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Сарсухан
Соњаи энергетика яке аз соњањои калидии иќтисодиёт ба њисоб рафта,
рушди соњањои саноат ва дигар бахшњои хољагии халќ аз рушди ин соња
вобастагии зич дорад. Имрўзњо дар саросари ҷаҳон масраф ва
истифодабарии нерўи барқ мунтазам афзоиш меёбад. Бино ба маълумоти
Агентии байналмилалии энергетика, истифодаи нерӯи барқ дар солњои 1990 2008 ба ҳисоби миёна ба ҳар сари аҳолӣ 10% зиёд шудааст. Бахусус барои
истењсоли нерў аз њисоби энергияи барќароршаванда ва аз љињати экологї
тоза таваљљуњ бештар мегардад.
Тибќи маълумотњо то соли 2020, њиссаи истењсоли ќувваи барќ аз
манбаъњои
барќароршавандаи
энергия
10%-и
энергияи
умумии
тавлидшударо дар ҷаҳон ва қариб 20% - ро дар Аврупо ташкил хоњад дод. Ба
аввали соли 2008 таќрибан 43 давлат нақшаҳоро барои гузаштан ба энергияи
барқароршаванда таҳия кардаанд. Аксар кишварҳо мехоҳанд истифодабарии
нафт, газ ва ангиштро коњиш дода, аз 5% то 30% нерӯи барқро бо истифода аз
қувваи об, офтоб, шамол, биомасса ва ѓайра истењсол намоянд.
Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 декабри
соли 2016) Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намуданд, ки тибқи
арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ Тоҷикистон аз рӯи фоизи
истеҳсоли «энергияи сабз», яъне нерӯи аз ҷиҳати экологӣ тоза ба қатори шаш
кишвари пешсафи сайёра шомил гардида, имрӯз истеҳсоли ин намуди энергия
дар кишвари мо 98 фоизро ташкил медиҳад, ки ин саҳми Тоҷикистон дар
пешгирӣ кардани оқибатҳои харобиовари гармшавии иқлим ва татбиқи
чорабиниҳои экологӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мебошад.
Вобаста ба ин бояд ќайд кард, ки солњои охир дар соњаи энергетика
ислоњоти муњим амалї карда шуда, дар доираи татбиќи яке аз њадафњои
стратегии мамлакат-таъмини истиқлолияти энергетикї бо љалби беш аз 36
миллиард сомонї иншооти хурду бузурги энергетикї оид ба истењсолу
интиқоли барқ сохта, ба истифода дода шудаанд ва дар оянда бо мақсади
комилан ноил шудан ба ин њадафи стратегї беш аз 30 миллиард сомонї
равона мегардад.
Дар замони Истиќлолият низоми ягонаи энергетикии кишвар бунёд
гардида, зиёда аз 1300 мегаватт иқтидорњои нави истењсолї мавриди
истифода қарор дода шуданд. Дар ин робита мавриди бањрабардорї қарор
гирифтани нерўгоњњои барқию обии «Сангтўда-1», «Сангтўда-2», навбати
якум ва дуюми Маркази барқу гармидињии «Душанбе-2», сисилаи нерўгоњњои
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барқи обии хурд бо иқтидори умумии зиёда аз 1020 мегаватт аз љумлаи
муњимтарин дастовардњои соња ба шумор мераванд. Бо дастгирии шарикони
рушд фаъолияти самараноки Љамъияти сањомии кушодаи «Помир энерљї»
густариш дода шуд.
Бунёди хатњои интиқоли барқи «Љануб-Шимол», «Лолазор-Хатлон»,
«Тољикистон - Афғонистон» ва монанди инњо ба масофаи умумии зиёда аз
670 километр амалї гардиданд.
Дар баробари ин, дар қаламрави кишвар корњои вобаста ба таљдиди
иқтидорњои мављуда, сохтмони дигар иншооти муњими тавлид ва хатњои
интиқоли нерўи барқ идома доранд.
Санаи 29 октябри соли равон сохтмони сарбанди Нерўгоњи барқи обии
Роғун оѓоз гардида, сохта ва ба истифода додани он бо иқтидори 3600
мегаватт ва ғунљоиши 13,3 километри мукааб об дар обанбори нерўгоњ
метавонад барои њаллу фасли масъалањои обу энергетика дар минтақа нақши
муассир дошта бошад. Сохтмони хатти интиқоли нерўи барқи КАСА-1000
тибќи наќшањо амалї хоњад гардид.
Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки аз миќёси умумии иқтидорњои
истењсолии захирањои гидроэнергетикии Тољикистон, ки беш аз 527 миллиард
киловатт-соатро ташкил медињанд, айни замон танњо панљ фоизи онњо ба кор
бурда мешавад. Дар ин замина, андешидани тадбирњо љињати боз њам бењтар
намудани фазои сармоягузорї дар мамлакат, бахусус дар соњаи энергетика,
љалби бештари сармоягузорињо барои зиёд намудани иќтидорњои энергетикї
ва тавлиди нерўи аз љињати экологї тоза муњим арзёбї мегардад.
Бинобар ин, дар љаласаи XV Шурои машваратии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї ба
Вазорати энергетика ва захирањои оби љумњурї супориш дода шуда буд, ки
якљо бо дигар вазорату идорањо, Котиботи Шуро, бахши хусусї ва бо љалби
шарикони рушд гурўњи корї таъсис дода, оид ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї дар бахши энергетика ва таъмини бахши хусусї бо нерўи барќ
тањлили њамаљониба гузаронад ва натиљаи онро бо тавсияњои мушаххас ба
љаласаи Шуро пешнињод намояд.
Бо маќсади иљрои супориши мазкур, Котиботи Шуро якљо бо Кумитаи
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї тањлили пањлуњои
гуногуни рушди соњаи энергетикаро гузаронида, бо пешнињодоти аъзои
дигари гурўњи кории мазкур, вазорату идорањои дахлдор, бахши хусусї ва
коршиносон мукаммал карда шудааст. Натиљањои тањлили гузаронидашуда
бо тавсияњои мушаххас ва лоињаи Наќшаи чорабинињои Њукумати мамлакат
оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши энергетика ва
таъмини бахши хусусї бо нерўи барќ ба љаласаи XVII Шуро пешнињод карда
шуд.
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Ќобили ќайд аст, ки дар доираи тањлилњои гузаронидашуда вобаста ба
ислоњот дар соњаи энергетика ба як ќатор масъалањои муњим, аз љумла
таљдиди сохтори танзимкунандаи соња, насби технологияњои каммасрафи
нерў њангоми тањияи лоињањои сохтмони иншоотњо, насби њисобкунакњои
муосири бањисобгирии пурраи нерў ва љорї намудани технологияи муосири
паст кардани талафот, баланд бардоштани самаранокии истењсоли нерўи
барќ ва љорї намудани унсурњои иќтисоди бозорї дар соњаи энергетика
(Методологияи нави тарифї оид ба арзиши нерўи барќ дар марњилањои
истењсол, интиќол ва таќсимоти он), соддагардони расмиёти пайвастшавї ба
шабакањои барќї тавассути ташкили низоми «Равзанаи ягона» ва вобаста ба
он кам кардани ваќт ва харољот, баланд бардоштани сифати таъминоти барќ,
шаффофияти тарифњо, ба роњ мондани механизми љуброни талафоти бо
ќатъшавии ќувваи барќ расонидашуда таваљљуњ зоњир карда шудааст.
Мавзўи асосии тавсияҳои пешниҳодшуда - васеъ намудани имконоти
иштироки бахши хусусї дар соҳаи энергетика, љорї намудани принсипҳои
тиљоратї бо маќсади љалби сармоягузорї ва истеъдоди соҳибкорї ба соња
мебошад. Њамчунин тавсияњо барои рушди бозори таъмини гармї ва
самаранокии энергетикї пешнињод карда шудаанд.
Тавсияњои пешнињодшуда ба он асос ёфтаанд, ки таъмини мунтазам ва
босифати барќ, шаклҳои гуногуни энергия аз иштирок ва рушди бахши
хусусї дар истеҳсол ва расонидани энергия вобастагї дорад.
Дар замимањои тањлил маводҳо оид ба таѓйиру иловаҳои меъёрию
њуќуќї, маълумотњои муфассал дар бораи технологияҳо, шаклњо ва мисолҳо
дарљ карда шудаанд.
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1. Сохтори давлатии танзимкунандаи бахши электроэнергетика ва сиёсати
тарофавї
Реструктуризатсияи љории ЉСХК «Барќи Тољик» ба муносибатҳои бозорї
дар соњаи электроэнергетика роҳ мекушояд. Аммо љалби сармоягузорињо ба
соња як ќатор ислоњоти иловагиро талаб менамояд, ки дар байни онњо
даромаднокии сармоягузорї мавќеи калидї дошта, ислоҳоти тарофањо ва
муосирсозии сохтори танзимкунандаи соњаи барќ низ муњим мебошанд.
Барои ташаккули бозори солими энергетикї монополияи табиї бояд танҳо
шабакаҳои барќ бошанд; дар байни истењсолкунандагони барќ бояд муҳити
раќобат ташаккул дода шуда, аз љониби маќомоти давлатї бояд танњо
шаффофият, пешбинишавандагї ва адолати риояи ќоидаҳои бозор таъмин
карда шавад. Маќоми калидие, ки ба шаффофият ва ояндабинии бозори соња
мусоидат менамояд, бояд маќоми танзимгари мустаќили соња бошад.
Мавзуи калидии ислоҳот ин ташкили бозори муосири соњаи барќ бо усулҳои
мусоиди тарофагузории он ба шумор меравад.
Маќсади ислоњот:
1. Љорї намудани мушаххасоти тиљоратии рељаи танзимї, ояндабинии
дарозмуддати тарофавї барои љалби иштирокчиёни нав ва сармоягузории
хусусї.
2. Таъмин намудани тавозун байни самаранокї ё фоиданокии соња ва
манфиатҳои истеъмолкунандагон, яъне таъмини шаффофияти тарофагузорї,
танзими самаранок ва њавасмандгардонии истифодаи самараноки энергия.
3. Васеъ намудани дастрасии ширкатҳои шакли моликияташон гуногун ба
бозори энергетикї ва таъмини раќобат оид ба нарх ва сифати хизматрасонї
дар сатҳи тавлиди барќ ва хизматрасонї ба мизољон.
Меъёрҳои бањогузорї:
• тарофаҳо ва тартиби ташаккули онҳо шаффоф ва пешбинишаванда буда,
имкон медињанд, ки ширкатњо ҳисоббаробаркуниҳои худро оид ба
сармоягузории дарозмуддат ба наќша гиранд.
• таъмин намудани сиёсати нархгузории чандирї (тагирёбанда) барои
ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагон ва ќонеъ гардонидани ниёзҳои
гуногуни истеъмолкунандагон.
• дастрасии баробар
истеъмолкунандагон.

доштани

ширкатҳои

хусусї

ба

бозори
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Амалњои тавсияшаванда:
• Сохтори танзимкунанда дар соҳаи электроэнергетика1. Љумҳурии
Тољикистон ба сохтори муосир, озод аз бархўрди манфиатҳо ва аз њисоби
техникї пурќувват эњтиёљ дорад, ки тавонад муносибатҳои байни
иштирокчиёни гуногуни бозори нерўи барќро тибќи ќонун ва дар асоси
сиёсати давлат дар ин соња мустаќилона танзим намояд.
Бо маќсади ба даст овардани эътимоди њамаи иштирокчиёни бозори
эҳтимолї ба рељаи танзимкунї ба сохтори танзимкунанда бояд мустаќилияти
амалиётї дода шавад. Ба вуљуд овардани эътимод байни иштирокчиён
талаботи асосї барои ноил гардидан ба фазои мусоиди сармоягузорї дар
бахши энергетика ва устувории минбаъдаи системаи энергетикї мебошад.
Мустаќилияти амалиётї - ин ба ҳадди нињої кам кардани бархурди
манфиатњо байни сохтори танзимкунанда ва 1) маќоми муайянкунандаи
сиёсати энергетикї (масалан, Вазорати энергетика ва захираҳои об) ва 2)
иштирокчиёни бозор - операторони энергетикии давлатї ва ширкатҳои
хусусї дар бозори энергетикии Тољикистон.
Сохтори танзимкунанда бояд имкон дошта бошад, ки бозори нерўи барќро
сариваќт ва мустаќилона танзим намуда, сиёсати шаффоф ва
пешгўишавандаи давлатро таҳия ва амалї намояд. Ба сохтори
танзимкунанда бояд ваколатҳои мустаќилона њал кардани масъалањои
танзимї ва маъмурии њимояи њуќуќ ва манфиатњои истеъмолкунандањо ва
муносибати якранг бо њама иштирокчиёни бозор дода шавад
Тибќи ќонунгузорї, вазифањои танзимкунанда барои таъмини раќобат дар
бозори нерўи барќ бо Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон њамоњанг ва ё људо карда шаванд.
Вазифањои тавсиявии сохтори танзимкунанда:
1. Ваколат вобаста ба ташаккули тарофаҳо дар бозори нерўи барќ, бо
назардошти сиёсати давлат ва методологияи тарофаи шаффоф ва ба ҳамаи
иштирокчиёни бозор маълум; Вазифаи асосии сохтори танзимкунанда
таъмини асосноккунї ва таносуби тарофаҳо ба харољоти истеҳсолї ва
таќсими ќувваи барќ ба шумор меравад.

