
 9911مهر  

کارهای مرسوم برای  تحلیل دینامییک راه
 ای های برق منطقه وصول مطالبات در شرکت

 به همراه پیشنهاد برای کاهش مطالبات از مشترکان سنگین 

 ای رهزمگان رشکت ربق منطقه



درصد از برق کشورر را    71ای،  های برق منطقه مشترک شرکت 963

توراوا     54کنند و از دیرباز وصرل بهای بورق مصور وی              مصرف می 

هوای بورق      هوای شورکوت      ترین دغدغه  ساعتی این مشترکان، از مهم    

ای برده است. برای روشن شدن وضعیت وصرل موطوااو وا                 منطقه

 ای، ترجه به نکا  زیر ضروری است.  های برق منطقه شرکت

    9333ای حودود      برای مشترکان برق منطوقوه   7931در سال 

میلیوارد    5353حساب صادر و نزدیک به     میلیارد ترمان صرر   

 735ها وصرل شده است )وصرل جاری حدود      ترمان نیز از آن 

 درصد(.

   هوای بورق      درصد، شرکوت    733با وجرد وصرل جاری بیش از

میلیارد ترمان از مشتورکوان    7633ای همچنان بیش از   منطقه

 (.  7طلب دارند )شکل 

    درصد مانده مطاا ا  مشترکان سنگین در چوهوار      63بیش از

 (. 7ای متمرکز است )شکل  شرکت برق منطقه

        ای باخوتور     از میان چهار شرکت با مانده بدهی باال، برق منطقه

ترانسته است بخشی از مانده مطاا ا  هنگفت خرد را وصورل         

کند و دو شرکت خراسان و  ارس بنا به دالیلی از جمله عود              

 گردش خزانه به مطاا اتشان از مشترکان ا زوده شده است. 

 ای سیستان و بلرچستان و یزد نیز مطاا اتشان       های منطقه   برق

بیش از گذشته شده است که از وجرد مشوکولوی در زمویونوه               

 ها حکایت دارد.   وصرل مطاا ا  در این شرکت

  درصد، باالتریون     719ای هرمزگان با وصرل جاری   برق منطقه

عملکرد در وصرل مطاا ا  را داشته است و ترانسوتوه موانوده             

میلیارد تورموان      55میلیارد ترمان به   929مطاا ا  خرد را از  

 2 (.  2کاهش بدهد )شکل 

 ای    های برق منطقه   وصول مطالبات شرکت 

سنت دالر آمریکوا    3/9بهای برق در ایران )حدود  -7 بر م نای اطالعا  دریا تی از د تر تلفیق و اطالعا  ماای شرکت ترانیر*

به ازای هر کیلروا  ساعت(، نه تنها در موقوایسوه بوا           

سنت دالر(    96تا    77یا ته )حدود    کشررهای ترسعه 

سنت دالر(، بلکه در مقایسه     79/5و مترسط جهان )    

با کشررهای همسایه و نزدیک همچورن عوربسوتوان،           

، 4/1،  5/1پاکستان، روسیه، هند و ترکیه )به ترتیب          

سنت دالر(، ناچیز و نوزدیوک بوه           73/5و  6/6و  6/7

 صفر است. 

بِنا به دالیل تاریخی و  رهنگی و اقتصادی، همین     -2

ای از مشترکان بورق بوه         بهای ناچیز نیز از سری پاره     

شرد و نتیجه ایون عواد  و           طرر منظم پرداخت نمی   

میلیارد ترموان     1443رویه ناپسند، رسرب نزدیک به   

و   7653مطاا ا  نزد مشترکان بورق )بوه تورتویوب              

هوای    میلیارد ترمان سوهوم مشوتورکوان بورق         4373

 شده است.  7931ای و ترزیع( در پایان سال  منطقه

صنعت برق برای حل مشکل وصرل مطااو وا  از       -9

مشترک صنعتی بوزر  )مورضورا  ایون          913حدود  

های گذشته راهکارهای )مُسَوکنونوی(      گزارش( در سال   

چرن تسریه بدهی برق مشترکان با کاالهای ترایودی         

ها و یا تسریه بدهی ماایاتی صنعت برق از مولول             آن

 طلب از مشترکان را در پیش گر ته است. 

