ش کرت توانیر

»طرح خرید جمیعی کاال و جهیزات«

بهبود کسبوکار ولیدکنندگان جهیزات صنعت برق
ال زام عم ی وانیر به رونق ولید و اق صاد مقاوم ی
آذر 1930

اشاره در باال مستثنی نبوده و بخش قابل توجهی از بهودجهه ههای
مصوب سرمایهای سالیانه به نقدینگی قابل تزریق به رهروهه ههای
توسههای تبدیل نشده است شکل  2این ردیده ناخوشاینهد را در
بخش توسهه زیرساخت های شبهکهه تهوزیهع بهرق کشهور نشهان
می دهد مطابق این شکل در شش سال منتهی بهه رهایهان سهال
 1931به طور میانگیهن تهنههها  22درصهد از بهودجهه مصهوب
سرمایه ای در بخش توزیع برق کشهور جهشب و در رهروهه ههای
زیرساختی هزینه شده است

درصد

کاهش هزینههای أمین کاال و
جهیزات صنعت برق ،در سال
 1نسبت به سال پیش،
چگونه محقق شد؟

از سوی دیگر به نظر می رسد که عملکرد ناچهیهز  22درصهدی
بودجه سرمایهای بخش توزیع در سهال ههای نهه چهنهدان دور
ریشین از قاعدهای بهتر ریروی کرده است شکل  9عهمهلهکهرد
بودجه سرمایه ای (طرح) به بودجه جاری را از سهال  1902تها
 1931ارایه می کند مرور این شکهل اهاکهی از آن اسهت کهه

تورم روزافزون ساختار دولت در سالهای اخیر موجب شده سهم

شکل  .1پرداختهای جاری و عمرانی به قیمت جاری

هزینههای سرمایهای و عمرانی از بودجه عمومی کشور بهه مهرور

پرداخ های عمرانی

هزار می یارد ومان

کاهش و در مقابل سهم هزینههای جاری به شدت افزایش یابهد

پرداختهای جاری

(شکل  )1همانگونه که از شکل یک برمی آیهد رهرداخهت ههای
1

جاری و عمرانی کشور تا سالهای ابتدایی دهه  08خورشیدی از

1

توازن نسبی برخوردار است ولی دستکم در ده سال گهششهتهه
این توازن به نفع هزینههای جاری دولت رنگباخته است
1

1

1

صنهت برق کشور (از تولید تا توزیع برق) از قاعده نامبهار

مهورد
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بدیهی است که تخصیص بودجه برای توسهههه زیهرسهاخهت ههای

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک اطالعات سریهای زمانی

اقتصاد برق به مرور و با اشف ررداخت مابهالتفاوت قیمت تهمهام
شده و قیمت فروش برق توان الزم را برای سرمهایهه گهشاری در
نوسازی و توسهه زیرساختهای خود از دست داده و در شاخص

طرح خرید جمیعی کاال و
جهیزات چگونه اجرا شد و
چه دس اوردهایی داشت؟

استراتژیکی چون نسبت عملکرد طرح به جهاری از عهدد  9بهه
کمتر از یک رسیده است!
ررسش قابل تأمل در این بین آن است کهه بهرای اصهرح رونهد
نگرانکننده شکهل  9و تهأمهیهن کسهری اهدود  28درصهدی
نقدینگی بودجه سرمایه ای توزیع برق کشهور چهه بهایهد کهرد؟

مهاونت هماهنگی توزیع توانیر در راسخ به این ررسش در سهال
جاری با هدف تخصیص بخشی از درآمهد صهادرات بهرق بهرای

