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سخني با خوانندگان

از وقتي كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي نخستين مرحله هدفمند سازي يارانهها با شيب تند آغاز شد ،بهعنوان مشاوري كه نيروي
انساني قابل توجهي دارد ،متوجه شكافي در باورهاي كارشناسي خيليها بوديم كه آيا واقعا و به ناگهان دولت بايد بدون توجه به بودجه

خانوادهها و تعادل منابع و مصارف واحدهاي توليدي و خدماتي كاالئي را كه در اختيار دارد به چند برابر قيمت افزايش دهد ،و از به

هم خوردن تعادل احتمالي بودجه خانوادهها نهراسد.

جالب بود كه چنين اختالفي در قشري مالحظه ميشد كه به مصرف بيش از معمول انرژي در كشور باور داشت ،و دوستدار اين بود

كه از اين منابع ملي كه سرمايه بين نسلي است در جهت اعتالء و توسعه كشور بهره گرفته شود .برخي از آنها زمان و شرايط اقتصادي
را نامناسب ميدانستند و ميگفتند كه هيچ يك از مقولههاي اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي -تكنولوژيكي براي چنين حركتي آماده

نيست .برخي ديگر اعتقاد داشتند كه زيرساختهاي مناسب آن براي چنين تحولي در كشور وجود ندارد و آماده نشده است .تعدادي
ح جامع يا بهتر بگوئيم طرحهاي جامع مربوط به انرژي كه
هم ميگفتند كشوري كه راهبردهاي انرژي آن مشخص نشده است ،طر 

متكي بر راهبردهاي ملي انرژي ندارد ،چگونه از اصالح نظام انرژي با تكيه صرف بر افزايش قيمت حاملها سخن به ميان ميآورند.
دسته ديگر به وضعيت ساختمانها ،صنايع ،خودروهاها ،سيستم حمل و نقل و  ...اشاره ميكردند كه همه آنها با وضعيت و روندي كه

جهان پيشرفته در حال حركت به آن سو هستند ،تفاوتهاي فاحشي دارد.

جالبتر اين كه حتي در بين موافقين افزايش قيمت ،اين بحث وجود داشت كه چرا و با چه استداللي دولت زيرمجموع ه بسيار تاثير
گذار انرژي يعني قيمتهاي حاملهاي انرژي را چند برابر ميكند و تصميم ميگيرد كه درآمد اين افزايش قيمت را بهصورتي مساوي

بين همه آحاد كشور تقسيم كند.

سفر نسبتا طوالني برخي از دست اندركاران اين مشاور به كانادا فرصت مغتنمي بدست داد كه ببينيم در آن كشور با مقوله انرژي چه
ميكنند .اين كنجكاوي موجب شد كه بدانيم كانادا ،صرف نظر از داشتن سياستهاي كالن انرژي (راهبردهاي انرژي) در سطح فدرال

و ايالتي ،داشتن توجه به باالنس هزينه و درآمد مصرف كنندگان خانگي و صنعتي و تجاري ،براي قيمتگذاريها و براي نظارت بر همه
مصرف كنندگان انرژي در قالب قوانين مربوطه از نظامي بهعنوان نظام رگوالتوري كه هم سطح ملي مستقل و هم سطح ايالتي مستقل

دارد ،استفاده ميكند ،و اين ساختارها تنها بر انرژي شمول ندارند ،بلكه در هر جائي كه به نوعي ميتواند شبه انحصاري از دولت يا
بخش خصوصي به وجود آيد ،يا مقولههاي حساسي را از نظر جامعه يا مصالح ملي در بر گيرد ،جاري و ساري است .در واقع ،يك موسسه

رگوالتوري ،يك موسسه دولتي مسئول يا سازمان غيردولتي داراي اختيار قانوني براي اعمال اختيارات مستقل در برخي از حوزههاي
فعاليتهاي انساني و يا صالحيت تنظيمي (وضع مقررات) يا نظارتي در يك زمينه خاص است ،كه برمبناي يك قانون تشكيل ميگردد.

اين آگاهي موجب شد كه بخواهيم بدانيم اين نظامها چه هستند؟ و چه ميكنند؟ كه نتيجه آن نشستهاي متعددي بود كه با برخي

از كارشناساني كه براي نظام رگوالتوري كار ميكردند ،برگزار شد ،با اين قصد كه بياموزيم ،شايد در ايران نيز بتوانيم از موارد مشابه
آن استفاده كنيم.

حاصل همه اين كنجكاويها و جستجوهاي بعدي در متون منتشره در اين زمينه ،نشريهاي است كه در پيش رو داريد ،با اين اميد كه
مفيد و مقبول افتد.

گروه بينالمللي رهشهر
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موسسه رگوالتوري
بخش اول -كليات
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آنها و از جمله قيمتگذاري و تعرفه ارائه خدمات به عهده خود
آنها باشد ،مجددا شركتهاي قدرتمند زمينه را طوري تغيير
خواهند داد كه موجب ورشكستگي يا فرار شركتهاي كوچك

صنايع آب و برق و گاز و موارد مشابه كه در كشورهاي انگليسي

و نوپا ميشود.

زبان و برخي ديگر از كشورها به يوتيلتي 2شهرت دارند ،در

در بحث شركتها و سازمانهاي دولتي هم مشكل به صورت

بيشتر متون اقتصادي بهعنوان صنايعي با ويژگيهاي انحصار

ديگري بروز خواهد كرد .عدم كارآئي و اتالف و سوءمديريت و

طبيعي 3شناخته ميشوند .اين ويژگيها به معناي آن است که

موارد ديگري كه معموال از لحاظ اداره امور مسائل بازار به بخش

شركتهاي تامين و ارائهكننده آنها ميتوانند با استفاده از صرفه

دولتي نسبت داده ميشود ،همه دست به دست هم ميدهند تا

مقياس 4در عرضه آنها ،برتري شايان توجهي به لحاظ هزينه بر

عرضهي نامناسبتر و گرانتر به مردم تحميل گردد.

ديگر رقباي خود به دست آورده و بيشترين سود را براي خود يا

فلسفه اصلي كنترل و وضع مقررات در رابطه با خدمات عمومي

صرفهجويي را براي مشتريان خود به ارمغان آورند .از سوي ديگر،

مستلزم ارائه اين خدمات با كيفيت مناسب و قيمت معقول است.

چون صنايع يوتيليتي به سرمايهگذاري اوليه بسيار سنگيني نياز

اين اصل ،شركتهاي برخوردار از حق انحصاري را ملزم ميكند

دارند ،اين امر خود موجب ميشود كه شركتهاي كمتري حاضر

كه خدمات را بدون هيچ گونه تبعيضي به تمام طرفهايي كه

به ورود به عرصه خدمات مزبور شوند و در واقع همانند مانعي

خواهان آن هستند ،عرضه كنند و در واقع ،مصالح عمومي و

براي ورود رقباي جديد به اين عرصه عمل ميكند ،و با خالي

منافع كليه ذينفعان ،و نه يك ذينفع ،اصل است .بنابراين ،بهطور

كردن ميدان براي تعدادي از شركتها كه فعال در صحنه حضور

طبيعي بايد اين موارد توسط يك سيستم ديده شده ،مورد

دارند ،نوعي انحصار براي صاحبان آنها به وجود ميآورد .البته اين

بررسي قرار گرفته ،براي آن مقررات خاص وضع شده و در نهايت

امر ،ويژگي ديگري نيز دارد .به عبارت ديگر ،بهدليل سنگيني

كنترل و مديريت شود .اين سيستم به نظام رگوالتوري معروف

سرمايهگذاري ،تاسيسات مربوطه را نميتوان به راحتي به فروش

است و به دليل همين كاركرد معقول (مصالح كشور و منافع

رساند يا در صنايع ديگر مورد استفاده قرار داد 5و اين وضعيت

همه ذينفعان) است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته تعداد

مانع از خروج سرمايهگذاران از اين عرصه ميگردد.6

بسيار قابل توجهي از سازمانهاي رگوالتوريِ فعال در زمينهها

در چنين صورتي ،اگر دولت براي تشويق ورود شركتهاي مختلف

و حوزههاي مختلف وجود دارند كه شرايط و قيمتها را در آن

مشوقهاي خاصي را منظور نمايد ،ورود نامحدود مجموعههاي

حوزهها كنترل ميكنند.

مشابه ،بيفايده و ناكارآمد است زيرا موجب سرمايهگذاري بيش

يكي از اصليترين داليل وجودي نظامهاي رگوالتوري رعايت

از حد و برهم خوردن نظم و چارچوب خطوط خدماتي ميشود.

حقوق مصرفكنندگان در عين عدم مداخله دولت در نظام

بهعالوه ،بعد از تاسيس شركتهاي متعدد ،اگر كنترل نحوه كار

قيمتگذاري است .متاسفانه در حاليكه در كشورهاي پيشرفته،
1- REGULATORY AGENCY
2- Utilities
3- Natural monopoly
4- economy of scale
5- Sunk costs
6- Barriers to entry and exit
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حقوق مصرفكننده ،به مهمترين بخش حقوق اقتصادي آحاد

در تعيين قيمت محصوالت خود ندارند ،احتماال مجبورند منافع

جامعه تبديل شده است ،در كشور ما مداخالت گسترده و وسيع

خود را از روشهاي ديگري تامين کنند .پس از رسانهاي شدن

دولت در حوزه اقتصاد و باالخص در زمينه كنترل قيمتها

اين موضوع .... ،الزم است بررسي کنيم كه مقصر اصلي اين ماجرا

موجب اين باور غلط شده است كه تنها راه حفظ حقوق

را در کجا ميتوان جستوجو کرد .آيا نميتوان ادعا کرد مقصر

مصرفكنندگان دخالت دولت در قيمتگذاري است .حال آن

اصلي و قطعي در بروز چنين پديدهاي دخالتهاي دولتي در ساز

كه حقوق مصرفكننده تنها به حق پرداخت قيمت عادالنه ختم

و کار قيمتگذاري محصوالت لبني است؟

نميشود و مهمتر از آن حق خريد محصوالت شناختهشده و

مثال ديگري كه ادعاي نويسنده محترم را توجيهتر ميكند ،كار

سالم و نظارتشده از نظر بهداشت ،ايمني و سالمت فردي و

كساني است كه در سالهاي دور براي ارزاني زردچوبه ،پودر آجر

جامعه است .اين حق ،ايجاب ميكند كه همه توليدكنندگان

به مردم فروختهاند .آيا واقعا بهصرفه نبودن قيمتي بايد موجب

بهطور شفاف نه تنها كليه اطالعات مربوط به محصول كه در

بازي با جان و سالمت مردم و جامعه شود؟

تصميمگيري خريد مصرفكننده نقش دارند ،بلكه اطالعات

به هرحال ،در كشورهاي پيشرفته ،نقش رگوالتوري تنها

مربوط به عناصر و مواد تشكيلدهنده محصول خود را از ديد

قيمتگذاري يا وضع مقررات در موارد خاص و پايش اجراي

سالمت و خطرات احتمالي در اختيار همگان قرار دهند .حتي

آن نيست ،بلكه اين موسسات نقش تخصصي را هم (يا شخصا يا

در برخي از كشورها امتناع از ارائه اين اطالعات يا عدم درج

به كمك متخصصان موضوعي) ايفا مينمايند و معلوم ميكنند

مشخصات و مجوزهاي الزم در بستهبندي محصول از مصاديق

كه اجزا و عناصر سازنده يك كاال يا يك خدمت چه بايد باشد و

اعمال مجرمانه است و هر كسي ميتواند از بابت آن ،در مراجع

بايد از چه مشخصات و ويژگيهايي برخوردار باشند .به عبارتي

صالحه طرح دعوي نمايد .مقولهاي كه در كشور ما با افشاي

ديگر ،اين موسسات نقش چشم جامعه را در اين خصوص بر

داستان استفاده از روغن پالم در محصوالت لبني پرچرب به خوبي

عهده ميگيرند.

مشخص ميكند كه تا كجا حقوق مصرفكننده ناديده گرفته

بهعنوان مثال ،در آمريكا نظام استفاده از گاز طبيعي داراي

ميشود .جالب است كه عدهاي هم به بحث در اين مورد پرداخته

عناصر مختلفي مانند توليدكنندگان ،شركتهاي خطوط لوله،

و مقصر اصلي را دولت قبلي دانستهاند و به صراحت گفتهاند:

شركتهاي توزيعكننده گاز طبيعي ،بازاريابان (فروشندگان) و در

وزير محترم بهداشت نيز با ظرافت تاکيد داشته« :بايد اين

نهايت مصرفكنندگان است و چون همه شركتهاي توليدكننده

تخلف در صنايع لبني بهصورت تدريجي اصالح شود ،چرا که

گاز طبيعي ،شركتهاي خطوط لوله و شركتهاي توزيعكننده

نميتوان صنايع لبنيات را به يکباره تعطيل کرد ».در واقع وزير

گاز طبيعي ،خصوصي هستند ،بنابراين به راحتي ميتوانند

بهداشت خاطر نشان کرده برخورد با چنين تخلفي در کوتاهمدت

در اين زنجيره به سندسازي براي افزايش قيمت پرداخته و

امکانپذير نيست .آنچه از چنين جملهاي ميتوان برداشت کرد

قيمتهاي بااليي را از مردم مطالبه كنند .براي نمونه ،بيش از

اين است که فشار مالي و اقتصادي بر صنايع لبني يکي از عوامل

 1600شركت توزيعكننده محلي 1گاز طبيعي در كل آمريكا

بروز چنين پديدهاي است .در واقع ،از اين گفتهها ميتوان

پراكندهاند و خدمات توزيع گاز به مشتريان صنعتي ،تجاري و

برداشت کرد با توجه به اينکه مديران صنايع لبني اختيار چنداني

مسكوني را ارائه ميكنند و به سادگي ميتوانند تباني كرده و
1- LDC’s
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به مصرفكنندگان اجحاف نمايند .اما براي جلوگيري از چنين

قرن بيست و يكم است.

وضعي ،نرخها ،خدمات و تاسيسات اين شركتها تابع مقررات

يك مثال واقعي اين ضرورت را آشكارتر ميسازد .براي اين

كميسيونهاي رگوالتوري فدرال و محلي قرار دارند و ملزم به

منظور آن چه كه در روزنامه دنياي اقتصاد شماره  3260مورخ

رعايت موارد توسط آنها هستند.

 1393/5/12در خصوص "تحقيق رگوالتوري اروپا از گوگل

هدف اصلي سازمان رگوالتوري مثال در بخش انرژي ،سازماندهي

درباره اندرويد" ذكر شده است ،عينا نقل ميشود:

بخش انرژي بهصورتي شفاف و از لحاظ مالي قدرتمند است كه

"نهادهاي رگوالتوري در اروپا قصد دارند در مورد عملکرد

بتواند در محيطي رقابتي به فعاليت بپردازد .موسسه رگوالتوري

انحصارطلبانه شرکت گوگل در ارتباط با سيست م عامل اندرويد که

مسئول وضع مقررات مستقل و نظارت بر ارائه خدمات انرژي به

توان رقابتي ديگر شرکتها را کاهش داده ،تحقيق کنند .گوگل،

مصرفكنندگان از راههاي مناسب ،واجد شرايط ،پيوسته ،ارزان

دهها قرارداد با شرکتهاي سازنده گوشيهاي هوشمند و تبلتها

و بهينه است.

منعقد کرده تا آنها را مجبور به نصب سيست م عامل اندرويد روي

براي اين كه سيستمهاي رگوالتوري تحت فشار قرار نگيرند و از

توليداتشان کند .اين رفتار باعث شده ساير شرکتهاي سازنده

آزادي عمل خاص خود برخوردار باشند ،قوانين اختيارات ويژهاي

سيستمعامل و برنامه براي گوشيهاي هوشمند در حاشيه قرار

به آنها اعطاء ميكند .براي مثال ،كميسيون فدرال رگوالتوري

بگيرند و با ضرر و زيان فراواني مواجه شوند .همين مساله باعث

انرژي 1در امريكا يك موسسه رگوالتوري مستقل در داخل وزارت

شده است کميسيون اروپايي براي بررسي مفاد قراردادهاي گوگل

انرژي اياالت متحده است .اما رئيس جمهور و كنگره بهطور

با شرکتهاي ديگر تالش کند تا مشخص شود اين شرکت با چه

معمول نميتوانند تصميمات آن را مورد بازنگري قرار دهند ،بلكه

شرايطي خدمات و برنامههاي همراه خود را به ساير شرکتها

تصميمات آنها فقط توسط دادگاه فدرال قابل بررسي است .در

ارائه ميکند .هدف اين است که مشخص شود آيا گوگل از برتري

تركيه ،هر گونه طرح دعوي بر عليه تصميمات رگوالتوري بازار

خود در بازار اندرويد براي افزايش سهم خدمات مرتبط با خود

2

هم استفاده کرده است يا خير .اگر مشخص شود که گوگل از

ناميده ميشود ،مورد رسيدگي قرار گرفته و حل و فصل ميشود.

