
 بر شاخ گاو فلزی 0011صنعت برق در سال   

 

 مگاواتي 85800يك حدود پاري جشن عبور از زبا برگ و فراگير کرونا شروعبا پدیده  را 99سال  ،رصنعت برق کشو

پدیده  کرد وناشي از کمبود سوخت را در زمستان تجربه  ناگهانيهاي  خاموشي فشار و. داد ادامه تابستاندر 

هاي  صشاخ .رساند مياتمام به  انشااهلل ایران؛ _ب_هاي آ در بستر هفتگي پروژه اميد را مطرح وغيرمترقبه برق 

پيك بار  ؛رسيدمگاوات  58000بود که ظرفيت منصوبه به حدود بدین ترتيب  99عملکردي صنعت برق در سال 

ميليون  290000بالغ بر  تقریباً فروش برق ومگاوات در شب اتفاق افتاد  85200با  براي اولين بار طي یك دهه اخير

  طول شبکه هاي جدید .درسيمشترک  0280000حدود به عداد مشترکين جدید ت و شد منتهي ساعت کيلووات

انتقال بالغ بر  ظرفيت اضافه شده به پستهاي فوق توزیع و کيلومتر مدار گردید و 0200انتقال بالغ بر  فوق توزیع و

به تعداد پستهاي  .کيلومتر رسيده است 08000هاي توزیع اضافه شده نيز به حدود  طول شبکهو مپر آمگاولت  5000

درب به  نيز وري انرژي  هبهرو  در بخش توسعه انرژیهاي تجدیدپذیر .دستگاه اضافه شده است 20000توزیع حدود 

 .بوده است  ساعت اتوميليون کيلو 5000نيز در مرز ميزان صادرات برق و  .همان پاشنه سالهاي قبل چرخيد

از رشد  شاخصهاي عملکردي فوق با اندکي تغييرات طي یك دهه اخير بجز بخش صادرات برق ثابت بوده و

کاهش تلفات  برايتالش  و ریزي  برنامههاي عملکردي صنعت برق یکي دیگر از شاخص. نماید پيروي مي ،یکنواختي

 .ماندگاري براي صنعت برق خواهد بود شاخص بسيار خوب و ،يپایدار برق است که در صورت ماندگاري و

 2200وردن آ به مداربخش توليد با  ،ماري گرددآعملکردي فقط تحليل  ینه شاخصهايآ در چنانچه اقتصاد برق

انتقال با  بخش فوق توزیع و بيشترین عملکرد را داشته است و دالرميليارد  یك و نيم حدود  ؛مگاوت ظرفيت جدید

در  .داشته اند ميليارد تومان به ترتيب عملکرد مالي 0000بخش توزیع با حدود  وميليارد تومان  80000 دحدو

حدود  ساعت بدون سوخت راووات هر کيل بخش جاري نيز بر اساس نظر مدیران صنعت برق که هزینه تمام شده

مد حاصل آدر حاليکه در .استميليارد تومان  300000 دحدوجاري هزینه هاي  نمایند ظاهراً تومان مطرح مي 030

به عبارتي دیگر صنعت برق درسال  .گردد ورد ميآميليارد تومان بر 28000قطعا کمتر ار   99از فروش برق در سال 

 .کسري مواجه بوده است ميليارد تومان      00000 فقط در بخش جاري خود با حدود   99

بازیگران  با وجود اینکه  اکثر  عادي شده است و تقریباًدر صنعت برق طي یك دهه اخير  نقدینگي کسري اعتبار و

، این نوع بازي، به تدریج بازیکنانشدن  تر این صنعت، به نحوه بازي در این شرایط عادت کرده اند ولي به علت سخت

 با پدید ه هایي از شوند و ميحتي فروپاشي  و سيب دیدگيآ تکنولوژي دچار فرسودگي وو  تجهيزات، زمين بازي

را با چالش مواجه  کشور   مواجه خواهيم شد که به شدت صنعت برق تابستان وزمستان هاي  قبيل خاموشي

 .نماید مي

مول یك دهه اخير روال معگردد که  پيش بيني مي ,بویژه انتخابات سال بعد با توجه به شرایط سياسي موجود و

 .ادامه یابد؛ شاید با چالش بيشتري نيز، هم از نظر شاخصهاي عملکردي وهم از نظر مالي 0000ل صنعت برق در سا



بالغ بر رسد وميزان فروش برق ميات مگاو 02000به حدود 0000نياز مصرف برق کشور در تابستان حداکثر 

انتظار ، در بخش مسکنبا توجه به شرایط اقتصاد کشور و خواهد رسيد ساعتووات ميليون کيل 320000حدود