1
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2. Ваколати ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон: чї дар робита ба
муќаррар намудани тарифњои асоснокшуда (роњ надодан ба сўиистифода аз
вазифаи иштирокчиёни бозор) ва чї дар таъмини хизматрасонии босифати
бозорї ва то њадди нињої кам кардани талафот;
3. Ваколат оид ба ҳавасманд гардонидани самаранокии амалиётї дар бозор,
ки механизмҳои бозорї барои он кифоя нестанд. Ин ваколат – таъмини
фоидаи калонтарини ниҳої бо харљи камтарин ба истеъмолкунанда - имкон
медиҳад, ки сохтори танзимкунанда бесамарии системавиро дар бозор ошкор
намояд: масалан, бо роњи ќиёс намудани даромаднокии низоми тарифї,
арзёбии мустаќили технологияҳо, бањисобгирии харољоти минбаъдаи
иќтисодї барои иштирокчиёни бозор ва ѓайра
4. Ваколатҳо љињати гузаронидани тафтишоти дохилї-саноатї доир ба
фаъолияти иштирокчиёни бозор, талаб кардани маълумот ва гузаронидани
назорати риояи ќоидаҳо барои ширкатњои давлатї ва хусусї.
5. Ваколат вобаста ба муќаррар намудани ќоидањои фаъолият, тартиби
њамкорињо ва равандњои њалли бањсњо байни иштирокчиёни бозор бо
маќсади ҳифзи раќобат дар бозор ва баробар нигоњ доштани манфиатҳои
истеъмолкунандагон ва ширкатњо дар бозор.
6. Ваколат оид ба муќаррар намудани стандартњо барои нерўи барќ: сифати
ќувваи барќ барои истеъмолкунандагони ниҳої, эътимоднокии шабака,
бехатарии фаъолият, ќоидаҳои пайвастшавї ба шабакањо, интиќоли барќ
тавассути шабакаҳо ва ѓайра.
Маблаѓгузории сохтори танзимкунанда:
Сатњи маблаѓгузории сохтори танзимкунанда бояд барои иљрои самаранок
ва мустаќили вазифањо, љалб ва нигоњдории мутахасисони баландихтисос
кофї бошад.
Вазифањои амалиётии сохтори танзимкунанда, ки салоҳияти техникии худро
таъмин мекунанд, воситањои молиявии назаррас ва мустаќилият дар
татбиќро талаб менамоянд: аз љумла, тафтишоти дохилисаноатї, замонат
барои банаќшагирии дарозмуддат, таҳлили техникї - иќтисодии лоињањои
сармоягузорї, баҳисобгирии таъсири сиёсати тарофавї, љалби машваратњои
техникии мустаќили аз давлат ё операторони хусусї новобаста, кирояи
корширосони ҳуќуќї ва иќтисодї ва маблаѓгузории беѓаразонаи тадќиќоти
соњавиро фарогир аст.

8

Айни замон эњтимоли он вуљуд дорад, ки маблаѓгузории буљетии сохтори
танзимкунанда барои љалби мутахассисони сатњи зарурї ва нигоҳ доштани
онњо дар шароити мураккаби муносибатҳои бозорї кофї нест. Љалби
кўмакњои молиявї ва техникии шарикони рушд ва манбаъњои хориљї
вобастагии сохтори танзимкунандаро, аз љумла барои ќабули ќарорҳои
сариваќтї ба вуљуд меорад.
Барои таъмини сохтори танзимкунанда бо маблаѓњои амалиётии кофї ва
доимї, тавсия дода мешавад, ки ба он имкони ба даст овардани даромадњои
иловагї вобаста ба танзими бозори нерўи барќ: додани иљозатнома, ҳаќќи
баќайдгирии операторон ё андози хурд аз фурўши нерўи барќ дар ќаламрави
Љумҳурии Тољикистон, барои мисол 1/100- њиссаи солонаи фурўши барќ ва
ѓайра дода шавад.
Маблаѓгузории
сохтори
танзимкунанда
аз
њисоби
фаъолияти
иљозатномадиҳї хавфҳои пайдоиши коррупсияро фароҳам меорад.
Маблаѓгузорї аз сарчашмаҳои ѓайримустаќим (њиссаи фурўш) ё пардохтҳои
солона аз операторон ба ташкили муносибатҳои мураккаб байни ќарорҳо ва
даромади танзимкунанда ба вуљуд меорад ва аз ин рў хатари коррупсия
камтар аст.
Маблаѓгузории якљояи маќомоти танзимкунанда аз њисоби фаъолнокї дар
бозори нерўи барќ ба њавасмандии иловагии сохтор мусоидат хоњад кард.

Салоҳияти техникї ва касбии маќомоти танзимкунанда:
Љињати муайян намудани бесамарї дар бозори нерўи барќ, дарки сохтори
арзиши энергияи аз тарафи операторон додашуда ва чуќур омўхтани дигар
масъалаҳои техникї, сохтори танзимкунанда бояд дараљаи фарќкунандаи
салоњияти техникї дошта бошад, дар акси њол он аз Хадамоти
зиддиниҳисорї фарќ намекунад.
Бо дарназардошти он, ки наќши сохтори танзимкунанда фароҳам овардани
боварї ва таъмини баробарї ба њамаи иштирокчиёни манфиатдори бахши
энергетика аст - шахсони ваколатдори сохтори танзимкунанда бояд дар
байни ањолї, ҳукумат ва бахши хусусї соњиби эътироф ва эътимод бошанд.
Аз ин нуќтаи назар тавсия дода мешавад, ки дар њайати сохтори
танзимкунанда (Комиссия), бахшњои хусусиву љамъиятї ва њимоякунандаи
љамъиятии манфиатҳои истеъмолкунандагон ворид карда шавад.
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Тавсия:
а) Ҳукумати мамлакат лоињаи сохтори танзимкунандаи бахши энергетикаро
тањия намуда, вазифаю ваколатҳо, маблаѓгузорї, аъзои сохтори
танзимкунанда, инчунин таќсими масъулиятҳо дар байни сохтори
танзимкунанда ва дигар маќомоти давлатиро муайян намояд.
б) Мулоќотњои љамъиятї ва дохили корхонавї оид ба вазифа ва ваколатҳои
сохтори танзимкунанда дар доираи механизми Тањлили таъсири
танзимкунандагї (АРВ) гузаронида шавад.
Бењсозии сиёсати зиддиинњисорї нисбат ба истењсолкунандагони мустаќили
нерўи барќ, ки иќтидори камтар доранд: Сиёсати зиддиинњисорї нисбат ба
танзими тарофањо барои истеҳсолкунандагони мустаќили барќ бояд бештар
чандирї карда шавад, махсусан дар мавриди расонидани энергия ба
мизољони тиљоратї.
Дар ҳолатҳое, ки дар асл имкони таъмини нерўи барќ ба
истифодабарандагон вуљуд надорад, танзими тарофавї набояд ба норасоии
ќувваи барќ ба истеъмолкунандагон оварда расонад ва ё интихоби
истеъмолкунандаро маҳдуд намояд.
Амалияи љорї, ки тибќи он тарофањо барои истењсолкунандагони мустаќил
муайян карда мешаванд ва он даромаднокии таҳвили онро ифода карда
наметавонад, ба он оварда мерасонад, ки иќтидорњо пурра кор намекунанд
ва љолибияти сармоягузории соња коњиш меёбад.
Илова бар ин, чунин сиёсат нисбат ба истењсолкунандагони мустаќил ба он
оварда мерасонад, ки зарари љиддї њам ба љомеа (мављуд набудани
манфиатҳои иљтимої ва кам гаштани фаъолнокии соњибкорї), ва њам ба
давлат аз њисоби даромадњои эҳтимолии андозї мерасад.
Барои кам кардани чунин таъсири манфї, тавсия дода мешавад, ки ягонагии
тарофа барои категорияњои гуногуни истеъмолкунандагон бардошта шавад.
Ба кор бурдани њудудњои максималї ва минималии тарофа аз арзиши
асосноки барќ зарур аст, ки тибќи он истеҳсолкунандагони мустаќил
тавонанд ба аҳолї барќ фурушанд. Бо назардошти он, ки арзиши аслии
барќи нерўгоњњои хурд баланд аст, онњо метавонанд аз њудуди максималии
нархи ќувваи барќ истифода баранд.
Барои мисол, сатҳи даромаднокии арзиши ќувваи барќ барои нерўгоҳҳои
барќи обии хурд 6-7 сенти ИМА/кВт2 аст, аммо ќонунгузорї бо ин нарх
2

Ассосиатсияи энергетикњо : мисоли НБРО хурд
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фурўхтани барќро иљозат намедињад. Ин ҳолат боиси рушд накардани
нерўгоњњои хурди барќї дар кишвар мешавад.
Гузашта аз ин, арзиши асоснокшудаи нерўи барќ дар нерўгоҳҳои хурди обї
(то 30 МВт) аз шароити топографї, рељаи гидротехникии љараёни об ва
макони љойгиршавии НБО-и хурд вобаста аст. Аз ин рў, дар таљрибаи
љаҳонї, фурўши ќувваи барќи НБО-и хурд дар ҳадди минималї ва ҳадди
максималї бо назардошти арзиши воќеии ќувваи барќ танзим карда
мешаванд.
Тавсияҳо:
а) Аз нав дида баромадани тарофањо барои НБО-и хурд, ки имкони истењсол,
интиќол ва таъмини боэътимоди нерўи барќ ба истеъмолкунандагонро
доранд, аз љумла њангоме, ки оператори давлатии истењсоли барќ мањдудият
љорї менамоянд.
б) Љорї намудани усули танзими иловагї дар сиёсати амалкунандаи
тарофавї – твассути љоринамоии ҳадди минималї ва њадди максималї барои
истеҳсолкунандагони мустаќили неруи барќ.
• Коркарди тарофањои тафриќавї3: тарифҳои тафриќавї ҳавасмандии
иќтисодиро барои истеъмоли оќилонаи энергия ба вуљуд оварда, њамчунин
сегменти муайяни истеъмолкунандагон ва таъминкунандаи ќувваи барќро ба
вуљуд меоранд. Рушди системаҳои электронии бањисобгирии нерўи барќи
истеъмолшуда имкон медиҳад, ки тарофањои тафриќашуда аз рўи ваќт ва
меъёри истеъмол пайдо шаванд.
Дар бозори энергетикии имрўза, фарќияти нарх дар асоси тарофањои
тафриќавї ё низоми тарифї, ки дар он арзиши нерўи барќ барои
истеъмолкунанда инъикос шудааст, ба вуљуд меояд. Дар тарифҳои тафриќавї
арзиши барќ аз мавсим ва ваќти рўз ё меъёри истеъмолї вобаста аст, ки
боиси истифодаи самаранок ва сарфакоронаи энергия аз љониби
истеъмолкунандагон мегардад.
Тарофањои тафриќавї ба истеъмоли сарфакоронаи энергия, истифодаи
ќувваи барќ берун аз ваќтњое, ки талабот ба ќувваи барќ максималї аст (час
пик), аз љумла дар фасли зимистон мусоидат мекунад. Љорї кардани
тарофањои
тафриќавї
њамчунин
барои
ташаккулли
бозор
ва
хизматрасонињои нав, аз љумла тавассути расонидани иќтидорњои нисбатан
арзишманд барои ќонеъ гардонидани талаботи максималї (дар њолатњои час
3

Тарофањои тафриќашуда соли 2016 дар Федератсияи Россия љорї каарда шуданд. Чунин тарофањо дар
Ќазоќистон, Белорус, Хитой, Эрон ва дистон, Белорус, Хитой, Эрон ва дигар мамлакатњо амал мекунад.
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пик), маводҳои гаронтар - вале арзишманд барои истеъмолкунанда дар фасли
зимистонро ба вуљуд меорад. Илова бар ин, тарофањои тафриќашуда
хизматрасонињои интиќолї ва истифодаи самараноки энергияро љолибтар
менамоянд.
Дар Тољикистон шакли бештар мусоиди татбиќи тарофањои тафриќавї
тарофањои афзояндаи истеъмолї ва тарофањои мавсимї ба шумор мераванд.
Тарофањои афзоянда аз рўи истеъмолот - як шакли нархгузориест, ки дар
онњо тарофаҳои иљтимої то меъёрњои тасдиќшуда татбиќ карда мешаванд ва
њангоми аз меъёри муќаррарї зиёд шудани истеъмолот арзиши ќувваи барќ
бо меъёри муќарраркардаи маќоми танзимкунанда баланд карда мешавад.
Тарофаи афзоянда ба истифодаи сарфакоронаи барќ мусоидат мекунад.
Њамзамон тарофаи мазкур ба оилањое, ки истеъмоли ками ќувваи барќ
доранд бори номутаносиб намеорад.
Тарофањои мавсимї чї барои ањолї ва чї барои истеъмолкунандагони
тиљоратї ва давлатї аз истењсоли мавсимии ќувваи барќ вобастагї доранд.
Тарофаи мавсимї имкон медиҳад, ки арзиши нерўи барќ, ки дар мавсими
тирамоњ-бањор аз меъёр боло истеъмол мешавад, боло бурда шуда,
даромаднокии истењсолкунандагони ќувваи барќ афзун гардонида шавад.
Тавсия дода мешавад, ки тарофањои мавсимї пас аз татбиќи тарифҳои
тафриќавї љорї карда шаванд.
Аз нуќтаи назари амалї, тарифҳои тафриќавї њангоми љорї намудани
њисобкунакњои электронии барќї ва системаҳои автоматикунонидашудаи
бањисобгирї самаранок аст.Чунин система дар шаҳри Хуљанд амалї карда
шудааст.
Барои мисол, насби њисобкунанкњои электронї ва низоми бањисобгирии
электронї дар шаҳри Хуљанд имкон медињад, ки бањисобгирии истифодаи
барќ аз рўи ваќти шабонарузї ва ҳаљми барќи истифодашуда њисоб карда
шавад. Татбиќи давра ба давраи њисобкунакњои электронї дар шањрњои
асосии љумњурї барои љорї кардани тарофањои тафриќавї , ки барои дуруст
муайян кардани арзиши ќувваи барќ дар лањзаи истеъмолшуда мусоидат
мекунад,мекунад. шароит фароњам меорад.
Дар натиљаи навсозии хатҳои баландшиддати барќ аз шаҳри Хуљанд, љорї
намудани системаҳои электронї, ва алоќамандии онҳо бо низоми биллинг
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дар соли 2015, истеъмоли ќувваи барќро аз 58 млн. КВт / соат ба 40 млн КВт /
соат расонид, ки 18 млн. КВт / соат ва ё 31% кам аст4.
Натиљањои аввали татбиќи низоми ҳисобдории автоматї нишон медињанд, ки
ҳавасмандии иќтисодї (интизоми пардохт, возењияти истеъмол) ва хусусияти
техникї (сабти муфассали истеъмол ва кам кардани истеъмоли ѓайриќонунї)
ба истеъмоли сарфакоронаи ќувваи барќ њангоми истифодаи тарофањои
тафриќашуда мусоидат хоҳад кард.
Дар давраи миёнамўњлат, тарифҳои тафриќавї ањолиро гарм нигоњ доштани
хонањои истиќоматї ҳавасманд менамояд.; истеъмолкунандагони тиљоратї
имкон пайдо менамоянд, ки ба пардохти нархи иловагї ќувваи барќро аз
меъёри иљтимої болотар истифода намоянд.
Тавсияҳо:
а) Дар асоси таљрибаи байналмилалї, рељаи кунунии истеъмол, инчунин
натиљаи татбиќи таљрибавии воситаҳои электронии бањисобгирии нерўи барќ
дар шаҳри Хуљанд реља ва нархњои тафриќавї аз рўи меъёри истифодаи
неруи барќ тањия ва пешниҳод карда шавад.
б) Љорї намудани њисобкунакњои электронї аз шаҳри Душанбе сар карда,
дар шаҳрҳои дигари бузурги љумҳурї, идома дода шавад.

