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ادامه  در صفحه12

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق ایران صبح امروز در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد و به مدت دو روز 
ادامه دارد. 

رئیس هیات مدیره سندیکا در کنفرانس توزیع نیروی برق:

شناسایی راهکارهای چالش های بخش توزیع از 
مسیر کنفرانس ها و نمایشگاه ها

در افتتاحیه این برنامه، پیام باقری رئیس هیات مدیره و مهدی مسائلی 
انجمن  رئیس  فرد  غفوری  حسن  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 
مهندسین برق و الکترونیک ایران، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل 
مدیریت شبکه برق ایران، حسین عسکریان ابیانه رئیس کمیته علمی 
فناوری  توسعه  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل  تقوایی  مسعود  کنفرانس، 
توانیر، هادی مدقق مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر، 
ساعد  توانیر،  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاون  سجادی  سیدحسین 
توانیر،  انتقال شرکت  شبکه  توسعه  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل  راعی 
عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع 

برق وزارت نیرو حضور داشتند. 
پیام باقری، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در آیین 

شبکه های  المللی  بین  کنفرانس  ششمین  و  بیست  افتتاحیه 
توزیع نیروی برق با تاکید بر اینکه این کنفرانس به دلیل اهمیت 
از جایگاه موثری در صنعت برق برخوردار است،  حوزه توزیع، 
اذعان کرد: گستردگی و فراگیری صنعت توزیع و ارتباط آن با 

آحاد جامعه، جایگاه رفیعی برای این بخش ایجاد کرده است. 
پیام باقری از صنعت توزیع برق به عنوان مویرگ هایی یاد کرد 
که در بدن انسان وظیفه رساندن خون به سلول ها را عهده دارند 
و گفت: بخش توزیع به نسبت مویرگ های بدن یک انسان، نقش 
به  البته  و  دارد  مشترکین  برای  پایدار  برق  تامین  در  کلیدی 
واسطه همین گستردگی هم درگیر چالش های متعددی است 
برای  راهکار هایی  ها،  کنفرانس  این  برگزاری  با  امیدواریم  که 

آن ها شناسایی و تدوین شود. 
تالش  عضو،  شرکت   ۶۰۰ سندیکا  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
داشته  نمایشگاه  در  موثر  اعضای خود حضوری  کنار  در  کرده 
باشد، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که عالوه بر ارائه موثر 
توانمندی شرکت ها، زمینه را برای ایجاد تعامالت و ارتباطات 
و  پژوهشگران  و  دولتی  ارشد  مدیران  صنعتگران،  بین  کارساز 

صاحبنظران علمی صنعت برق فراهم کنیم. 
رییس هیات مدیره سندیکا در ادامه افزود: ما به عنوان مجری 
نمایشگاه بدون تردید برگزاری باکیفیت تر و وسیع تر این نمایشگاه 
را دنبال می کردیم، اما متاسفانه با توجه به محدویت های ناشی 
از همه گیری کرونا و قرار گرفتن در آغاز دوران اولیه پساکرونا 
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و  بودیم  کنونی  محدودیت های  پذیرش  به  ناگزیر 
امیدواریم که در سال های آتی این رویداد به شکل 

گستره تری برگزار شود.
این  دستاورد های  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  باقری 
صنعت  و  دانشگاه  بین  پیوند  و  نزدیکی  کنفرانس 
برق است، تصریح کرد: مذاکراتی با رییس کنفرانس 
طریق  از  تا  شده  انجام  علمی  کمیته  رییس  و 
صنعت،  فعاالن  به  برگزیده  علمی  مقاالت  ارائه 
بدون  که  چرا  شود،  تقویت  عرصه  دو  این  پیوند 
و  توسعه  به  ارتباط کارآمد  این  شک دستاورد های 

پیشرفت کشور منجر خواهد شد.
در حاشیه این کنفرانس نمایشگاه جانبی به همت 
معرفی  هدف  با  و  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
آخرین دستاوردها، تولیدات و محصوالت سازندگان 
قریب  و  برپا شد  برق  تجهیزات  تامین کنندگان  و 
در  سندیکا  عضو  های  شرکت  از  شرکت   3۰ به 
فرد،  غفوری  حسن  داشتند.  حضور  نمایشگاه  این 
ارجمند  عبدالصاحب  و  مشهدی  رجبی  مصطفی 
با  که  بودند  کشور  برق  صنعت  مسئوالن  جمله  از 
حاضر  عضو  شرکت های  غرفه های  از  بازدید  ضمن 
با توانمندی و ظرفیت های شرکت ها  در نمایشگاه، 
آشنا شدند و در جریان مشکالت و چالش های آنها 

