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 چکیده

شود و هرگونه تغییرات صنایع کشور برشمرده میترین راهمیتترین و پُصنعت برق در ایران یکی از بزرگ

این ای خواهد داشت. اما با وجود گسترده در این صنعت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی

. استرو هنوعی با بحران جدی روبدر وضعیت مناسبی قرار نداشته و به ،درحال حاضر این صنعت پایه

ها و مانند تغییرات نرخ ارز، مشکالت ناشی از تحریم ن اقتصادیبیرونی و کالعوامل  ناشی ازاین بحران 

زای داخلی بحرانعوامل . استبرق مدیران حوزه  اتکه این عوامل خارج از اختیار بودهافزایش تورم و... 

وزارت نیرو انباشته های ، بدهیو غیرکارشناسی بودن آن ه برقتعرفنرخ پایین بودن شامل  ،صنعت برق

های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت های غیراصولی داراییواگذاری که ناشی از

توان ریشه تمام این می . مسلماًاست ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلیبرق و نبود نقشه راه و برنامه

وضعیت بود بهرو راه حل پایدار و عملی . ازاینیافتهای سیاستگذاری و مدیریتی ها را در بخشبحران

 .دکرتوسعه قوانین و مقررات و توسعه ساختارها و نظامات اجرایی جستجو اصالح و موجود را بایستی در 

 دریافت،توان با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه آن با این صنعت در سایر کشورها می

میان ساختار ها ترین تفاوتمهم یکی ازگر در سایر کشورها وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم

 توان به تعیین کارشناسیترین وظایف این نهاد میم. از مهستصنعت برق در ایران با سایر کشورها

 قیمت های واقعی باتطبیق هزینه و گرفتههای صورتارزیابی هزینه ،های آننرخو  تعرفه برقساختار 

جهت را شده برق اشاره داشت. همچنین این نهاد نظارت ویژه بر بازار برق و وضع مقررات مناسب تمام

ارائه برای قضایی مناسب تهیه اسناد حفظ رقابت در بازار برعهده خواهد داشت و نیز با قدرت اجرایی و 

سیدگی به شکایات رکارشناسی و تواند بر اجرای قوانین نظارت ویژه داشته و مرجع میبه محاکم قضایی 

 های موجود در این صنعت باشد.بازیگران مختلف بازار و شرکت

ساختار در کشورهای مختلف بوده و کمک شایانی  ترین ارکان تجدیدنهاد تنظیم مقررات یکی از مهم

سفانه در ایران چنین نهاد قدرتمند و مستقلی أساختار در این کشورها کرده است. مت به موفقیت تجدید

مسئله  به ایجادکه این  عهده دارندنداشته و وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به آن این وظیفه را بر وجود

در اختیار برق کشور  برداری سیستماز آنجایی که سهم بزرگی از تولید و بهره .زنددامن میتعارض منافع 

را گر مستقل و قدرتمند تنظیم انجام وظایف یک نهاد صالحیت، این نهادها به هیچ عنوان استوزارت نیرو 

دیگر نهاد موجود در این زمینه در شرایط فعلی کارآمدی کافی  عنوانبه. همچنین شورای رقابت دنندار
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 نظرات خود را ندارد. بنابراین این شورا نقش نهاد تنظیم اعمال ودر این حوزه مقررات اجرای منظور به

شدت در چنین نهادی به اجرا نکرده است. با این تفاسیر خألخوبی ان رقابت را بهمقررات مستقل یا ارک

توان ایجاد رفت از شرایط موجود برای صنعت برق را میحل برونترین راهشود و اصلیکشور احساس می

 گر مستقل و قوی و همچنین توسعه قوانین کارا برای این صنعت دانست.نهاد قانونگذار و تنظیم
 

 

 انرژي برق در ايران تأمینهاي چالش ها وويژگي ـ فصل اول

 مقدمه

پایدار و اقتصادی انرژی الکتریکی از الزامات توسعه بوده و نقش غیر قابل انکاری در رفاه شهروندان  تأمین

تواند حدی است که ایجاد اختالل در این سیستم میپایدار انرژی الکتریکی به تأمین. اهمیت دکنمیبازی 

. ازسوی دیگر، شبکه برق محملی برای تولید، انتقال و مصرف دشوتصادی موجب خسارات سنگین اق

آبی و...( است و از این لحاظ نقش غیر قابل های تجدیدپذیر آینده )مانند باد، خورشیدی، برقانرژی

 .کندایفا میهای پاک های فسیلی به سمت انرژیانکاری در حرکت از سوخت

شود. این صنعت ترین صنایع کشور برشمرده میراهمیتترین و پُیکی از بزرگدر ایران صنعت برق 

های فعال در این حوزه است که طی چند دهه و با ن و شرکتاشامل شبکه برق و مجموعه متخصص

 انهیوجود آمده است. در این میان، شبکه برق ایران با تولید سالگذاری بهها میلیارد دالر سرمایهصرف ده

خط انتقال و توزیع چهاردهمین  1کیلومتر 900.000ت ساعت انرژی و با بیش از تراوا 300.000 حدود

ردیف کشورهایی همچون انگلستان، مکزیک، ترکیه، ایتالیا و شبکه بزرگ دنیا بوده و از این لحاظ هم

ازسوی دیگر، صنعت برق دارای پشتوانه بزرگ فنی و مهندسی شامل صدها شرکت  (1).اسپانیا قرار داد

نیازهای شبکه برق کشور را از حیث طراحی، اجرا از ی یدرصد باال تأمینکوچک است که توانایی  بزرگ و

ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، خدمات فنی و مهندسی این دلیل برنامهعالوه، بهبرداری دارند. بهو بهره

برق با صادرات طوری که صنعت ها از لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت در سطح منطقه بوده بهشرکت

خود ال و خدمات بخش اعظم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را بهامیلیارد دالر ک 5/2انه یسال

 (3).اختصاص داده است

با وجود اهمیت باال و کارنامه درخشان صنعت برق، درحال حاضر، این صنعت پایه در وضعیت 

عدم ثبات مدیریت و  2،باالدستی های اشتباههای برق، تصمیممناسبی قرار ندارد. نرخ پایین در تعرفه

آور در وزارت نیرو )که های سرسامتغییرات ساختاری ناقص سبب ناکارآمدی اقتصادی سیستم و بدهی

                                                 

کیلومتر بوده است.  72119و  52876ترتیب ، طول خطوط انتقال کشور و فوق توزیع کشور به1396برمبنای آمار سال  .1

 (2)است.کیلومتر خط توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف در سطح کشور موجود  361832و  424002عالوه، به

تخصصی برق حرارتی( شرکت مادر تأسیسبرنامه در ساختار صنعت برق )همانند رویه و تغییرات بیهای بیمانند استخدام .2
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های این صنعت )که درحال حاضر در حدود هیبرق است( شده است. حجم باالی بد متولی شبکه

ها و های برق تولیدی به نیروگاهر پرداخت هزینهخیر دأشود( موجب تمیلیارد تومان برآورد می 30.000

ده است. ازسوی دیگر، عدم پرداخت معوقات پیمانکاران و شهای توسعه سیستم تعویق در اجرای برنامه

مقیاس( موجب مشکالت های کوچکهای بزرگ و نیروگاهدر نیروگاه ویژهبهگذاران خصوصی )سرمایه

 است. ده شها ای برای این شرکتعدیده

و این درحالی  1دکنمیدر شبکه برق طلب را گذاری مداوم نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی سرمایه

گذاری مستقیم دولت در های عمرانی، امکان سرمایهدلیل محدودیت شدید بودجهاست که از یکسو به

ای پایین انرژی انگیزه هها و تعرفهدلیل حجم باالی بدهیوجود نداشته و ازسوی دیگر، به صنعت این 

گذاری در بخش تولید و انتقال عدم سرمایه گذاری وجود ندارد. منظور سرمایهکافی در بخش خصوصی به

که میزان مصرف انرژی الکتریکی از میزان تولید آن پیشی گیرد. در چنین  شودمیدرنهایت سبب 

بخشی از بار سیستم  ،مصرفـ  تعادل تولیدمنظور برقراری بردار سیستم ناچار است تا بهشرایطی، بهره

نیز موجب حبس انتقال و توزیع  هایدر بخشگذاری در . محدودیت سرمایهدکنصورت اجباری قطع را به

که  کردتوان به نقاط مصرف بزرگ )مانند تهران و...( منتقل ها را نمیانرژی تولیدی نیروگاهتوان شده و 

. تفاوت بنیادین میان محدودیت تولید و شودمیاط مصرف بزرگ این مهم نیز موجب قطعی برق در نق

محدودیت انتقال/توزیع در این است که در صورت کمبود تولید، امکان قطع برق در نقاط مختلف شبکه 

منظور کاهش اجباری میزان مصرف ممکن است. این درحالی است که محدودیت انتقال/توزیع، تغذیه به

 کل رو در صورت محدودیت انتقال/توزیع، برق این. ازدکنمیا اختالل مواجه بارها در نقاط خاصی را ب

 کشور در معرض اختالل قرار خواهد گرفت. 

صنعت برق چند سالی است گذاری در و به تبع آن عدم سرمایهذکر است، مشکالت ساختاری  شایان

مصرف در زمان پیک )فصول گرم سال( و محدودیت انتقال در ـ  صورت جدی سبب عدم تعادل تولیدکه به

ن ااست. با این حال، مدیران وزارت نیرو با قطع اجباری برق صنایع، انرژی مورد نیاز مشترکده شسیستم 

ـ های سنگین به صنایع از خسارات اجتماعیوجود تحمیل هزینه . این رویکرد، باانددهکر تأمینخانگی را 

. با این حال، رویکرد قطع اجباری صنایع نیز دکنمیطع برق در مناطق مسکونی جلوگیری سیاسی ناشی از ق

مصرف ـ  نشان داد، عدم تعادل تولید 1397طور که اتفاقات تابستان دارای اثربخشی موقتی بوده و همان

رفیت انتقال بر محدودیت تولید، ناکافی بودن ظ. عالوهدشوهای گسترده در سطح کشور تواند موجب قطعیمی

است که در صورت وقوع اشکاالت فنی )که موضوعی ده شو توزیع در شهرهای بزرگی مانند تهران سبب 

منظور پوشش خروج طبیعی و غیر قابل پیشگیری در شبکه برق است( ظرفیت رزرو کافی در شبکه به

                                                 

وکارهای صنعت برق که توسط سندیکای صنعت برق ایران تهیه شده ، با استناد به سند راهبردی کسبمثالعنوان به .1

اين د. با وجود شوگذاری میلیارد دالر در صنعت برق کشور سرمایه 58و حداکثر  23نیاز است تا حداقل  1404است، تا سال 
وری نیز است، اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره گفتنينی مشخص نیست. روشبه گذاریسرمایهاین حجم از  تأمینمنبع 

وری وی مصرف و افزایش بهرهگات جدید بکاهد. با این حال، اصالح التأسیسگذاری مورد نیاز در زمینه احداث تواند از سرمایهمی
 گذاری است.نیز خود مستلزم سرمایه
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دلیل محدودیت شهروندان بهعالوه، قطع برق . بهدشون قطع ااضطراری تجهیزات وجود نداشته و برق مشترک