• Арзиши ќувваи барќ тибќи меъёр(Levelized cost of energy LCOE): Танзими
самаранок ва одилонаи тарофањо стандартикунонии усулҳои бањисобгирии
арзиши ҳаќиќии ќувваи барќро барои истеъмолкунандагон талаб менамояд.
Љорї намудани усули пањнгардидаи " Арзиши ќувваи барќ тибќи меъёр» ба
иштирокчиёни бозор, маќомоти танзимкунанда ва сармоягузорони љиддї
шаффофияти дастрасии пурра ба маълумотро таъмин менамояд.
Барои шахсони мансабдори давлатї, стандартикунонии бањисобгирии
арзиши аслии энергия барои давраи дарозмуддат имкон медињад, ки
лоињањои дар Тољикистон амалишаванда нисбатан воќеъбинона интихоб
карда шаванд.
Нишондиҳандаи арзиши ќувваи барќ тибќи меъёр имкон медиҳад, ки арзиши
умумї ва воќеии нерўи барќ дар сикли лоиҳа, дар асоси гардиши воситаҳои
пулї бањо дода шавад. Ин усул аз љониби ширкатҳо ва

4

Худжандские городские электросети, интервью август 2016 г
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сармоягузорон барои ҳисоб кардани даромаднокии лоињањои энергетикї ба
таври васеъ истифода бурда мешавад. Усули бањисобгирии арзиши ќувваи
барќ тибќи меъёр дар сикли лоиҳа (LCOE)5:

It- харољоти сармоягузорї дар соли т;
Mt - фаъолият харољот ва нигоҳдории дар соли т;
Ft - арзиши сўзишворї дар соли т;
Еt - истењсоли ќувваи барќ дар соли т;
r - тахфиф;
n - сикли самаранокии лоиҳаи иќтисодї.
Татбиќи усули арзиши ќувваи барќ тибќи меъёр имкон медињад, ки фарќияти
шарњ ва татбиќи лоиҳаҳои инвеститсионї пешгирї ва хавф барои
иштирокчиёни бозор паст карда шавад. Ин усули васеъ эътирофшуда
ҳамчунин имкон медиҳад, ки маќоми танзимкунанда харољоти воќеии
технологияҳои гуногуни энергетикиро шаффоф ќиёс намояд ва фоидаи
андозї ва дигар њавасмандињои аз љониби давлат муќарраршударо нисбатан
ба таври шаффоф бањо дињад. Чунин хусусият бо рушд намудани НБГ (ТЕЦ)
ва НБЊ (ТЕС), инчунин эҳтимоли истифодаи энергияи офтобї ва дигар
технологияҳо барои давраи миёнамуњлат аҳамияти хоса пайдо мекунад.
Њисоби арзиши нерўи барќ бо усули шаффоф, стандартонидашуда њамчунин
ба танзими тарофањои танзимшаванда ва ѓайританзимшаванда мусоидат
менамоянд.
Тавсия:
Вазорати энергетика ва захирањои об якљо бо Вазорати молия ва Хадамоти
зиддиниҳисорї масъалањои вобаста ба арзиши ќувваи барќ тибќи меъёрро
њамчунстандарти ягонаи усули ҳисобкунии харољоти истеҳсоли нерўи барќ ва
аз рўи даромаднокии лоиҳаҳои энергетикї омўхта, онро ќабул намоянд.
• Љорї намудани моделњои иловагии танзими тарофавї барои
сармоягузориҳои хусусї - модели RAB (Regulatory Asset Base) 6: Татбиќи
5

Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Volume 1: Power Sector. Issue 3/5. June 2012. available online
http://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-hydropower.pdf
6
Описание и опыт применения доступные на ресурсе: The regulatory asset base and regulatory commitment
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модели танзими тарофавї «Пойгоњи танзимшавандаи сармоя» ба шаффоф
гардидани сиёсати тарофавї,
кафолат дар даромаднокии ширкатњову
сармоягузорон ва дар ин асос ба баланд шудани љолибияти сармоягузориро
дар бахши энергетика мусоидат менамояд. Модели RAB манфиатҳои
дарозмуддати сармоягузоронро њимоя карда, барои љалби сармоя ба соња бо
шартњои нисбатан фоиданок имконият медињад. Њамзамон RAB сохторњои
хизматрасонии барќро барои бењтар намудани сифати хизматрасонї ба
истеъмолкунандагон
ҳавасманд
месозад
ва
њамзамон
тавассути
њавасмандсозињои иќтисодї аз љониби давлат назорат карда мешавад.
Пойгоњи танзимшавандаи сармоя - ин модели нархгузорї аст, ки тибќи он
давлат меъёри тарофањоро бо назардошти кафолати даромад аз
сармоягузорї, њимояи дороиҳои сармоягузорон ва меъёри фоидаи7 онњо
муќаррар менамояд. Арзиши ибтидоии дороињо бо шакли ифодаи махсуси
муњосибот сабт карда мешаванд.
Кафолати давлатии даромад аз сармоягузорї имкон медињад, ки
сармоягузорон сармояи арзонро аз бозори љањонї љалб ва ба меъёри пасти
фоида(5-10%) бо тавакалњои пасти фурўши барќ фаъолият намоянд. Дар
натиља арзиши барќ низ барои истеъмолкунандагон паст мешавад.

Модели RAB имкон медињад, ки сармоягузор дороиҳоро нисбатан
самараноктар идора намуда, зеро ў пасандозњои сарфанамудаи худро барои
эҳтиёљоти худ нигоњ медорад. Дар навбати худ идоракунии бесамар њаљми
фоидаи ширкатро коҳиш медињад. Сифати пасти хизматрасониҳо аз тарафи
маќоми танзимкунанда на бо роњи маъмурї, балки бо роњи имтиёзњои
иќтисодї тавассути паст кардани тарофањо ё љаримањо бартараф карда
мешаванд.

Модели пойгоҳи танзимшавандаи сармоя – як нињоди танзимкунандаи
мустаќил ва устувор дар соҳаи нерўи барќ ба њисоб рафта, ба лоињањои нав
ва хусусии энергетикї, ки њангоми сармоягузорињо бањогузорї намудани
арзиши дороиҳо ва ба њисоб гирифтани онњоро осон мекунад, бо диди нав
бархурд менамояд. Дар Тољикистон модели RAB-ро барои сармоягузории
лоиҳаҳои харљталаби гидроэнергетикї ё лоиҳаҳои муштарак ва мустаќили
сармоягузорони хусусї татбиќ намудан мумкин аст.
February 2014. OXERA http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Agenda/2014/The-regulatory-asset-base-and-regulatorycommitmen.aspx
7
Россети. Пояснения RAB http://www.rosseti.ru/clients/rab/about_rab/
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Модели дар Британияи Кабир ќабулшудаи RAB дар бисёре аз кишварҳои
Аврупо, Австралия ва Зеландияи Нав ва аз соли 2008 дар Федератсияи
Россия ба сифати яке аз моделҳои имконпазири тарофагузорї интишор
ёфтааст.
Тавсия:
а)Дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ, њамаљониба омухтани модели базаи
танзимшавандаи сармояи сарфшуда (RAB), вобаста ба он тањия намудани
лоиҳаи зерќонунњо ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ЉТ «Дар
бораи энергетика» бо мақсади ҷорӣ намудани онҳо дар қонунгузорї пас аз
анљоми таҷдиди Барқи Тоҷик ва ташаккули маќоми мустақили
танзимкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
б)Бо маќсади тағйироту иловаҳо ба ќонунгузорї доир намудани машваратҳо
бо намояндагони соњаи энергетика, сармоягузорони соња ва ташкилотҳои
молиявии байналмилалӣ оид ба таъсири модели базаи танзимшавандаи
сармояи сарфшуда (RAB) ба сармоягузориҳои оянда ва дар маљмуъ низоми
сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи Тоҷикистон• Индекси љолибияти
сармоягузории бахши энергетика. Барои ноил шудан ба самаранокии ислоҳот
тавсия дода мешавад, ки њадафњои ислоҳот ба нишондињандаи
байналмилалии љолибияти сармоягузорї дар бахши энергетика алоќаманд
карда шавад. Нишондиҳандаҳои байналмилалї њамчун роњнамо барои
воќеъбинона инъикос намудани дастовардњои соња ва интихоби маќсадњои
ислоҳот барои сармоягузорони љиддї, аз љумла, сармоягузорони хусусї ва
хориљї мусоидат мекунад. Намунаи чунин нишондињандаи соҳавї дар соҳаи
энергетика Нишондињандаи Миќёси Фазои Блумберг (Bloomberg Climate
Scope) мебошад, ки он дар кишварҳои гуногун барои сармоягузорони хусусї
ва институтсионалї њамчун нишондиҳандаи шартњои асосї, сатњи рушди
бозори энергетикї ва хусусияти танзими он хизмат менамояд. Айни ҳол
тибќи нишондињандањои ин сохтор Љумҳурии Тољикистон дар байни
кишварҳои љањон оид ба дастрасии маълумот мавќеи 46-ум ро ишѓол
менамояд8.
Ќобили ќайд аст, ки тамоюли нишондињандаи Миќёси Фазои Блумберг ба
манбаъҳои барќароршавандаи энергия, аз љумла гидроэнергетика
нигаронида шудааст.
Тавсия:

8

Bloomberg Climate Scope. http://global-climatescope.org/en/country/tajikistan/#/details
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Вобаста намудани ислоҳот дар самти ҷалби сармоягузории бахши энергетика
ва натиљањои он ба нишондињандањои созмонњои соњавии байналмилалї оид
ба љолибияти сармоягузорї, аз ќабили индексњои Bloomberg Climate Scope.
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СОДДАГАРДОНИИ РАВАНДИ ИШТИРОКИ
ИСТЕЊСОЛКУНАНДАГОНИ МУСТАЌИЛ ДАР БОЗОРИ НЕРЎИ БАРЌ
Љумҳурии Тољикистон, ҳамчун кишвари дорои иќтидори нодири соҳаи
гидроэнергетика, бояд беҳтарин низоми сармоягузорї ва раванди иљозатдињии
соддаро
дар минтаќа дошта бошад. Осон намудани шароит барои
истеҳсолкунандагони мустаќили нерўи барќ , њамчунин кафолати иштироки
баробари онњо ва дастрасии онњо ба бозори нерўи барќ пешнињодоти умумии
ќувваи барќро ба бахши хусусї зиёд менамояд.
Вазифаҳои ислоҳот:
1. Васеъ кардани дастрасии истењсолкунандагони тиљоратї ба бозори ќувваи
барќ
2. Паст кардани хавфҳои танзимї ва тезонидани раванди иљозатдињї барои
сармоягузорон
3. Ташкили бозори идоракунї ва хизматрасониҳои миёнаравї дар бахши
энергетика
Чорањои пешниҳодшаванда:
• Мустањкам кардани эътимоди сармоягузорони мављуда дар соҳаи энергетика:
Ќаноатманд гардонидани сармоягузорони мављудаи соҳаи энергетика ва
њалли масъалањои ќарзї дар назди онњо бояд яке аз самтҳои афзалиятнок дар
соња ќарор дода шавад.
Лоиҳаҳои энергетикии муштарак ва хусусии амалишаванда барои
сармоягузорони оянда нишондиҳандаҳои хеле ҳассос мебошанд.
Номушаххасї ва дарозмуддатии ҳалли мушкилоти ин сармоягузорон нуфузу
эътибори Љумҳурии Тољикистонро барои сармоягузорони имконпазир, аз
љумла сармоягузории хусусї, ки дастгирии кафолатноки давлатиро соњиб
нестанд, зери хатар мегузорад.

