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 چکیده
های صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به باالترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخش

-ش عمومیدهی به همکاری بخیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم نموده، بلکه با شکلتنها زاستراتژیک اقتصادی کشور بوده که نه

ای کشور خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعه

های رغم این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالشبوده است. صنعت برق علی

های تنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیتت که نهاساسی و بنیادینی مواجه گردیده اس

بدهی  انباشت» ،«های گسترده در زمستان و تابستانبروز خاموشی»که شاهد نحویبه .استرقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده 

 باشیم.آن می« ایهای توسعهبسیاری از طرح توقف»و « چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی

های اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکالت مالی آن از اگرچه در طول سال

ش اختاری و نهادی، ابرچالدلیل عدم اصالح س های مالیاتی برطرف شده اما بهها و بدهیطریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری دارایی

نظران، اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن گردیده است. به همین دلیل امروزه اجماع بزرگی بین صاحب

عت برق، ای صنترین راهبرد توسعهعنوان مهمچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهو فعاالن بخش خصوصی برای رفع ابردولتمردان 

یازمند های انرژی نبوده و پیش از آن ناقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل اصالحباشد. البته اصالح اقتصاد این صنعت مطرح می

. ستاگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهاصالحاتی ساختاری در نظام قیمت

 گذاری در این صنعت روندهای صنعت برق متوازن گردد و سرمایهانجام شوند که جریان درآمد و هزینه این اصالحات باید به شکلی

نهادی  صنعت، اصالحاتاین اقتصاد  برای اصالح عنوان متولی اقتصاد کشور،در این رابطه ضروری است دولت به  صعودی پیدا کند.

ای ههای توسعصنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحکه توسعه  ل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجارا به شک

تغییر چهارچوب های نهادی و ساز و کارهای با  باشد، ضروری است کهاست و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نمی

رای ب ،گذار بخش خصوصیفراهم سازد تا سرمایههای نوین تامین مالی را در صنعت برق زمینه مناسب بکارگیری روش، حقوقی

 گذاری در این صنعت ترغیب شود.   سرمایه

ها، های انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیتسویه بدهی استتوجه ویژه در اقتصاد صنعت برق نیازمند  موضوع مهم دیگری که

 های بخش خصوصی به صنعت شده است.که بخش خصوصی این صنعت را تضعیف نموده، عمالً مانعی برای جذب سرمایهعالوه بر آن

بیکاری  و شود، میآمدهدستصنعت که طی چند دهه به های ملی تولیدی و صادراتی اینرفتن ظرفیت ادامه روند فعلی، موجب از دست

زم الباشد.  داشتهای در پی تواند عواقب اجتماعی گستردهکه می داشتخواهد را به همراه ها هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکت

 عموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفدهی به تسویه بهدر وزارت نیرو و اولویت« انضباط مالی»دولت با ایجاد است 

 های مالی صنعت داشته باشد.بحران

از معضالت صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این دیگری گروه 

امی مکه تنحویگردد بهجانبه تنظیم میصورت یکقراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، به صنعت،

داد کند. این مسئله موجب توقف تعهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میزیان

ای اجرشبکه به دلیل ضعف در و ناترازی کاهش پایداری  ،هاصنعت برق گردیده که نتیجه آن ایی توسعههاتوجهی از طرحقابل

 هاست.یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشی ظرفیت تولیدو توسعه  سازیبهینههای طرح
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ری، گحل مشکالتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدی

ت. در های توزیع اسسازی نظام حکمرانی شرکتابعه آن و شفافهای تسازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتشفافیت و یکپارچه

های به شکلی که جبران هزینه« قرارداد تیپ»های اجرایی برای تبعیت از یک های دولتی و دستگاهحال حاضر ملزم نمودن شرکت

خش مابین دولت و بردادهای فیو موجب وحدت رویه در تمامی قرا نمایدناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم 

عالوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد به ترین مطالبه بخش خصوصی است.خصوصی صنعت برق گردد، مهم

 اند.قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بالتکلیف مانده

 0316قانون بودجه  01باشد، مانند تبصره که مانع اصالح قراردادها می برخی قوانین مجلس شورای اسالمی،تواند در تعامل با دولت می

بدیهی است این امر تنها  .یر دهدتغی به وزیر نیرو،شورای نظام فنی اجرایی  برای تفویض اختیاراترا  (0310)اصالح شده در سال 

ابعه کارفرمایان ت درصورت اصالح نظام حقوقی و تبعیت .پذیرنده کامل آن باشند و وزارت نیرو شود که دولتدرصورتی اجرایی می

در  گذاریهای بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایهاز قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکت وزارت نیرو

ها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد نباشت بدهیتبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و امجدد افزایش خواهد یافت و به این حوزه

 گشت.

های های صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشگروه سوم چالش

توجه می قابلسه نیزهنوز  ترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده وگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگبهمتعددی دست

ایران عالوه بر  0010ساله کشور، در سال انداز بیستدر این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشم

ایران  0330ها که سال اما متأسفانه همه این ظرفیت میلیارد دالری برسد؛ 01توانسته به صادرات شدن به هاب انرژی منطقه میتبدیل

  دالر افت کرده است.یک میلیارد به کمتر از اکنون میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی رساند،  1/2را به صادرات 

قاطع از واردات  وگیریمنظور حمایت از تولیدکنندگان و جلاجرای قوانینی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور به

اوج خود  روزهایتواند یک راهکار ابتدایی برای بازگرداندن صنعت برق بهبنیان میویژه کاالهای دانشکاالهای دارای مشابه داخلی به

ده و ار بوشمار پنهان و آشکار برخوردهای بیصنایع باالدستی که از یارانه هایظرفیتمندی از بهره ویژه در حوزه صادرات باشد.به

توجه در ثیری قابلبدون شک تأ نیزهای تولیدکننده تجهیزات، منظور تأمین مواد اولیه شرکتتولیداتی بر پایه منابع ملی کشور دارند، به

 جهش تولید خواهد داشت. 

ا به های خود رظرفیتهای آن شکل نگیرد امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالش

های پیش از انقالب اسالمی، برای رفع نیازهای خود و سال نناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچوشکل بازگشت

دهه  واسطه مجاهدت چندهای خارجی طلب یاری نماید و خوداتکایی که بهشرکت های زیرساختی از مستشاران ووساز طرحساخت

اصالح ساختاری و بنیادی صنعت برق و »  رود دولتان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. لذا انتظار میمدیران و متخصص

های اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار طرح نماید و همه ظرفیت« هدف ملی»عنوان یک را به« انرژی

ده است، محقق ترسیم ش« بنیان کشورپیشران صادرات اقتصاد دانش»عنوان ت بهاندازی که برای این صنعگیرد و به این ترتیب چشم

 نماید.
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 وضع موجود صنعت برق -0
های اقتصادی و فنی محقق نخواهد شد. در شاخص آماریدستیابی به یک تصویر درست از شرایط موجود صنعت برق بدون بررسی 

مصرف،  وضعیت تولید و، در اقتصاد ملی جایگاه صنعت برق ایران ،نعت برقها و نماگرهای صوضعیت شاخص با استناد بهاین بخش 

 وضعیت شبکه تولید و مصرف و وضعیت صادرات برق ارائه شده است.

