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نش ــریه س ــتبران ،ارگان رس ــمی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در پنجمی ــن ش ــماره خ ــود س ــه مح ــور انتظ ــارات از
دول ــت س ــیزدهم ،عملک ــرد وزارت نی ــرو در دول ــت دوازده ــم و خاموش ــیها را م ــورد بررس ــی و تحلی ــل ق ــرار داده
اس ــت .بخ ــش اول نش ــریه ب ــا عن ــوان «از دول ــت س ــیزدهم چ ــه میخواهی ــم» ،ضم ــن برش ــمردن مش ــکالت صنع ــت
ب ــرق در ح ــوزه قرارداده ــا ،مطالب ــات و  ...انتظ ــارات بخ ــش خصوص ــی ای ــن صنع ــت از دول ــت جدی ــد را تش ــریح و
ب ــه ش ــاخصهای وزی ــر نی ــروی دول ــت منتخ ــب ،پرداخت ــه اس ــت .بخ ــش بع ــدی نش ــریه ب ــا عن ــوان «آنچ ــه گذش ــت»
ب ــه عملک ــرد وزارت نی ــرو در دول ــت دوازده ــم و آنچ ــه در ط ــول چه ــار س ــال اخی ــر ب ــر صنع ــت ب ــرق ای ــران گذش ــته،
اختصــاص یافتــه اســت .موضــوع «خاموشــیها» نیــز محــور بخــش ســوم و پایانــی نشــریه اســت کــه در آن ،چرایــی
خاموش ــیها و راهکاره ــای پیش ــگیری از آن ،بررس ــی ش ــده اس ــت.
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سال پانزدهم ،شماره پنج (شماره پیاپی )126
سرمقاله
س ــتبران ،ارگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ت ــاش م ــی کن ــد
ب ــه منظ ــور معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی
صنعــت بــرق ،بــه و یــژه در حــوزه ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران و
شــرکتهای مهندســی بازرگانــی ،تصو یــر روشــنی از توانمنــدی هــای
ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی چالشه ــا
و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و
روش ــن ک ــردن زوای ــای مختل ــف اقتص ــاد کان و خ ــرد کش ــور ه ــم از
جمل ــه دیگ ــر سیاس ــت ه ــای ای ــن نش ــریه اس ــت.
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سردبیر

ســال  ۱۴۰۰بــا عنــوان «تولیــد؛ پشــتیبانیها و مانــع زداییهــا» نامگــذاری شــده اســت .در بطــن مشــکالت ســاختاری مســتمری
ک ــه سالهاس ــت س ــایهاش ب ــر اقتص ــاد کش ــور س ــنگینی میکن ــد ،تغیی ــر پارادایمه ــای سیاس ــتگذاری در س ــال پربحران ــی ک ــه
بــا دوران حســاس انتقــال قــدرت بــه دولــت جدیــد هــم همزمــان اســت ،بســیار دشــوار و حتــی دور از ذهــن بــه نظــر میرســد.
بــا ایــن وجــود نبایــد و نمیتــوان از فرصتــی کــه در بطــن نامگذاریهــای اقتصــادی هــر ســال بــه منظــور حمایــت و توســعه تولیــد
و صنایــع کشــور نهفتــه اســت ،چشــم پوشــید .تشــکلهای اقتصــادی و فعــاالن بخــش خصوصــی بــه هــر حــال ناگزیرنــد از هــر
فرصتــی هــر چنــد کوچــک یــا کــم تاثیــر ،بــرای بهبــود فضــای کســب و کار بهــره بجوینــد .در ایــن بیــن بــرای تحقــق شــعار ســال
در صنعــت بــرق کــه جایگاهــی اســتراتژیک و غیرقابــل چشــم پوشــی در توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــور و همچنیــن تامیــن
رف ــاه اجتماع ــی دارد ،محور ه ــای متع ــددی دارد ک ــه پش ــتیبانی از حف ــظ نقدینگ ــی و ت ــوان مال ــی واحده ــای تولی ــدی یک ــی از
مهمترین آنهاســت.
نکتــهای کــه در ایــن میــان نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه فعــاالن صنعــت بــرق در حــوزه ســاخت تجهیــزات و تولیــد
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ط ــی س ــالهای اخی ــر ب ــه دلی ــل س ــاختار ناکارآم ــد و یاران ــهای اقتص ــاد ب ــرق و نی ــز کمب ــود مس ــتمر
بودج ــه در ای ــن صنع ــت ت ــوان مال ــی خ ــود را از دس ــت دادهان ــد و عم ــال در ج ــذب س ــرمایههای جدی ــد از مس ــیرهای مختل ــف
بــه بــن بســت رســیدهاند .ایــن مســاله بیــش از هــر چیــز ناشــی از ایــن اســت کــه بســیاری از کاال هــا و خدمــات ایــن صنعــت،
ً
انحص ــارا توس ــط دس ــتگاههای اجرای ــی و کارفرمای ــان دولت ــی خری ــداری میش ــوند ک ــه در پرداخ ــت بده ــی ه ــای خ ــود تاب ــع
زمانبندیهــای منظمــی نیســتند .در نگاهــی کلــی میتــوان گفــت کــه جر یــان مالــی صنعــت بــرق بــرای بخــش خصوصــی
بس ــیار هزینهب ــر و پرریس ــک ب ــوده و عم ــال ام ــکان برنامهری ــزی را از فع ــاالن اقتص ــادی ای ــن بخ ــش گرفت ــه اس ــت.
اصــالح جر یــان مالــی صنعــت بــرق بــه منظــور رفــع موانــع و پشــتیبانی از تولیدکننــدگان کاال و خدمــات ایــن صنعــت بیــش از
هــر چیــز مســتلزم ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای گشــایش اعتبــار اســنادی ریالــی نــزد بانکهــا توســط خر یــداران و کارفرمایــان
و نیــز تســهیل فراینــد گشــایش اعتبــار اســنادی ریالــی اســت؛ بنابرایــن بــرای تحقــق شــعار ســال در ایــن صنعــت اســتراتژیک،
بای ــد ش ــرکتهای دولت ــی و تابع ــه وزارت نی ــرو مل ــزم ب ــه گش ــایش اعتب ــار اس ــنادی ب ــرای کلی ــه طرحه ــای س ــرمایهگذاری و
مناقصــات خــود شــوند.
بخــش خصوصــی سالهاســت گشــایش اعتبــار اســنادی ریالــی را بــه عنــوان یــک راهــکار ریشــهای بــرای اصــالح جر یــان مالــی
صنعــت بــرق دنبــال میکنــد ،امــا متاســفانه هنــوز ایــن اراده در کشــور ایجــاد نشــده تــا بــه جــای تضعیــف ظرفیــت ســاخت و
تولیــد ایــن صنعــت بــه دلیــل انباشــت مطالبــات معوقشــان از دســتگاههای دولتــی ،بــا ایجــاد امــکان گشــایش اعتبــار اســنادی
ریالــی فیمابیــن شــرکتهای خصوصــی تــا انــدازهای از حجــم مشــکالت موجــود بکاهــد .البتــه بــدون تردیــد پرداخــت دیــون
کارفرمایــان دولتــی بــه بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در طرحهــای عمرانــی و توســعهای و الــزام بــه پرداخــت خســارت تاخیــر
در تادیــه در ص ــورت عــدم پرداخ ــت مطابــق ش ــرایط قــرارداد نی ــز میتوان ــد در افزایــش ت ــوان مالــی فع ــاالن صنعــت بــرق نقش ــی
غیرقابــل انــکار ایفــا کنــد.
یک ــی دیگ ــر از موضوعات ــی ک ــه در ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد کش ــور بس ــیار ض ــروری و پراهمی ــت اس ــت ،رف ــع موان ــع پی ــش روی
محص ــوالت دانشبنی ــان و فناوران ــه س ــاخت داخ ــل ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار صنع ــت ب ــرق اس ــت .ش ــاید اصلیتری ــن مس ــالهای
ک ــه در توس ــعه ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ای ــن صنع ــت فرام ــوش ش ــده ای ــن اس ــت ک ــه عم ــده تجهی ــزات برق ــی ب ــه دلی ــل
پیچیدگیهــای فناورانــه ،بــا الزامــات فنــی و اســتانداردهای مختلــف مهندســی مواجهانــد .بــه عــالوه در مــوارد متعــددی بــه
دلی ــل ل ــزوم مشابهس ــازی ب ــا اس ــتانداردهای کش ــور های توس ــعهیافته و محدودیته ــای زیرس ــاختی آزمایش ــگاههای مرج ــع،
ام ــکان کس ــب ای ــن اس ــتانداردها ب ــرای بس ــیاری از محص ــوالت فناوران ــه فراه ــم نیس ــت و ی ــا ب ــا هزین ــه و ریس ــکهای زی ــادی
مواج ــه اس ــت.
مجموع ــه ای ــن مش ــکالت اس ــتفاده حداکث ــری از ظرفیته ــای ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان را ب ــرای تامی ــن تجهی ــزات ای ــن
صنعــت دشــوار و گاهــا ناممکــن کــرده اســت .بــر ایــن مبنــا بــه نظــر میرســد تشــکیل کارگروههــای ویــژه بــا هــدف مانعزدایــی
و اص ــالح مق ــررات فن ــی جه ــت تس ــهیل ورود محص ــوالت دانشبنی ــان ب ــه صنع ــت ب ــرق اولی ــن و مهمتری ــن گام ب ــرای رف ــع

چالشه ــای پی ــش روی ش ــرکتهای دان ــش بنیان ــی اس ــت ک ــه میتوانن ــد پایهه ــای توس ــعه پای ــدار صنعت ــی را در صنع ــت ب ــرق
قــوام ببخشــند .البتــه نبایــد ایــن نکتــه را از نظــر دور داشــت کــه ارائــه تســهیالت و حمایــت مالــی بــرای انجــام آزمونهــای اســتاندارد
محصــوالت دانشبنیــان و بهــره گیــری صحیــح و جامــع از ظرفیتهــای مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و همچنیــن
بن ــد ز تبص ــره  ۱۵قان ــون بودج ــه س ــال  ۱۴۰۰کل کش ــور نی ــز میتوان ــد ب ــه بهب ــود ش ــرایط حاض ــر ب ــرای ای ــن ش ــرکتها تاثی ــر بس ــزایی
داشــته باشــد.
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،صنعت ــی مس ــتعد ،ب ــا ظرفیته ــای توس ــعهای قاب ــل توج ــه اس ــت و رش ــد آن میتوان ــد ب ــه دلی ــل گس ــتردگی
اثربخشــیاش در توســعه اقتصــادی ،تاثیــری غیرقابــل چشــم پوشــی بــر رشــد ســایر صنایــع و بخشهــای اقتصــادی کشــور داشــته
باشــد .بــی توجهــی بــه مشــکالتی کــه دامنگیــر ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران ،تامینکننــدگان و ســایر فعــاالن ایــن صنعــت
ش ــده ،ب ــه معن ــای از دس ــت دادن فرصتهای ــی طالی ــی ب ــرای افزای ــش می ــزان ارزش اف ــزوده صنعت ــی و بسترس ــازی ب ــرای توس ــعه
اقتصــاد و رفــاه جامعــه اســت.
بــا ایــن رویکــرد بــه نظــر میرســد چــاره اندیشــی بــرای رفــع موانــع موجــود پیــش روی فعــاالن ایــن صنعــت بــرای تامیــن مــواد اولیــه
و تجهی ــزات م ــورد نی ــاز واحده ــای تولی ــدی نی ــز یک ــی از الزام ــات به ــره من ــدی موث ــر از ظرفیته ــای صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت.
مش ــکل اینجاس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر ع ــدم هماهنگ ــی بان ــک مرک ــزی و وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و تغیی ــر در فرآین ــد
تخصی ــص ارز و رف ــع تعه ــدات ارزی ،ط ــی ابالغیهه ــای ناگهان ــی بان ــک مرک ــزی و ب ــدون تعیینتکلی ــف سفارش ــات در جر ی ــان،
تولیدکننــدگان را بــا دردســرهای تــازهای مواجــه کــرده اســت .بــه عــالوه ازآنجاکــه بخشــی از مــواد اولیــه و ماشــینآالت صنایــع کشــور
واردات ــی ب ــوده و ضواب ــط مرب ــوط ب ــه تأمی ــن و تخصی ــص ارز آن نی ــز توس ــط بان ــک مرک ــزی تعیی ــن میش ــود ،رف ــع مش ــکالت موج ــود
مســتلزم هماهنگــی بیــن بانــک مرکــزی و وزارت صمــت اســت .البتــه اصــالح زنجیــره تامیــن و جریــان نقدینگــی تولیدکنندگانــی
ک ــه م ــواد اولی ــه خ ــود را از صنای ــع باالدس ــتی داخل ــی تامی ــن میکنن ــد ه ــم ب ــه ای ــن رون ــد س ــرعت خواه ــد بخش ــید .بهرهمن ــدی از
ظرفی ــت قاب ــل توج ــه س ــازندگان تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق بی ــش از ه ــر چی ــز مس ــتلزم ای ــن اس ــت ک ــه کارگ ــروه تنظی ــم ب ــازار وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا حضــور نماینــدگان تشــکلهای صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســتی و باالدســتی ،بــر عرضــه و تقاضــای
ایــن فلــزات نظــارت موثرتــری کــرده و بــا اســتعالم از تشــکلهای بخــش خصوصــی فرایندهــای تامیــن مــواد اولیــه را بــرای واحدهــای
تولیــدی تســهیل کنــد.
بــه عــالوه ایــن مســاله بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه حمایــت از تــاب آوری صنایــع پاییــن دســتی از طریــق اعتبــاری کــردن فــروش مــواد
اولی ــه م ــورد نی ــاز صنع ــت ک ــه از طری ــق صنای ــع باالدس ــتی کش ــور تامی ــن میش ــود ،ب ــرای پش ــتیبانی از ای ــن صنای ــع الزام ــی اس ــت.
همچنیــن ضــروری اســت کــه زمــان مــورد نیــاز جهــت تحویــل مــواد اولیــه از صنایــع باالدســتی بــه صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســتی
تعیی ــن و ب ــه فع ــاالن صنای ــع مرتب ــط اع ــالم و صنای ــع باالدس ــتی موظ ــف ش ــوند برنام ــه زمانبن ــدی مربوط ــه را رعای ــت ک ــرده و در
صــورت لــزوم بــا اولو یــت قــراردادن تامیــن نیــاز داخــل ،در سیاســتهای صادراتــی خــود تجدیــد نظــر کننــد.
اگــر قــرار باشــد کــه ســازندگان صنعــت بــرق در ســایه شــعار پشــتیبانی و مانــع زدایــی تولیــد بــه ریــل توســعه بازگردنــد بایــد آییننامهای
جه ــت اس ــتفاده از مش ــوقهای مالیات ــی ب ــرای آندس ــته از صنای ــع باالدس ــتی ک ــه اق ــدام ب ــه ف ــروش محص ــوالت خ ــود ب ــه صنای ــع
پایی ــن دس ــتی میکنن ــد ،تدو ی ــن و ب ــا ای ــن اق ــدام ،ص ــادرات صنای ــع تکمیل ــی ک ــه از ارزش اف ــزوده بیش ــتری نی ــز برخ ــوردار اس ــت،
حمایــت شــود .افــزون بــر اینکــه بــا توجــه بــه جهشهــای ارزی متعــدد از ســال  ۱۳۹۷تــا ســال  ۱۳۹۹و عــدم اصــالح ســقف مانــده
تس ــهیالت س ــرمایه در گ ــردش اعطای ــی ب ــه واحده ــای تولی ــدی ،ض ــروری اس ــت ای ــن س ــقف افزای ــش یاب ــد .البت ــه مانعزدای ــی از
امــور گمرکــی و تســهیل در ترخیــص کاال هــای مــورد نیــاز صنعــت از طریــق افزایــش تعامــل و هماهنگیهــای بیــن بخشــی (ســامانه
تجــارت و سیســتم بانکــی) هــم از الزامــات تحقــق شــعار در صنعــت بــرق کشــور اســت.
نگاه ــی ب ــه ش ــرایط موج ــود ب ــه درس ــتی نش ــان میده ــد ک ــه نج ــات ظرفیته ــای صنع ــت ب ــرق در حوزهه ــای مختل ــف تنه ــا ب ــا
وعدههــا و شــعار ها امــکان پذیــر نیســت و ایــن ســقوط تدریجــی بــدون اراده جــدی دســتگاههای دولتــی بــه و یــژه وزارتخانههــای
نیــرو و صمــت بــرای انجــام اقدامــات کاربــردی و موثــر امــکان پذیــر نیســت .پیشــنهادات بخــش خصوصــی بــرای رفــع موانــع موجــود
مش ــخص و قاب ــل اجراس ــت .ح ــاال ت ــوپ در زمی ــن دول ــت اس ــت و بای ــد دی ــد فرات ــر از ش ــعار ها و وعدهه ــای معم ــول چ ــه اقدامات ــی
صــورت خواهــد گرفــت▪.
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اااااااامیخواهیم
مطالبات از دولت سیزدهم

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

بودجــه متنــاوب چنــد ســاله تنهــا بخشــی از مشــکالتی هســتند کــه افول ســرمایه گــذاری در این صنعت را بــه دنبال داشــته و کمترین تاثیــر آن در کاهش تعداد
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:
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کارتابلوزیر
آغ ــاز ب ــه کار دول ــت س ــیزدهم در ای ــران ،ب ــا گس ــتردگی ب ــی س ــابقه مش ــکالت
و چالشه ــای متع ــدد در حوزهه ــای مختل ــف همزم ــان ش ــده اس ــت .در
حقیق ــت ای ــران در ط ــول چه ــار س ــال گذش ــته مصائ ــب بس ــیاری را از س ــر
گذران ــده ک ــه بس ــیاری از آنه ــا ریش ــه در اقتص ــاد کالن کش ــور دارن ــد.
افزای ــش س ــطح تحریمه ــا ب ــه وی ــژه در ح ــوزه مب ــادالت مال ــی ،جه ــش ن ــرخ ارز
و ب ــی ثباتیه ــای پ ــس از آن ،عم ــال هم ــه بخشه ــای اقتص ــاد کش ــور را دچ ــار
بحرانه ــای ج ــدی ک ــرد .ای ــن مس ــاله در صنع ــت ب ــرق ک ــه بی ــش از ده س ــال ب ــا
پدی ــده رک ــود ،مطالب ــات مع ــوق و کمب ــود ش ــدید نقدینگ ــی مواج ــه ب ــود ،ابع ــاد
بس ــیار گس ــتردهتری ه ــم داش ــت و عم ــال حی ــات تع ــداد زی ــادی از ش ــرکتهای
فع ــال در ای ــن صنع ــت را ب ــا تهدی ــدات ج ــدی مواج ــه ک ــرد.
حــاال در آســتانه آغــاز دولــت ســیزدهم و در شــرایطی کــه هنــوز هــم گمانــه زنــی
جــدی در خصــوص اعضــای کابینــه رئیــس جمهــور منتخــب صــورت نگرفتــه،
فعــاالن اقتصــادی ،فرصتــی طالیــی بــرای اعــالم انتظــارات و خواســتههای خــود
را از دولــت ســیزدهم دارنــد .چــرا کــه اگــر دولــت آینــده بــه دنبــال ایجــاد ثبــات،
رف ــاه ،اش ــتغال و توس ــعه پای ــدار از مس ــیر تح ــول ،ش ــکوفایی و رون ــق در اقتص ــاد
کشــور باشــد ،پیــش از هــر چیــز بایــد چالشهــای پیــش روی فعــاالن اقتصــادی
بــه عنــوان پیشــرانان اصلــی توســعه را شناســایی کــرده و بــا مشــارکت ،مفاهمــه
و همفکــری ،بــه دنبــال راهکار هایــی مناســب بــرای رفــع ایــن چالشهــا باشــد.
بــر همیــن اســاس وز یــر نیــروی دولــت ســیزدهم بــه طــور قطــع چنــد راهبــرد کالن
و بنیــادی در پیــش دارد تــا بتوانــد بخشــی از ابرچالشهــای ایــن صنعــت را حــل
کنــد .اصــالح اقتصــاد بــرق از مســیر اصــالح نظــام قیمتگــذاری ،تشــکیل نهــاد
تنظیــم مقــررات بخشــی بــرق و اصــالح تعرفه¬هــای بــرق اساســیترین اقدامــی
اســت کــه بایــد در دســتور کار چهــار ســال آینــده وزارت نیــرو قــرار گیــرد.
علیبخشی

واقعی ــت ایـــن اســـت کـــه اگـــر بـــرای جریـــان نامتـــوازن درامـــد و هزینههـــای
صنعـــت بـــرق و قیمـــت گـــذاری تعرفـــهای بـــرق چـــارهای اندیشـــیده نشـــود،
خــروج شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار ،مشــاور و تامیــن کننــده ایــن صنعــت
از عرص ــه فعالی ــت ،توق ــف پروژهه ــای زیرس ــاختی و ایج ــاد م ــوج گس ــتردهای از
بیــکاری ،تعطیلــی و ورشکســتگی ،هزینــه ایــن ســاختار ناکارآمــد خواهــد بــود.
مس ــاله بس ــیار ج ــدی دیگ ــری ک ــه بای ــد در برنام ــه کاری وز ی ــر آین ــده نی ــرو ق ــرار
گیــرد ،تامیــن مالــی و ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق اســت کــه بــدون تردیــد
تنهــا از طریــق تخصیــص تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــرای تامیــن بخشــی
از س ــرمایه طرحه ــای زیربنای ــی ب ــرق ،مولدس ــازی داراییه ــای راک ــد صنع ــت
ب ــرق و رف ــع موان ــع بهرهمن ــدی از ابزار ه ــای ب ــازار س ــرمایه ب ــرای تامی ــن مال ــی و
س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ام ــکان پذی ــر خواه ــد ب ــود.
فرامــوش نکنیــم کــه افــت چندیــن ســاله ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق ،بــا
وج ــود اینک ــه هن ــوز ه ــم بس ــیاری از صنای ــع ب ــا ظرفی ــت کام ــل کار نمیکنن ــد،
بــه بــروز خاموشــیهای زودهنــگام در بهــار امســال منجــر شــد .نکتــه اینجاســت
ک ــه جب ــران ای ــن عق ــب ماندگیه ــا ب ــا توج ــه ب ــه زم ــان ب ــر ب ــودن پروژهه ــای ای ــن
صنع ــت ،ب ــه س ــادگی ام ــکان پذی ــر نیس ــت و در ص ــورت بازگش ــتن رون ــق ب ــه
صنای ــع و افزای ــش می ــزان مص ــرف ب ــرق آنه ــا ب ــا افزای ــش ظرفی ــت تولیدش ــان،
وزارت نیــرو بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور در ســالهای آینــده بــا مشــکالت
بس ــیار ج ــدی مواج ــه خواه ــد ش ــد.
البت ــه ض ــروری اس ــت ک ــه تس ــویه مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی ه ــم یک ــی از
اقدام ــات عاج ــل دول ــت آین ــده باش ــد .ا گ ــر وز ی ــر نی ــرو ایج ــاد انضب ــاط مال ــی در
دســتگاههای اجرایــی و اســتفاده از روشهایــی ماننــد اعتبــار اســنادی داخلــی
ب ــرای پیش ــگیری از ایج ــاد بده ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی و نی ــز اولویتده ــی ب ــه
پرداخ ــت مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی و اس ــتفاده از ابزار ه ــای بده ــی مانن ــد
اوراق تســویه ،اوراق خزانــه اســالمی و تهاتــر بدهیهــا را در دســتور کار خــود قــرار
ده ــد ،ب ــدون تردی ــد صنع ــت ب ــرق میتوان ــد ب ــه بهب ــود ش ــرایط امی ــد بیش ــتری
داش ــته باش ــد.
مس ــاله دیگـــری کـــه در وزارت نیـــروی دولـــت منتخـــب بـــه صـــورت جـــدی
بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه و ب ــرای آن چ ــاره اندیش ــی ش ــود ،رون ــد رو ب ــه تزای ــد
تعــداد قراردادهــای متوقــف بــه دلیــل نبــود یــک قــرارداد تیــپ منصفانــه و عــدم
هوش ــمندی قرارداده ــای حاض ــر ب ــرای پوش ــش ریس ــکها و نوس ــانات ج ــدی
اس ــت ک ــه در اقتص ــاد کش ــور رخ داده اس ــت .از ای ــن رو اص ــالح رژ ی ــم حقوق ــی و
قــراردادی از مســیر اصــالح رژیــم حقوقــی ،تقویــت بخــش حکمرانــی صنعــت در
براب ــر بخ ــش تصدیگ ــری وزارت نی ــرو و تش ــکیل هی ــأت عال ــی نظ ــارت جه ــت
کنت ــرل ق ــدرت ب ــازار ش ــرکتهای ب ــزرگ و انحص ــاری دولت ــی از جمل ــه الزام ــات
ج ــدی و مهم ــی اس ــت ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه وزارت نی ــرو ق ــرار گی ــرد.
فرامــوش نکنیــم کــه تنظیــم و اجــرای قــرارداد تیــپ باهــدف تأمیــن منافــع طرفیــن
ق ــرارداد و تس ــهیم ریس ــک و ال ــزام ش ــرکتهای تابع ــه جه ــت تبعی ــت از ای ــن
قــرارداد بــرای حفــظ و صیانــت از ظرفیتهــای ســاخت و پیمانــکاری صنعــت
بــرق یــک امــر ناگزیــر و اجبــاری اســت.
در همیـــن حـــوزه رفـــع معضـــل قراردادهـــای نیمـــه تمـــام از طریـــق ایجـــاد
کارگ ــروه رس ــیدگی ب ــه قرارداده ــای نیم ــه تم ــام و اولوی ــت گ ــذاری و غربالگ ــری
قرارداده ــا و نی ــز اص ــالح تبص ــره  ۸۰قان ــون بودج ــه س ــال  ۱۳۵۸ب ــرای افزای ــش
ح ــدود اختی ــارات وزارت خان ــه جه ــت تغیی ــر مبل ــغ پای ــه قرارداده ــا متناس ــب
ب ــه نوس ــانات اقتص ــادی کش ــور ه ــم اقدام ــی اس ــت ک ــه حی ــات بس ــیاری از
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شـــرکتهای ســـازنده و پیمانـــکار در گـــرو عملیات ــی ک ــردن آن اس ــت.
وز ی ــر نی ــروی دول ــت س ــیزدهم ب ــدون تردی ــد در ح ــوزه توس ــعه س ــاخت داخ ــل و
ص ــادرات ه ــم برنامهه ــای ج ــدی خواه ــد داش ــت .امی ــد آن م ــیرود ک ــه خر ی ــد
محص ــوالت س ــاخت داخ ــل و دانشبنی ــان ،ش ــکیل کارگ ــروه رف ــع موان ــع ورود
ب ــه ب ــازار س ــاخت داخ ــل و دان ــش بنی ــان در صنع ــت ب ــرق و اص ــالح مق ــررات
خریــد ســاخت داخــل و بــه کارگیــری روشهــای جایگزیــن اطمینــان از عملکــرد
تجهی ــزات ه ــم ج ــزو آنه ــا باش ــد.
وزارت نیــروی دولــت ســیزدهم بایــد بــرای کاهــش هزینــه و ســهولت تأمیــن مــواد
اولی ــه از صنای ــع باالدس ــتی و ب ــا مب ــدا خارج ــی از مس ــیر مدیر ی ــت عرض ــه م ــواد
خ ــام (فل ــزات رنگ ــی) در جه ــت تس ــهیل دسترس ــی واح ــد تولی ــدی ،تس ــهیل
ش ــرایط ف ــروش اعتب ــاری و افزای ــش دوره بازپرداخ ــت در حمای ــت از نقدینگ ــی
واحده ــای تولی ــدی پایی ــن دس ــتی ،فراه ــم س ــازی اس ــتفاده از ابزار ه ــای مال ــی
ماننــد «خریــد دیــن کاالیــی» و «اوراق گام» بــرای شــرکتهای کوچک و متوســط
و نیــز مانــع زدایــی از مقــررات گمــرک و ترخیــص کاال و تســریع در تخصیــص ارز
از طریــق ارتبــاط تنگاتنــگ وزارت صمــت ،بانــک مرکــزی و گمــرک راهکار هــای
اجرای ــی مناس ــبی بیندیش ــد ت ــا مس ــیر را ب ــرای حمای ــت از س ــازندگان داخل ــی و
تحقــق شــعار ســال فراهــم آورد.
رفــع موانــع صــادرات بــرق و خدمــات مهندســی ،تســهیل سیاســتهای انتقــال
ارز بــرای صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ،توســعه و تقو یــت ظرفیــت
صندوقهـــای توســـعه صـــادرات جهـــت ارائـــه خدم ــات مال ــی م ــورد نی ــاز
بینالملل ــی و نی ــز توس ــعه ظرفیته ــای دیپلماس ــی تج ــاری ب ــا نقشآفرین ــی
تش ــکلهای تخصص ــی و اتاقه ــای بازرگان ــی ه ــم اقدام ــات پیش ــنهادی ب ــرای
تس ــهیل و توس ــعه ص ــادرات صنع ــت ب ــرق اس ــت.
مدیری ــت و کاه ــش رک ــود حاک ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق ب ــا ه ــدف نوس ــازی ش ــبکه،
بهینهس ــازی مص ــرف و توس ــعه تجدیدپذیره ــا و تولی ــد ب ــرق و بهین ــه س ــازی
مص ــرف ،ایج ــاد ب ــازار صرف ــه جوی ــی ب ــرق و نی ــز پوش ــش ریس ــک فناوریه ــای
بهین ــه س ــازی ه ــم در ص ــورت برنام ــه ری ــزی وزارت نی ــرو ام ــکان پذی ــر خواه ــد
ش ــد.
ای ــن ام ــر البت ــه در قال ــب نوس ــازی ش ــبکه و کاه ــش تلف ــات ،توس ــعه تجدی ــد
پذیرهـــا و تولیـــد بـــرق ،متناســـب ســـازی مقـــررات حا ک ــم ب ــر س ــرمایهگذاری
مش ــترک بخ ــش خصوص ــی ،ایج ــاد س ــازمان مناس ــب ب ــرای هم ــکاری بی ــن
بهرهب ــرداران دولت ــی ،س ــرمایهگذاران مال ــی و همچنی ــن ش ــرکتهای صنعت ــی و
تخصصــی از طریــق ایجــاد شــرکت پروژههــا و نیــز اصــالح ســازوکار ها و قیمــت
خر ی ــد ب ــرق تجدی ــد پذی ــر و ب ــرق نیروگاهه ــا قاب ــل پیگی ــری خواه ــد ب ــود.
ب ــه ط ــور خالص ــه بای ــد گف ــت ک ــه صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــرای خ ــروج از ش ــرایط
بحرانــی کنونــی نیازمنــد تغییــرات جــدی در ســاختار صنعــت بــرق اســت کــه
اقدامات ــی ک ــه ب ــه آن اش ــاره ش ــد میتوان ــد زمین ــه اعم ــال ای ــن تغیی ــرات را فراه ــم
آورد .ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه نمایندگــی از ســازندگان ،پیمانــکاران،
مش ــاوران و تامی ــن کنن ــدگان بخ ــش خصوص ــی پیش ــنهادات عملیات ــی خ ــود
را ب ــرای بهب ــود فض ــای کس ــب و کار ای ــن صنع ــت ب ــه دول ــت منتخ ــب ارائ ــه و
آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای ه ــر گون ــه هم ــکاری ب ــا وزارت نی ــروی آین ــده اع ــالم ک ــرده
اس ــت .از اینج ــا ب ــه بع ــد دول ــت ب ــرای آین ــده ای ــن صنع ــت تصمی ــم میگی ــرد.
امی ــد آن م ــیرود ک ــه بهتری ــن و بهینهتری ــن تصمیم ــات و سیاس ــتها ب ــرای
چه ــار س ــال آین ــده صنع ــت ب ــرق کش ــور اتخ ــاذ ش ــود▪.
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صنع ــت ب ــرق ای ــران از آغ ــاز رون ــد توس ــعه داخل ــی آن ت ــا رس ــیدن ب ــه باالتری ــن س ــهم
ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی کش ــور ،یک ــی از بخشه ــای اس ــتراتژیک
اقتصــادی کشــور بــوده کــه نهتنهــا زیرســاخت رشــد اقتصــادی کشــور را فراهــم کــرده،
بلک ــه ب ــا ش ــکلدهی ب ــه همکاریه ــای بخ ــش عمومی-خصوص ــی در اح ــداث
تأسیس ــات نیروگاه ــی و ش ــبکه ب ــرق ،پیش ــتاز بس ــیاری از س ــازوکارهای نوآوران ــه در
حکمران ــی صنعت ــی و توس ــعهای کش ــور ب ــوده اس ــت .صنع ــت ب ــرق علیرغ ــم ای ــن
گذش ــته افتخارآمی ــز در مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی و دولت ــی ،بی ــش از ی ــک ده ــه
ب ــا چالشه ــای اساس ــی و بنیادین ــی مواج ــه ش ــده ک ــه ن ــه تنه ــا از رش ــد پرش ــتاب
گذش ــته ج ــا مان ــده بلک ــه ب ــا رک ــود مس ــتمر داخل ــی و از دس ــت دادن ظرفیته ــای
رقابت ــی خ ــود در بازاره ــای جهان ــی مواج ــه ش ــده اس ــت ،بهنحویک ــه ش ــاهد «ب ــروز
خاموش ــیهای متع ــدد در زمس ــتان و تابس ــتان»« ،انباش ــت چندی ــن ه ــزار میلی ــارد
تومانــی بدهــی ب ــه بخــش خصوصــی» و «توقــف بس ــیاری از طرحهــای توســعهای»
میباش ــیم .در ط ــول س ــالهای اخی ــر اگرچ ــه اقدامات ــی از جمل ــه تصوی ــب قان ــون
حمای ــت از صنع ــت ب ــرق ص ــورت پذیرفت ــه و بخش ــی از مش ــکالت مال ــی ای ــن
صنع ــت از طری ــق تهات ــر دی ــون وزارت نی ــرو ب ــا واگ ــذاری داراییه ــا و بدهیه ــای
مالیاتــی برطــرف شــده امــا بــه دلیــل عــدم اصــالح ســاختاری و بنیــادی ،ابــر چالــش
صنع ــت ب ــرق از می ــان نرفت ــه و همچن ــان مان ــع رش ــد و جه ــش آن ش ــده اس ــت.
از ای ــن رو ،انتظ ــار م ــیرود دول ــت محت ــرم آین ــده «اص ــالح س ــاختاری و نه ــادی
صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی» را بهعن ــوان ی ــک «ه ــدف مل ــی» دنب ــال کن ــد و هم ــه
ظرفیتهــای اجرایــی خــود را بــرای توســعه و جهــش ایــن صنعــت زیربنایــی بــکار
گی ــرد .در ای ــن راس ــتا «س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران» ب ــه عن ــوان بزرگتری ــن نه ــاد
صنفــی فراگیــر و ملــی بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ،بــا اتــکاء بــه مســتندات و
نظــرات خبــرگان ایــن صنعــت ،گــزارش کارشناســی از اهــم چالشهــای صنعــت
ب ــرق و راهکاره ــای توس ــعه آن را تدوی ــن ک ــرده اس ــت .امی ــد اس ــت رئیسجمه ــور
آین ــده موضوع ــات مط ــروح در ای ــن گ ــزارش را در دس ــتور کار دول ــت ق ــرار داده و در
جهــت حــل مســائل ،زمینــه مشــارکت حداکثــری و نظاممنــد نهادهــای صنفــی و
تخصص ــی کش ــور را فراه ــم کن ــد.
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا چالشه ــای اساس ــی مواج ــه اس ــت ک ــه چرخ ــه معی ــوب
اقتصــاد بــرق ،نظــام حقوقــی و قــراردادی یکجانبــه و ناکارآمــد ،مشــکالت زنجیــره
تأمی ــن و ص ــادرات و مش ــکالت پای ــداری ش ــبکه ب ــرق در چه ــار مح ــور اصل ــی آن
بش ــمار میرون ــد .ش ــکل()۱
اگرچ ــه در ط ــول س ــالهای اخی ــر اقدامات ــی از جمل ــه تصو ی ــب قان ــون حمای ــت
از صنع ــت ب ــرق ص ــورت پذیرفت ــه و بخش ــی از مش ــکالت مال ــی آن از طری ــق تهات ــر
دی ــون وزارت نی ــرو ب ــا واگ ــذاری داراییه ــا و بدهیه ــای مالیات ــی برط ــرف ش ــده
ام ــا ب ــه دلی ــل ع ــدم اص ــالح س ــاختاری و نه ــادی ،ابرچال ــش اصل ــی صنع ــت ب ــرق
از می ــان نرفت ــه و همچن ــان مان ــع رش ــد و جه ــش آن ش ــده اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل
امــروزه اجمــاع بزرگــی بیــن صاحبنظــران ،دولتمــردان و فعــاالن بخــش خصوصــی
ب ــرای رف ــع ابرچال ــش اقتص ــاد ب ــرق ایج ــاد ش ــده و بهعن ــوان مهمتری ــن راهب ــرد
توس ــعهای صنع ــت ب ــرق ،اص ــالح اقتص ــاد ای ــن صنع ــت مط ــرح میباش ــد .البت ــه
اص ــالح اقتص ــاد ب ــرق مح ــدود ب ــه تغیی ــر قیم ــت حامله ــای ان ــرژی نب ــوده و پی ــش
از آن نیازمنــد اصالحــات ســاختاری در نظــام قیمتگــذاری ،حقوقــی و قــراردادی،
تأمی ــن مال ــی و س ــرمایهگذاری و تس ــویه مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی اس ــت .ای ــن
اصالحــات بایــد بــه شــکلی انجــام شــوند کــه جریــان درآمــد و هزینههــای صنعــت
ب ــرق مت ــوازن ش ــود و س ــرمایهگذاری در ای ــن صنع ــت رون ــد صع ــودی پی ــدا کن ــد .در
ایــن رابطــه ضــروری اســت دولــت بــه عنــوان متولــی اقتصــاد کشــور ،بــرای اصــالح
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اقتصــاد ایــن صنعــت ،اصالحــات نهــادی را بــه شــکل پایــدار و مؤثــری بــه اجــرا درآورد و از آنجــا کــه توســعه صنعــت بــرق نیازمنــد
جــذب ســرمایه بــرای تأمیــن مالــی طرحهــای توســعهای اســت و ایــن منابــع از محــل منابــع عمومــی و دولتــی قابــل تامیــن نمیباشــد،
ضــروری اســت کــه بــا تغییــر چارچوبهــای نهــادی و ســاز و کارهــای حقوقــی ،زمینــه مناســب بکارگیــری روشهــای نویــن تامیــن
مال ــی را در صنع ــت ب ــرق فراه ــم س ــازد ت ــا س ــرمایهگذار بخ ــش خصوص ــی ب ــرای س ــرمایهگذاری در ای ــن صنع ــت ،ترغی ــب ش ــود.
موضــوع مهــم دیگــری کــه در اقتصــاد صنعــت بــرق نیازمنــد توجــه ویــژه اســت تســویه بدهیهــای انباشــت شــده وزارت نیروســت؛
ً
ایــن بدهیهــا ،عــالوه بــر آنکــه بخــش خصوصــی ایــن صنعــت را تضعیــف کــرده ،عمــال مانعــی بــرای جــذب ســرمایههای بخــش
خصوص ــی ب ــه صنع ــت ش ــده اس ــت .ادام ــه رون ــد فعل ــی ،موج ــب از دس ــت رفت ــن ظرفیته ــای مل ــی تولی ــدی و صادرات ــی ای ــن
صنعــت کــه طــی چنــد دهــه بهدســتآمده ،میشــود و بیــکاری هــزاران نفــر نیــروی شــاغل در ایــن شــرکتها را بــه همــراه خواهــد
داشــت کــه میتوانــد عواقــب اجتماعــی گســتردهای در پــی داشــته باشــد .الزم اســت دولــت بــا ایجــاد «انضبــاط مالــی» در وزارت
نیــرو و اولویتدهــی بــه تســویه بهموقــع مطالبــات بخــش خصوصــی ،نقــش مؤثــری در رفــع بحرانهــای مالــی ایــن صنعــت داشــته
باشــد.
گ ــروه دیگ ــری از معض ــالت صنع ــت ب ــرق ای ــران ریش ــه در رژی ــم حقوق ــی و ق ــراردادی آن دارد .ب ــه دلی ــل س ــاختار اقتص ــادی و رژی ــم
حقوق ــی ای ــن صنع ــت ،قرارداده ــای می ــان کارفرمای ــان دولت ــی و پیمان ــکاران بخ ــش خصوص ــی ،بهص ــورت یکجانب ــه تنظی ــم
میش ــود بهنحویک ــه تمام ــی زیانه ــای ناش ــی از نوس ــانات اقتص ــادی و تغیی ــر قوانی ــن و مق ــررات را ب ــر بخ ــش خصوص ــی تحمی ــل
میکن ــد .ای ــن مس ــئله موج ــب توق ــف تع ــداد قابلتوجه ــی از طرحه ــای توس ــعهای صنع ــت ب ــرق ش ــده ک ــه نتیج ــه آنه ــا ،کاه ــش
پای ــداری ش ــبکه ب ــه دلی ــل ضع ــف در اج ــرای طرحه ــای بهینهس ــازی و توس ــعه ظرفی ــت تولی ــد ی ــا تکمی ــل خط ــوط و تجهی ــزات
انتق ــال و توز ی ــع و درنهای ــت ب ــروز ی ــا تش ــدید خاموشیهاس ــت.
ح ــل مش ــکالتی ک ــه در س ــاختار حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق وج ــود دارد ،بی ــش از ه ــر چی ــز نیازمن ــد تفکی ــک حکمران ــی از
تصدیگــری ،شــفافیت و یکپارچهســازی ســاختار حقوقــی وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه آن و شفافســازی نظــام حکمرانــی
شــرکتهای توز یــع اســت .در حــال حاضــر ملــزم کــردن شــرکتهای دولتــی و دســتگاههای اجرایــی بــرای تبعیــت از یــک «قــرارداد
تیــپ» بــه شــکلی کــه جبــران هزینههــای ناشــی از تغییــرات اقتصــادی را منصفانــه بیــن دو طــرف تســهیم کنــد و موجــب وحــدت
رو ی ــه در تمام ــی قرارداده ــای فیمابی ــن دول ــت و بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ش ــود ،مهمتری ــن مطالب ــه بخ ــش خصوص ــی
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{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