Њавфи баланди сармоягузориҳо дар соҳаи энергетикаи Тољикистон дар
ољонсиҳои рейтингї ва иттилоотї љаҳонї, аз љумла BMI research, Economist
Intelligence Unit, Bloomberg Finance дарљ шудаанд. Таљрибаи манфии
сармоягузорињои хориљї дар бахши энергетика намунаи боз њам бештар
шудани бањогузории хавфҳои Тољикистон дар бозори љаҳонї мешаванд.
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Тавсияҳо:
а) Додани авлавият ба ҳалли мушкилот ва ќарзи сармоягузорони муњими
бахш бо маќсади пешгирии ташаккули симои манфии сармоягузории кишвар
дар бахши энергетика.
б) Дар машварат бо сармоягузорони муњими соња, баррасии роҳҳои
алтернативии ќонеъ гардонидани манфиатҳои сармоягузорон, аз љумла васеъ
кардани имконияти онҳо барои мустаќиман фурўхтани барќ ба ањолии
кишвар ва хориља.
а) Андешидани тадбирњо ва равона сохтани афзалиятњо барои ҳалли
мушкилот, аз љумла пардохти қарзњои бавуљудомада дар назди
сармоягузорони асосии дар бахши энергетика фаъолияткунанда
б) Доир намудани машваратњо бо сармоягузорони асосӣ, барои баррасии
роҳҳои алтернативии қонеъ намудани манфиатҳои сармоягузорон, аз ҷумла
бештар
намудани
имконияти
онҳо
љињати
мустаќиман
ба
истеъмолкунандагон дар ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар ба фурўш баровардани
ќувваи барќ.
• Хизматрасонї барои интиќоли ќувваи барќ ба шабакањои электрикии
давлатї. Имконияти истеҳсолкунандагони мустаќили нерўи барќ барои ба
истеъмолкунандагон расонидани ќувваи барќ тавассути хатҳои Барќи Тољик
(БТ), бе бастани шартномаи хариду фурўши барќ
бо БТ, ба
истеҳсолкунандагони
мустаќили
ќувваи
барќ
бозори
гуногуни
истифодабарандагони барќро боз хоњад кард.
Айни замон, ки истењсолкунандагон вазифадоранд то фурўши ќувваи барќро
тавассути хатњои БТ амалї намоянд, ва дар баробари ин БТ бо сабаби вазъи
мушкили молиявї имкони хариди ќувваи барќи нисбатан ќиматтарро
надорад Мушкилот эљод мекунад.Вазъи кунунї ба он оварда расонидааст, ки
њама тарафњо аз он бохт карда истодаанд: истењсолкунандагони мустаќил
имкони фурўши ќувваи барќро ба истеъмолкунандагон бо нархи
«фоидаовар» надоранд, барои БТ хариди ќувваи барќ бо нархи гарон,
махсусан дар давраи тобистона маъно надорад; истеъмолкунанда њатто бо
доштани имконият барои пардохти нархи баландари ќувваи барќ, ба энергия
дастрасї надорад.
Љорї намудани хизматрасонии пулакї тавассути БТ имкон медиҳад, ки
хатњои барќ бо шартњои бозор истифода шаванд, раќобати байни
истеҳсолкунандагон пайдо шавад ва доираи истеъмолкунандагон барои
истењсолкунандагони мустаќил васеъ карда шавад. Дастрасї ба бозор
19

љолибияти сармоягузории бахши энергетикаро боло мебарад. Барои
оператори шабакаи барќї манбаи иловагии даромад - пардохт барои
хизматрасонии интиќоли барќ аз истеҳсолкунандагони мустаќили энергия
пайдо мешавад.

Дар давраи миёнамўњлат, таъмин намудани шароити бе мањдуд ва меъёрњои
тарофавї барои хизматрасониҳои интиќоли барќ тавассути хатҳои давлатии
барќї зарур аст.
Мустаќилияти молиявї ва амалиётии операторони хатҳои интиќоли барќ ва
низоми таќсимот аз операторони истењсолї (масалан воҳидҳои дахлдори
Барќи Тољик) барои фароњам овардани шароити баробар ба иштироки
истеҳсолкунандагони мустаќили барќ мусоидат хоҳад кард.

Тавсияҳо:
а) Дар асоси хизматрасонии пулакӣ амалї намудани интиқоли нерӯи барқи
аз љониби истењсолкунандагони мустақил тавлидшуда тавассути хатҳои
интиќоли барќи БТ9. Таъмин намудани мустаќилияти муњосиботї ва
амалиётии шабакаҳои таќсимоти Барќи Тољик

б) Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонун «Дар бораи манбаъҳои
барқароршавандаи энергия» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
энергетика» оид ба фароњам овардани имкониятњои фурӯши нерӯи барқ ба
муштариёни шабакаҳои тиҷоратӣ дар асоси шартномаи байни
истењсолкунандагони мустаќили нерўи барќ ва БТ.

в) Дар сиёсати тарофавї, мутаносибан муќаррар намудани қоидаҳои
нархгузорӣ дар бораи хизматрасонии энергетикї (тибќи иќтидорњо).

• Таъмир ва идоракунии НБО-њои хурд бо роњи идоракунии ќарордодї:
Гузаронидани НБО-њои хурде, ки дар тавозуни маќомоти маҳаллї ва Барќи
9

Legal Analysis of the Investment Cycle for Setting Upand Operating Small Hydropower Plants in Tajikistan. Legal report.
International Finance Corporation, October 2013.
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Тољик ќарор дорад, ба ширкатҳои идоракунї тибќи шартномаи
дарозмуддати консессионї ва ќарордодњои менељменти миёнамуњлат барои
беҳтар кардани сатҳи хизматрасонї ва барќарор кардани баъзе аз НБО-и
ѓайрифаъол мусоидат менамояд.
Харољоти амалиётї барои нигоњдории НБО-њои хурд метавонад ҳар сол 14%-и арзиши муќарраршудаи иќтидори онро ташкил дињад10, ки барои
аҳолии маҳаллї харољоти зиёд мебошад ва идоракунии касбии объектро
талаб менамояд.

Илова бар ин, НБО-њои хурд, ки аз њисоби давлат ё шарикони рушд
роњандозї шудаанд, аксар ваќт идораи минбаъдаи онњобаъди ба истифода
ќарор додан, пешбинї карда намешаванд.Дар натиља, шумораи зиёди ин
иншоот ё кор намекунанд ва ё бо иќтидори муќарраршуда кор карда
наметавонанд. Ќисман барќарор кардан ва муосиргардонии чунин объектњо
дар њолати ба идоракунии хусусї додани онњо имконпазир мегардад.
Барои ҳалли масъалаҳои идоракунї, ду шакли шарикии давлат ва бахши
хусусї татбиќ карда мешавад: идоракунии ќарордодї (шартномањои
хизматрасонї) ва консессияњо. Идоракунии ќарордодї расонидани хизмати
техникї ва идоракунии тиљоратии объектро дар бар мегирад, ки дар он
ширкати идоракунанда сатҳу сифати хизматрасониро таъмин менамояд.
Консессияњо бошанд хавфњои калон ва идоракунии озодро дар бар мегиранд
ва бештар ба объектњое рост меоянд, ки сармоягузории капиталї ё
муосиргардониро бо сармоягузории њаљман калон таќозо менамоянд.
Тавсияҳо:
а)
Омода намудани 10 лоиҳаҳои нерӯгоҳҳои барқи обии хурд, ки ба
барқарорсозии техникӣ ва бењтар намудани идоракунї эҳтиёҷ доранд, барои
муаррифї ва пешниҳод намудан ба ширкатҳои бузург
б)Доир намудани машварат бо ширкатҳои идоракунї, операторони кунунии
нерӯгоҳҳои барқи обии хурд љињати қабул кардани шартномаи идоракунии
стандартї ва мутобиќ намудани он бо талаботи Агентии зиддиинҳисорї

10

См.2
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• Соддагардонии раванди иљозатдињї барои НБО-њои хурд: Айни замон
раванди иљозат барои ба истифода додани НБО-и хурд (то 30 МВт), инчунин
барои НБО-њои калон иборат аз 15 марҳила ва иштироки 8 маќомотҳои
давлатиро талаб менамояд11. Барои объектҳои иќтидори хурд раванди иљозат
бояд осон карда шавад.
Аз арзёбии равандњои ҳуќуќї ва маъмурии КБМ (МФК), инчунин таљрибаи
операторони НБО-и хурд ва маќомоти давлатї бармеояд, ки як ќатор
талабот ва равандњо њангоми таъсиси НБО-њои хурд бояд аз байн бардошта
шаванд ва ё бо дигар равандњо якљо карда шаванд (бе расонидани зарар ба
муҳити зист) аз ин рў тавсия дода мешавад, ки:
- Баррасии ду марҳилагии лоиҳа аз љониби Вазорати энергетика ва захираҳои
об бароиНБО-њои хурд бекор карда шавад.
- Иљозатномадињї барои истеҳсол ва таќсими микро НБО (то 100 кВт) ва
НБО-и хурд (то 1000 кВт) бекор карда шавад.
- Муттаҳид намудани арзёбии таъсир ба муҳити зист (АТМЗ) ва иљозат барои
истифодаи махсуси захираҳои обї, зеро АТМЗ масъалањоеро дар бар
мегирад, ки иљозат барои истифодаи махсуси захираҳои обї низ онњоро дар
бар мегирад.
- Дар ќонун дар бораи манбаъҳои барќароршавандаи энергия вадигар
санадњои меъёрї нишон додани муњлати истифодаи замин барои сохтмони
НБО ва инфрасохтори он зарур аст. Набудани мувофиќа байни маќомоти
маҳаллї ва бо таъхир људо кардани ќитъаи замин барои бунёди НБО боиси
кам шудани сармоягузорињо мегардад.
Тавсия:
Ба инобат гирифтани натиљањои тањлили њуќукї ва маъмурии раванди
иљозатдињї ва

тавсияњо барои такмили рўйхати дархосттибќи замима12 .

11
12

См.2
См. 6
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Низоми электронии идораи лоиҳаҳои энергетикї - Низоми электронии
идоракунии лоиња имкон медиҳад, ки ҳамаи иштирокчиён фаъолияти бо њам
мувофиќашуда ва баробар дошта, њамзамон харољоти ваќт ва молиявии
худро кам намоянд. Автоматикунонии раванди иљозатдињї сарбории
кормандони маќомоти давлатї ва хавфҳои сармоягузорро паст хоҳад кард.
Тањия ва татбиќи системаи электрониро бояд барноманависони ватанї амалї
намоянд, зеро он имкон медињад, ки низом ба таѓйироти ќонунгузорї ва
расмиёти маъмурї бо чандирият мутобиќ карда шавад.
Тавсия: Таъсис додани низоми электронии идораи лоиҳаи энергетикї бо
назардошти таъмини автоматисозии раванди иљозат барои сохтмони
иншооти энергетикї, баќайдгирии онњо ва назорати риояи техникї ва
бехатарии истифодаи онњо. .

• Муосиргардонии ҳуљљатҳои меъёрии техникї (ЊМТ): Муосиргардонии ЊМТ
мутобиќ ба стандартҳои пешќадам ва эътирофшудаи байналмилалї
масъалаҳои баҳснокро дар самти мутобиќати техникї байни маќомоти
давлатї ва сармоягузорон коҳиш медиҳад.
Як ќисми ҳуљљатҳои меъёрию техникии амалкунанда дар бахши
гидроэнергетика кўҳна шуда, пешрафти техникї, малакаи бардошташуда,
таљрибаи беҳтарини байналмилалї, бехатарии саноатї, системањои
бехатарии фаъолият ва назорати сифати касбї дар объектњои энергетикиро
инъикос карда наметавонанд. Номувофиќатии ЊМТ ба талаботи муосир, аз
як тараф дар раванди тарҳрезї ва истифодаи иншоот хавф дошта, аз тарафи
дигар вазъияти баҳснокеро ба миён оварда, хатарҳои амалиётї ва
комплексиро барои истењсолкунандагони мустаќил зиёд мегардонад.
Бо афзудани ширкатҳои хориљї нав кардани ҳуљљатҳои техникї тибќи
стандартњод ва анъанаҳои техникї дар сохтмон ва истифодаи иншооти
гидротехникї ва дигар лоиҳаҳои энергетикї барои Љумҳурии Тољикистон
хеле муҳим аст.
Тавсия: Аз љониби Вазорати энергетика ва захирањои об , БТ, Хадамоти
давлатии назорати энерия ва дигар маќомоти дахлдори давлатї комиссияи
байниидоравї аз њисоби вазоратҳо ва ширкатҳои тадќиќотии дохилї ва
ширкатњои хориљии энергетикї ва муассисаҳои илмии махсусгардонидашуда:
а) гузаронидани таҳлили ЊМТ бо маќсади муайян намудани мутобиќати
онњо бо меъёрҳои байналмилалї, амалияи беҳтарини эътирофшуда ва
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таљрибаи амалии ширкатҳои энергетикии дар Љумҳурии Тољикистон
фаъолияткунанда;
б) Навсозии ЊМТ дар давоми 24 моҳ аз лањзаи анљоми таҳлили ЊМТ айни
замон амалкунанда;

• Де-рискинги сармоягузорї: Баҳодиҳии системавии тавакалњо аз рўи
занљираи сармоягузорї
ҳалли арзиши пастшавандаи сармояро барои
лоиҳаҳои энергетикї ошкор менамояд. Ин миќдори лоиҳаҳои даромаднокро
(аз рўи тиљорат маблаѓузоришаванда) зиёд ва доираи сармоягузорони
эҳтимолиро васеъ менамояд.

