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 در سال جهش تولید و راهکارهای صنعت برق هاچالش
 

 

 در سال جهش تولید صنعت برق الزامات-الف

که برای  ایبالقوههای ظرفیت رغمیعلصنایع پیشرو و با توان توسعه درونزای کشور است که  ازجملهی ژصنعت برق و انر
رنامه خود در ب یاتوسعهگذاری شده و نتواسته است به اهداف جهش تولید و توسعه شتابان دارد، دچار رکود و افت در سرمایه

الف  شود )بنداصالح  ی تدریجیانرژ یهاآب و حامل متیق رفتیمششم دست پیدا کند. بنابر اهداف برنامه ششم انتظار 
گذاری بخش خصوصی (، ظرفیت تولید برق از طریق سرمایه9درصد رشد کند )ماده  93اری ساالنه گذ(، سرمایه91ماده 

بخش  یگذارهیسرما تیو پاک با اولو ریدپذیتجد یهاروگاهیسهم ن (،84هزار مگاوات افزایش پیدا کند )بند ت ماده  5ساالنه 
برای کسب دانش و فناوری حمایت شود  یانبندانشی هادرصد از کل ظرفیت بخش تولید برسد، و از شرکت 5ی به ردولتیغ

گذاری، نسبت به قبل از برنامه ، افزایش ظرفیت شود کاهش نرخ رشد سرمایه( اما آنچه که االن مشاهده می84)بند الف ماده 
رشد محدود  هزار مگاوات(، عدم افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و9تولید برق کمتر از اهداف برنامه )ساالنه حدود 

ع . بنابراین جهش تولید در بخش برق نیازمند شناسایی مواناستدر زنجیره تامین صنعت برق و انرژی  یانبندانشهای شرکت
 باشد. رشد و اجرای راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید می

 

 صنعت برق  های اصلیمسائل و چالش -ب

نظام مالی  اکنون. هماستهای اقتصاد انرژی کشور ، اقتصاد این صنعت سیاستمسئله اصلی صنعت برق و انرژی، متاثر از 
ت. در گذاری برق اسریشه این چرخه در مکانیزم ناکارآمد قیمت و ، در یک چرخه معیوب اقتصادی قفل شده استصنعت برق

یسه قیمت شده آن است. مقامشود که کمتر از قیمت تماصورت تکلیفی و دستوری تعیین میحال حاضر قیمت فروش برق، به
دهد که قیمت برق ایران کمتر از یک دهم متوسط جهانی و متوسط منطقه خاورمیانه، بر برق در ایران و جهان نیز نشان می

باشد. این مسئله باعث شده است جریان مالی برق دچار عدم توازن شود و وزارت نیرو با مبنای نرخ ارز سامانه نیمایی می
ود )در شهای دولت به بخش تولیدکنندگان برق افزوده میسیستماتیک مواجه شود و درنتیجه ساالنه بر بدهیکسری بودجه 

. این کسری بودجه رد تومان کسری بودجه داشته باشد(میلیا 5333پیش بینی شده است صنعت وزارت نیرو  1911بودجه سال 
های بخش و پیمانکاران زنجیره تامین صنعت برق و نیروگاهمنجر به انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی اعم از سازندگان 

 833 رببالغهای وزارت نیرو های صنفی حجم بدهیتوسط تشکل شدهانجامباشد که بر اساس آخرین برآورد خصوصی می
ا صحه هگذاری، ذینفعان و مخاطبان بر قیمتدلیل عدم شفافیت نظام قیمت باشد. از طرف دیگر بههزار میلیارد ریال می

شود در نتیجه مصرف برق بهینه نبوده و اتالف کنندگان داده میگذارند و عمالً عالمت نادرستی از قیمت برق به مصرفنمی
ای هترین آن غیراقتصادی شدن طرحشود. این مسئله عوارض دیگری داشته است که مهمزیادی در بخش مصرف ایجاد می

 انرژی تجدیدپذیر است.سازی مصرف انرژی و استفاده از بهینه
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موجب شده  این مسئله گذاری در صنعت برق است.ای سرمایهاختالل اقتصاد برق، یک تاثیر بلندمدت دارد که کاهش منابع بر
های است و درنتیجه بخش زیادی از طرح گذاری در صنعت برق در پنج سال اخیر کاهش چشمگیری داشتهاست روند سرمایه

خش تولید، انتقال و توزیع به اجرا درنیامده است. این مسئله باعث شده است تقاضای رو به رشد ای صنعت برق در بتوسعه
ها بروز پیداکرده است و از طرف دیگر، دسترسی به برق برای رشد طرف بحران خاموشیمصرف پاسخ داده نشده و ازیک

