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  چکیده
، حـذف انحصـار وگسـترش رقابـت    ، تواند توسعه اقتصادي سازي می اهداف استراتژیک خصوصی

رقابـت در  ایجاد  شد.شدن اندازه دولت با کوچک و ها شرکتهاي جاري  کاهش هزینه ,افزایش کارایی
بهبـود  و  بهبـود قابلیـت اطمینـان   ، وري اقتصـادي  افـزایش بهـره  ، فروشی برق ید و توزیع و خردهتول

و  زنـی  محـک در چـارچوب روش   که ي حاضر خواهد داشت. مطالعه دنبال بهرا  زیست کیفیت محیط
عت بـرق درکشـورهاي   از اصالحات صن آمده دست به تجربیات و نتایج انتقال منظور به و الگوبرداري

، تـدوین شـده   بـرق ایـران    صنعت ریزان برنامه و ارانذگ مختلف و ارائه راهبردهاي اجرائی به سیاست
، هـا  بنگـاه نماید که دولت برنامه جامعی را  براي هموارسـازي مسـیر و فضـاي فعالیـت      پیشنهاد می

بـه بخـش    خودهاي  دارایین بخش غیردولتی و واگذاري سازي و حمایت و پشتیبانی از فعاالتوانمند
هاي  طراحی و به اجرا گذارد. ایجاد و فعال سازي زیرساخت ،یکپارچه و منسجم صورت به، غیردولتی
شـرط الزم بـراي قـدم    ، ن بـازار جهت انجام وظایف حاکمیتی دولت و حفظ حقـوق فعـاال   مورد نیاز

افــزایش  فضــاي رقــابتی و ي توســعه .ســازي در صــنعت بــرق اســت گذاشــتن در عرصــه خصوصــی
. باشـد  مـی سـازي   یکـی از الزامـات موفقیـت برنامـه خصوصـی     نیز ي اقتصادي ها بنگاهپذیري  رقابت

در ایـن   شـتاب زدگـی  بر بوده و  فرآیندي زمان، ها سازي نیروگاه اصالحات در صنعت برق و خصوصی
د کـه  کنـ  مـی سازي را به مسـیري هـدایت    خصوصی، نیازهاي موردنیاز  گرفتن پیش  فرآیند و نادیده

اجتمـاعی  ، تبعات اقتصادي، هاي ملی انهدام سرمایه بااهداف مدنظر این فرآیند  عالوه بر عدم تحقق
هاي کشـور نبایسـتی    نحوه واگذار نمودن نیروگاه ،دنبال خواهد داشت هاي را نیز ب و سیاسی گسترده

ایجـاد بـازار    هـاي  شـرط  ین پـیش تـر  مهماي باشد که انحصار دیگري را تشکیل دهد. یکی از به شیوه
فروشـی و نیـز    ایجاد رقابت در بخـش عمـده  ، خصوصی به حضور در بازار برق رقابتی و ترغیب بخش

، فروشی برق است. به عبارتی ایجاد ظرفیت تولیـدي متناسـب بـا سـطح پیـک مصـرف       بخش خرده
، فروشـی  کننـده در سـطح خـرده    ي عرضهها شرکتتشکیل بازار بورس برق و نیز امکان رقابت میان 

  رقابت در بازار و کارکرد بهینه این بازار خواهد بود. به وجود آمدنکننده  تضمین

    JEL :H100, H110, H3, H4, H5, H6, K2, O2, O4بندي  طبقه

  اصالحات، رقابت، انحصار، سازي خصوصی ها: کلید واژه
  

 

بـه سـفارش سـازمان     1389کـه در سـال   اسـت  اي اسـت از پروژهـاي بـه همـین نـام      مقاله حاضـر, خالصـه   -1
       انجام گرفته است.و توسط انجمن اقتصاد انرژي ایران سازي  خصوصی

   نویسنده مسئول -2
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  مقدمه - 1

 از، يي اقتصـاد ها بنگاهپذیري  قویت رقابتت سازي و خصوصی، گذشته  دهه چند طی

توسعه بـوده اسـت. در    یافته و درحال ساختاري کشورهاي توسعه  ین عناصر اصالحتر مهم

 اي بـراي واگـذاري تمـام یـا     توان کشوري را یافت که برنامـه  به دشواري می هامروز، واقع

،  کردن این بخـش در مـدیریت   خصوصی و یا سهیم هاي دولتی به بخش بخشی از شرکت

ها در پیش نگرفته باشد. ایجاد بستر حقـوقی الزم بـراي    شرکتمالی این  امور مالکیت و

 از، راهبــردي صــنعت مــدیریت نظــارت و، مقــررات تنظــیم، خصوصــی مشــارکت بخــش

، دنبـال آن  بـه  گـذاري و  مستقیمی بر ریسـک سـرمایه   تأثیرین مواردي هستندکه تر مهم

حـث  از جملـه مبا  د.نـ ي اقتصـادي دار هـا  فعالیـت در خصوصـی   میزان مشـارکت بخـش  

بـا هـدف   تغییـر سـاختار    بحـث ، ان صـنعت بـرق  گذار سیاستگیران و  روي تصمیم پیش

    است. تصنع اینرقابت در ایجاد افزایش کارایی و 
  

 اهداف تحقیق

 سـازي در  اصالحات و خصوصی بررسی و تجزیه و تحلیل فرآیند، مطالعه این از هدف

 از حاصل نتایج که اي ونهگ بهبود   برق کشورهاي مختلف و پیشرو در این صنعت صنعت

پیشـبرد رونـد اصـالحات و     در را ایـران  انـرژي  ارانگـذ  سیاسـت  و ریـزان  برنامه بتواند آن

هاي  به بررسی پیشرفت مطالعهاین درواقع  نماید. یاري کشور برق سازي صنعت خصوصی

 ،صـنعت بـرق در کشـورهاي مختلـف    سـازي   و خصوصیاصالحات  روند عمومیاخیر در 

هـاي الزم جهـت نیـل بـه      و گـام  دادهمورد تحلیـل قـرار   روند را ري این گی عوامل شکل

اقدامات انجام شده در چارچوب اصالحات صنعت برق  نماید. میمعرفی را موفقیت در آن 

 و در نهایـت  هبررسی شد طور تفصیلیدر کشورهاي مختلف و نتایج حاصل از آنها نیز به 

طراحی الگوي اصالحات  منظور به، ین زمینهوردهاي سایر کشورها در ااز تجربیات و دستا

      است.  استفاده شدهو تجدید ساختار صنعت برق کشور 
  

 پیشینه تحقیق -2

  اثرات متقابل ارکان اصالحات - الف 

کشور درحال توسعه به  51سالۀ 15آوري اطالعات  جمع با )2002(١و همکاران پارکر

انـد.   ري بر عملکرد صنعت برق پرداختهگذا رقابت و قانون، سازي ات خصوصیتأثیربررسی 

  

 

1-Parker, D. et al, (2002) ‘Electricity Sector Reform in Developing Countries: an 

Econometric Assessment of the Effects of Privatisation  , competition and Regulation’, 

Working Paper no.31, the Centre on Regulation and Competition, University of 
Manchester: Manchester. 
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این مطالعه از طریق یک رویکرد اقتصادسنجی به سنجش اثر ارکان اصالحات بر ظرفیت 

و  بـرداري از ظرفیـت   بهـره ، کـار در بخـش تولیـد    وري نیروي بهره، شده برق تولید، تولید

ن نتـایج  یتـر  مهـم  پـردازد.  کنندگان خانگی و صنعتی می مصرفشده به   برق ارائهقیمت 

 گذاري قانون، سازي خصوصیچه  دهد چنان نشان می  سیاستی حاصل از انجام این مطالعه

خودي خود منجـر بـه    ه تنهایی و بهکار برده شوند ب همنفک از یکدیگر ب و تنظیم مقررات

 .داشـت نخواهنـد  دنبـال   بـه بروز عوایـد مشـهودي در عملکـرد اقتصـادي صـنعت بـرق       

اثر بخش خواهد در صورتی ، انحصار بر صنعت حاکمیت مانزدر  ها بنگاهسازي  خصوصی

گذاري مؤثر وجـود   کارگیري یک چارچوب قانون هبایجاد متقنی بر  تأکیدکه تمرکز و  بود

نظـر از   صـرف ، داشته باشد.ترویج و توسعۀ رقابت در صنعت برق (اصـالحات سـاختاري)  

منجر به ارتقاء عملکـرد  ، ردپذی هاي اصالحات صورت می اقداماتی که در مورد سایر مؤلفه

  .)2008، ١(یان فانگ و همکاران اقتصادي صنعت برق خواهد شد

  اثرات توالی ارکان اصالحات بر کارآمدي آن - ب 

در فرآینـد   اي همسـألۀ پیچیـد  ، توالی ارکان اصالحات بر کارآمدي ایـن فرآینـد   تأثیر

 هسال15وري اطالعات آ با جمع )2008یان فانگ و همکاران (اصالحات صنعت برق است. 

خر ارکـان اصـالحات یعنـی    اات تقـدم و تـ  تـأثیر کشور درحـال توسـعه بـه بررسـی      25

گـذاري   رقابـت (اصـالحات سـاختاري) و قـانون    ، سـازي (اصـالحات مـالکیتی)    خصوصی

اند. این مطالعـه از طریـق یـک     (اصالحات قانونی) بر بهبود عملکرد صنعت برق پرداخته

سازي ارکان اصـالحات بـر تولیـد     بندي پیاده  جش اثر اولویتسن رویکرد اقتصاد سنجی به

تولید خالص برق و تولید خالص سـرانه بـه ازاي   ، تولید هظرفیت سران، برق هخالص سران

کردن فضـاي   که رقابتی ن مطالعه حاکی از آن استیج اینتاپردازد.  هر نفر نیروي کار می

ذاري مستقل در صورتی کـه مقـدم بـر    گ تدوین و جایگزینی نهاد قانون چنین همتولید و 

ارتقاء عملکرد مورد انتظار از اصالحات صـنعت بـرق را تـا    ، سازي صورت پذیرد خصوصی

آمده گویاي آن است که توجـه بـه    دست بهکند.نتایج  حدود زیادي تضمین و تقویت می

د هاي انحصاري براي محدو انگیزه، سازي کردن فضاي تولید قبل از خصوصی رقابتی همقول

سـازد و بـه همـین     ی منتفـی مـی  لنمودن تولید را تا حدود زیادي کاهش داده و یا به ک

هـاي   گذاري نیز از طریق شناسایی و سلب انگیـزه  ترتیب تقدم توسعۀ نهاد مستقل قانون

  کند.  نتایج حاصل از اصالحات را تقویت می، انحصاري

  

 

1-Yin-Fang Zhang, Parker David and Colin Kirkpatrick, Competition, Regulation and 

Privatization of Electricity Generation in Developing Countries: Does the Sequencing of 
the Reforms Matter?, Journal of Regulatory Economics. Vol. 33, No. 2, April, 2008. 
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  یبررسی موردي شیل، خصوصی سازي صنعت برق - ج

صـنعت  ، انجام داده، بخش مطالعات اقتصادي و اجتماعیشرکت متنکه  اي در مطالعه

. است  قرار گرفته بررسیمورد سازي صنعت برق  مدلی براي خصوصی عنوان بهبرق شیلی 

از اطمینـان   و خصوصی بخشروي  هدف شیلی در بلندمدت باز کردن بازارهاي انرژي بر

را این کشـور   که تقاضاي اقتصادت اسبه نحوي هاي رقابتی  همراه قیمت عرضه به امنیت

 تـا حـد  آزادسازي صنعت بـرق شـیلی    فرآیند، شده  بر مبناي مطالعه انجام. تأمین نماید

  ه است.یافتبسیار زیادي تحقق 

  هایی براي ایران درس: مروري بر اصالحات صنعت برق استرالیا - د

 صنعت برق اسـترالیا  مرور اصالحات از این مطالعه ١زاده و توانپور اهللا فتح، شرماهدف 

اران انرژي ایـران  ذگ ریزان و سیاست که نتایج حاصل از آن بتواند برنامه به این امید، بوده

 بـا  همـراه  و ابتـدا  منظور همین به. را در تقویت اصالحات صنعت برق کشور یاري نماید

 رسـی و بر  استرالیا در برق صنعت اصالحات هاي زمینه پیش و فکري  مبانی، تاریخچه ارائه

 عنـوان  ، بـه کشـور  ایـن  بـرق  صنعت در مالکیت و گذاري مقررات، ساختاري عناصر سپس

 تـأثیرات  و پیامـدها  ادامـه  انـد. در  تجزیه و تحلیل شده، اصالحات برنامه از مهمی اجزاي

 ارانذگ سیاست و ریزان برنامه را که ییها درس نیز پایان دربیان گردیده و  اصالحات عمده

  .است ارائه شده اختصار به، فراگیرند مزبور تجربیات از توانند می ایران برق صنعت

  یسازي صنعت برق از دیدگاه کارای نگرشی بر خصوصی - ه

ایجـاد رقابـت و افـزایش کـارایی     ، سازي در صنعت برق یکی از اهداف مهم خصوصی

ده مورد تردید واقع ش نظران از صاحباما میزان دستیابی به کارایی از سوي برخی ، است

هاي  با تشریح دیدگاه، بخش مطالعات اقتصادي و اجتماعی شرکت متن. در مطالعه است

سـازي   سازي و اثرات خصوصـی  علل تمایل کشورها به خصوصی، مختلف در مورد کارایی

سـازي   به این ادعا کـه خصوصـی  ، کشورهابرخی صنعت برق بر کارایی با تکیه بر تجارب 

 . است   شده  دادهاسخ پ، شود منجر به افزایش کارایی می

  

  

 

دانشگاه صـنعتی  ، ی براي ایرانیهامروري بر اصالحات صنعت برق استرالیا: درس، زاده و توانپورپاوه اله فتح، شرما -1

 سیدنی و معاونت انرژي وزارت نیروي ایران
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   تحقیق شناسی روش  - 3

ـ  ١و الگوبرداري زنی محکاینمطالعهدر چارچوب روش  تجربیـات و   انتقـال  ا هـدف ب

از اصالحات صنعت برق درکشـورهاي مختلـف و ارائـه راهبردهـاي      آمده دست به نتایج

زنـی   حـک م شـده اسـت.   انجـام  برق ایران  نصنعت ریزا برنامه و ارانذگ اجرائی به سیاست

بهتـرین  بـا  صنعت و یا فرآینـد  ، است براي مقایسه شرایط موجود یک سازمان چارچوبی

انـد. تعریـف عملیـاتی     شـهرت یافتـه   زمینهآن جهانی در هاي  نمونهعنوان  که به شرایطی

. منظور رهنمون شدن به بهترین عملکرد است زنی جستجو براي بهترین تجارب به محک

وسیله آن بهتـرین شـرایط مشـخص گردیـده و      ارچوبی که بهسازي چ  این روش با فراهم

تـوان   دهد که چگونه مـی  می نشان، تشخیص وجوه تمایز شرایط موجود با بهترین شرایط

اي  اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانـه ، در مرحله اول هاي موجود را پر کرد. شکاف

، از اسـناد و مـدارك موجـود    اسـتفاده ، هاي اینترنتـی  (عمدتا از طریق جستجو در سایت

 بعـد آوري شـده و در مرحلـه    کتب و گزارشات منتشرشده) جمع، مکاتبه، میدانی  بررسی

از مصاحبه باکارشناسـان و مـدیران بـا تجربـه و خبـره      ، هاي اطالعاتی نیز به دلیل خالء

بهینۀ اصـالحات  ارائه مدل ژوهش با هدف ن پیا استفاده شده است.، صنعت برق و انرژي

، بررسی و تحلیل مطالعـات مـرتبط  ، ادبیات موضوع هبر مبناي مطالعران و یاایع برق صن

تمرکـز بـر تجـارب سـایر کشـورها و مطالعـات       ، برداري از الگوهاي موفق تشریح و نمونه

نظران استوار شده و در آن  نهایت نظرسنجی و مصاحبه با خبرگان و صاحبدر موردي و 

 ،و الگـوبرداري  زنـی  اي و اعمـال فرآینـدهاي محـک    هکتابخان هاز طریق مطالعات گسترد

ي هـا  سیاسـت تا رویکردي علمی براي استنباط و تحلیل جایگاه و کارآمـدي   شدهتالش 

      شود.   پیادهکشور صنعت برق در اصالحات 

  

  سازي هدف از خصوصی

اجتمـاعی و فرهنگـی   ، توانـد توسـعه اقتصـادي    سازي می اهداف استراتژیک خصوصی

هاي جاري  کاهش هزینه، وسعه فعالیتت، گسترش رقابت حذف انحصار و، شورمنطقه و ک

سـازي در   ین هـدفی کـه خصوصـی   تر مهم .. باشد.. شدن اندازه دولت و کوچک، ها شرکت

ي ها فعالیتافزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن ، کند بسیاري از کشورها دنبال می

دولت به بخش  ي ها سازي به فروش دارایی صیخصو .اقتصادي به مکانیزم بازار آزاد است

  

 

1 - Benchmarking 
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 شود. این کار به خودي خـود بـراي ایجـاد رقابـت در بخـش تجدیـد       خصوصی گفته می

فرآیندهاي اصـالحات بـازار    تر بیش یافته کافی نیست. رقابت یک نیاز اساسی در ساختار

ات تحقـق اصـالح  ها و افزایش بازدهی خواهد شد.  است و ورود آن موجب کاهش هزینه

، صـنایع بـرق دولتـی    اندكدر صنایع برق بر اساس دالیل درونی متعدد از قبیل کارآیی 

دالیـل   چنـین  هـم هاي دولتی و  کسري بودجه و بارمالی یارانه، سرمایه تأمینناتوانی در 

هاي مـالی بانـک    تجربیات موفق و حمایت، پیشرفت تکنولوژي مانندگذاري تأثیربیرونی 

در مـورد اصـالحات در    ي یافته اسـت. تر بیش ضرورت، لی پولالمل جهانی و صندوق بین

  دو روش وجود دارد که عبارتند از:، سازي مالکیت و خصوصی

ي هـا  بنگـاه مالکیـت   روشسازي همراه با واگذاري مالکیـت: در ایـن    خصوصی -الف 

 هاي شیوهترین  سومرشود. م گذاران خصوصی منتقل می دولتی از دولت سلب و به سرمایه

خصوصی همراه با واگذاري مالکیت به صورت عرضه  هاي دولتی به بخش اري شرکتواگذ

تجزیـه واحـدهاي   ، عرضه سهام واحدها به اشخاص خـاص ، سهام واحدها به عموم مردم

فـروش  ، فروش دارایی واحدهاي مورد نظـر ، و واگذاري آنها تر کوچکبزرگ به واحدهاي 

خصوصـی در   گـذاري جدیـد بخـش    سرمایهواحد دولتی به مدیران و کارکنان آن واحد و 

   واحدهاي دولتی است.