ناپذیر باشد. بدیهی است در صورتی که برای بهبود وضعیت شبکه انتقال در شرایط پیک مصرف نیز اجتناب

روز افزایش یافته که این مهم خسارات های برق روزبهای سریع و کارآمد اندیشیده نشود، میزان قطعیبرق چاره

 ای را به دنبال خواهد داشت.سیاسی گسترده های اجتماعی و تبعاتاقتصادی، نارضایتی

های بر قطعیعنوان متولی اصلی شبکه برق( عالوهنیرو )و شرکت توانیر به مشکالت مالی وزارت

ها و ات مخربی را نیز بر بدنه مهندسی صنعت برق شامل شرکتتأثیراضطراری برق در زمان پیک، 

های ها و تحریمت. ازسوی دیگر، افزایش مداوم قیمتجای گذارده اسپیمانکاران فعال در این حوزه به

 ش داده است. شدت افزایها شده و سرمایه در گردش مورد نیاز را بهالمللی موجب افزایش هزینهبین

المللی و های بینعت برق در اثر تحریمنبازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی صهمچنین 

که بیشتر  شدهاین عوامل سبب  1.جدی مواجه شده استهای ها انتقال پول با چالشمحدودیت

وپنجه نرم کرده و بسیاری از های بزرگ و صاحب نام در این حوزه با مشکالت عدیده مالی دستشرکت

تر در معرض ورشکستگی قرار گیرند. باید به این نکته اساسی توجه کنندگان کوچکها و تولیدشرکت

گذاری چند ده میلیارد دالری دولت و بخش با سرمایه برق صنعت های فعال درشود که صنایع و شرکت

 کارشناسان، سبب مهاجرت مشکالت مذکور در صورت ادامه که اندخصوصی و طی چند دهه شکل گرفته

رسانی تجهیزات و فرسودگی خطوط تولید شده که درنهایت باعث از بین رفتن توان روزنخبه، عدم به

 2د.شومیها رقابتی این شرکت

 

 هاي بحران در صنعت برقريشه. 1

بندی تقسیم 3توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلیرا میبرق صنعت مشکالت بر  مؤثرعوامل 

، موضوعاتی است که خارج از اختیار صنعت برق بوده و تغییر وضعیت آنها در بیرونی. منظور از عوامل کرد

ها، تورم و... از مثال، تغییرات نرخ ارز، مشکالت ناشی از تحریمطور اختیار مدیران این حوزه نیست. به

گیری مدیران صنعت برق است. ازسوی دیگر، مواردی است که اصالح یا تغییر آنها خارج از حوزه تصمیم

یند تجدید ساختار، نبود برنامه مشخص برای اها، اجرای ناقص فرتعرفهتعیین نرخ عوامل داخلی مانند 

گیران صنعت برق ا، کارایی پایین در سطح سیستم و... از مواردی است که مدیران و تصمیمهتسویه بدهی

بگذارند. با توجه به توضیحات فوق، بررسی  تأثیرتوانند بر آنها )در وزارت نیرو، کمیسیون انرژی و دولت( می

                                                 

 11میلیون دالر در  400به  1395میلیارد دالر در سال  5/2صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از  . بنابر آمار موجود، حجم1

پنجم شده افت کرده است. این بدان معناست که صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در مدت یک سال یک 1396ماه سال 
 صادرات خدمات فنی صنعت برق دور از انتظار نیست.، افت بیشتر میزان 1397است. با توجه به وضعیت خاص کشور در سال 

های فعال در وضعیت موجود، از بین رفتن توان مهندسی و قابلیت رقابت و ورشکستگی موضوعی دور از انتظار برای شرکت .2

تا های عظیم هپکو و آذرآب بیندازیم انگیز شرکتوضعیت غمدر صنعت برق نیست. در همین راستا کافی است نگاهی به 
 .كنیمهای فعال در صنعت برق، در صورت ادامه وضعیت فعلی، را مشاهده آینده شرکت

های اصلی بحران های مجلس به واکاوی دقیق ریشهاست محقق این پروژه، در پژوهش دیگری با مرکز پژوهش شايان .3

 موجود در صنعت برق پرداخته است.
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آن در این بخش های داخلی ریشهلذا فقط  ،بوده خارج این گزارش ی بحران از حوصلههای خارجریشه

 های داخلی بحران موجود برشمرد:عنوان ریشهتوان به. در همین راستا، موارد زیر را میشودمیمرور 

گذاری شبکه برق از طریق های جاری و سرمایهطوری که هزینهپایین بودن نرخ تکلیفی برق به. 1

 1.نیست تأمینن قابل ابرق از مشترک یاخذ بها

ها گذاران، نیروگاهعنوان متولی شبکه( به سرمایهوزارت نیرو )و شرکت توانیر بههای عظیم بدهی. 2

 های خصوصی و پیمانکاری.و شرکت

 ید و توزیع.های اصلی صنعت برق در بخش تولغیرقانونی( دارایی های غیراصولی )و بعضاًواگذاری. 3

یستم ساصلی مورد نیاز در یک های تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق و عدم تشکیل نهاد. 4

 تجدید ساختار شده.

و درنتیجه  ریزی مدون برای گذار از وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوبراه و برنامه نبود نقشه. 5

 ادامه رویکرد اشتباه گذشته با وجود تمام معایب آن.

تکلیفی برق های نرخیکی از ایرادات ساختاری صنعت برق در ایران بحث عدم تعیین کارشناسی 

های کارشناسی مربوطه( در است. در این بین بدنه کارشناسی وزارت نیرو )یا شورای رقابت و دیگر نهاد

تعرفه برق نرخ های طوالنی رو برای سالاینبرق ندارند. از تعرفه هاینرخچندانی در تعیین  تأثیرعمل 

ی صنعت برق نبوده است. این موضوع گذارهای جاری و سرمایهطوری تعیین شده که پاسخگوی نیازبه

میلیارد تومان( در ساختار شرکت توانیر منجر شده  30.000درنهایت به زیان انباشته شدید )بیش از 

عنوان بازوی حکومت در بخش برق متولی شایان ذکر است وزارت نیرو و شرکت توانیر به 2.است

. دشومیهایی ه و از این ناحیه متحمل هزینهبرداری و توسعه زیرساخت انرژی الکتریکی کشور بودبهره

تا امکان ادامه فعالیت برای  شود تأمیننحوی های صرف شده در این زیرساخت باید بهبنابراین، هزینه

طور ها بهبا استفاده از تعرفه دبایهای شبکه یا وزارت نیرو و شرکت توانیر ممکن باشد. بدیهی است، هزینه

                                                 

 11000ات ساعت است که با توجه به قیمت ارز )وهر کیلو يازادالر به سنت 10فروشی برق در دنیا در حدود قیمت خرده .1

طور فروشی برق در کشور به. این درحالی است که نرخ خردهشودوات ساعت میوتومان در هر کیل 1100تومان( معادل 
 .استوات ساعت وهر کیل يازاتومان به 100تا  50میانگین بین 

دلیل مصرف سوخت رایگان و نیروی کار ارزان بایستی توجه کند که قیمت برق در ایران بهخواننده باید به این نکته کلیدی 
های اخیر مطالعه جامعی برای تعیین دقیق ، در سالاين تر از قیمت آن در کشورهای پیشرفته باشد. با وجودمراتب ارزانبه

 های تمام شده برق در کشور انجام نشده است.هزینه

ستی در تعیین نرخ برق مورد توجه قرار گیرد، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم است. واقعیت این است نکته دیگری که بای
نحوی صورت بپذیرد تا برای عموم گذاری آن بایستی بهکه انرژی الکتریکی نقش بسیار مهمی در رفاه شهروندان داشته و نرخ

 200سنت دالر است، هزینه برق متوسط ) 10ا نرخ برق حدود قابل دسترس باشد. بنابراین، اگرچه در کشورهایی مثل آمریک
دالر در ماه( برای مشترک آمریکایی با  30تا  20شود انه یک خانه است که مییوات ساعت متوسط مصرف ماهوکیل 300تا 

یک مشترک تومان در ماه( برای  330.000تا  220.000قدرت خرید باال قابل پرداخت است. این درحالی است که این رقم )
 تر قابل پرداخت نیست.ایرانی با سرانه درآمد پایین

اقتصادی است ـ  گذاری در این است که از یکسو قیمت تمام شده برق تابع متغیرهای فنیبا توجه به توضیحات فوق، چالش نرخ
که و...( و ازسوی دیگر درآمد های نگهداری، تلفات شبها، هزینه سوخت، هزینهگذاری در احداث خطوط و نیروگاه)مانند سرمایه

 شود( تابع میزان درآمد سرانه و قدرت خرید مردم است. در این میان، تعیین نرخ پایین سیستم برق )که با نرخ برق مشخص می
 .هددكاهش ميدر استفاده از انرژی برق را های تأمین برق شده و نرخ باال توانایی بسیاری از مردم سبب جبران نشدن هزینهتعرفه 

 متأسفانههای باال در این صنعت است. بخش دیگری از دالیل افزایش زیان انباشته مدیریت ناصحیح در صنعت برق و هزینه .2

کرد در آمریکا( نظارت دقیقی بر شیوه هزینه FERCدر بریتانیا یا  OFGEMدلیل نبود نهادهای نظارتی تخصصی )مانند به

 منابع در صنعت برق نیز وجود ندارد.
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این درحالی است  1.دشو تأمینمستقیم از مردم اخذ شود یا اینکه تحت عنوان یارانه برق توسط دولت 

برق  یتکلیفی کمتر از قیمت تمام شده برق امکان اخذ مستقیم بهاهای نرخکه دولت از یکسو با اعمال 

التفاوت مابه اخت ن را از وزارت نیرو سلب کرده و ازسوی دیگر به تعهد خود در پردامصرفی از مشترک

کند. در چنین شرایطی است که عدم تعادل منابع مالی، عمل نمینرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق 

مدت ممکن است که ادامه چنین رویکردی در بلند بدیهیشود. نیرو را سبب می وزارتهای عظیم بدهی

ن را امشترک برق پیدرعی پینبوده و در صورتی که اصالح نشود، افت مداوم خدمات صنعت برق و قط

 سبب خواهد شد.

شود، زیان درآمد حاصل میـ  مستقیم از عدم تعادل هزینهطور به یکی از مشکالت اساسی که

گذاری بایستی بر منابع جاری و سرمایهانباشته باال در سطح صنعت برق است. در چنین شرایطی، عالوه

بر اختالل در حجم باالی زیان انباشته عالوه 2.شود تأمینمنابع جدیدی با هدف پوشش زیان گذشته 

های مهندسی فعال در صنعت برق پیمانکاران و شرکتفعالیت مخربی بر  تأثیرهای توسعه سیستم برنامه

گذاری بخش خصوصی در ها مانع جدی در جذب سرمایهگذارد. ازسوی دیگر، حجم باالی بدهیمی

گذاری یطی که شبکه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایهصنعت برق است. به بیان دیگر، در شرا

زیرا از پرداخت  ،گذاری در صنعت برق نداشتهتمایلی به سرمایهخصوصی بخش خصوصی است، بخش 

مدت ریزی بلندبنابراین، برنامه 3نیست.های خود مطمئن گذاریمدت سود حاصل از سرمایهمنظم و بلند

گذاری عنوان پایه جذب سرمایهنیازهای اصلی شبکه برق بوده و بایستی بهها یکی از برای تسویه بدهی

 خصوصی و توسعه سیستم در دستور کار قرار گرفته شود. 