 اقتصاد کشور با کمبود مواجه است. صنعت و 
 

 :استصنعت برق به شرح زیر  یهاچالشمهمترین در حال حاضر 

 گذاری برق و چرخه معیوب اقتصاد برققیمت ناکارآمد مکانیزم 

  بازار  در در صنعت برق و رکود گذارییهسرماکاهش 

 هانهادهناشی از افزایش هزینه  یرناپذجبرانهای جاری بدلیل شرایط پروژه توقف قراردادها و  

  تابعه در پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران و سازندگان تجهیزات  یهاشرکتدیرکرد وزارت نیرو و 

 فقدان انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی صنعت برق 

 های توزیع نیروی برق )تابعه شرکت توانیر( عدم شفافیت در حاکمیت شرکت 

  تولیدکنندگان خدمات  عنوانبه و مهندسان مشاور مانکارانیپعدم حمایت از 

  نقدینگی برای تامین مواد اولیه از صنایع باالدستیمحدودیت 

 واردات  و صادرات مقررات حاکم بر  در عدم ثبات 

 کشوراز خارج به داخل  های حاصل از صادراتجایی ارزبهباالی مبادالت مالی و جا هایینههز 

  المللیینبدر مناقصات المللی برای شرکت صدور ضمانتامه بانکی بینمشکالت 

 توسط کارفرمایان برق صنعت داخل ساخت تجهیزات کارگیریبه و تمایل عدم 

 برق صنعت در تولیدی کاالهای برخی برای استاندارد آزمون امکانات نبود 

 و فقدان قرارداد تیپ نیرو وزارت جانبهیک قراردادهای 

 داخل تولید مشابه دارای تجهیزاتبرخی  ورودی حقوق بودن پایین 

 

 ی جهش تولیدپیشنهادها و راهکارها -ج

 شود:های صنعت برق و ایجاد جهش تولید در این بخش، راهکارهای زیر پیشنهاد میدر جهت رفع چالش

 متوقفحل معضل قراردادهای  -1

ه ک دهیگردساناتی های ظالمانه، اقتصاد کشور دچار التهاب و نوو با اعمال فشارهای سیاسی و تحریم 1918از اواسط سال 
عداد زیادی ت جهیپروژه بوده و در نت ییرا به دنبال داشته که عمدتا خارج از کنترل عوامل اجرا یاگسترده یمال یمنف یامدهایپ

میلیارد  9333قرارداد به ارزشی بالغ بر  1333اند. بر اساس برآورد انجام شده بیش از متوقف شده تمامیمهناز قراردادها بصورت 
های اجرایی کشور و بطور ویژه وزارت نیرو و . این درحالیست که دستگاهاندقرارگرفتهتومان در شرایط بحرانی و متوقف 
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های موجود را به سازندگان و آن بدون توجه به شرایط واقعی اقتصادی حاکم بر کشور، تمامی ریسک های تابعهشرکت
پیمانکاران تحمیل نموده به نحویکه در صورت ادامه وضع موجود و بالتکلیف ماندن، با موج مخربی از ورشکستگی و بیکاری 

 در این صنعت زیرساختی مواجه خواهیم بود. 

جرایی، ا یهادستگاهمقام معظم رهبری و فرمایش ایشان در دیدار اخیر با فعاالن اقتصادی، خطاب به علیرغم دستور صریح 
، در وزارت نیرو «نیدک برطرف بایستی را موانع بسازید؛ هاسختی با باید کنید، اقدام باید بگیرید، تصمیم باید»مبنی بر اینکه 

شود و همچنان با عافیت اندیشی و پرهیز از ی حل مسائل دیده نمیمتولی صنعت برق، اراده واقعی و عملی برا عنوانبه
س کند. پشده اقدام موثری برای حل بحران قراردادهای متوقف نمی عملییبمخاطرات متناسب با شرایط امروز کشور، دچار 

ور، وزارت ستانی کل کشبا حضور نمایندگان محترم داد برگزارشدههای متعدد گرفته و بر اساس نشستصورت هاییگیریپاز 
کاهش آثار مخرب شرایط بوجود آمده  منظوربهنیرو، توانیر، سازمان بازرسی و سندیکای صنعت برق ایران، موارد اجرایی 

از سوی معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی ابالغ شد،  21/11/14مورخ  953/84184/14اقتصادی طی نامه شماره 
باشد. یتمام نمنبوده و امیدی به حل معضل قراردادهای نیمه راهگشاتوجه به اجرایی حاکم بر اقتصاد کشور اما موارد مذکور با 

مانده، تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو برای حل معضل قراردادهای در این شرایط تنها راهکار باقی
 باشد. تمام مینیمه

 های تولیدی و پیمانکاری موجود خواهد انجامید، لطماتموجود به ورشکستگی و تعطیلی شرکت با عنایت به اینکه ادامه روند
ه رود برای جلوگیری از تطویل فرایند رسیدگی بآورد، انتظار میناپذیری را به زنجیره تامین صنعت برق کشور وارد میجبران