سازي بـدون واگـذاري مالکیـت: در برخـی از کشـورها و در بعضـی از        خصوصی -ب 

فـروش کامـل آن شـرکت    هاي خاص ممکـن اسـت بـه دالیـل مـالی و سیاسـی        شرکت

 سـازي  هـاي دیگـري بـراي خصوصـی     حـل  راهار در ایـن شـرایط بایـد    ، پذیر نباشد امکان

 تــالشســازي بــدون انتقــال مالکیــت  د. در خصوصــیاســتفاده نمــودهاي دولتــی واحــ

به بخـش خصوصـی   هاي آن  مالکیت دارایی انتقالبدون شودمدیریت واحد مورد نظر  می

ي دولتـی بـه دو   هـا  بنگـاه ترین روش واگذاري مدیریت  عمده .منتقل شود (واگذار شود)

      اره واحدها.شود: قراردادهاي مدیریت و اج صورت زیر انجام می

  

  وضعیت صنعت برق کشور -4

انتقال و توزیع نیروي برق است که نیروي تولیـد  ، صنعت برق شامل تأسیسات تولید

. تأسیسات تولید نیروي نماید در مناطق جغرافیائی مختلف به مشتریان عرضه میرا شده 

بـا  ، هـاي نـو)   يگازي و یا انـرژ ، دیزلی، حرارتی، آبی برق از مولدهاي مختلف (شامل برق

هاي تولید بزرگ و کوچک و با خصوصیات و مشخصات بسـیار متفـاوت تشـکیل     ظرفیت

، بزرگی و کوچکی شـهرها ، دوري و نزدیکی شهرها به یکدیگر، اند. عوامل جغرافیایی شده
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ي اقتصـادي در  هـا  فعالیـت تمرکز صنعت و جمعیـت و حجـم   ، محل استقرار منابع اولیه

هاي برق و استفاده از هر یـک از انـواع    داث و تمرکز نیروگاهدر اح، مناطق مختلف کشور

تقریبا سه برابر و تولیـد   1346هستند. جمعیت ایران نسبت به سال  مؤثر، مولدهاي برق

در را برابر شده افـزایش رفـاه ناشـی از مصـرف بـرق       4سرانه برق در همین دوره تقریبا 

درصـد   6/18درصد به  2/15وره از تلفات برق در همین د دهد. از طرفی نشان میکشور 

درصد برق  70افزایش یافته که نشان از مشکالت شبکه انتقال و توزیع برق دارد. حدود 

خـانگی   د. متوسط مصـرف شو ر بخش خانگی و صنعت مصرف مید، تولید شده در کشور

برابر  4کیلووات ساعت رسیده که تقریبا  2843کیلووات ساعت به  775این دوره از  طی

ــه بخــش غیردولتــی   12ه اســت. حــدود شــد ــرق کشــور ب درصــد از ظرفیــت تولیــد ب

در ایـران  شـود.   مـی  تولیـد درصد برق توسـط ایـن بخـش    11دارد و در حدود  اختصاص

پیـک  ، رشـد مصـرف  دهـد. از طرفـی    ها را تشکیل مـی  گازطبیعی سوخت اصلی نیروگاه

بـرق تولیـد شـده از    و حجـم انـدك    نیروگاه اتمی عدم برخورداري از، کم آبی، غیرعادي

اتـالف  ، )در کشـور  هـا   انـرژي ن نـوع  یاوجود منابع غنی رغم  علی(هاي تجدیدپذیر  انرژي

ارتباط بـا همسـایگان   ، يکارگیري منابع گاز به، خصوصی بخشمؤثرعدم مشارکت ، انرژي

    است. صنعت برق ایران هاي  ویژگیترین  مهمازنیاز شدید آنان به برق  و از راه خشکی

نـی  یب شیافته و پـ یش یمصرف برق کشور با نرخ رشد باالئی افزادهه گذشته طی دو 

 تـأمین ، ن رونـد یـ ن رونـد کماکـان ادامـه داشـته باشـد. در صـورت ادامـه ا       یـ شود ا می

نخواهـد بـود. بـا     پـذیر  امکـان گذاري مورد نیاز این صنعت از طریق منابع داخلی  سرمایه

هاي برق تـا   ذیل مقابله نمود: افزایش تعرفه يها راهتوان از  مالی به وجود آمده می  چالش

کسـري منـابع از طریـق     تـأمین ، سطح قیمت تمام شده و گسترش جریان وجوه صنعت

هـاي تجـاري و نهادهـا و     منابع صنعت از طریق استقراض از بانک تأمین، بودجه عمومی

 فـروش اوراق قرضـه و جلـب مشـارکت     چنـین  همالمللی و  مؤسسات مالی داخلی یا بین

 .١بخش خصوصی در صنعت برق

  

  مشکالت اصالحات در صنعت برق

وري  افزایش بهـره ، فروشی برق توزیع و خرده ،یدرقابت در تولدر یک نگاه کلی ایجاد 

خواهد داشـت.   دنبال بهرا  زیست بهبود کیفیت محیطو  بهبود قابلیت اطمینان، اقتصادي

  

 

 .1388، شرکت مادر تخصصی توانیز، سال صنعت برق در آئینه آمار 42 -1
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یکـی از موانـع   ، شـد تدوین برق  تتجدید ساختار در صنعآغاز روند قوانینی که در زمان 

اي به اهمیت  توجه و اشاره  هیچ، فروشی است. در قوانین اولیه ایجاد رقابت درسمت خرده

تمرکز بـر ایجـاد بـازار    کنندگان نهایی در تجدید سـاختار نشـدهو عمومـاً    و نقش مصرف

ابـت  قصد ایجـاد رق در ابتدا حتی اگر نیز فروشی است. در مواردي  رقابتی درسمت عمده

با بروز مسـائل و  و ر ادامه راه ند و دیطی اجراي فرآ، فروشی وجود داشته در سمت خرده

کارانه و بـا تـاخیر    محافظه صورت بهگذاران  قانون، فروشی مشکالت مربوط به سمت عمده

اند. بدیهی است در صورت عدم ایجاد بستر قانونی مناسـب و   بسیار وارد این مرحله شده

توان از کلیه  نمی، کنندگان نهایی دربازار برق ر زمینه حضور مصرفسازي جامع د فرهنگ

بایـد گفـت   ز یـ نموانـع فنـی   درخصوص بهره برد. ، برق  ساختار در صنعت مزایاي تجدید

گیـري و مخـابراتی    وجود برخـی تجهیـزات انـدازه   ، فروشی اندازي بازار خرده منظور راه به

ه زمان کوتاهی کـه از تـاریخ پیـدایش آن    ضروري است متاسفانه در این زمینه با توجه ب

تجهیزات و وسایل مخابراتی تـدوین نشـده اسـت.     برايهنوز استاندارد جامعی ، گذرد می

هـاي مختلـف (هماننـد سـاخت      در زمینـه  متعـدد هاي سـازنده   شرکت حضورباتوجه به 

 و صـدور اطالعـات  افزارهـاي تحلیـل    هاي ارتباطی و نـرم  سیستم، گیري کنتورهاي اندازه

 از، ایـن تجهیـزات   میـان بق اتطایجاد ، فروشی سازي بازار خرده حساب) براي پیاده صورت

متفاوت است. لذا ضروري است دراین  نیز  در هر شبکه باشد که کار میي مشکل ها بخش

زمینه استانداردهاي الزم تدوین شود تا تجهیزات مختلف صرفنظر از شرکت سـازنده بـا   

و یـک سیسـتم    هدشـ طبـق  منراحتـی بتواننـد بـا یکـدیگر     به  ایت شرایط اعالم شدهرع

    ند. نمای اطالعاتی قابل اطمینان را ایجاد

و باورهـاي غلـط    هـا  فعالیـت بسـیاري از  ز قابل ذکر است که ینموانع عرفی در مورد 

کننـدگان نهـایی جهـت اسـتفاده از      سنتی در زمینه برق از حساسـیت و تمایـل مصـرف   

گیر شدن آن شده است. شاید بتوان  روشی کاسته و مانع از همهف مزایاي بالقوه بازار خرده

کننـدگان در خصـوص ثابـت     ین مانع در این خصوص به باور غلط مصـرف تر بزرگ گفت

هـاي   در سیسـتم ، . عـالوه بـر ایـن   شود مربوط میهاي مختلف  در زمان برقبودن قیمت 

و بخـش مصـرف از    بردار سیستم بر بخـش تولیـد بـوده    تمرکز بهره، تجدید ساختار شده

جهـت  در ، بردار سیسـتم  و عمده تالش بهره استتري برخوردار  یتاهم  کم  جایگاه نسبتا

  . باشد میبار  تأمین

 ، و بسترهاي مـورد نیـاز آمـاده نباشـد     شرایطها اگر  سازي نیروگاه در زمینه خصوصی

 اگـر هـدف ایـن باشـد کـه     ، دنبـال خواهـد داشـت    به نتایج ناخوشایندي سازي خصوصی
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ین اطمینان نسبت به ادامه روند تولید تر بیش سازي با ین فساد رخ دهد و خصوصیتر کم

از شرایط فراهم  اي مجموعه باید، ها انجام شود برداري نادرست از واگذاري ترین بهره کم و

ــا بتــوان از ایــن فســاد   ــوگیري ازنمــود. برایپرهیــز شــود ت ــان بحــث فســاد در جل جری

وضع نمود تا باید مقرراتی ، تولید واحدهاي واگذار شده هش سطحسازي و یا کا خصوصی

هاي  زیرساختایجاد نهادسازي و  در همین راستا. گردد ریدارمانع کاهش تولید توسط خ

توانـد   مـی ، . سـرعت زیـاد واگـذاري   ناپـذیر اسـت   اجتنابحقوقی و قانونی در این بخش 

هـا عمـال    با واگذاري نیروگاهالشعاع قرار دهد. در واقع  گذشته را تحت هاي مثبت فعالیت

یم که تجربه خاصـی در مـورد آن در کشـور وجـود نـدارد      گذار قدم میجدیدي  ۀعرص به

خصوصی). درحال حاضر بخش عمده ظرفیت تولیـد بـرق    (یعنی تولید برق توسط بخش

خصوصـی    که ممکن است براي بخـش  ياست و بسیاري از موارد دولت در اختیار کشور

براي مثال طی چنـد سـال   ، پوشی است راي بخش دولتی قابل چشمب، حیاتی تلقی شود

کـه    خصـوص گـرد و غبـار وجـود داشـته      مشکالت قابل تـوجهی در ، اخیر در خوزستان

فیلترهاي نیروگاه را به ، بدین ترتیب که گردوغبار، رساند ها آسیب می ه نیروگاهشدت ب به

بـا توجـه بـه دولتـی     کنونی که شود؛ در شرایط  ها می سرعت تخریب کرده و وارد توربین

نیروگـاه  ، برق مشـترکین  تأمینحساسیت و تعهد دولت در زمینه  دلیل به، بودن نیروگاه

، درحالی که در مدارتولید بودن این واحـد در ایـن شـرایط   ، دهد فعالیت خود را ادامه می

خصوصی بدین صورت عمل نخواهـد   بخش، اما پس از واگذاري، کامال غیراقتصادي است

  ود.نم

افزایش ظرفیـت تولیـد   ، نیاز دوم پیش، ها به غیر از طوالنی شدن مدت زمان واگذاري

خصوصـی را مجـاب بـه     برق است. در چندسال گذشته وزارت نیرو تالش نموده تا بخش

 ده و اکنـون کـر خصوصـی از ایـن مسـئله اسـتقبال ن     امـا بخـش  ، احداث نیروگـاه نمایـد  

بودن تولید و مصرف برق)   سري (مساوي به ست که صنعت برق کشور در نقطه سرها سال

، درصـد ظرفیـت مـازاد تولیـد در صـنعت بـرق       20قرار دارد. در حالی که وجود حداقل 

الزامات بازار رقابتی فراهم ، شدند ها ایجاد می شود. در این مدت اگر زیرساخت توصیه می

اگر .کنونی بود ظرفیت تولید برق کشور بیش از سطح، گرفت بود و بازار رقابتی شکل می

باید مشکالت بـر  ، خصوصی استفاده کنیم گذاري بخش  بخواهیم در این صنعت از سرمایه

تقویـت بخـش   ، گـذاري   امنیت سرمایه . در این راستاتأمینسرراه این امر را مرتفع نمائیم

قانون  44هاي قانونی و اجراي دقیق اصل  حمایت، گري دولت خصوصی با کاهش تصدي

و تسـریع در حـل مشـکالت مـالی و پرداخـت مطالبـات پیمانکـاران و        تسـهیل   ،اساسی
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تـر   هـر چـه سـریع   صاحبان بخش نیروگاهی خصوصی از جمله اقداماتی است کـه بایـد   

  .  صورت پذیرد

  سازي صنعت برق قوانین باالدستی مربوط به خصوصی

سازي  ي اقتصادي و اصطالحا خصوصیها فعالیتمسئله مشارکت بخش غیردولتی در 

ه است. مطرح بود از قبل از وقوع انقالب اسالمی، اخص طور بهاعم و در بخش برق  ورط به

و قانون تاسیس  1334تیرماه   در شانزدهم ردولتییقانون توسعه مؤسسات برق غ تصویب 

هـاي بخـش    گویـاي توجـه بـه اسـتفاده از قابلیـت     ، 1346سازمان برق ایـران در سـال   

هرچند به روایـت قـوانین و مقـررات    ، ور بوده استبرق موردنیاز کش تأمینغیردولتی در 

هـاي متعـددي در    فـراز و نشـیب  ، متعددي که از آن زمان تـاکنون بـه تصـویب رسـیده    

گیري مسئوالن کشور در استفاده از توان بخـش غیردولتـی در اقتصـاد ملـی بـه       تصمیم

سـالت  همـواره ر ، واسطه برخورداري از درآمدهاي هنگفت نفتی خورد. دولت به چشم می

، کارگیري درآمدهاي نفتـی  هدیده و با  ب ایفاي نقش محوري در توسعه کشور می، خود را

با رشـد   با گذشت زمان ودیگر  سوي شده است. از  هاي مختلف می مستقیما وارد عرصه

توانـد   تا کجا خود مسـتقیما مـی   دولتهمواره این سوال مطرح بوده که، بخش غیردولتی

اقتصاد کشور را بـر سـه   ، قانون اساسی 44هرحال اصل  باشد. به اه فعالیتدار انجام  عهده

یعنـی هـر سـه    ، است  بخش خصوصی و بخش تعاونی استوار  دانسته، پایه بخش دولتی

. با وجود تجربه تلخی که از رژیم اند شده  به رسمیت شناخته ها فعالیتبخش براي انجام 

ایجـاد   مشکالت چنین همجود داشت و داران وابسته به رژیم  و گذشته از فعالیت سرمایه

ز جنـگ تحمیلـی و برخـی    آغـا تحوالت ناشی از بروز انقالب و بالفاصله  واسطه ه شدهب

سـازي کـه    روند خصوصی، طلبید دولت را می تر بیش طبعا دخالت کههاي داخلی  ناآرامی

) 3/4/1354مصـوبه مـورخ   (دي یـ ت واحـدهاي تول یمالک گسترش از زمان تصویب قانون

ي خصوصی نیز به مالکیـت دولـت   ها بنگاهیعنی بسیاري از ، شده بود را وارونه نمود آغاز

تحمیلـی و شـروع دوران سـازندگی (شـروع برنامـه اول توسـعه)        درآمدند. با پایان جنگ

اي گرفـت و   جـان تـازه  ، مجددا تفکر واگذاري امور و جلـب مشـارکت بخـش غیردولتـی    

، هـا  ي آنو با کسب تجربه در حـین اجـرا  سعه تودوم و سوم ، بهمرور طی سه برنامه اول

     سازي در برنامه چهارم تدوین شد.  چارچوبی جدي براي خصوصی

هایی که بـا تصـویب    سازي سازي عمال با زمینه هاي جدي براي تحقق خصوصی تالش

بـا  ، . در دوران برنامـه دوم شـد آغـاز  ، ) شـکل گرفـت  1368-1373برنامه اول توسـعه ( 

بـراي    ي دولتـی و تصـمیم  هـا  بنگـاه اي ارزیابی و شناسایی وضعیت گیري ساختاره شکل
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، (تشکیل شوراي عالی اداري) اصالح ساختار اداري کشور چنین همسازي آنها و  خصوصی

هـاي توسـعه    جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد کشور و اجراي بخشـی از طـرح  

تقویت ایـن بخـش    هایی در جهت کشور توسط این بخش به رسمیت شناخته شد و قدم

ي در مـؤثر اقدامات اجرایی ، نداشتن برنامه عملیاتی مشخص دلیل بهبرداشته شد. اگرچه 

و مشخص  شفافهاي قانونی  دولت با اخذ مجوز، اما در برنامه سوم، این زمینه انجام نشد

ایجـاد فضـاي   ، برنامه روشنی را جهت کـاهش انحصـار دولتـی   ، ي اجراییها روشکردن 

تـدوین و  ، ي دولتـی هـا  بنگـاه سـازي   مندسازي بخش غیردولتی و خصوصـی توان، رقابتی

اجرایی نمود. در این مقطع دولت پس از مواجه شدن با موانـع قـانونی ناشـی از تفسـیر     

سازي خود را  برنامه خصوصی مؤثر طور بهعمال نتوانست ، قانون اساسی 44مضیق از اصل 

انداز بلندمدت کشور و به  ن سند چشمهایی در جهت تدوی تالش، پیش برد. در این زمان

سـازي   ي مهم بـا هـدف زمینـه   ها بخش ي کلی نظام در موضوعات وها سیاستدنبال آن 

بنـدي   ساله جمهوري اسالمی صورت گرفت و با جمـع  انداز بیست جهت تحقق سند چشم

اولین برنامه در قالب این سند یعنی برنامه چهارم توسـعه  ، 1404نیازهاي کشور در افق 

و متعاقـب آن قـانون اصـالح برنامـه      44ي کلی اصـل  ها سیاستابالغ ا تدوین نمود. با ر

برنامـه   مؤثرتنها موانع قانونی براي اجراي  نه، 44ي کلی اصل ها سیاستچهارم و اجراي 

بلکه با الزام دولـت  ، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور مرتفع شد

ي بـزرگ دولتـی و شکسـتن    هـا  بنگـاه مالکیت خـود در   اي از به واگذاري بخش گسترده

سـو و ایجـاد محـیط رقـابتی و      یی از اقتصـاد کشـور از یـک   هـا  بخـش  انحصار دولتی در

فضاي عمومی اقتصاد کشور را بر پایه اقتصاد غیردولتی و ، توانمندسازي بخش غیردولتی

ر اقتصـاد  ددر صدد بنیـان نهـادن سـاختار جدیـدي     ، از سوي دیگر متکی بر توان مردم

با تصویب تاسیس نهادهاي قـانونی بـراي هـدایت و    ، در اسناد فوق عالوه بهکشور برآمد. 

