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پرویز غیاث الدین، مدیرمسئول

آثار روش حکمرانی در صنعت برق 
در تحقق برنامه ها 

در همــه جوامــع، حکمرانــی خــوب بــه عنــوان یکــی از معیارهــای کلیــدی 
ــن  ــش گانه ای ــای ش ــود معیاره ــاش می ش ــناخته و ت ــدار ش ــعه پای توس
شــکل از حکمرانــی در همــه عرصه هــا پیــاده و عملیاتــی شــوند. در 
ــذب  ــرای ج ــدی ب ــار کلی ــک معی ــوب را ی ــی خ ــاد، حکمران ــوزه اقتص ح
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی، افزایــش رشــد اقتصــادی، تامیــن 
امنیــت اقتصــادی و بهبــود محیــط کســب و کار می داننــد. چــرا کــه 
شــاخص هایی نظیــر حــق اظهــار نظــر و پاســخ گویی، کارآیــی و اثــر 
بخشــی دولــت، کیفیــت مقــررات، حاکمیــت قانــون و کنتــرل فســاد کــه 
ــر  ــاوه ب ــد، ع ــبه می کن ــف محاس ــورهای مختل ــرای کش ــی ب ــک جهان بان
این کــه یــک حکمرانــی موثــر را در جامعــه رقــم مــی زننــد، تــا حــد قابــل 
ــادی  ــعه اقتص ــرمایه گذاری و توس ــذب  س ــرای ج ــز ب ــا را نی ــی، فض توجه

ــد.  ــی کنن ــم م فراه
حکمرانــی خــوب در صنایــع زیرســاختی کــه بیش تــر دولــت متولــی اصلــی 
ــت.  ــوردار اس ــر برخ ــری عمیق   ت ــر و تاثی ــی حیاتی   ت ــت، از اهمیت آن اس
ــعه  ای  ــاخص های توس ــا و ش ــی از پارادایم ه ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــرا ک چ
ایــن دســت از صنایــع، وابســتگی مســتقیمی بــا مدل هــای حکمرانــی دارد. 
در صنعــت بــرق کــه بــه تعبیــری زیرســاختی ترین پیش نیــاز بــرای توســعه 
اقتصــادی و تامیــن رفــاه اجتماعــی محســوب می شــود، ســاختارهای 
شــاخص هایی  بــا  کشــور  کان  سیاســت های  از  متاثــر  حکمرانــی 
ــاید  ــه ش ــدی دارد ک ــی ج ــد، تفاوت های ــاره ش ــه آن اش ــر ب ــه پیش ت ک
مهم تریــن آن هــا را بتــوان در کارایــی و اثربخشــی دولــت، حاکمیــت 
قانــون و حــق اظهارنظــر جســتجو کــرد. در واقــع در ســاختار غیــر شــفاف 

اقتصــادی بــرق، عــدم اجــرای بهینــه و موثــر قوانیــن و مقــررات موجــود، 
ــت  ــده دول ــن نماین ــوان اصلی تری ــه عن ــرو ب ــه وزارت نی نقش هــای چندگان
در صنعــت بــرق و عــدم تمایــل ایــن وزارت خانــه بــه هم فکــری و مشــارکت 
بــا ســایر بازیگــران کلیــدی صنعــت بــرق بــه درســتی نشــان مــی دهــد کــه 
ــه عنــوان  ــا آن چــه کــه از آن ب ــی در ایــن صنعــت ب ســاختارهای حکمران

ــادی دارد.  ــه زی ــاد مــی شــود، فاصل ــی خــوب ی حکمران
ــرای  ــیاری ب ــات بس ــا و اقدام ــته تاش ه ــه گذش ــول دو ده ــه در ط اگرچ
ــورت  ــت ص ــن صنع ــای ای ــه و درآمده ــاختار هزین ــفافیت در س ــاد ش ایج
ــه  ــرای دســتیابی ب ــرد ب ــک راهب ــوان ی ــه عن ــد ســاختار ب ــت و تجدی گرف
ــا در  ــد، ام ــام ش ــادی انج ــفاف اقتص ــای ش ــا پاردایم ه ــک ب ــی چاب صنعت
ــی  ــه  ای باق ــفاف و یاران ــر ش ــار، غی ــان بیم ــرق هم چن ــاد ب ــت اقتص نهای
ــن اقدامــی کــه در ایــن تحــول  ــه عنــوان کلیدی   تری ــد و واگذاری هــا ب مان
ســاختاری انجــام شــد، بــه یــک دردســر بــزرگ بــرای مشــارکت کننــدگان 

غیــر دولتــی بــدل شــد. 
ــورد  ــرق م ــد ب ــش از 60 درص ــرق بی ــی ب ــدگان غیردولت ــروز تولیدکنن ام
نیــاز کشــور را تامیــن مــی کننــد امــا نــه تنهــا نقــش موثــری در تدویــن 
ــرق  ــد و عرضــه ب ــرق در تولی سیاســت ها و تبییــن رویکردهــای صنعــت ب
ندارنــد، بلکــه حتــی بــه آن هــا فرصــت داده نشــده کــه بــرق تولیــدی خــود 
را بــر مبنــای ســاختارهای معمــول بــازار، قیمت گــذاری کــرده و بفروشــند. 
بــه این   ترتیــب  ســرمایه گذاران خصوصــی و غیــر دولتــی در صنعــت بــرق، 
ــن  ــه زیرســاخت های ای ــرای توســعه بخشــی ب ــه تنهــا مســیر درســتی ب ن
ــک دوره  ــود در ی ــرمایه خ ــت س ــا از بازگش ــه عم ــد، بلک ــت نیافتن صنع
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ــد شــده اند.  ــم ناامی ــی و اقتصــادی ه ــی منطق زمان
بــه همیــن دلیــل اســت کــه نمی تــوان مــدل اداره صنعــت بــرق را مشــمول 
شــاخص های یــک حکمرانــی خــوب دانســت. رونــد اجــرای قوانیــن 
مصــوب فعلــی در ایــن صنعــت خــود بــه خوبــی گــواه ایــن نکتــه اســت کــه 
ــاز  ــون هــم امتی ــن صنعــت حتــی در حاکمیــت قان ــی ای ســاختار حکمران
ــر  ــر نحــوه اجــرای قوانیــن باالدســتی نظی ــروری ب ــرد. م مناســبی نمی گی
ــد  ــرق موی ــت ب ــعه در صنع ــاله توس ــای پنج س ــنواتی و برنامه ه ــه س بودج
ــیاری  ــای بس ــرق، ضعف ه ــت ب ــی در صنع ــاله حکمران ــه مس ــت ک آن اس
ــکار و  ــران آش ــرمایه گذاری ها و بح ــول  س ــن آن اف ــه روش ــه نتیج دارد ک
پنهــان ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بــرق اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــی اش از بســیار جهــات  ــه تعهــدات قانون ــرو در عمــل ب عملکــرد وزارت نی
قابــل قبــول نیســت و همیــن مســاله توســعه صنعــت بــرق را در هم راهــی 
و پاســخگویی بــه نیــاز کشــور بــه ایــن انــرژی پایــه، دچــار چالــش جــدی 

کــرده اســت. 
ــای  ــده در برنامه ه ــی ش ــش بین ــداف پی ــد اه ــر از 30 درص ــق کمت تحق
ــه،  ــون بودج ــی از قان ــدن بندهای ــرا نش ــار اج ــاله در کن ــعه پنج س توس
ــد  ــرخ خری ــر افزایــش ســاالنه ســقف ن ــی نظی ــدن موضوعات باتکلیــف مان
بــرق از نیروگاه هــا و یــا ضعف هــای جــدی در اجــرای آیین نامه هایــی 
ــرق در  ــت ب ــه صنع ــت، نشــانه های برزخــی اســت ک ــی ظرفی ــر گواه نظی

ــده اســت.  ــار ش ــن در آن گرفت ــرای قوانی ــب و اج ــه تصوی میان
ایــن موضــوع دربــاره قانــون بودجــه هــم مصداق هــای روشــنی دارد 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــد ده ه ــات چن ــت مطالب ــا انباش ــی از آن ه ــه یک ک
تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق از وزارت نیــرو و عــدم پرداخــت خســارت 
دیرکــرد اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بدنــه ایــن وزارت خانــه کــه طــی 
ســال های اخیــر، خــاف جهــت اهــداف پیــش بینــی شــده در اصــل 44 
ــت  ــازی دول ــرای کوچک س ــور ب ــت های کان کش ــی و سیاس ــون اساس قان
حرکــت کــرده و همــواره در حــال بزرگ تــر و فربه تــر شــدن بــوده اســت، 
ــن و  ــرای قوانی ــی در اج ــل قبول ــرد قاب ــوارد عملک ــب م ــا در غال ــه تنه ن
عمــل بــه تعهــدات قانونــی اش نداشــته، بلکــه از تمکیــن بــه آرای نهادهــای 

ــاز زده اســت.  باالدســتی نظیــر دیــوان عدالــت اداری هــم ســر ب
ــه  ــار ب ــی توجهــی خســارت ب اگرچــه در ظاهــر عمــده هزینه هــای ایــن ب
قوانیــن را بخــش خصوصــی متحمــل مــی شــود، امــا ســرانجام ایــن رونــد، 

صنعــت بــرق را گرفتــار مشــکاتی مــی کنــد کــه رفــع آن هــا بــه ســادگی 
ــد و  ــرازی تولی ــرمایه گذاری ها و نات ــدی  س ــت ج ــت. اف ــکان پذیرنیس ام
مصــرف بــرق کــه ســال گذشــته بــه بهــای خاموشــی های گســترده صنایــع 
ــا  ــع( ت ــی صنای ــرف )خاموش ــت مص ــا مدیری ــز ب ــال نی ــد و امس ــام ش تم
حــدی تحــت کنتــرل قــرار گرفــت، نتیجــه روشــن عــدم اجــرای درســت 

ــه تکالیفــش اســت.  قوانیــن و عــدم تعهــد وزارت نیــرو ب
ــه  ــم الیحــه بودجــه 1402 ب ــا ایــن وجــود ایــن روزهــا در آســتانه تقدی ب
مجلــس شــورای اســامی و در شــرایطی کــه بخــش قابــل توجهــی از نهادها 
و ســازمان ها گرفتــار تدویــن برنامــه هفتــم توســعه هســتند، فعــاالن بخــش 
ــیر  ــرایط از مس ــود ش ــه بهب ــان ب ــرق هم چن ــی ب ــر دولت ــی و غی خصوص
ایــن قوانیــن امیــد دارنــد. اگــر هفتمیــن برنامــه توســعه بــا لحــاظ شــدن 
الزامــات اجرایــی و نظــارت جــدی بــرای نحــوه اجــرای آن تدویــن و ابــاغ 
ــا پیــش  ــات اقتصــادی و ب ــای واقعی ــر مبن ــده ب شــود و بودجــه ســال آین
بینــی منابــع مالــی الزم بــرای جبــران عقب ماندگی هــا و بدهی هــای 
ــرایط  ــود ش ــه بهب ــوان ب ــد، می ت ــب برس ــه تصوی ــرو ب ــترده وزارت نی گس

ایــن صنعــت امیــد داشــت. 
صنعــت بــرق در ســایه روشــن قوانینــی کــه در دســت تدویــن اســت، بیــش 
ــر خــاف  ــه دنبــال اجــرای موثــر و دقیــق اســت و شــاید ب از هــر چیــز ب
ــادی از ایــن قوانیــن باالدســتی  بســیاری از بخــش هــا، ســهم خواهــی زی
ــی  ــر نظارت ــاختار موث ــک س ــاد ی ــد. ایج ــته باش ــتور کار نداش را در دس
ــود،  ــن موج ــرای قوانی ــی در اج ــازمان های دولت ــرد س ــرای رصــد عمل ک ب
ــه  ــر ب ــی آن را ناگزی ــتگاه های اجرای ــرو و دس ــه وزارت نی ــر این ک ــاوه ب ع
پاســخگویی می کنــد، می توانــد زمینــه را هــم بــرای یــک بازنگــری جــدی 
در نحــوه برنامه نویســی و بودجه ریــزی فراهــم آورده و نظــام برنامــه ریــزی 
کشــور را از چارچــوب تدویــن قوانیــن بــدون پشــتوانه بــه میــدان اجــرای 

بهینــه مقــررات موجــود بیــاورد. 
ــاختاری در  ــری و س ــری فک ــک بازنگ ــد ی ــرق نیازمن ــت ب ــک صنع بی ش
ــده  ــکات درهم تنی ــد از مش ــا بتوان ــت ت ــود اس ــی خ ــای حکمران روش ه
موجــود رهایــی یابــد. در ایــن مســیر بخــش خصوصــی بــه عنــوان عضــوی 
ــکاری و  ــاده هم ــته آم ــون گذش ــزرگ هم چ ــت ب ــن صنع ــواده ای از خان

ــم. ــت یابی ــده دس ــن آین ــای روش ــه افق ه ــا ب ــت ت ــری اس هم فک
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تصویر روشن شرافت و ایمان و دانش
صنعـت بـرق همواره بـه خاطر برخـورداری از نیروهای متخصـص، توانمند و 
موثـر بـر خـود بالیده و بی شـک یکـی از مهمتریـن عوامل تبدیل شـدن این 
صنعـت به یکی از صنایع پیشـروی کشـور، حضور و تـاش و زحمات همین 
افـراد بـوده اسـت. بـه همین دلیل فقـدان هر یـک از این مدیران ارزشـمند، 

خسـرانی جبران ناپذیـر برای صنعت برق کشـور محسـوب می شـود. 
حادثه تروریسـتی شـاهچراغ و فاجعه ای که در آن عصر شـوم در شـیراز رخ 
داد، بـر کام صنعـت بـرق چنـان تلـخ اسـت کـه بی تردیـد داغـش از حافظه 
ایـن صنعـت پـاک نخواهـد شـد. شـهید دکتـر سـید فریدالدیـن معصومی، 
از مدیـران جـوان، خوش آتیـه، موثـر و نخبـه صنعـت بـرق یکی از شـهدای 
همـان روز فاجعه بـار بـود. او کـه چنـد سـالی بود با سـندیکای شـرکت های 
تولیدکننـده بـرق همـراه شـده بـود تـا در کنـار فعالیت هـای صنعتـی و 
علمـی اش، حضـوری موثـر در حـوزه تشـکلی را نیـز تجربه کند و بـه عنوان 
عضـوی تاثیر گـذار در هیات مدیـره سـندیکا، در ایـن کسـوت هـم همچـون 

سـایر مسـئولیت ها نقش آفریـن باشـد. 
عضـو جـوان، باایمـان، خسـتگی ناپذیر، بااخـاق و خـوش روی هیات مدیـره 
بهبـود در سـر داشـت کـه  و  بـرای توسـعه  ایده هـای بسـیاری  سـندیکا، 
متاسـفانه تقدیـر فرصـت عملـی کردنـش را بـه او نـداد. هر چند شـهادتش، 
عروجـی در شـان شـخصیت و ایمانـش بـود، اما باز هـم از درد و غـم فقدان 

نمی کاهـد.  او 
شـهید سـید فریدالدین معصومی دانشـمند جوان و چهره ارزشـمند صنعت 
بـرق کـه در راس شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیر هم سـابقه ای 
موفـق داشـت، در طـول حیـات پربرکـت خـود، بـا اتـکا بـه دیدگاه هـای 
جهادگرانـه، دانـش و تجربـه، مسـیر هم فکـری، تعامـل و مشـارکت را بـرای 

توسعه بخشـی بـه صنعـت بـرق برگزیـده بود.
ایـن شـهید بزرگـوار کـه فارغ التحصیـل مقطـع دکتـرا در رشـته مهندسـی 
مکانیـک از دانشـگاه کنتربـری نیوزیلنـد بـود، بـه عنـوان اولیـن مختـرع 
بین المللـی »ربات ماهـی بهینـه در چنـد گام حرکتی« نیز شـناخته می شـد 

شهیدی از تبار نیکان
حملـه تروریسـتی روز چهـارم آبانمـاه بـه زایـران حرم حضـرت  احمد بن موسـی، شـاهچراغ )ع( در شـیراز، تمـام ایـران را داغدار مـردان و زنـان و کودکان 
بی گناهـی کـرد کـه قربانـی ایـن اقدام غیر انسـانی شـدند. ایـن حادثه اما بـرای صنعت بـرق اندوهـی دوچندان داشـت، چرا کـه به عـروج ناباورانه و شـهادت 

مظلومانـه یکـی از مدیـران متعهـد، جـوان، باانگیره، نخبـه و تالش گـر این صنعت منجر شـد. 
شـهید دکتـر سـید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری برق و انـرژی غدیر و نایب رییـس هیات مدیره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده 
بـرق، شـالوده ای اسـتوار از ایمـان، انـرژی، دانـش و تجربه بود و بی شـک می توانسـت با اتـکا به دانش عمیـق و دیدگاه هـای جهادگرانـه اش، سـهمی غیر قابل 

انـکار در توسـعه علمـی و صنعتـی صنعـت برق ایفـا کنـد، همان گونه که تـا پایان حیات ارزشـمندش، بـا تمام تـوان برای اعتـالی این صنعت تـالش کرد.
صنعـت بـرق اینـک داغـدار انسـانی شـریف، موثـر و گرانقدری اسـت کـه اگرچه شـخصیتی متعالی و شایسـته شـهادت داشـت، اما هنـوز هم می توانسـت به 
عنـوان یـک مدیـر متخصص، مومن و تالشـگر، در اسـتحکام و انسـجام بنیان های   توسـعه ای کشـور ایفـای نقش کند. بـا این حال نـام و خدمات ارزشـمند این 
شـهید واالمقـام در صنعـت بـرق، بـه عنـوان برگـی زریـن در صحیفه این صنعـت به یـادگار خواهد مانـد و نامـش در لوح صنعـت برق ثبـت و ماندگار خواهد شـد. 

و سـوابق ارزنـده ای در شـرکت های مختلف از جمله شـرکت مهندسـی برق 
و انـرژی دماونـد، شـرکت مهندسـی امین انرژی برکـت، آیفیـک و در نهایت 
سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر داشـت و ظـرف چند سـال اخیـر نقش 
خـود را در حـوزه فعالیت هـای تشـکلی و مدنـی بـا حضـور پررنـگ و موثـر 
در سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق ایفـا کـرد. ایشـان کـه تجربـه 
تدریـس در دانشـگاه های نیوزیلنـد را داشـته، در حـوزه پژوهش هم سـوابق 

ارزنـده ای ثبـت کـرده کـه عمدتـا بـر طراحـی و سـاخت متمرکـز بوده اند.
شـهید دکتـر معصومـی کـه در طـول همیـن سـال های نـه چنـدان طوالنی 
فعالیـت خـود در صنعـت بـرق توانسـت به یـک چهـره تاثیرگـذار، خوش نام 
و شناخته شـده تبدیـل شـود، هنـوز فرصت های بسـیاری برای مشـارکت در 
سـازندگی، آبادانـی و اعتـای صنعـت کشـور داشـت، امـا اینـک جـای این 

چهـره ارزشـمند در خانـواده بـزرگ صنعـت برق خالی اسـت.
از ایـن شـهید بزرگـوار پـس از شـهادتش، بسـیار گفتـه شـده، امـا کمتر به 
تاش هـای متعالـی و تشـکلی وی بـرای بهبـود شـرایط صنعـت برق اشـاره 
جایـگاه  در  وظایفـش  انجـام  بـرای  تاش هایـش  از  فـارغ  او  اسـت.  شـده 
مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر، بـا نگاهـی کان تر 
و متعالی تـر، توسـعه صنعـت بـرق را یکـی از ماموریت هـای جـدی خـود 
برمی شـمرد و تـاش می کـرد مسـائل و مشـکات فعـاالن ایـن حـوزه را از 

مسـیر مشـارکت جویی در بسـتر سـندیکا دنبـال کنـد. 
ایـن کـه امـروز همـکاران ایـن شـهید واالمقـام در شـرکت سـرمایه گذاری 
بـرق و انـرژی غدیـر و سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق هنـوز از او 
بـه عنـوان انسـانی تعالی جـو یـاد می کننـد کـه شـرافت، انسـانیت، اخاق و 
ایمـان سـرلوحه همـه کارهایش بوده، به درسـتی نشـان می دهد کـه فقدان 

ایـن مدیـر جـوان نخبـه، چقدر بـرای صنعت برق کشـور سـنگین اسـت. 
بـه همیـن دلیـل در ادامـه مسـیری کـه او یکـی از تاشـگرانش بـود، نباید 
فرامـوش کـرد کـه شـهید دکتـر سـید فریدالدیـن معصومی بـا چـه اراده و 
بـاوری، برای توسـعه بخشـی بـه صنعت برق تـاش می کرد، ناامید نمی شـد 
و پـا پـس نمی کشـید. ادامـه راه او، توسـعه و تعالـی از مسـیر مشـارکت و 
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هم فکـری و تعامـل اسـت. دانشـمند جـوان و نخبـه صنعـت برق بـه فردای 
بهتـر ایمـان داشـت و بر ماسـت کـه در سـندیکای شـرکت های تولیدکننده 
بـرق و از آن مهمتـر در خانـواده بزرگ صنعت برق، در همین مسـیر متعالی، 
توسـعه صنعـت بـرق را دنبـال کـرده و اجـازه ندهیم کـه چراغ نـام و راهش 

در ایـن صنعـت خاموش شـود. 
بـرای شـهادتش کـه عروجـی آسـمانی بـرای مـردی باایمـان چـون او بـود، 
غـم و اندوهـی تمام ناشـدنی خواهیم داشـت، اما مانـدگاری نام خـوش آوازه، 
خدمـات ارزنـده و تاش هـای بی دریغش در صنعت برق را وظیفه ای انسـانی 
می دانیـم و نـام و یـادش را در خانـواده سـندیکای شـرکت های تولیدکننده 

بـرق همـواره بـه خیر و نیکـی، زنده نـگاه خواهیم داشـت. 

انسانی ارزشمند، شریف و مدیری متخصص
همـه همـکاران و همراهان شـهید معصومـی از او به نیکی یـاد می کنند و او 

را شـریف، متدیـن، متعهـد، خوش اخاق و متخصـص می دانند. 
محمدعلـی وحدتـی، رییـس هیـات مدیـره پنجمیـن دوره هیـات مدیـره 
سـندیکای شـرکت های   تولیدکننـده بـرق دربـاره شـهید دکتـر معصومـی 
می گویـد: رفتـار محترمانـه بـا دیگـران، نظـم و دقـت در امـور اجرایـی و 
مسـئولیت پذیری از جملـه مشـخصه های   بـارز ایشـان بود. شـهید معصومی 
البتـه در حـوزه کاری خـود در بخـش توسـعه نیروگاه هـا هـم بسـیار جدی، 
پرتـاش و پیگیـر بود و این خسـتگی ناپذیری و مسـئولیت پذیری را می توان 

از خصوصیـات بـارز آن شـهید گران قـدر دانسـت. 

بـا وجـود ایـن کـه تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران غیـر دولتـی بـرق بـا 
مشـکات متعـددی دسـت به گریبان هسـتند و گاهـی با رفتارهـای خاصی 
از سـوی مدیـران و مسـئولین صنعـت بـرق کشـور مواجه می شـوند و از این 
محـل نارضایتی هـای جـدی در بیـن فعـاالن ایـن حـوزه وجـود دارد، اما باز 
هـم بـا ایـن حـال ایـن چالش هـا هیچ وقـت باعـث نشـد کـه شـهید دکتـر 
معصومـی از انجـام مسـئولیتی که بـرای احـداث و بهره بـرداری از نیروگاه ها 
و رفـع نیازهـای مـردم کمتریـن کوتاهـی عقب نشـینی کنند. با وجـود همه 
ایـن مشـکات، ایشـان همچنان مسـئولیت ها و وظایف خـود را در این حوزه 
بـه شـکل جـدی دنبـال کـرده و توسـعه نیروگاهـی کشـور را بـه بـه عنوان 
یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای خـود مـد نظـر قـرار داده بودنـد. حاصل این 
تـاش خسـتگی ناپذیر، ادای احتـرام صنعـت بـرق کشـور بـه ایشـان پس از 
شهادتشـان بـود. ایـن اقدامـات پاسـخ کوچکی بـه مسـئولیت پذیری، تاش 

جهادگرانـه، رفتـار محترمانـه و نـگاه ملـی ایشـان بـه حوزه برق اسـت.
شـرکت های  سـندیکای  هیات مدیـره  رییـس  خوش گفتـار،  ابراهیـم 
  تولیدکننـده بـرق بـا بیـان اینکـه شـهید معصومـی بسـیار متیـن و مودب و 
اصطاحـا خانـواده دار بودنـد، می گویـد: ایشـان در امـور اجرایـی هم بسـیار 
صبـور و متیـن و جـدی بودنـد، بـه ایـن معنـی کـه در عیـن شـفافیت در 
ارائـه پیشـرفت کارهـا، اهـل هیاهـو و بزرگنمایـی آن هـا نبـود. ایـن صبـر و 
خویشـتن داری حتـی در مـواردی هـم که پیشـبرد امور با مشـکاتی مواجه 
بود، موجب فشـار مضاعف بر ایشـان می شـد. همچنین از نظم کاری بسـیار 

خوبـی نیـز برخـوردار بودند. 

خوش گفتـار همچنیـن اذعـان می کند دکتـر معصومی در حوزه تشـکلی هم 
بسـیار مسـئوالنه رفتـار می کردند و بـه طور مشـخص امور کمیسـیون هایی 
را کـه بـه ایشـان واگـذار شـده بود بـه خوبـی پی گیـری می کردند. بـه طور 
کلـی مسـئولیت پذیری باالیی در امور مجموعه سـندیکا و اعضایش داشـتند 
انتخابـات هیـات مدیـره  وقـت می گذاشـتند. در دوره ششـم  بـرای آن  و 
سـندیکا هـم بـا توجـه بـه این سـابقه مثبت بـه عنـوان نایب رییـس انتخاب 
شـدند. حتـی ایـن اواخـر، بنـده مصـر بـودم که ایشـان مسـئولیت ریاسـت 
هیات مدیـره را بـه عهـده بگیرنـد و قبل از شهادتشـان در این باره با ایشـان 

صحبـت کـرده بـودم که متاسـفانه ایـن توفیق حاصل نشـد. 
سـید احمـد مطهـری، نایـب رییـس هیات مدیـره سـندیکا هم از ایشـان به 
عنـوان فـردی شـریف، منصـف و معتـدل یـاد می کنـد و می افزایـد: شـهید 
دکتـر فریدالدیـن معصومـی مدیـر جـوان و متخصصـی بـود کـه به واسـطه 
توانایـی علمـی و نـگاه جامعش در مدیریـت، در صنعت برق پیشـرفت کرده 
و جایـگاه قابـل قبولـی پیـدا کرده بود. او انسـانی شـریف، منصـف و معتدل 
بـود، بـه همیـن دلیـل همـکاران ما در مجمـع عمومی سـندیکا بـا اطمینان 
بـه ایشـان رای دادند تا در هیات مدیره سـندیکا، عهـده دار نمایندگی فعاالن 
صنعـت بـرق در حـوزه نیروگاه هـای غیـر دولتی شـود. اعتماد به اثربخشـی، 
بـی طرفـی، انصـاف و تخصـص ایشـان آنقـدر در بیـن اعضـا و هیات مدیـره 
عمیـق بـود کـه ایـن شـهید گرانقـدر در همیـن دوره اخیـر هیات مدیره در 

جایـگاه نایب رییـس قـرار گرفتند. 
بـه عـاوه بـا وجـود مشـغله بسـیار کاری، تـاش می کردنـد ضمـن حضـور 
از تنـدروی، مسـائل و مشـکات  منظـم و مسـتمر در جلسـات و پرهیـز 
را بـا صراحـت بیـان کـرده و در پی گیری هـا از محافظـه کاری خـودداری 
کننـد. بـه همیـن دلیـل امـروز همـه مـا در سـندیکا مـواردی را از ایشـان 
بـه یـاد می آوریـم کـه شـهید معصومـی در موضـع نایب رییس این تشـکل، 
گایه هـای خـود را از عـدم برقـراری ارتبـاط موثـر وزارت نیرو با سـندیکا با 

صراحـت بیـان می کردنـد. 
نصـرت اهلل کاظمـی، عضـو دوره پنجـم هیات مدیـره سـندیکا نیـز بـا اشـاره 
بـه اینکـه دکتـر فریدالدیـن معصومـی فـردی بی آالیـش، آرام، بـا انگیـزه و 
پرتـاش بودنـد، اذعـان می کنـد: ایشـان رفتـاری متیـن و موجه داشـت، به 
طـوری کـه ناخـودآگاه همه افراد بـه وی عاقمند می شـدند و برایش احترام 
بسـیاری قائـل بودنـد. امـا متاسـفانه فرصـت بهره منـدی از وجود ارزشـمند 
ایشـان از دسـت رفـت و صنعـت بـرق به ویـژه صنعـت نیروگاهـی کشـور 
انسـانی بـا ارزش، محجـوب و خوش فکـر را از دسـت داد کـه می توانسـت با 
اتـکا بـه قابلیت هـا و توانمندی هایـش بـه یکـی از مدیـران مؤثر ایـن صنعت 

شـود. تبدیل 
عبدالحسـین فضل الهـی، رییـس هیات مدیـره شـرکت غدیرانـرژی المـرد، 
بـا یـادآوری اینکـه شـهید دکتـر معصومـی حافـظ کل قـرآن بـود، تصریـح 
می کنـد: او بـا اتـکا بـه هوش سرشـارش ایـن توانایی را داشـت کـه در مورد 
مسـائل و موضوعـات مختلـف بـه آیات قرآن اسـتناد کرده و آن را با شـرایط 
روز تطبیـق دهنـد. نمـاز اول وقـت اولویـت اصلـی ایشـان بود و همـواره آن 
را بـه هـر کار دیگـری ارجـح می دانسـتند. ایشـان همچنین در انجـام کارها 
و مسـئولیت هایش بسـیار پیگیـر و فعـال بـود و هرگـز احسـاس خسـتگی 
نمی کـرد. رویکـرد شـهید دکتـر معصومـی در مشـارکت جویی و تبـادل نظر 

بـا دیگـران عـاوه بـر این کـه نشـان مـی داد او در انجـام کارهـا و وظایفش 
هیـچ ابایـی از پرسـیدن و تعامـل نـدارد، نشـان از هـوش سرشـارش بـرای 

پیشـبرد بهتـر امور هـم بود.
شـهرام صـدرا، عضـو هیات  مدیـره سـندیکا دربـاره شـهید دکتـر فریدالدین 
معصومـی می گویـد: او مـردی متیـن، خوش برخـورد، دارای فضایـل اخاقی 
و قلـب سـلیم، راسـتگو، متواضـع و متعهـد بـود و نقطـه نظراتـش را صریـح 
بیـان می کـرد. در طـول ایـن مـدت هیچ وقـت ندیـدم در مـورد کسـی بـد 
بگویـد و ایـن خصیصـه نشـان از اصالـت خانوادگـی ایشـان داشـت. ضمـن 
اینکـه روحیـه همـکاری و شـکل دهی به شـرکت و ارتقای جایـگاه تخصصی 
صنعـت، یکـی از دغدغه هـای ایشـان بـود و در همین راسـتا تـاش می کرد 
بـا پشـتکار و درایـت، چالش هـا و عـدم عماهنگی هـا را رفـع کنـد. شـهید 
معصومـی همـواره برای تسـریع در امور، اختیـار تصمیم گیـری را به مدیران 
میانـی واگـذار می کـرد، اما در عین حال همیشـه پاسـخگو بود و مسـئولیت 

امـور را می پذیرفـت. 
پرویـز غیاث الدیـن، دبیـر سـندیکای شـرکت های تولیدکننـده بـرق نیـز بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایشـان فـردی بسـیار مـودب، آرام و ماخـوذ به حیـا بودند، 
مدیـری  و  انسـانی شـریف  خاطرنشـان می کنـد: شـهید دکتـر معصومـی 
مسـتعد بـود و همین مسـاله سـبب شـد که نـه تنها مـن بلکه همـه اعضای 
هیات مدیـره و کارکنـان دبیرخانـه سـندیکا قلبـا ایشـان را دوسـت داشـته 
باشـند. بـه همیـن دلیـل هـم شـنیدن خبـر شـهادت ایشـان همه مـا را به 
شـدت متاثـر کـرد. جایگاهـی که شـهید دکتـر فریدالدیـن معصومـی به آن 
دسـت یافـت، تماما حاصـل ایمان، تعهـد، دانش و روحیه جهـادی او بود که 
بـه آن بـاور داشـت و از او فـردی قـوی، خاق و موثر سـاخته بـود. به جرات 
می تـوان گفـت کـه در وصـف ایشـان یک کلمـه کافی اسـت: »او بـه معنای 

واقعـی کلمـه انسـان بود.«
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مشـروح اظهـارات همـکاران و دوسـتان شـهید 
شـرکت های  سـندیکای  کـه  نامـه ای  ویـژه  در  معصومـی  فریدالدیـن 
  تولیدکننـده بـرق بـه مناسـبت چهلمین روز شـهادت ایشـان منتشـر کرده، 

بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
شـهید دکتـر سـیدفریدالدین معصومـی بـه گـواه همـه کسـانی کـه داغدار 
رفتنش هسـتند، انسـانی ارزشـمند و شـریف و مدیری متخصص و خبره بود 
و بـه واسـطه همیـن فضایل اخاقی، شـهادت شایسـته شـخصیت متعالی او 
بـود. عروجـش آنقـدر آسـمانی و یـادش آنقـدر گرامـی اسـت کـه بی تردید 

نامـش را تـا همیشـه در خاطـره صنعـت بـرق ایران جـاودان خواهـد کرد. 
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برنامه هفتم توســعه و بودجه 1402

اول پرونده 
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ابراهیم خوش گفتار، احمد کفاشی، مسعود حجت، پرویز غیاث الدین، پگاه پاشا

فصل مشــترک دغد غه های بودجه  ای فعاالن صنعت برق؛
و اجرای اقتصاد برق  اصالح 

قوانین منسجم 

نیرو و سرمایه:
شـرایط سـال های اخیـر صنعـت بـرق نشـان داده کـه مـا در ایـن صنعـت 
کمتـر بـا کمبـود قوانیـن موثـر و حامی بخـش خصوصـی مواجـه بوده   ایم و 
عمـده مسـائل بـه نحـوه اجرای ایـن قوانین مربوط هسـتند. ایـن موضوع در 
مـورد قانـون بودجـه و قوانیـن توسـعه پنج سـاله   کشـور هم صـدق می کند، 
بـه ایـن معنـا که ایـن اسـناد باالدسـتی در غالـب مـوارد دچار خـاء جدی 
بـرای رفـع نیازهـای صنعـت برق نیسـتند، امـا همچنـان در اجرا بـه توفیق 

نمی یابد.   چندانـی دسـت 
بودجـه 1402  در خصـوص  کـه  پرسـش هایی  ایـن حـال جدی  تریـن  بـا 
می تـوان مطـرح کـرد این اسـت که در گام نخسـت چـه پیشـنهادهایی باید 
بـرای درج در ایـن قانـون لحـاظ شـود کـه حداقل بـرای بخـش خصوصی و 
غیـر دولتـی تولیدکننـده بـرق راهگشـا باشـد؟ همچنیـن ضروری اسـت در 
ایـن مجـال اقداماتـی کـه پی گیـری و اجـرای آنهـا پـس از تصویـب قانـون 

بودجـه الزامی اسـت، شناسـایی و بررسـی شـوند. 

فصـل بودجـه بـا رسـیدن بـه روزهای پایانـی پاییـز 1401 بـه تدریج آغاز می شـود تـا بودجـه 1402 به یکـی از اصلی تریـن دغدغه هـای دولت، 
نماینـدگان مجلـس، تشـکل ها و فعـاالن اقتصـادی و صنعتی تبدیل شـود. البته امسـال به دلیـل همزمانی بودجه سـال آینده بـا تدوین هفتمین 

برنامـه توسـعه پنج سـاله کشـور از حساسـیت های جدی  تری برخوردار اسـت. 
فعـاالن صنعـت بـرق هـم مانند سـایر بازیگران صنایـع بزرگ زیرسـاختی که فصـول مختلف بودجه در سرنوشـت یک سـال آینده آنهـا تاثیری 
ژرف و بسـزا خواهـد داشـت، ایـن روزهـا نگـران و امیدوارند کـه آنچه در قانـون بودجـه 1402 تدویـن و در نهایـت تصویب می شـود، اندکی به 
بهبـود شـرایط بحرانـی ایـن صنعـت منجر شـود. بـه ویـژه آن کـه همچنان کسـری بودجـه و کمبود جـدی منابـع ملـی مهمترین چالـش این 

صنعت محسـوب می شـود. 
بـا ایـن حـال امـا صاحبنظران و فعـاالن صنعت برق بـه ویژه در حوزه هـای خصوصی و غیـر دولتی بر ایـن باورند کـه صنعت برق پیـش از آن که 
بـا کمبـود قوانیـن موثـر مواجه باشـد، بـا پدیده عـدم اجرای صحیـح و دقیـق قوانین حاضر دسـت به گریبان اسـت. عـدم تمکیـن وزارت نیرو 
بـه عنـوان متولـی اصلـی صنعـت برق و نبـود نظارت منسـجم و موثـر بر نحـوه اجـرای قوانین به ویـژه اسـناد باالدسـتی نظیر قانـون بودجه و 
برنامه هـای توسـعه پنج سـاله، نقـد اصلـی فعاالن ایـن صنعت اسـت. آنهـا معتقدند اگـر قوانین موجود به درسـتی اجرا می شـد، رفع مشـکالت 
ایـن صنعـت در یک پروسـه سـه تا پنج سـاله امکان پذیـر بود، امـا ضعف در اجـرا و فقدان سـاختار نظارتی کـه مدیران ارشـد دولتـی را ناگزیر 
بـه پاسـخگویی در برابـر عملکردشـان می کنـد، زمینـه را برای نـاکام ماندن قوانین و گسـترش ابعـاد بحران در صنعـت برق فراهم کرده اسـت. 
بـر همین اسـاس و بـا توجه به اهمیـت موضوع بودجـه و قانون برنامـه هفتم، دغدغـه تولیدکننـدگان غیر دولتی بـرق را در میزگـردی با حضور 
ابراهیـم خوش گفتـار، رییـس هیـات مدیره سـندیکای شـرکت های تولیدکننده بـرق، احمد کفاشـی مدیر سـابق امور انـرژی سـازمان برنامه و 
بودجـه، مسـعود حجـت از خبرگان و پیشکسـوتان صنعت بـرق، پرویـز غیاث الدین و پگاه پاشـا، دبیر و مدیـر دفتر پژوهش سـندیکا، دغدغه ها 

و انتظـارات فعـاالن صنعـت نیروگاهی کشـور را از ایـن قوانین باالدسـتی بررسـی کرده ایم که مشـروح این میزگـرد را می خوانید:

در حقیقـت تـاش می کنیـم در ایـن فرصـت عـاوه بر بررسـی مـواردی که 
انتظـار مـی رود درجهـت بهبـود شـرایط تولیدکننـدگان غیر دولتـی برق در 
بودجـه پیش بینـی شـود، الزامـات ضمانـت اجرایی ایـن قانون بـه نحوی که 
وزارت نیـرو امـکان گریـز از اجـرای آن را نداشـته باشـد، بررسـی کنیـم. از 
ایـن رو ضـرورت ورود مجلـس یـا دیگـر نهادهـای باالدسـتی نظارتـی برای 
تمکیـن ایـن وزارتخانـه بـه قوانین به عنـوان یکـی از اصلی  تریـن محورهای 

ایـن میزگرد مطرح اسـت. 
بـه آن  ایـن فرصـت  از موضوعاتـی کـه تـاش می کنیـم در  یکـی دیگـر 
بپردازیـم، سـهم بـرق در هفتمیـن برنامـه توسـعه پنج سـاله کشـور اسـت، 
بـه ویـژه آن کـه در شـرایط فعلـی ناتـرازی تولیـد و مصـرف بـرق و افـول 
سـرمایه گذاری ها بـه دلیـل عـدم تمایـل بخش خصوصـی به حضـور در این 
حـوزه بـه یـک چالش جـدی برای صنعت برق کشـور بدل شـده کـه به نظر 
می رسـد ایـن مسـاله هم در عـدم تمکیـن وزارت نیـرو به قوانین باالدسـتی 

ریشـه دارد.

در ایـن میـان رویکـردی هـم وجـود دارد کـه تـاش می کند فضـای ذهنی 
سیاسـت گذاران را بـه ایـن سـمت هدایت کند کـه ورود بخـش خصوصی به 
حـوزه نیروگاهـی، تصمیم نادرسـتی اسـت و بهتر اسـت دولت دوبـاره مانند 
سـابق مالکیـت بحث تولید را در دسـت بگیرد. بررسـی ایـن نظریه هم یکی 

از محورهـای مـورد بررسـی در این میزگـرد خواهد بود.

مسعود حجت:
پیـش از هـر چیـز در مـورد موضـوع آخـر بایـد تاکید کنـم که شـاید برخی 
از کارشناسـان و بدنـه اجرایـی و یـا مدیران میانـی صنعت بـرق اعتقادی به 
حضـور و مداخلـه بخـش خصوصـی در حـوزه تولید برق نداشـته باشـند، اما 
در مسـاله نیروگاه هـا ایـن رویکـرد چالـش اصلـی نیسـت. ریشـه اصلی همه 
مشـکاتی کـه امـروز بـا آن مواجهیـم اقتصـاد بـرق اسـت. به همیـن دلیل 
مشـکات فعلـی فـارغ از دولتی یـا خصوصی بـودن بخش تولید بـرق، بدون 

اصـاح اقتصـاد برق، حل شـدنی نخواهـد بود.   
مشـکل اساسـی این صنعـت که در اکثـر موارد بـه ایجـاد ناتوانی های جدی 
در زیرسـاخت های بـرق منجـر شـده، ناشـی از ناکارآمدی هـای گسـترده در 
سـاختار اقتصـادی آن اسـت. امـروز نیروگاه هـا برق، سـوخت تقریبـا رایگان 
دریافـت می کننـد، ایـن در حالی اسـت کـه در عمده کشـورهای دنیا سـهم 
سـوخت در قیمـت تمـام شـده بـرق60-70 درصد اسـت و مابقی بـه هزینه 
تبدیـل انـرژی و توزیـع بـرق تخصیـص می یابـد. احتسـاب مجمـوع ایـن 
هزینه هـا مـا را بـه یـک قیمـت 600 تـا 700 تومانـی بـرای هـر کیلـووات 
سـاعت بـرق بدون احتسـاب سـوخت می رسـاند، در حالی که امـروز برق به 
بهـای متوسـط 130 تومان به مشـترکین خانگـی و 285 تومان بـه ازای هر 
کیلووات سـاعت بـه صنایـع عرضـه می شـود. در مـورد صنایع فلـزی فلزی و 
پاالیشـگاهی تعرفـه بـر مبنای نـرخ خریـد تضمینـی از نیروگاه ها می باشـد.

ایـن نابسـامانی در قیمت گـذاری اسـت کـه صنعت بـرق را به شـدت متضرر 
و بدمصرفـی را بـه یـک فرهنـگ فراگیـر و رایـج در جامعـه تبدیـل کـرده 

اسـت. نتیجـه چنیـن فرایندی بدل شـدن برق بـه یک کاالی کـم ارزش در 
فرهنـگ و تفکـرات غالب جامعه اسـت. مـردم از باال رفتن هزینـه قبض برق 
خـود گایـه می کننـد امـا هیچ وقـت ایـن گایه هـا را دربـاره هزینـه تلفـن 
ثابـت یـا تلفـن همـراه  نمی شـنویم، در حالی که قبـوض آن، گاهـی چندین 

برابـر قبـض برق یـک خانوار اسـت. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـن مشـکل اصلـی را اقتصـاد بـرق می دانـم و 
عمـده  شـود،  اصـاح  ایـن صنعـت  اقتصـادی  سـاختارهای  اگـر  معتقـدم 
مشـکات قابـل حـل خواهـد بـود. بی پولـی وزارت نیـرو بـرای بازپرداخـت 
از  ناشـی  بـرق  صنعـت  در  جـدی  بحـران  یـک  عنـوان  بـه  بدهی هایـش 
همیـن ناکارآمدی هـای اقتصـادی اسـت. البتـه از ایـن مسـاله هـم  نمی توان 
چشم پوشـی کـرد که هزینه هـای جاری قهـرا در اولویت های نخسـت وزارت 
نیـرو در تخصیـص منابـع اسـت و پرداخـت بدهی هـای سـرمایه گذارانی که 
تسـهیات سـنگینی را از بانک هـا اخـذ کرده انـد، در مراحـل بعـدی دیـده 

می شـود.

پرویز غیاث الدین:
نکتـه ایـن اسـت کـه در شـرایط فعلـی بـا توجه بـه افزایـش نرخ بـرق برای 
بخشـی از مشـترکین بـه ویـژه صنایـع بـزرگ، وضعیـت مالـی وزارت نیـرو 
نسـبت به گذشـته بهبـود یافته، اما تغییـری در رویکردهـای کان آن ایجاد 
نشـده اسـت. هنـوز هـم شـرکت های توزیـع از کمبـود شـدید منابـع مالـی 
گایـه دارنـد، نیروگاه هـا اعـام کرده انـد که دریافتی آن ها نسـبت به سـال 
گذشـته 10 تـا 20 درصـد کاهـش یافته و مسـاله مطالبات معـوق همچنان 
بـه عنـوان یکـی از مسـائل الینحـل صنعـت بـرق به قـوت خود باقی اسـت. 
در آن سـوی ماجـرا هـم سـاختار اداری وزارت نیـرو کـه عمـده وظایـف و 
ماموریت هـای اجرایـی اش را بـه بخـش خصوصـی واگـذار کـرده، به شـکلی 
گسـترده در حـال بزرگ  تـر و فربه  تـر شـدن اسـت و هزینه هـای جـاری این 
وزارتخانـه بـه دلیـل گسـترده شـدن همیـن سـاختار اداری دائمـا افزایـش 

می یابـد.
بـه عنـوان یـک نمونه، بـرق منطقه   ای تهـران در گذشـته و امروز را بررسـی 
کنیـم. زمانـی حوزه کاری این شـرکت شـامل تولید، انتقـال و توزیع بود و از 
مرزهـای خراسـان تـا اصفهان و مازنـدران را در برمی گرفت. امـا امروز حوزه 
کاری و جغرافیایـی بـرق منطقـه   ای تهـران محـدود شـده و تنهـا در حـوزه 
انتقـال بـا انبوهـی از کارهـای برون سـپار  شـده فعالیـت می کند اما سـاختار 
اداری اش چندیـن برابـر گذشـته اسـت. شـاید اگـر هزینه هـای سـربار و غیر 
ضـروری ایـن دسـت از شـرکت های دولتـی بـه بخـش خصوصـی تخصیص 
داده می شـد، بـه سـادگی قـادر به تامیـن پایدار بـرق بودند. بـه همین دلیل 
بـه نظـر می رسـد بـزرگ شـدن سـاختار دولتـی شـرکت های زیرمجموعـه 
وزارت نیـرو و افزایـش هزینه هـای ناشـی از آن را هـم می تـوان یکـی از 

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

1011 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

میـــــزگرد میـــــزگرد



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

1213 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

عوامـل مشـکل زا بـه ویـژه در حـوزه کسـری بودجه ایـن وزارتخانه دانسـت.
مسـاله این جاسـت کـه این  تراکـم نیـروی انسـانی عمدتا نـه تنهـا کمکی به 
انجـام سـریع  تر و سـاده  تر امـور  نمی کنـد، بلکـه کارهـا را در برخـی مـوارد 
متوقـف کـرده و از پیشـبرد امـور جلوگیـری می کنـد. البتـه این کـه وزارت 
نیـرو و شـرکت های تابعـه کارهـای اجرایـی و امـور تصدی گـری را به بخش 
خصوصـی واگـذار کرده انـد، یـک امر منطقی و درسـت اسـت، اما ایـن روند 
بایـد بـه چابـک و کوچک شـدن بخش دولتـی منجر می شـد، اما متاسـفانه 
می بینیـم کـه نـه تنها بخـش عمـده ای از امـور برون سپاری شـده، بلکه بدنه 
اجرایـی وزارت نیـرو هـم بزرگ تر شـده و به تناسـب آن هزینه هـای مترتب 

بـر ایـن سـاختار فربـه و ناکارآمد هـم افزایش یافته اسـت.

ابراهیم خوش گفتار:
یکـی از مسـائل مـا در صنعـت بـرق این اسـت کـه مـا هیچ وقت بـه صورت 
دقیـق و جـدی به مسـاله توزیع بـرق در حوزه هـای متعدد از جملـه صنایع، 
کشـاورزی، عمومـی، مسـاجد و مشـترکین خانگـی نپرداخته ایـم. بـه خوبی 
بـه خاطـر دارم که وقتـی بحث واگـذاری نیروگاه  ها از محل مـاده 27 مطرح 
شـد، مـن یکـی از مخالفیـن جـدی آن بـودم. بـاور مـن ایـن بـود کـه کار 

واگـذاری بـه جـای تولید، بایـد از حـوزه توزیع آغاز شـود. 
اتفاقـی کـه در واگذاری  هـا رخ داد ایـن بـود که فاصلـه بین هزینـه واگذاری 
و درآمـد حاصـل از فـروش بـرق بـه ایجـاد یـک زیـان افـزوده بـرای وزارت 
نیـرو منجـر شـد که بعدهـا در قالب بحـران مالی خـودش را نشـان داد. این 
مشـکل زمانـی عمیق تر شـد کـه صنعت بـرق برای جبـران کسـری بودجه، 
از مسـیرهایی ماننـد انتشـار و فـروش اوراق مشـارکت اقـدام کرد کـه بازهم 

در بلندمـدت بـه افزایـش سـطح بدهی هایش منجر شـد.
در حقیقـت وزارت نیـرو بـا انتشـار اوراق مشـارکت هـر سـال بـرای خـود 
بدهی هـای جدیـدی ایجـاد  می کـرد کـه بعـد از چهار سـال مبالـغ آن چند 
برابـر  می شـد و همیـن مسـاله به یکـی از عوامل ایجـاد بحران مالـی در این 
صنعـت منجـر شـد. به همیـن دلیل مـن معتقدم که رونـد واگذاری  هـا باید 
از انتهـای زنجیـره تامیـن بـرق یعنـی شـرکت های توزیـع شـروع  می شـد تا 
ایـن زیـان انباشـته از ابتـدای زنجیـره تامیـن در حـوزه تولید برق، به سـایر 
بخش  هـا تسـری پیدا نکند. در همان سـال  ها، کشـور مالـزی تجربه ای موفق 
در واگـذاری حـوزه توزیـع بـرق داشـت و مـا  می توانسـتیم از آن الگوبرداری 
کنیـم. واگذاری  هـا در کشـور مالـزی بـه این  ترتیـب صـورت گرفـت کـه بـه 
شـرکت  ها اجـازه داده شـده بـود که برق را به صورت مسـتقل به مشـترکین 
بفروشـند و از ایـن طریـق بـرق در یک سـاختار رقابتی به مشـترکین عرضه  
می شـد. بعدهـا ایـن رونـد خصوصی سـازی پله پلـه تـا نیروگاه  هـا توسـعه 

یافت.

مسعود حجت:
ایـن مسـاله قابـل قبـول اسـت کـه مـا در حـوزه توزیـع بـرق بـا مشـکات 
بسـیاری مواجهیـم و بهتـر بـود رونـد واگذاری هـا از شـرکت های توزیع آغاز 
می شـد، امـا مشـکل اصلـی مـا نحـوه قیمـت گـذاری بـرق اسـت. بنابرایـن 
کارآمدتریـن شـرکت های توزیـع هـم در این سـاختار دسـتوری اقتصاد برق  
نمی توانسـتند عملکرد خوبی داشـته باشـند. مشـکل اینجاسـت که دولت با 
یـک سیاسـت نادرسـت برق را به عنـوان یک خدمت عمومی بـا قیمت ارزان 
بـه مـردم عرضـه می کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه کشـورهای توسـعه یافته 
بـا یک سیاسـت درسـت انرژی را بـا بهای واقعـی در اختیار مشـترکین قرار 
می دهنـد و بـه همیـن دلیـل مصـرف بهینـه بخشـی از فرهنـگ غالـب این 

کشورهاست. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه تولیدکننـدگان بـرق در معاملـه بـا دولـت گرفتـار 
نوعـی سـراب شـده اند که عمـا امیدهایشـان را بـه حمایت ها و سیاسـت ها 
از بیـن می بـرد. البتـه بـه نظـر من اصـاح ایـن سـاختار اقتصادی از مسـیر 
بودجـه و بـه شـکل تدریجـی قابـل انجـام اسـت، چـرا کـه از ایـن طریق از 
اقدامـات چکشـی و ناگهانی جلوگیری شـده و فشـار مضاعفی بـه مردم وارد 
نمی شـود و بازتاب هـای ناگـوار اجتماعـی که ممکن اسـت بـه دالیل دیگری 

نیـز دامـن زده شـود ایجاد نخواهد شـد.

احمد کفاشی:
کاما درسـت اسـت؛ مشـکل اصلی نگرشـی اسـت کـه انـرژی را یک خدمت 
عمومـی تلقـی می کنـد. قاعدتـا وظیفـه دولـت این اسـت کـه برق پایـدار و 
بـدون خاموشـی را در اختیـار مـردم قـرار دهـد. این حساسـیت بـه ویژه در 
مـورد مشـترکین خانگـی بیشـتر اسـت و معمـوال تمرکـز دولت ها بـر تامین 
بـرق و انـرژی پایـدار بـرای خانه هـا اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در 

مواقـع ناتـرازی هـم عرضـه بـرق یـا گاز صنایـع را محـدود می کنند. 
خدمـت  یـک  را  انـرژی  کـه  اسـت  همیـن  تصمیم گیری هـا  ایـن  ریشـه 
می بینیـم نـه کاالیـی کـه می توانـد در یـک سـاختار اقتصـادی مشـخص 

خریـد و فـروش شـود. بنابراین بـه برق مثـل خدماتی مانند درمـان و تامین 
اجتماعـی نگریسـته می شـود کـه افزایش تعرفه اش بـه ایجـاد نارضایتی های 
عمومـی منجـر می شـود. ایـن در حالـی اسـت که مـردم بـا افزایش سـاالنه 
بهـای خدمـات مخابراتـی هیچ مشـکلی ندارند و یا افزایـش بهای محصوالت 
لبنـی را بـه سـادگی می پذیرنـد. در شـرایطی کـه قیمت کاالها ظـرف چند 
سـال اخیـر بیـن 5 تـا 10 برابـر افزایـش یافته، بهای بـرق در طول 4 سـال 

اخیـر از 80 تومـان بـه 120 تومان رسـیده اسـت. 
ورود  بـا  کـه  بـود  ایـن  دنبـال می شـد،  واگذاری هـا  در  کـه  چشـم اندازی 
بخـش خصوصـی، بـرق از خدمـت بـه کاال تبدیل شـود، امـا نه تنهـا برق به 
یـک کاال تبدیـل نشـد، بلکـه دولـت هزینـه تامین ایـن کاال را هـم از جیب 
بخـش خصوصـی پرداخـت کرد. البتـه به نظر می رسـد واقعی کـردن قیمت 
سـوخت نیروگاه هـا و واقعـی کـردن قیمـت بـرق هـم کاری نیسـت کـه بـه 

سـادگی بتوان انجـام داد.

ابراهیم خوش گفتار:
دقیقـا رویکـرد حکمرانـان نسـبت بـه تامیـن بـرق، بـه عنـوان یـک خدمت 
دولتـی اسـت، بنابرایـن مسـاله اقتصـادی بـرق در سـطح حاکمیـت بایـد 

پی گیـری و حـل شـود. بـه عـاوه بـه نظـر  می رسـد اداره صنعـت بـرق بـه 
نحـوی صـورت گرفتـه کـه بـه فراگیرتـر شـدن ایـن نـگاه نسـبت بـه بـرق 
دامـن زده اسـت. همیـن نـگاه بدمصرفـی را در بیـن مشـترکین رواج داده 
و عمـا همـه انـواع انـرژی  را بـه یـک کاالی کـم ارزش بـرای مـردم تبدیل 

اسـت. کرده 
بـه همیـن دلیـل زیرسـاخت های بـرق نتوانسـتند متناسـب بـا شـرایط روز 
دنیـا رشـد و توسـعه پیـدا کننـد. بـه عنـوان مثـال در عصـری کـه تحوالت 
تکنولوژیـک بـا شـتابی غیـر قابـل پیش بینـی در حـال پیشـرفت هسـتند، 
مـا عقب افتاده تریـن سیسـتم کنتـرل بـرق دنیـا را داریـم. در حقیقـت نبود 

خوش گفتار: من معتقدم که روند واگذاری  ها باید از انتهای 
زنجیره تامین برق یعنی شرکت های 

توزیع شروع  می شد تا این زیان 
انباشته از ابتدای زنجیره تامین در 
حوزه تولید برق، به سایر بخش  ها 

تسری پیدا نکند

حجت: واقعیت این است که 
تولیدکنندگان برق در معامله با 

دولت گرفتار نوعی سراب شده اند 
که عمال امیدهایشان را به حمایت ها 

و سیاست ها از بین می برد. البته به 
نظر من اصالح این ساختار اقتصادی از مسیر بودجه و به 

شکل تدریجی قابل انجام است

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

1213 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

میـــــزگرد میـــــزگرد



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

1415 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

متناسـب  توسـعه  بـرای  اجـازه سـرمایه گذاری  کارآمـد  مالـی  نظـام  یـک 
زیرسـاخت های ایـن صنعـت را نـداده اسـت.

بـه نظـر  می رسـد مـا در صنعـت بـرق بیـش از هـر چیـز بـه مدیرانـی نیـاز 
داریـم کـه درک درسـتی از اقتصـاد انـرژی داشـته باشـد. عـدم آشـنایی 
مدیـران ارشـد صنعـت برق اتـاف جـدی منابع مالـی و انـرژی را در همین 
بخـش تولیـد بـه دنبال داشـته اسـت. نکته مهمتر این اسـت کـه تصمیمات 
عمـده مدیـران ارشـد دولتـی مبتنی بر بخشـی نگری اسـت، چرا کـه جایگاه 
خـود را معمـوال موقتـی  می داننـد و  ترجیـح  می دهنـد در آن دوره زمانـی 
تصمیماتـی بـا کمتریـن عواقب اتخـاذ کنند کـه نتایجش فـارغ از پیامدهای 

بلندمـدت، در همـان دوره قابـل قبول باشـد.
اگـر قانـون بودجـه سـاالنه را بـه عنـوان یـک ابـزار و راهـکار بـرای بهبـود 
شـرایط فعلـی در نظـر بگیریـم، بایـد بـه دو موضـوع توجـه جـدی داشـته 
باشـیم. اولیـن مسـاله انجـام بسترسـازی های الزم بـه منظـور سـوق دادن 
پروسـه عرضـه بـرق بـه مشـترکان از مسـیر بـورس انـرژی اسـت. پـس از 
آن موضـوع مغفـول کنتورهـای هوشـمند را بـرای پی گیـری در دسـتورکار 

قـرار دهیـم. ایـن دو اقـدام، شفاف سـازی در گام آخـر توزیـع را بـرای دولت 
تسـهیل کـرده و  می توانـد زمینه سـاز تصمیمـات درسـتی در حـوزه اقتصـاد 
بـرق باشـد و از آن مهمتـر میـزان یارانـه تخصیص یافتـه بـه مشـترکان را 
نیـز مشـخص کـرده و کار دولـت را بـرای سـازماندهی یارانه  هـا و شناسـایی 

می کنـد. سـاده تر   پایین تـر  دهک هـای 
نکتـه ای کـه در مـورد قوانین بودجه سـاالنه وجـود دارد این اسـت که ما هر 
سـاله بـر اسـاس یک مـدل مشـخص و ثابت، بودجه نویسـی  می کنیـم. یعنی 
مدلـی را تکـرار  می کنیـم کـه در اجرا بـه توفیق چندانی نداشـته اسـت. لذا 
شـاید پیـش از هـر اقدامـی، بازنگـری روش هـای بودجه نویسـی یـک الـزام 

جـدی برای اقتصاد کشـور باشـد. 

مسعود حجت:
بایـد بپذیریـم کـه مـا در حـوزه اقتصاد بـرق عملکـرد قابل قبولی نداشـته و 
تصمیمـات نادرسـت زیـادی اتخـاذ کرده ایـم. هـر چند بـه نظر می رسـد که 
اوج ایـن عملکـرد نامناسـب در یکـی دو دهه اخیـر بودکه البتـه بخش قابل 

توجهـی از آن ناشـی از فشـارهایی بـوده کـه از سـایر بخش هـای حاکمیتی 
بـه مدیـران صنعـت برق تحمیل شـده اسـت. عـدم افزایش متناسـب قیمت 
بـرق بـا تـورم سـالیانه، آن هـم در شـرایطی کـه بهای همـه کاالهـا - حتی 
کاالهایـی کـه دولـت در تعیین نـرخ آن دخیل اسـت، مانند نان یـا لبنیات- 

چندیـن برابـر شـده، به خوبی نشـانگر همین مسـاله اسـت. 

ابراهیم خوش گفتار:
مسـاله ای کـه صنعـت بـرق را از سـایر حوزه هـای و صنایع متمایـز  می کند، 
ایـن اسـت کـه طـرف حسـاب مـا در بـرق، دولتـی اسـت کـه اساسـا در 
پیاده سـازی مفاهیـم اقتصـادی عملکـرد خوبـی نداشـته و نـدارد. مشـتری 
بـرق، نهـادی اسـت که امـروز هـزاران میلیـارد تومان بـه نیروگاه  هـا بدهکار 
اسـت، امـا حاضـر نیسـت بـرای حـل ایـن مشـکل، حتـی بـه یـک نشسـت 
مشـترک بـا فعـاالن ایـن حـوزه تـن بدهـد. همیـن امـر سـرمایه گذاری در 
صنعـت بـرق را بـه یـک زیـان بـزرگ تبدیـل کـرده، چـرا کـه عمـا همان 
سـرمایه در هر حوزه ای بازگشـت موفق تر و بیشـتری دارد. سـوال اینجاسـت 
کـه یـک سـرمایه گذار بـا چـه اسـتداللی بایـد سـرمایه ای هنگفـت را صرف 

خریـد یـا احـداث یـک نیـروگاه کند؟ 
اگـر سـرمایه گذار از محـل ورود بـه صنعتی نتواند یک سـود منطقی کسـب 
کنـد و یـا تضامیـن الزم را بـرای مدیریـت ریسـک های آن حـوزه در اختیار 
نداشـته باشـد، قاعدتـا دلیلـی بـرای صـرف سـرمایه خـود در آن صنعـت 
نخواهـد داشـت. حتـی سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی که پیشـتر بـه این 
صنعـت ورود کرده انـد هـم امـروز قطعـا تمایـل چندانی بـه سـرمایه گذاری 

مجـدد در ایـن حـوزه ندارند.
از ایـن رو یکـی از مهمتریـن اقداماتـی که برای بازگشـت سـرمایه به صنعت 
بـرق بایـد انجـام شـود، هم سنگ سـازی سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت بـا 
سـایر حوزه  هـا اسـت. حداقـل اقدامی کـه برای نجـات صنعت بـرق ضروری 
اسـت، سـازماندهی قیمت گـذاری برقـی اسـت کـه از نیروگاه  هـا خریـداری  
می شـود، در ایـن صـورت  می تـوان تـا حـدی بـه بازگشـت سـرمایه  ها امیـد 

داشت. 

احمد کفاشی:
بـه نظـر مـن مسـائل صنعت بـرق را  نمی تـوان به صـورت کان دنبـال کرد، 
تجربـه چنـد سـال اخیر نشـان می دهـد که مشـکات کان ایـن صنعت که 
معموال متاثر از سیاسـت های کان کشـور اسـت، به سـادگی و حتی با اراده 
وزارت نیـرو هـم قابـل حـل نیسـتند. ایـن کـه سیاسـت های کلـی حاکم بر 
صنعـت تغییـر کـرده و سـاختارهای مدیریتـی دچار تحول شـود، مسـاله  ای 
بلندمـدت اسـت کـه نیاز به تغییـرات بنیادین در زیرسـاخت های بـرق دارد. 

لـذا بـه نظـر می رسـد منطقی تریـن کار ایـن اسـت کـه موضوعـات را بـه 
صـورت مـوردی و جزیـی پی گیـری کرده و بـه نتیجه برسـانیم. 

بـه عنـوان مثـال شـاید اگـر دو موضـوع موثـر ماننـد تعیین قیمت سـوخت 
و هزینـه تبدیـل انـرژی در نیروگاه هـا را حـل کـرده و شـفاف کنیـم، دولت 
می توانـد بـا نـگاه منسـجم تر و دقیق تـری بـرای بـرق تصمیم گیـری کند. بر 
همیـن اسـاس بهتر اسـت مواردی را کـه بـرای نیروگاه ها اهمیـت و اضطرار 
بیشـتری دارنـد، شناسـایی کـرده و بـرای رفع آنهـا، پیشـنهادهای راهبردی 
بـرای درج در بودجـه و برنامـه هفتـم ارائـه دهیـم. البتـه تمرکـز بـر ایجـاد 
ضمانت هـای اجرایـی بـرای ایـن قوانیـن هـم از اهمیـت بسـزایی برخـوردار 
اسـت، امـا پیـش از آن درج این شـکل از راه کارها در بودجه یا سـایر قوانین 
باالدسـتی ماننـد برنامـه توسـعه، می توانـد تـا حد زیـادی امیدبخش باشـد.

البتـه عملکـرد وزارت نیـرو هـم در دامـن زدن بـه ایـن مشـکات بی تاثیـر 
نبـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال امسـال قیمـت بـرق صنایـع افزایـش یافته، 
امـا هیـچ منابـع مالـی از محل ایـن افزایـش قیمت بـه نیروگاه هـا تخصیص 
پیـدا نکـرده و همان طورکـه آقـای مهنـدس خوش گفتـار هـم اشـاره کردند 
امسـال درآمـد نیروگاه هـا نسـبت به سـال گذشـته کاهـش یافته اسـت. در 
حقیقـت بـه نظـر می رسـد منابـع حاصـل از تبصـره 15 بـه بخش هایـی جز 
بـرق اختصـاص  داده  شـده و این موضوعی اسـت کـه در درجه اول از سـوی 

وزارت نیـرو پی گیـری و دنبـال شـود.
بـه همیـن خاطـر بـاز هم تاکیـد می کنـم که مـا بایـد کار را از حل مسـائل 
جزیی تـر پی گیـری کنیـم، طـی سـال ها و حتـی دهه هـای اخیـر، علی رغـم 
ایـن همـه پی گیـری و مذاکـره نـه تنها هیچ یـک از مسـائل کلیـدی ما حل 

نشـد، بلکـه شـرایط به مراتـب برایمان دشـوارتر هم شـد. 
البتـه یکـی از مـواردی کـه بـه صـورت جـدی بایـد بـر روی آن کار کنیـم، 
موضـوع قیمـت خریـد تضمینـی بـرق اسـت کـه متاسـفانه در حـال حاضر 
مبنـای مشـخصی نـدارد. از ایـن رو تدوین یک مـدل روش مند بـرای تعیین 
قیمـت تضمینـی خرید بـرق باید یکـی از ماموریت هـای مهم سـندیکا برای 

سـازماندهی بـه مسـائل اعضای خود باشـد. 

کفاشی: چشم اندازی که در 
واگذاری ها دنبال می شد، این بود 

که با ورود بخش خصوصی، برق از 
خدمت به کاال تبدیل شود، اما نه تنها 

برق به یک کاال تبدیل نشد، بلکه 
دولت هزینه تامین این کاال را هم از جیب بخش خصوصی 

پرداخت کرد
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و اقدامـات توسـعه  ای میـزان ظرفیـت خود را به حداکثر برسـانند بخشـی از 
کمبودهـای سـال آینده را جبـران کنند.

نکتـه دیگـری کـه نباید از نظر دور داشـت این اسـت کـه زمانی چشـم انداز 
صنعـت بـرق ایـران، تبدیـل شـدن بـه هـاب بـرق منطقـه بـود، امـروز امـا 
بـه دلیـل همیـن کمبودهـای بـرق در تابسـتان، گاهـی صـادرات بـرق بـه 
کشـورهای منطقـه متوقـف شـده و همیـن امـر اعتمـاد کشـورهای هدف را 
بـه پایـداری بـرق ایـران کم کـرده اسـت. بنابراین ما بـه تدریـج فرصت های 
طایـی را بـرای تبدیل شـدن به هاب بـرق منطقه از دسـت داده و بازارهای 

بسـیار مسـاعد کشـورهای همسـایه را در اختیـار رقبـا قـرار می دهیم.

ابراهیم خوش گفتار:
یکـی از مهمترین مشـکات ما این اسـت کـه وزارت نیرو در اجـرای قوانین، 
مشـکات اساسـی دارد و در تمکیـن بـه قوانیـن حاضـر دچـار ضعـف جدی 
اسـت. عـدم اجـرای کامـل و دقیـق برنامه هـای توسـعه و یـا بودجه هـای 
سـاالنه هـم ناشـی از همیـن رویکـرد در وزارت نیـرو اسـت. بنابرایـن پیـش 
از هـر چیـز بایـد ضعـف ایـن وزارتخانـه در اجـرای قوانین فعلی رفع شـود و 

پـس از آن بـه فکـر ایجـاد بسـترهای قانونـی جدید باشـیم. 
از دیـدگاه مـن در صنعـت بـرق قوانیـن شـفاف و موثر بسـیاری وجـود دارد 
کـه متاسـفانه در اجـرا بـه بن بسـت رسـیده اند. بـه عنـوان مثـال در سـال 
1377 قانـون نصـب کنتورهای هوشـمند تصویب شـد که قطعا  می توانسـت 
در بهبـود شـرایط ایـن صنعـت کامـا کارسـاز واقـع شـود، امـا  می بینیم که 
ایـن قانـون تـا امروز هم اجرایی نشـده و هزینـه به تعویق افتـادن آن به کل 

بازیگـران صنعـت برق کشـور تحمیل شـده اسـت. 
عـدم پرداخـت مطالبـات هـم یکـی از عـوارض همیـن عـدم تمکیـن وزارت 
نیـرو بـه قوانیـن و مقررات موجود اسـت. نکته اینجاسـت که ادامـه این روند  
می توانـد در آینـده   ای نـه چنـدان دور به فاجعـه ای جبران ناپذیـر در صنعت 
بـرق منجـر شـود. البتـه همین امـروز هم عایم و نشـانه های ایـن فاجعه در 
قالـب خاموشـی  ها و هزینه هـای اقتصادی ناشـی از آن خودش را نشـان داده 
اسـت. بنابرایـن ضـروری اسـت همـه ایـن مـوارد به صـورت شـفاف و دقیق 
بـه اطـاع نهادهـای مرتبـط با بودجه نویسـی اعـم از سـازمان برنامـه، مرکز 
پژوهش  هـا و مجلـس شـورای اسـامی برسـانیم تـا شـاید در قالـب بودجـه 

بـرای حل این مسـائل چاره اندیشـی شـود.

پگاه پاشا:
ــه  ــرد ک ــورت گی ــی ص ــر اصاحات ــه اگ ــود ک ــن ب ــا ای ــور م ــی تص زمان
منابــع مالــی بــرای وزارت نیــرو ایجــاد  کنــد، احتمــاال بــه بهبــود شــرایط 
نیروگاه هــای غیــر دولتــی نیــز منجــر  می شــود. امــا متاســفانه ایــن 
ــه از محــل تبصــره  ــدی ک ــر درآم ــه در براب ــرکت های تابع ــه و ش وزارتخان

یکـی دیگـر از موضوعـات کلیـدی »بدهـی نیروگاه هـا بـه صنـدوق توسـعه 
ملـی« اسـت کـه به تدریج تبدیـل به یک بحـران جدی در حـوزه نیروگاهی 
کشـور شـده اسـت. تعییـن تکلیـف ایـن بدهی هـا بـا توجـه بـه جهش های 
چندبـاره نـرخ ارز و همچنیـن قیمـت ریالـی بـرق در بـازار و بـورس و عـدم 
هم خوانـی و پوشـش افزایـش نـرخ ارز بـا افزایـش بهـای بـرق از اهمیـت 
بسـزایی در کنتـرل بحـران مالـی بسـیاری از نیروگاه هـا برخـوردار اسـت. 

شـاید صـدور مجوزهـای الزم بـرای صـادرات بـرق توسـط نیروگاه هـا و یـا 
از بـرق تولیدشـده توسـط آنهـا، بتوانـد یـک راه کار  خریـد ارزی بخشـی 
جبرانـی بـرای عبـور از ایـن چالـش باشـد. چـرا کـه بدون  تردیـد نیروگاه ها 
بـدون اتـکا بـه چنیـن راهکارهایـی هرگز قـادر به تسـویه بدهـی ارزی خود 
بـه صنـدوق توسـعه ملـی نخواهند بـود، از ایـن رو الزم اسـت بسـتر قانونی 

الزم بـرای چنیـن راهبردهایـی در قانـون بودجـه پیش بینـی شـود. 
یکـی دیگـر از پیشـنهادهایی کـه می تـوان به ویژه بـرای توسـعه بخش بخار 
نیروگاه هـا و تبدیـل آنهـا بـه سـیکل  ترکیبی مطرح کـرده و از طریـق بودجه 
سـال آینـده، منابـع مالی الزم را بـرای آن پیش بینی کرد، اعطای تسـهیات 
ریالـی بـه نیروگاه هـا از طریـق صندوق توسـعه ملی اسـت. اگرچـه صندوق، 
یـک نهـاد مالـی ارزی اسـت، امـا در شـرایطی کـه کشـور بـا کمبـود جدی 
منابـع مالـی مواجـه اسـت، ارزش پول ملی کاهـش یافتـه و نیروگاه ها امکان 
کسـب درآمـد ارزی ندارنـد، ایـن راهبـرد می توانـد بـا افزایـش تـاب آوری 
سـرمایه گذاری های  توسـعه  در  ارزی،  جهش هـای  برابـر  در  نیروگاه هـا 
زیرسـاختی در حـوزه نیروگاهی بسـیار کارسـاز واقع شـود. البتـه در صورتی 
کـه وزارت نیـرو بپذیرد بخشـی از بـرق تولیـدی نیروگاه هـا را ارزی بخرد یا 
بـه آنهـا اجازه صـادرات بدهد، بـه همان نسـبت می توان تسـهیات صندوق 

توسـعه ملـی را بـرای نیروگاه هـا ارزی ـ ریالـی در نظـر گرفت.
نکتـه کلیـدی دیگـر، تعیین تکلیف قیمـت گاز نیروگاه هاسـت. همانطور که 
آقـای مهنـدس حجـت هم اشـاره کردنـد الزم اسـت قیمت برق با احتسـاب 
هزینه سـوخت شـفاف شـود. در این صورت از مسـیر بودجه می توان مسـاله 
مابه التفـاوت قیمـت تمام شـده و تکلیفـی بـرق را بـه شـکلی دقیـق تعییـن 
تکلیـف کـرد. ایـن که مابه التفـاوت از مصرف کننـده دریافت شـود و یا دولت 
بـه عنـوان یارانه پرداخت آن را عهده  دار باشـد، مسـاله  ای اسـت کـه باید در 
حاکمیـت بـرای آن تصمیم گیـری شـود، امـا مـا بـرای نجات صنعـت برق از 
کسـری بودجـه فعلـی، نیـاز بـه یـک ردیـف بودجـه  ای شـفاف و الزم االجرا 
بـرای بازپرداخـت ایـن مابه التفـاوت از سـوی دولت بـه وزارت نیـرو داریم و 
البتـه ضـروری اسـت که ایـن منابع مالـی به مطالبـات نیروگاه هـا اختصاص 

شود.  داده 
از آنجـا کـه تامیـن یارانـه بـرق و مابه التفـاوت قیمـت تمام شـده و تکلیفـی 
بـرق بـرای دولـت بسـیار دشـوار اسـت، ناگزیر می شـود بر اسـاس یک مدل 
اقتصـادی مشـخص و بـا شـیب تدریجـی، قیمـت بـرق را افزایـش داده و در 

طـول سـال های آینـده مبلـغ ردیـف مابه التفـاوت را کاهـش دهـد و از ایـن 
طریـق اقتصـاد بـرق در مسـیر اصـاح و واقعی سـازی قـرار می گیـرد. 