Вазорати энергетика ва захирањои об, , НК, КДСИАД, Вазорати молия дар
ҳамкорї бо БРСММ барои коҳиш додани хавфи сармоягузорї дар лоиҳаҳои
энергетикии (ПСИР - ЛКХС) бояд наќша амалї дошта бошанд. ЛКХС
имкон медињад, ки таваккалњо дар ҳар як марҳилаи сармоягузорї ошкор ва
арзиши онњо бањо дода шавад ва ҳамчун силсилаи харољоти иловагї аз
арзиши лоиҳаи сармоягузорї ба инобат гирифта шавад. Људо намудани
хавфҳои гуногун барои сармоягузорон ва муайян намудани арзиши пулии
онҳо имконият медиҳад, ки монеањо – манбаи хавфњо, воќеъбинона људо ва
бартараф карда шаванд13.
Де-рискинг ба паст кардани арзиши лоиҳаҳои энергетикї ва васеъ намудани
доираи сармоягузорони потенсиалї, аз љумла сармоягузороне, ки аз њисоби
хавфи баланд дар бозори Тољикистон иштирок намекунанд, мусоидат
мекунад .
Тавсия:
Њангоми роњбарии методологии мутахассиси сармоягузорї де-рискинг дар
бахши энергетика, ба наќшаи паст кардани хавфњо сармоягузорї дар
лоиҳаҳои энергетикї шурўъ мекунад:

13

Derisking Renewable Energy Investment. A Framework to Support Policymakers in Selecting
Public Instruments to Promote Renewable Energy Investment in Developing Countries. UNDP. March 2013.
Также, для более подробной оценки риска и расчетов различных рисков связанных с возобновляемыми
источниками энергии см.: Risk Quantification and Risk Management in Renewable Projects. Konstantin Graf, Altran
GmbH & Co. KG. http://iea-retd.org/wp-content/uploads/2011/11/RISK-IEA-RETD-2011-6.pdf
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а)Гузаронидани таҳлил ва баҳодиҳии хавфҳо дар доираи амалиёти
сармоягузории лоиҳаҳои энергетикӣ
б)Муайян кардани хароҷот (арзиши иловагї) бо ифодаи пулї, ки дар
натиљаи хавфҳои танзимкунанда нисбат ба сармоягузорон ба вуљуд меоянд
в)Ќабул кардани қарорҳои дахлдор оид ба тадбирњои кам кардани хавфњо
барои сармоягузорон
• Дастури ягона барои сармоягузор: Дастури ягона ин маљмуи ќоидаҳо,
талаботи ҳуќуќї, даврањо, тартиб ва шартҳои раванди сармоягузорї дар
соҳаи энергетика, соддагардонии раванди сармоягузорї ва ва маљмўи хавфњо
барои сармоягузор мебошад, ки он бояд тибќи шарти «он чї мебинам, ба он
ўњдадор мешавам" тањия шуда, ба сармоягузор имкон дињад, ки тамоми
фаъолияти худро дар бахши энергетика дар асоси як санади расмї ба роњ
монад.
Мутаассифона,
айни замон, иштирокчиёни бозор, бояд ба талаботи
гуногуни ќонунҳо, санадњои зерќонунї ва расмиёти дохилии маќомоти
давлатї фаъолияти худро мутобиќ намуда, раванди мураккаби иљозатдињиро
гузаранд. Миќдори ҳуљљатҳои гуногун ва талаботњои
зиёд шароити
таъхиркорї, баҳсҳо, хатогиҳо ва хавфҳои коррупсиониро ба вуљуд меорад.
Барои сармоягузорони иншооти энергетикии хурд, харољот барои
омодашавї ва маљмўи хавфњо ба сатҳи даромаднокии сармоягузорї мутобиќ
нест. Бо маќсади ба таври максималї таъмин намудани шаффофияти раванди
сармоягузорї, паст кардани харољот ва хавфњо барои ҳамаи иштирокдорон,
масъулият барои сањењї ва таъмини рузмаррагии маълумот,

талаботи ќонунгузорї ва равандњои дигар маќомоти давлатї, тафсир ва
тавзеҳоти шартҳои номуайян бояд ба зиммаи ВЭЗО гузошта шаванд.
Тавсияҳо:
г) Дар асоси муттањид намудани талабот ва равандњои сармоягузорї ба
њуљљати ягонаи расмї , аз љумламарҳилањои зина ба зинаи сармоягузорї,
талаботи ҳуќуќї, усул ва тафсири талаботи ҳар як зинаи њуќуќї барои
сармоягузорон ва иштирокчиёни бозори фурўши барќ тањия намудани «Дастури Љумҳурии Тољикистон барои сармоягузорон дар бахши
энергетика».
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д) Масъулият барои тањия, таркиб ва дар њолати актуалї нигоњ доштани
Дастури ягона ба зиммаи муовини аввали Вазири энергетика ва захираҳои
оби Љумҳурии Тољикистон вогузор карда шавад.
Васеъ кардани тиљорати байналмилалї дар барќ. - Ба ѓайр аз хати интиќоли
барќи CASA-1000, сохтмони хатҳои иловагии интиќоли барќро барои
воридот ва содироти нерўи барќ бо кишварҳои ҳамсоя Эрон ва
Туркманистон бояд маблаѓгузорї карда шавад. Љалби сармоягузорони
хусусї барои сохтмони хатҳои интиќоли барќ имкон медињанд, ки хавфҳо ва
харољоти давлат кам карда шаванд.
Айни замон, Љумҳурии Исломии Эрон бахусус дар фасли тобистон14
норасоии ќувваи барќ дорад ва барои сохтмони иќтидорњои иловагї, аз
љумла нерўгоҳҳои барќи атомї ва стансияњои калони офтобї сармояи хориљї
љалб намуда, воридоти нерўи барќ аз Туркманистон идома дорад. Дар солҳои
2014 ва 2015, Эрон тарофаи нерўи барќро 20% ва 25% мутаносибан15 барои
нигоњдории болоравии сарборї баланд бардошт. Тарофањои љорї барои
аҳолї дар њудуди аз 1,3 - 9 сент / киловатт соат, вобаста аз ҳаљми истеъмолї
ташкил медињад16,17. Дар соли 2014 арзиши миёнаи истеҳсоли нерўи барќ дар
Эрон 2,7 сент/киловаттро ташкил дода, истеъмолот нисбат ба истењсолот
афзуда истодааст.
Љалби сармоягузориҳои хусусї ва давлатї, масалан, барои сохтмони хатҳои
интиќоли барќ, ки тавассути Мазори-Шариф системаи энергетикии
Тољикистон ва Эронро пайваст менамояд.
Тавсияҳо:
а)Омўзиши масъалањои сохтмони хатҳои пайвасткунандаи интиқоли неруи
барқ бо системаи энергетикии кишварҳои минтақа тавассути ҷалби сармояи
хусусӣ ва амалисозии роњњои алтернативии воридот ва содироти нерӯи барқ
дар.
б)
Додани њуќуќ ба истењсолкунандагони мустақили неруи барќ барои
сармоягузории мустаќилона ва ё дар якҷоягӣ бо давлат барои сохтмони
хатҳои интиқоли зинаи дуюм бо мақсадҳои содироти неруи барќ
14

Беседа с представителем компании Сангтуда-2, г-н Аскари.
Энергетическое информационное агентство США. Исламская Республики Иран. Электроэнергетический сектор.
2016 г. http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN
Iran Power Report, June 2016. BMI Research. (Исследование рынка энергетики Ирана, BMI Research). Резюме
исследования http://store.bmiresearch.com/iran-power-report.html
16
Iran increases electricity price by 25 percent. 28 Февраля 2014г. Trend News Agency (Azerbaijan)
http://en.trend.az/iran/2247258.html
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How to Invest in Iran. Utility Rates. http://www.howtoinvestiniran.com/utility-rates-in-iran/
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3.
Пешбурд ва таъмини
механизмњои бозорї

сарфаљўї ва самаранокии энергетикї тавассути

Солњои 2012-2013 биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ 45% нерўи барқи дар
кишвар истењсолшударо истифода намудаанд. 50% -и онро ањолї дар фасли
зимистон барои бо гармї таъмин намудани манзилу биноњо истифода
мекунанд. Хариди давлатї, татбиќи қонунгузорӣ ва ҳавасмандгардонии
иқтисодӣ метавонад дар самти коњиш додани сатњи истифодаи аз њад баланди
барқ фазои мусоиди хизматрасонии энергетикиро дар асоси механизмҳои
тиҷоратӣ фароњам оварад. Дар доираи ин масъалањо таваљљуњи бештар
барои аз ибтидо бо ашёву маводњои гарм бунёд кардани биноњо ва
изолятсияи он, њамчунин муосирсозии хизматрасонии энергетикї муњим
арзёбї мегардад.

Маќсади ислоҳот дар соња:
1. Эљоди/бавуљудории
механизмњои амалї барои тиҷоратикунонї ва
тадбирњои њавасмандгардонї оид ба самаранокии энергетикӣ ва рушди
саноати хизматрасонии энергетикї.
2.Ташаккули шароит ва ҷалби бахши хусусӣ дар баланд бардоштани
сарфаҷӯї ва самаранокии энергия дар биноҳо;
Тадбирњои тавсияшаванда:
• Рушди хизматрасонии энергетикї ва ширкатҳои махсуси хизматрасонии
энергетикӣ: Љорї намудани механизмњои мушаххаси бањисобгирї бо
назардошти самаранокї, ҷуброн ё таќсимоти дарозмуддат и манфиатњо, ки
дар натиҷаи
хизматрасонињои энергетикї (сарфаи энергия, баланд
бардоштани сифат, эътимоднокӣ ва ғайра) ба вуљуд меоянд, ба рушди
хизматрасонии
энергетикї
мусоидат
менамоянд.
Шарти
асосии
хизматрасонии энергетикӣ ин фармоишњои давлатӣ ва имконияти
љойгиркунонии хизматрасонї барои пудратчиён аз ҳисоби маблаѓњои
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буҷетї дар муддати бозгардонии харољотњо вобаста ба ќарорњои амалишуда
ба њисоб меравад.
Хизматрасонии энергетикї – ин додани шароит ва имконияти ҳалли
масъалањои техникӣ, ташкилӣ ва молиявии намуди хизматрасонї(дар бахши
энергетика) ба муштарӣ, ки натиҷаи муайяни иќтисодї медињад ё масъалаи
энергетикии муштариро ҳал менамояд, мебошад. Самти мазкур, ки дар
марњилаи кунунї бовусъат рушд карда истодааст, тадбирҳои сарфаи энергия,
беҳсозии низоми истифодабарї, хизматрасонињои профилактикї ва аудитии
энергетикӣ, инчунин татбиқи дигар роҳҳои ҳалли инноватсиониро дар бар
мегирад.
Рушди бозори хизматрасонии энергетикї соҳибкоронро барои њалли
вазифањои иљтимої ва тиљоратї, аз ќабили кам кардани истифодаи энергия
дар биноњои маишию иљтимої, навсозии системаҳои равшансозӣ, кам
кардани харољоти хизматрасонии коммуналї ва ё амалисозии тадбирњо оид
ба навсозї намудани корхонаҳои кишвар аз љињати энергетикӣ ҷалб
менамояд. Хусусияти асосии хизматрасонии энергетикї – ин амалисозии
самаранокии энергетикї тавассути механизмҳои бозор мебошад.
Дар муқоиса бо хизматрасониҳои анъанавии пудратчиён, ширкатҳои
хизматрасонии энергетикӣ барои сармоягузорї љониби сеюм ва њолати ноухау худиро барои њалли эњтиёљоти гуногуни энергетикии мизоҷон љалб
менамоянд. Дар баробари ин
ширкатҳои хизматрасонии энергетикї
омодаанд ва метавонанд хавфи лоиҳаҳоро бо муштариён таќсим намоянд ва
аз ин рӯ мањз чунин ширкатҳо барои дар асоси дарозмуддат фаъолият кардан
манфиатдор мебошанд.
Хусусияти дигари ширкатҳои хизматрасонии энергетикӣ ин ташаббускории
онњо бањри кашф ва муайян намудани њолати ѓайрисамаранокї дар
иқтисодиёт (соња) мебошад. Ангезаи њавасмандии соҳибкорӣ дар самти
муайян намудани роҳҳои ҳалли масъала дар соња ширкатҳои хизматрасонии
энергетикиро аз ширкатҳои муҳандисӣ- инжинерингии фаъолияткунанда аз
бисёр љињат, масалан вобаста ба фармоиши устувор фарқ мекунонад.
Шакли бештар маъмули хизматрасонии энергетикӣ ин татбиқи тадбирҳои
самаранокии энергетикї дар асоси шартнома, бахши даромади аз њисоби
сарфаљуињо бадастомада, модели кафолати натиҷаҳои сарфаљуї ва ѓайра ба
њисоб меравад.
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Мисол: Равшансозии масири - Хуҷанд – Ѓафуров дар солҳои 2014-2015
Масири равшансозии Хуҷанд- Ѓафуров бо дарозии 7 км таҷдид карда
шуда, фурўзонакҳои газозарядї ба светодиодї иваз карда шуд. Дар
натиҷаи таљдидсозӣ, энергияи
сарфакардашуда аз 21% то 60% -ро
ташкил дод.Дар баробари он муддати истифодаи фурўзонакҳо аз 3 сол
то ба 5 сол зиёд гардид. Фурўзонакҳои нави светодиодї дар натиљаи то
165 волт паст шудани шиддат (ки ќаблан 198 волт буд) низ кор
мекунанд.
Барои мисол, сарфаи маблаѓњои буҷетї ва озодшавии иќтидорњои
барқї танҳо аз њисоби навсозии низоми равшанисозии кучањои
вилояти Суғд ҳар 5 сол беш аз ду миллион сомониро ташкил медињад ва
дар сурати амалисозии лоиҳаҳои нав дар ин самт ин нишондињандањо
бештар мегардад.
Таљдиди равшансозии масири Хуҷанд-Ѓафуров аз љониби ЉММ
«САМО», ки бо бењсозии системаи равшансозї ва масъалањои дигар
дар бозори љумњурї машѓул мебошад, татбиқ карда шуд.
Самаранокии истифодаи услуби мазкур дар замима оварда шудааст.
18.