ي هـا  روش، نظارت بر حسن اجراي احکـام قـانونی و دفـاع از حقـوق بخـش غیردولتـی      

د. در ادامه و پس از تصویب و ابـالغ  گردیبینی  مشخصی نیز براي اجراي این برنامه پیش

هایی براي اجراي این قانون  نامه آیین و ها صوبهم، 44ي کلی اصل ها سیاستقانون اجراي 

  .به تصویب رسید
  

  اقدامات انجام شده

هاي  به ایجاد شرکت، با تغییر ساختار سازمانی 1370صنعت برق کشور از اوایل دهه 

هـایی در   شـرکت  چنین هممستقل و غیردولتی توزیع نیروي برق و مدیریت تولید برق و 
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رایانـه و  ، حسابرسـی ، مشـاوره ، خـدمات ، ساخت و تجهیزات، و پیمانکاريبخش اجرایی 

تعمیر و نگهداري شبکه و تأسیسات برق و... اقدام نموده که تعداد زیادي از ، صدور قبض

ها طی چندسال گذشته از طریق بورس و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار  این شرکت

ي کلـی  هـا  سیاسـت ل به اهداف قانون اجـراي  در راستاي نی، اند. عالوه بر این موارد شده

دهی به سازوکار بازار رقابتی سالم و  قانون اساسی و ایجاد بستر الزم براي شکل 44اصل 

سـازي و   فرهنـگ  چنـین  همکنندگان و  با عنایت به حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف

، دسازي مناسبایجاد انگیزه براي بخش خصوصی به منظور ورود به بازار برق و نیز اعتما

ایران (توانیر) طی چند سال گذشته براسـاس   انتقال و توزیع برق ، شرکت مدیریت تولید

ي اجرایی خود را پیش بـرده  ها فعالیت، هاي مختلف هاي انجام شده در زمینه ریزي برنامه

مجري طرح  عنوان بهتوان به انتصاب یکی از مشاورین مدیرعامل توانیر  است. از جمله می

ي انجام شـده عبارتنـد از تشـکیل کـارگروه     ها فعالیتسازي صنعت برق اشاره کرد. خصوصی

تشکیل کـارگروه مولـدهاي   ، )1387قانون الحاق (از اوایل مهرماه  27هاي ماده  واگذاري نیروگاه

تشـکیل  ، )1387اس کوچک و ایجاد دبیرخانه تولید پراکنـده (از اواسـط بهمـن مـاه سـال      یمق

بـراي  . ١)1388هاي توزیع نیروي برق (از اواسط اردیبهشت مـاه سـال    کارگروه واگذاري شرکت

 یوزارت نیرو تمهیدات، هاي نهادي موجود تشویق بخش غیردولتی و اصالح برخی کاستی

: تضمین که عبارتند ازبراي حمایت از بخش غیردولتی جهت ورود به بازار برق اندیشیده 

ه قیمـت سـوخت نیروگـاهی؛ تخصـیص     هـاي حرارتیبـ   سوخت براي نیروگاه  نهاده تأمین

 تـأمین ارز خودگردان و یا اعطاي تسهیالت از صـندوق توسـعه ملـی؛ پشـتیبانی       سهمیه

خرید بـرق؛   پیش پرداخت خرید برق و یا پیش، مالی ریالیاز طریق اعطاء وجوه اداره شده

کننـدگان مـورد نظـر؛     استفاده از امکانات شبکه برق کشور براي فروش بـرق بـه مصـرف   

ضه به بازار عمده فروشی برق کشـور بـراي خریـد آن توسـط مـدیریت شـبکه؛ عقـد        عر

هـاي   قراردادهاي بلندمدت فروش با توانیر و یا مـدیریت شـبکه و فـروش بـرق بـه نـرخ      

 تضمینی.

هـاي   حـداقل ، حـداقل از نظـر تئـوري   ، شده تـا کنـون   رسد اقدامات انجام به نظر می

کند. امـا   می تأمینشده را  سازي خصوصی خصوصی در صنعت برق موردنیاز فعالیت بخش

اقـدامات دیگـري نیـز بایسـتی     ، خصوصی در ایـن صـنعت   به منظور توسعه حضور بخش

  پذیرد. صورت

  

 

 .1388، ر تخصصی توانیزشرکت ماد، سال صنعت برق در آئینه آمار 1-42
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  بررسی تجارب کشورهاي منتخب - 5

سازي  شده و نظرکارشناسان صنعت برق کشور دربارة خصوصی بررسی مطالعات انجام

هاي  ترین چالش دهد که محوري ا نشان میه سازي نیروگاه ویژه خصوصی این صنعت و به

عبارتنـد از یـافتن روش مناسـب    ، این بخش که داراي ساختاري متمرکز در ایران اسـت 

خصوصـی و   خصوصی به نحوي که شرایط مطلوب براي بخش ها به بخش واگذاري نیروگاه

کارهاي جلب مشارکت بخـش خصوصـی داخلـی و خـارجی      تدوین راه، دولتی مهیا شود

 تـأمین هـاي   شیوه، هاي دولتی بر بودن خرید نیروگاه مالی با توجه به سرمایه أمینتبراي 

ها به صورت رقابتی با توجه به انحصاري بـودن تولیـد و انتقـال سـوخت      سوخت نیروگاه

گذاري بـرق تولیـدي بـا     موردنیاز و توسعه رقابت در بخش تولید و به ویژه فرآیند قیمت

  ها در نظام متمرکز موجود. متتوجه به دستوري بودن تنظیم قی

بررسـی  ، هـا  هائی براي پاسخ بـه ایـن پرسـش    رهیافت هاي دستیابی به شیوهیکی از 

تجارب موفق و بعضا ناموفق دیگر کشورهائی که اقدام به اصالح ساختار صنعت برق خود 

باشد. به همین منظور با بررسی تاریخچه ا صـالح سـاختار بخـش بـرق در      می، اند نموده

نمــودیم کــه داراي بهتــرین تجــارب بــراي را انتخــاب ی یکشــورها، هاي مختلــفکشــور

یافتـه   یابیم که اولین تالش سـازمان  کشورها درمیسایر با نگاهی به تجارب آموزي بودند.  درس

هـاي دولتـی در شـیلی و در دوره اصـالحات اقتصـادي پینوشـه در دهـه         براي واگذاري شرکت

در  1980ي دهـه  ها سال طی، شهورترین تالش از این دستین و متر بزرگ اما، روي داد 1970

سازي را بـه لحـاظ    بریتانیا و توسط دولت مارگارت تاچر صورت پذیرفت. تاچر توانست خصوصی

هاي دولتی تا حدودي تحـت   فروش شرکت، میالدي 1980سیاسی متداول کند. در پایان دهه 

، آلمـان ، هاي فرانسـه  جهانی تبدیل شد. دولت به امري، اتفاقی که در بریتانیا روي داده بود تأثیر

و از ایـن طریـق    هاي زیادي را به فروش رساندند آرژانتین و شیلی همگی شرکت، استرالیا، ژاپن

، وري تولید و ارائه خدمات صنعت برق خـود را ارتقـاء دهنـد. از ایـن میـان      بهرهتوانستند 

تجـارب   عنـوان  بهبراي کشور ما ، محقق شد 1980تجربه آرژانتین و استرالیا که در دهه 

باز هم توسعه  1990سازي در دهه  موج خصوصیارزنده است. اما این  1980موفق دهه 

خواستند کمونیسـم را کنـار بگذارنـد و دیگـر کشـورها را کـه        و کشورهایی که می یافت

سـازي بـه امـري بـا      در بر گرفت. در این زمان خصوصی، شان در حال توسعه بودند اغلب

 مختلف تبدیل شد و موارد بسیاري از فرآیندهاي فروش با شفافیت پایین روي داد.وجوه 

سازي صنعت بـرق در روسـیه کـه داراي      خصوصی، یکی از تجارب جالب توجه این دوره

باشد. اما در این میان کشورهائی هم بودند که اصالحات  می، کامال متمرکز بود يساختار
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تـا  بلکه در این کشورها تالش شد ، دنبال نکردندسازي  صنعت برق را در غالب خصوصی

ــا دولــت ــراي رقــابتی فضــاي ایجــاد ب ــا مشــارکت طریــق از اقتصــادي يهــا بنگــاه ب  ب

دهـد. نـروژ و هنـد دو نمونـه      افـزایش  را ها بنگاه این کارایی و وري بهره، خصوصی بخش

هـاي رقـابتی   بر وجـه ایجـاد بازار   تر ، بیشبسیار جالب از این کشورها هستند که در آنها

 چـون  هـم کشـورهائی   تجربـه  بـرخالف شـده اسـت.    تأکیـد فروشی  فروشی و خرده عمده

 درانجـام شـد،    سـازي  خصوصـی  هدف با اصالحات که آرژانتین و استرالیا و حتی روسیه

 لـذا . صـورت گرفـت   برق صنعت بازار در رقابت ایجاد اولیه هدف با اتاصالح و هند نروژ

، مانـد  بـاقی  عمـومی  بخـش  دسـت  درتا حدود زیادي  چنان هم برق صنعت اینکه ضمن

گردد. به ایـن ترتیـب    ایجادفروشی  فروشی و خرده تالش شد تا رقابت در بازارهاي عمده

تجـارب موفـق دهـه     عنـوان  بـه رسد که انتخاب کشورهاي آرژانتین و استرالیا  به نظر می

کـه بـه سـمت    یک کشور کمونیستی و داراي سیسـتم متمرکـز    عنوان بهو روسیه 1980

کند در کنار تجارب هند و نروژ که از سیستم  سازي بخش برق خود حرکت می خصوصی

هـاي مناسـبی را در    اند بتوانـد سـرنخ   متفاوتی براي اصالح بخش برق خود استفاده کرده

، مان اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادي هاي ویژگیاختیار ما قرار دهد تا در کشور با توجه به 

  به کار گیریم.براي حل مشکالت 

  

  سازي صنعت برق انگلستان خصوصی –الف 

در کوران یک مرحله انتقال و تغییر قرار گرفت  1987صنعت برق انگلستان در سال 

صنعت برق این ، است. دریک دوره زمانی چندساله سابقه بوده که در سایر نقاط جهان بی

ار گرفـت. احـداث   سازي شد و در معـرض رقابـت قـر    خصوصی، کشور تغییرساختار یافت

تنها آغاز یک دوره انتقالی بـود  ، 1990گذاران در مارس  تأسیسات برق با مالکیت سرمایه

زمانی که رقابت بـراي جـذب مشـترکان کوچـک      1998که چند صباحی پس از مارس 

  .  گردیدبه پایان خود نزدیک ، شد مطرح 

تا سیستم با کارائی و توزیع و عرضه انرژي از هم باعث شده  ، انتقال، جداسازي تولید

ــره ــت  به ــد. رقاب ــت نمای ــاالتري فعالی ــ، وري ب ــوي اســت  هخودب ــرك ق ــک مح ــود ی ، خ

مجبورند تا در مـورد طبیعـت و هزینـه اداره    ، تولیدکنندگانی که با رقابت مواجه هستند

  .١هاي جدیدي براي نگهداري تأسیسات خود جستجو نمایند و راه کنکاشفعالیت خود 

  

 

 1378 آذر، نشریه صنعت برق، سازي بر سطح قیمت برق در انگلستان پیامدهاي خصوصی، شریفی -1
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  ت برق آرژانتینسازي صنع خصوصی  - ب 

از تجربه شیلی و انگلستان استفاده زیـادي شـد.   ن یدر آرژانتسازي  در روند خصوصی

این دو کشور در زمینه اصالح صنعت برق بعد از جنـگ جهـانی دوم در جهـان پیشـگام     

طراحی بازار براي عمده فروشی برق بر اسـاس بـازار عمـده فروشـی     راستا این در بودند. 

انتقـال  ، ي تولیدها بخش هاي بزرگ تولیدکننده و جداسازي شرکت انحاللو براي شیلی 

صـنعت  مالکیـت  چوب قانونی بـراي انتقـال   رچا. دگردیو توزیع از تجربه بریتانیا استفاده 

هاي دولتـی   انحالل و فروش شرکت موارد بود:ن یاخصوصی شامل  به بخشن یآرژانتبرق 

تعریف و تعیین و  کننده ویژه خش تنظیمایجاد ب، ایجاد بازار عمده فروشی انرژي، موجود

، نیسـازي آرژانتـ   . در برنامـه خصوصـی  حیطه اختیارات وزارت انرژي در سیستم جدیـد 

بـدهی دولـت را بـه شـدت     ، ن برنامـه یل شد و اجراي ایتسه، هاي خارجی هیجذب سرما

د و کـاهش  یت تولیش ظرفیافت که افزایش یگذاري در صنعت افزا هیکاهش داده و سرما

  .١ن استیسازي صنعت برق آرژانت ج برنامه خصوصییاز نتا، ات انتقالتلف

  

  سازي صنعت برق استرالیا خصوصی -ج 

شد. در  هاي دولتی اجرا می توسعه صنعت برق استرالیا توسط شرکت، به طور تاریخی

قابت هاي ایالتی استرالیا توافق کردند که یک سیاست ر دولت فدرال و دولت 1995سال 

هـاي   اصالحات ساختاري و به طور ویژه جداسـازي عمـودي شـرکت   ند. را نمایملی را اج

در مـدل انتخـاب    نامه سیاست رقابت ملی  بود.هاي کلیدي بر یکی از قسمتبرق دولتی 

انحصارات طبیعـی (دولتـی) اداره    عنوان بههاي انتقال و توزیع برق  شبکهبایست  میشده 

د. اصـالحات سـاختاري و   گـرد آزاد اعـالم   ،فروشـی  و رقابت در بخش تولید و خرده هشد

 گـذاري  اثر قابل توجهی بر تصمیمات مربـوط بـه سـرمایه   ، تنظیم مقررات انتقال و توزیع

  . ٢ي مختلف صنعت برق دربرداردها بخش

 

  سازي صنعت برق روسیه خصوصی -د 

ي هـا  بخش وجود آمدن اصالحاتی در تجدیدساختار صنعت برق در روسیه مستلزم به

ا این صنعت به ویژه گاز و حرارت است. در این میان وضعیت اصـالحات مربـوط   مرتبط ب
  

 

1-Electricity reform in Argentina: lessons for developing countries, Michael g. Pollitt, 
universityof cambridge, department of applied economics, september 2004. 

2-Australia-India Bilateral Workshop on Technical & Policy Exchange, New Delhi, 11th 

February 2010 
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اصـالحات در   با وجـود انداز خوبی برخوردار نیست. این بدان معناست که  به گاز از چشم

هـاي   ین سوخت این صنعت یعنی گـاز بـا قیمـت   تر مهمچنان هم، فروشی برق بخش عمده

تواند توسعه بازار بـرق   ه در بلندمدت میشود ک دستوري و در فضائی انحصاري عرضه می

 تـر  بـیش  سازد. پائین بودن قیمت گاز باعث شده تـا  مواجهرقابتی را در روسیه با چالش 

. عالوه بر حرکت نمایندهاي گازي  هاي تولیدي در روسیه به سمت نیروگاه گذاري سرمایه

ي منفـی بـر   تـأثیر هـا  این نبود قراردادهاي بلندمدت عرضه گاز در بازار داخلی گاز نه تن

گاز به  تأمینگذاران به دلیل نگرانی از  شود تا سرمایه هاست بلکه باعث می گذاري سرمایه

ي تولید باشند. با توجه بـه همـین   ها روشگذاري در دیگر  به دنبال سرمایه ،شکلی ناکارا

در  ها را سطح قیمت، ها در بخش گاز مسئله دولت روسیه در نظر دارد تا با اصالح قیمت

یک چارچوب پلکانی به تدریج تا سطح رقابتی در داخل کشور افزایش دهد. عالوه بر این 

الگوئی براي عقد قراردادهـاي بلندمـدت گـاز     ،گاز موردنیاز تأمینبراي ایجاد اطمینان از 

    در کشور روسیه ارائه شده است.

  

  سازي صنعت برق نروژ خصوصی -ه 

وري بخش تولیـد بـرق در کوتـاه مـدت      د بهرهاصالحات در صنعت برق نروژ در بهبو

ایـن  طوالنی مدت ناشـی از   منافعآن بر روي بخش انتقال و  تأثیرولی ، بسیار موفق بود

ایـن کـه   تولیـد بـرق و    بـر بـودن   با توجه بـه سـرمایه  اصالحات هنوز اثبات نشده است. 

