز هـم اجرا نمی شـود و هیـات عمومی دیـوان هم 
حکـم صـادر می کنـد کـه آن هـم اجـرا نمی شـود. بـا ایـن وجـود مشـموالن 

همچنـان امیـد به اجـرای قانـون دارند. 
مـورد دیگـر مـاده 4۸ قانـون برنامه ششـم همچنیـن مصوبه شـورای اقتصاد 
کـه صراحـت دارد بـر تعیین دسـتورالعمل  روش نرخ آمادگـی و انرژی ظرف 

ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

ازکوتاهیهای بلند فهرستی
نیرو وزارت

دراجرایقانون

     یاد  د  اشت                                       

مـدت دومـاه و تعییـن هزینـه انتقال هـا در مـورد اول شـامل نیروگاه هـای 
بخـش غیـر دولتـی می شـد، بـا وجـود گذشـت 2 سـال از مصوبـه قانونی که 
ظـرف دومـاه بایـد اقدام میشـد  متاسـفانه تا امـروز این مهم اجرایی نشـده و 
بـه نظـر می رسـد قصـد انجام آن هم نیسـت. در مـورد دوم که تعییـن هزینه 
انتقـال بایـد توسـط توانیر انجام می شـده اسـت، پس از گذشـت مـدت 4 ماه 

اجرایـی و ابالغیـه آن از ابتـدای سـال 99  اجرایی می شـود. 
از جملـه مـوارد دیگـر عـدم تمکین بـه قانـون توسـط وزارت نیرو، مـاده 10 
قانـون برنامـه ششـم کـه صراحـت دارد دولت اگر نتوانسـت صـورت وضعیت 
پیمانـکاران و... را به موقـع پرداخـت کنـد، بایـد براسـاس نـرخ سـود بانکـی 
مصـوب بانـک مرکـزی، جریمـه تاخیـر بـه طلبـکاران بپـردازد. وزارت نیرو با 
وجـود پی گیری هـای بسـیار و مکاتبـات متعـدد، حاضـر به اجـرای این حکم 
صریـح قانـون نیسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه از نیروگاه هـای غیـر دولتی، 
بابـت پرداخـت اقسـاطی برای صـدور پروانـه بهره برداری، سـود سـالیانه اخذ 

می شـود. 
از سـوی دیگـر پروانـه بهره بـرداری هـر صنفـی حتـی صنـف مـواد غذایـی 
)رسـتوران ها و...( کـه بـا سـالمت مـردم سـروکار دارد، بـرای مـدت 5 سـال 
صـادر می شـود و طـی ایـن مـدت، سرکشـی های مـوردی توسـط مراجـع 
مختلـف صـورت می گیـرد. امـا بـرای نیروگاه هـا کـه عمـر بعضـی از آن هـا 
بیـش از سـی سـال اسـت و سـال های سـال دیگـر هم قـرار اسـت کار کنند، 
پروانـه بهره بـرداری سـالیانه صـادر و در صـورت عـدم انجـام خواسـته های 
وزارت نیـرو، بـرای آن هـا جریمـه اعمـال می شـود. بـا شـکایت نیروگاه هـا به 
دیـوان عدالـت اداری و مراجـع دیگـر،  وزارت نیرو تعریف جدیـدی از جریمه 

ارائـه کـرده اسـت و بـا اسـتناد بـه آن بـه اخـذ جرایم می پـردازد.  
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     یاد  د  اشت                                       

بـه منظـور سـاماندهی سـازوکار خریـد و فـروش بـرق، مدیـران نیروگاه ها با 
هم فکـری و پی گیـری قـرارداد خریـد و فـروش بـرق را کـه در سـال 91 
به دلیـل اضطـرار )واگـذاری نیروگاه هـا توسـط سـازمان خصوصـی سـازی( 
تدویـن شـده بود، بررسـی و پیشـنهادهایی بر مبنای قوانیـن موجود و رعایت 
حقـوق خریـدار و فروشـنده تدویـن و بـه وزارت نیـرو ارائه دادنـد. از دی ماه 
سـال 99 تاکنـون، بـا وجـود همـه پی گیری هیـچ پاسـخی در این بـاره داده 

است.  نشـده 
 در حـال حاضـر حـدود60 درصـد تولیـد بـرق توسـط بخـش غیـر دولتـی 
تامیـن می شـود. سـرمایه گذاران ایـن حوزه ماننـد همه صنوف دارای تشـکل 
و درخواسـت های هسـتند. سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق بـرای 
طـرح چالش هـای موجـود و هم اندیشـی در مـورد حـل آنهـا، بـه مـدت سـه 
سـال از وزیـر سـابق نیـرو منتظـر پاسـخ بـه درخواسـت نشسـت مشـترک  
بـود، امـا وزیـر نیـروی وقـت هیـچ گاه حاضر بـه برگزاری نشسـت مشـترک 
و شـنیدن مطالـب تشـکلی کـه اعضـای آن 60 در صد بـرق کشـور را تامین 

می کننـد، نشـد. 
بـا توجه به شـرایط اقلیمی کشـور و بـه منظور مدیریت منابـع آبی، همچنین 
در جهـت بهینـه کـردن مصـرف سـوخت، قانون گـذار  بـا هـدف بـاال بـردن 
راندمـان نیـروگاه هـا وکاهـش مصرف سـوخت و آب، قوانینی وضـع کرده که 

متاسـفانه اجـرای ایـن قوانیـن هم مثـل بقیه موارد ذکر شـده اسـت. 
بایـد یـادآور شـد کـه دربـاره برنامه هـا، سیاسـت گذاری ها و عملکـرد وزارت 
نیـرو در سـال های اخیر کـه پیامدهـای نامطلوبی برای صنعت بـرق و اقتصاد 
ملی کشـور داشـته اسـت، کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گـزارش مفصلی را 
تهیـه و ارائـه کـرده و بـرای پی  گیـری بـه قـوه قضاییه ارجاع شـده اسـت که 
امیدواریـم بـا پی گـری و اجـرای آن تغییـری در رویکردهـا و سیاسـت های 
وزارت نیـرو ایجـاد شـود. از جمله ایـن تغییـرات اصالحی، می تـوان به موارد 

زیـر اشـاره کرد: 
۱. هزینـه تمام شـده تولیـد و تامیـن بـرق در کشـور بسـیار بـاال اسـت و باید 
طرحـی نـو درانداخت تا هزینه ها کاهش و بهره وری ایـن صنعت افزایش یابد. 
۱.۱. یکـی از عوامـل ایجـاد هزینـه بسـیار بـاالِی تمام شـده در تولیـد بـرق، 
عـدم توجـه به میـزان مصرف سـوخت )گاز، گازوییـل، نفت کـوره( و آب  در 
نیروگاه هـا اسـت. هزینـه سـوخت بـر مبنـای نـرخ امـروز در اروپـا بـرای هـر 
کیلـووات بـرق حـدودا ده هـزار تومان اسـت و به نـرخ گاز صادراتـی دو هزار 
تومـان اسـت. ایـن هزینـه می تواند با باال بـردن راندمـان نیروگاه هـا و اجرای 

آیین نامـه اجرایـی مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولید کاهـش یابد. 
۱.2. بـا وجـود واگـذاری 60 درصد تولیـد برق به بخش خصوصی، تشـکیالت 
وزارت نیـرو طـی سـال های 1392 تـا 1400 گسـترش یافتـه اسـت. افزایش 
تعـداد نیـروی انسـانی و توسـعه سـازمان های زیرمجموعه، هزینه هـای تولید 
بـرق توسـط وزارت نیـرو را  باال برده اسـت. بایـد در این زمینه اقدام اساسـی 

بـرای تغییـر سـاختاری متناسـب بـا گسـتره ماموریـت و فعالیت هـای وزارت 
نیـرو در امـور بـرق با هـدف تعدیـل هزینه ها انجـام گیرد. 

۱.۳. یکـی دیگـر از مـوارد عـدم اجـرای قانـون، نصب نشـدن کنتورهای چند 
تعرفـه بـرای مشـترکان اسـت )سـال 1376 کـه کشـور بـا کمبـود تولیـد و 
خاموشـی مواجـه بـود، مجلـس در سـال 1377 بـرای اصالح مصـرف، وزارت 
نیـرو را مکلـف کـرد بـرای مشـترکان بـاالی 600 کیلووات سـاعت مصرف در 
مـاه، کنتورهـای چندتعرفـه نصـب کنـد. ایـن قانون دقیق اجرا نشـده اسـت 
و هنـوز مجلـس پیگیـر نصـب کنتور چندتعرفه اسـت. هـر چنـد وزارت نیرو 
بـرای آن برنامـه داده، امـا ایـن کـه تـا کنـون چـه میـزان از این برنامـه اجرا 
شـده اسـت، معلوم نیسـت. امیـدوارم با پی گیری شـخص وزیـر محترم دولت 
سـیزدهم و اجـرای این مهـم، امکان اسـتفاده بهینه از انرژی بـرق، روش های 

پیک زدایـی را بـه مصرف کننـده آمـوزش داده شـود. 
۱.۴. ضرورت اصالح تعرفه های فروش برق 

هزینـه یارانـه پرداختـی بـه بـرق بسـیار باال اسـت، بـرای اطالع اگر در سـال 
342.000 میلیـون  کیلـووات بـرق مصرف شـده باشـد، به نـرخ گاز صادراتی 
و یـا خـوراک پتروشـیمی ها )میانگیـن20 سـنت دالر( 16.2 میلیـارد دالر 
فقـط یارانـه سـوخت داده می شـود، پرواضـح اسـت کـه امـکان فـوری تغییر 
قیمـت فروش برق میسـر نیسـت، ولـی نباید این رویـه ادامه یابـد. باید گفت 

مجلـس محتـرم در رابطـه بـا تعرفـه برق صنایـع اقدامی بسـیار موثـر کرد.
نصـب کنتورهـای چند تعرفـه ای بایـد خیلـی سـریع انجـام شـود و آنچـه که 
تاکنون نصب شـده اسـت، بـا برنامه ریـزی تعرفه هـای آنها را عملیاتـی کنیم. 
بـرق کاالیـی اسـت کـه مسـتقیم از تولیـد بـه مصـرف می رسـد و امـکان 
ذخیره سـازی نـدارد، ولـی امـکان مدیریـت مصـرف آن بـا کنتـور چندتعرفه 
وجـود دارد. مشـترکی کـه ماهانـه 1000 کیلـووات مصرف می کند، شـاید از 
مصرف کننـده 300 کیلوواتـی بهتـر مصـرف کرده باشـد، چرا کـه مصرف باال 
را در سـاعات غیـر پیـک شـب تـا صبح انجـام داده باشـد، ولی زمـان مصرف 
آن 300  کیلووات سـاعت، در اوج پیـک مصـرف بـوده کـه بـه شـبکه فشـار 
وارد کـرده اسـت. در ایـن بـاره، هدایـت و آمـوزش مصرف کننـده امـری مهم 

و اساسـی است.
2. ایجـاد هماهنگـی بیـن وزارت نفـت و نیـرو و سـازمان محیـط زیسـت و 
سـازمان برنامـه و بودجـه بـرای اجـرای قانـون رفـع موانـع تولیـد و تشـویق 
سـرمایه گذاران بـرای ورود بـه حـوزه تولیـد بـرق. مصـرف بهینـه گاز و دیگر 
فرآورده هـای نفتـی در حـوزه تولیـد بـرق می توانـد موجب افزایـش بهره وری 

و کاهـش هزینه هـای تولیـد شـد. 
۳. توجـه ویـژه بـه سـرمایه گـذاران در حـوزه بـرق متاسـفانه تنـگ نظری و 
روش هـای غیـر قانونـی و غیـر حرفـه ای باعث ایجاد مشـکالت امـروز صنعت 
بـرق شـده اسـت و بایـد در حوزه تفکـر در صنعت برق طرحی نـو در انداخت 

امیـدوارم محقق شـود. 

طبـق برآورد و گفته مسـئوالن در سـاعات پیک و اوج بار تابسـتان 
سـال جـاری با بیـش از۱۰ هزار مـگاوات کمبـود تولید بـرق مواجه 
خواهیـم بـود، لـذا فاصلـه معنـاداری بیـن تـوان عملـی تولیـد و 
نیـاز مصـرف بـرق کشـور وجـود دارد. این کمبـود را ناشـی از چه 

عواملـی می دانیـد؟
فاصلـه بیـن تـوان عملـی تولیـد و نیـاز مصـرف بـرق عـدد بزرگی اسـت که 
ناشـی از عـدم سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد بـرق اسـت. در چنـد سـال 
اخیـر سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد رونـد بسـیار کاهشـی داشـته و در 
مقاطعـی حتـی به صفر رسـیده اسـت در حالـی که طبق آمـار و گزارش های 
وزارت نیـرو، مصـرف بـرق در کشـور همیشـه با رشـد همـراه بوده و سـاالنه 
حـدود 5 درصـد افزایـش دارد. در مسـاله رشـد مصـرف عـالوه بـر افزایـش 
مشـترکان، قدیمی شـدن نیروگاه هـا و پایین آمـدن راندمـان آنهـا و همیـن 
طـور ایجـاد صنایـع جدیـد نیاز بـه تولید برق بیشـتر را موجب شـده اسـت. 
امـروز تنهـا راه جبـران ناتـرازی بیـن تولیـد و مصـرف بـرق، سـرمایه گذاری 
اسـت کـه نتیجـه آن هـم در کوتاه مـدت قابل مشـاهده نخواهد بـود. چرا که 
احـداث نیروگاه هـا و به مدارآمـدن برق تولیـدی آنها فرایندی زمانبر اسـت و 
اگـر از همیـن امـروز سـرمایه گذاری در بخش تولیـد برق را آغـاز کنیم، برق 

      گفت وگو        

گفت وگو با علیرضا صدرآبادی، مدیرعامل شرکت تدبیرسازان سرآمد

نجات  راه  تولید،  در  سرمایه گذاری 
برق  صنعت 

در دنیـای امـروز بـا افزایـش وابسـتگی زندگـی مـردم بـه انرژی بـرق، بـروز هرگونـه خلـل در تامین ایـن انـرژی پایـه پیامدهـای اقتصادی و 
اجتماعـی گسـترده ای دارد. میـزان آسـیب  های ناشـی از ایـن عارضـه به تناسـب توسـعه یافتگی کشـورها متفاوت اسـت. بـا توجه بـه افزایش 
نیـاز مصـرف و میـزان خاموشـی  ها در ایـران ایـن سـوال مطـرح می شـود که خاموشـی در کشـور چـه تبعاتـی در پی خواهـد داشـت و از چه 
ابعـاد و زوایایـی می تـوان ایـن معضـل را بررسـی کـرد. علیرضا صدرآبـادی، مدیرعامـل شـرکت تدبیرسـازان سـرآمد، در گفت وگو بـا »نیرو و 
سـرمایه«، عـدم سـرمایه گذاری کافـی در صنعـت بـرق را اصلی تریـن علـت مشـکالت صنعت بـرق می داند کـه منجر به خاموشـی ها می شـود. 

ایـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانید: 

تولیـدی سـه یـا چهـار سـال آینـده وارد مدار خواهد شـد. 

بـه گفتـه مدیـران صنعـت بـرق، تامیـن بـرق مشـترکان خانگـی 
در اولویـت اسـت، بنابرایـن بخـش عمـده ایـن کمبـود بـا تحمیل 
خاموشـی بـه صنایـع خواهـد بـود، از نظر شـما خاموشـی صنایع 

چـه تبعـات اقتصـادی و اجتماعـی خواهد داشـت؟ 
هزینـه خاموشـی ها بسـیار باالتـر از هزینه تولید برق اسـت و عـدد و رقم آن 
بارهـا در گزارش هـای تخصصـی صنعـت برق آورده شـده اسـت. بـا در پیش 
گرفتـن سیاسـت اولویـت بخشـی بـه تامین برق مشـترکان خانگـی در زمان 
پیـک و تحمیـل خاموشـی ها بـه صنایـع، ایـن بخـش بسـیار متضـرر خواهد 
شـد. نمونـه ایـن مـورد را سـال گذشـته دربـاره صنعـت فـوالد و سـیمان 
شـاهد بودیـم، خاموشـی باعـث چنـد برابـر شـدن قیمـت سـیمان و ایجـاد 
مشـکل بـرای مصرف کننـدگان آن شـد. عـدم تامیـن بـرق مطمئـن و پایدار 
بـرای صنایـع، در وهلـه اول تولیدکننـدگان و کارخانه هـا را بـا چالش روبه رو 
می کنـد و در وهلـه دوم آسـیب همیـن چالش ها دامن مـردم و کل جامعه را 
خواهـد گرفـت. در واقـع تبعات خاموشـی و خوابیـدن خط تولیـد در نهایت 

بـه ضـرر کل جامعـه تمام می شـود. 
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      گفت وگو        

از بخـش  افزایـش ظرفیـت تولیـد، اسـتفاده  از روش هـای  یکـی 
در  آیـا  اسـت،  بـرق  تولیـد  در  سـرمایه گذاری  بـرای  خصوصـی 
سـال های اخیر از این امکان به درسـتی اسـتفاده شـده اسـت؟ اگر 
خیـر، علـل عـدم اسـتفاده از ظرفیت هـای بخش خصوصـی و عدم 
رشـد سـرمایه گذاری ایـن بخـش در تولیـد بـرق را چـه می دانید؟

همـه واحدهـای تولیـدی و بنگاه هـای اقتصادی در کشـور در مسـیر  فعالیت 
خـود بـا موانعـی روبـه رو هسـتند. در مـورد صنعـت بـرق نیز موضـوع قیمت 
اساسـی ترین چالـش این صنعت اسـت. ثابـت ماندن قیمت برق در سـال های 
اخیـر سـرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید بـرق را کاهش داده، به طوری 
کـه هیـچ رغبتـی بـرای سـرمایه گذاری در حوزه وجـود ندارد و در سـه چهار 
سـال اخیر به صفر رسـیده اسـت. با شـرایط موجود سـرمایه گذاری در تولید 
بـرق بـرای سـرمایه گذار مقرون به صرفـه نیسـت و توجیـه اقتصـادی نـدارد. 
همیـن مقـدار بـرق هم که اخیـر وارد مدار شـده نتیجـه سـرمایه گذاری های 
جزئـی سـال های گذشـته اسـت. وزارت نیرو تـوان تولید و سـرمایه گذاری در 
ایـن بخـش را نـدارد و 60 درصـد از تولیـد در اختیـار بخش خصوصی اسـت 
کـه بـا هـزاران مشـکل دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، اما بـا اخذ تسـهیالت، 
تعمیـرات و نگهـداری از نیروگاه هـای خـود را انجـام داده اسـت. اگـر فعالیت 
بخـش خصوصـی نبـود امـروز ناتـرازی تولیـد و مصرف برق بسـیار بیشـتر از 
ایـن بـود و وزارت نیـرو هـم نمی توانسـت از پـس جبـران این ناتـرازی برآید. 

گاهـی مباحثـی مبنی بر این مطرح می شـود که خـود دولت مالکیت 
تمـام نیروگاه هـا را برعهده بگیـرد، آیا این تصمیم عملی اسـت و در 
صـورت عملی بـودن می تواند مشـکل کمبـود برق را جبـران کند؟ 
تـوان مالـی و منابـع دولـت در حدی نیسـت که بتوانـد در زمینـه تولید برق 
سـرمایه گذاری کنـد کـه اگـر می توانسـت طـی سـال های اخیـر حتمـا ایـن 
کار را انجـام مـی داد. دولـت بـه تولیدکننـدگان بـرق بدهـکار اسـت. بحـث 
ورود بخـش خصوصـی بـه تولیـد بـرق تصمیم خـود نهادهـای حکومتی بوده 
اسـت، تنهـا راه نجات ایـن صنعت هم سـرمایه گذاری اسـت. بخش خصوصی 
کـه نمی توانـد سـرمایه گذاری های خـود در تولیـد بـرق را دو دسـتی تقدیـم 
دولـت کنـد، این بخـش طبق اسـناد باالدسـتی در زمینه تولید بـرق فعالیت 
می کنـد. دولـت در سـال های اخیـر در این حوزه هیـچ سـرمایه گذاری نکرده 
و اکثـر واحدهایـی کـه سـال گذشـته و امسـال وارد مـدار شـدند، متعلـق به 
بخـش خصوصـی بـوده اسـت. قیمت تمام شـده بـرق بسـیار باالتـر از قیمتی 
اسـت کـه بـه فـروش می رسـد و فـروش بـا قیمـت تکلیفـی جوابگـو صنعت 

بـرق نیسـت و بایـد در ایـن مورد چاره اندیشـی شـود. 

برنامه هـای دولـت سـیزدهم بـرای تولید حـدود ۴۰ هـزار مگاوات 
بـرق را تـا چـه حد قابـل تحقـق می دانید؟ رسـیدن به ایـن اهداف 

چـه پیش زمینه هایـی نیـاز دارد؟ 
احـداث  بـرای  سـرمایه گذاری  شـد،  اشـاره  نیـز  قبل تـر  کـه  طـور  همـان 
نیروگاه هـا و تولیـد بـرق در بلندمـدت نیـاز مصـرف را تامیـن خواهـد کـرد، 
در واقـع از آغـاز سـرمایه گذاری بـرای تولیـد بـرق 3 الـی 4 سـال زمـان نیاز 
اسـت تـا بتـوان از بـرق تولید شـده اسـتفاده کرد، لـذا اگر همین امـروز برای 
تولیـد 5 هـزار مـگاوات سـرمایه گذاری و برنامه ریزی کنیم، سـه سـال بعد به 

نتیجـه می رسـیم. بـا توجه به این که در سـال 1400 هیچ سـرمایه گذاری در 
این زمینه نشـده اسـت، تا سـه سـال دیگر هیچ نیروگاهی وارد مدار نخواهد 
شـد، البتـه از حـوزه تجدیدپذیرها درصـد اندکی تولید بـرق را می توان انتظار 
داشـت. 30 الـی 40 هـزار مـگاوات اعالم شـده از سـوی وزیرنیـرو، وعـده ای 
اسـت کـه نیاز به سـرمایه گذاری بسـیار زیـادی دارد و در حـال حاضر چنین 
سـرمایه ای وجـود نـدارد. امـروز بودجـه توانیر پاسـخگوی هزینه هـای جاری 
خـود نیسـت و همـه تولیدکننـدگان از این شـرکت طلبـکار هسـتند و با این 
وضعیـت امکان سـرمایه گذاری ندارنـد. دولت باید برای ایـن 40 هزار مگاوات 
منبـع تامیـن مالـی را مشـخص کنـد، بـا توجه بـه کمبـود نقدینگـی صنعت 
بـرق، سـرمایه الزم بـرای تامیـن این مقـدار برق از کجـا تامین خواهد شـد؟

بخـش خصوصـی از بُعـد قوانیـن و مقررات در مسـیر تولیـد برق با 
چـه موانعی روبه رو اسـت؟ 

یکـی دیگـر از مشـکالت بخـش خصوصـی در حـوزه تولیـد بـرق ایـن اسـت 
کـه وزارت نیـرو قوانیـن مسـلم را اجـرا نمی کند، افزایش سـاالنه نـرخ خرید 
بـرق طبـق نـرخ تـورم صـورت نمی گیـرد و ثابـت مانـده اسـت. وزارت نیرو و 
شـرکت های تابعـه قوانیـن مصوب دولت و شـورای اقتصاد را اجـرا نکرده و به 
تعهـدات خـود عمل نمی کنند. مسـاله بعـدی، سـرمایه گذاری ارزی در بخش 
بـرق اسـت، بـا توجـه بـه نوسـانات ارزی و افزایش نـرخ ارز، نیـروگاه داران در 
تامیـن هزینـه تعمیـرات و نگهـداری و پرداخـت اقسـاط خـود بـه بانک هـا و 
صنـدوق توسـعه ملـی بـه مشـکل خورده انـد و تـوان بازپرداخـت ندارند. حل 
ایـن مشـکل نیازمنـد اتخاذ تدابیر الزم از سـوی دولت و یـا از مجرای مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت تـا در قالب قانـون بتوان منابـع جدیـدی را برای حل 

مشـکالت صنعـت برق اختصـاص داد. 

آیا شـرکت تدبیرسـازان سـرآمد بـه عنـوان مالک نیروگاه سـیکل 
ترکیبـی ارومیه برای پیک تابسـتان امسـال آمادگـی الزم را دارد؟ 
ایـن نیروگاه در مسـیر فعالیت خود با چه مشـکالتی مواجه اسـت؟ 
بخـش خصوصـی تـا جـای ممکن بـا دریافـت تسـهیالت بانکی تـالش کرده 
مسـئولیت و تعهـدات خـود را انجام دهد، امـا مطالبات فراوانـی دارد و وزارت 
نیـرو در خصـوص پرداخـت مطالبـات بـه تعهـدات خـود عمـل نکرده اسـت. 
مـا نیـز مثـل بسـیاری دیگـر از نیروگاه هـا، تعمیـرات خـود را بـا دریافت وام 
انجـام داده ایـم و مطالباتـی داریـم کـه پرداخـت نشـده اسـت. بـا توجـه بـه 
اهمیـت مسـاله بـرق و اهمیـت آن در همـه صنایـع و زندگـی مـردم، وزارت 
نیـرو باید به مسـاله خاموشـی با حساسـیت بیشـتری نـگاه کنـد و به صورت 
عمیق تـر و واقعی تـر بـه آن بپـردازد. متاسـفانه وزارت نیـرو تـا ایـن لحظـه 
ایـن حساسـیت را درک نکـرده اسـت. بنابرایـن امسـال نیـز در زمـان پیـک 
تابسـتان و بـا تحمیـل خاموشـی بـه صنایـع، بسـیاری از صنایـع بـا چالـش 
روبـه رو خواهنـد شـد کـه ایـن چالـش در نهایت بـه زیـان همه مـردم و کل 

جامعـه تمـام خواهد شـد. 
وزارت نیـرو بایـد در خصـوص اجـرای قوانین بخش برق جدی تـر عمل کند و 
بـرای پرداخـت مطالبـات صنعت بـرق، مابه التفاوت قیمت تمام شـده و قیمت 
تکلیفی را از دولت دریافت کند. اگر همین روند ادامه داشته باشد، خاموشی ها 
هـم ادامـه خواهد داشـت و با توجه به رشـد مصـرف، بدتر هم خواهد شـد.  

چند سـالی اسـت که در فصـل گرما صنعـت برق توان پاسـخگویی 
بـه نیـاز مصـرف را نـدارد و بـا کمبـود تولیـد مواجـه اسـت، این 

چالـش را ناشـی از چـه می دانید؟
مـا می دانیـم کـه در همـه جای دنیـا برق زیرسـاخت توسـعه پایدار و رشـد 
یک کشـور اسـت و به عنـوان یکی از حامل هـای انرژی مهـم در همه صنایع 
بـرای توسـعه به آن نیـاز داریم. در صنعت معـدن، فوالد، پتروشـیمی، پلمیر 
و... همـه بـه بـرق نیـاز داریـم.  ایـن که مـا االن بیـن تولید و مصـرف فاصله 

      گفت وگو        

گفت وگو با مجید دبیریان، مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی هریس

را  خاموشی  زیان 
می پردازند مردم 

چندیـن سـال اسـت که صنعت برق با مشـکل ناتـرازی در تولیـد و مصرف روبه رو اسـت و هرچه زمان پیش می رود شـرایط سـخت تر می شـود 
تـا جایـی کـه طبـق گفته هـای کارشناسـان این حـوزه اگر اکنـون فکری بـه حال ایـن وضعیت صنعـت برق نشـود، در آینـده به سـختی بتوان 

چـاره ای را لحـاظ کـرد. چه بسـا اکنـون نیز وضعیـت از آنچه تصور می شـود بدتر اسـت.
در واقـع ریشـه ایـن ناتـرازی را باید در کاهـش روند سـرمایه گذاری در صنعت برق در سـال های اخیر جسـتجو کـرد که مشـکالت و چالش های 
زیـادی را بـرای ایـن صنعـت بـه وجود آورده اسـت. ناترازی رشـد مصـرف و تولیـد برق و فقـدان تحقـق برنامه هـای پیش بینی شـده در بودجه 
سـالیانه و قوانیـن توسـعه پنج سـاله کشـور، در تابسـتان سـال های اخیر بـا بروز خاموشـی های گسـترده خود را نشـان داده و موجب خسـارت 

سـنگینی به اقتصاد کشـور شـده است.
 اگـر چـه وزارت نیـرو در دولـت سـیزدهم برای رفـع کمبود تولیـد برنامه هایـی را تهیـه و اعالم کرده اسـت. به طـوری که قرار اسـت طی چهار 
سـال مسـئولیت ایـن دولت، بـه میزان ۳5 هزار مگاوات شـامل سـه بخـش یعنی ۱5 هـزار مـگاوات نیروگاه های حرارتـی مرتبط بـا وزارت نیرو، 
۱۰ هـزار مـگاوات نیروگاه هـای صنایـع و ۱۰ هـزار مـگاوات نیروگاه هـای تجدیدپذیـر بـه ظرفیـت تولیـد برق کشـور افزوده شـود. بـا این حال 
کارشناسـان حـوزه صنعـت بـرق اعتقاد دارنـد برای دسـتیابی به ایـن برنامه نیاز به وجود بسـترهای مناسـب قانونـی، اجرایی و اقتصادی اسـت 

تـا بـه اعتبـار آنها بتـوان به تحقـق آن در یک مسـیر همـوار و ریل گذاری شـده امیـدوار بود.
بررسـی چالش هـا و مشـکالت در ایـن حـوزه و چگونگی خـروج از بحـران موجود موجب شـد تـا پـای صحبت های مجیـد دبیریـان مدیرعامل 

شـرکت مولـد نیروگاهـی هریس بنشـینیم کـه در ادامـه می توانید مشـروح ایـن گفت وگـو را بخوانید:

معنـادار داریـم، جـای تفکـر دارد. فاصله معنـا داری که از 30 هـزار مگاوات 
تـا 15 هزار مگاوات شـنیده می شـود.

امـا 10 هـزار مـگاوات کمبـود بـرق بـه چـه معناسـت؟ اگـر مـا یـک بلـوک 
سـیکل ترکیبـی 500 مگاواتـی را در نظـر بگیریـم فـارغ از این کـه ظرفیت 
منصوبـه بـا تـوان تولیـدی فاصلـه دارد، برای رسـیدن بـه 10 هـزار مگاوات 
بـه 20 نیـروگاه سـیکل ترکیبـی نیـاز داریم که هر نیـروگاه سـیکل ترکیبی 
تقریبـا 250 میلیـون یـورو هزینـه دارد. بـه عبارتـی20 نیـروگاه معـادل 5 
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میلیـارد یـورو سـرمایه گذاری را طلـب میکنـد. 
5 میلیـارد یورویـی کـه اگر همین االن در دسـترس باشـد، حدود پنج سـال 

طـول می کشـد تـا بـه تولیدی هم تـراز با مصـرف امروز برسـیم.
امـا سـوالی کـه ایجـاد می شـود ایـن اسـت کـه چرا بـه اینجـا رسـیدیم؟ در 
حـال حاضـر طبـق آمـاری کـه در صنعـت بـرق  که منتشـر شـده مـا 129 
نیـروگاه حرارتـی اعـم از واحد گازی و بخـار داریم و 5۸0 واحـد تولیدی بار 

ایـن تولیـد را بـه دوش می کشـند.
سـهم بخـش خصوصـی در مالکیـت، مـگاوات و انـرژی تولیـدی حـدود 60 
درصـد اسـت، یعنـی 60 درصـد از بـرق کشـور را بخـش خصوصـی تامیـن 
می کنـد و 40 درصـد را بخـش دولتـی تولیـد می کنـد. حال این کـه راندمان 
ایـن نیروگاه هـا فاصلـه زیادی بـا یکدیگر دارنـد بحث دیگری اسـت؛ در حال 
حاضـر نیروگاه طرشـت، بعثـت، راندمان های بسـیار پایینی دارند و فرسـوده 

هسـتند و اینهـا هـم جزء همیـن تعـداد و موثر درایـن درصدها هسـتند. 
60 درصـد بـرق کشـور را بخـش خصوصـی و 40 درصـد را بخـش دولتـی 
تامیـن می کنـد. ایـن آمـار به خوبی نشـانگر تـوان و قابلیت بخـش خصوصی 
در تامیـن انـرژی الکتریکـی مـورد نیـاز کشـور اسـت. امـا چرا اقبـال بخش 
خصوصـی بـه سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق کمتـر شـده اسـت؟ در ایـن 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی باید منافع و بازگشـت سـرمایه دیده شـود. 
بـا توجـه بـه قیمـت ارز، قیمـت فروش انـرژی و نحـوه دریافـت مطالبات که 
مشـکل بزرگـی اسـت، بخـش خصوصی بـه این نتیجه رسـیده کـه ادامه این 
راه بسـیار سـخت شـده اسـت و گذشـته صنعـت بـرق هـم نشـان داده کـه 
تمـام بسـترهایی کـه مهیـا و دیـده شـده و راه کارهایـی که پیشـنهاد شـده 
راه گشـا نبوده انـد، چـون با منظور نمودن عوامل یاد شـده بازگشـت سـرمایه 

اقتصـادی نمی شـود. 
بحثـی وجـود دارد کـه دولت چـه کاری می توانـد انجام دهد؟ چنـد موضوع 
و مشـکل اساسـی وجود دارد که سیاسـت گزاران دسـت اندرکار باید راه حل 

آن را پیـدا و پیـاده کنند. 
اولیـن موضوع در دسـترس بـودن ارز ارزان قیمت اسـت. سـرمایه گذار 250 
میلیـون یـورو را بـا چـه قیمتـی در محاسـبات خـود لحـاظ کند، بـا یوروی 
بیـش از 30 هزارتومانـی، بـا یـورو مبادلـه ای و یـا بـر مبنـای دالر 4200 
تومانـی. ایـن موضـوع در کنتـرل سـرمایه گذار نیسـت و اگرنرخ یـورو به طور 
مثـال 30 هـزار تومـان در محاسـبات لحـاظ شـود، بـا احتسـاب نـرخ بـرق 
تکلیفـی، مـدت زمـان بازگشـت سـرمایه چندین برابـر میزان معقولی اسـت 

کـه سـرمایه گذار توقـع دارد.
موضـوع دوم نرخ فروش اسـت که تکلیفی اسـت و در آن سـقف قـرار دارد و 

سـرمایه گذار نمی توانـد بـرق را به بهای تمام شـده بفروشـد. 
موضـوع بعـدی این اسـت که حتـی پول برق بـا همین قیمتی کـه به فروش 
می رسـد بـه موقـع و بـر اسـاس قـرارداد در اختیـار بخـش خصوصـی قـرار 

نمی گیـرد و اکنـون درآمـد نیروگاه هـا بـه عنوان بدهـی وزارت نیرو انباشـته 
شـده و عـدد بدهـی بـه بخـش خصوصـی بسـیار بـزرگ اسـت به طوری کـه 
ایـن خـواب سـرمایه در مطالعـات دیـده نمی شـود و بـه دالیلـی کـه اهـم 
آنهـا ذکـر شـد اسـتقبال بخـش خصوصـی از سـرمایه گذاری در صنعت برق 

کاهـش یافته اسـت. 
اگـر فـرض کنیـم میـزان کسـری تولید امـروز برق کشـور 10 هـزار مگاوات 
اسـت، یعنـی حـدود 20 نیـروگاه بـرای تامیـن بـرق کـم داریـم. ایـن در 
شـرایطی اسـت کـه شـرکت های تولیدکننـده داخلـی بـا تمـام ظرفیت خود 
نیروگاهـی کشـور هسـتند  بـرای صنعـت  تجهیـزات الزم  تولیـد  مشـغول 
و به نظـر می رسـد تـا مقطـع جبـران کسـری تولیـد بایـد بـا نـگاه هرچـه 
بیشـتر به توسـعه تولیـد و تامیـن تجهیـزات نیروگاهی داخلی از سـازندگان 
آن هـا  پتانسـیل های  از  و  بگیریـم  هـم کمـک  تامین کننـدگان خارجـی  و 
اسـتفاده کنیـم تـا بتوانیـم بـا توسـعه هرچـه سـریعتر صنعت برق کـه یکی 
از زیرسـاخت های اصلـی توسـعه کشـور اسـت بـه توسـعه همه جانبه کشـور 

کنیم. کمـک 
صنعـت بـرق ایـران چندین سـال اسـت که کسـری تولیـد دارد و خاموشـی 
را تجربـه می کنـد و بـه صـورت واضـح خاموشـی بـه داخـل خانه هـا نفـوذ 
کـرده اسـت. قبـل از ایـن خاموشـی در صنعـت بـروز می کـرد، امـا سـال 
گذشـته خاموشـی در خانه هـا نفـوذ کـرد و اکنـون نیـز بیـم آن وجـود دارد 
کـه خاموشـی را مجـدد در خانه هـا ببینیم. از زمانی که به سـمت خاموشـی 
در صنعـت رفتیـم بایـد وزارت نیـرو  شـرایط را ارزیابـی و جبـران می کـرد، 
همـان زمـان بایـد یـک طـرح ویـژه داده می شـد و پارامترهـای واقعـی و 
مناسـب بـرای مقبول شـدن مطالعـات سـرمایه گذاری در نظر گرفتـه و ارائه 
می شـد، به نظـر مـن هیـچ وقـت وزارت نیـرو خـودش را جـای سـرمایه گذار 
خصوصـی نگذاشـت تـا ببینـد آیا با ایـن مقـدورات می تواند نیروگاه بسـازد؟ 
توقـع ایـن اسـت که یک بـار نیـز وزارت نیرو بیاید این سـمت میز بنشـیند و 
ببینـد کـه بـا ایـن یک بـار ارز در دسـترس و ایـن مطالباتی که در دسـترس 

نیسـت، آیـا می توانـد نیـروگاه بسـازد یـا نه؟ 
 بـه ایـن مسـاله نیـز بایـد توجه کـرد که مشـکل فعلـی صنعت بـرق و عدم 
تـوان پاسـخگویی بـه نیـاز مصرف در شـرایطی اسـت که صنعت مـا در حال 

رکـود یـا بهتـر بگوییـم توقـف رشـد اسـت. اگـر ایـن رکـود ان شـاهلل از بین 
بـرود و صنعـت خیـز جهشـی بگیـرد وزارت نیـرو و بخـش خصوصـی دیگـر 
نمی تواننـد پاسـخگوی نیـاز مصـرف باشـند. یعنـی متولیـان صنعـت بـرق با 

یـک معضـل بـه اسـم رشـد وحشـتناک مصرف روبـه رو می شـوند.
مـا چندیـن سـال اسـت کـه مصرف بـرق صنایـع را کاهـش می دهیـم یعنی 
در زمـان پیـک بـرای اینکه قله پیـک را جابه جـا و مدیریت کنیـم به صنایع 
خاموشـی می دهیـم، خاموشـی صـد درصـد اعمـال نمی شـود امـا مدیریـت 
کامـل صـورت می گیـرد. امـا اگـر کارخانجـات جدیـد و مصـارف جدیـد بـه 
مـدار مصـرف اضافـه شـوند و قبلی هـا نیـز همـان مصرف را داشـته باشـند، 
تولیـد بـرق جـواب مصـرف را نمی دهـد. در ایـن شـرایط تعرفه بندی هـای 
جدیـد بـرای مشـترکان خانگـی بـا هـدف تعدیـل مصـرف، بـه هیـچ عنوان 

جـواب قانع کننـده ای بـرای صورت مسـاله نیسـت. 
اعمـال کنیـم، در  تعرفه بنـدی مصـارف خانگـی  را در  تعدیـل  مـا  این کـه 
فضایـی کـه اغلـب مصـارف خانگی کـم مصرف هسـتند و مصرف بـاال ندارند 
بـه نظـرم کـم لطفـی و بـه نوعـی اجحـاف در حـق مصرف کننـده خانگـی 

ست.  ا
در جایـی کـه مصرف کننـده صنعتـی وجـود دارد و آن مصرف کننـده بـرق 
یارانـه  ای کیلـووات سـاعتی 120 تومان تا 130 تومـان دریافت و کاالی خود 
را صـادر می کنـد و سـودهای بسـیار بـاال در صورت هـای مالـی آنهـا ظاهـر 
می شـود، نظـام اقتصـادی درسـتی شـکل نگرفتـه اسـت و در ایـن شـرایط 
بایـد آنهـا پـول بـرق بیشـتری را پرداخـت کننـد و یـک نظـام محاسـباتی 
و پرداختـی وجـود داشـته باشـد، به گونـه ای کـه اگـر هزینـه بـرق در سـبد 
هزینـه تولیـد آن کارخانـه تـا چند برابـر افزایش یافـت، هزینـه محصول باال 
نـرود، چـون ایـن موضـوع دوباره تـورم ایجـاد می کنـد. بنابراین بایـد صنایع 

مذکـور سـود معقـول داشـته باشـند و پول بـرق منطقـی هـم بپردازند.
در حـال حاضـر قیمـت بـرق بـا فوب خلیـج فارس بیـش از کیلووات سـاعتی 
500 تومـان اسـت. چـرا بایـد یـک کارخانـه  صنعتـی 120 تـا 130 تومـان 

کند؟  پرداخـت 

 ECA  آیـا بایـد قیمـت بـرق مصـارف صنعتـی بـر اسـاس مبلـغ
حسـاب شـود. بنظرتـان ایـن می توانـد کارسـاز باشـد؟

ایـن مسـاله در بودجـه دیده شـده اسـت، امـا هنـوز نمی دانیم چه می شـود، 
ایـن موضـوع بایـد چنـد سـال قبل همـان زمانـی که خاموشـی ها آغاز شـد 
کلیـد می خـورد اکنـون یـک گـپ چند سـاله وجـود دارد. این کـه ایـن طرح 

اثرگـذار اسـت یـا نـه را باید به گذشـت زمـان واگـذار کنیم.

از طـرف دیگـر یکـی از برنامه هـای وزارت نیـرو ایـن اسـت کـه 
صنایـع را هم در سـاخت نیـروگاه دخیـل کند و می گوینـد حداقل 

مصـرف خودتـان را تامیـن کنیـد، به نظر شـما این اقـدام می تواند 
باشـد؟ مثبت 

ایـن می توانـد اقـدام مثبتـی باشـد ولی مشـکلی بـرای اقبال به ایـن موضوع 
وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه در تابسـتان مصـارف صنعتـی بـرای گـذر 
پیـک محـدود می شـود و در زمسـتان نیز با مشـکل سـوخت مواجه هسـتیم 
یعنـی یـک اشـکال دیگـر این جـا وجـود دارد و ایـن دو موضـوع اسـتقبال 
بخـش صنعـت را بـرای سـاخت نیروگاه کاهش داده اسـت و بایسـتی در این 

خصـوص دسـتگاه سیاسـت گذار فکـر اساسـی کند. 

آیـا امـروز راهـکار و چـاره ای اسـت کـه بتوانیـم کمـی به سـمت 
بـرون رفت از این بحـران پیش برویـم؟ چالش هـای تولیدکنندگان 
بـرق امـروز چـه چیزهایـی اسـت و چگونـه بایـد برطرف شـود تا 
بخـش خصوصی رغبت بیشـتری بـرای ورود به این صنعت داشـته 

باشـد و یـا حداقـل کار خودشـان را در تولیـد برق ادامـه بدهند؟
بخـش خصوصـی بخـش عمده بـار تولید برق در کشـور را به دوش می کشـد 
و امـروز آمـاری کـه صنعـت بـرق منتشـر کـرده نشـان می دهـد تقریبـا 92 
درصـد انـرژی مـورد نیـاز کشـور را نیروگاه هـای حرارتـی تامیـن می کننـد، 
در ایـن 92 درصـد 60 درصـد سـهم بخش خصوصی اسـت شـما دیگـر باید 
متوجـه شـوید کـه باید سـراغ چه کسـی برویـد. باید بـرای نیـروگاه حرارتی 
بـه سـراغ بخـش خصوصـی برویـم و در حـال حاضـر راهـی بـه غیـر از ایـن 

نداریم.  
این کـه بایـد بـه بخش های دیگـر بها بدهیم درسـت اسـت، اما میـزان تولید 
بخش هـای دیگـر عـدد کوچکی اسـت که نمی توانـد در حال حاضر مشـکلی 
از کشـور حـل کند. حداقـل درکوتاه و میان مدت نمی توانند راه گشـا باشـند، 
شـاید در بلند مـدت و در جاهایـی کـه احـداث نیـروگاه اقتصـادی نیسـت و 
نمی تـوان خـط انتقـال احـداث کرد، ایـن موضوع کمک رسـان باشـد ولی در 
وضعیـت فعلـی تنها بخـش خصوصی بـا نیـروگاه حرارتی برای تولیـد انرژی 

برق راه گشـا است.
اولیـن گام این اسـت کـه انگیره بـرای سـرمایه گذاری در صنعت بـرق ایجاد 
شـود و بـه سـرمایه هایی کـه ماننـد مـوج خروشـان از ایـن بـازار بـه بـازار 
دیگـری می رونـد نظـم داده شـود. در این شـرایط هـم به زیرسـاخت صنعت 
بـرق کمـک می شـود و هـم سـرمایه گذار می توانـد ضمـن تامین بـرق پایدار 

بـه سـودآوری نیز دسـت یابد.
گام دوم ایـن اسـت که وزارت نیرو بـرای پرداخت مطالبـات بخش خصوصی 
چـاره ای بیاندیشـد. در حـال حاضـر حجـم ایـن مطالبـات بسـیار زیاد شـده 

و عمـاًل قـدرت هرگونـه حرکتـی را از بخش خصوصی سـلب کرده اسـت. 
اکنـون کسـانی کـه در صنعـت بـرق فعـال هسـتند همیـن مشـکل را دارند 
یعنـی بـا روزمرگـی جلـو می رونـد یک بـار می گوییـم ارز عراق یک بـار روپیه 

      گفت وگو              گفت وگو        

اولین گام این اسـت که انگیره برای سرمایه گذاری در صنعت 
برق ایجاد شـود و به سرمایه هایی که مانند موج خروشان از 

این بازار به بازار دیگری می روند نظم داده شـود. در این شرایط 
هم به زیرسـاخت صنعت برق کمک می شود و هم سرمایه گذار 

می تواند ضمن تامین برق پایدار به سـودآوری نیز دست یابد
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پاکسـتان و یک بـار دینـار می گیریـم، حتی گزینـه تهاتر را انتخـاب می کنیم 
اینهـا راه حل هایـی هسـتند کـه بـرای کوتاه مدت جـواب می دهنـد اما برای 

میـان مـدت و بلنـد مدت اصـال جواب گو نیسـتند. 
تهاتـر در کوتـاه مـدت جـواب می دهـد اما بخشـی از پـول به خاطـر کارمزد 
و هزینه هـای جا به جایـی از بیـن مـی رود. درصـدی کـه از پـول کم می شـود 
نیـز یـک ضـرر دیگر اسـت. اما بازهـم ایـن کار در کوتاه مدت انجام می شـود 
امـا بـرای میان مـدت و بلند مـدت اصـال جوابگـو نیسـت و باید  فکـری برای 

این موضوع شـود. 
بحـث آخـر قیمـت بـرق اسـت کـه مهم تـر اسـت، سـرمایه گذار بایـد بتواند 
بـرق تولیـدی را بـا قیمتـی کـه واقعـا تمـام می شـود بفروشـد نه بـه قیمتی 
کـه بـه آن تکلیـف می شـود. ایـن باعـث می شـود کـه درآمـد واقعـی وجود 
نداشـته باشـد. قیمـت واقعـی بـرق ایـن قیمتـی نیسـت کـه اکنـون وجـود 
دارد. بحـث قیمت گـذاری بـرق بایـد واقعـی شـود و راهکار برون رفـت از این 

وضعیـت تعرفه بنـدی جدیـد مصـارف خانگـی نیسـت. 

یـا  قانونـی  بسـترهای  ایجـاد  یـا  و  قانونـی  مسـائل  مـورد  در 
نهادهـای قانونـی کـه بتوانـد ایـن شـرایط  را فراهم کنـد و رغبت 
سـرمایه گذاری را بیشـتر کند چـه کمبودهایـی وجـود دارد؟ و در 
کل بـه نظر شـما در شـرایط فعلی چه میـزان به قوانیـن جدیدتری 

و یـا متفاوتـری کـه حمایتگـر باشـند نیـاز داریم؟
اکنـون نهادهایـی کـه بتواننـد بـه بخـش خصوصـی کمـک مالـی کننـد و 
به طـور مثـال تسـهیالت بدهنـد، ماننـد صنـدوق توسـعه ملـی، یـا بانک هـا 
بایـد تقویت شـوند. پرداخت کنندگان تسـهیالت باید قوانینی داشـته باشـند 

کـه سـرمایه گذار از عهـده آن بربیایـد. 
بـه نظـر مـن بایـد نهادهـای باالدسـتی باالتـر از وزارت نیرو در سـطح کالن 
دولـت ورود کننـد کـه تسـهیالت ویـژه ای بـرای صنعـت بـرق فـارغ از همه 
مبـادالت اقتصـادی کـه در کشـور جریان اسـت در نظـر بگیرند و تسـهیالت 
ویـژه ارزی بـا قیمتـی مشـخص که قطعـا نمی توانـد 30 هزار تومان باشـد با 
بهـره کـم، پرداخـت کنند. قطعـاً بخش خصوصـی نیز هر تعهدی الزم باشـد 
می دهـد چراکـه اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه بایـد بسـازیم و در حـال حاضـر 

دغدغـه فعـاالن ایـن حـوزه، نجـات صنعت برق اسـت.
خاطـرم هسـت کـه در جلسـه سـندیکا صحبـت و قـرار شـد جلسـه ای بـا 
و  اسـت  بـزرگ شـده  معضـل  یعنـی  برگـزار شـود  ملـی  امنیـت  شـورای 
می طلبـد یـک راهـکار ویـژه اقتصـادی بـرای صنعـت بـرق دیده شـود. یک 
وام ارزان قیمـت بـا بازپرداخـت آسـان با طول مدت مناسـب برای کسـی که  

ایـن کار را می کنـد می توانـد ایـن صنعـت را نجـات بدهـد.