Азбаски давлат манфиатбари асосї аз фаъолияти ширкатњои хизматрасонии
энергетикї ЭСКО мебошад, тавсия дода мешавад, ки дар мадди аввал
бартараф намудани зиддиятњо ва номуайянињои аз ҳисоби сарфаљуиҳои
бадастомада, инчунин аз ҷониби муассисаҳои давлатї амалї намудани
механизми љуброни сармоягузорињо дар асоси шартномаҳои хизматрасонии
энергетикї гузошта шавад.(20)

Тавсияҳо:
Мутобиқи Қонун «Дар бораи сарфаи энергия ва самаранокии энергия»,
механизмҳои ҳамкорӣ, љалб ва њавасманд намудани ширкатњои
хизматрасонии энергетикї ESCO тавассути тадбирњои зерин амалї карда
шавад:
- муайян намудани шартҳо ва тартиби расонидани хизматрасонии энергетикї
ба муассисањо ва ширкатҳои давлатӣ;
18

Анализ развития и распространения передовых технологий в области энергоэффективности и
возобновляемой энергетики в Республике Таджикистан. Косимбек Олимбеков. UNECE/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gee21/projects/Report_TJ.pdf
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-омодасозии санадҳои зерќонунї љињати муайян намудани механизми
шартњо ва тартиби бастани қарордодҳо оид ба хизматрасонии энергетикї
байни давлат ва ширкатњои хизматрасонии энергетикї ESCO, ҳимояи
манфиатҳои онњо ва истифодабарандагони хизматрасонӣ (шартҳои
бозгагардонии сармоя, кафолатњои ноилшавї ба самаранокї ва сарфаљуии
энергия);
- додани имконият ба ташкилотҳои буљетї барои нигоҳ доштани воситањои
аз њисоби энергия сарфашуда барои ҷуброн намудани хароҷотњо дар самти
тадбирњои оид ба баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ амалишуда ва
њавасмандсозии ширкатҳои хизматрасонии энергетикї.

Барномаи давлатии гарминигоҳдории биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ: Яке
аз роњњои дар як муддати кӯтоҳ амалисозии тадбирњо љињати сарфа кардани
энергия дар фасли зимистон- ин гарм кардани биноҳои алоњидаи иљтимої ва
баландошёнаи истиќоматї ба њисоб меравад. Тибќи маълумотњо дар натиҷаи
татбиќи лоиҳаҳои таҷрибавӣ оид ба гармкунї ва изолятсиякунии биноҳои
баландошёна дар шаҳри Душанбе, истифодаи қувваи барқ дар фасли
зимистон то 30% ва дар фасли тобистон то 10% кам гардидааст.
Бо назардошти мураккабии њосил шудани мувофиќа вобаста ба маҳсулоти
молиявии тиҷоратӣ (қарзҳо) ва имконнопазирї / хоњишманд набудани
сокинон барои пардохти пурраи хароҷоти гарминигоҳдорӣ дар асоси
њамшарикї пешнињод карда мешавад, ки гармї ва изолятсиякунонии
биноҳои истиқоматӣ аз тарафи мақомоти њокимиятии ноҳиявию шаҳрї
амалї карда шавад. Пешнињод мегардад, ки меъёри иштироки давлатї/
мақомоти њокимиятии ноҳиявию шаҳрї дар гармисозии фонди манзилї
андозаи сарфанамоии энергия дар мавсими таъминсозї бо гармӣ дар таносуб
ба воњиди сармояи гузошташуда муайян карда шавад.
Тадбирњои мутамаркази барои гарминигоҳдории манзилу биноњо
амалишаванда, бо ризоияти сокинон гузаронида, тавассути пудратчиёни
барои ин кор дар тендер интихобгардида амалї карда мешавад. Маъмурияти
шаҳрї ҳамчун фармоишгари асосї ба њисоб меравад. Ин ба маќомот имкон
медиҳад, ки маблағгузории тиҷоратӣ ва бебозгашт, аз ҷумла, сарчашмаҳои
маблаѓгузории байналмилалӣ (ба монанди Бунёди иқлими Бонки Ҷаҳонӣ)-ро
љалб намояд. Ғайр аз ин, маќомоти шањрї ҳамчун фармоишгари лоиҳа барои
дар миқёси калон љойгир кунонидани фармоиш ва касбӣ анљом додани
назорати сифати корњо имконияти воќеї дорад. Ба мақомоти шаҳрї ва
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ноњиявӣ тавсия дода мешавад, ки барои сањм гирифтан дар сармоягузорї
љињати гарминигоҳдории биноњо бо сокинон созиш намуда, ба онњо шаклњои
пардохтро (барои хизматрасонї) пешниҳод намоянд.
19.

Илова ба кам кардани истифодаи барқ дар мавсими гармидиҳӣ, тадбирҳои
вобаста ба гарминигоҳдорӣ барои таъсис додани љойњои кории муваққатӣ ва
кам кардани арзиши гарминигоҳдорӣ аз њисоби миқёс ва раќобат байни
интиќолдињандагони барќ мусоидат мекунад.
Барои мисол, дар соли 2015-2016 арзиши гармикунонии ќисмати берунии
биноҳои баландошёна 128 сомонӣ / м2-ро ташкил дод, дар њоле ки арзиши
кори он 30-35 сомонӣ / м2 мебошад. Арзиши воқеии гармикунонии ќисмати
берунии биноҳои баландошёна нисбат ба ҳисобҳои аз тарафи Бонки ҷаҳонӣ
ба таври назаррас камтар гардидааст.
Татбиќи тадбирњои гарминигоҳдорӣ танњо дар асоси розигї ва иштироки
сокинон, ташаккули механизми машваратї бо сокинон, баррасии шикоятњо
вобаста ба самтњои зикршуда.
Тавсияҳо:
а)Вазоратњои энергетика ва захирањои об ва рушди иќтисод ва савдо,
Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
институтњои тадќиќотї дар якљоягї бо шарикони рушд арзёбии таъсири
умумии иқтисодии татбиқи чораҳои гарминигоҳдорӣ дар биноҳои
баландошёнаи шањрњои калони љумњурї, ки ба наќшаи азбайнбарї ворид
нашудаанд ва муњлати истифодарии тулонї доранд, амалї намоянд.
б)
Мурољиати расмии Њукумати љумњурї ба Хазинаи глобалии иқлим дар
бораи имконияти қисман маблағгузорї намудани (тариќи грантї)
амалисозии тадбирњои гарминигоҳдории биноњои истќоматї ва ҷамъиятии
шањрњои Тоҷикистон. Омода намудани маљмуи пешнињодот барои сокинон
ва ширкатњои пудратї барои татбиќи чорањои гарминигоҳдории биноҳои
баландошёнаи истиқоматӣ, ки бо маблағгузории шарикии берунї, маблағҳои
буҷетӣ ва сокинон амалї мегардад.
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Оценка Всемирного Банка в 2013 году оценила базовые меры утепления (только чердаков, стоки, щели окон и
дверей) в $20/м2, и утепления фасадов, на опыте стран Восточной Европы, в $90/м2 . Tajikistan’s Winter Energy Crisis
Electricity Supply and Demand Alternatives.
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в)
Муайян кардани биноњои афзалиятнок, ба истиснои биноњои љамъиятї
аз рўи меъёрњои њадди аксари сарфаи нерўи барќ нисбат ба як воњиди дар ин
бахш сармоягузоришуда
г)
Татбиќи тадбирњои гарминигоҳдорӣ танњо дар асоси розигї ва
иштироки сокинон, ташаккули механизми машваратї бо сокинон, баррасии
шикоятњо вобаста ба самтњои зикршуда.
• Додани ваколат оид ба татбиқи сиёсат дар самти самаранокии энергетикии
гарминигоњдорї дар биноњо ба Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Айни замон,
ваколатҳо оид ба татбиќи сиёсати давлатӣ дар самти
самаранокии энергетикї дар биноҳои истиқоматӣ дар зиммаи Вазорати
энергетика ва захираҳои об мебошад. Њолати имрўзаи тақсимоти ваколатҳо
барои татбиқи амалии тадбирҳои самаранокии энергетикї дар фондњои
манзилї мусоид набуда, раванди иљозатдиҳӣ ва сертификатсиякунонї,
тањияи қоидаҳои амалии санадњои зерќонуниро душвор мегардонад.
Додани ваколатњо оид ба сиёсати самаранокии энергетикї ба маќомоти
сохтмонї имкон медињад, ки раванди иљозатдиҳӣ дар масъалаҳои назорати
энергетикӣ ва татбиќи тадбирњо оид ба самаранокии энергетикї дар
Равзанаи ягона дар соњаи сохтмонї бояд муттањид карда шавад.
Тавсия:
Додани ваколат оид ба тањияи тадбирњои умумии самаранокии энергетикї
ба Вазорати энергетика ва захирањои об ва ваколати татбиқи амалии он
(самаранокии энергетикии гарминигоњдорї дар биноњо) ба Кумитаи
меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
• Маъмулї гардонидани чораҳои баландбардории самаранокии энергетикӣ
тавассути воситаҳои ахбори омма: пахши наворњои намоишию аёнӣ ва
иттилоотӣ оид ба методњои сарфаљуии энергия ва гарминигоҳдории
манзилњо дар шабакањои телевизиони давлатӣ ба маъмулигардонї ва
оммавигардонии чораҳои баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ дар
байни ањолї мусоидат мекунад.
Баъзе ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барои таҳияи як қатор наворњои
иттилоотї оид ба принсипҳои самаранокии энергетикї, гармикунонии
манзилњо
ва интихоби таљњизотњои дорои хусусияти самарабахши
энергетикии ба шароити Тоҷикистон мутобиќ манфиатдор мебошанд.
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Шабакаҳои телевизионии давлатиро лозим аст, ки барои пахши чунин
маводи иттилоотї ба тариќи ройгон ваќти барномавї људо намоянд.
Тавсия:
Тариќи ройгон људо кардани ваќтњои барномавї аз тарафи шабакаҳои
телевизионии давлатӣ барои омўзонидани љомеа бо афзалиятҳо ва
имкониятҳои истифодаи маводњои сохтмонӣ-энергетикии самаранок,
њамчунин амалияи сохтмони биноњо, манзилњои истиќоматї.
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4. Тиҷоратикунонии таъминоти гармӣ
Дар Љумњурии Тоҷикистон бозори гармитаъминкунї начандон ба талабот
љавобгу буда, барои иштироки бахши хусусї дар соња шароити зарурї
фароњам оварда нашудааст. Вобаста ба ин ислоҳоти қонунгузорӣ дар самти
дастгирии муосиргардонї ва тиљоратикунонии хизматрасонии гармидиҳӣ
барои ташаккули бозори таъмини иловагии корхонаҳо ва аҳолӣ бо гармї
мусоидат мекунад.
Аз њам људо кардани талабот ба гармӣ ва истифодаи неруи барқ барои коњиш
додани сарбории аз њад зиёди шабакањои интиќоли барќ дар давоми мавсими
гармидињї ва њамзамон
озод кардани иқтидорњо
барои
истифодабарандагони барќ мусоидат мекунад.
Маќсади ислоҳот
1.Ташаккули заминањои танзимсозї барои барқароркунии фаъолияти
танзимгарон (операторон)-и давлатии таъминоти гармии давлатӣ дар асоси
талаботи комилан тиҷоратӣ ва муосиргардонии хизматрасонии гармидиҳї
дар шаҳрҳо;
2. Ба вуљуд овардани
заминаи њуќуќї барои рушди бахши хусусии
таъминкунандагони гармї.