تصـمیمات سیاسـی قـرار     تـأثیر گذاري همیشه به نوعی تحت  تصمیمات این نوع سرمایه

وري باالتر در تولیـد و تجـارت    تجربه نروژ نشان داد که امکان دستیابی به بهره، گیرد می

ممکن است. در واقع آینده روشن بازار بـرق  نیز سازي  برق بدون اجراي فرآیند خصوصی

تا به شکل وسیع به سـازماندهی مجـدد تاسیسـات     وادار نمودفعاالن این بخش را ، نروژ

ین تر بیش گذاري و قراردادي خود را تغییر دهند. و مسیر استراتژي سرمایه ختهد پرداخو

مـدیران و کارمنـدان    ي بازار و معامالت باعث شد تا مسیر تفکرها فعالیتتمرکز بر روي 

وري موجـود   د که پتانسیل عظیمی بـراي افـزایش بهـره   نپذیربو مدیران  نیز تغییر کرده

. در ١به صورت مشابه پیگیـري شـد  ، الکان خصوصی و عمومیاست این فرآیند در بین م

رقابتی را تدوین کرد تـا بتوانـد انگیـزه      مورد انحصار طبیعی نیز رگوالتور یک رژیم شبه

  

 

 2003مـارس  ، مجلـه تـایمز  ، سازي در بازار برق کشـورهاي اسـکاندیناوي   پیامدهاي خصوصی، واالس چارلز پی -1
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. اما به هر حال تنوع وسیع جغرافیایی و شرایط نمایدوري ایجاد  الزم را براي افزایش بهره

    کرد. می دشوارجمعیتی نروژ کار را بسیار 

  

  سازي صنعت برق هند خصوصی - و

 و آغـاز  مخـتلط  اقتصـاد  الگوي انتخاب با 1950 دهه در هند اقتصادي توسعه برنامه

با توجـه بـه حجـم بـاالي      .یافت تداوم آرامی به و گزینشی صورت به اقتصادي اصالحات

 انجـام  بـه  قـادر به تنهـایی  تقریبا  هند خصوصی بخش، سرمایه مورد نیاز در صنعت برق

 بلندمدت هاي پروژه در گذاري سرمایه نیز به رغبتی و عمال باشد نمی کالن گذاري هسرمای

 ضمن هم کنار در کشور آن در عمومی و خصوصی بخش رو این از. ندارد کم بازده نرخ با

 هنـد  در .ندنمای می همکاري اقتصادي يها بنگاه مدیریت در، گذاري سرمایه در مشارکت

 ایجـاد  بـا  نموده تالش دولت بلکه، نشده عیینت هدف یک عنوان به سازي خصوصی برنامه

 و وري بهـره ، خصوصی بخش با مشارکت طریق از اقتصادي يها بنگاه براي رقابتی فضاي

 عامـل  مدیریت یا و مدیره هیئت ترکیب در رو این از. دهد افزایش را ها بنگاه این کارایی

 .اسـت  شـده  اسـتفاده  کارآمـد  غیردولتـی  مـدیران  از ،دولتـی  بـزرگ  يها بنگاه از برخی

 بـه  متعلق سهام فروش :از عبارتند هند در سازي و ابزارهاي خصوصی الگوها ترین متداول

 عقـد  و مـذاکره  طریـق  از دولتـی  سهام واگذاري، عمومی مزایده برگزاري طریق از دولت

 بخـش  به امور واگذاري، خصوصی بخش با مشترك هاي پروژه اجراي و توسعه، نامه توافق

 از دولتـی  بـزرگ  يها بنگاه سازي کوچک، مدیریتی قراردادهاي انعقاد طریق از وصیخص

  .١کاري پیمان صورت به خصوصی بخش به عملیات اجراي واگذاري طریق

  

  سازي صنعت برق چین خصوصی - ز 

یعنی هنگامی که دولت سیاست خـود را  ، 1980دهه   اواسطاصالحات صنعت برق از 

آغـاز شـد. اصـالحات در    ، هاي جدید دگرگون کرد اعتبار نیروگاه تأمیندرباره ساز و کار 

حل مشکل کمبود عرضه بـرق و  ، صنعت برق چین با هدف ایجاد یک بازار برق یکپارچه

  وري صنعت در حال انجام است.  بهبود کارائی و بهره

، فرایند گسترش صـنعت بـرق در چـین دوره بسـیار مهمـی را سـپري کـرده اسـت        

دگرگـونی از یـک صـنعت انحصـاري بـه       در حـال برق اندك اندك بدینسان که صنعت 

  

 

1- Power Sector at a Glance "ALL INDIA", Central Electricity Authority, August 2010 
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همـراه بـا جنـبش روبـه جلـوي       ویـژه  به، هاي نظام اقتصاد بازاري است صنعتی با ویژگی

است و این  تحولگیري در این صنعت در حال  ساختار تصمیم، اصالحات در صنعت برق

. در کنـار رشـد   یی بر گسترش آینده صنعت برق چـین خواهـد داشـت   سزا بهاثر موضوع 

هاي برق هم انجـام شـده اسـت.     شبکه تر بیش کار گسترش و اتصال، ظرفیت تولید برق

اي را در  تجدیـد سـاختار چهـار مرحلـه    ، اتحادیه برق دولتـی ، سازي اصالحات براي پیاده

هـاي بـرق    اتحادیه برق دولتی به همـراه شـرکت  ، دارد. در این چارچوبخود دستور کار 

هاي مستقل تعریف نمودند. اما این مسئله که  ي خود را به صورت شرکتها دارائی، ایالتی

هـاي   در کنتـرل دیگـر رده  ، هـا  بخش اعظمی از اختیارات مـدیریتی بسـیاري از نیروگـاه   

عمـال بسـیاري از وظـایف کلیـدي خـارج از      ، اجرایی باالتر در اتحادیه برق دولتی اسـت 

رمستقیم توسط اتحادیه برق دولتی اداره صورت مستقیم یا غی ها بوده و به کنترل نیروگاه

چرا که ، پذیر نیست امکان، شوند. در چنین شرایطی بنیانگذاري یک بازار برق حقیقی می

  نیازمند رقابت و وجود بازار آزاد است.، این مسئله

  تبیین وضعیت مطلوب صنعت برق

عبـارت اسـت از ایجـاد    ، سـازي در صـنعت بـرق    هدف اصلی اصالحات و خصوصـی 

ــه   ترت ــنعت ب ــن ص ــد در ای ــاختار جدی ــات و س ــور  یب ــأمینمنظ ــدت   ت ــت بلندم منفع

سـازي   متکی به بازارهاي رقابتی برق و در راستاي فراهم، کنندگان. تحقق این امر مصرف

هاي تولید موجود و  برداري ظرفیت هاي ساخت و بهره هاي بهتر براي کاهش هزینه انگیزه

برق و کاهش ریسک انتخاب فناوري اسـت.   تأمینهاي  تشویق نوآوري در فناوري، جدید

کشـورها اعمـال شـده اسـت. در      بسیاري از  اصالح ساختار و تنظیم مقررات در بازار برق

به خصوص در کشورهایی که دولت انحصار اندکی این کشورهاي نتیجه این اصالحات در 

سـازي و   گیري در عملکـرد رخ داده اسـت. خصوصـی    بهبود چشم، در صنعت برق داشت

ي توزیع منجر شده اسـت.  ها شرکتبه بهبود کارائی ، اعمال سازوکارهاي تنظیم مقررات

و  هفروشی نیز تولیدکنندگان موجود را بـه بهبـود کـارائی رهنمـون کـرد      بازارهاي عمده

ه دنبـال داشـت   ههاي جدید تولید ب اي را در زمینه احداث ظرفیت هاي عمده گذاري سرمایه

کـه   داراي چند مولفه کلیدي اسـت ، بازارهاي رقابتی برق. تجدیدساختار و تشکیل است

    :عبارتند از

ســازي) و ســپس  الــف) تجدیــد ســاختار واحــدهاي دولتــی در قالــب شــرکتی (تجــاري

  ، هاي دولتی سازي شرکت خصوصی

 فروشـی) از  صورت خـرده  بازاریابی و عرضه به، ي رقابتی (تولیدها بخش ب) جداسازي عمودي
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برداري از سیستم) خواه به صورت سـاختاري (از   انتقال و بهره، توزیعي تحت تنظیم (ها بخش

هـاي تابعـه    صورت کارکردي (جداسازي شـرکت  خواه به، طریق خردکردن و تفکیک ساختار)

  یک شرکت مادر).

سازي گستره جغرافیایی  سازي افقی عملیات شبکه و انتقال به منظور فشرده ج) یکپارچه

بردار مستقل بـراي مـدیریت عملیـات     و گماردن یک بهره فروشی طبیعی بازارهاي عمده

ولتاژ و ، بندي تولید براساس تقاضا و حفظ پارامترهاي فیزیکی شبکه (بسامد زمان، شبکه

  ثبات).

 تـأمین فروشی نقدي انرژي به منظور  د) تاسیس نهادهاي بازاري ذخایر عملیاتی و عمده

در قبال قطع شـدن خـارج از    مؤثرع  و واکنش سری، سازي عرضه و تقاضا الزامات متوازن

بسـامد و  ، برنامه تاسیسات انتقال یا تولید و منطبق با الزامـات حفـظ پارامترهـاي ولتـاژ    

 ،کننـدگان  شده و تسهیل فرصت مبادله اقتصادي بین عرضه هاي تعیین ثبات در محدوده

  خریداران و فروشندگان.

که بـه منظـور بهبـود دسترسـی     ه) اجراي قـوانین تنظـیم مقـررات و پشـتیبانی از شـب     

 مـؤثر انتقال در راستاي تسـهیل تولیـد و تبـادل      فروشندگان و خریداران عمده به شبکه

  شبکه انتقال بین کاربران مختلف شبکه. مؤثررقابتی شامل سازوکارهاي تخصیص 

فروشـی بـرق و    هـاي خـرده   فروشی براي جداسازي قیمـت  هاي خرده  و) آزادسازي قیمت

توسـط انحصـارهاي    چنـان  هـم رقابتی از خدمات توزیع و انتقال که باید خدمات مرتبط 

کنندگان بـرق   توانند عرضه کنندگان نهائی می ترتیب مصرف این تحت تنظیم ارایه شود. به

برق ، کنند فروشانی که با هم رقابت می و از خرده نمودهخود را به صورت رقابتی انتخاب 

، کننـد  فروشان برق هم که با یکدیگر رقابت مـی  خردهند. نمایخریداري مورد نیاز خود را 

یا تاسیسات تولید برق خود را داشـته باشـند تـا    ، فروشی بخرند از بازار عمدهبرق را باید 

و برق را از طریق شبکه توزیع مشـمول   خود عمل نمایند فروشی به تعهدات خردهبتوانند 

  به مشتریان خود تحویل دهند.، تنظیم مقررات

عرضـه بـرق بـه مشـتریان تجـاري       انندفروشی رقابتی نیست (م اطقی که خردهز) در من

فروشی رقابتی و یا با  با خرید برق از بازارهاي عمده چنان همهاي توزیع  شرکت، کوچک)

برق مشتریان را به عهده خواهند داشت.  تأمینمسئولیت ، هاي اختصاصی ساخت نیروگاه

فروشی تنظیم مقررات خواهد  قیمت عمده مشمول سبد صرفیدر حالت دوم بهاي برق م

  بود که متکی به بازار است.
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، هـا  هاي مستقل تنظیم مقرراتـی کـه داراي شـناختی مطلـوب از هزینـه      ح) سازمان

کننده خدمات شـبکه تحـت تنظـیم     هاي عرضه کیفیت خدمات و عملکرد رقابتی شرکت

متخصصـی کـه از ایـن     مرجع اجراي الزامات تنظیم مقررات و کارشناسان، باشندداشته 

هـاي توزیـع و    هاي دریافتی توسـط شـرکت   قیمت مؤثراطالعات و اختیارات براي تنظیم 

فروشان بـرق بـه    فروشان و خرده شرایط دسترسی عمدهچنین  همانتقال استفاده کنند و 

کنندگان مقررات بایستی به  مهمی از اصالحات موفق است. تنظیم  ها نیز مولفه این شبکه

ائی مجهز باشند که محیطی باثبـات بـراي تنظـیم مقـررات ایجـاد نماینـد تـا        سازوکاره

هایی باشند که براي بهبود عملکرد و گسترش شبکه تحت تنظیم  پشتیبان جذب سرمایه

ات تنظـیم مقـررات   مؤسسـ تـوان گفـت کـه     و مورد اتکاي رقابت الزم است. بنابراین می

، هـا  به اطالعـات الزم درمـورد هزینـه    مستقلی که از نیروي انسانی مجربی برخوردارند و

هاي موفق اصالح صـنعت   ستون اصلی برنامه، ها و کیفیت خدمات دسترسی دارند قیمت

بـه  ، کشـورهاي درحـال توسـعه   در دربسیاري از کشورها و به خصـوص  اما برق هستند. 

  توجه کافی نشده است.، ات کاراي تنظیم مقرراتمؤسس تشکیل

نمود این است که هیچ طرحی براي بازار خـوب   تأکید نکته مهمی که بایستی بر آن

کنندگان برق به تعداد کافی وجود داشته باشـند یـا    عمل نخواهد کرد مگر آن که عرضه

تعـدیل شـده باشـد (بـراي مثـال بـا        نحـو مطلـوبی   بـه ، هاي مسـلط بـازار   قدرت شرکت

ات تولید زیـاد  باید شمار رقبا در عرضه خدم، قراردادهاي بلندمدت تحت تنظیم مقررات)

فروشی نقدي بـراي قراردادهـاي فیزیکـی و مـالی بـرق       بازارهاي عمدهچنین  همباشد و 

هـاي تولیـدي    گذاري در ظرفیـت  سرمایه براي    ایجاد انگیزه، وجود داشته باشد. از طرفی

  است.  جدي معضلیک ، جدید در بسیاري از کشورها

 بـا وجـود  شـود   مالحظـه مـی  ، سازي در بخـش بـرق   با نگاهی کلی به روند خصوصی

هاي مهمـی روبـرو    با چالش چنان همما  ،هاي مسئول هاي فراوان و مجدانه دستگاه تالش

 وجود دارد که عبارتند از: هائی شکاف هستیم و بین وضعیت مطلوب و موجود

(از جملـه   گـذاري  دانیم بخش غیردولتی براي انجام هر سـرمایه  که می طور همان -1

هـاي   ین اطالعـات و داده تـر  مهـم  زمند انجام محاسبات اقتصادي است.خرید نیروگاه) نیا

قیمـت خـدمات و مـواد اولیـه و قیمـت فـروش       ، مورد نیاز براي انجـام ایـن محاسـبات   

ها و قانون اجراي  محصوالت است. با توجه به همزمانی اجراي قانون هدفمندسازي یارانه

ین ابهامـات در فضـاي   تـر  مهم ی ازیک، ها ها و درآمدهاي طرح بینی هزینه پیش، 44اصل 

حساسـیت   دلیـل  بـه در صنعت برق ، گذار است فعالیت هر بنگاه اقتصادي و یا هر سرمایه
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خواهـد بـود. بنـابراین    نیز تر  این ابهام عمیق، محصول تولیدي از نظر سیاسی و اجتماعی

یمـت  ها و نیز ق هاي آتی سوخت و سایر هزینه بودن قیمتن عدم ثبات اقتصادي و شفاف

هـاي کشـور    سـازي نیروگـاه   عامل بازدارنـده مهمـی در راسـتاي خصوصـی    ، يبرق تولید

  باشد. می

بودن فعالیت و نیـاز بـه تجربـه و تخصـص بـراي مـدیریت و        به تخصصی توجهبا  -2

تعداد افراد حقیقی و حقوقی داراي اهلیـت فنـی و تجربـی    ، راهبري واحدهاي نیروگاهی

الزم اسـت در یـک   ، النی دولتـی بـودن ایـن صـنعت    زیاد نیست. باتوجه بـه سـابقه طـو   

این تجربه و تخصص در بخش غیردولتی شکل بگیرد تا امکـان واگـذاري ایـن    ، گذار دوره

  تاسیسات در یک محیط رقابتی فراهم گردد.

معمـول ارزش واحـدهاي قابـل     طـور  بـه ، بر بودن صنعت بـرق  با توجه به سرمایه -3

امکان فروش این واحدها وجود ندارد ، ي معمولها شروواگذاري بسیار سنگین بوده و با 

سـازي   و یا بسیار محدود است. در واقع بازار سرمایه داخلی براي اجراي برنامه خصوصـی 

اجـراي  ، کشش کـافی نـدارد. از آنجـا کـه در قـانون     ، در صنعت برق 44مورد نظر اصل 

واگـذاري   يهـا  روشرسـد   بـه نظـر مـی   ، بینی شده نیز پیش 44ي کلی اصل ها سیاست

هاي قابـل اسـتفاده توسـط خریـداران بـالقوه       بایستی بر اساس توانمندي بازار و ظرفیت

سـازي   مـالی خصوصـی   تـأمین تنظیم گردد. بنـابراین ضـعف سیسـتم بـانکی کشـور در      

عـدم  ، هـاي موجـود   مالی جهانی به ویژه با توجه به تحـریم  تأمینعدم امکان ، ها نیروگاه

و عـدم   هـا  سیاسـت ها و عدم ثبـات   با توجه به وجود تحریم گذاران خارجی اقبال سرمایه

ي مصـرح در قــوانین باالدسـتی بـه منظـور جلـب مشــارکت      هـا  روشاسـتفاده از دیگـر   

  شوند. هاي مهم در این راستا ارزیابی می از شکاف، خصوصی بخش

الزم ، با توجه به حساسیت کاالي تولیدي واحدهاي نیروگاهی در معرض واگذاري -4

امنیت عرضـه و... بـرق مشـخص و    ، ساختار حاکمیتی ناظر به مدیریت عرضه، تدااست اب

داري در این صنعت تفکیـک و وظـایف و نهادهـاي حـاکمیتی      وظایف حاکمیتی و بنگاه

، گذاران بخش غیردولتی متقاضی ورود به این عرصـه  مجري آنها مشخص شود تا سرمایه

آن بـر ریسـک و سـودآوري     تـأثیر ا هـاي خـود و طبعـ    امکان ارزیابی وظایف و مسئولیت

عـدم تمهیـد سـاختارهاي سـازمانی و     ، فعالیت مربوطه را داشته باشـند. از طـرف دیگـر   

شوند  ها منفک می نهادهاي حاکمیتی مناسب جهت تقبل وظایف حاکمیتی که از شرکت

و حتی وظـایفی کـه در فضـاي جدیـد نیـاز اسـت کـه ایجـاد شـوند (ماننـد نهادهـاي            

هـا دچـار    در واگذاري نیروگاه، شود مسئولین مربوطه ی و...) موجب میکننده بخش تنظیم
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تردید شوند چرا که امکان پذیرش مسئولیت ناشـی از کـاهش سـطح کنتـرل و هـدایت      

 وجود نخواهد داشت. ، توسط دولت در صورت واگذاري ها فعالیت

خصوصـی در اجـراي    هـاي بخـش   به دلیل عـدم وجـود جایگـاه مناسـب تشـکل      -5

هـا و   خصوصی پیش از واگذاري عمال مسئولیت توانمندسازي بخش، 44 ي اصلاه سیاست

هـاي آنهـا در    مسئولیت دفاع و مطالبه حقوق این بخش و البته تقبل مسئولیت چنین هم

کنندگان و دولت نیز مشخص نیست. تمهیداتی که بـراي پشـتیبانی مـالی     مقابل مصرف

تنهـایی   بـه ، شـدن)  (بـه فـرض عملـی   بینی شـده   سازي نیز در قانون پیش روند خصوصی

خصوصـی توانمنـد و کـارا در تقبـل وظـایف و مـدیریت        گیري بخـش  تواند به شکل نمی

 بینجامد.  44ي کلی اصل ها سیاستخصوصی در اجراي  هاي واگذارشده به بخش دارایی

ها چه در بازاریابی محصوالت و چـه در مـورد    اعمال تحریم دلیل بهکه  تضییقاتی -6

موجـب افـزایش ریسـک    ، خدمات فنـی وجـود دارد   چنین همیزات و قطعات و تهیه تجه

هـاي متعـددي در زمینـه توسـعه      اکنـون طـرح   اینکه هم ویژه به، گردد گذاري می سرمایه

نـاتوانی در  ها وجود دارد بنـابراین بخـش غیردولتـی در ایـن شـرایط بـا ابهـام و         نیروگاه