هاي توزیع برق حدود  طول شبکه کماکان افزایش و شودن 0300000بيشتر از  تعداد مشترکين برق جدیدرود  مي

 . خواهد بودکيلومتر مدار  2000انتقال به حدود  افزایش طول شبکه هاي فوق توزیع و کيلومتر و 20000

 در شاخصهایي از و  ساعت ميرسد اتون کيلوميليو5000 به حدود   0000ميزان برق صادراتي کشور نيز در سال 

مدن آپيش بيني ها حاکي از به مدار  .زیادي حاصل نخواهد شد نيز تغيير  نيروگاهها راندمان قبيل تلفات برق و

 .یابد کماکان شدت مصرف انرژي افزایش  و مگاوات ظرفيت جدید در بخش انرژیهاي نو مي باشد 800حداقل 

اقتصادي صنعت  رسد که معجزه خاصي در شرایط مالي و کشور بعيد به نظر مي سياسي  و باتوجه به شرایط اقتصادي

تا  کسري بودجه کماکان ؛مواجه گردددرصد رشد  20اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر  برق ایجاد گردد و

  است بيني قابل پيشميليارد توماني صنعت برق  08000

  5000حداقل   با توجه به ضرورت در بخش توليد، صنعت برق  گذاري مستقيمبا فرض عدم سرمایه  از طرفي دیگر؛

مدهاي ناشي از فروش آدر انتقال و در بخش توزیع، فوق توزیع و مورد نياز سرمایه گذاري ميليارد توماني00000تا 

 .مي باشددرصدي نقدینگي طبق روال سنوات اخير مواجه  80تا انشعاب، این بخش از صنعت برق نيز با کسري 

. نهادینه شده است  صورت رسمي به همانگونه که عنوان گردید طي سالهاي اخير کسري نقدینگي در صنعت برق 

سازوکارهاي موجود در نظام که ميگردد ميليارد تومان اعالم  00000به قریب ميزان بدهکاري صنعت برق در حالي 

 کشش اجتماعي وحتي  فرمول ودر صنعت برق به هيچ عنوان وري  همچنين ساختار بهره هاي برق و تدوین تعرفه

به  اجراي طرحهاي حداقلي مورد نياز؛براي  مدیران ارشد صنعت برقاز اینرو  سياسي جبران کسري فوق را ندارد و

سوق پيدا نموده اند که در صورت مدلهاي تامين مالي دیگر  و  epcfیا انجام پروژه به صورت  رویکرد فاینانس و

 اقدامي بسيار پسندیده و برق کشوربراي تامين منابع برگشت سرمایه؛ هاي مبتني بر واقعيت اقتصاد د پيش بينيوجو

قانون رفع موانع توليد نيز یکي دیگر از ظرفيتهاي  02استفاده از پتانسيل هاي تعریف شده در ماده  .منطقي است

ارایه شده که  در این مورد  متنوعي نيز تا کنون وطرحهاي مختلف  پيگيریها و مورد توجه صنعت برق بوده است و

 .چيك به نتيجه کاربردي نرسيده استهنوز هي ظاهراً

شرایط اقتصادي کشور یکي از بهترین سازکارهاي برون رفت از تنگاههاي  در شرایط فعلي اقتصاد صنعت برق و

ي مشارکت در اجراي طرحهاي تعریف موجود استفاده از پتانسيلهاي این ماده طالیي است که بخش خصوصي هم برا

ن نياز است ابتدا یك مدل ذهني مشترکي ادگي الزم را دارد که براي تحقق آمانگيزش و آ شده در این ماده قانوني؛

سپس  ایجاد گردد و چگونگي ها  تعریف و مدیران بخش خصوصي در مورد چرایي و بين مدیران ارشد صنعت برق و

 .یردرایزني ها برون بخش صورت پذ



گرا  نتيجه عملکرد و اي هوشمند مبتني بر تعرفه هان اقتصاد صنعت برق؛ لزوم تعریف ساختارپنیکي دیگراز ظرفيتهاي 

قيمت تمام شده برق آنهم از نوع  (هاي برق شرطي تعریف تعرفه). گردد نيز  بهره وريافزایش  منجر به است که 

طبيعي سالي حداقل  نيروي انساني است به طور اً ن که عمدتآا توجه به ساختار عوامل موثر در ب ؛نبدون سوخت آ

بدون هزینه )فعلي برق درصدي قيمت تمام شده  30حدود با توجه به عقب افتادگي  درصد افزایش مي یابد و 00

