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ــارات از  ــور انتظـ ــه محـ ــود سـ ــماره خـ ــران در پنجمیـــن شـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــتبران، ارگان رســـمی سـ ــریه سـ نشـ
ــرار داده  ــل قـ ــی و تحلیـ ــورد بررسـ ــی ها را مـ ــم و خاموشـ ــرو در دولـــت دوازدهـ ــرد وزارت نیـ ــیزدهم، عملکـ دولـــت سـ
اســـت. بخـــش اول نشـــریه بـــا عنـــوان »از دولـــت ســـیزدهم چـــه می خواهیـــم«، ضمـــن برشـــمردن مشـــکالت صنعـــت 
بـــرق در حـــوزه قراردادهـــا، مطالبـــات و ... انتظـــارات بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت از دولـــت جدیـــد را تشـــریح و 
گذشـــت«  ـــا عنـــوان »آنچـــه  ـــر نیـــروی دولـــت منتخـــب، پرداختـــه اســـت. بخـــش بعـــدی نشـــریه ب ـــه شـــاخص های وزی ب
گذشـــته،  بـــه عملکـــرد وزارت نیـــرو در دولـــت دوازدهـــم و آنچـــه در طـــول چهـــار ســـال اخیـــر بـــر صنعـــت بـــرق ایـــران 
کـــه در آن، چرایـــی  اختصـــاص یافتـــه اســـت. موضـــوع »خاموشـــی ها« نیـــز محـــور بخـــش ســـوم و پایانـــی نشـــریه اســـت 

خاموشـــی ها و راهکارهـــای پیشـــگیری از آن، بررســـی شـــده اســـت.
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کنـــد  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــه عـــاوه شناسـ ــان دهـــد. بـ ایـــن بخـــش نشـ
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و  و 
ــم از  ــور هـ کشـ ــرد  کان و خـ ــاد  ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ کـ ــن  روشـ

جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.
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عباس خالدنژاد، منصور سعیدی، سید علیرضا سیاسی راد، حمیدرضا صالحی
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کاظم زاده دهکردی  سمیه 
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بهارک باقر پور  
ک 17، تلفن: 66808820( یزه، خیابان فتح پانزده، پا آیین چاپ تابان )شیر پاستور

پیشنهادات بخش خصوصی روی میز دولت

یر ز کارتابل و
یر نیرو ز گاه و گر رئیس جمهور، آن  ا

تغییرات پرشتاب
یر نیرو ز شاخص های و

یر نیرو با عینک صادرات ز و
تجدید قوای تجدیدپذیرها

امیدهای صنعت بیمار
فرصت طایی

یک سوال و چند جواب
یر نیرو ز نیروسنجی و

انتظارات قدیم از دولت جدید

یر نیرو فریاد نزد؟ ز چرا و
یک مطالبه چهار هزار میلیاردی

زارت نیرو برای مدیریت بحران بسته است دست و

بحران سازی و ضعف در تصمیم گیری

ر نکنید  حال ما خوب است اما شما باو

چرایی خاموشی

کجا قطع می شود برق از 

یک قصه تار
بایدهای توسعه صنعت برق

ک 15 تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت شمالی، پا
  66570930-6

66944967
66570930-6

 www.ieis.ir
setabran@ieis.ir
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اقتصاد صنعت برق

نشــریه سـراسـری سـندیکای صـنعت برق ایـران 
سال پانزدهم، شماره پنج )شماره پیاپی 126(  
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ســـال ۱۴۰۰ بـــا عنـــوان »تولیـــد؛ پشـــتیبانی ها و مانـــع زدایی هـــا« نامگـــذاری شـــده اســـت. در بطـــن مشـــکالت ســـاختاری مســـتمری 
ـــه  ک ـــی  ـــال پربحران ـــتگذاری در س ـــای سیاس ـــر پارادایم ه ـــد، تغیی ـــنگینی می کن ـــور س ـــاد کش ـــر اقتص ـــایه اش ب ـــت س ـــه سال هاس ک
بـــا دوران حســـاس انتقـــال قـــدرت بـــه دولـــت جدیـــد هـــم همزمـــان اســـت، بســـیار دشـــوار و حتـــی دور از ذهـــن بـــه نظـــر می رســـد. 

کـــه در بطـــن نامگذاری هـــای اقتصـــادی هـــر ســـال بـــه منظـــور حمایـــت و توســـعه تولیـــد  بـــا ایـــن وجـــود نبایـــد و نمی تـــوان از فرصتـــی 
گزیرنـــد از هـــر  و صنایـــع کشـــور نهفتـــه اســـت، چشـــم پوشـــید. تشـــکل های اقتصـــادی و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی بـــه هـــر حـــال نا
کار بهـــره بجوینـــد. در ایـــن بیـــن بـــرای تحقـــق شـــعار ســـال  کـــم تاثیـــر، بـــرای بهبـــود فضـــای کســـب و  فرصتـــی هـــر چنـــد کوچـــک یـــا 
در صنعـــت بـــرق کـــه جایگاهـــی اســـتراتژیک و غیرقابـــل چشـــم پوشـــی در توســـعه صنعتـــی و اقتصـــادی کشـــور و همچنیـــن تامیـــن 
ـــی واحد هـــای تولیـــدی یکـــی از  ـــوان مال ـــه پشـــتیبانی از حفـــظ نقدینگـــی و ت ک ـــاه اجتماعـــی دارد، محور هـــای متعـــددی دارد  رف

مهمترین آنهاســـت. 
کـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق در حـــوزه ســـاخت تجهیـــزات و تولیـــد  کـــه در ایـــن میـــان نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  نکتـــه ای 
ـــتمر  ـــود مس ـــز کمب ـــرق و نی ـــاد ب ـــه ای اقتص ـــد و یاران کارآم ـــاختار نا ـــل س ـــه دلی ـــر ب ـــال های اخی ـــی س ـــی ط ـــی و مهندس ـــات فن خدم
ـــد از مســـیر های مختلـــف  ـــد و عمـــال در جـــذب ســـرمایه های جدی ـــوان مالـــی خـــود را از دســـت داده ان بودجـــه در ایـــن صنعـــت ت
کاال هـــا و خدمـــات ایـــن صنعـــت،  کـــه بســـیاری از  بـــه بـــن بســـت رســـیده اند. ایـــن مســـاله بیـــش از هـــر چیـــز ناشـــی از ایـــن اســـت 
کـــه در پرداخـــت بدهـــی هـــای خـــود تابـــع  کارفرمایـــان دولتـــی خریـــداری می شـــوند  انحصـــارًا توســـط دســـتگاه های اجرایـــی و 
کـــه جریـــان مالـــی صنعـــت بـــرق بـــرای بخـــش خصوصـــی  گفـــت  کلـــی می تـــوان  زمان بندی هـــای منظمـــی نیســـتند. در نگاهـــی 

گرفتـــه اســـت.  ـــوده و عمـــال امـــکان برنامه ریـــزی را از فعـــاالن اقتصـــادی ایـــن بخـــش  ـــر و پرریســـک ب بســـیار هزینه ب
کاال و خدمـــات ایـــن صنعـــت بیـــش از  اصـــالح جریـــان مالـــی صنعـــت بـــرق بـــه منظـــور رفـــع موانـــع و پشـــتیبانی از تولیدکننـــدگان 
هـــر چیـــز مســـتلزم ایجـــاد زیرســـاخت های الزم بـــرای گشـــایش اعتبـــار اســـنادی ریالـــی نـــزد بانک هـــا توســـط خریـــداران و کارفرمایـــان 
و نیـــز تســـهیل فراینـــد گشـــایش اعتبـــار اســـنادی ریالـــی اســـت؛ بنابرایـــن بـــرای تحقـــق شـــعار ســـال در ایـــن صنعـــت اســـتراتژیک، 
ــرمایه گذاری و  ــای سـ ــه طرح هـ کلیـ ــرای  ــنادی بـ ــار اسـ ــایش اعتبـ ــه گشـ ــزم بـ ــرو ملـ ــه وزارت نیـ ــی و تابعـ ــرکت های دولتـ ــد شـ بایـ

مناقصـــات خـــود شـــوند. 
بخـــش خصوصـــی سال هاســـت گشـــایش اعتبـــار اســـنادی ریالـــی را بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار ریشـــه ای بـــرای اصـــالح جریـــان مالـــی 
صنعـــت بـــرق دنبـــال می کنـــد، امـــا متاســـفانه هنـــوز ایـــن اراده در کشـــور ایجـــاد نشـــده تـــا بـــه جـــای تضعیـــف ظرفیـــت ســـاخت و 
تولیـــد ایـــن صنعـــت بـــه دلیـــل انباشـــت مطالبـــات معوقشـــان از دســـتگاه های دولتـــی، بـــا ایجـــاد امـــکان گشـــایش اعتبـــار اســـنادی 
ریالـــی فیمابیـــن شـــرکت های خصوصـــی تـــا انـــدازه ای از حجـــم مشـــکالت موجـــود بکاهـــد. البتـــه بـــدون تردیـــد پرداخـــت دیـــون 
کارفرمایـــان دولتـــی بـــه بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق در طرح هـــای عمرانـــی و توســـعه ای و الـــزام بـــه پرداخـــت خســـارت تاخیـــر 
ـــرق نقشـــی  ـــوان مالـــی فعـــاالن صنعـــت ب ـــد در افزایـــش ت ـــرارداد نیـــز می توان ـــه در صـــورت عـــدم پرداخـــت مطابـــق شـــرایط ق در تادی

کنـــد.  غیرقابـــل انـــکار ایفـــا 
کنونـــی اقتصـــاد کشـــور بســـیار ضـــروری و پراهمیـــت اســـت، رفـــع موانـــع پیـــش روی  کـــه در شـــرایط  یکـــی دیگـــر از موضوعاتـــی 
محصـــوالت دانش بنیـــان و فناورانـــه ســـاخت داخـــل بـــرای ورود بـــه بـــازار صنعـــت بـــرق اســـت. شـــاید اصلی تریـــن مســـاله ای 
ــه دلیـــل  ــزات برقـــی بـ ــه عمـــده تجهیـ کـ ــان ایـــن صنعـــت فرامـــوش شـــده ایـــن اســـت  ــه در توســـعه شـــرکت های دانـــش بنیـ کـ
پیچیدگی هـــای فناورانـــه، بـــا الزامـــات فنـــی و اســـتاندارد های مختلـــف مهندســـی مواجه انـــد. بـــه عـــالوه در مـــوارد متعـــددی بـــه 
دلیـــل لـــزوم مشابه ســـازی بـــا اســـتاندارد های کشـــور های توســـعه یافته و محدودیت هـــای زیرســـاختی آزمایشـــگاه های مرجـــع، 
ـــادی  ـــک های زی ـــه و ریس ـــا هزین ـــا ب ـــت و ی ـــم نیس ـــه فراه ـــوالت فناوران ـــیاری از محص ـــرای بس ـــتاندارد ها ب ـــن اس ـــب ای ـــکان کس ام

ـــت.  ـــه اس مواج
ــزات ایـــن  ــرای تامیـــن تجهیـ ــان را بـ ــرکت های دانـــش بنیـ ــای شـ ــری از ظرفیت هـ ــتفاده حداکثـ ــه ایـــن مشـــکالت اسـ مجموعـ
کارگروه هـــای ویـــژه بـــا هـــدف مانع زدایـــی  کـــرده اســـت. بـــر ایـــن مبنـــا بـــه نظـــر می رســـد تشـــکیل  گا هـــا ناممکـــن  صنعـــت دشـــوار و 
گام بـــرای رفـــع  و اصـــالح مقـــررات فنـــی جهـــت تســـهیل ورود محصـــوالت دانش بنیـــان بـــه صنعـــت بـــرق اولیـــن و مهمتریـــن 

کـــه می تواننـــد پایه هـــای توســـعه پایـــدار صنعتـــی را در صنعـــت بـــرق  چالش هـــای پیـــش روی شـــرکت های دانـــش بنیانـــی اســـت 
کـــه ارائـــه تســـهیالت و حمایـــت مالـــی بـــرای انجـــام آزمون هـــای اســـتاندارد  قـــوام ببخشـــند. البتـــه نبایـــد ایـــن نکتـــه را از نظـــر دور داشـــت 
گیـــری صحیـــح و جامـــع از ظرفیت هـــای مـــاده ۱۲ قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و همچنیـــن  محصـــوالت دانش بنیـــان و بهـــره 
بنـــد ز تبصـــره ۱۵ قانـــون بودجـــه ســـال ۱۴۰۰ کل کشـــور نیـــز می توانـــد بـــه بهبـــود شـــرایط حاضـــر بـــرای ایـــن شـــرکت ها تاثیـــر بســـزایی 

داشـــته باشـــد. 
صنعـــت بـــرق ایـــران، صنعتـــی مســـتعد، بـــا ظرفیت هـــای توســـعه ای قابـــل توجـــه اســـت و رشـــد آن می توانـــد بـــه دلیـــل گســـتردگی 
اثربخشـــی اش در توســـعه اقتصـــادی، تاثیـــری غیرقابـــل چشـــم پوشـــی بـــر رشـــد ســـایر صنایـــع و بخش هـــای اقتصـــادی کشـــور داشـــته 
کـــه دامنگیـــر ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاوران، تامین کننـــدگان و ســـایر فعـــاالن ایـــن صنعـــت  باشـــد. بـــی توجهـــی بـــه مشـــکالتی 
شـــده، بـــه معنـــای از دســـت دادن فرصت هایـــی طالیـــی بـــرای افزایـــش میـــزان ارزش افـــزوده صنعتـــی و بسترســـازی بـــرای توســـعه 

اقتصـــاد و رفـــاه جامعـــه اســـت. 
ـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه  ـــرای رفـــع موانـــع موجـــود پیـــش روی فعـــاالن ایـــن صنعـــت ب ـــه نظـــر می رســـد چـــاره اندیشـــی ب ـــا ایـــن رویکـــرد ب ب
و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز واحد هـــای تولیـــدی نیـــز یکـــی از الزامـــات بهـــره منـــدی موثـــر از ظرفیت هـــای صنعـــت بـــرق کشـــور اســـت. 
ـــد  ـــر در فرآین ـــارت و تغیی ـــدن و تج ـــت، مع ـــزی و وزارت صنع ـــک مرک ـــی بان ـــدم هماهنگ ـــر ع ـــال حاض ـــه در ح ک ـــت  ـــکل اینجاس مش
گهانـــی بانـــک مرکـــزی و بـــدون تعیین تکلیـــف سفارشـــات در جریـــان،  تخصیـــص ارز و رفـــع تعهـــدات ارزی، طـــی ابالغیه هـــای نا
کـــه بخشـــی از مـــواد اولیـــه و ماشـــین آالت صنایـــع کشـــور  کـــرده اســـت. بـــه عـــالوه ازآنجا تولیدکننـــدگان را بـــا دردســـر های تـــازه ای مواجـــه 
ـــود  ـــکالت موج ـــع مش ـــود، رف ـــن می ش ـــزی تعیی ـــک مرک ـــط بان ـــز توس ـــص ارز آن نی ـــن و تخصی ـــه تأمی ـــوط ب ـــط مرب ـــوده و ضواب ـــی ب واردات
مســـتلزم هماهنگـــی بیـــن بانـــک مرکـــزی و وزارت صمـــت اســـت. البتـــه اصـــالح زنجیـــره تامیـــن و جریـــان نقدینگـــی تولیدکنندگانـــی 
کـــه مـــواد اولیـــه خـــود را از صنایـــع باالدســـتی داخلـــی تامیـــن می کننـــد هـــم بـــه ایـــن رونـــد ســـرعت خواهـــد بخشـــید. بهره منـــدی از 
کارگـــروه تنظیـــم بـــازار وزارت  کـــه  ظرفیـــت قابـــل توجـــه ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بیـــش از هـــر چیـــز مســـتلزم ایـــن اســـت 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا حضـــور نماینـــدگان تشـــکل های صنایـــع تکمیلـــی و پاییـــن دســـتی و باالدســـتی، بـــر عرضـــه و تقاضـــای 
کـــرده و بـــا اســـتعالم از تشـــکل های بخـــش خصوصـــی فرایند هـــای تامیـــن مـــواد اولیـــه را بـــرای واحد هـــای  ایـــن فلـــزات نظـــارت موثرتـــری 

کنـــد. تولیـــدی تســـهیل 
کـــردن فـــروش مـــواد  بـــه عـــالوه ایـــن مســـاله بایـــد مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد کـــه حمایـــت از تـــاب آوری صنایـــع پاییـــن دســـتی از طریـــق اعتبـــاری 
ـــع الزامـــی اســـت.  ـــرای پشـــتیبانی از ایـــن صنای ـــع باالدســـتی کشـــور تامیـــن می شـــود، ب کـــه از طریـــق صنای اولیـــه مـــورد نیـــاز صنعـــت 
کـــه زمـــان مـــورد نیـــاز جهـــت تحویـــل مـــواد اولیـــه از صنایـــع باالدســـتی بـــه صنایـــع تکمیلـــی و پاییـــن دســـتی  همچنیـــن ضـــروری اســـت 
کـــرده و در  تعییـــن و بـــه فعـــاالن صنایـــع مرتبـــط اعـــالم و صنایـــع باالدســـتی موظـــف شـــوند برنامـــه زمان بنـــدی مربوطـــه را رعایـــت 

کننـــد. ـــا اولویـــت قـــراردادن تامیـــن نیـــاز داخـــل، در سیاســـت های صادراتـــی خـــود تجدیـــد نظـــر  صـــورت لـــزوم ب
گـــر قـــرار باشـــد کـــه ســـازندگان صنعـــت بـــرق در ســـایه شـــعار پشـــتیبانی و مانـــع زدایـــی تولیـــد بـــه ریـــل توســـعه بازگردنـــد بایـــد آیین نامه ای  ا
ـــع  ـــه صنای ـــود ب ـــوالت خ ـــروش محص ـــه ف ـــدام ب ـــه اق ک ـــتی  ـــع باالدس ـــته از صنای ـــرای آن دس ـــی ب ـــوق های مالیات ـــتفاده از مش ـــت اس جه
ـــت،  ـــوردار اس ـــز برخ ـــتری نی ـــزوده بیش ـــه از ارزش اف ک ـــی  ـــع تکمیل ـــادرات صنای ـــدام، ص ـــن اق ـــا ای ـــن و ب ـــد، تدوی ـــتی می کنن ـــن دس پایی
حمایـــت شـــود. افـــزون بـــر اینکـــه بـــا توجـــه بـــه جهش هـــای ارزی متعـــدد از ســـال ۱۳۹۷ تـــا ســـال ۱۳۹۹ و عـــدم اصـــالح ســـقف مانـــده 
گـــردش اعطایـــی بـــه واحد هـــای تولیـــدی، ضـــروری اســـت ایـــن ســـقف افزایـــش یابـــد. البتـــه مانع زدایـــی از  تســـهیالت ســـرمایه در 
امـــور گمرکـــی و تســـهیل در ترخیـــص کاال هـــای مـــورد نیـــاز صنعـــت از طریـــق افزایـــش تعامـــل و هماهنگی هـــای بیـــن بخشـــی )ســـامانه 

تجـــارت و سیســـتم بانکـــی( هـــم از الزامـــات تحقـــق شـــعار در صنعـــت بـــرق کشـــور اســـت. 
کـــه نجـــات ظرفیت هـــای صنعـــت بـــرق در حوزه هـــای مختلـــف تنهـــا بـــا  نگاهـــی بـــه شـــرایط موجـــود بـــه درســـتی نشـــان می دهـــد 
وعده هـــا و شـــعار ها امـــکان پذیـــر نیســـت و ایـــن ســـقوط تدریجـــی بـــدون اراده جـــدی دســـتگاه های دولتـــی بـــه ویـــژه وزارتخانه هـــای 
نیـــرو و صمـــت بـــرای انجـــام اقدامـــات کاربـــردی و موثـــر امـــکان پذیـــر نیســـت. پیشـــنهادات بخـــش خصوصـــی بـــرای رفـــع موانـــع موجـــود 
ـــی  ـــر از شـــعار ها و وعده هـــای معمـــول چـــه اقدامات ـــد فرات ـــد دی ـــوپ در زمیـــن دولـــت اســـت و بای ـــل اجراســـت. حـــاال ت مشـــخص و قاب

گرفـــت.▪ صـــورت خواهـــد 

پیشنهادات 
بخش خصوصی 

روی میز دولت

سردبیرسپهر برزی مهر
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 خواهیم
اااااااااااااااااااا

اااااااامی
گمانه زنی جدی در خصوص  گرچه هنوز  کرد. ا کار خود را آغاز خواهد  دولت ســیزدهم با ریاســت حجت االســالم ابراهیم رییســی به زودی 
ــر روشــن و دقیقــی از انتظــارات خــود از دولــت منتخــب داشــته باشــد.  ــد تصوی ــه ایــن دولــت مطــرح نشــده امــا بخــش خصوصــی بای  کابین
که بیــش از هر چیز  دولــت ســیزدهم جمهــوری اســالمی ایــران حداقــل در بخــش بــرق بــا چالــش ها  و مشــکالت پرتعدادی مواجــه خواهد بود 
کســری  کارآمــد ایــن صنعــت بــه ویــژه در حــوزه اقتصادی آن دارد. رکود مســتمر، انباشــت مطالبــات، قراردادهای متوقف و  ریشــه در ســاختار نا

کاهش تعداد  کمترین تاثیــر آن در  گــذاری در این صنعت را بــه دنبال داشــته و  کــه افول ســرمایه  بودجــه متنــاوب چنــد ســاله تنهــا بخشــی از مشــکالتی هســتند 
 شــرکت هــای ســازنده و پیمانــکار، افــت رونــد توســعه زیرســاخت هــای صنعــت بــرق در حــوزه هــای تولیــد، انتقــال و توزیــع و در نهایــت خاموشــی بــوده اســت. 
بــا ایــن رویکــرد وزیــر نیــروی دولــت آینــده پیــش از هــر چیــز بایــد شــناختی دقیــق از الزامــات و موانــع پیــش روی توســعه صنعــت بــرق داشــته باشــد و البتــه 
بــرای پــی ریــزی اقدامــات موثــر، لــزوم مشــارکت و مفاهمــه بــا فعــاالن بخــش خصوصــی بــه عنــوان بازوهــای اجرایــی دولــت را بــاور داشــته باشــد. آنچــه در ایــن 

پرونــده بــه آن پرداختــه شــده، انتظــارات و مطالبــات شــفاف فعــاالن صنعــت بــرق از وزیــر نیــروی دولــت ســیزدهم اســت:

مطالبات از دولت سیزدهم
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 رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانعلی بخشی

کارتابل وزیر
ــابقه مشـــکالت  ــا گســـتردگی بـــی سـ ــران، بـ کار دولـــت ســـیزدهم در ایـ ــاز بـــه  آغـ
در  اســـت.  متعـــدد در حوزه هـــای مختلـــف همزمـــان شـــده  و چالش هـــای 
گذشـــته مصائـــب بســـیاری را از ســـر  حقیقـــت ایـــران در طـــول چهـــار ســـال 

کشـــور دارنـــد.  کالن  کـــه بســـیاری از آن هـــا ریشـــه در اقتصـــاد  گذرانـــده 
ــا بـــه ویـــژه در حـــوزه مبـــادالت مالـــی، جهـــش نـــرخ ارز  افزایـــش ســـطح تحریم هـ
و بـــی ثباتی هـــای پـــس از آن، عمـــال همـــه بخش هـــای اقتصـــاد کشـــور را دچـــار 
ـــا  کـــه بیـــش از ده ســـال ب ـــرق  کـــرد. ایـــن مســـاله در صنعـــت ب بحران هـــای جـــدی 
پدیـــده رکـــود، مطالبـــات معـــوق و کمبـــود شـــدید نقدینگـــی مواجـــه بـــود، ابعـــاد 
ـــادی از شـــرکت های  بســـیار گســـترده تری هـــم داشـــت و عمـــال حیـــات تعـــداد زی

ـــرد.  ک ـــه  ـــدی مواج ـــدات ج ـــا تهدی ـــت را ب ـــن صنع ـــال در ای فع
ـــه زنـــی  کـــه هنـــوز هـــم گمان حـــاال در آســـتانه آغـــاز دولـــت ســـیزدهم و در شـــرایطی 
جـــدی در خصـــوص اعضـــای کابینـــه رئیـــس جمهـــور منتخـــب صـــورت نگرفتـــه، 
فعـــاالن اقتصـــادی، فرصتـــی طالیـــی بـــرای اعـــالم انتظـــارات و خواســـته های خـــود 
کـــه اگـــر دولـــت آینـــده بـــه دنبـــال ایجـــاد ثبـــات،  را از دولـــت ســـیزدهم دارنـــد. چـــرا 
رفـــاه، اشـــتغال و توســـعه پایـــدار از مســـیر تحـــول، شـــکوفایی و رونـــق در اقتصـــاد 
کشـــور باشـــد، پیـــش از هـــر چیـــز بایـــد چالش هـــای پیـــش روی فعـــاالن اقتصـــادی 
کـــرده و بـــا مشـــارکت، مفاهمـــه  بـــه عنـــوان پیشـــرانان اصلـــی توســـعه را شناســـایی 
و همفکـــری، بـــه دنبـــال راهکار هایـــی مناســـب بـــرای رفـــع ایـــن چالش هـــا باشـــد. 
بـــر همیـــن اســـاس وزیـــر نیـــروی دولـــت ســـیزدهم بـــه طـــور قطـــع چنـــد راهبـــرد کالن 
و بنیـــادی در پیـــش دارد تـــا بتوانـــد بخشـــی از ابرچالش هـــای ایـــن صنعـــت را حـــل 
کنـــد. اصـــالح اقتصـــاد بـــرق از مســـیر اصـــالح نظـــام قیمت گـــذاری، تشـــکیل نهـــاد 
تنظیـــم مقـــررات بخشـــی بـــرق و اصـــالح تعرفه¬ هـــای بـــرق اساســـی ترین اقدامـــی 

گیـــرد.  کار چهـــار ســـال آینـــده وزارت نیـــرو قـــرار  کـــه بایـــد در دســـتور  اســـت 

گـــر بـــرای جریـــان نامتـــوازن درامـــد و هزینه هـــای  کـــه ا واقعیـــت ایـــن اســـت 
گـــذاری تعرفـــه ای بـــرق چـــاره ای اندیشـــیده نشـــود،  صنعـــت بـــرق و قیمـــت 
کننـــده ایـــن صنعـــت  خـــروج شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و تامیـــن 
از عرصـــه فعالیـــت، توقـــف پروژه هـــای زیرســـاختی و ایجـــاد مـــوج گســـترده ای از 
کارآمـــد خواهـــد بـــود.  بیـــکاری، تعطیلـــی و ورشکســـتگی، هزینـــه ایـــن ســـاختار نا
کاری وزیـــر آینـــده نیـــرو قـــرار  کـــه بایـــد در برنامـــه  مســـاله بســـیار جـــدی دیگـــری 
کـــه بـــدون تردیـــد  گـــذاری در صنعـــت بـــرق اســـت  گیـــرد، تامیـــن مالـــی و ســـرمایه 
تنهـــا از طریـــق تخصیـــص تســـهیالت صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــرای تامیـــن بخشـــی 
از ســـرمایه طرح هـــای زیربنایـــی بـــرق، مولدســـازی دارایی هـــای راکـــد صنعـــت 
بـــرق و رفـــع موانـــع بهره منـــدی از ابزار هـــای بـــازار ســـرمایه بـــرای تامیـــن مالـــی و 

ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود. 
ـــا  ـــرق، ب گـــذاری در صنعـــت ب کـــه افـــت چندیـــن ســـاله ســـرمایه  فرامـــوش نکنیـــم 
کار نمی کننـــد،  کامـــل  وجـــود اینکـــه هنـــوز هـــم بســـیاری از صنایـــع بـــا ظرفیـــت 
بـــه بـــروز خاموشـــی های زودهنـــگام در بهـــار امســـال منجـــر شـــد. نکتـــه اینجاســـت 
کـــه جبـــران ایـــن عقـــب ماندگی هـــا بـــا توجـــه بـــه زمـــان بـــر بـــودن پروژه هـــای ایـــن 
ــه  ــق بـ ــتن رونـ ــورت بازگشـ ــر نیســـت و در صـ ــکان پذیـ ــادگی امـ ــه سـ صنعـــت، بـ
صنایـــع و افزایـــش میـــزان مصـــرف بـــرق آن هـــا بـــا افزایـــش ظرفیـــت تولیدشـــان، 
وزارت نیـــرو بـــرای تامیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز کشـــور در ســـال های آینـــده بـــا مشـــکالت 

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــدی مواج ـــیار ج بس
ــی از  ــم یکـ ــی هـ ــات بخـــش خصوصـ ــویه مطالبـ ــه تسـ کـ ــروری اســـت  ــه ضـ البتـ
ـــی در  ـــاط مال ـــاد انضب ـــرو ایج ـــر نی ـــر وزی گ ـــد. ا ـــده باش ـــت آین ـــل دول ـــات عاج اقدام
دســـتگاه های اجرایـــی و اســـتفاده از روش هایـــی ماننـــد اعتبـــار اســـنادی داخلـــی 
ـــه  ـــی ب ـــز اولویت ده ـــی و نی ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب ـــاد بده ـــگیری از ایج ـــرای پیش ب
پرداخـــت مطالبـــات بخـــش خصوصـــی و اســـتفاده از ابزار هـــای بدهـــی ماننـــد 
کار خـــود قـــرار  ـــر بدهی هـــا را در دســـتور  ـــه اســـالمی و تهات اوراق تســـویه، اوراق خزان
دهـــد، بـــدون تردیـــد صنعـــت بـــرق می توانـــد بـــه بهبـــود شـــرایط امیـــد بیشـــتری 

ـــد.  ـــته باش داش
کـــه در وزارت نیـــروی دولـــت منتخـــب بـــه صـــورت جـــدی  مســـاله دیگـــری 
گرفتـــه و بـــرای آن چـــاره اندیشـــی شـــود، رونـــد رو بـــه تزایـــد  بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
تعـــداد قرارداد هـــای متوقـــف بـــه دلیـــل نبـــود یـــک قـــرارداد تیـــپ منصفانـــه و عـــدم 
هوشـــمندی قرارداد هـــای حاضـــر بـــرای پوشـــش ریســـک ها و نوســـانات جـــدی 
ـــم حقوقـــی و  کـــه در اقتصـــاد کشـــور رخ داده اســـت. از ایـــن رو اصـــالح رژی اســـت 
قـــراردادی از مســـیر اصـــالح رژیـــم حقوقـــی، تقویـــت بخـــش حکمرانـــی صنعـــت در 
ـــی نظـــارت جهـــت  ـــرو و تشـــکیل هیـــأت عال ـــر بخـــش تصدی گـــری وزارت نی براب
ـــزرگ و انحصـــاری دولتـــی از جملـــه الزامـــات  ـــازار شـــرکت های ب کنتـــرل قـــدرت ب

ـــرد.  گی ـــرار  ـــرو ق ـــورد توجـــه وزارت نی ـــد م ـــه بای ک جـــدی و مهمـــی اســـت 
فرامـــوش نکنیـــم کـــه تنظیـــم و اجـــرای قـــرارداد تیـــپ باهـــدف تأمیـــن منافـــع طرفیـــن 
ــن  ــت از ایـ ــه جهـــت تبعیـ ــرکت های تابعـ ــزام شـ ــهیم ریســـک و الـ ــرارداد و تسـ قـ
قـــرارداد بـــرای حفـــظ و صیانـــت از ظرفیت هـــای ســـاخت و پیمانـــکاری صنعـــت 

گزیـــر و اجبـــاری اســـت.  بـــرق یـــک امـــر نا
ایجـــاد  طریـــق  از  تمـــام  نیمـــه  قرارداد هـــای  معضـــل  رفـــع  حـــوزه  همیـــن  در 
گـــذاری و غربالگـــری  کارگـــروه رســـیدگی بـــه قرارداد هـــای نیمـــه تمـــام و اولویـــت 
ــرای افزایـــش  ــال ۱۳۵۸ بـ ــه سـ ــون بودجـ ــره ۸۰ قانـ ــالح تبصـ ــز اصـ ــا و نیـ قرارداد هـ
حـــدود اختیـــارات وزارت خانـــه جهـــت تغییـــر مبلـــغ پایـــه قرارداد هـــا متناســـب 
کـــه حیـــات بســـیاری از  بـــه نوســـانات اقتصـــادی کشـــور هـــم اقدامـــی اســـت 

کـــردن آن اســـت.  گـــرو عملیاتـــی  شـــرکت های ســـازنده و پیمانـــکار در 
وزیـــر نیـــروی دولـــت ســـیزدهم بـــدون تردیـــد در حـــوزه توســـعه ســـاخت داخـــل و 
کـــه خریـــد  صـــادرات هـــم برنامه هـــای جـــدی خواهـــد داشـــت. امیـــد آن مـــی رود 
کارگـــروه رفـــع موانـــع ورود  محصـــوالت ســـاخت داخـــل و دانش بنیـــان، شـــکیل 
بـــه بـــازار ســـاخت داخـــل و دانـــش بنیـــان در صنعـــت بـــرق و اصـــالح مقـــررات 
خریـــد ســـاخت داخـــل و بـــه کارگیـــری روش هـــای جایگزیـــن اطمینـــان از عملکـــرد 

تجهیـــزات هـــم جـــزو آن هـــا باشـــد. 
کاهـــش هزینـــه و ســـهولت تأمیـــن مـــواد  وزارت نیـــروی دولـــت ســـیزدهم بایـــد بـــرای 
اولیـــه از صنایـــع باالدســـتی و بـــا مبـــدا خارجـــی از مســـیر مدیریـــت عرضـــه مـــواد 
خـــام )فلـــزات رنگـــی( در جهـــت تســـهیل دسترســـی واحـــد تولیـــدی، تســـهیل 
شـــرایط فـــروش اعتبـــاری و افزایـــش دوره بازپرداخـــت در حمایـــت از نقدینگـــی 
واحد هـــای تولیـــدی پاییـــن دســـتی، فراهـــم ســـازی اســـتفاده از ابزار هـــای مالـــی 
ماننـــد »خریـــد دیـــن کاالیـــی« و »اوراق گام« بـــرای شـــرکت های کوچک و متوســـط 
کاال و تســـریع در تخصیـــص ارز  و نیـــز مانـــع زدایـــی از مقـــررات گمـــرک و ترخیـــص 
از طریـــق ارتبـــاط تنگاتنـــگ وزارت صمـــت، بانـــک مرکـــزی و گمـــرک راهکار هـــای 
اجرایـــی مناســـبی بیندیشـــد تـــا مســـیر را بـــرای حمایـــت از ســـازندگان داخلـــی و 

تحقـــق شـــعار ســـال فراهـــم آورد. 
رفـــع موانـــع صـــادرات بـــرق و خدمـــات مهندســـی، تســـهیل سیاســـت های انتقـــال 
ارز بـــرای صـــادر کننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی، توســـعه و تقویـــت ظرفیـــت 
صندوق هـــای توســـعه صـــادرات جهـــت ارائـــه خدمـــات مالـــی مـــورد نیـــاز 
ــی  ــا نقش آفرینـ ــاری بـ ــی تجـ ــای دیپلماسـ ــعه ظرفیت هـ ــز توسـ ــی و نیـ بین المللـ
ـــرای  ـــی هـــم اقدامـــات پیشـــنهادی ب تشـــکل های تخصصـــی و اتاق هـــای بازرگان

ـــرق اســـت.  تســـهیل و توســـعه صـــادرات صنعـــت ب
کـــم بـــر صنعـــت بـــرق بـــا هـــدف نوســـازی شـــبکه،  کاهـــش رکـــود حا مدیریـــت و 
ــازی  ــه سـ ــرق و بهینـ ــد بـ ــا و تولیـ ــعه تجدیدپذیر هـ ــرف و توسـ ــازی مصـ بهینه سـ
مصـــرف، ایجـــاد بـــازار صرفـــه جویـــی بـــرق و نیـــز پوشـــش ریســـک فناوری هـــای 
بهینـــه ســـازی هـــم در صـــورت برنامـــه ریـــزی وزارت نیـــرو امـــکان پذیـــر خواهـــد 

شـــد.
کاهـــش تلفـــات، توســـعه تجدیـــد  ــر البتـــه در قالـــب نوســـازی شـــبکه و  ایـــن امـ
کـــم بـــر ســـرمایه گذاری  پذیر هـــا و تولیـــد بـــرق، متناســـب ســـازی مقـــررات حا
ــن  ــکاری بیـ ــرای همـ ــب بـ ــازمان مناسـ ــاد سـ ــی، ایجـ ــترک بخـــش خصوصـ مشـ
ـــی و همچنیـــن شـــرکت های صنعتـــی و  ـــرداران دولتـــی، ســـرمایه گذاران مال بهره ب
تخصصـــی از طریـــق ایجـــاد شـــرکت پروژه هـــا و نیـــز اصـــالح ســـازوکار ها و قیمـــت 

خریـــد بـــرق تجدیـــد پذیـــر و بـــرق نیروگاه هـــا قابـــل پیگیـــری خواهـــد بـــود. 
کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای خـــروج از شـــرایط  گفـــت  بـــه طـــور خالصـــه بایـــد 
کـــه  کنونـــی نیازمنـــد تغییـــرات جـــدی در ســـاختار صنعـــت بـــرق اســـت  بحرانـــی 
ـــد زمینـــه اعمـــال ایـــن تغییـــرات را فراهـــم  ـــه آن اشـــاره شـــد می توان ـــه ب ک ـــی  اقدامات
آورد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی از ســـازندگان، پیمانـــکاران، 
کننـــدگان بخـــش خصوصـــی پیشـــنهادات عملیاتـــی خـــود  مشـــاوران و تامیـــن 
کار ایـــن صنعـــت بـــه دولـــت منتخـــب ارائـــه و  را بـــرای بهبـــود فضـــای کســـب و 
کـــرده  گونـــه همـــکاری بـــا وزارت نیـــروی آینـــده اعـــالم  آمادگـــی خـــود را بـــرای هـــر 
اســـت. از اینجـــا بـــه بعـــد دولـــت بـــرای آینـــده ایـــن صنعـــت تصمیـــم می گیـــرد. 
کـــه بهتریـــن و بهینه تریـــن تصمیمـــات و سیاســـت ها بـــرای  امیـــد آن مـــی رود 

چهـــار ســـال آینـــده صنعـــت بـــرق کشـــور اتخـــاذ شـــود.▪

یادداشتیادداشت
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معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

کـــه توســـعه صنعـــت بـــرق نیازمنـــد  اقتصـــاد ایـــن صنعـــت، اصالحـــات نهـــادی را بـــه شـــکل پایـــدار و مؤثـــری بـــه اجـــرا درآورد و از آنجـــا 
جـــذب ســـرمایه بـــرای تأمیـــن مالـــی طرح هـــای توســـعه ای اســـت و ایـــن منابـــع از محـــل منابـــع عمومـــی و دولتـــی قابـــل تامیـــن نمی باشـــد، 
کارهـــای حقوقـــی، زمینـــه مناســـب بکارگیـــری روش هـــای نویـــن تامیـــن  کـــه بـــا تغییـــر چارچوب هـــای نهـــادی و ســـاز و  ضـــروری اســـت 
مالـــی را در صنعـــت بـــرق فراهـــم ســـازد تـــا ســـرمایه گذار بخـــش خصوصـــی بـــرای ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت، ترغیـــب شـــود.   

کـــه در اقتصـــاد صنعـــت بـــرق نیازمنـــد توجـــه ویـــژه اســـت تســـویه بدهی هـــای انباشـــت شـــده وزارت نیروســـت؛  موضـــوع مهـــم دیگـــری 
کـــرده، عمـــاًل مانعـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه های بخـــش  ایـــن بدهی هـــا، عـــالوه بـــر آن کـــه بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت را تضعیـــف 
خصوصـــی بـــه صنعـــت شـــده اســـت. ادامـــه رونـــد فعلـــی، موجـــب از دســـت رفتـــن ظرفیت هـــای ملـــی تولیـــدی و صادراتـــی ایـــن 
کـــه طـــی چنـــد دهـــه به دســـت آمده، می شـــود و بیـــکاری هـــزاران نفـــر نیـــروی شـــاغل در ایـــن شـــرکت ها را بـــه همـــراه خواهـــد  صنعـــت 
کـــه می توانـــد عواقـــب اجتماعـــی گســـترده ای در پـــی  داشـــته باشـــد. الزم اســـت دولـــت بـــا ایجـــاد »انضبـــاط مالـــی« در وزارت  داشـــت 
نیـــرو و اولویت دهـــی بـــه تســـویه به موقـــع مطالبـــات بخـــش خصوصـــی، نقـــش مؤثـــری در رفـــع بحران هـــای مالـــی ایـــن صنعـــت داشـــته 

باشـــد.
ـــم  ـــادی و رژی ـــاختار اقتص ـــل س ـــه دلی ـــراردادی آن دارد. ب ـــی و ق ـــم حقوق ـــه در رژی ـــران ریش ـــرق ای ـــت ب ـــالت صنع ـــری از معض ـــروه دیگ گ
کارفرمایـــان دولتـــی و پیمانـــکاران بخـــش خصوصـــی، به صـــورت یک جانبـــه تنظیـــم  حقوقـــی ایـــن صنعـــت، قراردادهـــای میـــان 
ـــر بخـــش خصوصـــی تحمیـــل  ـــر قوانیـــن و مقـــررات را ب ـــه تمامـــی زیان هـــای ناشـــی از نوســـانات اقتصـــادی و تغیی می شـــود به نحوی ک
کاهـــش  کـــه نتیجـــه آن هـــا،  ـــرق شـــده  می کنـــد. ایـــن مســـئله موجـــب توقـــف تعـــداد قابل توجهـــی از طرح هـــای توســـعه ای صنعـــت ب
پایـــداری شـــبکه بـــه دلیـــل ضعـــف در اجـــرای طرح هـــای بهینه ســـازی و توســـعه ظرفیـــت تولیـــد یـــا تکمیـــل خطـــوط و تجهیـــزات 

انتقـــال و توزیـــع و درنهایـــت بـــروز یـــا تشـــدید خاموشی هاســـت.
کـــه در ســـاختار حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق وجـــود دارد، بیـــش از هـــر چیـــز نیازمنـــد تفکیـــک حکمرانـــی از  حـــل مشـــکالتی 
تصدی گـــری، شـــفافیت و یکپارچه ســـازی ســـاختار حقوقـــی وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه آن و شفاف ســـازی نظـــام حکمرانـــی 
کـــردن شـــرکت های دولتـــی و دســـتگاه های اجرایـــی بـــرای تبعیـــت از یـــک »قـــرارداد  شـــرکت های توزیـــع اســـت. در حـــال حاضـــر ملـــزم 
کنـــد و موجـــب وحـــدت  کـــه جبـــران هزینه هـــای ناشـــی از تغییـــرات اقتصـــادی را منصفانـــه بیـــن دو طـــرف تســـهیم  تیـــپ« بـــه شـــکلی 
رویـــه در تمامـــی قراردادهـــای فی مابیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق شـــود، مهم تریـــن مطالبـــه بخـــش خصوصـــی 
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شکل 1. چالش های اصلی صنعت برق

ـــه باالتریـــن ســـهم  ـــا رســـیدن ب ـــد توســـعه داخلـــی آن ت ـــران از آغـــاز رون ـــرق ای صنعـــت ب
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور، یکـــی از بخش هـــای اســـتراتژیک 
اقتصـــادی کشـــور بـــوده کـــه نه تنهـــا زیرســـاخت رشـــد اقتصـــادی کشـــور را فراهـــم کـــرده، 
بلکـــه بـــا شـــکل دهی بـــه همکاری هـــای بخـــش عمومی  - خصوصـــی در احـــداث 
ـــه در  ـــازوکارهای نوآوران ـــیاری از س ـــتاز بس ـــرق، پیش ـــبکه ب ـــی و ش ـــات نیروگاه تأسیس
ـــرق علی رغـــم ایـــن  ـــوده اســـت. صنعـــت ب حکمرانـــی صنعتـــی و توســـعه ای کشـــور ب
ـــه  ـــک ده ـــش از ی ـــی، بی ـــی و دولت ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــز در مش ـــته افتخارآمی گذش
کـــه نـــه  تنهـــا از رشـــد پرشـــتاب  بـــا چالش هـــای اساســـی و بنیادینـــی مواجـــه شـــده  
گذشـــته جـــا مانـــده   بلکـــه بـــا رکـــود مســـتمر داخلـــی و از دســـت دادن ظرفیت هـــای 
رقابتـــی خـــود در بازارهـــای جهانـــی مواجـــه شـــده  اســـت، به نحوی کـــه شـــاهد »بـــروز 
خاموشـــی های متعـــدد در زمســـتان و تابســـتان«، »انباشـــت چندیـــن هـــزار میلیـــارد 
ـــه بخـــش خصوصـــی« و »توقـــف بســـیاری از طرح هـــای توســـعه ای«  تومانـــی بدهـــی ب
می باشـــیم. در طـــول ســـال های اخیـــر اگرچـــه اقداماتـــی از جملـــه تصویـــب قانـــون 
حمایـــت از صنعـــت بـــرق صـــورت پذیرفتـــه و بخشـــی از مشـــکالت مالـــی ایـــن 
ــای  ــا و بدهی هـ ــذاری دارایی هـ ــا واگـ ــرو بـ ــون وزارت نیـ ــر دیـ ــق تهاتـ صنعـــت از طریـ
مالیاتـــی برطـــرف شـــده امـــا بـــه دلیـــل عـــدم اصـــالح ســـاختاری و بنیـــادی، ابـــر چالـــش 

ـــت.  ـــده اس ـــش آن ش ـــد و جه ـــع رش ـــان مان ـــه و همچن ـــان نرفت ـــرق از می ـــت ب صنع
از ایـــن رو، انتظـــار مـــی رود دولـــت محتـــرم آینـــده »اصـــالح ســـاختاری و نهـــادی 
کنـــد و همـــه  صنعـــت بـــرق و انـــرژی« را به عنـــوان یـــک »هـــدف ملـــی« دنبـــال 
ظرفیت هـــای اجرایـــی خـــود را بـــرای توســـعه و جهـــش ایـــن صنعـــت زیربنایـــی بـــکار 
گیـــرد. در ایـــن راســـتا »ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران« بـــه عنـــوان بزرگتریـــن نهـــاد 
ـــا اتـــکاء بـــه مســـتندات و  صنفـــی فراگیـــر و ملـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، ب
کارشناســـی از اهـــم چالش هـــای صنعـــت  گـــزارش  نظـــرات خبـــرگان ایـــن صنعـــت، 
کـــرده اســـت. امیـــد اســـت رئیس جمهـــور  بـــرق و راهکارهـــای توســـعه آن را تدویـــن 
کار دولـــت قـــرار داده و در  گـــزارش را در دســـتور  آینـــده موضوعـــات مطـــروح در ایـــن 
جهـــت حـــل مســـائل، زمینـــه مشـــارکت حداکثـــری و نظام منـــد نهادهـــای صنفـــی و 

کنـــد.  تخصصـــی کشـــور را فراهـــم 
کـــه چرخـــه معیـــوب  صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا چالش هـــای اساســـی مواجـــه اســـت 
کارآمـــد، مشـــکالت زنجیـــره  اقتصـــاد بـــرق، نظـــام حقوقـــی و قـــراردادی یک جانبـــه و نا
تأمیـــن و صـــادرات و مشـــکالت پایـــداری شـــبکه بـــرق در چهـــار محـــور اصلـــی آن 

