
« ایسنا

همچنان  برق  بازار  در  انحصار 
ادامه دارد

وجود  با  کرد:  اعالم  رقابت  ملی  مرکز 
برق، تصویب اساس نامه  بازار  انحصار در 
توسط  برق  بخشی  تنظیم گر  تشکیل 
پیشنهاد  و   ۱۳۹۱ سال  در  رقابت  شورای 
آن به دولت در سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیم گر 
است. نشده  تأسیس  برق  رقابتی   بخشی 

صفحه 5

« ایسنا

شرکت توانیر 40 هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد

اعالم  طبق  گفت:  توانیر  عامل  مدیر 
کارشناسان، میزان مصرف برق ماینرهای 
غیرمجاز ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات در سال 
جاری پیش بینی شده است. به گفته وی، 
مبادالت  میزان حجم  از  از دو سوم  بیش 
برق امسال مربوط به صادرات و یک سوم 
به واردات مربوط بوده و تا سقف ۱5۰۰ 

مگاوات امکان صادرات داریم.
صفحه ۷

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

قوانین  کارگروه  با  جلسه  در 
صنعت برق وزارت نیرو مطرح 

شد؛

این نشست روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/6/8 
گذاری  سرمایه  گروه  رئیس  باحضور 
و  برق  و  آب  بازار  مقررات  تنظیم  دفتر 
توانیر  CHP، شرکت  انجمن  نمایندگان 
، ساتبا، شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
محل  در  برق  تولیدکننده  سندیکای  و 

وزارت نیرو برگزار گردید.

صفحه ۲

« ایبنا

وصول مطالبات صندوق توسعه 
ملی 3 برابر شد

پیامی را می خواهم به گوش آن بنگاه هایی 
سرمایه گذاری  صندوق  تسهیالت  با  که 
ما  و  می کنند  هم  تولید  االن  و  کردند 
اسمشان را هم داریم و در جریان کارشان 
هستیم، برسانم که منتظر نباشند روزی فرا 
تومانی   ۴۲۰۰ دالر  با  صندوق  که  برسد 

بازپرداخت تسهیالت آن ها را انجام دهد

صفحه  ۳
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« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

بازپرداخت  مسئله  حل  پیگیری 
تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی ؛

انجمن به جهت حل مشکل بازپرداخت تسهیالت ارزی 
شورای  مجلس  ملی،  توسعه  صندوق  با  را  مکاتباتی 
اسالمی ، اتاق های  بازرگانی و.... انجام داده است و 

پیرو آن جلسه ای با صندوق توسعه ملی تشکیل  شد. 

« ادامه
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۲
در این جلسه بررسی شد وفق محاسبات انجام شده در 
نیروگاه  برق  فروش  از  حاصل  درامد  میزان  با   رابطه 
ها در دو مدل ، نیروگاه هایی که قرارداد تضمینی آن 
هاخاتمه یافته و نیروگاه هایی که دوره قرارداد خرید 
ارزی  تسهیالت  بازپرداخت  امکان    ، دارند   تضمینی 
قرارداد خرید تضمینی  پنج ساله  ارز در مدت  نرخ  به 
برق وجود ندارد. در نتیجه بناگردید انجمن راه حلی را 

جهت حل آن ارائه نماید.
ارزی  تسهیالت  کمیسیون  جلسه  راستا  همین  در 
پانزدهم  شنبه  سه  روز  انجمن  ملی  توسعه  صندوق 
موضوع  با  رابطه  در  رایزنی  جهت   ۱۴۰۱ شهریورماه 

مذکور  برگزار گردید.
در این جلسه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع مشکل 
مذکور مطرح و تصمیم گیری درخصوص آن به جلسه 

بعدی کمیسیون در هفته آینده موکول شد.

در جلسه با کارگروه قوانین صنعت 
برق وزارت نیرو مطرح شد؛

های  ریسک  و  موانع   ، مشکالت 
نیروگاه  حوزه  در  گذاری  سرمایه 

های مقیاس کوچک

این نشست روز سه شنبه مورخ 8/6/۱۴۰۱ 
گذاری  سرمایه  گروه  رئیس  باحضور 
برق  و  آب  بازار  مقررات  تنظیم  دفتر 
شرکت   ،CHP انجمن  نمایندگان  و 
برق  نیروی  تولید  شرکت  ساتبا،   ، توانیر 

برق  تولیدکننده  سندیکای  و  حرارتی 
گردید. برگزار  نیرو  وزارت  محل   در 

سندیکای  نمایندگان  جلسه  ابتدای  در 
تولیدکننده برق و شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی گزارشی از  مشکالت و چالش ها 
در بخش پیش برد و احداث و دوره بهره 
نمودند. ارائه  آن  راهکارهای  و   برداری 

باتوجه  انجمن  نماینده  جلسه  ادامه  در 
گذاری  سرمایه  گروه  رئیس  تاکید  به 
پیشین  جلسه  صورتجلسه  درخصوص 
کارگروه در رابطه با توضیحات مطرح شده 
توسط شرکت توانیر راجع به مشکالت و 
گذاری  سرمایه  برعدم  موثر  های  چالش 
کوچک   مقیاس  های  نیروگاه  حوزه  در 
بخش  های  تشکل  نظرات  اخذ  لزوم  و 
بیان نمود سرمایه گذاری در  خصوصی ، 
نیروگاه های مقیاس کوچک روبه  حوزه 
افول است و علت آن عدم اجرای قوانین 
جاری می باشد و در ادامه  به مسائل ذیل 

