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  هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهی دارد٣٠وزارت نيرو : رئيس مجلس شورای اسالمی گفت

 

 سعيد مهذب  ترابی

 رئيس انجمن علمی مديريت مصرف انرژی ايران ومدير عامل شرکت مهندسين مشاور نيرو

 

 

 30شايد برای اولين بار در طی سالهای اخير ؛باالترين مقام قانون گذاری کشور ؛طی يک  سخنرانی رسمی از بدهکاری 
 لایر برق در 500با فرض قيمت متوسط فروش برق حدود .هزار ميلياردی  وزارت نيرو به پيمانکاران پرده برداری نمود
 سال برق کشور با نرخ فعلی  ومصرف برق فعلی است 3کشور ؛اين ميزان بدهی  به معنای درامد ناشی از   مصرف 

برق با نرخ  وتعرفه فعلی مصرف نمايند و 1392؟؟؟به عبارتی ديگر اگر سه سال مشترکين برق کشور  به اندازه سال 
طی اين سه سال صنعت برق رايگان اداره شود وهيچ پولی هم به صندوق هدفمندی ندهد؛ شايد بشود ؛بدهکاری فوق را 

 درصدی ؛بدهکاری فوق وتحميل اين ضرر  وزيان به 30البته  در محاسبه فوق از  نرخ  تورم ويا بهره  .پرداخت نمود 
.پيمانکاران صنعت برق صرف نظر شده است  

 در فرمايشات رياست محترم مجلس ؛علل عمده ايجاد بدهکاری فوق به شرح زيرتوصيف شده است 

بدهکاری وزارت نيرو به پيمانکاران باعث تاسف است و چرا بايد کارهای اجرايی اين گونه دنبال شود-  

چرا وزارت نيرو بی : يمانکاران ظرفيت زيادی ندارند و اگر بخواهيم پيمانکاران سرپا باشند بايد از آنها حمايت کنيمپ-
دحساب و کتاب در دولت هزينه می کند که وزارتخانه اين ميزان بدهکار باش  

طول کشيدن انجام يک پروژه به ضرر است و استهالک، حجم و سرمايه گذاری افزايش پيدا می کند-  

با توجه به وضعيت آب کشور بايد روش های بهره برداری اصالح و سرمايه گذاری به اين بخش سوق داده شود-  

 در فرمايشات ايشان  نکات کليدی به شرح زير مستتر ويا به ان تاکيد شده است 



در مديريت واجرای پروژ ه ها" راه بنداز ؛جا بنداز "سپری شدن زمان تفکر-    

لزوم حمايت از پيمانکاران -  

لزوم با حساب وکتاب هزينه کردن در پروژ ها که باعث  ايجاد بدهکاری نشود-  

ضرورت کوتاه شدن زمان اجرای پروژ ه ها -  

توسعه بهره وری سرمايه ونيروی کار-  

توصيه های فوق بسيار کليدی وقطعا می بايد مورد توجه مديران ومسئوالن وزارت نيرو قرار گيرد واگر طی سالهای 
اخير مورد نظرقرار ميگرفت  ودقيقا به انها عمل ميگرديد؛ شايد صنعت برق  با اين بدهکاری  دو طرفه مواجهه 

ولی طی ساليان متمادی  گذشته ؛ صنعت برق برای تامين رشد شتابان مصرف برق وجلوگيری ازبروز خاموشی .نميگرديد
 باالجبار به غير شاخص روبه رشد بدهکاری به پيمانکاران ؛شاخصهای مشروحه زيررا نيز  ايجاد نموده است

 ميليون کيلوواتساعت در سال 293000 به حدود 1383 ميليون کيلوواتساعت در سال 163000توليد نا ويژه برق از -
  ميليون کيلوواتساعت گردد360000 بالغ بر 1396 رسيد ه است  وپيش بينی ميگردد اين رقم برای سال 1393

 1393 ميليون کيلوواتساعت در سال 220000 به حدود 1383 ميليون کيلوواتساعت  در سال 133000مصرف برق از -
  ميليون کيلوواتساعت  برسد280000 اين رقم به حدود 1396خواهد رسيد  وبراورد ميگردد در سال 

