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حــوزه توزیــع نیــروی بــرق ،پیچیدگیهــا و مشــخصات خاصــی
دارد کــه فرآیندهــا و ســاختارهای منحص ربــه فــردی را در آن
ایجــاد کــرده اســت .گســتردگی بخــش توزیــع و نــوع پروژههــای
ایــن بخــش ،دامنــه نس ــبتا وس ــیعی از فعــاالن و بنگاههــای صنعــت
ب ــرق را در برمیگی ــرد کــه در ایــن ح ــوزه فعالی ــت ک ــرده و منشــا اث ــر
هس ــتند .تعــداد قابــل توجه ــی از اعضــای ســندیکای صنعــت ب ــرق
ه ــم کــه عمدتــا شــامل ش ــرکتهای کوچــک و متوســط هس ــتند،
در همیــن بخــش فعالیــت میکننــد .ایــن میــزان گســتردگی بــه
خ وب ــی نشــانگر اهمی ــت ح ــوزه توزیــع و ض ــرورت توجــه جدیت ــر
بــه مشــکالت ایــن صنعــت اســت.
ریشههای بحران در صنعت توزیع
نگاهــی بــه آنچــه کــه در صنعــت توزیــع نیــروی بــرق کشــور
میگــذرد بــه درســتی نشــان میدهــد کــه صنعــت توزیــع از
یــک ســو از معضــالت اساس ــی حاک ــم ب ــر فضــای کس ــب و کار
متاث ــر شــده و از ســوی دیگ ــر از تصمیمــات ،عملک ــرد و اقدامــات
نهادهــای باالدســتی دولت ــی نی ــز تاثی ـرات جــدی میپذی ــرد .ایــن
ماهیــت دوگانــه ،بــه حساســیتها ،مشــکالت و پیچیدگیهــای
حــوزه توزیــع بــرق دامــن میزنــد.
شــرکتهای توزیــع بــه طــور معمــول بــا مشــکالت حاکــم بــر
دســتگاههای دولت ــی نظی ــر کمب ــود منابــع مال ــی و کس ــری بودجــه
دســت بــه گ ریبــان هســتند .ایــن مســاله کــه یکــی از مهمت ریــن
ابرچالشهــای صنعــت بــرق محســوب میشــود ،بیــش از هــر
چیــز ناشــی از ناتــرازی منابــع و مصــارف در ســطح وزارت نیــرو
و ت وانیــر اســت .از ســوی دیگــر ناکارآمــدی نظــام حقوقــی و
ق راردادهــای یکســویه هــم مشــکل بــزرگ دیگــری اســت کــه
سالهاســت بــر حــوزه توزیــع ســایه افکنــده اســت.
آثــار و تبعــات منفــی ایــن دو چالــش بــزرگ ،عــدم وصــول بــه
موقــع مطالب ــات بخــش خصوص ــی بــه دلی ــل کمب ــود منابــع مال ــی
و توقــف پروژههــای زیرســاختی ایــن حــوزه را بــه دنبــال داشــته
اســت .معــوق مانــدن مطالبــات شــرکتهای ســازنده ،پیمانــکار،
مشــاور و تامینکننــده و همزمان ــی ایــن تاخی ــر بــا تغیی ـرات جــدی
در شــاخصهای اقتصــادی ،ارزش ایــن مطالب ــات را کاهــش داده و
در ط ــول زمــان از ت ـوان مال ــی ایــن ش ــرکتها بــه شــدت میکاهــد.
از ســوی دیگ ــر بنــگاه اقتصــادی تحــت فشــار کمب ــود منابــع مال ــی
و ب ـرای تامی ــن س ــرمایه در گ ــردش و م رتفــع ک ــردن م وانــع ،ناگزی ــر
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بــه اســتق راض از بــازار پ ــول و اســتفاده از تس ــهیالت بانک ــی شــده
و متعاقــب آن گرفتــار بدهیهــای بانک ــی و اقس ــاط عقــب افتــاده،
کاهــش ضربآهنــگ ت ولی ــد ،تعدیــل نی ــرو و کاهــش فعالی ــت و
حت ــی تعطیل ــی و ورشکس ــتگی میشــود .بــه ویــژه آنکــه عمــده
فعــاالن صنعــت توزیــع بنگاههــای کوچــک و متوســط هس ــتند و
از ایــن محــل فشــارها و صدمــات بیشــتری را متحمــل میش ـوند.
در بحــث نظــام حقوق ــی و ق ـراردادی ش ــرکتهای توزیــع ه ــم بایــد
گفــت عمــده ق راردادهــای ایــن ح ــوزه فاقــد انس ــجام و روند شــکلی
یکس ــانی هس ــتند .نب ــود وحــدت و اعمال سـالیق ذینفعــان مختلف
در متــن ایــن ق راردادهــا ،محتــوای آنهــا را متغیــر میکنــد ،بــه
نح ــوی کــه امــکان ب رنامهریــزی دقی ــق ب ــر اســاس مفــاد یــک ق ـرارداد
تیــپ متحدالشــکل وجــود نــدارد .نکتــه بســیار کلیدیتــر ایــن
اســت کــه متــن ایــن ق راردادهــا بــه شــکلی تنظی ــم شــده کــه عمــده
ریســکهای اصلــی را بــه بخــش خصوصــی تحمیــل میکنــد.
ایــن مس ــاله در ش ـرایطی کــه شــاخصهای اقتصــادی نظی ــر ت ــورم
و ن ــرخ ارز بــه شــکل مس ــتمر دچــار نوســان شــده و خــارج از اراده
و کنت ــرل ش ــرکتها بــه افزایــش قیمــت نهادههــای ت ولی ــد منج ــر
میش ـوند ،ق راردادهــا را دچــار مشــکالت جــدی ک ــرده و ادامــه کار
را ب ـرای بخــش خصوص ــی دش ـوار میکنــد.
توقــف ایــن ق راردادهــا کــه حاصــل نبــود یــک قــرارداد تیــپ
عادالنــه در بخــش توزیــع ب ــوده ،خس ــارات جب ـران ناپذی ــری را بــه
بخــش خصوص ــی ،ش ــرکتهای توزیــع و زیرســاختهای صنعــت
ب ــرق وارد ک ــرده اســت .در حــال حاض ــر تعــداد قابــل توجه ــی از
اعضــای ســندیکا قــادر بــه ادامــه پ ــروژه و انجــام تعهــدات ق ـراردادی
خ ــود نیس ــتند و علیرغ ــم اینکــه در غالــب م ـوارد ایــن مس ــاله ناش ــی
از شــرایط کالن اقتصــاد و صنعــت بــرق کشــور اســت ،گاهــا بــا
فســخ قــرارداد و ضبــط ضمانتامههایشــان م واجــه میشــوند کــه
ایــن مس ــائل ،تبعــات بس ــیار منف ــی ب ـرای بنگاههــای اقتصــادی در
پ ــی خ واهــد داشــت.
ماهیت دوگانه و سیاستهای ناکارآمد حوزه توزیع
اقتصــاد ایــران بیــش از دو دهــه پیــش رونــد واگــذاری و اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴را بــه عنــوان یــک ســند قان ونــی
باالدســتی آغــاز ک ــرد .ب ــر ایــن اســاس خ ــروج دولــت از تصدیگری،
واگــذاری اقتصــاد بــه بخــش خصوص ــی با رعایــت اهلیت و توســعه
اقتصــادی مبتن ــی ب ــر ت ولی ــد ،در دســتور کار ق ـرار گرفــت .بعدهــا بــا

ابــالغ سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی هــم بــر خصوصیســازی
تاکی ــد بیشــتری شــد.
در حــوزه توزیــع ،امــا علیرغــم پیادهســازی ایــن سیاســتها ،بــه
جــای تبدیــل ش ــرکتهای توزیــع بــه بنگاههــای اقتصــادی ،ماهیتی
دوگانــه بــرای آنهــا ایجــاد شــد کــه حاصلــی جــز آشــفتگی در
ســاختار اداره و سیاســتگذاری ایــن ش ــرکتها نداشــت .در ش ـرایط
کنونــی شــرکتهای توزیــع از نظــر چارچــوب و ق واعــد اداره،
بنگاههــای اقتصــادی خصوصــی هســتند ،امــا در ســاختارهای
مدی ریتــی ،مدیــران آنهــا توســط ت وانیــر منصــوب میشــوند.
درســت بــه همی ــن دلی ــل ماهی ــت ایــن ش ــرکتها نمیت وانــد کامــال
خصوص ــی باشــد ،چ ـرا کــه ق واعد انتصــاب مدی ـران و هی ــات مدیره
بنگاههــای اقتصــادی خصوصــی طبــق قانــون تجــارت روشــن
اســت کــه ایــن ق واعــد در ش ــرکتهای توزیــع رعایــت نمیشــود.
آثــار ایــن ماهی ــت دوگانــه ام ــروز بــه خ وب ــی در بطــن صنعــت توزیع
در رابطــه بــا پیادهســازی بخشــنامههای ابــالغ شــده ،کامــال قابــل
مشــاهده اســت .عــدم پیادهســازی بخشــنامه جب ـران آثــار افزایــش
ن ــرخ ارز در ق راردادهــای فاقــد تعدیــل ،ق ـرارداد تی ــپ ابــالغ شــده
از ســوی ت وانیــر و یــا فهارسبهــا نشــان داد کــه ماهیــت دوگانــه
ایــن ش ــرکتها عمــال دســت آنهــا را ب ـرای عــدم تعهــد بــه ایــن
دســتورالعملها و ق وانی ــن بــه بهانــه خصوص ــی ب ــودن ،بــاز گذاشــته
اســت.
چالــش دیگ ــر بخــش خصوص ــی بــا ش ــرکتهای توزیــع این اســت
کــه آنهــا عمدتــا برخــورد و م واجهــه یکســانی بــا شــرکتهای
طــرف ق راردادشــان ندارنــد و از رویههــای متحدالشــکلی پیــروی
نمیکننــد و ایــن مس ــاله حت ــی در نح ــوه تنظی ــم و متــن ق راردادهــا
ه ــم قابــل مشــاهده اســت .بــه همی ــن دلی ــل بــه ج ـرات میت ـوان
گفــت بــه تعــداد ش ــرکتهای توزیــع ،مت ــون ق ـراردادی بــا نــگارش،
چارچ ــوب و مبان ــی متفــاوت وج ــود دارد .نب ــود وحــدت رویــه در
ق راردادهــای ایــن حــوزه ،عمــال شــرکتها را بــرای پیشبینــی
ریس ــکها و هزینههــای ق ـراردادی دچــار س ــردرگمی ک ــرده و گاهــا
هزینههــای بســیاری را بــه بخــش خصوصــی تحمیــل میکنــد.
علیرغ ــم اینکــه پ ــس از ســالها پیگیریهــای مجدانــه ســندیکا،
ق ـرارداد تی ــپ ش ــرکتهای توزیــع ابــالغ شــد ،امــا متاســفانه بــاز ه ــم
ش ــرکتهای توزیــع بــا اتــکا بــه همــان ماهی ــت دوگانــه ،از تعهــد
و اج رای ــی ک ــردن ایــن ق ـرارداد س ــر بــاز زدنــد و اجــازه ندادنــد کــه
مســاله ق راردادهــای ایــن حــوزه بــه نفــع دو طــرف حــل شــود.
ایــن در حالیس ــت کــه صدمــات ناش ــی از توقــف ایــن ق راردادهــای
یکسـویه ه ــر دو ط ــرف را متحمــل خس ــارات جب رانناپذی ــر ک ــرده
و در نهایــت زیرســاختهای ح ــوزه توزیــع را بــه شــکلی کــه ام ــروز
ه ــم قابــل مشــاهده و لم ــس اســت ،تضعی ــف میکنــد.
نقــش پررنــگ دانشبنیانهــا در ارتقــاء زیرســاختی صنعــت
ب ــرق
صنعــت بــرق یــک صنعــت دانــش پایــه اســت و کاالهــا و
محصــوالت آن متک ــی ب ــر تکنول ــوژی بــاال هس ــتند و ب ــر لب ــه دانش

روز دنیــا حرکــت میکننــد؛ لــذا بــه جــرات میتــوان گفــت کــه
ب ــرق یک ــی از مصادیــق روشــن ب ـرای صنعــت دانشبنی ــان اســت.
در حقیقــت همــه حوزههــای صنعــت بــرق از جملــه ت ولیــد،
انتقــال و توزیــع ،مصادیق ــی دارنــد کــه ماهی ــت دانشبنی ــان ب ــودن
ایــن صنعــت را بــه خ وبــی نشــان میدهنــد.
در بخــش توزیــع ه ــم تجهی زات ــی ماننــد کنتورهــای هوشــمند ب ــرق،
ت رانسهــا و  ...وج ــود دارد کــه بــه عن ـوان محصــوالت دانشبنی ــان
میت واننــد ارتقــاء کیفیــت ،افزایــش راندمــان و کاهــش تلفــات را
تســهیل کــرده و بــا بهینهســازی مصــرف ،کمــک بســزایی بــه
اقتصــاد ان ــرژی کشــور کننــد .ایــن موض ــوع بــه ویــژه در ش ـرایطی
کــه در پی ــک مص ــرف بــا نات ـرازی ت ولی ــد و مص ــرف ب ــرق م واجــه
هســتیم ،از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار اســت و میت وانــد بــه
عاملــی بــرای توقــف و یــا کاهــش خاموشــیها تبدیــل شــود.
امــا دســتیابی بــه ایــن مه ــم در گ ــرو پشــتیبانی و حمایــت دولــت
و وزارت نیــرو از شــرکتهای دانشبنیانــی اســت کــه بســیاری
از آنهــا در حــال حاض ــر عض ــو ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران
هس ــتند .مــا در ســندیکا تــالش کردی ــم ش ــرکتهای دانشبنی ــان را
در قالــب یــک کمیس ــیون مجـزا ،گرد ه ــم آوریم تــا بت وانند مس ــائل
و مشــکالت خ ــود را زی ــر چت ــر ســندیکا بــه صــورت جــدی دنب ــال
ک ــرده و از ظرفیتهــای ایــن تشــکل ب ـرای معرف ــی ت وانمندیهــا و
پتانس ــیلهای خ ــود به ــره بگی رنــد.
بــا نامگــذاری امس ــال بــه نــام «ت ولی ــد ،دانشبنی ــان و اشــتغالآف رین»
امیــد آن مــیرود کــه ت وانمندســازی و ارتقــاء شــرکتهای
دانشبنی ــان بــه شــکل جدیت ــری در دولــت دنب ــال شــود و البتــه
مــا ه ــم ایــن موض ــوع را بــا اهتمــام بیشــتری در ســندیکا پیگی ــری
خ واهی ــم ک ــرد .بــا توجــه بــه اینکــه ماهی ــت صنعــت ب ــرق دانــش
پایــه اســت و ظرفیتهــای معتنابهــی در ایــن بخــش وجــود
دارد ،ضــروری اســت وزارت نیــرو و ســندیکا تمرکــز ویــژهای بــر
توســعه دانشبنیانهــای ایــن صنعــت داشــته باشــند تــا بت واننــد
ایــن ظرفیتهــا را بــه فعلیــت برســانند .خوشــبختانه بخــش
خصوص ــی ظرفیتهــای قابــل اتکای ــی در ح ــوزه دانشبنی ــان دارد
و ســندیکا در تــالش اســت تــا عــالوه ب ــر توســعه ایــن ظرفیتهــا،
حمایتهــای الزم را نیــز بــرای اعضــای خــود جــذب کنــد.
البتــه ضــروری اســت کــه در کنــار تمرکــز بــر ظرفیتهــا و
پتانس ــیلهای موج ــود ،بــه معضــالت و مشــکالت ایــن ح ــوزه ه ــم
توجــه شــود .رفــع م وانــع ناشــی از بروک راســی اداری کــه کار ایــن
شــرکتها را بــا مشــکل م واجــه میکنــد در کنــار حمایتهــای
مال ــی و ارائــه تس ــهیالت ارزان قیمــت میت وانــد زمینهســاز توســعه
دانشبنیانهــا در کشــور باشــد.
تمرکز سندیکا بر پیگیری مشکالت حوزه توزیع
ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ران هم ـواره و در تمــام ادوار ،تــالش کرده
موضوعــات و مس ــائل اعضــا را بــه شــکلی ف راگی ــر و ســازمان یافتــه
در تمــام حوزههــا پیگی ــری و دنب ــال کنــد .از ایــن رو و بــا توجــه بــه
مشــکالت گس ــترده و پ ــر دامنــه ح ــوزه توزیــع ،مس ــائل ش ــرکتها
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در ایــن بخــش یک ــی از دغدغههــای اصل ــی ســندیکا ب ــوده اســت.
پیگی ــری مس ــائلی ماننــد کمب ــود نقدینگ ــی و مطالب ــات مع ــوق و
همچنی ــن نظــام حقوق ــی و ق ـراردادی ،بــه شــکل دائ ــم در دســتور
کار ســندیکا ب ــوده و در حــال حاض ــر ه ــم بــه صــورت جــدی در
دســتور کار هی ــات مدی ــره دوره هشــتم ســندیکا ق ـرار دارد .بــه عالوه
بــا توجــه بــه تشــکیل اتــاق گفتگــوی دائمــی ســندیکا و وزارت
نی ــرو و پیشبین ــی کارکردهــای عمل ــی و اج رای ــی ب ـرای ایــن اتــاق،
امیدواری ــم بت وانی ــم مس ــائل اعضــا در هم ــه حوزههــا از جملــه توزیــع
را بــه شــکل م وث رت ــری پیگی ــری ک ــرده و بــه نتیجــه برســانیم .یک ــی
از جدیت ریــن موضوعات ــی کــه در دســتور کار ایــن اتــاق ق ـرار دارد،
تعیی ــن تکلی ــف و تبیی ــن ش ــیوه نظاممند و منس ــجم ب ـرای پرداخت
مطالب ــات بخــش خصوص ــی صنعت ب ــرق و اعضای سندیکاســت.
بــه عــالوه مــا تــالش میکنیــم موضــوع ابــالغ و اج رایــی شــدن
ق راردادهــای تیــپ را در همــه بخشهــا از جملــه حــوزه
توزیــع ،از مس ــیر ایــن اتــاق گفتگ ــو پیگی ــری و عملیات ــی ک ــرده و
تضامی ــن اج رای ــی الزم را ب ـرای پیادهســازی ایــن ق راردادهــا توســط
دســتگاههای ذی ربــط وزارت نیــرو اخــذ کنیــم.
ظرفیتهــای بخــش خصوصــی بــرای رونــق بخشــی بــه
حــوزه توزیــع
بــه دلی ــل اهمی ــت مدی ریــت مص ــرف در ح ــوزه توزیــع نی ــروی ب ــرق،
دو نــوع پــروژه زیرســاختی کلیــدی شــامل بهینهســازی و کاهــش
تلفــات بــرای ایــن بخــش تع ریــف میشــود کــه پرداختــن بــه
آنهــا اهمیتــی حیاتــی در مدی ریــت خاموشــیها و جلوگیــری از
اتــالف منابــع مل ــی دارد .در همین راســتا ایــن ت وانمنــدی در اعضای
ســندیکا وج ــود دارد کــه بــه صــورت م وث ــر بــه پروژههــای ایــن حوزه
ورود ک ــرده و نس ــبت بــه بهینهســازی و هوشمندســازی ش ــبکه اقــدام
ک ــرده و تلفــات ش ــبکههای توزیــع را کاهــش دهنــد.
خاموشــیهای ســال  ۱۴۰۰و دو ســال پیــش از آن نشــان داد کــه
مدی ریــت مص ــرف ب ـرای ایجــاد ت ـراز بی ــن ت ولی ــد و مص ــرف ،یــک
اقــدام ناگزی ــر ب ـرای مدی ریــت مص ــرف اســت .بهرهگی ــری از ق وانی ــن
باالدســتی ناظ ــر ب ــر ح ــوزه بهینهســازی ،کاهــش تلفــات و افزایــش
راندمــان در کنــار اســتفاده از ت وانمنــدی و ظرفیتهــای ش ــرکتهای
عض ــو ســندیکا در ایــن ح ــوزه میت وانــد ش ـرایط را تــا حــدی بهب ــود
ببخشــد .نکتــه بس ــیار مه ــم دیگ ــری کــه نبایــد از نظ ــر دور داشــت،
ایجــاد روشهــای ن ویــن ب ـرای تامی ــن منابــع مال ــی م ــورد نی ــاز ب ـرای
اج رایــی کــردن پروژههــای ایــن حــوزه اســت .مــا بــه مدلهــای
جدیــدی بــرای تامیــن مالــی پروژههــای بهینهســازی و مدی ریــت
مصــرف بــه عنــوان زیرســاختهای کلیــدی حــوزه توزیــع نیــاز
داری ــم.
در همی ــن راســتا ســندیکا بــا محوریــت کمیس ــیون تامی ــن مال ــی،
پیشــنهاداتی بــا محوریــت اســتفاده از اوراق بهــادار و بــازار س ــرمایه
ب ـرای تامی ــن منابــع ایــن پروژههــا تدویــن ک ــرده و ارائــه آنهــا بــه
مقامــات و نهادهــای ذی ربــط در دســت اقــدام اســت .بهب ــود ش ـرایط
مال ــی پروژههــای توزیــع مس ــتلزم توجــه جــدی نهادهــای باالدســتی
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نظی ــر ســازمان ب رنامــه و بودجــه بــه راهکارهای ــی اســت کــه عمدتا از
مس ــیر بــازار س ــرمایه میگــذرد و زمینــه را ب ـرای هدایت س ــرمایههای
س ــرگردان بــه ســمت بازارهــای م ولــدی ماننــد بهینهســازی مص ــرف
ف راهــم میکنــد.
مس ــیر دیگ ــری کــه ب ـرای تامی ــن منابــع مال ــی پروژههای بهینهســازی
ح ــوزه توزیــع میت ـوان مــد نظ ــر ق ـرار داد ،اســتفاده از ظرفیتهــای
مــاده  ۱۲قان ــون رفــع م وانــع ت ولی ــد در ح ــوزه بهینهســازی ،کاهــش
تلفــات و صرفهج وی ــی در مص ــرف ســوخت اســت .در حقیقــت از
محــل ایــن صرفهج وی ــی میت ـوان منابــع مال ــی الزم ب ـرای تع ریــف
پروژههای ــی بــا هــدف عب ــور از ش ـرایط پی ــک مص ــرف را تامی ــن
و ش ـرایط مشــارکت بخــش خصوص ــی را در ایــن پروژههــا ف راه ــم
آورد.
کنفرانــس توزیــع؛ فرصتــی مغتنــم بــرای معرفــی ایدههــای
جدی ــد
کنف ران ــس توزیــع و نمایشــگاه جانب ــی آن ه ــر ســاله بــا هماهنگ ــی
انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک ،انجمــن صنفــی
ش ــرکتهای توزیــع و ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران بــا کیفی ــت
مناســب برگ ـزار میشــد .امــا متاســفانه در ط ــول دو ســال اخی ــر بــه
دلیــل پاندمــی کرونــا برگــزاری ایــن کنف رانــس متوقــف شــد.
امس ــال بــا کنت ــرل نس ــبی بیمــاری کوویــد  ،۱۹نمایشــگاه جانب ــی
کنف ران ــس در ســطح وس ــیع برگ ـزار خ واهــد شــد و پیشبین ــی مــا
ایــن اســت کــه ایــن رویــداد بــا اســتقبال خ وب ــی از ســوی مدی ـران
ارشــد ،متخصصــان ،اســاتید ،دانشــج ویان و فعــاالن صنعت ــی م واجه
میشــود .ســندیکا همــواره در طــول ســالهای گذشــته در کنــار
مت ولی ــان کنف ران ــس ب ــوده و تــالش ک ــرده همکاریهــای الزم را بــه
منظ ــور برگـزاری م وث رت ــر نمایشــگاهها بــا مت ولی ــان و راهب ـران اصل ــی
کنف ران ــس توزیــع بــه عمــل آورد.
امس ــال ه ــم ایــن همــکاری بی ــن ســندیکا و انجمــن مهندس ــین برق
و الکترونی ــک شــکل گرفتــه و معتقــدم محصــول ایــن همــکاری
ثب ــت کارنامــهای قابــل قب ــول ب ـرای ه ــر دو تشــکل خ واهــد ب ــود.
ایــن نمایشــگاه باعــث میشــود کــه در کنــار مباحــث علم ــی مطرح
شــده در کنف ران ــس و ارتقــاء ســطح علم ــی صنعــت ب ــرق بــه ویــژه
در حــوزه توزیــع ،بســتر مناســبی بــرای شــرکتها و بنگاههــای
اقتصــادی فعــال در ایــن ح ــوزه ه ــم ف راهم شــود تــا بت واننــد خدمات
و محصــوالت جدیــد خ ــود را معرف ــی کننــد.
ایــن کنف رانــس و نمایشــگاه همچنیــن میت واننــد بــاب مــراودات
و تعامــالت بی ــن صنعــت و دانشــگاه را نی ــز بــه صــورت گس ــترده
بــاز کننــد و از ایــن نظ ــر ب ـرای ه ــر دو بخــش از اهمی ــت بس ـزایی
برخ ــوردار اســت .ف رام ــوش نکنی ــم کــه صنعــت توزیــع بخــش پ ــر
دامنــه و گســتردهای اســت و تعــداد قابــل توجهــی از شــرکتها
و دســتگاههای دولتــی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد ،از ایــن
رو ضــروری اســت کــه ایــن دســت از کنف رانسهــای تخصصــی،
حداقــل بــه صــورت ســالیانه برگـزار و موضوعــات روز بخــش توزیع
ط ــرح شــود

