
چالش های برق و انرژی در اقتصاد ایران
و راهکارهای توسعه آن

در افق برنامه هفتم

Dr. Asadi
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برق
چیست و چگونه ایجاد شد؟
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41,000
ساعت خاموشی اجباری در شهرک ها و نواحی صنعتی
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سندیکای صنعت برق ایران

شرکت توانیر1400آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی سال : ماخذ اطالعات *  .مگاوات است87.851برابر با 1400مجموع ظرفیت اسمی تولید برق کشور در سال •
، برابر 1400سال از ظرفیت نامی تولید برق کشور در( برقابی، اتمی و تجدیدپذیر)سهم بخش تجدید پذیر•

درصد بوده است16

ظرفیت تولید برق
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1400ظرفیت تولید برق کشور در سال 

قدرت نامی میانگین قدرت عملی

65,809

10,392
5,977

(میلیون متر مکعب)گاز  (میلیون لیتر)گازوئیل  (میلیون مترمکعب)نفت کوره 

1400سوخت مصرفی نیروگاه ها در سال 
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

ک سیاست های تمل
و واگذاری 
دارایی های 

سرمایه ای در امور 
زیربنایی صنعت

برق

48ماده « ت»بند 
ازمگاواتهزاربیست وپنجتابرقتولیدتوانافزایش
واونیتعغیردولتی،عمومیمؤسساتسرمایه گذاریطریق

خصوصی

ایجادموافقت نامه هایبرق،صنعتاقتصادیشرایطبهتوجهبا

برقتولیددرخصوصی–عمومیمشارکتطریقازنیروگاه
.نشداجرایی

50ماده 
اولویتباپاکوتجدیدپذیرنیروگاه هایسهم

لحداق(خارجیوداخلی)غیردولتیبخشسرمایه گذاری
کشوربرقظرفیت(%5) درصدپنج

وانیرتشدهمنتشرگزارشآخریناساسبرپذیرهاتجدیدسهم

.استنشدهمحققهدفاینو.می باشددرصددوازکمتر

.شدنایجادبازاراینتوانیر،دربرقصادراتانحصاربهتوجهبارقبمنطقه ای(هاب)قطبایجادومنطقه ایبازارتشکیل49ماده 

47ماده 
بهره برداریپروانهدارایکشاورزیچاه هایکردنبرق دار

تولیدموانعرفعقانون12مادهاساسبر

رایبمناقصهبرگزاریعدموبرقظرفیتکمبودبهتوجهبا
 هایبرنامهادامهدرقانوناینخصوصی،بخشسرمایه گذارجذب

.نشداجراقبلی
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1404سناریوهای ظرفیت نیروگاه های کشور تا سال 
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کسری بودجه
عدم توازن در درآمدها و هزینه ها منجر 
به کسری بودجه شده است

افزایش بدهی
ندگان تولیدکن)بدهی دولت به بخش خصوصی 

ودبرق و پیمانکاران و سازندگان انباشت ش

مکانیزم ناکارآمد 
قیمت گذاری

ین مکانیزم قیمت گذاری موجود نمی تواند ب
عرضه و تقاضای برق تعادل برقرار کند

کاهش سرمایه گذاری 
با کاهش منابع مالی شرکت های صنعت برق، 
سرمایه گذاری در صنعت برق کاهش می یابد

01

0203

04

ابر چالش اقتصاد برق و انرژی ایران
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چالش
سرمایه گذاری
در صنعت برق
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(میلیارد ریال)برق روند سرمایه گذاری در صنعت 

تولید انتقال توزیع
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1396درصدی بودجه 33: تحقق پذیری

منابع سرمایه گذاری صنعت برق

42% 23%
18%

17%

(وام و اوراق)بدهی

لی،داخبانکتسهیالتازاستفاده
تشرکتوسطاورقوخارجیبانک
تابعههای

منابع داخلی 
شرکتهای تابعه
و استفاده ذخایر، ودیعه حق انشعاب

کاهش دارایی ها

بودجه عمومی
عوارضعمومی،درآمدهایهایکمک

سایر منابع
سایر دریافت از شرکت ها

هزار میلیارد ریال64 هزار میلیارد ریال48 هزار میلیارد ریال16
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وضع موجود جریان مالی در صنعت برق

هزینه ها

عدم امکان انباشت 
سرمایه

منابع درآمدهامصارف
(فروش برق)

کمبود درآمدها نسبت به 
هزینه ها

کمبود منابع نسبت به 
مصارف

توجیه 
ناپذیری 

پروژه ها و 
افت 

سرمایه 
گذاری

انباشت 
کسری 
درآمد به 
هزینه و 
افزایش 

بدهی

کمبود 
منابع به 

و مصرف
کاهش 
سرمایه 
گذاری

تامین 
کسری 
درآمدها 
نسبت به 

هزینه ها از 
یارانه

جریان 
سرمایه گذاری 

(توسعه ای)

جریان 
نقدینگی 

(پولی)

خاموشی 

متر از قیمت تکلیفی برق ک
بهای تمام شده

انباشت بدهی وزارت نیرو به 
کسب و کارهای صنعت برق

رکود در شرکت های فعال در 
صنعت برق



: سناریو اول 
افزایش درآمد از محل جهش قیمت برق

هزینه ها

انباشت درآمد جهت 
افزایش منابع

منابع درآمدهامصارف
(برقفروش )

پوشش )جهش قیمت برق 
(هزینه تمام شده و سود

تناسب منابع نسبت به 
مصارف توسعه ای

توجیه 
پذیری 

پروژه ها و 
ورود 

سرمایه 
گذاران 
جدید

تسویه 
مطالبات و 
افزایش 
اعتماد 
بخش 
خصوصی

کاهش نیاز 
به تزریق 
یارانه و 
افزایش 
عدالت 
اجتماعی

ه تامین هزین
ها و انباشت 
مازاد درآمد 
از فروش 

برق

جریان 
سرمایه گذاری 

(توسعه ای)