قرار گرفتند. 
صنعت  آروین  پارس،  الکو  آزما،  افزار  الکترونیک 
صنایع  آزمایشگاههای  پارس،  کلید  آرین  بسپار، 
تهران،  پژوه  باسط  ترانسفو،  آریا  بازرگانی  انرژی، 
صنعت  پاالیش  تابان،   کلید  پارس  سویچ،  پارس 
ترانسفورماتور، پرتو خازن، پردیسان رایانه سیستم، 
تهران،  برق  توزیع  پارس،  برق  انتقال  تجهیزات 
سامانه  زرین  الکتریک،  جبال  ایران،  برق  توسعه 
شرق ، سوالر صنعت آندیا، صنایع الکتریکی پارس 
توس،  سازان  بهینه  انرژی  سنجش  صنایع  حفاظ، 

و  پژوهش  صندوق  مشهد،  کابل  و  سیم  صنایع 
ایران،  کنتور سازی  انرژی،  و  برق  صنعت  فناوری 
صنعتی  گروه  آرین،  پژواک  الکترو  صنعتی  گروه 
ایران ترانسفو، مازیار صنعت بابل، مهندسی معراج 
از  رامشیر  نیرو  بازرگانی  و  مهندسی  یاران،  طرح 
جمله شرکت های عضو سندیکا هستند که در این 

رویداد حضور دارند. 
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ایـن کنفرانـس  مطابـق روال سـال هاي قبـل، در 
یافته هـاي  و  تجـارب  آخریـن  پژوهشـي،  علمـي، 
علمـي بخـش توزیـع بـرق بـه اشـتراک گذاشـته 
خـاص  دوران  از  بعـد  فـوق  کنفرانـس  مي شـود. 
کرونایـي چنـد سـال اخیـر و در شـرایطي برگـزار 

مي گـردد کـه طـي دو سـال گذشـته، صنعـت برق 
بـا پدیـده خاموشـي هاي بـرق و تبعـات ناشـي از 
آن در سـطح کشـور مواجـه بـوده اسـت. هرچنـد 
کـه نـوک پیـکان علل بـروز خاموشـي ها بـه بخش 
تولیـد بـرق اشـاره مي کنـد ولـي محدودیت هـاي 
ناشـي از عدم سـرمایه گذاري هاي متناسـب در کل 
زنجیـره صنعـت بـرق، تأثیـر مخرب خود را داشـته 
اسـت و بخـش توزیـع بـرق نیـز از آن بـه شـدت 

اسـت. متأثر شـده 
صنعـت توزیـع بـرق بـا بیـش 85۰ هـزار کیلومتـر 
شـبکه توزیـع و 8۰۰ هـزار ترانسـفورماتور توزیع و 
بیـش از 38 میلیـون مشـترک، بـه نوعـي صنعتـي 
ثروتمنـد و متمـول حسـاب مي گـردد، و بـه نحوي 
کـه دارایـي آن بـا قیمـت روز و تجدیـد ارزیابـي 
تومـان مي شـود  میلیـارد  شـده حـدود 5۰۰۰۰۰ 
و ایـن بخـش متمـول، حکایـت آدم سـرمایه داري 
اسـت کـه به نون شـبش هـم محتاج اسـت. بخش 
دسـترس ترین،  در  پراکنده تریـن،  بـرق  توزیـع 
حتـي  و  اقتصادي تریـن  اجتماعي تریـن، 
مي باشـد  کشـور  خدماتـي  بخـش  سیاسـي ترین 
کـه تقریبـا همـه پارامترهاي توسـعه کشـور به آن 
بسـتگي دارد بخشـي که هر چشـمک آن، نـه تنها 
دلربایـي نمي کنـد بلکـه کار طرفین را به خسـارت 

مي کشـاند. دعـوي  و 
 بـا توجـه به خصوصیات فـوق، مالکیـت و مدیریت 
بـر بخـش توزیـع بـرق عالقه مندانـي نیـز دارد، تـا 
پاقـرص  پـرو  نیـز خواهـان  جائیکـه شـهرداری ها 
آن شـده اند، ولـي وزارت نیـرو بـه نوعـی بـا ایـن 
خواسـتگار سـمج مخالـف اسـت و عالقمنـد اسـت 
کـه بـه مالکیـت و مدیریـت خـود در ایـن موجـود 

بدسـیما و خـوش خدمـت ادامـه دهـد.
متأسـفانه طـی چنـد سـال اخیـر بـا رشـد تـورم و 

تبعـات تحریم هـا، صنعت توزیـع برق نیز بـا پدیده 
کاهـش سـرمایه گذاری کمـی در زیـر سـاخت هاي 
خـود مواجـه بـوده اسـت، بـه نحـوی کـه علي رغم 
ثابـت بـودن رقـم حـدود 5۰۰۰ میلیـارد تومانـی 
چنـد  افزایـش  علـت  بـه  سـاالنه،  سـرمایه گذاری 
برابـری هزینه هـا، حجم تاسیسـات سـرمایه گذاری 
شـده کمتـر از 5۰ درصـد شـده اسـت و در صورت 
ادامـه وضعیـت موجـود، از نـگاه مشـترک با حبس 