اين برتري براي بازاريابي غيررقابتي و غيرعادالنه سرويسهايش

اين سازمانها ميتوانند تحت نظر شهرداري ،دولت (بهصورت

هم استفاده کرده ممکن است مجازاتهايي بر ضد اين شرکت

كميسيونهاي دولتي اعم از دولت مركزي ،اياالت يا استانها ،يا

تحميل شود".

انرژي تنها در عاليترين دادگاه اداري تركيه كه شوراي كشوري

حتي محلي) يا سيستم مستقل منتخبي از متخصصان بيطرف
و ذيصالح براساس قانون خاص تشكيلگردند.

 -2-1مشکالت مربوط به صنايع انحصاري و چاره كار

شايان توجه اين كه ،نظام رگوالتوري به شكلي كه امروزه آن

يک شرکت انحصاري با داشتن انگيزههاي سودجويانه 3ميتواند

را ميشناسيم ،محصول سالها آزمايش ،تجربه ،رشد و توسعه

از قدرت بازار خود سواستفاده کرده و به منافع عمومي ضرر و

صنعت ،خدمات ،مديريت ،و قانونگذاري و همچنين ضرورت

زيان وارد نمايد .بهعنوان مثال ،يک شرکت توزيع برق ميتواند

1- FERC
2- Danistay
3- For profit company
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كليات

بر اساس کشش تقاضا ،قيمتهاي خود را براي مشتريان تغيير

مستقل قانونمندسازي 1است.

داده و بر شرکتهاي كوچك موجود در بازار كه نقش زيادي

از نظر تاريخي ،حدود يك قرن است كه موسسات رگوالتوريِ

ندارند ،فشار وارد كرده و مثال خدمات خود را به قيمت پايينتر

يوتيليتيها در اياالت متحده در سطح ايالت ،و در كانادا در

از قيمت واقعي به فروش رساند و در نتيجه با وارد كردن ضرر

سطح استانها وجود دارند .آنها ،در هر دو كشور ،چند بخش

و زيان موجب خروج آنها از بازار شود .يا برعكس ،با استفاده از

زيربنائي را تحت پوشش دارند .در بسياري از اياالت امريكا اين

ماهيت انحصار ،قيمت تمامشده خود را بيشتر از قيمت واقعي

موسسات كميسيون عمومي يوتيليتي ناميده ميشوند .براي

نشان دهد و بر متقاضيان و مصرفكنندگان اجحاف روا دارد.

اطالعات بيشتر در مورد تنظيم يوتيليتي ميتوان بهBody

در راستاي حل و فصل اين مسئله ،برخي پيشنهاد ميكنند كه

 of Knowledge on Infrastructure Regulationو نيز

اداره و مديريت اين صنايع به سيستمهاي دولتي سپرده شود،

به پايگاه دانشي بانك جهاني در مورد موضوعات مشابه مراجعه

که خود مورد مخالفت گروه ديگري از صاحب نظران است .گروه

نمود.

مخالف معتقدند سپردن چنين مقولهاي به سيستمهاي دولتي در

در سال  ،1989در انگلستان و ولز يك موسسه رگوالتوري براي

بسياري از موارد موجب عدم کارايي و كاهش کيفيت در عرضه

آب ،2بهعنوان بخشي از خصوصيسازي صنعت آب به وجود آمد.

اين گونه خدمت ميشود .جالب است كه بر اساس گزارشهاي

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ،موسسات رگوالتوري

نظامهاي بينالمللي مانند بانك جهاني ،موسسات دولتي تامين

آب طي دهه  1990به موازات تالشهاي افزايش مشاركت

و عرضهكننده آب و برق و غيره در برخي از كشورهاي جهان

بخش خصوصي به وجود آمدند (براي تفصيل بيشتر در زمينه

سوم ،تلفات ناشي از فرسودگي تاسيسات و شبكه انتقال و نيز

موسسات رگوالتوري آب ميتوان به Water and sanitation

كاستيهاي ناشي از سوءمديريت خود را به صورتي غيرآشكار (با

 in Latin Americaو انجمن منطقهاي موسسات رگوالتوري

احتساب قيمت تمامشده باالي ناشي از اشكاالت فوق) در قبوض

آب يا  ADERASAمراجعه نمود).

مشتريان منظور و از آنها دريافت ميكنند.

در حال حاضر ،اين موسسات نه تنها در تمام کشورهاي پيشرفته

بنابراين در جهت حل اين مشكالت يك راه اساسي باقي ميماند

اروپايي ،آمريکاي شمالي ،استراليا و ژاپن با اقتدار به انجام وظايف

كه برخي از كشورهاي پيشرفته از مدتها قبل بدان توسل

محوله مشغول هستند ،بلكه در دو دههي اخير نيز مورد توجه

جستند و بعدها ،بسياري از كشورهاي ديگر در سراسر جهان نيز

بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است.

از آن الگوبرداري كردند .اين راه حل ايجاد يك سيستم مستقل
(براي تسليم نشدن در برابر فشارها) ،متخصص ،و بيطرف (براي
رعايت عدالت و تضمين حقوق همه ذينفعان) براي تنظيم

 -3-1چرا به تنظيم مقررات و موسسه رگوالتوري
نياز است؟

مقررات و تعرفههاي مربوطه و كنترل و هدايت صنايع مزبور

دليل اصلي نياز به وجود مقررات و وجود موسسه رگوالتوري ،به

در جهت رعايت همه موازين و ضوابط و استانداردها است .اين

وجود آمدن پديد ه "انحصار" و "قابليتهاي انحصاري" است كه

سيستم كه سيستم رگوالتوري نام دارد ،يك سيستم منتخب و

سازمانها در طول زمان به داليل مختلف ميتوانند آن را بهدست

1- Regulatory Commission
2- OFWAT
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8

آورند و براي تامين درآمدهاي بيشتر يا پوششي براي خطاهاي

وقتي مشكلتر ميشود كه الزامهايي براي افزايش قيمت به

سهوي و عمدي مديريت از آن استفاده نمايند.

داليلي غير از قيمت تمامشده خدمات ،مثال براي جلوگيري از

اين قابليتهاي انحصاري موجب ميشود كه :

اتالف يا مصرف بيش از حد ،مطرح است.

 -1يك شركت با امكانات و توان بيشتري كه دارد ،بتواند با

يك مثال از كشور ما شايد به درك بهتر اين مقوله كمك كند.

قيمت كمتري كه تعيين ميكند رقبا را از ميدان بيرون كند ،و

در كشور ما به موجب احكام قانون هدفمندسازي يارانهها ،اصالح

با بيرون رفتن رقبا خدمات يا كاالهاي خود را با قيمت به مراتب

قيمت انرژي در قانون ذكر گرديده است ،مقولهاي كه برخي از

باالتري به مشتريان تحميل كند.

مسئوالن افزايش آن را به لحاظ همين قوانين يك تكليف قانوني

 -2يك شركت با ايجاد انحصار در توليد و عرضه كاال يا خدمات،

ميدانند كه بايد اجرائي شود ،بدون اين كه بستر اقتصادي جامعه

از سرمايهگذاري در توسعه يا توليد و عرضه كاال و خدمات

كامال فراهم باشد ،يا شرايط اقتصادي رونق و اشتغال باال حاكم

مناسب خودداري كرده و توليدات خود را به قيمتها و شرايطي

باشد ،يا درآمدهاي متوسط خانوار بهويژه در دهكهاي متوسط

كه خود تعيين ميكند ،بهفروش برساند.

و پائين از هزينههاي خانوار پيشي جسته باشد .با وجود اين الزام

 -3يك سيستم انحصاري در توليد و عرضه يك كاال يا خدمات،

و خواست افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي ،بهطور فرضي

همه هزينههاي ناشي از سوءمديريت و فرسودگي و اتالف منابع

ميتوان ديدگاههاي متعدد و متفاوت موجود را در زمينه قيمت

را در قالب هزينههاي تمامشده از مصرفكننده تامين نمايد.

برق بهعنوان يكي از حاملهاي انرژي به شرح زير ترسيم نمود :

 -4شركت يا شركتهاي خاص با ظرفيتهاي بيش از نياز
جامعه ،راه ورود رقباي جديد و رقابت آزاد را براي ديگران به

اخالق مصرف در كشور
يك -بسياري از كارشناسان بهدليل نبود
ِ

و در جهت آيندهنگري و ضروت كاهش مصرف ،ارزاني قيمت

انواع حيل ببندند.

حاملهاي انرژي را (نه در ارتباط با درآمد دستمزدي ساعت

يكي از اساسيترين داليل ،وجود نهادهاي رگوالتوري ،تعيين

كار قشر كارگر و كارمند جامعه ،بلكه در قياس با قيمت متوسط

و تنظيم نرخ خدمات است .اصل هزينه خدمات كامال با تعيين

منطقه و جهان) يك دليل عمده و مهم ميدانند و افزايش

نرخ در ارتباط است .به موجب اين اصل ،هر يك از خدمات

قيمتها را به مثابه هشداري ميدانند كه ميتواند مردم را از

عمومي ميتوانند نرخي را براي مشتري تعيين كنند كه تنها در

خواب بيدار كند و به سوي مصرف بهينه و عاقالنه سوق دهد.

برگيرنده هزينه تامين و ارائه كردن خدمات به عالوهي مبلغي

دو -توليدكنندگان دولتي برق با مجموع هزينههائي كه انجام

«معقول» براي بازگشت سرمايه سرمايهگذاران باشد .اما تعيين

ميدهند ميزان مشخصي توليد دارند (كه بر اساس مستند

هزينه واقعي و بازگشت سرمايه «معقول» ،فرآيند تعيين نرخ

 13579فروردين  1393مركز پژوهشهاي مجلس تحت عنوان

را به يكي از دشوارترين و بحثانگيزترين موضوعات مطرح در

«كاهش تلفات برق» با راندمان نامناسب ،تلفات بين راهي و

عرصهي اجتماعي و اقتصادي در بسياري از كشورها تبديل كرده

مشكالت ديگر همراه است) و خواهان اين هستند كه با استفاده

است ،زيرا اصالح قيمت در مورد كاالهاي عمومي و كاالها و

از نظر كارشناسان در مورد افزايش قيمتها ،همهي هزينهها (و

خدمات ،وقتي با ماهيت انحصار طبيعي همراه ميشود به مقوله

از جمله هزينههاي ناشي از راندمان كم و تلفات) را با درصدي

پيچيدهاي تبديل ميگردد كه درك كامل آن فقط از عهده

بيشتر براي تامين درآمد مورد نياز براي پوشش هزينههاي

متخصصان مربوطه و با وجود اطالعات شفاف امكانپذير است،

مختلف سازمانهاي مربوطه ،از مصرفكنندگان دريافت نمايند.

و لذا در اين زمينه هر گروه از ظن خود يار آن است .اين پديده

سه -توليدكنندگان خصوصي برق در بحثهايي كه در مطبوعات

كليات

منعكس شده است ،اذعان دارند كه اگر قيمتهاي حاملهاي

و تعرفههاي مربوط به انرژي يا كاالهاي داراي ماهيت انحصار

انرژي برابر منطقه فرض شد ،در مورد برق بايد قيمت برق با

طبيعي بپردازد .بهويژه ،در شرايط خاص اقتصادي كه به داليل

افزايش جديد قيمتهاي حامل انرژي مورد محاسبه قرار گيرد،

مختلف ممكن است عرضه اين كاالها و خدمات از تقاضا كمتر

حتي اگر از قيمت منطقهاي برق بيشتر شود .نكته قابل توجه

باشد ،از سوءاستفادهها و اجحاف دستگاهها و بنگاهها به مردم

اينكه تالش آنها در اين زمينه براي اين است كه قيمت دولتي

جلوگيري نمايد.

نامناسب را مالك قيمت تمامشده قرار دهند (چيزي كه با
سيستمهاي جديد و نو و نيز با ماهيت بخش خصوصي ناهمخوان
است).

 -4-1معناي لغوي رگوالتوري

از نظر لغوي و براساس فرهنگ لغات ِوبستِر 1و فرهنگهاي ديگر،

چهار -سرمايهگذاران معتقدند كه قيمت بايد به نحوي تعيين

كلمات مرتبط با اين واژه را ميتوان به شرح زير ارائه نمود:

گردد كه سرمايهگذاري در برق بيشترين سود را براي جذب

 :To Regulateسه معناي اصلي اين فعل عبارتند از:

سرمايهگذاران به همراه داشته باشد.

 -1كنترل يا هدايت بر اساس قاعده ،اصل ،روش يا قانون.

پنج -متخصصين بيطرف ميگويند كه ميزان اتالف آب و برق

 -2توجيه يك ويژگي يا نيازمندي خاص.

كه به لحاظ فرسودگي تاسيسات ،سوءمديريت و غيره حاصل

 -3توجيه يك مكانيزم براي كاركرد دقيق و خاص.

شده است نبايد به حساب مصرفكننده منظور شده و هزينههاي

 : Regulationكه به معناي زير است :

آن به صورت آشكار يا پنهان از جيب مردم تامين گردد.

 -1يك قانون يا قاعده رسمي كه ميگويد چيزي بايد انجام گيرد.

شش -مصرفكنندگان به فكر برقراري توازن بين درآمد و

 -2عمل كنترل يا هدايت يا تنظيم چيزي.

هزينه زندگي هستند و همواره از عدم تعادل آن و نيز از عدم

 -3يك قاعده الزامي كه به تفصيل ،چيزي را بيان ميكند يا رويه

تعادل واقعيتهاي قبوض آب و برق در قياس با اعداد افزايشي

اقدام را شرح ميدهد.

اعالمشده دولت مينالند.

 -4قاعده يا دستور صادره توسط يك مقام اجرائي يا موسسه

مقوله مهم ديگر در ضرورت ايجاد موسسات رگوالتوري ،رعايت

رگوالتوري كه قدرت قانوني را پشت سر دارد.

حقوق مصرفكننده است تا توليدكننده ،به داليل مختلف

 : Regulatoryصفتي به معناي محدودكننده بر اساس قواعد

(هزينههاي ساختگي ،هزينههاي باال بهدليل فرسودگي تجهيزات

يا اصول ،مثل ژن تنظيمكننده .

و باال بودن ضايعات ،سوءمديريت و غيره) يا به بهانههاي مصلحت،

 : Regulatory Agencyموسسه رگوالتوري ،هياتي كه بر

موجب دريافت بيشتر از مصرفكننده يا تضييع حقوق او (كه

اساس قانون براي حصول اطمينان از انطباق با مقررات قانوني و

مصاديق بسيار گسترده دارد) نشود.

نيل به مقاصد آن به وجود ميآيند.

2

اين مقولهها و مقولههاي مشابه ،ايجاب ميكند كه يك دستگاه
مستقل و غيرمنتفع از تغييرات قيمتها ،به قيمت واقعي با
نگاه «توجه به مصالح ملي و منافع جامعه» به تنظيم مقررات

1- Webster Dictionary
2- regulatory gene
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بخش دوم -موسسات رگوالتوري و
كاركردهاي آن

ايجاد ميگردند.

يك موسسه رگوالتوري (كه به نامهاي متفاوت و از جمله سازمان
رگوالتوري ،كميسيون رگوالتوري ،هيات رگوالتوري و غيره در

 -2-2اختيارات و حيطه عمل موسسات رگوالتوري

كشورهاي بسياري در سراسر جهان بهمنظور حفظ حقوق

كشورهاي مختلف فعاليت مينمايد و گاه به آن رگوالتور هم

مصرفكنندگان و در عين حال بهبود كارآئي ،به تشكيل

گفته ميشود) ،يك موسسه دولتي مسئول يا سازمان غيردولتي

موسسات رگوالتوري براي خدمات مختلف اقدام كردهاند.

داراي اختيار قانوني براي اعمال اختيارات مستقل در برخي از

حدود اختيارات قانوني هر يك از موسسات رگوالتوري بسته

حوزههاي فعاليتهاي انساني و در يك مقوله صالحيت تنظيمي

به قانون مربوطه ،حيطه يا حوزه مورد عمل و شرايط سياسي،

(وضع مقررات) يا نظارتي است ،كه بهطور معمول بر مبناي يك

اقتصادي و اجتماعي كشورها بسيار متفاوت است و در مجموع

قانون تشكيل ميگردد .در واقع ،موسسات رگوالتوري بهطور

ميتوان مسئوليتهاي مختلف و وسيعي را به اين موسسات

معمول داراي اختيار قانون موضوعي براي انجام وظايفشان

واگذار كرد كه از جمله آنها ميتوان به وضع مقررات و تصويب

همراه با نظارت هستند و در عين حال ،اين اجازه را دارند كه

تعرفهها و نظارت بر اعمال آنها و نيز مديريت سيستمهاي

براي انجام وظايف محوله به وضع مقررات خاص يا بازنگري آنها،

اطالعاتي اشاره كرد .در برخي موارد ،اختيار رسيدگي و حل و

وضع تعرفه يا بازنگري آن بپردازند.