جریان 
نقدینگی 

(پولی)

جهش قیمت برق



رقاصالح نظام مالی صنعت ب: سناریو دوم

هزینه ها

ع انباشت درآمد و توسعه مناب
سرمایه ای، پرداخت دیون 

معوق و حمایت سرمایه گذاران
خصوصی

منابع درآمدهامصارف
(فروش برق)

:  دو نرخی شدن قیمت برق)
(برق غیردولتی/ برق دولتی 

ه رشد پایدار منابع نسبت ب
مصارف توسعه ای

ش 
بخ

ی 
دار

ه بر
هر

ن ب
کا

ام
از 

ی 
ص

صو
خ

ی 
ها

ی 
رای

دا
د 

راک زه
گی

ش ان
زای

 اف
ی و

ولت
د

د 
رش

 و 
ها

ح 
طر

ی 
ذیر

ه پ
جی

تو
ش 

بخ
ی 

ذار
ه گ

مای
سر

ی 
یج

در
ت

ی
ص

صو
خ

ی 
ها

ی 
ده

و ب
ن 

دیو
ت 

داخ
پر

ر 
وانی

ق ت
عو

م

الن
عاد

 و 
انه

یار
ه 

هین
ص ب

صی
تخ

ه  ف
صر

ا م
ب ب

اس
متن

ت 
یم

ن ق
شد

جریان 
سرمایه گذاری 

(توسعه ای)

جریان 
نقدینگی 

(پولی)

افزایش  تدریجی قیمت برق

منابع
بخش خصوصی
در مدل های 

PPP

مولد سازی
دارایی های
راکد دولت
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سندیکای صنعت برق ایران

راهبردهای کلیدی صنعت برق
می باشدیاصلمحورچهاردرتغییراتیایجادنیازمندتولیدجهشایجادوچالش هاازعبوربرایایرانبرقصنعت
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تاصالح نظام مالی برق در جهت توسعه صنع

مشترکینبهفروشوبرقبازارهایدرقیمت گذارینظاماصالح1.

نجریاافزایشجهتنوظهورهایفرصتازاستفادهدربرقتجارتآزادسازی2.
....وبرقصادراترمزارزها،بازارقبیلازبرقصنعتنقدینگی

مالیتأمینمدل هایاصالحطریقازبرقصنعتسرمایه گذاریافزایش3.
سهیلتوسرمایهبازارنوینابزارهایبه کارگیریراکد،دارایی هایمولدسازی)

(بزرگصنایعتوسطسرمایه گذاریفرایندهای
ایجادوخریدقدرتحفظبامعوقاتپرداخت)خصوصیبخشمطالباتتسویه4.

(اجراییدستگاه هایدرمالیانضباط

8.2 

15.3 

ضع موجود 
سناریو رشد و

(
2.8

صد
در

)
سناریو رشد تعیین شده در برنامه ششم 
(5

صد
در

)

میلیارد دالر-1404چشم انداز سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت در افق 

1
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نقص بازار داخلی 
برق

انحصار تجارت برق

رگوالتوری ناکارآمد

بازده منفی سرمایه گذاری
طرح های صنعت برق

شکاف نرخ ارز و درامد ریالی

عدم مشارکت بخش 
خصوصی

عدم توسعه 
صنعت برق

چرخه معیوب سرمایه گذاری برق
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نقص بازار داخلی 
برق

انحصار تجارت برق

رگوالتوری ناکارآمد

توجیه پذیری اقتصادی 
طرح های صنعت برق

شکاف نرخ ارز و درامد ریالی

بازار ارزی برق 
(صادراتی)

پوشش ریسک 
شکاف نرخ ارز

ایجاد جریان مالی 
ارزی 

تسهیالت توسعه ای

تامین مالی از بازار 
سرمایه

تامین مالی نهادهای 
صندوق )واسطه ای 

(پروژه ها

ایجاد جریان مالی ارزی برای رفع 
چرخه معیوب سرمایه گذاری



غییراتتایجادبرایبرقصنعتکلیدیمدیرانانتخابوسازمانیساختارهایچابک سازی1.
نهادیساختاردراساسی

(برقبازارتنظیمهیئت)برقتنظیم گرنهادساماندهیدرتسریع2.

رقراریببرایدائمییک نهادبه عنوانخصوصیبخشونیرووزارتگفتگویاتاقایجاد3.

یخصوصبخشنمایندگانبابرقصنعتارشدمدیرانونیرووزیرمستقیمتعامل
سیاست هایوبرنامه هاارزیابیوپایشنظارت،جهتانرژیعالیشوراینمودنفعال4.