 .ها در کوتاه مدت به هيچ عنوان قابل تصور نيست امکان جبران این کسري نقدینگي از طریق افزایش تعرفه ؛(سوخت

 اهداف ودر ساختار این مدل تعرفه؛ براي  .نتایج خاص است هاي هوشمند براي اهداف و ا بهترین مدل اعمال تعرفهلذ

 .ميگرددتعرفه هاي اضافي اعمال  با مدل مالي مشخص؛ در زمان مشخص و مشخص ونتایج 

. این صنعت منتقل ميگرددبه صورت بدهي به سایر بازیگران  همانگونه که عنوان گردید کسري نقدینگي صنعت برق؛

در این ميان  .نماید مي رایگان مين مالي تأ را پروژه هاي صنعت برق رصد از د 80تا بخش خصوصي ؛ به عبارتي دیگر

محکمي  هستند بيشترین منعفت  را مي نمایند ولي  عوارضي قرص وبانکها به علت اینکه در تمام مسيرها داراي 

پرداخت  بخش خصوصي به تدریج با انباشت بدهي به روز شده در قبال مطالبات خصوصا سایر بازیگران  این صنعت؛

  .شوند جبار از گردونه اقتصاد برق خارج ميباال به شدت متضرر شده و به روز نشده؛نشده داراي ارزش اقتصادي 

طور طاقت فرسایي به شرح به  نيز نيرهاي آمتغ هر کدام از  که اقتصاد برق  صدمجهولي است حل معادله  بدیهي

سازوکارهاي مبتني بر قوانين  و  امکان پذیر نيستدستوري  و جاري سنتي واست با سازوکارهاي پيچيده  فوق 

یط فوق تا کنون توانسته است صنعت برق عليرغم همه شرا از حق نگذریم و بروز شده را طلب مي نماید کسب وکار و

ثيرگذار در توسعه کشور به عنوان یکي از متغييرهاي تآ ؛دهي گستردهمين برق مستمر مشترکين و خدمات در تأ

 نيرو امکان ادامه این روند نيست وولي به قول معاون محترم وزیر  ،بگيرد قابل قبولينمره  و بسيار خوب عمل کند

 .باید طرحي نو درانداخت

یا تغيير  و گونه اصالح هيچ ميگردد  پيش بيني ؛در شش ماه اول خصوصاً به لحاظ شرایط خاص ان 0000در سال 

رونق ، خارجي گذاري سرمایه، منطقي نمودن تعرفه ها هاي منتهي به بهبود اقتصاد برق از قبيل؛ در فرایندعمده اي 

خص گردش نقدینگي ایجاد نگردد ولي از شش ماهه دوم به بعد قطعا باال بيشتر کسب وکار بخش خصوصي و

 نکته قابل توجه لزوم .اي در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پيش بيني است جهقابل تو تغييرات  واصالحات ً

  0000گذاري براي تامين نياز مصرف سال  سرمایهریزي و برنامه

هاي توليد برق یکي  خرید برق از توليدکنندگان ویا متقاضيان احداث نيروگاه نرخ منطقي ومشوقي؛تعيين تکليف 

 در این ميان ایجاد نهاد تنظيم کننده بازار .ن پرداخته شودبه آ 0000دیگر از مباحثي است که اميدواریم در سال 

بازار متعادل در  منطبق بر رقابت و و مناسب یك رونق  ؛تحقق موضوعي است که در صورت( رگالتور) برقمعامالت 

 .گردد فروش برق ایجاد مي خرید و

امکان اقعي بازار بهينه سازي مصرف، ایجاد و مهندسي؛ ین فرایند هاي تسهيل گرانه براي صادرات خدمات فني وتدو

منطقي نمودن تيپ ، منطقي نمودن نرخ برق، حمایت هوشمندانه از توليد داخل، صادرات برق توسط بخش خصوصي

برون رفت این  و 0000براي سال توسعه مشارکت بخش خصوصي در ساختار صنعت برق  قراردادهاي جاري و

 ثر استؤصنعت زیر بنایي از شرایط سخت فعلي بسيار م



هاي  اغلب زمان رسيدن به موفقيت بر اساس تعاليم فنگ شویي، شناخته ميشود گاو که با نماد  0000در سال 

به مسير موفقي برسند درخشان بوده و کساني که صبر و بردباري در تحمل سختي ها پيشه کردند توانسته اند 

 .صنعت زیربنایي برق نيز صدق نماید وفقط شاخ گاو نصيب نشود واميدوارم این موضوع براي 

 سعید مهذب ترابی 

 مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو

 نانرژی ایراشرکتهای خدمات س انجمن رئی