مسـاله خاموشـی چه هزینه هایی را در کشـور به دنبـال دارد؟ حتی 
اگـر خاموشـی صرفا در بخـش صنعتی اعمال شـود چه مشـکالتی 
بـه وجـود خواهـد آمـد و چـه هزینه هـای اقتصـادی واجتماعی و 
تبعاتـی به همـراه خواهد داشـت؟ از سـوی دیگر سیاسـت وزارت 
نیـرو مبنـی بـر اینکـه خـود صنایـع وارد تولیـد و بخش نیـروگاه 
سـازی شـوند منطقی اسـت و یا باید افـراد متخصـص همین بخش 

در ایـن عرصـه قـدم بگذارند و مـورد حمایت واقع شـوند؟  
سـال گذشـته شـاهد ایـن مسـاله بودیـم کـه اعمـال محدودیـت در تامیـن 
بـرق موردنیـاز صنایـع، در قیمـت تمـام شـده محصـول اثـر گذاشـت، نـه 
این کـه خـود کارخانـه ایـن کار را بکند، بلکه کمبـود تولید در بـازار و نبودن 

محصـول در بـازار باعـث افزایـش قیمت شـد.
 این کـه شـرکت ها  چقـدر ضـرر کردنـد، عـدد دقیقـی نـدارد و صنایـع باید 
اعـالم کننـد. خاطـرم هسـت در سـال 9۸ کـه بنـده مدیرعامل شـرکت گهر 
انـرژی سـیرجان بـودم خسـارت وارده بـه شـرکت های منطقـه گل گهـر از 

محـل کاهـش دیمانـد بـرق در حـدود400 میلیـارد تومـان اعالم شـد.
این کـه صنایـع بـه دنبـال تولید و سـاخت نیـروگاه برونـد و بگوییـم ناراحت 
هسـتیم کـه آن هـا رقیـب مـا شـده اند، این گونـه نیسـت، بـه نظـر مـن بازار 
رقابتـی وجـود نـدارد. آن قـدر در ایـن موضـوع بازیگـر کم اسـت کـه هر چه 
اضافـه کنیـم بـاز هـم بـه نقطـه مطلـوب نمی رسـیم، چـرا کـه در ابتـدای 
صحبـت اشـاره کردیـم هزینـه سـاخت 10  هزار مـگاوات نیـروگاه در حدود 
5 میلیـارد یـورو اسـت کـه اگـر اکنـون موجود داشـته باشـیم فارغ از رشـد 

مصـرف پنـج سـال بعـد بـه چیـزی کـه اکنـون می خواهیم می رسـیم. 
بـه حـق هلدینگ هـای انـرژی توانمنـدی در کشـور داریـم و بـه نظـر مـن 
تشـکیل کنسرسـیومی از سـرمایه گذار و یـک هلدینـگ انـرژی می تواند یک 

ترکیـب برنـده بـرای ورود بـه ایـن حوزه باشـد.
بـه نظـرم سـندیکا بایـد متولـی ایـن موضوع شـود و محـل اتصـال صنایع با 

بخـش بـرق باشـد و ایـن زنجیـره را بـه هم وصـل کند. 

      گفت وگو        

در سـال های سـخت تحریـم و محاصـره کامـل اقتصـاد ایـران، صنعـت فوالد 
ایـران یکـی از ابزارهـای اسـتراتژیک کشـور در افزایش تـاب آوری اقتصادی و 
مقابلـه بـا تحریم ها و جلوگیری از فروپاشـی کامل اقتصاد کشـور بوده اسـت. 
بـا ایـن حال چند سـالی که شـروع فصـل گرما به کابوسـی بـرای این صنعت 

مبدل شـده است.
ناتـرازی بیـن حداکثـر تـوان تولیـد نیروگاههـا و نیـاز مصـرف برق با شـروع 
فصـل گرمـا چهـره خـود را بیشـتر نمایـان می سـازد و وزارت نیـرو بـا ایجاد 
محدودیـت در تامیـن بـرق مشـترکان خصوصـا صنایـع بـزرگ به زعـم خود 

بحـران کمبـود بـرق را ایـن گونـه مدیریـت می کند.
 بـا نگاهـی بـه سیاسـت ها و برنامه هـای وزارت نیـرو در سـال هـای اخیـر و 
تاکیـد مدیـران ارشـد  ایـن وزارتخانـه بـر مدیریـت تقاضـا و بی توجهـی بـه 
رونـد رشـد مصـرف بـرق و ضـرورت افزایـش ظرفیت هـای تولید متناسـب با 
نیـاز کشـور، می تـوان گفـت بحـران امـروز صنعـت بـرق حاصـل ناکارآمـدی 
رویکردهـای وزارت نیـرو بـوده و امـروز چهره تلـخ خود را در قالب خاموشـی 

نمایان سـاخته اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در قوانیـن باالدسـتی از جملـه اصـل 44 قانـون 
اساسـی صراحـت دارد کـه تامیـن نیـرو در اختیـار دولـت بوده، عـالوه بر آن 
در مـاده 2 قانـون سـازمان برق ایـران، وزارت نیـرو )وزارت آب و برق( مکلف 

بـه تامیـن بـرق در نقـاط مختلف کشـور اسـت.
 بـا ایـن حـال بـا بـاال گرفتـن بحـران کمبـود بـرق دولت هـا؛ بـا رویکـردی 
پوپولیسـتی و بـرای گریـز از فشـار افـکار عمومـی اقـدام به قطع بـرق صنایع 
و بـه خصـوص صنعـت فـوالد کشـور می کننـد. چنیـن رویکـردی در سـال 
گذشـته باعـث شـده اسـت کـه کشـور 6 میلیون تـن از برنامـه تولیـد فوالد 
خـود عقـب بمانـد و زیانـی 4 میلیـارد دالری بـه اقتصـاد کشـور وارد شـود. 
زیانـی کـه در شـرایط بغرنـج اقتصادی کشـور رقمی بسـیار هنگفت به شـمار 

می رود. 
ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه تاکنـون و براسـاس رویـه جـاری، وزارت 

حجت اهلل شریفی، مدیر فروش شرکت صنایع هفت الماس

در صنعت فوالد؛ برق  قطع 

با  نیرو  وزارت  ناکارآمدِی  بازی 
منفی! جمع  حاصل 

     یاد  د  اشت                                       

نیـرو از هـر متقاضـی انشـعاب بـرق صنعتـی، در ابتـدا حـق انشـعاب قابـل 
توجهـی را دریافـت و بعـد از برقـراری انشـعاب در هـردوره صـدور قبـض، 
عـالوه بـر هزینـه برق مصرفـی، مبالغ هنگفتـی را تحت عنـوان هزینه دیماند 

دریافـت می کنـد.
 حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه اوال متولـی اصلـی تامین بـرق در بخش 
صنعـت، وزارت نیـرو اسـت یا خود صنایع  و بر اسـاس کدام اسـتدالل وزارت 

نیـرو ایـن وظیفـه را از خـود سـلب و بـه صنایع محـول می کند. 
 بـا فـرض اینکـه صنایع بـرای خـروج از بحران کمبـود انرژی و تـداوم حیات 
خـود بـه ناچـار بـه احـداث نیـروگاه تـن بدهنـد و بـرق مـورد نیازشـان را 
خودشـان تامیـن کننـد، تکلیـف پرداخـت هـای هنگفتـی کـه بابـت دیماند 
یـا همـان هزینه هـای احـداث زیرسـاخت های تامین بـرق طی این سـالها به 
صـورت دوره ای بـه وزارت نیـرو انجـام داده اند چه می شـود و آیـا وزارت نیرو 

حاضـر بـا بازپرداخـت آن خواهـد بود.
گرفتـن تصمیمـات یک جانبـه و تحمیـل آن به صنعت فوالد تناسـبی با نقش 
تنظیم گـری دولـت در اقتصـاد نـدارد و تنهـا نوعـی اعمـال قـدرت یک جانبه 
بـرای انتقـال بحـران از یـک بخـش بـه بخش دیگـر اسـت.این سـوال مطرح 
اسـت کـه انجمن هـای صنفـی و تخصصی صنعت فـوالد چه نقشـی در اتخاذ 
این تصمیمات داشـته اند؟ اساسـا از توان کارشناسـی این تشـکل ها در اتخاذ 
چنیـن تصمیمی اسـتفاده شـده اسـت؟ آیا ایـن قطـع ناگزیر برق بـر مبنایی 
کارشناسـی بیـن بخش های مختلف و صنایع تقسـیم شـده اسـت و یا مبنای 

تصمیمـات تنهـا انتقـال بحـران از یـک بخش به بخشـی دیگر بوده اسـت؟
آسـیب بـه صنایـع سـنگین و اسـتراتژیک در کشـور ممکن اسـت به سـرعت 
قطـع بـرق در بخـش خانگـی خـود را نشـان ندهـد، امـا نتایـج  منفـی آن با 
تاخیـری کوتـاه در وضعیـت اقتصـادی کشـور هویـدا خواهـد شـد؛ اقتصادی 
کـه ایـن روزهـا زیـر بـار انباشـتی از بحران هـا بـه سـختی نفـس می کشـد. 
بـازی ای بـا حاصـل جمع منفی که همـه و در راس آن ها دولـت در آن بازنده 

خواهد بـود. 

هلدینگ های انرژی توانمندی در کشـور داریم و به نظر من 
تشکیل کنسرسیومی از سرمایه گذار و یک هلدینگ انرژی 

می تواند یک ترکیب برنده برای ورود به این حوزه باشـد.
به نظرم سـندیکا باید متولی این موضوع شود و محل اتصال 
صنایع با بخش برق باشـد و این زنجیره را به هم وصل کند
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محمداسماعیل بانکیان تبریزی، پژوهشگر تاریخ صنعت برق ایران

خاموشی های  به  نگاهی 
گذشته های در  برق 

نه چندان دور
 پیش درآمد

از هنگامـی کـه روشـنایی بـا بـرق در تهـران رونمایی شـد )سـال 125۸ خ( و 
نگاه هـای شـگفت زده مـردم را بـه سـوی خـود کشـید، رفته رفته این برداشـت 
خوشـایند را هـم بـه دنبـال خـود آورد کـه ایـن پدیـده نویـن شـاید بتواند در 
آینـده ای نزدیـک بـه جنگ تاریکـی فراگیر و ژرف شـبانه، چـه در گذرگاه های 
شـهری و چـه در خانه ها برود. چندان به درازا نکشـید کـه این پیش بینی برای 
خـود جـا باز کـرد، زیرا گزارش های خبری رسـیده از سـرزمین های دوردسـت 
دربـاره روشـنایی بـا بـرق و کاربـرد آن در در زمینه هـای گوناگـون همـراه بـا 
هیاهـوی از فرنگ برگشـتگان کـه با شـور شـوق دربـاره چیزهای نو آمـده مانند 
روشـنایی بـا بـرق در شـهرهای فرنـگ  و در کانون هـای نمایشـی این شـهرها 
داستان سـرایی می نمودنـد، کنجکاوی هـا را برمی انگیخـت و آدم های بیشـتری 
را خواهـان بهره گیـری از روشـنایی بـا بـرق می کـرد. چنـدان به درازا نکشـید 
سـروکله بـرق پیدا شـد. کمابیش از سـال 12۸2 خ که بـرق همگانی پایش به 
ایـران بـاز شـد و رفته رفتـه در شـهرهای رشـت، تبریـز و تهـران و همزمان در 
مشـهد در آسـتان قـدس رونمایـی گردیـد. گرچـه در آغـاز در میـان توده های 
مـردم واکنش هـای بدآهنـگ در برابـر هـر آنچـه کـه از فرهنـگ می آمـد بـه 
چشـم می خـورد، امـا در این باره نتوانسـت دامنـه دار بماند و بـه زودی گواه آن 
بودیـم کـه بـرق رفته رفتـه در همه جا رخنه می کـرد و خود را عرضـه می نمود. 
پـس از پـا گذاشـتن به ایـران، در آغاز، شـمار اندکی به دنبـال بهره گیری از آن 
رفتنـد. و همان هـا از همـان آغـاز روشـنایی کوتاه مـدت شـبانه را هـم غنیمت 
می شـمردند و بـدان دل خـوش بودنـد. ایـن رفتـار مداراگرانـه تـا دامن گیرتـر 
شـدن گسـتره برق رسـانی همگانـی بـه مـردم، همچنـان هویـدا بـود. امـا این 
پدیـده یـا فنـاوری نویـن رفته رفتـه خـود را بـه جامعـه سـنتی تهـران و دیگر 
جاهـا تحمیـل می کـرد و برتری هـای خود را آشـکارا بـه رخ می کشـید. دیری 
نپاییـد کـه کاربری برق در جوامع شـهری ایـران رو به افزایش گذاشـت و خود 

را بیشـتر تحمیـل کرد.
درسـرآغاز؛ کاربـران پیشـگام هنـوز بـه ازکارافتادگـی دسـتگاه های برقـی و 
نرسـیدن بـرق روشـنایی چندان حسـاس نبودند و بـه خاموشـی ها و پیامد آن 
اهمیـت نمی دادنـد و آن را برمی تابیدند، زیرا خوِد روشـنایی بـا برق حتی برای 
کوتاه مـدت برایشـان یـک پدیـده خوشـایند به شـمار می رفـت. از همیـن روی 
هیچ کـدام از افزارهای روشـنایی پیشـین خود را کنار نگذاشـته بودنـد. به ویژه 
آن کـه از چراغ هـای برقـی تنهـا در اتاق هـای پذیرایی و بخش های شا ه نشـین 
خانه هـای اعیانـی سـود می بردند آن هم با شـمار اندکی المپ روشـنایی، برای 
دیگـر بخش هـای خانـه هنـوز همان افزارهای روشـنایی پیشـین بـه کار  گرفته 
می شـد. در گـذر زمـان هنگامـی کـه زمینه پذیـرش همگانی تر برق روشـنایی 
و رویکـرد مـردم بـه آن بیشـتر می شـد به ویـژه از هنگامـی کـه تجهیزات افزار 
برقـی در خانه  هـا بـه کار گرفتـه شـده و جایی برای خـود می یافتنـد، تردید ها 
رنـگ می باخـت و برتری هـای به کارگیـری برق روشـنایی نمایان تـر می گردید 
و در کنـار آن رفـاه بیشـتری احسـاس می شـد؛ به ویـژه که دسـتگاه های برقی 
دیگـری کـه در خانه هـا از آنهـا سـود می بردنـد هـر یـک نقش برجسـته ای در 
زندگـی پیـدا می کردنـد. از سـویی نیـاز بـه خرید و انبـار کردن سـوخت نفتی 
و  برنامـه پرسـازی روزانـه مخـزن چراغ هـای نفتـی یـا خریـد پیاپی شـمع و  ... 
دیگـر نیـاز نمی افتـاد. نـور چراغ هـای برقـی یک دسـت و یکنواخـت و از همـه 
مهمتـر سـقفی بـود، دود و دم نداشـت و بـا زدن یـک کلید به آسـانی روشـن 
یـا خامـوش می شـد. در برابـر ایـن برتری هـا روشـن بـود کـه بـرق و چیزهای 
وابسـته بـه آن، کاالهـای گرانـی بودنـد که کم تـر کسـی می توانسـت از عهده 
برآیـد. همچنیـن زمـان بهره گیری از برق در دسـت کاربر نبود. بلکه در دسـت 
اداره چـراغ بـرق می بـود کـه فقـط از سـر شـب تـا نیمه شـب کار می کردند. از 
ایـن رو؛ ایـن کاربـران )بـرق روشـنایی شـبانه( می بودنـد کـه می بایـد خـود را 
بـرای یـک چنیـن برنامـه ای آمـاده می کردنـد و بـرای سـاعت های دیگر شـب 

چـاره دیگری می جسـتند.
در سـال های آغازیـن بـا کاربرانـی سـازگار روبـه رو 
بودیـم کـه بـا همیـن بـرق کنـار می آمدنـد و دم 
نمی زدنـد. گرچـه از همـان آغـاز هـم روشـن بـود 
ایـن همراهـی و کوتاه آمدن هـا نمی توانسـت  کـه 
در درازمـدت ادامـه یابـد و کارسـاز افتد. نخسـتین 
بـرق  آمادگـی  در  را  رونـد  ایـن  در  دگرگونـی 
امین الضـرب بـرای روشـن نگه داشـتن چراغ هـا در 

مـاه رمضـان تـا اذان صبـح می تـوان دیـد. 

در  بلکـه  کاربـران  درخواسـت  بـه  نـه  کار  ایـن 
چارچـوب یک نمایش مردمی، از سـوی اداره چراغ 
بـرق طهران انجـام گرفت. اما چون جـا افتاد، دیگر 
نمی شـد آن را نادیـده گرفـت و بـرق امین الضـرب 
از آن پـس می بایـد همیـن برنامـه را در سـال های 
آینـده نیـز دنبـال می نمـود و همیـن کار را هـم 
کـرد. زیـرا در همیـن شـرایط اسـت کـه می تـوان 
دریافـت خاموشـی بـرق در ایـن گونـه شـب ها یـا 
شـب هایی کـه آیین هایـی در آن ها برگزار می شـد 
تـا چه انـدازه می توانسـت واکنش دار گـردد. گرچه 
ایـن واکنش هـا در گام هـای نخسـت ناهماهنـگ، 
کم سـروصدا و آرام می بـود و هنـوز تـا آن هنـگام 
و  فراگیـر  چالش هـای  یـا   هیاهوهـا  گـواه  کـه 

گسـترده باشـیم، زمـان بلنـدی نیـاز بود.

بایـد افـزود کـه ازکارافتادگـی دسـتگاه های   بـرق زا و خاموشـی های برنامـه دار در شـهرهای دارای بـرق 
همگانـی و اختصاصـی ماننـد رشـت، تبریـز، مشـهد و تهـران  ... بـرای انجـام تعمیـرات و دیگ شـویی ، در 
بسـیاری از گزارش ها و سـندهای در دسـترس دیده می شـود این خاموشـی ها برای کاربران بسـیار آشـنا 
بـود و بـا آن بـه خوبی کنـار می آمدنـد، گرچه با خاموشـی هایی نیز روبه رو هسـتیم که در پـی رخدادهای 

ناخواسـته پدیـد می آمدنـد و بـرای مدتـی شـهر را به خاموشـی می کشـاندند.
یکـی از زمینه هایـی کـه بـه خاموشـی برق اشـاره می شـد و در این باره حساسـیت نشـان داده می شـد به 
شـب هایی برمی گشـت کـه در آن هـا آیین هـای و جشـن های مذهبـی یـا سیاسـی بـه ویـژه در نهادهـای 
دولتـی برگـزار می شـد. در توافق نامه هـای دو سـویه ای کـه در ایـن زمینـه نوشـته می شـد، همـواره جـای 
مهمـی بـه خاموشـی های احتمالی داده می شـد و در آن آشـکارا درخواسـت می گردید کـه اداره چراغ برق 
طهـران در یـک چنیـن شـب های از خاموش سـازی نوبتی یا برنامـه دار دسـتگاه های خود پرهیـز کند و یا 
تولیـد یکـی از دسـتگاه های سـالم خـود را ویـژه ایـن چراغانی هـا و نمایش هـای خیابانـی کند. این شـاید 
نخسـتین  واکنش هـا در برابـر خاموشـی هایی کـه پیش بینـی آن هـا امکان پذیـر بـود به شـمار می رفـت و 
شـاید هم سـرآغاز جدی  گرفته شـدن خاموشـی های برق از سـوی مردم و نهادهای، کاربر برق در شـرایط 

می بود. ویـژه 
در زمینه هـای دیگـر از همـان آغـاز که برق همگانی در تهران در دسـترس گذاشـته شـد به جز روشـنایی 
شـبانه کـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار بود، برق رسـانی به دست فروشـان یا دکاندارانی که سـر شـب ها تا  
سـاعت هایی از شـب فعـال بودنـد آغـاز گردیـد. ایـن گونـه کاربران  بـرق پیوسـته نمی خواسـتند و از برق 
موقـت سـود می بردنـد، امـا درآمدشـان به همان نور برق موقتی وابسـته بود که سـر شـب تا سـاعت هایی 
از شـب بـر روی کاالهـای خـود می انداختنـد تـا آن هـا را عرضـه نماینـد. بی گمـان در شـب هایی کـه 
خاموشـی های برنامـه دار یـا بـدون برنامـه انجام می گرفـت، خـود را زیان دیـده می دیدند و نسـبت به این 

کار واکنـش داشـتند، امـا ایـن واکنش هـا تاکنـون در جایی یا در سـندی گزارش نشـده اسـت. 
همـراه بـا گسـترش شـبکه های شـهری کـه بـا زور بلدیه ای هـا بیـش از انـدازه هـم گسـترش می یافـت، 
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رفته رفتـه بـر شـمار کاربـران افـزوده می شـد و وابسـتگی بـه بـرق دامنه دارتر 
می گردیـد. پـس خاموشـی هم می توانسـت طیـف گسـترده تری را بیـازارد. در 
ایـن میـان جـا دارد یـادآوری شـود که خاموشـی برق برای روشـنایی شـهری 
هـم می توانسـت دشـواری زا ارزیابـی گـردد، زیـرا کارکنـان روشـنایی بلدیـه 
کـه بـا شـیوه های پیـش از آمـدن برق، آشـنا بودنـد و کارهایشـان را بـا برنامه 
پیـش می بردنـد اینـک پـس از مدت هـا کـم کاری دچـار بی برنامگـی شـده و 
واکنش هـای  گسـترده  خاموشـی های های  برابـر  در  به هنـگام  نمی توانسـتند 
به هنـگام و برنامـه داری داشـته باشـند از ایـن رو شـهر در تاریکـی خواسـته یا 
ناخواسـته ناخوشـایندی شـناور می گردیـد. از ایـن رو شـاید بتـوان نخسـتین 
واکنش هـای مردمـی در برابـر خاموشـی ها را در ایـن روند کاویـد و دنبال کرد، 
زیـرا در چنیـن هنگامه هایـی پیدایـش ناهنجاری هـای اجتماعـی پرشـماری  
پرهیزناپذیـر می شـد و آسـیب های بدنـی به هنـگام گـذر از کوچه پس کوچه ها 
و گذرگاه هـای ناهمـوار و تاریـک، افزایش دزدی و زورگیری، گسـترش ناامنی، 
بـروز تـرس و دلهره هـای به جـا و نابه جـا چـه در خانه هـا و چـه در بیـرون از 
خانه هـا را می تـوان از آن شـمار دانسـت. آشـکار اسـت که چنیـن پدیده هایی 
به آسـانی می توانسـت زمینه سـاز پرخـاش و هیاهو هـای گاه و بـی گاه در میان 

مـردم بوده باشـد.
بـرق از هنگامـی کـه فراگیـر و همگانـی شـد و جامعـه پذیـرای آن گردیـد به 
ویـژه در دورانـی کـه به کارگیـری افزار های پیشـرفته خانگی ماننـد یخچال و  ... 
یـا افزارهـای کارگاهی رو به افزایش گذاشـتند بـه یک نیاز همگانـی واگردانده 
شـد، از آن پس اسـت که مردم  به بودوباشـش، دسـترس پذیری پیوسـته اش، 
سـامانمندیش، بیست و چهار ساعته بودنش، حسـاس گردیدند و این حساسیت 
همچنـان تنـاور و و نیرومند تـر می شـد. به ویـژه پـس از باز شـدن پـای صنایع 
سـبک و سـپس سـنگین و بهره گیـری آن هـا از شـبکه های بـرق شـهری و  ... 
کـه یکـی از گزینه هـای مناسـب پنداشـته می شـد و دولت هـم خـود را آماده 
برق رسـانی بـه این گونه صنایـع می نمـود. آن گاه کمبودها و خاموشـی ها چهره 
دیگـری بـه خـود می گرفـت، زیـرا در ایـن هنگامه هـا دیگـر فقط پای مـردم و 
خواسـته آنهـا، زیان و خشمشـان به تنهایـی در میان نبود بلکـه اندازه های این 
پدیـده، رده هـای کالن کشـوری را هـم زیر پرسـش می برد. در این روند اسـت 
کـه واکنـش بـه خاموشـی ها همـراه یـا بـدون همراهـی بـا هیاهـو و پرخاش، 

جدی تـر می شـد.
اینـک بـرای پی گیـری بیشـتر دربـاره پدیـده خاموشـی ها و رونـدی کـه ایـن 
داسـتان پیمـوده، نگاهـی بـه تاریخچه نارسـایی های برق رسـانی بـه کاربران و 
خاموشـی ها تـا پیـش از انقالب خواهیـم داشـت. در این نگرش به گوشـه های 
نـه چنـدان روشـن ایـن داسـتان نیـز پرداخـت خواهـد شـد و نمونه هایـی از 
خاموشـی های گسـترده و به یادماندنـی هم بازگو می گردد. بایـد افزود که دامنه 
بررسـی پدیـده خاموشـی ها در آن دوران را می تـوان بـه دهه هـای پسـین نیـز 
کشـاند و همانندی های روشـنی را دید و دنبال کرد و ارزیابی درسـتی از روند 
چیره بر پیامدهای برخاسته از این ناهنجاری را به دست آورد و آن را گستراند.

بررسی خاموشی ها
تـا اینجـا دریافتیـم خاموشـی در سـیمای یـک پدیده خواسـته و یا ناخواسـته 
همـواره ناخوشـایند بـوده و از همـان آغـاز همگانی شـدن بـرق پیوسـته خـود 
را تحمیـل کـرده اسـت. دسترسـی بـه پیشـینه های بلنـد بـرق و برق رسـانی 
در ایـران نشـان می دهـد ، هـر جـا بـرق بـود و هسـت، ایـن پدیـده ناخواسـته 
هـم بـوده و هسـت. از سـویی دسـتیابی بـه گزارش هـای خاموشـی و داده ها و 
اطالعـات در ایـن بـاره از راه هـای رسـمی وابسـته بـه نهادهـا و اداره هـای برق 
بسـیار دشـوارتر از آن اسـت کـه بتـوان آن هـا را یافـت و پی گیـری کـرد و اگر 
در ایـن بـاره اشـاره ای هـم هسـت چندان فراگسـتر نیسـت و آن را بیشـتر در 
چارچـوب تعمیرهـای دوره ای یـا پدیده هـای ناگهانـی و اضطـراری یـا کمبـود 
سـرمایه گذاری و  ... دیده انـد و می بیننـد. از ایـن روی اسـت کـه بـرای آگاهـی 
از گسـتره و زمان هـا و زیان هـای برآمـده از خاموشـی ها بایـد به سـراغ اسـناد 
نهادهـای ناظـر ماننـد؛ کانون هـای بازرسـی، رسـانه ها، نشسـت های مجلـس و 
سـرانجام نوشـته های انتقادگـران رفـت. گـر چه شـاید گاهی بخت یار باشـد و 

در میـان اسـناد سـتادی نهادهـای برقـی چیزهایی یافت شـود.
دامنـه ایـن پدیـده گاهـی تـا بدانجـا فـرا می رفـت )و مـی رود( که می شـد )یا 
می شـود( آن را یـک پدیـده بحران خیـز ارزیابـی نمـود. شـگفت آور نیسـت 
کـه گاهـی کسـانی از بخـش باالیـی هـرم قـدرت نیـز در ایـن بـاره وادار بـه 
واکنش هـای خشـم آلود شـده و هشـدارهای پررنـگ و لعابی داده باشـند. برای 
نمونـه می تـوان به خاطرات امیر اسـداهلل َعلـم نزدیک ترین کس بـه فرمانروایی 
و دربـار وقـت نگاه کـرد: »باری با کمال تاسـف امروز  ... را ناراحـت کردم، خیال 
داشـتم قطـع مـداوم بـرق و بی کارگـی ادارات و فشـارهای دیگـر را بـه عـرض 
برسـانم خـودداری کـردم  ...« )یادداشـت های امیـر اسـداهلل علم- جلد ششـم- 
ص 3۸3(. )گفتنـی اسـت که ایـن اوان همزمان با دی ماه سـال 1355 خ بود(. 
تـالش  اوج  در  بـه سراسرکشـور  برق رسـانی  بـرای  نیـرو  وزارت  کـه  آن  بـا 
می بـود،  امـا در کنـار تالش هـای پیگیـر مدیـران و مهندسـانش بـه گواهـی 

نگارنـده کـه در آن هنـگام در همیـن ورطـه مشـغول می بـود، خاموشـی ها 
نیـز دسـت از سـر تهـران و دیگـر شـهرهای کشـور برنمی داشـت، ازدیـدگاه 
نگارنـده »برنامه ریزی« هـا همـواره بـه دنبـال »نیاز«هـا کشـیده می شـد و تـا 
سـال ها هرگـز نیازهـا را پشـت سـر نگذاشـت. گرچـه شـاید دامنه ایـن نیازها 
را بتـوان بـه شـتاب پرمایـه ای پیونـد داد کـه در در روند برنامه هـای صنعتی و 
کشـاورزی پی گیرانـه دنبـال می شـد. اما کوتاهـی برنامه ریزان در ایـن زمینه را 
هـم نمی تـوان نادیـده گرفـت؛ آیـا آنهـا از سـرمایه گذاری های کالن و یـا حتی 
هیـوال وار در زمینـه بـرق وحشـت داشـتند. ایـن در حالـی بود که مهندسـین 
مشـاور  هارزا در امـور بـرق کارشناسـانی برای این گونـه برآوردها داشـت و آنها 
پیوسـته همـراه بـا همـکاران ایرانـی خـود در تـالش بـرای برنامه ریـزی دقیق 
در زمینه هـای گوناگـون، بـرآورد میـزان نیازهـا، و بـرآورد افزایـش توان هـای 
تولیـدی، گسـترش های نیروگاهـی و خط هـای انتقال ) نیرو بـر( و شـبکه های 
توزیـع )پخـش بـار(، شناسـایی کانون هـای بـار، شناسـایی نقاطـی کـه بـرای 
برپـا داشـتن نیروگاه های بزرگ و زیرسـاخت های آن مناسـب بودند و  ... کوشـا 
بودنـد و نمی تـوان گفـت کـه کسـی به ایـن اندیشـه ها نبـود. اما درسـت تر آن 
اسـت کـه بـاز هم گفته شـود کـه نیازهـا همـواره از برنامه ریزی هـای آن پیش 
می افتـاد. ایـن کـه چرا این گونه می شـد، به بررسـی بیشـتری نیاز دارد. شـاید 
یکـی از علت هـا ایـن بود که سـهم سـرمایه گذاری در این صنعـت در چارچوب 
برنامه هـای کالن کشـور محـدود بـود و بـازی در یـک میـدان گاه محـدود باید 

انجـام می گرفـت.
و بـاز هـم از زبـان َعلـم : »... بـه کارخانـه آلومینیوم سـازی در اثـر قطـع بـرق 
زمسـتان خسـارت کلـی وارد شـده و فعـال نصـف ظرفیـت خـود را از دسـت 
اسـداهلل علـم- جلـد ششـم- ص460(.  امیـر  )یادداشـت های  داده اسـت  ...« 
همچنین»آیت اهلل )احمد( خوانسـاری تلفن کرد که در قم برق نیسـت و مردم 
بـی آب مانـده اسـت  ... کار از پایـه خـراب اسـت اکنـون بـاز در تهـران بی برقی 
اسـت من جملـه منـزل خودم هر شـب بـرق قطع می شـود و ناچار یـک موتور 
برقـی کوچـک خریدم که این دو سـه روزه بـه کار بیفتد« )یادداشـت های امیر 
اسـداهلل علـم  -جلـد ششـم - ص 497(. در آن اوان موتورهـای کوچک بنزینی 
بـرای تولیـد بـرق در کنـار مغازه هـا و فروشـگاه ها بـه گسـتردگی بـه چشـم 
می خـورد. و »... مسـاله بی برقـی هـم به جای خود باقی اسـت )یادداشـت های 
امیـر اسـداهلل علـم-  جلد 6- ص 519 مربـوط به تیر سـال 1356(. گرچه َعلم 
تنهـا مدیریت هـا را هـدف گرفتـه بـود، گفتنی اسـت که خاموشـی ها در سـال 
1356 درسـت یـک سـال پیـش از انقـالب تـا آنجا داغ شـده بود که بـرای آن 
دنبـال راه درمـان آنـی می جسـتند و همـگان ادامه ایـن ویژگـی را مصیبت بار 
ارزیابـی می کردنـد بـه همیـن خاطـر بود که اسـداهلل علم کـه خـود از بیماری 
رنـج می بـرد و در همیـن بـازه زمانـی نیـز درگذشـت، بـا نگرانی آسـیمه واری 
بـه شـاه هشـدار زیـر را مـی داد: »به هر صورت مسـاله بـرق کشـور و در درجه 
اول تهـران را، غـالم ]َعلـم[ فکـر می کنـد ظـرف 6 مـاه می تـوان حـل کـرد از 

سـه مـاه بعـد اولیـن اثـرات آن در ازدیـاد بـرق پیـدا بشـود و مـردم امیـدوار« 
)یادداشـت های امیر اسـداهلل علـم - جلد 6 - ص 544(. وی بـرای برنامه ای که 
در سـر می پرورانـد راه هـای چنـدی را پیشـنهاد نمـوده بود کـه فرصت مطرح 

شـدن نیافت.
جالـب آن اسـت کـه همیـن پدیـده خاموشـی تـا چنـد سـال  پـس از انقـالب 
هـم بـه دلیل هـای بسـیار در صنعـت بـرق چیـره مانـده بود بـه طـوری که در 
سـال های نیمـه نخسـت دهـه 60 از زبـان یکـی از باالتریـن مقام هـای وزارت 
نیـرو گفتـه می شـود کـه وی ادامـه پدیـده خاموشـی های بـرق را دشـواری زا 
دانسـته بـود. رد پـای ایـن پیش بینـی را می تـوان در نشسـت های پرشـمار 
مجلـس شـورای اسـالمی؛ دوره یکـم ، دربـاره بـرق و اززبـان وزیر وقـت وزارت 

نیـرو دکتـر غفـوری فـرد شـنید کـه بـه خوبی بیان شـده اسـت :
»... ایـن کـه فرمودیـد چـرا به مجلـس نیامدید، بنـده خدمت ریاسـت محترم 
مجلس نامه نوشـتم و تقاضا کردم که حداقل دو سـاعت وقت یک جلسـه غیر 
علنـی بـه بنـده داده شـود تا مشـکالت آب و بـرق مملکـت را خدمتتان عرض 
کنـم. شـاید حـدود یـک مـاه قبل اسـت که نامـه را نوشـتم و عرض کـردم که 
اگـر ایـن مشـکالت برطرف نشـود، مملکـت دچارمشـکل عظیمی خواهد شـد 
و بـه هیـچ وجـه راه حـل برایش وجود نـدارد به علـت اینکه حل مسـاله آب و 
بـرق حداقـل ایجـاد یک نیروگاه یا یک سـد حداقـل از روزی که تمـام امکانات 
را در اختیـار قـرار می دهیـم شـش سـال طـول می کشـد. یـک نیروگاهـی که 
خـود شـما خودتـان در بندرعباس هسـتید و اطـالع دارید نیـروگاه بندرعباس 
چـه وقـت قرار بود سـاخته شـود  فقط به عنوان نمونه عرض شـد  ...« )مشـروح 

مذاکرات مجلس شـورای اسـالمی- دوره یکـم- ص 9236(
پوشـیده نیسـت یکـی از مهمتریـن جاهایی که پدیده خاموشـی ها را پیوسـته 
دنبـال می نمـود مجلـس بـود چـون نماینده هـا در بیـان ایـن پدیـده زیر هیچ 
فشـاری نبودنـد. بـا نگاهـی بـه سـخنانی کـه در ایـن بـاره از آغـاز در مجلـس 
شـورای ملـی بـه زبان هـا می آمـد می تـوان یـک بررسـی روشـمندانه را دنبال 
نمـود، چهـره نارسـایی ها و تنگناهـا را تـا انـدازه ای روشـن سـاخت. نخسـتین 
واکنش ها به روشـنایی شـهری و خاموشـی شـماری از چراغ های روشنایی و در 

اولین دستگاه برق زا در ایران

پس از سال۳2، نیاز به برق روند پرشتاب به خود گرفت. 
همچنان که بارها گفته شده این نیازها همواره از هر 

پیش بینی فراتر می رفت. این ویژگی پدیده ای بود که دست 
از سر برق هرگز بر نداشت؛ هم اکنون نیز برنمی دارد و 

پیوسته به آن فشار می آورد. کمترین پیامد آنها پیدایش 
خاموشی های تحمیلی است
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کنـار آن بی نـور بودن آن ها و شکسـته بودن شـمار بسـیاری از چراغ هـا را دید  .
از پیشـینه دارترین واکنش هـا بـه بـرق، بـه واکنـش زیـر در مجلـس دوره یکم 
)1324 تـا 1326ق( بر می گـردد. گفتنـی اسـت کـه در ایـن اوان بـرق هنـوز 
برجسـته نبـود و هنـوز تیـغ تند انتقادهـا برایش تیز نشـده بـود. و تنها نمادی 
از روشـنایی به شـمار می رفـت، امـا خواهـان داشـت: »... چـراغ بـرق خیابـان 
اللـه زار کوچه تبریز و شـیراز را روشـن نمی کنـد  ...« )لوح مذاکـرات- دوره یکم 
-نشسـت 262(.  ... و یـا در دوره دوم مجلـس )1327 تـا 1329ق(  پـس از 
گشـوده شـدن تهـران به دسـت نیروهای مشـروطه خواه، باز هم بـرق یک چیز 
گرانبهـا به شـمار می رفـت و بهره گیـری از آن حتـی در خـود مجلـس هـم بـا 
انتقـاد روبه رو می شـد: »در روزنامه برق نوشـته شـده اسـت کـه وکال به جهت 
خـود اتـاق آیینـه، قالیچه هـای ابریشـمی و چراغ بـرق تهیه می کننـد  ...« )لوح 
مذاکرات- دوره دوم- نشسـت160(،  در پاسـخ می خوانیم کـه: »هرگاه نگارنده 
روزنامـه بـرق می گویـد وکال در تاریکـی نشسـته کار بکننـد، مسـاله دیگـری 
اسـت و اال از نظـر اقتصـادی صرفـه روشـن کردن چـراغ برق به مراتب بیشـتر 
و بهتر از شـمع و غیره می باشـد  ...« )لوح مذاکرات -دوره دوم- نشسـت 160(. 
ایـن در حالـی اسـت کـه چراغ هـا یـا المپ هـای آن دوران 10، 16 و 32  واتی 
بودنـد و نـور چندانـی نیز نداشـتند. شـاید مدیـر روزنامـه برق سـیدضیاالدین 

طباطبایـی بود(.
امـا همان گونـه کـه گفتـه شـد از دوره سـوم مجلـس شـورای ملـی رفته رفتـه 
زمزمه هـای انتقـادی آغـاز شـد »... رییـس  ... چـون امشـب چـراغ بـرق نداریم 
اگـر مخالفـی نیسـت  ... خوب اسـت جلسـه را ختـم...« )لـوح مذاکـرات - دوره 
سـوم  -نشسـت 33(. در اینجـا آگاه می شـویم کـه مجلـس بـرق نداشـت، ولی 
روشـن نیسـت کـه خاموشـی برنامـه دار بـود )بـه خاطـر تعمیـر دسـتگاه ها یا 
دیگ شـویی( یـا بـدون برنامـه. بـه هـر روی این نخسـتین اشـاره به خاموشـی 
اسـت کـه هنوز نیـز اعتراضـی برنمی انگیزاند. گرچـه، در دوره پنجـم )22 /11 
/1302 تا 22 /11 /1304( که کشـور از گردنه کودتا گذشـته و آرامش نسـبی 
پدیـد آمـده بـود، ایـن سـخن لبخنـد بـه لب هـا مـی آورد: »... عقیده مـن این 
اسـت کـه طـرف عصر جلسـه تشـکیل شـود، زیرا اگـر ایراد این اسـت کـه راه 

دور اسـت یـا بـرف و بـاران و گل اسـت کـه صبح هـا هـم همین طـور اسـت و 
اگـر بـرای تاریکی اسـت که چـراغ برق همه جا هسـت«  ) لوح مذاکـرات -دوره 
پنجـم- نشسـت ۸3(. اما روشـن اسـت کـه در این هنـگام چـرخ کارخانه برق 
در راسـتای چالش هـای برخاسـته میـان امین الضـرب و بانـک ایـران و وزارت 
مالیـه بـه خاطر بدهی هـای کالن امین الضرب بـه بانک ایـران )جایگزین بانک 
اسـتقراضی در ایـران و روس( و نگرانـی از توقیـف کارخانـه بـرق توسـط ایـن 
بانـک، چنـدان همـوار نمی گردید و تهران دسـتخوش خاموشـی های خواسـته 

و ناخواسـته می بـود.
 بـه هـر روی نخسـتین آواهـای مخالف خوانـی درباره بـرق و اشـاره انتقادی به 
خاموشـی ها بـه هنـگام بررسـی الیحـه بـرق در شـور یکـم در مجلـس پنجـم 
بـه گـوش خـورد: »... بنـده اینجـا می بینـم امتیـاز چـراغ بـرق بـرای شـهرها 
می خواهنـد بدهنـد از ایـن شـهر های یکـی شـهر تهـران اسـت ایـن کارخانـه 
چـراغ بـرق کـه االن در تهران اسـت آیا رسـمی اسـت؟ اگر داشـته اسـت پس 
چـرا بـازی درمی آورنـد؟ از یـک طـرف بلدیـه را مجبـور می کنند کـه این قدر 
پـول می گیرنـد، از طـرف دیگـر مـردم را هـر شـب در صدمـه از حیـث نبودن 
چـراغ بـرق می اندازنـد  ...« )لـوح مذاکـرات- دوره پنجـم-  نشسـت 242(. در 
دوره ششـم  ) 1305/4/19 تـا 1307/5/23(، کـه الیحـه بـرق در چارچـوب 
نوین تـر شـده، دوبـاره به مجلس آورده شـد و هماننـد با دوره پنجم تنها شـور 
یکـم را از سـر گذرانـد، در هنـگام بررسـی، نماینـدگان گاهی به نارسـایی های 
بـرق در شـهرهای بـرق دار اشـاره می نمودنـد و ایـن ویژگی رفته رفتـه می رفت 
دامنه دارتـر شـود، جالـب آن کـه مخبـِر حاضر در نشسـت که از سـوی وزارت 
فوایـد عامـه می بایـد پاسـخگو باشـد، خـودش هم یـک پـا انتقادگر شـده بود: 
»مخبـر  ... در آذربایجـان قبـل از مشـروطیت یـک امتیـازی داده شـده اسـت، 
ولـی مـا اسـمش را می شـنویم، ولـی در تبریـز چراغ برق اسـت ولـی باید یک 
چـراغ برداشـت و چـراغ بـرق آنجـا را پیـدا کـرد  ...« این انتقـاد تا اینجـای کار 
تند تریـن انتقـادی بود کـه از چگونگی برق در شـهرهای برق دار می شـد. البته 
ناگفتـه پیـدا بـود که شـرایط بـرق در تهران نیـز از ایـن بهتر نبـود و بی گمان 
اشـاره بـه آن نیـز دور از انتظـار نمی بـود، اما در گام نخسـت این بـرق در تبریز 
و رشـت بـود کـه آمـاج انتقادهـا شـدند: »... چـرا نمی فرماینـد در گیـالن در 
تبریـز در اینجـا کـه سال هاسـت که امتیـاز داده انـد و همین طور مـردم گرفتار 
و در زحمـت یـک اشـخاصی هسـتند کـه نـه خودشـان اسـتفاده کردنـد و نه 
بـه مـردم اسـتفاده داده انـد  ...« )لـوح مذاکرات- دوره ششـم- نشسـت 204( و 
در تهـران هـم: »چـراغ برق هسـت و همیشـه در کشـمکش و زحمت اسـت از 
قـوه خـودش زیادتـر چـراغ می دهـد و همـه  کـس دائمـا در این فکر اسـت که 
یـک چـراغ برق مرتبـی برای این مـردم فراهم شـود  ...« )لوح مذاکـرات-  دوره 
ششـم -نشسـت 204(  . رفته رفته برق رسـانی به کاربران نارسـا، و خاموشـی ها 
تـا انـدازه ای آزاردهنده شـده بود. یکـی از نمایندگان بدون توجه بـه امتیازنامه 
ایـن حـق را بـه خـود داد که بـرق امین الضـرب را نارسـا دانسـته و آن را کنار 

گذاشـتنی بپنـدارد. تقـی زاده کـه تـا انـدازه ای بـا امین الضـرب از مجلس یکم 
دوسـتی دیریـن داشـت سـخن از: »... و االن تمام زحماتی کـه در تهران داریم 
)اشـاره بـه خاموشی هاسـت( و ترقـی قیمـت چـراغ بـرق و غیـره تمـام بـرای 
ایـن اسـت که  ...« )لـوح مذاکرات -دوره ششـم- نشسـت 204(. با این شـرایط 
بـاز هـم مخبـر را بـا نماینـدگان هـم آوا می یابیـم: »... آن امتیازاتی کـه قبل از 
مشـروطیت بـه عنوان نان خانه داده شـده آقـای نماینده محترم قدری اشـتباه 
می کننـد امتیـاز چـراغ بـرق تهران یـا آذربایجان به عنـوان نان خانه داده شـده 
اسـت وقتـی که شـما به عنـوان نان خانـه امتیازی بدهیـد البتـه نمی توانید آن 
آدم را تحـت فشـار بگذاریـد کـه چـرا یک قسـمت شـهر تهران روشـن اسـت 
و یـک قسـمت روشـن نیسـت اسـت و چـرا در تبریـز بایـد یـک چـراغ نفتـی 
برداشـت بـرای پیدا کـردن چراغ الکتریسـیته  ...« )لوح مذاکرات -دوره ششـم- 
نشسـت 204( و یـا نماینده ای در جای دیگر اشـاره دارد کـه: »... بهترین دلیل 
مـا هـم ایـن وضعیـت کنونی چـراغ بـرق تهران اسـت قسـمت جنـوب و بازار 
شـهر تهـران را کسـانی کـه مالحظـه کردنـد می داننـد کـه چنـدان وضعیـت 
خوبـی ندارد« )لوح مذاکرات -دوره ششـم - نشسـت 206(. اما تندترین انتقاد 
بـه بـرق در تهران در هنگام بررسـی الیحه هشـتم وزارت مالیه برای»تاسـیس 
چـراغ بـرق بـرای ادارات دولتـی« چهـره بسـت. داور وزیـر مالیـه آن الیحـه را 
در سـال 1310 بـه مجلـس دوره هشـتم )از 1309/9/24 تـا 24/ 1311/10(، 
آورده بـود. در نشسـتی کـه در پیونـد بـا ایـن الیحه برگزار شـد، داور با اشـاره 
بـه خاموشـی های آزاردهنده، خواهان جداسـازی شـبکه برق اداره هـای دولتی 
از بـرق امین الضـرب شـد و در ایـن راه هرچـه انتقـاد داشـت بـر سـر بـرق در 
تهـران ریخـت: »... ایـن امتیـازی را که مردم از دسـتش رضایت ندارند و شـب 
هـم چـراغ ندارنـد به هـم بزنیـد  ... صاحب امتیـاز که شـخص محترمی اسـت و 
یکـی از اعضـای همیـن مجلس اسـت و خیلی هـم ما بهش احتـرام می گذاریم 
ترتیبـی بدهـد، ولـی چـه کار کنیـم پولـش را نـدارد سـرمایه نـدارد یـا هردو، 
ولـی هـر چـه هسـت مـا در تاریکـی مانده ایـم در خانه هـای خودمـان و حاضر 
هـم نیسـتیم در خانه هـای خودمـان تاریک بمانیـم، ولی این چراغ بـرق تهران 
افتضـاح اسـت، زیـرا اصـال عظـم و و احتـرام امتیـاز از میـان مـی رود  ...  « )لـوح 
مذاکـرات- - دوره هشـتم - نشسـت 56(. کمبـود بـرق و اثـر ناخوشـایند آن 
رفته رفتـه آزاردهنده تـر می شـد: »مـردم امروزه غیر از مردم بیسـت سـال قبل 
هسـتند مردمـان بیسـت سـال قبـل با چـراغ بـرق آشـنا نبودند حـاال اگر چه 
آقـای حـاج امین الضـرب تشـریف دارنـد و جسـارت اسـت ولـی بایـد گفت که 
امـروزه هیچکـس از وضعیـت بـرق راضـی نیسـت و آن را نمی پسـندند« )لوح 
مذاکـرات -دوره هشـتم- نشسـت ۸۸(. بـا آن کـه این نماینده تالش بسـیاری 
کـرد کـه از راه و روش ادب دور نشـود، ولـی بـا همین روش نیز به درسـتی به 
شـرایط بـد بـرق امین الضـرب و خاموشـی های مزمـن آن اشـاره نموده اسـت. 
دشـواری زایی بـرق امین الضـرب در آن بـود کـه در زیر بـار بـرق روز نمی رفت 
و تـا پایـان کار همـان شـیوه پیشـین خـود را دنبـال کـرد و دیگـر بـا آن کـه 

کمبودهـای خـود را  ارزیابـی می نمـود، ولـی در راه بهینه سـازی آن هـا بسـیار 
کنـد پیـش می رفت.