نیرووزارتاصلی

اصالح نظام حکمرانی صنعت برق

151.6

320.7

386.1

531.9

100

255.1

1395 1396 1397 1398 1399

1399الی 1395–قیمت تولید کننده روند شاخص 

برق کشاورزی صنعت معدن خدمات

2

(1395=100)مبلغ دریافت شده توسط تولیدکننده از خریدار   
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حاضرحالدر.نیستمنصفانهوشفافیکپارچه،برق،صنعتبرحاکمحقوقیرژیم
رانیحکماختیاراتازتابعهشرکت هایبنگاهیدرونمسائلحلبراینیرووزارت

درکهنحویبه.می نمایداستفادهشرکت هااینمنافعجهتدرویکجانبهبصورت
توازن،برقصنعتحکمرانیدردولتنمایندهمقامدرنیرووزارتاستالزممواردیکه
قدرتادایجازونمایدتعریفراخصوصیودولتیشرکت هایبینتجاریمبادالت

بهدولتیبنگاه هایمسائلحلسمتبهعمالنماید،جلوگیریبنگاه هابرخیدربازار
مرژییکایجادبرای.استکردهحرکتآن ها،ادارهمتولیوبودندولتیدلیل

ازمقررات گذاریوحکمرانیبخشاستضروریبرق،صنعتدرکارآمدحقوقی
شودمستقلتصدی گریوبنگاه داریبخش

برقصنعتبرحاکممقرراتوحقوقیرژیماصالح

رفینطمنافعتأمینهدفبا(توزیعوانتقالتولید،)برقیتأسیساتاحداثوخریدطراحی،تیپقراردادکاملاجرای1.
.تابعهشرکت هایالزاموتأدیهدرتأخیرهزینهپرداختمحیطی،تغییراتازناشیمخاطراتپذیرشقراردادها،

الحاصوقراردادهااولویت گذاریونیمه تمامقراردادهایبهرسیدگیکارگروهایجادبانیمه تمامقراردادهایمعضلرفع2.
هبمتناسبقراردادهاپایهمبلغتغییرجهتوزارتخانهاختیاراتحدودافزایشبرای1358سالبودجهقانون80تبصره

کشوراقتصادینوسانات
(1)بصرهتبهعملدرقراردادهادرخریدقدرتحفظهدفباتأدیهدرتأخیرهزینهپیش بینیوبرقخریدقراردادهایاصالح3.

.توسعهششمبرنامهقانون(10)ماده
اصالحرافعالیتپروانه هایومجوزها،گواهینامه ها،اخذفرایندهای)برقصنعتزائدومخلمجوزهایومقرراتحذف4.

اهشکرابی ثمروزائدبروکراسیازناشیهزینه هایآن ها،اعتبارمدتافزایشومجوزاخذمواردتعدادکاهشباونماید
(.دهد

مارهشتصویب نامهاجرایمانند)برقتوزیعوانتقالتولید،حوزهدرقضائیهایرویهوقوانینکاملودرستاجرای5.
تسهیالتاقساطپرداختبرایرسمینرخباارزتأمیندربارهوزیرانمحترمهیات12/3/94مورخهـ51709ت/31108

پایهنرختعدیلعدممحلازهانیروگاهمالیزیانجبرانبرمبنیاداریعدالتدیوانحکماجرای،ملیتوسعهصندوق
(توسعهپنجمبرنامهپایانیسالدودرآمادگی

2.5
میلیارد دالر بدهی به بخش 

خصوصی صنعت برق

3
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راههنقشاساسبرصادراتتوسعهعملیاتیومشخصبرنامهاجرای1.

صادراتتوسعه
رهایکشووایرانبینکهموافقت نامه هاییظرفیت هایازاستفاده2.

.استشدهمبادلهمنطقهوهمسایه
بانک هایدربلوکه شدهارزیدرآمدهایمسدودیمشکلحل3.

زماننکوتاه تریدرآنوصولوانتقالکهصادراتیمقصدکشورهای

ممکن

1

1

1

0.8

1.1

1.6

0.9

1.7

3.1

1.1

3.0

7.6

درصدی5سناریو رشد 

درصدی15سناریو رشد 

درصدی25سناریو رشد 

سناریوهای رشد صادرات صنعت برق

1398 1401 1404 1408

برق صادرات صنعت رفع موانع و توسعه 
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سندیکای صنعت برق ایران

85

98

109

1399 1404

هزار مگاوات-1404چشم انداز ظرفیت تولید برق کشور در سال 

(درصد2.8)سناریو رشد وضع موجود  (درصد5)سناریو رشد تعیین شده در برنامه ششم 

8.2 

15.3 

(درصد2.8)سناریو رشد وضع موجود 

(درصد5)سناریو رشد تعیین شده در برنامه ششم 

میلیارد دالر-1404چشم انداز سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت در افق 

1404سالدروشوداضافهکشوربرقتولیدظرفیتبهمگاوات2500حدودساالنهمتوسطبطورساالنهمی رودانتظارموجودوضعادامهسناریودر
وردماقتصادیرشدظرفیتبامتناسبوششمبرنامهاهدافرشدچهارچوبدربخواهددولتاگراما.برسدمگاواتهزار98حدودنامیظرفیتبه

افزودهکشوربرقتولیدظرفیتبهمگاوات4700حدودساالنهمی رودانتظاردهدافزایشراکشورکشوربرقتولیدکشور،باالدستیاسناددرانتظار
.کندپیدادستمگاواتهزار109حدودنامیظرفیتبه1404سالدروشود

اس در سناریو جایگزین که بر اس. میلیارد دالر سرمایه گذاری باید انجام شود8حدود ( درصدی2.8رشد )سناریو رشد وضع موجود در 
.میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است15حدود ( نرخ رشد مورد نظر در برنامه ششم)درصد 5رشد 

1404چشم انداز صنعت برق در افق 
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هزار مگاوات 135(: ابتدای 1407)بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم پیش •
( بدون احتساب شبکه)میلیارد دالر برق ابی، 4.5میلیارد دالر تجدیدپذیر، 10میلیارد دالر در بخش حرارتی، 18: سرمایه مورد نیاز•
/  د نیاز استتوسعه شبکه متناسب توسعه ظرفت، به همان میزان سرمایه گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع موربرای •

(میلیارد دالر12ساالنه حدود )میلیارد دالر 60حدود 

135

تا پایان برنامه هفتم مگاواتهزار 
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سندیکای صنعت برق ایران

