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مهندس چیتچیان وزیر نیرو:

قضاوت مردم از عملکرد صنعت برق ،بر پایه عملکرد
بخش توزیع شکل میگیرد

مهنـدس چیتچیـان در دومیـن گردهمایـی مدیـران عامـل
شـرکتهای توزیع برق با اشـاره به تاثیـر عملکرد بخش توزیـع بر کل
شـبکه برق کشـور ،حفظ انسـجام صنعت برق را برای کارکرد صحیح
شـبکه ،یک امـر ضـروری و حیاتـی عنـوان کرد.
در این گردهمایـی که مهندس فالحتیان معـاون وزیر نیـرو در امور
برق و انـرژی ،مهندس کردی مدیرعامل شـرکت توانیر ،دکتر حقیفام
معاون هماهنگی توزیع توانیر به همـراه جمعی از مدیران ارشـد توانیر
حضـور داشـتند ،وزیر نیـرو بـا تاکید بـر اهمیـت گردهمایـی مدیران
عامـل توزیع در اتخـاذ تدابیـر هماهنگ و تبـادل تجارب بیـن مدیران
شـرکتها ،برپایـی منظم و مسـتمر ایـن گونه نشسـت هـا را ضروری
دانست.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعه بـرق یـک واحـد منسـجم و بهم
پیوسته است ،ویژگی شـبکه برق کشور در مقایسـه با سایر شبکههای
موجـود همچـون گاز ،آب ،مخابـرات و غیـره را بـا توجه بـه اینکه یک
حادثـه میتوانـد کل شـبکه بـرق را در معـرض ناپایـداری قـرار دهد،
منحصربهفـرد و خاص این صنعـت عنـوان و تاکید کرد« :تمـام اجزای
اصلی صنعت برق اعم از تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف تاثیرات لحظهای
و مؤثری بر یکدیگر دارند .بنابراین حفظ انسـجام صنعت بـرق و اجرای
درست مسـوولیتها توسـط یکایک افراد ،برای حفظ عملکرد صحیح
شبکه ضرورتی اجتنابناپذیر اسـت ».وزیر نیرو در تبیین ویژگی های

خاص بخش توزیـع ،این بخش را پیشـانی صنعت برق و نقطـه ارتباط
مستقیم با بیش از  33میلیون مشـترک عنوان کرد که  80میلیون نفر
جمعیـت کشـور را دربرمیگیرد.
وی تصریـح کـرد« :قضـاوت مـردم از عملکرد صنعـت برق ،بـر پایه
عملکرد بخش توزیع شـکل میگیرد و تالش همکارانمان در بخشهای
تولید و انتقـال با عملکـرد خوب بخـش توزیع به بار مینشـیند».
مهنـدس چیتچیـان بـا بیـان اینکه صنعـت بـرق در حـال حاضر
از پرتحولتریـن صنایـع دنیـا محسـوب میشـود ،سـرعت اسـتفاده
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و نقـش آن در آینـده ایـن صنعـت را
خاطرنشـان سـاخت و موضـوع تولیـد پراکنـده بـرق ،ریـز شـبکهها،
اتوماسیون ،کاهش تلفات و تطبیق شاخص سرانه خاموشی مشترکان
با اسـتانداردهای جهانی را از مسـایل حایز اهمیت این صنعت برشمرد
و افزود« :جای بسـی خوشـوقتی اسـت که شـخص برجسـتهای چون
مهندس کـردی مدیریت شـرکت توانیـر را عهـدهدار هسـتند و دکتر
حقیفـام از اسـاتید برجسـته کشـورمان ،بخش توزیـع برق کشـور را
مدیریت میکنند و به عنوان یک اسـتاد و محقق ،مسایل بخش توزیع
را بـه طـور جامع میشناسـند».
وزیر نیـرو اظهـار داشت«:شـرکتهای بخـش توزیع بایـد از چنین
فرصت ارزشمندی اسـتفاده کرده و کل صنعت توزیع را متحول سازند
و شـاخص هایشـان را در تمام جهات ارتقا دهند».
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اسـت».