البتـه مـا در حـوزه بـرق مصادیق بسـیاری بـرای عدم اجـرای قوانیـن داریم 
کـه یکـی از نمونه هـای بـارز آن، عدم اجرایی شـدن قوانین مرتبط با توسـعه 
تجدیدپذیرهـا و یـا الـزام سـازمان ها و ادارات دولتـی به تامیـن 20 درصدی 
بـرق مصرفـی از طریـق تجدیدپذیرهـا اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه دنیا 
بـا سـرعتی بسـیار بـاال در حـال افزایـش سـهم انرژی هـای پـاک اسـت، اما 
متاسـفانه مـا نتوانسـتیم در ایـن حوزه هـم به توفیـق چندانی دسـت یابیم. 
یکـی دیگـر از موضوعات قابـل پی گیری، مسـاله قراردادهای دوجانبه اسـت 
کـه یکـی دو سـالی اسـت کـه پـس از افرایـش قیمـت بـرق صنایـع به یک 
مسـاله جدیـد بـرای نیروگاه هـا تبدیـل شـد، چـرا کـه توانیـر اجـازه فروش 
بـرق بـا بهـای تعیین شـده را بـه نیروگاه های غیـر دولتی نمی دهـد. حل این 
مسـاله هـم از مسـیر قانـون بودجـه امکان پذیـر اسـت، بـه این معنـی که ما 
بایـد همـه این مـوارد را در قالب پیشـنهادهای بودجه  ای ارائـه داده و زمینه 

را بـرای رفـع آنهـا در بسـترهای قانونی فراهـم کنیم.
یکـی از موضوعـات دیگـری کـه در قانون بودجه سـال های اخیـر پیش بینی 
شـده، اما در اجرا به بن بسـت رسـیده اسـت، قراردادهای بیع متقابل و الزام 
دولـت بـه تخصیـص حوالـه سـوخت بـه نیروگاه هایـی اسـت که واحـد بخار 
راه انـدازی کرده انـد. پی گیـری ایـن موضـوع هم باید از مسـیر قانـون بودجه 
انجـام و وزارتخانه هـای نفـت و نیـرو مکلـف بـه تخصیـص این حواله هـا و یا 

تهاتـر آنهـا بـا مطالبات صندوق توسـعه ملـی از نیروگاه ها شـود.

پگاه پاشا:
مسـائل زیـادی حـول محـور بودجـه قابـل طـرح اسـت. بـه عنوان مثـال در 
تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال جـاری، 16 هزار میلیـارد تومـان پیش بینی 
شـده بـود که قرار بود بخشـی از این مبلـغ به مطالبـات نیروگاه  ها اختصاص 
داده شـود. سـال گذشـته ایـن مبالغ 8 هـزار میلیـارد تومان بود کـه تکلیف 
شـده بود سـه هـزار میلیارد تومانـش به مطالبـات نیروگاه  هـا اختصاص داده 
شـود. اسـتعام های صورت گرفتـه از اعضـا نشـان  می دهـد کـه نیروگاه  هـا 
بالـغ بـر 17 هـزار میلیـارد تومـان مطالبـات ریالـی دارنـد و اگـر مطالبـات 
ارزی را هـم بـه آن اضافـه کنیـم، بـه رقـم تقریبی 40 هـزار میلیـارد تومان  
می رسـیم. همچنیـن طبـق اطاعـات دریافتـی، پرداخت هـای صورت گرفته 
در سـال 1401 بـه شـرکت ها، از مطالبـات انباشـته آن هـا کم نکرده اسـت. 
نکتـه اینجاسـت بودجـه در مرحلـه اجـرا فاقـد نظارت هـای الزم اسـت، بـه 
همیـن دلیل تاش  ها و کار کارشناسـی بسـیار گسـترده ای که بـرای تدوین 
بودجه در سـازمان برنامه، اتاق بازرگانی، تشـکل  ها و کمیسـیون های مجلس 
صـورت  می گیـرد، در نهایـت نتیجـه بسـیار محـدودی در عمل در پـی دارد. 
بنابرایـن شـاید مهمتریـن مسـاله ای کـه باید بـرای آن چاره اندیشـی شـود، 

نظـارت بـر نحـوه اجـرای قوانیـن باالدسـتی از جملـه بودجـه و برنامه هـای 
توسـعه اسـت. البتـه مـا در سـندیکا پی گیری هـای گسـترده ای بـرای ایـن 
موضـوع انجـام داده ایـم، اما تـا زمانی که نظـارت عملیاتی مناسـبی در حوزه 

اجـرا صـورت نگیـرد، بهبودی مشـاهده نخواهد شـد. 

مسعود حجت:
یکـی از مسـائلی کـه همـواره در صنعت بـرق و حوزه انرژی مطرح می شـود، 
مدیریـت مصـرف اسـت. بـه ایـن معنا کـه در حـوزه عرضـه و تقاضـای برق 
تمهیداتـی اندیشـیده می شـود کـه بـدون ایجاد اختـال در اقتصاد کشـور و 
رفـاه مشـترکین مصـرف کاهش می یابد. نمونه روشـن و معمول آن اسـتفاده 
از المپ هـای سنسـوردار در سـاختمان هاسـت کـه یکـی از اقدامات کوچک 

امـا موثـر در حـوزه مدیریت مصرف محسـوب می شـود. 
خاموشـی های تابسـتان 1400 کـه نتیجـه ناتـرازی تولیـد و مصـرف بـرق 
بـود، در رفـاه مشـترکان و حتـی اقتصـاد کشـور اختـال جدی ایجـاد کرد، 
امـا تابسـتان امسـال شـرایط کمـی بهتـر مدیریـت شـد، یعنـی بـه بخـش 
خانگـی کمتریـن خاموشـی تحمیل شـد، با ایـن وجود شـهرک های صنعتی 
و صنایـع بـزرگ یـک روز در هفتـه را بـدون بـرق پشـت سـر می گذاشـتند. 
بنابرایـن بـا وجـود عملکـرد مناسـب وزارت  نیـرو در مدیریت خاموشـی ها، 
امـا بـاز هـم  نمی تـوان ایـن اقدامـات را بـه دلیـل هزینـه تحمیل شـده بـه 

اقتصـاد کشـور، مدیریـت مصرف دانسـت. 
سـوال اینجاسـت کـه بـا توجـه بـه عـدم توانایـی صنعـت بـرق در احـداث 
نیروگاه هـای جدیـد، برنامـه مـا بـرای مواجهه با خاموشـی ها در سـال آینده 
چیسـت؟ بـه ویـژه آن کـه معمـوال سـاالنه با رشـد 6 تـا 7 درصـدی مصرف 
هـم مواجـه هسـتیم و جبـران ایـن میزان رشـد در صنعتـی که دچـار افول 

جدی سـرمایه گذاری اسـت، بسـیار دشـوار اسـت. 
از ایـن رو وزارت نیـرو بایـد از همیـن امـروز بـرای پرداخـت بدهی های خود 
فکـری کنـد تا حداقـل نیروگاه هـای فعال بتوانند بـا انجام تعمیرات اساسـی 

غیاث الدین: نیروگاه ها اعالم کرده اند 
که دریافتی آن ها نسبت به سال 

گذشته 10 تا 20 درصد کاهش یافته 
و مساله مطالبات معوق همچنان به 

عنوان یکی از مسائل الینحل صنعت 
برق به قوت خود باقی است. در آن سوی ماجرا هم 

ساختار اداری وزارت نیرو که عمده وظایف و ماموریت های 
اجرایی اش را به بخش خصوصی واگذار کرده، به شکلی 

گسترده در حال بزرگ  تر و فربه  تر شدن است
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ــن  ــه 1402 و همچنی ــه بودج ــن الیح ــما در تدوی ــر ش ــه نظ ب
ــرای رفــع مشــکالت  برنامــه هفتــم توســعه درج چــه مفــادی ب
ــد؟ ــاز باش ــد کارس ــرق   می   توان ــی ب ــر دولت ــدگان غی تولیدکنن
ــی از  ــرق ناش ــش ب ــی در بخ ــر دولت ــدگان غی ــروز تولیدکنن ــکات ام مش
ــود . مشــکل نخســت  ــه فکــر حــل آنهــا ب ــد ب چنــد مســاله اســت کــه بای
ــت  ــن صنع ــن ای ــذاران و فعالی ــرمایه گ ــه س ــت ب ــی دول ــه بده ــوط ب مرب
ــم  ــه هفت ــه برنام ــده و البت ــال آین ــه س ــه بودج ــد در الیح ــه بای ــت ک اس
ــا راه عاجــی  ــن بدهی  ه ــی و تســویه ای ــن مال ــرای تامی ــری ب توســعه فک
ــی جــدی  ــا مشــکات مال ــت ب ــدا کــرد . درســت اســت کــه امــروز دول پی
ــا  ــا ب ــرار دارد   ، ام ــی ق ــدید مال ــای ش ــی در تنگن ــه نوع ــوده و ب ــه ب مواج
توجــه بــه اهمیــت صنعــت بــرق در اقتصــاد هــر کشــوری   ، بایــد ســازو کار 
ــرق  ــه هــر حــال ب ــن مشــکل اندیشــیده شــود . ب ــرای حــل ای مناســبی ب
زیرســاخت توســعه در هــر کشــوری بــوده و کســری آن می   توانــد خســارت 

گفت وگو با روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

در  دولت  انحصار  شکستن  زمان 
صادرات برق فرا رسیده است

»سالهاسـت از مصوبـه ورود بخـش خصوصـی بـه حـوزه صادرات بـرق می گـذرد اما هنوز خبـری از اجـرای آن نیسـت. دلیلش را بایـد در صرفه 
و توجیـه اقتصـادی بـاالی صـادرات برق برای دولت جسـتجو کـرد.« این بخشـی از گفته هـای روبـرت بگلریان عضو کمیسـیون انـرژی مجلس 
اسـت کـه معتقد اسـت شکسـتن انحصار دولـت در صادرات برق کار سـاده ای نیسـت، اما بـرای ایجـاد انگیزه در بخـش خصوصی زمـان آن فرا 
رسـیده کـه ایـن انحصار شکسـته شـود و بایـد در برنامـه هفتـم توسـعه و الیحه بودجـه 1402 این مسـاله بـه صورت جـدی مورد توجـه قرار 

. د گیر
او در بخـش دیگـری از گفته هـای خـود قیمت گذاری دسـتوری دولـت را مورد نقـد قرار داد و گفـت: مادامی که سـهم دولت از اقتصاد کم نشـود 
و بـه سـمت قیمت گـذاری واقعـی حرکت نکنیـم   ، امیدی به بهبـود در صنعت بـرق و بسـیاری از صنایع دیگر و اقتصاد کشـور نیسـت. متن کامل 

گفت وگـوی »نیـرو و سـرمایه« با روبـرت بگلریان عضو کمیسـیون انرژی را با نشـریه »نیرو و سـرمایه« را در ادامـه می خوانید:

ــال  ــوان مث ــه عن ــد . ب ــف وارد کن ــای مختل ــه بخش ه ــدیدی را ب ــی ش مال
بــر اســاس گزارش هــای منتشــر شــده از ســوی اتــاق بازرگانــی   ، تابســتان 
1400 بخــش صنایــع هفــت میلیــارد دالر از قطعی هــای نامنظــم و مکــرر 
ــع  ــن گــزارش آمــده صنای ــه کــه در ای ــرق متضــرر شــده اســت . آن گون ب
فــوالد و در مجمــوع صنایــع فلــزی   ، ســیمان و صنایــع غذایــی از قطــع بــرق 
زیان هــای ســنگینی متحمــل شــده اند . جــدای از ایــن شــاهد بودیــم کــه 
قطعی هــای بــرق در ســال گذشــته تــا چــه انــدازه موجــب بــروز نارضایتــی 

در بیــن مــردم شــده بــود .
امــا مشــکل بعــدی بــه قیمت گــذاری دســتوری بــرق برمی گــردد . 
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــرژی حاک ــیون ان ــه کمیس ــیده ب ــای رس گزارش ه
ــده  ــن ش ــای تعیی ــی و قیمت ه ــت فعل ــدگان از وضعی ــتر تولیدکنن بیش
ناراضــی بــوده و تمایلــی بــه ادامــه فعالیــت بــا ایــن قیمت  هــا ندارنــد . ایــن 
نارضایتــی در بیــن صاحبــان نیروگاه هــای کوچــک و نیــروگاه تجدیدپذیــر 

ــتند.  ــخگو نیس ــل، پاس ــرد آن در عم ــرج ک ــت و خ ــده اس ــاد ش 15 ایج
در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن پیشـنهادهایی کـه بـرای بودجـه سـال 
آینـده مطـرح  می شـود، اصـاح اقتصـاد برق اسـت، اما سـوال اینجاسـت که 
ایـن اقـدام از چـه طریقی باید انجام شـود؟ بهتر نیسـت پیشـنهادهایی که با 
محوریـت بخش عمومی شـامل دولت و وزارت نیرو اسـت را کنـار بگذاریم و 
بـه سـراغ راهبردهایـی برویم کـه بازیگر اصلـی آن بخش خصوصـی و هدف 
اصلـی آن برقـراری ارتباط مسـتقیم بیـن تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان 

برق اسـت؟
بـا توجـه به رویکرد وزارت نیرو نسـبت بـه بخش خصوصی، به نظر  می رسـد 
تـاش سـندیکا و نیروگاه  هـا بـرای رونـق و توسـعه معامـات دوجانبـه و 
معامـات بـرق در بـورس انـرژی در بهبـود شـرایط کارسـازتر خواهـد بـود. 
بـر ایـن اسـاس شـاید بهتـر اسـت ایـن سـوال را مطـرح کنیـم کـه مـا بـه 
عنـوان بخـش خصوصـی پیشـنهادهای بودجـه ای خـود را بـر اسـاس کـدام 
خـط فکـری ارائـه دهیـم که شـانس بیشـتری بـرای رفع مشـکات داشـته 
باشـیم؟ اصاحاتـی از جنـس مفاد قانـون مانع زدایـی از توسـعه صنعت برق 
بـا محوریـت بخـش دولتـی در قیمت گـذاری و امیـد به سـرایت آثـار بهبود 
نقدینگـی وزارت نیـرو بـه فعـاالن خصوصـی و یا اصاحـات بورس انـرژی با 

محوریـت کاهـش نقـش دولـت در مبـادالت و قیمت گـذاری بـرق؟ 

ابراهیم خوش گفتار:
مـا پیـش از هـر چیـز باید ایجـاد ضمانـت اجرایی بـرای قانون بودجـه و نیز 
قانـون برنامـه را پی گیـری کنیـم. قطعـا اجرای درسـت این قوانیـن  می تواند 
ظـرف دو تـا سـه سـال، شـرایط صنعـت بـرق کشـور را بهبـود ببخشـد. 
همچنین الزم اسـت گزارشـی از عمده مشـکات نیروگاه  ها تهیـه کرده و در 
اختیـار مسـئولین امـر قرار دهیم تـا در زمـان تدوین بودجه تصویر روشـنی 
از شـرایط دشـوار نیروگاه  هـا و پیامدهای جدی ناشـی از آن داشـته باشـند.

تقویـت بـورس انـرژی،   ترغیـب دولـت و مجلـس بـه تعییـن تکلیـف میزان 
یارانـه برقـی که به مشـترکین مختلـف تخصیص داده شـده و همچنین ارائه 
یـک مدل پیشـنهادی بـرای کاهش تدریجـی این یارانه هـا، اقدامات دیگری 

اسـت کـه  می توانیـم از مسـیر سـندیکا بـرای بودجـه و قانـون برنامـه هفتم 
پیـش بـرده و دنبـال کنیـم. یکـی دیگـر از موضوعـات قابل طـرح در بودجه 
سـال آینـده، خریـد و فـروش بـرق در مرحلـه ای از مسـیر نصـب کنتورهای 

هوشـمند و سـازماندهی قیمـت بـرق در حـوزه توزیع برق اسـت. 

مسعود حجت:
نکتـه  ای کـه در مـورد قیمـت بـرق کمتـر بـه آن توجـه شـده این اسـت که 
بـه دلیـل افزایـش جهـش وار قیمـت ارز، عمـا قیمـت بـرق بـا توجـه بـه 
ارزبـری بـاالی نیـروگاه ها، نسـبت بـه تورم و نرخ ارز در سـال های گذشـته، 
بـا کاهـش قیمـت مواجـه بـوده اسـت. بنابرایـن بـه نظـر می رسـد بـا توجه 
بـه تجربـه موفـق وزارت نیـرو در افزایـش قیمـت بـرق صنایـع، می تـوان 
سـازوکاری را نیـز بـرای افزایـش تدریجـی بهـای بـرق مشـترکین عمومـی 
و خانگـی پیش بینـی و تدویـن کـرد. البتـه بدون  تردیـد افزایـش تعرفـه برق 
مشـترکین خانگی مشـمول حساسـیت های جدی اسـت و ضروری اسـت که 
وزارت نیـرو پیـش از هـر اقدامـی مدل و سـازوکار ایـن افزایـش تعرفه برای 
خانه هـا را بـه درسـتی بررسـی کـرده و پیامدهـای آن را بـه دقـت بسـنجد.
عـدم اصـاح اقتصـاد بـرق، همانطـور که پیشـتر هم اشـاره شـد پیامدهایی 
بسـیار گسـترده  تر از آنچـه کـه ظرف یکـی دو سـال اخیر تجربـه کردیم، در 
پـی خواهـد داشـت و جلوگیـری از آنهـا اصـاح سـاختارهای فعلـی اقتصاد 
بـرق اسـت. فرامـوش نکنیم کـه تنها راه حـل اصلی رفع تنگنـای عدم توزان 
تولیـد و مصـرف برق، سـرمایه گذاری و توسـعه در این صنعت اسـت و سـایر 
راه حل هـا از جملـه کنتورهـای چندتعرفـه  ای و مدیریت مصـرف، راهکارهای 
مکمـل محسـوب می شـوند. اولین و مهمتریـن گام برای عملیاتی شـدن این 
راهبـرد، نزدیـک کـردن تدریجـی قیمـت بـرق بـه بهـای واقعـی آن در یک 
بـازه زمانـی مشـخص اسـت. به عـاوه ضروری اسـت کـه از منابـع عمومی، 
دولتـی و فاینانـس بـرای توسـعه زیرسـاخت های صنعـت بـرق بـه درسـتی 

بهـره برده شـود. 
مـورخ   187502 شـماره  مصوبـه  در  کـه  اسـت  آن  دیگـر  مهـم  نکتـه 
1401/04/21 شـورای اقتصـاد بـرای توجیـه احـداث بخـش بخـار چرخـه 
در  احتسـاب  بـرای  گاز  قیمـت  گازی،  توربیـن  نیروگاه هـای  در  ترکیبـی 
گـزارش توجیهـی 10 سـنت یـورو تعییـن شـده اسـت، در حالـی کـه برای 
مـورد دیگـری کـه آن هـم در جهـت کاهـش مصـرف گاز اسـت، قیمت گاز 
بـرای احتسـاب در گـزارش توجیهـی 6.9 سـنت دالر )معـادل حـدود 24 
سـنت برای هر متر مکعب گاز( تعیین شـده اسـت )مصوبه شـماره 17196 

.)1401/01/20 مـورخ 
امیـد اسـت مقامـات محتـرم ذی ربـط عنایـت فرماینـد کـه بـرای گـزارش 
گاز  قیمـت  در  تفـاوت  وجـود  طبیعـی،  گاز  مصـرف  کاهـش  توجیهـی 
انگیـزه  مصوبـات،  گونـه  ایـن  و  نیسـت  موجـه  چنـدان  صرفه جویی شـده 

می بـرد. بیـن  از  را  گازی  توربیـن  نیروگاه هـای  بخـار  بخـش  احـداث 

پاشا: مهمترین مساله ای که باید برای 
آن چاره اندیشی شود، نظارت بر نحوه 

اجرای قوانین باالدستی از جمله 
بودجه و برنامه های توسعه است. 
البته ما در سندیکا پی گیری های 

گسترده ای برای این موضوع انجام داده ایم، اما تا زمانی 
که نظارت عملیاتی مناسبی در حوزه اجرا صورت نگیرد، 

بهبودی مشاهده نخواهد شد
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      گفت وگو        میـــــزگرد
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بیشــتر هــم اســت . بایــد تاکیــد کنــم کــه اداره غیــر اقتصــادی صنعــت بــرق 
ــت  ــن صنع ــای ســنگینی در ای ــه بدهی ه ــت موجــب شــده ک توســط دول

ایجــاد شــود.
ــد  ــام شــده تولی ــه تم ــا پاســخ گوی هزین ــه تنه ــای تعیین شــده ن قیمت ه
بــرق نیســت   ، بلکــه در بســیاری مــوارد همیــن انــدک رشــد درآمــد ســاالنه 
ــال قیمــت  ــوان مث ــه عن ــاغ نمی شــود . ب ــان مشــخص اب ــرق هــم در زم ب
ــا در  ــود   ، تقریب ــن شــده ب ــرق تعیی ــازار ب ــرای ب ــه ب ــی ک حــدود 83 تومان
ــرق  ــرف ب ــک مص ــه پی ــی ک ــت زمان ــی درس ــال یعن ــه دوم س ــان نیم پای
ــاغ شــد .  ــود   ، اب ــدا کــرده ب ــت پی ــازار اف ــه اتمــام رســیده و تقاضــا در ب ب
ــذاری  ــد دســت از قیمت گ ــه بای ــن ک ــت ضمــن ای ــر دول ــارت دیگ ــه عب ب
دســتوری بــردارد   ، الزامــی اســت شــرایطی را فراهــم کنــد کــه مصوبــات بــه 

ســرعت بــرای اجــرا ابــاغ شــود.
ــن  ــاز ای ــورد نی ــزات م ــات و تجهی ــن قطع ــاله تامی ــه مس ــر ب ــش دیگ چال
ــه  ــات ب ــیاری از قطع ــد بس ــه در تولی ــد ک ــر چن ــردد . ه ــت برمی گ صنع
ــاز  ــورد نی ــزات م ــی از تجهی ــان بخش ــا همچن ــیده ایم، ام ــی رس خودکفای
ــن  ــه فعالی ــد ب ــت  می توان ــود . دول ــن  می   ش ــل واردات تامی ــور از مح کش
ایــن صنعــت در ایــن حــوزه نیــرو کمک هایــی کنــد تــا بتوانــد تجهیــزات 
مــورد نیــاز و بــه روز خــود را بــا هزینــه کمتــری وارد کننــد . ایــن کار ضمــن 
ــد قیمــت  ــن کــه باعــث افزایــش بهــره وری نیروگاه  هــا می  شــود  می توان ای

ــد. ــش ده ــرق را کاه ــد ب ــده تولی تمام ش

بــا نگاهــی بــه برنامه    هــای توســعه ای در 6 دوره گذشــته 
ــا در  ــکام برنامه  ه ــوم اح ــدود دوم س ــه ح ــویم ک ــه  می ش متوج
ــتی  ها در  ــن کاس ــت . ای ــده اس ــی نش ــته اجرای ــال های گذش س
بخــش بــرق نیــز بــه خوبــی مشــاهده   مــی   شــود . دالیــل ایــن 
ــه  ــرار آن در برنام ــز از تک ــرای پرهی ــت و ب ــق چیس ــدم توفی ع

ــد کــرد؟ ــم توســعه چــه بای هفت
بــه هــر حــال ســازوکارهای بــازار در صنعــت بــرق نیمــه کاره رهــا شــده و 
ــه بــرق از ســوی دولــت هــم اکنــون در حــال  رقــم باالیــی در قالــب یاران
ــه  ــی ب ــای پرداخت ــار یارانه ه ــته فش ــال های گذش ــت . در س ــت اس پرداخ
نوعــی بــه بخــش خصوصــی و تولیــد کننــده منتقــل شــده اســت . حــاال هم 
ــه پرداخــت  ــه ای در صنعــت بــرق   ، دولــت قــادر ب ــه دلیــل اقتصــاد یاران ب
هدف گذاری هــای  نشــدن  اجرایــی  ریشــه  نیســت .  خــود  مطالبــات 
ــاد  ــت در اقتص ــت دول ــه دخال ــعه ای ب ــای توس ــه در برنامه ه صورت گرفت
ــت وجــود دارد   ، قیمــت گــذاری در صنعــت  ــن دخال برمی گــردد . چــون ای
بــرق همــواره دســتوری بــوده   ، اجــازه صــادرات بــه بخــش خصوصــی داده 
ــت از  ــوری تشــکیل نشــده اســت . مادامــی کــه ســهم دول نشــده و رگوالت
ــم   ،  ــت نکنی ــی حرک ــذاری واقع ــمت قیمت گ ــه س ــود و ب ــم نش ــاد ک اقتص
امیــدی بــه بهبــود در صنعــت بــرق و بســیاری از صنایــع دیگــر و اقتصــاد 

کشــور نیســت.
ــر  ــذاری غی ــرق قیمت گ ــت ب ــی صنع ــکات اصل ــر از مش ــی دیگ ــا یک ام

واقعــی اســت . از زمــان دولــت نهــم و نیمــه اول دهــه 80 کــه بــا تصمیــم 
مجلــس هفتــم جلــوی رشــد تدریجــی قیمــت بــرق گرفتــه شــد   ، تاکنــون 
ســرمایه گذاری کافــی در صنعــت بــرق انجــام نشــده و میــزان تولیــد نیــز 
ــوده اســت .  ــی   کــه مصــرف رو به رشــد ب ــی نداشــته؛ درحال جهــش چندان
دولــت و مجلــس بــرای حــل ایــن موضــوع افزایــش پلکانــی تعرفه  هــا را از 
ســال گذشــته در دســتور کار قــرار داده انــد . ایــن رویــه در ســال 1402 هــم 

بــه خصــوص بــرای مشــترکین پــر مصــرف ادامــه خواهــد داشــت.

ــف  ــود وظای ــی خ ــات نظارت ــق اقدام ــتای تحق ــس در راس مجل
ــه و  ــن برنام ــرای قوانی ــد ب ــی را   می توان ــود اقدامات ــی خ نظارت

ــد؟ ــام ده ــی انج ــه آت بودج
ــس  ــی در مجل ــر نظارت ــی از نظ ــه ناکارآمدی های ــم ک ــول داری ــن را قب ای
ــه  ــد ک ــر کشــور نشــان   می   ده ــم ب ــن حاک ــه قوانی وجــود دارد . نگاهــی ب
ــون نیســت   ، مشــکل اصلــی  در بســیاری از بخش  هــا مشــکل مــا نبــود قان
اجرایــی نشــدن ایــن قوانیــن اســت . البتــه ایــن گونــه هــم نیســت کــه بــا 
افزایــش نظارت  هــا بتــوان تمامــی مشــکات را حــل و فصــل کــرد . بــه هــر 
حــال بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه قوانیــن مصــوب ضمانــت اجرایــی 

ــند. ــخ گو باش ــود پاس ــای خ ــر کوتاهی ه ــران در براب ــد و مدی ــته باش داش

مجلــس بــرای رفــع مشــکل تولیدکننــدگان بــرق آیــا  می تواند به 
درج مفــادی )همچــون فراهــم و همــوار شــدن مســیرصادرات برق 
توســط تولیــد کننــدگان( بــرای ایجــاد درآمــد ارزی اقــدام کند؟

ــت  ــرمایه گذاران صنع ــش س ــل چال ــرای ح ــه ب ــی ک ــوازات تمهیدات ــه م ب
ــم  ــعه داد . ه ــم توس ــرق را ه ــادرات ب ــد ص ــود   ، بای ــیده  می  ش ــرق اندیش ب
اکنــون ظرفیــت بســیاری خوبــی در کشــورهای همســایه ایــران وجــود دارد 
ــع  ــه ایــن کشــورها بخشــی از مناب ــرق ب ــا صــدور ب ــد ب ــران  می توان کــه ای
الزم بــرای پرداخــت مطالبــات فعالیــن ایــن صنعــت را از ایــن محــل تامیــن 
کنــد . در واقــع ایــن کار بــه نوعــی می توانــد یارانــه عظیمــی کــه دولــت در 

ــرق پرداخــت  می کنــد را جبــران کنــد. صنعــت ب

ــان  ــرق همچن ــادرات ب ــه ص ــت ک ــن اس ــما ای ــور ش ــی منظ یعن
ــه  ــت ک ــر نیس ــا بهت ــرد؟ آی ــورت پذی ــت ص ــط دول ــد توس بای
ــوده و  ــرق ب ــه دنبــال کاهــش ســهم خــود از صنعــت ب دولــت ب

ــد؟ ــته باش ــر را داش ــش ناظ ــا نق تنه
ــرق  ــادرات ب ــوزه ص ــه ح ــی ب ــش خصوص ــه ورود بخ ــت از مصوب سالهاس
ــد در  ــش را بای ــت . دلیل ــرای آن نیس ــری از اج ــوز خب ــا هن ــذرد، ام می گ
ــت جســتجو  ــرای دول ــرق ب ــاالی صــادرات ب ــه اقتصــادی ب ــه و توجی صرف
ــرق کار ســاده ای نیســت،  ــت در صــادرات ب ــرد . شکســتن انحصــار دول ک
امــا بــرای ایجــاد انگیــزه در بخــش خصوصــی زمــان آن فــرا رســیده کــه 

ــن انحصــار شکســته شــود . ای
ــرق ورود  ــه حــوزه صــادرات ب ــد ب ــدون شــک بخــش خصوصــی هــم بای ب

پیــدا کنــد . امــا بــا توجــه بــه درآمــدی کــه صــادرات بــرق بــرای دولــت بــه 
وجــود مــی آورد   ، شــاهد هســتیم کــه وزارت نیــرو تمایلــی بــرای خــروج از 
صــادرات بــرق و واگــذاری کامــل آن بــه بخــش خصوصــی نــدارد . بــه همین 
ــا  ــرات دولت  ه ــدای از مذاک ــه ج ــد ک ــاد کن ــرایطی را ایج ــد ش ــل بای دلی
بــرای صــادرات بــرق   ، بخــش خصوصــی هــم ســرمایه گذاری های جدیــدی 

را بــرای مقولــه صــادرات انجــام دهــد .
البتــه مســئولین توانیــر مدعی انــد کــه شــبکه موجــود بــرای انتقــال بــرق 
ــز محــدود اســت  ــوده و ظرفیــت آن نی ــه کشــورهای همســایه دولتــی ب ب
ــن  ــدارد . ای ــود ن ــی از آن وج ــش خصوص ــتفاده بخ ــکان اس ــل ام و در عم
ــازه  ــی اج ــال های ابتدای ــل از س ــد حداق ــت بای ــه دول ــت ک ــی اس در حال
ــا  ــد . ام ــی بده ــش خصوص ــه بخ ــی را ب ــاخت های دولت ــتفاده از زیرس اس
ــای  ــک فض ــرده و در ی ــدا ک ــش پی ــد کاه ــتگی بای ــن وابس ــه ای رفته رفت
رقابتــی بــه دنبــال حضــور در بازارهــای صادراتــی باشــند . چــرا کــه قــرار 
ــرار  ــت ق ــر چتــر حمایتــی دول نیســت ســرمایه گذار خصوصــی همــواره زی

گیــرد.

آیــا تشــکیل نهــاد تنظیــم گــر بخــش بــرق )رگوالتــور(  می تواند 
ــد؟ ــرق بیای ــش ب ــک بخ ــه کم ــم ب ــه هفت ــون برنام ــن قان در مت
الیحــه تشــکیل نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق آن گونــه کــه بایــد و شــاید 
ــی   ــه زمان ــره چ ــت باالخ ــه دول ــت ک ــم نیس ــوم ه ــد و معل ــی نش عملیات
می خواهــد ایــن الیحــه را بــرای تصویــب نهایــی بــه مجلــس ارســال کنــد . 
قیمت هــای غیــر واقعــی بــرق در ایــران موجــب شــده کــه نــه ســرمایه  گذار 
ــرای ســرمایه   گــذاری در  ــه ســرمایه  گــذار خارجــی رغبتــی ب ــی و ن داخل
ــد  ــرق می گوین ــت ب ــاالن صنع ــد . فع ــته باش ــران نداش ــرق ای ــت ب صنع
یارانــه ســنگین دولــت در صنعــت بــرق کمکــی بــه مصرف کننــدگان بــرق 
ــب  ــت موج ــط دول ــنگین توس ــه س ــن یاران ــت ای ــرا پرداخ ــد؛ زی نمی کن
ــا  ــرق ب کســری بودجــه و چــاپ پــول شــده و در نتیجــه هزینــه واقعــی ب

ــود. ــارج می ش ــدگان خ ــب مصرف کنن ــورم از جی ت
ــت  ــد   ، نیس ــخیص می ده ــرو تش ــه وزارت نی ــرق آنچ ــده ب ــت تمام   ش قیم
و مــا نیــاز بــه رگوالتــوری بــرای بررســی ســاختار هزینــه بــرق داریــم . در 
ــر و  ــذار   ، تنظیم گ ــر   ، قیمت گ ــده   ، ناظ ــت تولیدکنن ــا دول ــای دنی ــچ ج هی

ــد. ــد باش ــول نمی توان ــک محص ــدار ی خری
بــدون شــک اگــر نهــاد تنظیم گــری در صنعــت بــرق وجــود داشــته باشــد   ، 
ــف   می شــود کــه چشــم انداز  ــه ای تعری ــه گون ــی ب ــط اقتصــادی و مال رواب
مثبتــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه ایجــاد شــود . مــا بایــد مراقــب 
ــه  ــه ب ــم ک ــی را نگیری ــا تصمیم ــم ی ــاذ نکنی ــتی اتخ ــه سیاس ــیم ک باش
برنامه هــای دراز مــدت و چشــم انداز بخــش خصوصــی خدشــه وارد کنــد.
تولیدکننــدگان بــرق ســرمایه های کانــی را وارد ایــن بــازار کــرده و بــه این 
ســادگی هــم نمی تواننــد از ایــن بــازار خــارج شــوند . بــا توجه به حساســیت 
ــن  ــد   ، ای ــف کنن ــود را متوق ــد خ ــد تولی ــر بخواهن ــی اگ ــرق   ، حت ــاله ب مس
ــن شــرایطی  ــی چنی ــت داده نمی شــود . وقت ــا از ســوی دول ــه آنه اجــازه ب

ــته های  ــا و خواس ــه دغدغه  ه ــوان ب ــت   ، نمی ت ــم اس ــت حاک ــک صنع در ی
ــه بخــش  ــود . امــا چنیــن رویکــردی در دولــت نســبت ب آنهــا بی تفــاوت ب
ــه شــدت  ــرق دیــده نمی شــود . هزینه هــای آنهــا ب خصوصــی در صنعــت ب
افزایــش یافتــه بــا ایــن وجــود رشــد قیمــت خریــد بــرق حتــی در بســیاری 
ــرق  ــی شــرکت های ب ــای مال ــورم اســت . صورت ه ــرخ ت ــر از ن ــع کمت مواق
ــان  ــا در زی ــیاری از آنه ــه بس ــد ک ــان می ده ــا نش ــان نیروگاه  ه و صاحب
ــای  ــی هزینه ه ــرق حت ــروش ب ــل ف ــه از مح ــای حاصل ــتند ودرآمده هس

ــد.  ــم پوشــش نمی ده ــا را ه آنه
ــک صنعــت نســبتا خــوب و ســرپایی  ــا ی ــرق م ــن وجــود صنعــت ب ــا ای ب
اســت . امــا ایــن صنعــت ایــن روزهــا بــه توجــه و مراقبــت بیشــتری نیــاز 
دارد . تــا بخــش خصوصــی واقعــی از ایــن وضعیــت موجــود آســیب نبیننــد.

ــکل  ــع مش ــرای رف ــی ب ــه راه کارهای ــس چ ــما مجل ــر ش ــه نظ ب
ترغیــب  و  نیــروگاه داران  ارزی  بدهی هــای  بازپرداخــت 
ــری  ــرای جلوگی ــد ب ــش تولی ــه بخ ــرای ورود ب ــرمایه گذاران ب س
از خاموشــی  ها در ســال  ها آینــده   می   توانــد ارائــه دهــد؟

ــه  ــرق ب ــت ب ــن صنع ــی ارزی فعالی ــویه بده ــرای تس ــل ب ــن راه ح بهتری
صنــدوق توســعه ملــی همــان صــادرات بــرق اســت . بایــد اجــازه صــادرات 
ــد  ــن محــل بتوان ــل از ای ــا حداق ــه بخــش خصوصــی داده شــود ت ــرق ب ب

ــد. ــت کن ــود را پرداخ ــی ارزی خ ــی از بده بخش
ــه  ــار ب ــه اش ناچ ــاس نام ــق اس ــی طب ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــت ک درس
ــل  ــا حداق ــت، ام ــرق اس ــت ب ــن صنع ــود از فعالی ــب خ ــری طل ــس گی پ
ایــن بازپس گیــری بایــد همــراه بــا اســتمهال باشــد . بــه هــر حــال بخــش 
عمــده ای از مشــکات امــروز فعالیــن صنعــت بــرق و بدهــی آنها بــه صندوق 
ــت گذاری های  ــت و سیاس ــود دول ــابی خ ــد حس ــی از ب ــی ناش ــعه مل توس

اشــتباه در حاکمیــت اســت.
بایــد چشــم انداز مثبتــی از آینــده بــرای فعــال صنعــت بــرق ایجــاد کنیــم . 
ایــن همــان مســاله ای اســت کــه اتفاقــا در طــول ســال های گذشــته از آن 
غافــل بودیــم . نــه تنهــا چشــم انداز مثبتــی ایجــاد نشــده   ، بلکــه وزارت نیــرو 
و دولــت از نظــر فعالیــن ایــن صنعــت بدحســاب ترین و البتــه بدعهد تریــن 
ارگان دولتــی شــناخته شــده اســت . بــه طــوری کــه ســرمایه گذاران حتــی 
ــن  ــد . ای ــد تضمینــی هــم اعتمــاد کن ــه قراردادهــای خری نمی توانســتند ب
ــا ارزشــی اســت کــه متاســفانه مــا آن را از دســت  بی اعتمــادی ســرمایه ب

دادیــم و بــرای بازگردانــدن ایــن ســرمایه حــاال بایــد ســال  ها تــاش کنیم.

ریشه اجرایی نشدن هدف گذاری های صورت گرفته در 
برنامه های توسعه ای به دخالت دولت در اقتصاد برمی گردد . 
چون این دخالت وجود دارد   ، قیمت گذاری در صنعت برق 

همواره دستوری بوده   ، اجازه صادرات به بخش خصوصی داده 
نشده و رگوالتوری تشکیل نشده است 
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ــن  ــه 1402 و همچنی ــه بودج ــن الیح ــما در تدوی ــر ش ــه نظ ب
ــرای رفــع مشــکالت  برنامــه هفتــم توســعه درج چــه مفــادی ب
ــد؟ ــاز باش ــد کارس ــرق  می توان ــی ب ــر دولت ــدگان غی تولیدکنن
ــا  ــون کشــور ب ــد. هــم اکن ــد می کن ــران را تهدی ــرژی ای ــود ان بحــران کمب
کســری حــدود 20 هــزار مگاواتــی مواجــه اســت. بــه مــوازات کســری بــرق، 
بــا کســری گاز هــم مواجــه هســتیم کــه بــه تازگــی ایــن مشــکل بــا افــت 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــان داده اس ــود را نش ــی خ ــارس جنوب ــد در پ تولی

ــد. ــد می کن ــرژی، کشــور را بحــران جــدی تهدی بخــش ان
ــای  ــداث نیروگاه ه ــرای اح ــرمایه گذاری ب ــد س ــان می ده ــز نش ــا نی آمار ه

گفت وگو با هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

باید  توسعه  برنامه های 
باشد واقع بینانه 

دولـت برنامـه هفتـم توسـعه را در آینـده ای که خیلی دور نیسـت، به بهارسـتان می بـرد. رییس مجلـس هم گفته کـه تقدیم برنامه و رسـیدگی 
بـه آن پیـش از بودجـه 1402 بایـد انجـام شـود، اما در حالـی دولت سـیزدهم قرار اسـت هفتمین برنامـه توسـعه را تقدیم مجلس کنـد که بیش 

از دو سـوم احـکام برنامه های قبلی اجرایی نشـده اسـت.
بـا ایـن وجـود دولت سـیزدهم از رشـد 8 درصـدی اقتصـاد در طـول هفتمیـن برنامه ای توسـعه ای کشـور سـخن می گویـد. اما سـوال اصلی 
اینجاسـت کـه چـه میـزان از زیـر سـاخت هایی همچـون بـرق برای تحقـق این هـدف فراهم شـده اسـت. هـادی بیگی نـژاد عضو کمیسـیون 
انـرژی مجلـس کـه دلیـل عدم توفق سـایر برنامه هـا را غیر واقعـی و رویایی بـودن آنهـا می داند، می گوید باید سـعی کنیـم کـه در برنامه هفتم 

توسـعه هدف گذاری هـا بـر اسـاس واقعیت هـا صـورت گیرد.
متن کامل گفت وگوی »نیرو و سرمایه« با هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی را در ادامه می خوانید:

ــه  ــت ک ــب اس ــت. جال ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال های گذش ــد در س جدی
بدانیــد در پایــان دوره مســئولیت دولــت قبلــی حــدود 17 یــا 18 
ــی  ــوزه نیروگاه ــده درح ــام و برزمین مان ــای نیمه تم ــارد دالر پروژه ه میلی
ــذاری  ــه قیمت گ ــتباه و البت ــی سیاســت گذاری های اش ــه عبارت ــتیم. ب داش
ــد  ــب ش ــرده و موج ــرد ک ــوزه را دلس ــن ح ــرمایه گذاران ای ــتوری س دس
کــه ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق رونــد نزولــی بــه خــود بگیــرد. حــاال 
ــرق  ــدگان ب ــی از واردکنن ــه یک ــوده ب ــرق ب ــده ب ــه صادرکنن ــوری ک کش
تبدیــل شــده اســت. بــر اســاس آمــاری کــه وزارت نیــرو اعــام کــرده هــم 
اکنــون بــه همــان میــزان کــه بــرق صــادر می کنیــم، در حــال واردات بــرق 

هســتیم. در چنیــن شــرایطی دیگــر دولــت نبایــد بــه دنبــال حفــظ انحصــار 
در صــادرات بــرق باشــد. بایــد بــرای حــل بحــران انــرژی درکشــور بخــش 
ــرمایه گذاران  ــه س ــرق ب ــادرات ب ــازه ص ــرده و اج ــت ک ــی را تقوی خصوص

ــم. خصوصــی را بدهی

ــد بخــش خصوصــی در  ــت در شــرایط فعلــی چطــور می توان دول
صنعــت بــرق را مــورد حمایــت قــرار دهــد؟

ــرق وجــود دارد بســیاری تصــور می کنــد  ــرازی کــه در ب ــه نات ــا توجــه ب ب
ــا  ــد. ام ــزم خــود را در حــوزه نیروگاه ســازی جــزم کن ــد ع ــت بای ــه دول ک
نبایــد فرامــوش کــرد کــه مــا تنهــا در 2 مــاه از ســال بــا مشــکل کســری 
ــرای ایــن دو مــاه کســری  ــرق مواجــه هســتیم و منطقــی نیســت کــه ب ب
بخواهیــم ظرفیــت زیــادی را حــوزه تولیــد ایجــاد کنیــم. بــر همیــن اســاس 
ــا  ــاخت نیروگاه ه ــه س ــد ب ــی نبای ــش خصوص ــت از بخ ــای دول حمایت ه
ــت  ــر مدیری ــه فک ــد ب ــت تولی ــش ظرفی ــان افزای ــم زم محــدود شــود و ه
مصــرف هــم باشــیم. متاســفانه آن گونــه کــه آمارهــا نشــان می دهــد شــدت 
مصــرف انــرژی در ایــران بســیار باالتــر از متوســط جهانــی اســت. مقصــر 
ــرژی در  ــی ان ــت. وقت ــردم دانس ــوان م ــرف را نمی ت ــودن مص ــاال ب ــن ب ای
کشــور مــا ارزان اســت و مــا یارانــه می دهیــم، مصــرف انــرژی هــم باالتــر 

ــود. ــی می ش ــن جهان از میانگی
ــرژی و  ــن اصــاح قیمت گــذاری و مدیریــت ان ــن اســت کــه ای واقعیــت ای
ــک  ــرق ی ــوزه ب ــه در ح ــوزه گاز و چ ــه درح ــا چ ــردن یارانه ه ــد ک هدفمن
الــزام اســت، نــه یــک انتخــاب و دیریــازود بایــد بــه ســمت چنیــن تغییــرات 
و اصاحاتــی برویــم؛ البتــه بایــد ببینیــم چــه ســازوکارهایی را می توانیــم 
بــه کار بگیریــم کــه ایــن تغییــرات و اصاحــات اساســی بــا حد اقــل آســیب 

بــرای مــردم به ویــژه طبقــات محــروم و متوســط جامعــه همــراه باشــد.

یعنــی دولــت بایــد بــه دنبــال عرضــه بــرق بــه قیمــت واقعــی 
ــرق، مصــرف آن را کاهــش دهــد ؟ ــا گــران کــردن ب باشــد و ب

متاســفانه قیمــت بــرق در ایــران بــه هیــچ وجــه منطقــی نیســت، چــرا کــه 
دولــت خــود از تبعــات واقعــی کــردن قیمــت آن نگرانــی دارد. امــا مســاله 
اینجاســت کــه گرانــی بــرق نبایــد بــه تنهایــی صــورت گیــرد. دولــت بایــد 
ــد  ــد و بع ــدا ابزارهــای و زیرســاخت های کاهــش مصــرف را فراهــم کن ابت
ــا ایــن حــال از آنجایــی کــه  ــه دنبــال واقعــی کــردن قیمت هــا باشــد. ب ب
دولــت خــود در انجــام وظایفــش کوتاهــی کــرده، جســارت ایــن را کــه گام 

بعــدی را بــردارد، نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت فوق العــاده ای 
درکاهــش مصــرف وجــود دارد.

ــر اســاس مطالعــات انجام شــده در مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای  ب
اســامی، درصــورت کاهــش یــک درصــدی تلفــات، حــدود 760 مــگاوات از 
ظرفیــت اســمی نیروگاه هــای کشــورآزاد خواهــد شــد و صنعــت بــرق را از 

ــد. ــاز می کن ــرمایه  گذاری بی نی ــزان س ــن می ای
ــوع  ــعه مجم ــم توس ــه شش ــوع، در برنام ــن موض ــت ای ــه اهم ــه ب ــا توج ب
ــال  ــان س ــع در پای ــال و توزی ــبکه انتق ــده در ش ــذاری ش ــات هدف  گ تلف
ــوده اســت، امــا طبــق گفته هــای مدیرعامــل  1399 معــادل 8.7 درصــد ب
توانیــر، هــم اکنــون میــزان تلفــات شــبکه انتقــال و توزیــع از حــدود 12 
درصــد در ســال 1395 بــه حــدود 9.7 درصــد در امســال رســیده اســت.

بــا نگاهــی بــه برنامه هــای توســعه ای در 6 دوره گذشــته 
ــا در  ــکام برنامه ه ــوم اح ــدود دوم س ــه ح ــویم ک ــه  می ش متوج
ــتی ها در  ــن کاس ــت. ای ــده اس ــی نش ــته اجرای ــال های گذش س
ــن  ــل ای ــود. دالی ــاهده   می ش ــی مش ــه خوب ــز ب ــرق نی ــش ب بخ
عــدم توفیــق چیســت و بــرای پــر هیــز از تکــرار آن در برنامــه 

ــد کــرد؟ هفتــم توســعه چــه بای
ــه  ــدت آرمان گرایان ــه ش ــته ب ــال های گذش ــعه ای در س ــای توس برنامه ه
بودنــد. آرمان گرایــی بــه قــدری بودکــه هیــچ پــروژه ای درایــران در زمــان 
خــودش تمــام نشــده اســت. مــا هیچ وقــت بــه هــدف رشــد هشــت درصدی 
نزدیــک نشــده ایم و در بــازه ای نــرخ رشــد منفــی بــوده اســت. بــه همیــن 

ــه باشــد. دلیــل برنامــه توســعه بایــد عمل گرایان
ــه  ــه در زمین ــد ک ــان می ده ــده نش ــداف تعیین ش ــق اه ــه تحق ــی ب نگاه
ــم.  ــل کنی ــم عم ــه شش ــا برنام ــب ب ــته ایم متناس ــرژی نتوانس ــن ان تامی
بــه عنــوان مثــال بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه دولــت مکلــف شــد از 
طریــق وزارت نیــرو در طــول اجــرای برنامــه و بــرای افزایــش تــوان تولیــد 
بــرق، تــا 25 هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور بیفزایــد، امــا 

سیاست گذاری های اشتباه و البته قیمت گذاری دستوری 
سرمایه گذاران این حوزه را دلسرد کرده و موجب شد که 

سرمایه گذاری در صنعت برق روند نزولی به خود بگیرد. حاال 
کشوری که صادرکننده برق بوده به یکی از واردکنندگان برق 

تبدیل شده است
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ــان ســال 1399 )ســال  ــا پای ــن آمــار رســمی وزارت نیــرو ت ــق آخری مطاب
واقعــی اتمــام برنامــه ششــم توســعه( صرفــا 10.809 مــگاوات بــه ظرفیــت 
تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــده اســت کــه نشــان از عــدم دســتیابی بــه 

اهــداف تعییــن شــده در برنامــه ششــم توســعه دارد.
دولــت در برنامــه ششــم مکلــف شــد تــا پایــان برنامــه، ســهم نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و پــاک را بــه حداقــل 5 درصــد از ظرفیــت برق کشــور برســاند. 
ــرق تولیــدی کشــور از تجدیدپذیرهــا  ــزان ب ــی اســت کــه می ــن در حال ای
ــدم  ــود ع ــا وج ــت. ب ــدی اس ــرق تولی ــد از کل ب ــک درص ــدود ی ــا ح تنه
توفیقاتــی کــه در برنامه هــای قبلــی توســعه ای رخ داده، امــا بازهــم 
هدف گذاری هــای رویایــی در ایــن برنامــه هــم بــه چشــم می خــورد. 
ــروگاه اتمــی  ــه 3 نی ــرار اســت ک ــه ق ــن برنام ــق ای ــال طب ــوان مث ــه عن ب
ــود.  ــاخته ش ــه س ــون خان ــک میلی ــالی ی ــا س ــود ی در کشــور تاســیس ش
ــر  ــروش نفــت کمت ــدار ف ــا در شــرایطی اســت کــه مق ــن هدف گذاری ه ای
ــود و وضعیــت برجــام هــم مشــخص نیســت. از  از یــک میلیــون بشــکه ب
ســوی دیگــر تحلیل گــران از احتمــال شــکل گیری رکــود اقتصــادی خبــر 
ــری  ــان کس ــارد توم ــزار میلی ــدود 200 ه ــه ح ــن ک ــن ای ــد. ضم می دهن

بودجــه نیــز وجــود دارد.

ــرق  ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــش س ــل کاه ــما دلی ــر ش ــه نظ ب
ــن  ــوان ای ــه می ت ــوده و چگون ــه ب ــته چ ــال های گذش ــی س ط

ــرد؟ ــرف ک ــکل را برط مش
درحــوزه بــرق بــه 15 میلیــارد دالر و بــرای بهســازی شــبکه بــرق بــه 10 
ــار از  ــزان اعتب ــن می ــن ای ــم. تامی ــاز داری ــرمایه گذاری نی ــارد دالر س میلی
محــل منابــع بخــش خصوصــی داخلــی، شــدنی نیســت. ضمــن ایــن کــه 
ــن  ــرمایه گذاران را از بی ــزه س ــز انگی ــت نی ــن صنع ــی در ای ــاد دولت اقتص
ــرق را  ــی ب ــش خصوص ــد بخ ــر می خواه ــت اگ ــع دول ــت. در واق ــرده اس ب
بــازاری مناســب بــرای ســرمایه گذاری بدانــد، بایــد طبــق یــک چشــم انداز 
5 الــی 10 ســاله شــرایطی را فراهــم آورد کــه قیمت گــذاری در ایــن بــازار 
بــر اســاس نظــام عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود. در حــال حاضــر آینــده بازار 
بــرق در ابهــام قــرار دارنــد و سرنوشــت آن بــرای ســرمایه گذار گنــگ اســت. 
ــرق  ــذاری ب ــر قیمت گ ــال دیگ ــد س ــه چن ــد ک ــی نمی دان ــش خصوص بخ
ــود.  ــد ب ــا خواهن ــده قیمــت دولت ه ــن کنن ــود و تعیی دســتوری خواهــد ب
در الیحــه بودجــه ســال آینــده و برنامــه هفتــم توســعه بایــد شــرایطی را 
فراهــم کــرد کــه یارانــه مشــترکان پــر مصــرف و بدمصــرف صفــر شــده و 

ایــن مشــترکین قیمــت واقعــی بــرق را پرداخــت کننــد.
همچنیــن بایــد از ظرفیت هــای مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد بــرای 
اصــاح الگــوی مصــرف و ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد نیروگاهــی اســتفاده 
کنــد. البتــه ایــن ظرفیــت در قانــون بودجــه امســال هــم دیــده شــده بــود، 

ولــی بــه صــورت کامــل اجرایــی نشــده اســت.
ــاالی  ــت مــورخ  1399/7/20 مشــترکین ب ــه هیــات دول ــر اســاس مصوب ب
ــه  ــات دوجانب ــا معام ــرژی ی ــورس ان ــود را از ب ــرق خ ــد ب ــگاوات، بای 5 م
ــد  ــاه ســال جــار ی بای ــه از مهرم ــر اســاس آن مصوب ــن ب ــد. همچنی بخرن
ــورس  ــق ب ــود را از طری ــرق خ ــز ب ــتر نی ــگاوات و بیش ــک م ــترکین ی مش
ــرژی خریــداری کننــد. امــا متاســفانه دولــت مــدام زمــان اجــرای ایــن  ان

ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــه را ب مصوب
ــواره  ــرق هم ــت ب ــی صنع ــه مشــکل نیســت.  بخــش دولت ــا هم ــا اینه ام
کوشــیده برخــاف سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری 
ــه  ــش پدران ــه نق ــن ب ــا ی پرداخت ــه ج ــد و ب ــت کن ــران حرک اســامی ای
ــهم  ــش س ــری و افزای ــا تصدی  گ ــرق، ب ــت ب ــود در صنع ــی خ و حاکمیت
ــر  ــش غی ــا را از بخ ــادی فرصت ه ــای اقتص ــتر در بنگاه ه ــارکت بیش مش
ــا در  ــد نیروگاه ه ــدود 38 درص ــون ح ــه هم اکن ــد ک ــلب کن ــی س دولت

ــن بخــش اســت. ــار ای اختی

ــرق  ــت صنعــت ب ــه وضعی ــت نســبت ب ــر دول ــما اگ ــه نظــر ش ب
ــد  ــران را تهدی ــاد ای ــی را اقتص ــه خطرات ــد، چ ــاوت باش بی تف

می کنــد؟
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــا س ــه تنه ــرق ن ــام ب ــده پرابه ــر آین ــال حاض در ح
ــه  ــش مواج ــا چال ــم ب ــع را ه ــایر صنای ــه س ــرده بلک ــل ک ــت را مخت صنع
ــاده  ــیاری آم ــع بس ــا و صنای ــال کارخانه ه ــوان مث ــه عن ــت. ب ــرده اس ک
بهره بــرداری هســتند، امــا متاســفانه بــه دلیــل بــرق دارنشــدن باتکلیــف 

ــه را  ــا کارخان ــه م ــد ک ــه می کنن ــش گل ــن بخ ــرمایه گذاران ای ــد. س ماندن
ــد  ــت نمی توان ــا دول ــرد، ام ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــا م ــم ت ــاده کردی آم

ــد. ــرق بده ــا ب ــن کارخانه ه ــه ای ب
دولــت بــرای ایــن کــه مانــع از قطــع گاز و بــرق منــازل شــهروندان ایرانــی 
ــع را  ــتان ها گاز صنای ــرق و زمس ــتان ها ب ــه تابس ــده ک ــار ش ــود، ناچ ش
ــای  ــرای واحده ــرق ب ــی ب ــان قطع ــک زی ــدون ش ــد. ب ــدی کن جیره بن
ــی در  ــی اســت. بخش های ــر از پرداخــت قیمــت واقع ــی بســیار باالت صنعت
اقتصــاد هســتند کــه بایــد پــول واقعــی بــرق را پرداخــت کننــد. همان طــور 
کــه اشــاره کــردم مشــترکین پرمصــرف یکــی از آنهــا اســت. بخــش دیگــر 
صنایعــی اســت کــه محصــوالت خــود را بــر اســاس قیمــت جهانــی عرضــه 
می کننــد. البتــه صنایــع جــدای از ایــن کــه یارانــه کمتــری بایــد دریافــت 

کننــد، بایــد خــود نیــز بــه مســاله تولیــد بــرق ورود پیــدا کنــد.

آزادســازی صــادرات توســط بخــش خصوصــی در برنامــه هفتــم 
توســعه تــا چــه انــدازه می توانــد در تامیــن منابــع ارزی فعالیــن 

صنعــت بــرق موثــر باشــد؟
البتــه مهم تــر از نوشــتن برنامــه، اجرایــی شــدن آنهاســت. چراکــه مجــوز 
ــه  ــت ک ــال ها اس ــی س ــش خصوص ــط بخ ــرق توس ــادرات ب ــازی ص آزادس
ــا  ــه م ــت موجــب شــده ک ــی دول ــب رســیده اســت. انحصارگرای ــه تصوی ب
فرصت هــای زیــادی را از دســت دهیــم. بــه عنــوان مثــال نیــاز کشــور های 
ــرآورد می شــود در  ــران بیــش از 50 هــزار مــگاوات ب ــرق ای ــه ب همجــوار ب
حالــی کــه ایــران تنهــا از 8 هــزار مــگاوات ایــن ظرفیــت یعنــی حــدود 15 
درصــد آن اســتفاده کــرده و 85 درصــد فرصــت را از دســت داده ایــم کــه 

ــودن صــادرات اســت. ــن دلیــل آن دولتــی ب ــه مهم تری البت
ــراق و  ــه ع ــم ک ــاهد بودی ــش ش ــاه پی ــد م ــن چن ــال همی ــوان مث ــه عن ب
ــراردادی را امضــا  ــران، ق ــرق ای ــه ب ــرا ی کاهــش وابســتگی ب عربســتان ب
کردنــد. ایــن درحالــی اســت کــه عــراق در یــک دهــه گذشــته مهم تریــن 
مشــتری بــرق ایــران بــوده و ســهمی80 درصــدی از صــادرات بــرق ایــران 
را بــه خــود اختصــاص داده بــود، امــا در چنــد ســال گذشــته و بــا تحریــم 
ایــران تولیــد بــرق از برنامــه عقــب افتــاد و در مقاطعــی بــازار داخلــی ایــران 
بــا کســری بــرق مواجــه شــد و نتوانســت بــه تعهــدات صادراتــی بــه عــراق 
ــه بخــش خصوصــی را  ــد اگــر اجــازه صــادرات ب ــدون تردی ــد. ب عمــل کن
ــال  ــه دنب ــم. مجلــس ب ــا چنیــن وضعــی مواجــه نبودی ــروز ب ــم ام می دادی
ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی واقعــی بتوانــد بــه مســاله صــادرات بــرق 

ــم  ــرق ه ــت ب ــی از صنع ــون مانع زدای ــن مســاله در قان ــد ای ــدا کن ورود پی
دیــده شــده اســت.

دولــت بایــد بدانــد کــه ورود بخــش خصوصــی بــه مســاله صــادرات بــرق 
یــک بــازی برد-بــرد اســت. چــرا کــه هــم اکنــون صنــدوق توســعه ملــی 
بــا حجــم باالیــی از معوقــات فعالیــن صنعــت بــرق مواجــه اســت. بــه هــر 
ــت و نوســانات قیمــت ارز در ســال های گذشــته  حــال بدحســابی های دول
موجــب شــده کــه فعالیــن ایــن صنعــت قــادر بــه بازپرداخــت بدهی هــای 
ارزی خــود نباشــند. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت می توانــد بدهــکاران 
ــد و صــادرات  ــت جدی ــه ایجــاد ظرفی ــی را موظــف ب ــدوق توســعه مل صن
ــد بدهــی خــود از محــل درآمــد  کننــد و از آن طــرف ایــن بدهــکاران بای

ارزی صــادرات بــرق را بــه صنــدوق توســعه ملــی تســویه کننــد.
ــت  ــرای پرداخ ــزه ای ب ــی انگی ــعه مل ــدوق توس ــر صن ــال حاض ــا در ح ام
تســهیات ارزی بــه فعالیــن صنعــت بــرق ونیروگاه ســازی نــدارد، از ســوی 
ــود  ــی خ ــرای پرداخــت بده ــی ب ــم توانای ــرق ه ــت ب ــن صنع ــر فعالی دیگ
ندارنــد. دلیــل ایــن آشــفتگی را بایــد در ناکارآمــدی اقتصــاد بــرق جســتجو 

کــرد.

آیــا تشــکیل نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق )رگوالتــور( می توانــد 
در متــن قانــون برنامــه هفتــم بــه کمــک بخــش بــرق بیاید؟

تشــکیل ایــن نهــاد رگوالتــور ی حــدود 6 ســال اســت کــه مطــرح شــده و 
طــرح آن بیــن دولــت و مجلــس رد و بــدل می شــود؛ امــا هنــوز بــه نتیجــه 
نرســیده اســت. همان طــور کــه اشــاره کــردم بخــش زیــادی از مشــکات 
امــروز حاصــل دخالت هــای دولــت در صنعــت بــرق اســت. چه طــور 
ممکــن اســت نهــادی کــه خــود خریــدار بــرق اســت، تعیین کننــده قیمــت 
ــه آن ســامان  ــد ب ــور می توان هــم باشــد. اینهــا مســائلی اســت کــه رگوالت

ببخشــد.
در همــه جــای دنیــا هیــات تنظیــم، عــاوه بــر رصــد بــازار، از ایجــاد رقابــت 
ــن  ــد. بنابرای ــر اقتصــادی جلوگیــری می کن ــا تعییــن قیمــت غی مخــرب ی
در ایــن هیــات بایــد خبره  تریــن مدیــران جــای گیرنــد، دبیرخانــه پویایــی 
داشــته باشــد و اعضــای آن نیــز بــه هیــچ عنــوان وظیفــه یــا مســئولیتی در 
جــای دیگــری از صنعــت بــرق نداشــته باشــند. امــا اعضــای هیــات تنظیــم 
ــا در  ــه عمدت ــژه آن ک ــه وی ــد شــاخص های الزم هســتند ب ــرق فاق ــازار ب ب

وزارت نیــرو و شــرکت ها و نهادهــای وابســته دارای ســمت هــم هســتند.

بخش دولتی صنعت برق همواره کوشیده برخالف سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حرکت 
کند و به جا ی پرداختن به نقش پدرانه و حاکمیتی خود در 

صنعت برق، با تصدی  گری و افزایش سهم مشارکت بیشتر در 
بنگاه های اقتصادی فرصت ها را از بخش غیر دولتی سلب کند
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بــا توجــه بــه آن کــه بــه بــاور بســیاری از فعــاالن صنعــت بــرق، 
اساســی ترین مشــکل ایــن صنعــت عــدم تــوازن در اقتصــاد آن 
ــون  ــادی در مت ــه مف ــا درج چ ــه و ب ــما چگون ــر ش ــت، از نظ اس
قانــون برنامــه توســعه هفتــم و بودجــه ســنواتی آتــی می تــوان 

در مســیر اصــالح ایــن مســاله اقــدام کــرد؟
بــرای بررســی مســائل مربــوط بــه صنعــت بــرق بایــد ســه نکتــه را مــورد 
ــده  ــن مصرف کنن ــرق بزرگتری ــت ب ــه صنع ــم. اول اینک ــرار دهی ــه ق توج
انــرژی و بــه خصــوص گاز در کشــور اســت کــه فرصــت صادراتــی را از مــا 
می گیــرد لــذا در اقتصــاد کان بایــد بــه ایــن صنعــت کــه باالتریــن میــزان 
مصــرف انــرژی را دارد، توجــه ویــژه ای داشــت و بــه ایــن ســوال پاســخ داد 
ــا  ــرای م ــزوده ب ــزان ارزش اف ــرق در کشــور چــه می ــه ب ــل گاز ب کــه تبدی
ــرق  ــد ب ــوع تولی ــیوه ها و تن ــوص ش ــه دوم درخص ــد؟ نکت ــاد می کن ایج
اســت، آیــا بــرای تولیــد انــرژی بــرق و یــا تبدیــل یــک انــرژی بــه انــرژی 
ــه می شــود؟  ــه کار گرفت ــه روز، درســت و اقتصــادی ب ــیوه های ب ــر ش دیگ

گفت گو با نسرین محدث، کارشناس خبره صنعت برق

کارشناسی  کار  به  بی اعتمادی 
و خسران در صنعت برق

صنعـت بـرق بـه عنـوان صنعـت زیرسـاختی ترین صنعـت کشـور امـروز درگیر مشـکالتی اسـت که حـل آنهـا نیـاز بـه برنامه ریـزی دقیق و 
عملیاتـی دارد. بخـش خصوصـی صنعـت برق با توجـه به قرار گرفتـن در فصل تدویـن بودجه سـال 1402 و برنامه هفتم توسـعه در تالش اسـت 
پیشـنهادها و راه کارهـای خـود را بـرای درج در اسـناد باالدسـتی ارائه دهد تا شـاید بـا اسـتفاده از ظرفیت های قانونـی تعریف شـده بتوان بار 
بخشـی از مشـکالت را از دوش ایـن صنعـت برداشـت و بـه تحقـق اهـداف آن نزدیـک شـد. فصلنامه »نیـرو وسـرمایه« در گفت وگو با نسـرین 
محـدث کارشـناس خبـره صنعـت بـرق بـه بررسـی برنامه هـای توسـعه در حـوزه انـرژی و اهمیت توجـه بـه اهـداف کالن برنامه هـا در تدوین 

بودجه هـای سـالیانه پرداختـه اسـت کـه در ادامـه می خوانید: 

ــرق  ــرژی ب ــت ان ــد امنی ــوع می توانن ــف و متن ــد مختل ــا شــیوه های تولی آی
ــاد کان  ــه در اقتص ــومی ک ــه س ــد؟ نکت ــرآورده کنن ــا را ب ــت تقاض و امنی
هــم بســیار تاثیرگــذار اســت، موضــوع تقاضاســت، در بحــث تقاضــا رفتــار 
مصرفــی مشــترکان و چگونگــی مصــرف بایــد مشــخص باشــد، مــا در زمینه 
رفتــار مصرفــی مشــترکان چــه اقداماتــی انجــام داده ایــم؟ آیــا می تــوان بــر 
رفتــار آنهــا تاثیرگــذار بــود و آنهــا را بــه ســمت اقتصــادی شــدن و اســتفاده 

بهینــه ســوق داد.
در برنامه هــای توســعه اقتصــادی همــواره بــه ســه محــور فوق الذکــر 
ــعه  ــای توس ــت، برنامه ه ــده اس ــه ش ــرق پرداخت ــت ب ــوص صنع در خص
مبتنــی بــر هدف گــذاری و سیاســت گذاری کان تدویــن می شــوند و 
ــود.  ــخص می ش ــالیانه مش ــای س ــا در بودجه ه ــی آنه ــای عملیات برنامه ه
ــا  ــرق در برنامه هــای توســعه ب ــرژی و صنعــت ب ــاد مــن حــوزه ان ــه اعتق ب
مشــکلی مواجــه نبــوده اســت بلکــه مشــکل اصلــی مربــوط بــه برنامه هــای 
عملیاتــی و قوانیــن بودجــه ســالیانه اســت لــذا توجــه اصلــی بایــد معطــوف 

ــه  ــعه در بودج ــای توس ــی برنامه ه ــداف و سیاســت های کل ــرای اه ــه اج ب
باشــد. اگــر هدفــی در برنامــه توســعه تعریــف شــده باشــد امــا در بودجــه، 
ــه  ــده ای نخواهــد داشــت. ب ــرای آن تعریــف نشــود، فای ــی ب برنامــه عملیات
ــا  ــرق ب ــروش ب ــت ف ــود قیم ــا ب ــعه بن ــه دوم توس ــال در برنام ــوان مث عن
قیمــت تمام شــده محاســبه شــود کــه هــدف بســیار متناســب و بــه روزی 
ــی  ــدف کل ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــنواتی ب ــای س ــا در بودجه ه ــود، ام ب
ــه گام  ــد گام ب ــرای تحقــق ایــن هــدف بای قدمــی برداشــته نشــده اســت. ب
ــر  ــت و ه ــزی صــورت می گرف ــای ســنواتی بررســی و برنامه ری در بودجه ه

ــد.  ــی می ش ــات ارزیاب ــرد و انحراف ــد عملک ــاله بای س
ــزار و اقدامــات  ــه اهــداف برنامه هــای توســعه، اب ــرای رســیدن ب در واقــع ب
زیــادی وجــود دارد کــه مهمتریــن آن بودجــه و تعییــن منبــع بــرای هزینــه 
کــرد و درآمــد اســت. اگــر برنامــه طــوری نوشــته شــود کــه اهــداف و نیازها 
ــزی  ــه برنامه ری ــن برنام ــداف ای ــرای اه ــد ب ــی بای ــد از طرف ــخص باش مش
ــار  ــات الزم را در اختی ــارات و امکان ــرد و اختی ــخص ک ــدی مش و زمان بن
ــه تامیــن  ــن اهــداف منــوط ب گذاشــت، از طــرف دیگــر محقــق شــدن ای
ــع و هماهنگــی بیــن دستگاه هاســت. دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف  مناب
در مســیر اجــرای قوانیــن نبایــد مانــع هــم دیگــر باشــند و یــا مــوازی کاری 
ــتگاه ها  ــن دس ــی بی ــا و هماهنگ ــدی برنامه ه ــن اولویت بن ــد، بنابرای کنن
ــع  ــرای محقــق شــدن هــر هــدف و برنامــه ای ضــروری اســت. اگــر مناب ب
ــه ای  ــر برنام ــد، ه ــرار باش ــتگاه ها برق ــن دس ــی بی ــن و هماهنگ الزم تامی
ــای  ــرژی برنامه ه ــرق و ان ــوزه ب ــید. در ح ــد رس ــی خواه ــه قطع ــه نتیج ب
درســتی تدویــن شــده، امــا بررســی عملکــرد ایــن حــوزه نشــان می دهــد 

کــه اهــداف مــورد نظــر محقــق نشــده اســت. 

بــه نظــر شــما متــون برنامه هــای توســعه بــه صــورت 
کارشناســی و درســت تهیــه شــده اســت؟ 

بلـه بـه نظـر مـن برنامه هـای توسـعه 80 درصـد واقـع بینانـه و 20 درصـد 
بلندپروازانـه بـوده اسـت. یکـی از دالیـل تدویـن اهـداف بلندپروازانـه در 
برنامه هـا ظرفیـت  نیروی انسـانی، منابع و امکانات موجود در کشـور اسـت تا 
بـرای رسـیدن به این هـدف ایجاد انگیزه کـرد، البته در کنـار این ظرفیت ها 
موانعـی ماننـد تحریم هـا، خشکسـالی و ... هـم وجـود دارد کـه رسـیدن بـه 
برخـی از اهـداف برنامه ها را دچار چالش کرده اسـت. اگـر در اجرای برنامه ها 
هماهنگی بین دسـتگاه ها بیشـتر بـود و به نظرات کارشناسـان و متخصصان 
اعتمـاد می شـد، قطعـا اختـاف بیـن برنامه و عملکـرد به حداقل می رسـید. 