با توجه به اجم باالی خرید کاال و تجهیزات در قالب مناقصهههایهی

توسهه زیرساختهای توزیع از یک سو و کاهش هزینه تهأمهیهن

بسیار بزرگتر از آنچه که به طور مرسوم و در سال های رهیهش در

همهن

هر یک از شرکتهای توزیع برق صورت می رشیرفت بدیههی اسهت

تقسیمبندی  93شرکت توزیع نیروی برق در قالب  2مهنهطهقهه

که طرح ریزی و اجرای طرح خرید تجمیهی باید با لهاهاک کهردن

اصلی اقدام به اجرای طرای موسوم به »طرح خرید تجمیهههی

تمامی جوانب ریدا و رنهان آن به سرانجام میرسید با توجه به ایهن

کاال و تجهیزات« نموده است مستند ریشرو با هدف تبهیهیهن

مهم این طرح مطابق شکل  4در قالب  6مراله برنامهریزی شد

کاالهای اساسی (کابل کنهتهور و ) از سهوی دیهگهر

رورت و دستاوردهای اجرای این طرح تهیه شده است امهیهد

هر چند که طرح خرید تجمیهی کاال و تجهیزات کلیدی شهبهکهه

که مورد استفاده قرار گیرد

توزیع برق کشور از جنبه های گوناگهون دسهتهاوردههای بسهیهار

شکل  .بودجه مصوب و عم کرد در بخش سرمایهای وزیع

چشمگیری داشته است اما برای اتمام اجت تنها به یکی از آنهها

عم کرد

بسنده می کنیم؛ و آن یگهانهه دسهتهاورد چهیهزی نهیهسهت جهز

مصوب

کاهش هزینههای تأمین کاال در سال جاری به نصف هزینهه
1

میانگین جذب بودجه مصوب سرمایهای در سال گذش ه

خریدهای مشابه در سال !7931
اما این توفیق چشم گیر چگونه ااصل شده است؟ برای واکهاوی
این ررسش سطرهای بهدی گزارش را مرور نمایید

1

می یارد ومان

1

1

1

1

1

1



ایجاد زمینه الزم برای تخصیهص مهنهابهع ارزی اهاصهل از
صادرات برق به بخش توزیع برق رروهه های زیرساخهتهی در

1

بخش توزیع برق در مقایسه با رروهههای بخهش انهتهقهال و

شکل  .نسبت عم کرد بودجه طرح به جاری بخش وزیع برق کشور

تولید از نظر اجم و ابهاد ریالی بسیار کهوچهک تهر ولهی از

لااک تهداد و تنوع بسیار ررتهدادتر هستند این ویژگهی بهه
طور تاریخی تخصیص منابع ارزی به بخش توزیع برق را (بهه
نفع رروهههای تولید و انتقال) منتفی کرده بود ایهده خهریهد
1
1

تجمیهی کاال و تجهیزات کلیدی  93شرکت توزیهع بهرق در
قالب قراردادهایی بزرگ برای نخستین بهار زمهیهنهه الزم را

1

1

1

1

1

1

برای تخصیص منابع ارزی برای توسهه شبکهه تهوزیهع بهرق
11

1

1

1

1

1

1

1

کشور فراهم آورد

درصد

کاهش قیمت خرید
جهیزات شبکه

می یارد ریال

صر هجویی حاصل از خرید جمیعی کاال و جهیزات در سال جاری

در حال حاضر و نها پس از گذشت ماه از شروع طرح خرید جمیعی،
می یارد ریال صر هجویی عاید صنعت برق کشور شده است.
دستِک
 کاهش  28درصدی هزینه تأمین در ادامه تاقق دستهاورد مهورد
اشاره در باال و توفیق توانیر در تخصیص منابع ارزی بهه شهبهکهه

 ایجاد فرصت صرفه مقیاس و البته افزایش قدرت چهانهه زنهیتوانیر در قبال تأمینکنندگان کاال

توزیع که مشخصا ناشی از برقراری انضباط مالی و التزام به مواعد

در کنار دو دستاورد کلیدی مورد اشاره از دستاوردههای دیهگهر ایهن

ررداخت در قراردادهای سرمایهای بخش توزیع میباشد سلسهلهه

طرح میتوان به ارتقای کارایی تخصیص بودجههای سرمایه ای توزیهع

ریامدهای خوشایند زیر یکی رس از دیگری موجهبهات کهاههش

در رروهههای استراتژیکی چون تهویض سیم با کابل در مناطهق آلهوده

هزینههای تأمین در سال جاری را به میزان  28درصد خریدههای

به برق غیرمجاز و یا شبکههای در مهرض سهرقهت تهههویهض لهوازم

مشابه سال گششته موجب شد

اندازهگیری مهیوب کاهش هزینههای انبارداری شرکت ها امایهت از

 -کاهش ریسک نوسان ریال (با توجه به ایهن کهه  12درصهد

تولید و اشتغال ملی رونق کسب وکار تأمین کنهنهدگهان کهاالی بهرق

منابع قراردادهای طرح ارزی و تنها  22درصد ریشررداخهت

کشور و اشاره کرد که شاید تفصیل یکایک آنهها در اهوصهلهه ایهن

آنها ریالی است )