فصل شكايات مصرفكنندگان در مورد عدم رضايت از خدمات

وجود موسسات رگوالتوري مستقل ،ب ه لحاظ موارد زير توجيه

تامينكنندگان خدمات مربوطه نيز به آنها داده ميشود و اين

ميگردد :

حق را دارند كه در صورت تخلف ،جريمه يا اقدامات خاصي را

 -پيچيدگي برخي وظايف تنظيمي و نظارتي كه نياز به

ا ِعمال نمايند.

متخصصان دارد،

همچنين ،حيطه مسئوليت و فعاليت موسسات رگوالتوري نيز

 -نياز به اجراي سريع اختيارات عمومي در بخشهاي معين،

بسيار متفاوت و گسترده است و برحسب نياز در كشورهاي

 -اشكاالت دخالت سياسي،

مختلف موسسات متعددي وجود دارند كه هر يك ميتوانند در

اين موسسات در حوزه قانون مربوطه ،عهدهدار اداره امور ،ا ِعمال

يك يا برخي از زمينهها فعاليت داشته باشند.

مقررات يا حتي وضع مقررات (تدوين و اجراي قواعد و مقررات و

برخي از حوزههاي مربوطه عبارتند از :امور انرژي ،امور آب،

اعمال نظارت براي منافع عمومي در سطح وسيع) هستند.

تنظيم تبليغات ،تنظيم بانكها ،حفاظت از مصرفكنندگان،

برخي از موسسات رگوالتوري بررسي يا مميزي را انجام ميدهند،

تنظيم امنيت سايبري ،تنظيم مالي ،ايمني و امنيت غذائي،

و برخي از آنها مجازند كه طرفهاي ذيربط را جريمه كنند يا

تنظيم سر و صدا ،ايمني هستهاي ،مواد معدني ،ايمني و سالمت

دستور برخي از اقدامات را صادر نمايند.

شغلي ،سالمت عمومي ،تنظيم و پايش آلودگي ،تنظيم طب

بهطور كلي ،موسسات رگوالتوري براي وضع مقررات ،تنظيم

سوزني ،تنظيم نانوتكنولوژي ،تنظيم ورزش ،تنظيم كاالهاي

شرايط ،اعمال مقررات و استانداردها و ايمني و نظارت بر اين

درماني ،تنظيم از طريق دادخواهي ،ارتباطات راه دور ،1مقررات

 -1-2تعريف و تبيين موسسه رگوالتوري

موارد و نظارت بر استفاده از كاالهاي عمومي و تنظيم تجارت

1- Telecommunication
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بهطور معمول از اين موسسات تخصصي انتظار ميرود كه در

مشتري

مقايسه با بخشهاي وزارتخانههاي دولتي (در تنظيم شركتهاي

مراجع ذيصالح سالمتي
سازمان ايمني محصوالت
بهداشتي فرانسه
سازمان دارو و غذا
سازمان داروي اروپا

توليد

تيم امور
رگوالتوري

كيكو

تحقيق و توسعه

1

مديريت كيفيت دارو اروپا

توسعهي تحليلي

تامينكننده خدمات و نظارت بر كاركردهاي آنها) ،ذيصالحت ر و
هدفدارتر باشند .همچنين ،فرض ميشود كه موسسات رگوالتوري
مستقل از شاخههاي اجرائي دولت باشند ،اما در بسياري از كشورها
اين موسسات نميتوانند استقالل كافي داشته باشند.

 -3-2هدف و فلسفه وجودي رگوالتوري

وسيله نقليه ،تنظيم آلودگي كشتي در اياالت متحده ،مقررات و
شيوع هوميوپاتي ،تنظيم علم ،تنظيم دستمزدها.

(قانونمندسازي شرکتهاي عرضهكننده خدمات)

قانون رگوالتوري (قانون نظارت و کنترل شرکتهاي يوتيليتي)

برخي نمونههاي مشهور موسسات رگوالتوري در دنيا جدا از

با هدف تامين منافع عمومي تدوين ميشود .منافع عمومي (و از

مباحث انرژي عبارتند از :

جمله منافع همه ذينفعان) حكم ميكند:

كميسيون تجارت بين ايالتي در امريكا.

 -1اين شرکتها بايد موظف باشند خدمات خود را به مشترياني

موسسه مواد غذائي و دارو در اياالت متحده امريكا.

که در حوزه خدماتي آنها قرار داشته و ميتوانند از عهده پرداخت

موسسه رگوالتوري  Ofcomدر بريتانيا (براي راديو و تلويزيون،

هزينه اين گونه خدمات برآيند ،بدون تبعيض و بهصورت ايمن و

ارتباطات راه دور ،پست و غيره).

قابل اطمينان عرضه نمايند.

موسسه رگوالتوري  TRAIدر هند.

 -2در صورت عدم ارائه خدمات در حد قابل قبول ،موسسه

رگوالتوري اينترنت در تركيه.

رگوالتوري ميتواند ،طبق قانون و مقررات تصويبشده ،شرکت

يك موسسه رگوالتوري در انجام وظايف خود و براي حصول

عرضهكننده خدمات را جريمه نقدي کرده و حتي آن را رد

اطمينان از اينكه نقشهاي خود را به خوبي ايفا مينمايد ،از

صالحيت (ابطال مجوز فعاليت شرکت) كند.

مكانيزمهائي مانند مكانيزمهاي زير استفاده ميكند:

 -3اين شرکتها بايد از سالمت مالي قابل قبولي برخوردار باشند

•شفافيت اطالعات و تصميمگيريها.

و با سندسازي و پنهان كاريهاي مختلف ،مبالغ بيش از حق

•رويههاي مشورت و مشاركت.

واقعي خدمات ارائهشده دريافت نكرده يا در حق جامعه و مردم

•الزام به اين كه مديران داليل تشريحكننده اقدامات خود را

اجحاف نكنند.

ارائه دهند.

 -4هزينههاي ناشي از بازدهي نامناسب حاصل از فرسودگي و

•الزام به اين كه مديران از اصولي تبعيتكنند كه از تصميات

استهالك و تكنولوژيهاي قديمي كه از محل ذخيره استهالك

خودسرانه و واكنشي جلوگيريكند.

بازسازي نشده است ،تلفات بين راهي و غيره و نيز هزينههاي

•ترتيباتي براي بازنگري تصميمات مديران به وسيلهي

ناشي از سوء مديريت به حساب مصرفكنندگان منظور نشده و

دادگاهها يا ساير هياتها.

از مردم اخذ نگردد.
1- KIKO
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 -5سود معقولي براي سرمايه منظور شود ،بهطوري كه در

(مثال در امريكا از قانون نظارت بر شرکتهاي همگاني )2كسب

صورت ضرورت به سرمايهگذاريهاي جديد موجب عالقمندي

ميكنند که در مجلس ملي يا ايالتي مربوطه به تصويب ميرسد

ساير سرمايهگذاران شود.

(در کشورهاي داراي سيستم فدرال نظير کانادا و اياالت متحده

در واقع ،وجود يك قانون براي فعاليت موسسه رگوالتوري

عالوه بر کميسيون رگوالتوري ملي ،هر ايالت يک کميسيون

همانند وجود يك توافقنامه قانوني ميان دولت (حكومت) و

رگوالتوري ايالتي مخصوص به خود دارد که بر شرکتهاي فعال

شرکتهاي ارائهكننده خدمات مربوطه است ،که بر طبق آن

در آن ايالت نظارت ميكند).

شركت عرضهكننده خدمات متعهد ميشود که خدمات خود را

ساختار اين کميسيونها در کشورهاي مختلف متفاوت است .اما

بهصورت ايمن ،قابل اطمينان و بدون تبعيض و برابر تعرفه ارائه

در بيشتر اياالت شمال آمريکا اين ساختار شامل مدير عامل،

دهد .در مقابل ،دولت يا موسسه رگوالتوري نيز تعهد ميکند تا

چند کميسيونر (که بيشتر آنها افرادي باتجربه و با تخصصهاي

تعرفههاي مربوط را بر اساس تمام هزينههاي مشروع و بر حق

مختلف در امور قضايي ،اقتصاد ،امور مالي يا حسابداري هستند)

اين شرکتها به گونهاي محاسبه نمايد که شامل سود معقولي

و در نهايت کارشناسان کميسيون است.

براي آنها باشد .اين گونه توافق در متون مربوطه ،بهعنوان يك

کميسيونرها ممکن است توسط دولت يا مديرعامل منتصب

پيمان نظارتي 1شناخته شده است.

از سوي دولت منصوب شوند .با اين حال در بعضي حوزههاي

اگر اين شرايط و قيمتها واقعا براي بخش خصوصي توجيه

قضايي ،3کميسيونرها بايد با رايگيري انتخاب شوند .با وجود

اقتصادي نداشته باشد ،بايد با ارائه اسناد و مدارك و مذاكره با

انتخاب اين کميسيونرها توسط دولت (بهطور مستقيم يا

سازمان رگوالتوري نسبت به اقناع آن اقدام نمايد .بديهي است

غيرمستقيم) ،اين افراد در اجراي قانون مستقل عمل ميکنند

كه يك سازمان رگوالتوري مسئول و قانونمند نيز بهطور معمول

و کارمند دولت نيز محسوب نميشوند.

اقدامات خود را به نوعي انجام ميدهد و تعرفهها را به نوعي
تعيين ميكند كه در شرايط لزوم سرمايهگذاري ،انگيزه و رغبت

 -2-4-2فرايند و كاركرد كميسيونها

سرمايهگذاري در اين حوزه فراهم شود.

 -1اجراي قوانين ،نظارت و پيگيري تصميمات کميسيون:

 -4-2تشريح كاركرد موسسات رگوالتوري

کارشناسان کميسيون معموال وظيفه بررسي ساليانه يا فصلي
عملکرد شرکتها و چگونگي تطبيق آنها با تصميمات کميسيون

بهمنظور تشريح بيشتر ،در اينجا به بررسي يك نوع از موسسات

را نيز بر عهده دارند.

رگوالتوري (موسسات رگوالتوري يوتيليتي يا کميسيونهاي

 -2تجزيه و تحليل درخواستنامههاي شرکتها براي تغيير

رگوالتوري) در امريكا ،ميپردازيم.

تعرفههاي ساليانه :کارشناسان کميسيون موظف به آناليز
درخواستنامههاي شرکتها هستند .اين وظيفه بايد بهصورت

 -1-4-2كميسيون رگوالتوري يوتيليتيها

بيطرفانه و براي روشن کردن پرونده براي کميسيونرها ،که

اين كميسيونها قدرت اجرايي خود را از يك قانون خاص

تصميمگيران نهايي هستند ،انجام پذيرد .بيشتر كارشناسان در

1- Regulatory compact
2- Utilities Commission Act, Also known by other names such Energy Board Act
3- Jurisdictions
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امور مالي و حسابداري ،اقتصاد يا مهندسي ،متخصص هستند .در

تاييد کميسيون رگوالتوري مستثني سازد .اين استثنا ،بهويژه در

صورت لزوم ،ميتوان از نظرات و خدمات کارشناسان خبره خارج

شرکتهاي يوتيليتي که سهامدار اصلي آنها دولت است ،بيشتر

از کميسيون نيز استفاده نمود.

ا ِعمال ميشود.

 -3برگزاري جلسه دادرسي :1بررسي پروندهها و درخواستنامههاي

افزون بر اين ،در بعضي حوزههاي قضايي ،قانون اجازه ميدهد

شرکتهاي يوتيليتي در يك فضاي نيمه دادگاهي و در مواردي

يوتيلتيهايي که مشتريان آنها خودشان مالک و سهامدار آنها

توسط وکال و کارشناسان حقوقي برگزار ميشود .دادرسي

هستند 2از حيطه نظارت کميسيون اجرايي خارج شوند (بهعنوان

ميتواند بهصورت کتبي يا شفاهي برگزار شود و در نهايت

مثال ،يك شرکت توزيع برق که در تملک شهرداري است ،براي

كميسيونرها تصميمات الزم را در مورد تعرفهها يا موضوع مورد

تامين برق عمومي و معابر شهر مشمول نظارت كميسيون نيست).

بررسي اتخاذ مينمايند.
 -4رسيدگي به شكايات :در صورت وجود شکايات از طرف

 -4-4-2وظايف کميسيون

مشتريان ،کارشناسان کميسيون بايد آنها را بررسي کرده و در

کميسيونهاي رگوالتوري براي دستيابي به اهداف قانوني

صورت لزوم به کميسيون ارجاع دهند.

تعيينشده ،وظايف متفاوتي را در دستور کار خود قرار ميدهند.
اين وظايف عبارتند از :

 -3-4-2محدوده قدرت کميسيون

يك -تعيين درآمد مورد نياز 3يوتيليتي  :کليديترين

ن گونه که پيشتر اعالم شد ،کميسيونهاي رگوالتوري
هما 

وظيفه کميسيون رگوالتوري ،بررسي درخواستنامه مربوط به

طبق معمول ،قدرت خود را از قانون مربوطه (نظارت برصنايع و

تعرفه يا درآمد مورد نياز يوتيلتي است .فرايند بررسي درآمد

خدمات عمومي) كسب ميکنند .تصميمات اين کميسيون الزم

مورد نياز شامل بررسي هزينههاي ارائه خدمات 4يوتيليتي و

االجراست ،از اين رو ،شرکتهاي يوتيلتي ميتوانند در صورت

تاييد تعرفههاي مناسب مربوط براي پوشش اين هزينهها است.

غيرعادالنه بودن تصميم کميسيون يا فراتر رفتن از حدود

در بخشهاي آتي اين گزارش ،اين کارکرد کميسيون بهصورت

اختيارات قانوني ،موضوع را در دادگاه تجديد نظر حوزه قضايي

مفصلتر بررسي خواهد گرديد.

مربوطه مطرح نمايند.

دو -تعيين پرتفوي (سبد) عرضه انرژي :بعضي از کميسيونها،

دادگاههاي تجديد نظر بهطور معمول وارد مباحث فني نشده

شرکتهاي يوتيليتي را ملزم به استفاده از استانداردهاي خاص

و پروندههاي ارجاعي را تنها به لحاظ اجراي عدالت در فرايند

براي پورتفوي انرژي ميکنند ،که طبق آن درصدي از نياز انرژي

تصميمگيري و رعايت درست قانون توسط کميسيون در محدوده

آنها بايد از منابع انرژي مشخص (مثل انرژيهاي تجديدپذير)

اختيارات قانوني بررسي ميکنند.

تامين شود .بعضي از کميسيونها هم يوتيليتيها را موظف

الزم به يادآوري است که در بعضي کشورها و اياالت ،دولت

به تهيه و ارائه برنامههاي بلندمدتي ميکنند که در آن برنامه

ميتواند با صدور دستور حکومتي ،پروژههاي خاص را از فرايند

سالهاي آينده يوتيليتي براي سرمايهگذاري در پروژههاي

1- Public hearing
)2- Customer Owned Utility (CoU
3- Revenue requirement
4- Cost of Service
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کارايي انرژي ،اصالح تكنولوژيها ،رفع مشكالت مربوط به بازده

صدور اوراق بهادار مناسب بوده و شرکتها بيش از حد بدهكار

كم و تلفات در توليد و انتقال و توزيع مورد تحليل قرار ميگيرد.

نميشوند .ادغام يا مالکيت 5يك يوتيليتي با يوتيليتيهاي

سه -صدور مجوز ساخت و ساز :شرکتهاي يوتيليتي طبق

ديگر نيز به نوعي صدور اوراق بهادار نياز دارد كه بايد به تاييد

معمول ،متعهد هستند كه پيش از شروع ساخت و ساز و اجراي

کميسيون نظارتي برسد.

پروژههاي بزرگ از کميسيون رگوالتوري مجوز بگيرند .درخواست

هفت -نظارت بر شرکتهاي وابسته به يوتيليتي : 6بعضي

صدور اين مجوز دربرگيرنده اطالعاتي نظير داليل اجرا ،نقشههاي

از شرکتهاي يوتيليتي بزرگ داراي شرکتهاي زيرمجموعهاي

مهندسي اوليه ،هزينههاي پيشبينيشده و ميزان اثر مالي پروژه

هستند که در صنايع رقابتي فعاليت دارند (بهعنوان مثال ،شرکت

بر مشتريان کنوني و غيره است.

