فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 3پاییز  ،9317صفحات 1-62

حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران:
آیندهنگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی
احسان مرزبان
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دکترای آیندهپژوهی دانشگاه تهران
مهدی محمدی
استادیار مدیریت دانشگاه تهران
علی اصغر پورعزت
استاد مدیریت دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 97/2/22 :تاریخ پذیرش)97/6/22 :
چکیده
هدف مقاله حاضر ،ر،یم یاایوهها صلی ددو ریصوه یواد حمر،صی ری ر،له رهیو صی،ی د،
صو،صن و صیصئه پمشررادارصر د،ص یررمایرر درصی ری صوه یمماه صیرر ددوهماظهی دا دد ،گم ،صی مدل شررهصیرد ری
یاایوهیهوس و یووم،ر ر،کمب ری یوششاای پژوهش (ریفمق صددصیها کر مایاد پ،یشاامه رحیم یثای م قاط
و ی،مصفدصی یاایوه وودصیر دا صددصی کمف مایاد مواحبه و پا صب،گان) یواد حمر،صی ری حهی رسدمالت رامصلرافعه
و ده طهیصا رهیو صی،ی د ،ری صو،صن ط صفق دمسرر یرراله پژوهش دهطهی یظامماد وصکاو شررد صیرر
ریی مجره یوارد حمر،صی ری صوه ر،لررره ری برالر پار یررراایوه «رول ک،ص ددیگ» «حاکرم یصی م»،
«حمر،صی دایصی ف،رگ،ص» «حمر،صی دایصی جر گ،ص» و «حمر،صی صج رار ههشراد (صهرحمر،صی )» ربممه و
رهلمف گ،رود صی یپس دا دد ،گم ،صی واف هها پژوهش و رودگا ها صب،گان د،ص ه ،وک صی یاایوهها
ددو (یهم را پاج ) گدواههاو د،ص ردووه یمای ها پمشادار شد صی
واژگان کلیدی :حمر،صی

یاایوه یمای درصی

رر،کدیرصو

رهیو د،

صو،صن

 Email: e.marzban@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
جاودا و یقش حمر،صی ری ر،له رسدمالت رامصلرافعه 1مهضهر ف،صیش هص صی
رهههای که مح دحث صیدوشرادصن و لاحباظ،صن ری حهی ها صب وار صج رار یمای
رغمم،صت صب وار جدای رغمم ،یووم،ر ده رول صی صرصی کااد ده
و حقهب دهر صی
مدو،و کااد رغمم،صت جرعم و یمای و صفدصوش باد رهجه صی ظایصت شد،ویدصن صیجریه
کیمد ر،وه رهصمی صی که یایمانها صیصئهرهاد صدمات ررهم  2یص وصرصی ده رغمم ،ری صیصئه
و مدو،و صدمات یرهر صی را یص ح هاو یص د،ص مسائ ررهم جس وجه کااد که
م رهصید صی ظایصت م اهع و گا م ضار یمای درصیصن و شد،ویدصن یص دهطهی ه یمان د،یویر
یایر(دارال  )2111ده هرمه ر،رم م اای دا رحهالت فدصواد ری محمطها پ،رالط ر،
پمچمدگ یمس ها صی،ی یمد ری طهلها رههها صفدصوش پمدص ک،ر و ده رامی مد ری دسمای
صی ر،رمبات صج رار صب وار و یمای ربدو شد صی (وویبامد و هرمایصن  )2112رق،وبا
هره گدصیشها ما ش،شد صی روییراها صی،ی (صیجریه رهیط ییصیس جدای صی،ی ش
د پ و ) رادا ریدای یواد یهص ها و رماهلهی ها هس اد صوه مطالعات رق،وبا ه،گد ده م،رم
صیجاع یر رهاد رورم گم ،رماهک،صرمک (دهکرک صب،گان ری لاع د ،وا یمای گرصی
صی،ی ) ددون ف،ل مشایک ررهم ری دخش صی،ی (د ) ،یادقه گس ،ر ص ری جدان رصیر و
صی خابها م،ربط دا صی،ی د،ص ررهم ری بال گدواشها یار ص ممان صیهصع یهص ها و
فااوی ها روهو ،م شهر (الیود  )2112صوه یدا رقیم گ،صوایه رهیط ف،صوادها صج،صو و
راظم مق،یصر رشدود م شهر که ل،فا د ،ف،مهله ک،رن یمای صی،ی د ،مباا صدعار فااویصیه و
صب وار رأکمد م کااد و د ،صدعار رود ،چهن یالم محمط مشایک صمام و ردصل ری
یظامها ریحالرحهل صی،ی د رهجه م مایاد (گ،صف  )2111صوه مقاله کهشش د،ص کایدس
رصیش یواد پژوه و یوش یاایوهیهوس ری ربممه یواد حمر،صی صی ط،وق شاایاو و صحوا
و

پمش،صنها و یاایوهها پمشیو ری ر،له رهیو صی،ی د ،ری صو،صن و صیصئه روهو ،صی ه ،وک
صی گدواهها ددو صی د ،صوهصیاس م کهشد م اای دا ه ،وک صی یاایوهها ددو
شاایاو شد شرای صی مد ر،وه گدواهها یمای یص صی صالل واف هها پژوهش و رودگا ها
صب،گان صی خ،صج کاد ری صوهیصی ا مب ا د ،یووم،ر ک ید،صیه 2ممانیش هص و چادیش هص ِ
یواد پژوه م کهشد دا یداه ف،صگم ،و ف،صیش هص مسئیه پمچمد «یواد حمر،صی ری ر،له
رهیو صی،ی د ،صو،صن» یص دهراهصن وم صی مد ر،وه کاالها و صدمات رامصلرافعه یواد یدای
کاد
1- Public Utilities
2- Public Service Organizations
3- Holistic
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پیشینه پژوهش
پمش،ف ها ی،و فااویصیه صریصک دد  ،صی یوسکها صب وار و یشااو دا مااف جام ر،
یوس محمط هره جابهها ییدگ صج رار یص رح رأثم ،ب،صی صهصهد رصر (صو،یا  )2112صوه
رغمم،صت یهرادا شمه و مح رهلمد و مو،ف صی،ی یص رغمم ،م هد دیمه یهع و شمه ییدگ
وصبع و رج،ده یوس ه صف،صر ری صج رارات یواد یص رح رأثم ،ب،صی م رهد (ممی .)2112 ،صدمات
رامصلرافعه ریحال رج،ده رغمم،صت د یادقهص ری محمط رریمار صهر هس اد که یمایماد
رجدودیظ ،صیای ری مدلها کس و کای صی یاص ای رهلمد د ،یا م ر،کد ییسیهم،صرب
که یایمانها صیصئهرهاد صدمات د ،یص ری م،کد یمس ب،صی رصر دهر -دا ف،هاگ مب ا د،
یظایت و ف،مایده  -دا ظدهی فااوی ها یهوه و هرچامه یویدها یهظدهی ری دایصی و
یمای گرصی مایاد صی،ی ها رجدودپرو ،رهلمد ریمح مو،ف راظم مق،یصت ههشراد