 صنعت برق ایران در اقتصاد ملی جایگاه -0-0

های فعال در صنعت برق  SMEهای اقتصادی بزرگ و ایران تعداد بنگاه آماربر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت نیرو و مرکز 

های مختلف بخشاین بنگاه ها در در نفر  هزار 011 بالغ بر . همچنین در مجموع(0)جدول  *باشدبنگاه اقتصادی می 2111حدود 

، یآببرقهای های توزیع نیروی برق، کارکنان نیروگاههای تولید نیروی برق، کارکنان شرکتای، کارکنان شرکتهای برق منطقهشرکت)

تولیدی  ظرفیت واحدهای 2در جدول  مشغول به فعالیت هستند. (ای و سازندگان تجهیزات برقیهای پیمانکاری، مشاورهکارکنان شرکت

 فعال در صنعت برق ارائه شده است.  

 *های پیمانکاری، مشاوره و وابسته صنعت برقشرکتوضعیت  - 0جدول 

 تعداد در صنعت برق های فعالشرکت ردیف

0 

 های پیمانکاری شرکت

 (3 و 2و  0تولید و انتقال )رتبه 
062 

 NA توزیع

 00 (3و  2و  0های مهندسی مشاور )رتبه شرکت 2

 013 های مهندسی بازرگانیشرکت 3

 363 بنیان )نوپا(های دانششرکت 0

 002 توانیر، مادرتخصصی(ای، توزیع نیروی برق، های دولتی )برق منطقهشرکت 1

 11 های بخش خصوصی تولید برقشرکت 6

 0030 های تولیدی )سازنده تجهیزات(شرکت 1

 های تولیدکننده برقوبودجه، سندیکای صنعت برق ایران، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، سندیکای شرکت، سازمان برنامهمأخذ: توانیر، مرکز آمار ایران

( لحاظ نشده است که تعداد آنها بر اساس برآوردهای انجام 1و  0* در آمارهای فوق اطالعات مربوط به شرکت ها و کارگاههای خرد و پیمانکاران کوچک )فاقد رتبه یا رتبه 

 بنگاه می باشد.  1111شده بالغ بر 
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 برق )واحدهای تولیدی(های سازنده تجهیزات صنعت شرکتوضعیت -2جدول 

 واحد ظرفیت تولید تعداد واحدهای تولیدی گروه کاالیی

 عدد 321.602.161 31 اتصاالت و یراق

 دستگاه 120.100 036 انواع تابلو

 دستگاه 0.023.002 21 انواع ترانسفورماتور

 دستگاه 0.036.011 03 انواع رله

 دستگاه 00.101 01 انواع سکسیونر

 تن 21.160.600 206 انواع سیم

 دستگاه 01.000.111 01 انواع فیوز

 تن 01.230.132 01 انواع کابل

 تن 010.111 2 انواع کابل الیاف نوری

 دستگاه 30.303.011 11 انواع کلید

 دستگاه 310.111 00 انواع کنتاکتور

 تن 200.030 33 دکل های انتقال نیرو

 عدد 022.116.331 61 انواع المپ ها

 تن 1.036 01 مقرهانواع 

 دستگاه 2.611.111 3 انواع کنتور

 0011 مجموع

 های صادرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: پروانه

 سهم صنعت برق در اقتصاد کشور -0-2

دهد. بر نشان می 0336تا  0331قیمت جاری از سال  افزوده کشور بهارزش افزوده صنعت برق ایران را در مقایسه با کلارزش 0 شکل

هزار میلیارد رسیده  001به حدود  0336طورکلی صعودی بوده و در سال افزوده بهروند ارزشاطالعات ارائه شده در این نمودار، اساس 

 درصد بوده است. 1.0افزوده صنعت برق از کل درآمد ناخالص ملی حدود است. همچنین سهم ارزش
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 0911-19به قیمت جاری در دوره  صنعت برق در مقایسه با کل صنعت افزودهارزش سهم -0شکل 

 ایران آمار: مرکز مأخذ

افزوده بخش تولید تجهیزات برقی به ارزشنشان داده شده است،  2 شکلکه در ، 0336بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 

است. این اطالعات  هزار میلیارد ریال بوده 102تولید، انتقال و توزیع برق افزوده بخش هزار میلیارد ریال و ارزش 602قیمت جاری 

درصد  16افزوده بخش تولید، انتقال  و توزیع درصد و سهم ارزش 00افزوده بخش تولید تجهیزات برقی سهم ارزش بیانگر آن است که

 بوده است.

 0911-19اری در دوره صنعت برق به قیمت ج افزودهارزش -2شکل 

 

 ایران آمار: مرکز مأخذ
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 ظرفیت تولید برق -0-9

سال  دربر این اساس دهد. شده( را نشان میقدرت عملی و قدرت نامی )ظرفیت نامی نصب را شامل ظرفیت تولید برق کشور 3 شکل

درصد داشته است. از این  2.2رشدی معادل  0330مگاوات بوده که نسبت به سال  01303ظرفیت واحدهای نیروگاهی کشور  0333

های تجدیدپذیر مگاوات نیروگاه 03302های حرارتی و مگاوات مربوط به نیروگاه 10330، 0333میزان ظرفیت نیروگاهی در سال 

  درصد رشد داشته است. 1.1درصد و  2.1به ترتیب  0330جدیدپذیر( بوده که نسبت به سال های برقابی و اتمی و ت)نیروگاه

 0911ظرفیت تولید برق کشور در سال  -9شکل 

 

 0333تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال  آمار: مأخذ

سوخت مصرفی و کمترین دهد. براساس آمار شرکت توانیر بیشترین را نشان می 0333ها در سال سوخت مصرفی نیروگاه 0 شکل

 میلیون مترمکعب بوده است. 1311 کوره بانفت و میلیون مترمکعب 61013، گاز با به ترتیب 0333ها در سال نیروگاه

 0911ها در سال سوخت مصرفی نیروگاه -0شکل 

 

 توانیر: شرکت مأخذ
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(میلیون متر مکعب)گاز  (میلیون لیتر)گازوئیل  (میلیون مترمکعب)نفت کوره 

0333سوخت مصرفی نیروگاه ها در سال 
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 وضعیت تولید و مصرف برق -0-0

آبی و مربوط به تجدیدپذیر )برق این مقداردرصد  0که ساعت بوده  میلیارد کیلووات 303برابر با  0333انرژی برق تولیدشده در سال  

مربوطه به  درصد از انرژی برق 02حدود  0330این درحالی است که در سال  درصد حرارتی بوده است. 32اتمی و تجدیدپذیر( و 

 درصد بوده است 00حدود  0333های چرخه ترکیبی )سیکل ترکیبی( از انرژی تولیدشده در سال سهم نیروگاه تجدیدپذیر بوده است.

 .(1)شکل  

 میلیون کیلووات ساعت-0911در سال  تولیدشدهانرژی برق  - 5شکل 

 

 : توانیرمأخذ

 0333سهم مشترکین بخش صنعتی از مصرف برق در سال  کهبوده  واحد میلیون6/31برابر  0333تعداد کل مشترکین برق در سال 

در  خانگی، کشاورزی، صنعتی و سایرتفکیک به  هاسهم مصرف بخش 6 شکل. باشدمی درصد 32درصد و بخش خانگی  36برابر با 

 دهد.را نشان می 0333سال 

 0911های مختلف در سال سهم مصرف برق بخش - 9شکل 

 

 : توانیرمأخذ

%21. بخاری
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 وضعیت شبکه انتقال و توزیع برق -0-5

کیلومتر و طول خطوط انتقال  021011طول خطوط توزیع فشار متوسط و ضعیف  0333براساس آمار منتشرشده توسط توانیر در سال 

طول خطوط شبکه انتقال، فوق توزیع و طول خطوط توزیع فشار متوسط و  1 شکلکیلومترمدار بوده است.  020313و فوق توزیع 

 دهد.ضعیف را نشان می

 0911طول خطوط شبکه در سال  - 7شکل 

 