توزيع برق سهامدار اصلي شرکت ساختماني نيز هست) .در اين

چهار -آزمون مشروعيت هزينهها :1پس از تکميل پروژهها،

شرايط ،کميسيون نظارتي وظيفه دارد تا اطمينان حاصل نمايد

کميسيون رگوالتوري ميتواند برحسب نياز ،فرايندي را براي

که شرکت يوتيليتي از قدرت انحصاري خود براي کمک نامشروع

بررسي هزينههاي پروژه در نظر گيرد تا بدين وسيله اطمينان

يا کاهش هزينههاي شرکتهاي وابسته ،سوءاستفاده نميکند

حاصل نمايد که پروژهي پايانيافته با مشخصات تاييدشده در

(در صورت استفاده شرکت وابسته از کارشناسان يوتيليتي،

مجوز ساخت و ساز مطابقت داشته و هزينههاي اجرايي آن

شرکت وابسته ملزم به پرداخت هزينههاي مربوطه به نفع

(هزينه اعالمشده از طرف شركت مربوطه) قابل قبول است .اين

مشتريان يوتيليتي خواهد شد) .اصول مربوط به مديريت رابطه

فرايند به "آزمون مشروعيت"معروف است.

ميان يوتيليتي و شرکتهاي وابسته "اصول رفتاري و قيمت

پنج -کارايي انرژي :2يکي ديگر از وظايف کميسونها ،در

گذاري انتقال " 7ناميده ميشود.

نظارت بر برنامههاي کارايي انرژي و مديريت تقاضا 3خالصه

هشت -استاندارد و کيفيت خدمات :8در بعضي از كميسيونها

ميشود .کميسيون طبق معمول ،محدوده پوشش اين برنامهها

بر اساس اختيارات قانوني ،کميسيون ،استانداردهايي را تعريف

و بودجه مربوط را تاييد کرده و بر چگونگي تخصيص هزينههاي

کرده و از آنها براي بررسي و تجزيه و تحليل کيفيت خدمات

مربوط به گروههاي مختلف مشتريان نظارت دارد.

يوتيليتي استفاده ميکند .اين استانداردها طبق معمول بهصورت

شش -صدور اوراق بهادار : 4شرکتهاي يوتيليتي براي تامين

مستقيم با تجربه مصرفکنندگان خدمات ،مرتبط است .براي

مالي پروژههاي خود ممكن است كه اوراق بهادار (بهصورت سهام

مثال ،در خصوص برق مواردي نظير دفعات و مدت قطعي برق،9

يا وام بانکي) منتشر نمايند .کميسيونهاي نظارتي موظفند

دقت در خواندن کنتور و قبوض صادر شده ،10درصد تماسهاي

تا با بررسي فرايند صدور اين اوراق اطمينان يابند که شرايط

فوريتي پاسخ دادهشده بر حسب بازه زماني مشخص و نظاير
1- Prudency test
2- Energy efficiency
3- Demand-side management
4- Securities issuance
5- Merger and acquisition
6- Utility affiliates
7- Code of conduct and transfer pricing policy
8- Service quality
9- SAIFI and SAIDI
10- Billing and metering accuracy
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اينها را در بر ميگيرند.

ميتوانند مواضع مشترک يا بسيار متفاوتي با هم داشته باشند.

 -5-4-2استقالل مالي كميسيونها
كميسيونها از نظر مالي مستقل هستند ،يعني نحوه تامين منابع

بخش سوم -محاسبات مالي توسط
رگوالتوريها

به سازمان يا سيستم خاصي را ندارند .به عبارت ديگر ،بيشتر

درآمد مورد نياز به ميزان کل درآمدي گفته ميشود که يوتيليتي

هزينههاي اين کميسيونها از طريق شركتها و صنايع مربوطه

براي ارائه خدمات خود به آن احتياج دارد .اين درآمد بايد به

يا مراجعين يا مصرفکنندگان تامين ميگردد و منابع دولتي يا

گونهاي محاسبه شود که سهامداران شرکت از فرصت قابل قبولي

مالياتي نقش کمرنگي در تامين هزينههاي اين کميسيونها دارد.

براي کسب نرخ برگشت سرمايه بر اساس ميزان كل درآمد

مالي آنها به نحوي است كه اعضا به هيچ وجه احساس وابستگي

 -5-2نقش سازمانهاي مدافع مصرفکننده در
فرايند رگوالتوري

همان گونه كه اعالم شد ،در روند دادرسي و بررسي درخواست
شرکتهاي يوتيليتي ،کارشناسان کميسيون ،طبق معمول

 -1-3تعيين درآمد مورد نياز يوتيليتي

يا تعرفه تاييدشده توسط کميسيون برخوردار باشند .فرمول
سادهشده محاسبه درآمد مورد نياز به قرار زير است :
ماليات  +استهالک  +هزينههاي عمليات و نگهداري ( +نرخ
برگشت سرمايه × ارزش دارايي) = درآمد مورد نياز

ميبايست بهطور كامال بيطرفانه عمل کنند .در مقابل ،روند

 -1-1-3مفهوم سال مرجع

دادرسي براي ساير ذينفعان باز بوده و آنها ميتوانند از درخواست

درک مفهوم سال مرجع يا سال آزمون 1براي تعيين درآمد

شرکت جانبداري کرده يا آن را به شدت مورد انتقاد قرار بدهند.

مورد نياز يوتيليتي الزامي است .نخستين مرحله براي تعيين

گروههاي مدافع مصرفکننده ميتوانند از شرکتها در مورد

هزينههاي ساليانه يک يوتيلتي ،انتخاب سال مرجع ( پايه)

درخواست آنها سئوال کرده يا مدارک کارشناسي مخالف با

است ،که تمامي محاسبات براي آن سال انجام ميگردد .درآمد

نظرات شرکت يوتيليتي را به کميسيون رگوالتوري ارائه دهند.

مورد نياز يوتيليتي (که در واقع مساوي هزينه عرضه خدمات

بسياري از اين گروههاي مدافع مصرفكنندگان بر اساس نوع

است) بايد بر اساس سال مرجع (سال جاري) يا سال مرجع

مصرفکننده تعريف ميشوند .بهعنوان مثال ،طبق معمول،

آينده 2محاسبه شود .براي مثال ،فرض كنيد که در سال 1394

گروههاي مصرفکنندگان صنعتي ،اتحاديههاي کارگري،

هستيد و ميخواهيد درآمد مورد نياز يوتيليتي را براي سال

مصرفکنندگان تجاري يا مصرفکنندگان خانگي همگي

 1395تعيين نماييد .براي انجام اين مهم ميتوان از دادههاي

نمايندگان خود را داشته و بودجه مختص به خود را در اختيار

مربوط به سال ( 1393با اصالحات مورد نياز) يا از پيشبيني

دارند (هزينههاي اين گروهها پس از تاييد کميسيون به درآمد

هزينهها در سال  1395استفاده كرد .در اصل ،در کشورهاي

مورد نياز يوتيليتي اضافه ميشود تا براساس آن ،مبلغ مورد نظر

با تورم باال ،استفاده از سال مرجع دشوار خواهد بود زيرا

از مصرفکنندگان دريافت شود) .شايان ذکر است که اين گروهها

هزينههاي واقعي شرکت ميتواند بسيار باالتر از سال قبل از آن

1- Test year
2- Historical test year or forward test year
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باشد .در مقابل ،استفاده از سال مرجع بر اساس دادههاي آينده

نرخ برگشت سرمايه براي سهامداران شركت يوتيليتي يکي

نيز مشکالت خاص خود را دارد.

از مهمترين و دشوارترين وظايف کميسيونهاي نظارتي است
(دشواري محاسبه هزينه سرمايه به قابل محاسبه نبودن مستقيم

 -2-1-3ارزش داراييها (پايه نرخ)

اين نرخ برميگردد) .اين نرخ معموال از نرخ ميانگين بازار سرمايه

1

نرخ پايه يا ارزش خالص دارائيها ،از حاصل جمع ارزش تمام

پايينتر است (به دليل ريسک کمتر شرکتهاي يوتيليتي در

سرمايهگذاريهاي انجامشده توسط شركت يوتيليتي براي عرضه

داشتن درآمد مستمر و مشخص) ،ولي بايد به اندازه کافي باال

خدمات به مشتريان (شامل ارزش داراييهايي نظير نرمافزارها،

باشد تا يوتليتي مورد نظر توانايي جذب سرمايههاي جديد را

ساختمانها ،کمپروسرها ،لولهها و  ،)...با كسر استهالک از آن به

داشته باشد.

دست ميآيد .شركت يوتيليتي تنها زماني ميتواند سرمايهگذاري

فرايند تعيين نرخ برگشت سرمايه ،تعيين نرخ برگشت سرمايه

جديد خود را براي تعيين تعرفه خدمات به پايه نرخ بيفزايد که

به سهامداران( 7سهام عادي و ترجيحي) ،نرخ بهره وام درازمدت

پروژه ،پايان يافته و آماده بهرهبرداري باشد .با وجود اين ،در طول

يا کوتاهمدت و نسبت وام (قرض) به سهام 8را در بر ميگيرد.

مدت زمان ساخت ،کميسيون ميتواند به شركت يوتيليتي اجازه

نرخ بهره هميشه کمتر از نرخ برگشت سرمايه به سهامداران

دهد تا هزينههاي سرمايهگذاريهاي جديد خود را از طريق اخذ

است ،زيرا در صورت عدم پرداخت کامل بدهيها ،وامدهنده در

کمک هزينه براي وجوه مورد استفاده در ساخت و ساز 2تامين

اولويت بازپرداخت شرکتها قرار دارد .همچنين ،به دليل ريسک

نمايد.

بيشتر براي وامدهنده بلندمدت ،بهره وامهاي بلندمدت نيز از

فرمول زير چگونگي محاسبه ساده شده پايه نرخ را براي تعيين

بهره قرض کوتاهمدت بيشتر است .فرمول زير چگونگي محاسبه

درآمد مورد نياز نمايش ميدهد :

سادهسازيشده ميانگين وزني هزينه سرمايه 9را نشان ميدهد :

ارزش خالص داراييها = 3استهالک تجميعشده  -ارزش کل
داراييها به قيمت اوليه

× بهره = هزينه سرمايه

4

پايه نرخ = ماليات معوقه تجميعشده – کمک هزينه سرمايه
بهکاررفته + 5ارزش خالص داراييها
 -3-1-3نرخ برگشت سرمايه (هزينه سرمايه)

نسبت سهام × نرخ برگشت سرمايه به سهامداران  +درصد قرض

 -2-3تخصيص هزينهها ميان گروههاي مصرفکننده

پس از تعيين درآمد ساليانه شركت يوتيليتي ،مرحله بعدي تعيين

6

چگونگي تقسيم اين هزينهها بين گروههاي مختلف مشتريان

هزينه سرمايه در واقع همان هزينه فرصتي است که سرمايهگذار

(مشتريان خانگي ،صنعتي ،تجاري ،کشاورزي ،و  )...است .نحوه

براي سرمايهگذاري در يوتيليتي ،خواهان آن است .تعيين

انجام اين مهم بستگي به سابقه تاريخي محاسبه تعرفههاي
1- Rate base
)2- AFUDC (Allowance for funds used during construction
3- Net plant in service
4- Total plant in service
5 -Working capital allowance
6- Cost of capital
7- Cost of equity
8- Capital structure
)9- Weighted average cost of capital (WACC
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مربوطه ،شيوه حسابداري شرکتها ،سياستهاي اجتماعي

طبقه هزينهاي انرژي مصرفي تعلق دارد .هزينههاي انتقال

و حفاظت از محيطزيست و بسياري موارد ديگر دارد .با وجود

طبق معمول بيشتر به طبقه هزينهاي حداکثر تقاضا تخصيص

اين ،ساختار محاسبه تعرفهها که در اصطالح به آن آناليز هزينه

داده ميشود (زيرا طراحي خطوط انتقال براي برآورده ساختن

خدمات 1گفته ميشود ،در بيشتر موارد بهصورت زير است:

حداکثر تقاضا صورت گرفته و مصرفکنندگان در صورت استفاده

 -1-2-3تقسيم هزينهها ميان کارکردهاي يوتيليتي

2

يا عدم استفاده بايد هزينههاي آمادگي سيستم براي پاسخگويي
به نقطه اوج تقاضا را پرداخت نمايند) يا هزينههاي توزيع ميان

سيستم حسابداري در بيشتر شركتهاي يوتيليتيها به گونهاي

طبقات هزينهاي پيک (اوج) تقاضا و مشتري تقسيم ميشود.

طراحي شده است که تمامي سرمايهگذاريها به تاسيسات و

هزينههاي مربوط به اندازهگيري ،بازاريابي و محاسبه و ارسال

کارکردهاي مختلف يوتيليتي (مثل توليد ،انتقال ،توزيع ،و )...

قبوض نيز همگي به طبقه هزينهاي مربوط به مشتريان تخصيص

تخصيص داده ميشود .بهعنوان مثال ،در سيستم حسابداري،

داده ميشود.

مشخص خواهد شد که چقدر سرمايه به بخش توليد ،انتقال،
ذخيره يا توزيع تعلق دارد .اين تقسيمبندي اوليه ،کار تخصيص

 -3-2-3تخصيص طبقات هزينه به گروههاي مشتري

6

هزينهها را به طبقات هزينهاي آسانتر ميسازد .الزم به ذکر

پس از تقسيم کل هزينهها ميان تمامي طبقات هزينهاي ،نوبت

است که هزينههاي عمومي بر اساس نسبت هزينه هر يک از اين

به تعيين فرايند تخصيص اين هزينهها به گروههاي مشتريان

کارکردها ميان آنها يا نسبت ساعات کار تخصيصدادهشده براي

(خانگي ،صنعتي ،تجاري ،و  )...ميرسد .روشهاي متفاوتي

هر يک از کارکردها تقسيم ميگردد.

براي اين کار توسط کميسيونهاي نظارتي مختلف انتخاب شده

 -2-2-3تقسيم هزينهها ميان طبقات هزينهاي

3

است .بهطور کلي ،تخصيص هزينههاي طبقه هزينهاي مربوط
به مشتري و انرژي مصرفي سادهتر است ،زيرا تعداد مشتريان

در اين مرحله ،هزينههاي اختصاصدادهشده براي هر کارکرد

و انرژي مصرفي در هر يک از گروههاي مشتريان مشخص و

بر اساس نوع هزينه و اصل علت و معلولي هزينه 4ميان طبقات

قابل اندازهگيري است .در طرف مقابل ،تعيين تقاضاي گروههاي

هزينهاي تقسيم ميشوند .سه دسته اصلي هزينه وجود دارند که

مختلف مشتريان دشوار بوده و نيازمند تخمين پيک تقاضاي

هر يک به يکي از خصوصيات هزينه عرضه خدمات در يوتيليتي

گروههاي مختلف مشتريان است.

مربوط ميشود" :هزينههاي مربوط به تعداد مشتريان"" ،هزينه

دو روش اصلي تخصيص هزينههاي مربوط به تقاضا ،به پيک

مربوط به حداکثر تقاضا" ،و "هزينههاي مربوط به انرژي مصرفي".5

همزمان تقاضا 7و پيک غيرهمزمان تقاضا 8معروف هستند.

بهعنوان مثال ،هزينههاي عرضه انرژي (مثال خريد گاز) به

در روش "پيک همزمان" نسبت تقاضاي هر يک از گروههاي
)1- Cost of service analysis (COSA
2- Functionalization
3- Cost classification
4- Cost causation
5- Commodity, throughput or energy cost
6- Cost allocation
7- Coincident demand Peak approach
8- Non-coincident demand peak approach
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مشتري به تقاضاي کل سيستم در زمان اوج تقاضا محاسبه شده

و مصرف انرژي و همچنين داليل تاريخي و تاثير اين شارژ ثابت

و از تخصيص هزينههاي مربوط به تقاضا استفاده ميگردد .در

بر قبوض ماهانه مشتريان خانگي ،بهخصوص مشتريان کم درآمد

روش "پيک تقاضاي غيرهمزمان" نسبت پيک تقاضاي گروههاي

با مصرف پايين ،از شارژ تقاضا کمتر استفاده ميشود.

مختلف مشتريان به پيک تقاضاي کل محاسبه شده (بدون توجه
به زمان پيک کل سيستم) و از اختصاص هزينههاي مربوط به
تقاضا استفاده ميشود.