مستند نباشد

 مانت ررداخت از سوی توانیرشکل  .مراحل انجام طرح خرید جمیعی کاال و جهیزات

برگزاری
مناقصهها
 برگزاری تدریجی
مناقصهها در مناطق
 2گانه

عیین سهمیه
هر من قه

صویب و ابال
دس ورالعملهای
الزم

 تصویب و ابر
 ابر سهمیههای خرید
دستورالهمل انهقاد
منطقهای کابل خودنگهدار
قراردادهای خرید کاال و
کنتور دیجیتال هادی
تجهیزات شبکه توزیع
روکشدار و کنتور هوشمند و
برق به صورت عمده
تابلو به تفکیک هر منطقه
 ابر قرارداد خرید کاال و
تجهیرات

راه وری
زیرساختهای
اجرای طرح

 توسهه سامانه مدیریت
مناقصات و قراردادهای
خرید کاال و تجهیزات
شبکه توزیع برق به
صورت عمده با هدف
کنترل نظارت و مدیریت
موعد تاویل و ررداخت
به صورت یک ارچه

1

سازماندهی
اجرای طرح

 دستهبندی شرکتهای
توزیع به  2منطقه
عملیاتی و تهیین متولی
انجام خرید در هر
منطقه

نیازسنجی
کاالهای مورد
نیاز شبکه
 برآورد نیاز شبکه
توزیع برق به
اقرمی مانند کنتور
و کابل

ا نیر

کابل خودنگهدار
فشار هی

کی وم ر

س یه ب

کاالها ت

کنتور دیجیتال

،

دس گاه

یز

خرید

د

هادی روکشدار

کی وم ر

11 ،
دس گاه

کنتور هوشمند و
تابلو

طرح » خرید جمیعی کاال و جهیزات موردنیاز بخش وزیع نیروی برق کشور«
چه دس اوردهایی به همراه داش ه است؟

در طرح »خرید تجمیهی کاالها و تهجهههیهزات

موردنیاز شرکتهای توزیع نیروی برق کشهور «

شبکه توزیع برق کشور به  2منطقه تقسیم شده

و هر یک از  93شرکت توزیع زیرمجموعه یکی

از این مناطق 2گانه قرار گرفتهاند با اجرای این

طرح تمامی خریدهای شرکتههای تهوزیهع در

زمینه تأمین کابل خودنگهدار کنتور دیجیتهال

هادی روکشدار و کنتور هوشمند و تابلو باید در

سامانه مدیریت مناقصات و قراردادهای خهریهد

کاال و تجهیزات شبکه توزیع برق بت و از ایهن

می یارد ریال
صرفه جویی از مال خرید اقرم باال عاید صنهت برق شود

خصی هد مند منابع
مالی و اجرای پرو ههای
با اولویت باال

کاهش ریسک سازنده
با مین پرداختها
وس شرکت وانیر
کن رل قیمت خرید
اقالم اساسی در
بخش وزیع

ش کرت توانیر

خ ق منابع مالی جدید با رو
سی های مسی در پرو ه های
بدیل سی به کابل

با توجه به خرید عمده تجهیزات و ررداخت منظم به تامین کنندگان قیمت کاالها و تجهیزات در سال جاری به ادود نص
سال گششته رسیده است با این روند ریشبینی میشود تا رایان سال  1930ادود

اس اده از مام ر یت
ولیدکنندگان داخ ی و حمایت از
واحدهای صنع ی کوچک و م وس

طریق نسبت به خرید اقدام شود

اس اده از منابع ارزی
حاصل از صادرات برق در
بخش وزیع نیروی برق

منبع توانیر مهاونت هماهنگی توزیع