بشـــمار می رونـــد. شـــکل)۱(
اگرچـــه در طـــول ســـال های اخیـــر اقداماتـــی از جملـــه تصویـــب قانـــون حمایـــت 
از صنعـــت بـــرق صـــورت پذیرفتـــه و بخشـــی از مشـــکالت مالـــی آن از طریـــق تهاتـــر 
گـــذاری دارایی هـــا و بدهی هـــای مالیاتـــی برطـــرف شـــده  دیـــون وزارت نیـــرو بـــا وا
ـــرق  ـــه دلیـــل عـــدم اصـــالح ســـاختاری و نهـــادی، ابرچالـــش اصلـــی صنعـــت ب ـــا ب ام
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــده اس ـــش آن ش ـــد و جه ـــع رش ـــان مان ـــه و همچن ـــان نرفت از می
امـــروزه اجمـــاع بزرگـــی بیـــن صاحب نظـــران، دولتمـــردان و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
بـــرای رفـــع ابرچالـــش اقتصـــاد بـــرق ایجـــاد شـــده و به عنـــوان مهم تریـــن راهبـــرد 
توســـعه ای صنعـــت بـــرق، اصـــالح اقتصـــاد ایـــن صنعـــت مطـــرح می باشـــد. البتـــه 
ـــش  ـــوده و پی ـــرژی نب ـــای ان ـــت حامل ه ـــر قیم ـــه تغیی ـــدود ب ـــرق مح ـــاد ب ـــالح اقتص اص
از آن نیازمنـــد اصالحـــات ســـاختاری در نظـــام قیمت گـــذاری، حقوقـــی و قـــراردادی، 
ـــن  ـــت. ای ـــی اس ـــش خصوص ـــات بخ ـــویه مطالب ـــرمایه گذاری و تس ـــی و س ـــن مال تأمی
کـــه جریـــان درآمـــد و هزینه هـــای صنعـــت  اصالحـــات بایـــد بـــه شـــکلی انجـــام شـــوند 
کنـــد. در  ـــد صعـــودی پیـــدا  ـــرق متـــوازن شـــود و ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت رون ب
ـــرای اصـــالح  ـــه عنـــوان متولـــی اقتصـــاد کشـــور، ب ایـــن رابطـــه ضـــروری اســـت دولـــت ب
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کنونـــی نظـــام  کـــه در ســـاختار  اســـت. به عـــالوه صنعـــت بـــرق بـــرای تحقـــق جهـــش تولیـــد، نیـــاز دارد از ســـد قراردادهـــای متوقفـــی بگـــذرد 
ـــد. ـــرق، بالتکلیـــف مانده ان ـــراردادی صنعـــت ب حقوقـــی و ق

دولـــت می توانـــد در تعامـــل بـــا مجلـــس شـــورای اســـالمی، قوانینـــی را کـــه مانـــع اصـــالح قراردادهـــا هســـتند، ماننـــد تبصـــره ۸۰ قانـــون بودجـــه 
۱۳۵6 )اصالحـــی ۱۳۵۸( را بـــرای تفویـــض اختیـــارات شـــورای نظـــام فنـــی اجرایـــی بـــه وزیـــر نیـــرو، تغییـــر دهـــد. بدیهـــی اســـت ایـــن امـــر 
کامـــل آن باشـــند. درصـــورت اصـــالح نظـــام حقوقـــی و تبعیـــت  کـــه دولـــت و وزارت نیـــرو پذیرنـــده  تنهـــا درصورتـــی اجرایـــی می شـــود 
کارفرمایـــان تابعـــه وزارت نیـــرو از قـــرارداد تیـــپ و تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای متوقـــف، انگیـــزه شـــرکت های بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
بـــرق بـــرای ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه مجـــدد افزایـــش خواهـــد یافـــت و به تبـــع آن وزارت نیـــرو نیـــز از رکـــود و انباشـــت بدهی هـــا خـــارج 

شـــده و رونـــق بـــه ایـــن صنعـــت بازخواهـــد گشـــت.
کـــه امـــروز  کـــه صنعـــت برقـــی  کـــرد  گـــروه ســـوم چالش هـــای صنعـــت بـــرق در بخـــش ســـاخت داخـــل و صـــادرات اســـت. نبایـــد فرامـــوش 
ـــا همیـــن چنـــد ســـال پیـــش بزرگ تریـــن صادرکننـــده خدمـــات فنـــی و مهندســـی  ـــا چالش هـــای متعـــددی دســـت به گریبان اســـت، ت ب
ـــر اســـاس چشـــم انداز  کـــه ب ـــوده و هنـــوز نیـــز ســـهمی قابل توجـــه در ایـــن حـــوزه دارد. ظرفیـــت صـــادرات ایـــن صنعـــت بـــه حـــدی اســـت  ب
بیست ســـاله کشـــور، در ســـال ۱۴۰۴ ایـــران عـــالوه بـــر تبدیل شـــدن بـــه هـــاب انـــرژی منطقـــه، می توانســـته بـــه صـــادرات ۱۷ میلیـــارد دالری 
کـــه در ســـال ۱۳۹۴ ایـــران را بـــه صـــادرات ۲/۵ میلیـــارد دالری خدمـــات فنـــی و مهندســـی  برســـد؛ امـــا متأســـفانه همـــه ایـــن ظرفیت هـــا 

کـــرده اســـت.  رســـاند، اکنـــون بـــه کمتـــر از یـــک میلیـــارد دالر افـــت 
گـــروه چهـــارم چالش هـــای صنعـــت بـــرق کمبـــود تولیـــد و فرســـودگی شـــبکه بـــرق اســـت. تأسیســـات زیرســـاختی صنعـــت بـــرق در 
کـــه دارنـــد نیازمنـــد برنامه هـــای دوره ای پایـــش، نگهـــداری و تعمیـــرات هســـتند. در  تولیـــد، انتقـــال و توزیـــع بـــا توجـــه بـــه حساســـیتی 
ـــا مشـــکل مواجـــه شـــده  ـــه دلیـــل کمبودهـــای مالـــی و تحریم هـــای بین المللـــی، برنامه هـــای نگهـــداری و تعمیـــرات ب ســـال های اخیـــر ب
و درنتیجـــه طـــول عمـــر ایـــن تأسیســـات دچـــار افـــت خواهـــد شـــد و در بلندمـــدت ریســـک پایـــداری شـــبکه بـــرق را افزایـــش خواهـــد داد. 
توســـعه زیرســـاخت ها و تاسیســـات بـــرق متناســـب بـــا رشـــد مـــورد انتظـــار کشـــور نیســـت. بنابـــر اهـــداف برنامـــه ششـــم اقتصـــادی انتظـــار 
ـــه دلیـــل محدودیت هـــای ســـرمایه گذاری، بطـــور متوســـط  کنـــد، امـــا ب ـــرق کشـــور ســـاالنه ۵ درصـــد رشـــد  کـــه ظرفیـــت تولیـــد ب می رفـــت 
ســـاالنه ۳ درصـــد بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور اضافـــه شـــده اســـت. همچنیـــن بخـــش زیـــادی از شـــبکه های توزیـــع کشـــور دچـــار 
ـــدم  ـــت. ع ـــه اس ـــورت نگرفت ـــعه ص ـــن توس ـــی ای ـــای مال ـــل محدودیت ه ـــه بدلی ک ـــازی دارد  ـــازی و بازس ـــه نوس ـــاز ب ـــت و نی ـــودگی اس فرس

ـــد. ـــش نمی باش کاه ـــل  ـــات قاب ـــن تلف ـــازی ای ـــدون بازس ـــه ب ک ـــود  ـــور می ش ـــرق کش ـــبکه ب ـــات در ش ـــروز تلف ـــب ب ـــازی موج نوس
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای عبـــور از چالش هـــا و ایجـــاد جهـــش تولیـــد نیازمنـــد ایجـــاد تغییراتـــی در چهـــار محـــور اصلـــی اصـــالح اقتصـــاد 

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

بـــرق، اصـــالح رژیـــم حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق، توســـعه ســـاخت داخـــل و صـــادرات، نوســـازی شـــبکه، بهینه ســـازی مصـــرف، 
و توســـعه تجدیدپذیرهـــا و ظرفیـــت تولیـــد بـــرق اســـت. شـــکل)۲(

راهبردهای صنعت برق
 

کـــه اگـــر اجمـــاع ملـــی بـــرای رفـــع چالش هـــای آن شـــکل نگیـــرد ظرفیت هـــای  امـــروز صنعـــت بـــرق ایـــران در شـــرایط حساســـی قرارگرفتـــه 
خـــود را بـــه شـــکل بازگشـــت ناپذیری از دســـت خواهـــد داد و مجبـــور خواهـــد شـــد همچـــون ســـال های پیـــش از انقـــالب اســـالمی، بـــرای 
کـــه  کنـــد و خوداتکایـــی  رفـــع نیازهـــای خـــود و ساخت وســـاز طرح هـــای زیرســـاختی از مستشـــاران و شـــرکت های خارجـــی طلـــب یـــاری 
به واســـطه مجاهـــدت چنـــد دهـــه مدیـــران و متخصصـــان ایـــن صنعـــت ایجـــاد شـــده اســـت، از دســـت بـــرود. لـــذا انتظـــار مـــی رود دولـــت 
کنـــد و همـــه ظرفیت هـــای اجرایـــی خـــود  »اصـــالح ســـاختاری و بنیـــادی صنعـــت بـــرق و انـــرژی« را به عنـــوان یـــک »هـــدف ملـــی« طـــرح 
کـــه بـــرای ایـــن صنعـــت به عنـــوان »پیشـــران  گیـــرد و بـــه ایـــن ترتیـــب چشـــم اندازی  را بـــرای توســـعه صنعـــت بـــرق و ایجـــاد جهـــش آن بـــکار 

کنـــد.  صـــادرات اقتصـــاد دانش بنیـــان کشـــور« ترســـیم شـــده اســـت را محقـــق 
خالصـــه انتظـــارات و مطالبـــات بخـــش خصوصـــی و صنعتـــی از ریاســـت جمهـــوری و دولـــت ســـیزدهم در حـــوزه صنعـــت بـــرق انـــرژی 
ـــرق در دهـــه گذشـــته اســـت، در  کـــه حاصـــل خـــرد جمعـــی متخصصـــان صنعـــت ب کـــه دولـــت محتـــرم آینـــده ایـــن مـــوارد را  آن اســـت 
ـــع و  ـــع موان ـــرای رف ـــت را ب ـــت و صنع ـــن دول ـــی بی ـــکان هم افزای ـــش، ام ـــن بخ ـــاالن ای ـــارکت دهی فع ـــا مش ـــد و ب ـــرار ده ـــود ق کار خ ـــتور  دس

کنـــد. ـــرق فراهـــم  توســـعه زیرســـاخت های صنعـــت ب
گـــزارش اصـــالح اقتصـــاد بـــرق، اصـــالح رژیـــم حقوقـــی و قـــراردادی، توســـعه ســـاخت داخـــل و صـــادرات، نوســـازی شـــبکه،  در ایـــن 
بهینه ســـازی مصـــرف و توســـعه تجدیدپذیرهـــا و تولیـــد بـــرق بـــه عنـــوان راهبردهـــای الزم بـــرای رفـــع چالش هـــای صنعـــت بـــرق مطـــرح 

ـــز آورده شـــده اســـت.  کـــدام از ایـــن راهبردهـــا، راهکارهایـــی تعریـــف شـــده و اقدامـــات مـــورد انتظـــار از دولـــت نی ـــرای هـــر  کـــه ب شـــدند 
ـ اصـــالح نظـــام قیمت گـــذاری، ســـرمایه گذاری و تأمیـــن مالـــی و تســـویه مطالبـــات بخـــش خصوصـــی بـــه عنـــوان راهکارهـــای اصـــالح 
اقتصـــاد بـــرق مطـــرح شـــدند. تشـــکیل نهـــاد تنظیـــم مقـــررات بخشـــی بـــرق، اصـــالح تعرفه هـــای بـــرق، تخصیـــص تســـهیالت صنـــدوق 
ـــع  ـــع موان ـــرق و رف ـــرق، مولدســـازی دارایی هـــای راکـــد صنعـــت ب ـــرای تامیـــن بخشـــی از ســـرمایه طـــرح هـــای زیربنایـــی ب توســـعه ملـــی ب
ــا حفـــظ قـــدرت  ــات بـ ــرق، پرداخـــت معوقـ ــرمایه گذاری در صنعـــت بـ ــرای تامیـــن مالـــی و سـ ــرمایه بـ ــای بازارسـ بهره منـــدی از ابزارهـ
خریـــد )بـــه روزرســـانی ارزش روز مبلـــغ بدهی هـــا(، ایجـــاد انضبـــاط مالـــی در دســـتگاه های اجرایـــی و اســـتفاده از روش هایـــی ماننـــد 
ــات بخـــش  ــه پرداخـــت مطالبـ ــی بـ ــی، اولویت دهـ ــه بخـــش خصوصـ ــی بـ ــاد بدهـ ــگیری از ایجـ ــرای پیشـ ــی بـ ــنادی داخلـ اعتباراسـ
کـــه از دولـــت  خصوصـــی و اســـتفاده از ابزارهـــای بدهـــی ماننـــد اوراق تســـویه، اوراق خزانـــه اســـالمی و  تهاتـــر بدهی هـــا  اقداماتـــی هســـتند 

ـــه انجـــام برســـد.  ـــرق ب ـــرای اصـــالح اقتصـــاد ب انتظـــار مـــی رود ب
ـــرارداد تیـــپ و رفـــع معضـــل قراردادهـــای نیمـــه تمـــام  کـــه تنظیـــم و اجـــرای ق ـــراردادی راهبـــرد دیگـــری اســـت  ـــم حقوقـــی و ق ـ اصـــالح رژی
بـــه عنـــوان راهکارهـــای آن ارائـــه شـــدند. تقویـــت بخـــش حکمرانـــی صنعـــت در برابـــر بخـــش تصدی گـــری وزارت نیـــرو، تشـــکیل هیـــأت 
ـــع  ـــن مناف ـــدف تأمی ـــا ه ـــپ ب ـــرارداد تی ـــم ق ـــی، تنظی ـــاری دولت ـــزرگ و انحص ـــرکت های ب ـــازار ش ـــدرت ب ـــرل ق کنت ـــت  ـــارت جه ـــی نظ عال
کارگـــروه رســـیدگی بـــه قراردادهـــای  طرفیـــن قـــرارداد و تســـهیم ریســـک و الـــزام شـــرکت های تابعـــه جهـــت تبعیـــت از قـــرارداد تیـــپ، ایجـــاد 
ـــارات  ـــرای افزایـــش حـــدود اختی ـــون بودجـــه ســـال ۱۳۵6 ب نیمـــه تمـــام و اولویت گـــذاری و غربالگـــری قراردادهـــا اصـــالح تبصـــره ۸۰ قان
کـــه دولـــت  وزارت خانـــه جهـــت تغییـــر مبلـــغ پایـــه قراردادهـــا متناســـب بـــه نوســـانات اقتصـــادی کشـــور از جملـــه مـــواردی هســـتند 

ـــد.  کن ـــدام  ـــا اق ـــاره آنه ـــراردادی درب ـــی و ق ـــم حقوق ـــالح رژی ـــرای اص ـــد ب می توان
کـــه دولـــت می توانـــد بـــا راهکارهایـــی از طریـــق خریـــد محصـــوالت ســـاخت  ـ توســـعه ســـاخت داخـــل و صـــادرات محـــور دیگـــری اســـت 
کاهـــش هزینـــه و ســـهولت تأمیـــن مـــواد اولیـــه از صنایـــع باالدســـتی و بـــا مبـــداء خارجـــی و رفـــع موانـــع صـــادرات  داخـــل و دانش بنیـــان، 
ـــازار ســـاخت داخـــل و دانـــش بنیـــان در  ـــه ب ـــع ورود ب کارگـــروه رفـــع موان کنـــد. تشـــکیل  ـــرق و خدمـــات مهندســـی در ایـــن زمینـــه اقـــدام  ب
ـــع  ـــزات، مان ـــرد تجهی ـــان از عملک ـــن اطمین ـــای جایگزی ـــری روش ه ـــل و بکارگی ـــاخت داخ ـــد س ـــررات خری ـــالح مق ـــت بـــرق، اص صنع
کاال و تســـریع در تخصیـــص ارز از طریـــق ارتبـــاط تنگاتنـــگ وزارت صمـــت، بانـــک مرکـــزی و  گمـــرک و ترخیـــص  زدایـــی از مقـــررات 
گمـــرک ج.ا.ا، تســـهیل سیاســـت های انتقـــال ارز بـــرای صـــادر کننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی و توســـعه ظرفیت هـــای دیپلماســـی 
تجـــاری بـــا نقش آفرینـــی تشـــکل های تخصصـــی و اتاق هـــای بازرگانـــی از جملـــه اقدامـــات مـــورد انتظـــار از دولـــت در حـــوزه توســـعه 

ســـاخت داخـــل و صـــادرات اســـت. 
گـــزارش  ـ نوســـازی شـــبکه، بهینه ســـازی مصـــرف و توســـعه تجدیدپذیرهـــا و تولیـــد بـــرق نیـــز از دیگـــر راهبردهـــای تعریـــف شـــده در ایـــن 
کـــه دولـــت می توانـــد بـــا  ایجـــاد بـــازار صرفـــه جویـــی بـــرق، پوشـــش ریســـک فناوری هـــای بهینـــه ســـازی، ایجـــاد ســـازمان مناســـب  اســـت 
بـــرای همـــکاری بیـــن بهره بـــرداران دولتـــی، ســـرمایه گذاران مالـــی و همچنیـــن شـــرکت های صنعتـــی و تخصصـــی از طریـــق ایجـــاد 
کارهـــای و قیمـــت خریـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و بـــرق نیروگاه هـــا در ایـــن حـــوزه اصالحاتـــی را انجـــام دهـــد  شـــرکت پروژه هـــا و اصـــالح ســـاز و 

کنـــد. ▪ و بـــه نوســـازی شـــبکه ها و توســـعه تجدیدپذیرهـــا کمـــک 

گذاریاصالح اقتصاد برق • اصالح نظام قیمت 
• تامین مالی سرمایه گذاری

• تسویه مطالبات بخش خصوصی

• اصالح رژیم حقوقی
• اجرای قرارداد تیپ

• حل معضل قراردادهای متوقف

• پشتیبانی از ساخت داخل و دانش بنیان
• کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه

• پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث

• بهینه سازی مصرف
کاهش تلفات • نوسازی تاسیسات فرسوده و 
• توسعه تجدیدپذیر ها و ظرفیت تولید برق

اصالح رژیم حقوقی و قراردادی

توسعه ساخت داخل و صادرات

نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف و توسعه تجدید پذیرها و تولید برق
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کـه ایـران همزمـان سـه  ایـن نوشـته در وضعیتـی تهیـه می شـود 
نیـروی  نیازمنـد  آن هـا  از  هرکـدام  حـل  کـه  دارد  بـزرگ  مسـاله 
فکـری و فـداکاری بزرگـی اسـت. نیـروی فکـری بایـد بتوانـد یـک 
شـامل  مسـاله  سـه  ایـن  کـه  کنـد  تهیـه  اسـتراتژی  ابـر  و  راهبـرد 
کافـی بـا  داسـتان آزاردهنـده و مصیبـت سـاز تحریـم و تعامـل نا
جهـان، روش هـای غلـط مبـارزه سیاسـی در داخـل بـرای تعییـن 
کارآمدترین مدیر اجرایی و سـرانجام مقوله بسـیار آسـیب زننده 
کرونـا را حـل کنـد. شـاید ایـن نیـروی بـزرگ در پهنه این سـرزمین 
باشـد، امـا پراکنـده اسـت و از همـه آن اسـتفاده نمی شـود. بـرای 
کـردن ایـن نیـروی بـزرگ نیـاز بـه فـداکاری  گـردآوری و یکپارچـه 
داریـم. شـهروندان ایرانـی بـا بردبـاری و مـدارا بـه سیاسـتمداران 
سیاسـتمداران  نوبـت  حـاال  و  داده انـد  فـداکاری  درس  ایرانـی 
اسـت که فداکاری نشـان داده و راهی کارامد و برپایه سـازگاری 
کشـیدن ایـران از بحـران باشـند. ایـن سـه مسـاله  بـرای بیـرون 
البتـه ارتبـاط و پیوسـتگی و چسـبندگی قابـل اعتنایـی دارنـد. 
هـم  بـه  ویـژه ای  بهصـورت  خارجـی  و  داخلـی  سیاسـت های 
سـنجاق شـده اند. شـاید هنـوز دیـر نشـده باشـد و بشـود راهـی 
انتخـاب کـرد کـه انتخابـات در ایران رنگ و بو و طعم نویی پیدا 
کنـد و شـهروندان بتواننـد بهتریـن فـردی کـه می شناسـند و بـه او 
اطمینـان دارنـد را بـه عنوان رئیس دولت انتخاب کنند. در این 
صورت اگر رئیس دولت بعدی با آرای بیشتر شهروندان برگزیده 
شـود، قـدرت بیشـتری برای انتخـاب نیرومندتریـن کادر ها برای 
که وارونه این  وزارتخانه های مهم خواهد داشت. اما در صورتی 
رخـداد را داشـته باشـیم و رئیـس دولـت بعدی بـا آرای اندک و به 
نسبت انتخابات قبلی پایین تر و نسبت به کل واجدان شرایط 
بـا درصـد کمتـری انتخـاب شـود، وزیرانی کم بهـره ورتر انتخاب 

خواهنـد شـد. 

وزیر کم نیروی خریدار محبوبیت 
اگـر رئیـس جمهـور بعـدی با رای کمتری نسـبت بـه کل واجدان 
رای انتخـاب شـود یعنـی اینکـه محبوبیـت کمـی دارد و دولـت 
او نیـز نامحبـوب خواهـد شـد. در ایـن صـورت دولـت سـیزدهم 
بـرای جبـران نامحبوبیـت خـود بـه ریخـت و پـاش و دسـت و 
دلبـازی می پـردازد تـا محبوبیت خریداری کنـد. یکی از نقاطی 
کـه دولت هـا از آنجـا بـرای خریـد محبوبیـت اسـتفاده می کننـد 
توزیع ارزان حامل های انرژی است و در میان حامل های انرژی 
نیـز انـرژی بـرق از همـه انـواع دیگـر انـرژی دیـوارش کوتاه تر اسـت و 

می توانـد مایـه رانـت و یارانـه پاشـی باشـد.
کـه بـه هـر حـال  ایـن یـک خطـر بـزرگ بـرای صنعـت بـرق اسـت 
احتمـال آن نیـز انـدک نیسـت. همیـن وزیـر نیـرو بـا ایـن راهبـرد 
می توانـد در را بـر روی همـان پاشـنه ای بچرخانـد که سالهاسـت 

اطـالع  آن  درشـت  و  ریـز  مصیبت هـای  از  همـه  و  می چرخـد 
داریـم. بزرگتریـن راهبـرد خطایـی کـه در ایـن بـاره وجـود داشـته و 
خطـر ادامـه آن وجـود دارد ایـن اسـت کـه بازهـم بـرق یـک کاالی 
عمومـی عـام المنفعـه بـه حسـاب آیـد و قیمـت تمـام شـده آن 
بسـیار باالتـر از قیمـت فـروش بـه مصرف کننده نهایـی از جمله 
صنایـع بـزرگ اسـتفاده کننـده از برق باشـد. در ایـن صورت باید 
۴ سـال دیگـر همـه مصیبت های فعلی که شـاید برخـی از آن ها 

کـرد.  از توانایـی صنعـت بیـرون باشـد را تحمـل 

وزیر کارآمد 
می تـوان فـرض کـرد یـک رئیـس جمهـور کاردان و قدرتمنـد بـرای 
۴ سـال آینـده بـر سـرکار آیـد. در ایـن صـورت وزیـر نیـروی کاربلـد 
بـرای بخـش نیـرو را چگونـه انتخـاب می کنـد و ایـن وزیـر چـه 
ویژگی هایـی بایـد داشـته باشـد. بـه نظـر می رسـد رئیـس جمهـور 
بعـدی بـرای انتخـاب وزیـر بایـد بـا تشـکل های اصلـی در بخش 
کنـد. دو سـناریو را  انـرژی غیـر از نفـت و بـه ویـژه بـرق مشـورت 

کـرد. می تـوان تصـور 
نخسـت، تشـکل های موثـر کارفرمایـی و تخصصـی چنـد نفـر را 
بـه رئیـس دولـت بعدی پیشـنهاد کننـد و وی از میـان آن ها یک 

نفـر را برگزیند. 
و  تشـکل ها  بـه  را  نفـر  چنـد  او  کـه  اسـت  ایـن  دوم  سـناریوی 
در  باشـد.  سـو  ایـن  از  انتخـاب  و  کنـد  معرفـی  متخصصـان 
هرحالـت وزیـر نیـرو بایـد فردی باشـد که با دانش اقتصاد بیشـتر 
از دانش و تخصص تکنیکی آشنا باشد. با پوزش از مهندسان 
ارجمنـد و پیـش برنـده فعالیت هـای زیـر بنایـی، امـا وزیـر نیـرو 
کـه بدانـد عرضـه و تقاضـا و نقـش قیمـت در  کسـی باشـد  بایـد 
بـازار نفـت چیسـت. اگـر وزیـر نیـرو همین یـک مسـاله را در ذهن 
خـود حـل کـرده باشـد و بـه بـرق بـه مثابـه یـک کاال نـگاه کنـد که 
باید بر اسـاس قیمت تمام شـده فروخته شـود بسـیاری از گره ها 
کار هـا را  کـه فقـدان ایـن نـگاه  بـاز می شـود. واقعیـت ایـن اسـت 
برای صد ها صنعتگر و کارخانه دار و سهامداران نیروگاه ها و نیز 

کـرده.  صنایـع وابسـته سـخت 
کـه ارزش تجـارت و بـه ویـژه  کسـی باشـد  وزیـر بعـدی نیـرو بایـد 
صـادرات را بدانـد و مزیت هـای صـادرات ایـران را از روی کاغـذ 
بیرون آورده و به آن لباس عمل بپوشـاند. در این صورت بخش 
صد هـا  می شـود.  برطـرف  کالن  گرفتاری هـای  از  عمـده ای 
می تواننـد  بـرق  صنعـت  در  ورزیـده  سـرمایه گذار  صنعتگـر، 
گـون  مسـایل فنـی و مهارتـی ایـن صنعـت را در بخش هـای گونا

کننـد.▪ اعـم از مناسـبات دولـت بـا بنگاه هـا را برطـرف 

*این متن در جریان رقابت های انتخاباتی نوشته شده است. 

روزنامه نگار محمدصادق جنان صفت

آن گاه وزیـر نیـرو
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یکـی از ضرورت هـای مهـم بازگشـت صنعـت بـرق بـه روز هـای شـکوفایی و رونـق، بـاز 
کردن مسیر شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور است، 
کـه در دهـه 6۰ بـه خوبـی در کشـور انجـام شـد. بـا همیـن رویکـرد وزیـر نیـرو بایـد  کاری 
برنامه های مدونی برای استفاده از ظرفیت های فناوری های شرکت های بین المللی 
داشـته باشـد. بـه ویـژه آنکـه امـروزه تکنولوژی هـا در اختیـار چنـد شـرکت چنـد ملیتـی 
بزرگ نیسـتند، چرا که در حقیقت از مسـیر فرآیند دموکراتیزه شـدن فناوری ها، امکان 
دسترسـی آسـان تر و گسـترده تر بـه آن هـا فراهـم شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس بایـد دید که 
وزیر نیرو چه نگرشی نسبت به توسعه تکنولوژی و شیوه های تسهیل و سرمایه گذاری 

در این زمینـه دارد؟
بازنگـری  یـک  بـه  نیـرو  وزارت  سـاختار  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  کلیـدی  بسـیار  نکتـه 
جـدی نیـاز دارد. ایـن وزارتخانـه بایـد مهیـای پذیـرش فناوری هـای جدیـدی از قبیـل 
اتوماسـیون، اینترنـت اشـیا و قابلیـت مانیتورینـگ پیشـرفته شـود کـه عمال بسـیاری از 
پارادایم هـا را در صنعـت بـرق و وزارت نیـرو تغییـر خواهـد داد؛ لـذا چـاره اندیشـی بـرای 
که باید برای  تغییر و بهبود ساختار این وزارتخانه هم از دیگر اقدامات ضروری است 

آن برنامـه ریـزی شـود. 
موضـوع رمزارز هـا هـم یکـی از موضوعـات قابـل پیگیـری در دولت آینده اسـت. اگرچه 
متاسـفانه وزیـر نیـروی دولـت دوازدهـم دچار اشـتباهات بسـیار فاحشـی در این زمینه 
شـد و فرصـت طالیـی ایـن صنعت را که می توانسـت بـرای وزارت نیـرو و صنعت برق 

ظرفیـت و درآمـد قابـل توجهـی ایجاد کنـد، از بین برد. 
گیـری در خصـوص رمزارز هـا و پـس از آن  تعویـق بیـش از یـک سـال بـرای تصمیـم 
تعرفه گـذاری نادرسـت، زمینـه را بـرای سـودجویان و اسـتخراج زیرزمینـی و غیرقانونـی 
ایـن  داد.  افزایـش  شـهری  فرسـوده  شـبکه های  بـر  را  فشـار  و  کـرد  فراهـم  رمزارز هـا 

درحالیسـت کـه توسـعه ماینر هـا از طریق ضوابط شـفاف و تعیین قیمـت رقابتی برای 
بـرق آن هـا عـالوه بـر ایجـاد باالنـس در عرضه و تقاضـای برق به ایجـاد درآمد قابل توجه 

بـرای صنعـت بـرق منجـر می شـد. 
و  توسـعه  بـرای  جـدی  برنامـه  یـک  بایـد  آینـده  نیـروی  وزارت  مبنـا  ایـن  بـر 
که این  کـه تنهـا در این صورت اسـت  سـازماندهی رمزارز هـا داشـته باشـد، چـرا 
گـذاری بـه خصـوص  رشـته بـه یـاری وزارت نیـرو خواهـد آمـد و نیـاز بـه سـرمایه 
را  ویـژه در حـوزه تجدیدپذیر هـا  بـه  نیروگاهـی  ایجـاد ظرفیـت جدیـد  بـرای 
پوشـش خواهد داد. به این ترتیب وزارت نیرو می تواند منابع خود را بر روی اصالح 

کنـد.  شـبکه های انتقـال و توزیـع و راه انـدازی شـبکه های هوشـمند متمرکـز 
مسـاله بسـیار کلیدی دیگری که در دولت آینده باید مد نظر قرار گیرد، سـازماندهی، 
و  فنـی  خدمـات  انـرژی،  حوزه هـای  در  بـرق  صنعـت  صـادرات  تسـهیل  و  توسـعه 
کاال هـای صنعتـی اسـت. بهره بـرداری درسـت از ظرفیـت قابـل توجـه  مهندسـی و 
کـه صـادرات  صادراتـی ایـن صنعـت، مسـتلزم مشـارکت جـدی دولـت اسـت، چـرا 
تنهـا رقابـت شـرکت ها نیسـت، بلکـه عرصـه ای بـرای رقابـت دولت هـا نیـز محسـوب 
کـه بـرای در اختیـار  می شـود. مـا فقـط در عـراق یـک بـازار ۱۵ میلیـارد دالری داریـم 
گرفتنـش، حمایـت و همراهـی وزارت نیـرو یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر محسـوب 
می شـود. وزارت نیروی دولت سـیزدهم بدون تردید روز های سـختی در پیش خواهد 
داشت، اما واقعیت این است که ظرفیت ها و پتانسیل های این صنعت در صورت 
سیاسـتگذاری های صحیـح، همفکـری و مشـارکت دولـت بـا بخـش خصوصـی و 
همچنیـن توجـه بـه پیشـنهادات و راهکار هـای ایـن بخـش می توانـد روز هـای بسـیار 

روشـنی را بـرای صنعـت بـرق کشـور رقـم زنـد.  ▪

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانعلیرضا کالهی

صنعـت بـرق ایـران علیرغـم پتانسـیل ها و توانمندی هـای قابـل توجـه، بـا مشـکالت 
متعددی دست به گریبان است که گستردگی آن ها بر کسی پوشیده نیست. واقعیت 
کـه در حـال حاضـر چـه نهاد هـای تصمیـم سـاز و چـه فعـاالن اقتصـادی بـه  ایـن اسـت 
کافـی و  کارآمـد بـرق، عـدم سـرمایه گذاری  کـه اقتصـاد نا گاهنـد  خوبـی بـه ایـن مسـاله آ
عـدم تـوازن رشـد مصـرف بـا میـزان افزایـش تولیـد، عمده تریـن موانـع پیـش روی توسـعه 
ایـن صنعـت هسـتند. البته ضعف مدیریت و مشـکالت سـاختاری وزارت نیـرو که از 
شـرکت های توزیـع آغـاز می شـود و بـه الیه هـای باالتر مدیریتی ایـن وزارتخانه می رسـد را 
هـم بایـد یکـی از چالش هـای عمـده ایـن صنعـت برشـمرد؛ بنابرایـن وزیـر نیـروی دولت 
کـه پیامد هـا و عـوارض  سـیزدهم بایـد مهیـای مواجهـه بـا ایـن مشـکالت عمیـق باشـد 
گسـترده ای در حـوزه نیـرو داشـته اند. در ایـن میـان اقتصـاد بیمـار بـرق بـه عنـوان یـک ابـر 
کـه اصـالح اقتصـاد صنعـت  چالـش در راس همـه ایـن مسـائل قـرار می گیـرد. از آنجـا 
بـرق از کنتـرل وزارت نیـرو خـارج اسـت و بـه عنـوان یک موضوع سیاسـی و اسـتراتژیک، 
نیازمنـد تجمیـع نظـرات نهاد هـای باالدسـتی اسـت، لـذا وزیـر نیـرو بایـد بـرای بهبـود 
سـاختار اقتصـادی صنعـت بـرق تعامـل جـدی و موثـری بـا رئیـس دولـت و مجلـس و 
سایر نهاد های مرتبط داشته باشد. اصلی ترین ماموریت او تغییر و حتی تبیین نگرش 
کم نسـبت به برق اسـت. او در راس وزارت نیرو باید بتواند این مسـاله را روشـن کند  حا
کمیـت بـرق یک خدمت اجتماعی اسـت یـا کاالی تجاری؟ تنهـا در این  کـه از نظـر حا
صورت وزارت نیرو می تواند رویکرد مشـخص و تعریف شـده ای برای تعرفه گذاری برق 

در جایـگاه خدمـت عمومـی یـا کاال داشـته باشـد. 
نکته بسیار کلیدی دیگر در خصوص وزیر نیروی دولت سیزدهم این است که او باید 
پاسـخ و برنامه هـای روشـنی بـرای مواجهه بـا چالش های صنعت برق و همراه کـردن آن 

بـا فناوری هـای روز دنیـا داشـته باشـد. فرامـوش نکنیـم کـه صنعـت بـرق جـزو آن دسـته 
صنایعی است که در شرف تغییرات بنیادین و جدی هستند. سهم برق و انرژی های 
تجدیدپذیـر در سـبد انـرژی دنیـا بـه شـدت در حـال افزایـش اسـت، کمااینکـه در سـال 
۲۰۲۰ هم ۹۰ درصد ظرفیت جدید نیروگاهی احداث شده در جهان تجدیدپذیر بوده و 
همین مساله به درستی نشان می دهد که باید به سرعت به سمت تغییر برنامه ریزی ها 
کـم بـر ایـن صنعـت حرکـت کنیـم. صنعـت بـرق ظرفیـت و پتانسـیل  و پارادایم هـای حا
کافی برای یک توسعه جهش وار را دارد، اما متاسفانه تا امروز به جز در دولت سازندگی 

و وزارت آقای زنگنه به درسـتی از این ظرفیت بهره برداری نشـده اسـت. 
کـم بـر ایـن  کـه بـا وجـود همـه مشـکالت حا کافـی اسـت ایـن مسـاله را در نظـر بگیریـم 
صنعـت عـالوه بـر اینکـه در غالـب مـوارد بـرق پایـدار به مـردم عرضه شـده، صنعت برق 
کاال هـای صنعتـی داشـته  بیشـترین سـهم را در صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی و 
اسـت. حـال بایـد وزارت نیـرو در جایـگاه متولـی ایـن صنعـت، زمینـه را بـرای ورود آن بـه 

کنـد. عصـر جدیـدی از فناوری هـا مهیـا 
در صنعـت بـرق جدیـدی کـه در دنیا در حال ظهور اسـت، تجدیدپذیرها، شـبکه های 
هوشـمند و رابطه دو طرفه بین مشـترک و شـبکه به سـرعت در حال توسـعه اسـت. این 
گفتـن نداریـم  کـه مـا در هیچکـدام از ایـن فناوری هـا حـرف جـدی بـرای  در حالیسـت 
کنیـم بایـد مشـکالت  و اگـر بخواهیـم پـا بـه پـای تغییـرات تکنولوژیـک در دنیـا حرکـت 
کـرده و بـرای بازسـازی، اصـالح و بهینه سـازی  سـاختاری در شـبکه بـرق کشـور را حـل 
شـبکه های انتقـال و توزیـع برنامـه روشـنی تدویـن کنیم. این مسـاله مسـتلزم این اسـت 
کـه وزارت نیـرو یـک برنامه ریـزی دقیـق بـرای تامیـن سـرمایه و تسـهیل رونـد  کـه اسـت 

گـذاری در حـوزه فناوری هـای نویـن داشـته باشـد.  سـرمایه 
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کارشناس و پیشکسوت صنعت برقولی اله بیات

بـرای صنعتـی ماننـد بـرق کـه عمـال سال هاسـت بـا بحران های متعدد دسـت بـه گریبان 
اسـت و چالش های حل نشـده و بالتکلیف بسـیاری دارد، اینکه سـکان هدایت وزارت 
نیـرو بـه عنـوان اصلی تریـن متولـی ایـن صنعـت در دولـت سـیزدهم بـه دسـت چـه کسـی 
سـپرده شـود، از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت. بـه همیـن دلیل شـاید پیـش از هر چیز 
باید برنامه هایی که وزیر نیرو برای دستیابی به آن ها منصوب می شود، تعریف و شفاف 

شود. 
 بدیهـی اسـت کـه حضـور در هیـات دولـت و اداره یـک وزارتخانـه مسـتقل بـا برنامه هـای 
تخصصـی و توسـعه ای از وظایـف هـر وزیـری اسـت، لـذا اگـر صحبـت از برنامه هـای وزیـر 
نیـروی آینـده بـه میان می آید، بیشـتر بر مسـاله تعامـالت وی و وزارتخانه تحت مدیریتش 

بـرای اجرایـی شـدن برنامه هـای تخصصـی و توسـعه ای حـوزه نیرو اسـت. 
کـردن  کـه حفـظ شـرایط موجـود و تـالش بـرای راضـی  کلیـدی ایـن اسـت  نکتـه بسـیار 
مـردم بـه هـر قیمتـی مهمتریـن راهبـرد وزارت نیـرو در سـال های اخیـر بـوده، حتـی 
کـه ایـن رویکـرد بـه بهـای تحمیـل ضـرر و زیـان بـه بخـش خصوصـی تمـام  در شـرایطی 
ک تأسیسات نصب شـده و رها کردن آن ها هم در این صنعت  می شـده اسـت. اسـتهال
کـه کسـی خـود را در برابـر آینـده صنعـت بـرق مسـئول  بـه یـک عـادت تبدیـل شـده، چـرا 
نمی داند و حتی به توسعه صنعتی کشور امیدی ندارد. در این بین حمایت از طرح ها و 
پروژه ها بدون سرمایه گذاری صورت گرفته و عمال عمده تالش ها بر حفظ ظرفیت های 
موجـود متمرکـز بـوده اسـت. در ایـن شـرایط فعـاالن اقتصـادی هـم آسـتانه تحمـل خـود 
کـه اگـر  گزیـر بـه سـکوت و تحمـل فشـار ها شـده اند. نکتـه اینجاسـت  را افزایـش داده و نا
ایـن رویکـرد در دولـت سـیزدهم دنبـال شـود، نـه تنهـا نمی تـوان بـه ایجـاد تغییـرات جـدی 
و توسـعه صنعـت بـرق امیـدی بسـت بلکه تنهـا باید امیدوار به حفظ شـرایط موجـود بود. 
کـه رئیس جمهـور و بـه خصـوص وزیـر نیـرو  کـه نبایـد از نظـر دور داشـت ایـن اسـت  آنچـه 
بایـد بـاور کننـد کـه صنعـت بـرق در گذشـته بـا سـرمایه گذاری و تـالش بخـش خصوصی 
و فعـاالن صنعـت بـرق رونـق گرفتـه و تک تـک فعـاالن ایـن صنعـت از سـرمایه های ارزنده 
کشـورمان هسـتند. صنعت برق، دوران سـخت تحریم ها را با کمک و تحمل فشـار مالی 
این قشـر تا به امروز پشـت  سـر گذاشـته اسـت. اگر امروز برق پایدار در اختیار داریم به این 
دلیـل اسـت کـه عمـده سـختی تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق بـر دوش صنعتگـران صنعت 
بـرق بـوده اسـت. آن هـا در طـول سـال های اخیـر فشـار مالـی چنـد ده هـزار میلیـارد تومانـی 
را تحمـل کردنـد، آن هـم در شـرایطی کـه پرداخت هـای پرسـنلی وزارتخانـه با تمـام مزایای 
بـه لطـف بودجـه دولتـی و عـدم پرداخـت بدهی هـای بخـش  کار هـا  جانبـی و اضافـه 

گرفته اسـت. خصوصـی صـورت 
دولـت آینـده بایـد ایـن مسـاله را بپذیـرد کـه سـقف بـرق مصرفـی سـال های اخیر بـه برکت 
فعالیـت ضعیـف و کـم ظرفیـت واحدهـای تولیـدی و تمام خاموشـی های اعمال شـده، 
محاسـبه شـده و اگر به دنبال برنامه ریزی برای توسـعه و افزایش تولید و توان صنایع کشـور 
اسـت، بایـد بـر روی ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد در صنعت برق و توسـعه زیرسـاختی این 

صنعـت نیز تمرکز و سـرمایه گـذاری کند. 
دولـت سـیزدهم بـرای توسـعه صنعـت بـرق بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن زیرسـاخت های 
توسعه پایدار باید بپذیرد که برای جلب اعتماد و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
گزیر اسـت در گام اول سـرمایه گذاری مسـتقیم در طرح های توسـعه ای صنعت برق را  نا
کـه یکـی از اصلی تریـن اصـول  عهـده دار شـود. بـه عـالوه ایـن مسـاله نبایـد فرامـوش شـود 
ایجـاد انگیـزه در بخـش خصوصی، احسـاس دیـن وزارت نیرو نسـبت به بدهی هایش به 
ایـن بخـش و پرداخـت بدهـی یـا ایجـاد زمینـه بـرای جبـران خسـارت تأخیـر در پرداخـت 

ـــا ـ  ـ  ــ شـ  ـ 
ـ  ـ ــص  ــ ـ  ـ  خــ

ـــ    ـ   ـ  ـ   ـ ــ هـــ
ـ  ـ ای ـــ

وزیر نیرو
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است، نه تردید یا خودداری از ابالغ و اقدام مناسب در رابطه با امید های کوچک و محدودی 
کـه برای جبـران ایجاد می شـود. 

از  یکـی  سـندیکا  سـال  پایـان  گردهمایـی  جلسـه  آخریـن  در  کـه  دارم  خاطـر  بـه  خوبـی  بـه 
حاضریـن بـه مدیرعامـل شـرکت توانیر گفت که شـما در مسـئولیت قبلی تـان در برق خراسـان 
پرداخـت عیـدی و مزایـای پایـان سـال را مربـوط بـه منـوط بـه تسـریع در پرداخـت بدهی هـای 
بخـش خصوصـی کـرده بودیـد؛ انتظـار اسـت در شـرکت توانیـر نیـز همیـن رویـه را دنبـال کنیـد و 
پرداختی های بخش خصوصی را به پرداختی های پرسـنلی خود ارجح بدانید. اما متاسـفانه 

ایـن اتفـاق در طـول سـال های اخیـر در صنعـت بـرق رخ نـداده اسـت.
باید درنظر داشـت که دولت سـیزدهم برای خروج از شـرایط فعلی الزم اسـت به درسـتی به این 
گاه باشـد کـه فراینـد سـرمایه گـذاری، اورهـال و تعمیـرات در ایـن صنعـت زمانبـر و توأم  مسـاله آ
بـا هزینـه اسـت؛ بنابرایـن بـرای تامین به موقـع انرژی بـرق می باید برنامه ریزی بـه هنگام و تامین 

اعتبـار و بودجه صـورت گیرد.
به عالوه اگر دولت آینده باور داشته باشد که شرکت های تولید کننده تجهیزات، پیمانکاران 
و مشـاوران صنعـت بـرق سـربازان و سـرداران موفـق جنـگ اقتصـادی هسـتند و تـک تـک آن هـا 
تجـارب ذی قیمتـی دارنـد کـه برای توسـعه این صنعت الزم و اثرگذار اسـت و حفـظ آن یک امر 
ضـروری اسـت، آنـگاه برآینـد ایـن تجربیـات را در سـندیکای صنعت بـرق ایران جـدی خواهد 
گرفت. این تشکل به واسطه توان علمی و تخصصی و نیز سوابق ارزشمند مدیرانش می تواند 

به عنوان مشـاوری صدیق و امین در کنار مسـئوالن وزارتخانه حضور داشـته باشـد. 
اگـر مدیـران دولـت آینـده باور کنند که اسـتفاده از تجـارب خوب و پند گرفتن از تجارب منفی 
گذشـته نادرسـت یا نامطلوب نیسـت، قطعا بسـیاری از مشـکالت فعلی تکرار نخواهند شـد. 
فرامـوش نکنیـم کـه برخـی از مسـئوالن و مدیـران سـابق وزارتخانـه اکنـون در بخـش خصوصـی 
فعالیت دارند و اکثر قریب به اتفاق آن ها معترفند که طرز تفکرشان در مورد بخش خصوصی 
در دوران مدیریت دولتی بسیار متفاوت بوده؛ بنابراین الزم است این تجربه به مدیران شاغل 

منتقـل و واقعیـت نقـش بخش خصوصـی به صورت کاربردی تبیین شـود. 
حال با شـرح محدودی که تقدیم شـد، شـاخص های یک وزیر که به اهداف توسـعه صنعت 
بـرق و حفـظ سـرمایه گذاری هـای دولتـی و پتانسـیل بخـش خصوصـی معتقـد و مقیـد باشـد، 
قابـل تشـخیص خواهـد بـود و می تـوان شـاخص های اصلـی را بـا توان محـدود نگارنده به شـرح 

کرد: زیر بیـان 

 اول:  متخصص بودن و داشتن شناخت کافی از صنعت برق و علم به نقش تولیدکنندگان، 
پیمانکاران، مشاوران بزرگ و کوچکی که در ارتقای صنعت برق. تولید برق پایدار و با کیفیت 

ایفای نقش کرده اند.