این گزارش در گا  نخست ضمن ارایه تصریری از    -5

ای،   شرکت برق منطوقوه     76وضعیت وصرل مطاا ا    

در پی نقد راهکارهای پیشین وصورل موطوااو وا  و              

هاست و در پایوان نویوز          پیامدهای ناشی از اجرای آن    

حل مکمول را      ر ت از شرایط حاضر، دو راه   برای برون 

 نماید. ارایه می

امید که مرور آن، به به رد شرایط نه چندان مناسب     

 وصرل مطاا ا  و نقدینگی صنعت برق، کمک نماید.  

 در سال 8931*

 آغاز سخن



         

   

 2 

   
 1  1 

99 

   

1  

9  

   

   

   

9   

   

 9 

   

   ه  

    ر

      هر  

                 

    

 رم    

 ر    

    م       
     

 ر 

       

   

 رم  

      9     
م            

               م       م   

          ر    

                 

           ر    

  

9  

2  

9  

   

   

   

   

   

1  

9   

م         م    9 9
 ر    

م         م      
 ر     

م         م     9
 ر    

9   
م         م  

م     م        ر        ر  م        
 991      ه       

      با احتساب مانده بدهی ابتدای

های بورق   ، شرکت7931 سال  

درصود از     17 ای تنهوا      منطقه

موطووااوو وا  خورد را وصوورل       

هوای    اند. عملکرد شرکت     کرده

ای در زمویونوه        برق منطوقوه   

 9 وصرل مطاا ا  در شوکول        

 .مده است آ

تما  اعداد و ارقا  باال، حکوایوت از         

آن دارد کووه وصوورل مووطووااوو ووا       

ای، حوال و      های برق منطقه    شرکت

روز خرشی ندارد. در ایون مویوان           

هوایوی     شرکت ترانیر در قااب پروژه    

بوه   »های مولوی    طرح«که با عنران  

ای ابوال      های برق منطوقوه     شرکت

ای را در ایون       کرد، مأمرریت ویوهه   

ای   حرزه به شرکت برق مونوطوقوه        

 هرمزگان واگذار نمرد.  

آید، گزارشوی     آنچه که در ادامه می    

هوا و     است از موجومورعوه توالش         

های کارشناسی شرکت برق      بررسی

ای هرمزگان برای تلولویول       منطقه

های مرسر  مررد استفواده       مکانیز 

بوورای وصوورل مووطووااوو ووا  در        

ای و    هوای بورق مونوطوقوه          شرکت

هوا     پیامدهای ناشی از اعوموال آن      

ر وت از شورایوط        راهکارهای برون 

حاضر نیز در صفله آخور گوزارش        

 ارایه شده است. 
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ترین ابزار قانرنی وصرل مطاا ا  در         مهم

هوای بورق      نامه تکمیولوی توعور وه         آیین

نواموه     بینی شده است. مطابق آییون        پیش

 های برق:   تکمیلی تعر ه

        در صرر  عد  پرداخت بهای بورق

در مهلت مقرر )حوتوی یوک دوره           

تووران بوورق    عوود  پوورداخووت( مووی    

مشترک را به صرر  مرقت قوطوع       

 (.5 – 43 – 7کرد )بند 

          در صررتی که مشتورک بودهوکوار

هوای او را هوم        باشد، سایر انشعاب  

هوای    تران قطع کورد. انشوعواب         می

دیگر ممکن است بدهی نوداشوتوه        

باشند، اما توا وصورل موطوااو وا ن            

شرند )بند    انشعابِ بدهکار، قطع می   

9 – 43 – 5.) 

        وصل مجدد برق انشعابی که قطوع

شده است، منرط به تسریه کوامول        

 (.5 – 47 -7بدهی است )بند 

             شرکوت پوا از قوطوع مشوتورک

تراند وصل مجدد بورق       بدهکار، می 

پرداخوت موعوادل       را منرط به پیش 

برق مصر ی آخرین دوره بکند )بند     

2 – 47 -5.) 