 قف صنعت برق اتخاذ شود. قراردادهای متو یهاچالشاین قراردادها تمهیدات الزم برای رفع 

 
 تمامراهکارهای رفع معضل قراردادهای نیمه - 1جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  تمام یمهن یقراردادهاراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به  

کارگروه وزارتی رفع وزیر نیرو و تشکیل 
معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده 

 نهاد صنفی

  
 قانون اختیارت شورای عالی نظام فنی

  
جهت رفع  وبودجهبرنامهنظارت بر سازمان 

 های مقرراتیمحدودیت

 
 

گان سازندالزام به اجرای قرارداد تیپ برای استفاده کارفرمایان از خدمات و تجهیزات پیمانکاران و -2

 بخش خصوصی )ایجاد وحدت رویه و اصالح روابط بین کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی(

کاران جانبه به پیمانطور یکهای قرارداد بهشده است که تمامی ریسکنظام حقوقی و قراردادی صنعت برق به نحوی تدوین
ه برای تاخیر کشود. در حالیو شرکت توانیر تحمیل می تابعه وزارت نیرو هایشرکتو تولیدکنندگان تجهیزات طرف قرارداد با 

مقتضی است با کسب نظر از بخش خصوصی و اصالح  روینا. از شودینمدر انجام تعهدات هیچگونه خسارتی در نظر گرفته 
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ا بین طرفین های این ریسکشود و به نسبت منصفانهبینی میها در قراردادها پیشقرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسک
از اعتبارات و  یاتوسعهعمرانی و  یهاطرحشود و دولت مکلف شود دیون خود به بخش خصوصی صنعت برق در تسهیم 

 منابع حاصله با تقبل خسارت تاخیر در تادیه و بصورت نقدی پرداخت نماید. 

 
 راهکارهای اصالح قرارداد تیپ - 2جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  یپاصالح قرارداد تراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
الف( تصویب و ابالغ قرارداد تیپ خرید 

 خدمات و تجهیزات صنعت برق
ب( تصویب و ابالغ دستورالعمل تعدیل 

 قراردادها
 ج( اصالح فهارست بهای صنعت برق

  
مصوب  قانون محاسبات عمومی

1988 
 یاز مقررات مال یبخش یمتنظ قانون
 1988مصوب  دولت

معامالت دولتی مصوب  نامهآیین 
1981 

  
 ها ونظارت بر دولت جهت اصالح دستورالعمل

 های اجرای قانوننامهبخش

 راهکار بلندمدت:
اصالح شرایط عمومی و خصوصی 
قراردادهای بین شرکت دولتی و بخش 
خصوصی جهت تعدیل قراردادها با توجه 

 تاخیر پرداخت
 
 

  
مصوب  قانون محاسبات عمومی

1988 
 یاز مقررات مال یبخش یمقانون تنظ

 1988مصوب  دولت
معامالت دولتی مصوب  نامهآیین

1981 
قانون برگزاری مناقصات مصوب 

1949 

  
الحاق ماده واحده به قانون محاسبات عمومی 
جهت پرداخت مطالبات بخش خصوصی با 

 قدرت خرید روز
 

 

 پرداخت مطالبات بخش خصوصی  -3

ره تامین های تولید برق و زنجیبا استفاده از منابع حاصل از اصالح قیمت برق، مطالبات پیمانکاران صنعت برق شامل شرکت

 های بدون. همچنین با استفاده از شرایط هاردشیپ و اصالح قراردادهای جاری با هدف جلوگیری از بروز بدهیپرداخت شود

نعت های یک جانبه بر پیمانکاران صبینی نشده، امکان اصالح قرارداد و یا خاتمه قرارداد بدون تحمیل هزینهپیش سررسید و

 برق فراهم شود.

خش دولت به ب هاییبدههای فوق، استفاده موثر از ابزارهای بدهی مانند اوراق خزانه اسالمی برای تسویه عالوه بر مکانیزم

صنعت  یهانگاهبچرخه اقتصادی  یجهدرنتکند که نقدینگی در صنعت برق به جریان بیفتد و م میخصوصی، این شرایط را فراه

 برق به حالت عادی بازگردد.
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 و اصالح قراردادها یمطالبات بخش خصوص راهکارهای پرداخت – 3جدول 

 شورای اسالمی انتظارات از مجلس  مستندات قانونی  پرداخت مطالباتراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
 هایشرکتالف( تسویه بدهی قطعی شده 

ی جار هایداراییدولتی با بخش خصوصی از 
 هاشرکت

ب( استفاده از اوراق خزانه اسالمی برای 
 و تهاتر هابدهیتسویه 

  
 قانون بودجه 

  
نظارت بر دولت جهت ایجاد انضباط مالی در 

 تابعه هایشرکت

 بلندمدت:راهکار 
دولتی به گشایش اعتبار  هایشرکتالزام 

اسنادی داخلی برای قراردادهای با پیمانکار 
 بخش خصوصی

 

