
 تشریح کرد « قدس نیرو»مدیرعامل شرکت 

 شند ک هایی که انتظار صنعت برق را می چالش

سالی که . ها برای صنعت برق بود ترین سال بدون تردید یکی از سخت ۰۰۱۱سال  : اقتصاد دنیای

 های زیرساختی و کند شدن روند توسعه این های اقتصادی، کمبود منابع مالی، رکود، افت پروژه ناترازی

باری نیز برای  های خسارت های گسترده تابستانی قد علم کرد و در نهایت هزینه صنعت، در قامت خاموشی

  .کل کشور در پی داشت

 
 

ها و تاکید همه مدیران ارشد و نهادهای سیاستگذار بر لزوم رفع مشکالت  به رغم تبعات گسترده خاموشی

های دولت به بخش خصوصی که بیش از هر چیز  بدهیهایی نظیر انباشت  اصلی صنعت برق، هنوز هم چالش

 .ناشی از فاصله پرنشدنی قیمت تمام شده و تکلیفی برق بوده، به قوت خود باقی است

بر این « دنیای اقتصاد»ترابی، مدیرعامل شرکت قدس نیرو در گفت و گو با  در همین راستا سعید مهذب

اندیشی برای مشکالت پرتعداد این  ایط و عدم چارهگذارد و معتقد است استمرار این شر مساله صحه می

 .را به شکلی دشوارتر برای صنعت برق رقم خواهد زد ۰۰۱۰صنعت، بدون تردید سال 

 ۰۰۱۱سرریز مشکالت صنعت برق در سال 

ها  گذشت، در قالب خاموشی ترابی با بیان اینکه سال گذشته، باالخره آنچه در درون صنعت برق می مهذب

نتایج روشن ساختارهای  ۰۰۱۱رخدادهای صنعت برق در سال : کند ان داد، خاطرنشان میخودش را نش

سال گذشته با استمرار پدیده کرونا شروع شد و با نتایج حاصل از . گذاری این صنعت بود مالی و سرمایه
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از روی بخش  البته همزمان فنر مصرف. آبی سدها ادامه پیدا کرد و روزهای گرم متوالی را نیز تجربه کرد کم

 .بندی خاموشی دوباره روی میز صنعت برق قرار گرفت شده نوبت صنایع برداشته شد و پدیده فراموش

 ۰۱باعث شد وزیر جدید نیرو از افزایش   های برق و تبعات آن خصوصا برای بخش مصرف صنعتی خاموشی

 .سال آتی خبر دهد ۰هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تا 

هزار  ۰۱قرار بود : گوید هزار مگاواتی تولید برق می ۰۱تی شدن وعده افزایش ظرفیت وی در خصوص عملیا

ترکیبی  ساده به سیکل  های جدید حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه

ده گذاری صنایع در بخش تولید برق حساب کر هزار مگاوات هم روی سرمایه ۰۱همچنین برای . تامین شود

هر چند این . های تجدیدپذیر سپرده شود مانده هم قرار بود به نیروگاه هزار مگاوات باقی ۰۱بودند و تولید 

میلیارد  ۰۱سازی کشور مطلع هستند و عدد  ها و پتانسیل بخش نیروگاه وعده از نظر کسانی که از ظرفیت

 .شد نیافتنی تلقی می ابتدا به نوعی دستکردند، از همان  گذاری را برآورد می دالری مورد نیاز این سرمایه

روز نبودن تعمیرات نیروگاهی به دلیل انباشت بدهی صنعت برق و کمبود  مدیرعامل شرکت قدس نیرو به

و قصه  ۰۰۱۱مشکالت ناشی از کمبود سوخت در زمستان سال : گوید کند و می نقدینگی را یادآوری می

سال خاصی  ۰۰۱۱تبعات تحریم مزید بر علت شد تا سال قدیمی کمبود نقدینگی و اعتبارات و همچنین 

در این سال پدیده خاموشی با وجود مدیریت بار و مصرف مقطعی پدیدار شده و در . برای صنعت برق باشد

کنندگان برق، به ویژه بخش مصرف  به این ترتیب کلیه مصرف. نهایت از کوزه صنعت برق نیز برون تراوید