       درصرر  عد  پرداخت بدهی پوا

از قطع مرقت به مد  یک سال یوا       

های عمورموی      بدهی بیش از هزینه   

تورانود     برقراری انشعاب، شرکت می   

انشعاب مشترک را به صرر  دایوم       

 –  42  –  7آوری کنود )بونود          جمع

5.) 

در قرارداد مشترکوان بور اوزو  توعوهود             

هوای    نامه تکمیلی تعر وه    دوطرف بر آیین  

برق تأکید شده و در بسویواری از مورارد           

بندهای مربرط به وصرل بهای انرژی نیز      

در متن قرارداد تکورار شوده اسوت. ام وا             

ای از ایون ابوزار          های برق منطقه    شرکت

قانرنی به دالیل سیاسوی و اجوتومواعوی          

کننود. حوتوی مشوتورکوان            استفاده نمی 

ها چندیون     بدهکاری که میزان بدهی آن    

برابر تعر ه برقراری انشعواب اسوت و در          

هم هزینه برق    آوری انشعاب  صرر  جمع 

شرد، هوموچونوان بورق          ها تسریه نمی    آن

کونونود و بور بودهوی خورد               مصرف می 

 ا زایند.   می

بنابراین مسئله ما  قدان ابزاری قوانورنوی     

برای وصرل مطاا ا  از مشترکان نیسوت    

و سخن از ایجاد روش قانرنوی جودیودی          

برای وصرل مطاا ا  چندان مولولوی از         

های   نامه تکمیلی تعر ه    اعراب ندارد. آیین   

برق ابزار روشن و ملکمی در اختیار موا         

گذاشته است و بدون شک هر قوانورن و           

بخشنامه و دستررااوعومول دیوگوری بوه           

نامه تکمیلی دچار خراهود       سرنرشت آیین 

 شد.  

از سری دیگر، وصرل مطاا ا  مرضرعوی       

کاوی و مراجعوه      نیست که بتران با بهینه 

به تجارب دیگر کشررها راهوی بورایوش          

یا ت. اول این که کشررهای دیگری کوه         

بتران از آنها آمرخت، مرضرعوی بوه نوا            

وصرل مطاا ا  ندارند و مشترکان بهوای       

پوردازنود.     مرقع می   برق مصر ی خرد را به    

دو  ، وصرل مطاا ا  تنها راهش وصورل        

مطاا ا  است، و تنها ابزارش هم قوطوع          

ارایه خدمت تا وصرل مطاا ا  پیشویون        

نامه تکمیلوی     است  مرضرعی که در آیین    

های برق به صرر  دقیق و شفواف       تعر ه

 بینی شده است.  پیش

با ترجه به آنچه گفتیوم، ابوزار و شویوره             

مناسب برای وصرل مطاا ا  را بوایود در        

جایی دیگر جست و تودویون قوانورن یوا           

دستررااعملی تازه مفید  ایده نوخوراهود         

 برد.  

های پیشین و متأثور       صنعت برق در سال   

هوای    از عد  امکان استفاده از ظور ویوت        

قانرنی )بر شمرده در باال( بورای وصورل             

مطاا ا ، به ابزارهوای ُمسوکنونوی چورن          

تسریه بدهی مشوتورکوان بوا کواالهوای            

ها و یا تسریه بدهی ماایواتوی       ترایدی آن 

صنعت برق از ملل طلب مشترکان روی      

آورده است. این راهکارها به ورد نسو وی          

مدتی در شاخص وصرل مطااو وا          کرتاه

ای   اند، اما پیامدهای ناخراسته     پدید آورده 

انود. در اداموه بوه           نیوز در پوی داشوتوه        

پیامودهوای نواخوراسوتوه ایون دو روش             

 پردازیم.   می

 های قانوین وصول مطالبات  ظرفیت



 ی تسویه بدهی برق مشترکان بدهکار با محصوالت تولید 

در   (GDP(با رکرد تراید و کاهش رشد تراید ناخوااوص داخولوی           

های اخیر، وصرل بوهوای انورژی      سطح اقتصاد کالن کشرر در سال   

شرد. در چند سال گوذشوتوه           مشترکان با سختی  راوان انجا  می 

تسوریوه بودهوی بورق        «صنعت برق برای حل این مسأاه راهکوار          

را در پیش گر وتوه       »ها مشترکان بدهکار با ملصرال  ترایدی آن   

 است. این راهکار پیامدهای ناخراسته زیر را در پی داشته است. 