چالشهای شرکتهای توزیع؛
گریبانگیر بخش خصوصی
مهدی مسائلی
دبیر سندیکای صنعت برق ایران

صنعــت بــرق بــه عنــوان زیرســاختیت رین صنعــت کشــور در
هم ــه حوزههــای ت ولی ــد ،انتقــال و توزیــع بــه خودکفای ــی خ وب ــی
رس ــیده و پیش ــرفت چشــمگیری داشــته اســت ،امــا ام ــروز کــه ب ــرق
مهمت ریــن م ولفــه در زندگ ــی مــدرن و صنعت ــی بــه شــمار م ــیرود،
بــا چالشهای ــی م واجــه اســت کــه ادامــه فعالی ــت را ب ـرای کس ــب
و کارهــای ایــن صنعــت بــه ویــژه بخــش خصوصــی ســخت
کــرده اســت .بــه بهانــه برگــزاری بیســت و ششــمین کنف رانــس
توزیــع نی ــروی ب ــرق کــه ط ــی روزهــای  21و  22اردیبهشــت برگ ـزار
میشــود ،مهمت ریــن محورهــا و چالشهــای ایــن حــوزه را بــا
«مهــدی مس ــائلی» ،دبی ــر ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران بررس ــی
کردهایــم .بالتکلیفــی حقوقــی شــرکتهای توزیــع یکــی از
مهمت ریــن محورهای ــی اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه
شــده اســت .متــن ایــن نوشــتار را باهــم از نظــر میگذرانیــم:
ضــرورت تعییــن تکلیــف ماهیــت و اختیــارات شــرکتهای
توزی ــع
س ــی و نــه ش ــرکت توزیــع نی ــروی ب ــرق در کشــور بــا حــدود بیس ــت
ه ـزار میلی ــارد تومــان ت رن ــور مال ــی ،نقــش بس ــیار مهم ــی در ارائــه
خدمــات ب ــرق بــه مشــترکان و متقاضی ــان دارنــد .ایــن ش ــرکتها
از نظ ــر ماهی ــت حقوق ــی تابــع قان ــون اســتقالل ش ــرکتهای توزیــع
ب ــوده و جــزء ش ــرکتهای ســهامی خاص ــی محس ــوب میش ـوند
لــذا ظاه ـرا از نظ ــر ماهیت ــی بالتکلی ــف نیس ــتند.
از طرفــی مدیــران همیــن شــرکتها از طــرف ت وانیــر و گاهــا
بــا اعمــال نظــر وزارت نیــرو انتخــاب میشــوند و شــرکتهای
توزیــع نوعــی دســتگاه اج رایــی محســوب میشــوند و از ایــن
حی ــث تحــت نظــارت ســازمان بازرس ــی کل کشــور نی ــز هس ــتند.
همچنیــن بدلیــل اینکــه بودجــه دولتــی دریافــت میکننــد در
ایــن بخــش از بودجــه نی ــز بعضـ ًا الزم اســت بــه دی ـوان محاس ــبات
کشــور پاســخگو باشــند .توضیحات ــی کــه تابحــال داده شــد قــدری
چندگانگــی شــرکتهای توزیــع را مشــخصتر میکنــد.
بالتکلیف ــی ماهی ــت حقوق ــی آنهــا در عرصــه عمــل بیشــتر خ ــود
را نمایــان م ــی کنــد بــه خصــوص در ســالهای اخی ــر و بــا تشــدید

مشــکالت نقدینگ ــی .البتــه ب ـرای نظ ــم و انضب ــاط بخش ــیدن بــه
شــرکتهای توزیــع بــه انــدازه کافــی قانــون داریــم بعنــوان مثــال
مــاده  2قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان ت ولیــدی و خدماتــی
کشــور و حمایــت از کاالی ای ران ــی ،یک ــی از ایــن ق وانی ــن اســت.
خــود قانــون اســتقالل شــرکتهای توزیــع هــم مفــادی دارد کــه
اگــر درســت بــه آنهــا عمــل شــود ،مشــکالت ایــن شــرکتها
کاهــش پی ــدا خ واهــد ک ــرد .اســتفاده از ظرفی ــت قان ــون تاس ــیس
وزارت نی ــرو ه ــم بایــد م ــورد توجــه باشــد ،وزارت نی ــرو میت وانــد
آزادی و اختی ــارات ناش ــی از قان ــون مذک ــور را بــه ش ــرکت ت وانی ــر ،و
ت وانی ــر ه ــم بــه ش ــرکتهای توزیــع تنفی ــذ کنــد کــه همی ــن کار بــاز
میت وانــد وضعیــت بهتــری ایجــاد کنــد.
بررســی ســاختار ســازمانی وزارت نیــرو بــه خ وبــی نشــاندهنده
بالتکلیفــی اداره شــرکتهای زیرمجموعــه ایــن وزارت و
ش ــرکت ت وانی ــر اســت .واژه ش ــرکت کــه پشــت نــام توزیعهــا ق ـرار
میگیــرد عمــال آنهــا را تابــع قانــون تجــارت میکنــد امــا ذات
ایــن ش ــرکتها در واقــع دولت ــی ب ــوده و فقــط پوشــش خصوص ــی
بــه آنهــا داده شــده اســت تــا از ذات دولتــی خــود فــرار کننــد.
امــروز کــه مشــکل نقدینگــی وجــود دارد اینهــا از دولــت هــم
دولتیت ــر هس ــتند و اگ ــر ب ـرای ایــن موض ــوع ب رنامهریــزی اصول ــی
و زیرســاختی صــورت نگی ــرد ،عمــال ایــن بــازار بــزرگ بــه جــای
جــذب حداکثــری بــه دفــع حداکثــری تبدیــل میشــود و خــود
دولــت بایــد مت ول ــی کارهــا باشــد .وقت ــی بازگشــت س ــرمایه ب ـرای
بخــش خصوص ــی بــه موقــع انجــام نشــود ،ایــن بخــش تضعی ــف
شــده و ک ــم ک ــم از بی ــن م ــیرود و امــکان ارائــه خدمــات نخ واهــد
داشــت.
موض ــوع خصوصیســازی ش ــرکتهای توزیــع بــا ماهی ــت و خــط
فکــری کــه تق ریبــا از ســال  1386بــه بعــد در کشــور در راســتای
بحــث اصــل  44و خصوصیســازی رخ داد ،تناقــض دارد .ایــن
رویک ــرد بایــد اصــالح شــود ،ش ــرکتهای توزیــع اگ ــر میخ واهنــد
بخــش خصوص ــی بــه آنهــا خدمــات ارائــه کنــد بایس ــتی وضعی ــت
اختی ــارات و نقدینگ ــی خ ــود را تعیی ــن تکلی ــف کننــد در غی ــر این
صــورت ادامــه فعالی ــت بــا ســاختار فعل ــی ش ــرکتهای توزیــع رو
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بــه زوال خ واهــد رفــت و مشکلســاز خ واهــد ب ــود.
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اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای دانشبینــان منــوط بــه
حمایــت از آنهاســت
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال مبنــی بر«ت ولیــد ،دانشبنیــان و
اشــتغالآف رین» ،بخــش خصوصــی میت وانــد در حــوزه بهبــود
وضعیــت شــبکههای شــرکتهای توزیــع نــگاه دانشمحــور
داشــته باشــد .البتــه ایــن شــعار وقت ــی نمــاد بیرون ــی پی ــدا خ واهــد
کــرد کــه دغدغــه محســوب شــود نــه اینکــه فقــط برچســب
دانشبنیــان بخــورد .مــن معتقــدم بســیاری از مشــکالت
شــبکههای توزیــع منجملــه کاهــش تلفــات را میتــوان بــا
نــگاه دانشمحــوری بهبــود بخشــید و بــرای ایــن کار بایــد از
دو جنبــه حمایــت شــوند ،یکــی ارائــه فضــای کار و دیگــری
حمایــت مالــی و اختصــاص بودجــه بــرای آنهاســت .اگــر

ایجاد بستر گفتگو؛ مهمت رین کارکرد تشکلهای تخصصی
اعضــای تشــکلهای بخــش خصوص ــی بایــد بــه تشــکل متب ــوع
خــود اعتقــاد و اعتمــاد داشــته باشــند و بــر پایــه ایــن اعتقــاد،
بــه جــای م راجعــه ف ــردی و یــا گروه ــی بــه نهادهــای حاکمیت ــی،
اجــازه دهنــد موضوعــات از ط ریــق تشــکل پیگیــری شــود.
شــرکتهای عضــو ســندیکای صنعــت بــرق ایــران میت واننــد
اهــداف و خ واســتههای خ ــود را از ط ریــق بس ــتری کــه ســندیکا
طــی مذاکــره و تعامــل بــا حاکمیــت ایجــاد کــرده اســت،
پیگی ــری کننــد .ســندیکا بــه عنـوان یک ــی از ب رت رین تشــکلهای
اقتصــادی کشــور اســت و بــه صــورت تخصصــی ب رنامههــای
خــود را دنبــال میکنــد امــا در برخــی مــوارد از ســوی اعضــا
بــه عنــوان کانــون جــدی گرفتــه نمیشــود و همیــن باعــث
شــده حاکمیــت بعضــا اقدامــات خــود را از ط ریــق تشــکلها
انجــام ندهــد و خــود ایــن موضــوع باعــث بــه هــم ریختگــی

حمایت ــی در کار نباشــد ،تبدیــل شــعار بــه عمــل محــال و دور
از ذهــن خ واهــد بــود .در موضــوع دانشبنیانهــا بایــد از ایــن
شــرکتها تع ریــف مشــخصی ارائــه شــود تــا ماننــد موضــوع
بخــش خصوصــی ملعبــه دســت قــرار نگیرد.بــا توجــه بــه در
پی ــش ب ــودن زمــان پی ــک مص ــرف ب ــرق ،انتظــارات مــا در ح ــوزه
رویک ــرد دانشبنیان ــی بــه ش ــرکتهای توزیــع بایــد بلنــد مــدت
باشــد .حمایــت از دانشبنیانهــا بــه معنــای واقعــی کلمــه و
در عمــل بایــد اج ـرا شــود در غی ــر ایــن صــورت در حــد شــعار
باقــی خ واهــد مانــد.

شــده اســت .ایجــاد تمرکــز و بس ــتر گفتگ ــو بی ــن حاکمی ــت و
بخــش خصوصــی نقشــی اســت کــه تشــکلهای تخصصــی
و اقتصــادی ایفــا میکننــد ،اگ ــر ایــن نقــش بــه معنــای واقع ــی
کلمــه هــم از ســوی اعضــا و هــم از ســوی حاکمیــت جــدی
گرفتــه ش ــود ،در یــک بــازه می ــان مــدت میت وانی ــم از فضــای
بالتکلیف ــی بــه فضــای گفتگ ــو برس ــیم .مــا امی ــدوار هس ــتیم بــا
ایجــاد اتــاق دائم ــی گفتگ ــو بی ــن ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران
و وزارت نیــرو ،بســتر گفتگــو شــکل بگیــرد و قالــب درســتی
پی ــدا کنــد تــا بت وانی ــم چالشهــای کس ــب و کارهــای صنعــت
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ب ــرق را از ط ریــق وزات نی ــرو پیگی ــری کنی ــم.
توزیع کار بین فعاالن صنعت برق باید عادالنه باشد
ش ــرکتهای عض ــو ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران پیش ـرانههای
ایــن صنعــت در حوزههــای تامی ــن تجهی ـزات ،خدمــات مهندس ــی
و پیمانــکاری بــوده و از ظرفیــت خ وبــی برخــوردار هســتند ،امــا
واقعی ــت ایــن اســت کــه از ایــن ظرفیت باید درســت اســتفاده شــود.
بایــد توجــه داشــته باش ــیم کــه خ واســتههای دولــت نبایــد یکجــا
متمرکــز شــود ،گاه عالقــه ش ــرکتهای توزیــع ایــن اســت کــه عمدتا
بــا ش ــرکتهای انحصــاری کار کننــد کــه ایــن موض ــوع ش ـرایط کار
را ب ـرای ش ــرکتهای کوچــک ســخت و دش ـوار میکنــد .ظرفی ــت
ش ــرکتهای عض ــو ســندیکا ظرفی ــت خ وب ــی اســت امــا نی ــاز بــه
تزریــق و تق ویــت انگیــزه از ســوی خ ریــدار یعنــی شــرکتهای
توزیــع دارد .بــرای حفــظ ظرفیــت موجــود شــرکتها توزیــع کار
بایــد عادالنــه و بــا پشــت وانه مال ــی درســت انجــام شــود .وزارت نیرو،
ت وانی ــر و ش ــرکتهای توزیــع بایــد بپذی رنــد کــه بخــش خصوص ــی
بــه عنــوان ســرمایهگذار یــا فاینانســور در مناقصــات شــرکتهای
توزیــع حض ــور پی ــدا نمیکنــد بلکــه میخ واهــد کاال و خدمــات
خ ــود را بــه ش ــرکتهای توزیــع بفروشــد .ط ــی ایــن ســالها دیــده
شــده اســت کــه ش ــرکتهای توزیــع عمــال بــه بخــش خصوص ــی
عــالوه ب ــر ارائهکننــده خدمــات و عرضهکننــده کاال و تجهی ـزات بــه
عن ـوان یــک تامینکننــده مال ــی ه ــم نــگاه کردهانــد و ایــن نــگاه
باعــث شــده کــه بخــش خصوص ــی از نظ ــر س ــرمایهای و اقتصــادی
بــا مشــکل م واجــه شــود ،البتــه در مقابــل پروژههــای توزیــع ه ــم
بــا س ــرعت خ ــود پی ــش نرفتــه و ه ــر دو ط ــرف بــا دیــد تقابل ــی و
اصطکاکــی کارشــان را جلــو بردهانــد .بــرای افزایــش ظرفیــت و
ت وانمنــدی ش ــرکتها و یــا حداقــل حفــظ ظرفی ــت موج ــود نی ــاز
بــه تغیی ــر پارادای ــم در نــگاه متقاض ــی کار یعن ــی  39ش ــرکت توزیــع
وج ــود اســت تــا ایــن وضعی ــت بهب ــود پی ــدا کنــد.

