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 12/03/1400 تهیه گزارش   تاریخ رویه اجرایی  شناسه

 موضوع عنوان
  روگاه یاحداث ن یبرق در اس تا  و مک ت ا اخم مزوزها  ریاخ  یها  یبه قطع یاقتص اد  نیمراتب اعتراض فعال یبررس 

 یصنعت  یبرق در شهرک ها

  دولت و بخش خصوصی استا دبیر خانه شورای گفتگوی  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

بدی ی در فراهم آورد  بس  ترهای مزب برای رش  د اایدار  نقش بی  ،های اص   ی توس  عهس  اختیتی از زیر  به عنوا   برق 

گماری و رفاه اجتماعی به ویژه گس تر  ص نایع از جم ه ارتطاتاا داردب با این وجود ص نعت  اقتص ادی، اش تلا ، س رمایه

 .رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته استهای متعددی روبهبرق ایرا  با چالش

های تولید، انتقا  و توزیع، وری اایین در بخشس ازی ناکارآمد، ت فاا بام و بهرها س اختاری مترر، خص وص یص  حاا

و انطاش ت بدهی وزارا نیرو و رش د چک مگیر مص رن خانگی برق به ویژه   به ویژه در دورا  تحریم  تداوب کس ری بودجه

الیا  اخیر بوده اس تب اس تمرار مس ال  فوق باع   ترین مس ال  ص نعت برق در س در روزهای گرب س ا ، ش ماری از مهم

بندی محیط وکار ایرا  تطدی  ش ود و جایگاه ایرا  در رتطههای فض ای کس بش ده دس ترس ی به برق به یتی از چالش

های موجود در اقتص اد  رو ش ودب یتی از ع   نمود و تداوب مس ال  یاد ش ده، نابس امانیتلییر یا با کاهش روبه  ،وکارکس ب

ه به عم ترد بودجه انداز آ  با توجت برق کک ور اس ت که تطیین آ  نیازمند تززیه و تح ی  جریا  مالی و چک مص نع

 می باشدب ووزارا نیر

هزار مگاواا نیروگاه جدید    4های قانو  برنامه ش ک م توس عه، ش طته برق کک ور س امنه حدودا به احداث  تطق آمار و داده

این س رمایه گماری باید از دو تریق دولتی ااس تفاده از منابع  ب  نعتی نیازمند اس تن برق خانگی و ص حرارتی جهت تامی

خص وص ی ابا قرارداد خرید تض مینی یا بیع متقاب ( ص ورا  گماری بخشعمومی دولتی، فاینانس و ببب( یا از تریق س رمایه

می یارد یورو در س  ا  برای ایزاد   3/ ۵گماری بالغ بر بنابراین به تور متوس  ط حوزه تولید برق به س  رمایه  .امیردمی

 ،تی س  الیا  گمش  ته برخ ن قواعد بودجه نویس  یظرفیت جدید تولید برق نیازمند اس  تب این در حالی اس  ت که 

ص رن هزینه های   ،زیرس اختهای کک ور  توس عهبزای   ،نفت  هماننددرآمدهای حاص   از فرو  دارلیهای س رمایه ای 

تامین منابع مالی مزب  کفانبودجه ککور، درصدی اعتطاراا عمرانی از ک   3جاری ککور شده است و هم اکنو  سهم 

از جم ه توس عه نیروگاههای برقابی، حرارتی و انرژی های تزدید امیر را نمی  جدید  اجرای اروژه های زیرس اختی برای 

دلی  ش رایط تحریم و تاییراا ویرو  کرونا روی ، بهومی و فاینانس خارجیعدب دس ترس ی به منابع عم  دهدب همچنین

گماری برای افزایش تولید برق متناس ب با افزایش نیاز مص رن در حا  حا  ر به س ختی میس ر اقتص اد کک ور، س رمایه

 .خواهد شد

هزار  4درص  د اخایر س  دهای کک  ور خالی اس  ت و حدود   3۵ جاری،  آبی س  ا   در  هابارندگی کمطود  دلی  به امس  ا 

 بر  مض  اع   فک  ار  یعنی  مو   و   این و ایم داده دس  ت از نیز  را برقآبی هایهزار مگاواتی نیروگاه ۵مگاواا از ظرفیت 

درص د بود،   ۷تا   ۵  برق   مص رن رش د  با اردیطهک ت و  فروردین روزهای در همواره  دیگر س ویی ازب کک ور  برق  ص نعت  بخش
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برابری را نس طت به مدا   4تا   3درص د از ابتدای س ا  تاکنو  رس یده اس ت که رش د   22اما در س ا  جاری این رقم به 