مش ،وان و یببا مشایک جهر ،و دهیه مدلها کس وکای ومپایچهر ،و رهیو شد ر –،دا
ف،هاگ معطهف ده یهیوی و د،یویرن صی ظایصت مش ،وان -ح،ک ک،ر صی (ف،صیچ)2112 ،
ریوصب مفدهم حمر،صی دا مشایک به جامعه مدی ری صمهی ررهم رهیعه واف و ریی مجه
ماج ،ده رر،کدیرصو  1صی ف،صواد رورم گم ،شد (ف،وره  )2111مفدهم حمر،صی دا ربهی صی
مفاهمر مایاد رول پایخده وا مسؤولم پرو ،ریحالویور ده ریما حاکرم شبمهص وا
حمر،صی صی ط،وق شبمههای که «هرمای » ری ین ف،هاگ یایمای غال دهشرای م یور
(صفیمه  )2112دهگهیهص که صرغام بدیت یه دخش «رول » «دخش صوهل » و «جامعه مدی »
ری بال وک دخش جدود م رهصید ماج ،ده شم گم ،یووم،ر جدود شهر که یهیوی یص صی
ط،وق هرمای صوجار م کاد و ماج ،ده ی اور صج رار و صب وار مطیهبر ،م گ،رر
(ک،وس هیه و دای  )2112دهرالو رهیعه شفافم و ج،وان روط،فه صطالرات و صی،ی ممان
مو،فکاادگان و یایمانها صیصئه رهاد صدمات ررهم یص یص د،ص یواد یمایها صی،ی
گشهر صی (کرمسمهن صیوپاو )2112
صیمات و ممج )2112( ،شفافم وک یمس یص رام صلی د،ص یف،واش صییشدا ررهم
م رصیاد و ین یص ده مثاده وک یووه مهث ،د،ص ریگم ،یاص ه و صفدصوش مشایک ذ یفعان و صددصی
د،ص یظایت صف،صر ذ یف صایج د ،رریم،ر یمس ری حهی رسدمالت رامصلرافعه رع،وف
ک،ر صید گیهو دی ( )2112یشان رصر صی که چدهیه مشایک جرع ری صیرقا ص،ر شبمهها
صی،ی (مایاد صی،ی ها رجدودپرو )،و رهیعه یووم،رها جامره محهی (رییظ ،گ،ف ه د ،ده
مثاده کاالو صش ،صک ری وک شبمه دس ه محی ) رامی کیمد ری پاودصی دیادمدت صبدصمات حهی
صی،ی ری کشهیها ریحال رهیعه دهر صی دایویمان و هرمایصن ( )2112مشایک فعاالیه ذداغعان
1- Decentralization
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جرع یص رو صل صیای ری ددبهر ری ،ی ده صدمات صی،ی ها یه ری کشهیها

رهیعهواف ه رصیس هصید فهیصن و هرمایصن ( )2112یمد یه رام حمر،صی مشایک یهیوی و ییو
صب وار یمای صیصئه صدمات یص مد ر،وه گف رانها شم رهاد یظامها ریحالرغمم ،و صبدصمات
حهی صی،ی رصیس هصید دهه ،یو ری جدان صم،وی ده وصیطه رهصمی چهن صفدصوش رعدصر دایود،صن
رهیعه یباد رهیعه یهیوی و فااوی رغمم ،پایصرصو ها رصیش و رفم ،و ردم بطعم ده
طهی فدصواد ص یشد واف ه صی (گیه و گهیرون  )2112دا صوه حال یواد پژوه صی ط،وق
مطالعه رودگا ها و یظ،صت صف،صر و گ،و ها پم،صمهن یواد رواوو ،صی یواد ر،یم م کااد که
م رهصیاد دهراهصن مبااو د،ص صبدصم ری یمان حال رر کااد و رام رغمم ،داشاد (یان )2112
ری صوهممان یاایوهیای صی ط،وق یشماییای ردمبطعم ها مد و دایراب ددو ها یصرومال
و صممانپرو ،م رهصید ریصدم شبمهیای و یگاه دخش ده دحثها یمای درصی ب،صی
م گم،ید (ممسهیصکا  )2112ریوصب یوش یاایوهیهوس م رهصید ده ما کرک کاد را دا شااص
د،ص صی راال ،مدر که صح راال ری یاص یواد رأثم ،صهصهاد رصش روهو،ها و رصی انهاو
صی یواد دسایو (دهی هیم  )2112ری صوهیصی ا رحیم یاایوهو ری یواد پژوه یصه د،ص
ری ،ی ده چش صیدصیها م فاوت ری یمماه مهیریظ ،صیق یواد ها ددو شاایاو پمش،صنها ری
یاایوهها مخ یف و یمد کاهش یوسکها دا دد ،گم ،صی ددو های (رااو صهلل  )2112ری رمه
حال داود رهجه رصش که مفدهم حاکرم ری لااو شبمهص مایاد یب وا د ،یمایماد یاایوههاو
صی که ضره رهجه ده لدوم مشایک هره ذ یفعان یدارها و دایود،صن صییشها و ر،جمحات
م هلمان شبمه یص ری یظ ،رصش ه داشد (وو مهم کمی ،و هرمایصن  )2112مشهیت و مشایک
گ،و ها صج رار م اهع ری ف،صواد رصی انگهو و صیق گدواهها دا بدیرراد ک،رن صدعار صیسای
یمس ها صی،ی ظ،فم رول یص د،ص حمر،صی و یظایت د ،رغمم،صت صفدصوش م رهد (ممی،
 )2112د،یامه یود یاایوه یوش یظامماد صی که صی ین د،ص کشف یم،وها پمش،صن کیمد
ری م ه رغمم،صت ش ادان و فد پمچمدگ ها و ردمبطعم ها مهجهر صی فار م شهر و یهب،صن و
مدو،صن ده کرک ین دا ریک پمامدها صح رال صبدصمات رصی انها م راود ریدای یواد ها
مرمه کشف و رع،وف م کااد (پاییهن  )2112صیصوهیو یاایوهها حال صی ط،وق رهیعه
صریصکات مش ،ک م رهصید ری رحیم و صییواد گدواهها یمای
یواد یهرماد صف د (یود و کایپ،وک )2112

ری ش،صوط م فاوت م،دهط ده

روششناسی پژوهش
یوششاای یاایوهو دهصاط ،شاایاو مجرهرهص صی صبدصمات مقبهل صی یظ ،صج رار و
ریرمهحال یایگای دا طمف م هر صی رغمم،صت مرمه ری حهی صی،ی و رهیعه یمای ها م،ربط
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دا ین یهرماد صهر یص دهماظهی رهیعه ددو ها و گدواهها ده صثبات ییاید صی