 : توانیرمأخذ

های انتقال و فوق توزیع دهد. ظرفیت پسترا نشان می 0333توزیع و انتقال و فوق توزیع در سال  ظرفیت شبکه برق در بخش 0 شکل

 مگاولت آمپر بوده است. 031.063مگاولت آمپر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع  303.011

 0911ظرفیت شبکه برق در سال - 1شکل 

 

 : توانیرمأخذ

128,953

827,100

(کیلومتر مدار)طول خطوط انتقال و فوق توزیع  (کیلومتر) طول خطوط فشار متوسط و ضعیف 

0333طول خطوط شبکه در سال 

130,863

383,405

(مگاولت آمپر)ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع  (مگاولت امپر)ظرفیت پست های انتقال و توزیع
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 صادرات و واردات صنعت برق -0-9

قرار گرفته است. بر اساس صادرات و واردات صنعت برق در سه حوزه انرژی، تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی مورد بررسی 

میلیارد دالر بوده  2/0میلیون دالر و واردات تجهیزات برقی برابر با  003، صادرات تجهیزات برقی 0333آمار گمرک ایران در سال 

میلیون دالر بوده است. صادرات  000برابر با  0331صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ز وزارت نیرو طبق اطالعات دریافتی ااست. 

 .(3)جدول  بوده استساعت میلیون مگاوات  3طبق اعالم شرکت توانیر برابر با  0333انرژی برق در سال 

 وضعیت صادرات و واردات صنعت برق -9جدول 

 شرح وعموض ردیف

 میلیون دالر 000 صادرات خدمات فنی و مهندسی 0

 میلیون دالر 003 صادرات تجهیزات برقی 2

 میلیارد دالر 2/0 واردات تجهیزات برقی 3

 ساعت میلیون مگاوات 3 صادرات انرژی 0

 ، وزارت نیرو: توانیر، گمرک ایرانمأخذ
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 های اصلی صنعت برقبررسی چالش -2
نظام حقوقی و قراردادی  -2چرخه معیوب اقتصاد برق  -0های اساسی مواجه است که در چهار محور اصلی صنعت برق ایران با چالش

(. در ادامه 3 شکل) شوندمی بندیطبقهمشکالت پایداری شبکه برق  -0و صادرات  تأمینمشکالت زنجیره  -3و ناکارآمد  جانبهیک

 صنعت برق و مسائل مرتبط با هریک بیان شده است. هایچالش

 

 های اصلی صنعت برقچالش- 1شکل 

 

 چرخه معیوب اقتصاد برق -2-0

گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه گردیده و این صنعت برق دچار یک چرخه معیوب اقتصادی شده بطوریکه قیمت

نزولی شده  0301از سال  در صنعت برق گذاریکسری بودجه دولت و انباشت بدهی منجر شده و در اثر آن روند سرمایهعدم توازن به 

گذاری مقدار سرمایهشایان ذکر است  .(01شکل)کاهش یافته است 0333میلیون دالر در سال  631به 0301میلیارد دالر در سال  1/6و از 

 .است بوده سال آن عملکرد بیانگر هابوط به سایر سالمصوب بوده لیکن مقادیر مر 0333سال 

 

 

چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع•
باالدستی

توسعه فناوری و خرید ساخت داخل•

کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی•

اتپایش، نگهداری و تعمیرات تاسیس•

رقکمبود تولیدو فرسودگی شبکه ب•

شدت مصرف برق•

عدم تعدیل قراردادها•

توقف قراردادها•

یانباشت بدهی به بخش خصوص•

قیمت گذاری برق•

کسری بودجه•

کاهش سرمایه گذاری•

چرخه معیوب اقتصاد 
برق

نظام حقوقی و 
قراردادی یکجانبه و 

ناکارآمد

مشکالت زنجیره 
تامین و صادرات برق

مشکالت پایداری و 
ناترازی شبکه
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 گذاری در صنعت برقروند سرمایه -01شکل 

 

  0011بودجه  الیحهدر آینه آمار و ایران  صنعت برق سال 13 محاسبات نگارنده از داده های  :مأخذ

 

 گذاری برققیمت -2-0-0

ر حال شود و دهای مختلف انجام میبین ذینفعان و گروه زنیچانهیند غیرشفاف اقتصادی و بر اساس آگذاری برق در یک فرقیمت

گذاری با فضای اقتصادی و جریان مالی هیچ تناسبی ندارد و یند قیمتآاین فر باشد.ریال می 010حاضر متوسط قیمت فروش برق 

 شود. موجب کسری بودجه سیستماتیک دولت و وزارت نیرو می

 کسری بودجه -2-0-2

ساالنه  نتیجهدرهای واقعی آن است گذاری تکلیفی، درآمدهای صنعت برق کمتر از هزینهغیراقتصادی و غیرشفاف قیمت سازوکاربر اثر 

 شود.میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می 1111 بالغ بر

 گذاریسرمایهکاهش  -2-0-9

دارند و گذاری در این صنعت نگذاران بخش خصوصی تمایلی به سرمایه، سرمایهغیراقتصادی شدن جریان مالی صنعت برق به دلیل

اف گذاری در صنعت برق کاهش یافته و اهدروند سرمایه درنتیجهگذاری در این بخش ندارد، بخش دولتی نیز منابع کافی برای سرمایه

رساخت های تولید و شبکه برق متناسب با رشد اثر این کاهش سرمایه گذاری عدم رشد زی توسعه برنامه ششم محقق نشده است.

 تقاضای برق و در نتیجه کاهش پایداری عرضه برق می باشد.

 و ناکارآمد جانبهیکحقوقی و قراردادی  نظام -2-2

های ناشی از تغییرات بوده و تمامی زیان جانبهیک صورتبهرژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بین وزارت نیرو و بخش خصوصی 

سه چالش اصلی نظام حقوقی و قراردادی صنعت  کند.( را بر بخش خصوصی تحمیل می...و  هاتحریمطی )مانند افزایش نرخ ارز، محی

 باشد.برق به شرح زیر می

6.5

0.63

0

1

2

3

4

5

6

7

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

الر
د د

یار
میل

روند سرمایه گذاری در صنعت برق



 رانیتوسعه صنعت برق ا یها و راهبردها؛ چالش 0011 یجمهور استیبه ر رانیصنعت برق ا یبخش خصوص یشنهادیبسته پ سندیکای صنعت برق ایران

 

04 

 

 عدم تعدیل قراردادها -2-2-0

د است که های اصلی تولیهای تابعه وزارت نیرو و بخش خصوصی فاقد تعدیل متناسب با تغییرات قیمت نهادهقراردادهای بین شرکت

درصدی  311تا  011ها )تغییر با تغییر شدید هزینه این نهاده درنتیجهباشد. از نرخ ارز و مواد اولیه صنایع باالدستی )فلزات( می متأثر

یابد و بدون تعدیل قرارداد، زیان زیادی را بر بخش تولیدی تحمیل محصول افزایش می شدهتمامالح مصرفی(، قیمت قیمت مواد و مص

 کند.می

 توقف قراردادها -2-2-2

با توجه به عدم تعدیل  درنتیجههای تولید گردید به افزایش هزینه نهاده منجر 0333و  0333های سالنرخ ارز در  بریاچند برجهش 

 011ان این تغییرات توسط کارفرمایان، امکان ادامه فعالیت پروژه نبوده و منجر به توقف قراردادها گردید. در این دو دوره بیش از و جبر

 .ه استمیلیارد تومان متوقف گردید 3111پروژه به ارزش 

 انباشت بدهی به بخش خصوصی -2-2-9

آنکه در پرداخت دیون معوقه خود به بخش  به دلیلار مشکل هستند و نقدینگی خود دچ تأمینهای وزارت نیرو در شرکت ازآنجاکه

با  را بخش خصوصیهای وزارت نیرو، مطالبات در تمامی قراردادها، شرکت درنتیجه ،شودرا متحمل نمی جرائمیخصوصی هیچ نوع 

های تابعه در حال حاضر بدهی شرکتگردد. کنند. این دیرکرد منجر به از دست رفتن توان مالی بخش خصوصی میدیرکرد پرداخت می

 گردد.برآورد میمیلیارد تومان  1111بخش خصوصی حدود های سازنده و پیمانکار شرکتوزارت نیرو به 

 و صادرات تأمینمشکالت زنجیره  -2-9

چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع باالدستی »و صادرات است که در سه محور  تأمینهای صنعت برق چالش زنجیره یکی از چالش

مورد بررسی « کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی»و « توسعه فناوری و خرید ساخت داخل»، «ایواسطهو واردات کاالهای 

 قرار گرفته است.