اســت .بهعــالوه صنعــت بــرق بــرای تحقــق جهــش تولیــد ،نیــاز دارد از ســد قراردادهــای متوقفــی بگــذرد کــه در ســاختار کنونــی نظــام
حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق ،بالتکلی ــف ماندهان ــد.
دولــت میتوانــد در تعامــل بــا مجلــس شــورای اســالمی ،قوانینــی را کــه مانــع اصــالح قراردادهــا هســتند ،ماننــد تبصــره  ۸۰قانــون بودجــه
( ۱۳۵6اصالحــی  )۱۳۵۸را بــرای تفویــض اختیــارات شــورای نظــام فنــی اجرایــی بــه وزیــر نیــرو ،تغییــر دهــد .بدیهــی اســت ایــن امــر
تنه ــا درصورت ــی اجرای ــی میش ــود ک ــه دول ــت و وزارت نی ــرو پذیرن ــده کام ــل آن باش ــند .درص ــورت اص ــالح نظ ــام حقوق ــی و تبعی ــت
کارفرمایــان تابعــه وزارت نیــرو از قــرارداد تیــپ و تعییــن تکلیــف قراردادهــای متوقــف ،انگیــزه شــرکتهای بخــش خصوصــی صنعــت
بــرق بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه مجــدد افزایــش خواهــد یافــت و بهتبــع آن وزارت نیــرو نیــز از رکــود و انباشــت بدهیهــا خــارج
شــده و رونــق بــه ایــن صنعــت بازخواهــد گشــت.
گــروه ســوم چالشهــای صنعــت بــرق در بخــش ســاخت داخــل و صــادرات اســت .نبایــد فرامــوش کــرد کــه صنعــت برقــی کــه امــروز
ب ــا چالشه ــای متع ــددی دس ــتبهگریبان اس ــت ،ت ــا همی ــن چن ــد س ــال پی ــش بزرگتری ــن صادرکنن ــده خدم ــات فن ــی و مهندس ــی
بــوده و هنــوز نیــز ســهمی قابلتوجــه در ایــن حــوزه دارد .ظرفیــت صــادرات ایــن صنعــت بــه حــدی اســت کــه بــر اســاس چشــمانداز
بیستســاله کشــور ،در ســال  ۱۴۰۴ایــران عــالوه بــر تبدیلشــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه ،میتوانســته بــه صــادرات  ۱۷میلیــارد دالری
برســد؛ امــا متأســفانه همــه ایــن ظرفیتهــا کــه در ســال  ۱۳۹۴ایــران را بــه صــادرات  ۲/۵میلیــارد دالری خدمــات فنــی و مهندســی
رســاند ،اکنــون بــه کمتــر از یــک میلیــارد دالر افــت کــرده اســت.
گ ــروه چه ــارم چالشه ــای صنع ــت ب ــرق کمب ــود تولی ــد و فرس ــودگی ش ــبکه ب ــرق اس ــت .تأسیس ــات زیرس ــاختی صنع ــت ب ــرق در
تولی ــد ،انتق ــال و توز ی ــع ب ــا توج ــه ب ــه حساس ــیتی ک ــه دارن ــد نیازمن ــد برنامهه ــای دورهای پای ــش ،نگه ــداری و تعمی ــرات هس ــتند .در
س ــالهای اخی ــر ب ــه دلی ــل کمبوده ــای مال ــی و تحریمه ــای بینالملل ــی ،برنامهه ــای نگه ــداری و تعمی ــرات ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــده
و درنتیجــه طــول عمــر ایــن تأسیســات دچــار افــت خواهــد شــد و در بلندمــدت ریســک پایــداری شــبکه بــرق را افزایــش خواهــد داد.
توســعه زیرســاختها و تاسیســات بــرق متناســب بــا رشــد مــورد انتظــار کشــور نیســت .بنابــر اهــداف برنامــه ششــم اقتصــادی انتظــار
میرفــت کــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور ســاالنه  ۵درصــد رشــد کنــد ،امــا بــه دلیــل محدودیتهــای ســرمایهگذاری ،بطــور متوســط
س ــاالنه  ۳درص ــد ب ــه ظرفی ــت تولی ــد ب ــرق کش ــور اضاف ــه ش ــده اس ــت .همچنی ــن بخ ــش ز ی ــادی از ش ــبکههای توز ی ــع کش ــور دچ ــار
فرس ــودگی اس ــت و نی ــاز ب ــه نوس ــازی و بازس ــازی دارد ک ــه بدلی ــل محدودیته ــای مال ــی ای ــن توس ــعه ص ــورت نگرفت ــه اس ــت .ع ــدم
نوس ــازی موج ــب ب ــروز تلف ــات در ش ــبکه ب ــرق کش ــور میش ــود ک ــه ب ــدون بازس ــازی ای ــن تلف ــات قاب ــل کاه ــش نمیباش ــد.
صنعــت بــرق ایــران بــرای عبــور از چالشهــا و ایجــاد جهــش تولیــد نیازمنــد ایجــاد تغییراتــی در چهــار محــور اصلــی اصــالح اقتصــاد
شکل .2راهبردهای صنعت برق

اصالح اقتصاد برق

• اصالح نظام قیمت گذاری
• تامین مالی سرمایه گذاری
• تسویه مطالبات بخش خصوصی

اصالح رژیم حقوقی و قراردادی

• اصالح رژیم حقوقی
• اجرای قرارداد تیپ
• حل معضل قراردادهای متوقف

توسعه ساخت داخل و صادرات

• پشتیبانی از ساخت داخل و دانشبنیان
• کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه
• پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث

نوسازی شبکه ،بهینه سازی مصرف و توسعه تجدید پذیرها و تولید برق

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

یادداشتتحلیلی

بــرق ،اصــالح رژیــم حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق ،توســعه ســاخت داخــل و صــادرات ،نوســازی شــبکه ،بهینهســازی مصــرف،
و توســعه تجدیدپذیرهــا و ظرفیــت تولیــد بــرق اســت .شــکل()۲
راهبردهای صنعت برق
امــروز صنعــت بــرق ایــران در شــرایط حساســی قرارگرفتــه کــه ا گــر اجمــاع ملــی بــرای رفــع چالشهــای آن شــکل نگیــرد ظرفیتهــای
خــود را بــه شــکل بازگشــتناپذیری از دســت خواهــد داد و مجبــور خواهــد شــد همچــون ســالهای پیــش از انقــالب اســالمی ،بــرای
رفــع نیازهــای خــود و ساختوســاز طرحهــای زیرســاختی از مستشــاران و شــرکتهای خارجــی طلــب یــاری کنــد و خوداتکایــی کــه
بهواســطه مجاهــدت چنــد دهــه مدیــران و متخصصــان ایــن صنعــت ایجــاد شــده اســت ،از دســت بــرود .لــذا انتظــار مــیرود دولــت
«اصــالح ســاختاری و بنیــادی صنعــت بــرق و انــرژی» را بهعنــوان یــک «هــدف ملــی» طــرح کنــد و همــه ظرفیتهــای اجرایــی خــود
را بــرای توســعه صنعــت بــرق و ایجــاد جهــش آن بــکار گیــرد و بــه ایــن ترتیــب چشــماندازی کــه بــرای ایــن صنعــت بهعنــوان «پیشــران
صــادرات اقتصــاد دانشبنیــان کشــور» ترســیم شــده اســت را محقــق کنــد.
خالصــه انتظــارات و مطالبــات بخــش خصوصــی و صنعتــی از ریاســت جمهــوری و دولــت ســیزدهم در حــوزه صنعــت بــرق انــرژی
آن اس ــت ک ــه دول ــت محت ــرم آین ــده ای ــن م ــوارد را ک ــه حاص ــل خ ــرد جمع ــی متخصص ــان صنع ــت ب ــرق در ده ــه گذش ــته اس ــت ،در
دس ــتور کار خ ــود ق ــرار ده ــد و ب ــا مش ــارکتدهی فع ــاالن ای ــن بخ ــش ،ام ــکان همافزای ــی بی ــن دول ــت و صنع ــت را ب ــرای رف ــع موان ــع و
توس ــعه زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق فراه ــم کن ــد.
در ای ــن گ ــزارش اص ــالح اقتص ــاد ب ــرق ،اص ــالح رژ ی ــم حقوق ــی و ق ــراردادی ،توس ــعه س ــاخت داخ ــل و ص ــادرات ،نوس ــازی ش ــبکه،
بهینهســازی مصــرف و توســعه تجدیدپذیرهــا و تولیــد بــرق بــه عنــوان راهبردهــای الزم بــرای رفــع چالشهــای صنعــت بــرق مطــرح
ش ــدند ک ــه ب ــرای ه ــر ک ــدام از ای ــن راهبرده ــا ،راهکارهای ــی تعری ــف ش ــده و اقدام ــات م ــورد انتظ ــار از دول ــت نی ــز آورده ش ــده اس ــت.
ـ اصــالح نظــام قیمتگــذاری ،ســرمایهگذاری و تأمیــن مالــی و تســویه مطالبــات بخــش خصوصــی بــه عنــوان راهکارهــای اصــالح
اقتصــاد بــرق مطــرح شــدند .تشــکیل نهــاد تنظیــم مقــررات بخشــی بــرق ،اصــالح تعرفههــای بــرق ،تخصیــص تســهیالت صنــدوق
توس ــعه مل ــی ب ــرای تامی ــن بخش ــی از س ــرمایه ط ــرح ه ــای زیربنای ــی ب ــرق ،مولدس ــازی داراییه ــای را ک ــد صنع ــت ب ــرق و رف ــع موان ــع
بهرهمن ــدی از ابزاره ــای بازارس ــرمایه ب ــرای تامی ــن مال ــی و س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ،پرداخ ــت معوق ــات ب ــا حف ــظ ق ــدرت
خر ی ــد (ب ــه روزرس ــانی ارزش روز مبل ــغ بدهیه ــا) ،ایج ــاد انضب ــاط مال ــی در دس ــتگاههای اجرای ــی و اس ــتفاده از روشهای ــی مانن ــد
اعتباراس ــنادی داخل ــی ب ــرای پیش ــگیری از ایج ــاد بده ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی ،اولویتده ــی ب ــه پرداخ ــت مطالب ــات بخ ــش
خصوصــی و اســتفاده از ابزارهــای بدهــی ماننــد اوراق تســویه ،اوراق خزانــه اســالمی و تهاتــر بدهیهــا اقداماتــی هســتند کــه از دولــت
انتظ ــار م ــیرود ب ــرای اص ــالح اقتص ــاد ب ــرق ب ــه انج ــام برس ــد.
ـ اص ــالح رژ ی ــم حقوق ــی و ق ــراردادی راهب ــرد دیگ ــری اس ــت ک ــه تنظی ــم و اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ و رف ــع معض ــل قرارداده ــای نیم ــه تم ــام
بــه عنــوان راهکارهــای آن ارائــه شــدند .تقو یــت بخــش حکمرانــی صنعــت در برابــر بخــش تصدیگــری وزارت نیــرو ،تشــکیل هیــأت
عال ــی نظ ــارت جه ــت کنت ــرل ق ــدرت ب ــازار ش ــرکتهای ب ــزرگ و انحص ــاری دولت ــی ،تنظی ــم ق ــرارداد تی ــپ ب ــا ه ــدف تأمی ــن مناف ــع
طرفیــن قــرارداد و تســهیم ریســک و الــزام شــرکتهای تابعــه جهــت تبعیــت از قــرارداد تیــپ ،ایجــاد کارگــروه رســیدگی بــه قراردادهــای
نیم ــه تم ــام و اولویتگ ــذاری و غربالگ ــری قرارداده ــا اص ــالح تبص ــره  ۸۰قان ــون بودج ــه س ــال  ۱۳۵6ب ــرای افزای ــش ح ــدود اختی ــارات
وزارت خان ــه جه ــت تغیی ــر مبل ــغ پای ــه قرارداده ــا متناس ــب ب ــه نوس ــانات اقتص ــادی کش ــور از جمل ــه م ــواردی هس ــتند ک ــه دول ــت
میتوان ــد ب ــرای اص ــالح رژ ی ــم حقوق ــی و ق ــراردادی درب ــاره آنه ــا اق ــدام کن ــد.
ـ توســعه ســاخت داخــل و صــادرات محــور دیگــری اســت کــه دولــت میتوانــد بــا راهکارهایــی از طریــق خر یــد محصــوالت ســاخت
داخــل و دانشبنیــان ،کاهــش هزینــه و ســهولت تأمیــن مــواد اولیــه از صنایــع باالدســتی و بــا مبــداء خارجــی و رفــع موانــع صــادرات
ب ــرق و خدم ــات مهندس ــی در ای ــن زمین ــه اق ــدام کن ــد .تش ــکیل کارگ ــروه رف ــع موان ــع ورود ب ــه ب ــازار س ــاخت داخ ــل و دان ــش بنی ــان در
صنع ــت ب ــرق ،اص ــالح مق ــررات خر ی ــد س ــاخت داخ ــل و بکارگی ــری روشه ــای جایگزی ــن اطمین ــان از عملک ــرد تجهی ــزات ،مان ــع
زدای ــی از مق ــررات گم ــرک و ترخی ــص کاال و تس ــریع در تخصی ــص ارز از طری ــق ارتب ــاط تنگاتن ــگ وزارت صم ــت ،بان ــک مرک ــزی و
گمــرک ج.ا.ا ،تســهیل سیاســتهای انتقــال ارز بــرای صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی و توســعه ظرفیتهــای دیپلماســی
تج ــاری ب ــا نقشآفرین ــی تش ــکلهای تخصص ــی و اتاقه ــای بازرگان ــی از جمل ــه اقدام ــات م ــورد انتظ ــار از دول ــت در ح ــوزه توس ــعه
س ــاخت داخ ــل و ص ــادرات اس ــت.
ـ نوســازی شــبکه ،بهینهســازی مصــرف و توســعه تجدیدپذیرهــا و تولیــد بــرق نیــز از دیگــر راهبردهــای تعر یــف شــده در ایــن گــزارش
اســت کــه دولــت میتوانــد بــا ایجــاد بــازار صرفــه جویــی بــرق ،پوشــش ریســک فناوریهــای بهینــه ســازی ،ایجــاد ســازمان مناســب
ب ــرای هم ــکاری بی ــن بهرهب ــرداران دولت ــی ،س ــرمایهگذاران مال ــی و همچنی ــن ش ــرکتهای صنعت ــی و تخصص ــی از طری ــق ایج ــاد
شــرکت پروژههــا و اصــالح ســاز و کارهــای و قیمــت خر یــد بــرق تجدیدپذیــر و بــرق نیروگاههــا در ایــن حــوزه اصالحاتــی را انجــام دهــد
و بــه نوســازی شــبکهها و توســعه تجدیدپذیرهــا کمــک کنــد▪ .
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یادداشت

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

محمدصادقجنانصفت روزنامهنگار

ا گر رئیسجمهور . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
 . . .آنگاه وزیـر نیـرو

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

ایـن نوشـته در وضعیتـی تهیـه میشـود کـه ایـران همزمـان سـه
مسـاله بـزرگ دارد کـه حـل هرکـدام از آنهـا نیازمنـد نیـروی
فکـری و فـداکاری بزرگـی اسـت .نیـروی فکـری بایـد بتوانـد یـک
راهبـرد و ابـر اسـتراتژی تهیـه کنـد کـه ایـن سـه مسـاله شـامل
داسـتان آزاردهنـده و مصیبـت سـاز تحریـم و تعامـل ناکافـی بـا
جهـان ،روشهـای 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 نمیشـود .بـرای
گـردآوری و یکپارچـه کـردن ایـن نیـروی بـزرگ نیـاز بـه فـداکاری
داریـم .شـهروندان ایرانـی بـا بردبـاری و مـدارا بـه سیاسـتمداران
ایرانـی درس فـداکاری دادهانـد و حـاال نوبـت سیاسـتمداران
اسـت که فداکاری نشـان داده و راهی کارامد و برپایه سـازگاری
بـرای بیـرون کشـیدن ایـران از بحـران باشـند .ایـن سـه مسـاله
البتـه ارتبـاط و پیوسـتگی و چسـبندگی قابـل اعتنایـی دارنـد.
سیاسـتهای داخلـی و خارجـی بهصـورت ویـژهای بـه هـم
سـنجاق شـدهاند .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 میشناسـند 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
وزارتخانههای مهم خواهد داشت .اما در صورتی که وارونه این
رخـداد را داشـته باشـیم و رئیـس دولـت بعدی بـا آرای اندک و به
نسبت انتخابات قبلی پایینتر 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 میپـردازد تـا محبوبیت خریداری کنـد .یکی از نقاطی
کـه دولتهـا از آنجـا بـرای خریـد محبوبیـت اسـتفاده میکننـد
توزیع ارزان حاملهای انرژی است و در میان حاملهای انرژی
نیـز انـرژی بـرق از همـه انـواع دیگـر انـرژی دیـوارش کوتاهتر اسـت و
میتوانـد مایـه رانـت و یارانـه پاشـی باشـد.
ایـن یـک خطـر بـزرگ بـرای صنعـت بـرق اسـت کـه بـه هـر حـال
احتمـال آن نیـز انـدک نیسـت .همیـن وزیـر نیـرو بـا ایـن راهبـرد
میتوانـد در را بـر روی همـان پاشـنهای بچرخانـد که سالهاسـت

یادداشت

میچرخـد و همـه از مصیبتهـای ر یـز و درشـت آن اطـالع
دار یـم .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 باال تـر از قیمـت فـروش بـه مصرف کننده نهایـی از جمله
صنایـع بـزرگ اسـتفاده کننـده از برق باشـد .در ایـن صورت باید
 ۴سـال دیگـر همـه مصیبتهای فعلی که شـاید برخـی از آنها
از توانایـی صنعـت بیـرون باشـد را تحمـل کـرد.

وزیر کارآمد

میتـوان فـرض کـرد یـک رئیـس جمهـور کاردان و قدرتمنـد بـرای
 ۴سـال آینـده بـر سـرکار آیـد .در ایـن صـورت وز یـر نیـروی کاربلـد
بـرای بخـش نیـرو را چگونـه انتخـاب میکنـد و ایـن وزیـر چـه
ویژگیهایـی بایـد داشـته باشـد .بـه نظـر میرسـد رئیـس جمهـور
بعـدی بـرای انتخـاب وز یـر بایـد بـا تشـکلهای اصلـی در بخش
انـرژی غیـر از نفـت و بـه و یـژه بـرق مشـورت کنـد .دو سـناریو را
میتـوان تصـور کـرد.
نخسـت ،تشـکلهای موثـر کارفرمایـی و تخصصـی چنـد نفـر را
بـه رئیـس دولـت بعدی پیشـنهاد کننـد و وی از میـان آنها یک
نفـر را برگزیند.
سـناریوی دوم ایـن اسـت کـه او چنـد نفـر را بـه تشـکلها و
متخصصـان معرفـی کنـد و انتخـاب از ایـن سـو باشـد .در
هرحالـت وز یـر نیـرو بایـد فردی باشـد که با دانش اقتصاد بیشـتر
از دانش و تخصص تکنیکی آشنا باشد .با پوزش از مهندسان
ارجمنـد و پیـش برنـده فعالیتهـای ز یـر بنایـی ،امـا وزیـر نیـرو
بایـد کسـی باشـد کـه بدانـد عرضـه و تقاضـا و نقـش قیمـت در
بـازار نفـت چیسـت .ا گـر وز یـر 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 گرهها
بـاز میشـود .واقعیـت ایـن اسـت کـه فقـدان ایـن نـگاه کار هـا را
برای صدها صنعتگر و کارخانهدار و سهامداران نیروگاهها و نیز
صنایـع وابسـته سـخت کـرده.
وز یـر بعـدی نیـرو بایـد کسـی باشـد کـه ارزش تجـارت و بـه ویـژه
صـادرات را بدانـد و مزیتهـای صـادرات ایـران را از روی کاغـذ
بیرون آورده و به آن لباس عمل بپوشـاند .در این صورت بخش
عمـدهای از گرفتاریهـای کالن برطـرف میشـود .صدهـا
صنعتگـر ،سـرمایهگذار ورز یـده در صنعـت بـرق میتواننـد
مسـایل فنـی و مهارتـی ایـن صنعـت را در بخشهـای گوناگـون
اعـم از مناسـبات دولـت بـا بنگاههـا را برطـرف کننـد▪.
*این متن در جریان رقابتهای انتخاباتی نوشته شده است.
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یادداشت

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

علیرضا کالهی

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

یادداشت

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

صنعـت بـرق ایـران علیرغـم پتانسـیلها و توانمندیهـای قابـل توجـه ،بـا مشـکالت
متعددی دست به گریبان است که گستردگی آنها بر کسی پوشیده نیست .واقعیت
ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر چـه نهادهـای تصمیـم سـاز و چـه فعـاالن اقتصـادی بـه
خوبـی بـه ایـن مسـاله آ گاهنـد کـه اقتصـاد ناکارآمـد بـرق ،عـدم سـرمایهگذاری کافـی و
عـدم تـوازن رشـد مصـرف بـا میـزان افزایـش تولیـد ،عمدهتریـن موانـع پیـش روی توسـعه
ایـن صنعـت هسـتند .البته ضعف مدیریت و مشـکالت سـاختاری وزارت نیـرو که از
شـرکتهای توز یـع آغـاز میشـود و بـه الیههـای باالتر مدیریتی ایـن وزارتخانه میرسـد را
هـم بایـد یکـی از چالشهـای عمـده ایـن صنعـت برشـمرد؛ بنابرایـن وز یـر نیـروی دولت
سـیزدهم بایـد مهیـای مواجهـه بـا ایـن مشـکالت عمیـق باشـد کـه پیامدهـا و عـوارض
گسـتردهای در حـوزه نیـرو داشـتهاند .در ایـن میـان اقتصـاد بیمـار بـرق بـه عنـوان یـک ابـر
چالـش در راس همـه ایـن مسـائل قـرار میگیـرد .از آنجـا کـه اصـالح اقتصـاد صنعـت
بـرق از کنتـرل وزارت نیـرو خـارج اسـت و بـه عنـوان یک موضوع سیاسـی و اسـتراتژیک،
نیازمنـد تجمیـع نظـرات نهادهـای باالدسـتی اسـت ،لـذا وز یـر نیـرو بایـد بـرای بهبـود
سـاختار اقتصـادی صنعـت بـرق تعامـل جـدی و موثـری بـا رئیـس دولـت و مجلـس و
سایر نهادهای مرتبط داشته باشد .اصلیترین ماموریت او تغییر و حتی تبیین نگرش
حاکم نسـبت به برق اسـت .او در راس وزارت نیرو باید بتواند این مسـاله را روشـن کند
کـه از نظـر حاکمیـت بـرق یک خدمت اجتماعی اسـت یـا کاالی تجاری؟ تنهـا در این
صورت وزارت نیرو میتواند رویکرد مشـخص و تعریف شـدهای برای تعرفهگذاری 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 برنامههـای روشـنی بـرای مواجهه بـا چالشهای صنعت برق و همراه کـردن آن

بـا فناوریهـای 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 انرژیهای
تجدیدپذیـر در سـبد انـرژی دنیـا بـه شـدت در حـال افزایـش اسـت ،کمااینکـه در سـال
 ۲۰۲۰هم  ۹۰درصد ظرفیت جدید نیروگاهی احداث شده در جهان تجدیدپذیر بوده و
همین مساله به درستی نشان میدهد که باید به سرعت به سمت تغییر برنامهریزیها
و پارادایمهـای حا کـم بـر ایـن صنعـت حرکـت کنیـم .صنعـت بـرق ظرفیـت و پتانسـیل
کافی برای یک توسعه جهشوار را دارد ،اما متاسفانه تا امروز به جز در دولت سازندگی
و وزارت آقای زنگنه به درسـتی از این ظرفیت بهرهبرداری نشـده اسـت.
کافـی اسـت ایـن مسـاله را در نظـر بگیر یـم کـه بـا وجـود همـه مشـکالت حا کـم بـر ایـن
صنعـت عـالوه بـر اینکـه در غالـب مـوارد بـرق پایـدار به مـردم عرضه شـده ،صنعت برق
بیشـترین سـهم را در صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی و کاال هـای صنعتـی داشـته
اسـت .حـال بایـد وزارت نیـرو در جایـگاه متولـی ایـن صنعـت ،زمینـه را بـرای ورود آن بـه
عصـر جدیـدی از فناوریهـا مهیـا کنـد.
در صنعـت بـرق جدیـدی کـه در دنیا در حال ظهور اسـت ،تجدیدپذیرها ،شـبکههای
هوشـمند و رابطه دو طرفه بین مشـترک و شـبکه به سـرعت در حال توسـعه اسـت .این
در حالیسـت کـه مـا در هیچکـدام از ایـن فناوریهـا حـرف جـدی بـرای گفتـن ندار یـم
و ا گـر بخواهیـم پـا بـه پـای تغییـرات تکنولوژ یـک در دنیـا حرکـت کنیـم بایـد مشـکالت
سـاختاری در شـبکه بـرق کشـور را حـل کـرده و بـرای بازسـازی ،اصـالح و بهینهسـازی
شـبکههای انتقـال و توز یـع برنامـه روشـنی تدو یـن کنیم .این مسـاله مسـتلزم این اسـت
کـه اسـت کـه وزارت نیـرو یـک برنامهر یـزی دقیـق بـرای تامیـن سـرمایه و تسـهیل رونـد
سـرمایه گـذاری در حـوزه فناوریهـای نویـن داشـته باشـد.

یکـی از ضرورتهـای مهـم بازگشـت صنعـت بـرق بـه روز هـای شـکوفایی و رونـق ،بـاز
کردن مسیر شرکتهای بزرگ برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور است،
کاری کـه در دهـه  6۰بـه خوبـی در کشـور انجـام شـد .بـا همیـن رویکـرد وزیـر نیـرو بایـد
برنامههای مدونی برای استفاده از ظرفیتهای فناوریهای شرکتهای بینالمللی
داشـته باشـد .بـه ویـژه آنکـه امـروزه تکنولوژیهـا در اختیـار چنـد شـرکت چنـد ملیتـی
بزرگ نیسـتند ،چرا که در حقیقت از مسـیر فرآیند دموکراتیزه شـدن فناوریها ،امکان
دسترسـی آسـانتر و گسـتردهتر بـه آنهـا فراهـم شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس بایـد دید که
وزیر نیرو چه نگرشی نسبت به توسعه تکنولوژی و شیوههای تسهیل و سرمایهگذاری
در این زمینـه دارد؟
نکتـه بسـیار کلیـدی دیگـر ایـن اسـت کـه سـاختار وزارت نیـرو بـه یـک بازنگـری
جـدی نیـاز دارد .ایـن وزارتخانـه بایـد مهیـای پذیـرش فناوریهـای جدیـدی از قبیـل
اتوماسـیون ،اینترنـت اشـیا و قابلیـت مانیتورینـگ پیشـرفته شـود کـه عمال بسـیاری از
پارادایمهـا را در صنعـت بـرق و وزارت نیـرو تغییـر خواهـد داد؛ لـذا چـاره اندیشـی بـرای
تغییر و بهبود ساختار این وزارتخانه هم از دیگر اقدامات ضروری است که باید برای
آن برنامـه ر یـزی 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 میتوانسـت بـرای وزارت نیـرو و صنعت برق
ظرفیـت و درآمـد قابـل توجهـی ایجاد کنـد ،از بین برد.
تعویـق بیـش از یـک سـال بـرای تصمیـم گیـری در خصـوص رمزارز هـا و پـس از آن
تعرفهگـذاری نادرسـت ،زمینـه را بـرای سـودجویان و اسـتخراج زیرزمینـی و غیرقانونـی
رمزارز هـا فراهـم کـرد و فشـار را بـر شـبکههای فرسـوده شـهری افزایـش داد .ایـن

درحالیسـت کـه توسـعه ماینرهـا از طریق ضوابط شـفاف و تعیین قیمـت رقابتی برای
بـرق آنهـا عـالوه بـر ایجـاد باالنـس در عرضه و تقاضـای برق به ایجـاد درآمد قابل توجه
بـرای صنعـت بـرق منجـر میشـد.
بـر ایـن مبنـا وزارت نیـروی آینـده بایـد یـک برنامـه جـدی بـرای توسـعه و
سـازماندهی رمزارز هـا داشـته باشـد ،چـرا کـه تنهـا در این صورت اسـت که این
رشـته بـه یـاری وزارت نیـرو خواهـد آمـد و نیـاز بـه سـرمایه گـذاری بـه خصـوص
بـرای ایجـاد ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی بـه ویـژه در حـوزه تجدیدپذیرهـا را
پوشـش خواهد داد .به این ترتیب وزارت نیرو میتواند منابع خود را بر روی اصالح
شـبکههای انتقـال و توزیـع و راهانـدازی شـبکههای هوشـمند متمرکـز کنـد.
مسـاله بسـیار کلیدی دیگری که در دولت آینده باید مد نظر قرار گیرد ،سـازماندهی،
توسـعه و تسـهیل صـادرات صنعـت بـرق در حوزههـای انـرژی ،خدمـات فنـی و
مهندسـی و کاال هـای صنعتـی اسـت .بهرهبـرداری درسـت از ظرفیـت قابـل توجـه
صادراتـی ایـن صنعـت ،مسـتلزم مشـارکت جـدی دولـت اسـت ،چـرا کـه صـادرات
تنهـا رقابـت شـرکتها نیسـت ،بلکـه عرصـهای بـرای رقابـت دولتهـا نیـز محسـوب
میشـود .مـا فقـط در عـراق یـک بـازار  ۱۵میلیـارد دالری دار یـم کـه بـرای در اختیـار
گرفتنـش ،حمایـت و همراهـی وزارت نیـرو یـک ضـرورت اجتنابناپذیـر محسـوب
میشـود .وزارت نیروی دولت سـیزدهم بدون تردید روز های سـختی در پیش خواهد
داشت ،اما واقعیت این است که ظرفیتها و پتانسیلهای این صنعت در صورت
سیاسـتگذاریهای صحیـح ،همفکـری و مشـارکت دولـت بـا بخـش خصوصـی و
همچنیـن توجـه بـه پیشـنهادات و راهکار هـای ایـن بخـش میتوانـد روز هـای بسـیار
روشـنی را بـرای صنعـت بـرق کشـور رقـم زنـد▪ .
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یادداشت

بـرای صنعتـی ماننـد بـرق کـه عمـال سالهاسـت بـا بحرانهای متعدد دسـت بـه گریبان
اسـت و چالشهای حل نشـده و بالتکلیف بسـیاری دارد ،اینکه سـکان هدایت وزارت
نیـرو بـه عنـوان اصلیتریـن 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 برنامههایی که وزیر نیرو برای دستیابی به آنها منصوب میشود ،تعریف و شفاف
شود.
بدیهـی اسـت کـه حضـور در هیـات دولـت و اداره یـک وزارتخانـه مسـتقل بـا برنامههـای
تخصصـی و توسـعهای از وظایـف هـر وزیـری اسـت ،لـذا ا گـر صحبـت از برنامههـای وز یـر
نیـروی آینـده بـه میان میآید ،بیشـتر بر مسـاله تعامـالت وی و وزارتخانه تحت مدیریتش
بـرای اجرایـی شـدن برنامههـای تخصصـی و توسـعهای حـوزه نیرو اسـت.
نکتـه بسـیار کلیـدی ایـن اسـت کـه حفـظ شـرایط موجـود و تـالش بـرای راضـی کـردن
مـردم بـه هـر قیمتـی مهمتریـن راهبـرد وزارت نیـرو در سـالهای اخیـر بـوده ،حتـی
در شـرایطی کـه ایـن رویکـرد بـه بهـای تحمیـل ضـرر و زیـان بـه بخـش خصوصـی تمـام
میشـده اسـت .اسـتهال ک تأسیسات نصب شـده و رها کردن آنها هم در این صنعت
بـه یـک عـادت تبدیـل شـده ،چـرا کـه کسـی خـود را در برابـر آینـده صنعـت بـرق مسـئول
نمیداند و حتی به توسعه صنعتی کشور امیدی ندارد .در این بین حمایت از طرحها و
پروژهها بدون سرمایه گذاری صورت گرفته و عمال عمده تالشها بر حفظ ظرفیتهای
موجـود متمرکـز بـوده اسـت .در ایـن شـرایط فعـاالن اقتصـادی هـم آسـتانه تحمـل خـود
را افزایـش داده و ناگزیـر بـه سـکوت و تحمـل فشـار ها شـدهاند .نکتـه اینجاسـت کـه ا گـر
ایـن رویکـرد در دولـت سـیزدهم دنبـال شـود ،نـه تنهـا نمیتـوان بـه ایجـاد تغییـرات جـدی
و توسـعه صنعـت بـرق امیـدی بسـت بلکه تنهـا باید امیدوار به حفظ شـرایط موجـود بود.
آنچـه کـه نبایـد از نظـر دور داشـت ایـن اسـت کـه رئیسجمهـور و بـه خصـوص وز یـر نیـرو
بایـد بـاور کننـد کـه صنعـت بـرق در گذشـته بـا سـرمایهگذاری و تـالش بخـش خصوصی
و فعـاالن صنعـت بـرق رونـق گرفتـه و تکتـک فعـاالن ایـن صنعـت از سـرمایههای ارزنده
کشـورمان هسـتند .صنعت برق ،دوران سـخت تحریمها 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 .آنهـا در طـول سـالهای اخیـر فشـار مالـی چنـد ده هـزار میلیـارد تومانـی
را تحمـل کردنـد ،آن هـم در شـرایطی کـه پرداختهـای پرسـنلی وزارتخانـه با تمـام مزایای
جانبـی و اضافـه کار هـا بـه لطـف بودجـه دولتـی و عـدم پرداخـت بدهیهـای بخـش
خصوصـی صـورت گرفته اسـت.
دولـت آینـده بایـد ایـن مسـاله را بپذیـرد کـه سـقف بـرق مصرفـی سـالهای اخیر بـه برکت
فعالیـت ضعیـف و کـم ظرفیـت واحدهـای تولیـدی و تمام خاموشـیهای اعمال شـده،
محاسـبه شـده و اگر به دنبال برنامهریزی برای توسـعه و افزایش تولید و توان صنایع کشـور
اسـت ،بایـد بـر روی ایجـاد ظرفیتهـای 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 زیرسـاختهای
توسعه پایدار باید بپذیرد که برای جلب اعتماد و تشویق سرمایه گذاران بخشخصوصی،
ناگزیر اسـت در گام اول سـرمایه گذاری مسـتقیم در طرحهای توسـعهای صنعت برق را
عهـده دار شـود .بـه عـالوه ایـن مسـاله نبایـد فرامـوش شـود کـه یکـی از اصلیتریـن اصـول
ایجـاد انگیـزه در بخـش خصوصی ،احسـاس دیـن وزارت نیرو نسـبت به بدهیهایش به
ایـن بخـش و پرداخـت بدهـی یـا ایجـاد زمینـه بـرای جبـران خسـارت تأخیـر در پرداخـت
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است ،نه تردید یا خودداری از ابالغ و اقدام مناسب در رابطه با امیدهای کوچک و محدودی
کـه برای جبـران ایجاد میشـود.
بـه خوبـی بـه خاطـر دارم کـه در آخریـن جلسـه گردهمایـی پایـان سـال سـندیکا یکـی از
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 بدهیهـای
بخـش خصوصـی کـرده بودیـد؛ انتظـار اسـت در شـرکت توانیـر نیـز همیـن رویـه را دنبـال کنیـد و
پرداختیهای بخش خصوصی را به پرداختیهای پرسـنلی خود ارجح بدانید .اما متاسـفانه
ایـن اتفـاق در طـول سـالهای اخیـر در صنعـت بـرق رخ نـداده اسـت.
باید درنظر داشـت که دولت سـیزدهم برای خروج از شـرایط فعلی الزم اسـت به درسـتی به این
مسـاله آ گاه باشـد کـه فراینـد سـرمایه گـذاری ،اورهـال و تعمیـرات در ایـن صنعـت زمانبـر و توأم
بـا هزینـه اسـت؛ بنابرایـن بـرای تامین به موقـع انرژی بـرق میباید برنامهریزی بـه هنگام و تامین
اعتبـار و بودجه صـورت گیرد.
به عالوه اگر دولت آینده باور داشته باشد که شرکتهای تولید کننده تجهیزات ،پیمانکاران
و مشـاوران صنعـت بـرق سـربازان و سـرداران موفـق جنـگ اقتصـادی هسـتند و تـک تـک آنهـا
تجـارب ذیقیمتـی 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 میتواند
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 آنها 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 ،شـاخصهای یک وزیر که به اهداف توسـعه صنعت
بـرق و حفـظ سـرمایه گذاریهـای دولتـی و پتانسـیل بخـش خصوصـی معتقـد و مقیـد باشـد،
قابـل تشـخیص خواهـد بـود و میتـوان شـاخصهای اصلـی را بـا توان محـدود نگارنده به شـرح
زیر بیـان کرد:

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 کردهاند.

