پيش درآمدی بر شرکت احتمالی مادر تخصصی توزيع نيروی برق کشور
ﯾکی از پيش نياز ھای جدی برای شرکت مادرتخصصی توزﯾع نيروی برق،؛ تھيه وتصوﯾب نقشه راه غلتان اﯾن شرکت تا چشم انداز
 ١۴٠۴می باشد .در اﯾن چشم انداز ؛برنامه زمان بندی ومدل جداسازی مدﯾرﯾت از مالکيت؛ بستر سازی برای امکان برون سپاری
فعاليتھا؛ کوچک سازی ومدل اقتصادی اداره توزﯾع و چگونگی مشارکت دھی بخش خصوصی تعرﯾف ميگردد.

مھندس سعيد مھذب ترابی :بعد از تشکيل شرکت مادر تخصصی نيروگاه ھای حرارتی؛ در محافل مدﯾرﯾتی
وکارشناسی وزارت نيرو ؛ازاراده جدی وزارت نيرو خصوصا شخص اقای وزﯾر بر تشکيل شرکت مادر تخصصی
توزﯾع نيروی برق کشور نقل وقولھای مختلفی مطرح وپيش بينی ميگردد اﯾن شرکت مادر تخصصی نيز به زودی
اعالم موجودﯾت نماﯾد.

از انجا که قطعا ھر گونه تصميم گيری در تغيير ساختار صنعت زﯾر بناﯾی برق مستلزم در نظر گرفتن سھم
ھمه عوامل تاثير گذار وذﯾنفعان ان است و پيش بينی ميگردد که تصميم گيران اﯾن تغييرات ؛براورد ھای الزم را
از تبعات اﯾن تغييرات ساختاری داشته وبر اساس ان تصميم گرفته اند لذا در اﯾن مقاله به چند وچون
درستی وتبعات اﯾن تصميم گيری ھا پرداخته نمی شود وفرض را برتاکيدبر اجرای تصميم فوق گذاشته ودر
مورد چگونگی اداره ومدﯾرﯾت شرکت احتمالی مادر تخصصی توزﯾع نيروی برق کشور پيش درامدھاﯾی را مطرح
ميگردد.

اصوال صنعت توزيع نيروی برق به لحاظ ماھيت شكلي وتاثير گذاري مردمي مستقيم خود ؛از بخشھاي
بسيارمھم خدماتي كشور است كه در صورت ايجاد ساختاري توانمند و خصوصي مي تواند در بھبود چرخه
اقتصاد انرژي كشور نقش افريني جدي وموثري داشته باشد.

اين بخش از صنعت برق در يك قرن اخير شاھد گستره ترين تغييرات ساختاري بوده واز ساختاري كامال خصوصي
تا ساختاري كامال دولتي را نيز تجربه كرده است .عليرغم اصالحات وتغييرات متعدد ساختاري كه در طول يك
سده اخير در بخش توزيع صنعت برق صورت گرفته است؛ متأسفانه نه تنھا ھيچ تحليل مدوني در مورد داليل
موفقيت و يا عدم توفيق عملكردي ھر يك از ساختارھاي قبلي صورت نگرفته؛ بلكه به نظر ميرسد اين تغييرات
ساختاري بدون ھيچ نقشه راه و يا راھبردي منطبق بر سياستھاي كلي كشور؛ ادامه نيز داشته باشد.