(فهیصن و

هرمایصن  )2112یووم،ر مب ا د ،یاایوهیهوس یوششاای م عایف ری یواد پژوه د،ص
ف،صر ،یف ه صی محدورو دا رفم ،صیط،وق روهو،یای صی یواد ها مح ر وا م،جح صی
(دمشاپ و هرمایصن  )2112ریوصب یاایوهها دا صیصئه کالن روهو1،هاو صی یواد ددو هاو
معاارصی د،ص یواد ف،صه م کااد (یان  )2112پژوهش حاض ،پژوهش کاید،ر دا یووم،ر
یواد پژوهایه صی ه ،پژوهش یواد پژوهایهص صغی ر،کمب صی یوشها و رمامکها م اای
یص ده ف،صصهی مهضهع و دس  ،پژوهش صهر دهکای م دادر ری صوه پژوهش صی ه ،رو یووم،ر
کر (پ،یشاامه و ی،مصفدصی) و کمف (پا صب،گان و مواحبه یمره یاص ایواف ه) د،ص گ،ریوی
رصر ها کر و کمف مهیریمای دد ،گ،ف ه شد مباا یوششااص پژوهش حاض ،گامها
مدل یاایوهیهوس شهصیرد )1222( 2دهر صی د ،صیاس صوه مدل صی شاایاو و یربه داد
رهصم کیمد (پهوش محمط و پ،یشاامه) ده پمش،صنها و ردم بطعم ها صلی (پا صب،گان)
و صی ییجا ده ماطق یاایوهو (پ،یشاامه و ی،مصفدصی) و یپس ده ربممه یاایوهو (پا صب،گان)
ری وایود م شهر
جدول  -1ف،صواد ردووه یاایوهها د ،صیاس مدل شهصیرد ()1222
گام صول :شاایاو مهضهرات و رورمرات صیای (ربممه مسئیه پژوهش)
ری گام یخس

الیم صی

را رع،وف و رصماه مسائ و مهضهرات صیای مهیریظ ،پژوهش یوشه شهر

گام روم :شاایاو رهصم و یم،وها کیمد مهجهر ری محمط (م،وی صردمات و مواحبه دا صب،گان)
ربممه م شهر که کدصم ری ه صی رهصم کیمد ری مهفقم

و شمس

گام یهم :یربه داد رهصم کیمد د ،صیاس صهرم

رورم ها و مهضهرات مشخص شد راثم ،م گرصیر
و ردم بطعم

ینها (پ،یشاامه)

ری گام یهم یم،وها پمش،صن و یویدها کالن صث،گرصی د ،رهصم کیمد مشخص م شهید
گام چدایم :رعممه یم،وها پمش،صن وا ردم بطعم ها صلی (پا صب،گان)
رهصم کیمد ری گامها روم و یهم یص د ،صیاس رو معمای "صهرم
و "ردم بطعم

ینها ری صیرباط دا مهضهع پژوهش"

وبهع ینها" یربه داد م شهر

گام پاج  :صی خاب ماطق یاایوهها (پ،یشاامه مار،وس  CIB2و ی،مصفدصی )scenario wizard
ماطق یاایوه یص داود یقشه ص رصیس

که د ،صیاس ین رهلمف رصی ای صی وک یواد صح رال ر،یم م گ،رر و د ،صیاس

رفاوت ممان حال ها مخ یف که یم،وها پمش،صن م رهصیاد ده صهر ددم،ید م راود م شهر
گام شش  :یدایش ش،ح رفومی یاایوهها (مواحبه پا صب،گان)
ه ،یاایوه دا رممه د ،ردم بطعم ها صلی یایید ین و دا کرک هره و یویدها کیمد شاایاو شد ر،یم م

شهر2

1- Big Picture
2- Schwartz
3- Cross-Impact Bilanzanalyse

 -2ری مدل یاایوهیهوس شهصیرد گام هف ده رعممه یشاید،ها یصهارا و گام هش ده یاجش صیسجام رورمرات دا یاایوهها
صص وا رصیر صوه گامها صی شرهل پژوهش حاض ،صایج دهر صی و صی محدورو ها پژوهش د،شر،ر م شهر

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 3پاییز 9317

94

گامها صول را یهم صوه مدل پمش  ،ری پژوهش دا راهصن «یواد حمر،صی ری ر،له رسدمالت
رامصلرافعه :رهصم کیمد و یویدها یهظدهی (مهیرمطالعه :رهیو صی،ی د ») ،صیجام شد صی
و ریی مجه ین  22رام کیمد رام ده یوش پهوش محمط و یپس  22رام کیمد ر ،مهث ،د،
شم گم ،گدواهها یواد حمر،صی ری ر،له رهیو صی،ی د( ،ده یوش رعممه صهرم و
ردمبطعم رهصم کیمد ) ری شش گ،و صلی (یمای صب وار صج رار فااویصیه حقهب
و لاع ) صحوا شد صی (م،یدان و هرمایصن  )1222یوششاای صوه پژوهش د ،صیاس
گامها چدایم را شش مدل شهصیرد رحقق واف ه صی را صی ط،وق رعممه پمش،صنها و
ردمبطعم ها کیمد ری مهضهع پژوهش یمماه الیم د،ص یدایش یاایوهها ف،صه شهر د،ص
رحقق گامها مددهی پای م،ک صی هش یف ،صی مدو،صن و کایشاایان یگا ده لاع د ،و
م خوص ری حهی ها صب وار مدادی د ،مدو،و یواد پژوه جامعهشاای و حقه ری
چدای جیسه و ط رو ما د،گدصی شد د،ص گدواش صب،گان پژوهش صی یوش یرهیهگم،
گیهلهد،ف صی فار شد (ماومهت و مهیهاس  )2112و صب،گان مددهی صی ممان ین ری ه صی
کایشاایان مدو،صن صی ارصن و لاح یظ،صن ری حهی ها ششگایه وارشد صی خاب شد صید که
ری حهی پژوهش (رسدمالت رامصلرافعه دهطهی رام و لاع رهیو صی،ی د ) ،رصیص رج،ده
رری وا ریر دهر صید یرهرصی رهیو رخوصها صب،گان ش،ک کااد ری پا ها صب،گ ده
ش،ح یرهرصی  1یمد صی :
یرهرصی  -1رهیو رخوصها صب،گان ش،ک کااد ری پا صب،گ
3
2

2
2

1

1

1

1
1
0

حقه

جامعه شاای

یواد پژوه

مدو،و

مدادی د،

صب وار

هرچامه د،ص صفدورن ده غاا رصر ها رعدصر  2مواحبه یمرهیاص ایواف ه یمد دا صب،گان د،گدود
پژوهش (ری حهی ها مدادی د ،صب وار و مدو،و ) صیجام گ،ف د،ص رحقق گام پاج
دهماظهی ربممه ماطق و رعممه یاایوهها صلی صی صددصی پ،یشاامه د،ص رمرم مار،وس رحیم
یثای م قاد و یمد ی،مصفدصی کر یاایوه وودصیر دد ،گ،ف ه شد هرچامه ری رعممه صفق یمای
کهشش شد صی را صوه صفق صوال ییقدی یدروک یباشد که صی ظای وبهع رحهالت چشردم ،دعمد
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دهیظ ،دماود و ری رمه حال ینبدی ه روی یباشد که روهی ک،رن ین صمی رشهصی شهر صفق یمای
دمس یاله رع،وفشد یب م شهر را ی اور حال د،ص ذ یفعان ماهم
د،ص یمای درصیصن یهرماد دمش  ،رصش ه داشاد