دوم:  داشـتن روحیـه برنامـه محـوری و مقیـد بـودن بـه برنامه هـای توسـعه ای، ایجـادی، اورهال 
و تعمیـرات و پذیـرش ضروریـات مرتبـط بـا ایـن امر مانند پیش بینی منابع الزم بـرای انجام این 

برنامه ها.

سـوم: اعتقـاد بـه لـزوم اسـتفاده از تجربـه پیشکسـوتان و صنعتگرانـی کـه خـرد جمعی آن هـا در 
قالـب سـندیکای صنعت بـرق متبلور اسـت.

چهارم: باور به توانمندی های بخش خصوصی و اعتقاد به لزوم تقویت آنها، نداشتن روحیه 
کیـد بـر قرارداد هـای یـک جانبـه و بی توجهـی بـه منافـع بخـش  کمیـت از طریـق تا اعمـال حا

خصوصـی و غیـره.

 پنجـم: داشـتن بـاور و اعتقـاد در اجـرای قوانین حمایتی و برخورد با هر شـیوه ای که بـه دور زدن 
این قوانین منجر می شـود. 

 ششـم: اعتقـاد برابـر بـه حقـوق بخـش دولتـی و خصوصـی در حـوزه جبـران خسـارت مالـی و 
احسـاس دیـن در برابـر هـر برخـورد غیـر منصفانـه و خـارج از قـرارداد عادالنـه و سـعی در جبـران 
بـه  کارفرمـای دولتـی  از سـوی  ایـن خسـارات  مـوارد  کـه در غالـب  دیـن. آن هـم در شـرایطی 
بخـش خصوصـی تحمیـل می شـود، امـا امـکان تادیـه خسـارات دیرکـرد در پرداخـت بـه بخش 

خصوصـی از طـرف بخـش دولتـی وجـود نـدارد. 

هفتم: توجه به قانون اسـتفاده حداکثری از توان فنی و مهندسـی داخلی در تعریف پروژه ها و 
تمرکـز بـر ایـن مسـاله کـه صنعتگران داخلـی به بهانه فاینانس خارجـی از پروژه ها کنار گذاشـته 
نشـوند. مشـروط کـردن تحقـق فاینانـس خارجـی پروژه هـا بـه رعایـت قانـون حداکثـر، مشـارکت 

دادن سـندیکا در مذاکـرات و تعریـف پروژه هـا در ایـن مسـیر موثـر خواهد بود.

 هشتم: اعتقاد به توانمندی شرکت های دانش بنیان و واحد های R&D شرکت های داخلی 
و توجـه بـه ایـن نکتـه کـه تولیـدات ایـن واحد هـا بـه دلیـل شـرایط تحریـم و نوپـا بـودن نمی توانند 
مـدارک ایـده آلـی ماننـد تایـپ تسـت و رفرنـس قـوی داشـته باشـند و ایـن موضوع نبایـد بهانه ای 
بـرای حـذف ایـن دسـت از مجموعه هـا باشـد. شناسـایی راهکار هایـی ماننـد افزایـش دوره 
گارانتـی یـا بازرسـی های سـختگیرانه بـرای پذیـرش چنیـن تولیداتـی قطعا کارسـاز خواهـد بود.

 

نهـم: اعتقـاد بـه مجموعه هـای جـوان و دانـش بنیـان و حمایت مالـی از این مجموعه هـا که در 
عین داشـتن پتانسـیل، فاقد منابع مالی مکفی برای توسـعه بازار و محصوالت خود هسـتند. 

دهـم: داشـتن روحیـه صرفه جویـی در هزینه هـای جاری و تخصیص بیشـترین بخش بودجه 
به پروژه های توسعه و نگهداری، برنامه ریزی و آموزش برای افزایش بهره وری پرسنل و چابک تر 

کردن سـازمان ها و شـرکت های تابعه.▪

یادداشتیادداشت
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عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت صانیرمنصور سعیدی

وزیر نیرو
1

2
3

4

با عیـنک 
صادرات

یادداشتیادداشت

گاهی و اشراف به ظرفیت های صادراتی و خدمات فنی و مهندسی کشور  آ
اشراف به اطالعات کالن تولید تجهیزات برقی، خدمات پیمانکاری و مشاوره ای داخلی و اینکه این تولیدات 
تحـت الیسـنس کـدام برنـد خارجـی معتبـر اسـت و نیـز حجـم مـازاد تولیـد بـر نیـاز سـاالنه داخلـی اشـراف داشـته 
کشـور را جهـت حضـور در  کشـور های هـدف بتواننـد آمادگـی  باشـند تـا در نشسـت های اقتصـادی بـا مسـئولین 

پروژه هـای زیرسـاختی آن کشـور اعـالم کننـد.

قبول اهمیت و جایگاه اقتصادی صادرات خدمات فنی و مهندسی
اعتقـاد بـه صـادرات محصـوالت و خدمـات بـا ارزش افـزوده بـه جـای صـادرات خـام محـور و افزایـش درآمـد ارزی 
کشـور، وزیـر نیـرو را در همـکاری بـا سـایر نهاد هـای صادراتـی ذیربـط بـرای افزایـش و توسـعه صـادرات  غیرنفتـی 

تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی مصـر و پیگیـر می کنـد.

کم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی گاهی و اعتقاد به نارسایی های قوانین و ضوابط حا  آ
گاهـی و اطـالع از مسـائل و موانـع پیـش روی صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی و تمهیـد راهکار هـای  آ
ساده سـازی و روان سـازی فرایند هـای کاری ایـن حـوزه از ضروریاتـی اسـت کـه وزیـر نیـرو بایـد از آن اطـالع داشـته 
باشـد و بـرای ایـن مهـم ضـروری اسـت کـه واحد هـای توانمنـد در حـوزه وزارتی بـه این کار تخصیص و تاسـیس آن 

بـه فعالیـن ایـن حـوزه اطالع رسـانی شـود.

اعتقاد به حضور تنگاتنگ شرکت ها و تشکل های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در:
* کمیسیون های اقتصادی مشترک ایران و کشور های هدف

* اتاق های بازرگانی مشترک ایران و کشور های هدف
* هیات اقتصادی اعزامی به کشور های هدف

* جلسات و نشست های مرتبط دولتی و قانون گذاری
ضـرورت حضـور نماینـدگان شـرکت ها و تشـکل ها در نهاد هـای مذکـور و طرح مسـائل و پیشـنهادات آن هـا در هر 
یـک از نهاد هـا مذکـور بنـا بـه مورد، می تواند ابزاری تسـهیل کننده برای وزیر نیرو در »پشـتیبانی و مانـع زدایی های« 

موجـود در حـوزه فعالیت هـای خدمات فنی و مهندسـی آب و برق باشـد.

گرفته و احتماال فرصت ها و تهدید های بسیاری  دولت سیزدهم اقتصاد ایران را در شرایطی پرابهام تحویل 
گردانـدن آن بـه روی ریـل توسـعه پیـش رو خواهـد داشـت. بـا ایـن حـال ظرفیت هـای صادراتـی بـه  بـرای باز
که به دلیل تحریم های داخلی و بین المللی ظرف سال های اخیر  ویژه در حوز ه خدمات فنی و مهندسی 
کـه می تواند به  عمدتـا مغفـول واقـع شـده و یـا با مشـکالت جدی مواجه بوده، پتانسـیل قابل اتکایی اسـت 

یکی از پیشـران های توسـعه در دولت آینده بدل شـود. 
کـه سـکانداران اقتصـادی و از همـه مهمتـر بـرای صنعـت بـرق، وزیر نیـروی دولت  ایـن امـر مسـتلزم ایـن اسـت 
سـیزدهم الزامـات و ضرورت هـای توسـعه صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی را بشناسـد، بـه 
دنبـال راهبرد هایـی بـرای تسـهیل ایـن مهـم باشـد و از همـه مهمتـر بـه بخـش خصوصـی فعـال در ایـن حوزه 
کوتاه و خالصه به اصلی ترین شـاخصه های وزیر نیرو  اعتماد و باور داشـته باشـد. در این نگاشـت به شـکلی 

از نـگاه صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی پرداختـه شـده اسـت. 
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 تقویت عملی بنیه اجرایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق:
* ایجاد امکان تعامل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با معاونت پارلمانی وزارت نیرو به منظور 
کمیسـیون های مرتبـط در مجلـس  ارائـه مـداوم پیشـنهادات اصالحـی و بازخورد هـای دقیـق بـه منظـور ارائـه بـه 

شـورای اسالمی.
* ایجـاد سـاز و کار مناسـب جهـت ورود موقـت مـواد اولیـه محصـوالت صادراتـی صنعـت بـرق بـه منظـور کاهش 

هزینـه تولیـد افزایـش تـوان صادراتـی از طریـق حـذف تعرفه هـای گمرکی
* رایزنی با وزارت اقتصاد و سیستم بانکی به منظور اعطای تسهیالت بسیار کم بهره برای تامین نقدینگی مورد 

نیاز جهت تولید کاال و خدمات صادراتی )تنخواه صادراتی(
* رایزنـی بـا وزارت راه و شهرسـازی جهـت اخـذ قیمت هـای سوبسـیددار بـرای حمـل و نقـل دریایـی و هوایـی در 

خصـوص قرارداد هـای صادراتـی صنایـع بـرق کشـور
* حضور نمایندگان شرکت های بزرگ خدمات فنی و مهندسی در سفر های کاری وزیر و معاونینش

* حضور نمایندگان شـرکت های بزرگ خدمات فنی و مهندسـی در جلسـات داخل کشـور که مسـئولین وزارت 
برق کشـور های دیگر در آن هسـتند.

* طرح مسائل و مشکالت شرکت های خدمات فنی و مهندسی در هیات دولت و اخذ مصوبه های الزم مانند تسویه 
بدهی ارزی این شرکت ها به سیستم بانکی کشور با نرخ ارز روز تسهیالت اخذ شده )ماده ۲۰ رفع موانع تولید(.

کارت بازرگانـی و شـرکت در مناقصـات و  *طـرح مسـائل و مشـکالت در خصـوص رفـع موانـع موجـود در اخـذ 
بهره منـدی از خدمـات بانکـی در خصـوص دریافـت ضمانت هـای بانکـی مـورد نیـاز ▪
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اعتقاد به حمایت از شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
کارفرمایان کاری با  کشور در تعامل  در خارج از 

کشـور های هـدف، بـرای صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی شـرکت های ایرانـی، اکثـرًا کشـور های جهـان سـومی 
هسـتند و اغلـب ضوابـط و فرایند هـای کاری و قـراردادی بسـیار کنـد و بوروکراتیکـی دارنـد کـه پیمانـکاران ایرانـی 
قـادر بـه برخـورد بـا ایـن موانـع و حـل آن هـا نیسـتند و ضـرورت دارد همچـون نهاد هـای دولتی ترکیه، چنیـن نهادی 
کشـور ها تاسـیس و آن هـا را قـدم بـه  در وزارت نیـرو بـرای حمایـت و پیگیـری مسـائل پیمانـکاران ایرانـی در ایـن 
کنـد. ایـن نهـاد می بایسـت نمایندگانـی از وزارت خارجـه داشـته باشـد و وزارت نیـرو  قـدم پشـتیبانی و حمایـت 
کاری تـالش  شـرکت های ایرانـی را از خـود بداننـد و در جهـت احقـاق حـق آن هـا در تمـام مذاکـرات و سـفر های 
کند. همچنین مناسـب اسـت از تمام شـرکت های بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسـی نماینده ای در این 

نهـاد حضور داشـته باشـد.

کـد  کارگیـری وجـوه دولتـی را اعتقـاد بـه حمایـت از صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی از طریـق بـه 
کشـور های هـدف و  کشـور در تامیـن نیاز هـای نقدینگـی شـرکت های صادراتـی در  در بانک هـای خـارج از 

کشـور بازدریافـت آن در داخـل 
در مقاطعـی کـه تحریم هـای خارجـی بـر فعالیت هـای اقتصـادی کشـور تحمیـل می شـود از جملـه تحریم هایـی کـه مانـع 
نقـل و انتقـال وجـوه دولتـی و خصوصـی می شـود، از وزیـر نیـرو انتظـار مـی رود کـه از پرداخـت وجـوه بلوکـه شـده دولتـی در 
بانک های کشور های هدف به پیمانکاران صادراتی ایرانی در این کشور ها و بازدریافت آن در داخل کشور برای تسهیل 

در اجـرای فعالیت هـای صادراتـی شـرکت های ایرانـی حمایت کند.

 ارتباط تنگاتنگ با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
کادر های ذیربط مسـتقر در سـفارتخانه های ایران در خارج از کشـور می توانند نقشـی موثر، در بازاریابی و حمایت 
از فعالیت هـای صادراتـی شـرکت های صادراتـی کشـور داشـته باشـند و در ایـن رابطـه وزارت نیـرو بعنـوان بـازوی 
اصلـی صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا معاونـت دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امـور 
خارجـه جهـت اطـالع از برنامه هـای توسـعه ای و مناقصـات کشـور های هـدف در حـوزه آب و بـرق داشـته باشـد.

 اهمیت و جایگاه شرکت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی 
در صادرات تجهیزات تولیدکنندگان داخلی

وزیـر نیـرو بـا اعتقـاد بـه اینکـه رشـد فعالیت هـای صادراتـی خدمات فنی و مهندسـی نهایتًا بکارگیـری تجهیزات 
تولیـدی داخلـی در ایـن پروژه هـا را بـه دنبـال دارد و ایـن امـر سـبب رشـد فزاینـده تولیـد می شـود، بـه طـرق مختلف 

صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی را پشـتیبانی و مشـکالت آن هـا را مانـع زدایـی کند.

 اعتقاد به حضور شرکت های خصوصی خدمات فنی و مهندسی در ترانزیت و نقل و انتقال برق
وزیـر نیـرو ضمـن اشـراف و اطـالع از ظرفیت هـای کشـور بـرای ترانزیـت بـرق اعـم از واردات و صـادرات، بـا توجـه بـه 
فرایند های زمانبر در سیستم دولتی و لزوم در تسریع اجرای این فرایند ها و توانمندی بخش خصوصی، خصوصًا 
ترانزیـت انـرژی تولیـدی نیروگاه هـای داخلـی بخـش خصوصـی، الزم اسـت اقدامـات الزم را بـرای انجـام ایـن مهم 

توسـط بخش خصوصـی تمهید کند.

کید و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی  تا
در قبال اعطای خطوط اعتباری و تامین مالی برنامه های توسعه

وزیـر نیـرو در فراینـد تهیـه و تصویـب اعطـای خطوط اعتباری به کشـور های دوسـت مانند سـوریه و عـراق و یا 
تامین مالی پروژه های این کشـورها، می باید یکی از شـروط این مسـائل را واگذاری پروژه های زیرسـاختی آب 

و برق این کشـور ها را به شـرکت های ایرانی به تصویب برسـانند.
کسـتان و افغانسـتان منابع راکد دارد که الزم اسـت در قبال  وزارت نیرو در بسـیاری از کشـور ها مثل عراق، پا
این مبالغ اواًل تسـویه حسـاب با شـرکت های ایرانی را مطرح کرده، ثانیًا در قبال این مبالغ راکد پروژه هایی را 

برای شـرکت های ایرانی درخواسـت کند.

حمایت از شرکت های خدمات فنی و مهندسی در رفع و مانع زدایی های داخلی از جمله 
مسائل و مشکالت بانکی، مالیاتی، رتبه بندی ها، صدور کارت بازرگانی و موارد مشابه

گاهـی بـه موانـع و نارسـایی های ضوابـط و قوانیـن داخلـی بـرای شـرکت های صادراتـی کـه کمتـر از چنین  آ
کارت  کشـور های هـدف نیسـت، از جملـه مسـائل مالـی، بانکـی، مالیاتـی و رتبـه بنـدی هـا،  موانعـی در 
بازرگانی و موارد مشابه نیاز به کمک در رفع و تسهیل آن از ضرورت و نیاز های اطالعاتی وزیر نیرو است.

یادداشتیادداشت
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قــــــــــــــــــــــــوایتجــــــــــــــــــدید

پـــــــــــــــــــذیرها تجــــــــــــــــــدید
نایب رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایرانسید محمدجواد موسوی

یادداشتیادداشت

صنعـت انرژی هـای تجدیدپذیـر کـه بخشـی فناورانه، 
کشـور را تشـکیل  کلیـدی در صنعـت بـرق  پیشـرو و 
صنعـت،  ایـن  حوزه هـای  سـایر  ماننـد  می دهـد، 
در  اسـت.  گذاشـته  سـر  پشـت  را  سـختی  سـال های 
طول این سال ها که قرار بود دوران شکوفایی و توسعه 
کشـور باشـد، فعـاالن ایـن حـوزه بـا  تجدیدپذیر هـا در 

گریبـان بوده انـد.  بـه  مشـکالت بسـیاری دسـت 
ایـن  عمـده  چالش هـای  می تـوان  اسـاس  همیـن  بـر 
و  دولتـی  مقـررات  و  قوانیـن  حـوزه  دو  در  را  بخـش 
قوانیـن،  بخـش  در  داد.  قـرار  بررسـی  مـورد  تحریم هـا 
جـرات  بـه  دولتـی،  دسـتورالعمل های  و  مقـررات 
می تـوان طوالنـی بودن پروسـه اخذ مجوز بـرای احداث 
بـه  تمکیـن سـاتبا  نیـز عـدم  و  و سـامانه ها  نیروگاه هـا 
فرمـول تعدیـل  تغییـر  و  قرارداد هـای خریـد تضمینـی 
مهمتریـن  را  خصوصـی  بخـش  نظـر  جلـب  بـدون 
مشـکالت ایـن بخـش دانسـت. البتـه عـدم محاسـبه 
و پرداخـت بـه موقـع صورتحسـاب های فـروش بـرق و 
نیز مشـکالت مرتبـط با صادرات بـرق تجدیدپذیر ها و 
نیـز عـوارض و تعرفه های سـنگین گمرکی نیـز از جمله 
ایـن  بـه افـت سـرمایه گذاری در  کـه  عواملـی هسـتند 

شـده اند.  منجـر  صنعـت 
نظـر دور داشـت  از  نبایـد  کـه  کلیـدی دیگـری  نکتـه 
گمرکـی،  مالیاتـی،  مشـوق های  نبـود  کـه  اسـت  ایـن 
بخـش  ایـن  فعـاالن  و  گـذاران  بـرای سـرمایه  بیمـه ای 
ارز و خـارج شـدن  افزایـش بـی رویـه قیمـت  کنـار  در 
پروژه هـای تجدیدپذیـر از حیـث اقتصـادی بـودن هـم 
در کاهش انگیزه سـرمایه گذاران این حوزه تاثیری بسـزا 
کـه تجدیدپذیر هـا در  داشـته اسـت. فرامـوش نکنیـم 
سـال هایی رونق نسـبی را تجربه کرده اند که طرح های 

تجدیدپذیـر در نظـر گرفتـه شـد کـه توسـط سـندیکا در 
حـال پیگیـری اسـت.

واقعیت این است که بهبود شرایط تجدیدپذیر ها که 
توسـعه آن هـا در طـول سـال های آینـده بـدون شـک نـه 
یـک انتخـاب بلکـه الزامـی غیرقابـل اجتنـاب خواهد 
بـود، در شـرایط حاضـر بـه دلیـل افزایـش قیمـت ارز، 
عدم همکاری بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری 
و  سـازمان ها  همـکاری  عـدم  و  تجدیدپذیر هـا  بـا 
احـداث  بـه  مربـوط  مجوز هـای  صـدور  در  ارگان هـا 
نیروگاه های این حوزه بسیار کند شده است. در کنار 
آن مـا بـه سـرعت در حـال از دسـت دادن فرصت های 

بین المللـی زیـر سـایه سـنگین تحریم هـا هسـتیم. 
دادن  دسـت  از  بـه  محدودیت هـا  ایـن  حقیقـت  در 
فرصت هـای اقتصـادی بین المللـی در زمینـه توسـعه 
کـم بهـره  تجدیدپذیـر از جملـه تسـهیالت بالعـوض، 
و بـی بهـره بین المللـی و نیـز عـدم تعامل با کشـور های 
همسایه در خصوص صادرات برق و خدمات فنی و 

مهندسـی در ایـن حـوزه منجـر شـده اسـت. 
کـه افزایـش چندیـن بـاره قیمـت  واقعیـت ایـن اسـت 
نیروگاه هـای  شـده  تمـام  قیمـت  افزایـش  موجـب  ارز 
تجدیدپذیـر بـزرگ و کوچـک و در نهایـت عـدم توجیـه 
پذیـری سـرمایه گـذاری در آن هـا شـده و در کنـار آن بـه 
کشـور، دولـت و مجلـس  دلیـل وضعیـت اقتصـادی 
قـادر نبودنـد عـوارض بـرق )سـهم تجدیدپذیـر و توانیر( 
را افزایـش دهنـد و سـه سـال متوالی اسـت کـه عوارض 
بـرق روی ۱۰ درصـد ثابـت مانـده اسـت؛ لـذا سـاتبا بـا 
کسـری بودجـه برای خرید تضمینـی برق روبرو اسـت. 
کـه نیـروگاه در حـال بهـره  گذارانـی  در نتیجـه سـرمایه 
برداری دارند، نتوانستند بهای برق خود را بطور کامل 

کننـد. از دولـت دریافـت 
در همیـن دوران پرچالـش، بـه دلیل مشـکالت جدی 
کشـور در فـروش نفـت و فراورده هـای نفتـی، اجرایـی 
بـه  شـده  جویـی  صرفـه  سـوخت  اعطـای  شـدن 

ایـن حـوزه بـه دلیـل ثبـات اقتصـادی و عـدم افزایـش 
قیمـت ارز، مزیـت اقتصادی داشـته اند، اما متاسـفانه 
در حـال حاضـر، بـا افزایش بی سـابقه قیمتها و نـرخ ارز 

کامـل از دسـت داده ایـم.  ، ایـن مزیـت را بـه طـور 
از  یکـی  کـه  گفـت  بایـد  هـم  تحریم هـا  خصـوص  در 
تجدیدپذیر هـا  توسـعه  بازدارنـده  عوامـل  جدی تریـن 
همیـن محدودیت هـای بین المللـی بـوده اسـت. ایـن 
ایـن  فعـاالن  بـرای  را  کار  انـدازه ای  تـا  محدودیت هـا 
صنعـت دشـوار کـرد بگونـه ای که اکثرسـرمایه گـذاران 
خارجـی و همچنیـن بانکهـا و بیمـه هـای بین المللـی 
که عالقمند به سـرمایه گذاری و توسـعه  این صنعت 
بـوده انـد متاسـفانه بدلیـل مشـکالت مـراودات بانکـی 
تـداوم  یـا  و  کننـد  ورود  بخـش  ایـن  در  نتوانسـتند 
تامیـن  همچنیـن   . باشـند  داشـته  سـرمایه گذاری 
کننـدگان بیـن المللی ارتباط مسـتقیم با شـرکت های 
و  کاالیـی  مبـادالت  امـکان  و  کـرده  قطـع  را  داخلـی 
مالـی را از بیـن برده انـد و همیـن موضـوع باعث افزایش 
شـده  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  احـداث  هزینه هـای 

اسـت. 
فعـاالن  روی  پیـش  هـم  دیگـری  مشـکالت  البتـه 
بصـورت  آن هـا  بـه  کـه  هسـت  تجدیدپذیـر  صنعـت 

می شـود: اشـاره  مـوردی 
• یارانـه ای بـودن تعرفه هـای بـرق مشـترکین خانگـی، 
کـه موجـب عـدم  بـه خصـوص در پله هـای پرمصـرف 
اقتصـادی شـدن بهینه سـازی و عـدم سـرمایه گذاری 
شـده  خانگـی  بخـش  در  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  در 
اسـت. البته کمیته تجدیدپذیر سـندیکا جلسـاتی در 
این خصوص برگزار کرده و پیشنهاداتی به وزارت نیرو 

ارائـه شـده اسـت.
بـرق  تضمینـی  خریـد  نرخ هـای  افزایـش  •عـدم 
تجدیدپذیر متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز که البته 
کمیتـه تجدیدپذیـر سـندیکا ایـن موضـوع را پیگیـری 
مسـاعدت  و  آمـده  بعمـل  پیگیریهـای  بـا  کـه  کـرد 
سازمان انرژیهای تجدید پذیر و وزارت نیرو در ابتدای 

تضمینـی  خریـد  قیمـت  بـه  درصـد   ۴۰ سـالجاری 
افـزوده شـد کـه امیـد اسـت ایـن افزایـش هرچنـد ناچیـز 
نسـبت بـه افزایـش همـه قیمتهـا در دو سـال گذشـته ، 
تا حدودی روند سـرمایه گذاری در این بخش را بهبود 

ببخشـد. 
•عـدم اجرایـی شـدن مصوبـه بـرق امیـد بـرای نصـب 
پرمصـرف  مشـترکین  بـرای  خورشـیدی  سـامانه های 
کـه بـه دلیـل تعرفه هـای بسـیار پاییـن بـرق خانگـی در 
ایـران، عملیاتـی شـدن آن به تعویق افتاده اسـت. الزم 
به ذکر است که کمیته تجدیدپذیر سندیکا در تعامل 
بـا سـاتبا و وزارت نیـرو در حـال تهیـه راه حلـی بـرای 

کـردن ایـن موضـوع اسـت. اقتصـادی 
دولتـی  ادارات  الـزام  مصوبـه  شـدن  اجرایـی  •عـدم 
انرژی هـای  از   ، بـرق مصرفـی  از  تامیـن ۲۰ درصـد  بـه 
کمیتـه تجدیدپذیـر  کـه پـس از پیگیـری  تجدیدپذیـر 
سـندیکا سـرانجام دستورالعمل مربوطه توسـط وزارت 

نیـرو ابـالغ شـد، ولـی هنـوز اجرایـی نشـده اسـت.
دلیـل  بـه  خـود  کـه  سـاتبا  بودجـه  کسـری  •چالـش 
تعرفه های پایین برق مصرفی مشـترکین در بخشـهای 
مختلـف صنعتـی ، تجـاری و خانگی و عـدم اجرایی 
شـدن سـوخت صرفـه جویـی شـده )مطابـق مـاده 6۱ 

قانـون اصـالح الگـوی مصـرف( ایجـاد شـده اسـت.
•عـدم اعمـال ضرایب تشـویقی تولید داخـل برای پنل 
و اینورتر خورشیدی برای نیروگاه های کوچک مقیاس
•نبـود آزمایشـگاه های مرجـع بـرای تسـت تجهیـزات 
انرژی هـای تجدیدپذیـر که توسـط کمیتـه تجدیدپذیر 
سـندیکا پیگیـری شـد و سـرانجام در بنـد »ز« تبصـره 
)۱۵( قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای 
انرژی هـای  آزمایشـگاه های مرجـع  تاسـیس و تجهیـز 

سـرمایه گذاران تجدیدپذیـر عملـی نشـد و تحریم هـای 
سـرمایه گذاران  سـود  خـروج  از  مانـع  هـم  بین المللـی 
خارجی از کشـور و ایجاد عدم اطمینان در آن ها شـد. 
گسـترده،  و  پرتعـداد  چالش هـای  از  حجـم  ایـن  بـا 
بازگشـت بـه دوران رونـق و شـکوفایی و همـراه شـدن بـا 
رونـد پرسـرعت توسـعه جهانی تجدیدپذیر هـا الزاماتی 
نیـروی  وزارت  در  اسـت  امیـد  کـه  دارد  زیـر  شـرح  بـه 
و  مطالبـات  اصلی تریـن  عنـوان  بـه  سـیزدهم  دولـت 
انتظـارات فعـاالن صنعـت تجدیدپذیر مـورد توجه قرار 

گیـرد:
• مانع زدایی در اخذ مجوز ها و کاسـتن از زمان پروسـه 

اخذ آن 
ارز و قیمـت  بیـن قیمـت  ارتبـاط منطقـی  برقـراری   •

بـرق  تضمینـی  خریـد 
• پرداخت به موقع و صحیح تعهدات ساتبا

عـوارض  از  بـه غیـر  بودجـه ای  منابـع جدیـد  ایجـاد   •
بـرق و مطالبه گری از سـایر سـازمان ها از جملـه وزارت 

نفـت، سـازمان محیـط زیسـت و ... 
• همـکاری ارگان هـا و سـازمان بـا سـاتبا در خصـوص 

اعطـای مجوز هـا 
• تعامـل مطلـوب بانک هـا و صنـدوق توسـعه ملـی در 

اعطـای تسـهیالت بـه پروژه هـای تجدیدپذیر 
کاهـش  • اعطـای مشـوق ها و امتیـازات ویـژه از قبیـل 
کاهـش  گمرکـی،  تعرفه هـای  کاهـش  هـا،  مالیـات 
هزینه های بیمه ای و یا امتیازات خاص به افرادی که 

در ایـن صنعـت فعـال می شـوند 
• تعامل سـازنده با کشـور های منطقه و ایجاد خطوط 
از  بخـش  ایـن  توسـعه  بـرای  بین المللـی  اعتبـاری 
گـذاری خارجـی،  طریـق مشـوق های جـذب سـرمایه 
بیمه هـای بین المللـی و اعطـای تضامیـن الزم در ایـن 

گـذاران بین المللـی  خصـوص بـه سـرمایه 

یـا  کاهـش  و  کشـور  در  بـرق  قیمـت  کـردن  واقعـی   •
حـذف سوبسـید ها و اختصـاص منابـع آن بـه توسـعه 

بـرق  صنعـت 
شـامل  خورشـیدی  انشـعابی  بخـش  •توسـعه 
سـامانه های خورشـیدی خانگـی، صنعتـی، تجـاری 

اداری  و 
با وجود این مشکالت گسترده و البته تغییر پرسرعت 
بـا محوریـت  بـرق  توسـعه ای صنعـت  شـاخص های 
مشـکالت  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  و  تجدیدپذیر هـا 
عدیـده کشـور در تامیـن بـرق مورد نیاز، نگاه توسـعه ای 
و فناورانـه در ایـن صنعـت می بایسـت مـورد نظـر وزیـر 
نیـروی آتـی باشـد. توجـه ویـژه بـه توسـعه سـامانه های 
کوچـک خورشـیدی و انشـعابی ها بـرای سـقف منـازل 
مسکونی، کارخانجات و مراکز تجاری و خدماتی هم 
از دیگر الزامات اساسی است که امیدواریم در وزارت 
نیـروی دولـت سـیزدهم بـه صـورت جـدی مـورد توجـه 

گیرد.  قـرار 
از دغدغـه هـای اصلـی دولـت  پایـان قطعـا یکـی  در 
کـه در صـورت  کارآفرینـی اسـت  سـیزدهم اشـتغال و 
مهیا شـدن شـرایط فوق، توسـعه صنعت تجدید پذیر 
باعـث رونـق در اشـتغال فراگیر در سراسرکشـور میشـود 
و اکثـر فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی در حـوزه بـرق و 
مکانیـک و... میتواننـد در ایـن بخـش فعـال شـوند که 
نمونـه بـارز آن شـرکتهای بومـی در اسـتانهای مختلـف 
هستند که در حال حاضر بدلیل مشکالتی که عنوان 
شـد رو بـه تعطیلـی گذاشـته اند کـه امیداسـت با نگاه 
هوشـمندانه دولت سـیزدهم به این صنعت، اشتغال 

و رونـق در کسـب و کار ایـن بخـش مهیـا گـردد.▪
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نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برقابراهیم خوش گفتار

امید های 
صنعت بیمار

کـه  کـرد  کشـور را چنـان توانمنـد  ایـن رونـد در سـال های پایانـی دهـه هفتـاد و اوایـل دهـه هشـتاد، صنعـت بـرق 
کرده و صادرات  شرکت های ایرانی عالوه بر تامین نیاز های داخلی توانستند به بازار های بیش از ۵۰ کشور ورود 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. در سال های بعد نیز با تاسیس مپنا و زیر مجموعه های آن 
ازجملـه تـوگا، پرتـو پـارس، ژنراتـور مکو و ... تقریبا کشـور از واردات تجهیزات اصلی برق بی نیاز و پازل خودکفایی 

این صنعت تکمیل شـد.
نتیجه این توانمندی و پتانسـیل، عرضه پایدار و مسـتمر برق به مردم بوده اسـت. در حقیقت در طول تمام این 
سـال ها صنعـت بـرق کشـور کـه ترکیبـی از دولـت، بخـش خصوصـی و همـه کارکنـان فعـال در ایـن حـوزه اسـت، 
تـالش کرده انـد از بـروز خاموشـی و ایجـاد ناپایـداری در شـبکه جلوگیـری کننـد و همیـن هـدف مشـترک، همـواره 

شـعاری هماهنـگ در بیـن صاحبـان و فعـاالن ایـن صنعـت بوده و هسـت. 
نکته اینجاست که صنعت برق با وجود ظرفیت ها و پتانسیل هایی که اشاره کوتاهی به آن ها شد و نیز پیشینه 
و تجربه غنی و ارزشـمندی که دارد، امروز در شـرایطی دشـوار قرار گرفته و متاسـفانه از یک صنعت توانا و فعال، 
کرده  کارآمدی  کشـور را دچار نا که سـاختار صنعت برق  به صنعتی بیمار بدل شـده اسـت.  عمده مشـکالتی 
که در این سیسـتم  کارایی اسـت  و به افت روند توسـعه ای آن منجر شـده، ناشـی از تصمیمات نادرسـت و نا
گیـری صحیح،  کـه وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم تصمیم  اتخـاذ شـده اسـت؛ بنابرایـن بسـیار ضـروری اسـت 

کار خود قرار دهد . شـفاف، بهنگام و جسـورانه را در دسـتور 
مهمتریـن مسـاله ای کـه در دولـت منتخـب بایـد به آن توجه شـود این اسـت که ناتراز بـودن دخل و خرج صنعت 
کـه ایـن اقتصـاد نامتـوازن سال هاسـت بـر ایـن  کلیدی تریـن چالـش آن اسـت. بایـد بپذیریـم  بـرق، مهمتریـن و 
صنعت سایه انداخته و عمال توسعه آن را با موانع جدی مواجه کرده است. نکته اینجاست که تا امروز تصمیم 
جدی و موثری برای رفع این مساله در وزارت نیرو و و دولت اتخاذ نشده است. ما هر روز در حال از دست دادن 

زمـان برای نجات صنعت برق هسـتیم. 
بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه های مختلف اعم از تولیدکنندگان، سازندگان، پیمانکاران 
و سیسـتم بانکـی، هـر روز در حـال افزایـش اسـت و ظرفیت هـای زیرسـاختی ایـن صنعـت به دلیل کمبود شـدید 

نقدینگی و توقف روند سـرمایه گذاری ها به مرور در حال تضعیف شـدن هسـتند. 
یکی از مهمترین مسائلی که باید برای آن چاره اندیشی شود، سازماندهی یارانه های نقدی و جبران مابه التفاوت 
کـم نشـان می دهد کـه دولت  قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق بـرای صنعـت بـرق اسـت. نگاهـی بـه شـرایط حا
عـدم بـار ناتوانـی در پرداخـت یارانـه را بـر دوش بخـش خصوصـی صنعت برق گذاشـته و در نهایـت این هزینه در 
قالب کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات معوق به سرمایه گذاران و صنعتگران این حوزه تحمیل شده است.

کوچـک و  گـذاران حـوزه تولیـد بـرق تجدیدپذیرهـا، نیروگاه هـای مقیـاس  در حـال حاضـر وزارت نیـرو بـه سـرمایه 
نیروگاه هـای بـزرگ، سـازندگان، پیمانـکاران، مشـاوران و... بدهی هـای کالنـی دارد کـه متاسـفانه هنـوز هـم برنامه 
مشـخصی بـرای تادیـه ایـن بدهی هـا اعـالم نکـرده و نتیجـه پیگیری هـای بخـش خصوصـی چیـزی جـز اسـتمرار 

تاخیـر در پرداخـت و عـدم پاسـخگویی وزارت نیـرو نبـوده اسـت. 
فراموش نکنیم که ماهیت صنعت برق با سـایر صنایع کشـور متفاوت اسـت، چرا که هر خلل یا توقفی در روند 
فعالیـت هـر یـک از بخش هـا بـه ویـژه نیروگاه هـا، بـه معنـای بـروز خاموشـی بـوده و خسـارات جبران ناپذیـری بـرای 
کشور در پی خواهد داشت؛ لذا حل مشکالت این صنعت در گرو همفکری و مشارکت جدی دولت با بخش 
خصوصـی اسـت. وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم پیـش از هـر چیـز باید این مسـاله را مد نظر قرار دهد که سـاختار 
صنعـت بـرق و انـرژی کشـور نیـاز بـه یک بازنگری جـدی دارد و این بازنگری مسـتلزم حضور مدیران باشـهامت و 

نواندیش در این صنعت اسـت. 
متاسفانه سال هاست هیچ تحولی در نوع نگاه دولتمردان نسبت به عرضه و تقاضای انرژی و لزوم بهینه سازی 
مصرف در کشـور ایجاد نشـده و به همین دلیل دسـتاورد قابل اتکایی در حوزه مدیریت و بهینه سـازی مصرف 
نداشـته ایم؛ بنابراین تمرکز جدی بر این موضوع هم باید یکی از رسـالت های مهم دولت آینده باشـد. امیدواریم 
کـه دولـت سـیزدهم بـرای اصـالح سـاختار نهـادی و اقتصـادی برق و نیز بهینه سـازی مصرف برنامه هـای مدونی 

داشـته باشـد، چرا که تنها در این صورت می توان به بهبود شـرایط این صنعت امید بسـت.  ▪

یادداشتیادداشت

کـه تجـارب  صنعـت بـرق بـه ویـژه در طـول سـال های پـس از انقـالب یکـی از صنایـع پیشـرو بـوده 
کـه ایـران بـه ویـژه در سـال های پـس  ارزنـده ای در خودکفایـی اندوختـه اسـت. فرامـوش نکنیـم 
بسـیاری  رفتـن  بیـن  از  و  از جنـگ  ناشـی  ویرانی هـای  گسـتردگی  دلیـل  بـه  از جنـگ تحمیلـی 
گسـترده ای مواجـه بـود. امـا ایـن مسـاله بـا  کشـور، بـا خاموشـی های  کلیـدی  از زیرسـاخت های 
سیاسـت هایی که در دولت سـازندگی و با ابتکار و جسـارت وزیر نیروی وقت تدوین شـد، عمال 
این بحران را در کوتاه ترین زمان ممکن پشـت سـر گذاشـت و خاموشـی ها در کشـور از سـال ۷۵ به 

کمتریـن میـزان ممکـن رسـید. 
ایـن مسـاله بـه درسـتی نشـان می دهـد که صنعت برق ایـران، ظرفیت مدیریـت بحران ها و عرضه 
بـرق پایـدار حتـی در سـخت ترین شـرایط را نیـز دارد، امـا بـرای بهره منـدی از ایـن ظرفیـت نیازمنـد 
سیاستگذاری های صحیح، بهنگام و شجاعانه است. بدون تردید همه فعاالن صنعت برق به 
خاطر دارند که مسـیر خودکفایی این صنعت در طول چهار دهه گذشـته از طریق فرصت سـازی 
بـرای سـازندگان تجهیـزات و پیمانـکاران داخلـی همـوار شـد و ایـران را بـه یکـی از صادرکننـدگان 

تجهیـزات، خدمـات فنـی و مهندسـی و کاالی بـرق در منطقه تبدیل کرده اسـت. 
مـا در طـول ایـن سـال ها بـا اتـکا به توان مهندسـی و فناوری داخلی توانسـته ایم تجهیزاتی مطابق با 
آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا بسـازیم و صنعـت بـرق را بـه یکی از صنایع قدرتمند کشـور بدل کنیم. 
این مهم در سـایه مشـارکت بخش خصوصی در تولید، مهندسـی، سـاخت و برنامه ریزی امکان 
پذیر شـده اسـت. افزون بر اینکه برای سـاخت آن دسـته از تجهیزات که مجموعه های کوچک و 
متوسـط بخش خصوصی توان تولید آن ها را نداشـتند و یا سـاخت آن مسـتلزم تصمیمات دولت 
بـود، شـرکت های بـزرگ خصوصـی نسـبت بـه انتقـال دانـش فنـی، طراحـی، مهندسـی و سـاخت 

کردند.  آن ها اقـدام 
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کارشناس و پیشکسوت صنعت برقمسعود حجت

فر صت

کار دولـت سـیزدهم و تغییـر دولـت شـاید یکـی از بهتریـن فرصت هـا  آغـاز بـه 
بـرای ایجـاد یـک تصویـر روشـن از وضعیـت موجـود و چالش هـا و راهبرد هـای 
آن اسـت. در حقیقـت در فاصلـه برگـزاری انتخابـات تـا تحلیـف سـیزدهمین 
اصنـاف  و  در صنایـع  ایـران، بخـش خصوصـی  اسـالمی  ریاسـت جمهـوری 
مختلف فرصتی طالیی برای روشـن کردن نگاه دولت آینده نسـبت به شـرایط 

آن صنعـت در اختیـار دارد. 
فـارغ از سـهم خواهی هـای مرسـوم، اگـر دولـت آینـده بـرای بهبود و تغییر شـرایط، 
صـدای بخـش خصوصـی فعـال را بشـنود و نظـرات ایـن بخـش را به عنـوان یک 
بازوی اجرایی در کنار سـایر شـاخصه ها مد نظر قرار دهد، بدون تردید می تواند 

افـراد موثرتـر و توانمندتـری را در راس وزارتخانه هـای خـود قرار دهد. 
کـه از یـک سـو  گسـترده تـری دارد. چـرا  در بخـش نیـرو ایـن مسـاله ابعـاد بسـیار 
کشـور  کاالی اسـتراتژیک، اساسـی و حیاتـی بـرای  وزارت نیـرو تولیدکننـده دو 
اسـت و هـر گونـه توقـف در بخش هـای آب و برق می تواند عـوارض و پیامد های 
کشـور در پـی داشـته باشـد و از سـوی دیگـر  کل  جـدی و جبـران ناپذیـری بـرای 
ایـن وزارتخانـه بـه عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ پروژه های زیرسـاختی در حوزه 
احـداث، الزامـات و نیازمند هـای جـدی و منحصـر بـه فـردی دارد کـه مدیریـت 

گاه اسـت.  آن هـا نیازمنـد وزیـری متخصـص و آ
گسـتره  بـه  توجـه  بـا  و  فعلـی  شـرایط  در  کـه  گفـت  بایـد  امـا  کلـی،  نـگاه  در 
کـه عمدتـا از اقتصـاد بیمـار ایـن صنعـت  کـم بـر صنعـت بـرق  چالش هـای حا
گزیـر اسـت بـه دور از حواشـی  ناشـی می شـوند، وزیـر نیـروی دولـت سـیزدهم نا
معمـول، بـر اصلی تریـن اولویت هـای صنعـت بـرق تمرکـز کـرده و ایـن مسـیر را بـا 

کنـد.  اتـکا بـه مفهـوم »االهـم فـی االهـم« برنامه ریـزی 
امـا  دارد،  پرشـماری  ماموریت هـای  و  اولویت هـا  نیـرو  وزارت  مجموعـه  البتـه 
بـدون تردیـد اصلی تریـن و جدی تریـن آنهـا، تامیـن بـرق پایدار اسـت. مهمترین 
اولویـت همـه بخش هـا و ارکان وزارت نیـرو در حـوزه بـرق، تمرکز بر تولید و عرضه 
بـرق پایـدار اسـت کـه ایـن امـر مسـتلزم رفـع چالش هـا و موانـع پیـش روی فعاالن 
حـوزه تولیـد، انتقـال و توزیـع اسـت. اگرچـه هـر یک از این بخش ها با مشـکالت 
گریبـان هسـتند، امـا بـه طـور قطـع بـا برنامه ریـزی و تدویـن  بسـیاری دسـت بـه 

راهکار هـای کوتـاه و بلندمـدت ایـن مشـکالت قابـل حـل خواهنـد بـود. 
فرامـوش نکنیـم کـه مهمتریـن رسـالت وزارت نیـرو تامین بـرق پایدار اسـت، چرا 
کـه جامعـه امـروز تحمـل بـروز خاموشـی ها را نـدارد و پارادایم هـای زندگـی مـردم 
کشـور وابسـتگی  و فعالیت هـا در حـوزه صنایـع، اقتصـاد، سـالمت و امنیـت 
غیرقابـل انـکاری بـه بـرق دارد؛ لـذا خاموشـی وسـیع و طوالنـی برای کشـور مرگبار 

اسـت و خسـاراتی جبران ناپذیـر بـه دنبـال دارد. 

یکـی دیگـر از اولویت هـای مهـم دولـت آینـده، تولیـد بـرق بـا محوریـت حفـظ 
محیـط زیسـت اسـت. کاهـش آالیندگـی نیروگاه هـای فعـال از مسـیر تبدیـل 
گسـترش تجدیدپذیر هـا بـا اتـکا بـه سیاسـت های  آن هـا بـه سـیکل ترکیبـی، 
حمایتی و همچنین پشتیبانی از برنامه ها، تجهیزات و ساختار های حافظ 

محیـط زیسـت، قطعـا می توانـد در ایـن زمینـه کارسـاز واقـع شـود. 
اولویـت بسـیار مهـم دیگـری کـه دولـت سـیزدهم بـرای نجـات صنعت بـرق و 
بازگردانـدن آن بـه ریـل توسـعه بایـد مـورد توجـه قـرار دهـد، تولیـد و عرضـه بـرق 
اقتصادی و مدیریت مصرف اسـت. در شـرایطی که صنعت برق به شـدت 
از مشـکل کمبـود نقدینگـی و کسـری بودجـه و قیمـت گـذاری یارانـه ای بـرق 
رنـج می بـرد، اقتصـادی کـردن پروسـه تولیـد بـرق و کاهـش قیمـت تمام شـده 
یـک الـزام غیرقابـل اجتنـاب اسـت. بـه عـالوه بازنگـری در ارکان اقتصـاد بـرق 
و اصـالح تدریجـی و موثـر آن هـا هـم تاثیـری بسـزا در رفـع چالش هـای ایـن 
صنعـت خواهـد داشـت. در حـوزه مدیریت مصرف هم ما نیازمنـد اقدامات 
جدی تری برای بهینه سـازی مصرف مشـترکین هسـتیم، چرا که هنوز تا هم 

تـا نقطـه مطلوب فاصلـه معنـاداری وجـود دارد.
یکـی دیگـر از اقدامـات کلیدی در حوزه صنعت برق، تسـهیل رونـد واگذاری 
حوزه هـای تولیـد و توزیـع بـه بخـش خصوصـی اسـت کـه بایـد طبـق ضوابط و 
قوانیـن باالدسـتی صـورت پذیـرد. واگـذاری این حوزه هـا به بخش خصوصی 
واقعی می تواند زمینه ساز تحوالت مثبت و پرسرعتی در صنعت برق کشور 

شود. 
نکتـه پایانـی اینکـه وزیر نیـروی دولت سـیزدهم برای تدوین برنامه هـای موثر و 
توانمند به منظور بهبود فضای کسـب و کار صنعت برق و بسترسـازی برای 
ترغیـب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی جهـت ورود به ایـن صنعت، باید 
مشارکت جدی و موثر با بخش خصوصی از مسیر سندیکا ها و انجمن های 
فعـال برقـی را در دسـتور کار خـود قـرار دهد. همچنین ضروری اسـت که وزیر 
آینـده نیـرو، در کنـار همفکـری و مفاهمـه بـا بخـش خصوصـی، تعاملی فعال 
بـا اسـاتید دانشـگاه و مدیـران برجسـته و باتجربـه دولتـی و خصوصـی داشـته 
باشـد و جلسـاتی ماهیانـه یـا دو مـاه یک بـار را با آن ها در دسـتورکار قـرار دهد.

