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ایجاد بازار واقعی  گرانه براي صادرات خدمات فنی و مهندسی، هاي تسهیل حمایت و توسعه فرآیند :ایران

حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی  سازي مصرف، امكان صادرات برق توسط بخش خصوصی، بهینه

گرایی و  هاي مرتبط و برون خصوصی در تصمیم سازي کردن نرخ برق، حمایت از مشارکت بخش

  .برق در برون رفت این صنعت زیربنایی از شرایط سخت فعلی بسیار موثر است گرایی مدیران صنعت واقعیت

 

هاي  موفقیت شد و براساس تعالیم فنگ شویی، اغلب زمان رسیدن به گاو شناخته می که با نماد ۰۰۱۱سال  

ها صبر و تحمل کرده  زیربنایی برق که سال ، براي صنعتاند صبر پیشه کرده   درخشان براي کسانی است که

تعالیم براي این صنعت صدق نكرد و فقط شاخ گاو نصیب ذینفعان و  بود، متاسفانه سال خوبی نبود و این

  .صنعت شد بازیگران این

 

ن سال ای. صنعت برق بود هاي مالی و سرمایه گذاري ، سال برون تراویدن از درون؛ کوزه ساختار۰۰۱۱سال 

هاي گرم متوالی را نیز  ها ادامه پیدا کرد و روز کم آبی سد با استمرار پدیده کرونا شروع شد، با نتایج حاصل از

نوبت  همزمان فنر مصرف از روي بخش مصرف صنایع نیز برداشته شد و پدیده فراموش شده .تجربه کرد

تبعات آن خصوصا براي  هاي برق و یخاموش. بندي خاموشی دوباره روي میز صنعت برق کشور قرار گرفت

سال آتی  ۰مگاواتی ظرفیت تولید برق تا  ۰۱۱۱۱ بخش مصرف صنعتی باعث شد وزیر جدید نیرو از افزایش

 .خبر بدهد



 

هاي  ظرفیت توسط نیروگاه هزار مگاوات از این ۰۱دهد که  این افزایش ظرفیت تولید بدین ترتیب رخ می

گذاري صنایع در  هزار مگاوات با سرمایه ۰۱ترکیبی،   یكل ساده به سیكلهاي س جدید حرارتی و تبدیل واحد

 این فرمایش وزیر براي. هاي تجدیدپذیر صورت پذیرد مگاوات توسط نیروگاه هزار ۰۱بخش تولید برق و 

میلیارد دالري موردنیاز  ۰۱سازي کشور مطلع هستند و عدد  ها و پتانسیل بخش نیروگاه کسانی که از ظرفیت

  .شود نیافتنی تلقی می کردند؛ به نوعی دست گذاري را برآورد می سرمایه این

 

و مشكالت ناشی از  بروز نبودن تعمیرات نیروگاهی ناشی از انباشت بدهی صنعت برق و کمبود نقدینگی

نقدینگی و اعتبارات و تبعات تحریم مزید علت  و قصه قدیمی کمبود ۰۰۱۱کمبود سوخت در زمستان سال 

در این سال پدیده خاموشی دیگر نتوانست لوس . صنعت برق باشد سال خاصی براي ۰۰۱۱ال شد که س

 بار و مصرف مقطعی را تحمل کند و از کوزه صنعت برق برون تراوید و کلیه هاي مدیریت بازي

باعث و بانی یک رفرم  الشعاع قرار داد و به نوعی کنندگان برق، خصوصا بخش مصرف صنعتی را تحت مصرف

 .جدید در تفكر مدیریت و اداره این صنعت زیربنایی شد

 

بینی  فرمولی قابل پیش درصدي پیک بار بود که با هیچ برآورد و ۰۱رشد حدود  ۰۰۱۱یكی از عجایب سال 

به  ۰۰۱۱مگاواتی سال  ۱۰۱۱۱پیک بار حدود  بینی کند توانست پیش بدین ترتیب که کمتر کسی می. نبود