طبــق مفــاد برنامــه دوم توســعه مقــرر بــود افزایــش20 درصــدی 
ــی  ــرد، در حال ــورت گی ــال ص ــر س ــرق در ه ــای ب در تعرفه ه
کــه ایــن موضــوع عملــی نشــد. ضمــن بیــان دالیــل مســکوت 

ــن موضــوع چــه  ــه ای ــد ک ــون، بفرمایی ــن قان ــدن اجــرای ای مان
ــای  ــرق برج ــاد ب ــروز در اقتص ــه ام ــا ب ــی را ت ــا و نتایج پیامده

ــت؟ ــته اس گذاش
ــه در  ــود ک ــور ب ــوی در کش ــای ق ــی از برنامه ه ــعه یک ــه دوم توس برنام
ــده  ــرق داده ش ــای ب ــدی تعرفه ه ــش 20 درص ــوز افزای ــرق مج ــوزه ب ح
ــی  ــع اجرای ــی از موان ــد. یک ــی نش ــه اجرای ــن برنام ــفانه ای ــه متاس ــود ک ب
نشــدن ایــن برنامــه عــدم اعتمــاد بــه کار کارشناســی بــود. در ایــن خصوص 
ــم  ــا تنظی ــه ب ــدیم بلک ــا می ش ــش تعرفه ه ــه افزای ــدود ب ــد مح ــط نبای فق
ــوق ها و  ــه مش ــار، ارائ ــاعات اوج ب ــن س ــترکان، تعیی ــی مش ــار مصرف رفت
امتیــازات بــه مشــترکان و ... می توانســتیم هزینــه عرضــه بــرق را کاهــش 
دهیــم کــه بررســی و ارائــه راهــکار بــرای تمامــی ایــن مــوارد نیــاز بــه کار 
ــد. یکــی دیگــر از  ــه کارشناســان اعتمــاد نکردن کارشناســی داشــت کــه ب
ــه  ــود و ب ــن دســتگاه ها ب ــدم هماهنگــی بی ــون، ع ــن قان ــع اجــرای ای موان
ــوع در  ــن موض ــد. ای ــاری داده نش ــرق اختی ــت ب ــی صنع ــش کارشناس بخ
بســیاری از کشــورهای دیگــر نیــز مطــرح شــده کــه بــا کارشناســی و تغییــر 

ــد.  ــه هــدف مــورد نظــر دســت پیــدا کردن رفتــار مصرفــی مشــترکان ب

تفکیــک  بــه  بــرق  تعرفه گــذاری  نظــام  در  هم اکنــون 
ــاورزی(  ــاری و کش ــی، تج ــی، صنعت ــف )خانگ ــای مختل بخش ه
ــوع  ــا ن ــوی مصــرف و ی ــی در الگ ــه تفاوت های ــا ب ــن بن و همچنی
مصــارف، ارقــام متفاوتــی بــرای هــر بخــش در نظــر گرفته شــده 
اســت. از نظــر شــما ایــن چندنرخــی بــودن تعرفه هــای بــرق چــه 
مزایــا و معایبــی دارد و در کلیــت امــر بــرای اقتصــاد ایــن حــوزه 

ــیب زا؟ ــا آس ــت ی ــده اس کمک کنن
ــت و  ــتباهی نیس ــرف کار اش ــاس مص ــرق براس ــترکان ب ــته بندی مش دس
در بعضــی کشــورها هــم اجــرا شــده اســت. 90 درصــد مشــترکان بخــش 
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــد، بخش ه ــابهی دارن ــی مش ــار مصرف ــی رفت خانگ
ــرای بخــش  ــوان ب ــد. می ت ــرار می گیرن هــم شناســایی و در یــک دســته ق
خانگــی تعرفــه خاصــی تعریــف و رفتــار آنهــا را بــه ســمت درســت هدایــت 
کــرد. گاهــی چنــد نرخــی بــودن مزیــت خاصــی دارد و دولت هــا در اقتصــاد 
ــژه ای  ــاز وی ــی مشــخصی امتی ــازه زمان ــا در ب ــرای برخــی فعالیت ه کان ب
در خصــوص تعرفــه انــرژی در نظــر می گیرنــد. هــدف از ایــن کار ترغیــب 
ــتفاده  ــد و اس ــیوه های تولی ــر ش ــرای تغیی ــوزه ب ــادی آن ح ــاالن اقتص فع
ــدت  ــد م ــن سیاســت در بلن ــت. ای ــر اس ــم انرژی بَ ــد ک ــای تولی از روش ه
هــم بــه نفــع دولــت و هــم بــه نفــع تولیدکننــده خواهــد بــود کــه بــا بــه 
ــه ســمت  ــد، ب روزرســانی شــیوه تولیــد و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدی
صــرف انــرژی کمتــر بــرای تولیــد بیشــتر حرکــت کــرده و در نهایــت بــه 

ســود خــود، اقتصــاد کان و محیــط زیســت عمــل کــرده اســت. 
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آیــا از نظــر شــما غیــر یارانــه  ای شــدن تعرفــه بــرق مشــترکان 
پرمصــرف کــه اخیــرا بــه اجــرا درآمــده اســت، می توانــد راه کار 
مناســب و کارایــی بــرای اصــالح الگــوی مصــرف بــرق و کمکــی 

بــه اقتصــاد صنعــت بــرق محســوب شــود؟ 
ــی اســت  ــران هزینه های ــرق جب هــدف از تعرفه گــذاری و تعییــن قیمــت ب
کــه بــرای تولیــد صــرف شــده اســت، هزینــه و درآمــد ایــن صنعــت بایــد 
ــی  ــار مصرف ــر رفت ــات تغیی ــی از اقدام ــیر یک ــن مس ــد. در ای ــوازن باش مت
مشــترکان اســت لــذا راهــکار ارائــه شــده بایــد منجــر بــه عرضــه بــرق بــا 
ــام اقتصــادی داشــته باشــد  ــرای مشــترکان پی ــری شــود و ب ــه کمت هزین
ــد.  ــاد کن ــا ایج ــردن را در آنه ــرف ک ــت مص ــرای درس ــزه الزم ب ــا انگی ت
ایــن سیاســت کــه از مشــترکان پرمصــرف هزینــه بیشــتری دریافــت شــود، 
ــا  ــد ب ــرق بای ــت ب ــود. کارشناســان صنع ــد ب ــام درســتی نخواه حــاوی پی
ــه اوج  ــا ب ــه مصــرف آنه ــار مشــترکان و ســاعاتی ک ــل رفت ــه و تحلی تجزی
می رســد، الگــوی مصــرف مناســبی تهیــه کننــد. بیشــترین مصــرف بــرق 
ــه در  ــت ک ــی اس ــایل سرمایش ــا و وس ــل گرم ــه فص ــوط ب ــران مرب در ای
بســیاری مــوارد درایــت درســتی از طــرف دولــت صــورت نگرفتــه و نظارتــی 
بــر اســتفاده از کولرهــا بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه نشــده اســت. از طــرف 
ــد و دستشــان  ــد وســایل برقــی محدودیــت دارن دیگــر مشــترکان در خری
ــایل  ــاب وس ــترکی را در انتخ ــوان مش ــاس نمی ت ــن اس ــت، برای ــاز نیس ب
ــرف  ــت، پرمص ــته اس ــاری نداش ــازی اختی ــت گذاری های بهینه س و سیاس
خطــاب و تعرفــه بیشــتری از او دریافــت کــرد. دولــت بایــد بــا ارائــه راهــکار 
و مهیــا کــردن شــرایط مشــترکان را بــه ســمت مصــرف کمتــر ســوق دهــد، 
اگــر امکانــات الزم در اختیــار باشــد مشــترکان خودبه خــود بــه ایــن ســمت 
ــه اســتفاده از  ــل مــردم ب ــارز آن تمای حرکــت خواهنــد کــرد کــه مثــال ب
ــاده  ــاق افت ــر اتف ــه طــی ســال های اخی ــم مصــرف اســت ک ــای ک المپ ه
ــه  ــتفاده بهین ــه اس ــی ب ــه ای کمک ــر یاران ــای غی ــف تعرفه ه ــت. تعری اس
ــرق  ــت ب ــد صنع ــت عای ــن سیاس ــیر ای ــدی از مس ــرد و درآم ــد ک نخواه
نخواهــد شــد و نهایتــا هــدف اصلــی کــه تغییــر رفتــار مشــترکان و منطقــی 

کــردن آن اســت، محقــق نخواهــد شــد. 

ــل  ــا معض ــروز ب ــرق ام ــدگان ب ــی تولیدکنن ــر دولت ــش غی بخ
ــاد  ــت و نه ــه اس ــای ارزی مواج ــته و بدهی ه ــات انباش مطالب
ــه  ــدارد، ب ــود ن ــرق وج ــش ب ــده ای در بخ ــتقل تنظیم کنن مس
ــن  ــکالت ای ــل مش ــرای ح ــال 1402 ب ــه س ــما بودج ــر ش نظ
ــوان از  ــه می ت ــد؟ چگون ــته باش ــد داش ــادی بای ــه مف ــت چ صنع

ــرد؟  ــری ک ــن جلوگی ــلیقه ای قوانی ــرای س اج
ــه ایجــاد مشــکات  ــر منجــر ب ــه در ســال های اخی ــی ک ــی از علت های یک
ــش  ــی در بخ ــه کار کارشناس ــاد ب ــدم اعتم ــده، ع ــرق ش ــت ب ــرای صنع ب
مالــی و اقتصــادی صنعــت بــرق اســت. متاســفانه بحــث کارشناســی هــم در 

بودجــه و هــم در اقتصــاد از کارشناســان صنعــت بــرق گرفتــه شــده اســت. 
اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی و کارشناســان ایــن بخــش بایــد در مجلــس و 
دولــت ایجــاد شــود تــا مشــکات مربــوط بــه اقتصــاد بــرق و تعرفه گــذاری 
بــا راهکارهــای ارائــه شــده از ســوی آنهــا حــل شــود. برنامه هــای عملیاتــی 
ــای  ــت  های کان برنامه ه ــداف و سیاس ــا اه ــد ب ــاالنه بای ــای س بودجه ه
ــد  ــرق بای ــی ب ــت زیربنای ــرمایه گذاری در صنع ــد. س ــق باش ــعه منطب توس
طبــق برنامــه انجــام شــود در غیــر ایــن صــورت در مســیر اجــرای ســایر 
برنامه هــا نیــز خلــل ایجــاد خواهــد کــرد. تمــام برنامه هــای بودجــه 
ــی و اجــرا برســد. بخــش  ــه عملیات ــه مرحل ــا ب ــه باشــد ت ــد واقع گرایان بای
خصوصــی بایــد در جلســات نهادهــای مرتبــط و کمیســیون های تخصصــی 
شــرکت کــرده، نظــرات و پیشــنهادات ایــن بخــش را بــه گــوش مســئوالن 
و مقامــات برســاند. کارشناســان صنعــت بــرق بایــد بــا تهیــه گزارش هــای 
ــاد  ــی و مهندســی اعتم ــی، اقتصــادی و فن ــای مال کارشناســی در بخش ه
ــار اســت  ــن اعتمــاد و اعتب ــا ای ــد، ب ســازمان ها و دســتگاه ها را جلــب کنن
ــازی ها  ــا و تصمیم س ــی در تصمیم گیری ه ــش خصوص ــج بخ ــه تدری ــه ب ک
مشــارکت داده خواهــد شــد. صنعــت موتــور محــرک اقتصــاد کشــور اســت 

و بایــد طــوری هدایــت شــود کــه از حجــم مشــکات آن کاســته شــود. 

ــش  ــازی بخ ــد یکپارچه س ــرق نیازمن ــرژی و ب ــاد ان ــالح اقتص اص
ــتن وزارت  ــما داش ــر ش ــه نظ ــت؛ ب ــور اس ــرژی کش ــت ان مدیری

ــر؟  ــا خی ــت ی ــاز اس ــازی کارس ــیر یکپارچه س ــرژی در مس ان
ــام وزارت  ــه ن ــه ای ب ــرژی در وزارت خان ــت ان ــر سیاســت گذاری و مدیری اگ
ــر  ــوزه راحت ت ــن ح ــای ای ــود، هماهنگی ه ــع ش ــه  و تجمی ــرژی یکپارچ ان
ــاد  ــی تض ــن هماهنگ ــد. ای ــد ش ــل خواه ــتری حاص ــت بیش ــام و مزی انج
بیــن دســتگاه ها را از میــان بــرده و مدیریــت بهتــری انجــام خواهــد شــد. 
بنــده در ایــن خصــوص مطالعــات کارشناســی دقیــق و متمرکــزی انجــام 
ــم توســعه  ــه هفت ــرژی در برنام ــی ایجــاد وزارت ان ــی پیش بین ــداده ام، ول ن
کــه ایــن روزهــا در حــال تدویــن اســت، در ایجــاد هماهنگــی و یکپارچگــی 

ــود. ــد ب ــده خواه ــر  و کمک کنن ــرژی موث حــوزه ان

ــارات  ــتناد اظه ــه اس ــه ب ــت ک ــان یاف ــی پای ــال 1401 در حال ــتان س تابس

ــن  ــر خــاف تابســتان ســال 1400 کمتری ــرو، ب ــات وزارت نی رســمی مقام

ــه مشــترکین خانگــی و عمومــی اعمــال شــد. مواضــع  ــزان خاموشــی ب می

ــود نســبی برنامه هــای  ــز از بهب ــع نی ــان صنای رســمی و نیمه رســمی صاحب

مدیریــت مصــرف نســبت بــه تابســتان ســال 1400، حکایــت دارد. بــا اجرای 

برنامــه افزایــش 6 هزارمگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق در دوره منتهــی به اوج 

بــار ســال جــاری، قــدرت عملــی شــبکه سراســری )بــر اســاس آمــار شــرکت 

توانیــر( در روز پیــک ســال 1401 معــادل 67944 مــگاوات بــود کــه نســبت 

بــه قــدرت عملــی 64035 مگاواتــی روز پیــک ســال قبــل، افزایشــی 3909 

ــت  ــار صنع ــی آم ــد. بررس ــان می ده ــد( نش ــادل 6.1 درص ــی را )مع مگاوات

بــرق گــواه آن اســت کــه حداکثــر تقاضــای همزمــان بــرق در روز اوج بــار 

ــق  ــگاوات آن از طری ــه 59767 م ــوده ک ــگاوات ب ــاری 69457 م ــال ج س

تولیــد داخلــی و واردات، تامیــن و 9690 مــگاوات آن بــا اعمــال برنامه هــای 

ــه در  ــددی ک ــن نشــد. ع ــده تامی ــت مصــرف و خاموشــی های پراکن مدیری

ــوب در  ــد ه  ای نامطل ــود و پدی ــگاوات ب ــر 11925 م ــغ ب ــال 1400، بال س

ــب  ــرق« لق ــرف ب ــد و مص ــرازی تولی ــوان »نات ــت عن ــر تح ــال های اخی س

گرفتــه اســت. عــددی کــه بنابــر اظهــارات وزیــر نیــرو )در همایــش مدیــران 

ــرق در آبان مــاه 1401(، پیش بینــی می شــد در تابســتان امســال  صنعــت ب

حامد صیرفیان پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه سندیکا و مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 

چـالش  اجـرا؛  و  سیاست  ناترازی 
برق صنعت  توسعه 

بــه 20 هزارمــگاوات هــم بالــغ شــود و بــا تــاش خالصانــه خانــواده صنعــت 

بــرق بــه کمتــر از 10 هــزار مــگاوات رســید.

ــر  ــرق مــورد نیــاز کشــور ب ــرژی ب در ســال 1400، حــدود 77 درصــد از ان

ــش از 75   ــن بی ــت. همچنی ــده اس ــد ش ــی، تولی ــوخت گاز طبیع ــه  س پای

ــی و  ــای خانگ ــت مصــارف بخش ه ــرژی کشــور جه ــبد ان درصــد از کل س

تجــاری، نیروگاهــی، صنایــع، پتروشــیمی و حمــل و نقــل بــه گاز طبیعــی 

ــش رو، 240  ــتان پی ــت، در زمس ــر نف ــام وزی ــر اع ــت. بناب ــاص یاف اختص

میلیــون مترمکعــب »ناتــرازی تولیــد و مصــرف گاز« وجــود خواهــد داشــت. 

بــر اســاس ســند تــراز تولیــد و مصــرف گاز طبیعــی کشــور، مطابــق تعهدات 

ــی در  ــزان تقاضــای گاز طبیع ــق 1410، می ــران در اف ــی گاز ای شــرکت مل

ــود. ایــن در  کشــور بیــش از 1350 میلیــون متــر مکعــب در روز خواهــد ب

ــل حــدود 950 میلیــون  ــل تحوی ــی اســت کــه مقــدار گاز شــیرین قاب حال

مترمکعــب در روز اســت. بــه بیــان دیگــر اختافــی بالــغ بــر 400 میلیــون 

ــی ایجــاد می  شــود.  ــد و مصــرف گاز طبیع ــراز تولی ــب در ت ــر مکع مت

ــه  ــد ک ــان می ده ــی، نش ــادی و زیربنای ــف اقتص ــای مختل ــی حوزه ه بررس

ــرازی  ــر نات ــری نظی ــای دیگ ــا ناترازی ه ــور ب ــرژی، کش ــوزه ان ــر از ح غی

بــه   ... و  بازنشســتگی  صندوق هــای  بانک هــا،  بودجــه،  آب،  منابــع 

ــا  ــن ناترازی ه ــرا ای ــا چ ــت. ام ــه  اس ــعه مواج ــای توس ــوان ابرچالش ه عن

     یاد  د  اشت                                       

Libra

      گفت وگو        

به اعتقاد من حوزه انرژی و صنعت برق در برنامه های 
توسعه با مشکلی مواجه نبوده است بلکه مشکل اصلی 
مربوط به برنامه های عملیاتی و قوانین بودجه سالیانه 
است لذا توجه اصلی باید معطوف به اجرای اهداف و 

سیاست های کلی برنامه های توسعه در بودجه باشد. اگر 
هدفی در برنامه توسعه تعریف شده باشد اما در بودجه، 
برنامه عملیاتی برای آن تعریف نشود، فایده ای نخواهد 

داشت 
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ــش  ــه افزای ــادی رو ب ــتاب زی ــا ش ــان داده و ب ــر رخ نش ــال های اخی در س

ــوال  ــن س ــه ای ــوان ب ــه می ت ــخ هایی ک ــن پاس ــی از مهم تری ــتند؟ یک هس

ــور  ــی کش ــت گذاری عموم ــپهر سیاس ــی در س ــدن معضل ــگ ش داد، پررن

ــد.  ــرا« نامی ــت و اج ــرازی سیاس ــتی »نات ــه آن را بایس ــت ک اس

حــدود 110 ســال از تشــکیل نهــاد رســمی قانون گــذاری در ایــران 

می گــذرد و در ایــن ســال ها بــا تصویــب بیــش از 12 هــزار قانــون مختلــف 

و متنــوع گــوی ســبقت را از بســیاری کشــورها کــه پیشــینه  قانون گــذاری 

قدیمی تــری دارنــد، ربوده ایــم. در حــال حاضــر بیــش از 152 هــزار 

ــن و  ــی قوانی ــامانه مل ــز در س ــی نی ــرره و رای عموم ــه، مق ــون، مصوب قان

ــاس در  ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــانی ش ــت و به روزرس ــور ثب ــررات کش مق

ــن و  ــورم قوانی ــا »ت ــه ب ــویم ک ــدی می ش ــه بن ــورهایی طبق ــره کش زم

مقــررات« مواجــه هســتیم. همچنیــن عواملــی نظیــر »عــدم تناســب قانــون 

بــا نیــاز و خواســت عمومــی«، »عــدم تناســب قانــون بــا اقتضائــات اجرایی«، 

»پراکندگــی قوانیــن«، »نبــود ضمانــت اجــرای موثــر«، »ضعــف در محتوای 

قوانیــن« و بــه طــور کلــی »ناتــرازی سیاســت و اجــرا« از مهم تریــن موانــع 

ــد. ــه شــمار می آی ــران ب ــی ای ــن در نظــام حقوق ــدی قوانی ناکارآم

از دیــدگاه خــط   مشــی گذاری عمومــی، »دوگانــه سیاســت-اداره1« از 

موضوعــات بنیادینــی اســت کــه حــوزه مســائل عمومــی را همــواره تحــت 

تاثیــر قــرار می دهــد. برقــراری رابطــه ی متــوازن میــان تخصــص و تعهــد 

ــرض  ــت. ف ــدرن اس ــی م ــای سیاس ــه ی نظام ه ــه ی هم ــی دغدغ سیاس

کاســیک )مطابــق بــا دیــدگاه ســنت تفکــر اداری اروپایی-آمریکایــی( ایــن 

ــت، دور نگــه داشــتن  ــی دول ــرای کارآمــدی و کارکــرد عقان اســت کــه ب

ــه اصطــاح »بی طرفــی سیاســی« اداره و از آن ســو،  ــا ب اداره از سیاســت ی

ــی  ــا »بی طرف ــت در اداره ی ــتمداران از دخال ــت و سیاس ــتن سیاس بازداش

اداره«، ضرورتــی ناگزیــر اســت. ایــن موضــوع کــه »عــدم مداخلــه متقابــل« 

ــن در اجــرا کمــک  ــدی قوانی ــه کارآم ــادی ب ــا حــد زی ــده می شــود ت نامی

ــه  ــوان »دوگان ــت عن ــری تح ــل دیگ ــر تقاب ــوی دیگ ــا از س ــد. ام می کن

ــه طیفــی از توجــه  ــدام می کنــد کــه ب بوروکراسی-دموکراســی« عــرض ان

همزمــان بــه ارزش هــای اداری نظیــر کارآمــدی، صرفه جویــی و اثربخشــی 

ــت  ــت و صداق ــی، عدال ــت عموم ــر خدم ــک نظی ــای دموکراتی و ارزش ه

ــوزه   ــف ح ــران مختل ــن بازیگ ــود بی ــارض موج ــکاف و تع ــردازد. ش می پ

سیاســت گذاری در ایــن دوگانه هــای اشــاره شــده، زمینه ســاز بــروز 

ــران شــده اســت. ــرق ای ــرازی سیاســت و اجــرا« در صنعــت ب »نات

در آســتانه بررســی برنامــه هفتــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــق بررســی های  ــه طب ــن موضــوع ضــروری اســت ک ــه ای کشــور، توجــه ب

صورت گرفتــه تنهــا حــدود یــک ســوم از احــکام برنامه هــای توســعه 

پیشــین محقــق شــده و بنابــر مــوارد یــاد شــده بســیاری از اهــداف مقــرر، 

ــعه در  ــای توس ــکام برنامه ه ــی اح ــیده اند. آسیب شناس ــل نپوش ــه عم جام

زمینــه تولیــد بــرق نیــز )بــه ویــژه در برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه( 

از عــدم تحقــق اهــداف ایــن بخــش حکایــت دارد. برخــی از مصادیــق مهــم 

ایــن بخــش می تــوان بــه عــدم تحقــق توســعه ظرفیــت نیروگاهــی مطابــق 

ــم  ــعه پنج ــای توس ــی برنامه ه ــزار مگاوات ــذاری 50 ه ــوع هدف گ ــا مجم ب

ــا 1401 کمتــر از  و ششــم اشــاره کــرد کــه در خــال ســال های 1390 ت

ــت  ــعه ظرفی ــر توس ــواردی نظی ــن م ــد. همچنی ــق ش ــد آن محق 50 درص

ــه ســیکل ترکیبی،  ــای گازی ب ــل نیروگاه ه ــر، تبدی ــای تجدیدپذی نیروگاه ه

تعدیــل نــرخ خریــد بــرق از نیروگاه هــا، پوشــش نوســانات نــرخ ارز، اعمــال 

ــادرات  ــوز ص ــدور مج ــت، ص ــای دول ــت بدهی ه ــر در پرداخ ــم تاخی جرای

بــرق، اصــاح اقتصــاد خدمــات عمومــی، توســعه مبــادالت بــورس انــرژی، 

تشــکیل بــازار منطقــه ای و قطــب منطقــه ای بــرق و پرداخــت مابه التفــاوت 

ــم  ــه رغ ــه ب ــتند ک ــی هس ــرق از موضوعات ــده ب ــی و تمام ش ــرخ تکلیف ن

تکلیــف برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه، محقــق نشــدند.

ــب  ــرق را بی نصی ــت ب ــز صنع ــن« نی ــورم قوانی ــه »ت ــن ک ــر ســخن ای دیگ

ــرق  ــت ب ــت از صنع ــم »حمای ــون مه ــر 2 قان ــه اخی ــی ده ــته و ط نگذاش

کشــور« در ســال 1394 و »مانع زدایــی از توســعه صنعــت بــرق« در ســال 

1401 تصویــب شــد. اگــر قوانینــی را کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــر ایــن 

صنعــت تاثیرگــذار بــوده، در نظــر بگیریــم؛ شــاهد تــورم بــی رویــه قوانیــن 

و مقــررات صنعــت بــرق خواهیــم بــود. جالــب اینکــه در پاییــز ســالجاری 

همزمــان قانــون برنامــه هفتــم توســعه و قانــون بودجــه ســال 1402 نیــز 

ــه  ــرق اضاف ــت ب ــن صنع ــه قوانی ــه گنجین ــدی را ب ــداف جدی ــکام و اه اح

کــرده اســت و بــر ناتــرازی سیاســت و اجــرا در ایــن حــوزه خواهــد افــزود. 

آیــا صرفــا اجــرای صحیــح مــاده 6 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کــه بــر 

ــا قیمــت  ــرق ب ــرژی ب ــی ان ــروش تکلیف ــاوت قیمــت ف »پرداخــت مابه التف

تمــام شــده آن بــه وزارت نیــرو« تاکیــد داشــت، تــا حــد زیــادی موجــب 

ــه  ــن ک ــوال ای ــر س ــد؟ دیگ ــرق نمی ش ــت ب ــعه صنع ــی از توس مانع زدای

ــای  ــم تاش ه ــه رغ ــته و ب ــه روز انباش ــرق روز ب ــت ب ــکات صنع ــرا مش چ

بخــش خصوصــی و دولتــی و وضــع قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز، حــوزه 

اقتصــاد بــرق و انــرژی کمــاکان یکــی از زمینه هــای چالــش زای کشــور در 

ــود؟ ــداد می ش ــده قلم ــال های آین س

سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

کشــور در شــهریورماه توســط مقــام معظــم رهبــری در 7 فصــل و 26 بنــد 

ابــاغ شــد. بــر ایــن اســاس هــدف کلــی و اولویــت اصلــی برنامــه هفتــم، 

پیشــرفت اقتصــادی تــوام بــا عدالــت بــا نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط 8 

درصــد در طــول برنامــه بــا تاکیــد بــر افزایــش بهــره وری کل عوامــل تولیــد 

ــن  ــد. همچنی ــن ش ــت( تعیی ــاوری و مدیری ــرمایه، فن ــانی، س ــع انس )مناب

ــه ســمت  ــارات بانکــی ب ــه نقدینگــی و اعتب ــی ب ــر جهت ده ــواردی نظی م

ــی  ــدات عموم ــا و تعه ــازی بدهی ه ــا و شفاف س ــد، احص ــای مول فعالیت ه

ــت  ــع و مدیری ــردن مناب ــی ک ــا، واقع ــه بدهی ه ــت و تأدی ــت و مدیری دول

ــا  ــام ب ــه تم ــی نیم ــای عمران ــف طرح ه ــن تکلی ــت، تعیی ــارف دول مص

واگــذاری از طریــق مشــارکت دادن بخش هــای خصوصــی و عمومــی غیــر 

دولتــی، اجــرای طرح هــای عظیــم اقتصــادی ملــی، پیشــران، زیرســاختی، 

روزآمــد و مبتنــی بــر آینده نگــری و ... بــه عنــوان سیاســت های تاثیرگــذار 

ــی  ــرق، تلق ــت ب ــه صنع ــور از جمل ــی کش ــادی و زیربنای ــش اقتص در بخ

ــرق و  ــوزه ب ــی ح ــی حکمران ــد فعل ــه رون ــن ک ــوال ای ــر س ــود. دیگ می ش

ــه  ــا چ ــش، ت ــن بخ ــادی ای ــت های کان اقتص ــتمرار سیاس ــرژی و اس ان

ــد؟ ــده می انجام ــداف تعیین ش ــق اه ــه تحق ــزان ب می

قریــب بــه دو دهــه از خصوصی ســازی در صنعــت بــرق و همزمــان تشــکیل 

ــررات در  ــع مق ــذاری و وض ــرد قانون گ ــا رویک ــذرد ام ــرق می گ ــازار ب ب

زمینــه تولیــد بــرق، کمــاکان رویکــرد ســنتی و مبتنــی بــر تعرفه گــذاری، 

ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــت اس ــط دول ــع توس ــص مناب ــدی و تخصی بودجه بن

ــرق صنایــع و مشــترکین  در 2 ســال گذشــته، سیاســت افزایــش تعرفــه ب

پرمصــرف، منابــع درآمــدی بیشــتری را بــرای دولــت خلــق کــرده، امــا بــا 

ایراداتــی کــه در نحــوه تخصیــص ایــن منابــع وجــود داشــته، رونــد پرداخت 

ــد در بخــش تولیــد،  مطالبــات بخــش غیــر دولتــی و ســرمایه گذاری جدی

تغییــر چندانــی نداشــته اســت. همچنیــن بــا رویکــرد مــاده 3 قانــون مانــع 

زدایــی، اســتمرار ایــن گــردش مالــی معیــوب در آینــده نیــز دور از انتظــار 

نخواهــد بــود. قانونــی کــه از واژه )ECA2( بــه عنــوان مبنــای تعرفه گــذاری 

 ECA مشــترکین صنعتــی اســتفاده کــرده، ولــی بــر خــاف ماهیــت روش

به مثابــه جبران کننــده هزینه هــای ســرمایه گذاری  )خریــد تضمینــی 

ــرمایه گذاری  ــعه س ــرای توس ــتقیما ب ــهمی را مس ــد(، س ــد در تولی جدی

بخــش غیــر دولتــی در تولیــد، تصریــح نکــرده اســت.

بــر اســاس بــرآورد مراجــع مختلــف، طــی ســال های برنامــه هفتــم 

ــت  ــی جه ــد نیروگاه ــت جدی ــگاوات ظرفی ــزار م ــل 35 ه ــعه، حداق توس

ــاد  ــت ایج ــی بایس ــی م ــرازی فعل ــران نات ــرف و جب ــد مص ــن رش تامی

ــورت  ــای ص ــور و هدف گذاری ه ــراز گاز کش ــت ت ــن وضعی ــود. همچنی ش

گرفتــه در اســناد باالدســتی جهــت افزایــش متوســط راندمــان تولیــد بــرق 

ــیکل  ــه س ــود ب ــای گازی موج ــل نیروگاه ه ــد، تبدی ــدود 45 درص ــه ح ب

ترکیبــی را بــا احــداث 28 واحــد جدیــد بخــار بــه ظرفیــت 4480 مــگاوات 

طــی ایــن دوره ضــروری می کنــد. از ســوی دیگــر موضوعاتــی نظیــر لــزوم 

بازنشســتگی حــدود 3000 مــگاوات نیــروگاه حرارتــی فرســوده و کم بــازده، 

توســعه مولدهــای تجدیدپذیــر و ...، نیازمنــد اصاحــات جــدی در حکمرانی 

ــا وضــع  ــا ب ــن اصاحــات صرف ــا ای ــرق می باشــد. یقین ــرژی و اقتصــاد ب ان

ــرازی سیاســت  قوانیــن و مقــررات جدیــد صــورت نخواهــد پذیرفــت. »نات

و اجــرا« در صنعــت بــرق مســتلزم تغییــر در رویکردهــا از طریــق کاهــش 

نقــش دولــت در تصدی گــری و تنظیم گــری، افزایــش نقــش بخــش 

ــی  ــای »حکمران ــاد فض ــا هــدف ایج ــررات ب ــی در تنظیــم مق غیردولت

مشــارکتی3« در صنعــت بــرق، اجــرای قوانیــن و مقــررات قبلــی، بازآفرینــی 

اعتمــاد ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، افزایــش تبــادالت بــرق مبتنــی 

ــرمایه  ــازار س ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه ــازار آزاد، اس ــی ب ــزم واقع ــر مکانی ب

)نظیــر گواهــی ظرفیــت و گواهــی صرفــه جویــی انــرژی( بــا هــدف تامیــن 

ــود. ــد ب ــعه، خواه ــای توس ــرمایه طرح ه س

 1- politics-administration dichotomy2-Energy Conversion Agreement
3-Collaborative governance
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پگاه پاشا، مدیر دفتر پژوهش سندیکا

اثرگذاری در مرحله تدوین قوانین برنامه و بودجه؛

گامی به ســوی تحقق اهداف سندیکا

     یاد  د  اشت                                            یاد  د  اشت                                       

هـر سـاله در نیمـه دوم سـال و زمـان تقدیم الیحـه بودجه توسـط دولت به 

مجلـس، از جملـه اقدامـات جـدی سـندیکا، بررسـی و تحلیل آمـار و احکام 

الیحـه و تهیـه پیشـنهادهای بودجه ای برای بهبود شـرایط تولید برق کشـور 

اسـت. ایـن پیشـنهادها پـس از تدویـن، بـه صـورت همـه جانبـه و از طریق 

ارتبـاط در تمام سـطوح از جملـه اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس شـورای 

اسـامی در کمیسـیون های مرتبـط مـورد پی گیـری قـرار می گیـرد. نتیجه 

ایـن اقدامات در سـال های گذشـته، الحـاق مـواردی در قوانیـن بودجه بوده 

اسـت کـه اثرگـذاری باالیـی بـر وضعیـت تولیدکننـدگان بـرق داشـتند. از 

جملـه لحـاظ شـدن 10 هزار میلیـارد تومان بـرای تهاتر بدهی هـای مالیاتی 

و بانکـی طرح هـای برقآبـی و نیروگاهـی بـا مطالبـات صنعـت بـرق از محل 

قانـون  در   )2( تبصـره  در  تمام شـده  و  تکلیفـی  قیمت هـای  مابه التفـاوت 

بودجـه سـال 1401 و اصاحاتـی در تبصـره )5( )و یـا ورود مجـدد ایـن 

تبصـره بـه قانـون در صورتی کـه در الیحـه تقدیمی دولت حذف شـده بود( 

در قوانیـن بودجـه سـال های 1397 تـا 1400 به گونه ای که امکان اسـتفاده 

از اسـناد تسـویه خزانـه بـرای تولیدکننـدگان برق فراهم شـود. 

هم چنیـن در سـال 1398 دفتـر پژوهش سـندیکا اقدام به تهیه گزارشـی از 

آسیب شناسـی احـکام منـدرج در قوانیـن برنامه های پنجم و ششـم توسـعه 

مرتبـط بـا تولیـد برق و تهیه نخسـتین نسـخه پیشـنهادهای سـندیکا برای 

برنامـه هفتـم توسـعه کـرد. سـندیکا در تمامی جلسـاتی که در این سـال و 

نیـز سـال 1399 در مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـامی به ریاسـت 

رییـس کمیتـه بـرق کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی و بـا حضور 

کارشناسـان ارشـد تمامـی سـازمان های ذی ربـط خصوصـی و دولتـی بـرای 

تدویـن احـکام بـرق در برنامـه هفتـم توسـعه برگـزار شـد، حضـور جدی و 

نقش پیشـران داشـت.  

در سـال 1401 به منظور تمرکز بیشـتر و اسـتفاده از خرد جمعی در تمامی 

سـطوح مدیـران و کارشناسـان دبیرخانـه و اعضـای سـندیکا، کمیسـیونی 

تحـت عنـوان کمیسـیون برنامـه و بودجـه تاسـیس شـد تـا فعالیت هـای 

سـندیکا بـرای اثرگـذاری بـر قوانیـن بودجـه سـنواتی و نیـز برنامـه هفتـم 

توسـعه با تمرکز و سـازمان دهی بیشـتر دنبال شـود. در شـش ماهه نخسـت 

سـال 1401، ایـن کمیسـیون بـا برگـزاری جلسـات متعـدد و بـا همـکاری 

دفتـر پژوهش سـندیکا پیشـنهادهایی را بـرای لحاظ شـدن در الیحه بودجه 

1402 و نیـز برنامـه هفتـم توسـعه تدویـن کرد که ایـن پیشـنهادها به اتاق 

بازرگانـی ایـران و سـازمان برنامـه و بودجـه ارائه شـد.

از آن جا که تدوین الیحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسـعه در نیمه 

نخسـت سـال جاری؛ مباحث داغ و چالش برانگیـزی در صنعت برق 

نیـز بوده اند، جلسـات متعـددی در سـازمان برنامـه و بودجه برای 

تدویـن این دو الیحه برگزار شـده اسـت که سـندیکا در جلسـات 

متعـدد حاضـر و در دفـاع از منافـع اعضـا بـا اعمـال اصالحاتی بر 

پیشـنهادهای موجود کوشـیده اسـت. هم چنین تالش شـده است 

بـا دیگـر سـازمان های زیـر مجموعـه وزارت نیرو از جمله شـرکت 

مدیریـت شـبکه بـرق ایـران هماهنگی الزم انجام شـود تـا پس از 

انتشـار الیحـه در صورتـی که مفـاد آن نیـاز به اصالح داشـت، در 

اسـرع وقـت و بـه شـکل هماهنگ مـوارد قابـل پی گیری باشـند. 

آن چـه کـه در ایـن بازه زمانی در بـاره تدوین دو الیحه مذکور شـاهد بودیم، 

تهیـه پیشـنهادهای مختلـف در سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت نیرو بود 

بـه گونـه ای که ایفـای نقش سـندیکا برای اثرگـذاری بر مـوارد متعددی که 

گاه به فاصله بسـیار اندک منتشـر شـده، نیازمند ارتباط مسـتمر نمایندگان 

سـندیکا بـا نماینـدگان سـازمان برنامه و بودجه بـه صورت روزانـه و هفتگی 

و تحلیـل مـوارد در کمتریـن زمان ممکن بـوده که دبیرخانه سـندیکا تاش 

کـرده اسـت در ایـن بخـش نیـز در حداکثـر الیه هـای اثرگـذاری ممکن، به 

ایفای نقـش بپردازد.  

نتیجـه ایـن تاش هـای مسـتمر کـه تاکنـون نیـز ادامـه داشـته و انتظـار 

مـی رود بـا انتشـار رسـمی الیحـه بودجـه 1402 شـدت گیـرد، در جریـان 

قـرار گرفتـن نماینـدگان دسـتگاه های دولتـی از نظـرات بخـش خصوصـی 

تولیدکننـده بـرق و جلوگیـری از ثبـت پیشـنهادهایی اسـت کـه بـه اعتقاد 

کارشناسـان سـندیکا منافـع تولیدکننـدگان بـرق و تامین برق کشـور را در 

مخاطـره قـرار خواهـد داد و یـا عـدم نفع قابـل توجـه ای بـرای نیروگاه های 

غیـر دولتـی ایجـاد خواهـد کرد.

از آن جـا کـه بـر اسـاس تجربـه ادوار گذشـته، تغییـر احـکام قانونـی پس از 

تدویـن و تصویـب امـری تقریبا محال اسـت، پی گیری پیشـنهادهایی که در 

سـازمان های مختلـف تهیه و بـرای درج در لوایح به سـازمان برنامه و بودجه 

ارائـه می شـود از حساسـیت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت. سـندیکا همواره 

تـاش کـرده اسـت بـا ارائـه گزارش هـا و اظهـار نظرهـای مسـتند، دقیـق و 

کارشناسـی و برقـراری و حفـظ ارتباطـات سـازنده بـا سـازمان های اثرگذار، 

جایـگاه خـود را بـه عنوان مرجـع نظرات بخـش خصوصـی تولیدکننده برق 

معرفـی و تقویـت کنـد کـه در سـال های گذشـته موفقیت های چشـم گیری 

در ایـن زمینـه حاصـل شـده و اثرگـذاری بر مـوارد متعـدد قانونـی، لوایح و 

طرح هـای صنعـت بـرق گواهی بـر این ادعاسـت. 
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دوم پرونده 

برق صنعت  در  حکمرانی 
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نیرو و سرمایه:
ســاختارهای حکمرانــی در صنعــت بــرق بــرق یکــی از موثرتریــن 
عوامــل موثــر بــر شــتاب توســعه یافتگــی آن اســت. بــر همیــن 
ــدی  ــل ناکارآم ــت دالی ــن فرص ــم در ای ــالش  می کنی ــاس ت اس
ســاختارهای حاکــم بــر ایــن صنعــت را کــه بیشــتر بــه واســطه 
ــن  ــی و ای ــد، بررس ــرو رخ داده ان ــه وزارت نی ــای چندگان نقش ه
مســاله را روشــن کنیــم کــه چــرا بــا وجــود گذشــت قریــب بــه 
ــت  ــن صنع ــوز ای ــرق، هن ــت ب ــاختار صنع ــه از تجدیدس دو ده
ــاختار  ــد س ــرای تجدی ــی از اج ــداف ناش ــه اه ــتیابی ب در دس
ــت  ــاختار صنع ــرا تجدیدس ــت؟ چ ــته اس ــی نداش ــق چندان توفی
بــرق و واگــذاری نیروگاه هــا بــه جــای توســعه و تقویــت 
بخــش خصوصــی بــه بزرگتــر شــدن وزارت نیــرو و شــرکت  های 

تابعــه اش منجــر شــده اســت؟ 

محمدصادق    قاضی زاده: 
ــه دوره  ــرق ب ــت ب ــا در صنع ــردن واگذاری ه ــی ک ــه عملیات ــه مقول ورود ب
دوم وزارت آقــای مهنــدس بی طــرف برمی گــردد، هــر چنــد پیــش از 
ــای  ــه آق ــود ک ــورده ب ــد خ ــرو کلی ــی در وزارت نی ــات خوب ــم اقدام آن ه
ــده دار طراحــی و پیاده ســازی بخــش عمــده ای از  ــدس مســعودی عه مهن
آن بودنــد. نخســتین هــدف وزارت نیــرو در گام  هــای اولیــه واگــذاری هــا، 
 BOT ارتقــاء بهــره وری صنعــت بــرق بــود کــه عمدتــا در قالــب قراردادهــای

یکـی از اصلی تریـن مسـائلی کـه تاثیـری غیرقابـل انـکار بـر شـرایط صنعـت بـرق دارد، شـیوه  های حکمرانـی در ایـن صنعـت اسـت. با یک 
بررسـی سـاده درخواهیـم یافـت علیرغم تالش  هـای گسـترده برای تجدیدسـاختار صنعـت برق، افزایش سـهم بخـش خصوصی، شفاف سـازی 
سـاختارهای اقتصـادی و اصـالح اقتصـاد بـرق، هنـوز هـم در این حـوزه دسـتاورد قابـل اتکایی به دسـت نیامـده اسـت. ضمن این کـه وزارت 
نیـرو بـه عنـوان متولـی ایـن صنعـت زیرسـاختی در جـذب سـرمایه  های بخش خصوصـی در طول سـال  های اخیـر  و ترغیـب این بخـش برای 

   سـرمایه گذاری در حـوزه تولیـد هـم کارنامه موفقی نداشـته اسـت.
در میزگـردی بـا حضور محمدصـادق    قاضی زاده عضو هیات مدیره شـرکت توانیر و اسـتاد دانشـگاه، سـیداحمد مطهری نایب رییـس هیات مدیره 
سـندیکای شـرکت  های تولیدکننـده بـرق و بهمن مسـعودی قائم مقام شـرکت تولیدی آرین ماهتاب گسـتر، اهـداف تجدید سـاختار و چالش  های 

حـوزه حکمرانـی صنعـت برق را بـا محوریت تاثیـرات آن بر حـوزه تولید برق بررسـی کرده ایم کـه مشـروح آن را  می خوانید: 

محمدصادق    قاضی زاده، سیداحمد مطهری، بهمن مسعودی 

در  بررسی روش حکمرانی  و  نقد 
برق صنعت 

ــد  ــدت خری ــد م ــای بلن ــد قرارداده ــا و عق ــذاری نیروگاه ه ــا واگ و BOO ی
ــا  ــت ب ــن حرک ــد ای ــاش ش ــس از آن ت ــد. پ ــال  می ش ــا دنب ــرق از آنه ب
ــه  ــاختار گســترش یافت ــب تجدیدس ــری در قال ــداف متعالی ت ــری اه پی گی

ــرق فراهــم کنــد.   ــرای توســعه زیرســاختی ب اســت و زمینــه را ب

بهمن مسعودی:
ــذب  ــرای ج ــدای راه ب ــرو در ابت ــاش وزارت نی ــت؛ ت ــت اس ــا درس کام
ــل اول  ــت. دلی ــورت گرف ــل ص ــه دو دلی ــی ب ــش خصوص ــرمایه  های بخ س
ــت  ــتی، قیم ــای باالدس ــه و نهاده ــازمان برنام ــگاه س ــه از ن ــود ک ــن ب ای
ــت  ــود. در نتیجــه دول ــه دلیــل دولتــی بودنــش گــران ب ــرق ب تمام شــده ب
و بــه بیــان بهتــر وزارت نیــرو همــواره محکــوم بــه ناکارآمــدی در قیمــت 
ــده ورود  ــاس ای ــن اس ــر همی ــود. ب ــرق ب ــت ب ــد ارزان قیم ــده تولی تمام ش
بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق بــرای افزایــش بهــره وری و کاهــش 
ــرمایه گذار  ــک    س ــا ی ــه قاعدت ــرا ک ــد. چ ــرح ش ــد، مط ــای تولی هزینه  ه
خصوصــی بــه ایــن دلیــل کــه بــه دنبــال حداکثرســازی ســود خــود اســت، 
کار را بــه شــکلی بهینه تــر و بــا هزینــه کمتــر انجــام داده و از ایــن مســیر 

ــد.  ــن  می کن ــز تامی ــی را نی ــع مل مناف
دومیــن اســتداللی کــه بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق 
مطــرح شــد، کمبــود جــدی ســرمایه در صنعــت بــرق و نیــاز جــدی ایــن 
ــد و  ــوازن در تولی ــاد ت ــرای ایج ــد ب ــرمایه گذاری  های جدی ــه    س ــت ب صنع
مصــرف بــرق بــود. نکته اینجاســت کــه در عمــده کشــورهای صنعتــی ورود 

بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق بــه معنــای کنــار رفتــن دولــت از 
ــه قیمــت هــر  ــه ایــن معنــا کــه خریــداران بنــا ب ــرق اســت. ب مبــادالت ب
تولیدکننــده   ای می تواننــد بــا او وارد معاملــه شــده و بــرق مــورد نیــاز خــود 
ــت و البتــه  ــا نظــارت دول ــن معامــات معمــوال ب را تامیــن کننــد و کل ای

ــم  می شــود. ــوری انجــام و تنظی ــاد رگوالت نه
اگرچــه وزارت نیــرو در آن ســال هــا، جــذب ســرمایه  های بخــش خصوصــی 
ــرده  ــذاری ک ــن حــوزه را هدف گ ــاالن ای ــر فع ــه منظــور مشــارکت کارات ب
ــده  ــام ش ــت گذاری  های انج ــوع سیاس ــل ن ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــود، ام ب
ــار  ــرق گرفت ــی ب ــر دولت ــدگان خصوصــی و غی ــرق، تولیدکنن در صنعــت ب
ــه  ــد بهین ــه تولی ــود ب ــرار ب ــه ق ــه شــدند و سیاســتی ک انحصــار چندجانب
ــرایط  ــد. در ش ــارج ش ــیر خ ــا از مس ــود، عم ــر ش ــرق منج ــر ب و ارزان ت
فعلــی بخــش خصوصــی در فــروش بــرق تولیــدی، تامیــن ســرمایه، تامیــن 

ــت.  ــار اس ــار انحص ــرق گرفت ــذاری ب ــیوه  های قیمت گ ــوخت و ش س
ــا  ــد در همیــن محــدوده انحصــاری ب امــروز نیروگاه  هــای غیــر دولتــی بای
بهــره وری بــاال عمــل کننــد کــه البتــه از دیــدگاه مــن بــا وجــود مشــکات 
موجــود در ایــن حــوزه عملکــرد مناســبی داشــته اند. نکتــه اینجاســت کــه 
ــی  ــوزه نیروگاه ــه ح ــی و ورود آن ب ــش خصوص ــرمایه  های بخ ــذب س ج
ــه کشــف قیمــت تمام شــده واقعــی و طــرح آن در  ــا اواســط دهــه 80 ب ت
مراجــع مختلــف کمــک بســیاری کــرد، هــر چنــد در ســال  های پــس از آن 
بــه ویــژه از ابتــدای دهــه 90 واگذاری هــا عمــا کارکــرد خــود را از دســت 
دادنــد. مســیری کــه بــرای شــفاف شــدن قیمــت بــرق آغــاز شــده بــود، در 
طــول ایــن ســال ها بــا تغییــر مدیریــت و رویکــرد وزارت نیــرو، بــه بیراهــه 
رفــت، چــرا کــه از یــک دوره زمانــی بــه بعــد عــدم شــفاف ســازی قیمــت 

بــه سیاســت اصلــی ایــن وزارتخانــه تبدیــل شــد.
ــف  ــی تضعی ــوزه نیروگاه ــرمایه در ح ــذب س ــرد، ج ــن کارک ــذف ای ــا ح ب
ــازه   ای پیــدا کــرد. در حقیقــت از  ــرق، ابعــاد ت شــد و بحــران در صنعــت ب
اوایــل دهــه 90 بــه بعــد هــر دو شــاخص یعنــی شــاخص شــفافیت قیمــت 
ــی  ــه جای ــی کار ب ــار گذاشــته شــد و حت تمام شــده و جــذب ســرمایه کن
ــرو،  ــران وزارت نی ــیاری از مدی ــروز بس ــد ام ــر  می رس ــه نظ ــه ب ــید ک رس
ــش قیمــت  ــل افزای ــرق را عام ــد ب ــه حــوزه تولی ورود بخــش خصوصــی ب
ــی از  ــه یک ــی دارد ک ــم دالیل ــدگاه ه ــن دی ــه ای ــد. البت تمام شــده  می دانن
مهمتریــن آنهــا لــزوم کســب ســود منطقــی و بازگشــت ســرمایه در بخــش 
ــرق نســبت  ــن شــرایط قیمــت تمام شــده ب ــا در ای خصوصــی اســت. قطع
بــه بهــای بــرق نیروگاه  هــای دولتــی کــه بــه دنبــال کســب ســود نیســتند، 
استهاکشــان محاســبه نمی شــود و عمــا بــا اتــکا بــه بودجه  هــای دولتــی 

ــت. ــر اس ــوند، باالت اداره  می ش

 واقعیــت ایــن اســت کــه وزارت نیــرو در چندگانگــی سیاســت ها و 
ــی مختلــف، چنــان ســردرگم شــده کــه  رویکردهایــش در دوره  هــای زمان
ــه  ــن وزارتخان ــی ای ــوان گفــت کــه سیاســت کل ــه درســتی نمی ت ــروز ب ام
در مواجهــه بــا بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی تولیدکننــده بــرق چیســت.

محمدصادق    قاضی زاده: 
مشــارکت بخــش خصوصــی کــه بــه تغییــرات ســاختاری نظیــر شــکل گیری 
بــازار بــرق و بعدهــا بــورس انــرژی منجــر شــد، بایــد از ابعــاد مختلــف مورد 
بررســی قــرار گیــرد. نکتــه اینجاســت کــه نبایــد و نمــی تــوان انتظارداشــت 
کــه ورود بخــش خصوصــی بــه صنعــت ســرمایه بــری ماننــد صنعــت بــرق، 
لزومــا بــه کاهــش قیمــت تمام شــده منجــر  می شــود. اگرچــه قطعــا تولیــد 
ــرق توســط بخــش غیــر دولتــی، هزینــه تولیــد ایــن کاالی اســتراتژیک  ب
ــه در  ــده   ای ک ــت تمام ش ــا قیم ــد، ام ــش می ده ــی کاه ــاد مل را در اقتص
حســاب های دفتــری ثبــت و ضبــط می شــود، لزومــا کاهــش نیافتــه 
ــش  ــی ورود بخ ــطح اثربخش ــد س ــز بای ــر چی ــش از ه ــن پی ــت. بنابرای اس
ــر  ــرد و ب ــی ک ــی را بررس ــاد مل ــی در اقتص ــوزه نیروگاه ــه ح خصوصــی ب

اســاس آن در ایــن بــاره قضــاوت کــرد. 
بــرای بررســی ایــن موضــوع در قالــب اقتصــاد ملــی ایــن مســاله بررســی  
ــرای  ــه   ای ب ــه هزین ــرق، چ ــاعت ب ــووات س ــر کیل ــد ه ــه تولی ــود ک می ش
ــرمایه گذار  ــود    س ــه س ــه ک ــن نکت ــاب ای ــا احتس ــت، ب ــته اس ــور داش کش
ــی  ــزوده داخل ــه ارزش اف ــی نیســت، چــرا ک ــای اقتصــاد مل جــزو هزینه  ه
ــط  ــده توس ــد ش ــرق تولی ــه ب ــاس هزین ــن اس ــر ای ــود. ب ــوب  می ش محس
   ســرمایه گذاران غیــر دولتــی مشــمول احــداث، نگهــداری و تامیــن 
ســوخت اســت کــه قاعدتــا نســبت بــه تولیــد بــرق توســط دولــت هزینــه 

ــری دارد. کمت
نکتــه دیگــر این اســت کــه موضوعــات مرتبــط بــا تولیدکننــدگان غیردولتی 
بــرق بایــد فراتــر از مباحثــی ماننــد قیمــت تمام شــده دنبــال شــود؛ چراکــه 
قیمــت محصــول بــر اســاس ســرمایه صــرف شــده تعییــن  می شــود و بــرق 
یــک صنعــت بــه شــدت ســرمایه بر اســت. بــه همیــن دلیــل ســاختارهایی 
ماننــد بــازار بــرق بــرای ســازماندهی قیمــت گــذاری بــرق راه انــدازی شــد. 
هــر چنــد از همــان ابتــدا بــا هوشــمندی، ایــن نگرانــی درســت مطــرح شــد 
ــوص  ــری در خص ــه تصمیم گی ــرود ک ــش ب ــکلی پی ــه ش ــد کار ب ــه رون ک
صنعــت بــرق تحــت تاثیــر مســائل عمومــی و سیاســی کشــور انجــام شــود 

و شــیوه  های عرضــه بــرق را از مســیر اقتصــادی خــارج کنــد. 
بررســی شــرایط حاکــم بــر صنعــت بــرق نشــان  می دهــد کــه در آن زمــان 
ایــن نگرانــی بــه درســتی مطــرح شــده بــود. امــروز بــرق کاالیــی اســت کــه 
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هــر کســی بهایــش را بپــردازد  می توانــد آن را بــه تملــک درآورده و مصــرف 
کنــد. ضمــن اینکــه حاکمیــت بــرای حمایــت از برخــی از اقشــار ایــن کاال را 
ــا بهــای ارزان تــر و گاهــی رایــگان در اختیــار آنهــا قــرار  می دهــد. ایــن  ب
اقدامــات بــه درســتی نشــان  می دهــد کــه قیمت گــذاری و عرضــه بــرق در 
تاطــم هیجانــات سیاســی دســتخوش تغییراتــی شــده کــه هزینــه و زیــان 

آن بــرای صنعــت در برخــی مــوارد حتــی غیــر قابــل جبــران بــوده اســت.
مســیر درســت ایــن اســت کــه دولــت بــا تعقــل و طمانینــه کافــی دربــاره 
بــرق بــه عنــوان یکــی از کاالهــای زیرســاختی تصمیم  گیــری و اقــدام کنــد، 
امــا در عمــل بــرای بــرق یــک کارکــرد سیاســی بــرای جلــب رضایــت مردم 
تعریــف شــده کــه فاقــد تعمــق الزم اســت. نکتــه اینجاســت کــه اگرچــه 
زمینــه ســازی بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق در ابتــدا 
ــا در  ــد، ام ــام ش ــرمایه انج ــذب س ــرف و ج ــازی مص ــه س ــدف بهین ــا ه ب
ادامــه تجدیــد ســاختار اگرچــه ایــن موضوعــات را نیــز جــزو اهــداف ثانویــه 
خــود قــرار داده بــود امــا بــا محــور تامیــن پایــدار بــرق بــرای بخــش هایــی 
اســت کــه امنیــت اقتصــادی کشــور را تامیــن  می کننــد، صــورت گرفــت.

ــداث  ــدت اح ــق بلندم ــک اف ــه در ی ــت ک ــد گف ــر بای ــاده ت ــان س ــه بی ب

نیــروگاه، تامیــن ســوخت و عرضــه بــرق بــه تنهایــی کافــی نیســت و ایــن 
ــه  ــادر ب ــه ق ــود ک ــر  می ش ــاه در کشــور منج ــن رف ــه تامی ــی ب ــه زمان هم
ــن  ــت ای ــد. در حقیق ــادی باش ــدار اقتص ــه پای ــک چرخ ــرق در ی ــن ب تامی
نگرانــی وجــود داشــت کــه اگــر دولــت زمامــدار اصلــی تامیــن بــرق باشــد، 
ــر  ــا ب ــور، صرف ــاخت کش ــاختی ترین زیرس ــوان زیرس ــه عن ــرق ب ــه ب عرض
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــترکین و ب ــوی مش ــه از س ــت هزین ــای پرداخ مبن
اولویت  هــای اقتصــادی کشــور انجــام شــده و یــا تصمیم گیــری دربــاره آن 

ــود.  ــر ش ــی متاث ــات سیاســی و اجتماع از هیجان
ــت  ــور، مالکی ــی کش ــی و حقوق ــی اجتماع ــای مدیریت ــه فض ــا ک از آنج
خصوصــی را محتــرم می شــمرد و در آن دخــل و تصــرف نمی کــرد و 
نگرانی هــا دربــاره تامیــن بــرق پایــدار بــا هــدف حفــظ امنیــت اقتصــادی 
ــرای ورود بخــش خصوصــی  ــات ب ــود، اولیــن مقدم کشــور جــدی شــده ب
بــه حــوزه تولیــد بــرق فراهــم شــد. ایــده اصلــی ایــن بــود کــه بــرق بــه 
ــن  ــه ای ــا داشــته باشــد. ب ــر آن معن ــل شــود کــه مالکیــت ب ــی تبدی کاالی
ــرای  ــه عنــوان اولیــن راهبــرد ب ــرق ب ترتیــب ایجــاد امــکان داد و ســتد ب
ایجــاد بســترهای الزم بــرای مالکیــت بــر بــرق مطــرح و پیاده ســازی شــد. 

ــرق  ــرای داد و ســتد ب ــا پیــش از آن ســاختاری ب ــه ت ــم ک ــوش نکنی فرام
ــع  ــد، انتقــال و توزی ــت عهــده دار تولی ــود، چــرا کــه دول ــف نشــده ب تعری
ــده  ــه مصرف کنن ــد ک ــی  می ش ــی قطع ــا زمان ــرق تنه ــت ب ــود و مالکی ب
نهایــی در ازای پرداخــت بهــای تعیین شــده، آن را دریافــت  می کــرد. 
ــی در  ــوان کاالی ــه عن ــرق ب ــه ب ــود ک ــروری ب ــا ض ــن فض ــر ای ــرای تغیی ب

ــود دارد، ــروش آن وج ــد و ف ــکان خری ــه ام ــود ک ــده ش ــه دی جامع
تــا از ایــن طریــق امــکان اســتفاده از زیرســاخت  های حقوقــی کــه مالکیــت 
ــن  ــرد و از ای ــتفاده ک ــناخت، اس ــمیت  می ش ــه رس ــر کاال را ب خصوصــی ب
ــاخت.   ــم س ــدگان را فراه ــه مصرف کنن ــرق را ب ــه ب ــت عرض ــیر امنی مس
همیــن تفکــر مبنایــی، ســنگ بنــای ســاختارهایی شــبیه به بــازار بــرق بود. 
ــاالی و  ــرف ب ــه مص ــردم ب ــرق، م ــودن ب ــل ارزان ب ــه دلی ــا ب ــا بعده ام
ــد و  ــو گرفتن ــه ای خ ــرخ یاران ــا ن ــتراتژیک ب ــن کاالی اس ــروری ای غیرض
ــه تامیــن  ــه دلیــل سیاســت  های کان کشــور مکلــف ب وزارت نیــرو هــم ب
بــرق آنهــا شــد. ایــن موضــوع تــا ســال گذشــته کــه بــا ناتــرازی تولیــد و 
مصــرف بــرق مواجــه شــدیم، چنــدان مســاله ســاز نبــود. امــا شــاهد بودیــم 
ــری از خاموشــی  های  ــرای جلوگی ــرو ب ــر وزارت نی ــه طــی دو ســال اخی ک
گســترده در بخــش خانگــی، ناگزیــر بــه قطــع بــرق صنایــع شــده اســت. 
یعنــی مــا بــر خــاف مســیری کــه از ابتــدا بــرای تجدیــد ســاختار در نظــر 
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــع را ب ــرق صنای ــم و ب ــت کردی ــم حرک ــه بودی گرفت
ــرق مشــترکان  ــا در تامیــن ب ــم ت پیشــرانان اقتصــادی کشــور قطــع کردی
خانگــی بــا مشــکل مواجــه نشــویم. البتــه نبایــد ایــن مســاله را از نظــر دور 
ــه  ــن وزارتخان ــه بی ــی ک ــه امســال طــی هماهنگــی بســیار خوب داشــت ک
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــرف ب ــت مص ــت، مدیری ــورت گرف ــرو ص ــت و نی صم
ــد  ــای مول ــه بخش  ه ــرق ب ــود ب ــه کمب ــم هزین ــاز ه ــا ب ــد، ام ــی ش اجرای

اقتصــاد تحمیــل شــد. 
بنابرایــن بــه جــرات  می تــوان گفــت کــه موضــوع تجدیدســاختار در صنعــت 
بــرق یــک اقــدام بســیار موثــر بــرای تامیــن پایــدار بــرق، افزایش بهــره وری 
و تامیــن ســرمایه بــود امــا در نهایــت بــه ایــن دلیــل کــه امــکان تبییــن 
بعضــی از جنبه هــای آن در فضــای عمومــی فراهــم نشــد، در پیــاده ســازی 

و اجــرا بــا مشــکات جــدی مواجــه شــد. 
ــی خــوب، شــکل گیری  ــای حکمران ــه یکــی از محوره ــم ک ــوش نکنی فرام
ــه  ــی و ب ــع زمان ــد در آن مقط ــر  می رس ــه نظ ــت و ب ــی اس ــاق عموم وف
ــد ســاختار صنعــت  ــه اهــداف تعییــن شــده در تجدی منظــور دســتیابی ب
ــی بیشــتر کار   ــاق عموم ــر روی شــکل گیری وف ــد ب ــرو  بای ــرق، وزارت نی ب
می کــرد و از دیــدگاه مــن ایــن مســاله یکــی از نقــاط ضعفــی جــدی مــا 

ــوده اســت.  ــد تجدیدســاختار ب در فرآین

سید احمد مطهری: 
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری وزارت نیــرو بــرای ورود بخــش خصوصــی 
بــه حــوزه نیروگاهــی و مذاکــره و هم فکــری بــا ســرمایه گذاران در ســال های 
1380 و 1381 کلیــد خــورد و صــدور اولیــن صورتحســاب ها بابــت فــروش 
بــرق از اواســط دهــه 80 آغــاز شــد. از آنجــا کــه ســاختار بخــش خصوصــی 
بــر پایــه جــذب ســود عادالنــه، اســتمرار پایــداری ســرمایه گذاری و 
ســرمایه گذاران  تمرکــز  طبیعتــا  شــده،  طراحــی   منافــع  بازگشــت 
ایــن حــوزه هــم از همــان ابتــدا بــر افزایــش بهــره وری و اقتصــادی 
ــوده اســت. ــی ب ــع مل ــظ مناف ــر حف ــه ب ــا تکی ــروگاه ب ــت نی ــردن فعالی ک
یکــی از مشــکاتی کــه بخــش خصوصــی بــا آن مواجــه شــد، نبــود »پنجره 
ــر  ــم ب ــای پنجــم و ششــم ه ــه در برنامه ه ــود ک واحــد«    ســرمایه گذاری ب

آن تاکیــد شــده اســت. 
ــی  ــرمایه گذار تمام ــی س ــه وقت ــی رود ک ــت و  م ــار  می رف ــع انتظ در واق
ــوان  ــه عن ــم ب ــت ه ــام داده، دول ــود را انج ــئولیت های خ ــدات و مس تعه
ــن  ــی از مهمتری ــد. یک ــد باش ــود متعه ــف خ ــه تکالی ــد ب ــرمایه پذیر بای س
تکالیــف ســرمایه پذیر ایــن اســت کــه برنامه ریزی هــا و طراحــی اولیــه کار 
را آن قــدر منطقــی و هماهنــگ انجــام داده باشــد کــه پیش بینــی فضــای 
ــد وزارت  ــر  می رس ــه نظ ــا ب ــود. ام ــر ش ــرمایه گذار امکان پذی ــرای س کار ب
نیــرو از همــان گام  هــای ابتدایــی، در ایــن خصــوص دچــار ضعــف بــوده و 
ــی و اداری  ــی، قانون ــاخت  های حقوق ــاد زیرس ــدون ایج ــدا ب ــان ابت از هم
الزم و موثــر، بخــش خصوصــی را درگیــر حــوزه تولیــد بــرق کــرد و ایــن 
ــی  ــر دولت ــای غی ــترده نیروگاه  ه ــای گس ــود را در گرفتاری  ه ــاله خ مس
ــه وزارت  ــر مجموع ــرکت های زی ــایر ش ــر س ــدد نظی ــازمان  های متع ــا س ب

ــان داد. ــهرداری ها و ... نش ــی، ش ــور مالیات ــازمان ام ــرو، س نی

مسعودی: اگرچه وزارت نیرو جذب سرمایه  های بخش 
خصوصی به منظور مشارکت کاراتر 

فعاالن این حوزه را هدف گذاری 
کرده بود، اما در نهایت به دلیل نوع 

سیاست گذاری  های انجام شده در 
صنعت برق، تولیدکنندگان خصوصی 

و غیر دولتی برق گرفتار انحصار چندجانبه شدند و 
سیاستی که قرار بود به تولید بهینه و ارزان تر برق منجر 

شود، عمال از مسیر خارج شد
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ــی  ــر دولت ــن ســرمایه گذاران غی ــرای اولی ــه ب ــر از مشــکاتی ک یکــی دیگ
ــازار  ــن ب ــاختارها و قوانی ــص س ــد، تناق ــاد ش ــی ایج ــوزه نیروگاه در ح
ــا اولیــن  ــود کــه ب ــا قراردادهــای خریــد تضمینــی بیست ســاله   ای ب ــرق ب ب
ــی  ــوزه مجوزهای ــن ح ــود. در همی ــده ب ــا ش ــی امض ــای غیردولت نیروگاه ه
ــور  ــوز حض ــت و مج ــد صاحی ــه موی ــم ک ــرداری  ه ــه بهره ب ــد پروان مانن
ــودن و  ــاله ب ــا یک س ــژه ای خصوص ــررات وی ــع مق ــا وض ــت، ب ــازار اس در ب
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــایر س ــاف س ــال ، برخ ــه س ــال ب ــد س ــزوم تمدی ل
ــار تناقضــات  ــع، ســرمایه گذاران نیروگاهــی را گرفت مشــابه در ســایر صنای
جــدی  می کنــد، چــرا کــه مرتبــا بــا انتظــارات جدیــد و دســتورات متنــوع 
بــرای تمدیــد پروانــه مواجــه می شــوند کــه در بــدو شــروع ســرمایه گذاری 

ــوده اســت. ــم نب ــی ه ــل پیش بین ــوده و قاب مطــرح نب
نکتــه اینجاســت کــه ایــن واگــذاری  مســئولیت تولید بــرق، سیاســت گذاری  
حاکمیتــی بــود کــه وزارت نیــرو میزبانــی از صاحبــان ســرمایه را عهــده دار 
شــود و ســرمایه گذارانی بــا رغبــت و تمایــل جــذب ایــن سیاســت ها 
ــای  ــا و ضعف  ه ــت ایراده ــر و در نهای ــویی دیگ ــا از س ــد، ام ــده بودن ش
تدریــج  بــه  نیــرو  برنامه ریزی هــا در وزارت  و  ایــن سیاســت گذاری ها 
ســرمایه گذاران را دچــار گرفتاری هایــی کــرد کــه آنهــا را از ورود بــه ایــن 
ــای  ــرق تفاوت  ه ــد ب ــه حــوزه تولی ــژه آن ک ــه وی ــرد. ب حــوزه پشــیمان ک
بســیاری بــا ســایر صنایــع کشــور دارد، چــرا کــه یــک نیــروگاه غیــر دولتــی 
ــا تولیــد در اختیــار ســرمایه پذیر  ناگزیــر اســت بــرق را بافاصلــه همــراه ب
ــب  ــی در غال ــرمایه گذاران نیروگاه ــن س ــذارد. بنابرای ــده بگ و مصرف کنن
ــده  ــره ش ــرق وارد مذاک ــده ب ــدگان عم ــا مصرف کنن ــد ب ــوارد نمی توانن م
ــدی  ــازار، قیمــت کاالی تولی ــات ب ــر اســاس مقتضی ــق مصلحــت و ب و طب

خــود را تغییــر دهنــد.
بــا ایــن احتســاب بــه جــرات  می تــوان گفــت صنعــت بــرق فاقــد 
چارچوب  هــای اقتصــادی معمــول اســت و بــه همیــن دلیــل فضــای 
ــن  ــی تری ــدارد. ابتدای ــرمایه گذاری ن ــق    س ــعه و رون ــرای توس ــاعدی ب مس
اصــول اقتصــادی حکــم  می کننــد کــه ســرمایه گذار پــس از ورود بــه یــک 
حــوزه، میــزان ســودآوری و بازگشــت ســرمایه آن را بررســی کــرده و بــر آن 
اســاس بــرای توقــف یــا افزایــش ســرمایه خــود در آن بخــش تصمیم گیــری 
کنــد. تجربــه نشــان داده کــه    ســرمایه گذاران حــوزه تولیــد بــرق نــه تنهــا 
منافــع جــدی در ایــن اقــدام نداشــتند، بلکــه وظایــف خطیــری را عهــده دار 
ــرق مشــمول گرفتاری  هــای  شــده اند کــه در فضــای کســب و کار صنعــت ب

ــه   ای خــارج از اراده آنهــا اســت. گســترده و پرهزین
در واقــع سیاســتی کــه در ابتــدا توســعه صنعــت بــرق به واســطه مشــارکت 
ــار  ــان دچ ــدد چن ــل متع ــه دالی ــرد، ب ــال  می ک ــی دنب ــش خصوص بخ
خدشــه شــد کــه مزایــای حاشــیه ای آن نظیــر بهــره وری، شــفافیت قیمــت 

ــق نشــد.  ــم محق ــرق ه تمام شــده و اصــاح اقتصــاد ب
و  برخــی سیاســت گذاران  تخصصــی  آشــنایی  عــدم  میــان  ایــن  در 
تصمیم ســازان باالدســتی کشــور در دولــت، مجلــس و ســازمان برنامــه هــم 
بــه مشــکات دامــن زده اســت، در حقیقــت عــدم اشــراف آنهــا بــه مســائل 
و موضوعــات کلیــدی صنعــت بــرق و نگــرش آنهــا بــه موضــوع از دریچــه 
ــن  ــا در ذه ــوص نیروگاه ه ــتی در خص ــت  های نادرس ــرو، برداش وزارت نی
ــیاری از  ــب بس ــوان در تصوی ــش را  می ت ــه تاثیرات ــد ک ــاد  می کن ــا ایج آنه

ــد.  ــوح دی ــه وض ــدد ب ــات متع ــن و مصوب ــا، قوانی آیین نامه ه

محمدصادق قاضی زاده: 
ــد  ــت، قراردادهــای خری ــرار داش ــرو اص ــی وزارت نی ــع زمان در آن مقط
ــرق  ــدار انحصــاری ب ــه خــودش خری ــد ک ــد کن ــی را طــوری منعق تضمین
ــود کــه تولیدکننــده،  ــد صحیــح کار ایــن ب ــور باشــد. رون تولیدکننــده مزب
ــان  ــار آن اطمین ــا در کن ــه مشــتریان مــورد نظــرش بفروشــد ام ــرق را ب ب
داشــته باشــد کــه اگــر خریــداری بــرای بــرق تولیــدی اش وجــود نداشــت، 
دولــت بــرق را از او خریــداری خواهــد کــرد. امــا آنچــه کــه در قراردادهــای 
ــود و  ــا ایــن رونــد متفــاوت ب خریــد تضمینــی بــرق دنبــال شــد، کامــا ب
ــا ســلب  ــه مشــتریان دلخــواه را از نیروگاه ه ــرق ب ــروش ب ــار ف عمــا اختی
کــرد. ضمــن اینکــه تفــاوت جــدی ایــن دســت از قراردادهــا بــا فرآیندهــای 
ــا  ــی نیروگاه ه ــرمایه گذاران غیردولت ــایر    س ــرای س ــا ب ــه بعده ــی ک قانون
ــاالن  ــی در فع ــه ایجــاد نوعــی نابســامانی و نارضایت ــن شــد، عمــا ب تدوی
ــه همیــن دلیــل قراردادهــای خریــد تضمینــی  ایــن حــوزه منجــر شــد. ب
بیســت ســاله نــه تنهــا در ایــران بلکــه در تمــام کشــورهای دنیــا کــه ایــن 

مســیر را طــی کــرده انــد، یــک اشــتباه تاریخــی بــوده اســت.
البتــه امــروز قراردادهــای ECA ایــن امــکان را در اختیــار نیروگاه هــا 
قــرار داده انــد امــا متاســفانه بــه دلیــل نــوع قیمــت گــذاری بــرق، عمــده 
نیروگاه هــا تمایلــی بــه فــروش مســتقل بــرق ندارنــد و ترجیــح  می دهنــد 

ــه عنــوان مشــتری اصلــی خــود وارد معاملــه شــوند.  ــا دولــت ب ب

نیرو و سرمایه:
در صحبت هــا بــه ایــن موضــوع اشــاره شــد کــه تجدیدســاختار 
ــان،  ــش راندم ــر افزای ــی نظی ــدف متعال ــد ه ــرق چن ــت ب صنع
ــی  ــرای بخش های ــدار ب ــرق پای ــن ب ــی و تأمی ــع مال ــن مناب تأمی
ــال  می کــرده  ــور محــرک اقتصــاد کشــور هســتند، دنب کــه موت
ــا  ــا آن مواجهیــم ب اســت. حــال بایــد دیــد آنچــه کــه امــروز ب
ــن  ــل ایجــاد ای ــه دارد و دالی ــی چقــدر فاصل ــن اهــداف متعال ای
فاصلــه چیســت؟ چــرا نتوانســتیم شــرایطی را فراهم کنیــم که در 

تامیــن بــرق پایــدار بــه ویــژه در زمــان پیک مصــرف و یــا تامین 
ــیم؟ ــران نباش ــار بح ــدازه دچ ــن ان ــا ای ــرق ت ــت ب ــی صنع مال

بهمن مسعودی: 
ــدم ایجــاد  ــر    قاضــی زاده در خصــوص ع ــای دکت ــت آق ــا صحب ــن هــم ب م
ــا  ــرق کام ــت ب ــاختار صنع ــد س ــیر تجدی ــدای مس ــی در ابت ــاق عموم وف
ــه خاطــر دارم کــه در همــان زمــان بســیاری از همــکاران  موافقــم. مــن ب
مــا در وزارت نیــرو، بــا ورو بخــش خصوصــی بــه حــوزه تولیــد بــرق و پــس 
ــول  ــا در اف ــر بعده ــن ام ــد و همی ــق نبودن ــرق مواف ــازار ب ــاد ب از آن ایج
ــای  ــی دیدگاه  ه ــی حت ــه گاه ــرا ک ــود، چ ــر ب ــرمایه گذاری ها موث ــد    س رون

ــود. مخالــف بیشــتر مــورد توجــه و وثــوق ب
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــر دور داش ــد از نظ ــان نبای ــن می ــه در ای ــه   ای ک نکت
ــا عقــد قراردادهــای بلندمــدت همگــی ســازوکارهایی  ــرق ی ــازار ب ایجــاد ب
بــرای جــذب ســرمایه بودنــد، آنچــه کــه بایــد بــه درســتی بررســی شــود 
ــه  ــرق، چ ــاد ب ــب و کار و اقتص ــر کس ــم ب ــای حاک ــه در فض ــت ک ــن اس ای

ــد.  ــک  می کن ــتر کم ــرمایه بیش ــذب س ــه ج ــازوکاری ب س
ــرخ رشــد  ــا ن ــا ب ــه در کشــور م ــم ک ــی یابی ــاده درم ــک بررســی س ــا ی ب
ــازوکارهایی  ــروز س ــا ام ــرق ت ــاالی مصــرف ب ــد ب ــدک و رش ــوژی ان تکنول
ــرارداد  ــا ق ــد مــدت و ی ــرارداد بلن ــه، ق ــرارداد دوجانب ــرق، ق ــازار ب ــد ب مانن
ــاختی  ــد زیرس ــرمایه گذاران و رش ــب    س ــته در ترغی ــدت، نتوانس ــاه م کوت
ایــن صنعــت موثــر واقــع شــود. بــا علــم بــه ایــن موضــوع و در شــرایطی 
ــن  ــول    ســرمایه گذاری در ای ــول اف ــد خاموشــی ها معل ــه همــه پذیرفته ان ک
صنعــت اســت، بایــد دیــد چــه ســازوکاری می توانــد بــه حــل ایــن بحــران 
کمــک کنــد. بــه هــر حــال آنچــه کــه تــا امــروز انجــام شــده، بــه دالیــل 
ــد  ــن رو بای ــه توســعه    ســرمایه گذاری نشــده اســت، از ای ــدد منجــر ب متع
بــا کنــار هــم گذاشــتن ایــن عوامــل بــه دنبــال راهبردهــای جدیــد بــرای 

ــیم.  ــرق باش ــت ب ــه صنع ــرمایه ها ب بازگشــت س

محمدصادق قاضی زاده: 
مــرور راهبردهایــی کــه تــا امــروز در حــوزه    ســرمایه گذاری ها دنبــال شــده، 
ــودی  ــرای ناب ــی ب ــاش مثال زدن ــوارد، ت ــه در برخــی م ــد ک نشــان  می ده
ــا  ایــن صنعــت صــورت گرفتــه اســت. در حقیقــت برخــی از ســازوکارها ب
ــرو  ــی وزارت نی ــال شــده و حت پافشــاری  های نادرســت پیاده ســازی و دنب

را هــم متحمــل خســارات جبران ناپذیــری کــرده اســت.
بــه عنــوان مثــال در یــک دوره زمانــی اســتقبال    ســرمایه گذاران از 
ــل  ــا اســتقبال قاب ــن حــوزه ب ــود و در ای ــاد ب قراردادهــای BOO بســیار زی
توجهــی مواجــه بودیــم. امــا در یــک دوره زمانــی مدیریــت ارشــد صنعــت 

بــرق بــا توقــف رونــد افزایــش نــرخ پایــه آمادگــی کــه  می بایســت 
ــورای  ــه ش ــه مصوب ــه ب ــی توج ــد، ب ــن  می ش ــورم تعیی ــا ت ــب ب متناس
ــق  ــد موف ــن فرآین ــه شکســت ای ــه ب ــرد ک ــاذ ک ــی اتخ اقتصــاد، تصمیمات
ــاده خصوصــی  ــا، شــرکت آم ــا در واگــذاری نیروگاه ه ــا مث منجــر شــد. ی
ــع  ــد. در واق ــا رفتن ــذاری دارایی ه ــه ســراغ واگ ــد و ب ــا کردن ســازی را ره
بــه نظــر  می رســید بدنــه اجرایــی وزارت نیــرو در ســال  های پــس از آغــاز 
ــا ایــن تفکــر همــراه و موافــق نبــود و همیــن مســاله در  تجدیدســاختار ب
ــت.  ــزایی داش ــر بس ــدام تاثی ــن اق ــا ای ــص ب ــت  های متناق ــن سیاس تدوی
واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر سیاســت هایی ماننــد افزایــش نــرخ آمادگــی 
ــرق  ــت ب ــروز صنع ــرایط ام ــد، ش ــرا  می ش ــت اج ــت درس ــی ظرفی و گواه
ــن امــکان  ــرو ای ــا مقاومت هــا در وزارت نی ــود، ام کشــور کامــا متفــاوت ب

ــرد. ــلب ک ــور س ــی کش ــوزه نیروگاه ــعه   ای را از ح توس
نکتــه بســیار کلیــدی ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای پرنوســان کســب 
وکار و همچنیــن نــوع مناســبات وزارت نیــرو بــا نیروگاه  هــای غیردولتــی و 
عــدم تعهــد ایــن وزارتخانــه بــه تکالیفــش بــه ویــژه در پرداخــت مطالبــات 
نیــروگاه هــا، ضــروری اســت کــه بــه دنبــال ســازوکاری باشــیم کــه دســت 
نیروگاه هــا را بــرای عرضــه مســتقیم بــرق بــه مشتریانشــان باز  می گــذارد. به 
ایــن ترتیــب آنهــا ناگزیــر نیســتند برق را بــه یک مشــتری خاص بفروشــند. 