اشاره نمودند:

 ۱(عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه ها
مراکز  به  برق  فروش  اجازه  ۲(عدم 
استخراج رمز ارز بعد از اتمام دوره خرید 
 تضمینی برق در ایام غیر پیک برق و گاز

وزیر  مصوبات  اجرای  ۳(عدم 
پشتیبان  انشعاب  درخصوص   نیرو 
کنتور  نصب  الزام  ۴(حذف 
شبکه مدیریت  تایید  مورد   مولد 

نرخ  تنظیم  جهت  مالی  مدل  5(تعیین 
5ساله  دوره  اتمام  از  بعد  برق  خرید 
مزیت  لحاظ  با  برق  تضمینی  خرید 

وفق  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  های 
ایران برق  بازار  تنظیم  هیئت   ۳66  مصوبه 

6(اعطای حواله سوخت صرفه جویی شده 
از محل احداث نیروگاه CHP با استفاده 
از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
طرحی  این خصوص  در  که  پذیر  رقابت 
توسط انجمن تهیه و به وزارت نیرو وشرکت 
است. شده  ارائه  بررسی  جهت   توانیر 

حواله  با  رابطه  در  ساتبا  شرکت  نماینده 
ماده  محل  از  گاز  جویی  صرفه  سوخت 
۱۲ قانون رفع موانع تولید بیان نمودند در 
حال حاضر علی رغم پیگیری های عدیده 
حواله  تاکنون   ... و  گاز  کمبود  بدلیل 
اعطا  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  به  گازی 
دادند  پیشنهاد  دلیل  همین  به  است  نشده 
اجرایی  نامه  ازآیین  آن  منابع  تخصیص 
سال  بودجه  قانون  واحده  ماده   ۱۴ تبصره 
آن  معادل  و  شود  جدا  کشور  کل   ۱۴۰۰
به  صادرات  جهت  نفتی  های  فراورده 
نیروگاه ها داده شود و نیز امکان تهاتر آن 
 با اقساط صندوق توسعه ملی فراهم شود.

بناگردید حاضرین جلسه  نشست  انتها  در 
تاثیر حذف معافیت گمرکی  از  گزارشی 
و ارزش افزوده در هزینه سرمایه گذاری 
و بهره برداری مولد و مقدار افزایش نرخ 
و  موجود  های  نیروگاه  برای  برق  خرید 
نیروگاه های جدید و همچنین پیشنهادات 
ماده  از ظرفیت  استفاده  ها جهت  و طرح 
به  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۲

دفتر سرمایه گذاری ارائه شود.
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وصول مطالبات صندوق توسعه ملی 
3 برابر شد

گفت:  ملی  توسعه  صندوق  رئیس 
آن  گوش  به  می خواهم  را  پیامی 
صندوق  تسهیالت  با  که  بنگاه هایی 
سرمایه گذاری کردند و االن تولید 
هم  را  اسمشان  ما  و  می کنند  هم 
داریم و در جریان کارشان هستیم، 
فرا  روزی  نباشند  منتظر  برسانم که 
 4۲00 دالر  با  صندوق  که  برسد 
بازپرداخت تسهیالت آن ها  تومانی 

را انجام دهد

توسعه  ایبِنا، صندوق  به گزارش خبرنگار 
در  خود  ریاست  جدید  دوره  در  ملی 
ارزی  صورت  به  مطالبات  بازپس گیری 
نیست  قرار  وجه  هیج  به  و  است  جدی 
این اجازه را به بدهکاران بدهد تا با دالر 
را  خود  تسهیالت  تومانی  تومانی   ۴۲۰۰
صندوق  مطالبات  تمام  بلکه  بازگردانند 
البته  شود.  پرداخت  روز  قیمت  به  باید 
فعاالن  شرایط  می گوید  صندوق  رئیس 
اقتصادی را کامال درک می کنیم و شرایط 
اقساطی و مناسبی برای آنان در نظر گرفته 

خواهد شد.
رئیس  غضنفری؛  مهدی  باره  همین  در 
در  ملی  توسعه  صندوق  عامل  هیات 
گفت وگو با خبرنگار ایبِنا از ۳ برابر شدن 
وصول مطالبات صندوق خبر داد و خطاب 
صندوق  از  ارزی  وام  که  اشخاصی  به 
منتظر  اشخاص  این  کرد:  تاکید  گرفته اند 
نباشند روزی فرا برسد که صندوق با دالر 
۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت تسهیالت آن ها 
بپذیرد. مشروح گفتگو با غضنفری را در 

ادامه می خوانید:

از آخرین وضعیت مطالبات صندوق 
از  میزانی  چه  بگویید؛  ملی  توسعه 
تسهیالت بازپرداخت شده و الباقی 
قرار است به چه صورتی و در چه 

مدت زمانی بازپرداخت شود؟

 با حمایت هایی که هیات امنا و بانک ها از 
صندوق داشتند و نقش بسیار خوب رسانه 
گوش  به  صندوق  صدای  رساندن  برای 
مردم، خوشبختانه بازپرداخت مطالبات به 
برابر  سه  امسال حداقل  ما  و  افتاده  جربان 
داشتیم،  مطالبات  وصول  گذشته  سال 
چیزی بیش از دو میلیارد دالر. با یکی از 
میلیارد  به چهار  نزدیک  که  بدهکارانمان 
حوزه  به  وابسته  و  داشت  بدهی  دالر 
کردیم  منعقد  توافقی  بود،  دولت  و  نفت 
و  دهند  قرار  ما  اختیار  در  را  سهامی  که 
بخشی را به صورت ارزی بازگردانند که 
ارزش آن حدود سه میلیارد دالر می شود. 
میلیارد  پنج  این دو مورد، حدود  مجموع 

ما  که  است  دالری  میلیارد  شش  از  دالر 
قرار  وصول  آستانه  در  و  داشتیم  معوقه 
خوبی  خیلی  رکورد  نظرم  به  که  گرفته 

است.