دوستان قدیمی صنعت برق خاطرشان هست . در یک سال بالغ شود و فقط ۰۰۱۱مگاوات در سال  ۷۶۱۱۱

 درصدي نیز یک رکورد تلقی ۰۱رکورد زنی در صنعت برق مد بود و واقعا این رشد  یک زمانی اصطالح

 .شود می

 

 ۰۶۱۱۱د حدو بدین ترتیب بود که ظرفیت منصوبه به ۰۰۱۱هاي عملكردي صنعت برق در سال  شاخص 

 ۷۶۱۱۱بار در تاریخ صنعت برق با  درصدي براي اولین ۰۱مگاوات رسید، پیک بار و نیاز مصرف با رشد 

ساعت منتهی  میلیون کیلو وات  ۰۰۰۱۱۱تقریبا به بالغ بر  فروش برق. مرداد اتفاق افتاد ۰۱مگاوات در 

 تجربه ۰۰۱۱را در سال  درصد ۰۰مصرف خانگی؛ تجاري و کشاورزي رشد باالي  هاي بخش. خواهد شد

دلیلی فاقد رشد مصرف  سابقه است و بخش مصرف صنعتی به هر اند که در طول چند دهه اخیر بی کرده

کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به  ۰۱۱ هاي جدید فوق توزیع و انتقال بالغ بر شبكه. بوده است

هاي توزیع اضافه شده  طول شبكه. رسیده است مگاولت امپر ۱۱۱۱بالغ بر  هاي فوق توزیع و انتقال به پست

دستگاه اضافه شده  ۰۱۱۱۱هاي توزیع هم حدود  به تعداد پست. کیلومتر رسیده است ۰۰۱۱۱حدود  نیز به

هاي قبل  نیز درب به همان پاشنه سال وري انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره در بخش توسعه انرژي. است

  .کیلووات ساعت نیز صادرات برق اتفاق افتاده است میلیون ۱۱۱۱حدود  ۰۰۱۱در سال . چرخید

 

 



میلیون مشترک بالغ شده  ۷۳۰۰به حدود  ۰۰۱۱تعداد مشترکین برق با افزایش یک میلیون صد هزاري سال 

هاي صحیح اتفاق  بینی ، چنانچه پیش۰۰۱۱سال  مگاوات تا پایان بهمن ۱۷۱و علیرغم به مدار آمدن فقط 

 ۰۰۱۱مگاوات دیگر ظرفیت جدید منصوبه در سال  ۰۰۱۰ماه با مدار آمدن  اسفند افتاده باشد، قرار بود در

 .مگاوات برسد ۰۶۱۱ به حدود

 

کند، بدین ترتیب  ایجاد می هاي عملكردي فوق در آینه اقتصاد سرمایه گذاري برق ترسیم جالبی را شاخص

یک میلیارد و سیصد میلیون  جدید به ارزش حدود مگاوات ظرفیت ۰۶۱۱که بخش تولید با به مدار آوردن 

 هاي هاي دیگر صنعت برق، علیرغم اینكه تقریبا مشابه سال داشته ولی در بخش دالر، بیشترین عملكرد را

ها  هزینه احداث شبكه ولی به علت افزایش. میلیارد تومان سرمایه گذاري شده است ۱۱۱۱قبل یعنی حدود 

ادامه . درصدي مواجه بوده است ۰۱تا  ۰۱کاهش  یبا باهاي برق، حجم فیزیكی کار انجام شده تقر و پست

در این پدیده درصورت ادامه . کند اي مواجه می صنعت برق را با پدیده اي نزدیک این روند در آینده

  .شود نیز ایجاد می LOP هاي برق موردي تولید، محدودیت شدید و پراکنده شبكه هاي حبس

 

برق دچار آشفتگی  هاي مدیریت و ساختار منطقی و فنی شبكه در صورت گسترده شدن بیشتر این پدیده،

ها،  شود و با توجه به گستره بزرگ شبكه می شده و عمدتا به سمت تالش براي تامین موقت برق معطوف