بهمن مسعودی: 
پیــش از هــر چیــز بایــد ایــن مســاله را بپذیریــم کــه صنعــت بــرق یــک 
ــد  ــن رو بای ــت. از ای ــدت اس ــازوکارهای بلندم ــا س ــر ب ــرمایه ب ــت س صنع
امــکان ایجــاد روابــط قــراردادی بلندمــدت بــه نحــوی در آن فراهــم شــود 
کــه عــاوه بــر تامیــن منافــع دوســویه    ســرمایه گذار و دولــت، منافــع ملــی 
ــه  ــی ب ــران گاه ــر مدی ــه تغیی ــرایطی ک ــود. در ش ــن ش ــم تامی ــور ه کش

مطهری: نکته اینجاست که این واگذاری  مسئولیت 
تولید برق، سیاست گذاری  حاکمیتی بود که وزارت 

نیرو میزبانی از صاحبان سرمایه را 
عهده دار شود و سرمایه گذارانی با 

رغبت و تمایل جذب این سیاست ها 
شده بودند، اما از سویی دیگر و 

در نهایت ایرادها و ضعف  های این سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی ها در وزارت نیرو به تدریج سرمایه گذاران را 
دچار گرفتاری هایی کرد که آنها را از ورود به این حوزه 

پشیمان کرد
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تغییــر سیاســت  های کان صنعــت منجــر  می شــود و تمــام معــادالت 
   ســرمایه گذاران را بهــم  می ریــزد، تدویــن یــک ســازوکار بلندمــدت عقایــی 
و اقتصــادی یــک الــزام بــرای نجــات صنعــت بــرق اســت. از آنجــا کــه عمــر 
دولت هــا چهارســاله اســت و تصمیمــات آنهــا هــم معمــوال محــدود بــه ایــن 
ــا یــک نهــاد غیــر  دوره اســت، بهتــر اســت ایــن قراردادهــای بلندمــدت ب
موقــت ماننــد رگوالتــوری تنظیــم و منعقــد شــود. البتــه از ایــن مســاله هــم 
نمی تــوان چشــم پوشــید کــه بســیاری از ســازوکارها در صنعت برق درســت 
طراحــی امــا بــه شــکل نامطلوبــی اجرایــی و بــا شکســت مواجــه شــده اند.

محمدصادق قاضی زاده: 
ــرق، ناشــی از دوگانگــی  بخشــی از مشــکات بخــش خصوصــی صنعــت ب
ــرایط  ــت. در ش ــوزه اس ــن ح ــال ای ــرکت  های فع ــدات ش ــت و تعه ماهی
ــک  ــد؛ ی ــرق دارن ــت ب ــی صنع ــش خصوص ــده در بخ ــروه عم ــی دو گ فعل
ــان  ــا همچن ــده اند، ام ــرمایه گذار ش ــه س ــتند ک ــی هس ــروه پیمانکاران گ
طبــق قواعــد پیمانــکاری فعالیــت  می کننــد و ترجیــح  می دهنــد بــا 
کمتریــن ریســک کار خــود را پیــش ببرنــد. یــک گــروه هــم مدیــران دولتی 
هســتند کــه بــه حــوزه    ســرمایه گذاری ورود کــرده انــد، امــا همچنــان بــا 

ــنایی  ــوزه آش ــن ح ــرمایه گذاری  های ای ــی و    س ــش خصوص ــگ بخ فرهن
ــد.  ــی ندارن دقیق

ــرق  ــادی از مشــکات صنعــت ب ــن اســت کــه بخــش زی ــاورم ای اگرچــه ب
ناشــی از شــیوه  های حکمرانــی و نــگاه کوتــاه مــدت آنهــا در سیاســتگذاری 
ــار و  ــوز رفت ــد، هن ــوزه تولی ــم در ح ــی ه ــش خصوص ــا بخ ــت ام هاس
ــن  ــر ای ــا ب ــا باره ــدارد. م ــی را ن ــرمایه گذار خصوص ــک س ــای ی رویکرده
ــوع  ــر تن ــد ب ــی بای ــر دولت ــای غی ــه نیروگاه  ه ــم ک ــد کرده ای ــاله تاکی مس
ســبد مشتریانشــان تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند و از متمرکــز کــردن 

ــودداری  ــت خ ــل دول ــاب مث ــتری بدحس ــک مش ــر ی ــود ب ــای خ درآمده
کننــد، امــا  می بینیــم کــه تغییــری در مــدل کار آنهــا رخ نــداده اســت. در 
ــی  ــم آزادی عمل ــی علیرغ ــای غیردولت ــد نیروگاه  ه ــر  می رس ــه نظ ــع ب واق
ــه  ــرق خــود را حتــی ب ــرای آنهــا ایجــاد شــده، ترجیــح  می دهنــد ب کــه ب
ــار  ــا رفت ــن دقیق ــند و ای ــت بفروش ــه دول ــان ب ــت مطالباتش ــای انباش به
ــدم  ــم معتق ــل ه ــن دلی ــه همی ــرمایه گذار. ب ــه    س ــت ن ــکار اس ــک پیمان ی
ــکاران  ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق هنــوز هــم رفتــار ســندیکای پیمان
ــه  ــه ب ــد ک ــری کن ــی را پی گی ــته موضوعات ــرق را دارد و نتوانس ــد ب تولی
ــود. ــر ش ــا منج ــرد نیروگاه ه ــر رویک ــتریان و تغیی ــه مش ــی ب ــوع بخش تن

سید احمد مطهری: 
پیــش از هــر چیــز ذکــر ایــن نکتــه را ضــروری  می دانــم کــه عمــده افــراد 
ــوان  ــد، ت ــرار  می گیرن ــرمایه پذیر ق ــا س ــرمایه گذار ی ــع س ــی در موض وقت
ــطح  ــورد س ــا در م ــد. ام ــئولیت دارن ــد آن مس ــا قواع ــود را ب ــق خ تطبی
ــا  ــه آی ــود ک ــرح  می ش ــوال مط ــن س ــی ای ــش خصوص ــک پذیری بخ ریس
در ســاختار فعلــی، توزیــع ریســک بــه صــورت منطقــی و عادالنــه ای انجــام 
ــی رود؟ ــن بخــش انتظــار ریســک پذیری  م ــاالن ای ــه از فع شــده اســت ک

ــد و  ــه خری ــوط ب ــک  های مرب ــده ریس ــا عم ــه تنه ــی ن ــرایط فعل در ش
ــل شــده، بلکــه  ــه    ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی تحمی ــرق ب ــروش ب ف
ــاوت،  ــتورالعمل  های متف ــا و دس ــن نامه ه ــه آیی ــف از جمل ــرق مختل از ط
ــای  ــه فض ــن ک ــن ای ــده، ضم ــل ش ــا تحمی ــه آنه ــدی ب ــای جدی هزینه  ه
ــرش ریســک ها را از  ــی و پذی ــکان پیش بین ــا ام نامســاعد کســب و کار عم

ــت.  ــرده اس ــلب ک ــرمایه گذاران س    س

محمدصادق قاضی زاده: 
بــا ایــن موضــوع موافقــم؛ بــه همیــن دلیــل بایــد ایــن مســاله را طــرح کــرد 
کــه اگــر دولــت بــه دنبــال بهــره وری و تأمیــن مالــی اســت، قطعــا قــرارداد 
ــد و  ــرآورده  می کن ــوزه ب ــن دو ح ــت را در ای ــارات دول ــام انتظ EPCF تم

ــر  ــا اگ ــذارد. ام ــرمایه گذاری بگ ــرارداد س ــام آن را ق ــه ن ــت ک ــازی نیس نی
هــدف، تغییــر فضــای کســب و  کار صنعــت بــرق اســت، بایــد زمینــه بــرای 
   ســرمایه گذاری فراهــم شــود و امــکان بازگشــت ســرمایه بخــش خصوصــی 

در یــک فرآینــد منطقــی و اقتصــادی ایجــاد شــود.
ــروز در بخــش غیردولتــی  ــاز هــم معتقــدم آنچــه کــه ام ــن حــال ب ــا ای ب
ــه از آن  ــکاری توســعه یافته اســت ک ــک پیمان ــان دارد ی ــرق جری ــد ب تولی
ــر   ــر فک ــل اگ ــن دلی ــه همی ــم. ب ــام می بری ــرمایه گذاری ن ــوان س ــه عن ب
ــی  ــم کنون ــای حاک ــا و پارادایم  ه ــرار نیســت در رویکرده ــه ق ــم ک می کنی

ــرار اســت  ــان ق ــی همچن ــای غیردولت ــد و نیروگاه  ه ــر جــدی رخ ده تغیی
بــرق تولیــدی خــود را بــه وزارت نیــرو بفروشــد و ایــن وزارتخانــه مســئول 
ــه  ــرمایه گذار ب ــاق    س ــت اط ــر اس ــد، بهت ــردم باش ــه م ــرق ب ــه ب عرض
ــی  ــت از کارای ــه عمــا دول ــم. چــرا ک ــف کنی ــن حــوزه را متوق ــاالن ای فع
ــن  ــره وری و تامی ــش به ــرای افزای ــی ب ــش خصوص ــی بخ ــت اجرای مدیری
ــا مســیر پیاده ســازی رفتارهــای    ســرمایه گذاری  ــرده، ام ــی اســتفاده ک مال

را بســته اســت.
ــود  ــا وج ــرق و ب ــت ب ــی صنع ــاله حکمران ــی مس ــال در بررس ــن ح ــا ای ب
ــرای دولــت قائــل هســتیم، بایــد  وظایــف بســیار حیاتــی و کلیــدی کــه ب
ســهم بخــش خصوصــی را نیــز در نظــر بگیریــم. تغییــر رفتــار و رویکردهای 
دولــت تنهــا زمانــی  می توانــد در بهبــود شــرایط صنعــت بــرق موثــر واقــع 
شــود کــه بخــش خصوصــی هــم رفتــار متفاوتــی داشــته باشــد و در قامــت 
یــک    ســرمایه گذار و نــه یــک پیمانــکار، توســعه بازارهــای خــود را دنبــال 

کــرده و از اتــکای صــرف بــه دولــت بپرهیــزد.

سید احمد مطهری:
ــع  ــع و مناف ــرق مواض ــت ب ــی صنع ــه در حکمران ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــاالن  ــده فع ــوان نماین ــه عن ــای ســندیکا ب بخــش خصوصــی و مشــاوره ه
ــه طــور کامــل نادیــده گرفتــه شــده اند، در ایــن  ایــن حــوزه،: »تقریبــا« ب
شــرایط چه طــور  می تــوان انتظــار داشــت رویکردهــای ایــن وزارتخانــه بــه 
نفــع توســعه    ســرمایه گذاری نیروگاهــی توســط بخــش غیــر دولتــی تغییــر 
کنــد. همیــن چنــد وقــت پیــش گــذر موفــق از پیــک مصــرف تابســتان را 
در وزارت نیــرو جشــن گرفتنــد، در حالــی کــه حتــی یــک اشــاره کوچــک 
هــم بــه مســائل و مواضــع بخــش خصوصــی بــه عنــوان تولیدکننــده بیــش 

از 60 درصــد بــرق مــورد نیــاز کشــور نکردنــد. 

مطهــری: در حکمرانــی صنعــت بــرق مواضــع و 
ــندیکا  ــای س ــاوره ه ــی و مش ــش خصوص ــع بخ مناف

ــن  ــاالن ای ــده فع ــوان نماین ــه عن ب
ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــوزه، تقریب ح
ــن  ــده اند، در ای ــه ش ــده گرفت نادی
ــار  ــوان انتظ ــور  می ت ــرایط چه ط ش

داشــت رویکردهــای ایــن وزارتخانــه بــه نفــع توســعه 
   ســرمایه گذاری نیروگاهــی توســط بخــش غیــر دولتــی 

ــد ــر کن تغیی

قاضــی زاده: واقعیــت ایــن اســت کــه اگر سیاســت هایی 
ــی و  ــرخ آمادگ ــش ن ــد افزای مانن
گواهــی ظرفیــت درســت اجــرا  
ــت  ــروز صنع ــرایط ام ــد، ش می ش
ــود،  ــاوت ب ــال متف ــور کام ــرق کش ب
نیــرو  وزارت  در  مقاومت هــا  امــا 

ایــن امــکان توســعه   ای را از حــوزه نیروگاهــی کشــور 
ــرد ــلب ک س
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      گفت وگو              گفت وگو        

ســاختار صنعــت بــرق و شــیوه های حکمرانــی آن طــی حداقــل 
ســه دهــه گذشــته، شــاهد تغییــرات و تحــوالت متعــددی بــوده 
ــن  ــی ای ــرات در پویای ــن تغیی ــا ای ــما آی ــدگاه ش ــت. از دی اس

ــده اند؟ ــع ش ــر واق ــت موث صنع
ــه  ــه ده ــل س ــی حداق ــی آن، ط ــرق و روش حکمران ــت ب ــاختار صنع س
گذشــته شــاهد تغییــرات و تحوالتــی بــوده و ایــن امــر ناشــی از ضــرورت 
ــن  ــت. در ای ــاختاری اس ــر س ــی ه ــظ پویای ــرای حف ــول ب ــر و تح تغیی
ــی،  ــادی و صنعت ــعه اقتص ــاخت توس ــوا زیرس ــه عن ــرق ب ــت ب ــان صنع می
ــوالت  ــا تح ــی ب ــه هماهنگ ــی ب ــل چشم پوش ــر قاب ــازی غی ــد نی بدون  تردی

ــی دارد. ــیوه های مدیریت ــاختار و ش ــوزه س ــژه در ح ــه وی ــا ب روز دنی
در صنعــت بــرق ایــران هــم تــاش شــد تجربــه موفــق کشــورهای دنیــا در 
ــا  تجدیــد ســاختار دنبــال شــود امــا در نهایــت آنچــه کــه اتفــاق افتــاد، ب

گفت وگو با دکتر غالمرضا حیدری، کارشناس خبره حوزه انرژی 

و  حکمرانی  نهادی  اشکاالت 
برق صنعت  ساختار  تجدید 

موضـوع حکمرانـی صنعـت بـرق بـه دلیـل پیچیدگی هـای متعـدد ایـن صنعـت در حوزه تملـک، متولـی گـری و تصدی گـری هنوز هـم دچار 
ابهامـات بسـیاری اسـت. نقش های چندگانـه وزارت نیـرو در جایگاه متولـی اصلی صنعت بـرق، بزرگ  ترین خریـدار، تولیدکننـده 40 درصد برق 
کشـور و همچنیـن تعییـن کننـده سیاسـت های قیمتـی و حقوقـی این حـوزه، آن قدر پیچیده و مسـاله سـاز اسـت که ریشـه یابی مشـکالت 

تولیدکننـدگان بـرق، گاهـا ناممکـن به نظر  می  رسـد. 
دکتـر غالمرضـا حیـدری، نماینـده ادوار پیشـین مجلس و یکـی از صاحبنظـران حوزه انـرژی، در گفت وگـو با »نیروسـرمایه« اصلی تریـن پیامد 
ایـن حکمرانـی پرابهـام را افـول سـرمایه گذاری هـا در صنعـت برق  مـی  داند و بـر این باور اسـت که در مسـیر تجدید سـاختار صنعـت برق، به 
حساسـیت های منحصربـه فـرد ایـن صنعت توجه اندکی شـده و همین مسـاله ناکامـی تحوالت سـاختاری ایجادشـده در حوزه بـرق را به دنبال 

داشـته است.

نتایــچ مــورد انتظــار فاصلــه زیــادی داشــت و نتوانســت اثربخشــی روشــنی 
ــددی  ــل متع ــی دالی ــن ناکام ــرای ای ــد. ب ــته باش ــرایط داش ــود ش در بهب
ــرای  ــترهای الزم ب ــی بس ــدم پیش بین ــا ع ــی از آنه ــه یک ــود دارد ک وج
ــازی  ــا بسترس ــور، صرف ــه منظ ــت. البت ــوده اس ــق ب ــازی موف خصوصی س
ــت کــه  ــم یاف ــگاه سیســتمی درخواهی ــک ن ــا ی فنــی نیســت، چــرا کــه ب
ــل  ــره به هم متص ــک زنجی ــد ی ــاختار مانن ــد س ــدل تجدی ــزای م ــه اج هم
هســتند و حتــی یــک حلقــه مفقــوده هــم بــه عــدم موفقیــت یــا کاهــش 

ــود.  ــر  می  ش ــتم منج ــن سیس ــازی ای ــذاری پیاده س تاثیرگ
ــازی  ــوزه خصوصی س ــا در ح ــق دنی ــورهای موف ــارب کش ــه تج ــی ب نگاه
ــن  ــن محورهــای توســعه ای ــرق نشــان  مــی  دهــد کــه عمده  تری صنعــت ب
صنعــت بــر جــذب ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد متمرکــز بــوده اســت. 
ــه درســتی نشــان  می  دهــد کــه مــا همــان گام هــای اول  همیــن مســاله ب

ــا واگــذاری هایــی کــه عمومــا بــا هــدف رد دیــون و  تجدیــد ســاختار را ب
ــرای دولت هــا صــورت گرفــت، نادرســت برداشــتیم.  ایجــاد منابــع مالــی ب
در بســتر همیــن اقــدام نهادهــای عمومــی کــه اساســا آشــنایی، تخصــص 
و ارتباطــی بــا صنعــت بــرق نداشــتند، درگیــر بحــث نیــروگاه داری شــدند، 
ــه  ــا ب ــن نیروگاه ه ــی ای ــوارد بده ــی م ــه در برخ ــرایطی ک ــم در ش آن ه
توانیــر و دولــت انتقــال یافــت. نکتــه اینجاســت کــه نهادهــای عمومــی کــه 
ــه انجــام  ــر ب ــه هــر حــال ناگزی ــود، ب ــه آنهــا واگــذار شــده ب نیروگاه هــا ب
ســرمایه گذاری های جدیــد بــرای بهینه ســازی و یــا توســعه نیــروگاه 
ــرای  ــی ب ــی و مال ــی، تخصص ــی فن ــتلزم آمادگ ــر مس ــن ام ــه ای ــد ک بودن
ــوع واگذاری هــا در  ــه نظــر  می  رســد ن ــه همیــن دلیــل ب ــود. ب ــر ب ــن ام ای
گام اول مســاله تجدیدســاختار در صنعــت بــرق را بــا مســاله مواجــه کــرد. 
ــن  ــا تامی ــتقیمی ب ــاط مس ــا ارتب ــه کار نیروگاه ه ــر نتیج ــوی دیگ از س
ــن  ــاختار ای ــد س ــرای تجدی ــل ب ــن دلی ــه همی ــردم دارد، ب ــاد م ــاه آح رف
ــر  ــد نظ ــدی م ــورت ج ــه ص ــم ب ــی ه ــای اجتماع ــد زمینه ه ــت بای صنع
ــرح  ــازی مط ــث خصوصی س ــه بح ــه 70 ک ــل ده ــت. در اوای ــرار  می گرف ق
ــن  ــا ای ــت ب ــن صنع ــر ای ــابقه و صاحبنظ ــا س ــران ب ــی از مدی ــد، برخ ش
طــرح مخالفــت کردنــد، چــرا کــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بخــش هایــی 
ــا  ــه صــورت مســتقیم ب ــع کــه ب ــرق ماننــد شــرکت های توزی از صنعــت ب
ــذاری  ــتند و واگ ــدی هس ــیت های ج ــر و کار دارد، دارای حساس ــردم س م
آنهــا بایــد بــا احتیــاط و بررســی زیــاد انجــام شــود کــه متاســفانه در زمــان 

ــی نشــد.  ــن نظــرات توجــه چندان ــه ای خــودش ب
ــب مشــارکت  ــن تجدیدســاختار، جل ــات اثربخشــی ای ــر از الزام یکــی دیگ
تشــکل های صنفــی بــه ویــژه در بعــد نظارتــی و بــه منظــور شــفاف ســازی 
رونــد اقدامــات بــود. بــه عنــوان مثــال در بحــث بــرق، قیمــت تمــام شــده 
یــک موضــوع کلیــدی اســت کــه متاســفانه در طــول ایــن ســال ها گرفتــار 
ــی تشــکل ها  ــن دل ــه همی ســاختارهای سیاســی اقتصــاد کشــور شــد و ب
ــه صــورت موثــر  هــم نتوانســتند در ایــن حــوزه نقــش نظارتــی خــود را ب
ــت  ــاختار صنع ــه س ــت ک ــوان گف ــی  ت ــر  م ــی کلی  ت ــد. در نگاه ــا کنن ایف
ــی  ــه دلیــل نبــود بســترهای قانون ــرات اعمال شــده ب ــا وجــود تغیی ــرق ب ب

الزم، نتوانســته پویایــی و چابکــی مــورد انتظــار را محقــق کنــد.

ــازی  ــه خصوصی س ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی و ب ــرایط کنون در ش
ــش  ــا بخ ــرد ت ــد ک ــه بای ــید، چ ــار نرس ــورد انتظ ــج م ــه نتای ب
خصوصــی واقعــی بــه ویــژه در حــوزه تولیــد بــرق بازیابــی شــده 

ــود؟  ــر ش ــرق چابک ت ــت ب ــی صنع ــاختارهای کل و س
ــدن  ــک ش ــرق، کوچ ــت ب ــازی در صنع ــار از خصوصی س ــن انتظ اصلی  تری
ــگاه بخــش خصوصــی  ــت جای ــی و تقوی ــازمان های دولت و چابک ســازی س

ــر و  ــت بزرگ  ت ــن صنع ــی در ای ــاختارهای دولت ــت س ــا در نهای ــود. ام ب
فربه  تــر شــد. بــه عنــوان مثــال شــرکت مادرتخصصــی بــرق حرارتــی قبــا 
در قالــب یــک معاونــت در شــرکت توانیــر بــود امــا امــروز تبدیــل یــه یــک 
ــن  ــادی پرســنل شــده اســت، ای ــا تعــداد زی ــل ب مجموعــه عریــض و طوی
موضــوع در مــورد شــرکت ســاتبا و در حــوزه تجدیدپذیرهــا  هــم صــدق  
مــی  کنــد. گسترده ســازی ســاختار اداری وزارت نیــرو و شــرکت های 
زیرمجموعــه بدون  تردیــد در روان ســازی و چابک ســازی ایــن حــوزه تأثیــر 

ــد.  ــش  می  ده ــا را افزای ــته و هزینه ه ــی داش منف
ــه  ــت ب ــاختار دول ــازی س ــا گسترده س ــان ب ــا همزم ــذاری نیروگاه ه واگ
ــاد  ــدون ایج ــا ب ــت م ــت. در حقیق ــری نیس ــدی گ ــش تص ــای کاه معن
ــی  ــی و خصوص ــای عموم ــه بخش ه ــا را ب ــط نیروگاه ه ــترهای الزم فق بس
واگــذار کــرده ایــم و انتظــار داریــم نتیجــه ایــن اقــدام شــفافیت و چابــک 
ــا  ــازی نیروگاه ه ــی س ــد. خصوص ــرق باش ــت ب ــاختارهای صنع ــدن س ش
اقدامــی اســت کــه بایــد طــی یــک برنامــه میان مــدت یــا حتــی بلندمــدت 
صــورت  مــی  گرفــت. نتیجــه جــدا کــردن بــدون برنامــه نیروگاه هــا از بدنــه 
وزارت نیــرو، همیــن نارضایتــی جــدی اســت کــه امــروز در بخــش تولیــد 

بــرق بــه چشــم  مــی  خــورد.
بــه نظــر  مــی  رســد پیــش از هــر چیــز بایــد یــک ســازمان را بــه عنــوان 
متولــی اصلــی صنعــت بــرق تعییــن کنیــم. تعــدد و تکثــر ســازمان ها عــاوه 
ــی   ــای بخش ــم گیری ه ــدی و تصمی ــار کن ــور را دچ ــه اداره ام ــن ک ــر ای ب
ــه افزایــش اصطــکاک در ســاختارهای سیاســت گذاری  مــی  کنــد، عمــا ب
صنعــت بــرق هــم منجــر  مــی  شــود. فرامــوش نکنیــم کــه در عصــر کنونــی 
کــه بســیاری از اقدامــات از مســیر فضــای مجــازی و امکانــات الکترونیکــی 
قابــل انجــام اســت، کوچــک کــردن ســازمان های دولتــی دور از دســترس 
و دردسرســاز نیســت. دنیــای امــروز بــا دهه هــای گذشــته تفــاوت 
بســیاری دارد و مــا بایــد ایــن تفاوت هــا را بــه یــک فرصــت جــدی بــرای 

ــم.   ــل کنی ــی تبدی ــتم های دولت ــازی سیس چابک س

ــرق  ــت ب ــت صنع ــرای مدیری ــاختاری ب ــه س ــما چ ــدگاه ش از دی
ــت؟ ــب  تر اس مناس

در مقطعــی، صنعــت بــرق در قالــب معاونــت بــرق و انــرژی وزارت نیــرو و 
دفاتــر زیرمجموعــه آن اداره  مــی  شــد. پــس از آن معــاون بــرق وزیــر نیــرو 
بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت توانیــر هــم منصــوب شــد و از ایــن طریــق 
ــر شــد.  ــدازه ای مســطح تر و افقی ت ــا ان ــرق ت ــت صنعــت ب ســاختار مدیری
از دیــدگاه بنــده ایــن مــدل بــرای اداره صنعــت بــرق مناســب  تر بــود. فقــط 
ــرف  ــا و برط ــاختار احص ــن س ــکاالت ای ــق اش ــی دقی ــک بررس ــا ی ــد ب بای

شــده و نقــاط قــوت آن تقویــت شــوند. 
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ــن  ــن قوانی ــه تدوی ــاز ب ــرق نی ــت ب ــاختار صنع ــالح س ــا اص آی
ــد دارد؟ جدی

خیــر؛ ســازماندهی ایــن اقــدام بــه تصویــب قوانیــن جدیــد نیــازی نــدارد 
و بــه نظــر  مــی  رســد ایــن کار بــا اخــذ مصوبــه هیــات وزیــران هــم قابــل 
انجــام اســت. مگــر در مــواردی کــه کار بــر اســاس قوانیــن مصــوب مجلــس 
شــورای اســامی پیــش رفتــه و قطعــا تغییــر آنهــا بــه تغییــر ســاختارهای 

قانونــی موجــود نیــاز دارد. 
ــطح  ــرات در س ــن تغیی ــی ای ــاختار کل ــد س ــال در گام اول بای ــر ح ــه ه ب
وزارت نیــرو طراحــی و پذیرفتــه شــود، پــس از آن ســایر اقدامــات مشــمول 
پیچیدگــی خاصــی نخواهــد بــود. البتــه مــن بــر ایــن باورم کــه مــا در حوزه 
انــرژی نیازمنــد یــک متولــی مشــخص هســتیم و ایــن مســاله ای اســت کــه 
در گام هــای بعــدی بایــد بــه آن بپردازیــم. مســاله تامیــن گاز نیروگاه هــا در 
زمســتان و یــا دشــواری های تامیــن بــرق در تابســتان بــه درســتی نشــان  
مــی  دهــد کــه تصمیم گیــری در ایــن دو حــوزه نیازمنــد نــگاه واحــد یــک 
ــا و  ــه موازی کاری ه ــی واحــد، ب ــک متول ــود ی ــی مشــخص اســت. نب متول
تصمیم گیری هــای بخشــی دامــن زده و امــکان برنامه ریــزی جامــع و 
ــی را  ــلب و هزینه هــای مضاعف ــوزه را از دولــت س منســجم در ایــن ح
ــد  ــر  می  رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــرده اســت. ه ــل ک ــه اقتصــاد کشــور تحمی ب
هنــوز هــم شــرایط مناســبی بــرای ایجــاد وزارت انــرژی وجــود نداشــته و 

بســترهای الزم بــرای ایــن اقــدام فراهــم نیســت.

بــه ایــن مســاله اشــاره کردیــد کــه مــا در صنعــت بــرق نیــاز بــه 
تدویــن قوانیــن جدیــد نداریــم. از آنجــا کــه طبــق بررســی های 
صــورت گرفتــه عمــده قوانیــن بــه ویــژه قوانیــن توســعه پنــج 
ســاله در حــوزه اجــرا بــا مشــکل مواجــه  مــی  شــوند، از دیــدگاه 
شــما ایــن ضعــف در اجــرا ناشــی از  چیســت و حــل آن مســتلزم 

چــه اقداماتــی اســت؟ 
یکــی از مهمتریــن دالیــل عــدم اجرایــی شــدن قوانینــی ماننــد برنامه هــای 
ــه ایــن برنامه هــا اســت.  ــگارش واقــع بینان توســعه از دیــدگاه مــن عــدم ن
بــه عنــوان مثــال در برنامه هــای توســعه بــه طــور معمــول رشــد متوســط 
ســاالنه هفــت تــا هشــت درصــد درنظــر گرفتــه  مــی  شــود و همیــن اعــداد 
از اجــرا  جــزو اصلی  تریــن گلوگاه هــای انحــراف برنامه هــای توســعه 
ــه  ــن برنام ــی  رســد در تدوی ــه نظــر  م ــن ب ــی  شــوند. همچنی محســوب  م
توســعه بــه جــای در نظــر گرفتــن درآمدهــای واقعــی کشــور کــه عمدتــا 
از محــل فــروش نفــت اســت، اعــدادی غیــر قابــل تحقــق ذکــر  می  شــود. 
در شــرایطی کــه فــروش نفــت بــه شــکلی مســتقیم بــا روابــط بین الملــل 
ــش  ــی انســداد و تن ــن حــوزه دچــار نوع ــا در ای ــره خــورده و م کشــور گ

جــدی هســتیم، درنظرگرفتــن اعــداد خــاف واقــع، کل برنامــه را گرفتــار 
ــد.  ــم  می  کن ــی توه نوع

بــه طــور خاصــه بایــد گفــت وقتــی رشــد ســاالنه اقتصــاد کشــور 8 درصــد 
ــم  ــن توه ــم در همی ــا ه ــا و درآمده ــود، هزینه ه ــی  ش ــه  م ــر گرفت در نظ
رشــد 8 درصــدی تدویــن و پیــش بینــی  می  شــوند. در حقیقــت اعــداد بــه 
نحــوی تنظیــم و تعییــن  می  +شــوند کــه نتیجــه آنهــا تحقــق ایــن رشــد 
را نشــان دهــد. بــر همیــن اســاس بخشــی از بودجه هــای ســاالنه بــه ویــژه 
بــرای نهادهــای خــاص در قالــب اســتقراض، پیش خــور شــده و در نهایــت 
کشــور دچــار کســری بودجــه جــدی  مــی  شــود. پمپــاژ پــول بــرای جبــران 
کســری بودجــه و رشــد نقدینگــی نتیجــه روشــن همیــن رویکــرد اســت 
ــه  ــرده و ب ــل ک ــور تحمی ــه کش ــر را ب ــوز و ویرانگ ــان س ــورم خانم ــه ت ک

ــد.  ــر می کن ــردم را کوچک ت ــفره های م ــتمر س ــورت مس ص
پژوهشــکده مطالعــات سیاســت گذاری و حکمرانــی پژوهشــگاه نیــرو 
ــرای  ــود را ب ــنهادی خ ــکام پیش ــم، اح ــعه هفت ــه توس ــوص برنام در خص
ــی  ــن مســاله حیات ــد م ــه داده اســت. از دی ــت ارائ ــه دول ــرژی ب بخــش ان
ــادرات  ــوز ص ــای مج ــکده اعط ــن پژوهش ــنهادی ای ــت های پیش در سیاس
بــرق بــه تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق اســت. البتــه مــا در کمیســیون 
ــاش بســیاری  ــن موضــوع ت ــق ای ــرای تحق ــم ب ــم ه ــس ده ــق مجل تلفی
ــاکام  ــرو ن ــا مخالفــت شــدید مســئوالن وزارت نی ــم کــه متاســفانه ب کردی
ــات سیاســتگذاری  ــر از پیشــنهادهای پژوهشــکده مطالع ــی دیگ ــد. یک مان
پژوهشــگاه نیــرو محاســبه قیمــت ســوخت بــرای نیروگاه هــای دولتــی بــه 
منظــور ایجــاد زمینــه برابــر و شــفاف رقابت پذیــری در حــوزه فــروش بــرق 
اســت. البتــه از ایــن مســیر قطعــا بســترهای الزم بــرای حرکــت بــه ســمت 

ــد. ــد ش ــم خواه ــم فراه ــرق ه ــی ب ــذاری واقع قیمت گ

قیمت گــذاری ســوخت نیروگاه هــای دولتــی چه طــور  مــی  
توانــد در بهبــود شــرایط تولیدکننــدگان بــرق موثــر واقع شــود؟

ــات  ــن معض ــی از اصلی  تری ــرق یک ــه ای ب ــت یاران ــر قیم ــال حاض در ح
ــن  ــادی ای ــل بنی ــال ح ــه دنب ــر ب ــود. اگ ــی  ش ــوب  م ــت محس ــن صنع ای

مســاله باشــیم، در گام اول بایــد تعییــن تکلیــف قیمــت ســوخت اســت کــه 
بایــد در یــک بــازه زمانــی و بــه شــکل تدریجــی بــه ســمت واقعــی شــدن 

ــی شــوند.  ــم واقع ــرق ه ــای ب ــه تناســب آن تعرفه ه ــرده و ب حرکــت ک
پیشــنهاد ارائــه شــده از ســوی پژوهشــکده مطالعــات سیاســتگذاری 
ــد.  ــی  کن ــال  م ــدف را دنب ــن ه ــه همی ــتیابی ب ــم دس ــرو ه پژوهشــگاه نی
ــدام  ــک اق ــا را ی ــی از بخش ه ــه برخ ــگان ب ــرق رای ــص ب ــه تخصی اگرچ
نادرســت و هزینه ســاز بــرای صنعــت بــرق  مــی  دانــم، امــا معتقــدم اقدامات 
خوبــی بــه منظــور اصــاح تعرفه هــای بــرق مشــترکان پرمصــرف خانگــی 
ــودگی هایی  ــی بخش ــق پیش بین ــرف از طری ــازی مص ــن بهینه س و همچنی
بــرای مشــترکان کم مصــرف صــورت گرفتــه اســت. در حــوزه بــرق صنایــع 
هــم بــا صــدور مجــوز احــداث نیــروگاه اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه کــه 

البتــه نیازمنــد یکســری اصــاح و بازنگــری اســت.
ــای  ــل هزینه ه ــه دلی ــی ب ــر دولت ــای غی ــه نیروگاه ه ــت ک ــه اینجاس نکت
مترتــب بــر ســرمایه گذاری و اداره نیــروگاه، در غالــب مــوارد تــوان رقابــت 
ــوخت  ــت س ــردن قیم ــی ک ــا واقع ــوان ب ــی  ت ــد و  م ــا را ندارن ــا دولتی ه ب
ــالم در  ــی س ــای رقابت ــک فض ــاد ی ــرای ایج ــن گام را ب ــا اولی نیروگاه ه
ــح و  ــر اجــرای صحی ــان نظــارت ب ــن می ــرق فراهــم کــرد. در ای صنعــت ب
دقیــق قوانیــن موجــود و جلوگیــری از تفســیر، سواســتفاده و اعمــال نفــوذ 

ــاده ســازی آنهــا هــم از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.  در پی
در ایــن میــان ضــروری اســت کــه شــرکت توانیــر در خــط مقــدم صنعــت 
بــرق بــا بــاور بــه نقــش کلیــدی بخــش خصوصــی در تامیــن پایــدار بــرق 
ــع  ــه رف ــی، نســبت ب ــع مل ــظ مناف ــا حف ــه و شــجاعانه و ب کشــور، صادقان
ایــن موانــع اقــدام کنــد. در حقیقــت مــا بایــد حفــظ موجودیــت و تقویــت 
ــم و  ــی ببینی ــع مل ــظ مناف ــتای حف ــی در راس ــی را اقدام ــش خصوص بخ

بــرای ایــن مهــم برنامــه ریــزی کنیــم. 

ــرق  ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــول س ــل اف ــما دالی ــدگاه ش از دی
چیســت؟

صنعــت بــرق زمانــی جــزو قدرتمندتریــن صنایــع کشــور بــود، اما متاســفانه 
ایــن صنعــت مغلــوب تصویــب قانــون تثبیــت نــرخ حامل هــای انــرژی در 
ــرق،  ــت ب ــی صنع ــدرت مال ــف ق ــاز تضعی ــه آغ ــد. نقط ــم ش ــس هفت مجل
تصویــب همیــن قانــون بــود و بعدهــا بــا پیاده ســازی طــرح هدفمندســازی 
یارانه هــا و عــدم تزریــق منابــع درآمــدی حاصــل از افزایــش قیمــت بــرق 

بــه ایــن صنعــت، بحــران نقدینگــی بــرق گســترده  تر شــد.
ــه  ــخگوی هزین ــم پاس ــرق ه ــت ب ــدک قیم ــش ان ــان افزای ــن می در ای
تمام شــده ایــن کاالی اســتراتژیک نبــود و در نهایــت ایــن صنعــت دچــار 
ــف  ــرو و توق ــای وزارت نی ــت بدهی ه ــی، انباش ــع مال ــود مناب ــران کمب بح

ــرمایه گذاران بخــش خصوصــی  ــد. س ــرمایه گذاری بخــش خصوصــی ش س
و عمومــی هــم کــه عمدتــا بــا اتــکا بــه تســهیات صنــدوق ذخیــره ارزی 
ــاره  ــش چندب ــان افزای ــد، در جری ــرده بودن ــی ورود ک ــوزه نیروگاه ــه ح ب
ــران  ــرای جب ــد ب ــاختار هدفمن ــک س ــدان ی ــت ارز و فق ــمگیر قیم و چش
خســارات ناشــی از تاطمــات ارزی، از بازپرداخــت اقســاط تســهیات ارزی 

ــان مضاعفــی شــدند.  عاجــز شــده و عمــا دچــار زی
بــه عــاوه تحریــم، افزایــش قیمــت تجهیــزات نیروگاهــی و هزینــه تعمیرات 
ــر  ــدگان غی ــرق از تولیدکنن ــد ب ــت خری ــت ثاب ــا، قیم ــال نیروگاه ه و اوره
دولتــی و عــدم امــکان صــادرات بــرق بــه منظــور ایجــاد منابــع درآمــدی 
ارزی بــرای نیروگاه هــا عواملــی بودنــد کــه بــه افــول ســرمایه گذاری 
ــد. طبیعــی اســت کــه در ایــن شــرایط رشــد  ــرق دامــن زدن در صنعــت ب
ــت  ــود و در نهای ــاد نمی ش ــرق ایج ــرف ب ــد و مص ــن تولی ــبی بی متناس
حفــظ پایــداری شــبکه بــرای صنعــت بــرق بــه یــک چالــش جــدی بــدل  

می شــود. 

ــع  ــرای رف ــازی ب ــت بسترس ــت جه ــک فرص ــه را ی ــر بودج اگ
بخشــی از مشــکالت صنعــت بــرق بدانیــم، از دیــدگاه شــما چــه 
مــواردی بایــد در قانــون بودجــه ســال 1402 پیــش بینــی شــود 
تــا بــه صنعــت بــرق بــرای عبــور از ایــن شــرایط بحرانــی کمــک 

کنــد؟
از دیــدگاه مــن مهمتریــن مســاله دربــاره بودجــه هماهنگــی بیــن بخــش 
ــش  ــت بخ ــت. در حقیق ــه اس ــازمان برنام ــرو و س ــا وزارت نی ــی ب خصوص
ــه  ــه بودج ــم الیح ــش از تقدی ــود را پی ــنهادهای خ ــد پیش ــی بای خصوص
ــه کــرده و در الیحــه  ــه ارائ ــرو و ســازمان برنام ــه وزارت نی ــس، ب ــه مجل ب
بگنجانــد. تجربــه نشــان داده کــه حتــی در صورتــی کــه ایــن پیشــنهادها 
ــا آنهــا موافــق  ــت ب ــه شــوند و دول ــه الیحــه اضاف در کمیســیون تلفیــق ب
نباشــد، در صحــن علنــی مــورد تصویــب قــرار نمی گیرنــد. بنابرایــن بخــش 
خصوصــی بایــد بــه دنبــال ایجــاد هم افزایــی موثــر بــا وزارت نیــرو باشــد. 
مســاله دیگــری کــه نمی تــوان از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه تدویــن 
ــوه و  ــا نح ــز ب ــث متمای ــک بح ــال 1402 ی ــه س ــون بودج ــب قان و تصوی
ضمانــت اجرایــی آن اســت. متاســفانه مــا در پیاده ســازی قوانیــن مصــوب، 
تجربــه چنــدان موفقــی نداشــته ایم و گزارش هــای تفریــغ بودجــه هــم بــه 
خوبــی مویــد همیــن نکتــه اســت. بــا ایــن وجــود همچنــان بــر ایــن بــاورم 
کــه تولیدکننــدگان غیــر دولتــی بــرق بایــد پیشــنهادهای بودجــه ای خــود 
ــازمان  ــرو و س ــا وزارت نی ــارکت ب ــری و مش ــیر هم فک ــدا از مس را در ابت
برنامــه دنبــال کننــد و پــس از آن بــرای تصویــب نهایــی بــا مجلــس وارد 

مذاکــره شــوند. 

      گفت وگو              گفت وگو        

 اگــر بــه دنبــال حــل بنیــادی ایــن مســاله باشــیم، در 
ــت  ــوخت اس ــت س ــف قیم ــن تکلی ــد تعیی گام اول بای
کــه بایــد در یــک بــازه زمانــی و بــه شــکل تدریجــی 
بــه ســمت واقعــی شــدن حرکــت کــرده و بــه تناســب 

ــوند.  ــی ش ــم واقع ــرق ه ــای ب آن تعرفه ه
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وزارت نیــرو در صنعــت بــرق نقش هــای متعــددی را بــه عنــوان 
ــر  ــه نظ ــه و ب ــف پذیرفت ــای مختل ــدی در حوزه ه ــی و متص متول
می رســد ســاختار حکمرانــی در ایــن صنعــت بــه همیــن دلیــل 
ــوص  ــن خص ــما در ای ــدگاه ش ــت. دی ــدی اس ــص ج ــار نواق دچ

چیســت؟ 
ــص وزارت  ــط مخت ــران، فق ــی در ای ــای حاکمیت ــای نهاده ــدد نقش ه تع
ــی  ــای حاکمیت ــه نهاده ــا در هم ــه تقریب ــی اســت ک ــرو نیســت و اتفاق نی
ــا  ــه بخش ه ــا در هم ــا تقریب ــه نظــر می رســد م ــل مشــاهده اســت.  ب قاب
دچــار دو چالــش جــدی شــامل تداخــل و تضــاد منافــع و نیــز نبــود یــک 

ــتیم.  ــر هس ــتقل تنظیم گ ــاد مس نه

گفت وگو با علیرضا کالهی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رگوالتوری؛ نهاد 
حکمرانی  بهبود  میانبر 

برق صنعت 

سـاختار صنعـت بـرق ایـران در طول قریـب به دو دهـه اخیر، تحـوالت و تغییـرات متعـددی را تجربه کرده اسـت. در طـول این سـال ها عمده 
تمرکـز وزارت نیـرو در راس حکمرانـی ایـن صنعـت، بر واگـذاری و خصوصی سـازی به منظور چابک سـازی صنعـت، کوچک کردن دولـت و ایجاد 
شـفافیت در سـاختارهای اقتصـادی بـرق بـوده اسـت. با ایـن حال، علیرغـم اقدامـات صورت گرفتـه، تجدید سـاختار ایـن صنعت، تا امـروز به 

نتایج پیش بینی شـده، نرسـیده اسـت. 
در حقیقـت بـا وجـود واگـذاری نیروگاه هـا به بخش خصوصـی و غیر دولتی بـه بخش خصوصی و سـهم بیـش از 60 درصدی این بخـش در تامین 
بـرق مـورد نیاز کشـور، هنوز هـم اقتصاد بـرق ناکارآمـد و بیمار اسـت، دولت فربه تر شـده و خبـری از چابک سـازی سـاختار اداری صنعت برق 

نیست.  کشور 
در همیـن راسـتا علیرضـا کالهـی، رییـس کمیسـیون صنایـع اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی ایـران، رییس اسـبق هیـات مدیره 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و رییـس هیـات مدیره شـرکت سـیم و کابل ابهـر در گفت وگـو با »نیـرو و سـرمایه«، بـا تاکید بر گرفتارشـدن 
صنعـت بـرق در یـک چرخـه معیـوب، اذعان می کنـد که ایجاد یـک نهـاد رگوالتوری مسـتقل، قدرتمنـد و متخصـص، در دسـترس ترین راه کار 

بـرای بهبـود حکمرانـی در صنعت برق اسـت. 
آنچه در پی می آید، حاصل این گفت وگو است: 

      گفت وگو              گفت وگو        

هــر چنــد، در صــورت فعــال شــدن نهــاد رگوالتــوری مســتقل در 
ــات  ــرل تعارض ــت و کنت ــکان مدیری ــادی، ام ــف اقتص ــای ممختل حوزه ه
ــدم  ــن معتق ــاس م ــن اس ــر همی ــد. ب ــم می ش ــی فراه ــه راحت ــود ب موج
کــه ســاختار حکمرانــی صنعــت بــرق بــه دلیــل نبــود یــک نهــاد مســتقل 
ــذاری دســتوری  ــه قیمت گ ــادی شــده ک ــای زی ــر دچــار عارضه ه تنظیم گ
ــت کشــور  ــه فضــای کان اقتصــاد و صنع ــی ب ــا اســت. نگاه ــی از آنه یک
نشــان می دهــد کــه ایــن عارضــه در ســایر حوزه هــا از جملــه وزارت صمــت 
ــه  ــن وزارتخان ــه همیــن دلیــل اســت کــه ای ــل مشــاهده اســت. ب هــم قاب
ــن  ــا تعیی ــرده و ب ــت ک ــازار دخال ــی در ب ــر مقطع ــد در ه ــاش می کن ت

ــد.  ــه کن ــازار مداخل ــی در ب ــه نوع ــا، ب ــتوری قیمت ه دس

ایــن در حالــی اســت کــه اگــر نهادهــای تنظیم گــر کارآمــد در بخش هــای 
ــد  ــا ح ــا را ت ــتیم انحصاره ــد، می توانس ــال می ش ــیس و فع ــف تاس مختل
ــه جــای ایجــاد رانــت و تبعیــض بیــن  قابــل توجهــی مدیریــت کنیــم و ب
ــرای کل کشــور  ــر ســازی ارزش ب فعالیــت هــای اقتصــادی شــاهد حداکث
ــرق،  ــت ب ــد صنع ــا مانن ــی از حوزه ه ــه در برخ ــژه آن ک ــه وی ــیم. ب باش
ــدارد و  ــن بخــش امــکان شکســتن انحصــار وجــود ن ــه علــت ماهیــت ای ب
ــای ناشــی از  ــت پیامده ــرل انحصــار و مدیری ــه کنت ــد ب ــور می توان رگوالت

آن کمــک کنــد. 
ــاح  ــش روی اص ــع پی ــن مان ــن مهمتری ــدگاه م ــاس از دی ــن اس ــر همی ب
ســاختارهای حکمرانــی در صنعــت بــرق، نبــود نهــاد تنظیم گــر مســتقلی 
ــد  ــرو در تولی ــای وزارت نی ــدد نقش ه ــد در گام اول تع ــه بتوان ــت ک اس
و فــروش بــرق، تصــدی و تملــک خطــوط انتقــال و سیاســت گذاری 
حوزه هــای متعــدد را مدیریــت کنــد. بــه نظــر می رســد اگــر نهــاد 
ــش در  ــبی از دان ــطح مناس ــوده و از س ــد ب ــتقل و کارآم ــر، مس تنظیم گ
حــوزه تخصصــی خــود برخــوردار باشــد، امــکان اصــاح مســیر حکمرانــی 

دارد.  در سیاســت گذاری ها  از طریــق مشــارکت  را 
بــه عنــوان مثــال نهــاد رگوالتــوری بــرق باید چنــان جایــگاه تثبیت شــده ای 
در ســاختار سیاســت گذاری حــوزه بــرق داشــته باشــد کــه بتوانــد شــرکت 
توانیــر را نســبت بــه موضوعــات کلیــدی نظیــر تناســب ظرفیــت تولیــد و 
ــان  ــرق و راندم ــات شــبکه، قیمــت تمام شــده ب ــزان تلف ــرق، می مصــرف ب
ــژه کشــورهای در  ــه وی ــان ب ــایر کشــورهای جه ــا س ــد در مقایســه ب تولی
حــال توســعه بــا شــرایط نســبتا مشــابه، ناگزیــر بــه پاســخگویی و 

شفاف ســازی کنــد. 
ــال  ــدی دنب ــکل ج ــه ش ــعه یافته ب ــورهای توس ــده کش ــد در عم ــن رون ای
ــود  ــرژی وج ــر ان ــاد تنظیم گ ــک نه ــکا ی ــور آمری ــا در کش ــود. مث می ش
دارد کــه یکــی از وظایفــش هدف گــذاری بــرای شــرکت های بــزرگ 
حــوزه انــرژی و همچنیــن بررســی برنامه هــای ســرمایه گــذاری آنهاســت. 
ــه  ــود عادل ــش، س ــی های ــاس بررس ــر اس ــت ب ــوری در نهای ــاد رگوالت نه
ــر  ــد ب ــا می توانن ــب آنه ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــن می کن ــن شــرکت ها را تعیی ای
اســاس ســود توافــق شــده، محصــوالت و خدمــات خــود را قیمــت گــذاری 

ــد.  و عرضــه کنن
 در گام بعــدی بــاز هــم ایــن نهــاد رگوالتــوری اســت کــه رونــد پیاده ســازی 
ــت  ــول بازگش ــرخ معق ــنجد و ن ــا را می س ــقم آنه ــت و س ــا و صح برنامه ه
ــل  ــه دلی ــه ب ــرق ک ــد ب ــی مانن ــد. در صنعت ــخص می کن ــرمایه را مش س
ماهیتــش در برخــی حوزه هــا دچــار مونوپولــی اســت، قیمت گــذاری 
ــودی ارزش هــا در آن حــوزه منجــر  ــه ناب ــد ب دســتوری و نادرســت می توان
ــات  ــزو الزام ــتقل ج ــر مس ــاد تنظیم گ ــک نه ــیس ی ــن رو تاس ــود. از ای ش

اصلــی عبــور صنعــت بــرق از بحــران اســت. 
ــد، بازیگــران ناکارآمــد خودبه خــود  در صنایعــی کــه شــرایط رقابتــی دارن
ــه افزایــش بهــره وری، کاهــش قیمــت  ــت، ب ــن رقاب ــت ای حــذف و در نهای
تمام شــده، افزایــش تولیــد و خلــق ارزش بــرای کل جامعــه منجــر 

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــاری ب ــرایط انحص ــا ش ــی ب ــی در صنایع ــود؛ ول می ش
ــدارد،  ــت ن ــری رقاب ــه دیگ ــا مجموع ــر ب ــرکت انحصارگ ــا ش ــازمان ی س
ــه ناکارآمــدی خــود را از مشــتری  ــه می شــود و هزین معمــوال چــاق و فرب
دریافــت می کنــد کــه در انحصــار او گرفتــار شــده اســت. در ایــن شــرایط 
ــود و  ــام می ش ــادی انج ــر اقتص ــکلی غی ــه ش ــا ب ــا قیمت گذاری ه اساس
همیــن مســاله رونــد تولیــد کاال یــا خدمــات مــورد نیــاز جامعــه بــا قیمــت 
معقــول را دچــار خدشــه کــرده و در نهایــت بــه نابــودی ارزش در اقتصــاد 
منجــر می شــود. بــه بیــان ســاده تر انحصارهــای ناشــی از مونوپولــی بــدون 
ــه فرصــت«  ــرای جامعــه »هزین نظــارت نهــاد تنظیم گــر مســتقل عمــا ب
ــه آن تحمیــل می کنــد.  ایجــاد کــرده و هزینه هــای اضافــه و ســرباری را ب

ــت، از  ــدی اس ــکالت ج ــار مش ــرق دچ ــاد ب ــاختارهای اقتص س
ــی در  ــیوه های حکمران ــی از ش ــاله ناش ــن مس ــما ای ــدگاه ش دی

ــت؟  ــت اس ــن صنع ای
ــی  ــاری و دولت ــاختاری انحص ــا س ــرق ب ــت ب ــت صنع ــا در حاکمی ــه؛ م بل
ــر  ــج فربه ت ــه تدری ــی، ب ــدان فشــارهای رقابت ــل فق ــه دلی ــه ب ــم ک مواجهی
شــده و چابکــی خــود را از دســت داده اســت. نکتــه اینجاســت کــه ایــن 
وزارتخانــه بــا وجــود انحصارهــا بــه دلیــل سیاســت های کان کشــور ناگزیــر 
بــه فــروش ارزان تــر بــرق اســت و از ایــن محــل متحمــل زیان هــای قابــل 
توجهــی شــده اســت. بــا ایــن حــال هیچ وقــت ایــن مســاله بررســی نشــده 
اســت کــه چــرا وزارتخانــه ای بــا ایــن ســطح از زیــان انباشــته، هــر ســال بــر 
ــد و هزینه هــای خــود را افزایــش می دهــد؟  تعــداد پرســنل خــود می افزای
در شــرایط فعلــی وزارت نیــرو بــرق را بــا یــک بهــای تعیین شــده از 
تولیدکننــدگان می خــرد و بــا یــک قیمــت مشــخص بــه مشــترکین 
ــدم  ــل ع ــه از مح ــن وزارتخان ــه ای ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ــد. ام می فروش
ــه در  ــرا ک ــود. چ ــاری نمی ش ــچ فش ــل هی ــش، متحم ــود و زیان ــوازن س ت
مقابــل زیــان تحمیل شــده از محــل قیمت گــذاری بــرق، بــه راحتــی 
ــکاران و  ــازندگان و پیمان ــرق، س ــدگان ب ــات تولیدکنن ــت مطالب از پرداخ
ــد.  ــه آســیبی ببین ــدون آن ک ــد، ب ــاز می زن ــی سیســتم بانکــی ســر ب حت
در حالــی کــه فعــاالن صنعــت بــرق زیــر بــار فشــار مطالبــات معــوق خــود، 
ــه  ــرکت های تابع ــه و ش ــران وزارتخان ــوند، مدی ــف می ش ــدت تضعی ــه ش ب

ــد.  ــت می کنن ــود را دریاف ــه خ ــوق ماهیان ــی حق ــدون نگران ب

ــه  ــوری ب ــاد رگوالت ــما نه ــگاه ش ــرایط، از ن ــن ش ــود ای ــا وج ب
تنهایــی می توانــد بــه حــل ایــن مشــکالت عمیــق کمــک کنــد؟
پیــش از پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بپذیریــم کــه در ســاختار فعلــی کــه 
ــا در آینــده نزدیــک هــم اتفــاق  ــر اســت و قاعدت فاقــد فشــار رقابتــی موث
ــی  ــای عملیات ــال راهکاره ــه دنب ــد ب ــد داد، بای ــدی در آن رخ نخواه جدی
ــه  ــد ب ــه می توان ــادی ک ــا نه ــدم تنه ــن معتق ــاس م ــن اس ــر ای ــیم. ب باش
ــف،  ــدود، وظای ــرده و ح ــرو ورود ک ــت گذاری های وزارت نی ــوه سیاس نح
ــاد  ــد، نه ــی کن ــرای آن طراح ــازمان یافته ای ب ــداف س ــا و اه ماموریت ه
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مســتقل تنظیم گــر بخــش بــرق اســت. ایــن نهــاد همچنیــن بایــد تبعــات 
حقوقــی و قانونــی مشــخصی را بــرای عــدول از سیاســت های تدوین شــده، 
ــات را از  ــن تبع ــال ای ــرای اعم ــارات الزم ب ــه اختی ــد و البت ــخص کن مش

ــه باشــد.  حاکمیــت گرفت
فرامــوش نکنیــم کــه شــرایط فعلــی صنعــت بــرق حاصــل نبــود فشــارهای 
رقابتــی در بطــن یــک اقتصــاد دســتوری و بــدون تبعــات بــرای بازیگــران 
ــا  ــوب ی ــرد خ ــارغ از عملک ــران ف ــرایط مدی ــن ش ــت. در ای ــد اس ناکارآم
ــا  ــرو ی ــر نی ــا ه ــد و قاعدت ــن کار می کنن ــک فضــای ام نامناسبشــان، در ی
ابــزاری را کــه ایــن فضــا را مختــل کــرده و بــرای آنهــا ریســک و فشــار بــه 
ــی  ــران دولت ــل مدی ــن دلی ــه همی ــا ب ــد. دقیق ــس می زنن ــود آورد، پ وج
صنعــت بــرق عمدتــا روش عــدم پاســخگویی و عــدم تمکیــن بــه قوانیــن 
موجــود را بــدون نگرانــی در پیــش می گیرنــد و عــدم پاســخگویی و 
ــرق یکــی از نشــانه های  ــه مطالبــات معــوق فعــاالن صنعــت ب رســیدگی ب

ــوب اســت.  همیــن ســاختار بیمــار و معی

ــذاری در  ــطح از تاثیرگ ــن س ــا ای ــوری ب ــاد رگوالت ــک نه ی
حکمرانــی صنعــت بــرق، بایــد چــه مشــخصاتی داشــته باشــد؟ 
قطعــا نهــاد تنظیم گــر پیــش از هــر چیــز بایــد قــدرت و ابزارهــای قانونــی 
الزم را بــرای اعمــال قوانیــن و سیاســت های تدوین شــده در دســت داشــته 
باشــد. بــه ویــژه آن کــه در شــرایط کنونــی یکــی از جدی تریــن مشــکات 
کشــور، عــدم اجــرای صحیــح قوانیــن متعــدد موجــود اســت. یکــی دیگــر 
از الزامــات جــدی بــرای رگوالتــوری، اســتقال آن اســت. همچنیــن دانــش 
و آگاهــی نســبت بــه موضــوع حــوزه فعالیــت هــم از اهمیــت بســزایی در 
ایــن حــوزه برخــوردار اســت. بــه ایــن معنــا کــه در راس نهــاد رگوالتــوری 
بایــد افــرادی مســلط و آگاه بــه مســائل قــرار بگیــرد کــه بــه هیچ یــک از 

بازیگــران کلیــدی ایــن حــوزه وابســتگی نداشــته باشــد. 
ــوع  ــه واســطه ن نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه ب
حکمرانــی در صنعــت بــرق، امــروز بــا صنعتــی بحــران زده مواجــه هســتیم 
ــی،  ــارد تومان ــزار میلی ــد ه ــی چن ــرو و بده ــی وزارت نی ــرایط مال ــه ش ک
تلفــات بــاالی شــبکه، راندمــان پاییــن نیروگاه هــا و ابعــاد گســترده رکــود 
در بخش هــای مختلــف نشــانه های بــارز آن هســتند. نهــاد تنظیم گــر 
مســتقل بخــش بــرق شــاید بتوانــد بخشــی از ایــن مشــکات را حــل کــرده 
یــا حداقــل بهبــود ببخشــد، امــا در نهایــت دولــت بایــد بپذیــرد کــه بحــران 
ــر  ــرژی امکان پذی ــوری ان ــاد رگوالت ــک نه ــایه ی ــور در س ــرژی در کش ان
ــای  ــجم در حوزه ه ــای منس ــرای تصمیم گیری ه ــه را ب ــه زمین ــت ک اس

مختلــف فراهــم کــرده و ســبد انــرژی کشــور را اصــاح کنــد. 

ــا  ــذاری نیروگاه ه ــازی و واگ ــوع خصوصی س ــرو موض وزارت نی
ــای  ــفافیت در حوزه ه ــاد ش ــاختار و ایج ــد س ــدف تجدی ــا ه را ب
ــتیابی  ــا در دس ــرد، ام ــی ک ــرح اجرای ــت مط ــن صنع ــدد ای متع
ــن  ــدگاه شــما دلیــل ای ــد. از دی ــاکام مان ــش ن ــج مطلوب ــه نتای ب

ــت؟  ــی چیس ناکام
ــرق از مســیر واگــذاری نیروگاه هــا یــک اقــدام  تجدیــد ســاختار صنعــت ب
درســت بــود کــه متاســفانه در ادامــه ابتــر مانــد و بــه دلیــل تضــاد و تعارض 
ــه درســتی پــی گرفتــه نشــد.  ــرق ب منافــع بخش هــای مختلــف صنعــت ب
ــی   ــه عنــوان رکــن اصلــی حکمران ــا در شــرایطی کــه وزارت نیــرو ب قاعدت
ــروش  ــد و ف ــای نقــش تنظیم گــری، در خری ــر ایف ــاوه ب ــرق، ع صنعــت ب
ــرق  ــد، صاحــب بخشــی از زیرســاخت های صنعــت ب ــه می کن ــرق مداخل ب
ــی  ــی اقدام ــود، اثربخش ــر می ش ــم ظاه ــری ه ــش مج ــت و گاه در نق اس
ماننــد تجدیدســاختار و یــا واگــذاری نیــروگاه هــا، کمــی دور از ذهــن بــه 

نظــر مــی رســد.
ــه بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی هزینــه  اگرچــه واگــذاری نیروگاه هــا ب
ــذاری  ــی و قیمت گ ــای رقابت ــود فض ــا نب ــش داد، ام ــرق را کاه ــد ب تولی
ــر  ــز ب ــرای تمرک ــگان، فضــای الزم را ب ــار عرضــه گاز رای ــتوری در کن دس

ــت.  ــا نگذاش ــار نیروگاه ه ــان در اختی ــش راندم ــعه و افزای توس

بــه نظــر مــی رســد حتــی ســاختاری ماننــد بــورس انــرژی هــم 
نتوانســت تــا حــدی ایــن شــرایط را بهبــود بخشــد. نظــر شــما 

در ایــن خصــوص چیســت؟
بلــه؛ همین طــور اســت. دلیــل ایــن ناکامــی هــم ناشــی از حضــور پررنــگ 
وزارت نیــرو در همــه عرصه هــای مختلــف مرتبــط بــا صنعــت بــرق اســت. 
بــا یــک بررســی ســاده درمی یابیــم کــه وزارت نیــرو نــه تنهــا در خریــد و 
ــر  ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ــه در ح ــد، بلک ــه می کن ــرق مداخل ــروش ب ف
هــم کــه قــرار بــود کامــا خصوصــی باشــد، ورود کــرده اســت. بــه همیــن 
ــار  ــار گرفت ــه بیم ــک چرخ ــرق در ی ــت ب ــا در صنع ــه م ــت ک ــل اس دلی
ــا  ــت گذاری ی ــی، سیاس ــیوه های حکمران ــه ش ــه اش ب ــه ریش ــده ایم ک ش

ــد. ــرو می رس ــات وزارت نی مداخ
ــی و ناکارآمــدی در همــه الیه هــای صنعــت  ــن ســاختار بیمــار، گران در ای
بــرق توزیــع می شــود و در نهایــت کل صنعــت بــه نوعــی درگیــر مشــکات 
ــرو و شــرکت های زیرمجموعــه اش می شــود  ســاختاری و نهــادی وزارت نی
کــه در راس، تصدی گــری ایــن صنعــت را عهــده دارنــد. بــر همیــن اســاس 
بــاز هــم تاکیــد می کنــم کــه در شــرایط فعلــی، تاســیس نهــاد رگوالتــوری، 
قابــل دســترس ترین راه کار موجــود بــرای بهبــود حکمرانــی ایــن صنعــت، 

ایجــاد شــفافیت و کاهــش رانــت و فســاد اســت. 

     یاد  د  اشت                                       

ناکارآمدی  هایی است که  انرژی دچار مشکات و  نظام حکمرانی در صنعت 
منجر به هدررفت ساالنه ده ها میلیارد دالر از سرمایه های کشور شده است. از 
این رو و با توجه به این که تحول در پارادایم های سیاست ورزی و حکمرانی 
یکی از کارآمدترین راهبردها جهت فائق آمدن بر بحران های مرتبط با انرژی 
تکلیف  یک  به عنوان  اخیر  های  سال  اصاح حکمرانی طی  است،  کشور  در 
قانونی مطرح شده، هر چند به نظر می رسد دولت ها عزمی برای تحوِل سازنده 

و اجرای آن نداشته اند.
در همین راستا »طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی در کشور« به منظور 
انرژی طراحی شده و در  ایجاد تحول در ساختارهای فعلی حکمرانی حوزه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی در حال بررسی است. طراحان این 
طرح بر این باورند که قرار نیست با انجام این یکپارچه سازی نیرویی به بدنه 
دولت اضافه شود و یا انباشت و تراکم سازی قوانین جدید اتفاق بیفتد. هدف 

صرفا »اصاح ساختار« کنونی صنعت انرژی کشور است.
ایستایِی قوانین مصوِب  از توقف و  این طرح جلوگیری  اهداف  از  یکی دیگر 
راهبردی نوین به ویژه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی است، قوانینی که در 
طول این سال ها به دلیل نبوِد ساختار و مدیریت یکپارچه، اثربخشی چندانی 
این طرح تاش خواهد شد  قالب  به عاوه در  اند.  نداشته  بهبود شرایط  در 
با تدوین سیاست های ایجابی و همچنین قید قابلیت اجرایی شدن در فضای 

حکمرانِی حوزه انرژی، نتیجه دهِی حداکثری این سیاست ها دنبال شود. 
با توجه به نقش وزارتخانه ها و دستگاه های متعدد در حوزه انرژی و بهینه سازی 
مصرف آن، به ویژه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی 
و صمت، حکمرانِی واحدی به ویژه با هدف توجه موثر به بخش باالدستی نفت 
قوانین منسجم  اجرای  با  وزارتخانه های ذی ربط  تمامی  تا  اِعمال کند  گاز   و 
مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت، جهت تحقق این مهم همسو و یکپارچه 

شوند.
البته به نظر می رسد طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی، تفکیک حیطه های 
حکمرانی از تصدی گری و نیز ایجاد تناسب و تعادل بین بنگاه های دولتی و 
خصوصی را نیز دنبال خواهد کرد. بر همین اساس می توان گفت که اصاح 
اقتصادی کشور را به دنبال  انرژی در نهایت اصاح ساختار  حکمرانی حوزه 

گفت وگوی خبری با مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

جزیرهای حکمرانی
انرژی حوزه

خواهد داشت. 
در این راستا ضروری است که در برنامه توسعه هفتم زمینه اصاح حکمرانی 
انرژی، یکپارچه سازی ساختار اداره انرژی از نظر سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
کنترل و نظارت بخش انرژی و زیربخش های آن و نیل به یک نگرش یکپارچه 
بین  مناسب  همکاری  فرصت های  از  استفاده  و  کشور  در  انرژی  بخش  در 
سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط در امر انرژی، به عنوان یک الزام جدی و 

اولویت دار مد نظر قرار گیرد. 
بخش  مدیریت  برای  یکپارچه ای  نظام  امروز  تا  متاسفانه  که  پذیرفت  باید 
انرژی در کشور نداشته ایم، به همین دلیل حوزه انرژی به صورت چند تکه 
و جزیره ای اداره می شود. به این معنا که حوزه نفت و گاز در ید وزارت نفت 
است، حوزه انرژی اتمی متولی مستقلی دارد و حوزه برق و آب هم زیرنظر 
وزارت نیرو قرار دارند، همچنین در بحث مدیریت مصرف نیز وزارتخانه های 
مختلفی دخیل هستند، به همین دلیل عما یکپارچگی مورد نیاز در نظام 

حکمرانی انرژی کشور دیده نمی شود.
البته نباید از این مساله چشم پوشید که قانون گذار در سنوات گذشته برای 
را  انرژی«  عالی  »شورای  کشور  در  انرژی  حکمرانی  نظام  شدن  یکپارچه 
پیش بینی کرده اما این شورا به دالیل متعددی نقش خود را در حکمرانی 
واحد انرژی به درستی ایفا نکرده است. قرار گرفتن دبیرخانه شورا در سازمان 
برنامه و بودجه خود یک ایراد بزرگ است چراکه سازمان برنامه نه تخصص 
الزم را در این زمینه دارد و نه اراده کافی برای پی گیری موارد متعددی که به 
حوزه انرژی مرتبط می شود. لذا نیاز به ایجاد سازوکار جدید در حوزه انرژی 
به شدت احساس می شود به همین دلیل طرحی با هدف شکل گیری معاونتی 
راهبردی در حوزه انرژی ذیل ریاست جمهوری به عنوان معاون ریاست جمهور 
و انتقال دبیرخانه به این معاونت در کمیسیون انرژی در حال پی گیری است.

به یقین به نتیجه رساندن »طرح یکپارچه سازی حکمرانی انرژی در کشور« 
نیازمند مشورت با متخصصان است و نیاز به هم فکری و مشارکت همه فعاالن  
حوزه انرژی در بخش های خصوصی و دولتی دارد. کمیسیون هم فعا در 
حال تامل بر روی این طرح است، هر چند به جمع بندی کلی در این خصوص 

نرسیده است. 