دوم :داشـتن روحیـه برنامـه محـوری و مقیـد بـودن بـه برنامههـای توسـعهای ،ایجـادی ،اورهال
و تعمیـرات و پذیـرش ضروریـات مرتبـط بـا ایـن امر مانند پیش بینی منابع الزم بـرای انجام این
برنامهها.
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یادداشت

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

چهارم :باور به توانمندیهای بخش خصوصی و اعتقاد به لزوم تقویت آنها ،نداشتن روحیه
اعمـال حاکمیـت از طریـق تاکیـد بـر قراردادهـای یـک جانبـه و بیتوجهـی بـه منافـع بخـش
خصوصـی و غیـره.

پنجـم :داشـتن بـاور و اعتقـاد در اجـرای قوانین حمایتی و برخورد با هر شـیوهای که بـه دور زدن
این قوانین منجر میشـود.

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
دیـن .آن هـم در شـرایطی کـه در غالـب مـوارد ایـن خسـارات از سـوی کارفرمـای دولتـی بـه
بخـش خصوصـی تحمیـل میشـود ،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 پروژهها و
تمرکـز بـر ایـن مسـاله کـه صنعتگران داخلـی به بهانه فاینانس خارجـی از پروژهها کنار گذاشـته
نشـوند .مشـروط کـردن تحقـق فاینانـس خارجـی پروژههـا بـه رعایـت قانـون حداکثـر ،مشـارکت
دادن سـندیکا در مذاکـرات و تعریـف پروژههـا در ایـن مسـیر موثـر خواهد بود.

هشتم :اعتقاد به توانمندی شرکتهای دانش بنیان و واحدهای  R&Dشرکتهای داخلی
و توجـه بـه ایـن نکتـه کـه تولیـدات ایـن واحدهـا بـه دلیـل شـرایط تحر یـم و نو پـا بـودن نمیتوانند
مـدارک ایـده آلـی ماننـد تایـپ تسـت و رفرنـس قـوی داشـته باشـند و ایـن موضوع نبایـد بهانهای
بـرای حـذف ایـن دسـت از مجموعههـا باشـد .شناسـایی راهکار هایـی ماننـد افزایـش دوره
گارانتـی یـا بازرسـیهای سـختگیرانه بـرای پذیـرش چنیـن تولیداتـی قطعا کارسـاز خواهـد بود.

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

دهـم :داشـتن روحیـه صرفهجویـی در هزینههـای جاری و تخصیص بیشـترین بخش بودجه
به پروژههای توسعه و نگهداری ،برنامهریزی و آموزش برای افزایش بهرهوری پرسنل و چابکتر
کردن سـازمانها و شـرکتهای تابعه▪.
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وزیرنیرو
باعیـنک
صادرات
منصورسعیدی

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

یادداشت

دولت سیزدهم اقتصاد ایران را در شرایطی پرابهام تحویل گرفته و احتماال فرصتها و تهدیدهای بسیاری
بـرای بازگردانـدن آن بـه روی ریـل توسـعه پیـش رو خواهـد داشـت .بـا ایـن حـال ظرفیتهـای صادراتـی بـه
ویژه در حوز ه خدمات فنی و مهندسی که به دلیل تحریمهای داخلی و بینالمللی ظرف سالهای اخیر
عمدتـا مغفـول واقـع شـده و یـا با مشـکالت جدی مواجه بوده ،پتانسـیل قابل اتکایی اسـت کـه میتواند به
یکی از پیشـرانهای توسـعه در دولت آینده بدل شـود.
ایـن امـر مسـتلزم ایـن اسـت کـه سـکانداران اقتصـادی و از همـه مهمتـر بـرای صنعـت بـرق ،وزیر نیـروی دولت
سـیزدهم الزامـات و ضرورتهـای توسـعه صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی را بشناسـد ،بـه
دنبـال راهبردهایـی بـرای تسـهیل ایـن مهـم باشـد و از همـه مهمتـر بـه بخـش خصوصـی فعـال در ایـن حوزه
اعتماد و باور داشـته باشـد .در این نگاشـت به شـکلی کوتاه و خالصه به اصلیترین شـاخصههای وزیر نیرو
از نـگاه صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی پرداختـه شـده اسـت.

1

آ گاهی و اشراف به ظرفیتهای صادراتی و خدمات فنی و مهندسی کشور

اشراف به اطالعات کالن تولید تجهیزات برقی ،خدمات پیمانکاری و مشاورهای داخلی و اینکه این تولیدات
تحـت الیسـنس کـدام برنـد خارجـی معتبـر اسـت و نیـز حجـم مـازاد تولیـد بـر نیـاز سـاالنه داخلـی اشـراف داشـته
باشـند تـا در نشسـتهای اقتصـادی بـا مسـئولین کشـور های هـدف بتواننـد آمادگـی کشـور را جهـت حضـور در
پروژههـای 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
غیرنفتـی کشـور ،وزیـر نیـرو را در همـکاری بـا سـایر نهادهـای صادراتـی ذیربـط بـرای افزایـش و توسـعه صـادرات
تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی مصـر و پیگیـر میکنـد.

3

2

آ گاهی و اعتقاد به نارساییهای قوانین و ضوابط حا کم بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

آ گاهـی و اطـالع از مسـائل و موانـع پیـش روی صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی و تمهیـد راهکار هـای
سادهسـازی و روان سـازی فرایندهـای کاری ایـن حـوزه از ضروریاتـی اسـت کـه وز یـر نیـرو بایـد از آن اطـالع داشـته
باشـد و بـرای ایـن مهـم ضـروری اسـت کـه واحدهـای توانمنـد در حـوزه وزارتی بـه این کار تخصیص و تاسـیس آن
بـه فعالیـن ایـن حـوزه اطالع رسـانی شـود.

اعتقاد به حضور تنگاتنگ شرکتها و تشکلهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در:

* کمیسیونهای اقتصادی مشترک ایران و کشور های هدف
* اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و کشور های هدف
* هیات اقتصادی اعزامی به کشور های هدف
* جلسات و نشستهای مرتبط دولتی و قانونگذاری
ضـرورت حضـور نماینـدگان شـرکتها و تشـکلها در نهادهـای مذکـور و طرح مسـائل و پیشـنهادات آنهـا در هر
یـک از نهادهـا مذکـور بنـا بـه مورد ،میتواند ابزاری تسـهیل کننده برای وزیر نیرو در «پشـتیبانی و مانـع زداییهای»
موجـود در حـوزه فعالیتهـای خدمات فنی و مهندسـی آب و برق باشـد.

4

عضو علیالبدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت صانیر
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5

اعتقـاد بـه حمایـت از صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی از طریـق بـه کارگیـری وجـوه دولتـی را کـد
در بانکهـای خـارج از کشـور در تامیـن نیاز هـای نقدینگـی شـرکتهای صادراتـی در کشـور های هـدف و
بازدریافـت آن در داخـل کشـور

اعتقاد به حمایت از شرکتهای خدمات فنی و مهندسی
در خارج از کشور در تعامل کاری با کارفرمایان

ً
کشـور های هـدف ،بـرای صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی شـرکتهای ایرانـی ،اکثـرا کشـور های جهـان سـومی
هسـتند و اغلـب ضوابـط و فرایندهـای کاری و قـراردادی بسـیار کنـد و بوروکراتیکـی دارنـد کـه پیمانـکاران ایرانـی
قـادر بـه برخـورد بـا ایـن موانـع و حـل آنهـا نیسـتند و ضـرورت دارد همچـون نهادهـای دولتی ترکیه ،چنیـن نهادی
در وزارت نیـرو بـرای حمایـت و پیگیـری مسـائل پیمانـکاران ایرانـی در ایـن کشـور ها تاسـیس و آنهـا را قـدم بـه
قـدم پشـتیبانی و حمایـت کنـد .ایـن نهـاد میبایسـت نمایندگانـی از وزارت خارجـه داشـته باشـد و وزارت نیـرو
شـرکتهای ایرانـی را از خـود بداننـد و در جهـت احقـاق حـق آنهـا در تمـام مذاکـرات و سـفرهای کاری تـالش
کند .همچنین مناسـب اسـت از تمام شـرکتهای بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسـی نمایندهای در این
نهـاد حضور داشـته باشـد.

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

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

7

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

6

اعتقاد به حضور شرکتهای خصوصی خدمات فنی و مهندسی در ترانزیت و نقل و انتقال برق

وزیـر نیـرو ضمـن اشـراف و اطـالع از ظرفیتهـای کشـور بـرای ترانزیـت بـرق اعـم از واردات و صـادرات ،بـا توجـه بـه
ً
فرایندهای زمانبر در سیستم دولتی و لزوم در تسریع اجرای این فرایندها و توانمندی بخش خصوصی ،خصوصا
ترانزیـت انـرژی تولیـدی نیروگاههـای داخلـی بخـش خصوصـی ،الزم اسـت اقدامـات الزم را بـرای انجـام ایـن مهم
توسـط بخش خصوصـی تمهید کند.

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

وز یـر نیـرو در فراینـد تهیـه و تصویـب اعطـای خطوط اعتباری به کشـور های دوسـت مانند سـوریه و عـراق و یا
تامین مالی پروژههای این کشـورها ،میباید یکی از شـروط این مسـائل را واگذاری پروژههای زیرسـاختی آب
و برق این کشـور ها را به شـرکتهای ایرانی به تصویب برسـانند.
وزارت نیرو در بسـیاری از کشـور ها مثل عراق ،پاکسـتان و افغانسـتان منابع راکد دارد که الزم اسـت در قبال
ً
ً
این مبالغ اوال تسـویه حسـاب با شـرکتهای ایرانی را مطرح کرده ،ثانیا در قبال این مبالغ راکد پروژههایی را
برای شـرکتهای ایرانی درخواسـت کند.

یادداشت

8

9

در مقاطعـی کـه تحریمهـای خارجـی بـر فعالیتهـای اقتصـادی کشـور تحمیـل میشـود از جملـه تحریمهایـی کـه مانـع
نقـل و انتقـال وجـوه دولتـی و خصوصـی میشـود ،از وزیـر نیـرو انتظـار مـی رود کـه از پرداخـت وجـوه بلوکـه شـده دولتـی در
بانکهای کشور های هدف به پیمانکاران صادراتی ایرانی در این کشور ها و بازدریافت آن در داخل کشور برای تسهیل
در اجـرای فعالیتهـای صادراتـی شـرکتهای ایرانـی حمایت کند.

10

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

ً
وزیـر نیـرو بـا اعتقـاد بـه اینکـه رشـد فعالیتهـای صادراتـی خدمات فنی و مهندسـی نهایتا بکارگیـری تجهیزات
تولیـدی داخلـی در ایـن پروژههـا را بـه دنبـال دارد و ایـن امـر سـبب رشـد فزاینـده تولیـد میشـود ،بـه طـرق مختلف
صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی را پشـتیبانی و مشـکالت آنهـا را مانـع زدایـی کند.

ارتباط تنگاتنگ با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

11

کادر های ذیربط مسـتقر در سـفارتخانههای ایران در خارج از کشـور میتوانند نقشـی موثر ،در بازاریابی و حمایت
از فعالیتهـای صادراتـی شـرکتهای 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 برنامههـای توسـعهای و مناقصـات کشـور های هـدف در حـوزه آب و بـرق داشـته باشـد.

12

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
ارائـه مـداوم پیشـنهادات اصالحـی و بازخوردهـای دقیـق بـه منظـور ارائـه بـه کمیسـیونهای مرتبـط در مجلـس
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 تعرفههـای 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 قیمتهـای سوبسـیددار بـرای حمـل و نقـل دریایـی و هوایـی در
خصـوص قراردادهـای صادراتـی صنایـع بـرق کشـور
* حضور نمایندگان شرکتهای بزرگ خدمات فنی و مهندسی در سفرهای کاری وزیر و معاونینش
* حضور نمایندگان شـرکتهای بزرگ خدمات فنی و مهندسـی در جلسـات داخل کشـور که مسـئولین وزارت
برق کشـور های دیگر در آن هسـتند.
*طرحمسائلو مشکالتشرکتهایخدماتفنیو مهندسیدر هیاتدولتو اخذمصوبههایالزممانندتسویه
بدهی ارزی این شرکتها به سیستم بانکی کشور با نرخ ارز روز تسهیالت اخذ شده (ماده ۲۰رفع موانع تولید).
*طـرح مسـائل و مشـکالت در خصـوص رفـع موانـع موجـود در اخـذ کارت بازرگانـی و شـرکت در مناقصـات و
بهرهمنـدی از خدمـات بانکـی در خصـوص دریافـت ضمانتهـای بانکـی مـورد نیـاز ▪
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صنعـت انرژیهـای تجدیدپذیـر کـه بخشـی فناورانه،
پیشـرو و کلیـدی در صنعـت بـرق کشـور را تشـکیل
میدهـد ،ماننـد سـایر حوزههـای ایـن صنعـت،
سـالهای سـختی را پشـت سـر گذاشـته اسـت .در
طول این سالها که قرار بود دوران شکوفایی و توسعه
تجدیدپذیرهـا در کشـور باشـد ،فعـاالن ایـن حـوزه بـا
مشـکالت بسـیاری دسـت بـه گریبـان بودهانـد.
بـر همیـن اسـاس میتـوان چالشهـای عمـده ایـن
بخـش را در دو حـوزه قوانیـن و مقـررات دولتـی و
تحریمهـا مـورد بررسـی قـرار داد .در بخـش قوانیـن،
مقـررات و دسـتورالعملهای دولتـی ،بـه جـرات
میتـوان طوالنـی بودن پروسـه اخذ مجوز بـرای احداث
نیروگاههـا و سـامانهها و نیـز عـدم تمکیـن سـاتبا بـه
قراردادهـای خریـد تضمینـی و تغییـر فرمـول تعدیـل
بـدون جلـب نظـر بخـش خصوصـی را مهمتریـن
مشـکالت ایـن بخـش دانسـت .البتـه عـدم محاسـبه
و پرداخـت بـه موقـع صورتحسـابهای فـروش بـرق و
نیز مشـکالت مرتبـط با صادرات بـرق تجدیدپذیرها و
نیـز عـوارض و تعرفههای سـنگین گمرکی نیـز از جمله
عواملـی هسـتند کـه بـه افـت سـرمایهگذاری در ایـن
صنعـت منجـر شـدهاند.
نکتـه کلیـدی دیگـری کـه نبایـد از نظـر دور داشـت
ایـن اسـت کـه نبـود مشـوقهای مالیاتـی ،گمرکـی،
بیمـهای بـرای سـرمایه گـذاران و فعـاالن ایـن بخـش
در کنـار افزایـش بـی رویـه قیمـت ارز و خـارج شـدن
پروژههـای تجدیدپذیـر از حیـث اقتصـادی بـودن هـم
در کاهش انگیزه سـرمایهگذاران این حوزه تاثیری بسـزا
داشـته اسـت .فرامـوش نکنیـم کـه تجدیدپذیرهـا در
سـالهایی رونق نسـبی را تجربه کردهاند که طرحهای
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ایـن حـوزه بـه دلیـل ثبـات اقتصـادی و عـدم افزایـش
قیمـت ارز ،مزیـت اقتصادی داشـتهاند ،اما متاسـفانه
در حـال حاضـر ،بـا افزایش بی سـابقه قیمتها و نـرخ ارز
 ،ایـن مز یـت را بـه طـور کامـل از دسـت دادهایـم.
در خصـوص تحریمهـا هـم بایـد گفـت کـه یکـی از
جدیتریـن عوامـل بازدارنـده توسـعه تجدیدپذیرهـا
همیـن محدودیتهـای بینالمللـی بـوده اسـت .ایـن
محدودیتهـا تـا انـدازهای کار را بـرای فعـاالن ایـن
صنعـت دشـوار کـرد بگونـه ای که اکثرسـرمایه گـذاران
خارجـی و همچنیـن بانکهـا و بیمـه هـای بینالمللـی
که عالقمند به سـرمایه گذاری و توسـعه این صنعت
بـوده انـد متاسـفانه بدلیـل مشـکالت مـراودات بانکـی
نتوانسـتند در ایـن بخـش ورود کننـد و یـا تـداوم
سـرمایهگذاری داشـته باشـند  .همچنیـن تامیـن
کننـدگان بیـن المللی ارتباط مسـتقیم با شـرکتهای
داخلـی را قطـع کـرده و امـکان مبـادالت کاالیـی و
مالـی را از بیـن بردهانـد و همیـن موضـوع باعث افزایش
هزینههـای احـداث نیروگاههـای تجدیدپذیـر شـده
اسـت.
البتـه مشـکالت دیگـری هـم پیـش روی فعـاالن
صنعـت تجدیدپذیـر هسـت کـه بـه آنهـا بصـورت
مـوردی اشـاره میشـود:
• یارانـهای بـودن تعرفههـای بـرق مشـترکین خانگـی،
بـه خصـوص در پلههـای پرمصـرف کـه موجـب عـدم
اقتصـادی شـدن بهینه سـازی و عـدم سـرمایه گذاری
در انرژیهـای تجدیدپذیـر در بخـش خانگـی شـده
اسـت .البته کمیته تجدیدپذیر سـندیکا جلسـاتی در
این خصوص برگزار کرده و پیشنهاداتی به وزارت نیرو
ارائـه شـده اسـت.
•عـدم افزایـش نرخهـای خریـد تضمینـی بـرق
تجدیدپذیر متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز که البته
کمیتـه تجدیدپذیـر سـندیکا ایـن موضـوع را پیگیـری
کـرد کـه بـا پیگیریهـای بعمـل آمـده و مسـاعدت
سازمان انرژیهای تجدید پذیر و وزارت نیرو در ابتدای

سـالجاری  ۴۰درصـد بـه قیمـت خریـد تضمینـی
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
سـامانههای خورشـیدی بـرای مشـترکین پرمصـرف
کـه بـه دلیـل تعرفههـای 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
اقتصـادی کـردن ایـن موضـوع اسـت.
•عـدم اجرایـی شـدن مصوبـه الـزام ادارات دولتـی
بـه تامیـن  ۲۰درصـد از بـرق مصرفـی  ،از انرژیهـای
تجدیدپذیـر کـه پـس از پیگیـری کمیتـه تجدیدپذیـر
سـندیکا سـرانجام دستورالعمل مربوطه توسـط وزارت
نیـرو ابـالغ شـد ،ولـی هنـوز اجرایـی نشـده اسـت.
•چالـش کسـری بودجـه سـاتبا کـه خـود بـه دلیـل
تعرفههای 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 نیروگاههای کوچک مقیاس
•نبـود آزمایشـگاههای مرجـع بـرای تسـت تجهیـزات
انرژیهـای تجدیدپذیـر که توسـط کمیتـه تجدیدپذیر
سـندیکا پیگیـری شـد و سـرانجام در بنـد «ز» تبصـره
( )۱۵قانون بودجه  ۱۴۰۰مبلغ  ۲هزار میلیارد ریال برای
تاسـیس و تجهیـز آزمایشـگاههای مرجـع انرژیهـای

تجدیدپذیـر در نظـر گرفتـه شـد کـه توسـط سـندیکا در
حـال پیگیـری اسـت.
واقعیت این است که بهبود شرایط تجدیدپذیرها که
توسـعه آنهـا در طـول سـالهای آینـده بـدون شـک نـه
یـک انتخـاب بلکـه الزامـی غیرقابـل اجتنـاب خواهد
بـود ،در شـرایط حاضـر بـه دلیـل افزایـش قیمـت ارز،
عدم همکاری بانکها و موسسـات مالی و اعتباری
بـا تجدیدپذیرهـا و عـدم همـکاری سـازمانها و
ارگانهـا در صـدور مجوز هـای مربـوط بـه احـداث
نیروگاههای این حوزه بسیار کند شده است .در کنار
آن مـا بـه سـرعت در حـال از دسـت دادن فرصتهای
بینالمللـی زیـر سـایه سـنگین تحریمهـا هسـتیم.
در حقیقـت ایـن محدودیتهـا بـه از دسـت دادن
فرصتهـای اقتصـادی بینالمللـی در زمینـه توسـعه
تجدیدپذیـر از جملـه تسـهیالت بالعـوض ،کـم بهـره
و بـی بهـره بینالمللـی و نیـز عـدم تعامل با کشـور های
همسایه در خصوص صادرات برق و خدمات فنی و
مهندسـی در ایـن حـوزه منجـر شـده اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه افزایـش چندیـن بـاره قیمـت
ارز موجـب افزایـش قیمـت تمـام شـده نیروگاههـای
تجدیدپذیـر بـزرگ و کوچـک و در نهایـت عـدم توجیـه
پذیـری سـرمایه گـذاری در آنهـا شـده و در کنـار آن بـه
دلیـل وضعیـت اقتصـادی کشـور ،دولـت و مجلـس
قـادر نبودنـد عـوارض بـرق (سـهم تجدیدپذیـر و توانیر)
را افزایـش دهنـد و سـه سـال متوالی اسـت کـه عوارض
بـرق روی  ۱۰درصـد ثابـت مانـده اسـت؛ لـذا سـاتبا بـا
کسـری بودجـه برای خرید تضمینـی برق روبرو اسـت.
در نتیجـه سـرمایه گذارانـی کـه نیـروگاه در حـال بهـره
برداری دارند ،نتوانستند بهای برق خود را بطور کامل
از دولـت دریافـت کننـد.
در همیـن دوران پرچالـش ،بـه دلیل مشـکالت جدی
کشـور در فـروش نفـت و فراوردههـای نفتـی ،اجرایـی
شـدن اعطـای سـوخت صرفـه جویـی شـده بـه

سـرمایهگذاران تجدیدپذیـر عملـی نشـد و تحریمهـای
بینالمللـی هـم مانـع از خـروج سـود سـرمایهگذاران
خارجی از کشـور و ایجاد عدم اطمینان در آنها شـد.
بـا ایـن حجـم از چالشهـای پرتعـداد و گسـترده،
بازگشـت بـه دوران رونـق و شـکوفایی و همـراه شـدن بـا
رونـد پرسـرعت توسـعه جهانی تجدیدپذیرهـا الزاماتی
بـه شـرح زیـر دارد کـه امیـد اسـت در وزارت نیـروی
دولـت سـیزدهم بـه عنـوان اصلیتریـن مطالبـات و
انتظـارات فعـاالن صنعـت تجدیدپذیر مـورد توجه قرار
گیـرد:
• مانعزدایی در اخذ مجوز ها و کاسـتن از زمان پروسـه
اخذ آن
• برقـراری ارتبـاط منطقـی بیـن قیمـت ارز و قیمـت
خریـد تضمینـی بـرق
• پرداخت به موقع و صحیح تعهدات ساتبا
• ایجـاد منابـع جدیـد بودجـهای بـه غیـر از عـوارض
بـرق و مطالبه گری از سـایر سـازمانها از جملـه وزارت
نفـت ،سـازمان محیـط زیسـت و ...
• همـکاری ارگانهـا و سـازمان بـا سـاتبا در خصـوص
اعطـای مجوز هـا
• تعامـل مطلـوب بانکهـا و صنـدوق توسـعه ملـی در
اعطـای تسـهیالت بـه پروژههـای تجدیدپذیر
• اعطـای مشـوقها و امتیـازات ویـژه از قبیـل کاهـش
مالیـات هـا ،کاهـش تعرفههـای گمرکـی ،کاهـش
هزینههای بیمهای و یا امتیازات خاص به افرادی که
در ایـن صنعـت فعـال میشـوند
• تعامل سـازنده با کشـور های منطقه و ایجاد خطوط
اعتبـاری بینالمللـی بـرای توسـعه ایـن بخـش از
طریـق مشـوقهای جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی،
بیمههـای بینالمللـی و اعطـای تضامیـن الزم در ایـن
خصـوص بـه سـرمایه گـذاران بینالمللـی
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• واقعـی کـردن قیمـت بـرق در کشـور و کاهـش یـا
حـذف سوبسـیدها و اختصـاص منابـع آن بـه توسـعه
صنعـت بـرق
•توسـعه بخـش انشـعابی خورشـیدی شـامل
سـامانههای خورشـیدی خانگـی ،صنعتـی ،تجـاری
و اداری
با وجود این مشکالت گسترده و البته تغییر پرسرعت
شـاخصهای توسـعهای صنعـت بـرق بـا محوریـت
تجدیدپذیرهـا و همچنیـن بـا توجـه بـه مشـکالت
عدیـده کشـور در تامیـن بـرق مورد نیاز ،نگاه توسـعهای
و فناورانـه در ایـن صنعـت میبایسـت مـورد نظـر وزیـر
نیـروی آتـی باشـد .توجـه ویـژه بـه توسـعه سـامانههای
کوچـک خورشـیدی و انشـعابیها 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
قـرار گیرد.
در پایـان قطعـا یکـی از دغدغـه هـای اصلـی دولـت
سـیزدهم اشـتغال و کارآفرینـی اسـت کـه در صـورت
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▪.

تجــــــــــــــــــدید پـــــــــــــــــــذیرها
سیدمحمدجوادموسوی نایبرییس کمیتهانرژیهایتجدیدپذیرسندیکایصنعتبرقایران

صفحه

28

بهار  ،1400دوره جدید

بهار  ،1400دوره جدید

صفحه

29

سیاستگذاریصنعتبرق

یادداشت

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

ابراهیمخوشگفتار نایبرییسهیاتمدیرهسندیکایشرکتهایتولیدکنندهبرق

امیدهای
صنعتبیمار
صنعـت بـرق بـه و یـژه در طـول سـالهای پـس از انقـالب یکـی از صنایـع پیشـرو بـوده کـه تجـارب
ارزنـدهای در خودکفایـی اندوختـه اسـت .فرامـوش نکنیـم کـه ایـران بـه ویـژه در سـالهای پـس
از جنـگ تحمیلـی بـه دلیـل گسـتردگی ویرانیهـای ناشـی از جنـگ و از بیـن رفتـن بسـیاری
از زیرسـاختهای کلیـدی کشـور ،بـا خاموشـیهای گسـتردهای مواجـه بـود .امـا ایـن مسـاله بـا
سیاسـتهایی که در دولت سـازندگی و با ابتکار و جسـارت وزیر نیروی وقت تدوین شـد ،عمال
این بحران را در کوتاهترین زمان ممکن پشـت سـر گذاشـت و خاموشـیها در کشـور از سـال  ۷۵به
کمتریـن میـزان ممکـن رسـید.
ایـن مسـاله بـه درسـتی نشـان میدهـد که صنعت برق ایـران ،ظرفیت مدیریـت بحرانها و عرضه
بـرق پایـدار حتـی در سـختترین شـرایط را نیـز دارد ،امـا بـرای بهرهمنـدی از ایـن ظرفیـت نیازمنـد
سیاستگذاریهای 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 سـالها بـا اتـکا به توان مهندسـی و فناوری داخلی توانسـتهایم 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 مجموعههای کوچک و
متوسـط بخش خصوصی توان تولید آنها را نداشـتند و یا سـاخت آن مسـتلزم تصمیمات دولت
بـود ،شـرکتهای بـزرگ خصوصـی نسـبت بـه انتقـال دانـش فنـی ،طراحـی ،مهندسـی و سـاخت
آنها اقـدام کردند.
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ایـن رونـد در سـالهای پایانـی دهـه هفتـاد و اوایـل دهـه هشـتاد ،صنعـت بـرق کشـور را چنـان توانمنـد کـرد کـه
شرکتهای ایرانی عالوه بر تامین نیاز های داخلی توانستند به بازار های بیش از  ۵۰کشور ورود کرده و صادرات
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی داشته باشند .در سالهای بعد نیز با تاسیس مپنا و زیر مجموعههای آن
ازجملـه تـوگا ،پرتـو پـارس ،ژنراتـور مکو و  ...تقریبا کشـور از واردات تجهیزات اصلی برق بینیاز 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
سـالها صنعـت بـرق کشـور کـه ترکیبـی از دولـت ،بخـش خصوصـی و همـه کارکنـان فعـال در ایـن حـوزه اسـت،
تـالش کردهانـد 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 ظرفیتها و پتانسیلهایی که اشاره کوتاهی به آنها 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،
به صنعتی بیمار بدل شـده اسـت .عمده مشـکالتی که سـاختار صنعت برق کشـور را دچار نا کارآمدی کرده
و به افت روند توسـعهای آن منجر شـده ،ناشـی از تصمیمات نادرسـت و نا کارایی اسـت که در این سیسـتم
اتخـاذ شـده اسـت؛ بنابرایـن بسـیار ضـروری اسـت کـه وزارت نیـروی دولـت سـیزدهم تصمیم گیـری صحیح،
شـفاف ،بهنگام و جسـورانه را در دسـتور کار خود قرار دهد .
مهمتریـن مسـالهای کـه در دولـت منتخـب بایـد به آن توجه شـود این اسـت که ناتراز بـودن دخل و خرج صنعت
بـرق ،مهمتریـن و کلیدیتریـن چالـش آن اسـت .بایـد بپذیریـم کـه ایـن اقتصـاد نامتـوازن سالهاسـت بـر ایـن
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.
بدهیهای وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزههای مختلف اعم از تولیدکنندگان ،سازندگان ،پیمانکاران
و سیسـتم بانکـی ،هـر روز در حـال افزایـش اسـت و ظرفیتهـای زیرسـاختی ایـن صنعـت به دلیل کمبود شـدید
نقدینگی و توقف روند سـرمایه گذاریها به مرور در حال تضعیف شـدن هسـتند.
یکی از مهمترین مسائلی که باید برای آن چاره اندیشی شود ،سازماندهی یارانههای نقدی و جبران مابهالتفاوت
قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق بـرای صنعـت بـرق اسـت .نگاهـی بـه شـرایط حا کـم نشـان میدهد کـه دولت
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 سرمایهگذاران و صنعتگران این حوزه تحمیل شده است.
در حـال حاضـر وزارت نیـرو بـه سـرمایه گـذاران حـوزه تولیـد بـرق تجدیدپذیرهـا ،نیروگاههـای مقیـاس کوچـک و
نیروگاههـای بـزرگ ،سـازندگان ،پیمانـکاران ،مشـاوران و ...بدهیهـای کالنـی دارد کـه متاسـفانه هنـوز هـم برنامه
مشـخصی بـرای تادیـه ایـن بدهیهـا اعـالم نکـرده و نتیجـه پیگیریهـای 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 بخشهـا بـه ویـژه نیروگاههـا ،بـه معنـای بـروز خاموشـی بـوده و خسـارات جبرانناپذیـری 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 سالهاست 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 بهینهسـازی مصرف
نداشـتهایم؛ بنابراین تمرکز جدی بر این موضوع هم باید یکی از رسـالتهای مهم دولت آینده باشـد .امیدواریم
کـه دولـت سـیزدهم بـرای اصـالح سـاختار نهـادی و اقتصـادی برق و نیز بهینه سـازی مصرف برنامههـای مدونی
داشـته باشـد ،چرا که تنها در این صورت میتوان به بهبود شـرایط این صنعت امید بسـت▪ .
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سیاستگذاریصنعتبرق

در شرایطی که صنعت برق به شدت از مشکل کمبود نقدینگی و کسری بودجه و قیمت گذاری یارانهای برق رنج میبرد ،اقتصادی کردن
پروسه تولید برق و کاهش قیمت تمام شده یک الزام غیرقابل اجتناب است.
مسعودحجت

کارشناسو پیشکسوتصنعتبرق

فرصت طالیی

آغـاز بـه کار دولـت سـیزدهم و تغییـر دولـت شـاید یکـی از بهتریـن فرصتهـا
بـرای ایجـاد یـک تصویـر روشـن از وضعیـت موجـود و چالشهـا و راهبردهـای
آن اسـت .در حقیقـت در فاصلـه برگـزاری انتخابـات تـا تحلیـف سـیزدهمین
ریاسـت جمهـوری اسـالمی ایـران ،بخـش خصوصـی در صنایـع و اصنـاف
مختلف فرصتی طالیی برای روشـن کردن نگاه دولت آینده نسـبت به شـرایط
آن صنعـت در اختیـار دارد.
فـارغ از سـهم خواهیهـای 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 شـاخصهها مد نظر قرار دهد ،بدون تردید میتواند
افـراد موثرتـر و توانمندتـری را در راس وزارتخانههـای خـود قرار دهد.
در بخـش نیـرو ایـن مسـاله ابعـاد بسـیار گسـترده تـری دارد .چـرا کـه از یـک سـو
وزارت نیـرو تولیدکننـده دو کاالی اسـتراتژیک ،اساسـی و حیاتـی بـرای کشـور
اسـت و هـر گونـه توقـف در بخشهـای آب و برق میتواند عـوارض و پیامدهای
جـدی و جبـران ناپذیـری بـرای کل کشـور در پـی داشـته باشـد و از سـوی دیگـر
ایـن وزارتخانـه بـه عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ پروژههای زیرسـاختی در حوزه
احـداث ،الزامـات و نیازمندهـای جـدی و منحصـر بـه فـردی دارد کـه مدیریـت
آنهـا نیازمنـد وزیـری متخصـص و آ گاه اسـت.
در نـگاه کلـی ،امـا بایـد گفـت کـه در شـرایط فعلـی و بـا توجـه بـه گسـتره
چالشهـای حاکـم بـر صنعـت بـرق کـه عمدتـا از اقتصـاد بیمـار ایـن صنعـت
ناشـی میشـوند ،وزیـر نیـروی دولـت سـیزدهم ناگزیـر اسـت بـه دور از حواشـی
معمـول ،بـر اصلیتریـن اولویتهـای صنعـت بـرق تمرکـز کـرده و ایـن مسـیر را بـا
اتـکا بـه مفهـوم «االهـم فـی االهـم» برنامهریـزی کنـد.
البتـه مجموعـه وزارت نیـرو اولویتهـا و ماموریتهـای پرشـماری دارد ،امـا
بـدون تردیـد اصلیتریـن و جدیتریـن آنهـا ،تامیـن بـرق پایدار اسـت .مهمترین
اولویـت همـه بخشهـا و ارکان وزارت نیـرو در حـوزه بـرق ،تمرکز بر تولید و عرضه
بـرق پایـدار اسـت کـه ایـن امـر مسـتلزم رفـع چالشهـا و موانـع پیـش روی فعاالن
حـوزه تولیـد ،انتقـال و توزیـع اسـت .اگرچـه هـر یک از این بخشها با مشـکالت
بسـیاری دسـت بـه گریبـان هسـتند ،امـا بـه طـور قطـع بـا برنامهریـزی و تدویـن
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 خاموشـیها را نـدارد و پارادایمهـای زندگـی مـردم
و فعالیتهـا در حـوزه صنایـع ،اقتصـاد ،سـالمت و امنیـت کشـور وابسـتگی
غیرقابـل انـکاری بـه بـرق دارد؛ لـذا خاموشـی وسـیع و طوالنـی برای کشـور مرگبار
اسـت و خسـاراتی جبرانناپذیـر بـه دنبـال دارد.