شود و به تدریج یک شبكه به ریخته و غیر  موقت برق به مرور فراهم نمی هاي تامین امكان مدل کردن شبكه

 .مواجه هستیم ها با آن هاي همجوار و در حلبی آباد که به نوعی در کشوره گردد ایجاد می فنی

 

ساعت بدون سوخت  کیلوات در بخش جاري نیز بر اساس نظر مدیران صنعت برق که هزینه تمام شده هر 

هاي جاري حدود  ، هزینه۰۰۱۱برق در سال  با توجه به میزان فروش. شود تومان مطرح می ۰۱۱حدود 

تا  ۰۱۱۱۱رسد با توجه به نرخ متوسط فروش برق، کماکان کسري  می رد تومان بوده و به نظرمیلیا ۰۷۱۱۱

  .ایجاد شده باشد ۰۰۱۱تومانی براي صنعت برق در سال  میلیارد ۰۱۱۱۱

 

وجود اینكه اکثر بازیگران  طی دو دهه اخیر، کسري اعتبار و نقدینگی در صنعت برق تقریبا عادي شده و با

تر شدن این نوع بازي، به تدریج  اند، ولی به علت سخت کرده نحوه بازي در این شرایط عادتاین صنعت، به 

و با  شوند دیدگی و حتی فروپاشی می بازي، تجهیزات و تكنولوژي دچار فرسودگی و آسیب بازیكنان، زمین

ق و کشور را با به شدت صنعت بر هاي زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که هایی از قبیل خاموشی پدیده

 .کند چالش مواجه می

 

هاي عملكردي و  شاخص نیز از نظر ۰۰۱۰شود که صنعت برق در سال  بینی می فارغ از تبعات برجام؛ پیش

مدل تعریفی مصرف برق مشابه سال قبل باشد،  اگر شرایط آب وهوایی و. مالی با چالش بیشتري مواجه شود

البته پیش بینی . رسد مگاوات می ۶۱۱۱۱به بیش از  ۰۰۱۰تابستان  حداکثر نیاز مصرف برق کشور در



نباید  ۰۰۱۰ هاي قبل تر، پیک بار در سال هاي رفتاري سال صورت ترسیم پیک بار بر اساس مدل شود در می

و همچنین  ۰۰۱۰شرایط آب و هوایی سال  ها و مگاوات برسد که با توجه به کم ابی سد ۷۰۱۱۱به بیش از 

میزان فروش . هاي پیک بار قابل تصور است مگاوات در روز ۷۱۱۱ عدم تحقق وعده افزایش تولید، خاموشی تا

اقتصاد کشور در  ساعت بالغ خواهد رسید، به عالوه با توجه به شرایط میلیون کیلوات ۰۱۱۱۱۱ برق به حدود

شد ولی به علت آثار تورم اقتصادي  نخواهد ۰۰۱۱۱۱۱ید بیشتر از بخش مسكن، تعداد مشترکین برق جد

تاسیسات برق علیرغم افزایش نسبی اعتبارات؛ حجم تاسیسات  ها و هاي تمام شده احداث شبكه در هزینه

 ، حداکثر ظرفیت اضافه شده۰۰۱۰ضمنا براي سال . چند سال اخیر را ادامه دهند اجرا شده سیر نزولی

 .مگاوات نخواهد رسید ۰۱۱۱ت تحقق همه شرایط به بیش از بخش تولید در صور

 

ساعت  کیلوات میلیون ۱۱۱۱و حدود  ۰۰۱۱در حد سال  ۰۰۱۰میزان برق صادراتی کشور نیز در سال 

هاي دیگر نیز تغییر  ها به علت وجود اولویت نیروگاه هایی از قبیل تلفات برق و راندمان در شاخص. خواهد بود

 مگاوات ظرفیت جدید در بخش ۷۱۱ها حاکی از به مدار آمدن حداقل  بینی پیش .شد زیادي حاصل نخواهد