 -3-3طراحي تعرفه براي گروههاي مشتريان

به روال معمول ،آخرين مرحله از تعيين تعرفه شرکتهاي
يوتيليتي ،طراحي ساختار شارژ مربوط براي هر يک از گروههاي

 -2-3-3طراحي تعرفه براي مشتريان تجاري و صنعتي
مشتريان صنعتي و تجاري بزرگ ،كنتورهاي پيشرفتهتري در
اختيار دارند که بر اساس آن ميتوان عالوه بر شارژ مشتري و
انرژي مصرفي ،شارژ تقاضا را نيز محاسبه کرد.
 -3-3-3طراحي تعرفههاي خاص

مشتريان است .تعرفهها ميتوانند داراي شارژ ثابت ،متغير يا هر

تعرفههاي همه مشتريان بر اساس مدل هزينه خدمات نيست.

دو باشند .همچنين ،طراحي تعرفه ميتواند بر اساس فصل تغيير

بهعنوان مثال ،شرکتهاي توزيع ميتوانند براي مشتريان

کرده يا در موارد پيشرفتهتر ،بر اساس ساعات روز متغير باشد.

صنعتي بسيار بزرگ که در نزديکي خط انتقال قرار گرفته و

در ادامه اين گزارش ،طراحي تعرفههاي رايج در ميان گروههاي

امکان دريافت مستقيم از شرکت انتقال با تعرفههاي پايينتر را

مشتريان بهطور بسيار خالصه توضيح داده ميشود.

دارند ،تخفيف خاص قائل شوند و تعرفه اين گروه از مشتريان را
به نحوي طراحي نمايند که تمامي هزينههاي اضافي و بخش

 -1-3-3طراحي تعرفه مشتريان خانگي

کوچکي از هزينههاي ثابت را در برگيرد (به اين نوع تعرفهها باي

تعرفه مشتريان خانگي در اصل شامل يک نرخ ثابت (مانند شارژ

پس 1گفته ميشود).

پايه يا شارژ مشتري) و يک نرخ متغير (مثال شارژ بر اساس
انرژي مصرفي) است .بخش متغير شارژ ميتواند بهصورت پلهاي

 -4-3-3نسبت هزينه به درآمد و دامنه معقوليت

2

با مصرف انرژي ،باالتر رفته يا با افزايش مصرف کاهش يافته ،يا

طراحي تعرفه نهايي در بسياري موارد بنا به داليل تکنولوژيک،

براي هر اندازه مصرف ،ثابت بماند (اين امر بيشتر به سياستهاي

سياستهاي اجتماعي و زيستمحيطي دولتها و بسياري از

زيستمحيطي و عرضه و کنترل مصرف انرژي بستگي دارد).

موارد ديگر ،با هزينههاي تخصيص دادهشده به مشتريان تطابق

تعرفه مشتريان خانگي معموال شارژ تقاضا ندارد .اين موضوع

ندارد .بهعنوان مثال ،در گروه مشتريان خانگي با وجود تخصيص

طبق معمول ناشي از عدم امکان اندازهگيري تقاضاي مشتريان

درصدي از هزينهها به طبقه هزينهاي تقاضا ،هيچ شارژ مجزايي

خانگي است .البته کنتورهاي هوشمند راه حلي براي اندازهگيري

براي تقاضا وجود ندارد و در عوض شارژ انرژي مصرفي بيشتر

تقاضاي مشتريان خانگي است .اما حتي در حوزههاي خدماتي

از هزينههاي تخصيص دادهشده است .همچنين ،نحوه تخصيص

که داراي اين نوع کنتورها هستند نيز بهدليل سياستهاي عرضه

هزينههاي تقاضا نيز ميتواند با توجه به روش انتخابي به شدت

1- Bypass rates
2- Zone of reasonableness
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تغيير کند .به همين جهت ،در هيچ شركت يوتيليتي نسبت
هزينهها به درآمد براي گروههاي مختلف مشتريان مساوي با

 -4-3نمايش محاسبه درآمد مورد نياز و تعرفه براي يک
شرکت فرضي

يک نيست .با اين حال ،تقسيم هزينهها ميان گروههاي مشتريان

در اين بخش جهت روشن شدن اصول بحثشده در بخشهاي

بر اساس مدل هزينه خدمات ،به کارشناسان کمک ميکند تا

پيشين ،مدل سادهسازيشده محاسبه درآمد مورد نياز و طراحي

با بررسي نسبت هزينهها به درآمدهاي هر گروه ،تعرفههاي

تعرفه يک شرکت فرضي فعال در انتقال گاز طبيعي ارائه ميشود

مناسبتري براي گروههاي مختلف انتخاب نمايند.
در صنعت گاز ،بازه پنج تا ده درصدي بهعنوان دامنه معقوليت

 -1-4-3اطالعات الزم براي محاسبات

شناخته ميشود ،به اين معنا که اگر درآمد پيشبينيشده بر

شرکت مورد نظر ،تنها در بخش انتقال گاز طبيعي فعاليت دارد.

اساس تعرفههاي طراحيشده براي يک گروه (مثال خانگي) تا ده

سيستم اين شرکت داراي ظرفيت انتقال گاز حدود يک ميليارد

درصد بيشتر يا کمتر از هزينههاي تخصيصدادهشده در مدل

فوت مکعب در روز 1با ارزش حرارتي  1/035دکاترم در هر هزار

هزينه خدمات باشد ،تعرفههاي مربوط به آن گروه مناسب فرض

فوت مکعب است .اين شرکت چهار مشتري ثابت 2دارد که

خواهند شد.

تقاضاي قراردادي اين چهار مشتري برابر با ظرفيت کل سيستم
است .شرکت مزبور ،همچنين داراي خدمات انتقال مقطعي گاز

3

 -5-3-3طراحي تعرفه براي شرکتهاي انتقال

است .عمر داراييهاي اين شرکت براي محاسبه ضريب استهالک

طراحي تعرفه براي شرکتهايي که تنها در انتقال انرژي فعاليت

 20سال در نظر گرفته شده است (ضريب استهالک  5درصد)

دارند (بهعنوان مثال ،يک شرکت انتقال نفت خام يا گاز طبيعي)

و در مجموع 3 ،سال از ارائه خدمات شرکت ميگذرد .مصرف

بعضا با ساختار معرفيشده باال تفاوت دارد .بهعنوان مثال ،در

پيشبينيشده ساليانه مشتريان ثابت حدود 250351000

شرکتهاي انتقال ،تعداد مشتريان بسيار کمتر است ،در نتيجه

دکاترم و مصرف مشتريان مقطعي  12ميليون دکاترم در سال

گروهبندي مشتريان ممکن است بر اساس معيارهاي متفاوتي

برآورد ميشود.

انجام گيرد .همچنين ،طبقهبندي هزينهها و روش تخصيص
هزينهها نيز ميتواند متفاوت باشد .براي مثال ،تخصيص هزينهها

 -2-4-3محاسبه پايه نرخ

بر اساس مسافت انتقال انرژي (کيلومتر لوله) يکي از روشهاي

اولين مرحله از محاسبات ،شامل تعيين ارزش داراييهايي است

رايج براي اختصاص هزينهها بين مشتريان انتقال است .همچنين،

که ميتوانند در محاسبات مربوط به برگشت سرمايه مورد

به دليل تعداد کم مشتريان (شرکتهاي انتقال) ،طراحي تعرفه

استفاده قرار گيرند .جدول زير نحوه سادهسازيشده محاسبه پايه

براي اين شرکتها ،کمتر شامل" شارژ مشتري" است.

نرخ را نمايش ميدهد .استهالک انباشته در اين جدول از جمع
 3سال استهالک پرداختشده به دست آمده است .استهالک
ساليانه نيز از حاصل ضرب ارزش ناخالص داراييها و ضريب
استهالک محاسبه ميشود.
1- 1,000,000 Mcf per day
2- Firm customer
3- Interruptible services
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جدول  -1محاسبه ارزش دارائيهاي تحت نظارت (پايه نرخ) برحسب دالر
سرمايهگذاري ناحالص اوليه

 1000ميليون

استهالك انباشتهشده
(تجمعي)

 150ميليون

ارزش خالص دارائيها

 850ميليون

سرمايه در گردش

 50ميليون

پايه نرخ

 900ميليون

جدول  – 3خالصه مدل هزينه خدمات برحسب دالر
برگشت سرمايه

 58/5ميليون

هزينههاي عملياتي

 30ميليون

هزينههاي عمومي

 1/5ميليون

استهالك ساليانه

 50ميليون

ماليات

 10ميليون

كل هزينه مورد نياز

 150ميليون

 -3-4-3برگشت سرمايه

 -5-4-3تخصيص هزينهها به طبقات هزينهاي

در اين مدل سادهسازيشده ،برگشت سرمايه با ضرب پايه نرخ

با توجه به اين که شرکت فرضي تنها داراي کارکرد انتقال است،

در نرخهاي برگشت سرمايه مربوط به سهامداران عمومي و وام

تمام هزينهها به کارکرد انتقال تعلق ميگيرد .از نظر طبقات

بانکي محاسبه شده است .جدول زير نحوه محاسبه برگشت

هزينه نيز اکثر هزينههاي کارکرد انتقال به طبقه هزينهاي مربوط

سرمايه را نمايش ميدهد:

به تقاضا تخصيص داده ميشود .با وجود اين ،درصد كمي از
هزينهها به طبقه هزينهاي انرژي تعلق دارد.

جدول  -2محاسبه برگشت سرمايه

بايد توجه داشت که تحوالت بازار تاثير بسيار زيادي بر نحوه

وام بلندمدت

سهام عمومي

كل

نحوه فاينانس
سرمايه

 70درصد

 30درصد

 100درصد

نرخ برگشت
سرمايه

 5درصد

 10درصد

 6/5درصد

پايه نرخ بر
حسب فاينانس

 630ميليون

 270ميليون

 900ميليون

برگشت سرمايه

 31/5ميليون

 27ميليون

 58/5ميليون

تخصيص هزينهها دارد .براي مثال ،سازمان نظارتي فدرال
آمريکا در طول تاريخ خود به داليل متفاوت روشهاي متفاوتي
را براي تخصيص هزينه بين تقاضا و انرژي مصرفي انتخاب
کرده است (بهعنوان مثال ،در قبل از آزادسازي بخش توليد و
همچنين در زمان کمبود عرضه گاز در دهه  1970در آمريکا،
بيشتر هزينههاي انتقال گاز طبيعي به طبقه انرژي مصرفي
تعلق ميگرفت) .با وجود اين ،از نظر منطقي و اصول طراحي
مهندسي ،بيشتر هزينههاي انتقال به هزينههاي آمادگي براي

 -4-4-3خالصه مدل هزينه خدمات

پيک تقاضا ربط دارد .در اين مثال ،مبلغ 140ميليون دالر مربوط

پس از محاسبه مبلغ مربوط به برگشت سرمايه ،نوبت به محاسبه

به هزينههاي مربوط به طبقه هزينهاي تقاضا است و مبلغ 10

ساير هزينهها ،از جمله هزينههاي عملياتي ،عمومي و ماليات

ميليون دالر نيز به طبقه هزينهاي انرژي مصرفي اختصاص دارد.

ميرسد .در اين مثال اين هزينهها بهصورت فرضي تعيين شدهاند.

 -6-4-3محاسبه تقاضا و تخصيص طبقات هزينهاي ميان

مشتريان ثابت و مقطعي و طراحي تعرفه

در مرحله نخست ،بايد با استفاده از ارزش حرارتي و ظرفيت
سيستم ،تقاضاي قراردادي کل مشتريان ثابت محاسبه شود.
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براي انجام اين کار ،کافي است تا ظرفيت سيستم در ميانگين

مشتريان براي تضمين دريافت خدمات در هر لحظه از روز تا

ارزش حرارت ضرب شود (هر هزار فوت مکعب حدود 1/035

سقف تقاضاي قراردادي پرداخت ميکنند .مشتريان مقطعي

دکاترم ارزش حرارتي دارد):

داراي تقاضاي تضميني نيستند و به همين دليل نيز شارژ تقاضا

1,000,000 Mcf × 1.035 Dth/Mcf = 1,035,000

پرداخت نميکنند .در عوض ،هزينههاي تقاضاي تخصيص داده

Dth

شده به اين گروه ،بهصورت شارژ انرژي دريافت ميشوند .جدول

همچنين ،با فرض ضريب بار  100درصد براي مشتريان مقطعي،

زير چگونگي محاسبه هر يک از نرخهاي باال را نمايش ميدهد :

ظرفيت مورد استفاده اين گروه مشتريان نيز از تقسيم مصرف
ساليانه به روزهاي سال محاسبه ميشود :
 ×%100( =32,877 Dthروز  / )365در هر سال 12,000 Dth
با تقسيم جمع کل تقاضاي قراردادي مشتريان ثابت و مقطعي
بر هر يک از اين ارقام ،درصد تخصيص هزينهها براي هر گروه
از مشتريان به دست ميآيد .در اين مثال ،درصد تخصيص
هزينههاي مربوط به تقاضا براي مشتريان مقطعي حدود  3درصد
و براي مشتريان ثابت  97درصد است .اين درصدها با منطق
محاسبه همخواني دارند زيرا مشتريان مقطعي تنها در شرايط
غير پيک از سيستم استفاده ميکنند .جدول زير چگونگي
تخصيص هزينههاي تقاضا و انرژي مصرفي را ميان مشتريان
مقطعي و ثابت نمايش ميدهد :

جدول  - 5محاسبه شارژ تقاضا و انرژي براي مشتريان ثابت
تقاضا

انرژي

هزينه ساليانه

 135690هزار

 9550هزار

عامل هزينه براي
مشتري ثابت به
دكاترم

 12400هزار

 250351هزار

 10/942دالر براي هر
دكاترم

 0/0381دالر براي
هر دكاترم

شارژ مشتريان ثابت

جدول  - 6محاسبه شارژ تقاضا و انرژي براي مشتريان مقطعي

هزينه ساليانه

تقاضا

انرژي

 4310هزار

 450هزار

عامل هزينه براي
مشتري ثابت به دكاترم
شارژ مشتريان ثابت

 12000هزار
 0/396دالر براي هر
دكاترم

جدول  -4تخصيص هزينهها ميان مشتريان ثابت و مقطعي
نوع مشتري

ضريب
تقاضا

ضريب
انرژي

هزينه تقاضا

هزينه
انرژي

مشتريان
متغير

 3درصد

4/5
درصد

4310000

450000

مشتريان
ثابت

 97درصد

95/5
درصد

9550000 135690000

(450,000 + 4,310,000) ÷12,000,000 = 0,396
حداقل شارژ قابل قبول براي مشتريان مقطعي برابر با شارژ انرژي
مشتريان ثابت است.

 -5-3انواع نرخها (قيمتها)

ت براي خدمات رفاهي بايد به گونهاي
بهطور كلي ،ساختار قيم 
در مرحله آخر ،بايد نوع طراحي تعرفهها تعيين و شارژ انرژي و

طراحي شود كه به موجب آن كل درآمد مجاز مورد نياز براي

تقاضا محاسبه شود.

ارائه آن خدمات به همراه نرخ عادالنه برگشت سرمايه تامين

در اين مثال سادهشده ،شارژ تقاضاي ماهيانه بر اساس هر دکاترم

شود .با وجود اين كه هزينه عامل مهمي در فرآيند قيمتگذاري

تقاضاي روزانه محاسبه ميشود كه نشاندهنده مبلغي است که

است ،اما در اغلب موارد ،نرخهاي واقعي با توجه به عوامل متعدد
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ديگري تعيين ميشوند كه از جمله آنها ميتوان به عوامل و

ثابت به آن اشاره ميشود) .طبق اين روش ،صورتحسابي كه

شرايط اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و زيستمحيطي اشاره كرد.

براي مشتري صادر ميشد ،بر اساس مبلغ ثابتي به ازاي هر

در اين بخش ،انواع مختلف نرخگذاريها كه از ديرباز در بخش

واحد از گاز طبيعي مصرفشده بود كه توسط كنتور ثبت ميشد

انرژي مورد استفاده قرار گرفتهاند با بهرهگيري از تاريخچه مصرف

(بهعنوان مثال 3 ،دالر به ازاي هر هزار فوت مكعب .)1اين روش

گاز طبيعي در امريكا ارائه ميگردد.

سادهترين روش در بين تمام روشهاي محاسبه نرخ گاز است
كه با انجام اصالحاتي هنوز در سطح گستردهاي مورد استفاده

 -1-5-3نرخ اندازهگيرينشده

قرار ميگيرد.