 گیري مواجه خواهد بود. تصمیم

هـاي   و شدت وابستگی و همبسـتگی حلقـه   ها فعالیتاي بودن  نجیرهفرآیندي و ز -7

نیـروي انسـانی و   ، و نیـاز بـه مـدیریت یکپارچـه آنهـا      ها فعالیتپیشین و پسین زنجیره 

هـاي صـنعت بـرق اسـت.      محور از جملـه ویژگـی   تکنولوژي و مدیریت تخصصی و تجربه

عمال نتیجـه الزم در  ، ها ذاريگیري براي واگ تصمیم یندها در فرآ توجهی به این ویژگی بی

 نخواهد داد.  دست بهراستاي اهداف منظور شده را 

بـودن فعالیـت و مـدیریت در ایـن      هاي صنعت برق و تخصصـی  با توجه به ویژگی -8

، 44ي کلی اصل ها سیاستشده در  تعیینرسد براي حصول به اهداف  به نظر می، بخش

بـرداري از   هـاي متقاضـی بهـره    شـرکت  هاي فنی و مـدیریتی  توجه به اهلیت و صالحیت

هـا بـدون در    بر روش انتقال مالکیت نیروگاه تأکیداست.  مهمتاسیسات نیروگاهی بسیار 

هاي مالی نیز بـه   توجهی به توانایی هرچند بی، منطقی نیست، ها نظرگرفتن این صالحیت

بـا توجـه بـه    یی که امکان گزینش خریداران ها روشباشد. بنابراین استفاده از  صالح نمی

  یابد. می ضرورت، یدجمیع شرایط گفته شده را لحاظ نما

ي کلی ها سیاستیکی از مراحل مهمی که در قانون اجراي ، به دالیل مذکور در باال

سـازي صـرفا از نظـر     آمـاده ، هاسـت  سازي شـرکت  آماده، قرارگرفته تأکیدمورد  44اصل 

و  هـا  روشبلکـه طراحـی   ، نیسـت هـا   سازمانی و تعیین تکلیف نیـروي انسـانی و دارایـی   
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، گیـري  پـذیر مـدیریت و تصـمیم    ساختارهاي انعطاف، متدهاي فعالیت در محیط رقابتی

بـر بـوده و نیـاز بـه طـی       زمان، سازي و... از موارد مهمی است که پرداختن به آن تجاري

ف نه تنهـا بـه اهـدا   ، زده واگذاري بدون مالحظه این موارد دارد و انجام شتاب گذار دوران

  هاي ملی نیز خواهد شد. بلکه موجب اتالف سرمایه، کند متعالی این برنامه کمک نمی

، هـاي مـورد بررسـی    رسد با توجه به مجوزهاي قانونی موجـود و چـالش   می به نظر

سازي و توانمندسازي بخـش   تسریع در انجام اقداماتی که به هموارسازي مسیر خصوصی

توانـد رونـد    هـا مـی   زیرا ایـن تـالش   ،ل قرار دارددر اولویت او، گردد غیردولتی منجر می

واگذاري تاسیسات نیروگاهی موجود را نیز تسهیل و تسریع نمایـد. بنـابراین در مجمـوع    

هـا   سـازي نیروگـاه   توان گفت که بسیاري از مواردي که بایستی در فرآینـد خصوصـی   می

از ، اند دیده شده، حداقل به صورت ابتدائی در قوانین و مقررات موجود کشور، لحاظ شود

تاسـیس واحـد نظـارت (تـا کـارائی      ، جمله جداسازي عمودي (هرچند به صورت شکلی)

امکان مشارکت بخش خصوصی داخلی و یـا خـارجی   ، راه زیادي در پیش دارد)، مناسب

امکان ترانزیت برق تولیدي (حداقل به صـورت  ، هاي موجود در احداث و یا خرید نیروگاه

سازي بخش توزیع (ولی هنوز امکان وجود چند توزیع کننـده در   امکان خصوصی، قانون)

دیده نشده است) و بخش انتقال صرفا تحـت مالکیـت دولـت تعریـف شـده      ، یک منطقه

  است. 

فروشـی و   گـذار بایسـتی امکـان رقابـت در عرصـه عمـده       رسـد قـانون   به نظـر مـی  

قیـت  موف فروشی و نیـز وجـود رقابـت در بخـش توزیـع بهعنـوان عوامـل کلیـدي         خرده

 44قـانون اجـراي اصـل      6نظر قرار دهد. از طرفی مـاده  ها را مد سازي نیروگاه خصوصی

حـق  ، هـاي تابعـه و وابسـته آنهـا     ..و شرکت. غیردولتی عنوان نموده که مؤسسات عمومی

درصد سهم بازار هـر کـاال و یـا      مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل

درصـد   40، عمومی غیردولتـی مؤسسه یک  چه چنانرسد  نظر می اما به، خدمت را دارند

عمال به قدرت مسلط بازار تبـدیل شـده و   ، سهم بازار تولید برق را در اختیار داشته باشد

، سازي که همانا ایجاد رقابـت و افـزایش کـارائی اسـت     در نهایت به هدف اولیه خصوصی

در بـازار بـرق کشـور    ، دولتـی غیرمؤسسـه  دست نخواهیم یافت و عمال پس از مدتی آن 

نقشی همانند وزارت نیرو (یا شرکت توانیر)در حال حاضر بـازي خواهـد نمـود. بنـابراین     

    درصد کاهش یابد. 15حداکثر به ، درصدي در بازار برق 40بایستی سهم 
  

  هاي دولتی سازي شرکت تجاري 

را مرحلـه  سـازي   تجـاري ، هند و شـیلی ، روسیه، برزیل چون همبسیاري از کشورها 
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، نــدلچــین و ه چــون هــمداننــد. برخــی از کشــورها نیــز  ســازي مــی آغــازین خصوصــی

سـازي دانسـته و معتقدنـد بـدون انتقـال مالکیـت        سازي را جـایگزین خصوصـی   تجاري

کارآیی و سیستم مدیریت حاکم ، ها توان انگیزه می، خصوصی هاي دولتی به بخش شرکت

قل نمود که تـابع قـوانین تجـارت بـوده و     هایی منت هاي خصوصی را به شرکت در شرکت

اما مالکیت این سهام متعلق بـه دولـت   ، بعضا سهام آنها نیز در بورس پذیرفته شده باشد

خصوصـی و   بخـش   سازي و مخالفت بـا ورود سـرمایه   باشد. استفاده از رویکرد تجاري می

بـه  ، به مردم هاي سودجویانه در ارائه خدمات اساسی و انحصاري اجتناب از حضور انگیزه

(بـه دلیـل عـدم حـق انتخـاب       است رق که از انحصار طبیعی برخوردارب عتویژه در صن

در مقایسه با سایر صنایع چشـمگیرتر  ، مشترکان در گزینش شرکت ارائه کننده انشعاب)

وري  سازي معتقـد اسـت کـه اخـتالف در کـارآیی و بهـره       است.درحقیقت الگوي تجاري

بلکه ریشه ایـن اخـتالف   ، شود ه مالکیت آنها مربوط نمیب، هاي خصوصی و دولتی شرکت

هــاي دولتــی از طــرف  مــدیران شــرکت هــا و نحــوه اداره آنهــا نهفتــه اســت. در انگیــزه

بـا   تـر  بـیش سیاستمداران و بدون توجه به عملکرد فنی و نتـایج مـالی انتخـاب شـده و     

، ز عملکردشـان صـرف نظـر ا  ، برگزاري یک انتخابات جدید و تغییر ترکیب سیاستمداران

، ها هرگز با ریسک ورشکسـتگی مواجـه نیسـتند. اغلـب     باید جایگزین شوند. این شرکت

شود. منابع  بازار آنها انحصاري است و قیمت فروش محصوالتشان توسط دولت تعیین می

به بودجه دولتی وابسـته اسـت و   ، مالی مورد نیاز آنها به جاي وابستگی به درآمدهایشان

چنـدان اهمیتـی نـدارد.حال یـک شـرکت      ، ها و افزایش سـودآوري  هدغدغه کاهش هزین

  :دولتی را تصور نمایید که در شرایط زیر اداره شود

امنـایی   هیـأت یک شرکت دولتی داراي  چه چناناستقالل مدیریت از حاکمیت: ) 1

ي منطقی انتخـاب شـده باشـند و تنهـا     ها روشنفعان مختلف و به  باشد که از طرف ذي

صـورت   درایـن ، دشـو نسبت به عزل و نصـب آنهـا اقـدام    ، د مدیران عالیبراساس عملکر

  ها به انگیزه اصلی مدیران ارشد تبدیل خواهد شد. ارتقاي عملکرد در همه زمینه

در مصـارف جـاري و    نکـرد  شرکت دولتی براي هزینـه  چه چنان) استقالل مالی: 2

اسـتقالل  ، ها وابسته باشد بانک گیري خود از تنها به درآمدها و اعتبار و توان وام، عمرانی

به یک الزام واقعـی  ، مالی از حاکمیت ایجاد شده و کسب سود و درآمد براي بقا و توسعه

  شود. تبدیل می

گـذاري خـدمات و     قیمـت یـک شـرکت دولتـی در     چـه  چنـان ) رقابت منصـفانه:  3

دي وري و کارآمـ  الگوهـاي بهـره  ، مجبور به رقابت با بخشخصوصی باشد، محصوالت خود
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    بخش خصوصی به این شرکت منتقل خواهد شد. 

هـایی   هاي مالی براي کارکنان: در یک شرکت خصوصی با استفاده از سیسـتم  انگیزه) 4

، وري و سودآوري که در مالکـان وجـود دارد   انگیزه بهره، تسهیم سود، پرداخت کارانه چون هم

اسـت کـه بـدون اسـتفاده از     شـود. بـدیهی    به بدنه مدیریتی و اجرایی شرکت نیز منتقل می

 اتایجاد همسـویی بـین اهـداف اسـتراتژیک سـازمان و انتظـار      ، هاي انگیزشی چنین سیستم

  بسیار دشوار خواهد بود.، کارکنان

تــرین راهکارهــایی اســت کــه بــراي ورود الگــوي مــدیریت  اساســی، فــوقچهــار مــورد 

، تر گفتـه شـد   که پیش گونه همانشود.  کار گرفته می هاي دولتی به خصوصی در شرکت بخش

اصـالحات پـیش از    عنـوان  بـه سازي انتخاب یا از آن  عنوان جایگزین خصوصی این روش یا به

ي داراي انحصـار  هـا  بخـش  اغلب در، سازي تجاري، شود. به عبارت دیگر نام برده می، واگذاري

ر سازي بـوده و د  جایگزین خصوصی، طبیعی یا کشورهاي طرفدار الگوي اقتصاد سوسیالیستی

جهـانی بهـره     بانک چون همها و راهکارهاي مراجعی  اي که از مشاوره توسعه کشورهاي درحال

بنـابراین منطقـی    گیـرد.  مورد استفاده قرار مـی ، عنوان اصالحات پیش از واگذاري به، برند می

اقـدام بـه   ، هـاي کشـور   سـازي نیروگـاه   رسد که پیش از شـروع فرآینـد خصوصـی    نظر می به

خصوصـی فـراهم    ها به بخش ا نمود تا زمینه انتقال آرام و بدون تنش نیروگاهسازي آنه تجاري

با توجـه بـه تفکیـک سـاختار     ، سازي  برق براي تجاري صنعتمسیر فراروي  دون شکبآید. 

تلفـات  ، انتقال و توزیع) در صنعت برق، اداره هر یک از اجزاي زنجیره ارزش (سه مرحله تولید

کپارچـه بخواهـد   یک ساختار کامال یباالتر از زمانی خواهد بود که  وري بهرهو نیز  تر کمبسیار 

 .  ن اقدامی را انجام دهدیچن
  

  دوره زمانی مورد نیاز

در یـک  ، سـازي  نه خصوصییدر زم ترین کشور در حال توسعه موفق عنوان بهشیلی 

سازي  و موفقیت در خصوصی 1988ساله (شروع اصالحات از ابتداي سال 18 دوره زمانی

) توانست ارائه خدمات آبفـا  2005هاي آب و فاضالب شهري در پایان سال  ل شرکتکام

  1990هسال 18خصوصی واگذار نماید. مطالعه روند  براي جمعیت شهري خود را به بخش

هاي مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب نیز نشان  در مورد تعداد طرح 2008تا سال 

کشور در حال توسعه تعریف  44ارکت در طرح مش 602دهد که در این فاصله زمانی  می

هـاي شکسـت خـورده و کشـورهاي خـارج شـده از ایـن نـوع          شده است (این آمار طرح

). درنتیجه به طور متوسط هر یک از این کشورها در طـول  گیرد را در نظر نمیاصالحات 

و به طور تقریبـی همـین تعـداد در    ، طرح مشارکت در صنعت آب 14از  تر کم، سال 18
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هـا   ده بنـابراین اجـراي  ، از یک طرح در هر سال) تر کماند ( برق خود تعریف کرده صنعت

هـم بـدون داشـتن سـابقه      سازي در یـک دوره زمـانی بسـیار کوتـاه و آن     طرح خصوصی

تواند براي صنعت برق کشورمان  می، آزمایشی صورت بهسازي یک یا دو شرکت  خصوصی

  برانگیز باشد. بسیار چالش

  صالحاتهاي ا زمینه پیش

ریـزي   بینی و برنامـه  پیش، سازي صنعت برق باید فرصت زمانی الزم براي خصوصی

پیش از انجام ، سازي دهد که هرگونه تعجیل در خصوصی شود. مطالعات جهانی نشان می

احتمــال شکســت طــرح را افــزایش خواهــد داد. یکــی ، اصــالحات ســاختاري و قــانونی

اطمینـان از  ، سـازي  الحات و پیش از خصوصـی ین نکات مورد توجه در انجام اصتر مهماز

دهـد   بودن ساختار حاکمیتی صنعت برق است. مطالعه تجارب جهانی نشـان مـی   مناسب

نظـارت و  ، تییحـاکم نسبت به تفکیک سه سـطح  ، سازي پیش از خصوصی، که کشورها

، سـازي   اساسـی بـراي خصوصـی    تاند.از طرف دیگر یکی از الزاما اقدام نموده گري تصدي

گـذاري   مجلـس قـانون  ، گیران محلـی  تصمیم، م حمایت رسمی حاکمیت (دولت ملیاعال

گیري نهـایی   حال آن که در نبود یک مرجع تصمیم، سازي است و...) از موضوع خصوصی

نفعـان (واز   ها و مسـائل کلیـه ذي   و تخصصی در صنعت برق که خود را نسبت به دغدغه

سته و از جایگاه قانونی الزم نیز برخـوردار  ول دانئگذاران) مس جمله سهامداران و سرمایه

سـازي وجـود    خصوصـی و خصوصـی   هیچ تضمینی براي حمایت حاکمیت از بخش، باشد

  نخواهد داشت.

بایـد  ، گري تصديظارت و ن، تییحاکمعالوه بر تعریف دقیق مرزهاي بین سه سطح 

آغـاز   د برقیولاز تصنعت برق صورت گیرد.  گري تصديبندي در حوزه  ترین تقسیم بهینه

. از طـرف  گـردد  ل مـی یکننده نهائی تحو به مصرف، یطی مراحلبرق تولیدشده با شده و 

، منـاطق جمعیتـی  ، نمـودن تقسـیمات کشـوري     دیگر به لحاظ جغرافیایی نیز بـا لحـاظ  

هـاي مختلفـی قابـل تقسـیم      ازهانـد  هو نوع طراحی و توپولوژي شبکه ب ها نیروگاهظرفیت 

بندي بسیار مناسـب و علمـی در زنجیـره     تقسیم، ي گذشتهها سال است. خوشبختانه در

انتقـال و توزیـع از یکـدیگر    ، ارزش صنعت برق صورت گرفته و در عمل سه بخش تولید

حـال در مـورد مقیـاس واگـذاري و تعـداد بهینـه مشـترکان         تفکیک شده است. بـا ایـن  

مطالعـه بایـد دو   این  باید مطالعات فنی و اقتصادي صورت گیرد.، هاي توزیع برق شرکت

به مقیاس و ایجاد فضاي رقابت و جلـوگیري از انحصـار   اقتصادي نسبت بعد اصلی صرفه 

تـوان نسـبت بـه     هـا مـی   نمـودن انـدازه شـبکه    تـر  بـزرگ  را در نظر بگیرد. از یکسـو بـا  
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ي از تر بیش هاي ثابت بین تعداد هاي حاصل از بزرگی مقیاس (تقسیم هزینه جویی صرفه

مود. از طرف دیگر از آنجا که شـبکه بـرق از شـرایط انحصـار طبیعـی      مشترکان) اقدام ن

گیري فضاي رقابت و انگیـزه افـزایش    برخوردار است و وجود انحصارطبیعی مانع از شکل

و  تـر  کوچـک باید تا آنجا که ممکن اسـت بـا ایجـاد واحـدهاي     بنابراین ، شود کارآیی می

فضاي رقابت روانـی (شـبهه رقابـت) در    نوعی ، گیري و مقایسه عملکرد این واحدها اندازه

  ها ایجاد نمود. بین مدیران و کارکنان این شرکت

ریسک فنی (خرابـی  : هاي زیر مواجه است طور کلی یک شرکت خصوصی با ریسک به

، هاي رقابتی) قیمت، ریسک بازار (میزان عرضه و تقاضا، ..). تغییر تکنولوژي و، سیساتأت

حـداقل حقـوق و   ، هزینـه خریـد مـواد اولیـه    ، مالیـاتی قـوانین  ، ریسک مالی (نرخ بهـره 

، سقف قیمـت ، ریسک حقوقی (سطح استانداردها و ضوابط، ..).نرخ برابري ارز و، دستمزد

، ریسـک سیاسـی (عـدم ثبـات سیاسـی     و  محیطـی و ...)  قوانین زیسـت ، قوانین مالکیت

قی و مقـررات  قـوانین حقـو  ، هـاي مـورد اشـاره    با توجه به دامنـه ریسـک  . ها و...) تحریم

هاي حقـوقی   تالش نماید تا ریسک، اي شفاف و با حداقل تغییرات  گونه وکار باید به کسب

گـذار بخـش    هاي مالی و بـازار را کـاهش دهـد تـا اطمینـان سـرمایه       و بخشی از ریسک

حوزه مـورد  10انیماز  ایران، حاضر خصوصی براي حضور در این بازار فراهم شود. درحال

جایگـاه  ، در پنج حوزه زیر، وکار ی براي محاسبه شاخص سهولت کسبمطالعه بانک جهان

، قوانین کار و اسـتخدام ، ثبت مالکیت و حقوق معنوي، مرزي تجارت برون: نامطلوبی دارد

 گذاري بخشخصوصـی  تضمین سرمایه. گذاري امنیت سرمایهو  وساز اخذ مجوزهاي ساخت

ر گیـرد. تسـهیل مجوزهـاي سـاخت و     تسهیل قوانین کار باید در ابتدا مورد توجه قـرا  و

نیاز اعطاي امتیاز و واگذاري باید در کانون توجـه قـرار    پیش عنوان بهقوانین مالکیت نیز 

گـذاري   گذاري و تجارت برون مـرزي نیـز بـراي جـذب سـرمایه      گرفته و تسهیل سرمایه

 منظور بسترسازي بـراي مشـارکت    به چنین همخارجی از اهمیت وافري برخوردار است. 

