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 چکیده

درآنمنوطنظرموردفعالیتخودقرارداردونیلبهاهدافدومبازاربرقایراندردهه
یمناسبرشدوپویاییکارهاوسازاستتاازاینحیث،«رقابت»بهوجودفرآیندیبهنام

اقتصادیفراهمگردد.پرواضحاستکهدستیابیبهاینمهممستلزموجودتشکیالتیمنظمو
 و رفتاری قواعد تدوین با تا بوده افزایشحقوقی موجبات رقابت محیط آوردن فراهم
گربازارنهاداصلیتنظیم"هیأتتنظیمبازاربرق"کاراییوکیفیتخدماترافراهمنماید.

برقایراناست.اینپژوهشدرپیبررسیوجوهتشابهوتمایزساختار،وظایفوعملکرد
باروشیتطبیقیاستت امتیازاتوخالءهایکنونیایننهادونهادمشابهآندرآمریکا ا

یحقوقی،سیاسیواقتصادیهاباتوجهبهنظامدهدیمنهادهاتبیینشود.نتایجحاصلهنشان
ساختاروعملکردازکاراییلحاظازحاکمدردوکشور،نهادتنظیمیبازاربرقدرآمریکا

یبرخورداراست.ترمناسبوعملکرد
 

،نهادهایتنظیمی،فدرال،کمیسیونتنظیممقرراتانرژیانحصار،رقابت:کلیدی واژگان
هیأتتنظیمبازاربرق.
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 . مقدمه1
موضوعاتنیزتریبرانگبحثدولتدرساماندهیاقتصادازمداخلهثغوروحدودازدیرباز

عاقتصادیبودهاستوازاینمنظرموافقانومخالفانیداشتهاست.یکیازانواپردازانهینظرمیان

برابر در جامعه حمایتاز و رفتارهایانحصارگرایانه برایکنترل اقتصاد مداخالتدولتدر

بازار 7قدرت در است. مقررات تنظیم قرنمین، هادگاهیداخیر به »نسبت یا7«یاشبکهصنایع

عازاینصنایهادولتجانبههمهاست؛زیرادیرزمانیاستکهچترحمایتافتهیرییتغیرساختیز

خدماتعمومی»عنوانبه » گسترشاین اما است، شده افزایشهاتیحماگسترانیده با همراه

هانهیهز کاهش دولت، مالی منابع کمبود عمومی، مستلزموربهرهی غیره، و اقتصادی ی

منحصربفرداینخصیصهکهچرادرابعادمختلفاقتصادیبوده؛هادولتگذاریکالنهیسرما

)انحص پدیدهصنایع طبیعی( شکستبازار»ار به« برایکشورها را دیگری ناگوار پیامدهای و

است ضرورتبازنگریاگونهبهارمغانداشته ادارههادولتیکه بحثتجدیددر اینصنایع

یبود.اشبکهیدرصنایعاچندگانهرامطرحساختکهمتضمناصالحات9ساختار

یازخدماتعمومیبهکاالیاقتصادیعرصهرااشبکههصنایعتغییرنگرشنسبتبرونیااز

 عنوان با نهادهایی پیدایش راستا این در آورد. فراهم بازار در رقابت ایجاد نهادهای»برای

خاصموجبتغییرمعادالتدرروابطبیندولتوبازاردرهرحوزه4«گریاتنظیمگذارمقررات

پرداختهوباوضعموجودواقتصادیکردنآنصنعتصیانتازهشد.بهصورتیکهایننهادهاب

ضمانتاجراهاییرا کنترلودرصورتتخلف، را رفتارفعاالناقتصادیآنحوزه مقرراتی،

براینشاندادناقداماتمختلفیبهکاربردتوانیم.بنابراینمقرراتگذاریراکنندیماعمال

هرچنددرهنگاماستفادهازاینمعادلبایدبهشودیمانجامکهبرایکنترلوهدایتاقتصاد ،

.درصنعتبرقنیزبیشاز(Jordana & Levi, 2004: 4)زمینهوبستراستفادهازآنتوجهداشت

آن،آثارعمیقیازیگستردههادخالتیتأمینبرقوحضورمستقیمدولتدرزنجیرهقرنمین

رقابتیببهسهدههازحیاتمباحثیمانندتجدیدساختاروتوسعهخودبرجایگذاشتهاست.قر

گنجاندنقواعدیدرگذردیمدرصنعتبرق با ایراننیز در توسعههابرنامه، یسوموچهارم

،تنفیذانحصاریریگشکلتسهیلرقابتوجلوگیریازمنظوربهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

ازجملهتوانیمهارمقانوناساسیتوسطمقاممعظمرهبریرایکلیاصلچهلوچهااستیس
                                                                                                                                                                                                        
1. Market Power. 
2. Utilities. 
3. Restructuring. 
4. Regulatory Agencies. 
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مؤثرتریناصالحاتقانونیبرصنعتبرقدانست.

ابالغسیاست و فضایاقتصادیکشور به توجه اساسیمبنیبر44هایکلیاصلبا قانون

هبیشتراینامروزایراننیازمندکاراییهرچهایاقتصادیدولت،جامعهافزایشواگذاریفعالیت

با مقابله و اقتصاد گسترشفضایرقابتدر با بتواند طریق این از استتا برق بازار در نهاد

جهتافزایشبهرهرویه بسترهایالزم فضایبازار، وهاینامتعارفتجاریدر تولید وریدر

نظر دراینراستا فراهمآورد. اجتماعیرا بهپیشتازمدیریتمصرفودرنهایتافزایشرفاه

تأسیسنهادهای و رقابتاقتصادی فضای تأمین در آمریکا ایاالتمتحده حقوقی نظام بودن

ابتداوموفقیتنسبینهادهایمزبوردراینکشوردرمقالهگرمیتنظ حاضرسعیشدهاستتا

سپسبانیترمهم شود. برایشناختمعیارهایمقرراتگذاریارائه شده اصولکلیتوصیه

آمریکابهروشدرصنعتبرقایرانوایاالتمتحدهگرمیتنظرسیساختاروعملکردنهادهایبر

وراهکارهایبهبودایننهادهابهوضوحتبیینگردد.هاچالشتوصیفیوتطبیقی،



 پژوهش . پیشینه2
- پایان در اصغرنیا نامهمرتضی عنوان با خود ارشد نهاد»کارشناسی حقوقی بررسی

بامروریبرمفاهیمانحصارودیدگاهمکاتب«مقرراتبخشیدرصنعتبرقایرانکنندهنظیمت

اقتصادی،ساختارصنعتبرقایرانرادردورانمختلفموردمطالعهقراردادهاست.ایناثرشاید

شدهگرصنعتبرقمطرحعنوانتنهامرجعیباشدکهدربحثنهادهایتنظیمدرایرانتاکنونبه

توجهبه با کنندهعنوانجامعآن،محققاززوایایحقوقیمختلفبهبحثنهادتنظیماستاما

الذکرازشودنهادفوقروسعیمیکهدرپژوهشپیشصنعتبرقایراننپرداختهاست،درحالی

(.7953لحاظساختاروعملکردبانگاهیتطبیقیبهنظامحقوقیآمریکابررسیشود)اصغرنیا،

بامروریبرادبیات«نهادهایحقوقیتنظیممقررات»داودهادیفردرکتابخودباعنوان-

نگاهیبه تنظیممقرراتبهوضعیتموجودنهادهایمختلفحقوقیتنظیممقرراتدرایرانبا

سازوکاراجراییایننهادهادرتعدادیازکشورهایجهانبهشکلیموجزومختصرپرداخته

دراینپژوهشتالشمیاست، شودبهشکلجامعموضوعموردمطالعهدرحالتتطبیقیاما

(.7953موردکاوشقرارگیرد)هادیفر،
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 گر . بازشناسی و تعریف نهادهای تنظیم3

امادرمفهوم7411برایاولینباردرفرانسهدر«گریتنظیم»اصطالح مبهکارگرفتهشد،

 اواخر در آن کارکردهایخاصحقوقی تبیینصالحیتو برای کشور این در نوزدهم قرن

 Conseil)نهادهایخاص،معادلمراجعاداریمستقلدرحقوقکنونیازآناستفادهشدهاست

d’État, 2001: 279).آنگریوتحوالتآن،نشاندهندهادبیاتتحقیقدرخصوصتنظیممطالعه

سطحموردمطالعهقرارداد.درسطحاولکهمفهوممحدودتواندرسهاستکهاینمفهومرامی

تنظیمتنظیم است، شیوهگری و روش مثابه به قرارگری توجه مورد حکمرانی از خاص ای

درواقعدراینمفهومتنظیممی هایگریبهمعنایوضعواعالممقرراتتوسطسازمانگیرد.

تنظیم درسطحدوم، اقدامااداریاست. اطالقگریبه تنهادهایدولتیبرایهدایتاقتصاد

دولتدراقتصادنیزبهکاربرد.اینمعنیازمفهومتوانبهمعنایمداخلهشود.اینمفهومرامیمی

برتنظیماولوسیع عالوه زیرا یارانهتراست. شاملاقداماتیمانندوضعمالیات، توزیعگری، ها،

گرینیزرواقعمبانیوتحوالتآتیمربوطبهمفهومتنظیمشود.دگذاریهممیثروتوقیمت

گریعبارت.درسطحسوم،تنظیم(Baldwin & cave & Lodge, 2012: 2)شودازاینجاآغازمی

گریدراینمفهوم،یمکانیسمهاییاستکهبرایکنترلاجتماعیبهکارمیرود.تنظیمازهمه

هااستنهااجباررفتاریاتأثیرگذاریبررفتاراشخاصوبنگاهشودکههدفآهاییمیشاملرویه

(Norton, 2004: 78). 