که  4سازی و تجدید ساختار ناقص صنعت برق استهای بحران فعلی، خصوصییکی دیگر از ریشه

منظور ی بخش خصوصی بههای مدیریت سیستم به ورود جددرنهایت با وجود افزایش پیچیدگی

طور که است که تجدید ساختار صنعت برق، همان گفتنیدر سیستم منجر نشده است.  گذاریسرمایه

وری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و تواند به افزایش بهرهدر سایر کشورها تجربه شده است، می

                                                 

در بسیاری از موارد قوانینی با هدف رایگان شدن برق مدارس، مساجد و... مورد تصویب قرار گرفته است بدون  متأسفانه .1

عهده درنهایت بر مؤسساتبرق این  تأمینرو عمالً، هزینه ایندرستی مشخص شده باشد. ازهای آن بههزینه تأمینآنکه منبع 
اجه است( قرار گرفته است. در تصویب چنین قوانینی باید این نکته درنظر گرفته شود که وزارت نیرو )که با بدهی سنگینی مو

پرداخت شود. لذا، در صورت تمایل قانونگذار  های این عملیات بایستی تماماً ینهوظیفه وزارت نیرو تولید و توزیع برق است و هز
صورت صریح مشخص شده و های مربوطه نیز بههزینه های انرژی( بایستی منبع پرداختبه رایگان کردن )یا کاهش هزینه

های متولی )مانند آموزش و پرورش عنوان مثال، هزینه برق مدارس و مساجد بایستی توسط نهادد. بهشوتوسط توانیر دریافت 
 و اوقاف( پرداخت شود.

اند شده تأمینها مستقیم از بانکهای توانیر که از طریق فروش اوراق قرضه یا استقراض در این میان برخی از بدهی .2

 ند.شوخیر نیز میأمشمول بهره و جریمه ت

های متعدد کید فراوانی بر ورود بخش خصوصی به حوزه تولید انرژی الکتریکی صورت گرفت و نیروگاهأهای گذشته تدر سال .3

های بزرگ اخت هزینه خدمات نیروگاه، پرداين برداری شد. با وجودهای مختلف با سرمایه خصوصی تجهیز و بهرهدر مقیاس
خیر و عدم أپذیر با تمقیاس و تجدیدهای کوچکبیش از یکسال( بوده و در مورد نیروگاه خیر طوالنی )بعضاً أدرحال حاضر دارای ت

 قطعیت فراوان همراه است.

صلی شبکه برق به بخش خصوصی های او با هدف واگذاری فعالیت 1380یند تجدید ساختار در صنعت برق از اوایل دهه افر .4

تا زمان نگارش این گزارش و پس از گذشت  متأسفانهبخش خصوصی در این صنعت دنبال شده است.  گذاریسرمایهو تسهیل 
های مرتبط با تجدید ساختار هنوز درحال انجام بوده و درنهایت نیز به افزایش چشمگیر بیش از دو دهه، مجموعه فعالیت

 ستم منتهی نشده است. در سی گذاریسرمایه
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یند در ابا این حال، این فرهای برق در اثر افزایش رقابت در سیستم منجر شود. درنهایت کاهش هزینه

و درنتیجه به اهداف از پیش تعیین شده آن دست د شنسازی ایران با تکیه بر یک نقشه راه مدون پیاده

های شبکه برق( در ترین داراییعنوان باارزشها )بهاصولی نیروگاههای غیرخاص، واگذاریطور به نیافت.

 1.دشهای دولت )و نه وزارت نیرو!( سبب تعمیق مشکل عدم تعادل منابع در این صنعت مادر قبال بدهی

های توزیع برق در سراسر کشور هستند نیز های توزیع که مالک شبکهبر این موضوع سهام شرکتعالوه

ازسوی دیگر، تنها  2.های حقوقی شده و درحال حاضر دارای وضعیت مشخصی نیستدرگیر پیچیدگی

های اصلی مرتبط با بازار برق در ایران تشکیل و سایر نهادهای ضروری برای مدیریت و خی از نهادبر

با  3گر مستقل، نهاد تنظیممثالعنوان اند. بهصورت صحیح و کارآمد تشکیل نشدهنظارت بر بازار برق به

زار برق است که هیچ وقت برداری بهینه از بااختیارات کافی و قدرت اجرایی یکی از نیازهای اصلی بهره

 صورت واقعی در ایران شکل نگرفته است.به

 ترین بحران صنعت برق را بایستی در نبود نقشهترین و خطرناکترین، پیچیدهدر انتها، شاید عمیق

های . واقعیت این است که مشکالت ساختاری و عملیاتی امری رایج در بسیاری از سازماندکرراه جستجو 

شبه و دستوری قابل حل نبوده و نیازمند زمان صورت یکاست که این مشکالت به بدیهیدنیاست. 

ریزان و سیاستگذاران . با این حال، مدیران، برنامهستوفصل آنهامنظور حلبه و سازوکار اصولی طوالنی

های لشریزی و اصالح ساختار در جهت رفع چاهای فکر اقدام به برنامهها با تشکیل اتاقاین سیستم

بر بهبود وضعیت سیستم در طول زمان، ها عالوهریزی. اجرای این برنامهدکننمیپیش روی سیستم 

در آن  گذاریسرمایهگذاران به آینده سیستم را به ارمغان آورده و آنها را به اطمینان و اعتماد سرمایه

رسد که اراده نظر نمیبه ،سفانه، با وجود مشکالت عدیده و وضعیت بحرانیأ. متکندمیصنعت تشویق 

عنوان مثال، مشکل تعیین نرخ وفصل این مشکالت در صنعت برق شکل گرفته باشد. بهکافی برای حل

هاست های سیستم سالمنظور برقراری تعادل میان درآمد و هزینهمناسب تعرفه و برنامه افزایش آن به

ای ظیم وزارت نیرو )و شرکت توانیر( برنامههای عل مانده است. ازسوی دیگر، با وجود بدهیحکه الین

ای ها در طول زمان وجود ندارد. نتیجه آنکه مشکالت ریشهمدون و اجرایی برای کاهش این بدهی

های گذشته نشان داده شود. تجربه سالمجموعه صنعت برق حل نشده و حل آنها به آینده موکول می

. دشومیآنها فصل وحل زرگ شدن ابعاد و دشوار شدنخیر در حل این مشکالت تنها منجر به بأاست، ت

                                                 

که نه تنها درآمد خصوصی واگذار شدند، درحالی دولتی و بعضاً های شبهها به بخشنیروگاه ،سازییند خصوصیاطی فر .1

های واگذار های اخذ شده برای ساخت نیروگاهبلکه در برخی موارد بازپرداخت وام ،ناشی از فروش آنها به وزارت نیرو بازنگشت
در  ها را )که سابقاً برعهده وزارت نیرو باقی ماند. در چنین شرایطی، وزارت نیرو ناچار شد تا برق تولیدی نیروگاهشده نیز 

های تولید برق ها سبب افزایش هزینهمالکیت خود داشت( به قیمت باالتر بازار برق خریداری نماید. بنابراین، واگذاری نیروگاه
مد وزارت نیرو نداشت. این موضوع درنهایت سبب تعمیق بحران مالی و عدم تعادل منابع چندانی بر درآ تأثیرکه د درحالیش

 نیرو گردید. وزارت

های های توزیع برق هستند یکی از چالششده و مالک شبکه تأسیسالمال های توزیع که از پول بیتموضوع مالکیت شرکت .2

ای را برای این صنعت پایه وفصل نشود مشکالت عدیدهحل صحیح طورجدی پیش روی صنعت برق است که در صورتی که به
 د. كرو مردم ایران ایجاد خواهد 

3. Independent Regulator  
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ریزی دقیق و اجرایی برای آینده صنعت برق وجود ندارد، بخش بدیهی است، در چنین شرایطی که برنامه

 دهد.  در سیستم از خود نشان نمی گذاریسرمایهای برای خصوصی نیز انگیزه

 

 رفت از وضعیت موجودبرون هايحلراه. 2

عنوان یک های فعلی، دورنمای روشنی در انتظار شبکه برق بهاست که در صورت ادامه سیاست بدیهی

های گام دبایهای فعال در این حوزه نخواهد بود. بنابراین، سیاستگذار و دولت زیرساخت پایه و شرکت

د. نبرداردر راستای گذار از وضعیت فعلی و ترسیم دورنمای روشن برای صنعت برق  1سریع و قاطع

حد بحرانی گیران در این حوزه باید به این نکته کلیدی توجه کنند که وضعیت صنعت برق بهتصمیم

های اقتصادی سنگین، رسیده و لذا اعمال هر نوع تغییرات با هدف بهبود وضعیت موجود، فارغ از هزینه

گیری و ادامه وضعیت صمیمهای اجتماعی و سیاسی فراوان خواهد بود. با این حال، عدم تدارای هزینه

تری را به دنبال خواهد داشت. مراتب بیشتر و تبعات سیاسی مخربهای بهمدت هزینهموجود در بلند

پاشیدگی ازهممانع های ناشی از اجرای تصمیمات دشوار را با شجاعت پذیرفت تا هزینه دبایبنابراین، 

 .شدصنعت برق و خسارات فراوان ناشی از آن 

و نبود  2قبلی، برخی از دالیل اصلی بحران در صنعت برق به اختصار مورد بررسی قرار گرفتدر بخش 

های غیراصولی، اجرای ناقص تغییرات ساختاری ها، واگذاریم صحیح تعیین تعرفه، حجم باالی بدهیسمکانی

بررسی عمیق وضعیت های بحران فعلی برشمرده شد. ترین ریشهعنوان اصلیراه به و عدم تدوین و اجرای نقشه

های سیاستگذاری و مدیریتی دهد که مشکالت اصلی صنعت برق ناشی از کاستی در بخشموجود نشان می

بوده و در عمل مشکالت فنی سیستم )مانند قطعی برق در تابستان( از سیاستگذاری و مدیریت ناصحیح 

 ،توسعه قوانیناصالح و در  دحل پایدار وضعیت موجود را بایرو راهسیستم ناشی شده است. ازاین

بین ساختار برق در صنعت  3. بر این مبنا، مطالعه تطبیقیکردساختارها و نظامات اجرایی جستجو ،مقررات

های ساختاری میان صنعت برق ایران ایران و سایر کشورها توسط محقق پروژه صورت پذیرفته است تا تفاوت

 . شودمشکالتی مشابه صنعت برق ایران آشکار و سایر کشورها و دالیل گرفتار نشدن آنها در 

ترین عنوان مهمتوان بهدر سایر کشورها را می 4گرهای مستقل و قدرتمند تنظیمدر این میان، وجود نهاد

                                                 

1. Immediate and Decisive Actions 

های مجلس و در راستای موارد ذکر شده برمبنای پژوهشی است که محقق این پروژه با حمایت مرکز پژوهش .2

فعلی صنعت برق انجام داده است. بایستی به این نکته نیز توجه شود که موارد خارج از کنترل وزارت شناسی وضعیت آسیب
بلکه خود ساختار مدیریتی صنعت برق نیز  ،گیری وضعیت موجود نیستها و...( تنها دلیل شکلنیرو )مانند نرخ برق، واگذاری