از انجا كه چشم انداز ٢٠ساله كشور با افق سال ١۴٠۴و منويات اصل  ۴۴قانون اساسی؛ فصل الخطاب تمام
برنامهاي راھبردي در كشور است .تھيه و تدوين يك نقشه راه دقيق و واقعي مبتنی بر راھبرد برنامه ھای فوق
ميتواند پاسخگويي متناسبي براي بخش توزيع برقي باشد كه عليرغم وجود ظرفيتھاي مناسب؛ با
محدوديتھاي زيادي از قبيل افزايش توقعات اجتماعي ،پراكندگي و گستردگي تأسيسات ،عملكرد غيراقتصادي،
عدم سرمايهگذاري متناسب با نياز واقعي بخش فوق ،تلفات انرژي غيراستاندارد و عدم رشد تكنولوژيك و
فنآوري و نرمافزاري متناسب با علم نوين جھاني ،رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي؛ فرآيندھاي سياسي
مداخله كننده در تصميم سازيھاي صنعت برق و بحث كيفيت برق در ارائه خدمات وصدھا بحث ديگر ،مواجه
است.

ضمناً در صورت جھت گيري و ھدف گذاري مناسب و با پيشبيني الزم در نقشه راه فوق ؛تصور اشتباه منشاء
پولي و اعتباري داشتن وجود نارساييھا در بخش توزيع را به تفكر استفاده بھينه از امكانات و سرمايهھاي
موجود تبديل نمايد .ﯾکی از متغييرھای الزم در نقشه راه بخش توزﯾع نيروی برق تا ١۴٠۴سال؛ لزوم تغييرات
ساختاری با روﯾکرد خصوصی سازی ھوشمند اﯾن صنعت زﯾر بناﯾی است.

– ١وضعيت ساختاری كنوني:
شركتھاي فوق براساس مفاد قانون استقالل شركتھاي توزيع استاني مصوب  ١٣٨۴مديريت واداره مي شوند .در
اين شرايط ؛  ۴٠درصد از سھام شركتھاي فوق متعلق به شركت توانير بوده و ۶٠درصد از سھام متعلق به به
شرکت صبا مي باشد .بر اساس ساختار تكليفي قانون فوق ؛ وزارت نيرو باﯾد به نحوي برنامه ريزي مي نموده
است كه ظرف مدت سه سال بعد از استقرار قانون فوق؛ سھام شركتھاي فوق به فروش برسد به نحوی که
ميزان سھام غيردولتي بيشتر از  ۵درصد نگردد.

– ٢شرکت مادر تخصصی توزﯾع نيروی برق
ﯾکی از پيش نياز ھای جدی برای شرکت مادرتخصصی توزﯾع نيروی برق،؛تھيه وتصوﯾب نقشه راه غلتان اﯾن
شرکت تا چشم انداز  ١۴٠۴می باشد.در اﯾن چشم انداز ؛برنامه زمان بندی ومدل جداسازی مدﯾرﯾت از
مالکيت؛بستر سازی برای امکان برون سپاری فعاليتھا؛کوچک سازی ومدل اقتصادی اداره توزﯾع وچگونگی
مشارکت دھی بخش خصوصی تعرﯾف ميگردد.ضمنا تشکيل ﯾک شرکت رگالتوری با شخصيت فرا سازمانی برای
تنظيم روابط مالی وتعرفه ھا بسيار ضرورت دارد.

ضمنا به نظر ميرسد با توجه به تفاوتھای فاحش درامدی –ھزﯾنه ای ومتغييرھای تاثيرگذار برانھا؛از قبيل ترکيب
درامدی بخش ھای مختلف مصرف؛تلفات؛قدمت شبکه ھا ؛روند توسعه؛ترکيب نيروی انسانی ؛شراﯾط فنی
باالدستی وحتی سطح انتظارات وتوقعات جامعه وذﯾنفعان مرتبط؛در اﯾنده ای نزدﯾک امکان واگذاری شرکتی
وبرای ھراستان به صورت مجزا فراھم نيست وباﯾد در فاز اول ؛ﯾا به صورت بلوکی کشوری وﯾا در قالب بلوکھای
منطقه ای تاحدودی ھمسان شده ؛فراﯾند واگذاری سھام صنعت توزﯾع به بخش خصوصی صورت پذﯾرد)مشابه
کشور المان( ودر ھر صورت براي اداره ومديريت متوازن بخش توزيع ؛ شركت مديريت و مھندسي توزيع به
صورت سھامي )با ساختاري مشابه شركت بورس انرژي( وظايف بنگاه داري بخش توزيع برق را با طی فراﯾندھا
واﯾجاد ويژگيھاي زير بر عھده گيرد.