وی با ذکر نمونههایـی از تالش هـا و توفیقات وزارت نیـرو در جهت
بهبود اقتصـاد برق طـی سـالهای  92تاکنـون ،بهبـود دریافتیهای
سـاالنه صنعت بـرق نسـبت بـه سـال  ،92برداشـته شـدن بـار مالی
هدفمندی یارانههـا به میـزان  3600میلیارد تومـان در سـال از دوش
صنعت بـرق و تهاتـر حـدود  10هـزار میلیـارد تومـان از بدهـی های
صنعت برق را بخشی از دسـتاوردها برشـمرد و افزود« :این دستاوردها
امکان بسـیار مناسـبی را برای شـرکتهای توزیع فراهم کرد اما الزمه
آن این اسـت که بدانیـم چگونه این منابـع را هزینـه کنیم».
وزیر نیرو رونـد افزایش هزینههای جـاری در شـرکتهای توزیع را
بسـیار نگرانکننده خواند و حـل آن را در گرو کنترل هزینهها توسـط
مهندس چیتچیـان رفـع تحریـم هـا را در انتقـال فنـاوری های شـرکتهای توزیع عنـوان کرد.
مورد توجـه صنعت برق مثبت ارزیابـی کرد و خطاب بـه مدیران عامل
مهنـدس چیـت چیـان در ایـن ارتبـاط بـا انتقـاد از رونـد افزایش
شـرکتهای توزیع افزود« :اکنون مسـوولیت بزرگتری بر دوش شـما جذب نیروهای حجمی توسـط شـرکتهای توزیع ،خواسـتار کنترل
قـرار دارد و میتوانیـد با تمـام شـرکتهای صاحـب فنـاوری و مراکز این رونـد و به کارگیـری منابـع ارزشـمند شـرکت در پروژههای مهم
علمـی و پژوهشـی دنیـا در ارتباط باشـید و پا بـه پای پیشـرفتهترین همچون اصلاح شـبکه و تعویض تجهیزات فرسـوده شـد.
صنایـع برق دنیـا حرکـت کنید».
وی تصریح کرد« :دسـتیابی به این مهم با توصیه امکانپذیر نیست
وزیر نیرو در ادامه با اشـاره به اسـتراتژیهای صنعت توزیع برق کشور و باید به یک هدفگذاری عملیاتی تبدیل شـود و مدیران به طور جدی
که از سـوی دکتر حقیفام ترسـیم و در این گردهمایی ارائه شد ،اظهار روی این موضوع که حیات شـرکتها به آن وابسته اسـت  ،کار کنند» .
داشـت« :یکی از اصول برنامهریزی اسـتراتژیک این اسـت که در میان
وزیر نیـرو هزینههـای مترتـب بـر نیـروی انسـانی شـرکتها را باال
اهداف گوناگون بتوانیم مهمترین اهداف را شناسـایی و منابع سازمان توصیف کرد و بخش دیگر از هزینههایی کـه به صنعت توزیع تحمیل
را در آن جهت تجهیز کنیم».
میشـود را هزینههایـی عنـوان کـرد که بـه طور سـنتی و بـر مبنای
وی تاکید کرد داشـبورد مدیریتی ویژهای بـرای پایش نحوه حرکت قیمت سـال گذشـته سـنجیده میشـود که معیار درسـتی نیست و
و عملکرد مدیریت شرکتها در مسـیر تحقق اهداف و استراتژی های بـرای تعیین قیمـت پیمان بایـد یک تحلیـل مجدد و هزینه سـنجی
راهبردی صنعت توزیع ،طراحی و پیادهسـازی شـود.
جدیـد انجام شـود.
مهنـدس چیتچیـان درخصـوص موضـوع تامیـن منابـع مالـی
مهنـدس چیـت چیـان در ادامه اهمیـت آمادگـی صنعت بـرق در
خاطرنشـان کرد« :از ابتدای شـروع بـه کار و ارائه برنامـه وزارت نیرو به پیک  96را با توجـه به برپایی انتخابات ریاسـت جمهـوری ،دو چندان
مجلس شـورای اسلامی ،اولین مسـئلهای که بـر آن پافشـاری کردم توصیـف کرد.