آغاز  را  بازپرداختشان  که  اشخاصی 
کار  و  کسب  حوزه  یک  برای  کردند، 
حوزه های  همه  برای  بلکه  نیستند  خاص 
نمونه  عنوان  به  هستند؛  کار  و  کسب 
در  می شود  ادعا  که  نیروگاهی هایی 
ناتوان هستند. در حال حاضر  بازپرداخت 
پایین  حوزه های  نفتی ها  نیروگاهی ها، 
را  بازپرداخت  پتروشیمی ها  نفت،  دست 

آغاز کرده اند.

پیامی را می خواهم به گوش آن بنگاه هایی 
سرمایه گذاری  صندوق  تسهیالت  با  که 
ما  و  می کنند  هم  تولید  االن  و  کردند 
اسمشان را هم داریم و در جریان کارشان 
هستیم، برسانم که منتظر نباشند روزی فرا 
تومانی   ۴۲۰۰ دالر  با  صندوق  که  برسد 
بازپرداخت تسهیالت آن ها را انجام دهد، 
داریم،  منابع  ما  می گویند  بسیاری  چون 
می خواهیم  کنیم،  بازپرداخت  می توانیم 
است  جدی  صندوق  آیا  شویم  مطمئن 
آیا  قضاییه  قوه  امنا  هیات  دولت  خیر،  یا 

پشتیبان صندوق است یا خیر؟!

همه  با  ما  بگویم  افراد  این  به  می خواهم 
قوه  مجلس،  مثل  حکومتی  نهاد های 
در  دولت  و  تشخیص  مجمع  قضاییه، 
کردیم،  برقرار  تعامل  مختلف  سطوح 
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گزارش ارائه دادیم و حتی با اتاق بازرگانی 
جلساتی داشتیم و همه آن ها مواضع ما را 
پشتیبان  که  کردند  اعالم  و  کردند  تایید 
هم  جلسه  آخرین  در  هستند.  صندوق 
گزارش  بودیم،  شافعی  آقای  خدمت  که 
بازپرداخت ها را ارائه دادیم و ایشان وقتی 
در جریان قرار گرفت، اعالم کرد که من 
تالش  صندوق  اینقدر  نمی دانستم  واقعا 
اینقدر مثبت دارد کار ها را پیش  کرده و 
می برد، ما پشتیبان صندوق هستیم و برای 
بازپرداخت ها از صندوق حمایت می کنیم.

به آن کسانی  پیام  این  بنابراین الزم است 
باریکی  راه  منتظرند یک روزی یک  که 
باز شود برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
داده شود که چنین راهی باز نخواهد شد 
و فقط دارند با نگه داشتن تسهیالت دو تا 
اشتباه انجام می دهند، یکی اینکه همچنان 
ارز  باید بدهند و  سود تسهیالت ارزی را 
اینکه جریان  و دوم  برگردانند  را  بیشتری 

توسعه کشور را متوقف کرده اند.

و  گرفتند  ما  از  پول  که  کسانی  آن  اگر 
ساختند،  پیش  سال  چند  را  کارخانه ای 
پول ما را پس می دادند، االن یک کارخانه 
شده  ساخته  هم  دیگر  نیروگاه  دیگریک 
را  ما  پول های  نیروگاه   ۱۰ آن  اگر  بود. 
نیروگاه دیگر هم  پس می دادند، االن ۱۰ 

ساخته شده بود.

راه  سد  که  است  محض  اشتباه  یک  این 
توسعه کشور می شود. حاال به هر دلیل منع 

شده  ایجاد  اشخاص  این  برای  صادرات 
آن  ارزش  باالخره  شده،  قیمت گذاری  یا 
بنگاهی که ساخته اند و آن سخت افزاری 
که با پول صندوق ایجاد کردند، در حال 
حاضر چند برابر شده و این حق نیست که 
و  کنند  مسدود  و  بلوکه  را  منابع صندوق 
این  در  اقتصادی  فعاالن  دیگر  نگذارند 

مسیر گام بردارند.

شاید  یا  درصد   ۲ به  ما  اگر  کنید  فرض 
کمتر، از فعاالن اقتصادی وام داده باشیم، 
۹8 درصد از فعاالن اقتصادی منتظراند این 
آن ها  و  دهند  پس  را  پولشان  درصد  دو 
همکاران  خاطر  به  بگیرند.  وام  و  بیایند 
را  وام ها  و  بیایید  شده،  که  هم  خودتان 
پس دهید. صندوق که این پول ها را جای 
وام  می خواهد  دوباره  نمی برد،  خاصی 
سرمایه گذاری  می خواهد  دوباره  دهد، 
توسعه  جریان  در  پول ها  این  یعنی  کند، 
اقتصاد کشور می خواهد هزینه شود، چون 
ما مسئول بودجه نیستیم که خرج کنیم و 

تمام شود!