 استاد دیدگاه فریسوناز آن شاخه-ماری حقوقروشفعالیتتنظیمی علم از جدید ای

پردازد،اینرابطهیجدیدمیانحقوقواقتصادمیشود.فعالیتتنظیمیبهبیانرابطهمحسوبمی

آوردکههممیهاییراگرداعدبهکاربستهشدهدرامرفعالیتتنظیمیدربخشیقومجموعه

اینقواعدفی همچنینفعالیتخود نیستندو درونخود توازندر تعادلو ایجاد به قادر نفسه

گریتنظیم(.Frison –Roche, 2001: 610 گردد)تنظیمیدرچارچوبفعالیترقابتتعریفمی

شود،ابزاریافرآیندیاستنیزتعبیرمی«تعدیل»یا«تمشیت»،«تنظیم»،«دهیامانس»کهازآنبه

هابرگرحضورمؤثردولتدرمناسباتاجتماعیواقتصادیاست.دولتکهتاحدزیادی،بیان

شوند،نظارتوکنترلدارند)هداوند،بسیاریازمحصوالتوخدماتیکهدربازارهاعرضهمی

7951 میبه(.88: گذاری مقررات روشطورکلی تمام عنوان به کهتواند تعریفشود هایی

هاونامهگذاری)بویژهباوضعمقرراتاداری،آیینوسیلهآنهادولتباابزارهایادارییاقانونبه
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ازسویسازمان رفتارهایاداریومؤسساتعمومی(دراقتصادمداخلهمیاستانداردها کندتا

اندکردههاهموارهبازارهاراتنظیممینبازارراکنترلوتنظیمکند.دراینمفهوم،دولتبازیگرا

 (.7951:45)هداوند،

گذاری،هایمقرراتگذاریپیشاپیشیکمفهوماقتصادسیاسیاستوبحثازنظریهمقررات

تابعیازنظریه نسبتدولتواقتصادهایاقتصادسیاسیدرخصوصنسبتدولتوبازاریااساساً

 7931است)زارعیوشمس، بیشترصاحب711: گذاریتوافقدارندکهدولتنظرانمقررات(.

ودیگربادستوردادنقادربهکنترلخودسرانهو«کنددورحکمرانیمیازفاصله»مقرراتگذار

شده،دولتراواداربهجانبهنیست.اینوضعیتبااستفادهازقواعدومعیارهایازپیشوضعیک

گذاریدرمقرراتتجربه.مطالعه(Majone, 1997: 139)کنداتکاءبهاَشکالنظارتازراهدورمی

آناستبسیاریازکشورها،بخصوصکشورهایاروپاییوکشورهایدرحالتوسعهنشاندهنده

سازیبویژهییاخصوصیهایآزادسازیاقتصادگذاری،اجرایسیاستعزیمتمقرراتکهنقطه

درحوزه بایددرایاالت7937:47خدماتعمومیبودهاست)شمس، اینمفهومرا خاستگاه .)

یکیازآمریکاودرحوزهمتحده ینابعادمداخلهدولتدراقتصادبامهمتراقتصادبازاردانست.

آمریکابرایکنترلونظارتبرحدهمتدرایاالت7یمستقلاداریهاتأسیسنهادهاییباعنواننهاد

حلیدربهعبارتدیگر،پیدایشایناندیشهرابایدجستجویراه بازاربود.فعالیتبازیگرانعرصه

دستنامرئی،بارویکردلزومپیناکارآمدیراهبردهاوراهکارهایخودتنظیمیمبتنیبراندیشه

(.7939:193،دولتدراینحوزه،تلقینمود)یاوریمداخله



 کارآمد گر میتنظ. معیارهای نهاد 4

بتواندقوانینومقرراتاصولیومناسببرایبخشتحتگرمیتنظکهیکنهادبرایاین

نظارتخودتصویبنماید،الزماستدرایجادآننهادنیزبرخیمعیارهاواصولخاصرعایت

OECD, 2008)7شود تنظیممقر(. لحاظحقوقینهاد وجودراتمیاز اساسقانونبه بایستبر

باشد رویه.آمده وسیاستهمچنیناصول، فرآیندها قانونمشخصیگرمیهایتنظها، بایددر

 باشند. داخلحوزهگرمیتنظنهادشده در قدرتتصمیم، باشد،قانونیخود گیرینهاییداشته

دازهیچنهادیاسازماندولتیدیگریکهبرایتصمیماتخاذشده،نیازبهدریافتتأییبدوناین
                                                                                                                                                                                                        
1. Independent Agencies. 
2.OECD, (2008), “Measuring Regulatory Quality” www.SourceOECD.org. 
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اینقدرتتصمیم باشد. مهمترداشته اینتصمیمگرمیتنظنهادرکناستقاللنیگیری، -است.

وحمایتازحقوقیگذارهمچونتعرفهییهابایستشاملحوزهگیریمی تعییناستانداردها ،

هایخودراهاوروشفعالیت،ایصورتدورهبایدبهگرمیتنظنهادهایکنندگانباشد.مصرف

هاییکهمدامدرحالتغییرندتشخیصخودرادرموقعیتیهااجیموردبازبینیقراردهندواحت

بازبینی این در آراهایدورهدهند. نظراتو استاز الزم که جا هر باید مردم،یای، عموم

گذاربرایاعمالهشود.مقرراتنیزاستفادگذارکارشناسانوسایرمقاماتهمچونمجلسقانون

بایستقدرتالزمراداشتهباشدوبههمینسبببایداستانداردهامیوکاملتصمیمات،مقررات

بتواندمتناسبباتخطیصورتگرفتهازتاایازابزارهایتأدیبیدراختیارداشتهباشدمجموعه

(.7953:797)هادیفر،هااستفادهنمایدآن

 
 تقالل . اس1-4

ادبیاتکنونیبحثتجزیهوتحلیلاستقاللنهادهاراباچهارمعیارِسازمانی،کارکنان،مالیو
می کارکردی سازمانی"سنجد. یکواحد"استقالل قالب در یکنهاد که معناست این به

ابعکهاینواحدبخشیازیکوزارتخانهیانهاددولتیوتگیرد،بهطوریسازمانیمجزاشکلمی

نهادهابدونیک»کند.بردوبراساسآنعملمیآننباشد.ازشخصیتحقوقیخودبهرهمی
هایسیاسیبهآسانیفسخویالغوموقعیترسمیخودمختارممکناستبههنگامتغییروابستگی

شوند »(Scholten, 2011: 11.)"کارکنان هیأت"استقالل کهاغلببه نهادها مدیران و رئیسه
درخصوصبرنامه کارینهادوبودجهاتخاذمیتصمیماتنهاییرا استقالل"کنندربطدارد.

دهد.نهادهاییکهمنابعمالیهاراازعواملبیرونینشانمیمیزانخودمختاریمالیسازمان"مالی
تأمینمی را مخود استقالل بنابراین دارند. رؤسایسیاسیخود وابستگیکمتریبه الیکنند،
مستقل،استقاللازرؤسایسیاسیبرایتأمینمالیوآزادیانتخابدرنحوهنهادهاشاملبودجه

بهمعنایمطلقکلمه،یعنییک"استقاللعملکرد".(Scholten, 2011: 15)شوداستفادهازآنمی
به بهواقعهمینعناصرنزعمبرخیدانشنهادهرکاربخواهدانجامدهد. اظربهوظیفهپژوهان،

تعیینمی را استقاللیکنهاد هستندکه سیاست»کنند: در نهاد نمایاناستقالل اجرا گذاریو
آیند،اماجایگاهبرخیترازبهنظرمیمعیارهایاستقاللنهادهاازجهتیهمگرچههمه«.شودمی

رفیع یکنهادبدوناستقاللازمعیارها زیرا است، دروظایففاقداستقاللترازدیگرمعیارها

(.Breger & Edles, 2015: 225)است"حقیقی"

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+J.+Edles%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 . تأمین بودجه 2-4
اثرمهمیبراستقالل،کاراییوهزینهتواندنیزمیگرمیتنظاینهادمنابعمالیوفرآیندبودجه

بودجهتنظیم باشد. میقانونگریداشته طریقهزینهگذار از جانبدولتیا از هایصدورتواند

تأمینوجوهاستکهبایدترینعامل،شیوههایاداریتأمینشودامامهمپروانه،جرائموسایرهزینه

،بخشیازگرمیتنظنهادباشد.دربرخیکشورها،بودجهعاریازتأثیراتسیاسییامنافعشخصی

هاتخصیصیافتهاست.درچنینهابهآناموالدولتیاستکهبراساساختیاراتقانونیوزارتخانه

هاغیرمستقیمدرسیاستشرایطیاختیاراتدولتجهتتعیینبودجهمنجربهتأثیرگذاریومداخله

درصدداجرایآنشودکهنهادهوقوانینیمی اینامرمنجربهکاهشکارآمدینهادا هستند. ها

(.Blackman & Srivastava, 2011: 16)شودونظارتمیمقرراتتنظیمجهت



 گویی. مسئولیت و پاسخ3-4
تنظیم پیامدنهاد مسئولتنظیممقرراتاقتصادیآنصنعتاستو عموماً گریکصنعت،

انحصا مسائل میرقابتناقصو قرار بررسی مورد را تنظیمر بندرتمسئول نهادها این دهد.