 اگر محور چنین نشسـت هایی بررسـی همه جانبه مسـائل حیاتی و کلیدی 
بـدون  باشـد،  آن هـا  بـرای  عملیاتـی  راهکار هـای  تدویـن  و  بـرق  صنعـت 
و  پیشکسـوتان  تشـکل ها،  خصوصـی،  بخـش  فعـاالن  بـا  همفکـری  تردیـد 
دانشـگاهیان می توانـد وزیـر نیـرو را در خصـوص ابعـاد مسـاله و راه حل هـای 
گاه کـرده و زمینـه را بـرای تصمیم سـازی های موثـر او فراهـم  آن بـه طـور کامـل آ

کنـد.▪

یادداشتیادداشت

طالیی

کردن  گذاری یارانه ای برق رنج می برد، اقتصادی  کسری بودجه و قیمت  کمبود نقدینگی و  که صنعت برق به شدت از مشکل  در شرایطی 
کاهش قیمت تمام شده یک الزام غیرقابل اجتناب است. پروسه تولید برق و 
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 رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایرانمحمد پارسا

یک سوال و
چند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جوابچند جواب

کتور های الزم جهت رسیدن به جایگاه وزارت  با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، سواالتی در خصوص چگونگی انتخاب وزیر نیرو، فا
و جزییـات برنامه هـای پیـش رو در کابینـه، مطـرح می شـود. از ایـن رو مهمتریـن سـوالی کـه در جهـت پاسـخگویی بـه مـوارد بـاال می توان مطرح کـرد این 
اسـت که چه کسـی باید وزیر نیرو باشـد؟ یا شـاید بتوان این سـوال را با تکیه بر وجوه اقتصادی این صنعت، به این شـکل پاسـخ داد که: وزیر نیرو باید 

کسـی باشـد که اقتصاد صنعت برق را رونق ببخشـد؟ در ادامه پیشـنهاداتی در این زمینه مورد بررسـی قرار خواهد گرفت. 
یکـی از مهمتریـن خالءهـای موجـود در صنعـت بـرق کشـور، نبـود رگوالتـوری اسـت کـه بنظـر می رسـد راه انـدازی آن بـه عنـوان نخسـتین اقـدام وزیـر نیرو 
بایستی در دستور کار قرار بگیرد. این نهاد که باید در آن کارشناسان وزارت نیرو، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی )به نمایندگی از بخش خصوصی( حضور 

داشـته و با نظارت مسـتقیم، پیشـبرد اهداف را بطور دقیق رصد کنند، برای بهبود شـرایط صنعت برق یک الزام جدی اسـت. 
در گام بعـدی و بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجـود در کشـور، طراحـی یـک برنامـه جامـع ۲۰ تـا ۳۰ سـاله جهـت سـرمایه گذاری، احـداث و بهره بـرداری از 
طرح هـای نویـن و پربـازده می توانـد از دیگـر برنامه هـای وزیـر نیـرو باشـد؛ بطوری کـه در آن معـادل ۱۲۵ هـزار مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر و ۴۰ تـا ۴۵ هـزار 
مـگاوات نیـروگاه سـیکل ترکیبـی سـرمایه گذاری شـود. در ایـن صـورت تـا سـال ۲۰۵۰ ظرفیـت تولیـد بـرق به انـدازه ۲۵۰ هـزار مـگاوات با باالتریـن راندمان 

امکان پذیـر خواهـد شـد. 
چگونگی تقسـیم بندی تامین این میزان برق تا سـال ۲۰۵۰ را با محاسـبات دقیق تر می توان بررسـی کرد؛ با این حال انتظار می رود ۵۰ درصد ازین میزان 
ک تامیـن شـود. بـه طوری کـه اگـر پیش بینی هـا نشـان داد نیـاز مـا ۳۰۰ هـزار مـگاوات اسـت، ۱۵۰ هـزار مـگاوات آن را از منابـع تجدیدپذیـر  توسـط انـرژی پـا
و ۱۵۰ هـزار مـگاوات دیگـر از سـیکل ترکیبـی ایجـاد شـود. در هـر صـورت بایسـتی بـرای اقتصـاد بـرق برنامـه ای جامع تدوین کرد تا هر سـرمایه گـذار بتواند 
بـه جـای X مـگاوات، X ۲مـگاوات نیـروگاه ایجـاد کـرده و نهایتـًا X مـگاوات ازیـن مقدار از طریق یک شـرکت خصوصـی یا دولتی )ترجیحا خصوصی( 

صـادر شـود کـه رقابت مخرب شـکل نگیرد. 
بـا تمـام ایـن تفاسـیر راه حل هـای زیـادی بـرای اصـالح قیمت هـا وجـود دارد کـه امید اسـت وزیـر نیروی آینده با وسـواس بیشـتری در این زمینـه اقدامات 
سـازنده ای را عملـی کنـد. اولیـن نکتـه در خصـوص اصـالح قیمت هـا مربـوط بـه سـیمان و آهـن تولیـدی در کشـور اسـت که بـا اسـتفاده از بـرق یارانه ای 
تولید شـده و به کشـور های همسـایه نظیر عراق، افغانسـتان و ارمنسـتان صادر می شـود. نکته اینجاسـت که همین کشـور ها بر روی واردات سـیمان و 
آهـن، سـود و عـوارض وضـع می کننـد و ایـن بـدان معناسـت کـه در اقتصاد مـا یارانه داده شـده به تولیدات داخلی، صـرف ایجاد درآمد برای کشـور های 

همسـایه می شود. 
دومین نکته ای که بایسـتی مورد توجه قرار گیرد این اسـت که چرا تابحال اقدام موثری در جهت تولید برق از میادین مشـترک گازی صورت نپذیرفته 
کسـتان، لبنـان، سـوریه، عـراق و کشـور های حاشـیه  اسـت تـا از ایـن طریـق تمـام کسـری بـرق کشـور های همسـایه همچـون افغانسـتان، هندوسـتان، پا

خلیـج را پوشـش داده و کلیـه ایـن مناطـق را برق رسـانی کنیم؟ 
یکـی از برنامه هـای قابـل اتـکاء کـه در هـر دوره بـر عهـده وزیـر نیـرو بوده، حل معضل قطعی های مکرر برق در ماه های گرم در کشـورمان اسـت. با توجه به 
وجـوب تامیـن بـرق مـورد نیـاز در ایـن زمینـه می تـوان راهکار هایـی را پیشـنهاد داد؛ از جمله این موارد می توان به واردات این میزان کسـری برق تابسـتانی 
از روسـیه و کشـور های شـمالی اشـاره کـرد. در مقابـل نیـز می تـوان برنامه ریـزی مناسـبی جهـت صادرات مازاد برق زمسـتانی کشـورمان به شـرق، غرب یا 

جنـوب انجـام دهیـم که در حـدود ۴۰ هزار مگاوات اسـت. 
یکی از نکات مهم جهت عملیاتی کردن این برنامه ها، سرمایه گذاری روی خط انتقال است؛ چنانچه برای انتقال این میزان برق حدود ۲۰۰ میلیون 
ک ۵ تا ۱۰ سـاله سـرمایه گذاری، این اقدام از نظر اقتصادی به صرفه محسـوب می شـود. از  دالر هزینه شـود، به صرفه خواهد بود چرا که به دلیل اسـتهال
سـوی دیگر، به جای ایجاد نیروگاه جدید، می توانیم در همکاری مشـترکی با همسـایگان قیمت تمام شـده برق را کاهش داده و قیمت آن را به عنوان 

هاب انرژی منطقه ارزان تر تعیین کنیم. 
امیـد اسـت بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد وزیـر نیـرو آینـده بتواند با اتخاذ تصمیمـات موثر موجبـات فراهم آمدن منافع کشـور و همسـایگان را بطـور توامان 
ایجاد کرده و در نهایت امنیت و ثبات را به عنوان نتیجه چنین تصمیماتی هم برای کشورمان ایران و هم برای منطقه تامین کنیم؛ تا هم سرمایه گذار 

و هم مصرف کننده از سـود آن منتفع شـوند.▪

یادداشتیادداشت
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دولـت دوازدهـم رو بـه پایـان اسـت و آقـای رئیسـی بـه عنـوان منتخـب مـردم و رئیـس دولـت 
جدیـد، کـم کـم بایـد بـه فکر چینش کابینه سـیزدهم باشـد تا بعـد از برگزاری مراسـم تحلیف، 
اعضای کابینه را معرفی و از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد بگیرد. اینکه رئیس جمهور 
جدید در معرفی گزینه ها برای وزارتخانه های مختلف با چه معیار و شاخص هایی تصمیم 
می گیـرد، بسـتگی بـه عوامـل مختلفـی دارد. بـه عنـوان یکـی از فعـاالن صنعـت بـرق در ایـن 
یادداشـت بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداخته ایم که با توجه به اهمیت صنعـت برق و وضعیت 

ایـن صنعـت در شـرایط امـروز، وزیـر نیـرو بایـد دارای چه شـاخص هایی باشـد. 
در کشـور مـا انتخـاب مدیـران متاسـفانه بیشـتر از آنکـه مبتنـی بـر تخصـص و توانمندی هـای 
افراد باشـد، بر خط مشـی سیاسـی آنها متمرکز اسـت. از رئیس جمهور جدید انتظار می رود در 
کـم دارای اهمیت  انتخـاب اعضـای کابینـه، در کنار رویکرد سیاسـی افراد که برای جناح حا
اسـت، بـه تخصـص، دانـش و توانمنـدی هـم توجـه داشـته باشـد تـا افـراد شایسـته ای روی کار 
بیاینـد. بـرای هـر وزارتخانـه و سـازمان الزم اسـت مـدل شایسـتگی هـم جهـت بـا تخصـص، 
مهـارت و نگـرش مـورد نیـاز و همسـو بـا اسـتراتژی ها و اهـداف تعریـف شـود. البتـه می تـوان 
بـرای همـه پسـت های مدیریتـی مـدل عمومـی تعریـف و بـرای مشـاغل بـه صـورت خـاص، 

کـرد.  شایسـتگی های تخصصـی طراحـی 
چهـار  دارای  کـه  اسـت  شناسـی  شـخصیت  تسـت های  از  یکـی   DiSC یـا  دیسـک  تسـت 
کاری  ِالمـان شـامل سـلطه )Dominance(، نفـوذ )Influence(، ثبـات )Steadiness(، وجـدان 
انتظـار  ایـن تسـت،  بـه شـاخص های تعریـف شـده  بـا توجـه  )Conscientiousness( اسـت. 
می رود وزیر نیروی بعدی با توجه به شرایط وزارتخانه و صنعت برق دارای شاخص D و C به 
صـورت غالـب باشـد، یعنـی کسـی که عالوه بـر توانایی پیش بـردن پروژه ها، به جزئیـات آن ها 
نیـز توجـه داشـته باشـد تـا دردسـری ایجـاد نشـود. افـراد DC قـدرت برنامه ریـزی باالیـی دارنـد و 

دوسـت دارنـد کارهـا مطابـق نقشـه پیش بـرود.
در زمینه تخصصی، وزیر نیروی بعدی باید اشـراف کاملی بر مسـائل آب و برق داشـته باشـد. 
البتـه یـک فـرد بـه تنهایی در تمامی زمینه ها متخصص نخواهد بود لـذا وزیر نیرو حداقل باید 
در یکـی از زمینه هـا تخصـص کامـل داشـته باشـد و در سـایر مـوارد نیـز تـا حـدودی بـه مسـائل 
آشـنا باشـد و بـرای ایـن امـور، معاونان متخصص و زبده انتخاب کنـد. از آنجایی که وزیر نیرو 
رئیس کمیسـیون های مشـترک اقتصادی کشـورهای روسـیه، قطر، افغانستان، تاجیکستان و 
ارمنستان نیز هست، طبیعتا برای برقراری روابط و بهره وری باالتر از این ظرفیت، باید قدرت 
برقـراری ارتباطـات مناسـب بین المللـی را دارا بـوده و بـه زبـان خارجـی مسـلط باشـد. بـا توجـه 
بـه اینکـه یکـی از راه هـای بـرون رفـت از وضعیـت فعلـی اقتصـاد بـرق، صـادرات بـرق اسـت، 
ارتباطـات بین المللـی و تسـلط وزیـر بـه زبـان خارجـی در کمـک بـه رفـع بحـران اقتصـاد بـرق، 

موثر خواهـد بود.  
گاهی انتخاب مدیران و وزرا با توجه به عملکرد و سابقه قبلی آنها صورت می گیرد در حالی 
کـردن  کـه توجـه صـرف بـه ایـن معیـار، شـاخص درسـتی نیسـت، شـاخص درسـت مقایسـه 
برنامـه کار قبلـی و اقدامـات انجـام شـده قبلـی اسـت. در انتخـاب مدیـران بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجـه داشـت کـه اقدامـات انجـام شـده در سـمت قبلـی در چـه شـرایطی انجـام شـده و چقدر 

منطبـق بـا برنامه هـای ارائـه شـده بوده اسـت. 
نشریه Harvard Business Review سال 2017 برای مدل شایستگی مدیران 8 شاخص 
کـه در آن بـرای هـر شـاخص، 7 سـطح شایسـتگی هـم تعریـف شـده اسـت. بـا  کـرده  ارائـه 
کاندیداهـای  ارزیابـی مدیـران بـا مـدل پیشـنهادی نشـریه هـاروارد، می تـوان امتیـاز هـر یـک از 

یادداشتیادداشت

نیـــــــــــــــــــروســـــــــــــنجی
وزیـــــــــــــــــــــرنیـــــــــــــــــــر و

مدیرعامل شرکت موننکو ایرانعلیرضا شیرانی
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ایـن زمینـه وزارت امـور خارجـه و وزارت صمـت نیـز در تامیـن امنیـت منطقـه دخیـل خواهنـد 
بود. 

در این میان نباید این مساله را از نظر دور داشت که وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت آب 
و برق کشـور در ۴ سـال گذشـته با دو چالش بزرگ مواجه بوده اسـت: یکی مسـائل اقتصادی و 
دیگری مسـائل مدیریتی. وزیر نیرو با توجه به این دو مشـکل، همیشـه بر سـاخت و سـاز برای 
کید داشتند.  توسعه ظرفیت ها و ایجاد زیرساخت ها و سازوکار برای حل مسائل مدیریتی تا
اما میزان موفقیت این رویکرد زمانی مشخص می شود که اقدامات انجام شده با برنامه های 

ارائه شـده تطابق داشته باشد. 
کرده اسـت، شاید با نگاه  البته صنعت برق در این سـال ها تقریبا در مسـیر درسـتی حرکت 
کرده  که بدهـی این صنعـت افزایش پیـدا  کنیـم  بـه میـزان بدهی هـای ایـن صنعـت تصـور 
و بدهکارتـر شـده اسـت، امـا میـزان بدهـی وزارت نیرو از مسـیر تهاتـر و تامین منابع مالی تا 
کرده اسـت. بدهی وزارت نیرو در ابتدای دولت دوازدهم حدود ۲۵ هزار  کاهش پیدا  حدی 
میلیـارد بـا دالر ۳ هـزار تومـان بـوده، امـروز این رقم در حالی به ۳۵ هزار میلیارد تومان با نرخ دالر 
۲۵ هـزار تومـان رسـیده اسـت. در واقـع با احتسـاب نـرخ دالر، بدهی صنعت بـرق از ۴ میلیارد 

دالر به یک میلیارد دالر رسـیده اسـت. 
صنعت برق یکی از پولدارترین صنایع کشور است، فقط این پول به صورت منابع و سرمایه 
اسـت و نقـد نیسـت. طبـق اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، ۸۰ درصـدد شـبکه های توزیـع بایـد بـه 
بخـش خصوصـی واگـذار شـود، شـبکه هایی کـه چنـد صـد هـزار میلیـارد تومـان ارزش دارنـد و 
فقـط شـاید ۱۰ درصـد ایـن ارزش دارایـی خـود را بدهـکار باشـند. اگـر مشـکل مالکیت شـرکت 
صبا و آسـتان قدس حل شـود، واگذاری شـرکت های توزیع انجام شـده و می تواند زمینه سـاز 
افزایـش راندمـان در ایـن حـوزه شـود. بنابرایـن ضروری اسـت که وزیر نیروی دولت سـیزدهم در 
این حوزه هم وارد عمل شده و مشکل آستان قدس را حل کند.  اگر این موضوع حل شود، از 
طریق ایجاد شرکت بورسی سهامی عام که ۲۰ درصد متعلق به دولت و ۸۰ درصد متعلق به 
بخش خصوصی خواهد بود، مردم با پذیره نویسـی سـهام گرفته و سـود آن را دریافت خواهند 

کرد. 
کـه علیرغـم بررسـی های فـراوان هنـوز  مشـکل دیگـر صنعـت بـرق تعرفـه بـرق اسـت، مشـکلی 
کـه وزارت نیـرو بـه عنـوان متولـی صنعـت بـرق، بـرای  بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت. تـا زمانـی 
کنـد، ایـن موضـوع حـل نخواهـد شـد. یکـی دیگـر از انتظـارات مـا از وزیـر  بـرق تعرفـه تعییـن 
نیـرو توجـه بـه تبـادالت و مسـائل اسـتانی اسـت، امـروز اکثـر نیروگاه هـای کشـور در خوزسـتان 
فعالیت می کنند. آیا در قبال آلودگی و مشـکالتی که فعالیت این نیروگاه ها برای شـهروندان 
خوزسـتانی ایجاد کرده اسـت ، مزایایی برای آنها تعریف شـده اسـت؟ آیا بین تعرفه پرداختی 
شـهروندان تهـران و خوزسـتان تفاوتـی وجـود دارد؟ لـذا بازنگـری در نحـوه تعرفـه گـذاری بـرق بـر 
اسـاس آمایـش سـرزمین هـم یکـی از الزاماتـی اسـت کـه بایـد در وزارت نیـرو بـه شـکل جـدی به 

آن توجـه شـود.
با توجه به اهمیت صنعت برق و زیرساختی بودن این صنعت و همچنین براساس مدل ها 
و شـاخص های مطرح شـده و مشـکالتی که وزارت نیرو امروز با آنها دسـت به گریبان اسـت، 
از رئیـس دولـت سـیزدهم انتظـار می رود فردی را برای سـکانداری و تصدی گـری وزارت نیرو در 
کافی بتواند از پس همه امور برآمده و این  که با تیپ شخصیتی قوی و تخصص  نظر بگیرند 

وزارتخانه را در پیشـبرد اهداف به جلو حرکت دهد. ▪

مدیریـت را بـرآورد کـرد و در نهایـت بـه گزینـه مناسـب رسـید. 
شـاخص اول نتیجـه محـور و نتیجـه گـرا بـودن اسـت کـه تکمیـل وظایـف، تـالش بـرای بهبـود 
عملکـرد، دسـتیابی بـه اهـداف، فراتـر رفتـن از اهـداف، بهبود بخشـیدن اقدامـات به عملکرد 
ملـی، طراحـی مجـدد کارهـا بـرای بـه دسـت آوردن نتایـج عالـی و تغییـر و توسـعه مدل کسـب 
کار در صنعت به عنوان سطوح شایستگی این شاخص تعیین شدند. استراتژی محوری  و 
درک  شـاخص  ایـن  در  اسـت.  مذکـور  نشـریه  پیشـنهادی  شایسـتگی  مـدل  دوم  شـاخص 
مسـتقیم مسـائل، تعریـف برنامه هایـی در درون اسـتراتژی بزرگ تـر، تنظیـم اولویت هـای چنـد 
ساله، تعریف استراتژی های چند ساله برای حوزه کاری، تغییر استراتژی صنعت در تمامی 
حوزه های زیرمجموعه، ایجاد استراتژی اثرگذار در سطح ملی و توسعه استراتژی پیشرفته در 

سـطح ملی به عنوان سـطوح شایسـتگی محسـوب می شـوند. 
همـکاری و تاثیرگـذاری شـاخص سـوم مـدل شایسـتگی های اصلـی رهبـری اسـت، پاسـخ 
بـه درخواسـت ها، حمایـت از کارکنـان، همـکاری فعـال بـا دولـت و سـایر قـوا، تهییـج دیگـران 
گروهـی، ایجـاد فرهنـگ همـکاری و شـکل دادن بـه  در همـکاری، تسـهیل همـکاری بیـن 
تیمـی  رهبـری  هسـتند.  شـاخص  ایـن  شایسـتگی  سـطوح  از  دگرگون کننـده  شـراکت های 
کـه انجـام وظایـف، تبییـن اهـداف و دالیـل آن و ایجـاد همسـویی در  شـاخص بعـدی اسـت 
کارکنـان، دریافـت نظـرات همـکاران، ایجـاد تعهد در تیم، توانمندسـازی تیم ها برای مسـتقل 
کار کـردن، انگیـزه دادن بـه تیم هـای مختلف برای کار کردن، ایجاد فرهنگ عملکرد عالی ۷ 

کـه بـرای شـاخص رهبـری تیـم مطـرح شـده اسـت.  سـطحی اسـت 
توسـعه قابلیت هـای سـازمان بـه عنـوان پنجمیـن شـاخص مطـرح شـده اسـت. پشـتیبانی از 
تالش هـای توسـعه ای، تشـویق دیگـران بـه توسـعه، حمایـت فعاالنـه از رشـد و توسـعه، ایجـاد 
قابلیت های تیمی به طور سیسـتماتیک، کمک به توسـعه بیرونی، ارتقای قابلیت سـازمانی 
کـردن فرهنـگ متمرکـز بـر مدیریـت اسـتعداد بـه عنـوان سـطوح ایـن شـاخص تعریـف  و القـا 

شـده اند. 
رهبـری تغییـر شـاخص بعدی اسـت که پذیرش تغییرات، حمایـت از تغییرات، اشـاره کردن 
به نیاز به تغییر، ایجاد کردن وضعیت الزام برای تغییر، تجهیز دیگران برای آغاز کردن تغییر، 
ایجـاد تکانـه در سـطح سـازمان بـرای تغییـر و درونـی کـردن فرهنـگ تغییـر از سـطوح مختلـف 
ایـن شـاخص هسـتند. درک موقعیـت بیرونـی صنعـت یکـی دیگـر از شـاخص های این مدل 
است که شناخت محیط پیرامونی، شناخت اصول کافی صنعت، بررسی و تحقیق درباره 
پویایی هـای صنعـت و ذینفعـان، درک عمیـق صنعـت، ایجاد بینـش دربـاره آینده صنعت، 
شناسـایی فرصت هـای نوظهـور صنعـت و مشـاهده چگونگـی تغییـر وضعیـت از سـطوح 
شایسـتگی این مورد هسـتند. جامعیت به عنوان شـاخص هشـتم در این مدل معرفی شـده 
اسـت، نـگارش دیدگاه هـای متفـاوت، درک دیدگاه هـای متنـوع، یکپارچه کـردن دیدگاه  های 
کـردن )فـرو نشـاندن(  گروه هـای متنـوع، تسـهیل  دیگـر، دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب بیـن 
کـردن فرهنـگ  کارکنـان و ایجـاد  تعارضـات ذینفعـان، افزایـش اسـتراتژیک تنـوع دیدگاه هـای 
جامـع و دربرگیرنـده جامعـه بـه عنـوان هفـت سـطح شایسـتگی این شـاخص مطرح شـدند. 

رئیـس دولـت بعـدی بایـد بـا در نظـر داشـتن ایـن ۸ شـاخص و موقعیـت صنعـت آب و بـرق 
کشـور، وزیر نیرویی متناسـب با نیاز و شـرایط این صنعت انتخاب کند. امروز افزایش درآمد 
و بهـره وری اولویـت اصلـی وزارت نیـرو اسـت لـذا وزیر انتخابی بایـد دارای ویژگی ای باشـد که 
بتوانـد ایـن هـدف اصلـی را دنبال کند و به نتیجه برسـاند. در تعیین اسـتراتژی صـادرات برق 
بـه کشـورهای همسـایه و گـره زدن امنیـت آنهـا بـه بـرق ایران، اسـتراتژی موثـری خواهد بـود تا در 

یادداشتیادداشت
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( ــرق ) ــر صنعــت ب ــر ب آنچــه در طــول چهــار ســال اخی
گذشــته اســت، مجموعــه ای از چالــش هــا  ایــران 
کــه متاســفانه بخــش  و مشــکالت متعــددی اســت 
مانــد.  باقــی  نشــده  آنهــا حــل  از  توجهــی  قابــل 
گرچــه در طــول ایــن ســال ها و در بطن نوســانات  ا
شــدید اقتصــادی، افزایــش بــی ســابقه قیمــت ارز 
کمبــود  و مــواد اولیــه، فشــار ویرانگــر تحریــم هــا، 
گــذاری  تعرفــه  رونــد  ادامــه  و  نقدینگــی  شــدید 
بــرای  نیــرو  بــرق، عمــال دســت وزارت  دســتوری 
مدیرریــت بحــران هــای متعــدد صنعــت برق بســته 
بــود، بــا ایــن وجــود امــا نمــی تــوان از ایــن مســاله 
کــه برخــی از سیاســتگذاری هــای  چشــم پوشــید 
نادرســت در وزارت  نیــرو، توانیــر و شــرکت هــای 
 تابعــه، بــه ایــن مشــکالت بــه شــدت دامــن زد. 
تکلیــف  تعییــن  در  توانیــر  و  نیــرو  وزارت  انفعــال 
کــه البتــه در حــوزه توزیــع  قراردادهــای متوقــف 
دارنــد،  تــری  بغرنــج  بســیار  شــرایط  بــرق  نیــروی 
مطالبــات،  پرداخــت  در  مســتمر  بدعهــدی 
و  تیــپ  قــرارداد  اجــرای  و  ســازی  پیــاده  عــدم 
هــای  بخشــنامه  اجــرای  در  تعلــل  همچنیــن 
جملــه  از  ارز،  جبرانــی  بخشــنامه  نظیــر  کالنــی 
فعــاالن  مشــکالت  بــه  کــه  بودنــد  مــواردی 
زد.  دامــن  گذشــته  از  بیــش  بــرق   صنعــت 
عملکــرد،  بــه  ای  ویــژه  نــگاه  بخــش  ایــن  در 
نــگاه  از  نیــرو  وزارت  تصمیمــات  و  اقدامــات 
داشــت: خواهیــم  خصوصــی  بخــش  فعــاالن 

گذشت نگاهی آنچه... 
به عملکرد وزارت نیرو 

در دولت دوازدهم
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چرا وزیر نیرو فریاد نزد؟
گرفتار مشکالت پرتعدادی است که برخی از آن ها عمال به ایجاد بحران های مخرب در این صنعت منجر  صنعت برق 

کید بر شرایط دشوار صنعت برق و  شده اند. فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ضمن تا
هزینه های غیرقابل جبران ناشی از این بحران ها، از دالیل و راهکار های آن سخن می گوید. او »بی پولی و ناترازی تولید 

و مصرف« را اصلی ترین ریشه های بحرانی می داند که نفس صنعت را به شماره انداخته و فروپاشی آن را محتمل کرده 
که وزارت نیرو و مجلس شورای اسالمی برای سال 1400 به دنبال اصالحات و بهبود شرایط مالی صنعت  است؛ او می گوید 

و پرداخت ها بوده اند، اما سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافق نبوده است. اما چرا و درآخر چه شد؟ پاسخ های 
گفتگو را در ادامه بخوانید:  دکتر عباسی را در این 
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ریشـه مشـکالت صنعـت بـرق و آنچـه موجـب پیدایـش شـرایط کنونـی شـده اسـت، چنـد بخـش 
گـردد. از زمانـی  گذشـته برمـی  اصلـی دارد. مـورد اساسـی بـه قانـون بودجـه سـاالنه در چنـد سـال 
کـه بحـث هدفمنـدی یارانه هـا مطـرح شـده اسـت، هزینه هـای آب و برقـی کـه مشـترکین پرداخـت 
می کردنـد، بـه خزانـه واریـز می شـده و از آنجـا طبـق قانـون بودجـه به هدفمنـدی یارانه هـا اختصاص 
می یافتـه اسـت. ایـن موضـوع را سـازمان برنامـه و بودجـه بـه ایـن شـکل مدیریـت می کرد کـه پولی به 
وزارت نیـرو داده نمی شـد و فقـط وزارت نیـرو حقـوق کارکنـان را دریافـت می کـرد؛ لـذا بودجـه الزم و 
کافی در اختیارش قرار نمی گرفت تا به قرارداد ها و تعهدات پایبند باشـد. به دنبال این مسـاله، در 
چنـد سـال گذشـته بـه دلیـل افزایـش قیمـت کاال هایی کـه صنعت بـرق برای نگهـداری، نوسـازی 
کنـد و اعتبـارش در بـازار تـا  و بازسـازی شـبکه نیـاز دارد، وزارت نیـرو نتوانسـته بـه تعهداتـش عمـل 
انـدازه ای خدشـه دار شـده اسـت. یعنـی اگـر در گذشـته وزارت نیـرو می توانسـت کاالی نسـیه و یـا 
خدمـات بـه صـورت تعهـدی دریافـت کنـد، ایـن موضـوع در سـال گذشـته تقریبـا با مشـکل مواجه 

بـود. البتـه بـا تدابیـری در قانـون بودجـه تصـور می کنـم کـه ایـن مشـکل رفع شـده باشـد.
مـورد دوم ایـن اسـت کـه در ایـن چنـد سـال نیروگاه هـا بـه دلیـل همیـن عـدم انجـام تعهـدات وزارت 
نیـرو بـا مشـکل تامیـن منابـع بـرای ارتقـای راندمـان مواجـه بـوده انـد. نیروگاه ها بـرق تولید کردنـد، اما 
مطابـق بـا ایـن تولید دریافتی نداشـتند. چراکـه وزارت نیرو پولی در اختیار نداشـت و نیروگاه ها هم 
دریافتی کافی برای سـرمایه گذاری روی موضوع ارتقای راندمان نداشـتند. به همین سـبب وزارت 
نیـرو نتوانسـت نقـش نظارتـی بـرای ارتقـای راندمان را ایفا کند. در نتیجه سـرمایه ملی چـه گاز و چه 
گازوئیل و مازوت در نیروگاه های کشور بیش از نیاز واقعی می سوزد. از این رو حتی نیروگاه ها بعضًا 
در سـطح راندمـان اسـمی هـم نیسـتند و زیـر ۳۰ درصـد راندمـان فعالیـت می کنـد. ایـن یک ضایعه 
برای کشور ماست. وزارت نیرو باید بتواند نقش خود را اجرایی کند و نیروگاه ها را تشویق به ارتقای 

راندمـان کنـد و فعـاالن صنعـت بـرق هـم منابع و انگیزه الزم برای انجام این کار را داشـته باشـند.
ک و فرسودگی شبکه های توزیع است که موجب اتالف برق، کاهش پایداری،  مورد سوم، استهال

افزایش احتمال وقوع خاموشی ها و کاهش ایمنی می شود. 
از سـوی دیگـر، بـرای مدیریـت مصـرف مصـارف خانگـی نیز الزم اسـت که سیاسـت گذاری شـود. 
بـرای مثـال در جنـوب کشـور کولر هـای گازی قدیمـی را بـا کولر هـای اسـپلیت کـم مصـرف تعویض 
کننـد. در ایـن زمینـه اگـر سـرمایه گـذاری شـود، از محـل انـرژی صرفـه جویـی شـده کـه حتـی امکان 
صـادرات آن نیـز وجـود دارد و یـا بـا وام هایی با اقسـاط درازمدت می توان هم مصرف را به میزان قابل 
مالحظـه ای کاهـش داد و هـم تامیـن مالـی بـرای ایفای تعهدات انجـام داد. حتی می تـوان روی این 

موضـوع یارانـه بدهند تا مشـکالت حل شـود.
کـه قیمـت حامل هـای انـرژی واقعـی شـود. البتـه قبـل از  کنـار ایـن مـوارد توصیـه مـن ایـن اسـت  در 
آن بایـد درآمـد مـردم واقعـی شـود. بـرای مثـال شـرکت ها و صنایـع کاال هـا را بـا قیمت هـای جهانی از 
جملـه فـوب خلیـج فـارس می فروشـند؛ امـا حقـوق و دسـتمزد مطابق اسـتاندارد های خلیـج فارس 
نیست و قیمت حامل های انرژی نیز با این مقیاس پرداخت نمی شود. پس ما نمی توانیم از مردم 
کـه پـول بـرق را بـا نـرخ فـوب خلیـج فـارس پرداخـت کننـد؛ لـذا ایـن یـک کار  انتظـار داشـته باشـیم 
توامان اسـت. باید قبل از هرکاری نظام حقوق و دسـتمزد تصحیح شـده باشـد. بعد بررسـی دقیق 
روی شرایط انجام دهیم و یارانه انرژی به مردم بدهیم تا آن را مطابق سلیقه خود تا سقف یارانه ای 

خـرج کننـد و مابقـی مصرف را بـا نـرخ آزاد بپردازند. 
همـه این هـا بـه مدیریـت جامعـه در حـوزه مدیریـت انـرژی برمـی گـردد. ما بایـد یک مدیریـت واحد 
و مقتدر در حوزه انرژی داشـته باشـیم که این هم مسـتلزم سـازماندهی و تغییر سـاختار نظام انرژی 
کشـور اسـت. وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع باید بیشـتر با هم هماهنگ شـوند و این ها از یک 

الگـوی واحـد در مـورد تولیـد و مصرف انـرژی پیروی کنند.

امسال خاموشی ها زودتر از پیش بینی ها سراغ 
کشور آمد و در خردادماه با ثبت اولین خاموشی 
برنامه ریزی شده، صدای مشکالت صنعت برق 

به خانه ها رسید. این مشکالت از کجا و چگونه 
شروع شدند؟

صدای صنعت برق به هیچ کجا نرسید؛

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیفریدون عباسی دوانی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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بله همانطور که اشاره کردم انسجام مدیریتی وجود نداشته است. این رویکردها، نوعی فرافکنی هستند. 
اگرچـه صرفـه جویـی، ممکـن اسـت تـا انـدازه ای کمـک کننـده باشـد، امـا ایـن کار قـرار اسـت بـا چـه الگـو و 

اراده ای و در چـه زمانـی و بـا مدیریـت چـه فـرد یـا ارگانی انجام شـود؟ 
کـه دولتمـردان نتوانسـتند از خـرد جمعـی و تـوان مردمـی در ایـن زمینه به درسـتی  واقعیـت ایـن اسـت 
کسـی نیسـت  بهـره بگیرنـد. فقـط خودشـان را عاقـل می داننـد. متاسـفانه در بدنـه دولـت و وزارت نیرو 

کـه اختیـارات را بـه متخصصان امـر بدهد. 

وزیـر نیـرو بـه هـر حـال عضـو این کابینه بود. باید فریاد می زد و اگر اختیار نمی دادند، اسـتعفا مـی داد تا توجه 
کشـور بـه ایـن مشـکالت جلـب شـود. بایـد از صنعـت بـرق دفـاع می کـرد تـا امـروز بـا بحـران خاموشـی مواجـه 

نباشـیم. امـا ایـن کار را نکرد.

بخـش خصوصـی بـه دنبـال ثبـات مدیریتـی اسـت. دولـت بـه تعهداتـش عمـل نمی کنـد. در پرداخـت 
کشـور بـا نوسـانات  کـه اقتصـاد  کـرده و در شـرایطی  بدهی هایـش بـه فعـاالن بخـش خصوصـی، بدعهـدی 
گسـترده مواجـه اسـت، قرارداد هـای هـای برقـی را بـا پیمانـکاران و سـازندگان بالتکلیـف و متوقف رهـا کرده 

اسـت.
متاسـفانه بـه نظـر می رسـد وزارت نیـرو ایـن مسـاله را نادیـده گرفتـه کـه فعـاالن بخـش خصوصی بـرای حفظ 
بنگاه هـای خـود بـه پولشـان نیـاز دارنـد و بایـد مطالبـات ایـن بخـش را پرداخـت کننـد. در غیـر ایـن صـورت 
آن هـا قـادر بـه انجـام فعالیـت جـدی بـه منظـور توسـعه فعالیت هـا، اجـرای پروژه ها و رشـد ظرفیت هایشـان 
نیسـتند. دولـت عـادت کـرده کـه بـدون پذیـرش هیـچ خسـارت و هزینـه ای بـه تکالیـف و تعهداتـش عمـل 
گزیرنـد بـرای هـر تاخیـر و دیرکـردی در اجـرای قراردادهایشـان، خسـارت  کـه پیمانـکاران نا نکنـد، در حالـی 

کنند.  پرداخـت 
کـه ارزش پـول ملـی افـت می کنـد، پیمانـکار و سـازنده و نیـروگاه دار بخـش خصوصـی، بـدون  در شـرایطی 
دریافـت مطالباتـش چطـور بایـد به تعهـدات و بدهی های خـود عمل کند؟ در حالی که آن ها مطالباتشـان 
را بـا تاخیـر طوالنـی دریافـت می کننـد و عمـال ایـن مبالـغ ارزش واقعـی خـود را بـرای ایـن شـرکت ها از دسـت 
کاال هـا و دسـتمزد ها بـا توجـه بـه نـرخ تـورم مـدام در حـال تغییـر اسـت و ایـن مسـاله هزینـه ای  داده، قیمـت 
غیر قابـل جبـران بـه شـرکت ها تحمیـل می کنـد. بـه عبارتـی، بخـش خصوصـی بـه دلیـل رفتـار غلـط دولـت 
آسـیب دیـده و حتـی نمی توانـد جایـگاه خـود را در بازار هـای بین المللـی و منطقـه ای بـه دسـت آورد، چرا که 

بـه شـکل مسـتمر در حـال تضعیف اسـت.▪

همـکاری خوبـی در ایـن زمینـه بـا مجلـس در راسـتای قانون بودجـه به وجود آمـد. مشـاورین و گروه های 
کارگروه مشـترک با بخش خصوصی و دولت همفکری و تعامل داشـتند و در نهایت موفق  کاری ما در 
شـدیم در کمیسـیون انـرژی مجلـس و سـپس در کمیسـیون تلفیـق بودجه موضـوع ورود منابع بـه خزانه و 
تخصیص آن به هدفمندی ها را حل کنیم. به این ترتیب که بعد از واریز وجوه مشـترکین، منابع مالی 
بـه هدفمنـدی یارانه هـا تخصیـص داده نشـود و مسـتقیم به حسـاب وزارت نیرو بـرود. بـاور داریم که این 
راهگشـا اسـت و می توانـد تـا انـدازه ای بـه پرداخت هـای وزارت نیـرو کمک کند تـا از این محل تعهدات 

خـود را انجـام دهد.

کـه منابـع حاصـل از فـروش آب و بـرق بـه وزارت نیـرو داده  سـازمان برنامـه و بودجـه نمی خواسـت 
کننـد. امـا حـاال امیدواریـم پـول دراختیـار وزارت نیـرو قـرار  شـود. می خواسـتند خودشـان مدیریـت 

کند. بگیـرد تـا بتواننـد نیاز هـا را تـا حـد ممکـن از ایـن محـل تامیـن 

مهمتریـن چالـش صنعـت بـرق اصـالح سـاختار اقتصـادی آن اسـت کـه بـدون شـک عملیاتـی شـدن 
ایـن مهـم و بـه طـور کلـی سـاختار اقتصاد تمام حامل های انرژی بازیگران و تصمیم سـازان این حـوزه در 
کنـار هـم قـرار می گرفتنـد. مـا همـواره تـالش کـرده ایـم در کنـار دولت باشـیم و اگر دولـت نیاز به قانـون و یا 
اصالح قانون دارد، فقط کافی است مجلس را در جریان بگذارند. بخش خصوصی، دولت و مجلس 

می تواننـد کارگـروه مشـترک تشـکیل دهنـد و این موضوعـات را از نگاه کارشناسـی دنبال کنند. 
کارگروه هایی را به پیشـنهاد مجلس  البته ما پیشـتر و در سـال ۹۹ تجربه موفقی در این حوزه داشـتیم و 
تشـکیل دادیـم و نتیجـه خوبـی هـم گرفتیـم و امسـال هـم همیـن کار را می کنیـم. اگـر دولـت در ۱۴۰۰ ایـن 
اراده را داشـته باشـد و از مجلـس در بهبـود شـرایط و سـاختار اقتصـاد بـرق کمـک بخواهـد؛ بسـیاری از 

کار هـا بـا همفکـری و تعامـل حل خواهد شـد.
بـه نظـر می رسـد بهتـر اسـت پیـش از تدوین هر الیحه ای حتـی الیحه بودجه، رایزنی هـای الزم با مجلس 
و بخـش خصوصـی انجـام شـود و بـه یـک نظر واحد برسـیم، هر چند شـاید ایـن اقدام در طول سـال های 
گذشـته به درسـتی انجام نشـده اسـت. این کشـور همه ماسـت و می خواهیم با هم به بهترین شـکل آن 
را اداره کنیـم. نبایـد ایـن طـور باشـد کـه مجلـس موضوعـی را تصویـب کند، امـا دولت تمایلی بـه اجرای 
آن نداشـته باشـد. ماننـد همیـن اصـالح سـاختار اقتصـاد بـرق و تخصیـص درآمد هـای ایـن صنعـت 
کـه حـاال مجلـس، وزارت نیـرو و بخـش خصوصـی می خواهنـد، امـا دولـت بـه آن تـن  بـه هزینه هـای آن 

نمی دهد. 

قطعا این امکان وجود داشـته اسـت. من شـاهد بودم که از زمان دولت دهم این مشـکل وجود داشـته و 
در دولت یازدهم و دوازدهم هم تکرار شـده اسـت. با این فرض که تورم لجام گسـیخته بوده، قیمت ها 
و نرح ارز جهش داشته و ارزش پول ملی به تناسب افت کرده و نمی توان جز پایین نگه داشتن قیمت 
حامل هـای انـرژی، کاری بـرای حمایـت از معیشـت خانـوار، انجـام داد، هـر امکانـی بـرای تغییـر شـرایط 

موجود از بین می رفت و همین مسـاله وزارت نیرو را با مشـکل مواجه کرده اسـت.

به تدابیری در قانون بودجه 
1400 برای رفع مشکل تامین 

مالی صنعت برق اشاره 
کردید. دقیقا چه اقدامی 

انجام شده است؟

فکر می کنید که سازمان برنامه 
و بودجه قبول می کند؟

وزارت نیرو در طول 
چهار سال گذشته چطور 

می توانست با مشارکت مجلس 
بخشی از مشکالت را حل 

کند؟ 

در سال های گذشته امکان 
اصالح ساختار اقتصادی در 
صنعت برق وجود نداشت؟

به نظرتان اینکه هر سال وزارت نیرو 
اعالم می کند که صرفه جویی برای 

مدیریت عرضه و تقاضای برق عامل 
کلیدی است و ظرفیت کمتر وارد مدار 
شده است، آیا ضعف مدیریتی نبود؟

از صحبت های شما بر می آید که 
مشکل اصلی دولت است نه وزارت 

نیرو. نظرتان در مورد عملکرد وزیر 
نیرو دولت دوازدهم چیست؟

اشاره کردید که جلساتی با بخش 
خصوصی صنعت برق داشته اید. 