      ها به استفواده از ایون         بدعاد  کردن مشترکان و ترغیب آن

 مکانیز  بجای پرداخت منظم بهای برق  

             سور  و      بدعاد  کردن مدیران و مسوروالن وصورل از یوک

 ها از سری دیگر مدیران ارشد شرکت

   کار صنعت با دریا وت کواال بورای           نارضایتی پیمانکاران طلب

 ها های تأیید شده آن وضعیت  صرر 

تور سوموت راسوت(، بوا           رنگ های کم )حلقه  5 در ادامه و در شکل      

منطق دینامیک سیستم، چرایی استفاده از مکانیز  تسریه بدهوی        

برق با کاالی ترایدی )یا به قرل ما مخدر تهواتور( و پویوامودهوای            

 ایم.  ها را شرح داده چهارگانه آن

 مخدر تسویه بدهی برق با کاالی تولیدی

با کاهش وصرل مطاا ا  از مشترکان، نقدینگی صنعت برق نویوز          

ای   یابد. کاهش نقدینگی صنعت برق مشکال  عودیوده          کاهش می 

هوا،    کند و باید برای آن  کری کرد. یکوی از ایون اقودا               ایجاد می 

ها است. به این   بدهی برق مشترکان صنعتی با کاالهای ترایدی آن      

شورد    ترتیب، مطاا ا  از مشترکان صنعتی با حرااه کاال تسریه می     

 . )B1(رود و وصرل مطاا ا  باال می

 بدعادت کردن مشترکان

تسری بدهی برق با حرااه کاال، مشکل ان اشت مطااو وا  را حول               

کنود، ام وا      باره جهش می   کند و شاخص وصرل مطاا ا  به یک      می

ترین پویوامود تسوریوه        این اقدا  پیامدهای ناخرشایندی دارد. مهم 

بدهی برق با کاالی ترایدی مشترکان این است که ایون روش بوه        

دهد که در آینده به جوای   طرر تلریلی این پیا  را به مشتریان می  

ها، حرااه کاال بدهنود. ایون امور مورجوب           پرل برق، و پا از مد   

هوای بورق تورسوط         حسواب   کاهش تمایل پرداخت منظم صورر     

شرد و در نتیجه پرداخت منظم مشترکوان کواهوش        مشترکان می 

انجامد. حاصل ایون پویوامود        یابد و به ان اشت مطاا ا  آنان می    می

کاهش وصرل  مطاا ا  است که برای آن مکانیسم تسریه بودهوی      

 .)R 7)ایم  برق با کاالی ترایدی را ایجاد کرده

 های وصول وصول به توسعه روش نیازی مسئوالن  بی

راهکار تسریه بدهی برق با کاالی ترایدی، بر مدیران و مسوئورالن       

ها نیز مرثر است و نقش و مشارکت آنان را      وصرل مطاا ا  شرکت  

دهود. بوا وجورد ایون           در وصرل مطاا ا  از مشترکان کاهش موی     

مکانیز ، دیگر نیازی به تالش بیشتر برای وصرل مطاا ا  نیست و 

پا از ان اشت مطاا ا ، با استفاده از تسریه بدهی برق بوا کواالی         

شورد.    باره تما  روزهای ناخرش وصرل توموا  موی          ترایدی، به یک  

وقتی مدیران و مسئرالن وصرل، مشارکوت و نوقوش مورثوری در             

هوای    یابد و روش    ها کاهش می  وصرل نداشته باشند، ترانمندی آن    

دهند که نتویوجوه آن      الز  برای وصرل مطاا ا  را نیز ترسعه نمی      

کاهش وصرل مطاا ا  از مسیر عادی و انتوظوار کشویودن بورای               

 .)R2(تسریه بدهی برق با کاالی ترایدی برای به رد اوضاا است 

 افزایش تمایل مدیران ارشد به تسویه بدهی برق با کاال

کند،   تسریه بدهی برق با کاالی ترایدی، مطاا ا  را دیرتر وصرل می       

کنیم که شورایوط بولورانوی در وصورل               ام ا وقتی از آن استفاده می     

رو، گردش نقدینگی در خزانه و روند    مطاا ا  حاکم است و از همین     