نحوه برخورد صندوق با بدهکاران 
چگونه خواهد بود؟

 اگر مردم، فعاالن اقتصادی و آن ۹8 درصد 
))اشخاصی  شما  به  ما  که  ارزی  با  بدانند 
بازپرداخت  و  گرفته اند  تسهیالت  که 
را  تولیدی  بنگاه  یک  دادیم،  نکردند(( 
سرپا کردید، االن دارید کاالیش را صادر 
بازپرداخت  برای  کافی  منابع  و  می کنید 

قاعدتا  نمی کنید،  بازپرداخت  اما  دارید، 
دیگر به چشم یک شرکت و بنگاه مثبت 
می گویند  بلکه  نمی کنند،  نگاه  شما  به 
یا  رانت خوار  که  است  بنگاهی  یک  این 
دهید  اجازه  بهانه جوست.  یا  و  زیاده خواه 
مطرح  را  اسم ها  ما  شود.  حفظ  شما  برند 
ولی  هستند،  کسانی  چه  که  نمی کنیم 
می دانیم بسیاری از آن ها منابع زیادی برای 

بازپرداخت دارند.

بعد از اینکه رسانه ها کمک کردند و این 
صندوق  به  گروه  گروه  شد،  منتقل  پیام 
مجدد  برنامه ریزی  برایشان  ما  و  می آیند 
انجام  پلکانی  صورت  به  بازپرداخت 
می دهیم چرا که ممکن است درآمدشان 
محدود باشد، اول مبالغ کمتری می گیریم 
تا  می کنیم  سعی  و  بیشتر  مرور  به  بعد  و 
بنگاه ها را تملک  جایی که ممکن است، 

یا وسایلشان را ضبط نکنیم.

اگر  صندوق  می گویند  ما  به  گاهی 
می شود  بنگاه دار  کند،  تملک  را  بنگاهی 
و نمی تواند اداره کند، آیا می تواند از پِس 
آن بر آید؟ اصال اینطوری نیست و صندوق 
نمی خواهد بنگاه داری کند. فرض کنید ما 
یک نیروگاهی که بدهکار است را تملک 
شرکت های  از  بعضی  بالفاصله  کنیم؛ 
را  نیروگاهی  چنین  که  هستند  تولیدی 
فروخته  آن ها  به  بالفاصله  و  می خواهند 

می شود.

بنگاه داری  نمی شویم،  بنگاه داری  وارد  ما 



5 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

شماره چهارده -نه صفحه / پنجشنبه ۱۷ شهریور۱۴۰۱

این  و  ماست  آشیل  پاشنه  و  ضعف  نقطه 
یک  ما  شد  قرار  اگر  اما  می فهمیم،  را 
ابعاد آن  بنگاهی را برداریم، حتما از قبل 

را سنجیده ایم.

ابعاد  به  صندوق  که  نکنند  فکر  اینطور 
مال  هر  و  نکرده  فکر  کار  عواقب  و  کار 
وارد صندوق کرد؛  می شود  را  بی ارزشی 
قائل  برای صندوق  هم  نه، یک جو عقل 

باشید!

آیا  تحریم ها  فشار  به  توجه  با 
پیدا  افزایش  نفتی  درآمد های 
حاصل  ارز های  بازگشت  و  کرده 
از آن به صندوق توسعه ملی تسهیل 

شده است؟

هم  دارد،  وجود  که  آمار هایی  براساس 
حد  در  البته  که  شده  بهتر  نفت  فروش 
بهتر  گذشته  به  نسبت  اما  نیست،  مطلوب 
شده و هم پرداخت به صندوق به صورت 
انجام  حال  در  پیوسته  کامال  جریان  یک 
و  منابع  معاونت  با  بررسی  یک  است. 
مصارف صندوق توسعه ملی انجام دادیم 
که خزانه ما در اختیار این معاونت است و 
متوجه شدم همان ۴۰ درصدی که دستور 
ماه  چهار  در  است،  انقالب  معظم  رهبر 
صندوق  به  نفت  وصولی های  از  گذشته 
هیچ  بابت  این  از  ما  که  شده  پرداخت 
چارچوب  در  کامال  و  نداریم  گالیه ای 

عمل می شود.

گونه ای  به  نفت  فروش  امیدواریم  قاعدتا 
به دولت و  باشد که آن 6۰ درصدی که 
کافی  آنقدر  می گیرد،  تعلق  نفت  وزارت 
باشد که سراغ صندوق نیایند و از صندوق 
نخواهند با اذن مقام معظم رهبری برداشت 
کنند. اگر این اتفاق بیفتد که امیدواریم در 
ماه های آینده، حاال با برجام یا بی برجام- 
صندوق  به  منابع  درصد   ۴۰ و  دهد  رخ 
واصل شود، آن موقع می شود مگاپروژه ها 
بردارد، بخش  زد، صندوق سهم  را کلید 
بانک ها  کند،  پیدا  حضور  خصوصی 
پشتیبانی کنند و جریان توسعه ایجاد شود 
و GDP را با یک نرخ رشد باالیی شکل 

داد.

جریان  هم  که  است  این  به  منوط  این ها 
وصول  و  کند  پیدا  سرعت  نفت  فروش 
باور  هم  و  شود  انجام  خوب  عوایدش 
جریان  جانشین  باید  صندوق  که  کنیم 
صندوق  یک  یعنی  شود،  نفت  فروش 
برای 85  سرمایه گذار، یک صندوقی که 
تا  کند  تامین  ارز  می تواند  ایرانی  میلیون 
اگر نسل های بعدی هم خواستند، از همین 
اداره  را  کشور  بودجه  بتوانند  صندوق 

کنند.