گذاریوتعییناستانداردهای.اختیارقیمت(Pérez-Arriaga, 2013: 147)مقرراتاجتماعیهستند

براینهادهایتنظیم توزیعرانتبهمقرراتدرزمینهکنندهصنعتموردنظر،قدرتفراوانیرا

مقرراتکنندهمیتنظمنظورجلوگیریازچنینمواردیالزماستنهادهایآورد.لذابهارمغانمی

هایخودمنتشرکردهوامکانبازبینیایدربابفعالیتهایساالنهراموظفگردانندتاگزارش

کمیته توسطبازرسانمستقلیا نیز ایندرهایقانونیذیآنرا بر عالوه صالحفراهمنمایند.

 یا تخطی تنظیمصورت نهادهای اعضای از هرکدام ناصحیح امکانعملکرد مقررات، کننده

آن برکناری و نمودن میمعزول نیز )اصغرنیا،ها باشد داشته وجود 7953بایستی نهاد741: .)

بایدبهمجلسودیگرنهادهایدولتیمربوطهپاسخگرمیتنظ بهتوانیممثالعنوانبهگوباشد.

سالیانههاگزارش ی که کرد اشاره گرمیتنظنهاد به دهداوهیشباید مجلسارائه شفافبه ی

(Intven & Tetrault, 2000: 1-6.)


 برق . تحوالت ساختاری شبکه5

باتصویب7341دولتیکردنصنعتبرقدرجهان،بالفاصلهپسازجنگجهانیدومدرسال

-منظورعرضهتدریجبهشورهایدیگرنیزبهقانونملیکردنصنعتبرقدرکشورفرانسهآغازشد.ک
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ملینمودندیبرقباکیفیتبهتروپذیرشمسئولیتدرقبالتوسعه اقتصادی،صنایعبرقخودرا

هشتادمیالدیصنعتبرقبهدالیلمختلفاقتصادیوتکنولوژیکی(.ازدهه7915:95)امامیمیبدی،

برداریگردیدوساختاریکپارچهومدیریتوبهرهندنحوهدچارتحوالتبنیادیدرابعادمختلفمان

ادغامعمودیآنجایخودرابهتجدیدساختارداد.ماحصلاینتغییرات،تجویزرقابتوتشکیل

آلساختاربازاریکصنعت،نیازمندحداقلیازاستانداردهاوضوابططورایدهبازاربرقبودهاست.به

اینامرمستلزمبهینهمدیریتیجهتارائه خدماتوفضاسازیبرایرقابتبینبازیگرانبازاراست.

سازمان و منسجم تشکیالتی پشتوانهوجود با همهیافته استقالل و ازقانونی حمایت جهت جانبه

 کنندهدرمقابلانحصاروقدرتبازاراست.تولیدکنندهومصرف

 
 بازار برق کننده میتنظ. بستر قانونی نهادهای 1-5

متحدهاالتیادر ذخایرفراوانیازگازطبیعیدرمیدان7371دراواخردههآمریکا، های،

امادرایندوران،فروشبینایالتیگازیونفتیجدیدواقعدرجنوبغربیآمریکاکشفشد؛

هماهنگیدرتوسعهبرایایجاد7391درسال7مندنبود.کمیسیونفدرالنیرونوانتقالگازقانو

در(.7939:78فدرالهیدورپاوربهصورتوابستهبههیأتوزیرانتأسیسشد)نجفیودیگران،

 موجببهآمریکا سال قبلاز سنتیصنعتبرقکه شرکت7331ساختار داشت، هایوجود

فروش به و تولید را برق و داشتند عهده بر را برق مالکیتمولدهای درساندنیمخصوصی

(Philipson & Willis, 2006: 15).یبزرگامریبسیارهاشرکتیارهیزنجهایاماارزیابیهزینه

یهاشرکتنیزدشواراست.بههمینجهت،قانوننظارتبرهاآندشواروپیچیدهوبالطبعتنظیم

اییکپارچههایبرقمنطقههایبزرگبرقبهشرکتموجبتقسیمشرکت7398سال7عمومی

برق کمیسیون به که تصویبشد برقفدرال قانون سال، همان در اعطای9فدرالشد. اختیار

و،وزارتانرژیتأسیسشد7311درسال.(Harris, 2006: 18)مجوزهایتولیدوانتقالراداد

 گردید. منسوخ فدرال برق تنظیمیجابهکمیسیون کمیسیون کنگره، فدرال، برق کمیسیون

،قانونسیاستتنظیم7315سالرد(McGrew, 2009: 1). راجایگزینکرد4ژیفدرالمقرراتانر

یآغازآزادسازبهتصویبرسیدومطابقآنفرآیند8یعمومیرسانخدماتیهاشرکتمقررات
                                                                                                                                                                                                        

1. FPC. 
2. Public Utility Holding Company Act (PUHCA). 
3. Federal Power Commission (FPC). 
4. Federal Energy Regulatory Commission (FERC). 
5. Public Utilities Regulatory Policy Act (PURPA). 
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یبرقتأسیسگردیدوبهتولیدکنندگانبرقخارجازفروشعمدهگردیدکهضمنآنبازارهای

بهفعالیتبپردازندرساندماتخیهاشرکتمالکیت دراینبازارها شدتا یعمومیاجازهداده

(.7939:47)شمسقارونهوکیانیان،

مریکاقانونآساختارشد.کنگرهدیتجدمتحدهاالتیمیالدی،صنعتبرقا7331درطولدهه

تقالبرایفروشموجبآندسترسیآزادبهسیستمانراتصویبکردکهبه7337سیاستانرژی

عمده شبرق دمجاز آزادسازی زیرساخت بازارهاو همهفروشعمدهی حضور برای برق ی

 برقفراهمگردید در.(Gregory et al, 2008: 250)تولیدکنندگان کلیدیکه جدیدترینقانون

امنیتاست.همچنینبایدبهقانوناستقاللو7118آمریکابهتصویبرسیده،قانونسیاستانرژی

:7934هفرون،تأثیرگذارنبودهاست)گفتهشیپمورداندازهبهاشارهکرد،امااینقانون7111انرژی

بدیهیاستقوانینفدرالنقشیمهمدرصنعتانرژیبهویژهبرقایفاکرده17 قانونملی(. اند.

بودهاستو7311دههآمریکابهبحرانانرژیدرحقیقتپاسخیقانونیازسویکنگره7انرژی

پرداختهشددرواقعملحقاتواصالحاتیبراینقانوناصلیهاآنتمامقوانینومقرراتیکهبه

.اندشدهنیتدوشانیزمانباتمرکزبرنیازهایخاصدورههرکدامهستندکهالبته

فعالیتدورهاول،شود:دورهتحوالتساختارصنعتبرقدرایرانبهچهاردورهتقسیممی

(استدرایندورهخرید،راهاندازی،مالکیتومدیریتصنعت7751-7978بخشخصوصی)

می صورت خصوصی بخش و اشخاص توسط نرخبرق و نظارت و توسطگرفت گذاری

هایخصوصیوفعالیتموازیبخشدوم،دورهشد.دورههاووزارتکشورانجاممیشهرداری

استکهتوسعهوگسترششهرنشینیمنجربهاحداثوفعالیتتولیدبرق(7971-7941عمومی)

گرایشبهتمرکزوفعالیتبخشسوم،دورههاشد.دورههایعمومیوشهرداریتوسطبخش

گرایشبهعدمتمرکز،(دوره7915چهارم)بعداز(استودوره7947-7915عمومیودولتی)

ستکهدرایندورهکاهشوظایفتصدیدرصنعتبرقسازیاتجدیدساختاروخصوصی

7939آبادی،آغازشد)دشتبزرگوعلی بنابراینبهنظرمی9: تنظیمرسدنقطه(. عطفنهاد

گذارییهسرمامقرراتصنعتبرقدرکشورازسطحمحلیبودهاست،اگرچهصنعتبرقبا

ها،یشهردارواگذاریسیستمروشناییبهگذارانکوچکآغازشدهاست،امادرادامهبایهسرما

شهرداری تعییناین امتیازات، و خصوصتخصیصمجوزها در خود اختیارات که بودند ها

کردندوپسازآنباتشکیلسازمانآبوبرقومتعاقبهاومقرراتایمنیرااعمالمیقیمت
                                                                                                                                                                                                        
1. National Energy Act (NEA). 
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گذاریدولتییهسرماأسیساتبرقباتچهارمتوسعهکلیهآنتأسیسوزارتنیروتاپایانبرنامه

یقرارگرفتهاست.برداربهرهساختهومورد

زیرساخت ایجاد صنعتبرق، طریقدر از طیسنواتگذشته قانونیالزم هایحقوقیو

ازیگذارقانوناِعمال توانبهیمیناینقوانینترمهمهاییبراینصنعتبهانجامرسیدهاست.

برن قانون )بندبمادهامهموادیاز )بندبماده777یسوم چهارم و توسعه78( اقتصادی،(

قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت)ماده قانونبودجه71اجتماعیوفرهنگی، یسال(،

شرکت7959 استقالل قانون سیاست، و اساسیجمهوری44هایکلیاصلهایتوزیع قانون

د رصنعتبرقایرانتفکیکواستقاللصنعتبرقازطریقاصالحاسالمیایراناشارهکرد.