 ایواسطهات کاالهای چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع باالدستی و وارد -2-9-0

های تجاری یاستس واسطهبهانتقال و توزیع(،  آالتیراق، فشارقویهای )مانند سازندگان سیم و کابل، دکل دستیپایینصنایع تولیدی 

ها، در دسترسی به مواد اولیه شامل فلزات اساسی از صنایع باالدستی و واردات و مالی حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای ناشی از تحریم

را  انفلزات، دسترسی تولیدکنندگ خریدوفروشسوداگران بازارهای مالی با  عموماًای دچار تنگنای شدید مالی هستند و کاالهای واسطه

اند. این موضوع هزینه تولید کاال و تجهیزات را افزایش داده و فعالیت واحدهای تولیدی مختل و یا به مواد اولیه دچار اختالل نموده

 متوقف شده است.

 توسعه فناوری و خرید ساخت داخل -2-9-2

های مرجع فناوری و دسترسی به آزمایشگاه شود لذا اکتساب و توسعهمحسوب می بنیاندانشصنعت برق از صنایع با فناوری باال و 

رای و کمبود منابع مالی ب سویکها از تحریم به دلیلهای اخیر باشد که در سالبرای حفظ استانداردها از نیازهای اساسی صنعت می

به خرید از خارج، از سوی دیگر این صنعت را دچار اختالل کرده است. از سوی دیگر تمایل  سازیتجاریانجام تحقیق و توسعه و 

میلیارد دالر  2/0این صنعت با مشکل مواجه کرده است. بطوریکه ساالنه حدود  بنیاندانشهای فناور و دسترسی به بازار را برای شرکت
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اخت رغم ظرفیت سدر بخش تجدیدپذیرها نیز علی شود که بخش عمده آن قابلیت تولید و ساخت داخل دارد.واردات تجهیزات انجام می

های تجدیدپذیر در گذاری برای احداث نیروگاههای بادی، همچنان شاهد عدم سرمایهاخل برای تولید پنل های خورشیدی و توربیند

 مقیاس بزرگ و کوچک هستیم.

 کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی -2-9-9

عدم ثبات در مقررات حاکم بر »دی از جمله های اخیر کاهش یافته است. مشکالت متعدصادرات کاال و خدمات مهندسی برق در سال

جایی ارزهای حاصل از صادرات از های باالی مبادالت مالی و جابهمشکالت ناشی از تحریم از قبیل )هزینه»و « صادرات و واردات

یپلماسی تجاری د»ن و فقدا« المللی(المللی برای شرکت در مناقصات بیننامه بانکی بینخارج به داخل کشور و محدودیت صدور ضمانت

روند صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت  00 شکلاند. تأثیرگذار بوده« مؤثر برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی در کشورهای هدف

 دهد.را نشان می 0331تا  0301برق از سال 

 0917تا  0911روند صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از سال  -00شکل 

 

 : وزارت نیرومأخذ
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سال گذشته نزولی بوده  3را نشان می دهد. روند صادرات در  0333الی  0301صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق از سال  02 شکل

 است.

 0911تا  0911صنعت برق از سال  کاال و تجهیزاتروند صادرات  -02شکل 

 

 اسالمی ایران ماخذ : گمرک جمهوری

 شبکه برقو ناترازی مشکالت پایداری  -2-0

ولید و ت کمبود، تأسیساتشبکه شامل: پایش، نگهداری و تعمیرات  و ناترازی موضوعات مورد بررسی در بخش مشکالت پایداری

 باشد.شبکه برق و الگوی مصرف برق میفرسودگی 

 تأسیساتپایش، نگهداری و تعمیرات  -2-0-0

ایش، نگهداری و ای پهای دورهزیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه تأسیسات

های نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه ، برنامهالمللیبینهای کمبودهای مالی و تحریم به دلیلهای اخیر تعمیرات هستند. در سال

 دچار افت خواهد شد و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. تأسیساتاین  طول عمر درنتیجهشده و 

 شبکه برقفرسودگی تولید و  کمبود -2-0-2

نابر اهداف باشد. بعدم توسعه زیرساخت ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور می های صنعت برق ایران،از جمله چالش

درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری،  1رفت که ظرفیت تولید برق کشور ساالنه اقتصادی انتظار میبرنامه ششم 

درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار  3بطور متوسط ساالنه 

ارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی د
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صنعت برق شبکه تلفات  روند  03شکل بازسازی این تلفات قابل کاهش نمی باشد . بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون 

 دهد.را نشان می 0331الی  0331های طی سال

 

 0911الی  0911های تلفات صنعت برق طی سال -09شکل 

 

 تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی آمار: مأخذ

 مصرف برق شدت -2-0-9

یزات با یا بکارگیری تجه توسط مشترکان برق الگوی ناصحیح مصرف واسطهبههای کلیدی صنعت برق اتالف برق یکی از چالش

ه با است، این در حالی است ک موردنیازمنجر به رشد تقاضای برق بیش از مقدار اقتصادی  . این الگوی مصرفباشدمی بازهی پایین

ا نرخ استفاده بهینه و اقتصادی از منابع برق، رشد تقاضای برق متناسب بجایگزینی تجهیزات پربازده، و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و 

 خواهد شد. اقتصادی کشوررشد 
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 هاها و مانع زداییدر سال تولید، پشتیبانیراهبردهای صنعت برق  -9

 :(00)شکل  باشدمیمحور اصلی  چهارها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در صنعت برق ایران برای عبور از چالش

 اصالح اقتصاد برق -0 

 اصالح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق -2 

 توسعه ساخت داخل و صادرات -3 

 و ظرفیت تولید برق و توسعه تجدیدپذیرها مصرف، ، بهینه سازیشبکه نوسازی -0

 

 

 هاها و مانع زداییسال تولید، پشتیبانیراهبردهای صنعت برق در  - 00شکل 

 

راهبردها

اصالح اقتصاد برق

اصالح نظام قیمت گذاری

تامین مالی سرمایه گذاری

تسویه مطالبات بخش خصوصی

اصالح رژیم حقوقی و قراردادی

اصالح رژیم حقوقی

اجرای قرارداد تیپ

حل معضل قراردادهای متوقف

توسعه ساخت داخل و صادرات

پشتیبانی از ساخت داخل و دانش بنیان

کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه

پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث

رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی

نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف و 
توسعه تجدید پذیرها و تولید برق

بهینه سازی مصرف

نوسازی تاسیسات فرسوده و کاهش تلفات

توسعه تجدیدپذیر ها و ظرفیت تولید برق
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 اصالح اقتصاد برق -9-0

گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی هگذاری، تأمین مالی سرمایبایست موضوعات اصالح نظام قیمتاقتصاد برق می در اصالح

 مورد بررسی قرار گیرد.