این صنعت   رفت و به نوعی باعث و بانی یک رفرم جدید در تفکر مدیریت و ادارهالشعاع قرار گ صنعتی تحت

 .زیربنایی شد

این میزان رشد با : افزاید کند و می عنوان می ۰۰۱۱درصدی پیک بار را یکی از عجایب سال ۰۱وی رشد 

ینی کند پیک بار ب توانست پیش به این ترتیب که کمتر کسی می. بینی نبود هیچ برآورد و فرمولی قابل پیش

ای را در این صنعت رقم  برسد و رکورد تازه ۰۰۱۱هزار مگاوات در سال  ۷۶به   ۰۰۱۱هزار مگاواتی سال  ۱۵

 .بزند



 

 از نگاه آمار ۰۰۱۱صنعت برق در سال 

در طول سال : کند اشاره و بیان می ۰۰۱۱های عملکردی صنعت برق در سال  ترابی در ادامه به شاخص مهذب

در همین دوره پیک بار و نیاز مصرف با رشد . هزار مگاوات رسید ۵۶یت منصوبه برق به حدود گذشته ظرف

هزار مگاوات  ۷۶به رقم  ۰۰۱۱اولین بار در تاریخ صنعت برق در تاریخ نوزدهم مرداد   درصدی برای 15

 .ساعت منتهی شد هزار میلیون کیلووات  ۰۰3فروش برق هم تقریبا به بالغ بر . رسید

رشد مصرف در هر یک از این : گوید های خانگی، تجاری و کشاورزی هم می خصوص مصرف بخش او در

البته مصرف بخش صنعتی . سابقه بوده است درصد رسید که در طول چند دهه اخیر بی ۰3ها به باالی  بخش

قال بالغ بر های جدید فوق توزیع و انت ساله شبکه در همین دوره زمانی یک. به دالیل متعدد فاقد رشد بود

هزار مگاولت ۱های فوق توزیع و انتقال به بالغ بر  کیلومتر وارد مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست ۵۱۱

های  به تعداد پست. هزار کیلومتر رسیده است ۰3های توزیع اضافه شده نیز به حدود  طول شبکه. آمپر رسید

وری انرژی  های تجدیدپذیر و بهره توسعه انرژیدر بخش . هزار دستگاه اضافه شده است 3۱توزیع هم حدود 

البته ذکر این نکته هم ضروری . های قبل چرخید و شاهد اتفاق جدیدی نبودیم نیز در روی همان پاشنه سال

 .ساعت برق نیز صادر شده است  هزارمیلیون کیلووات۱حدود  ۰۰۱۱است که در سال 

و رسیدن  ۰۰۱۱هزار مشترک برق در طول سال  ۰۱۱این پیشکسوت صنعت برق از افزایش یک میلیون و 

 ۱۷۱رغم به مدار آمدن فقط  به: کند دهد و تصریح می میلیون خبر می 38 /۷تعداد مشترکان به حدود 

مگاوات  1804ها درست بوده باشد و در اسفند هم  بینی ، چنانچه پیش۰۰۱۱مگاوات تا پایان بهمن سال 

مگاوات بالغ شده که عمال  3۶۱۱به حدود  ۰۰۱۱منصوبه در سال   دیگر به مدار آمده باشد، ظرفیت جدید

 .با تعداد مشترکان افزوده شده و میزان رشد مصرف همخوانی قابل قبولی ندارد

 های موردی تولید ای به نام حبس پدیده
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این : کند های عملکردی اشاره شده، تاکید می مدیرعامل شرکت قدس نیرو در ادامه با استناد به شاخص

به این ترتیب که بخش تولید . کند برق، تصویر جالبی را ترسیم می  گذاری ها در آینه اقتصاد سرمایه اخصش

میلیون دالر، بیشترین  ۰۱۱میلیارد و   مگاوات ظرفیت جدید به ارزش حدود یک 3۶۱۱با به مدار آوردن 

های قبل حدود  یبا مشابه سالرغم اینکه تقر های دیگر صنعت برق، به بخش  ولی در. عملکرد را داشته است

های برق، حجم  ها و پست گذاری شده، اما به علت افزایش هزینه احداث شبکه هزار میلیارد تومان سرمایه۱

ای  ادامه این روند در آینده. درصدی مواجه بوده است ۰۱تا  ۰۱فیزیکی کار انجام شده تقریبا با کاهش

 های برق های موردی تولید، محدودیت شدید و پراکنده شبکه ای به نام حبس نزدیک صنعت برق را با پدیده

LOP مواجه خواهد کرد. 