یستم، نیروی انسانی بیشتر از نیاز و عدم تدوین نقشه راه عنوان مثال، تلفات باالی سدارای اشکاالت اساسی است. به
 .استبرای آینده صنعت برق از اشکاالت اصلی است که به خود بدنه صنعت برق وارد 

 .استهای آن از طریق این مرکز قابل دستیابی های مجلس صورت پذیرفته و گزارشاین مطالعات با مشارکت مرکز پژوهش .3

. این هیئت که است «هیئت تنظیم مقررات برق»ل حاضر وظیفه مقرراتگذاری در صنعت برق برعهده است که درحا گفتني .4

تواند نقش یک خانه در عمل نمیدلیل وابستگی به این وزارتو به مجموعه وزارت نیرو است اختیارات بسیار محدودی داشتهزیر
وابستگی این هیئت به وزارت نیرو اختیار تعیین تعرفه که یکی از دلیل ، بهمثالعنوان . بهكندگر مستقل را بازی نهاد تنظیم

شده این هیئت عالوه، این وابستگی سبب از این هیئت سلب شده است. بهاست گر ترین اختیارات یک نهاد تنظیممهم
 عمل کند. مؤثرز ها از وزارت نیرو نیل کلیدی صنعت مانند پیگیری مطالبات پیمانکاران و نیروگاهنتواند در سایر مسائ
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درنظر گرفت. عدم وجود این نهاد در ساختار صنعت  1تفاوت میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورها

که این مهم شود کارشناسی تعیین صورت غیرهای طوالنی بههای برق برای سالتعرفه شدهبرق کشور سبب 

است. ازسوی دیگر، تا امروز، مرجع مستقلی برای ارزیابی  به این صنعت تحمیل کردهزیان انباشته سنگینی را 

وجود  تر، خألمهم شده برق وجود ندارد. از همهگرفته در شرکت توانیر و تعیین هزینه تمامهای صورتهزینه

های توزیع و تغییرات ها و شرکتهای غیراصولی نیروگاهگر مستقل و قدرتمند در واگذارینهاد تنظیم

 شود.خوبی احساس میبرنامه صنعت بهساختاری بی

 تأسیسهای بنیان ،گر مستقل و قدرتمنداست، قانونگذار با درک اهمیت کلیدی نهاد تنظیم گفتنی

فته و درنظر گر «( قانون اساسی44وچهارم )های کلی اصل چهلقانون اجرای سیاست» چنین نهادی را در

عالوه، برمبنای همین گر بخشی نموده است. بهنهاد تنظیم تأسیسشورای رقابت را موظف به ارائه پیشنهاد 

ت قانونی، در . با وجود الزاماگر بخشی درنظر گرفته شده استای برای نهاد تنظیمقانون اختیارات گسترده

 کننده توسط شورای رقابت صورت نپذیرفته است.نهاد تنظیم تأسیسجهت ی یتفعالعمل 

گر بخشی مگیری نهاد تنظیاساسی و با درنظر گرفتن نیاز شدید کشور به شکل با توجه به این خأل

ر صنعت درا گر کارآمد تنظیمهای یک نهاد ها و نیازمندیدر صنعت برق، این پژوهش شناسایی ساختار

ر شده و گیری چنین نهادی در این پروهش مرو. در همین راستا، اصول و مبانی شکلدکنمیبرق دنبال 

های ه ظرفیتب. در انتها نیز، ساختار مناسب با توجه دشومیساختارهای موفق آن در سراسر دنیا بررسی 

 .دشومیقانونی و نیازهای بومی کشور پیشنهاد 

 
 

 تنظیم مقررات در صنعت برق   ـ فصل دوم

 مروري بر تعريف مقررات و اهداف حاكمیت از تنظیم مقررات. 1

 ابتدا ،خوبی تبیین کردبرای اینکه بتوان مقررات و روند طراحی آن را در زیرساخت انرژی الکتریکی به

. طبق تعریف مکنیمعرفی شده است را مرور  2تعاریف مختلف و معتبری که برای تنظیم مقررات باید

قوانین  کارگیریبهها با ها و همچنین رفتار انسانعنوان یک مسیر برای کنترل ارگانتنظیم مقررات به»

االجرا که با هدف های الزمای از اصول و دستورالعملدر همین راستا، مجموعه«. هاستو محدودیت

شود. عنوان مقررات شناخته میشوند بهکار گرفته مییا سیستم به کنترل، هدایت و مدیریت یک ارگان و

 دشود تا بتوانهاست که طراحی و تثبیت میای از دستورالعملاز دیدگاه حقوقی نیز مقررات، مجموعه

 .دکنسازی روح قانون را در یک سیستم و یا یک ارگان پیاده

های خاصی را و اجرای بهینه قانون، مقررات و کنترلها با هدف بهبود عملکرد صنایع طور معمول، دولتهب

                                                 

 .در بریتانیا و... OFGEMدر آمریکا،  FERCمانند  .1

 نیز ترجمه شده است. مقرراتگذاریاست. این کلمه در برخی منابع تحت عنوان  Regulationتنظیم مقررات، ترجمه کلمه  .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

10 

جرا با هدف االهای الزممعنای ایجاد دستورالعملکنند. بنابراین، تنظیم مقررات از دیدگاه دولت بهتعریف می

عنوان یک تواند بهعبارت دیگر، تنظیم مقررات میمنظور جلوگیری از انجام یک فعالیت( است. بهکنترل )و نه به

د. شومصالحه بین میزان آزادی عمل و نظارت )و حتی کنترل( بر یک فعالیت و یا یک محصول خاص تعریف 

معنای تفسیر اختیار برای یک نهاد تنظیم مقررات است که با ایجاد دستورالعمل و قوانین این نوع تعریف به

 ور حصول به نتایج بهتر دارد.منظخاص سعی در کنترل مسیر پیشرفت یک خدمت و یا یک محصول به

تنظیم مقررات برمبنای دو اصل اساسی فرایند  بندی کرد کهتوان جمعبرمبنای این تعاریف می

دوم اینکه  1.دشگذاری باکه چه معیاری مبنای مقرراتد شوبایستی مشخص استوار است: اول اینکه می

ترین مسیر برای دستیابی به بهینهکه د شوبایستی مشخص با فرض توافق بر یک معیار مشخص می

 یهاتواند با ابالغ دستورالعملباشد. سپس، نهاد تنظیم مقررات میعملکرد از دیدگاه آن معیار چه  بهترین

 .دکنهدایت  نظر به سمت هدف موردرا االجرا توسعه صنعت الزم

 نفعانتنظیم مقررات از ديد ذي

کند. سود سمت دستیابی به سود اجتماعی بهینه هدایت میگذاری عمالً عملکرد یک صنعت را بهمقررات

. از نظر دکرهای آن صنعت تعریف مندی همه اعضای درگیر از منفعتتوان معادل با بهرهاجتماعی را می

مشتریان صنعت برق، هدف اصلی از تنظیم مقررات جلوگیری از ضرر به منافع آنها در اثر مسائلی مانند 

 است.  2قدرت بازار

ابراین، یکی از وظایف اصلی نهاد تنظیم مقررات وضع استاندارد بر کیفیت خدمات و قیمت بن

ریزی برای توسعه آن محصول یا خدمات تواند در بحث برنامهقانونگذاری میفرایند  بر این،عالوه 3.آنهاست

کرد بهینه منابع در صنعت گذار باشد. به بیان دیگر، نهاد تنظیم مقررات وظیفه دارد تا از هزینهتأثیر

 4کند.اطمینان حاصل 

گذاران کننده و یا تهدیدکننده منافع سرمایهتواند تضمینگذار، تنظیم مقررات میاز دیدگاه سرمایه

ثرگذاری قوانین وضع شده است. در صنایعی که گذاران تابعی از اسود این سرمایه نیز باشد. چراکه عمالً

                                                 

 های کلی ابالغی مبنای تنظیم مقررات است.شوند یا سیاستقوانینی که توسط مجلس تصویب می عموماً  .1

وجود آید. درنتیجه چنین وضعیتی، هتواند از انحصار یا کمبود بازیگران در بازار بمی Market Powerقدرت بازار یا  .2

د. كننکنندگان آسیب وارد ن آوردن کیفیت خدمات به مصرفتوانند با باال بردن قیمت یا پاییکنندگان انحصاری خدمات میعرضه
ها د. این شرکتهستنکننده انحصاری برق در کشور مجموعه توانیر( عرضههای زیر، شرکت توانیر )درواقع شرکتمثالعنوان به

نمایند )با تغییر که میکاری عمدی ولتاژ شبشوند، اقدام به دستتوزیع مواجه می انتقال/ زمانی که با کمبود ظرفیت تولید/
د. به بیان دیگر، شوه و تعادل تولید مصرف برقرار شدکنندگان قطع عمدی در تپ ترانسفورماتورها( تا بارهای برخی از مصرف

دهد. در چنین شرایطی است که نهاد تنظیم کننده انحصاری برق در زمان کمبود تولید کیفیت خدمات خود را کاهش میعرضه
 کنندگان ورود نماید.منظور حمایت از حقوق مصرفبه مقررات بایستی

شود، نیاز است تا براي حفظ منافع مصرف صورت انحصاری و توسط وزارت نیرو تأمین میعنوان مثال، از آنجا که برق در کشور بهبه. 3

کننده تعرفه بایستی از لحاظ تخصصی با کنندگان، قیمتگذاری برق توسط نهادی غیر از وزارت نیرو انجام شود. بدیهی است، نهاد تعیین
 های توانیر برای تولید برق را نیز در تعیین تعرفه لحاظ کند. کنندگان، هزینهبر حمایت از مصرفه و عالوهصنعت برق آشنا بود

کرد منابع نبود نهاد قدرتمند و کارآمد تنظیم مقررات در کشور سبب شده نظارت جدی بر عملکرد وزارت نیرو در زمینه هزینه .4

خوبی کارهای سنتی نظارت بر عملکرد وزارت نیرو نیز در چند سال اخیر بهووجود نداشته باشد. در همین راستا، حتی ساز
عنوان متولی شبکه انتقال که ای بههای برق منطقهانه شرکتیهای اخیر مجامع سال، در سالمثالعنوان د. بهكننعمل نمی

 .دشوصورت مرتب تشکیل نمیشده است بهمطابق قانون بایستی با حضور سه وزیر تشکیل می
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گذاران با اتکا به قوانین موجود تصمیم به طور معمول سرمایههب 1هستندگذاری مقررات تحت

تواند یک مثال خوب برای ها میدر احداث نیروگاه گذاریسرمایه. گیرندمیگذاری در ابعاد وسیع سرمایه

گذاری اعمال های زیادی بر درآمد ناشی از سرمایهگذاری، محدودیتاین بحث باشد. در این نوع سرمایه

. در چنین شرایطی ممکن است دولت با هدف کنترل قیمت و یا نرخ تورم در یک جامعه اقدام دشومی

گذار را بدون توجه به منافع ریسک سرمایه به ایجاد سقف بر تعرفه فروش انرژی الکتریکی نماید و عمالً

 یتواند با جلوگیری از اجراهد. در این شرایط است که یک نهاد تنظیم مقررات مستقل میآنها افزایش د

گذار، کمک شایانی شده سرمایهیندهای تعیین قیمت برمبنای هزینه تماماهایی و با ایجاد فرچنین قیمت