  
 یندالزامات ناظر بر فرا» نامهآیین

« یالیر – یداخل یاعتبار اسناد
 بانک مرکزی  1911مصوب سال 

  
تصویب تبصره در قانون بودجه جهت الزام 

های طرحهای دولتی برای پرداخت شرکت
 عمرانی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی

 

 کرونا  طیشرا به با توجه حاکم بر کسب و کارها و مقررات نیقوان یسازمتناسب -4

 و ظالمانه غرب هاییمتحردر شرایط کنونی که اقتصاد و صنعت کشور به دلیل فشارهای ناشی از تورم، جهش نرخ ارز، 
ژه در به وی کشور و مقررات نیقوانها و سیاستگذاریمتاسفانه  اند،های جدی شدهدچار چالش شیوع ویروس کروناهمچنین 

ه این لذا با توجه به اینک. وجود ندارددرک صحیحی از این شرایط  کشور ، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعیحوزه نظام بانکی
ضی ثر نماید، مقتمتابه شدت تواند اشتغال را یبدل شده و مدر تمامی کسب وکارهای کشور موضوع به یک چالش عمومی 

د. ابالغ گرد بانکی، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی یهاحوزهحمایتی در هر یک از  یهادستورالعملاست هر چه سریعتر 
 یهاسال همیحق ب مهیبدون جر و دیجد ، تقسیطاندنداشتهتعدیل نیرو که  ییهاکارگاه کارکنان یصددر 93 مهیحق ب تیمعاف
سال  و موکول نمودن آن به 1911سال اول سه ماهه و  1914سه ماهه چهارم سال  افزودهارزش بر اتیال، تقسیط مقبل

 نکهیه اب تیبا عنا. همچنین روندیمراهکارهایی حداقلی برای نجات کسب و کارهای کشور در شرایط کنونی به شمار  ،1833
به صراحت به آن اشاره شده است،  مانیپ یعموم طیفورس ماژور قرارداد بوده و در شرا طیجزو شرا رداریواگ یهایماریب وعیش

 مانکارانیو پ یدیتول یکارکنان و کارگران واحدها یو خطر ابتال یدمیرفتن اپ نیکشور تا از ب ییاجرا یهااست دستگاه یمقتض
 تنفس قرار دهند. طیماه در شرا الی ششسه را حداقل به مدت  یمرتبط با بخش خصوص یقراردادها روس،یو نیبه ا

 راهکارهای شرایط مقابله با کرونا – 4جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  شرایط خاص قراردادیراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 

 یصددر 93 مهیحق ب تیمعافالف( 
یرو نتعدیل که  ییهاکارگاه کارکنان
 اندنداشته

  
 ستاد ملی مبارزه با کرونا

  
اجرایی جهت ارائه  هایدستگاهنظارت بر 

 هاتسهیالت به شرکت
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 حق مهیبدون جر و دیجد ب( تقسیط
 قبل یهاسال مهیب

ه س افزودهارزش بر اتیالج( تقسیط م
سه ماهه و  1914ماهه چهارم سال 

 1911سال اول 

 

 گذاری اصالح نظام قیمت -5

. سازد ربرقرا تعادل و توازن آن هایهزینه و درآمد جریان در بتواند که است اصالحاتی نیازمند برق صنعت گذاریقیمت نظام

 هایهزینه جبران مدت برایپذیرد. در کوتاه صورت زیر اصالحات بلندمدت و مدتکوتاه در است الزم منظور این برای

این تغییر با . دکن پیدا افزایش ساالنه تورم نرخ از بیش میزانی به تدریجی شیب با برق فروش قیمت متوسط برق، شدهتمام

های پایین مصرف و دهکتواند به نحوی باشد که کمترین اثر را بر اقشار کمگذاری فعلی میتوجه به نظام چند نرخی تعرفه

غییرات شاورزی و صنعتی نیز شیب تداشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پرمصرف دریافت کند. همچنین در بخش ک

مشترکینی  جویی برق را فراهم سازد کهباید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد و سازوکارهایی مانند بازار صرفه

ماده رای همچنین دولت در راستای اج مبادله کنند پرمصرفرا با مشترکین  ییجوصرفهکه مصرف بهینه دارند، بتوانند میزان 

 نهاد . در بلندمدت الزم استقیمت تمام شده را پرداخت نمایدقیمت تکلیفی و  التفاوتمابهقانون حمایت از صنعت برق،  8

 برق گذاریهتعرف نظام و شود تشکیل نیرو وزارت از مستقل برق گذاریقیمت نظام تعیین برای برق بخشی مقررات تنظیم

طرح تشکیل  هک است آن نیازمند موضوع این سازیپیاده برای. شود اصالح کشور امروز اقتصادی شرایط با متناسب اساسی طوربه