زنجیره در تجدیدساختار و آغاز تخصصیتوانیر تشکیلشرکتمادر و وزارتنیرو ساختار

(.هیأتتنظیمبازاربرق،با7955:93تأمینبرقدرذیلشرکتتوانیرپیگیریشدهاست)منظور،

هدایتونظارتبرمنظوربهیدرصنعتبرقکشور،گذارتاسیستوجهبهنیازتجدیدساختارو

 برق، دربازار به استناد با وقتنیرو، وزیر روشنامهنئیآ"پیدستور ودیخرتعیینشرایطو

تشکیلشد.7957درمهرماه"برقدرسراسرکشورفروش

باتشکیلبازاربرقایرانزمانهم-یسومتوسعه(قانونبرنامه4)افزونبرآندراجرایماده

(قانونبودجه77)تبصره7درراستایتجدیدساختارصنعتبرقبهاستنادبند)ژ(-7957درسال

رسمیکارخودراطوربه7959رشرکتمدیریتشبکهبرقایرانازسالکلکشو7959سال

تنظیمبازارأتیهرکنارشرکتیمستقلدعنوانبهآغازنمود.شرکتمدیریتشبکهبرقایران

 مسائلداورانبازاربرقایرانبهتنظیمروابطبازیگراناینعرصهومدیریتمثابهبهبرقایران،

(.7939هیأتتنظیمبازاربرق،گزارشدبیرخانه)پردازندفعاالنبازاربرقمی

 

 ترکیب و تشکیالت. 2-5

 کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال. 1-2-5
ونتنظیممقرراتانرژیفدرالیکنهادملیاستکهازوزارتانرژیمستقلشده،کمیسی

                                                                                                                                                                                                        

تروانیر(یتولید،انتقالوتوزیعنیرویبررقایرران)بهشرکتسهام7959درسال-7959(قانونبودجهسال77.بند)ژ(تبصره)7
خودراخریداریومردیریتشربکههایزیرمجموعهایاینشرکت،کلسهامیکیازشرکتشودازمنابعبودجهاجازهدادهمی

یادشردهبرهپیشرنهاداساسرنامهشررکتبرقرابهاینشرکتواگذارنمایرد.سراسری،خریدوفروش،ایجادبازاربرقوترانزیت
.وزیرانخواهدرسیدریزیکشوربهتصویبهیأتبرنامهوزارتنیرو،تأییدسازمانمدیریتو
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یعمومیوغیرعمومیهاشرکتیبرقبینفروشعمدهبهوجودآمدوبربازار7311درسال

کندیمنظارت 7959)عطازندی، بدنه71: یکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالازدوحزب(.

جمهورسیرئ.اعضایکمیسیونباتوصیهوموافقتمجلسسنا،توسطدشویمپنجعضوتشکیل

حزبسیاسیتعلقبهیکتواندینماماازپنجعضوکمیسیونبیشازسهعضو؛شوندیممنصوب

جمهورسیرئداشتهباشد.رئیسکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالمانندسایراعضاازسوی

 رئیسکمیسیونشودیمانتخاب کلیه. با رابطه در را کمیسیون ومسئولیت اجرایی عملیات

ارزیاب کارگیری به و انتصاب مورد در کمیسیون کارکردهای شامل انتخاب،مدیریتی ها،

توسط که ناظران و اجرایی مدیران مانند افرادی پاداشبه پرداخت فرآیند تعیین گزینشو

شده گماشته منتصبو کمیسیون آنکه )مگر بهکدامهراند اقدام شخصاً اعضایکمیسیون از

میان و اعضا بین مناصبتجاری توزیع نمایند(، مخصوصخود پرسنل نظارتبر انتخابو

 .7ایرابرعهدهداردخدماتتخصصیومشاورهواحدهایاداریکمیسیونوارائه

یممقرراتانرژییتجارییانظامی،ساختارسازمانیکمیسیونتنظهاسازمانمانندبسیاریاز

مختلفبهشرحزیراست؛دفترکمیسیونرهاازپنجکمیسیونروکارکنان«دفاتر»فدرالمرکباز
است.شدهلیتشکمربوطه

اختالف:- حل و اداری حقوق قضات 7دفتر که اختالفی مورد موضوعات یلهوسبهبه
گری،یانجیمطریقخدماتیمانندمؤثروسریعازطوربهشودیمکمیسیونبهایندفترارسال

کند.یمسازیرسیدگیمذاکرهوتسهیل

،اندشدهارائهپردازدکهبرایدادرسییمهاییبهحلاختالفپرونده9دفترامورقضایی:-
باشد.کمیسیونشدهینتضمهاییاستسبایکهنتایجآنمطابقامنصفانهالبتهبهشیوه

بهکندویمبرتوسعهوبازبینیاعمالضوابطایمنیشبکهنظارت4دفترایمنیالکتریک:-
الزامضوابطایمنیبرکاربران،مالکانواپراتورهااست.دنبال

حمالتهایبالقوهازناحیهیسکریجامعرابرایهاحلراه8دفترامنیتزیرساختانرژی:-
نماید.یسیبهکمیسیوناعالممییالکترومغناطهاپالسسایبریوتهدیداتفیزیکیمانند

                                                                                                                                                                                                        
1

.https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171 

2.Office of Administrative Law Judges and Dispute Resolution (OALJDR). 
3.Office of Administrative Litigation (OAL). 
4.Office of Electric Reliability (OER). 
5.Office of Energy Infrastructure Security (OEIS). 
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انرژی:- مقرراتبازار تنظیم هانرخ7دفتر تنظیم شرایطخدماترا ضوابطو تایم، کند
آمیزیاامتیازینباشند.یضتبعازاندازهیشبعادالنهومنطقیبودهو

ارهایهایمرتبطبابازگذارییاستسبهبررسیواصالح7دفترسیاستانرژیونوآوری:-

پردازد.یمیوبازارهایانرژیبینایالتیفروشعمده

گازیوخطلولهآب-برقیانرژیهاپروژهبهتصویبوبازبینی9یانرژی:هاپروژهدفتر-

پردازد.یمطبیعی

بهباحمایتازمشتریانازطریقدرکبازارومقرراتآن،شناساییودرمان4دفتراجرا:-

هاییبرایاصالحبازاربهمنافععمومیکمکیمهجربازار،تشخیصوطراحیمشکالتموقع

کند.یم

یهادولتوخدماتآموزشیرابرایکنگره،فدرال،اطالعات8دفتررویدادهایخارجی:-

 رسانه، اخبار محلی، و کنندگانمصرفایالتی بایمفراهم کمیسیون روابط همچنین کند.

کند.یمراریخارجیرابرقهادولت

خدماتحمایتاداریبرایکمیسیونشاملمنابعانسانی،آمادو1دفترمدیریتاجرائی:-

کند.یمغیرهراپشتیبانی

عمومی:- شورای 1دفتر رسیدگی شروع از قبل را حقوقی هادادگاهخدمات مسائلو

هایکمیسیوناست.یتفعالدهدومسئولابعادقانونییممطروحهدرکنگرهبهکمیسیونارائه

دبیرخانه:- تمام5دفتر وجلساتصورتدبیرخانه کرده بایگانی را مذاکراتکمیسیون و

.3کندیمدستورها،قوانینومقرراتکمیسیونرااعالمومنتشر
 

 ساختار و وظایف هیأت تنظیم بازار برق ایران. 2-2-5
است.در ایرانازدیدقوانینوساختاربازارهیأتتنظیمبازاربرقایرانمسئولتنظیمبازاربرق

برایمدتدوسالازأتیهعضواست.اعضایاین1حاضرهیأتتنظیمبازاربرقدارایدوره

                                                                                                                                                                                                        
1.Office of Energy Market Regulation (OEMR). 
2.Office of Energy Policy and Innovation (OEPI). 
3.Office of Energy Projects (OEP). 
4.Office of Enforcement (OE). 
5.Office of External Affairs (OEA). 
6.Office of the Executive Director (OED). 
7.Office of the General Counsel (OGC). 
8. Office of the Secretary (OSEC). 
9
.
https://www.ferc.gov/about/offices.asp. 
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نیرومنصوبمی سویوزیر داراییکدبیرخانهوچهاردفتر هیأتتنظیم، یوزیربرنامهشوند.

عدیلبازار،دفترحقوقیوداوریوواحدپشتیبانیمهندسیفرآیندهایبازار،واحدپایش،تحلیلوت

هیأتتنظیمبازاربرقبهمنظورهدایتو7939هیأتتنظیمبازاربرق،است)گزارشدبیرخانه .)

قدرتوعادالنهازسیستمکارایبرداربهرهنظارتبربازاربرقتشکیلشدهکهمسئولیتاطمیناناز

بازاربرقبودهودرخصوصمواردمشکوکبهگذارقانونگیری،یممتصرابرعهدهدارد.ایننهادِ

نماید.ایننهادقیمتتولیدبرقوخدماتیمتحقیق7سوءاستفادهازبازاروهمچنینقدرتبازار

(.7955:5نماید)افشاروریاحی،یممختلفرادرشرایطانحصارینیزتعیین

استکهقسمتاعظموظایفنهاد«هیأتتنظیمبازار»ارترینمقامتنظیممقرراتدربازعالی

گررادراینبخشبرعهدهدارد،ولیبرخیازوظایفهمچناندراختیاروزارتنیروقرارتنظیم

 دارد. بازار اثرگذاریشدیدیبر وزارتخانه و یعنیآنخصوصبهدارد دوطرفبازار؛ هر که

دولتعرضه یهستندوبخشتولیدکنندگانوخریدارانخصوصیکنندگانوخریدارانعمدتاً

:7953)هادیفر، دهندکهقدرتاثرگذاریبربازارراندارندجزءکوچکیازبازارراتشکیلمی

وزارتنیروقراردارد(.براساسقانون،وضعمقرراتفنیوتجاریحاکمبربازاربرعهده778

به ظیمبازارهیأتتن»کهوزارتنیرواینوظیفهرا مدیریتبازارتشکیل« تفویضنمودهاست.