عـدم تعـادل و تفـاوت فاحـش بیـن درآمدهـا و هزینههـای صنعـت
وی پیادهسـازی سیسـتمهای  AMIرا گام اول ایجـاد شـبکه
برق بود کـه به شـدت صنعـت بـرق را تحـت تاثیـر قـرار داده و اولین
هوشـمند و از مسـایل
هدف مدیریتیام را متعادل
درجـه یـک بخـش توزیـع
صنعت
و پایدارکردن اقتصاد
بـرق کشـور عنـوان کـرد
برق عنوان کـردم و هرچند
کـه بـا توجـه بـه نصـب 70
وزیر نیرو :قضاوت مردم از
صددرصـد بـه ایـن هـدف
هـزار کنتـور طـی  5سـال،
عملکرد صنعت برق ،بر پایه
نرسـیدیم ولـی قـدم هـای
سـازوکارهای بهکارگرفتـه
عملکرد بخش توزیع شکل
بسـیار بزرگ و اساسی برای
شـده برای نصـب  400هزار
میگیرد و تالش همکارانمان در
صنعت
پایـداری اقتصـادی
کنتـور هوشـمند تاکنـون
عملکرد
با
انتقال
و
تولید
بخشهای
آب و بـرق طـی  3/5سـال
پاسـخگو نبـوده و بایـد
نشیند
ی
م
بار
به
توزیع
بخش
خوب
گذشـته برداشـته شـده
سـازوکارهای جدیـد بـه
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لحاظ تامین منابـع مالـی از طریق مناقصـات بینالمللـی پیشبینی
شـود تا با تاکیـد بـر فاینانس و مشـروط بـه سـاخت داخل بخشـی از
تولیدات در کشـور 35 ،میلیون مشـترک صنعـت برق طی  10سـال
آینـده بـه کنتورهـای هوشـمند تجهیـز شـوند.
وزیـر نیـرو در ادامـه لـزوم پاسـخگویی مناسـب بـه مشـترکان را
خاطرنشـان سـاخت و اظهار داشـت« :نحوه برخورد با مشـترکان برق
باید برخوردی انسـانی باشـد و ایـن موضوع بـرای شـرکتهای توزیع
نسـبت به سـایر بخش هـای صنعـت بـرق از اهمیـت بسـیار باالتری
برخـوردار اسـت » .وی تاکیـد کـرد« :مدیـران ما بایـد خود را خـادم و
خدمتگـزار مـردم بداننـد حتـی وزیـر هم حـق برخـورد نامناسـب با
مردم را نـدارد ،ما خادم مـردم هسـتیم و از آنها حقـوق میگیریم تا به
آنها خدمت کنیـم و اگـر مدیران بـه این اصل مهـم کم توجه باشـند،
نمیتواننـد رابطـه پرسنلشـان بـا مـردم را اصالح کننـد» .
وزیـر نیـرو موضـوع سلامت اداری را حایز اهمیـت خوانـد و اظهار
داشـت« :عمـده دلیـل خدشـه دار شـدن سلامت اداری ،مقـررات،
دسـتورالعمل ها و شـیوهنامههایی اسـت کـه اجـازه میدهد افـراد از
امضای طالیی برخوردار شـوند و یکی از موضوعات کـه به جد از بخش
توزیع انتظار داریم این اسـت که جلوی راهکارهای فسـاد سیسـتمی
گرفته شود و آنجا که سیسـتم اجازه رشد فسـاد را میدهد باید اصالح
شـود ».مهنـدس چیتچیـان در ادامـه با تشـکر از مجری طـرح برق
روسـتایی و همکارانشـان در شـرکت توانیر بر لزوم پایان برقرسانی به
روسـتاهای بـاالی  10خانوار در سـال جاری تاکیـد کرد.
نصب 400هزار کنتور دیماندی تا پایان امسال
همچنین در این گردهمایی مهندس فالحتیان معاون وزیر نیرو در
امور برق و انـرژی درخصوص وضعیت سـاماندهی اقتصاد صنعت برق
و اقدامات در حـال انجام به ایراد سـخن پرداخت.