1

1

1

0.8

1.1

1.6

0.9

1.7

3.1

1.1

3.0

7.6

درصدی5سناریو رشد 

درصدی15سناریو رشد 

درصدی25سناریو رشد 

سناریوهای رشد صادرات صنعت برق

1398 1401 1404 1408

1408بینی میزان صادرات صنعت برق تا سال سناریوهای پیش

میلیارد دالر و در سال 0.9درصد، برابر 5، با نرخ رشد 1404بر اساس این سناریوها، میزان صادرات در سال . درصدی را نشان می دهد25درصدی و سناریو رشد 15، سناریو رشد (درصدی5نرخ رشد )چشم انداز صادرات بخش برق بر اساس نرخ رشد در سه سناریو، روند پایه 
به 1404درصدی، میزان صادرات در سال 25در سناریو رشد (. می رسد1394به عدد سال 1408در سال )میلیارد دالر خواهد بود 3حدود 1408میلیارد دالر و در سال 1.7برابر 1404درصدی، میزان صادرات صنعت برق در سال 15در سناریو رشد . خواهد بود1.1، برابر 1408

.میلیارد دالر خواهد رسید7.6به 1408و در سال ( 1394مشابه سال )میلیارد دالر 3.1
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بررسی سیاست های صنعت برق در برنامه ششم توسعه 

درعهتوسششمبرنامهاساسبربرقصنعتبرحاکمسیاست هایبخشایندر
،«هسرمایبازارازمالیتأمین»،«خارجیسرمایه گذاریجذب»شاملاصلیحوزه های

،«دولتبدهی هایساماندهی»،«سرمایه ایدارایی هایواگذاریوتملک»
و«نهادیاصالح»،«صادراتتقویت»،«اولیهموادتأمین»،«برققیمت گذاری»
می گرددارائه«پولیسیاست»
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ابالغیهایسیاستدربرقسیاست های صنعتخالصه
تحقق یا عدم تحققشرحماده-اسناد باالدستی

4بند
ی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها و ارتقاء شاخص هااقتصاد مقاومتی

عدالت اجتماعی 

ه همه بخش برق بیشترین یارانه پنهان را ب
حوزه ها اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی

.  پرداخت می نماید

13بند

اقتصاد مقاومتی

:طریقازگازونفتصادراتازحاصلدرآمدپذیریضربهبامقابله
.راهبردیمشتریانانتخاب-
.فروشروش هایدرتنوعایجاد-
.فروشدرخصوصیبخشدادنمشارکت-
.گازصادراتافزایش-
.برقصادراتافزایش-

استنشدهانجامبرقبخشدر

کلی اصالحسیاست های
الگوی مصرف 

ششمبرنامهپایاندر(1389)کنونیمقداردومیکبهانرژیشدتشاخصکاهش

رژی هایانسهمافزایشوبرقتولیدمنابعمتنوع سازینیروگاهها،بازدهیافزایش
.نوینوتجدید پذیر

وبرقازدهپر بومقیاسکوچکپراکنده،تولیدنیروگاههایازبرقتولیدگسترش-
.حرارتیوبرقهمزمانتولید
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های 
صنعتتوسعه ای 
برق

48ماده « ت»بند 
ازمگاواتهزاربیست وپنجتابرقتولیدتوانافزایش
واونیتعغیردولتی،عمومیمؤسساتسرمایه گذاریطریق

خصوصی

ایجادموافقت نامه هایبرق،صنعتاقتصادیشرایطبهتوجهبا

برقتولیددرخصوصی–عمومیمشارکتطریقازنیروگاه
.نشداجرایی

50ماده 
اولویتباپاکوتجدیدپذیرنیروگاه هایسهم

لحداق(خارجیوداخلی)غیردولتیبخشسرمایه گذاری
کشوربرقظرفیت(%5) درصدپنج

وانیرتشدهمنتشرگزارشآخریناساسبرپذیرهاتجدیدسهم

.استنشدهمحققهدفاینو.می باشددرصد1.1

.شدنایجادبازاراینتوانیر،دربرقصادراتانحصاربهتوجهبارقبمنطقه ای(هاب)قطبایجادومنطقه ایبازارتشکیل49ماده 

47ماده 
بهره برداریپروانهدارایکشاورزیچاه هایکردنبرق دار

تولیدموانعرفعقانون12مادهاساسبر

رایبمناقصهبرگزاریعدموبرقظرفیتکمبودبهتوجهبا
 هایبرنامهادامهدرقانوناینخصوصی،بخشسرمایه گذارجذب

.نشداجراقبلی
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های 
ساماندهی 

بدهی های دولت 
8ماده « ت»بند 

تیدولشرکت هایودولتبدهینسبتشاخصحفظ
درصد40حداکثرسطحدرداخلیناخالصتولیدبه

ودستسویهوتمدیدطریقازبدهی هااصلساماندهی
عمومیبودجهدردرجطریقازمربوطه

اوراقازاستفادهوخزانهتسویهاوراقتدریجیحذف
اسالمیشورایمجلستصویببابدهی

حقوقیوحقیقیاشخاصبهدولتبدهیتأدیه
کوتاه مدتبازارهایطریقازتعاونیوخصوصی

ویعمومنهادهایوبانکینظامبهدولتبدهیتأدیه
ومیان مدتبدهیابزارهایطریقازغیردولتی
بلندمدت

انکیبشبکهبهآن هابدهیباطلبکارانبدهیتهاتر
کشور

بهسرمایه ایدارایی هایتملکطرح هایبدهیتسویه
بانیرووزارتبرقبخشرسیدهبهره برداری
هرفروشتمام شدهقیمتوتکلیفیقیمتمابه التفاوت

