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چالش های قراردادی 

شرکت های پیمانکار و سازنده صنعت برق 

و راهکارهای پیشنهادی

و برنامه ریزیمعاونت پژوهش
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عوامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی قراردادها 

نه هاپیش بینی ناپذیری هزی

تغییراتواقتصادیفضاینااطمینانیبهتوجهبا
بینیشپیامکاناقتصادی،شاخصهایدرغیرقابلپیشبینی

مانکارپیونداردوجودارزنرخنوساناتازمتاثرپروژههزینههای
مواجهمشکلباآنپذیریتوجیهدرخدمات،وکاالفروشندهیا

.شودمی

نااطمینانی فضای اقتصادی

وهانیناگتغییراتواقتصادیشاخصهایثباتعدمبدلیلموجوداقتصادیوضعیت
ووابطضدربیثباتیوتورموارزینوساناتجملهازاقتصادیکالنمتغیرهایشدید

شرایطابکهاستنحویبهبانکیتحریمهایویژهبههاتحریمتشدیدداخلی،مقررات
استمتفاوتکامالاقتصادیعادی

توازن اقتصادی پروژه

نرخوساناتنماننداقتصادیشرایطشدیدتغییراتبهتوجهبا
تاهاپروژهاجراینیازموردمصالحوموادقیمت،ارز

قرارداداقتصادیشرایطنتیجهدریابدمیتغییرچندبرابر
زا.گرددمیتوجیهفاقدعمالآناعتباراتافزایشبدون
قدرتتوانکاهشموجبها،پرداختدرتاخیردیگرطرف
میسرمایهخروجدرنتیجهوکارهایوکسبصاحبانخرید
گردد

3

2

1
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چالش های حاکم بر شرایط حقوقی قراردادها

اپذیرینبینیپیشوبرقصنعتقراردادهایبودنمدتطوالنیدلیلبه
یاربسقراردادهااینمالیجریانتوازنبلندمدت،دراقتصادینوسانات
.باشندمیریسکیوشکننده

شکنندگیجریانمالیقراردادها

بینیپیشدرصد25حدکثراقتصادیثباتفرضباقراردادهاتعدیلسقف
باشدنمیموجوددرصدی300تا200تغییراتپاسخگویکهاستشده

محدودیتدرسقفتعدیلقراردادها

مبنایمحاسبهتغییربهاوتعدیلها

تصادی،اقشرایطتغییرباانطباقجهتقراردادهاتعدیلمیزانمحاسبه
درمصالحوموادقیمتافزایشاثرشدتبامتناسببرقبخشدر

.باشدنمیموجودشرایط
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پیامدها و آثار مشکالت قراردادها

ابلقبرآوردهایبهنسبتهاهزینهافزایش
ومناقصهبرگزاریزماندربینیپیش
.استباالتربسیارپیمان،ابالغ

1

جهتموجودقراردادهایچهارچوب
محدودیتواقعیهایهزینهجبران
(درصد25سقف).دارد

3

باهاتعدیلمحاسبهفرمول
اختالفبازارواقعیهایهزینه
.داردفاحش

2

بابمتناستعدیلمقدارمحاسبهبدلیل
جبرانامکانعدموهاهزینهافزایش
پروژهقراردادی،چهارچوبدرهزینه
خاتمهیافسخمعرضدرومتوقف

.قراردارند

4
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سوابق و پیشینه
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اقدامات انجام شده جهت بهبود شرایط قراردادها

تشریح مسئله و ارائه راهکار
توسطکارشناسیشکلبهمسئلهاینطوالنی،دورانطیدر

طریقازپیامدهایوعواقبوتشریحبرقصنعتسندیکای
االتمقکارشناسی،مطالعاتتخصصی،هایپنلبرگزاری
.گردیدمطرحتخصصی