برداشــت حاکمیــت از ایــن رویدادهــا کــه بــا هزینــه بخــش
خصوص ــی ب رپــا میشــود ،ایــن اســت کــه مــا بــا بخــش خصوص ــی
ت وانمنــدی روبــرو هســتیم لــذا ایــن ت وانمنــدی را مصــادره بــه
نفــع کــرده و مناقصــات را برگــزار میکنــد ،حجــم مطالبــات
انباشــته شــده م ویــد ایــن اســت کــه نــگاه ش ــرکتهای توزیــع بــه
بخــش خصوصــی برد-بــرد نبــوده اســت .وزارت نیــرو ،ت وانیــر و
ش ــرکتهای توزیــع بایــد بپذی رنــد کــه هزینــه بخــش خصوص ــی
ب ـرای برگ ـزاری رویدادهــا بایــد بازگشــت پی ــدا کنــد لــذا بایــد ب ـرای
آنهــا ایجــاد انگیــزه و کار کنــد.
بازارهــای صادراتــی ایــران ،بــازار پایــداری بــرای اقتصــاد
بخــش خصوصــی نبــوده اســت
ظرفیــت مــازاد هــم بایــد بــا دیپلماســی بینالمللــی تبدیــل
بــه بــازار پایــدار رقابتــی خارجــی در قالــب صــادرات شــود کــه
متاســفانه در ایــن بخــش بــه دلیــل دیپلماســی سیاســی کــه در
ایــن ســالها بــر کشــور حاکــم بــود و تق ریبــا از دولــت نهــم بــه
ایــن ط ــرف بــه دیپلماس ــی ناپایــدار تبدیــل شــده اســت ،بازارهــای
صادرات ــی ای ـران ،بــازار پایــدار و تعیینکننــده ب ـرای اقتصــاد بخــش
خصوص ــی نب ــوده اســت و ایــن بخــش خ ــود را منحص ــر به ش ــرکت
هــای توزیــع داخل ــی ک ــرده اســت کــه ایــن ش ــرکتها نی ــز متاســفانه
در بازگشــت پ ــول عملک ــرد مناس ــبی نداشــتند .در ح ــوزه خارج ــی
ه ــم دلی ــل ناپایداریهــای سیاس ــی ،تح ریمهــا و تح ــوالت سیاس ــی
کشــورهای هــدف آســیبهای جــدی بــه شــرکتهای ای رانــی
زده اســت .قطعــا بهب ــود بازارهــای صادرات ــی م ــی ت وانــد وضعی ــت
ش ــرکتهای بخــش خصوصی را بهبود ببخشــد
امــا ایــن مه ــم نیازمنــد یــک نظ ــم و انضب ــاط
تجــاری و تخصصــی اســت کــه در کنــار
بهبــود شــرایط سیاســی اقتصــادی خارجــی
م ــی ت وانــد محقــق شــود

برگزاری کنفرانسها فضایی برای عرضه توانمندی اعضا
کنف رانسهــا و نمایشــگاه فضایــی بــرای عرضــه ت وانمندیهــای
علمــی و فناورانــه فعــاالن صنعــت بــرق هســتند ،امــا متاســفانه
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ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

هوشمندسازی و استفاده از اینترنت
دو محور اصلی مقاالت کنفرانس
گفتگو با حسین عسکریان ابیانه
رئیس کمیته علمی کنفرانس توزیع نیروی برق

بیس ــت و ششــمین کنفران ــس بینالملل ــی ش ــبکههای توزی ــع نی ــروی ب ــرق ای ــران  ۲۱و  ۲۲اردیبهشــت
س ــال ج ــاری ب ــا هم ــکاری و حمایــت ش ــرکت توانی ــر ،انجمــن مهندس ــین ب ــرق و الکترونی ــک ایران،
شــرکت مشــانیر ،ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و ســازمانها و نهادهــای ذی ربــط بــا حضــور
مدیــران ارشــد و صنعتگــران در تهــران برگــزار میشــود .بــرای آگاهــی از چنــد و چــون ایــن
کنفرانــس بــا «حســین عســکریان ابیانــه» ،رئیــس کمیتــه علمــی کنفرانــس توزیــع نیــروی بــرق
ـشرو نس ــبت ب ــه گذشــته از ب ــار
گفتگ ــو کردهای ــم .عس ــکریان ب ــر ایــن ب ــاور اســت ک ــه کنفران ــس پی ـ ِ
علم ــی بهت ــری برخ ــوردار ب ــوده و س ــطح باالت ــری از ارتب ــاط صنعــت ب ــا دانشــگاه را در ایــن دوره
شــاهد هس ــتیم .ب ــه گفتــه او بهکارگی ــری اینت رنــت و مخاب ــرات یک ــی از محوره ــای اصل ــی همایــش
اســت .عضــو هی ــات رئیس ــه کنفران ــس عن ــوان میکنــد در ایــن دوره ،بخــش افتتاحی ــه و نمایشــگاه
جانب ــی همایــش ک ــه در س ــال گذشــته ب ــه دلی ــل کرونــا غیرحضــوری برگــزار شــده ب ــود ،ب ــه صــورت
حضــوری در دانشــگاه امیرکبی ــر برگــزار میش ــود .مش ــروح گفتگ ــو ب ــا حس ــین عس ــکریان ابیانه اس ــتاد
دانشــکده مهندس ــی ب ــرق دانشــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر و عضــو هی ــات رئیس ــه کنفران ــس مذک ــور را در
ادام ــه میخوانی ــد:

لطفــا بفرماییــد محورهــای کلــی کنفرانــس بینالمللــی
شــبکههای توزیــع نیــروی بــرق ایــران چیســت؟
محورهــای کلــی کنف رانــس همــان محورهایــی اســت کــه قبــال
ه ــم ب ــوده اســت .در زمینــه تلفــات ،ت ولی ــد پ راکنــده و ش ــبکههای
توزیــع ،حفاظــت و اتوماســیون شــبکههای توزیــع ،بهرهبــرداری
شــبکههای توزیــع ،ط راحــی شــبکههای توزیــع و شــبکههای
هوشــمند در ش ــبکههای توزیــع مقالــه داری ــم .همچنی ــن بهکارگیری
اینت رنــت و مخابــرات بهعنــوان یکــی از محورهــای اصلــی در
ایــن کنف ران ــس مط ــرح اســت .بــه همی ــن منظ ــور یــک هماهنگ ــی
بــا هم ـراه اول و مخاب ـرات در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .در
خصــوص موضوعــات مهمــی ماننــد بــازار بــرق در شــبکههای
توزیــع و هم ــه موضوعات ــی کــه م رتب ــط بــا ش ــبکههای توزیــع ب ــرق
باشــند ،مباحــث تخصصــی را پیگیــری میکنیــم.
تعــداد مقــاالت ارســال شــده چقــدر اســت و در چــه
زمینههای ــی مقالــه بیشــتری ب ــه دبیرخانــه کنفران ــس ارس ــال
شــده اســت؟
بــا توجــه بــه تمدیــد زمــان ارســال مقــاالت ،جمعبنــدی نهای ــی
تعــداد مقــاالت انجــام نشــده اســت و تــا ایــن لحظــه کــه در
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حــال گفتگــو بــا یکدیگــر هســتیم ۲۲۰،مقالــه در زمینههــای
مختلفــی کــه عنــوان شــد ،بــه دســت مــا رســیده اســت .بــر
اســاس بررس ــیهای انجــام شــده ،بیشــتر مقــاالت در زمینــه ،DG
بهینهســازی تلفــات و شــبکه هوشــمند اســت.
آی ــا وج ــه تمای ــز خاص ــی بی ــن مقــاالت امس ــال و س ــالهای
گذشــته وج ــود دارد؟
یک ــی از وج ــوه تمایــز خــاص ایــن دوره ،ایــن اســت کــه بحــث
هوشمندســازی و اســتفاده از اینت رنــت را بــه صــورت قویتــر
پیگی ــری میکنی ــم .تفاهمنامــهای بــا وزارت ارتباطــات و ش ــرکت
همــراه اول در ایــن رابطــه داریــم کــه تاکنــون ایــن موضــوع را
نداشــتیم .ســال گذشــته بــه خاط ــر کرونــا هم ــه چی ــز بــه صــورت
مجــازی برگ ـزار شــد امــا امس ــال بخش ــی از فعالیتهــا از جملــه
افتتاحی ــه کنف ران ــس و نمایشــگاه جانب ــی بــه صــورت حض ــوری
در دانشــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر برگـزار خ واهــد شــد .در ایــن دوره
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه قویتــر اســت .تعــداد مقــاالت
ارســالی دانشــگاهیان امس ــال وزن بیشــتری نس ــبت بــه ســال قب ــل
دارد ،طب ــق ب ــرآورد انجــام شــده کیفی ــت کنف ران ــس در ســال جاری

نس ــبت بــه ســال قب ــل بهت ــر اســت.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه امس ــال س ــال «س ــال تولی ــد ،دانشبنی ــان
و اشــتغالآفرین» اســت ،آیــا مقــاالت خاصــی در حــوزه
توزی ــع و دانــش بنی ــان داری ــم؟
بلــه ،بس ــیاری از مقاالت ــی کــه اکنــون بــه دبیرخانــه ارســال شــده
اســت ،در مرحلــهای اســت کــه میت وانــد دانشبنی ــان شــود و یــا
اینکــه هــم اکنــون برآمــده از شــرکتهای دانــش بنیــان اســت.
چندیــن کارگاه آموزشــی در روز قبــل از کنف رانــس داریــم۱۰ .
کارگاه برگـزار خ واهی ــم ک ــرد کــه عمدتــا در زمینــه دانــش بنی ــان و
ش ــبکه توزیــع هس ــتند.
سطح علمی کنفرانس را چگونه ارزیابی میکنید؟
نســبت بــه ســالهای قبــل بــا توضیحاتــی کــه خدمتتــان دادم،
خیل ــی از م ـوارد کیفی ــت بهت ــری دارد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه س ــالها رئی ــس کمیتــه علم ــی بودی ــد،
می ــزان عملیات ــی شــدن مقــاالت کنفران ــس را چگونــه ارزیاب ــی
میکنیــد؟
آمــار دقیق ــی در ایــن رابطــه نداری ــم کــه بدانیم وضعی ــت عملیاتی

شــدن مقــاالت چگ ونــه اســت ،امــا در کل مقاالت ــی کــه میرســد،
وضعی ــت مناس ــبی دارد .ه ــم دوســتانی کــه در صنعــت هس ــتند و
ه ــم آنهای ــی کــه در دانشــگاهها هس ــتند ،یــاد گرفتهانــد مقاالت ــی
ارائــه بدهنــد کــه عــالوه بــر اینکــه در مرزهــای دانــش اســت،
کارب ــردی ه ــم باشــد .بــه همی ــن خاط ــر از ایــن دو جنب ــه مــا غنــای
بیشــتری داری ــم.
بــه نظــر شــما چگونــه میتــوان مقــاالت همایــش را در
صنع ــت ب ــه کارگرفــت و جنب ــه عملیات ــی و کارب ــردی ب ــه آنه ــا
بخش ــید؟
خیل ــی از مقالههــای رس ــیده کارب ــردی هس ــتند .امس ــال کــه ســال
دانشبنی ــان اســت ،احتمــاال ق وانین ــی ه ــم گذاشــته میشــود کــه
وزارت نی ــرو و صندوقهــای ن ــوآوری و شــکوفایی بــه ایــن ح ــوزه
کمــک کننــد .میدانی ــم کــه در وزارت نی ــرو ه ــم صنــدوق ان ــرژی
وج ــود دارد و مــا میت وانی ــم آنهــا را بــه ســمت صنــدوق ان ــرژی
کــه وابســته بــه وزارت نیــرو اســت ،هدایــت کنیــم .همچنیــن
صندوقهــای دیگــری در ایــن حــوزه وجــود دارنــد کــه مــا
میت وانیــم بــا هدایــت مقــاالت بــه ســمت ایــن صندوقهــا بــه
آنهــا کمــک کنی ــم کــه بــه ســمت کارب ــردی و دانشبنی ــان شــدن
حرکــت کننــد
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شناسایی چالشهای هفتگانه حوزه توزیع

حل مساله کمبود منابع مالی شرکتهای توزیع ،اولویت اول است

گفتوگو با علی حیدری تفرشی
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع

کنفران ــس بینالملل ــی ش ــبکههای توزی ــع نی ــروی ب ــرق ،پ ــس از دو س ــال توقــف ب ــه دلی ــل
همهگیــری کرونــا ،امســال دوبــاره از ســر گرفتــه میشــود تــا فعــاالن ،مدیــران ارشــد
و دانشــگاهیان فرصــت دیگــری بــرای گردهمایــی ،تبــادل نظــر و انتقــال دانــش و تج ربــه
داشــته باشــند .ایــن کنفرانــس کــه جــزو قدیمیتریــن رویدادهــای علمــی صنعــت بــرق
کشــور محس ــوب میش ــود ،ع ــالوه ب ــر اینک ــه تالق ــی موث ــر صنع ــت و دانشــگاه را رق ــم میزنــد،
میتوانــد مجالــی مناســب بــرای ارائــه راهکارهــای بنیادیــن بــرای ارائــه راهکارهــای
جدی ــد جهــت مواجه ــه ب ــا مشــکالت صنع ــت توزی ــع باشــد.
«علــی حیدریتفرشــی» مدیــر اجرایــی انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکتهای توزیــع
کمبــود منابــع مالــی و تفســیرپذیری دســتورالعملهای مرتبــط بــا حــوزه توزیــع را یکــی
از مهمتریــن مشــکالت ایــن حــوزه برمیشــمرد و میگویــد تالشهــا بــرای رفــع بخشــی
از ایــن چالشهــا بــه صــورت جــدی در حــال انجــام اســت و امیــد آن مــیرود کــه بــا
همفکــری و همراهــی ذینفعــان و مدیــران ارشــد تصمیمگیــر بخــش توزیــع ،رفــع ایــن
مشــکالت امکانپذیــر شــود .حاصــل ایــن گفتگــو را ذیــال میخوانیــد:

از دیــدگاه شــما چالشهــای اصلــی شــرکتهای توزیــع
بــه ویــژه در حــوزه کمبــود منابــع مالــی ناشــی از چــه
عواملــی اســت؟
اولی ــن مس ــالهای کــه بــه کمب ــود منابــع مال ــی در ش ــرکتهای
توزیــع منج ــر میش ــود ،تفــاوت قیمــت تمــام شــده ب ــرق بــا
بهــای ف ــروش آن اســت .در حقیقــت ب ــرق ب ـرای وزارت نی ــرو
گ رانتــر از قیمتــی کــه بــه فــروش میرســد ،تمــام میشــود.
بــه ج ـرات میت ــوان گفــت کــه رق ــم پرداخــت شــده از س ــوی
مشــترکان ،تق ریب ــا  ۵۰درصــد قیمــت تمــام شــده آن اســت.
البتــه ب ــر اســاس قان ــون ،دولــت مکلــف اســت مابهالتفــاوت
قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی بــرق را بــه صنعــت بــرق
پرداخــت کنــد ،امــا متاســفانه بــه دلیــل محدودیتهــای
مالــی ایــن رقــم سالهاســت پرداخــت نمیشــود .بــه ایــن
ت رتی ــب بده ــی دولــت بــه صنعــت ب ــرق بــه شــکل مس ــتمر
در حــال افزایــش و انباشــته شــدن اســت و بــه همیــن
دلی ــل منابــع مال ــی ش ــرکتهای توزیــع تکاف ــوی اقدامــات و
فعالیــت آنهــا را نمیدهــد.
البتــه از ایــن مس ــاله ه ــم نمیت ـوان چش ــم پوش ــید کــه مص ــرف
نادرســت کــه منجــر بــه ناتــرازی در ت ولیــد و مصــرف شــده،
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یک ــی دیگ ــر از چالشهــای جــدی ش ــرکتهای توزیــع اســت
کــه فرســودگی زودهنــگام و اســتهالک پرهزینــه تاسیســات
توزیــع را در پ ــی دارد .ایــن در حالیس ــت کــه اگ ــر مشــترکان ب ــرق
را درســت و بــه موقــع مص ــرف کننــد ،کمت ــر بــا ایــن مشــکل
م واجــه میشــویم.
یکــی دیگــر از مســائلی کــه بــه محدودیــت منابــع مالــی
شــرکتهای توزیــع دامــن زده ،دسترســی گســترده مشــترکان
بــه ش ــبکه اســت کــه منج ــر بــه افزایــش می ـزان س ــرقت ب ــرق از
ش ــبکه شــده اســت .اگرچــه ش ــرکتهای توزیــع دائمــا در حــال
بازســازی و اصــالح ش ــبکه هس ــتند و هزینــه قابــل توجه ــی را در
ایــن ح ــوزه ص ــرف میکننــد ،امــا همچنــان رونــد ب ــرق دزدی در
شــبکه ادامــه دارد و همیــن امــر ،محدودیتهــای مالــی ایــن
شــرکتها را گســتردهتر کــرده اســت.
نکتــه کلی ــدی دیگ ــر ایــن اســت کــه بــا وج ــود هم ــه مشــکالت
ناشــی از کمبــود منابــع مالــی ،ارزان بــودن بــرق ،بدمصرفــی و
فشــار ناشــی از بــرق دزدی بــه شــبکه ،متاســفانه بدحســابی و
بازپرداخــت نامناســب برخــی از مشــترکان بــه ویــژه مشــترکان
بــزرگ هــم بــه یکــی دیگــر از مشــکالت جــدی ایــن حــوزه
تبدیــل شــده اســت .در حقیقــت ش ــرکتهای توزیــع ناگزی رنــد

زمــان و نی ــروی انس ــانی خ ــود را ص ــرف وصــول مطالب ــات کننــد.
ضمــن اینکــه علیرغــم ایــن پیگیریهــا همچنــان انباشــت
مطالب ــات ش ــرکتهای توزیــع از مشــترکان ،بــه صــورت مس ــتمر
در حــال افزایــش اســت و پیامدهــای منف ــی ایــن مس ــاله ه ــم بــه
شــکل گســتردهتری دامنگیــر حــوزه توزیــع میشــود.
آیــا در خصــوص پرداخــت بدهــی شــرکتهای توزیــع بــه
ش ــرکتهای ســازنده و پیمانــکار اقدام ــی صــورت گرفتــه اســت؟
در طــول ماههــای اخیــر و طــی پیگیریهــا و تالشهــای
صــورت گرفتــه در ســتاد صنعــت ب ــرق ،ش ـرایط مناس ــبی ب ـرای
پرداخــت مطالب ــات تامینکننــدگان و پیمانــکاران ف راه ــم شــده
اســت .ب ــر ایــن اســاس تــا ام ــروز ایــن پرداختهــا در دو مرحلــه
انجــام شــده کــه بخــش اول آن بــه مبلــغ تق ریب ــی  ۱۵۰۰میلی ــارد
تومــان تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰پرداخــت شــده و ق ریــب بــه ه ـزار

میلیــارد تومــان هــم در ســه مرحلــه در فروردیــن مــاه ســال
جــاری از مس ــیر معاونــت هماهنگ ــی توزیــع ت وانی ــر کارســازی
و پرداخــت شــده اســت.
مــن بــر ایــن بــاورم کــه اگــر مشــاوران ،پیمانــکاران و
تامینکننــدگان تضعی ــف ش ـوند ،بــدون تردیــد صنعت ب ــرق هم
ضعی ــف خ واهــد شــد .بــه همی ــن دلی ــل تمــام تــالش ما ب ــر این
مس ــاله متمرکــز اســت کــه بت وانی ــم بــا پرداخــت مطالب ــات ایــن
شــرکتها ،تــوان مالــی آنهــا را تق ویــت کنیــم .البتــه بــدون
تردیــد تامیــن منابــع مالــی در شــرایط فعلــی صنعــت بــرق
بس ــیار دش ـوار اســت ،امــا بــه نظ ــر میرســد ایــن ام ــر بــا درایــت
و سیاســتگذاریهای حــوزه ســتادی امکانپذیــر اســت.
خصوصیســازی شــرکتهای توزیــع بــه صــورت واقعــی
ت ــا چ ــه امکانپذی ــر اس ــت؟
بــدون تردیــد خصوصیســازی واقعــی شــرکتهای توزیــع

نی ــاز بــه زمــان دارد .بــا توجــه بــه نات ـرازی ت ولی ــد و مص ــرف باید
بپذی ری ــم کــه واگــذاری ایــن ش ــرکتها نمیت وانــد اول ویــت اول
آنهــا باشــد .در حــال حاض ــر تمرکــز و رویک ــرد اصل ــی ح ــوزه
توزیــع نی ــروی ب ــرق مدی ریــت مص ــرف اســت.
امــا در مــورد خصوصیســازی شــرکتهای توزیــع بایــد گفــت
کــه کاهــش تصدیگــری دولــت در ایــن حــوزه و اجــرای
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴زمانــی امکانپذیــر اســت کــه
کل فعالیتهــای م رتبــط بــا تصدیگــری توزیــع بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود .امــا در هــر صــورت واگــذاری ۱۰۰
درصــدی فعالیتهــای بخــش توزیــع ،نی ــاز بــه زمــان دارد .رویکرد
ســتاد صنعــت ب ــرق کشــور در ســال جــاری تغیی ــر ســاختارهای
فعل ــی نیس ــت و بــه نظ ــر میرســد عم ــده تــالش وزارت نی ــرو ب ــر
رفــع مشــکالت فعل ــی صنعــت توزیــع متمرکــز اســت.

نکتــهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه
ش ــرکتهای توزیــع اندوختههای ــی دارنــد کــه ب ـرای موضوعــات
کلیــدی و زیرســاختی صــرف میکننــد .آنهــا ســرمایههای
قابــل تبدیــل خ ــود را ب ـرای اج ـرای پروژههای ــی نظی ــر تبدیــل
شــبکههای مســی بــه کابــل خــود نگهــدار هزینــه میکننــد.
بــه عــالوه ایــن امــکان ب ـرای ش ــرکتهای توزیــع ف راه ــم شــده تــا
در ط ــول ســال جــاری علیرغ ــم محدودیتهــای مال ــی کن ون ــی،
از منابــع ،ذخای ــر و موج ــودی انب ــار خ ــود ب ـرای اج ـرای پروژههــا
اســتفاده کننــد ،امــا همچنــان بــرای تامیــن مالــی پروژههــای
زیرســاختی و کالن ایــن صنعــت دچــار مس ــائل جــدی و عدیده
خ واهنــد ب ــود.
چــرا عــدم وحــدت در اجــرای بخشــنامهها و دســتورالعملها
بــه یــک چالــش عدیــده در ح ــوزه توزیــع تبدیــل شــده اســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه دســتورالعملها واحــد اســت ،امــا
برداشــتها و تفاس ــیر متعــددی از ایــن دســتورالعملها وج ــود
دارد .از ایــن رو برگــزاری دورههــای آموزشــی در خصــوص
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روشهــای اج رای ــی ایــن دســتورالعملها در دســتور کار معاونــت
هماهنگ ــی توزیــع ق ـرار گرفتــه اســت .البتــه در حــال حاض ــر
ه ــم ماموریت ــی در دو بخــش بــه انجمــن کارفرمایی ش ــرکتهای
توزیــع داده شــده کــه شــامل همسانســازی نرمافزارهــا و
تیپســازی روشهــای اج رایــی دستورالعملهاســت .بــر
ایــن اســاس انجمــن مکلــف شــده آمــوزش و نقیصهیابــی
دســتورالعملها در اجــرا را عهــدهدار شــده و در راســتای رفــع
مشــکالت کن ون ــی ابالغیههــای وزارت نی ــرو و ت وانی ــر در ح ــوزه
توزیــع اقــدام کنــد.
مهمتریــن اقدامــات انجمــن صنفــی کارفرمایــی
شــرکتهای توزیــع بــرای بهبــود شــرایط ایــن صنعــت
چــه بــوده اســت؟
مــا در انجمــن نظرســنجی از ش ــرکتهای توزیــع انجــام دادی ــم
کــه بــر اســاس آن مهمت ریــن چالشهــای ایــن شــرکتها
در هفــت بخــش مختلــف شناســایی شــد .یکــی از ایــن
مشــکالت هفــت گانــه ،واقعــی نبــودن هزینــه انشــعاب و
تفــاوت حــق انشــعاب دریافتــی و هزینــه الزم بــرای ایجــاد
ایــن انشــعاب اســت .در حقیقــت ه ــر ش ــرکت توزیــع بابــت
انشــعاب مشــترکان خــود  ۲۰ب رابــر حــق انشــعاب دریافتــی،
هزینــه میکنــد.
یکــی دیگــر از مشــکالت شناســایی شــده ،مالیــات بــود.
در همیــن راســتا انجمــن بــه عنــوان مطالبهگــر در حــوزه
ســتادی صنعــت بــرق ایــن موضــوع را پیگیــری کــرده و در
حــال تعامــل بــا ســازمان مالیات ــی کل کش ــور ب ـرای پیگی ــری
عمــده چالشهــای مالیاتــی شــرکتهای توزیــع اســت.
بــه هــر حــال بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده تــالش
میکنیــم موضوعــات را بــه صــورت مــوازی پیگیــری کنیــم
و ب ــر همی ــن اســاس ت وانس ــتیم ســال گذشــته یک ــی از مس ــائل
ش ــرکتهای توزیــع را بــه ص ــورت کامــل ح ــل و فصــل کنی ــم
و بــه همیــن واســطه در حــال حاضــر حقــوق و مزایــای
پرســنل ش ــرکتهای توزیــع بــه موقــع پرداخــت میش ــود .در
ارتب ــاط بــا بحــث تفــاوت هزینــه انشــعاب و قیمــت تمــام شــده
هــم مذاکــرات و پیگیریهایــی صــورت گرفتــه و ســازوکار
محاســبه هزینههــای آن در حــال تدویــن اســت تــا از ایــن
ط ریــق تفــاوت بیــن حــق انشــعاب و هزینههــای م ربوطــه را
کاهــش داده و از ایجــاد زیــان انباشــته بــرای شــرکتهای
توزیــع جلوگیــری کنیــم.
آیــا ظرفیتهــای بودجــه  ۱۴۰۱میتوانــد بــه حــل
بخشــی از مشــکالت حــوزه توزیــع نیــروی بــرق منجــر
شــود؟
واقعی ــت ایــن اســت کــه نمیت ـوان گفــت بودجــه ســال جــاری
هم ــه مشــکالت بخــش توزیــع را ح ــل میکنــد ،امــا قطعــا در
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بهبــود شــرایط م وثــر اســت ،در بودجــه  ۱۴۰۱ت رتیبــی اتخــاذ
شــده کــه حضــور مدیــران توزیــع در حــوزه ســتادی صنعــت
بــرق کشــور و همچنیــن ســایر نهادهــای باالدســتی از جملــه
مجلــس شــورای اســالمی را نســبت بــه ســالهای گذشــته
بهب ــود بخش ــیده اســت .نکتــه کلی ــدی ایــن اســت کــه بــا توجــه
بــه شــناختی کــه از ش ـرایط و بح رانهــای صنعــت ب ــرق ایجــاد
شــده و همچنی ــن ظرفیتهای ــی کــه در بودجــه ســال جــاری در
اختی ــار صنعــت ب ــرق ق ـرار گرفتــه ،بایــد نهایــت اســتفاده را از
ایــن ظرفی ــت قان ون ــی داشــته باش ــیم.
ف رامــوش نکنیــم کــه بهت ریــن و زحمتکشت ریــن مدیــران
در صنعــت بــرق کشــور فعــال بــوده و پ رتالشت ریــن آنهــا
در بخــش توزیــع مشــغول بــه کار هســتند کــه ایدههــا و
رویکردهــای ن وینــی دارنــد و قادرنــد در م واقــع بح رانــی بــه
درســتی تصمی ــم بگی رنــد .درســت بــه همی ــن دلی ــل اســت کــه
شــرکتهای توزیــع علیرغــم مشــکالت موجــود ت وانســتهاند
شــبکه را حفــظ کننــد .بدمصرفــی ،خوشنشــینی مــردم،
شــهروندان و بدحس ــابی ذینفعــان و  ...فشــار مضاعف ــی را بــه
بخــش توزیــع تحمیــل میکننــد .بــا ایــن وجــود همــکاران
مــا ت وانســتهاند همــه ایــن مشــکالت را مدی ریــت کننــد.
امیدواری ــم بــا همــکاری ذینفعــان و مشــترکان بت وانی ــم پی ــک
مصــرف امســال را بــا کمت ریــن هزینــه و خاموشــی هــم بــه
خ وبــی ســپری کنیــم.
برگــزاری کنفرانــس توزیــع را تــا چــه حــد در پیشــبرد
اهــداف صنعــت بــرق موثــر میدانیــد؟
طــی دو ســال گذشــته کــه بــه دلیــل همهگیــری بیمــاری
کرونــا ،برگ ـزاری کنف رانسهــا متوقــف شــده ب ــود ،ایــن خــال در
صنعــت توزیــع ب ــرق کامــال احس ــاس میشــد و همی ــن مس ــاله
بــه درســتی نشــان میدهــد کــه برگــزاری رویدادهــا در ارتقــاء
ایــن حوزههــا بس ــیار م وث ــر اســت .مــا امس ــال کنف ران ــس س ــیرد
را برگ ـزار کردی ــم و شــاهد تاثی ـرات مثب ــت آن بودی ــم ،بــه ویــژه
آنکــه در حاش ــیه کنف ران ــس تب ــادل نظ ـرات و تج ربی ــات خ وب ــی
صــورت گرفــت .بــه اعتقــاد مــن ایــن کنف رانسهــا بهت ریــن نقطــه
اتصــال دانشــگاه و صنعــت اســت ،بــه همی ــن دلی ــل کارشناســان
و مدیــران صنعــت توزیــع مشــتاق برگــزاری ایــن کنف رانسهــا
هس ــتند.
مــن ب ــر ایــن بــاورم کــه برگــزاری کنف ران ــس ف ــی نفس ــه م وث ــر
و مفیــد اســت و حضــور کارشناســان و مدیــران هــم غنــای
بیشــتری بــه ایــن کنف رانسهــا میبخشــد چــرا کــه آنهــا
را بــه فرصت ــی مناســب ب ـرای تب ــادل نظ ــر و انتقــال دانــش و
تج ربیــات تبدیــل میکننــد .از آنجــا کــه کنف رانــس توزیــع
ه ــم پ ــس از دو ســال برگــزار میش ــود ،قطعــا میت ـوان ب ـرای
اســتفاده از همــه بخشهــای آن از جملــه بخــش علمــی و
نمایشــگاهی ب رنامهریــزی کــرد و بهت ریــن اســتفاده را از ایــن
فرصــت دو روزه داشــت

صنعت توزیع در محاصره چالشها
سمیه کاظمزاده دهکردی
کارشناس روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

صنعــت بــرق یکــی از اساســیت رین زیرســاختهای توســعه
پایــدار همــه کشورهاســت .در حقیقــت توســعه صنعتــی،
اقتصــادی و رفاهــی کشــورها وابســتگی مســتقیم و غیرقابــل
انــکاری بــه میــزان و ســه ولت دسترســی آنهــا بــه بــرق دارد.
ســابقه بی ــش از یــک ق ــرن ب ــرق در ای ـران ،مس ــیر پرف راز و نش ــیبی
کــه ایــن صنعــت در ط ــول دهههــای اخی ــر پشــت س ــر گذاشــته
و رونــد توســعه آن تــا دســتیابی بــه خودکفایــی در بســیاری از
حوزههــای ســاخت تجهیــزات و ت ولیــد خدمــات فنــی و
مهندســی ،کارنامــهای موفــق بــرای ایــن صنعــت ثبــت کــرده
اســت.
صنعــت بــرق در طــول ســالهای پــس از انقــالب در گــذار از
وابس ــتگی گس ــترده و غیرقابــل انــکار بــه خودکفای ــی و ســاخت
داخــل ،جــزو صنایــع پیش ــرو و موفق ــی محس ــوب میشــود کــه
تجــارب ارزنــدهای را در توســعه صنعتــی ،ســاخت و صــادرات
اندوختــه و ام ــروز بــا ظرفی ــت ت ولی ــد  ۸۰ه ـزار مگاوات ــی و ق ـرار
گرفتــن در رتبــه چهاردهــم از ایــن حیــث ،جــزو موفقت ریــن
کشــورها در ایــن حــوزه محســوب میشــود.
ایــران البتــه عــالوه بــر ت ولیــد در انتقــال و توزیــع بــرق هــم
دســتاوردهای قابــل اتکایــی داشــته و یکــی از داعیــهداران
خودکفایــی اســت ،بیــش از  ۱۵۳هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم
در ش ــرکتهای خصوص ــی و دولت ــی ایجــاد ک ــرده و بــا بی ــش از
 ۱۲۰هـزار میلی ــارد ریــال ارزش افــزوده ۱۱ ،درصــد از ارزش افــزوده
صنعــت و یــک درصــد از ت ولی ــد ناخالــص داخل ــی کل کشــور را
بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن صنعــت بــا اتــکا بــه پتانســیل ســاخت و پیمانــکاری کــه
عمدتــا در بخــش خصوصــی تجمیــع شــده ،ت وانســت ظــرف
چهــار دهــه زیرســاختهای کلیــدی خــود را در بخشهــای
ت ولیــد ،انتقــال و توزیــع توســعه داده و زمینــه را بــرای افزایــش
ظرفیتهــای زی ربنایــیاش مهیــا کنــد .بخــش توزیــع نیــروی
ب ــرق کــه آخ ریــن حلقــه زنجی ــره تامی ــن ب ــرق محس ــوب میشــود،
بــه دالیــل مختلــف از اهمی ــت قابــل توجه ــی برخ ــوردار اســت.
بســیاری از شــرکتهای ســازنده تجهیــزات و پیمانــکاران بــه
ویژهSMEهــا تامینکننــده کاال و خدمــات بــرای شــرکتهای