مهنـدس فالحتیان بـا اشـاره به توفیقـات حاصـل شـده در حوزه
اقتصاد صنعت برق و بخش درآمد ،جدی بودن شـرکتها در مدیریت
هزینههـا را ضـروری دانسـت و بـا اشـاره به لـزوم آسیبشناسـی این
موضوع در شرکتها ،افزایش جذب نیروهای حجمی را از جمله مسایل
شـرکتهای توزیع در ایـن خصوص ذکـر کرد.
معاون وزیر نیـرو اظهار داشـت« :مطالبه ما این اسـت کـه در حوزه
کنترل هزینهها هیچگونه استخدام و استفاده از نیروی جدید شرکتی،
حجمی و غیره از سوی شـرکتها قابل قبول نیسـت و باید حساسیت
ویژهای نسـبت بـه این موضوع داشـته باشـید کـه حتی اضافهشـدن
یک نفر نیـروی جدیـد را به عنـوان خط قرمز ملـی برای خـود تلقی و
شـاخص را کنترل کنید» .
مهندس فالحتیـان درخصـوص مدیریت مصـرف سـمت تقاضا از

شـرکتهای توزیع برق خواسـت تجارب سالهای گذشـته در بخش
مشترکان بزرگ را به مشـترکان باالی  250کیلووات تسری دهند که
در ایـن صورت تا  5هـزار مگاوات امکان پیکسـایی در فصل تابسـتان
فراهم میشـود و هزینههای سـرمایهگذاری در صنعت برق به شـدت
کاهـش مییابد.
وی اظهار داشـت« :طرح ذخیره عملیاتی را به طـور جدی پیگیری
کنیـد و الزم اسـت قراردادهـای مربـوط به تعامـل با مشـترکان 250
کیلووات بـه باال نیز تا اسـفند مبادلـه و توافـق آنها جلب شـود» .
مهنـدس فالحتیان با اشـاره به متفـاوت بـودن نحوه ارائـه خدمات
به مشـترکان و متقاضیان در شـرکتهای مختلف توزیـع در مباحثی
چون استفاده از  ،ITاتوماسیون ،خدمات غیرحضوری و غیره خواستار
شناسـایی و به کارگیری تجارب موفق شـرکتها در این خصوص شـد.
معاون وزیـر نیرو بـا تاکید بـر اهمیـت مباحـث افزایـش راندمان و
کاهـش تلفـات در صنعـت بـرق ،درخصوص بحـث هوشمندسـازی
شبکه از شرکتها خواسـت با اسـتفاده از فرصت ایجاد شده نسبت به
نصب 400هـزار کنتـور دیماندی تـا پایان امسـال اقـدام کنند.
وی با اشـاره به شـاخص های کیفی و کمی محصول برق ،شـاخص
میزان خاموشـی به ازای هر مشـترک در کشـور را که به طور متوسـط
بیـش از  800دقیقـه اسـت ،بـاال توصیـف کـرد و خواسـتار مدیریت
شـرکتها و تجدیدنظـر در متدولوژی بـرای بهبود این شـاخص مهم
شد .مهندس فالحتیان با اشـاره به باالبودن شـدت مصرف انرژی برق
کشـور بر لزوم بهرهگیـری از ظرفیـت های مـاده  12قانون رفـع موانع
تولید در جهـت کاهش شـدت انرژی تاکیـد کرد.
بررسـی پیشـنهاد افزوده شـدن پسـتهای  63کیلوولت به حیطه
اختیـارات شـرکتهای توزیع و بررسـی محدودیـت ها و مزایـای این
اقدام از دیگر موضوعات این نشسـت بود که از سـوی معـاون وزیر نیرو
در امور برق و انرژی مطرح و از سـوی مدیران عامل شـرکتهای توزیع
مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
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موفقیت بخش توزیع نیروی برق کشور در عضویت دائم
جمهوری اسالمی ایران در سیرد بینالملل

وی تصریح کرد« :شـرکتهای توزیع برق امسال در بحث مدیریت
مصرف وضعیت ویـژهای را رقـم زدند که جـا دارد ضمن تشـکر از این
تالش هـا ،تاکیـد کنم مـا به ایـن اقدامـات به شـکل وسـیعتری نیاز
داریم و یک سـری از مـوارد و روش هـا نیز برای تنوعبخشـی به بحث
مدیریـت مصـرف ابلاغ میشـود کـه عمـده آن گسـترش اقدامات
سـالهای قبل و تمرکـز بـر روش هـا و اقدامات جدید اسـت».