مهمترین مانع پیش روی اصالح ساختارهای حکمرانی در 
صنعت برق، نبود نهاد تنظیم گر مستقلی است که بتواند در 
گام اول تعدد نقش های وزارت نیرو در تولید و فروش برق، 
تصدی و تملک خطوط انتقال و سیاست گذاری حوزه های 

متعدد را مدیریت کند
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حکمرانــی در صنعــت بــرق باتوجــه بــه تکالیــف و ماموریت هــای 
وزارت نیــرو )در قوانیــن باالدســتی و ...( دچــار چــه چالش هایــی 

؟ ست ا
بــا نگاهــی بــه تاریخچــه مدیریــت و حکمرانــی در صنعــت بــرق در بعــد از 
ــل  ــع ذی ــر، مقاط ــه اخی ــه ده ــژه در س ــامی و به  وی ــاب اس ــروزی انق پی

قابــل تامــل هســتند.
تــا پایــان ســال 1370 مدیریــت و حاکمیــت صنعــت بــرق در وزارت نیــرو 
بــا شــرکت مادرتخصصــی توانیــر و از طریــق 16 شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــی  ــد. برخ ــال  می ش ــع اعم ــال و توزی ــد، انتق ــای تولی ــی بخش ه در تمام
شــرکت ها از قبیــل ســاتکاب )ســاخت و تامیــن کاالی آب و بــرق( و 
ــران  اجــرای طرح هــای نیروگاهــی و شــبکه های  ــرق ای ســازمان توســعه ب
ــر در  ــرو و توانی ــف وزارت نی ــرای وظای ــز در اج ــت( نی 400 و 230 کیلوول

صنعــت بــرق فعــال بودنــد.
ــه  ــی ده ــال های ابتدائ ــازی در س ــث  خصوصی س ــدن بح ــگ ش ــا پررن ب
هفتــاد در ســاختار صنعــت بــرق بــا هــدف جداســازی بخش هــای تولیــد، 

گفت وگو با حسین عبدالخالق زاده، مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

در  بر روش حکمرانی  گذری 
برق صنعت 

سـازمان ها بـرای پویایـی و چابک سـازی فرآیندهـا و افزایـش بهـره وری و کارآمـدی فعالیت ها بـرای دسـتیابی بهتر و بـه اهداف تعیین شـده، 
تغییـر سـاختار در جهـت بهبـود را بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای الویـت دار خـود در دسـتور کار قرار می دهنـد. در صنعـت برق ایـران هم از 
دهه هـای پیـش موضـوع تغییـر سـاختار بـا هـدف افزایـش کارایی ایـن مجموعـه و بهبود کمـی و کیفـی عملکرد هـا مـورد توجه قـرار گرفت 
و اقداماتـی بـرای پیاده سـازی آن صـورت گرفتـه اسـت. بـرای آشـنایی بیشـتر بـا رونـد اجرایی ایـن اقدامـات و میـزان ثمربخش بـودن آن، 
همچنیـن شـناخت نقـاط قـوت و ضعف سیاسـت گذاری هایی کـه تاکنـون در این زمینه انجام شـده اسـت،  فصلنامه »نیرو سـرمایه« با حسـین 
عبدالخالـق زاده از مدیـران نام آشـنای صنعـت بـرق و مدیرعامـل شـرکت تولید برق شـمس پاسـارگاد گفت وگویی انجـام داده اسـت که حاصل 

آن را در ادامـه  می خوانیـد:

      گفت وگو              گفت وگو        

ــرکت  ــش از 200 ش ــده و بی ــاد ش ــدی ایج ــرات ج ــع تغیی ــال و توزی انتق
جدیــد از طریــق برق هــای منطقــه ای بــه ثبــت رســید. اکثــر ایــن 
ــدازی شــدند.  شــرکت ها در طــول ســال های نیمــه اول دهــه 1370 راه ان
در ابتــدا شــرکت های توزیــع و مدیریــت تولیــد بــرق زیرمجموعــه شــرکت 
ــای  ــده در بخش ه ــه شــرکت های تشکیل ش ــد و بقی ــاماندهی ش ــر س توانی
مهندســین مشــاور، توســعه و احــداث، تعمیــرات، قرائــت و توزیــع قبــوض 

ــد. ــرار گرفتن ــه شــرکت ســاتکاب ق ــرق و ... در زیرمجموع ب
ــرق  ــه آب و ب ــه از بدن ــرکت هایی ک ــی ش ــا تمام ــاتکاب تقریب ــرکت س ش
ــال های 1384  ــی س ــود را ط ــه ب ــرار گرفت ــاختارش ق ــرو در س وزارت نی
ــدادی  ــرد و تع ــذار ک ــازی واگ ــازمان خصوصی س ــق س ــا 1387 از طری ت
ــد  ــی ماندن ــا( باق ــرق )صب ــع آب و ب ــرکت صنای ــه ش ــرکت ها از جمل از ش
ــدس در ســال  ــاب ق ــی شــرکت مه ــر منطق ــذاری غی ــان واگ ــه در جری ک
1392 شــرکت صبــا و بــه تبــع آن بخشــی از ســهام مپنــا و ... بــه یکــی از 
شــرکت های وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی منتقــل شــد و چالشــی بــه 
وجــود آمــد کــه بعــد از گذشــت نزدیــک بــه 10 ســال هنــوز ایــن چالــش 

برطــرف نشــده اســت.
ــرق، شــرکت های مدیریــت تولیــد  واگــذاری شــرکت های توزیــع نیــروی ب
بــرق و همچنیــن نیروگاه هــا کــه زیرمجموعــه توانیــر و شــرکت های بــرق 
منطقــه ای بودنــد در قانــون اجــرای سیاســت های اصــل 44 تعییــن تکلیــف 
شــد و مقــرر شــد تــا پایــان برنامــه چهــارم توســعه )ســال 1388( تمامــی 
ــه  ــا ب ــا ســقف 80 درصــد نیروگاه ه ــرق و ت ــروی ب ــع نی شــرکت های توزی

بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
ــراه  ــه هم ــع )ب ــرکت های توزی ــذاری ش ــه واگ ــود ک ــخص ب ــدا مش از ابت
شــبکه و تاسیســات(  بــه بخــش خصوصــی بــا چالش هــای زیــادی همــراه 
اســت و بــه دلیــل انحصــاری بــودن شــبکه و تاسیســات تقریبــا قابــل اجــرا 
نخواهــد بــود و بــه همیــن دلیــل صنعــت بــرق ابتــدا واگــذاری نیروگاه هــا 
را کــه از قبــل شــروع کــرده بــود )نیــروگاه زرگان( در دســتور کار قــرار داده 
طــی ســال های 87 تــا 90 تعــداد 35 نیــروگاه را شناســایی کــرد. )تعــداد 
ــب تشــکیل شــرکت های ســهامی دولتــی و تعــداد 25  10 نیــروگاه در قال
نیــروگاه در قالــب واگــذاری دارائــی( پــس از معرفــی نیروگاه هــای مذکــور 
جهــت انجــام اقدامــات الزم بــه ســازمان و  خصوصی ســازی طــی فرآینــدی 
ایــن نیروگاه هــا بــا احــکام صــادره از ســوی ســازمان مذکــور مــورد 
ارزیابــی کارشناســان رســمی دادگســتری قــرار گرفتنــد و پــس از تصویــب 
ــات واگــذاری در  ــت بخــش نقــد و اقســاط در هی قیمت هــا و نحــوه دریاف
ــه از  ــدند ک ــور ش ــی منظ ــازمان خصوص ــاالنه س ــذاری س ــای واگ برنامه ه
تعــداد 35 نیــروگاه مذکــور بالــغ بــر 25 نیــروگاه یــا از طریــق مزایــده و یــا 
از طریــق تصمیــم دولــت بــرای رد دیــون بــه بخــش خصوصــی و یــا غیــر 

دولتــی واگــذار شــده اســت.
ــی  ــرکت  مادرتخصص ــد در ش ــش تولی ــائل کان بخ ــر مس ــال حاض در ح
ــرکت های  ــداد ش ــه تع ــود و ب ــری  می ش ــی تصمیم گی ــرق حرارت ــد ب تولی
بــرق منطقــه ای در کشــور شــرکت های تولیــد بــرق حرارتــی )زیرمجموعــه 
ــدازی  ــاد و راه ان ــی( ایج ــرق حرارت ــد ب ــی تولی ــرکت های  مادرتخصص ش
ــه  ــوز ب ــه هن ــی ک ــرل نیروگاه های ــارت و کنت ــن نظ ــه ضم ــت ک ــده اس ش
ــای  ــور نیروگاه ه ــق ام ــق و فت ــر رت ــده اند ب ــذار نش ــی واگ ــش خصوص بخ

ــد. ــز نظــارت دارن بخــش خصوصــی در مناطــق نی
ــرات  ــم تغیی ــگاه کنی ــرق را ن ــت ب ــر صنع ــه اخی ــه ده ــاختار س ــر س اگ
شــدیدی ایجــاد شــده اســت بــه نحــوی کــه تعــداد شــرکت ها در مقطعــی 
از یــک شــرکت توانیــر و 16 شــرکت بــرق منطقــه ای و تعــدادی شــرکت 
ــل  ــه اوای ــوط ب ــرکت( مرب ــا 20 ش ــین )جمع ــاور مهندس ــعه ای ومش توس
دهــه 70 بــه بیــش از 250 شــرکت در پایــان دهــه 80 رســید چــون ایــن 
شــرکت ها در بســتر و محمــل طبیعــی خــود ایجــاد نشــده و دســتوری و 
ــی  ــته اند و حکمران ــود را داش ــاص خ ــات خ ــذا تبع ــد، ل ــی بوده ان فرمایش
ــه  ــاخته اند. گرچ ــه رو س ــده ای رو ب ــای عدی ــا چالش ه ــرق را ب ــت ب صنع
ــرکت  ــر و ش ــرای توانی ــده ب ــی باقیمان ــرکت های اصل ــر ش ــال حاض در ح
ــد،  ــرکت باش ــر از 80 ش ــاید کمت ــی ش ــرق حرارت ــد ب ــی تولی  مادرتخصص
امــا خــروج بخــش مهمــی از نیروگاه هــا و افزایــش هزینه هــای آنهــا 
ــن  ــه تامی ــادر ب ــون ق ــت و چ ــرق اس ــت ب ــر صنع ــی گریبان گی ــه طریق ب
نقدینگــی آنهــا نیســت، عمــا چالــش بزرگــی ایجــاد شــده اســت و یکــی 

از دالیــل عمــده خــروج تدریجــی ســهام داران خصوصــی از ســرمایه گذاری 
ــات آن خاموشــی های خســارت  ــه از تبع ــوده ک ــرق ب ــد در صنعــت ب جدی

ــد. ــر  می باش ــال اخی ــه س ــار درس ب

ــازی  ــدف چابک س ــا ه ــه ب ــت ک ــن صنع ــاختار ای ــد س تجدی
ــود.  ــود ش ــه بهب ــر ب ــته  منج ــا توانس ــت آی ــه اس ــورت گرفت ص

ــت؟ ــی چیس ــل ناکام ــده دالی ــر نش اگ
همــان گونــه کــه در ســوال قبــل هم اشــاره شــده متولیــان امر  می دانســتند 
کــه صنعــت بــرق بــه عنــوان یــک صنعــت زیربنایــی و مهــم جــزو صنایعــی 
ــد،  ــاح کن ــود را اص ــت خ ــال حرک ــرورت دارد، اوال در ح ــه ض ــت ک اس
ــال  ــد انتق ــرق )تولی ــت ب ــه صنع ــد ک ــن نباش ــش تنش آفری ــا اصاحات ثانی
ــرد  ــا رویک ــاختار ب ــد س ــذا تجدی ــد. ل ــه رو کن ــا مشــکل رو ب ــع( را ب و توزی
ــرکت ها در  ــی ش ــازی تدریج ــا و آماده  س ــک فعالیت ه ــازی و تفکی جدا  س
بخش هــای مختلــف بــرای واگــذاری در مقاطــع مناســب ایــن امــور شــروع 
ــرکت های  ــل ش ــده در ذی ــرکت های جداش ــم ش ــالی ه ــد س ــد و چن ش
ــر  ــا از منظ ــد، ام ــت کردن ــه ای فعالی ــرق منطق ــرکت های ب ــر و ش توانی
ــازی الزم  ــدا زمینه  س ــان ابت ــرکت ها از هم ــش ش ــرل و پای ــارت و کنت نظ
ــی  ــر پیش بین ــه تغیی ــن هم ــرای ای ــب ب ــاختاری مناس ــده و س ــام نش انج
نشــد. از ایــن رو کثــرت شــرکت ها در هــر منطقــه و اســتان و نظارت هــای 
ــا  ــه ای و ی ــرق منطق ــرکت های ب ــوی ش ــش زا از س ــا تن ــد و بعض نیم بن

ــرق شــد. ــت ب ــه صنع ــادی در بدن ــث بهم ریختگــی زی ــر باع توانی
ــدن  ــر ش ــش از 10 براب ــا بی ــد ب ــی  می ش ــش بین ــت پی ــلم اس ــه مس آنچ
تعــداد شــرکت های زیــر مجموعــه صنعــت بــرق کشــور هزینه هــای 
ایــن صنعــت مقــداری افزایــش یابــد امــا کنتــرل ضعیــف بررســی عملکــرد 
شــرکت ها از ســوی ســتاد توانیــر و یــا بــرق منطقــه ای و افزایــش اختیــار 
ــی  ــا را خیل ــش هزینه ه ــا و ... افزای ــرد بودجه ه ــه ک ــرکت ها در هزین ش
بیشــتر از حــد معمــول متوجــه صنعــت بــرق کشــور کــرد و چــون امــکان 
ــرق میســر  تامیــن ایــن هزینه هــا از طریــق درآمدهــای معمــول فــروش ب
نبــود و دولــت هــم در ایــن زمینــه مســاعدتی نداشــت، لــذا صنعــت بــرق 
فشــار کمبــود نقدینگــی را بــه شــرکت های تولیدکننــده بــرق متوجــه کــرد 
ــد و  ــرق از بخش هــای خصوصــی را بســیار کن ــد ب ــش قیمــت خری و افزای
ــاری  ــای ج ــخگوی هزینه ه ــی پاس ــه حت ــدی ک ــه ح ــرد ب ــال ک ــم اعم ک

ــرد. ــته را تشــدید ک ــاله گذش ــد س ــود و مشــکات چن ــا نب نیروگاه ه

ــرق  ــد ب ــاختی مانن ــت زیرس ــوب در صنع ــی خ ــک حکمران   ی
ــت؟ ــی اس ــه الزامات ــامل چ ش

ــاس  ــران براس ــرق ای ــت ب ــازی در صنع ــه  خصوصی س ــه برنام ــا ک از آنج
دانش آموختــگان  و  نیــرو  وزارت  بورســیه های  از  تعــدادی  مطالعــات 
 National از اقدامــات کشــور انگلیــس در قالب تشــکیات UMIST دانشــگاه
Grid الگــو گرفتــه و موفقیــت نســبی آن کشــور در ایــن زمینــه را مفــروض 
ــران و  ــاختار اقتصــادی ای ــای س ــذا ضــرورت داشــت تفاوت ه ــد، ل گرفته ان
ــه آن  ــه ک ــن نکت ــت و ای ــرار  می گرف ــد نظــر ق ــور جــدی م ــس به ط انگلی
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ــت و  ــه دول کشــور بیــش از 150 ســال اســت کــه وابســتگی اقتصــاد را ب
بودجه هــای عمومــی بــه حداقــل رســانده و قیمــت انــرژی در هزینه هــای 
ــوع  ــن موض ــژه ای ــد و به وی ــکیل  می ده ــده ای را تش ــش عم ــوار بخ خان
قابــل اهمیــت اســت کــه مشــترکین بــرق در انگلیــس پرداخــت قیمت هــای 
تمام شــده را در زندگی هــای خــود لحــاظ کرده   انــد، امــا در مقایســه 
ــت  ــوز صنع ــم هن ــرق گرفتی ــازی ب ــه  خصوصی س ــم ب ــه تصمی ــی ک زمان
بــرق وابســتگی شــدیدی بــه بودجه هــای عمومــی دولــت و بحــث رعایــت 
تصمیم ســازی ها   ... و  اجتماعــی  عدالــت  و  آســیب پذیر  اقشــار  حــال 
وتصمیم گیری هــای ارکان دولتــی بســیار پررنــگ بــود و هنــوز هــم ادامــه 
ــه  ــدواری ب ــا امی ــی و ب ــات غیرواقع ــا مفروض ــازی ب ــذا  خصوصی س دارد. ل
تغییــرات در آینــده شــروع شــد و بستر  ســازی الزم فراهــم نشــد و هرچــه 
ــا  ــداف ب ــق اه ــرای تحق ــروری ب ــای ض ــاز و کاره ــم ایجادس ــر آمدی جلوت
مشــکات بیشــتری روبــه رو شــد، لــذا در حــال حاضــر هــم در حکمرانــی 
صنعــت بــرق بایــد بــرای بسترســازی مناســب فکــر جــدی شــود در غیــر 

ــر مشــکات ایــن صنعــت شــود خواهــد شــد. ــه روز ب ایــن صــورت روز ب

واگذاری هـا بـه ویـژه در حوزه های کالنـی مانند نیروگاه هـا چگونه  
می توانـد بـه فضـای مسـاعدی بـرای حضـور بخـش خصوصی در 

سـاختار حکمرانـی بـه ویـژه در حوزه تولیـد برق منجر شـود؟
اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید در مقطعــی )شــاید دهــه 70( ســه وزارتخانــه 
بــرای بخــش صنعــت و معــدن داشــتیم )صنایــع بــزرگ، صنایــع کوچــک 
ــفری  ــی در س ــخصیت های دولت ــی از ش ــان یک ــان زم ــادن( در هم و مع
ــد  ــود، شــما چن ــرده ب ــی آن کشــور ســوال ک ــه آلمــان از مســئول دولت ب
وزارتخانــه بــرای بخــش صنایــع داریــد؟ طــرف آلمانــی بــا تعجــب پرســیده 
بــود وزارتخانــه؟ و پاســخ داده بــود کــه مــا صرفــا یــک دفتــر یــا اداره داریــم 
ــن  ــدن را تدوی ــت و مع ــه صنع ــت در زمین ــی دول ــت های کل ــه سیاس ک
ــت  ــرمایه گذاری الزم اس ــرای س ــی ب ــش خصوص ــد و بخ ــام  می کن و اع
ــی و اقتصــادی، زیســت محیطــی  ــه لحــاظ فن ــات الزم را ب ــی مطالع تمام
ــرده  ــه ک ــرمایه گذاری را مطالع ــک س ــت ریس ــاک و.... در نهای و آب و خ
ــرای  ــدام کنــد. چــون ب ــه احــداث تاسیســات مدنظــر خــود اق و نســبت ب
صیانــت از حــق و حقــوق کارگــران پیش بینی هــای الزم را کرده انــد، 
ــائل  ــد مس ــش  می آی ــرای اقتصــاد کشــورها پی ــه ب ــی ک ــذا در بحران های ل
کارگــری و تعطیلــی کارخانجــات و ... در روال خــودش مــورد رســیدگی قرار 
ــگاه  ــن منظــر ن ــر از ای ــذا اگ ــر نمی شــود. ل ــی درگی ــت خیل ــه و دول گرفت
کنیــم حکمرانــی خــوب در صنعــت بــرق تعریــف و تدویــن و پیاده  ســازی 
ــرای رغبــت بیشــتر در  ــه طــوری کــه دســت بخــش خصوصــی ب اســت ب
ــول  ــرف معم ــاز و ع ــش از نی ــم و بی ــش نبندی ــق برنامه های ــت تحق جه
ــهیل کننده  ــا تس ــرده و صرف ــری ورود نک ــی در تصدی گ ــورهای صنعت کش
ــادرات و  ــرداری و ص ــرمایه گذاری، بهره ب ــی در س ــش خصوص ــور بخ حض

ــرق باشــد. کا اقتصــاد صنعــت ب
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه براســاس برنامــه چهــارم توســعه قــرار 
ــا پایــان برنامــه تمامــی شــرکت های توزیــع نیــروی  بــوده صنعــت بــرق ت
ــد و  ــذار کن ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــا را ب ــد نیروگاه ه ــرق و 80 درص ب

ــی اســت، در  ــا منتف ــا فع ــذاری آنه ــه واگ ــع ک ــای شــرکت های توزی منه
نیمــه دوم دهــه 80 و دهــه 90 بخــش خصوصــی از خریــد نیروگاه هــا و یــا 
احــداث نیروگاه هــا اســتقبال خوبــی کــرد، امــا برخــورد بســیار نســنجیده 
و بعضــا دلســردکننده ارکان دولتــی در وزارت نیــرو و صنعــت بــرق و 
ــیار  ــود تشــکیات بس ــرق، وج ــد ب ــرای خری ــذاری مناســب ب ــدم نرخ گ ع
ــازار بــرق و عــدم پرداخــت به موقــع  ــرای هیــات تنظیــم ب غیــر منطقــی ب
ــچ  ــته هی ــال گذش ــار س ــه چه ــی س ــی در ط ــش خصوص ــات بخ مطالب
ــه احــداث  ــا شــروع ب ــداری و ی نیروگاهــی توســط بخــش خصوصــی خری
نشــده اســت و دلیــل عمــده آن اقتصــاد فشــل و بیمــار صنعــت بــرق کشــور 
ــرق در بخــش فــروش  ــه ای و تکلیفــی ب و عمــده آن هــم قیمت هــای یاران

بــه مشــترکین اســت.
ــاری  ــر بیم ــد اگ ــد چرخی ــنه خواه ــن پاش ــن درب برهمی ــال ای ــه هرح ب
اقتصــاد بــرق درمــان نشــده و قیمــت فــروش بــرق واقعــی و منطقــی نشــود 
ــرژی  ــه ان ــه ب ــی ک ــا زمان ــرق کشــور ت ــای اقتصــادی صنعــت ب و گرفتار ه
بــرق بــه عنــوان یــک کاالی اقتصــادی نــگاه نشــده و بلکــه برعکــس نگــرش 
ــان  ــه باشــد، همچن ــی و عام المنفع ــت دولت ــک خدم ــوان ی ــه عن ــه آن ب ب

ادامــه خواهــد یافــت.
گرفتار هــای اقتصــادی صنعــت بــرق کشــور همچنــان ادامــه خواهدیافــت 
تــا بــه انــرژی بــرق بــه عنــوان یــک کاالی اقتصــادی نــگاه نشــده و بلکــه 
برعکــس نگــرش بــه آن بــه عنــوان یک خدمــت دولتــی و عام المنفعه باشــد.

حکمرانی خوب در صنعت برق ویژگی های ذیل را دارد:
 خــروج تدریجــی صنعــت بــرق کشــور به صــورت جــدی از تصدی گــری
 سیاست گذاری کان صنعت برق با هدف حمایت از اقتدار بخش خصوصی
 تشویق بخش خصوصی به ورود بیشتر در سرمایه گذاری های صنعت برق
           اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق )تسویه بدهی تولیدکنندگان برق حرارتی(

بـه نظـر می رسـد نسـلی کـه هـم اکنـون نیروگاه هـای خصوصـی بـرق را 
مدیریـت می کننـد، آخریـن نسـل از مدیرانـی باشـند کـه با هـدف کمک و 
مسـاعدت بـه وزارت نیـرو و صنعت برق کشـور بـا وجود تمامی نـا مایمات 
و نامهربانی هـا، مداراجویانـه و بـا همـت و جدیـت در جهـت تامیـن بـرق 

کشـور بـا تمامـی وجـود ایسـتاده   اند و بایـد وزارت نیـرو قدرشـان را بداند.

      گفت وگو        

از دیـدگاه شـما مـدل حکمرانی در صنعـت برق در چـه حوزه هایی 
دچار مشـکل اسـت که امـروز این صنعت بـا چالش هـای متعددی 

بـه ویژه در سـطح سیاسـتگذاری و مدیریت کالن مواجه اسـت؟ 
ایـن سـوال جنبه هـای بسـیار گسـترده ای دارد و بـه همیـن دلیـل پاسـخ 
دادن بـه آن بسـیار دشـوار اسـت. امـا بـه طور خاصـه اگر به دنبال بررسـی 
حکمرانـی صنعـت برق هسـتیم، ضروری اسـت کـه این بحـث را از یک الیه 
باالتـر شـروع کـرده و شـیوه های حکمرانـی دولـت را بررسـی کـرد. چرا که 
صنعـت بـرق و وزارت نیـرو بخشـی از دولـت بـوده و ناگزیر اسـت بر اسـاس 
همـان تصمیمـات و سیاسـت هایی عمـل کند کـه در دولت، مجلس و سـایر 
نهادهـای باالدسـتی تدویـن شـده اسـت. نکته اینجاسـت که اگـر حکمرانی 
در صنعـت بـرق را بـدون درنظرگرفتـن حلقه هـای تعیین کننـده بررسـی 

کنیـم، قطعـا به پاسـخ درسـتی بـرای این سـوال نخواهیم رسـید. 
شـاخص هایی  مشـمول  کشـورها  در  خـوب  حکمرانـی  کلـی  نگاهـی  در 
تعریف شـده و مشـخص اسـت و بـر اسـاس بررسـی های صورت گرفتـه در 
موسسـات بین المللـی بـه نظر می رسـد کـه وضعیت ایـرن از نظـر حکمرانی 
چنـدان رضایت بخشـی نیسـت. اولیـن شـاخص کلیـدی در حکمرانی خوب، 

گفت وگو با علیرضا شیرانی، کارشناس خبره صنعت برق

خوب  حکمرانی  اول  خشت 
برق صنعت  در 

حکمرانـی در صنعـت بـرق بـه دالیـل متعـدد محل تالقـی مشـکالت و مسـائل زیادی اسـت که بـه نظرمی رسـد ریشـه بسـیاری از بحران های 
فعلـی جاری در بسـتر این صنعت اسـت. پیاده سـازی اصـول حکمرانی خـوب در صنعت بـرق الزاماتی دارد کـه بسـترهای آن در حکمرانی کالن 
کشـور فراهـم نشـده اسـت. علیرضا شـیرانی، کارشـناس خبره صنعـت بـرق و مدیرعامل سـابق شـرکت موننکو ضمن اشـاره به ایـن موضوع، 
تاکیـد می کنـد کـه ایران در شـاخص های فسـاد اداری و شفاف سـازی بـه عنوان اصلـی ترین شـاخص های حکمرانی خوب شـرایط خوبـی ندارد 
و همیـن مسـاله پیاده  سـازی یـک حکمرانـی خوب در صنعـت برق را هم دچـار چالش  می کنـد. او بر این باور اسـت کـه موضـوع حکمرانی ابتدا 
بایـد از کالن کشـور اصـالح شـود تـا امکان بهبـود آن در سـایر بخش هـا از جمله صنعت بـرق هم فراهم شـود، در ادامه مشـروح ایـن مصاحبه 

را خواهیـد خواند:

شفاف سـازی اسـت؛ بدیـن معنـا که یـک حکمران خـوب باید بتوانـد تصویر 
روشـن و شـفافی از اقدامـات خـود ارائـه دهـد. ایـن تصویـر، نقـاط ضعف و 
قـوت را مشـخص کـرده و زمینـه را بـرای برطرف کـردن ضعف هـا و تقویت 
ظرفیت هـا فراهـم  می کنـد، بـه همیـن دلیـل هـر چقـدر بـا شفاف سـازی 
فاصلـه بگیریـم، مشـکات بیشترمی شـود. در ایـن میـان امـا نمی تـوان از 
ایـن مسـاله چشـم پوشـید کـه شفاف سـازی ملزوماتـی دارد که مسـتقل از 
دسـتگاه های اجرایـی نیازمنـد ماحظـات متعـدد اسـت. یکـی از مهمتریـن 
الزامـات شفاف  سـازی در حکمرانـی خـوب، رسـانه های منتقـد هسـتند. اگر 
بـه رسـانه ها اجـازه داده نشـود کـه وظیفـه و ماموریـت اصلی خـود را انجام 
داده و نقدهـای درسـت و   سـازنده خـود را مطـرح کننـد، شفاف سـازی بـه 

درسـتی صـورت نمی گیـرد.
یکـی دیگـر از فاکتورهـای کلیـدی یـک حکمرانـی خـوب، سـطح فسـاد در 
سیسـتم های اداری اسـت کـه بـه نظـر  می رسـد بـر اسـاس شـاخص های 
فسـاد پذیری، ایـران شـرایط چنـدان خوبی نـدارد. طییعتا در سـاختاری که 
دچـار فسـاد سیسـتمی اسـت، دسـت صنعـت بـرق هم بـرای مدیریـت این 
مسـاله تـا حـد قابل توجهی بسـته اسـت. متاسـفانه اطاعـات اقتصـادی به 

گرچه در حال حاضر شرکت های اصلی باقیمانده برای 
توانیر و شرکت  مادرتخصصی تولید برق حرارتی شاید 

کمتر از 80 شرکت باشد، اما خروج بخش مهمی از 
نیروگاه ها و افزایش هزینه های آنها به طریقی گریبان گیر 

صنعت برق است و چون قادر به تامین نقدینگی آنها 
نیست، عمال چالش بزرگی ایجاد شده است و یکی از 
دالیل عمده خروج تدریجی سهام داران خصوصی از 

سرمایه گذاری جدید در صنعت برق بوده که از تبعات آن 
خاموشی های خسارت بار درسه سال اخیر  است
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هـر دلیلـی، بـه درسـتی منتشـر نمی شـود، حتـی نشـر اطاعات درسـت از 
سـوی یـک دسـتگاه اجرایـی ماننـد وزارت نیرو هم از سـوی جامعـه با عدم 

پذیـرش مواجـه  می شـود. 
بـه همیـن دلیـل اسـت که وقتـی ایـن وزارتخانـه اعـام  می کند کـه قیمت 
تمام شـده بـرق باالسـت، امـا نـه تنهـا در جامعـه بلکـه حتـی در برخـی از 
حوزه هـای حاکمیتـی هـم ایـن مسـاله مـورد پذیرش قـرار نمی گیـرد. نکته 
اینجاسـت کـه هـر چقـدر اطاعات دقیـق تر و شـفاف تری در اختیـار مردم 
و سـایر ذی نفعـان قـرار دهیـم، قطعـا بـا همراهی بیشـتری از سـوی جامعه 
مواجـه خواهیـم بـود. از ایـن رو مـا بـرای برداشـتن گام هـای اساسـی برای 
اصـاح سـاختارهای اقتصـادی صنعـت بـرق، بـه شـدت نیازمنـد اعتمـاد 

عمومـی در همـه سـطوح جامعـه و حاکمیت هسـتیم. 

در مقاطعـی اقداماتی برای بهبود حکمرانی به ویژه در صنایعی مانند 
برق صـورت گرفـت، چرا ایـن اقدامات بـه نتایج مطلوبی نرسـید؟

البتـه در یـک دوره زمانـی، اقدامات بسـیار خوبـی برای بهبـود حکمرانی در 
کشـور آغـاز شـد کـه بررسـی آنهـا نشـان  می دهد بـه تدریـج ایـن اقدامات 
تبدیـل بـه یـک حرکـت پاندولـی شـد کـه نتوانسـت یـک مسـیر ثابـت را 
دنبـال کـرده و بهبـود را بـه شـکل مسـتمر دنبـال کنـد. مـا در ایـن مسـیر 
مرتبـا بازگشـت بـه عقـب داشـتیم و نتوانسـتیم در نهایت به نتیجه روشـنی 
برسـیم. یکـی از مهمتریـن دالیل ناکامی در طی این مسـیر، ارجح دانسـتن 

نیازهـای کوتاه مـدت بـه منافـع بلندمـدت بوده اسـت. 
بـه عنـوان مثـال کسـی که سـرمایه کافـی بـرای خرید یـک خانه را نـدارد، 
ناگزیـر بـه اجاره نشـینی  می شـود و گاهـی ناچـار اسـت بخش قابـل توجهی 
از درآمـدش را بـه پرداخـت اجاره خانه اختصاص دهد. شـاید بـرای بقیه این 
سـوال پیـش بیایـد کـه چرا بـه جـای پرداخت ایـن اجـاره، خانـه نمی خرد 
امـا در واقعیـت او تـوان و سـرمایه خریـد خانـه را نـدارد. گاهی در سـاختار 
حکمرانـی هـم همیـن اتفـاق رخ  می دهـد، حاکمیـت بـه دلیـل نداشـتن 
سـرمایه، تصمیماتـی اتخـاذ  می کنـد کـه شـاید حتـی بـا منافـع بلندمـدت 
کشـور در تعـارض بـوده و یـا از نگاه ناظـران بیرونـی، یک تصمیم نادرسـت 

باشد.
در مجموعـه صنعـت برق، تجدید سـاختار با هدف جداسـازی تولیـد، انتقال 
و توزیـع بـا هـدف تقویت بخش خصوصی و کوچک  سـازی دولت انجام شـد، 
امـا بـه نتایـج مطلوب مورد نظر دسـت نیافـت. در حقیقت به نظر  می رسـید 
بـه دلیـل نـگاه فرهنگـی حاکـم بـر مجموعـه ایـن صنعـت، بـرای تقویـت 
شـرکت های خصوصـی موفـق اقـدام خاصـی صـورت نمی گیـرد، بـه نحـوی 
کـه برخـی از ایـن شـرکت ها پـس از مدتـی مجـددا از ریـل توسـعه خارج و 
تضعیـف شـده اند. با یک بررسـی سـاده درمی یابیـم که شـرکت هایی که 20 
سـال پیـش جـزو مجموعه هـای موفـق ایـن صنعت محسـوب  می شـدند، به 
تدریـج دچـار مشـکات عدیده شـده و افول کرده انـد. بر این اسـاس به نظر  
می رسـد کـه بدنـه دولتی صنعت بـرق، تحمل قوی شـدن بخـش خصوصی 

را نـدارد و توسـعه زیرسـاختی این صنعـت در گرو تغییر این فرهنگ اسـت. 

سـرمایه گذاری در حـوزه نیروگاهـی هم بـه دلیل مانع تراشـی های 
ناشـی از همین نـوع فرهنگ بـه تدریج دچار افول شـد؟

بلـه؛ بایـد بپذیریم در شـرایطی کـه بخش خصوصـی ثروت و اشـتغال  ایجاد 
کـرده و مالیـات آن نیـز پرداخـت می کنـد، نبایـد برایـش مانع تراشـی کرده 
و نگـران ایـن باشـیم کـه چـرا یـک مجموعـه خصوصی بـزرگ و یـا صاحب 
نفـوذ شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال در یـک دوره زمانـی سـرمایه گذاران 
زیـادی بـرای ورود بـه حـوزه تولید بـرق انگیزه بسـیاری داشـتند. اما همین 
سـرمایه گذاران در ادامـه مسـیر بـا هجمه هـای بسـیاری مواجـه شـدند کـه 
عـاوه بـر مانع تراشـی های گسـترده، انگیزه هـای آنهـا را از بیـن بـرد. در 
کشـور  در  ثـروت  تولیـد  اهرم هـای  مهمتریـن  سـرمایه گذاران  کـه  حالـی 
محسـوب  می شـوند، لـذا بایـد بپذیریم که توسـعه اقتصادی در گـرو حمایت 

و تقویـت ایـن شرکت هاسـت. 
در حـال حاضـر تولیدکننـدگان غیـر دولتی برق تمـام تعهـدات قانونی خود 
را انجـام داده و اقسـاط تسـهیات، بیمـه، مالیـات و ... را پرداخـت کرده اند، 
امـا بخـش بزرگـی از مطالباتشـان توسـط وزارت نیـرو همچنـان پرداخـت 
نشـده باقـی مانـده اسـت. ایـن برخـورد ناشـی از نـوع نـگاه دولت بـه بخش 
خصوصـی اسـت و ضـروری اسـت کـه ایـن نگـرش تغییـر کنـد. ادامـه این 
رونـد، قطعـا بخـش خصوصـی بـه تدریـج سـرمایه خـود را بـه صنایـع و یـا 
حوزه هایـی هدایـت  می کنـد کـه زمینـه الزم را بـرای سـوددهی باالتـر و یـا 

بهره منـدی از حمایت هـای بهتـری داشـته باشـد. 
بـه عـاوه در حـوزه تولیـد بـرق، علی رغـم واگـذاری نیروگاه هـا بـه بخـش 
خصوصـی، قیمتگـذاری دسـتوری بـه دلیـل نیـاز کوتاه مـدت و مشـکات 
حاکـم بـر اقتصـاد برق بـه عنـوان مبنـای کار در نظـر گرفته شـد. در حالی 
کـه از نظـر مبانـی تئوریـک، بهـای بـرق باید بـر اسـاس قیمت تسـویه بازار 
تعییـن  می شـد، امـا مـدل خریـد بـر اسـاس پیشـنهاد مبنـا قـرار گرفـت و 
بـرای آن سـقف تعییـن شـد. نتیجـه ایـن رویکـرد سـلب امـکان رقابـت از 
مجموعـه بخـش خصوصـی و تبدیـل آنها به کارگزارانی اسـت کـه به صورت 
حق العمـل کار  می کننـد و امـکان هیـچ اقـدام خاقانـه ای بـرای افزایـش 

میـزان درآمـد خـود ندارند. 
یکـی دیگـر از نتایـج پیاده  سـازی این مدل، عـدم عاقمندی سـرمایه گذاران 
بـه پیاده  سـازی تکنولوژی جدیـد در شرکت هاسـت، در حقیقت آنهـا به این 
نتیجـه  می رسـند کـه حتـی اگـر عملکـرد خـود را بهبـود دهنـد هـم دولت 
بـرق را بـه قیمـت باالتـری از آنهـا نمی خـرد. بنابرایـن ترجیـح  می دهنـد با 
همـان تکنولـوژی قدیمـی و راندمـان تثبیت شـده بـه کار خود ادامـه دهند، 
چـرا کـه قیمـت تعیین شـده بـرای بـرق تولیـدی آنهـا کفـاف هزینه هـای 
ارتقـای تکنولـوژی را نمی دهـد. در نهایـت آنهـا بهینه  سـازی را بـه دلیـل 
دشـواری های بسـیار در تامین مالی و عدم بازگشـت سـرمایه از دسـتور کار 

خـود خـارج  می کنند. 

نکتـه دیگـری کـه نباید از نظر دور داشـت این اسـت که فرایند رشـد در هر 
کشـوری مراحلـی دارد کـه طـی آنهـا بـرای دسـتیابی بـه یک هـدف پایدار 
مطلـوب بسـیار حیاتـی اسـت. به عنـوان مثال یـک سـرمایه گذار در مقطعی 
بـرای ایجـاد دانـش در مجموعه و خودکفایی سـرمایه گذاری کرده و شـرکت 
خـود را توسـعه  می دهنـد. حـال بایـد متناسـب بـا توسـعه ایجـاد شـده، 
بازارهـای جدیـدی بـرای محصـوالت ایـن شـرکت ایجـاد شـود. در حقیقت 
هـر گونـه محدودیتـی بـرای حضـور در بازارهـای جدید، شـرکت را بـا زیان 
مضاعفـی مواجـه کـرده و تمایـل بـازار را به محصـوالت آن کاهـش  می دهد. 
بـه طـور مشـخص در مـورد تولیدکننـدگان برق، همیـن رویکـرد در وزارت 
نیـرو دنبـال شـد. در شـرایطی کـه ایـران در قلـب منطقـه   ای قـرار دارد که 
عمـده کشـورهایش بـه شـدت نیازمند برق هسـتند، هنـوز هم نتوانسـته ایم 
سـهم قابـل اتکایـی از تامیـن بـرق مـورد نیـاز منطقـه بـه خـود اختصـاص 
دهیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه این شـرایط جغرافیایی بـا اتکا به پتانسـیل 
تولیـد بـرق در کشـور،  می توانسـت یـک انگیـزه بسـیار خـوب برای توسـعه 
نیروگاه هـای خصوصـی از مسـیر اسـتفاده از ظرفیـت قابـل توجـه ایـن بازار 

باشـد.  بالقوه 
اگـر فضـای کاری بـرای بخـش خصوصـی بـه درسـتی تعریـف و امـکان 
حضـور نیروگاه هـای خصوصـی در ایـن بـازار فراهـم شـود، عـاوه بـر ایـن 
کـه بـه بهبـود اقتصـاد ایـن مجموعه هـا کمـک  می کنـد، اقتـدار ملـی را نیز 
افزایـش می دهـد. حال سـوال اینجاسـت که چـرا تا امـروز این امـکان برای 

نیروگاه هـای غیـر دولتـی فراهـم نشـده اسـت؟ 
نگرانـی دولـت ایـن اسـت کـه اگـر بخـش خصوصـی بـه طـور مسـتقیم به 
حـوزه صـادرات بـرق ورود کـرده و بـه هر دلیلـی در صورت بروز مشـکل در 
کشـور هـدف، صـادرات بـرق را متوقف کنـد، دامنـه پیامدهـای دیپلماتیک 
این موضوع بسـیار گسـترده خواهد بـود. در حقیقت نگرانـی و دغدغه دولت 
کامـا قابـل درک و از جهاتی درسـت اسـت، امـا قاعدتا به جـای گرفتن این 
فرصـت طایـی از بخـش خصوصی باید به دنبـال راهکارهـای جایگزین بود. 

از دیـدگاه شـما ورود بخـش خصوصـی بـه حـوزه صادرات بـرق با 
توجـه بـه رویکردهـای وزارت نیـرو و نگرانی هایی که به آن اشـاره 

کردید، چیسـت؟

توسـعه صـادرات برق ایران که با توجه به سـهم 60 درصـدی تولیدکنندگان 
غیـر دولتـی، ایجـاد بـازار بـرق منطقـه ای اسـت؛ اگـر این بـازار ایجـاد و به 
تولیدکننـدگان بـرق اجـازه داده شـود که برق تولیـدی خـود را در این بازار 

عرضـه کننـد، سـاختار عرضـه و تقاضـای بین المللی شـکل  می گیرد. 
در این سیستم دادوستد برق قطعا دغدغه های دولت هم پوشش داده می شود، 
چـون ایـن عرضـه و تقاضا تحت نظارت یک بازار منسـجم و در سـاختارهای 
قانونـی پیش بینی شـده آن انجـام می شـود. در کنـار آن دولت هـم از طریق 
ترانزیـت و انتقـال بـرق منابـع درآمـدی جدیدی بـرای خود ایجـاد  می کند. 
بـه نظـر  می رسـد صـادرات مسـتقیم بـرق از طریـق نیروگاه هـا بـه دالیـل 
متعـدد از جملـه نحـوه قیمت گـذاری سـوخت بـرق صادراتـی متوقف شـده 
اسـت. ایـن مسـاله در قالـب بـازار بـرق منطقـه   ای قابل حل اسـت، چـرا که 
در ایـن بـازار قیمت هـا متناسـب بـا بهـای بـازار تعییـن  می شـود و هیـچ 
یـک از بازیگـران کلیـدی از امتیـاز یـا یارانـه خاصـی بهره منـد نمی شـوند. 
البتـه حاکمیـت هـم بایـد بپذیـرد کـه بـرای توسـعه صنعـت بـرق، افزایش 
صـادرات، ارزآوری و ایجـاد ثـروت در کشـور بایـد به بخش خصوصـی اجازه 
رشـد بدهـد. همچنیـن موفقیـت این بـازار برق منطقـه   ای به شـدت در گرو 

شفاف  سـازی در حـوزه انـرژی اعـم از بـرق و گاز اسـت. 

از دیـدگاه شـما اصـالح سـاختار حکمرانـی صنعـت بـرق بـدون 
اصـالح سـاختارهای اقتصـادی آن امـکان پذیـر اسـت؟

اجـازه بدهیـد کـه ایـن سـوال را بـا یـک مثـال پاسـخ دهـم؛ دولـت ترکیـه 
در ژانویـه سـال گذشـته بـر اسـاس تحلیل هـای انجام شـده، قیمـت بـرق 
را پنج و نیـم سـنت بـرای هـر کیلووات سـاعت تعییـن کـرد، ایـن در حالـی 
اسـت کـه در همیـن زمـان قیمـت بـرق در بـازار برق این کشـور 21 سـنت 
بـود. مسـاله اینجاسـت کـه قیمـت تعیین شـده در دولـت، نبایـد ارتباطـی 
بـه تولیدکننـده خصوصـی بـرق داشـته باشـد. وظیفه دولـت ارائـه خدمات 
باکیفیـت و پایـدار و کاهـش هزینه هـای رفاهـی مـردم اسـت. امـا قاعدتـا 
هزینـه مربـوط بـه انجـام ایـن تکالیـف را باید تامیـن کند و اصطاحـا مانند 
آنچـه در ایـران اتفـاق افتاده بـرای ارائه ایـن خدمات دسـت در جیب بخش 

نکند.  خصوصـی 
در قانـون اساسـی کشـور مـا هم عنوان شـده که تنهـا 20 درصـد نیروگاه ها 
بـا هـدف کنتـرل بـازار و جلوگیـری از ایجـاد ناپایـداری در شـبکه دولتـی 
بمانـد. اگرچـه یکـی دیگـر از اهـداف دولتی نگه داشـتن 20 درصـد ظرفیت 
تولیـد برق کشـور بـرای جلوگیری از افزایـش بی دلیل و غیـر منطقی قیمت 

بـرق بـوده، امـا قـرار نیسـت با ایـن روش بخـش خصوصی متضرر شـود.
نکتـه اینجاسـت کـه گاهـی صنعت برق ایـران و یا نحـوه قیمت گـذاری بازار 
بـا صنعـت بـرق مثـا کالیفرنیـا، فرانسـه و یـا کره جنوبی مقایسـه  می شـود 
کـه قطعا قیاس درسـتی نیسـت. اگـر کان حاکمیـت این کشـورها را با هم 
مقایسـه نکنیـم و تنهـا به مقایسـه بخشـی از ایـن حاکمیـت در یک صنعت 

      گفت وگو              گفت وگو        

اگر فضای کاری برای بخش خصوصی به درستی تعریف و 
امکان حضور نیروگاه های خصوصی در این بازار فراهم شود، 

عالوه بر این که به بهبود اقتصاد این مجموعه ها کمک  می کند، 
اقتدار ملی را نیز افزایش می دهد. حال سوال اینجاست که 
چرا تا امروز این امکان برای نیروگاه های غیر دولتی فراهم 

نشده است؟ 
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یـا حـوزه خـاص بپردازیـم، به نتایـج دقیق و درسـتی دسـت نمی یابیم. 
فقط کافی اسـت میزان مالیات شـهروندان این کشـورها و همچنین خدمات 
دریافتـی آنهـا از دولـت را بـا کشـورمان مقایسـه کنیـم، آنـگاه خواهیم دید 
کـه در هیـچ حـوزه   ای از جملـه صنعـت بـرق قابـل قیـاس بـا این دسـت از 
کشـورها نیسـتیم. سـهم بـرق در سـبد خانوار معمـول ایرانی کـه گاه درآمد 
ماهیانـه اش بـه 10 میلیـون تومـان هم نمی رسـد، اندک اسـت، امـا با توجه 
بـه فشـار معیشـتی فعلـی امـکان افزایـش ایـن سـهم در سـبد هزینه هـای 
خانوارهـای ایرانـی وجـود ندارد. با ایـن حال بخش خصوصی مسـئول تامین 
بـرق بـرای مردم نیسـت، بلکـه مکلف به تولید و عرضه برق به شـبکه اسـت 
و بـه عنـوان یـک بنـگاه اقتصادی  می بایسـت پـول کاالی تولیدی خـود را با 
احتسـاب یـک سـود منطقـی از خریدار که دولت اسـت، دریافت کند. شـاید 
بهتر اسـت دولت بخشـی از منابع درآمدی حاصل از دریافت مالیات از مردم 
را بـه خریـد بـرق بـا بهـای واقعـی از نیروگاه ها اختصـاص دهـد. در حقیقت 
بـه جـای این که فشـار قیمت گذاری را به شـکل مسـتمر بـه تولیدکنندگان 
بـرق وارد کنـد، بـه عنـوان متولـی تامین رفاه کشـور، این فشـار را از مسـیر 
منابـع مالـی حاصـل از اخـذ مالیـات یـا سـایر منابـع درآمدی خـود، کنترل 
کـرده و از ایـن طریـق ضمـن ارائـه خدمـات رفاهـی ارزان قیمـت، زمینـه را 
بـرای توسـعه و تقویـت بخـش خصوصـی ایـن صنعـت زیرسـاختی فراهـم  
می کنـد. آنچـه کـه در حـال حاضـر رخ  می دهد این اسـت که دولـت از همه 
مالیـات  می گیـرد، بـرق تولیـدی بخـش خصوصـی را قیمت گـذاری  می کند 
و مطالباتـش را نمی دهـد و بر سـر شـهروندان هـم بابت بـرق یارانه   ای منت  
می گـذارد. ایـن نتیجـه عـدم پاسـخگویی دولـت در مقابـل مـردم اسـت و 
نتیجـه آن افـول جـدی سـرمایه گذاری ها در صنعـت بـرق کشـور اسـت.

الزامات راه اندازی و موفقیت بازار منطقه   ای برق چیست؟ 
مـا پیـش از هـر چیـز به شـرکت های تجـارت انـرژی نیـاز داریم کـه تبادل 
منطقـه   ای بـرق را تسـهیل کنند. بـه هر حال یـک نیروگاه وظایـف تکنیکی 
دارد کـه شـاید بـا فضای تجـارت فاصله زیادی داشـته باشـد. پـس ضروری 
اسـت در کنـار نیروگاه هـا یـک شـرکت تجـارت انرژی فعـال شـده و خود را 
مهیـای ورود بـه بازارهـای بـرق منطقـه   ای کند. از ایـن رو یکـی از اقداماتی 
کـه  می توانـد از سـوی سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق دنبال شـود، 
ایجـاد شـرکت های تجـارت انـرژی اسـت. شـرکت هایی کم تعـدادی هـم که 

در حـال حاضـر در ایـن حوزه فعال هسـتند، عمدتا تخصـص الزم برای ورود 
به ایـن حـوزه را ندارند.

تاکیـد مـن بر این اسـت که مـا در ایران در حـوزه تجارت انرژی، نهادسـازی 
نکرده ایـم و همیـن مسـاله در چـه صنعـت بـرق و در چـه حوزه نفـت و گاز 
فرصـت سـوزی های بسـیاری را بـرای کشـور در پی داشـته اسـت. از این رو 
بخـش خصوصـی بایـد ابعاد راه انـدازی یک شـرکت تخصصی تجـارت انرژی 
در حـوزه بـرق را بررسـی کـرده و زیـر چتـر سـندیکا در این خصـوص اقدام 
کننـد. چـرا کـه بدون اتکا بـه چنین مدلـی، موفقیت در حوزه صـادرات برق 

دور از ذهـن بـه نظر  می رسـد.
بـر همیـن اسـاس هـم طـی مذاکراتـی کـه بـا مدیرعامـل شـرکت شـرکت 
صورت گرفتـه،  بهـادار  اوراق  و  بـورس  رییس  سـازمان  همچنیـن  و  توانیـر 
موافقت هـای اولیـه بـا ایجاد بـازار منطقه   ای برق اعام شـده و قرار اسـت که 
بـه زودی اقدامـات مربـوط بـه این مهم آغاز شـود. مـدل کار این بـازار قطعا 
بـا بـازار و بـورس بـرق متفاوت اسـت و قیمت هـا را به صـورت دالری عرضه 
خواهـد کرد. همچنین مشـخص خواهد شـد که شـرکت هایی کـه در بورس 
حضـور دارنـد بـا توجـه بـه عملکـرد خـود، بـرای عرضه چـه میـزان از برق 
تولیـدی خـود در بـازار منطقه   ای مجوز خواهند داشـت. در این میـان توانیر 
و وزارت نیـرو هـم از محـل ترانزیـت بـرق، منابـع مالـی جدیـدی خواهنـد 
داشـت. ایـن راهبـرد  می توانـد به یک ابزار انگیزشـی بـرای افزایـش راندمان 
تولیـد و ارتقـای عملکـرد نیروگاه هـا تبدیـل شـده و در نهایـت بـه شـکل 
چشـمگیری سـهم ایـران را در تامین برق کشـورهای همسـایه افزایش دهد 
و از ایـن مسـیر ضمـن تامین منافع ملی، امنیت کشـور را نیـز تضمین کند.

نقـش رگوالتـوری را در بهبـود شـرایط حکمرانـی صنعـت بـرق 
می کنیـد؟  ارزیابـی   چه طـور 

راه انـدازی نهـاد رگوالتـوری بـرای صنعـت بـرق یک الزام اسـت، مـن بر این 
بـاور کـه بـدون چنیـن نهـادی حداقـل صنعـت تولیـد بـرق هیـچ وقـت به 
سـامان نمی رسـد. طبیعتـا کاهش اختیارات برخی از دسـتگاه هـا، راه اندازی 
نهـاد مسـتقل تنظیم گـر بخـش بـرق را بـا مشـکل مواجـه خواهد کـرد، اما 
بایـد پذیرفـت کـه بـرای حفـظ ظرفیت هـای ایـن صنعـت چـاره   ای بـه جز 
تاسـیس رگوالتـوری نداریـم. اگرچـه قطعـا وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر 
نگرانی هایـی از بابـت حـدود اختیـارات رگوالتـوری خواهنـد داشـت، امـا 

الزامـات تاسـیس ایـن نهـاد را بایـد از بعـد ملـی بررسـی کرد. 
ایـن رونـد قطعـا مباحـث و مشـکات فعلـی را بی نتیجـه خواهـد  ادامـه 
گذاشـت. البتـه مـا در کنـار نهـاد رگوالتـوری بـه شـرکت هایی بیمـه   ای که 
بخشـی از ریسـک های فضـای کسـب و کار را پوشـش دهـد. وجـود ایـن دو 
نهـاد در کنـار هـم  می تواند بـه سـرمایه گذار اطمینان دهد که سـرمایه خود 

را بـه یـک صنعـت بـا فضـای مسـاعد کم ریسـک وارد کرده اسـت.
بـر همیـن اسـاس ضـروری اسـت کـه سـندیکا مجموعـه ریسـک هایی کـه 
ممکـن اسـت نیروگاه هـا را درگیـر کند، شناسـایی کـرده و بر همان اسـاس 
حـدود اختیـارات و تکالیـف رگوالتـوری را مشـخص کنند تا سـرمایه گذاران 
بـا حداقـل ریسـک به ایـن حـوزه وارد شـوند. این اقـدام کمـک  می کند که 

رگوالتـوری بـه یک دردسـر تـازه بـرای صنعت بـرق تبدیل نشـود. 

از  خارج 
ه ند و پر

      گفت وگو        

ما پیش از هر چیز به شرکت های تجارت انرژی نیاز داریم 
که تبادل منطقه   ای برق را تسهیل کنند. به هر حال یک 
نیروگاه وظایف تکنیکی دارد که شاید با فضای تجارت 
فاصله زیادی داشته باشد. پس ضروری است در کنار 

نیروگاه ها یک شرکت تجارت انرژی فعال شده و خود را 
مهیای ورود به بازارهای برق منطقه   ای کند. از این رو یکی 

از اقداماتی که  می تواند از سوی سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق دنبال شود



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

6061 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

قرارداد هــای بیــع متقابــل یــا بــه اصطــاح Buy Back Agreement یکــی از 
ــاال  ــا حجــم ســرمایه گذاری ب ــع ب روش هــای جــذب ســرمایه گذار در صنای
اســت. در ابتــدای دهــه نــود شمســی و در آغــاز برنامه پنجم توســعه کشــور، 
ــرای ترغیــب ســرمایه گذاران جهــت احــداث بخــش  ــن ســازوکار ب از همی
بخــار نیروگاه هــای گازی و تبدیــل آنهــا بــه ســیکل ترکیبــی اســتفاده شــد؛ 
قرارداد هایــی کــه اولیــن بــار تحــت مــاده 19 قانــون  بودجــه ســال 1392 
و ســپس ذیــل بنــد ه تبصــره 11 قانــون بودجــه ســال 1393 کل کشــور 
بــه دولــت اجــازه داد تــا ســقف یکصــد و بیســت هــزار میلیــارد ریــال بــه 
ــي،  ــي و عموم ــاي خصوص ــرمایه گذاران بخش ه ــا س ــل ب ــع متقاب روش بی
قــرارداد اجــراي طرح هــاي افزایــش بازدهــي و  تولیــد نیروگاه هــاي بخــش 
ــات و  ــر، کاهــش تلف دولتــي و خصوصــي ،  توســعه نیروگاه هــاي تجدیدپذی
ــاخت  ــزات س ــتفاده از تجهی ــت اس ــا اولوی ــرژي ب ــرف ان ــازي مص بهینه س
ــر در اســتفاده  ــن مجــوز می توانســت گامــی موث ــد. ای داخــل منعقــد نمای
ــه  ــرق ب ــد ب ــی و فنــی موجــود و توســعه صنعــت تولی از ظرفیت هــای مال
ــت  ــون دول ــن قان ــای اقتصــادی کشــور باشــد. در ای ــادر زیربناه ــوان م عن
ــرمایه گذاران، ســوخت  ــدات توســط س ــرای تعه ــال اج ــف شــد در قب مکل
مایــع )نفــت گاز( صرفه جویی شــده یــا معــادل آن نفــت خــام را بــا 
ــه  ــال ب ــر دو س ــدت حداکث ــه در م ــی حاصل ــزان صرفه جوی ــبه می محاس

ــد.  ــل ده ــرمایه گذاران تحوی س
ــون می توانســت کاهــش مســائل  ــن قان ــرای درســت ای ــه اج ــی ک در حال
ــی در  ــا، صرفه جوی ــازده نیروگاه ه ــت و ب ــش ظرفی ــی، افزای ــت محیط زیس
منابــع انــرژی، ایجــاد اشــتغال پایــدار و ... را بــه دنبــال داشــته باشــد، امــا 

محمدمهدی شمسایی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

متقابل؛  بیع  قراردادهای 
توقف؟ یا  تداوم 

     یاد  د  اشت                                            یاد  د  اشت                                       

ــرده و  ــاد ک ــوزه ایج ــن ح ــرمایه گذاران ای ــرای س ــی را ب ــروز، چالش های ام
ــش داده و  ــدت کاه ــه ش ــیر را ب ــه مس ــرای ادام ــرمایه گذاری ب ــزه س انگی
شــاید بهتــر اســت بگوییــم رغبــت ســرمایه گذاری را در بخــش خصوصــی 

کامــا از بیــن بــرده اســت.
ــه  ــن نام ــال 1392 و آیی ــه س ــون بودج ــب قان ــدای تصوی ــان ابت از هم
ــرمایه گذاران  ــال، س ــان س ــاه هم ــون در آبانم ــن قان ــاده 19 ای ــی م اجرای
ــه  ــن عرص ــاله، وارد ای ــرمایه دو س ــت س ــد دوره بازگش ــه امی ــددی ب متع
ــا  ــروژه و برخــی ب ــدوق پ ــا تاســیس صن ــرمایه گذاران ب ــدند. برخــی س ش
دریافــت تســهیات از صنــدوق توســعه ملــی و برخــی بــا ســرمایه گــذاری 
ــی  ــای قانون ــق ظرفیت ه ــد و طب ــروگاه  کردن ــداث نی ــه اح ــدام ب ــود اق خ
ــود را  ــدات خ ــل، تعه ــع متقاب ــای بی ــاد قرارداد ه ــل انعق ــده، ذی تعریف ش
ــد  ــا کردن ــی ایف ــیکل ترکیب ــه س ــود ب ــای گازی خ ــل واحده ــت تبدی باب
)نیروگاه هــای جهــرم، کاشــان، ســبان، پرنــد، ارومیــه، چابهــار و ...(، 
ــی،  ــل صرفه جوی ــوخت از مح ــه س ــت حوال ــا دریاف ــه ب ــد ک ــن امی ــه ای ب
ــت  ــدات دول ــرای تعه ــدم اج ــا ع ــند. ام ــته باش ــرمایه داش ــت س بازگش
ــهیات  ــاط تس ــید اقس ــیدن سررس ــرا رس ــوخت، ف ــه س ــل حوال در تحوی
ــته،  ــال گذش ــد س ــت ارز در چن ــش قیم ــانات ارزی و جه ــار نوس در کن
ــت. ــرده اس ــه ک ــی مواج ــی عجیب ــران و کافگ ــا بح ــرمایه گذاران را ب س
بحــران ســرمایه گذاران بخــش نیروگاهــی از جایــی آغــاز شــد کــه قــرارداد 
ــد  ــورت ارزی منعق ــه ص ــا ب ــی آن ه ــهیات دریافت ــن تس EPC و همچنی

شــد، امــا بازگشــت ســرمایه در قرارداد هــای بیــع متقابــل بــا فرضیــه ثابــت 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــم شــده ب ــی تنظی ــه صــورت ریال ــرخ ارز و ب ــدن ن مان

ــودی داشــته و از  ــد صع ــرخ ارز طــی ســال های گذشــته رون ــه ن اســت ک
حــدود 4 هــزار تومــان بــه 35 هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت، بنابرایــن 
ــد  ــداده و فراین ــرمایه گذاری را ن ــاف س ــل، کف ــع متقاب ــرارداد بی ــغ ق مبل
ــروگاه و  ــرای توســعه نی ــی ب ــن نقدینگ پرداخــت اقســاط تســهیات، تامی
ــرد.  ــه ک ــا مشــکل مواج ــاری آن را ب ــای ج ــن هزینه ه ــی تامی ــی حت گاه
ــال  ــراوان، از س ــوس ف ــش و ق ــا و ک ــس از مدت ه ــران پ ــن بح ــه ای البت
1398 بــا انعقــاد الحاقیــه بــر قــرارداد بیــع متقابــل و تبدیــل مبلــغ قــرارداد 

بــه شــکل ارزی تــا حــدود زیــادی مهــار شــد.
ــاق  ــه اتف ــب ب ــر قری ــروز گریبان گی ــه ام ــدی ک ــکل بع مش
ســوخت  ابــالغ  و  تاییــد  اســت  شــده  ســرمایه گذارن 
ــه وزات  ــه ب ــه  و بودج ــازمان برنام ــط س ــده توس ــی ش صرفه جوی
نفــت و در مرحلــه بعــد دریافــت حواله هــای صرفه جویــی 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــت اس ــادل آن از وزارت نف ــغ مع ــا مبل ــوخت ی س
ــق  ــا تحق ــی ب ــل، حت ــع متقاب ــوت روش بی ــه ق ــد نقط می رس
ــالح،  ــع ذی ص ــوی مراج ــد از س ــوخت و تایی ــی س صرفه جوی
ــا  ــت! نیروگاه ه ــده اس ــل ش ــران آن تبدی ــه بح ــه نقط ــون ب اکن
ــود از  ــده خ ــی ش ــوخت صرفه جوی ــزان س ــرای می ــار ب ــاه یکب ــه م ــر س ه
وزارت نیــرو تاییدیــه دریافــت کــرده و از مســیر ســازمان برنامــه و بودجــه 
و وزارت نفــت پیگیــر حوالــه هســتند، امــا می تــوان گفــت تــا کنــون هیــچ 
ــم  ــر بخواهی ــت، اگ ــده اس ــل داده نش ــرمایه گذار تحوی ــه س ــه ای ب حوال
دقیقتــر صحبــت کنیــم فقــط یــک نیــروگاه )نیــروگاه پرنــد( آن هــم بــرای 
ــه ســوخت صرفه جویــی شــده را از وزارت  مــدت محــدودی توانســته حوال
نفــت دریافــت کنــد. ایــن بحــث در واقــع چالشــی درون دولتــی اســت و 
بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــود کــه آیــا حواله هــا از طریــق وزارت 
ــه نظــر می رســد کــه وزارت  ــه ب ــر؟ البت ــا خی ــل صــدور اســت ی نفــت قاب
نیــرو مشــکاتش را بــرای تامیــن بــرق تــا حــدودی حــل کــرده و رغبتــی 

ــدارد. ــوع ن ــری موض ــرای پی گی ب
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه تشــدید تحریم هــای بانکــی و بــی انظباطــی 
مالــی در ســطوح کان و عــدم تخصیــص ارز مــورد نیــاز طرح هــای 
نیروگاهــی توســط بانــک مرکــزی، شــرکت های ســرمایه گذار مجبــور 
ــادل  ــای مع ــتفاده از ارز ه ــول اس ــا قب ــداث، ب ــول دوره اح ــدند در ط ش
هزینه هــای مالــی بســیار شــدیدی را بــر خــود متقبــل شــوند؛ هزینه هایــی 
کــه شــرایط تحریــم بــر آن هــا تحمیــل کــرده اســت، ولــی ســرمایه گذاران 
از تعهــدات خــود پــا پــس نگذاشــتند. ایــن زنجیــره از چالش هــا و 
ــد و  ــرمایه گذاران جدی ــزه س ــه و انگی ــه عاق ــده ک ــث ش ــی باع باتکلیف

ــد.  ــدا کن ــش پی ــی کاه ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــی مث ــدگان مال تامین کنن
ــت  ــی از اهمی ــدگان مال ــزه در تامین کنن ــش انگی ــوع کاه ــه موض ــه ب توج
بســیاری برخــوردار اســت، چــرا کــه عــدم شــفافیت وضعیــت شــرکت هایی 
ــک  ــده اند، ش ــوزه ش ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــن وارد س ــش از ای ــه پی ک
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــت س ــن اس ــرده و ممک ــاد ک ــادی ایج ــبهه زی و ش
ــی  ــبه دولت ــای ش ــا رویکرده ــادی ب ــگاه اقتص ــد بن ــه چن ــا ب ــوزه تنه ح
محــدود شــود. بمانــد کــه نگــرش دســتگاه های دولتــی در تدویــن قوانیــن 
و قراردادهــا بــا ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی، بــه جــای 

ــان اســت.  ــا عــدم اطمین ــه ب ــا آمیخت ایجــاد جذابیــت، عموم
از جملــه مــوارد دیگــری کــه در ایــن قرارداد هــا قابــل توجــه اســت، وجــود 
ســه ســقف »قیمــت«، »حجــم ســوخت صرفه جویی شــده« و »مــدت 
ــا رســیدن  ــرار اســت و ب ــه عنــوان شــاخص های خاتمه دهنــده ق زمــان« ب
ــال  ــد. ح ــه می یاب ــرارداد خاتم ــا ق ــقف ها، عم ــن س ــدام از ای ــر ک ــه ه ب
اگــر در طــول مــدت قــرارداد، قیمــت نفــت بــه هــر دلیلــی کاهــش شــدید 
داشــته باشــد، ریســک عــدم بازگشــت ســرمایه گذاری وجــود دارد ولــی در 
صــورت افزایــش نــرخ ســوخت، هیــچ بهــره ای شــامل حــال ســرمایه گذار 
ــت  ــده اس ــده ش ــه دی ــل یک طرف ــع  متقاب ــای بی ــد. قرارداد ه ــد ش نخواه
بــه طــوری کــه بــا کاهــش قیمــت نفــت دچــار چالــش می شــوند، امــا در 
صــورت افزایــش قیمــت نفــت چیــزی عایــد آن هــا نمی شــود. بــه عبارتــی 
امــکان مثبــت شــدن قــرارداد بــه هیــچ وجــه وجــود نــدارد، امــا ریســک 
منفــی شــدن ایــن قرارداد هــا بــه شــدت باالســت. نکتــه مهــم ایــن اســت 
ــه  ــد دوگان ــت ســرمایه گذاری نبای ــن برگش ــن و تضمی ــه بــرای تامی ک
ــت از  ــه حمای ــرد ک ــزی ک ــوری برنامه ری ــد ط ــه بای ــرد، بلک ــورد ک برخ
ســرمایه گذار در هیــچ شــرایطی مخــدوش نشــود و انگیــزه ســرمایه گذاری 

از بیــن نــرود. 
البتــه شــرایط بازگشــت ســرمایه در مصوبــه شــورای اقتصــاد در خصــوص 
ــای گذشــته کمــی  ــا قرارداد ه ــل، ب ــع متقاب ــای بی ــد قرارداد ه ــدل جدی م
ــار و  ــش بخ ــرق بخ ــروش ب ــد، ف ــای جدی ــت. در قرارداد ه ــاوت اس متف
ــف  ــوان یکــی از مجــاری بازگشــت ســرمایه تعری ــه عن گواهــی ظرفیــت ب
ــود را  ــداران خ ــم طرف ــل ه ــای قب ــه قرارداد ه ــد ک ــر چن ــت. ه ــده اس ش
دارنــد، امــا بــه نظــر بنــده مــدل جدیــد قرارداد هــا مترقی تــر اســت، چــرا 
ــروگاه ی  ــد نی ــک واح ــرای ی ــد ب ــورس می توان ــت در ب ــی ظرفی ــه گواه ک
ــان بازگشــت  ــارد توم ــا قیمــت امــروز، حــدود 700 میلی ــی، ب 150 مگاوات
ــوخت  ــت س ــدل قیم ــن م ــد. در ای ــته باش ــریع الوصول داش ــرمایه ی س س
ــرار داده شــده و در نتیجــه دوره بازگشــت  ــا ق ــی شــده مبن گاز صرفه جوی
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ســرمایه بــه جــای 2 ســال، بــه چهــار ســال افزیــش یافتــه اســت. امــروز 
ــاد  ــل ایج ــع متقاب ــای بی ــاد قرارداد ه ــث انعق ــوع در بح ــن موض مهمتری
اطمینــان بازگشــت ســرمایه در ســرمایه گذار اســت، امــا  ابهامــات موجــود، 
رونــد اطمینــان بخشــی را کنــد کــرده کــه ایــن مســاله مخاطــره ای جــدی 
بــرای وزارت نیــرو بــرای پیشــبرد اهــداف عالــی خــود در ســند چشــم انداز 

کشــور اســت. 
در حــال حاضــر کــه مطالبــات ســرمایه گذاران در قراردادهــای بیــع 
ــم  ــت و حج ــیده اس ــود رس ــقف خ ــد س ــک 80 درص ــه نزدی ــل ب متقاب
انبوهــی از بدهــکاری بــرای دولــت ایجــاد شــده اســت، حداقــل کاری کــه 
ــی  ــع مال ــه در بودجــه ســنواتی کل کشــور مناب ــن اســت ک ــرد ای ــد ک بای
الزم بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده شــود. البتــه بــا توجــه بــه چندجانبــه 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــودن ایــن مســاله، بایــد نحــوه بازگشــت ســرمایه ب ب
ــانات ارز، در  ــت و نوس ــط وزارت نف ــت توس ــروش نف ــت ف ــم، وضعی تحری
ــای  ــد. مشــکات و چالش ه ــده روشــن و مشــخص باش ــال آین ــه س بودج
ــای تعهــدات در  ــرای ایف ــی ب موجــود نشــان می دهــد کــه روش هــای قبل
ــد در  ــا بای ــوع حواله ه ــده و موض ــع نش ــر واق ــرمایه گذاران موث ــال س قب
بودجه هــای ســنواتی کشــور حــل شــود و منبــع تخصیــص اعتبــار آن بــه 
درســتی تعریــف و تبییــن شــود. البتــه اگــر قــرار باشــد در نهایــت دولــت 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــد صن ــد، بای ــی بازگردان ــکل ریال ــه ش ــات را ب مطالب
ــی  ــه شــکل ریال ــول بازپرداخــت تســهیات ب ــز همــکاری الزم را در قب نی

آورد. به عمــل 
ــی  ــای مال ــل در صورت ه ــع متقاب ــای بی ــت درآمد ه ــر ثب ــوع دیگ موض
ــود  ــاره آن وج ــنی درب ــع روش ــه موض ــت ک ــرو اس ــد نی ــرکتهای تولی ش
نــدارد و موضــوع بایــد بــا همــکاری بیــن ســندیکا و وزارت امــور اقتصــادی 
ــع  ــل مناف ــن مح ــادا از ای ــا مب ــود ت ــری ش ــی و پی گی ــی بررس و دارای

ــود. ــه رو ش ــر روب ــا خط ــن ب ــش از ای ــرمایه گذاران بی س
ــز  ــای کان نی ــر راه حل ه ــه فک ــد ب ــه ای، بای ــای بودج ــار راه حل ه در کن
بــود. لــذا در برنامــه هفتــم توســعه، فراهــم ســاختن امــکان صــادرات بایــد 
ــا  ــا ب ــا در زمان هــای خــارج از پیــک و ی ــا نیروگاه ه ــورد توجــه باشــد ت م
بهره گیــری از ظرفیــت اختــاف ســاعت بــا کشــورهای همســایه کــه نیــاز 
ــادرات  ــرای ص ــدار، ب ــارج شــدن از م ــای خ ــه ج ــر اســت، ب ــی کمت داخل
ــت  ــا ظرفی ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــرا اس ــند. چ ــته باش ــد داش تولی
موجــود، در پیــک بــار ســال 1400 فقــط 10 مــگاوات بــرق بــه پاکســتان 
صــادر کــرده اســت؟ بودجــه ســال 1402 بایــد مســاله اقتصــاد نیروگاه هــا 
ــرق را از دوش  ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــدی س ــد و ناکارآم ــل کن را ح

ــردارد. احــداث نیروگاه هــای حرارتــی جدیــد مســتلزم ســوخت و  دولــت ب
ســرمایه گذاری اســت و قــرارداد بیــع متقابــل بــا توجــه بــه اینکــه بخــش 
بخــار نیروگاه هــا تقریبــا نیــاز بــه ســوخت ندارنــد، می توانــد بــرگ برنــده 

دولــت بــرای کاهــش فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف بــرق باشــد. 
ــت در  ــاد رغب ــروگاه داران و ایج ــای نی ــری چالش ه ــال پی گی ــر ح در ه
ســرمایه گذاران بــرای ورود بــه ایــن حــوزه  زیربنایــی، نیازمنــد تــاش همــه 
ذی نفعــان اســت. ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق نیــز بــه عنــوان 
ــت،  ــرق اس ــی ب ــر دولت ــدگان غی ــده تولیدکنن ــه نماین ــی ک ــکل صنف تش
ــر باشــد.  ــد در پی گیــری و حــل مشــکات ایــن حــوزه بســیار موث می توان
ــه  ــد ک ــری کن ــود را پی گی ــع خ ــد مناف ــی می توان ــه تنهای ــرکت ب ــر ش ه
لزومــا بــا منافــع عمــوم در یک راســتا نیســت، امــا ســندیکا در ایــن موضوع 
ــع  ــده را جم ــای پراکن ــه نور ه ــت ک ــی اس ــک عدس ــون ی ــه کان ــه مثاب ب
ــن  ــور متمرکــزی را پراکنــده کنــد و بدی ــد ن ــا بالعکــس می توان کــرده و ی
ــا تقویــت موضــع خــود  شــکل منشــاء اثــر مضاعــف باشــد. ایــن تشــکل ب
در حمایــت از اعضــا و پی گیــری مشــکات آنهــا، قطعــا بــه عنــوان بــازوی 
قــوی عمــل خواهــد کــرد. ســندیکا بــرای تمرکــز بــر قوانیــن و مقــررات این 
حــوزه فرصــت و ظرفیــت خوبــی دارد. بــه اعتقــاد بنــده جایــگاه ســندیکا 
ارزشــمند بــوده و بایــد از ایــن اعتمــاد در باالتریــن ســطح خــود اســتفاده 
ــد  ــن احســاس را در شــرکت های عضــو ایجــاد کن ــد ای ــد. ســندیکا بای کن
کــه پیگیــر مســائل آنهاســت و تــا رســیدن بــه نتیجــه ایــن مســیر را دنبــال 
ــی در  ــه تازگ ــه ب ــی ک ــرای طرح های ــرا ب ــکل اخی ــن تش ــرد. ای ــد ک خواه
شــورای اقتصــاد بــرای حــدود 7 نیــروگاه در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت 
بیــع متقابــل تصویــب شــده، نامه نگاری هایــی بــا وزارت نیــرو، معــاون اول 
رییس جمهــور و رییــس مجلــس شــورای اســامی داشــته و مســائل موجــود 
ــری ســندیکا  ــی پی گی ــر دارد. ول ــه جــای تقدی ــرده اســت ک را تشــریح ک

ــه نتیجــه برســاند. ــد ایــن تاش هــا را ب در کنــار همراهــی اعضــا می توان

      گفت وگو             یاد  د  اشت                                       

هدایــت عمــده معامــالت خریــد و فــروش انــرژی بــرق به ســمت  
بــورس، رویکــرد جدیــد وزارت نیــرو اســت کــه بــا جدیــت آن را 
دنبــال می کنــد. نظــر جنابعالــی در ایــن خصــوص چیســت و چــه 
ــی  ــدگان خصوص ــرای تولیدکنن ــی ب ــا منف ــت ی ــای مثب پیامده

بــرق دارد؟
مشــکل اصلــی مــا در صنعــت بــرق در حــال حاضــر موضــوع فــروش بــرق 
ــورس  ــروش در ب ــرایط ف ــا ش ــون ب ــت هم اکن ــن اس ــه ممک ــت؛ گرچ نیس
انــرژی، قراردادهــای دو جانبــه  و یــا بــازار عمده فروشــی چالش هایــی 
ــاله  ــال مس ــن ح ــا ای ــم، ب ــه آن وارد بدانی ــی را ب ــیم و ایرادات ــته باش داش
ــت  ــیگنال هایی اس ــی س ــاله اصل ــت. مس ــوع نیس ــن موض ــا ای ــی م اصل
ــه اش  ــرکت های زیرمجموع ــرو و ش ــرف وزارت نی ــوص از ط ــه خص ــه ب ک
ــن  ــیگنال ها ای ــن س ــوم ای ــود. مفه ــی ش ــال م ــر ارس ــال های اخی در س
اســت کــه عمــا ســرمایه گذاری متوقــف شــده اســت. ایــن توقــف 

گفت وگو با احمد میرزایی، معاون تجارت انرژی شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

در سرمایه گذاری  افزایش 
بورس رونق  برق،ضامن  تولید 

بـا توجـه بـه سیاسـت گذاری های اخیـر مسـئولین، عـزم وزارت نیـرو و شـرکت های تابعه بـر این واقع شـده که بـورس انـرژی به عنـوان بازار 
اصلـی بـرای معامـالت بـرق لحاظ شـود. اما بـه نظر می آیـد کمـاکان تحقق این مهـم را از خـالل اقتصادی دسـتوری دنبـال می کننـد که چنین 
رویکـردی بـه نظـر مدیـران و کارشناسـان بخـش غیر دولتـی برق، فاصلـه معنـاداری را بین هـدف و نتیجـه این اقـدام در پی خواهد داشـت و 