لطفا با نگاه بودجه ای به صندوق به شدت 
مقابله کنید؛ بودجه یعنی این که هر سال به 
صفر می رسد؛ می خوریم و تمام می شود. 
ذخیره  یک  باید  صندوق  که  حالی  در 
نباید آن را  باشد که  ارزی بزرگ کشور 
حاال  کنیم؛  خالی  مختلف،  بهانه های  به 

یا  خصوصی  بخش  به  کمک  دلیل  به  یا 
دولت، به دلیل پوشش خسارات ناشی از 
 ... و  زلزله  و  از سیل  اعم  طبیعی  حوادث 
می شوند.  تلقی  بیمه ای  خسارت های  که 
خسارات  پوشش  برای  نباید  صندوق 
ناشی از حوادث طبیعی یا غیرطبیعی باشد؛ 
صندوق یک مخزنی است برای آیندگان 
باید  مدام  بلکه  شود  کم  نباید  آن  ارز  و 
زیاد شود. این نگاه را لطفا پوشش دهید، 
صندوق  حواریون  به عنوان  و  بزنید  دامن 

اینگونه عمل کنید.

انحصار در بازار برق همچنان ادامه 
دارد

با  کرد:  اعالم  رقابت  ملی  مرکز 
وجود انحصار در بازار برق، تصویب 
بخشی  تنظیم گر  تشکیل  اساس نامه 
برق توسط شورای رقابت در سال 
در  دولت  به  آن  پیشنهاد  و   13۹1
تنظیم گر  بخشی  هنوز   ،13۹7 سال 

رقابتی برق تأسیس نشده است.

 



6 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

شماره چهارده -نه صفحه / پنجشنبه ۱۷ شهریور۱۴۰۱

از روابط عمومی  به نقل  ایسنا  به گزارش 
تنها  رقابت  شورای  رقابت،  ملی  مرکز 
رقابتی  ضد  رویه های  به  رسیدگی  مرجع 
است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق 
از مصادیق موضوع ماده 5۹ قانون اجرای 
انحصاری  و   ۴۴ اصل  کلی  سیاستهای 
و  آغاز  به  اقدام  پیشین  سالهای  از  است، 
ادامه فرآیند "تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی 
رقابت برق" کرده است؛ اما در حال حاضر 
و  شده  مسترد  شورا  مصوب  اساس نامه 
طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل 
اعالم  مجلس  در  برق"  بخش  تنظیم گر 
با  آن  محتوای  که  است  گردیده  وصول 
اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری 
دارد. در صورتی که مسیر پیش بینی شده 
نهاد  "تأسیس  برای   ،5۹ ماده  متن  در 
رقابت  شورای  از  برق"  بخشی  تنظیم گر 
آغاز، ادامه آن در دولت و نهایتاً تصویب 

در مجلس است.

از  کشور  برق  صنعت  وضعیت 
دیدگاه اقتصاد رقابتی

آمارهای  اساس  بر  و  گزارش  این  بر  بنا 
تفضیلی بخش صنعت برق )سایت وزارت 
 ۴۳ برق،  تولید  بخش  در  مالکیت  نیرو(، 
و  بزرگ  صنایع  درصد   8، دولتی  درصد 
۴8 درصد متعلق به بخش خصوصی است 
و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو )دو برابر 
شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت 
بخش  برق  های  نیروگاه  داری  سهام 
خصوصی( در نهایت خروجی تولید برق 

در کشور، انحصاری است.

به  نیز  برق  بازار  انتقال  بخش  در  انحصار 
 ۱6 است.  صدی  در  صد  و  قطعی  طور 
به  منطقه ای وجود دارد که  برق  شرکت 
برق کشور  انتقال  تجهیزات  مالک  عنوان 
بوده و طبق آمارهای سال ۱۳۹8 حدود ۱۰ 
هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. 
این شرکت ها به طور کلی زیر مجموعه 
برق  انتقال  بنابراین  و  هستند  نیرو  وزارت 
بخش  در  است.  طبیعی  انحصار  دارای 
توزیع برق ، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد 
که حدود 6۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ 
نیز  ترکیب  این  است.  دولتی  آن  درصد 

موجب انحصار در بخش توزیع است.

رقابتی  و  فنی  تنظیم گری  ضرورت 
در بازار برق

در  ایران  در  برق  بخش  فنّی  تنظیم گری 
انجام  نیرو  وزارت  توسط  نخست  وهله 
به  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  می گیرد 
شده  تمام  بهای  تعیین  در  که  نقشی  دلیل 
برق )به واسطه تنظیم الیجه بودجه( دارد، 
ایفا  نقش  این حوزه  تنظیم گری  نقش  در 
بخش  این  در  رقابتی  تنظیم گری  می کند. 
وظایف  در حوزه  بخش ها  سایر  مانند  نیز 
شورای رقابت است و به موجب ماده 6۲ 
تنها مرجع رسیدگی  این شورا که  قانون، 
برخی  است،  ضدرقابتی  رویه های  به 
را  زمینه  این  در  شده  مطرح  شکایت های 

رسیدگی کرده است.