هاي صنفی در صـنعت آب   حمایت از ایجاد تشکل، گذاري هاي خصوصی در قانون شرکت

    اهمیت خواهدبود. حائز، و برق

  ترتیب و توالی اصالحات در صنعت برق

خصوصـی در حـوزه صـنعت بـرق      ي جلب مشارکت بخشها روشین تر مهمطورکلی به

مشـارکت  ، اعطاي امتیـاز  ،اجاره، پیمان مدیریت، سپاري (خرید خدمات) برونعبارتند از 

هاي حاصـل از رونـدهاي جهـانی و     بررسی. فروش و واگذاري، و انواع آن BOT، مشترك

دهـد کـه    نشان می، رو در حوزه اصالحات صنعت برق نیز مطالعه تجارب کشورهاي پیش
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شده قابل تجویز بـه همـه    نسخه کلی و از پیش تعریف عنوان به، ي باالها مدلیک از  هیچ

سازي کـه   همه مناطق یک کشور نیست. درحقیقت با بررسی اهداف خصوصی کشورها یا

تر را مـؤثر ي هـا  مـدل هاي اولیه بـراي تعیـین    توان چارچوب می، در باال به آن اشاره شد

سازي صنعت بـرق و   نه خصوصییگر کشورها در زمیات دیبا توجه به تجربطراحی نمود. 

ک یت استراتژیواحدهاي داراي اهماز ی به جز برخ، خصوصی ها به بخش روگاهیواگذاري ن

هاي  میدر اقل ویژه بهآبی (  هاي برق روگاهیا نیاي و  هاي هسته روگاهیل نیها از قب براي دولت

روگـاهی  یت نیـ خصوصـی از ظرف  تی در مورد سـهم بخـش  یمحدود، ران)یخشکی مانند ا

  وجود ندارد.، کشور

امات مختلـف در تعـدادي از   بانکجهانی در مطالعه خود به بررسی زمان شـروع اقـد  

کشورها جهت محاسبه طول دوره اصالحات و ترتیب زمانی آنها پرداخته اسـت. در ایـن   

      مطالعه ترتیب زمانی بهینه اصالحات چنین فرض شدهاست: 

  ، سازي / آزادسازي اندازي یک برنامه خصوصی الف. راه

  ، باشد ب. تصویب قانون برقی که براساس آن تفکیک و واگذاري مجاز

  ،  گذاري مستقل ج. تأسیس یک نهاد مقررات

  ، د. تصویب یک ساختار بازار برق جدید

  ، ه. تفکیک اجزاء عمودي صنعت برق

  ، االمتیاز توزیع برق سازي یا صدور حق و. خصوصی

  سازي بخشی از تولید. ز. خصوصی

احـل دیگـر   هر یک از مر دنبال بهتواند در هر زمانی و  ورود تولیدکنندگان مستقل می

آسـیبی بـه آن وارد کنـد. بـه صـورت      ، صورت گیرد بدون آنکه عدم انجام سایر اقدامات

 2و  1ها و توالی اصالحات در صنعت برق را به صورت نمودارهـاي   توان مولفه خالصه می

  نشان داد.

بایسـتی  ، سازي توان گفت که پس از تعریف هدف از خصوصی بنابراین در مجموع می

هـاي اصـالحات و    زمینـه  پـیش ، گـري و نظـارت   تصـدي ، ح حـاکمیتی با تفکیک سه سط

سازي صنعت برق را فراهم نموده و با درنظر گـرفتن دوره زمـانی مناسـب وبـا      خصوصی

، هـا  سـازي آن  ها را با تجاري سازي نیروگاه خصوصی، لحاظ ترتیب و توالی مراحل مختلف

تـوان تمـامی ظرفیـت     مـی رسد با در نظر گـرفتن چنـین شـرایطی     آغاز نمود. بهنظر می

هرچنـد  ، خصوصی واگـذار نمـود   بخش به، نیروگاهی کشور را (به جز برخی موارد خاص)

      پیشگیري نمود.، دیگر در این بازار يکه بایستی ترتیباتی اندیشد تا از ایجاد انحصار
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  برق تصنعدر هاي اصالحات  ارکان و مؤلفه -1نمودار 

  

  ت برقسازي صنع فرآیند اجرائی خصوصی

سازي شده و به صورت شرکت  هاي کشور عمال مدتهاست که در ظاهر تجاري نیروگاه

باشـند و   اي مـی  نکه بخشی از دارائی برق منطقهیاما در اصل با توجه به ا، شوند اداره می

عمال بدون لحاظ عوامل اقتصادي انجام ، فرآیند انتخاب مدیران و سایر تصمیمات کلیدي

هـاي دولتـی بـر آنهـا حـاکم اسـت.        ان ساختار و چارچوب سیستمهم در واقع، شوند می

سـازي بـه    بنابراین الزم است وزارت نیرو تمهیداتی بیندیشد تا در ابتـدا فرآینـد تجـاري   

سپس واحدهاي مسـتقل نظـارت   ، هاي کشور اعمال گردد صورت واقعی در مورد نیروگاه

تحت نظر وزارت نیـرو  ، توزیعهاي انتقال و  بر رقابت و دسترسی آزاد طرف سوم به شبکه

پس از آن و در یک فرآیند کامال رقابتی و با لحـاظ زمـان مـورد    ، تاسیس و تقویت شود

ها انجام شود که امکـان ایجـاد انحصـار در بـازار      سازي نیروگاه اي خصوصی به گونه، نیاز

قـدرت مسـلط بـازار    ، حقوقی و یا یک نهاد شبه دولتی)، منتفی شده و یک فرد (حقیقی

نقـش خطیـري بـر عهـده     ، خصوص سازي دراین رسد سازمان خصوصی نباشد. به نظر می

خصوصی در امور زیر بنائی و از  الزمه بسترسازي براي جذب سرمایه بخشخواهد داشت. 

حذف انحصار دولتـی و ایجـاد   ، نیروگاه و تولید برق برداري از احداث و بهرهجمله در امر 

قبـول و کـاهش ریسـک     ین سـود مطمـئن و قابـل   و تضـم  صـنعت بـرق  بازار رقابتی در 

گـذاري   بـراي تضـمین سـودآوري سـرمایه    . گذاري و ایجاد ثبات اقتصـادي اسـت   سرمایه

هـاي   نیـازي بـه خریـد تضـمینی بـرق تولیـدي نیروگـاه       ، خصوصی در صنعت برق بخش

خصوصی توسط دولت و وزارت نیرو نیست و فقط کافی است تـا وزارت نیـرو بـا حـذف     

و به نرخ شناور و آزاد را براي تولیدکننده برق ایجاد نماید و  نه فروش رقابتیزمی، انحصار
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وري بهینـه و بـاالي    مطمئن باشد که ایـن نـرخ شـناور و بـازار آزاد بـا توجـه بـه بهـره        

 ها توسط مکانیزم عرضه و خصوصی و با توجه به رقابت در بازار آزاد و کنترل قیمت بخش

ت تمام شده فعلی در بازار انحصاري و بدون رقابت موجود و از قیم تر کمبه مراتب ، تقاضا

  .توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر خواهد بود
 

  
  برق تاقدامات اصالحات صنع مناسبترتیب زمانی  -2نمودار 

  

آزادسـازي و حـذف انحصـار از بخـش توزیـع مقـدم بـر        نکته مهـم آن اسـت کـه    

در صـنعت بـرق بایـد الجـرم از      44تولید است و اجـراي اصـل    سازي در بخش خصوصی

را در  44اجـراي اصـل   ، شود و طـی رونـد وارونـه    بخش توزیع آغاز وبه بخش تولید ختم

هاي کوچک و تولیـد   سازد. از سوي دیگر ساخت نیروگاه صنعت برق ناممکن و محال می

پراکنده چه به لحاظ اقتصادي و اجتماعی و چه به لحـاظ سیاسـی و امنیتـی و چـه بـه      

هاي بزرگ اسـت و   مقدم و ارجح بر تولید متمرکزو ساخت نیروگاه، محیطی تلحاظ زیس

توسـعه   این راهکار پیشنهادي سازمان ملل براي توسعه صنعت برق در کشورهاي درحال

نظر از تمام این اهداف نکته اساسـی کـه بایـد در بحـث      اما صرف باشد. سوم می در هزاره

تفـاوت سـاختار صـنعت بـرق در     ، سازي بخـش بـرق مـورد توجـه قـرار گیـرد       خصوصی

نگرانی اصلی ، یافته باشد. در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه می کشورهاي توسعه

امـا در کشـورهاي   ، توسعه و افزایش ظرفیت نیست بلکـه کـارایی اسـت   ، در صنعت برق

ــرق مــی  توســعه نگرانــی اصــلی ظرفیــت حــال در ــذا ، باشــد ســازي و افــزایش تولیــد ب ل

تأسیسات تولیدي متعلق به دولت در این کشورها نخواهد توانست منـابع   سازي خصوصی

  گذاري جهت توسعه مداوم ظرفیت در صنعت برق را فراهم آورد. الزم براي سرمایه

ازه کافی توسعه نیافته کـه  اند هبازار سرمایه در کشورهاي در حال توسعه ب چنین هم

بخـش   چـه  چنـان یـا حتـی   ، نمایـد  نتـأمی گذاري صنعت بـرق را   بتواند نیازهاي سرمایه

عملکـرد نهادهـاي مختلـف    ، منـابع مـالی الزم را داشـته باشـد     تـأمین خصوصی توانایی 

خصوصـی   گـذاران بخـش   ریسک باالیی را براي سرمایه، گذاري مرتبط با بخش برق قانون
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شود تا در این کشورها دولت مجبور باشـد از طریـق    که این امر سبب می، کند ایجاد می

ریسک فعالیت بخـش خصوصـی را کـاهش دهـد. از سـوي      ، هاي مختلف تضمین اعطاي

هاي خـارجی نیـز بـا توجـه بـه       منابع مالی مورد نیاز از طریق جذب سرمایه تأمیندیگر 

گــذاري در کشــورهاي صــنعتی و کشــورهاي  هــاي ســرمایه رقابــت شــدید بــین فرصــت

ک باالي مرتبط بـا  منوط به ایجاد یک فضاي تجاري جذاب و کاهش ریس، توسعه درحال

  باشد. توسعه می گذاران خارجی در کشورهاي درحال قوانین حاکم بر فعالیت سرمایه

، هاي مـورد نیـاز   دلیل سطح رفاه باال و توسعه زیرساخت به، یافته در کشورهاي توسعه

اما نرخ باالي رشد تقاضاي برق در کشورهاي در حال ، نرخ رشد تقاضاي برق اندك است

  ظرفیـت یـق افـزایش   تقاضاي بـرق عمـدتا از طر  رشد  تأمینشود که  میموجب ، توسعه

که این امر مانع از ایجاد بازارهاي رقـابتی در صـنعت بـرق شـده و      انجام شودتولید برق 

ها از طریق ایجـاد رقابـت    سازي را که افزایش کارایی و کاهش هزینه هدف اول خصوصی

  سازد. با اختالل مواجه می، در بازار برق است

گردد زیـرا در کشـورهایی    سازي صنعت برق لزوما باعث بهبود کارآیی نمی خصوصی

معضـل عـدم کـارایی بـا     ، خصوصی مستقل و قدرتمندي جود ندارد مانند ایران که بخش

گـردد. در واقـع در کشـور مـا هرگـاه       انتقال مالکیت به بخش خصوصـی نیـز حـل نمـی    

ي هـا  شـاخص ، هـاي حمـایتی دولـت    مبه موازات بهبود سیست، درآمدهاي نفتی باال بوده

کـه ایـن امـر بـه معنـی بهبـود کـارایی بخـش          اقتصادي بخش خصوصی نیز بهبود یافته

گـذاران   سازي صنعت برق مستلزم وجود سرمایه خصوصی نیست. از سوي دیگر خصوصی

گـذاري   هـاي سـرمایه   خصوصی است که توانایی مالی الزم جهت مشارکت در طرح بخش

هـاي مـالی    خصوصی در ایران عموما از چنین توانایی باشند که بخش تولید برق را داشته

هـاي   سـازمان ، یی نیـز داراي چنـین توانـایی باشـند    ها بخش چه چنانبرخوردار نیست و 

  اي از سهام آنها متعلق به دولت است. خصوصی هستند که در واقع قسمت عمده شبه

بـرق را   تولیـد  ري در امرگذا سرمایه بخش خصوصی تنها درصورتی تمایل به چنین هم

ـ   خواهد داشت که سودآوري این اي باشـد کـه بـراي     ازهانـد  هفعالیت در کنار ریسک آن ب

هـاي   گذاري بلندمـدت در بانـک   گذار ایجاد جذابیت نماید و در حالتی که سپرده سرمایه

لــذا ، درصــد اســت 20گونــه ریســکی داراي نــرخ بازگشــتی حــدود کشــور بــدون هــیچ

امر تولید بـرق بایـد داراي نـرخ بازگشـتی بـه مراتـب بـاالتر باشـد تـا          گذاري در  سرمایه

وجـود  ، گذاران را به خود جلب نماید که عموما چنین سـودآوري در تولیـد بـرق    سرمایه

در اصـالحات   انجـام برق بـراي   تفرآیندهاي اصالحات مالکیتی در صنع همجموعندارد. 
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توان گفت کـه تلطیـف    ر مجموع میین دبنابرا شود. مشاهده می 3نمودار این صنعت در 

نقش قابـل تـوجهی در   ، هاي بلندمدت ها و برنامه فضاي سیاسی کشور و تبیین استراتژي

هاي اجتمـاعی   خصوصی به حضور در صنعت برق دارد. ازطرفی ایجاد زمینه ترغیب بخش

بـه  ، گذار بخش خصوصی در حوزه تولیـد  مناسب و توسعه این فرهنگ که حضور سرمایه

ساز ایجاد اشـتغال و توسـعه کشـور     تصاد کشور و در نهایت به نفع جامعه و زمینهنفع اق

تـدوین   چنـین  هـم ها خواهـد بـود.    سازي نیروگاه هاي خصوصی زمینه از پیش، خواهد بود

هـاي   مقررات مورد نیاز و ایجاد تسهیالت بـراي جـذب سـرمایه خـارجی و نیـز سـرمایه      

  رسد. نظر می نه ضروري بهدراین زمی، ایرانیان مقیم خارج از کشور

  
  

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

خصوصـی در بخـش تولیـد بـرق و احـداث تعـداد        با توجه به امکان حضـور بخـش  

محدودي نیروگاه و نیز واگذاري بخشی از ظرفیت تولید برق وزارت نیرو در چارچوب رد 

انـدازي بـازار بـرق کـرده و      طی چندسال گذشته وزارت نیرو شـروع بـه راه  ، دیون دولت

بینی تولید بـرق خـود    ها به صورت آنالین به بازار برق وارد شده و پیش اکنون نیروگاه هم

سـري   یـک وزارت نیـرو  کنند. بنـابراین   اعالم می، عنوان اعالم آمادگی عرضه به بازار را به

امـري اسـت کـه    ، عوامل اولیه را براي انجام این کار فراهم کرده است. لذا اصـل فرآینـد  

وجود آوردن یک فضاي رقـابتی از سـوي وزارت    براي به 1370آن از دهه هاي اولیه  قدم

رسیده که  اي به مرحله در حال حاضر، که جدا از سرعت کم و زیاد آن نیرو برداشته شده

اعتقاد وجود دارد که حرکتـی کـه تـا    ین ها اقدام نمود. اما ا توان براي شروع واگذاري می

هاي شرکت
خصوصی توزیع 

 کننده برق

هاي شرکت
خصوصی توزیع 

خطوط  کننده برق
 قوي توزیع دولتی

هاي شرکت
 تولیدخصوصی 

 کننده برق
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مانـده دچـار   یهـاي باق  کـه در گـام   یمتی ادامه دهـ این مرحله پیش رفته را نباید با سرع

 دنبال بهتري را  یج مطلوبنتا، باشد تر کمها  اشتباه شویم. بنابراین اگر سرعت در واگذاري

افـزایش  ، نیـاز دوم  پـیش ، هـا  . به غیر از طوالنی شدن مدت زمان واگـذاري خواهد داشت

اي را انجـام   گسـترده ظرفیت تولید برق است. طی چندسال گذشته وزارت نیـرو تـالش   

، اما بـا مشـکالت مطـرح شـده    ، یروگاه تشویق نمایدخصوصی را به احداث ن داده تا بخش

سـت کـه در نقطـه    ها سـال  و اکنونین مسئله نکرد خصوصی استقبال چندانی از ا بخش

یـار  دراخت یت تولیدي در حـد پیـک مصـرف   ایم ظرف سري قرار داریم و تنها توانسته به سر

معمـول  ، درصد ظرفیت مازاد تولیـد در دنیـا   20ر حالی که وجود حداقلد ،داشته باشیم

این انتظار وجود دارد که پـس از انجـام اقـدامات الزم جهـت واگـذاري       در نتیجهاست. 

بخش اعظم ظرفیت تولید برق کشـور و نیـز   ، هاي وزارت نیرو به بخش غیردولتی نیروگاه

هـاي انتقـال و    تی بوده و تنها شـبکه در اختیار بخش غیردول، توزیع برق میان مشترکین

آبی) در مالکیت دولت باقی مانده  اي و برق هاي هسته برخی موارد خاص (از قبیل نیروگاه

و وزارت نیرو عمال امور حـاکمیتی بخـش را در اختیـار داشـته باشـد. از طرفـی پـس از        

لتی متفاوت از بخش دو، هاي مدیریت در بخش خصوصی از آنجاکه شیوه، سازي خصوصی

، است و ممکن است بخش خصوصی ناچار شود که به سیاست تعدیل نیرو متوسل شـود 

هـاي آن   بایـد هزینـه  ، تا زمانی که اجباري به منظور عدم تعدیل نیرو وجود داشته باشد

یروگـاه و  پرداخت شود و براي مثال اگر به علت وجود نیروي انسانی مـازاد بـر نیـاز در ن   

بایـد  ، تر تولید کنـد  خصوصی برق را گران بخش، جب قانونعدم امکان تعدیل نیرو به مو

توجه بـه هویـت و اهلیـت خریـدار و     ، شود. از طرفی این هزینه توسط دولت پوشش داده

یسـتی در فرآینـد   بسیار مهم اسـت. با ، توانایی خریدار براي مدیریت و راهبري تاسیسات

که امکـان راهبـري و   ، دنیروگاه به فردي (حقیقی یا حقوقی) واگذار شو، سازي خصوصی

  مدیریت نیروگاه را داشته باشد.