 2.های آنها در قیمت خدمات و یا محصوالت مرتبط داشته باشدبه انعکاس هزینه

را  قضائیهز قوه ا، شاید بتوان استفاده نیستگذاران ت تنها راه حمایت از مشتریان و سرمایهتنظیم مقررا

که تفاوت  بایستی توجه داشت. اما میکردگذاران تعریف ن و سرمایهاحل دیگری برای حمایت از مشترکراه

بحث تنظیم  ون او مشترک گذارعنوان حمایت از سرمایهحل استفاده از دادگاه و حق شکایت بهزیادی بین راه

مامی حمایت تگیرند عمالً عنوان مرجع حمایتی قرار میمقررات وجود دارد. هنگامی که قضاوت و دادگاه به

تواند ی میو تنها برمبنای شواهد است که قاضشود میاز طریق ایجاد شرایط بعد از وقوع حادثه اجرایی 

حمایتی را نوشدارو  گذاران این رویکردیلی از مشتریان و سرمایهکار گیرد. شاید بتوان برای خحمایت خود را به

حمایت با  قانونگذاری اینمشمول تنظیم مقررات و در صنایع فرایند  بعد از مرگ سهراب دانست! اما در

سمت انحصار حرکت کند تواند بهدر صنایعی که می بدیهی است. شودمیبینی شرایط انجام استفاده از پیش

 .استو دادگاه  قضائیهکارگیری قوه حل بهتری نسبت به بهرات راهتنظیم مقر

 

 محدوده عملکرد تنظیم مقررات. 2

 :دشومییند تنظیم مقررات بر سه هدف اصلی بنا افر

سمت اهدافی است که مورد ها و بازیگران مختلف بهاولین هدف از طراحی مقررات، هدایت ارگان. 1

ات بازار برق ردر همین راستا، در بعضی از کشورها، مقر 3.حاکمیتی است نظر سیاستگذاران و قانونگذاران

ای به خرید و فروش توان بپردازند. هدف اصلی این مقررات کند که در بازار لحظهبازیگران را مجبور می

که قیمت برق در این بازار همان قیمت واقعی است که است  سازی و اطمینان از اینتقویت شفاف

 .دکننرای آن باید پول پرداخت بازیگران ب

                                                 

1. Regulated Industries 

دهد وضوح نشان میگذاران بهاز دید سرمایه را نبود نهاد تنظیم مقررات کارآمد در صنعت برق مثال دیگر در این حوزه که خأل .2

تمایلی  عنوان خریدار اصلی برق در کشورهای خصوصی دید. درحال حاضر، توانیر بهبرخورد توانیر با نیروگاه توان در شیوهرا می
ها تا ها ندارد. بر همین مبنا، پرداخت هزینه برق تولیدی نیروگاهانرژی تولید شده توسط نیروگاه يبه پرداخت تمام و کمال بها

گذاران نیروگاهی را عنوان خریدار عمده با اعمال قدرت بازار حقوق سرمایهانجامد. به بیان دیگر، توانیر بهطول میدو سال به
 گذاران دفاع نماید.رگوالتور قدرتمندی نیز وجود ندارد که از حقوق این سرمایهضایع کرده و 

 .های ابالغی مقام معظم رهبریهای توسعه یا سیاستعنوان مثال دستیابی به اهداف برنامهبه .3
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و مدیریت صنعت برق است. در  یمانساز ساختاردومین هدف اساسی تنظیم مقررات توجه به . 2

یید نهاد تنظیم أها و... نیازمند تهمین راستا، تا پیش از تجدید ساختار تغییرات بزرگ مانند ادغام شرکت

م تجاری برای کارآمدی سیستم تجدید ساختار سمکانی مقررات بود. با شروع تجدید ساختار نیز نیاز بود تا

ای باشد گونهدر همین راستا، نهاد تنظیم مقررات و مسیر مقررات نیز باید به 1.دشوخوبی طراحی شده به

بنابراین تضمین شرایط رقابت برابر، قدرت متناسب  2.دکنوجود آمدن چنین شرایطی جلوگیری که از به

سفانه، أ. متدشوبایستی تضمین هایی است که در این نوع بازارها میترین ویژگیبازار اصلیبودن  و سیال

وجود نهاد تنظیم مقررات مستقل و کارآمد در کشور سبب شده برنامه دقیقی برای تغییرات وزارت  خأل

سمت سیستم گذار به نیرو پس از تجدید ساختار وجود نداشته باشد و در عمل صنعت برق در وضعیت

 ساختار شده باقی بماند. تجدید

رچه با طراحی سومین عملکرد و نقش نهاد تنظیم مقررات نظارت بر رفتار بازیگران بازار است. اگ. 3

توان عملکرد مناسب آن را مقررات حاکم بر آن تا حد زیادی میـ  بهینه ساختار بازار و همچنین قوانین

د بررسی قرار داده صورت دائم موررفتار بازیگران را به، اما نهاد تنظیم مقررات وظیفه دارد تا دکرتضمین 

ریافت بازخورد . این نظارت از طریق اعمال قوانین جریمه و همچنین ددکنو بر نحوه عملکرد آنها نظارت 

اد تنظیم مقررات . در این شرایط، نهدشومیاز بازیگران در رابطه با توانایی قوانین طراحی شده عملیاتی 

هایی که دارا تمقررات عمل کرده و از شرایط و موقعیـ  یابد که بازیگران در محدوده قوانیناطمینان می

 ها نخواهند کرد.کاری در قیمتای برای تغییر و دستاستفادههیچ سوء هستند

 مقررات میتنظ نهاد يياجرا يابزارها

های ها و تعرفهموارد شامل قیمتشامل طیف وسیعی از موضوعات هستند. این مقرراتگذاری  ل مرتبط بامسائ

محیطی ات زیستتأثیرهای درگیر در بازار، ن، کیفیت سرویس، ثبات اقتصادی شرکتامرتبط با مشترک

ازار، قدرت بازار درآمد در ساختار بهای مرتبط با استفاده از بازیگران کمهای مرتبط با صنعت، سیاستفعالیت

تی برای تعیین . نهادهای تنظیم مقررات ابزارهای متفاواستطالعات و همچنین مسائل مرتبط با دسترسی به ا

... که های ساختاری وهای اقتصادی، اعمال محدودیتو اجرای این قوانین دارا هستند. ابزارهایی مانند مشوق

 .شودتواند لحاظ بر موارد ذکر شده می تأثیرتمامی آنها با هدف مدیریت و 

  تواند هزینه خدمات را این ابزار، نهاد تنظیم مقررات می کارگیریبهبا  3:خدماتبر هزينه قوانین مبتني

مبنای آن تعرفه فروش برق را تعیین کند. این روش در صنعت برق پیش از تجدید ساختار محاسبه کرده و بر

گذاری یر رویه تعرفهت فعلی نیز تغییرفت از وضعبسیار رایج بود. در شرایط فعلی ایران نیز، اولین قدم برای برون

                                                 

عبارت دیگر، تا قابلیت رقابت در بازار وجود داشته باشد یا به شودای طراحی گونهعنوان مثال، نیاز است ساختار بازار بهبه .1

علت شرایط خاص )ظرفیت باال، قرارگیری در نقاط استراتژیک و در نباید یک بازار متأثر از چند بازیگر محدودی باشد که به
 تنهایی بتوانند قیمت را تعیین کنند.ها( بهگلوگاه

نهایت سبب فروپاشی دربازار توسط نهاد تنظیم مقررات کالیفرنیا،  سمر و مکانیاست که طراحی نامناسب ساختا گفتني .2

 د. كرالری را به این ایالت وارد دمیلیارد  50شد و خسارت  2001-2002های سیستم در سال

3. Cost-of-service Regulation 
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 های واقعی تولید برق است.گذاری با درنظر گرفتن هزینهسمت واقعی کردن روش تعرفهفعلی و حرکت به

  ابزار دوم ارائه سنجش معیار برای صنایع دارای  1:طراحي معیار ارزيابي استاندارد براي انحصار

های تواند درآمد شرکتانحصار ذاتی است. برای مثال، در بخش توزیع انرژی الکتریکی مقرراتگذار می

عنوان را برمبنای تابعی از عملکرد آنها تعیین کند. به شاندرگیر را به عملکرد آنها مرتبط کرده و درآمد

های توزیع مربوطه( در هر استان کشور وابسته به کیفیت دنبال آن درآمد شرکتمثال، تعرفه برق )و به 

 سرویس ارائه شده باشد. 

  بر قیمت و یا  سومین ابزار نهاد تنظیم مقررات اعمال محدودیت 2:سقف درآمد و يا قیمت فروش

حداکثر قیمتی که آن توان یک سقف بر حداکثر درآمد و یا هاست. برمبنای این ابزار میدرآمد شرکت

. در همین راستا، سقف قیمت فروش برق در دکرتواند برای خدمات خود تعیین کند مشخص شرکت می

 .دشومیبازار برق ایران اعمال 

  تواند قانونگذار استفاده کند جداسازی یا ایجاد تفاوت بین ابزار دیگری که می 3:هاجداسازي فعالیت

شود و نهاد ت. برای مثال اگر یک فعالیتی توسط یک بازیگر انجام میهای مختلف بازیگران اسفعالیت

تواند عملکرد کلی آن فعالیت را بهبود دهد، این نهاد تنظیم مقررات اعتقاد دارد که با جداسازی آن می

ها برای دستیابی به یک تواند آن ارگان را ملزم به جداسازی یا حتی در بعضی مواقع تلفیق فعالیتمی

های تولید، انتقال و توزیع که عنوان مثال، در زمان تجدید ساختار فعالیتملکرد بهتر نماید. بهسطح ع

 شد از یکدیگر جداسازی گردید.صورت یکپارچه و با مدیریت متمرکز انجام میبه قبالً

  کارگیری فشار رقابت بر بازیگران است. در این راستا، نهاد ابزار دیگر معرفی رقابت یا به 4:فشار رقابت

 5.کند گریکدیبا  رقابتتواند با وضع قوانین رقابتی بازیگران را مجبور به بازی و تنظیم مقررات می

  :االجراست. زمالاز ابزار دیگر نهاد تنظیم مقررات، معرفی استانداردها یا خطوط راهنمای  استاندارد

پذیر کنندگان تجدیدخرید بخشی از انرژی مورد نیاز از تولید دتواننهاد تنظیم مقررات می عنوان مثال،به

 .کندهای توزیع تکلیف را به شرکت

 

 هاي درگیر در حوزه تنظیم مقرراتسازمان. 3

شود. اولین ارگان وزارت طور کلی، قدرت تنظیم مقررات در صنعت برق بین سه ارگان اصلی تقسیم میبه

تواند مستقل و یا وابسته به آن صنعت باشد( و همچنین شورای رقابت است. نهاد تنظیم مقررات )که مینیرو، 

                                                 

1. Benchmarking of Regulated Monopolies  

2. Revenue/Price Cap 

3. Unbundling of Activities 

4. Competitive Pressure 

د. در همین كرجو بایستی در صنعت مخابرات کشور جستترین استراتژی افزایش فشار رقابت را در همین راستا، موفق .5