یکـی دیگـر از اولویتهـای مهـم دولـت آینـده ،تولیـد بـرق بـا محور یـت حفـظ
محیـط زیسـت اسـت .کاهـش آالیندگـی نیروگاههـای فعـال از مسـیر تبدیـل
آنهـا بـه سـیکل ترکیبـی ،گسـترش تجدیدپذیرهـا بـا اتـکا بـه سیاسـتهای
حمایتی و همچنین پشتیبانی از برنامهها ،تجهیزات و ساختار های حافظ
محیـط زیسـت ،قطعـا میتوانـد در ایـن زمینـه کارسـاز واقـع شـود.
اولویـت بسـیار مهـم دیگـری کـه دولـت سـیزدهم بـرای نجـات صنعت بـرق و
بازگردانـدن آن بـه ر یـل 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 یارانـهای بـرق
رنـج میبـرد ،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 آنهـا هـم تاثیـری بسـزا در رفـع چالشهـای ایـن
صنعـت خواهـد داشـت .در حـوزه مدیریت مصرف هم ما نیازمنـد اقدامات
جدیتری 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
حوزههـای تولیـد و توز یـع بـه بخـش خصوصـی اسـت کـه بایـد طبـق ضوابط و
قوانیـن باالدسـتی صـورت پذیـرد .وا گـذاری این حوزههـا به بخش خصوصی
واقعی میتواند زمینه ساز تحوالت مثبت و پرسرعتی در صنعت برق کشور
شود.
نکتـه پایانـی اینکـه وزیر نیـروی دولت سـیزدهم برای تدوین برنامههـای 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 سندیکاها و انجمنهای
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 آنها در دسـتورکار قـرار دهد.
اگر محور چنین نشسـتهایی بررسـی همه جانبه مسـائل حیاتی و کلیدی
صنعـت بـرق و تدو یـن راهکار هـای عملیاتـی بـرای آنهـا باشـد ،بـدون
تردیـد همفکـری بـا فعـاالن بخـش خصوصـی ،تشـکلها ،پیشکسـوتان و
دانشـگاهیان میتوانـد وز یـر نیـرو را در خصـوص ابعـاد مسـاله و راه حلهـای
آن بـه طـور کامـل آ گاه کـرده و زمینـه را بـرای تصمیمسـازیهای موثـر او فراهـم
کنـد▪.
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محمدپارسا
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یادداشت

رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

یک سوالو
جواب
چند
جواب
چند
جواب
چند
جواب
چند
جواب
چند
جواب
چند
چندجواب

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ،سواالتی در خصوص چگونگی انتخاب وزیر نیرو ،فاکتور های الزم جهت رسیدن به جایگاه وزارت
و جزییـات برنامههـای پیـش رو در کابینـه ،مطـرح میشـود .از ایـن رو مهمتریـن سـوالی کـه در جهـت پاسـخگویی بـه مـوارد بـاال میتوان 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 میرسـد راه انـدازی آن بـه عنـوان نخسـتین اقـدام وز یـر 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 پتانسـیلهای موجـود در کشـور ،طراحـی یـک برنامـه جامـع  ۲۰تـا  ۳۰سـاله جهـت سـرمایهگذاری ،احـداث و بهرهبـرداری از
طرحهـای نویـن و پربـازده میتوانـد از دیگـر برنامههـای وزیـر نیـرو باشـد؛ بطوریکـه در آن معـادل  ۱۲۵هـزار مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر و  ۴۰تـا  ۴۵هـزار
مـگاوات نیـروگاه سـیکل ترکیبـی سـرمایهگذاری شـود .در ایـن صـورت تـا سـال  ۲۰۵۰ظرفیـت تولیـد بـرق به انـدازه  ۲۵۰هـزار مـگاوات با باالتریـن راندمان
امکانپذیـر خواهـد شـد.
چگونگی تقسـیمبندی تامین این میزان برق تا سـال  ۲۰۵۰را با محاسـبات دقیقتر میتوان بررسـی کرد؛ با این حال انتظار میرود  ۵۰درصد ازین میزان
توسـط انـرژی پـاک تامیـن شـود .بـه طوریکـه اگـر پیشبینیهـا نشـان داد نیـاز مـا  ۳۰۰هـزار مـگاوات اسـت ۱۵۰ ،هـزار مـگاوات آن را از منابـع تجدیدپذیـر
و  ۱۵۰هـزار مـگاوات دیگـر از سـیکل ترکیبـی ایجـاد شـود .در هـر صـورت بایسـتی بـرای اقتصـاد بـرق برنامـهای جامع تدوین کرد تا هر سـرمایه گـذار بتواند
ً
بـه جـای  Xمـگاوات۲ X ،مـگاوات نیـروگاه ایجـاد کـرده و نهایتـا  Xمـگاوات ازیـن مقدار از طریق یک شـرکت خصوصـی یا دولتی (ترجیحا خصوصی)
صـادر شـود کـه رقابت مخرب شـکل نگیرد.
بـا تمـام ایـن تفاسـیر راه حلهـای زیـادی بـرای اصـالح قیمتهـا وجـود دارد کـه امید اسـت وز یـر نیروی آینده با وسـواس بیشـتری در این زمینـه اقدامات
سـازندهای را عملـی کنـد .اولیـن نکتـه در خصـوص اصـالح قیمتهـا مربـوط بـه سـیمان و آهـن تولیـدی در کشـور اسـت که بـا اسـتفاده از بـرق یارانهای
تولید شـده و به کشـور های همسـایه نظیر عراق ،افغانسـتان و ارمنسـتان صادر میشـود .نکته اینجاسـت که همین کشـور ها بر روی واردات سـیمان و
آهـن ،سـود و عـوارض وضـع میکننـد و ایـن بـدان معناسـت کـه در اقتصاد مـا یارانه داده شـده به تولیدات داخلی ،صـرف ایجاد درآمد برای کشـور های
همسـایه میشود.
دومین نکتهای که بایسـتی مورد توجه قرار گیرد این اسـت که چرا تابحال اقدام موثری در جهت تولید برق از میادین مشـترک گازی صورت نپذیرفته
اسـت تـا از ایـن طریـق تمـام کسـری بـرق کشـور های همسـایه همچـون افغانسـتان ،هندوسـتان ،پاکسـتان ،لبنـان ،سـوریه ،عـراق و کشـور های حاشـیه
خلیـج را پوشـش داده و کلیـه ایـن مناطـق را برقرسـانی کنیم؟
یکـی از برنامههـای قابـل اتـکاء کـه در هـر دوره بـر عهـده وزیـر نیـرو بوده ،حل معضل قطعیهای مکرر برق در ماههای گرم در کشـورمان اسـت .با توجه به
وجـوب تامیـن بـرق مـورد نیـاز در ایـن زمینـه میتـوان راهکار هایـی را پیشـنهاد داد؛ از جمله این موارد میتوان به واردات این میزان کسـری برق تابسـتانی
از روسـیه و کشـور های شـمالی اشـاره کـرد .در مقابـل نیـز میتـوان برنامهریـزی مناسـبی جهـت صادرات مازاد برق زمسـتانی کشـورمان به شـرق ،غرب یا
جنـوب انجـام دهیـم که در حـدود  ۴۰هزار مگاوات اسـت.
یکی از نکات مهم جهت عملیاتی کردن این برنامهها ،سرمایه گذاری روی خط انتقال است؛ چنانچه برای انتقال این میزان برق حدود  ۲۰۰میلیون
دالر هزینه شـود ،به صرفه خواهد بود چرا که به دلیل اسـتهال ک  ۵تا  ۱۰سـاله سـرمایهگذاری ،این اقدام از نظر اقتصادی به صرفه محسـوب میشـود .از
سـوی دیگر ،به جای ایجاد نیروگاه جدید ،میتوانیم در همکاری مشـترکی با همسـایگان قیمت تمام شـده برق را کاهش داده و قیمت آن را به عنوان
هاب انرژی منطقه ارزانتر 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 سرمایهگذار
و هم مصرف کننده از سـود آن منتفع شـوند▪.
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نیـــــــــــــــــــروســـــــــــــنجی
وزیـــــــــــــــــــــرنیـــــــــــــــــــرو
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یادداشت

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 گزینهها برای وزارتخانههای مختلف با چه معیار و شاخصهایی تصمیم
میگیـرد ،بسـتگی بـه عوامـل مختلفـی دارد .بـه عنـوان یکـی از فعـاالن صنعـت بـرق در ایـن
یادداشـت بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداختهایم که با توجه به اهمیت صنعـت برق و وضعیت
ایـن صنعـت در شـرایط امـروز ،وز یـر نیـرو بایـد دارای چه شـاخصهایی باشـد.
در کشـور مـا انتخـاب مدیـران متاسـفانه بیشـتر از آنکـه مبتنـی بـر تخصـص و توانمندیهـای
افراد باشـد ،بر خط مشـی سیاسـی آنها متمرکز اسـت .از رئیس جمهور جدید انتظار میرود در
انتخـاب اعضـای کابینـه ،در کنار رویکرد سیاسـی افراد که برای جناح حا کـم دارای اهمیت
اسـت ،بـه تخصـص ،دانـش و توانمنـدی هـم توجـه داشـته باشـد تـا افـراد شایسـتهای روی کار
بیاینـد .بـرای هـر وزارتخانـه و سـازمان الزم اسـت مـدل شایسـتگی هـم جهـت بـا تخصـص،
مهـارت و نگـرش مـورد نیـاز و همسـو بـا اسـتراتژیها و اهـداف تعر یـف شـود .البتـه میتـوان
بـرای همـه پسـتهای مدیریتـی مـدل عمومـی تعر یـف و بـرای مشـاغل بـه صـورت خـاص،
شایسـتگیهای تخصصـی طراحـی کـرد.
تسـت دیسـک یـا  DiSCیکـی از تسـتهای شـخصیت شناسـی اسـت کـه دارای چهـار
ِالمـان شـامل سـلطه ( ،)Dominanceنفـوذ ( ،)Influenceثبـات ( ،)Steadinessوجـدان کاری
( )Conscientiousnessاسـت .بـا توجـه بـه شـاخصهای تعر یـف شـده ایـن تسـت ،انتظـار
میرود وزیر نیروی بعدی با توجه به شرایط وزارتخانه و صنعت برق دارای شاخص  Dو  Cبه
صـورت غالـب باشـد ،یعنـی کسـی که عالوه بـر توانایی پیش بـردن پروژهها ،به جزئیـات آنها
نیـز توجـه داشـته باشـد تـا دردسـری ایجـاد نشـود .افـراد  DCقـدرت برنامهر یـزی 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 زمینهها متخصص نخواهد بود لـذا وزیر نیرو حداقل باید
در یکـی از زمینههـا 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 کمیسـیونهای مشـترک اقتصادی کشـورهای روسـیه ،قطر ،افغانستان ،تاجیکستان و
ارمنستان نیز هست ،طبیعتا برای برقراری روابط و بهرهوری باالتر از این ظرفیت ،باید قدرت
برقـراری ارتباطـات مناسـب بینالمللـی را دارا بـوده و بـه زبـان خارجـی مسـلط باشـد .بـا توجـه
بـه اینکـه یکـی از راههـای بـرون رفـت از وضعیـت فعلـی اقتصـاد بـرق ،صـادرات بـرق اسـت،
ارتباطـات بینالمللـی و تسـلط وز یـر 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 میگیرد در حالی
کـه توجـه صـرف بـه ایـن معیـار ،شـاخص درسـتی نیسـت ،شـاخص درسـت مقایسـه کـردن
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 برنامههـای ارائـه شـده بوده اسـت.
نشریه  Harvard Business Reviewسال  2017برای مدل شایستگی مدیران  8شاخص
ارائـه کـرده کـه در آن بـرای هـر شـاخص 7 ،سـطح شایسـتگی هـم تعریـف شـده اسـت .بـا
ارزیابـی مدیـران بـا مـدل پیشـنهادی نشـریه هـاروارد ،میتـوان امتیـاز هـر یـک از کاندیداهـای
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مدیر یـت 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
و کار در صنعت به عنوان سطوح شایستگی این شاخص تعیین شدند .استراتژی محوری
شـاخص دوم مـدل شایسـتگی پیشـنهادی نشـریه مذکـور اسـت .در ایـن شـاخص درک
مسـتقیم مسـائل ،تعر یـف برنامههایـی در درون اسـتراتژی بزرگتـر ،تنظیـم اولویتهـای چنـد
ساله ،تعریف استراتژیهای چند ساله برای حوزه کاری ،تغییر استراتژی صنعت در تمامی
حوزههای زیرمجموعه ،ایجاد استراتژی اثرگذار در سطح ملی و توسعه استراتژی پیشرفته در
سـطح ملی به عنوان سـطوح شایسـتگی محسـوب میشـوند.
همـکاری و تاثیرگـذاری شـاخص سـوم مـدل شایسـتگیهای اصلـی رهبـری اسـت ،پاسـخ
بـه درخواسـتها ،حمایـت از کارکنـان ،همـکاری فعـال بـا دولـت و سـایر قـوا ،تهییـج دیگـران
در همـکاری ،تسـهیل همـکاری بیـن گروهـی ،ایجـاد فرهنـگ همـکاری و شـکل دادن بـه
شـراکتهای دگرگونکننـده از سـطوح شایسـتگی ایـن شـاخص هسـتند .رهبـری تیمـی
شـاخص بعـدی اسـت کـه انجـام وظایـف ،تبییـن اهـداف و دالیـل آن و ایجـاد همسـویی در
کارکنـان ،دریافـت نظـرات همـکاران ،ایجـاد تعهد در تیم ،توانمندسـازی تیمها برای مسـتقل
کار کـردن ،انگیـزه دادن بـه تیمهـای مختلف برای کار کردن ،ایجاد فرهنگ عملکرد عالی ۷
سـطحی اسـت کـه بـرای شـاخص رهبـری تیـم مطـرح شـده اسـت.
توسـعه قابلیتهـای سـازمان بـه عنـوان پنجمیـن شـاخص مطـرح شـده اسـت .پشـتیبانی از
تالشهـای توسـعهای ،تشـویق دیگـران بـه توسـعه ،حمایـت فعاالنـه از رشـد و توسـعه ،ایجـاد
قابلیتهای تیمی به طور سیسـتماتیک ،کمک به توسـعه بیرونی ،ارتقای قابلیت سـازمانی
و القـا کـردن فرهنـگ متمرکـز بـر مدیریـت اسـتعداد بـه عنـوان سـطوح ایـن شـاخص تعریـف
شـدهاند.
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 شـاخصهای این مدل
است که شناخت محیط پیرامونی ،شناخت اصول کافی صنعت ،بررسی و تحقیق درباره
پویاییهـای صنعـت و ذینفعـان ،درک عمیـق صنعـت ،ایجاد بینـش دربـاره آینده صنعت،
شناسـایی فرصتهـای 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 دیدگاههـای متفـاوت ،درک دیدگاههـای متنـوع ،یکپارچه کـردن دیدگاههای
دیگـر ،دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب بیـن گروههـای متنـوع ،تسـهیل کـردن (فـرو نشـاندن)
تعارضـات ذینفعـان ،افزایـش اسـتراتژیک تنـوع دیدگاههـای کارکنـان و ایجـاد کـردن فرهنـگ
جامـع و دربرگیرنـده جامعـه بـه عنـوان هفـت سـطح شایسـتگی این شـاخص مطرح شـدند.
رئیـس دولـت بعـدی بایـد بـا در نظـر داشـتن ایـن  ۸شـاخص و موقعیـت صنعـت آب و بـرق
کشـور ،وزیر نیرویی متناسـب با نیاز و شـرایط این صنعت انتخاب کند .امروز افزایش درآمد
و بهـرهوری اولویـت اصلـی وزارت نیـرو اسـت لـذا وزیر انتخابی بایـد دارای ویژگیای 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

{ از دولت سیزدهم چه میخواهیم؟ }

یادداشت

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  ۴سـال 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
توسعه ظرفیتها و ایجاد زیرساختها و سازوکار برای حل مسائل مدیریتی تاکید داشتند.
اما میزان موفقیت این رویکرد زمانی مشخص میشود که اقدامات انجام شده با برنامههای
ارائه شـده تطابق داشته باشد.
البته صنعت برق در این سـالها تقریبا در مسـیر درسـتی حرکت کرده اسـت ،شاید با نگاه
بـه میـزان بدهیهـای ایـن صنعـت تصـور کنیـم که بدهـی این صنعـت افزایش پیـدا کرده
و بدهکارتـر شـده اسـت ،امـا میـزان بدهـی وزارت نیرو از مسـیر تهاتـر و تامین منابع مالی تا
حدی کاهش پیدا کرده اسـت .بدهی وزارت نیرو در ابتدای دولت دوازدهم حدود  ۲۵هزار
میلیـارد بـا دالر  ۳هـزار تومـان بـوده ،امـروز این رقم در حالی به  ۳۵هزار میلیارد تومان با نرخ دالر
 ۲۵هـزار تومـان رسـیده اسـت .در واقـع با احتسـاب نـرخ دالر ،بدهی صنعت بـرق از  ۴میلیارد
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  ۴۴قانـون اساسـی ۸۰ ،درصـدد شـبکههای توز یـع بایـد بـه
بخـش خصوصـی واگـذار شـود ،شـبکههایی کـه چنـد صـد هـزار میلیـارد تومـان ارزش دارنـد و
فقـط شـاید  ۱۰درصـد ایـن ارزش دارایـی خـود را بدهـکار باشـند .ا گـر 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  ۲۰درصد متعلق به دولت و  ۸۰درصد متعلق به
بخش خصوصی خواهد بود ،مردم با پذیره نویسـی سـهام گرفته و سـود آن را دریافت خواهند
کرد.
مشـکل دیگـر صنعـت بـرق تعرفـه بـرق اسـت ،مشـکلی کـه علیرغـم بررسـیهای فـراوان هنـوز
بـه نتیجـهای نرسـیده اسـت .تـا زمانـی کـه وزارت نیـرو بـه عنـوان متولـی صنعـت بـرق ،بـرای
بـرق تعرفـه تعییـن کنـد ،ایـن موضـوع حـل نخواهـد شـد .یکـی دیگـر از انتظـارات مـا از وزیـر
نیـرو توجـه بـه تبـادالت و مسـائل اسـتانی اسـت ،امـروز اکثـر نیروگاههـای کشـور در خوزسـتان
فعالیت میکنند .آیا در قبال آلودگی و مشـکالتی که فعالیت این نیروگاهها 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 مدلها
و شـاخصهای مطرح شـده و مشـکالتی که وزارت نیرو امروز با آنها دسـت به گریبان اسـت،
از رئیـس دولـت سـیزدهم انتظـار میرود فردی را برای سـکانداری و تصدیگـری وزارت نیرو در
نظر بگیرند که با تیپ شخصیتی قوی و تخصص کافی بتواند از پس همه امور برآمده و این
وزارتخانه را در پیشـبرد اهداف به جلو حرکت دهد▪ .
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{ آنچه گذشت }

(

آنچه...

نگاهی
به عملکرد وزارت نیرو
در دولت دوازدهم

(

گذشت

{ آنچه گذشت }

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

{ آنچه گذشت }

امسال خاموشیها زودتر از پیش بینیها سراغ
کشور آمد و در خردادماه با ثبت اولین خاموشی
برنامه ریزی شده ،صدای مشکالت صنعت برق
به خانهها رسید .این مشکالت از کجا و چگونه
شروع شدند؟

فریدونعباسیدوانی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

صدای صنعت برق به هیچ کجا نرسید؛

چرا وزیر نیرو فریاد نزد؟
صنعت برق گرفتار مشکالت پرتعدادی است که برخی از آنها عمال به ایجاد بحرانهای مخرب در این صنعت منجر
شدهاند .فریدون عباسی دوانی ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ضمن تا کید بر شرایط دشوار صنعت برق و
هزینههای غیرقابل جبران ناشی از این بحران ها ،از دالیل و راهکار های آن سخن میگوید .او «بی پولی و ناترازی تولید
و مصرف» را اصلیترین ریشههای بحرانی میداند که نفس صنعت را به شماره انداخته و فروپاشی آن را محتمل کرده
است؛ او میگوید که وزارت نیرو و مجلس شورای اسالمی برای سال  1400به دنبال اصالحات و بهبود شرایط مالی صنعت
و پرداختها بوده اند ،اما سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافق نبوده است .اما چرا و درآخر چه شد؟ پاسخهای
دکتر عباسی را در این گفتگو را در ادامه بخوانید:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ریشـه مشـکالت صنعـت بـرق و آنچـه موجـب پیدایـش شـرایط کنونـی شـده اسـت ،چنـد بخـش
اصلـی دارد .مـورد اساسـی بـه قانـون بودجـه سـاالنه در چنـد سـال گذشـته برمـی گـردد .از زمانـی
کـه بحـث هدفمنـدی یارانههـا مطـرح شـده اسـت ،هزینههـای آب و برقـی کـه مشـترکین پرداخـت
میکردنـد ،بـه خزانـه واریـز میشـده و از آنجـا طبـق قانـون بودجـه به هدفمنـدی یارانههـا اختصاص
مییافتـه اسـت .ایـن موضـوع را سـازمان برنامـه و بودجـه بـه ایـن شـکل مدیر یـت میکرد کـه پولی به
وزارت نیـرو داده نمیشـد و فقـط وزارت نیـرو حقـوق کارکنـان را دریافـت میکـرد؛ لـذا بودجـه الزم و
کافی در اختیارش قرار نمیگرفت تا به قراردادها و تعهدات پایبند باشـد .به دنبال این مسـاله ،در
چنـد سـال گذشـته بـه دلیـل افزایـش قیمـت کاال هایی کـه صنعت بـرق برای نگهـداری ،نوسـازی
و بازسـازی شـبکه نیـاز دارد ،وزارت نیـرو نتوانسـته بـه تعهداتـش عمـل کنـد و اعتبـارش در بـازار تـا
انـدازهای خدشـه دار شـده اسـت .یعنـی ا گـر در گذشـته وزارت نیـرو میتوانسـت 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 میکنـم کـه ایـن مشـکل رفع شـده باشـد.
مـورد دوم ایـن اسـت کـه در ایـن چنـد سـال نیروگاههـا بـه دلیـل همیـن عـدم انجـام تعهـدات وزارت
نیـرو بـا مشـکل تامیـن منابـع بـرای ارتقـای راندمـان مواجـه بـوده انـد .نیروگاهها بـرق تولید کردنـد ،اما
مطابـق بـا ایـن تولید دریافتی نداشـتند .چرا کـه وزارت نیرو پولی در اختیار نداشـت و نیروگاهها 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 نیروگاههای کشور بیش از نیاز واقعی میسوزد .از این رو حتی نیروگاهها بعضا
در سـطح راندمـان اسـمی هـم نیسـتند و ز یـر  ۳۰درصـد راندمـان فعالیـت میکنـد .ایـن یک ضایعه
برای کشور ماست .وزارت نیرو باید بتواند نقش خود را اجرایی کند و نیروگاهها را تشویق به ارتقای
راندمـان کنـد و فعـاالن صنعـت بـرق هـم منابع و انگیزه الزم برای انجام این کار را داشـته باشـند.
مورد سوم ،استهال ک و فرسودگی شبکههای توزیع است که موجب اتالف برق ،کاهش پایداری،
افزایش احتمال وقوع خاموشیها و کاهش ایمنی میشود.
از سـوی دیگـر ،بـرای مدیریـت مصـرف مصـارف خانگـی نیز الزم اسـت که سیاسـت گذاری شـود.
بـرای مثـال در جنـوب کشـور کولرهـای گازی قدیمـی را بـا کولرهـای 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 وامهایی با اقسـاط درازمدت میتوان هم مصرف را به میزان قابل
مالحظـهای کاهـش داد و هـم تامیـن مالـی بـرای ایفای تعهدات انجـام داد .حتی میتـوان روی این
موضـوع یارانـه بدهند تا مشـکالت حل شـود.
در کنـار ایـن مـوارد توصیـه مـن ایـن اسـت کـه قیمـت حاملهـای انـرژی واقعـی شـود .البتـه قبـل از
آن بایـد درآمـد مـردم واقعـی شـود .بـرای مثـال شـرکتها و صنایـع کاال هـا را بـا قیمتهـای جهانی از
جملـه فـوب خلیـج فـارس میفروشـند؛ امـا حقـوق و دسـتمزد مطابق اسـتانداردهای خلیـج فارس
نیست و قیمت حاملهای انرژی نیز با این مقیاس پرداخت نمیشود .پس ما نمیتوانیم از مردم
انتظـار داشـته باشـیم کـه پـول بـرق را بـا نـرخ فـوب خلیـج فـارس پرداخـت کننـد؛ لـذا ایـن یـک کار
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 یارانهای
خـرج کننـد و مابقـی مصرف را بـا نـرخ آزاد بپردازند.
همـه اینهـا بـه مدیریـت جامعـه در حـوزه مدیر یـت انـرژی برمـی گـردد .ما بایـد یک مدیر یـت واحد
و مقتدر در حوزه انرژی داشـته باشـیم که این هم مسـتلزم سـازماندهی و تغییر سـاختار نظام انرژی
کشـور اسـت .وزارتخانههای نفت ،نیرو و صنایع باید بیشـتر با هم هماهنگ شـوند و اینها از یک
الگـوی واحـد در مـورد تولیـد و مصرف انـرژی پیروی کنند.
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به تدابیری در قانون بودجه
 1400برای رفع مشکل تامین
مالی صنعت برق اشاره
کردید .دقیقا چه اقدامی
انجام شده است؟

همـکاری خوبـی در ایـن زمینـه بـا مجلـس در راسـتای قانون بودجـه به وجود آمـد .مشـاورین و گروههای
کاری ما در کارگروه مشـترک با بخش خصوصی و دولت همفکری و تعامل داشـتند و در نهایت موفق
شـدیم در کمیسـیون انـرژی مجلـس و سـپس در کمیسـیون تلفیـق بودجه موضـوع ورود منابع بـه خزانه و
تخصیص آن به هدفمندیها را حل کنیم .به این ترتیب که بعد از واریز وجوه مشـترکین ،منابع مالی
بـه هدفمنـدی یارانههـا تخصیـص داده نشـود و مسـتقیم به حسـاب وزارت نیرو بـرود .بـاور داریم که این
راهگشـا اسـت و میتوانـد تـا انـدازهای بـه پرداختهـای وزارت نیـرو کمک کند تـا از این محل تعهدات
خـود را انجـام دهد.

فکر میکنید که سازمان برنامه
و بودجه قبول میکند؟

سـازمان برنامـه و بودجـه نمیخواسـت کـه منابـع حاصـل از فـروش آب و بـرق بـه وزارت نیـرو داده
شـود .میخواسـتند خودشـان مدیریـت کننـد .امـا حـاال امیدواریـم پـول دراختیـار وزارت نیـرو قـرار
بگیـرد تـا بتواننـد نیاز هـا را تـا حـد ممکـن از ایـن محـل تامیـن کند.

وزارت نیرو در طول
چهار سال گذشته چطور
میتوانست با مشارکت مجلس
بخشی از مشکالت را حل
کند؟

مهمتریـن چالـش صنعـت بـرق اصـالح سـاختار اقتصـادی آن اسـت کـه بـدون شـک عملیاتـی شـدن
ایـن مهـم و بـه طـور کلـی سـاختار اقتصاد تمام حاملهای انرژی بازیگران و تصمیم سـازان این حـوزه در
کنـار هـم قـرار میگرفتنـد .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
میتواننـد کارگـروه مشـترک تشـکیل دهنـد و این موضوعـات را از نگاه کارشناسـی دنبال کنند.
البته ما پیشـتر و در سـال  ۹۹تجربه موفقی در این حوزه داشـتیم و کارگروههایی را به پیشـنهاد مجلس
تشـکیل دادیـم و نتیجـه خوبـی هـم گرفتیـم و امسـال هـم همیـن کار را میکنیـم .اگـر دولـت در  ۱۴۰۰ایـن
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 میرسـد بهتـر اسـت پیـش از تدوین هر الیحهای حتـی الیحه بودجه ،رایزنیهـای الزم با مجلس
و بخـش خصوصـی انجـام شـود و بـه یـک نظر واحد برسـیم ،هر چند شـاید ایـن اقدام در طول سـالهای
گذشـته به درسـتی انجام نشـده اسـت .این کشـور همه ماسـت و میخواهیم 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 درآمدهـای ایـن صنعـت
بـه هزینههـای آن کـه حـاال مجلـس ،وزارت نیـرو و بخـش خصوصـی میخواهنـد ،امـا دولـت بـه آن تـن
نمیدهد.

در سالهای گذشته امکان
اصالح ساختار اقتصادی در
صنعت برق وجود نداشت؟

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 ،قیمتها
و نرح ارز جهش داشته و ارزش پول ملی به تناسب افت کرده و نمیتوان جز پایین نگه داشتن قیمت
حاملهـای انـرژی ،کاری بـرای حمایـت از معیشـت خانـوار ،انجـام داد ،هـر امکانـی بـرای تغییـر شـرایط
موجود از بین میرفت و همین مسـاله وزارت نیرو را با مشـکل مواجه کرده اسـت.

گفتوگویاختصاصی سیاست گذاری صنعت برق

به نظرتان اینکه هر سال وزارت نیرو
اعالم میکند که صرفه جویی برای
مدیریت عرضه و تقاضای برق عامل
کلیدی است و ظرفیت کمتر وارد مدار
شده است ،آیا ضعف مدیریتی نبود؟

بله همانطور که اشاره کردم انسجام مدیریتی وجود نداشته است .این رویکردها ،نوعی فرافکنی هستند.
اگرچـه صرفـه جویـی ،ممکـن اسـت تـا انـدازهای کمـک کننـده باشـد ،امـا ایـن کار قـرار اسـت بـا چـه الگـو و
ارادهای و در چـه زمانـی و بـا مدیریـت چـه فـرد یـا ارگانی انجام شـود؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه دولتمـردان نتوانسـتند از خـرد جمعـی و تـوان مردمـی در ایـن زمینه به درسـتی
بهـره بگیرنـد .فقـط خودشـان را عاقـل میداننـد .متاسـفانه در بدنـه دولـت و وزارت نیرو کسـی نیسـت
کـه اختیـارات را بـه متخصصان امـر بدهد.

از صحبتهای شما بر میآید که
مشکل اصلی دولت است نه وزارت
نیرو .نظرتان در مورد عملکرد وزیر
نیرو دولت دوازدهم چیست؟

وزیـر نیـرو بـه هـر حـال عضـو این کابینه بود .باید فریاد میزد و اگر اختیار نمیدادند ،اسـتعفا مـیداد تا توجه
کشـور بـه ایـن مشـکالت جلـب شـود .بایـد از صنعـت بـرق دفـاع میکـرد تـا امـروز بـا بحـران خاموشـی مواجـه
نباشـیم .امـا ایـن کار را نکرد.

اشاره کردید که جلساتی با بخش
خصوصی صنعت برق داشته اید.
مشکل اصلی آنها ایفای تعهدات
وزارت نیروست یا مشکل دیگری هم
دارند؟

بخـش خصوصـی بـه دنبـال ثبـات مدیریتـی اسـت .دولـت بـه تعهداتـش عمـل نمیکنـد .در پرداخـت
بدهیهایـش بـه فعـاالن بخـش خصوصـی ،بدعهـدی کـرده و در شـرایطی کـه اقتصـاد کشـور بـا نوسـانات
گسـترده مواجـه اسـت ،قراردادهـای هـای برقـی را بـا پیمانـکاران و سـازندگان بالتکلیـف و متوقف رهـا کرده
اسـت.
متاسـفانه بـه نظـر میرسـد وزارت نیـرو ایـن مسـاله را نادیـده گرفتـه کـه فعـاالن بخـش خصوصی بـرای حفظ
بنگاههـای خـود بـه پولشـان نیـاز دارنـد و بایـد مطالبـات ایـن بخـش را پرداخـت کننـد .در غیـر ایـن صـورت
آنهـا قـادر بـه انجـام فعالیـت جـدی بـه منظـور توسـعه فعالیت هـا ،اجـرای پروژهها و رشـد ظرفیت هایشـان
نیسـتند .دولـت عـادت کـرده کـه بـدون پذیـرش هیـچ خسـارت و هزینـهای بـه تکالیـف و تعهداتـش عمـل
نکنـد ،در حالـی کـه پیمانـکاران ناگزیرنـد بـرای هـر تاخیـر و دیرکـردی در اجـرای قراردادهایشـان ،خسـارت
پرداخـت کنند.
در شـرایطی کـه ارزش پـول ملـی افـت میکنـد ،پیمانـکار و سـازنده و نیـروگاه دار بخـش خصوصـی ،بـدون
دریافـت مطالباتـش چطـور بایـد به تعهـدات و بدهیهای خـود عمل کند؟ در حالی که آنها مطالباتشـان
را بـا تاخیـر طوالنـی دریافـت میکننـد و عمـال ایـن مبالـغ ارزش واقعـی خـود را بـرای ایـن شـرکتها از دسـت
داده ،قیمـت کاال هـا و دسـتمزدها بـا توجـه بـه نـرخ تـورم مـدام در حـال تغییـر اسـت و ایـن مسـاله هزینـهای
غیرقابـل جبـران بـه شـرکتها تحمیـل میکنـد .بـه عبارتـی ،بخـش خصوصـی بـه دلیـل رفتـار غلـط دولـت
آسـیب دیـده و حتـی نمیتوانـد جایـگاه خـود را در بازار هـای بینالمللـی و منطقـهای بـه دسـت آورد ،چرا که
بـه شـکل مسـتمر در حـال تضعیف اسـت▪.
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{ آنچه گذشت }

{ آنچه گذشت }

بحـــــــــرانســـــــــــازی
و ضــــــــــــــــــــــــعف در
تصمــــــــــــــــــــیمگیری
بحـران در هـر کشـوری بـه انـدازه تاریـخ تمـدن بشـر و یـا تاریـخ همان
کشـور قدمت دارد .چرا که انسـانها بحرانهای مختلفی را پشـت
سـر گذاشـته انـد و تـا بـه امروز توانسـته اند بقـای خـود را ادامه دهند.
هـر چنـد کـه بحرانهای بسـیار بـزرگ هنوز پیش نیامده اند و شـاید
بـه نحـوی در پیـش باشـند .تقریبـا هیـچ جامعـهای نمیتوانـد 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 میشـوند ،صرفـا خود
عوامـل بحـران زا نیسـتند ،بلکـه ضربـه پذیـری یـا آسـیب پذیـری
جامعـه بحـران زده و پتانسـیل مدیریتـی بحـران اسـت کـه عامـل
تعییـن کننـده در میـزان خسـارات و ضایعـات اسـت .بـه طور کلی
از  ۴۳نـوع بحـران شـناخته شـده در جهـان بایـد گفـت کـه  ۳۳نـوع
آن را میتـوان در ایـران شـاهد بـود کـه بر اسـاس مسـتندات و مدارک
موجـود تعـداد  ۳۱مـورد آن در ایـران ثبـت و ضبـط شـده اسـت.
موسسـه بیـن المللـی انرژی میگویـد ایران یکـی از ده کانـون حادثه
خیـز در جهـان و مقـام چهـارم در آسـیا را دارد .عوامـل متعـددی
ضعـف مدیر یـت بحـران در کشـور را رقـم زده کـه از حوصلـه ایـن
یادداشـت خـارج اسـت.

رضاپدیدار

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

امـا قبـل از ورود بـه مبحـث اصلـی یعنـی یکـی از
مهمتریـن بحرانهـای ایـران کـه همـان بحـران
نامتـوازن بـودن تـراز بـرق و برهـم خوردگـی سـاختار
اقتصـادی ایـن صنعـت ،الزم اسـت یـادآوری
شـود کـه عـالوه بـر محدودیتهـای تشـدید کننـده
بحـران نظیـر خشکسـالی ،بحـران آب ،آتـش سـوزی
و جمعیـت ،موضـوع ریسـک یکـی از عوامـل مهـم
و تعییـن کننـده در کشـور اسـت .ایـن ریسـک بـا
مالحظـه کار های مدیران ،همـواره اثرات ناموزونی را
بـر اقتصـاد کشـور وارد کـرده اسـت.
اما در مورد بزرگترین عامل بحران زدگی در صنعت
بـرق ایـران و در شـرایط فعلـی ،به نظر میرسـد 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
و کارکنـان ،موضوعـی اسـت کـه بایـد از منظـر یـک
اتفـاق نامطلـوب یا یـک پدیده چند وجهـی ارزیابی
شـود .ایـن مسـاله امـکان دارد از ابعـاد مختلـف
زیسـت محیطـی ،اقتصـادی ،روانـی و اجتماعـی
آسـیب وارد کنـد .بدیـن ترتیـب بایـد گفـت کـه بـر
خـالف ادعاهـای مسـئوالن ،بحرانهـای 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
یـا یـک پدیـده چنـد وجهـی از ابعـاد مختلـف
اقتصـادی ،سیاسـی ،زیسـت محیطـی ،روانـی و
اجتماعـی بـه نوعـی بـه کشـور آسـیب وارد کنـد،
نمیتـوان در زمـان محـدود و خـارج از اصـول و
معیار هـای تعریـف شـده ملی و بینالمللی نسـبت
بـه اصـالح آن اقـدام کـرد .بـرای مثـال در اصـالح
سـاختار اقتصـادی بـرق؛ هـر زمـان در ایـن زمینـه
اصالحی بخواهد انجام شود ،وضعیت یا موقعیت
اضطـراری مطـرح میشـود و اجـازه نمیدهـد تـا
شـرایط نامـوزون برنامـه ریـزی شـده را کـه موجـب
وارد آمـدن آسـیب و یـا خسـارت بـه افـراد ،جامعـه و
داراییها میشـود ،کنترل کرد و هماهنگی بر اثر آن
را بوجـود آورد.
از سـوی دیگـر؛ هـر کـدام از ایـن موقعیـــــتها در
صـورت گسـترش و افزایـش بـی رویـه تولیـد و یـا
مصـرف میتواننـد منجـر بـه بحـران شـوند .بویـژه
بحرانهـای ناگهانـی کـه در ایـن حالـت اکثـر
مسئوالن امر جبهه گرفته و از خود سلب مسئولیت
می کننـد.