 دهدبمکابه سا  گمشته نکا  می

 در  منطقی  هایعادا متأس فانه های انرژی، منطقی نیس ت وروند مص رن برق در ایرا  همانند بس یاری دیگر از حام 

  روند  این  باید قیمتی  ابزار  و  مداوب س  ازی فرهنگ  ابزار از اس  تفاده  با ربط ای نهادهای  هرچندب  ندارد  وجود زمینه این

 مس یر در کک ور  اقتص اد  هدایت  برای ای   منطقی هدایت کنند، اما افزایش تولید برق به عنوا  ح قهکانا به را  مص رفی

 بر آ   هاینیروگاه زیرس اخت که کک وری در  هم آ   برق، حا   هر به که چراب دارد ای ویژه اهمیت نیز  یافتگی، توس عه

ب گاز باش دب از س ویی دیگر جلرافیای ایرا  نقش  خا  مواد  برای  افزوده  ارز   ایزاد  از  ش ت ی  تواندمی اس ت،  اس توار  گاز

 اوش یده  کس ی بر  برق   ص نعت تولید  بخش  توس عه اهمیت  اسب  کندمی ایفا انرژی هاب اررنگی در تطدی  ش د  کک ور به

  یا  ص ادراا بخش در توجهی  قاب  زایی درآمد  تواندمی  کک ور،  ایتوس عه هایزیرس اخت  تقویت   من که چرا  نیس ت

 بشدبا داشته ترانزیت

درص د توس ط   9های غیردولتی،  درص د برق مص رفی کک ور توس ط نیروگاه  ۵6مطابق آمار اع ب ش ده، در حا  حا  ر 

 شودبرق تولید شده از سوی دولت تامین میدرصد از  3۵صنایع بزرگ و تنها  

موقعیت جلرافیایی خاص و س ابقه درخک ا  تطریز در  و کک ور در این اس تا   ک   درص د از برق   6ب2تولید با توجه به  

به  در این زمینهای به تخص  یا اعتطاراا  حوزه تولید و ص  نعت، انترار داریم وزارا نیرو و ش  رکت توانیر، توجه ویژه

 بشرقی داشته باشند یزا آاربااستا  

متاس فانه به دلی  کمطود برق در روزهای اومی  خرداد ماه، کمیته جهت برنامه ریزی و ح  مک ت ا تک تی  گردید و  

 90در این ج س اا مقر گردید واحدهای مس تقر در ش هرک ها و ص نایع بزرگ در هفته دو روز بار مص رفی خود را تا  

  ی نقک   چیه قطعی برق و تعطی  ش  د  واحدهای تولیدیدر  یدیتول  یواحدها  تهنیبا توجه به ادرص  د کاهش دهندب  

   بخواهد شد یدیتول  یواحدها ریطانگیگرلیتن مکت ا مالیاتی و بیمه ای در آینده  ندارند،  

را به ص ورا    اایکند و مال  یش رکت ها را رد م یدرص د دفاتر اراله ش ده از س و  98  یاتیاداره امور مال  نتهیبا توجه به ا

ش ناخته     یکمطود برق به عنوا  روز تعط  یدل بهش ده   نییتع  یتعط  یروزها  یس تیکند، لما با  یالرا  محاس طه م  یع 

 مکمو  مالیاا نگردندبو  شده  

و ایف ای تعه داا خود ب ه خری دارا  اق داب ب ه    ی تعط  یب ه منرور جطرا  روزه ا  یدی تول  یاز واح ده ا  یبعض     نیهمچن

  ی هفتگ  یطروز تعبه عنوا   جمعه  روز  قانو  کار   62ماده    روزهای جمعه می نمایندب لیتن با عنایت به اینتهفعالیت در 

س اعاا کار جمعه    یبرا  یفوق العاده جمعه کار  دیجمعه کارگرا  کار کنند با چنانچه روزو  کرده اس ت نییکارگرا  تع

ها    ی یتعط نیچرا که کارفرما در اا  افه کاری می باش دب  لما دولت م زب به ارداخت این % ارداخت گرددب  40 زا یبه م

 نداردب ینقک
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رلو  ایراداا و مکت ا:

کامهایی که مک ابه س اخت داخ  دارند  های وزارا ص مت در خص وص محدودیت و ممنوعیت یطت س فار    س یاس تب  1

کمطود عر  ه ژنراتورهای برق    بدلی   باع  گردیده اس ت تا واحدهای ص نعتیش وند،  و به اندازه کافی در کک ور تولید می