بـا برپایـی نیـروگاه شـهرداری از نیمـه دوم سـال 1316 شـرایط بـرق و بـرق 
رسـانی در تهـران تکان خـورد. به ویژه کـه اداره چراغ بـرق امین الضرب نزدیک 
بـه دو سـال پیـش از آن یـک نیـروگاه دیزلـی نوسـاز را در الله زار بـاال در کنار 
خنـدق پیشـین تهـران و در نزدیکی چهـارراه ُکنـت )دو مونت فـرت( امروزی 
بـه راه انداخـت کـه از آغـاز سـال 1314 بـه بهره برداری رسـید از همین سـال 
نیـز تهـران دارای شـبکه فشـار قـوی  3/ 6  کیلـو ولتی شـد. راهی کـه پس از 
آن موسسـه بـرق شـهرداری نیـز در سـال های 1316 و1317 خ دنبـال نمود. 
می تـوان گفـت کـه کـم و بیـش تاسـال 131۸ خ شـرایط بـرق و برقرسـانی 
بـه کاربـران تهرانـی رونـدی مطلـوب یافته بـود، چون بـرق دولتی؛ روشـنایی 
کوچه هـا، گذرگاه هـا و خیابان هـا را ازسـال  1316  با بهره برداری ازشـبکه های 
روشـنایی نوسـاز بـر دوش گرفت. ایـن شـبکه های روزآمد با تیرهای سـیمانی 
خوش نمـای خـود ارزش افـزوده  ای بـه تهـران داده بودنـد و مردم را خوشـحال 
می کردنـد.  ازایـن دیـدگاه نیـز نارسـایی ها کاهـش یافتـه بـود و امیـد بـه 
آینـده بیشـتر شـده بـود و همـه بـر این پنـدار بودنـد که دیگـر از دشـواری ها 
و خاموشـی ها رهایـی یافته انـد، بـه ویـژه آن کـه برق، شـبانه روزی شـده بود و 
همیـن ویژگـی به پیشـه ها و پیشـه ورانی کـه نیاز بـه بهره گیری از بـرق روزانه 

داشـتند امـکان بالندگی هـم می داد.
مـردم  برگشـت،  ورق  و  گردیـد  آغـاز  دوم  جهانـی  سـال 131۸ جنـگ  در 
کنجـکاو تهـران بـرای آگاهـی از خبرهـای جنـگ و به ویـژه شـنیدن خبرهای 
هیجان انگیـز شکسـت های پیاپـی روسـها و انگلیسـی ها و فرانسـوی ها به وجد 
آمـده بودنـد بـرای خریدن رادیو هـای برقی هجـوم آوردند در کنار آن کسـانی 
کـه تـا آن هنگام گرایشـی به داشـتن بـرق خانگی نداشـتند هم دسـت به کار 
شـدند. جنبشـی ناخواسـته در زمینـه درخواسـت گری بـرق و خریـد رادیـو و 

پس از   بهره برداری از نیروگاه طرشت بسیاری امیدوار شدند 
که داستان خاموشی  ها را باید پایان یافته دانست، که چنین 
نشد همچنین هنگامی که برق سد کرج در سال های ۴۰ و ۴۱ 
به تهران رسید دوباره امیدواری ها جان دارتر شد، اما باز هم 
خاموشی  ها دست از سر تهران بر نمی داشت  ، چون همواره 

یک جای کار می لنگید

خیابان چراغ گاز. تهران قدیم. سال ۱۳۱7 خورشیدی
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دیگـر چیزهایـی کـه تـا آن هنـگام کمتر بـه آنهـا اعتنا می شـد، آغـاز گردید. 
یکـی از پیامدهـای ایـن رفتارهـای اجتماعـی ایـن بـود کـه از نیمه دوم سـال 
131۸نیـاز بـه برق، پرشـتاب باال رفت و نارسـایی های برق رسـانی نمایان شـد. 
گرچـه در ایـن میـان دولـت بـی کار ننشسـت و در نخسـتین گام دسـت بـه 
دامـن کارخانه هـای پیرامـون تهـران شـد و سـپس به سـراغ »اشـکودا« ای ها، 
پیمانـکار شـهرداری رفـت و بـه زودی بـا آنهـا بـرای افزایش گنجایـش نیروگاه 
ژالـه به سـازش هایی دسـت یازیـد و حتی پیـش پرداخت هایی نیز بـه آنها داد. 
امـا گسـترش دامنـه جنـگ راه هـای اروپا بـه دیگر جاهـا را بسـت و پی گیری 
برنامه هـای عمرانـی از ایـن دسـت مانند برپایـی کارخانه ذوب آهـن در کرج و 
همیـن خرید هـای جدید دچار سـردرگمی شـد. با آن که دسـت انـدرکاران در 
هـر دو سـو در پـی پیـدا نمـودن راهی بـرای بیرون آمـدن از این ورطـه بودند، 
و همـه تـوان خـود را بـه کار می بردنـد، اما راه بـه جایی نمی بردند. این شـرایط 
بدآهنـگ بـا حملـه ناگهانـی انگلیسـی ها و روس ها بـه ایران به فاجعه کشـیده 
شـد. در ایـن هنگامه هـا پرونـده ایـن گونه تالش ها هم بسـته شـد و آشـفتگی 
و درماندگـی جـای آن را گرفـت. این سراسـیمگی ها را می تـوان درگزارش های 
در پیونـد بـا رخدادهـای آن دوران، رصـد کـرد. در ایـن میـان در مجلس دوره 
سـیزدهم )از 1320/۸/23 تـا 1322/9/1( کـه نمایندگانـش در دوران پیـش از 
هجـوم متفقیـن برگزیـده شـده بودنـد وبـا بـاز شـدن فضای سیاسـی کشـور، 
ناگهـان بندهـای مهارکننـده خود را بی  پـروا پاره کرده، انتقاد هـای پرهیاهویی 
را در هـر زمینـه ای بـه راه انداختنـد. که یکی از آنها به زمینه برق برمی گشـت  ، 
در گام نخسـت بـه هزینه هـای برق رسـانی بـه دربـار و کاخ  ها پرداختـه آنها را 
زیر پرسـش بردند.  سـپس به روشـنایی خیابان های شـهر و شـرایط آشـفته و 
چیـره بـر آن پرداختند: » مخبـر-  .... هفتاد میلیون از بابت چـراغ برق پرداخت 
می شـود ولـی چـه چـراغ برقـی آقـا چراغ بـرق پـول می خواهـد این شـهر که 
شـهر خاموشـان اسـت از اینجا که بیـرون بروید خیابـان  ، کوچه  ، بـرزن  ، هر جا 
کـه برویـد چـراغ نیسـت المـپ را می دزدند یعنـی چه؟  ... پـس مراقبـت اداره 
کجـا رفتـه، شـهر بایـد روشـنایی داشـته باشـد  ... مـارک شـهرداری را از روی 
المپ  هـا پـاک کـرده و از روی تیرهـا می دزدنـد  ... چـون قیمـت المـپ زیـاد 
شـده المپ  ها را سـرقت می کنند  ...« )لوح مذاکرات - دوره سـیزدهم- نشسـت 
223(. ایـن تنهـا دشـواری سـر راه مـردم تهـران بـرای بهره گیـری از بـرق و 
همچنین برخورداری ازروشـنایی شـبانه نبود، درخواسـت روزافـزون برای برق 

و باالرفتـن شـمار کاربـران )مشـترکان( نارسـایی ها را نمایان تر می سـاخت.
افزایـش  اندیشـه  بـه  نبـود کـه   در سـال های جنـگ کشـور در جایگاهـی 
دسـتگاه های   بـرق زا بـرای تهـران باشـد. گفتنـی اسـت کـه متفقیـن فشـار 
بسـیاری بـه همیـن داشـته های انـدک در تهـران وارد می آوردنـد و در ایـن 
راه پـروای نیـز نداشـتتند  ، همیـن ویژگـی دامنه خاموشـی ها را بسـیار افزایش 
داده بـود. گرچـه آمریکایی هـا چنـد دسـتگاه دیزلـی در اردوگاه هـای خـود 
در امیرآبـاد شـمالی کنونـی نصـب کـرده بودنـد. هنگامـی که سـران متفقین 

در تهـران  و در ایـوان خانـه امین السـلطان یـا سـفارت روس نشسـت های 
سرنوشت سـاز خـود را برگـزار می کردند و کوچکتریـن احترامی بـه ایرانی های 
باالدسـت نشـین هـم نداشـتند. شـرکت بـرق و رییـس آن »خلیلـی« تـالش 
بسـیار داشـت کـه آبـرو داری کنـد و ازهمیـن روی پـس از رفتـن این سـران 
پرمدعـا از تهـران  ، جابـه جـا بـا سپاسـگزاری از کارکنـان و اداره برق از سـوی 
سـفرای آنهـا در سـندهای برجامانـده روبه روایـم. پـس از آن کـه جنـگ بـه 
پایـان رسـید امریکایی هـا زودتـر از همـه رفتند و انگلیسـی  ها را هم بـه دنبال 
خـود کشـیدند.ازآن پـس بـود که چهـره زشـت ناهنجاری هـا نمایان تر شـده 
و گسـتره آن  هـا خـود را بیشـتر نشـان مـی داد. در بـرق تهـران کار بـه جایـی 
رسـید کـه بـه ناچـار جلـوی برقدهی بـه درخواسـت گران جدیـد از هـر رده و 
در هـر تـرازی گرفتـه شـد. زیرا خاموشـی های گسـترده چهره زشـت خـود را 
پیوسـته بـه رخ می کشـید و فریاد  هـا رو بـه آسـمان بلنـد بـود. در ایـن دوران  
بـا روی کار آمـدن قـوام در سـال 1324خ، مشـایخی از وردسـتانش شـهردار و 
مکـی معـاون شـهرداری تهران شـدند ایـن دو نفر کـه درمیدانـگاه پر هیاهوی 
آن دوران از بی پـروا یـان وبـد زبانـان بـه شـمار می رفتنـد دربـاره آنچـه کـه 
در بـرق تهـران می گذشـت  دسـت به  گریبـان گردیدنـد و کار بـه آنجـا رسـید 
کـه مکـی بـا حالـت قهـر شـهرداری را تـرک کـرد. ماجـرای ایـن برخوردهای 
چالـش وار هنگامـی رو شـد کـه در مجلـس چهاردهـم مشـایخی از ورامیـن و 
مکـی از اراک بـه نمایندگـی مجلـس رسـیدند در این جـا بود که بر سـر اعتبار 
نامه  هایشـان جنجال  هـا آغـاز و دامنـه آن به جاهای باریک کشـانده شـد. یکی 
از محورهـای اصلـی ایـن چالش  هـا بـرق در تهـران  ، کمبـود  آن و پرهیـز از 
دادن بـرق بـه درخواسـت گـران جدیـد در هـر رده ای بـود. هر یـک در تالش 
بـود پتـه دیگـری را بـرروی پهنـه گاه مبـارزه رو کـرده و آبرویـش را بریـزد و 
نگفته  هـا را فـاش سـازد. در ایـن همـاوردی بـد آهنـگ بـود کـه اینک روشـن 
شـده شـرایط برق تـا چه انـدازه ناهنجـار و نابه سـامان می بـود و ندانم کاری  ها 
تـا بـه کجـا که نرسـیده بـود. به هـرروی در ایـن چالش  هـا آنچه که بـرای این 
بررسـی در خـور یادآوری اسـت آن اسـت که خاموشـی های مزمـن بالی جان 

تهرانی هـا شـده بـود و راه چـاره ای هـم در دورنمـای آن دیـده نمی شـد. با آن 
که در دوران مشـایخی سـه دسـتگاه افزار   برق زای )واحدهای توربینی-بخاری( 
دو هـزار کیلوواتی وسـتینگهاوس از تجهیزات سـرگردان ارتـش آمریکا بر روی 
کشـتی های جنگی شـان در خاورمیانه، توسـط شـهرداری تهران خریداری شد 
بـود. امـا آنها نیز در نیمـه دوم سـال 1327خ هنگامی به بهره برداری رسـیدند 

کـه تـراز نیازهـا بسـیار باالتر رفتـه بود.
پیـش از ادامـه چالش  هـا و کشـاکش های پایان ناپذیـر در زمینـه نارسـایی  ها و 
خاموشـی  ها جـا دارد بـه یـک رویـداد جالـب در این زمینـه بپردازیـم  . گفتنی 
اسـت کـه یکی از خاموشـی های پر سـروصدای تهـران در این اوان بـه برگزاری 
قـوام  سـال  ایـن  در  برمی گـردد.  سـال 1325خ  در  نویسـندگان«  »کنگـره 
همچنـان بـر اریکـه دولت نشسـته و می تازانـد. وی بـرای دهن کجی بـا دربار 
و ملـی گراهـا بـا چپ  هـا الس میـزد و وزیـر فرهنگـش ملـک الشـعرای بهـار 
سوسیالیسـت، بـرای چپ هـا آبـرو داری می کـرد. همـه دسـت اندرکاران ادب و 
فرهنـگ آن روزهـارا زیـر یک سـقف  بـرای یک نمایـش چپانه گرد هـم آورده 
بـود. همایـش زیـر پوشـش حزب تـوده و سـفارت شـوروی برگزار می شـد که 
از آن بـه نـام »کنگـره نویسـندگان« یـاد می کننـد  ، گردانندگان ایـن همایش 
همگـی از چپ هـای سرشـناس و ازجوانـان حزب تـوده بودند که برخـی از آنها 
بعدهـا بـه ویـژه پـس از رویـداد انشـعاب در حزب تـوده در کنار خلیـل ملکی، 
بـرای خـود نـام نشـان یافتنـد. یکـی از این جوانـان کـه در آن شـب های ویژه 
بسـیار کنشـگرانه در پـی سـاماندهی کار  هـا، در تکاپو می بود، جـالل آل احمد 
بـود. در ایـن کنگـره قـوام نیـز حضـور یافـت. در میـان اوج گیری سـخنرانی  ها 
و خودنمایی  هـا ناگهـان بـرق رفـت و کنگـره در خاموشـی فـرو رفـت. ببینیـم 
یکـی از گزارشـگران ایـن همایـش بـه نـام »علی محمـد هنـر« در نوشـته های 
خویـش: زیـر نـام »یـادی از کنگـره نویسـندگان«، بـه ایـن خاموشـی چگونه 

می کند: اشـاره 
» نخسـتین کنگـره نویسـندگان ایـران به دعـوت و ابتکار هیات مدیـره انجمن 
روابـط فرهنگـی ایـران و شـوروی به همت کمیسـیون ادبی انجمـن از 4 تا 12 
تیـر مـاه 1325 در تهران تشـکیل شـد و افتتاح کنگره درحضور جناب اشـرف 
»قوام السـلطنه« و »سـاد چیکـوف« سـفیر روسـیه شـوروی صـورت گرفـت و 
مدیریـت آن )بـه گفتـه آل  احمـد در چنـد سـطر پایین تـر( بـا حـزب تـوده 
می بـود. بـاز هـم به گفته جالل آل احمد در نوشـته »ادب و هنـر - ص 303«: 
»شـبی کـه نوبـت شـعر خوانـدن او] نیمـا[ بود یـادم اسـت برق خاموش شـد 
وروی میـز خطابـه شـمعی نهادنـد و او در محیـط عهد بوقـی »آی آدم ها«یش 
را خوانـد« )پژوهش هـای ایران شناسـی-  جلـد 1۸- ص 563(. بایـد توجـه 
داشـت کـه انشـعاب در سـال 1326 خ روی داد و در 1325 جـالل آل احمـد 
هنـوز از اعضـای کنشـگر حزب توده بـود. ازکنایـه طعنه آمیـز آل احمد چنین 
بـر می آیـد کـه بـرق کنگـره از دید او به هنـگام هم رفتـه بود »سـیروس نیرو« 
یکـی دیگـر از شـرکت کنندگان نیـز بـه رفتـن بـرق همایـش در نوشـته های 

خویـش اشـاره می کنـد. )پژوهش هـای ایران شناسـی- جلـد 1۸- ص 565(

بـاز برگردیـم بـه دنباله بررسـی خاموشـی  ها؛ اشـاره به خاموشـی های شـهری 
در مجلـس توسـط نماینـدگان پایان ناپذیـر دیـده می شـد بـه ویـژه آن کـه 
جنجال هـای پرهیاهویـی کـه در مجلـس چهاردهـم انجـام شـد راه را بـرای 
بی پروای هـای بیشـتری در ایـن زمینـه بـاز کـرد. از ایـن پـس هسـت کـه بـا 
چهـره دیگـری از انتقـاد از بـرق برمی خوریـم بـه طـوری کـه جسـته گریخته 
گـواه برخوردهـای طنزآلـود با برق نیز هسـتیم: »آقای کشـاورز صـدر هم یک 
یادداشـتی داده انـد کـه اهالـی جنوب شـهر آمده اند به ایشـان شـکایت کردند 
سـابقا همیشـه دو شـب بـرق خیابان هـای مولـوی را قطـع می کردنـد و حـاال 
هفته ای سـه شـب اسـت )دکتر راجی  -شـمال شـهر هفته 7  شـب اسـت( و 
گفته انـد کـه بـه برق شـمال شـهر اضافه شـده و جنـوب را قطـع کرده انـد  ...« 
)لـوح مذاکـرات  -دوره پانزدهـم  -نشسـت 41(  ) دوره پانزدهـم- از1326/4/25 
تـا 132۸/5/1(، بدیـن ترتیـب ایـن خبـر بـه ماه هـای پایانـی سـال 1326خ 
برمی گـردد. اشـاره بـه خاموشـی  ها در ایـن زمـان تنها به تهـران وابسـته نبود  ، 
بـرای نمونـه نماینـدگان هـر بخـش از کشـور بـه حـوزه انتخابـی خـود نیـز با 
آب و تـاب و گاهـی هـم تحریک آمیـز اشـاره می نمودنـد: »کارخانه هـای بـرق 
آذربایجـان قسـمتی کـه در دسـت شـهرداری اسـت روز بـه روز خراب تـر شـده 
و اساسـا وزارت کشـور کوچکتریـن توجهـی در کارهـای شـهرداری آذربایجان 
نـدارد و شـهر تبریـز کـه برقـش دولتـی نیسـت و از طرف یـک شـرکتی اداره 
می شـود ایـن شـرکت هرچـه دلـش می خواهـد می کنـد و هـر سـاعت مطابق 
میـل خـود نـرخ و قیمـت می گـذارد آن هـم بـرای بـرق خـراب و کوچکترین 
توجهـی هـم از طـرف مقامـات مسـئول نمی شـود  ...« )لـوح مذاکـرات  -دوره 
پانزدهـم- نشسـت 49( و یـا: »یکـی دیگـر از نارضایتی های همچنیـن: »آقای 
نخسـت وزیـر عوض نقشـه امتیازات مضـررا؟؟؟؟ کـه نان دانی یک عـده متنفذ 
شـده اند لغـو کنیـد  ... در تبریـز شـرکت برق به کسـی بـرق نمی دهـد از طرف 
دیگـر بـه کسـی اجـازه نمی دهـد که خـودش ماشـین برق دایـر کنـد. نتیجه 
ایـن اسـت که قیمت برق بـاال رفته  ...«  ) لـوح مذاکرات -دوره پانزدهم  -نشسـت 

مجلس

گاهی نمی توان باور کرد که چرا خاموشی های برق در تهران 
و جاهای دیگر در دوران تحول و پرکاری وزارت آب و برق 
و نهادهای وابسته به آن تا این اندازه جدی تر شد. برای 
نمونه درست در روزی که نام بنگاه برق تهران به شرکت 

برق منطقه ای تهران برگردانده شد و این شرکت زیر پوشش 
وزارت آب و برق رفت، همزمان باز هم خاموشی  ها در تهران 

چهره بد آهنگی پیدا کرد
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۸1( و دو بـاره؛ بـرق در تهـران: »این برق تهـران را مالحظه بفرمایید هفته یک 
شـب دو شـب خامـوش می شـد از برکـت حکومـت حاضـره حاال هفتـه هفت 
شـب خاموش اسـت اشـکالی نـدارد که واقعـا از برای چشـم هـم می گویند بد 
اسـت!! )خنـده نماینـدگان(  ...« )لوح مذاکـرات  -دوره پانزدهم  -نشسـت 97(  ... 
یکـی از نماینـدگان گنـاه کمبود بـرق را به گردن یکی از مهندسـانی که نامش 
را نمی بـرد و کاشـکی بـرده بـود  ، می انـدازد: »روز اول وقتـی اعلیحضـرت...... 
دسـتور فرمودنـد بـرق در تهـران بیاورنـد  ... مهندسـی از ایرانی  هـا کـه اسـم 
نمی بـرم در آن موقـع گل سرسـبد بـود آدم بـدی هـم نیسـت، او آمـده بـود 
و شـش هـزار کیلـووات برق بـرای شـهرداری آورد....« )لـوح مذاکـرات - دوره 
پانزدهم -نشسـت 122(  ، این هـا همـه بهانه هایـی اسـت کـه بـر پایه ای اسـتوار 
نیسـت. زیرا در همان سـال 1316  - 1317 هنوز یکی ازدسـتگاه های اشـکودا 
بـه کار نیفتـاده بـود و نیـازی نیـز به آن پیدا نشـده بـود، زیرا هنوز مـردم برق 
را چیـزی تفننـی می دیدنـد و آن را بیشـتر بـرای روشـنایی شـهری سـودمند 

می یافتنـد.

در میانـه سـال 131۸ خ بـا آغـاز جنـگ و سـپس در دهـه 20 بـود کـه ایـن 
چیـز تفننـی رفته رفتـه بخـش جدایی ناپذیـری از زندگـی مـردم می شـد و 
چـون بـه همه نمی رسـید فریاد  هـا را بـاال می برد هم زمینـه انتقـاد را نیرومند 
می سـاخت و هـم کمبـودش بـا پیدایـش خاموشـی های پیاپـی، خشـم آفرین 
می گردیـد و به درسـتی شـکیبایی  ها را قلقلـک مـی داد. گفتنـی اسـت کـه 
ایرانی  هـا در مبـارزه بـا یـک پدیـده اگـر در چیرگـی بـران کامیـاب نگردنـد و 

کارشـان به درماندگی کشـیده شـوند لب به طنز و سـپس مسـخره نمودن آن 
پدیـده باز می کننـد. به هر روی؛ ماجرای خاموشـی  ها همچنـان آزاردهنده بود 
و تـراز شـکیبایی  ها روز بـه روز بـه پایین تریـن اندازه  ها می رسـید: »مـا از دولت 
همیـن توقـع را داریـم کـه بـرق تهـران را درسـت کنـد  ، کوچـه و خیابان  ها به 
مـردم را روشـن کنـد اگـر کـرد دولـت را روی سـر می گذاریـم و حلـوا حلـوا 
می گوییـم  ...«  ) دوره پانزدهـم - نشسـت 171( کار بـه جایـی رسـیده بـود کـه 
در مجلـس نیـز  روی آن حسـاب نمی کردنـد.: »موقـع قرائـت آرا در جلسـات 
روز باشـد و شـب نخواننـد  ) دهقـان - تـا چـراغ خامـوش شـو(  بلی یـک وقتی 
چـراغ خامـوش می شـود یکوقـت دیـده می شـود که وسـط قرائـت آرا برق هم 
کـه در تهـران بـه خصـوص خیلـی مطمئن نیسـت و در وسـط قرائـت آرا یک 
وقـت می بینیـد چـراغ خامـوش شـد)مکی  -در تهـران مگـر چـراغ بـود(.....  « 
) مذاکـرات - دوره پانزدهم -نشسـت 174(  ، ایـن ویژگـی در تبریـز بـه جاهـای 
باریک تریـن نیـز کشـانده شـده بود: »شـهر تبریز چندیـن ماه اسـت تقریبا در 
تاریکـی به سـر می بـرد شـرکت بـرق نه حاضراسـت دسـت از امتیـاز انحصاری 
بکشـد و بـرق را بـه شـکل آبرومنـدی اداره کند )بعضـی از نماینـدگان - مثل 
همه جـا( اهالـی شـهر تبریز بـه تنـگ آمده اند و شـرکت برق را تعقیـب کردند 
و حکـم محکومیت مدیر شـرکت صادر شـد، امـا وزارت دادگسـتری پرونده امر 
به تهران خواسـت موضوع تغییر منتفی شـد این مردم تبریز را از دادگسـتری 

دلتنـگ سـاخته  ...« )لـوح مذاکـرات- دوره پانزدهم  -نشسـت 177(.
اثرگـذاری اجتماعـی بـرق بر جامعه چیزی نبود که بتواند از چشـم  ها پوشـیده 
بمانـد: ».. دسـتگاه اسـت کـه مـردم را ناراضـی می کنـد  ، مسـتأصل می کنـد  ، 
بیچـاره می کنـد..  « ) لـوح مذاکـرات  - دوره شانزدهم -نشسـت ۸( : چون»بـرق 
امـروز دیگـر جـزء مسـائل تفننـی و جز کارهـای که بشـود با آن شـوخی کرد 
نیسـت در تمـام شـئون زندگانـی انسـان از صبـح تا شـب و دخالـت دارد ولی 
متاسـفانه در شـهرها یـا برقـش تعطیـل اسـت یـا ناقـص اسـت، یا شـرایطش 
خیلـی سـنگین اسـت که همـه کـس نمی توانـد در پیرامونـش بـرود. باالخره 
بایـد یک قراراساسـی بـرای برق پیدا شـود...  « ) لـوح مذاکرات -دوره شـانزدهم 
 -نشسـت 11(. جالـب آن کـه در همیـن سـخنرانی بـا ایـن گفتـه تلـخ روبـرو 
می شـویم کـه پـس از گذشـت هشـت ،نـه سـال: »دیـروز اعـالم کـرده بودند 
کـه افـرادی کـه در سـال 1321 خ تقاضـای بـرق کرده انـد تشـریف بیاورند تا 
ببینیـم، بـه وضعشـان رسـیدگی کنیـم بـرق شـان را بهشـان بدهیـم...  « )لوح 
مذاکرات -دوره شـانزدهم - نشسـت  11 - دوره شـانز دهم از 20 /11 /132۸ 
تـا 29 /11 /1330 - بدیـن ترتیب نشسـت 11  ، در اسـفند 132۸ و یا ماههای 
آغازیـن 1329برگـزار شـده بـود(  .از ایـن شـوخی تلـخ کـه بگذریم بازهـم این 
زخـم کهنـه درمـان آنـی نداشـت: ».... مـردم در تاریکـی هسـتند و دولـت و 
سـازمان برنامـه] آیـا[ حاضـر اسـت کمـک مالـی بکنـد که مـردم نجـات پیدا 
کننـد در والیـات مطلقـا بـرق نیسـت اگـر هم برق باشـد بنـا به مثـال معروف 
بایـد کبریـت بزنیـد و ببینیـد چـراغ روشـن اسـت....  « )لـوح مذاکـرات - دوره 
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،»در ایـن روز  هـا بنـده را دعوت می کنند در این انجمن هـای محلی  ، در خیابان 
خراسـان  ، در خیابـان صفـاری  ، در خیابـان شـهباز و خیابـان سـینا و غیـره که 
اینهـا بـرق ندارنـد در صورتـی کـه تیر هـای بـرق از طـرف شـهرداری نصـب 
شـده اسـت سـت ولی خیابان های اینها شـب برق ندارنـد ...  « ) لـوح مذاکرات -
دوره شـانزدهم- نشسـت های 65  و 67(  . داسـتان خاموشـی  ها پایانـی به خود 
نمی دیـد و فراگسـتر نیـز می بـود: »باید عرض کنم کـه برق شهرسـتان تبریز  ، 
حـاال آقـا در تهـران بـرق هسـت و کیلـووات 7 ریال اسـت ولی در شهرسـتان 
تبریـز وقتـی کـه در هیچ کجـای ایران بـرق نداشـت)؟!( در آنجا شـبانه روزی 
بـود)؟!(. و امـروز تمـام شهرسـتان  ها در خاموشـی اسـت. ..« )لـوح مذاکـرات 

 -دوره شـانزدهم  -نشسـت 90 - در دوران نخسـت وزیری رزم آرا(. 
در ایـن میـان گسـترش شـهرها نیز فشـار بیشـتری بـه شـبکه و نیروگاه های 
بـرق مـی آورد. پیـش از ایـن  در مـورد خیابـان شـهباز تـا میـدان خراسـان و 
بخش هـای پیرامـون آنهـا سـخن گفته شـد در سـال 1329  -1330 پای کوی 
یوسـف آبـاد در بخـش شـمال غربـی تهـران نیز بـه میان آمـده بـود ،: »محله 
جدیـدی در نزدیـک شـهر تهـران ایجـاد گردیـده اسـت ولـی این محـل فاقد 
لـوازم اولیـه زندگـی از قبیـل آب و بـرق و اماکنـه عمومـی می باشـد حتـی 
خیابان هـای آن بـه علـت وضـع طبیعـی قابـل عبـور و مـرور نیسـت ...« )لوح 

مذاکـرات  -دوره شـانزدهم  -نشسـت 125(.
بـا آن کـه در دوران نخسـت وزیـری مصـدق تـراز شـکیبایی  ها کمابیـش بـاال 
رفتـه بـود، امـا بـا بـرق نمی شـد شـوخی کـرد ...: »این شـرکت برق تهـران و 
مـن امیـدوارم یـک موقعـی بیاید کـه این برق تهـران را هم یک سـر و صورتی 
بهـش بدهیـد. مـا اختیـار دادیـم آقا بـه یک شـرکتی به نام شـرکت مسـتقل 
بـرق مالحظـه می فرمایید ایـن وضع برق تهران اسـت که ما االن در این شـهر 
)... پیشـنهاد بفرماییـد کـه ملـی شـود( کاش می شـد )... ملـی که هسـت( ...  « 
) لـوح مذاکـرات -دوره هفدهـم  - نشسـت 37- دوره هفدهم مجلـس از   17/ 3 
/1331 تـا 1332/5/2۸ می بـود کـه پنداشـته می شـود بـا کودتـای 2۸ مرداد 
دورانش به پایان رسـید البته در سـند در دسـترس 1332/۸/2۸ نوشـته شـده 
اسـت(  . همچنیـن: ».... اگر خدمتـی نکنید و غفلت و قصوری بشـود این غفلت 
و قصـور متوجـه دسـتگاه دولت اسـت نـه مجلس شـورای ملی و یـک موضوع 
دیگر هم هسـت که خواسـتم تذکر بدهم و آن موضوع برق اسـت ... آقا، مردم 
وقتـی می خواهنـد چـراغ برق توی خانه شـان باشـد بایـد آن قدر دچـار زحمت 
باشـند، ایـن را دولـت ملـی جنـاب آقـای دکتـر مصدق کـه همه اصالحـات را 
شـروع کـرده ... بایـد بـرق را بـرای مـردم تامیـن کننـد و اگر نکنیـد بر خالف 

خواسـته مـردم اسـت ...  « )لوح مذاکـرات- دوره هفدهم- نشسـت 47(.
گفتنـی اسـت کـه در دورانـی که دکتـر مصدق زیر فشـار مخالفـان خویش در 
مجلـس می بـود، »علـی زهری« مدیر روزنامه شـاهد و از همـکاران دکتر بقایی 
کـه در آن زمـان هـر دو از مخالفـان پرهیاهویـی دولت به شـمار می رفتند  ، در 
یکـی از نشسـت های مجلـس پـای برق را نیز به میان کشـیده و از وزیر کشـور 
خواسـته بودنـد کـه به پرسـش زیر پاسـخ دهد: »مقـام ریاسـت معظم مجلس 

شـورای ملـی  -خواهشـمند اسـت مقـرر فرماییـد جنـاب آقـای وزیـر کشـور 
بـرای جـواب بـه سـوال زیـر در مجلس حاضر گـردد- برای رسـیدگی بـه امور 
بنـگاه بـرق تهـران و تخلفـات و حیـف و میـل و کارهـای بر خالف اساسـنامه 
مصوبـه بنـگاه چـه اقدامی به عمـل آمده اسـت؟ علی زهـری 13 بهمن 1331 
-درسـت 6 مـاه و نیـم پیـش از کودتـای 2۸ مـرداد 1332  « )مذاکـرات- دوره 
هفدهـم- نشسـت 69( البته به خاموشـی  ها و کمبودها اشـاره نکـرده بود چون 
بیشـتربه دنبـال سیاسـی کاری بـود، زیـرا مهنـدس جـم رییس همیـن بنگاه 
کـه متهـم اصلـی همین درخواسـت بـود، پس از کودتـای 2۸ مـرداد همچنان 
در جـای خـود اسـتوار نشسـته بـود و سـرنگون نشـد   .همچنیـن شـاید بتوان 
از نخسـتین درخواسـت های بـرق بـرای روسـتاها نیـز در همیـن اوان سـخن 
گفـت، زیـرا در حالـی که بـرق در شـهر های برقدار دچـار تنگناها، نارسـایی  ها 
و خاموشـی های مزمن بود و هنوز در بسـیاری از شـهرهای درجه دوی کشـور 
حتـی از بـرق خبـری نبـود، اشـاره به بـرق دار کـردن بخش هـا و روسـتاها که 
بـرای نخسـتین بـار مطرح شـد، اشـاره دیگری بـه ایـن گونه سیاسـی کاری  ها 
بـه شـمار می رفـت. همـه می دانسـتند کـه ایـن هیاهوهـا بـرای فشـار آوردن 
بـه دولـت کم تـوان دکتـر مصـدق بـود کـه در زمینه هـای مالـی دسـت تنـگ 
می بـود و بـی  گمـان بـوی سیاسـی کاری فضـا را پر کـرده بـود.: »... در والیات 
سـینما نیسـت  ، وسـایل تفریح و زندگی و خوشگذرانی نیسـت در قالب قصبات 

دورافتـاده چـراغ برق نیسـت ...«  

تـا این جـا پیوسـته بـه کمبود  هـا و تنگناهایـی کـه پیش زمینـه  خاموشـی  ها 
به شـمار می آیـد گفت وگـو شـد  ، گرچه همـواره در بیـان آن  هـا بزرگنمایی های 
بـه جـا و نابـه جـا هم دیـده می شـود و یـا به گفتـه ای برخی  هـا به بـی راه هم 
افتاده انـد و پس زمینه هـای سیاسـی را هـم چاشـنی گفته هـای خـود نموده اند 
کـه جـای بررسـی دارد. گرچـه جایـش در اینجـا نیسـت. امـا در ایـن میـان 
آشـکار بـود کـه نگاه هـای طنزآلـود و ریشـخند  ها در بـاره خاموشـی ها؛ چه در 
نوشـته های رسـانه ای و چـه در گفته هـای نمایندگان هرگز دسـت از سـر برق 

و مدیـران آن بـر نمی داشـت.
از سـویی جـا دارد گفتـه شـود، چـه در تهـران و چـه در شـهرهای گوناگـون، 
نهادهـای وابسـته بـه بـرق، هـم دچـار بیمـاری »نـداری« بودنـد و هـم دچار 
بیمـاری »ندانـم کاری«، زمینه برای بهینه سـازی های زیرسـاختی چه در تهران 

روشن بود که پس از آن که پای وزارت آب و برق به میان آمد، 
تیغ انتقادها تیز تر می شود اما خاموشی  ها دست بردار نبودند. 

هنوز ۱5 روز از معرفی مدیرعامل برق تهران از سوی وزارت آب 
و برق و وزیر آن نگذشته بود که یک خاموشی گسترده؛ تهران و 

شمیران را بی  برق نمود )۴۴/۳/۸(

عزاداری محرم
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و چـه در دیگـر جاهـا، هـم بـود و هـم نبود. بـرای کسـانی که می خواسـتند از 
بـرق و مدیریـت بـر آن پشـتیبانی کننـد و آن را تـالش کسـانی بداننـد کـه 
شـبانه روز در ایـن راه جـان می َکننـد، کمابیـش چیزهـای در انبـان بـود، و از 
سـوی دیگـر دسـت انتقادگـران از بـرق و خاموشـی های گاه بـه گاه و یـا پیاپی 
کـه می توانسـتند زمینه سـاز هیاهوهـای پرطنین هم باشـند، باز بود. رسـانه ها  
هـم کـه سرشـان بـرای این جـور کارهـا درد می کرد، پیوسـته دسـت بـه قلم 

بودنـد و ماجراهـا را بـا آب و تـاب بازتـاب می دادنـد.
جـای هیـچ گونـه اگـر و مگـری نیسـت که تـا زمـان زیر بنایـی خوانده شـدن 
بـرق در کشـور و فراخوانـدن مهندسـان مشـاور برون مرزی بـرای بهره گیری از 
آزموده هـای آنهـا، دیدگاه هـای درون مـرزی کمابیـش ناپختـه و بـاری بـه هـر 
جهـت می بـود. پیش بینی هایـی که انجـام می گرفت بـه بسـیاری از پدیده های 
اجتماعـی و نیازهـا، چـه در تـراز کالن و چـه در رده کار بـران شـناخته شـده 
بـا شـیوه های روشـمندانه انجام نمی شـد. بیشـتر کارشناسـان نهادهـای برقی 
بـه ویژه کارشناسـان بنگاه مسـتقل بـرق تهران، دچـار روزمرگی بودنـد. آینده 
نگری  هایشـان بـرد بلندی نداشـت. هنوز سـازمان برنامـه دوران ابتهاج دسـت 
بـه کارنشـده بـود و هنـوز نهادهایـی ماننـد ؛سـازمان آب و بـرق خوزسـتان یا 
سـازمان آب و بـرق شـمال ویـا نهادهایـی همانند آنها در گوشـه و کنار کشـور 
پدیـد نیامـده بودنـد. از سـویی نیز کشـور توانایـی سـرمایه گذاری کالن در راه 

بـرق را نداشـت و بـدون پـول هـم همیـن آش بود و همین کاسـه.
گرچـه رونمایـی مطالعـات انجام گرفته در سـازمان برنامه نوپا، بـا بهره گیری از 
کارشناسـان در شـرکت های مهندسـی مشـاور برون مرزی در سـال های پایانی 
دهـه 20 آغـاز شـده بود، اما دشـواری های کشـور آنچنـان گوناگـون و آنچنان 
پردامنـه بودنـد کـه بـرق با آن همـه هیاهوی کـه پیرامونش به پا خواسـته بود 
بـود نمی توانسـت در رده هـای بـاالی نیاز هـای کالن کشـورجایی بـرای خـود 
بیابـد. همـه بـرق می خواسـتند اما »مایـه پایه« کم بود و دسترسـی بـه منابع 
مالـی از آن کمتـر، همگـی دچـار روزمرگی بودند. اگر چه پیشـنهادی به گوش 
می رسـید کـه تهـران نیاز بـه 70 تا۸0 مـگاوات )هـزار کیلووات( بـرق دارد که 
البتـه آن هـم بـر پایـه یک بررسـی و مطالعـه نادقیق بـود. تنها برای از سـر باز 
کـردن می بـود. چـون خود کسـانی کـه این ایـن پیشـنهادها را چـرا روی میز 
می گذاشـتند می دانسـتند کـه ایـن پیشـنهادها سـرمایه ای کالن نیـاز دارد، و 

کشـور آمادگـی این کـه در این راه خـود را بیازماید نداشـت.
برآوردهـای ناپختـه در آن دوران را می تـوان در پیش بینی هـای آغازین درباره 
سـد کرج، میـزان برق دهی، میـزان سـرمایه بری و همچنین زمان بری سـاخت 
و ... کـه اینک در دسـت دسـترس اسـت  ، به خوبی دیـد. برآوردهـای آغازین با 
آنچه که سـرانجام سـاخته شـد همخوانـی نـدارد. پیشـنهادهای آغازین گاهی 
حتـی طنزآلـود نیـز به شـمار می آینـد. بی  گمـان بـا ایـن نگاه  هـا و امکانـات 

نمی شـد یـک برنامـه پاسـخگو در زمینه برق کشـور پیـاده کرد. 
از سـویی همزمـان بـا آرامـش پدیدار شـده در شـرایط زندگی و کار در کشـور 
پـس از سـال32، نیاز بـه برق روند پرشـتاب به خود گرفت. همچنـان که بارها 

گفتـه شـده ایـن نیازهـا همـواره از هر پیش بینـی فراتـر می رفت. ایـن ویژگی 
پدیـده ای بـود که دسـت از سـر بـرق هرگز بر نداشـت؛ هـم اکنون نیـز برنمی 
دارد و پیوسـته به آن فشـار می آورد. کمترین پیامد آنها پیدایش خاموشی های 
تحمیلـی اسـت، یادمان باشـد پـس از   بهره برداری از نیروگاه طرشـت بسـیاری 
امیـدوار شـدند کـه داسـتان خاموشـی  ها را بایـد پایـان یافتـه دانسـت، کـه 
چنیـن نشـد همچنیـن هنگامـی کـه بـرق سـد کـرج در سـال های 40 و 41 
بـه تهـران رسـید دوبـاره امیدواری هـا جان دارتـر شـد، امـا باز هم خاموشـی  ها 
دسـت از سـر تهـران بـر نمی داشـت  ، چـون همـواره یـک جـای کار می لنگید.

هنگامی که نیروگاه طرشـت راه افتاد امیدها زنده شـد و دسـت اندرکاران جان 
گرفتنـد و در گوشـه و کنـار خود را با هیاهوی بسـیار بازتـاب می دادند. اما این 
خـوش خیالـی بسـیار زیبـا زود به دلسـردی انجامیـد. زیرا یکـی از جالب ترین 
خاموشـی های تهـران درسـت روز پـس از   بهره بـرداری از ایـن نیـروگاه رویداد. 
روزنامه اطالعات روز 5/31/ 133۸ بدین خاموشـی اشـاره کرده اسـت. ببینیم 
چـه پیـش آمـده بـود بود: »شـب گذشـته ناگهان قسـمتی از شـهر تهـران در 
خاموشـی فـرو رفـت. چراغ  ها خاموش شـد ... ، گـردش چرخ هایی که به وسـیله 
نیـروی الکتریکـی بـه حرکـت در می آمد متوقـف ماند  ، این خاموشـی در حالی 
کـه بیـش از 24 سـاعت از افتتـاح کارخانـه 50 هـزار کیلوواتـی )آلسـتوم( 
نمی گذشـت باعث شـگفتی شـد و پـس از تحقیقاتی معلوم شـد کابـل 6 هزار 
ولتـی خیابان شـاهرضا)انقالب کنونی( زیر فشـارقوی )؟!( ]بـار[ طاقت نیاورده 

ازهم گسـیخته اسـت  « )اطالعات  -31 /133۸/5(.
این رویداد درشـبکه شـش هزار ولتی )شـبکه فشار متوسـط( تهران رخ داد. در 
ایـن دوران کابل هـای شـش هـزار ولتی کمابیش فرسـوده بودنـد و بخش هایی 
از آن  هـا گاه گاهـی دچـار اتصـال کوتـاه یـا اتصال به زمین می شـدند بـه ویژه  
کابـل 6 هـزار ولتـی خیابـان شـاهرضا در مقابـل کالـج و اداره پلیـس تهـران  . 
ایـن بـار یـک کابل 6 هـزار ولتی در فاصلـه خیابان پهلـوی و میدان فردوسـی 

اتصالـی پیـدا کـرده بود. این گروه از کابل  ها فرسـوده شـده و تحمل بـار زیاد را 
نداشـتند و به گفته مهندس لکسـتانی در چهار روز پیش سـه بار اتصالی مهم 
روی کابل هـای 6 کیلوولتـی روی داده بـود و برخـی از آنهـا در چندجا سـوراخ 
شـده و حتـی زره آنهـا در جاهایـی از هـم گسـیخته بـود. در پـی یـک چنین 
رخدادهایـی بـود که این خاموشـی گسـترده پدیدار شـد و خیابان هـای ایران  ، 
زرین نعل، سـی متـری، قزوین، خراسـان، نـادری، بوذرجمهری، صفی علیشـاه 

در خاموشـی فرو رفـت )همان منبع  -چکیـده وار(.
شـایان یـادآوری اسـت کـه پی گیـری رسـانه ای خاموشـی  ها در برق تهـران را 
نبایـد در چارچـوب خبرهای آگهی-رسـانه ای برشـمارد. حساسـیت درباره این 
گونه ماجراها دارای پیشـینه شـناخته شده و گسـترده ای بود  ، این حساسیت  ها 
در خبرهـای بلنـد و کوتـاه بازتـاب می یافت. جالـب آن که  شـماری از آنها که 
در روزنامه هـای اطالعـات و کیهان و ... بازتاب گسـترده داشـتند، در برق تهران 

گردآوری شـده و اینک در دسـترس می باشـند.
گاهـی نمی تـوان بـاور کـرد کـه چـرا خاموشـی های بـرق در تهـران و جاهـای 
دیگـر در دوران تحـول و پـرکاری وزارت آب و بـرق و نهادهـای وابسـته بـه آن 
تـا ایـن انـدازه جدی تر شـد. بـرای نمونـه درسـت در روزی که نام بنـگاه برق 
تهـران بـه شـرکت بـرق منطقـه ای تهـران برگردانـده شـد و ایـن شـرکت زیر 
پوشـش وزارت آب و بـرق رفـت، همزمـان باز هـم خاموشـی  ها در تهران چهره 
بد آهنگـی پیـدا کـرد. در ایـن روز وزیـر آب و برق همـراه با دو معـاون خویش 
مهنـدس »یمیـن افشـار« )واحـد بـرق( و مهندس »ظهیـری« )واحـد اداری و 
مالـی( بـرای معرفی مهنـدس »جالینـوس« به برق تهـران رفته بـود. همزمان 
داسـتان خاموشـی  ها کش دار شـد و وی در این نشسـت نا خواسـته به داستان 
خاموشـی های گسـترده در تهـران هم اشـاره داشـت، ولی در کنار آن گوشـزد 
هـم نمـود کـه کاربـران بایـد با خیـال آسـوده از یخچال هـای برقی خود سـود 

ببرنـد نه بـا دلهره!
روشـن بـود کـه پـس از آن کـه پـای وزارت آب و بـرق بـه میـان آمـد، تیـغ 
انتقادهـا تیز تر می شـود اما خاموشـی  ها دسـت بـردار نبودند. هنـوز 15 روز از 
معرفـی مدیرعامـل بـرق تهـران از سـوی وزارت آب و برق و وزیر آن نگذشـته 

بـود که یک خاموشـی گسـترده؛ تهـران و شـمیران را بی  برق نمـود )44/3/۸(.  
این خاموشـی به طوفان شـدید روز چهارشـنبه برمی گشـت که برق رسـانی از 
راه خـط سـد کرج به تهـران را قطع کـرد. همچنین صاعقـه ای در الهیه تهران 
بـر روی خـط هوایـی متعلـق بـه بـرق تهـران فـرود آمـده بـود و باعـث شـده 
بـود کـه دو تـا از دکل هـای 63 کیلوولـت در بخـش الهیه که توسـط شـرکت 
پیمانـکاری »راد« کشـیده شـده بـود بـر روی زمیـن بخوابـد. ایـن خاموشـی 
ناگهانـی کـه همچون ضربـه ای ناگهانی به مدیریـت جدید برق تهـران می بود، 
باعـث گردیـد کـه او خواهـان اعـالم جـرم بـر علیـه پیمانـکار شـود. گرچه به 
زودی از دامنـه خاموشـی  ها تـا انـدازه کاسـته شـد امـا ناسـزاگویی  ها همچنان 
ادامـه داشـت.  شـمیران نزدیـک دو روز بـرق نداشـت.  چنـدی بعـد در تاریخ  
45/4/5 برپایـه گـزارش خبرنـگار اطالعـات  ، باز هـم در پـی از کار افتادن یکی 
از دسـتگاه های برقآبـی سـد کـرج تهـران دچـار 20 مـگاوات کمبود برق شـد 
وخاموشـی گسـترده ای را در پـی داشـت. پیامـد ایـن رخـداد از کارخانه هـای 
چیت سـازی ری دخانیات، سـیمان ری، اسـلحه سازی سـلطنت آباد، خواسته 
شـد تا از کار بازایسـتند  ، از مردم خواسـته شـد تا از کولر، تلویزیون، اتو برقی  ، 
اجـاق برقـی، اسـتفاده نکننـد تـا آن کـه این دسـتگاه برقابـی پـس از یک روز 
آمـاده   بهره بـرداری شـد. از این  رو مدیرعامل بـرق تهـران در روز 4/6/ 45 پس 
از آرام شـدن شـرایط از مـردم تهـران و کارخانه  ها قدردانی نمـود. یک ماه پس 
از آن در  در 45/5/5  بـه گـزارش خبرنـگار اطالعـات در یـک نشسـت خبـری 
مدیرعامـل بـرق تهـران دربـاره تـوان برق دهـی بنـگاه بـرق و کارهایـی که در 
دسـت انجام بود تا از دامنه خاموشـی  ها کاسـته شـود  ، سـخن گفت و به آماده 
شـدن نخسـتین دسـتگاه گرمایشـی بخـاری )توربیـن بخـار  ۸2/5 مگاواتـی( 
نیـروگاه فرح آبـاد در آینـده نزدیـک اشـاره نمـود. در این نشسـت بـود که وی 
آشـکارا یـادآوری کـرد کـه تهران تا هنـگام راه انـدازی نیروگاه فرح آبـاد تا یک 
سـال آینـده خاموشـی خواهد داشـت و آب پاکی روی دسـت همـه ریخت. در 
پـی یکـی از همین رویدادهای خاموشـی گسـترده دیگری کاسـه شـکیبایی او 
سـرریز کرد و دسـت بـه کاری عجیـب زد. کاری که به دسـتور مدیرعامل برق 
تهـران انجـام شـد یکـی از نادرتریـن رخدادهـا در تاریـخ صنعـت برق کشـور 

میباشـد کـه هرگـز دوباره تکرار نشـد
در روزنامـه اطالعـات روز 47/6/20 آمـده؛ در هنگامـی که مهنـدس جالینوس 
مدیرعامـل بـرق تهـران بـود در پـی خاموش نگه داشـته شـدن خانـه برخی از 
کاربـران  ، بـرق خانـه ده مامـور بـرق بـرای یـک هفته قطع شـد و یکـی از آنها 
نیـز از کار برکنـار گردیـد. از آنجا که این رخداد نه پیش از آن پیشـینه داشـت 
و نـه پـس از آن تکـرار گردیـد. از این روی در بررسـی های خاموشـی های برق 
تهـران جایـگاه ویـژه ای برای خود یافته اسـت. بایـد افزود که نـام رییس ناحیه 
و رییـس منطقـه در میـان ایـن ده نفـر می بـود. همیـن ویژگـی دامنه خشـم 