 -١حداقل تا انتھای برنامه ششم توسعه؛ به منظور اطمينان بخشی از تاثير فراﯾند ھای تاثير گذار اجتماعی

؛شرکت توانير وﯾا ھر مجموعه ای مرتبط با وزارت نيرو؛دارای ﯾک کرسی در ھيات مدﯾره اﯾن شرکت
ھاباشد)مشابه کشور فرانسه(

– ٢مابقی سھام)سھم صبا وسھم توانير(در ھر منطقه ترکيب شده توزﯾع ؛به صورت سھام ترجيحی؛ بلوکی
محدود وعرضه عمومی با نسبتی که حداقل تا انتھای برنامه ششم سھم ھر قسمت بيشتر از  ۵٠درصد
نشود) چه واسطه ای وچه بدون واسطه(.

– ٣اھليت ساختاری وفراﯾندی ومدﯾرﯾتی متقاضيان سھام بلوکی توسط قانون تعرﯾف ميگردد.

– ۴وزارت نيرو جاﯾگاه حکومتی وتنظيم کننده روابط ذﯾنفعان را برعھده دارد.اﯾن وظيفه کامال حکومتی بوده وبار
مالی تصميمات ودستورات احتمالی در نظر گرفته وتامين می نماﯾد

– ۵شركت فوق مي بايد در يك برنامه زماني مشخص ؛نسبت به جدا سازي بخش بازرگاني توزيع يرق از بخش
سيمداري اقدام وبسترسازی الزم برای برون سپاری را فراھم نماﯾد.

– ۶امكان عرضه سھام بخش توزيع در بورس در قالب يك برنامه زماني مشخص فراھم گردد.

– ٧منطق مالي و خريد و فروش برق در شركت فوق بر اساس شرايط حاكم بر بازار بورس انرژي وقوانين
ومقررات وتنظيمات مربوطه است و اجرای ھر دستوری حاکميتی که بار مالی داردمنوط به پيش بينی منابع
واقعی و تامين ان توسط مراجع دستور دھنده است .

-٨شركت ھاي خدماتي خصوصي و صالحيت دار؛ وظايف بخشی و تخصصي شركت فوق را در نقاط مختلف
انجام مي دھند.

– ٩نظام حاكم بر مديريت اين شركت ؛نظام حاكم بر قانون تجارت مي باشد.

 – ١٠اﯾن شرکت ﯾک نوع شرکت ھلدﯾنگ و انسجام دھنده است که ساختاری غيردولتی داشته وعمدتا و ظيفه
ارتباطات برون سازمانی بخش توزﯾع را ھماھنگ می نماﯾد.

– ١١نرخ خدمات دربخش توزﯾع ؛به صورت منطقه ای –رقابتی مشخص وتحت کنترل قرار ميگيرد.

ھمانگونه که عنوان گردﯾد بدون وجود ﯾک نقشه راه مدون وانعطاف پذﯾر که در ان برنامه ھا؛راھبردھاو جاﯾگاھھا
بخش توزﯾع تبيين شده باشد؛ امکان توسعه ساختاری بخش توزﯾع برق کشور فراھم نيست وپيشنھاد ميگردد به

لحاظ تاثيراجتماعی اﯾن بخش؛از ھرگونه عجله ؛مناقشه وسليقه و رکود زنی معمول ساختاری برای اﯾن بخش
جدا خود داری گردد و ھر برنامه اجراﯾی براساس راھبرد کالنی باشد که قبال درباره ان فکر شده است.

*سعيد مھذب ترابی -مدﯾر عامل شرکت مھندسی قدس نيرو و ورئيس انجمن علمی مدﯾرﯾت مصرف انرژی اﯾران

