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:عنوان طرح پژوهشي-1-1
 كار در بخش برقوبسته اجرايي تغيير فضاي كسبتهيه 

 :طرح پژوهش مدير-1-2

	زادهمحمد صادق قاضي نام و نام خانوادگي:
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 - :پژوهشي ناظر طرح            مديريت و برنامه ريزي موسسه عالي آموزش و پژوهش	:كارفرما

 در دست انجام :تاريخ پايان پروژه                                               16/03/1391 :تاريخ شروع پروژه -1-3

 

	طرح پژوهش:كليات  -2

 كار در بخش برقوهيه بسته اجرايي تغيير فضاي كسبت: عنوان	

 ابالغي و قانون اجراي  يهااستيساخير، براساس  يهاسالكالن كشور در  يهااستيسگيري جهت: مساله تحقيق
گذاري و با افزايش نقش سياست توأمو قانون برنامه پنجم توسعه، حركت به سمت كوچك شدن  44اصل  يهااستيس

در اقتصاد كشور، توسعه نظارتي دولت، تفكيك امور حاكميت از تصدي، گسترش حوزه فعاليت و نقش بخش خصوصي 
در اين مسير  ستيبايموري بوده است؛ صنعت برق نيز به عنوان بخشي از اقتصاد كشور، رقابتي و بهبود بهره يهاتيفعال

	قرار گيرد.

در  ستيبايممرتبط با اهداف فوق در طول برنامه چهارم توسعه آغاز شده و  يهاتيفعالبخشي از  گردديمخاطر نشان 
قابل واگذاري به بخش  هاحوزهدر بخش برق به جز شبكه اصلي انتقال برق، ساير  طول برنامه پنجم تحكيم يابد.

مشهودي از انحصار  يهانشانهدليل وجود است كه، به ييهايژگيوخصوصي است. از سوي ديگر اين صنعت داراي 
علي و اهداف كالن اي كه ضمن شفاف كردن وضعيت فاست. بنابراين تنظيم بسته اجراييطبيعي، مستلزم تنظيم مقررات 

حي و ارائه طور شفاف طرااصلي براي تحقق اين اهداف را به يهاتيفعالو  هابرنامه، هااستيسبخش در پايان دوره برنامه، 
 اي برخوردار خواهد بود.نمايد، از اهميت ويژه

گذاري) و و سرمايه يد بر كاهش ريسك فعاليتكار (با تاكوضاي كسببا توجه به اين نكته كه نقش دولت، بهبود ف
با توجه  ستيبايمكنندگان است، بسته اجرايي متقابل توليدكنندگان و مصرف همچنين حصول اطمينان از رعايت حقوق
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 و تاكيد بر اين نقش تدوين شود.
كار مناسب در صنعت برق، واصلي فضاي كسب يهامشخصهبنابراين مساله اصلي اين مطالعه عبارت است از بررسي 

كارهاي عملياتي مناسب به همراه ارائه تصويري مناسب از ساختار صنعت برق، عناصر ي موانع اين فضا و ارائه راهشناساي
 و ارتباطات آنان. هاتيمسئولصلي و فعالين صنعت برق و حدود وظايف و ا

طور به توانديمالبته بررسي دقيق اين موضوع و الزامات مرتبط با آن مستلزم بررسي محورهاي فرعي ديگري است كه 
و مطالعات قابل اعتماد نهادهاي ذيربط در صنعت برق  هاافتهيمستقيم توسط تيم تحقيق بررسي شده و يا با استناد به 

 صورت پذيرد. اهم اين موارد به شرح زير است:
سازي، حمايت از توسعه ت برق (تخصيص منابع عمومي، ظرفيتآفريني مطلوب دولت در صنعكارهاي نقشراه -

	دانش بنيان) يهاتيفعالانساني و  يهاهيسرمابخش خصوصي، تنظيم مقررات، توسعه  يهاتيفعال

اصلي و شرايط حصول به آن) با تاكيد بر نقش نظارتي  يهامؤلفهبررسي و تحليل مفهوم امنيت عرضه برق ( -
	كار و ابزارهاي قابل استفاده در اين زمينهود كسبدولت در فضاي جدي

	كاربردي در اين ارتباط يهامدلكارهاي مناسب براي رونق بخشي به مديريت سمت تقاضا، و ارائه بررسي سازو -