  تولید داخ ، نتوانند نسطت به وارداا ژنراتورهای برق مورد نیاز خود اقداب نمایندب

ش  دید موجود  بروکراس  یص  نعتی بدلی    تولیدی و  برق مس  تقر در واحدهایامین گازولی  مورد نیاز ژنراتورهای  ب ت2

جهت اخم حواله گازولی  از ش  رکت اامیش و اخش فرآورده های نفتی، مک  ت ا عدیده ای را برای واحدهای ممکور  

 ایزاد نموده استب 

فعام  بخش خص   وص   ی و   از هایی مانند برق در بخش ص   نعت و تولید، باع  مهاجرا برخیکمطود زیرس   اختب  3

 بهای دیگر شده استگمارا  به استا سرمایه

های با س وخت گاز و عدب امتا    توس ط نیروگاهبرق   دیتول  یبرا  یش رق زا یگاز در اس تا  آاربا  نیتام  جدی  مک ت ب  4

 را می توا  از عمده موانع این حوزه برشمردب  برای نیروگاههای جدیدگاز سهمیه  ایتخص

در قطع برق واحدهای تولیدی و ص  نعتی به نحوی که بعض  ا ع یرغم اع ب قط ی قطعی برق و تعطی ی    یبرنامگ  یبب  ۵

 قطعی صورا نپمیرفته و روند تولید مخت  میگرددب،  اجطاری واحدها

در احداث نیروگاههای برقی در بخش خص وص ی  زمینه مک ارکت   بروکراس ی های زالد اداری باع  گردیده اس ت تاب  6

 مهیا نگرددب یشهرکهای صنعت

گماری جدید و حتی ادامه فعالیت  خص وص ی به انزاب س رمایهگمارا  بخشس طب ش ده تا تمای  س رمایه زیرهای  چالشب  ۷

های جاری در این ص نعت، ممتن اس ت  خص وص ی در س ا گماری بخشدر این حوزه کاهش یابدب در ص ورا عدب س رمایه

ها به ریزی نک ده و کاهش   ریب اتمینا  نیروگاههای برنامهوش یش اهد کمطود در تامین برق مورد نیاز کک ور، خام

ها به دلی  مک ت ا مالی باش یم که در ص ورا م طت ش د   دلی  عدب انزاب تعمیراا به موقع از س وی مالتا  نیروگاه

 :رشد اقتصادی ککور در آینده، این نقضا  بیکتر به چکم خواهد آمد

خص  وص  ی در زمینه احداث نیروگاه و نیز کمطود منابع  کت بخشبا توجه به س  یاس  ت دولت مطنی بر مک  ار ✓

خرید تض  مینی برق به عنوا  مک  وقی برای ،  های جدید به ش  ت  دولتیعمومی دولت برای احداث نیروگاه

گماری در حوزه تولید برق و احداث نیروگاه در نرر گرفته ش  د، ولی منابع  س  رمایهو خص  وص  ی  جمب بخش

با توجه اخت ن مط غ خرید تض مینی با نر  فرو  ب داده نک ده اس تاختص اص   عمومی کافی به این مو  و 

گمارا  با مک ت تی در تولید ، س رمایهالتفاواافی برای جطرا  این مابهاین برق در بازار برق و عدب نقدینگی ک

 .برق مواجهه کرده است

خصوصی در شرایط گمرا  بخشریالی سرمایهالزاب بازارداخت ارزی تسهی ا به صندوق توسعه م ی و درآمد  ✓

تواند باع  کاهش انگیزه اس تفاده از تس هی ا ص ندوق توس عه م ی و  جهش نر  ارز، از عوام ی اس ت که می

 .گماری جدید در این حوزه شودخصوصی به سرمایهتمای  بخش
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یا  ش ده اس تب در فص    به خص وص در دو س ا  اخیر بیک تر نما  هاامین س وخت موردنیاز نیروگاهتمحدودیت   ✓

زمس تا  و با س رد ش د  دمای هوا مص رن گاز خانگی افزایش یافته و وزارا نفت و ش رکت م ی گاز به ناچار با  

ها از س وخت مایع در این کند و نیروگاهمحدود کرد  س وخت نیروگاهی، نیاز مص رن گاز خانگی را تامین می

ی ب امی تعمیراتی و اس   ته ک در کن ار تطع اا  ه اکنن د ک ه منزر ب ه تحمی   هزین هم دا اس   تف اده می

شودب از سوی دیگر استفاده از سوخت مایع، روی برنامه زمانطندی  محیطی و نیز سیاسی و اجتماعی میزیست

ها برای عطور از دوره اوج مص  رن برق در تابس  تا   ها اکه برای مهیا ش  د  نیروگاهتعمیراا س  امنه نیروگاه