تر گردش نقودیونوگوی،        اداری آن کرتاه شده است. روال اداری ساده     

شرد که تسریه با پیمانکاران پا از تسریه بدهوی بورق بوا                باعث می 

تر بردن پوا     تر باشد. این سریع  کاال، نس ت به پرداخت نقدی سریع  

از تأخیری چند ماهه و گاه چند سااه، برای مدیران ارشد صونوعوت          

برق خرشایند است و آنان را به استفاده از این مکانیسم موتوموایول             

کند. نتیجه تمایل به استفاده از تسریه بودهوی بورق بوا کواالی                    می

 تحلیل دینامیک وصول بهای انرژی مشترکان سنگین
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ترایدی، کنار گذاشتن ابزارهای قانرنی دیگر برای وصرل مطوااو وا             

بر است. به این ترتیب، وصورل      ها دشرارتر و زمان است که اجرای آن  

یابد و  برای حل مشکول وصورل       مطاا ا  از مسیر عادی کاهش می  

 . )R3(نشینیم مطاا ا ، به انتظار تسریه بدهی برق با کاال می

 نارضایتی پیمانکاران

خرشی ندارنود.    در نهایت پیمانکاران از تسریه بدهی برق با کاال دل 

گویورنود کوه بوه طورر            شان را دیر و با حرااه کاالیی می   ها پرل   آن

 روشند. چنین شرایطی باعث ا زایوش       تر در بازار می    معمرل ارزان 

شرد و نارضایتی آنوان را بوه          هزینه وصرل مطاا ا  پیمانکاران می    

دن ال دارد. بدیهی است که ایشان برای ج ران این نارضایتیِ ناشی  

هوای    از تلمیل هزینه، در قراردادهای خرد این ریسک را به هزینه    

های پیمانکاری  کنند. نتیجه این امر ا زایش هزینه      پیمان اضا ه می  

و  شار بیشتر بر نقدینگی صنعت برق است  مرضرعوی کوه بورای               

ایم، در عمول بوه ضود        حل آن سرا  تسریه بدهی برق با کاال ر ته    

 . )R4(زند شرد و به  شار نقدینگی بیشتر دامن می خرد ت دیل می

و در پایان الز  به یادآوری است که مشکل دیگر تسریه بدهی بورق           

های  یمابویون اسوت. هور         بر بردن  رایند اعمال حساب  با کاال، زمان  

کند و ایجاد بدهی و طلب  بر بردن مشکل عملی ایجاد نمی چند زمان

شرد اما طرالنی بردن زمان اداری   مشترکان به طرر مستمر ایجاد می     

 . شرد های ماای می تسریه بدهی برق، باعث مشکالتی در گزارش

 تسویه بدهی برق با کاال در چه مواردی موثر است؟

با وجرد پیامدهای ناخرشایند مررد اشاره در باال، اعمال مکانیوز        

)همچرن سازمان  ای از مشترکان  تسریه بدهی برق برق برای پاره 

آب و برق خرزستان، ایران ترانسفر، مپنا، وزار  نفت و ...( بوابوت                 

انود و از وزار        ملصرال  و خدماتی که به صنعت برق ارایه کرده       

تراند مفویود بواشود.         کار هستند، می    های تابعه طلب    نیرو و شرکت  

بدیهی  است  که استفاده از مکانیز  تسریه بدهی برق این گروه از        

 مشترکان با طلب آنها از وزار  نیرو مرثر است.

ترجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از مرارد بوه هونوگوا                  

های   حساب  تسریه بدهی برق مشترکان مررد اشاره در باال، تنها صرر      

شرد. اما مصارف خرد )مصرف برق منوازل     مصارف عمده الاظ می 

مسکرنی، د اتر مرکزی و اداری و ...( نیز به امید تسریه بدهی برق    

شرند. ضروری است که در مکانیز  تسریه بدهی برق        پرداخت نمی 

 به این مهم ترجه شرد و شامل این مصارف نیز بشرد.