توزیــع محســوب میشــوند.
حساســیتها ،پیچیدگیهــا و الزامــات حــوزه توزیــع بــه دلیــل
نقــش کلی ــدیاش در ارتب ــاط بــا مشــترکان ب ــرق ،نس ــبت بــه ســایر
حوزههــا متفــاوت اســت .البتــه بــدون تردیــد ماهی ــت دوگانــه ایــن
شــرکتها در مالکیــت و مدی ریــت هــم بــه ایــن پیچیدگیهــا
دامــن زده و بــر ســطح چالشهــا و مشــکالت آنهــا افــزوده
اســت .اقتصــاد ناکارآمــد ب ــرق ،قیمتگــذاری دســتوری و کس ــری
بودجــه مس ــتمر در ایــن صنعــت ،عم ــال بــه چالشهــای ناش ــی
از ایــن ماهی ــت دوگانــه در ش ــرکتهای توزیــع دامــن زده اســت.
بــه همی ــن دلی ــل ظرفیتهــای ســاخت تجهی ـزات ،پیمانــکاری
و مهندس ــی صنعــت ب ــرق تحــت تاثی ــر ناکارآمــدی اقتصــادی و
سیاســتگذاری ایــن صنعــت ،در مع ــرض چالشهــای گس ــتردهای
نظی ــر مطالب ــات مع ــوق و ق راردادهــای متوقــف ق ـرار گرفتــه اســت.
بــه ط ــور خالصــه بایــد گفــت کــه صنعــت توزیــع ب ــرق بــا ســه
چالــش عمــده م واجــه اســت کــه ماننــد حلقههــای یــک زنجی ــر
بــه یکدیگــر متصــل شــده و عمــال هــر کــدام بــه عــوارض و
پیامدهــای منف ــی دیگ ــری دامــن میزننــد .کمب ــود منابــع مال ــی
ناشــی از اقتصــاد بــرق و قیمتگــذاری دســتوری ایــن کاالی
اســت راتژیک ،نظــام حقوق ــی و ق ـراردادی و نی ــز عــدم وحــدت رویه
در پیــاده ســازی دســتورالعملها و بخشــنامههای باالدســتی بــه
دلی ــل ماهی ــت دوگانــه ش ــرکتهای توزیــع عمدهت ریــن مشــکالت
ایــن بخــش محســوب میشــوند .ســایر مشــکالت و مســائل
صنعــت توزیــع عمدتــا زایی ــده ایــن ســه ابرچالــش جــدی در ایــن
بخــش هس ــتند و حــل آنهــا در گ ــرو رفــع جــدی و عمی ــق ایــن
ســه مس ــاله خ واهــد ب ــود.
کمبــود منابــع مالــی بــه دلیــل قیمتگــذاری دســتوری بــرق
و ناتــرازی درآمــد و هزینههــای ایــن صنعــت ،جدیت ریــن
مس ــالهای اســت کــه ایــن روزهــا عــالوه ب ــر ش ــرکتهای توزیــع،
ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران و تامینکننــدگان فعــال ایــن
حــوزه را گرفتــار کــرده اســت .انباشــت مطالبــات فعــاالن ایــن
بخــش ،عــالوه بــر تضعیــف شــرکتهای بخــش خصوصــی
بــه دلیــل ایجــاد اختــالل در تامیــن ســرمایه در گــردش ،عمــال
توقــف پروژههــای زیرســاختی ایــن صنعــت را هــم در پــی
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داشــته و بــه زیرســاختهای کلیــدی حــوزه توزیــع آســیبهای
جب رانناپذیــری وارد کــرده اســت.
در شــرایطی کــه مطالبــات شــرکتها بــا تاخیرهــای طوالنــی
و بــدون احتســاب خســارت دیرکــرد پرداخــت میشــود و
تح ریمهــا ،کمبــود نقدینگــی گســترده و رکــود ناشــی از
بیپ ول ــی وزارت نی ــرو ،بــه ایــن مس ــائل دامــن میزننــد ،عم ــال
بنی ــه و پتانس ــیل ایــن ش ــرکتها تحلی ــل رفتــه و ادامــه فعالی ــت
در حــوزه توزیــع را بــرای بخــش خصوصــی دشــوارتر از قبــل
کــرده اســت.
بــه عــالوه ســاختار حقوق ــی ـ ق ـراردادی بی ــن ش ــرکتهای توزیــع
و تامینکننــدگان کاال و خدمــات هــم یکــی از ابرچالشهــای
جــدی ایــن حــوزه اســت کــه عــدم توجــه بــه آن تــا امــروز
خس ــارات بس ــیاری ب ـرای فعــاالن صنعــت توزیــع در پ ــی داشــته
اســت .ش ــرکتهای توزیــع بــه عن ـوان کارفرمایــان ایــن ح ــوزه از
الگ ــوی ق ـراردادی متحدالشــکل و یکپارچــهای کــه منافع دوسـویه
طرفیــن قــرارداد را بــه صــورت منصفانــه تامیــن کنــد ،پیــروی
نمیکننــد .نب ــود یــک الگ ــوی ق ـرارداد تی ــپ قان ون ــی و ال ـزامآور
ب ـرای ش ــرکتهای کارفرمای ــی ،عــالوه ب ــر اینکــه زمینــه فعالی ــت
را بــرای شــرکتهای ســازنده یــا پیمانــکار دشــوار میکنــد،
مشــکالت دیگ ــری را ه ــم بــه دنب ــال دارد .بــدون یــک ق ـرارداد
تیــپ منصفانــه ،جبــران نوســانات ارزی ،تســویه بدهیهــا،
تعدیــل و انضب ــاط مال ــی ق راردادهــا در یــک ســاختار مشــخص
کــه قابلیــت جلوگیــری از اعمــال ســلیقه را دارد ،امکانپذیــر
نخ واهــد ب ــود.
ق راردادهــای متفــاوت ش ــرکتهای توزیــع ،در حقیقــت زمینــهای
بــرای م واجهــه ســازنده /پیمانــکار بــا ریســک اســت .ایــن
شــرکتها عمدتــا بــه دلیــل نبــود مکانیزمهــای تعدیــل در
ق راردادهــا (اع ــم از نح ــوه پرداخــت ،خس ــارت دیرک ــرد ،نوســانات
نــرخ ارز ،تغییــر ق وانیــن و مقــررات و افزایــش بهــای نهادههــای
ت ولیــد) ناگزی رنــد ســطحی از ریســک را در قیمــت پیشــنهادی
خــود در نظــر بگی رنــد ،همیــن مســاله بــه بــاال رفتــن قیمــت
تمامشــده پروژههــا و در نهایــت متضــرر شــدن شــرکت توزیــع
و صنعــت بــرق کشــور منجــر میشــود .هــر چنــد تج ربــه
ثابــت کــرده جهــش قیمتهــا میت وانــد بســیار ف راتــر از
پیشبینیهــای یــک فعــال اقتصــادی باشــد.
عــدم وحــدت رویــه در پیادهســازی دســتورالعملها و
بخشــنامهها هــم ریشــه بخــش بــزرگ دیگــری از مشــکالت
فعــاالن ایــن حــوزه اســت .نــاکام مانــدن راهبردهایــی نظیــر
قــرارداد تیــپ ،بخشــنامههای ارزی و ســایر دســتورالعملهای
ابــالغ شــده از ســوی شــرکت ت وانیــر ،ناشــی از همیــن چالــش
جــدی و بــزرگ اســت .توقــف صدهــا قــرارداد حــوزه توزیــع
در ج ریــان جهشهــای ارزی و عــدم جبــران خســارات ناشــی
از افزایــش نــرخ ارز در متــن ق راردادهــای توزیــع ،تنهــا یکــی
از نم ونههــای روشــن و ملمــوس ایــن چالــش عمیــق اســت.
در حقیقــت علیرغــم اینکــه صنعــت بــرق در حــوزه ط راحــی
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و ســاخت تاسیســات برقــی بــه ویــژه در بخــش توزیــع نیــروی
ب ــرق بــه خودکفای ــی دســتیافته ،امــا ایــن بــدان معنــا نیس ــت کــه
ســاخت تجهی ـزات ایــن ح ــوزه بینی ــاز از واردات ب ــوده و مشــمول
ارزبــری نمیشــوند .بررســی چالشهــای شــرکتهای ســازنده
تجهی ـزات صنعــت ب ــرق نشــان میدهــد کــه نوســانات ن ــرخ ارز
و عــدم پیشبین ــی فرم ول ــی مناســب ب ـرای پوشــش ریس ــکهای
ناش ــی از تغیی ــر قیمــت ارز ،یک ــی از مهمت ریــن چالشهــای ایــن
صنعــت اســت.
بــه همیــن دلیــل ت وانیــر تــالش کــرد بــا ابــالغ بخشــنامههای
جب رانــی ارز بــرای شــرکتهای توزیــع تــا حــدی از عــوارض و
پیامدهــای ایــن مس ــاله بکاهــد ،امــا متاســفانه اغلــب ش ــرکتهای
توزیــع از تعهــد بــه ایــن بخشــنامه ســر بــاز زدنــد و در نهایــت
عمــده خســارات ناشــی از جهشهــای ارزی بــه شــرکتهای
ســازنده و پیمانــکار تحمی ــل شــد.
مســالهای کــه نبایــد ف رامــوش شــود ایــن اســت کــه در شــرایط
نامناســب اقتصــادی صنعــت بــرق ،ق راردادهــای فاقــد تعدیــل
و عــدم جبــران خســارات ناشــی از افزایــش قیمــت نهادههــای
ت ولی ــد ،عــدم تعیی ــن تکلی ــف ق راردادهــای متوقــف و همچنی ــن
عــدم تع ریــف مدلهــای جدیــد ب ـرای تامی ــن مال ــی پروژههــای
کلیــدی صنعــت بــرق ،میت وانــد آســیبهای جب رانناپذیــری
بــه زیرســاختهای ایــن حــوزه وارد کنــد ،بــه ویــژه آنکــه
صنعــت بــرق ظــرف ســالهای اخیــر بــا بحــران خاموشــیها
ه ــم م واجــه ب ــوده و چــارهای جــز کاهــش تلفــات ،بهینهســازی
و هوشمندســازی ش ــبکه و مدی ریــت مص ــرف نــدارد؛ لــذا بــدون
هی ــچ تردیــدی ابــالغ ق ـرارداد تی ــپ م ــورد ت وافــق طرفی ــن و ال ـزام
ش ــرکتهای توزیــع نی ــروی ب ــرق ب ـرای بــه کارگی ــری ایــن ق ـرارداد
در مناقصــات و همچنی ــن ال ـزام ش ــرکتهای توزیــع نی ــروی ب ــرق
بــه اج ـرای دســتورالعمل جب ـران آثــار افزایــش ن ــرخ ارز میت وانــد
در بهبــود شــرایط کســب و کار صنعــت توزیــع کامــال کارســاز
واقــع شــود.
بــه عــالوه ایجــاد انضبــاط مالــی در تع ریــف طرحهــا و اجــرای
تعهــدات مالــی کارفرمایــان و پرداخــت ج ریمــه دیرکــرد و نیــز
الــزام اج رایــی شــرکتهای توزیــع بــه خ ریــد ســاخت داخــل و
ممنوعیــت قاطــع خ ریــد تجهیــزات خارجــی مشــابه ســاخت
داخــل ه ــم از دیگ ــر مطالب ــات بنگاههــای اقتصــادی فعــال ایــن
صنعــت از وزارت نیــرو و ت وانیــر اســت.
وزارت نیــرو همچنیــن میت وانــد بــا پیادهســازی فهــارس بهــا و
تعدیــل ق راردادهــا و همچنی ــن تس ـویه دی ــون دولــت بــه صــورت
نقــدی از محــل اعتب ــارات داخل ــی صنعــت و اعتب ــارات عموم ــی،
زمینــه توســعه بخــش توزیــع صنعــت ب ــرق کشــور را ف راه ــم آورد.
تدویــن سیاســتهای مناســب ب ـرای پیادهســازی ایــن راهکارهــا
میت وانــد بــاز هــم صنعــت بــرق کشــور را بــه ویــژه در حــوزه
توزیــع بــر روی ریــل توســعه بازگردانــد .البتــه در کنــار ایــن
راهکارهــا ،تعیی ــن تکلی ــف ق راردادهــای متوقــف نی ــز از اهمی ــت،
اول ویــت و فوریــت قابــل توجه ــی برخ ــوردار اســت

نمایشگاه جانبی بیست و ششمین کنفرانس توزیع؛

گردهمایی دوباره صنعت و دانشگاه پس از دو سال وقفه
بهارک باقرپور
معاون اجرایی سندیکای صنعت برق ایران و مسئول برگزاری نمایشگاه

صنعــت بــرق ،صنعتــی بــا تکنولــوژی بــاال و دانــش بــه روز اســت .ایــن صنعــت کــه
سالهاســت جــزو صنایــع پیــش رو در کشــور محســوب میشــود ،اگرچــه ماننــد همــه
بخشهــای صنعت ــی کمت ــر ت وانس ــته ارتب ــاط تنگاتنــگ و م وث ــری بــا دانشــگاه برق ـرار کنــد ،اما
در نهایــت بــه واســطه کنف رانسهــا ،ســمینارها و همایشهــای علم ــی و صنعت ــی متعــددی
کــه بــه همــت دســتگاههای اج رای ــی ،تشــکلهای علم ــی و صنعت ــی ،دانشــگاهها و حت ــی
ش ــرکتهای فعــال صنعت ــی برگ ـزار میشــود ،ت وانس ــته تــا انــدازهای رابطــه حیات ــی ایــن دو
بخــش را شــکل دهــد .بــه همی ــن دلی ــل کنف رانسهــا ،نمایشــگاهها و ســمینارها در صنعــت
ب ــرق جــزو رویدادهــای کلی ــدی و م وث ــری محس ــوب میش ـوند کــه عمدت ـ ًا بــا مشــارکت و
اســتقبال جــدی از ســوی دانشــگاهیان و م راجــع علمی ،صنعتـ ــگ ران و سازمـ ــانهای دولتـ ــی
م رتب ــط مـ واجـ ــه میشــود .در حقیقــت کنف رانسهــا بــه عنـوان یــک فرصــت مناســب ب ـرای
تعامــل و انتقــال تج ربی ــات و دانــش جایگاه ــی تثبی ــت شــده در حوزههــای مختلــف صنعت
ب ــرق کشــور دارنــد.
در ایــن می ــان رویدادهــای ریشــهداری ماننــد کنف ران ــس توزیــع ،ســهم و نقش بیشــتر و م وث رتری
در ایجــاد ســاختارهای کارآمــد بــرای تعامــالت علمــی و صنعتــی محســوب میشــوند.
بیســت و پنــج دوره گذشــته ایــن کنف رانــس کــه عمدتــ ًا در اردیبهشــتماه و بــه می زبانــی
اســتانهای مختلــف در س راســر کشــور برگــزار شــده ،همــواره در ایــن حــوزه از صنعــت
ب ــرق منشــاء اث ــر ب ــوده اســت .بــه ویــژه آنکــه از س ــیزدهمین دوره ،در حاش ــیه ایــن کنف ران ــس،
نمایشــگاهی از ظرفیتهــا ،پتانســیلها و ت وانمندیهــای شــرکتهای فعــال حــوزه توزیــع
برگـزار شــده و زمینــه را ب ـرای ایجــاد پی ونــد م وث ــر بی ــن دانشــگاه و صنعــت ایجــاد کرده اســت.
ســندیکای صنعــت ب ــرق ای ـران سالهاســت در کنــار ش ــرکت ت وانی ــر ،انجمن مهندس ــین برق و
الکترونی ــک ای ـران و انجمــن صنف ــی ش ــرکتهای توزیــع ،عهــدهدار ب رپای ــی نمایشــگاه جانبی
کنف رانــس توزیــع اســت .می زبانــی از شــرکتهای فعــال ســازنده ،پیمانــکار و تأمینکننــده
صنعــت توزیــع نی ــروی ب ــرق و بازدیدکنندگان ــی از دانشــگاههای س راس ــر کشــور ،ش ــرکتهای
توزیــع ،دســتگاههای اج رای ــی م رتب ــط بــا صنعــت ب ــرق ،پژوهشــگ ران و صنعتگ ـران اســت و
تج ربــه موفق ــی از ســازماندهی تعامــالت بی ــن بخشهــای مختلــف را ب ــر بس ــتر نمایشــگاه در
کارنامــه خ ــود ثب ــت ک ــرده اســت.
ســندیکا در جایــگاه یک ــی از بزرگت ریــن تشــکلهای اقتصــادی صنعــت ب ــرق و بــه عن ـوان
نماینــده بخــش خصوص ــی ،تــالش ک ــرده بــا شــناخت نیازهــا و کارکردهــای ایــن صنعــت
زیرســاختی نقــش م وثــری در برگــزاری موفــق کنف رانسهــا و نمایشــگاههای تخصصــی
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ایفــا ک ــرده و زمینــه را ب ـرای رقابــت ســالم و ســازنده بی ــن فعــاالن صنعت ــی جهــت معرف ــی
ت واناییهــا و پتانسیلهایشــان ف راهــم آورد.
مــا در ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــر ایــن باوریــم کــه مشــارکت تشــکلهای بخــش
خصوص ــی در رویدادهــای علم ــی ایـ ــن صنعــت میت وانــد ارتب ــاط بخــش خصوص ــی بــا
کارفرمایــان و دســتاندرکاران صنعــت را تس ــهیل ک ــرده و ت وانمندیهــای واحدهــای ت ولی ــدی
و خدمات ــی را بــه شــکل م وث رت ــری بــه کارفرمایــان آنهــا معرف ــی کنــد .بــه عــالوه از مس ــیر
نمایشــگاه جانب ــی کنف رانسهــای علم ــی زمینــه مناس ــبی ب ـرای تب ــادل اطالعــات و معرف ــی
دســتاوردهای ن ویــن عل ــم و صنعــت و فنــاوری ف راه ــم میشــود .بــه همی ــن دلی ــل ســندیکا
بــا هــدف ایجــاد بس ــتری مهی ــا ب ـرای ش ــرکتهای عض ــو خ ــود و ســایر ش ــرکتهای فعــال
صنعــت بــرق بــه منظــور معرفــی آخ ریــن دســتاوردها و ت ولیــدات و بــا دعــوت انجمــن
مهندس ــین ب ــرق و الکترونی ــک و ریاســت دانشــگاه امیرکبی ــر ،برگ ـزاری نمایشــگاه جانب ــی
بیس ــت و ششــمین کنف ران ــس توزیــع را عهــدهدار شــد تــا پ ــس از دو ســال وقفــه ،دوبــاره ایــن
نمایشــگاه را ب رپــا کنــد .در نهایــت پ ــس از هماهنگیهــای صــورت گرفته و برگزاری جلس ــات
و بازدیــد از محــل دانشــگاه امیرکبی ــر ،کار را بــا تهی ــه نقشــههای ســالن نمایشــگاه کلی ــد خورد
و فرمهــا و راهنماهــای م ربوطــه در اختیــار شــرکتهای عضــو ســندیکا و ســایر فعــاالن
صنعت ــی و ســازمانها و نهادهــای م رتب ــط ق ـرار گرفــت و ثبتنــام متقاضی ــان و رزرو غرفههــا
از ط ریــق ســایت ســندیکا انجــام شــد .همچنی ــن نمایشــگاه مجــازی کنف ران ــس ب ـرای اســتفاده
آن دســته از ش ــرکتهایی کــه امــکان مشــارکت حض ــوری در نمایشــگاه را نداشــتهاند ،ف راه ــم
شــد و نمایشــگاه مجــازی همزمــان بــا برگ ـزاری کنف ران ــس آغــاز بــکار ک ــرد و پ ــس از پایــان
کار کنف ران ــس نی ــز ،بخــش نمایشــگاه مجــازی بط ــور دائم ــی در دســترس خ واهــد ب ــود .ایــن
پلتف ــرم عــالوه ب ــر اینکــه فرصت ــی ب ـرای شناســایی و ارائــه ت وانمندیهــای فعــاالن صنعــت برق
کشــور خ واهــد ب ــود ،امکانــات متنوع ــی ب ـرای توســعه ارتباطــات بــا ش ــرکتها ،ســازمانها،
م راکــز پژوهش ــی و دانشــگاه ف راه ــم ک ــرده اســت .همچنی ــن ش ــرکتکنندگان در این نمایشــگاه
از مزایــای اســتفاده از یــک ســازمان پلتفرم ــی ب ـرای ش ــرکت خ ــود نی ــز بهرهمنــد میش ـوند
و میت واننــد ســازمان مجــازی خــود را نیــز در ایــن پلتفــرم تشــکیل دهنــد و از ابزارهــای
متنــوع و پیش ــرفته یــک ســازمان دیجیتــال ماننــد خ ریــد ،ف ــروش ،عقــد ق راردادهــای هوشــمند
و مکاتبــات بینســازمانی بهرهمنــد شــوند.
مــا تــالش کردی ــم عــالوه ب ــر جــذب حداکث ــری مشــارکت فعــاالن صنعــت توزیــع نی ــروی ب ــرق
ب ـرای حض ــور در ایــن نمایشــگاه ،بــه منظ ــور ارتقــای کیفی ــت ایــن رویــداد مه ــم ،از مدی ـران
ارشــد و دســتاندرکاران صنعــت ب ــرق در س راس ــر کشــور ب ـرای بازدیــد از نمایشــگاه دع ــوت
بــه عمــل آورده و زمینــه را ب ـرای برگـزاری ه ــر چــه م وث رت ــر ایــن نمایشــگاه ف راه ــم آوری ــم .امید
آنکــه ایــن دســت از رویدادهــای علم ــی و صنعت ــی در کنــار دســتاوردهای علم ــی و پژوهش ــی
ف ـراوان ،بــا اتــکا بــه تعامــل بی ــن صنعــت و دانشــگاه ،زمینــهای مس ــاعد ب ـرای رفــع نقصانهــا
و نیازهــای علم ــی صنعــت ب ــرق کشــور ف راه ــم آورده و مس ــیر توســعه و تعال ــی ایــن صنعــت
زیرســاختی را در کشــور هم ـوار کنــد
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تریبون آزاد
صنعت توزیع و گرفتاریهای نقدینگی
برگــزاری کنفرانــس توزیــع شــبکههای توزیــع نیــروی بــرق بعــد از دوســال

وقفــهای کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا ایجــاد شــده بــود ،فرصــت مغتنمــی
بــرای گردهمایــی تخصصــی صاحبــان صنایــع و پژوهشــگران عرصــه توزیــع اســت.

بیســت و ششــمین دوره ایــن کنفرانــس روزهــای  ۲۱و  ۲۲اردیبهشــتماه برگــزار
میشــود.

بــه رســم دورههــای قبــل ،نمایشــگاه جانبــی ایــن کنفرانــس بــه همــت ســندیکای

صنعــت بــرق ایــران و بــا هــدف معرفــی آخریــن دســتاوردها ،تولیــدات و

محصــوالت ســازندگان و تامینکننــدگان تجهیــزات بــرق برپــا میشــود کــه
قریــب بــه  ۳۰شــرکت در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.