قرارگرفتهاست،کهدرواقعاینشرکتمجری«برقایرانشرکتمدیریتشبکه»شدهبرعهده

توسطتصمیم شده هیأتتنظیمبازار»هایاتخاذ عملیاتی« اجراییو نظر اینشرکتاز است.

(.7953:779است)هادیفر، نفعانبازاریذمستقلازتمامی


 شرکت مدیریت شبکه برق ایران. 3-2-5
یمستقلازسیستمقدرتواجرایبازاررابرداربهرهبرقایران،وظیفهشرکتمدیریتشبکه

یصنعتبرقهمکاریهابخشآنبادیگرتوسعهبررسیامنیتشبکهونهیزم دربرعهدهداردو

یوزیربرنامهبرقکشور،هماهنگی،راهبریشبکه.اینشرکتدارایپنجمعاونتفنیوکندیم

:7937نظارتبرامنیتشبکه،معاونتبازاربرقومعاونتمالیوپشتیبانیاست)شرکتموننکو،

 انتقال و تولید هایشبکه پایش،راهبری به مربوط امور به ایران برق شبکه مدیریت شرکت(.451

 ایجاد،کشور از خارج و داخل در برق عمده فروشودیخر و برق بازار توسعه و اداره،برق

 و فروش،دیمنظورخربه یردولتیغ و دولتی متقاضیان برای کشور شبکهبرق به دسترسی امکانات
                                                                                                                                                                                                        

1. Market Power. 



7931بهار،85،شمارهنوزدهمهشحقوقعمومی،سالپژوفصلنامه 221
 

 

(.7953:777)هادیفر، پردازدیم برق ترانزیت

اگرچهبرقایرانکهیکشرکتوابستهبهوزارتنیرواستتشکیلشرکتمدیریتشبکه

 ابتدا برایمدیریتشبکههابنگاهکاهشنقشعملیاتیهدفبادر ایجادیدولتیو یملیو

دولتیآنهارساختیز نگاهیبهساختارکامالً با توانیمیالزمبرایبازاررقابتیبرقبوداما

قعیگشایواراهتواندینمخوانینداردو،همهمبادریافتکهاهدافوتمایالتچنینسازمانی

باشد معضالتصنعتبرق ؛ فعلیخود ساختار از چنانچه شرکتحداقلشدهخارجاما به و

بخشخصوصمهین نمایندگاندولت، کنار در و امکانحضورگذارهیسرمایتبدیلشود ینیز

استپرواضحانتظارورودمؤثروکارایبخشخصوصیرادراینصنعتداشت.توانیمیابد،

یکس اندازه مناسبهر ساختار از نحوهازمان و ادارهتر مدونجامعصورتبهامور و ترتر

گرمیتنظ.بررسیساختارسازمانیدونهادشودیمبرخوردارباشدامکاندستیابیبهاهدافبیشتر

یمختلفوهاحوزهدفاترمتعددوتخصصیدروجودبادرآمریکادهدیمدردوکشورنشان

تخصصیوکارشناسیوجودداردصورتبهخانهسهولتبیشتریدراجرایامورمستقلازوزارت

.شودیموازتداخلوظایفواختاللدرانجاماموراجتناب



 انتخاب اعضا نحوه. 4-2-5
انرژیدرآمریکا،ازپنجمتصدیاصلیحوزهعنوانبهکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرال

.اعضاباتوصیهوموافقتمجلسسنا،توسطشودیمسیونر(تشکیلعضو)یکرئیسوچهارکمی

رئیسانتخابعنوانبهجمهورسیرئلهیوسبه.یکنفرازاعضاشوندیممنصوبجمهورسیرئ

.رئیسکمیسیونممکناستهریکازشوندیمانتخابسالهپنج.اعضاءبراییکدورهشودیم

یرئیس،درصورتغیبتویجابهنائبرئیسبرگزیندتانوانعبهدیگراعضایکمیسیونرا

فعالیتکند.رئیس)یانائبرئیسدرغیابرئیس(بایدبرتمامجلساتکمیسیوننظارتنماید.

هرعضوکمیسیون،نصابحد نفراست. نیهمچنافرادحاضردرمعامالتتجاریحداقلسه

اقداماتکمیسیونرئیس، .شودیمآرایاکثریتاعضایحاضرتعیینلهیوسبهیکرأیدارد.

بینینشدهاستوتنهابرایانتخاباعضایکمیسیونتنظیممقرراتانرژیشرایطخاصیپیش

شرطپیش جهتاجتناباز بدنهنفوذاعمالهرگونهبینیشده سیاسیناروا، فشار یحزبدویا

بهیکحزبتعلقداشتهتوانندینمکمیسیونکمیسیوناستکهبیشازسهنفرازپنجنفرعضو
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باشند.

فهرستبانک از اعضا برق، بازار تعییناعضایهیأتتنظیم در حالحاضر در ایران، در

هیأتتنظیمبازاربرقانتخابشدهوباحکموزیرنیروبرایمدتاطالعاتیموجوددردبیرخانه

 منصوب سال هشوندیمدو این که توضیح این با به، توجه با و ندارد ترکیبمصوب یأت

رکلیمدیمختلف،ترکیباعضاءمتفاوتاست.ترکیبهیأتفعلیشاملمعاونوزیر،هادوره

ی،دونفرازاعضایهیأتعلمیدانشگاهودونفرخبرهدرامنطقهبرقرعاملیمدوزارتنیرو،

اجراییهیأتتنظیمبازاربرقنامهنیآئ(7)مادهموجببه(.7938اقتصادیاست)کریمی،حوزه

راازمیانأتیهسیرئبیناشود.وینیز،،ازمیاناعضاوتوسطوزیرنیروتعیینمیأتیهسیرئ

عنوانبهکند.همچنیندرابتدایهردوره،هیأتازمیاناعضاخودیکنفررااعضا،انتخابمی

 انتخابأتیهدبیر هیأتمسئولیتکندیم، دبیر . تهیهجلساتصورتتنظیم ابالغمصوباتو ،

یهامیتصم.دینمایماستوبرعملکرددبیرخانهنظارتدارعهدهدستورجلساتراسینوشیپ

أتیه اتخاذمیرأبا دریاکثریتمطلقاعضا، بهنحوهنامهنیآئشود. انتخابهیأتتنظیمتنها

 ازوجود استو شده اشاره میانیقهاشرطشیپاعضا انونیبرایتصدیاینپستسخنیبه

 رسمیبرایانتخاباعضایهیأتتنظیمبازاربرقاشارههیروبهتوانینمواقعدرنیامدهاست.

کرد.


 تصدی دوره.  5-2-5
انتخاب سال پنج مدت برای فدرال انرژی مقررات تنظیم کمیسیون اعضای آمریکا در

بهپایانعضویتیکیدورهسالههروشوندیم تصدیاعضادرایراندوره7.رسدیمازاعضا

یمتوالیدیگرهادورهمدتدوسالاستوانتصابمجددآنانبرایبههیأتتنظیمبازاربرق

و تنظیم هیأت اعضای تصدی دوران تمدید بودن نامحدود تردید بدون بود. خواهد بالمانع

نظرگرفتندورهقرنطینهبرایاعضایهیأتتنظیممتوالیوبدوندرطوربهانتصابمجددآنان

صاحبانسمتراازقدرتواختیاراتنفوذاعمالواستفادهسوءپسازبرکناریازشغل،تصور

هاآن خواهدکرد. برایمدتمدیدیاگرچهایجاد اعضاء جهتصورتبهحضور متوالیبه

کسب تجاربیکه نیسکنندیمتخصصو فایده خالیاز مقایسهرونیاازت. مدتتصدیبا

انرژیفدرالمقرراتدرکمیسیونتنظیمکهیدرحالشودیمیشدهدردونهادمالحظهنیبشیپ
                                                                                                                                                                                                        
1. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171 
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تصدیاعضاءدرهیأتتنظیمبازار،دورهابدییمعضویتیکیازاعضاءخاتمهدورهسالههر

.ابندییمبارهتغییرمنصوبوبهیکبارهبرقبهنحویدرنظرگرفتهشدهکهتمامیاعضابهیک

جاییدرمدتتصدیمتأثرازتحوالتممکناستبدونتردیداینتغییروجابهکهآنژهیبو

بهجهتنوپابودنهیأتتنظیمدرکشورومسئلهسیاسیوتغییرکابینهودولتنیزباشدواین

مشکفناهلیمتخصصانوتجربگکم با را اینخصوصکار نظرسازدیملمواجهدر به لذا .

دراینخصوصازکاراییبیشترینیبشیپحقوقیارکوسازرسدیم یشدهدرحقوقآمریکا

برخوردارباشد.