 انرژي در بخش برق هاي نو است و به علت نبود یک برنامه جامع و مدون؛ کماکان شدت مصرف انرژي

رسد که معجزه خاصی در شرایط  به نظر می با توجه به شرایط اقتصادي و سیاسی کشور بعید. افزایش یابد

درصد رشد مواجه شود،  ۰۱اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر  ی و اقتصادي صنعت برق ایجاد شود ومال

 .بینی است میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش ۰۱۱۱۱بودجه تا  کماکان کسري

 

توجه به ضرورت حداقل تا  گذاري مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با از طرفی دیگر با فرض عدم سرمایه

هاي ناشی از  بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمد میلیارد تومانی سرمایه گذاري مورد نیاز در ۰۱۱۱۱

 تبعات ناشی از تورم؛ این بخش از صنعت برق نیز در نقدینگی طبق روال سنوات فروش انشعاب و همچنین

  .درصدي مواجه خواهد بود ۱۱اخیر با کسري 

 

همانگونه که عنوان  ر صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده استهاي اخیر کسري نقدینگی د طی سال

هاي برق و حتی لوایح بودجه و همچنین  تعرفه هاي موجود در نظام تدوین گردید در به نحوي که سازوکار

هیچ عنوان قابلیت و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسري فوق  ساختار بهره وري در صنعت برق به

 .را ندارد

 

صنعت برق خواهد بود  سال سختی براي مجموعه بازیگران ۰۰۱۰دهد که سال  ها نشان می ها وتحلی شاخص

اي کشور رسیدگی و راه  بخش حیاتی از نظام توسعه و باید بدور از سیاه نمایی و شعار زدگی؛ به مشكالت این

 .تعریف و اجرا کرد هاي منطقی و در دسترس حل

 



 

هاي مورد  یكی دیگر از ظرفیت قانون رفع موانع تولید نیز ۰۰ده در ماده هاي تعریف ش استفاده از پتانسیل

و متنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که  هاي مختلف ها و طرح توجه صنعت برق است و پیگیري

 .کاربردي نرسیده است ظاهرا هنوز هیچیک به نتیجه

هاي  رفت از تنگا هاي برون سازکار یكی از بهتریندر شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادي کشور 

طالیی است که بخش خصوصی هم براي مشارکت در اجراي  هاي این ماده موجود استفاده از پتانسیل

 ماده قانونی، انگیزش و آمادگی الزم را دارد که براي تحقق ان نیاز است ابتدا هاي تعریف شده در این طرح

ها  چرایی و چگونگی ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در موردمدل ذهنی مشترکی بین مدیران 

 .پذیرد بخشی صورت ها برون تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی

بازیگران این صنعت منتقل  همانگونه که عنوان شد کسري نقدینگی صنعت برق، به صورت بدهی به سایر

. کند هاي صنعت برق را تامین مالی رایگان می هپروژ درصد از ۱۱به عبارتی دیگر بخش خصوصی تا . شود می

 شود، ولی سایر بازیگران این صنعت، خصوصا بخش منفعت نصیب موسسات مالی می در این میان بیشترین

اي  اقتصادي به روز شده هاي روزآمد در قبال مطالبات معوقی که ارزش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی

 .شوند اقتصاد برق خارج می جبار از گردونهندارند، به شدت متضرر شده و باال

المثل است که  ضرب از طرف دیگر؛ در شرایط فعلی مدل پرداخت مطالبات بخش خصوص مبتنی بر این

المثل در شرایط اقتصادي فعلی دیگر کاربرد  ضرب ، لیكن واقعاً این«دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد»

سوخت دارد به این دلیل . پرداخت نشود، قطعاً هم سوخت دارد و هم سوز موقع ندارد، چون اگر مطالبات به

افراد شاغل و در نهایت  علت تعطیلی اجباري، بیكاري ارزش پول در کاهش مستمر است، و سوز دارد به که