بیشــک همراهــی علــم و صنعــت در ایــن دوره هماننــد گذشــته زمینهســاز ایجــاد

تحــول ،ارائــه راهــکار ،حــل مشــکل و پیشــرفت صنعــت بــرق کشــور خواهــد بود.
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فقدان ساختارهای یکپارچه حقوقی،

قراردادی و مالی در شرکتهای توزیع
مسعود صادقزاده جهرمی
مدیرعامل شرکت نیرو افشان برق فارس

 .1مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای فعــال
در ح ــوزه پیمانــکاری ،س ــاخت و تامی ــن تجهی ــزات ح ــوزه
توزی ــع نی ــروی ب ــرق چیس ــت؟
پیمانــکاران فعــال در حــوزه توزیــع طــی چنــد ســال اخیــر بــا
چالشهــای زیــادی م واجــه بودنــد کــه ب ــر روی کس ــب و کار آنهــا
تأثی ــر منف ــی گذاشــته اســت .بــه اختصــار مهمت ریــن آنهــا به ش ــرح
ذیــل اعــالم میگــردد:
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد پیمانــکاران بخــش توزیــع نس ــبت بــه
ســایر پیمانــکاران فعــال در صنعــت ب ــرق کشــور کــه بایس ــتی م ــورد
توجــه بیشــتری از طــرف شــرکت ت وانیــر قــرار گی رنــد ،متاســفانه
شــاهدیم کــه پیمانــکاران توزیــع مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه
و روز بــه روز از تعــداد آنهــا کاســته شــده و جــذب بازارهــای
غیــر تخصصــی و ســود آور شــدهاند کــه زنــگ خطــری بــرای
شــرکتهای توزیــع خ واهــد بــود.
عــدم تعییــن وضعیــت شــرکتهای توزیــع در خصــوص اینکــه
دولت ــی هس ــتند یا خصوصی باعــث س ــردرگمی پیمانــکاران در رابطه
بــا حــل مشــکالت مال ــی و اداری ق راردادهــای خ ــود شــده اســت.
عــدم همسانســازی ش ــرکتهای توزیــع در بخــش ام ــور مال ــی
و اداری جهــت آزادســازی ســپردههای بیمــه و حســن انجــام کار
ق راردادهــای پیمانــکاری باعــث شــده هــر کــدام از شــرکتهای
توزیــع ق وانی ــن و مق ــررات خــاص خ ــود را داشــته و تابــع ق وانی ــن و
بخشــنامههای ســازمان تأمی ــن اجتماع ــی و ســازمان ب رنامــه و بودجه
کشــور نباشــند ،در حقیقــت میتــوان گفــت کــه تابــع شــرایط
عموم ــی پیمــان نیس ــتند.
عــدم لحــاظ ک ــردن فهرســت بهــای توزیــع ســازمان مدی ریــت و
ب رنامهریــزی در اســناد مناقصــات و ق راردادهــا توســط تعــدادی از
شــرکتهای توزیــع کــه متأســفانه از فهرســت بهــای تخصصــی
خــود اســتفاده میکننــد و تابــع ض وابــط ســازمان مدی ریــت و
ب رنامهریــزی نیســتند.
درخ واســت پیگی ــری و تهی ــه ق ـرارداد تی ــپ در ح ــوزه پیمانــکاری
توزیــع و تایی ــد و ابــالغ از ط ــرف ش ــرکت ت وانی ــر و الزماالج ـرا شــدن
آن توســط ش ــرکتهای توزیــع س راس ــر کشــور
تعدیــل پیشبینــی شــده در برخــی از ق راردادهــای پیمانــکاری
کــه اکث ـر ًا تعدیــل ن ــرخ فل ـزات اســت ،تابــع فرم ــول تعدیــل ن ــرخ
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فلـزات ش ــرکت ت وانی ــر و ســازمان مدی ریــت و ب رنامــه ریــزی نیس ــت
و شــرکتهای توزیــع بــه بهانههــای مختلــف ســعی در عــدم
تایی ــد و پرداخــت آن دارنــد .در برخ ــی م ـوارد بــا اعت ـراض و فشــار
پیمانــکاران بــه ناچــار بــا اســتفاده از فرمول خودشــان محاس ــبه و در
صــورت وضعیتهــا پرداخــت میکننــد کــه از نظ ــر ریال ــی خیل ــی
کمت ــر از فرم ــول محاس ــبه تعدیــل ســازمان و ش ــرکت ت وانی ــر اســت.
عــدم پیشبین ــی تعدیــل در اســناد مناقصــات پیمانــکاری توســط
تعــدادی از شــرکتهای توزیــع ،در صورتیکــه عمومــ ًا در اســناد
مناقصــات و ق راردادهــای خ ریــد ل ـوازم ،پیشبین ــی تعدیــل ،پی ــش
پرداخــت ،خس ــارت در تاخی ــر پرداخــت مطالب ــات و  ...میکننــد
درحالیکــه در ق راردادهــای پیمانــکاران کــه مشــمول خ ریــد ل ـوازم
و اج ـرا ماســت ،لحــاظ نمیکننــد ،بناب رایــن بایس ــتی ق راردادهــای
پیمانــکاری نی ــز مشــمول تعدیــل شــود.
ش ــرکتهای توزیــع در خصــوص پرداخــت مطالب ــات پیمانــکاران
بــه دلی ــل مشــکالت نقدینگ ــی کــه دارنــد از ط ریــق تهات ــر مطالبات
بــا س ــیمان ،ت ران ــس ،آلومینی ــوم ،اســناد خزانــه اســالمی و  ...اقــدام
میکننــد و پیمانــکاران نی ــز بــه دلی ــل مشــکالت مال ــی کــه دارنــد
مجب ــور بــه انجــام تهات ــر میش ـوند کــه بابــت ف ــروش آنهــا بی ــن
 ۱۰تــا  ۳۰درصــد ض ــرر خ واهنــد ک ــرد و همچنین مشــمول کس ــر ۹
درصــد مالی ــات ب ــر ارزش افــزوده ف ــروش خ واهنــد شــد کــه نیازمنــد
ارائــه راهــکاری مناســب بــه منظ ــور جب ـران ض ــرر و زیــان ناش ــی از
ف ــروش اقــالم تهات ــری توســط ش ــرکت ت وانی ــر اســت.
درخ واســت پرداخــت ض ــرر و زیــان ناش ــی از تأخی ــر در پرداخــت
مطالبــات معوقــه پیمانــکاران توســط شــرکتهای توزیــع طبــق
ت ــورم ســاالنه اعالم ــی بانــک مرکــزی
بــا توجــه بــه ش ـرایط اقتصــادی موج ــود و مشــکالت نقدینگ ــی
شــرکتهای توزیــع و بیثباتــی بــازار ،انعقــاد ق راردادهــای یــک
طرفــه باعــث شــده فضــای کس ــب و کار در بخــش توزیــع کم رنگ
شــود و اکثــر پیمانــکاران کــه در ایــن بخــش فعالیــت داشــتند،
حاض ــر بــه همــکاری بــا ش ــرکتهای توزیــع نیس ــتند و بــه ناچــار
جــذ ب بازارهــای جدیــد و غی رتخصص ــی شــدهاند و شــاهد تأثی ــر
منف ــی آن در بخــش توزیــع هس ــتیم کــه اکث ــر مناقصــات تجدیــد و
یــا بــدون حض ــور پیمانــکار برگ ـزار میشــود و در صــورت ادامــه
دار شــدن آن کلیــه طرحهــای توزیــع متوقــف و نهایتــ ًا شــاهد

قطع ــی ب ــرق و اعمــال خاموش ــی در فصــل تابس ــتان خ واهی ــم ب ــود.
فهرســت بهــا توزیــع ســازمان مدی ریــت و ب رنامــه ریــزی بایســتی
هرســاله توســط ش ــرکت ت وانی ــر بازنگ ــری و بــه روز رســانی شــود
و در ابتــدای ه ــر ســال جدیــد بــه ش ــرکتهای توزیــع ابــالغ شــود.
برخــی از شــرکتهای توزیــع تابــع ض وابــط و مقــررات شــرکت
ت وانیــر نیســتند و بــه صــورت خــود مختــار ق وانینــی تصویــب
میکننــد کــه بــه ض ــرر پیمانــکاران خ واهــد ب ــود بــه ط ــور مثــال
کس ــر مبلــغ  ۵در هـزار از ه ــر صــورت وضعی ــت پیمانــکاران بابــت
هزینههــای آموزش ــی ب ــوده کــه بــه جــای آم ــوزش بنــا بــه تشــخیص
کارفرمــا در زمینههــای مختلــف هزینــه میشــود کــه بــا توجــه
بــه تعــداد زیــاد صــورت وضعیتهــا در ط ــول ســال مبالــغ قابــل
توجهــی از پیمانــکاران کســر میکننــد.
مش ــروط ک ــردن واگــذاری پروژهــای خصوص ــی توزیــع بــه داشــتن
قــرارداد بــا شــرکت توزیــع باعــث شــده پیمانــکاران نت واننــد از
ســهمیه کارهــای خصوص ــی کــه پرداخــت آن توســط مشــترکین به
صــورت نقــد اســت ،اســتفاده کننــد.
 .2از دی ــدگاه ش ــما رف ــع مشــکالت توزی ــع مس ــتلزم پیادهس ــازی
چــه سیاســتها و راهبردهایــی اســت؟
ش ــرکتهای توزیــع بایس ــتی از پیمانــکاران خ ــود حمایــت کننــد
و بــا انعقــاد ق راردادهــای یکطرفــه و تع ریــف پروژههــا و دســتور
کارهــای بــدون پشــت وانه مال ــی انتظــار همــکاری و انعقــاد ق ـرارداد
بــا پیمانــکاران نداشــته باشــند .ش ــرکت ت وانی ــر ب ـرای جــذب بیشــتر
پیمانــکاران بایس ــتی دیــدگاه خ ــود را نس ــبت بــه پیمانــکاران عوض
کنــد و بــا اعمــال تدابیــر جدیــد و اصالحــی عمــده مشــکالت
پیمانــکاران بــه ش ــرح ذیــل را جب ـران کنــد:
تهی ــه و ابــالغ ق ـرارداد تی ــپ پیمانــکاری بــه کلی ــه ش ــرکتهای
توزیــع و الزم االج ـرا شــدن آنهــا
تهی ــه و ابــالغ فهرســت بهــا توزیــع  ۱۴۰۱بــه کلی ــه ش ــرکتهای
توزیــع و الزم االج ـرا شــدن آن
کلیــه مناقصــات و دســتور کارهایــی کــه توســط شــرکتهای
توزیــع برگــزار میشــود ،بایســتی قبــل از آگهــی در روزنامــه و
برگـزاری مناقصــه ،منابــع مال ــی آن توســط ش ــرکت ت وانی ــر تع ریــف
و تایی ــد شــود و س ــپس نس ــبت بــه برگـزاری مناقصــه اقــدام کننــد.
پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران
پرداخــت صــورت وضعیــت ق راردادهــای جدیــد بــه صــورت
ماهیانــه
پرداخت صورت وضعیت تعدیل به صورت ماهیانه
هرگ ونــه بخشــنامه و دســتورالعملی کــه توســط ســازمان ب رنامــه
و بودجــه کشــور م ربــوط بــه مفــاد ق راردادهــا و تعدیلهــا ابــالغ
میشــود ،مشــمول ق راردادهــای پیمانــکاری هــم باشــد.
همســان ســازی سیســتم اداری و مدی ریتــی کلیــه شــرکتهای
توزیــع توســط ش ــرکت ت وانی ــر
برگــزاری جلســات مشــترک ماهیانــه بیــن مدیــران عامــل و
معاونیــن شــرکتهای توزیــع بــا پیمانــکاران بــه منظــور مطــرح

کــردن مشــکالت و بررســی و ارائــه راهــکار مناســب
تشــکیل کارگــروه توزیــع بیــن ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
و شــرکت ت وانیــر جهــت بررســی و حــل مشــکالت اساســی
پیمانــکاران توزیــع س راســر کشــور
 .3بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع قراردادهــای متوقــف و
ع ــدم کارای ــی متــن قرارداده ــا ب ــرای پوشــش ریس ــکهای
فضــای کس ــب و کار یک ــی از جدیتریــن مشــکالت فع ــاالن
ایــن حــوزه اســت ،آیــا مــواردی ،چــون قــرارداد تیــپ،
بخشــنامههای ارزی و فهارسبهــا توانســتهاند در بهبــود
ش ــرایط موث ــر واق ــع ش ــوند؟
همانگ ونــه کــه در ج ـوا ب سـواالت قبل ــی اشــاره شــد ،ش ــرکتهای
توزیــع فاقــد ق ـرارداد تیپ پیمانــکاری و فهرســت بهــای یکنواخت
هس ــتند ،درصورت ــی کــه ش ــرکت ت وانی ــر ق ـرارداد تی ــپ را تایی ــد و
ابــالغ کنــد ،فهرســت بهــا نیــز اول هــر ســال ابــالغ شــود و
همچنی ــن در پرداخــت مطالب ــات و صــورت وضعی ــت پیمانــکاران
اقــدام کنــد و مطالبــات پیمانــکاران بــه روز برســد ،قطعــ ًا تاثیــر
مثبت ــی در وضعی ــت کس ــب و کار پیمانــکاران و عالقمنــدی آنــان
بــه همــکاری بیشــتر بــا ش ــرکتهای توزیــع خ واهــد داشــت.
ضمنـ ًا در خصــوص ق راردادهــای متوقــف کــه بــه دلی ــل نوســانات
نــرخ ارز باعــث افزایــش ســه تــا چهــار ب رابــری قیمتهــا در
ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰شــد ،پیمانــکاران بــه ناچــار ت ـوان مال ــی
بــرای ادامــه قــرارداد نداشــته و در صــورت ادامــه ضــرر و زیــان
ســنگینی میکردنــد ،بناب رایــن نی ــاز بــه تشــکیل کارگروه ــی جهــت
خاتم ــه ق راردادهــای متوقــف بــدون ضب ــط ضمانــت نامــه و جب ـران
ض ــرر و زیــان آن بخــش از ق ـرارداد کــه اج ـرا شــده میباشــد.
 .4لطفــا در خصــوص فعالیته ــای ش ــرکت تحــت مدی ریــت
خ ــود توضیح ــی اجمال ــی بفرمایی ــد؟
ش ــرکت نی ــرو افشــان ب ــرق فــارس دارای رتب ــه  ۲نی ــرو و  ۵تاسیس ــات
و ابنی ــه بــا  ۲۶ســال ســابقه فعالی ــت در زمینــه ش ــبکههای توزیــع
و انتقــال نی ــرو بــا ش ــرکتهای توزیــع نی ــرو و ب ــرق منطقــهای اکث ــر
اســتانهای کشــور همــکاری میکنــد و افتخــار دارد کــه بت وانــد
همچنــان بــا شــرکتهای زیــر مجموعــه وزارت نیــرو و شــرکت
ت وانی ــر فعالی ــت کنــد .ضمنــا ایــن ش ــرکت بــا ش ــرکتهای نفــت،
پتروش ــیمی و صنایــع و معــادن نی ــز همــکاری دارد.
 .5از دی ــدگاه ش ــما برگــزاری کنف ران ــس توزی ــع چگونــه میتوانــد
در بهب ــود ش ـرایط بح ران ــی صنعــت ب ــرق اثرگذار باشــد؟
بــا توجــه بــه حضــور مقامــات وزارت نیــرو ،شــرکت ت وانیــر و
همچنیــن مدیــران شــرکتهای توزیــع اســتانهای کشــور در
کنف ران ــس ،موقعی ــت بس ــیار خ وب ــی جهت مط ــرح کردن مشــکالت
پیمانــکاران و ســازندگان اســت و در صورت ــی کــه مقامــات م ربوطــه
توجــه کننــد ،تاثیــر بســیار خ وبــی در حــل و راهگشــایی آنهــا
خ واهــد داشــت
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لزوم انعطاف پذیری فهرستبهای

شرکتهای توزیع نسبت به شرایط بازار
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مدیرعامل شرکت مشانیر
MOSHANIR

Power Engineering Services Co.

 .1مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای فعــال
در ح ــوزه پیمانــکاری ،س ــاخت و تامی ــن تجهی ــزات ح ــوزه
توزی ــع نی ــروی ب ــرق چیس ــت؟
مهمتریــن چالشهــای پیــش روی شــرکتهای فــوق را
میتــوان بشــرح زیــر عنــوان کــرد:
یــک -عــدم هماهنگ ــی مناســب بی ــن انجمنهــای صنف ــی
شــرکتها (پیمانــکاران ،مشــاوران و ت ولیدکننــدگان) بــا
انجمنهــای شــرکتهای توزیــع کــه منجــر بــه پدیــد
آمــدن مشــکالتی در بحثهــای مرتبــط بــا فهارسبهــا،
دســتورالعملها و ق راردادهــا میشــود.
دو -عــدم وجــود ارتبــاط دو طرفــه مناســب بیــن
شــرکتها (پیمانــکاران ،مشــاوران و ت ولیدکننــدگان) و
نیــز شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق کــه در نتیجــه آن
شــرکتهای توزیــع عمومــا نتوانســتهاند اهــداف اصلــی
پیشبینــی شــده در سیاســت برونســپاری را بــرآورده
ســازند .بــه عنــوان مثــال شــرکتهای کارفرمــا علیرغــم
وجــود قــرارداد در امــور داخلــی و پرســنلی شــرکتهای
پیمانــکار مداخلــه میکننــد در حالیکــه سیاســت
برونس ــپاری بــه خریــد خدمــات از ش ــرکتهای پیمانــکار
بــدون دخالــت در امــور داخلــی آنهــا میپــردازد.
ســه -شــرایط برگــزاری مناقصــات و وزن دهــی بــاال بــه
شــاخص قیمــت در پیشــنهادات میتوانــد در اجــرای
باکیفیــت پروژههــا بــه یــک چالــش جــدی بــدل
شــود .چــرا کــه عمومــا بــا کاهــش نامتــوازن قیمــت در
ب رابــر شــرح خدمــات تعریــف شــده در اســناد مناقصــه،
دســتیابی بــه اهــداف پیشبینــی شــده بــرای پــروژه
دچ ــار چالــش خواهــد شــد .بناب رایــن ایج ــاد رقابــت بی ــن
شــرکتها بــا وزن بــاالی شــاخص قیمــت در نهایــت
منته ــی بــه تضعی ــف ش ــرکتهای فعــال در صنعــت ب ــرق
شــده و از ط ــرف دیگ ــر ش ــرکتهای توزیــع را در رس ــیدن
بــه اهــداف خ ــود دچ ــار چالشهــای جــدی خواهــد ک ــرد.
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چهــار -نوســانات ارزی و بــه تبــع آن نوســانات قیمــت
در بــازار و نیــز ســاختار غیرمنعطــف فهرســتبهای
شــرکتهای توزیــع و همچنیــن محدودیتهــای جــدی
در تزریــق منابــع مال ــی توســط ش ــرکتهای توزیــع باعــث
ایجــاد چالشهــای جــدی در ت ولیــد تامینکننــدگان
تجهیــزات و در نتیجــه بــروز مشــکالت جــدی در ارائــه
خدمــات شــرکتهای پیمانــکار میشــود.
پنــج -عــدم پرداخــت منظــم و بــه موقــع توســط کارفرمــا
در نتیجــه ایجــاد مشــکل در پرداخــت حقــوق و مزایــای
پرســنل شــرکتهای مشــاور و پیمانــکار و ت ولیدکننــدگان
 .2از دی ــدگاه ش ــما رف ــع مشــکالت توزی ــع مس ــتلزم پیادهس ــازی
چــه سیاســتها و راهبردهایــی اســت؟
بــا توجــه بــه اینکــه جدیتریــن مســئله در شــرکتهای
توزیــع مرتبــط بــا ب رنامهریــزی مالــی و تامیــن منابــع
مالــی و نحــوه تزریــق آن بــه سیســتم اســت و از طــرف
دیگ ــر بــا عنایــت بــه اینکــه ســهم ش ــرکتهای توزیــع از
درآمــد صنعــت ب ــرق حــدود ده تــا دوازده درصــد ب ــرآورد
شــده اســت و اساســا ایــن درصــد مبتن ــی ب ــر محاس ــبات
دقیــق و روشــنی نیســت در نتیجــه مشــکالت عدیــدهای
را بــرای خــود شــرکتهای توزیــع و نیــز شــرکتهای
ط ــرف ق ـرارداد بــا آنهــا ایج ــاد ک ــرده اســت .ح ــال آنکــه
ش ــرکتهای توزیــع در انتهــای زنجی ــره ق ـرار دارنــد و ه ــر
گ ونــه مشــکل در الیههــای قبلــی از جملــه عــدم ت ولیــد
کافــی انــرژی و یــا مشــکالت در بخــش بهرهبــرداری
ف ــوق توزیــع و انتقــال در نهایــت فشــار نهای ــی را ب ــر توزیــع
تحمی ــل خواهــد ک ــرد زی ـرا توزیــع بــه دلی ــل جایــگاه خ ــود
و ارتبــاط مســتقیم بــا مصرفکننــده ناگزیــر بــه اجــرای
طرحهــای بهینهســازی اســت کــه در نتیجــه هزینههــای
توزیــع را بس ــیار بــاال خواهــد ب ــرد در حالیکــه درآمــد آن
ثابــت اســت؛ لــذا سیاســت متناسبســازی خدمــات ارائــه