چه  رقابتی  تنظیم گری  نبود 
آسیب هایی دارد

بر اساس آسیب شناسی مرکز ملی رقابت، 
فضای  در  بهینه  تخصیص  و  کارایی 
نمی افتد.  اتفاق  برق  بازار  انحصاری 
صورت  بهینه  تخصیص  که  زمانی  فلذا 
واسطه  به  است  ممکن  نهایت  در  نپذیرد، 
نحوه  یا  و  شده  ایجاد  هزینه های  افزایش 
به  بازار  شرایط  قیمت گذاری،  ناصحیح 
در  و  کرده  پیدا  سوق  انحصارگر  نفع 
بازیگران  حقوق  سو  یک  از  آن،  نتیجه 
سوی  از  و  شود  ضایع  بازار  کوچک تر 
آسیب  دچار  مصرف کنندگان  رفاه  دیگر 
محدودیت  و  ها  چالش  همچنین  گردد. 
شبکه  محدودیت  مانند  مختلف  های 
تضمینی  خرید  قرارداد  وجود  یا  و  انتقال 
نیز  و  نیرو  وزارت  و  خاص  نیروگاه  میان 
منجر   ... و  بودجه  قانون  های  محدودیت 
به عملکرد تبعیض آمیز و در نهایت تشدید 

فضای انحصاری در بازار می گردد.

اقدامات شورای رقابت در مقابله با 
بازار انحصاری برق

ملی  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
انحصار  مصداق  وجود  دلیل  به  رقابت، 
برق،  بازار  از  قسمت هایی  در  طبیعی 
با  مقابله  زمینه  در  شورا  اقدام  نخستین 
انحصار موجود، تهیه و تصویب اساس نامه 
نهاد  برای  تنظیم گر  نهاد  برای  پیشنهادی 
"بخش  و  برق"  "بخش  رقابت  تنظیم گر 
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در  که  بود  مرتبط"  صنایع  و  گاز  و  نفت 
گردید.  ارائه  دولت  به   ۱۳۹5 سال  در 
کمیسیون  در  بررسی  از  پس  پیشنهاد  این 
وزیران  هیئت  جلسه  به  دولت  اقتصادی 
اما  با آن مخالفت شد.  نهایت  رفت و در 
مجلس  توسط  قانون   5۹ ماده  اصالح  با 
سرانجام   ،۱۳۹۷ سال  در  اسالمی  شورای 
نهادهای  تأسیس  فرآیند  انجام  به  دولت 

تنظیم گر بخشی، مکلف شد.

از  ماده5۹،  اصالح  از  پس  و  ادامه  در 
گسترده تری  دامنه  اصالحیه  در  آنجائیکه 
نظر  تنظیم گر بخشی رقابت در  نهاد  برای 
مجدداً  رقابت  شورای  بود،  شده  گرفته 
اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم گر 
جلسات  طی  و  نمود  برق  بخش  رقابت 
پیشنهادی  اساسنامه  شورا،   ۳56 تا   ۳5۲
جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به 

دولت ارسال گردید.

علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه،  دولت 
را  موضوع  سال  یک  به  نزدیک  تأخیر  با 
بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که 
برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده5۹ 
مجلس  به  قالب  الیحه ای  در  را  آن  بود،  
دستور  در  موضوع  سرانجام  و  فرستاد 
به  آغاز  با  اما  گرفت،  قرار  مجلس  کار 
کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به 

استرداد الیحه به دولت نمود.

اقدام  مجلس  دولت،  اقدام  این  از  پس 
فروردین  در  و  نمود  موازی  مسیر  طی  به 

"طرح  عنوان  با  طرحی  جاری،  سال  ماه 
بخش  تنظیم گر  مستقل  نهاد  تأسیس 
گردید  وصول  اعالم  مجلس  در  برق" 
با اساسنامه مصوب شورا  که محتوای آن 
موضوع  این  دارد.  حداکثری  شباهت 
هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است 
ایجاد یک  اینکه موضوع  به  عنایت  با  اما 
نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون 
بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری 
است برای این منظور از ظرفیت "الیحه" 
محدودیت های  که  چرا  شود؛  استفاده 

"طرح" مشکالتی را ایجاد خواهد نمود.

میلیارد  هزار   40 توانیر  شرکت 
تومان بدهی دارد

مدیر عامل توانیر گفت: طبق اعالم 
برق  مصرف  میزان  کارشناسان، 
 1400 تا   1۲00 غیرمجاز  ماینرهای 
پیش بینی  جاری  سال  در  مگاوات 
از  بیش  وی،  گفته  به  است.  شده 
مبادالت  حجم  میزان  از  سوم  دو 
و  صادرات  به  مربوط  امسال  برق 
بوده  مربوط  واردات  به  سوم  یک 
امکان  مگاوات   1۵00 سقف  تا  و 

صادرات داریم.
در  امروز  کردی  آرش  ایسنا،  گزارش  به 
ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  خبری  نشست 

درباره میزان واردات و صادرات برق

صورت گرفته در سال جاری گفت: سال 
گذشته میزان واردات یک دوم صادرات 
بوده است چرا که باید محدودیت مصرف 
اعمال می شد اما امسال شرایط تغییر کرد.

درباره  ایسنا  دیگر  به سوال  پاسخ  در  وی 
آخرین وضعیت رمزارزها و علت کاهش 
فعالیت آن ها در سال جاری گفت: با توجه 
به این که رمزارزهای غیرمجاز هزینه برق 
و  نمی کنند  پرداخت  واقعی  طور  به  را 
معامالت آنها با رقم های بین المللی است، 
پیش بینی  و  بوده  سودآور  موضوع  این 
یافته  کاهش  آنها  فعالیت  که  نمی شود 

باشد.

کاهش  این که  بیان  با  توانیر  مدیرعامل 
رمزارزها  مصرف  کاهش  به  منجر  قیمت 
نشده است و این مساله هیچ منطق اقتصادی 
ندارد، ادامه داد: در حوزه رمزارزها اعتقاد 
پراکندگی  یک  اکنون  که  است  این  ما 
و  گرفته  صورت  بخش  این  در  گسترده 
سطح  در  غیرقانونی  مجتمع های  جای  به 

کشور پخش شده اند.