کاید،ر داالر ،و

یافتههای تحقیق
ری طهل رههها یواد جهصم گهیاگهن ری صو،صن و ی،صی ،جدان دا ردم صطرماانها و
صی خابها م اهر ریدای چدهید رهلمد ربدو و مو،ف صی،ی یودهیو م شهید (ممی،
 )2112صیصوا،و ه،گهیه رحیمی ریدای یواد صی،ی داود صیط،وق صییواد راال ،یایید ین یواد
و ف،صواد شم گم ،ین صیجام شهر (گ،ویهصر  )2111ری صوه پژوهش (مطادق یوش یاایوهیهوس
شهصیرد) کهشش شد دا شاایاو و رحیم یم،وها پمش،صن و ردمبطعم ها صلی صطالرات
و رصر ها الیم (مار،وس رحیم یثای م قاط ) د،ص دد ،گم ،صی یوش ی،مصفدصی یاایوه وودصیر
ف،صه شهر و یپس د ،صیاس ص،وج ها ی،مصفدصی صی فضاها مح ر یاایوهو یدایش و
یوصو یاایوهها دا دد ،گم ،صی واف هها کمف حال صی مواحبه و پا صیجام گم،ر
تعیین نیروهای پیشران (عدم قطعیتهای کلیدی)
صی ییجا که ری یوش یاایوهیدای ردمبطعم ها د،یمد صی یم،وها پمش،صن هس اد ری صوه
پژوهش د ،شاایاو یظامماد پمش،صنها (ردمبطعم ها) صی ط،وق رحیم و صهشهداد رهصم
کیمد رر،کد شد د ،صیاس ی اور پژوهش «یواد حمر،صی ری ر،له رسدمالت رامصلرافعه:
رهصم کیمد و یویدها یهظدهی» دمس و یه رام کیمد مهث ،د ،یواد حمر،صی ری ر،له
رهیو صی،ی د( ،ری شش ری ه رهصم ریونلاع صج رار صب وار یمای فااویصیه و
حقهب ) ری یشس ها پا صب،گان ده دحث گرصش ه و کهشش شد صی ط،وق رحیم مضاممه
رهصم رصیص مفاهم مش ،ک و یدروک ده ه ری وک ری ه ب،صی گم،ید ری پاوان صوه رهصم
کیمد د ،صیاس ریون ماوهها مش ،ک م ضره ینها ری  2گ،و پمش،صن ه،وک دا یه
ردمبطعم –ده ش،ح یو -،ری ه داد شدید
جدول  -2شاایاو پمش،صن (ردم بطعم ها ) کیمد صول
یووم،ر مدو،صن رول
رهصم کیمد
شاایاو شد

ری ویصیتیم،و یسب

ده یباد یای و مشایک یای لاع

صیحوایها صب وار یاش صی یفهذ صیگانها ررهم و شبه صوهل
یصی ها یمای و صفدصوش پایخدهو و شفافم
صرخاذ یووم،ر یمای ری ف،صواد صوهل یای
صص الف یظ ،ری یطهح کالن حاکرم

د ،ی ،شمه ها صررال حاکرم
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رعدد مدو،صن صیشد یظام ده یمای ها موهب چش صیدصی و د،یامه ها رهیعه
م،رمیاالی و پاوباد رورم گم ،ها ده بهصرد رمهک،صرمک
صیحواییرصو

ر ها صلی

یصی

رهیعه محهی

یرصو

پایخدهو

م،رم یاالی

صی بدصر
ردمبطعم ها

گ،ص)

ر،کمب (یصی

م،رم یاالی
یووم،ر یمای یظام یمای

پمش،صن 1

جدول  -2شاایاو پمش،صن (ردم بطعم ها ) کیمد روم
یووم،ر حاکرم
رهصم کیمد
شاایاو شد

ری صرخاذ مدل کس

دد ،گم ،صی یووم،رها مشایک
شفافم

و کای ری ر،له ررهم

و غم،م ر،کد ری صیصئه صدمات محی

رعامالت صب وار و صطالع ده مهب و ددون ربعمض صی ف،ل ها صب وار
جرب مشایک ها و هرمای ها دمهصلریی ری ر،له صی،ی
رر،کدیرصو صب وار

ر ها صلی

ردم ربعمض شفافم

ردمبطعم ها

رول

(م ر،کد)

یباد

(دایصیگ،ص)

ییصریای

حمر،صی صهب

جرع (جامعه محهی)
مدل حمر،صی صب وار (یحه صیصئه صدمات ررهم )

پمش،صن 2

جدول  -2شاایاو پمش،صن (ردمبطعم ها ) کیمد یهم
شم گم ،و پ،ییگ شدن یقش و مشایک
رهصم کیمد
شاایاو شد

یدارها مدی و یایمانها م،رم یدار

رر،کد یرصو صی ف،صوادها یمای درصی ری ر،له ررهم
حراو

حاکرم

یایوکایها حمر،صی محی و شبمهص

صی شم گم ،و رقهو

ده کایگم ،ددون ربعمض یخبدان و صب،گان ری رورم یای ها یمای
رصماه حقه شد،وید و حق صی خاب دمش  ،د،ص شد،ویدصن

ر ها صلی

مشایک

گ،صو

رهصیرادیای

راهع حق صی خاب جامعه مدی

مشایک
ردمبطعم ها

مشایک
مشایک

پمش،صن 2

ظ،فم

محدور

ف،رگ،ص (صوهل )
جر گ،ص (مدی )
مشایک

صج رار

جدول  -2شاایاو پمش،صن (ردم بطعم ها ) کیمد چدایم
رهصم کیمد
شاایاو شد

صی قالل یدار یظایت و راظم مق،یصت (یگهالرهی ) صی رول
صی قالل مال  -مدو،و

ش،ک ها رهیو صی ش،ک

رهصیم،
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ش،ک ها رهیو ده دخش غم،رول

وصبع شدن بمر ها دایصیها جدود و دایود،صن جدود
ر ها صلی

یگهالرهی

دایود،صن غم،رول

وصبع شدن بمر دا ص،ر ف،وش شبمه ههشراد و رغمم ،مالمم
وصدس د
صی قالل مالمم

ردمبطعم ها

صی قالل مالمم
یوصدط ریون لاع

پمش،صن 2

و مدو،و

(ممان ش،ک

رهیو دا رول )

جدول  -2شاایاو پمش،صن (ردمبطعم ها ) کیمد پاج
یهیوی ها فااویصیه ری ر،له فااوی صطالرات (ییجم ،دیهک کالن رصر و )
رهصم کیمد