  در صورت گسترده شدن بیشتر این پدیده، مدیریت و ساختار منطقی و فنی: کند ترابی خاطرنشان می مهذب

ضمن  .شود های برق دچار آشفتگی شده و عمدتا به سمت تالش برای تامین موقت برق معطوف می شبکه

به مرور فراهم   های تامین موقت برق ها، امکان مدل کردن شبکه اینکه با توجه به گستره بزرگ شبکه

شود که به نوعی در کشورهای همجوار و  ریخته و غیرفنی ایجاد می هم نخواهد شد و به تدریج یک شبکه به

 .آبادها با آن مواجه هستیم در حلبی

زعم مدیران ارشد  به: افزاید کند و می ساعت بدون سوخت اشاره می  شده تولید هر کیلووات وی به هزینه تمام

. تومان است ۰۱۱شده هر کیلووات ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت حدود  صنعت برق قیمت تمام

هزار  ۰۷بالغ بر  های جاری تولید رقمی  ، هزینه۰۰۱۱بنابراین با توجه به میزان تولید برق در طول سال 

این در حالی است که با توجه به نرخ متوسط فروش برق، کماکان کسری . شود ان محاسبه میمیلیارد توم

 .ایجاد شده است ۰۰۱۱هزار میلیارد تومانی برای صنعت برق در سال  ۰۱تا  ۰۱

این کارشناس صنعت برق عادی شدن کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق طی دو دهه اخیر را یادآوری 

اند، ولی  با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده :گوید کند و می می

تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و  به علت سخت

و تابستان مواجه های زمستان  هایی از قبیل خاموشی شوند و با پدیده دیدگی و حتی فروپاشی می آسیب

 .کند خواهیم شد که به شدت صنعت برق و کشور را با چالش مواجه می

 روزهای دشوار پیک مصرف در انتظار صنعت برق

شود صنعت برق در  بینی می فارغ از پیامدها و نتایج مربوط به مذاکرات برجام، پیش: ترابی معتقد است مهذب

اگر شرایط آب و هوایی و . الی با چالش بیشتری مواجه شودهای عملکردی و م نیز از نظر شاخص ۰۰۱۰سال 

به بیش  ۰۰۱۰حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان   مصرف برق مشابه سال قبل باشد،  مدل تعریفی

های رفتاری  شود در صورت ترسیم پیک بار بر اساس مدل بینی می البته پیش. رسد هزار مگاوات می ۶۱از 

آبی   این مساله با توجه به کم. هزار مگاوات برسد ۷۰نباید به بیش ار   ۰۰۱۰ر در سال های قبل، پیک با سال



 ۷تواند به خاموشی تا  و همچنین عدم تحقق وعده افزایش تولید می ۰۰۱۰سدها و شرایط آب و هوایی سال 

 .هزار مگاوات در روزهای پیک بار منجر شود

ها حاکی از آن است که میزان فروش  بینی پیش: کند یبینی میزان فروش برق اعالم م او در خصوص پیش

به عالوه با توجه به شرایط . ساعت بالغ خواهد شد هزار میلیون کیلووات ۰۱۱برق در سال جاری به حدود 

هزار مشترک باالتر نخواهد  ۰۱۱اقتصاد کشور در بخش مسکن، تعداد مشترکان برق جدید از یک میلیون و 

رغم  ها و تاسیسات برق به های تمام شده احداث شبکه اشی از تورم اقتصادی در هزینهولی به علت آثار ن. رفت

ضمنا برای . افزایش نسبی اعتبارات، حجم تاسیسات اجرا شده، سیر نزولی چند سال اخیر را ادامه خواهد داد

