
 

U اقتصاد بخش توزيع برق، لزوم برون رفت از اقتصاد
دولتی  U 

ويکمين سال برگذاری خود شده است و ميز بان امسال اين کنفرانس استان البرز و   کنفرانس شبکه های توزيع برق وارد بيستمين
يافته های علمی وتوليدات صنعتی بخش   است در اين کنفرانس اخرين دانش و شر کت توزيع برق استان البرز ميباشد. قرار

منتشر واطالع رسانی گردد .با توجه به حضور احتمالی مديران بلند پايه وزارت نيرو وصنعت برق در اين   کشور  برق  توزيع
فات ؛صرفه جويی؛ مديريت مصرف همايش ملی؛انتظار ميرود مباحثی از قبيل اقتصاد برق؛ رضايت مندی مشترکين؛کاهش تل

وهوشمندی شبکه ها ولوازم اندازه گيری ، مشابه موارد مطرحه در بيست کنفرانس قبلی توزيع مجددا مورد تاکيد   ؛پايداری شبکه
 .قرار گيرد وضمنا تاکيد گردد که اين قبيل کنفرانسها بايد کاربردی وجهت دار باشد

 
ساختار نوين صنعت برق   کراری ساالنه؛.اين کنفرانس در شرايطی خاصی از برنامهفارغ از شرايط تحقق اين راهبرد های ت

 .از اولويت های ان است  که به نظر تشکيل شرکت مادر تخصصی توزيع برق  برگذار ميگردد .ساختاری نوينی
 

صات ويژه ای دارد که ومشخ  برق کشور عالوه بر ويژگيهای ذاتی خودش ؛در بخش اقتصاد ی اش نيز پيچيدگيها  بخش توزيع
وپراکنده اش را تحت تاثير قرار ميدهد.دامنه اين تاثير به شدت متغيير وتابع مدل مديريت   پر توقع ومتنوع  اقتصاد کليه ذينفعان

 .اقتصادی اين بخش است
    

ميليون  ۳۰ هزار ترانسفورماتور توزيع وبيش از ۶۰۰هزار کيلومتر شبکه توزيع ،  ۷۵۰  بخش توزيع برق با بيش از
نفر نيروی انسانی متخصص  ۲۵۰۰۰ساله وبا بيش از  ۱۰۰وداشتن امالک ودارايی های متعدد وخصوصا تجربه   مشترک

ا ميليارد تومان براورد ميگردد. پيش بينی ۰۰۰۰۰با قيمت روز تعديل شده بالغ برتا   وکاربلد ، بخش ثروتمند ی است ودارايی ان
 ۸۳۰هزار کيلومتر وتعداد ترانسفورماتورهای توزيع بالغ بر  ۹۳۰از   به بيش ۱۴۰۴سال  ميگردد طول شبکه های توزيع تا

 ۴۵ميليون کيلوواتساعت وتعدا د مشترکين اين بخش بيشتر از  ۳۵۰۰۰۰هزار دستگاه ؛ميزان فروش برق اين بخش به حدود 
ايجاب می نمايد که رويکردبنگاه   می نمايد وکشور ايفا  ميليون گردد .گردش مالی وسهمی که بخش فوق در اقتصاد صنعت برق

 .داری وخصوصی سازی در اين بخش تقويت گردد
 
تفکر حاکم   دارايی ها وثروت های هنگفت فوق ، به علت محدوديتهای ساختاری وتنگناهای قانونی ناشی از  اين بخش عليرغم 

ه شدت فعاليتها وفرايندهای مرتبط با ان را تحت تاثير گرفتار مشکالت مالی ونقدينگی است که ب  دولتی بران ، به طور مستمر
 . قرار داده است

 
برق تابع تصميمات ابالغی در قانون ودرچارچوب تفکر دولتی، در بخش هزينه   اقتصاد فروش  اقتصاد توزيع برق در بخش

ام خدمات تابع ابالغ های های برقراری انشعاب ونيرورسانی تابع ابالغ های قانونی ودولتی ووزارتی وحتی در بخش انج
به اقتصاد اين   را هم ندارد وبه عبارتی نگاه ورويکرد  متفرقه  وزارتی است.اين بخش حتی اختيار تعيين هزينه انجام خدمات

 .بخش، نگاه توليت دولتی است وبه اين بخش مترقی و ثروتمند مشابه يک بخش فاقد توان تصميم گيری نگريسته ميشود
 

هزينه های صدور فيش   است که اخيرا کمسيون محترم اصل نود در مورد  ای اين نوع تفکر ، تذکریيکی از نمونه ه
مطرح نمودند وعنوان شداين اقدام ؛ يعنی اختيار تعيين هزينه های خدمات توسط صنعت برق کاری غير   اخطارقطعی برق