Тадбирњои тавсияшаванда:
• Таҳлили техникию иқтисодӣ барои интихоби модели муносиби
гармитаъминкунии
минтаќањои
мањаллї
ва
истифодабарандагони
инфиродии гармї: ислоҳоти ќонунгузорї бо маќсади фароњамоварии
шароит барои иштироки бахши хусусӣ дар соњаи гармитаъминкунї бояд дар
асоси ќонунњои иќтисодию аз ҷиҳати экологӣ безарар ва шароити барои
аҳолӣ мувофиќ амалї карда шавад. Масъалаи асосии сиёсати давлат ин самт
интихоби беҳтарин роҳҳои таъмини аҳолии берун аз шаҳрҳои бузург бо
гармї аст.
Љињати ташаккули заминаҳои ҳуқуқии ҷавобгӯ ба воқеияти ояндаи бахши
энергетикӣ ва воќеан њавасманд гардонидани самти нисбатан даромадноки
соњаи гармитаъминкунӣ лозим аст, ки таҳлили техникӣ ва иқтисодии роҳҳои
рушди гармидиҳии мањалњои ањолинишини шаҳр ва берун аз шаҳрҳои калон
амалї карда шавад. Тањлилњо бояд пеш аз ҳама эњтиёљоти
истифодакунандагон ва талаботро ба таъмини гармӣ арзёбї намояд ва аз
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љињати иќтисодї асоснокии бо манбаи энергия таъмин намуданро ба назар
гирад, роҳҳои кам кардани таъсири экологиро ба шаҳрҳо ва саломатии аҳолӣ
муайян кунад.
Вобаста ба натиҷаҳои асосноккунии техникию иќтисодї лозим аст, ки давлат
корњоро дар самти таъмини ѓайримутамаркази гармї, нуќтањои гармӣ дар
заминаи МБГ-њои калон, стандартҳои ҳифзи гармї дар биноњои истиќоматї
дастгирї ва њавасманд намояд.
Тавсия:
Аз љониби Њукумати љумњурї љалб намудани коршиносон ва ширкатњои
сатњи баланди соҳаи гармидиҳӣ барои омўзиши њамаљонибаи роҳҳои таъмин
намудан бо гармї дар асоси ќоидањои устувори тиҷоратӣ бо маќсади
ташаккули бозори гармитаъминкунї, интихоби низоми њавасмандкунї ва
рушди таъминот бо гармї дар асоси ќоидањои устувори тиҷоратӣ.
• Тадбирњои њавасамндгардонињои ба муштариён нигаронидашуда дар
шабакаҳои гармидиҳї: Бинобар
набудани рақобат дар шароити
мутамарказонидашудаи гармитаъминкунї лозим аст, ки корхонаҳои
гармидиҳӣ
барои
қонеъ
гардонидани
эҳтиёҷоти
нињоии
истифодабарандагони гармї њавасманд бошанд. Тамоюл ба муштариён
њадди аќалл маънои зеринро дорад: ҷолибияти иқтисодии хизматрасонӣ,
сифат ва мусоид будани хизматрасонӣ барои истифодакунандагони
хизматрасонї
Њавасмандгардонии самаранокии иќтисодї –тарификатсия ва пардхот аз рўи
истифодаи воқеї:
Сиёсати нархгузорӣ дар асоси модели анъанавии «харољот +», ки дар он
таъминкунандагони гармї ва операторони системаҳои гармидиҳӣ дар асоси
хароҷоти пешниҳодшуда + меъёри фоида љойгир карда мешавад, барои
ҳисоби воќеии арзиши гармии системаи гармидиҳӣ мусоидат намекунад, зеро
талафот ќаблан дар тарифи интиқоли гармї дохил карда шудааст.
Пардохти маблаѓ барои хизматрасониї бояд дар асоси истифодаи аслии
неруи барқ амалї гардад. Заро дар талафоти энергетикии системаҳои
гармидиҳӣ андозаи маводи энергетикї ва ҳарорати он дохил карда
намешавад. Ин системаи тарифи корхонаро барои сармоягузорӣ, нигоҳ
доштани низоми тақсимоти гармӣ ва дар сатњи дуруст таќсимот намудани он
ҳавасманд мегардонад.
Фароњам овардани шароити мусоид барои истифодабарандагони гармї:
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Як монеаи асосӣ барои барқарорсозии системаи мутамаркази гармидињї ин
манфиатдор набудани истифодабарандагони гармї ва аз бисёр љињат мусоидї, универсиалї, содагии истифодабарї раќобатпазир набудани
низоми мазкур мебошад.
Тадбирњои таъмин бо гармї бояд ба истифодабарандагони гармї имконияти
аз болои истифодаи гармї назорат намудан ва пардохти маблаѓ аз рўи
истифодаи воќеии гармиро дињад. Чунин њолат тавассути интихоби тарзи
гузаронидани лўлањои гармидињї дар биноҳои истиқоматӣ, њатман насб
намудани танзимкунандаи термостатикї ва њисобкунакњои хонањо/сокинони
инфиродї барои бањисобгирии гармї таъмин карда мешавад.
Ѓайр аз ин, навсозї ва роњандозии низоми ҳисобдорӣ ва пардохти
хизматрасониҳо, таъмини шабонарўзии марказњои хизматрасонии телефонї,
фаъолияти Хадамоти садамавї барои баланд бардоштани сатҳи боварї ва
мусоид намудани шароит барои истифодабарандагон дар системаи
мутамаркази гармидињї мусоидат хоњад кард.
Татбиқи техникии бањисобгирии истифодаи воқеї барои насби
њисобкунакњои гармї ва дастгоҳҳои танзимкунандаи истифодаи гармї дар
хонаҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ хароҷоти зиёдро талаб мекунад. Дар
робита ба ин, гузариш ба низоми истифодаи воќеї бояд дар муддати якчанд
сол, тадриҷан бо муосиргардонии гурӯҳњои ҳудудан ба њам муттањиди
истифодакунандагон амалї карда шавад.

Тавсияҳо:
а) Тадриҷан гузаштан ба низоми бањисобгирии истифодаи воқеии энергия бо
назардошти ислоњ намудани меъёри талафоти энергия дар системаҳои
гармидиҳӣ дар шаҳри Душанбе
б) Њавасмандсозии операторони шабакаҳои гармидиҳї барои фаъолияти ба
муштариён нигаронидашуда тавассути сиёсати тарифӣ, таъмини стандартҳои
сифати хизматрасонї, љорї намудани марказњои хизматрасонии телефонї
барои мизоҷон ва баррасии мунтазами мурољиати шањрвандон оид ба сифати
хизматрасониҳо
в) Тадриљан якҷоя кардани системаи интиқол ва тақсимоти хизматрасонии
шабакаҳои гармии
шаҳри Душанбе бо маќсади баланд бардоштани
ҳавасмандии шабакаҳои гармидиҳӣ љињати бештар самаранок ба роњ
мондани интиқоли гармї аз истеҳсолкунандагон то истифодабарандагон
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• Қонуни махсус «Дар бораи таъминот бо гармї»: Дар асоси хусусиятҳои
техникии гармї ва барқтаъминкунӣ, инчунин бо назардошти таҷрибаи
байналмилалӣ лозим аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни махсус «Дар
бораи таъминот бо гармї»-ро бо инъикос кардани муносибатњои бозорї дар
он ќабул намояд.
Лозим аст, ки ќонунгузории танзимкунандаи соњаи таъмини гармї дар асоси
тадқиқоти техникию иқтисодӣ ва таҷрибаи хориҷӣ дар барқарорсозии соҳаи
гармитаъминкунї тањия карда шавад. Тавсия дода мешавад, ки дар ќонуни
нав ва санадҳои меъёрии вобаста ба он њолатњои зерин дар назар дошта
шавад:
• Шаклњои нави моликият, барои таъмини дастрасии хусусӣ ба соҳаи
таъмини гармӣ. Дар ќонун дар бораи таъмини гармї бояд нақши ҳукумат
аниќ муайян карда ва объектҳои дорои мақоми монополияи табиї мушаххас
карда шавад;
Қоидаҳои ташаккули тарифњо дар асоси принсипҳои тиҷоратӣ, устуворӣ,
шаффофият, асоснокии иќтисодї;
Дар ќонун бояд тарифҳои танзимшаванда (барои гармидиҳии мутамарказї
дар
шаҳрҳо
аз
тарафи
корхонаҳои
давлатӣ)
ва
тарифҳои
ғайританзимшаванда, дар асоси шартнома бо дигар иштирокчиёни бозор
муайян карда шавад. Тарифҳои ғайританзимшаванда як муќаддимаест барои
ташаккули бозори гармитаъминкунӣ ва сармоягузории хусусї дар соња.
Тарифҳо барои энергияи гармӣ бояд ба ҷузъҳо тақсим карда шавад: арзиши
истеҳсоли гармӣ (дар як Гкал), арзиши интиќол, арзиши воситањои интиќол,
инчунин арзиши пайвастшавии технологї аз маркази таъмини гармї то ба
истифодабарандаи охирин.
Тавсия:
а) Омӯзиши таҷрибаи кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Украина ва Федератсияи
Русия дар марњилањои ба муносибатҳои бозорӣ гузаштан, барқарорсозӣ ва
азнавсазињо дар самти гармитаъминкунї.
а) Тањия намудани санадҳои зерќонунї дар соњаи гармидиҳӣ дар асоси
натиљањои асосноккунии техникию иқтисодии моделњои нисбатан
самараноки гармидиҳӣ барои гурӯҳҳои муайяни истеъмолкунандагон
б)Дар асоси меъёрҳо, санадҳои зерќонуни омодагардида, таҳия намудани
лоиҳаи Қонуни нав «Дар бораи таъминот бо гармї», ки ба талаботи ояндаи
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соња љавобгў буда, иштироки васеи бахши хусусиро дар соҳаи таъминоти
гармӣ таъмин намояд.
• Барќарорсозии дегњои (бухорињои) гармидињї ва системаҳои иќтидори паст
тавассути ҷалби бахши хусусӣ: Додани дегњои
инфиродї ва хурди
ѓайримутамаркази системаҳои гармидиҳии ба онҳо пайвастшуда ба бахши
хусусӣ тавассути механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва ё
хусусигардонї, ки бозори хизматрасонии таъминоти гармиро ба вуљуд
меорад.

Баъд аз таҷдиди заминаи ҳуқуқӣ, тавсия дода мешавад, ки яке аз буѓхонањои
ѓайримутамаркази хурди гармидиҳї бо маќсади
барќарор кардани
фаъолияти он тавассути истифодаи механизми ШДБХ интихоб карда шавад.
Модели бештар маъмули истифода аз ШДБХ метавонад шартномаҳои
идоракунї, шартномаи иҷора, модели «барќароркунї-моликият- интиқол»
(ROOT) ва консессияњои дарозмуддат бошад. 20.

Шартномаҳои идоракунї, ба муддати 2-5 сол баста мешавад, масъулият ба
оператори (танзимгари) хусусӣ барои нигоњдорї, сифати хизматрасонӣ ва
кор бо муштариён вогузор мегардад, вале сармоягузории пурраро дар бар
намегирад. Хароҷоти амалиётӣ ва иҷрои корњои оператори хусусӣ (аз рўи
сифати хизматрасонии ниҳоӣ) бояд ҷуброн карда шаванд. Ҳамин тариқ,
шартномаҳои идоракунї барои љалби соњибкории хурд ва миёна дар соҳаи
таъминоти гармї бештар муносиб мебошанд.
Иҷораи дороиҳои давлатӣ дар Русия ба таври васеъ истифода шуда, он
идоракунї, харид ва таъминот бо сӯзишворӣ, таъмири/нигоҳдории системаҳо
дар сатҳи маҳаллӣ (масалан, аз нуқтаи пайвастшавии гармї то ба
истифодабарандаи охирин) фаро мегирад.
Модели барќароркунї-моликият-амалиёт- интиқол (ROOT)
ва модели
консессияи созишномавї дар асоси дарозмуддат баста мешавад, барои
барқарорсозии буѓхонањо ва гурӯҳҳои хурди системаҳои гармидиҳӣ, ки дар
20

Отчет Всемирного банка «Keeping Warm: Urban Heating Options in Tajikistan», марта 2015 года рекомендует
восстановление малых котельных как одна из первоочередных мер к исполнению. Механизм ГЧП, в некотором
оформлении, хорошо подходит для реабилитации малых систем теплоснабжения при приемлемых тарифах.
Гузориши Бонки Ҷаҳонӣ «Keeping Warm: Urban Heating Options in Tajikistan»,аз моҳи марти соли 2015
барқароркунии буѓхонањои хурдро ба сифати яке аз тадбирњои афзалиятнок тавсия додааст.Барои барқарор
намудани системаҳои гармидињии хурд истифода аз механизми ШДБХ бо нархњои дастрас мувофиқ мебошад.
38

он хавфњои талабот, хавфњои технологӣ ва лоиҳаҳое, ки дизайн ва
сармоягузории љиддиро талаб мекунанд, тавсия дода мешавад. Истифода аз
консессияҳо барои мањаллањои хурд, ки системаҳои гармидиҳӣ,
истифодабарандагони саноатӣ, надоранд, тавсия дода мешавад.
• Дар ҳолати асоснокии иќтисодї, нархњо барои дегњои барқии бо иќтидори
баланд, ки иншоотњои ањолинишин ва тиҷоратиро бо энергияи гармӣ
таъмин мекунанд,аз нав дида шаванд. Дегњои умумии гармидиҳи барқї дар
биноҳои истиқоматӣ метавонанд нисбат ба гармкунакҳои инфиродии барқии
дар хонаводањо истифодакунанда самаранокии бештари иқтисодӣ дошта
бошанд. Дар чунин маврид сиёсати тарифӣ, шањрсозї бояд ба
ҳавасмандгардонињои ин самт равона гардад.
Дегњои умумии гармидиҳии барқї метавонанд дар биноњои баландошёна (ва
гурӯҳҳои алоњидаи биноҳои баландошёна) дар шаҳрҳои хурд ва деҳот, ки дар
он бунёди системаи марказии гармидиҳӣ мувофиќи маќсад нест, манфиатнок
бошад.

• Якљоякунии хизматрасонињои иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи гармитаъминкунӣ
бо системаи «Равзанаи ягона» дар соҳаи сохтмон: Дар раванди татбиқи
системаи Равзанаи ягона дар соҳаи сохтмон бояд механизми иљозатдиҳӣ
барои пайвастан, ташаккули системаҳои гармидиҳӣ аз тарафи бахши хусусӣ
дар назар дошта шавад.
Соддагардонии низоми иҷозатдиҳӣ барои иштироки бахши хусусї дар
барқарор намудани системаҳои мухтори гармидиҳии мавҷуда, рушди бозори
шабакањои гармитаъминкунї ва фурӯши гармии дуюми иншооти саноатӣ ба
истеъмолкунандагон мусоидат хоҳад кард.
Тавсияњо:
а)Барќарорсозии яке аз марказҳои гармидињии алоњида бо иќтидори паст
тавассути шарикии давлат ва бахши хусусї, пас аз навсозї ва фароњам
овардан заминаи ҳуқуқӣ дар самти мазкур
б)Дар ҳолати асоснокии иќтисодї, аз нав дидани нархњо барои дегњои барқии
бо иќтидори баланд, ки дар асоси иљозатнома фаъолият намуда, энергияи
гармиро ба системањои гармидињии алоњида ва ѓайримутамарказ тањвил
медињанд.
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в)Дар раванди татбиќи системаи «Равзанаи ягона» дар соҳаи сохтмон амалї
намудани (дар назар доштани) механизми иљозатдиҳӣ барои пайвастшавї ва
муосиргардонии системаҳои гармидиҳӣ аз љониби таъминкунандагони
хусусии гармидиҳӣ.