مدیرعامـل را نشـان می داد:
»بـه دسـتور مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای روشـنایی خانـه ده نفـر از 
مامـوران بـرق تهـران بـه ترتیـب رییـس ناحیـه  ، رییس منطقـه  ، سـه نگهبان 

کارخانه تولید برق به دستور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای روشنایی خانه 
ده نفر از ماموران برق تهران به ترتیب رییس ناحیه  ، رییس 

منطقه  ، سه نگهبان و مامور بودند به مدت یک هفته قطع شد. 
آنها باید در این مدت بدون برق بمانند تا بفهمند که قطع 

جریان برق چه ناراحتی هایی برای مردم پیش می آورد. این 
ماموران در وصل برق منطقه کوچکی از محالت تهران اهمال 

کرده پیش از آن که وظایف خود را به درستی انجام دهند 
گزارش خالف واقع به مراجعانی که برقشان قطع شده بود، 

داده اند.- )اطالعات- 6/2۰/ ۱۳۴7(
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و مامـور بودنـد بـه مـدت یـک هفته قطع شـد. آنهـا بایـد در این مـدت بدون 
بـرق بماننـد تـا بفهمنـد کـه قطع جریـان بـرق چـه ناراحتی هایی بـرای مردم 
پیـش مـی آورد. ایـن مامـوران در وصل برق منطقـه کوچکی از محـالت تهران 
اهمـال کـرده پیـش از آن کـه وظایف خـود را به درسـتی انجام دهنـد گزارش 
خـالف واقـع بـه مراجعانی که برقشـان قطع شـده بـود، داده انـد. دو روز پیش 
در یـک منطقـه کوچـک تهران که شـامل دو کوچه و یک خیابان اسـت اسـت 
بـه سـبب سـوختن کابـل برق قطـع می شـود و با آن که از رشـته کابـل دومی 
در آن ناحیـه می توانسـتند بـرق مـردم را روشـن کننـد ایـن کار را نکـرده بـه 
مراجعـان گفتنـد کـه به علت خرابـی کارخانه برق قسـمتی از تهـران خاموش 

اسـت  « )اطالعـات- 6/20/ 1347(.
جالـب آن کـه پنـج سـال و انـدی پـس از ایـن داسـتان  ، مهنـدس جالینـوس 
دوبـاره درگیـر یـک خاموشـی گسـترده در تهران شـد، امـا این بـار در جایگاه 
مدیرعاملـی شـرکت توانیـر می باید پاسـخگو باشـد. در روز 27 / 9/ 1350  در 
سـاعت 6 و 23 دقیقـه پـس از ظهـر خاموشـی گسـترده ای تهران و اسـتانهای 
گیـالن و مازنـدران را در بـر گرفـت. برپایـه گـزارش شـرکت توانیـر؛ دسـتگاه 
شـماره 1 نیروگاه جدید شـهریار را پیمانـکار )شـرکت جنرال الکتریک آمریکا( 
بـه طـور آزمایشـی زیـر بـار بـرده بود. ایـن دسـتگاه 142 مـگاوات بـرق تولید 
می نمـود کـه دچار نارسـایی شـد و از مدار بیرون رفـت. با آن کـه نیروگاه های 
فرح آبـاد و طرشـت بـه سـرعت، برق بخشـی از شـهر تهـران را تامیـن نمودند 
بـا ایـن همـه بـار بـاالی تهـران در سـاعت های اوج بـار باعـث بیـرون رفتـن 
خـط 230 کیلوولتـی سـد دز  -تهـران از مـدار شـد  ، و 200 مگاوات خاموشـی 
دیگـر را پدیـد آورد  ، بـه دنبـال ایـن رخـداد نیروگاه های طرشـت و فـرح آباد و 
سـد امیرکبیـر نیـز از مـدار بیـرون رفتنـد. پـس از گذشـت یک سـاعت از این 
رخـداد سراسـری بـا رسـیدن برق سـد کـرج بـه تهـران نخسـتین بخش های 
تهـران برقـدار شـد نیروگاه طرشـت هم به یاری رسـید  .پس از دو سـاعت خط 
230 کیلوولـت ای اراک - تهـران بـرق دار شـد و رفتـه رفته از دامنه خاموشـی 
گسـترده در قزویـن، تهـران  ، رشـت و شـهرهای مازنـدران کاسـته شـد جالب 
آن کـه نیـروگاه فـرح آبـاد تـا سـاعت 9 و نیـم شـب هنوزبه مـدار باز نگشـته 
بـود از آنجـا کـه بـه گـزارش خبـری روزنامـه اطالعـات روز 2۸/  9/ 1350 از 
شـرکت توانیـر گرفتـه شـده بود یـک گزارش فنـی و گویـا به شـمار می رفت.
کـه کمتـر گـواه ایـن گونـه گزارش هـای تـا آن هنـگام و حتـی در آینـده نیـز 
بـوده و هسـتیم. در میـان گزارش هـای روزنامه نگارانـه از همیـن رویـداد در 
بخـش دیگـری از روزنامـه اطالعـات 1350/9/2۸ بازتـاب یافتـه اسـت. در این 
گـزارش بـه سـویه های اجتماعی داسـتان هـم نگاهی شـد و یـادآوری گردیده 
کـه آخریـن جایـی که در تهران برق دار شـد بخـش جنوبی تهران می بـود )؟!(. 
تـا این جـا، بررسـی  ها بـر روی پدیـده خاموشـی و نمونه هایی از خاموشـی های 
گسـترده تـا انـدازه ای دنبال گردیـد. باید گفت خاموشـی  ها را می توان در سـه 
دسـته ارزیابـی کـرد یکـی خاموشـی های گسـترده که گاهـی همه کشـور و یا 

گاهـی برخـی از بخش هـای آن را زیر پوشـش خود می برد. این گونه خاموشـی 
بـه نارسـایی هایی برمی گـردد که در شـبکه سراسـری ویـا نیروگاه هـای بزرگ 
رخ می دهـد، و دامنـه آن بـه دیگرجاهـا هـم کشـیده می شـود. در پـی ایـن 
گونـه رویدادهـا حساسـیت ها بسـیار بـاال مـی رود، به طـوری که همـه مقامات 
باالدسـتی کشـور نگـران شـرایط بـرق و برق رسـانی می گردنـد. و بـه دنبـال 
دریافـت گزارش هـای دقیقـی در این زمینه می باشـند تا بتوانند آنها را درسـت 
ارزیابـی کـرده و گوشـزد های الزم را به دسـت انـدرکاران بدهند  . به یـاد داریم 
کـه در دوران ریاسـت جمهـوری کلینتـون یـک خاموشـی گسـترده در آمریکا 
رخ داد کـه باعـث نگرانی هـای فراوانـی در آن کشـور شـد. کلینتـون گروهـی 
کارشـناس برجسـته را مامـور بررسـی علـت این رخداد کـرد و از آنهـا گزارش 
دقیقـی را دریافـت نمود که کمابیـش همزمان این گزارش در تهـران نیز مورد 
عنایـت مقامـات قـرار گرفـت و نگارنـده آن را بـه دسـتور باالدسـتی  ها ترجمه 
نمـودم. ایـن گـزارش در میـان مقامات کشـوری پخـش گردید تـا دریابند که 
ایـن گونـه خاموشـی  ها می توانـد بـه علـت یـک عیـب یـا گسـل کوچـک و یا 
بـزرگ، تـا ایـن انـدازه فراگیر شـود و نبایـد نگران بود کـه تنها در کشـورهایی 
ماننـد مـا رخ می دهـد. به هـر روی در شـرکت توانیـر می بایسـت گزارش های 
نکته سـنجانه ای درباره خاموشـی های گسترده در شـبکه سراسری در دسترس 
باشـد کـه یک نمونـه آن در باال ارایه گردید. دسـته دوم خاموشـی هایی اسـت 
کـه در بخش هایـی از شـبکه یـک شـهر رخ می دهـد این خاموشـی  ها بیشـتر 
بـا پیدایـش یـک عیـب یا گسـل در گوشـه ای از شـبکه های پخش بـار مربوط 
می باشـد، کـه اگر نیاز بـه تعمیر و جایگزین سـازی بخش هایی از شـبکه کابلی 
یـا شـبکه هوایـی پیدا نشـود بـه زودی رفع می گـردد. از این گونه خاموشـی  ها 

در همه جای جهان می توان سـراغ گرفت و ویژه کشـورهایی مانند ما نیسـت. 
در همیـن پیونـد اگـر نیـاز بـه جایگزیـن کـردن بخشـی از کابـل یا شـبکه یا 
بسـتن مفصل هـای ترکیـده یـا جایگزیـن سـاختن سـرکابل های آسـیب دیده 
باشـد خـود بـه خـود یک زمـان بری چنـد سـاعتی رادر پـی دارد کـه  همین 
هـم می توانـد بـرای کاربران بسـیار ناخوشـایند باشـد. امـا مهمتریـن بخش از 
خاموشـی  ها به دسـته دیگری برمی گردد که باید آن را دسـته سـوم نامید. در 
ایـن گونه خاموشـی  ها؛ سـامانه سراسـری بـا کمبود تولیـد برق روبه رو سـت و 
باری که به ویژه در سـاعات اوج باراز شـبکه کشـیده می شـود بسـیار بیشـتر از 
امکانـات تولیـد می باشـد. گرچـه ایـن کمبودها در پـی ندیده گرفتن بسـیاری 
از هشـدارها، برنامه ریزی  هـا نادقیـق و یاکمبـود سـرمایه بـرای توسـعه های به 
هنـگام و یـا ... می توانـد پدیـد آمده باشـد، ولی در هنـگام رویارویی بـا آن تنها 
یـک راه برجـای می مانـد و آن تعیین میزان کمبود و پخش آن در سـاعت های 
اوج بـار در میـان کاربـران به گونه خاموشـی های نوبتی اسـت کـه می توان آنها 

را خاموشـی های مدیریتـی هـم نامید.
از نگاهـی دیگـر در هنگامـی کـه میزان بـار درخواسـتی در یک شـبکه برق از 
میـزان باردهـی آن شـبکه فراتـر بـرود. پیدایش خاموشـی های برنامـه دار تنها 
راه پیـش روی اسـت. ایـن گونـه خاموشـی  ها را نمی تـوان بـه علـت نارسـایی 
در دسـتگاه  ها و یـا شـبکه  ها نسـبت داد. در چنیـن هنگامه هایـی در آغازهیـچ 
گونـه برنامـه ویـژه ای برای آن نداشـتند و خاموشـی  ها لجام گسـیخته به مردم 

اعتصاب های کارکنان شرکت های برق منطقه ای استان ها در سال ۱۳56

تحمیـل می شـد و در ا ایـن زمینه گاهـی به برخی از جاها به ویـژه جاهایی که 
در در حاشـیه شـهر قـرار داشـتند اجحـاف می گردید. امـا پس از پایـه گذاری 
وزارت آب و بـرق و نهادهـای وابسـته به آن این رونـد جنبه مدیریتی پیدا کرد. 
بدیـن روال کـه بخش هـای مدیریتـی وزارت نیـرو و نهادهای وابسـته بـه آن با 
بررسـی و ارزیابـی میـزان توانمنـدی و امکان برق دهی خود در سـاعت های روز 
و میزان باراوج درخواسـتی چه در روز و چه در سـر شـب به ان جا می رسـدند 
کـه می بایسـت در برخـی از سـاعت  ها برخـی از مصرف کننـدگان را از مـدار 
خـارج کننـد تاهـم آسـیبی بـه شـبکه و نیروگاه هـای تولیـد بـرق نرسـدو هم 
بـه دیگـران برق دلخواه رسـانده شـود. برای ایـن منظور مطالعات گسـترده ای 
انجـام می گیرد ومیزان خاموشـی های برنامـه دار چه در اوج بـار روزانه و چه در 
اوج بـار شـبانه ارزیابـی می گردند و سـهم بندی می شـوند  .هرچه میـزان کمبود 
بـرق بیشـتر باشـد همزمـان سـهم بندی  هـا افزونتـر وسـاعت های خاموشـی 
بلندتـر می گـردد. و همچنیـن شـمار خاموشـی های نوبتـی زیادتـر می گـردد. 
ایـن گونـه خاموشـی های نوبتـی را خاموشـی های مدیریتـی هـم می نامند. در 
سـال های قبـل از انقـالب بـه ویـژه در شـهرهای بـزرگ خاموشـی های نوبتی 
انجـام می گرفـت. ایـن رونـد بـه همـان شـیوه در سـال های آغازیـن بعـد از 
انقـالب نیـز همچنـان ادامـه داشـت تـا آن کـه تعـادل میـان بـار درخواسـتی 
از شـبکه و تـوان برق دهـی شـبکه  ها برقـرار گردیـد و خاموشـی های نوبتی در 

بیشـتر زمان هـا از میـان رفت  .

دیگر آثار و فعالیت های نویسنده گزارش:

پیش از سال ۱۳57
:C.E.G.B کتاب دیگ بخار، ترجمه مهندس ساعدی، بازخوانی و ویرایش نهایی محمداسماعیل بانکیان تبریزی، منبع 

C.E.G.B :کتاب توربین بخار، ترجمه مهندس عظیمی انارکی، بازخوانی و ویرایش نهایی محمداسماعیل بانکیان تبریزی، منبع 
 کتاب اصول الکتریسیته، ترجمه و ویرایش محمداسماعیل بانکیان تبریزی

 تدریس توربین بخار در مرکز آموزش تخصصی برق

پس از سال ۱۳57
 فرهنگنامـه انـرژی، دو زبانـی و چهـار زبانی، ترجمه از متن انگلیسـی، توسـط گروهی از کارشناسـان برجسـته صنعت برق و نگارنـده، بازخوانی، ویرایش، تدوین نهایی؛ محمد اسـماعیل 

بانکیـان تبریـزی )ایـن فرهنگ نامه در چارچوب آثار یونسـکو بـوده و به زبان فارسـی درآمد(
 کتـاب کابـل، دانشـنامه صنعـت کابـل، گـردآوری، تالیـف و ترجمـه؛ ویرایـش محمـد بانکیان، شـمارگان هـر دو چاپ روی هم 11000 نسـخه، ناشـر: شـرکت سـیم و کابـل ابهر )این 
کتـاب دو بـار چـاپ شـده اسـت و در چـاپ دوم افزوده هـای بـدان افزوده شـده اسـت. این کتـاب همچنین در نخسـتین »جشـنواره بین المللـی جوایز تحقیق و توسـعه ایـران« در بخش 

کتاب هـای تالیفـی، در سـال 1390 کتاب برتر سـال شـد(
 فرهنگنامـه جامـع بـرق، منبـع: واژه نامـهIEC ، گـردآوری، ترجمـه، تالیـف و ویرایـش: محمداسـماعیل بانکیـان تبریـزی بـا همـکاری و همیـاری دکتر سـعداهلل روحـی الریجانی )این 

فرهنگنامـه در هفـت جلـد توسـط روابـط عمومی شـرکت توانیـر به چاپ رسـید(
 فرهنگنامـه جامـع بـرق، جلـد هشـتم بـه شـیوه الفبایی در دو بخـش جداگانـه فارسی-انگلیسـی و انگلیسی-فارسـی، تالیف، ویرایـش و تدوین نهایی: محمداسـماعیل بانکیـان تبریزی 

  )IECبـر پایـه واژه نامه(
 تاریـخ یکصـد سـال صنعـت بـرق ایـران، ناشـر روابـط عمومی شـرکت توانیر به کوشـش )تدویـن و تالیف ویرایـش( محمد اسـماعیل بانکیـان تبریزی )ایـن کتـاب در در دو نوبت چاپ 

شـد؛ چـاپ نخسـت: گـردآوری داده هـا و اطالعـات توسـط انجمـن بهره وری و شـرکت متـن نیرو. چـاپ دوم: با حـذف و افزوده هایـی در متن و افـزودن سـندهای تازه یاب(
 صنعـت بـرق ایـران در آینه تاریخ، ناشـر شـرکت سـهامی بـرق منطقه ای تهـران، نگارندگان محمدصـادق حامد و منوچهر حبیبـی، تدوین و ویرایـش نهایی و اضافات: محمد اسـماعیل 

بانکیـان تبریـزی )این کتـاب در انـدازه رحلی و نفیس به چاپ رسـید(
 چاپ مقاالت تالیفی و ترجمه های پرشمار در نشریه های وابسته به صنعت برق کشور

 چاپ مقاالت تالیفی در در برخی از روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات و... 
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سوم پرونده 

حل  برای   1401 بودجه  ظرفیت های 
برق صنعت  چالش های 

قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ در حـوزه برق، چـه تفاوت هایی نسـبت 
بـه سـال گذشـته دارد و آیـا در بودجه سـال جاری، گشایشـی در 

منابـع مالـی صنعت برق دیده شـده اسـت؟
قانـون بودجـه 1401 بـه نوعـی تکمیل کننده بودجـه 1400 بوده اسـت. در 
واقـع مـا در ایـن سـند دخـل و خـرج بـه دنبـال ایـن بودیـم که شـرایط را 
بـرای بهبـود وضعیـت سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق و البتـه بهینه سـازی 

      گفت وگو        

گفت وگو با مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

برنامه های  سرنوشت  تکرار  خطر 
پنجم و ششم در بخش برق 

پیش بینی هـا بـرای تابسـتان امسـال به اندازه ماه های نخسـت سـال خوشـایند نیسـت و احتمـال می رود کـه مصرف بـرق در روزهـای پیک از 
7۰ هـزار مگاوات هـم فراتر رود.

ایـن در حالـی اسـت کـه اوج تقاضـای برق کشـور در تابسـتان سـال گذشـته کمتـر از 65 هـزار مـگاوات بود. بـا این اوصـاف حتـی در صورت 
عملیاتـی شـدن وعـده افزایـش 6 هـزار مگاواتـی ظرفیـت تولیـد بـرق هـم بازهـم ناتـرازی بیـن مصـرف و تولید بـرق بـاز هم دسـت کم به 
حـدود ۱5 هـزار مـگاوات می رسـد. البتـه بهارستان نشـین ها مدعی انـد کـه نـگاه ویـژه ای بـه صنعـت بـرق در اولیـن سـند دخـل و خـرج 
دولـت سـیزدهم شـده اسـت. »مصطفـی نخعـی« سـخنگوی کمیسـیون انـرژی معتقد اسـت کـه بهتریـن راه چـاره برای فـرار از خاموشـی ها 
 اصـالح اقتصـاد انـرژی اسـت. او مـی   گویـد: بـه دلیـل غیـر واقعی بـودن قیمت هـا  بخـش زیـادی از انرژی کشـور بـه صـورت غیـر بهینه در 
حـال مصـرف شـدن اسـت. هـم اکنـون دومینویـی بیـن مصـرف و افزایـش ظرفیـت تولید ایجـاد شـده اسـت. در چنین شـرایطی هـر چقدر 
هـم بـه ظرفیـت تولیـد افـزوده شـود، بازهـم دردی را دوا نمـی کند چـرا که بیـش تـر از ظرفیت ایجـاد شـده، مصـرف افزایش پیـدا می کند.

بـه گفتـه سـخنگوی کمیسـیون انرژی مجلـس بخـش زیـادی از هدف گذاری هـای  صورت گرفتـه در صنعـت برق طی سـال های  گذشـته محقق 
نشـده و حـاال اگـر اجـازه ندهیـم عرضه و تقاضـا با بـازار برق تنظیم شـود، رویاهـای توسـعه و خودکفایـی و صادرات بـرق تعبیر نخواهد شـد. 
او معتقـد اسـت کـه صنعت بـرق در ایران یک صنعت ورشکسـته اسـت. مطالبـات پیمانـکاران از وزارت نیـرو به بـاالی ۴۰ هزار میلیـارد تومان 
رسـیده اسـت. از طرفی بر اسـاس صورت هـای  مالی منتشرشـده توانیر 5۱.5 هـزار میلیارد تومـان زیان انباشـته دارد. در چنین شـرایطی برنامه 
هفتـم توسـعه هـم هرچـه باشـد به سرنوشـت برنامـه ششـم و پنجم توسـعه دچـار می   شـود. به همیـن دلیل مـا در مجلـس به دنبـال اصالح 

اقتصـاد بیمـار صنعت برق هسـتیم.
متن کامل گفت وگوی »نیرو و سرمایه« را با »مصطفی نخعی« سخنگوی کمیسیون انرژی، در ادامه می خوانید:

مصـرف فراهـم کنیم.
در بندهـای مختلفـی از بودجه امسـال سـعی شـده تـا منابع مناسـبی برای 
صنعـت بـرق در نظـر گرفتـه شـود. اسـتفاده از ظرفیـت قانونـی مـاده 12 
قانـون رفـع موانـع تولیـد یکـی از راهکارهـای مهـم در ایـن دوره اسـت. در 
جـدول تبصـره 14 حـدود 3 هـزار میلیارد تومـان بابت صرفه جویی سـوخت 
نیروگاه هـای  موضـوع مـاده 12 قانون رفع موانـع تولید اختصاص داده شـده 
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اسـت کـه ایـن تبصـره می   توانـد بـه تکمیـل فـاز بخـار نیروگاه های  سـیکل 
ترکیبـی کمـک کند.

کاهـش هزینه هـا  یکـی از رویکردهـای اصلـی دولـت و مجلـس در بودجـه 
امسـال بـوده اسـت. جالـب اسـت کـه بدانیـد بـر اسـاس بنـد »ن« تبصـره 
نیـرو  وزارت  از  بهره بـرداری  پروانـه  دارای  کـه  کسـانی  امسـال  بودجـه   6
هسـتند )همچـون شـرکت های  تولیدکننـده بـرق، مالکیـن شـبکه، صاحبان 
نیروگاه هـای  تجدیدپذیـر( 5 درصد مالیاتشـان امسـال کاهـش خواهد یافت. 
همچنیـن بنـد »ز« تبصـره 15 هـم بـه به وزارت نیـرو این اجـازه را می دهد 
کـه بـا تاسـیس صنـدوق پـروژه و مشـارکت بخـش خصوصـی نسـبت بـه 
احـداث 5 هـزار مـگاوات نیـروگاه اقـدام کند. بدون شـک اجرایی  شـدن این 

تبصـره کمـک بزرگـی بـرای کاهـش ناتـرازی بـرق خواهـد بود.
در کنـار این هـا می   تـوان بـه بنـد »ز« تبصـره 15 کـه در گذشـته مربـوط 
بـه صنایـع انـرژی بـر بـود اشـاره کـرد. جالـب اسـت کـه بدانیـد در بودجه 
امسـال اعتبـار ایـن بخـش از ۸ هـزار میلیارد تومان در سـال گذشـته به 16 
هـزار میلیـارد تومـان افزایـش یافتـه اسـت. البته همـه این رقم بـرای بخش 
بـرق نیسـت. امـا خیلـی از بخش هـا  از جملـه مطالبـات پیمانـکاران بـرق، 
شـبکه های  فرسـوده و توسـعه شـبکه مخابراتی صنعت برق و اسـتارت آپ ها 
 و شـرکت های  دانش بنیـان می   توانـد تـا 2600 میلیـارد تومـان از ظرفیـت 

ایجادشـده از ایـن بخـش از بودجـه اسـتفاده کنند.  

یکـی از چالش هـای صنعـت بـرق، نبـود تمایـل بخـش خصوصـی 
بـرای سـرمایه گذاری در تولیـد برق اسـت. آیـا در بودجه امسـال 

در ایـن مـورد تمهیداتـی در نظـر گرفته شـده اسـت؟
در بودجـه امسـال راهـکاری بـرای جـذب سـرمایه بخش خصوصـی طراحی 
شـده کـه بخـش قابـل توجهـی از مشـکالت را حـل می کنـد. ایـن راهـکار 

تهاتـر نفـت و گاز اسـت.
همچنیـن بـر اسـاس بنـد »ص« تبصـره 2 کـه در بودجـه آمـده دولـت این 
اجـازه را دارد که تا سـقف 10 هـزار میلیارد تومان از بدهـی بانکی و مالیاتی 
و مطالبـات پیمانـکاران پروژه هـای  بـرق آبـی و حرارتی را از محـل مطالبات 
وزارت نیـرو از دولـت و همچنیـن مابه التفـاوت قیمت هـای  تکلیفـی فـروش 
و قیمـت تمـام شـده پرداخـت کند. ایـن بند در شـرایطی در بودجه امسـال 
دیـده شـده کـه وزارت نیـرو با حجـم باالیی از بدهـی به پیمانـکاران صنعت 
بـرق مواجـه اسـت. آن گونـه که مسـئولین سـاختمان نیایـش بارهـا و بارها 
اعـالم کرده انـد، حجـم بدهـی وزارت نیـرو تنهـا به پیمانـکاران ایـن صنعت 
از 40 هـزار میلیـارد تومـان هـم فراتـر رفتـه اسـت. بدون شـک ایـن مصوبه 

کمـک بزرگـی بـرای تسـویه بدهی هـای  ایـن وزارت خانه خواهـد بود.
البتـه اگـر قـرار اسـت در حـوزه سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق اتفاقـی رخ 
دهـد و قراردادهـای بلندمـدت و محکـم ببندیـم، بایـد وزارت نیـرو اعتمـاد 
ازدسـت رفته را بـه تولیدکننـدگان برگردانـد. در حـال حاضـر بسـیاری از 
فعالیـن صنعـت بـرق از بی اعتنایـی ایـن وزارتخانـه نسـبت بـه قوانیـن گلـه 
ایـن  همچنیـن  نیسـت.  آنهـا  پذیـرش  بـه  حاضـر  مجلـس  کـه  می کننـد 
وزارتخانـه بایـد شـرایطی را فراهـم کنـد کـه از طریـق صندوق توسـعه ملی 

بـه تولیدکننـدگان اعتبـار ویـژه داده شـود تـا بتواننـد از منابع ایـن صندوق 
بـا بهره هـای پاییـن و بازپرداخـت مناسـب و تضامین سـهل بهره مند شـوند.

بـرای افزایـش تولیـد برق بـر اسـاس برنامـه تدوینـی وزارت نیرو 
چـه منابعـی در نظر گرفته شـده اسـت؟

بـرای توسـعه صنعـت بـرق بایـد بـه دنبـال اصـالح اقتصـاد انـرژی باشـیم. 
مادامـی کـه قیمـت بـرق در ایـران یارانـه ای اسـت سیاسـت های  حمایتـی 

نمـی توانـد پاسـخگو باشـد.
بـر اسـاس آمـار موجود شـدت مصرف انـرژی در ایـران 2 تـا 2.5 برابر دیگر 
کشـورها اسـت و ایـن بـه اقتصـاد انـرژی در کشـور مـا برمی گـردد. انـرژی 
در کشـور مـا بـه عنـوان یـک کاالی بـی ارزش تعریـف شـده، چـون قیمـت 
تمام شـده یک کیلووات سـاعت برق در کشـور ما اگر درسـت محاسـبه شـود 
حـدود 2 هـزار تومـان اسـت در حالـی کـه مـا ایـن میـزان را در حـد 100 
تومـان می فروشـیم. وقتـی ایـن قیمت هـا را داریم سیاسـت گذار ایـن پیام را 
بـه جامعـه منتقـل می کنـد که ایـن کاال ارزشـمند نیسـت، بنابراین درسـت 
مصـرف نمی کنیـم، چـون سیاسـت گذار پیـام آشـکار می دهـد کـه ایـن کاال 

ندارد. ارزش 
اگـر مـا امـروز حتـی بخواهیم نیـروگاه جدیـد احـداث کنیم باز هم مشـکل 
حـل نمی شـود، چون خـوراک نیروگاه گاز اسـت. ما بایـد دو کار بکنیم: یکی 
ایـن که شـدت مصرف انـرژی و تلفات را کم کنیم و قیمت گذاری را درسـت 
کنیـم کـه جامعه درسـت انرژی مصرف کنـد، چرا که هم اکنون ما در کشـور 
انـرژی را مصـرف نمی کنیـم، بلکـه تلـف می کنیـم. دوم ایـن کـه بـه سـمت 
انـرژی تجدیدپذیـر برویـم کـه نیـازی بـه گاز نـدارد. البتـه این هـا یک شـبه 
حـل نمـی شـود و بایـد برنامه ریـزی شـود و سـرمایه گذاری صـورت گیـرد. 

یعنی به باور شـما باید قیمت انرژی در ایران باید آزاد شود؟
بایـد در مسـیر واقعـی کـردن قیمـت انـرژی حرکـت کنیـم. اگـر قیمت هـا 
 واقعـی شـود، اجـرای قوانینـی کـه سال هاسـت به فراموشـی سـپرده شـده، 
دوبـاره جـان مـی   گیـرد و بـه یـک مطالبـه عمومـی تبدیـل می   شـود. در 
حـال حاضـر بخـش زیـادی از اضافـه مصـرف انـرژی در ایـران مربـوط بـه 
اسـتفاده از سیسـتم های  گرمایشـی و سرمایشـی غیر اسـتاندارد، عدم رعایت 
مقـررات مبحـث 19 سـاختمان سـازی به منظـور جلوگیری از اتـالف انرژی 
در سـاختمان ها  و عـدم الگوسـازی و فرهنگ سـازی به منظـور اصـالح الگوی 

اسـت. مصرف 
متاسـفانه سیاسـت های اصـالح الگـوی مصـرف و مبحـث 19 مقـررات ملـی 
سـاختمان فقـط در حـد شـعار باقـی مانـد و هدررفـت انـرژی تا آنجـا ادامه 
یافـت کـه دیگـر قـادر بـه تامین نیـاز داخلـی هم نباشـیم. بـه عنـوان مثال 
صـادرات گاز ایـران بـه عراق در زمسـتان پارسـال از 49 میلیـون متر مکعب 
در روز در شـهریور بـه ۸ میلیـون مترمکعـب در زمسـتان کاهـش یافـت. بـا 
وجـود آن کـه عـراق بـرای خریـد گاز از ایـران از معافیـت تحریمـی آمریـکا 
بهـره بـرده، مـا به دلیل مصـرف باالی گاز در داخل نتوانسـتیم این مشـتری 
را کـه بـرای تامیـن سـوخت نیروگاه هـای تولید برق خـود نیاز بـه گاز ایران 

دارد به طـور کامـل حفـظ کنیـم. حـاال هـم عـراق بـرای تامیـن گاز و بـرق 
مـورد نیـاز خـود بـه قطر و عربسـتان متوسـل شـده اسـت. البته بایـد توجه 
داشـت کـه آزادسـازی قیمت باید بـا ایجاد زیرسـاخت ها  و ابزارهـای کاهش 
مصـرف بـه صـورت هـم زمـان صـورت گیـرد. نمی توانیـم امـروز قیمت ها  را 
اصـالح کنیـم و بعـد بگوییـم بـه مـرور شـرایط برای کاهـش مصـرف انرژی 

در کشـور فراهـم می   شـود.

امـا دهک هـای  پاییـن درآمدی قـدرت افزایـش هزینه هـای  انرژی 
را در کشـور ندارند؟

از  کـه مصـرف حـدود 75 درصـد  نشـان می دهـد  نیـرو  وزارت  آمارهـای 
مشـترکان خانگـی در راسـتای الگـوی مصـرف اسـت و 25 درصـد خـارج 
مصرفـی  بـرق  از  درصـد   50 بخـش  ایـن  کـه  دارنـد  مصـرف  الگـوی  از 
بخـش خانگـی را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. بـر اسـاس آمـار موجـود 
پر مصرف هـای  انـرژی در ایـران عمومـا از دهک هـای  باالی درآمدی هسـتند 
کـه بـه دلیـل ناچیز بـودن قیمت انـرژی، به طـور معمولی چندیـن برابر حد 
معمـول بـرق، گاز یـا حتـی آب مصرف می کننـد. برعکس، دهک هـای  پایین 
درآمـدی معمـوال مصرفـی مطابـق بـا اسـتاندارد یا کمـی باالتـر از آن دارند.
جالـب اسـت کـه بدانیـد 90 درصـد مصـرف بـرق خانگـی به خاطـر مصرف 
بـاالی »کولـر«، »یخچـال« و »روشـنایی« اسـت. پرمصرف هـا بـا بازنگـری 
در ایـن 3 بخـش می تواننـد مصـرف خـود را کاهـش دهنـد تـا هـم هزینـه 
کمتـری بپردازنـد و هـم بـه پایـداری شـبکه کمـک کننـد. بـه  ویـژه در 
زمینـه وسـایل سرمایشـی کـه حـدود یـک سـوم مصـرف بـرق کشـور را در 
تابسـتان بـه خـود اختصـاص می دهد و بیـش از 21 هزار مـگاوات از ظرفیت 
نیروگاهـی کشـور را می بلعـد. بـرای درک بزرگـی ایـن عـدد بایـد بدانید که 
ایجـاد چنیـن ظرفیـت تولیدی در صنعـت نیروگاهی به بیـش از 17 میلیارد 

یـورو سـرمایه گذاری نیـاز دارد.
البتـه اصـالح قیمت هـا  تنهـا بـه بخش خانگـی و تجـاری محدود نمی شـود. 
بزرگتریـن  از  یکـی  درصـدی،   33 حـدود  سـهم  بـا  صنعـت  اکنـون  هـم 
مصرف کننـدگان بـرق اسـت، امـا متاسـفانه صنایع ایـران سال هاسـت که از 
بـرق تقریبـا مجانـی بـرای تولیـدات خود اسـتفاده مـی   کنند. برخـی از این 
محصـوالت بـه قیمـت جهانـی در بازار دنیا و داخل کشـور فـروش می   رود با 
ایـن وجـود یارانـه انرژی دریافت مـی   کردند. ایـن در حالی بود کـه به دلیل 
اشـتباهاتی کـه در اقتصـاد انـرژی داشـتیم نمی توانسـتیم بـرق ارزان صنایع 
را تامیـن کنیـم. مثـال صنعـت فـوالد کـه 30 درصـد بـرق صنایـع را مصرف 
می کنـد، قیمت هـای معمولـی بـرق را پرداخت می کـرد و در تابسـتان ها نیز 
بـا مشـکل تامیـن مواجـه بـود. در نهایت بـا توافقی کـه میـان وزارت نیرو و 
وزارت صمـت شـکل گرفـت، بنـا شـد که ظـرف چهار سـال ایـن بخش 10 
هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد ایجـاد کند. ایـن 10 هـزار مـگاوات در برنامه 
افزایـش 35 هـزار مگاواتـی ظرفیـت جدیـد نیروگاهی ظرف 4 سـال تعریف 

شـده است.
بـه اذعـان فعاالن صنعتی بهره وری ماشـین آالت و تجهیزات در ایران بسـیار 
پاییـن اسـت. بخشـی از فرسـودگی ماشـین آالت بـه تحریم هـا  برمی گـردد، 

امـا بخـش زیـادی از آن حاصـل بی ارزشـی قیمـت بـرق اسـت. چـرا کـه در 
سـال هایی کـه حتـی تحریم هـا  تـا ایـن انـدازه شـدت نگرفتـه بـود، بـاز هم 

واحدهـای تولیـدی هزینـه زیـادی را برای نوسـازی قائـل نبودند.

متاسـفانه در سـال های  گذشـته بیشـتر برنامـه توسـعه ای کشـور 
محقق نشـده اسـت. چـه کار باید کـه در برنامـه هفتم دوبـاره این 

وضعیـت تکرار نشـود؟
هدف گذاری هـای  صـورت گرفتـه در برنامه هـای  توسـعه عمومـا بـه دلیـل 
فراهـم نبـودن زیـر سـاخت ها  تنهـا در حـد رویـا و آرزو باقی مانده اسـت. به 
عنـوان مثـال در دو برنامـه قبلـی اشـاره شـده بود کـه باید ظرف مـدت پنج 
سـال حـدود 5 هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت انرژی هـای  تجدیـد پذیـر افزوده 
شـود. امـا سـوال مـن ایـن اسـت در اقتصادی کـه داللی سـود چنـد برابری 
نصیـب سـرمایه گذارهـا می   کند، کسـی حاضر اسـت بـه صنعتـی ورود پیدا 
کنـد کـه خـود هـم نمـی داند 7 سـال دیگـر سـرمایه اش آیـا برمی گـردد یا 
خیـر؟ ایـن گونـه برنامـه توسـعه  نوشـتن، »ره بـه ترکسـتان« اسـت. شـک 
نکنیـد کـه در صورتـی کـه زیرسـاخت ها  را بـرای اقتصـادی شـدن صنعـت 
بـرق فراهـم نکنیـم برنامـه هفتم توسـعه هم به سرنوشـت برنامه های  ششـم 

و پنجـم دچـار خواهد شـد.

مجلـس بـرای واقعـی بـودن برنامـه هفتـم توسـعه چـه کمکـی 
بکنـد؟ می توانـد 

همانطـور کـه اشـاره کـردم تـراز تولیـد و مصـرف برق چند سـالی اسـت که 
بـا مشـکل مواجه اسـت. در سـال گذشـته 13 الـی 15 هزار مگاوات کسـری 
تولیـد و مصـرف داشـتیم در حالـی کـه ظرفیـت تولیـد مـا حـدود 60 هزار 
مـگاوات اسـت. در یـک سـری موارد قوانیـن الزم  وجـود دارند، امـا ضمانت 
اجرایـی ندارنـد. در برخـی از بخش هـا  هـم خـال قانونـی داریم. سـعی داریم 
مشـکالت موجـود در ایـن صنعـت را در قالب »طـرح توسـعه و مانع زدایی از 
صنعـت بـرق کشـور« حـل کنیم. این طـرح غنی اسـت و درصـورت تصویب 
می توانـد معضـل بـزرگ کمبـود بـرق در کشـور را حـل کنـد. جالـب اسـت 
کـه بدانیـد طـی 10 تـا 12 سـال گذشـته هیـچ قانـون جدیـدی در حـوزه 
بـرق تدویـن نشـده و قوانیـن قبلـی نیـز نیاز بـه اصـالح دارنـد. در این طرح 
سـعی شـده تـا بـا اصـالح الگـوی مصـرف و قیمت هـا  تـا حـدودی اقتصـاد 
صنعـت بـرق را اصـالح کنیـم. صنعت بـرق در ایـران یک صنعت ورشکسـته 
اسـت. مطالبـات پیمانـکاران از وزارت نیـرو به باالی 40 هـزار میلیارد تومان 
رسـیده اسـت. از طرفـی بـر اسـاس صورت هـای  مالـی منتشرشـده توانیـر 
51.5 هـزار میلیـارد تومـان زیـان انباشـته دارد. ایـن زیان حاصـل از اقتصاد 
بیمـار انـرژی اسـت. مـا بـرای ایـن کـه برنامـه هفتـم توسـعه به سرنوشـت 

دیگـر برنامه هـا  دچـار نشـود، دنبـال درمان ایـن اقتصـاد بیمار هسـتیم.
کشـورها بـرای ایـن کـه بتواننـد ادعـای صنعتی شـدن داشـته باشـند، باید 
ابتـدا سیسـتم و زیرسـاخت های برقـی خود را گسـترش دهنـد. نفس تمامی 
صنایـع بـه بـرق متصـل اسـت و زندگی مـردم در تمامـی ابعـاد نیازمند برق 

اسـت. بنابرایـن مـی   تـوان گفت نبـود بـرق یعنی نبـود زندگی.

      گفت وگو              گفت وگو        
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»ســهم دولــت از صنعــت بــرق بــه مــرز غیــر قابــل کنترلــی رســیده اســت. از خریــد و فــروش گرفتــه تــا تولیــد و حتــی صــادرات همگــی 
در اختیــار وزارت نیــرو اســت. در حالــی کــه دولــت بایــد تنهــا نقــش حاکمیتــی را داشــته باشــد.« 

ایــن را »محمــد نــژاد قاضــی محلــه« رییــس کمیتــه بــرق مجلــس شــورای اســالمی می گویــد. او معتقــد اســت: نقــش دولــت در صنعــت 
ــرر  ــه ض ــت و ب ــع دول ــاس مناف ــر اس ــوزه ب ــن ح ــا در ای ــتر تصمیم گیری ه ــال بیش ــه عم ــت ک ــده اس ــد ش ــزرگ و  قدرتمن ــدر ب ــرق آن ق ب

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــش خصوص بخ
عضــو کمیســیون انــرژی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: خاموشــی های بــرق در دو ســال گذشــته بــه خوبــی ثابــت کــرد کــه تصدی گــری 

دولــت در بــرق چــه آینــده تیــره و تــاری را بــرای ایــن صنعــت رقــم خواهــد زد. 
متن کامل گفت وگوی »نیرو و سرمایه« با رییس کمیته برق مجلس شورای اسالمی را در ادامه می خوانید:

گفت وگو با محمد نژاد قاضی محله، رییس کمیته برق مجلس

سهم غیر قابل کنترل 
دولت از صنعت برق 

مفـاد قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ در حـوزه بـرق، چـه تفاوت هایـی 
نسـبت به سـال گذشـته دارد؟

اهمیـت صنعـت بـرق در نظـام تصمیم گیری کشـوری کامال مشـخص شـده 
اسـت. امـروز دیگـر همـه بـه ایـن بـاور رسـیده اند کـه بایـد بـه ایـن صنعت 
نـگاه ویـژه ای داشـته باشـند. در سـال گذشـته دیدیـم کـه بی توجهـی بـه 
ایـن صنعـت چـه عواقـب وحشـتناکی را در سـایر بخـش خواهـد داشـت، از 
بخـش خانگـی و خدمـات عمومی گرفته تـا صنایع، کشـاورزی و حتی بخش 
درمـان؛ حیـات تمامـی ایـن بخش ها بـه نوعی بـه تامین بـرق بسـتگی دارد. 
نـگاه ویـژه بـه ایـن صنعـت حیاتـی در الیحـه بودجه سـال 1401 بـه خوبی 
احسـاس می شـود. جالب اسـت که بدانید مجمـوع آورده هـای وزارت نیرو در 

الیحـه بودجـه امسـال به 2.2 برابر سـال گذشـته افزایـش یافته اسـت. البته 
کـه هنـوز راه زیـادی بـرای احیـای این صنعـت وجـود دارد. بر اسـاس آنچه 
وزیـر نیـرو بـه تازگـی اعـالم کـرده امسـال بـا کسـری 1۸ هـزار مگاواتی در 

تولیـد و مصـرف بـرق مواجه هسـتیم.

بـا توجـه بـه شـرایط بحرانی کـه صنعت بـرق بـا آن مواجه اسـت. 
آیـا در بودجه سـال جـاری، گشایشـی در منابـع مالی ایـن صنعت 

دیده شـده اسـت؟
در تبصـره ۸ بودجـه سـال 1400 میـزان اعتبـار وزارت نیـرو حـدود ۸ هـزار 
میلیـارد تومـان بـود. امـا این رقم در سـال جاری بـه 16 هزار میلیـارد تومان 

افزایـش یافتـه اسـت. جـدای از ایـن سـعی کردیـم کـه تمامـی بخش هـا در 
صنعـت بـرق مـورد توجـه قـرار گیـرد. به طـوری که بـرای توسـعه و افزایش 
راندمـان نیروگاه هـای برق آبی و اصالح و بهینه سـازی شـبکه ردیف بودجه ای 
خاصـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت. هوشمندسـازی و تبدیـل کنتورهـای 
آنالـوگ و اصـالح الگـوی مصـرف در بین مشـترکین پرمصـرف از دیگر نکات 
مـورد توجـه در ایـن الیحـه اسـت. توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر از دیگر 
اولویت هـای مـورد توجه در سـند دخل و خرج امسـال بود. ما در کمیسـیون 
انـرژی و البتـه صحـن علنـی تـالش کردیم تا جایی که ممکن اسـت شـرایط 

و بسـتر الزم بـرای افزایـش سـرمایه گذاری در ایـن بخـش را فراهـم کنیم.

چـرا فکر می کنید کـه باید نـگاه ویژه ای بـه توسـعه تجدیدپذیرها 
در لوایح بودجه ای داشـته باشـیم؟

نخسـت ایـن کـه این نیـروگاه پدیده نویـی در دنیا بوده و بیشـتر کشـورهای 
صنعتی و پیشرفته دنیا در حال حرکت به سمت توسعه تجدیدپذیرها هستند.
از طرفـی کشـور بـا محدودیـت شـدید منابـع انرژی بـه خصـوص گاز مواجه 
اسـت. بـا ایـن وجود شـاهد مصـرف بـاالی انـرژی در نیروگاه های فرسـوده و 
قدیمی خود هسـتیم. بدون شـک افزایـش ظرفیت تولید بـرق از نیروگاه های 
تجدیدپذیـر ایـن امـکان را ایجـاد می کنـد کـه کسـری تولیـد و مصـرف را 

کاهـش داده یـا حتـی ظرفیـت صادراتی ایجاد شـود.
امـا مهم تریـن دلیلـی کـه از نظـر مـن توسـعه تجدیدپذیرهـا را مهـم کـرده، 
شـرایطی اسـت کـه امـروز در اسـتان های محـروم کشـور همچون سیسـتان 
و بلوجسـتان شـاهد آن هسـتیم. مـا نیـاز داریـم کـه اقتصـاد هـر منطقـه را 
بـر اسـاس اقلیـم آن شـهر و اسـتان پایه ریـزی کنیـم و شـکل دهیـم. یـک 
زمانـی توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان مبتنـی بـر کشـاورزی بـوده کـه بـه 
دلیـل کمبـود آبـی تعطیـل شـده و حاال مبتنی بر قاچاق شـده اسـت. شـرق 
کشـور رفته رفتـه در حال متروک شـدن اسـت. بخـش زیـادی از مردمان این 

شـهرها بـه دلیل نبود شـغل ناچـار به مهاجرت شـده اند. این در حالی اسـت 
کـه ظرفیـت فوق العـاده  انرژی بادی و خورشـیدی که در شـرق کشـور وجود 
دارد، می توانـد آنجـا را بـه مهـد انـرژی تجدیدپذیـر تبدیـل کنـد. در واقـع 
تسـهیل شـرایط الزم بـرای ایجـاد نیروگاه هـای بـادی و خورشـیدی می تواند 
بـه آبادانی شـهرهایی مـرزی و محروم کشـور کمک کند. حتی قرار اسـت در 
سـایر شـهرها بـه افزایش سـطح درآمدی خانواده هـای محـروم و کم درآمدی 
کـه تحـت پوشـش نهادهـای حمایتـی همچـون کمیتـه امـداد و سـازمان 

بهزیسـتی قـرار دارنـد، از طریـق نیروگاه هـای پشـت بامـی کمک شـود.

بـا توجـه بـه شکسـت های برنامه هـای قبلی توسـعه ای آیـا امیدی 
هسـت که هدف گـذاری صورت گرفتـه در این دولت عملیاتی شـود؟
 5 کـه  بـود  شـده  تکلیـف  دولـت  بـه  توسـعه  ششـم  و  پنجـم  برنامـه  در 
هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت نیروگاه هـای تجدیدپذیـر کشـور بیافزایـد. ایـن 
هدف گـذاری در طـول زمـان اجـرای دو برنامـه توسـعه ای محقـق نشـد. بـر 
اسـاس آمـار اعالمی از سـوی سـاتبا امـروز ظرفیـت نیروگاه هـای تجدیدپذیر 
مـا حـدود هزار مـگاوات اسـت. این اعداد نشـان می دهـد که عـزم الزم برای 
تحقـق ایـن اهـداف در مجموعـه حاکمیت وجود نداشـت. البتـه مجلس های 
قبلـی هـم در شـرایط پیش آمـده بی تقصیـر نبودنـد. امـا حـاال شـرایط کامال 
فـرق کـرده و دیگـر قـرار نیسـت اهـداف تنهـا روی کاغـذ بماننـد. امسـال 
مجمـوع عقـب افتادگی هایـی در حـوزه تجدید پذیرهـا وجود داشـته، دیده و 
به سـاتبا اعالم شـده اسـت کـه سـرمایه گذاران این حـوزه باید جذب شـوند. 
بـدون شـک  بـرای ایـن منظـور بایـد سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت توجیه 
اقتصـادی داشـته باشـد. یعنـی معوقـات سـرمایه گذاران سـر وقـت پرداخـت 
شـود و نرخ هـای درنظر گرفته شـده بـرای خریـد تضمینی برق منطقی باشـد. 
جالـب اسـت کـه امسـال قـرار اسـت کـه حـدود 500 مـگاوات بـه ظرفیـت 
تولیـد ایـن بخـش افزوده شـود. جدای از الیحه بودجه سـعی شـده که بخش 
زیـادی از مشـکالت صنعـت بـرق در طـرح مانع زدایـی از صنعت بـرق دیده 
و رفـع شـود. 4 مـاده از 21 مـاده از ایـن طـرح تـا حـاال به تصویب رسـیده و 

امیدواریـم کـه خیلـی زود سـایر مفـاد آن نیـز نهایی شـود.

آیـا منابع مالـی بـرای حمایـت از تجدیدپذیرهـا در بودجـه وتمام 
اهدافـی کـه شـما بـدان اشـاره کردیـد در الیحـه بودجـه در نظر 

گرفته شـده اسـت؟
اعتبـار در نظـر گرفته شـده برای حمایـت از تجدید پذیرهـا در الیحه بودجه 

نقـش دولـت در صنعـت بـرق آن قـدر بـزرگ و قدرتمند 
شـده کـه عمـال بیشـتر تصمیم گیـری در ایـن حـوزه بر 
اسـاس منافـع دولـت و بـه ضرر بخـش خصوصـی صورت 
می گیـرد. بـه هر شـکلی کـه شـده باید بخـش خصوصی 
را وارد میـدان کـرد. بایـد شـرایطی را فراهـم کـرد کـه 

سـرمایه گذاران غیـر دولتـی جـای دولـت را بگیرنـد
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امسـال بـه بیـش از 4 هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت. حاال تنهـا دغدغه 
مـا این اسـت کـه دولـت نتواند ایـن بودجه را جـذب کند.