انحصاری )مانند ت موقهای راستا، نهاد تنظیم مقررات مخابرات )دفتر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( با دادن برخی اجازه
د تا با ایجاد رقابت بین دو اپراتور اصلی كرهای اعتباری و...( امکان ورود ایرانسل به بازار ایران را تسهیل کارتفروش سیم

 ن را بهبود داده و از قیمت خدمات بکاهد. اکیفیت خدمات مشترک
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 های محلی وجود داشته باشند. توانند هم در سطح مرکزی و هم در دولتها میو ارگان مؤسساتاین 

 وزارت نیرو. 1-3

. هستندربط آن ها و نهادهای ذیسازماناولین ارگان درگیر در بحث تنظیم مقررات وزارتخانه نیرو و 

ت تنظیم ها در کشورهای مختلف ساختارهای متفاوتی دارند. در ایران نیز، بخش اصلی قدروزارتخانه

ات بازار آب و گذاری و تنظیم مقرردفتر سرمایه»مقررات در اختیار وزارت نیرو قرار داشته که از طریق 

نعت صات اصلی تأسیسپذیرد. ایراد اصلی این مدل این است که مالکیت )یا مدیریت( صورت می «برق

ست. به بیان امجموعه وزارت نیرو برق در کشور نیز در اختیار شرکت توانیر قرار داشته که در عمل زیر

همین موضوع  ند.خانه هستسیستم هردو زیرمجموعه یک وزارتبردار دیگر، نهاد تنظیم مقررات و نهاد بهره

ر وزارت نیرو در اختیا ترین وظیفه نهاد تنظیم مقررات عمالًعنوان مهمسبب شده که تعیین تعرفه برق به

بایستی  )و دفتر تنظیم مقررات( نباشد. تجربیات جهانی نشان داده است که نهادهای تنظیم مقررات

 .بردار سیستم )در اینجا وزارت نیرو( باشدخارج از کنترل بهره

 نهاد مستقل تنظیم مقررات .2-3

اجرای  نهاد مستقل تنظیم مقررات، نهادی عمومی و قابل اعتماد است که وظیفه تدوین و نظارت بر

و نظارت مقرراتگذاری  برتواند عالوهعهده دارد. این نهاد میمقررات در یک صنعت خاص )مانند برق( را بر

ن راستا، حاکمیت و اجرای مقررات داشته باشد. در همی منظور اعمالبر اجرای آنها، قدرت قضایی به

های دسترسی به شبکه تعیین جریمه برای عدم انجام تعهدات مشخص شده در بازار یا صدور گواهینامه

 گیری این نهاد تنظیم مقررات است. های تصمیمبرای بازیگران مختلف ازجمله قدرت

ناخته شی و میزان اختیار واگذار شده به آنها های تنظیم مقررات با درجه استقالل سیاسنهاد

گیری و طراحی شوند. بسیاری از اندیشمندان حوزه قانونگذاری اعتقاد دارند که سیاستگذاری، تصمیممی

قررات مها انجام شود و مسئولیت اصلی نهاد تنظیم چارچوب کلی قوانین بهتر است توسط وزارتخانه

درت نهاد قرچوب اجرایی آنها باشد. در هر حال، تعیین مرز بین تضمین اجرای آن قوانین و ایجاد چا

و با استفاده  بایستی برمبنای تجربهتنظیم مقررات و سیاستگذاری تا حد زیادی مبهم بوده و این مرز می

 .شوداز بازخوردهای زمان اجرا تعیین 

 هاي رقابت يا شوراي رقابتارگان. 3-3

ای از نهادهاست که وظیفه اصلی آن حفظ رقابت یک نهاد یا مجموعهارگان رقابت یا همان شورای رقابت 

کند بینی میسالم در محیط بازار است. درحقیقت این ارگان با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد پیش

تواند اتفاق بیفتد. با مشخص شدن مسیرهای های محتمل در بازار از چه طرقی میکه سوءاستفاده

شورای رقابت اقدام به اعمال مقررات خاص برای ممانعت از قدرت بازار و همچنین عدم استفاده، ءسو

بت با وضع قوانینی که شورای رقابسیاری موارد در نماید. نشان داده شده است رقابت صحیح در بازار می
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 . ندشومیکند با نهاد قانونگذاری دچار تداخل وظیفه ارچوب بازار عمل میعنوان چبه

قانونی بسیار قوی تشکیل شده است. این شورا وظیفه  ن شورای رقابت برمبنای یک پایهادر ایر

. ازسوی دکنمیعهده داشته و بر رقابت سالم در کشور نظارت بازارها را بر ابت آزاد در همهاطمینان از رق

است که  اییهبنگاهگر بخشی در حوزه شورای رقابت موظف به تشکیل نهاد تنظیم 1دیگر، مطابق قانون

های قانونی قوی، تجربه عملکرد سفانه، با وجود پایهأدارای انحصار طبیعی هستند )مانند صنعت برق(. مت

منظور اجرای کارآمدی کافی به ،چندساله شورای رقابت نشان داده است که این شورا در شرایط فعلی

تنظیم مقررات مستقل یا ارگان رقابت را مقررات و نظرات خود را ندارد. بنابراین، این شورا نقش نهاد 

 .دشومیشدت در کشور احساس چنین نهادی بهکارکردی  خوبی ایفا نکرده و خألبه

 

 هاي تنظیم مقررات در صنايع با انحصار طبیعيمدل. 4

وجود آمدن این صنعت تا ههای تنظیم مقررات در صنعت برق از ابتدای ببا انجام یک مرور جامع بر مدل

اما  ،ده استتوان مشاهده کرد که در هیچ دو کشور روند تغییرات تنظیم مقررات مشابه نبوامروز میبه 

ال ؤه دو سکه سعی تمامی کشورها در این حوزه بر این بوده است که بد کرگونه ادعا شاید بتوان این

 اساسی زیر پاسخ دهند:

 ؟دشوها دنبال یتصورت جداگانه از سایر فعالبه بایستیها میکدام فعالیت .1

 ؟شودها باید در ساختار رقابتی انجام کدام فعالیت .2

های مختلف تنظیم مقررات در صنایع دارای انحصار طبیعی مدل یمتوانها میالؤبرمبنای پاسخ به این س

های و فعالیت 2شدههای جداسازیدارای میزان مختلفی از فعالیت ها عمالًرا تشخیص دهیم. این مدل

گیرند. های تنظیم مقررات طیف وسیعی را دربرمیها، مدل. برمبنای ترکیب این فعالیتهستند 3شدهآزادسازی

شود که در آن هیچکدام از این طیف از یکسو ساختار سنتی یا همان ساختار یکپارچه عمودی را شامل می

ف ساختار مدل رقابتی کامل است و در انتهای طیشود نمیصورت جدا یا رقابتی انجام های صنعت بهفعالیت

 تأمینها در بازارهای محلی وظیفه فروشفروشی و خردههای تولیدکننده در بازارهای عمدهکه در آن شرکت

 گیرد.ها براساس رقابت شکل میتوان را برعهده دارند. در این ساختار، تمامی فعالیت

صنعت برق در بسیاری از کشورها مورد وجود آمدن ساختار پیچیده در مدل سنتی که از ابتدای به

هایی است که در صنعت برق دهنده هزینهبازتاب ها ثابت بوده و عمالًگرفته است قیمتاستفاده قرار می

های مختلف این صنعت نیز تنها با اجازه نهاد گذاری در بخشگرفت. سرمایهتوان انجام می تأمینبرای 

گونه رقابتی در شبکه وجود نداشته و عمالً تمامی نوع ساختار هیچ گرفت. در اینتنظیم مقررات انجام می

                                                 

 .قانون اساسی وچهارمچهلاصل های کلی قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاست .1

2. Unbundled 

3. Deregulated 
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 بسیاریدر  90. این نوع ساختار از اوایل دهه دشومیساختار توسط نهاد تنظیم مقررات هدایت و کنترل 

. در این نوع مدل، بازارهای مختلف برای دشاز کشورها رو به تغییر نهاد و ساختار برمبنای بازار جایگزین 

مبادله توان برای  وجود آمد. در بازار سمت تولید، عمالًاد رقابت بین بازیگران مختلف صنعت برق بهایج

مانند شبکه د هستنها که دارای انحصار وجود آمد. در سایر بخشهصورت عمده بفروش انرژی الکتریکی به

سنجش میزان دسترسی بازیگران  منظورها اتفاق افتاد. بهجداسازی این شبکهفرایند  انتقال و شبکه توزیع،

 .دشوهایی طراحی ها و شاخصگیریهای توزیع و انتقال، الزم است اندازهتلف به شبکهخم

 1خدمات برمبناي هزينهمقرراتگذاري  .1-4

صورت سنتی مبنای عملکرد صنعت برق باشد، یک نهاد تنظیم مقررات که تنظیم مقررات به هنگامی

در را گذاری برداری و سرمایهمستقل یا وابسته به وزارت نیرو وظیفه نظارت، تصویب و تصمیم برای بهره

یک سطح مشخص از کیفیت خدمات  تأمینعهده دارد. بر این مبنا، هدف از تنظیم مقررات صنعت برق بر

های سیستم داده سیستم اجازه دریافت تعرفه برق برمبنای هزینه 2وده و به مالکاندر صنعت برق ب

گذاری خود را به نهاد های سرمایههای مرتبط با طرحهای مختلف هزینهشود. در همین راستا، شرکتمی

این حال، . با دکنمیگیری تنظیم مقررات ارائه کرده و این نهاد در مورد اجرا شدن یا نشدن آنها تصمیم

ای که توسط مشترک های ناشی از آن در تعرفهپس از تصویب طرح توسط نهاد تنظیم مقررات، هزینه

ن نهایی اها هزینه تعرفه برق مشترکگردد. بنابراین، در تمامی این طرحشود اعمال میپرداخت می

 ع تنظیم مقررات عمالًشود. در این نومی تأمینها برداری شرکتگذاری و بهرهبراساس هزینه سرمایه

حداقل کیفیت  تأمینچراکه در  ،های خود ندارندای برای کاهش هزینههای مختلف هیچ انگیزهشرکت

 . دشومیهای آنها بر تعرفه مشتری لحاظ سرویس مدنظر نهاد تنظیم مقررات، تمامی هزینه

، عدم تقارن والًزیر اعالم کرد: اشرح ترین مشکالت این رویکرد قانونگذاری را می توان بهبنابراین مهم

عدم وجود  ثانیاً،شود. ها به نهاد تنظیم مقررات اعالم میاطالعات و عدم اعتماد به اطالعاتی که ازسوی شرکت

های نهای برای کاهش هزیها هیچ انگیزهطور که بیان شد شرکتهمان .انگیزه کافی برای مدیریت شرکت

 شود.ها بر روی تعرفه پرداختی مشترک دیده میتمام این هزینه زیراخود ندارند 

های برق در رداخت هزینهپذکر است بسیاری از مدیران وزارت نیرو چنین مدلی را برای  شایان

کنندگان کشور مدنظر قرار دارند. در این مدل )که تا پیش از تجدید ساختار در کشور رایج بود( مصرف

کردند. این درحالی است انرژی برق را پرداخت می تأمینهای هزینه ا دولت )تحت عنوان یارانه( کلیهی

کرد منابع صنعت برق در کشور وجود هزینه قدرتمندی با هدف نظارت بر شیوه که در عمل نهاد نظارتی