برقساعتکیلووات

دردهیبنسبتشاخصحفظبه منظوروقانونمفادبهعنایتبا
حصولهمچنینوملیناخالصتولیددرصد40مجازسقف

شرکت هایودولتبدهی هایسقفافزایشعدمازاطمینان
توسطرمذکوشاخصمحاسبهضمنبرنامههدفبهنسبتدولتی
خزانه داریومالینظارتمعاونت)داراییواقتصادیاموروزارت

هرماهمپایانتابودجهوبرنامهسازمانبهآناعالمو(کشورکل
سازمانتوسطدولتتعهداتکنترلسامانهطراحیهرسال،
.می باشدطراحیدستدرمذکور

لکهبنیافتهکاهشتنهانهانرژیوبرقبخشدردولتبدهی
شبخبهنیرووزارتبرقبخشبدهیمجموعویافتهافزایش

.استرسیدهریالمیلیاردهزار800بهبالغخصوصی
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توسعهششمبرنامهدربرقهای صنعتسیاستخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های 
قیمت گذاری برق

39ماده « الف»بند 
اصالح قیمت حامل های انرژی و سایر کاالها و خـدمات 
یارانه ای با رعایـت مالحظـات اجتمـاعی و اقتصـادی و 

حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع 

خش زیادی قیمت برق، متناسب با تورم افزایش نیافته است و ب
ناشـی از مشکالت اقتصادی صنعت برق و عدم توسعه آن نیـز

.  از همین بوده است

44ماده « 1-ب»بند 
دهی صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه ها بـا بـاز

%( 60تا % 50)پنجاه تا شصت درصد 

تصـادی موافقت نامه ها صادر شده ولیکن به دلیل عدم توجیه اق
ست و عدم تأمین مالی، طرح های توسعه به ظرفیت موردنظر د

.  پیدا نکرد

ار در قیمت خرید برق بـا توجـه بـه سـازوکار بـازتعیین 44ماده « 2-ب»بند 
بورس

درصد حجم بازار برق از طریق بورس مبادله می شـود و3تنها 
زارت بخش اصلی قیمت گذاری ها توسط هیئـت تنظـیم بـازار و

. لذا این مصوبه اجرایی نشد. نیرو انجام می شود 48ماده « ت»بند 
ــ ــرق از نیروگاه هــای ب ــد تضــمینی ب ــرخ خری ــین  ن ا تعی

ورای سرمایه گذاری بخش عمومی یا خصوصی توسط ش
اقتصاد
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های جذب
سرمایه گذار 

خارجی 

4ماده « الف»بند 
یاعتبارخطوطازاستفادهدالرمیلیارد30ساالنهمتوسط

تاولویباخودگردانفاینانسقالبدرخارجیبانک های
اسالمیمالیتأمین

خارجی،فاینانسجذبمیزانموجود،آمارهایاساسبر
مستقیمسرمایه گذاریوخارجی-داخلیمشارکتقراردادهای

افزایشامر،اینعلل.استیافتهکاهشبسیارخارجی
استبوده1397سالدراقتصادینوساناتازناشیریسک های

تردیدوبرجامبین المللیمعاهدهازآمریکاخروجباحقیقت،درکه
کلیهایرانباهمکاریادامهبهمالیمؤسساتوبانک ها

حالتبهسالآندرامضاشدهواعتباریخطوطقراردادهای
یناشجذب شدهخارجیسرمایه گذاری هایمیزانودرآمدهتعلیق

ازبخشیوقبلیمصوبسرمایه گذاری هایروندادامهاز
تاسذکربهالزمهمچنین.استبودهجدیدسرمایه گذاری های

محلازعمدتاًنیز،سالهردرجذب شدهمالیتأمینکه
.می باشدنیزقبلسال هایمنعقدهقراردادهای

4ماده « د»بند 
وایراندرخارجیاعتباریومالیمؤسساتفعالیتاجازه

طرح هادرمشارکت

4ماده « خ»بند 
(1)ماده(21)بندموضوعرتبه بندیمؤسساتراه اندازی

بهاداراوراقبازارقانون
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

ن سیاست های تأمی
مالی از بازار 

سرمایه

4ماده « ح»بند 
یمهندسوطراحیبرتأکیدباسرمایهبازارتوسعه

کاالییومالیابزارهای
انرژیبورسدرانرژیبازارتوسعه

خارجی،فاینانسجذبمیزانموجود،آمارهایاساسبر
مستقیمسرمایه گذاریوخارجی-داخلیمشارکتقراردادهای

افزایشامر،اینعلل.استیافتهکاهشبسیارخارجی
استبوده1397سالدراقتصادینوساناتازناشیریسک های

تردیدوبرجامبین المللیمعاهدهازآمریکاخروجباحقیقت،درکه
کلیهایرانباهمکاریادامهبهمالیمؤسساتوبانک ها

حالتبهسالآندرامضاشدهواعتباریخطوطقراردادهای
یناشجذب شدهخارجیسرمایه گذاری هایمیزانودرآمدهتعلیق

ازبخشیوقبلیمصوبسرمایه گذاری هایروندادامهاز
تاسذکربهالزمهمچنین.استبودهجدیدسرمایه گذاری های

محلازعمدتاًنیز،سالهردرجذب شدهمالیتأمینکه
.می باشدنیزقبلسال هایمنعقدهقراردادهای

10ماده « پ»بند 
یاجرائدستگاه هایاموالودارایی هاازاستفادهومدیریت
اسالمیصکوکانتشارپشتوانه به عنوان

انتشارهپشتوانبه عنوانشرکت ها،دردولتسهامازاستفاده10ماده « ت»بند 
(صکوک)اسالمیبهاداراوراق
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