مگاوات  هزار ۰؛ حداکثر ظرفیت اضافه شده بخش تولید در صورت تحقق همه شرایط به بیش از ۰۰۱۰سال 

 .نخواهد رسید

در حد سال گذشته و   ۰۰۱۰کند میزان برق صادراتی کشور نیز در سال  بینی می مدیرعامل قدس نیرو پیش

هایی از قبیل تلفات برق و راندمان  در شاخص: گوید ماند و می هزار میلیون کیلووات ساعت باقی می۱حدود 

ها حاکی از به مدار  بینی پیش. ر زیادی حاصل نخواهد شدهای دیگر نیز تغیی ها به علت وجود اولویت نیروگاه

ضمن اینکه به علت نبود یک برنامه . های نو است مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی ۷۱۱آمدن حداقل

توان  البته از این مساله نمی. افزایش خواهد یافت  جامع و مدون، کماکان شدت مصرف انرژی در بخش برق

رسد معجزه خاصی در شرایط  به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر میچشم پوشید که با توجه 

درصد رشد مواجه شود،  3۱مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر

 .بینی است هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش15کماکان کسری بودجه تا 

گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با  از طرف دیگر با فرض عدم سرمایه: کند وی در ادامه بیان می

گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و  هزار میلیارد تومانی سرمایه 3۱توجه به ضرورت حداقل تا 

در های ناشی از فروش انشعاب و همچنین تبعات ناشی از تورم، این بخش از صنعت برق نیز  انتقال و درآمد

های اخیر کسری  به عالوه طی سال. درصدی مواجه خواهد بود۱۱نقدینگی طبق روال سنوات اخیر با کسری 

های موجود در نظام  نهادینه شده و نکته اینجاست که سازوکار نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی 

رق به هیچ عنوان قابلیت وری در صنعت ب های برق و حتی لوایح بودجه و همچنین ساختار بهره تدوین تعرفه

 .و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد

 سال سخت پیش رو

سال  ۰۰۱۰دهنده این است که سال  ها نشان ها و تحلیل این پیشکسوت صنعت برق با اشاره به اینکه شاخص

در طول سال جاری باید به دور از : کند سختی برای مجموعه بازیگران صنعت برق خواهد بود، تصریح می

های  گی و راه حلای کشور رسید نمایی و شعارزدگی به مشکالت این بخش حیاتی از نظام توسعه سیاه

 ۰3های تعریف شده در ماده  در همین راستا استفاده از پتانسیل. منطقی و در دسترس تعریف و اجرا کرد

های  ها و طرح های مورد توجه صنعت برق است و پیگیری قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت



یک به نتیجه کاربردی نرسیده  هرا هنوز هیچکنون در این مورد ارائه شده که ظا مختلف و متنوعی نیز تا

 .است

در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین : کند ترابی تاکید می مهذب

های این ماده طالیی است که بخش خصوصی  های موجود استفاده از پتانسیل رفت از تنگنا های برون سازوکار

های تعریف شده در این ماده قانونی، انگیزش و آمادگی الزم را دارد که  حهم برای مشارکت در اجرای طر

برای تحقق آن نیاز است ابتدا مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی 

گونه  همان .بخشی صورت پذیرد های برون ها تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی در مورد چرایی و چگونگی

به . شود ن شد کسری نقدینگی صنعت برق، به صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل میکه عنوا

در این میان . کند های صنعت برق را تامین مالی رایگان می درصد از پروژه ۱۱عبارت دیگر بخش خصوصی تا 

خصوصی به شود ولی سایر بازیگران این صنعت، خصوصا بخش  می  بیشترین منفعت نصیب موسسات مالی

ای ندارند، به  شده های روزآمد در قبال مطالبات معوقی که ارزش اقتصادی به روز تدریج با انباشت بدهی

 .شوند شدت متضرر شده و باالجبار از گردونه اقتصاد برق خارج می

المثل است که  بر این ضرب  خصوص مبتنی او با بیان اینکه در شرایط فعلی، مدل پرداخت مطالبات بخش

مشکل اینجاست که در شرایط فعلی اقتصاد : کند ، خاطرنشان می«دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد»