گذاری بیش از نیاز در سیستم شده و قیمت نهایت سبب سرمایهدرنداشت. بدیهی است چنین مدلی 

                                                 

1. Cost-of-service Regulation 

 در بسیاری از کشورها مالک سیستم و نهاد تنظیم مقررات هردو بخشی از دولت بودند.تا پیش از تجدید ساختار،  .2
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کارشناسی وزارت نیرو  ن حال، چنین رویکردی مطلوب بدنهشود. با ایا موجب میتمام شده گران برق ر

 شود. پایدار منابع و عدم پاسخگویی را شامل می تأمینزیرا  ،است

یافته وجود های تجدید ساختار در کشورهای توسعهاز دید نگارنده، یکی از دالیل موفقیت برنامه

ن دیگر، تنظیم مقررات( پیش از تجدید ساختار است. به بیانهادهای نظارتی قدرتمند )مانند نهاد 

ت. وجود داشته اس یافتهها تنظیم مقررات در کشورهای توسعهها و تجربه سالپذیری شرکتنظارت

وده و بر بسمت تجدید ساختار نهادهای کارآمد تنظیم مقررات شکل گرفته بنابراین، در زمان حرکت به

جدید ساختار . این درحالی است که در ایران، حتی پیش از تانددهکرمیارت اجرای تجدید ساختار برق نظ

د نداشته است. )و در حوزه سایر کاالهای دارای انحصار طبیعی مانند گاز، آب و...( چنین نهادهایی وجو

دید وجود چنین نهادهایی پس از تجدید ساختار تشدید شده و یکی از دالیل عدم موفقیت تج خأل

 شود.کشور دانسته می تار درخسا

 1تشويقيمقرراتگذاري  .2-4

ورها به مسائل ذکر شده در رابطه با نحوه قیمتگذاری برمبنای هزینه سبب شده است در بعضی از کش

های مالی کافی برای دنبال تغییر ساختار تنظیم مقررات حرکت کنند. هدف این تغییر ایجاد انگیزه

هند و های خود را کاهش دزمان هم هزینهبرای اینکه بتوانند همهای فعال در صنعت برق است شرکت

نظیم . مبنای اصلی تکنندآمیز جلوگیری وجود آمدن قیمتگذاری انحصاری و تبعیضهینکه از با هم

های واقعی شرکت دهنده هزینهن نشاناهای تحویلی به مشترکمقررات تشویقی این است که لزوماً قیمت

توانند می بینی شده بود کاهش دهندهای خود را نسبت به آنچه پیشبتوانند هزینهها و اگر شرکت نیست

سمت ها بهچنین رویکرد تنظیم مقرراتی شرکت کارگیریبهرود با سود بیشتری کسب کنند. انتظار می

های های خود و مدیریت بهتر هزینه با هدف کسب سود حرکت کنند و در کل هزینهکاهش هزینه

هم  و کندن را حفظ اتواند هم کیفیت توان تحویلی به مشترکرا کاهش دهند. این مهم میاجتماعی 

 نماید.صورت بهینه مدیریت هها را بهزینه

ها و درنتیجه تواند سبب کاهش هزینهدر حالت کلی نشان داده شده است که تنظیم مقررات تشویقی می

حال، انتقادهای زیادی بر کارایی این نوع رویکرد تنظیم  . به هردشوکاهش قیمت و تعرفه انرژی الکتریکی 

ها به همدیگر شود نزدیکی قیمت و هزینهمقررات وجود دارد. اولین انتقادی که نسبت به این قانونگذاری انجام می

های کنند با کم کردن هزینهگیران یک شرکت هنگامی که مشاهده میعبارت دیگر، مدیران و تصمیم. بهاست

تعمیرات و اتفاقات را  ،های جاری شرکت مانند نیروی انسانید هزینهند سود شرکت را افزایش دهنتوانیخود م

ی کاهش کیفیت توان تحویلی به مشتریان امعند. این بهند به حاشیه سود باالتر دست یابند تا بتوانندهکاهش می

پاداش بر روی سطح ـ  های جریمهطرح کارگیریبهاست. بنابراین، بسیاری از متخصصان بر این باورند که تنها با 

                                                 

1. Incentive-based Regulation 
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 . دکریی آنها را تضمین اتوان کارن با این قوانین میاکیفیت توان تحویلی به مشترک

یع سازی بخش توزبست موجود در زمینه خصوصیو بن جه به ساختار فعلی صنعت برق کشوربا تو

مبنای بری مقرراتگذار که گذر از مدل سنتیفروشی انرژی الکتریکی، نگارنده بر این باور است و خرده

در صنعت  تواند راهکاری برای بهبود بازدهی اقتصادیتشویقی میمقرراتگذاری  هزینه و حرکت به سمت

بایستی  تولید و انتقال( های فعال در صنعت برق )خصوصاًبرق کشور باشد. در چنین رویکردی، شرکت

ها یزه شرکتدهند جریمه یا پاداش شوند. این رویکرد انگمی برمبنای کیفیت سرویس و خدماتی که ارائه

 .کندمیها را بیشتر برای بهبود وضعیت سرویس و کاهش هزینه

 

 تجديد ساختار و آزادسازي. 5

ت است. وجود آمدن بازارهای برق در این صنعپارادایم جدید در صنعت برق بحث تجدید ساختار و به

های ها با ظرفیتهای گوناگون و نیروگاهوریابخش تولید صنعت برق از فناین موضوع با توجه به اینکه 

وجود آمدن بازار توان انتظار داشت با بهپذیر است و بنابراین میعمالً امکان ،وجود آمده استگوناگون به

توجه یگر با دوجود آید. اما، از طرف در بخش تولید صنعت برق امکان رقابت و توسعه اقتصادی در آن به

مانند به اینکه بخش انتقال و توزیع این صنعت دارای انحصار ذاتی است، بایستی مقررات صحیح )

ها به بهبود تا مدیران این قسمت شودها اعمال بر هزینه و تشویقی( در این حوزهقیمتگذاری مبتنی

 ها ترغیب شوند.یی اقتصادی و کاهش هزینهاکار

وجود آوردن بازار الکتریکی، گسترش رقابت در صنعت برق از طریق بهدلیل ماهیت خاص انرژی به

یجاد بازار های بنیادی نسبت به سایر کاالهاست. یکی از مسائل اساسی در ادر این صنعت دارای تفاوت

وجود آمدن رقابت تواند سبب جلوگیری از بهدر صنعت برق وجود انحصار ذاتی است که انحصار خود می

های وابسته به شبکه بایستی تمامی فعالیت. بنابراین، میدشوم کارایی اقتصادی یک صنعت و درنتیجه عد

. دشوفروشی آن( جدا های اقتصادی صنعت برق )تولید انرژی الکتریکی و همچنین بحث خردهاز فعالیت

. دشوی اسبتوان امیدوار بود که این صنعت دارای عملکرد اقتصادی منبا جدا کردن این دو فعالیت می

ساختار  رو تغییر قانونگذاری در صنعت برق در جهت گذار از سیستم سنتی به یک سیستم تجدیدایناز

نیروگاهی از  شده شامل دو تغییر اساسی است: اولین گام تجدید ساختار تغییر و واگذاری مالکیت منابع

های اقتصادی از فعالیتهای وابسته به شبکه دولتی به بخش خصوصی و دومین بحث آزادسازی فعالیت

 این صنعت است.

 هاتجديد ساختار و آزادسازي فعالیت. 1-5

صورت کلی و هایی است که در ساختار عمودی بهترین هدف تجدید ساختار جداسازی فعالیتاصلی
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هایی است که امکان تجارت بنابراین اولین گام شامل جداسازی فعالیت 1.گرفتتوسط یک ارگان انجام می

بایستی چند نکته مهم در رابطه با تجدید ساختار و جداسازی این رقابت در آنها وجود ندارد. میو 

 ها درنظر گرفته شود.فعالیت

ها در محیط جدید قانونگذاری این است ترین قانون جداسازی و آزادسازی فعالیتاول اینکه اصلی

و هم د کنرقابت و تجارت صنعت فعالیت  های مرتبط باتنهایی نتواند هم در فعالیتکه یک ارگان به

تنهایی عبارت دیگر، نباید یک ارگان بهقابلیت در انحصار گرفتن بخشی از صنعت را برعهده داشته باشد. به

. دکنهایی که دارای انحصار ذاتی هستند را در اختیار داشته و در بازارهای برق مشارکت بتواند فعالیت

تواند مسئله مهم است که با در اختیار داشتن این انحصار ذاتی آن ارگان میعلت این امر ناشی از این 

تواند با وضع یک ارگان دارای انحصار می 2.کارایی آن را از بین ببرد الشعاع قرار داده و عمالًرقابت را تحت

را مجبور کند  الشعاع قرار دهد و آنهاهای غیرمعمول برای استفاده از شبکه سایر بازیگران را تحتهزینه

ها را تحت فشار قرار ریزی کرده است و درآمد این ارگانکه خود برای آنها برنامه کنندسمتی حرکت به

بر این، ارگان دارای انحصار از طریق موانع فنی و عدم صدور مجوزهای الزم برای اتصال دهد. عالوه

 رقبا را از بازار خارج کند.ظرفیت و همچنین با در اختیار قرار ندادن اطالعات الزم سایر 

تواند اجرایی شود. اولین روش از طریق جداسازی حسابرسی ها به طرق مختلف میآزادسازی فعالیت

تواند توسط یک ارگان انجام گیرد. اما شده و آزادشده میهای قانونگذاریاست. در این حالت فعالیت

عبارت . بهانجام گیردصورت جدا در این ارگان بههای مالی این دو فعالیت ها و تراکنشبایستی حسابمی

های استفاده از شبکه مرتبط با بازیگران مختلف را در یک حساب بایستی ارگان مربوطه هزینهدیگر، می

های مرتبط با بر جداسازی حسابنوع دوم مدیریت عالوهدر  کند.جدا و به یک ارگان دیگر پرداخت 

ها توسط یک ارگان بایستی هرکدام از این فعالیتهای آزادشده میهای تحت قانون و فعالیتفعالیت

بر بازار فعالیت های مبتنیهای آزاد و فعالیتحالت آن ارگانی که در فعالیت مستقل مدیریت شود. در این

دهد. نوع سوم از طریق جداسازی قانونی میکند اطالعات یکسانی را در اختیار تمامی بازیگران قرار می

های قانونی های انحصاری و آزاد توسط ارگانبایستی تمام فعالیت. در این حالت میشودواند اجرا تمی

ها جلوگیری شود و آوری توسط این ارگانهای جدا انجام گیرد تا از هرگونه امکان سودیعنی شرکت

های فعالیت جداست،صورت جدا حسابرسی کرد. در نوع چهارم، که مالکیت بتوان درحقیقت آنها را به

های بازار نداشته های دیگری انجام شود که هیچ دخل و تصرفی در فعالیتتواند توسط ارگانانحصاری می

 3.و مالکیت آنها نیز کامالً متفاوت باشد

                                                 

 ساختار شرکت توانیر متولی انحصاری تولید، انتقال و توزیع برق در ایران بود.عنوان مثال، تا پیش از تجدید به .1

شود. ازسوی محسوب میبردار شبکه انتقال کشور بوده که یک انحصار طبیعی عنوان مثال، وزارت نیرو که مالک و بهرهبه 2.