رهیعه فااوی ها دد ،د،رصی ههشراد صی شبمه رهیو صی،ی د،

شاایاو شد

رهیعه فااوی ها ددماه یای مو،ف و ذصم ،یای صی،ی
رهیعه فااوی ها رهلمد پ،صکاد صی،ی د ،ری مح مو،ف

ر ها صلی

یهیوی

ههشرادیای

صی،ی ها یه ددماه یای

ذصم ،یای

پ،صکاد یای

IT

یشد کاهاد
یشد ثاد

ردمبطعم ها

یشد فدصواد
رهیعه فااوی ها یهوه

پمش،صن 2

ص،وج پا صب،گان ری صوه م،حیه شاایاو و رعممه پار پمش،صن صلی (ردم بطعم
کیمد ) صی ؛ مد ر،وه پمش،صنها مهث ،ری مهضهع پژوهش د ،صیاس مجرهره واف هها
م،صح پمشمه و یمد صصر جر داد و وفا رودگا ها صب،گان ری پا رخوو (ده ش،ح
شم  )1روهو ،شد صی :
آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق

فناوریهای نوین

روابط درون صنعت

ظرفیت مشارکت
اجتماعی

مدل حکمرانی
اقتصادی

رویکرد سیاسی
نظام سیاسی

شم  -1پمش،صنها شاایاو شد ری ردووه یاایوهها یواد حمر،صی ری رهیو صی،ی د،

انتخاب منطق سناریوها (تحلیل آثار متقاطع و نرمافزار سناریو ویزارد)
ماطق شم ره ده یاایوهها ددو د،ص یواد حمر،صی ری ر،له رهیو صی،ی د ،صی
صیرباط و یایگای ممان رهلمف گ،ها (پمش،صنها و ردم بطعم ها صلی ) پدود م یود
هرایدهیه که مشخص شد یواد حمر،صی ری ر،له رهیو صی،ی د ،ری گ،و پار پمش،صن
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کیمد صی

و د،ص ه ،کدصم صی پمش،صنها یه ردم بطعم

م فاوت باد روهی صی

د ،صوه

صیاس ده طهی دالقه  222یاایوه (وعا  2×2×2×2×2یاایوه) حال صی حال ها مخ یف
د،صهیر ردم بطعم ها ده لحاظ یظ ،صممان پرو ،صی دا صوه حال فقط شرای معدور صی صوه
حال ها یظ ،ری ریما وصبع م رهصیاد دا ه یایگای یسب رصش ه داشاد و شرای
محدورر ،صی ینها م رهصن دا ه یایگای به رصش ه داشاد ری یوش شاای ی،مصفدصی یاایوه
وودصیر دا دد ،گم ،صی رحیم یثای م قاط و مقاوسه یوج ممان حاالت مخ یف رهلمفد،ها
م فاوت ماطق یو،داا یاایوهها صح رال یواد یاص ه و پ،رصص ه م شهر صیاس کای صوه
ی،مصفدصی د ،مباا مار،وسها صث ،م قاط ( )CIBکه دهماظهی صی خ،صج یظ ،صب،گان ری مهیر صث،
صح رال وبهع وک حال صی وک رهلمف گ ،د ،یو حال صی رهلمف گ ،رود ،مهیر صی فار
ب،صی م گم،ید و یداو ا دا محایبه صث،صت مس قم و غم،مس قم حال ها د ،یو ومدود،
یاایوهها یایگای پمش یو یمس مهیر مطالعه صی خ،صج م شهید ری صوه م،حیه  12یف ،صی
جامعه  22یف ،صب،گان پ،یشاامه مار،وس یثای م قاط یص رمرم ک،رید؛ ی اور ری پا رخوو
ده دحث گرصش ه شد و ری یداو صث،صت م قاد ممان ردمبطعم ها مهجهر ری وک طمف ردر
صی  2را  -2ب،صی گ،ف مار،وس حال دهراهصن رصر ها ویور ری ی،مصفدصی ثب شد
جدول  -2مار،وس رحیم یثای م قاط ممان حال ها (ردمبطعم ها ) مخ یف پمش،صنها پژوهش
پمش،صنها
ردم بطعم ها
1 -1

2 -1 -1 2 -1 -2 2 -1 -2 2

2

2

1

1 -1 1

2 -1 -1 2
1 -1

2

1

2 -1 1

2 -2 2

-1 2
2

رول

2 -1 1

2 -1 1

-1 2

2

-1 1

یباد

(دایصیگ،ص)

ررهم (مدل

2 -1 -1 2

2 -1 2

-2 1

2

 -1 1جرع (صش ،صک /جامعهمحهی) حمر،صی صب وار )

1 -1

1 -1 1

2

م،رم یاالی
2 -1

یظام یمای

(م ر،کد)

1

1

ر،کمب (یصی م)،

یووم،ر یمای

یحه صیصئه صدمات

2

2 -1 -2 1

1

1

1

1

1

صب دصیگ،ص

پمش،صنها

1 -2 2 -1 -2

2

مشایک

محدور

2

2 -1 1

1

1

1

2

1

2

 -1 1مشایک

ف،رگ،ص (صوهل )

2

2 -1 1

-1 1

2

2

1

2

 -2 1مشایک

جر گ،ص (مدی )

2 -1 2 -1 -1 1

1 -1

1

1 -1

1

1

1

1

1

2

-1 1

2

2 -1 2

1

2

1 -1 1

2

-1 1

وصدس د
و مدو،و

1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1

2

یشد کاهاد

2

1

یشد ثاد

1

1

1 1

2

2 1- 1

1

1

1

2 -1 2

1

1

1

2 -1 2

-1 1

ظ،فم

صج رار
یوصدط ریون

صی قالل مالمم

 -2 -1 2 -2 2صی قالل مالمم

مشایک

یشد فدصواد

لاع

(ش،ک

رهیو دا رول )
فااوی ها
یهوه
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و ی،مصفدصی صی ممان هره یاایوهها

ه ،یاایوه ر،کمب صی حاالت م،دهط ده رهلمفگ،ها صی

مرمه رعدصر یص ده راهصن یاایوهها صی هصی رشخمص صهصهد رصر مالک رعممه صوه یاایوهها
یایگایر ،رو شاصص صم مای مهث ،کی  1مثب و ریجه یایگای  2غم،ماف صی یایگای ریوی
وک یاایوه یمایماد صی خاب م غم،ها رهلمفد ،ده یوش صی که رضرمه م کاد که همچ م غم،
رود ،صی وک رهلمفد ،ومسان صی جای یثای ر،کمب رود ،رهلمفد،ها ده صوه م غم ،بهوا ر،جمح
رصر یر شهر هرچامه صم مای مهث ،کی مهود صییش ه ،وک صی رهلمفد،های و مجرهع ررام
یثای یص ماعمس م کاد که یاش صی رهلمفد،ها رود ،صی د ،صوه صیاس ص،وج ی،مصفدصی
شام پار یاایوه گهیاگهن دا به ر،وه یایگای ریوی ممان ردمبطعم ها صلی ده ش،ح
یو ،صی :
جدول  -2رهلمف یداو یاایوهها پارگایه یداو د،حس
یاایوه 1