 منع اشتغال همزمان.  6-2-5
قانونکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالمقررداشتههرکمیسیونرقبلازانقضایمدت

اشدوره،البتهیککمیسیونربعدازانقضایشودیممنصوبخدمتکمیسیونرسابقانتخابو

اداریراسوگندنامهکهجانشینشمنصوبوتأییدگرددوممکناستبهخدمتادامهدهدتااین

کنگرهکهکهچنینمقررشدهباشدکهکمیسیونرمزبورنبایدبعدازاتمامجلسهمگرآناداکند؛

تازمانیتوانندینم،خدمتنماید.اعضایکمیسیونگرددیمضیصدارتطیآنمنقزمانمدت

عنوانبهکهدرحالخدمتدرکمیسیونهستندبهتجارتیاشغلدیگریاشتغالداشتهباشندیا

ساختارحقوقینهادتنظیمدرایرانشایدیکیازمسائلمهمدرحوزه7کارمنداستخدامشوند.

اشتغال برق، زمانهمبازار اغلباعضاء دارایشغلیازمانهمطوربهاعضایهیأتباشدکه

اشتغالدربخشهابخشمناصبدیگریدر هایعمومی،خصوصییایمتولیصنعتبرقیا

تعاونیهستند.

فساداداریوایجادسالمتهرگونهدرنظامحقوقیاغلبکشورهاجهتجلوگیریازبروز

 است.نیبشیپتمهیداتیبرایممنوعیتجمعمشاغلاداریوعدالتدرتوزیعمشاغل، یشده

ممنوعیتجمعمشاغلرابیانکردهاست،747قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزدراصل

بیشازیکشغلتوانندینم،وزیرانوکارمنداندولتجمهورسیرئ،معاونانجمهورسیرئ»

آنمتعلقردرمؤسساتیکهتمامیاقسمتیازسرمایهدولتیداشتهباشندوداشتنهرنوعشغلدیگ

بهدولتیامؤسساتعمومیاستونمایندگیمجلسشورایاسالمیووکالتدادگستریو

مختلف انواع مدیره هیأت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست نیز و حقوقی مشاوره
                                                                                                                                                                                                        
1. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/7171 
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هاشرکت جز خصوصی، هاشرکتی برای مؤسسات و ادارات تعاونی است.ی ممنوع آنان

ومؤسساتتحقیقاتیازاینحکممستثنیاستهادانشگاهیآموزشیدرهاسمت دراجرای«.

ازتصویبمجلس77/71/7919اصلفوققانونممنوعیتتصدیبیشازیکشغلدرتاریخ

خود،هرشخصراتنهاواجدیکشغلواحدهمادهشورایاسالمیگذشتهاست.اینقانوندر

ومؤسساتآموزشیوتحقیقاتیهادانشگاهیآموزشیدرهاسمت(7)لتیدانستهودرتبصرهدو

لیتفصبهیبعدیمنعجمعمشاغلدولتیراهاتبصرهراازاینحکممستثنیکردهاست.البتهدر

 با همراه مجازاتو نظرکندیممربوطبیان به اینخصوصرسدیم. اینخوببهقانوندر یبه

فعالیتکارکناندولتدرچندشغلوجودداشتهباشدنهیدرزممشکلیوضوعپرداختهواگرهمم

زماناجرایقانونوعدمبرخوردبامتخلفانازقانوناست.درموضوعاشتغالهممربوطبهنحوه

داعضایهیأتنیزاینامربدونتردیدعالوهبرتخلفازقوانینموضوعه)کهبهعنوانکارمن

هم استو وزارتخانه استخدام لحاظدولتدر از بخشدولتی( در دارایمناصبدیگر زمان

وصدوررأیاظهارنظرتواندفقداناستقاللعملایشاندرنیزمیگرنهادتنظیمهاییکویژگی

درهیأتتنظیمرابههمراهداشتهباشد.



 موارد برکناری اعضا. 7-2-5
هریکازاعضایکمیسیونراتنهابهعلتعدمکارایی،تواندیمجمهورسیرئدرآمریکا

قصوردرانجامتعهداتیاخطایقانونیدرادارهازسمتخودعزلکند.درایرانمواردبرکناری

بینینشدهاستوتنهانصبوعزلیمربوطپیشهانامهنیآئاعضایهیأتتنظیمدرمقرراتو

قابلتأملآناستکهبدونتردیدنیرواستذکرشدهاست.نکتهاعضاکهجزءاختیاراتوزیر

شرایطپوششمی فقدان از کنارهتوان یا اعضا برکناریآندهی یا ازگیری یکی عنوان به ها

سازیهرچهبیشترقوانینومحورهایییادکردکهخألقانونیدرآنملموسونیازمندشفاف

بامقرراتومنطبقساختنآن بهگونهها شرایطمقرردرمقتضیاتموجوداست، با ایکهتنها

قانونامکانبرکناریاعضاوجودداشتهباشد.

 

 استقالل. 8-2-5
تواندبهدالیلموجهقانونیکمیسیونرهاراعزلکند.عالوهدرآمریکارئیسجمهورتنهامی
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.ازطرفشودیمنهادتضمینیدرکمیسیونتاحدودیاستقاللایندوحزبنظاموجودبابرآن

هایکمیسیونازطریقدریافتاست،بهاینمعنیکههزینه7دیگرکمیسیونیکنهادخودتأمین

هاییکهتحتنظارتکمیسیونقراردارند،الزحمهازتمامیشرکتبهایساالنهبهصورتحق

(.7937:777میشود)شرکتموننکو،پوششداده

هیأتتنظیم ایران برقدر ازصورتبهبازار است. وزارتنیرو به دولتیوابسته یکنهاد

تاحدیناقضاستقاللتوانیمسوییدیگر،معاونوزیر،رئیسهیأتتنظیماستکهاینامررا

زیراوزیرازاختیارعزلونصباعضایهیأتتنظیمبازاربرخوردار؛گذاردانستنهادمقررات

ضمینموقعیتشغلیاعضایهیأتتنظیمبازاربرقتحتتأثیرقراربهنوعیتواقعدراستو

اجراییهیأتتنظیمبازاربرق،جلساتهیأتباحضوراکثریتنامهنیآئ9.براساسمادهردیگیم

رسمیت نائبرئیسهیأتادارهابدییماعضا توسط غیابوی در رئیسهیأتو توسط و

مطابقمادهشودیم اکثریتآرایموافقکلاعضایهیأتنامهنییآاین1. تصمیماتهیأتبا

بهایننتیجهرسیدکهاوالًترکیبهیأتتنظیمبازارتوانیم.باتوجهبهمواردفوقشودیماتخاذ

ترکیباعضایهیأتتنظیمونحوه دقتدر با اینادعا دولتیاست، برقیکترکیبکامالً

است مشهود آن در تصمیمات منصوباتخاذ نیرو وزیر حکم با تنظیم هیأت اعضای ثانیاً .

شوندیم تماماً عبارتیاعضا به انتخابوزارتلهیوسبه. وزارتخانهشوندیمخانه استخدام در و

 امر این که تواندیمهستند هاآناستقالل مقام در ثالثاًریگمیتصمرا دهد. قرار یتحتتأثیر

لتیاتخاذخواهدشدکهاینامرنادیدهگرفتنبخشخصوصیتصمیماتبارأیمثبتاعضایدو

اتخاذتصمیماتیاستکه یدرعملکردصنعتبرقوبالطبعدراگستردهتأثیراتتواندیمدر

مصوباست،درنتیجهاقتصادایرانداشتهباشد.همچنیناینهیأتفاقداستقاللمالیوبودجه

وزارت به بخشوابستگیمالیهیأتتنظیم واگذاریخدماتبه اهدافآزادسازیو با خانه

خصوصیدرتعارضاستوچنینروشیراهرابرایتسلطکاملدولتبرایننهادتنظیمکننده

گذارد.بازمی



 ماهیت حقوقی.  9-2-5
فدرالیدرایاالتمتحدهبامسئولیتنظارتومؤسسهکمیسیونتنظیممقرراتانرژی،یک

                                                                                                                                                                                                        
1. Self-Funding. 
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ایازوزارتانرژیانرژیبودهوبهلحاظتقسیماتاداریزیرمجموعهدرحوزهتنظیممقررات

اینکشوراست.عزلونصباعضایجمهورسیرئکمیسیونزیرنظرشود.آمریکامحسوبمی

 با صالحیتجمهورسیرئکمیسیون دارای کمیسیون است. موافقتمجلسسنا و توصیه و

مقرراتپیشنگذارمقررات است. ی تعیین مشخصی فرآیند طریق از کمیسیون .شوندیمهادی

یخاص،سهامدارانوعمومهاسازمانازجانبصنعتنیرو،تواندیمیگذاردرخواستمقررات

موجبقانونسیاستانرژی به همچنینکمیسیون نشأتبگیرد. دارایصالحیت7118مردم ،

ام مدنیاستو امور در اجرا تصمیمو اتخاذ محاکمقضاییپیگیریرسیدگی، ورکیفریدر

قضاتیاداریهستندوشودیماتخاذهاآن.قضاتکمیسیونکهتصمیماتاولیهازسویشودیم

تصمیماتکمیسیونماهیتیاداریدارند.

و تشکیالتسازمانیمستقلیندارد برقنهادیدولتیاستکه ایرانهیأتتنظیمبازار در

نهادنظرازتنظیمراأتیهمصوباتتوانکلیهرایدبیرخانهاست.میوابستهبهوزارتنیروودا

دبیرخانهکنندهشنهادیپ پیشنهاد اینمصوباتبه برخیاز تقسیمنمود: دسته سه تنظیمأتیهبه

ایازمواردباپیشنهادسایربرقایرانوپارهبازار،برخیدیگربهپیشنهادشرکتمدیریتشبکه

یوضدرقابتیهاهیروتنظیمبازاربرقمرجعرسیدگیبهأتیهنیچنهماربرقباشد.بازیگرانباز

حلاختالفدربازاربرقاستکهدارایصالحیتصدورحکمودستوراجرااست.