بـه دلیـل ماهیـت نامطلـوب بحـران ،مدیـران بـه
سـختی حاضرنـد زیـر بـار برونـد .عمـده مسـئوالن
امـر طرحهـای در دسـت اجـرا ماننـد «بـرق امیـد»
و یـا مشـکالت در تامیـن منابـع مالـی قراردادهـا بـا
پیمانـکاران و سـازندگان را عامـل اصلـی کسـری
بودجـه خـود و بحـران معرفی میکننـد و بجای آنکه
در ابتـدای امـر نسـبت بـه مـوارد فـوق بررسـی کامـل و
کارشناسـی انجـام دهنـد ،وارد گـود شـده و پـس از
اتفـاق افتـاده نسـبت بـه آن موضـع گیـری میکننـد.
در ایـن رابطـه الزم اسـت یـادآوری کنـم کـه موضـوع
برق امید از همان مواردی است که جنبه تبلیغاتی
آن بر واقعیتهای درآمدها و هزینهها چیره داشـت
و بجای درک اصل ماجرا که چه تبعاتی را بر اقتصاد
ملـی ایـران وارد میکنـد ،بـا صـرف اینکـه از «اقشـار
آسـیب پذیـر جامعـه حمایـت میکنیـم» اجرایـی
شـد .آن هـم بـدون انجـام مطالعـات کارشناسـی و
میدانی که عمال دولت را در یک گرداب مشکالت
در تامیـن و توزیـع بـرق انداخته اسـت.
اگـر بخواهیـم بحرانهـای پیـش آمـده ملـی و
بینالمللـی در کشـور را مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار
ً
دهیـم بایـد گفت که اوال قوانین و مقـررات موجود در
کشـور ایـن امـکان را بـه مدیران ارشـد کشـور میدهد
تـا در خـارج از نوبـت و بـا اسـتفاده از اختیـارات
قانونـی خـود وارد عمـل شـده و بحرانهـای پیـش
ً
بینـی شـده و یـا ناگهانـی را سـریعا بررسـی و ارزیابـی
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 بالهای طبیعـی نمود
پیدا میکند و باید مد نظر مقامات باشـد تا بتوانند
بحرانهـای ناگهانـی را مدیریـت کننـد:
در جمـع بنـدی و تحلیـل مدیریتـی از وزارت
نیـرو در چهـار سـال اخیـر ،بـه عنـوان متولی اصلی
صنعـت بـرق ایـران بایـد گفـت کـه ایـن وزارتخانـه
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
نکـرده اسـت .چـرا کـه در تعریـف و واژه شناسـی
بحـران بایـد گفـت کـه تغییـری عظیـم کـه در یـک
بـازه و در یـک وضعیـت صـورت میپذیـرد و بـا خـود
درهـم ریختگـی شـدید زیسـت محیطـی ،روانـی و
ً
اجتماعـی را کـه عمدتـا بسـیار فراتـر از ظرفیتهـای
انطباقـی جامعـه مبتـال اسـت ،بوجـود مـیآورد.
عملکرد وزارت نیرو در  ۴سال اخیر و بعنوان متولی

یادداشت

ً
اصلـی صنعـت بـرق ایـران عمدتـا حفـظ وضعیـت
موجـود ناشـی از بحرانهـای اقتصـادی و سیاسـی
بـوده که متاسـفانه یکـی از عمدهترین نقاط ضعف
و عملکـرد دور از انتظـار جامعـه بـوده اسـت .چراکه
بخشهـای مختلـف اقتصـادی جامعـه بـه ویـژه
بخـش خصوصـی کـه حـق بزرگـی در رونـد توسـعه و
بومـی سـازی صنعـت بـرق دارد بـا وقفههـای موقـت
یـا بلنـدی در فعالیتهـا روبـرو شـده اسـت .یـا بـه
تعبیر کارشناسان  UNDPبا وقفه کامل و یا بخشی
از فعالیتهـای تخصصـی خـود در جامعـه روبـرو
بـوده کـه همـراه بـا ضایعـات و خسـارات مـادی و
آسـیبهای محیطی برای کشـور اسـت .همچنین
جامعـه مربوطـه با منابعی که در اختیـار دارد قادر به
جبـران آن نیسـت.
از ایـن بابـت ،آینـده صنعـت بـرق ایـران نیـاز بـه
بازتعر یـف دارد .یعنـی نیـاز اسـت کـه موقعیتـی کـه
افـراد ،گـروه هـا ،سـازمانها و بطـور کلـی جوامـع با آن
مواجـه گشـته و بـا اسـتفاده از رویههای 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 کامـال مدیر یـت و هدایـت
کـرده و اجـازه نخواهـد داد تـا از هـم گسـیختگی
بصـورت فیزیکـی و مدیریتـی بـر کل سیسـتم اثـر
بگـذارد.
در جمـع بنـدی ایـن موضـع مهـم و هدایت منطقی
وزارت نیرو بعنوان یک وزارتخانه حسـاس در حفظ
بسـتر مدیریتـی کشـور (بـه و یـژه در شـرایط بحرانـی)
باید گفت که بحران عبارتست از هر پدیده ،رویداد
یـا واقعـه و حادثـهای کـه بقـاء بلنـد مـدت سـازمان و
همچنیـن جامعـه را مـورد تهدیـد قـرار دهـد یـا افـراد
ز یـادی را بـا خطـر جـدی حیاتـی یـا مالـی مواجـه
کنـد .بـه لحـاظ ایـن حساسـیت ،وزارت خانـه نیـرو
بایـد آینـده نگـری مطلـوب خـود را در بهـره گیـری از
پتانسیل جامعه بویژه بخش خصوصی فعال فعال
کنـد .بخـش خصوصـی نزدیـک بـه  ۹۰درصـد از
نیاز هـای صنعـت بـرق ایـران را قادر به پاسـخگویی
اسـت .وزارت نیـرو نیایـد اجـازه دهد که ویژگیهای
مشـترک بحـران با سـایر ارگانهـا و نهادهای 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.
در ایـن حالـت و بـه ضـرس قاطـع میتـوان گفـت
کـه آینـده صنعـت بـرق ایـران در شـرایط بحـران،
مدیر یـت خواهـد شـد و بـا بهـره گیـری از قوانیـن و
اختیـارات برای بهبود شـرایط توسـعه صنعـت ،این
صنعـت تسـلط کامـل را بـه دسـت خواهـد آورد▪.
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برآیند چهار ساله عملکرد وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیرها؛

یکمطالبهچهار هزار میلیاردی

داود مددی

رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

روند سرمایه گذاریها در
حوزهانرژیهایتجدیدپذیر
در طول چهار سال اخیر
چگونه بوده است؟

چرا این روند رو به رشد
سرمایهگذاری در صنعت
تجدیدپذیرمتوقفشد؟

برق تجدیدپذیر پس از احیای برجام جهش قابل توجهی را در سرمایهگذاری تجربه کرد و شاهد احداث
نیروگاههای جدید پرتعدادی بود .انرژی تجدیدپذیر که دنیا سرمایهگذاری گستردهای روی آن انجام میدهد،
در سالهای پس از برجام ،دچار تحولی شگرف در ایران شد ،اما متاسفانه این دوران دوام چندانی نداشت.
داود مددی ،رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر از پایان روز های خوش این صنعت خبر میدهد و میگوید
ایران در حوزه انرژیهای 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 سرمایهگذاران خارجی
هم به دنبال اجرایی کردن ضمانتنامهها و بیمههای سرمایه گذاری خود هستند .به عالوه شرکتهایی
که از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههای خود وام دریافت کردهاند ،پس از جهش ارزی اخیر برای
بازپرداخت اقساط تسهیالت خود ،تحت فشار سنگین بانکها و این صندوق هستند .در چنین شرایطی
وزارت نیرو از چهار بند قانونی که برای تامین منابع برق تجدیدپذیر پیشبینی شده ،فقط یکی را عملیاتی
کرده که متاسفانه تکافوی پرداخت بهای خرید تضمینی و مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر را نمیکند.
همه این مسایل شرایط تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در ایران را بغرنج کرده است.
.
.
.
.
.

پیـش از هـر چیـز بایـد یـادآوری کنـم کـه در دولـت یازدهـم و در دوران وزارت آقـای چیتچیـان بـا اصـالح نـرخ بـرق
تجدیدپذیر تحولی در این حوزه شـکل گرفت که به جذب سـرمایهگذاران داخلی و خارجی به این صنعت منجر
شـد .بـه ایـن ترتیـب نـرخ بـرق تجدیدپذیـر بـه رقـم تقریبـی  ۱۲سـنت رسـید کـه در مقیـاس جهانـی ،عـددی پذیرفتـه
شـده و معقـول محسـوب میشـود .همچنیـن عقـد قـرارداد خریـد تضمینی  ۲۰سـاله بـا تجدیدپذیرها تصویـب و در
کنـار آن فرمـت قـراردادی موجـود بـرای سـرمایه گذاریهـای داخلـی و خارجـی ،مطابق با شـرایط بینالمللی اصالح
شـد .بـه تبـع تغییـرات و اصالحـات صورت گرفتـه ،پس از امضـای برجـام ۴۷ ،درصد سـرمایهگذاریهای خارجی
کشـور جـذب تجدیدپذیرهـا شـد .ایـن موضـوع نشـان میدهـد کـه کشـور ما ظرفیت بسـیار باالیـی برای توسـعه این
حوزه دارد .آمار نشـان میدهد که کشـور ما فقط در زمینه انرژیهای خورشـیدی و بادی ،بیش از  ۸۰هزار مگاوات
ظرفیـت تولیـد بـرق تجدیدپذیـر دارد کـه در صـورت سیاسـتگذاری صحیـح میتوانیـم از آن بهرهبـرداری کنیـم .بـه
عالوه ایران با توجه به شـرایط اقلیمی و جغرافیاییاش در بسـیاری از شـهرها از تابش آفتاب خوبی برخوردار اسـت
و همیـن مسـاله جذابیـت الزم را بـرای ورود سـرمایهگذاران بـه ایـن حـوزه ایجـاد میکند.
بـه هـر حـال در طـول سـالهای پـس از برجـام سـرمایه گـذاران به حـوزه انرژیهای تجدیدپذیر کشـور ورود کردنـد و در
نتیجـه در سـال  ۱۳۹6بیشـترین تعـداد پروژههـای تجدیدپذیـر بـه بهـره برداری رسـید و ظرفیت تولید بـرق این حوزه
را بـه  6۰۰مـگاوات رسـاند .رونـد توسـعه تجدیـد پذیرهـا بـا سـرعت قابل قبولی در حال پیشـرفت بود ،اما متاسـفانه از
سـال  ۱۳۹۷بـه بعـد فقـط پروژههایـی کـه در دسـت احـداث بودنـد ،بـه نتیجـه و بهـره بـرداری رسـیده و در طـول سـه
سـال اخیر کل ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیرها از  6۰۰مگاوات در سـال  ۹6به  ۸۵۰مگاوات رسـیده اسـت .این در
حالیسـت کـه قـرار بـود تـا پایـان برنامـه ششـم میـزان تولیـد برق تجدید پذیـر بـه  ۵۰۰۰مگاوات برسـد و ما تـا امروز کمتر
از یـک پنجـم آن را محقـق کردهایـم و پیـش بینـی میشـود کـه تـا پایـان برنامه ششـم بـا توجه بـه پروژههای جـاری این
عـدد به حـدود  ۱۰۰۰مگاوات برسـد.
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جهـش نـرخ ارز و مشـکالت ناشـی از آن از اواسـط سـال  ،۹۷مهمتریـن دلیـل افـت سـرمایه گذاریهـا 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
قراردادهـا را در دسـتور کار خـود قـرار داد و حتـی نـرخ معـادل ارز  ETSکـه نـرخ رسـمی اعالمـی بانـک مرکـزی بـود را نیـز
نپذیرفـت نـرخ خریـد بـرق تجدیدپذیـر را از حـدود  ۱۲سـنت بـه  ۳سـنت کاهـش یافت.
بـه عـالوه بـا توجـه بـه افزایـش تولیـد و ثابـت ماندن بودجه خرید تضمینی بـرق ،پرداختها به طور کامل انجام نشـد
و هـر سـاله کاهـش یافـت ،بـه طـوری کـه در سـال  ۱۳۹۹تولیدکننـدگان بـرق تجدیدپذیـر کمتـر از  ۳۰درصـد وجـوه
مطالبـات خـود را از محـل فـروش بـرق دریافـت کردنـد .هـم اکنـون بـا پیگیریهـای فـراوان بخش خصوصـی باالخره
وزارت نیـرو نـرخ  ETSرا پذیرفتـه ،امـا بـرای تامیـن آن در بودجههـای سـنواتی هیچگونـه اقدامـی انجـام نـداده اسـت.
با این وضعیت چطور انتظار داریم که سـرمایه گذاران به حوزه تجدیدپذیر ورود کرده و برق تولید کنند؟ این روند،
تولیدکنندگان فعال را هم دچار سـرگردانی بسـیار زیادی کرده اسـت .بدهی به بانکهای عامل و صندوق توسـعه
ملی و شـرکای خارجی ،اعتباری برای سـرمایه گذاران ایرانی باقی نگذاشـته است.
البتـه پروژههـای در دسـت اقـدام بـه ایـن دلیـل کـه بخشـی از اقدامـات و مراحـل اجرایـی تـا پیـش از ایـن رخدادهـا
انجـام شـده بـود ،ادامـه یافـت و پروژههایـی کـه در ایـن سـالها بـه بهرهبـرداری میرسـید ،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  6قانـون بودجـه اسـت کـه مشـمول  ۱۰درصـد قبـوض
بـرق مشـترکان بجـز روسـتائیان و مـوارد مصـرف کشـاورزی اسـت و قطعـا بـه تنهایـی قـادر بـه تامیـن منابـع مالـی الزم
بـرای تعییـن تکلیـف بدهیهای سـنوات قبـل وزارت نیرو و پرداخت مطالبات جاری فعاالن تجدیدپذیر نیسـت.

این منبع برای پرداخت
مطالباتبخشتجدیدپذیر
کافی بود؟

این منبع زمانی که تولید برق تجدید پذیر اندک بود کفایت میکرد .تا قبل از سال  ۱۳۹6وزارت نیرو بخش زیادی
از منابـع مالـی حاصـل از تبصـره  6قانـون بودجـه را صـرف توسـعه بـرق روسـتایی میکـرد ،امـا اکنـون بـا توسـعه تولیـد
تجدیدپذیرهـا و ثابـت بـودن منبـع تامیـن آن ،ایـن مبالـغ بـه هیـچ وجـه کافـی نیسـت .سـاتبا در سـال  ۹۹فقط موفق
شـده اسـت از این منبع  ۲۷درصد قیمت برق فروخته شـده توسـط تولیدکنندگان را پرداخت کند .از اواسـط سـال
 ۹۷کـه نـرخ ارز افزایـش یافتـه تـا پایـان سـال  ۹۹میزان مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر به بیـش از چهار هزار
میلیـارد تومـان رسـیده و ایـن رقـم بـا بهـره بـرداری از پروژههای نیمـه تمام قطعا افزایـش خواهد یافت و تـوان پرداخت
سـاتبا را تـا  ۲۰درصـد کاهـش میدهد.
از طرفـی هنـوز هـم تکلیـف مطالبـات تجدیدپذیرهـا روشـن نیسـت .البتـه بخـش خصوصـی بـا کمـک نماینـدگان
محترم مجلس در مرحله تصویب بودجه سـال  ۱۴۰۰موفق شـد ،سـقف اعتباری  ۱۱۸۰میلیارد تومانی پیشـنهادی
دولـت را تـا  ۱۹۰۰میلیـارد تومـان افزایـش دهـد ،هرچنـد ایـن مبلـغ هـم بـا توجـه بـه افزایـش میـزان تولیـد و پروژههـای
جدیـدی کـه بـه بهـره بـرداری رسـیده و یـا میرسـند ،پاسـخگوی نیـاز خر یـد ایـن بخـش نخواهـد بـود.

وزارت نیرو کدام منبع را
توانست فعال کند و سه منبع
بالتکلیف دیگر کدام منابع
هستند؟

تاکنـون فقـط  ۱۰درصـد عـوارض روی قبـوض بـرق موضـوع بنـد ج تبصـره شـش قانـون بودجـه تحقـق یافتـه اسـت .از
محـل تبصـره  ۲مـاده  6۱قانـون اصـالح الگـوی مصـرف موضوع باز فـروش برق تجدیدپذیر به شـبکه ،از ابتدا تا کنون
مبلغی به سـاتبا پرداخت نشـده اسـت .از محل تبصره  ۳ماده  6۱قانون اصالح الگوی مصرف با موضوع سـوخت
صرفـه جویـی شـده نیـز تـا کنـون اقدامـی صـورت نگرفتـه اسـت .انتظـار میرفـت کـه  ۱۰سـال پـس از تصو یـب قانـون
باالدسـتی ایـن تبصـره ،وزارت نیـرو نسـبت بـه ارائـه آن در بودجههـای سـنواتی اقـدام میکـرد کـه این اتفـاق نیفتاد.
البتـه در مرحلـه طـرح و تصویـب بودجـه سـال  ۱۴۰۰ایـن موضـوع از طـرف انجمـن و بـا کمـک نماینـدگان محتـرم و
وزارت نیـرو در مجلـس مطـرح شـد ،ایـن منبـع برای اولین بار قرار اسـت به میزان  ۲۵۰۰میلیـارد تومان از محل معادل
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سـوختهای نیروگاهی تامین شـده و در اختیار تجدیدپذیرها قرار گیرد .البته سـازمان برنامه و بودجه با این
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 آنها 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 تجدیدپذیرهـا در تبصـره  ۳قانـون اصـالح الگـوی مصـرف بـا موضـوع
عـدم انتشـار آالیندههـا توسـط تجدیـد پذیرهـا پیـش بینـی شـده اسـت .وزارت نیـرو میتوانسـت طـی سـنوات
گذشـته که برای احداث تجدیدپذیرها مجوز صادر میکرد ،مبلغ مورد نیاز را با اسـتناد به این مفاد قانونی در
بودجههـای 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 آییننامه
اجرایـی ایـن مصوبـه مجلـس چـه زمانـی تدویـن ،تصویـب و ابـالغ میشـود 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 میتواننـد  ۷۰درصـد مبلـغ خریـد بـرق را
پرداخت کنند و در نهایت  ۳۰درصد مطالبات تولیدکنندگان باقی میماند .اگر این رقم را باید به مطالبات
معـوق سـنوات قبـل اضافـه کنیـم ،میبینیـم کـه شـرایط در ایـن حـوزه تـا چـه حـد بغرنـج اسـت.
بـا در نظـر گرفتـن همـه ایـن مسـایل ،عملکـرد وزارت نیـرو در حـوزه تجدیدپذیرهـا قابـل ارزیابـی اسـت.
سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی ایـن حـوزه بـه دلیـل عـدم پرداخـت بـه موقع مطالباتشـان ،به سیسـتم بانکی
و تامیـن کننـدگان مالـی خـود بدهـکار هسـتند و هـر روز بیـم ضبـط ضمانـت نامههایشـان را دارنـد .برخـی از
تولیدکنندگان برق برای حفظ منافع ملی و به صورت خودجوش طرفهای خارجی خود را متقاعد کردهاند
که از شکایت بابت تاخیر در پرداخت صرفنظر کنند تا سقف اعتباری کشور با اجرایی کردن بیمهها کاهش
نیایـد .چـرا کـه بـا هـر اقـدام شـرکتهای بیمـه خارجـی تضمیـن کننده سـرمایه گـذاری در ایـران ،اعتبار کشـور
در سـطح بینالمللـی پاییـن میآیـد .برخـی از سـرمایه گـذاران تـالش کردهاند تا تامین کننـدگان مالی خارجی
ضمانتنامههای خود را به اجرا نگذارند .گروه دیگری از همکاران ما هم که بخشـی از سـرمایه خود را از محل
تسـهیالت ارزی صندوق توسـعه ملی تامین کرده و حاال برای آنها اجرائیه صادر شـده ،در حال تالش برای
رفع این مساله هستند .این کار ها از طرف ما صورت گرفته است .باز هم با تولیدکنندگان چانهزنی میکنیم
تـا صبـور باشـند و ببینیـم وزارتخانـه در دولـت سـیزدهم چه اقداماتـی را در دسـتور کار قرار خواهـد داد؟
دریافت فقط  ۲۷درصد از محل تولید و فروش برق به وزارت نیرو ،حداکثر هزینه نگهبان و هزینههای جاری
بـرای نگهـداری و تعمیـرات را جبـران میکنـد کـه ایـن رقـم بـرای برخـی از تجدیدپذیرهـا همچـون نیروگاههـای
پسـماند سـوز که هزینه بهره برداری و تعمیرات بسـیار باالتری دارند ،به هیچ عنوان جوابگو نیسـت .در حال
ً
حاضـر پرداخـت بدهـی نیروگاههـای تجدیدپذیـر همچنـان بـر عهـده صاحبـان این نیروگاهها اسـت کـه تماما
خصوصـی هسـتند و ایـن بدهیهـا همچنـان روی دوش صاحبـان نیروگاههـا سـنگینی میکنـد .آنچـه مـا
میبینیـم ایـن اسـت کـه بـرای وزارت نیـرو افزایـش ظرفیت تولیـد نیروگاههـای تجدیدپذیر اهمیـت دارد.
انـرژی تجدیدپذیـر نسـبت بـه بـرق فسـیلی مزیتهایـی دارد .اوال بـه دلیـل عـدم مصـرف سـوخت ،محیـط
ً
زیسـت را آلـوده نمیکنـد .ثانیـا در زمـان پیـک مصـرف ،ایـن نیروگاههـا بـه اوج تولیـد خود میرسـند و بر خالف
نیروگاههـای فسـیلی کـه بـه دلیـل گرمـای زیـاد بـا کاهـش راندمـان مواجـه میشـوند ،راندمـان نیروگاههـای بـرق
ً
تجدیدپذیر افزایش مییابد .ثالثا به آب که بسـیار ارزشـمند اسـت و با کمبود آن مواجهیم نیاز ندارند .وزارت
نیـرو در ظاهـر اعـالم میکنـد کـه قصـد توسـعه ایـن نیروگاههـا را دارد ،ولـی بـا ایـن رویکـرد ،هیـچ کـس حاضـر به
سـرمایه گـذاری در صنعـت تجدیدپذیـر ایران نیسـت.
مـا معتقدیـم ایـن صنعـت میتوانـد کسـریهای کشـور در حـوزه تامیـن بـرق را بـا سـرمایه گـذاری بسـیار کمتـر
در مقایسـه بـا احـداث نیروگاههـای فسـیلی ،توسـط بخـش خصوصـی جبـران کنـد .اگـر بخواهیـد هـزاران
مـگاوات کسـری بـرق مـورد نیـاز کشـور را بـا احـداث نیروگاههای فسـیلی تامین کنیـد ،به چندین میلیـارد دالر

گفتوگویاختصاصی سیاست گذاری صنعت برق

سـرمایهگذاری نیـاز اسـت .بـه عـالوه عمـده سـرمایه گـذاران بـا وجـود نرخهـای خر یـد بـرق کمتـر بـه حضـور در
ایـن حـوزه رغبـت دارنـد .امـا اسـتقبال از سـرمایه گـذاری در تجدیدپذیرهـا بیشـتر اسـت ،ضمـن اینکـه با توجه
بـه گسـتردگی احـداث آنهـا در پهنـه وسـیع کشـور ایـران از اتـالف انـرژی کاسـته خواهـد شـد .نیروگاههـای
تجدیدپذیـر بـا سـرمایههای انـدک و معقـول توسـط بخـش خصوصی با رعایـت و تعهد قانونی دولـت در مدت
زمـان کوتاهتـری نسـبت بـه احـداث یـک نیـروگاه فسـیلی ،قابـل راه انـدازی هسـتند.

نقطه قوتی برای عملکرد آقای
اردکانیانمتصور هستید؟

نکتهتکمیلیدارید؟

در ظاهر و در حرف بیشـترین تاکید وزیر نیرو این بود که نیروگاههای تجدیدپذیر را توسـعه بدهد .اگر عملکرد
او را در رابطـه بـا برنامـه ششـم ارزیابـی کنیـم ،میبینیـم 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  ۸۰۰مـگاوات 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.
نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که ما قادر به ذخیره برق تولیدی خود نیستیم و مجبوریم
آن را به شـبکه بدهیم .فشـار بانکها ،پرسـنل و مطالبات خارجی روی دسـت ما باقی مانده اسـت .ما از
تالشهـای وزارت نیـرو قدردانـی میکنیـم ،امـا ایـن وزارتخانـه بـا رویکـرد کنونی بیشـتر بـه دنبال این اسـت که از
جیـب سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی پروژههای 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.

بـاز هـم تاکیـد میکنـم کـه سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی به پشـتوانه قانونـی که چهار بنـد را بـه تامین منابع
برق تجدیدپذیر اختصاص داده بود و به پشـتوانه قرارداد و تضمین خریدی که مناسـب تشـخیص داده شـده
بـود ،حاضـر شـدند در ایـران سـرمایهگذاری کننـد .در کنـار آن شـرکتهای 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 زیرسـاختهای ایجاد شـده ،عمال بالتکلیف ماده و سـرمایه گذاران این حوزه به شـدت
متضرر شـدهاند .در قوانین باالدسـتی ظرفیتهایی پیش بینی شـده بود تا از سـقوط تجدیدپذیرها جلوگیری
کنـد و متاسـفانه در حـال حاضـر بـه این قوانین بی توجهی میشـود.
علیرغـم ظرفیتهـای موجـود در حـوزه تجدیدپذیـر در طـول سـالهای 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  ۱۴۰۴در همه زمینهها در منطقه اول باشیم .اما نه تنها این اتفاق نیفتاده
بلکـه میبینیـم بـا وجـود برنامههـای انفجـاری و سـرمایه گذاریهای گسـترده در حوزهای ماننـد تجدیدپذیر ما
عمـال فرصتهـا را در منطقـه از دسـت دادهایـم .مـا هنـوز هـم «اندر خـم یک کوچهایم» با هزاران مشـکل متعدد
و فریادمـان بـه جایـی نمیرسـد .امیـدوارم صـدای مـا را بـه گـوش دلسـوزانی کـه میتواننـد مشـکل را حـل کننـد
برسانید▪ .
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دست وزارت نیرو
برایمدیریتبحران
بستهاست

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
مناسبیبود؟
آیا معتقدید برق امید باعث
کاهشهزینهها میشود؟

صنعت برق ایران با طلب انباشته در وزارت نیرو مواجه است .مطالبات بخش خصوصی ،روز به روز شرایط
پیچیدهتری را برای صنعت برق کشور رقم میزند .سید علی کهفی قانع رئیس انجمن تابلوسازان بر این باور
است که در صنعت برق نیاز به تثبیت شرایط موجود داریم تا به عقب بر نگردیم و صنعت برق آسیب جدی
نبیند .او وزیر نیرو را تنها تصمیمگیرنده در وزارت نیرو نمیداند و مهمترین مشکل اقتصاد ایران را سیاسی بودن
آن اعالم میکند.

سیدعلی کهفیقانع

رییسهیاتمدیرهانجمنسازندگانتابلو
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ارزیابی شما از عملکرد وزیر
نیرو در دوره فعالیتش
چیست؟

در حال حاضر شـرایط خوبی در کشـور وجود ندارد .دولتیها به نظر من در کل عملکرد خوبی نداشـته و اقتصاد با
توجه به شـیوع بیماری کرونا خیلی شـرایط مطلوبی ندارد .البته من نمیتوانم خیلی راحت درباره عملکرد دولت
قضـاوت کنـم .سـئوال شـما در ارتبـاط با آقای اردکانیان اسـت .شـخص آقـای اردکانیان را وزیر بـدی نمیدانم ،ولی
مجموعه دولت است که بر فعالیتهای او اثر میگذارد یا مجموعه نظام و دولت است که بر فعالیت وزارت نیرو
اثـر میگـذارد؛ بنابرایـن بایـد پیچیدگیهـای 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 پولهایشـان را نمیتواننـد از دولت دریافت
کننـد و از سـوی دیگـر قراردادهایشـان را نمیتواننـد اجـرا کننـد .البتـه وزارت نیـرو هـم گرفتـاری خـودش را دارد .ایـن
وزارتخانـه میخواهـد برقرسـانی کنـد و پروژههایـش را اجـرا کند ،اما منابع مالـی الزم را در اختیـار ندارد.

چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد
تا شرایط بهتر شود؟

تغییراتی که به ان نیاز داریم بسـیار گسـترده اسـت و نمیتوان آن را صرفا منوط به صنعت برق دانسـت .من درباره
تغییـرات در رویکـرد کالن سیاسـی کشـور صحبـت میکنـم .حـل مشـکالت در گـرو تغییـر بسـیاری از رویکردهـای
حاکم کنونی اسـت ۴۰ .سـال اسـت که در این کشـور درباره اصالح امور صحبت میشـود ،اما هر اقدامی علیرغم
اصالحـات بخشـی ،هزینههـای جدی در سـایر حوزهها در پـی دارد.
دلیل این مشکل ،سیستم بیمار حاکم بر اقتصاد و سیاسی بودن آن است و تا زمانی که اقتصاد در همین ساختار
سیاسـی مدیریت شـود نمیتوانت انتظار داشـت که تغییر موثری در آن رخ دهد .به همین دلیل به جرات میتوان
گفـت کـه راه حلـی و حتـی ارادهای هـم بـرای حـل این مشـکل وجود نـدارد .البته گاها راهکار های کوتـاه مدتی برای
برخـی از مشـکالت ارائـه میشـود و چنـد صباحـی را میتوانیـم نفسـی بگیریم ،ولـی حل کل موضوع ،مسـتلزم چاره
اندیشـی برای مشکالت سیاسـی حاکم بر کشور است.
بـر همیـن اسـاس مـن معتقـدم کـه نمیتـوان آقـای اردکانیـان را مسـئول وضعیـت موجـود دانسـت و او را بـرای همـه

آیا در حال حاضر رقم
مشخصی از حجم مطالبات
اعضای انجمن تابلوسازان از
وزارت نیرو وجود دارد؟
به طور کلی روند حرکت
صنعت برق را در طول چهار
سال اخیر چطور ارزیابی
میکنید؟
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مشـکالت صنعـت بـرق مقصـر دیـد ،چـرا کـه او تنهـا تصمیـم گیر بـرای این صنعت نیسـت .در شـرایطی کـه تحریمهای
بین المللی برای کل صنایع کشـور مشـکل سـاز شـده و دسـت ما را برای تولید و تامین مواد اولیه بسـته است ،نمیتوانیم
فقـط وزیر نیرو را مسـئول شـرایط سـخت کنونـی بدانیم.
بههیچ عنوان این اقدام درست نیست .اما گاهی ناچاریم خودمان را به جای دیگران بگذاریم ،شاید هر کسی به جای
وزیـر نیـروی فعلـی و تحـت فشـار حاکمیـت بـرای کاهـش هزینههای معیشـتی به ویژه برای اقشـار کـم درآمد بـود به پیاده
سـازی چنین طرحی تن میداد .البته نتیجه این طرح هم چیزی جز اسـتمرار شـرایط سـخت کنونی و کمبود نقدینگی
شـدید در صنعت برق نیست.
قطعا برق امید به کاهش هزینهها منجر نمیشـود ،اما متاسـفانه در مورد این طرحها معموال در جو عمومی کشـور نوعی
تبلیغات پوپولیستی اتفاق میافتد .تا زمانی که نخواهیم و نتوانیم سیاستهای درستی را در جامعه به اجرا بگذاریم،
وضعیت به همین منوال ادامه مییابد .با همین نگاه برق امید از نگاه من ،به هیچ عنوان طرح درسـتی نیسـت.
تفـاوت قیمـت حاملهـای 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 اسـتانهای مرزی کشـور
انجام میشـود 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  ۲۰هزار تومان اسـت؟
ایـن تفـاوت نتیجـه رویکـرد نادرسـتی در اقتصـاد کشـور اسـت کـه اصـالح آن نیـاز بـه تغییـرات بنیادیـن در پارادایمهـای
مدیریتـی و حاکمیتـی کشـور دارد کـه عمـال نوعـی جراحـی سـنگین در ایـن بخـش محسـوب میشـود .وضعیـت امـروز
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 سیاسـتهای معیشـتی
دولـت و حاکمیـت بـه اجـرای طرحهـای پرهزینـهای ماننـد بـرق امیـد دسـت میزنـد .به ایـن ترتیب صنعت بـرق در یک
دور تسلسل پر چالش گرفتار میشود که حاصلی به جز افول و ورشکستگی صنایع ساخت محور و بخش خصوصی
نـدارد .بـه هـر حـال امیدواریم که رویکردهای دولت سـیزدهم تا اندازهای 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
شـرکتهای خـود را بـه صـورت قطـره چکانـی در اختیار تشـکلهای متبوع خـود قرار میدهند .به همیـن دلیل نمیتوانم
عدد مشـخصی را اعالم کنم ،اما قطعا رقم مطالبات تابلوسـازان باالسـت.
پیـش از هـر چیـز نبایـد فرامـوش کنیـم کـه صنعـت بـرق ایـران در سـالهای 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
گونـهای 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.
واقعیـت ایـن اسـت کـه وزارت نیـرو در دورههـای مختلـف خـوب عمـل کـرده و توانسـته بـا مشـارکت بخـش خصوصـی
توانمندیهـای ایـن حـوزه را توسـعه ببخشـد .اینکـه مـا در طـول چهار سـال اخیر با مشـکالت جـدی و گسـتردهای مواجه
بـوده ایـم ،نتیجـه عملکـرد وزارت نیـرو نیسـت ،بلکـه حاصل سیاسـتهای حاکم بر اقتصاد کشـور اسـت .از دیدگاه من
وزارت نیـرو هـم در مدیریـت ایـن بحرانهـا عمـال دسـت بسـته بـوده و امـکان چندانـی بـرای تغییـر شـرایط حا کـم نداشـته
اسـت .بـه هـر حـال نکتـه اینجاسـت کـه ادامه ایـن روند و عدم تغییر در شـرایط کنونی ،قطعا بـه زوال ظرفیتهای موجود
و کاهـش توانایـی فعـاالن صنعـت بـرق کشـور منجـر خواهد شـد▪ .
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{ آنچه گذشت }

{ آنچه گذشت }

راهکارهای

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

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

.3با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه
صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو
را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟

 .4ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق
و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

پس از چهار سال دشوار و بحرانی؛

 .5با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از
ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

به نظر شما مهمترین نا کامی یا عدم موفقیت وزارت نیرو در بخش برق چه بوده است؟
(علت این نا کامی را چه میدانید :ضعف مدیران؟ ضعف ساختارها و نهادها ؟ کمبود منابع مالی و ...؟)
به نظر شما مهم ترین دستاورد وزارت نیرو در بخش برق چه بوده است؟
(عامل این موفقیت را چه میدانید؟ توانایی مدیران؟ حمایت بخش خصوصی؟ نظارت نهادهای حا کمیتی؟ کمکهای خارجی؟ )...
با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟
ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟
با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از ایجاد زیان
مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟
از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود
فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول و مثمرثمر بوده است؟ آیا به نظر شما خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این
دوره محقق شده است؟
انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

 .7انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم
باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

نامدارانصنعتانتقال بهزادمسلم معاونانتقالشرکتمهندسینامدارانصنعتانتقال

حال ما خوب است اما شما باور نکنید

دوره چهـار سـاله دولـت دوازدهـم رو بـه پایـان اسـت و حـاال شـاید فرصـت مناسـبی بـرای بررسـی و ارزیابـی
عملکرد دولت در حوزههای 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
کشـور و برخـی دیگـر حاصـل پارادایـم هـای حاکـم بـر صنعـت بـرق ،ناکارآمدیهـا ،سیاسـتگذاریهای
نادرسـت و ابرچالشهـای 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
سـال اخیـر مبـارزه سـختی بـرای بقـا داشـتهاند .بـه ویـژه آنکـه اسـتمرار رکـود ،کمبـود نقدینگـی و انباشـت
مطالبـات بخشـی از روزمرههـای 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 ویرانیها 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
و گالیههایشـان را عنوان کرده و از انتظاراتشـان از وزیر نیروی آینده گفته اند:

 .6از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت
از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده
است؟ آیا خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این دوره محقق شده است؟

مصاحبهمکتوب

دوران پروندههای
حل نشده بحران زا

 .1از ابتدای برقرسـانی به صنایع و منازل در ایران با توجه به پشـتوانه فروش نفت قیمت این کاالی ارزشـمند
بـه صـورت یارانـهای معاملـه میشـد .اکنـون نیز برقرسـانی به مراکز مذهبی همچون مسـاجد و مـدارس رایگان
است به همین دلیل از دید مصرف کننده این گونه نهادینه شده که برق کاالیی بیارزش است و به محض
کاهش تولید برق و یا افزایش مصرف آن اطالعیههای مربوط به صرفهجویی از سوی نهادهای ذی ربط صادر
میشـود؛ 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 میکند 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 :بهروزرسـانی قیمـت بـرق بـه صـورت پلکانـی سـت کـه بـا برنامهر یـزی سـه الـی پنـج سـاله بـه اهـداف
بنـد یـک خواهنـد رسـید .عایـدی فـروش برق حتی با همین شـیوه یارانهای هم بایـد صرف دخل و خـرج وزارت
نیرو و شـرکتهای تابعه و به منظور برنامهریزی و احداث تاسیسـات جدید و تعمیر و نگهداری سیسـتمهای
موجود و پرسـنل آن شـود.
 .2از دسـتاوردهای اساسـی وزارت نیـرو در سـنوات گذشـته جـذب متخصصیـن خـوب و برنامهر یـزی بـرای
برقرسـانی مناسـب به تمام اقشـار جامعه و صنایع بود ،اما از سـال  ۸۲به بعد دولت قادر به اسـتفاده از منابع
درآمـدی خـود نشـد و رونـد انجـام اقدامـات ذکـر شـده کنـد شـد .بـه طوریکـه در سـالهای 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 سـرمایهگذاری در ایـن صنعـت اسـت با رکود مواجه شـده اسـت.
 .3در صورت تکمیل قوانین مربوط به تامین نقدینگی صنعت برق الزم است با بازنگری به طرحهای معوق
و نیمـهکاره ،برنامهریـزی طراحـی و احـداث پروژههـای صنعـت بـرق در اولو یـت قـرار گیـرد تـا ایـن وزارتخانـه
ماننـد گذشـته اعتبـار الزم را در تامیـن بـرق کشـور و صـادرات آن را بـه کشـور های منطقه بدسـت آورد.
 .4پاسـخ ایـن سـئوال روشـن اسـت .پیمانـکاران و سـازندگان و مشـاوران عضـو سـندیکا بار هـا ایـن مسـائل را
مطرح کرده ،اما با قوانین موجود مطالبات آنها پرداخت نشـده اسـت .امروز بسـیاری از کارخانجات تولیدی
و شـرکتهای پیمانـکاری بـا بازدهـی پایینـی مشـغول به کار و یا تعطیل شـدهاند .جبـران این ضـرر و زیان برای
کشـور بسـیار سـخت و سـنگین خواهد بود.
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{ آنچه گذشت }

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

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

{ آنچه گذشت }

.3با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه
صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو
را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟

 .4ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق
و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

 .5با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از
ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟

مقرهسازی ایران

 .5ایـن سـئوال بسـیار مهـم اسـت ،الزم اسـت ایـن وزارتخانـه تـا زمانـی کـه از تصویـب الیحـه بودجـه
مطمئـن نشـده تعهداتـی را در رابطـه بـا سـازندگان و پیمانـکاران بـه عمـل نیـاورد و همانطـور کـه در
ً
جلسـات سـندیکا بـا کارفرمایـان مطـرح شـده حتما بنـد تعدیـل قیمـت ارزی و ریالـی در قراردادهای
فیمابیـن لحـاظ شـود تـا قراردادهـا جنبـه حقوقـی خـود را حفـظ کننـد.
 .6مدتهـا تشـکیالت وزارت نیـرو خـود را مبـرا از سـازندگان و پیمانـکاران میدانسـت و بنـد بنـد
قراردادهـا را توسـط نماینـدگان خـود یـا مشـاوران از پیمانـکاران جویـا میشـد .بـا تشـدید تحریمهـای
جهانی و درخواستهای 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
قراردادهای معوق در قراردادهای جدید نیز تعامل و همکاری بیشتری بین کارفرما و پیمانکاران این
صنعت صـورت پذیرد.
ً
 .7فضـای سیاسـی و عملکـرد مدیـران ارشـد در چنـد سـال گذشـته در وزارت نیـرو صرفـا در جهـت
حفـظ و نگهـداری سیسـتم موجـود و عملکـردی پرسـتیژی بـر ایـن فضـا حاکـم بـوده .بـه عبارتـی ایـن
وزارتخانه عملکرد چشمگیری نداشته به عنوان مثال طرحهایی که در هفته منتهی به  ۲۲بهمن
هـر سـال افتتـاح میشـد در سـال جـاری بـا تعـداد کـم و بـا سـرمایهگذاری بسـیار محـدود انجـام شـد.
همچنین هر ساله  ۴الی  ۵هزار مگاوات تولید بهمراه سیستم انتقال و توزیع و  ...به شبکه برق الزم
بود که اضافه شـود که این مهم در سـالهای آتی به هیچوجه 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 اصال داده نشـده اسـت.
امید اسـت وزیر محترم نیروی دولت سـیزدهم قبول مسـئولیت وزارت را در گرو خواسـتههای مردم،
مسـئوالن و سـرمایهگذاران کار و تجهیـزات ایـن صنعـت بنـا نهـاده و بـا وصـول تعهـد اینکـه حداقـل
مبلـغ فـروش بـرق در اختیـار این وزارتخانه 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 سـالهای گذشـته خـود در کشـور بازگرداند•.

رضا کیانی

 .6از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت
از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده
است؟ آیا خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این دوره محقق شده است؟

مصاحبهمکتوب

 .7انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم
باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

قائم مقام مدیر عامل شرکت مقرهسازی ایران

 .1مهمتریـن ناکامـی یـا عـدم موفقیـت وزارت نیـرو در صنعـت بـرق ،کسـری بودجـه ،تغییـر سـاختار سـازمانی
(مدیـران کـم تجربـه و ناکارآمـد) و کمبـود منابـع مالـی بـوده کـه منجـر بـه عـدم تکمیـل پروژههـای جدیـد شـده
اسـت.