 در مجلس و دولت مطرح است هرچه سریعتر تشکیل شود. اکنونهمنهاد تنظیم مقررات بخشی برق که 

 

 راهکارهای اصالح اقتصاد برق - 5جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  ی اصالح اقتصاد برقراهکارها

 :مدتکوتاهراهکار 
افزایش قیمت فروش برق با شیب الف( 

 تورم با اندازههم
پرداخت مابه تفاوت قیمت تکلیفی  ب( 

و قیمت تمام شده در راستای اجرای 
 حمایت از صنعت برققانون 

  
(  قانون حمایت از صنعت برق 8ماده )

  1918مصوب 
 
 

  
 جهت وبودجهبرنامهنظارت بر دولت و سازمان 

 اجرای قانون

 راهکار بلندمدت:
تقل تنظیم ستشکیل نهاد مالف( 

 مقررات بخشی برق
 

  
 یکل هاییاستس یقانون  اجرا 51ماده 

 1948مصوب  اصل چهل و چهارم
 

  
مستقل نظارت بر دولت جهت ایجاد نهاد 

و اصالح نظام تنظیم مقررات بخشی برق 
 گذاری برقتعرفه
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 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  ی اصالح اقتصاد برقراهکارها

تجارت  هایفعالیتتفکیک ب( 
 هایشرکتبرق از وظایف  فروشیخرده

کارگزاری  هایشرکتو ایجاد توزیع 
 برق فروشیخرده

تجارت  آزادسازینظارت بر دولت جهت   
 هایشرکتبرق و ایجاد  فروشیخرده

   فروشیخردهکارگزاری 

 

 گذاری تأمین مالی برای سرمایه -6

گذاری تامین مالی از منابع متعددی دارد که برای تحریک آنها الزم است، محرک سرمایه گذاری در صنعت برق نیاز بهسرمایه

گذاری را نیز های دیگر سرمایهتواند بخشکشور فعال شود. استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی، مکانیزمی است که می

ت گذاری جدید و نوسازی صنعدار سرمایههای اولویتشود که فهرستی از طرحمی منظور پیشنهاداین با خود همراه سازد. برای 

گذاری در بخش تولید برق، انتقال و توزیع برق، با همکاری پژوهشگاه میلیارد دالر با تاکید بر تقویت سرمایه 9برق با سقف 

الی نسبت به تخصیص منابع مورد نیاز ارزی و ری تهیه و،  اتاق بازرگانی و سندیکای صنعت برق وبودجهبرنامه نیرو و سازمان

 آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی اقدام گردد.

 
 گذارییهسرماراهکارهای تامین مالی و  - 6جدول 

 مجلس شورای اسالمیانتظارات از   مستندات قانونی  گذاریراهکارهای تامین مالی و سرمایه

 :مدتکوتاهراهکار 
پرداخت تسهیالت با سود ترجیحی )وام  الف( 

ای براز منابع صندوق توسعه ملی ( بهرهکم
 صنعت برق هایطرح گذاریسرمایه

 هایطرح جوییصرفهب( پرداخت منافع 
با راندمان  هاینیروگاهو ایجاد  سازیبهینه

 باال
برای  اصالح مقررات بانکی و بورسیج( 

 هاپروژهتامین مالی شرکت 

  
 یدقانون رفع موانع تول  12ماده 
 رشوک ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت

 1918مصوب 
 
 
 
 های بانکی و بورسینامهیینآ

  
تصویب تبصره در قانون بودجه جهت 

 تخصیص تسهیالت دولتی به صنعت برق
 

 نظارت بر دولت جهت اجرای قانون
 
 

 و بورسی مقررات بانکینظارت بر اصالح 

 راهکار بلندمدت:
ذاری گبرای سرمایه ایتوسعهتاسیس بانک 

 زیرساختی هایطرحدر 
 

  
 ایتوسعهطرح تاسیس بانک 

 جمهوری اسالمی ایران

  
جمهوری  ایتوسعهتصویب قانون بانک 

 اسالمی ایران
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 رفع موانع صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی این صنعت -7

اختالف بین وزارت نیرو و وزارت نفت در خصوص تعیین نرخ گاز مورد نیاز برای تولید صادراتی برق، رفع شود و ترتیبی اتخاذ 

ها برای این منظور مشابه نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنایع پتروشیمی تعیین گردد. وزارت شود تا بهای گاز مورد نیاز نیروگاه

های الزم را در جهت تقویت حضور پیمانکاران بخش خصوصی واقعی کشور تمر، همکاریامور خارجه با جدیت و تالش مس

های صنعت برق عراق، افغانستان و سوریه بعمل آورند. همچنین الزم است که مقررات ناظر بر صادرات برق و استفاده در پروژه

های موجود را برای صادرات برق خصوصی بتواند ظرفیتخصوصی اصالح شود تا بخشبخش از شبکه برق برای حضور 