موفقیت بخش توزیع نیروی برق کشور در عضویت دائم جمهوری
اسلامی ایران در سیرد بینالملل به عنوان سـومین عضو غیر اروپایی
این کنگره بعد از کشـورهای چیـن و آمریکا از دیگـر موضوعات مورد
تاکید مدیرعامل شـرکت توانیر در این نشست بود.
مهنـدس کـردی در زمینـه ارتقـای شـاخص هـای صنعـت برق
از کاهش تلفـات شـبکههای توزیع ،فـوق توزیـع و انتقال بـه 12/2
درصد در پایـان سـال  94و کاهـش سـرانه خاموشـی از  3/4دقیقه
در سـال  93به  2/7دقیقه در سـال  94خبر داد و افـزود« :از مجموع
سـرمایهگذاری های انجـام شـده در سـال گذشـته  56/6درصد در
بخش توزیع 18/2 ،درصـد در بخش تولیـد و  24/7درصد در بخش
انتقال بود که در بخش توزیع وضعیت مناسـبتری را شـاهد بودیم،
هرچند تا رسـیدن به وضعیت مطلوب و مناسـب در این بخش جای
کار وجـود دارد» .
وی رشـد ظرفیـت های بخـش انتقـال و فوق توزیـع برق در سـال
گذشـته را  2/4درصد و در بخش توزیـع  4/7درصد عنـوان کرد که در
مقایسـه با متوسـط رشـد  5/4درصدی ظرفیتهای صنعت بـرق ،از
وضعیت مطلوب بخش توزیع در این زمینه حکایـت دارد و همچنین
درخصـوص تسـهیم نقدینگی طی  9ماه نخسـت امسـال نسـبت به
مدت مشـابه سـال قبـل ،تزریـق نقدینگـی به بخـش توزیع بـه نحو
موثرتری انجام شـده اسـت.
مهنـدس کـردی تصریح کـرد« :هـدف مـا در شـرکت توانیـر این
اسـت که تمامی امـور توزیـع در معاونـت هماهنگـی توزیـع و از یک
مرکز مشـخص ،فرماندهی ،راهبری و سـاماندهی شـود و باید از دکتر
حقیفـام و همکارانشـان تشـکر کنیـم کـه به طـور مسـتمر پیگیر
حرکـت هـای نوآورانه در سیسـتم توزیـع برق هسـتند» .
اسـتفاده از ظرفیتهای ماده  12قانون رفع موانع تولید و اسـتفاده
از ظرفیت هـای مربوط به فاینانـس خارجی طرح هـا در بخش توزیع
از دیگر تاکیدات مدیرعامل شـرکت توانیر در این نشسـت بود.

در ادامه این مراسـم مهندس کردی مدیرعامل شرکت توانیر اظهار
داشت« :بررسـی تحوالت اقتصادی صنعت آب و برق نشان میدهد با
پیگیری هـای مهندس چیتچیان تحـوالت بزرگ و عمـدهای اتفاق
افتاد کـه برجسـتهترین آن در بخـش اقتصادی اسـت و باعث شـد ما
وضع مناسـبتری نسـبت به سـالهای بحران به ویـژه بعـد از قانون
هدفمندی یارانهها داشـته باشیم» .
وی اظهار داشـت« :در ابتدای کار دولت ،شـاخص هـای اقتصادی
صنعت برق دچـار مشـکالت عدیدهای بـود و اگـر همان رونـد عادی
پیگیری میشـد ،امسـال وضعیت ما بسـیار بغرنج بود و تحوالتی که
در زمینه نزدیک شـدن بـه قیمت تمام شـده داشـتیم و مصوباتی که
با پیگیری وزیر نیرو در بحث انشـعاب اخذ شـد ،در تاریخ صنعت برق
کشـور بینظیر اسـت و انشـاءا ...شـاهد ثمرات آن در سـالهای آتی
خواهیم بـود» .