ن سیاست های تأمی
مواد اولیه

ی توسعه بازار سـرمایه بـا تأکیـد بـر طراحـی و مهندسـ4ماده « ح»بند 
ابزارهای کاالیی 

اهداف برنامه محقق نشده است

4ماده « ذ»بند 
کرد اصالح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای با روی

ولید داخل ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کاالهای ت
برای صادرات

دهنشانجامبرنامه ایواقدامهیچنیرووزارتدرزمینهایندر
.است

46ماده « ت»بند 
طراحی سـازوکار الزم بـرای پوشـش خطـرات افـزایش 

ــیش از ده درصــد  ــاالنه ب ــه %( 10)س ــرخ ارز در بودج ن
سنواتی

ــایی  ــای کارفرم ــرخ ارز در قرارداده ــات ن ــران نوس ــت جب جه
قف آیین نامه ای تدوین و ابالغ شد که به دلیـل محـدودیت سـ

درصدی، عمالً ریسک های قراردادی بخش بـرق و 25تعدیل 

ا هـانرژی را کاهش نداده و به این دلیل تعداد زیـادی از پـروژه
.  متوقف شدند( پروژه400حدود )
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

محور
-اسناد باالدستی

ماده
شرح

سیاست های 
تقویت صادرات 

4ماده « ذ»بند 

ـــاری و  ـــت های ارزی و تج ـــالح سیاس اص
تعرفــه ای بــا رویکــرد ارتقــای کیفیــت و 

برای رقابت پذیر ساختن کاالهای تولید داخل
صادرات

، تحـت تـأثیر 1397در حالت کلی می توان بیان داشـت کـه تجـارت خـارجی در سـال 
، خـروج 1397و تـداوم و تشـدید آن در سـال 1396تالطمات ارزی پدید آمده در سال 

ورمی آمریکا از برجام و از سرگیری و اعمال تحریم های یک جانبه و وجود شرایط رکود ت
عمدتاٌ در جهت سیاست های 1397های تجاری در سال در اقتصاد قرار داشت و سیاست

تومـان و 4200کنترل بازار ارز بود که از مهم ترین آن ها می توان به اعالم ارز تک نرخی 
مدیریت صادرات و واردات در قالب سامانه نیمـا، تـأمین ارز موردنیـاز واردات کاالهـای

رای و تـأمین ارز بـاساسی توسط بانک مرکزی از محل صادرات نفت و میعانـات گـازی
ه سایر واردات در بازار دوم ارز، اعالم فهرست ممنوعیت های وارداتی، ممنوعیـت هرگونـ
ت واردات به کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سـایر مبـادی بـدون انجـام ثبـ

شور حداکثر سفارش، مکلف نمودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی ک
ت ظرف مدت سه ماه پس از صادرات، اعالم فهرست محصوالت پتروشیمی و محصـوال

دوده معدنی مشمول واریز ارز به سامانه نیما، ممنوعیت صادرات برخی کاالها بـرای محـ
زمانی معـین و در شـرایط اضـطرار، تأکیـد مجـدد بـه بازگشـت ارز صـادرات و تعیـین

انـک درصدهای الزامی برای بازگشت ارز صادراتی متناسب با میـزان صـادرات توسـط ب

.اشاره نمود... مرکزی و 

4ماده « پ»بند 

سـعه تنظیم سیاست های خارجی مبنی بـر تو
بازارهای صادراتی و خدمات فنی و مهندسـی
و کاالهای ایرانی و تالش بـرای الحـاق بـه 

سازمان تجارت جهانی

4ماده « ث»بند 

جذب شرکت های معتبر جهـانی و منطقـه ای
قیم و بـا در زنجیره تولید داخلی به شکل مست

ـــرمایه گذاران و  ـــا س ـــارکت ب ـــت مش اولوی
تولیدکننــدگان داخلــی بــه منظور افــزایش

ا و توانمندی، رقابت پذیری و صـادرات کاالهـ

خدمات تولیدی
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توسعهششمبرنامهدربرقسیاست های صنعتخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های 
تقویت صادرات 

46ماده « خ»بند 
حمایت الزم را از صندوق ضـمانت صـادرات ایـران، صـندوق ضـمانت 

ترونیـک و سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صـنایع الک

بیمه فعالیت های معدنی

ق افزایش تولید و صادرات محصـوالت و خـدمات دانش بنیـان از طریـ64ماده « ج»بند 

حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور

در کل سهم دانش بنیان ها در اقتصـاد و صـادرات بخـش
ی برای برق افزایش پیدا نکرده است و وزارت نیرو برنامه ا

ن بازار سازی و افزایش سـهم اقتصـاد دانش بنیـان در ایـ

. بخش ندارد

انی بـرای تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهـ105ماده « پ»بند 

صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی
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توسعهششمبرنامهدربرقهای صنعتسیاستخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های 
اصالح نهادی

28ماده « الف»بند 

 کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دسـتگاه های
اجرائی

 ــدمات و ــد خ ــاتی، خری ــدهای عملی ــذاری واح واگ
ی هـا، مشارکت با بخش غیردولتی بـا اولویـت تعاون

حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، 
ــام  ــالل و ادغ ــازمانی، انح ــت های س ــاهش پس ک

سازمان ها و مؤسسات

اهداف برنامه محقق نشده است
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توسعهششمبرنامهدربرقهای صنعتسیاستخالصه

تحقق یا عدم تحققشرحادهم-اسناد باالدستیمحور

سیاست های پولی

46ماده « پ»بند 
ت تعیین سهم بخـش صـنعت و معـدن از کـل تسـهیال

درصد40بانکی حداقل 
ف سهم صنعت از کل اعتبارات روند نزولـی داشـته و بـه اهـدا

.  برنامه نرسیده است

46ماده « ت»بند 

ایش پیش بینی سازوکار الزم برای پوشـش خطـرات افـز
رعایت تبصره با نرخ ارز( %10)ساالنه بیش از ده درصد 