   .  ح  ل     م کی    ک      مر  م      م         کل 

 یادآوری
برای مرور شوکول از وصورل           
مطاا ا  شروا کنید و تنها در       

ها اداموه دهویود.         جهت پیکان 
عالمت   حاکی از هموسوریوی         

های دوطرف هر پیکان و        ن  ااما
هاسوت.    ناهمسریی آن   -عالمت  

به عنران مثال روایت حولوقوه         
این چنویون اسوت:         B1ترازنی  

کاهش وصرل موطوااو وا  از          
مشترکان منجر بوه کواهوش         
نقدینگی صنعت برق خوراهود       
شد و با کاهوش نوقودیونوگوی            
صنعت برق، تمایل به استوفواده      
از مکانیز  تسریه بدهی برق بوا       
کاالی توراویودی مشوتورکوان          
ا زایش و اعمال این مکوانویوز         
شاخوص وصورل را بوهو ورد            

 دهد.    می



 توکیل وصول بهای مطالبات انرژی به وزارت دارای 

سر و کاهش   های تابعه از یک با ا زایش بدهی ماایاتی ترانیر و شرکت      

شاخص وصرل مطاا ا  از سری دیگر، شرکت تورانویور بوا کوموک                 

سازمان امرر ماایاتی در پی آن است که بدهی ماایواتوی خورد را بوا               

تور    طلب ترانیر از مشترکان بدحساب تسریه نماید )بخوش پوررنوگ        

(. این راهکار که در ابتدای راهی مناسب به نظور    5 سمت چپ شکل  

  آمد، پیامدهای زیر را در پی داشته است. می

              ا زایش بدبینی مشترکان صنعت بورق و در اداموه کواهوش

 سرمایه اجتماعی صنعت 

           ناهماهنگی سازمان امرر ماایاتی با ترانیر و استوفواده از ایون

 حساب! مکانیز  برای مشترکان خرش

               طرالنی شدن زمان وصرل از سری دارایی تا اعوموال آن در

 حساب مشترک

گانوه آن را      در ادامه دینامیک سیستمی این روش و پیامدهای سه        

 ایم. شرح داده

 نشده های وصول بخش: پرداخت بدهی مالیاتی با پول نجات راه

های تابعه، باعث ترسعه راهکوار   ا زایش بدهی ماایاتی ترانیر و شرکت   

شده است. هودف از     »ترکیل وصرل بهای مطاا ا  انرژی به دارایی    «

کار، حل مشکل بدهی ماایاتی برده ام ا با اسوتوفواده از             اعمال این راه  

 .)B2(ها نیز ا زایش یا ته است  آن وصرل مطاا ا  از شرکت

 زوال سرمایه اجتماعی صنعت برق

اتخاذ سیاست پرداخت بدهی ماایاتی از طریق  وکوااوت دادن بوه            

دارایی برای وصرل مطاا ا  بهای انرژی از مشترکان صونوعوتوی،           

باعث بدبینی مشترکان به صنعت برق شده است و این بدبویونوی،          

دهد. با کاهش سرمایه      سرمایه اجتماعی  صنعت برق را کاهش می 

های صنوعوت بورق بورای        ها و سیاست اجتماعی صنعت برق، اقدا    

شرد و تمایل مشترکان     وصرل مطاا ا  با دیده تردید نگریسته می 

یابد و وصرل مطاا وا    حساب برق کاهش می برای پرداخت صرر  

 .)R5(شرد  کمتر از گذشته می

 سوختن تر و خشک با هم ...