 5به بیش از  1918میلیارد دالر در سال  2گذاری جدید، صادرات صنعت برق بتواند از رود بدون سرمایهبکارگیرد. انتظار می

 درصورت اصالح مقررات این صنعت افزایش یابد.  1914میلیارد دالر در سال 

 
 موانع صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی رفعراهکارهای  - 7جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  رفع موانع صادراتراهکارهای 

 :مدتاهکوتراهکار 
صدور مجوز صادرات برق به کشورهای  الف(
بخش  گذاریاز محل سرمایه جوارهم

  خصوصی
پول صادرکنندگان با  جاییجابهب( تسهیل 
 مقصد صادراتیکشورهای 
 ایهپروژهبانکی برای  نامهضمانتج( صدور 

 خدمات مهندسی صادرکننده مرزیبرون

  
 اصالح مقررات بازار برق

 
 

 اساسنامه صندوق ضمانت صادرات

  
 نامهآییننظارت بر دولت جهت تصویب 

 صادرات برق بخش خصوصی

 راهکار بلندمدت:
 راه توسعه صادرات برق نقشهاجرای 

 

  
 و ابالغ نقشه راه صادرات برقتصویب 

  
نظارت بر دولت جهت اجرای نقشه راه توسعه 

 صادرات برق

 

 تولیدکنندگان خدمات  عنوانبه و مهندسان مشاور مانکارانیپحمایت از  -8

روند به شمار میصنعت برق  یو مهندس یخدمات و دانش فن دکنندگانیتولدر حال حاضر پیمانکاران و مشاوران که همان 
صنعت برق کشور و وزارت صمت  یمتول روین وزارت. شوندیداخل نم دیتول یتیحما نیو مشمول قوان ندارند یمشخص یمتول

و مشاوران  مانکارانیبخش پ یسازمانده ، برایو موثر سازمیدو نهاد تصم نیا از سوی حالنیاست، با ا دکنندگانیمسئول تول
 ،یتیماح یهاوهیشها و دستورالعمل ینیبشیپ نیو همچن یقانون یساختارها نیها و رفع موانع، تدوچالش یریگیپ باهدف
 یشور معرفک یمانکاریبخش پ یبه عنوان متول گاهاً یزیرو برنامه تیریسازمان مد نکهیا باوجود عالوهبهنشده است.  اقدامی

. شودیمن دهید یمانکاریحوزه پ یگریتول ای تیبر حما یمبن یتیسازمان تا امروز فعال نیاقدامات ا خچهیاما در تار شود،یم
کلمه به  یواقع یبه معنا یاسالم ینظام جمهور» نکهیخود با اشاره به ا اناتیاز ب یدر بخش یمقام معظم رهبر نکهیا رغمیعل
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 میرتک دهد و آنها رایم تیداخل و خدمات داخل اهم دیداخل، تول یصنعت داخل، کشاورز کنندگانجیو ترو دکنندگانیتول
ش مولد، موثر و بخ نیمشمول ا یتیحما نیکشور دانستند، اما همچنان قوان دیتول رهیاز زنج یخشب زیرا ن پیمانکاران، «کندیم

 زانینظر به م نیو همچن یفعاالن اقتصاد یرو شیپ یهادشوار اقتصاد کشور، چالش طیبا توجه به شرا لذا. ستیزا نتوسعه
 قتضی استم اقتصاد و صنعت کشور، داریو پا یرساختیمشاور در توسعه ز یو مهندس یمانکاریپ یهاشرکت تیفعال یاثربخش

 اهگیمشاور در جا یمهندس یهاشرکت و مانکارانیشوند که پ ییاجرا یداخل به نحو دیاز تول یتیحما یهادستورالعمل
 ها شوند. تیحما نیمشمول ا یرهبرمقام معظم  اناتیمطابق با ب نیز یو مهندس یدانش و خدمات فن دکنندگانیتول

 

 شاورانو م یمانکاراناز پ یتحماراهکارهای  - 8جدول 

و  یمانکاراناز پ یتحماراهکارهای 

 شاورانم

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی 

 :مدتکوتاهراهکار 
تشکیل اداره کل حمایت از پیمانکاران و 

 در وزارت صنعت، معدن و تجارتمشاوران 

  
وزارت صنعت، معدن و  یلتشکقانون 
 1913تشکیل مصوب  تجارت

  
 نامهآییننظارت بر دولت جهت تصویب 

 حمایت از پیمانکاران و مشاوران

 

 های توزیع نیروی برق )تابعه شرکت توانیر( ایجاد شفافیت و یکپارچه نمودن حاکمیت شرکت -9

برق سراسر کشور بخشی از صنعت برق بوده که اگرچه تحت حاکمیت کامل وزارت نیرو و توانیر  های توزیع نیرویشرکت
ن مدیره در کنترل شرکت توانیر بوده و مدیراهای توزیع نیروی برق، مدیرعامل و ریاست هیأتباشند )ریاست مجمع شرکتمی