تدوین پیش نویس قرارداد تیپ

یهوبهمتنقراردادپیشنویسچندیننوبتته
وزارتنیروتاییدنمایندگانکارشناسیسندیکاو

.رسیدامادرعملبهاجرادرنیامدهاست

نمسئوالمکاتبه با مقامات و 
ینموضوعاصالحقراردادویکپارچهشدنقراردادهایفیماب

ی،بارهابهصورتیکقراردادتیپبهعنوانیکخواستهصنف
.ازطریقمکاتبهمنعکسگردید

تشکیل کارگروه
بارهاموضوعاینطرحازدههدوحدودطیدر

وزارتوصنفینمایندگانبینتخصصیهایکارگروه
مختلفهایدولتدرومختلفسطوحدرنیرو

.گردیدتشکیل

1

2
4

3
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(1398/05/15)پیشنهادات معاون قضایی دادستان کل کشور به عنوان وزیر نیرو 

مستندات قانونی راهکار مساله/ موضوع 

اساسنامهشرکتهای
برقمنطقهای

تبیینوایفاینقشحاکمیتیوزارتنیرو

تنیروسیاستهاوفعالیتهایشرکتهایبرقمنطقهایتابعضوابطومقرراتوزار.1

.استوریاستمجمعاینشرکتهابهعهدهرییسهیأتمدیرهآناست

،وزارتنیرو،شرکتهایتابعهرادارایاستقاللرایمیداندودراختالفاتقراردادی-

.نسبتبهوظایفقانونیاهمالوبیتوجهیداردونقشحاکمیتیایفانکرده

اساسنامهشرکتهای
برقمنطقهای

ایجادکارگروهیمتشکلازخبرگانصنعتبرقو
تدویننمایندگانوزارتنیرووسندیکایصنعتبرقو

ازراهکارهاوبستههایاجراییمناسبجهتجلوگیری
تضییعحقوقفعالیناقتصادی

برقنعتساماندهیفعالیتهایصنیرو،مسئولشرکتتوانیربهعنواننمایندهوزارت.2

وانیربه،اقداماتحاکمیتیت...درشرایطبحرانیمانندتغییراتنرخارزوتورمداخلیو-

.صورتسلیقهایوتوامباتاخیروبیتوجهیصورتمیگیرد

قانون1بندزماده
تاسیسوزارتنیرو

تدویندستورالعملهایالزمتوسطوزارتنیروجهت
تعیینتکلیفقراردادهایمتوقف

نوساناتشدیدارزی.3

تالطمهایاقتصادیومتوقفشدنقراردادهاناشیازایننوساناتارزی-

یرو،تشکیلکارگروهیمتشکلازنمایندگانوزارتن
سازمانبازرسیکلکشور،دادستانیکلکشورو
عیینسندیکایصنعتبرقجهتبررسیمشکالتوت

تکلیفقراردادهایبالاقدام

نطرفقراردادمشکالتفیمابینتوانیروشرکتهایتابعهآنباسازندگانوپیمانکارا.4

قراردادهایبالاقدام-
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(1398/07/06)نامه سندیکا به مدیر کل دفتر بررسی های بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی توانیر 

راهکار مساله/ موضوع 

اولویتبندیقراردادها.1

درصد75قراردادهاییباکمتراز)خاتمهپیمانهایخارجازاولویت.2

(پیشرفتفیزیکیخاتمهپیداکنند

مجازشمردنتاخیرات.3

ماتمدیدزمانیمتناسببانقدینگیقابلتامینتوسطکارفر.4

تغییربرندتجهیزاتومواداولیه.5

درصدیقرارداد25کاهشحداقل.6

جایگزیننمودنبرقداریقراردادهابهجایبهرهبرداری.7

نوساناتنرخارزوتورمریالیومشکالتناشیازتحریمها.1

ظیرعدمتکافویضرروزیانقراردادهابااستفادهازابزارهایجبرانین.2

97بخشنامهارزوابالغشاخصهایقطعیسال

صدوراخطاریاابالغیهفسخوضبطضمانتنامه.3

عدمتعیینتکلیفقراردادهاومتوقفشدنآنها.4
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(1398/08/21)نامه سندیکا به مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو 

راهکار مساله/ موضوع 

ذکرشدهاست،بهعالوهتادیهمیانپرداخت،حسابمشترکوپرداخت833ارائهراهکارهامطابقآنچهدرنامه)اولویتبندیقراردادها.1