 عملکرد . نحوه6

حوزه مقرراتدر تنظیم دارنهادهای وجود آمریکا همچوننهایمختلفدر برخی که د

"رالکمیسیونتجارتفد" مقررات"بخشضدتراست"و نمایندگذاریمیبرایکلاقتصاد

فر، 7953)هادی :911 .) صورتمقرراتمدل به عمدتاً زیرساختی صنایع در آمریکا گذاری

مقررات دارد حوزه هر در تخصصی نهادهای بر تأکید که است مستقل یکوگذاری در

همچنینکنندچارچوبقانونمحوروبامقرراتیدقیقفعالیتمی تأکیدبسیارینیزبردریافت.

نتیجه7نظراتعمومی در تصویبمقرراتدارد. از ،قبل دارایقوانینیاستکهاین ساختار

مقرراتدادگاه در را نقشاساسی عالی( )دادگاه دادگاهها حقیقت در و دارند وگذاری ها

(.7953،988)هادیفر،دهندتوانندمحتواوشکلمقرراتراتغییرهایمرتبطمیحوزه

رعایتاصول نگهبان برقو بازار بر عنوانمرجعحکومتیناظر برقبه بازار هیأتتنظیم
                                                                                                                                                                                                        
1. Public Hearing. 
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کنندهبهمسائلوروابطانصاف،عدالتوموازینومقرراتمصوبوابالغیدربازارورسیدگی

رسدکهاکثرکند.بهنظرمیبینخریداران،فروشندگان،مدیروسایرفعاالنبازاربرقفعالیتمی

عملایننهاددربازارگربخشوجودنداردودامنهگیریدراختیارنهادتنظیمابزارهایتصمیم

گردراینبازاربیشترنقشنظارتیدرحسناجرایقوانینیداردکهبسیارمحدوداست.نهادتنظیم

اختیارتنظیمم گرکمتربهعنوانقرراتایننهادتنظیمدرمراجعدیگربهتصویبرسیدهاست.

می عمل وزارتخانه برای مشورتی تصمیمیکبازوی ابزارهای عمالً و اختیارکند در گیری

وزارتخانهاست.البتهبخشیازابزارهانیزدراختیارشرکتمدیریتشبکهبرقبهعنوانمدیربازار

فنیاستوالبتهاینقرارداردکهعمده خانهمشغولبهکارشرکتنیززیرنظروزارتابزارها

(.7953:731است)هادیفر،
 

 صالحیت . دامنه1-6

مقرراتمستقلدردرونوزارتکنندهکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالیکنهادتنظیم

طورمعمولنمی به رئیسجمهوروکنگره است. توانندتصمیماتآنراانرژیایاالتمتحده

با کمیسیونمورد فدرالقابلبررسیاست. اینتصمیماتتوسطدادگاه اما زنگریقراردهند،

فعالیت هایآننبایدتحتنظرتنظیممقرراتانرژیفدرالمستقلازوزارتانرژیاستزیرا

انرژی وزارت معهذا صورتگیرد. مزبور وزارت در کارمندی یا مسئول هر یا انرژی وزیر

تواندبهعنوانطرمی بطورکلیتنظیمفسومدراقداماتاینکمیسیونمشارکتداشتهباشد.

مقرراتمربوطبهانتقالوعمدهفروشیبرق،انتقالوفروشگازطبیعیونفتدرتبادالتمیان

بازرسیشرکت و اعطایپروانه پروژهایالتی، خصوصیو آبیایالتی،-هایبرقهایعمومی،

هاوهایمدنیوسایرابزارهاعلیهسازمانانرژی،استفادهازمجازاتنظارتوارزیابیبازارهای

فعاالنصنعتانرژیناقضقانوندربازارهایانرژی،نظارتبرموضوعاتزیستمحیطیمرتبط

پروژه مقرراتبا مدیریت و برق عمده سیاسی ابتکارات طبیعی، گاز هیدروالکتریکو های

تگزارش مالیو وظایفوهایتنظیموکارهایشرکتنظیمکسبدهیحسابداریو از کننده

(.7939:71اختیاراتکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالاست)نجفیودیگران،

هاوتوانبهتهیهدستورالعملیأتتنظیمبازاربرقایرانمیهازمهمترینوظایفواختیارات

قیمترویه تعلیقوابطالبهبازاروگذاریواصالحتعرفه،مجوزهایورودها، صدور،تمدید،

ها،،وضعجرائموتنبیهاتدرصورتعدماجرایقوانین،رفعاختالفودعاویبینبنگاهپروانه
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هاکنندهمقرراتوشکایتمشتریانازبنگاههاازنهادتنظیمرسیدگیبهشکایتمشتریانوبنگاه

شرایطرقابت،تضمینکیفیتونظارتبرفعالیتچنیناستانداردگذاری،تضمیناشارهکرد.هم

گذاریوبرقوسیاستشرکتمدیریتشبکهفعاالنبازاربرقدرحسناجرایقوانینبرعهده

بنابراینکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالازحوزهریزیبرعهدهبرنامه وزارتنیرواست.

یصالحیتیآنصنعترقبرخورداربودهوگسترهعملکردفراترینسبتبههیأتتنظیمبازارب

گیرد.آبیونفت(رانیزدربرمی-انرژیایاالتمتحده)برق،گازطبیعی،برق
 

 گیری رسیدگی و تصمیم . نحوه2-6

بهکمیسیونکنگرهصالحیتقانونیارزیابیمجازاتمدنی7118قانونسیاستانرژی را

تنظیممقرراتانرژیفدرال ویاتواندیمکمیسیون کرد.اعطا چندنفرازاعضا توسطیکیا

 اینسمتگماشته به اندشدهنمایندگانیکه دادرسییا انجام به اقدام یمتناسبباهایبررس،

درمورداتهاماتمربوطبه نقضقانونبرقفدرال،سوءاستفادهوظایفخودنماید. ازبازاریا

مقرراتانرژیفدر تنظیم اختالفاتدرکمیسیون داد. خواهد قرار بررسی مورد را موضوع ال

اغلبکمیسیونپروندهردیگیمکمیسیونبهدوطریقموردرسیدگیقرار برایدادرسی. را ها

دهند.فرستدکهطرفیناختالف،شواهدومستنداتخودرابهقاضیحقوقاداریارائهاداریمی

ازیمتعددینیزوجودداردکههاروشاست.درکمیسیونبرداربروهزینهاینروشاغلبزمان

استمتغیر-دادگاهحکم-هاآننیتریرسمتا-مککبدونمذاکرات-هاآنترینرایج بین.

شیوهاتعدطیف،دواین از دی اختالف«جایگزین»های سازی،7حل تسهیل سازش، مانند

یوجودداردودرمرحلهبعدنیزابیقتیحق،رسیدگیاختصاریوطرفانهیبی،ارزیابیگریانجیم

کهبایکموقعیتقضاوتازطریقدادگاهیاقضاوتاداریاستحلاختالفازطریقارجاعبه

تااختالفاتدهندیم.کارمندانکمیسیوننیزبهطرفیناختالفمشاورهخاصانطباقبهتریدارند

شیوه طریق از اختالفرا فصل و حل شیوههایجایگزین این توافقات،برطرفنمایند. و ها

7داوطلبانههستند.

ماده مطابق ایران، 3)در نامهنئیآ( برق، بازار تنظیم هیأت بهمنظوربه»اجرایی رسیدگی

تشکیلنیمابیفاختالف هیأتنسبتبهتعیینکارشناسویا خریداریافروشندهبامدیربازار،

                                                                                                                                                                                                        

1. Alternative Dispute Resolution and Settlements 

2. https://www.ferc.gov/legal/adr/continuum.asp. 
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مورد تعداد کارشناسیبه وشرایطعضویتاینگروهگروه اعضا تعداد ترکیب، و اقدام نیاز

نیزمشخص اجراییهیأتتنظیمنامهنییآبنابراینمستفادازمتن«.دینمایم)های(کارشناسیرا

ازگروه)های(کارشناسیوهیأتاندعبارتبازاربرق،ارکاننظامحلاختالفدربازاربرق

تأسیازاکنونبهلحاظتشکیالتاداریومحدودهچهاماآن؛)های(حلاختالف قواعدوبا

بهاینشکلاستکهفعاالنشودیمرویهعملیوتجربیدرروندحلاختالفدربازاربرقدیده

بازاربرقدرصورتمواجههبااختالفدربازاربرقموظفهستندابتداموضوعرابههیأتتنظیم

ویاموضوعرابهپردازدیماختالفمربوطهفصلوحلتیاخودبهبازاربرقارجاعدهند،هیأ

.گروهکارشناسیپسازانجامکارشناسی،حسبموردتصمیمدهدیمگروهکارشناسیارجاع

دبیرخانه توسط کارشناسی گروه حکم کرد. خواهد اتخاذ را برقمقتضی بازار تنظیم هیأت

.اجراستقابل

-درخصوصآئینرسیدگیاختالفاتفعاالنبازاربرقایران،آننامهنییآباعنایتبهفقدان

بیشمشابهآمریکااصلاولیهبرحلاختالفازطریقسازشووچهبدیهیاستدرایراننیزکم

مصالحهاستبااینتفاوتکهدرآمریکادرصورتعدمحصولسازش،امکانارجاعموضوع

مرحله اختالفبه ومورد باالتر تا دارد گریانجیملهیوسبهجود سایر داوریو یهاروشییا

کهدرحقوقایران،درحالی؛شودفصلوحلجایگزینحلاختالف،اختالفصورتگرفته

اعتراضاینروشهمه استنکافازرسیدگییا تأخیر، فاقدسابقهاستودرصورتتعلل، ها

مقرراتمحکمبهنسبت و قانون در صادره، اینموضوع شاکینشدهینیبشیپربوطه آیا که

دعواکندیاخیر.بهمراجعقضائیمراجعهواقامهتواندیم
 

 گیری . نتیجه7
هایبررس دهدیمنشان دارایقدمتیحدود فدرال مقرراتانرژی تنظیم قرنمینکمیسیون

