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به بهانه بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور

نقش تشکلهای غیردولتی در صنعت برق

چندی پیـش معـاون اول محتـرم رئیس جمهـور با
صدور بخشـنامه ای دسـتگاه ها و سـازمان هـای دولتی
را مکلف کـرد تـا در فرآیند اصالح بخشـنامه هـا ،صدور
رویه ها و بخشـنامه های جدیـد و  ...نظرات تشـکل های
غیر دولتـی را اخذ کننـد .اگرچه پیش از این هم توسـط
مقامـات بلندپایـه دولتـی بـر ضـرورت بهـره گیـری از
ظرفیت هـای این تشـکل ها تاکید شـده بود ،امـا صدور
این بخشـنامه الـزام آور بـرای دسـتگاه هـای دولتی که
تاکیدی اسـت براجـرای مـاده  15قانون سیاسـتهای
اصـل  44فرصتـی را بـرای بخـش هـای حاکمیتـی
بهوجـود مـی آورد تـا از ایـن امـکان در برنامهریزیهـا،
تصمیمگیـری هـا و حـل چالشهـا بـه نحـو شایسـته
بهرهمنـد شـوند.
بایـد گفـت کـه صنعـت بـرق ایـران طـی یکـی دو
دهه گذشـته درجهت اجرای اصـل  ،44شـاخه هایی از
فعالیتهـای خـود را بـه بخش خصوصـی واگـذار کرده
اسـت که بـه عنـوان نمونـه مـی تـوان از واگذاریهـا در
بخـش تولیـد بـرق ،خدمـات مهندسـی و مشـاوره ای،
سـاخت تجهیـزات و صنایع بـرق نام بـرد .عالوه بـر این
پس از تشـکیل شـرکت های توزیع در اوایل دهه هفتاد
و در پـی آن تصویب وابالغ قانون اسـتقالل شـرکتهای
توزیـع در سـال  ، 86بحـث واگـذاری این شـرکتها به
بخش خصوصی همـواره مطـرح بـوده اسـت ،بهطوری
که در مقاطعـی برای اجـرای آن بـازه زمانـی نیز تعیین
و مشـخص شـده بود.اگرچـه ایـن امـر تاکنـون محقق
نشـده اسـت ،بااین حـال بحـث واگـذاری شـرکتهای
توزیـع وتغییـر سـاختار آن بـا رویکرد خصوصیسـازی
همچنـان در مجموعه صنعت مطـرح می باشـد .به تبع
این تغییرات سـاختاری و ورود بخش خصوصی به حوزه
کاری صنعـت بـرق ،تشـکل هـای مرتبـط با هـر حوزه
شـکل گرفته و در حـال فعالیت هسـتند.
اما آنچه کـه باید اذعان کـرد ،نبود اراده کافـی در بدنه
دولتی برای بـازی بهره منـدی کافی و شایسـته این نوع
تشـکل هـا در برنامـه ریزی هـا و تصمیـم گیـری های
صنعت بـرق می باشـد.

یکـی از ایـن دسـت تشـکلهای غیـر دولتی کـه در
بخش توزیع شـکل گرفته و قریب به ده سـال از فعالیت
آن مـی گـذرد ،انجمن صنفـی کارفرمایی شـرکتهای
توزیع نیـروی برق با عضویت تمامی شـرکت های توزیع
اسـت.این انجمن با برخورداری از ظرفیت هـای اجرایی
و کارشناسـی قوی ومجرب در حوزه های مختلف کاری
توزیع و بهرغم مشـکالت و موانع پیـش رو و گاهی اوقات
برخوردهای دلسـرد کننده ،توانسـته اسـت طـی مدت
فعالیت خـود نقـش تاثیرگـذاری در ارائـه راه حـل برای
چالش هـای این بخش و ارتقـاء جایگاه بخـش توزیع در
زنجیـره تولید و تامین برق داشـته باشـد.
تشکیل قریب به  10کمیسیون تخصصی و برگزاری
جلسـات مسـتمر و منظم بـا حضور چهـره هـای خبره
و کارشناسـان مطـرح در موضـوع کاری هر کمیسـیون
و تعامل بـا نهادهـای ذیربط و دسـتیابی بـه راهکارهای
مناسـب و پیشـنهاد آن به بخش هـای ذیربـط،از جمله
اقداماتی اسـت که این انجمن در مسـیر حل مشـکالت
و تصمیم گیـری های کالن بخش توزیع داشـته اسـت.
با ایـن وجود احسـاس مـی شـود که بـه رغم اسـتقبال
و آمادگی این تشـکل بـرای تقویـت همـکاری و تعامل،
تاکنون بخش دولتی صنعت برق از تمامی ظرفیت های
آن به طـور مطلوب بهـره نبرده اسـت.
تجربه نشـان داده اسـت کـه نهادهـای غیردولتی به
عنوان مشـاوری امیـن و همـکاری صدیق
می تواننـد برای تصمیم گیـری های مناسـب و حل
مشـکالت بـرای تحقـق اهـداف مشـترک در خدمـت
بخش دولتی باشـند .بی شـک برای دسـتیابی بـه این
مهم بـه وجود بـاور و اعتماد نسـبت بـه این تشـکل ها و
رفـع ابهامـات و سـوء تفاهمـات و ایجاد حس مشـترک
و مشـارکتجویی طرفیـن در جهـت هموارسـازی
مسـیرهای حرکتی نیاز اسـت تا بتوان از توانمندیهای
این بخش برای نیل به اهـداف پیش رو با کمترین هزینه
بهره مند شـد .امری که در محتوای بخشنامه معاون اول
محتـرم رئیس جمهـور بر آن تاکید شـده اسـت.
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