نوعـی خوانـش وارونـه را از سـازوکار اقتصادی صنعـت برق نمایـش می دهد. 
احمـد میرزایـی معـاون تجارت انرژی شـرکت نیـروگاه سـیکل ترکیبی سـپهر زواره اصفهـان در گفت و گو بـا »نیرو و سـرمایه« بـه واکاوی ابعاد 

مهمـی از ایـن موضـوع پرداخته اسـت کـه در ادامه خواهیـد خواند:

ســرمایه گذاری فقــط در حــوزه توســعه ظرفیت هــای ایــن صنعــت نیســت؛ 
ــا  ــش ظرفیت ه ــرای افزای ــرمایه گذاری ب ــف س ــط روی توق ــر فق ــون اگ چ
ــی  ــای نیروگاه ــدن ظرفیت ه ــه وارد نش ــا ب ــوع تنه ــم، موض ــز کنی تمرک
ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ــکل ای ــد. مش ــل می یاب ــدار تقلی ــه م ــد ب جدی
ــای  ــای نیروگاه ه ــه فعالیت ه ــرای ادام ــد، ب ــرمایه گذاری های جدی ــدم س ع
ــن  ــا همی ــر ب ــده اســت. اگ ــاد ش ــددی ایج ــای متع ــم چالش ه ــود ه موج
روش جلــو برویــم، شــاید در یکــی دو ســال آینــده کنتــرل اوضــاع تولیــد 
ــی  ــر دولت ــر شــرکت های غی ــا خــارج شــود. اکث ــا از دســت نیروگاه ه واقع
تولیدکننــده بــرق در حــال حاضــر عمــا زیــان ده هســتند و ادامــه فعالیــت 

ــت. ــده اس ــا نگران کنن آنه
 بنابرایــن اگــر بخواهیــم بررســی کنیــم کــه بــورس چــه کمکــی می توانــد 
ــه  ــد یــک پل ــه نظــرم  ابتــدا بای ــرق داشــته باشــد، ب ــه تولیدکننــدکان ب ب
عقب تــر برویــم و مســاله اصلــی تولیــد و ســرمایه گذاری در صنعــت 

در حال حاضر که مطالبات سرمایه گذاران در 
قراردادهای بیع متقابل به نزدیک 80 درصد سقف 
خود رسیده است و حجم انبوهی از بدهکاری برای 

دولت ایجاد شده است، حداقل کاری که باید کرد این 
است که در بودجه سنواتی کل کشور منابع مالی الزم 

به این موضوع اختصاص داده شود
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      گفت وگو              گفت وگو        

ــرمایه گذاری  ــه س ــود و ب ــل ش ــاله ح ــن مس ــر ای ــم. اگ ــل کنی ــرق را ح ب
ــدا  ــان را پی ــا خودش ــن بازاره ــم، ای ــق دهی ــرق رون ــت ب ــد در صنع و تولی
می کننــد؛ یعنــی تولیدکننده هــا بــرای فــروش و صنایــع بــرای خریدشــان 
ــی دو  ــه در یک ــن ک ــا ای ــد؛ کم ــدا می کنن ــا را پی ــن بازاره ــود ای خود به خ
ســال اخیــر کــه بــازار قراردادهــای دوجانبــه بــا توجــه بــه مصوبــه هیــات 
ــوب  ــازار مطل ــدگان ب ــا و مصرف کنن ــت، تولیدکننده ه ــق گرف ــران رون وزی
ــد،  ــدا کردن ــرژی پی ــورس ان ــازار ب ــه و ب ــای دوجانب ــود را در قرارداده خ
ــرای تولیدکننــدگان از ســر  گرچــه اغلــب قراردادهــای فــروش دوجانبــه ب

ــد.  ــدت می باش ــکن کوتاه م ــوان مس ــه عن ــا ب ــاری و تنه ناچ
در شــرایط موجــود دو شــیوه کلــی در برخــورد بــا مشــکات صنعــت بــرق 
قابــل تصــور اســت؛ یکــی ایــن کــه مشــکات و چالش هــای تامیــن بــرق را 
بررســی کنیــم و برایشــان بــه فکــر راه حــل باشــیم؛ دوم ایــن کــه صنعــت 
بــرق را بــا همیــن اوضــاِع تقریبــا بحرانــی کــه وجــود دارد مدیریــت کنیــم. 
کاری کــه در یکــی دو ســال اخیــر انجــام شــده، در واقــع گزینــه دوم بــوده 
اســت. یعنــی صنعــت بــرق را مدیریــت کردیــم، البتــه نــه مدیریــت مثبــت، 
بلکــه بیشــتر دســتوری بــوده اســت. در تابســتان تــا جایــی کــه توانســتیم، 
مخصوصــا در ایــام پیــک بــه شــکل دســتوری صنایــع را خاموشــی دادیــم و 
بــه شــکل دســتوری بــرای برق هــای خانگــی جــدول خاموشــی تنظیــم و 
اعمــال کردیــم. درســت اســت مصرف کننــدگان خانگــی هــم چالش هایــی 
ــع  ــر روی برخــی از صنای ــن خاموشــی ها بیــش از همــه ب ــا ای داشــتند، ام
تاثیــر واقعــا زیــادی گذاشــت؛ بــه طــوری کــه بــه عنــوان مثــال طــی دو 
هفتــه ارائــه جــدول خاموشــی و اعمــال آن، قیمــت ســیمان در کشــور دو 

برابــر شــد.
فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف در پیــک ســال جــاری عــدد بســیار بزرگــی 
ــرآورد  ــود کــه از ســوی وزارت نیــرو از 12 هــزار تــا 17 هــزار مــگاوات ب ب
شــده بــود. اگــر حتــی کمینــه ایــن بــازه را بــه عنــوان فاصلــه بیــن تولیــد 
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــم، ب ــر بگیری ــرق در نظ ــرف ب و مص
1401 در خوشــبینانه ترین حالــت 12 هــزار مــگاوات کمبــود تامیــن بــرق 
ــرازی  ــرای برون رفــت از ایــن نات ــد یافتــن راه کار ب داشــته ایم، بنابرایــن بای

را معطــوف بــه همیــن مســاله کنیــم.
ــامان  ــرق س ــن ب ــر تامی ــرو آن ام ــرد و پی ــق بگی ــرق رون ــد ب ــر تولی اگ
ــازی  ــد و نی ــدا می کن ــش را پی ــود جایگاه ــرژی خود به خ ــورس ان ــد، ب یاب
ــر روی  ــد ب ــتر بای ــس از آن بیش ــت و پ ــدی نیس ــه راه کار جدی ــه ارائ ب
مکانیزم هــای اجرایــی تمرکــز کــرد. بــرای تامیــن 12 هــزار مــگاوات بــرق 
در واقــع بــا چنــد چالــش روبــه رو هســتیم؛ یکــی بحــث کمبود ســوخت گاز 
اســت، چــرا کــه در برخــی مقاطــع ســال بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی 

ــود.  ــتحصال نمی ش ــی اس ــزان کاف ــه می ــوخت گاز ب ــور دارد، س ــه کش ک
بحــث مهمتــر مشــکل تامیــن منابــع مالــی اســت و چالــش دیگــر تامیــن و 

ــرای مشــترکین اســت. اجــرای درســت گواهــی ظرفیــت ب
 البتــه گواهــی ظرفیــت بــرای مشــترکین شــاید در کنــار تامیــن مالــی و 
بحــث ســوخت خــود را نشــان دهــد و ممکــن اســت بــه تنهایــی چنــدان 
موثــر نباشــد. می تــوان تامیــن گواهــی ظرفیــت را بــرای مشــترکین جــزء، 
ــزودن  ــه اف ــل ب مثــا مشــترکین کشــاورزی، خانگــی و صنعتــی کــه تمای

مــگاوات جدیــد بــرای مصــرف خــود هســتند، الــزام کــرد.
بــه عنــوان راه کاری کوتاه مــدت بــرای ایــن چالش هــا، می تــوان بــه 
ــت  ــا ظرفی ــرد ت ــدام ک ــر اق ــای تجدیدپذی ــر نیروگاه ه ــن ب ــهیل قوانی تس
ــدت  ــه صــورت کوتاه م ــد و ب ــش یاب ــر افزای ــای تجدیدپذی ــد نیروگاه ه تولی
ــن  ــرای تامی ــد. ب ــع کن ــا حــدودی مرتف ــرق را ت ــد ب ــود تولی مشــکل کمب
ــر ایــن چنــد راه کار دیگــر را می تــوان طــرح کــرد: نخســت  بــرق عــاوه ب
ــی، چــه از نظــر  ــه در حــال حاضــر چــه از نظــر زمان ــه آن ک ــا توجــه ب ب
ــی از  ــی کاف ــت نیروگاه ــت ســاخت ظرفی ســرمایه گذاری و ...، عمــا قابلی
صفــر تــا صــد بــرای تامیــن میــزان کمبــود بــرق مــورد نیــاز کشــور وجــود 
ــزات  ــای فنــی تجهی ــش بهــره وری و ارتق ــه افزای ــوان در زمین ــدارد، می ت ن
ــن ارتقــا ممکــن اســت، نتیجــه اش تنهــا  ــدام کــرد. هرچنــد ای موجــود اق
افزایــش محــدود چنــد مــگاوات در تولیــد بــرق یــک نیــروگاه باشــد، امــا 
ــم  ــای کشــور، رق ــه نیروگاه ه ــع آن در مجموع در صــورت تســری و تجمی
قابــل توجهــی افزایــش در تولیــد بــرق ایجــاد خواهــد شــد کــه می توانــد 
ــت  ــه حمای ــاز ب ــا نی ــن ارتق مقــداری از کمبــود تولیــد را جبــران کنــد. ای
مالــی دارد و نمی تــوان از شــرکت هایی کــه ســودده نیســتند یــا در تامیــن 
ــد  ــت چن ــار داش ــتند انتظ ــتاصل هس ــان مس ــه ماهیانه ش ــوق و هزین حق
ــه  ــن ک ــد. دوم ای ــاده کنن ــی را پی ــای جزئ ــن ارتقاه ــه و ای ــارد هزین میلی
ــش  ــد بخ ــا بتوانن ــرد ت ــک ک ــور کم ــای گازی کش ــه نیروگاه ه ــوان ب می ت
ــای  ــه بلوک ه ــود را ب ــروگاه خ ــرده و نی ــدازی ک ــز راه ان ــود را نی ــار خ بخ
ــه  ــود ک ــرآورد می ش ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــل کنن ــیکل ترکیبی تبدی س

ــدازی  ــق راه ان ــت از طری ــش ظرفی ــگاوات افزای ــدود 2600 م ــوان ح می ت
ــیکل ترکیبی  ــه س ــا ب ــل آن ه ــای گازی و تبدی ــار نیروگاه ه ــای بخ واحده
ایجــاد کــرد. بــرای ایــن کار حمایت هایــی از طریــق صنــدوق توســعه ملــی 
ــرای  ــاری ب ــرکای تج ــن ش ــت یافت ــوان در جه ــا می ت ــت و ی ــا اس راه گش
ــم  ــنهادی ه ــومین راه کار پیش ــرد. س ــاش ک ــا ت ــن نیروگاه ه ــان ای صاحب
آن اســت کــه اصطاحــا نیروگاه هــای دســته دوم بــا کارکــرد قابــل قبــول 
ــا توجــه بــه شــرایط موجــود و محدودیت هایــی  وارد کنیــم. بــه هرحــال ب
ــردن  ــل ک ــا تبدی ــکلمان را ب ــی از مش ــم بخش ــود دارد، می توانی ــه وج ک
ــته  ــروگاه دس ــردن نی ــا وارد ک ــی ی ــیکل ترکیب ــه س ــای گازی ب نیروگاه ه

دوم حــل کنیــم. 
راه انــدازی بخــش بخــار نیروگاه هــای گازی چنــد جنبــه مثبــت دارد؛ یکــی 
ایــن کــه یــک نیــروگاه راندمــان پاییــن را بــه یــک نیــروگاه راندمــان بــاال 
تبدیــل کرده ایــم، عــاوه بــر ایــن کــه در هزینه هــای بهــره برداریمــان بــه 
ــن آن  ــود. ضم ــی می ش ــم صرفه جوی ــد می کنی ــه تولی ــی ک ــبت مگاوات نس
کــه در هزینــه ســوخت و مصــرف ســوخت هــم صرفه جویــی خواهــد شــد 
ــا  ــای گازی ت ــدن نیروگاه ه ــی ش ــیکل ترکیب ــا س ــود گاز ب ــکل کمب و مش

حــدودی حــل می شــود. 
ــدود  ــت بــرق تــا ح ــت کــه چالش هــای صنع ــر دور داش ــد از نظ نبای
زیــادی بــه مســائل کان کشــور بــاز می گــردد کــه خــود موجــب 
می شــود ســرمایه گذاری الزم صــورت نگیــرد و شــرکت های خارجــی 
ــند؛  ــته باش ــوزه را نداش ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــرایط س ــکان و ش ــم ام ه
ــی  ــم از فضــای روان ــن مشــکات ه ــده ای از ای ــال بخــش عم ــن ح ــا ای ب
ــرق  ــاره ای قانون گریزی هــا در صنعــت ب ــه ســبب پ نشــات می گیــرد کــه ب
وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال همیــن امســال بــا ایــن کــه طبــق مصوبــات 
هیــات تنظیــم بــازار بــرق، بایــد وزارت نیــرو در ابتــدای ســال نــرخ جدیــد 
ســقف انــرژی را تعییــن و اعــام کنــد، نــرخ هــای جدیــد عمــا بــا حــدود 
ــرف  ــک مص ــه از پی ــی ک ــی زمان ــهریور، یعن ــر در 22 ش ــاه تاخی ــش م ش
گــذر کــرده بودیــم، اعــام شــد. بدیهــی اســت ایــن نــوع عملکــرد وزارت 
ــد و موجــب تشــدید  ــاس و دلســردی ایجــاد می کن ــا ی ــرو در نیروگاه ه نی
ــفانه  ــود.  متاس ــرو می ش ــی و وزارت نی ــش خصوص ــن بخ ــادی بی بی اعتم
ــرکت های  ــندیکا  و ش ــرف س ــه از ط ــادی ک ــای زی ــود پی گیری ه ــا وج ب
عضــو آن صــورت گرفــت، متاســفانه مســئوالن ذی ربــط نســبت بــه اصــاح 
ــه  ــد و ب ــاوت بودن ــرق بی تف ــازار ب ــای ب ــد نرخ ه ــع و ضابطه من ــه موق ب
ــی  ــرق بی اعتنای ــت ب ــوزان صنع ــان و دلس ــای کارشناس ــام صحبت ه تم

شــد.
ــور  ــکات کان کش ــر روزی مش ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــب ب ــن ترتی ــه ای ب

حــل و راه ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــاز شــود، بی اعتمــادی کــه 
بیــن بخــش خصوصــی و وزارت نیــرو وجــود دارد بــاز هــم ســرمایه گذاران 
را فــراری خواهــد داد. پیشــنهادم ایــن اســت تــا جایــی کــه دســت وزارت 
ــری  ــتر جلوگی ــادی بیش ــد از بی اعتم ــاش کن ــد، ت ــت و می توان ــرو اس نی
ــی  ــرکت های خصوص ــندیکا، ش ــه س ــی ک ــای تخصص ــق آنالیزه ــد. طب کن
ــدد 803  ــرژی از ع ــرخ ان ــی ن ــقف واقع ــد س ــام دادن ــرو انج و وزارت نی
ــهریور  ــخ 22 ش ــم در تاری ــدد را ه ــن ع ــا همی ــت، ام ــر اس ــی باالت خیل
اعمــال کردنــد. بــه نظــرم قبــل از ایــن کــه بخواهیــم بــه ایــن فکــر کنیــم 
ــه  ــد چ ــه می توانن ــرژی و دوجانب ــورس ان ــل ب ــی مث ــای جانب ــه بازاره ک
کمکــی بــه صنایــع، تولیدکننده هــا و مصرف کننده هــا بکننــد، بایــد 
ــع را خامــوش  ــی کــه صنای ــم. زمان ــن داری ــر از ای بدانیــم مشــکات مهم ت
می کننــد معنایــش ایــن اســت کــه در واقــع ظرفیــت تامیــن بــرق کافــی 
وجــود نــدارد. بنابرایــن در شــرایط کنونــی ایــن کــه بخواهیــم بــه دنبــال 
ــرژی انتظــار داشــته باشــیم کــه نقــش  ــورس ان یــک ناجــی باشــیم و از ب
ــت آن  ــت. واقعی ــدنی نیس ــن ش ــر م ــه نظ ــد ب ــازی کن ــان را ب ــن قهرم ای
اســت، تــا زمانــی کــه ناتــرازی بیــن تولیــد و مصــرف بــه هــر شــکلی کــه 
ــی،  ــازار عمده فروش ــم از ب ــا،؛ اع ــن بازاره ــود ای ــل نش ــت ح ــن اس ممک
ــد.  ــی مناســبی ندارن ــدام کارای ــچ ک ــرژی هی ــورس ان ــا ب ــه ی ــازار دوجانب ب
ــک  ــی در پی ــگاه خصوص ــوان بن ــه عن ــروگاه ب ــک نی ــه ی ــوری ک ــه ط ب
تابســتان بــا ایــن کــه نــرخ خریــد بــرق توســط شــرکت مدیریــت شــبکه 
در حــد ســقف اســت، حتــی در صــورت دریافــت مطالبــات خــود از شــرکت 
ــا یــک صنعــت مثــل  مدیریــت شــبکه در کوتاه مــدت، ترجیــح می دهــد ب
پتروشــیمی، فــوالد، ســیمان و ... قــرارداد ببنــدد. امــا در واقــع طــی پیــک 
تابســتان کــه بــرق مصــارف خانگــی هــم بــا خاموشــی مواجــه اســت، قطعــا 
ــرق تولیــدی خــود را  ــن کــه ب ــاره ای ــری در ب ــرای تصمیم گی ــا ب نیروگاه ه

ــد. ــازاری بفروشــند، آزادی عمــل ندارن در چــه ب

ــی  ــه خوب ــرژی ب ــورس ان ــه ب ــن ک ــرای ای ــما ب ــش ش ــه فرمای ب
جوابگــوی ایــن انتظــارات باشــد، اول بایــد مشــکل کمبــود تولید 
ــن  ــد. بنابرای ــده باش ــل ش ــرق ح ــت ب ــرمایه گذاری در صنع و س
ــول در صحبت هــای شــما   ــت و معل ــه نظــر می رســد جــای عل ب
نســبت بــه آن چــه از ســوی نهادهــای دولتــی مطــرح مــی شــود 
ــا  ــی در رویکرده ــن تفاوت ــت چنی ــت. عل ــس اس ــال برعک کام

چیســت؟ 
ــی  ــرمایه گذاری یعن ــم س ــد ببینی ــوال اوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــی  ــا خارج ــی ی ــرمایه گذاری داخل ــان س ــه منظورم ــن ک ــه و دوم ای چ

زمانی که صنایع را خاموش می کنند معنایش این است که 
در واقع ظرفیت تامین برق کافی وجود ندارد. بنابراین در 
شرایط کنونی این که بخواهیم به دنبال یک ناجی باشیم و 
از بورس انرژی انتظار داشته باشیم که نقش این قهرمان را 

بازی کند به نظر من شدنی نیست
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ــا مشــاهده وضــع نیروگاه هــا کــه عمــا  اســت؟! واقعیــت آن اســت کــه ب
ــر  ــی حاض ــرمایه گذار داخل ــچ س ــتند، هی ــان ده هس ــت زی ــال اس ــد س چن
ــد.  ــارکت کنن ــداث آن مش ــا در اح ــد و ی ــداث کن ــروگاه اح ــود نی نمی ش
ــی  ــرایط کنون ــا در ش ــم اساس ــی ه ــرمایه گذار خارج ــر س ــوی دیگ از س

نمی توانــد و نمی خواهــد وارد بــازار ایــران شــود. 
بـه نظـرم در واقـع در صنعـت برق دو سیاسـت داریم؛ یکی سیاسـت اعامی 
و دیگـری سیاسـت اعمالـی کـه ایـن دو 180 درجه بـا هم متفاوتنـد؛ یعنی 
سیاسـت گذران در ایـن عرصـه، در کام چیـزی می گوینـد و در عمـل کار 
دیگـری می کننـد. وقتـی می خواهنـد سـوخت را آزاد کننـد قاعدتـا بـرای 
ایـن اسـت کـه نـرخ بـرق هـم آزاد شـود؛ اما گویـا در نظـر گرفته نمی شـود 
کـه وقتـی نـرخ یـک کاال را آزاد می کننـد بـازارش نباید یک بازار دسـتوری 
باشـد و عرضـه و تقاضـا بایـد جایـگاه طبیعی خـود را پیدا کننـد. اگر وزارت 
نیـرو و سـازمان برنامـه و بودجـه قائـل به این هسـتند کـه نرخ بـرق را آزاد 
کننـد تـا عرضـه و تقاضـا جایـگاه واقعـی خـود را در بازارهـا پیـدا کننـد و 
بـرای ایـن منظـور می خواهنـد نـرخ سـوخت را هـم آزاد کننـد، باید سـابقه 
مثبت تـری از خـود نشـان داده باشـند تـا سـیگنال   های گذشـته در مغایرت 
بـا آنچـه از ایـن اقـدام مـد نظـر اسـت، نباشـد. حقیقت آن اسـت کـه رفتار 
گذشـته ایـن سـازمان ها چنیـن بـوده کـه بـرای برقـی کـه نـرخ تمام شـده 
تولیـد آن حداقـل 2300 ریـال را به ازای هر کیلووات سـاعت نشـان می داده 
اسـت، بـا 6 مـاه تاخیر سـقف نـرخ انـرژی 803 ریال اعـام می شـود! با این 
پیشـینه چـه طـور می تـوان بـاور داشـت کـه یک بـاره آزادسـازی نـرخ برق 
را اجـرا خواهنـد کـرد تـا اصطاحـا »عرضه و تقاضـا یکدیگر را پیـدا کنند«. 

بــه طــور مشــخص آیــا بــورس انــرژی بــا ســازوکار کنونــی ایــن 
قابلیــت را دارد کــه بــدل بــه بــازار اصلــی مبــادالت بــرق تبدیــل 

شــود و کشــف قیمــت در آن صــورت گیــرد؟
ایــن امــر تنهــا زمانــی امکان پذیــر اســت کــه ســازوکار تولیــد اصــاح شــود، 
ســرمایه گذاران خارجــی بیاینــد و قیمــت واقعــی شــود. ســرمایه گذار 
داخلــی یــا خارجــی وقتــی می خواهــد ســرمایه گذاری کنــد چنــدان 
ــش  ــه برای ــرود و آنچ ــی ب ــه صنعت ــه چ ــه ب ــد ک ــی نمی کن ــش فرق برای
اهمیــت دارد، بازگشــت ســرمایه کوتاه مدت تــر و ســود بیشــتر اســت. 
اگــر قیمــت بــرق واقعــی شــود، ســرمایه گذار می آیــد و زمانــی کــه 
ــت  ــن حال ــد. در ای ــدا می کن ــق پی ــرق رون ــت ب ــد صنع ــرمایه گذار بیای س
ــوی آن  ــاختاری جوابگ ــر س ــر از نظ ــی اگ ــی را حت ــورس فعل ــوان ب می ت
وضعیــت نیســت، ارتقــا دهیــم و می توانیــم در مــدت کوتاهــی ســازوکارش 
را فراهــم ســازیم. شــرایط کنونــی حکایــت کســی اســت کــه اول دگمــه را 

می خــرد و بعــد می خواهــد برایــش کــت پیــدا کنــد. مــا اول بــه مشــکلی 
کــه شــاید دو ســه ماهــه حــل شــود کــه بســتر بــورس اســت می پردازیــم 
ــرق  ــرق، ســرمایه گذاری و تامیــن ب و مشــکل اصلــی کــه قیمــت واقعــی ب
ــق پیــدا کنــد،  ــورس رون ــد ب ــم. اگــر االن کســی بگوی اســت را رهــا کردی
ــی  ــی قیمــت واقع ــی چیســت؟! مشــکل اصل ــد مشــکل اصل اصــا نمی دان

ــت. ــی اس ــی و خارج ــرمایه گذاری داخل ــدم س ــرق و ع ب

ــای  ــا ادع ــت، ب ــر اس ــد نظ ــرژی م ــورس ان ــه در ب ــی ک تغییرات
نزدیکتــر شــدن ایــن بــازار بــه هــدف اصلــی آن یعنــی کشــف 
قیمــت واقعــی بــرق صــورت گرفتــه اســت؛ بــه نظــر شــما ایــن 
مهــم در شــرایط کنونــی چــه میــزان بــه تحقــق نزدیــک اســت؟

ــد و  ــق می ده ــورس را رون ــط ب ــرات فق ــن تغیی ــه ای ــت ک ــه آن اس نکت
ــت  ــه، قیم ــن روی ــا ای ــن ب ــد. بنابرای ــا نمی کن ــد تولیدکننده ه ــزی عای چی
ــه تولیدکننده هــا نمی کنــد و  بــرق واقعــی نخواهــد شــد و هیــچ کمکــی ب
هیــچ ربطــی بــه آنــان نــدارد. ایــن روش حتــی یــک مســکن هــم نیســت. 
ــا را در پیــک تابســتان  ــم آنه ــد نمی توانی ــا هــم بیاین ــک مگاواتی ه ــر ی اگ
نگــه داریــم چــون بــرق نداریــم و فرقــی نــدارد ایــن یــک مگاواتی هــا را چــه 
در بــورس، چــه در بــازار دوجانبــه و چــه در بــازار عمده فروشــی بخرنــد. در 
زمــان غیــر پیــک کــه مشــکل تولیــد و مصــرف نداریــم، اگــر بســتر بــورس 
شــفاف تر و دســتکاری قیمــت انجــام نشــود، آن گاه می توانیــم بــرای 
نقدینگــی کوتاه مــدت شــرکت های تولیدکننــده از بــورس بــه عنــوان 
ــده  ــی شــرکت های مصرف کنن ــم و حت ــک بســتر مناســب اســتفاده کنی ی
ــد،  ــورس اســتفاده کنن ــای ب ــد از ظرفیت ه ــم می توانن ــع ه ــزرگ و صنای ب
ــه شــرطی کــه فاصلــه قیمــت آن قــدر نباشــد کــه بــدون ســند و  ولــی ب
مــدرک ایــن تصــور القــا شــود کــه دســتکاری می شــود. گاهــی اوقــات بــه 
قــدری فاصلــه قیمــت وجــود دارد کــه حتــی بیــن رقیبــان و بیــن قیمتــی 
ــازار عمده فروشــی فاصلــه زیــاد اســت کــه  ــا قیمــت ب کــه تســویه شــده ب

ــد.  ــه وجــود می آی ــبهه دســتکاری قیمــت ب ناخــودآگاه ُش

      گفت وگو              گفت وگو        

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس، درخواســت کننــده تحقیــق و تفحــص از 
وزارت نیــرو دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــا تشــریح دالیــل ایــن مهــم، 
ــت و  ــده دانس ــال های آین ــی ها در س ــدید خاموش ــبب تش ــی س ــد فعل رون
ــای  ــعه ظرفیت ه ــن توس ــم کمتری ــم و دوازده ــای یازده ــت: دولت ه گف

ــته اند. ــی را داش نیروگاه
علیرضــا ورناصــری دربــاره دالیــل درخواســت تحقیــق و تفحــص از 
ــا بررســی عملکــرد  وزارت نیــرو دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم، گفــت: ب
ــِی  ــت حیات ــعه صنع ــه توس ــور در زمین ــته کش ــه گذش ــای 3 ده دولت ه
ــن  ــم کمتری ــم و دوازده ــای یازده ــه دولت ه ــت ک ــخص اس ــرق، مش ب
تمــام  در  امــر  ایــن  داشــته اند  را  نیروگاهــی  ظرفیت هــای  توســعه 
ــوه  ــی، نح ــرکت های داخل ــوی ش ــروگاه ازس ــاخت نی ــم از س ــق، اع مصادی
جــذب ســرمایه و تنظیــم قــرارداد، بهره بــرداری از نیروگاه هــا، نظــارت بــر 
هزینه هــای ایــن بخــش و ســایر مــواردی کــه ُمرقانــون برعهــده وزارت نیــرو 
نهــاده آشــکار اســت و عــدم انجــام تکالیــف در ایــن بخــش بــا زنجیره ایــی 
از معضــات در نیروگاه هــای بــزرگ مقیــاس، نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده 
ــا مســائل  ــا مســائل مشــترک میــان آن هــا ی ــر ب و نیروگاه هــای تجدیدپذی

ــت. ــده اس ــاز ش ــروگاه مشکل س ــواع نی ــدام از ان ــر ک ــاِص ه خ
نماینــده مــردم مسجدســلیمان، اللــی، هفتــگل و اندیــکا در مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیــان مثالــی ادامــه داد: بــرای نمونــه مطابــق بــا مــواد 

گفت وگو با علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس*

تشدید  سبب  فعلی  روند  ادامه 
می شود خاموشی ها 

44، 45 ، 48، 49 و 50 قانــون برنامــه ششــم توســعه، دولــت موظــف بــود؛ 
ــی 55  ــا بازده ــا ب ــرای ایجــاد نیروگاه ه ــی ب ــت اصول ــه صــدور موافق زمین
ــرژی در ســاِل اول برنامــه، افزایــش  ــا 60 درصــد، تهیــه طــرح جامــع ان ت
ــرق  ــی ب ــازار منطقه ای ــگاوات، تشــکیل ب ــا 25هــزار م ــرق ت ــد ب ــوان تولی ت
و افزایــش 5 درصــدی ســهم نیروگاه هــای تجدیدپذیــر و پــاک را اجرایــی 
ســازد کــه بررســی های اولیــه حاکــی از عــدم اجــرای تکالیــف یــاد شــده 

اســت.
ــرو در  ــه وزارت نی ــط ب ــای مرتب ــده چالش ه ــای کاهن ــزود: اولویت ه وی اف
ــدی  ــژه تعه ــه وی ــه، ب ــات وزارتخان ــان خدم ــاء راندم ــور، ارتق ــع مذک مقط
ــرق و اتمــام خاموشــی های تاســف بار  ــرازِی تولیــد ب ــرای اصــاح نات کــه ب
ــای  ــا جغرافی ــه گوی ــت ک ــی اس ــن در حال ــده، ای ــق نش ــته اند محق داش
ــوا و  ــوِی آب و ه ــرات الگ ــی تغیی ــران در پ ــک ای ــه خش ــک و نیم خش
ــور،  ــی کش ــال های آب ــک ترین س ــن و خش ــم بارش تری ــخت ک ــه س تجرب
ــد و  ــه جدی ــرو مقول ــرای وزارت نی ــن ب ــاِی تنش آفری ــوان چالش ه به عن
غیرقابــل پیش بینــی محســوب شــده بــود و ایــن تغییــرات طبیعــی، دلیــل 
ــدی و  ــت تولی ــوازن ظرفی ــعه مت ــدم توس ــی و ع ــرای بی برنامگ ــی ب موجه
ــه  ــرق عنــوان می شــد. ایــن عــدم آمادگــِی دانش محــور منجــر ب انتقــال ب

ــد. ــی ش ــای اجتماع ــی و تنش ه ــع آب ــن مناب ــی ها، هدررفت خاموش
ورناصــری بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو یــک وزارتخانــه چنــد بعــدی اســت، 

به نظرم در واقع در صنعت برق دو سیاست 
داریم؛ یکی سیاست اعالمی و دیگری سیاست 

اعمالی که این دو 180 درجه با هم متفاوتند؛ یعنی 
سیاست گذران در این عرصه، در کالم چیزی 

می گویند و در عمل کار دیگری می کنند



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

6869 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

ــای  ــی و دغدغه ه ــای اجتماع ــر حوزه ه ــد ب ــرو بای ــر نی ــرد: وزی ــرح ک مط
مرتبــط، درمناطــق کشــور اِشــراف داشــته باشــد و در اعمــال سیاســت های 
ــا  ــر آمایــش آب محــور، ب ــی عاوه ب ــا تنــش آب ــر ب خــود در مناطــق درگی
الــزام آور دانســتِن خــرد جمعــی و روحیــه مشــورت پذیری بــا کارشناســاِن 
متعهــد بــه مصالــح نظــام، مصادیــق متعــدد توســعه ظرفیت هــای 
نیروگاهــی را محقــق ســازد تــا مــردم شــریف ایــران بــه ویــژه مناطــق گــرم 
ــررا نداشــته  ــخ و ســخت خاموشــی ها را مک ــد خوزســتان، تجــارب تل مانن

باشــند.
ــا ایــن وجــود در ســال های مذکــور  ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد: ب
نــه تنهــا ارتقــاء بهــره ورِی دانــش محورعملــی نشــد بلکــه زیرســاخت های 
ــه  ــک و نیم ــرزمیِن خش ــِش س ــعه در آمای ــای توس ــوان الفب ــرژی به عن ان
ــرای  ــت، ب ــن دول ــس و ای ــن مجل ــا در ای ــد و م ــران دی ــا خس ــک م خش
ــا در 21  ــار بارش ه ــه آم ــرایطی ک ــت در ش ــرد نادرس ــران آن عملک جب
اســتان کشــور نســبت بــه میانگیــن درازمــدت بــه طــور میانگیــن بیــن 3 
تــا 72 درصــد کاهــش داشــته بایــد بــه دلیــل عــدم توســعه زیرســاخت ها 
بــا اتخــاذ تدابیــری ناظــر بــه وضعیــِت متفــاوت هــر یــک از اســتان ها کــه 
انــدازه خشــکیدگی آن هــا متفــاوت اســت، بایــد بــه ســختی جهــت رفــع 

ــم. ــر کنی ــی ها تدبی خاموش
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــه دیگــر دالیــل درخواســت ایــن تحقیق 
و تفحــص اشــاره کــرد و افــزود: میــزان صــادرات بــرِق هدف گــذاری شــده 
ــا  ــت ام ــوده اس ــاعت ب ــووات س ــارد کیل ــادل 15 میلی ــال 1399 مع در س
ــک رونــد  ــرد دولت هــا در ســال های برنامــه ششــم توســعه از ی عملک
ــد  ــدود 43 درص ــا ح ــه تنه ــای برنام ــد و در انته ــت نمی کنن ــم تبعی منظ
ــرق  ــر واردات ب ــوی دیگ ــده اســت ازس ــق ش ــرر محق ــه مق ــدف برنام از ه
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــادل ی ــال 1395 مع ــه س ــبت ب ــور در 1399 نس کش
کیلــووات ســاعت کاهــش داشــته کــه نشــان دهنــده کاهــش تبــادالت بــرق 
بــا کشــورهای همســایه بــوده و از هــدف اصلــی برنامــه کــه تبدیــل شــدن 

بــه هــاب انــرژی منطقــه اســت فاصلــه گرفتــه اســت.
ــون  ــاده  133 قان ــد »و« م ــاس بن ــرد: براس ــان ک ــن بی ــری همچنی ورناص
برنامــه  پنجــم توســعه بــه منظــور جلــب اعتمــاد ســرمایه گذاران در 
ــی وزارت نیــرو مکلــف شــده براســاس  بخــش اهــداف نیروگاه هــای حرارت
دســتورالعملی کــه بــه تاییــد شــورای اقتصــاد می رســد نســبت بــه خریــد 
ــی  ــتورالعمل اجرای ــد، دس ــن بن ــق ای ــد مطاب ــدام کن ــا اق ــرق نیروگاه ه ب
ــن  ــب شــورای اقتصــاد رســید در ای ــه تصوی ــان 1391 ب ــه و در آب آن تهی
دســتورالعمل در زمینــه  نــرخ پایــه  پرداخــت بابــت آمادگــی آمــده اســت: 
ــر  ــدای ه ــعه در ابت ــم توس ــه  پنج ــدِی برنام ــال های بع ــرخ در س ــن ن »ای
ــورم توســط وزارت  ــرخ ت ــا ن ــل متناســب ب ــب تعدی ــا اعمــال ضری ســال ب

ــرخ  ــل ن ــه تعدی ــزام ب ــم ال ــا علیرغ ــود.«، ام ــام می ش ــل و اع ــرو تعدی نی
پایــه پرداخــت بابــت آمادگــی در دســتورالعمل فــوق ایــن اقــدام در تمامــی 

ــه صــورت کامــل انجــام نشــده اســت. ــه  پنجــم ب ســالهای برنام
نماینــده مــردم مسجدســلیمان، اللــی، هفتــگل و اندیــکا در مجلــس 
ــمگیر  ــش چش ــاره کاه ــه درب ــه ای ک ــرد: نکت ــرح ک ــامی مط ــورای اس ش
ــی 1398 نســبت  ــد در ســال های 1392 ال ســرمایه گذاری در بخــش تولی
ــس  ــه پ ــن اســت ک ــر شــود ای ــد ذک ــی 1390 بای ــه ســال های 1384 ال ب
از واگــذاری نیروگاه هــای حرارتــی و بــه دلیــل ایــن کــه بخــش تولیــد در 
ــل 44  ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــاده  2 قان ــت 3 م ــروه فعالی گ
قــرار دارد اصــوال دولــت مجــاز بــه ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه نبــوده و 
بایــد از طریــق بخــش خصوصــی ســرمایه  مــورد نیــاز ایــن بخــش را تامیــن 
ــن  ــز طــی ای ــرمایه بخــش خصوصــی نی ــا درخصــوص جــذب س ــد ام کن

ــت. ــده اس ــل ش ــف عم ــال ها ضعی س
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف راهبــردی برنامه های 
توســعه کاهــش وابســتگی بــه ســوخت های فســیلی و افزایــش ســهم ســایر 
ــوده اســت، گفــت: ظرفیــت  ــرق موردنیــاز کشــور ب ــرای تامیــن ب ــع ب مناب
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر طــی ســال های اجــرای برنامــه بــه طــور 
ــت  ــت. ظرفی ــته اس ــش داش ــات افزای ــدود 100 مگاب ــالیانه ح ــط س متوس
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در ســال 1399 معــادل 769 مــگاوات بــوده کــه 
ــا توجــه بــه هــدف برنامــه کــه ظرفیتــی بالــغ بــر 4966 مــگاوات بــوده  ب

تنهــا 15 درصــد عملکــرد داشــته اســت.
ــاده 49  ــه م ــط ب ــف مرتب ــق وظای ــدم تحق ــورد ع ــرد: در م ــد ک وی تاکی
بایــد بگویــم دولــت موظــف اســت از ســال اول برنامــه اقدامــات الزم را در 
راســتای تشــکیل بــازار منطقــه ای و ایجــاد قطــب )هــاب( منطقــه ای بــرق 
ــوب،  ــمال، جن ــور از ش ــرق کش ــبکه ب ــه ش ــوری ک ــل آورد، به ط ــه عم ب
شــرق و غــرب بــه کشــورهای همســایه متصــل شــود، هرچنــد تاش هایــی 
در ایــن زمینــه شــد، امــا اهــداف برنامــه چــه در بخــش صــادرات و چــه در 

بخــش واردات محقــق نشــده اســت.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس اضافــه کــرد: طبق مــاده 50 دولــت مکلف 
ــا اولویــت ســرمایه گذاری  ــر و پــاک ب اســت ســهم نیروگاه هــای تجدیدپذی
بخــش غیــر دولتــی )داخلــی و خارجــی( بــا حداکثــر اســتفاده از ظرفیــت 
داخلــی را تــا پایــان اجــرای قانــون برنامــه بــه حداقــل 5 درصــد ظرفیــت 
ــوع در  ــاد تن ــاده ایج ــن م ــم ای ــداف مه ــی از اه ــاند. یک ــرق کشــور برس ب
ســبد انــرژی تولیــد بــرق اســت، عملکــرد حاکــی از عــدم تحقــق ایــن مــاده 
ــرق تجدیدپذیــر تنهــا کمتــر از یــک  ــه جــای5 درصــد تولیــد ب اســت و ب

درصــد مــورد بهــره بــرداری واقــع شــده اســت.
بــه گفتــه وی ظرفیــت نامــی نیــروگاه هــای کشــور بایــد ســالیانه 5 هــزار 

مــگاوات افزایــش مــی یافــت امــا میــزان تحقــق اهــداف برنامــه در زمینــه 
توســعه ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی حــدود 35 درصــد بــوده اســت.

ورناصــری افــزود: تولیــد ناویــژه بــرق طــی ســال های برنامــه ســالیانه حدود 
4.5 درصــد رشــد داشــته اســت کــه در اهــداف تعییــن شــده بــرای ایــن 
شــاخص، رشــد بیــش از 7 درصــدی معــادل 20 میلیــارد کیلــووات ســاعت 
در ســال های برنامــه در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه محقــق نشــده اســت.

ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: پــس از فراینــد خصوصی ســازی و تجدیــد 
ســاختار صنعــت بــرق ایــران، شــرایط حضــور بخــش خصوصــی در تولیــد 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای دولت ــذاری نیروگاه ه ــد. واگ ــم ش ــرق فراه ب
ــه  ــر ب ــروگاه منج ــداث نی ــاخت و اح ــه س ــش ب ــن بخ ــن ورود ای همچنی
شــکل گیــری فرآینــدی شــد کــه در نتیجــه  آن و در شــرایط فعلــی ســهم 
بخــش خصوصــی از تولیــد بــرق بــه 55 درصــد رســیده اســت امــا نظــام 
ــرات ســاختاری اصــاح نشــد  ــا تغیی ــرق متناســب ب ــت ب ــِی صنع حکمران
بــه گونــه ای کــه وزارت نیــرو همزمــان نقــش حاکمیتــی و تصدی گــری را 
بــر عهــده داشــته و در حالیکــه بــا ســهم 45 درصــدی در تولیــد بــرق بــا 
بخــش خصوصــی رقابــت دارد همزمــان قانونگــذار و مجــری اجــرای قوانیــن 

صنعــت بــرق نیــز اســت.
ــه اســتناد مــاده  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــرژی مجلــس ب عضــو کمیســیون ان
ــا  ــر ب ــای تجدیدپذی ــروگاه ه ــهم نی ــعه، س ــم توس ــه شش ــون برنام 50 قان
ــد  ــه 5 درص ــه ب ــان برنام ــا پای ــد ت ــی بای ــرمایه گذاری غیردولت ــت س اولوی
ــا،  ــن وزارتخانه ه ــح داد: همچنی ــد، توضی ــور برس ــرق کل کش ــت ب ظرفی
غیردولتــی،  عمومــِی  نهادهــای  و  دولتــی  شــرکت های  و  موسســه ها 
بانک هــا، شــهرداری ها، براســاس فهرســتی کــه وزارت نیــرو تعییــن 
ــی  ــرق مصرف ــد از ب ــل 20 درص ــد حداق ــه دارن ــد، وظیف ــر می کن و منتش
ــه  ــد ک ــن کنن ــر تعیی ــای تجدیدپذی ــود را از انرژی ه ــاختمان های خ س
ــه  ــورت نپذیرفت ــترده  ص ــد و گس ــات مفی ــر اقدام ــن ام ــرای ای ــرای اج ب
ــوان تولیــد 25 هــزار مــگاوات هــم یکــی از اهــداف  ــه ت اســت. رســیدن ب

ــود. ــور ب ــه مذک برنام
وی عنــوان کــرد: علیرغــم اینکــه قانــون برنامــه  ششــم توســعه  وزارت نفــت 
و نیــرو را مکلــف بــه تهیــه برنامــه  اجرایــِی طــرح جامــع انــرژی کشــور در 
ســال اول برنامــه کــرد امــا ایــن برنامــه بــا 2 ســال تاخیــر و در ســال 1399 
بــه تصویــب رســید و برنامــه  مذکــور بعــد از تاخیــر 2 ســاله هــم رونوشــتی 
ــی در  ــداف کم ــان اه ــا هم ــوده و دقیق ــعه ب ــم توس ــه  شش ــند برنام از س

همــان ســال هــای مذکــور را در برنامــه تکــرار کــرده اســت.
ــع  ــرح جام ــی ط ــه اجرای ــص برنام ــن نق ــرد: بزرگتری ــه ک ــری اضاف ورناص
انــرژی ایــن اســت کــه ســال 1399 مصــوب شــده در حالــی کــه اهــداف 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال 1400 در نظ ــا س ــال 1396 ت ــی آن از س کم
ــرا  ــرای اج ــال ب ــک س ــا ی ــاله تنه ــِی پنج س ــه اجرای ــن برنام ــع ای درواق
ــه  ــا ب ــه تنه ــن اســت ک ــه ای ــن برنام ــراد دوم ای اســتفاده خواهــد شــد. ای
ــه راه و  ــات، نقش ــوص ماحظ ــرده و درخص ــا ک ــی اکتف ــداف کم ــر اه ذک
اقدامــات مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه اهــداف مذکــور اشــاره ای نکــرده 
ــن  ــوده و تدوی ــی ب ــه اجرای ــرژی برنام ــع ان ــرح جام ــه ط ــت. در حالیک اس
نقشــه عملیاتــی گام بــه گام تحقــق اهــداف راهبــردی در برنامــه اجرایــی 

ــری ضــروری اســت. ام
ورناصــری توضیــح داد: در انتهــا الزم اســت بگویــم بررســی عملکــرد وزارت 
نیــرو در بخــش بــرق نشــان دهنــده  ایــن نکتــه اســت کــه ایــن وزارتخانــه 
در برخــی مــوارد از قبیــل توســعه  خطــوط انتقــال و توزیــع کاهــش تلفــات 
شــبکه  انتقــال و توزیــع افزایــش تــوان ســاخت داخــل و خدمــات فنــی و 
مهندســی عملکــرد نســبتا قابــل قبولــی داشــته اســت امــا عملکــرد ایــن 
وزارتخانــه از جنبــه احــداث نیروگاه  هــای حرارتــی و تجدیدپذیــر متناســب 
ــم  ــه  شش ــف برنام ــن تکالی ــور همچنی ــد کش ــال رش ــای در ح ــا تقاض ب
توســعه نبــوده و درصــورت ادامــه رونــد فعلــی ســبب تشــدید خاموشــی ها 

ــود. ــده می ش ــال های آین در س
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: همچنیــن وزارت نیــرو درخصــوص 
ــازی  ــع و بهینه س ــت توزی ــی، مدیری ــای حرارت ــان نیروگاه ه ــود راندم بهب
ــل توجهــی نداشــته  ــرق عملکــرد قاب جهــت کاهــش منطقــه اِی مصــرف ب
اســت البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــده اســت کــه برخــی از احــکام 
ایــن قوانیــن یــا برنامه هــا ممکــن اســت محدودیت هــای تحریــم را لحــاظ 
ــاز  ــورد نی ــوده و ســرمایه م ــود بودجــه مواجــه ب ــا بهب ــا ب نکــرده باشــد ی
جــذب نشــده اســت. همچنیــن ناهماهنگی هــا میــان وزارتخانه هــای 
مختلــف، عــدم یکپارچگــی سیاســتگذاری در بخــش انــرژی کشــور و چنــد 
متولــی بــودِن ایــن بخــش و همچنیــن کمبــود منابــع مالــی نیــز بایــد مــد 

نظــر قــرار گیــرد. 

*منبع: خبرگزاری خانه ملت

      گفت وگو              گفت وگو        

 نظام حکمرانِی صنعت برق متناسب با تغییرات ساختاری 
اصالح نشد به گونه ای که وزارت نیرو همزمان نقش 

حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده داشته و در حالیکه با 
سهم 45 درصدی در تولید برق با بخش خصوصی رقابت 

دارد همزمان قانونگذار و مجری اجرای قوانین صنعت 
برق نیز است
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از ابتــدای مهــر مــاه قــرار بــود وزارت نیــرو خریــد و فــروش بــرق مشــترکان 
بــاالی یــک مــگاوات را در بــورس انــرژی اجرایــی کنــد. در ایــن یادداشــت 
ــورس  ــه و تحلیــل ایــن طــرح  و شــرایط توســعه معامــات در ب ــه تجزی ب

انــرژی پرداختــه شــده اســت.
ــار مشــترکان  ــاره اجب ــران درب ــات وزی ــه هی ــر ســال 1399 مصوب  20 مه
ــاغ شــد. در  ــرژی اب ــورس ان ــد از ب ــرای خری ــاالی 5 مــگاوات ب صنعتــی ب
بنــد 2 ایــن مصوبــه آمــده بــود وزارت نیــرو بایــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی 
کنــد کــه تــا دو ســال آینــده مشــترکان بــاالی یــک مــگاوات صنعتــی بــرق 
را از بــورس تامیــن کننــد. بــر اســاس برنامه ریزی هــای وزارت نیــرو 
قــرار بــود ایــن طــرح از ابتــدای مهــر ســال1401 اجرایــی  شــود و اینــک 
ــه یکــی از  ــن اســت ک ــت ای ــام رســیده اســت. واقعی ــه اتم ــت ب ــن مهل ای
چالش هــای عمــده مــا در بــورس انــرژی موضــوع کمبــود تقاضــای بالفعــل 
ــرژی،  ــورس ان ــردن از ب ــد نک ــورت خری ــه در ص ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
مشــترکان از گزینــه جایگزینــی بــه نــام خریــد از شــبکه اســتفاده نکننــد. 
ــه  ــوط ب ــت، مرب ــرق صنع ــرف ب ــد مص ــدود 70 درص ــر ح ــوی دیگ از س
ــرف  ــزان مص ــته می ــال گذش ــه در س ــت ک ــگاوات اس ــاالی 5 م ــع ب صنای
ــن  ــت و ای ــوده اس ــاعت ب ــارد کیلووات س ــدود 111 میلی ــع ح ــن صنای ای
صنایــع کمتــر از50 درصــد انــرژی مــورد نیازشــان را از بــورس انــرژی یــا 
قراردادهــای دو جانبــه تامیــن کرده انــد. بــر ایــن اســاس، مشــترکان 1 تــا 5 
مــگاوات بــه عنــوان مشــترکان خــرد حتــی در صــورت اســتقبال از بــورس 
انــرژی هــم نمی تواننــد جهشــی در تقاضــا و میــزان معامــات بــازار ایجــاد 
کننــد؛ بنابرایــن ضمــن ایــن کــه بــا اجــرای ایــن طــرح اتفــاق مشــهودی 
در بــورس انــرژی نمی افتــد، بایــد از وزارت نیــرو پرســید کــه چــه عواملــی 
ــن  ــر در اجــرای ای ــرژی موجــب تاخی ــروش ان ــد و ف ــورس و بازارخری در ب

قانــون شــده اســت.
ــد  ــازار بای ــت ب ــرژی و وضعی ــورس ان ــود ب ــرایط موج ــی از ش ــرای آگاه ب
ــال  ــیم. در ح ــته باش ــتی داش ــات درس ــا اطاع ــه و تقاض ــاره عرض درب
حاضرعرضــه بــرق توســط نیروگاه هایــی صــورت می گیــرد 
کــه حــدود 60 درصــد آنهــا خصوصــی و 40 درصــد هــم دولتــی 
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هســتند. آنجــا کــه متقاضیــان بــاالی 5 مــگاوات صرفا مشــترکان 
صنعتــی هســتند، طبیعــی اســت کــه میــزان عرضــه بــه مراتــب 
ــن  ــا ای ــادل ب ــای متع ــار قیمت ه ــد و انتظ ــا باش ــش از تقاض بی
وضعیــت غیــر  ممکــن بــه نظــر برســد. گــروه دیگــری کــه مشــترکان 
ــه صــورت مســتقیم از بــورس انــرژی خریــد  خانگــی و تجــاری هســتند ب
ــا  ــت از آنه ــه نیاب ــع ب ــرکت های توزی ــا ش ــان ی ــد و خرده فروش نمی کنن

بایــد خریــد کننــد.
ــق  ــع تزری ــرکت های توزی ــه ش ــی ب ــی باالی ــر نقدینگ ــال 95 توانی در س
ــد  ــد کن ــرژی خری ــورس ان ــاری از ب ــش تج ــت از بخ ــه نیاب ــا ب ــرد ت ک
ــی از  ــه یک ــا در ادام ــت، ام ــی شــکل گرف ــه خوشــبختانه تقاضــای باالی ک
ــرژی  ــورس ان ــع از ب ــرکت های توزی ــا ش ــد ت ــث ش ــه باع ــی ک چالش های
خریــد نکننــد، ایــن بــود کــه وجــه دریافتــی فــروش بــرق بــه مشــترکان 
ــرکت های  ــه ای و ش ــای منطق ــت و در برق ه ــر مدیری ــط توانی ــی توس نهای
توزیــع بازتوزیــع می شــد. از ســوی دیگــر تــراز منفــی صنعــت بــرق باعــث 
شــده بــود توانیــر قــادر بــه تزریــق نقدینگــی نباشــد، چــرا کــه هزینه هــای 
ــرژی  نگه داشــت، خریــد، انتقــال و توزیــع بــرق بســیار باالتــر از فــروش ان
ــورس  ــت آخــر را موضــوع توســعه معامــات ب ــود و اولوی ــه مشــترکان ب ب
انــرژی قــرار داده بودنــد، تــا ایــن کــه در دی مــاه ســال گذشــته مصوبــات 
مهمــی در حــوزه اصــاح تعرفــه بــرق مشــترکان باالتــر از الگــوی مصــرف 
ابــاغ شــد کــه اگرچــه ایــن طــرح در دو مــاه انتهایــی ســال اجرایــی شــده، 
ــگاوات  ــاالی 2  م ــی ب ــترکان صنعت ــه مش ــاح تعرف ــا اص ــت ب ــا در نهای ام
ــر  ــد توانی ــه درآم ــل ماحظ ــش قاب ــاهد جه ــه 1400، ش ــون بودج در قان
ــر حاصــل از  ــه ای کــه در ســال 1400 درآمــد شــرکت توانی ــم بگون بوده  ای

ــا هزینــه خریــد، انتقــال و توزیــع تــراز شــده اســت. فــروش ب
در قانــون مانع زدایــی بــرق مشــترکان خانگــی، عمومــی، صنعتــی و ســایر 
مصــارف )بــه جــز مشــترکین کشــاورزی( نــرخ بــرق آنهــا وابســته بــه نــرخ 
ــد تضمینــی از نیروگاه هــای کشــور تعرفه گــذاری شــده و پیش بینــی  خری
می شــود بــا اجــرای ایــن قانــون درآمــد توانیــر از 60 هــزار میلیــارد تومــان 
ســال گذشــته در ســال جــاری بــا افزایــش 100 درصــدی بــه 120 هــزار 

میلیــارد تومــان برســد؛ بنابرایــن بــا اقدامــات مناســب در دو ســال اخیــر و 
قانــون مانع زدایــی از توســعه صنعــت بــرق، تــراز هزینــه و درآمــد اصــاح 
ــر  ــه اگ ــد ک ــرق ایجــاد می کن ــت ب ــرای صنع ــدواری را ب ــن امی شــده و ای
توانیــر و وزارت نیــرو اراده ای بــرای خریــد مســتقیم بــرق از بــورس انــرژی 
ــار  ــی در اختی ــی کاف ــند، نقدینگ ــته باش ــع داش ــرکت های توزی ــط ش توس
ــرای  ــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه وزارت نیــرو در عمــل تمایلــی ب دارن
توســعه بــورس انــرژی و خــروج از خریــد و فــروش بــرق نــدارد، چــرا کــه 
ایــن موضــوع می توانــد نوعــی تعــارض منافــع را بــه همــراه داشــته باشــد؛ 
ــای ــور توســط نیروگاه ه ــرژی کش ــد ان ــدود 10 درص ــه ح ــا ک ــن معن بدی

ECA  )دارای قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق یــا تبدیــل انــرژی( تولیــد 
ــا  ــدود 550 ت ــا ح ــدی آنه ــرق تولی ــووات ب ــر کیل ــرخ ه ــه ن ــود ک می ش
600 تومــان تعییــن شــده اســت و نــرخ حــدود 70 درصــد مصــرف کشــور 
ــن  ــده تعیی ــد تولید کنن ــن 10 درص ــی ای ــد تضمین ــرخ خری ــاس ن ــر اس ب

می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه مشــترکان صنعتــی بــه ازای هــر کیلــووات بــرق 
ــان  ــا 40 توم ــه 30 ت ــد ک ــان پرداخــت می کنن ــی حــدود 500 توم مصرف
ایــن میــزان هزینــه ترانزیــت بــرق اســت، امــا از مبلــغ باقی مانــده حــدود 
ــت  ــور صنع ــاد رگوالت ــه نه ــرا ک ــده می رســد؛ چ ــه تولید کنن 20 درصــد ب
ــر بخــش تولیــد  ــرق را ب ــا ســرکوب قیمــت، تنهــا فشــار صنعــت ب ــرق ب ب
اعمــال می کنــد. کمــا ایــن کــه امــروز در بازارهــای دیگــری ماننــد خــودرو 
هــم شــاهد هســتیم کــه بیــن قیمــت بــازار و قیمــت کارخانــه گاهــی تــا 
ــد  ــب تولی ــه جی ــد ب ــه بای ــی ک ــود دارد و پول ــاوت وج ــون تف 150 میلی
بــرود، نصیــب واســطه می شــود؛ بنابرایــن در حالــی بــا  ســازو کار فعلــی از 
ــان نصیــب تولید کننــده می شــود کــه  ــا 80 توم ــی، 70 ت ــرق 500 تومان ب
ــه  ــه هزین ــی ک ــد و در بخش های ــت می کن ــان دریاف ــرو 420 توم وزارت نی

ــرد. ــره می ب ــول به ــن پ ــدارد از ای ــی ن ــد آن هم خوان و درآم
اینــک کــه در پیــک مصــرف تابســتان 15 هــزار مــگاوات کمبــود داریــم و 
اگــر دولــت تصمیــم گرفتــه بــرق مشــترکان خانگــی را قطــع نکنــد و بــرق 
صنایــع را در چنیــن مواقعــی محــدود کنــد، بایــد اجــازه بدهــد صنایــع در 
یــک فضــای رقابتــی قــرار بگیرنــد تــا هــر کــدام کــه حاضــر بــه پرداخــت 
ــا توجــه بــه ســودده بــودن فعالیتشــان هســتند، بتواننــد  هزینــه بیشــتر ب
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه دهن ــود را ادام ــد خ تولی
درآمــد شــرکت های توزیــع از محــل فــروش انــرژی بســیار باالتــر از بهــای 
ــورت  ــه ص ــد ب ــود را می توانن ــرق خ ــت، ب ــرژی اس ــد ان ــده خری تمام ش
ــه  ــزم ب ــورت، مل ــن ص ــر ای ــد و در غی ــداری کنن ــورس خری ــتقیم از ب مس
قطــع بــرق مشــترکان زیر مجموعــه خــود شــوند؛ بنابرایــن اگــر مشــترکان 
بــورس انــرژی گزینــه دیگــری نداشــته باشــند، می تــوان بــه واقعــی شــدن 
قیمت هــا در ایــن بــازار امیــدوار بــود. نکتــه دیگــری کــه باعــث جلوگیــری 
از توســعه معامــات بــورس می شــود، عــدم پی گیــری شــرکت های 
توزیــع و بــرق منطقــه ای بــرای وصــول بــرق فروختــه شــده بــه مشــترکین 
اســت. بدیــن معنــا کــه وقتــی مشــترکان هزینــه بــرق دریافتــی از شــبکه 
ــا  ــه آنه ــی متوج ــد و عواقب ــت می کنن ــدت پرداخ ــر طوالنی م ــا تاخی را ب
ــداری  ــرژی خری ــورس ان ــود را از ب ــرق خ ــد ب ــی نمی بینن ــود، دلیل نمی ش
ــه  ــد. ب ــت کنن ــان پرداخ ــریع ترین زم ــا را در س ــد هزینه ه ــه بای ــد ک کنن
عنــوان نمونــه طلــب توانیــر از مشــترکان در ســال 1399 برابــر 90 هــزار 
میلیــارد ریــال بــوده و در ســال 1400 بــه 150 هــزار میلیــارد ریال رســیده 
ــازار  ــر  دولتــی در ب ــی اســت کــه مطالبــات بخــش غی ــن در حال اســت. ای
بــرق از ایــن نهــاد 110 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت و بــا وصــول ایــن 
ــد.  ــت کن ــا را پرداخ ــده ای از بدهی ه ــش عم ــت بخ ــات می توانس مطالب
بنابرایــن وزارت نیــرو و دولــت بایــد ایــن چالش  هــا را بــه صــورت ریشــه  ای 

رفــع کننــد تــا شــاهد توســعه معامــات بــورس انــرژی باشــیم.
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محمداسماعیل بانکیان تبریزی، پژوهشگر تاریخ صنعت برق ایران

قاجار( دوران  اول-پایان  )بخش 
بوشهر در  برق 

بوشــهر تــا پیرامــون ســال های 1300 خ یکــی از مراکــز دریایــی انگلیســی ها در دریــای پــارس )خلیــج 
ــد  ــه بوشــهر آمدن ــا نیــروی نظامــی ب ــه شــمار می رفــت. آنهــا در پی آینــد جنــگ هــرات ب فــارس( ب

و دیگــر از آنجــا دل نکندنــد.
ــا در  ــولگری آنه ــد و کنس ــر می انداختن ــار آن لنگ ــروا درکن ــی پ ــه و ب ــی  آزادان ــتی های انگلیس کش

ــود. ــوردار ب ــه برخ ــن منطق ــری در ای ــردی فراگی ــای راهب ــهر از توانایی ه بوش
ــه  ــم ک ــود. می دانی ــده ب ــا ش ــی ها برپ ــی انگلیس ــای تلگراف ــن پایگاه ه ــی از مهمتری ــهر یک در بوش
ــا کابــل  نخســتین »راه ســیم« یــا خــط تلگــراف انگلیســی ها ازراه بغــداد بــه فــاو رســید و از آنجــا ب
دریایــی کــه در کــف دریــای پــارس خواباندنــد کــه بــه ســوی هنــد می رفــت و پایانــش بنــدر کلکتــه 
بــود. مســیر ایــن کابــل دریایــی از کناره هــای ســرزمین ایــران، جزیــره هنــگام، بنــدر جاســک و گواتــر 
می گذشــت کــه در هــر یــک ازآنهــا ایســتگاه زمینــی در کناره هــای خاک هــای ســرزمینی ایــران بــر 
ــه درازا نکشــید کــه پایــش )حفاظــت( ایــن پایگاه هــای زمینــی در ایــن راه  ــود،. چنــدان ب پاشــده ب
ســیم )خــط تلگــراف( در دســتور کار نیروهــای انگلیســی گذاشــته شــد .در کنــار آنهــا کشتی هایشــان 
ــتند. از  ــا می گذاش ــرزمین ها پ ــن س ــه درون ای ــان ب ــای زمینی ش ــا نیروه ــد و ی ــر می انداختن لنگ
ــه هماهنگــی  ــی کشــور و جاهــای یادشــده، هیــچ گون ــری از بخش هــای جنوب ــرای بهره گی ســویی ب
ــت  ــوان گف ــی بت ــا بی پروای ــاید ب ــود. ش ــه ب ــام نگرفت ــری انج ــا در دوران ناص ــی قاجار ه ــا فرمانروای ب
ــت قاجــار  ــن برنامه هــا ی گســتاخانه و خودســرانه، شــوربختانه دول کــه درســرآغاز پیــاده نمــودن ای

ــن ســرزمین ها نمی داشــت. ــه ای ــا در اصــل ب ــه کنشــگری ها  و ی ــن گون ــه ای ــی ب ــدان اعتنای چن
ــت،  ــود را برمی داش ــن خ ــای آغازی ــوز گام ه ــازی در آن دوران هن ــت کابل س ــه صنع ــا ک ــا از آنج ام
کابل هــای خوابانــده شــده در کــف دریــای پــارس و در کناره هــای ایــران نتوانســتند بــرای بلندمــدت 
کارایــی بســنده ای را در آب هــای دریایــی از خــود نشــان دهنــد، بخش  هایــی از ایــن خــط پیوســته 
دچــار دردســر و نارســایی می شــد و یــا بســیار زود از کار می افتــاد.  از ایــن رو انگلیســی ها  در کنــار 
همیــن خــط راه خشــکی را نیــز برگزیدنــد و پــس از مدتــی کلنجــار رفتــن بــا دربــار ناصــری کــه در 
ــا فشــارهایی کــه از  ــود. ب ــران ب ــدن ســیم های تلگــراف انگلیســی از ســرزمین ای آغــاز مخالــف گذران
ــودن  ــا راضــی نم ــد ســرانجام وا داد و انگلیســی ها ب ــه ســو وارد می آم ــه! از هم ــت فخیم ســوی دول
ــه  ــا خــط تلگــراف خــود را از راه زمینــی و از راه بغــداد ب ــران اجــازه گرفتنــد ت ــار ای مقامــات  و درب
خانقیــن و از آنجــا بــه کرمانشــاه، همــدان، قزویــن و تهــران و ســپس از راه کاشــان، اصفهــان، آبــاده، 
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  گزارش تاریخی

ش ها ر ا گز
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ده بیــد، شــیراز، برازجــان و ســرانجام بــه بوشــهر برســانند. از آن پــس بــود 
ــام  ــد در تم ــرای انگلیســی ها شــد. هرچن ــری ب ــگاه مهمت ــه بوشــهر پای ک
مســیر ایــن خــط انگلیســی ها دارای دســت بلنــدی شــدند  و روس هــا کــه 
از دور آنهــا را می پاییدنــد  نیــز درخواســتگر امتیازهــای هماننــد گردیدنــد.

در ایــن میــان می تــوان پذیرفــت کــه انگلیســی ها بــرای بنیانه هــای 
»راه ســیم«  ایــن  در  پایگاه هــای جای گرفتــه  در  )تاسیســات( خــود 
)خــط تلگــراف( از بــرق ســود می بردنــد. در ایــن بــاره گزارش  هایــی 
هماننــد، دربــاره ی پایگاه هــای دیگــر در سراســر ایــن خــط ماننــد جزیــره 
ــت  ــده در دس ــد در آین ــه ده بی ــی تلگرافخان ــک وحت ــدر جاس ــگام و بن هن
ــد از  ــران می بودن ــاک ای ــه در خ ــم ک ــراف ه ــن دو ایســتگاه تلگ اســت. ای
ــر  ــردو زی ــد و ه ــمار می آمدن ــه ش ــیم« ب ــن »راه س ــم ای ــای مه پایگاه ه
ــن  ــد. از ای ــا میزدن ــر انگلیســی ها دســت و پ پوشــش کنشــگری های فراگی
ــرق شــده باشــد. رو می تــوان پنداشــت بوشــهر در همیــن فراینــد دارای ب

نخســتین نوشــته ای کــه کــه در آن بــه رونمایــی بــرق در بوشــهر و 
ــخ  ــاب تاری پیرامــون آن اشــاره دارد نوشــته محمد حســین ســعادت در کت

ــت. ــهر اس بوش
ــه  ــر الدول ــان موق ــی خ ــرزا محمدعل ــت می ــده اس ــهر آم ــخ بوش در تاری
ــه  ــیراز ب ــی 1329 ق از ش ــم ربیع الثان ــنبه هفت ــهر در روز ش ــم بوش حاک
بوشــهر آمــد. ایــن روز برابــر بــا 19 فروردیــن 1290 خورشــیدی اســت. وی 
چندیــن ســال در هندوســتان بــه ســر بــرده بــود و بــا فناوری هــای نویــن 
ــود. دوران  ــده ب ــنا ش ــش آش ــهری کمابی ــدرن ش ــی م ــیوه های زندگ و ش
ــه درازا کشــید. ــا مــرداد 1294 خ ب ــن 1290 ت ــی او از 9 فروردی فرمانروای
ــم  ــیار بی نظ ــهر بس ــای ش ــگام کوچه ه ــد در آن هن ــعادت« می نویس »س
ــود،  ــراوان ب ــدی ف ــگ و دارای پســتی و بلن ــه( و تن ــوج )کج و کول و کج و مع
بــه طــوری کــه رفــت و آمــد در آن هــا در روزهــا چــه برســد در شــب های 
تاریــک، بســیار دشــوار می بــود. بــرای رویارویــی بــا چنیــن دشــواری  هایی 
ــا  ــرکتی ب ــه« ش ــادر- موقر الدول ــران  بن ــش »حکم ــه کوش ــه ب ــود ک ب
ســرمایه 10 هزارتومــان تاســیس شــد. ایــن شــرکت یــک کارخانــه )منظــور 
ــه  ــه شــرط آن ک ــی انگلیســی ب ــزا اســت( از کمپان ــک دســتگاه افزار برق ی

دارای هــزار چــراغ باشــد )منظــور ایــن اســت کــه بتوانــد هــزار چــراغ بــرق 
یــا المــپ را روشــن نمایــد!( بــرای تنویــر )روشن ســازی( و روشــنایی شــهر 
ــوم  و خانه هــا وارد نمــود. پــس از امتحــان و روشــن نمــودن دســتگاه معل
ــازد و از  ــن س ــراغ را روش ــزار چ ــد ه ــتگاه نمی توان ــن دس ــه ای ــد ک گردی
ســوی روشــن گردیــد کــه برخــی از آالت آن عیبــدار می بــود و از ایــن رو 
کارهــا متوقــف شــد و تاکنون)ایــن 1334 ق- 1295خ( کارخانــه تعطیــل و 
میــان شــرکت ایرانــی و کمپانــی انگلیســی چالــش همچنــان برجــای مانــد.