 گذاریاصالح نظام قیمت -9-0-0

های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این گذاری صنعت برق نیازمند اصالحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینهنظام قیمت

 صورت پذیرد. مدت و بلندمدت اصالحات زیرمنظور الزم است در کوتاه

شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی به میزانی های تماممدت برای جبران هزینهدر کوتاه :اقدامات کوتاه مدت الف(

اشد که کمترین تواند به نحوی بگذاری فعلی میبیش از نرخ تورم ساالنه افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چند نرخی تعرفه

های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پرمصرف دریافت کند. همچنین در بخش مصرف و دهکرا بر اقشار کم اثر

ه انرژی بر های اقتصادی کو بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات باید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد

 ورت اجراییبص جویی برقسازوکارهایی مانند بازار صرفههزینه برق را پرداخت نمایند. همچنین  هستند متناسب با سهم انرژی از درآمد،

را با مشترکین  جوییمشترکینی که مصرف بهینه دارند، بتوانند میزان صرفهسازی انجام شود و گذاری در بهینهسرمایهکه  تکمیل شود

التفاوت مابه ،های برق، مطابق قانون مصوب حمایت از برقزمان واقعی شدن قیمترود که تا عالوه انتظار میبهپرمصرف مبادله کنند. 

 شده به صنعت برق داده شود.قیمت تکلیفی و قیمت تمام

 گذاری برق مستقل ازدر بلندمدت الزم است نهاد تنظیم مقررات بخشی برق برای تعیین نظام قیمت  اقدامات بلندمدت:ب( 

طور گذاری برق بهنظام تعرفه تا تشکیل شودهای اقتصادی و با حضور نمایندگان سایر بخش وزارت نیرو  ههای دولتی و وابسته بشرکت

سازی دهاصالح شود. برای پیا های نوین رگوالتوری بازارهای برقگیری از روشو اجتماعی و با بهره اساسی متناسب با شرایط اقتصادی

اکنون در مجلس و دولت مطرح است هرچه هاد تنظیم مقررات بخشی برق که هماین موضوع نیازمند آن است که طرح تشکیل ن

 تشکیل شود.تصویب و این نهاد تر سریع

 تأمین مالی  و گذاریسرمایه -9-0-2

)حدود ادی است زیگذاری سرمایههای زیربنایی صنعت برق برای آنکه بتواند نیازهای توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند نیازمند پروژه

گذاری را به تنهایی و صرفا از طریق بودجه عمومی تامین نماید. در واقع تواند این میزان سرمایهمیلیارد دالر( که دولت نمی 3

های ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشند، ) باید جریان درآمد و هزینهگذاری در صنعت برق نیازمند آن است که اوال این طرحسرمایه

اخیر های غیرتجاری )از قبیل تگذاری خرید و فروش برق است( و ثانیا ریسکازن باشد که نیازمند اصالح ساز و کارهای قیمتمتو ،طرح

انند های نوین مالی )مز روشدولت در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران( بازگشت سرمایه را به خطر نیندازد. در این صورت با استفاده ا

های های اقماری وزارت نیرو( و بکارگیری ابزارهای بازارسرمایه )مانند انتشار اوراق مشارکت و صندوقکد شرکتهای راسازی داراییمولد

 گردد. ای فراهم میهای توسعهگذاری طرحمورد نیاز برای سرمایهگذاری(، امکان جذب سرمایه و تامین مالی سرمایه

گذاری را نیز با خود همراه سازد. برای این منظور های دیگر سرمایهند بخشتوااستفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی میهمچنین 

رو و وزارت نیصنعت برق با همکاری تاسیسات گذاری جدید و نوسازی دار سرمایههای اولویتشود که فهرستی از طرحپیشنهاد می

 اقدام شود. آن تهیه و نسبت به تخصیص منابع موردنیاز ارزی و ریالی  بودجه و سازمان برنامه
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 تسویه مطالبات بخش خصوصی -9-0-9

 اخت آنهاپرد های تابعه داشته است کهای از وزارت نیرو و شرکتبخش خصوصی صنعت برق مطالبات مالی معوقهدر یک دهه گذشته 

ای زایندهفشته و تورم مدت، در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشده است. این تأخیرهای طوالنی انجامبا تأخیرهای طوالنی 

قوق حدیون بانکی و ویژه های جدی برای پرداخت تعهدات خود بهاست، فعاالن بخش خصوصی را با چالش در اقتصاد کشور در جریان

 های بخشتوان مالی شرکتموجب شده که تداوم این وضعیت است کارکنان مواجه کرده است. آنچه که موجب نگرانی جدی است، 

ت آثار بدیهی اس واحدهای تولیدی و پیمانکاری گردیده است.منجر به تعطیلی تضعیف شده و در موارد متعددی  خصوصی به شدت

دستمزد  ها که عمدتاً حقوق وای در بین کارگران و کارکنان شرکتتواند ابعاد اجتماعی گستردهاشی از این روند میاقتصادی و اجتماعی ن

جلوگیری از تاخیر در پرداخت دیون کارفرمایان  رود تمهیدات الزم برایایجاد کند. لذا انتظار می اندماه خود را دریافت نکردهچندین

پرداخت معوقات طوالنی »، «(ریالی LCاعتبار اسنادی داخلی )»شود. تدابیری از قبیل اتخاذ  هتسریع در پرداخت مطالبات معوق دولتی و 

استفاده مناسب و به موقع از اوراق تسویه و خزانه اسالمی برای رفع »، «تهاتر بدهی و مطالبات دولت و شرکت»، «با حفظ قدرت خرید

 تواند راهگشا باشد.  می« دیون

 اصالح رژیم حقوقی و نظام قراردادی صنعت برق -9-2

اند از: اصالح رژیم حقوقی صنعت برق، اجرای قرارداد تیپ بین عبارت موارد اصلیت برق رژیم حقوقی و نظام قراردادی صنع در اصالح

باط ارت»اند که اجرای آنها مشروط به در ادامه این راهکارها ارائه شده تمام.دولتی و بخش خصوصی و حل معضل قراردادهای نیمهبخش 

 ست که الزم است تقویت شود. ا« نهادینه و مستمر وزارت نیرو و تشکل های صنفی بخش خصوصی

 اصالح رژیم حقوقی صنعت برق -9-2-0

ی درون بنگاه مسائل رژیم حقوقی حاکم بر صنعت برق، یکپارچه، شفاف و منصفانه نیست. در حال حاضر وزارت نیرو برای حل

ه الزم به نحویکه در مواردیکماید. ناستفاده می هابصورت یکجانبه و در جهت منافع این شرکتاز اختیارات حکمرانی  های تابعهشرکت

 های  دولتی و خصوصی را تعریفاست وزارت نیرو در مقام نماینده دولت در حکمرانی صنعت برق، توازن مبادالت تجاری بین شرکت

ودن و متولی ی بهای دولتی به دلیل دولتها جلوگیری نماید، عمال به سمت حل مسائل بنگاهنماید و از ایجاد قدرت بازار در برخی بنگاه

گذاری از بخش حکمرانی و مقررات مد در صنعت برق، ضروری استآها، حرکت کرده است. برای ایجاد یک رژیم حقوقی کارنآاداره 

دولتی و  بخشمتشکل از نمایندگان ذینفعان « ت عالی نظارتهیا»و ساز و کاری مانند  گری مستقل شودو تصدی داریبنگاهبخش 