رتقای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ا( 20)ماده ( 3)
2/1/1394نظام مالی کشور مصوب 

ــرخ ارز در قراردادهــای کارفرمــایی  جهــت جبــران نوســات ن
قف آیین نامه ای تدوین و ابالغ شد که به دلیـل محـدودیت سـ

درصدی، عمالً ریسک های قراردادی بخش بـرق و 25تعدیل 

ا هـانرژی را کاهش نداده و به این دلیل تعداد زیـادی از پـروژه
.  متوقف شدند( پروژه400حدود )

46ماده « چ»بند 
ع خط اعتباری ریـالی بـرای ارائـه تسـهیالت بـه صـنای
نه کوچک و متوسط از محل سپرده گذاری ده درصد ساال

از منابع ورودی صندوق توسعه ملی( ارزی)
اهداف برنامه محقق نشده است
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مقایسه اهداف کمی سند ملی راهبرد انرژی کشور با وضع موجود
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مقایسه اهداف کمی سند ملی راهبرد انرژی کشور با وضع موجود
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مقایسه اهداف کمی سند ملی راهبرد انرژی کشور با وضع موجود
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مقایسه اهداف کمی سند ملی راهبرد انرژی کشور با وضع موجود
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پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران 

برای تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه

خشبنمایندهبه عنوانایرانبرقصنعتسندیکایپیشنهادات
وکاالانتأمین کنندگومشاورانپیمانکاران،سازندگان،وخصوصی

هفتمهپنج سالبرنامهقانونتدوینجهتکشور،برقصنعتخدمات
7ردایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه
:می گرددارائهکلیمحور
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پیشنهاد محور

مصرفیقبربرنامه،اولسالپایانتاکهنمایداتخاذترتیبیاستمکلفدولت
قراردادهاییاوخودتامینبصورتانرژی،بورسسازوکارطریقازمشترکان،

ایرسوکشاورزیخانگی،مشترکانازحمایتبمنظور.گرددتامیندوجانبه،
نیرووزارت،استنمودهتعیینسنواتیبودجهقوانیندرگذارقانونکهمشترکانی

هایتعرفهبامصرفالگویسطحتامشترکانازدستهاینبرقتامینبهمکلف
.باشدمیوزیرانهیئتمصوبتکلیفی

کاهش تصدی گری دولت،

اصالح اقتصاد و توسعه

سرمایه گذاری در بخش 

برق

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

زادولتدرصد،دوساالنهحداقلمیزانبهانرژیمصرفشدتکاهشبمنظور
سازیبهینههایطرحمتقاضیگذارانسرمایهازاست،مکلفنفتوزارتطریق

یقطراز(فسیلیهایسوختیابرق)انرژیوریبهرهافزایشوانرژیمصرف
یکرایبگازیمیعاناتیاوخامنفتحسببرشدهجوییصرفهسوختتحویل

ورتصدر.نمایدحمایتاقتصادشورایمصوبهمطابقوسالهسهحداکثردوره
صرفهدرصدپنجاهحداکثراستمکلف(نفتوزارت)دولتگذارسرمایهدرخواست

زایادرودورهابتدایدررا(اقتصادشورایمصوبهمطابق)پرداختقابلجویی
.نمایدتحویلگذارسرمایهبهالزمتضامیندریافت

کاهش شدت مصرف 

انرژی 

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور
تحمایکریدورنیرووزارتشرکت ها،ورودتسهیلوصادراتیبازارهایاطالعاتبهدسترسیهایهزینهکاهشهدفبا(الف

ت هایشرکبهزیرمواردجملهازمعنویومادیحمایت هایکریدور،اینطریقاز.نمایدایجادراانرژیوبرقبخشصادراتاز
:می شودارائهصادرکننده

صادرکنندهشرکت هایبرحاکممقرراتوقوانینشاملهدفبازارهایاطالعات-
صادراتیبازارهایبهورودجهتشرکت هاموردنیازآموزش هایارائه-
محصوالتصادراتموردنیازاستانداردگواهینامه هایدریافتبرایکمک هزینهارائه-
صادراتیواجدالشرایطشرکت هایازچندزبانهمعتبرفهرست هایایجادطریقازصادرکنندهشرکت هایمعرفی-

توسعه صادرات خدمات 

فنی و مهندسی

.یابدیصتخصصادرکنندگانریسکپوششوصادراتیجوایزبه عنوانگمرکیحقوقوعوارضازحاصلدرآمددرصد10(ب

وقصندسرمایهافزایشصرفدولتی،شرکت هایبهمتعلقخدماتوکاالصادراتازحاصلارزیدرآمدهایدرصد1(ج
.گرددصادراتتوسعه

درجارتتمجوزو نمایداقدام«ارزیمبادالتنرخبابرقصادراتبازار»ایجادبهنسبتنیرووزارتطریقازدولت(د
بهتعلقمصادراتیبازاردرتجارتازحاصلارز. کندارائهواجدالشرایطبرقتولیدشرکت هایوسرمایه گذارانبهرابازاراین

.نمایدبهره برداریمرکزیبانکضوابطمطابقراآنازحاصلارزاستمجازصادرکنندهوبودهصادرکننده

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

رآیندفدروگرددتفکیکاجراییوفنینظامساختاردرنظارتیبخشازمقررات گذاریبخش(الف
اتاقوحرفه  ایومهندسیصنفی،تشکل هایطریقازخصوصیبخشنظراتقانون،تهیهوتدوین