مشکل اصلی آن ها ایفای تعهدات 
وزارت نیروست یا مشکل دیگری هم 

دارند؟

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی



}  آنچه گذشت  {}  آنچه گذشت  { سیاست گذاری صنعت برق سیاست گذاری صنعت برق 

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 4647
صفحهصفحه

از  یکـی  یعنـی  بـه مبحـث اصلـی  ورود  از  قبـل  امـا 
بحـران  همـان  کـه  ایـران  بحران هـای  مهمتریـن 
نامتـوازن بـودن تـراز بـرق و برهـم خوردگـی سـاختار 
یـادآوری  اسـت  الزم  صنعـت،  ایـن  اقتصـادی 
کننـده  کـه عـالوه بـر محدودیت هـای تشـدید  شـود 
بحـران نظیـر خشکسـالی، بحـران آب، آتـش سـوزی 
و جمعیـت، موضـوع ریسـک یکـی از عوامـل مهـم 
بـا  ریسـک  ایـن  کشـور اسـت.  کننـده در  تعییـن  و 
مالحظـه کار های مدیران، همـواره اثرات ناموزونی را 

کـرده اسـت. کشـور وارد  بـر اقتصـاد 
اما در مورد بزرگترین عامل بحران زدگی در صنعت 
بـرق ایـران و در شـرایط فعلـی، به نظر می رسـد پدیده 
طبیعی بودن عدم تصمیم گیری مدیران در شرایط 
نامتعـارف سیاسـی و یـا اقتصـادی دور از واقعیـت 
نباشـد. در ایـن رابطـه پدیـده طبیعی بـودن و تفاوت 
آن با بحران ایجاد شده بدست آمده توسط مدیران 
کـه بایـد از منظـر یـک  کارکنـان، موضوعـی اسـت  و 
اتفـاق نامطلـوب یا یـک پدیده چند وجهـی ارزیابی 
مختلـف  ابعـاد  از  دارد  امـکان  مسـاله  ایـن  شـود. 
اجتماعـی  و  روانـی  اقتصـادی،  محیطـی،  زیسـت 
کـه بـر  گفـت  کنـد. بدیـن ترتیـب بایـد  آسـیب وارد 
خـالف ادعا هـای مسـئوالن، بحران هـای مـوردی یـا 
مقطعـی در صنعـت بـرق ایـران نیـز بیشـتر مدیریتـی 
است تا طبیعی؛ لذا ضرورت دارد ساختار و شکل 
گیری سازمانی آن، مورد تجدید نظر جدی مقامات 

ارشـد کشـور قـرار بگیرد. 
از طرفی در شـرایط کنونی، اگر یک اتفاق نامطلوب 
مختلـف  ابعـاد  از  وجهـی  چنـد  پدیـده  یـک  یـا 
و  روانـی  محیطـی،  زیسـت  سیاسـی،  اقتصـادی، 
کنـد،  وارد  آسـیب  کشـور  بـه  نوعـی  بـه  اجتماعـی 
و  اصـول  از  خـارج  و  محـدود  زمـان  در  نمی تـوان 
معیار هـای تعریـف شـده ملی و بین المللی نسـبت 
اصـالح  در  مثـال  بـرای  کـرد.  اقـدام  آن  اصـالح  بـه 
زمینـه  ایـن  در  زمـان  هـر  بـرق؛  اقتصـادی  سـاختار 
اصالحی بخواهد انجام شود، وضعیت یا موقعیت 
تـا  نمی دهـد  اجـازه  و  می شـود  مطـرح  اضطـراری 
موجـب  کـه  را  شـده  ریـزی  برنامـه  نامـوزون  شـرایط 
وارد آمـدن آسـیب و یـا خسـارت بـه افـراد، جامعـه و 
دارایی ها می شـود، کنترل کرد و هماهنگی بر اثر آن 

آورد. بوجـود  را 
در  موقعیـــــت ها  ایـن  از  کـدام  هـر  دیگـر؛  سـوی  از 
یـا  و  تولیـد  رویـه  بـی  افزایـش  و  گسـترش  صـورت 
بویـژه  شـوند.  بحـران  بـه  منجـر  می تواننـد  مصـرف 
اکثـر  حالـت  ایـن  در  کـه  گهانـی  نا بحران هـای 
مسئوالن امر جبهه گرفته و از خود سلب مسئولیت 

 . می کننـد

بـه  مدیـران  بحـران،  نامطلـوب  ماهیـت  دلیـل  بـه 
برونـد. عمـده مسـئوالن  بـار  زیـر  سـختی حاضرنـد 
امیـد«  »بـرق  ماننـد  اجـرا  دسـت  در  طرح هـای  امـر 
و یـا مشـکالت در تامیـن منابـع مالـی قرارداد هـا بـا 
کسـری  اصلـی  عامـل  را  سـازندگان  و  پیمانـکاران 
بودجـه خـود و بحـران معرفی می کننـد و بجای آنکه 
در ابتـدای امـر نسـبت بـه مـوارد فـوق بررسـی کامـل و 
گـود شـده و پـس از  کارشناسـی انجـام دهنـد، وارد 
اتفـاق افتـاده نسـبت بـه آن موضـع گیـری می کننـد. 
کـه موضـوع  کنـم  در ایـن رابطـه الزم اسـت یـادآوری 
برق امید از همان مواردی است که جنبه تبلیغاتی 
آن بر واقعیت های درآمد ها و هزینه ها چیره داشـت 
و بجای درک اصل ماجرا که چه تبعاتی را بر اقتصاد 
ملـی ایـران وارد می کنـد، بـا صـرف اینکـه از »اقشـار 
اجرایـی  می کنیـم«  حمایـت  جامعـه  پذیـر  آسـیب 
کارشناسـی و  شـد. آن هـم بـدون انجـام مطالعـات 
میدانی که عمال دولت را در یک گرداب مشکالت 

در تامیـن و توزیـع بـرق انداخته اسـت.
و  ملـی  آمـده  پیـش  بحران هـای  بخواهیـم  اگـر 
کشـور را مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار  بین المللـی در 
دهیـم بایـد گفت که اواًل قوانین و مقـررات موجود در 
کشـور ایـن امـکان را بـه مدیران ارشـد کشـور می دهد 
اختیـارات  از  اسـتفاده  بـا  و  نوبـت  از  خـارج  در  تـا 
پیـش  و بحران هـای  وارد عمـل شـده  قانونـی خـود 
گهانـی را سـریعًا بررسـی و ارزیابـی  بینـی شـده و یـا نا
کنند و سـپس وارد مرحله اتخاذ تصمیم شـوند. اما 
در این مسـیر متاسـفانه در وزارت نیرو با آهسـتگی و 
کنـدی بسـیار گام برمـی دارد. در ایـن حالـت حادثه 
یـا ریسـک مدیریتـی بـه همـراه بال های طبیعـی نمود 
پیدا می کند و باید مد نظر مقامات باشـد تا بتوانند 

کننـد: گهانـی را مدیریـت  بحران هـای نا
وزارت  از  مدیریتـی  تحلیـل  و  بنـدی  جمـع  در 
نیـرو در چهـار سـال اخیـر، بـه عنـوان متولی اصلی 
کـه ایـن وزارتخانـه  گفـت  صنعـت بـرق ایـران بایـد 
تعریف دیدگاه واژه شناسـی، شاخص متناسب با 
تغییـرات اقتصـادی و یـا اجباری حاصـل از تحریم 
و تبعـات آن را در زمـان خـود بـه انجـام نرسـانده 
است. همچنین به ماهیت زمان در بحران توجهی 
شناسـی  واژه  و  تعریـف  در  کـه  چـرا  اسـت.  نکـرده 
کـه در یـک  کـه تغییـری عظیـم  گفـت  بحـران بایـد 
بـازه و در یـک وضعیـت صـورت می پذیـرد و بـا خـود 
درهـم ریختگـی شـدید زیسـت محیطـی، روانـی و 
اجتماعـی را کـه عمدتـًا بسـیار فراتـر از ظرفیت هـای 

انطباقـی جامعـه مبتـال اسـت، بوجـود مـی آورد. 
عملکرد وزارت نیرو در ۴ سال اخیر و بعنوان متولی 

اصلـی صنعـت بـرق ایـران عمدتـًا حفـظ وضعیـت 
موجـود ناشـی از بحران هـای اقتصـادی و سیاسـی 
بـوده که متاسـفانه یکـی از عمده ترین نقاط ضعف 
و عملکـرد دور از انتظـار جامعـه بـوده اسـت. چراکه 
ویـژه  بـه  جامعـه  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای 
کـه حـق بزرگـی در رونـد توسـعه و  بخـش خصوصـی 
بومـی سـازی صنعـت بـرق دارد بـا وقفه هـای موقـت 
یـا بلنـدی در فعالیت هـا روبـرو شـده اسـت. یـا بـه 
کامل و یا بخشی  کارشناسان UNDP با وقفه  تعبیر 
روبـرو  از فعالیت هـای تخصصـی خـود در جامعـه 
و  مـادی  و خسـارات  بـا ضایعـات  کـه همـراه  بـوده 
آسـیب های محیطی برای کشـور اسـت. همچنین 
جامعـه مربوطـه با منابعی که در اختیـار دارد قادر به 

جبـران آن نیسـت. 
بـه  نیـاز  ایـران  بـرق  صنعـت  آینـده  بابـت،  ایـن  از 
کـه  کـه موقعیتـی  بازتعریـف دارد. یعنـی نیـاز اسـت 
افـراد، گـروه هـا، سـازمان ها و بطـور کلـی جوامـع با آن 
مواجـه گشـته و بـا اسـتفاده از رویه های معمـول قادر 
به مقابله با آن باشند، جایگزین وضع موجود شود. 
در این صورت وضعیت آنی و یا اضطراری در زمان 
وقـوع بحـران مشـخص را کامـاًل مدیریـت و هدایـت 
گسـیختگی  هـم  از  تـا  داد  نخواهـد  اجـازه  و  کـرده 
اثـر  سیسـتم  کل  بـر  مدیریتـی  و  فیزیکـی  بصـورت 

بگـذارد. 
 در جمـع بنـدی ایـن موضـع مهـم و هدایت منطقی 
وزارت نیرو بعنوان یک وزارتخانه حسـاس در حفظ 
کشـور )بـه ویـژه در شـرایط بحرانـی(  بسـتر مدیریتـی 
باید گفت که بحران عبارتست از هر پدیده، رویداد 
یـا واقعـه و حادثـه ای کـه بقـاء بلنـد مـدت سـازمان و 
همچنیـن جامعـه را مـورد تهدیـد قـرار دهـد یـا افـراد 
مواجـه  مالـی  یـا  حیاتـی  جـدی  خطـر  بـا  را  زیـادی 
کنـد. بـه لحـاظ ایـن حساسـیت، وزارت خانـه نیـرو 
گیـری از  بایـد آینـده نگـری مطلـوب خـود را در بهـره 
پتانسیل جامعه بویژه بخش خصوصی فعال فعال 
از  درصـد   ۹۰ بـه  نزدیـک  خصوصـی  بخـش  کنـد. 
نیاز هـای صنعـت بـرق ایـران را قادر به پاسـخگویی 
اسـت. وزارت نیـرو نیایـد اجـازه دهد که ویژگی های 
مشـترک بحـران با سـایر ارگان هـا و نهاد های مـــوازی 
بـا ایـن وزارت خانـه، امـکان ایجاد اختـالل در روابط 
علـت و معلولـی بویـژه در تواتـر حـوادث و اتفاقـات 

)تقریبـا« پیـش بینـی ناپذیـری( از دسـت بـرود.
گفـت  بـه ضـرس قاطـع می تـوان  و  ایـن حالـت  در 
بحـران،  شـرایط  در  ایـران  بـرق  صنعـت  آینـده  کـه 
گیـری از قوانیـن و  مدیریـت خواهـد شـد و بـا بهـره 
اختیـارات برای بهبود شـرایط توسـعه صنعـت، این 
کامـل را بـه دسـت خواهـد آورد.▪ صنعـت تسـلط 

یادداشتیادداشت

 رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانرضا پدیدار

ــــــران ســـــــــــازی بحـــ

بحـران در هـر کشـوری بـه انـدازه تاریـخ تمـدن بشـر و یـا تاریـخ همان 
کشـور قدمت دارد. چرا که انسـان ها بحران های مختلفی را پشـت 
سـر گذاشـته انـد و تـا بـه امروز توانسـته اند بقـای خـود را ادامه دهند. 
هـر چنـد کـه بحران های بسـیار بـزرگ هنوز پیش نیامده اند و شـاید 
بـه نحـوی در پیـش باشـند. تقریبـا هیـچ جامعـه ای نمی توانـد ادعـا 
کنـد کـه مصـون از بحـران اسـت، در ایـن صـورت عامـل بـا اهمیـت 

در بحـران همـه کشـورها، مدیریت اسـت. 
عواملـی کـه باعـث شـدت و وخامـت بحران می شـوند، صرفـًا خود 
عوامـل بحـران زا نیسـتند، بلکـه ضربـه پذیـری یـا آسـیب پذیـری 
کـه عامـل  جامعـه بحـران زده و پتانسـیل مدیریتـی بحـران اسـت 
تعییـن کننـده در میـزان خسـارات و ضایعـات اسـت. بـه طور کلی 
از ۴۳ نـوع بحـران شـناخته شـده در جهـان بایـد گفـت کـه ۳۳ نـوع 
آن را می تـوان در ایـران شـاهد بـود کـه بر اسـاس مسـتندات و مدارک 
ثبـت و ضبـط شـده اسـت.  ایـران  آن در  مـورد  تعـداد ۳۱  موجـود 
موسسـه بیـن المللـی انرژی می گویـد ایران یکـی از ده کانـون حادثه 
خیـز در جهـان و مقـام چهـارم در آسـیا را دارد. عوامـل متعـددی 
کـه از حوصلـه ایـن  کشـور را رقـم زده  ضعـف مدیریـت بحـران در 

یادداشـت خـارج اسـت.

و ضــــــــــــــــــــــــعف در
تصمــــــــــــــــــــیم گیری
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یک مطالبه چهار هزار میلیاردی
کرد و شاهد احداث  برق تجدیدپذیر پس از احیای برجام جهش قابل توجهی را در سرمایه گذاری تجربه 

نیروگاه های جدید پرتعدادی بود. انرژی تجدیدپذیر که دنیا سرمایه گذاری گسترده ای روی آن انجام می دهد، 
در سال های پس از برجام، دچار تحولی شگرف در ایران شد، اما متاسفانه این دوران دوام چندانی نداشت. 

داود مددی، رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر از پایان روز های خوش این صنعت خبر می دهد و می گوید 
ایران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از کشور های منطقه عقب مانده است. در حال حاضر تولیدکنندگان 

برق تجدیدپذیر بیش از چهار هزار میلیارد تومان مطالبه انباشته از وزارت نیرو دارند و سرمایه گذاران خارجی 
هم به دنبال اجرایی کردن ضمانت نامه ها و بیمه های سرمایه گذاری خود هستند. به عالوه شرکت هایی 
کرده اند، پس از جهش ارزی اخیر برای  که از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های خود وام دریافت 
بازپرداخت اقساط تسهیالت خود، تحت فشار سنگین بانک ها و این صندوق هستند. در چنین شرایطی 

وزارت نیرو از چهار بند قانونی که برای تامین منابع برق تجدیدپذیر پیش بینی شده، فقط یکی را عملیاتی 
کرده که متاسفانه تکافوی پرداخت بهای خرید تضمینی و مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر را نمی کند. 

همه این مسایل شرایط تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در ایران را بغرنج کرده است.
.
.
.
.
.

برآیند چهار ساله عملکرد وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیر ها؛
جهـش نـرخ ارز و مشـکالت ناشـی از آن از اواسـط سـال ۹۷، مهمتریـن دلیـل افـت سـرمایه گذاری هـا بـود. در همین 
دوره زمانـی وزارت نیـرو بـه جـای اینکـه بـا اسـتناد به قوانین باالدسـتی مصوب مجلس نسـبت بـه تامین منابع مالی 
الزم بـه منظـور خریـد تضمینـی تعهـد شـده بـرق تجدیدپذیـر اقـدام کنـد، تغییـر فرمـول مصـوب دولـت و مجلـس در 
قرارداد هـا را در دسـتور کار خـود قـرار داد و حتـی نـرخ معـادل ارز ETS کـه نـرخ رسـمی اعالمـی بانـک مرکـزی بـود را نیـز 

نپذیرفـت نـرخ خریـد بـرق تجدیدپذیـر را از حـدود ۱۲ سـنت بـه ۳ سـنت کاهـش یافت. 
بـه عـالوه بـا توجـه بـه افزایـش تولیـد و ثابـت ماندن بودجه خرید تضمینی بـرق، پرداخت ها به طور کامل انجام نشـد 
کمتـر از ۳۰ درصـد وجـوه  کـه در سـال ۱۳۹۹ تولیدکننـدگان بـرق تجدیدپذیـر  کاهـش یافـت، بـه طـوری  و هـر سـاله 
مطالبـات خـود را از محـل فـروش بـرق دریافـت کردنـد. هـم اکنـون بـا پیگیری هـای فـراوان بخش خصوصـی باالخره 
وزارت نیـرو نـرخ ETS را پذیرفتـه، امـا بـرای تامیـن آن در بودجه هـای سـنواتی هیچگونـه اقدامـی انجـام نـداده اسـت. 
کرده و برق تولید کنند؟ این روند،  با این وضعیت چطور انتظار داریم که سـرمایه گذاران به حوزه تجدیدپذیر ورود 
تولیدکنندگان فعال را هم دچار سـرگردانی بسـیار زیادی کرده اسـت. بدهی به بانک های عامل و صندوق توسـعه 

ملی و شـرکای خارجی، اعتباری برای سـرمایه گذاران ایرانی باقی نگذاشـته است.  
کـه بخشـی از اقدامـات و مراحـل اجرایـی تـا پیـش از ایـن رخداد هـا  البتـه پروژه هـای در دسـت اقـدام بـه ایـن دلیـل 
انجـام شـده بـود، ادامـه یافـت و پروژه هایـی کـه در ایـن سـال ها بـه بهره بـرداری می رسـید، عمدتـا حاصـل اقدامـات 
گذشـته بـوده، امـا ایـن رونـد بـه تدریـج در حـال توقـف اسـت. در حـال حاضـر تنهـا منبعـی کـه بـرای پرداخـت وجـوه 
مربـوط بـه خریـد بـرق تضمینـی بـرق وجـود دارد، بنـد ج تبصـره 6 قانـون بودجـه اسـت کـه مشـمول ۱۰ درصـد قبـوض 
بـرق مشـترکان بجـز روسـتائیان و مـوارد مصـرف کشـاورزی اسـت و قطعـا بـه تنهایـی قـادر بـه تامیـن منابـع مالـی الزم 
بـرای تعییـن تکلیـف بدهی های سـنوات قبـل وزارت نیرو و پرداخت مطالبات جاری فعاالن تجدیدپذیر نیسـت. 

این منبع زمانی که تولید برق تجدید پذیر اندک بود کفایت می کرد. تا قبل از سال ۱۳۹6 وزارت نیرو بخش زیادی 
از منابـع مالـی حاصـل از تبصـره 6 قانـون بودجـه را صـرف توسـعه بـرق روسـتایی می کـرد، امـا اکنـون بـا توسـعه تولیـد 
تجدیدپذیر هـا و ثابـت بـودن منبـع تامیـن آن، ایـن مبالـغ بـه هیـچ وجـه کافـی نیسـت. سـاتبا در سـال ۹۹ فقط موفق 
شـده اسـت از این منبع ۲۷ درصد قیمت برق فروخته شـده توسـط تولیدکنندگان را پرداخت کند. از اواسـط سـال 
۹۷ کـه نـرخ ارز افزایـش یافتـه تـا پایـان سـال ۹۹ میزان مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر به بیـش از چهار هزار 
میلیـارد تومـان رسـیده و ایـن رقـم بـا بهـره بـرداری از پروژه های نیمـه تمام قطعا افزایـش خواهد یافت و تـوان پرداخت 

سـاتبا را تـا ۲۰ درصـد کاهـش می دهد.
از طرفـی هنـوز هـم تکلیـف مطالبـات تجدیدپذیر هـا روشـن نیسـت. البتـه بخـش خصوصـی بـا کمـک نماینـدگان 
محترم مجلس در مرحله تصویب بودجه سـال ۱۴۰۰ موفق شـد، سـقف اعتباری ۱۱۸۰ میلیارد تومانی پیشـنهادی 
دولـت را تـا ۱۹۰۰ میلیـارد تومـان افزایـش دهـد، هرچنـد ایـن مبلـغ هـم بـا توجـه بـه افزایـش میـزان تولیـد و پروژه هـای 

جدیـدی کـه بـه بهـره بـرداری رسـیده و یـا می رسـند، پاسـخگوی نیـاز خریـد ایـن بخـش نخواهـد بـود. 

کنـون فقـط ۱۰ درصـد عـوارض روی قبـوض بـرق موضـوع بنـد ج تبصـره شـش قانـون بودجـه تحقـق یافتـه اسـت. از  تا
محـل تبصـره ۲ مـاده 6۱ قانـون اصـالح الگـوی مصـرف موضوع باز فـروش برق تجدیدپذیر به شـبکه، از ابتدا تا کنون 
مبلغی به سـاتبا پرداخت نشـده اسـت. از محل تبصره ۳ ماده 6۱ قانون اصالح الگوی مصرف با موضوع سـوخت 
صرفـه جویـی شـده نیـز تـا کنـون اقدامـی صـورت نگرفتـه اسـت. انتظـار می رفـت کـه ۱۰ سـال پـس از تصویـب قانـون 

باالدسـتی ایـن تبصـره، وزارت نیـرو نسـبت بـه ارائـه آن در بودجه هـای سـنواتی اقـدام می کـرد کـه این اتفـاق نیفتاد. 
کمـک نماینـدگان محتـرم و  البتـه در مرحلـه طـرح و تصویـب بودجـه سـال ۱۴۰۰ ایـن موضـوع از طـرف انجمـن و بـا 
وزارت نیـرو در مجلـس مطـرح شـد، ایـن منبـع برای اولین بار قرار اسـت به میزان ۲۵۰۰ میلیـارد تومان از محل معادل 

کـه در دولـت یازدهـم و در دوران وزارت آقـای چیت چیـان بـا اصـالح نـرخ بـرق  کنـم  پیـش از هـر چیـز بایـد یـادآوری 
تجدیدپذیر تحولی در این حوزه شـکل گرفت که به جذب سـرمایه گذاران داخلی و خارجی به این صنعت منجر 
شـد. بـه ایـن ترتیـب نـرخ بـرق تجدیدپذیـر بـه رقـم تقریبـی ۱۲ سـنت رسـید کـه در مقیـاس جهانـی، عـددی پذیرفتـه 
شـده و معقـول محسـوب می شـود. همچنیـن عقـد قـرارداد خریـد تضمینی ۲۰ سـاله بـا تجدیدپذیر ها تصویـب و در 
کنـار آن فرمـت قـراردادی موجـود بـرای سـرمایه گذاری هـای داخلـی و خارجـی، مطابق با شـرایط بین المللی اصالح 
شـد. بـه تبـع تغییـرات و اصالحـات صورت گرفتـه، پس از امضـای برجـام، ۴۷ درصد سـرمایه گذاری های خارجی 
کشـور جـذب تجدیدپذیر هـا شـد. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه کشـور ما ظرفیت بسـیار باالیـی برای توسـعه این 
حوزه دارد. آمار نشـان می دهد که کشـور ما فقط در زمینه انرژی های خورشـیدی و بادی، بیش از ۸۰ هزار مگاوات 
ظرفیـت تولیـد بـرق تجدیدپذیـر دارد کـه در صـورت سیاسـتگذاری صحیـح می توانیـم از آن بهره بـرداری کنیـم. بـه 
عالوه ایران با توجه به شـرایط اقلیمی و جغرافیایی اش در بسـیاری از شـهر ها از تابش آفتاب خوبی برخوردار اسـت 

و همیـن مسـاله جذابیـت الزم را بـرای ورود سـرمایه گذاران بـه ایـن حـوزه ایجـاد می کند. 
بـه هـر حـال در طـول سـال های پـس از برجـام سـرمایه گـذاران به حـوزه انرژی های تجدیدپذیر کشـور ورود کردنـد و در 
نتیجـه در سـال ۱۳۹6 بیشـترین تعـداد پروژه هـای تجدیدپذیـر بـه بهـره برداری رسـید و ظرفیت تولید بـرق این حوزه 
را بـه 6۰۰ مـگاوات رسـاند. رونـد توسـعه تجدیـد پذیر هـا بـا سـرعت قابل قبولی در حال پیشـرفت بود، اما متاسـفانه از 
سـال ۱۳۹۷ بـه بعـد فقـط پروژه هایـی کـه در دسـت احـداث بودنـد، بـه نتیجـه و بهـره بـرداری رسـیده و در طـول سـه 
سـال اخیر کل ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر ها از 6۰۰ مگاوات در سـال ۹6 به ۸۵۰ مگاوات رسـیده اسـت. این در 
حالیسـت کـه قـرار بـود تـا پایـان برنامـه ششـم میـزان تولیـد برق تجدید پذیـر بـه ۵۰۰۰ مگاوات برسـد و ما تـا امروز کمتر 
از یـک پنجـم آن را محقـق کرده ایـم و پیـش بینـی می شـود کـه تـا پایـان برنامه ششـم بـا توجه بـه پروژه های جـاری این 

عـدد به حـدود ۱۰۰۰ مگاوات برسـد. 

روند سرمایه گذاری ها در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

در طول چهار سال اخیر 
چگونه بوده است؟ 

چرا این روند رو به رشد 
سرمایه گذاری در صنعت 

تجدیدپذیر متوقف شد؟

این منبع برای پرداخت 
مطالبات بخش تجدیدپذیر 

کافی بود؟

کدام منبع را  وزارت نیرو 
توانست فعال کند و سه منبع 

بالتکلیف دیگر کدام منابع 
هستند؟

رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایرانداود مددی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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کمتـر بـه حضـور در  گـذاران بـا وجـود نرخ هـای خریـد بـرق  سـرمایه گذاری نیـاز اسـت. بـه عـالوه عمـده سـرمایه 
ایـن حـوزه رغبـت دارنـد. امـا اسـتقبال از سـرمایه گـذاری در تجدیدپذیر هـا بیشـتر اسـت، ضمـن اینکـه با توجه 
کاسـته خواهـد شـد. نیروگاه هـای  کشـور ایـران از اتـالف انـرژی  گسـتردگی احـداث آن هـا در پهنـه وسـیع  بـه 
تجدیدپذیـر بـا سـرمایه های انـدک و معقـول توسـط بخـش خصوصی با رعایـت و تعهد قانونی دولـت در مدت 

کوتاه تـری نسـبت بـه احـداث یـک نیـروگاه فسـیلی، قابـل راه انـدازی هسـتند. زمـان 

کید وزیر نیرو این بود که نیروگاه های تجدیدپذیر را توسـعه بدهد. اگر عملکرد  در ظاهر و در حرف بیشـترین تا
او را در رابطـه بـا برنامـه ششـم ارزیابـی کنیـم، می بینیـم کـه در برنامـه ششـم افزایـش ظرفیـت پنـج هـزار مگاواتـی 
برق تجدیدپذیر پیش بینی شـده بود. چهار سـال از برنامه ششـم در دوره مدیریت آقای اردکانیان بوده اسـت. 
در ایـن مـدت حـدود ۸۰۰ مـگاوات بـرق تجدیدپذیـر تولیـد شـده که عمدتـا در طـول دولت یازدهـم برنامه ریزی 
شـده بودنـد. تمـام تولیدکننـدگان برق تجدیدپذیر به دلیل انباشـت مطالبات چند هزار میلیـارد تومانی از 

وزارت نیـرو ناراضی و بالتکلیف هسـتند. 
که ما قادر به ذخیره برق تولیدی خود نیستیم و مجبوریم  که نباید از نظر دور داشت این است  نکته ای 
آن را به شـبکه بدهیم. فشـار بانک ها، پرسـنل و مطالبات خارجی روی دسـت ما باقی مانده اسـت. ما از 
تالش هـای وزارت نیـرو قدردانـی می کنیـم، امـا ایـن وزارتخانـه بـا رویکـرد کنونی بیشـتر بـه دنبال این اسـت که از 
جیـب سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی پروژه های جدید ایجـاد کند تا آمار فعالیت خود را باال نشـان دهند. 

آمار فعالیتی که طی پنج سـال گذشـته، زیر یک پنجم اهداف تعیین شـده در برنامه بوده اسـت.

کیـد می کنـم کـه سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی به پشـتوانه قانونـی که چهار بنـد را بـه تامین منابع  بـاز هـم تا
برق تجدیدپذیر اختصاص داده بود و به پشـتوانه قرارداد و تضمین خریدی که مناسـب تشـخیص داده شـده 
بـود، حاضـر شـدند در ایـران سـرمایه گذاری کننـد. در کنـار آن شـرکت های مشـاوره، پیمانـکاری، بهـره بـرداری 
و سـازنده تجهیـزات هـم ایجـاد شـد و چندیـن هـزار نفـر در ایـن صنعت مشـغول بـه فعالیت شـدند. همه حاال 
در این شـرایط همه زیرسـاخت های ایجاد شـده، عمال بالتکلیف ماده و سـرمایه گذاران این حوزه به شـدت 
متضرر شـده اند. در قوانین باالدسـتی ظرفیت هایی پیش بینی شـده بود تا از سـقوط تجدیدپذیر ها جلوگیری 

کنـد و متاسـفانه در حـال حاضـر بـه این قوانین بی توجهی می شـود. 
علیرغـم ظرفیت هـای موجـود در حـوزه تجدیدپذیـر در طـول سـال های اخیـر از سـوی وزارتخانه اهمیتـی به این 
صنعـت داده نشـد و همیـن مسـاله مـا را نسـبت بـه رقبـای منطقـه ای، عقـب نگـه داشـت. قـرار بـود بـر اسـاس 
چشم انداز بیست ساله ما در سال ۱۴۰۴ در همه زمینه ها در منطقه اول باشیم. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده 
بلکـه می بینیـم بـا وجـود برنامه هـای انفجـاری و سـرمایه گذاری های گسـترده در حوزه ای ماننـد تجدیدپذیر ما 
عمـال فرصت هـا را در منطقـه از دسـت داده ایـم. مـا هنـوز هـم »اندر خـم یک کوچه ایم« با هزاران مشـکل متعدد 
و فریادمـان بـه جایـی نمی رسـد. امیـدوارم صـدای مـا را بـه گـوش دلسـوزانی کـه می تواننـد مشـکل را حـل کننـد 

برسانید. ▪

گیرد. البته سـازمان برنامه و بودجه با این  سـوخت های نیروگاهی تامین شـده و در اختیار تجدیدپذیر ها قرار 
موضـوع موافـق نیسـت و تـا کنـون حاضـر نشـده در تهیـه آئیـن نامـه اجرایـی آن بـا وزارت نیرو همـکاری کند، به 
عـالوه مشـخص نیسـت وزارت نفـت بـا ایـن قضیـه چطـور برخـورد خواهـد کـرد، زیـرا آن ها هـم مخالف چنین 
اقدامـی هسـتند و هنـوز مشـخص نیسـت کـه وزارت نیـرو در ایـن زمینـه چـه اقدامـی انجـام خواهـد داد. یکـی 
دیگـر از منابـع مالـی تعریـف شـده بـرای تجدیدپذیر هـا در تبصـره ۳ قانـون اصـالح الگـوی مصـرف بـا موضـوع 
عـدم انتشـار آالینده هـا توسـط تجدیـد پذیر هـا پیـش بینـی شـده اسـت. وزارت نیـرو می توانسـت طـی سـنوات 
گذشـته که برای احداث تجدیدپذیر ها مجوز صادر می کرد، مبلغ مورد نیاز را با اسـتناد به این مفاد قانونی در 

بودجه هـای سـالیانه پیـش بینـی و پایـدار کنـد، امـا متاسـفانه تـا کنون هیـچ اقدامی انجـام نداده اسـت. 
نکتـه کلیـدی ایـن اسـت کـه بـا وجـود گذشـت سـه مـاه از سـال، هنـوز بـرای ما مشـخص نیسـت کـه آیین نامه 
اجرایـی ایـن مصوبـه مجلـس چـه زمانـی تدویـن، تصویـب و ابـالغ می شـود و شـیوه تبدیـل آن بـه نقدینگـی و 
تسـویه مطالبـات فعـاالن حـوزه تجدیدپذیـر چیسـت؟ مضـاف بـر اینکـه اگـر کل بودجـه سـال جـاری کـه بالـغ 
بـر چهـار هـزار میلیـارد تومـان اسـت، تحقـق یابـد، بـا اتـکا بـه آن فقـط می تواننـد ۷۰ درصـد مبلـغ خریـد بـرق را 
پرداخت کنند و در نهایت ۳۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان باقی می ماند. اگر این رقم را باید به مطالبات 

معـوق سـنوات قبـل اضافـه کنیـم، می بینیـم کـه شـرایط در ایـن حـوزه تـا چـه حـد بغرنـج اسـت. 
اسـت.  ارزیابـی  قابـل  تجدیدپذیر هـا  حـوزه  در  نیـرو  وزارت  عملکـرد  مسـایل،  ایـن  همـه  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی ایـن حـوزه بـه دلیـل عـدم پرداخـت بـه موقع مطالباتشـان، به سیسـتم بانکی 
کننـدگان مالـی خـود بدهـکار هسـتند و هـر روز بیـم ضبـط ضمانـت نامه هایشـان را دارنـد. برخـی از  و تامیـن 
تولیدکنندگان برق برای حفظ منافع ملی و به صورت خودجوش طرف های خارجی خود را متقاعد کرده اند 
که از شکایت بابت تاخیر در پرداخت صرفنظر کنند تا سقف اعتباری کشور با اجرایی کردن بیمه ها کاهش 
نیایـد. چـرا کـه بـا هـر اقـدام شـرکت های بیمـه خارجـی تضمیـن کننده سـرمایه گـذاری در ایـران، اعتبار کشـور 
در سـطح بین المللـی پاییـن می آیـد. برخـی از سـرمایه گـذاران تـالش کرده اند تا تامین کننـدگان مالی خارجی 
گروه دیگری از همکاران ما هم که بخشـی از سـرمایه خود را از محل  ضمانتنامه های خود را به اجرا نگذارند. 
تسـهیالت ارزی صندوق توسـعه ملی تامین کرده و حاال برای آن ها اجرائیه صادر شـده، در حال تالش برای 
رفع این مساله هستند. این کار ها از طرف ما صورت گرفته است. باز هم با تولیدکنندگان چانه زنی می کنیم 

تـا صبـور باشـند و ببینیـم وزارتخانـه در دولـت سـیزدهم چه اقداماتـی را در دسـتور کار قرار خواهـد داد؟ 
دریافت فقط ۲۷ درصد از محل تولید و فروش برق به وزارت نیرو، حداکثر هزینه نگهبان و هزینه های جاری 
بـرای نگهـداری و تعمیـرات را جبـران می کنـد کـه ایـن رقـم بـرای برخـی از تجدیدپذیر هـا همچـون نیروگاه هـای 
پسـماند سـوز که هزینه بهره برداری و تعمیرات بسـیار باالتری دارند، به هیچ عنوان جوابگو نیسـت. در حال 
حاضـر پرداخـت بدهـی نیروگاه هـای تجدیدپذیـر همچنـان بـر عهـده صاحبـان این نیروگاه ها اسـت کـه تمامًا 
خصوصـی هسـتند و ایـن بدهی هـا همچنـان روی دوش صاحبـان نیروگاه هـا سـنگینی می کنـد. آنچـه مـا 

می بینیـم ایـن اسـت کـه بـرای وزارت نیـرو افزایـش ظرفیت تولیـد نیروگاه هـای تجدیدپذیر اهمیـت دارد. 
انـرژی تجدیدپذیـر نسـبت بـه بـرق فسـیلی مزیت هایـی دارد. اوال بـه دلیـل عـدم مصـرف سـوخت، محیـط 
زیسـت را آلـوده نمی کنـد. ثانیـًا در زمـان پیـک مصـرف، ایـن نیروگاه هـا بـه اوج تولیـد خود می رسـند و بر خالف 
نیروگاه هـای فسـیلی کـه بـه دلیـل گرمـای زیـاد بـا کاهـش راندمـان مواجـه می شـوند، راندمـان نیروگاه هـای بـرق 
تجدیدپذیر افزایش می یابد. ثالثًا به آب که بسـیار ارزشـمند اسـت و با کمبود آن مواجهیم نیاز ندارند. وزارت 
نیـرو در ظاهـر اعـالم می کنـد کـه قصـد توسـعه ایـن نیروگاه هـا را دارد، ولـی بـا ایـن رویکـرد، هیـچ کـس حاضـر به 

سـرمایه گـذاری در صنعـت تجدیدپذیـر ایران نیسـت. 
گـذاری بسـیار کمتـر  مـا معتقدیـم ایـن صنعـت می توانـد کسـری های کشـور در حـوزه تامیـن بـرق را بـا سـرمایه 
اگـر بخواهیـد هـزاران  کنـد.  بـا احـداث نیروگاه هـای فسـیلی، توسـط بخـش خصوصـی جبـران  در مقایسـه 
مـگاوات کسـری بـرق مـورد نیـاز کشـور را بـا احـداث نیروگاه های فسـیلی تامین کنیـد، به چندین میلیـارد دالر 

قای  نقطه قوتی برای عملکرد آ
اردکانیان متصور هستید؟

نکته تکمیلی دارید؟

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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دست وزارت نیرو 
برای مدیریت بحران 

بسته است
صنعت برق ایران با طلب انباشته در وزارت نیرو مواجه است. مطالبات بخش خصوصی، روز به روز شرایط 

پیچیده تری را برای صنعت برق کشور رقم می زند. سید علی کهفی قانع رئیس انجمن تابلوسازان بر این باور 
که در صنعت برق نیاز به تثبیت شرایط موجود داریم تا به عقب بر نگردیم و صنعت برق آسیب جدی  است 

نبیند. او وزیر نیرو را تنها تصمیم گیرنده در وزارت نیرو نمی داند و مهمترین مشکل اقتصاد ایران را سیاسی بودن 
آن اعالم می کند.

.

.

.

.

.

مشـکالت صنعـت بـرق مقصـر دیـد، چـرا کـه او تنهـا تصمیـم گیر بـرای این صنعت نیسـت. در شـرایطی کـه تحریم های 
بین المللی برای کل صنایع کشـور مشـکل سـاز شـده و دسـت ما را برای تولید و تامین مواد اولیه بسـته است، نمی توانیم 

فقـط وزیر نیرو را مسـئول شـرایط سـخت کنونـی بدانیم. 

به هیچ عنوان این اقدام درست نیست. اما گاهی ناچاریم خودمان را به جای دیگران بگذاریم، شاید هر کسی به جای 
کمیـت بـرای کاهـش هزینه های معیشـتی به ویژه برای اقشـار کـم درآمد بـود به پیاده  وزیـر نیـروی فعلـی و تحـت فشـار حا
سـازی چنین طرحی تن می داد. البته نتیجه این طرح هم چیزی جز اسـتمرار شـرایط سـخت کنونی و کمبود نقدینگی 

شـدید در صنعت برق نیست. 

قطعا برق امید به کاهش هزینه ها منجر نمی شـود، اما متاسـفانه در مورد این طرح ها معموال در جو عمومی کشـور نوعی 
تبلیغات پوپولیستی اتفاق می افتد. تا زمانی که نخواهیم و نتوانیم سیاست های درستی را در جامعه به اجرا بگذاریم، 

وضعیت به همین منوال ادامه می یابد. با همین نگاه برق امید از نگاه من، به هیچ عنوان طرح درسـتی نیسـت.
تفـاوت قیمـت حامل هـای انـرژی بیـن ایـران و کشـور های منطقـه و ارزانـی بدون منطـق انرژی اعـم از برق و بنزیـن عالوه بر 
اینکه صدمات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد کرده، زمینه را برای قاچاق سوخت و مصرف بی رویه انرژی 
و رشـد مصـرف غیرمنطقـی فراهـم کـرده اسـت. قاچاق سـوخت کـه امروز به صورت گسـترده در اسـتان های مرزی کشـور 
انجام می شـود و عمال نوعی حراج به منابع ملی کشـور اسـت، نتیجه همین سیاسـت نادرسـت اسـت. سـوال این است 

که چطور قیمت بنزین در یک کشـور سـه هزار تومان و در کشـور همجوارش بیش از ۲۰ هزار تومان اسـت؟ 
کـه اصـالح آن نیـاز بـه تغییـرات بنیادیـن در پارادایم هـای  ایـن تفـاوت نتیجـه رویکـرد نادرسـتی در اقتصـاد کشـور اسـت 
کـه عمـال نوعـی جراحـی سـنگین در ایـن بخـش محسـوب می شـود. وضعیـت امـروز  کمیتـی کشـور دارد  مدیریتـی و حا
وزارت نیـرو هـم ناشـی از همیـن اقتصـاد بیمـار اسـت. ایـن وزارتخانـه از یـک سـو بـا کسـری جـدی بودجـه بـرای پرداخـت 
مطالبـات پیمانـکاران مواجـه اسـت و از سـوی دیگـر بـرای جلـب رضایـت مشـترکین و عمـل به سیاسـت های معیشـتی 
کمیـت بـه اجـرای طرح هـای پرهزینـه ای ماننـد بـرق امیـد دسـت می زنـد. به ایـن ترتیب صنعت بـرق در یک  دولـت و حا
گرفتار می شود که حاصلی به جز افول و ورشکستگی صنایع ساخت محور و بخش خصوصی  دور تسلسل پر چالش 
نـدارد. بـه هـر حـال امیدواریم که رویکرد های دولت سـیزدهم تا اندازه ای بر اصالح سـاختار های اقتصادی کشـور متمرکز 

شود. 

متاسـفانه عـدد مشـخصی از مطالبـات اعضـای ما احصاء نشـده، چون به طـور معمول همکاران ما اطالعـات مربوط به 
شـرکت های خـود را بـه صـورت قطـره چکانـی در اختیار تشـکل های متبوع خـود قرار می دهند. به همیـن دلیل نمی توانم 

عدد مشـخصی را اعالم کنم، اما قطعا رقم مطالبات تابلوسـازان باالسـت. 

پیـش از هـر چیـز نبایـد فرامـوش کنیـم کـه صنعـت بـرق ایـران در سـال های پس از انقالب رشـد چشـمگیری داشـته و این 
رشـد در بین بسـیاری از صنایع کشـور سـرآمد و مثال زدنی بوده اسـت. به همین دلیل ضروری اسـت که دولتمردان ما به 
گونـه ای بـرای ایـن صنعـت سیاسـتگذاری کننـد کـه اصطالحـات به عقـب بازنگردیـم. چرا که امـروز این صنعـت عالوه 
بـر تامیـن نیاز هـای داخلـی، قـادر بـه صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی هـم هسـت و دولـت نبایـد از ایـن 

پتانسـیل و ظرفیت چشـم پوشـی کند. 
کـرده و توانسـته بـا مشـارکت بخـش خصوصـی  کـه وزارت نیـرو در دوره هـای مختلـف خـوب عمـل  واقعیـت ایـن اسـت 
توانمندی هـای ایـن حـوزه را توسـعه ببخشـد. اینکـه مـا در طـول چهار سـال اخیر با مشـکالت جـدی و گسـترده ای مواجه 
کم بر اقتصاد کشـور اسـت. از دیدگاه من  بـوده ایـم، نتیجـه عملکـرد وزارت نیـرو نیسـت، بلکـه حاصل سیاسـت های حا
کـم نداشـته  وزارت نیـرو هـم در مدیریـت ایـن بحران هـا عمـال دسـت بسـته بـوده و امـکان چندانـی بـرای تغییـر شـرایط حا
اسـت. بـه هـر حـال نکتـه اینجاسـت کـه ادامه ایـن روند و عدم تغییر در شـرایط کنونی، قطعا بـه زوال ظرفیت های موجود 

و کاهـش توانایـی فعـاالن صنعـت بـرق کشـور منجـر خواهد شـد.  ▪

در حال حاضر شـرایط خوبی در کشـور وجود ندارد. دولتی ها به نظر من در کل عملکرد خوبی نداشـته و اقتصاد با 
توجه به شـیوع بیماری کرونا خیلی شـرایط مطلوبی ندارد. البته من نمی توانم خیلی راحت درباره عملکرد دولت 
قضـاوت کنـم. سـئوال شـما در ارتبـاط با آقای اردکانیان اسـت. شـخص آقـای اردکانیان را وزیر بـدی نمی دانم، ولی 
مجموعه دولت است که بر فعالیت های او اثر می گذارد یا مجموعه نظام و دولت است که بر فعالیت وزارت نیرو 
اثـر می گـذارد؛ بنابرایـن بایـد پیچیدگی هـای مدیریـت در صنعـت اسـتراتژیکی ماننـد بـرق را در نظر گرفت. بـاور من 
این است که ما برای بهبود شرایط نیازمند تغییرات خیلی جدی و اساسی هستیم تا بتوانیم کمی شرایط را بهبود 
ببخشـیم. در حـال حاضـر پیمانـکاران از یـک طـرف طلبکار هسـتند و پول هایشـان را نمی تواننـد از دولت دریافت 
کننـد و از سـوی دیگـر قراردادهایشـان را نمی تواننـد اجـرا کننـد. البتـه وزارت نیـرو هـم گرفتـاری خـودش را دارد. ایـن 

وزارتخانـه می خواهـد برق رسـانی کنـد و پروژه هایـش را اجـرا کند، اما منابع مالـی الزم را در اختیـار ندارد. 

تغییراتی که به ان نیاز داریم بسـیار گسـترده اسـت و نمی توان آن را صرفا منوط به صنعت برق دانسـت. من درباره 
تغییـرات در رویکـرد کالن سیاسـی کشـور صحبـت می کنـم. حـل مشـکالت در گـرو تغییـر بسـیاری از رویکرد هـای 
کم کنونی اسـت. ۴۰ سـال اسـت که در این کشـور درباره اصالح امور صحبت می شـود، اما هر اقدامی علیرغم  حا

اصالحـات بخشـی، هزینه هـای جدی در سـایر حوزه ها در پـی دارد. 
کم بر اقتصاد و سیاسی بودن آن است و تا زمانی که اقتصاد در همین ساختار  دلیل این مشکل، سیستم بیمار حا
سیاسـی مدیریت شـود نمی توانت انتظار داشـت که تغییر موثری در آن رخ دهد. به همین دلیل به جرات می توان 
گفـت کـه راه حلـی و حتـی اراده ای هـم بـرای حـل این مشـکل وجود نـدارد. البته گا ها راهکار های کوتـاه مدتی برای 
برخـی از مشـکالت ارائـه می شـود و چنـد صباحـی را می توانیـم نفسـی بگیریم، ولـی حل کل موضوع، مسـتلزم چاره 

کم بر کشور است.  اندیشـی برای مشکالت سیاسـی حا
کـه نمی تـوان آقـای اردکانیـان را مسـئول وضعیـت موجـود دانسـت و او را بـرای همـه  بـر همیـن اسـاس مـن معتقـدم 

ارزیابی شما از عملکرد وزیر 
نیرو در دوره فعالیتش 

چیست؟

چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد 
تا شرایط بهتر شود؟

در شرایطی که سازندگان 
و پیمانکاران از وزارت نیرو 

مطالبات قابل توجهی دارند، 
به نظر شما اقدام وزیر نیرو برای 

اجرای طرح برق امید، اقدام 
مناسبی بود؟

آیا معتقدید برق امید باعث 
کاهش هزینه ها می شود؟

آیا در حال حاضر رقم 
مشخصی از حجم مطالبات 

اعضای انجمن تابلوسازان از 
وزارت نیرو وجود دارد؟ 

کلی روند حرکت  به طور 
صنعت برق را در طول چهار 

سال اخیر چطور ارزیابی 
می کنید؟ 

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تابلو سیدعلی کهفی قانع

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی



}  آنچه گذشت  {}  آنچه گذشت  { سیاست گذاری صنعت برق سیاست گذاری صنعت برق 

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 5455
صفحهصفحه

راهکارهای
کامی یا عدم موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه بوده است؟ به نظر شما مهمترین نا

کامی را چه می دانید: ضعف مدیران؟ ضعف ساختارها و نهادها ؟ کمبود منابع مالی و ...؟(  )علت این نا
به نظر شما مهم ترین دستاورد وزارت نیرو در بخش برق چه بوده است؟  

کمیتی؟ کمک های خارجی؟ ...( )عامل این موفقیت را چه می دانید؟ توانایی مدیران؟ حمایت بخش خصوصی؟ نظارت نهادهای حا
با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟
با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از ایجاد زیان 

مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟
از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود 

کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول و مثمرثمر بوده است؟ آیا به نظر شما خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این  فضای کسب و 
دوره محقق شده است؟

گی هایی داشته باشد؟  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم باید چه ویژ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

حال ما خوب است اما شما باور نکنید 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

1. از ابتدای برق رسـانی به صنایع و منازل در ایران با توجه به پشـتوانه فروش نفت قیمت این کاالی ارزشـمند 
بـه صـورت یارانـه ای معاملـه می شـد. اکنـون نیز برق رسـانی به مراکز مذهبی همچون مسـاجد و مـدارس رایگان 
گونه نهادینه شده که برق کاالیی بی ارزش است و به محض  است به همین دلیل از دید مصرف کننده این 
کاهش تولید برق و یا افزایش مصرف آن اطالعیه های مربوط به صرفه جویی از سوی نهاد های ذی ربط صادر 

می شـود؛ بنابراین هیچ راه گریزی جز اجرای موارد ذیل نیسـت:
روش اول: قیمت واقعی برق اعالم و هزینه آن وصول شود و جلوی هرگونه هبه کردن آن حتی به مراکز مذهبی 
و مدارس گرفته شود. این موضوع به یکباره شوک بزرگی به مصرف کننده وارد می کند و ممکن است در ابتدا 
تبعات سیاسی، اجتماعی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت پذیرفته خواهد شد که نمونه عملی آن در 

تمام کشور های صنعتی از جمله کشور ترکیه اجرا شده است.
روش دوم: به روزرسـانی قیمـت بـرق بـه صـورت پلکانـی سـت کـه بـا برنامه ریـزی سـه الـی پنـج سـاله بـه اهـداف 
بنـد یـک خواهنـد رسـید. عایـدی فـروش برق حتی با همین شـیوه یارانه ای هم بایـد صرف دخل و خـرج وزارت 
نیرو و شـرکت های تابعه و به منظور برنامه ریزی و احداث تاسیسـات جدید و تعمیر و نگهداری سیسـتم های 

موجود و پرسـنل آن شـود. 

گذشـته جـذب متخصصیـن خـوب و برنامه ریـزی بـرای  2. از دسـتاورد های اساسـی وزارت نیـرو در سـنوات 
برق رسـانی مناسـب به تمام اقشـار جامعه و صنایع بود، اما از سـال ۸۲ به بعد دولت قادر به اسـتفاده از منابع 
درآمـدی خـود نشـد و رونـد انجـام اقدامـات ذکـر شـده کنـد شـد. بـه طوری کـه در سـال های آتـی کشـور با مشـکل 
کمبود برق مواجه شد؛ زیرا منابع حاصل از فروش برق به وزارت نیرو واگذار نشده و ساخت هرگونه تاسیسات 

جدیـد کـه همـان سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت اسـت با رکود مواجه شـده اسـت.

