
 قبر صنعت روز یفردا

 یرکتح و یمیقد سنت کی براساس برق صنعت نانیآفر نقش و همکاران سال، هر ماه بهشتیارد دهم

 و ندیگو یم کیتبر هم بهها  صشاخ ذکر و خاطرات یورآادی و بسيار عالقه و عشق با را روز نیا خودجوش،

 .گردد یم فيتلط نآ مشکالت و برق  ساالنه بار کيپ ازپيش  صنعت، نیا یفضا و طيمح یکل

 و است فارس جيخل یمل روزها  تمناسب میتقو در بهشت،یارد دهم روز صوالًکرد که ا یورآادی دیبا البته

 روز در خودجوش حرکت نیا اگر دیشا و میدار هم را معلم روز و کارگر روز هم بهشتیارد ازدهمی

 .داشت یمل روز کی واقعاً زين برق صنعتاد، افت یم اتفاق یتر مناسبت یب

 برق صنعت نانیآفر نقش و همکاران بهسازمان دیگری  ایشخص  را روز نیا  که است ليدل  نيهم به دیشا

 هم به، ... و پوستر نصب، اميپ ارسال بادر ميان صنعت برق،  و خانواده دره، عمدطور  به و، دیگو ینم کیتبر

. هستند که نرود ادشانی تا رنديگ یم یخانوادگ تولد جشن که ییها خانواده مشابه  میشد. میيگو یم کیتبر

 .کنند یم افتخار هم وجود به و هستند هم کنار که وشحالندو خ دارند اتيح

 از، دیگو ینم ها داشته از روز، آن در حداقل خانواده یاعضا زیک ا چيه، ها جمع نیا در و مواقع نیا در

 نیاالبته  که ،را لحظه نآ یخوش و ننديب یم را مدَ قط، فدیگو ینم ها ینیآفر نقش از، دیگو ینم ها یرگذاريثأت

 .باستیز خود نوع در رفتار

 روزفردای  در و ميکن یشکن سنت  دیيايب ذال. است یخودمان یها نجش گونه نیا مشابه هم، برق صنعت روز

 .یخصوص بخش یعنی ؛میبپرداز صنعت نیا یاصل نانیآفر نقش از یکی به امسال برق صنعت

 یجا انصافاً که ميباش داشته برق صنعت یا توسعههای  صشاخ به یمرور بخش، نیا به پرداختن ازپيش 

 .دارد هم افتخار

. است دهيرس کامل ییخوداتکا به ینوع به صنعت نیا .است بوده کشور در شرويپ صنعت کی برق صنعت

 در صنعت نیا نوین ؛ یها یطراح اکثر باًیتقر. شد ییرونما یجهان مشخصات با نآ یمل نيتورب ازبتازگی 

 توسط و کشور داخل در زين صنعت نیا ازيموردن زاتيتجه اتفاق به بیقر و رديگ یم انجام کشور داخل

 .شود یم ساخته نآ رتوانپُ صنعتگران

 از شتريب منصوبه، تيظرف «مگاوات ۰۰۸۸۸» برق، ديتول شاخص نظر از ايدن در چهاردهم ای زدهميس مقام

 حدود انتقال، و عیتوز فوق یها شبکه مدار «لومتريک هزار ۰۷۸» بر بالغ ع،یتوز شبکه «لومتريک هزار ۰۸۸»

 ۲ یباال یروستاها همه شدن برقدار ،مشترک «ونيليم ۵۰»ها،  تپس تيظرف «مپرآ مگاولت هزار ۰۸۸»

 ساالنه یدرصد۴ رشد نيمأت گرید یطرف از و برقساعت  تلوايک ونيليم هزار ۵۸۸» از شيب ديتول، خانوار

 شاخص صدها و یسراسر شبکه یداریپا سال، هر در مصرف رشد نیا با متناظر ساتيسأت احداث و برق

 .افتخار مستوجب و ریتقد قابل ر،ینکارناپذا هستندهایی  صشاخ، گرید مثبت



 یط صنعت نیا فعاالن و بازرگانان، دکنندگانيتول مانکاران،يپ مشاوران، از متشکل یخصوص بخش شک یب

 و اند بوده رگذاريثأت و فعال صنعت نیا توسعه و رشد یبرا برق، صنعت با همراه و کنار در یمتماد یها الس

 .اند نموده جادیا را ذکرشده رافتخارپُهای  صشاخ عمده

 یهیبد. است شده نيعج آن با مرتبط یخصوص بخش با شدت به برق صنعت توسعه که گفت توان یم لذا

 و افتهی توسعه نشاط، با یخصوص بخش کی وجود بدون برق صنعت یبرا یدرخشان ندهیآ هر ميترسکه  است

 .ستين یشدن اصوالً و تصور قابل ريغ موفق،

 اعتبارات، و ها پروژه کاهش ،ینگینقد کمبود ندارد، یخوش حال یفعل طیشرا در برق، صنعت یخصوص بخش

 یقراردادها وجود ،یا نهیهزهای  تيواقع با بها فهارس بودن نامتناسب ه،ياول مواد کمبود ها، میتحر و تورم

 به یدگيرس یطوالن ريمس ضوابط، یبجا قیسال شدن یجار و پيت یقراردادها وجود عدم متوقف،

 در یرمنطقيغ گاهاً یها هنیهز ليتحم، صنعت نیا یدولت رانیمد بودن دسترس در رغم یعل ها تدرخواس