یاایوهها
ردم بطعم ها

رول ددیگ ک،ص

یاایوه 2
یصی م،

حاکرم

ردم بطعم ها کیمد و پمش،صنها صلی
یاایوه 2

یاایوه 2

حمر،صی دایصی

حمر،صی دایصی

یاایوه 2
حمر،صی صج رار

ف،رگ،ص

جر گ،ص

ههشراد

یووم،ر یمای یظام یمای

صب دصیگ،ص

ر،کمب (یصی م)،

م،رم یاالی

م،رم یاالی

م،رم یاالی

مدل حمر،صی صب وار

رر،کدگ،ص

رر،کدگ،ص

دایصیگ،ص

دایصیگ،ص

جامعه محهی

ف،رگ،ص

جر گ،ص

جر گ،ص

صی قالل مالمم /

صی قالل مالمم /

صی قالل مالمم /

مشایک

ظ،فم

صج رار

یوصدط ریون لاع

محدور

مشایک

محدور

مشایک

وصدس د

وصدس د

رهیعه فااوی یهوه

کاهاد

ثاد

مدو،و

مدو،و

مدو،و

(ش،ک

رهیو دا رول )

فدصواد

فدصواد

فدصواد

Total Impact Score

22

22

22

22

22

Consistency Value

2

1

1

1

1

صییشها داماروه

صب دصی و رر،کد

رهیعه و

صی قالل و

هرمای و

مشایک

ههشراد

صم مای رأثم ،ک

صییش یایگای

صمام

و ثبات

یباد

1- Total Impact Score
2- Consistency Value
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سناریوهای آینده حکمرانی در توزیع انرژی برق ایران
د ،صیاس واف هها م،صح بب یاایوهها مح ر (به ) ریصوه یواد حمر،صی ری
ر،له رهیو صی،ی د ،صو،صن یص م رهصن ری بال پار یاایوه صلی یو ،جر داد یرهر:
سناریو اول :دولت بزرگ کرخت

صوه یاایوه د،یواد «صب دصی گ،صو » ری یووم،ر یمای یظام یمای «رر،کدگ،صو » ری مدل
حمر،صی صب وار «محدورو » ری ظ،فم مشایک صج رار «وصدس د » ری یوصدط ممان
ش،ک ها رهیو دا رول و ی،صیجام «یشد کاهاد » فااوی ها یهوه صی د ،صوه صیاس
مفدهم حمر،صی ده راهصن یصدطه فعال ممان یدارها رول دایصی و جامعه بهصم یماف ه و رول
م کهشد دا دسط حمطه صب دصی و رر،کد صهر دهطهی یباد یاپرو ،د ،لدی و مساد صمهی داشماد
صوه وضعم کایصو صب وار یص رحیم د،ر و دارث رضعمف دایود،صن دالقه رود ،ر،له
حمر،صی (دایصی و جامعه مدی ) م شهر ش،ک ها رهیو صی،ی رول مسئهل راممه د،
مو،فکاادگان هس اد
سناریوی دوم :حاکمیت رانتیر

صوه یاایوه صی د،صواد یووم،ر «یمره صب دصیگ،صو  /یمره م،رم یاالی (ر،کمب )» ری یووم،ر
یمای یظام یمای «رر،کدگ،صو » ری مدل حمر،صی صب وار «محدورو » ری ظ،فم
مشایک صج رار «وصدس د » ری یوصدط ممان ش،ک ها رهیو دا رول و ی،صیجام «یشد ثاد »
ری رهیعه فااوی ها یهوه ده وجهر م یود د ،صوه صیاس صگ،چه مفدهم حمر،صی صی ط،وق
مشایک رصرن یدارها وصدس ه و یدروک ده حاکرم صی ل،ف صررال صب دصی رول ف،صر ،یف ه
صی صما کراکان را ییمدن ده مفدهم حمر،صی فالیه باد رهجد وجهر رصیر ری صوه حال
دایصیگ،صو و ییصریای صب وار راحدور و ده طهی یابص رری م شهر صما مایاد یاایوه
صول صوه ف،صواد طهی د،یامهیود م گ،رر را صب دصی و یمط ،رول (صی ماظ ،کا ،ل و مدو،و
ماایبات ر،ضه صی،ی ) حفظ شهر یدام ش،ک ها رهیو صی،ی د ،ده یدارها شبه رول
ما ق م شهر و مق،یصر د،ص صی قالل ینها صی رول روهو شد صی ؛ داصوه حال کراکان
کا ،ل رول د ،ینها ردوصم واف ه و صوه ش،ک ها ده جا یراو بهصرد ش،ک هاهی رصیص
ماهم صرصی ک هس اد دااد،صوه داوجهر صوهل یای یسب و ظاه ،مدصوا صب وار و
مشایک صج رار مهیرصی ظای حال یر شهر و ده جا ین طبقه جدود صی یدارها وصیطهص
بدیرراد و مهیر صر رار حاکرم شم م گم،ر (که صی یظ ،ما قدصن ده یاایوه رول ددیگ و
ک،ص صوه یدارها جدود که مااف ینها ری گ،و فضا یصی صی صهر مایع ی،یخ ر،
صی رول د،ص ربهی صی فضا رول هس اد)
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سناریوی سوم :حکمرانی بازاری فردگرا

صوه یاایوه حال ر،کم ردم بطعم ها «م،رم یاالی » ری یووم،ر یمای یظام یمای
«دایصیگ،صو » ری مدل حمر،صی صب وار «مشایک ف،رگ،صوایه» ری ظ،فم مشایک صج رار
«صی قالل مالمم /مدو،و » ری یوصدط ممان ش،ک ها رهیو دا رول و ی،صیجام «یشد فدصواد »
ری رهیعه فااوی ها یهوه صی د ،صوه صیاس رول دهرلم فشایها فدصواد صب وار و
صج رار ده وصگرصی و صوهل یای رصیصو ها ری ر،له رهیو صی،ی ره رصر صی و
ی،ماوهگرصیصن (صف،صر صوهل ) و یدارها (ش،ک ها صوهل ) صب وار مس ق ری فضا
یباد ییصر و ددون ربعمض دا ه رعام رصیید ش،ک ها رهیو صی،ی د ،ده رو دخش
داییگای و یم رصی رقسم م شهید دخش یم رصی ش،ک ها رهیو (که صلهال صوهل
هس اد مد،ییمه دخش صوهل رراوی ده مشایک یدصش ه داشد) رادا وظمفه صی قال د ،و
یدددصی صی شبمه یص د،ردد رصیر و صیصئه صدمات و رحهو د ،ده مو،فکاادگان (کهچک و
ددیگ) رادا صی ط،وق ص،ر ف،وشان د( ،که ض،ویرا ش،ک ها صوهل و مس ق هس اد)
صیجام م شهر
سناریوی چهارم :حکمرانی بازاری جمعگرا