بدلیل  شوند( ولیکنره شرکت توانیر منصوب میهای توزیع سراسر کشور از سوی مدیرعامل و ریاست هیأت مدیعامل شرکت
ای که دارند، خود را مستقل از مقررات حاکم بر زیرمجموعه وزارت نیرو دانسته و با ادعای ساختار مالکیت پیچیده و چندالیه

ش و بخ های توزیعمابین شرکتهای قراردادی فیهایی که برای رفع چالشها و رویهخصوصی بودن، از اجرای دستورالعمل
نجام های ریالی فاقد تعدیل اخصوصی بوده، اجتناب نموده و اقدام موثری برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان

اندازند. ابالغ دستورالعمل نحوه جبران های طرف قرارداد خود را همواره به تعویق میدهند و همچنین مطالبات شرکتنمی
مانده های توزیع، تعیین تکلیف قراردادهای متوقف در حوزه توزیع، پرداخت مطالبات معوقارز شرکت آثار ناشی از افزایش قیمت

ان و های سازندگهای کارشناسی برای تدوین قرارداد تیپ، از اقدامات مقتضی برای رفع چالشو همچنین تشکیل کارگروه
 رود. پیمانکاران حوزه توزیع نیروی برق به شمار می

 

 توزیع نیروی برق هایشرکتایجاد شفافیت در حاکمیت راهکارهای  - 9جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  ایجاد شفافیتراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
 وزیعهای تتشکیل کارگروه نظارت بر شرکت

 نیروی برق

    
ع های توزیبررسی حاکمیت و عملکرد شرکت

 نیروی برق
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 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  ایجاد شفافیتراهکارهای 

قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب  
قانون تاسیس وزارت  اصالحو  1959

 1958نیرو مصوب 

 راهکار بلندمدت:
 هایطرح تحقیق و تفحص واگذاری شرکت

 برق نیروی توزیع

  
مجلس شورای داخلی  نامهآیین

 1981مصوب  اسالمی

  
ق توزیع نیروی بر هایشرکتبررسی مالکیت 

اصالح ساختار مالکیت  و ارائه پیشنهاد
 توزیع نیروی برق هایشرکت

 

 

  دکنندگانیتولکاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع باالدستی  برای  -11

 هایسال رد اشتغال، در توجه قابل سهم و کشور صنعت تامین زنجیره در فراوان اهمیت علیرغم دستیپایین تولیدی صنایع
 نگناهایت در خارجی، و داخلی هایتحریم از ناشی فشارهای و کشور اقتصاد بر حاکم مالی و تجاری هایسیاست واسطهبه اخیر

الل دچار اخت هیرا به مواد اول دکنندگانیتول یو فروش فلزات، دسترس دیبا خر یمال یسوداگران بازارهااند. بوده شدیدی
. ده استمتوقف ش ایمختل و  یدیتول یواحدها تیفعالو  داده شیافزارا  زاتیکاال و تجه دیتول نهیهزو این موضوع  نمایندیم

زیاد و  هایرود و مجددا نیاز به واردات با هزینههای تولیدی و صنعتی کشور در بلندمدت از بین میبا ادامه این روند ظرفیت
 خروج ارز از کشور خواهد بود.

 و بوده یعموم نهادهای یا و دولت مستقیم کنترل و تمالکی در عمدتا که باالدستی صنایع طریق از دولت رودمی لذا انتظار
 نظام اصالح با باشند،می زیاد هایسودآوری و نقدینگی قدرت دارای متعدد، پنهان و آشکار هاییارانه از مندیبهره دلیل به

 رد دستی پایین صنایع آوریتاب و آورده بعمل را خصوص این در الزم هایحمایت تولیدی، واحدهای اولیه و موادخام عرضه
 وردم اولیه مواد فروش کردن اعتباری طریق از مالی منابع غیرمستقیم تزریق دهد و امکان افزایش را موجود هایبحران برابر
 گردد. فراهم شودیم تامین کشور باالدستی صنایع طریق از که صنعت نیاز

 

 تامین مواد اولیهکاهش هزینه راهکارهای  - 11جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  کاهش هزینه تامین مواد اولیهراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
اولیه صنایع  مواد فروش کردن اعتباری

 دستییینپاباالدستی به صنایع 

 

  
 دولتی هایشرکتمالی  هاینامهآیین

 صنایع باالدستی )شرکت مس و ...(
 

  
نظارت بر وزارت صنعت معدن و تجارت و 

 نامهآیینتابعه جهت اصالح  هایسازمان

 راهکار بلندمدت:
 اصالح مقررات بورس کاال

 