3. در صورت تکمیل قوانین مربوط به تامین نقدینگی صنعت برق الزم است با بازنگری به طرح های معوق 
گیـرد تـا ایـن وزارت خانـه  و نیمـه کاره، برنامه ریـزی طراحـی و احـداث پروژه هـای صنعـت بـرق در اولویـت قـرار 

ماننـد گذشـته اعتبـار الزم را در تامیـن بـرق کشـور و صـادرات آن را بـه کشـور های منطقه بدسـت آورد.

4. پاسـخ ایـن سـئوال روشـن اسـت. پیمانـکاران و سـازندگان و مشـاوران عضـو سـندیکا بار هـا ایـن مسـائل را 
مطرح کرده، اما با قوانین موجود مطالبات آن ها پرداخت نشـده اسـت. امروز بسـیاری از کارخانجات تولیدی 
و شـرکت های پیمانـکاری بـا بازدهـی پایینـی مشـغول به کار و یا تعطیل شـده اند. جبـران این ضـرر و زیان برای 

کشـور بسـیار سـخت و سـنگین خواهد بود. 

دوره چهـار سـاله دولـت دوازدهـم رو بـه پایـان اسـت و حـاال شـاید فرصـت مناسـبی بـرای بررسـی و ارزیابـی 
عملکرد دولت در حوزه های مختلف باشد. واقعیت این است که صنعت برق با وجود هجمه گسترده 
چالـش هـا و مشـکالتی کـه برخـی از آنهـا ناشـی از نوسـانات و مسـائل اقتصـاد کالن و فضـای کسـب و کار 
کارآمدی هـا، سیاسـتگذاری های  کـم بـر صنعـت بـرق، نا کشـور و برخـی دیگـر حاصـل پارادایـم هـای حا

نادرسـت و ابرچالش هـای ایـن صنعـت هسـتند، چهـار سـال بسـیار دشـوار را پشـت سـر گذاشـت. 
نگاهی به شرایط فعاالن کسب و کار به ویژه در حوزه ساخت تجهیزات، تولید خدمات فنی و مهندسی، 
مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانـی بـه درسـتی نشـان مـی دهـد که عمـده این شـرکت ها در طـول چهار 
کمبـود نقدینگـی و انباشـت  سـال اخیـر مبـارزه سـختی بـرای بقـا داشـته اند. بـه ویـژه آنکـه اسـتمرار رکـود، 

مطالبـات بخشـی از روزمره هـای صنعـت بـرق در طـول دولـت دوازدهـم بود. 
ایـن درحالیسـت کـه جهـش بـی سـابقه و چنـد برابـر شـدن نـرخ ارز هـم بـه نحـوی بـه مشـکالت فعـاالن این 
صنعت دامن زد و عمال موجی از ویرانی ها به ویژه در حوزه قراردادهای جاری را به دنبال آورد. اعضا روی 
خط تریبون آزاد این شـماره نشـریه در قالب سـواالت زیر، ارزیابی خود را از عملکرد چهار سـاله وزارت نیرو 

کرده و از انتظاراتشـان از وزیر نیروی آینده گفته اند: و گالیه هایشـان را عنوان 

دوران پرونده های 
حل نشده بحران زا

بهزاد مسلم معاون انتقال شرکت مهندسی نامداران صنعت انتقالنامداران صنعت انتقال

2.به نظر شما مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

7.  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده 
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم 

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ

3.با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه 
صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو 

را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

4. ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق 

و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

کامی یا عدم  1.به نظر شما مهمترین نا
موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

5. با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از 

ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟

6. از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت 
کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده  از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و 

است؟ آیا خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این دوره محقق شده است؟

پس از چهار سال دشوار و بحرانی؛ 
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کـه از تصویـب الیحـه بودجـه  5. ایـن سـئوال بسـیار مهـم اسـت، الزم اسـت ایـن وزارتخانـه تـا زمانـی 
کـه در  مطمئـن نشـده تعهداتـی را در رابطـه بـا سـازندگان و پیمانـکاران بـه عمـل نیـاورد و همانطـور 
جلسـات سـندیکا بـا کارفرمایـان مطـرح شـده حتمًا بنـد تعدیـل قیمـت ارزی و ریالـی در قرارداد های 

فیمابیـن لحـاظ شـود تـا قرارداد هـا جنبـه حقوقـی خـود را حفـظ کننـد.

6. مدت هـا تشـکیالت وزارت نیـرو خـود را مبـرا از سـازندگان و پیمانـکاران می دانسـت و بنـد بنـد 
قرارداد هـا را توسـط نماینـدگان خـود یـا مشـاوران از پیمانـکاران جویـا می شـد. بـا تشـدید تحریم هـای 
جهانی و درخواست های مکرر این صنوف بخصوص از طریق سندیکا در حال حاضر در جلسات 
مشترک تا حدی آمادگی تعامل بین کارفرما و پیمانکاران برقرار شده و امید است پس از حل و فصل 
قرارداد های معوق در قرارداد های جدید نیز تعامل و همکاری بیشتری بین کارفرما و پیمانکاران این 

صنعت صـورت پذیرد. 

7. فضـای سیاسـی و عملکـرد مدیـران ارشـد در چنـد سـال گذشـته در وزارت نیـرو صرفـًا در جهـت 
کـم بـوده. بـه عبارتـی ایـن  حفـظ و نگهـداری سیسـتم موجـود و عملکـردی پرسـتیژی بـر ایـن فضـا حا
وزارت خانه عملکرد چشمگیری نداشته به عنوان مثال طرح هایی که در هفته منتهی به ۲۲ بهمن 
هـر سـال افتتـاح می شـد در سـال جـاری بـا تعـداد کـم و بـا سـرمایه گذاری بسـیار محـدود انجـام شـد. 
همچنین هر ساله ۴ الی ۵ هزار مگاوات تولید بهمراه سیستم انتقال و توزیع و ... به شبکه برق الزم 
بود که اضافه شـود که این مهم در سـال های آتی به هیچ وجه محقق نشـد و کشـور را با کمبود جدی 
برق روبرو کرد. همچنین با صدور مجوز های اسـتخراج رمز ارز مشـکل کمبود برق دو چندان شـد در 

حالیکه مجوز این کار در کشـور های مشـابه اصاًل داده نشـده اسـت.
امید اسـت وزیر محترم نیروی دولت سـیزدهم قبول مسـئولیت وزارت را در گرو خواسـته های مردم، 
کار و تجهیـزات ایـن صنعـت بنـا نهـاده و بـا وصـول تعهـد اینکـه حداقـل  مسـئوالن و سـرمایه گذاران 
مبلـغ فـروش بـرق در اختیـار این وزارت خانه جهت رفع تعهدات موجود، احداث، ایجاد تاسیسـات 
صنعـت بـرق، حفـظ و نگهـداری پرسـنل متخصـص و همکاران این صنعت رو به رشـد قـرار گیرد تا 

ایـن صنعـت را بـه دوران طالیـی در سـال های گذشـته خـود در کشـور بازگرداند.•

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

کامـی یـا عـدم موفقیـت وزارت نیـرو در صنعـت بـرق، کسـری بودجـه، تغییـر سـاختار سـازمانی  1. مهمتریـن نا
کـه منجـر بـه عـدم تکمیـل پروژه هـای جدیـد شـده  کارآمـد( و کمبـود منابـع مالـی بـوده  کـم تجربـه و نا )مدیـران 

اسـت.

2. مهم ترین دسـتاورد وزارت نیرو در بخش برق، افتتاح پروژه های پویش هرهفته الفـ  ب ایران بوده و به نظر 
می رسـد عامل این موفقیت و اسـتمرار آن، اسـتفاده از توان فنی، مالی و اجرایی بخش خصوصی بوده اسـت.

3. بـا توجـه بـه عـدم تحقـق اهـداف برنامـه ششـم در توسـعه صنعـت بـرق، سیاسـت ها و عملکـرد توسـعه ای 
وزارت نیـرو در ایـن زمینـه »متوسـط« ارزیابـی می شـود.

4. عملکـرد مالـی وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه آن، بـه ویـژه در پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانـکاران 
صنعت برق و بهبود شـرایط مالی این صنعت، متاسـفانه مانند سـنوات گذشـته و پیرو قرارداد های یک طرفه 
کـم پیـش پرداخـت در  کـه هماننـد قـرارداد ترکمنچـای اسـت، صـد در صـد ضعیـف بـوده. همچنیـن درصـد 
قرارداد هـا بـا توجـه بـه افزایـش بی رویـه قیمـت مـواد اولیه و پرداخت نقـدی آن، عماًل جوابگـوی نیاز بخش تولید 

نبوده اسـت. 

5. بـا توجـه بـه افزایـش بی رویـه نـرخ ارز، مدیریـت ایـن وزارتخانـه و شـرکت های تابعـه آن در منعطف سـازی 
قرارداد هـای ایـن صنعـت بـه منظور جلوگیـری از ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصـی » ضعیف« ارزیابی 

می شـود.

6. نحـوه تعامـل وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه آن بـا بخـش خصوصـی و تشـکل های فعـال ایـن صنعـت از 
جملـه سـندیکای صنعـت بـرق ایـران جهـت بهبود فضای کسـب و کار بخـش خصوصی قابل قبول بـوده؛ اما 

خواسـته های صنفـی شـرکت های بخش خصوصـی از دولـت در ایـن دوره محقـق نشـده اسـت. 

7. امیـد اسـت وزیـر نیـروی دولـت آینـده در کلیـه حوزه هـای انـرژی تجربـه و تبحر کافی داشـته باشـد و عـالوه بر 
تجربـه و تخصـص کافـی در حـوزه آب و بـرق و مدیریـت اجرایـی، نـگاه مدیریـت جهـادی بـه وزارتخانـه مربوطه 
بـه منظـور بـه روزرسـانی سـاختار ها و زیـر سـاخت ها داشـته باشـد. همچنیـن تمام تـوان خـود را بـرای حمایت از 
صنایـع داخلـی بـرای تکمیـل یـا احـداث پروژه هـای جدیـد بـکار گیـرد تـا شـعار امسـال » تولیـد؛ پشـتیبانی ها و 

مانع زدایی هـا » تحقـق یابـد. •

عملکرد ضعیف 
وزارت نیرو 

در مدیریت 
قرارداد ها و نوسانات 

اقتصادی

رضا کیانی قائم مقام مدیر عامل شرکت مقره سازی ایران مقره سازی ایران

2.به نظر شما مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

7.  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده 
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم 

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ

3.با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه 
صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو 

را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

4. ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق 

و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

کامی یا عدم  1.به نظر شما مهمترین نا
موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

5. با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از 

ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟

6. از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت 
کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده  از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و 

است؟ آیا خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این دوره محقق شده است؟



}  آنچه گذشت  {}  آنچه گذشت  { سیاست گذاری صنعت برق سیاست گذاری صنعت برق 

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 5859
صفحهصفحه

کامـی  کام بـوده اسـت. یکـی از دالیـل ایـن نا 1.  وزارت نیـرو در طـول چهـار سـال اخیـر، در بسـیاری از حوزه هـا نـا
فقـدان ارتبـاط وزیـر نیـرو بـا تشـکل ها بـود. بطـور کلـی وزیـر نیـروی دولـت دوازدهـم دارای نگاهـی از بـاال به پایین 
بـود و بیشـتر نمایـش جریانـات را دنبـال می کـرد تـا محتـوای آن هـا را. پویش هر هفته الـف _ ب ایران یکـی از این 

جریانـات بود. 
همچنیـن بی توجهـی بـه وضعیـت قرارداد هـای صنعـت بـرق چـه در بخـش انتقـال و چـه در بخـش توزیـع 
مصداقـی غیـر قابـل انـکار از ایـن مدعاسـت. در کنـار ایـن موضـوع یـادآوری می کنـم کـه سـاختار صنعـت بـرق 
کامـاًل ایـراد دارد، تعـدد شـرکت های مـادر تخصصـی و تعـدد معاونین، مدیـران کل و عناوینی از این دسـت که 
به ایجاد فاصله معنی داری بین بخش سیاسـت گذاری و اجرا در این وزارتخانه منجر شـده از دیگر مشـکالت 
ایـن بخـش اسـت؛ لـذا ضـروری اسـت کـه ایـن مسـاله در سـطوح کالن بـه گونـه ای اصـالح شـود کـه حداقـل در 
هنـگام ورود دسـتگاه های نظارتـی، یکپارچگـی سیسـتم صنعـت بـرق در بخـش دولتـی برابـر اینگونـه نهاد هـا 

مفروض شـود.
همچنیـن می تـوان بـه عـدم اسـتفاده حداکثـری از اختیـارات قانونی در حمایت از دسـتگاه های وابسـته هم به 
کـرد. بـه عنـوان مثـال  عنـوان یکـی دیگـر از ضعف هـای عملکـردی وزارت نیـرو در طـول سـال های اخیـر اشـاره 
در رفـع معضـالت قرارداد هـای متوقـف در بخـش انتقـال و توزیـع و همچنیـن در موضـوع مطالبـات بخـش 
خصوصـی و نیـز عـدم اجـرای کامـل قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان داخلـی بـه خصـوص در رفـع انحصار هـا و 
عـدم بهره بـرداری صحیـح و کامـل از قانـون برنامه ششـم مانند بند الف مـاده ۱۰ در پرداخت خسـارات دیرکرد، 

ایـن مسـاله کامـال ملمـوس بوده اسـت. 

2.  دسـتاورد مثبتی که البته با زحمات فراوان دفتر بررسـی های فنی بازرگانی شـرکت توانیر محقق شـد، مجهز 
کـردن  شـدن صنعـت بـرق بـه فهـارس بهـای تخصصـی اسـت. از دسـتاورد های منفـی وزارت نیـرو، بی اعتبـار 
صنعـت بـرق، بـه خصـوص در موضوع سـرمایه گذاری در بخـش توزیع و انتقال بوده اسـت. در بخش نهاد های 
نظارتـی نیـز عمـاًل وزارت نیـرو تـالش خاصـی انجـام نـداد و ایـن مهـم بـه عنـوان یـک مانـع در عملکـرد مدیـران 
دسـتگاه های اجرایی وابسـته به این وزارتخانه تلقی می شـود. در این رابطه نه در جلسـه سـران سـه قوه تالشـی 
بـرای دریافـت نسـخه ای بـرای رفـع معضـالت قرارداد هـای متوقـف صورت گرفـت و نه در شـورای امنیت ملی و 

نه در مجلس شـورای اسـالمی و نه سـازمان بازرسـی کل کشـور؟!
همچنیـن بـرای اصـالح و بـروز شـدن تبصـره ۸۰ بودجـه سـال ۱۳۵6 در بودجـه ۱۴۰۰ هـم همـکاری مناسـبی از 
طـرف وزارت نیـرو صـورت نگرفـت. ایـن تبصـره یکـی از مهمتریـن بند هـای قانونـی بـرای جبـران ضـرر و زیـان 
کـه تقریبـًا در دوران جهش هـای ارزی از دولـت نهـم تـا دوازدهـم در وزارت نیـرو  پیمانـکاران محسـوب می شـود 
بـه آن توجهـی نشـده اسـت. همچنیـن تالشـی از طـرف وزارت نیـرو در راسـتای اصـالح و بـروز رسـانی آیین نامـه 

صنعت برق بحران زده 
و  وزارت نیروی 

منفعل

مهدی مسائلی مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانپردیسان فناوران نیرو

معامـالت شـرکت های بـرق منطقـه ای و شـرکت های توزیـع در شـرایط بحران هـای ارزی صـورت نپذیرفت. 
عـدم بهره بـرداری درسـت از مـاده ۱۲ قانـون رفـع موانـع تولیـد ۱۳۹۴ بـه ویـژه در بخـش کاهـش تلفـات از دیگـر 

مـواردی اسـت کـه مـورد بی توجهـی وزارت نیـرو قـرار گرفتـه اسـت.
کار قرار گرفت، این در  در دولت یازدهم کاهش تلفات و تعویض تجهیزات بخصوص ترانس ها در دستور 
حالـی بـود کـه مهندسـی مقـدم بـر ایـن اقدامات بـوده و جالب تر این اسـت که رسـیدگی به تلفـات در دولت 

دوازدهم تقریبًا به ورطه فراموشـی سـپرده شد. 

3.  قوانین مصوب مجلس که بر اسـاس طرح های پیشـنهادی نمایندگان تهیه و ابالغ می شـود، در بخش 
اجـرا بـا مشـکل مواجـه اسـت چـرا کـه بسـیاری از مـواد قانـون نیازمنـد آییـن نامـه اجرایـی اسـت کـه خـود ایـن 
موضـوع مانعـی بـرای اجـرا یـا حداقـل اجرا بهنگام آن محسـوب می شـود. قوانینی هم که در نهایت بر اسـاس 
لوایـح پیشـنهادی دولـت در مجلـس تصویـب می شـوند بعضًا به دلیل طوالنی شـدن روند تصویـب، از حیز 

انتفاع سـاقط می شوند. 
مهمتـر از همـه مـوارد ذکـر شـده، عـدم توجـه بـه منابـع مالـی و انسـانی مـورد نیـاز بـرای تحقـق برنامـه و یـا 
قانون هاسـت کـه شـوربختانه ایـن موضـوع بـا اهمیت در تمام امور کشـور موج می زنـد و وزارت نیرو نیـز از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـت. امـا آنچـه در ایـن بیـن فرامـوش شـده و یا کم اهمیت تلقی شـده، زیرسـاختی بودن 
بـرق و الزامـی بـودن آن بـرای زندگـی روزمـره مـردم اسـت. همیـن فراموشـی اسـت کـه باعـث شـده وزارت نیـرو 

اینقـدر بـه مسـائل قرارداد هـای توزیـع و انتقـال از خـود بی توجهـی نشـان دهـد. 

4. مطابق قانون تاسیس این وزارت خانه، سیاست گذاری صنعت برق با وزارت نیرو است و اجرای کالن 
مانند بخش انتقال و توزیع برعهده شـرکت توانیر )مطابق اساسـنامه( و در سـطح خرد و جزئیات در سـطح 
توزیـع بـا شـرکت های زیـر مجموعـه توانیـر یـا همـان شـرکت های توزیع بـرق و در سـطح انتقال با شـرکت های 

تابعه توانیر یا همان شـرکت های برق منطقه ای اسـت.
علـی االصـول امـور مالـی بـا ابالغ بودجه شـکل می گیرد، اما چالـش اصلی که در حد پارادوکس اسـت، عدم 
تحقق بودجه و نقدینگی آن است. انباشت بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و افزایش تعدد 
قرارداد هـای متوقـف در بخـش توزیـع و انتقـال و همچنیـن بـی برقی هـای زمسـتان و تابسـتان مهـر تاییـدی 

اسـت بـر عـدم اعمـال تدبیـر عملیاتی مالی توسـط وزارت نیـرو برای صنعت برق کشـور.
یادمان باشد که کارفرما به غیر از تعریف دقیق و شفاف کار در زمان مناقصه، فقط یک امر را باید محقق کند 
و آن هم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار اسـت. در این رابطه یعنی پرداخت مطالبات، شـرکت های 
برق منطقه ای و شـرکت های توزیع نیروی برق سراسـر کشـور )۵۵ شـرکت( نمره قبولی را دریافت نمی کنند. 

آنچـه در اولویـت اکثریـت ایـن ۵۵ شـرکت بـوده 
گام نخسـت پرداخـت حقـوق پرسـنل و در  در 
گام دوم درگیـر نشـدن بـا نهاد هـای نظارتـی بـوده 
اسـت. امیـد کـه در دولت سـیزدهم، وزیر نیرو یا 
وزیر انرژی نسبت به مقابله با این تبعیض بین 
بخـش خصوصی و بخش دولتـی، اقدام موثری 

انجـام دهد. 

در  توانیـر  شـرکت  ارزنـده  اقدامـات  از  یکـی   .5
و  ارز  نـرخ  تغییـرات  ریسـک  اثـرات  مدیریـت 
فلـزات بـر ایـن صنعـت زیرسـاختی، قیمـت دار 
بـا اصـالح ردیف هـای فهـارس  کـردن همزمـان 
کـه  کشـور بـود  بهـای تخصصـی صنعـت بـرق 
دوران  طـول  در  بـار  اولیـن  بـرای  حیـث  ایـن  از 
صنعـت،  ایـن  ایـران،  بـرق  صنعـت  سـاله   ۱۰۰
بهـای  فهرسـت  پنـج  بـه  مجهـز  زیرسـاختی 
توزیـع  فـوق  خـط  و  پسـت  بـرای  تخصصـی 
و  تعمیـر  و  توزیـع  رشـته  همچنیـن  و  انتقـال  و 

شـد. نگهـداری 
از طـرف دیگـر در بخـش »انتقـال« نیـز اقـدام بـه 
تجهیـزات  و  کاال  خریـد  تیـپ  قـرارداد  تدویـن 
کـه ایـن  بـرای شـرکت های بـرق منطقـه ای شـد 
مهـم پاسـخی ارزشـمند و اجرایـی بـه مـاده ۲۳ 
کار ابالغـی سـال ۱۳۹۰  کسـب و  قانـون بهبـود 

اسـت. بـوده 
امـا متاسـفانه در بخـش »توزیـع« و بدلیـل عـدم 
شـرکت  توزیـع  هماهنگـی  معاونـت  همـکاری 
توانیـر نـه تنهـا قـرارداد تیـپ اجرایـی نشـد بلکـه 
کـه  فهـارس بهـای توزیـع هـم در منابـع داخلـی 
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2.به نظر شما مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

7.  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده 
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم 

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ

3.با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه 
صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو 

را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

4. ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق 

و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

کامی یا عدم  1.به نظر شما مهمترین نا
موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

5. با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از 

ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟

6. از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت 
کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده  از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و 

است؟ آیا خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این دوره محقق شده است؟



}  آنچه گذشت  {}  آنچه گذشت  { سیاست گذاری صنعت برق سیاست گذاری صنعت برق 

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 6061
صفحهصفحه

بیـش از ۸۰ درصـد منابـع شـرکت های توزیـع را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، اجرایـی نشـد و از ایـن حیـث 
فعالین بخش خصوصی بشـدت آسـیب دیده و در این معضل، مدیریت کالن صنعت برق در وزارتخانه و 

در شـرکت توانیـر همـکاری مناسـبی نداشـته انـد.
دانی که نوشداروی سهراب کی رسید/ آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت.

6. از قدیـم االیـام گفته انـد دو صـد گفتـه، چون نیم کردار نیسـت و بـه قول حضرت موالنا همدلی از همزبانی 
بهتر است... 

گفتنـی اسـت عمـده نشسـت ها در وزارت نیـرو در حـوزه حـرف و همزبانی بـوده و در عمل از ناحیـه وزارت نیرو 
کمیتـی و همچنیـن وجـود بنـد »ز« قانـون تاسـیس، باز  اقدامـی در رفـع مشـکالت، علی رغـم وجـود وظایـف حا

هم در برابر مسـائل ورود عملیاتی و راهبردی نداشـته اسـت.

7. بـا تغییـر وزیـر، سـر سـازمان عـوض می شـود، ولـی بایـد بدنـه هـم از فکـر، رویـه و نحـوه عملکـرد نیـز متناسـبًا 
تغییـر کند.

الزم است وزیر نیرو ارتباط تعریف شده و فصلی با رویکرد اثربخش با تشکل های بخش خصوصی از جمله 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان نماینـده بخـش قابـل توجهـی از فعالیـن حقوقی صنعت برق کشـور 

داشته باشد.
وزرای دولت هـای نهـم تـا دوازدهـم تقریبـًا فاصله معنی داری با بخش خصوصی گرفتند که بخش عمده ای 
از این پیشـینه مربوط به دولت دوازدهم اسـت. انتظار می رود که وزیر نیروی انتخابی دولت سـیزدهم به غیر 
از وظایـف سیاسـی تعریـف شـده، نقـش خـود را در موضـوع قراردادهـا، از حالـت تشـریفاتی بـه حالـت واقعی و 

اثر بخش تغییـر دهد. 
وزیر نیروی دولت سـیزدهم می بایسـت طی نشسـتی با سـران سـه قوه نسـبت به نحوه ورود دیوان محاسـبات 
و سـازمان بازرسـی بـه قرارداد هـای دسـتگاه های اجرایـی نظیـر شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق و همچنیـن 
شـرکت های بـرق منطقـه ای چارچـوب مشـخصی ایجـاد کنـد تـا بدیـن روش گام موثـری در مانـع زدایی تولید 
)کاال و خدمـات( برداشـته شـود و همچنیـن پشـتیبانی مناسـبی از مدیـران دولتـی زیـر مجموعه کل سیسـتم 

وزارت نیـرو ایجـاد کنـد تـا امـکان تصمیم گیـری فراهـم شـده و تـرس از ایـن فرآینـد درمـان شـود.
گونه ای که ظرف مدت ۱۰۰ روز  الزم است برای تسویه بدهی های واقعی صنعت برق، اقدام اجرایی کند، به 
اولیه امکان کاهش پنجاه درصدی و متناسـب آن فراهم شـود. تیپ سـازی قرارداد های خرید و پیمانکاری 

را در دسـتور کار قرار دهد تا اقتصاد قرارداد منطبق با اقتصاد بازار شـود.
وضعیت نقدینگی )بودجه قابل تحقق( صنعت برق را مشـخص کند و اجازه تعریف و مبادله قرارداد های 

مازاد بر بودجه قابل تحقق را در شرکت های زیر 
مجموعـه ندهـد. موضـع خـود را در برابر مجلس 

برای واقعی سـازی نـرخ برق، تعیین کند.
 مدیران عامل شـرکت های توزیع و شرکت های 
بـرق منطقـه ای را از افرادی شـجاع و تصمیم گیر 
کـه هـدف آن پیشـبرد  کنـد بگونـه ای  انتخـاب 
و  )کاال  تولیـد  از  حمایـت  رویکـرد  بـا  کار هـا 

ایرانـی باشـد. خدمـات( 
حـزب خـود را عملگـرا بدانـد و بجـای حـرف، 
وزارتخانـه،  خـود،  کار  دسـتور  در  را  کار  انجـام 
قـرار  ذی ربـط  سـازمان های  و  شـرکت ها 
بایسـتی  سـیزدهم  دولـت  نیـروی  وزیـر  دهـد. 
بصـورت  را  بـرق  صنعـت  در  انحصار زدایـی 
واقعـی، در عمـل و نـه بـه صـورت صـوری و در 

دهـد. قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  حـرف، 
کـه بخـش خصوصـی  گفتنـی اسـت  در پایـان 
روند هـای  از  رویداد هـا  بـر  عـالوه  بـرق  صنعـت 
کشـور، آسـیب های  کـم بـر اقتصـاد سیاسـی  حا
وزیـر  یـا  نیـرو  وزیـر  و الزم اسـت  بسـیاری دیـده 
واکسیناسـیون  بـرای  سـیزدهم  دولـت  انـرژی 
رویداد هـای  و  روند هـا  برابـر  در  بـرق  صنعـت 
پایـدار  البتـه  و  عاجـل  اقـدام  کشـور  اقتصـادی 
کنـد. بـرق هـم ماننـد آب، موثـر بـر حیـات اسـت 
و بی برقی های زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ نشان 
دهنـده بی توجهـی بـه این صنعت زیر سـاختی 
گذشـته اسـت و دولـت  حداقـل در یـک دهـه 
اساسـی  چالـش  ایـن  بـرای  بایسـتی  سـیزدهم 
راهـکاری کوتـاه مـدت و اجرایـی داشـته باشـد.  

می مانیـم...• منتظـر  روز  آن  به امیـد 

1. حکومت ها و کشور های دموکراتیک بر پایه سه قوه مستقل یعنی )مجریه، قضائیه و مقننه( اداره می شوند. 
هیـچ سـازمان و یـا نهـادی خـارج از ایـن سـه قـوه وجـود نـدارد و هیـچ ردیـف بودجـه ای خـارج از این هـا تعریـف 
نمی شـود؛ امـا در کشـور دموکراتیـک ایـران ردیف هـای بودجـه ای متعـددی بـا مبالـغ بـاال و خـارج از ایـن ویژگـی 
وجود دارد؛ لذا تصمیم گیری و تصمیم سازی هم به همین نسبت خارج از سیستم صورت می پذیرد. طبیعتا 
وزارت نیـرو هـم از ایـن قضیـه مسـتثنی نیسـت و در نهایـت نـه انتخـاب مدیـران آن بـر پایـه شایسـته سـاالری 

صـورت می گیـرد و نـه تصمیم گیـری آن هـا شـکل کارشناسـانه و تخصصـی دارد.

2. باید دید که معیار سـنجش دسـتاورد چه چیزیسـت. آیا معیار آن نسـبت به خدمات و سـاختار های زمان 
کشـور  کـه اقتصـاد  گفتنـی اسـت  گذشـته اسـت و یـا معیـار آن متناسـب بـا سـاختار های روز آمـد دنیاسـت؟! 
نسـبت بـه سـاختار های گذشـته در اعـداد و ارقـام رشـد داشـته، امـا نکتـه آن اسـت که آیا این رشـد کافـی بوده؟ 
خوب است بدانیم که در طول چهل سال گذشته بصورت میانگین رشد اقتصادی کشور ۱/۷ درصد بوده و 
این رقم در صنعت برق بیشتر هم بوده است. اما اگر رشد اقتصادی در چهل سال گذشته را در حداقل میزان 
خود 6 درصد لحاظ کنیم اکنون این رقم می بایست به ۱۰/۳ رسیده باشد، اما وضعیت موجود نشان دهنده 
ک همان حداقل ۱/۷  رشـد ۲ برابری اقتصاد کشـور اسـت. این بدان معناسـت که رشـد اقتصادی کشـور با مال
پنج برابر کمتر رشد کرده است. اکنون با این احتساب شاید بتوان دستاورد های وزارت نیرو را بهتر و شفاف تر 

کرد. قضاوت 

3. بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده در بـاال بـه نظـر می رسـد موضـوع صنعـت برق بصـورت مجـزا قابـل ارزیابی 
نیسـت و می بایسـت آن را بخشـی از کل سـاختار دیـد و قضـاوت کـرد. 

کشـور را بصـورت مسـتقیم بـه خـود  4. در جهـان امـروز صنعـت بـرق درصـدی از تولیـد ناخالـص ملـی هـر 
کشـور ها نیـز سـهیم اسـت.  اختصـاص داده ایـن صنعـت بـه صـورت غیـر مسـتقیم در تولیـد ناخالـص ملـی 
بایـد درنظـر داشـت کـه آنچـه بصـورت مسـتقیم در تولیـد ناخالـص ملـی نقـش ایفـا می کنـد، روابـط مالـی میـان 
دولـت و پیمانـکاران اسـت. گفتنـی اسـت وزارت نیـرو در تخریـب ایـن تولیـد ناخالـص نقـش بسـزایی داشـته 

اسـت!

تخریب تولید 
ناخالص صنعت برق 
از مسیر سیاست های 

وزارت نیرو

فرج اصغری عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان و مدیرعامل شرکت برنا برق اصفهان برنا برق اصفهان

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

2.به نظر شما مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

7.  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده 
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم 

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ

3.با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه 
صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو 

را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

4. ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق 

و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

کامی یا عدم  1.به نظر شما مهمترین نا
موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

5. با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از 

ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟

6. از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت 
کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده  از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و 

است؟ آیا خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این دوره محقق شده است؟



}  آنچه گذشت  {}  آنچه گذشت  { سیاست گذاری صنعت برق سیاست گذاری صنعت برق 

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 6263
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1.  عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانـکاران صنعـت برق و حضـور بخش دولتی به عنـوان کارفرما و پیمانکار 
همچنین نوسان قیمتی به ویژه در حوزه ارز اصلی ترین و مهمترین مشکالت فعاالن صنعت برق ظرف سال های 

اخیر بوده اسـت. 

2.  تـک رقمـی شـدن تلفـات شـبکه توزیـع نیـرو، رفـع انحصـار خریـد و فـروش بـرق در شـرکت توانیـر و برقـراری ارتباط 
خرید و فروش بین تولیدکنندگان بخش خصوصی و خریداران، کوچک سازی دولت، بهبود و ارتقای ساز و کار های 
جاری و توسعه خدمات فنی مهندسی برق به کشور های مختلف، ارتقای نظام دیسپاچینگ ملی کشور، توسعه 
بـورس انـرژی و اصـالح رویکـرد تضمیـن خرید بـرق از نیروگاه های خصوصی به صورت رقابتی بـا برگزاری مناقصه را 

می توان جزو دسـتاورد های وزارت نیرو در این دولت برشـمرد.

3.  عـدم تحقـق برنامه ریـزی تامیـن بـرق از محـل انرژی های تجدید پذیر جزو انتقادات جدی اسـت که به عملکرد 
وزارت نیروی دولت دوازدهم وارد است. در حقیقت با توجه به برنامه ریزی ها تا پایان برنامه ششم ۵ درصد ظرفیت 
برق نصب شـده کشـور باید از محل تجدیدپذیر ها تامین می شـد، به این ترتیب که تا انتهای برنامه ششـم ظرفیت 
تولید برق باید به ۱۰۰ هزار مگاوات می رسید که ۵ درصد آن معادل ۵ هزارمگاوات است. یعنی در هر سال از برنامه 
باید ۱۰۰۰ مگاوات برق به کمک تجدیدپذیر ها تامین می شد. در حال حاضر به تولید ۸۵ هزار مگاوات برق نصب 
شـده دسـت پیـدا کردیـم کـه ۵ درصـد آن برابـر با ۳ هـزار و ۴۰۰ مگاوات حاصل فعالیت و توسـعه تجدیدپذیر ها بود. 
در صورتـی کـه میـزان بـرق نصـب شـده در ایـن حـوزه ۸۵۰ مـگاوت اسـت؛ در ادامـه نیـز می تـوان بـه مـواردی همچـون 

عدم تحقق اهداف صادرات و واردات برق و عدم تحقق افزایش ظرفیت اسـمی نیروگاه ها اشـاره کرد. 

کمیت است که می توان به وجود  5. بزرگترین دلیل افزایش نرخ ارز و در پی آن تورم، بزرگ بودن ساختار حا
نهاد هـای خـارج از قـوه مجریـه اشـاره کـرد. ایـن نهاد هـا اقتصـاد کشـور را می بلعند و در تولیـد ناخالص نقش 
آن ها به مراتب به نسـبت صرف بودجه پایین تر اسـت. این عامل باعث شـده تا پیمانکاران صنعت برق و 

از طرفی خود وزارت نیرو نیز  در دام بی ثباتی اقتصادی اسـیر باشـد.

کشـور بـه فـرم اسـتاندارد های اقتصـاد جهانـی بـاز نگـردد، حداقـل  کـه سـاختار های اجرایـی  6.  تـا زمانـی 
کـم را نـدارم.• شـخص بنـده انتظـار بهبـودی وضعیـت حا

بحران سازی 
وزارت نیرو 

در نبود یک گفتمان 
مشترک با 

بخش خصوصی

بهنام دهبان معاون سیستم ها و منابع انسانی شرکت مکومکو

4. یکـی از عملکرد هـای بحـران زای وزارت نیـرو در طـول دولـت دوازدهـم عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات 
پیمانکاران اسـت؛ همچنین تبدیل شـدن سـرمایه گذاران نیروگاه های خصوصی به بدهکاران عمده به نظام 

بانکـی نیـز از جملـه نتیجه هـای نادرسـت مالـی وزارت نیرو اسـت. 
در پـی جهـش قیمـت ارز سـرمایه گذاران نیروگاه هـای خصوصـی تبدیـل بـه بدهـکاران عمـده بـه نظـام بانکـی و 
در نهایـت صنـدوق توسـعه ملـی شـده اند. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن بخـش نـه تنهـا درآمـد ارزی نـدارد بلکه 

بخشـی از بهـای بـرق تحویلـی بـه دولـت را هـم بـه ریـال دریافـت نکرده اند.

5.  در ایـن ارزیابـی مـواردی همچـون بالتکلیـف باقی مانـدن بخـش زیـادی از قرارداد هـای جـاری بـرق، درگیـر 
کارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق، عدم برخورداری از وحدت رویه  شـدن بخش خصوصی با سـاختار نا
در سیسـتم پرداختـی و قـراردادی صنعـت بـرق، اعمال سـلیقه در قرارداد ها توسـط شـرکت های تابعه به چشـم 

می خـورد.

کـه ایـن مشـارکت  گونـه  6.  تعامـل وزارت نیـرو بـا بخـش خصوصـی بـه خوبـی شـکل نگرفتـه اسـت بدیـن 
توسـعه محور کـه حاصـل نگاهـی بلندمـدت و ملـی بـه صنعـت بـرق بـود، امـروز در وزارت نیـرو کمتـر بـه چشـم 
می خورد. در شرایطی که تولید قریب به 6۰ درصد برق کشور در دست نیروگاه های غیردولتی و سرمایه گذاران 
بخش خصوصـی اسـت، گفتمـان موثـر و قابـل اتکایـی بین وزارت نیرو با محوریت شـخص وزیـر محترم نیرو با 
نمایندگان این حوزه که عمدتا در سـندیکای شـرکت های تولیدکنندگان برق گرد هم آمده اند، شـکل نگرفته 

است.
 ایـن مسـاله جایـی بغرنج تـر می شـود کـه تـالش ایـن تشـکل بـرای برگـزاری یـک نشسـت مشـترک بـا وزیـر محتـرم 
نیرو ظرف سـه سـال گذشـته به بن بسـت رسـیده و آن ها به عنوان بخش بزرگ و پراهمیت تولید برق و به عنوان 
حافـظ پایـداری شـبکه، فرصتـی بـرای بیـان چالش هـای پرتعـداد ایـن حـوزه و همفکـری بـا باالتریـن مقـام ایـن 

صنعـت را نداشـته و موضوعـات مطـرح بیـن دو طـرف بـدون جـواب و الینحـل باقـی مانده اسـت.

کامـل مطالبـات، تخصیـص ارز بـه تولیـد بـرق، اعطـای  7. الزم اسـت وزیـر نیـرو مـواردی همچـون پرداخـت 
گمرکـی، اسـتفاده از نماینـده یـا نماینـدگان متخصـص و متعهـد  تسـهیالت خـاص بانکـی، تسـهیل در امـور 
صنعت تولید برق در انجمن صنفی نیروگاه های ایران )اصنا( در تشـکل های موجود در صنعت تولید مانند 

کنـد.• بـازار بـرق، بـورس بـرق، رگوالتـوری و ... را پیگیـری 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

2.به نظر شما مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

7.  انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده 
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم 

گی هایی داشته باشد؟ باید چه ویژ

3.با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه 
صنعت برق، سیاست ها و عملکرد توسعه ای وزارت نیرو 

را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟ 

4. ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
آن، بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق 

و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

کامی یا عدم  1.به نظر شما مهمترین نا
موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه 

بوده است؟

5. با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز، مدیریت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از 

ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی می کنید؟

6. از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن با بخش خصوصی و تشکل های فعال این صنعت 
کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده  از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و 

است؟ آیا خواسته های صنفی شرکت های بخش خصوصی از دولت،  در این دوره محقق شده است؟
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خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها

خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها
خاموشی ها

جدی تریــن  عنــوان  بــه  خاموشــی ها  باالخــره 
هشــدار بخــش خصوصــی بــرای اســتمرار رونــد رکــود، 
بخــش  بــه  بدهــی  انباشــت  گــذاری،  ســرمایه  افــت 
خصوصــی و افــول توســعه زیرســاخت هــای صنعــت 
زنــگ   ،1400 بهــار  در  و  زودهنــگام  شــکلی  بــه  بــرق، 
بــه صــدا درآورد.  کشــور  بــرق  بــرای صنعــت  را   خطــر 
بــا  نیــرو  وزارت  اخیــر،  روزهــای  طــول  در  گرچــه  ا
مدیریــت مصــرف بــه ویــژه در حــوزه صنایــع، توانســته 
و  کــرده  جبــران  را  موجــود  کمبودهــای  حــدی  تــا 
جلوگیــری  مجــدد  خاموشــی های  جــدی  بــروز  از 
در  مســاله  ایــن  بــا  مواجهــه  حــال  هــر  بــه  امــا  کنــد 
گزیــر خواهــد بــود.   روزهــای آینــده امــری الزامــی و نا
زندگــی  خشــک  اقلیمــی  بــا  آب  کــم  کشــوری  در  مــا 
کــه  کســی پوشــیده نیســت  می کنیــم و ایــن مســاله بــر 
کشــور بــه نوعــی بــا تنــش آبــی مواجــه  همــه بخش هــای 
گذاری  هســتند، بنابرایــن عــدم برنامــه ریــزی و ســرمایه 
نیروگاه هــای  بــه  بــرق  تولیــد  اتــکای  کاهــش  بــرای 
برقابــی و نیــز چــاره اندیشــی بــرای تامیــن بــرق صنایــع 
گشــت آنهــا بــه دوران رونــق و شــکوفایی،  در صــورت باز
بخــش  کــه  هســتند  مهمــی  و  حیاتــی  موضوعــات 
می کنــد.  کیــد  تا آنهــا  بــر  هاســت  مــدت   خصوصــی 
بــروز خاموشــی ها ابتــدای یــک بحــران میــان مــدت 
گــر همیــن امــروز  کــه حتــی ا در صنعــت بــرق اســت، چــرا 
گــذاری هــا در صنعــت بــرق مطابــق بــا  رونــد ســرمایه 
کشــور دنبــال شــود، بــاز هــم  برنامــه هــای توســعه ای 
ــا  ــی ه ــش بین ــا و پی ــه ه ــه از برنام ــک ده ــش از ی ــا بی م
عقــب مانــده ایــم و جبــران ایــن عقب ماندگــی نیازمند 
گســترده در همــه ســطوح  یــک عــزم ملــی و مشــارکت 

کمیتــی و اجرایــی اســت. حا
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یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

1. مقدمه
کلیـــه جوامـــع و کشـــورها اعـــم از توســـعه یافته  انـــرژی الکتریکـــی پیش نیـــازی مهـــم در حوزه هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی و رفاهـــی در 
کیفیـــت اســـتاندارد  یـــا درحال توســـعه، اســـت. به ویـــژه در کشـــورهای درحال توســـعه یـــا کمتـــر توســـعه یافته در دســـترس بـــودن بـــرق با
و قابلیـــت اطمینـــان بـــاال همـــراه بـــا قیمت هـــای معقـــول نقـــش بســـزایی در رشـــد و توســـعه اقتصـــادی و اجتماعـــی دارد. ازیک طـــرف 
گرفتـــن نـــرخ رشـــد تقاضـــای بـــرق از نـــرخ رشـــد عرضـــه آن )کـــه عمومـــا بـــه دلیـــل افزایـــش مشـــترکان و توســـعه کشـــاورزی،  پیشـــی 
صنعـــت و خدمـــات و عـــدم توجـــه کافـــی بـــه مدیریـــت مصـــرف بـــرق اســـت( و از طـــرف دیگـــر نیـــاز بـــه زمـــان زیـــاد و لـــزوم ســـرمایه گذاری 
کـــه موجبـــات کمبـــود بـــرق و بـــروز خاموشـــی را فراهـــم  فـــراوان بـــرای توســـعه ظرفیت هـــای تولیـــد و انتقـــال و توزیـــع، مســـائلی هســـتند 
کـــه مقـــدار آن  کلیـــه بخش هـــای اقتصـــادی، رفاهـــی و اجتماعـــی براثـــر وقـــوع خاموشـــی متحمـــل خســـارت می شـــوند  می ســـازند. 
ـــروز خاموشـــی،  ـــه همیـــن دلیـــل ضـــروری اســـت علـــل ب ـــرژی الکتریکـــی اســـت. ب ـــه ان ـــر از وابســـتگی فعالیت هـــای هـــر بخـــش ب متأث
گـــزارش بـــا اســـتفاده از اطالعـــات منتشـــر شـــده و  شناســـایی و راهکارهـــای مقابلـــه و پیشـــگیری از آن شناســـایی شـــود. در ادامـــه ایـــن 
تحلیـــل روندهـــای کشـــور، پـــس از تبییـــن علـــل خاموشـــی بـــرق در ســـال ۱۴۰۰، راهکارهایـــی بـــرای پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا آن پیشـــنهاد 

شـــده اســـت. 