بر حرکت به سمت بورس برق است؛ چـرا کـه بـورس بـرق از      تأکیدنکته مهم بعدي 

بازار آزادتر است. در بازار یک شرکت متمرکز در قالب مدیریت برق وجود دارد که همـه  

کننـدگان از آن   وزیـع فروشـند و همـه ت   برق تولیدي خود را به این شرکت می، ها نیروگاه

اما خریدها هنوز رقـابتی نیسـتند.   ، رقابتی است ها روشخرند. در این شرایط ف برق را می

کند و دولت دیگر دخالتی ندارد  فروشنده خود را انتخاب می، خریدار، ولی در بورس برق

عـی  کند که ارتباط مـالی واق  نظارت دارد. این امر کمک می، و تنها بر ضوابط و قراردادها

، تـر از قیمـت   بین خریدار و فروشنده ایجاد شود و لذا امکان ارایه تخفیف یا خرید پایین
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شـود.   که این امر باعث توسعه مدیریت شبکه برق کشور می، شود براي خریدار فراهم می

ي رونق صنعت برق خواهد بـود و ایـن   ها روشیکی از ، باید پذیرفت که عرضه در بورس

د. بنابراین بایستی تمهیداتی اندیشید تا با اجراي قـوانین وضـع   امر باید حتما محقق شو

سازي صنعت برق بـه صـورتی    روند خصوصی، شده و نیز بررسی خالءهاي قانونی موجود

  میسر گردد.، گذاران ادامه یابد تا نیل به اهداف مدنظر قانون

  

  کارهاي عملی جمع بندي و  ارائه راه - 5

، هاي قانونی موجـود  ها با استفاده از ظرفیت روگاهسازي نی از آنجا که روند خصوصی

تـدوین و تصـویب قـوانین    ، اصالح قوانین و مقررات و نهادهاي قـانونی و درصـورت نیـاز   

پیشـنهادهایی  ، هاي انجام شده در اینجا با توجه به بررسی، گردد جدید مورد نیاز طی می

  گردد:   در این جهت ارائه می

سـازي   و مجوزهاي قانونی ارائه شده در زمینه خصوصـی الزامات  با در نظر گرفتن -1

بـه  مربـوط  احکام  -1، خوریم: برمیبه سه دسته احکام ، صنعت برق را مدنظر قرار دهیم

احکام مربوط به توانمندسازي و حمایت و  -2 ها بنگاههموارسازي مسیر و فضاي فعالیت 

هـاي دولـت بـه     ري داراییاحکاممربوط به واگذا -3بخش غیردولتی  فعاالنپشتیبانی از 

بـه یـک سـري اهـداف و      44ي کلـی اصـل   ها سیاستبخش غیردولتی. در سند ابالغی 

واضح است که ذکر این مجموعه در اسناد قـانونی و   و اشاره شده است ها روشالزامات و 

طلبـد کـه دولـت برنامـه جـامعی را       مـی ، نامه) هاي اجرایی(آیین الزام دولت به تهیه رویه

بندي و محاسبه تبعات هر یک و نحوه برخـورد بـا آنهـا)     زمان، ها تعیین اولویت(همراه با 

، هـاي بلندمـدت   یکپارچه و منسـجم و در درون برنامـه   صورت به، براي اجراي این احکام

 صـورت  بـه رسد این مهم  مدت خود طراحی و به اجرا گذارد. به نظر می مدت و کوتاه میان

 حداقل تاکنون اعالم نشده است.  ،یک طرح و برنامه منسجم و سنجیده

ریـزي در جهـت    رسـد  برنامـه   بـه نظـر مـی    1در برنامه تنظیمی مذکور در بنـد   -2

پـذیري همـه    سازي و حمایت و تقویت محیط رقابتی و رقابـت  شفاف، هموارسازي مسیر

بخش تعاونی و خصوصی بایسـتی از   فعاالنتوانمندسازي  چنین همي اقتصادي و ها بنگاه

کنـد کـه پیشـرفت برنامـه      اي این برنامه قرار گیرد. رعایت این توصیه کمک میه اولویت

هرچند طی  شود،ین آسیب و دغدغه دنبال تر کممنطقی و البته با  طور بهسازي  خصوصی

است. مشخص اسـت کـه تعیـین افـق زمـانی       يتر بیش این مسیر منطقی نیازمند زمان

طبق نبوده و بر اساس امکانات اجرایی که با واقعیات جاري من، اجراي این طرح در قانون
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تعیـین  ، مورد مطالعـه و سـنجش قـرار گیـرد     1ریزي مذکور در بند  الزم است در برنامه

  نشده است.

بـراي  المللـی و در نتیجـه افـزایش ریسـک      هـاي بـین   با توجه بـه وجـود چـالش    -3

ر توسـعه حضـور ایـن بخـش د    رسـد بـراي    بـه نظـر مـی    غیردولتی گذاران بخش سرمایه

اسـتفاده از امکانـات   الزم است دولت بـا  ، در صنعت برق ویژه بهي تولیدي مهم ها فعالیت

 . المللی به حمایت از بخش غیردولتی اقدام نماید خود در سطح بین

رود  گردد این است که انتظار می آنچه که از اسناد قانونی بررسی شده مستفاد می -4

ي اقتصادي در کشـور بـا بخـش    ها فعالیت محوریت ،44ي کلی اصل ها سیاستبا اجراي 

غیردولتی باشد و بخش دولتی همت خود را بر وظـایف حـاکمیتی متمرکـز نمایـد و تـا      

آن  وظایف حاکمیتی خـود را بهتـر انجـام     وسیله بهحدي در اقتصاد وارد شود که بتواند 

قویت بخـش  رسد یکی از الزامات ت به نظر می 3دهد. بر این اساس و با توجه به مفاد بند 

کننـده   یکی از عناصر تعیـین  عنوان بهمنظورنمودن روابط و تعامالت اقتصادي ، غیردولتی

ــا کشورهاســت ــه بیــان دیگــر . در تنظــیم روابــط ب نهــاد  عنــوان بــهدولــت بایســتی ، ب

کننده  ي اقتصادي را در تنظیم روابط خارجی خود تعیینها فعالیترونق ، کننده پشتیبانی

موجب نادیـده گـرفتن یـا    ، اولویت دیگري در چارچوب منافع ملی بداند و در صورتی که

هاي بخش غیردولتی ناشـی از اتخـاذ    در صدد جبران زیان، کم توجهی به این مقوله شد

هـاي بخـش    دولت ملـزم بـه جبـران زیـان    ، سیاست مذکور باشد. اگرچه بر اساس قانون

رسد این حکم  ه نظر میاما ب، گذاري خاص شده غیردولتی ناشی از اجراي سیاست قیمت

 ها و اقدامات نیز تسري یابد.     يگذار سیاستباید به سایر 

واگـذاري مجـاز    هیـأت ، 44ي کلی اصـل  ها سیاستقانون اجراي  19طبق ماده  -5

، اجاره به شـرط تملیـک  (و مالکیت  ها بنگاهي ممکن براي واگذاري ها روشاست از کلیه 

پیمانکـار  ، امـوال ) و واگـذاري مـدیریت (اجـاره     واگذاري، فروش تمام یا بخشی از سهام

حسـب مـورد    هـا  شـرکت انحـالل و ادغـام   ، واگـذاري ، عمومی و پیمان مدیریت ) تجزیه

مستقیم  طور بهها  دهد تاکنون همه تالش استفاده کند. بررسی عملکرد گذشته نشان می

توجـه شـده    ي دیگـر ها روشبه  تر کممتمرکز شده و ، و غیرمستقیم بر واگذاري مالکیت

افزایش کارایی البته بـا حفـظ و   ، سازي ین هدف خصوصیتر مهماست. با عنایت به اینکه

، مد اسـت آمدیریت ناکار، ي دولتیها بنگاهتر بیشتوسعه عدالت است و مشکل مهم ما در 

  ي دارد.تر بیش اهمیت، اول  رسد استفاده از روش واگذاري مدیریت در درجه می نظر به
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کـه بحـث بکـارگیري نیروهـاي بـا تجربـه و متخصـص در حـوزه          ینبه ا توجهبا  -6

دومجوز قانونی بـراي اسـتفاده از تجربیـات موجـود در     ، سازي بسیار مهم است خصوصی

قانون اجراي  20ماده  3بصره ت  -الف: داریمر ي اقتصادي قابل واگذاري در اختیاها بنگاه

ي هـا  بنگـاه د) از سـهام  درصـ 5که اجازه فروش اقساطی حداکثر پـنج درصـد (   44اصل 

درصـد) بـه    5مشمول واگذاري به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصـد ( 

قـانون   20مـاده   2تبصـره   -دهـد. ب  سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد  را می

ي هـا  شـرکت واگـذاري  در خصوص ، ... استفاده از روش مذاکرهکه اجازه  44اجراي اصل

هاي فیزیکی و مالی محدودي بـوده و ارزش شـرکت    پایه که داراي دارایی مشاور و دانش

ي سهامی عام که در آنهـا بـه اسـتفاده از    ها شرکتهاي نامشهود باشد و نیز  عمدتادارایی

بـه مـدیران و یـا گروهـی از مـدیران و کارشناسـان       ، هاي مـدیریتی نیـاز باشـد    تخصص

توان به نگهداشت  می اده از این دو مجوزدهد. اگرچه با استف را می متخصص همان بنگاه 

اما باید توجه داشت که نبایـد بـه نحـوي    ، و انباشت تجربه و تخصص موجود کمک نمود

ي در معـرض  هـا  بنگـاه عمل شود که این مجوز موجب تسلط مجدد مـدیران حـاکم بـر    

این واگذاري شده و عمال زمینه هرگونه نوآوري و تغییر شرایط موجود را سلب نماید. در 

تجربه و متخصصان کلیدي هر بنگـاه کـه ممکـن     بر واگذاري به افراد با تأکید، چارچوب

  ي دارد.تر بیش اهمیت، است جزء مدیران آن بنگاه نیز نباشند

هاي الزم جهت انجام وظـایف حـاکمیتی دولـت و     ایجاد و فعال سازي زیرساخت -7

سـازي در   عرصـه خصوصـی  شرط الزم براي قـدم گذاشـتن در   ، بازار فعاالنحفظ حقوق 

ي هـا  بنگـاه پـذیري   توسعه فضاي رقـابتی و افـزایش رقابـت    چنین هم، صنعت برق است

 59سـازي اسـت. اگرچـه درمـاده      یکی از الزامات موفقیت برنامه خصوصـی نیز اقتصادي 

تواند در حوزه کاال یا خدمتی  شوراي رقابت می«دارد  که اشعار می 44قانون اجراي اصل 

کننده بخشی  پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم، آن مصداق انحصارطبیعی استخاص که بازار 

وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمـی خـود در    هیأترا براي تصویب به 

که  طور هماناما در عرصه اجرا »  کننده بخشی واگذار نماید حوزه مزبور را به نهاد تنظیم

سازي هنوز بـه یـک    ها در خصوصی اقدامات و طرح تقدم و تاخر، نیز اشاره شد 1در بند 

درحالی که بدون ایجاد مقـدمات الزم از جملـه ایجـاد    ، مستند قانونی تبدیل نشده است

هـا اقـدام نمـود.     توان به واگـذاري نیروگـاه   نمی، کننده بخشی در صنعت برق نهاد تنظیم

د تالش براي واگذاري شاه، بدون وجود یک الزام قانونی براي رعایت تقدم و تاخر مذکور
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سـازي نهـاد    هاي صورت گرفته براي تشـکیل و فعـال   ها هستیم بدون آنکه تالش نیروگاه

  تنظیم مقررات در صنعت برق به نتیجه مطلوب رسیده باشد.

بـر بـوده و    فرآینـدي زمـان  ، ها سازي نیروگاه اصالحات در صنعت برق و خصوصی -8

سـازي را   خصوصی، نیازهاي موردنیاز رفتن پیشگ  هرگونه تعجیل در این فرآیند و نادیده

تنها اهداف مدنظر ایـن فرآینـد را محقـق نخواهـد      به مسیري هدایت خواهد نمود که نه

اجتمـاعی و سیاسـی   ، تبعـات اقتصـادي  ، هـاي ملـی   بلکه عالوه بر انهـدام سـرمایه  ، کرد

  خواهد داشت. دنبال بهاي را نیز  گسترده

هـاي   اي از نیروگاه شده در بخش عمده لوژي استفادهتکنو با توجه به قدیمی بودن -9

هـا   ایـن نیروگـاه   اگـر ها بر مبناي انرژي فـراوان و ارزان داخلـی    کشور و طراحی نیروگاه

بخواهند سوخت مصرفی خود را با قیمـت جهـانی دریافـت کننـد و بـرق تولیـدي را بـا        

تمـایلی بـه اداره    خصوصـی  ده بوده و بخش عمال زیان، اي تحویل دهند هاي منطقه قیمت

اي فراهم نمـود تـا    رسد بایستی زمینه نظرمی بنابراین به، چنین واحدهائی نخواهد داشت

اقدام به روزآمدنمودن تکنولـوژي ایـن   ، خصوصی توسط بخش دولتی و با مشارکت بخش

  .شود  خصوصی اقدام ها نموده و سپس نسبت به انتقال مالکیت آن به بخش نیروگاه

اي باشـد کـه انحصـار     هاي کشور نبایستی به شـیوه  نمودن نیروگاه نحوه واگذار -10

، یعنی تمهیداتی بایستی اندیشیده شود که یک شـخص حقـوقی  ، دیگري را تشکیل دهد

هرچنـد کـه ایـن شـخص     ، درصد ظرفیت تولید را در اختیـار نداشـته باشـد   15بیش از 

، داد رقباي حاضر در بازارافزایش تع عالوه بهدولتی و یا عمومی باشد.  نهادي شبه، حقوقی

  بهترین تضمین ایجاد بازار رقابتی است.

با توجه به قرارگرفتن جغرافیاي ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و اهمیـت   -11

سـازي برکنـار    آبی از فرآیندخصوصی هاي برق شود نیروگاه پیشنهاد می، ذخائر آبی کشور

تواند  نمی، استداکثر منافع اقتصادي دنبال ح هخصوصی که ب زیرا بخش، داشته شوند نگه

مسئوالنه اقدام نماید و فعالیت این بخـش در  ، بندي استفاده از ذخائر آبی زمان نسبت به 

 دنبـال  بـه اي را  تواند مشکالت عدیده می، این زمینه هرچند هم تحت نظارت دولت باشد

  داشته باشد. 

خصوصـی   و ترغیـب بخـش   هاي ایجاد بـازار رقـابتی   شرط ین پیشتر مهمیکی از -12

فروشی بـرق   فروشی و نیز بخش خرده ایجاد رقابت در بخش عمده، حضور در بازار برق به

تشـکیل بـازار   ، است. به عبارتی ایجاد ظرفیت تولیدي متناسب بـا سـطح پیـک مصـرف    
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، فروشـی  کننـده در سـطح خـرده    ي عرضـه ها شرکتبورس برق و نیز امکان رقابت میان 

  قابت در بازار و کارکرد بهینه این بازار خواهد بود.کننده ایجاد ر تضمین

  

  منابعفهرست 

  .1388، شرکت مادر تخصصی توانیز، سال صنعت برق در آئینه آمار 42

   برق و بازار برق  تجدید ساختار در صنعترسانی  پایگاه اطالع

http://restruturing.pwut.persianblog.ir 

دفتـر بهبـود بهرهـوري و     –قوانین و مقررات فـروش بـرق   ، ها هپایگاه اطالع رسانی تعرف

   http://tariff.moe.org.irاقتصاد  برق و انرژي

ماره ش، نشریه صنعت برق، آمیزترین صنعت جهان رقابت، صنعت برق انگلستان، توحیدي

13.  