(انکارانمستقیمبهسازندگانانحصاری،جایگزینیپولنقددرپروژههایزیرپنجمیلیاردتومانوجبراننرختنزیلاوراقپیم

.پیشبردقراردادهاییکهدرطرحاولویتبندیشرکتتوانیرقراردارند.2

اجراییکردنمفادقانونتاسیسوزارتنیرو.3

جلوگیریازهرگونهاقدامقراردادیتوسطشرکتهایزیرمجموعهتوانیرتاتعیینتکلیفدرجلساتکارگروه.4

فراهمآوردنامکاناستفادهازاختیارمقامعالیوزارتنیرودرخصوصخاتمهقراردادهاینیمهتمام.5

مالینهادهایفراهمآوردناختیارتصمیمگیریوتعیینتکلیفقراردادهابرایکارفرمایاندربرابرنگرانیهایناشیازبرخوردهایاحت

(تصمیماتیکهمبتنیبرمندرجاتصریحقراردادنیست)نطارتی

درراستایرسیدنبهقراردادتیپ(فارغازصرفموضوعافزایشنرخارز)بررسیجامعقراردادهایمتوقف.6

دستورتشکیلکارگروهفسخباحضورنمایندهسازندگانوپیمانکاران.7

رحارائهپیشنهاداتقابلط

درکارگروهمشترکوزارت

نیرو،شرکتتوانیر،

دادستانیکلکشورو

سازمانبازرسی
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(1398/09/23)نامه مدیرعامل شرکت توانیر به معاون وزیر در امور برق و انرژی 
راهکار مساله/ موضوع 

ونیازپیمانکارانجهتتامیننقدینگیجدیدبه97و96امکانپرداختمیانپرداختیاعلیالحسابباعنایتبهافزایشقیمتهادرسالهای.1

منظورانجامپروژههاباضوابطتعدیل

حویلموقتوتغییرشرایطت(خارجازشرایطقرارداد)امکانخاتمهیاکاهشقراردادهایمتوقفناشیازافزایشقیمتارزبراساسدرخواستپیمانکار.2

االکهمنجرلویتباوقراردادازبهرهبرداریبهبرقداریپروژهویاایجادامکانبرگزاریمناقصهمجددبالفاصلهپسازانجاماقداممذکوردرپروژههایبا

.بهبرقدارشدننگردیدهاست

شرایطعمومیپیمانو20توسطکارفرماوتسهیلامکاناستفادهازضوابطبنددماده(درتعهدپیمانکار)ایجادامکانتامینبرخیتجهیزاتقرارداد.3

حریمخارجیوقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،بهعلتعدمتوانمندیپیمانکاردرتامینتجهیزاتباتوجهبهشرایطت81آییننامهاجراییماده

.افزایشقیمتارز

درشرایطیدرقراردادهایمتوقف(یاازطریقواگذاریبهپیمانکارجدید)ایجادامکاناجرایمستقیمبرخیازکارهایباقیماندهقراردادتوسطکارفرما.4

.کهکاهشیاخاتمهقراردادطبقضوابطمربوطهمیسرنمیباشد

هتجهیزاتقابلدرقراردادهاب(عمدتااروپاییوغیرقابلتولیددرداخلکشور)ایجادامکانوتعیینشرایطتغییربرندتجهیزاتمشمولتحریمخارجی.5

.تامینازبرخیکشورهایآسیایی،علیرغمعدموجودراهکارمشخصقراردادی

اخذجهتالزماقدامات
ازالزمقانونیهایمجوز
مرتبطهاینهادونیرووزیر

اعطایجهتباالدستی،
ازخارج)ویژهاختیارات
ضوابطوقراردادچارچوب
ردمومقابل،شرحبه(مربوطه

شرکتعاملمدیراننیاز
رساییاایمنطقهبرقهای

راهبریجهتمرتبطمقامات
قراردادهایمشکالت
ایسندیکعضوپیمانکاران

هایشرکتبابرقصنعت
مذکور
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(1398/09/23)نامه مدیرعامل شرکت توانیر به معاون وزیر در امور برق و انرژی 