2. تحلیل علل خاموشی برق 
کـــه بـــرق بـــه دلیـــل ویژگی هـــای فیزیکـــی آن، بـــه طـــور اقتصـــادی انباشـــت پذیر نیســـت و امـــکان ذخیره ســـازی و جابجایـــی  از آنجـــا 
کـــه در صـــورت کمبـــود بتـــوان آن را از خـــارج شـــبکه تولیـــد و مصـــرف تهیـــه و  نـــدارد، لـــذا ماننـــد ســـایر کاالهـــای اقتصـــادی نیســـت 
کـــه میـــزان مصـــرف لحظـــه ای ســـمت تقاضـــا از مجمـــوع میـــزان تولیـــد پیشـــی می گیـــرد، خاموشـــی  رخ  کـــرد. در نتیجـــه مواقعـــی  توزیـــع 
می دهـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر بـــا توجـــه بـــه اینکـــه افزایـــش ظرفیـــت عرضـــه بـــرق تنهـــا بـــا اضافـــه شـــدن تاسیســـات تولیـــدی مقـــدور بـــوده 
گفـــت پدیـــده خاموشـــی زمانـــی  و افزایـــش ایـــن ظرفیـــت زمانبـــر اســـت )بـــه صـــورت فـــوری و مقطعـــی قابـــل افزایـــش نیســـت(، می تـــوان 
کـــه وضعیـــت  کـــه عرضـــه بـــرق در مقابـــل تقاضـــا دچـــار کمبـــود باشـــد. بنابرایـــن بـــرای تحلیـــل خاموشـــی ها الزم اســـت  رخ می دهـــد 

کـــه در ادامـــه ارائـــه شـــده اســـت.  تولیـــد و مصـــرف بـــرق را مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم 

1-2.  روند تولید و عرضه برق
کـــه ظرفیـــت تاسیســـات عرضـــه بـــرق متناســـب بـــا نـــرخ رشـــد تقاضـــا رشـــد نکـــرده  خاموشـــی های گســـترده زمانـــی بـــروز می یابـــد 
کـــه در ایـــن نمـــودار دیـــده  ـــا ۱۳۹۹ نشـــان می دهـــد. همانطـــور  باشـــد.. شـــکل ۱ رونـــد ظرفیـــت )نامـــی( نیروگاه هـــای کشـــور از ۱۳۸۹ ت
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کشور )مگاوات( /  1389 تا 1399 ) ماخذ: گزارش 53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار، آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی سال 1399 (شکل 1. روند  ظرفیت نیروگاه های 
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ـــته  ـــی نداش ـــر چندان ـــرق تغیی ـــه ب ـــبد عرض ـــب س ـــی ترکی ـــه ول ـــش یافت ـــال افزای ـــن ده س ـــم در ای ـــیب مالی ـــک ش ـــا ی ـــور ب ـــرق کش ـــد ب ـــت تولی ـــود ظرفی می ش
ـــت. از  ـــته اس ـــد داش ـــادل ۲.۲ درص ـــدی مع ـــال ۱۳۹۸ رش ـــه س ـــبت ب ـــه نس ک ـــوده  ـــگاوات ب ـــور ۸۵۳۱۳ م ـــت کش ـــوع ظرفی ـــال ۱۳۹۹ مجم ـــت. در س اس
ایـــن میـــزان ظرفیـــت، ۷۱۳۳۱ مـــگاوات مربـــوط بـــه نیروگاه هـــای حرارتـــی و ۱۳۹۸۲ مـــگاوات نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر )نیروگاه هـــای برقابـــی و اتمـــی و 

ـــوده اســـت.  تجدیدپذیـــر( ب
کـــه در ایـــن نمـــودار دیـــده می شـــود نـــرخ رشـــد ظرفیـــت نیروگاهـــی کشـــور از  شـــکل ۲ رونـــد رشـــد ظرفیـــت نیروگاهـــی کشـــور را نشـــان می دهـــد. همانطـــور 
کاهـــش یافتـــه اســـت و رشـــد متوســـط  کلـــی نزولـــی بـــوده اســـت و از ۸.۸ درصـــد در ســـال ۱۳۸۹ بـــه ۲.۲ درصـــد در ســـال ۱۳۹۹  ـــا ۱۳۹۹ بطـــور  ۱۳۸۹ ت

ســـاالنه در ده ســـال گذشـــته ۳ درصـــد بـــوده اســـت. 
کـــه حـــدود ۱۴ درصـــد ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور متعلـــق بـــه نیروگاه هـــای بـــرق آبـــی بـــوده و تولیـــد بـــرق ایـــن نیروگاه هـــا نیـــز متاثـــر از میـــزان بـــارش  از آنجـــا 
کـــه در شـــکل ۳ دیـــده می شـــود بیـــن تولیـــد بـــرق آبی هـــا و میـــزان بـــارش یـــک  بـــاران اســـت، الزم اســـت توجـــه بیشـــتری بـــه ایـــن بخـــش شـــود. همانطـــور 
کاهـــش بـــارش، میـــزان تولیـــد بـــرق نیـــز نوســـان یافتـــه اســـت. ایـــن مســـئله از آن جهـــت اهمیـــت دارد  ارتبـــاط مســـتقیم وجـــود دارد و متناســـب بـــا رشـــد یـــا 
ـــل  ـــر می ســـازد، بلکـــه بدلیـــل حجـــم قاب ـــه فقـــط بخش هـــای کشـــاورزی را متاث ـــروز خشکســـالی ن ـــی، ب کـــم آب ـــه شـــرایط اقلیمـــی کشـــور و  ـــا توجـــه ب کـــه ب
توجـــه نیروگاه هـــای برقآبـــی در تامیـــن بـــرق کشـــور، عمـــال عرضـــه بـــرق نیـــز متاثـــر از خشکســـالی نوســـان می یابـــد و بـــه ویـــژه در ایـــام پیـــک و در فصل هـــای 

گـــرم ســـال ایـــن مســـاله خـــود را بیشـــتر نشـــان می دهـــد. 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه توســـعه ظرفیـــت تولیـــد و عرضـــه بـــرق نیازمنـــد ســـرمایه گذاری های زیـــادی اســـت، رشـــد تولیـــد و عرضـــه بـــرق متاثـــر از میـــزان 
ســـرمایه گذاری می باشـــد. شـــکل ۴ و شـــکل ۵ رونـــد ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق طـــی ســـال های ۱۳۸۷ تـــا ۱۳۹۹ را نشـــان می دهـــد. همانطـــور 
کـــه در  ۵ ســـال اخیـــر ســـهم  کـــه در شـــکل ۴ دیـــده می شـــود بخـــش عمـــده ســـرمایه گذاری ریالـــی کشـــور در بخـــش توزیـــع و انتقـــال بـــوده، بـــه نحـــوی 
بخـــش تولیـــد از مجمـــوع ســـرمایه گذاری انجـــام شـــده، حـــدود ۱۵ درصـــد بـــوده اســـت. نکتـــه مهـــم دیگـــر، میـــزان ســـرمایه گذاری متناســـب بـــا نـــرخ تـــورم 
کنیـــم ایـــن رونـــد نزولـــی اســـت. بـــه عبارتـــی اگـــر معـــادل ارزی ســـرمایه گذاری  گـــر اثـــر تـــورم را از حجـــم ســـرمایه گذاری حـــذف  کـــه ا نبـــوده اســـت، بـــه نحـــوی 
کـــه رونـــد ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق از ســـال ۱۳۸۷ نزولـــی شـــده و از 6/۵ میلیـــارد دالر  کنیـــم، مشـــاهده می شـــود  انجـــام شـــده را محاســـبه 
در ســـال ۱۳۸۷ بـــه ۰/6۳ میلیـــارد دالر در ســـال ۱۳۹۹ رســـیده اســـت. ایـــن رونـــد نزولـــی ســـرمایه گذاری بـــا رونـــد نزولـــی نـــرخ رشـــد افزایـــش ظرفیـــت 
ـــرق  کـــه در دهـــه گذشـــته رشـــد ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد ب ـــده می شـــود  ـــه وضـــوح دی ـــه عبـــارت دیگـــر ب ـــی دارد . ب نیروگاهـــی کشـــور هـــم همخوان

منفـــی بـــوده و در نتیجـــه رشـــد ظرفیـــت تولیـــد هـــم منفـــی اســـت. 
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کشور شکل 2. روند رشد ظرفیت نامی )نصب شده اسمی( نیروگاه های 
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2-2. روند مصرف و تقاضای برق
کـــه بیـــان شـــد، پدیـــده خاموشـــی از شـــکاف بیـــن عرضـــه و تقاضـــای بـــرق ایجـــاد می شـــود. بـــرای تحلیـــل رونـــد تقاضـــا یـــا مصـــرف بـــرق الزم  همانطـــور 
اســـت رونـــد برخـــی شـــاخص های آمـــاری حـــوزه مصـــرف را مـــورد  بررســـی قـــرار دهیـــم. شـــکل 6 مقایســـه نـــرخ رشـــد تقاضـــا و رشـــد تولیـــد برق)عرضـــه( 
کـــه در ایـــن شـــکل دیـــده می شـــود، رونـــد رشـــد تقاضـــا در دهـــه گذشـــته صعـــودی بـــوده و بـــه طـــور متوســـط ۵ درصـــد رشـــد  را نشـــان می دهـــد. همانطـــور 
کـــه رونـــد رشـــد ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور در ده ســـال گذشـــته بـــه طـــور متوســـط نزولـــی بـــوده و متوســـط رشـــد آن  داشـــته اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه در نتیجـــه آن حجـــم عرضـــه بـــرق از حجـــم تقاضـــای  ســـه درصـــد بـــوده اســـت. ایـــن تفـــاوت نـــرخ رشـــد منجـــر بـــه شـــکاف عرضـــه و تقاضـــا می شـــود 

بـــرق جـــا مانـــده و منجـــر بـــه خاموشـــی می شـــود. 
ـــوان تولیـــدی نیروگاه هـــای کشـــور  ـــر ایـــن اســـاس، رونـــد رشـــد ت ـــا ۱۳۹۹ را نشـــان می دهـــد. ب ـــراز تولیـــد و مصـــرف بـــرق طـــی ســـال های ۱۳۸۹ ت شـــکل ۷ ت
کـــه بیـــن  ـــه ۵۸ هـــزار مـــگاوات در ســـال ۱۳۹۹ رســـیده اســـت هـــر چنـــد  ـــوده و از ۳۹ هـــزار مـــگاوات در ســـال ۱۳۸۹ ب طـــی ده ســـال گذشـــته افزایشـــی ب
کرونـــا  در  کاهـــش فعالیت هـــای ناشـــی از محدودیت هـــای  کـــه می تـــوان موضـــوع رکـــود و  ســـال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تفـــاوت محسوســـی دیـــده نمی شـــود 

ســـال ۱۳۹۹ را عامـــل ایـــن عـــدم افزایـــش دانســـت.  
ـــا  ـــار در دو مـــاه اول ســـال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و مقایســـه آن ب ـــه پیـــک ب ـــروز خاموشـــی های اخیـــر، توجـــه ب در بررســـی وضعیـــت مصـــرف بـــرق در ســـال ۱۴۰۰ و ب
کـــه اطالعـــات نمـــودار ۷ و ۸ نشـــان می دهـــد، میـــزان پیـــک بـــار در ابتـــدای ســـال ۱۴۰۰ کمتـــر از پیـــک  پیـــک ســـال ۱۳۹۹ جالـــب توجـــه اســـت. همانطـــور 
تابســـتانی ســـال های ۱۳۹۹ بـــوده اســـت امـــا حجـــم خاموشـــی ها بـــه مراتـــب بیشـــتر از ســـال های قبـــل بـــوده اســـت. علـــت ایـــن امـــر را می تـــوان در روش 
کـــه در تابســـتان ها اجـــرا  مدیریـــت خاموشـــی های وزارت نیـــرو دانســـت. بـــه نظـــر می رســـد در ســـال های گذشـــته، بـــا مانورهـــای مدیریـــت مصـــرف 
می شـــده اســـت، بـــه جـــای خاموشـــی های اجبـــاری، خاموشـــی های داوطلبانـــه بـــه صنایـــع کشـــور داده می شـــده اســـت )از طریـــق تفاهم نامه هـــای 
کارهـــا هنـــوز عملیاتـــی نشـــده بودنـــد و بـــه نوعـــی بـــا بـــروز زودهنگامـــی ظهـــور  عـــدم مصـــرف بـــرق در  پیـــک( ولیکـــن در اوایـــل ســـال جـــاری ایـــن ســـاز و 

پیـــک بـــرق، روش هـــای متعـــارف مدیریـــت مصـــرف جاماندنـــد. 
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کـــه بـــه عنـــوان عامـــل بـــروز خاموشـــی های ابتـــدای ســـال ۱۳۹۹ مطـــرح شـــده، ضـــروری اســـت.  در پایـــان اشـــاره ای بـــه موضـــوع مصـــرف بـــرق غیرقانونـــی رمـــز ارزهـــا 
اگرچـــه تحلیل هـــای ارائـــه شـــده از ســـوی ذینفعـــان موضـــوع یعنـــی صاحبـــان صنایـــع تولیـــد رمـــز ارز از یـــک ســـو و مدیـــران وزارت نیـــرو از ســـوی دیگـــر، متناقـــض 
کـــه موضـــوع رمـــز ارزهـــا  کـــرد، ولـــی می تـــوان مدعـــی شـــد  هـــم هســـت و بـــه دلیـــل آنکـــه اطالعـــات دقیقـــی وجـــود نـــدارد نمی تـــوان مبتنـــی بـــر داده اســـتدالل 
کـــه از ســـال های قبـــل وجـــود داشـــته اســـت و بـــدون ظهـــور  کـــه شـــکاف بیـــن عرضـــه و تقاضـــای بـــرق رونـــدی داشـــته اســـت  نمی توانـــد عامـــل اصلـــی باشـــد چـــرا 

رمزارزهـــا )چـــه قانونـــی چـــه غیرقانونـــی(، پدیـــده خاموشـــی بازهـــم مشـــاهده می شده اســـت.  

3. راهکارهای مقابله با خاموشی
کـــه میـــزان عرضـــه و تقاضـــای بـــرق در شـــبکه تـــراز شـــوند بـــه عبـــارت دیگـــر مجمـــوع تقاضـــا و  بـــرای رفـــع مشـــکل خاموشـــی و جلوگیـــری از تکـــرار آن، الزم اســـت 
کـــه از یـــک طـــرف میـــزان تولیـــد بـــرق را افزایـــش دهـــد  کارگرفتـــه شـــود  گیرنـــد. بـــرای ایـــن منظـــور الزم اســـت راهکارهایـــی بـــه  مجمـــوع عرضـــه در یـــک تعـــادل قـــرار 
کنـــد. ایـــن راهکارهـــا را می تـــوان بـــه  و از طـــرف دیگـــر حجـــم تقاضـــا را بهینـــه و اختـــالف پروفایـــل بـــار مصرفـــی را در ســـاعت غیرپیـــک و پیـــک بـــه هـــم نزدیـــک 

کـــرد: صـــورت زیـــر خالصـــه 

1-3. افزایش ظرفیت تولید برق 
ـــا رکـــود اقتصـــادی مواجـــه بوده ایـــم،  ـــه اینکـــه در ســـال های گذشـــته ب ـــا توجـــه ب ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور در ســـال های گذشـــته رشـــد کمـــی داشـــته اســـت. ب
کاهـــش تحریم هـــا و ظهـــور رشـــد اقتصـــادی، کمبـــود عرضـــه بـــرق  کـــه انتظـــار مـــی رود بـــا  شـــکاف بیـــن عرضـــه و تقاضـــا کمتـــر مشـــاهده می شـــده اســـت؛ هرچنـــد 
بـــه شـــکل بحرانـــی بـــروز یابـــد. بـــرای همیـــن ضـــروری اســـت حجـــم ظرفیـــت تولیـــد کل بـــرق کشـــور افزایـــش یابـــد.  شـــکل ۹ چشـــم انداز افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد 

بـــرق کشـــور را در دو ســـناریو نشـــان می دهـــد.
ـــه  در ســـناریو ادامـــه وضـــع موجـــود انتظـــار مـــی رود ســـاالنه بطـــور متوســـط حـــدود ۲۵۰۰ مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور اضافـــه شـــود و در ســـال ۱۴۰۴ ب
ظرفیـــت نامـــی حـــدود ۹۸ هـــزار مـــگاوات برســـد. امـــا اگـــر دولـــت بخواهـــد در چهارچـــوب رشـــد اهـــداف برنامـــه ششـــم و متناســـب بـــا ظرفیـــت رشـــد اقتصـــادی 
مـــورد انتظـــار در اســـناد باالدســـتی کشـــور، تولیـــد بـــرق کشـــور را افزایـــش دهـــد، انتظـــار مـــی رود ســـاالنه حـــدود ۴۷۰۰ مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور افـــزوده 

کنـــد. شـــود و در ســـال ۱۴۰۴ بـــه ظرفیـــت نامـــی حـــدود ۱۰۹ هـــزار مـــگاوات دســـت پیـــدا 
ـــه نیروگاه هـــای ســـیکل ترکیبـــی، روش هایـــی  گازی ب ـــه بهینه ســـازی و تبدیـــل نیروگاه هـــای  ـــا اجـــرای طرح هـــای فناوران افزایـــش راندمـــان نیروگاه هـــای فعلـــی ب
کـــه  ـــا افزایـــش تولیـــد بـــرق، نیـــاز اســـت  ـــرای افزایـــش ظرفیـــت بـــرق ایجـــاد می کننـــد. همچنیـــن متناســـب ب ـــا ســـرمایه کمتـــر، بازدهـــی بیشـــتری ب کـــه ب هســـتند 
کـــه در برخـــی از نواحـــی کشـــور بـــه دلیـــل مشـــکالت بخـــش انتقـــال، پدیـــده  کـــی از آن اســـت  ظرفیـــت شـــبکه انتقـــال و فـــوق توزیـــع نیـــز توســـعه یابـــد. شـــواهد حا
ـــی  ـــرق کشـــور اولویـــت بنـــدی شـــوند و طرح هـــای نیمه تمـــام و حیات ـــرق حبـــس شـــده، وجـــود دارد. در ایـــن زمینـــه الزم اســـت طرح هـــای توســـعه ای شـــبکه ب ب

شـــبکه، در اولویـــت قرارگیرنـــد.  

ـــق  ـــود در اف ـــرآورد می ش ـــت، ب ـــش روی صنع ـــناریوهای پی ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
۱۴۰۴ بطـــور متوســـط بیـــن ۸ تـــا ۱۵ میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز 
ـــرق  کـــه در شـــرایط موجـــود بـــدون اصـــالح نظـــام مالـــی صنعـــت ب اســـت 
ــروری  ــن ضـ ــرای همیـ ــدارد. بـ ــود نـ ــرمایه گذاری وجـ ــن سـ قابلیـــت چنیـ
کـــم بـــر ســـرمایه گذاری صنعـــت بـــرق بـــه  کـــه ســـازوکارهای حا اســـت 
کـــه طرح هـــای ســـرمایه گذاری توجیـــه اقتصـــادی  نحـــوی اصـــالح شـــود 
کنـــد تـــا بخـــش خصوصـــی بـــرای ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش  پیـــدا 

ـــود.  ـــد ش عالقمن

2-3.  متنوع سازی سبد عرضه 
کار تولید-مصرف برق و تغییر مدل کسب و 

باتوجـــه بـــه اینکـــه در ســـال های گذشـــته عمـــده تولیـــد بـــرق وابســـته 
ـــرما  ـــول س ـــه در فص ک ـــا  ـــکل ۱۰( و از آنج ـــت )ش ـــوده اس گازی ب ـــع  ـــه مناب ب
گاز  گرمایـــش بـــه پیـــک می رســـد و بـــه دلیـــل کمبـــود  گاز بـــرای  مصـــرف 
ـــور،  ـــه کش ـــای اولی ـــبد انرژی ه ـــه س ک ـــت  ـــد، الزم اس ـــی رخ می ده خاموش

ـــر شـــود.  گاز کمت ـــه ســـوخت  ـــرق ب ـــکا تولیـــد ب کنـــد و ات ـــر  تغیی
کـــه  بنابرایـــن در الگـــوی توســـعه بـــرق آینـــده کشـــور، ضـــروری اســـت 
گرمـــا )CHP و  تجدیدپذیرهـــا بویـــژه خورشـــیدی و تولیـــد همزمـــان بـــرق و 
CCHP( مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. ایـــن الگوهـــای تولیـــد بـــرق نیازمنـــد تغییـــر 
الگـــوی مصرف کننـــده صـــرف بـــه مصرف کننده-تولیدکننـــده بـــرق 
کارهـــا و مـــدل هـــای کســـب  اســـت. بـــرای ایـــن منظـــور الزم اســـت ســـاز و 
کاری جدیـــدی طراحـــی و ارتبـــاط بیـــن بخـــش عرضـــه و تقاضـــای بـــرق  و 

اصـــالح شـــود. 

3-3.  بهینه سازی مصرف برق )کاهش شدت مصرف(
کـــه یارانـــه زیـــادی بصـــورت پنهـــان بـــه بـــرق داده می شـــود، شـــدت  از آنچـــه 
کشـــور بســـیار بـــاال اســـت و در بخش هـــای  مصـــرف انـــرژی بـــرق در 
کشـــاورزی، از تجهیـــزات و  مختلـــف اعـــم از خانگـــی، صنعتـــی و 
کـــه بازدهـــی پایینـــی دارنـــد. بـــرای ایـــن  فناوری هایـــی اســـتفاده می شـــود 
کـــه از طریـــق جایگزینـــی تجهیـــزات پربـــازده بـــه جـــای  منظـــور الزم اســـت 
کـــم بـــازده، از اتـــالف بـــرق در بخـــش مصـــرف جلوگیـــری شـــود و بـــرای ایـــن 
کار الزم اســـت ســـرمایه گذاری و از فناوری هـــای مختلفـــی اســـتفاده 
شـــود. اجـــرای ایـــن طرح هـــای بهینه ســـازی نیازمنـــد اصـــالح تعرفه هـــای 
کارهایـــی ماننـــد بـــازار صرفـــه جویـــی اســـت تـــا  بـــرق و شـــکل گیری ســـاز و 
بـــه تدریـــج شـــدت مصـــرف انـــرژی کشـــور اصـــالح شـــود. سیاســـت های 
قبلـــی ماننـــد مـــاده ۱۲ قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و بـــه دلیـــل غیراقتصـــادی 
بـــودن ایـــن نـــوع طرح هـــا از یـــک طـــرف و آمـــاده نبـــودن ســـاختارهای 
ــرمایه گذاری  ــهیالت و پوشـــش ریســـک های سـ ــه تسـ ــرای ارائـ ــی بـ دولتـ
از ســـوی دیگـــر، عمـــال موفـــق نبـــوده اســـت. بـــرای همیـــن ضـــروری اســـت 
سیاســـتگذاری جامـــع انـــرژی کشـــور بـــرای بهینه ســـازی مصـــرف بـــرق 
ـــم  ـــبی را فراه ـــی مناس ـــای مال کاره ـــاز و  ـــادی و س ـــاختارهای نه ـــور س کش

کلـــی بهینـــه شـــود.  ـــه طـــور  ـــا وضعیـــت مصـــرف ب آورد ت
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4-3.  اصالح منحنی بار شبکه برق )پیک سایی(
یکـــی دیگـــر از چالش هـــای شـــبکه بـــرق، اختـــالف مصـــرف بـــرق در ســـاعات مختلـــف 
ـــروز  شـــبانه روز اســـت بـــه نحوی کـــه موجـــب کمبـــود بـــرق در زمان هـــای پیـــک و در نتیجـــه ب
خاموشـــی شـــده و در برخـــی ســـاعات اضافـــه تولیـــد بـــرق و کاهـــش بازدهـــی تولیـــد می شـــود. 
ـــار دارای اختـــالف  ـــرق وجـــود نداشـــته و منحنـــی ب ـــرای ب در نتیجـــه تقاضـــای یکنواختـــی ب
زیـــادی در زمان هـــای مختلـــف می باشـــد. بـــرای همیـــن منظـــور الزم اســـت منحنـــی بـــار 
اصـــالح شـــود تـــا میـــزان مصـــرف و تولیـــد بـــرق یکنواخـــت تـــر شـــده و از نظـــر اقتصـــادی بهینـــه 
شـــود. اصـــالح منحنـــی بـــار نیازمنـــد اوال ثبـــت مصـــرف در زمان هـــای مختلـــف اســـت و 
از ســـوی دیگـــر تعرفه هـــای بـــرق بـــه نحـــوی منعطـــف شـــودکه مشـــترکان بـــرای بهینه ســـازی 
ـــر دهنـــد. اجـــرای ایـــن سیاســـت نیازمنـــد  هزینه هـــای خـــود، الگـــوی مصـــرف خـــود را تغیی
ســـرمایه گذاری بـــرای اضافـــه شـــدن تجهیزاتـــی در شـــبکه بـــرق بـــرای ثبـــت اطالعـــات 
کنتورهـــای دیجیتالـــی( و ابـــداع روش هـــای نویـــن تجـــارت  پروفایـــل بـــار )یـــا اســـتفاده از 
بـــرق )تجمیع  ســـازی صرفه جویی هـــای مصرف کننـــدگان خـــرد و اســـتفاده از مزایـــای 
آن( اســـت. ایـــن مـــوارد نیـــز بـــدون اصـــالح نظـــام مالـــی صنعـــت بـــرق و ایجـــاد ســـاختارهای 
ـــاور  ـــرکت های فن ـــی و ش ـــش خصوص ـــرمایه گذاران بخ ـــت س ـــرای هدای ـــی ب ـــب حقوق مناس
ممکـــن نمی باشـــد. بـــرای همیـــن ضـــروری اســـت ســـازوکارهای اقتصـــادی و حقوقـــی بـــرای 
ـــا بصـــورت  کمیتـــی فراهـــم شـــود ت ـــه روش اقتصـــادی و مســـتقل از فشـــار حا پیـــک ســـایی ب

خودســـامان یابنده و از طریـــق مکانیزم هـــای بـــازار، بهینـــه شـــود.  ▪

% 7

% 13

% 80

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی



} خاموشی ها {} خاموشی ها { اقتصاد صنعت برقاقتصاد صنعت برق

بهار  1400، دوره جدیدبهار  1400، دوره جدید 7475
صفحهصفحه

کـــه  کـــرد  از ابتـــدای خـــرداد و همزمـــان بـــا مـــوج نخســـت افزایـــش دمـــا در اکثـــر مناطـــق کشـــور، وزارت نیـــرو اعـــالم 
ـــی ها  ـــی خاموش ـــال برخ ـــه اعم ـــور ب ـــور، مجب ـــدی کش ـــت تولی ـــرق از ظرفی ـــرف ب ـــزان مص ـــن می ـــاال رفت ـــل ب ـــه دلی ب
خواهـــد بـــود و ایـــن روال در بســـیاری از شـــهرهای کشـــور آغـــاز شـــد. هرچنـــد در روزهـــای گذشـــته میـــزان 
خاموشـــی ها کمتـــر شـــده امـــا همچنـــان وضعیـــت مصـــرف بـــرق در کشـــور در قیـــاس بـــا ظرفیـــت تولیـــدی شـــبکه 

ـــرار دارد. ـــی ق ـــرایطی بحران در ش
حـــال، پیـــام باقـــری،  نایـــب رییـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه تشـــریح دالیـــل قطعـــی بـــرق و 
گفتـــه او، در معادلـــه تولیـــد و مصـــرف یـــا همـــان عرضـــه و تقاضـــا،  خاموشـــی های اخیـــر پرداختـــه اســـت. بـــه 
ـــا روش هـــای دیگـــری میســـر نشـــود،  هـــر زمـــان مصـــرف از تولیـــد پیشـــی بگیـــرد و امـــکان جبـــران ایـــن اختـــالف ب
طبیعتـــا خاموشـــی اتفـــاق می افتـــد. اگرچـــه بنـــا بـــه اظهـــارات پیـــام باقـــری، علـــت خاموشـــی ها در ایـــن مقطـــع 
کاهـــش نـــزوالت جـــوی و مخـــازن آب کشـــور، تاخیـــر در ورود نیروگاه هـــای در  از ســـال، »گرمـــای بی ســـابقه هـــوا، 
ـــه نظـــر می رســـد اینهـــا معلـــول علـــت  دیگـــری  ـــه رمزارزهـــا« عنـــوان می شـــد، امـــا ب ـــه مـــدار و مقول دســـت تعمیـــر ب
باشـــند؛ او معتقـــد اســـت علـــت اصلـــی ایـــن ماجـــرا بـــه مقولـــه »ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق« و »کمبـــود 

منابـــع مالـــی« در ایـــن حـــوزه برمی گـــردد.
ـــه را پرداخـــت  ـــرژی بیشـــترین مبلـــغ یاران کـــه در حـــوزه ان ـــد: نخســـتین کشـــوری در دنیـــا هســـتیم  باقـــری می گوی
می کنیـــم، به طوری کـــه اکنـــون یارانـــه ای در حـــدود ۸6 میلیـــارد دالر از ســـوی دولـــت در بخـــش انـــرژی پرداخـــت 
کـــه  کـــه نشـــان دهنده اختـــالف بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده و قیمـــت تکلیفـــی اســـت. او معتقـــد اســـت  می شـــود 
ـــون ششـــم  ـــر اســـاس قان ـــور می شـــود؛ چراکـــه ب کاهـــش ســـرمایه گذاری ها متبل ـــع قطعـــا در  ـــار ایـــن کمبـــود مناب آث
کـــه کمتـــر از نصـــف ایـــن رقـــم محقـــق شـــده اســـت.  برنامـــه قـــرار بـــود ســـالی پنـــج هـــزار مـــگاوات وارد مـــدار شـــود 
کـــه عـــدد قابـــل  کامـــل ایـــن برنامـــه ســـاالنه بیـــن ۴ تـــا ۵ میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری نیـــاز اســـت  زیـــرا بـــرای تحقـــق 
توجهـــی اســـت. از ایـــن رو، وقتـــی ســـرمایه گذاری نباشـــد قطعـــا پروژه هـــای جدیـــد هـــم تعریـــف نمی شـــود و ایـــن 

گرفتـــار رکـــود می شـــود.  گرفـــت  کـــه صـــورت  ـــه رغـــم ظرفیت ســـازی های خوبـــی  صنعـــت ب

ـــاق  ـــور اتف ـــه در کش ک ـــر  ـــی های اخی ـــت خاموش ـــا عل ـــه ب ـــران در رابط ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــس س ـــب ریی نای
ـــا همـــان عرضـــه و تقاضـــا، هـــر زمـــان مصـــرف از تولیـــد پیشـــی  ـــه تولیـــد و مصـــرف ی گفـــت: در معادل می افتـــد، 
بگیـــرد و امـــکان جبـــران ایـــن اختـــالف بـــا روش هـــای دیگـــری میســـر نشـــود، طبیعتـــا خاموشـــی اتفـــاق می افتـــد.

گرمـــای  پیـــام باقـــری در گفت وگـــو بـــا »تعـــادل« بـــا بیـــان اینکـــه علـــت خاموشـــی ها در ایـــن مقطـــع از ســـال، 
کـــرد: فرارســـیدن  کاهـــش نـــزوالت جـــوی و مخـــازن آب کشـــور اعـــالم شـــده اســـت، تصریـــح  بی ســـابقه هـــوا، 
گرمـــا پیـــش از موعـــد باعـــث شـــده بـــار تجهیـــزات سرمایشـــی زودتـــر از حـــد انتظـــار وارد مـــدار شـــده و  فصـــل 
چاه هـــای کشـــاورزی زودتـــر فعـــال شـــوند.وی افـــزود: بـــه نظـــر می رســـد دلیـــل دیگـــر ایـــن اتفـــاق تاخیـــر در ورود 
ـــده  ـــه مـــدار برگردان ـــاه ب ـــه مـــدار باشـــد؛ معمـــوال ایـــن نیروگاه هـــا اواســـط خردادم ـــر ب نیروگاه هـــای در دســـت تعمی
کـــه تجهیـــزات سرمایشـــی در تابســـتان  کـــه ناشـــی از بـــاری اســـت  شـــده و اختـــالف پیـــک تابســـتان و زمســـتان را 

بـــه شـــبکه تحمیـــل می کننـــد، جبـــران می کردنـــد.
کیـــد بـــر اینکـــه در زمســـتان عمدتـــا بخشـــی از ۲۰هـــزار مـــگاوات اختـــالف بیـــن پیـــک تابســـتان و پیـــک  باقـــری بـــا تا
گرمـــای زود هنـــگام ایـــن نیروگاه هـــا بـــه  گفـــت: امســـال بـــه دلیـــل  زمســـتان صـــرف تعمیـــرات نیروگاه هـــا می شـــود، 
ـــر افزایـــش مصـــرف تاثیرگـــذار  کـــه ب ـــر ایـــن، موضـــوع رمزارزهـــا مقولـــه دیگـــری اســـت  موقـــع مهیـــا نشـــدند. عـــالوه ب
ـــزارز در کشـــور  کننـــدگان رم کـــه حـــدود ۱۳۰۰ مـــگاوات ظرفیـــت اســـتخراج  ـــوده اســـت. پیـــش بینـــی می شـــود  ب
کـــرد: اینهـــا مجمـــوع  کیـــد  کـــه چیـــزی نزدیـــک بـــه ۳۲۰ مـــگاوات آن مجـــاز و بقیـــه غیرمجـــاز اســـت.وی تا باشـــد 
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کـــه همـــواره بـــه عنـــوان دلیـــل خاموشـــی ها مطـــرح می شـــوند. امـــا بـــه نظـــر می رســـد اینهـــا  مســـائلی هســـتند 
کـــه البتـــه بـــه نوعـــی هـــم قابـــل پیش بینـــی بـــود. علـــت اصلـــی ایـــن ماجـــرا بـــه  معلـــول علـــت  دیگـــری باشـــند 

ـــردد. ـــوزه برمی گ ـــن ح ـــی در ای ـــع مال ـــود مناب ـــرق و کمب ـــت ب ـــرمایه گذاری در صنع ـــه س مقول

کـــرد: در ســـال های اخیـــر بـــا کمـــک نیروگاه هـــای  نایـــب رییـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در ادامـــه بیـــان 
کرده ایـــم، در صورتی کـــه  کـــه احـــداث شـــده ســـاالنه به طـــور متوســـط دوهـــزار و ۲۲۱ مـــگاوات وارد مـــدار  جدیـــدی 
طبـــق برنامـــه می بایســـت هرســـال ۵ هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه جدیـــد احـــداث می شـــد.  وی افـــزود: ضمـــن اینکـــه، 
کـــه  در حـــوزه تجدیـــد پذیـــر نیـــز بایـــد ظرفیت مـــان مجموعـــا تـــا پایـــان برنامـــه ششـــم بـــه ۵ هـــزار مـــگاوات می رســـید 
در حـــال حاضـــر کمتـــر از هـــزار مـــگاوات نیروگاه  هـــای تجدیدپذیـــر خورشـــیدی، بـــادی و ... داریـــم. ایـــن کمبـــود 
کـــه شـــاهد  تولیـــد باعـــث می شـــود نـــرخ رشـــد تقاضـــا پوشـــش داده نشـــود و تبدیـــل می شـــود بـــه ایـــن کمبودهایـــی 
کـــرد: از ســـوی دیگـــر، بخشـــی از کمبـــود ســـرمایه گذاری ها بـــه اقتصـــاد نامتـــوازن  آن هســـتیم. باقـــری اظهـــار 
کـــه در مجلـــس هفتـــم  کـــه می تـــوان نقطـــه آغازیـــن آن را طـــرح تثبیـــت قیمت هـــا  صنعـــت بـــرق برمی گـــردد 
مطـــرح شـــد، دانســـت. در آن مقطـــع اوضـــاع درآمدهـــای نفتـــی مناســـب بـــود و در بودجه هـــای ســـنواتی ایـــن 
کـــه بـــا نـــام یارانـــه بـــرق شـــناخته می شـــود، بـــا منابـــع نفتـــی و درآمدهـــای حاصـــل از آن جبـــران می شـــد. کمبودهـــا 

کـــه در درآمدهـــای نفتـــی بـــه وجـــود آمـــد، بـــا  وی ادامـــه داد: امـــا بـــا اعمـــال تحریم هـــا علیـــه کشـــور و اختاللـــی 
کاســـتی هایی روبـــرو شـــدیم. ضمـــن اینکـــه قیمـــت  کمبودهایـــی در بودجـــه و در ادامـــه در صنعـــت بـــرق هـــم بـــا 
کاالهـــای دیگـــر  کـــه حتـــی در مقایســـه بـــا بســـیاری از  بـــرق هـــم بـــا نـــرخ تـــورم افزایـــش پیـــدا نکـــرد. به گونـــه ای 
ـــه ای در حـــدود ۸6 میلیـــارد  کـــه اکنـــون یاران ـــرژی داشـــتیم. نتیجـــه آن شـــده  کمتریـــن رشـــد را در ایـــن حامـــل ان
کـــه نشـــان دهنده اختـــالف بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده  دالر از ســـوی دولـــت در بخـــش انـــرژی پرداخـــت می شـــود 

و قیمـــت تکلیفـــی اســـت. 
کـــه در  نایـــب رییـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه نخســـتین کشـــوری در دنیـــا هســـتیم 
ـــش  کاه ـــا در  ـــع قطع ـــود مناب ـــن کمب ـــار ای ـــت: آث گف ـــم،  ـــت می کنی ـــه را پرداخ ـــغ یاران ـــترین مبل ـــرژی بیش ـــوزه ان ح
ســـرمایه گذاری ها متبلـــور می شـــود. بـــر اســـاس قانـــون ششـــم برنامـــه قـــرار بـــود ســـالی پنـــج هـــزار مـــگاوات وارد 
کامـــل ایـــن برنامـــه ســـاالنه بیـــن ۴ تـــا  کـــه کمتـــر از نصـــف ایـــن رقـــم محقـــق شـــده اســـت. بـــرای تحقـــق  مـــدار شـــود 

کـــه عـــدد قابـــل توجهـــی اســـت. ۵ میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری نیـــاز اســـت 
گفـــت: از ایـــن رو، وقتـــی ســـرمایه گذاری  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق یـــک صنعـــت B۲G اســـت، 
ـــی  ـــد هـــم تعریـــف نمی شـــود و ایـــن صنعـــت علیرغـــم ظرفیت ســـازی های خوب نباشـــد قطعـــا پروژه هـــای جدی
گرفتـــار رکـــود می شـــود. چنانکـــه شـــاهد هســـتیم اکنـــون ظرفیت هـــای موجـــود بـــا یک ســـوم  گرفـــت  کـــه صـــورت 

یـــا یک چهـــارم تـــوان خـــود فعالیـــت می کننـــد. 
ـــه مجموعـــه بخـــش  کـــرد: نتیجـــه همـــه اینهـــا می شـــود انباشـــت بدهی هـــای وزارت نیـــرو ب باقـــری خاطرنشـــان 
کـــه بـــرآورد می شـــود چیـــزی در حـــدود ۵۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان  خصوصـــی، نیـــروگاه داران، سیســـتم بانکـــی و... 
گرایـــش آن بـــرای دریافـــت تســـهیالت و وام و در ادامـــه عـــدم  اســـت. تضعیـــف بخـــش خصوصـــی و در نتیجـــه 
ـــرای بخـــش خصوصـــی باقـــی  کـــه در ایـــن حـــوزه ب گرفتاری هایـــی  ـــوان بازپرداخـــت و تعدیـــل نیـــرو و بدهـــی و  ت

کار اســـت. می مانـــد، پایـــان 

ـــدازی قراردادهـــای متوقـــف  ـــرای راه ان ـــرای جبـــران ایـــن مشـــکالت و حتـــی ب ـــزود: از طرفـــی منابعـــی هـــم ب وی اف
مانـــده ایـــن صنعـــت وجـــود نـــدارد. برآینـــد همـــه اینهـــا منجـــر بـــه خاموشـــی، خســـارت های اقتصـــادی، 
نارضایتی هـــای اجتماعـــی، رکـــود و تضعیـــف بخـــش خصوصـــی، عـــدم مشـــارکت و ســـرمایه گذاری می شـــود. 
کنـــون ســـرمایه گذاری جدیـــدی از ســـوی بخـــش  کـــه شـــاهد هســـتیم از ســـال ۹۲ تـــا  بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
خصوصـــی در راســـتای توســـعه ظرفیـــت نیروگاه هـــا، صـــورت نگرفتـــه اســـت. ایـــن فعـــال بخـــش خصوصـــی بـــا 
گفـــت: در بعضـــی اســـتان ها بـــرق مـــازاد وجـــود دارد، امـــا  اشـــاره بـــه پدیـــده حبـــس بـــرق در برخـــی اســـتان ها 
چـــون شـــبکه انتقـــال و توزیـــع متناظـــر بـــا تولیـــد توســـعه پیـــدا نکـــرده اســـت و توســـعه متـــوازن صـــورت نگرفتـــه بـــا 
کـــه بـــه آنهـــا اشـــاره شـــد، امـــروزه ایـــن صنعـــت را بـــا مخاطـــرات  پدیـــده حبـــس بـــرق روبـــرو شـــده ایم. همـــه مـــواردی 

کـــرده اســـت. جـــدی مواجـــه 

ـــوال در  ـــت: معم گف ـــود دارد،  ـــکالت وج ـــن مش ـــل ای ـــرای ح ـــکاری ب ـــه راه ـــه چ ک ـــش  ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
چنیـــن شـــرایطی تمرکـــز بـــر طـــرف تقاضـــا و تشـــویق بـــه صرفه جویـــی اســـت و کمتـــر بـــه طـــرف عرضـــه توجـــه 

کارهایـــی انجـــام دهیـــم. می شـــود. در حالیکـــه می توانســـتیم در طـــرف عرضـــه هـــم 
ـــش  ـــرق، افزای ـــاد ب ـــاختار اقتص ـــالح س ـــوص اص ـــن خص ـــا در ای کاره ـــه ای ترین  ـــی از ریش ـــرد: یک ک ـــد  کی ـــری تا باق
کـــه در برنامـــه پنجـــم و ششـــم و قانـــون هدفمنـــدی  قیمـــت حامل هـــای انـــرژی بـــه صـــورت تدریجـــی اســـت 
کنـــون آزاد شـــود و ایـــن منابـــع در توســـعه  هـــم بـــه آنهـــا اشـــاره شـــده اســـت. منابـــع بســـیار زیـــادی می توانســـت تـــا 

زیرســـاخت ها اســـتفاده شـــود. 
ــم  کـ ــا و  ــن پرمصرف هـ ــی بیـ ــه توازنـ کـ ــی  ــذاری پلکانـ ــام تعرفه گـ ــث نظـ ــر، بحـ ــوع دیگـ ــرد: موضـ کـ ــوان  وی عنـ
کـــه مبتنـــی بـــر اصـــل ۴۴ اســـت بحـــث دیگـــری اســـت مبنـــی بـــر  مصرف هـــا ایجـــاد می کنـــد. بحـــث رگوالتـــوری 
کـــه هنـــوز  اینکـــه نظـــام ســـرمایه داری در بســـتر عرضـــه و تقاضـــای واقعـــی و بـــه صـــورت شـــفاف اتفـــاق می افتـــد 
در صنعـــت بـــرق جـــاری نشـــده اســـت.باقری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بحـــث تولیـــد مجـــازی امـــروزه در دنیـــا متـــداول 
اســـت و پایـــه آن قانـــون اصـــالح الگـــوی مصـــرف اســـت، گفـــت: در کشـــورهای پیشـــرفته رشـــد مصـــرف و تقاضـــا 
ـــا ۷ درصـــد اســـت. نکتـــه دیگـــر اســـتفاده از ظرفیت هـــای مـــاده  نزدیـــک صفـــر اســـت امـــا در کشـــور مـــا بیـــن ۵ ت
۱۲ قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد اســـت. می توانســـتیم ۱۰ هـــزار مـــگاوات بـــا تعویـــض کولرهـــای آبـــی و گازی مســـتعمل 
کـــم مصـــرف  کولرهـــای اســـتاندارد و دو هـــزار مـــگاوات بـــا تعویـــض المپ هـــای پرمصـــرف بـــا المپ هـــای  بـــا 

کنیـــم. ال ای دی صرفه جویـــی ایجـــاد 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بســـیاری از صنایـــع باالدســـتی از قبیـــل صنایـــع فـــوالد، ســـیمان و... شـــدت انـــرژی را بـــاال 
کـــه  گفـــت: توســـعه تجدیدپذیرهـــا نیـــز موضـــوع دیگـــری اســـت  ـــد،  ـــرار بگیرن ـــد مـــورد بررســـی ق کـــه بای ـــد،  می برن
کـــرد: امـــا یکـــی ازجدی تریـــن راهکارهـــا در ایـــن خصـــوص بحـــث تبـــادل  بایـــد روی آن تمرکـــز شـــود.باقری اظهـــار 
کـــه کشـــور دارد، اختـــالف  ـــه موقعیـــت خوبـــی  ـــا توجـــه ب ـــم. ب کردی ـــه آن صحبـــت  کـــه بارهـــا راجـــع ب ـــرق اســـت  ب
ـــا پیـــک مصـــرف کشـــورهای  ـــا جنـــوب، پیـــک مصـــرف مـــا ب ـــا غـــرب و اختـــالف دمـــا از شـــمال ت افـــق از شـــرق ت

اطـــراف مـــان متفـــاوت اســـت.
کـــه  وی ادامـــه داد: ایـــن موقعیـــت جغرافیایـــی ایـــن امـــکان را بـــه مـــا می دهـــد تـــا در زمـــان پربـــاری از کشـــورهایی 
کـــه در کم بـــاری هســـتیم بـــرق را بـــه آن کشـــورها صـــادر  در پیـــک نیســـتند بـــرق را وارد کنیـــم و بالعکـــس هنگامـــی 
کنیـــم. بـــا ایـــن رویکـــرد ایـــران می توانـــد بـــه هـــاب بـــرق منطقـــه تبدیـــل شـــده و درآمدهـــای پایـــدار بـــرای صنعـــت 

کـــه بحـــث بســـیار مفصلـــی اســـت.▪ کنـــد  بـــرق ایجـــاد 
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کمـــال تاســـف ایـــن روز هـــا شـــاهد خاموشـــی های گســـترده در ســـطح کشـــور هســـتیم  بـــا 
و ایـــن خاموشـــی ها روز هـــای اوائـــل انقـــالب و دوره جنـــگ ۸ ســـاله را تداعـــی می کنـــد 
کـــه اهـــم آن کمبـــود تولیـــد بـــرق، بمبـــاران  کـــه چندیـــن عامـــل باعـــث خاموشـــی می شـــد 
کـــه تمامـــا قابـــل توجیـــه  نیروگاه هـــا توســـط عـــراق و نیـــز کمبـــود منابـــع ســـوخت نیروگاه هـــا 
بـــود. امـــا خاموشـــی های اخیـــر و صدمـــات و لطمـــات وارد شـــده بـــه هیـــچ وجـــه قابـــل 
ـــه  ک ـــد ۱۹  کووی ـــن های  ـــده واکس ـــای نگهدارن ـــرای یخچال ه ـــوص ب ـــت بخص ـــول نیس قب

ـــرار می دهـــد. ـــد ق ســـالمت همشـــهریان را عهـــده دارد در معـــرض تهدی

تاریخچه
خاموشـــی بـــرق ارثیـــه ای از زمـــان پهلـــوی بـــوده و همـــراه مـــردم تـــا پایـــان جنـــگ ادامـــه 
داشـــته و بعضـــا بـــه علـــت بمباران هـــای عـــراق تشـــدید می شـــد. امـــا همـــان دوران 
جنـــگ تمهیـــدات الزم بـــه عمـــل آمـــد و برنامـــه افزایـــش تولیـــد و متعاقـــب آن انتقـــال و 
گرفـــت و وزارت  توزیـــع و اســـتفاده از تجهیـــزات نویـــن در ایـــن صنعـــت در برنامـــه قـــرار 
نیـــرو ملـــزم شـــد از محـــل فـــروش بـــرق و بودجـــه ســـاالنه حـــدود ۵۰۰۰ مـــگاوات تولیـــد و 
تجهیـــزات مرتبـــط انتقـــال و تولیـــد را مدیریـــت کنـــد. بطوریکـــه تـــا ســـال ۱۳۸۲ ایـــن اقـــدام 
کـــه از طـــرف ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی بـــه وزارت  انجـــام می شـــد و بـــا بودجـــه ای 
ــام  ــور در تمـ ــرق کشـ ــن بـ ــاز و تامیـ ــورد نیـ ــات مـ ــد تاسیسـ ــاص داده می شـ ــرو اختصـ نیـ
کـــه قبـــل از تحریم هـــا  کارخانجـــات  ســـطوح قابـــل تامیـــن بـــود، حتـــی بـــرق صنعتـــی و 
کار می کردنـــد، بـــدون وقفـــه تامیـــن می شـــد. از همـــان  بعضـــا بـــا صددرصـــد راندمـــان 
کـــه جنـــگ پایـــان یافـــت برنامـــه ریـــزی ارتبـــاط بـــا کشـــور های همســـایه و صـــدور  زمـــان 
گرفـــت، بـــه  بـــرق و خدمـــات مهندســـی بـــه دیگـــر کشـــور ها در برنامـــه وزارت نیـــرو قـــرار 
ـــرق را در دیگـــر کشـــور ها انجـــام داده و  ـــزرگ ب طوریکـــه متخصصیـــن ایرانـــی پروژه هـــای ب
ـــور هایی  ـــه کش ـــرق ب ـــدور ب ـــالوه ص ـــه ع ـــد. ب کردن ـــور  ـــادی وارد کش ـــات ارز زی ـــن اقدام از ای
کـــه اختـــالف افـــق بـــا ایـــران داشـــتند و صـــادرات بـــرق در ســـاعات غیـــر پیـــک بســـیار 
اقتصـــادی بـــود و جمـــع زیـــادی از متخصصیـــن ایرانـــی در ایـــن پروژه هـــا مشـــغول بودنـــد. 
امـــا دســـتکاری در بودجـــه وزارت نیـــرو از طـــرف ریاســـت جمهـــور وقـــت و وصـــول وجـــوه 
حاصـــل از فـــروش بـــرق و عـــدم تخصیـــص اعتبـــار الزم جهـــت توســـعه تولیـــد و انتقـــال و 
کـــرده و همزمـــان  توزیـــع بـــرق، بـــه تدریـــج مشـــکالت مدیـــران صنعـــت بـــرق را دوچنـــدان 
عـــدم تامیـــن لـــوازم یدکـــی نیروگاه هـــا و بـــی برنامگـــی در تعمیـــرات و نگهـــداری آن هـــا 
ــور در  ــتر دامـــن زد. بـــه طوریکـــه در مقاطعـــی، مناطقـــی از کشـ ــتر و بیشـ مشـــکل را بیشـ
کـــه عـــالوه بـــر صدمـــات  شـــبانه روز ســـه مرحلـــه و هـــر بـــار دو ســـاعت خاموشـــی داشـــتند 

ـــرد.  ک ـــه  ـــار وقف ـــم دچ کار را ه ـــک و  ـــردم و ترافی ـــی م ـــرق، زندگ ـــات ب ـــه تاسیس ب

اتفاقات مهم
ـــد ۱۹ در  کووی ـــرق در شـــرایط فعلـــی فاســـد شـــدن واکســـن های  بزرگتریـــن فاجعـــه قطـــع ب
کـــه بـــرق آن هـــا قطـــع می شـــد و تاثیـــرات آن بـــرای بیمـــاران بســـتری در  یخچال هایـــی بـــود 
کـــه فاقـــد بـــرق اضطـــراری بودنـــد، بیشـــتر نمـــود داشـــت. گفتنـــی اســـت  بیمارســـتان هایی 
کـــه عمـــده صنایـــع دارای بـــرق اضطـــراری، بـــه علـــت عـــدم  نکتـــه مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت 
قطـــع در ســـال های گذشـــته و عـــدم پیـــش بینـــی خاموشـــی های اخیـــر، ایـــن تجهیـــزات 

کـــرده و حتـــی تعمیراتـــی بـــر روی آن هـــا انجـــام نـــداده بودنـــد. را از مـــدار خـــارج 

عوامل اصلی قطع برق
گفتـــه شـــد بـــا قطـــع چندســـاعته بـــرق در تهـــران و اکثـــر شـــهر ها و بـــا شـــروع  کـــه  همانطـــور 
گرمـــا بخصـــوص در مناطـــق جنوبـــی کشـــور، مشـــکالت اساســـی در سیســـتم بـــرق رســـانی 

کـــه ایـــن مشـــکل بعضـــا شـــبکه را بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت.  ایجـــاد شـــد 
امـــا نگاهـــی بـــه شـــبکه بـــرق کشـــور و ارتباطـــات آن بـــا همســـایگان مشـــاهده می شـــود در 
گـــر بـــه ســـوابق مراجعـــه شـــود احـــداث و نگهـــداری  ظاهـــر شـــبکه پایـــداری اســـت، ولـــی ا
ایـــن شـــبکه ها دچـــار وقفـــه شـــده، بطوریکـــه از ســـال ۸۲ احـــداث حـــدود چهـــار الـــی 
۵ هـــزار مـــگاوات تولیـــدات ســـاالنه جدیـــد و متعاقـــب آن شـــبکه های انتقـــال و توزیـــع 
انجـــام نشـــده و متاســـفانه امـــکان تامیـــن لـــوازم یدکـــی سیســـتم موجـــود هـــم بـــه علـــت 

عـــدم تخصیـــص اعتبـــار فراهـــم نشـــده اســـت.
کـــه در چنـــد ســـال گذشـــته بـــر وزارت نیـــرو تحمیـــل شـــده اســـت، نـــه  بـــر اســـاس ضوابطـــی 
کافـــی بـــه صنعـــت بـــرق تخصیـــص داده نشـــده، بلکـــه عایـــدی حاصـــل از  تنهـــا بودجـــه 
کامـــل بـــه ایـــن وزارتخانـــه پرداخـــت نشـــده اســـت؛ لـــذا هـــر ســـاله  فـــروش بـــرق نیـــز بـــه طـــور 
تاسیســـات کهنـــه شـــده و جایگزیـــن مناســـبی جهـــت اســـتفاده درســـت از ایـــن صنعـــت 
در برنامـــه در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت. عـــالوه بـــر آن عوامـــل عمـــده کمبـــود بـــرق بشـــرح زیـــر 

شـــبکه را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت: 
کـــه بـــه میـــزان زیـــادی  کویـــن بـــا مجـــوز و بـــدون مجـــوز  *احـــداث ماینر هـــای تولیـــد بیـــت 
کـــه  کار هـــای تجـــاری عـــده ای محـــدود مصـــروف داشـــته و از آنجا بـــرق شـــبکه را جهـــت 
ــه علـــت  ــذا بـ ــای تولیـــدی نیســـت، لـ ــرای ایـــن واحد هـ ــرق بـ ــرف بـ ــرای مصـ ــی بـ کنترلـ

مصـــرف بـــاالی ایـــن واحد هـــا شـــبکه را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت.
کافـــی بـــرق براســـاس برنامـــه ریـــزی وزارت نیـــرو و نیـــز تعمیـــرات اساســـی  *عـــدم تولیـــد 

کار بـــه علـــت عـــدم لـــوازم یدکـــی اساســـی ایـــن واحد هـــا واحد هـــای در حـــال 
کافـــی بـــرق از منابـــع آبـــی توســـط نیروگاه هـــای  *کمبـــود بارش هـــای ســـاالنه و عـــدم تولیـــد 

بـــرق آبـــی
کـــه چالـــش هـــر ســـاله ایـــن  *عـــدم هماهنگـــی تامیـــن ســـوخت نیروگاه هـــا از وزارت نفـــت 

دو وزارتخانـــه محســـوب می شـــود.