عملکردضعیف
وزارت نیرو
در مدیریت
قراردادها و نوسانات
اقتصادی

 .2مهمترین دسـتاورد وزارت نیرو در بخش برق ،افتتاح پروژههای پویش هرهفته الف ـ ب ایران بوده و به نظر
میرسـد عامل این موفقیت و اسـتمرار آن ،اسـتفاده از توان فنی ،مالی و اجرایی بخش خصوصی بوده اسـت.
 .3بـا توجـه بـه عـدم تحقـق اهـداف برنامـه ششـم در توسـعه صنعـت بـرق ،سیاسـتها و عملکـرد توسـعهای
وزارت نیـرو در ایـن زمینـه «متوسـط» ارزیابـی میشـود.
 .4عملکـرد مالـی وزارت نیـرو و شـرکتهای تابعـه آن ،بـه و یـژه در پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانـکاران
صنعت برق و بهبود شـرایط مالی این صنعت ،متاسـفانه مانند سـنوات گذشـته و پیرو قراردادهای یک طرفه
کـه هماننـد قـرارداد ترکمنچـای اسـت ،صـد در صـد ضعیـف بـوده .همچنیـن درصـد کـم پیـش پرداخـت در
ً
قراردادهـا بـا توجـه بـه افزایـش بیرویـه قیمـت مـواد اولیه و پرداخت نقـدی آن ،عمال جوابگـوی نیاز بخش تولید
نبوده اسـت.
 .5بـا توجـه بـه افزایـش بیرویـه نـرخ ارز ،مدیر یـت ایـن وزارتخانـه و شـرکتهای تابعـه آن در منعطفسـازی
قراردادهـای ایـن صنعـت بـه منظور جلوگیـری از ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصـی « ضعیف» ارزیابی
میشـود.
 .6نحـوه تعامـل وزارت نیـرو و شـرکتهای تابعـه آن بـا بخـش خصوصـی و تشـکلهای فعـال ایـن صنعـت از
جملـه سـندیکای صنعـت بـرق ایـران جهـت بهبود فضای کسـب و کار بخـش خصوصی قابل قبول بـوده؛ اما
خواسـتههای صنفـی شـرکتهای بخشخصوصـی از دولـت در ایـن دوره محقـق نشـده اسـت.
 .7امیـد اسـت وزیـر نیـروی دولـت آینـده در کلیـه حوزههـای انـرژی تجربـه و تبحر کافی داشـته باشـد و عـالوه بر
تجربـه و تخصـص کافـی در حـوزه آب و بـرق و مدیر یـت اجرایـی ،نـگاه مدیر یـت جهـادی بـه وزارتخانـه مربوطه
بـه منظـور بـه روزرسـانی سـاختار ها و زیـر سـاختها داشـته باشـد .همچنیـن تمام تـوان خـود را بـرای حمایت از
صنایـع داخلـی بـرای تکمیـل یـا احـداث پروژههـای جدیـد بـکار گیـرد تـا شـعار امسـال « تولیـد؛ پشـتیبانیها و
مانعزداییهـا « تحقـق یابـد• .
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سیاست گذاری صنعت برق

مصاحبهمکتوب

{ آنچه گذشت }

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

پردیسانفناوراننیرو

مهدیمسائلی

{ آنچه گذشت }

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

.3با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه
صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو
را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟

 .4ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق
و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

 .5با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از
ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟

 .6از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت
از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده
است؟ آیا خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این دوره محقق شده است؟

مصاحبهمکتوب

 .7انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم
باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

صنعت برق بحرانزده
و وزارت نیروی
منفعل

 .1وزارت نیـرو در طـول چهـار سـال اخیـر ،در بسـیاری از حوزههـا نـاکام بـوده اسـت .یکـی از دالیـل ایـن ناکامـی
فقـدان ارتبـاط وزیـر نیـرو بـا تشـکلها بـود .بطـور کلـی وزیـر نیـروی دولـت دوازدهـم دارای نگاهـی از بـاال به پایین
بـود و بیشـتر نمایـش جریانـات را دنبـال میکـرد تـا محتـوای آنهـا را .پویش هر هفته الـف _ ب ایران یکـی از این
جریانـات بود.
همچنیـن بیتوجهـی بـه وضعیـت قراردادهـای صنعـت بـرق چـه در بخـش انتقـال و چـه در بخـش توزیـع
مصداقـی غیـر قابـل انـکار از ایـن مدعاسـت .در کنـار ایـن موضـوع یـادآوری میکنـم کـه سـاختار صنعـت بـرق
ً
کامـال ایـراد دارد ،تعـدد شـرکتهای مـادر تخصصـی و تعـدد معاونین ،مدیـران کل و عناوینی از این دسـت که
به ایجاد فاصله معنیداری بین بخش سیاسـتگذاری و اجرا در این وزارتخانه منجر شـده از دیگر مشـکالت
ایـن بخـش اسـت؛ لـذا ضـروری اسـت کـه ایـن مسـاله در سـطوح کالن بـه گونـهای اصـالح شـود کـه حداقـل در
هنـگام ورود دسـتگاههای نظارتـی ،یکپارچگـی سیسـتم صنعـت بـرق در بخـش دولتـی برابـر اینگونـه نهادهـا
مفروض شـود.
همچنیـن میتـوان بـه عـدم اسـتفاده حداکثـری از اختیـارات قانونی در حمایت از دسـتگاههای وابسـته هم به
عنـوان یکـی دیگـر از ضعفهـای عملکـردی وزارت نیـرو در طـول سـالهای اخیـر اشـاره کـرد .بـه عنـوان مثـال
در رفـع معضـالت قراردادهـای 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 بهرهبـرداری صحیـح و کامـل از قانـون برنامه ششـم مانند بند الف مـاده  ۱۰در پرداخت خسـارات دیرکرد،
ایـن مسـاله کامـال ملمـوس بوده اسـت.
 .2دسـتاورد مثبتی که البته با زحمات فراوان دفتر بررسـیهای فنی بازرگانی شـرکت توانیر محقق شـد ،مجهز
شـدن صنعـت بـرق بـه فهـارس بهـای تخصصـی اسـت .از دسـتاوردهای منفـی وزارت نیـرو ،بیاعتبـار کـردن
صنعـت بـرق ،بـه خصـوص در موضوع سـرمایهگذاری در بخـش توزیع و انتقال بوده اسـت .در بخش نهادهای
ً
نظارتـی نیـز عمـال وزارت نیـرو تـالش خاصـی انجـام نـداد و ایـن مهـم بـه عنـوان یـک مانـع در عملکـرد مدیـران
دسـتگاههای اجرایی وابسـته به این وزارتخانه تلقی میشـود .در این رابطه نه در جلسـه سـران سـه قوه تالشـی
بـرای دریافـت نسـخهای بـرای رفـع معضـالت قراردادهـای 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  ۸۰بودجـه سـال  ۱۳۵6در بودجـه  ۱۴۰۰هـم همـکاری مناسـبی از
طـرف وزارت نیـرو صـورت نگرفـت .ایـن تبصـره یکـی از مهمتریـن بندهـای قانونـی بـرای جبـران ضـرر و زیـان
ً
پیمانـکاران محسـوب میشـود کـه تقریبـا در دوران جهشهـای ارزی از دولـت نهـم تـا دوازدهـم در وزارت نیـرو
بـه آن توجهـی نشـده اسـت .همچنیـن تالشـی از طـرف وزارت نیـرو در راسـتای اصـالح و بـروز رسـانی آییننامـه

معامـالت شـرکتهای بـرق منطقـهای و شـرکتهای توزیـع در شـرایط بحرانهـای ارزی صـورت نپذیرفت.
عـدم بهرهبـرداری درسـت از مـاده  ۱۲قانـون رفـع موانـع تولیـد  ۱۳۹۴بـه ویـژه در بخـش کاهـش تلفـات از دیگـر
مـواردی اسـت کـه مـورد بیتوجهـی وزارت نیـرو قـرار گرفتـه اسـت.
در دولت یازدهم کاهش تلفات و تعویض تجهیزات بخصوص ترانسها در دستور کار قرار گرفت ،این در
حالـی بـود کـه مهندسـی مقـدم بـر ایـن اقدامات بـوده و جالبتر این اسـت که رسـیدگی به تلفـات در دولت
ً
دوازدهم تقریبا به ورطه فراموشـی سـپرده شد.
 .3قوانین مصوب مجلس که بر اسـاس طرحهای پیشـنهادی نمایندگان تهیه و ابالغ میشـود ،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 میشـود .قوانینی هم که در نهایت بر اسـاس
ً
لوایـح پیشـنهادی دولـت در مجلـس تصویـب میشـوند بعضا به دلیل طوالنی شـدن روند تصو یـب ،از حیز
انتفاع سـاقط میشوند.
مهمتـر از همـه مـوارد ذکـر شـده ،عـدم توجـه بـه منابـع مالـی و انسـانی مـورد نیـاز بـرای تحقـق برنامـه و یـا
قانونهاسـت کـه شـوربختانه ایـن موضـوع بـا اهمیت در تمام امور کشـور موج میزنـد 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 قراردادهـای توزیـع و انتقـال از خـود بیتوجهـی نشـان دهـد.
 .4مطابق قانون تاسیس این وزارتخانه ،سیاستگذاری 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 شـرکتهای زیـر مجموعـه توانیـر یـا همـان شـرکتهای توزیع بـرق و در سـطح انتقال با شـرکتهای
تابعه توانیر یا همان شـرکتهای برق منطقهای اسـت.
علـی االصـول امـور مالـی بـا ابالغ بودجه شـکل میگیرد ،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
قراردادهـای متوقـف در بخـش توزیـع و انتقـال و همچنیـن بـی برقیهـای 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 ،شـرکتهای
برق منطقهای و شـرکتهای توزیع نیروی برق سراسـر کشـور ( ۵۵شـرکت) نمره قبولی را دریافت نمیکنند.

آنچـه در اولو یـت اکثر یـت ایـن  ۵۵شـرکت بـوده
در گام نخسـت پرداخـت حقـوق پرسـنل و در
گام دوم درگیـر نشـدن بـا نهادهـای 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.
 .5یکـی از اقدامـات ارزنـده شـرکت توانیـر در
مدیر یـت اثـرات ریسـک تغییـرات نـرخ ارز و
فلـزات بـر ایـن صنعـت زیرسـاختی ،قیمـتدار
کـردن همزمـان بـا اصـالح ردیفهـای فهـارس
بهـای تخصصـی صنعـت بـرق کشـور بـود کـه
از ایـن حیـث بـرای اولیـن بـار در طـول دوران
 ۱۰۰سـاله صنعـت بـرق ایـران ،ایـن صنعـت،
زیرسـاختی مجهـز بـه پنـج فهرسـت بهـای
تخصصـی بـرای پسـت و خـط فـوق توزیـع
و انتقـال و همچنیـن رشـته توز یـع و تعمیـر و
نگهـداری شـد.
از طـرف دیگـر در بخـش «انتقـال» نیـز اقـدام بـه
تدو یـن قـرارداد تیـپ خر یـد کاال و تجهیـزات
بـرای شـرکتهای بـرق منطقـهای شـد کـه ایـن
مهـم پاسـخی ارزشـمند و اجرایـی بـه مـاده ۲۳
قانـون بهبـود کسـب و کار ابالغـی سـال ۱۳۹۰
بـوده اسـت.
امـا متاسـفانه در بخـش «توز یـع» و بدلیـل عـدم
همـکاری معاونـت هماهنگـی توز یـع شـرکت
توانیـر نـه تنهـا قـرارداد تیـپ اجرایـی نشـد بلکـه
فهـارس بهـای توز یـع هـم در منابـع داخلـی کـه
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{ آنچه گذشت }

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

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

{ آنچه گذشت }

.3با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه
صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو
را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟

بیـش از  ۸۰درصـد منابـع شـرکتهای 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.
 .6از قدیـم االیـام گفتهانـد دو صـد گفتـه ،چون نیم کردار نیسـت و بـه قول حضرت موالنا همدلی از همزبانی
بهتر است...
گفتنـی اسـت عمـده نشسـتها در وزارت نیـرو در حـوزه حـرف و همزبانی بـوده و در عمل از ناحیـه وزارت نیرو
اقدامـی در رفـع مشـکالت ،علیرغـم وجـود وظایـف حاکمیتـی و همچنیـن وجـود بنـد «ز» قانـون تاسـیس ،باز
هم در برابر مسـائل ورود عملیاتی و راهبردی نداشـته اسـت.
ً
 .7بـا تغییـر وز یـر ،سـر سـازمان عـوض میشـود ،ولـی بایـد بدنـه هـم از فکـر ،رویـه و نحـوه عملکـرد نیـز متناسـبا
تغییـر کند.
الزم است وزیر نیرو ارتباط تعریف شده و فصلی با رویکرد اثربخش با تشکلهای بخش خصوصی از جمله
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان نماینـده بخـش قابـل توجهـی از فعالیـن حقوقی صنعت برق کشـور
داشته باشد.
ً
وزرای دولتهـای نهـم تـا دوازدهـم تقریبـا فاصله معنی داری با بخش خصوصی گرفتند که بخش عمدهای
از این پیشـینه مربوط به دولت دوازدهم اسـت .انتظار میرود که وزیر نیروی انتخابی دولت سـیزدهم به غیر
از وظایـف سیاسـی تعر یـف شـده ،نقـش خـود را در موضـوع قراردادهـا ،از حالـت تشـریفاتی بـه حالـت واقعی و
اثر بخش تغییـر دهد.
وزیر نیروی دولت سـیزدهم میبایسـت طی نشسـتی با سـران سـه قوه نسـبت به نحوه ورود دیوان محاسـبات
و سـازمان بازرسـی بـه قراردادهـای دسـتگاههای اجرایـی نظیـر شـرکتهای توزیـع نیـروی بـرق و همچنیـن
شـرکتهای بـرق منطقـهای 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 تصمیمگیـری فراهـم شـده و تـرس از ایـن فرآینـد درمـان شـود.
الزم است برای تسویه بدهیهای واقعی صنعت برق ،اقدام اجرایی کند ،به گونهای که ظرف مدت  ۱۰۰روز
اولیه امکان کاهش پنجاه درصدی و متناسـب آن فراهم شـود .تیپ سـازی قراردادهای 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 قراردادهای

 .4ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق
و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

مازاد بر بودجه قابل تحقق را در شرکتهای زیر
مجموعـه ندهـد .موضـع خـود را در برابر مجلس
برای واقعیسـازی نـرخ برق ،تعیین کند.
مدیران عامل شـرکتهای توزیع و شرکتهای
بـرق منطقـهای را از افرادی شـجاع و تصمیمگیر
انتخـاب کنـد بگونـهای کـه هـدف آن پیشـبرد
کار هـا بـا رویکـرد حمایـت از تولیـد (کاال و
خدمـات) ایرانـی باشـد.
حـزب خـود را عملگـرا بدانـد و بجـای حـرف،
انجـام کار را در دسـتور کار خـود ،وزارتخانـه،
شـرکتها و سـازمانهای ذیربـط قـرار
دهـد .وزیـر نیـروی دولـت سـیزدهم بایسـتی
انحصار زدایـی در صنعـت بـرق را بصـورت
واقعـی ،در عمـل و نـه بـه صـورت صـوری و در
حـرف ،در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.
در پایـان گفتنـی اسـت کـه بخـش خصوصـی
صنعـت بـرق عـالوه بـر رویدادهـا از روندهـای
حاکـم بـر اقتصـاد سیاسـی کشـور ،آسـیبهای
بسـیاری دیـده و الزم اسـت وزیـر نیـرو یـا وزیـر
انـرژی دولـت سـیزدهم بـرای واکسیناسـیون
صنعـت بـرق در برابـر روندهـا و رویدادهـای
اقتصـادی کشـور اقـدام عاجـل و البتـه پایـدار
کنـد .بـرق هـم ماننـد آب ،موثـر بـر حیـات اسـت
و بیبرقیهای زمستان  ۱۳۹۹و بهار  ۱۴۰۰نشان
دهنـده بیتوجهـی بـه این صنعت زیر سـاختی
حداقـل در یـک دهـه گذشـته اسـت و دولـت
سـیزدهم بایسـتی بـرای ایـن چالـش اساسـی
راهـکاری کوتـاه مـدت و اجرایـی داشـته باشـد.
بهامیـد آن روز منتظـر میمانیـم•...

 .5با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از
ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟

برنا برق اصفهان

 .6از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت
از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده
است؟ آیا خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این دوره محقق شده است؟

مصاحبهمکتوب

 .7انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم
باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

فرجاصغری عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان و مدیرعامل شرکت برنا برق اصفهان

تخریبتولید
ناخالص صنعت برق
از مسیر سیاستهای
وزارت نیرو

 .1حکومتها و کشور های دموکراتیک بر پایه سه قوه مستقل یعنی (مجریه ،قضائیه و مقننه) اداره میشوند.
هیـچ سـازمان و یـا نهـادی خـارج از ایـن سـه قـوه وجـود نـدارد و هیـچ ردیـف بودجـهای خـارج از اینهـا تعر یـف
نمیشـود؛ امـا در کشـور دموکراتیـک ایـران ردیفهـای بودجـهای متعـددی بـا مبالـغ بـاال و خـارج از ایـن ویژگـی
وجود دارد؛ لذا تصمیمگیری و تصمیمسازی هم به همین نسبت خارج از سیستم صورت میپذیرد .طبیعتا
وزارت نیـرو هـم از ایـن قضیـه مسـتثنی نیسـت و در نهایـت نـه انتخـاب مدیـران آن بـر پایـه شایسـته سـاالری
صـورت میگیـرد و نـه تصمیمگیـری آنهـا شـکل کارشناسـانه و تخصصـی دارد.
 .2باید دید که معیار سـنجش دسـتاورد چه چیزیسـت .آیا معیار آن نسـبت به خدمات و سـاختار های زمان
گذشـته اسـت و یـا معیـار آن متناسـب بـا سـاختار های روز آمـد دنیاسـت؟! گفتنـی اسـت کـه اقتصـاد کشـور
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  ۱/۷درصد بوده و
این رقم در صنعت برق بیشتر هم بوده است .اما اگر رشد اقتصادی در چهل سال گذشته را در حداقل میزان
خود  6درصد لحاظ کنیم اکنون این رقم میبایست به  ۱۰/۳رسیده باشد ،اما وضعیت موجود نشان دهنده
رشـد  ۲برابری اقتصاد کشـور اسـت .این بدان معناسـت که رشـد اقتصادی کشـور با مال ک همان حداقل ۱/۷
پنج برابر کمتر رشد کرده است .اکنون با این احتساب شاید بتوان دستاوردهای وزارت نیرو را بهتر و شفافتر
قضاوت کرد.
 .3بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده در بـاال بـه نظـر میرسـد موضـوع صنعـت برق بصـورت مجـزا قابـل ارزیابی
نیسـت و میبایسـت آن را بخشـی از کل سـاختار دیـد و قضـاوت کـرد.
 .4در جهـان امـروز صنعـت بـرق درصـدی از تولیـد ناخالـص ملـی هـر کشـور را بصـورت مسـتقیم بـه خـود
اختصـاص داده ایـن صنعـت بـه صـورت غیـر مسـتقیم در تولیـد ناخالـص ملـی کشـور ها نیـز سـهیم اسـت.
بایـد درنظـر داشـت کـه آنچـه بصـورت مسـتقیم در تولیـد ناخالـص ملـی نقـش ایفـا میکنـد ،روابـط مالـی میـان
دولـت و پیمانـکاران اسـت .گفتنـی اسـت وزارت نیـرو در تخر یـب ایـن تولیـد ناخالـص نقـش بسـزایی داشـته
اسـت!
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{ آنچه گذشت }

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

{ آنچه گذشت }

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

.3با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه ششم در توسعه
صنعت برق ،سیاستها و عملکرد توسعهای وزارت نیرو
را در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟

 .4ارزیابی شما از عملکرد مالی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن ،بویژه در پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران صنعت برق
و بهبود شرایط مالی این صنعت چیست؟

 .5بزرگترین دلیل افزایش نرخ ارز و در پی آن تورم ،بزرگ بودن ساختار حاکمیت است که میتوان به وجود
نهادهـای خـارج از قـوه مجریـه اشـاره کـرد .ایـن نهادهـا اقتصـاد کشـور را میبلعند و در تولیـد ناخالص نقش
آنها به مراتب به نسـبت صرف بودجه پایینتر اسـت .این عامل باعث شـده تا پیمانکاران صنعت برق و
از طرفی خود وزارت نیرو نیز در دام بی ثباتی اقتصادی اسـیر باشـد.
 .6تـا زمانـی کـه سـاختار های اجرایـی کشـور بـه فـرم اسـتانداردهای اقتصـاد جهانـی بـاز نگـردد ،حداقـل
شـخص بنـده انتظـار بهبـودی وضعیـت حاکـم را نـدارم•.

مکو

بهنامدهبان

معاونسیستمهاو منابعانسانیشرکتمکو

بحرانسازی
وزارت نیرو
در نبود یک گفتمان
مشترک با
بخشخصوصی

 .1عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانـکاران صنعـت برق و حضـور بخش دولتی به عنـوان کارفرما و پیمانکار
همچنین نوسان قیمتی به ویژه در حوزه ارز اصلیترین و مهمترین مشکالت فعاالن صنعت برق ظرف سالهای
اخیر بوده اسـت.
 .2تـک 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 ،کوچکسازی 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 نیروگاههای خصوصی به صورت رقابتی بـا برگزاری مناقصه را
میتوان جزو دسـتاوردهای وزارت نیرو در این دولت برشـمرد.
 .3عـدم تحقـق برنامهریـزی تامیـن بـرق از محـل انرژیهای تجدید پذیر جزو انتقادات جدی اسـت که به عملکرد
وزارت نیروی دولت دوازدهم وارد است .در حقیقت با توجه به برنامهریزیها تا پایان برنامه ششم  ۵درصد ظرفیت
برق نصب شـده کشـور باید از محل تجدیدپذیرها تامین میشـد ،به این ترتیب که تا انتهای برنامه ششـم ظرفیت
تولید برق باید به  ۱۰۰هزار مگاوات میرسید که  ۵درصد آن معادل  ۵هزارمگاوات است .یعنی در هر سال از برنامه
باید  ۱۰۰۰مگاوات برق به کمک تجدیدپذیرها تامین میشد .در حال حاضر به تولید  ۸۵هزار مگاوات برق نصب
شـده دسـت پیـدا کردیـم کـه  ۵درصـد آن برابـر با  ۳هـزار و  ۴۰۰مگاوات حاصل فعالیت و توسـعه تجدیدپذیرها بود.
در صورتـی کـه میـزان بـرق نصـب شـده در ایـن حـوزه  ۸۵۰مـگاوت اسـت؛ در ادامـه نیـز میتـوان بـه مـواردی همچـون
عدم تحقق اهداف صادرات و واردات برق و عدم تحقق افزایش ظرفیت اسـمی نیروگاهها اشـاره کرد.

 .5با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز ،مدیریت این وزارتخانه و شرکتهای
تابعه آن در منعطف سازی قراردادهای این صنعت به منظور جلوگیری از
ایجاد زیان مضاعف به بخش خصوصی را چطور ازریابی میکنید؟

 .6از دیدگاه شما نحوه تعامل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن با بخش خصوصی و تشکلهای فعال این صنعت
از جمله سندیکای صنعت برق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد قابل قبول بوده
است؟ آیا خواستههای صنفی شرکتهای بخش خصوصی از دولت ،در این دوره محقق شده است؟

مصاحبهمکتوب

 .7انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت آینده
چیست و از دیدگاه شما وزیر نیروی دولت سیزدهم
باید چه ویژ گیهایی داشته باشد؟

 .4یکـی از عملکردهـای بحـران زای وزارت نیـرو در طـول دولـت دوازدهـم عـدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات
پیمانکاران اسـت؛ همچنین تبدیل شـدن سـرمایهگذاران نیروگاههای خصوصی به بدهکاران عمده به نظام
بانکـی نیـز از جملـه نتیجههـای نادرسـت مالـی وزارت نیرو اسـت.
در پـی جهـش قیمـت ارز سـرمایهگذاران نیروگاههـای خصوصـی تبدیـل بـه بدهـکاران عمـده بـه نظـام بانکـی و
در نهایـت صنـدوق توسـعه ملـی شـدهاند .ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن بخـش نـه تنهـا درآمـد ارزی نـدارد بلکه
بخشـی از بهـای بـرق تحویلـی بـه دولـت را هـم بـه ر یـال دریافـت نکردهاند.
 .5در ایـن ارزیابـی مـواردی همچـون بالتکلیـف باقیمانـدن بخـش ز یـادی از قراردادهـای جـاری بـرق ،درگیـر
شـدن بخشخصوصی با سـاختار ناکارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق ،عدم برخورداری از وحدت رویه
در سیسـتم پرداختـی و قـراردادی صنعـت بـرق ،اعمال سـلیقه در قراردادها توسـط شـرکتهای تابعه به چشـم
میخـورد.
 .6تعامـل وزارت نیـرو بـا بخـش خصوصـی بـه خوبـی شـکل نگرفتـه اسـت بدیـن گونـه کـه ایـن مشـارکت
توسـعهمحور کـه حاصـل نگاهـی بلندمـدت و ملـی بـه صنعـت بـرق بـود ،امـروز در وزارت نیـرو کمتـر بـه چشـم
میخورد .در شرایطی که تولید قریب به  6۰درصد برق کشور در دست نیروگاههای غیردولتی و سرمایهگذاران
بخشخصوصـی اسـت ،گفتمـان موثـر و قابـل اتکایـی بین وزارت نیرو با محوریت شـخص وز یـر محترم نیرو با
نمایندگان این حوزه که عمدتا در سـندیکای شـرکتهای تولیدکنندگان برق گرد هم آمدهاند ،شـکل نگرفته
است.
ایـن مسـاله جایـی بغرنجتـر میشـود کـه تـالش ایـن تشـکل بـرای برگـزاری یـک نشسـت مشـترک بـا وز یـر محتـرم
نیرو ظرف سـه سـال گذشـته به بنبسـت رسـیده و آنها بهعنوان بخش بزرگ و پراهمیت تولید برق و به عنوان
حافـظ پایـداری شـبکه ،فرصتـی بـرای بیـان چالشهـای 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.
 .7الزم اسـت وزیـر نیـرو مـواردی همچـون پرداخـت کامـل مطالبـات ،تخصیـص ارز بـه تولیـد بـرق ،اعطـای
تسـهیالت خـاص بانکـی ،تسـهیل در امـور گمرکـی ،اسـتفاده از نماینـده یـا نماینـدگان متخصـص و متعهـد
صنعت تولید برق در انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا) در تشـکلهای موجود در صنعت تولید مانند
بـازار بـرق ،بـورس بـرق ،رگوالتـوری و  ...را پیگیـری کنـد•.
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اقتصادصنعتبرق

باالخــره خاموشــیها بــه عنــوان جدیتریــن
هشــدار بخــش خصوصــی بــرای اســتمرار رونــد رکــود،
افــت ســرمایه گــذاری ،انباشــت بدهــی بــه بخــش
خصوصــی و افــول توســعه زیرســاخت هــای صنعــت
بــرق ،بــه شــکلی زودهنــگام و در بهــار  ،1400زنــگ
خطــر را بــرای صنعــت بــرق کشــور بــه صــدا درآورد.
ا گرچــه در طــول روزهــای اخیــر ،وزارت نیــرو بــا
مدیریــت مصــرف بــه ویــژه در حــوزه صنایــع ،توانســته
تــا حــدی کمبودهــای موجــود را جبــران کــرده و
از بــروز جــدی خاموشــیهای مجــدد جلوگیــری
کنــد امــا بــه هــر حــال مواجهــه بــا ایــن مســاله در
روزهــای آینــده امــری الزامــی و نا گزیــر خواهــد بــود.
مــا در کشــوری کــم آب بــا اقلیمــی خشــک زندگــی
میکنیــم و ایــن مســاله بــر کســی پوشــیده نیســت کــه
همــه بخشهــای کشــور بــه نوعــی بــا تنــش آبــی مواجــه
هســتند ،بنابرایــن عــدم برنامــه ریــزی و ســرمایه گذاری
بــرای کاهــش اتــکای تولیــد بــرق بــه نیروگاههــای
برقابــی و نیــز چــاره اندیشــی بــرای تامیــن بــرق صنایــع
در صــورت بازگشــت آنهــا بــه دوران رونــق و شــکوفایی،
موضوعــات حیاتــی و مهمــی هســتند کــه بخــش
خصوصــی مــدت هاســت بــر آنهــا تا کیــد میکنــد.
بــروز خاموشــیها ابتــدای یــک بحــران میــان مــدت
در صنعــت بــرق اســت ،چــرا کــه حتــی ا گــر همیــن امــروز
رونــد ســرمایه گــذاری هــا در صنعــت بــرق مطابــق بــا
برنامــه هــای توســعه ای کشــور دنبــال شــود ،بــاز هــم
مــا بیــش از یــک دهــه از برنامــه هــا و پیــش بینــی هــا
عقــب مانــده ایــم و جبــران ایــن عقب ماندگــی نیازمند
یــک عــزم ملــی و مشــارکت گســترده در همــه ســطوح
حا کمیتــی و اجرایــی اســت.
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 .1مقدمه

انــرژی الکتریکــی پیشنیــازی مهــم در حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی و رفاهــی در کلیــه جوامــع و کشــورها اعــم از توســعهیافته
یــا درحالتوســعه ،اســت .بهویــژه در کشــورهای درحالتوســعه یــا کمتــر توســعهیافته در دســترس بــودن بــرق باکیفیــت اســتاندارد
و قابلیــت اطمینــان بــاال همــراه بــا قیمتهــای معقــول نقــش بســزایی در رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دارد .ازیکطــرف
پیش ــی گرفت ــن ن ــرخ رش ــد تقاض ــای ب ــرق از ن ــرخ رش ــد عرض ــه آن (ک ــه عموم ــا ب ــه دلی ــل افزای ــش مش ــترکان و توس ــعه کش ــاورزی،
صنعــت و خدمــات و عــدم توجــه کافــی بــه مدیریــت مصــرف بــرق اســت) و از طــرف دیگــر نیــاز بــه زمــان ز یــاد و لــزوم ســرمایهگذاری
فــراوان بــرای توســعه ظرفیتهــای تولیــد و انتقــال و توزیــع ،مســائلی هســتند کــه موجبــات کمبــود بــرق و بــروز خاموشــی را فراهــم
میس ــازند .کلی ــه بخشه ــای اقتص ــادی ،رفاه ــی و اجتماع ــی براث ــر وق ــوع خاموش ــی متحم ــل خس ــارت میش ــوند ک ــه مق ــدار آن
متأث ــر از وابس ــتگی فعالیته ــای ه ــر بخ ــش ب ــه ان ــرژی الکتریکــی اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل ض ــروری اس ــت عل ــل ب ــروز خاموش ــی،
شناســایی و راهکارهــای مقابلــه و پیشــگیری از آن شناســایی شــود .در ادامــه ایــن گــزارش بــا اســتفاده از اطالعــات منتشــر شــده و
تحلیــل روندهــای کشــور ،پــس از تبییــن علــل خاموشــی بــرق در ســال  ،۱۴۰۰راهکارهایــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا آن پیشــنهاد
شــده اســت.

 .2تحلیل علل خاموشی برق

از آنجــا کــه بــرق بــه دلیــل ویژگیهــای فیزیکــی آن ،بــه طــور اقتصــادی انباشــتپذیر نیســت و امــکان ذخیرهســازی و جابجایــی
نــدارد ،لــذا ماننــد ســایر کاالهــای اقتصــادی نیســت کــه در صــورت کمبــود بتــوان آن را از خــارج شــبکه تولیــد و مصــرف تهیــه و
توزیــع کــرد .در نتیجــه مواقعــی کــه میــزان مصــرف لحظــهای ســمت تقاضــا از مجمــوع میــزان تولیــد پیشــی میگیــرد ،خاموشــی رخ
میدهــد .بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش ظرفیــت عرضــه بــرق تنهــا بــا اضافــه شــدن تاسیســات تولیــدی مقــدور بــوده
و افزایــش ایــن ظرفیــت زمانبــر اســت (بــه صــورت فــوری و مقطعــی قابــل افزایــش نیســت) ،میتــوان گفــت پدیــده خاموشــی زمانــی
رخ میدهــد کــه عرضــه بــرق در مقابــل تقاضــا دچــار کمبــود باشــد .بنابرایــن بــرای تحلیــل خاموشــیها الزم اســت کــه وضعیــت
تولیــد و مصــرف بــرق را مــورد بررســی قــرار دهیــم کــه در ادامــه ارائــه شــده اســت.

چراییخاموشی

 .2-1روند تولید و عرضه برق

خاموش ــیهای گس ــترده زمان ــی ب ــروز مییاب ــد ک ــه ظرفی ــت تاسیس ــات عرض ــه ب ــرق متناس ــب ب ــا ن ــرخ رش ــد تقاض ــا رش ــد نک ــرده
باشــد ..شــکل  ۱رونــد ظرفیــت (نامــی) نیروگاههــای کشــور از  ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۹نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن نمــودار دیــده
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هزارمیلیاردریال

میش ــود ظرفی ــت تولی ــد ب ــرق کش ــور ب ــا ی ــک ش ــیب مالی ــم در ای ــن ده س ــال افزای ــش یافت ــه ول ــی ترکی ــب س ــبد عرض ــه ب ــرق تغیی ــر چندان ــی نداش ــته
اس ــت .در س ــال  ۱۳۹۹مجم ــوع ظرفی ــت کش ــور  ۸۵۳۱۳م ــگاوات ب ــوده ک ــه نس ــبت ب ــه س ــال  ۱۳۹۸رش ــدی مع ــادل  ۲.۲درص ــد داش ــته اس ــت .از
ایــن میــزان ظرفیــت ۷۱۳۳۱ ،مــگاوات مربــوط بــه نیروگاههــای حرارتــی و  ۱۳۹۸۲مــگاوات نیروگاههــای تجدیدپذیــر (نیروگاههــای برقابــی و اتمــی و
تجدیدپذیــر) بــوده اســت.
شــکل  ۲رونــد رشــد ظرفیــت نیروگاهــی کشــور را نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن نمــودار دیــده میشــود نــرخ رشــد ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از
 ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۹بطــور کلــی نزولــی بــوده اســت و از  ۸.۸درصــد در ســال  ۱۳۸۹بــه  ۲.۲درصــد در ســال  ۱۳۹۹کاهــش یافتــه اســت و رشــد متوســط
ســاالنه در ده ســال گذشــته  ۳درصــد بــوده اســت.
از آنجــا کــه حــدود  ۱۴درصــد ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور متعلــق بــه نیروگاههــای بــرق آبــی بــوده و تولیــد بــرق ایــن نیروگاههــا نیــز متاثــر از میــزان بــارش
بــاران اســت ،الزم اســت توجــه بیشــتری بــه ایــن بخــش شــود .همانطــور کــه در شــکل  ۳دیــده میشــود بیــن تولیــد بــرق آبیهــا و میــزان بــارش یــک
ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد و متناســب بــا رشــد یــا کاهــش بــارش ،میــزان تولیــد بــرق نیــز نوســان یافتــه اســت .ایــن مســئله از آن جهــت اهمیــت دارد
ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقلیم ــی کش ــور و ک ــم آب ــی ،ب ــروز خشکس ــالی ن ــه فق ــط بخشه ــای کش ــاورزی را متاث ــر میس ــازد ،بلک ــه بدلی ــل حج ــم قاب ــل
توجــه نیروگاههــای برقآبــی در تامیــن بــرق کشــور ،عمــال عرضــه بــرق نیــز متاثــر از خشکســالی نوســان مییابــد و بــه ویــژه در ایــام پیــک و در فصلهــای
گــرم ســال ایــن مســاله خــود را بیشــتر نشــان میدهــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه توس ــعه ظرفی ــت تولی ــد و عرض ــه ب ــرق نیازمن ــد س ــرمایهگذاریهای زی ــادی اس ــت ،رش ــد تولی ــد و عرض ــه ب ــرق متاث ــر از می ــزان
س ــرمایهگذاری میباش ــد .ش ــکل  ۴و ش ــکل  ۵رون ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ط ــی س ــالهای  ۱۳۸۷ت ــا  ۱۳۹۹را نش ــان میده ــد .همانط ــور
ک ــه در ش ــکل  ۴دی ــده میش ــود بخ ــش عم ــده س ــرمایهگذاری ریال ــی کش ــور در بخ ــش توز ی ــع و انتق ــال ب ــوده ،ب ــه نح ــوی ک ــه در  ۵س ــال اخی ــر س ــهم
بخــش تولیــد از مجمــوع ســرمایهگذاری انجــام شــده ،حــدود  ۱۵درصــد بــوده اســت .نکتــه مهــم دیگــر ،میــزان ســرمایهگذاری متناســب بــا نــرخ تــورم
نبــوده اســت ،بــه نحــوی کــه اگــر اثــر تــورم را از حجــم ســرمایهگذاری حــذف کنیــم ایــن رونــد نزولــی اســت .بــه عبارتــی اگــر معــادل ارزی ســرمایهگذاری
انج ــام ش ــده را محاس ــبه کنی ــم ،مش ــاهده میش ــود ک ــه رون ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق از س ــال  ۱۳۸۷نزول ــی ش ــده و از  6/۵میلی ــارد دالر
در س ــال  ۱۳۸۷ب ــه  ۰/6۳میلی ــارد دالر در س ــال  ۱۳۹۹رس ــیده اس ــت .ای ــن رون ــد نزول ــی س ــرمایهگذاری ب ــا رون ــد نزول ــی ن ــرخ رش ــد افزای ــش ظرفی ــت
نیروگاه ــی کش ــور ه ــم همخوان ــی دارد  .ب ــه عب ــارت دیگ ــر ب ــه وض ــوح دی ــده میش ــود ک ــه در ده ــه گذش ــته رش ــد س ــرمایهگذاری در بخ ــش تولی ــد ب ــرق
منفــی بــوده و در نتیجــه رشــد ظرفیــت تولیــد هــم منفــی اســت.
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متوسط رشد مصرف (خانگی ،صنعتی و کشاورزی)

رشد ظرفیت تولید برق

شکل  .6روند رشد افزایش ظرفیت تولید برق (عرضه) و رشد مصرف برق (تقاضا)
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 .2-2روند مصرف و تقاضای برق

همانطــور کــه بیــان شــد ،پدیــده خاموشــی از شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق ایجــاد میشــود .بــرای تحلیــل رونــد تقاضــا یــا مصــرف بــرق الزم
اســت رونــد برخــی شــاخصهای آمــاری حــوزه مصــرف را مــورد بررســی قــرار دهیــم .شــکل  6مقایســه نــرخ رشــد تقاضــا و رشــد تولیــد برق(عرضــه)
را نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل دیــده میشــود ،رونــد رشــد تقاضــا در دهــه گذشــته صعــودی بــوده و بــه طــور متوســط  ۵درصــد رشــد
داشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه رونــد رشــد ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور در ده ســال گذشــته بــه طــور متوســط نزولــی بــوده و متوســط رشــد آن
ســه درصــد بــوده اســت .ایــن تفــاوت نــرخ رشــد منجــر بــه شــکاف عرضــه و تقاضــا میشــود کــه در نتیجــه آن حجــم عرضــه بــرق از حجــم تقاضــای
بــرق جــا مانــده و منجــر بــه خاموشــی میشــود.
شــکل  ۷تــراز تولیــد و مصــرف بــرق طــی ســالهای  ۱۳۸۹تــا  ۱۳۹۹را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس ،رونــد رشــد تــوان تولیــدی نیروگاههــای کشــور
ط ــی ده س ــال گذش ــته افزایش ــی ب ــوده و از  ۳۹ه ــزار م ــگاوات در س ــال  ۱۳۸۹ب ــه  ۵۸ه ــزار م ــگاوات در س ــال  ۱۳۹۹رس ــیده اس ــت ه ــر چن ــد ک ــه بی ــن
س ــال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تف ــاوت محسوس ــی دی ــده نمیش ــود ک ــه میت ــوان موض ــوع رک ــود و کاه ــش فعالیته ــای ناش ــی از محدودیته ــای کرون ــا در
ســال  ۱۳۹۹را عامــل ایــن عــدم افزایــش دانســت.
در بررســی وضعیــت مصــرف بــرق در ســال  ۱۴۰۰و بــروز خاموشــیهای اخیــر ،توجــه بــه پیــک بــار در دو مــاه اول ســال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰و مقایســه آن بــا
پیــک ســال  ۱۳۹۹جالــب توجــه اســت .همانطــور کــه اطالعــات نمــودار  ۷و  ۸نشــان میدهــد ،میــزان پیــک بــار در ابتــدای ســال  ۱۴۰۰کمتــر از پیــک
تابســتانی ســالهای  ۱۳۹۹بــوده اســت امــا حجــم خاموشــیها بــه مراتــب بیشــتر از ســالهای قبــل بــوده اســت .علــت ایــن امــر را میتــوان در روش
مدیر ی ــت خاموش ــیهای وزارت نی ــرو دانس ــت .ب ــه نظ ــر میرس ــد در س ــالهای گذش ــته ،ب ــا مانوره ــای مدیری ــت مص ــرف ک ــه در تابس ــتانها اج ــرا
میش ــده اس ــت ،ب ــه ج ــای خاموش ــیهای اجب ــاری ،خاموش ــیهای داوطلبان ــه ب ــه صنای ــع کش ــور داده میش ــده اس ــت (از طری ــق تفاهمنامهه ــای
عــدم مصــرف بــرق در پیــک) ولیکــن در اوایــل ســال جــاری ایــن ســاز و کارهــا هنــوز عملیاتــی نشــده بودنــد و بــه نوعــی بــا بــروز زودهنگامــی ظهــور
پیــک بــرق ،روشهــای متعــارف مدیریــت مصــرف جاماندنــد.
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شکل  .9چشم انداز ظرفیت تولید برق کشور در سال 1404

در پایــان اشــارهای بــه موضــوع مصــرف بــرق غیرقانونــی رمــز ارزهــا کــه بــه عنــوان عامــل بــروز خاموشــیهای ابتــدای ســال  ۱۳۹۹مطــرح شــده ،ضــروری اســت.
اگرچــه تحلیلهــای ارائــه شــده از ســوی ذینفعــان موضــوع یعنــی صاحبــان صنایــع تولیــد رمــز ارز از یــک ســو و مدیــران وزارت نیــرو از ســوی دیگــر ،متناقــض
ه ــم هس ــت و ب ــه دلی ــل آنک ــه اطالع ــات دقیق ــی وج ــود ن ــدارد نمیت ــوان مبتن ــی ب ــر داده اس ــتدالل ک ــرد ،ول ــی میت ــوان مدع ــی ش ــد ک ــه موض ــوع رم ــز ارزه ــا
نمیتوانــد عامــل اصلــی باشــد چــرا کــه شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق رونــدی داشــته اســت کــه از ســالهای قبــل وجــود داشــته اســت و بــدون ظهــور
رمزارزهــا (چــه قانونــی چــه غیرقانونــی) ،پدیــده خاموشــی بازهــم مشــاهده میشدهاســت.