نرخ اندازهگيرينشده نخستين نوع نرخي بود كه در صنعت

يكي از اشكاالت روش نرخ ثابت ،تعيين هزينهها بر مبناي يك

گاز مورد استفاده قرار گرفت .طبق اين الگو ،در صورتحساب

نرخ ثابت و به نسبت يكسان براي هر حجمي از گاز طبيعي

دورهاي ،مبلغ ثابتي براي استفاده از خدمات در بازهي زماني

مورد استفاده است .بهعنوان مثال ،اگر يك مشتري در ماه هيچ

مشخص و بدون توجه به مقدار واقعي گاز مصرفشده ذكر

گازي را مصرف نكند ،هيچ هزينهاي را نبايد پرداخت كند .با اين

ميشد (مثال  30دالر در هر ماه) .اين روش پيش از معرفي

وجود ،هزينههايي بهعنوان مخارج ثابت به شركت عرضهكننده

كنتور گاز مورد استفاده قرار گرفت و استفاده از آن به وسيله

گاز تحميل ميشود كه از جمله آنها ميتوان به خواندن كنتور،

محدوديتهاي تكنولوژيك آن زمان ديكته ميشد .مديريت

هزينههاي نگهداري و هزينه سرمايهگذاري در تاسيسات و غيره

اين ساختار قيمتگذاري ساده و آسان بود ،اما عادالنه نبود زيرا

اشاره كرد .در واقع ،با اين روش مشتريان پرمصرف (بهدليل

به موجب آن يك مشتري كه از وسايل گازسوز خود حداكثر

پرداخت هزينه تمامشده و سود مربوطه) هزينههاي نگهداري

استفاده را كرده بود ،بايد ماهانه همان مبلغي را ميپرداخت كه

تاسيسات افرادي را كه داراي انشعاب گاز هستند ،اما مصرفي

مشتري ديگر با مصرف كمتر ملزم به پرداخت آن بود .پس از

ندارند ،پرداخت ميكنند .براي رفع اين نقطه ضعف ،تغييراتي

اختراع كنتور گاز ،اين روش قيمتگذاري منسوخ شد ،اگر چه

در نرخ ثابت اعمال شد كه از جمله آنها ميتوان به دريافت شارژ

هنوز هم براي برخي روشناييهاي گازي در فضاي باز كه مصرف

(آبونمان) از مشتريان براي جبران برخي هزينههاي ثابت و ارائه

آنها ثابت است ،اين روش مورد استفاده قرار ميگيرد.

تخفيفهاي كلي براي تشويق به مصرف بيشتر و دريافت هزينه

 -2-5-3روش سنجش مستقيم خطي يا نرخ ثابت
پس از معرفي روش اندازهگيري ميزان مصرف گاز طبيعي،

ثابت كمتر از مشتريان بزرگتر و پرمصرفتر اشاره نمود.
 -3-5-3نرخ نزولي گام به گام

2

چندين ساختار قيمتگذاري براي جبران بيعدالتي موجود

راهكار ديگر معرفي نرخ نزولي گام به گام بود .در اين روش،

در روش نرخ اندازهگيرينشده مورد استفاده قرار گرفتند .يكي

كل مصرف مشتري بر اساس نرخ واحد مشخصي محاسبه و

از نخستين نمونه روشهاي اندازهگيري در اين رابطه ،روش

صورتحساب آن صادر ميشد .واحدهاي نرخي مختلفي وجود

سنجش مستقيم خطي بود (كه امروزه عموما به نام روش نرخ

داشتند و نرخ واحدي كه مورد استفاده قرار ميگرفت ،به دامنه

1- Mcf
2- Step Meter Rate
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مصرف بستگي داشت .هر چه مصرف بيشتر ميشد ،نرخ واحد

 -4-5-3نرخ نزولي بلوكي

پايينتري مورد محاسبه قرار ميگرفت .بهعنوان مثال ،يك

روش نرخگذاري نزولي گام به گام پس از مدتي تكامل يافت و

مشتري كه  100فوت مكعب يا كمتر از اين مقدار گاز مصرف

به روش نرخ نزولي بلوكي تبديل شد .در اين روش از دو بلوك

ميكرد ،بايد هزينهاي معادل  3دالر به ازاي هر فوت مكعب

متوالي يا بيشتر با قيمت نزولي استفاده ميشود ،بهعنوان نمونه،

ميپرداخت ،در حالي كه مشتري ديگري كه بيش از  100فوت

نرخ  3دالر به ازاي هر فوت مكعب براي  100فوت مكعب اول،

مكعب گاز طبيعي مصرف ميكرد ،بايد هزينهاي معادل  2/5دالر

و نرخ  2/50دالر براي كل مصرف بيش از  100فوت مكعب ،كه

به ازاي هر فوت مكعب براي كل مصرفش ميپرداخت .اين روش

با استفاده از اين سيستم ميتوان از قيمتگذاري ناعادالنهاي كه

نسبت به روشهاي قبلي دو مزيت داشت )1( :انگيزه تبليغاتي

برخي مواقع در روش نرخ نزولي گام به گام صورت ميگرفت،

تشويقي و ( )2توجيه هزينه.

اجتناب كرد .در مثال باال ،مشتري داراي مصرف  100فوت

با اين حال ،اين روش نيز دو ايراد مهم داشت :نخست ،اين

مكعب ،صورتحساب  300دالري دريافت ميكند ،در حالي

كه صورتحسابهاي صادرشده براي مصارف زياد در واقع

كه در صورت مصرف  101فوت مكعب ،صورتحساب 302/5

نميتوانستند كمتر از صورتحسابهايي باشند كه براي مصارف

دالري دريافت مينمايد.

ي داراي
كمتر صادر ميشدند .در مثال باال ،صورتحساب مشتر 

هدف ساختار نرخ نزولي بلوكي ،فراهم كردن يك روش عادالنه

 100فوت مكعب مصرف گاز برابر  300دالر ميشد ،در حالي

براي جبران هزينهها بود .واحد قيمت براي هر بلوك ممكن است

كه صورتحساب مشتري داراي  101فوت مكعب مصرف گاز

شامل بخشي از هزينه توليد با حداكثر ظرفيت 2يا هزينه محصول

مصرف معادل  252/5دالر بود .بديهي است كه اين روش صدور

نيز باشد .در مثالهاي ديگر ،ممكن است نخستين بلوكهاي

صورتحساب غيرمنصفانه بود .افزون بر اين ،در اين سيستم براي

قيمتي براي جبران هزينههاي تخصيص دادهشده مورد استفاده

مشتريان داراي ضريب بار پايين كه در طول بيشتر ماههاي سال

قرار گيرد ،در حالي كه بلوكهاي قيمتي بعدي رابطه نزديكي با

هيچ يا مقدار كمي گاز استفاده كرده بودند ،ولي مقدار زيادي گاز

هزينههاي محصول داشته باشند .همچنين ،هدف اين ساختار

در مقاطع زماني محدود يا پراكنده مصرف كرده بودند ،پاداش

قيمت ،افزايش توان رقابت و تشويق به فروش گاز با فراهم

كمي در نظر گرفته شده بود ،در نتيجه ،سرمايهگذاري زيادي

آوردن هزينههاي نهايي پايينتر گاز براي مشتريان بزرگتر و

براي توليد و توزيع گاز طبيعي براي ارائه خدمات به مشتريان

پرمصرفتر بود.

نياز بود .در نقطه مقابل ،مشترياني با ضريب بار خوب كه به نحو
پيوست ه و يكنواختي از گاز استفاده كرده بودند ،جريمه ميشدند

1

 -5-5-3نرخ معكوس يا نرخ افزايشي بلوكي

و نرخ واحد براي مشتريان پرمصرف كاهش نمييافت ،حتي با

به زبان ساده ،روش نرخ معكوس 3درست برعكس نرخ نزولي

وجود اين كه هزينه مربوط به تاسيسات مورد نياز براي توليد و

بلوكي است .در اين ساختار ،نرخ بلوكهاي متوالي متناسب با

توزيع گاز و ارائه خدمات به مشتريان به نسبت كل نياز آنها به

افزايش مصرف افزايش مييابد ،بهعنوان مثال ،نرخ  3دالر به ازاي

گاز كمتر بود.

هر فوت مكعب گاز براي  100فوت مكعب اول و نرخ  3/50دالر
1- Declining Block Rate
هزينه ظرفيت يا هزينه كل واحد توليدي= 2- Capacity Cost
3 - Inverted Rate
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براي هر واحد مصرف گاز بيش از  100فوت مكعب.

يا در هر صورت (چه مصرف كند و چه مصرف نكند) ،اين مبلغ

نرخهاي معكوس براي دستيابي به دو هدف توسعه يافتند .نخست

را بپردازد (بهعنوان مثال ،الف دالر در ماه) .در اين صورت اگر

اين كه كمبود گاز در دهه  1970موجب افزايش آگاهي درباره

مصرفكننده بيش از حداقل تعيينشده مصرف نمايد ،مشمول

خ معكوس بهعنوان
ارزش حفظ منابع طبيعي شد .لذا روش نر 

اين صورت حساب نشده و صورت حسابي عادي براي او ارسال

شيوهاي براي تشويق به حفاظت منابع طبيعي مورد توجه قرار

ميگردد.

گرفت ،زيرا در اين روش مشتريان به مصرف كمتر گاز طبيعي
تشويق ميشوند .دوم ،در رابطه با تشويق به مصرف كمتر ،روش
خ معكوس بهعنوان روشي مبتني بر قيمت (هزينه) تمامشده
نر 

 -6-3موارد تكميلي

 -1-6-3هزينه (شارژ) مشتري

در نظر گرفته شد ،زيرا كمبود گاز طبيعي موجب شد تا قيمت

هزينه شارژ مشتري ،نوع متفاوتي از نرخگذاري نيست ،بلكه نوع

تمامشده اين محصول افزايش يابد.

خاصي از هزينه يا شارژ است كه ميتوان آن را با هر يك از انواع

خ معكوس ،در اشتياق براي فراهم آوردن
هدف دوم روش نر 

نرخها مورد استفاده قرار داد .شارژ مشتري ،هزينه ماهانهاي است

خدمات گاز در سطحي مقرون به صرفه و اقتصادي براي

كه افزون بر هزينه حجم گاز مصرفشده از مشتري دريافت

پاسخگويي به نيازهاي اساسي انسان خالصه ميشد ،كه در اغلب

ميشود ،اگرچه ،در برخي موارد ممكن است شامل تخفيفي

موارد بهعنوان نيازهاي حياتي زندگي از آنها ياد ميشود .بدين

براي حجم كمي از گاز باشد .بهعنوان مثال ،يك نمونه از روش

سان ،كمبود گاز طبيعي موجبات افزايش قابل توجه قيمتها

نرخگذاري ميتواند به صورت زير باشد:

را فراهم ساخت .در نتيجه ،اين تصور به وجود آمد كه برخي از

هزينه (شارژ) مشتري 5 :دالر در ماه.

اعضاي جامعه نميتوانند هزينه گاز طبيعي را بپردازند و از عهده

هزينه استفاده از محصول (گاز طبيعي) 3 :دالر به ازاي هر فوت

تامين گرما و ساير نيازهاي اساسي خود ناتوان هستند .در نتيجه،

مكعب.

نرخهاي كمتري بهعنوان نرخ حداقل براي تامين نيازهاي اساسي

مبناي شارژ يا هزينه مشتري اين است كه هزينههاي ثابت

مورد نياز مردم تعيين شدند و از سوي ديگر ،جريمههايي براي

مشخصي وجود دارند كه هر مشتري بايد متقبل شود ،حتي اگر

مصرف بيش از حد و زياد در نظر گرفته شد.

هيچ گازي را مصرف نكرده باشد .نمونههاي اين هزينهها را ميتوان

 -6-5-3صورتحسابهاي كمينه

1

اصطالح صورتحساب كمينه در اشاره به تمهيد تعرفهاي به
كار ميرود كه به موجب آن مشتري بايد براي سطح حداقل

در مورد يك خط خدماتي ،يك رگوالتور (تنظيمكننده) و يك
كنتور اندازهگيري مصرف در دوره زماني معين و محاسبه هزينه
خوانش كنتور و هزينههاي اداري ارايه خدمات مشاهده كرد.

تعريفشدهاي از خدمات مبلغي را بپردازد .اين تعرفه ميتواند به

 -2-6-3هزينه تقاضا يا ظرفيت

هر شكلي تدوين شود .بهعنوان مثال ،تعرفهاي كه به موجب آن

بهطور كلي ،سالها است كه هزينههاي تقاضا در طراحي نرخ

الزم است مشتري مقدار مشخصي گاز طبيعي را مصرف كند،

خطوط لول ه بين ايالتي مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اما اين روش

2

1- Minimum Bills
2- Demand or Capacity Charges
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براي شركتهاي توزيع محلي چندان معمول نيست .هزينه

طي دهه  1800صورت گرفت .با وجود اين ،مشكالت موجود

تقاضا براي جبران هزينههاي ثابت يا هزينه سرمايهاي مربوط به

در زمينه توليد و انتقال گاز مانعي بر سر راه رشد اين بازار بود.

استفاده مشتري از سيستمهاي انتقال و توزيع طراحي ميشود.

پيش از آن ،گاز مصنوعي (حاصل از فراوري زغال سنگ) ،با

هزينه تقاضا نيز مانند هزينه ظرفيت ميتواند به همراه هر يك

وجود گرانتر بودن ،براي تامين روشنايي خانهها و خيابانها

از روشهاي نرخگذاري پيشين مورد استفاده قرار گيرد .مزيت

مورد استفاده قرار ميگرفت .در آغاز قرن نوزدهم كه نيروي برق

استفاده از اين هزينه در اين است كه هزينههاي واقعي تحميلشده

جايگزين گاز در تامين روشنايي خيابانها گرديد ،كاربردهاي

به شركت ارايهدهنده خدمات رفاهي در صورتحسابي كه براي

گاز نيز تغيير يافت و بيشتر براي ايجاد گرما و پخت و پز از آن

مشتري صادر ميگردد ،لحاظ ميشود.

استفاده شد.

بخش چهارم -رگوالتوري در كشورهاي
مختلف

 -1-4اياالت متحده امريكا

 -1-1-4كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي

1

در اواخر دهه  ،1920ذخاير فراواني از گاز طبيعي در ميدانهاي
گازي و نفتي جديد واقع در جنوب غربي آمريکا كشف شدند.
افزون بر اين ،پيشرفتهاي صورتگرفته در فناوري ساخت خط
لولهها انتقال گاز در مسافتهاي طوالني را امكانپذير ساخت.
اما در اين دوران ،فروش بين ايالتي و انتقال گاز قانونمند نبود.

كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي ( )FERCيك موسسه

كميسيون فدرال نيرو ( )FPCكه مقدم بر كميسيون فدرال

فدرالي در اياالت متحده با قلمرو اختيار بر فروش برق بين

رگوالنوري انرژي  FERCاست ،در  1930براي ايجاد هماهنگي

ايالتي ،نرخهاي عمده فروشي برق ،صدور مجوز براي برقآبي

در توسعه فدرال هيدروپاور به صورت وابسته به هيات وزيران

(هيدروالكتريك) ،قيمتگذاري گاز طبيعي و نرخهاي خطوط

تاسيس شد.

لوله نفتي است .كميسيون همچنين پايانههاي گاز طبيعي مايع

در  1935كميسيون فدرال نيرو به يك موسسه رگوالتوري

شده ( ،)LNGخطوط لوله بين استاني گاز طبيعي و پروژههاي

مستقل با پنج عضو كه توسط رئيس جمهور انتخاب و توسط

نيروگاه برقآبي (هيدروپاور) غيرفدرال را مورد بررسي و تصويب

مجلس سنا تائيد ميگرديد ،تغيير شكل داد .اين كميسيون اختيار

قرار ميدهد.

داشت كه نيروگاه برق آبي و برق بين استاني را تنظيم نمايد.

اولويتهاي كاري  2014اين كميسيون عبارتند از :

در  1938قانون گاز طبيعي ،اختيارات مربوط به خطوط لوله بين

• برقراري هماهنگي و تناسب بين گاز طبيعي -برق

استاني گاز طبيعي و فروشهاي عمده آن را به كميسيون فدرال

• شبكه هوشمند

نيرو واگذار نمود .در واقع ،پس از تصويب قانون گاز طبيعي در

• پاسخ به تقاضا

سال  ،1938مقررات ناظر بر فعاليتهاي انتقال گاز كه در سطح

• تلفيق تجديدپذيرها

ن ايالتي ارايه شدند ،نخستين مجموعه قوانين فدرال در اين
بي 

• دستور شماره  -1000برنامهريزي انتقال و تخصيص هزينهها

رابطه به شمار ميآمد.