راه برون رفت
گونـــه مصـــرف بـــی رویـــه شـــدیدا« جلوگیـــری  قبـــل از هـــر چیـــز دولـــت مکلـــف اســـت از هـــر 
ـــان قطـــع  کـــرده و شـــبکه آن کـــه دارای مصـــرف غیرقانونـــی هســـتند برخـــورد  ـــا کســـانی  و ب
کـــه مجـــوز تولیـــد  شـــود. حتـــی الزم اســـت وزارت نیـــرو در زمـــان اوج مصـــرف، کســـانی 

ـــه حالـــت تعلیـــق درآورد.  ـــد را ب رمـــزارز دارن
ـــع  ـــال و توزی ـــد و انتق ـــات تولی ـــی تاسیس ـــوازم یدک ـــن ل ـــت تامی ـــی جه کاف ـــه  ـــپس بودج س

ـــود. ـــی ش ـــود بازیاب ـــتم موج ـــریعتر سیس ـــه س ـــن و هرچ ـــرق را تامی ب
کـــرده و حتـــی المقـــدرو  در مـــراودات خریـــد و فـــروش بـــرق بـــا همســـایگان تجدیـــد نظـــر 

کننـــد. گرمـــا پروتکل هـــای جدیـــدی را تهیـــه و مبادلـــه  بـــرای دوره 
ـــادی،  ـــای ب ـــد نیروگاه ه ـــی مانن ـــش خصوص ـــدگان بخ ـــرق از تولیدکنن ـــد ب ـــون خری در قان
کـــه در احـــداث  کـــرده و بـــرای ترغیـــب و تشـــویق کســـانی  خورشـــیدی و CHP تجدیدنظـــر 
کـــه تولیـــدات  گـــذاری دارنـــد، ایـــن امـــکان فراهـــم شـــود  واحد هـــای CHP آمادگـــی ســـرمایه 
آن هـــا بـــه شـــبکه متصـــل و بخشـــی از تولیـــدات آن هـــا در شـــبکه مـــورد اســـتفاده قـــرار 

گیـــرد. 
کـــز مذهبـــی و مـــدارس  بـــه عـــالوه شـــاید الزم باشـــد در عرضـــه مجانـــی بـــرق بـــه مرا
کـــن اصـــال مدیریـــت مصـــرف وجـــود  تجدیدنظـــر شـــود، زیـــرا مشـــاهده می شـــود در ایـــن اما
کـــه در مـــدارس بـــا بـــرق مجانـــی درس خوانده انـــد احساســـی نســـبت  گردانی  نـــدارد و شـــا

ـــد.  ـــه تامیـــن و تجهیـــز و اســـتفاده مناســـب از ایـــن صنعـــت ندارن ب
کـــه وزارت نیـــرو همچنـــان بـــرای دریافـــت بودجـــه مناســـب  راهـــکار آخـــر هـــم ایـــن اســـت 

از دولـــت چانـــه زنـــی، تعامـــل و مذاکـــرات مســـتمر داشـــته باشـــد.▪

یادداشتیادداشت
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کـــه توســـط دولـــت عرضـــه و یـــا نظـــارت  کاال هایـــی  در بســـیاری از موضوعـــات اقتصـــادی و نظـــام قیمت گذاری هـــا بـــه ویـــژه خدمـــات و 
می شـــود، ســـه نقـــش اساســـی تعریـــف می شـــود:

کمیت: شامل مجلس، دولت و زیر مجموعه های آن و قوه قضائیه ۱.  حا
۲.  نهاد های مدنی/ تشکل ها: شامل اتاق بازرگانی، سندیکا ها و انجمن های صنفی، اقتصادی

۳.  بخش خصوصی/ بنگاه های تولید و ارائه کننده کاال و خدمات )صنعت احداث(
ـــه درســـتی انجـــام دهنـــد،  ـــدار ب اگـــر تمامـــی ایـــن ۳ بخـــش مســـئولیت ها و وظایـــف خـــود را در قبـــال مـــردم، منافـــع ملـــی، و توســـعه پای
تبعـــًا سیاســـت گذاری ها و تصمیمـــات مناســـبی اتخـــاذ می شـــود و همـــه از آثـــار و بـــرکات آن برخـــوردار خواهنـــد شـــد.. یعنـــی هـــم 
ـــی  ـــه جوی ـــه صرف ـــردم ب ـــم م ـــود، ه ـــار نمی ش ـــان ب ـــای زی ـــری بودجه ه ـــار کس ـــید های کالن دچ ـــر سوبس ـــه خاط ـــور ب ـــه ای کش ـــام بودج نظ
ـــوازم خانگـــی و صنعتـــی برقـــی  عـــادت می کننـــد. در ایـــن میـــان و هـــم تولیدکننـــدگان و واردکننـــدگان تجهیـــزات سرمایشـــی و ســـایر ل
گـــذاری بـــرای  بـــا اســـتاندارد های تدویـــن و درجـــه بنـــدی شـــده صرفـــه جویـــی بـــرق، محصـــوالت خـــود را ارائـــه می دهنـــد و هـــم ســـرمایه 
تولیـــد بـــرق از انـــواع تجدیدپذیـــر و ســـوخت فســـیلی بـــا صرفـــه خواهـــد بـــود و نهایتـــا محیـــط زیســـت هـــم از آســـیب های جـــدی بـــه خاطـــر 

ـــد.  ـــه ای در امـــان می مان گاز هـــای گلخان تولیـــد و انتشـــار 
بر همین اساس مشکل در فعال سازی و هماهنگی بین این سه بخش است که عمده علل آن شامل موارد زیر است: 

کمیت به غیر از دوره ای محدود فاقد هماهنگی های الزم هستند. - عناصر حا
ـــا وجـــود قوانیـــن و دســـتورالعمل ها، در درون خـــود پذیـــرای نقطـــه نظـــرات و پیشـــنهادات نهاد هـــا مدنـــی نبـــوده و  - دولـــت و مجلـــس ب

نیستند
- نهاد هـــای مدنـــی/ تشـــکل ها و در اینجـــا ســـندیکای صنعـــت بـــرق و نیـــز اتـــاق بازرگانـــی گرچـــه فعالیت هـــای زیـــادی انجـــام داده انـــد، 

کمیـــت اســـتفاده نکرده انـــد.  معهـــذا از تمامـــی ابزار هـــا و راهکار هـــا بـــرای قبوالنـــدن نظـــرات خـــود بـــه حا

 چالش های برنامه ای وزارت نیرو برای صنعت برق 
چالش هـــای برنامـــه ای وزارت نیـــرو بـــرای صنعـــت بـــرق را می تـــوان ســـه دســـته چالش هـــای دوره ای )تکـــرار شـــونده(، چالش هـــای 

ـــرد. ک ـــدی  ـــیم بن ـــده تقس ـــه آین ـــگاه ب ـــای ن ـــداوم و چالش ه م
گـــرم و چالـــش افزایـــش مصـــرف و نیـــاز بـــه تامیـــن بـــرق بیشـــتر  چالش هـــای دوره ای یـــا تکـــرار شـــونده عمدتـــا معطـــوف بـــه بحـــث فصـــول 
اســـت، معهـــذا در ســـال های اخیـــر تامیـــن ســـوخت نیروگاه هـــا در زمســـتان نیـــز بیشـــتر خودنمایـــی می کنـــد. در چالش هـــای مـــداوم 
ـــر بودجـــه کل  کـــرده، بلکـــه ب ـــادی  ـــه تنهـــا بودجـــه وزارت نیـــرو را دچـــار مشـــکالت زی کـــه ن بحـــث اصلـــی اقتصـــاد صنعـــت بـــرق اســـت 

کشـــور هـــم تاثیرگـــذار بـــوده اســـت. 
چالش نگاه به آینده را می توان شامل محور های زیر دانست:

۱.  جذب و تامین سرمایه گذاری برای افزایش تولید و توسعه طرح های انتقال و توزیع صنعت برق
۲.  افزایش مصرف برق صنایع و سایر بخش های اقتصادی در صورت رفع تحریم ها 

۳.  توجه بیشتر به کاهش مصرف برق به ویژه در مصارف سرمایشی خانگی، اداری و تجاری 
۴.  افزایش شدت مصرف انرژی و برق در کشور به ویژه در 6 سال اخیر

۵.  سرمایه گذاری بیشتر به منظور کاهش هرچه بیشتر تلفات برق در نیروگاه ها و شبکه های توزیع برق به ویژه در فصول گرم 
6.  عدم توازن سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع برق 

گـــرم )اکنـــون بیـــش  کـــردن یکصـــد هـــزار چـــاه آب کشـــاورزی و افزایـــش مصـــارف بـــرق بـــا تعرفـــه کشـــاورزی بـــه ویـــژه در فصـــول  ۷.  برقـــی 
از ۱6% مصـــرف بـــرق کشـــور بـــا تعرفـــه ناچیـــز مصـــارف کشـــاورزی اســـت(

۸.  شناخت جغرافیای انرژی برق مناطق اطراف کشور، صادرات و تبادل بیشتر برق با کشور های همسایه و غیرهمسایه 
۹.  سرمایه گذاری به منظور بروز آوری فناوری ها در ساخت تجهیزات مورد نیاز بخش های سه گانه تولید، انتقال و توزیع 

کـــردن  ـــرق و تعویـــض  کنتور هـــای ب ـــوع  ـــادی ن ـــه دلیـــل وجـــود تعـــداد زی ـــرق واحد هـــای مســـکونی و اداری ب ۱۰.  یکســـان نبـــودن هزینـــه ب
آن هـــا )عـــدم رعایـــت عدالـــت اجتماعـــی(

۱۱.  ذخیره سازی برق 
۱۲.  شاخص های منطقه ای و جهانی جایگاه صنعت برق

کبر سهیلی  رئیس هیات مدیره شرکت همیان فنعلی ا

بایدهای توسعه 
صنعت برق

یادداشتیادداشت
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کارشناســـان و مدیـــران خـــود بـــه بررســـی و چـــاره جویـــی بگـــزارد،  کمیـــت بایـــد ایـــن چالش هـــا بجـــای اینکـــه صرفـــا در دایـــره محـــدود  حا
آن هـــا را در عرصـــه نهاد هـــای مدنـــی )ســـندیکا/ اتـــاق( و نیـــز بنگاه هـــای صنعـــت احـــداث بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر بگـــزارد و از همـــه ایـــن 

کنـــد ظرفیت هـــا بـــرای بـــرون رفـــت از شـــرایط فعلـــی اســـتمداد 
ــه  ــی از جملـ ــای مختلـــف دولتـ ــا در بخش هـ ــن چالش هـ ــر روی ایـ ــی بـ ــی فعالیت هایـ ــی و تحقیقاتـ ــی، پژوهشـ ــاد علمـ ــه در ابعـ البتـ
گرفتـــه  شـــرکت توانیـــر و پژوهشـــگاه نیـــرو و نیـــز شـــرکت ها و نهاد هـــای غیـــر خصوصـــی و خصوصـــی و شـــرکت های دانـــش بنیـــان صـــورت 
اســـت. امـــا آنچـــه باعـــث نگرانـــی اســـت، فاصلـــه ایـــن فعالیـــت تـــا رســـیدن آن هـــا بـــه ســـطوح سیاســـتگذاری، تصمیـــم گیـــری و عملیاتـــی 

کـــه بســـیار قابـــل توجـــه اســـت. اســـت 

چالش تعرفه گذاری در صنعت برق
گویـــا اســـت. قیمـــت تمـــام  کـــه در بعـــد بودجـــه وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق آمـــار و ارقـــام ایـــن زمینـــه نســـبتًا دقیـــق و  واقعیـــت ایـــن اســـت 
گـــون فروختـــه می شـــود، از قیمـــت فـــروش آن بـــه مراتـــب بیشـــتر اســـت. ایـــن بدیـــن معناســـت  گونا کننـــدگان  کـــه بـــه مصـــرف  شـــده بـــرق 
کننـــدگان صرفـــًا حـــدود 6۰ درصـــد هزینه هـــای جـــاری صنعـــت بـــرق را  گرفتـــن قیمـــت ســـوخت مصرفـــی، مصـــرف  کـــه بـــدون در نظـــر 

می پردازنـــد. 
در ایـــن رابطـــه مقایســـه تعرفـــه بـــرق صنعتـــی در ســـال های ۸۹ تـــا ۹۹ نشـــان از افزایـــش کمتـــر از دو برابـــر تعرفـــه بـــرق صنعتـــی در ایـــن دهـــه 
ـــر شـــده  ـــورم داخلـــی، متوســـط قیمت هـــا در دهـــه ۹۰ حـــدود ۹ براب ـــه تحـــوالت اساســـی در شـــاخص قیمت هـــا و ت ـــا توجـــه ب کـــه ب اســـت 
کـــه همزمـــان ارزش برابـــری پـــول کشـــور بـــا ارز هـــای  گرفتـــن ثبـــات نســـبی در نـــرخ انـــواع انـــرژی(. ایـــن در حالیســـت  )البتـــه بـــدون در نظـــر 
ـــه دلیـــل ماهیـــت ایـــن صنعـــت و هزینه هـــای  کاهـــش داشـــته اســـت؛ بنابرایـــن هزینه هـــای ســـرمایه گذاری ب ـــر  خارجـــی بیـــش از ۲۰ براب
کـــه تمامـــًا و مســـتقیم بـــا تغییـــرات نـــرخ ارز در ارتبـــاط هســـتند، بـــه شـــدت افزایـــش یافتـــه  بهـــره بـــرداری )بـــه جـــز هزینـــه نیـــروی انســـانی( 

اســـت. 

راهکار های برون رفت از وضعیت موجود 
ـــه قـــول معـــروف بگوییـــم پـــول مشـــکالت اســـت، امـــا  کنیـــم و ب ـــرق قلمـــداد  شـــاید ســـاده ترین راه حـــل را در افزایـــش تعرفه هـــای فـــروش ب
کنـــد. البتـــه  ـــه می توانـــد تمامـــی مشـــکالت را حـــل و فصـــل  ـــه ســـرعت امکانپذیـــر اســـت و ن ـــه ب کـــه ایـــن راه حـــل ن واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــه وجـــود نیامـــده  ـــاره ب ـــه یکب ـــا ب ـــر دوش اقتصـــاد ضعیـــف ایـــن صنعـــت ســـوار اســـت، ام گرچـــه ب ـــز  ـــرق نی دیگـــر چالش هـــای صنعـــت ب
ـــا ســـرمایه  کـــه ایـــن صنعـــت افتخـــار آفریـــن و ب ـــی اســـت  و حاصـــل مجموعـــه ای از سیاســـتگذاری ها و شـــیوه های مدیریتـــی و اقدامات
کار از وضعیـــت قطعـــی بـــرق در  کـــه بســـیاری از مـــردم و صاحبـــان کســـب و  اجتماعـــی بـــاالی کشـــور در دهـــه ۷۰ را بـــه ورطـــه ای کشـــانده 

زمســـتان ۹۹ و بهـــار ۱۴۰۰ گالیه منـــد بـــوده و آینـــده آن را در ابهـــام می بیننـــد. 
کمیـــت بـــرای بـــرون رفـــت صنعـــت بـــرق از وضعیـــت پیچیـــده فعلـــی در ترکیبـــی از سیاســـت ها،  بـــه نظـــر می رســـد راهکار هـــای حا
گرچـــه زمـــان بســـیاری را بـــرای پیـــاده ســـازی آن هـــا از دســـت داده ایـــم، امـــا می توانـــد نجـــات  کـــه  تصمیم گیری هـــا و اقداماتـــی اســـت 

بخـــش صنعـــت بـــرق و صنعـــت احـــداث باشـــد. بخشـــی از ایـــن راهکار هـــا بـــه قـــرار زیـــر اســـت:
ک دست، شجاع و اجتماعی در سطوح باالی مدیریت صنعت برق ۱- انتخاب مدیران الیق، پا

۲- کسب سرمایه اجتماعی به منظور جلب حمایت مردم در عبور از سختی های پیش رو 
کـــم مصـــرف بویـــژه در بخـــش ســـرمایش و اختصـــاص بخـــش بزرگـــی از  ۳- برنامـــه ریـــزی جـــدی بـــه منظـــور حمایـــت از تولیـــد تجهیـــزات 

کاهـــش مصـــرف. کـــردن  یارانه هـــا بـــه ایـــن موضـــوع بـــه منظـــور پایـــدار 
ـــا %۵۰  ـــی را بیـــن ۴۰ ت کولر هـــای آب ـــرق در  ـــزان مصـــرف ب ـــه BLDC می ـــان مســـتقیم موســـوم ب ـــور جری ـــا موت ـــد ب کولر هـــای جدی ـــم:  ـــی بزن مثال
کننـــدگان دارد. همچنیـــن  کولر هـــا بیشـــتر اســـت و نیـــاز بـــه حمایـــت از مصـــرف  کاهـــش می دهـــد. تبعـــا قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش ایـــن 
کـــم مصـــرف آن و نیـــز تعویـــض ۲  کار بـــا نـــوع  گازی در حـــال  کولـــر  در برنامـــه توانیـــر طرح هـــای بهینـــه ســـازی از طریـــق تعویـــض ۱ میلیـــون 

کـــه هـــر دو بالتکلیـــف مانـــده اســـت. کولـــر آبـــی بـــا پرداخـــت یارانـــه وجـــود داشـــته  میلیـــون ۷۰۰ هـــزار موتـــور 
در  بازرگانـــی  اتـــاق  و  ســـندیکا  مشـــارکت  بـــزرگ  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  و  مدنـــی  تشـــکل های  بـــه  نـــگاه  عملـــی  تغییـــر   -۴

کمیتـــی حا اقدامـــات  بـــر  نظـــارت  و  برنامه هـــا  سیاســـتگذاری ها، 
۵- استفاده از همه ظرفیت های تاثیرگذار برای اصالح تعرفه به ویژه در بخش های کشاورزی و صنایع

در این رابطه الزم خوب است به موضوعی اشاره کنم
ـــود  ـــا وج ـــا )ب ـــن چاه ه ـــی ای ـــرژی مصرف ـــه ان ـــتند. هزین ـــرداری هس ـــره ب ـــورد به ـــل م گازوئی ـــوخت  ـــا س ـــور ب ـــای آب کش ـــدود ۳۰% از چاه ه  ح

گازوئیـــل یارانـــه ای بـــا قیمـــت لیتـــری ۳۰۰ تومـــان( بیـــش از ۱۰ برابـــر هزینـــه مصـــرف )انـــرژی( بـــرق معـــادل اســـت. حـــال ســـئوال اینجاســـت 
کـــه بـــا وجـــود چنیـــن اختـــالف عظیمـــی در هزینـــه انـــرژی، چگونـــه آن کشـــاورزان می تواننـــد بـــه کشـــت وکار خـــود ادامـــه دهنـــد؟ و علـــت 

پافشـــاری بـــرای حفـــظ چنیـــن تعرفـــه ای از کجـــا ناشـــی می شـــود؟!

نقش و مسئولیت های سندیکا صنعت برق 
سندیکای صنعت برق از دو منظر باید نقش های مهمتری را در چالش های صنعت برق به عهده داشته باشد.

۱.  از منظر اعضاء
)CSR( ۲.  از نظر مسئولیت های اجتماعی

اعضا
ـــود  ـــت موج ـــه وضعی ـــد. ادام کن ـــاع  ـــا دف ـــع آن ه ـــندیکا از مناف ـــا س ـــد ت ـــه می پردازن ـــرده و هزین ک ـــت  ـــول عضوی ـــا قب ـــه اعض ـــور خالص ـــه ط ب
کـــم شـــدن فعالیت هـــای توســـعه ای در صنعـــت بـــرق شـــده، بـــه عـــالوه اقتصـــاد صنعـــت بـــرق بـــه اقتصـــاد بنگاه هـــای  کـــه منجـــر بـــه 
تولیدکننـــده تجهیـــزات و خدمـــات مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت هـــم آســـیب جـــدی زده اســـت. چنانچـــه ارزش دارایی هـــای صنعـــت بـــرق 
کنیـــم بایـــد ســـالیانه حداقـــل ۲ درصـــد آن، معـــادل ۲ میلیـــارد دالر صـــرف بهـــره بـــرداری، تعمیـــر و  کشـــور را حـــدود ۱۰۰ میلیـــارد دالر فـــرض 
کـــه  نگهـــداری آن شـــود تـــا ایـــن صنعـــت در حـــد وضعیـــت مطلـــوب بمانـــد. ایـــن یعنـــی مبلغـــی حـــدود ۴۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان. صنعتـــی 
کل در آمـــد ناشـــی از فـــروش بـــرق آن حـــدود ۲۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان در ســـال ۹۹ بـــوده اســـت چگونـــه چنیـــن هزینـــه ای را بپـــردازد؟ ایـــن 

ـــه می خـــورد. ـــه اصطـــالح دارد از مای ـــرق کشـــور ب کـــه صنعـــت ب نشـــان می دهـــد 
از طرفـــی ایـــن صنعـــت اگـــر بخواهـــد نیـــاز حداقلـــی کشـــور بـــه ۵ درصـــد افزایـــش ظرفیـــت ســـالیانه در تولیـــد و انتقـــال و توزیـــع را پاســـخگو 
گـــذاری شـــود. )حـــدود صـــد هـــزار میلیـــارد تومـــان(. مجمـــوع ایـــن دو عـــدد  باشـــد، بایـــد حداقـــل ۵ میلیـــارد دالر ســـالیانه روی آن ســـرمایه 

کـــه اکنـــون کمتـــر از ۵۰% آن هزینـــه می گـــردد کـــه بـــرای اعضـــا ایجـــاد می شـــود  کاری اســـت  یعنـــی بیـــش از ۱۴۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
کار اعضـــا ســـندیکا تاثیـــر داشـــته باشـــد؛ و وضعیـــت  بنابرایـــن بهبـــود وضعیـــت اقتصـــادی صنعـــت بـــرق می توانـــد در بهبـــود کســـب و 
ــن  ــد داد. همچنیـ ــش خواهـ ــزات( را افزایـ ــات و تجهیـ ــد خدمـ ــرکت های تولیـ ــداث )شـ ــت احـ ــتغال در صنعـ ــذاری و اشـ گـ ــرمایه  سـ
گـــذاری بـــر روی طرح هـــای توســـعه ای و پروژه هـــای تحقیقاتـــی و دانـــش بنیـــان )جـــذب نخبـــگان( را  می توانـــد شـــرایط بـــرای ســـرمایه 
کـــه نـــه تنهـــا در کشـــور، بلکـــه در منطقـــه و  بهبـــود بخشـــید و در نتیجـــه پـــس از ۱۵ ســـال از دوران جهـــش افتخارآفریـــن ایـــن صنعـــت 
گـــذاری را بـــه صنعـــت احـــداث )شـــرکت های تولیـــد خدمـــات و  ـــوده اســـت، رونـــق و افزایـــش ســـرمایه  کـــم نظیـــر ب ـــا  جهـــان بـــی نظیـــر و ی

تجهیـــزات( و اجـــرای پروژه هـــا بـــه همـــراه بیـــاورد.

مسئولیت اجتماعی سندیکا 
ـــه اجـــرا درآمـــده و امـــروز  کـــه در دنیـــا مطـــرح و ب ـــی بیـــش از ۵ دهـــه اســـت  مســـئولیت اجتماعـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی و نهاد هـــای مدن
ـــئولیت  ـــوز مس ـــا هن ـــور م ـــی در کش ـــت. ول ـــرح اس کار مط ـــب و  ـــوزه کس ـــتاندارد ۲6۰۰۰( در ح ـــی )اس ـــتاندارد بین الملل ـــک اس ـــوان ی ـــه عن ب
ـــه یـــک فعالیـــت نهادینـــه و مـــورد قبـــول بنگاه هـــای اقتصـــادی و ســـازمان های مدنـــی )ســـندیکاها( شـــناخته شـــده  ـــه منزل اجتماعـــی ب
کـــه انجـــام ایـــن مســـئولیت ها لزومـــا بـــا صـــرف هزینه هـــای هنگفـــت همـــراه نیســـت و می توانـــد از  نیســـت. از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــت 

ـــه انجـــام برســـد ـــا عـــدم اجـــرای قوانیـــن، بخشـــنامه ها و. ایـــن مســـئولیت ب طریـــق فعالیت هـــای مدنـــی در حمایـــت از اجـــرا ی
کاهـــش تلفـــات بـــرق شـــد و خوشـــبختانه  بـــه عنـــوان مثـــال ســـندیکای صنعـــت بـــرق ســـال ها پیـــش خواســـتار تصویـــب و اجـــرای قانـــون 
ایـــن قانـــون بـــه تصویـــب رســـید و یـــا خواســـتار تصویـــب و اجـــرای محاســـبه یارانـــه صنعـــت بـــرق در قانـــون بودجـــه کل کشـــور شـــد تـــا 
بدینوســـیله میـــزان یارانه هـــا شـــفاف ســـازی شـــده و قانونگـــذار و دیـــوان محاســـبات دقـــت بیشـــتری در انجـــام مســـئولیت های خـــود 
ـــه تصویـــب رســـید. حـــال اینکـــه نتیجـــه چـــه شـــد بحـــث دیگـــری اســـت، امـــا ســـندیکا در جهـــت  ـــون نیـــز ب کـــه ایـــن قان داشـــته باشـــند 

کارنامـــه اش می درخشـــد. کـــه الاقـــل در  مســـئولیت اجتماعـــی خـــود اقداماتـــی را انجـــام داده 
کـــه بیـــن دولـــت/وزارت نیـــرو ـ توانیـــر، ســـندیکا و مجلـــس و توســـط ســـندیکا  ـــه خاطـــر ســـاختاری  ـــه نظـــر مـــن موفقیت هـــای مذکـــور ب  ب
ایجـــاد شـــده بـــود توانســـت در شـــرایط حســـاس ســـال های ۸۴ الـــی ۹۲ نقـــش آفرینـــی کنـــد و ســـندیکا نقـــش موثـــری در کاهـــش فشـــار های 

کـــرد. کار اعضـــا خـــود ایفـــا  اقتصـــادی بـــر صنعـــت بـــرق و بهبـــود کســـب و 
ـــا  ـــا وزارت نیـــرو دارد ب کـــه ب ـــی از طریـــق نماینـــدگان خـــود و نیـــز ارتبـــاط خوبـــی  ـــاق بازرگان ـــا جلـــب حمایـــت ات هـــم اکنـــون نیـــز ســـندیکا ب
فراهـــم ســـازی و ایجـــاد رابطـــه مناســـب بـــا مجلـــس دوازدهـــم و نیـــز مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس تـــالش مضاعفـــی در جهـــت بهبـــود 

اقتصـــادی صنعـــت بـــرق تـــا رفـــع محدودیت هـــای و مضیقه هـــای مالـــی از هیـــچ کوششـــی فروگـــذار نکنـــد.▪

یادداشتیادداشت



شـــرکت ویســـتا تجهیـــز در حـــال حاضـــر تامین کننـــده تجهیـــزات شـــرکت وایـــد مولـــر آلمـــان اســـت. وایدمولـــر آلمـــان در زمینـــه تولیـــد 
ـــرق فعالیـــت می کنـــد و حـــدود ۴۵ هـــزار محصـــول دارد. رله هـــای شیشـــه ای، رله هـــای کمکـــی و پاورســـاپالی ها  تجهیـــزات صنعـــت ب
کـــرده و تمامـــی زیرمجموعه هـــای ایـــن محصـــوالت را در  ـــرای مشـــتریان خـــود تهیـــه  کـــه شـــرکت ویســـتا تجهیـــز ب ـــی هســـتند  محصوالت
کیفیـــت، خدمـــات و  ـــه  ـــا توجـــه ب انبـــار خـــود موجـــود دارد. قیمـــت تمامـــی ایـــن محصـــوالت رقابتـــی اســـت. مشـــتریان ویســـتا تجهیـــز ب
کـــه وایدمولـــر ارائـــه می دهـــد، محصـــوالت ایـــن شـــرکت را انتخـــاب می کننـــد. البتـــه بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی معامـــالت  ارزش افـــزوده ای 
شـــرکت ویســـتا بـــا وایدمولـــر و ارتباطـــات مســـتقیم و موثـــری کـــه بیـــن وایدمولـــر و ویســـتا تجهیـــز برقـــرار اســـت، تمامـــی محصـــوالت بـــا قیمـــت 

مناســـبی بـــه دســـت مشـــتری می رســـد.
ـــت  ـــز اهمی کاال حائ ـــت  ـــخیص اصال ـــذا تش ـــت ل ـــل اس ـــای اص ـــه ج ـــل ب ـــر اص ـــای غی ـــروش کااله ـــروز، ف ـــای ام ـــکالت بازاره ـــی از مش یک
کـــه هـــر مشـــتری بـــرای خریـــد کاالی مـــورد نیـــاز خـــود پرداخـــت می کنـــد، در واقـــع هزینـــه اصالـــت کاالســـت.  اســـت. بخشـــی از هزینـــه ای 
 VALUE و  COST کلمـــه کنـــد. دو  در واقـــع مشـــتری بـــرای تامیـــن کاالی خـــود هزینـــه می کنـــد تـــا ارزش مـــورد نظـــر خـــود را خریـــداری 
کـــه هـــر پولـــی بـــرای بـــه دســـت آوردن نوعـــی ارزش هزینـــه می شـــود. در بـــازار B2B هـــم صـــرف هزینـــه بـــرای کســـب  بـــه ایـــن معنـــی اســـت 

مزایاســـت. 
شـــرکت ویســـتا تجهیـــز کیـــش بنیـــان همـــواره بـــه دنبـــال جلـــب نظـــر و رضایتمنـــدی مشـــتریان خـــود بـــوده و هســـت و ایـــن مهـــم را از طریـــق 
کـــه ویســـتا تجهیـــز از طریـــق  کاالهـــا در زمـــان نیـــاز، بـــه دســـت آورده اســـت.  تمامـــی تجهیزاتـــی  اطمینـــان آنـــان از اصالـــت و موجـــود بـــودن 
کـــه مـــدارک و اســـناد آنهـــا در صـــورت درخواســـت مشـــتری بـــه  وایدمولـــر بـــرای مشـــتریان ایرانـــی تهیـــه می کنـــد، کاالهـــای اصـــل هســـتند 

کنـــد، در اختیـــارش قـــرار داده خواهـــد شـــد.   کـــه او انتخـــاب  هـــر روشـــی 
کاالهـــای مـــورد نیـــاز پروژه هـــای آنهـــا در موعـــد مقـــرر و  کـــه  کاالهـــا نیـــز ایـــن اطمینـــان بـــه مشـــتریان داده می شـــود  دربـــاره موجـــود بـــودن 
ـــا طـــرح اســـتعالم نیـــاز ســـاالنه  کوتاه تریـــن زمـــان در دســـترس خواهـــد بـــود و هیـــچ نگرانـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود نـــدارد. ایـــن شـــرکت ب در 
مصرف کننـــدگان، تجهیـــزات الزم بـــرای یـــک ســـال آنهـــا را در انبـــار بـــرای آنهـــا ذخیـــره می کنـــد و مشـــتری بـــه انـــدازه مصـــرف خـــود در 
ـــرای پرداخـــت آن  ـــد، مشـــتری هیـــچ تعهـــدی ب ـــه بمان ـــار شـــده چیـــزی اضاف ـــر از کاالهـــای انب گ ـــرد. ا ک طـــول یکســـال پرداخـــت خواهـــد 
کاالهـــا بـــه انبـــار ویســـتا برگشـــت داده خواهـــد شـــد. ویســـتا تجهیـــز در زمینـــه ارائـــه خدمـــات مالـــی و پرداخت هـــا نیـــز بـــا مشـــتری  نـــدارد و 
همراهـــی و همـــکاری دارد. بـــه ایـــن معنـــی کـــه بـــه عنـــوان تامیـــن کننـــده خـــود را در کنـــار تولیدکننـــده قـــرار می دهـــد. شـــرکت تامین کننـــده 
کـــه بـــا حاشـــیه ســـود  مناســـب همـــکار تولیدکننـــده باشـــد تـــا در ارزش افـــزوده محصـــول نهایـــی تولیـــد شـــده ســـهم داشـــته  شـــرکتی اســـت 

باشـــد.
گارانتـــی و پشـــتیبانی دوســـاله در محـــل اجـــرای پـــروژه و تعویـــض تجهیـــزات فرســـوده محصـــوالت وایدمولـــر بـــا تجهیـــزات جدیـــد،  طـــرح 
کیـــش بنیـــان بـــرای مشـــتریان خـــود ارائـــه می دهـــد. بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر قطعـــه ای از  کـــه شـــرکت ویســـتا تجهیـــز  از دیگـــر خدماتـــی اســـت 
کـــه در جزیـــره خـــارک نصـــب شـــده اســـت، دچـــار نقـــص شـــد، قطعـــه آســـیب دیـــده بـــا یـــک قطعـــه جدیـــد در همـــان محـــل و  یـــک تابلـــو 
کاربـــرد آنهـــا در خـــط تولیـــد از دیگـــر  بـــدون پرداخـــت هیـــچ هزینـــه ای تعویـــض خواهـــد شـــد. مشـــاوره دربـــاره ابزارهـــا و تجهیـــزات و نحـــوه 

کـــه مشـــاوران ایـــن شـــرکت بـــه مشـــتریان خـــود ارائـــه می دهنـــد.   خدماتـــی اســـت 
کاالهـــا و تجهیـــزات مـــور اســـتفاده در تولیـــد، توســـط خـــود  کـــه غالـــب  بـــا نگاهـــی بـــه تاریخچـــه تولیـــد در جهـــان می تـــوان دریافـــت 
ـــود. امـــا  ـــرای کاالهـــای نهایـــی خـــود ب کننـــده تجهیـــزات مـــورد نیـــاز ب تولیدکننـــدگان تولیـــد می شـــود، در واقـــع خـــود تولیدکننـــده تامیـــن 
ایـــن رویکـــرد بـــه تدریـــج تغییـــر کـــرده و امـــروز یـــک تولیدکننـــده حتـــی ۲۰ درصـــد از تولیـــد نهایـــی را هـــم خـــودش تولیـــد نمی کنـــد و تمرکـــزش 
کیفیـــت و نظـــارت بـــر تامین کننـــدگان اســـت. ایـــن تغییـــر از کشـــورهای توســـعه یافتـــه آغـــاز شـــده و در ایـــران هـــم اتفـــاق افتـــاده اســـت.  بـــر 
ـــا شـــبکه ســـازی بیـــن تولیدکننـــدگان و تامین کننـــدگان اســـت اســـت. در ایـــن مقطـــع،  ـــد تولیـــد، ایجـــاد شـــبکه و ی تغییـــر بعـــدی در رون
ـــا ایجـــاد رقابـــت بیـــن آنهـــا، بـــه  کـــرده و ب ـــرای تامیـــن تجهیـــزات و قطعـــات خـــود از تامین کننـــدگان مختلـــف اســـتفاده  تولیدکننـــدگان ب
کـــه منجـــر بـــه صـــرف هزینـــه  و انـــرژی زیـــادی بـــرای  کیفیـــت خـــوب و قیمـــت مناســـب بودنـــد  دنبـــال بـــه دســـت آوردن محصولـــی بـــا 
مدیریـــت تامین کننـــدگان شـــد و در نهایـــت هزینـــه تولیـــد را افزایـــش داد. در ایـــن حالـــت هـــم هزینـــه زیـــادی صـــرف می شـــد، هـــم بـــه 
خاطـــر فعالیـــت نیـــروی انســـانی بیشـــتر، ضریـــب خطـــا باالتـــر بـــود و هـــم امـــکان تبانـــی بیـــن تامین کننـــدگان وجـــود داشـــت. نمونـــه ایـــن 
کـــه بعـــد از حـــدود ۴۰ ســـال بـــه پیشـــرفتی نرســـیده و بخـــش اعظـــم هزینـــه آن بـــه جـــای توســـعه،  مـــورد شـــرکت ایـــران خـــودرو در ایـــران اســـت 

صـــرف حفـــظ وضـــع موجـــود و نگهـــداری شـــده اســـت. 
کـــه  کننـــده بـــرای تولیدکننـــده بـــه وجـــود آورد، امـــروز ایـــن نتیجـــه حاصـــل شـــده اســـت  کاال توســـط چنـــد تامیـــن  کـــه تامیـــن  بـــا مشـــکالتی 
ـــا ایـــن روش و ســـرمایه گذاری در رونـــد تولیـــد درجـــه  کـــرد. ب کاهـــش تعـــداد تامین کننـــدگان، هزینـــه آن را صـــرف تولیـــد و توســـعه  ـــا  بایـــد ب
کیـــش بنیـــان نیـــز ایـــن  اطمینـــان تولیدکننـــده از تامیـــن محصـــول مـــورد نیـــاز خـــود نیـــز بـــاال خواهـــد رفـــت. هـــدف شـــرکت ویســـتا تجهیـــز 
کـــه نظـــام جدیـــد تامیـــن کاال در یـــک شـــبکه تولیـــد را بـــه مشـــتری ارائـــه دهـــد تـــا مشـــتری بتوانـــد بـــا اطمینـــان از اصالـــت تجهیـــزات  اســـت 
کـــه بـــه مشـــتری نشـــان دهیـــم مـــا همـــکار و  کنـــد. هـــدف مـــا ایـــن اســـت  و بـــرآورده شـــدن ارزش هـــای مـــورد انتظـــار، بـــه تامین کننـــده تکیـــه 
همـــراه بـــا تولیدکننـــده هســـتیم نـــه رقیـــب آن. تولیدکننـــده بایـــد بـــا اطمینـــان خاطـــر از تامیـــن کاالهـــا و تجهیـــزات خـــود، انـــرژی و هزینه اش 
کـــه تولیـــد را در صنعـــت از رقیـــب محـــوری و رقابت هـــای بی نتیجـــه هزینه ســـاز، دور  کنـــد. هـــدف مـــا ایـــن اســـت  را بـــرای توســـعه خـــرج 

کنیـــم.▪ کـــرده و بـــه ســـمت یـــک بســـتر مطمئـــن هدایـــت 

تامین کننده ای مطمئن و آینده نگرویستا تجهیز کیش بنیان
شـــرکت ویســـتا تجهیـــز کیش بنیـــان ســـال ۱۳۹۵ بـــا هـــدف تامیـــن کاال و تجهیـــزات تخصصـــی صنایع 
کار  کـــه نماینـــده شـــرکت وایدمولـــر آلمـــان در ایـــران اســـت، پیـــش از اینکـــه  تاســـیس شـــد. ایـــن شـــرکت 
کنـــد، بـــا نمایندگـــی وایدمولـــر در کشـــورهای  خـــود را بـــه صـــورت رســـمی و یکپارچـــه در ایـــران آغـــاز 
مختلـــف از جملـــه کشـــورهای خاورمیانـــه و چنـــد کشـــور آفریقایـــی و ... کار تامیـــن تجهیـــزات صنایـــع 
را انجـــام مـــی داده اســـت.  ایـــن شـــرکت امـــروز هـــم در ایـــران و هـــم در کشـــورهای دیگـــر بـــه طـــور همزمـــان 
کـــر«، یکـــی از مدیـــران ایـــن شـــرکت از فعالیـــت شـــرکت ویســـتا  فعالیـــت دارد. مهنـــدس »حامـــد ذا

گفتـــه اســـت.  کیـــش بنیـــان و اهـــداف و رســـالت ایـــن شـــرکت  تجهیـــز 
ـــع مختلـــف اســـت  کاال در صنای ـــه زنجیـــره تامیـــن  ـــد توســـعه و تولیـــد در کشـــورها وابســـته ب امـــروزه رون
ــت.  ــوردار اسـ ــی برخـ ــود، از اهمیـــت خاصـ ــتفاده می شـ ــا اسـ کاال هـ ــن  ــرای تامیـ ــه بـ کـ ــی  و روش هایـ
کیـــش بنیـــان نیـــز بـــه عنـــوان یـــک شـــرکت بازرگانـــی تامین کننـــده، تجهیـــزات  شـــرکت ویســـتا تجهیـــز 
طیـــف وســـیعی از صنایـــع را تامیـــن می کنـــد و بـــه دنبـــال ارتقـــا و تســـهیل روش هـــای تامیـــن تجهیـــزات 

موردنظـــر، براســـاس علـــم روز دنیـــا و تجربـــه شـــرکت های بـــزرگ اســـت. 

نماینده وایدمولر آلمان در ایران

سال گارانتی و پشتیبانی 
در محل اجرای پروژه
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 تمامی تجهیزاتی که 
ویستا تجهیز از طریق 

وایدمولر برای مشتریان 
ایرانی تهیه می کند، 

کاالهای اصل هستند 
که مدارک و اسناد آنها 
در صورت درخواست 

مشتری به هر روشی 
کند، در  که او انتخاب 

اختیارش قرار داده 
خواهد شد.  

رپــــرتـــــــــــــــــــــــاژرپــــرتـــــــــــــــــــــــاژ



آوات انرژی پارس
برگ صنعت پایا

تکین تجارت راستین
خدمات نیروگاهی آهار شرق

صنعت الکتریک ایرانیان اروند
عصر پایدار ویستا انرژی

فردوس بنای ماهور
فناوران دوراندیش اشراق نوین

کیهان کاوش نوین
گروه مدیریت سرمایه 

کارآفرینان ایده پرداز امرتات و 
مجتمع سازان هدف گستر

مهندسان شریف قدرت ایرانیان
ناظر کاال نصف جهان

خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش کمیته عضویت سندیکای 
صنعت برق ایران، با پیوستن 13 
شرکت جدید به سندیکا در بهار 

سال جاری، تعداد اعضای سندیکا 
13به 584 شرکت رسید. 

584