مجلـه  ، سازي در بازار برق کشـورهاي اسـکاندیناوي   پیامدهاي خصوصی، واالس چارلز پی

  ).1382مرداد ، نشریه صنعت برق، (ترجمه محمداسماعیل بازکیان 2003مارس ، تایمز

، انتشـارات دانشـگاه صـنعت آب و بـرق    ، یـران سازي در ا طراحی مدل خصوصی، حیدري

1383 

  ریزي سازمان توانیر معاونت برنامه، لفگزارشات مخت، دفتر بودجه

، 44انـداز اصـل    ي وزارت نیرو براي تحقق اهداف ترسیم شده در سـند چشـم  ها سیاست

  .1388، اسماعیل اسناوندي، سعید االهی

بـراي   مروري بر اصالحات صنعت برق استرالیا: درسـهائی ، زاده و توانپورپاوه اله فتح، شرما

  معاونت انرژي وزارت نیروي ایران دانشگاه صنعتی سیدنی و، ایران

  .1378اسفند ، نشریه صنعت برق، سازي برق در هندوستان بازنگري خصوصی، شریفی

، نشریه صنعت بـرق ، سازي بر سطح قیمت برق در انگلستان پیامدهاي خصوصی، شریفی

  1378آذر

، نشـریه صـنعت بـرق   ، هـائی از تـایوان   درس، سـازي  خصوصی، تقی تهرانی، مقدم صابري

  1381 یرماهت
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  ، 1372، نشر نی، تاریخ عقاید اقتصادي، تفضلی، فریدون

 -در بخش برق کشور 44ي کلی اصل ها سیاستگزارش اقدامات وزارت نیرو براي تحقق 

  1387اسفند  -ي خصوصی سازيها هگروه طرح و برنام

  سازمان توانیر.، دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه، گزارش قیمت تمام شده برق

حمیدرضـا  ، افشـین صمصـامی   هـاي مختلـف   اي اقتصادي بانک مرکـزي شـماره  نماگره

سـازي در صـنعت آب و     هاي گونـاگون خصوصـی   بررسی تطبیقی شیوه، آشتیانی حسینی

 شرکت مشـاوره مـدیریت  ، ها ها و فرصت ي آب و برق؛ چالشها شرکتسازي  برقخصوصی
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  پیوست

  اقدامات مورد نیاز آتی

اطمینان از ، سازي و خصوصی ین نکات مورد توجه در انجام اصالحاتتر مهمیکی از -

هـیچ نهـاد   ، بودن ساختار حاکمیتی صنعت برق است. در حال حاضر در کشور ما مناسب

هـاي تمـام    برق وجود ندارد که بتواند نماینده خواسـته   در حوزه یي مستقلگذار سیاست

، محیطـی  ل زیسـت ئمتولیان مسـا ، مشترکان خانگی و صنعتی، نفعان باشد.کشاورزان ذي

، مجلـس   هـاي تخصصـی   برخی از کمیسیون، گذاري قیمتول در ئاقتصادي مس نهادهاي

 مراکز تحقیقاتی و علمی مرتبط بـا ، ها ها و دهیاري شهرداري، والن بهداشت و درمانئمس

نفعان هرگونه  هاي توزیع برق از ذي عالوه بر متولیان شرکت، زیست و ... نیز برق و محیط

 شوند. ي در این حوزه محسوب میگذار سیاست

نسبت به ، سازي پیش از خصوصی، دهد که کشورها مطالعه تجارب جهانی نشان می -

اند.از طرف دیگـر   اقدام نموده گري تصدينظارت و ، اقدامات حاکمیتیتفکیک سه سطح 

، اعالم حمایت رسمی حاکمیت (دولت ملـی ، سازي  اساسی براي خصوصی اتیکی از الزام

حـال آن  ، سازي اسـت  گذاري و...) از موضوع خصوصی مجلس قانون، گیران محلی تصمیم

گیري نهایی و تخصصی در صنعت برق که خـود را نسـبت    که در نبود یک مرجع تصمیم

ول ئگـذاران) مسـ   نفعان (و از جمله سـهامداران و سـرمایه   ها و مسائل کلیه ذي به دغدغه

اي حمایت حاکمیـت  هیچ تضمینی بر، دانسته و از جایگاه قانونی الزم نیز برخوردار باشد

 سازي وجود نخواهد داشت. خصوصی و خصوصی از بخش

از شــرایط انحصــار طبیعــی برخــوردار اســت و وجــود  بــرق  صــنعتجــا کــه  از آن -

باید تـا  ، شود گیري فضاي رقابت و انگیزه افزایش کارآیی می انحصارطبیعی مانع از شکل

گیـري و مقایسـه عملکـرد ایـن      و اندازه تر کوچکآنجا که ممکن است با ایجاد واحدهاي 

ن یبنابرا ها ایجاد نمود. نوعی فضاي رقابتی در بین مدیران و کارکنان این شرکت، واحدها

نـه  یزم، ي مختلف صـنعت ها بخش ک کاملیشد تا ضمن تفکیندیداتی بید تمهیدولت با

جـاد  یفروشی برق را فراهم نموده و از ا فروشی و سپس خرده جاد رقابت در سطح عمدهیا

 د. یري نمایجلوگ، نحصار و قدرت مسلط در بازارا

از عناصـر  ، ع بـرق یـ آزادانه و عادالنه به شبکه انتقال و توز، شرط دسترسی رقابتی  -

سـتی بـا   یسازي صنعت برق است کـه دولـت با    ت اصالح ساختار و خصوصییمهم موفق

، ت بـرق تی و نظارتی خود را در قبال صـنع یفه حاکمیوظ، ل ناظري مستقل و قويیتشک

. به منظـور نظـارت   اشاره نمودتجربه آرژانتین  بهتوان  عنوان یک نمونه می نشان دهد. به
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و ول تعیین قیمـت  ئکننده ملی مستقل ایجاد شد که مس یک تنظیم، بر بازار در آرژانتین

 بخش تولید با ایجاد یک بـازار عمـده فروشـی بـرق     سازي خصوصی. نظارت بر بازار است

توسـط  ، این بازار عمده فروشـی  داد. ازار بخش عمده کشور را پوشش میاین ب همراه بود.

انجمــن ، شــود کــه مالکیــت آن را انجمــن تولیدکننــدگان بــرق مــدیریت مــی یشــرکت

هاي انتقال بـا ولتـاژ بـاال و     انجمن شرکت، کنندگان انجمن توزیع، کنندگان عمده مصرف

درصـد از   20ها به طـور مسـاوي    نکه هر کدام از این انجم وزارت انرژي در اختیار دارند

مدیره متشـکل از ده عضـو    هیأتداري یک این شرکت ، اختیار دارند سهام شرکت را در

باشند. نماینـده   مدیره  می هیأتهاي فوق داراي دونماینده در  که هر یک از انجمن است

بـا  هـا و   مدیره است و عضو باقی مانده  توسـط انجمـن   هیأتوزارت انرژي دیگر نماینده 

شـود و نماینـده    شود. تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می مشورت وزارت انرژي تعیین می

  باشد. وزارت انرژي قادر به وتوي تصمیمات می

اعتبـار   تـأمین گـذاري در صـنعت بـرق بـا مشـکل اساسـی روبـرو اسـت.          سرمایه - 

سـت. منـابع   ا پذیر کانگذاري در یک کشور از دو طریق منابع داخلی و خارجی ام سرمایه

باشد. اما بخش خصوصـی در   داخلی عبارت از بودجه دولت و سرمایه بخش خصوصی می

گـذاري توسـط بودجـه     ضعیف مانده و عمده منـابع سـرمایه  ، به لحاظاقتصاد نفتی ایران

از یکسـو و  قه بودجـه دولتـی   یمضـ دلیل  ي اخیر بهها سال است. در شده می تأمیندولت 

گـذاري   به تدریج از قـدرت دولـت در امـر سـرمایه    ، یگرافزایش جمعیت کشور از سوي د

هـاي   در طـرح  خصـوص  بـه ، گـذاري دولـت   است. هر چند هنوز هـم سـرمایه   کاسته شده

خصوصی مولد نیز هنوز پایگـاه و جایگـاه    زند و بخش حرف اول را در اقتصاد می، عمرانی

 چندانی در اقتصاد ایران ندارد. 

توانـد   اري دراقتصاد ایران است که مـی گذ رمایهسمنابع خارجی امکان دیگري براي  -

ي ها روشبا انتقال تکنولوژي و ، ضمن برآوردن نیاز اشتغال، مکمل منابع داخلی عنوان به

ي رشد و توسعه پایدار اقتصـادي را دامـن   ها هبه کشور مدد رساند و زمین، نوین مدیریتی

رمایه خارجی در صـنعت بـرق   بنابراین بایستی تمهیداتی اندیشید تا امکان حضور س زند.

 فراهم شود.، کشور

گذاري) از دیگـر مشـکالت    هاي سرمایه سرمایه (بانک تأمینهاي  عدم وجود شرکت -

. دولت بایستی تمهیداتی بیندیشد و تسهیالتی قائل شـود  استخصوصی  روي بخش پیش

عت به منظور تقویت بخش خصوصی در صـن ، گذاري ایرانی و خارجی هاي سرمایه تا بانک

 فعالیت نمایند.، برق کشور
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کنندگان در بازار بـرق کـه بـا اعوجـاج در      براي شناسایی رفتار آن دسته از شرکت -

کننـد و نیـز شناسـائی و اصـالح ایرادهـاي       از شرایط رقابتی تخطی می، هاي بازار قیمت

 فرصت سود بردن از رفتارهاي غیـر رقـابتی را  ، موجود در طراحی بازار که براي بازیگران

گـري کننـد.    باید ناظران مستقلی وجود داشته باشند که  بازار را پـایش ، نماید ایجاد می

ات تنظیم مقررات مستقلی که از نیروي انسـانی مجربـی برخـوردار هسـتند و بـه      مؤسس

ستون اصلی ، ها و کیفیت خدمات دسترسی دارند قیمت، ها اطالعات الزم راجع به هزینه

بـرق هسـتند. دربسـیاري از کشـورها و بـه خصـوص         هاي موفـق اصـالح صـنعت    برنامه

توجـه کـافی نشـده    ، ات کاراي تنظیم مقـررات مؤسسبه ایجاد ، کشورهاي درحال توسعه

هاي اساسی وزارت نیـرو خواهـد    از اولویت، ین فراهم نمودن چنین چارچوبیبنابرا، است

 .بود

ن و کاملی داشته قوانین و مقررات مدو، باید براي اداره و هدایت صنعت برق کشور -

بـا حجـم وسـیعی از    ، باشیم. با مطالعه اسناد و مقررات این حوزه در آمریکـا و انگلـیس  

اتصال به شبکه و خـروج از شـبکه و ...   ، هاي تولید م که چارچوبیشو مقررات مواجه می

در آن به روشنی مشخص و تبیین شده است. اما در کشور ما چون تاکنون بخش دولتی 

ن بخـش تهیـه و تنظـیم    یـ از ایـ قوانین و مقررات مورد ن، ائل درگیر بودهخود در این مس

سـازي   بعـد از خصوصـی    اطمینانی نسبت به عملکرد صحیح این بخش، نینشده و بنابرا

از وظـایف اصـلی   ، تدوین و تنظیم چنین قـوانین و مقرراتـی  ، در این زمینه، وجود ندارد

 مجلس و وزارت نیرو خواهد بود. 

شــرایط رقــابتی ، قــوانین مالیــاتی پایــدارتمهیــداتی بیندیشــد تــا  دولــت بایســتی -

کاهش ریسک براي ورود سرمایه  اتاز الزام(که قوانین حاکمیتی شفاف و ... ، ضدانحصار

 .  در کشور برقرار گردد، )دنشو می خصوصی در اقتصاد دولتی محسوب بخش

بـراي  یسـک  المللـی و در نتیجـه افـزایش ر    هـاي بـین   با توجـه بـه وجـود چـالش     -

منابع مـالی و  ، آوري تجهیزات و فن تأمین(از جمله جهت گذاران بخش غیردولتی سرمایه

در  ویـژه  بهي تولیدي مهم ها فعالیتتوسعه حضور این بخش در رسد براي  به نظر می ...)

به حمایـت  ، المللی استفاده از امکانات خود در سطح بینالزم است دولت با ، صنعت برق

 . تی اقدام نمایداز بخش غیردول

ي اقتصـادي  ها فعالیتمحوریت ، 44ي کلی اصل ها سیاسترود با اجراي  انتظار می -

دولتـی   گـري) و بخـش   ویژه در صنعت برق  با بخش غیردولتی باشـد (تصـدي   کشور و به
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همت خود را بر وظایف حاکمیتی متمرکز نماید و تا حدي در اقتصاد وارد شود که بتواند 

 یف حاکمیتی خود را بهتر انجام دهد. آن وظا وسیله به

منظورنمودن روابط و تعـامالت اقتصـادي   ، یکی از الزامات تقویت بخش غیر دولتی -

دولت ، به بیان دیگر . کننده در تنظیم روابط با کشورهاست یکی از عناصر تعیین عنوان به

تنظـیم روابـط    ي اقتصـادي را در هـا  فعالیترونق ، کننده نهاد پشتیبانی عنوان بهبایستی 

، کننده بداند و در صورتی که اولویت دیگري در چارچوب منافع ملـی  خارجی خود تعیین

هـاي بخـش    درصدد جبـران زیـان  ، موجب نادیده گرفتن یا کم توجهی به این مقوله شد

 غیردولتی ناشی از اتخاذ سیاست مذکور باشد.

حضور بخش خصوصی  برايسازي  زمینهمقررات و و تدوین انجام اصالحات اساسی  -

هـاي جلـب    خصوصـی از اولـین قـدم    ر و کاهش ریسک حضور بخشصنعت برق کشودر 

موجـود  هـاي   با توجه به دامنه ریسـک بخش غیردولتی در صنعت برق کشور خواهد بود. 

اي   گونه وکار باید به قوانین حقوقی و مقررات کسب، خصوصی در کشور براي فعالیت بخش

هـاي   هاي حقوقی و بخشـی از ریسـک   تالش نماید تا ریسک، شفاف و با حداقل تغییرات

خصوصی بـراي حضـور در ایـن     گذار بخش مالی و بازار را کاهش دهد تا اطمینان سرمایه

حوزه مورد مطالعه بانک جهانی براي 10انیمکشورما از ، بازار فراهم شود. در حال حاضر

ـ   ، وکار محاسبه شاخص سهولت کسب تجـارت  : امطلوبی دارددر پنج حوزه زیـر جایگـاه ن

اخـذ مجوزهـاي   ، قـوانین کـار و اسـتخدام   ، ثبت مالکیـت و حقـوق معنـوي   ، مرزي برون

  .گذاري امنیت سرمایهو  وساز ساخت

تسهیل قوانین کار (با توجـه بـه نیـاز بـه      و گذاري بخش خصوصی تضمین سرمایه -

د قراردادهـاي  خصوصی همـراه بـا انعقـا    کاهش تعداد کارکنان و نیز انتقال آنها به بخش

باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد. تسهیل مجوزهاي سـاخت و قـوانین مالکیـت    ، اجاره)

نیاز اعطاي امتیاز و واگذاري باید در کانون توجه قرار گرفتـه و تسـهیل    پیش عنوان بهنیز 

گـذاري خـارجی از اهمیـت     گذاري و تجارت برون مرزي نیز براي جـذب سـرمایه   سرمایه

  ردار است. وافري برخو

حمایـت  ، گذاري هاي خصوصی در قانون منظور بسترسازي براي مشارکت شرکت  به -

 اهمیت خواهدبود. حائز، هاي صنفی در صنعت آب و برق از ایجاد تشکل

، هـا  روگـاه یسـازي ن  به منظور بسترسازي براي اصالحات در صنعت برق و خصوصی -

جـذب  ، با ایجاد اصـالحاتی در اقتصـاد  ستی ید. بایستی اقداماتی چند را به انجام رسانیبا

ـ  پـول ملـی  د از جملـه قابلیـت تبـدیل    وهاي خارجی تسهیل و تسریع ش سرمایه و  ارز هب
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کـه منجـر بـه    گذاري انجام شده از کشور در هر زمـان   امکان خروج اصل و سود سرمایه

، اي شد آنها بدون هـیچ گونـه دغدغـه    خواهدو باعث  هاران شدگذ سرمایهاطمینان خاطر 

ي ها شرکتوضعیت کرده و براي بهبود  هاي تازه خصوصی شده را خریداري سهام شرکت

 گذاري کنند. سرمایه، شده  خریداري

توان عنوان نمود که براي تشـویق بخـش غیردولتـی و اصـالح      بنابراین درمجموع می

وزارت نیـرو تمهیـداتی را بـراي حمایـت از بخـش      ، هـاي نهـادي موجـود    برخی کاسـتی 

شـده تـا    رسد اقدامات انجام به نظر می، تی جهت ورود به بازار برق اندیشیده استغیردول

خصوصی در صنعت بـرق   هاي موردنیاز فعالیت بخش حداقل، حداقل از نظر تئوري، کنون

خصوصی در ایـن   اما به منظور توسعه حضور بخش، کند می تأمینشده را  سازي خصوصی

نهـاد  م پـذیرد. ایـن مـوارد عبارتنـد از تاسـیس      اقدامات دیگري نیز بایستی انجا، صنعت

، نفعـان باشـد   هاي تمام ذي برقکه بتواند نماینده خواسته  ي مستقل در حوزهگذار سیاست

ي هـا  بخـش  ک کامـل یـ تفک، گري تصدينظارت و ، اقدامات حاکمیتیتفکیک سه سطح 

وشی فر فروشی و سپس خرده نه رقابت در سطح عمدهیمختلف صنعت به منظور ایجاد زم

ایجاد زمینـه  ، ع برقیآزادانه و عادالنه به شبکه انتقال و توز، وجود دسترسی رقابتی، برق

ضـمن بـرآوردن نیـاز    ، مکمل منـابع داخلـی   عنوان بهتواند  خارجی که می ورود سرمایه 

هاي  به کشور مدد رساند و زمینه، ي نوین مدیریتیها روشبا انتقال تکنولوژي و ، اشتغال

هـاي   بایستی شرایطی فـراهم شـود تـا بانـک    ، ایدار اقتصادي را دامن زندرشد و توسعه پ

، به منظور تقویت بخش خصوصی در صنعت بـرق کشـور  ، گذاري ایرانی و خارجی سرمایه

تـدوین مقرراتـی   ، فعالیت نمایند. ایجاد واحدهاي نظارتی قوي براي بررسی عملکرد بازار

قـوانین  وجـود  ، و خـروج از شـبکه و ...   اتصال به شبکه، هاي تولید براي تبیین چارچوب

 اتاز الزامـ (کـه  قوانین حـاکمیتی شـفاف و ...   ، شرایط رقابتی ضدانحصار، مالیاتی پایدار

) از دنشـو  مـی  خصوصی در اقتصاد دولتی محسوب کاهش ریسک براي ورود سرمایه بخش

براي سازي  زمینهمقررات و و تدوین انجام اصالحات اساسی باشند.  ن اقدامات مییجمله ا

خصوصـی از   ر و کاهش ریسک حضـور بخـش  صنعت برق کشودر خصوصی  حضور بخش

با توجه به دامنـه  هاي جلب بخش غیردولتی در صنعت برق کشور خواهد بود.  اولین قدم

قـوانین حقـوقی و مقـررات    ، خصوصـی در کشـور   موجود براي فعالیت بخـش هاي  ریسک

هاي حقـوقی   تالش نماید تا ریسک، ل تغییراتاي شفاف و با حداق  گونه وکار باید به کسب

ــان ســرمایه   و بخشــی از ریســک ــا اطمین ــد ت ــاهش ده ــازار را ک ــالی و ب ــاي م ــذار  ه گ

منظور بسترسازي براي مشـارکت    خصوصی براي حضور در این بازار فراهم شود. به بخش
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هاي صنفی در صـنعت آب   حمایت از ایجاد تشکل، گذاري هاي خصوصی در قانون شرکت

به منظور بسترسازي بـراي اصـالحات در صـنعت بـرق و      اهمیت خواهدبود. حائز، رقو ب

بـا ایجـاد   سـتی  یبا، دیستی اقداماتی چند را به انجام رسـان یبا، ها روگاهیسازي ن خصوصی

د از جملـه قابلیـت   وهاي خارجی تسهیل و تسریع ش جذب سرمایه ،اصالحاتی در اقتصاد

گذاري انجام شده از کشـور در   اصل و سود سرمایه و امکان خروج ارز هب پول ملیتبدیل 

شـد آنهـا بـدون    خواهدو باعث  هاران شدگذ سرمایهکه منجر به اطمینان خاطر هر زمان 

کـرده و بـراي    هاي تـازه خصوصـی شـده را خریـداري     سهام شرکت، اي هیچ گونه دغدغه

  گذاري کنند. سرمایه، شده ي خریداريها شرکتوضعیت بهبود 

  
  

   