الف -تاريخچه

در سال  1942اين اختيارات قانوني براي پوشش صدور مجوز

مصرف گسترده گاز طبيعي در اياالت متحده براي نخستين بار

براي تاسيسات گاز طبيعي افزايش يافت.
)1- Federal Energy Regulatory Commission (FERC
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پس از پايان جنگ جهاني دوم ،فعاليت ساخت خطوط لوله

فرايند عمل را تكرار نمايد .همچنين قانون وزارت انرژي تنظيم

فزوني گرفت .پيشرفتهاي صورتگرفته در عرصه فناوري در

خطوط لوله نفتي بين استاني را از كميسيون تجارت بين استاني

دوران پس از جنگ موجب آغاز دوران رشد چشمگير سيستم

به كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي  FERCانتقال داد .معهذا

خطوط لوله ملي آمريكا شد و اين روند تا اواسط دهه 1960

اين كميسيون برخي از قلمرو قانونيش را در مورد واردات و

نيز ادامه يافت.

صادرات گاز از دست داد.

در  ،1954تصميم ديوان عالي كشور در خصوص پرونده Phillips

در سال  ،1978كنگره قانون سياست كلي استفاده از گاز طبيعي

 Petroleum Co. v. Wisconsinاختيارات كميسيون فدرال

را تصويب كرد ،كه به موجب آن روش تعيين قيمت و شيوههاي

نيرو را به فروش سرچا ه گاز طبيعي در تجارت بين استاني نيز

نظارتي دگرگون شدند .همچنين در اين سال مسئوليتهاي

افزايش داد.

اضافي ديگري به كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي FERC

در پي كمبود شديد ذخاير قطعي انرژي فسيلي و در پاسخ به

براي هماهنگ كردن مقررات فروش گاز سرچاه در بازارهاي

بحران نفتي  ،1973صنعت نفت و گاز تغييرات قابل توجهي را

درون ايالتي و بين ايالتي داده شد .هم چنين اين كميسيون

تجربه كرد و موجب شد تا ذخاير گاز طبيعي داخلي آمريكا در

برنامهاي را براي تقويت توليد همزمان و توليد نيروگاه كوچك

كنار نفت و گاز وارداتي مورد بهرهبرداري قرار گيرند.

تحت قانون سياست تنظيم يوتيليتيهاي عمومي سال 1978

كنگره امريكا قانون سازمان وزارت انرژي را در  1977تصويب

كه بهعنوان بخشي از قانون ملي انرژي در  1978تصويب شد،

نمود ،كه اين قانون همه موسسات مختلف مرتبط با انرژي را

مديريت نمود .قانون ملي انرژي شامل قانون سياست گاز طبيعي

در وزارتخانه انرژي يكپارچه ميكرد .كنگره تاكيد داشت كه

بود كه حيطه تنظيم قيمت فدرال را براي فراهم آوردن زمينه

يك هيات رگوالتوري مستقل جداگانه بايد باقي بماند ،و لذا

رقابت بزرگتري هم براي گاز طبيعي و هم صنعت برق كاهش

كميسيون فدرال نيرو ( )FPCبه كميسيون فدرال رگوالتوري

ميداد.

انرژي ( )FERCتغيير نام يافت كه وضعيت استقالل خود را در

در اوايل دهه  ،1980و پس از پيدايش منابع جديد گاز ،بحران

وزارت انرژي حفظ ميكرد .همچنين به اين كميسيون مسئوليت

انرژي فروكش كرد .بر اثر تغييرات ناشي از «قانون سياست گاز

اضافي براي استماع درخواست تجديد نظر تصميمات كنترل

طبيعي » نياز به تنظيم شرايط انتقال گاز بيش از پيش برجسته

قيمت نفت وزارت انرژي و مستندسازي همه استماعها براي

شد .در سال  ،1985در پاسخ به تفسير سياستهاي NGPA

وزارت انرژي نيز داده شد .در نتيجه ،وزارت انرژي فاقد قضاوت

و بازار رو به رشد گاز طبيعي ،كميسيون فدرال رگوالتوري

قانوني اداره امور شد .براي حفظ اين استقالل ،حتي وقتي كه

انرژي ( )FERCحكم شماره  436را در رابطه با برنامه انتقال و

وزارت انرژي قانوني را پيشنهاد ميدهد ،وزارتخانه بايد پيشنهاد

دسترسي آزاد و بدون تبعيض صادر كرد.

را به كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي  FERCارجاع دهد و اگر

در سال  1989كنگره به تنظيم فدرال قيمت سرچاه گاز طبيعي

اين كميسيون مشخص نمايد كه تدوين قانون ممكن است اثرات

با تصويب قانون عدم كنترل سرچاه گاز طبيعي در اين سال

قابل مالحظهاي بر موضوعات قلمرو قانوني او بگذارد ،ميتواند

پايان داد.

1

1- Natural Gas Policy Act=NGPA
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تا پيش از بروز تغييرات كنوني در سطح بين ايالتي ،تاسيسات

هيدروالكتريك و گاز طبيعي و ابتكارات سياسي عمده برق.

خدمات شهري مشاركت محدودي در بازار ملي گاز داشتند .در

• مديريت مقررات گزارشدهي حسابداري و مالي و تنظيم

ابتدا ،تنظيم سيستم توزيع در حوزه اختيارات مقامات محلي و
ايالتي بود .با وجود اين ،تغييرات روزافزون و قابل توجه تاسيسات

كسب و كارهاي شركتهاي تنظيم كننده.

ب -صالحيت و اختيارات

خدمات شهري در پي صدور حكمهاي فدرال موجب تغيير

كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي  FERCيك موسسه

شرايط پيشين شده و تاسيسات خدمات شهري و كميسيونهاي

رگوالتوري مستقل در درون وزارت انرژي اياالت متحده است.

دولتي مربوطه مجبور شدند حوزه مشاركت خود در بازار ملي گاز

رئيس جمهور و كنگره بهطور معمول نميتوانند تصميمات آن را

را توسعه دهند.

مورد بازنگري قرار دهند ،اما اين تصميمات توسط دادگاه فدرال

قانون سياست انرژي سال  2005قدرت و اختيارات اين

قابل بررسي است FERC .از نظر مالي خودكفا است و در اين

كميسيون را براي اعمال استاندارد اجباري قابليت اطمينان در

زمينه شارژ و پرداخت ساالنهاي توسط صنايعي كه مشمول

سيستم انتقال عمده و براي اعمال جريمهها در مورد اشخاصي

مقررات اين موسسه ميشوند ،پرداخت ميگردد .كميسيون

كه بازارهاي برق و گاز طبيعي را دستكاري ميكنند ،افزايش

فدرال رگوالتوري انرژي  FERCمستقل از وزارت انرژي است

داد .قانون سياست انرژي سال  2005به كميسيون مذكور

زيرا فعاليتهاي آن نبايد تحت نظر وزير انرژي يا هر مسئول

مسئوليتهاي اضافي ديگري كه در اولويتهاي كاري و برنامه

يا كارمندي در وزارت مزبور صورت گيرد .معهذا وزارت انرژي

استراتژيك بهروز شده اين كميسيون قرار داشت ،نيز محول

ميتواند بهعنوان طرف سوم در اقدامات اين كميسيون مشاركت

نمود .اين مسئوليتها شامل موارد زير است :

داشته باشد.

• تنظيم انتقال و فروش گاز طبيعي براي فروش مجدد در
تجارت بين ايالتي.
• تنظيم انتقال نفت به وسيله خطوط لوله در تجارت بين
ايالتي.

كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي  FERCدر سالهاي اخير
تشكيل داوطلبانه سازمانهاي انتقال منطقهاي ()RTOs
و كارگزاران سيستم مستقل Independent System

) Operators (ISOsرا براي حذف پتانسيل تبعيض بيمورد در

i

• تنظيم انتقال و فروش عمده برق در تجارت بين ايالتي.

دسترسي به شبكه برق رواج داده است .از زمان تصويب قانون

• صدور مجوز و بازرسي پروژههاي هيدروالكتريك خصوصي،

جديد انرژي در  ،2005مقررات بسياري براي انجام تمهيدات

دولتي و متعلق به شهرداري.

كليدي مباحث قانون جديد درباره پايانههاي  ،LNGقابليت

• تصويب مكان و واگذاري تاسيسات بين ايالتي گاز طبيعي

اطمينان برق ،لغو قانون شركتهاي هولدينگ يوتيليتي عمومي

شامل خطوط لوله ،محل ذخاير و گاز طبيعي مايع شده.

سال  1935و اجراي قانون شركتهاي هولدينگ يوتيليتي

• تضمين حصول اطمينان سيستم انتقال بين ايالتي ولتاژ باال.

عمومي سال  ،2005مقررات ادغام شده جديد و مقررات

• پايش و بررسي بازارهاي انرژي.

دستكاري ضد بازار جديد ،بهوجود آمد.

• استفاده از جريمههاي مدني و ساير ابزارها عليه سازمانها

اين كميسيون اتهام دستكاري بازار برق توسط شركت انرون

و افرادي كه مقررات كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي

و ساير شركتهاي انرژي ،و نقش آنها در بحران برق كاليفرنيا

 FERCرا در بازارهاي انرژي نقض ميكنند.

را مورد بررسي قرار داد .همچنين اين كميسيون بيش از 6/3

• نظارت بر موضوعات زيستمحيطي مرتبط با پروژههاي

ميليارد دالر از مشاركتكنندگان بازار برق كاليفرنيا از طريق
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شهركها جمعآوري نمود.

منابع تجديدناپذير مثل فرآوردههاي نفتي در زمينهاي فدرال

كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي  FERCهمچنين با مقامات

است.

انرژي كانادا براي تسهيل فرايند يك خط لوله گاز طبيعي

يك -منابع طبيعي كانادا

آالسكائي كه گاز طبيعي را از شيب شمالي آالسكا به  48ايالت

بخش سياست و امور رگوالتوري نفت و گاز (بخش نفت و گاز)

پائينتر ميآورد ،همكاري ميكند.

منابع طبيعي كانادا ،گزارش ساالن ه و خالصههايي از روند نفت

كميسيون فدرال رگوالتوري انرژي تقريبا  1600پروژه برق آبي را

خام ،گاز طبيعي و صنعت فرآوردههاي نفتي در كانادا و اياالت

در اياالت متحده تنظيم ميكند و در سطح وسيع مسئول صدور

متحده امريكا فراهم ميآورد.

اجازه ساخت شبكه بزرگ خطوط لوله گاز طبيعي بين ايالتي

دو -هيات ملي انرژي

است .كميسيون همچنين بهطور تنگاتنگ با گارد ساحلي اياالت

صنعت نفت نيز به وسيله هيات ملي انرژي 1كه يك موسسه

متحده براي بررسي ايمني ،امنيت و تاثيرات زيستمحيطي

رگوالتوري مستقل است ،قانونمند ميشود .هيات ملي انرژي

پايانههاي  LNGمطرح و كشتيرانيهاي وابسته كار ميكند.

خطوط لوله و سيستم انتقال برق بين استاني و بينالمللي،

پ -كمسيونرها (هيات مستشاري)

صادرات و واردات گاز طبيعي بر اساس مجوزهاي بلندمدت و

كمسيونرها (مستشارها) عبارتند از :

الزامات كوتاهمدت ،صادرات نفت بر اساس مجوزهاي بلندمدت

• فيليپ دي .مولر (تاريخ انقضا قرارداد  30ژوئن سال
)2015

و الزامات كوتاهمدت (هيچ كاربردي براي صادرات بلندمدت در
سالهاي اخير وجود نداشت) و زمينهاي مرزي و منطقه دريائي

1

• جان نوريس (تاريخ انقضا قرارداد  30ژوئن سال )2017

2

• چريل الفلوئر (تاريخ انقضا قرارداد  30ژوئن سال )2014

3

• توني كالرك (تاريخ انقضا قرارداد  30ژوئن سال )2016

4

 -2-4كانادا

كه تحت پوشش توافقهاي مديريت استاني /فدرال نيست را
تنظيم مينمايد.
در سال  ،1985دولت فدرال و دولتهاي استاني آلبرتا ،بريتيش
كلمبيا ،و ساسكاچوان توافق كردند كه قيمتهاي نفت خام و
گاز طبيعي آزاد از مقررات باشد .نفت دريائي آتالنتيك كانادا

 -1-2-4موسسات رگوالتوري در كانادا

تحت مسئوليت مشترك فدرال و استاني در نووا اسكوتيا و جزيره

قلمرو قدرت صنعت نفت در كانادا كه شامل تنظيم سياستهاي

نيوفاوندلند و البرادور مديريت ميشود.

انرژي در صنعت نفت است بين دولتهاي فدرال ،استاني و

سه -موسسات رگوالتوري استاني

منطقهاي مشترك است .دولتهاي استاني اختيار كشف ،توسعه،

مقررات متعددي در سالهاي اوليه صنعت نفت وجود داشت.

حفاظت و مديريت منابع تجديدناپذير مثل فرآوردههاي نفتي را

بهعنوان مثال ،در دره ترنر در آلبرتا كه اولين ميدان مهم نفتي در

دارند .قلمرو قدرت فدرال در انرژي در اصل معطوف مقررات بين

سال  1914در آن كشف شد ،امري عادي بود كه مقادير اندكي

استاني و تجارت بينالمللي (كه شامل خطوط لوله) و مديريت

از مايع نفتي از طريق شعلهور ساختن حدود  90درصد گاز

)1- Philip D. Moeller (term expires on June 30, 2015
)2- John Norris (term expires on June 30, 2017
)3- Cheryl LaFleur, acting chair (term expires on June 30, 2014
)4- Tony Clark (term expires on June 30, 2016
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طبيعي استخراج شود كه بر اساس گزارشي در سال  2001اين

جمله ،يك رئيس و دو قائم مقام.

مقدار گاز ميلياردها دالر ميارزيد .در سال  ،1938دولت استاني

رئيس ،قائم مقامها و اعضاي كميسيون بر اساس تصميم شوراي

آلبرتا نسبت به سوزاندن اتالفآميز و آشكار گاز طبيعي واكنش

وزيران انتخاب و توسط نخست وزير منصوب ميشوند.

نشان داد .هيات حفاظت نفت و گاز طبيعي آلبرتا (كه امروزه به

كميسيون ،مسئول وضع مقررات مستقل و نظارت بر ارائه

نام هيات حفاظت منابع انرژي شناخته ميشود) در سال 1931

خدمات انرژي به مصرفكنندگان از راههاي مناسب ،واجد

تاسيس شد تا اقدامات حفاظتي انجام دهد ،اما در آن زمان،

شرايط ،پيوسته ،ارزان و بهينه است.

ركود موجب كاهش عالقه به توليد نفت در دره ترنر شد كه بين
سالهاي  1939 -1945مجددا احيا گرديد.

 -3-4بلغارستان

 -4-4كوزوو

در كوزوو ،اداره رگوالتوري انرژي ) (EROيك موسسه رگوالتوري

مستقل است كه چارچوب مقررات مربوط به انرژي را در كوزوو بر

پس از اين كه در سال  ،2007بلغارستان به عضويت اتحاديه

مبناي اصول تجارت آزاد وضع مينمايد .در واقع ،اداره رگوالتوري

اروپايي درآمد ،مجموعه قوانين و مقررات اتحاديه اروپايي تبديل

انرژي اختيار وضع تعرفه براي خدمات انرژي در كوزوو را بر عهده

به بخشي از قوانين داخلي كشور بلغارستان شد.

دارد.

بخش انرژي بلغارستان تابع يك قانون واحد به نام قانون بخش

قيمت انرژي در اين كشور با عوامل مختلفي تعيين ميشود:

انرژي است كه از اين پس با عنوان  ESA1به آن اشاره ميشود.

هزينههاي بهرهبرداري ،هزينههاي عملياتي ،واردات و ساير

اين قانون شامل تمام اصول اساسي درباره انواع مختلف انرژي

عوامل .كاهش افتهاي تجاري و فني به نحو مثبتي روي تعرفه

است و در آن كليه فعاليتهاي توليد ،صادرات ،واردات ،انتقال،

انرژي در كوزوو اثر ميگذارد .عواملي كه تاكنون توجه كمتري

ترانزيت ،حمل و نقل ،توزيع نيروي برق ،انرژي گرمايي و گاز

به آن شده است ،عبارتند از :سرمايهگذاريهاي خارجي بهعنوان

طبيعي ،انتقال نفت و محصوالت نفتي از طريق خط لولهها،

كمك بالعوض ،يارانههاي دولت ،عدم سرمايهگذاري براي

تجارت انرژي الكتريكي و گرمايي و اختيارات قانوني ساختارهاي

حفاظت از محيطزيست و نيروي كار ارزان.

دولتي در تعيين سياستهاي دولت ،مقررات و كنترل مورد توجه

شركت انرژي كوزوو ) (KEKحدود  97درصد انرژي را توليد

قرار گرفتهاند.