شــده توســط شــرکتهای توزیــع و شــرکتهای طــرف
قــرارداد بــا میــزان تخصیــص منابــع مالــی میتوانــد
بســیار مفیــد و موثــر باشــد.
مــورد دوم تخصیــص منابــع مالــی بــه شــرکت توزیــع
ب راســاس ب رنامههــای عملیاتــی بــه جــای تخصیــص
مالــی بــر اســاس رویههــای ســنواتی اســت ،زیــرا توزیــع
در الیــه ارتباطــی بــا مشــترکین قــرار دارد و هــر گ ونــه
کس ــری در الیههــای قبل ــی در نهایــت بایــد توســط توزیــع
مدیریــت شــود و بــا اســتفاده از منابــع موجــود ،کمتریــن
زمــان خاموشــی بــه مشــترکین اعمــال شــود لــذا قــرار
گرفتــن ب رنامههــای عملیاتــی بــه عنــوان مبنــا بــه جــای
جــداول ســنواتی در تخصیــص بودجــه میتوانــد بــرای
ش ــرکتهای توزیــع و نی ــز ش ــرکتهای ط ــرف ق ـرارداد بــا
توزیــع مفیــد و موثــر باشــد.
 .3بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع قراردادهــای متوقــف و
ع ــدم کارای ــی متــن قرارداده ــا ب ــرای پوشــش ریس ــکهای
فضــای کس ــب و کار یک ــی از جدیتریــن مشــکالت فع ــاالن
ایــن حــوزه اســت ،آیــا مــواردی ،چــون قــرارداد تیــپ،
بخشــنامههای ارزی و فهارسبهــا توانســتهاند در بهبــود
ش ــرایط موث ــر واق ــع ش ــوند؟
نوســانات ارزی و بــه تبــع آن تغییــرات در قیمــت مــواد
اولیــه و محصــوالت تاثیــر بســزایی در ب رنامهریــزی
شــرکتهای توزیــع دارد و در نتیجــه نوســانات مســتمر
قیمــت در بــازار فهرســتبهای معمــول شــرکتهای
توزیــع نمیتوانــد شــاخص مناســبی بــرای برگــزاری
مناقصــات و عقــد ق راردادهــا باشــد .از طــرف دیگــر
رقابــت منفــی مشــاوران ،پیمانــکاران و ســازندگان و وزن
بــاالی شــاخص قیمــت در مناقصــات باعــث میشــود
پیشــنهادات قیمــت ،تناســبی بــا وضعیــت روز بــازار
نداشــته باشــد ،بناب رایــن یــا شــرکتهای طــرف قــرارداد
دچــار زیــان مالــی میشــوند و یــا ق راردادهــا متوقــف
باقــی میماننــد و شــرکتهای توزیــع بــه ناچــار پروســه
حقوقــی را اجــرا میکننــد ،لــذا عــالوه بــر اتــالف تــوان
و انــرژی شــرکتهای توزیــع ،شــاهد انباشــت تعهــدات
ایــن ش ــرکتها بــه مشــترکین بــه دلی ــل توقــف ق راردادهــا
توســط پیمانــکاران و ســازندگان خواهیــم بــود .عــالوه
بــر مشــکالت ذکــر شــده پتانســیل شــرکتهای مشــاور،
پیمانــکار و ســازنده در پروســه حقوقــی اعمــال شــده
توســط شــرکتهای توزیــع ،دچــار آســیب خواهــد شــد.
یکــی دیگــر از نقــاط منفــی ایــن موضــوع تاثیــر آن بــر
روی کیفیــت پــروژه اســت کــه پیمانــکار و یــا شــرکت
ســازنده ب ـرای کاهــش زیــان بــه ناچ ــار مجب ــور بــه کاهــش
ســطح کیفــی پــروژه خواهــد بــود؛ بناب رایــن بــا توجــه
بــه تج ربیــات ســالهای گذشــته پیشــنهاد میشــود

فهرســتبهایی منعطــف بــا شــرایط بــازار بــا قــراردادن
شــاخصههای مناســب بــه عنــوان مبنــا لحــاظ شــود.
در عملیــات شــرکتهای مشــاور نیــز اصــل بــر
برونســپاری اســت و اصــوال شــرکت مشــاور موظــف
اســت خدمــات پیشبینــی شــده در قــرارداد را بــه
کارفرمــا ارائــه دهــد در حالیکــه در بســیاری از مواقــع
پرســنل پ ــروژه و ن ــوع و می ــزان پرداخــت بــه ایشــان توســط
کارفرمــا تعییــن میشــود و نقــش مشــاور تــا حــد یــک
شــرکت تامیــن نیــروی انســانی تقلیــل مییابــد.
 .4لطفــا در خصــوص فعالیته ــای ش ــرکت تحــت مدی ریــت
خ ــود توضیح ــی اجمال ــی بفرمایی ــد؟
شــرکت مشــانیر بــه عنــوان یــک شــرکت ارائهدهنــده
خدمــات مهندســی بــا بیــش از نیــم قــرن تج ربــه در
بســیاری از پروژههــای ملــی نقــش داشــته و در حــوزه
وس ــیعی از خدمــات مهندس ــی از جملــه ت ولی ــد ،انتقــال و
توزیــع نی ــرو مشــغول بــه ارائــه خدمــات اســت .در شــاخه
توزیــع نیــز ط راحــی و نظــارت بســیاری از پروژههــای
شــرکتهای توزیــع داخلــی و خارجــی و نیــز پروژههــای
مطالعاتــی و بهینهســازی شــبکههای توزیــع و همچنیــن
پروژههــای صنعتــی و نفتــی توســط شــرکت مشــانیر
انجــام شــده و یــا در حــال انجــام اســت.
 .5مهمتریــن اهــداف ش ــما از حض ــور در نمایشــگاه جانب ــی
کنفران ــس توزی ــع چیس ــت؟
ایجــاد ارتباطــات و پی وندهــای مناســب بــا دیگــر
شــرکتهای فعــال در ایــن صنعــت ،بررســی نیازهــای
صنعــت و ب رنامهریــزی بــرای ارائــه خدمــات بهینــه
جهــت مرتفــع کــردن نیازهــای صنعــت بــرق ،نشــان
دادن پتانســیلها و توانمندیهــای شــرکت مشــانیر بــه
منظ ــور ارائــه خدمــات بــه واحدهــای مختلــف در کش ــور
از مهمتریــن اهــداف مــا بــرای حضــور در نمایشــگاه
جانبــی کنف رانــس توزیــع اســت.
 .6از دی ــدگاه ش ــما برگــزاری ایــن کنفرانسه ــا چگون ــه
میتوانــد در بهبــود شــرایط بحرانــی صنعــت بــرق
اثرگــذار باشــد؟
برگــزاری ایــن کنفرانس هــا و بحــث و تبــادل نظــر
در خصــوص مــوارد کالن صنعــت بــرق و همچنیــن
مســائل فنــی می توانــد منتهــی بــه جمع بنــدی
دیدگاه هــای مختلــف شــود کــه در صــورت اعمــال
ایــن مــوارد در سیاســت گذاری های کالن و بــا
ب رنامه ریزی هــای مناســب ،انتظــار مــی رود شــرایط
صنعــت بــرق بهبــود یابــد
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ظرفیتهای زیست بوم فناوری صنعت برق
زمینهساز توسعه حوزه توزیع

سپهر برزیمهر
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

 .1مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای فعــال
در ح ــوزه پیمانــکاری ،س ــاخت و تامی ــن تجهی ــزات ح ــوزه
توزی ــع نی ــروی ب ــرق چیس ــت؟
ش ـرایط غی راقتصــادی صنعــت ب ــرق و طوالن ــی ب ــودن جریــان
مالــی پروژههــا ابرچالــش ایــن حــوزه اســت .عــالوه بــر
مشــکالت ناش ــی از ش ـرایط مال ــی صنعــت ب ــرق و انباشــت
مطالبــات بخــش خصوصــی از کارفرمایــان ،نوســانات
مخ ــرب اقتصــادی در ط ــول چنــد ســال اخی ــر نی ــز ض ربــات
متعــددی بــه فعــاالن ایــن حــوزه وارد کــرده اســت .البتــه
بــدون تردیــد از خســارات ناشــی از تحریــم در اوجگیــری
بح ـران ایــن صنعــت نی ــز نمیت ــوان چش ــم پوش ــید .جهــش
قیمــت ارز و مــواد اولیــه ت ولیــد و فقــدان ق راردادهــای
هوشــمند ب ـرای پوشــش موث ــر خس ــارات ناش ــی از نوســانات
قیمتهــا مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای
فعــال در حــوزه پیمانــکاری ،ســاخت و تامیــن تجهیــزات
ح ــوزه توزیــع نی ــروی ب ــرق اســت.
 .2از دی ــدگاه ش ــما رف ــع مشــکالت توزی ــع مس ــتلزم پیادهس ــازی
چــه سیاســتها و راهبردهایــی اســت؟
بس ــیاری از کاالهــا و خدمــات صنعــت توزیــع ب ــرق ،انحصــار ًا
توســط کارفرمایــان دولتــی خ ریــداری میشــوند کــه در
انجــام تعهــدات مالــی خــود تابــع زمانبندیهــای منظمــی
نیس ــتند .ایــن موض ــوع عم ــال امــکان ب رنامهریــزی را از فعــاالن
ایــن بخــش گرفتــه اســت.
اصــالح ج ریــان مالــی صنعــت بــرق بــه منظــور رفــع م وانــع
و پشــتیبانی از ت ولیدکننــدگان کاال و خدمــات ایــن صنعــت
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بی ــش از ه ــر چی ــز مس ــتلزم ایجــاد زیرســاختهای مال ــی الزم
اســت .یکــی از راهبردهــای کلیــدی بــرای رفــع مشــکالت
ایــن ح ــوزه ،گشــایش اعتب ــار اســنادی ب ـرای کلی ــه طرحهــای
ســرمایهگذاری و مناقصــات از ســوی شــرکتهای تابعــه
وزارت نی ــرو بــه عن ـوان خ ریــداران و کارفرمایــان ایــن صنعــت
اســت .پرداخــت خس ــارت تاخی ــر در تادیــه در ص ــورت عــدم
پرداخــت تعهــدات کارفرمایــان دولت ــی بــه بخــش خصوص ــی
مطابــق ش ـرایط ق ـرارداد نی ــز میت وانــد در افزایــش ت ـوان مال ــی
فعــاالن ایــن ح ــوزه نقــش م وث ــری ایفــا کنــد.
یک ــی دیگ ــر از موضوعات ــی کــه در ش ـرایط کن ون ــی اقتصــاد
کش ــور بس ــیار ض ــروری و پ راهمی ــت اســت ،رفــع موانــع پی ــش
روی محص ــوالت دانشبنی ــان و فناورانــه ســاخت داخــل ب ـرای
ورود بــه بــازار اســت .صنعــت ب ــرق صنعت ــی زیرســاختی بــا
فناوریهــای نویــن و پیشــرفته بــه شــمار مــیرود و در
ســالهای اخیــر همــواره پرچمــدار توســعه در کشــور بــوده
اســت .نــوآوری و فنــاوری در صنعــت بــرق میتوانــد
زمینهســاز گســترش و بکارگیــری محصــوالت و خدمــات
دانشبنیــان در ایــن حــوزه و البتــه تمامــی صنایــع کشــور
باشــد .بــا بومیســازی دانــش فن ــی و افزایــش عم ــق ســاخت
داخــل تجهی ــزات صنعــت ب ــرق ،ضمــن کاهــش وابس ــتگی
بــه واردات ،توســعه صــادرات تجهی ــزات و خدمــات فن ــی و
مهندس ــی بــه کش ــورهای همس ــایه و سایرکش ــورهای هــدف
صادراتــی ف راهــم میشــود .مانعزدایــی و اصــالح مقــررات
جهــت تســهیل ورود محصــوالت دانشبنیــان بــه صنعــت
بــرق مهمت ریــن گام بــرای رفــع چالشهــای پیــش روی
شــرکتهای دانشبنیانــی اســت کــه میتواننــد پایههــای

توســعه پایــدار را در کش ــور ق ــوام ببخشــند .البتــه نبایــد ایــن
نکتــه را از نظ ــر دور داشــت کــه حمایــت مال ــی از طرحهــای
دانشبنیــان و بهرهگیــری صحیــح و جامــع از ظرفیتهــای
ِ
حاضــر فعــاالن
بخــش توزیــع میتوانــد بــه بهبــود شــرایط
ایــن ح ــوزه تاثی ــر بس ــزایی داشــته باشــد.

تخصصــی در حــوزه نیــرو از تمامــی ظرفیتهــای قان ونــی
ب ـرای تأمی ــن س ــرمایه ریس ــکپذیر ،مشــارکت ،س ــرمایهگذاری،
اعطــای تســهیالت ،صــدور ضمانتنامــه ،پوشــش ریســک
تجاریســازی محصــول یــا خدمــات منتــج از پژوهــش و
فنــاوری در حــوزه نیــرو برخــوردار اســت و در ســال جــاری
کــه ســال «ت ولی ــد ،دانــش بنی ــان و اشــتغالآف رین» نامگــذاری
شــده اســت ،ایفــای نقــش جامعت ــر و م وث رت ــر در تامینمال ــی
طرحهــای فناورانــه و دانشبنیــان ایــن حــوزه را در دســتور
کار خــود دارد.

 .3بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع قراردادهــای متوقــف و
ع ــدم کارای ــی متــن قرارداده ــا ب ــرای پوشــش ریس ــکهای
فضــای کس ــب و کار یک ــی از جدیتریــن مشــکالت فع ــاالن
ایــن حــوزه اســت ،آیــا مــواردی ،چــون قــرارداد تیــپ،
بخشــنامههای ارزی و فهارسبهــا توانســتهاند در بهبــود
ش ــرایط موث ــر واق ــع ش ــوند؟
بــا وجــود پیگیریهــای بیــش از یــک دهــهای
بخشخصوصــی بــرای تنظیــم ق راردادهــای تیــپ منصفانــه
و الزماالجــرا و همچنیــن فهارسبهــا کــه قابلیــت پوشــش
عادالنــه ریس ــکهای ق ـراردادی بی ــن طرفی ــن را داشــته باشــد،
همچنــان در بخشهایــی از صنعــت بــرق ،ق راردادهــای
ش ــرکتهای تابعــه وزارت نی ــرو بــا فعــاالن بخــش خصوص ــی
فاقــد هوشــمندی الزم بــرای امــکان پوشــش قان ونــی و
م وثــر خســارات ناشــی از نوســانات قیمتهــا هســتند.
پیچیدگیهــای قــراردادی صنعــت بــرق بــر هیچکــس
پوش ــیده نیس ــت .ش ــوک ناش ــی از افزایــش جهــشوار قیمــت
ارز در ســال  ۹۷و خســارات جبــران ناپذیــری کــه در اجــرا
و پیشــبرد ق راردادهــای صنعــت بــرق بــه بــار آورد ،یکــی از
مصادیــق فقــدان نظــام حقوقــی اث ربخــش در حــوزه توزیــع
ب ــرق کش ــور اســت .بــا ایــن حــال بــا ارادهای کــه بی ــن نهادهــای
م وثــر و تصمیمســاز بــرای رفــع مشــکالت قــراردادی ایــن
صنعــت ف راه ــم شــده ،امی ــد آن م ــیرود ش ـرایط فعــاالن ایــن
حــوزه هرچــه ســریعتر برطــرف شــود.

 .5مهمتریــن اهــداف ش ــما از حض ــور در نمایشــگاه جانب ــی
کنفران ــس توزی ــع چیس ــت؟
نمایشــگاه جانبــی کنف رانــس توزیــع بــه عنــوان یکــی از
مهمت ریــن رویدادهــای تخصصــی در صنعــت بــرق اســت
کــه تــا قبــل از همهگیــری کرونــا هــر ســاالنه بــا حضــور
شــرکتهای ت وانمنــد در زمینــه توزیــع نیــروی بــرق ب رپــا
میشــد .امس ــال نی ــز پ ــس از دوســال وقفــه ،بس ــتر برگــزاری
نمایشــگاه بــا همــت ســندیکای صنعــت بــرق و انجمــن
مهندســین بــرق و الکترونیــک ف راهــم شــده اســت تــا
ش ــرکتهای فعــال در ایــن صنعــت دســتاوردها و محص ــوالت
خ ــود را بــه دســت انــدرکاران و متخصصــان ایــن صنعــت ارائــه
کننــد .در حــال حاضــر حــدود  ۳۰۰شــرکت دانشبنیــان
بــه طــور م وثــر در صنعــت بــرق فعالیــت میکننــد .ایــن
نمایشــگاه ش ـرایط مناس ــبی را ب ـرای صنــدوق ب ــرق و ان ــرژی
ف راهــم کــرده اســت تــا خدمــات خــود را بــه فعــاالن و
ش ــرکتهای دانشبنی ــان در ح ــوزه ب ــرق و ان ــرژی ارائــه دهــد
و از ســوی دیگــر طرحهــای فناورانــه و دانشبنیــان و رونــد
تقاضــای بــازار حــوزه توزیــع را جهــت حمایــت شناســایی
کنــد.

 .4لطفــا در خصــوص فعالیته ــای ش ــرکت تحــت مدی ریــت
خ ــود توضیح ــی اجمال ــی بفرمایی ــد؟
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعــت ب ــرق و ان ــرژی بــا هــدف
کمــک بــه توســعه و ارتقــای پژوهــش و فنــاوری در صنعــت
بــرق کشــور و در راســتای مــاده  ۱۰۰قانــون ســوم ،مــاده ۴۵
قانــون چهــارم ،بنــد الــف مــاده  ۱۷قانــون پنجــم ،بنــد پ
مــاده  ۲قانــون ششــم ب رنامــه توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران (توســعه و کاربســت
عل ــم و فنــاوری و ان ــرژی) و مــاده  ۴۴قان ــون رفــع م وانــع ت ولی ــد
رقابتپذی ــر و ارتقــای نظــام مال ــی کش ــور در ســال  ۱۳۹۳بــه
ثبــت رســیده و طــی ســن وات اخیــر علیرغــم محدودیــت
ســرمایه ،تــالش کــرده تــا حــد تــوان از طرحهــای فناورانــه
صنعــت بــرق و انــرژی حمایــت کنــد و در راســتای تعمیــق
ســاخت داخــل ایــن صنعــت گام بــردارد .صنــدوق پژوهــش
و فنــاوری صنعــت ب ــرق و ان ــرژی بــه عن ـوان یــک نهــاد مال ــی

 .6از دی ــدگاه ش ــما برگــزاری ایــن کنفرانسه ــا چگون ــه
میتوانــد در بهبــود شــرایط بحرانــی صنعــت بــرق
اثرگــذار باشــد؟
رویدادهــای تخصصــی تاثی ربســزایی در زمینهســازی بهبــود
محی ــط کس ــب و کار دارنــد و کنف ران ــس و نمایشــگاه جانب ــی
توزیــع نی ــز بــه عن ـوان یــک رویــداد تخصص ــی ،بس ــتری ب ـرای
گردهــم آمــدن نهادهــای م وثــر و تصمیمســاز مــن جملــه
مدی ـران ارشــد ،کارشناســان و دســت انــدرکاران بخــش دولت ــی
و خصوص ــی صنعــت ب ــرق ،اســاتید دانشــگاهی ،صاحبنظ ـران
و فعــاالن اقتصــادی در ح ــوزه پیمانــکاری ،ســاخت و تامی ــن
تجهیــزات توزیــع نیــروی بــرق اســت .ایــن کنف رانــس
میت وانــد زمینــه ایجــاد اتفــاق نظ ــر در بی ــن بازیگ ـران اصل ــی
درخصــوص چالشهــا و راهبردهــای خــروج از آنهــا را
ف راه ــم نمایــد کــه ب ــر اســاس آن از تشــدید بح ـران در بخــش
توزیــع کش ــور جلوگی ــری ش ــود
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ضرورت حمایت توانیر

از فعاالن توزیع با بکارگیری قرارداد تیپ

قرارداد تیپ؛ نقطه مشترک چالشهای حوزه توزیع

ناصر زاغیان
مدیر بازاریابی شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ
مجید میثاقی
معاون فروش و بازاریابی شرکت پارس سویچ

