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 در صنعت برق و انرژی تحریمپرسشنامه بررسی اثرات اقتصادی 

  دهنده گرامی؛پاسخ

این پرسشنامه با هدف بررسی اثرات اقتصادی کرونا و ارزیابی اثربخشی راهکارهای  مقابله با آن طراحی شده است. خواهشمند 

تهیه گزارش کارشناسی یاری فرمایید. اطالعات این پرسشنامه در دبیرخانه در است با تکمیل و ارسال آن به دبیرخانه، ما را 

 ماری آن منتشر خواهد شد. آسندیکا محرمانه بوده و صرفا گزارش نتایج 

 

 1399در سال  ها در صنعت برقاقتصادی ناشی از تحریم ثارآبررسی الف( 

 1399درسال  های صنعت برق بطور متوسط انجام پروژه هاهای ناشی از تحریممحدودیتدر اثر  به نظر شما -1

 چه میزان دچار تاخیر شده است؟

 تاثیری نداشته است   3  ماه  6تا   6  ماه 12تا    ماه 12بیش از 

در سال  را خسارت توقف هر ماه پروژه ،بدلیل تحریم )انتقال و توزیع( های احداثبا توجه به توقف پروژه -2

 :کنیدورد میآرچه میزان ب 1399

 تا یک میلیارد تومان          میلیارد تومان 10یک تا   10  میلیارد تومان 50تا 

 50  میلیارد تومان 100تا    100  میلیارد تومان 200تا  200  میلیارد تومان 500تا 

 500  میلیارد تومان 1000تا 

 های تولیدیشرکت ماهانه حجم تولیداتچه میزان  1399در سال ، ناشی از تحریم هایمحدودیتبه  با توجه -3

 :یافته است کاهش

  درصد ظرفیت تولید ماهانه  10تا               10  درصد ظرفیت تولید ماهانه 30تا 

 30  درصد ظرفیت تولید ماهانه 50تا            50  درصد ظرفیت تولید ماهانه 70تا 

  واحدهای تولیدبرخی تعطیلی 

چه میزان  یک ماهدر را  واحد تولیدی یک، خسارات هاناشی از تحریم 1399در سال  به کاهش تولید با توجه -4

 کنید:ورد میآبر

 تا یک میلیارد تومان                     میلیارد تومان 10یک تا   10  میلیارد تومان 50تا  

 50  میلیارد تومان 100تا              100  میلیارد تومان 200تا   200  میلیارد تومان 500تا 

 500  میلیارد تومان 1000تا 

شرکت  هرواردات  را برای  محدودیتناشی از ، خسارات ناشی از تحریممراودات تجاری با توجه  به کاهش  -5
 ورد می کنید:آچه میزان بر 1399در سال 

  هزار دالر 50ده تا          50   هزار دالر 100تا     100  هزار دالر  200تا   

 200  هزار دالر  500تا           500   هزار تا یک میلیارد دالر       بیش از یک میلیارد دالر  
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هر را برای  صادرات محدودیتناشی از ، خسارات ناشی از تحریمبا توجه  به کاهش  مراودات تجاری  -6

 ورد می کنید:آچه میزان بر 1399 در سال شرکت صادرکننده

  هزار دالر 50ده تا          50   هزار دالر 100تا     100  هزار دالر  200تا  

 200  هزار دالر  500تا           500   هزار تا یک میلیارد دالر        بیش از یک میلیارد دالر 

بدلیل  1399در سال  برق بنگاه صنعتهر ناشی از عدم پرداخت دیون بانکی، عوارض و ...... برای  خسارات -7

 ورد می کنید؟آمشکالت ناشی از تحریم چه میزان بر

 تا یک میلیارد تومان           میلیارد تومان 10یک تا   10  میلیارد تومان 50تا  

 50  میلیارد تومان 100تا          100  میلیارد تومان  200تا     200  میلیارد تومان 500تا 
 

 میزان ریسک/ مخاطرهب( 

( به معنای احتمال بروز مشکل)یا مخاطره  به نظر شما در شرایط تحریم هریک از موارد زیر با چه میزان ریسک

 را مشخص نمایید(هر یک از موارد زیر  /مخاطره، میزان ریسک5تا  1شد؟ )با انتخاب گزینه  بودهمواجه 

 موضوع
 میزان ریسک )مخاطره(

1   
 خیلی کم

2   
 کم

3  
 متوسط

4 
 زیاد 

5   
 خیلی زیاد

      های توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیعتامین مالی پروژه
      نقل و انتقال پول در واردات و صادرات

      تامین تجهیزات وارداتی
      هاطوالنی شدن زمان انجام پروژه

      افزایش قیمت تمام شده برق
      افزایش قیمت تمام شده کاالی ساخت داخل

      کاهش کیفیت و استانداردهای کاالی ساخت داخل
      های بخش خصوصیتعدیل کارکنان و بیکاری در شرکت

      های سازنده و پیمانکار از صنعت برقخروج بنگاه
      ها(خاموشیناپایداری شبکه )بروز 

      افزایش اتالف برق در تولید، انتقال و توزیع
      صادرات کاال و خدمات مهندسی برقکاهش 

      و زمان دسترسی به کاالی خارجیافزایش هزینه تامین کاالی وارداتی 
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 پذیری راهکارهامیزان مطلوبیت و تحقق ج(

با ) کنید؟راهکارهای زیر برای مقابله با تحریم را چه میزان برآورد میپذیری هر یک از میزان مطلوبیت و تحقق

 )خیلی زیاد( میزان مطلوبیت و میزان تحقق پذیری را مشخص نمایید( 5)خیلی کم( تا  1انتخاب گزینه 

 راهکار
 تحقق پذیری مطلوبیت

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
تغییرات محیطی )افزایش نرخ ارز و  به با توجهقراردادها  تعدیل

  فلزات(
          

           تخصیص ارز دولتی به صنعت برق 
           ایو بیمه مالیاتی )معافیت مالیاتی( اصالح مقررات

           های وارداتی(های حقوق بازرگانی )تعرفهاصالح تعرفه
           ایبخشودگی جرایم بانکی و بیمه

           ارائه تسهیالت )وام کم بهره( برای توسعه ساخت داخل
           تسهیل تامین مواد اولیه از صنایع باالدستی برای واحدهای تولیدی

)صدور  المللیفراهم نمودن ارائه خدمات مالی و بانکی بین

جایی و انتقال پول با خارج بهالمللی، تسهیل جاضمانتنامه بین

 کشور، ...(

          

           پذیری در استانداردها و آزمون محصول ساخت داخلانعطاف
           های صادراتیپرداخت مشوق

 نمایید:چه راهکار دیگری برای مقابله با تحریم پیشنهاد می

 

   

 پرسشنامهاطالعات تکمیل کننده 

 نام شرکت:

 سمت/بخش: نام فرد تکمیل کننده )اختیاری(:

 آدرس ایمیل: تماس مستقیم:شماره 