قانون توسعه ابزارها  19ماده  نامهآیین 
 یدر راستا یدجد یمال یو نهادها

ل اص یکل هایسیاست یاجرا یلتسه
 1944مصوب  یقانون اساس 88

 نظارت بر سازمان بورس اوراق بهادار  
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 گمرکی و تسهیل در ترخیص کاالهای مورد نیاز صنعت یهاچالشرفع  -11

 مونهن عنوانبه .است شده اولیه مواد عدم ترخیص بموقع و تامین موجب گمرک در ساختاری و سیستمی مشکالت از برخی
 تجارت جامع سامانه در اما دارند، عدد پذیرش قابلیت اعشار رقم 2 تا که است شده طراحی نحوی به EPL و بانکی سیستم

 الغمب نبودن یکسان و باالتر اعشار ارقام شدن گرد به توجه با هماهنگی عدم این شود.می داده نشان اعشار رقم 8 تا اعداد
 با را کاال ترخیص و اظهار ارز، منشا دریافت امکان عدم نتیجه در و تجارت جامع سامانه یا و EPL با بانک سیستم در فوق

 قابل تیراح بخشی رفع چالش مذکور به بین هماهنگی و صحیح ریزیبرنامه ست که باانماید. این در حالیمواجه می مشکل
 نمود.  کشور خواهد تولیدی واحدهای متوجه را چشمگیری کمک سخت شرایط این در و بوده حصول

 
 گمرکی  یهاچالشرفع راهکارهای  - 11جدول 

 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی  های گمرکیرفع چالشراهکارهای 

 :مدتکوتاهراهکار 
ایجاد هماهنگی بین نظام بانکی و سازمان  

 گمرک جهت یکپارچه شدن موارد

  
 1913قانون امور گمرکی مصوب 

  
نظارت بر دولت جهت هماهنگی بین 

 های اجراییدستگاه
 

 راهکار بلندمدت:
و  افزارینرم هایزیرساختتوسعه الف( 
گمرک و افزایش توان  افزاریسخت

 کارشناسی تخصصی گمرک
 گمرکی هایتعرفهاصالح ب( 

 

  
 برنامه ششم توسعه ایران

 
 

مصوب  صادرات وقانون واردات 
1988 

  
گمرک در قالب  ایتوسعهتصویب اهداف 

 هفتم ایرانبرنامه توسعه 

 
 

های اجرایی و توسط دستگاه انیبندانشحمایت واقعی و عملی از ساخت داخل و محصوالت  -12

 های دولتیشرکت

های اجرایی کشور قوانین و مقررات و با توجه به وجود قوانین متعدد حمایتی از تولید و ساخت داخل، متاسفانه دستگاه
. دنماینینمرا رعایت  یانبندانش یهاشرکتساخت داخل و  از تیحما در دولتگذاری و نهادهای قانون یابالغهای بخشنامه

مقتضی است تالش حداکثری تمامی نهادها برای تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت  روینازا
کاالهای دانش بنیان با قاطعیت جلوگیری شود. همچنین  یژهوبهاز تولید صورت پذیرد و از واردات کاالهای دارای مشابه داخلی 

، به المللینیب هاییمتحرداخلی، به دلیل  یدکنندهتولهای در صورت فراهم نبودن شرایط اخذ تایپ تست خارجی برای شرکت
 داخلی اعتماد شود و در ازای آن دوره گارانتی محصوالت افزایش یابد.  یانبندانش هایشرکتتولیدات 
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 یانبندانشحمایت از ساخت داخل و محصوالت راهکارهای  - 12ول جد

و  ساخت داخلاز حمایت راهکارهای 

 بنیاندانش
 انتظارات از مجلس شورای اسالمی  مستندات قانونی 

 :مدتکوتاهراهکار 
 قانون رفعاجرایی  هاینامهآییناصالح الف( 

 ینظام مال یو ارتقا پذیررقابت یدموانع تول
 کشور

 
اجرایی قانون  حمایت از  نامهآییناصالح ب( 

 بنیانهای دانششرکت
 

  
و  رپذیرقابت یدقانون رفع موانع تول

مصوب  کشور ینظام مال یارتقا
1918 

 
و موسسات  هاشرکتاز  یتانون حماق

 اهنوآوری سازیتجاریو  بنیاندانش
 1941مصوب  و اختراعات

  
 هایهای خرید دستگاهدستورالعملنظارت بر 

 اجرایی هایدستگاهاجرایی و عملکرد مدیران 
 
 

های اجرایی جهت اصالح نظارت بر دستگاه
 اجرایی نامهآیین

 

 راهکار بلندمدت:
های اصالح قانون حمایت از شرکت

 بنیاندانش

  
ها و موسسات از شرکت یتانون حماق

 اهنوآوری یسازیو تجار یانبندانش
 1941مصوب  و اختراعات

  
 ها واز شرکت یتانون حماتصویب اصالح ق

 بنیاندانشموسسات 

 
 