ــهر در  ــه  دربوش ــت ک ــن اس ــد ای ــن فرآین ــن ای ــت از ای ــتین برداش نخس
ســال 1290 خ بــرق رونمایــی گردیــد، امــا بــا پیدایــش نارســایی  هایی در 
دســتگاه و همچنیــن پیدایــش چالش هــای در میــان خریــدار و فروشــنده، 
ــدت از  ــه م ــه چ ــت ک ــن نیس ــاد. روش ــی کار افت ــی ب ــرای مدت ــتگاه ب دس
دســتگاه بهره بــرداری می شــد و از کــی؟ پــی بــرده شــد کــه ایــن دســتگاه 
آن چیــزی نیســت کــه فروشــنده ادعــا می کــرد. بی گمــان در ایــن زمینــه 
نمی تــوان بــوی ناخوشــایند کاهبــرداری شــرکت انگلیســی از مــردم بومــی 
بوشــهر را ندیــده گرفــت. گفتنــی اســت کــه رفتــار اروپایی هــا در بســیاری 
جاهــا بــه ویــژه در بوشــهر زیــر چیرگــی انگلیســی ها بســیار ناخوشــایند بود 
ــدادی  ــد روی ــم می کشــید )مانن ــک ه ــای باری ــه جاه ــی ب و در هنگامه  های
کــه در پیونــد بــا کارمنــد خــود بــزرگ بیــن و فحــاش بلژیکــی )گمرکچــی( 
ــرد و در  ــن ک ــهر توهی ــی بوش ــردم بوم ــه م ــد آن  او ب ــامد و در رون پیش
ــرگمرکچی  ــرگ همس ــه م ــرانجام ب ــده، کار س ــاکش های پدیدآم ــی کش پ
بلژیکــی انجامیــد(. بــه هــر روی پی گیــری تعهــد شــرکت انگلیســی بــرای 
ــال های 1292  و1293  ــوز در س ــهر هن ــهر بوش ــبانه ش ــازی ش روشن س
همچنــان دنبــال می گردیــد. آیــا ایــن خبــر نشــان از آن نــدارد کــه بــرق 
ــود و از آن پــس از کار  ــا ســال 1292 لنــگ لنــگان روشــن می ب بوشــهر ت
افتــاد؟ بــه هــر روی شــرکت انگلیســی فروشــنده دســتگاه بــه فرمانــداری 
ــازی  ــرای روشن س ــود ب ــد خ ــه تعه ــوز ب ــال ها هن ــن س ــا همی ــهر، ت بوش

ــود. ــی می نم ــداد و بی اعتنای ــان نمی ــدی نش ــهر پایبن ــهر بوش ش
ــراف و  ــت و تلگ ــه پس ــه ب ــی ک ــعادت« در بخش ــتا »س ــن راس  در همی

تلیفــون اشــاره می کنــد، چنیــن می نویســد:
ــراف از  ــیم تلگ ــیدی( س ــا 12۷5 خورش ــر ب ــنه  1314 ق )براب درس
بوشــهر بــه تهــران کشــیده شــدبود )؟!! - خیلــی پیــش از اینهــا ایــن 
کار انجــام یافتــه بــود( و فعــال در ایــن شــهر دو تلگرافخانــه موجــود 
اســت: یکــی متعلــق بــه ایــران و فقــط ]بــه[ ممالــک داخلــی ایــران 
مخابــره می کنــد و شــبان روزی ]بیــش از[ از ســه الــی چهــار ســاعت 
ــت  ــه دس ــر ب ــاعت دیگ ــت س ــد و بیس ــره نمی باش ــغول مخاب مش
انگلیســی آن می باشــد و یکــی دیگــر، متعلــق بــه کمپانــی انگلیــس 
موســوم بــه اِنِدیــن اروپ اســت کــه در بهمنــی چندیــن عمــارت بــه 
ــه  ــا ب ــد و دائم ــی می باش ــن کمپان ــاره ای ــه در اج ــم تلگرافخان اس
تمــام دنیــا مشــغول مخابــره هســتند. از بنــدرگاه ری شــهر هــر کــه 
ــل  ــه داخ ــل( را ب ــراف )کاب ــیم تلگ ــت، س ــتک اس ــه دس ــوم ب موس
ــعبه  ــاخه( دارد؛ ش ــعبه )ش ــتگاه دو ش ــن دس ــد. و ای ــا انداخته ان دری
بــه فــاو )قریــه ای اســت در دهانــه غربــی شــط العرب( شــعبه]ای[ بــه 

ــود. ــل می ش ــتان متص هندوس
ــر اروپ،  ــگ حاض ــن جن ــه بی ــنه 1333 ک ــی س ــته یعن ــال گذش س
انگلیســیان در بهمنــی ایجــاد تلگــراف بیســیم نموده انــد و بــه نقــاط 

ــد. ــره می نماین ــا مخاب ــه دنی مهم
دولــت ایــران یــک رشــته ســیم از برازجــان بــه ناصــری )؟ اهــواز( و 
بهمنــی دارد، ولــی از بوشــهر بــه بنــادر مهــم جنوبــی مثــل؛ لنگــه و 
بندرعبــاس و ســایر جزایــر وســیله مخابــره نــدارد و در صــورت لــزوم 
ــود.  ــره می ش ــاط مخاب ــن نق ــه ای ــی ها ب ــیم انگلیس ــط س ــه توس ب
ــهر  ــارج ش ــه خ ــول خان ــل قنس ــه مح ــبزآباد ک ــی ها از س انگلیس
ــون  ــراف و تلیف ــیم تلگ ــل شهرس ــه داخ ــول خان ــه قنس ــت، ب اس
ــون  ــرکت تلیف ــک ش ــران ی ــر در ای ــن اواخ ــد. ای ــوص دارن مخص
ــاد  ــهر ایج ــعبه آن در بوش ــک ش ــنه 1332 ی ــد و درس ــیس ش تاس
ــون دارای 35  ــت )در1334 ق( و تاکن ــغول کار اس ــال مش ــد و فع گردی
ــص 44 و 45(. ــعادت - ص ــهر- س ــخ بوش ــت«. )تاری ــده اس ــماره ش ش

ــش  ــن پرس ــا ای ــده ب ــاال، خوانن ــات ب ــا و اطاع ــن داده ه ــدن ای ــا خوان ب
بخش هــای  در  می بایســت  انگلیســی ها  آیــا  کــه  می شــود  روبــه رو 
ــات(  ــای )تاسیس ــا و بنیانه ه ــژه در تلگرافخانه ه ــه وی ــود ب ــه خ ــته ب وابس
ــخ  ــه پاس ــد؟ ک ــود می بردن ــرق س ــش از ب ــه های ــه تلگرافخان ــته ب وابس
ــه احتمــال  ــی گمــان آری اســت. از همــان روی آن شــرکت انگلیســی ب ب
ــود.  ــه ب ــه حاکــم بوشــهر فروخت ــه موجــود را ب یکــی از دســتگاه های کهن
ــال ها و  ــه س ــت ک ــان از آن داش ــود و نش ــه ب ــیار کهن ــتگاه بس ــن دس ای
شــاید یکــی دو دهــه کار کــرده باشــد. )از کــی؟ روشــن نیســت(. از ســویی 
نمی تــوان  ایــن احتمــال را ندیــده گرفــت کــه شــاید ایــن دســتگاه  کهنــه 
ــا  ــه کارش نمی آمــد و ی و فرســوده از یــک کشــتی انگلیســی کــه دیگــر ب
ــد. ــده باش ــداری ش ــوده خری ــتان ب ــقاطی های آورده از هندوس ــان اس ازمی

»سعادت« درباره قریه »بهمنی« هم چنین نوشته است؛
بهمنــی قریــه ای اســت در یــک فرســخ جنــوب بوشــهر و یــک مایل)یــک 
ــی آب  ــای بهمن ــابقا چاه ه ــده و س ــع ش ــهر واق ــمال ری ش ــخ( در ش فرس
ــه واســطه کثــرت آب کشــیدن و  گــوارا داشــته و حــاال از گوارایــی آن ، ب
قلــت بــاران کاســته شــده و بیشــتر آب شــیرین مشــروب اهالــی بوشــهر را 

ــد. ــُدر می آورن ــُدور بِن ــه اُن ــروف ب ــاخه های مع از ش
در بهمنــی و اطــراف آن تجــار بوشــهر عمــارات عالــی ســاخته انــد، 
ــا  ــس در آنه ــای انگلی ــاال تلگراف خانه ه ــه ح ــت ک ــی اس ــه عمارات من جمل
واقــع شــده اســت. و دیگــر عمــارات ییاقــی حــاج محمــد مهــدی ملــک 
التجــار اســت کــه متجــاوز از 150 هــزار تومــان خــرج آن شــده اســت و در 
ایــن اواخــر آن را بــه یکــی از تجــار ایرانــی مقیــم بمبئــی فروخــت و فعا در 
ــت  ــال اس ــاوز از دو س ــال متج ــد. ح ــاره و تصــرف انگلیســی ها می باش اج
)حــال= 1334 ق( کــه انگلیســی ها، ایــن عمــارت و تمــام نواحــی بهمنــی 
را مرکــز نظامــی خــود قــرار داده انــد و در آنجــا مهمــات و ذخایــر حربیــه 
ــاده و  ــواره و پی ــی س ــون نظام ــاوز از 2000 قش ــد و متج ــه نموده ان تهی
توپخانــه و قورخانــه وســیور ســات موجــود اســت ، و ایــن ایــام کــه طوایــف 
ــری از  ــت جلوگی ــه جه ــد، ب ــه می کنن ــی ها حمل ــر انگلیس ــتانی ب تنگس

ــبزاباد و  ــن در س ــیده و همچنی ــار کش ــی را حص ــا دور بهمن ــات آنه حم
ــه عــاوه  ــد ، ب ــادی ایجــاد نمــوده ان ــه، ســنگر های زی قــرای تنــگک  ثاث
ــه جهــت حفــظ ســاحل  ــا ب همیشــه کشــتی های جنگــی متعــدده در دری

ــخ بوشــهر-صص 53 و 54( موجــود اســت« )تاری
از ایــن داده هــا و اطاعــات هــم بــر می آیــد کــه نگهــداری افســران پرشــمار 
ــری از  ــدون بهره گی ــون آن ب ــهر و پیرام ــرم بوش ــرزمین گ انگلیســی در س
ــاوری  ــری از فن ــا بهره گی ــی از آنه ــه یک ــا ک ــدرن آن روزه ــای م پدیده ه
بــرق می بــود نمــی توانســت بــی درد ســرانجام گرفتــه باشــد. از کشــتی ها 
هــم نمی شــد بــرای بهمنــی یــا هولیلــه )قریــه ای در ســه فرســخی جنــوب 
بوشــهر کــه نیروهــای انگلیســی نخســت در آنجــا پیــاده شــده ســپس بــه 
ــه آســانی  ســوی بوشــهر و بهمنــی و ریشــهر ســرازیر می شــدند.( ... و.... ب

ــد. ــرق آورده می ش ب
»خیراندیــش و شــیخ الحکمایــی« در بخــش تعلیقــات کتــاب تاریخ بوشــهر 

دربــاره ی بهمنــی چنیــن افزوده انــد:
بهمنــی اکنــون یکــی از محله هــای شــهر بوشــهر اســت ، بیــش از آن 
بهمنــی روســتایی تابــع شــهر بوشــهر بــود. بهمنــی تــا شــهر بوشــهر 
ــه  ــتقرار تلگراف خان ــل اس ــت و مح ــه داش ــخ فاصل ــک فرس ــدود ی ح
هنــد و اروپ  و نیــز منــازل انگلیســی ها و سرکنســولگری آنهــا بــود. 
بــه جهــت اهمیــت ایــن. اراضــی مجــاور آن را بــا نــام صحــرای بهمنی 

ــهر - ص 22۷(. ــخ بوش ــم )تاری ــعادت می بینی ــته س در نوش
ــاره  ــی درب ــهر و در جای ــای بوش ــاره لنگرگاه ه ــی درب ــعادت« در بخش »س

ــد: ــهر می نویس ــه بوش ــک ب ــور«  نزدی »خ
اغلــب مهندســین می گوینــد؛ بــه مخــارج کمــی می تــوان ایــن مانــع 
را رفــع نمــود ، بــه طــوری کــه کشــتی های بــزرگ نیــز بتواننــد داخــل 
ایــن »خــور« شــوند، امیــد اســت کــه بعــد از ایــن یــک شــرکتی بــه 
جهــت انجــام ایــن امــر مهــم تشــکیل شــود. از طــرف دولــت علیــه 
ایــران دریــن لنگرگاه)لنگــرگاه خــور( و ســواحل آن هیــچ آثار وســایل 
ســهولت عبــور و مــرور و اســباب آســایش مســافرین و عالئــم هدایــت 
ــراغ و  ــع چ ــل وض ــرگاه ، از قبی ــتی ها در لنگ ــروج کش ــول و خ دخ
ــتی ها  ــت کش ــرای هدای ــا ب ــه در دری ــی ک ــه )عالمت  های ــب پای نص

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

7475 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

  گزارش تاریخی  گزارش تاریخی



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

7677 پاییز1401- شماره 8 سراسریپاییز1401- شماره 8 سراسری

ــرای  ــی ها ب ــرات انگلیس ــت. حض ــود نیس ــود( موج ــف می ش و ضعی
ایــن کــه کشــتی های آنهــا دچــار مخاطــره نشــوند، بعضــی عالمــات 
ــال  ــه دو س ــان ک ــوده اند)چن ــب نم ــهر نص ــاحل بوش ــا و س در دری
قبــل] در ســال 1332 ق[ چراغ هــای الکتریــک دریــا و ســاحل بــرای 
ــوه  ــن نح ــه ای ــت ک ــوم نیس ــد( معل ــب کردن ــتی ها نص ــت کش هدای
ــا اجــازه و حصــول  ــا و ســاحل غیــر آزاد ب تصــرف انگلســتان در دری
ــخ  ــدون آن؟ )تاری ــا ب ــت ی ــوده اس ــه ب ــت علی ــرف دول ــاز از ط امتی

ــهر - ص 30.( بوش
بــا ایــن داده هــا و اطاعــات بی گمــان در ســال 1332ق برابــر بــا 1292 خ  
انگلیســی ها ســرخود لنگــرگاه خــور را بــا بــرق روشــن نمــوده بودنــد. آیــا 
همیــن ویژگــی نشــان از آن نــدارد کــه در بنیانه هــای )تاسیســات( دیگــر 
انگلیســی ها در بوشــهر و بهمنــی از بــرق بهــره گرفتــه شــده باشــد، چــون 
ــن  ــه گرفت ــازی ب ــی نی ــد حت ــمار می آم ــه ش ــاده ب ــه دور افت ــا ک در آنجا ه

اجــازه از نهادهــای دولتــی هــم نبــود و دســت انگلیســی ها بــاز بــاز بــود.
ــت کــه انگلیســی ها در  ــه آســانی پذیرف ــوان ب ــن راه می ت ــاز هــم از همی ب
ایســتگاه های تلگــراف دیگــر هماننــد بنــدر جاســک و جزیره هــای هنــگام 
ــه  ــه ب ــدون آنک ــند ب ــت زده باش ــن کار دس ــانی بدی ــه آس ــم و ... ب و قش

نهادهــای ایرانــی دور و نزدیــک خــود اعتنایــی داشــته باشــند.
سعادت می نویسد:

 بوشــهر از حیــث عــادات و اخــالق و تربیــت و علــوم و فنــون و کلیــه 
ــه مراتــب از کوچکتریــن  ــم ترقــی عصــر جدیــد، ب ــار تمــدن عالئ آث
بنــادر خارجــه پســت تر اســت. شــاید کســی تصــور کنــد کــه ایــن 
ــه  ــه منزل ــران و ب ــج ای ــت خلی ــز حکوم ــت و مرک ــون پایتخ ــهر چ ش
ــام،  ــادر دول عظ ــایر بن ــل س ــت، مث ــران اس ــت ای ــواب مملک باب االب
ــه   ــل متمدن ــا مل ــوار ب ــرب ج ــه و ق ــا خارج ــت ب ــطه مراقب ــه واس ب
ازحیــث آبــادی و عمــران و کثــرت وســایل صناعــی و ذرایــع  معاشــی 
و فوایــد تجــاری، و منظــم و الاقــل تالــی کراچــی و ثانــی اســکندریه 

اســت.
ــت  ــئامت  نکب ــهر از ش ــن ش ــه ای ــود ک ــته می ش ــف نگاش  مع االس
ــدن و  ــار تم ــه آث ــایی از کلی ــب تن آس ــی و ح ــی عمل ــل و ب جه

ــه  ــه و دواخان ــافرخانه و مریض خان ــود مس ــی وج ــی، یعن ــم ترق عالی
ــر  ــود دوای ــه از وج ــل ک ــزه، ب ــام و دارالعج ــون و داراالیت و دارالفن
ــکریه،  ــه، عس ــه، بلدی ــه، نظمی ــی و عدلی ــل اداره والیت ــی مث دولت
ــع  ــمی و مجام ــاری رس ــی و تج ــای علم ــره، انجمن ه ــه، ذخی قورخان
خیریــه کلیــه لــوازم عمــران و شــرایط اجتمــاع و تنســیقات مقتضیــه  
ــتان  ــاید بیمارس ــه )ش ــه و نِرس خان ــود کارخان ــب و وج ــم و ترتی نظ
-زیرنویــس( و متنزهــات عمومــی محــروم و بــی نصیــب اســت )تاریــخ 

ــص 31 و 32(. ــهر - ص بوش

]پیــش از از دنبال گیــری داســتان بــرق در بوشــهر نــگاه را بدین ســو 
ــه در  ــاال ک ــتار ب ــه در نوش ــای به کاررفت ــدن واژه ه ــا دی ــه ب ــانم ک می کش
آن دوران بــه آســانی کاربــرد پذیــر بودنــد، امــروزه می توانیــم دریابیــم کــه 
فرهنگســتان زبــان یکــم، تــا چــه انــدازه در کنــار گذاشــتن رونــد کاربــرد 
ــاب  ــته پرت ــخ  وگذش ــه تاری ــا را ب ــوده و آنه ــذار ب ــی اثرگ ــن واژه  های چنی

نمــوده اســت [.
بی گمــان روش برخــورد انگلیســی ها بــا مــردم بومــی روشــی آشــنا 
می باشــد، آنهــا از گــروه جهانخــواران و اســتعمارگرانی بــه شــمار می آینــد 
کــه مــردم بومــی زیــر گســتره خــود را همــواره در پایین تریــن حــد نگــه 
ــکونتگاه های  ــه س ــی ک ــد، در حال ــکار باش ــا آش ــا تفاوت ه ــتند ت می داش
ویــژه خودشــان و نوکران شــان همــواره بــا پیشــرفته ترین نمادهــای 
ــود  ــان خ ــازه می ــتن ب ــرای نگه داش ــد. ب ــز می ش ــدرن آن روزگار تجهی م
ــرای نشــان  ــا، ب ــود و آنه ــه خ ــا میان ــش تفاوت ه ــی و نمای ــان بوم و مردم
ــد، آشــکار  دادن ســروری و اربابی گــری کــه خــود را شایســته آن می دیدن
نمی گذاشــتند شــیوه زندگــی زیردستان شــان بــه ســوی بهره گیــری 
ــت  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــتان مل ــرود. در داس ــرفته تر ب ــای پیش از نماده
هــم هنگامــی کــه درهــای شــهر آبــادان بــه روی همــه گشــوده شــد، ایــن 
ــان انگلیســی و ...  ــه کارکن ــان بخش هــای وابســته ب ــاوت آشــکار در می تف
و بخش هــای وابســته بــه کارگــران و دســتمزد بگیــران روزانــه پاالیشــگاه 
ــیوه  ــا و ش ــن هنجاره ــت. همی ــتان می داش ــن داس ــان از همی ــکارا نش آش
ــاط  ــی در نق ــردم بوم ــر م ــی ها ب ــروای انگلیس ــن و بی پ ــی خش فرمانروای
دیگــر جهــان  اســت کــه نفــرت از آنهــا  را بســیار ریشــه دار کــرده و هنــوز 
هــم ایــن نفــرت بــا آن کــه ســا ل ها حتــی ده هــا و شــاید یــک ســده از آن 

ــت. ــرده اس ــش نک ــذرد فروک می گ
در ایــران همیشــه پیرامــون آن هــا دو منطقــه بــا دو روش بســیار دور از هــم 
ــای  ــای بخش ه ــی از امتیازه ــان یک ــد. بی گم ــده می ش ــی دی ــرای زندگ ب
فناوری هــای  به کارگیــری  در  نوکران شــان  و  انگلیسی نشــین ها  ویــژه 

ــود. ــرق و تلفــن می ب ــد ب ــن مانن نوی
»ســعادت« دوبــاره در جایــی کــه دربــاره ورود قشــون انگلیــس بــه بوشــهر 
ــر  ــد کــه در اواخــر ذیحجــه ســال 1332 ق براب ــردازد اشــاره می نمای می پ
بــا ابــان مــاه 1293 خ هنگامــی کــه قشــون روس از شــهر خــوی بــه خــاک 
عثمانــی حملــه کــرد دامنــه ایــن جنــگ در ســال 1333 بــه درون ایــران 
ــی ها  ــه انگلیس ــود ک ــد ب ــن رون ــد )1293 و 1294(. در همی ــانده ش کش

هــم بــرای رویارویــی بــا نیروهــای بومــی و واســموس آلمانــی کــه آنهــا را 
ــد  ــده گرفتن ــران را نادی ــی ای ــی می کــرد هماننــد روس هــا بی طرف راهنمای
ــان  ــه بیشترش ــاده )ک ــواره و پی ــون س ــر قش ــی هزار نف ــا س ــان ب و همزم
ــد و  ــران درآمدن ــه ای ــان ب ــه ساز وبرگ ش ــا هم ــد( ب ــدی بودن ــربازان هن س

در بهمنــی نشــین گرفتنــد:
ــان  ــال )از اب ــعبان آن س ــا ش ــرم( ت ــال 1333)مح ــاز س ــا از آغ آنه
ــتقرار  ــهر اس ــهر ش ــی و بوش ــرداد 12۹4 خ( در بهمن ــا خ ــاه 12۹3 ت م
ــه  ــش ماه ــی ش ــازه ی زمان ــن ب ــدند. در ای ــازماندهی ش ــد و س یافتن
ــا  ــان ب ــی )بی گم ــرق دریای ــای ب ــیم و چراغ ه ــراف بی س ــا تلگ آنه
ــهر  ــرگاه بوش ــتی ها در لنگ ــت کش ــرای هدای ــی( ب ــای قوس المپ ه
ــرق در  ــا ب ــنایی ب ــم ازروش ــاز ه ــب ب ــن ترتی ــد. ]بدی ــاد کردن ایج
ــا  ــن چراغ ه ــون ای ــویم[ و تاکن ــر می ش ــال  12۹3 باخب ــهر در س بوش
ــت )1334 ق = 12۹4 و  ــوز باقیس ــیم هن ــراف بی س ــرق( و تلگ )ی ب

ــص 204 و 205(. ــهر - ص ــخ بوش 12۹5خ( )تاری
ــرای انگلیســی ها  ــد ب ــی و تنگســتانی ها بای ــا واســموس آلمان ــرد ب نب
ــهر  ــی در بوش ــن نیروی ــک چنی ــا ی ــه ب ــود ک ــوار می ب ــیار دش بس

ــهر - ص 206(. ــخ بوش ــد )تاری ــده ان ــازماندهی ش س
در بیست و ششــم رمضان-هفتــم اوت 1۹14)=16 مــرداد 12۹3خ( جزیــره 
بوشــهر بــه تصرف نیروهای انگلیســی در آمد )تاریخ بوشــهر - ص 20۷(.
در اینجــا جــا دارد بــه کوشــش های تنگســتانی ها بــه هنــگام 
ــفند  ــا 12 اس ــر ب ــارس 1۹14 براب ــم م ــه از دوازده ــهر ک ــغال بوش اش
ــی  ــاره عملیــات در روزهــای پایان 12۹3 خورشــیدی آغــاز شــد و درب
مــاه رمضــان و آغــاز شــوال برابــر با شــهریور و مهــر 12۹3 خورشــیدی 
ــاختمان های  ــه س ــتانی ها ب ــگام دشتس ــه در آن هن ــود ک ــاره ش اش
کشــتی های  همزمــان  می تاختنــد.  بهمنــی  در  انگلیســی ها 
ــد  ــان می زدن ــوپ هایش ــا ت ــتانی ها را ب ــع دشتس ــی مواض انگلیس
پیــاده  را در کناره هــا کرانه هــای دریــا  و ســپس سربازانشــان 
ــد. در نبــردی کــه در ایــن اوان  رخ داد دوازده دشتســتانی و  می نمودن
120 ســرباز انگلیســی)که بــه احتمــال بیشــتر هنــدی بودنــد( کشــته 
شــدند. چنــد روز پــس از آن در شــب 22 شــوال )= 22 شــهریور 12۹3 
ــگ  ــه آهن ــی ب ــگ چ ــا 20 تفن ــواری« ب ــعلی دل ــیدی( »رئیس خورش
شــبیخون زدن بــه همیــن ســپاه انگلیســی بــه قریــه »تنــگک« رفــت 
ــی ها را  ــی انگلیس ــد بوم ــوس های پلی ــیار جاس ــال بس ــه احتم ــی ب ول
آگاه ســاخته بودنــد، زیــرا از باالخانــه همــان خانــه رئیســعلی دلــواری 
ــه  ــه ب ــر ک ــا دو تی ــود ب ــزی شــبیخون خــود ب ــه در حــال برنامه ری ک
ســویش شــلیک گردیــد کشــته شــد. بــه همیــن آســانی ایــن دالور 
پــرآوازه بــه خــاک و خــون کشــیده شــد، گرچــه در در رثــای مــرگ 
وی در جای جــای اســتان فــارس بــه ویــژه در شــیراز، کازرون و 
ــد. )همــان  دشــتی و دشتســتان آیین هــای بزرگداشــت برگــزار گردی

ــص 206 و 20۷(. - ص

ــی  ــته محبوب ــاره دارد نوش ــهر اش ــرق در بوش ــه ب ــه ب ــته ک ــن نوش دومی

ــه  ــوده ک ــاره نم ــت. وی اش ــد اس ــی جدی ــات تمدن ــی در موسس اردکان
بوشــهر: »از ســال 1297 ش دارای بــرق شــده و اولیــن مولــد بــرق آن بــه 
کار افتــاده بــود و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه ولــی تعــداد چراغ هــا 
ــهر  ــای ش ــده چراغ ه ــال 1307ش ع ــه در س ــوری ک ــه ط ــود  ب ــدک ب ان
فقــط 32 شــعله بــوده کــه قــرار شــده بــوده اســت بــه 500 شــعله تبدیــل 
ــه از  ــد 3 - ص 425(. )برگرفت ــد -  جل ــی جدی ــات تمدن ــردد« )موسس گ

ــل( ــال قب ــل س ــتون چه ــات  659 12، 20/ 47/5 س اطاع
بدیــن ترتیــب درمی یابیــم کــه بوشــهر از گــروه شــهرهای ایــران بــه شــمار 
مــی رود کــه پیــش از ســال 1300 دارای بــرق شــده و همچنیــن در آغــاز 
ــون  ــهر و پیرام ــود ش ــی در خ ــای انگلیس ــه 1290 در بنیاده ه ــن ده همی
آن گــواه روشــنایی بــا بــرق بودیــم. از ســویی در آغــاز نیــز آگاه شــدیم کــه 
ــک شــرکت انگلیســی  ــرق از ی ــک دســتگاه فرســوده ب ــد ی ــا خری ــر ب موق
ــتگاه  ــن دس ــون ای ــا چ ــود، ام ــن نم ــهر روش ــرق را در بوش ــتین ب نخس

ــد. ــر نگردی ــه کار آن امکان پذی ــود ادام ــوده ب فرس
ــان  ــه بی گم ــز ک ــران نی ــرق در ای ــت ب ــخ صنع ــاب تاری ــن در کت همچنی
ــت:  ــده اس ــاره ش ــا اش ــن داده ه ــه همی ــته ب ــع داش ــن منب ــه ای ــم ب چش
»ســابقه بــرق بوشــهر بــه ســال 1297 برمی گــردد کــه چــه تعــداد کمــی 
چــراغ روشــن وجــود داشــت، بــه طــوری کــه تعــداد چراغ هــا را در ســال 
1307  فقــط 32 شــده روایــت کرده انــد« )تاریــخ صنعــت بــرق در ایــران 

ــد - ص 105(. ــادق حام -  محمدص
ــت  ــاب یکصــد ســال صنع ــه در کت ــی ک ــا و اطاعات ــان داده ه ــن می در ای
بــرق بــه بررســی درآمــده  پرتــو روشــن تری بــه ایــن داســتان می انــدازد: 
»اطاعــات موجــود نشــان می دهنــد کــه از ســال 1297 خورشــیدی 
ــاز  ــهر آغ ــن ش ــی در ای ــارف خصوص ــرای مص ــرق ب ــروی ب ــتفاده از نی اس
ــرورش  ــوزش و پ ــل اداره آم ــال 1300 در مح ــدود س ــت، در ح ــده اس ش
کنونــی بوشــهر یــک دســتگاه افــزار برق زای)مولــد( بــا قــدرت 30 تــا 40 
کیلــووات نصــب گردیــد کــه احتمــاال بــه دســت تجــار بوشــهر خریــداری 
ــام عبدالکریــم هنــدی آن را اداره می کــرد )یکصــد ســال  ــه ن و شــخصی ب

ــان - صــص 609 و 610(.  ــد بانکی ــران -محم ــرق ای ــت ب صنع
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مقدمه
ــش  ــرای کاه ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت های جمه ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
تصدی گــری دولــت، در برنامه هــای مختلــف توســعه اجتماعــی- اقتصــادی 
ــزی  ــد و در برنامه ری ــرق تاکی ــت ب ــازی در صنع ــه خصوصی س ــور، ب کش
بــرق کشــور نیــز ســهم نیروگاه هــای خصوصــی تــا 80 درصــد بــرق مــورد 
ــا حضــور ســرمایه گذاران غیــر دولتــی  نیــاز کشــور تعییــن شــده اســت. ب
ــتور کار  ــد در دس ــکلی واح ــیس تش ــازماندهی و تاس ــه، س ــن عرص در ای
ــرار  ــد، ق ــرکت بودن ــکل از 24 ش ــه متش ــندیکا ک ــن س ــس ای ــا موس اعض

گرفــت. 
ــه اســتناد  ــرق ب ــه ایــن ترتیــب ســندیکای شــرکت های تولیــد کننــده ب ب
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــون ات ــاده 5 قان ــد »ک« م بن

  گزارش عملکرد

گردآوری و تنظیم: دفتر پژوهش سندیکا

سندیکا عملکرد  گزارش 
)1401 )شش ماهه اول سال 

ــا  ــی مؤسســین، ب ــع عموم ــورخ 1386/2/30 مجم ــران و صورتجلســه م ای
ــت شــد.  ــخ 1386/4/4 ثب شــماره 224 در تاری

ــر  ــی در ام ــر دولت ــی و غی ــرمایه گذاری خصوص ــت از س ــویق و حمای تش
ــد بــرق، افزایــش  ــی، تولی ــد نیروگاه هــای دولت ــروگاه، خری ــداث نی اح
تعــداد اعضــای ســندیکا، مراقبــت و حمایــت از ارتقــای فنــاوری، مدیریــت 
ــش  ــای نق ــا، ایف ــرداری از نیروگاه ه ــداث و بهره  ب ــر اح ــره وری در ام و به
ــد  ــازی تولی ــای خصوصی س ــه چالش ه ــوط ب ــث مرب ــر در مباح ــاق فک ات
بــرق، ارتبــاط و هماهنگــی بــا ســازمان ها، موسســات و نهادهــای ذی ربــط 
ــرمایه گذاری در  ــهیل س ــور تس ــه منظ ــتریان( ب ــت و مش ــم از حاکمی )اع
ــا  ــرمایه گذاری اعض ــرای س ــت ب ــاد فرص ــهیل گری و ایج ــرق، تس ــد ب تولی
ــت.  ــکل اس ــن تش ــداف ای ــالت ها و اه ــه رس ــور، از جمل ــارج از کش در خ

ــرکت های  ــرق در ش ــگاوات ب ــزار م ــد 50 ه ــت تولی ــه ظرفی ــتیابی ب دس
عضــو ســندیکا تــا ســال 1404 هــدف کان و همــکاری در اصــاح اقتصــاد 
ــتیابی  ــو، دس ــرکت های عض ــرق ش ــروش ب ــای ف ــردن به ــی ک ــرق، واقع ب
ــن  ــارکت در تدوی ــور، مش ــرق کش ــادرات ب ــت ص ــد از ظرفی ــه 50 درص ب
ــال  ــررات و فع ــن و مق ــن قوانی ــذاری در تدوی ــاح و اثرگ ــررات و اص مق
ــه  ــداف اولی ــوان اه ــه عن ــی ب ــای واقع ــا قیمت ه ــرژی ب ــورس ان ــردن ب ک

ــود.  ــده ب ــف ش ــرق تعری ــده ب ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش س
در حــال حاضــر نیروگاه هــای عضــو ســندیکا بــا مجمــوع قــدرت نامــی در 
حــال بهره بــرداری 39615 مــگاوات و بالــغ بــر 205603 گیــگاوات ســاعت 
ــای  ــی نیروگاه ه ــدرت نام ــاالنه، ســهم 55 درصــدی از ق ــژه س ــد ناوی تولی
ــی  ــای حرارت ــژه نیروگاه ه ــد ناوی ــدی از تولی ــهم 62 درص ــی و س حرارت
ــندیکا از  ــرداری س ــال بهره ب ــای در ح ــهم نیروگاه ه ــن س ــد. هم چنی دارن
کل تولیــد ناویــژه کشــور 57 درصــد و ســهم نیروگاه هــای حرارتــی بخــش 
خصوصــی از کل تولیــد ناویــژه کشــور، 59.8 درصــد اســت کــه بــا حســاب 
ســایر نیروگاه هــای بخــش خصوصــی )بــادی، خورشــیدی، تولیــد پراکنــده 
و ....(، کل ســهم بخــش خصوصــی از تولیــد ویــژه کشــور 62 درصــد اســت. 
دبیرخانــه ســندیکا متشــکل از دفاتــر: کمیســیون های تخصصــی، پژوهــش، 
ــه اهــداف ذیــل را  ــط عمومــی، آمــوزش و IT اســت کــه دســت یابی ب رواب

ــد:  ــری می کنن ــر ســندیکا پی گی ــره و دبی ــات مدی ــر نظــر هی زی
 ارتبــاط بــا دولــت، مجلــس شــورای اســامی، اتاق هــای بازرگانــی و 
ســایر نهادهــای موثــر بــا هــدف کمــک بــه بهبــود فضــای کســب وکار 

فعــاالن بخــش خصوصــی در تولیــد بــرق و حــل مشــکات اعضــا
دســتور العمل های  و  آئین نامه هــا  قوانیــن،  بــر  تاثیرگــذاری   
مرتبــط بــا کســب و کار اعضــا بــا انجــام مطالعــات پژوهشــی و بررســی 

در کمیســیون های تخصصــی ســندیکا
ــا هــدف رصــد کــردن  ــرق ب  تحلیــل روندهــای موجــود در تولیــد ب
شــرایط و ارائــه پیشــنهادهای مناســب بــه مقامــات بــه فراخــور 

ــط ــات مرتب موضوع
 همــکاری بــا ســایر نهادهــای خصوصــی و دولتــی فعــال در صنعــت 
بــرق بــه منظــور دســت یابی بــه راه حل هــای مشــترک بــرای 

ــود ــکات موج مش
 تهیه گزارش های پژوهشی

 فعالیت هــای آموزشــی، برگــزاری دوره هــای تخصصــی و ســمینارهای 
آموزشی

 شــرکت در جلســات، انعــکاس مشــکات اعضــا و مشــارکت در 
ــا ــتخراج راه کاره اس

 انعــکاس اخبــار و اطاعــات از طریــق بولتــن روزانه، ســایت و نشــریه 
تخصصــی »نیرو و ســرمایه«

 ارتبــاط بــا ســایر رســانه های جمعــی خــارج از ســندیکا بــه منظــور 
انعــکاس مســائل

بــرای رســیدن بــه اهــداف ســندیکا اقدامــات مختلفــی در ســندیکا صــورت 
می گیــرد کــه مهم تریــن دســتاوردهای آن در نیمــه نخســت ســال 1401 

بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
ــرح  ــر ط ــرق ب ــی ب ــر دولت ــدگان غی ــرات تولیدکنن ــکاس نظ  انع

مانع زدایــی از صنعــت بــرق و رفــع ابهامــات طــرح مذکــور
ــره 2  ــد )ص( تبص ــای بن ــدن ظرفیت ه ــی ش ــا اجرای ــری ت  پی گی

ــات ــا و مطالب ــر بدهی ه ــرای تهات ــه 1401 ب ــون بودج قان
 دریافــت مصوبــه وزیــر نیــرو بــرای اصــاح و افزایــش ســقف قیمــت 
بــازار بــرق بــه 803 ریــال بــه ازای هــر کیلو وات ســاعت انــرژی تولیــدی

ــه  ــی ک ــاف مالیات ــای حــل اخت ــوق اعضــا در هیات ه ــاع از حق  دف
ــو دارد ــرکت های عض ــرای ش ــی ب ــل توجه ــتاوردهای قاب دس

 پی گیــری برگــزاری جلســات بــا مســئولین تمامــی نهادهــای 
تصمیم گیــر و اثرگــذار و ارســال گزارش هــای پژوهشــی و کارشناســی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــکات اعض ــکاس مش ــه انع ــر ب ــه منج ــا ک ــرای آن ه ب
مســتند در تمامــی ســطوح از جملــه اتاق هــای بازرگانــی، مرکــز 
ــرق،  ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــورای اســامی، هی ــس ش ــای مجل پژوهش ه
ــادر  ــرکت م ــران، ش ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــرو، ش وزارت نی
ــط  ــیون های مرتب ــی و کمیس ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی تخصص

ــود ــامی می ش ــورای اس ــس ش مجل
ــر  ــه منج ــذار ک ــر و اثرگ ــای تصمیم گی ــا نهاده ــاط ب ــت ارتب  تقوی
ــا و  ــی آیین نامه ه ــا تمام ــاط ب ــندیکا در ارتب ــرات س ــت نظ ــه دریاف ب

دســتور العمل های مرتبــط بــا تولیــد بــرق می شــود
 پی گیری هــای مســتمر بــرای حــل مشــکل بازپرداخــت بدهی هــای 

ارزی
همچنیــن در ادامــه، خاصــه ای از اقدامــات ســندیکا کــه بــه صــورت 
موضوعــی تفکیــک شــده اســت، تشــریح و ســپس عملکــرد واحدهــای 
ســندیکا ارائــه می شــود. بررســی برخــی از شــاخص های آمــاری 
عملکــرد ســندیکا بخــش پایانــی ایــن گــزارش را بــه خــود اختصــاص 

می دهــد. 

1. اهم محورهای پی گیری شده در سندیکا
1-1. اصالح و افزایش سقف قیمت بازار برق 

در دســتورالعمل تعییــن نــرخ خریــد تضمینــی بــرق موضــوع بنــد 
ــرو موظــف شــده  ــون برنامــه ششــم توســعه، وزارت نی ــاده 48 قان »ت« م
ــازار  ــی ب ــه آمادگ ــرخ پای ــرژی و ن ــرخ ان ــقف ن ــن س ــط تعیی ــت ضواب اس

  گزارش عملکرد
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ــرای اطــاع عمــوم  عمده فروشــی را تدویــن و پــس از تاییــد وزیــر نیــرو ب
و ذی نفعــان ابــاغ نمایــد. وزارت نیــرو بــه جــای تدویــن ضوابــط، بــا یــک 
ســال تاخیــر ســقف جدیــدی بــرای قیمــت بــرق اعــام کــرد و ایــن رویــه 
هــر ســاله تاکنــون ادامــه یافتــه اســت. در نتیجــه بــرای اصــاح و تعدیــل 
ــری  ــی و پی گی ــه چانه زن ــاز ب ــازار نی ــرق در ب ــد ب ــت  خری ــاالنه قیم س
مســتمر از هیــات تنظیــم بــازار بــرق و صــرف زمــان و انــرژی بســیار اســت. 
ســندیکا از ابتــدای ســال اقدامــات گســترده ای را بــه منظــور تســریع ابــاغ 
قیمت هــای جدیــد بــازار بــرق در دســتور کار قــرار داد کــه در جــدول زیــر 

ــاره شــده اســت.  ــا اش ــن آن ه ــه مهم تری ب

اقدامات

 مکاتبات متعدد با وزیر نیرو و هیات تنظیم بازار برق

ــاح و  ــرای اص ــرو ب ــر نی ــه وزی ــت مصوب ــا دریاف ــری ت  پیگی
افزایــش ســقف قیمــت بــازار بــرق بــه 803 ریــال بــه ازای هــر 

کیلووات ســاعت انــرژی تولیــدی

 بررســی مصوبــه فوق الذکــر در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس 
انــرژی، دریافــت نظــرات اعضــا پیرامــون ایــن مصوبــه و ارســال 

نظــرات ســندیکا بــرای وزیــر نیــرو

 انعــکاس شــیوه فعلــی قیمتگــذاری بــرق در بــازار و تخطــی از 
اجــرای کامــل بنــد »ت« مــاده 48 قانــون برنامــه ششــم توســعه 
ــاد ریاســت  ــه نه ــت ب ــن صنع ــی از مشــکات ای ــوان یک ــه عن ب
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــط مجل ــیونهای مرتب ــوری، کمیس جمه

ــه و ســازمان بازرســی کل کشــور ــوه قضائی ق

2-1. حــل مشــکل بازپرداخــت وام هــای ارزی صندوق توســعه ملی
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها بــه طــور کلــی و از جملــه احــداث 
ــی  ــه زمینه های ــرق از جمل ــد ب ــوان تولی ــش ت ــه منظــور افزای ــا ب نیروگاه ه
اســت کــه بــه منابــع مالــی قابــل توجــه نیــاز دارد. در ایــن راســتا اســتفاده 
از تســهیات ارزی صنــدوق توســعه ملــی همــواره یکــی از راه هــای تامیــن 
مالــی پروژه هــای تولیــد بــرق بــوده اســت. در ســه ســال اخیــر و مشــخصا 
از نیمــه دوم ســال 1396، افزایــش ناگهانــی قیمــت ارز و کاهــش ارزش پول 
ــرای  ــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کــرد کــه ب ملــی مشــکات بســیاری را ب
ــای  ــش هزینه ه ــا افزای ــط ب ــر مســائل مرتب ــاوه ب ــرق ع ــدگان ب تولیدکنن
ــر  ــی ســاخت و تعمی ــزات واردات ــش قیمــت تجهی ــدی ناشــی از افزای تولی
ــف بازپرداخــت اقســاط تســهیات  ــا، مشــکل مضاع ــداری نیروگاه ه و نگه
ارزی بــا ارزشــی چندیــن برابــر نیــز حاصــل شــده اســت. در ایــن راســتا در 
چهــار ســال گذشــته بــه صــورت مســتمر پیشــنهادهای موجــود بــه منظــور 
حــل ایــن مشــکل )از جملــه امــکان بازپرداخــت بــا نــرخ رســمی یــا تهاتــر 

و ...( در ســندیکا بررســی و در مــوارد ممکــن از طریــق نهادهــای مختلــف 
مــورد پی گیــری قــرار گرفتــه اســت. متاســفانه ایــن پی گیری هــا تاکنــون 
منجــر بــه حــل مشــکل نشــده اســت. بــا توجــه بــه ابعــاد گســترده موضــوع 
ــان در  ــرای برخــی اعضــا، پی گیری هــا همچن ــر آن ب و تبعــات جبران ناپذی
ــات انجــام شــده  ــه دارد. شــرح کامــل اقدام ــه ادام ــره و دبیرخان هیات مدی
در نیمــه نخســت ســال 1401 را می تــوان در جــدول زیــر مشــاهده کــرد.

اقدامات

 طــرح مســاله در چندیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و 
ــرای  ــو ب ــورای گفت وگ ــکاری ش ــام هم ــی و اع ــش خصوص بخ

ــکل ــل مش ــا ح ــری ت پی گی

ــران  ــور مدی ــا حض ــندیکا ب ــدد در س ــات متع ــزاری جلس  برگ
ــرای  ــده اســت ب ــید ش ــا سررس ــه اقســاط آن ه ــی ک نیروگاه های
اســتخراج راه کار پیشــنهادی و ماحظــات موجــود بــرای افزایــش 

ــن راه کار ــی شــدن ای ــانس اجرای ش

ــر  ــادی و زی ــی اقتص ــت هماهنگ ــا معاون ــه ب ــزاری جلس  برگ
بنایــی معــاون اول رئیــس جمهــور و پی گیــری ایشــان از 
صنــدوق توســعه ملــی، وزارت نیــرو، وزارت امــور اقتصــاد 
ــتعام  ــرای اس ــور ب ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــی و س و دارای

نظــرات در زمینــه راه کار پیشــنهادی

ــل  ــدم تعدی ــل ع ــا از مح ــان نیروگاه ه ــی زی ــران مال 3-1. جب
ســالیانه نــرخ پایــه آمادگــی بــر اســاس دســتورالعمل بنــد »و« 
مــاده 133 قانــون برنامه پنجم توســعه در دو ســال پایانــی برنامه1  
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها بــه طــور کلــی و از جملــه احــداث 
ــی  ــه زمینه های ــرق از جمل ــد ب ــوان تولی ــش ت ــه منظــور افزای ــا ب نیروگاه ه
اســت کــه بــه منابــع مالــی قابــل توجــه نیــاز دارد. در ایــن راســتا اســتفاده 
از تســهیات ارزی صنــدوق توســعه ملــی همــواره یکــی از راه هــای تامیــن 
مالــی پروژه هــای تولیــد بــرق بــوده اســت. در ســه ســال اخیــر و مشــخصا 
از نیمــه دوم ســال 1396، افزایــش ناگهانــی قیمــت ارز و کاهــش ارزش پول 
ــرای  ــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کــرد کــه ب ملــی مشــکات بســیاری را ب
ــای  ــش هزینه ه ــا افزای ــط ب ــر مســائل مرتب ــاوه ب ــرق ع ــدگان ب تولیدکنن
ــر  ــی ســاخت و تعمی ــزات واردات ــش قیمــت تجهی ــدی ناشــی از افزای تولی
ــف بازپرداخــت اقســاط تســهیات  ــا، مشــکل مضاع ــداری نیروگاه ه و نگه
ارزی بــا ارزشــی چندیــن برابــر نیــز حاصــل شــده اســت. در ایــن راســتا در 
چهــار ســال گذشــته بــه صــورت مســتمر پیشــنهادهای موجــود بــه منظــور 
حــل ایــن مشــکل )از جملــه امــکان بازپرداخــت بــا نــرخ رســمی یــا تهاتــر 
و ...( در ســندیکا بررســی و در مــوارد ممکــن از طریــق نهادهــای مختلــف 

1- اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

مــورد پی گیــری قــرار گرفتــه اســت. متاســفانه ایــن پی گیری هــا تاکنــون 
منجــر بــه حــل مشــکل نشــده اســت. بــا توجــه بــه ابعــاد گســترده موضــوع 
ــان در  ــرای برخــی اعضــا، پی گیری هــا همچن ــر آن ب و تبعــات جبران ناپذی
ــات انجــام شــده  ــه دارد. شــرح کامــل اقدام ــه ادام ــره و دبیرخان هیات مدی
در نیمــه نخســت ســال 1401 را می تــوان در جــدول زیــر مشــاهده کــرد.

اقدامات

 انعــکاس عــدم تمکیــن بــه اجــرای رویه هــای قضائــی و احــکام 
دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان یکــی از مشــکات ایــن صنعــت 
ــس  ــط مجل ــوری، کمیســیون های مرتب ــاد ریاســت جمه ــه نه ب

شــورای اســامی، قــوه قضائیــه و ســازمان بازرســی کل کشــور

 حضــور نماینــدگان ســندیکا در کارگــروه نظــارت بــر رعایــت 
قوانیــن حاکمیتــی حــوزه بــرق

ــد در  ــه واح ــاد روی ــرای ایج ــاش ب ــا و ت ــا اعض ــه ب  مکاتب
اداری پی گیــری اجــرای حکــم دیــوان عدالــت 

 اقــدام بــرای انتخــاب وکیــل مجــرب جهــت پی گیــری اجــرای 
حکــم دیــوان عدالــت اداری و وصــول مطالبــات اعضــا

 مکاتبــه بــا دادســتانی کل کشــور و درخواســت تمکیــن وزارت 
نیــرو بــه اجــرای قوانیــن و آرای دیــوان عدالــت اداری

ــا و  ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــرارداد خری ــالح ق ــری اص 4-1. پی گی
ــه ــر در تادی ــارت تاخی ــت خس پرداخ

از جملــه مشــکات نیروگاه هــای غیردولتــی تولیدکننــده بــرق مفــاد 
ــت. در  ــرو اس ــرکت های وزارت نی ــا ش ــا ب ــرق آن ه ــروش ب ــای ف قرارداده
شــرایط فعلــی کــه بخــش خصوصــی ســهم باالیــی را در تولیــد بــرق کشــور 
ــرق  ــت ب ــذاری صنع ــی و مقررات گ ــاختار حقوق ــی رود س ــار م دارد، انتظ
ــر و ایجــاد انصــاف در  ــه ای باشــد کــه ضامــن رقابــت ســالم و براب ــه گون ب
شــرایط فعالیــت بخــش خصوصــی و دولتــی شــود امــا متاســفانه در عمــل 
ــه در  ــوان ب ــا می ت ــن ادع ــارز ای ــق ب ــه مصادی ــت. از جمل ــه نیس ــن گون ای
نظــر نگرفتــن خســارت تاخیــر در پرداخــت بهــای بــرق خریــداری شــده از 
ــت  ــر در پرداخ ــت تاخی ــروگاه باب ــه نی ــرد. در حالی ک ــاره ک ــا اش نیروگاه ه
ــل  ــات قاب ــه مطالب ــان ک ــن زم ــود در همی ــی خ ــای دریافت ــاط وام ه اقس
توجــه از شــرکت های زیــر مجموعــه وزارت نیــرو دارد، خســارت های 
مالــی ســنگین بــه سیســتم بانکــی و ســازمان های امــور مالیاتــی و تامیــن 
ــت  ــه نخس ــندیکا در نیم ــای س ــه برنامه ه ــردازد. از جمل ــی می پ اجتماع
ســال 1401 کــه در ادامــه چهــار ســال اقدامــات مجدانــه از ســال 1397 
ــردن  ــزم ک ــا و مل ــن قرارداده ــاح ای ــرای اص ــاش ب ــت، ت ــورت گرف ص

اقدامات

ــن  ــا در ای ــوق اعض ــاع از حق ــرای دف ــه ای ب ــور در جلس  حض
زمینــه بــا حضــور معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی و 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــه و جن ــر مجموع ــرکت های زی ــدگان ش نماین

ــورای اســامی ــس ش ــادی مجل ــر از کمیســیون اقتص توانگ

 مکاتبــه بــا معاونــت نظــارت مجلــس شــورای اســامی بــرای 
ــه  ــون برنام ــاده )10( قان ــل م ــره ذی ــرای تبص ــت اج درخواس

ــعه ــم توس شش

ــه اجــرای تبصــره ذیــل مــاده )10(   انعــکاس عــدم تمکیــن ب
قانــون برنامــه ششــم توســعه و زایــل شــدن حــق تولیدکننــدگان 
بــرق بــه عنــوان یکــی از مشــکات ایــن صنعــت بــه نهاد ریاســت 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــط مجل ــیون های مرتب ــوری، کمیس جمه

قــوه قضائیــه و ســازمان بازرســی کل کشــور

 اطــاع رســانی آخریــن وضعیــت پی گیــری مســاله بــه اعضــا به 
ــای ســندیکا و اعضــا ــه واحــد در پی گیری ه منظــور ایجــاد روی

ــر  ــارت تاخی ــت خس ــه پرداخ ــرو ب ــه وزارت نی ــر مجموع ــرکت های زی ش
بــوده اســت کــه در جــدول زیــر بــه اهــم اقدامــات در ایــن زمینــه پرداختــه 

می شــود. 

5-1. پی گیری مشکالت مرتبط با مالیات
ــندیکا  ــات س ــه و مالی ــیون بیم ــه کمیس ــا ک ــی اعض ــائل مالیات ــل مس ح
ــه  ــر عهــده دارد، همــواره یکــی از اولویت هــای دبیرخان بررســی آن هــا را ب
ــال  ــت س ــه نخس ــندیکا در 6 ماه ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــت. اقدام اس
در زمینــه مشــکات مالیاتــی اعضــا عمدتــا بــر محورهــای معرفــی 
ــاع از  ــور دف ــه منظ ــی ب ــاف مالیات ــل اخت ــای ح ــرای هیات ه ــده ب نماین
ــر  ــرای تهات ــه ب ــای بودج ــتفاده از ظرفیت ه ــز اس ــرکت ها و نی ــوق ش حق
ــه  ــت ک ــوده اس ــز ب ــا متمرک ــات آن ه ــا و مطالب ــی اعض ــای مالیات بدهی ه

ــت.  ــده اس ــه ش ــل ارائ ــدول ذی ــه در ج ــورت گرفت ــات ص ــرح اقدام ش
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اقدامات

تهاتر بدهی های مالیاتی اعضا و مطالبات آن ها
 مکاتبــه بــا کمیســیون های مرتبــط مجلــس شــورای اســامی، 
ســازمان امــور مالیاتــی، شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
بــرق حرارتــی و شــورای گفتگــوی دولــت و بخش خصوصــی برای 
اســتفاده از ظرفیت بند )ص( تبصره )2( قانون بودجه ســال 1401

معرفــی نماینــده بــرای هیات هــای حــل اختــالف 
مالیاتــی بــه منظــور دفــاع از حقــوق شــرکت ها

 دفــاع از حقــوق اعضــا در زمینــه مشــکات مالیاتــی بــا معرفــی 
نماینــده بــرای چهار نیــروگاه

ــای  ــور در هیات ه ــرای حض ــندیکا ب ــدگان س ــی نماین  معرف
ــی ــور مالیات ــازمان ام ــا س ــه ب ــی در مکاتب ــاف مالیات ــل اخت ح

اقدامات

در  بــرق  بخــش  احــکام  آسیب شناســی  گــزارش  تهیــه   
ــرای درج  برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه و پیشــنهادهایی ب
ــر پژوهــش ســندیکا و ارســال  ــم توســعه در دفت ــه هفت در برنام
بــرای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، مرکــز 
ــرژی و  ــورای اســامی و کمیســیون ان ــس ش ــای مجل پژوهش ه

ــورای اســامی ــس ش ــه مجل ــه و بودج برنام

 شــرکت در جلســات اتــاق بازرگانــی و ســازمان برنامــه و 
بودجــه و انعــکاس نظــرات ســندیکا

ــود  ــور بهب ــه منظ ــه ب ــه و بودج ــیون برنام ــکیل کمیس  تش
ــه  ــث برنام ــندیکا در بح ــذاری س ــش اثرگ ــازمان دهی و افزای س

ــنواتی ــه س ــن بودج ــعه و قوانی ــم توس هفت

اقدامات

ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ــرو، ش ــا وزارت نی ــه ب  مکاتب
ــور ــبات کش ــوان محاس ــی و دی خصوص

 استعام از اعضا
 پی گیری از طریق سازمان برنامه و بودجه

اقدامات

 شــرکت در جلســات اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران و ســازمان برنامــه و بودجــه

ــه  ــال ب ــندیکا و ارس ــنهادهای س ــس پیش ــش نوی ــه پی  تهی
اثرگــذار ســازمان های 

ــود  ــور بهب ــه منظ ــه ب ــه و بودج ــیون برنام ــکیل کمیس  تش
ــه  ــث برنام ــندیکا در بح ــذاری س ــش اثرگ ــازمان دهی و افزای س

ــنواتی ــه س ــن بودج ــعه و قوانی ــم توس هفت

6-1. مشــارکت در تهیــه پیشــنهادهای بخــش بــرق بــرای درج در 
برنامــه هفتــم توســعه

احــکام برنامه  هــای توســعه همــواره از اثرگــذاری باالیــی بــر وضعیــت اداره 
صنعــت بــرق برخوردارنــد. از آنجــا کــه بــا پایــان ســال 1401، مــدت اعتبار 
برنامــه ششــم توســعه نیــز تمــام می شــود، در نیمــه نخســت ســال 1401 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــای ات ــز پژوهش ه ــه مرک ــددی از جمل ــای متع نهاده
ــرای دریافــت  ــه برگــزاری جلســاتی ب و ســازمان برنامــه و بودجــه اقــدام ب
نظــرات بخــش خصوصــی در تهیــه برنامــه هفتــم توســعه کردنــد. ســندیکا 
در تمامــی جلســات مشــارکت موثــر داشــته و پیشــنهادهایی بــرای بهبــود 
ــن  ــرده اســت. ضم ــه ک ــرق ارائ ــدگان ب ــرق و تولیدکنن ــد ب ــت تولی وضعی
آنکــه بــا هــدف ســازمان دهی بهتــر و افزایــش اثرگــذاری در زمینــه ارائــه 
ــه  ــن بودج ــعه و قوانی ــم توس ــه هفت ــرای درج در برنام ــنهادهایی ب پیش
ســنواتی، کمیســیونی تحــت عنــوان کمیســیون برنامــه و بودجــه تاســیس 
و کار خــود را از نیمــه نخســت ســال 1401 آغــاز کــرده اســت. جــدول زیــر 

شــرح اقدامــات ســندیکا در ایــن زمینــه اســت:

۷-1. مشــارکت در تهیــه پیشــنهادهای بخــش بــرق بــرای درج در 
ــه 1402 الیحه بودج

ســند بودجــه بــه عنــوان مهم تریــن ســند مالــی اداره کشــور هــر ســاله آذر 
ــود.  ــامی می ش ــورای اس ــس ش ــم مجل ــور تقدی ــط رییس جمه ــاه توس م
یکــی از اقدامــات ســندیکا در تابســتان 1401 تمرکــز بــر اســتخراج 
پیشــنهادهایی بــرای درج در بودجــه 1402 و اعــام نظــر بــر پیشــنهادهای 
تهیه شــده در زمینــه تولیــد بــرق بــوده اســت. اهــم اقدامــات صورت گرفتــه 
کــه در نیمــه دوم ســال و همزمــان بــا فصــل بودجــه بــا شــدت بیشــتری 

دنبــال خواهــد شــد، بــه شــرح زیــر هســتند: 

۹-1. اعــالم نظــرات بــر تدویــن شــرایط ســرمایه گذاری احــداث 
بخــش بخــار نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی

افــزودن واحــد بخــار بــه واحدهــای گازی و تبدیــل نیروگاه هــا بــه ســیکل 
ــان، کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش  ــای راندم ــق ارتق ترکیبــی از طری

8-1. دریافت مطالبات اعضا
وصــول مطالبــات انباشــته تولیدکننــدگان برق از ســازمان های زیــر مجموعه 
وزارت نیــرو همــواره یکــی از دغدغه هــای کلیــدی اعضــای ســندیکا اســت. 
در دو ســال گذشــته گشــایش قابــل توجهــی در درآمدهــای وزارت نیــرو از 
محــل تبصــره 15 قوانیــن بودجــه 1400 و 1401 حاصــل شــده اســت کــه 
بایــد بخشــی از آن بــه پرداخــت مطالبــات تولیدکننــدگان بــرق اختصــاص 
ــرا  ــذار اج ــف و اثرگ ــای مختل ــندیکا از نهاده ــن رو س ــت. از همی می یاف
شــدن بنــد )ز( تبصــره 15 قانــون بودجــه ســال 1400 و بنــد )ط( تبصــره 
15 قانــون بودجــه ســال 1401 را در زمینــه پرداخــت مطالبــات در دســتور 
ــت: ــده اس ــر آم ــدول زی ــات در ج ــه اقدام ــرار داد. خاص ــری ق کار پی گی
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آالیندگی هــای زیســت محیطی منافــع بســیاری در ســطح بخشــی و ملــی 
ــر و  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــراه دارد. در م ــه هم ب
ارتقــای نظــام مالــی، امــکان خوبــی بــرای بازگشــت ســرمایه گذاری 
نیروگاهــی در ایــن امــر از محــل ســوخت صرفــه جویــی دیــده شــده اســت. 
در عمــل قراردادهــای بیــع متقابــل کــه بــه ایــن منظــور تنظیــم می شــوند، 
بــا مشــکاتی در اجــرا و تضمیــن بازگشــت ســرمایه ســرمایه گذار همراهنــد 
کــه ســندیکا در ســالیان گذشــته همــواره حــل این مشــکات را در دســتور 
کار داشــته و در نیمــه نخســت ســال جــاری نیــز اقداماتــی بــه شــرح زیــر 

بــرای ایــن منظــور انجــام شــده اســت:

اقدامات

انعــکاس نظــرات بخــش خصوصــی در تدویــن شــرایط   
ســرمایه گذاری احــداث بخــش بخــار نیروگاه هــای ســیکل 
ترکیبــی در مکاتبــه بــا وزارت نیــرو و ســازمان برنامــه و بودجــه

 انعــکاس الزامــات اقتصــادی اجــرای طــرح احــداث واحدهــای 
بخــار نیروگاه هــای خصوصــی در مکاتبــه بــا نهــاد ریاســت 

ــوری جمه

 برگــزاری جلســات مســتمر هم اندیشــی بــا نیروگاه هــای 
مشــمول ایــن ســرمایه گذاری

10-1. تعامالت با نهادهای اثرگذار
برقـــراری ارتبـــاط ســـازنده بـــا ســـایر نهادهـــای تصمیم گیـــر و اثرگـــذار 
ضمـــن آن کـــه از جملـــه اصـــول پیشـــرفت و توســـعه تشـــکل ها اســـت، 

اقدامات

 حضــور نماینــدگان هیــات مدیــره ســندیکا در جلســات 
متعــددی در بــاره تولیــد بــرق در کمیســیون های مجلــس 
در  مجلــس  نماینــدگان  از  دعــوت  و  اســامی  شــورای 
کمیســیون های اقتصــادی و انــرژی و برگــزاری جلســات بــا 

حضــور ایشــان در محــل ســندیکا

 ارســال گزارش هــای پژوهشــی بــرای اتــاق بازرگانــی ایــران و 
کمیســیون های مرتبــط مجلــس شــورای اســامی

ــات  ــران، هی ــی ای ــاق بازرگان ــط ات ــات مرتب ــور در جلس  حض
ــرق ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــرق و ش ــازار ب ــم ب تنظی

 اعام نظر بر آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ــط  ــن مرتب ــن قوانی  شــرکت در جلســات و مشــارکت در تدوی
ــه بودجــه 1402 و برنامــه هفتــم توســعه ــرق از جمل ــا تولیــد ب ب

در زمـــره موثرتریـــن کانال هـــای پی گیـــری منافـــع اعضـــا نیـــز 
ــا شـــرکت در  ــرده اســـت بـ ــندیکا تـــاش کـ ــد. سـ ــمار می آیـ ــه شـ بـ
ـــه  ـــران و تهی ـــی ای ـــاق بازرگان ـــرژی ات ـــیون  ان ـــت در کمیس ـــات، عضوی جلس
ـــی،  ـــاق بازرگان ـــه ات ـــتقل از جمل ـــای مس ـــا نهاده ـــترک ب ـــای مش گزارش ه
صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی ایـــران، مشـــکات تولیدکننـــدگان غیـــر 
ــن  ــی از ایـ ــد. برخـ ــکاس دهـ ــتند انعـ ــق و مسـ ــرق را دقیـ ــی بـ دولتـ

اقدامـــات در جـــدول زیـــر آمـــده اســـت. 
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اقدامات

 تاکیــد بــر عــدم حضــور نیروگاه هــای دولتــی در بــورس 
ــرق از  ــد ب ــه خری ــزم ب ــه مشــترکین مل ــا زمانیکــه کلی ــرژی ت ان
ــورس  ــازمان ب ــرو و س ــا وزارت نی ــه ب ــوند، در مکاتب ــورس ش ب

ــرژی ان

 انعــکاس مشــکات نیروگاه هــای پذیرفتــه شــده در بــورس در 
مکاتبــه بــا ســازمان بــورس اوراق بهــادار

 تصمیم گیــری در خصــوص چگونگــی پی گیــری اعمــال کــف 
قیمتــی در معامــات بــورس انــرژی در کمیســیون بــازار بــرق و 

بــورس انــرژی

 اعــام نظــر در خصــوص دســتورالعمل توســعه مبــادالت بــرق 
در بــورس انــرژی در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی

 بررســی مســائل بــه شــکل مســتمر در کمیســیون بــازار بــرق و 
بــورس انــرژی ســندیکا و کارگروه هــای زیرمجموعــه آن

ســایر محورهایــی کــه در ایــن بــازه زمانــی در دبیرخانــه ســندیکا پی گیــری 
شــده اســت عبارتنــد از: پذیرفتــن مطالبــات شــرکت ها بــه عنــوان ضمانــت 
ــر در مناقصــات، درخواســت ادامــه برگــزاری جلســات گواهــی  نامــه معتب
ظرفیــت از شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی، تاســیس 
ــرق، رفــع مشــکات اجرایــی در فرآینــد صــدور  نهــاد تنظیم گــر بخــش ب
گواهــی ظرفیــت، انعــکاس درخواســت های تولیدکننــدگان بــرق از هیــات 
تنظیــم بــازار بــرق، اســتعام وضعیــت اســترداد مطالبــات مالیــات بــر ارزش 
ــیون های  ــی در کمیس ــات تخصص ــن موضوع ــرکت ها. همچنی ــزوده ش اف
ــا  ــای آن ه ــزارش فعالیت ه ــه گ ــرد ک ــرار می گی ــورد بررســی ق ســندیکا م

در نیمــه نخســت ســال 1401 در ادامــه آمــده اســت. 

ــالت  ــعه معام ــرژی و توس ــورس ان ــا ب ــط ب ــائل مرتب 11-1. مس
ــازار ــارج از ب خ

بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت بـــورس انـــرژی بـــه عنـــوان بســـتری بـــرای معامـــات 
ـــا  ـــز ب ـــده و نی ـــازار در آین ـــن ب ـــتر ای ـــق بیش ـــی رون ـــز پیش بین ـــرق و نی ب
ـــات  ـــعه معام ـــرورت توس ـــه ض ـــرو در زمین ـــر نی ـــرد وزی ـــه رویک ـــه ب توج
ــی در  ــی های مختلفـ ــال 1401 بررسـ ــرژی، در سـ ــورس انـ ــرق در بـ بـ
ـــات  ـــعه معام ـــای توس ـــرژی و راه کاره ـــورس ان ـــی ب ـــکات فعل ـــه مش زمین
ـــر  ـــا در جـــدول زی ـــه شـــرح آن ه ـــاز شـــد ک ـــازار در ســـندیکا آغ ـــارج از ب خ

ـــت.   ـــده اس ـــه ش ارائ

2.گزارش فعالیت های واحدهای مختلف سندیکا
1-2.کمیسیون ها

1-1-2. کمیسیون بازار برق و بورس انرژی
 اعــالم نظــر در خصــوص پیش نویــس »رویــه مدیریــت مصــرف 
ــرق«:  ــازار ب ــی ب ــد نیروگاه ــش تولی ــا در آرای ــوخت نیروگاه ه س
برگــزاری جلســه کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی و بررســی 
ــرق تهیــه  پیش نویــس فوق الذکــر کــه توســط شــرکت مدیریــت شــبکه ب
شــده بــود، جمع بنــدی پیشــنهادهای اعضــای کمیســیون، ارجــاع موضــوع 

بــه کارگــروه ســوخت
 بررســی پروپــوزال »طراحــی مــدل بهینــه ارزیابــی و مدیریــت 
ــران«:  ــرق ای ــده ب ــد کنن ــرکت های تولی ــرای ش ــرد ب عملک
برگــزاری جلســه کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی و بررســی 
پروپــوزال فوق الذکــر کــه توســط آقــای دکتــر شــبانی اســتاد دانشــگاه آزاد 
ــیون،  ــای کمیس ــرات اعض ــدی نظ ــود، جمع بن ــده ب ــنهاد ش ــنندج پیش س

ــنهادی ــوزال پیش ــب پروپ ــدم تصوی ع
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــب ش ــرش طل ــوع پذی ــی موض  بررس
بــرق بــه جــای ضمانت نامــه بانکــی در مناقصــات: برگــزاری جلســه 
کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی، بررســی پیشــنهاد شــرکت تولیــد 
نیــروی بــرق دماونــد، جمع بنــدی نظــرات اعضــای کمیســیون، مکاتبــه بــا 

شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
 بررســی نامــه دریافتــی از وزارت نیــرو بــرای معرفــی نماینــده 
ســندیکا در کارگروهــی بــا هــدف اصــالح برخــی دســتورالعمل ها 
و مصوبات: برگزاری جلســه کمیســیون بــازار برق و بورس انرژی و بررســی 
ــرو ــه وزارت نی ــی نماینــدگان ســندیکا ب ــرو، معرف موضــوع نامــه وزارت نی
ــف  ــال ک ــری اعم ــی پی گی ــوص چگونگ ــری در خص  تصمیم گی
ــیون  ــه کمیس ــزاری جلس ــرژی: برگ ــورس ان ــالت ب ــی در معام قیمت
ــاع  ــیون، ارج ــای کمیس ــر اعض ــار نظ ــرژی، اظه ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ب

ــرژی ــورس ان ــروه ب ــه کارگ موضــوع ب
 بررســی درخواســت شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق از 
ــوان در  ــش ت ــتم های افزای ــی سیس ــر آمادگ ــی ب ــا مبن نیروگاه ه
ایــام اوج بــار: طــرح موضــوع در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی، 
اظهــار نظــر اعضــای کمیســیون، جمع بنــدی نظــرات اعضــای کمیســیون و 
ارجــاع ادامــه بررســی بــه کارگــروه خدمــات جانبی و کمیســیون مهندســی 

و سیســتم ها
ــت  ــرکت مدیری ــه 1668 ش ــوص اطالعی ــر در خص ــالم نظ  اع
ــه از  ــاری ک ــی ب ــه »پیش بین ــن ک ــر ای ــی ب ــرق مبن ــبکه ب ش
ایــن پــس در بــازار منتشــر می شــود همــان میزانــی اســت کــه 

قــرار اســت در بــازار خریــداری گــردد«: طــرح موضــوع در کمیســیون 
ــر،  ــه فوق الذک ــاد اطاعی ــرژی ســندیکا، بررســی ابع ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ب
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــا هی ــه ب ــدی نظــرات اعضــای کمیســیون، مکاتب جمع بن
بــرق، شــرکت در جلســات هیــات تنظیــم، معرفــی نماینــده ســندیکا بــرای 
ــت  ــرق، درخواس ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــنهادی هی ــروه پیش ــرکت در کارگ ش
ــرق و  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــا ش ــه ب ــرای مکاتب ــو ب ــرکت های عض از ش

ــرق ــازار ب ــداران ب ــازار توســط خری ــه اعمــال قــدرت ب اعتــراض ب
 اعــالم نظــر در خصــوص دســتورالعمل توســعه مبــادالت بــرق در 
بــورس انــرژی: طــرح موضــوع در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی، 
اظهــار نظــر اعضــای کمیســیون، ارجــاع موضــوع بــه کارگــروه بــورس انــرژی
ــرق  ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادر تخصص ــه ش ــی نام  بررس
ــت  ــت درخواس ــزوم ثب ــر ل ــی ب ــا مبن ــه نیروگاه ه ــی ب حرارت
نفــت ســفید: طــرح موضــوع در کمیســیون بــازار بــرق و بــورس انــرژی، 
ــرژی و  ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــیون  ب ــای کمیس ــرات اعض ــدی نظ جمع بن

ــتم ها ــی و سیس ــیون مهندس ــه کمیس ــی ب ــه بررس ــاع ادام ارج
ــرداری  ــه بهره ب ــاز پروان ــت حق االمتی ــوع دریاف ــی موض  بررس
ــرداری  ــه بهره ب ــد پروان ــور تمدی ــه منظ ــرو ب ــط وزارت نی توس

ــرژی  ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــیون ب ــوع در کمیس ــرح موض ــا: ط نیروگاه ه
ــان، اظهــار نظــر  ــو شــمس تاب و بررســی نامــه شــرکت تولیــد نیــروی پرت
اعضــای کمیســیون، ارجــاع موضــوع بــه کمیســیون مقــررات و قراردادهــا. 
 بررســی اطالعیــه شــماره 1640 شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق 
در خصــوص نصــب کنتــور در مبــادی تولیــد ناخالــص واحدهــای 
ــرژی،  ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــی: طــرح موضــوع در کمیســیون ب نیروگاه
ــازار  ــا هیــات تنظیــم ب جمع بنــدی نظــرات اعضــای کمیســیون، مکاتبــه ب
ــاع  ــا، ارج ــرای نیروگاه ه ــاری ب ــال ج ــوع در س ــزام موض ــو ال ــرق، لغ ب
ــه منظــور بررســی و  ــی ب ــرق حرارت ــه شــرکت مادرتخصصــی ب موضــوع ب

ــازار بــرق. ــه هیــات تنظیــم ب ــه گــزارش ب ارائ

1-1-1-2. کارگروه ها
کارگروه بازار برق و بورس

ــرژی: بررســی  ــورس ان ــری اعمــال کــف قیمتــی در معامــالت ب  پی گی
موضــوع در جلســه کارگــروه، پی گیــری موضــوع طــی جلســه بــا ســازمان بــورس 

انــرژی.
 تهیــه دســتورالعمل توســعه مبــادالت بــرق در بورس انــرژی: برگــزاری 

  گزارش عملکرد  گزارش عملکرد
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ــرو و  ــتورالعمل های وزارت نی ــس دس ــروه، بررســی پیش نوی ــن جلســه کارگ چندی
ــرژی،  ــورس ان ــرق در ب ــادالت ب ــعه مب ــرژی در خصــوص توس ــورس ان ــازمان ب س
ــس  ــه پیش نوی ــرژی، تهی ــورس ان ــازمان ب ــل س ــا مدیرعام ــه ب ــزاری جلس برگ

ــندیکا. ــتورالعمل پیشــنهادی س دس

کارگروه سوخت
ــرف  ــت مص ــه مدیری ــس »روی ــوص پیش نوی ــر در خص ــالم نظ  اع
ــازار بــرق«: بررســی  ســوخت نیروگاه هــا در آرایــش تولیــد نیروگاهــی ب
ــور در  ــروه، حض ــای کارگ ــرات اعض ــدی نظ ــروه، جمع بن ــه کارگ ــه در جلس روی
ــه  ــروه ب ــن جلســه کارگ ــزاری چندی ــرق، برگ ــت شــبکه ب جلســه شــرکت مدیری

ــردن نظــرات. ــی ک منظــور نهای
ــرژی در دوران  ــای ان ــت به ــتورالعمل پرداخ ــس دس ــه پیش نوی  تهی
ــرق،  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــه ش ــور در جلس ــوخت: حض ــت س محدودی

ــه.  ــس اولی ــه پیش نوی ــروه، تهی ــه کارگ ــن جلس ــزاری چندی برگ

کارگروه خدمات جانبی
ــا  ــرق از نیروگاه ه ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــت ش ــی درخواس  بررس
ــار:  ــام اوج ب ــوان در ای ــش ت ــتم های افزای ــی سیس ــر آمادگ ــی ب مبن
طــرح موضــوع در کارگــروه، اظهــار نظــر اعضــای کارگــروه، جمع بنــدی نظــرات، 

ــرق. ــا شــرکت مدیریــت شــبکه ب ــه ب مکاتب

2-1-2. کمیسیون بیمه و مالیات 
ــالح  ــرای اص ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــت ات ــتفاده از ظرفی  اس
بخشــنامه های تامیــن اجتماعــی از طریــق تصویــب ایــن 
ــی:  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــات در ش اصالح
طــرح موضــوع در جلســه کمیســیون، مکاتبــه بــا اتــاق بازرگانــی تهــران و 

ــه. ــت جلس ــت وق درخواس
 بررســی تغییــر ترکیــب نماینــدگان هیات هــای حــل اختــالف 
ــی  ــتقیم اصالح ــای مس ــون مالیات ه ــاس قان ــر اس ــی ب مالیات
1400/10/13: بررســی موضــوع در جلســه کمیســیون، پی گیــری موضــوع 
ــا  ــه ب ــران، مکاتب ــی ای ــاق بازرگان ــا ات ــه ب ــی، مکاتب ــور مالیات از ســازمان ام

ــی تهــران و درخواســت وقــت جلســه. ــاق بازرگان ات
 بررســی مشــکالت شــرکت های عضــو در امــور تامیــن 
ــاق  ــا ات ــه ب ــی: بررســی موضوعــات در جلســه کمیســیون، مکاتب اجتماع

ــه. ــت جلس ــت وق ــران و درخواس ــی ته بازرگان
 پی گیــری اســترداد مطالبــات مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــدم  ــا از ع ــاکان برخــی از نیروگاه ه ــه کم ــه اینک ــه ب ــا توج ــرکت ها: ب ش
ــد،  ــزوده خــود شــکایت دارن ــر ارزش اف ــه مطالبــات مالیــات ب رســیدگی ب

ایــن موضــوع مجــددا در دســتور کار کمیســیون قــرار گرفــت، مکاتبــه بــا 
ــزوده.  ــات ارزش اف ــت مطالب ــن وضعی ــت آخری ــو و دریاف شــرکت های عض
 تعییــن برنامه هــای کمیســیون بیمــه و مالیــات در ســال 

ــاری. ج

3-1-2. کمیسیون مقررات و قراردادها 
ــرداری  ــه بهره ب ــاز پروان ــت حق االمتی ــوع دریاف ــی موض  بررس
ــرداری  ــه بهره ب ــد پروان ــور تمدی ــه منظ ــرو ب ــط وزارت نی توس
نیروگاه هــا: بررســی نامــه یکــی از شــرکت های عضــو، مکاتبــه بــا 

ــب وکار. ــای کس ــدور مجوزه ــهیل ص ــی و تس ــررات زدای ــأت مق هی

3-1-2. کمیسیون مقررات و قراردادها 
ــرداری توســط  ــه بهره ب  بررســی موضــوع دریافــت حق االمتیــاز پروان
ــا:  ــرداری نیروگاه ه ــه بهره ب ــد پروان ــور تمدی ــه منظ ــرو ب وزارت نی
ــی و  ــررات زدای ــأت مق ــا هی ــه ب ــه یکــی از شــرکت های عضــو، مکاتب بررســی نام

تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار.
4-1-2. کمیسیون مهندسی و سیستم ها 

ــرق  ــروی ب ــد نی ــی تولی ــرکت مادرتخصص ــه ش ــی نام  بررس
ــت  ــت درخواس ــزوم ثب ــر ل ــی ب ــا مبن ــه نیروگاه ه ــی ب حرارت
ــتم ها،  ــی و سیس ــیون مهندس ــوع در کمیس ــرح موض ــفید: ط ــت س نف

جمع بنــدی نظــرات اعضــای کمیســیون .
ــل کالن  ــرای تحلی ــق ب ــه و تحقی ــی »مطالع ــروژه تحقیقات  پ
ــا  ــازه 1368- 13۹8 ب ــرق در ب ــت ب ــای صنع ــرد حوزه ه عملک
ــج  ــی نتای ــور«: بررس ــرق کش ــد ب ــد تولی ــل رون ــر تحلی ــد ب تاکی
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــه گزارش ــروژه، ارائ ــل دوم پ ــاری فص آم
ــر قطــع همــکاری  ــا کنــون، تصمیــم ب در فرآینــد انجــام پــروژه از ابتــدا ت

ــروژه. ــن پ ــام ای ــرای انج ــر ب ــگاه امیرکبی ــندیکا و دانش س
 بررســی درخواســت شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق از 
افزایــش  سیســتم های  آمادگــی  بــر  مبنــی  نیروگاه هــا 
ــی و  ــیون مهندس ــوع در کمیس ــرح موض ــار: ط ــام اوج ب ــوان در ای ت
سیســتم ها، اظهــار نظــر اعضــای کمیســیون، جمع بنــدی نظــرات اعضــای 
ــتم ها.  ــی و سیس ــرژی و مهندس ــورس ان ــرق و ب ــازار ب ــیون های ب کمیس

5-1-2. کمیسیون آموزش و پژوهش  
 تعیین برنامه های کمیسیون آموزش و پژوهش در سال جاری

 بررسی نتایج نیازسنجی آموزشی
 تصمیم گیــری در مــورد برنامــه دوره هــای آموزشــی ســال 1401، 
ــزاری  ــری برگ ــای آموزشــی، پی گی ــزاری وبیناره ــی برگ ــری چگونگ پی گی

ــه ــاتید مربوط ــا از اس دوره ه

  گزارش عملکرد  گزارش عملکرد

ــران  ــرق ای ــازار ب ــا ب  تصمیم گیــری در مــورد برگــزاری دوره »آشــنایی ب
ــی(« )دوره مقدمات

ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرای برگ ــی ب ــنهادهای دریافت ــی پیش  بررس
ــو، ــرکت های عض ــه ش ــا ب ــانی دوره ه ــاع رس ــه و اط ماهان

 تصمیم گیــری بــرای برگــزاری دوره »آشــنایی بــا بــازار بــرق ایــران )دوره 
پیشرفته(«

ــای  ــز همکاری ه ــا مرک ــکاری ب ــه هم ــوص ادام ــری در خص  تصمیم گی
ــن ــران و ژاپ ــزاری دوره آموزشــی در ای ــرای برگ ــه ب ــن و خاورمیان ژاپ

 بررســی پیشــنهاد واحــد روابــط عمومــی ســندیکا بــرای برگــزاری دوره 
جامــع روابــط عمومــی

ــای خاموشــی توســط  ــورد هزینه ه ــده در م ــام  ش ــبات انج ــه محاس  ارائ
دفتــر پژوهــش

6-1-2. کمیسیون برنامه و بودجه  
ــای  ــز پژوهش ه ــران و مرک ــی ای ــاق بازرگان ــنهادهای ات ــی پیش  بررس

ــعه ــم توس ــه هفت ــوص برنام ــس در خص مجل

2-2.  پژوهش
 تهیه گزارش های تحلیلی:

 هزینه های کمبود برق برای جامعه
ــع  ــه مجم ــه ب ــرای ارائ ــال 1400 ب ــندیکا در س ــرد س ــزارش عملک  گ

ــالیانه ــادی س ع

 پیشــنهادهایی بــرای درج در برنامــه هفتــم توســعه در بخــش تولید برق
ــرق ــد ب ــش تولی ــه 1402 در بخ ــرای درج در بودج ــنهادهایی ب  پیش

 تعیین سیاست های سندیکا در دور ششم هیات مدیره
 اهم مشکات موجود در تولید برق کشور و راه کارهای پیشنهادی

ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــای ات ــز پژوهش ه ــا مرک ــکاری ب  هم
کشــاورزی ایــران و نیــز کمیســیون های مرتبــط مجلــس شــورای اســامی، 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی و ســازمان برنامــه و بودجــه 
بــرای تهیــه/ اعــام نظــر بــر  هــر گونــه محتــوای تولیدشــده مرتبط بــا تولید 
بــرق از جملــه طــرح مانع زدایــی از صنعــت بــرق، گــزارش نحــوه مواجهــه بــا 
بدهــکاران ارزی صنــدوق توســعه ملــی و جــزء »د« بنــد »6« قانــون بودجــه 
ســال 1388 و طــرح تفاهم نامــه تاســیس خطــوط لولــه بــرای انتقال ســوخت 
و  تبصره هــای »2«  در  احــکام موجــود  اجرایــی شــدن  پی گیــری   
»15« قانــون بودجــه 1401  در بحــث تهاتــر مطالبــات و بدهی هــای 

تولیدکننــدگان و پرداخــت مطالبــات آن هــا
ــرح  ــرکت در ط ــرای ش ــندیکا ب ــرد س ــدارک عملک ــی م ــردآوری نهای  گ

رتبه بنــدی تشــکل های عضــو اتــاق بازرگانــی
ــرای  ــمی ب ــای رس ــه گزارش ه ــاز و تهی ــورد نی ــای م ــام پی گیری ه  انج
ــه  ــی ک ــار نیروگاه ــی چه ــای ارزی دریافت حــل مشــکل بازپرداخــت وام ه

تاریــخ سررســید اقســاط آن هــا فــرا رســیده اســت
 تهیــه یادداشــت های تحلیلــی بــرای نشــریات داخلــی ســندیکا و 

رســانه ها از جملــه روزنامــه دنیــای اقتصــاد
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3-2.  روابط عمومی
 وب سایت

  وب ســایت ســندیکا به شــکل لحظــه ای بــا مهمتریــن اخبــار 
ــانی  ــور به روزرس ــرق کش ــوزه ب ــار ح ــایر اخب ــو و س ــرکت های عض ش

می شــود.
  رشد تعداد بازدیدکنندگان از سایت،

 رسانه های اجتماعی
  پایــش مســتمر اخبــار، مطالــب و مقاالت از رســانه های کثیراالنتشــار 
حــوزه انــرژی و درج خاصــه اخبــار و مطالــب بــه صــورت لحظــه ای در 

کانال و وبســایت ســندیکا،
   به روزرســانی کانال هــای خبــری ســندیکا در شــبکه های اجتماعــی 
بــا عضویــت بیــش از 350 عضــو شــامل مدیــران عامــل، مدیــران روابط 
عمومــی و دیگــر کارکنــان تمــام شــرکت های عضــو ســندیکا، مدیــران 
ارشــد و روابــط عمومــی شــرکت های بــرق حرارتــی، توانیــر، مدیریــت 

شــبکه و اتــاق بازرگانــی، خبرنــگاران حــوزه انــرژی و ...
 رسانه های نوشتاری

الف( بولتن
ــنیداری  ــداری، ش ــم از دی ــانه ها اع ــه رس ــش روزان ــی و پای   بررس
ــا  ــب آن ه ــاالت و مطال ــار، مق ــاب اخب ــی و انتخ ــوب و اجتماع و مکت
بــرای انعــکاس در نشــریه الکترونیکــی »درخشــش« )بولتــن( کــه طــی 
ــریه )از  ــن نش ــماره از ای ــال 1401 ، 91 ش ــت س ــه نخس ــش ماه ش
شــماره 724 تــا 815(، روزانــه از طریــق پســت الکترونیــک )ایمیــل( 
بــه قریــب بــه 1000 آدرس ارســال و همچنیــن در کانــال ســندیکا در 

ــت. ــده اس ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ش
تولیــد  اقدامــات ســندیکا،  اخبــار  تنظیــم هــر روزه  و  تهیــه    
مصاحبه  هــای  برگــزاری  و  برنامه ریــزی  تحلیلــی،  یادداشــت های 
اختصاصــی و انعــکاس اخبــار و مطالــب مرتبــط بــا حــوزه تولیــد بــرق 
ــش«: ــی »درخش ــریه الکترونیک ــرای درج در نش ــر، ب ــوارد زی ــامل م ش

  69 خبــر و گــزارش خبــری تولیــدی در روابــط عمومــی ســندیکا و 
جســتجو، انتخــاب، بازخوانــی، ویرایــش 127 خبــر دربــاره شــرکت های 

ــا ســایر رســانه ها، ــه شــرکت  ها ی ــوط ب عضــو از وبســایت های مرب
ــو  ــرکت های عض ــای ش ــاره چالش ه ــدی در ب ــت تولی   13 یادداش
ــایر  ــد آن در س ــش از 85 درص ــه بی ــندیکا ک ــی س ــط عموم در رواب

ــت، ــده اس ــس ش ــی منعک ــانه های جمع رس
  12 مصاحبــه اختصاصــی تولیــد شــده توســط دفتــر روابــط عمومــی 
ــط  ــط رواب ــوب توس ــورت مکت ــه ص ــا ب ــه ی ــه ک ــندیکا و 7 مصاحب س
ــا  ــرار داده شــده و ی ــار رســانه ها ق ــه و در اختی ــی ســندیکا تهی عموم
ــره و اعضــای ســندیکا،  ــا هیات مدی ــر ب ــن دفت ــق هماهنگــی ای از طری

تعدادردیف

11جلسات برگزار شده هیات مدیره1

جدول )1(. تعداد جلسات هیات مدیره در شش ماه نخست سال 1401

نمودار 1. سندیکا در رسانه های داخلی و خارجی

نمودار2. تعداد جلسات کمیسیون های سندیکا

نمودار3. تعداد جلسات کارگروه های سندیکا

همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه حضــور اعضــای هیات مدیــره 
ــوازات جلســات رســمی، در  ــه م ــازی، ب ــای مج و کمیســیون ها در گروه ه

ــود. ــری می ش ــی و تصمیم گی ــادی بررس ــات زی ــز موضوع ــا نی گروه ه

  گزارش عملکرد  گزارش عملکرد

توســط دیگــر رســانه ها صــورت گرفتــه و پــس از انتشــار در رســانه ها، 
در بولتــن »درخشــش« بازنشــر شــده اســت. 