امـا به نظر می رسـد فعالیـن صنعت بـرق چندان بـه امیـدی به این 
طـرح ندارنـد. آنها مدعی انـد که وزارت نیرو در سـال های گذشـته 
توجهـی بـه قوانین مصوب نداشـته و بر اسـاس سـلیقه و خواسـت 

خـود رفتـار می کند؟
سـهم دولـت از صنعـت بـرق بـه مـرز غیـر قابـل کنترلـی رسـیده اسـت. از 
خریـد و فـروش گرفتـه تـا تولیـد و حتی صـادرات همگـی در اختیـار وزارت 
نیـرو اسـت. در حالـی کـه دولت بایـد تنها نقـش حاکمیتی را داشـته باشـد. 
نقـش دولـت در صنعـت بـرق آن قـدر بـزرگ و قدرتمنـد شـده کـه عمـال 
بیشـتر تصمیم گیـری در ایـن حـوزه بر اسـاس منافـع دولت و بـه ضرر بخش 
خصوصـی صـورت می گیـرد. بـه هـر شـکلی که شـده بایـد بخـش خصوصی 
را وارد میـدان کـرد. بایـد شـرایطی را فراهـم کـرد کـه سـرمایه گذاران غیـر 
دولتـی جـای دولـت را بگیرنـد. در واقـع مـا در ایـن طـرح به دنبـال کاهش 
هـم  دولـت  کـه  نمی شـود  بودیـم.  بـرق  صنعـت  در  دولـت  تصدی گـری 
تنظیم گـر باشـد، هـم تولیـد ننـده و هـم خریـدار و صادرکننـده. بحرانی که 
امـروز بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کنیـم حاصل همین رویه اشـتباه اسـت. 
بایـد اجـازه داد کـه بـازار بـرق بـر اسـاس نظـام عرضـه و تقاضا سـامان داده 
شـود. ایـن همـان هدفی اسـت که مـا در طـرح مانع زدایی از صنعـت برق به 
دنبـال آن هسـتیم. البتـه بدون شـک رسـیدن به ایـن هدف به مـدت یک یا 
دو سـال شـدنی نیسـت، امـا می تـوان بـه مـرور به سـمت آن حرکـت کرد و 

ظـرف مـدت 4 الـی 5 سـال بـه آن دسـت یافت.

یکـی از چالش هـای صنعـت بـرق، اقتصـاد نابسـامان آن، ناشـی از 
سـاختار تعرفـه تکلیفی فـروش برق اسـت. آیـا در بودجه امسـال 

در ایـن مـورد تمهیداتـی در نظر گرفته شـده اسـت؟
یکـی از دالیـل اصلـی تعییـن قیمت تکلیفـی برق یارانـه باالیی اسـت که در 
ایـن حـوزه پرداخت شـود. یارانه هـا در حوزه برق بسـیار باالسـت. برآوردهای 
صورت گرفتـه حکایـت از ایـن دارد کـه دولـت ماهانه ۸0 هزار میلیـارد تومان 
فقـط و فقـط یارانـه انـرژی پرداخـت می کنـد. آن گونـه کـه آمارهـا نشـان 
می دهـد قیمـت تمامشـده بـرق در نیروگاه هـای حرارتـی 650 تومان اسـت، 
ولـی متوسـط قیمـت 100 تومـان در اختیـار مشـترکین قرار داده می شـود. 

یعنـی تنهـا یک ششـم قیمـت تمام شـده بـرق از مـردم دریافت می شـود.
 قسـمت جالـب ماجـرا اینجاسـت تـا همین چند مـاه پیش دهک هـای باالی 

درآمـدی و پرمصرف هـا یارانـه بیشـتری دریافـت می کردند و بـه نوعی جایزه 
بـه مصـرف بـاال داده می شـد. امـا بعـد از افزایش پلکانـی بهای بـرق مصرفی 
مشـترکین یارانـه پرداختـی بـه پر مصرف هـا کمـی تعدیـل شـد، هـر چنـد 
هنـوز بـه صفر نرسـیده اسـت. بدون شـک وقتی درآمـد وزارت نیـرو افزایش 
پیـدا کنـد، پرداخت مطالبـات و معوقـات پیمانکاران صنعت برق هم سـرعت 
می یابـد. جـدای از الیحـه بودجـه امسـال، مجلـس در »طـرح مانع زدایـی از 
صنعـت بـرق« بـه دنبـال اصـالح ایـن رویـه اشـتباه اسـت. الزم به یـادآوری 
اسـت کـه نماینـدگان مجلـس هیچ اعتقـادی به صفر شـدن یارانـه پرداختی 
در حـوزه انـرژی ندارنـد، امـا سـوال اصلـی اینجاسـت ایـن یارانه بایـد به چه 

کسـانی پرداخت شـود؟

در طـرح مانـع زدایـی از صنعت بـرق چـه راه کارهایی بـرای واقعی 
شـدن قیمـت برق دیده شـده اسـت؟

در ایـن طـرح سـه رده قیمتـی بـرای بـرق قائـل شـدیم: اولـی مربـوط بـه 
مشـترکانی اسـت کـه مصرفـی کمتـر از الگـوی مجـاز یعنـی 100 کیلـو وات 
سـاعت دارنـد. بـرق این مشـترکین رایـگان خواهـد بـود. رنـج دوم مربوط به 
مشـترکینی اسـت که مصرفـی کمتر از 150 کیلووات سـاعت در مـاه دارند. از 
آنجایـی کـه هـدف اصلـی مـا در ایـن طرح تشـویق مـردم به مصرف درسـت 
بـرق اسـت، سـعی کردیم تـا بـا در نظر گرفتـن مشـوق هایی انگیـزه مدیریت 
مصـرف را در مـردم ایجـاد کنیـم. بـه همیـن دلیـل در ایـن طرح آمده اسـت 
کسـانی کـه 10 درصـد کمتـر از الگـوی مجـاز بـرق مصـرف کننـد، 2 برابـر 
مقـداری کـه صرفه جویـی کردنـد یعنـی 20 درصـد از بهـای برق آنها کاسـته 
خواهـد شـد. وقتـی ایـن کاهـش بـه 50 درصـد رسـید، بـرق آنهـا رایـگان 
می شـود. در رده سـوم امـا کسـانی کـه مصرف بـرق آنها باالی الگـوی مصرف 

باشـد، تعرفـه بـرق آنها ییـن 1.5 تـا 3.5 برابر افزایـش خواهد یافـت. در واقع 
هرچـه مصـرف بیشـتر باشـد بهـای برق بـه قیمـت تمام شـده یا فـوب خلیج 

فـارس نزدیک تـر خواهـد بود.

باالتریـن قیمـت برقی که از مشـترکین پـر مصرف دریافـت خواهد 
است؟ چقدر  شـد، 

باالتریـن قیمـت بـرای تعرفه بـرق میانگین قیمـت خرید بـرق از نیروگاه های 
تجدیـد پذیـر اسـت. پارسـال ایـن قیمـت ۸20 تومـان تعییـن شـده بـود. 
بـدون شـک امسـال قیمـت خریـد بـرق از تجدیدپذیرهـا باالتر از ایـن مقدار 
بـوده و متناسـب بـا ایـن رقـم قیمـت تعرفـه بـرق پر مصرف  هـا هـم بازهـم 
افزایـش می یابـد. برخـی از مشـترکین توجهـی بـه وضعیـت بحرانـی صنعت 
بـرق ندارنـد. حتـی شـاهد این هسـتیم کـه از نـور به عنـوان فاکتـوری برای 
زیباسـازی و تبلیغـات برخـی از بنگاه هـای اقتصادی اسـتفاده می شـود. هیچ 
منطـق و دلیلـی وجـود نـدارد که بـرق چنین مشـترکانی به صـورت یارانه ای 

شـود. پرداخت 

پرداختـی  قبـض  افزایـش  و  بـرق  قیمـت  پلکانـی  محاسـبه  امـا 
مشـترکین پرمصـرف بیشـتر از ایـن کـه به نفـع تولیدکننـدگان و 
فعالیـن ایـن صنعـت باشـد، منافـع وزارت نیـرو و توانیـر را در پی 

خواهـد داشـت؟
کامـال درسـت اسـت. به همین دلیـل بعد از افزایـش قیمت تعرفـه، ما وزارت 
نیـرو را مکلـف کردیـم کـه پرداخـت مطالبـات پیمانـکاران صنعت بـرق را با 
سـرعت بیشـتری پرداخـت کند. ضمـن اینکه در طـرح مانع زدایـی  از صنعت 
بـرق، بـه دنبـال رفـع برخـی از مشـکالت موجـود بـرای سـرمایه گذاران این 

صنعت هسـتیم.
بدحسـابی وزارت نیـرو یکـی از مهم تریـن انتقادهـای بخـش خصوصـی بـه 
عملکـرد دولـت در ایـن حوزه اسـت. برخـی از فعالین صنعت بـرق هنوز پول 
برقـی که 4 سـال پیـش به دولـت فروخته انـد را دریافت نکرده انـد. به همین 
دلیـل در طـرح مانع زدایـی، مـاده ای وجـود دارد کـه بر اسـاس آن بـه وزارت 
نیـرو تکلیـف شـده که ظـرف مدت 2 سـال بدهی خـود را بـه تولیدکنندگان 
بخـش خصوصـی پرداخـت کنـد. البتـه ممکن اسـت کـه این عـدد در صحن 

علنـی مجلـس چکش کاری شـود و دسـتخوش تغییراتی قـرار گیرد.

یکـی دیگـر از مشـکالت اصلـی نیـروگاه داران ایـن اسـت کـه قیمـت بـرق 
متناسـب بـا نـرخ تـورم و رشـد هزینه هـای آنهـا افزایـش نمی یابـد. بـرای 

یکی دیگر از مشکالت اصلی نیروگاه داران این است که 
قیمت برق متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های آنها 

افزایش نمی یابد. برای حل این مشکل قرار بود که قیمت 
خرید برق در برخی از قراردادها به صورت ارزی محاسبه 

شود. این اتفاق نه تنها رخ نداده بلکه قیمت ریالی برخی از 
قراردادها سال هاست که تغییری نکرده یا مقدار تغییر آن 
بسیار جزئی و اندک بوده است. نمایندگان مجلس در طرح 

مانع زدایی به دنبال حل این مشکل بودند

حـل ایـن مشـکل قـرار بـود کـه قیمـت خریـد بـرق در برخـی از قراردادهـا 
بـه صـورت ارزی محاسـبه شـود. ایـن اتفـاق نه تنهـا رخ نـداده بلکـه قیمت 
ریالـی برخـی از قراردادهـا سال هاسـت که تغییـری نکرده یا مقـدار تغییر آن 
بسـیار جزئـی و انـدک بـوده اسـت. نماینـدگان مجلـس در طـرح مانع زدایی 
بـه دنبـال حـل ایـن مشـکل بودنـد. بـر همیـن اسـاس اختیـارات خاصی به 
وزیـر داده شـده اسـت. طبـق این مـاده از طـرح مذکور بـرق وزیر مـی تواند 
متناسـب بـا اختیـارات خـود در قراردادها دخل و تصرف داشـته باشـد. البته 
تصمیم گیـری دربـاره تغییـر قیمـت قراردادهـا در کمیتـه ای کـه متشـکل از 
نماینـدگان بخـش تولیـد، مصـرف، توانیـر، مجلـس و دیگـر ذی نفعـان ایـن 

حـوزه صـورت خواهـد گرفت.

آیا وزرای نیرو در سال های گذشته چنین اختیاری را داشتند؟
در سـال 5۸ قانونـی وجـود داشـت که بر اسـاس آن وزیـر نیرو اجازه داشـت 
کـه قیمـت خریـد بـرق در قراردادهـا را تـا سـقف 10 درصـد افزایـش دهد. 
البتـه در آن زمـان یک شـرط هم برای ایـن تغییر قیمتی وجود داشـت و آن 
ایـن بـود کـه نباید سـقف قـرارداد از 5 میلیـون تومـان فراتـر رود. البته باید 
توجـه داشـت کـه ایـن عدد مربـوط به سـال 5۸ بود و تـا امـروز تغییری هم 
نکـرده اسـت. حـاال که مـا به دنبـال احیای ایـن قانون هسـتیم بایـد اعداد و 
ارقـام آن را هـم بـه روز کنیـم. بـدون شـک ارزش 5 میلیون تومان 43 سـال 
پیـش دسـت کـم معـادل 50 میلیـارد تومـان امروز اسـت. در واقع ما دسـت 

وزیـر را بـاز گذاشـتیم کـه بتواند مشـکل بخشـی از قراردادهـا را حل کند.

یعنـی منابـع مالـی خاصـی برای رفـع تعهـدات مالـی و بدهی های 
وزارت نیـرو در الیحـه بودجه دیده نشـده اسـت؟

منبـع مالـی اصلـی وزارت نیرو فروش انرژی اسـت. در گذشـته درآمد حاصل 
از فـروش بـرق و آب به سـازمان هدفمندی واریز می شـد، اما در سـال 1400 
مجلـس ایـن امـکان را ایجـاد کـرده کـه ایـن درآمـد مسـتقیما بـه حسـاب 
وزارت نیـرو واریـز شـود. در واقـع بـا ایـن تصمیـم وزارت نیـرو می توانـد در 
تصمیم گیـری و مدیریـت مسـتقل از سـازمان هدفمنـدی رفتـار کنـد. ایـن 
امـکان در سـال 1401 هـم فراهـم شـده و بـر اسـاس الیحـه بودجه امسـال 
بایـد ایـن وزارتخانـه بخـش زیـادی از بدهـی خـود را از ایـن محـل پرداخت 

. کند
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بودجــه ســال ۱۴۰۱ بــا تمــام فــراز و نشــیب ها و رفــت و برگشــت ها بیــن دولــت و مجلــس نهایتــا در آخریــن روزهــای ســال گذشــته بــه 
تصویــب مجلــس رســید. بخــش بــرق نیــز در ایــن بودجــه بــا چانه زنی هــای فــراوان بخــش خصوصــی بــه هــر حــال واجــد ظرفیت هایــی 
بــرای تولیدکننــدگان غیــر دولتــی شــده اســت کــه آگاهــی از آن هــا می توانــد بــرای فعــاالن ایــن حــوزه مغتنــم باشــد. بــر ایــن اســاس در 
ــم  ــی کرده ای ــروری اجمال ــن ظرفیت   هــا م ــر ای ــرو ب ــزی و اقتصــادی وزارت نی ــاون برنامه ری ــار« مع ــا »محســن بختی گفت وگــوی کوتاهــی ب

کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد:

گفت وگو با محسن بختیار، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو

مروری بر وضعيت صنعت 
برق در قانون بودجه 1401

قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ در حـوزه برق، چـه تفاوت هایی نسـبت 
بـه سـال گذشـته دارد و چـه گشایشـی در منابع مالـی صنعت برق 

است؟ شـده  دیده 
در بودجـه سـال جـاری تفاوت های قابل مالحظه ای نسـبت به سـال گذشـته 
مشـاهده می شـود. بـرای تدویـن بودجـه امسـال وزارت نیـرو در تعامـل بـا 
مجلـس شـورای اسـالمی، تالش کرده اسـت ضمن تقویت منابـع مالی وزارت 
نیرو و تنوع بخشـی به آن، زمینه مشـارکت بیشـتر بخش خصوصی و توسـعه 

مشـارکت عمومـی و خصوصـی را برای اجـرای طرح هـا فراهم آورد.
 بـر ایـن اسـاس یکـی از ظرفیت هـای بودجـه 1401 رشـد 2۸ درصـدي 
اعتبـارات طرح هـای تملک دارایی های سـرمایه ای وزارت نیرو و دسـتگاه های 
انـرژي نسـبت بـه قانـون سـال 1400 در  اجرایـی زیرمجموعـه در فصـل 

پیوسـت 1 قانـون بودجـه سـال 1401 )حـدود 72۸ میلیـارد تومان( اسـت. 
همچنیـن بـه منظـور حمایت از صنعـت برق، معافیـت درآمدهـای حاصل از 
فـروش بـرق از فرآینـد گـردش وجـوه در سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا و 
تخصیص سـازمان برنامه و بودجه کشـور در تبصره 14 تمدید شـده اسـت و 
منابـع صنعـت بـرق بالفاصلـه و فـوري به شـرکت هاي ذي ربط برگشـت داده 
مي شـود. عـالوه بـر این هـا، پیش بینـی ردیـف جدید بـرای تعهدات سـوخت 
صرفه جویی شـده در نیروگاه هـا )مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد و مـاده 
61 قانـون اصـالح الگـوي مصرف( در مصـارف جدول تبصـره 14 و اختصاص 

30 هـزار میلیـارد ریـال از دیگـر ظرفیت هـای مذکور اسـت. 
در بودجـه سـال جاری اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای تامین مالـی به منظور 
جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای طرح ها نیز در نظر گرفته شـده اسـت. 

بـرای سـرعت بخشـیدن بـه طرح هـای وزارت نیـرو و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای بخـش خصوصـی، در بودجـه امسـال چـه تمهیداتـی 

پیش بینـی شـده اسـت؟
یکـی دیگـر از ویژگی هـای بودجـه 1401 کاهـش نقـش دولـت در تامیـن 
مالـي طرح هـای عمرانـی، تنوع بخشـی بـه منابع مالـی و واگـذاری طرح ها به 
بخـش خصوصـی بـه منظـور اجـرای سـریعتر و خودگـردان شـدن طرح  ها و 

توسـعه مشـارکت عمومـی خصوصی اسـت.
ضمـن ایـن کـه اولویت بنـدی طرح هـا و هدفمند کـردن هزینه کـرد اعتبارات 
بـر اسـاس اولویت بنـدی و افزایـش بهـره وری و تقویـت اعتبـارات طرح هـای 
قابـل خاتمـه افتتـاح در سـال 1401، همچنین تسـریع در تکمیـل طرح های 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای بـا رویکـرد پیشـرفت متـوازن و فراگیـر نیـز 

لحاظ شـده اسـت.
از  وزارت نیـرو به منظـور پیش بینـی منابـع مالـی مطمئـن بـرای حمایـت 
توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر و شـبکه بـرق روسـتایی در قانـون بودجـه 
1401 بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای قانـون حمایـت از صنعـت بـرق و قانـون 
تشـکیل سـازمان سـاتبا با اخذ 10 درصد مبلغ برق مصرفی تا سـقف 6000 

میلیـارد تومـان را در نظـر گرفته اسـت.
گفتنـی اسـت در بودجـه امسـال مجوز انتشـار اوراق مالی اسـالمی تا سـقف 
10000 میلیـارد تومـان بـه صـورت ریالـی بـا تضمیـن شـرکت های دولتـی 
بـرای اجـرای طرح هـای عمرانـی وزارت نیـرو، همچنین انتشـار اسـناد خزانه 
اسـالمي توسـط دولـت در سـقف ۸6000 میلیـارد تومـان نیـز داده شـده و 
اعتبـاری تـا سـقف ۸4 میلیـارد تومـان بـرای تامیـن و خریـد بـرق جزایـر 

جنـوب کشـور در نظـر گرفته شـده اسـت.
عـالوه بـر این، اخذ مجـوز ایجاد صندوق پـروژه براي سـاخت 5000 مگاوات 
نیـروگاه بـرق بـا مشـارکت متقاضیـان و سـرمایه گذاران بخـش غیـر دولتی، 

می توانـد در تسـریع اجـرای طرح هـای صنعـت بـرق کمک کننده باشـد. 

آیا برای انجام تعهدات مالـی وزارت نیرو به بخش خصوصی، خصوصا 
تولیدکنندگان برق، در بودجه امسـال منابعی پیش بینی شـده است؟

عـالوه بـر مـواردی کـه بـرای تقویـت منابع مالـی در بودجه سـال جـاری به 
آن اشـاره شـد، بایـد اضافـه کنـم کـه در بررسـي توزیـع اعتبـارات طرح هاي 
تملـک دارایي هـاي سـرمایه اي صنعـت بـرق بیانگـر توجـه ویـژه ای بـه انجام 
تعهـدات وزارت نیـرو در قبـال بخـش غیـر دولتـي تولیدکننـده بـرق و در 
اولویـت قـراردادن طرح هایـی اسـت کـه در سـفرهای مقـام معظـم رهبری و 

دولـت رد حـوزه وزارت نیـرو مصـوب شـده اند. 
همچنیـن در بودجـه امسـال، دولـت بـه شـهروندانی کـه در سـال های اخیر 
تامیـن بـرق آن هـا دچـار چالش بوده )در خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان، 

فـارس و ...( نـگاه ویژه ای داشـته اسـت. 

بـرای سـاماندهی تعرفه های بـرق و مهار رشـد بی رویـه مصرف چه 
تصمیماتی در بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ شـده اسـت؟ 

بـرای منطقـی کـردن رونـد مصرف بـرق و پی گیـری از مصـرف بی رویه آن و 
ایجـاد عدالـت در برخـورداری از نعمـت برق، نصب کنتورهاي هوشـمند برای 
مشـترکان بـرق و گاز فهـام بـا اولویـت مشـترکان پرمصرف و دریافـت هزینه 
مربـوط را بـه صورت اقسـاطي از مشـترکان بـه منظور اصالح الگـوی مصرف 

برق پیش بینی شـده اسـت.
همچنیـن تنفیـذ بنـد »ي« تبصـره ۸ قانون بودجه سـال جـاري در خصوص 
و  )کم مصـرف  بـرق  و  اب  خانگـي  مصرف کننـدگان  پلکانـي  هـاي  تعرفـه 
پرمصـرف  یارانـه ای،  مصـرف  الگـوی  تـا  صفـر،  برابـر  محـروم  خانوارهـای 
غیریارانـه ای و افزایشـي پلکانـی )IBT(( و تمدیـد حکـم بنـد ز تبصـره 15 
قانـون بودجـه سـال جـاري در خصـوص تعرفه بـرق صنایع بـاالي 2 مگاوات 
و اصـالح سـقف مصـارف آن بـه 16 هـزار میلیارد تومـان از دیگـر تمهیداتی 

اسـت در ایـن بـاره پیش بینـی  شـده اسـت.

چنانچـه بودجه سـال جـاری ویژگی هـای دیگـری دارد، لطفـا بیان 
یید. بفرما

از ویژگی هـای دیگـر بودجـه امسـال می تـوان بـه محاسـبه تعرفـه سـوخت 
نیروگاه هـاي خودتامینـی اشـاره کـرد کـه بـرق تولیـدی آن هـا بـه شـبکه 
سراسـري تحویـل مي شـود. در ایـن بودجـه بـرای ایـن نیروگاه ها نیـز تعرفه 
سـوخت نیروگاهـي در نظـر گرفته شـده اسـت. عالوه بـر این اجـازه واگذاري 
امـالک و دارایي هـاي شـرکت هاي زیرمجموعـه وزارت نیرو بـراي تامین مالي 
طـرح هـاي نوسـازي و تاسیسـات و شـبکه آب و بـرق تـا سـقف 20 هـزار 
میلیـارد تومـان و مجـوز هزینه کـرد بهـاي سـوخت مصرفـي نیروگاه هـا بابت 
بازپرداخـت طرح هـاي بیع متقابـل نیروگاه هاي دولتـی و خصوصی در بودجه 
امسـال داده شـده اسـت. همچنیـن بـر اسـاس احـکام بودجـه سـال جـاری 
60 هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت ارزان قیمـت به 50 هـزار نفر بـرای ایجاد 
نیـروگاه 5 کیلوواتي در روسـتاها، حاشـیه ها و مناطق محروم بـا تایید قرارداد 

خریـد تضمینـي بـرق از سـوي وزارت نیـرو اختصـاص داده خواهـد شـد.
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از  خارج 
ه ند و پر

و  فرصت  هـا  چـه  ظرفیـت  گواهـی  بـازار  ایجـاد  شـما  نظـر  از 
دارد؟  پـی  در  بـرق  تولیدکننـدگان  بـرای  را  چالش هایـی 

و  بـوده  قراردادهـای موجـود  اسـاس  بـر  بهـای ظرفیـت  تاکنـون دریافـت 
تاکنـون بـرای دریافـت گواهـی ظرفیـت فراینـد قانونـی را طـی نکرده اند، در 
نتیجـه گواهـی ظرفیـت تولیـد نیروگاه هـا با چالش هایـی  مواجه خواهد شـد. 
واقعیـت آن اسـت کـه بخش خصوصـی بـرای سـرمایه گذاری در صنعت برق 
در بسـیاری از تصمیمـات ایـن حوزه مورد مشـورت قرار نگرفتـه و در موضوع 
گواهـی ظرفیـت هـم متاسـفانه با وجـود جلسـات مکرر بـا مسـئوالن و بیان 
مشـکالت، بـه نظـرات بخـش خصوصی توجهی نشـده اسـت. به هـر حال هم 
اکنـون گواهـی ظرفیـت بـه عنـوان یـک »ابـزار تامین مالـی« جدیـد مطرح 
اسـت و عـدم خریـد و ارائـه آن مشـمول جریمـه و فسـخ قـرارداد انشـعاب 

می شـود. 
بـر اسـاس قانـون برنامـه ششـم توسـعه، دولـت مکلـف بـه افزایـش تـوان تا 
25 هـزار مـگاوات از طریـق روش های سـرمایه گذاری و انعقاد قـرارداد خرید 

      گفت وگو        

گفت وگو با شهرام صدرا، مدیرعامل شرکت مولد نیروی خرم آباد

نیرو وزارت  مساله ساز  خوانش 
از دو موضوع حیاتی  

 ریشــه یابی چالش های تولیدکنندگان برق 
با »گواهی ظرفیــت تولید« و »پروانه بهره برداری«

بخـش غیـر دولتـی تولیدکننـده بـرق عالوه بـر تمـام چالش هایی که به سـبب نارسـایی های اقتصـاد بـرق و کمبـود نقدینگی در ایـن صنعت با 
آن مواجـه اسـت، از مشـکالتی در تدویـن یک جانبـه مقـررات رنـج می برد کـه به نظـر می آید حاصـل بی توجهی نهـاد تنظیم گـر کنونی صنعت 

بـرق بـه شـرایط و منافع بخش غیـر دولتی فعـال در این حوزه اسـت. 
بـه عنـوان دو مـورد از چالش برانگیزتریـن ایـن مسـائل می تـوان بـه موضـوع »گواهـی ظرفیـت تولیـد بـرق نیروگاه هـا« و بحـث »پروانـه 
بهره بـرداری« آن هـا اشـاره کرد. »شـهرام صـدرا«، مدیرعامل شـرکت مولد نیـروی خرم آبـاد در گفت  و گو بـا »نیرو و سـرمایه« بـه تفصیل علل 

مساله سـاز شـدن ایـن دو موضـوع را مـورد واکاوی قـرار داده اسـت کـه در ادامـه مطالعه خواهیـد کرد:

تضمینـی برق اسـت. بسـتن ایـن قراردادها به منزلـه واگذاری امتیـاز گواهی 
ظرفیـت بـه وزارت نیرو اسـت و از ایـن بابت مبلغ جداگانه ای به سـرمایه گذار 
پرداخـت نمی شـود، امـا سـرمایه گذار متعهـد بـه ارائـه گواهـی ظرفیـت بـه 
شـرکت توانیـر شـده اسـت. در حالـی کـه حقـوق سـرمایه گذار نیـروگاه در 
مالکیـت امـوال خـود بـه صورت رایگان سـلب شـده اسـت. در نتیجـه امتیاز 
گواهـی ظرفیـت بـا انعقـاد قـرارداد خریـد تضمینـی منتقـل می شـود و در 
مقابـل نیـز مبلغـی بـه سـرمایه گذار پرداخـت نمی شـود، در حالـی کـه عمال 

ارزش مالـی آن از سـرمایه گذار گرفتـه می شـود. 
بـه  بین المللـی  اسـتانداردهای  طبـق  ظرفیـت  گواهـی  عرضـه  اگـر  امـا 
سـرمایه گذار واگـذار شـود، آن را مجـاب بـه واگـذاری ظرفیـت نیـروگاه در 
یـک بـازه زمانـی مشـخص و ارائـه ایـن ظرفیـت بـه صـورت پایـدار می کند. 
در نتیجـه سـرمایه گذاران، در ازای انتفـاع حاصـل از عرضـه بـرق و ظرفیـت، 
همـواره نیـروگاه را آمـاده نگه داشـته و در صورت بروز مشـکل طبق ظرفیت 

و تعهـد ایجادشـده، خسـارت پرداخـت خواهنـد کـرد.
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بـه موضـوع دوم بپردازیـم؛ تمدیـد پروانـه بهره بـرداری نیروگاه ها 
بایـد در چه بـازه زمانـی صورت گیـرد، در سـایر صنایـع چه مدت 
اسـت و بـرای تمدیـد آن چه مـدارک و مسـتنداتی نیاز اسـت؟ آیا 
مـدارک بـرای تمدیـد پروانه در سـال های اخیـر تغییراتی داشـته 

؟ ست ا
مطابـق بـا مـاده 7 قانـون اجرای سیاسـت های کلـی اصل 44 قانون اساسـی، 
مـدت زمـان اعطـای پروانـه بهره بـرداری توسـط دفتـر برنامه ریـزی و اقتصاد 
کالن بـرق و انـرژی وزارت نیـرو بـه شـرط رعایـت دسـتورالعمل اتصـال بـه 
شـبکه بـرق و کامـل بـودن مـدارک و اخـذ تاییدیه هـا در زمـان مناسـب، 
حداکثـر یـک مـاه کاری از درخواسـت متقاضـی خواهـد بود. بر خالف سـایر 
صنایـع کشـور که پـس از عملیات احداث تنهـا یک نوبت پروانـه بهره برداری 
اخـذ و در چارچـوب آن عملیـات بهره بـرداری صـورت می پذیـرد، در وزارت 
نیـرو پروانـه بهره بـرداری علی رغـم عمـر بیشـتر نیـروگاه، بایـد هر پنج سـال 
یـک بـار تمدیـد شـود و در صورتی که تمـام دارنـدگان پروانه دو مـاه قبل از 
پایـان اعتبـار بـرای تمدید اقـدام نکنند در خواسـت آن ها مشـابه متقاضیانی 
اسـت کـه بـرای اولیـن بـار اقـدام بـه دریافـت پروانـه می کننـد. جالـب ایـن 
اسـت کـه عـدم تمدیـد پروانـه اعمال جرایـم مالی داشـته و موجـب تعطیلی 

می شـود. نیروگاه 
بخشـی از مـدارک مـورد نیـاز بـرای تمدیـد پروانـه بهره بـرداری بـه معاونت 
بـازار بـرق مدیریـت شـبکه عبارتنـد از: مجـوز اتصـال بـه شـبکه نیـروگاه بر 
اسـاس فرصت هـای مصـوب وزارت نیـرو، مسـتندات و مـدارک مربـوط بـه 
بهره بـرداری تجـاری نیـروگاه، تاییدیـه شـرکت مادرتخصصـی بـرق حرارتی، 
کپـی پروانـه بهره بـرداری و نگهـداری بهره بـردار، اطالعات فنی مالـی قرارداد 

پیمانکار. و  مالـک 
عـالوه بـر مـوارد مذکـور، روئیـت کامـل اطالعـات در دیسـپاچینگ، تامیـن 
الزامـات  AGC و تامیـن و صحت سـنجی سـیگنال های بهره بـرداری هـم از 
سـوی نیروگاه هـا بـرای معاونـت راهبـری مدیریت شـبکه ارسـال شـده و در 
کنـار آن، منحنـی قابلیـت تولیـد ژنراتور، اطالعـات قابلیت عملـی تولید توان 
اکتیـو و راکتیـو ژنراتـور در 4 نقطـه، اطالعـات منحنـی ورودی و خروجـی و 

اطالعـات منحنـی هزینـه بهره بـرداری و متغیـر هم ارسـال شـود. 
در ایـن میـان، معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت بـر امنیـت شـبکه هـم بـرای 
تک خطـی  و  تک خطـی  دیاگـرام  نیروگاه هـا،  بهره بـرداری  سـاالنه  تمدیـد 
و  تولیـد  بخـش  فرم  هـای  تکمیـل  بالفصـل،  پسـت  و  نیروگاه هـا  حافـظ 
کتابچـه اطالعاتـی شـبکه انجام تسـت های شناسـایی پارامترهـای دینامیکی 
و اطالعـات درخواسـتی دفتـر مطالعـات و حفاظـت شـبکه را از نیروگاه هـا 
دریافـت می کنـد. مالکیـن عـالوه بـر مـدارک مذکـور، بایـد مقایسـه انـرژی 
خالـص و ناخالـص تولیـدی بـه منظـور خودارزیابـی و همچنیـن نامـه ای را 
بـا محتـوای عـدم تغییـر در سـامانه های سـنجش، بـه معاونـت مخابـرات و 
پشـتیبانی فنـی ارائـه دهنـد و همه این مـدارک 2 مـاه پیش از پایـان اعتبار 

پروانـه بهره بـرداری اسـت و هـر گونـه تاخیـری مشـمول جریمـه اسـت. 
در بخـش دیگـری نیـز تامین افـت ظرفیـت نیروگاه هـای تولیدکننـده برق در 

بحـث گواهـی ظرفیـت تولیـد نیز برعهـده سـرمایه گذار بـوده و تمدیـد پروانه 
بهره بـرداری در گـرو آن اسـت. 

اساسـا پروانـه بهره برداری نیروگاه هـا به چه منظور صادر می شـود؟
ایـن پروانـه بـه منزله مجوز مشـارکت نیروگاه هـا در بازار برق ایران اسـت که 
مالـکان نیروگاه هـا بایـد نسـبت بـه اخـذ آن اقـدام کننـد. مالـکان نیروگاه ها 
پـس از احـداث نیـروگاه می تواننـد بـا در دسـت داشـتن پروانـه بهره برداری 
)بـرای تولیـد بـرق( نسـبت بـه تولید بـرق به منظـور مـوارد زیر اقـدام کنند: 
1. مصـرف خـود  2. عقد قـرارداد تبدیل انـرژی با شـرکت مادرتخصصی برق 
حرارتـی  بـرای تبدیـل انـرژی و واگـذاری حقـوق و منافـع ناشـی از ظرفیت 
اختصاص یافتـه 3. فـروش تمـام یـا بخشـی از انـرژی، ظرفیـت و خدمـات 
جانبـی بـه شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایـران 4. فـروش تمام یا بخشـی از 
انـرژی در بـورس 5. فـروش بـه مصرف کننـده نهایـی متصـل به شـبکه فوق 
توزیـع یـا شـبکه برای ترانزیـت    6. واگذاری همه یا بخشـی از منافع ناشـی 
از تولیـد انـرژی بـه سـایر دارنـدگان پروانـه بهره بـرداری     7. خرید و فروش 

گواهـی ظرفیت

بـه منظور دریافـت پروانه بهره برداری بـرای اولین بـار، چه مراحلی 
بایـد طی شـود؟ ایـن مراحل در مقایسـه بـا مراحل دریافـت پروانه 

بهره بـرداری در سـایر صنایع چـه تفاوت هایی دارد؟
از جملـه مـدارک مـورد نیـاز جهـت اخـذ پروانـه بهره بـرداری ارائـه فـرم 
شناسـنامه  تعهدنامـه،  اساسـنامه،  شـرکت،  رسـمی  روزنامـه  تکمیل شـده، 
مدیـران و اعضـای هیات مدیـره، کپـی پروانـه احـداث، کپـی مجـوز اتصـال، 
کپـی قـرارداد بـا بهره بـردار، تاییدیـه فنـی شـرکت مدیریـت شـبکه، کپـی 
مجـوز زیسـت محیطی اسـت. این مجـوز در دوران سـاخت نیروگاه یک سـاله 

و بـه صـورت موقـت اسـت و سـپس بـه صـورت پنـج سـاله می باشـد.

تمدیـد پروانـه بهره برداری در بـازه و با مدارک و مسـتندات مذکور 
چـه پیامدهـا و تاثیراتی بـر کسـب وکار تولیدکنندگان برق داشـته 

داشـت؟ خواهد  یا 
تولیدکننـدگان غیـر دولتـی بـرق در سـال های اخیـر بـا مشـکالت بسـیاری 
پروانـه  تمدیـد  مـوارد،  ایـن  از  یکـی  کـه  می کننـد  نـرم  پنجـه  و  دسـت 
بهره بـرداری اسـت. عمـر مفیـد یـک نیـروگاه پـس از بهره بـرداری تجـاری 
حداقـل بیسـت سـال اسـت کـه در ایـن مـدت قابلیـت بهره بـرداری مطمئن 
دارد، در صورتـی کـه اعتبـار پروانـه بهره بـرداری پنـج سـاله در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. از طرفـی نیروگاه هـا در طـول پنج سـال دچـار تغییـرات جدی 
نمی شـوند و نیـاز بـه پایـش مـداوم ندارند و همچنیـن هیـچ نیروگاهی بدون 
کسـب موافقـت اصولی اولیـه از وزارت نیرو و امکان سـنجی اقتصادی توسـعه 
موافقـت  بایـد  تضمینـی  بـرق  فـروش  به منظـور  سـرمایه گذار  و  نمی یابـد 
اصولـی از وزارت نیـرو دریافـت کنـد. بنابرایـن تمدیـد پروانـه بهـره بـرداری 

موجـب صرفـه هزینـه و زمـان از طـرف شـرکت خواهـد شـد.

چنـد دهـه از ورود بخـش خصوصی به حـوزه تولید برق می گـذرد. اگرچه در 
سـال های ابتدایـی در بسـترهای فعالیـت این حوزه شـرایط نسـبتا مناسـبی 
بـرای حضـور سـرمایه گذاران وجـود داشـت. امـا بـه مـرور زمـان و بـا تغییـر 
سیاسـت ها، به ویـژه از سـوی وزارت نیـرو و موانعـی کـه بـرای فعالیت بخش 
خصوصـی در ایـن صنعـت پایـه و حیاتـی طـی سـال های اخیـر ایجاد شـده 
اسـت، عمـال سـرمایه گذاری بـرای افزایـش ظرفیت هـای تولیـد بـرق رونـد 
نزولـی داشـته، تـا جایـی کـه امـروز شـاهد هسـتیم صنعـت بـرق بـا بحران 
ناتـرازی تولیـد و مصـرف مواجه اسـت و قادر بـه تامین برق مورد نیاز کشـور 
نیسـت. در حـال حاضـر صنعـت بـرق تحـت عنـوان مدیریـت بـار، تحمیـل 
خاموشـی بـه صنایع و سـایر مشـترکان را بـرای گذر از این بحران در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اسـت و هرچه بیشـتر وارد فصل گرما می شـویم  ، گسـتره 

و حجـم ایـن خاموشـی ها بیشـتر می شـود.
 ایـن کـه چـرا ایـن صنعـت بـه ایـن روز افتاده اسـت و بـا اعمـال قطعی برق 
هزینه هـای هنگفتـی را هـم از نظـر اقتصـادی و هـم از منظـر اجتماعـی بـه 
کشـور تحمیـل می  شـود و ریشـه گریـز سـرمایه گذار از ورود بـه حـوزه تولید 
بـرق چیسـت را در ایـن یادداشـت واکاوی کـرده و امیدواریم گوش شـنوایی 

بـرای رهایـی از این مشـکالت وجود داشـته باشـد. 
یکـی از اهـداف خصوصی سـازی در هـر صنعتـی و بـه طور مشـخص صنعت 
و  سیاسـت گذاری ها  در  شـفافیت  درگیریـم،  آن  بـا  بیشـتر  مـا  کـه  بـرق 
عملکردهـا اسـت. یعنـی خصوصی سـازی در صنعـت بـرق اتفـاق می افتـد تا 
شـفافیت بیشـتر شـود. بـه ایـن معنـی کـه همـه فعالیت هـا در قالـب رقابت 
سـالم و سـازنده تعریف و تعیین شـود تا بـه این ترتیب از نظـام تعرفه گذاری 

ِصـرف خـارج شـویم و دنبـال افزایـش کارایی باشـیم.
نکتـه ای کـه در خصوصی سـازی وجود دارد آن اسـت که شـما باید هم حیات 
اقتصادی کسـانی را که در این کسـب وکار هسـتند به شـکل منطقی تضمین 
کنیـد و هـم این که آن قدر کسـب وکار صنعت را جـذاب کنید تا به هر میزان 

بهنام فردافشاری، معاون اجرایی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

برق؛ صنعت  روزهای  این  حکایت 

بُن می برید بر سر شاخ  یکی 
که نیاز اسـت، سـرمایه گذار اضافه شـود و در آن صنعت سـرمایه گذاری کند، 
یعنـی سـیگنال هایی کـه از ایـن صنعـت دریافـت می شـود باید نشـان دهنده 
نیـاز بـه سـرمایه گذاری یـا عـدم نیـاز بـه سـرمایه گذاری باشـد. صنعـت برق 
هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و قطعـا همیـن رویـه را بایـد طـی کند. 
در کشـور مـا بحـث واگـذاری نیروگاه هـا تقریبـا از سـال 90 به بعـد جدی تر 
و تعـداد نیروگاه هایـی کـه بـه بخـش غیـر دولتی واگذار شـد، افزایـش یافت. 
یکـی از موضوعـات مهمـی کـه در صنعـت بـرق بعـد از واگـذاری نیروگاه هـا 
بـه بخـش غیـر دولتی مطـرح و همیشـه معضل بـوده، روش و فراینـد تعیین 
سـقف انـرژی و بهـای پایـه آمادگـی اسـت کـه بـه درسـتی انجام نمی شـده، 
بـه طـوری کـه از سـال 93 تـا کنـون، نـرخ پایـه آمادگـی ثابـت بوده اسـت. 
برداشـتی کـه از ایـن موضـوع می شـود آن اسـت کـه قانون گـذار یـا کسـی 
کـه نـرخ را تعییـن می کنـد، چنیـن در نظـر می گیـرد هزینه هـا یا بخشـی از 
هزینه هـای سـرمایه گذار هنـوز ثابـت بوده و تغییـر نکرده اسـت، در حالی که 
ایـن طـور نیسـت. به عنوان مثال از سـال 93 بـه بعد اگر فقط رشـد حقوق و 
دسـتمزد بخـش کارگـری را بررسـی کنید؛ خواهیـد دید کـه افزایش چندین 
برابـری داشـته اسـت. بـا ایـن حـال می بینیـم که بهـای پایـه آمادگـی هیچ 
تغییـری نمی کنـد. شـاید کسـی پاسـخ دهـد کـه »ایـن مسـاله را در بخـش 
انـرژی جبـران کرده ایـم«، امـا بـاز هـم از همـان سـال تـا سـال 99 کـه نرخ 
انـرژی از 416 ریـال بـه 600 ریـال رسـیده، تغییـری در نـرخ انـرژی صورت 

نگرفته اسـت. 
ایـن کـه نـرخ در بـازاری ثابـت می مانـد و هزینه هـا افزایـش می یابـد، باعـث 
می شـود حاشـیه سـود اگـر هـم وجود داشـته باشـد، بسـیار اندک شـود. در 
ایـن شـرایط چنانچـه حاشـیه سـودی وجـود نداشـته باشـد، سـرمایه گذار یا 
گرداننـده آن کسـب و کار زیـان می بینـد، انگیـزه سـرمایه گذاری و فعالیت در 
آن کسـب وکار را از دسـت می دهـد و الجـرم در جـای دیگـری کـه ریسـک 
کمتـری دارد سـرمایه گذاری می کنـد. در واقـع این اتفـاق در صنعت برق رخ 
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داده اسـت و عمـال بـا فـرار سـرمایه گذار برای فعالیـت در این صنعـت مواجه 
شـدیم، بـه طـوری که بـه نظر نمی رسـد از سـال 95 به بعد کسـی اقـدام به 

احداث نیـروگاه کرده باشـد. 
 همیـن کـه وزارت نیرو چندین سـال اسـت که نـرخ خرید بـرق از نیروگاه ها 
را تغییـر نـداده اسـت، منجـر بـه ایـن شـده کـه تصمیم گیـری سـرمایه گذار 
بـرای ورود بـه ایـن صنعـت بـا مفروضاتـی کـه در صنعـت بـرق وجـود دارد 
هم خوانی نداشـته باشـد. این موضوع سـبب  شـده که همه از سـرمایه گذاری 
در صنعـت بـرق امتنـاع کنند. شـاید گفته شـود که نـرخ قراردادهـای خرید 
تضمینـی سـاالنه تعدیل می شـود، در پاسـخ باید گفت کسـی کـه می آید در 
احـداث نیـروگاه سـرمایه گذاری می کنـد و وام ارزی دریافـت می کنـد، نـرخ 
خریـد بـرق از نیروگاهـش طبـق اصالحیـه بنـد »و«، 700 ریال بـه ازای هر 
کیلـووات بـرای راندمـان 50 درصـد تعییـن شـده اسـت، همیـن نـرخ بـرای 
همیـن راندمـان در سـال 1400، 3۸0 تومـان بـوده اسـت. یعنـی افزایشـی 
کـه داشـته چیـزی بیـش از 5 برابـر بـوده اسـت، در حالـی کـه بدهـی ارزی 
ایـن نیروگاه هـا نسـبت بـه زمـان دریافـت تسـهیالت بـرای احداث نیـروگاه، 
حـدود ده برابـر افزیـش یافته اسـت. ایـن دو افزایش بـا هم هم خوانـی ندارد 
و چـون هیـچ مکانیزمـی برای حمایـت از سـرمایه گذار در ایـن صنعت وجود 
نـدارد، عمـال باعـث شـده اسـت کـه حضـور سـرمایه گذار در صنعت بـرق به 
صفـر برسـد. بـا ایـن سیاسـت ها کسـی حاضـر بـه سـرمایه گذاری در صنعت 

نیسـت. برق 
وزارت نیـرو روش نامطوبـی را در پیـش گرفتـه، مبنـی بر این کـه نرخ خرید 
بـرق نیروگاه هـا را در بـازار بـدون تغییـر نگه داشـته اسـت و حتـی بـرای آن 
ارائـه نمی دهـد. در حـدی کـه سـرمایه  گذار وقتـی  نیـز  سـازوکار شـفافی 
می خواهـد وارد ایـن صنعـت شـود، همیشـه بـا فضـای غبارآلـود و مه آلـوِد 
قیمت گـذاری و عـدم شـفافیت در تعییـن نـرخ خریـد بـرق مواجـه اسـت 
و نمی دانـد کـه فـردا چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. بیـش از 90 درصـد ایـن 
ریسـک ها از طـرف وزارت نیـرو  صـورت می گیـرد. در بنـد »ت« مـاده 4۸  
برنامـه ششـم توسـعه قیـد شـده کـه وزارت نیرو موظف اسـت دسـتورالعمل 
تعییـن نـرخ را ابـالغ کنـد تـا همـه بداننـد کـه بـا ایـن دسـتورالعمل، خرید 
بـرق از نیروگاه هـا تعییـن و بـه هـر روشـی تعدیـل می شـود، امـا وزارت نیرو 
بـه ایـن تکلیـف قانونـی تمکیـن نمی کنـد. دلیلـش هم مشـخص نیسـت، آیا 
واقعـا از ایـن شـرایطی کـه بـرای صنعت بـرق اتفاق افتاده، خشـنود اسـت؟!! 
بایـد خاموشـی هایی را ببینیـم کـه چقـدر نارضایتـی ایجـاد می کنـد، چقـدر 
در رفـاه مـردم و تولیـد ناخـاص ملی تاثیرگذار اسـت. بارها گفته شـده اسـت 
کـه بـرق یـک انـرژی زیرسـاختی بـرای همه رشـد و توسـعه کشـور در همه 
شـاخه ها اسـت. وقتـی نیـاز به این زیرسـاخت اصلی تامین نشـود، مـا چگونه 
می توانیـم امیـداوار باشـیم سـایر بخش هـا بـه ویـژه صنایـع کشـور و تولیـد 

کند.   رشـد 

تقاضـای سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق و بخـش خصوصـی فعال 
در تولیـد بـرق، شـفافیتی اسـت کـه بایـد ضامـن سـرمایه گذاری و توسـعه 
صنعـت بـرق باشـد. در حال حاضـر هیچ سیاسـت گذاری و رویـه ای از وزارت 
نیـرو را کـه مبنـای آن شـفافیت باشـد، شـاهد نیسـتیم. تعییـن نـرخ یـک 
دسـتورالعمل بـه شـدت سـاده دارد و از سـوی دیگـر هزینه هـای فزاینـده 
تولیـد بـرق کامـال شـفاف اسـت. نـرخ ارز در حـال افزایـش اسـت، افزایـش 
حقـوق پرسـنل هـر سـال  در شـورای عالـی کار تعییـن و ابالغ می شـود، نرخ 
تـورم هـم کـه قابـل پیش بینی اسـت؛ اینهـا همه مشـخص اسـت و اثرش در 
افزایـش هزینه هـای تولیـد قابـل اندازه گیری اسـت. ایـن که چـرا وزارت نیرو 
هزینـه متغیـر تولیـد )AVC( را کـه هـر سـاله توسـط شـرکت مادرتخصصی 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتی )به عنـوان جزئـی از وزارت نیرو( اعالم می شـود، 
در تعییـن نـرخ خریـد بـرق از نیروگاه هـا لحـاظ نمی کنـد، جای سـوال دارد! 
بنابرایـن هـر کسـی جـای ما باشـد و یـا از بیـرون به ایـن صنعت نـگاه کند، 
می بینـد کـه هیـچ عزمـی از سـوی وزارت نیـرو بـرای ایـن که ایـن صنعت و 
اقتصـاد آن پابرجـا باشـد، وجـود ندارد. ای کاش نهاد مسـتقلی وجود داشـت 
کـه راجـع بـه رویه جـاری در وزارت نیـرو در مـورد قیمت گـذاری خرید برق 
و الیه هـای پنهـان رقابـت در بازار برق و بـورس انرژی، دسـتورالعمل ها و نوع 
برخـورد بـا بخـش خصوصـِی تولیدکننـده برق بررسـی و اظهار نظـر می کرد. 
چـرا کـه در حـال حاضر قانون گـذار، خریـدار بـرق، پرداخت کننده پـول و ... 
همگـی وزارت نیـرو شـده اسـت و تمامـی ایـن امـور انحصـارا توسـط وزارت 

نیـرو انجـام می شـود، آن هم به شـکل نادرسـت! 
اینـک نزدیـک بـه سـه ماه از سـال 1401 گذشـته، امـا هنوز از سـوی هیات 
تنظیـم بـازار برق کـه اعضای آن نیروهـای وزارت نیرو و دولتی هسـتند، نرخ 
جدیـد بـرای امسـال تعییـن نشـده اسـت. بـه ایـن معنی کـه نرخ سـال قبل 
تغییـر نکـرده و نیروگاه هـای خصوصـی بایـد بـرق خـود را بـه قیمـت سـال 
گذشـته بفروشـند. ایـن یعنـی هـر چـه زمـان بیشـتر بگـذرد، سـرمایه گذار 
بخـش خصوصـی بـه واسـطه سیاسـت گذاری های دیرهنـگام یـا ناردسـت، 

بیشـتر بـه پرتـگاه نزدیک می شـود. 
یکـی از اصـول هـر بـازاری خصوصـا بازار بـورس، تعـادل بین عرضـه و تقاضا 
اسـت. از سـویی انتظـار دارند کـه همه نیروگاه هـا اعم از دولتـی و غیر دولتی 
بـا مجمـوع 69 هـزار مـگاوات ظرفیـت وارد بـورس شـوند و از سـوی دیگـر 
تقاضـای مصرف کننـده صنعتـی کـه در بـورس حضـور دارد بـه ۸ مـگاوات 
نمی رسـد. بنابرایـن تفـاوت معنـی داری بیـن ایـن دو وجـود دارد؛ عرضـه بـه 
شـدت زیاد و تقاضای به شـدت پایین. این شـرایط مسـلما منتج به سـازوکار 
صحیحـی بـرای کشـف قیمت در بـورس نمی شـود و متاسـفانه وزارت نیرو با 
دادن جـواز حضـور نیروگاه هـای دولتـی در بـورس انرژی به شـدت سیاسـت 
نامطلوبـی را در ایـن حوزه اعمـال می کند که نتیجـه آن قیمت های عجیب و 
غریبـی اسـت کـه نیروگاه ها از سـر ناچاری برق تولیـدی خـود را فروخته اند. 