راهکار مساله/ موضوع 

،علی(کنتوروبرخیرلهها،GISمانند)ایجادامکانوتعیینشرایطتغییربرندتجهیزاتخارجیقابلتولیددرداخلکشوردرقراردادهابهتجهیزاتداخلی.6

.رغمعدموجودراهکارمشخصقراردادی

تازماناخذارانکایجادامکانمجازنمودنتاخیراتقراردادهایارسالیبهشورایعالیفنیجهتبررسیضرروزیانپیمانکاران،اززمانارسالدرخواستپیم.7

مجوزازشورایمذکور

.1356قانونبودجهسال80بهروزرسانیاختیاراتوزیرمحترمنیرومرتبطباتجدیدنظردرنرخپیمانمندرجدراصالحیهتبصره.8

تحریمبایطشراایجادامکانتغییردرمستنداتموردنیازجهتپرداختمابهالتفاوتنرخارزدرقراردادهابهعلتمشکالتتامینکاالیخارجیناشیاز.9

عنایتبهعدمارائهمستنداتالزمتوسطپیمانکاران

رائهامایجادامکانمجازشدنتاخیراتدرصورتتطویلمدتقراردادهادرشرایطتحریموافزایشقیمتهابراساسدرخواستپیمانکارانعلیرغمعد.10

.مستنداتموردنیازقراردادیتوسطایشان

تازمان(وانیرباتشخیصاولویتتوسطکارفرماوتاییدت)امکانابالغعدمانجامفسخقراردادهایمتوقفتوسطکارفرما،درپروژههایبااولویتکمتر.11

بررسیشرایطفسخدرکارگروهمشترکباسندیکا

.بهفسخدرقراراردادهاییکهامکانخاتمهآنهاطبقضوابطمربوطهوجودندارد(مندرجدرقرارداد)تغییرشرایطبرکناری.12

.وجهنقدبهجایاوراقدرشرایطترکیبیپرداختقراردادهایبااولویتباالجایگزینی.13

اخذجهتالزماقدامات
وزیرازالزمقانونیهایمجوز
مرتبطهاینهادونیرو

اعطایجهتباالدستی،
ازخارج)ویژهاختیارات
ضوابطوقراردادچارچوب
دمورمقابل،شرحبه(مربوطه

هایشرکتعاملمدیراننیاز
ماتمقاسایریاایمنطقهبرق

راهبریجهتمرتبط
قراردادهایمشکالت
یسندیکاعضوپیمانکاران

هایشرکتبابرقصنعت
مذکور
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مستندات قانونی راهکار مساله/ موضوع 

عتباربندیقراردادهایهرپروژهبراساسدرجهاهمیت،میزانپیشرفتفیزیکیوااولویت.1

موردنیازبرایتکمیل

رابالغموارداجراییبهمنظو

ودکاهشتاثیرشرایطبهوج

آمدهاقتصادیبرعملکرد

نمشاوران،پیمانکارانوتامی

کنندگان

4311شرایطعمومیپیماننشریه29ماده*
 EPCو PCشرایطعمومیپیمانهای49ماده*
مورخ357843دستورالعملسازمانبرنامهوبودجهبهشماره*

97/7/11
مورخ101/137932دستورالعملسازمانبرنامهوبودجهبهشماره*

83/7/29

رهزینههایغیرضروریضمنحفظکارایی،استفادهازظرفیتقراردادیمبنیبکاهش.2

کارامکانکاهشمقادیر،انجاممطالعاتمهندسیارزشویاپیشنهادتغییرتوسطپیمان

4311شرایطعمومیپیماننشریه30ماده10بند*
 EPCو PCشرایطعمومیپیمانهای8-1-64ماده*
وزارتنیرو92/5/5مورخ1648/30نامهشماره*

هشمردنتطویلوتاخیردراجرایقراردادهاکهناشیازمسائلاقتصادیخارجازارادمجاز.3

(باارائهمستنداتوتاییدمشاوروکارفرما)طرفقراردادبوده

تازقانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیکشوروحمای
کاالیایرانی