ب( رسانه های چاپی
محتوایــی  رویکــرد  و  مطالــب  رئــوس  تدویــن  و  برنامه  ریــزی    
ــری از  ــا بهره گی ــرمایه« ب ــرو و س ــه »نی ــماره های 37 و 38 فصلنام ش
دیدگاه هــا و تصمیمــات شــورای سیاســت گذاری فصلنامــه کــه جلســات 
آن در ابتــدای هــر فصــل بــرای تعییــن خــط مشــی رســانه ای ســندیکا 

هماهنــگ و برگــزار می شــود. 
  هماهنگــی، پی گیــری بــرای تهیــه محتــوا و تنظیــم، ویرایــش، 
سراســری(   7 و   6(  38 و   37 شــماره های  انتشــار  و  صفحه آرایــی 

ــر: ــرح زی ــه ش ــرمایه« ب ــرو و س ــه »نی فصلنام
در این نشریات چاپی، محتوایی به شرح زیر درج شده است: 

- فصلنامــه شــماره 37 )6 سراســری(: 5 یادداشــت، 8 مصاحبــه 
اختصاصــی، 1 مقالــه علمــی و 7 گــزارش )شــامل 2 گــزارش تاریخــی، 
ــی   ــیون، 1 گزارش ــرد کمیس ــزارش عملک ــی، 1 گ ــزارش میدان 1 گ

ــری(، ــزارش خب ــی و 2 گ ــاد مقاومت ــکده اقتص ــی از پژوهش تحلیل
- فصلنامــه شــماره 38 )7 سراســری(: 6 یادداشــت، 8 مصاحبــه 
اختصاصــی، 1 مقالــه علمــی تهیــه  شــده در شــرکت عضــو ســندیکا و 
4 گــزارش )شــامل 1 گــزارش تاریخــی و 1 مــورد میدانــی و 2 گــزارش  
تحلیلــی از دفتــر پژوهــش ســندیکا و شــرکت مهندســی مســینان(،

  بیــش از 85 درصــد مطالــب ایــن دو شــماره فصلنامــه »نیــرو و 
ــترده  ــور گس ــه ط ــی ب ــانه های جمع ــار، در رس ــس از انتش ــرمایه« پ س
بازنشــر داده شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه درخواســت مســئوالن 
وبســایت شــرکت مدیریــت شــبکه، کلیــه مقــاالت علمــی منتشــر شــده 
ــان انگلیســی در  ــه زب ــی نشــریه ب ــن دو شــماره و شــماره های قبل در ای

ــود. ــر می ش ــایت منتش آن وبس
  پی گیــری امــور چــاپ و توزیــع شــماره 37 فصلنامــه نیــرو و ســرمایه 
ــی و  ــانه های جمع ــرو، رس ــران وزارت نی ــندیکا، مدی ــای س ــرای اعض ب

ــط، ــازمان های ذی رب ــا و س نهاده
ج( ارتباطات رسانه ای

ـــی  ـــی و رادیوتلویزیون ـــت مطبوعات ـــک نشس ـــزاری ی ـــی و برگ   هماهنگ
ـــی از  ـــور جمع ـــا حض ـــه ب ـــا ک ـــای ارزی نیروگاه ه ـــوع بدهی ه ـــا موض ب
ـــه  ـــکل مواج ـــن مش ـــا ای ـــه ب ـــندیکا ک ـــو س ـــرکت های عض ـــران ش مدی
ــا و  ــیما، خبرگزاری هـ ــدا و سـ ــانه های صـ ــدگان رسـ ــد و نماینـ بودنـ
روزنامه هـــای کثیرااالنتشـــار برگـــزار شـــد و پیـــرو آن مصاحبه هایـــی 
اختصاصـــی توســـط ایـــن رســـانه ها بـــا مدیـــران حاضـــر در نشســـت 
ـــر  ـــاوه ب ـــت ع ـــن نشس ـــای ای ـــه ه ـــب و مصاحب ـــت. مطال ـــورت گرف ص
ـــترده ای  ـــکاس گس ـــت، انع ـــر در نشس ـــگاران حاض ـــط خبرن ـــه توس اینک

ـــه  ـــی تهی ـــط عموم ـــط رواب ـــز توس ـــری نی ـــژه دیگ ـــزارش وی ـــت، گ داش
و بـــرای ســـایر رســـانه ها ارســـال و در بیـــش از 30 رســـانه جمعـــی 

ـــد.   ـــس ش منعک
  همــکاری مســتمر بــا نماینــدگان رســانه های گروهــی اعــم از 
ــت  ــی و تقوی ــرای هماهنگ ــا ب ــات و خبرگزاری ه ــیما، مطبوع ــدا و س ص
ــا  ــانه ها ب ــن رس ــی ای ــای اختصاص ــی مصاحبه ه ــا )هماهنگ همکاری ه
هیــات  مدیــره و مدیــران شــرکت های عضــو، هماهنگــی و ارســال بخشــی 
ــرای بازنشــر در خبرگزاری هــا  از محتــوای رســانه های چاپــی ســندیکا ب
ــی اختصاصــی  ــه یادداشــت ها و مصاحبه های ــر، تهی ــای معتب و روزنامه ه
بــا هیــات  مدیــره و مدیــران شــرکت های عضــو بــرای بازنشــر در 

ــی(، ــانه های جمع رس
  همــکاری و ارتبــاط مســتمر بــا روابــط عمومــی شــرکت های عضــو و 

هماهنگــی بــرای تقویــت ارتبــاط اعضــا بــا رســانه های جمعــی.
د( سایر اقدامات

ــن  ــی عناوی ــن نهای ــرای تدوی ــرات الزم ب ــال تغیی ــکاری و اعم   هم
درســی، برنامه ریــزی و زمان بنــدی برگــزاری دوره جامــع آموشــی 
روابــط عمومــی بــا دانشــگاه عامــه طباطبایــی و دفتــر آمــوزش ســندیکا،
  انتشــار گســترده آگهــی ثبــت نــام در دوره جامــع روابــط عمومــی کــه 
ــن شــده  ــزی و تدوی ــی برنامه ری ــه طباطبای ــا همــکاری دانشــگاه عام ب
ــا  ــن دوره ب ــرکت در ای ــان ش ــذب متقاضی ــرای ج ــری ب ــت و پی گی اس

همــکاری دفتــر آمــوزش ســندیکا.
4-2. آموزش

 انجام نیاز سنجی آموزشی از شرکت های عضو،
ــیون  ــه در کمیس ــرای ارائ ــی ب ــنجی آموزش ــج نیازس ــدی نتای  جمع بن

ــش، ــوزش و پژوه آم
 برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مجمــوع 308 نفــر - ســاعت آمــوزش بــا 

عنــوان:
  آشنایی با بازار برق ایران )دوره مقدماتی(

 برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مجمــوع 418 نفــر - ســاعت آمــوزش بــا 
عنــوان:

  آشنایی با بازار برق ایران )دوره پیشرفته(
 دریافــت فرم هــای ارزیابــی دوره هــا از شــرکت کنندگان و تحلیــل نتایــج 

ارزیابــی هــر دوره
 تهیه تقویم آموزشی شش ماهه و اطاع رسانی در سایت

ــرای   همــکاری، هماهنگــی و پی گیــری از دانشــگاه عامــه طباطبایــی ب
برگــزاری دوره جامــع روابــط عمومــی

از دفتــر همکاری هــای ژاپــن و خاورمیانــه  همــکاری و پی گیــری   
)JCCME( بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی در نیمــه دوم ســال جــاری.

3. شاخص های آماری عملکرد سندیکا
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چنــدی اســت کــه در ســندیکای شــرکت های تولیدکننــده بــرق 

ــت  ــعه« فعالی ــه و توس ــه و بودج ــوان »برنام ــا عن ــیونی ب کمیس

ــکیل  ــرورت تش ــاره ض ــا در ب ــت.  لطف ــرده اس ــاز ک ــود را آغ خ

ــه کار آن توضیــح دهیــد. ــن کمیســیون، ســاختار و شــروع ب ای

بعــد از مصوبــه جلســه مــورخ 1401/04/25 هیــات مدیــره ســندیکا مبنــی 

ــرای بررســی و  ــزوم ایجــاد کمیســیون برنامــه و بودجــه و توســعه، ب ــر ل ب

ــاله  ــج س ــه پن ــن برنام ــرح در قوانی ــل ط ــه قاب ــی ک ــری موضوعات پی گی

توســعه و  بودجــه کشــور اســت، دفتــر کمیســیون های ســندیکا بــه منظــور 

ــرکت های  ــتعام از ش ــا اس ــیون ب ــن کمیس ــی ای ــل کادر کارشناس تکمی

عضــو، اقــدام بــه تشــکیل کمیســیون برنامــه و بودجــه کــرد. بــا توجــه بــه 

اهمیــت موضوعاتــی کــه در قانــون برنامــه توســعه و قانــون بودجــه کشــور 

ــه از  ــی ک ــر نمایندگان ــاوه ب ــد ع ــرر ش ــوند، مق ــب می ش ــن و تصوی تدوی

گفت وگو با معصومه پاشا مدیردفتر آموزش و کمیسیون های سندیکا 

کمیسیون کار  به  آغاز 
سندیکا بودجه  و  برنامه 

تدویـن احـکام بخـش بـرق در برنامـه هفتم توسـعه و الیحـه بودجه سـال 1402 در ایـن روزها بـه عنـوان دو موضوع اساسـی کـه می تواند در 
آینـده صنعـت بـرق تعییـن کننده باشـد مـورد توجه فعـاالن این صنعـت قـرار دارد. برای بخـش خصوصی تولیـد کننده بـرق که هـم اینک با 
چالش هـای متعـددی مواجـه اسـت، مفاد ایـن قوانیـن از اهمیـت بسـیاری برخورداراسـت و می تواند چشـم انداز فعالیـت آنها را ترسـیم کند و 
امیـد بـه گره گشـایی مشـکالت را افزایـش دهد. سـندیکای شـرکت های تولیدکننده برق بـا توجه بـه اهمیت ایـن دو موضـوع، در ماه های اخیر 
مبـادرت به تشـکیل »کمیسـیون برنامه و بودجه و توسـعه« کرده اسـت که بـرای اطالع از اهـداف و رویکردهـای آن با معصومه پاشـا مدیردفتر 

آمـوزش و کمیسـیون های سـندیکا گفت و گویـی انجـام داده ایم کـه ادامـه می خوانید:

      گفت وگو              گفت وگو        

ــیون  ــن کمیس ــت در ای ــرای عضوی ــندیکا ب ــو س ــرکت های عض ــرف ش ط

معرفــی می شــوند، روســای ســایر کمیســیون های ســندیکا و اعضــای 

ــه عضویــت ایــن کمیســیون درآینــد. اولیــن جلســه  ــره نیــز ب هیــات مدی

ــزار شــد. ــخ 1401/06/29 برگ ــن کمیســیون در تاری ای

در ایــن کمیســیون چــه موضوعاتــی بررســی می شــود و رویکــرد 

ــت؟ ــی آن چگونه اس اجرای

همان گونــه کــه از عنــوان کمیســیون پیــدا اســت، موضوعاتــی کــه در ایــن 

کمیســیون بررســی و پی گیــری می شــوند مربــوط بــه برنامه هــای توســعه 

و قانــون بودجــه کشــور اســت. لــذا در ســال جــاری برنامــه هفتــم توســعه 

و الیحــه بودجــه ســال 1402 در دســتور کار ایــن کمیســیون قــرار دارد. 

رویکــرد اصلــی کمیســیون برنامــه و بودجــه، تعامــل همــه جانبــه بــا هیــات 

ــدی  ــرای بهره من ــندیکا ب ــای س ــره و اعض مدی

ــجام  ــا و انس ــیعی از اعض ــف وس ــرات طی از نظ

در ارائــه پیشــنهادهای ســندیکا بــه منظــور 

اثربخشــی بیشــتر در مــوارد قانونــی کشــور 

اســت. 

ــی کــه در خصــوص برنامه هــای توســعه  اقدامات

اقتصــادی کشــور انجــام می شــود بــه ایــن 

صــورت اســت کــه ابتــدا آســیب شناســی 

می شــود کــه اگــر احــکام برنامــه  در ســال های 

ــتی  ــه درس ــا ب ــل و ی ــور کام ــه ط ــته ب گذش

ــا  ــوده اســت؛ آی ــل آن چــه ب اجــرا نشــدند دلی

ــودن و قابلیــت اجــرا نداشــتن  مشــکل مبهــم ب

ــوده  ــدم نظــارت ب ــا ع ــوده و ی ــه ب احــکام برنام

ــیب  ــا آس ــب ب ــد متناس ــه بع ــت. در مرحل اس

ــا،  ــع نیروگاه ه ــه و مناف ــورت گرفت ــی ص شناس

ــکات  ــه مش ــود ک ــه می ش ــنهادهایی ارائ پیش

گذشــته را نداشــته باشــند. سپس پیشــنهادهای 

تهیــه شــده بــه مراجــع ذی ربــط ارســال و برای 

ــود. ــری می ش ــه پی گی ــنهاد برنام درج در پیش

در مــورد قانــون بودجــه ســال 1402، 

کمیســیون چــه اقداماتــی انجــام خواهــد 

داد؟

ــش از  ــور، پی ــه کش ــون بودج ــوص قان در خص

ــاق  ــا ات ــکاری ب ــق هم ــه از طری ــن الیح تدوی

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــران و س ــی ای بازرگان

تــاش می شــود پیشــنهادها و نظــرات ســندیکا 

در الیحــه لحــاظ شــود. مجــددا پــس از تدویــن 

ــی  ــه بررس ــنهادهای الیح ــه، پیش ــه بودج الیح

شــده و در صــورت لــزوم نظــرات اصاحــی ســندیکا بــه مراجــع ذی صــاح ارســال و از طریــق مجلــس 

ــه بعــد پــس از تبدیــل الیحــه  ــا حــذف برخــی مــوارد پی گیــری می شــود. در مرحل ــرای اصــاح ی ب

ــا  ــه آی ــم ک ــری می کنی ــرده و پی گی ــا را بررســی ک ــا نیروگاه ه ــط ب ــون بودجــه، احــکام مرتب ــه قان ب

ــه اســتفاده از ظرفیت هــای  ــق ب ــا نیروگاه هــا موف ــی شــده اســت و آی بندهــای احــکام بودجــه اجرای

بودجــه شــده اند یــا خیــر. در صــورت عــدم اجرایــی شــدن احــکام و یــا عــدم اســتفاده نیروگاه هــا از 

ــود.  ــام می ش ــای الزم انج ــی و پی گیری ه ــل آن بررس ــه، عل ــون بودج ــت قان ظرفی

قطعــا دســتیابی بــه اهدافــی کــه ذکــر شــد نیــاز بــه پیگیــری و هماهنگــی بــا ســایر 

ــت؟ ــته اس ــی داش ــیون اقدامات ــا کمیس ــاره آی ــن ب ــط دارد. در ای ــای ذیرب نهاد ه

ــام  ــب انج ــای متناس ــات و پی گیری ه ــش اقدام ــر بخ ــردم در ه ــاره ک ــر اش ــه پیش ت ــه ک همان گون

می گیــرد. برگــزاری جلســات منظــم کمیســیون و تبــادل نظــر اعضــا بــه منظــور جمع بنــدی نهایــی 

ــات  ــزاری جلس ــن برگ ــت. همچنی ــیون اس ــن کمیس ــای کاری ای ــندیکا از اولویت ه ــنهادهای س پیش

ــرق و  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــه، ش ــه و بودج ــازمان برنام ــران، س ــی ای ــاق بازرگان ــا ات ــترک ب مش

ــای  ــازمان ها، از برنامه ه ــا و س ــایر بخش ه ــردن س ــراه ک ــور هم ــه منظ ــس ب ــیون های مجل کمیس

ــه و  ــون بودج ــکام قان ــت اح ــرای درس ــرای اج ــری ب ــود. پی گی ــد ب ــیون خواه ــاری کمیس ــال ج س

برنامــه هفتــم توســعه نیــز از جملــه برنامه هــای کمیســیون برنامــه و بودجــه محســوب می شــود. 
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نیروگاه زاگرس کوثر

بنیان دانش  نیروگاهی  کارآمدی های 

نیروگاهی با پتانســیل نقش آفرینی 
در صادرات برق

معرفی نیروگاه زاگرس کوثر
ــت 648  ــا ظرفی ــد گازی ب ــامل 4 واح ــرس ش ــروگاه گازی زاگ ــداث نی اح
مــگاوات، در دی مــاه ســال 1388 شــروع شــد. عملیــات اجرایــی و ســاخت 
ــن واحــد آن 24  ــد و اولی ــه طــول انجامی ــاه ب ــروگاه حــدود 18 م ــن نی ای

ــدار شــد. تیرســال 1389 وارد م

ــغول  ــر« مش ــرس کوث ــام »زاگ ــا ن ــی ب ــرس، نیروگاه ــیده زاگ ــای سربه فلک کش ــان کوه ه ــور، در می ــاط کش ــن نق ــی از غربی تری در یک
فعالیــت اســت کــه راســت قامتی مدیــران و کارکنــان آن در تامیــن بــرق پایــدار حتــی در ســخت ترین شــرایط آب و هوایــی و ...، در کنــار 
قابلیــت بــاالی آن بــه لحــاظ جغرافیایــی بــرای آن کــه در صــادرات بــرق ایفــای نقــش کنــد و توانمنــدی فنــی، خصوصــا بــه لحــاظ پیــش رو 
ــزارش  ــن گ ــیده اســت. بنابرای ــروگاه بخش ــن نی ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ــد، جای ــوان تولی ــش ت ــرای افزای ــی ب ــتفاده از فناوری های ــودن در اس ب

میدانــی ایــن شــماره از نشــریه »نیــرو و ســرمایه« را بــه نیــروگاه زاگــرس کوثــر اختصــاص داده ایــم کــه در ادامــه خواهیــد خواهنــد: 

14.5 هکتار + 6 هکتار طرح توسعه بخش بخارمساحت نیروگاه

4 واحد V94/2 کاس Eتعداد و نوع واحدها

توگا- تحت لیسانس زیمنسسازنده توربین

4تعداد ردیف های پره های توربین

جریان محورینوع کمپرسور

16تعداد ردیف های پره کمپرسور

648 مگاواتظرفیت نامی نیروگاه فعلی

سوخت اصلی گاز طبیعی – سوخت دوم گازوئیلسوخت مصرفی

یکصد هزار متر مکعبظرفیت ذخیره سوخت مایع

شرکت مپناپیمانکار سازنده نیروگاه

پست 400 کیلوولتپست نیروگاه

به پست شرق کرمانشاه و پست مرصاد اسام آباداتصال نیروگاه

ــروگاه گازی  ــرداری از نی ــاه ســال 1391  بهره ب ســرانجام در 22 خــرداد م
زاگــرس کرمانشــاه طــی مراســمی رســما، آغــاز شــد. در تاریــخ 28 اســفند 
مــاه ســال 1391 مالکیــت ایــن نیــروگاه توســط دولــت بــه بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران واگــذار شــد و تــا ســال 1394 اداره آن بــا بــرق منطقــه ای 
ــا  غــرب کشــور بــود. شــرکت تولیــد و مدیریــت نیــروگاه زاگــرس کوثــر ب

هــدف فعالیــت در زمینــه تولیــد و عرضــه انــرژی الکتریکــی در ســال 1394 
بــا کادری متخصــص و جــوان جهــت اداره نیــروگاه زاگــرس کوثــر تاســیس 

شــد. مشــخصات نیــروگاه زاگــرس کوثــر بــه شــرح زیــر اســت:

ــر 25 جــاده  ــر در اســتان کرمانشــاه و کیلومت ــروگاه گازی زاگــرس کوث نی
کرمانشــاه -همــدان واقــع شــده اســت. موقعیــت جغرافیایــی ویــژه نیــروگاه 
در همجــواری بــا کشــور عــراق و دارا بــودن خــط مســتقیم انتقــال بــرق بــه 
شــهر دیالــه آن کشــور، فرصــت متمایــزی را نســبت بــه ســایر نیروگاه هــا 

بــرای صــادرات مســتقیم بــرق فراهــم کــرده اســت. 
فعالیت هــای  تفکیــک  بــر  مبنــی  نیــرو  وزارت  سیاســت های  پیــرو 
ــروگاه و  ــرداری از نی ــور بهره ب ــه منظ ــن ب ــی و همچنی ــی و عملیات مدیریت

انجــام تعمیــرات دوره ای آن، شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق زاگــرس کوثــر 
در ســال 1396 تاســیس شــد. شــرکت تولیــد و مدیریــت نیــروگاه زاگــرس 
ــت، اســتفاده از  ــر در راســتای چشــم انداز خــود جهــت توســعه ظرفی کوث
ــدار در  ــن و پای ــرق مطمئ ــد ب ــرژی، تولی ــترس ان ــوع و در دس ــع متن مناب
ــه احــداث و  ــه خــارج از کشــور، از ســال 1399 ب ــرق ب کشــور و عرضــه ب
ــش  ــالت خوی ــه و رس ــاک پرداخت ــای پ ــای انرژی ه ــرداری از طرح ه بهره ب
ــر در  ــو و تجدیدپذی ــای ن ــرداری از نیروگاه ه ــاد و بهره ب ــق ایج را از طری
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــد. در ای ــا کن ــن، ایف ــاوری نوی ــری فن به کارگی
ــرداری از نیــروگاه 5 مگاواتــی خورشــیدی سفیددشــت شــهرکرد در  بهره ب
ــه  ــی کشــور ب ــوگاز دام ــروگاه بی ــن نی ســال 1400 و شــروع احــداث اولی

ــرد. ــاره ک ــن اش ــریف آباد قزوی ــگاوات در ش ــت 1 م ظرفی

جایگاه در بورس و اوراق بهادار
در راســتای سیاســت های اصــل 44 قانــون اساســی، پنــج درصــد از ســهام 
ــازار دوم  ــال 1397 در ب ــر در س ــادی کوث ــازمان اقتص ــط س ــروگاه توس نی
ــه  ــه اولی ــس از عرض ــال پ ــه و یک س ــرس عرض ــاد بزاگ ــا نم ــورس ب فراب
بزرگتریــن افزایــش ســرمایه بورســی نــزد شــرکت های ســازمان اقتصــادی 
ــغ 3000  ــهامداران از مبل ــدی س ــرآورده نق ــات و ب ــل مطالب ــر از مح کوث
میلیــارد ریــال بــه 6000 میلیــارد ریــال بــا مشــارکت 97 درصــدی 

ــت.  ــورت پذیرف ــهامداران ص س
ــه شــرح  ــاه 1401 ب ــخ 31 خــرداد م ترکیــب ســهامداران شــرکت در تاری

ذیــل اســت:

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهامدار

4.444.465.49874سازمان اقتصادی کوثر

800.021.81613بانک دی

2.0000گروه سرمایه گذاری عمران وساختمان معین کوثر

2.0000شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

2.0000شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

2.0000شرکت نفت وگاز کوثر

755.504.68613سایر سهامداران

6,000,000,000100 مجموع

نیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برقنیرو و سرمایه / نشریه سند یکای شرکت های تولید کنند ه برق
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اهم اقدامات نیروگاه زاگرس کوثر در سال های اخیر
پروژه سیستم خنک کاری هوای ورودی 

در راســتای تامیــن بــرق پایــدار در دوره اوج بــار و سیاســت هــای اباغــی 
وزارت نیــرو، نیــروگاه زاگــرس کوثــر نســبت بــه اجــرای طــرح خنــک کاری 
هــوای ورودی واحدهــای گازی بــه منظــور ارتقــای تــوان عملــی نیــروگاه 

جایگاه نیروگاه زاگرس کوثر در صنعت برق
ــر از  ــرس کوث ــروگاه زاگ ــت نی ــد و مدیری ــرکت تولی ــهم ش س

ــور  ــرق کش ــد ب ــت تولی ظرفی

ــن  ــدام کــرد. بدی ــرق تابســتان اق ــن ب ــرای تامی ــگاوات ب ــزان 60 م ــه می ب
ترتیــب سیســتم مدیــای دو واحــد از ابتــدای پیــک تابســتان 1398 و دو 
ــت  ــرداری و ظرفی ــره ب ــک تابســتان 1399 به ــا شــروع پی ــر ب واحــد دیگ
ــداری شــبکه سراســری در  ــه منظــور افزایــش پای مطمئنــه ارتقــا یافتــه ب

غــرب کشــور در اختیــار دیســپاچینگ ملــی قــرار گرفــت.

اصالح، بهبود و ارتقا واحدها
در ســال جــاری بــه منظــور افزایــش آمادگــی واحدهــا و تامیــن بــرق پایدار، 
نیــروگاه زاگــرس کوثــر نســبت بــه اجــرای طرح هــای ارتقــاء و بهبــود تولید 
اقــدام کــرده اســت. برخــی از طرح هــای اجــرا شــده بدیــن شــرح هســتند: 

 انجام پروژه های MapTune و EMS واحدهای 1، 3 و 4 نیروگاه
 انجام پروژه ارتقای جزئی واحد 2

 اصاح ضرایب دمایِی توان عملی واحدهای نیروگاهی
 رفع محدودیت توان تولیدِی واحد 4 ناشی از گرفتگی فیلترهای هوای ورودی
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شــاخص های  در  رتبــه  کســب 
فنــی و اقتصــادی

ــه  ــار یافت ــای انتش ــاس گزارش ه ــر اس ب
و  فصلــی  )گزارش هــای  نیــرو  وزارت 
ــر از نظــر  ســاالنه( نیــروگاه زاگــرس کوث
عملکــرد در جایــگاه پنــج نیــروگاه گازی 
ــت.  ــده اس ــدی ش ــور رتبه بن ــر کش برت

برخــی از ایــن شــاخص هــا در ســال های گذشــته بــه شــرح جــدول ذیــل 
ــت: اس

سایر دستاوردهای شرکت
 جایزه تعالی و پیشرفت

ــمین دوره  ــر در شش ــرس کوث ــروگاه زاگ ــت نی ــد و مدیری ــرکت تولی ش
ارزیابــی تعالــی ســازمانی در تیــر مــاه 1401 مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و 
پــس از بررســی در کمیتــه علمــی و داوری مرکــز ملــی تعالــی، موفــق بــه 

دریافــت تقدیــر نامــه 5 ســتاره تعالــی شــد.
 تندیس رضایتمندی مشتری

ــرد  ــا رویک ــه ب ــدی مشــتری ک ــن اجــاس سراســری رضایتمن  در پنجمی
نقــش مدیــران اقتصــادی در پیشــبرد اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و جهــش 
ــر  ــرس کوث ــروگاه زاگ ــت نی ــد و مدیری ــرکت تولی ــد، ش ــزار ش ــد برگ تولی

ــن رضایتمنــدی مشــتری شــد. ــت تندیــس زری ــه دریاف ــق ب موف

سال 
۹8

سال 
۹۷

سال 
۹6

سال 
۹5 شاخص رتبه بیندی بر 

اساس تفکیک

2 2 3 5 انرژی قابل تولید

نیروگاه های 
گازی

2 - - - ضریب بهره برداری

1 1 1 - درصد آمادگی

- - 3 - ضریب اطمینان

- 5 4 - انرژی قابل تولید

نیروگاه های 
خصوصی

- - - - ضریب بهره برداری

1 1 1 - درصد آمادگی

- - 2 - ضریب اطمینان

برنامه های توسعه نیروگاه
 احداث بخش بخار و تبدیل به نیروگاه سیکل ترکیبی

ــای  ــن روش ه ــیکل ترکیبی از کارآمدتری ــه س ــای گازی ب ــل نیروگاه ه تبدی
بهبــود راندمــان شــبکه سراســری بــرق کشــور بــه شــمار می آیــد کــه نــه 
ــی در  ــت و صرفه جوی ــرای محیط زیس ــه ب ــرق، بلک ــت ب ــرای صنع ــا ب تنه
ــر  ــه احــداث ه ــه طــوری ک ــر اســت، ب ــز بســیار مؤث مصــرف ســوخت نی
ــه 50 درصــد،  ــروگاه از 33 درصــد ب ــان نی ــش راندم ــا افزای واحــد بخــار ب
ســاالنه بیــن 200 تــا 250 میلیــون مترمکعــب در مصــرف ســوخت 

ــرد. ــد ک ــی خواه صرفه جوی
ــر  ــی بیشــترین تاثی ــای ســیکل ترکیب ــار نیروگاه ه ــای بخ احــداث واحد ه
را در افزایــش راندمــان تولیــد بــرق حرارتــی دارنــد؛ بــه نحوی   کــه احــداث 
ــط  ــه متوس ــد ب ــدودا یک درص ــی ح ــیکل ترکیب ــار س ــد بخ ــر 10 واح ه

ــد. ــی کشــور می افزای ــد حرارت ــان تولی راندم
تبدیــل نیروگاه هــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی بــا هــدف ارتقــاء راندمــان 
ــرق، صرفه جویــی ســوخت و حفــظ محیــط زیســت، از ســال های  تولیــد ب
ــده  ــری ش ــرق پیگی ــت ب ــای صنع ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــته ب گذش
ــورای  ــیزدهم، ش ــت س ــه در دول ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ــت. ب اس
اقتصــاد در جلســه مــورخ 1401/04/08 بــا پیشــنهاد وزارت نیرو و ســازمان 

ــداث  ــرمایه گذاری اح ــت س ــن بازپرداخ ــت تضمی ــه جه ــه و بودج برنام
واحدهــای بخــار ســیکل ترکیبــی در 7 نیــروگاه  خصوصــی )شــامل نیــروگاه  
ــت  ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــاس م ــر اس ــر( ب ــرس کوث زاگ

پذیــر، موافقــت کــرد. 
ــه  ــی ب ــیکل ترکیب ــار س ــد بخ ــداث 14 واح ــرح اح ــه ط ــن مصوب در ای
ظرفیــت 2560 مــگاوات، شــامل هزینــه ســرمایه گذاری بــه میــزان 2048 
ــر  ــه طــی حداکث ــن هزین ــه بازپرداخــت کل ای ــورو می باشــد ک ــون ی میلی
4 ســال )پــس از راه انــدازی واحدهــای نیروگاهــی( توســط دولــت تضمیــن 
ــوان  ــه عن ــیکل ترکیبی ب ــروگاه س ــار نی ــش بخ ــداث بخ ــت. اح ــده اس ش
طــرح اولویــت دار ملّــی عــاوه  بــر تامیــن بخــش عمــده ای از نیــاز شــبکه 
سراســری بــرق کشــور، بــا صرفه جویــی ســالیانه بیــش از 4.145 میلیــون 
مترمکعــب گازطبیعــی و در طــی چهــار ســال 16.375 میلیــون مترمکعــب 
بــه همــراه دارد. بــه عبارتــی دیگــر ســاالنه رقمــی بالــغ بــر 800 میلیــون 
یــورو و فقــط بــرای چهــار ســال بیــش از 3.2 میلیــارد یــورو بــرای کشــور 
ــی  ــت محیط ــای زیس ــه آالینده ه ــل توج ــش قاب ــی ارزی و کاه صرفه جوی

را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
همچنیــن بــا اســتناد بــه ســند تــراز تولیــد و مصــرف گاز طبیعــی کشــور 
ــل  ــه دلی ــرژی(، ب ــورایعالی ان ــوب 1399/12/29 ش ــق 1420 )مص ــا اف ت

ــد  ــد تولی ــت جدی ــعه ظرفی ــا، توس ــن گاز نیروگاه ه ــای تامی محدودیت ه
بــرق در ســال های آتــی صرفــاً از طریــق مولدهــای تجدیدپذیــر و تبدیــل 

نیروگاه هــای گازی بــه ســیکل ترکیبی امکان پذیــر می باشــد.
نیــروگاه زاگــرس کوثــر نیــز بــه عنــوان یکــی از 7 نیــروگاه گازی خصوصــی 
ــب  ــی در قال ــیکل ترکیب ــار س ــش بخ ــداث بخ ــتای اح ــور، در راس کش
ــی را  ــر، اقدامات ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــرارداد م ق
جهــت احــداث 2 واحــد بخــش بخــار نیــروگاه بــه ظرفیــت 320 مــگاوات 
ــوزات  ــذ مج ــه اخ ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــرار داده ک ــتور کار ق در دس
اولیــه دوره پیشــبرد، آمــاده ســازی ســایت، مذاکــرات قــراردادی انتخــاب 
ــی و قــرارداد  ــکار اصلــی، مذاکــره جهــت انعقــاد قــرارداد تامیــن مال پیمان

ــل، اشــاره کــرد.  بیــع متقاب
احـداث بخش بخـار نیروگاه سـیکل ترکیبی زاگرس کوثر )بـه ظرفیت 320 
مـگاوات(، عـاوه  بـر تامیـن بخش عمـده ای از نیاز شـبکه سراسـری برق در 
غـرب کشـور بـا صرفه جویـی سـالیانه 500 میلیون متـر مکعـب گازطبیعی، 
صرفه جویـی  کشـور  بـرای  یـورو  میلیـون   100 بـر  بالـغ  رقمـی  سـاالنه 
ارزی بـه همـراه خواهـد داشـت. پیـش  بینـی می شـود بـا حمایـت وزارت 
نیـرو و سـازمان اقتصـادی کوثـر و تحقـق الزامـات تامیـن مالـی ایـن طرح، 
شـاهد آغـاز عملیـات اجرایـی بخـش بخـار در آینـده ای نزدیـک باشـیم. 
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علمی مقاله 

پیش درآمد
ــرات  ــرداری و تعمی ــره ب ــای به ــی از قرارداده ــین کلیات ــماره پیش در ش
ــله  ــا در سلس ــم ت ــر آنی ــد. ب ــه ش ــط ارائ ــای مرتب ــا  و چالش ه نیروگاه ه
مطالــب مرتبــط، جزییــات بیشــتری را در ایــن حــوزه بــه بحــث گذاشــته، 
فرصت هــا، تهدید هــا و ظرفیت هــای بهبــود و ارتقــا را مــورد مطالعــه قــرار 
ــه »تعمیــرات« به عنــوان یکــی از مولفه هــای  دهیــم. در نوشــته پیــش رو ب

ــم.  ــوزه می پردازی ــن ح ــذار در ای ــم و تاثیرگ مه

1. مقدمه 
راهبــری نیــروگاه – همان طــور کــه در عنــوان خدمــات و قرادادهــای 
بهره بــرداری و تعمیــرات نیــز مشــخص اســت– به طــور کلــی بــه دو 
ــن  ــه ای ــود. اگرچ ــیم می ش ــی2  تقس ــی1  و تعمیرات ــی عملیات ــاخه اصل ش
دو بخــش دارای تعامــل بیــن هــم بــوده و هریــک بــر دیگــری اثرگذارنــد 
لیکــن نقــش تعمیــرات هــم از منظــر فنــی و هــم از منظــر اقتصــادی قابــل 
ــن  ــه تامی ــوط ب ــروگاه مرب توجــه اســت. بخــش بســزایی از هزینه هــای نی
قطعــات و لــوازم یدکــی  اســت  کــه در شــاخه تعمیــرات از دســته بنــدی 
ــا کیفیــت تاثیــر مســتقیم  ــه موقــع و ب ــد. تعمیــرات ب فــوق قــرار می گیرن
ــای  ــع آن درآمده ــه تب ــروگاه و ب ــردی نی ــی عملک ــاخص های اصل ــر ش ب
ــد  ــاخص هایی مانن ــورت ش ــن ص ــر ای ــت و در غی ــد گذاش ــروگاه خواه نی
ــد  ــزان تولی ــی و می ــب آمادگ ــان، ضری ــت اطمین ــروج، قابلی ــاعات خ س

 حسین اصغریمحسن عرفانی، رییس هیات مدیره   احمد اصل حداد

     شرکت مهندسی مسینان-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

)2( تعمیرات  و  بهره داری  قراردادهای 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه با 

نوین رویکردهای 

ــرات  ــداول تعمی ــای مت ــا و رویکرده ــه روش ه ــرد. در ادام ــد ک ــت خواه اف
نیروگاه هــا  ارائــه و پــس از آن رویکردهــای نویــن در سیاســت گذاری 
ــرح  ــش مط ــن بخ ــود در ای ــای بهب ــرات و ظرفیت ه ــزی تعمی و برنامه ری

می شــود.

2.  روش های تعمیراتی
روش هــای متــداول تعمیراتــی ممکــن اســت مبتنی بــر یکــی از رویکردهای 
ــر وضعیــتCBM( 5( و  ــهPM( 4(، مبتنــی ب انفعالــی3 )واکنشــی(، پیش گیران

یــا متمرکــز بــر قابلیــت اطمینــانRCM( 6( باشــند.
در تعمیــرات انفعالــی کــه در برخــی از متــون از آن بــه تعمیــرات اصاحــی7 
نیــز یــاد می شــود، تعمیــر پــس از رخــداد خرابــی اتفــاق انجــام می پذیــرد. 
بدیهــی اســت چنیــن رویکــردی بــرای تجهیــزات اصلــی نیــروگاه بی بهــره 
ــن  ــر آن ای ــاوه ب ــرد. ع ــد ک ــل خواه ــیاری تحمی ــای بس ــوده و هزینه ه ب
نــوع تعمیــر ممکــن اســت باعــث تحمیــل خرابــی بــه اجــزا پایین دســت8 

1. Operation  
2. Maintenance
3. Reactionary 
4. Preventive
5. Condition based maintenance
6. Reliability centered maintenance
7. Corrective maintenance
8.  Collateral damage

مقاله علمی
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ــرش  ــوع نگ ــن ن ــود. ای ــز ش ــین های دوار( نی ــا در ماش ــتم )خصوص سیس
ممکــن اســت بــرای تجهیــزات غیــر اصلــی کــه به صــورت دائــم در 
ــرد  ــل کارب ــتند قاب ــتیبان هس ــز پش ــا دارای تجهی ــتند و ی ــرویس نیس س

باشــد.
ــزات  ــا  )تجهی ــرات نیروگاه ه ــر تعمی ــم ب ــرش حاک ــر نگ ــال حاض در ح
اصلــی و بویــژه توربیــن ژنراتورهــا( نگــرش تعمیــرات پیش گیرانــه  اســت. 
در ایــن روش تعمیــرات کــه از آن بــه عنــوان تعمیــرات مبتنــی بــر زمــان1 
ــده  ــف ش ــل تعری ــی از قب ــای زمان ــرات در بازه ه ــود تعمی ــاد می ش ــز ی نی
انجــام می شــود. ایــن نــوع تعمیــرات در نیروگاه هــا  بــه عنــوان تعمیــرات 
)خــروج( برنامه ریــزی شــده2 معــروف  اســت . بازه هــای تعمیراتــی )برنامــه 
ــه می شــود. نکتــه  تعمیراتــی( مذکــور عمومــا توســط ســازنده تجهیــز ارائ
قابــل توجــه در ایــن زمینــه ایــن اســت اگرچــه ســازنده -به عنــوان مالــک 
ــی تجهیــز )مثــا توربیــن  ــه نیازهــای تعمیرات فــن آوری تجهیــز- واقــف ب
گاز(  اســت  و همچنیــن ایــن برنامــه بــر اســاس تجــارب نــاوگان تولیــدی 
آن ســازنده به صــورت عمومــی  اســت  لیکــن اساســا در برنامــه ارائــه شــده 
توســط ســازنده منافــع و عایــق غیــر فنــی ســازنده نیــز می توانــد دخیــل 
باشــد. به عنــوان مثــال ممکــن اســت از نظــر فنــی، دانــش مــواد و تجــارب 
کارکــرد گذشــته یکــی از قطعــات مســیر داغ توربیــن گاز قابلیــت کارکــرد 
20000 ســاعتی داشــته باشــد امــا ســازنده آن قطعــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــه در  ــروش بیشــتر قطع ــا ف ــر ی ــن باالت ــد حاشــیه ام ــواردی دیگــر مانن م
زمــان کوتاهتــر بــازه زمانــی قطعــه مذکــور را 16000 ســاعت اعــام کنــد 
ــا منافــع و عایــق مالــک  و بدیهــی اســت ایــن عوامــل و عایــق کامــا ب

نیــروگاه متفــاوت  اســت.
در رویکــرد تعمیــرات مبتنــی بــر وضعیــت )CBM( رژیــم تعمیراتــی 
ــز  ــرایط تجهی ــت و ش ــرآورد وضعی ــاس ب ــر اس ــاف ب ــل انعط ــر و قاب متغی
اتخــاذ می شــود. ایــن بــرآورد بــر اســاس اندازه گیری هــا و تفســیر از 
ــن و  ــخصه های روغ ــت و مش ــی، وضعی ــت ارتعاش ــد وضعی ــرایطی مانن ش
ــچ  ــه هی ــت ک ــح اس ــر واض ــود. پ ــل می ش ــدی حاص ــخصه های فرآین مش
ــا  ــرات ب ــازه تعمی ــم ب ــن تنظی ــن باشــد و بنابرای ــد متق تفســیری نمی توان
ــوص  ــوی در خص ــی ق ــی و تجرب ــتوانه علم ــد پش ــور نیازمن ــرد مذک رویک
داده کاوی و داده پــردازی خواهــد داشــت. همچنیــن بــا توجــه بــه قیمــت و 
ــن مــدل از  ــه پایشــگر، پیاده ســازی ای ــوط ب ــزات مرب ــاالی تجهی ــه ب هزین
ــن آوری  ــا ف ــا ی ب ــه نیروگاه ه ــد ب ــش( نیازمن ــرات )سیســتم های پای تعمی
به روزتــر بــوده کــه عرفــا بــه برخــی از تجهیــزات مهــم و اصلــی )از جملــه 
توربیــن گاز( کــه دارای هزینه هــای قابــل توجــه تعمیراتــی دارنــد خاصــه 

ــد در  ــان می ده ــندگان نش ــوردی نویس ــات م ــه و مطالع ــود. تجرب می ش
ــی  ــزات اصل ــرداری آنهــا توســط ســازندگان تجهی ــی کــه بهره ب نیروگاه ها ی
ــازنده  ــط س ــن توس ــرداری در دوره تضمی ــا بهره ب ــرد و ی ــورت می پذی ص
ــتخوش  ــرد دس ــن رویک ــا ای ــی ب ــرات گاه ــی تعمی ــای زمان ــت، بازه ه  اس
ــی  ــود برخ ــم وج ــوارد علیرغ ــایر م ــن در س ــت و لیک ــده اس ــرات ش تغیی
ــرای  ــل ب ــور الاق ــت انعطــاف در بازه هــای مذک ــش وضعی سیســتم های پای

ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــا مخاطرات ــا ب ــدرت و ی ــه ن ــی ب ــزات اصل تجهی
ــا  ــا ب ــت ت ــر آن اس ــعی ب ــان س ــت اطمین ــر قابلی ــی ب ــتراتژی مبتن در اس
مجموعــه  ای از اقدامــات و مطالعــات ماننــد تحلیــل خرابــی و نیــز 
ــرات  ــه تعمی ــاز ب ــِل نی ــوط، حداق ــای مرب ــاختار ها و رویه ه ــازی س پیاده س
)قابلیــت اطمینــان بــاال( جهــت تــداوم کارکــرد تجهیــز )سیســتم( حاصــل 

شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در تغییــر رویکــرد از تعمیــرات پیش گیرانــه  )بــر 
اســاس برنامــه ســازنده( بــه رویکردهــای CBM و RCM مخاطراتــی متوجــه 
مالــک نیــروگاه خواهــد بــود. مخاطراتــی ماننــد افزایــش طــول تعمیــرات 
اساســی از میــزان توافــق شــده، انتقــال خرابــی بــه اجــزای پاییــن دســت و 
حتــی کاهــش قابلیــت اطمینــان. از ایــن رو چنیــن تغییــر رویکــرد اگرچــه 
ــرات  ــی مخاط ــود از طرف ــد ب ــروگاه خواه ــک نی ــرای مال ــی ب ــث منافع باع
فــوق را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت کــه می بایســت تصمیــم گیــری بــا 

مدنظــر قــرار دادن جمیــع جهــات صــورت پذیــرد. 
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده، برخــی عوامــل غیــر مســتقیم نیــز در انتخــاب 
ــر( و  ــی )تنظیم گ ــات حاکمیت ــه الزام ــتند ک ــل هس ــرات دخی روش تعمی
ــد  ــا می باشــند. در نظــر بگیری ــن آنه ــوی قیمــت از مهمتری ــن الگ همچنی
بــر اســاس بــازه اعامــی ســازنده )رویکــرد پیش گیرانــه ( زمــان تعمیــرات 
در فصــل حداکثــر بــار )تابســتان( و بــه تبــع آن حداکثــر قیمــت فــرا رســد، 
 CBM ــا رویکــرد در چنیــن حالتــی مالــک نیــروگاه ترجیــح می دهــد تــا ب
و بــرآورد وضعیــت، تعمیــرات را در زمانــی غیــر از بــازه مذکــور )تاخیــر یــا 
ــر  ــرات ب ــان تعمی ــر، زم ــال دیگ ــوان مث ــا به عن ــد و ی ــام ده ــل( انج تعجی
اســاس رویکــرد پیش گیرانــه  در فصــل کــم بــاری )زمســتان( باشــد ولــی 
بــا توجــه بــه رویکــرد CBM مجــاز بــه بهــره بــرداری نیــروگاه تــا فصــل گرم 
آینــده باشــد. در ایــن حالــت بــه احتمــال قــوی ترجیــح مالــک آن خواهــد 
بــود کــه بــا رویکــرد پیش گیرانــه  و در همــان فصــل زمســتان نســبت بــه 

1.  Time – based maintenance
2.  Planned maintenance

تعمیــرات مذکــور اقــدام کنــد. )ایــن مثــال به صــورت مفهومــی و عمومــی 
ــر  ــرای ه ــه ب ــی بایســتی براســاس مطالع ــده و قضــاوت نهای مطــرح گردی

مــورد خــاص و بــرآورد هزینــه فایــده دقیــق صــورت پذیــرد( 
ــرداری  ــدت بهره ب ــی و م ــوع خراب ــال وق ــن احتم ــه بی ــکل 1 مقایس در ش
بــرای چهــار رویکــرد ذکــر شــده نشــان داده شــده اســت. همان گونــه کــه 
در ایــن شــکل پیداســت تعمیــرات انفعالــی دارای بیشــترین فاصلــه زمانــی 
ــا  ــری  اســت. ب ــرداری طوالنی ت ــان بهــره ب بیــن تعمیــرات و در نتیجــه زم
ایــن حــال بــا افزایــش زمــان بهره بــرداری احتمــال رخــداد خرابــی بیشــتر 
ــوده  ــر ب ــا محافظه کارانه ت ــه  طبع ــگاه پیش گیران ــا ن ــرات ب ــود. تعمی می ش
ــن دو روش،  ــن ای ــا بی ــری انجــام می شــود. م ــی کوتاهت و در فواصــل زمان
ــز روش  ــرایط تجهی ــه ش ــته ب ــه بس ــتند ک ــای CBM و RCM هس روش ه

CBM ممکــن اســت دارای فواصــل زمانــی کوتاهتــری باشــد. 

شکل 1: منحنی احتمال خرابی بر حسب طول بهره برداری

3. مدل های بهینه در رویکردهای تعمیراتی
ــا و  ــا تاش ه ــده ت ــث ش ــادی باع ــره اقتص ــای به ــود و ارتق ــه بهب ــاز ب نی
ــش  ــود در بخ ــیل های بهب ــن پتانس ــوص یافت ــی در خص ــات متنوع تحقیق
تعمیــرات بــا توجــه بــه ســهم موثــر آن در تولیــد انــرژی الکتریکــی صــورت 
پذیــرد. همانطورکــه ذکــر شــد اســتراتژی تعمیراتــی متــداول در نیــروگاه، 
ــروگاه در  ــی نی ــرات اساس ــه در آن تعمی ــه ک ــرات پیش گیران روش تعمی
ــزات  ــازندگان تجهی ــط س ــده توس ــه ش ــا توصی ــای )دوره ای( عمدت بازه ه
ــوده و از ایــن رو مدل هــای بهینــه معرفــی شــده در ادامــه متــن  اصلــی ب
بــر ایــن نــوع از تعمیــرات تکیــه دارد. در شــکل 2 بهینه ســازی اســتراتژی 
ــال  ــوان مث ــت. به عن ــده اس ــان داده ش ــی نش ــورت مفهوم ــی به ص تعمیرات
در تعمیــرات پیش گیرانــه، افزایــش فاصلــه بیــن تعمیــرات، احتمــال 
ــای  ــر هزینه ه ــم بخاط ــه ه ــل هزین ــه تحمی ــی و در نتیج ــداد خراب رخ

ــه و در  ــاال رفت ــد ناشــی از آن ب ــدم تولی ــه ع ــرات و هــم هزین ــی تعمی ذات
نتیجــه هزینــه چرخــه عمــر افزایــش خواهــد یافــت. از طرفــی بــا افزایــش 
فاصلــه بیــن تعمیــرات هزینــه )نــرخ( تعمیــرات )تعمیــرات پیش گیرانــه  یــا 
برنامه ریــزی شــده( کاهــش و درآمــد ناشــی از تولیــد نیــز وجــود خواهــد 
داشــت و بنابرایــن هزینــه چرخــه عمــر کاهــش خواهــد یافــت. مدل هــای 
ــن دو  ــن ای ــه بی ــه بهین ــن منطق ــعی در یافت ــرات س ــازی تعمی بهینه س

ــد.  ــاب می کنن انتخ

شکل 2- مفهوم بهینه سازی استراتژی تعمیرات

1-3. مدل PM ارتقایافته  مرحله ای
در مدل های مرسوم تعمیراتی، معموال یک تابع احتمال خرابی جهت تعیین 
دوره های تعمیرات در نظر گرفته می شود. تابع توزیع احتماالتی ویبول1 یکی 
از توابع متداول در این زمینه است. از آنجایی که هیچ عملیات تعمیراتی کامل 
نبوده و ممکن است دارای نقص باشد و از طرفی هر تجهیز در طول زمان در 
حال سپری کردن عمر خود بوده و بنابراین فرض و ادعای »مثل روز اول« 
)as good as new( بعد از تعمیرات برای تجهیز فرض صحیحی نیست. از 

این رو در این مدل تابع توزیع احتمال خرابی به صورت مرحله ای بعد از هر بار 
تعمیر با تاثیر دو مولفه یکی مربوط به کامل نبودن تعمیرات و دیگری مولفه 
عمر اصاح می شود. بر این اساس با فرض تابع احتمال خرابی در تعمیرات 
 )1+i( بعد  دوره  تعمیرات  در  تابع  این   ،λi(t)به صورت ام   i دوره  پیش گیرانه 

به صورت زیر بازتعریف می شود:
λi+1)t(=bi*λi)t+ai*Ti(

 bi ــر و ــاح عم ــب اص ــه  i ام ai، ضری ــرات پیش گیران ــازه )دوره( تعمی Ti ب

ضریــب اصاحــی مربــوط بــه کامــل نبــودن تعمیــرات در دوره i ام  اســت . 
 bi<10 و>ai>1 بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن دو ضریــب مشــخص اســت کــه

1.  Weibull distribution

مقاله علمیمقاله علمی
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1. Multi objective optimisation
2. Time-based
3. Delay-Time

ــرات در  ــام تعمی ــود انج ــا وج ــی ب ــال خراب ــی احتم ــود. به عبارت ــد ب خواه
یــک دوره نســبت بــه دوره قبــل بواســطه نقــص در تعمیــرات و نیــز عمــر 
ــه  ــدل ب ــن م ــرای ای ــه ای« ب ــوان »مرحل ــود. عن ــد ب ــز بیشــتر خواه تجهی

خاطــر ایــن رویکــرد مرحلــه ای بــوده اســت. )شــکل 3(

ــز نســبت  ــع در تکنیــک بهینه ســازی نی ــع توزی ــر تاب ــدل عــاوه ب ــن م ای
بــه روش متــداول ارتقــاء یافتــه اســت بدیــن صــورت کــه برخــاف 
ــن  ــتند در ای ــدف هس ــع ه ــک تاب ــه دارای ی ــول ک ــازی های معم بهینه س
مــدل از بهینه ســازی چندگانــه1 بــا دو تابــع هــدف اســتفاده شــده اســت. 
ــازی  ــاله  بهینه س ــدف در مس ــع ه ــد تاب ــه، چن ــازی چندگان در بهینه س
ــی از  ــث یک ــورد بح ــدل م ــد. در م ــرکت می کنن ــان ش ــورت هم زم به ص

ــه  اســت .  ــع هــدف دیگــر هزین ــب آمادگــی و تاب ــع هــدف ضری تواب
در شــکل 4 نتایــج و مقایســه دوره بازدیــد بــر اســاس بهینه ســازی تک تابعه 
)تابــع هــدف ضریــب آمادگــی(، تــک تابعه )تابــع هــدف هزینــه( و چندگانه 
ــه ای  ــا نگــرش مرحل ــان( ب ــه هم زم ــب آمادگــی و هزین ــع هــدف ضری )تاب
)تاثیــر عمــر و کامــل نبــودن تعمیــرات( بــرای یــک نمونــه موتــور گاز ســوز 

بــا پارامترهــای تعمیراتــی مشــخص نشــان داده شــده اســت.
ــردن  ــل ک ــه ای و دخی ــرش مرحل ــده نگ ــر ش ــم ذک ــه مفاهی ــه ب ــا توج ب
عمــر و ناقــص بــودن تعمیــرات باعــث شــده تــا هــر دوره بازدیــد نســبت 
ــا در  ــول بازه ه ــاوت درط ــن تف ــود. همچنی ــر ش ــی کوتاهت ــه دوره قبل ب
بهینه ســازی بــا رویکــرد ضریــب آمادگــی، بهینه ســازی بــا رویکــرد 
ــه(  ــی و هزین ــب آمادگ ــی ضری ــه )همزمان ــازی چندگان ــه و بهینه س هزین

ــت. ــهود  اس ــکل مش در ش

2-3. مدل زمان تاخیر
همانطورکـه ذکـر گردیـد اسـتراتژی تعمیـرات پیش گیرانـه )PM( یک روش 
مبتنـی بـر زمان2 اسـت. در این نـوع از تعمیـرات یکـی از فعالیت های اصلی 
و مهـم بازدیـد و بازرسـی جهـت تعیین وضعیـت تجهیز و قطعات اسـت که 
تعییـن کننـده ی روش اصـاح یا جایگزینی قطعه  اسـت . اهمیـت این بازدید 
بـه گونـه ای اسـت کـه در کاربردهـای نیروگاهـی از ایـن اصطـاح بیشـتر 
اسـتفاده می شـود. )به عنـوان مثـال بازدیـد 8000 سـاعت یا بازدیـد قطعات 
مسـیر داغ( عمومـا پدیـده خرابـی یـک پدیـده زمانـی بـوده و بـه یک بـاره 
و یـا ناگهانـی رخ نمی دهـد. از ایـن رو نقـش بازدیـد و دریافـت نشـانه های 
خرابـی جهـت پیش گیـری از خرابـی دارای اهمیـت  اسـت . مفهـوم زمـان 
تاخیـر3 در تعمیـرات پیش گیرانـه بر این اسـاس اسـتوار اسـت. در این مدل 
فرآینـد خرابـی در دو مرحلـه مورد توجه قـرار می گیرد. مرحلـه اول از زمان 
نـو تـا زمانـی کـه عیـب اولیـه بواسـطه بازدیـد مشـخص می شـود و مرحله 
بعـد از ایـن نقطـه تـا بـروز خرابـی )در صورت عـدم توجـه به عیب(  اسـت . 
زمانیکـه از شـروع اولیـه یـک عیِب مشـخص شـروع و تا بـروز خرابـی ادامه 
پیـدا می کنـد زمـان تاخیـر نامیـده می شـود. در صورتی کـه بازدیـد در این 
زمـان تاخیـر انجـام شـود عیـب مذکـور قابل شناسـایی و بسـته بـه کیفیت 
عیـب قابـل اصـاح فـوری یا تدریجـی خواهد بود. در شـکل 5 مفهـوم زمان 
تاخیـر به صـورت سـاده نشـان داده شـده اسـت. نقطـه u )نقطـه توخالـی( 
مـرز بیـن مرحلـه اول و دوم توضیـح داده شـده در بـاال  اسـت. نقطـه توپـر 
زمـان رخـداد خرابـی بـوده و فاصلـه مابیـن ایـن دو زمـان تاخیر )h(  اسـت. 

شکل 3: تابع توزیع احتمال خرابی مرحله ای

شکل 4: مقایسه دوره های بازدید با رویکردهای متفاوت

شکل 5: مفهوم زمان تاخیر)نقطه تو خالی نقطه اولیه شروع عیب و نقطه 
توپررخداد خرابی(

شکل 6: بازه بازدید و قابلیت شناسایی عیب در زمان تاخیر

در شــکل 6 اهمیــت بــازه بازدیــد در شناســایی عیــب و زمــان تاخیــر نشــان 
ــازه  ــی دو ب ــب و خراب ــد از عی ــوی واح ــک الگ ــرای ی ــت. ب ــده اس داده ش
ــر و دیگــری کوتاهتــر )به ترتیــب a و b( در نظــر  ــی ت ــد یکــی طوالن بازدی
گرفتــه شــده اســت. در بــازه طوالنــی ســه عیــب شناســایی شــده و در بــازه 

ــر چهــار عیــب شناســایی شــده اســت. کوتاه ت

ــه  ــن صــورت اســت ک ــر بدی ــان تاخی ــدل زم ــر م ــم ب ــی حاک ــط اصل رواب
اگــر λ بیانگــر توزیــع خرابــی در سیســتم مــورد مطالعــه بــوده و)F)h تابــع 
ــداد  ــورت تع ــن ص ــد در ای ــا باش ــرای کل خرابی ه ــر ب ــان تاخی ــع زم توزی

ــود از: ــد عبــارت خواهــد ب ــازه بازدی ــی مــورد انتظــار در ب خراب

ــت . الزم  ــر  اس ــان تاخی ــازی های زم ــه در مدل س ــارت پای ــوق عب ــه ف رابط
بــه ذکــر اســت کــه در ایــن رابطــه فــرض کامــل بــودن تعمیــرات حاکــم 
ــرات در  ــورد نقــص تعمی ــی در م ــوارد ذکــر شــده در بحــث قبل ــوده و م ب

ایــن مــدل مــد نظــر قــرار گرفتــه نشــده اســت.

3-3. تعمیرات مبتنی بر فرصت
ــه  ــه  اســت ک ــرات پیش گیران ــی از تعمی ــه1 حالت ــرات فرصــت طلبان تعمی
ــا  ــز ی ــه تجهی ــی ک ــن معن ــرد. بدی ــای مناســب انجــام می پذی در فرصت ه
ــا  ــازه یــا زمــان تعمیراتــی خــود نرســیده لیکــن ب سیســتم در اصــل بــه ب
ــت  ــر عل ــا ه ــر ی ــه دیگ ــی قطع ــف سیســتم ناشــی از خراب ــه توق توجــه ب
دیگــری فرصــت مناســبی بــرای انجــام تعمیــر تجهیــز یــا سیســتم مذکــور 
ــا  ــا در سیســتم و ی ــی عموم ــن فرصــت تعمیرات ایجــاد شــده اســت. چنی
ــی  ــف یک ــوده و توق ــری ب ــورت س ــم به ص ــه ه ــبت ب ــه نس ــی ک تجهیزات
باعــث از ســرویس خــارج شــدن دیگــری می شــود وجــود خواهــد داشــت. 
ــاب  اســت   ــر بازی ــن گاز و بویل ــن آرایشــی، توربی ــی از چنی ــال نیروگاه مث
کــه بــر ایــن اســاس تعمیــرات فرصت طلبانــه مثــا بــرای بویلــر بازیــاب در 
صــورت خرابــی یــا تعمیــرات معمــول توربیــن گاز وجــود خواهــد داشــت. 
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف، ایــن نــوع از تعمیــرات ماهیــت تصادفی2 داشــته 
ــه  ــود. مدل هــای فرصت طلبان و بنابرایــن غیــر قابــل پیش بینــی خواهنــد ب
ممکــن اســت مبتنــی بــر عمــر، خرابــی، وضعیــت و یــا ترکیبــی از مدل هــا 
ــت  ــن اس ــدل ممک ــن م ــازی ای ــا، بهینه س ــایر مدل ه ــابه س ــند. مش باش
براســاس تابــع هــدف خاصــی ماننــد هزینــه، ضریــب آمادگــی و یــا توابــع 
هــدف دیگــر و براســاس شــرایط خــاص مســاله  صــورت پذیــرد. مطالعــه 
مــوردی از ایــن نــوع بهینه ســازی در کاربــرد نیروگاهــی بــرای آب بندهــای 
ــن  ــه ای ــر صــورت پذیرفتــه اســت. طــرح مســاله  ب ــه بویل پمــپ آب تغذی
صــورت اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه دو آب بنــد )دو ســر محــور پمــپ( 
ــه  ــاس توصی ــخص براس ــر مش ــد دارای عم ــی آب بن ــود دارد و از طرف وج
ــروز  ــا در صــورت ب ســازنده می باشــد )در ایــن مثــال 11000 ســاعت(. آی
ــه  ــد بهین ــرات می توان ــت تعمی ــدام سیاس ــد ک ــک آب بن ــرای ی ــی ب خراب
باشــد بطوریکــه بــا اســتفاده از تعمیــرات فرصــت آب بنــد دوم کــه خــراب 
نشــده نیــز جایگزیــن شــود و یــا تنهــا یــک آب بنــد تعویــض و آب بنــد دوم 
تــا ســپری شــدن طــول عمــر مــد نظــر )و یــا حتــی خرابــی در آینــده( بــه 
کار خــود ادامــه دهــد. ایــن مــورد بــر اســاس حداقل ســازی و ســناریوهای 
ــرخ  ــب ن ــر حس ــی ب ــج متفاوت ــده و نتای ــدل ش ــرض، م ــادی پیش ف اقتص
تنزیــل حاصــل شــده اســت. در شــکل 7 نتایــج مــدل بهینه ســازی بــرای 
نــرخ تنزیــل زیــر 5.3 درصــد نشــان داده شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس 
تعویــض هــر دو آب بنــد در صــورت خرابــی یکــی از آنهــا بهینــه و مقــرون 

ــه( ــرات فرصت طلبان ــود. )تعمی ــد ب ــه خواه ــه صرف ب

1. Opportunistic Maintenance (OM)
2. Random
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4. خالصه و جمع بندی:
ــی  ــداف اصل ــادی از اه ــاال و اقتص ــره وری ب ــا به ــری ب ــت و راهب مدیری
ــه  ــین ب ــته پیش ــت . در نوش ــرق  اس ــد ب ــش تولی ــرمایه گذاران در بخ س
ــای  ــه و چالش ه ــرات پرداخت ــرداری و تعمی ــر بهره ب ــدف از منظ ــن ه ای
ــا در نظــر گرفتــن تغییــرات ســاختاری در حــوزه نیــروگاه و بــه  موجــود ب
ــی  ــورد بررس ــی م ــش خصوص ــکان بخ ــرمایه گذاران و مال ــرای س ــژه ب وی
واقــع شــد. تعمیــرات یکــی از عوامــل اصلــی و اثرگــذار در بخــش راهبــری 

بــرای ســناریو نــرخ تنزیلهــای بــاالی 5.3 درصــد نتیجــه بــه گونــه ای دیگــر 
بــوده و رویکــرد فرصت طلبانــه بهینــه نبــوده و صرفــه اقتصــادی فقــط در 

تعویــض آب بنــد خــراب و ادامــه کار آب بنــد دوم خواهــد بــود. )شــکل 8(

شکل ۷: نتایج بهینه سازی برای نرخ تنزیل کمتر از %5,3

شکل 8: نتایج بهینه سازی برای نرخ تنزیل بزرگتر از %5,3

ــن  ــه ای ــرق ب ــد ب ــه تولی ــی از هزین ــل توجه ــش قاب ــوده و بخ ــروگاه ب نی
موضــوع تخصیــص می یابــد. ایــن عامــل، عــاوه بــر مولفه هــای اقتصــادی، 
ــر مولفه هــای کلیــدی عملکــردی نیــروگاه اســت.  دارای تاثیــر مســتقیم ب
شــاخص های عملکــردی مهمــی چــون ضریــب آمادگــی و محدودیــت تولید 
ــی از  ــش قابل توجه ــن رو بخ ــد، از ای ــر می پذیرن ــرات تاثی ــث تعمی از مبح
ــردازد.  ــن موضــوع می پ ــه ای ــرداری ب مــوارد قراردادهــای خدمــات بهــره ب
ــگاه رایــج و ســنتی حاکــم  ــد کــه ن ــر ایــن باورن نویســندگان ایــن متــن ب
بــر تعمیــرات نیــروگاه نیــاز بــه اصــاح و بازتعریــف براســاس ســاختارهای 
جدیــد، ابــزار نویــن و رویکردهــای بهینــه دارد. بــا ایــن مبنــا صــرف انجــام 
تعمیــرات در زمــان کوتــاه و یــا تنهــا بــا پیــروی از برنامــه و دوره هــای ارائــه 
شــده از ســوی ســازندگان نمی توانــد هدفــی بهینــه تلقــی شــود بلکــه ایــن 
ــود.  ــته ش ــع نگریس ــورت جام ــتی به ص ــر بایس ــل دیگ ــار عوام ــر در کن ام
ــروگاه  ــردی نی ــای کارب ــه از مثال ه ــن ک ــده در مت ــر ش ــای ذک نمونه ه
اســت در راســتای احســاس نیــاز بــه پرداختــن بــه ایــن امــر بــوده اســت. 
اگرچــه ســعی و تاش هــای قابــل تقدیــر در امــر اجــرای تعمیــرات توســط 
ــهود و  ــپار مش ــع برون س ــا مناب ــرمایه گذاران و ی ــه س ــق ب ــای متعل نیروه
ــکار اســت، لیکــن خــا سیاســتگذاری و برنامه ریــزی بهینــه  ــل ان غیــر قاب
در ایــن حــوزه احســاس می شــود. باوجــود اینکــه در اکثــر شــرکت 
ــرات  ــده و نف ــف ش ــزی تعری ــای برنامه ری ــی واحده ــای نیروگاه پروژه ه
مرتبــط نیــز وجــود دارد، لیکــن ایــن واحدهــا عمدتــا پشــتیبانی تعمیــرات 
ــت  ــا در حــوزه ماموری ــه توســعه کارکــرد آنه ــاز ب ــد و نی را انجــام می دهن
اصلــی ایشــان بــه منظــور برنامه ریــزی و زمان بنــدی تعمیــرات بــر اســاس 
روش هــای بهینــه قابــل تعمیــم بــه شــرایط خــاص هــر نیــروگاه و در نظــر 

ــازندگان  اســت.  ــای س ــار توصیه ه ــود در کن ــن شــرایط و قی گرفت
ــن،  ــی نوی ــای تعمیرات ــم در رویکرده ــای مه ــر و مولفه ه ــی از عناص یک
ــع آوری  ــای جم ــاخت ها، بانک ه ــل زیرس ــاد و تکمی ــر روی ایج ــت ب فعالی
ــی  ــی علم ــول و مبان ــاس اص ــر اس ــا ب ــردازش و داده کاوی آنه ــا، پ داده ه
 اســت . پیاده ســازی و تجمیــع ایــن سیســتم ها یکــی از پیش نیازهــای 

ــت. ــن  اس ــه روز و نوی ــرات ب ــه تعمی ــذر ب ــی در گ اصل
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