 .1مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای فعــال
در ح ــوزه پیمانــکاری ،س ــاخت و تامی ــن تجهی ــزات ح ــوزه
توزی ــع نی ــروی ب ــرق چیس ــت؟
عــدم وجــود امنیــت مالــی در پرداختهــای فاکتــور و یــا
صــورت وضعی ــت مال ــی در تاریــخ مق ــرر ،عــدم اعتماد بــه تاریخ
خاتمــه پــروژه و دیــر پرداخــت مطالبــات شــرکتها توســط
شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق از مهمت ریــن چالشهــای
پیــشروی شــرکتهای فعــال در حــوزه پیمانــکاری ،ســاخت
و تامی ــن تجهی ـزات ح ــوزه توزیــع نی ــروی ب ــرق اســت.
 .2از دی ــدگاه ش ــما رف ــع مشــکالت توزی ــع مس ــتلزم پیادهس ــازی
چــه سیاســتها و راهبردهایــی اســت؟
شــرکت ت وانیــر بایســتی بــا حمایــت مالــی و پشــتیبانی
ق ـراردادی بــا ق ـرارداد تی ــپ کــه شــامل بندهــای ح ــل مشــکالت
اج رای ــی منصفانــه در حی ــن اج ـرای کار اســت ،در راســتای رفــع
مشــکالت توزیــع اقــدام کنــد.
 .3بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع قراردادهــای متوقــف و
ع ــدم کارای ــی متــن قرارداده ــا ب ــرای پوشــش ریس ــکهای
فضــای کس ــب و کار یک ــی از جدیتریــن مشــکالت فع ــاالن
ایــن حــوزه اســت ،آیــا مــواردی ،چــون قــرارداد تیــپ،
بخشــنامههای ارزی و فهارسبهــا توانســتهاند در بهبــود
ش ــرایط موث ــر واق ــع ش ــوند؟
تج ربــه شــرکت هــا در خصــوص ق راردادهــای متوقــف حــوزه
توزیــع نشــان داد کــه متاســفانه هنــوز هــم حــل مشــکل ایــن
دســت از ق راردادهــا فاقــد یــک رونــد و ســازو کار مشــخص
اســت و هنــوز ه ــم راهــکار بنی ــادی و مشــخصی ب ـرای عب ــور
از ایــن چالــش بــزرگ تدویــن نشــده اســت .در حقیقــت آنچــه
تــا بــه حــال انجــام شــده حاصــل بصی ــرت مدی ریت ــی کارفرمــا و
پیمانــکار ب ــوده و تــا حــدی تحمی ــل ض ــرر و زیــان بــه ش ــرکت
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ســازنده و یــا تامی ــن کننــده را در پ ــی داشــته اســت.
 .4لطفــا در خصــوص فعالیته ــای ش ــرکت تحــت مدی ریــت
خ ــود توضیح ــی اجمال ــی بفرمایی ــد؟
شــرکت صنایــع الکت ریکــی پــارس حفــاظ ت ولیــدات خــود
را شــامل انــواع کلیدهــای اتوماتیــک ،کنتاکتــور ،کلیدهــای
محافــظ جــان و مینیاتــوری ،انــواع شاســی چــراغ ســیگنال و
کلی ــد فیوزهــای سکس ــی ونری و  ...را در ط ــی مــدت بی ــش از
 ۲۰ســال تحــت اســتانداردهای  IECو اســتاندارد ای ـران ،ت ولی ــد
و بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در ونــدور لیســتهای ت وانیــر و
شــرکتهای توزیــع بــرق ،نفــت وگاز و فــوالد ،کارخانجــات،
مجتمعهــای مس ــک ونی و تجــاری بــا وج ــود نماینــدگان متعــدد
در ســطح کشــور عرضــه میکنــد.
 .5مهمتریــن اهــداف ش ــما از حض ــور در نمایشــگاه جانب ــی
کنفران ــس توزی ــع چیس ــت؟
تب ــادل نظ ــر بــا کارشناســان و متخصصــان ش ــرکتها خصوصــا
شــرکتهای توزیــع بــرق در مــورد نیازهــای جــاری و آینــده
آنهــا و دریافــت بازخ ــورد مصرفکننــدگان محصــوالت پــارس
فانــال .همچنیــن جــذب اعتمــاد مشــت ریان از نســل جدیــد و
آشــنا کــردن آنهــا بــا ب رندهــای مطــرح و ارتبــاط بــا طیــف
گس ــترده مصرفکننــدگان و ایجــاد نگرش ــی تــازه در بی ــن آنــان.
 .6از دی ــدگاه ش ــما برگــزاری ایــن کنفرانسه ــا چگون ــه
میتوانــد در بهبــود شــرایط بحرانــی صنعــت بــرق
اثرگــذار باشــد؟
از دیــدگاه ایــن شــرکت ،مقــاالت و پروژههــای تع ریــف شــده
در ایــن ن ــوع کنف رانسهــا بایس ــتی ب ــر اســاس نیازهــای فعل ــی
و آینــده کشــور بــا نگاه ــی بــه توســعه صنعــت ب ــرق جهان ــی بــا
راه ح ــل اج رای ــی ارزش اقتصــادی تع ریــف ش ــود

 .1مهمتریــن چالشهــای پیــشروی شــرکتهای فعــال
در ح ــوزه پیمانــکاری ،س ــاخت و تامی ــن تجهی ــزات ح ــوزه
توزی ــع نی ــروی ب ــرق چیس ــت؟
عــدم وصــول مطالبــات از بخــش دولتــی علیالخصــوص
شــرکتهای زیــر مجموعــه ت وانیــر
عــدم رعایــت قــرارداد تیــپ ت وانیــر در شــرکتهای توزیــع
نیــروی بــرق عــدم وجــود تعدیــل فهرســت بهــا و خســارت
تاخیــر در پرداخــت در قــرارداد شــرکتهای توزیــع نیــروی
ب ــرق
 .2از دیــدگاه شــما رفــع مشــکالت توزیــع مســتلزم
پیادهســازی چــه سیاســتها و راهبردهایــی اســت؟
پیشــنهاد میشــود خ ریــد بعضــی از اقــالم شــرکتهای
توزیــع نی ــروی ب ــرق مثــل تابلوهــای فشــار متوســط ،کلی ــد و
سکســی ونرهای تابل ویــی و بیرونــی ،پســتهای کیوســکی،
تابلوهــای  RTUمثــل شــرکتهای بــرق منطقــهای بــا
اســتفاده از مشــاور باشــد.
 .3بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع قراردادهــای متوقــف
و عــدم کارایــی متــن قراردادهــا بــرای پوشــش
ریســکهای فضــای کســب و کار یکــی از جدیتریــن
مشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه اســت ،آیــا مــواردی،
چــون قــرارداد تیــپ ،بخشــنامههای ارزی و فهارسبهــا
توانســتهاند در بهبــود شــرایط موثــر واقــع شــوند؟

متاســفانه در بیشــتر ق راردادهــا تعدیــل فهرســت بهــا و تاخی ــر
در پرداخــت گنجانــده نمیش ــود .اگ ــر ایــن دو م ــورد رعایــت
شــود ،اثرگــذاری مثبتــی در فضــای کســب و کار خ واهــد
داشــت.
 .4لطفــا در خصــوص فعالیتهــای شــرکت تحــت
مدیریــت خــود توضیحــی اجمالــی بفرماییــد؟
ش ــرکت پــارس س ـویچ بــا ســابقه  40ســاله ت ولیدکننــده کلی ــد و
سکس ــی ونرهای فشــار متوســط و ق ــوی ب ــوده کــه محص ــوالت را
بــا دانش ــی فن ــی ش ــرکتهای آلس ــتوم ف رانس ــه  ABB ،س ـوئد
و  ABBآلم ــان و محص ــوالت ط راح ــی شــده توســط واحــد
 R&Dت ولی ــد میکنــد .بخــش عم ــده محص ــوالت مصرف ــی
در زمینــه فــوق در کشــور توســط شــرکت پــارس ســویچ
تامیــن میشــود.
 .5مهمتریــن اهــداف ش ــما از حض ــور در نمایشــگاه جانبی
کنفران ــس توزیع چیس ــت؟
ایجــاد ارتب ــاط بیشــتر بــا مس ــئ ولین ش ــرکتهای توزیــع نی ــروی
بــرق و آشــنایی کارشناســان و مســئ ولین شــرکتهای توزیــع
نی ــروی ب ــرق بــا محص ــوالت جدیــد پــارس س ـویچ.
از دیــدگاه شــما برگــزاری ایــن کنف رانسهــا چگ ونــه میت وانــد
در بهب ــود ش ـرایط بح ران ــی صنعــت ب ــرق اثرگــذار باشــد؟
در اث ــر ارتب ــاط مس ــتقیم و تب ــادل مشــکالت طرفی ــن ،انتظــار
م ــیرود در جهــت کاهــش مشــکالت مثم ــر ثم ــر باشــد.
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ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

شرکتهای حاضر در
نمایشگاه جانبی
بیست و ششمین کنفرانس
توزیع نیروی برق
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ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

نام شرکت

ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران

زمینه فعالیت

نام مدیرعامل

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

طراحی و تولید کنتورهای برق پیشرفته و هوشمند

جمشیدبردبار

۰۲۱-49749000

۰۲۱-44039460

www.afzarazma.com

info@afzarazma.com

هلل کاشانی ،خیابان الهی ،انتهای
تهران ،بلوار آیت ا
خیابان گلهای دوم  ،نبش کوچه چهارم (روبروی
بوستان عسل)  ،پالک 1

تولید کنندگان کلیدهای فرمان فشار متوسط

غنچه قربانی

۰۲۶-34094573

۰۲۴-34094571

www.ELKOPARS.COM

asadpour@elkopars.com

کرج ،شهرک صنعتی سیمین دشت ،خیابان 8
شرقی ،خیابان صنعت ،خیابان صنعتگر ،پالک 2

تولیدکننده مواد و قطعات کامپوزیتی

محمد برازنده

۰۲۱-56417042

۰۲۱-56416982

www.arvinsb.com

Arvinplastics@gmail.com

تهران ،شهرک صنعتی پرند .میدان فناوری.
میدان توسعه .بلوار گلستان غربی .خیابان ارکیده.
پالک ۳

تولید کلید فشار متوسط هوایی وزمینی

مهران عاشوری

۰۲۱-471158000

۰۲۱-44030073

www.ariankelid.ir

ariankelid@gmail.com

تهران اتوبان اشرفی اصفهانی ،برج نگین رضا،
طبقه  23شمالی ،واحد 2301

تست ،بازرسی و صدور گواهینامه

سیدمحسن
میرصدری

۰۲۱-61971

۰۲۱-۶۶۱۷۴۲۸۳

www.epil.ir

info@eepil.com

تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،نبش
فریمان ،بن بست بوجاری صفت ،پالک ،2
واحد 12

بازرگانی آریا ترانسفو

بازاریابی و فروش انواع ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت و تجهیزات برقی ،تامین
تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید ،تامین مواد اولیه ترانسفورماتور و صنعت برق

رضا جمشیدی

۰۲۳-33670148-۵۳

۰۲۳-33670127

www.arya-transfo.com

sales@arya-transfo.com

تهران ،شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فخار
مقدم ،نبش گلبرگ چهارم غربی ،ساختمان
گلبرگ ،پالک،10طبقه دوم

باسط پژوه تهران

طراحی وتولید تجهیزات اندازه گیری مانیتورینگ انرژی واتوماسیون ساخت کلیدهای
هوایی فشار متوسط همراه با سیستم اتوماسیون هوشمند

بیتا حاتم

۰۲۱-44268342

۰۲۱-44268362

www.basetp.com

sales@basetp.com

تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،به سمت غرب،
 600متر بعد از پل یادگار امام ،پالک ،383
طبقه 2

تولید کننده کلید و سکسیونر های فشار قوی وفشار متوسط حفاظت ومانوتورینگ

سید احمد نظری

۰۲۴-3379075-۱۶

۰۲۴-33790711

www.parsswitch.com

sales@parsswitch.com

خدمات فنی و مهندسی ترانسفورماتور

جعفر شریفی

۰۲۱-22018712

۰۲۱-22018763۰

www.pstco.net

info@pstco.net

تولید انواع خازن ساز

ابراهیم مباهات

۰۲۱--88882956-۸

۰۲۱-88882959

www.pkc-capacitor.com

s.juzdani@gmail.com

پاسداران ،خیابان دولت ،بعد از چهارراه
دیباجی ،بش کوچه حافظ ساختمان بانک
اقتصاد نوین طبقه 3واحد4

تحقیق و مشاوره در زمینه های مهندسی کامپیوتر ،الکترونیک و سیستم های پردازش
سیگنال های صوتی و طراحی و اجرای پروژه های برق ،اتوماسیون ،ابزار دقیق ،مانیتورینگ
و سخت افزار

مجید همتی بروجنی

۰۳۱-33377701-۳

۰۳۱-33377600

www.pardisan-co.com

marketing@pardisan-co.com

اصفهان ،خیابان پنج رمضان ،ابتدای جامی
غربی ،ساختمان پردیس

تولید کننده انواع برقگیر

سید مجید نوربخش

۰۳۱-33800271

۰۳۱-33804393

www.parsete.com

توزیع برق تهران

خدمات رسانی در حوزه فنی و مهندسی

مهندس کامبیز
ناظریان

۰۲۱-85120100

۰۲۱-85577300

www.tbtb.ir

www.th.tbtb.ir

توسعه برق ایران

تولید انواع سیم و کابل

حسین حاجی بابایی

۰۲۱-88560490

۰۲۱-88698824

www.iranpd.com

info@iranpd.com

تهران ،سعادت آباد ،بلوار دریا ،پالک ،163
واحد 6

پارس کلید تابان

تولیدکننده تجهیزات اصلی تابلو اعم از سکسیونر و دژنگتور تابلویی تا سطح ولتاژ  36کیلو
ولت تجهیزات خطوط انتقال فشار متوسط سکسیونر و دژنگتور هوایی سکشنالیزر و ریکلوزر

علیرضا اردکانی

051-32400485-9

www.parskelid.com

info@parskelid.com

خراسان رضوی ،مشهد شهرک صنعتی ماشین
سازی و فناوری

الکترونیک افزار آزما

الکو پارس

آروین صنعت بسپار

آرین کلید پارس

آزمایشگاههای صنایع انرژی

پارس سویچ

پاالیش صنعت ترانسفورماتور )(pstco

پرتو خازن

پردیسان رایانه سیستم

تجهیزات انتقال برق پارس

28

32400485-051
داخلی3

info@parsete.com

آدرس

زنجان کیلومتر  5جاده قدیم تهران
صندوق پستی 45195-1414
تهران ،بلوار نلسون ماندال(آفریقا) ،خیابان ناهید
شرقی ،پالک  ،۲۰واحد  ۸شرقی

اصفهان ،زرگراه آزادگان  ،خیابان  ،20چهارراه
اول  ،سمت چپ شرکت برق پارس
تهران ،خیابلن شیخ بهایی جنوبی ،شهرک
والفجر ،کوچه سوم
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ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران
نام شرکت
جبال الکتریک

زرین سامانه شرق

سندیکای صنعت برق ایران

سوالر صنعت آندیا

صنایع الکتریکی پارس حفاظ

صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس

صنایع سیم و کابل مشهد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

کابل هادی کاج

ویژهنامه بیست و ششمین کنفرانس توزیع نیروی برق ایران
آدرس

زمینه فعالیت

نام مدیرعامل

تلفن

فکس

وب سایت

ایمیل

تولید کننده انواع مقره و باسبارساپورت تابلو برق

عباس جبا لبارزی

۰۳۴-321525506

۰۳۴-32152506

www.jec.ir

info@jec.ir

تله متری ،اسکادا ،هوشمندسازی ،اتوماسیون

مجید محدث

۰۵۱-35422121

۰۵۱-35425880

www.zarrinsamane.com

info@zarrinsamane.com

تشکل صنفي فعال در حوزه برق و انرژی کشور که برای سه سال متوالی در ارزیابی اتاق
بازرگانی ایران به عنوان تشکل برتر  A+شناخته شده و تنها تشکل اقتصادی کشور با رتبه
محسوب می شود .این تشکل نماینده  600شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات،
پیمانکاری ،مهندسی مشاور ،مهندسی بازرگانی و تولید انرژی برق می باشد

مهدی مسائلی

۰۲۱-66570930-۳

۰۲۱-66944967

www.ieis.ir

info@ieis.ir

سازنده تابلو کنترلهای سکسیونرگازی و ریکلوزر فشار متوسط و مودمهای صنعتی

علیرضا عسگری

۰۲۴-33453322

۰۲۴-33478591

www.andiasi.com

info@andiasi.com

زنجان ،دروازه رشت ،اول خیابان صفا  -بن
بست ثمین تاب ،پالک 17

تولید کننده تجهیزات برق صنعتی

مسعود حاج حسن
خوانساری

۰۲۱-88956738

۰۲۱-88955197

www.parsfanal.com

info@parsfanal.com

تهران ،خیابان فلسطین شمالی ،کوچه فیروز
دهقان پالک  ،4طبقه 2

تولیدکننده انواع کنتورها و نرم افزارهای هوشمند صنعت برق

علیرضا جاللی طلب

۰۵۱-35412239-۴۱

۰۵۱-35411389

www.bst.com.ir

info@bst.com.ir

تولید انواع کابل های فشار ضعیف ،متوسط و قوی تا  63کیلوولت

محمد طغرایی

۰۵۱-35413277-۹

۰۵۱-35414844

www.mashadcable.ir

info@mashadcable.ir

برق و انرژی

سپهربرزی مهر

۰۲۱-88575973

۰۲۱-88366574

www.energyfund.ir

info@energyfund.ir

تولید انواع کابل

افسانه محبی

۰۲۱-88200412-۱۳

۰۲۱-88195132

کرمان ،بلوار راه آهن ،شهرک صنعتی شماره 3

مشهد ،پارک علم و فن آوری خراسان ،بین
مسیر رشد و هم آفرینی

تهران ،خیابان فاطمی غربی ،خیابان سیندخت
شمالی ،پالک 15

مشهد ،شهرک صنعتی توس ،فاز یک ،انتهای
بلوار صنعت ،قطعه 370
مشهد ،شهرک صنعتی توس ،بلوار تالش
شمالی ،خیابان دهم ،قطعه 480
تهران ،انتهای دادمان غربی ،پژوهشگاه نیرو
ساختمان فناوری طبقه سوم
تهران ،خیابان نلسون ماندال ،باالتر از چهارراه
ظفر ،کوچه بابک مرکزی ،پالک6

تهران ابتدای خیابان پاسداران خیابان شهید
کشوری پالک 55

کنتور سازی ایران

تولیدکننده و صادرکننده کنتورهای برق در خاورمیانه و تولیدکننده المپهای فوق کم مصرف

سید علی عاملی

۰۲۱-22876012

۰۲۱-22876152

www.ski.ir

info@ski.ir

مازیار صنعت بابل

تولیدکننده تجهیزات توزیع انتقال و روشنایی برق انواع تابلوهای صنعتی برق و انواع پایه چراغ

امین باباجان زاده
صورتی

۰۱۱-35155

۰۱۱-32284884

www.maziyar-s.com

info@maziyar-s.com

بابل ،کیلومتر  7بابل به قائم شهر ،روبروی عبور
قراخیل  -کدپستی 4747193146

و ترانسفورماتور تغذیه  kvتولید کننده انواع ترانسفورماتور جریان و ولتاژ تا سطح ۳6

اشکناز اورعی
میرزمانی

۰۵۱-32400230

۰۵۱-32400231

www.electropejvak.com

electropejvak@gmail.com

مشهد ،کیلومتر  28جاده قوچان ،شهرک صنعتی
فن آوریهای برتر ،خیابان صنعت  ،6قطعه سوم

گروه صنعتی ایران ترانسفو

طراحی ،تولید ،فروش و خدمات پس از فروش انواع ترانسفورماتورهای توزیع ،فوق توزیع
و قدرت و قطعات جانبی ترانسفورماتور

بهزاد طهیری

۰۲۱-88210918

۰۲۱-88210915

www.iran-transfo.com

info@iran-transfo.com

تهران ،ونک  ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز
شمالی ،خیابان حکیم اعظم  ،پالک  ، 15طبقه
اول

مهندسی معراج طرح یاران

ساخت تجهیزات خاس فشار قوی

مهدی شکرریز

۰۲۱-22972376

۰۲۱-22972376

www.maeraj.ir

info@maeral.ir

تهران  ،پاسداران  ،میدان هروی  ،جنب پاساژ
گلستان  ،پالک  ، 63واحد 401

مهندسی و بازرگانی پروژه های نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیرو و پروژه های مترو

جواد عرفانیان عظیم
زاده خسروی

۰۲۱-88881830

۰۲۱-88798421

www.ramtec-ir.com

info@ramtec-ir.com

گروه صنعتی الکترو پژواک آرین

مهندسی و بازرگانی نیرو رامشیر
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تهران ،خیابان میرداماد غربی ،ساختمان 408
باران ،طبقه سوم
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فــرم عضـویت

لطفافرمتکمیلشدهرابههمراهمستنداتمرتبطبهآدرسايمیلinfo@ieis.irوياشمارهفکس66۹۴۴۹6۷ارسالفرمايید.