ایـن امـر باعث اخـالل در رقابت می شـود و خـود مصداق تبعیض اسـت. چرا 
کـه نیـروگاه دولتـی حاضـر در ایـن رقابت بـه دلیـل بی اهمیت بودن سـود و 
زیـان آن شـرکت، در ایـن رقابـت نـا عادالنـه، به دنبـال منفعت اقتصـادی از 
حضـور در بـازار بـرق نیسـت، بلکه بـورس انـرژی را صرفا به عنـوان راهکاری 
بـرای تامیـن نقدینگـی می بینـد و می خواهد از آن اسـتفاده کنـد؛ آن هم در 
بـازاری کـه حتـی بـا حضـور نیروگاه های غیـر دولتی نیـز، فاصله بیـن عرضه 

و تقاضـا بـه شـدت زیاد بوده اسـت. 
در سـوی مقابـل و بـر خـالف الزامات بـرای »عرضـه« در بورس انـرژی، هیچ 
الـزام و اجبـاری بـرای »خریـد« در آن وجـود نـدارد. ضمـن آن کـه بخـش 
عمـده ای از خریـداران کنونـی در بـورس انـرژی، شـرکت های توزیع هسـتند 

 کـه از وزارت نیـرو تامیـن نقدینگـی می شـوند. 
 در ایـن شـرایط جـای سـوال اسـت کـه چـرا ایـن قـدر بـر افزایـش حجـم 
عرضـه در بـورس اصـرار می شـود؟ وزارت نیـرو در ایـن مسـیر بـه دنبال چه 
هدفـی اسـت؟ همچنیـن چـرا اگـر پولـی وجـود دارد بـه بخـش خصوصی و 
نیروگاه هـا داده نمی شـود و در مقابل از آن ها خواسـته می شـود وارد بورسـی 
شـوند کـه بـه دلیل عـدم تعـادل بین عرضـه و تقاضـا در آن، بـرق نیروگاه  ها 
بـا نرخ هـای بسـیار پایینـی خریداری شـود. این نشـان از ایـن دارد که هدف 
از معامـالت بـورس هدفـی واقعی نیسـت. در حالی که سـازوکار بـورس برای 
کشـف قیمـت واقعی اسـت و این که سـقفی بـرای قیمت عرضه لحاظ شـود، 
اگـر در مقابـل کفـی بـرای قیمـت وجـود نداشـته باشـد، بـه شکسـت و افت 
شـدید قیمـت منجـر خواهـد شـد. طبیعتا سـندیکا بـه دنبال احقـاق حقوق 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی اسـت تـا چنیـن رفتـار غیـر رقابتـی بـه بـازار وارد 
نشـود. حداقـل تـا زمانی که میزان تقاضا متناسـب نشـده اسـت، حجم جدید 
از عرضـه را نبایـد بـه بازار وارد کـرد و کمکی به شـفافیت در بورس نمی کند.

بدیهـی اسـت کـه سـرمایه گذار حسـابگری اقتصـادی بـرای خـود دارد. آیـا 
می خواهیـم سـرمایه گذار را بـه جایـی برسـانیم کـه بگویـد در قبـال تولیـد 
بـرق زیـان می کنـد و ایـن دارایـی برایـش دیگـر مولـد نیسـت؟! اگـر  بخش 
خصوصـی در کسـب وکاری نـه تنها سـودی کسـب نکنـد، بلکـه هزینه هایش 
نیـز پوشـش داده نشـود، بـا چـه انگیزه ای سـرمایه خـود را وارد ایـن صنعت 
کنـد. بـا ایـن رویـه و رویکـردی کـه وزارت نیـرو دارد، صنعت بـرق روز به روز 
بـه سـمت و سـوی نابـودی مـی رود. از واژه نابـودی اسـتفاده می کنـم، چـرا 
کـه تاثیـر تصمیماتـی کـه در صنعـت بـرق اتخـاذ می شـود، حداقـل دو الـی 
سـه سـال بعد دیـده می شـود. شـرایط کنونـی مـا نتیجـه تصمیم گیری های 
سـال های 95 و 96 اسـت؛ یعنـی زمانـی کـه وزارت نیـرو تصمیـم گرفت نرخ 
را تعدیـل نکنـد و دسـتورالعمل اجرایی بنـد »و« مـاده 133 را نادیده بگیرد. 
بنابرایـن شـرایط کنونـی بـه خاطـر سیاسـت گذاری های آن زمان اسـت و ما 
داریـم تـاوان آن زمـان را می دهیـم. بنابرایـن بـی شـک در آینـده هـم تاوان 
تصمیماتـی را خواهیـم داد کـه امـروز گرفتـه می شـود. سـندیکا هیچ چیزی 

بـه جـز شـفافیت از وزارت نیرو نمی خواهد. در حال حاضر سـهام بسـیاری از 
ایـن نیروگاه هـا در بـورس اوراق بهادار عرضه شـده اسـت و سـهامداران آن ها 

مـردم عـادی هسـتند و نباید در حقشـان ظلـم کرد. 
بـا وزارت نیـرو مکاتبـات فراوانی انجام شـده اسـت، اما متاسـفانه آقـای وزیر 
نیـروی جدیـد نیـز از ابتـدای فعالیـت تاکنـون یک جلسـه هم بـا بخش غیر 
دولتـی تولیدکننـده برق نداشـته اسـت. وقتی بـا بخش غیر دولتـی که بیش 
از 60 درصـد بـرق کشـور را تامیـن می کنـد جلسـه ای گذاشـته نمی شـود، 
یعنـی واقعـا اعتقـادی بـه ایـن بخـش و مشـارکت آن در صنعـت و اقتصـاد 

صنعـت بـرق ندارند. 
در حـال حاضـر حیات اقتصـادی تولیدکننـدگان برق با مشـکل جدی مواجه 
اسـت و بـا رونـد کنونـی، نمی توانند هزینه هایشـان را پوشـش دهنـد؛ نه تنها 
هزینه هـای حسـابداری را نمی تواننـد پوشـش دهنـد، بلکـه از نظـر گـردش 
نقدینگـی هـم مشـکل دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اکثـر هزینه هـای 
نیروگاه هـا اعـم از هزینـه حقـوق کارکنـان، هزینـه انجـام تعمیـرات، هزینـه 
Cash Flow  )جریـان  نقـدی هسـتند. همیـن  ... همگـی  و  خریـد قطعـه 
نقدینگـی، جریـان نقـدی( فعلـی بـه گونه ای نیسـت کـه ادامه فعالیـت آن ها 
تضمیـن شـود یـا حداقـل در لبـه تیـغ قـرار نگیرنـد. نیروگاه هـا بـا توجـه به 
افزایـش حقـوق و دسـتمزدهای امسـال، افزایـش نـرخ ارز و تعمیراتـی کـه 
بایـد انجـام دهنـد، واقعـا درلبه تیغ هسـتند. این میـان جالب آن جاسـت که 
مدیـران شـرکت تولید نیروی بـرق حرارتی و وزارت نیرو در مصاحبه هایشـان 
تنهـا از میـزان تعمیـرات الزم در واحدهـای نیروگاهـی سـخن می گویند، اما 
توضیـح نمی دهنـد کـه بخـش خصوصـی ایـن تعمیـرات را بـا وام و تامیـن 
نقدینگـی از منابـع مختلـف انجـام می دهـد و نهایتـا ایـن مهم را بـا زحمات 
فـراوان و بـا تامیـن نقدینگـی از هـزار روش امکان پذیـر می کنـد. بـه عنـوان 
مثـال نیروگاه هـای ماه تـاب و مپنـا بـرای تامیـن نقدینگـی مجبـور شـده اند 
اوراق 23 درصـد منتشـر  کننـد و مبالغـی بابـت ایـن مسـاله زیـان می کنند، 
چـرا کـه وزارت نیـرو مطالباتشـان را نمی دهـد و یا بسـیاری از نیروگاه ها برق 
تولیـد خـود را ارزان تـر از معمـول می فروشـند تـا بتواننـد هزینه هـای جاری 
خـود را تامیـن کننـد. این شـرایط به خاطر انحصـار وزارت نیـرو و قدرتی که 
خصوصـا از جنبـه سیاسـت گذاری و قانون گـذار بـودن بـر بخـش خصوصـی  

اعمـال می کنـد کـه البتـه منصفانه نیسـت. 
سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق تمـام تـالش خـود را بـرای طـرح 
مشـکالت و بیـان پیامدهـای بی توجهی و عدم حل آنها انجـام داده و می دهد 
و چالش هـای موجـود را عـالوه بـر وزارت نیـرو بـا نهـاد هـا و دسـتگاه های 
ذی ربـط مطـرح کـرده اسـت و همچنـان پیگیر موضوع اسـت. امـا باید توجه 
داشـته باشـیم کـه سـندیکا تصمیم گیرنـده نیسـت و ایـن وزارت نیرو اسـت 
کـه بایـد تغییراتـی در رویکرهـا و برنامه های خـود ایجـاد و تصمیماتی اتخاذ 

کنـد که نیـاز به جـرات و جسـارت دارد. 
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ــن  ــر بی ــت نابراب ــود رقاب ــن وج ــرژی، همچنی ــورس ان ــر آن در ب ــرق و تاثی ــازار ب ــی در ب ــش دولت ــالت بخ ــرق و مداخ ــذاری ب روش قیمت گ
ــرق  ــد ب ــوزه تولی ــال در ح ــی فع ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــی اس ــه چالش های ــرق از جمل ــی ب ــدگان خصوص ــی و تولیدکنن ــای دولت نیروگاه ه
بــا آن دســت بــه گریبــان اســت. »محمدحســین عســگری« از کارشناســان خبــره و صاحب نظــر بــازار بــرق و بــورس انــرژی در گفت و گــو 
ــرمایه گذاری  ــه س ــت ک ــده اس ــث ش ــرق باع ــش ب ــتوری در بخ ــای دس ــی قیمت گذاری ه ــرایط فعل ــد: در ش ــرمایه« می گوی ــرو و س ــا »نی ب
بــرای توســعه تولیــد بــرق توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــد و بــا توجــه بــه رشــد مصــرف و ناتــرازی آن بــا ســطح تولیــد، در نهایــت کشــور 
مواجــه بــا خاموشــی و قطعــی بــرق شــده اســت. بهتریــن پیشــنهاد بــرای ایجــاد مــدل قیمت گــذاری صحیــح و عادالنــه ایــن اســت کــه 

نهادهــای حاکمیتــی مداخلــه ای در بازارهــا نداشــته باشــند و صرفــا نقــش تنظیم گــری یــا رگوالتــوری را در ایــن بازارهــا ایفــا کننــد.
ــه اجــرا و چگونگــی  ــرژی و نارســایی های آن در مرحل ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــاره اهــداف تشــکیل ب ــن نشــریه در ب ــه پرســش های ای  وی ب

ــا هــم می خوانیــم: ــع موجــود توضیحاتــی داده اســت کــه ب رفــع موان

گفت وگو با محمدحسین عسگری، کارشناس خبره بازارهای انرژی

تاثیر بخش دولتی در 
رقابت  ناپذیری بازار برق و 

بورس انرژی

 آیـا روش هـای موجـود قیمت گـذاری بـرق در بـازار بـرق و بورس 
را  برابـر  رقابـت  زمینـه  و  اسـت  مناسـب  شـما  نظـر  از  انـرژی 
فراهـم می کنـد؟ اگـر خیـر، چـه سـازوکار جایگزینی را پیشـنهاد 

ییـد؟ می فرما
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال باید فلسـفه تشـکیل بـازار بـرق و بـورس انرژی 
را یـادآوری کـرد کـه ذاتـا بـه منظـور کشـف صحیـح قیمـت بـرق و افزایش 
سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد بـوده اسـت. نتیجـه قابـل انتظـار از فعالیت 

موثـر ایـن دو نهـاد، ارتقـای ظرفیـت تولیـد و انتقـال و بـه تعـادل رسـیدن 
عرضـه و تقاضـا در شـبکه اسـت. قاعدتـا هیچکـدام از ایـن دو مولفـه در این 
دو نهـاد بـه درسـتی محقـق نشـده اند کـه در حال حاضر شـاهد خاموشـی و 
بحـث کمبـود انرژی برق در کشـور هسـتیم. نگاهی بـه عملکرد ایـن دو نهاد 
نشـان می دهـد کـه آنهـا در ایفـای رسـالتی کـه بـر عهـده داشـته اند، موفق 
نبوده انـد. علـت اساسـی آن بحـث مداخـالت و نـوع قیمت گـذاری اسـت که 
بـه ویـژه در بـازار بـرق انجـام می پذیـرد. قیمت ها در بـورس انرژی هـم تابع 

قیمت هـای شـکل گرفته در بـازار بـرق اسـت. بـه طـور کلـی، هرجایـی کـه 
تنظیم گـر و یـا نهادهـای حاکمیتـی خللـی را در قیمت گذاری در هـر بازاری 
ایجـاد کنـد، منتهـی به شکسـت آن بازار و افزایـش هزینـه در بخش دیگری 
می شـود کـه ممکـن اسـت به سـهولت قابـل روئیـت نباشـد و این اتفـاق در 

بازارهـای مکمـل از جملـه نـرخ سـیمان و فـوالد و ... رخ داده اسـت. 
در شـرایط فعلـی  قیمـت گذاری هـای دسـتوری در بخـش بـرق باعث شـده 
کـه سـرمایه گـذاری برای توسـعه تولیـد برق توجیه اقتصادی نداشـته باشـد 
و بـا توجـه به رشـد مصـرف و ناترازی آن با سـطح تولید، نهایتا کشـور مواجه 
بـا خاموشـی و قطعـی برق شـده اسـت. بهتریـن پیشـنهاد برای ایجـاد مدل 
قیمت گـذاری صحیـح و عادالنه این اسـت که نهادهای حاکمیتـی مداخله ای 
در بازارهـا نداشـته باشـند و صرفـا نقش تنظیم گـری یا رگوالتـوری را در این 
بازارهـا ایفـا کننـد. در حـال حاضـر بیـش از 60 درصـد ظرفیـت تولیـد برق 
متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت و قاعدتـا نبایـد انتظار داشـت کـه بخش 
خصوصـی رقابتـی عمـل نکنـد و بخواهـد به صـورت دسـتوری عمل کنـد، از 
دیـد اینجانـب بهتریـن سـازوکار در زمینـه بـرق ایجـاد رقابت مدیریت شـده 
اسـت. در ایـن مدیریـت باید مشـوق های برنامه ریـزی بلندمدت شـبکه برای 

حفـظ ظرفیـت تولید در کشـور لحاظ شـود.

از نظـر تولیدکننـدگان غیر دولتی بـرق همواره رقابـت نیروگاه های 
دولتـی و غیـر دولتـی طـی فصـول سـرد سـال در بـازار بـرق و 
همچنیـن طـی یک سـال اخیـر، بـا ورود نیروگاه هـای دولتـی، در 
بـورس انرژی با شـرایطی برابـر صـورت نمی گیرد، نظـر حضرتعالی 
در بـاره این موضـوع چیسـت؟ در صـورت موافقت، آیـا مصادیق و 

مسـتنداتی بـرای اثبـات این مدعـا دارید؟
کـه  ایـن  به واسـطه  و  عمـال صـورت می پذیـرد  کـه  اتفاقـی هسـت  ایـن   
نیروگاه هـای دولتـی عمدتـا پاسـخگوی زیان هـای انباشـته ای کـه در واحدها 
اتفـاق می افتـد، نیسـتند. از ایـن رو بـا توجـه بـه نظـام کوتاه مدتـی کـه بـر 
سیسـتم های دولتـی حاکـم اسـت و مدیرانی کـه مدیریت بلندمدتـی ندارند، 
تمایـل دارنـد دسـتاوردها در کوتاه مدت شـکل بگیـرد و قاعدتا نیـاز به منابع 
مالـی دارنـد، تصمیم گیـری عقالیـی آنهـا در ایـن فضـا ایـن خواهـد بـود که 
بـرق را بـا قیمـت کمتـری عرضـه کننـد تـا منابـع مالـی تحصیـل کننـد و 
بتواننـد پروژه هـا، تعمیـرات و از ایـن قبیـل کارهـا را پیـش ببرنـد. قطعا یک 
شـرکت خصوصـی تولیدکننـده بـرق با ایـن روش فعالیـت نخواهد کـرد. زیرا 

می خواهـد فعالیتـش بلندمـدت باشـد و پاسـخگو بـه مجموعه سـهامداران و 
هیات مدیـره باشـد. 

بنابرایـن بخـش خصوصـی قاعدتـا نمی توانـد بـرق را بـا قیمت هایی بفروشـد 
کـه بخـش دولتـی عرضـه می کنـد. هـر چند مـا مطمئن هسـتیم کـه بخش 
خصوصـی در جـذب نیروی انسـانی و پرداخـت هزینه های متغیـر تولید دقت 
نظـر بیشـتری دارد و ایـن موضـوع را در نظـر دارد که تعداد نیروها متناسـب 
بـا اسـتانداردهای جهانـی و ملـی باشـند، ولی در بخـش دولتی کمتر شـاهد 
ایـن قضیـه هسـتیم. با این وجـود قیمت برق کـه در بخـش خصوصی عرضه 
می شـود بـا قیمـت بـرق در عرضـه بخش دولتـی قابـل قیاس نیسـت و علت 
اساسـی ایـن بحـث ، بازگشـت هزینه هـای سـرمایه گذاری اسـت. چـرا که در 
بخـش دولتـی بازگشـت سـرمایه گذاری معنـی دار نیسـت و صرفـا جبـران 

هزینه هـای جـاری صـورت می پذیـرد.
قطعـا نیروگاه هـای دولتـی تمایـل دارند کـه حجم بیشـتری را عرضـه کنند، 
گرچـه بـا نـرخ پایین تری باشـد. حـال آن که بخـش خصوصی تمایـل به این 
موضـوع نـدارد، چـون بایـد بتواند هزینه هـای متغیـر و ثابت سـرمایه گذاری 

را جبـران کند. 

 بـا توجـه بـه شـرایط نابرابـر نیروگاه هـا، چـه سـازوکارهایی برای 
ایجـاد رقابـت برابر بیـن عموم آن هـا و خصوصا نیروگاه هـای دولتی 
و غیـر و دولتـی در بـازار بـرق و بـورس انـرژی وجـود دارد؟  برای 
حفـظ منافـع نیروگاه هـای خصوصی فراینـد عرضه انـرژی تولیدی 

در بـورس چـه پیشـنهادهایی دارید؟ 
ابتـدا بایـد تعریف شـود که شـرایط نابرابر شـامل چه موضوعاتی اسـت. نحوه 
تولیـد و هزینـه هـای تولیـد در نیروگاه هـای مختلـف از جملـه نیروگاه هـای 
حرارتـی، برق آبـی و سـیکل ترکیبی و سـیکل بـاز ، همه اینها بـا هم متفاوت 
اسـت و ذات تفـاوت ایـن نیروگاه هـا ایجـاب می کند کـه نحوه برخـورد با آنها 

متفـاوت باشـد و نوعـی نابرابـری بین نیروگاه هـا را به وجـود می آورد.
 بخـش دیگـر تفـاوت نیروگاه هـای بـا کالس یکسـان، بیـن دولتـی و غیـر 
دولتـی بـودن آنهاسـت که باعث تبعیض می شـود و این هم ناشـی از مسـائل 
فنـی اسـت که حکـم می کند، در شـبکه نیروگاهـی که موقعیتش مناسـب تر 
باشـد برنـده شـدن آن، سـطح تولیـد، تخصیـص تولیـد بـه آن و فرصـت 
خدمـات جانبـی آن از سـایر نیروگاه هـا متفـاوت باشـد. البتـه ایـن موضـوع 
بـرای نیروگاه هـای دولتـی و غیـر دولتـی مصـداق دارد و قاعدتـا نمی تـوان 
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گفـت کـه این موضـوع منافع یک قشـر خاص را حفـظ می کند، ولـی منافع 
نیروگاه هـای غیـر دولتـی بـرای اینکـه حفظ شـود بایـد در کالس خودشـان 
رقابـت ایجـاد کننـد، نـه ایـن کـه بنا باشـد بـا واحدهایی کـه از لحـاظ مالی 
نیـازی به نشـان دادن سـود و مسـائلی از این قبیـل در صورت های مالیشـان 

ندارنـد، رقابـت کننـد، در نتیجـه ایـن مسـاله باید حل شـود. 
اگـر بنـا اسـت ظرفیتـی در کشـور تامیـن شـود کـه در حـال حاضرعمـده 
ایـن ظرفیـت از بخـش خصوصـی تامیـن می شـود، ضروری اسـت یـک نظام 
هماهنـگ و یکپارچـه بیـن بـازاری کـه در بخـش خصوصـی حاکـم اسـت و 
بـازاری کـه قـرار اسـت یارانـه بدهد شـکل بگیرد؛ حال چـه یارانه بـه صورت 
مدیریت شـده و یـا یارانـه تامیـن و توزیـع بـرق در کشـور باشـد. پـس بایـد 
بازارهـا متفـاوت باشـد و در نظام هـای اجرایـی ایـن دو بخـش دولتـی و غیر 

دولتـی تفـاوت قائـل بود. 
پیشـنهاد کلیـدی آن اسـت کـه بخـش خصوصـی عمال تـوان و اجازه داشـته 
باشـد کـه عمـده ظرفیـت مـورد نیاز بـرق کشـور در بخش غیـر یارانـه ای را 
تامیـن کنـد و بخـش دولتی ظرفیتـی که بخـش یارانـه ای و حمایتی مصرف 
جامعـه اسـت را تامیـن کند. با ایـن مدل جریـان نقدینگی مورد نیاز توسـعه 

زیرسـاخت بـرق در بخـش تولید نیـز فراهم خواهد شـد.

تشـکیل بـورس انـرژی ابتـدا بـا چـه اهـداف و ماموریتـی صورت 
گرفتـه و آیـا طـی مـدت فعالیتش بـه اهداف مـورد نظـر در بخش 

بـرق دسـت یافته اسـت؟
شـرکت بـورس انرژی با هدف سـاماندهی، پذیـرش، نظـارت و اداره معامالت 
حامل هـای انـرژی و اوراق بهـادار مبتنـی بـر حامل های انـرژی، فراهم آوردن 
معامالتـی،  بسـترهای  بـه  اعضـا  منصفانـه  و  تبعیض آمیـز  غیـر  دسترسـی 

همـکاری و هماهنگـی بـا نهادهـای مالـی، شـرکت ها، سـازمان ها و نهادهای 
متولـی بازارهـای انـرژی از جملـه شـرکت ملـی نفـت ایـران، شـرکت ملـی 
گاز ایـران، شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتی ایران، شـرکت 
سـهامی مادرتخصصـی تولیـد، انتقـال و توزیـع نیـروی بـرق ایـران )توانیـر(، 
شـرکت مدیریـت شـبکه برق ایران و همچنین انجام سـایر وظایـف محوله در 
اساسـنامه شـرکت، در سـال 1391 با مجوز سـازمان بورس و اوراق بهادار به 
صورت شـرکت سـهامی عام تاسـیس شـده اسـت و تحت نظارت آن سـازمان 

می کند.  فعالیـت 
بـورس انـرژی، بـه عنوان یـک نوع بـورس کاالیی، تشـکلی خودانتظام اسـت 
کـه امـکان انجـام معامـالت فیزیکـی حامل هـای انـرژی )شـامل بـرق، نفت، 
گاز، ذغـال سـنگ و ...( و اوراق بهـادار مبتنی بر کاالهـای مذکور در آن وجود 
دارد. در بـورس انـرژی نیـز مشـابه سـایر بورس هـا، تعـداد زیـادی خریـدار و 
فروشـنده حضـور داشـته که بـا کنش و واکنش هـای متقابل خـود در فضایی 

رقابتـی کشـف صحیـح قیمت  حامل هـای انرژی را میسـر می سـازند.
از جملـه مهمتریـن اهـداف راه¬انـدازی بـورس انرژی در کشـور می تـوان به 

مـوارد ذیر اشـاره کرد: 
1. ایجـاد و توسـعه چارچـوب مطلوب تجـارت حامل های انـرژی از نفت، گاز، 

برق، زغال سـنگ و ...
2. فراهـم کـردن یـک مرجـع قیمتـی قابـل اسـتناد بـرای بـازار حامل هـای 

نرژی ا
3. کاهش هزینه هاي مبادالتی و ارائه خدمات تسویه و پایاپاي 

4. اصـالح الگـوی مصـرف انـرژی در کشـور به واسـطه کشـف صحیـح بهای 
حامل هـای انـرژی 

5. از بیـن بـردن انحصـار، برقـراری نظـام قیمت¬گـذاری شـفاف و نوسـان 
قیمـت بـر اسـاس واقعیت هـاي بـازار و صنایـع انـرژی 

6. ایجـاد شـرایط یـک بـازار عادالنـه و بي طـرف و بـاال بـردن سـطح اعتمـاد 
بخـش خصوصـي و زمینه سـازي بـرای مشـارکت فعـال بخـش خصوصـی در 

تجـارت ایـن صنایـع )بـا توجـه بـه سیاسـت هاي اصـل 44 قانون اساسـي(
7. کاهـش ریسـک بـازار به واسـطه ایجـاد بـازار ابزارهـای مشـتقه معامالتـی 
حامل هـای انـرژی نظیـر قراردادهای آتـی، پیمان آتـی و قراردادهـای اختیار 

مله معا
۸. افزایـش رقابـت در بـازار از طریـق تعامـل و کنـش و واکنـش پیوسـته 

فروشـندگان و  خریـداران 
9. امـکان نظـارت بیشـتر بـر معامالت، ردیابـي تخلفات و اطمینـان از صحت 

معامـالت و سـالمت بـازار )افزایش شـفافیت بازار(
10. تقویـت بخش هـای مختلـف صنایـع انرژی محـور، تامیـن نقدینگی مورد 

نیـاز تولیدکننـدگان و تامیـن مالی برای توسـعه ظرفیـت تولید آنها 
11. ایجـاد شـرایطی بـرای پیوسـتن بـه بازارهـاي منطقـه اي و بین المللـی و 

برقـراری امـکان مبـادالت یک جانبـه و چنـد جانبـه بـا کشـورهای منطقه
12. اسـتفاده از پتانسـیل هاي موجـود در کشـور جهـت ترانزیـت حامل هـای 

انرژی بـه کشـورهای منطقه
13. افزایش و تنوع فرصت های سرمایه گذاری 

در حـوزه بـرق، بـا وجـود تالش هـای فـراوان انجـام شـده در بـازار سـرمایه، 
بـه واسـطه مداخـالت دولـت در تعییـن قیمـت دسـتوری بـرق و سـاختار 
دولتـی حاکـم بـر تصمیم گیری صنعـت بـرق، در حوزه کشـف صحیح قیمت 
بـرق و صـادرات بـرق توفیـق چندانـی حاصـل نشـده، البتـه توفیـق بـورس 
انـرژی در حـوزه فرآورده هـای نفتـی چشـمگیر بـوده اسـت. از جمله توسـعه 
صـادرات قابـل توجـه فرآورده هـای نفتـی از طریـق بسـتر بـورس انـرژی بـه 
ویـژه در شـرایط تحریم همچنیـن تخصیص عادالنـه فرآورده  هـای نفتی بین 

متقاضیـان در بـازار داخلی.
امـا در خصـوص کمـک بـه تامیـن مالـی و توسـعه ابزارهـای نویـن تامیـن 
مالـی دسـتاوردهای قابـل توجهـی در حوزه برق حاصل شـده اسـت. از جمله 
طراحـی و معاملـه اوراق گواهـی ظرفیـت و تامیـن مالـی نیروگاه هـا از طریق 
انتشـار اوراق سـلَف مـوازی اسـتاندارد بـرق. همچنیـن تنهـا صنـدوق پـروژه 

فعـال در بـازار سـرمایه نیـز در حـوزه نیروگاهـی انجـام پذیرفته اسـت.

بـا توجه بـه این کـه معامـالت برق در بـورس انـرژی حتـی تنها با 
حضـور نیروگاه هـای غیـر دولتـی نیـز عمدتـا بـا ارائـه قیمت های 
بسـیار پاییـن همـراه بـوده اسـت، آیـا از زمـان ورود نیروگاه های 

در حال حاضر بیش از 6۰ درصد ظرفیت تولید برق متعلق 
به بخش خصوصی است و قاعدتا نباید انتظار داشت که 
بخش خصوصی رقابتی عمل نکند و بخواهد به صورت 
دستوری عمل کند، از دید اینجانب بهترین سازوکار 

در زمینه برق ایجاد رقابت مدیریت شده است. در این 
مدیریت باید مشوق های برنامه ریزی بلندمدت شبکه برای 

حفظ ظرفیت تولید در کشور لحاظ شود

پیشنهاد کلیدی آن است که بخش خصوصی عمال توان 
و اجازه داشته باشد که عمده ظرفیت مورد نیاز برق 

کشور در بخش غیر یارانه ای را تامین کند و بخش دولتی 
ظرفیتی که بخش یارانه ای و حمایتی مصرف جامعه است 

را تامین کند. با این مدل جریان نقدینگی مورد نیاز توسعه 
زیرساخت برق در بخش تولید نیز فراهم خواهد شد

دولتـی به بـورس انـرژی، بیـش از پیش فضـای رقابتـی آن کاهش 
یافتـه و آیـا در رویـه جـاری عرضه انـرژی بـرق در بـورس انرژی، 
نیروگاه هـای غیر دولتـی از امکان برابـر برای رقابت بـا نیروگاه های 

برخوردارند؟  دولتـی 
به شـدت  شـود  مـی  انجـام  بـرق  حـوزه  در  کـه  بـورس  معامـالت  حجـم 
نسـبت بـه بازارهـای سـایر حامل هـای انـرژی پاییـن اسـت. فضـای حاکم بر 
بـورس بخـش دولتـی و غیردولتـی را تفکیـک نمی کنـد. فضـای حاکـم بـر 
مدیریـت نیروگاه هـای دولتـی اسـت کـه منتهـی مـی شـود بـه مسـاله عدم 
رقابت پذیـری در بـازاری مثـل بـورس انـرژی، قاعدتـا ایـن مسـاله را در نظام 
حاکمیـت شـرکت های دولتـی می تـوان دنبـال کـرد و اگـر الزم باشـد، در 
فضـای رقابتـی بورس انـرژی برای بازیگران با برچسـب نیـروگاه دولتی و غیر 

دولتـی تفکیـک قائل شـد. 

و  دولتـی  نیروگاه هـای  بیـن  رقابـت  ایجـاد  روش هـای  از  یکـی 
خصوصـی در بـورس، تعیین کف قیمـت در بازه هـای زمانی مختلف 
اسـت. آیـا زمینه های اجـرای ایـن روش در حال حاضر وجـود دارد 
و تـا چـه حـد می توانـد در رقابت پذیـر بـودن معامالت انـرژی برق 

باشـد؟ موثر 
بـا هرگونـه مداخلـه قیمتـی در بازارهـا مخالـف هسـتم؛ چـه کف و یا سـقف 
قیمـت باشـد. ایـن نشـان دهنده یـک اختـالل در بـازار اسـت. زیـرا ممکـن 
اسـت در یـک سـاعت و ایامـی از شـبانه روز قیمـت بـرق از کـف تعیین شـده 
کمتـر عرضـه شـود و رقابـت شـدید وجـود داشـته باشـد و ایـن کـف قیمت 
نبایـد مانـع از رقابت پذیـری شـود. مـوردی کـه موافقتـم را جلـب می کنـد 
تخصیـص ظرفیـت و تفکیـک ظرفیتـی اسـت کـه بیـن نیروگاه هـای دولتـی 
و غیـر دولتـی بـرای بخش هایـی مصـرف کـه در کشـور رقابت پذیر هسـتند، 
مثـل بخـش تجـاری، مصرف کننـده صنعتـی و حتـی بخـش خانگـی کـه در 
حـال حاضـر قیمت هایـی کـه بـه آنهـا ارائـه می شـود، بعضـا غیـر یارانـه ای 
اسـت، امـا نیروگاه هـا از ایـن موضـوع بهره منـد نمی شـوند. بخش هـای دیگر 
مثـل کشـاورزی، فرهنگـی را کـه مشـمول سـبد حمایتـی دولـت می شـوند، 
می تـوان تفکیـک کـرد و در سـبد نیروگاه هـای دولتـی آورد و سـایر بخش ها 
از طریـق نیروگاه هـای خصوصـی تامیـن شـوند کـه بتوانند منابـع مالی مورد 
نیـاز بـرای توسـعه تولیـد و توزیـع بـرق را فراهم کنند و کشـور دچـار بحران 

نشود. خاموشـی 
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ش ها ر ا گز

محمد  اسماعیل بانکیان تبریزی

برق د  ر د  وران مظفری

تبریز در  همگانی  برق 

به چهار  نزدیک  این شهر  بود و مظفرالدین میرزای ولیعهد در  ایران  قاجار ولیعهدنشین  تبریز در دوران 
دهه به سر  برد. وی در آنجا دربار کوچک خود را داشت. او از همان دوران جوانی از تاریکی در هراس بود. 
پزشکانش به ویژه میرزامحمود بروجردی )حکیم الملک( با این بیماری او آشنا بودند. حکیم االملک بهتر از 
همه می دانست که ولیعهد در جاهای تاریک دچار آشفتگی می شود. به ویژه در این اوان که بیماریش آشکارا 
بدآهنگ تر هم شده بود. از این رو همه پیرامونیانش به دنبال راهی برای کاهش این هراس در وی می بودند.
در این میان و به درستی اگر تیری که بر قلب ناصرالدین شاه نشست کارساز نمی شد، بی گمان شهر تبریز 

دومین شهری به شمار می آمد که پس از تهران روشنایی با برق در آن رونمایی می شد، اما چنین نشد. 
در سال های 1312 - 1313 ه ق حکیم الملک به طور جدی به اندیشه  خرید یک دستگاه برق زای کوچک 
از قفقاز افتاد تا با آن دربار کوچک ولیعهد را شب ها روشن تر نگاه دارد. اما چون دربار ولیعهد پول بسنده ای 
برای خرید چنین افزاری در دسترس نداشت از این رو خود ولیعهد دست به دامان معاون الدوله زنرال قنسول 

ایران در باکو شد تا از هر راهی شده یک چنین دستگاهی را برایش بخرد و به تبریز بفرستد. 
معاون الدوله که از خاندان غفاری ها به شمار می رفت ، از یکی دوسال پیش از آن کارگزار ولیعهد در تبریز شده 
بود. از این رو با همه چم و خم های دربار وی و رفتارهای آشفته اش به خوبی آشنا و بارها او را در خریدهای از 
روی هوس اش، یاری رسانده بود. ولیعهد به معاون الدوله نوشت که: »هو- جناب معاون الدوله ان شااله تعالی 
احوال آن جناب خوب است خیلی وقت است که از شما عریضه ای نرسیده است، علت را نمی دانم چیست. 
من که نهایت مرحمت را به جناب شما دارم. باری یک فقره مطلبی است که الزم دانستم به جناب شما 
بنویسم. یک دستگاه چراغ برق من الزم دارم. یعنی چهار چراغ برای بیرون و چهارچراغ برای اوطاق. نمی دانم 
با ماشین و اسباب آن چقدر تمام می شود. مخصوصا از جناب شما می خواهم که این فقره را درست تحقیق 
کرده برای من بنویسید یا آدمی که اجیر شود برای این کار. اگر ممکن شود به هزار تومان این کار را برای 

من تمام بکنید من از شما ممنون می شوم بایست مفصال بنویسید که مطلع شوم«.
 معاون الدوله در راه انجام این خواسته بود که تیر میرزارضای کرمانی به همه چیز رنگ دیگری داد. از این 

روی بود که روند کار خرید دستگاه برق برای دربار کوچک ولیعهد هم به دست فراموشی سپرده شد.
پس از آمدن شاه جدید به تهران میرزا محمودخان بروجردی حکیم الملک، سرپزشک شاه جدیدکه در 
تبریز نقش کارپرداز او را هم داشت در تهران وزیر دربار و وزیر بنایی و قنایی )کاخ سازی و قنات سازی برای 

آب رسانی به کاخ ها( شد.
 حکیم الملک که با رفتار و کردار شاه به خوبی آشنا می بود، بسیار زود دست به کار شد. در روند همین 
تالش ها بود که سرانجام توانست در ذیحجه- ذیقعده  سال 1320 ه ق امتیازنامه  برق تهران را مال خود کند 

که در جای خود بدان می پردازیم. 
همزمان با همین تاریخ امتیازنامه  برق تبریز نیز به قاسم خان والی )دوم( داده شد . وی  درس خوانده فرنگ 

بود و سرش برای انجام کارهای آبادانی درکشور درد می کرد. 
در اسفند سال 12۸1 ه خ )ذیحجه 1320 ه ق( امتیاز تاسیس یک کارخانه ی برق در تبریز  به نام قاسم خان 
والی )امیر تومان( صادر شد و او نیز کارخانه  برق خود را در پل شاهی )محل کنونی تلفن کاریر تبریز( دایر نمود. 

میرزا ابراهیم خان غفاری- معاون الدوله
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البته این کار با این شتاب انجام نگرفت چون قاسم خان والی برای مدتی )یک بازه ی زمانی یک ساله( دست 
نگه داشت . او در این بازه ی زمانی  با محمدحسین رییس التجار یزدی که در سال 1321 ه ق امتیازنامه ی 
برق رشت با 7 فرسخ پیرامون آن را به دست آورده بود، شریک شد تا با همکاری یکدیگر نیروگاهی در شهر 
رشت برپا دارند. آنها برای این کار سی هزارتومان سرمایه گذاری کردند و سرانجام نیروگاه یا کارخانه  برق 

رشت را به بهره برداری رساندند. 
قاسم خان با تجربه اندوزی در گیالن پیش از آن که مهلت قانونی امتیازنامه  برق تبریز به پایان برسد از رشت 
دل کند و به تبریز آمد و دست به کار شد. از چگونگی پیشبرد کارهایش در این باره گزارش های گویایی در 

دست نیست و تنها با یک رشته کلی گویی ها، روبه رو هستیم. 
در  آورد،  الکتریک  چراغ  فابریک  آذربایجان  به  والی  قاسم خان  »وقتی  است:  نوشته  رضازاده شفق  دکتر 
استانبول چراغ ها را با نفت روشن می کردند.« که بی گمان خبری نادرست می یاشد. زیرا شهر استانبول 
سال های پیش از این دارای برق شده بود. در ادامه می خوانیم که »چراغ های رنگارنگ الکتریک را در خیابان 
مجیدی روشن کردند«. از این گفته نیز روشن نمی گردد که ایا چراغ های رنگارنگ به رنگ آنها اشاره دارد 

یا به وات آنها. 
به هر روی آگاه می شویم که نیروگاه یا کارخانه برق در خیابان مجیدی تبریز جای داشت و بی گمان آن جا را 
باید  نخستین خیابانی در تبریز به شمار آوریم که که شب ها با برق روشن  می گردید. دکتر شفق روشن سازی 
خیابان های تبریز با برق را در سال 12۸1 ه خ گزارش کرده است. این در حالی است که قاسم خاِن والی در 
همین سال امتیازنامه  برق تبریز را دریافت داشت. سپس در سال 12۸2 با رییس التجار یزدی در برق رشت 
شریک شد و کمابیش یک سالی را در آن جا سپری نمود. سپس به تبریز آمد تا نیروگاه خودش را برپا دارد. 
با این روال برق در تبریز تنها می توانست در ماه های پایانی سال 12۸3 یا نیمه نخست سال 12۸4 ه خ 
رونمایی شده باشد. دکتر اردکانی هم بر این باور بود که تبریز در سال 12۸4 ه خ برق دار شد  که کمابیش 
درست تر پنداشته می شود. بدین روال شهر تبریز دومین شهر ایران بود که در آن برق همگانی رونمایی شد. 
شهر تهران هم در اسفند همین سال دارای برق همگانی شد و سومین شهر دارای برق همگانی به شمار 

می آید. 
گفتنی است نیروگاه یا کارخانه  برق تبریز چندان دیرپا نماند و در هنگامه های برخاسته در تبریز در دوران 
محمدعلی شاه و کشاکش ها و نبردهای ویرانگر نیروهای مشروطه خواه ستارخان و باقرخان با استبدادگرایان 

پرشمار ویران گردید و مرحله  نخست برق دار بودن تبریز در این کشاکش ها به پایان رسید. 
مرگ  از  پس  یک سال  و  تهران  در  شورای ملی  مجلس  بمباران  از  پیش  روز  درست 20  میان،  این  در   
مظفرالدین شاه اعالن »اداره  چراغ برق دارالسلطنه ی تبریز« به آگاهی همگان رسید )غره جمادی االول بیچی 

ییل 1326 = 11 خرداد 12۸7 ه خ(.
این اعالن دارای 11 بند بود که در آنها شرایط برق رسانی به کاربران خواهان آن مطرح شده بود.

 چگونگی دریافت هزینه های سیم کشی و المپ ها و زمان آن؛
 به خانه هایی برق داده می شد که در گذرگاه »سیم مرکزی« بودند؛

 روش نصب ساعت مخصوص )کنتور( در هر خانه و یا به روش المپ شمار؛
 تعرفه  چراغ های 16 شمعی قدیم که ماهی 17 قران بود، اینک 12 قران شده است و چراغ های  10 شمعی 
قدیم که ماهی 14 قران بود، اینک 19 قران و چراغ 5 شمعی قدیم که ماهی 10 قران بود، اینک 6 قران 

است.
 از دکان ها و مغازه ها برای المپ 16 شمعی 6 قران، 10 شمعی 4 قران و ده شاهی و 5 شمعی سه قران 

گرفته می شد؛

یک  ساعتی  برای المپ 16 شمعی  )ساعت شمار(،  ساعتی  چراغ های  درباره    
شاهی  و  نیم، المپ 10 شمعی یک شاهی و المپ 5 شمعی سی و هفت دینار 

و نیم؛
ساعت  بیست  شمعی  چراغ 16  یک  اگر  که  بود  روال  بدین  محاسبه  روش   
می سوخت و روشن می ماند، یک کیلووات )ساعت( مصرف می کرد و هر کیلووات 

)ساعت( سی شاهی برآورد می شد؛
 ساعت قوه شمار )کنتور( را هم می شد خرید و هم می شد کرایه کرد.

در این اعالن به قیمت های قدیم اشاره شده است که نمایانگر آن می باشد که 
یک اعالن پیشین به هنگام راه اندازی کارخانه در سال 12۸4 هجری خورشیدی 

نیز می بایست چاپ و پخش شده باشد که تاکنون بدان دست نیافته ایم.
با روش محاسبه ای که در این اعالن آمده چنین خواهیم داشت:

وات ساعت 1000= 1 کیلووات ساعت= 20 ساعت - 16 شمع
پس:  وات 50 = 20/1000 = 16 شمع

پس:  وات  3=16/50 = شمع
بدین روال یک المپ 5 شمعی = 15 وات ، 10 شمعی = 30 وات و 16 شمعی 
از سویی چنین  نزدیکترند.  باور  به  ارقام  این  امروزه   = 150 وات می گردید، 
المپ هایی روشناسیی مناسب تری هم می توانستند داشته باشند. به هر روی 
این ویژگی را باید با موشکافی بیشتری بررسی و دنبال نمود. اگر همین روش را 
برای تهران دنبال نماییم در آنجا هم المپ 16 شمعی برابر 50 وات، 32 شمعی 
برابر 96 وات )حدود 100 وات( و 50 شمعی برابر 150 وات می گرددکه در گام 

نخست  پذیرفتی تر است. گر چه هنوز به بررسیهای بیشتری نیاز است. 
بدین ترتیب دستگاه برقی ای که می توانست 1200 المپ 16 شمعی را روشن 
سازد با این روش می بایست نزدیک به 60 تا 70 کیلووات گنجایش داشته باشد. 
به هر روی این روش با روش برابر دانستن شمع = وات که در دو اعالن دیگر 
در رشت و تهران دنبال کردیم نمی تواند همخوانی داشته باشد. از سویی ساخت 

انبوه المپ های 100 و 150 واتی در آن دوران هم کمی شگفت آور است. 
با همین روال دنبال می شد. در همین روند دامنه  با برق در تبریز  روشنایی 
برق رسانی در شهر نیز رو به گسترش بود. تا آن که خیزش مردم مشروطه  خواه 
به درگیری های درون شهری کشیده  استبداد محمد علی شاهی  برابر  تبریز در 
شد. نیروهای دولتی که از سوی بخشی از مردم تبریز پشتیبانی می شدند با 
مشروطه خواهان تبریزی درگیر شدند آنها بی پروایانه هر گونه سالح های جنگی 
را به کار می گرفتند. از آن جا که خیابان مجیدی هم یکی از میدان گاه های نبرد 
شده بود در این میان نیروگاه نوپای تبریز ویران گردید و چرخ برق رسانی به 
شهر از چرخش باز ایستاد تا در زمانی دیگر دوباره به کار افتد که در دنباله بدان 

خواهیم پرداخت. 
ادامه دارد ...

* همه منابع و اسناد این نوشته با جزییات در پیش نویس »تاریخ برق در ایران« آورده شده است.

قاسم خان والی )دوم(. شهردار تبریز

خیابان مجیدی یا مجیدالملک تبریز

کارخانه برق تبریز.  تاسیس ۱۳۱5 خ
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گزارش نشست خبری

ناترازی، نتیجه کاهش 
سرمایه گذاری درتولید برق 

در حــال حاضــر 60 درصــد تولیــد بــرق کشــور توســط نیروگاه هــای بخــش 
خصوصــی تامیــن می شــود و بــا وجــود ســهم 60 درصــدی بخــش خصوصــی 
ــد  ــاری ندارن ــان نیروگاه هــا عمــال هیــچ اختی ــران، صاحب ــرق ای از تامیــن ب
و بخــش خصوصــی حتــی اجــازه خامــوش کــردن و اورهــال نیروگاه هــای 

خــود را بــدون تاییــد وزارت نیــرو نــدارد.
ابراهیــم خوش گفتــار نایب رییــس هیات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده بــرق بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در حــال حاضــر در بخــش 
ــر و  ــم تنظیم گ ــده، ه ــم توزیع کنن ــده، ه ــم تولیدکنن ــرو ه ــرق، وزارت نی ب
هــم مجــری قانــون اســت؛ حــال آن کــه اگــر قصــد توســعه ایــن صنعــت 
ــن  ــی در ای ــش دولت ــری بخ ــش تصدی گ ــمت کاه ــه س ــد ب ــم بای را داری

صنعــت حرکــت کنیــم.
ــا اشــاره ایــن کــه  نایب رییــس ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق ب

ــن  ــدن قوانی ــی نش ــه اجرای ــت، بلک ــون نیس ــود قان ــا نب ــروز م ــکل ام »مش
ــب  ــی را تصوی ــه قانون ــس چ ــه مجل ــد ک ــی نمی کن ــت: فرق ــت«، گف اس
می کنــد، چــرا کــه در نهایــت وزارت نیــرو کار خــودش را انجــام می دهــد؛ 
ــد قیمــت  ــود کــه بای ــت اداری حکــم داده ب ــوان عدال ــه عنــوان مثــال دی ب
ــررات مصــوب مربوطــه  ــا قوانیــن مق ــرق از نیروگاه هــا متناســب ب ــد ب خری
افزایــش پیــدا کنــد یــا جریمــه تاخیــر در تادیــه مطالبــات نیروگاه هــا کــه 
ــه هیــچ کــدام از  صراحــت قانونــی دارد پرداخــت شــود، امــا وزارت نیــرو ب

ــد. ــی نمی کن ــات توجه ــکام و مصوب اح
وی ادامــه داد: خاموشــی های امــروز حاصــل همیــن عــدم اجــرای قوانیــن و 
ــدون  ــرق اســت و ب سیاســت گذاری های اشــتباه و قیمت گــذاری تکلیفــی ب
ــان  ــران همچن ــی ها در ای ــود، خاموش ــل نش ــکالت ح ــن مش ــر ای ــک اگ ش

ادامــه خواهــد داشــت.