افزایشکهیطوربهاست با مقرراتگوناگونو تدوینقوانینو صالحیتیدرگسترهپساز

هاحوزه طبیعی، گاز آببرقیمختلفبرق، قلمرو با منسجم یکسیستم نفتبه و ترعیوسی

شدهلیتبد استکهکهیدرحالاست، ایراننهادینوپا عدموجودباهیأتتنظیمبازاربرقدر

واقعیخودصنعتبرق،نتوانستهجایگاهپویاییمقرراتمرتبطوصالحیتمحدودآندرحوزه

رابهدستآورد.کمیسیونتنظیممقرراتدارایقوانینمستقلاستامامبنایعملهیأتتنظیم

یاقتصادیدولتبهبخشخصوصیهاتیفعالیواگذارینوعبهبازاربرقایراندرقانونیکه
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یکاروازسبازاربرقخوددارایآمریکادرمجموعهمتحدهاالتیااست.شدهگنجاندهاست،

کهیحالدرقرارداردگرمیتنظنهاداستکهدرزیرمجموعهاختالففصلوحلمنسجمبرای

یشدهنیبشیپاجراییهیأتتنظیمبازاربرقنامهنییآدرهااختالفدربازاربرقایرانرسیدگیبه

شانازخألقوانینواستاماازفرآیندهایحلاختالفسخنیبهمیاننیامدهاستکهاینخودن

فیصله در مرتبط قضائی آرایمقررات همچنین دارد. برق بازار بازیگران اختالفات به دادن

 قابل فدرال انرژی مقررات تنظیم دنظریتجدکمیسیون دادگستریخواهفرجامو مراجع در ی

ینیبشیپنظیمیهیأتتهانامهنیآئازآرایهیأتتنظیمدردنظریتجدآمریکااستامادرایران

وبرای توجهبهاصولهادادگاهنشده یدادگستریصالحیتیدرنظرگرفتهنشدهاستولیبا

یدردگیرسقابلحقوقیآراوتصمیماتهیأتکهموضوعرسیدگیبهاختالفاتقراردادیاست

یکارابایستیکمیسیونتنظیممقرراتانرژیفدرالآمررسدیمهایعمومیاست.بهنظردادگاه

یکنهادعنوانبههیکنهادخاصتنظیممقرراتمنطبقبرروشتفکیکعمودیدانستک

مستقلدرحوزهگرمیتنظ فعالیتمتحدهاالتیاانرژیبالنسبه هیأتتنظیمکندیمآمریکا اما ،

طیفبازاربرقیکنهادمبتنیبرسلسلهمراتبسازمانیاستکهوابستهبهوزارتنیرواستودر

ازآمریکامتحدهاالتیابازاربرقدرگرمیتنظ.بنابرایننهادردیگیموابستهقرارگرمیتنظنهادهای

گرینسبتبهنهادتنظیمترمناسبرسیدگیازکاراییوعملکردساختار،عملکردونحوهلحاظ

بازاربرقایرانبرخورداراست.

 

 پیشنهادها
ایقویبرایتنظیممقرراتبهتردرودرراستایایجادشالودهباتوجهبهمباحثمطرحشده

شود:صنعتبرقایرانپیشنهادهایزیرارائهمی

یاجراییهیأتتنظیمبازاربرقدرنامههایموجوددرآئینباتوجهبهابهاماتوکاستی-

کناره نصبو و عزل دورهگیریآنخصوصشرایطانتخاباعضایهیأت، منعتصها، دی،

سازیهرچهبیشترقوانینومقرراتومنطبقساختناشتغالهمزماناعضاوغیرهدرجهتشفاف

نامهوحتیتصویبقوانینتوانمنددرهابامقتضیاتموجود،اصالحوبازنگریدرمفادآیینآن

رسد.گریبازاربرقضروریبهنظرمیتنظیمحوزه

آن- بودجهاز منابع که تنظیماجا بودجهینهاد برقاز بازار ایندولتیتأمینمیگر شود،
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کندبنابراینضروریاستدرمقامیکموضوعتاحدودزیادیشرایطاستقاللآنرامحدودمی

آنبهطورمستقلتعریفشود.مقررات،بودجهکنندهنهادتنظیم

نیشودتابخشخصوصینیزبیدرانتخاباعضایهیأتتنظیمشرایطیبرایاعضاءپیش-

در و یافته حضور هیأت جلسات در گرایشی هرگونه از دور به و استقالل حفظ با بتواند

هامشارکتورزد.گیریتصمیم

یرسیدگیاختالفاتبازیگرانبازاربرقایراندرخصوصنحوهنامهنیآئباتوجهبهفقدان-

ماده به تنها است آئین3)ضروری اجنامه( بلکهی نشود، اکتفا برق بازار تنظیم هیأت رایی

ایجامعوکاملدرخصوصنظامحلاختالفدربازاربرقایرانمشتملبرمراحلحلنامهآئین

اشخاصرسیدگی صالحیتاختالف، ارجاعکننده، امکان قانونی، رعایتمواعد هایمربوطه،

اجراشود.موضوعبهمراجعقضاییباالتروغیرهتدوین،تصویبو
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 فارسی -الف       

 هاکتاب     
تجدیدساختاردرصنعتبرقوگذریبربازاربرق(،7955افشار،کریم؛ریاحی،رضا،)-
الملل.،چاپاول،تهران:شرکتمدیریتشبکهبرقایران،دفترروابطعمومیواموربینایران
تجدیدساختاردرصنعتبرقبامروریبر(،7937ان،)شرکتمهندسینمشاورموننکوایر-

،چاپاول،تهران:انتشاراتشیوه.ساختارصنعتبرقایران
مروریبرصنعتبرقایرانوجایگاهآندر(،7939شمسقارونه،ناصر؛کیانیان،فهیمه،)-

بیر.،چاپاول،تهران:انتشاراتجهاددانشگاهیواحدصنعتیامیرکبورسانرژی
،چاپنهادهایحقوقیتنظیممقررات؛ساختاروسازوکاراجرایی(،7953هادیفر،داود،)-

اول،تهران:انتشاراتعترتنو.
،مترجمعلیاکبرسیاپوش،چاپاول،ایبرحقوقانرژیمقدمه(،7934هفرون،رافائل.ج،)-

تهران:انتشاراتمجد.
 

 هامقاله 
،«گذاریبرقبرمبنایساختارصنعتبرقکشورروشقیمت»(،7915)امامیمیبدی،علی،-

.91،شمارهوبودجهمجلهبرنامه
تجدیدساختاروایجادرقابتدرصنعت»(،7939دشتبزرگ،محمود؛علیآبادی،حسن،)-

ایران برق بازار موردی، مطالعه «برق؛ شرکت، بندرعباس، هایبرق، کنفرانسنیروگاه هفتمین
 .دیریتتولیدبرقهرمزگانم

7937) عرفان، شمس، محمدحسین؛ زارعی،-  هاینظریه و مفاهیم بر درآمدی»(،

.17،شمارهمجلهتحقیقاتحقوقی،«گذاریاقتصادیمقررات
،فصلنامه«گذاریدرتنظیمخدماتعمومینقشنهادهایمقررات»(،7937شمس،عرفان،)-

.71و73های،شماره1ومانسانیومطالعاتفرهنگی،سال،پژوهشگاهعلاطالعرسانیحقوقی
- ( حمید، داود؛عسکریآزاد، ارزیابیالگویاصالحاتصنعتبرقدر»(،7955منظور،
.779و777،شمارهاقتصادانرژی،«ایران
- ( قاسم، زاده، خلیل ایرج؛ مهرآزما، روزبه؛ مهرآزما، غالمعلی؛ 7939نجفی، نظام»(،
.741،شمارهنشریهرهشهر،«توریرگوال
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سالمجلسوپژوهش،«درآمدیبرمقرراتگذاریاقتصادی»(،7951هداوند،مهدی،)- ،
 .81،شماره74

،مطالعاتحقوقتطبیقی،«گریحقوقیدرآمدیبرمفهومتنظیم»(،7939یاوری،اسداهلل،)-
 .7،شماره8دوره

 
    نامه ها و سایر اسناد پایان
(درRegulatory)کنندهمقرراتبخشی(،بررسیحقوقینهادتنظیم7953صغرنیا،مرتضی،)ا-

صنعتبرقایران،پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتهران.
پایاننامهکارشناسی7959عطازندی،غالمرضا،)- بررسیتجدیدساختاردرصنعتبرق، ،)

مهندسیبرق،دانشگاهسمنان.
7939،تتنظیمبازاربرقایرانیأیانهدبیرخانههگزارشسال-
(،رئیسگروهپایاییوامنیتشبکهبرقکشور،تهران،وزارت7938کریمی،محمدجواد،)-

نیرو،مصاحبه،اردیبهشت.
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