 کيلومتر بوده است که اين 616000 بالغ بر 1383فوق  توزيع وتوزيع کشور در سال –مجموع طول شبکه های انتقال -
  کيلومتر بالغ گردد930000 به 1396 کيلومتر رسيده است وبراورد ميگردد در سال 860000 به 1393رقم در سال 

 رسيده 1393 مگاوات در سال 76000 به حدود 1383 مگاوات در سال 36000طرفيت اسمی نيروگا ههای کشوراز - 
. مگاوات گردد80000 بالغ بر 1396است وپيش بينی ميگردد اين رقم در سال   

شاخصهای فوق نشان ميدهد فلسفه راهبردی صنعت برق ؛سرمايه گذاری برای تامين برق مستمر ومطمئن جامعه بوده 
است  که بی شک در افزايش شاخصهای اقنصادی ورفاهی واجتماعی کشور بسيار موثر است وبه نظر ميرسد برای نيل 

به شاخصهای فوق  به علت عدم تامين سرمايه ونقدينگی مورد نياز؛ صنعت برق ناگزيربه استفاده از سرمايه وکار  بخش 
راهبرد فوق در حال حاضر نيز ادامه داشته  وکم کم دارد برای صنعت .خصوصی  به صورت تعهدی وقرض بوده است 

برق يک بدهکاری دو طرفه  که يک طرفش قانون گذار است ؛ايجاد می کند ومتاسفانه با توجه به نرخ ها وتعرفه های 
موجود برق ؛ اين راهبرد کماکان ادامه دارد وبه دليل شرايط  عدم تامين نقدينگی  وبدهکاری بانکی وماليات وبيمه 

ديگرتوانی  برای بخش خصوصی که تا کنون صنعت برق را همراهی نموده است؛ نمانده است  .....و  

 واما سخنی با رياست محترم ومطلع  مجلس شورای اسالمی 

تاکيد جنابعالی بر ؛افزايش بهر ه وری واستفاده مطلوب ومنطقی از منابع و حمايت از بخش توليد به عنوان کليد طاليی 
عبور از شرايط موجود خصوصا در راهبرد اقتصاد مقاومتی را بايد صنعت برق به گوش جان خريده وبرای نيل به ان 

خصوصا .برنامه ريزی منطقی وبدور از شعار زدگی انجام دهد وساالنه عملکردان  مورد سنجش وارزيابی  قرار گيرد
.توسعه فلسفه بهره وری در همه ابعاد اقتصاد برق وتوسعه استفاده از انرژيهای پاک   

 

 



 ولی منحنی زير را مالحظه فرماييد 

 

 

 

 نه تنها رشدی 1383همانگونه که مالحظه می فرماييد  نرخ تعرفه های برق با توجه به روند تورم وبه نرخ ثابت سال 
شرح سرمايه گذاری های انجام شده  در صنعت برق برای تامين برق جامعه و روند .نداشته بلکه کاهش نيز  يافته است 

نرخ  فوق  ؛به نوعی تاملی برتجديد نظر بر منطق قانون گذاری برای واقعی نمودن نرخ وتعرفه های برق را ضرورت 
 وفوريت  ميبخشد وشايد به نوعی ديگر قسمت بزرگی از بدهيهای صنعت  برق را توجيه نمايد

.تصويب طرح حمايت از صنعت برق برای رشد وبه روز رسانی اين صنعت تاثيرگذارخبری  بسياراميدوار کننده است  

در ادبيات توسعه از صنعت برق به عنوان خون حيات بخش کليه بخشهای اقتصادی ؛اجتماعی وحتی سياسی وامنيتی نام 
بنابراين خواهش برده ميشود وتوسعه اقتصادی بدون وجود يک صنعت برق کارامد ومطمئن امکان پذير نيست ؛

.ابيدیميکنم اين صنعت زيربنايی را در  

  بهمن ماه نود سه11سايت خبری صبا مورخه :منابع-

امار صنعت برق-  