صوه یاایوه حال ر،کم ردم بطعم ها «م،رم یاالی » ری یووم،ر یمای یظام یمای
«دایصیگ،صو » ری مدل حمر،صی صب وار «مشایک جر گ،صوایه» ری ظ،فم مشایک صج رار
«صی قالل مالمم /مدو،و » ری یوصدط ممان ش،ک ها رهیو دا رول و ی،صیجام «یشد فدصواد »
ری رهیعه فااوی ها یهوه صی د ،صوه صیاس رهیعه مشایک صج رار (یسب ده یاایوه
یهم) صی ف،رگ،صو ده جر گ،صو دد ،گم ،ددماه صی ظ،فم ها صج رار و شد ،یص د،ص
رعال بادیم ها حمر،صی و یف چالشها یاایوه حمر،صی دایصی صممانپرو ،یاص ه صی
د،صوه صیاس
یهگایه رول
رصیص مالمم
رود ،رصیص

مفدهم کام حمر،صی ری صوه یاایوه دا ددماه شدن مشایک و ه صفدصو دخشها
دایصی و جامعه مدی رحقق واف ه صی شرای صی ش،ک ها رهیو صی،ی د،
و مدو،و صوهل (ری بال صف،صر وا کاس،یمهمها ی،ماوهگرصی) و شرای
مالمم ومدو،و رعاوی (صیجرهها مدی ) و شرای یمد رصیص مالمم و

مدو،و شد( ،شد،رصی و مدو،و شد ) ،هس اد و ری کاای بهصرد یباد مطالبات و
صی ظایصت صج رار فدصواد یمد یقش د،جس هص ری شم گم ،مشایک ها و هدصو رعامالت
رصیر
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سناریوی پنجم :حکمرانی اجتماعی هوشمند

صوه یاایوه حال ر،کم ردم بطعم ها «م،رم یاالی » ری یووم،ر یمای یظام یمای
«مدل جامعه محهی (صش ،صک )» ری حمر،صی صب وار «مشایک جر گ،صوایه» ری ظ،فم
مشایک صج رار «صی قالل مالمم /مدو،و » ری یوصدط ممان ش،ک ها رهیو دا رول و
ی،صیجام «یشد فدصواد » ری رهیعه فااوی ها یهوه صی ری صوه یاایوه یدارها و صیجرهها
م،رمیدار دایود،صی جد ری لحاه صب وار دهشرای م یوید؛ رشم ها ییر و رصوطیبایه
جرع (صیدوشمد ها مهیسات م،رم یدار و یایمانها محی ) ری کاای رول و صف،صر صوهل
یقش چشردم ،ری یظایت و یمای درصی صوفا م کااد و رر،کدیرصو صج رار و یمای ماج،
ده رهصیرادیای شد،ویدصن و ریی مجه رقهو مشایک گ،صو گ،و ها شد،وید م شهر ری
دخش رهیو صی،ی د ،یدارهاو چهن صیجرهها صی فار کااد صی صدمات و ش،ک ها
صدمات محی (ری کاای دایود،صن ببی ) شم م گم،ید و رهیو صی،ی د ،یص ری یطح محی
(دا مشایک و هرمای صهر ذ یفعان صیجریه مو،فکاادگان) مدو،و م کااد (و ری دسمای
صی مهصیر جاوددوه ش،ک ها رول و صوهل ) م شهید و ماطق کالیمک حمر،صی ده
صهرحمر،صی شد،وید رحهل م واف

توصیههای سیاستی
یاایوهها صول و روم دا رق،و دسمای داالو م اای دا وضعم ها گرش ه و مهجهر
حمر،صی ری ر،له رهیو صی،ی د ،ری صو،صن صی صگ،چه یامح ر یمس که ه ،وک صی صوه
رو یاایوه ری حمر،صی یواد یمد ردصوم رصش ه داشاد صما ده صی اار یم ،رحهالت و یویدها
مهجهر و یهظدهی ماطق صی که ددو ها یواد حمر،صی ری رهیو صی،ی د ،یص ری فضا
یاایوهها یهم را پاج ریبال کام د ،صوه صیاس (ده صر بای رودگا ها صب،گان صوه پژوهش)
صوه یه یاایوه یص م رهصن ری وک فضا روگایه (دا رو یووم،ر و مح هص کی ) رجس و
ری هداد یرهر یهوه یخس حمر،صی مب ا د ،صوهل یای یباد و دایصیگ،صو
ف،رمحهی صی که ری یاایوه یهم رجی واف ه صی ؛ و یهوه روم حمر،صی مب ا د،
جر گ،صو جامعه محهی و صبدصم محی جرع ری فضا صش ،صک صی که ری یاایوه پاج
(و راحدور یاایوه چدایم) م بیهی شد صی دا صوه رهلمف پمشادار صطمش ها و
رهلمهها یمای د،یمد صی پژوهش یص م رهصن ده ر،رم ی،فو ها یو ،لهیتداد یرهر
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توصیههای سیاستی برای رویکرد بازارگرایی (سناریوی سوم)
 توسعه کسبوکارها/شرکتهای نوپا 1در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر :ش،ک ها یهپا
م رهصیاد دا دد ،گم ،صی فااوی ها ههشراد و مب ا د ،فااوی صطالرات صیجریه فااوی ها
ییجم ،دیهکها و کالنرصر ها صیط،وق ط،صح پی ف،مها جی مشایک مش  ،مدو،و
ط،ف رقاضا رهلمد د ،صی مح صی،ی ها رجدودپرو ،ری مح مو،ف یصهمایها یهیویصیه
راممه و مدو،و صی،ی ریحهی صهریوها د،ب رحیم ها مب ا د ،رصر و د،یامهها دایصهیر
ده مش  ،و ماج ،ده صوجار رحهالت گس ،ر صیجریه ری حمطهها صدماتییای ددماهیای
و ذصم ،یای صی،ی و رغمم ،ری شمه رهیو صی،ی صلم ،وم شهید
 تجدید مقررات در قالب نظامهای تعهد سپاری در بخش توزیع :حوهل صطرماان و جی
صر رار جامعه مدی و حاکرم یسب ده رعدد ش،ک ها رهیو د ،ری صیصئه صدم د ،ییای
ده شمه ص کاییمد و مهث ،یمایماد رع،وف و پمار یای یایوکایها شفاف ری بال یظام
رعددیپای رهیو د ،صی که ری یصهمایهاو صیجریه صی ق،صی یظام گدصیشره (د ،صیاس
شاصصها ربمق و مشخص) یظام لالحم ح،فهص و یامایده م گ،رر
 تجدیدنظر در تعریف انحصار طبیعی در بخش توزیع انرژی :دا رهیعه یهیوی ها فا مث
رهلمد د ،صی صی،ی ها رجدودپرو ،صی وکیه و یهیوی ها صج رار مایاد مشایک ذ یفعان
صی ط،وق ش،ک ها صدمات محی صی یه رود ،صیایاً مسئیه «صیحوای طبمع » ری ش،ک ها
رهیو ری یواد یو ،یؤصل م یور؛ شبمه رهیو دهه رامد یواد د ،مب ا د ،رهلمد پ،صکاد و
مقماس کهچک ریمح مو،ف مفدهم مالمم م ر،کد وک شبمه ددیگ و ییسیهم،صرب یص دمدهر
م یایر و یمماه یص د،ص صفدصوش حق صی خاب مش ،وان و یهیوی صی ط،وق هرمای ف،صه
م کاد
پیشنهادات سیاستی برای رویکرد جامعهگرایی (سناریوی چهارم و پنجم)
 طراحی و استقرار شرکتهای خدمات محلی انرژی :ری ش،صوط که گ،و دد ،د،رصیصن دا
یگاه صی پمامد صبدصمات صهر د ،رود،صن ری رورم گم ،ها ش،ک کااد م رهصیاد یدار یایمان-
واف ه یص (ری بال رعاوی صیجره مو،ف و ) د،ص یف مساو پمشیو صهر دامار یداد؛
ریوصب کسای که صی صدمات صوه ش،ک ها صی فار کااد صهرِ یدامرصیصن و ذ یفعان صوه
ش،ک ها هس اد؛ ریی مجه دهطهی طبمع م کهشاد که ش،ک دمش ،وه کایصو و داالر،وه
صدماتره یص رصش ه داشد (صی ،وم  )2112صی صوه ماظ ،م رهصن مب ا د ،یایوکایها صبدصم
محی /جرع ری حهی کاالها صش ،صک مدو،و رهیو صی،ی یص ده صهر مو،فکاادگان یپ،ر
1 - Start Up