یکجانبه در مناسبات بین  هایگردد و به موارد نقض حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و رویهبخش خصوصی ایجاد 

  ود. های اقتصادی و غیرحاکمیتی، انحصارزدایی شکنندگان بخش خصوصی رسیدگی نماید و از  تمامی حوزهمینأکارفرمایان دولتی و ت

 اجرای قرارداد تیپ بین دولت و بخش خصوصی -9-2-2

مایان روابط مالی و حقوقی بین کارفرالزم است های تابعه وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی، ور ایجاد وحدت رویه بین شرکتبمنظ

با است  ریضرومابین پیروی کند، بنابراین های بخش خصوصی از مفاد یکسانی در قراردادهای فیدولتی تابعه وزارت نیرو و شرکت

ود؛ تدوین شهای بخش خصوصی، مضمون مشترک قراردادی شرکت و دوطرف )بخش کارفرمای دولتیذینفعان کسب نظر از بخش 

های تابعه و ، شرکتوزارت نیرو ؛طرفین تسهیم شودای بین بینی و به نسبت منصفانهها پیش، تمامی ریسک«قرارداد تیپ»در این 

 د. ناس قرارداد تیپ مبادله نمایوابسته را مکلف نماید که قراردادهای خود با بخش خصوصی را بر اس
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 تماممعضل قراردادهای نیمه رفع -9-2-9

ت شرک ،رویوزارت ن ندگانیکامل و با حضور نما اراتیبا اخت «ژهیکارگروه و»ضروری است  نیمه تماممعضل قراردادهای  رفعبرای 

 یتاد اجراس رخانهیکل کشور و دب یدادستان ییمحاسبات(، معاونت قضا وانیو د ی)سازمان بازرسینظارت ینهادها ر،یتوان یتخصصمادر

 یقراردادها فیتکل نییقرارداد بمنظور تع نیفمربوطه و طر یو تخصص یتشکل اقتصاد ه،ییقوه قضا یاقتصاد مقاومت یهااستیس

شده  یها، غربالگرپروژه شرفتیپ زانیو م مبلغ ت،یمتوقف با توجه به اهم یقراردادها .گردد لیاالجرا تشکمتوقف و صدور احکام الزم

خاتمه داده شوند  تیخارج از اولو یقراردادها .شوند یی( شناساتی)خارج از اولویاتیرحیغ ی( و قراردادهادارتی)اولو یاتیح یقراردادها و

بوده  0336سال  یارز یهاابالغ آنها قبل از جهش خیکه تار ییمانده تعهدات قراردادها دار،و در خصوص الباقی قراردادهای اولویت

تبصره  برای این منظور الزم است با اصالح .شوند یروزرساننرخ دالر نسبت به ابالغ قرارداد، به رییتغ یو مبلغ قرارداد بر مبنا یبررس

 ح شود. خانه برای تغییر مبلغ پایه قراردادها اصالحدود اختیارات وزارت 0316 قانون بودجه سال  01

 صادراتافزایش و  توسعه ساخت داخل -9-9

 هابنیانساخت داخل و دانش پشتیبانی از -9-9-0

عددی اند که در موارد متای از الزامات فنی و استانداردهای مختلف مهندسی مواجههای فناورانه، با مجموعهصنعت برق بدلیل پیچیدگی

انداردها های مرجع، امکان کسب این استهای زیرساختی آزمایشگاهیافته و محدودیتعهسازی با استانداردهای کشورهای توسبدلیل مشابه

های های شرکتاز ظرفیتهای زیاد مواجه است که عمال موجب شده برای بسیاری از محصوالت فناورانه با هزینه باال و ریسک

ت زدایی از ورود به بازار محصوالکارگروه مانعبنیان برای تامین تجهیزات این صنعت استفاده نشود. برای همین ضروری است دانش

بنیان در صنعت برق جهت شناسایی موانع ورود به بازار محصوالت در بخش نیرو تشکیل شود و در جهت رعایت قانون حداکثر دانش

ن در همچنیبنیان شناسایی و حذف شود. قررات و موانع غیرضروری ورود به بازار محصوالت دانشاستفاده از توان تولیدی داخلی، م

ز سایر ا المللی( های بینگواهی استاندارد و تایپ تست و گواهی از کشورهای خارجی )به دلیل تحریمصورت فراهم نبودن شرایط اخذ 

 این ه برعالوهای محصول استفاده شود. جبران خسارت و تعویض و بیمهامه نضمانتاطمینان از کیفیت مانند الزام به صدور های روش

ن در ای صورت پذیرد. هاهای مهندسی بازرگانی برای تأمین آندر زمینه تجهیزاتی که مشابه داخلی ندارد، حمایت الزم از شرکت

 های مختلفی مانند سامانه تجارتبین سامانه و انجامیندهای ترخیص کاال و انجام خدمات گمرکی اصالحاتی آخصوص الزم است در فر

 ورت پذیرد.ص که تامین کاالهای مورد نیاز صنعت با هزینه کمتر و سهولت بیشتریی هماهنگی و یکپارچگی ایجاد شود و سامانه بانک

 تأمین مواد اولیه از صنایع باالدستی تسهیل -9-9-2

ت و عمدتاً در مالکیکه  شودمیتوسط صنایع باالدستی عرضه  ،از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعت برق ایعمدهبخشی 

های آشکار و پنهان متعدد، دارای قدرت نقدینگی و مندی از یارانهو به دلیل بهره استکنترل مستقیم دولت یا نهادهای عمومی 

نگی ال دچار مشکل نقدیهای بازار بورس کاواحدهای تولیدی در تهیه مواد اولیه خود از مکانیزم در حالی که .باشندهای زیاد میسودآوری

ازی ارزش سن ضروری است دولت از منظر حداکثرتوانند به موقع و به میزان مورد نیاز مواد اولیه خود را تهیه نمایند. بنابرایبوده و نمی

دستی که اشتغال زایی و ارزش افزوده باالتری دارند، در عرضه مواد خام صنایع پایین افزوده در کل زنجیره و حمایت از توسعه صنایع

 های الزم در این خصوصحمایت، با اصالح نظام عرضه موادخام و اولیه واحدهای تولیدینظارت و کنترل بیشتری نماید و باالدستی 

از ا رهای موجود افزایش دهد و امکان تزریق غیرمستقیم منابع مالی در برابر بحران رادستی آوری صنایع پایینرا بعمل آورده و تاب

تعریف  بزارهایا .نمایدفراهم  ،شودمی تأمینصنعت که از طریق صنایع باالدستی کشور  موردنیازطریق اعتباری کردن فروش مواد اولیه 
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ای هکنندگان فلزات اساسی، کارکرد بهینا توسط تأمینبه دلیل عدم الزام و اجر« اوراق گام»و  «خرید دین کاالیی»مانند  شده تاکنون

ت این اند. الزم اسگرفتهصنعتگران در تنگنای مالی قرار  ،بانک مرکزی در تخصیص ارزهای بدلیل سیاستهمچنین  و اندنداشته

 ح شوند. اصال کوچک و متوسطها و ابزارها بازنگری شوند و با رویکرد حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی سیاست

 (یو مشاوران خدمات مهندس مانکارانیپاز  یبانیصنعت احداث )پشت دیاز بخش تول یبانیشتپ -9-9-9

 یمشخص یصنعت برق،  متول یکننده خدمات مهندس/ارائهدکنندهیتول یاقتصاد یهاو مشاوران به عنوان بنگاه مانکارانیحال حاضر پ در