المثل کاربرد ندارد، چون اگر مطالبات به موقع پرداخت نشود، قطعا هم سوخت دارد و هم  کشور این ضرب

علت تعطیلی اجباری،  سوخت دارد به این دلیل که ارزش پول در کاهش مستمر است و سوز دارد به. سوز

 .شماری بنگاه زدگی و ورشکستگی تعداد بی بیکاری افراد شاغل و درنهایت مصیبت

ای  ها و شرایط پیچیده اقتصاد برق تابع متغیر  متغیره این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه حل معادله چند

های مبتنی برعلم و  ست و سازوکارپذیر نی و دستوری امکان  های شعاری، سنتی با سازوکار: گوید است، می

رغم همه شرایط  از حق نگذریم صنعت برق به. کند خصوصی را طلب می دانش روز و مشارکت عملی بخش 

های  دهی گسترده، به عنوان یکی از متغیر کنون توانسته در تامین برق مستمر مشترکان و خدمات فوق تا

نمره خوبی بگیرد، ولی امکان ادامه این روند نیست و باید  تاثیرگذار در توسعه کشور، بسیار خوب عمل کند و

 .طرحی نو درانداخت

 های نجات صنعت برق طرح

های نوگرایانه برای خروج صنعت برق از بحران توضیح  مدیرعامل شرکت قدس نیرو در خصوص طرح

ترسیم نقشه چگونگی های نوگرایانه، تعیین تکلیف وزارت نیرو با خودش در زمینه  یکی از این طرح: دهد می

های متناسب و توسعه بازار  تعریف و پایبندی به نرخ. ها است احداث نیروگاه  ورود موثر بخش خصوص برای

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

 .ت و بازار متعادل در خرید و فروش برق ایجاد کندتواند یک رونق مناسب و منطبق بر رقاب تحقق، می



به لحاظ شرایط خاص آن با اولویت استمرار تامین برق،  1401سال   ماه ابتدای ۷در : کند بینی می او پیش

ها،  های منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی کردن تعرفه ای در فرآیند گونه اصالح یا تغییر عمده هیچ

خصوصی و باالخص گردش نقدینگی ایجاد نشود، اما  وکار بخش خارجی، رونق بیشتر کسب گذاری سرمایه

نکته دیگر اینکه حمایت و توسعه . رود که این موضوعات در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد امید آن می

صرف، ایجاد سازی م گرانه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بازار واقعی بهینه های تسهیل فرآیند

امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی کردن نرخ برق، 

گرایی مدیران صنعت  گرایی و واقعیت های مرتبط و برون سازی حمایت از مشارکت بخش خصوصی در تصمیم

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

های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی  ترابی با تاکید بر نقش کلیدی شرکت بمهذ

ها  ها سال این شرکت: کند صنعت برق به عنوان بازیگران عمده و به شدت تاثیرگذار این صنعت برق اذعان می

عنوان همراه و همکار این  ههای زیرساختی برق، ب الحسنه مالی برای پروژه عالوه بر ایفای نقش موسسه قرض

اند، اما امروز به دلیل  ای در رشد و پیشرفت این صنعت زیربنایی ایفا کرده صنعت هم سهم عمده

هم  1401شود در سال  بینی می و پیش  برند هایی که به آنها اشاره شد در شرایط خوبی به سر نمی سیاست

 .شرایط بهتری نداشته باشند

های بخش فوق  ها و ضرورت برای رفع نیاز چنانچه مدیران صنعت برق، اقدامی : دکن او در پایان تصریح می

ها و ماندگاری بازیگر اصلی این  ی شک برگ زرین دیگری در تاریخ حمایت از توسعه توانمند صورت دهند، بی

صنعت یعنی بخش خصوصی برجا خواهند گذاشت و از آنجا که انتظار موفقیت فقط بستگی به هوشمندی و 

های اصلی موفقیت در این سال باشد  تواند یکی از روش دهی بخش خصوصی می دارد، لذا مشارکت  مشاورت

 .تر از هر زمان دیگری خواهد شد و در غیر این صورت سایه بحران بر سر این صنعت سنگین
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