
نشـریــه سندیکــای شــرکت هـای تـولیـد کننــده بــرق

٣١
تـابستــــان 1399

www.pgcsyndicate.ir
info@pgcsyndicate.ir

پرونـــده اول
 

تجدید ساختار صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه ها  
فرصت های از دست رفته 

بازخوانی یک تجربه پر ابهام در صنعت برق

پرونـــده دوم
 احیای  قراردادهای  فراموش شده 

چرا قراردادهای دوجانبه برق به بن بست رسید؟
مواهب قرارداد BOT با صنایع برای اقتصاد نیروگاهی 

خارج از پرونـــده
مجلس مهیای تعامل سازنده با بخش خصوصی 

تحقق وعده ٤٢ساله از جیب تولیدکنندگان غیردولتی برق



سرمقاله - توقف در نیمه راه

لزوم بازنگری در روند تجدید ساختار صنعت برق

فرصت های از دست رفته

بازخوانی یک تجربه پرابهام در صنعت برق

الزام ایجاد رویکرد واحد در تجدید ساختار

تکثر در اجرا و وحدت در پاسخگویی   

تجدید ساختار در افق های پیش روی صنعت برق

تجدید ساختار، از ابتدا تا کنون

تجدید ساختار بدون ایجاد زیرساخت؛ بازی از پیش باخته

نگاهی به افت و خیزهای یک تجربه سی ساله

دوگانگی روش دولت در واگذاری نیروگاه ها

چرا قراردادهای دوجانبه برق به بن بست رسید؟

مواهب قرارداد BOT با صنایع برای اقتصاد نیروگاهی

احیای قراردادهای دوجانبه، راهی برای بقای نیروگاه های غیر دولتی

قراردادهای دوجانبه و BOT پشت سد اعمال نفوذ دولت

پایان انحصار با مدیریت صحیح رقابت و قیمت

ترسیم مسیر پیش روی مجلس برای نجات تولیدکنندگان برق

مجلس مهیای تعامل سازنده با بخش خصوصی

تحقق وعده 24 ساله از جیب تولیدکنندگان غیردولتی برق

گزارشی تاریخی از چگونگی ورود برق به ایران

مجمعی پرشور در هم اندیشی با اعضا 

پی گیری برنامه های هیات مدیره در قالب کمیسیون های تخصصی

گزارش میدانی: »تابان« از دل کویر

نانو پوشش های قابل استفاده در پره های توربین

نیــرو سـرمـایــه 
نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق

شماره 3۱ )تابستان ۱399( پیش شماره76/۱ صفحه

صاحب امتیاز: سندیکای شرکت های تولید کننده برق
اعضای شورای سیاست گذاری:

محمدعلی وحدتی، سیداحمد مطهری، ابراهیم خوش گفتار، اسداهلل صبوری،
حسنعلی تقی زاده لنده، مجید غمامی، علیرضا اسالمی، سیدحسین 

عبدالخالق زاده، سمیه کاظم زاده

مدیر مسئول: پرویز غیاث الدین
سردبیر : عباس خالدنژاد

دبیر تحریریه: زهرا شریفی
تحریریه: بهار عبادی، مرجان نظری فرد، نفیسه زارع کهن، مریم خادم حسینی

             علیرضا حسینی، صنم سادات عابدی، سمیه رضوی نیا

مدیر هنری: بهشید مرکزی
گرافیست و صفحه آرا: بهزاد مرکزی

طرح روی جلد: بهشید مرکزی
عکس: سعید کیومرثی

توزیع: سعید کیومرثی 
چاپ: همراد

2

4

5

6

9

۱2

۱6

20

22

25

27

30

32

35

37

38

4۱

43

45

48

53

55

63

68

نیرو سرمایه 
نشریه سندیکای شرکت های تولید کننده برق

نشانی: تهران سعادت آباد، خیابـان سرو غربـی، بین چهارراه سرو و 
میدان کتاب، پالک 114، طبقه 1، واحد 2 

کدپستـی: 1998994194
تلفـن: 17- 0015 2238،       نمابــر: 8138 2214

 www.pgcsyndicate.ir      info@pgcsyndicate.ir

پروندهاول:تجدیدساختارصنعتبرقوخصوصیسازینیروگاهها

خارجازپرونده

پروندهدوم:احیایقراردادهایفراموششده)راهکارهایمواجههباکمبودنقدینگیدربخشتولیدبرق(

گـــــزارش

مقالهعلمی



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

16

تجدید ساختار در افق های پیش روی صنعت برق
گفت وگو با علیرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت موننکو ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

بـا نرخ هـای مشـخصی خریداری می شـود. 

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

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

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

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

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

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

. شود

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

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

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

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

کاهـش بهـره وری را نیـز موجـب خواهد شـد.

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

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

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

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

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

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

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

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

در حال حاضر بخش دولتی صنعت برق برای 
پرداخت مطالبات

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

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

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

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

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

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

بـرای حـل مشـکل اتخاذ شـود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـرآورد شـد بوده اسـت. 

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

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

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

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

موجـود بـر دوش بخـش غیـر دولتی کاسـته شـود. 

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

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

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

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

فراوانـی روبه رو شـد.

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

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

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

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

رفت. خواهیـم 

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

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

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

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

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

از جملـه امتیازاتـی اسـت که می تـوان ایجاد کرد. 