از  سوم کیاست که حدود  یدر حال نی. اشوندیداخل نم دیتول یتیحما نیدولت ندارند و عمال مشمول قوان یهاخانهوزارت نیدر ب

در  یهم اصلکار س یرویو ن یو دانش فن باشدیم یبرق ساتیو مشاوران ساخت تاس مانکارانیصنعت برق متعلق به پ بخشاشتغال 

 مرتبط با یو وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، که دو نهاد اصل رویها را دارد. متاسفانه در وزارت نبنگاه نیارزش افزوده ا جادیا

 یار قانونها و رفع موانع آنها، ساختچالش یریگیو مشاوران و پ مانکارانیبخش پ یسازمانده یبرا باشند،یبخش م نیا یاقتصاد تیفعال

ا وجود . به عالوه بردیگیکمتر مورد توجه قرار م یبخش اقتصاد نیا ،یتیحما یهاوهیها و شنشده است و در دستورالعمل ینیبشیپ

سازمان تا  نیاقدامات اسوابق اما در  شود،یم یکشور معرف یمانکاریبخش پ یمتول نگاهاً به عنوا یزیرو برنامه تیریسازمان مد نکهیا

ودجه در واقع سازمان برنامه و ب. شودینم دهیبخش د نیو رفع موانع ا یمانکاریاز حوزه پ یبانیو پشت تیبر حما یمبن یتیامروز فعال

دفتر صنعت احداث » شودیم شنهادیلذا پ. داندینم مانکارانیاز پ تیرا حما ودخ تیدارد و مامور دیتاک یدولت انیکارفرما یازهاین بر شتریب

مانکاری های پیاقتصادی پیمانکاران و مشاوران تشکیل شود و شرکتهای به عنوان متولی فعالیت« در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 گردند.  داخل دیاز تول یتیحماهای ها و دستورالعملنامهو مشاوره به عنوان واحدهای فعال صنعت احداث مشمول آیین

 رفع موانع صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی -9-9-0

اوران این بخش دارای ظرفیت باالیی برای صادرات به کشورهای منطقه و متحدان صنعت برق بویژه سازندگان، پیمانکاران و مش

های باشد. کسب رتبه یک صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از جمله دستاوردهای این صنعت است که در سالتجاری ایران می

روری است که دولت برای بازارسازی و است ض BtoGاخیر به شدت افت کرده است. با توجه به اینکه مدل کسب و کار این بخش 

ی از طریق طالعاتا یبانیموقع به اطالعات و پشتبه یدسترس»توسعه صادرات بخش برق کشور اهتمام بیشتری بورزد. اقداماتی از قبیل 

ز برای های انتقال ارسیاستتسهیل »، «های اطالعات بازار و قوانین حاکم و انتشار آمار تفصیلی صادرات و واردات کشورایجاد سامانه

های توسعه صادرات جهت ارائه خدمات مالی مورد نیاز توسعه و تقویت ظرفیت صندوق»، «صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

تجاری با  های دیپلماسیتوسعه ظرفیت»، «های ارزی برای صادرکنندگان و پوشش ریسک صادراتنامهالمللی مانند صدور ضمانتبین

ادرات و کمیته عالی توسعه صهمچنین ضروری است که  در اولویت قرار گیرد.« های بازرگانیهای تخصصی و اتاقرینی تشکلآفنقش

توان بالقوه این صنعت جهت توسعه صادرات را به فعلیت رسانده فع موانع صادرات صنعت برق دهی به رتجارت، با اولویت توسعهسازمان 

 المللی و افزایش سهم بازار این محصوالت کمک نماید. بازارهای بیندر صنعت برق و به حفظ جایگاه 

 نوسازی، بهینه سازی و توسعه تجدیدپذیرها -9-0

 مصرف  سازیبهینه -9-0-0

سازی ههایی که موجب بهینهای مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی، الزم است از فناوریبا توجه به شدت مصرف باالی انرژی در بخش

هایی است که بدون فراهم شدن ساز و کارهای اقتصادی آن محقق گذاریازمند سرمایهود، استفاده گردد. این تغییرات نیشمصرف می
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های فناور که با ابداع فناورانه ارائه شده از سوی شرکت هایگذاری برای پروژوهی ریسک سرمایهدهبه عالوه پوششنخواهد شد. 

ی های گذشته علگذاری است بخصوص که در سالرمایهاساسی جذب سالزامات شوند یکی از می بهینه سازیهای نوین موجب روش

های رحهای اجرایی مرتبط، طبدلیل عملکرد ناکارآمد دستگاه، بینی شده بودپیشقانون رفع موانع تولید  02ماده رغم تمهیداتی که در  

 پیشنهادی محقق نشد.  

 نوسازی تاسیسات و  کاهش تلفات -9-0-2

بر ایجاد تلفات برق در شبکه موجب ناپایداری عرضه برق  هکه عالودر شرایط فعلی بخشی از شبکه برق کشور دچار فرسودگی است 

این  ؛است ضروریتاسیسات هم از منظر جلوگیری از تلفات و هم برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه نوسازی این  رو،گردد. از این می

های ها به نحوی است که با شرایط اقتصادی موجود و متکی به داراییدهی پروژهسازمان و گذاریسرمایه ، مستلزمتوسعهو  نوسازی

وکار های کسبهای صنعت برق، مدلها عالوه بر دانش فنی و مهندسی موردنیاز طرحاجرا باشد. برای اجرای این پروژهصنعت برق قابل

برای این منظور است الزم است اوال مقررات  و خوداتکا منابع مالی الزم را فراهم سازد.است که بتواند به نح نوینی مورد نیاز و مالی

برق عت های زیرساختی صنگذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی متناسب سازی با شرایط ویژه و اختصاصی پروژهحاکم بر سرمایه

ها، پروژه با ایجاد شرکتد به این بخش تشویق شوند و نهایتا گذاری و تامین مالی برای وروهای سرمایهگردد و ثانیا موسسات و واسطه

 .گذاران مالی و همچنین شرکت های صنعتی و تخصصی فراهم شودبرداران دولتی، سرمایهسازمان مناسب برای همکاری بین بهره

  و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها توسعه -9-0-9

باالی کشور برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر خورشیدی و بادی، ضروری است سیاست توسعه تجدیدپذیر در  هایظرفیتبا توجه به 

های خرید برق تجدیدپذیر و ایجاد بازار گواهی برق صرفه جویی شده، از جمله اقدامات اساسی است  هاصالح تعرف اولویت قرار گیرد.

گذاری هایی است که تنها با سرمایهتولید برق با توجه به نیاز کشور یکی از اولویتهمچنین افزایش ظرفیت  که مغفول مانده است.

ر گذاری دکه چرخه سرمایهبه نحوی اصالح نظام مالی صنعت برقبا شود مگر بخش خصوصی ممکن خواهد بود و این محقق نمی

 تولید برق اقتصادی شود. 
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 ریاست جمهوری و دولت سیزدهماز  انتظارات -0
 بصورتدولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی ریاست جمهوری و و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از  انتظارات 0جدول  در

خالصه ارائه شده است. انتظار بخش خصوصی صنعت برق آن است که دولت محترم آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی 

ن افزایی بیکان همدهی فعاالن این بخش امخود قرار دهد و با مشارکتمتخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار 

  دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت های صنعت برق فراهم نماید. 