یند رقابتی است، وزارت اینکه تولید برق یک فرنیمی از ظرفیت تولید کشور است. با وجود ا خانه مالک تقریباً دیگر، این وزارت
دهد. درواقع، وزارت نیرو از انحصار طبیعی خود در زمینه کنندگان خصوصی را نمیتولیدعنوان اجازه صادرات برق به هیچنیرو به

 .كندهای خود لحاظ میمدیریت بر شبکه انتقال استفاده کرده و سود ناشی از صادرات برق را برای نیروگاه

های دولتی از ه است تا با تشکیل شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی و انتقال مالکیت نیروگاهشدهای اخیر تالش . در سال3

، حقیقت امر آن است که هردو شرکت مادرتخصصی اين توانیر به این شرکت از تمرکز قدرت انحصاری در توانیر کاسته شود. با وجود
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شود. این عنوان عالج ساختاری بازار برق شناخته میتوجه داشت که جداسازی مالکیت به باید

از بین  در صنعترا ها انگیزه برای ایجاد تبعیض جدا بودن مالکیتکه موضوع ناشی از این مهم است 

چراکه  ،شوندتحت عنوان عالج رفتاری شناخته مید شهایی که در باال ذکر که سایر روش ببرد درحالی

گونه توان اینبریم و میها تنها توانایی آن انحصارطلب را برای ایجاد تبعیض از بین میدر این روش

برد. در سایر یری کرد که جداسازی مالکیت راه حل اساسی است که مسئله را از ریشه از بین میگنتیجه

ینکه بایستی نظارت دائم و اصالح ساختار همیشگی وجود داشته باشد برای اهای مورد بحث میروش

قه خاصی معمول عالطور به . به هر حال سیاستمداران و دولتمردانکندبتواند رقابت را در صنعت حفظ 

گیرد که اعمال قدرت های ساختاری. این مهم از آنجا نشئت میهای عالج رفتاری دارند تا روشبه روش

های قابل توجهی طور معمول مقاومتو همچنین بهد شوتواند اجرایی راحتی میتنها با داشتن مالکیت به

گذاران خصوصی هپراکنده در اختیار سرمایصورت برای اینکه بتوان مالکیت را از بخش دولتی جدا کرد و به

 داد همیشه وجود داشته است. قرار

 سازي بازارهامسیر پیاده :آزادسازي. 2-5

دی کل ها و حرکت از یک ارگان متصدر بسیاری از کشورها تجدید ساختار با هدف آزادسازی فعالیت

طور که ناتفاق افتاده است. هماصورت تدریجی و مرحله به مرحله سمت ساختار بازارمحور بهصنعت به

رهای نهایت منجر به ایجاد ساختادرها و این روند تدریجی شود این فعالیتمشاهده می 1شکل در 

خواهند  که هرکدام نقش قابل توجهی در عملکرد صنعت به دنبال شودمیمختلف و بازیگران گوناگونی 

گیرد ل میفروشی برق شکسمت تولید بازار عمدهنهایت این روند تدریجی ساختاری است که در درداشت. 

 .دهستنکننده زنجیره آزادسازی صنعت برق فروشی تکمیلو در سمت توزیع بازارهای خرده

 

 بر بازارحركت از انحصار به ساختار مبتني. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
یند تنظیم انماید. ازسوی دیگر، فراصلی آن را وزیر نیرو منصوب می يزیرمجموعه وزارت نیرو بوده و اعضا توانیر و برق حرارتی درنهایت

باشد. تعیین تعرفه( نیز از اختیارات دفتر تنظیم مقررات آب و برق که زیرمجموعه وزارت نیرو است می ياستثنامقررات صنعت برق )به
. استئول تنظیم مقررات، مالک انحصاری شبکه و مالک نیمی از ظرفیت تولید کشور در چنین شرایط ساختاری این وزارتخانه مس

 ناپذیر است.گذاران خصوصی اجتناببدیهی است در چنین شرایطی ضایع شدن حقوق سرمایه
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شود تجدید ساختار روند حرکت از یک ارگان کامالً انحصاری مشاهده می 1شکل طور که در همان

وجود آمدن چندین شرکت تولیدی و هدهد. این آزادسازی سبب بسمت یک ارگان تجاری نشان میرا به

برداری شبکه را برعهده دارد. در ساختار بازار عملیات بهره . ارگان انتقال عمالًشودمی 1یک ارگان انتقال

. دکننمیبرداری و ایجاد سیاست در بازارها فعالیت گر برای بهرهگر یا معاملهعنوان واسطهچندین ارگان به

دهند و همچنین تعداد قابل این، چندین شرکت توزیع که در مناطق مختلف سرویس ارائه می برعالوه

پردازند. تحت چنین یفروشند به فعالیت من نهایی میافروش که انرژی را به مشترکتوجهی خرده

بر هزینه یا های توزیع با استفاده از قوانین مبتنیبرداری شبکه انتقال و همچنین شرکتشرایطی بهره

یک ساختار ساده از بازارهای برق و نحوه  2شکل گیرد. قرار میمقرراتگذاری  بر تشویق موردمبتنی

 دهد.ان میهای مختلف این ساختار را نشمبادله و ارتباط بین ارگان

 

 هاي رقابتي و تحت قانون در ساختار بازار برقفعالیت .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های های شبکه انتقال است. در حوزه فعالیتآخرین بخش در حوزه آزادسازی نحوه مدیریت فعالیت

گذاری و توسعه شبکه را برعهده دارد و یک بحث سرمایه شبکه انتقال یک بحث مالکیت است که عمالً

از کشورهای اروپایی یک سازمان مشخص تحت عنوان  بسیاریبرداری و استفاده از شبکه است. در بهره

مریکا آدهد. در نقطه مقابل در کشورهایی مانند ها را انجام میهردو این فعالیت 2شرکت شبکه انتقال

 (ISO(3بردار مستقل شبکه یک سازمان مستقل تحت عنوان بهرهبرداری از کل سیستم برعهده بهره

برداری از شبکه را دارد. در این نوع رویکرد شبکه انتقال در مالکیت بخش است که وظیفه استفاده و بهره

  برد.از آن میرا های مالی خصوصی است و بخش خصوصی استفاده

                                                 

ها در ناحیه فعالیت خود دارای انحصار طبیعی ولی هرکدام از این شرکت ،ممکن است چند شرکت انتقال شکل بگیرد .1

 واهند بود.خ

2. Trans Co 

3. Independent System Operator 
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 بندي جمع

های ترین مسائل و مشکالت صنعت برق بیان و چالشبر اصلی ایدر ابتدا مقدمهد شدر این گزارش سعی 

های د. در این راستا، با بررسی آمار و اطالعات صنعت برق در بخششوروی این صنعت معرفی  پیش

کند صنعت برق را تهدید می های جدی،مختلف و از دو دیدگاه فنی و اقتصادی نشان داده شد که بحران

سمت فروپاشی کامل و ورشکستگی تواند این صنعت را بهتنهایی میآنها به ازکه عدم توجه به هرکدام 

توان به دو دسته ها را میترین عوامل این بحرانکه اصلی شدحتمی سوق دهد. در این راستا، بحث 

گیران صنعت بر آنها هیچ تصمیم . عوامل خارجی بحران که عمالًدکرعوامل داخلی و خارجی تقسیم 

ها، تورم و سایر مشکالت اقتصادی است د شامل تغییرات نرخ ارز، مشکالت ناشی از تحریمنظارتی ندارن

و در این محیط به  گیردتحت تأثیر آنها قرار میهای کشور ناچار مانند سایر بخشکه صنعت برق به

زیر  شرحبه های داخلی بحران این صنعت به چند دستهعوامل و ریشه 1دهد.میت خود ادامه یفعال

 :شده استبندی تقسیم

گذاری شبکه های جاری و سرمایهطوری که هزینههای تکلیفی برق بهتعرفهنرخ در پایین بودن  .1

 نیست. تأمینن قابل ابرق از مشترک یبرق از طریق اخذ بها

گذاران، عنوان متولی شبکه( به سرمایهوزارت نیرو )و شرکت توانیر به انباشتههای بدهی .2

 های خصوصی و پیمانکاری.و شرکتها نیروگاه

 صنعت برق در بخش تولید و توزیع.و تأسیسات و تجهیزات های اصلی دارایی های غیراصولیواگذاری .3

های اصلی مورد نیاز در یک سیستم تغییرات ساختاری ناقص در صنعت برق و عدم تشکیل نهاد .4

 تجدید ساختار شده.

مدون برای گذار از وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب و درنتیجه  راه و برنامه نبود نقشه .5

 ادامه رویکرد اشتباه گذشته با وجود تمام معایب آن.

 موازی توسط وزارت نفت و نیرو. انرژی کشور و انجام کارهای  ساختاربودن نیکپارچه  .6

رفت های برونحلراهصورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درنهایت هتمامی این عوامل ب

رفت از شرایط موجود برای صنعت حل برونراه تریناساسیطور خالصه هب .دشبندی از این شرایط جمع

برای این صنعت  اگر مستقل و قوی و همچنین توسعه قوانین کارایجاد نهادهای قانونگذار و تنظیم ،برق

و هزینه  تولید، انتقال و توزیعگرفته در صورت هایتعرفه برق، عدم ارزیابی هزینهنبودن کارشناسی  .است

شده برق باعث مشکالت مالی شدید در صنعت برق ایران شده که تمامی این موارد نیازمند وجود تمام

. همچنین این نهاد از ارکان مهم یک سیستم استگر مستقل و قدرتمند در صنعت برق نهاد تنظیم

                                                 
توانند بحران را با توجه به شرايط موجود مديريت كنند. براي مثال اگر قراردادي با شرايط سال گیران صنعت برق مي. تصمیم1

كه شرايط عوض شده، مديران بايد با درك اين شرايط نسبت  1398منعقد و مبادله شده و اجراي آن ادامه دارد، در سال  1396
 . به بازنگري قراردادها اقدام كنند
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ساختار شبکه برق با شکست مواجه خواهد شد. از  تجدیدکه بدون وجود آن  استساختار شده  تجدید

صالحیت انجام این وظایف را دارا  آنجا که وزارت نیرو بخش اعظمی از تولید برق را برعهده دارد مسلماً

د که دارای وشمیشدت احساس مستقل با قدرت اجرایی و قضایی باال به و وجود چنین نهاد کامالً نیست

های بازیگران بازار برق بوده و همچنین مرجع رسیدگی به شکایات بازیگران و شرکتنظارت بر رفتار تمام 

 مختلف صنعت برق باشد.

وابط با سایر رترین وظایف، نحوه ایجاد، حدود عملکرد، ابزار قدرت، نحوه تنظیم بر این اساس، اصلی

د اده صحیح از نهاو استف کارگیریبه، تأسیسهای اصلی برای های صنعت و همچنین ضرورتارگان

دهای های اصلی نهاد با بررسی ویژگیشقانونگذار مستقل صنعت برق شرح داده شد. در ادامه سعی 

در  گر مستقل در کشورهای مختلف و همچنین ظرفیت نهادهای نظارتی گوناگونقانونگذار و تنظیم

معرفی و  مستقل صنعت برق گیری کامل از ظرفیت نهاد قانونگذارنیازهای اساسی برای بهرهکشور، پیش

 . شودح یشرتطور کامل هسازی آن بروند الزم برای پیاده
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