شرایط  این  در  کرد:  اضافه  کردی 
ضبط  و  کشف  فرآیند  که  است  الزم 
جدی تر  صورت  به  غیرمجاز  رمزارزهای 
دنبال شود و آن طور که پیش بینی می شود 



 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

8 شماره چهارده -نه صفحه / پنجشنبه ۱۷ شهریور۱۴۰۱

و کارشناسان اعالم کردند میزان مصرف 
غیرمجاز آنها ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات در 

سال جاری پیش بینی شده است.

این که  بیان  با  توانیر  مدیرعامل 
برای  ابزاری  می تواند  هوشمندسازی 
اظهار  باشد،  غیرمجاز  رمزارزهای  کشف 
با  رفسنجان  در  کنسرسیوم  یک  کرد: 
مجاز  صورت  به  مگاوات   ۱6۰ ظرفیت 
فعالیت  این  که  است  فعالیت  حال  در 
نمی کند  وارد  شبکه  به  را  فشاری  هیچ 
آن ها  فعالیت  مصرف  پیک  در  چراکه 
قطع می شود و در فصل زمستان نیز اگر با 
کمبود سوخت مواجه باشیم، مصرف این 

بخش را مدیریت می کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که ۱۰۰ 
درصد مناطق شهری و ۹۹.۷ درصد مناطق 
برخوردارند،  برق  نعمت  از  روستایی 
به  دنیا  در  که  است  حالی  در  این  گفت: 
طور متوسط 85 درصد جمعیت روستایی 
و ۹۷.۲ درصد در مناطق شهری از نعمت 

برق برخوردارند.

و  تولیدکنندگان  کل  این که  بیان  با  وی 
میلیارد  هزار   ۴۰ تا   ۳۹ برق  فروشندگان 
تومان مطالبه از صنعت برق دارند، اظهار 
از  ناشی  ناترازی  مساله  این  علت  کرد: 
تکلیفی  قیمت گذاری  و  تکلیفی  فروش 

برق است.

کردی با بیان این که به تدریج باید به سمت 

قیمت تمام شده با رعایت اصول و ضوابط 
که به اقشار نیازمند فشار وارد نشود پیش 
برویم، گفت: ظرفیت های متنوعی در این 
حوزه وجود دارد، طبق قانون مابه التفاوت 
سوی  از  باید  تکلیفی  و  شده  تمام  قیمت 
دولت به صنعت برق پرداخت شود که این 
صورت  مختلف  طرق  از  اکنون  موضوع 
می گیرد و انصافا دولت در ادوار گذشته 
همکاری خوبی در این حوزه داشته است.

در  گفت:  بانک ها  طلب  به  اشاره  با  او 
تومان بدهی  میلیارد  حال حاضر ۳6 هزار 
دولت  که  است  برق  صنعت  از  بانک ها 
همکاری خوبی در این حوزه داشته است 
پرداخت  با روش های مختلف در حال  و 

بدهی ها هستیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ناترازی 
این  کرد:  اظهار  برق  صنعت  در  موجود 
مساله یک بیماری مزمن آزاردهنده است 
با این حال در بحث مدیریت مصرف  اما 
توانستیم اقداماتی را انجام دهیم که از آن 
سر  پشت  را  مصرف  پیک  بتوانیم  طریق 

بگذاریم.

وی درباره قبوض برق مشترکان پرمصرف 
است  شکلی  به  قیمت گذاری  نوع  گفت: 
مصرف  الگو  برابر  دو  که  کسانی  که 
می کنند. اعداد و ارقام به صورت تساعدی 
برای آنها افزایش می یابد و این مساله تنها 
در ایران نیست و در کل دنیا سیاست های 

این چنینی اعمال می شود.

کردی با بیان این که مشترکانی که قبوض 
دو  از  کمتر  می کنند،  پرداخت  باال  بسیار 
مشترکان  عمده  گفت:  هستند،  درصد 
و  می کنند  رعایت  را  الگو  برق  صنعت 
گرفته  نظر  در  نیز  مشوق هایی  آنها  برای 

شده است.

هزار   5۰۰ و  میلیون   ۳۹ از  وی  گفته  به 
قبض صادر شده، ۱6 میلیون و ۷۰۰ هزار 
این  مشمول تخصیص شدند که  مشترک 
میزان معادل ۴۲.۳ درصد مشترکان است. 
پاداش  تومان  میلیارد   8۰۰ طریق  این  از 
مدیریت مصرف به مشترکان صنعت برق 

داده شده است.

 ۱۱۹۳ توانیر،  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
مگاوات مدیریت مصرف توسط مشترکان 
این  در  مطلقا  و  گرفته  صورت  خانگی 

حوزه خاموشی یا قطع برق را نداشته ایم.
مهم ترین  امسال  این که  بیان  با  کردی 
فرهنگ سازی  خانگی  بخش  در  اولویت 
بود، چراکه تا زمان اجرای کامل هوشمند 
سازی نمی توانیم سیاست دیگری را پیش 
برنامه ریزی های  براساس  گفت:  بگیریم، 
پرمصرف  مشترکان  گرفته،  صورت 
مجهز  هوشمند  کنتورهای  به  برق  صنعت 
خواهد شد و از این طریق می توانیم میزان 
رعایت  اگر  و  دریابیم  را  آنها  مصرف 
مصرف صورت نگیرد، از راه دور نسبت 

به قطع برق این مشترکان اقدام کنیم.
این  توانیر  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
و  است  راه اندازی  و  اجرا  حال  در  برنامه 
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برای سال ۱۴۰۲ برای آن برنامه هایی را در 
دستور کار داریم.