 .3راهکارهای مقابله با خاموشی

بــرای رفــع مشــکل خاموشــی و جلوگیــری از تکــرار آن ،الزم اســت کــه میــزان عرضــه و تقاضــای بــرق در شــبکه تــراز شــوند بــه عبــارت دیگــر مجمــوع تقاضــا و
مجمــوع عرضــه در یــک تعــادل قــرار گیرنــد .بــرای ایــن منظــور الزم اســت راهکارهایــی بــه کارگرفتــه شــود کــه از یــک طــرف میــزان تولیــد بــرق را افزایــش دهــد
و از طــرف دیگــر حجــم تقاضــا را بهینــه و اختــالف پروفایــل بــار مصرفــی را در ســاعت غیرپیــک و پیــک بــه هــم نزدیــک کنــد .ایــن راهکارهــا را میتــوان بــه
صــورت زیــر خالصــه کــرد:

 .3-1افزایش ظرفیت تولید برق

ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور در ســالهای گذشــته رشــد کمــی داشــته اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای گذشــته بــا رکــود اقتصــادی مواجــه بودهایــم،
شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــا کمتــر مشــاهده میشــده اســت؛ هرچنــد کــه انتظــار مــیرود بــا کاهــش تحریمهــا و ظهــور رشــد اقتصــادی ،کمبــود عرضــه بــرق
بــه شــکل بحرانــی بــروز یابــد .بــرای همیــن ضــروری اســت حجــم ظرفیــت تولیــد کل بــرق کشــور افزایــش یابــد .شــکل  ۹چشــمانداز افزایــش ظرفیــت تولیــد
بــرق کشــور را در دو ســناریو نشــان میدهــد.
در ســناریو ادامــه وضــع موجــود انتظــار مــیرود ســاالنه بطــور متوســط حــدود  ۲۵۰۰مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور اضافــه شــود و در ســال  ۱۴۰۴بــه
ظرفیــت نامــی حــدود  ۹۸هــزار مــگاوات برســد .امــا اگــر دولــت بخواهــد در چهارچــوب رشــد اهــداف برنامــه ششــم و متناســب بــا ظرفیــت رشــد اقتصــادی
مــورد انتظــار در اســناد باالدســتی کشــور ،تولیــد بــرق کشــور را افزایــش دهــد ،انتظــار مــیرود ســاالنه حــدود  ۴۷۰۰مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور افــزوده
شــود و در ســال  ۱۴۰۴بــه ظرفیــت نامــی حــدود  ۱۰۹هــزار مــگاوات دســت پیــدا کنــد.
افزای ــش راندم ــان نیروگاهه ــای فعل ــی ب ــا اج ــرای طرحه ــای فناوران ــه بهینهس ــازی و تبدی ــل نیروگاهه ــای گازی ب ــه نیروگاهه ــای س ــیکل ترکیب ــی ،روشهای ــی
هســتند کــه بــا ســرمایه کمتــر ،بازدهــی بیشــتری بــرای افزایــش ظرفیــت بــرق ایجــاد میکننــد .همچنیــن متناســب بــا افزایــش تولیــد بــرق ،نیــاز اســت کــه
ظرفیــت شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع نیــز توســعه یابــد .شــواهد حاکــی از آن اســت کــه در برخــی از نواحــی کشــور بــه دلیــل مشــکالت بخــش انتقــال ،پدیــده
ب ــرق حب ــس ش ــده ،وج ــود دارد .در ای ــن زمین ــه الزم اس ــت طرحه ــای توس ــعهای ش ــبکه ب ــرق کش ــور اولوی ــت بن ــدی ش ــوند و طرحه ــای نیمهتم ــام و حیات ــی
شــبکه ،در اولویــت قرارگیرنــد.

ب ــا توج ــه ب ــه س ــناریوهای پی ــش روی صنع ــت ،ب ــرآورد میش ــود در اف ــق
 ۱۴۰۴بطــور متوســط بیــن  ۸تــا  ۱۵میلیــارد دالر ســرمایهگذاری مــورد نیــاز
اس ــت ک ــه در ش ــرایط موج ــود ب ــدون اص ــالح نظ ــام مال ــی صنع ــت ب ــرق
قابلی ــت چنی ــن س ــرمایهگذاری وج ــود ن ــدارد .ب ــرای همی ــن ض ــروری
اس ــت ک ــه س ــازوکارهای حاک ــم ب ــر س ــرمایهگذاری صنع ــت ب ــرق ب ــه
نح ــوی اص ــالح ش ــود ک ــه طرحه ــای س ــرمایهگذاری توجی ــه اقتص ــادی
پی ــدا کن ــد ت ــا بخ ــش خصوص ــی ب ــرای س ــرمایهگذاری در ای ــن بخ ــش
عالقمن ــد ش ــود.

نفت کوره
(میلیونمترمکعب)

گازوئیل
(میلیونلیتر)

گاز
(میلیونمترمکعب)
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 .3-2متنوعسازی سبد عرضه
و تغییر مدل کسب و کار تولید-مصرف برق

باتوج ــه ب ــه اینک ــه در س ــالهای گذش ــته عم ــده تولی ــد ب ــرق وابس ــته
ب ــه مناب ــع گازی ب ــوده اس ــت (ش ــکل  )۱۰و از آنج ــا ک ــه در فص ــول س ــرما
مص ــرف گاز ب ــرای گرمای ــش ب ــه پی ــک میرس ــد و ب ــه دلی ــل کمب ــود گاز
خاموش ــی رخ میده ــد ،الزم اس ــت ک ــه س ــبد انرژیه ــای اولی ــه کش ــور،
تغیی ــر کن ــد و ات ــکا تولی ــد ب ــرق ب ــه س ــوخت گاز کمت ــر ش ــود.
بنابرایـــن در الگـــوی توســـعه بـــرق آینـــده کشـــور ،ضـــروری اســـت کـــه
تجدیدپذیرهــا بویــژه خورشــیدی و تولیــد همزمــان بــرق و گرمــا ( CHPو
 )CCHPمــورد توجــه قــرار گیــرد .ایــن الگوهــای تولیــد بــرق نیازمنــد تغییــر
الگـــوی مصرفکننـــده صـــرف بـــه مصرفکننده-تولیدکننـــده بـــرق
اســت .بــرای ایــن منظــور الزم اســت ســاز و کارهــا و مــدل هــای کســب
و کاری جدیــدی طراحــی و ارتبــاط بیــن بخــش عرضــه و تقاضــای بــرق
اص ــالح ش ــود.

 .3-3بهینهسازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)

از آنچــه کــه یارانــه زیــادی بصــورت پنهــان بــه بــرق داده میشــود ،شــدت
مصـــرف انـــرژی بـــرق در کشـــور بســـیار بـــاال اســـت و در بخشهـــای
مختلـــف اعـــم از خانگـــی ،صنعتـــی و کشـــاورزی ،از تجهیـــزات و
فناوریهایــی اســتفاده میشــود کــه بازدهــی پایینــی دارنــد .بــرای ایــن
منظــور الزم اســت کــه از طریــق جایگزینــی تجهیــزات پربــازده بــه جــای
کــم بــازده ،از اتــالف بــرق در بخــش مصــرف جلوگیــری شــود و بــرای ایــن
کار الزم اســـت ســـرمایهگذاری و از فناوریهـــای مختلفـــی اســـتفاده
شــود .اجــرای ایــن طرحهــای بهینهســازی نیازمنــد اصــالح تعرفههــای
بــرق و شــکلگیری ســاز و کارهایــی ماننــد بــازار صرفــه جویــی اســت تــا
بــه تدریــج شــدت مصــرف انــرژی کشــور اصــالح شــود .سیاســتهای
قبلــی ماننــد مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد و بــه دلیــل غیراقتصــادی
ب ــودن ای ــن ن ــوع طرحه ــا از ی ــک ط ــرف و آم ــاده نب ــودن س ــاختارهای
دولت ــی ب ــرای ارائ ــه تس ــهیالت و پوش ــش ریس ــکهای س ــرمایهگذاری
از ســوی دیگــر ،عمــال موفــق نبــوده اســت .بــرای همیــن ضــروری اســت
سیاس ــتگذاری جام ــع ان ــرژی کش ــور ب ــرای بهینهس ــازی مص ــرف ب ــرق
کش ــور س ــاختارهای نه ــادی و س ــاز و کاره ــای مال ــی مناس ــبی را فراه ــم
آورد ت ــا وضعی ــت مص ــرف ب ــه ط ــور کل ــی بهین ــه ش ــود.
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شکل  .10سوخت مصرفی نیروگاه ها در سال 1399
(ماخذ :آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی سال)1399

 .3-4اصالح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی)

یک ــی دیگ ــر از چالشه ــای ش ــبکه ب ــرق ،اخت ــالف مص ــرف ب ــرق در س ــاعات مختل ــف
شــبانهروز اســت بــه نحویکــه موجــب کمبــود بــرق در زمانهــای پیــک و در نتیجــه بــروز
خاموشــی شــده و در برخــی ســاعات اضافــه تولیــد بــرق و کاهــش بازدهــی تولیــد میشــود.
در نتیجــه تقاضــای یکنواختــی بــرای بــرق وجــود نداشــته و منحنــی بــار دارای اختــالف
زی ــادی در زمانه ــای مختل ــف میباش ــد .ب ــرای همی ــن منظ ــور الزم اس ــت منحن ــی ب ــار
اصــالح شــود تــا میــزان مصــرف و تولیــد بــرق یکنواخــت تــر شــده و از نظــر اقتصــادی بهینــه
ش ــود .اص ــالح منحن ــی ب ــار نیازمن ــد اوال ثب ــت مص ــرف در زمانه ــای مختل ــف اس ــت و
از ســوی دیگــر تعرفههــای بــرق بــه نحــوی منعطــف شــودکه مشــترکان بــرای بهینهســازی
هزینهه ــای خ ــود ،الگ ــوی مص ــرف خ ــود را تغیی ــر دهن ــد .اج ــرای ای ــن سیاس ــت نیازمن ــد
س ــرمایهگذاری ب ــرای اضاف ــه ش ــدن تجهیزات ــی در ش ــبکه ب ــرق ب ــرای ثب ــت اطالع ــات
پروفای ــل ب ــار (ی ــا اس ــتفاده از کنتوره ــای دیجیتال ــی) و اب ــداع روشه ــای نوی ــن تج ــارت
بـــرق (تجمیعس ــازی صرفهجوییه ــای مصرفکنن ــدگان خ ــرد و اس ــتفاده از مزایـــای
آن) اســت .ایــن مــوارد نیــز بــدون اصــالح نظــام مالــی صنعــت بــرق و ایجــاد ســاختارهای
مناس ــب حقوق ــی ب ــرای هدای ــت س ــرمایهگذاران بخ ــش خصوص ــی و ش ــرکتهای فن ــاور
ممکــن نمیباشــد .بــرای همیــن ضــروری اســت ســازوکارهای اقتصــادی و حقوقــی بــرای
پی ــک س ــایی ب ــه روش اقتص ــادی و مس ــتقل از فش ــار حاکمیت ــی فراه ــم ش ــود ت ــا بص ــورت
خودس ــامانیابنده و از طری ــق مکانیزمه ــای ب ــازار ،بهین ــه ش ــود▪ .
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پیامباقری

نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

{ خاموشی ها }

از ابتــدای خــرداد و همزمــان بــا مــوج نخســت افزایــش دمــا در اکثــر مناطــق کشــور ،وزارت نیــرو اعــالم کــرد کــه
ب ــه دلی ــل ب ــاال رفت ــن می ــزان مص ــرف ب ــرق از ظرفی ــت تولی ــدی کش ــور ،مجب ــور ب ــه اعم ــال برخ ــی خاموش ــیها
خواه ــد ب ــود و ای ــن روال در بس ــیاری از ش ــهرهای کش ــور آغ ــاز ش ــد .هرچن ــد در روزه ــای گذش ــته می ــزان
خاموشــیها کمتــر شــده امــا همچنــان وضعیــت مصــرف بــرق در کشــور در قیــاس بــا ظرفیــت تولیــدی شــبکه
در ش ــرایطی بحران ــی ق ــرار دارد.
حـــال ،پیـــام باقـــری ،نایـــب رییـــس س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه تش ــریح دالی ــل قطع ــی بـــرق و
خاموش ــیهای اخی ــر پرداخت ــه اس ــت .ب ــه گفت ــه او ،در معادل ــه تولی ــد و مص ــرف ی ــا هم ــان عرض ــه و تقاض ــا،
هــر زمــان مصــرف از تولیــد پیشــی بگیــرد و امــکان جبــران ایــن اختــالف بــا روشهــای دیگــری میســر نشــود،
طبیعتــا خاموشــی اتفــاق میافتــد .اگرچــه بنــا بــه اظهــارات پیــام باقــری ،علــت خاموشــیها در ایــن مقطــع
از ســال« ،گرمــای بیســابقه هــوا ،کاهــش نــزوالت جــوی و مخــازن آب کشــور ،تاخیــر در ورود نیروگاههــای در
دس ــت تعمی ــر ب ــه م ــدار و مقول ــه رمزارزه ــا» عن ــوان میش ــد ،ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد اینه ــا معل ــول عل ــت دیگ ــری
باش ــند؛ او معتق ــد اس ــت عل ــت اصل ــی ای ــن ماج ــرا ب ــه مقول ــه «س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق» و «کمب ــود
مناب ــع مال ــی» در ای ــن ح ــوزه برمیگ ــردد.
باقــری میگویــد :نخســتین کشــوری در دنیــا هســتیم کــه در حــوزه انــرژی بیشــترین مبلــغ یارانــه را پرداخــت
میکنیــم ،بهطوریکــه اکنــون یارانــهای در حــدود  ۸6میلیــارد دالر از ســوی دولــت در بخــش انــرژی پرداخــت
میشــود کــه نشــاندهنده اختــالف بیــن قیمــت تمــام شــده و قیمــت تکلیفــی اســت .او معتقــد اســت کــه
آث ــار ای ــن کمب ــود مناب ــع قطع ــا در کاه ــش س ــرمایهگذاریها متبل ــور میش ــود؛ چرا ک ــه ب ــر اس ــاس قان ــون شش ــم
برنامــه قــرار بــود ســالی پنــج هــزار مــگاوات وارد مــدار شــود کــه کمتــر از نصــف ایــن رقــم محقــق شــده اســت.
زیــرا بــرای تحقــق کامــل ایــن برنامــه ســاالنه بیــن  ۴تــا  ۵میلیــارد دالر ســرمایهگذاری نیــاز اســت کــه عــدد قابــل
توجهــی اســت .از ایــن رو ،وقتــی ســرمایهگذاری نباشــد قطعــا پروژههــای جدیــد هــم تعر یــف نمیشــود و ایــن
صنع ــت ب ــه رغ ــم ظرفیتس ــازیهای خوب ــی ک ــه ص ــورت گرف ــت گرفت ــار رک ــود میش ــود.

عوامل اثر گذار بر قطعی برق
نای ــب ریی ــس س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در رابط ــه ب ــا عل ــت خاموش ــیهای اخی ــر ک ــه در کش ــور اتف ــاق
میافت ــد ،گف ــت :در معادل ــه تولی ــد و مص ــرف ی ــا هم ــان عرض ــه و تقاض ــا ،ه ــر زم ــان مص ــرف از تولی ــد پیش ــی
بگیــرد و امــکان جبــران ایــن اختــالف بــا روشهــای دیگــری میســر نشــود ،طبیعتــا خاموشــی اتفــاق میافتــد.
پی ــام باق ــری در گفتوگ ــو ب ــا «تع ــادل» ب ــا بی ــان اینک ــه عل ــت خاموش ــیها در ای ــن مقط ــع از س ــال ،گرم ــای
بیس ــابقه ه ــوا ،کاه ــش ن ــزوالت ج ــوی و مخ ــازن آب کش ــور اع ــالم ش ــده اس ــت ،تصر ی ــح ک ــرد :فرارس ــیدن
فص ــل گرم ــا پی ــش از موع ــد باع ــث ش ــده ب ــار تجهی ــزات سرمایش ــی زودت ــر از ح ــد انتظ ــار وارد م ــدار ش ــده و
چاهه ــای کش ــاورزی زودت ــر فع ــال ش ــوند.وی اف ــزود :ب ــه نظ ــر میرس ــد دلی ــل دیگ ــر ای ــن اتف ــاق تاخی ــر در ورود
نیروگاهه ــای در دس ــت تعمی ــر ب ــه م ــدار باش ــد؛ معم ــوال ای ــن نیروگاهه ــا اواس ــط خردادم ــاه ب ــه م ــدار برگردان ــده
شــده و اختــالف پیــک تابســتان و زمســتان را کــه ناشــی از بــاری اســت کــه تجهیــزات سرمایشــی در تابســتان
ب ــه ش ــبکه تحمی ــل میکنن ــد ،جب ــران میکردن ــد.
باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمســتان عمدتــا بخشــی از ۲۰هــزار مــگاوات اختــالف بیــن پیــک تابســتان و پیــک
زمســتان صــرف تعمیــرات نیروگاههــا میشــود ،گفــت :امســال بــه دلیــل گرمــای زود هنــگام ایــن نیروگاههــا بــه
موقــع مهیــا نشــدند .عــالوه بــر ایــن ،موضــوع رمزارزهــا مقولــه دیگــری اســت کــه بــر افزایــش مصــرف تاثیرگــذار
ب ــوده اس ــت .پی ــش بین ــی میش ــود ک ــه ح ــدود  ۱۳۰۰م ــگاوات ظرفی ــت اس ــتخراج کنن ــدگان رم ــزارز در کش ــور
باشــد کــه چیــزی نزدیــک بــه  ۳۲۰مــگاوات آن مجــاز و بقیــه غیرمجــاز اســت.وی تاکیــد کــرد :اینهــا مجمــوع
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مس ــائلی هس ــتند ک ــه هم ــواره ب ــه عن ــوان دلی ــل خاموش ــیها مط ــرح میش ــوند .ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد اینه ــا
معل ــول عل ــت دیگ ــری باش ــند ک ــه البت ــه ب ــه نوع ــی ه ــم قاب ــل پیشبین ــی ب ــود .عل ــت اصل ــی ای ــن ماج ــرا ب ــه
مقول ــه س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق و کمب ــود مناب ــع مال ــی در ای ــن ح ــوزه برمیگ ــردد.

مشکل از کمبود تولید است؟
نایــب رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در ادامــه بیــان کــرد :در ســالهای اخیــر بــا کمــک نیروگاههــای
جدیــدی کــه احــداث شــده ســاالنه بهطــور متوســط دوهــزار و  ۲۲۱مــگاوات وارد مــدار کردهایــم ،در صورتیکــه
طبــق برنامــه میبایســت هرســال  ۵هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد احــداث میشــد .وی افــزود :ضمــن اینکــه،
در حــوزه تجدیــد پذیــر نیــز بایــد ظرفیتمــان مجموعــا تــا پایــان برنامــه ششــم بــه  ۵هــزار مــگاوات میرســید کــه
در حــال حاضــر کمتــر از هــزار مــگاوات نیروگاههــای تجدیدپذیــر خورشــیدی ،بــادی و  ...داریــم .ایــن کمبــود
تولیــد باعــث میشــود نــرخ رشــد تقاضــا پوشــش داده نشــود و تبدیــل میشــود بــه ایــن کمبودهایــی کــه شــاهد
آن هس ــتیم .باق ــری اظه ــار ک ــرد :از س ــوی دیگ ــر ،بخش ــی از کمب ــود س ــرمایهگذاریها ب ــه اقتص ــاد نامت ــوازن
صنع ــت ب ــرق برمیگ ــردد ک ــه میت ــوان نقط ــه آغازی ــن آن را ط ــرح تثبی ــت قیمته ــا ک ــه در مجل ــس هفت ــم
مط ــرح ش ــد ،دانس ــت .در آن مقط ــع اوض ــاع درآمده ــای نفت ــی مناس ــب ب ــود و در بودجهه ــای س ــنواتی ای ــن
کمبودهــا کــه بــا نــام یارانــه بــرق شــناخته میشــود ،بــا منابــع نفتــی و درآمدهــای حاصــل از آن جبــران میشــد.

یارانه  86میلیارد دالری

وی ادام ــه داد :ام ــا ب ــا اعم ــال تحریمه ــا علی ــه کش ــور و اختالل ــی ک ــه در درآمده ــای نفت ــی ب ــه وج ــود آم ــد ،ب ــا
کمبودهایــی در بودجــه و در ادامــه در صنعــت بــرق هــم بــا کاســتیهایی روبــرو شــدیم .ضمــن اینکــه قیمــت
ب ــرق ه ــم ب ــا ن ــرخ ت ــورم افزای ــش پی ــدا نک ــرد .بهگون ــهای ک ــه حت ــی در مقایس ــه ب ــا بس ــیاری از کااله ــای دیگ ــر
کمتریــن رشــد را در ایــن حامــل انــرژی داشــتیم .نتیجــه آن شــده کــه اکنــون یارانــهای در حــدود  ۸6میلیــارد
دالر از ســوی دولــت در بخــش انــرژی پرداخــت میشــود کــه نشــاندهنده اختــالف بیــن قیمــت تمــام شــده
و قیمــت تکلیفــی اســت.
نای ــب ریی ــس س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا بی ــان اینک ــه نخس ــتین کش ــوری در دنی ــا هس ــتیم ک ــه در
ح ــوزه ان ــرژی بیش ــترین مبل ــغ یاران ــه را پرداخ ــت میکنی ــم ،گف ــت :آث ــار ای ــن کمب ــود مناب ــع قطع ــا در کاه ــش
س ــرمایهگذاریها متبل ــور میش ــود .ب ــر اس ــاس قان ــون شش ــم برنام ــه ق ــرار ب ــود س ــالی پن ــج ه ــزار م ــگاوات وارد
مــدار شــود کــه کمتــر از نصــف ایــن رقــم محقــق شــده اســت .بــرای تحقــق کامــل ایــن برنامــه ســاالنه بیــن  ۴تــا
 ۵میلی ــارد دالر س ــرمایهگذاری نی ــاز اس ــت ک ــه ع ــدد قاب ــل توجه ــی اس ــت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه صنع ــت ب ــرق ی ــک صنع ــت  B۲Gاس ــت ،گف ــت :از ای ــن رو ،وقت ــی س ــرمایهگذاری
نباش ــد قطع ــا پروژهه ــای جدی ــد ه ــم تعری ــف نمیش ــود و ای ــن صنع ــت علیرغ ــم ظرفیتس ــازیهای خوب ــی
کــه صــورت گرفــت گرفتــار رکــود میشــود .چنانکــه شــاهد هســتیم اکنــون ظرفیتهــای موجــود بــا یکســوم
ی ــا یکچه ــارم ت ــوان خ ــود فعالی ــت میکنن ــد.
باق ــری خاطرنش ــان ک ــرد :نتیج ــه هم ــه اینه ــا میش ــود انباش ــت بدهیه ــای وزارت نی ــرو ب ــه مجموع ــه بخ ــش
خصوصــی ،نیــروگاهداران ،سیســتم بانکــی و ...کــه بــرآورد میشــود چیــزی در حــدود  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان
اســت .تضعیــف بخــش خصوصــی و در نتیجــه گرایــش آن بــرای دریافــت تســهیالت و وام و در ادامــه عــدم
ت ــوان بازپرداخ ــت و تعدی ــل نی ــرو و بده ــی و گرفتاریهای ــی ک ــه در ای ــن ح ــوزه ب ــرای بخ ــش خصوص ــی باق ــی
میمان ــد ،پای ــان کار اس ــت.

{ خاموشی ها }

وی اف ــزود :از طرف ــی منابع ــی ه ــم ب ــرای جب ــران ای ــن مش ــکالت و حت ــی ب ــرای راهان ــدازی قرارداده ــای متوق ــف
مان ــده ای ــن صنع ــت وج ــود ن ــدارد .برآین ــد هم ــه اینه ــا منج ــر ب ــه خاموش ــی ،خس ــارتهای اقتص ــادی،
نارضایتیهــای اجتماعــی ،رکــود و تضعیــف بخــش خصوصــی ،عــدم مشــارکت و ســرمایهگذاری میشــود.
ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه ش ــاهد هس ــتیم از س ــال  ۹۲ت ــا کن ــون س ــرمایهگذاری جدی ــدی از س ــوی بخ ــش
خصوصــی در راســتای توســعه ظرفیــت نیروگاههــا ،صــورت نگرفتــه اســت .ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا
اش ــاره ب ــه پدی ــده حب ــس ب ــرق در برخ ــی اس ــتانها گف ــت :در بعض ــی اس ــتانها ب ــرق م ــازاد وج ــود دارد ،ام ــا
چــون شــبکه انتقــال و توزیــع متناظــر بــا تولیــد توســعه پیــدا نکــرده اســت و توســعه متــوازن صــورت نگرفتــه بــا
پدیــده حبــس بــرق روبــرو شــدهایم .همــه مــواردی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،امــروزه ایــن صنعــت را بــا مخاطــرات
ج ــدی مواج ــه ک ــرده اس ــت.

راهحلچیست؟
وی در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چ ــه راه ــکاری ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکالت وج ــود دارد ،گف ــت :معم ــوال در
چنی ــن ش ــرایطی تمرک ــز ب ــر ط ــرف تقاض ــا و تش ــویق ب ــه صرفهجوی ــی اس ــت و کمت ــر ب ــه ط ــرف عرض ــه توج ــه
میش ــود .در حالیک ــه میتوانس ــتیم در ط ــرف عرض ــه ه ــم کارهای ــی انج ــام دهی ــم.
باق ــری تاکی ــد ک ــرد :یک ــی از ریش ــهایترین کاره ــا در ای ــن خص ــوص اص ــالح س ــاختار اقتص ــاد ب ــرق ،افزای ــش
قیم ــت حامله ــای ان ــرژی ب ــه ص ــورت تدریج ــی اس ــت ک ــه در برنام ــه پنج ــم و شش ــم و قان ــون هدفمن ــدی
هــم بــه آنهــا اشــاره شــده اســت .منابــع بســیار ز یــادی میتوانســت تــا کنــون آزاد شــود و ایــن منابــع در توســعه
زیرس ــاختها اس ــتفاده ش ــود.
وی عن ــوان ک ــرد :موض ــوع دیگ ــر ،بح ــث نظ ــام تعرفهگ ــذاری پلکان ــی ک ــه توازن ــی بی ــن پرمصرفه ــا و ک ــم
مصرفهــا ایجــاد میکنــد .بحــث رگوال تــوری کــه مبتنــی بــر اصــل  ۴۴اســت بحــث دیگــری اســت مبنــی بــر
اینکــه نظــام ســرمایهداری در بســتر عرضــه و تقاضــای واقعــی و بــه صــورت شــفاف اتفــاق میافتــد کــه هنــوز
در صنعــت بــرق جــاری نشــده اســت.باقری بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث تولیــد مجــازی امــروزه در دنیــا متــداول
اســت و پایــه آن قانــون اصــالح الگــوی مصــرف اســت ،گفــت :در کشــورهای پیشــرفته رشــد مصــرف و تقاضــا
نزدیــک صفــر اســت امــا در کشــور مــا بیــن  ۵تــا  ۷درصــد اســت .نکتــه دیگــر اســتفاده از ظرفیتهــای مــاده
 ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد اســت .میتوانســتیم  ۱۰هــزار مــگاوات بــا تعو یــض کولرهــای آبــی و گازی مســتعمل
ب ــا کولره ــای اس ــتاندارد و دو ه ــزار م ــگاوات ب ــا تعو ی ــض المپه ــای پرمص ــرف ب ــا المپه ــای ک ــم مص ــرف
الایدی صرفهجوی ــی ایج ــاد کنی ــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از صنایــع باالدســتی از قبیــل صنایــع فــوالد ،ســیمان و ...شــدت انــرژی را بــاال
میبرن ــد ،ک ــه بای ــد م ــورد بررس ــی ق ــرار بگیرن ــد ،گف ــت :توس ــعه تجدیدپذیره ــا نی ــز موض ــوع دیگ ــری اس ــت ک ــه
بایــد روی آن تمرکــز شــود.باقری اظهــار کــرد :امــا یکــی ازجدیتریــن راهکارهــا در ایــن خصــوص بحــث تبــادل
بــرق اســت کــه بارهــا راجــع بــه آن صحبــت کردیــم .بــا توجــه بــه موقعیــت خوبــی کــه کشــور دارد ،اختــالف
افــق از شــرق تــا غــرب و اختــالف دمــا از شــمال تــا جنــوب ،پیــک مصــرف مــا بــا پیــک مصــرف کشــورهای
اطــراف مــان متفــاوت اســت.
وی ادامــه داد :ایــن موقعیــت جغرافیایــی ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد تــا در زمــان پربــاری از کشــورهایی کــه
در پیــک نیســتند بــرق را وارد کنیــم و بالعکــس هنگامــی کــه در کمبــاری هســتیم بــرق را بــه آن کشــورها صــادر
کنیــم .بــا ایــن رویکــرد ایــران میتوانــد بــه هــاب بــرق منطقــه تبدیــل شــده و درآمدهــای پایــدار بــرای صنعــت
بــرق ایجــاد کنــد کــه بحــث بســیار مفصلــی اســت▪.
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بــا کمــال تاســف ایــن روز هــا شــاهد خاموشــیهای گســترده در ســطح کشــور هســتیم
و ای ــن خاموش ــیها روز ه ــای اوائ ــل انق ــالب و دوره جن ــگ  ۸س ــاله را تداع ــی میکن ــد
کــه چندیــن عامــل باعــث خاموشــی میشــد کــه اهــم آن کمبــود تولیــد بــرق ،بمبــاران
نیروگاههــا توســط عــراق و نیــز کمبــود منابــع ســوخت نیروگاههــا کــه تمامــا قابــل توجیــه
ب ــود .ام ــا خاموش ــیهای اخی ــر و صدم ــات و لطم ــات وارد ش ــده ب ــه هی ــچ وج ــه قاب ــل
قب ــول نیس ــت بخص ــوص ب ــرای یخچاله ــای نگهدارن ــده واکس ــنهای کوو ی ــد  ۱۹ک ــه
س ــالمت همش ــهریان را عه ــده دارد در مع ــرض تهدی ــد ق ــرار میده ــد.

تاریخچه

قصهتاریک

خاموش ــی ب ــرق ارثی ــهای از زم ــان پهل ــوی ب ــوده و هم ــراه م ــردم ت ــا پای ــان جن ــگ ادام ــه
داش ــته و بعضـــا بـــه علـــت بمبارانهـــای عـــراق تشـــدید میشـــد .امـــا همـــان دوران
جن ــگ تمهی ــدات الزم ب ــه عم ــل آم ــد و برنام ــه افزای ــش تولی ــد و متعاق ــب آن انتق ــال و
توزی ــع و اس ــتفاده از تجهی ــزات نوی ــن در ای ــن صنع ــت در برنام ــه ق ــرار گرف ــت و وزارت
نی ــرو مل ــزم ش ــد از مح ــل ف ــروش ب ــرق و بودج ــه س ــاالنه ح ــدود  ۵۰۰۰م ــگاوات تولی ــد و
تجهیــزات مرتبــط انتقــال و تولیــد را مدیریــت کنــد .بطوریکــه تــا ســال  ۱۳۸۲ایــن اقــدام
انجــام میشــد و بــا بودجــهای کــه از طــرف ســازمان مدیر یــت و برنامــه ر یــزی بــه وزارت
نی ــرو اختص ــاص داده میش ــد تاسیس ــات م ــورد نی ــاز و تامی ــن ب ــرق کش ــور در تم ــام
س ــطوح قاب ــل تامی ــن ب ــود ،حت ــی ب ــرق صنعت ــی و کارخانج ــات ک ــه قب ــل از تحریمه ــا
بعض ــا ب ــا صددرص ــد راندم ــان کار میکردن ــد ،ب ــدون وقف ــه تامی ــن میش ــد .از هم ــان
زم ــان ک ــه جن ــگ پای ــان یاف ــت برنام ــه ر ی ــزی ارتب ــاط ب ــا کش ــور های همس ــایه و ص ــدور
ب ــرق و خدم ــات مهندس ــی ب ــه دیگ ــر کش ــور ها در برنام ــه وزارت نی ــرو ق ــرار گرف ــت ،ب ــه
طوریکــه متخصصیــن ایران ــی پروژهه ــای ب ــزرگ بــرق را در دیگ ــر کش ــور ها انج ــام داده و
از ای ــن اقدام ــات ارز ز ی ــادی وارد کش ــور کردن ــد .ب ــه ع ــالوه ص ــدور ب ــرق ب ــه کش ــور هایی
ک ــه اخت ــالف اف ــق ب ــا ای ــران داش ــتند و ص ــادرات ب ــرق در س ــاعات غی ــر پی ــک بس ــیار
اقتصــادی بــود و جمــع ز یــادی از متخصصیــن ایرانــی در ایــن پروژههــا مشــغول بودنــد.
امــا دســتکاری در بودجــه وزارت نیــرو از طــرف ریاســت جمهــور وقــت و وصــول وجــوه
حاصــل از فــروش بــرق و عــدم تخصیــص اعتبــار الزم جهــت توســعه تولیــد و انتقــال و
توزیــع بــرق ،بــه تدر یــج مشــکالت مدیــران صنعــت بــرق را دوچنــدان کــرده و همزمــان
ع ــدم تامی ــن ل ــوازم یدک ــی نیروگاهه ــا و ب ــی برنامگ ــی در تعمی ــرات و نگه ــداری آنه ــا
مش ــکل را بیش ــتر و بیش ــتر دام ــن زد .ب ــه طوریک ــه در مقاطع ــی ،مناطق ــی از کش ــور در
شــبانه روز ســه مرحلــه و هــر بــار دو ســاعت خاموشــی داشــتند کــه عــالوه بــر صدمــات
ب ــه تاسیس ــات ب ــرق ،زندگ ــی م ــردم و ترافی ــک و کار را ه ــم دچ ــار وقف ــه ک ــرد.

اتفاقاتمهم
بزرگتری ــن فاجع ــه قط ــع ب ــرق در ش ــرایط فعل ــی فاس ــد ش ــدن واکس ــنهای کوو ی ــد  ۱۹در
یخچالهایــی بــود کــه بــرق آنهــا قطــع میشــد و تاثیــرات آن بــرای بیمــاران بســتری در
بیمارســتانهایی کــه فاقــد بــرق اضطــراری بودنــد ،بیشــتر نمــود داشــت .گفتنــی اســت
نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه عمــده صنایــع دارای بــرق اضطــراری ،بــه علــت عــدم
قطــع در ســالهای گذشــته و عــدم پیــش بینــی خاموشــیهای اخیــر ،ایــن تجهیــزات
را از مــدار خــارج کــرده و حتــی تعمیراتــی بــر روی آنهــا انجــام نــداده بودنــد.