ــت  ــن نشس ــرق، در ای ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــس س نایب ریی
میــزان مطالبــات تجمیــع شــده شــرکت های عضــو ســندیکا از وزارت نیــرو 
ــه  ــت ک ــوان گف ــت: نمی ت ــرد و گف ــالم ک ــان اع ــارد توم ــزار میلی را 26 ه
ــع دیگــر  ــا در واق ــا ورشکســت شــده اند، ام ــروگاه در کشــور م ــان نی صاحب
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــورت نمی گی ــت ص ــن صنع ــدی در ای ــرمایه گذاری جدی س
ســرمایه گذاری در احــداث نیــروگاه، مقــرون بــه صرفــه و اقتصــادی نیســت.

خوش گفتــار افــزود: در جدیدتریــن مناقصــه ای کــه برگــزار شــده، حداقــل 
ــرق، از ســوی ســرمایه گذار ۸20 تومــان تعییــن  قیمــت خریــد تضمینــی ب
ــی در  ــای حرارت ــرق در نیروگاه ه ــد ب ــده تولی ــت تمام ش ــت؛ قیم ــده اس ش
ــدون هزینــه ســوخت، ۸50 تومــان در هــر کیلووات ســاعت  حــال حاضــر ب
بــرآورد می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت خریــد تضمینــی بــرق 

ــت. ــاعت اس ــر کیلووات س ــان در ه ــا، 320 توم از نیروگاه ه
وی بــا انتقــاد از عــدم حمایــت از ســرمایه گذاران داخلــی در حــوزه نیروگاهی 
گفــت: در قــراردادی کــه ســال 96 بــا شــرکت یونیــت ترکیــه امضــا شــده 
ــن  ــورو ســنت تعیی ــرق 2.35 ی ــد هــر کیلووات ســاعت ب ــود؛ قیمــت خری ب
شــده بــود؛ ضمــن اینکــه وزارت نیــرو بــه ایــن شــرکت تضمیــن دولتــی داده 

بــود کــه پــول تولیــد بــرق را بــه موقــع پرداخــت مــی کنــد.
نایــب رییــس هیــات مدیــره ســندیکا ادامــه داد: تنهــا درخواســت مــا ایــن 
ــی  ــرمایه گذاران خارج ــل س ــم مث ــی را ه ــرمایه گذاران داخل ــه س ــت ک اس
ــا  ــز امض ــی نی ــرمایه گذاران داخل ــا س ــراردادی ب ــن ق ــر چنی ــد و اگ ببینن
شــود، مشــکالت ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت رفــع می شــود امــا 
ــی پرداخــت می شــود  ــدگان داخل ــه تولیدکنن ــی کــه ب ــول برق متاســفانه پ
حتــی کفــاف هزینه هــای آنهــا را هــم نمی دهــد و در پرداخــت پــول بــرق 

ــتیم. ــیار هس ــر بس ــاهد تاخی ــده، ش خریداری ش
ــره  ــو هیات مدی ــی، عض ــرت اهلل کاظم ــری، نص ــت خب ــن نشس ــه ای در ادام
ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق در خصــوص کســری تــراز 
ــاری  ــال ج ــرق در س ــراز ب ــری ت ــا کس ــت: قطع ــاری گف ــال ج ــرق در س ب
ــن صنعــت  ــی کــه مشــکالت ای ــا زمان گســترده تر از ســال قبــل اســت و ت

ــرق مواجــه هســتیم. ــرازی ب ــا گســترش نات ــال ب ــر س حــل نشــود، ه
کاظمــی بــا بیــان ایــن مطلــب خاطــر نشــان کــرد: یکــی از عوامــل اصلــی 
کمبــود تولیــد و ســرمایه گذاری نشــدن در حــوزه صنعــت بــرق بــه علــت، 
ــت  ــرمایه گذارانی اس ــه س ــت ب ــرو و دول ــدات وزارت نی ــای تعه ــدم ایف ع
ــا اســتفاده از وام صنــدوق توســعه ملــی نیــروگاه احــداث کرده انــد و  کــه ب
ظرفیــت تولیــد بــرق را در کشــور افزایــش داده انــد، امــا بــه دلیــل جهــش 
نــرخ ارز امــکان بازپرداخــت اقســاط خــود را ندارنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه منابــع استفاده شــده از صنــدوق بــا نظــارت بانــک عامــل در نیروگاه هــا 
ــن  ــا ای ــد هســتند. ب ــا در حــال تولی ــن نیروگاه ه ســرمایه گذاری شــده و ای
ــط،  ــی غل ــا آدرس ده ــت، ب ــن واقعی ــه ای ــه ب ــدون توج ــا ب ــال بانک ه ح
بانکــی معرفــی  به عنــوان بدهــکاران کالن  را  ایــن طرح هــا  مجریــان 

کرده انــد، 
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ــکل  ــه مش ــی ک ــا زمان ــزود: ت ــه اف وی در ادام
 FS ــی ــق مبان ــن تســهیالت مطاب بازپرداخــت ای
مصــوب حــل نشــود، بعیــد اســت ســرمایه گذاری 
ــد  ــه در افزایــش ظرفیــت تولی واقعــی و داوطلبان

ــرق انجــام شــود. ب
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، رضــا ریاحــی، 
ماهتــاب  بــرق  تولیــد  شــرکت  مدیرعامــل 
کهنــوج، اظهــار داشــت: وزارت نیــرو هــم دچــار 
ایــن مشــکل اســت و اگــر بخواهیــم ایــن مشــکل 
ــه وزارت نیــرو کمــک کننــد،  حــل شــود بایــد ب
زیــرا وزارت نیــرو بایــد درآمــد داشــته باشــد کــه 

ــد. ــل کن ــا را ح ــکالت نیروگاه ه ــد مش بتوان
ــن عضــو ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده  ای
ــه  ــه توصی ــال 93 ب ــرد: در س ــح ک ــرق تصری ب
ــرو، ســرمایه گــذاران  نیروگاهــی  ــت نی ــر وق وزی
ــد و  ــه کردن ــی مراجع ــعه مل ــدوق توس ــه صن ب
ــی را در  ــدوق منابع ــه صن ــد ک ــت کردن درخواس
ــان  ــه هم ــد؛ البت ــرار ده ــا ق ــار نیروگاه ه اختی
ــه  ــرد ک ــالم ک ــعه اع ــدوق توس ــم صن ــع ه موق
قراردادهــای خریــد بــرق تولیــدی نیروگاههــا بــا 
ایــن ســرمایه گــذاران ریالــی اســت و نمی تواننــد 
ــن  ــم ای ــت ه ــر وق ــد؛ وزی بازپرداخــت ارزی کنن
مســأله را در هیــأت دولــت وقــت مطــرح و هیــات 
ــرخ رســمی، آن  ــا ن ــران مصــوب کــرد کــه ب وزی
زمــان یــورو حــدود 3 الــی 4 هــزار تومــان بــوده، 
تســعیر شــود و بانــک عامــل بــه صنــدوق توســعه 

ــد. بازپرداخــت کن
ــش  ــه جه ــر ک ــال های اخی ــه داد: در س وی ادام
ــده  ــر ش ــن براب ــا چندی ــتیم و قیمت ه ارزی داش
ایــن مصوبــه اجــرا نشــده و وزیــر بعــدی و اخیــرا 
ــد  ــته ان ــی داش ــم مکاتبات ــان ه ــای محرابی آق
ــروگاه داران  ــرا نی ــود، زی ــل ش ــکل ح ــه مش ک
را پوشــش دهنــد  نمی تواننــد هزینه هایشــان 
و نمی تواننــد بــا ایــن نرخ هــای جهشــی ارز، 
درآمــد ریالــی خــود را بــه صــورت اقســاط ارزی 

ــد. ــت کنن پرداخ
ــتگاه ها  ــایر دس ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ریاح
ــن  ــا ای ــد ت ــرو بیاین ــک وزارت نی ــه کم ــد ب بای
ــکل  ــن مش ــر ای ــزود: اگ ــود، اف ــل ش ــکل ح مش
حــل نشــود، ســرمایه گــذاران ایــن بخــش قابــل 

ــی  ــا وام ــد نیروگاهه ــا خری ــداث ی ــرای اح ــم  ب ــا ه ــرا بانک ه ــود، زی ــد ب ــه کار نخواهن ــه ادام ب
نخواهنــد داد. خصوصــا در شــرایط موجــود کــه بــا کمبــود تولیــد مواجــه هســتیم، تبعــات منفــی 

ــد. ــد ش ــتر خواه ــرق بیش ــد ب ــای تولی ــعه ظرفیت ه ــدم توس ع
ــا  ــه ب ــم ک ــرض را بگذاری ــا ف ــزود: اینکــه م ــوج اف ــاب کهن ــرق ماهت ــد ب ــل شــرکت تولی مدیرعام
ــه  ــالیانه ب ــت، س ــتی نیس ــرض درس ــم ف ــور کنی ــرف عب ــم از اوج مص ــرف می توانی ــت مص مدیری
ــر  ــد دارد و اگ ــه تولی ــاز ب ــور نی ــم و کش ــرق داری ــرف ب ــش مص ــد افزای ــط 6 درص ــور متوس ط
ــد. ــم ش ــه خواهی ــدی مواج ــکل ج ــه مش ــده ب ــال های آین ــود در س ــام نش ــرمایه گذاری انج س

ــی از مشــکالت ســرمایه گذاران  ــری، مدیرامورمال ــد اکب ــن، حام ــری همچنی ــن نشســت خب در ای
ــرخ  ــا ن ــال اول ب ــت: در 5 س ــر داد و گف ــرق خب ــی ب ــد تضمین ــای خری ــی در قرارداده نیروگاه
تضمینــی بــرق از ســرمایه گــذار خریــداری مــی شــود ولــی در 15 ســال بعــد، بــا نــرخ دســتوری 
بایــد ایــن بــرق را بفروشــیم کــه ایــن نــرخ دســتوری، باالنــس اقتصــادی را فراهــم نمــی کنــد. 
مثــال شــرکتی داریــم کــه در طــی دو ســال 500 میلیــارد تومــان فــروش بــرق داشــته امــا ورودی 

آن تنهــا 10 میلیــارد تومــان بــوده اســت.
ــرمایه گذار  ــرای س ــرمایه ب ــت س ــتباه، دوره بازگش ــت گذاری های اش ــا سیاس ــی ب ــزود: وقت وی اف
ــرق وجــود نخواهــد  ــه 20 ســال برســد، امــکان ســرمایه گذاری جدیــد در صنعــت ب نیروگاهــی ب

داشــت.
ــروگاه ســازی  ــرق و نی ــازی در صنعــت ب ــات ســفته ب ــه عملی ــچ گون ــان اینکــه هی ــا بی ــری ب اکب
اتفــاق نیفتــاده اســت، ادامــه داد: تنهــا جایــی کــه منابــع بانکــی تبدیــل بــه دارایــی شــده همیــن 
ــاس و  ــاره ورود اجن ــرک درب ــده گم ــه تایی ــی ک ــا زمان ــک ت ــه بان ــرا ک ــت. چ ــرق اس ــت ب صنع
ــا  ــن وجــود ب ــا ای ــت. ب ــی صــورت نمــی گرف ــق مال ــچ تزری ــرد، هی ــت نمــی ک ــات را دریاف قطع
بی مهــری مســئوالن نســبت بــه ایــن صنعــت مواجــه بــوده و دخــل و خــرج نیــروگاه داران بــا هــم 
نمی خوانــد. بــه عنــوان مثــال هــم اکنــون در حالــی نــرخ اســتهالک هــر کیلــو وات بــرق حــدود 

۸0 تومــان بــوده کــه قیمــت فــروش بــرق در شــبکه هــم حــدود ۸0 تومــان اســت.
ــرمایه گذار  ــرای س ــرمایه ب ــت س ــتباه، دوره بازگش ــت گذاری های اش ــا سیاس ــی ب ــزود: وقت وی اف
نیروگاهــی بــه 20 ســال برســد، امــکان ســرمایه گذاری جدیــد در صنعت بــرق وجود نخواهدداشــت.

ــرکت  ــل ش ــایخی مدیرعام ــد مش ــه احم در ادام
ــت:  ــار داش ــپین اظه ــاب کاس ــرق ماهت ــد ب تولی
ــه در  ــرکتی ک ــرف ش ــی از ط ــه نمایندگ ــن ب م
ــرده  ــداث ک ــروگاه اح ــک نی ــارم ی ــه چه برنام
چنــد مــورد عــدد و رقــم را بیــان می کنــم. 
ــا  ــی ب ــپین( بخش ــاب کاس ــروگاه )ماهت ــن نی ای
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی احــداث شــده 
ــرمایه گذار  ــود س ــم آورده خ ــی ه ــت، بخش اس
گرفتیــم  مــا  کــه  تســهیالتی  اســت.  بــوده 
حــدودا 215 میلیــون یــورو بــوده اســت، قیمــت 
تمام شــده نیــروگاه خیلــی بیشــتر از ایــن اســت 
و شــاید در حــد 2۸0 میلیــون یــورو باشــد. 
215 میلیــون یــورو تســهیالت و وام دریافــت 
دوران  بهــره  یــورو  میلیــون   52 کرده ایــم؛ 
ســاخت ایــن وام هســت، 42 میلیــون یــورو 
ــت  ــن وام هس ــت ای ــره دوران بازپرداخ ــم به ه
کــه جمعــا می شــود 37۸ میلیــون یــورو. یعنــی 
ــورو قســط تســهیالتی  ــون ی ــد 37۸ میلی ــا بای م

ــم. ــت کنی ــود را پرداخ ــی  خ دریافت
وی گفــت: از ســوی دیگــر ســقف قــرارداد خریــد 
ــال  ــه در ح ــر چ ــت )اگ ــه اس ــی 59 ماه تضمین
حاضــر بــرای مــا 44 مــاه اســت(، بــا فــرض ایــن 
کــه ایــن قــرارداد اصــالح و 59 ماهــه شــود، مــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــر اگ ــدت حداکث ــن م ــی ای ط
ــک اســت،  ــروگاه سیســتمی دینامی ــه نی ــن ک ای
ــیم  ــته باش ــد و force outage نداش ــی نیفت اتفاق
و تولیــد خوبــی داشــته باشــیم، می توانیــم 5 
هــزار میلیــارد تومــان، یعنــی 166 میلیــون یــورو 
درآمــد داشــته باشــیم، یعنــی 210 میلیــون یورو 
ــم.  ــود نقدینگــی داری ــی هســتیم و کمب ــا منف م
ــروگاه  ــده نی ــه آم ــد بخــش خصوصــی ک بفرمایی
احــداث کــرده، 6000 میلیــارد تومــان منفــی را 
چگونــه بایــد جبــران کنــد؟ فرمودیــد تــا بــه حال 
آیــا شــرکت مالــک نیروگاهــی بوده که برشکســت 
شــده باشــد؟ ممکــن اســت عمــال شــرکتی 
واقعــی یــا روی کاغــذ و رســمی برشکســت 
ــرکت هایی  ــی از ش ــال خیل ــا عم ــد ام ــده باش نش
کــه نیــروگاه احــداث کردنــد در واقــع اگــر فکــر 

اساســی نشــود برشکســت هســتند. 
ماهتــاب  بــرق  تولیــد  شــرکت  مدیرعامــل 

کاســپین تصریــح کــرد: همــه مــا بزرگ شــده وزارت نیــرو هســتیم و عمرمــان را در وزارت نیــرو صــرف 
کردیــم. شــاید اشــکال کار ایــن باشــد کــه هنــوز خــود را صنعــت برقــی و وزارت نیرویــی می دانیــم و 
ِعرقــی نســبت بــه ایــن صنعــت داریــم و دوســت نداریــم بــرق مــردم یــک لحظــه خامــوش شــود، بــا 
ــم  ــمان را می کنی ــت تالش ــم و نهای ــرمایه گذاری کرده ای ــت س ــن صنع ــم در ای ــدگاه آمده ای ــن دی ای
کــه ایــن تولیــد اســتمرار داشــته باشــد و مشــکلی بــرای آن پیــش نیایــد. امیدواریــم کــه همــه اعــم 
ــد  ــه هــم کمــک کنن ــد و ب ــه دســت هــم بدهن ــس، ســرمایه گذار و ... همــه دســت ب ــت، مجل از دول
و بــه عنــوان رقیــب بــه هــم نــگاه نکننــد، بلکــه بــه عنــوان همــکار و در تعامــل بــا هــم مشــکالت را 
رفــع کننــد تــا بتوانیــم صنعــت بــرق را پایــدار نگــه داریــم و بــرق مطمئــن رابــرای مــردم و صنعــت 

کشــور تامیــن کنیــم. 
مشــایخی تاکیــد کــرد: قراردادهایــی کــه مــا بــا ســازندگان نیــروگاه داریــم بــه صــورت ارزی اســت و 
اعتبــار اســنادی )LC( بــه نفــع احداث کننــده نیــروگاه بــاز می شــود و قطعــات و جنــس را حــاال اعــم 
از ایــن کــه خارجــی یــا داخلــی باشــد، بــه محــض ایــن کــه تجهیــز را وارد و مســتندات را بــه بانــک 
ارائــه می کنــد، بانــک پــول را در وجــه پیمانــکار پرداخــت می کنــد. بــرای قطعاتــی هــم کــه ســاخت 
داخــل هســت یــا کار اجرایــی انجام شــده براســاس صورتحســابی کــه پیمانــکار می دهــد و مــا تاییــد 
می کنیــم، پــول در وجــه پیمانــکار بــه صــورت مســتقیم واریــز می شــود و اصــال پــول بــه دســت مــا 

نمی رســد، نیــازی هــم نیســت کــه بــه دســت مــا برســد.
ایــن عضــو ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق بیــان داشــت: مــا خواســتار آن هســتیم کــه ارز 
ــرداری برســئد  ــه بهره ب ــه موقــع نیــروگاه را احــداث کنــد و ب ــکار ب ــه موقــع پرداخــت شــود و پیمان ب
ــم. در  ــکل داری ــا مش ــبب تعرفه ه ــه س ــا ب ــه م ــت ک ــت اس ــث بازپرداخ ــود. در بح ــد ش ــرق تولی و ب
ــان اســت. حــال  ــی 750 توم ــرق کیلووات ــم، قیمــت تمام شــده ب نیروگاهــی کــه مــن فعالیــت می کن
آن کــه مــا از قَِبــل قــرارداد خریــد تضمینــی، بــرق تولیــدی خــود را حداکثــر 325 تومــان بــه ازای هــر 
کیلــووات می فروشــیم. بــا ایــن وصــف شــما بگوییــد مابه التفــاوت ایــن دو از کجــا بایــد تامیــن شــود. 
 وی در خاتمــه افــزود: بــه عنــوان آخریــن جملــه صادقانــه عــرض کنــم که مــا تا به حــال کتبا ســه نامه 
نوشــتیم و اینجــا هــم رســما اعــالم می کنــم که آمادگــی داریم بــا کمال میــل نیــروگاه را تقدیــم وزارت 

نیــرو کنیــم تــا خودشــان بیاینــد راهبــری کننــد و هزینه هــای جــاری آن را بدهند و مــا را رهــا کنند. 

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

۸4۸5 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

گزارش خبری گزارش خبری



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

۸6۸7 بهار1401- شماره 6 سراسریبهار1401- شماره 6 سراسری

معصومه پاشا، دبیر کمیسیون های سندیکا

مروری بر اقدامات و دستاوردهای 
کمیسیون مهندسی و 

سیستم های سندیکا
پیشینه و ساختار کمیسیون

بعد از مصوبه جلسه مورخ 1397/07/21 هیات مدیره سندیکا و تصویب آیین نامه 
این  کمیسیون های  واحد  سندیکا،  تخصصی  کمیسیون های  اداره  و  تشکیل 
تشکل برای بررسی و پی گیری موضوعات مرتبط با بخش های فنی، مهندسی و 
سیستم های نیروگاه های عضو این تشکل، با استعالم از شرکت های عضو اقدام به 
تشکیل کمیسیون مهندسی و سیستم ها کرد که اولین جلسه این کمیسیون در 

تاریخ 1397/11/07 برگزار شد. 
در حال حاضر 56 شرکت نیروگاهی عضو سندیکا هستند که مالکیت غیردولتی 
دارند و حدود 60 درصد انرژی برق کشور را تولید می کنند. این نیروگاه ها یا 
توسط بخش خصوصی ساخته شده اند و یا توسط بخش خصوصی خریداري 
شده اند. به تدریج که تعداد نیروگاه های غیردولتی افزایش یافت، مشکالت مالی 
و مطالباتشان از وزارت نیرو نیز پررنگ تر شد و این امر موجب شد مشکالت 
فنی، مهندسی و مسائل مربوط به ارتقای کیفیت این نیروگاه ها در اولویت های 

پایین تر قرار گیرد. 
در این کمیسیون با بررسی مصوبات هیات تنظیم، دستورالعمل ها و مصوبات 
بازار برق، اثرات فنی و سیستمی آن ها بررسی و تاثیرات مثبت و منفی آن ها 
طی گزارش هایی  به شرکت هاي عضو و مراجع ذی ربط ارائه می شود و در صورت 

لزوم، پی گیری های جدی تری از طرف سندیکا انجام می شود.
در مواردي که انجام بررسي ها و مطالعات نیاز به استفاده از خدمات تخصصي 
یا در قالب پژوهش های  از سندیکا داشته است به صورت برون سپاری  خارج 

دانشگاهی اجرا شده است.
همچنین طرح ها و پروژه هایی که مرتبط با موضوعات مهندسی و فنی نیروگاه ها 

کمیسیون  در  ابتدا  می شوند،  پیشنهاد  معتبر  شرکت های  از طرف  و  هستند 
مهندسی و سیستم های سندیکا بررسی و پس از تایید در این کمیسیون، به 

شرکت های عضو معرفی می شوند.    
از جمله مهمترین موضوعاتی که در کمیسیون مهندسی و سیستم های سندیکا 
بررسی شده اند، پیشنهاد دریافتی از شرکت تامین توسعه تحول صنعت دور 
اندیش با موضوع »اختراع رأکتور رطوبتی هیبریدی چند منظوره« و اعالم نتیجه 
به شرکت مذکور، پیشنهاد دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو 
در خصوص همکاری با سندیکا به منظور بررسی و تبادل نظر در مورد طرح های 
در  شیراز  برق  انرژی  تابان  شرکت  پیشنهاد  تشکل،  این  به  ارسالی  فناورانه 
خصوص بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها، انجام تعمیرات دوره ای واحدهای 
تولید برق و امکان تامین قطعات یدکی در بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار 
دقیق برای نیروگاه ها، پیشنهاد شرکت مهندسی آرین ستاک اندیش در خصوص 
با  پروژه پژوهشی  تعریف  نیروگاه های کشور،  نظام مدیریت کربن در  استقرار 
عنوان»مطالعه و تحقیق برای تحلیل کالن عملکرد حوزه های صنعت برق در 
بازه 136۸- 139۸ با تاکید بر تحلیل روند تولید برق کشور« و برگزاری جلسات 
امیرکبیر  ایمن شبکه دانشگاه صنعتی  بهره برداری  با مرکز تحقیقات  پیوسته 
به منظور ارزیابی و بررسی فصل اول پروژه، پیشنهاد پژوهشگاه نیرو در مورد 
پروژه مشترک با شرکت توربوتک در خصوص افزایش توان تولید توربین های 
پژوهشگاه  پیشنهاد  عضو،  شرکت های  به  اطالع رسانی  و   CM طرح   و  گازی 
نیرو با موضوع معرفی اعضای هیات علمی این پژوهشگاه برای بهره مندی از 
نامه شرکت  به شرکت های عضو،  اطالع رسانی  و  در صنایع  مطالعاتی  فرصت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به مدیران عامل نیروگاه ها در خصوص 
استفاده از ظرفیت پیک لود واحدهای گازی و تهیه پاسخ فنی به آن شرکت، 
پیشنهاد جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت با موضوع »معرفی محصول جدید 
طراحی و ساخت جهاد دانشگاهی-دستگاه تانژانت دلتا« و معرفی به شرکت های 
عضو، پیشنهاد شرکت وبکو امیرکبیر در خصوص معرفی فنی دستگاه »تست 

رله های حفاظتی و تجهیزات« و معرفی به شرکت های عضو، بوده است.

اهداف و سطح ارتباطات و تعامالت
هدف اصلی از تشکیل کمیسیون مهندسی و سیستم های سندیکا، کمک به رفع 
مشکالت نیروگاه ها در حوزه فنی و مهندسی، بهبود وسعت درآمدزایی اعضا از 
افزایش  بازار برق،  یا اصالح دستورالعمل های فنی  طریق مشارکت در تدوین 

شفافیت در بازار برق کشور و بهبود رقابت در این بازار بوده است. 
برای رسیدن به این اهداف عالوه بر برگزاری جلسات منظم کمیسیون و بررسی 

درخواست های ارسالی شرکت های عضو و همچنین دستورالعمل های مرتبط با 
بخش مهندسی نیروگاه ها، فعالیت ها و اقدامات دیگری نیز انجام شد. از جمله 
این اقدامات تعریف پروژه پژوهشی با عنوان »مطالعه و تحقیق برای تحلیل کالن 
عملکرد حوزه های صنعت برق در بازه 136۸- 139۸ با تاکید بر تحلیل روند 
تولید برق کشور« در کمیسیون و واگذاری آن به دانشگاه امیرکبیر برای اجرای 
پروژه بود. همچنین برگزاری جلسات متعدد با شرکت های مهندسی توربوتک، 
و  تجاری سازی  دفتر  دوراندیش،  صنعت  تحول  توسعه  تامین  امیرکبیر،  وبکو 
اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو، تابان انرژی برق شیراز، آرین ستاک اندیش و 
به منظور  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  ایمن شبکه  بهره برداری  تحقیقات  مرکز 
اقدامات صورت گرفته در  از دیگر  بررسی طرح های پیشنهادی این شرکت ها، 

کمیسیون مهندسی و سیستم ها است.

برنامه ها و فعالیت های کمیسیون در سال ۱۴۰۱
برگزاری جلسات پیوسته برای نظارت بر انجام پروژه »مطالعه و تحقیق برای 
تاکید  با  بازه 136۸- 139۸  برق در  تحلیل کالن عملکرد حوزه های صنعت 
بر تحلیل روند تولید برق کشور« و اتمام پروژه که دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
مجری پروژه است، از برنامه های سال جاری خواهد بود. بررسی درخواست ها 
و پیشنهادهای واصله از اعضای سندیکا که ماهیت مهندسی و سیستمی دارند 
نیز از موضوعات مهمی است که در سال 1401 نیز در دستور کار کمیسیون 
قرار دارد. بررسی پیشنهادهای دریافتی از شرکت ها، تولیدکنندگان و خدمات 
در  استفاده  برای  محصوالتی  و  سیستم ها  نرم  افزارها،  شامل  که  دهندگان 
نیروگاه های تولیدکننده برق هستند نیز از اولویت های کاری کمیسیون در سال 

جاری است. 

گزارش کمسیون گزارش کمسیون
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صالح رحیمی، پژوهشگر حوزه انرژی 

آسیب های روش تعرفه گذاری 
برق در ایران

مقدمه:
در دنیا انواع مختلف تعرفه گذاری برق متناسب با نوع مصرف کننده و زمان و 
حجم مصرف به همراه عوارض و مالیات های متنوع پیاده می شود تا در عین 
توجه به مالحظات اجتماعی و محیط زیستی، کارایی اقتصادی تولید و تامین 
برق را حفظ کند. »ناعادالنه بودن حمایت قیمتی دولت از مصرف برق خانگی«، 
»عدم ترغیب مشترکین خانگی به مدیریت مصرف مخصوصا در زمان اوج بار« و 
»هزینه باالی تولید و تامین برق برای دولت«، 3 آسیب مهم شیوه تعرفه گذاری 
برق در ایران است که در بخش خانگی به وضوح خود را نشان داده و لذا اصالح 
آن اولویت دارد. با توجه به شرایط اقتصادی ایران و چالش های بهره وری انرژی 
در کشور و نظر به تجربیات جهانی در این زمینه که بخشی از آن در این نوشتار 
برق بخش خانگی  تعرفه گذاری  الگوی  گنجانده شده، محورهای اصالحی در 

پیشنهاد شده است.
متن:

ساختار تعرفه  یک عنصر کلیدی از برنامه های بهره وری انرژی برای درازمدت 
است و همچنین نقش مهمی در بحران کوتاه مدت ایفا می کند. با این حال برای 
قیمتی  غیر  برنامه های  است  الزم  بلندمدت،  تاثیر  و  اجتماعی  تبعات  کاهش 
که منجر به اصالح ساختارهای مصرف انرژی و تغییر در رفتار مصرف کننده 

می شوند، در کنار روش های تعرفه گذاری قرار گیرند. 
از  بسیاری  در  نشان می دهد  تعرفه گذاری  زمینه  در  تجربیات جهانی  بررسی 
مناطق دنیا، تعرفه برق پلکانی و افزایش تصاعدی نرخ برق در پله های باالی 
مصرف، از روش هایی است که در تعرفه گذاری برق استفاده می شود. همچنین 
در برخی از کشورها تعرفه برق مشترکین پرمصرف بیشتر از قیمت تمام شده 

تولید برق است.

تعرفه گذاری پلکانی برق در برخی کشورها
در آمریکا در سال 2001 پیرو بحران برق کالیفرنیا، راهکارهای مختلفی برای 
مقابله با این بحران در این ایالت پیاده شد. یکی از مهم ترین این راه کارها، اصالح 
تعرفه  های برق برای مشترکین دو شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبی )SCE( و 
پی جی اند ای )PG&E( بود. اما افزایش قیمت برای همه مشترکین به صورت 
پرمصرف صورت  مشترکین  بر  تمرکز  با  قیمت  افزایش  و  نشد  انجام  یکسان 
گرفت. این سیاست باعث شد تا توان مصرفی در زمان اوج بار حدود 12 درصد 

نسبت به سال 2000 کاهش یابد.
جدول زیر، درصد افزایش تعرفه  های برق را در این سال ها نشان می دهد:

توجه  با  نشد.  به سال 2001 ختم  کالیفرنیا  ایالت  در  برق  تعرفه  های  اصالح 
به تجربه موفق کاهش برق در آن سال و نظر به اینکه عموم مشترکین واقع 
در پله های پایین از اقشار کم  درآمد جامعه هستند، مسئوالن اجرایی متقاعد 
شدند که اصالح تعرفه  های برق طی سال های 2002 تا 2006 نیز با تمرکز بر 

یابد. ادامه  مشترکین پرمصرف 
تعرفه های برق در سال  های متوالی در نمودار 1 مشاهده می  شود:

با توجه به نمودار 1 کامال مشهود است که اصالح تعرفه  های برق در سال های 2002 تا 2006 نیز مشابه 
سال 2001، کامال با تمرکز بر »مشترکین پرمصرف« صورت گرفته است. به طوری که قیمت برق سال 
2002 نسبت به سال 2000 برای مشترکین کم مصرف 17 درصد اما برای مشترکین پرمصرف 79 درصد 
زیاد شده است. همچنین از سال 2004 به 2006، تعرفه اولین پله تنها 3 درصد اما تعرفه پله  آخر۸3 درصد 

افزایش پیدا کرده است.1 

در ژاپن طبق گزارش منتشر شده پیرامون هزینه تولید برق، بیشترین تولید برق توسط سوخت هایی همچون 
گاز مایع، زغال سنگ و هسته ای انجام می شود. هزینه متوسط تولید برق با استفاده از این سوخت ها نیز 
حدودا 13 ین برای هر کیلووات ساعت برق برآورد شده است2. تعرفه برق پلکانی مشترکین خانگی در ژاپن، 

مطابق با جدول زیر محاسبه می شود:

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، تعرفه متوسط برق ایالت توکیو حدودا 20 ین ژاپن است. 
در عین حال تعرفه برق مشترکین پرمصرف توکیو حدودا 30 ین ژاپن برای هر کیلووات ساعت برق است. 
بنابراین تعرفه برق مشترکین پرمصرف بیش از 2 برابر بهای تمام شده تولید برق در این کشور است. به 
عبارت دیگر نه تنها مشترکین پرمصرف، برق ارزان قیمت دریافت نمی کنند بلکه بهایی بسیار بیشتر از تولید 

را می پردازند که مانعی برای مصرف بی رویه برق و کمک به توسعه و اقتصاد صنعت برق است3. 

جدول 2- تعرفه پلکانی مشترکین برق در توکیو ژاپنجدول ۱- افزایش قیمت برق برای پلکان های مصرف در کالیفرنیا

نمودار ۱- تعرفه های برق در ایالت کالیفرنیا طی سال های 2۰۰۰ الی 2۰۰6

1- مقاله دانشکده تجارت هاس در دانشگاه برکلی با عنوان »To What Electricity Price Do Consumers Respond? Residential Demand Elasticity Under Increasing-Block Pricing«، سیورین بورنشتاین، 2009
Report on Verification of Generation Costs, Etc. for Subcommittee on Long-term Energy Supply-demand Outlook :2- گزارش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن

3- www.tepco.co.jp
4- www.tnb.com

در مالزی طبق گزارش منتشر شده توسط شرکت 
 200۸ سال  در  برق  تولید  تمام شده  بهای   TNB
 7 )معادل  سن   2۸.15 با  برابر  واحد  هر  برای 
از  کم تر  که  مشترکینی  یعنی  است.  بوده  سنت( 
300 کیلووات مصرف می کنند )طبق جدول تعرفه 
سال 200۸( بهای کمتری از تولید برق را پرداخت 
 300 از  بیش  که  مشترکینی  همچنین  می کنند. 
کیلووات ساعت مصرف کرده، بهایی بیشتر از قیمت 
تمام شده تولید برق را پرداخت می کنند. از سوی 
دیگر، تعرفه متوسط برق برای مشترکین پرمصرف 

با 54.6 ین است. برابر 
پلکانی  به صورت  برق  تعرفه های  مالزی  کشور  در 
تعیین شده است. مطابق نمودار زیر در مالزی سطوح 
گرفته  نظر  در  نحوی  به  برق  قیمت  پلکانی  تعرفه 
شده است که مصرف 300 کیلووات ساعت به عنوان 
الگوی مصرف و با نرخی معادل با قیمت تمام شده 
در نظر گرفته می شود. مشترکینی که کم تر مصرف 
کنند برق ارزان تری دارند و مشترکینی هم که بیش 
از این مقدار مصرف کنند، بهای بیشتری را از هزینه 

تمام شده تولید برق می پردازند4. 
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نمودار 2- تعرفه برق خانگی در مالزی

نمودار ۳- درصد افزایش قیمت برق بخش خانگی در حد فاصل سال های ۱۳7۹ تا ۱۳۹۹

نمودار ۴- میزان مصرف انرژی برق در بخش خانگی در حد فاصل سال های ۱۳7۹ الی ۱۳۹۹

بیان این مساله نیز خالی از لطف نیست که در کشور اکوادور به منظور کمک 
 Dignity( به افراد کم درآمد، در تعرفه گذاری برق، حدی به عنوان حد عزت نفس
Rate( تعریف کرده اند. به این ترتیب که مشترکینی که کم مصرف بوده و کمتر 
بهره می برند.  ارزان  برق  از  برق مصرف کنند  ماه،  از 110 کیلووات ساعت در 
همچنین مشترکینی که معلولیت جسمی یا روحی داشته باشند 50 درصد 
مصرف  آن ها رایگان محاسبه می شود. افراد مسن و باالی 65 سال نیز اگر کمتر 
از 120 کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند، 50 درصد مصرف  آن ها رایگان 

بوده و اگر بیشتر مصرف کنند تعرفه عادی را پرداخت می کنند.5

روند قیمت و مصرف برق در ایران در بازه 2۰ ساله
در ایران در سال 13۸9 اولین مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها اجرا و تعرفه های 
برق تغییر کرد. مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی 
فروش  قیمت  میانگین  که  به طوری  می یافت  افزایش  مرحله  به  مرحله  باید 

)www.eeq.com.ec( 5-سایت سازمان کنترل و تنظیم برق کشور اکوادور
6- گزارش 53 سال صنعت برق ایران در آینه آمار، شرکت توانیر، 1399

 7- به موجب مصوبه هیات دولت در اسفند 1397
 ۸- گزارش ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن، مرکز پزوهش های مجلس، 1397

داخلی برق تا پایان برنامه پنجم توسعه )1394( معادل قیمت تمام شده آن 
می گردید و درآمد حاصل از این آزادسازی قیمت، به شکل یارانه نقدی میان 

مردم بازتوزیع می شد.
بررسی ها حاکی از آن است که تنها در بازه طرح هدفمندی یارانه ها )از 13۸9 
تا 1395(، افزایش تعرفه برق قابل توجه بوده و در بقیه زمان ها، میانگینی کمتر 
از 15 درصد داشته است )نمودار 14(. بررسی روند مصرف برق در بازه 20 ساله 
از سال 1379 تا سال 1399 نیز نشان می  دهد کمترین رشد مصرف برق، مربوط 
به همین دوره یعنی سال های 13۸9 تا 1395 بوده است )نمودار 15(. دلیل 
این موضوع، کاهش قابل توجه مصرف برق در سال 1390 نسبت به سال ماقبل 
آن در نتیجه هدفمندسازی یارانه ها بوده است. البته این کاهش مصرف تنها در 
بخش خانگی، تجاری و ادارات رخ داد.  نمودارهای زیر به ترتیب میزان متوسط 
افزایش قیمت و میزان مصرف برق بخش خانگی در بازه 20 ساله از سال 1379 

تا 1399 را نشان می دهند6:

از سال 1390 تا 1397، افزایش تعرفه برق به صورت ساالنه و با درصد ثابت 
برای همه مشترکین اعمال شد و عواملی همچون افزایش نرخ ارز، عدم شناخت 
دقیق گروه های درآمدی، عدم ارتباط با سامانه مالیاتی و انحراف در تخصیص 
سهم های معین شده در قانون مجال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را نداد. 
با وجود این، قطعی برق در تابستان 1397 و لزوم مدیریت مصرف، نهایتا دولت 
را بر آن داشت تا از سال 139۸ برای اولین بار، عالوه بر افزایش ثابت نرخ برق 
برای همه، یک جریمه 16 درصدی برای مشترکین پرمصرف در نظر بگیرد. در 

واقع در سال 139۸ تعرفه برق کلیه مصرف کنندگان به طور یکسان 7 درصد 
افزایش یافت اما مشترکین خانگی که بیشتر از الگو مصرف می کردند، با افزایش 
23 درصدی تعرفه برق مواجه شدند7. این روند در تعرفه های ابالغی سال های 

1399 و 1400 نیز ادامه یافت.
اوج بار )تقاضای مصرف( ساالنه در تابستان و با ورود بارهای سرمایشی به شبکه 
برق ایجاد می شود. مطابق با آمار وزارت نیرو طی سال های گذشته، در ایام اوج 
بار، سهم بخش خانگی از تقاضای برق بیش از 50 درصد بوده است۸. نمودار زیر 

گزارش تحلیلی گزارش تحلیلی
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روند اوج بار شبکه برق از سال 1379 تا 1399 را نشان می دهد. افزایش 135 درصدی قیمت برق در سال 1390 اگرچه منجر به کاهش مصرف انرژی برق در این 
سال شد، اما مطابق نمودار زیر، تاثیری در کم شدن اوج تقاضای برق آن سال نداشته است:

در ادامه آسیب های تعرفه گذاری فعلی بررسی می شود:
۱. ناعادالنه بودن حمایت قیمتی دولت از مصرف برق خانگی

نارضایتی مردم از افزایش قیمت کاالها به ویژه انرژي، همواره باعث نگرانی مسئولین بوده است و لذا دولت ها 
سعی کرده اند با وجود مزایای نزدیک شدن قیمت حامل های انرژی به ارزش واقعی، در این زمینه با احتیاط 
عمل نمایند. هر چند در نهایت به ضرر دهک های پایین درآمدی عمل کرده اند که این مساله، مصداق بی عدالتی 
است. قیمت برق خانگی به طور میانگین ساالنه حداقل 7 درصد و عموما به صورت مساوی برای همه پله های 
مصرف افزایش پیدا کرده است. در این حالت، نه تنها همچنان قیمت فروش برق با قیمت تمام شده آن 
اختالف زیادی دارد، بلکه دهک های پایین درآمدی بیش از بقیه، آثار افزایش قیمت را حس می کنند، چرا که 
سهم برق در سبد هزینه خانوار شهری در دهک های پایین درآمدی بیشتر و در دهک های باال کمتر است.

عالوه بر این، به دلیل اختالف میان قیمت واقعی برق و 
نرخ تعیین شده برای مشترکین در پله های مختلف، 
»حمایت قیمتی« دولت از مشترکین پرمصرف در 
این شیوه از قیمت گذاری، بیشتر است و از آنجا که 
از  استفاده  خانه،  باالی  متراژ  دلیل  به  پرمصرف ها 
وسایل پرمصرف برقی و ... عموما معادل پردرآمدها 
می شود. محسوب  بی عدالتی  رویه  این  هستند، 

خانگی  مشترکین  آمار صورتحساب های  اساس  بر 
عادی،  مناطق  گرم  ماه های  در  زیر،  نمودار  در 
از  به کمتر  برق مربوط  از مصرف  حدود ۸ درصد 
متوسط  طور  به  که  است  مشترکین  درصد  یک 
۸600 کیلووات ساعت در ماه مصرف می کنند. به 
عبارت دیگر مصرف ماهانه این مشترکین بیش از 
عادی  مناطق  در  مصرف  متعارف  الگوی  برابر   20
)300 کیلواوت ساعت( است. این درحالی است که 
این مشترکین بابت پرمصرفی پول اضافی پرداخت 
نمی کنند و کماکان از حمایت قیمتی دولت بهره مند 
می شوند. نمودارهای زیر که مربوط به مناطق عادی 
است، سهم این دسته از مصرف کنندگان را از تعداد 
صورتحساب ها به ترتیب همراه با سهمشان از کل 
سایر  با  و  آورده  ماهانه،  متوسط مصرف  و  مصرف 
مشترکین مقایسه کرده است )برای ماه های گرم(.

2. عدم ترغیب مشترکین خانگی به مدیریت مصرف مخصوصا در زمان 
اوج بار

و  تهیه  برای  بیشتری  اقتصادی  قدرت  درآمدی،  باالی  که دهک های  آنجا  از 
استفاده از ادوات برقی با توان مصرفی باال )کولرهای گازی، لوسترهای بزرگ، 

نمودار 7- سهم هر پلکان از تعداد صورتحساب ها و کل مصرف برق در مناطق عادی مربوط به بخش خانگینمودار 5- اوج بار )حداکثر تقاضای برق( در حد فاصل سال های ۱۳7۹ الی ۱۳۹۹

نمودار ۸- سهم هر پلکان از تعداد صورتحساب ها و متوسط مصرف برق هر پلکان در مناطق عادی مربوط به بخش خانگی

نمودار 6 -سهم هزینه برق در سبد هزینه خانوار شهری9 

9-گزارش: درباره یارانه انرژي در ایران، بخش دوم: تصویر مصرف برق در بخش خانگي، مرکز پژوهش های مجلس شواری اسالمی، مهر 139۸

تجهیزات برقی رفاهی پرتوان و غیره( دارند و مشترکین پرمصرف و بدمصرف 
هم عمدتا از همین دهک ها هستند، چنانچه نرخ برق پله های باالی مصرف در 
از  استفاده  اثرگذاری نسبی در کاهش  باشد، می تواند  بازدارنده  پلکانی  تعرفه 
لوازم برقی غیر ضرور در ایام پیک داشته باشد. این شیوه اگرچه می تواند انگیزه 
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قیمتی برای کاهش مصرف ایجاد کند، اما به تنهایی منجر به کاهش تقاضا در 
ایام اوج بار نمی شود.

توجه به این نکته ضروری است که میان تقاضای برق ایام گرم و سرد سال 
حدود 20 هزار مگاوات اختالف وجود دارد. چنانچه  نصف این مقدار با اصالح 
تجهیزات و رفتار مصرفی کاهش یابد، به میزان قابل توجهی مانع خاموشی های 

منطقه ای خواهد شد.

۳. هزینه باالی تولید و تامین برق برای دولت
بیش از 90 درصد خرید و فروش برق در کشور در بازار عمده فروشی برق انجام 
می شود و مابقی معامالت در بورس انرژی یا در قالب قراردادهای دوجانبه صورت 
می گیرد. قیمت تمام شده برقی که دولت به دست مصرف کنندگان می رساند، از 
دو بخش اصلی تشکیل شده است. یک بخش، هزینه خرید برق از نیروگاه ها در 
بازار عمده فروشی و دیگری هزینه انتقال و توزیع برق است. متوسط نرخ خرید هر 
کیلووات ساعت برق از نیروگاه ها در بازار عمده فروشی در سال 1399 برابر با 75 
تومان بوده است10. بر اساس اظهار نظر مسئوالن وقت وزارت نیرو، قیمت تمام شده 
برق در سال 1399 نیز برابر با 140 تومان برای هر کیلووات ساعت بوده است11 
که شامل هزینه انتقال و توزیع برق هم می شود. باید توجه کرد که خرید برق از 
نیروگاه های تازه تاسیس بر اساس قراردادهای ECA و با توجه به افزایش نرخ ارز با 
رقم باالتری انجام می شود که البته سهم اندکی در تولید برق کنونی کشور دارند.
این در حالی است که متوسط قیمت فروش داخلی برق در همان سال به ازای 
یک کیلووات ساعت برابر با 90 تومان بوده است و این نشان از اختالف قابل توجه 
قیمت خرید و فروش و یارانه حدودا 50 تومانی در هر کیلووات ساعت مصرف 
برق دارد. برای اینکه یارانه دولت12 در بخش برق برابر با صفر باشد، الزم است 
تعرفه گذاری به گونه ای انجام شود که »مجموع درآمد وزارت نیرو از فروش برق 
به مشترکین« با »کل هزینه تمام شده برای تولید و تامین برق« برابر گردد. در 
این حالت متوسط قیمت فروش داخلی برابر با قیمت تمام شده تولید )و تامین( 

هر کیلووات ساعت برق خواهد بود.
البته شیوه تعیین قیمت گازی که به نیروگاه ها داده می شود، بر قیمت تمام شده 
برق موثر است، اما این موضوع در محاسبات و منطق مورد بحث در این نوشتار 
برای اصالح نظام تعرفه گذاری برق اثری ندارد و تنها عدد قیمت واقعی یا قیمت 

تمام شده را تغییر می دهد. 
با توجه به این محاسبات، در حال حاضر تعرفه های برق برای بخش های مختلف 
مصرف کننده در مجموع به گونه ای است که دولت را در بخش برق با ناترازی 
قابل مالحظه ای روبه رو می کند. وجود ناترازی میان هزینه ها و درآمدهای وزارت 
نیرو برای تامین برق، موجب انباشت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و بخش 
خصوصی به بیش از 40 هزار میلیارد تومان13 شده که ناشی از اختالف قیمت 

10- محاسبات نگارنده بر اساس گزارش های فصلی بازار برق ایران، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 1399
11- خبرگزاری تسنیم، کد خبر: 2319070

12-  مطابق تعریف این متن، یارانه به معنای اختالف »کل درآمد فروش واقعی یک کاال« از »کل هزینه های تولید یا تامین آن کاال« است.
Clustering-1314- بر اساس اعالم معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1400032316652

15- این یارانه بر اساس قیمت تمام شده برق معادل 041 تومان، محاسبه شده است

تمام شده با قیمت مصرف کننده نهایی است. 

پیشنهادها
در  عدالت  افزایش  و  برق  مصرف  مدیریت  کارامد،  تعرفه گذاری  از  هدف 
کشور  عمومی  منابع  ناعادالنه  هدررفت  از  که  است  انرژی  حامل  این  توزیع 
تبع  به  و  برق  فروش  از  دولت  درآمد  عین حال  در  و  کرد  جلوگیری خواهد 
الگوی  می شود،  پیشنهاد  لذا  می بخشد.  بهبود  را  برق  صنعت  اقتصاد  آن 
شود: اصالح  زیر  محورهای  بر  مبتنی  خانگی  بخش  برق  تعرفه گذاری 

۱. اصالح آستانه تعیین شده برای الگوی مصرف
با توجه به تنوع آب و هوایی ایران، در حال حاضر، کشور به 5 منطقه اقلیمی 
این 4  تقسیم شده که شامل 4 منطقه گرمسیری است و مناطقی که جزو 
ناحیه نباشند، در گروه مناطق عادی محسوب می شوند. برای هر کدام از این 
مناطق، حدی به عنوان آستانه مصرف متعارف تعیین شده که همان الگوی 
می شود. تلقی  پرمصرفی  آن  از  بیشتر  مصارف  و  است  منطقه  آن  مصرف 

روشن است که منطقه گرمسیری 1، شامل گرم ترین و شرجی ترین نواحی کشور 
می باشد و در سایر مناطق به ترتیب تا منطقه 4، از شدت گرما و رطوبت کاسته می 
شود. بر همین اساس، عدد تعیین شده به عنوان الگوی مصرف در مناطق یک تا چهار 
به ترتیب کاهش پیدا می کند و کمترین آستانه مصرف مربوط به مناطق عادی است.