مهندس کردی بخـش توزیع را منشـاء تحوالت عمـده در صنعت
برق معرفـی کرد و بـا اشـاره بـه تحولی کـه در بعـد مدیریتـی و نگاه
سیسـتمی بـه شـرکتهای توزیـع ایجـاد شـده اسـت نقـش دکتر
حقیفـام در روند مناسـبتر تحـوالت این بخـش را مورد توجـه قرار
داد.
مدیرعامـل توانیـر تحـوالت بخـش توزیـع را بـه لحـاظ تنـوع
تکنولوژیهای مورد اسـتفاده و مباحثی مانند تولید پراکنـده ،از بین
رفتن فاصلـه بخش های مصـرف و تولید ،اتوماسـیون و غیره نسـبت
به سـایر بخش های صنعت برق گسـترده توصیف کـرد و افـزود« :ما
عملکرد سرمایهگذاری در شبکه نزولی است و این مساله
باید ضمن اینکـه در حال خدمترسـانی مسـتمر به مردم هسـتیم،
سیسـتم ها را به روز کنیم و اعتقاد دارم شـرکتهای توزیع توانمندی در آینده نزدیک مشکل ساز خواهد بود
دکتر حقیفـام معاون هماهنگی توزیع شـرکت توانیـر در ابتدای
و قابلیت الزم را دارند که همپای تغییر سیسـتم ،ایـن تغییرپذیری را
این گردهمایـی «اسـتراتژی صنعـت توزیع بـرق ایران» را تشـریح
در مجموعه خـود ایجـاد کنند» .
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کـرد وی مشـخصههای ذاتـی و چالـش های صنعـت توزیع بـرق را
در 13بند برشـمرد که مـواردی چـون دارابودن انحصـار طبیعی در
زنجیـره تامیـن بـرق ،کارایی ذاتـی پایینتر نسـبت بـه دیگر بخش
های شـبکه ،دارابودن نظامات مالی گسـترده و پیچیـده ،نرخ باالی
ورود فناوریهای جدید ،پتانسـیل بـاال در برون سـپاری فعالیتها،
ورود منابـع انـرژی توزیع شـده ،کمبود منابـع مالی بـرای نگهداری
و توسـعه شـبکه ،پتانسـیل بـاال در اصلاح و بهبـود فنـی ،افزایش
روزافزون هزینه خاموشـی برای مشـترکان و غیره را شامل میشود.
دکتر حقیفـام  11شـاخص و اهداف راهبـردی برای چشـمانداز
صنعـت توزیـع بـرق ایـران برشـمرد کـه مـواردی چـون کاهـش
خاموشـیها و افزایـش کیفیـت بـرق ،کارآمـدی نیـروی انسـانی،
کاهش تلفـات فنـی و غیرفنـی ،بهبـود ایمنـی ،افزایش تـابآوری
توزیع ،توسـعه روشهـای بنگاهـداری ،افزایـش وصـول مطالبات،
شـفافیت در انضبـاط مالـی ،مدیریـت پیـک بـار ،گسـترش دولت
الکترونیـک و حضور بخش خصوصـی در سـرمایهگذاری در صنعت
توزیـع بـرق را دربـر میگیـرد.
معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر بـا تاکیـد بـر لـزوم جـذب
سـرمایههای خصوصـی در بخـش توزیـع و بهرهگیـری از نظامـات
مالی بـرای برگردانـدن پـول بـه سـرمایهگذاران ،ضـرورت انضباط
مالـی در شـرکتهای توزیـع را مـورد تاکیـد قـرار داد.
وی همچنین تاکید کرد« :شـاخص ها به گونهای تنظیم شـد که
عالوه بر پیگیری اهـداف کلی صنعت برق ،قابل سـنجش و راسـتی
آزمایـی باشـد و برای هر شـرکت توزیـع با توجـه به وضعیـت فعلی
و تـوان فنی و نیروی انسـانی ،وضعیـت نقدینگی مورد انتظـار حوزه
سـتادی در توانیر ،این شـاخص ها تـا سـال  1404و به طور سـاالنه
کمی میشـوند» .