64

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ، 3پاییز 9317

 دموکراتیک سازی فرایندهای سیاستگذاری با مشارکت همه ذینفعان :ص،وج
ف،ل مشایک ررهم و جاوددوا رورم گم،
رورم یای ها صی صیحوای رول
رمهک،صرمک ده جا رورم گم ،رماهک،صرمک یب م شهر هره کسای که رح رأثم ،وک
یمای ب،صی رصیید د هصیاد ریدای ین یمای صظداییظ ،کااد؛ یمای که ف،صواد رورم گم،
رمهک،صرمک داشد و رول ها صص مایصت صی فار کاادگان صی مااد یص ده ییرم دشاایاد دس ،
ماای د،ص وصگرصی مسؤولم صرصی مااد ده صی فار کاادگان صوه مااد ف،صه م شهر
 افراز شرکتهای توزیع برق به شمار زیادی شرکت توزیع برق محلی :رجدوه ش،ک ها
ددیگ ده وصحدها کهچک م رهصید مبااو د،ص حمر،صی کاییمدر ،ذ یفعان ف،صه یویر ری
یصی ا رقهو حمر،صی محی و شبمهص  22ش،ک رول رهیو یم،و د ،مهجهر ری
کشهی م رهصیاد ربدو ده شرای یوارر ،ش،ک ها رهیو کااد کهچک و غم،رول شهید که
ه ،وک صی ینها ری دخش جغ،صفماو کهچم دا مدو،و محی ده صیصئه صدمات محی م پ،رصیر
و صی یهر حاکرم محی د،صهیرصی صی صوه صبدصم ه یمماه ییای  ،د،ص وصگرصی و
صوهل یای صوه ش،ک ها ف،صه م یویر و ه صممان صی قال مدو،و ینها ده مدو،و شد،
یص هرهصیر ،م یایر
پیشنهادات سیاستی برای هر دو رویکرد بازارگرایی و جامعه گرایی
 تغییر جهت در روشهای تامین و توزیع برق مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر :صلدهها
یهوه غم،م ر،کد رهلمد د ،صی مح صی،ی ها رجدودپرو ،ددوی بدیرراد ری د،صد ،صلده م ر،کد
جای صی که م رهصید صمام یوس محمط دمش  ،مااف صب وار دمش  ،د،ص جامعه محی
پاودصی دمش  ،و صممان دمش  ،د،ص جهصم محی د،ص کا ،ل مااد صی،ی ف،صه م یویر (ووا،صب
و جمایمارایواهف  )2112رهلمدکااد /مو،فکاادگان 1ری شبمه رهیو یواد هران مو،ف
کاادگان کهچک وا م هیط هس اد که دا صی فار صی رماهلهی ها یهوه رهلمد پ،صکاد د ،ری
مقماس دسمای کهچک صی مح صی،ی ها رجدودپرو ،صهر رهلمدکااد د ،صید
 استقالل و سیاست زدایی از نهاد تنظیم مقررات :صی قالل و یمای یرصو صی یگهالرهی صی
ط،وق رضرمه صی قالل مال (ردم وصدس د مال یدار راظم مق،یصت ده دهرجه رول ) و صی قالل
مدو،و (ردم صی واب صرضا صی یه رول وا دا مدصصیه رول ) صوه یدار صممانپرو ،صی و صوه
کای ری گ،و رضرمه شفافم و ری ،ی ییصر ده صطالرات و یمد رصم ک،رن یراوادگای صی
گ،و ها مخ یف ذ یفعان ری ف،صوادها یظایت و مق،یصتگرصی صی
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صدمات

... آیندهنگاری و:حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران

ک ها، ش:1 راهاندازی شرکتهای خدماترسانی و بهینهساز مصرف انرژی

رم و وم صی صددصیها مد ددماهیای،رم دا م،ص رجایت م،ی ری وصب یصهمای فااویصیه د،صی
ف،ی و رهیعه ددماهیای مو، وی صی،ی ده شرای م یور که دا هدف صفدصوش دد،ف صی،مو
ی م کااد و ری،ف صی،وی ها ددماهیای مو،ص پ،صح رهیعه راممه مال و صج،صبدصم ده ط
فهجهو حال شد ما ف م شهید، کاییو صی مح ل،صیرصرها مب ا د،بال ب
 یاص ای پمشادار و م اای: تغییر ساختار شبکه توزیع برق به ساختار شبکهای تارعنکبوتی
فه) صی، روط،ص یواد شبمه رهیو یاص ای رایرامبهر وا ده ه رامد وا وب (دا جد گم،د
 م و صی ری صوه یاص ای ووژگ، ها و یقاط رود، وا یقطه ده دسمای صی گ، گ،که ری ین ه
ص شبمه م شهر و پ ایسم مهجهر،کد د، م،وف وک (وا چاد) گ،رهیوع شبمه مای صی رع
ر،ص صررال بدیت صیحوای ری یطح شبمه یص صی دمه د،صرب د،کد ییسه م،ری یاص ایها م ر
ی ییصر ده شبمه و صیرباطات چادجایبه م گشاود، ص ری،و یص یص د
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