در حالت فعلی، اگرچه مناطق گرمسیری مجزا شده اند اما ۸0 درصد مشترکین 
در مناطق عادی هستند که بعضا اقلیم های بسیار متفاوتی دارند )مانند سمنان، 
تهران و تبریز( و به نظر می آید اگر آن ها نیز تفکیک شوند به عدالت نزدیک تر 
است. همچنین نکته حائز اهمیت درباره الگوهای مصرف برق فعلی در مناطق 
دیده  پرمصرف  در شمولیت مشترکین  زیادی  نابرابری  که  است  این  مختلف 
می شود. جدول زیر نشان دهنده سهم صورتحساب های باالی الگوی مصرف از 

کل قبوض برق هر منطقه است:

چنانچه در جدول باال مشاهده می شود، الگوهای مصرف به گونه ای تعیین شده 
است که در بعضی مناطق، کمتر از یک درصد از صورتحساب ها و در بعضی 

مناطق 20 تا 30 درصد صورتحساب ها باالی الگو هستند.

جدول ۳- سهم صورتحساب های بیشتر از الگو در هر منطقه اقلیمی

بنابراین ضروری است با بررسی مجدد و دقیق الگوی آب و هوایی ایران، مناطق 
اقلیمی فعلی در تعرفه گذاری مورد بازنگری قرار بگیرد. در این راستا می توان 
شاخص هایی را برای مناطق گرمسیری تعریف نمود؛ به عنوان نمونه بیشینه 
دما، تعداد روزهایی که دما از یک عدد معین باالتر است، میانگین دما در طول 
سال، میزان رطوبت هوای منطقه، سابقه دما و رطوبت محیط و مسائلی از این 
دست، می توانند به عنوان شاخص دسته بندی اقلیمی قرار بگیرند و برای این کار 
می توان از روش های  خوشه بندی14 در تحلیل داده استفاده نمود. در ادامه برای 
تعیین الگوی مصرف در شرایط کنونی کشور پیشنهاد می شود، میزان مصرف 
ماهانه 70 الی ۸0 درصد مشترکین هر استان، به عنوان معیار مصرف متعارف و 
پرمصرفی همان استان لحاظ شود و در عین حال نرخ پلکان ها بر اساس مناطق 

اقلیمی اعمال گردد.

2. بازنگری در نرخ و بازه پلکان های مصرف
تعرفه گذاری برق باید به گونه ای باشد که هزینه های تامین برق را پوشش دهد 
و در عین حال بتوان از مشترکین کم مصرف و اقشار کم درآمد حمایت کرد. با 
توجه به اینکه تعرفه برق خانگی در ایران با الگوی تعرفه پلکانی افزایشی طراحی 
شده، وقتی نرخ برق در پله های ابتدایی ارزان است باید در مصارف باالتر این 
موضوع جبران شود و نرخ پلکان ها )با توجه به فراوانی هر پلکان( به گونه ای باشد 
که در مجموع، درآمد از هزینه کمتر نشود تا در مجموع منجر به پرداخت یارانه 
نگردد. آنچه در مدل پلکانی اهمیت دارد، بازه پلکان ها و روند افزایش قیمت آن 
است تا بیشترین تاثیر را در مدیریت مصرف داشته باشد و در عین حال که به 

توزیع عادالنه انرژی کمک می کند، هزینه های تامین برق را نیز پوشش دهد.
با توجه به تعرفه های بخش خانگی سال 1399 در مناطق پنج گانه آب و هوایی 
برای یک ماه گرم سال )مانند مرداد(، دولت در سه منطقه گرمسیری 1 و 2 و 
3 ملزم به پرداخت یارانه است. در حالی که در مناطق عادی و گرمسیری 4 نه 
تنها یارانه ای پرداخت نمی شود بلکه دولت از فروش برق، درآمد مازاد هم کسب 
می کند. اما در مجموع برای یک ماه گرم، دولت بالغ بر 790 میلیارد تومان یارانه 

به بخش خانگی در همه مناطق تخصیص می دهد15.
در منطقه گرمسیری 3، اولین پله که ارزان ترین برق را دارد، بازه صفر تا 1000 
کیلووات ساعت را پوشش می دهد که شامل حدود 93 درصد از مشترکین است. 
جالب توجه آن است که 1000 کیلووات ساعت، آستانه الگوی مصرف در این 
منطقه است، در نتیجه تمام مشترکینی که زیر الگو مصرف می کنند در یک پله 

قرار می گیرند و با یک نرخ برق مواجه هستند.
لذا پیشنهاد می شود، پله های مصرف در هر منطقه به چهار پلکان اصلی افراز 
شود. اولین بازه )پلکان( برابر با میزان مصرف 10 درصد مصرف کنندگان هر 
منطقه قرار بگیرد. برای پلکان دوم، میزان مصرف 30 درصد مشترکین و برای 
ترتیب 50 و ۸0 درصد مشترکین هر منطقه معیار  به  پلکان سوم و چهارم 
باشند. همچنین مصارف بیشتر از پله چهارم )20 درصد مشترک پرمصرف( باید 

به پله های کوچکتری تقسیم شود که نرخ آن ها به صورت جهشی افزایش یابد؛ 
طوری که در مجموع کمبود درآمد ناشی از پله های ابتدایی را جبران نماید.

خانگی  بخش  در  مصرف کنندگانی  معدود  شد،  بیان  قبل  بخش  در  چنانچه 
هستند که مصرفی چند 10 برابری عموم مردم دارند، لذا ضرورت دارد پلکان و 
الگوی قیمت گذاری مجزایی برای این گروه )برای مثال بر مبنای نرخ صادراتی 
یا وارداتی برق با احتساب مالیات های زیست محیطی و غیره( در نظر گرفته شود.

۳. تدوین تعرفه مخصوص برای ساعات اوج بار
الگوی تعرفه گذاری برق خانگی )با توجه به سهم زیاد این بخش در اوج بار که 
در بخش قبلی اشاره شد( باید به شکلی باشد که تا حد امکان ساعات استفاده 
برق  نرخ  عمومی  افزایش  کند.  منتقل  پیک  غیر  ساعات  به  را  برقی  لوازم  از 
مشترکین پرمصرف اگرچه در این زمینه موثر است، اما لزوما منجر به کاهش 
پیک بار آن هم در زمان اوج مصرف تابستان نمی شود، چراکه مساله اوج بار 
مربوط به استفاده از وسایل برقی )اغلب پرمصرف، مثل تجهیزات سرمایشی( در 

ساعات خاصی از شبانه روز است. 
در حال حاضر تنها ابزار شناسایی مصرف در اوج بار، کنتورهای سه زمانه است 
که آن هم به دو دلیل کارایی الزم را ندارد. دلیل اول آنکه هنوز در بسیاری از 
مناطق کالن شهرهایی مثل تهران، این کنتورها نصب نشده است. دلیل دیگر 
اینکه ساختار این ادوات به گونه ای است که برای بازه زمانی ثابتی از شبانه روز 
در طول سال تنظیم شده اند و نمی توان برای ساعات خاص اوج بار تابستان که 
شاید هفتگی نیاز به تغییر داشته باشد، تنظیمشان کرد. در واقع تنظیمات این 
کنتورها در مبدا انجام می شود و حتی اگر بتوان این تنظیمات را تغییر داد، نیاز 
به مراجعه حضوری فرد متخصص است که در این مقیاس وسیع، پیاده سازی 

آن دشوار خواهد بود.
نتیجه آن که در صورت وجود لوازم اندازه گیری مقتضی، می توان از روش های 
تعرفه گذاری مانند CPP و VPP استفاده کرد. در روش CPP قیمت در ساعات 
اوج بار ممکن است تا چندین برابر، باال برود و در عوض در سایر ساعات شبانه روز 
مقداری تخفیف در نرخ برق لحاظ گردد. این شیوه می تواند به حفظ پایایی 
شبکه در ایام گرم سال کمک کند و با پایین آوردن نیاز به ساخت نیروگاه برای 
تامین برق ساعات پیک، سبب کاهش هزینه دولت برای تامین برق شود. در 
دسترس قرار داشتن تجهیزات سرمایشی با راندمان باال از طریق حمایت های 
قیمتی و متناسب با اقلیم های مختلف و اعمال روش های نوین و کم انرژی در 
خنک سازی ساختمان ها برای سازه های جدید، از جمله اقدامات غیرقیمتی است 

که در کنار افزایش نرخ برق در زمان اوج بار باید دنبال شود.

منابع:
کتاب »الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادالنه و اقتصادی«

سایت »مسیر اقتصاد«
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نیروگاه سمنگان
بلندای همت در وسعت کویر

گزارش میدانی این شماره از »نیرو و سرمایه« به نیروگاهی اختصاص دارد که در آخرین اعالم وزارت نیرو، رتبه اول در بین نیروگاه های 
سیکل ترکیبی کشور را کسب کرده و نیز رکوردهای به یادماندنی آن در دوران احداث، راه اندازی و سنکرون واحدهای گازی و بخار 

در تاریخ صنعت برق کشور ثبت است.

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
روند رو به رشد صنایع و افزایش مصرف برق در استان کرمان از یک  طرف و 
ضرورت ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه پایدار در کشور از طرف دیگر، 
با ظرفیت  را  نیروگاه سیکل ترکیبي سمنگان در منطقه  مکان یابی و احداث 

کرد.  اجتناب ناپذیر  مگاوات  اسمی 492 
 +Map2طرح نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در یک بلوک شامل دو واحد گازي
مجهز به سیستم DLN، یک دستگاه توربین ژنراتور بخار، دو دستگاه بویلر بازیافت 
حرارتي، برج خنک کن ACC، سیستم تصفیه آب EDI، پست نیروگاهی230 
کیلوولت و خطوط انتقال اتصال به شبکه، ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار 
گاز 100.000 نرمال مترمکعبي، 40.000 متر مکعب مخازن سوخت پشتیبان 
و ... در زمینی به وسعت 64 هکتار در کیلومتر 12 جاده سیرجان-کرمان، با 

همکاری شرکت های مهندسی »قدس نیرو« و »واال انرژی« به عنوان مهندس 
مشاور و دستگاه نظارت طرح، مجموعه گروه  مپنا به عنوان پیمانکار اصلی احداث 
شرکت  نیروگاهی،  پست  احداث  پیمانکار  »پارسیان«  شرکت  نیروگاه،  پروژه 
»آذرپژوهان« پیمانکار ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشارگاز، و شرکت های 
به عنوان مجری خطوط  ترتیب  به  استان کرمان  گاز  و  برق منطقه ای کرمان 

انتقال نیرو و خط لوله گازرسانی، احداث شده است.
 گشایش اعتبار پروژه نیروگاه سمنگان 15 اسفند ماه 1393توسط بانک صنعت 
و معدن فعال و متعاقب آن شرکت گروه مپنا پیمانکار اصلی پروژه نسبت به 
تجهیز کارگاه و انجام مطالعات و عملیات ژئوتکنیک طرح در یک دوره 2 ماهه 
اقدام کرد، بدین ترتیب عملیات اجرایی طرح احداث نیروگاه سمنگان با برداشت 
خاک نباتی و عملیات خاکبرداری از 15 اردیبهشت 1394 آغاز و به شکرانه 

خداوند بزرگ با تالش، همدلی و زحمات همکاران و ذی نفعان طرح، نه تنها 
موفق به ثبت رکوردهای اجرایی به یادماندنی به شرح زیر در صنعت برق کشور 
شد، بلکه به عنوان نمونه ای موفق از نظر شیوه، فرهنگ مدیریت و تعامل مورد 

توجه قرار گرفته است.

  پیرو بازدید و مراسم افتتاح طرح نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان توسط وزیر 
محترم وقت نیرو که با حضور نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر و جمعی 
از مسئولین استان همزمان با سفر ریاست جمهور به استان کرمان در 12 بهمن 
1396 انجام شد، وزیر نیرو در بخشی از گزارش خود به ریاست جمهور بیان 

داشت: 
»من در مجموعه این طرح ها که با ترکیب مناسبی از همکاری و همدلی بین 
دستگاه کارفرمایی، نظارت، پیمانکاری و مشاورین و سرمایه گذار انجام شده به 
از حیث دقت و  اشاره می کنم که  نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان 
کیفیت و زمان یک رکورد در کار تولید و ساخت نیروگاه هست که در فرصت 
حدود 30 ماهه از زمان تحویل دادن زمین تا روز سنکرون شدن واحد بخار این 

نیروگاه یک رکورد چشمگیر و شوق آمیز در این عرصه است«.

برخی از سایر اظهار نظرها در مراسم افتتاح نیروگاه
وزیر وقت نیرو: »این طرح صنعتی عظیم را که از جهاتی به لحاظ سرعت در 
انجام کار و همچنین دقت و کیفیت الزم ان  شا اهلل طرح نمونه ای خواهد بود و 
نمونه هست را افتتاح کنیم و خیر و برکتش ان شا اهلل برای مردم این منطقه و 

کال توسعه و رشد استان کرمان باشد.«
حسن پور نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی: 
محترم  مدیریت  از  سمنگان،  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  افتتاح  تبریک  »ضمن 
متابعت  و  درایت، مشایعت  با  ترکیبی کرمانیان که  نیروگاهی سیکل  شرکت 
آگاهانه و متخصصانه با دقت نظر در کم و کیف احداث این پروژه عظیم ملی به 
نحو احسن در جهت اهداف شایسته سازمان صنایع ملی مس و توسعه اقتصادی 

و خودکفایی کشور همت گماردند تشکر می گردد.«
علی آبادی مدیرعامل محترم گروه مپنا: » این تنها نیروگاه بخش خصوصی است 
که در واقع  از شروع پروژه تا راه اندازی ... تا حاال همه چیزش رکورد بوده و به 

امید خدا رکورد آمادگی و بهره برداری در کل کشور را این نیروگاه خواهد زد.« 
ایشان در ادامه بیان داشتند: »این موفقیت به دست نیامد مگر با تالش و زحمت 
همه دست اندرکاران.. در درجه اول کارفرمای محترم که به مپنا  و به مجموعه 
متخصصین داخلی اعتماد کرد و حمایت کرد و مدیریت کرد و در پشتیبانی های 

همه جانبه ما را راهنمایی و کمک کرد.«
نیروگاه سمنگان با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران و استفاده از 
تسهیالت صندوق توسعه ملی توسط شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان 

به عنوان مدیریت و مجری طرح، احداث و به بهره برداری رسیده است. 

از دیگر ویژگي هاي این طرح:
 اخذ لوح تقدیر از وزارت نیرو بعنوان برترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور در 

پیک مصرف سال 1400
 معرفی نیروگاه سمنگان بعنوان 5 نیروگاه برتر سیکل ترکیبی در کشور سال 1399
واحدهای گازی و 25.000  اورهال 33.000 ساعت  در  زمانی  ثبت رکورد   

ساعت واحد بخار و  بویلرهای بازیافت
NOX در جهت کاهش گازهای خروجی DLN استفاده از مشعل های 

 کمترین شاخص میزان مصرف آب در بین نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور 
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علمی مقاله 
به ازای تولید هر مگاوات ساعت

  ایجاد سیستم تصفیه خانه و بازیافت آب پساب بهداشتی جهت آبیاری فضای سبز
 ایجاد 10 هکتار فضای سبز )درختکاری(

 برنامه ریزی سریع و اقدامات پیشگیرانه در رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
جلوگیری از شیوع و ابتال همکاران به ویروس کوید 19، موجب شد نیروگاه 

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان امیدوار است با اجرای طرح های توسعه نیروگاهی و بهره گیری از تکنولوژهای روز دنیا متناسب با شرایط 
کشور و فراهم کردن یکی از نیازمندی های اصلی توسعه پایدار، با ثبت رکوردهای نوینی در اجرای پروژه های بزرگ کشور مبتنی بر استفاده از توان 

داخلی، در نهادینه کردن فرهنگ و اخالق حرفه ای انجام وظیفه کند.

سمنگان از بدترین شرایط منطقه و زمان های اوج های مختلف شیوع کرونا، با 
حداقل آسیب و آلودگی عبور کند.  

 انجام اورهال33.000 ساعت واحدهای گازی I و II و اورهال 25.000 ساعت واحد 
بخار و بویلرهای بازیافت نیروگاه  به ترتیب در زمان های 20،19 و 9 روزه در شرایط کرونا، 
ثبت رکوردی موفقیت آمیز در تعمیرات اساسی نیروگاه های سیکل ترکیبی است.

قصد ما  ایجاد بزرگترین ظرفیت نیروگاهی در کشور  نیست، 
بلکه مصمم ایم  برترین نیروگاه کشور  باشیم
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شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صباـ  نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه، شرکت صنایع برق و انرژی صبا، تهران، ایران

پیش بینی حداکثر توان قابل تولید نیروگاه های گازی
 با استفاده از مدل بهینه مبتنی بر الگوریتم 

ژنتیک 

حسین صمصامی علیرضا صمصامی

چکیده
 اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد روزافزون آن از 
آن  تولید  اولیه محدود در  منابع  و وجود  یک سو 
از سوی دیگر، موجب شده است برنامه ریزی برای 
بهره برداری بهینه از شبکه های برق و مدیریت تولید 
نیروگاه ها اهمیت بسیاری یابد. یکی از پارامترهای 
نیروگاهی،  واحدهای  تولید  برنامه ریزی  در  مهم 
پیش بینی  و  واحدها  این  تولیدی  توان  از  آگاهی 
ظرفیت لحظه ای نیروگاه ها است تا بتوان بر مبنای 
آن ورود و خروج واحدها و نحوه بهره برداری از آن ها 
گازی  نیروگاه های  تحقیق،  این  کرد.  مدیریت  را 
تعداد  به  را که کاربرد بسیاری در کشور داشته و 
زیادی نصب شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند، 
بار  پیش بینی  برای  را  مدلی  و  داده  قرار  مدنظر 
از  ادامه  در  است.  کرده  ارائه  آن ها  لحظه ای  بیس 
روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای 
و  قابلیت  و  استفاده  مدل  این  پارامترهای  تعیین 
توانایی آن در پیش بینی ظرفیت لحظه ای واحدهای 
نتایج  است.  شده  ارزیابی  زنجان  سلطانیه  نیروگاه 
پیشین  روش های  با  آن  مقایسه  و  به دست آمده 
بیانگر قابلیت باال و دقت مناسب روش بیان شده در 
پیش بینی بار بیس لحظه ای نیروگاه های گازی است.  

واژه های کلیدی:
نیروگاه گازی، حداکثر توان قابل تولید، مدل، بهینه سازی

۱.  مقدمه 
اهمیت روزافزون انرژی الکتریکی در زندگی بشر و توسعه جوامع موجب توجه محققین و صنعتگران به 
موضوعات مختلف این حوزه، علی الخصوص، مدیریت و برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف آن شده است. یکی 
از ویژگی های بارز انرژی الکتریکی، ذخیره ناپذیر بودن آن در مقیاس بزرگ است. بنابراین، باید با پیش بینی 
میزان مصرف شبکه در ساعات مختلف روز، تولید نیروگاه ها به گونه ای برنامه ریزی شود که ضمن تامین نیاز 
شبکه با هیچ گونه اضافه تولید یا اتالف انرژی مواجه نشود. در برنامه ریزی برای ورود واحدهای نیروگاهی به 
شبکه، قابلیت تولید هر واحد پارامتری مهم بوده و باید با حداکثر دقت ممکن تعیین شود تا بتوان بر مبنای 
آن و پیش بینی مصرف، ورود واحدهای نیروگاهی به شبکه و تولید هریک را برنامه ریزی کرد. لذا در دو 
زمینه پیش بینی بار شبکه و پیش بینی حداکثر توان قابل تولید هر واحد نیروگاهی تحقیقاتی صورت گرفته 

و مقاالتی ارائه شده است. 
 محققین روش های بسیاری را برای پیش بینی حداکثر توان قابل تولید واحدهای نیروگاهی ارائه کرده اند. 
این تحقیقات به دو دسته کلی تقسیم می شوند : دسته اول بر مبنای مدل سازی واحد نیروگاهی، عملکرد 
آن را شبیه سازی کرده و با استفاده از آن بین ورودی های سیستم و خروجی آن که همان توان الکتریکی 
خروجی نیروگاه است ارتباط برقرار می کنند  و آن را پیش بینی می کنند ]1[ ـ ]3[. دسته دوم بر مبنای 
بهینه سازی  دیگر روش های  یا  و  نظریه شبکه های عصبی  از  استفاده  با  و  کرده  کار  روش های هوشمند 

هوشمند  توان خروجی واحدهای نیروگاهی را پیش بینی کرده اند ]4[ ـ ]6[. 

مرجع ]7[  از یک روش آماری کالسیک و سنتی برای پیش بینی کوتاه مدت تولید واحدهای خورشیدی 
استفاده کرده است. نویسندگان مرجع ]۸[ از مدلی مبتنی بر نظریه فازی ـ عصبی برای تعیین توان خروجی 
نیروگاه های هسته ای بهره برده اند. در مرجع ]9[ نیز مدل فیدفوروارد با استفاده از شبکه عصبی معرفی شده 

و از آن برای کنترل دمای اگزوز و پیش بینی دمای سوپرهیت استفاده شده است.   
نوع واحدهای  این  تولید  قابل  بار بیس لحظه ای  و  قرار داده  را مورد توجه  نیروگاه های گازی  این مقاله 

شکل ۱ : ساختار نیروگاه گازی 

نیروگاهی را پیش بینی کرده است. باید توجه داشت که عملکرد توربین گازی به 
شرایط محیطی از قبیل دما، رطوبت و فشار محیط وابستگی بسیار دارد ]10[ـ  
]12[. لذا مدل معرفی شده این پارامترها و  تاثیر  آن ها را لحاظ کرده و با ترکیب 
پارامترهای  مختلف  شرایط  در  را  واحد  توان خروجی  رفتار  آن ها  غیر خطی 
ورودی مورد مدل سازی قرار می دهد. مدل معرفی شده از توابعی تشکیل شده که 
هریک رفتار و  تاثیر  یکی از پارامترهای ورودی بر خروجی را نشان می دهند. اگر 
چه ارتباط این توابع در داخل مدل غیرخطی است ولی هریک به صورت جداگانه 
و مستقل، یک تابع خطی محسوب می شود. در تعیین تنظیمات این توابع از 
الگوریتم  مبنای  بر  و  استفاده  نیروگاهی  واحد  و الگ های  پیشین  نمونه های 
این  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به  است.  تعیین شده  تنظیمات  این  ژنتیک، 
مقاله از هر دو دسته تحقیقات ارائه شده استفاده کرده و می تواند در زیرمجموعه 
هریک قرار گیرد. روش معرفی شده، ضمن استفاده از روش مدل سازی، آن را 
با روش های بهینه سازی هوشمند بهینه کرده و روشی کارا و توانمندی را برای 

پیش بینی واحدهای گازی معرفی کرده است.
 در رابطه با سازماندهی مقاله پیش رو باید گفت در قسمت دوم مقاله در باره 
واحدهای نیروگاهی با توربین گازی بحث شده و اصول عملکرد آن ها شرح داده 
شده است. قسمت های سوم و چهارم مقاله، به ترتیب، به معرفی مدل مورد نظر 
و تعیین پارامترهای آن پرداخته اند. برای صحت سنجی و بررسی کارایی روش 
بیان شده در پیش بینی حداکثر توان قابل تولید یک نیروگاه گازی، این مدل به 
واحدهای نیروگاه سلطانیه زنجان اعمال شده و عملکرد آن در بخش پنجم مقاله 
مورد تحلیل قرار گرفته است. نهایتا نتیجه گیری از اقدامات و شبیه سازی های 
صورت گرفته در بخش انتهایی مقاله تحت عنوان بخش نتیجه گیری آورده شده 

است.  
2.  نیروگاه گازی

نیروگاه ها را بر اساس نوع سیالی که موجب حرکت پره های توربین شده و انرژی 
اولیه را به توربین می دهد نام گذاری می کنند. لذا نیروگاهی که، در آن، بخار 
موجب حرکت توربین شود را اصطالحا نیروگاه بخار و نیروگاهی که نیروی آب 
سیال موجب حرکت و چرخش توربین آن شود را نیروگاه آبی می نامند. از این 
رو نیروگاهی را که سیالی گازی همچون هوا به پره های توربین آن نیرو وارد 
کرده و موجب حرکت دورانی توربین شود را اصطالحا نیروگاه گازی می نامند. 
این نوع نیروگاه بر مبنای سیکل برآیتون که نوعی سیکل حرارتی است کار 

می کند. 
هوای  ساختار،  این  در  می دهد.  نشان  را  گازی  واحد  یک  ساختار   1 شکل 
ورودی به کمپرسور فشاردار شده و فشار آن حدودا 10 تا 11 برابر می شود. 
این هوای پرفشار وارد محفظه های احتراق شده و انرژی حرارتی آزاد شده از 
سوخت تزریق شده در محفظه های احتراق به آن اعمال می شود. سوخت مورد 
استفاده واحدهای نصب شده در ایران گاز طبیعی و گازوییل است که به عنوان 

سوخت های اول و دوم واحد مورد استفاده قرار می گیرند. در مرحله بعد هوای 
و موجب  اعمال  توربین  پره های  به  احتراق  داغ خروجی محفظه های  پرفشار 
که  داشت  توجه  باید  ژنراتور می شود.  و  متعاقبا کمپرسور  و  توربین  چرخش 
ژنراتور  با شفت  که  دارند  واحدی  و کمپرسور شفت  توربین  این ساختار،  در 
کمپرسور  برای حرکت  الزم  انرژی  گفت  می توان  بنابراین،  است.  کوپل شده 
و فشارسازی آن نیز از انرژی حرارتی آزاد شده در محفظه های احتراق تأمین 

می شود.
کمپرسور یک سوم انرژی ورودی واحد را مصرف کرده و موجب کاهش چشمگیر 
بازده واحد گازی می شود. نیمی از انرژی باقیمانده توسط توربین جذب شده 
و به ژنراتور انتقال می یابد تا انرژی الکتریکی خروجی را تولید  کند و نیم دیگر 
آن  به صورت هوای داغ از اگزوز خارج شده و تلف می شود. لذا می توان گفت 
واحدهای گازی، در بهترین حالت، 33 درصد بازدهی و کارآیی دارند. از این رو، 
برای بازیابی انرژی هدررفته اگزوز از واحدهای سیکل ترکیبی استفاده کرده و 
با استفاده از گرمای آن بخاری تولید می کنند که به عنوان ورودی یک توربین 
بخار مورد استفاده قرار گرفته و با یک ژنراتور مستقل دیگر به انرژی الکتریکی 
مجموعه اضافه  می کند  و راندمان سیستم را تا حد قابل قبولی افزایش می دهد. 
توربین گاز سه پارامتر مهم دارد که باید کنترل شوند. این پارامترها عبارتند از :

-  سرعت رتور که مابین توربین و ژنراتور مشترک بوده و فرکانس برق خروجی 
را تنظیم می کند.

-  توان خروجی ژنراتور که اگرچه خروجی ژنراتور است ولی رابطه مستقیمی با 
توان ورودی توربین و سوخت تزریقی دارد. 

- دمای ورودی توربین، این پارامتر نیز با توان لحظه ای واحد و سوخت تزریق 
شده به چمبرها ارتباط مستقیم دارد و باید کنترل شود تا از حد بیشینه ای باالتر 

نرود. در غیر اینصورت، به پره های توربین آسیب جدی وارد خواهد شد.
دو پارامتر اول با استفاده از کنترل موقعیت ولو سوخت در محدوده مجاز نگاه 
داشته می شوند. ولی برای کنترل دمای توربین عالوه بر استفاده از کنترل ولو 
سوخت، دبی هوای ورودی نیز کنترل می شود تا دمای توربین در محدوده ایمن 
نگاه داشته شود و پره های توربین در شرایط مناسبی مورد بهره برداری قرار گیرند.

۳. مدل پیش بین بار بیس
 IGV اصطالحا  که  است  تنظیم  قابل  پره  ردیف  یک  دارای  کمپرسور  ورودی 
نامیده می شود. این پره ها در زوایه 143 درجه با افق بسته محسوب شده و در 
زوایه 103 درجه کامال باز اند. از این تجهیز برای کنترل دبی هوای ورودی به 
کمپرسور استفاده می شود. در بارگیری واحد، با افزایش بار، سوخت بیشتری به 
چمبرها تزریق شده و موجب افزایش دمای توربین می شود. در این حالت، گاورنر 
IGV را بازتر می کند تا هوای بیشتری به توربین وارد شده و موجب کاهش دما 
شود. لذا، با افزایش بار، IGV نیز گام به گام باز می شود تا نهایتا کامال باز شده و 
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گاورنر دیگر قادر نباشد از آن برای کنترل دمای توربین استفاده  کند. در این 
نامیده  بار بیس  حالت واحد به حداکثر توان خود رسیده است که اصطالحا 
می شود. لذا می توان گفت بار بیس حداکثر توان خروجی توربین با توجه به 
محدودیت دمایی آن است. بنابراین کلیه عوامل و پارامترهایی که موجب شوند 
توربین دیرتر به حد بیشینه دمایی خود برسد می توانند در تعیین میزان بار بیس 
واحد مؤثر بوده و باید در مدل پیش بین بار بیس لحظه ای واحد لحاظ شوند. 
شکل 2 این پارامترها را نشان می دهد. طبق مدارک سازندگان توربین ، عوامل 
محیطی و مکانیکی  بیان شده در شکل 2 بر توان نامی توربین  تاثیر می گذارند. 

مرجع  شرایط  در  که  است  نامی  توان  یک  دارای  توربین  بهتر،  عبارت  به 
هریک  تغییر  با   .)1 جدول  در  )شرایط  بیان شده  است  شده  اندازه گیری 
این  از  یک  هر  حقیقت  در  یافت.  خواهد  تغییر  توان  این  عوامل  بیان شده  از 
پارامترهای شش گانه ضریبی دارند که به توان نامی ضرب شده و توان خروجی 
توربین در شرایط محیطی در محل نصب را نتیجه می دهد. برای تعیین این 
ضرایب بر اساس شرایط محیطی و مکانیکی واحد نیروگاهی نصب شده، باید 
مشخصه   3 شکل  کرد.  مراجعه  سازنده  سوی  از  شده  داده  مشخصه های  به 
مربوطه را در رابطه با دمای محیط، به عنوان نمونه، نشان داده است ]13[. 
دسته دیگری از پارامترها که بر توان خروجی واحد  تاثیر گذار است، پارامترهای 
و  مهم  عوامل  از  یکی  میان،  این  در  است.  در شکل 2  بیان شده  بهره برداری 
مؤثر، نوع سوختی است که واحد مصرف می کند. در حقیقت، ارزش حرارتی 
را در محفظه  متفاوتی  احتراق  و دمای  بوده  متفاوت  گاز طبیعی  با  گازوییل 
دو  در  گاورنر  برای  لحاظ شده  دمایی  لذا محدودیت  می کنند.  ایجاد  احتراق 
با  نیروگاهی  واحد  توربین  کننده  کنترل  و  بوده  متفاوت  باید  سوخت  نوع 
تعیین  می کند.  را  دمایی  کنترل کننده  مجاز  حد  مصرفی،  سوخت  به  توجه 
تجربه نشان داده است که سوخت گازوییل حد دمایی کمتری نسبت به گاز 
طبیعی داشته و توان خروجی واحد با گازوییل حدودا 2 مگاوات کمتر است.

عامل مهم دیگر که از جمله پارامترهای بهره برداری بوده و بر توان خروجی 
واحد اثر خواهد گذاشت، استفاده از قابلیت IGV+ در واحد است. همان طور 
که در بخش قبل اشاره شد IGV یک پره متحرک و قابل کنترل است که در 
را کنترل  به کمپرسور  استفاده شده و حجم هوای ورودی  ورودی کمپرسور 
 می کند. پره های این بخش در موقعیت کامال باز زاویه ای 103 درجه ای با افق 
دارند ولی می توان این قابلیت را به واحد اضافه کرد که IGV آن کمی بیشتر 
باز شود و در حالت کامال باز خود در زاویه 96 درجه ای با افق قرار گیرد. این 
هوای  وضعیت  این  در  واحد  قرارگیری  با  می نامند.   +IGV اصطاحا  را  قابلیت 
ورودی  دمای  کاهش  موجب  و  می یابد  راه  توربین  و  کمپرسور  به  بیشتری 
توربین می شود. در نتیجه، واحد دیرتر به حد باالی دمایی خود رسیده و قادر 
است 2 تا 4 مگاوات )بسته به شرایط مکانیکی و محیطی( بیشتر تولید کند. 
عامل دیگر بهره برداری که بر تلفات واحد و متعاقبا توان خروجی آن مؤثر است و 
در اغلب مطالعات از آن غفلت می شود ورود سیستم ضد یخ زدگی سیستم هوای 
ورودی واحد است که اصطالحا سیستم آنتی آیسینگ نامیده می شود. اصول 
بهره برداری از توربین گاز بیان می کنند که هر چقدر دمای ورودی به واحد کم 
باشد راندمان واحد باال بوده و توان بیشتری تولید خواهد کرد ولی باید توجه داشت 
که اگر دمای ورودی از حد مشخصی کمتر باشد و رطوبت محیط باال باشد، به 
شدت به کمپرسور آسیب وارد کرده و از عمر تجهیز می کاهد. بنابراین، سیستم 
آنتی آیسینگ تعبیه شده است تا بخشی از هوای داغ مراحل میانی کمپرسور را 
به ورودی سیستم هوا انتقال دهد و با گرم کردن آن از ورود هوای سرد مرطوب 
در  نصب شده  واحدهای  در  و  زمستان  فصل  در  این سیستم  جلوگیری  کند. 

شکل 2 : عوامل موثر بر حداکثر توان لحظه ای

شکل ۳ : ضریب دمایی توان نامی خروجی توربین گاز ]۱۳[

مناطق سردسیر به دفعات به مدار آید و توان خروجی واحد را کاهش می دهد. 
این تلفات می تواند به 10 درصد تولید واحد نیز برسد. لذا باید در محاسبات 
حداکثر توان قابل تولید واحد مدنظر قرار گیرد و در مدل پیشنهادی لحاظ شود. 
را   3 شکل  در  نشان داده شده  مدل  می توان  بیان شده  مطالب  به  توجه  با 
کرد. پیشنهاد  گاز  توربین  با  واحدی  بیس  توان  پیش بین  مدل  عنوان  به 

۴. تعیین پارامترهای مدل
مدل پیش بین نشان داده شده در شکل 4 بیانگر وابستگی حداکثر توان قابل 
تولید واحد گازی به 9 عامل  بیان شده در شکل 2 است. در تعیین میزان  تاثیر  
هریک از این عوامل، از منحنی های داده شده توسط سازنده توربین استفاده 
ضریب  تاثیر   شده،  معرفی  مشخصه  و  موجود  شرایط  به  توجه  با  و  می شود 

مشخص می شود. این روش مشکالت زیر را دارد :
- برای عوامل بهره برداری بیان شده مشخصه ای ارائه نشده و  تاثیر  آن ها را با یک 

عدد ثابت نشان می دهند که غالبا با خطا همراه است.
بوده و هر  برای کلیه توربین های یک سازنده، یکتا  ارائه شده  - مشخصه های 
توربین دارای مشخصه اختصاصی نیست. در حالی که، رفتار آن ها کامال متفاوت 
را در تخمین  از یک منحنی واحد، می تواند خطای عمده ای  استفاده  بوده و 

حداکثر توان قابل تولید واحد به وجود آورد.

مقدار واحد پارامتر مقدار واحد پارامتر

0/۸ - ضریب توان 1013 mBar فشار محیط

50 Hz فرکانس 15 °C دمای محیط

15/75 kV ولتاژ  ترمینال 
خروجی ژنراتور

3000 rpm سرعت رتور

60 % رطوبت نسبی 
محیط

جدول ۱ : شرایط مرجع تعیین توان نامی توربین ]۱۳[

شکل ۴ : مدل پیش بین حداکثر توان قابل تولید واحد گازی

خطای  سازنده،  مشخصه  از  استفاده  با  عوامل،  ضریب  تاثیر   تعیین  در   -
اندازه گیری تجهیزات ابزاردقیقی لحاظ نشده است. به عبارت بهتر، در دو واحد 
نیروگاهی که تجهیزات اندازه گیری آن ها دارای خطای متفاوتی است، در شرایط 
مشابه، ضریب  تاثیر متفاوتی استخراج شده و محاسبات را خطادار خواهد کرد.

- مشخصه های ارائه شده اغلب به شکل منحنی و غیر خطی بوده و پیاده سازی 
و  است  همراه  محدودیت هایی  با  موجود  صنعتی  کنترل کننده های  در  آن 
پیش بینی پیوسته و به خط را که نیاز شبکه و مدیریت آن است را با مشکل 

ساخت. خواهد  مواجه 
برای رفع مشکالت  بیان شده می توان مشخصه های سازنده و یکتا را کنار گذاشته 
و برای هر واحد نیروگاهی با مشخصات ذاتی و شرایط محیطی محل نصب آن 
و با لحاظ کردن کلیه تجهیزات اندازه گیری مستقر با خطاها و ویژگی هایشان، 

مشخصه ای اختصاصی و دقیق را استخراج کرد.
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شکل 5 : مشخصه مبنا

شکل 6 : الگوریتم استخراج پارامترهای مدل موردنظر

در این راستا، مشخصه هر یک از عوامل تعیین شده به صورت شکل 5 فرض 
شده و پارامترهای آن با استفاده از سوابق واحد در یک سال گذشته استخراج 
می شود. در تعیین پارامترهای مجهول از روش  بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم 
ژنتیک استفاده شده و نتایجی با کمترین خطا و به عنوان خروجی نهایی به 
تنظیمات سیستم کنترلی واحد اعمال می شود. الگوریتم نشان داده شده در 
شکل 6، مراحل تعیین تنظیمات مدل مربوطه را گام به گام بیان کرده است. این 

مراحل عبارتند از :
گام اول ـ داده برداری از واحد : کلیه اطالعات واحد به صورت الگ در سرورهایی 
ذخیره می شود و بسته به میزان پیغام های صادرشده، می توانند الگ واحد را به 
مدت 6 ماه تا 2 سال در خود ذخیره کنند. به عبارت دیگر، اگر تعداد عملکرد 
و حجم  پیغام کمتری صادر می شود  باشد  آن ها کمتر  و خطاهای  تجهیزات 
کمتری را اشکال  می کند و سرور ذخیره سازی قادر است داده های قدیمی تر را 

ذخیره کند. 
محیط،  رطوبت  محیط،  دمای  محیط،  فشار  واحد،  توان  به  مربوط  اطالعات 
دمای ورودی کمپرسور، ساعت کارکرد واحد، سوخت واحد، وضعیت IGV+ و 
وضعیت آنتی آیسینگ از سیستم خوانده شد و ذخیره شود. تنها در استخراج این 
اطالعات باید توجه داشت که نقاط کاری از واحد برای داده برداری قابل قبولند 

که در آن ها واحد بیش از 2 ساعت و با یک سوخت در بار بیس بوده باشد.
 گام دوم ـ تعیین نقاط میانی : مشخصه پیش فرض هر پارامتر می تواند ترکیبی 
از 2 یا 3 خط باشد. در این حالت محل تالقی خطوط، اصطالحا نقاط میانی 
خوانده  می شوند. یکی از گام های مهم پیاده سازی این روش تعیین صحیح این 
نقاط است. این موضوع به فراوانی داده ها بستگی دارد و هر چقدر تعداد داده ها 
بیشتر باشد می توان نقاط میانی بیشتری انتخاب کرده و دقت عملکرد مدل را 
بهبود بخشید. باید توجه داشت که نقاط میانی بگونه ای انتخاب شوند که در 
محدوده های تعیین شده نمونه کافی وجود داشته و تخمین رابطه خط از دقت 

مناسبی برخوردار باشد.
  گام سوم ـ تعیین پارمترهای مجهول : با تعیین تعداد نقاط میانی، مشخصه 
هر پارامتر و تعداد خطوط آن مشخص شده و بر اساس آن تعداد پارامترهای 
مجهول )شامل شیب و عرض از مبداء خطوط( تعیین می شود. در این مرحله، 

رابطه هر خط مطابق رابطه )1( تعریف می شود :

در این رابطه i اندیس پارامتر )به عنوان مثال، برای دمای ورودی کمپرسور 1 
است( و j اندیس شماره خط در آن پارامتر است.

سیستم  ورودی های  بودن  معلوم  با  ژنتیک :  الگوریتم  اعمال  ـ  چهارم  گام 
)پارامترهای 9 گانه بیان شده( و خروجی آن )توان بیس واحد( می توان یک 
برنامه بهینه سازی با تابع هدف بیان شده در رابطه )2( را بر مبنای الگوریتم 
ژنتیک نوشت تا با رسیدن به کمترین خطا پارامترهای مجهول بیان شده در گام 

قبل را تعیین  کند.

دارای  ژنتیک  الگوریتم  ژنتیک :  الگوریتم  پارامترهای  تغییر  ـ  پنجم  گام 
اولیه، تعداد بیت )کرموزوم( از قبیل، تعداد بردارهای )جمعیت(  پارامترهایی 
های هر درایه، تعداد بردارهای منتخب، تعداد بردارهای حاصل از تقاطع و تعداد 
بردارهای حاصل از جهش است. تغییر هریک از این پارامترها می تواند بر نتیجه 
نهایی و رسیدن به پاسخی با کمترین خطا کمک  کند. در این مرحله، مشخصات 
الگوریتم تغییر داده می شود تا از بین حالت های مختلف اجرای الگوریتم، بهترین 

حالت برگزیده شود.
گام ششم ـ نرماالیز کردن نتایج : قاعدتا کلیه مشخصه ها باید به گونه ای باشند 
که در شرایط استاندارد  بیان شده در جدول 1 از نقطه 1 عبور کنند. ولی ویژگی 
از این خاصیت  نتایج بوجود آمده را  الگوریتم های بهینه سازی  تصادفی بودن 
دور خواهد ساخت. لذا کلیه منحنی های  به دست آمده در رابطه با پارامترهای 
محیطی و مکانیکی، در ضرایب تصحیح زیر ضرب می شوند تا نرمالیزه شوند. 

5. اعمال روش معرفی شده به یک نیروگاه نمونه
در کلیه مقاالت و کارهای تحقیقاتی، به دنبال ارائه روش یا ساختار جدید، آن 
را ارزیابی و اعتبارسنجی می کنند . در این راستا روش هایی که امکان پیاده سازی 
ارزیابی شده، در غیر  عملی داشته  باشند  به صورت آزمایشگاهی و یا صنعتی 
در  می گیرند.  قرار  مورد صحت سنجی  شبیه سازی  از  استفاده  با  این صورت 
اعمال  زنجان  سلطانیه  نیروگاه  واحدهای  به  شده  تشریح  روش  تحقیق،  این 
شده و قابلیت  و توانایی آن در پیش بینی توان بیس لحظه ای واحدهای این 
از  داده های جمع آوری شده   3 است. جدول  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  نیروگاه 
واحد 3 این نیروگاه را در یک بازه یک ساله نشان می دهد. باید توجه داشت این 
نمونه برداری در 50 نقطه کاری صورت گرفته، ولی این جدول تنها به 10 مورد 
آن به عنوان نمونه اشاره کرده است. با اعمال نمونه های استخراج شده به برنامه 
بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با مشخصات  بیان شده در جدول 2 نتایج 
نشان داده شده در جدول 4 حاصل می شود. این جدول تنظیمات توابع مربوط 
به پارامترهای 9 گانه موثر بر حداکثر توان لحظه ای نشان داده شده در شکل های 

3 و 4 را نشان می دهد. 

گام هفتمـ  اعمال تنظیمات به کنترلر واحد : کنترلر اغلب واحدهای گازی دارای 
تابعی تحت عنوان پلیگان است که PLG نامیده می شود. برای هریک از توابع 
 به دست آمده یک پلیگان لحاظ شده است و نتایج  به دست آمده به آن ها اعمال 

می شود.

تعدادپارامترتعدادپارامتر

40بردار منتخب100بردارهای پاسخ

30بردارهای تقاطع10بیت های هر دارایه 

30بردارهای جهش200تکرار

جدول 2. مشخصات الگوریتم ژنتیک در نمونه مورد مطالعه
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Power 
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OFFONGas4646218.78783.6432.8630.19118.50142019.06.231
OFFONGas4711315.83783.7237.1831.59115.60172019.07.202
OFFONGas4742026.82778.1230.6229.69114.27202019.08.013
OFFOFFGas4860015.00784.6835.4928.00115162019.09.194
ONOFFOil5013466.61781.043.866.99123.74212019.11.185

ONOFFOil5076972.55774.441.118.51116.97232020.01.046

OFFOFFGas5127152.91780.965.44�6.39�140.81202020.01.267
ONOFFOil5184377.94774.083.5910.81116.47142020.02.208
ONOFFGas5258360.98783.40.596.62126.78222020.04.089
OFFONGas5314223.62782.621.5117.67130142020.05.0410

جدول ۳ : نمونه های از داده های استخراج شده از واحد مورد مطالعه )واحد ۳ نیروگاه سلطانیه زنجان(
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برای مقایسه روش معرفی شده با روش پیشین مبتنی بر مشخصات سازنده، 
حداکثر توان قابل تولید واحد مورد مطالعه با دو روش فوق برای حالت های 
از این شبیه سازی در  نتایج حاصل   بیان شده در جدول 3، پیش بینی شده و 
جدول 5 و شکل 7 نشان داده شده است. این نتایج بیانگر عملکرد بسیار عالی 
که  مواقعی  در  به خصوص  است.  پیشین  روش  با  قیاس  در  پیشنهادی  روش 
آنتی آیسینگ به مدار آمده باشد، دقت عملکرد روش پیشین بسیار بدتر شده 
و اختالف فاحشی با عملکرد واقعی واحد می یابد. این امر را می توان در عدم 

پیش بینی عملکرد این سیستم در مشخصات سازنده دانست. 

نکته دیگر قابل اشاره عملکرد روش پیشنهادی در محدوده مجاز است. به عبارت 
بهتر اگر بنا بر قواعد تعریف شده از سوی مدیریت شبکه برق ایران، حداکثر 
کلیه  در  پیشنهادی  روش  لحاظ شود،  درصد  پیش بینی 1  این  مجاز  خطای 
حالت های  بیان شده در جدول 3، حداکثر توان قابل تولید واحد را با دقتی مجاز 
پیش بینی کرده است، در حالی که، روش پیشین در بهترین عملکرد خود نیز 

فاصله ای قابل توجه با محدوده مجاز دارد.   
شکل  های  ۸ و 9  نتایج حاصل از پیاده سازی عملی مدل معرفی شده به همراه تنظیمات 
 به دست آمده از بهینه سازی شرح داده شده در واحد 3 نیروگاه سلطانیه زنجان را نشان 
می دهد. این شکل ها، نتایج  به دست آمده از شبیه سازی را تایید کرده و بیانگر دقت باالی 
روش معرفی شده در پیش بینی حداکثر توان قابل تولید لحظه ای واحدهای گازی است. 

Conditiions Ambienti
)x(F3)x(F2)x(F1

YXYXYX

1.012300.7199750.001.22220.00�
1.012549.990.7546779.990.969319.99
0.9968500.7596780.000.970320.00
1.01281000.8361850.000.746650.00

Causes Mechanical
)x(F6)x(F5)x(F4

YXYXYX

10101.045420
17000.9948101.035936

0.99985330000.9896201.0296010
0.99970660000.9845301.0137920

Conditiions Operatiion
)x(F9)x(F8)x(F7

YXYXYX

1.7644C1005.951115
4.7585C29104.851340

جدول 5. مقایسه عملکرد روش پیشنهادی با روش پیشین

جدول ۴. مشخصات الگوریتم ژنتیک در نمونه مورد مطالعه

شکل 7 : ارزیابی عملکرد مدل بهینه ی پیشنهادی : الفـ  مقایسه عملکرد روش پیشنهادی و 
روش پیشین، بـ  مقایسه خطای پیش بینی روش پیشنهادی و روش پیشین

شکل ۸ : مقایسه توان لحظه ای )ستون چپ( و توان پیش بینی شده )ستون راست( در 
پیاده سازی عملی روش پیشنهادی : الف ـ تابستان، ب ـ زمستان
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0.43117.99-2.5۸121.5611۸.501

-0.34115.99-4.60120.92115.602

-0.۸۸115.2۸-5.67120.75114.273

0.54114.3۸-5.47121.291154

-0.۸7124.۸2-9.25135.1۸123.745

-0.9711۸.11-13.3۸132.62116.976

-0.11140.96-6.02149.2۸140.۸17

-0.91117.53-12.19%130.67116.47۸

0.76125.۸1-۸.67137.77126.7۸9

0.7712۸.99-1.46131.9013010

6 : نتیجه گیری
پیش بینی صحیح حداکثر توان قابل تولید واحدهای نیروگاهی، اهمیتی بسیار در 
برنامه ریزی و مدیریت تولید و مصرف یک شبکه قدرت دارد.  از این رو، مقاله پیش رو 
مدلی را مبتنی بر پارامترهای  تاثیر گذار بر عملکرد واحدهای گازی برای پیش بینی 
حداکثر توان بیس این نوع واحدهای نیروگاهی ارائه کرده است. پارامترهای این مدل 
به شرایط محیطی و مکانیکی نصب واحد نیروگاهی وابسته بوده و نمی توان تنظیماتی 
کلی و فراگیر را برای کلیه واحدهای موجود در شبکه در نظر گرفت. بنابراین، برای 
تعیین این پارامترها نیز روشی مبتنی بر یک مساله بهینه سازی تعریف شده است و 
با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شد. نتایج  به دست آمده از شبیه سازی و پیاده سازی 
عملی مدل ارائه شده در یک واحد گازی نمونه بیانگر دقت باال و عملکرد بسیار خوب 
این روش در ماه های مختلف سال با شرایط محیطی و بهره برداری متفاوت است.

شکل۹: مقایسه توان لحظه ای )آبی( و توان پیش بینی شده )قرمز( در پیاده سازی عملی روش 
پیشنهادی : الف ـ تابستان، ب ـ زمستان
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