دکتر حقیفام در ادامه اسـتراتژی هـا و اقدامات صنعـت توزیع را
به تفکیک بخش هـای خدمات مشـترکان ،برنامهریزی ،مهندسـی
و بهرهبرداری تشـریح کرد.
وی تشکیل کمیتهها و هسـتههای مشورتی مشـتمل بر مدیران
سـتادی ،اسـاتید دانشـگاهی و مدیـران و متخصصان شـرکتهای
توزیـع در حوزههایـی چـون بهرهبـرداری ،مدیریـت تحقیقـات
صنعـت توزیـع ،زمیـن ،اصالح ضریـب بـار ،کیفیـت تـوان ،پایایی،
خدمات مشـترکان ،بورس و بـازار برق ،جداسـازی بخـش بازرگانی
از سـیمداری و تشـکیل قطب های دانشـگاهی را از دیگر استراتژی
هـای صنعـت توزیع بـرق ایـران عنـوان کرد.
دکتر حقیفـام در ادامـه نگاهی گـذرا به وضعیت نیروی انسـانی،
نقدینگـی و بودجـه شـرکتهای توزیع برق کشـور داشـت و ضمن
بررسـی روند تغییـرات نیروهای رسـمی و حجمی -شـرکتی ،روند

تغییـرات بودجـه جـاری و مصـوب ،رونـد تغییـر بودجه مصـوب و
عملکرد سرمایهای شـرکتهای توزیع طی  6سـال  90تا  95را مورد
بررسـی قرار داد و افـزود« :به رغم ثابت نگهداشـتن اعتبـارات حوزه
سـرمایهای به دلیل عدم وجـود منابع ،روند عملکرد سـرمایهگذاری
در شـبکه نزولی اسـت و ایـن مسـاله در آینده نزدیک مشـکل سـاز
خواهد بـود» .
معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر در ادامـه چالـش هـای موجود
شـرکتهای توزیع را شـامل عدم پرداخـت هزینههای انجام شـده
جهت واگـذاری انشـعاب هـای معـاف از پرداخـت هزینه انشـعاب،
پایینبـودن میانگیـن درآمـد فـروش انشـعاب بـه نسـبت قیمـت
تمـام شـده هزینههـای تامیـن بـرق و متقاضیـان در نوبت شـهری

مهندس کردی ماباید ضمن
اینکه در حا لخدمترسانی
مستمر به مردم هستیم،
سیستمها را به روز کنیم
و اعتقاد دارم شرکتهای
توزیع توانمندی و قابلیت
الزم را دارند که همپای تغییر
سیستم ،این تغییرپذیری را
در مجموعه خود ایجاد کنند
و روسـتایی ،کمبـود منابع بـرای اصالح و بهینهسـازی شـبکههای
توزیـع و سـرمایهگذاری برای بهبود زیرسـاخت شـبکه ،مشـکالت
تحمیلـی از شـبکه باالدسـت ،پایینبـودن نـرخ های خدمـات پس
از فـروش آییننامـه تکمیلـی تعرفههـای بـرق ،ممنوعیـت قطـع
مؤسسـات بدهـکار ،عـدم تعییـن تکلیـف آثـار مالیاتـی برگشـت
مابهالتفـاوت زیان هـای انتقالـی ،محاسـبه مالیـات بـر درآمدهای
ناشـی از اعمـال مابهالتفـاوت نـرخ از سـوی اداره دارایـی و انتقـال
نقدینگـی حاصـل از درآمد انشـعاب بـه بخـش جـاری خصوصا در
کالنشـهرها برشـمرد.
در ادامه این مراسـم مدیران عامل شـرکتهای توزیـع حایز رتبه
برتر ( 3شـرکت حایز رتبه اول) در پیک سـایی تابسـتان  95شـامل
شـرکت توزیع برق اسـتان یزد  ،شـرکت توزیع برق اسـتان مرکزی
و شـرکت توزیع برق اسـتان فارس بـا اهدای لـوح مورد تقدیـر قرار
گرفتند.
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