.گردددریافتبازرگانی
ی اصالح مقررات نظام فن

و اجرایی
تخبمننمایندهواجراییوفنینظاممعاونبودجه،وبرنامهسازمانرئیسازمتشکلشورایی(ب

دررکشواجراییوفنینظامارکانتمامیبرنظارتجهتحرفه  ایومهندسیصنفی،تشکل های
وبودهراالزم االجاجراییوفنینظامارکانبرایشوراایناحکام. گرددتشکیلبودجهوبرنامهسازمان
. شودرسیدگیوثبتاداریتخلفاتبه عنوانآنازتخطی

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

شرکت هایدرانرژیوبرقصنعتفناوری هایبومی سازیوداخلساختتوسعهبه منظور
خارجیمبدأباکاالیخریدمبلغدرصد30حداقلگردد،مکلفنیرووزارتدانش بنیان،

امانجتوسعه ایطرح هایاجرایدرپیمانکاریشرکت هایتوسطیاومستقیمبه طورکه
.نمایدجایگزینداخلیشرکت هایمحصوالتبامی شود،

حمایت از توسعه ساخت

داخل و دانش بنیان

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

قفستاارزیمستقیمدرآمدکسبوبرقصادراتمجوزخصوصیبخشسرمایه گذارانبه(الف
سقفتابرق،صادرکنندههاینیروگاهسوخت.نمایدارائهجدیدنیروگاه هایظرفیتدرصد50

.گرددمیتعیینپتروشیمیخوراکقیمت

تأمین مالی طرح های برق

و انرژی

سرمایه،ازاربطریقازبرقصنعتتوسعهوفرسودهشبکهوتأسیساتنوسازیطرح هایمالیتأمینجهت(ب
: شوندتشکیلزیرشرایطباپروژه هاصندوق

خودبهمتعلقمنابعودارایی هاازراصندوق هااینمنابعازدرصد40سقفتامجازنددولتیشرکت های
.نمایندتأمین

هستندمعافعوارضومالیاتهرگونهپرداختازصندوق هااین.
باشندمیدارارااقتصادشورایمصوبهکهصندوق هااینطرح هایسرمایه گذاریاصلبازپرداختضمانت 

.بودخواهددولتعهدهبر
ینتأمدرخودراکدغیرمنقولاموالودارایی هامولدسازیطریقازمجازندنیرووزارتتابعهشرکت های

.نمایندمشارکتصندوق هااینسرمایه

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

برقبازارتنظیمهیئتآیین نامهبرق،بخشگریتنظیم نهاددرپاسخگوییوشفافیتاستقالل،ایجادجهت(الف
رئیس جمهورمحکونیرووزیرپیشنهادبانهادایناعضایکه شوداصالحنحویبهبرقبخشتنظیم گریبه عنوان

ومصوباتکلیههمچنین.شودممکناقتصادشورایتصویبباآن هاعزلوگردیدهتعیینسالپنجمدتبرای
برقخشبخصوصیودولتیبخشمؤسساتکلیهبرایآنمصوباتوبودهعمومدسترسدرنهاداینمذاکرات

ازارهایببرحاکممقرراتتغییروقیمت گذاریخصوصدرتصمیم گیریحقدیگرینهادهیچ.باشدالزم االجرا
.داشتنخواهدرابرقخرده فروشیوعمده فروشی

کاهش تصدی گری دولت،

اصالح اقتصاد و توسعه

سرمایه گذاری در بخش 

برق
برقجارتتهفتم،برنامهپایاندرکهنمایداصالحنحویبهرابرقصنعتبرحاکمساختارگرددموظفدولت(ب

مستقلبرقتوزیعوانتقالشبکهتأسیساتنگهداریبخشازبرقصادراتوخرده فروشیعمده فروشی،ازاعم
تعرفهدریافتبه جزبرقنیرویتوزیعومنطقه ایبرق هایازاعمنیرووزارتوابستهوتابعهشرکت هایوشده

خشبتوسطکهبودخواهدمؤسساتیعهدهبربرقتجارت.باشندنداشتهرابرقتجارتحقبرق،ترانزیت
فعالیتابتیرقبازارهایقواعدبرمبتنیمؤسساتاینکهباشدبازارتنظیمهیئتضوابطچهارچوبدروخصوصی
.می نمایند

تقنینیپیشنهادات
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پیشنهاد محور

کشوربرقعرضهسبددرصد10تانیرووزارتتجدیدپذیربرقتولیدسهمافزایشبه منظور
:کهنمایداتخاذترتیبیگرددمکلفدولت

بدونتتسهیالطریقازتجدیدپذیرنیروگاه هایایجادموردنیازسرمایهدرصد50سقفتا(الف
.شودفراهم(عمومیمنابعیاارزیذخایرمحلازسودیارانهپرداخت)بانکیسود

نوعهرپرداختازسال5مدتبهخصوصیبخشتجدیدپذیرنیروگاه هایسرمایه گذاران(ب
.گردندافمعتجدیدپذیرنیروگاه هایتأمینزنجیرهبامرتبطگمرکیحقوقوعوارضمالیات،

طریقازراخودتولیدیبرقتمامسال5مدتبهبتوانندتجدیدپذیرنیروگاه هایصاحبان(ج
5تاگمرکیحقوقومالیاتنوعهرپرداختازآنارزیدرآمدهایوصادرصادراتی،برقبازار
. باشندمعافسال

توسعه ظرفیت تولید

برق تجدیدپذیرها

تقنینیپیشنهادات
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سندیکای صنعت برق ایران

رانسندیکای صنعت برق ای
www.ieis.ir

info@ieis.ir

http://www.ieis.ir/