شـبکه توزیـع نیـز مواجـه خواهیـم بود.
بـا توجـه بـه محدودیت هـا و شـرایط خـاص حاکم 
بـر صنعـت توزیـع بـرق، نیـاز بـه بازتعریـف دقیق 
چهـار  در  توزیـع  بخـش  مسـئولیت ها  و  وظایـف 
محـور مرتبط به هـم: مدیریت، مالکیت، سـاختار و 
مقـررات به منظـور ارائـه خدمت بهتر و مناسـب تر 
و بـا قیمتـی منطقـی و قابـل رقابت به مشـتریان با 

زیر: راهبرد هـای  لحـاظ 
1. تفکیـک واقعـي سـیمداري از بازرگانی در بخش 

توزیـع برق. 
ایجـاد   بـا  توزیـع  بخـش  شـدن  سـرمایه پذیر   .2

خصوصـی.  بخـش  در  انگیـزش 
3. وظایـف حاکمیتـي وزارت نیـرو بـا قالـب عـدم 

دخالـت واقعـي تعریـف قانونـي شـود.
4. ایجـاد بسـتر الزم بـراي مشـتریان جهـت حـق 

نتخاب. ا
نکتـه اصلـي و طالیـي تحقـق راهبردهـاي فـوق، 
حمایـت از بخش خصوصـي و ایجـاد انگیزش براي 
ایـن بخـش  آن جهـت ورود مؤثـر و مسـتمر بـه 
تأثیرگـذار از صنعـت برق مي باشـد. ضمنـا مي باید 
نقشـه  راه غلتـان و انعطاف پذیـر این شـرکت ها نیز 
تهیـه و مـورد عمـل قـرار مي گیـرد. در ایـن نقشـه 
راه، برنامـه زمانبنـدي و مـدل جداسـازي مدیریت 
بازرگانـي،  از  سـیمداري  تفکیـک  مالکیـت،  از 

بسترسـازي بـراي امـکان برون سـپاري فعالیت ها و 
خصوصي سـازي، کوچک سـازي و مـدل اقتصـادي 
اداره توزیـع بـرق و چگونگـي مشـارکت دهي بخش 
خصوصـي تعریـف  گـردد. ضمنـا به نظر مي رسـد با 
توجـه بـه تفاوت هاي فاحـش درآمـدي هزینه اي و 
متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر آنهـا، از قبیـل ترکیب در 
آمـدي بخش هـاي مختلف مصـرف، تلفـات، قدمت 
شـبکه ها، رونـد توسـعه، ترکیـب نیـروي انسـاني، 
شـرایط فنـي باالدسـتي و حتـي سـطح انتظـارات 
و توقعـات جامعـه و ذینفعـان مرتبـط، مي بایـد در 
فـاز اول، یـا بـه صـورت بلوکـي کشـوري و یـا در 
قالـب بلوک هـاي منطقـه اي و تـا حدودي همسـان 
شـده، فرآینـد واگذاري مدیریـت اجرائي آن صورت 
مي پذیـرد )مشـابه کشـور آلمـان( و در هـر صورت 
بـراي اداره و مدیریـت متـوازن بخـش توزیـع، یک 
شـرکت مدیریـت و مهندسـي توزیـع بـه صـورت 
مشـارکتي  و  وظیفـه اي  سـاختاري  )بـا  سـهامي 
مشـابه شـرکت بـورس انـرژي( تشـکیل و وظایـف 
بنـگاه داري بخـش توزیـع بـرق را با طـي فرآیندها 
متناسـب و فقـط در قالـب یـک رگالتـور و با نقش 

حاکمیتـي بـه عهـده بگیرد.
بـا تشـکر از برگـزار کننـدگان بیسـت و ششـمین 
کنفرانـس توزیـع، بایـد بـدون تعـارف اذعـان کـرد 
عالقه منـدي  و  تخصـص  اراده،  خوشـبختانه  کـه 
الزم بـراي توسـعه متـوازن بخـش توزیـع وجـود 
دارد کـه امیدواریـم بـا مدیریـت بروز، هوشـمندانه 
و آینده نگـر و سـرمایه گذاري متناسـب و تخصیـص 
نقدینگـي الزم، بخـش تأثیرگـذار صنعـت توزیـع 
بـرق، دچـار حبس نفس و سـکته ناشـي از آمبولي 
تصمیمـات هیجاني نشـود کـه قطعٌا راهبـرد اصلي 
و نسـخه نهائـي اداره مطلوب بخش توزیع اسـتفاده 

از ظرفیت هـاي بخـش خصوصـی اسـت.

سعید مهذب ترابی مدیرعامل شرکت قدس نیرو

صنعت توزیع بـرق، صنعتی پر 
رمز و راز

توزیع  شبکه هاي  کنفرانس  ششمین  و  بیست 
برق در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاري و به 
مدت دو روز به صورت مجازي و به همت انجمن 
علمي مهندسین برق و الکترونیك ایران برگزار 

مي گردد.