در)ارجیویاکاالیخ(باحفظمشخصاتفنیقابلقبول)کاالیتولیدداخلجایگزینی.4

ضوابطرعایت:مشروطبهبررسیمشاوروتاییدکارفرمادرخصوص(صورتامکانتولیدداخل

ادتبعاتقرارداد،عدمکاهشکیفیتوقیمتکاالیجایگزیننسبتبهکاالیاولیه،عدمایج

مالیخارجازضوابطقرارداد،عدمتغییرشرایطمناقصه

(1398/11/29)ایعامل شرکت های برق منطقه به مدیران انرژیوزیر در امور برق و نامه معاون 
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مستندات قانونی راهکار مساله/ موضوع 

قانونبرگزاریمناقصات10ماده*
توانیر98/1/21مورخ11/393ضوابطنامهشماره*

شبینینمودنبرگزاریمناقصهبهحصولاطمیناندستگاهاجراییازپیمشروط.5

بارمنابعمالیدرمدتقراردادوقیدآندراسنادمناقصهبهمنطورممانعتازایجاد

مالیوافزایشتعهداتانجامنشدهدولت ابالغموارداجراییبه

ایطمنظورکاهشتاثیرشر

ربهوجودآمدهاقتصادیب

عملکردمشاوران،

پیمانکارانوتامین

کنندگان

شرایطعمومیهمسانقراردادهای20و19ماده2بند*
خدماتمشاوره

در)ردادتاخیردرقراردادمشاورهوپذیرشتغییراتالزمدرمدتومبلغقراپذیرش.6

(مواردیکهتاخیربهدالیلیخارجازقصورمشاوررخدادهباشد

درقراردادهایخدماتمهندسیونظارتکارگاهیبهطورهمزمانباتغییراصالح.7

(تعلیق،کاهشاحجامیاخاتمه)قراردادهایپیمانکاری

(1398/11/29)ای عنوان مدیران عامل شرکت های برق منطقه به انرژیمعاون وزیر در امور برق و 
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(1399/06/26)انرژی به سران سه قوه احداث تشکل های صنعت نامه 

راهکار مساله/ موضوع 

:ارائهپیشنهاداتیشامل

تصمیمگیریدربارهقراردادهایجاریدردستانجاماحداثوانرژی:الف

ویاحداکثرتانیمه1399دستهبندیپروژههایجاریاحداثوانرژیهروزارتخانهباتعییناولویتملیمنوطبهاتمامکاردرسال.1

.،تمرکزوتخصیصنقدینگیموردنیازبارویکرداستفادهحداکثریازتوانداخلیکشور1400اولتاسال

لنوسانصدورمجوزالزمبهدستگاههایاجرائیبرایتصمیمگیریمدیریتیدربارهدیگرپروژههایجاریونیمهتمامازقبی.2

.19ارزی،تحریم،تکنولوژیوتجهیزاتخارجیوهمچنینمحدودیتوسختیناشیازهمهگیریکووید

48اعمالماده)بدونآثارآن(حوادثقهری)خاتمهدادنبهسایرپروژههایخارجازمحدودهفوقبهاستنادشرایطفورسماژور.3

(.شرایطعمومیپیمانمشاوران22ومادهEPCیاوPCشرایط69و67شرایطعمومیپیمان،ویامواد

امصدورمجوزالزمجاریسازیآزمایشیالیحهاصالحیمشارکتعمومیخصوصیوتجمیعامکاناتمشارکتیبرایتم:ب

سال5تا3پروژههایهدفدرقالباینقانونبمدت

نانونقشآفرینیکارآفری

توسعهگرانبخش

خصوصیجهتفرآهم

دآوریشرایطگذارازرکو

تورمیوجهشتولید
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چالش ها و راهکارهای پیشنهادی

راهکارهای ارائه شده
قراردادخاتمهجهتپیمانعمومیشرایط48ماده(1
دهاقراردامبلغتعدیلجهتپیمانعمومیشرایط29ماده(2