عوامل اصلی قطع برق
همانطــور کــه گفتــه شــد بــا قطــع چندســاعته بــرق در تهــران و اکثــر شــهرها و بــا شــروع
گرمــا بخصــوص در مناطــق جنوبــی کشــور ،مشــکالت اساســی در سیســتم بــرق رســانی
محسنعربانی

ایجــاد شــد کــه ایــن مشــکل بعضــا شــبکه را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
امــا نگاهــی بــه شــبکه بــرق کشــور و ارتباطــات آن بــا همســایگان مشــاهده میشــود در
ظاهــر شــبکه پایــداری اســت ،ولــی اگــر بــه ســوابق مراجعــه شــود احــداث و نگهــداری
ای ــن ش ــبکهها دچ ــار وقف ــه ش ــده ،بطوریک ــه از س ــال  ۸۲اح ــداث ح ــدود چه ــار ال ــی
 ۵ه ــزار م ــگاوات تولی ــدات س ــاالنه جدی ــد و متعاق ــب آن ش ــبکههای انتق ــال و توزی ــع
انج ــام نش ــده و متاس ــفانه ام ــکان تامی ــن ل ــوازم یدک ــی سیس ــتم موج ــود ه ــم ب ــه عل ــت
عــدم تخصیــص اعتبــار فراهــم نشــده اســت.
بــر اســاس ضوابطــی کــه در چنــد ســال گذشــته بــر وزارت نیــرو تحمیــل شــده اســت ،نــه
تنهــا بودجــه کافــی بــه صنعــت بــرق تخصیــص داده نشــده ،بلکــه عایــدی حاصــل از
فــروش بــرق نیــز بــه طــور کامــل بــه ایــن وزارتخانــه پرداخــت نشــده اســت؛ لــذا هــر ســاله
تاسیســات کهنــه شــده و جایگزیــن مناســبی جهــت اســتفاده درســت از ایــن صنعــت
در برنامــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت .عــالوه بــر آن عوامــل عمــده کمبــود بــرق بشــرح ز یــر
شــبکه را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت:
*احــداث ماینرهــای تولیــد بیــت کویــن بــا مجــوز و بــدون مجــوز کــه بــه میــزان ز یــادی
بــرق شــبکه را جهــت کار هــای تجــاری عــدهای محــدود مصــروف داشــته و از آنجاکــه
کنترل ــی ب ــرای مص ــرف ب ــرق ب ــرای ای ــن واحده ــای تولی ــدی نیس ــت ،ل ــذا ب ــه عل ــت
مص ــرف ب ــاالی ای ــن واحده ــا ش ــبکه را تح ــت تاثی ــر ق ــرار داده اس ــت.
*ع ــدم تولی ــد کاف ــی ب ــرق براس ــاس برنام ــه ری ــزی وزارت نی ــرو و نی ــز تعمی ــرات اساس ــی
واحده ــای در ح ــال کار ب ــه عل ــت ع ــدم ل ــوازم یدک ــی اساس ــی ای ــن واحده ــا
*کمبــود بارشهــای ســاالنه و عــدم تولیــد کافــی بــرق از منابــع آبــی توســط نیروگاههــای
بــرق آبــی
*عــدم هماهنگــی تامیــن ســوخت نیروگاههــا از وزارت نفــت کــه چالــش هــر ســاله ایــن
دو وزارتخانــه محســوب میشــود.

راه برون رفت
قبــل از هــر چیــز دولــت مکلــف اســت از هــر گونــه مصــرف بــی رو یــه شــدیدا» جلوگیــری
و ب ــا کس ــانی ک ــه دارای مص ــرف غیرقانون ــی هس ــتند برخ ــورد ک ــرده و ش ــبکه آن ــان قط ــع
ش ــود .حت ــی الزم اس ــت وزارت نی ــرو در زم ــان اوج مص ــرف ،کس ــانی ک ــه مج ــوز تولی ــد
رمــزارز دارنــد را بــه حالــت تعلیــق درآورد.
س ــپس بودج ــه کاف ــی جه ــت تامی ــن ل ــوازم یدک ــی تاسیس ــات تولی ــد و انتق ــال و توز ی ــع
ب ــرق را تامی ــن و هرچ ــه س ــریعتر سیس ــتم موج ــود بازیاب ــی ش ــود.
در م ــراودات خری ــد و ف ــروش ب ــرق ب ــا همس ــایگان تجدی ــد نظ ــر ک ــرده و حت ــی المق ــدرو
ب ــرای دوره گرم ــا پروتکله ــای جدی ــدی را تهی ــه و مبادل ــه کنن ــد.
در قان ــون خری ــد ب ــرق از تولیدکنن ــدگان بخ ــش خصوص ــی مانن ــد نیروگاهه ــای ب ــادی،
خورشــیدی و  CHPتجدیدنظــر کــرده و بــرای ترغیــب و تشــویق کســانی کــه در احــداث
واحدهــای  CHPآمادگــی ســرمایه گــذاری دارنــد ،ایــن امــکان فراهــم شــود کــه تولیــدات
آنه ــا ب ــه ش ــبکه متص ــل و بخش ــی از تولی ــدات آنه ــا در ش ــبکه م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
گیــرد.
بـــه عـــالوه شـــاید الزم باشـــد در عرضـــه مجانـــی بـــرق ب ــه مرا ک ــز مذهب ــی و م ــدارس
تجدیدنظــر شــود ،زیــرا مشــاهده میشــود در ایــن اماکــن اصــال مدیر یــت مصــرف وجــود
نــدارد و شــاگردانی کــه در مــدارس بــا بــرق مجانــی درس خواندهانــد احساســی نســبت
ب ــه تامی ــن و تجهی ــز و اس ــتفاده مناس ــب از ای ــن صنع ــت ندارن ــد.
راهــکار آخــر هــم ایــن اســت کــه وزارت نیــرو همچنــان بــرای دریافــت بودجــه مناســب
از دولــت چانــه زنــی ،تعامــل و مذا کــرات مســتمر داشــته باشــد▪.
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اقتصادصنعتبرق

در بســیاری از موضوعــات اقتصــادی و نظــام قیمتگذاریهــا بــه ویــژه خدمــات و کاال هایــی کــه توســط دولــت عرضــه و یــا نظــارت
میشــود ،ســه نقــش اساســی تعریــف میشــود:
 .۱حاکمیت :شامل مجلس ،دولت و زیر مجموعههای آن و قوه قضائیه
 .۲نهادهای مدنی /تشکلها :شامل اتاق بازرگانی ،سندیکاها و انجمنهای صنفی ،اقتصادی
 .۳بخش خصوصی /بنگاههای تولید و ارائه کننده کاال و خدمات (صنعت احداث)
اگ ــر تمام ــی ای ــن  ۳بخ ــش مس ــئولیتها و وظای ــف خ ــود را در قب ــال م ــردم ،مناف ــع مل ــی ،و توس ــعه پای ــدار ب ــه درس ــتی انج ــام دهن ــد،
ً
تبع ــا سیاس ــتگذاریها و تصمیم ــات مناس ــبی اتخ ــاذ میش ــود و هم ــه از آث ــار و ب ــرکات آن برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد ..یعن ــی ه ــم
نظ ــام بودج ــهای کش ــور ب ــه خاط ــر سوبس ــیدهای کالن دچ ــار کس ــری بودجهه ــای ز ی ــان ب ــار نمیش ــود ،ه ــم م ــردم ب ــه صرف ــه جوی ــی
عــادت میکننــد .در ایــن میــان و هــم تولیدکننــدگان و واردکننــدگان تجهیــزات سرمایشــی و ســایر لــوازم خانگــی و صنعتــی برقــی
بــا اســتانداردهای تدویــن و درجــه بنــدی شــده صرفــه جویــی بــرق ،محصــوالت خــود را ارائــه میدهنــد و هــم ســرمایه گــذاری بــرای
تولیــد بــرق از انــواع تجدیدپذیــر و ســوخت فســیلی بــا صرفــه خواهــد بــود و نهایتــا محیــط زیســت هــم از آســیبهای جــدی بــه خاطــر
تولی ــد و انتش ــار گاز ه ــای گلخان ــهای در ام ــان میمان ــد.
بر همین اساس مشکل در فعالسازی و هماهنگی بین این سه بخش است که عمده علل آن شامل موارد زیر است:
 عناصر حاکمیت به غیر از دورهای محدود فاقد هماهنگیهای الزم هستند. دولــت و مجلــس بــا وجــود قوانیــن و دســتورالعملها ،در درون خــود پذیــرای نقطــه نظــرات و پیشــنهادات نهادهــا مدنــی نبــوده ونیستند
 نهادهــای مدنــی /تشــکلها و در اینجــا ســندیکای صنعــت بــرق و نیــز اتــاق بازرگانــی گرچــه فعالیتهــای زیــادی انجــام دادهانــد،معهــذا از تمامــی ابزار هــا و راهکار هــا بــرای قبوالنــدن نظــرات خــود بــه حاکمیــت اســتفاده نکردهانــد.

چالشهای برنامهای وزارت نیرو برای صنعت برق

چالشه ــای برنام ــهای وزارت نی ــرو ب ــرای صنع ــت ب ــرق را میت ــوان س ــه دس ــته چالشه ــای دورهای (تک ــرار ش ــونده) ،چالشه ــای
م ــداوم و چالشه ــای ن ــگاه ب ــه آین ــده تقس ــیم بن ــدی ک ــرد.
چالشهــای دورهای یــا تکــرار شــونده عمدتــا معطــوف بــه بحــث فصــول گــرم و چالــش افزایــش مصــرف و نیــاز بــه تامیــن بــرق بیشــتر
اس ــت ،معه ــذا در س ــالهای اخی ــر تامی ــن س ــوخت نیروگاهه ــا در زمس ــتان نی ــز بیش ــتر خودنمای ــی میکن ــد .در چالشه ــای م ــداوم
بحــث اصلــی اقتصــاد صنعــت بــرق اســت کــه نــه تنهــا بودجــه وزارت نیــرو را دچــار مشــکالت ز یــادی کــرده ،بلکــه بــر بودجــه کل
کشــور هــم تاثیرگــذار بــوده اســت.
چالش نگاه به آینده را میتوان شامل محور های زیر دانست:
 .۱جذب و تامین سرمایه گذاری برای افزایش تولید و توسعه طرحهای انتقال و توزیع صنعت برق
 .۲افزایش مصرف برق صنایع و سایر بخشهای اقتصادی در صورت رفع تحریمها
 .۳توجه بیشتر به کاهش مصرف برق به ویژه در مصارف سرمایشی خانگی ،اداری و تجاری
 .۴افزایش شدت مصرف انرژی و برق در کشور به ویژه در  6سال اخیر
 .۵سرمایهگذاری بیشتر به منظور کاهش هرچه بیشتر تلفات برق در نیروگاهها و شبکههای توزیع برق به ویژه در فصول گرم
 .6عدم توازن سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تولید ،انتقال و توزیع برق
 .۷برقــی کــردن یکصــد هــزار چــاه آب کشــاورزی و افزایــش مصــارف بــرق بــا تعرفــه کشــاورزی بــه و یــژه در فصــول گــرم (اکنــون بیــش
از  %۱6مصــرف بــرق کشــور بــا تعرفــه ناچیــز مصــارف کشــاورزی اســت)
 .۸شناخت جغرافیای انرژی برق مناطق اطراف کشور ،صادرات و تبادل بیشتر برق با کشور های همسایه و غیرهمسایه
 .۹سرمایه گذاری به منظور بروز آوری فناوریها در ساخت تجهیزات مورد نیاز بخشهای سه گانه تولید ،انتقال و توزیع
 .۱۰یکس ــان نب ــودن هزین ــه ب ــرق واحده ــای مس ــکونی و اداری ب ــه دلی ــل وج ــود تع ــداد ز ی ــادی ن ــوع کنتور ه ــای ب ــرق و تعو ی ــض ک ــردن
آنهــا (عــدم رعایــت عدالــت اجتماعــی)
 .۱۱ذخیره سازی برق
 .۱۲شاخصهای منطقهای و جهانی جایگاه صنعت برق
علیا کبرسهیلی

رئیس هیات مدیره شرکت همیان فن
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حاکمیــت بایــد ایــن چالشهــا بجــای اینکــه صرفــا در دایــره محــدود کارشناســان و مدیــران خــود بــه بررســی و چــاره جویــی بگــزارد،
آنهــا را در عرصــه نهادهــای مدنــی (ســندیکا /اتــاق) و نیــز بنگاههــای صنعــت احــداث بــه بحــث و تبــادل نظــر بگــزارد و از همــه ایــن
ظرفیتهــا بــرای بــرون رفــت از شــرایط فعلــی اســتمداد کنــد
البت ــه در ابع ــاد علم ــی ،پژوهش ــی و تحقیقات ــی فعالیتهای ــی ب ــر روی ای ــن چالشه ــا در بخشه ــای مختل ــف دولت ــی از جمل ــه
شــرکت توانیــر و پژوهشــگاه نیــرو و نیــز شــرکتها و نهادهــای غیــر خصوصــی و خصوصــی و شــرکتهای دانــش بنیــان صــورت گرفتــه
اســت .امــا آنچــه باعــث نگرانــی اســت ،فاصلــه ایــن فعالیــت تــا رســیدن آنهــا بــه ســطوح سیاســتگذاری ،تصمیــم گیــری و عملیاتــی
اســت کــه بســیار قابــل توجــه اســت.

چالش تعرفهگذاری در صنعت برق

ً
واقعیــت ایــن اســت کــه در بعــد بودجــه وزارت نیــرو و صنعــت بــرق آمــار و ارقــام ایــن زمینــه نســبتا دقیــق و گویــا اســت .قیمــت تمــام
شــده بــرق کــه بــه مصــرف کننــدگان گوناگــون فروختــه میشــود ،از قیمــت فــروش آن بــه مراتــب بیشــتر اســت .ایــن بدیــن معناســت
ً
کــه بــدون در نظــر گرفتــن قیمــت ســوخت مصرفــی ،مصــرف کننــدگان صرفــا حــدود  6۰درصــد هزینههــای جــاری صنعــت بــرق را
میپردازن ــد.
در ایــن رابطــه مقایســه تعرفــه بــرق صنعتــی در ســالهای  ۸۹تــا  ۹۹نشــان از افزایــش کمتــر از دو برابــر تعرفــه بــرق صنعتــی در ایــن دهــه
اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه تح ــوالت اساس ــی در ش ــاخص قیمته ــا و ت ــورم داخل ــی ،متوس ــط قیمته ــا در ده ــه  ۹۰ح ــدود  ۹براب ــر ش ــده
(البتــه بــدون در نظــر گرفتــن ثبــات نســبی در نــرخ انــواع انــرژی) .ایــن در حالیســت کــه همزمــان ارزش برابــری پــول کشــور بــا ارز هــای
خارج ــی بی ــش از  ۲۰براب ــر کاه ــش داش ــته اس ــت؛ بنابرای ــن هزینهه ــای س ــرمایهگذاری ب ــه دلی ــل ماهی ــت ای ــن صنع ــت و هزینهه ــای
ً
بهــره بــرداری (بــه جــز هزینــه نیــروی انســانی) کــه تمامــا و مســتقیم بــا تغییــرات نــرخ ارز در ارتبــاط هســتند ،بــه شــدت افزایــش یافتــه
اســت.

راهکار های برون رفت از وضعیت موجود

شــاید ســادهترین راه حــل را در افزایــش تعرفههــای فــروش بــرق قلمــداد کنیــم و بــه قــول معــروف بگوییــم پــول مشــکالت اســت ،امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن راه حــل نــه بــه ســرعت امکانپذیــر اســت و نــه میتوانــد تمامــی مشــکالت را حــل و فصــل کنــد .البتــه
دیگ ــر چالشه ــای صنع ــت ب ــرق نی ــز گرچ ــه ب ــر دوش اقتص ــاد ضعی ــف ای ــن صنع ــت س ــوار اس ــت ،ام ــا ب ــه یکب ــاره ب ــه وج ــود نیام ــده
و حاص ــل مجموع ــهای از سیاس ــتگذاریها و ش ــیوههای مدیریت ــی و اقدامات ــی اس ــت ک ــه ای ــن صنع ــت افتخ ــار آفری ــن و ب ــا س ــرمایه
اجتماعــی بــاالی کشــور در دهــه  ۷۰را بــه ورطــهای کشــانده کــه بســیاری از مــردم و صاحبــان کســب و کار از وضعیــت قطعــی بــرق در
زمس ــتان  ۹۹و به ــار  ۱۴۰۰گالیهمن ــد ب ــوده و آین ــده آن را در ابه ــام میبینن ــد.
ب ــه نظ ــر میرس ــد راهکار ه ــای حاکمی ــت ب ــرای ب ــرون رف ــت صنع ــت ب ــرق از وضعی ــت پیچی ــده فعل ــی در ترکیب ــی از سیاس ــتها،
تصمیمگیریه ــا و اقدامات ــی اس ــت ک ــه گرچ ــه زم ــان بس ــیاری را ب ــرای پی ــاده س ــازی آنه ــا از دس ــت دادهای ــم ،ام ــا میتوان ــد نج ــات
بخ ــش صنع ــت ب ــرق و صنع ــت اح ــداث باش ــد .بخش ــی از ای ــن راهکار ه ــا ب ــه ق ــرار زی ــر اس ــت:
 -۱انتخاب مدیران الیق ،پاک دست ،شجاع و اجتماعی در سطوح باالی مدیریت صنعت برق
 -۲کسب سرمایه اجتماعی به منظور جلب حمایت مردم در عبور از سختیهای پیش رو
 -۳برنامــه ریــزی جــدی بــه منظــور حمایــت از تولیــد تجهیــزات کــم مصــرف بویــژه در بخــش ســرمایش و اختصــاص بخــش بزرگــی از
یارانههــا بــه ایــن موضــوع بــه منظــور پایــدار کــردن کاهــش مصــرف.
مثال ــی بزن ــم :کولره ــای جدی ــد ب ــا موت ــور جری ــان مس ــتقیم موس ــوم ب ــه  BLDCمی ــزان مص ــرف ب ــرق در کولره ــای آب ــی را بی ــن  ۴۰ت ــا %۵۰
کاهــش میدهــد .تبعــا قیمــت تمــام شــده و فــروش ایــن کولرهــا بیشــتر اســت و نیــاز بــه حمایــت از مصــرف کننــدگان دارد .همچنیــن
در برنامــه توانیــر طرحهــای بهینــه ســازی از طریــق تعویــض  ۱میلیــون کولــر گازی در حــال کار بــا نــوع کــم مصــرف آن و نیــز تعویــض ۲
میلیــون  ۷۰۰هــزار موتــور کولــر آبــی بــا پرداخــت یارانــه وجــود داشــته کــه هــر دو بالتکلیــف مانــده اســت.
 -۴تغیی ــر عمل ــی ن ــگاه ب ــه تشـــکلهای مدنـــی و اســـتفاده از ظرفیتهـــای بـــزرگ مشـــارکت ســـندیکا و اتـــاق بازرگانـــی در
سیاس ــتگذاریها ،برنامهه ــا و نظـــارت بـــر اقدامـــات حاکمیتـــی
 -۵استفاده از همه ظرفیتهای تاثیرگذار برای اصالح تعرفه به ویژه در بخشهای کشاورزی و صنایع
در این رابطه الزم خوب است به موضوعی اشاره کنم
ح ــدود  %۳۰از چاهه ــای آب کش ــور ب ــا س ــوخت گازوئی ــل م ــورد به ــره ب ــرداری هس ــتند .هزین ــه ان ــرژی مصرف ــی ای ــن چاهه ــا (ب ــا وج ــود
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گازوئیــل یارانــهای بــا قیمــت لیتــری  ۳۰۰تومــان) بیــش از  ۱۰برابــر هزینــه مصــرف (انــرژی) بــرق معــادل اســت .حــال ســئوال اینجاســت
کــه بــا وجــود چنیــن اختــالف عظیمــی در هزینــه انــرژی ،چگونــه آن کشــاورزان میتواننــد بــه کشــت وکار خــود ادامــه دهنــد؟ و علــت
پافشــاری بــرای حفــظ چنیــن تعرفــهای از کجــا ناشــی میشــود؟!

نقش و مسئولیتهای سندیکا صنعت برق

سندیکای صنعت برق از دو منظر باید نقشهای مهمتری را در چالشهای صنعت برق به عهده داشته باشد.
 .۱از منظر اعضاء
 .۲از نظر مسئولیتهای اجتماعی ()CSR

اعضا

ب ــه ط ــور خالص ــه اعض ــا قب ــول عضوی ــت ک ــرده و هزین ــه میپردازن ــد ت ــا س ــندیکا از مناف ــع آنه ــا دف ــاع کن ــد .ادام ــه وضعی ــت موج ــود
ک ــه منج ــر ب ــه ک ــم ش ــدن فعالیته ــای توس ــعهای در صنع ــت ب ــرق ش ــده ،ب ــه ع ــالوه اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق ب ــه اقتص ــاد بنگاهه ــای
تولیدکننــده تجهیــزات و خدمــات مــورد نیــاز ایــن صنعــت هــم آســیب جــدی زده اســت .چنانچــه ارزش داراییهــای صنعــت بــرق
کشــور را حــدود  ۱۰۰میلیــارد دالر فــرض کنیــم بایــد ســالیانه حداقــل  ۲درصــد آن ،معــادل  ۲میلیــارد دالر صــرف بهــره بــرداری ،تعمیــر و
نگهــداری آن شــود تــا ایــن صنعــت در حــد وضعیــت مطلــوب بمانــد .ایــن یعنــی مبلغــی حــدود  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان .صنعتــی کــه
کل در آمــد ناشــی از فــروش بــرق آن حــدود  ۲۵هــزار میلیــارد تومــان در ســال  ۹۹بــوده اســت چگونــه چنیــن هزینــهای را بپــردازد؟ ایــن
نش ــان میده ــد ک ــه صنع ــت ب ــرق کش ــور ب ــه اصط ــالح دارد از مای ــه میخ ــورد.
از طرفــی ایــن صنعــت اگــر بخواهــد نیــاز حداقلــی کشــور بــه  ۵درصــد افزایــش ظرفیــت ســالیانه در تولیــد و انتقــال و توز یــع را پاســخگو
باشــد ،بایــد حداقــل  ۵میلیــارد دالر ســالیانه روی آن ســرمایه گــذاری شــود( .حــدود صــد هــزار میلیــارد تومــان) .مجمــوع ایــن دو عــدد
یعنــی بیــش از  ۱۴۰هــزار میلیــارد تومــان کاری اســت کــه بــرای اعضــا ایجــاد میشــود کــه اکنــون کمتــر از  %۵۰آن هزینــه میگــردد
بنابرایــن بهبــود وضعیــت اقتصــادی صنعــت بــرق میتوانــد در بهبــود کســب و کار اعضــا ســندیکا تاثیــر داشــته باشــد؛ و وضعیــت
س ــرمایه گ ــذاری و اش ــتغال در صنع ــت اح ــداث (ش ــرکتهای تولی ــد خدم ــات و تجهی ــزات) را افزای ــش خواه ــد داد .همچنی ــن
میتوان ــد ش ــرایط ب ــرای س ــرمایه گ ــذاری ب ــر روی طرحه ــای توس ــعهای و پروژهه ــای تحقیقات ــی و دان ــش بنی ــان (ج ــذب نخب ــگان) را
بهب ــود بخش ــید و در نتیج ــه پ ــس از  ۱۵س ــال از دوران جه ــش افتخارآفری ــن ای ــن صنع ــت ک ــه ن ــه تنه ــا در کش ــور ،بلک ــه در منطق ــه و
جهــان بــی نظیــر و یــا کــم نظیــر بــوده اســت ،رونــق و افزایــش ســرمایه گــذاری را بــه صنعــت احــداث (شــرکتهای تولیــد خدمــات و
تجهی ــزات) و اج ــرای پروژهه ــا ب ــه هم ــراه بی ــاورد.

مسئولیتاجتماعیسندیکا

مس ــئولیت اجتماع ــی بنگاهه ــای اقتص ــادی و نهاده ــای مدن ــی بی ــش از  ۵ده ــه اس ــت ک ــه در دنی ــا مط ــرح و ب ــه اج ــرا درآم ــده و ام ــروز
ب ــه عن ــوان ی ــک اس ــتاندارد بینالملل ــی (اس ــتاندارد  )۲6۰۰۰در ح ــوزه کس ــب و کار مط ــرح اس ــت .ول ــی در کش ــور م ــا هن ــوز مس ــئولیت
اجتماعــی بــه منزلــه یــک فعالیــت نهادینــه و مــورد قبــول بنگاههــای اقتصــادی و ســازمانهای مدنــی (ســندیکاها) شــناخته شــده
نیســت .از طرفــی بایــد توجــه داشــت کــه انجــام ایــن مســئولیتها لزومــا بــا صــرف هزینههــای هنگفــت همــراه نیســت و میتوانــد از
طریــق فعالیتهــای مدنــی در حمایــت از اجــرا یــا عــدم اجــرای قوانیــن ،بخشــنامهها و .ایــن مســئولیت بــه انجــام برســد
بــه عنــوان مثــال ســندیکای صنعــت بــرق ســالها پیــش خواســتار تصو یــب و اجــرای قانــون کاهــش تلفــات بــرق شــد و خوشــبختانه
ای ــن قان ــون ب ــه تصوی ــب رس ــید و ی ــا خواس ــتار تصوی ــب و اج ــرای محاس ــبه یاران ــه صنع ــت ب ــرق در قان ــون بودج ــه کل کش ــور ش ــد ت ــا
بدینوس ــیله می ــزان یارانهه ــا ش ــفاف س ــازی ش ــده و قانونگ ــذار و دی ــوان محاس ــبات دق ــت بیش ــتری در انج ــام مس ــئولیتهای خ ــود
داش ــته باش ــند ک ــه ای ــن قان ــون نی ــز ب ــه تصوی ــب رس ــید .ح ــال اینک ــه نتیج ــه چ ــه ش ــد بح ــث دیگ ــری اس ــت ،ام ــا س ــندیکا در جه ــت
مس ــئولیت اجتماع ــی خ ــود اقدامات ــی را انج ــام داده ک ــه الاق ــل در کارنام ــهاش میدرخش ــد.
ب ــه نظ ــر م ــن موفقیته ــای مذک ــور ب ــه خاط ــر س ــاختاری ک ــه بی ــن دول ــت/وزارت نی ــرو ـ توانی ــر ،س ــندیکا و مجل ــس و توس ــط س ــندیکا
ایجــاد شــده بــود توانســت در شــرایط حســاس ســالهای  ۸۴الــی  ۹۲نقــش آفرینــی کنــد و ســندیکا نقــش موثــری در کاهــش فشــار های
اقتصــادی بــر صنعــت بــرق و بهبــود کســب و کار اعضــا خــود ایفــا کــرد.
ه ــم اکن ــون نی ــز س ــندیکا ب ــا جل ــب حمای ــت ات ــاق بازرگان ــی از طری ــق نماین ــدگان خ ــود و نی ــز ارتب ــاط خوب ــی ک ــه ب ــا وزارت نی ــرو دارد ب ــا
فراه ــم س ــازی و ایج ــاد رابط ــه مناس ــب ب ــا مجل ــس دوازده ــم و نی ــز مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ت ــالش مضاعف ــی در جه ــت بهب ــود
اقتص ــادی صنع ــت ب ــرق ت ــا رف ــع محدودیته ــای و مضیقهه ــای مال ــی از هی ــچ کوشش ــی فروگ ــذار نکن ــد▪.
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نماینده وایدمولر آلمان در ایران

ویستاتجهیز کیشبنیان

تامینکنندهایمطمئنوآیندهنگر
شــرکت ویســتا تجهیــز کیشبنیــان ســال  ۱۳۹۵بــا هــدف تامیــن کاال و تجهیــزات تخصصــی صنایع
تاســیس شــد .ایــن شــرکت کــه نماینــده شــرکت وایدمولــر آلمــان در ایــران اســت ،پیــش از اینکــه کار
خ ــود را ب ــه ص ــورت رس ــمی و یکپارچ ــه در ای ــران آغ ــاز کن ــد ،ب ــا نمایندگ ــی وایدمول ــر در کش ــورهای
مختلــف از جملــه کشــورهای خاورمیانــه و چنــد کشــور آفریقایــی و  ...کار تامیــن تجهیــزات صنایــع
را انجــام مــیداده اســت .ایــن شــرکت امــروز هــم در ایــران و هــم در کشــورهای دیگــر بــه طــور همزمــان
فعالی ــت دارد .مهن ــدس «حام ــد ذاک ــر» ،یک ــی از مدی ــران ای ــن ش ــرکت از فعالی ــت ش ــرکت ویس ــتا
تجهیــز کیــش بنیــان و اهــداف و رســالت ایــن شــرکت گفتــه اســت.
ام ــروزه رون ــد توس ــعه و تولی ــد در کش ــورها وابس ــته ب ــه زنجی ــره تامی ــن کاال در صنای ــع مختل ــف اس ــت
و روشهای ــی ک ــه ب ــرای تامی ــن کاال ه ــا اس ــتفاده میش ــود ،از اهمی ــت خاص ــی برخ ــوردار اس ــت.
شــرکت ویســتا تجهیــز کیــش بنیــان نیــز بــه عنــوان یــک شــرکت بازرگانــی تامینکننــده ،تجهیــزات
طیــف وســیعی از صنایــع را تامیــن میکنــد و بــه دنبــال ارتقــا و تســهیل روشهــای تامیــن تجهیــزات
موردنظ ــر ،براس ــاس عل ــم روز دنی ــا و تجرب ــه ش ــرکتهای ب ــزرگ اس ــت.

ش ــرکت ویس ــتا تجهی ــز در ح ــال حاض ــر تامینکنن ــده تجهی ــزات ش ــرکت وای ــد مول ــر آلم ــان اس ــت .وایدمول ــر آلم ــان در زمین ــه تولی ــد
تجهیــزات صنعــت بــرق فعالیــت میکنــد و حــدود  ۴۵هــزار محصــول دارد .رلههــای شیشــهای ،رلههــای کمکــی و پاورســاپالیها
محصوالت ــی هس ــتند ک ــه ش ــرکت ویس ــتا تجهی ــز ب ــرای مش ــتریان خ ــود تهی ــه ک ــرده و تمام ــی زیرمجموعهه ــای ای ــن محص ــوالت را در
انبــار خــود موجــود دارد .قیمــت تمامــی ایــن محصــوالت رقابتــی اســت .مشــتریان ویســتا تجهیــز بــا توجــه بــه کیفیــت ،خدمــات و
ارزش افــزودهای کــه وایدمولــر ارائــه میدهــد ،محصــوالت ایــن شــرکت را انتخــاب میکننــد .البتــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی معامــالت
شــرکت ویســتا بــا وایدمولــر و ارتباطــات مســتقیم و موثــری کــه بیــن وایدمولــر و ویســتا تجهیــز برقــرار اســت ،تمامــی محصــوالت بــا قیمــت
مناســبی بــه دســت مشــتری میرســد.
یک ــی از مش ــکالت بازاره ــای ام ــروز ،ف ــروش کااله ــای غی ــر اص ــل ب ــه ج ــای اص ــل اس ــت ل ــذا تش ــخیص اصال ــت کاال حائ ــز اهمی ــت
اســت .بخشــی از هزینــهای کــه هــر مشــتری بــرای خر یــد کاالی مــورد نیــاز خــود پرداخــت میکنــد ،در واقــع هزینــه اصالــت کاالســت.
در واق ــع مش ــتری ب ــرای تامی ــن کاالی خ ــود هزین ــه میکن ــد ت ــا ارزش م ــورد نظ ــر خ ــود را خر ی ــداری کن ــد .دو کلم ــه  COSTو VALUE
بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر پولــی بــرای بــه دســت آوردن نوعــی ارزش هزینــه میشــود .در بــازار  B2Bهــم صــرف هزینــه بــرای کســب
مزایاســت.
شــرکت ویســتا تجهیــز کیــش بنیــان همــواره بــه دنبــال جلــب نظــر و رضایتمنــدی مشــتریان خــود بــوده و هســت و ایــن مهــم را از طریــق
اطمینــان آنــان از اصالــت و موجــود بــودن کاالهــا در زمــان نیــاز ،بــه دســت آورده اســت .تمامــی تجهیزاتــی کــه ویســتا تجهیــز از طریــق
وایدمولــر بــرای مشــتریان ایرانــی تهیــه میکنــد ،کاالهــای اصــل هســتند کــه مــدارک و اســناد آنهــا در صــورت درخواســت مشــتری بــه
هــر روشــی کــه او انتخــاب کنــد ،در اختیــارش قــرار داده خواهــد شــد.
درب ــاره موج ــود ب ــودن کااله ــا نی ــز ای ــن اطمین ــان ب ــه مش ــتریان داده میش ــود ک ــه کااله ــای م ــورد نی ــاز پروژهه ــای آنه ــا در موع ــد مق ــرر و
در کوتاهتریــن زمــان در دســترس خواهــد بــود و هیــچ نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .ایــن شــرکت بــا طــرح اســتعالم نیــاز ســاالنه
مصرفکنن ــدگان ،تجهی ــزات الزم ب ــرای ی ــک س ــال آنه ــا را در انب ــار ب ــرای آنه ــا ذخی ــره میکن ــد و مش ــتری ب ــه ان ــدازه مص ــرف خ ــود در
ط ــول یکس ــال پرداخ ــت خواه ــد ک ــرد .ا گ ــر از کااله ــای انب ــار ش ــده چی ــزی اضاف ــه بمان ــد ،مش ــتری هی ــچ تعه ــدی ب ــرای پرداخ ــت آن
نــدارد و کاالهــا بــه انبــار ویســتا برگشــت داده خواهــد شــد .ویســتا تجهیــز در زمینــه ارائــه خدمــات مالــی و پرداختهــا نیــز بــا مشــتری
همراهــی و همــکاری دارد .بــه ایــن معنــی کــه بــه عنــوان تامیــن کننــده خــود را در کنــار تولیدکننــده قــرار میدهــد .شــرکت تامینکننــده
شــرکتی اســت کــه بــا حاشــیه ســود مناســب همــکار تولیدکننــده باشــد تــا در ارزش افــزوده محصــول نهایــی تولیــد شــده ســهم داشــته
باشــد.
طــرح گارانتــی و پشــتیبانی دوســاله در محــل اجــرای پــروژه و تعو یــض تجهیــزات فرســوده محصــوالت وایدمولــر بــا تجهیــزات جدیــد،
از دیگــر خدماتــی اســت کــه شــرکت ویســتا تجهیــز کیــش بنیــان بــرای مشــتریان خــود ارائــه میدهــد .بــه عنــوان مثــال اگــر قطعــهای از
یــک تابلــو کــه در جزیــره خــارک نصــب شــده اســت ،دچــار نقــص شــد ،قطعــه آســیب دیــده بــا یــک قطعــه جدیــد در همــان محــل و
بــدون پرداخــت هیــچ هزینــهای تعو یــض خواهــد شــد .مشــاوره دربــاره ابزارهــا و تجهیــزات و نحــوه کار بــرد آنهــا در خــط تولیــد از دیگــر
خدماتــی اســت کــه مشــاوران ایــن شــرکت بــه مشــتریان خــود ارائــه میدهنــد.
ب ــا نگاه ــی ب ــه تاریخچ ــه تولی ــد در جه ــان میت ــوان دریاف ــت ک ــه غال ــب کااله ــا و تجهی ــزات م ــور اس ــتفاده در تولی ــد ،توس ــط خ ــود
تولیدکننــدگان تولیــد میشــود ،در واقــع خــود تولیدکننــده تامیــن کننــده تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای کاالهــای نهایــی خــود بــود .امــا
ایــن رویکــرد بــه تدریــج تغییــر کــرده و امــروز یــک تولیدکننــده حتــی  ۲۰درصــد از تولیــد نهایــی را هــم خــودش تولیــد نمیکنــد و تمرکــزش
بــر کیفیــت و نظــارت بــر تامینکننــدگان اســت .ایــن تغییــر از کشــورهای توســعه یافتــه آغــاز شــده و در ایــران هــم اتفــاق افتــاده اســت.
تغییــر بعــدی در رونــد تولیــد ،ایجــاد شــبکه و یــا شــبکه ســازی بیــن تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان اســت اســت .در ایــن مقطــع،
تولیدکننــدگان بــرای تامیــن تجهیــزات و قطعــات خــود از تامینکننــدگان مختلــف اســتفاده کــرده و بــا ایجــاد رقابــت بیــن آنهــا ،بــه
دنب ــال ب ــه دس ــت آوردن محصول ــی ب ــا کیفی ــت خ ــوب و قیم ــت مناس ــب بودن ــد ک ــه منج ــر ب ــه ص ــرف هزین ــه و ان ــرژی زی ــادی ب ــرای
مدیری ــت تامینکنن ــدگان ش ــد و در نهای ــت هزین ــه تولی ــد را افزای ــش داد .در ای ــن حال ــت ه ــم هزین ــه زی ــادی ص ــرف میش ــد ،ه ــم ب ــه
خاطــر فعالیــت نیــروی انســانی بیشــتر ،ضریــب خطــا باالتــر بــود و هــم امــکان تبانــی بیــن تامینکننــدگان وجــود داشــت .نمونــه ایــن
مــورد شــرکت ایــران خــودرو در ایــران اســت کــه بعــد از حــدود  ۴۰ســال بــه پیشــرفتی نرســیده و بخــش اعظــم هزینــه آن بــه جــای توســعه،
صــرف حفــظ وضــع موجــود و نگهــداری شــده اســت.
بــا مشــکالتی کــه تامیــن کاال توســط چنــد تامیــن کننــده بــرای تولیدکننــده بــه وجــود آورد ،امــروز ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه
بایــد بــا کاهــش تعــداد تامینکننــدگان ،هزینــه آن را صــرف تولیــد و توســعه کــرد .بــا ایــن روش و ســرمایهگذاری در رونــد تولیــد درجــه
اطمینــان تولیدکننــده از تامیــن محصــول مــورد نیــاز خــود نیــز بــاال خواهــد رفــت .هــدف شــرکت ویســتا تجهیــز کیــش بنیــان نیــز ایــن
اســت کــه نظــام جدیــد تامیــن کاال در یــک شــبکه تولیــد را بــه مشــتری ارائــه دهــد تــا مشــتری بتوانــد بــا اطمینــان از اصالــت تجهیــزات
و بــرآورده شــدن ارزشهــای مــورد انتظــار ،بــه تامینکننــده تکیــه کنــد .هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه مشــتری نشــان دهیــم مــا همــکار و
همــراه بــا تولیدکننــده هســتیم نــه رقیــب آن .تولیدکننــده بایــد بــا اطمینــان خاطــر از تامیــن کاالهــا و تجهیــزات خــود ،انــرژی و هزینهاش
را بــرای توســعه خــرج کنــد .هــدف مــا ایــن اســت کــه تولیــد را در صنعــت از رقیــب محــوری و رقابتهــای بینتیجــه هزینهســاز ،دور
کــرده و بــه ســمت یــک بســتر مطمئــن هدایــت کنیــم▪.

تمامی تجهیزاتی که
ویستا تجهیز از طریق
وایدمولر برای مشتریان
ایرانی تهیه میکند،
کاالهای اصل هستند
که مدارک و اسناد آنها
در صورت درخواست
مشتری به هر روشی
که او انتخاب کند ،در
اختیارش قرار داده
خواهد شد.

2

سال گارانتی و پشتیبانی
در محل اجرای پروژه

خیـرمقـ ــدم به
اعضایجدید

13
584

به گزارش کمیته عضویت سندیکای
صنعت برق ایران ،با پیوستن 13
شرکت جدید به سندیکا در بهار
سال جاری ،تعداد اعضای سندیکا
به  584شرکت رسید.

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
و کارآفرینان ایده پرداز امرتات
مجتمع سازان هدف گستر
مهندسان شریف قدرت ایرانیان
ناظر کاال نصف جهان