 .گماردزمانی و مالی ایر منفی میشود( از لحاظ  اجرایی می

مک   ت ا م الی اتی و بیم ه ای واح ده ای تولی دی ک ه ب ه دلی   قطعی برق واح ده ای خود را تعطی   کرده ان د در آین ده  ب  8

 بسیار نزدیک گریطانگیر واحدهای صنعتی خواهد شدب

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 03/ 11مورخ 

های    س ازما  بازرس ی و ش رکت،  های ص نعتی اس تا  ش رکت ش هرکج س ه کارگروه کارش ناس ی، با حض ور نمایندگا   

برق در اس تا    ریاخ  یها  یبه قطع یاقتص اد  نیمراتب اعتراض فعال توزیع برق اس تا  و تطریز، برگزار ش دب در این ج س ه

ب در اایا  این مورد ترح و بررس ی قرار گرفت یص نعت  یبرق در ش هرک ها  روگاهیاحداث ن یو مک ت ا اخم مزوزها

 نکست نیز به دلی  رفع مکت ا ایزاد شده مقرر گردید مو و  در شورای گفتگوی استا  مطرح گرددب

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/91لینک خطر: 

 پیشنهادات 

 در سطح استانی:

و دستور   ،را یمحترب وز ئتیه  11/03/1400ه    مورخه   ۵8826/ا  269۵6شماره  طنامهی( تصو2بند ابا استناد به ب  1

مراکز و    تیفعالدادس  تا  محترب مرکز تطریز به ش  رکت های برق اس  تا ، ش  رکت مخابراا اس  تا  در ش  ناس  ایی  

 با شرکت برق منطقه ای همتاری مزب را انزاب دهدب  مزاز استخراج رمز ارز  ریغ   یها دستگاه

به دس تور اس تاندار محترب اس تا ، دس تگاه های اجرایی موظفند اس تع ماا حواله های درخواس ت گازولی  را ظرن ب  2

 ساعت ااسخ دهندب 48

  ن یو تدو یص نعت  یبرق ش هرک ها  نیتأم  نهیاس تا  در زم یص نعت  یبرق و ش رکت ش هرک ها  یش رکت ها یب همتار3

امور   یمعاونت هماهنگ 1398ماه س  ا    طهک  تیس  ا  مص  وبه اردمدا و ب ند مدا برا  ا یکوتاه مدا، م  یبرنامه ها

 بیاستاندار  یعمران

های برق ب تت ی  مس تقر در ش هرک های ص نعتی که موافقت اص ولی دریافت کرده اند    روگاهینبا تک تی  کارگروهی  ب  4

تص میم گیری درس ت س همیه گاز این و به هر دلی ی نتوانس ته اند فعالیت نمایند، اایش انزاب گیرد تا با برنامه ریزی و 

نیروگاه ها حمن و به اش خاص ی که به ص ورا جدی اقداب به احداث نیروگاه برق می نمایند، انتقا  یابدب در این راس تا 

 های مربوته همتاری مزب را اعما  نمایندب مدیرا  دستگاه



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   ۵

 

  ی اس  می می توا  از ظرفیت ش رکت های با عنایت به اع ب آقای نوری نماینده محترب بس تا  آباد در مز س ش ورا"

که ع قمند به س  رمایه گماری در اس  تا  می باش  ند جهت احداث نیروگاه با مقیا  برق   دکنندگا یتول  یتایس  ند

   "کوچک و متوسط در شهرک ها اقداب نمودب

 در سطح ملی: 

  یم  کنهادیخود ندارند، لما ا  یواحدها ی یبرق و برنامه تعط ی در قطع  ینقک چیه یدیتول ی واحدها نتهیبه ا تیباعنا 

 گردد:  

در نرر گرفته اومکمو    یرسم  یرا به عنوا  تعط یدیتول  یواحدها   یتعط یککور روزها ی اتیب سازما  امور مال1

 ب دیننما  اایمال

را دارد  یصنعت نیتک تک مکترک  یاروفا  تی هوشمند که امتا  رو یکنتورها تیتوا  از ظرف ی راستا م نیدر ا"

   "ردیقرار گ  یاتیسازما  امور مال اریاستفاده کرده و در اخت

 ا ،یتعهداا خود به مک تر  یفایا  یکه برا یدیتول  یارس ن  واحدها  یگردد: دولت جطرا  ا  افه کار  یم ک نهادیب ا 2

 "قانو  کار 62مو و  ماده  "ب  دیباشند را ارداخت نما  یجمعه م یدر روزها  تیم زب به فعال

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
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