درصد25تاحداکثر
نامهبامطابقهافعالیتاندازهوخدماتشرحتعدیل(3

هایهزینهکاهش2بند)انرژیوبرقاموردروزیرمعاون
4دبنوارزشمهندسیومقادیرکاهشطریقازغیرضروری
(کاالهاجایگزینی

ورقباموردروزیرمعاوننامهبامطابقزمانیبرنامهتعدیل
اجرایدرتاخیروتطویلشمردنمجاز3بند)انرژی

(قراردادها

دهمشکالت شناسایی ش
علیقراردادخاتمهعدم)قراردادهاتکلیفیبال(1

(شدنمتوقفرغم
توجهابقراردادمبلغتعدیلشرایطبودننامناسب(2
اقتصادیشرایطبه
خدماتشرحوتعدیلشرایطنبودنشفاف(3
حفظعدموتطویلوتاخیرازناشیمشکالت(4

خصویبخشمطالباتخریدقدرت
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درخواست ها و پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران

برای رفع چالش قراردادهای

با شرکت های دولتیو سازندگان بخش خصوصی پیمانکاران 
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خاتمه
پیمان

آنکهبهمشروطاستشدهپیمانخاتمهبهمجازکارفرماپیمان،عمومیشرایط48مادهطبق•
.گیردمییگردعللیاخودمصلحتبهبناراتصمیماینکارفرماونبودهپیمانکارمتوجهتقصیری

عهدهبهت،مصلحدرخصوصتصمیمگیرینیزوقصورپیمانکارعدمتشخیصاینکهبهتوجهبا•
خاتمهکهمنفیتبعاتبدلیلهچنینواست،رویهوحدتفاقدآنمصادیقتشخصوبودهکارفرما
اختیاراعمالبدونقراردادکارفرمایلذادارد،کارفرمایانبرایاجراییومالیمنظرازقرارداد

.نداردپیمانخاتمهبهتمایلینیرو،وزارتحاکمیتی

چالشراهکارموجود

راهکارجایگزین

دادهاقرارخاتمهبراینیرووزارتحاکمیتیاختیاراتاعمالجهتنیرووزارتذیلکارگروهیایجاد•

درریتصمیمگینمودنمندنظامجهتپیمانخاتمهشرایطبرایمشخصدستورالعملتدوین•
ویفیزیکپیشرفتمیزاناهمیت،درجهبراساسپروژههرقراردادهایبندیاولویتوکارگروه
تکمیلیاخاتمهبراینیازمورداعتبار

هاپیمانخاتمهمنفیتبعاتازکارفرمایانسازیمصون•

پیمان48مادهاعمالوکارفرمایاپیمانکارتقاضایباخاتمهشرایطواجدپیمانهایشناسایی•
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تعدیل 
قرارداد

25ازنبایدآنهاحذفومقادیرکاهشبهمربوطمبلغجمعپیمان،عمومیشرایط29مادهطبق•
.شودبیشترپیماناولیهمبلغدرصد

درصدبودهاست25باتوجهبهاینکهدردوسالاخیرتغییراتنرخارزوتورمدراقتصادایرانبیشاز•
درصددر25وتحریمهانیزشرایطتامینمواداولیهرادشوارنموده،تعدیلمبلغقراردادهاحداکثرتا

.بسیاریازمواردراهگشانبودهومنجربهمتوقفشدنقراردادهامیشود

چالشراهکارموجود

جایگزینراهکار

1378/03/03مورخ1088/102-842/54شمارهبخشنامهپیمانعمومیشرایطنامهآییناصالح•
قراردادهاتعدیلسقفافزایشجهتریزیبرنامهومدیریتسازمان

مصوب)1356سالبودجهقانون«80»تبصرهاصالحیهمادهواحده«2»تبصرهمفاداصالح•
اههزینهافزایشبامتناسبقراردادهاتعدیلاعمالباوزیراختیاراتافزایشجهت(58/11/03

تعدیلاعمالودرصد25ازبیشتعدیلدستورالعملتدوین•

خریدقدرتحفظباپیمانکارانمعوقهمطالباتپرداختوقراردادهاتعدیلجهتالزماعتبارتامین•