 .شماري بنگاه زدگی و ورشكستگی تعداد بی مصیبت

 

اي هستند با  شرایط پیچیده هاي آن نیز تابع غیرضمنا حل معادله چند متغیره اقتصاد برق که هر کدام از مت

هاي مبتنی برعلم و دانش روز و  نیست و سازوکار هاي شعاري؛ سنتی و دستوري امكان پذیر سازوکار

از حق نگذریم صنعت برق علیرغم همه شرایط فوق تاکنون . کند می مشارکت عملی بخش خصوصی را طلب

تاثیرگذار در  هاي دهی گسترده، به عنوان یكی از متغیر تامین برق مستمر مشترکین و خدمات توانسته در

ادامه این روند نیست و باید طرحی نو  توسعه کشور، بسیار خوب عمل کند و نمره خوبی بگیرد، ولی امكان

  .درانداخت

 

نقشه چگونگی ورود موثر  رسیمهاي نوگرانه تعیین تكلیف وزارت نیرو باخودش در زمینه ت یكی از این طرح

هاي متناسب و توسعه بازار رقابت و  به نرخ تعریف و پایبندي. بخش خصوصی براي احداث نیروگاه است

فرا سازمانی موضوعی است که در صورت تحقق، ( رگوالتور)معامالت برق  گر بازار همچنین ایجاد نهاد تنظیم

  .دل در خرید و فروش برق ایجاد کندمناسب و منطبق بر رقابت و بازار متعا یک رونق



 

 

اولویت استمرار تامین برق،  به لحاظ شرایط خاص آن با ۰۰۱۰شود در شش ماهه ابتداي سال  بینی می پیش

هاي منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی کردن  فرآیند اي در گونه اصالح و یا تغییر عمده هیچ

ایجاد  بیشتر کسب و کار بخش خصوصی و باالخص گردش نقدینگیگذاري خارجی، رونق  سرمایه ها، تعرفه

  .نشود

 

ایجاد بازار واقعی  گرانه براي صادرات خدمات فنی و مهندسی، هاي تسهیل حمایت و توسعه فرآیند

حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی  سازي مصرف، امكان صادرات برق توسط بخش خصوصی، بهینه

گرایی و  هاي مرتبط و برون خصوصی در تصمیم سازي از مشارکت بخشکردن نرخ برق، حمایت 

 .برق در برون رفت این صنعت زیربنایی از شرایط سخت فعلی بسیار موثر است گرایی مدیران صنعت واقعیت

 

بازرگانان از بازیگران عمده و به  از آنجا که بخش خصوصی متشكل از تولیدکنندگان پیمانكاران، مشاورین و

عنوان  الحسنه مالی؛ به ها عالوه بر ایفاي نقش موسسه قرض سال گذار در صنعت برق هستند که ثیرشدت تا

اند؛ در  داشته اي از رشد و پیشرفت این صنعت زیربنایی را برعهده صنعت برق سهم عمده همراه و همكار

  .شته باشدشرایط بهتري نیز ندا ،۰۰۱۰شود در سال  بینی می برد و پیش شرایط خوبی به سر نمی

 

شک برگ  فوق کنند، بی هاي بخش ها و ضرورت لذا چنانچه مدیران صنعت برق، توجه عملی براي رفع نیاز

ماندگاري بازیگر اصلی این صنعت یعنی بخش  ها و ي زرین دیگري در تاریخ حمایت از توسعه توانمند

شویی انتظار  س تعالیم فنگگذاشت و از آنجا که در سال ببر براسا خصوصی در سال ببر برجا خواهند

 تواند یكی از دهی بخش خصوصی می بستگی به هوشمندي و مشاورت دارد لذا مشارکت موفقیت فقط

ببر نصیب بازیگران اصلی  هاي برنده هاي اصلی موفقیت در این سال باشد، در غیر اینصورت فقط چنگال روش

  .آن خواهد شد

 
 ۰۰۳۱۰۳۰۰۱۰سندیكاي صنعت برق ایران 