ای که در اختیار دارایی قرار گر ته،  قط مشتورکوان        هرست اوایه 

شوده اسوت، اموا دارایوی بوه مشوتورکوان                 بدحساب را شامل می   

حساب نیز مراجعه کرده است تا طلب موااویواتوی خورد را                  خرش

تر وصرل کند. ورود دارایی به وصرل مطاا ا  از مشوتورکوان        آسان

حساب، مشکال  موتوعوددی در توعوامول مشوتورکوان بوا                    خرش

ها را در پی داشته است. در چنیون     های برق و نارضایتی آن      شرکت

حساب،   شرایطی بدیهی است که مشترکان، حتی مشترکان خرش      

کم دیرتر بپوردازنود و      های خرد را مترقف کنند و یا دستن        پرداخت

دوره وصرل مطاا ا  ا زایش یابد و نتیوجوه آن کواهوش وصورل              

مطاا ا  باشد. یادآوری این مرضرا نیز اهمیت دارد که در عمل با      

تورجوهوی از       وکاات به دارایی برای وصرل مطاا ا ، بخوش قوابول         

ایم و مشکل وصرل از مشترکان      مطاا ا  سهل را به دارایی سپرده     

حسواب    بدحساب همچنان پابرجاست  وصرل از مشترکان خورش        

 .)R6(نیز دشرارتر شده است 

 طوالنی شدن زمان اعمال حساب مشترک

شرد به داویول موالحوظوا          م ااغی که از طریق دارایی وصرل می 

تر دارند و همین امور بواعوث        تر و طرالنی    قانرنی،  رآیندی پیچیده  

شرد که زمان وصرل ترسط دارایی طرالنی و همچنین پوا از        می

هوای موااوی مشوتورک در           وصرل تا اعمال حساب در توراکونوش        

بر باشد که در عمل وصورل موطوااو وا  را                های برق زمان    شرکت

کند. باید خاطر نشان کرد که وصرل مطاا ا  تورسوط         طرالنی می 

آورد و تنوهوا بودهوی        دارایی در عمل نقدینگی به صنعت برق نمی       

 .)R7(دهد  ماایاتی صنعت برق را کاهش می

 تسویه بدهی با کاال و بدهی مالیاتی  چه پیامدهایی داشته است؟

تسریه بدهی برق مشترکان با کاالی ترایدی آنها و یوا بوا بودهوی               

های تابعه، هر چند به عنران مسکنی بورای    ماایاتی ترانیر و شرکت 

ای نیستند و در      حلی ریشه وصرل مطاا ا  عمل کرده است اما راه 

انود. در        ای از مرارد بر روند وصرل مطاا ا  پیامد منفی داشته        پاره

عمل تسریه بدهی برق با کاال همچرن ویروسی عمل کورده اسوت        

 که راه نفا وصرل مطاا ا  را بسته است.

هوای    برای مثال، ا زایش سهم صنعوت  ورالد از موطوااو وا  بورق              

دهد که تسریه بدهی برق بوا  ورالد توراویودی،         ای، نشان می    منطقه

های  رالد داشوتوه اسوت.        تاثیری به شد  منفی بر پرداخت شرکت      

ایوم توا      حساب عواد  داده     های  رالد را به نپرداختن صرر     شرکت

پا از گذشت زمانی طرالنی با حرااه کاال پرل برق دو سال پویوش         

 خرد را پرداخت کنند.
  



ها بدهکار است و از سری        صنعت برق برای خرید برق به نیروگاه      

ای ایون     حل ریشه دیگر بابت  روش برق از مشترکان طل کار! راه    

 مشکل دوسریه، قطع ارت اط ماای بین مشترکان و ترانیر است. 

کنندگان بوزر ، بورق        با ت دیل رابطه اشتراک به اتصال، مصرف      

مصر ی خرد را از طریق بررس انرژی یا قرارداد دوجان ه تأمویون     

زموان حول        کنند و به این ترتیب دو مشکل صنعت برق هم           می

شرد. دیگر وصرل مطاا ا  از مشترکان بزر  مورضورعویوت               می

هوای مولودودی         ها با نیوروگواه   نخراهد داشت و رابطه ماای آن   

ها نیز مطاا وا  کوموتوری از             خراهد برد. عالوه بر این، نیروگاه      

صنعت برق خراهند داشت و بخشی از تراید خرد را در بوررس        

  روشند.   انرژی یا با قرارداد دوجان ه می

شرد که تعدادی از مشترکان ممکن است از این رویکرد   گفته می 

استق ال نکنند و مستند به قرارداد، از پذیرش آن شانه خوااوی              

 کنند. در این خصرص  ترجه به مرارد زیر ضروری است. 