ميكند و انحصار بازار را در دست دارد.

در كشور بلغارستان ،رگوالتوري (تنظيم) فعاليتها در بخش
ت فاضالب توسط كميسيون دولتي
انرژي ،تامين آب و زيرساخ 

 -5-4تركيه

مقررات انرژي و آب (كه از اين پس با عنوان كميسيون به آن

در كشور تركيه ،كليه فعاليتهاي صورتگرفته در بخش انرژي

اشاره ميشود) صورت ميگيرد .اين كميسيون يك نهاد دولتي

توسط مرجع رگوالتوري بازار انرژي (كه از اين پس ،مرجع ناميده

تخصصي و مستقل – يك شخص حقوقي شركتي – است كه

ميشود) كنترل و نظارت ميشود .اين مرجع يك نهاد حقوقي

دفاتر مركزي آن در صوفيه ،پايتخت بلغارستان واقع شده است.

است كه داراي اختيارات مالي و اداري مستقل است.

اين كميسيون يك نهاد جمعي متشكل از  13عضو است ،از

هدف اصلي مرجع ،سازماندهي بخش انرژي بهصورتي شفاف
1- Energy Sector Act
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رگوالتوري در كشورهاي مختلف

و از لحاظ مالي قدرتمند است كه بتواند در محيطي رقابتي به

اعضا و ساير رگوالتوران در سراسر دنيا.

فعاليت بپردازد .مرجع ،مسئول وضع مقررات مستقل و نظارت بر

اين انجمن همچنين برنامه آموزشي را از طرف برنامه

ارائه خدمات انرژي به مصرفكنندگان از راههاي مناسب ،واجد

 INOGATEبه اجرا گذاشت.

شرايط ،پيوسته ،ارزان و بهينه است .هيئت مديره مرجع داراي 9
عضو است ،از جمله ،رئيس و قائم مقام.

 -2-7-4تاريخچه

هر گونه طرح دعوي بر عليه تصميمات اين هيئت در عاليترين

اولين هياتهاي رگوالتوري انرژي در منطق ِه تحت پوشش

دادگاه اداري تركيه كه شوراي كشوري ( )Danistayناميده

انجمن در اواسط قرن نوزدهم بهعنوان يك قسمت مهم از

ميشود ،مورد رسيدگي قرار گرفته و حل و فصل ميشود.

تجديد ساختار و اصالحات در حال انجام در كشورهاي مربوطه

 -6-4برزيل

تاسيس شدند .انجمن بهعنوان يك ابداع همكاري  12هيات
رگوالتوري انرژي شروع ب ه كار كرد .آنها از سال  1999تا 2008

موسسه تنظيمكننده برق برزيل يك سيستم قدرتمند رگوالتوري

به وسيله انجمن ملي كمسيونهاي رگوالتوري يوتيليتي امريكا

دولتي در برزيل است كه با وزارت معادن و انرژي مرتبط ميباشد

) (NARUCمورد حمايت قرار گرفتند كه همراه با مشاركت

و هدف آن عبارتست از " :فراهم آوردن شرايط مناسب براي بازار

 USAIDبود و نشستهاي عمومي و تورهاي مطالعاتي را براي

برق بهمنظور توسعه در يك محيط متعادل فيمابين موسسات در

آموزش و توسعه متقابل ترتيب ميداد .در نتيجه 15 ،رگوالتور

جهت منافع جامعه".

انرژي ،انجمني را در  11دسامبر سال  2000در بخارست تشكيل

 -7-4انجمن منطقهاي رگوالتوري انرژي

انجمن منطقهاي رگوالتوري انرژي ) (ERRAيك سازمان

دادند .همچنين انجمني در مجارستان در آوريل سال 2001
ثبت شد كه دبيرخانه آن در بوداپست بود.

داوطلبانه متشكل از هياتهاي مستقل رگوالتوري انرژي در

 -3-7-4اعضاي انجمن

نواحي اروپاي مركزي و اوراسيا با پيوستگاني از افريقا ،آسيا،

در حال حاضر ،انجمن منطقهاي رگوالتوري انرژي داراي 24

خاورميانه و اياالت متحده است.

عضو كامل كشوري 4 ،انجمن عضو و  5عضو وابسته است.
اعضاي كشوري انجمن عبارتند از  -1 :رگوالتور انرژي آلباني،
 -2كميسيون رگوالتوري خدمات عمومي جمهوري ارمنستان،
 -3شوراي تعرفه جمهوري آذربايجان -4 ،كميسيون دولتي
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رگوالتوري انرژي بوسني و هرزگوين -5 ،كميسيون دولتي

 -1-7-4اهداف انجمن

رگوالتوري انرژي و آب بلغارستان -6 ،موسسه رگوالتوري انرژي

اهداف انجمن عبارتند از :

كرواسي -7 ،بخش رگوالتوري انرژي موسسه رقابت استوني،

 -1اصالح مقررات ملي انرژي در كشورهاي عضو.

 -8كميسيون ملي رگوالتوري انرژي و آب گرجستان -9 ،اداره

 -2تقويت توسعه رگوالتوران انرژي با استقالل داخلي و اعتبار.

انرژي مجارستان -10 ،موسسه رگوالتوري انحصارات طبيعي

 -3بهبود همكاري در بين رگوالتوران انرژي.

جمهوري قزاقستان -11 ،بخش رگوالتوري سوخت و انرژي در

 -4تسهيل مبادله اطالعات ،تحقيقات ،آموزش و تجارب در بين

وزارت صنعت ،انرژي و منابع سوخت جمهوري قرقيزستان-12 ،

نكته تكميلي

كميسيون عمومي يوتيليتيها در لتوني -13 ،كميسيون ملي

5- USA – National Association of Regulatory

كنترل قيمت و انرژي ليتواني -14 ،كميسيون رگوالتوري انرژي

)Utility Commissioners (NARUC

مقدونيه -15 ،موسسه ملي رگوالتوري انرژي مولداوي-16 ،
موسسه رگوالتوري انرژي مغولستان -17 ،موسسه رگوالتوري

نكته تكميلي

انرژي جمهوري مونت ه نگرو -18 ،اداره رگوالتوري انرژي

ايران و کرهجنوبي تقريبا همزمان مبادرت به تاسيس کارخانههاي

لهستان -19 ،موسسه رگوالتوري انرژي روماني -20 ،خدمات

مونتاژ خودرو کردند ،اما در شروع و پايان با چند تفاوت رو به رو

تعرفه فدرال فدراسيون روسيه -21 ،موسسه رگوالتوري انرژي

بودند و هستند :

صربستان -22 ،اداره رگوالتوري براي صنايع شبكهاي اسلوواكي،

 -1توليد ناخالص ملي سرانه ايران در سال  1965معادل 265

 -23موسسه رگوالتوري بازار انرژي تركيه و  -24كميسيون ملي

دالر و كره جنوبي  175دالر بود .يعني كشور ما در شروع كار

رگوالتوري برق اوكراين.

مونتاژ اتومبيل وضع بهتري داشت و لذا ميتوان بازار داخلي
بهتري را در مقايسه با كره جنوبي براي خودروي مونتاژ ايران

انجمنهاي عضو عبارتند از :

تصور كرد.

1- Federation of BiH - Regulatory Commission for

 -2رئيس هيات مديره كمپاني دِوو 1در مطالبي كه در مطبوعات

Electricity in Federation of Bosnia and Herzegovina

ما هم منعكس شده است يكي از درس آموزيهاي خود را حضور

)(FERK

در ايران ناسيونال (ايران خودروي فعلي) و يادگيري از مديريت

2- Serbia - Regulatory Commission for Energy of

آن دانسته است و عكس چنين مطلبي نقل نشده است.

)Republika Srpska (RERS

 -3ما ،خودرويي که مبادرت به مونتاژ آن کرده بوديم را تغيير

3- Romania – National Regulatory Authority For

داديم (بهدليل آنكه ديگر پاسخگوي وضعيت و خواستههاي امروز

Municipal Services of Romania

نبود) ،و به مونتاژهاي ديگر روي آورديم .از سوي ديگر ،کره

4- UNMIK Kosovo – Energy Regulatory Office

جنوبي امروز بهعنوان يکي از بزرگترين توليدکنندههاي خودرو
در جهان ،نهتنها به سراسر جهان و از جمله کشورهاي پيشرفته

پنج عضو وابسته انجمن نيز عبارتند از :

صنعتي خودرو صادر ميکند ،بلکه بخش عمدهاي از خودروهاي

1- Jordan – Electricity Regulatory Commission

موجود در ايران را نيز تامين مينمايد.

2- Nigeria – Nigerian Electricity Regulatory

اين عقب افتادگي ،نهتنها در طي حداقل سه دهه اخير در سطح

Commission

جامعه كارشناسي مورد بررسي قرار نگرفته و در مورد آن بهطور

3- Saudi Arabia – Electricity and Co-Generation

بايسته تامل نشده است ،بلكه برعكس همواره مورد حمايت بي

Regulatory Authority

چون و چرا قرار گرفته است .در اين خصوص ميتوان مثنوي

4- United Arab Emirates – Regulation and

هفتاد من نوشت ،اما اگر فقط به يك مورد بسنده كنيم ،آن نكته

Supervision Bureau of the Emirate of Abu Dhabi

اين است كه در مورد خودروهاي ساخت ايران ،هرگز مناسبات
1- Daewoo
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نكته تكميلي

اقتصادي يک کاال رعايت نشده است .يعني خودرويي كه مناسب

ناديده ميگيرد ،اما سئوال اساسي در مورد كشور ما حتما اين

زمان باشد ،نيازهاي اصلي و فرعي (مانند ايمني و  )...را تامين

است كه با دو ميراث ارزشي مثبت ملي و اسالمي چرا چنين

كند ،قيمت مناسبي در قياس با خودروهاي ساخت ساير كشورها

شده است؟

داشته باشد (نه با وضع حقوق و عوارض كمرگي و ممانعت از

ن تسلط انحصار بدون كنترل و نظارت ديگر در جهان
دورا 

واردات خودرو) و از همه مهمتر ،مشتري حق انتخاب داشته

پيشرفته در حال رنگ باختن است .رگوالتورها نوعي نظامهاي

باشد.

اصالحي هستند كه به كمك اصالح جامعه در كشورهاي

اين حقوق در واقع براي هر فرد ايراني چقدر ارزش دارد؟ براي

پيشرفته آمدهاند تا حقوق مردم در كشاكش قدرتهاي اقتصادي

يك جمعيت چند ده ميليوني در طول سه دهه چقدر ارزش

و گروههاي ذينفع به بهانه مصلحتهاي موردي و موقت ،و

داشته است كه تعمدا به بهانههائي مثل اشتغال قشري از همين

در اصل به خاطر سوءمديريت و عدم تدوين و اجراي به موقع

جمعيت ناديده گرفته شده يا مغفول مانده است .تمام اين

برنامههاي توسعه كنار گذاشته نشود.

مشكالت ،ناشي از نبود يك سيستم رگوالتوري است.

ما در كشورمان نه تنها به ضرورت زماني و شرايط اقتصادي

آيا كمپاني بنز هم ميتواند همين بهانههاي ايران خودرو و سايپا

موظف هستيم از اين تجارب (ساخت نهادهاي رگوالتوري)

را در كشور آلمان ارائه دهد ،البته ممكن است گفته شود كه

استفاده كنيم ،بلكه به حكم ضرورت ديني بايد چنين كاري را

در هر کشوري يك سري محدوديتها و الزامات وجود دارند تا

انجام دهيم .زيرا از ديدگاه احكام اسالمي ،انحصار در عرضهاي

بعضي از جنبههاي جامعه افت نکند .البته كه اين حرف درستي

که منجر به گرانفروشي (محاسبه اتالفهاي سيستم در قيمت

است و اتفاقا در همان كشورهاي پيشرفته نيز رگوالتورها منافع و

مصرفكننده) ،احتکار ،كمفروشي ،بدفروشي (فروش سيستمهاي

مصالح ملي را در نظر ميگيرند و در حفظ آن ميكوشند.

بيكيفيت به جاي سيستمهاي مناسب) و موارد مشابه ميشود،

شايد يكي از مهمترين مشكالت كشور ما ،عادت و فرهنگ

مذموم است و خداوند در قرآن ميفرمايد« :واي بر کمفروشان».

سازمانهاي دولتي به اقتدار حتي در سطح كارمندان سلسله

بنابراين ،بايد از چنين نهادهايي استفاده كرد تا محتکر ،كمفروش،

مراتب پائين دستگاهها باشد .احساس قيمبودن يا بهعبارت ديگري،

بدفروش ،گرانفروش آزاد نباشد به هر قيمتي بفروشد ،و هيچ

سرپرستي حوزههاي انحصار طبيعي از سوي دستگاههاي دولتي

كس آزاد نباشد به قيمت پاگذاشتن بر حق ديگري و حق جامعه

در ايران به لحاظ فرهنگ حاكم بر آن و روال گذشته به نحوي

يا به عبارت بهتر حقالناس كاال و خدمات به مردم عرضه كند.

است كه احساس قيموميت و تسلط و حتي احساس درست فكر

وجود رگوالتورها به معناي اين است كه توليدكنندگان كاال و

ل عادي و متعادل
كردن و درست عمل كردن در آن بيش از روا 

خدمات ،دغدغه مخاطب و مشتري و جامعه را هم داشته باشند،

در دنيا است .بايد براي كشور اين مهم باشد كه عدالت اجتماعي

قواعد بازي را بپذيرند و آن را رعايت كنند .در حال حاضر ،برخي

و نظم و نظام درستي كه دنيا به آن رسيده است به نحوي در

از حوزههاي توليد دچار اين مشکل شدهاند كه بدون توجه

كشور مورد توجه قرار گيرد كه آينده بهتري فراروي همه ما و

به مديريت هزينه ،مديريت توليد و مديريت توسعه بد عمل

نسلهاي آينده وجود داشته باشد .بايد رابطه مصرفكننده و

ميكنند و به هزار و يك دليل سعي دارند اين اشكاالت را به

توليدكننده (يا متولي) در جامعه ما دگرگون شود و مصرفكننده

موارد ديگر نسبت دهند .وقتي قواعد بازي پذيرفته شود ،آنها نيز

و جامعه از حقي که سزاوار آن هستند ،بهرهمند شوند.

ناچارند كه بر اساس قاعده بازي كنند.

سالهاست كه گفته ميشود تسلط افکار چپ اساسا مردم را
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فهرست نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  145نشریه با عناوین زير منتشر

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -30بازیافت آب – "تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – "تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

و اتصاالت (زمستان )1379
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )13829

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387
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 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

معماري" (تابستان )1390

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي "شهر

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

ورزشي" (پاييز )1390

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش اول" (بهار

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1391

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش دوم" (بهار

 -112بندر خشک (پائیز )1388

)1391

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست "بخش سوم"

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

(تابستان)1391

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -135شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه صنايع دستي (تابستان )1391

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -136خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! (پاييز )1391

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -137سير تحول برنامهريزي اقتصاد فضايي (پاييز )1391

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -138نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني ،گنجهاي پنهان  30تريليون دالري آسيا

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

(زمستان )1391

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -139بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار (بهار )1392

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -140نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392

)1389

 -141نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

 -142چالش فراروي ايران در عرصهي انرژي :توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و

(زمستان )1389

گاز شيل (پاييز )1392

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز

 -143نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن" (بهار )1390

 -144كشورهاي مستقل همسود -نگاهي به دگرگونيهاي جغرافيايي سياسي/

 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

اقتصادي منطقه (بهار )1393

اقتصاد كشور (بهار )1390

 -145نگاهي به معماري ديجيتال و نقش ربات در ساخت و ساز و معماري (بهار

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

)1393

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390
 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "نور روز در

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

معماري" (تابستان )1390

رهشهر

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير

فرصتهاي ايران (تابستان )1390

ماه1374

 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور "شهر

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين" (تابستان )1390

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "انرژي باد در

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373
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 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

(ارديبهشت ماه )1373

 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

 -16ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21

اسفند ماه 1372

 -17منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -18مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -19ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان ()1391

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم"

پُست-کربُن ()1392

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

 -21طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها ()1393

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372
 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

بهار 1373

است:

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

 -1برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -2بام سبز

 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركينگهاي طبقاتي" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههاي آبي" ()1373
 -5تدوين كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهريزي و طراحي هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزيع شد.
 -7تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"
 -9ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بكاريم"
 HSE -10در سفر()1385
 -11با گياهان آب را تصفيه كنيم
 -12نانوفناوري براي همه ()1387
 -13درختان در منظر شهري ()1389
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