یک  تولید  بخش  در  وی،  گفته  به 
گونه ای  به  بودیم،  شاهد  را  رکوردزنی 
مگاوات   ۴8۰۰ معادل   ۱۳8۹ سال  در  که 
برنامه  امسال  اما  شد  زده  تولید  رکورد 
 6۰۰۰ شهریورماه  پایان  تا  که  داریم 
این  از  که  کنیم  مدار  وارد  را  مگاوات 
مدار  وارد  قطعا  مگاوات   58۰۰ میزان 
به  نوبه خود یک رکورد  به  که  می شوند 

حساب می آید.

طرح  مگاوات   ۱۰۱۳ این که  بیان  با  وی 
دستور  در  را  موجود  نیروگاه های  ارتقای 
زمستان سال  در  داد:  ادامه  داشته ایم،  کار 
به  نیروگاه ها  به  سوخت رسانی   ۱۴۰۰
گونه ای برنامه  ریزی شده بود که ظرفیت 
در  امسال  برای  شود.  ذخیره  آبی ها  برق 
ورودی ها  این که  علی رغم  مصرف  اوج 
نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش 
دادیم.  انجام  را  ذخیره  این  اما  داشت 
و  اضطراری  مولدهای  در حوزه  همچنین 
تولید پراکنده نیز اقدامات مثبتی انجام شد.

نیز  تقاضا  مدیریت  در  این که  بیان  با  او 
هدف گذاری  را  مختلف  بخش های 
همکاری  با  صنعت  بخش  در  و  کردیم 
وزارت صنعت از پاییز توانستیم تامین برق 
باشیم،  داشته  مشکل  بدون  را  بخش  این 
ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز علی رغم 
مصرف  درصدی  سه  رشد  شاهد  این که 
که  برنامه ریزی هایی  با  اما  بودیم  انرژی 

به  تامین  برای  مشکلی  گرفت  صورت 
وجود نیامد.

و  عمومی  بخش  در  این که  بیان  با  وی 
که صورت گرفت  اقداماتی  با  نیز  اداری 
شاهد کاهش ۳۳ درصدی مصرف بودیم، 
به  شبکه  آمادگی  شاخص  کرد:  اظهار 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  که  بود  گونه ای 
مدار  از  بار  حذف  رله های  یکبار  حتی 
پایداری  نشان دهنده  این  و  نشدند  خارج 

شبکه برق است.

به  اشاره  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
بیشترین میزان پیک در سال جاری اظهار 
کرد: در ۲5 مردادماه اوج تقاضای بار 6۹ 
هزار و ۴58 مگاوات بود که ۳.6۴ درصد 
نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در 
درصد   ۴.5 مصرف  میزان  خانگی  بخش 
و  داشت  کاهش  گذشته  سال  به  نسبت 
پنج  این درحالی است که هر سال شاهد 
در  این عدد  درصد رشد مصرف هستیم. 
صنایع  در  درصد،  سه  کشاورزی  بخش 
بزرگ ۱۴.5 درصد و در صنایع کوچک 

چهار درصد بوده است.

اعمال  سیاست های  به  اشاره  با  کردی 
گفت:  صنعت  بخش  در  بار  محدودیت 
حوزه  در  آلومینیوم  صنعت  گذشته  سال 
اما  نداشت  همکاری  مصرف  مدیریت 
امسال با صحبت هایی که با وزارت صنعت 
داشتیم، قرار شد که صنعت آلومینیوم نیز 
اما  باشد  داشته  مشارکت  بخش  این  در 
۱8.6۲ درصد اعمال محدودیت برای آنها 

کمتر بود. در هر صورت بخش صنعت با 
توانستیم  تا  نشد  مواجه  جدی  مشکالت 

تامین برق پایدار را داشته باشیم.
هزارمگاوات   ۱۰ احداث  به  اشاره  با  وی 
کار  این  گفت:  صنایع  سوی  از  نیروگاه 
پیش بینی  و  است  انجام  حال  در  اکنون 
از  مگاوات   ۱5۰۰ آینده  سال  تا  می شود 

طریق صنعت وارد مدار شود.

در  صادرات  وجود  لزوم  به  اشاره  با  وی 
اهمیت  برق  مبادالت  داد:  ادامه  کشور 
ایران  این که  به  توجه  با  و  دارد  زیادی 
از  می توانیم  است  انرژی خیز  کشوری 
منابع و ظرفیت های موجود در این بخش 

استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر این که 
محدودیت  دچار  سال  در  ماه  سه  تنها 
سیاست های  باید  داد:  ادامه  هستیم، 
صادراتی را حفظ کنیم و این به نفع کشور 
ناترازی در  توجه داشت که  باید  و  است 
صنعت برق پایدار نخواهد بود و از اکنون 
نیز برنامه های تامین برق پایدار برای سال 

۱۴۰۲ نیز تدوین شده است.

وی با اشاره به میزان ناترازی صنعت برق 
در سال جاری اظهار کرد: میزان ناترازی 
نسبت به سال گذشته که عددی بین ۱۲ تا 
درصد   ۳5 حدود  بود،  مگاوات  هزار   ۱۳
میزان  که  گفت  می توان  و  یافته  کاهش 
ناترازی امسال کمتر از ۱۰ هزار مگاوات 

است.