5. Рушди навъњои алтернативии захирањои энергетикї
Вазорати энергетика ва захирањои об ва Вазорати саноат ва технологияњои
нав дар машварат бо коршиносони байналмилалӣ имкониятҳои техникӣ ва
иқтисодии истифодаи сӯзишвории алтернативии аз љињати экологӣ ва
энергетикї мукаммалкардашударо, ки дар системаҳои гармидиҳӣ, саноат,
хизматрасонї ва нақлиёт истифода бурда мешавад, баррасї намоянд. Иваз
намудани манбаъҳои сўзишвории воридотї бо истеҳсолоти маҳаллӣ ва
истеҳсоли сӯзишворӣ ва ашёи хоми кимиёвии аз захираҳои маҳаллӣ
бадастовардашуда интихоби манбаи энергияро барои фаъолияти соҳибкорӣ
васеъ менамояд.
Маќсади ислоҳот:
1. Васеъгардонии намудњои
истеҳсолоти маҳаллӣ.

манбаъњои энергетикӣ барои бизнес дар асоси

2. Ҷалби технологияҳои инноватсионӣ барои табдил додани ангишт ва
қувваи барқ ба намуди алтернативии сӯзишвории моеъ.
3. Њавасмандкунии давлатї љињати рушди сӯзишвории аз љињати экологӣ
барои эҳтиёҷоти системаи гармидиҳӣ мувофиќ, истеҳсолот ва хизматрасонӣ.
Тадбирњои тавсияшаванда:
• Пешбурди самти саноати сӯзишвории мукаммалкардашуда
барои
эҳтиёҷоти гармидиҳӣ ва фаъолияти тиҷоратӣ: Њавасманд намудани
истеҳсоли намудњои босифати сӯзишворӣ барои эҳтиёҷоти системањои
гармидиҳї барои паст кардани
омилњои манфии экологӣ, баланд
бардоштани самаранокӣ ва васеътар кардани қарорҳои техникӣ дар
системаи гармидиҳӣ имкон медињад.
Тавозуни байни ҷолибияти тиҷоратии соњаи гармитаъминкунї ва ҳифзи
саломатии аҳолӣ тањияи тадбирњоро барои соҳаҳои гармидиҳӣ ва
барномаҳои тиҷоратӣ талаб мекунад.
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Стандартҳои давлатии оид ба сифати сӯзишворӣ барои таъмини марказњои
барқу гармидиҳии хурду калон ва буѓхонањои ѓайримутамарказ ба њифзи
саломатии аҳолӣ дар мавриди барқарорсозии кори системаҳои гармидиҳӣ
мусоидат мекунад.
Дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони хусусӣ, инчунин истеҳсоли худии
корхонаҳои давлатӣ, ангишти амиќан бойгардонидашуда (то њадди аксар аз
ѓализињо тозакардашуда), инчунин истеҳсоли кокс бо мақсадҳои энергетикӣ
барои дар бозор ба фурўш гузоштани сӯзишвории дорои сифати баланд ва
камтар зараровар, инчунин барои системаҳои таъминоти гармї мувофиќ
мусоидат мекунад.
Производство высококачественного топливо на местах добычи также снизит
издержки транспортировки и стоимость энергоносителя, что является
важным условием для поставок тепла на коммерческих условиях. К примеру,
стоимость доставки угля достигает 60-70% от конечной стоимости угля для
потребителя. При 14% - 20% зольности угля21, потребители затрачивают от
$3-5/тонну на транспортировку несгораемого балласта. При средней
себестоимости угля на месторождении в 175 сомони или $2222, издержки
перемещение балласта достигают 8 до 12% от конечной стоимости тонны
топлива.
Более того, современные, автоматизированные котлы и системы управления
теплоснабжения не могут экономически оправданно питаться топливом
низкого качества, что не допускает развитие предпринимательства в сфере
теплоснабжения.
Истеҳсоли сӯзишвории сифати баланд инчунин арзиши харољоти интиќол ва
энергиярасониро паст мекунад, ки ин як шарти муҳими таъмини гармӣ дар
асоси талаботи тиҷоратӣ мебошад. Барои мисол, арзиши интиќоли ангишт
60-70% аз арзиши ниҳоии ангишт то ба истеъмолкунанда расониданро
ташкил медињад. Дар сурати то 14% - 20%
расидани ѓализнокї
(хокистарнокї)-и ангишт, истифодакунандагон барои интиќоли маводи
нолозим байни $ 3-5 / тонна масраф мекунанд. Њангоми то ба 175 сомонӣ ё 22
$ расидани арзиши миёнаи ангишт харољоти љойивазкунонии он 8 то 12% ро дар арзиши ниҳоии як тонна сӯзишворӣ ташкил мекунад.

21

зольность энергетического угля используемого для питания Душанбинской ТЭЦ-2, интервью Душанбинской ТЭЦ2 Август 2016 г.
ѓализнокї (хокистарнокї)-и ангишти дар МБГ Душанбе-2, мусоњиба дар муассиса, августи соли 2016
22

Справка Министерства промышленности и новых технологий республики Таджикистан, август 2016 г.

Маълумотномаи Вазорати саноат ва технологияњои нави Чумњурии Тољикистон, августи соли 2016
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Гузашта аз ин аз љињати иќтисодї номумкин аст, ки дегњо (бухорињо)-и
муосири автоматикунонидашуда ва низоми идоракунии гармидиҳӣ бо
сӯзишвории-сифати паст таъмин гарданд, ки ин барои рушди соњибкорї дар
соњаи таъминоти гармї имкон намедиҳад.
Намудҳои гуногуни сӯзишворӣ мављуданд, ки барои системаҳои гармидиҳӣ ё
таъмини энергияи гармӣ дар корхонањо, аз ҷумла корхонањои дорои
технологияҳои барқароршаванда муќаррар карда шудаанд. Коршиносони
соња тавсия медиҳанд, ки љињати нишон додани аз нигоњи иќтисодию
тиҷоратӣ маќсаднокии истифодаи технология ва сӯзишвории нав давлат
барои татбиќи лоињањои таљрибавї «бунёди нињої то калид», ширкатҳои
махсусро ҷалб намояд. Сиёсати давлат бояд навоварињоро дар бахши
сӯзишворӣ бо назардошти нигоҳ доштани масъулияти тарҳрезӣ, сохтмон ва
нигоҳдории иншоотҳои дар ихтиёри ширкат мављудбуда фаъолона дастгирї
намояд.
Дар дурнамои дарозмуддат лозим аст, ки системаи гармидиҳӣ ба истифодаи
сӯзишвории аз ҷиҳати экологӣ њарчї камтар зарарнок гузаронида шавад.
а)Вазоратњои энергетика ва захирањои об ва рушди иќтисод ва савдо шарњи
тафсилоти намудњои алтернативї ва махсусгардонидашудаи сўзишворї
барои таъмини системањои хурди гармидињї
ва арзёбии имконияти
истифодабарии онњоро дар истењсолоти кишвар амалї намоянд.
б)Даъват намудани ширкатҳои ватаниву хориҷӣ барои иштирок дар
лоиҳаҳои намоишии бахши гармидињї, бо истифода аз таҷҳизот ва намудњои
сўзишвории махсусгардонидашудаи замонавї барои қонеъ гардонидани
эњтиёљоти шабакањои гармидиҳии ѓайримутамарказ.

• Истењсоли метанол ва намудњои дигари сӯзишвории синтетикӣ аз ангишт.
Захираҳои ангишти Тоҷикистонро метавон коркард намуда, аз он бо
технологияи айни замон мањсулоти аз љињати иќтисодї самаранок
исботшудаи (coal-to-methanol) метанол истењсол намуд
Метанол бо бензин бо таносуби гуногун (аз 3% то 15%)омехта карда
мешавад. Амалї намудани бензини рамзи M5 бензини стандартӣ дар кишвар
(5% метанол дар бензин) воридоти бензинро то 10 755 тонна дар як сол
коҳиш медиҳад ва ба сарфаи асъори хориҷӣ ба андозаи қариб 7 миллион $
мусоидат мекунад.
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Метанол, ки нисбат ба сӯзишвории анъанавї сӯзишвории аз љињати экологӣ
тоза ба њисоб меравад, барои тайёр кардани ѓизо (дар корхонањои хӯроки
умумӣ, тарабхонаҳо ва истеҳсоли озуқаворӣ) ва нақлиёти ҷамъиятӣ ба таври
васеъ истифода бурда мешавад.
Метанол ва мањсулоти аз он ҳосилшудаи формалдегид и олефинњо, барои
саноати химиявї, аз ҷумла, барои масолеҳи сохтмонӣ, ширеш, рангњо ва
пластика ашёи хоми асосӣ ба њисоб меравад.
Истеҳсоли метанол дар Қазоқистон, Русия, Узбекистон ва Озарбойљон ба роњ
монда шуда, он дар Чин ба таври васеъ истифода бурда мешавад. То соли
2016 ширкати чинии China CAMC Engineering Co. дар љумњурї корхона оид
ба истеҳсоли поливинилхлорид ва метанолро бо иќтидори 300 њаз. тонна дар
як сол бунёд хоњад кард. Табдилдињии метанол ба бензин дар заминаи
"Navoiazot", корхонаи муштарак бо «Mitsubishi»-и Ҷопон ва "Haldor Topsoe»и Дания таъсисдодашуда амалї карда мешавад.
• Ҷалб намудани технологияи пешрафта: Табдил додани қувваи барқ ва
партовҳои саноатӣ ба сӯзишвории синтетикӣ. Барқи изофагӣ дар мавсими
баҳор-тобистонаро метавон тавассути омехтакунии водород ва дуоксиди
карбон ба метанол ва дигар сӯзишвории синтетикї, табдил дод. Ин имкон
медињад, ки энергияи дар мавсими тобистон истењсолшуда дар шакли
сўзишвории моеъ барои эҳтиёҷоти давраи тирамоҳу зимистон, инчунин
талаботи бизнес нигоҳдорӣ карда шавад.
Синтези сӯзишвории моеъ аз барқи барќароршавандаи энергия бо мақсадҳои
нигоҳдорӣ, интиќол ва истифодаи минбаъдаи он як соњаи нав ва тадриљан
афзояндаи инноватсионӣ ба њисоб меравад.
Ду технологияи тиҷоратии исботшудаи коркард ва табдили гази карбон ба
метанол маъмул аст. Лоиҳаҳои дар якчанд кишварњо амалигаштаи
технологияи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) имкон медиҳад, ки газҳои
ангидриди карбон аз партовҳои саноатӣ гирифта метанол њосил карда
шавад. Технологияи дигари аз љониби Carbon Recycling International (CRI)
дар Исландия истифода мешавад, ки тавассути электролизи об ва анљом
додани аксуламал бо гази карбон ва синтези метанол водород истеҳсол карда
мешавад. Агар технологияи MHI бештар санҷидашуда ва дар амал бештар
татбиќшаванда бошад, технологияи навтари CRI имкон медиҳад, ки барқи
оби барзиёд тавлидшуда ба таври самаранок истифода бурда шавад. Ҳарду
технологияҳо ба фарогирии партовњои газҳои карбон, ки ба миқдори
назаррас дар истеҳсоли семент ва алюминий ба вуљуд меояд,асос меёбад.
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Дар муқоиса бо истеҳсоли метанол ва маводи тариќи химиявӣ аз ангишт
ҳосилшуда,барои татбиќи раванди синтези партовҳои қиёсии дуоксиди
карбон имконияти аз ҷониби муассисаҳои молиявии байналмилалӣ
маблағгузорӣ мављуд мебошад. Институтҳои молиявии байналмилалӣ, дар
лоиҳаҳои вобаста ба ангишт ќариб иштирок надошта, аз тарафи дигар ба
лоиҳаҳои нобудсозии партовҳои саноатӣ таваљљуњ доранд.
Тавсия
Вазоратњои саноат ва технологияњои нав, энергетика ва захирањои об ва
рушди иќтисод ва савдо имконияти истифодаи метанол, фоида, харољот ва
имконияти истеҳсоли онро дар асоси технологияҳои мавҷуда омухта, хулоса
пешнињод намоянд. Дар сурати арзёбии мусбии амалисозии истифодаи
метанол дар нақлиёт, меъёри стандартии сӯзишворӣ M5 (5% мавод барои
бензин) барои таљрибагузаронї бо иловасозии метанол ба сузишвории
автомобилї (бензин)тањия карда шавад.
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Замимањо
Матни иловаҳои санадњои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои иттилоотї ва
тавсияњои муфассал
1. Таҳлили ҳуқуқии сикли сармоягузорї дар сохтмон ва идоракунии
нерўгоҳҳои барқи обии хурд дар Тоҷикистон (IFC, 2013).
2. Оид ба истењсол ва истифодаи метанол дар соҳаҳои энергетика. Шарњи
технологияи истеҳсоли метанол аз ангишт (CTM) ва синтези гази ангидриди
карбон (CRI) ва (MHI).
3.Тавсифи њолатњои асосии қонун «Дар бораи таъмин бо гармї"
4.Матни тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
манбаъҳои барқароршавандаи энергия» вобаста ба пешнињоди њуќуќ барои
мустаќиман аз тарафи истеҳсолкунандагони бо иқтидори то 500 кВт ба
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