و اساسنامه شرکتهای توزيع برعهده اين شرکتهاست  نامه تکميلی  قانون برق کشور وايين  قانونی است.اختياری که بر اساس
اقتصاد ی بخش موثر فوق نيز عليرغم تالش   وپيشنهاد ميگردد کمسيون محترم اصل نود ، در مورد علل کاهش شاخصهای

 .شبانه روزی مجموعه همکاران سوال فرمايند
 

ی جديدی به اين بخش حاکم شود وقطعا اين نگاه شرايط وانتظارات ومشکالت فعلی بخش توزيع ايجاب می کند که نگاه اقتصاد
 .،رويکرد وتفکر اقتصاد دولتی نيست. بلکه يک رويکرد اقتصادی اثر بخش است
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اقتصاد بخش توزيع برق در بخش خريد وفروش برق، فرايندهای اقتصادی منجر به برقراری انشعاب برق وخدمات ذيربط و 
 .آن قابل تامل است ونياز به ترسيم رويکرد های جديد استاقتصاد بخش توليد وصنايع ذيربط مرتبط با 

 
بخش توزيع برق در بخش توليد وصنعت ،در بدترين شرايط اقتصادی ان ؛ هم بدون استثنا   به عنوان مثال ،اقتصاد ساالنه

 ۸۰که بالغ بر ميليارد براورد ميگردد  ۳۰۰۰چرخش وگردش دارد به طوريکه گردش مالی ساالنه اين چرخه مهم اقتصادی ؛تا
 .را موجب ميشود  نفر ۶۰۰۰۰در صد ان توليد ات صنعتی بوده واشتغال بالغ بر 

 
به معنای، آزاد سازی نيست به معنای بنگاه داری وخصوصی سازی واقعی   رويکرد اثر بخش اقتصادی به بخش توزيع برق،

ت تعريف شده است .در اين مدل ؛تعريف دقيق وظايف وسود اور با منطق کنترلی رگالتوری است که مسيوليتها بر اساس اختيارا
مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب تر و يا  :و مسئوليت ها در چهار محور مرتبط به هم

 قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان با لحاظ راهبرد های زيرمورد توجه قرار ميگيرد
 

 صی سازی وبنگاه داری و جداسازی کامل از بخش دولتیبرون سپاری وخصو_۱
تعريف رگوالتوری وباز تعريف وظايف حاکميتی وزارت نيرو(الزام تامين برق) به منظور حصول اطمينان از پايداری _۲

 ؛ايمنی وحفظ محيط زيست
 فعال سازی بورس برق  وجهت گيری به منظور  براي مشتري  وامكان انتخاب  رفع انحصار در فروش برق به مشتريان_۳
 تدوين راهبرد برون سپاری با تفكيك وظايف مديريت ؛بهره برداري؛ توسعه و مشتريان, ورضايت مندی مشترکين _۴
 وجداسازی سيمداری از بازرگانی برق وتوسعه مديريت داراييها وکاهش قيمت تمام شده   بنگاهداري وسود آوري _۵
ش توزيع وتعريف نقش حاکميتی واعمال وتعريف منطقه ای نرخ خدمات بخش توزيع عدم دخالت دولت در بازيگرداني بخ _۶

 وتوسعه استفاده از سرمايه گذاری بخش خصوصی 
 مديريت يكپارچه شرکت   واگذاري تمام زير فعاليتهاي بخش توزيع به شركتهاي خصوصي با _۷
 استفاده بيشتر از انرژيهای تجديد پذير  _۸
 کاهش شدت مصرف انرژی  _۹
 

برای تطبيق انتظارات رو به رشد جامعه از بخش توزيع وبهبود شاخصهای فنی واقتصادی ان وتوسعه استفاده از فن اوريهای 
جديد در بخش فوق وافزايش بهره وری وگردش موثر چرخ توزيع برق ، نياز به تغيير نگرش به اقتصاد توزيع برق وبازتعريف 

 .دولتی به چرخه اقتصاد توزيع برق ديگر پاسخگو نيست  می باشد وبی شک تفکر ورويکرد ودخالتکلی وراهبردی ان 
 

بخش   واميدواريم در سال اقدام وعمل،  دست مريزاد می گوييم  عوامل برگذار کننده ؛اين گردهمايی بزرگ  در خاتمه ،به
 .وپاشيش از تله اقتصاد دولتی باشدفر  صنعت توزيع برق شاهد اقدام موثری برای برون رفت اقتصاددرحال

 
 ترابی  سعيد مهذب

 مدير عامل شرکت مهندسی قدس نيرو  رييس انجمن علمی مديريت مصرف انرژی ايران و
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