    خرید برق در بررس انرژی و قراردادهای دوجان ه، در حال حاضر

حسابی که بهای  های برق است. مشترکان خرش    تر از تعر ه    ارزان

ای برای  کنند، از این که گزینه انرژی خرد را به مرقع پرداخت می

  کنند. تر برق داشته باشند، استق ال می خرید ارزان

           مشترکان بدحساب با قرارداد تامین برق که بهای انرژی را

کنند، تمایلی به ت دیل وضعیت   با تأخیر بسیار پرداخت می   

اشتراک به اتصال ندارند، زیرا  رصت پرداخت دیرهونوگوا            

بهای برق، وقتی ارزش واقعی پورل بوه کوموتور از نصوف                

دهند. این مشترکان که مستند بوه    رسد، را از دست می  می

اازا  به ت دیل وضعیت اشتراک خوردشوان را بوه                قرارداد،

ترانند بوخوشوی از قوانورن را            دانند، نمی   اتصال قانرنی نمی  

انتخاب کنند. در صرر  اعتراض به مراجع قانورنوی، بورای      

 جلرگیری از قطع برق باید مطاا ا  خرد را بپردازند. 

موهور      23 های انجا  گر ته، در تواریو         در همین راستا و با پیگیری 

  مگواوا  4 نامه هیأ  وزیران برای اازا  مشترکان باالی    تصریب  7933 

برای تأمین برق خرد از بررس انرژی و قرارداد دوجان ه، اخوذ شوده             

 ت.نامه ترجه به مرارد زیر ضروری اس است. در اجرای این تصریب

        با ترجه به عد  تمایل احتماای مشترکان بدحساب به ت دیل

ناموه    نامه اجرایی تصریب   در آیین   ،وضعیت اشتراک به اتصال   

باید تدابیر حقرقی الز  برای اازا  مشتورکوان بوه توغویویور            

وضعیت اندیشیده شرد. تشکیل د تر ویهه وصرل مطاا ا  با     

ا زودن کارکنان حقرقی خ ره  جهت پاسخگوریوی بوه ایون          

های اجورایوی بسویوار        تراند در پرداختن به چااش      چااش می 

ای   های برق منطوقوه    مرثر باشد. باید ترجه داشت که شرکت  

ای تواب     در مقابل  شارهای سیاسی و اجتماعوی مونوطوقوه           

هوا کواری از پویوش          ها و مصربه    نامه مقاومت نداشته و آیین 

نخراهد برد و بیش از پیش وصرل مطاا وا  از ایون دسوت             

 .مشترکان به ملاق خراهد ر ت

           برخی مشترکان بدون گراهی ظر یت به شو وکوه موتوصول

شورد.    حساب آنوهوا درم موی        هستند و جرایم آن در صرر   

خرید گراهی ظر یت و تسریه جرایم معرقه ناشی از نداشتن    

 .در همین مرحله باید مررد ترجه قرار بگیرد ،آن

       شویوره    ای  هوای مونوطوقوه        با حذف رابطه اشتراک با برق ،

های پیک در     مگاوا  در ماه   4مدیریت بار مشترکان باالی     

ای از ابها  است. باید سازوکاری در بوررس و قورار            در هااه 

دوجان ه برای مدیریت بار این مشترکان اندیشیده شرد توا          

همچنان بتران از ظر یت مشترکان سنگین برای مدیریوت       

 پیک بار استفاده کرد.

   هوای بورق      نامه، تونوهوا درآمود شورکوت           با اجرای تصریب

ای حق ترانزیت خراهد برد. این درآمد ارت اطوی بوا         منطقه

ای یوکوسوان بورای        بهای انرژی ندارد و الز  است که رویه       

های ترزیع  وصرل آن از مشترکان متصل به ش که و شرکت 

ای به عنران مااک شو وکوه        های برق منطقه به نفع شرکت 

 اندیشیده شرد.

 چه باید کرد؟

ای متشکل از مدیران خدما  مشترکین ، مدیریت مصرف و   ای هرمزگان و با همکاری کمیته این گزارش به سفارش شرکت برق منطقه
 ای هرمزگان، زنجان، خراسان، اصفهان، تهران و آذربایجان، در شرکت آریانا تهیه شده است.  های برق منطقه وصرل درآمد شرکت