 بخش که است شده باعث ،... و یمهندس خدمات صدور مشکالتها و  تیمحدود مه،يب و اتيمال بخش

 توسعه در رگذاريثأت بخش نیا موجود، تيوضع ادامه درصورت که ،باشد نداشته یخوب یهوا و حال یخصوص

 .اشتد خواهد یمحدود اريبس توان، برق صنعت ندهیآ

 .است آنها حل یبرا یهمکار و مشکالت از یمنطق و هوشمندانه درک به ازين موجود، طیشرا ازگذر  یبرا

 همه ابد،ی شیافزا برق متيق چنانچه نهاآ منظر از دانند، یم برق اقتصاد را مشکل عمده برق صنعت انيمتول

ی افتنی دست برق، یها عرفهت شیافزا در را برق اقتصاد و شود یم درست زيچ همه و است یشدن حل مشکالت

 در تفکر نیا از مستمرطور  به صنعت، نیا یخصوص بخش تفکر، نیا ودننادرست ب ای درست از جدادانند،  می

 .است نموده یريگيپ را موضوع مستمر و نموده دفاع یريگ ميتصم مجامع هيکل

 و برق اقتصاد اصالح بر ل،يتحل و یسخنران هر در برق، صنعت انيمتول با همصدا، هم بخش نیا کنشگران

 .اند هداد انجام را یادیز یها یگر یالب و ها یزنیرا و اند نموده ديکأت برق متيق شیافزا

زیادی در   افزایش که نيست نحوی به کشور گيری تصميم نظام بر حاکم اقتصادی و سياسی، اجتماعی شرایط

 بخش توسعه نياز مورد الزامات و نيازها خوردن گره یعنی دار، دنباله قصه این و شود موجب را برق قيمت

 شرایط باید که است نموده مجاب را صنعت این های بخش همه، برق اقتصاد نشدنی اصالح تفکر به خصوصی

 نهایتدر و خصوصی بخش حضور شدن رونق مکَ بهطور قطع  به موجود، شرایط ادامه و کرد تحمل را موجود

 .دگرد می منجر نورشکستی بخش عمده ای از آ

 درگاه از فقط برق اقتصاد اصالح انرژی، اقتصاد نخبگان از برخی باور و عقيده به که است توضيح به الزم

 .گردد اصالح برق صنعت ساختار در ثيرگذارأت عوامل مجموعه باید و نيست شدنی برق های تعرفه افزایش

 افزایش برای برق صنعت متوليان خواسته تحقق امکان که فعلی خاص شرایط در گردید عنوان که گونه همان

 برای موجود های پتانسيل و ها ظرفيت کليه از استفاده و ای خانواده درون تعامالت، نيست ؛ميسر  برق قيمت

 .دارد ضرورت بسيار خصوصی بخش حيات ادامه



 و تدوین تيپ، قراردادهای متوقف، قراردادهای تکليف تعيين ؛قبيل از قدیمی مسایل حل، تعامالت این در

 تجدیدپذیر، و حرارتی های نيروگاه از برق خرید حمایتی و تضمينی های نرخ تعدیل، های دستورالعمل رعایت

 موردنياز اوليه مواد مينأت و داخل توليد از حمایتی مدل تعریف برق، سازی بهينه بازار توسعه و ایجاد

 ریالی LC بازتعریف ماليات، و بيمه نمودن منطقی به منجر یندهایآفر از حمایت تجهيزات، توليدکنندگان

 این در ثيرگذار،أت بخش این نسبی بهبود بر عالوه تواند می، ...و  خصوصی بخش نقدینگی گردش بهبود برای

 .دارد نگه پا سَرِ کماکان برق صنعت یندهآ توسعه برای را خصوصی بخش کشور، اقتصادی خاص شرایط

 ادغام، دارد اندازی پوست به نياز نيز صنعت خصوصی بخش تغيير، حال در جهان در که است بدیهی

 ،developers)) ها دهنده توسعه قالب در ها شرکت آفرینی نقش ها، سوپرکمپانی تشکيل و ها شرکت

 هستند مباحثی از شده، تمام قيمت روز،کاهشهای  فناوری براساس ها وریآنو توسعه صادراتی، گيری جهت

 .پردازدآنها ب به خصوصی بخش باید که

 از، است نموده تجربه را زیادی و متنوع ساختاری تغييرات اخير، سال صد طی برق صنعت دیگر، طرفی از

 ارکان از ای عمده بخش در را خصولتی ساختار ،گذشته دهه دو در و کامل دولتی تا کامل خصوصی ساختار

 .است دیده چشم به نيز خود

 بخش تکليف تعيينبویژه  برق، ساختار در جدی بازنگری که کند می ایجاب برق اقتصاد فعلی شرایط

 .گيرد شکل مجدداً آن در حاکميتی متمرکز ساختار و پذیرفته صورت صنعت این در خصولتی

 استمرار جهت به و است کشور صنایع ترین شاخص از یکیبرق،  بزرگ صنعت خانواده مجموعه هرچند

 بهبویژه  ن،آ مشکالت به جدی باید برق صنعت روز یفردا برای ولی هست آنان روز روز، هر نآ خدمات

 .شود پرداخته خصوصی بخش یعنی ،اش اصلی بازیگر مشکالت

 سعيد مهذب ترابي
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