 

 انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از دولت سیزدهم - 0جدول 

 انتظار از دولتاقدامات مورد  راهکارها راهبردها

 اصالح اقتصاد برق

اصالح نظام 
 گذاریقیمت

 برق ینهاد تنظیم مقررات بخش تشکیل

 برق های اصالح تعرفه

 گذاری وسرمایه
 تأمین مالی 

 برق برای تامین بخشی از سرمایه طرح های زیربناییتسهیالت صندوق توسعه ملی  تخصیص

 های راکد صنعت برقسازی داراییمولد

 گذاری در صنعت برقو سرمایه مندی از ابزارهای بازارسرمایه برای تامین مالیرفع موانع بهره

تسویه مطالبات بخش 
 خصوصی

 ها(پرداخت معوقات با حفظ قدرت خرید )به روزرسانی ارزش روز مبلغ بدهی

اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد اعتبارهایی مانند و استفاده از روش های اجراییایجاد انضباط مالی در دستگاه
 بدهی به بخش خصوصی

ابزارهای بدهی مانند اوراق تسویه، اوراق خزانه اسالمی دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی و استفاده از اولویت
 ها تهاتر بدهی و 

اصالح رژیم 
 حقوقی و قراردادی

 اصالح رژیم حقوقی
 گری وزارت نیروبرابر بخش تصدیتقویت بخش حکمرانی صنعت در 

 های بزرگ و انحصاری دولتیت عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکتأتشکیل هی

تنظیم و اجرای قرارداد 
 تیپ

های تابعه جهت تبعیت از تنظیم قرارداد تیپ باهدف تأمین منافع طرفین قرارداد و تسهیم ریسک و الزام شرکت
 قرارداد تیپ

معضل قراردادهای  رفع
 نیمه تمام

 ایجاد کارگروه رسیدگی به قراردادهای نیمه تمام و اولویت گذاری و غربالگری قراردادها

برای افزایش حدود اختیارات وزارت خانه جهت تغییر مبلغ پایه قراردادها  0310قانون بودجه سال  01اصالح تبصره 
 متناسب به نوسانات اقتصادی کشور

 توسعه ساخت
 داخل و صادرات

خرید محصوالت ساخت 
 بنیانداخل و دانش

 تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل و دانش بنیان در صنعت برق

 های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزاتاصالح مقررات خرید ساخت داخل و بکارگیری روش

کاهش هزینه و سهولت 
تأمین مواد اولیه از 

 باالدستیصنایع 
 و  با مبداء خارجی

 مدیریت عرضه مواد خام )فلزات رنگی( در جهت تسهیل دسترسی واحد تولیدی

 تسهیل شرایط فروش اعتباری و افزایش دوره بازپرداخت در حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی پایین دستی

 برای شرکتهای کوچک و متوسط« اوراق گام»و « ییخرید دین کاال»فراهم سازی استفاده از ابزارهای مالی مانند 

مانع زدایی از مقررات گمرک و ترخیص کاال و تسریع در تخصیص ارز از طریق ارتباط تنگاتنگ وزارت صمت، بانک 
 مرکزی و گمرک ج.ا.ا

رفع موانع صادرات برق 
 و خدمات مهندسی

انتشار  حاکم و نیاطالعات بازار و قوان یهاسامانه جادیا قیاز طر یاطالعات یبانیموقع به اطالعات و پشتبه یدسترس
 صادرات و واردات کشور یلیآمار تفص

 یو مهندس یصادر کنندگان خدمات فن یانتقال ارز برا یهااستیس لیتسه
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 انتظار از دولتاقدامات مورد  راهکارها راهبردها

مانند صدور  یالمللنیب ازیمورد ن یارائه خدمات مال تتوسعه صادرات جه یهاصندوق تیظرف تیتوسعه و تقو
 صادرات سکیصادرکنندگان و پوشش ر یبرا یارز یهانامهضمانت

 یبازرگان یهاو اتاق یتخصص یهاتشکل ینیآفربا نقش یتجار یپلماسید یهاتیتوسعه ظرف

، شبکه نوسازی
 مصرف سازیبهینه

و توسعه 
و  تجدیدپذیرها

 تولید برق

 بهینه سازی مصرف
 ایجاد بازار صرفه جویی برق

 پوشش ریسک فناوری های بهینه سازی

نوسازی شبکه و کاهش 
 تلفات

توسعه تجدید پذیرها و 
 تولید برق

گذاری مشترک بخش خصوصی با توجه به شرایط ویژه و اختصاصی مقررات حاکم بر سرمایهسازی متناسب 
 های زیرساختی صنعت برقپروژه

و  یصنعت یشرکت ها نیو همچن یمال گذارانهیسرما ،یبرداران دولتبهره نیب یهمکار یسازمان مناسب برا جادیا
 هاشرکت پروژه ی از طریق ایجادتخصص

 ساز و کارها و قیمت خرید برق تجدید پذیر و برق نیروگاه هااصالح 

 انداز صنعت برقچشم -5

 توسعه ظرفیت تولید برق کشور -5-0
 01کل شهای اخیر با رشد کمتری نسبت به اهداف برنامه ششم همراه بوده است. در سالروند افزایش ظرفیت تولید برق کشور در 

 چشم انداز افزایش ظرفیت نامی تولید برق کشور در دو سناریو ارائه شده است. 

 0010تولید برق کشور در سال  چشم انداز ظرفیت -05شکل 

مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و  2111رود ساالنه بطور متوسط ساالنه حدود میدر سناریو ادامه وضع موجود انتظار 

هزار مگاوات برسد. اما اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با  30به ظرفیت نامی حدود  0010در سال 

 0111دود رود ساالنه حور کشور را افزایش دهد انتظار میولید برق کشظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد باالدستی کشور، ت

 هزار مگاوات دست پیدا کند. 013به ظرفیت نامی حدود  0010مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال 

85

98

109

1399 1404

هزار مگاوات-0010چشم انداز ظرفیت تولید برق کشور در سال 

(درصد2.0)سناریو رشد وضع موجود  (درصد1)سناریو رشد تعیین شده در برنامه ششم 
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 گذاری مورد نیاز توسعه صنعت برقسرمایه -5-2
شود. با گذاری محقق نمیقق چشم انداز این صنعت بدون تامین مالی و سرمایهاست و تحگذاری توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه

گذاری مورد نیاز میلیارد دالر سرمایه 01تا  0بطور متوسط بین  0010شود در افق توجه به سناریوهای پیش روی صنعت، برآورد می

گذاری باید میلیارد دالر سرمایه 0درصدی( حدود  2.0شود در سناریو رشد وضع موجود )رشد دیده می 06شکل است. همانطور که در 

گذاری میلیارد دالر سرمایه 01درصد )نرخ رشد مورد نظر در برنامه ششم( حدود  1انجام شود. در سناریو جایگزین که بر اساس رشد 

 یاز است. گذاری برای توسعه صنعت برق نمیلیارد دالر سرمایه 3تا  0.6مورد نیاز است. به عبارتی متوسط بین 

 

 0010توسعه صنعت در افق  ازیمورد ن هیچشم انداز سرما -09شکل 

 

 

 :مأخذهاو  منابع
 گزارش سندیکای صنعت برق ایران از انتظارات از مجلس یازدهم -

 ، آمار صنعت برق، توانیر0333آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی سال  -

 ، توانیرسال صنعت برق ایران در آیینه آمار 13 -

 30/12/0011، اطالعات تا پایان صنعت برق، توانیر آمار ،(خالصه وضعیت آماری صنعت برق کشورگزارش هفتگی صنعت برق ) -

 ، مرکز آمار ایران0336سالنامه آماری سال  -

 مرکز آمار ایران 0336-0311های ملی ایران حساب -

8.2 

15.3 

(درصد2.0)سناریو رشد وضع موجود 

(درصد1)سناریو رشد تعیین شده در برنامه ششم 

میلیارد دالر-0010چشم انداز سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت در افق 