	اين تقاضا نيتأممناسب  يهانهيگزپنجم و ششم، و  ياهبرنامهبررسي ميزان تقاضاي انرژي برق در پايان  -

	موجب ايجاد ارزش افزوده شوند توانديمفعال نشده صنعت برق كه  يهاتيظرفو احصاء مصاديقي از) (بررسي  -

	منابع مالي الزم براي حصول به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم براي صنعت برق به چه ميزان است؟  -

 صنعت برق كدام است؟ يهاتيظرفمالي براي توسعه  نيتأممناسب  يهاروش -
	
 هدف: 

و مردم  هابنگاهكار و بازتنظيم مناسبات دولت، وجم در بخش برق را تغيير فضاي كسبگيري كلي برنامه پنجهت چنانچه
 يهااستيساي منسجم از تدوين مجموعه" توانيمژوهش را كارا بدانيم، هدف اين پ يهامتيقبرق مطمئن با  نيتأمدر 

صالح) براي دستيابي به اين فضا؛ همراه با تندات نيازمند تصويب در مراجع ذيو ساير مس( هانامهو آيين هاطرحاجرايي، 
 نيتأمكار نه تنها اطمينان از وايجاد اين باور كه فضاي جديد كسبكارهاي اجرايي (براي از راه ييهانمونهو ارائه  هاليتحل

دانست. اهداف مهم ديگري نيز  "موجب رونق و ارتقا امنيت عرضه برق شود توانديمدار نخواهد كرد، بلكه برق را خدشه
 به شرح زير ارائه كرد: توانيمفرعي قابل طرح است. اهم اين موارد را  يهاشاخهبه عنوان 

 كار در صنعت برقوكارهاي تحول و بهبود فضاي كسبارائه راه -
نابع عمومي، آفريني مطلوب دولت در صنعت برق، از جمله در مورد تخصيص مكارهاي نقشارائه راه -
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بخش خصوصي، تنظيم مقررات، توسعه سرمايه انساني و  يهاتيفعاليت از توسعه سازي و حماظرفيت
	بنياندانش يهاتيفعال

	صنعت برق يهاتيظرفمالي براي توسعه  نيتأممناسب  يهاوهيشارائه  -

و ايجاد ارزش  هاآنبه فعال شدن  توانديمكار وصنعت برق كه تغيير در فضاي كسب يهاتيظرفمعرفي برخي از  -
	افزوده منجر شود.

	ارائه سازوكارهاي مناسب براي رونق بخشي به مديريت سمت تقاضا -

	برآورد مجدد منابع مالي الزم براي حصول به اهداف صنعت برق در برنامه پنجم -

 قلمرو زماني :-	
 ايران: قلمرو مكاني	

 تحليلي -توصيفي :روش تحقيق	

 اقتصادسنجي و آماري يهاروش :مدل مورد استفاده	

  طرح پژوهشخالصه:	
. دليل اول به نقش اين صنعت در كنار شوديمصنعت برق به دو دليل از صنايع حائز اهميت هر كشور محسوب  -

داخلي و خارجي، ظرفيت  يهاهيسرما. قابليت جذب گردديمآن بر يهاتيقابلساير صنايع و خدمات كشوري و 
حائز اهميت اين  يهاتيقابلاين صنعت از جمله  يهاتيفعالاشتغال موقت و دائم، ارزش افزوده حاصل از 

. از اين منظر، در گردديماقتصادي بر يهابخشصنعت است. دليل دوم به رابطه طولي صنعت برق و ساير 
(صنايع و خدمات كشور)، تحقق ارزش افزوده و  هابخشير مورد نياز سا انرژي الكتريكي نيتأمصورت عدم 

ن . ايشناسنديمپذير نخواهد بود؛ و بدين واسطه آن را به عنوان يك زيرساخت حياتي امكان هاآنتوليد 
شده است، تا حدي كه برق كمتر در  "انتظار كارايي اقتصادي"بر  "دهيانتظار سرويس"مشخصه باعث غلبه 
و به تبع آن صنعت برق به عنوان يك فعاليت اقتصادي) مورد ( عنوان يك كاالي اقتصاديهويت اصلي خود به 

رابطه تنگاتنگ  جتاًينتحال و هواي يك خدمت دولتي را به خود گرفته است.  عمدتاًتوجه قرار گرفته است و 
رضه (حساسيت وري در سمت عد غفلت واقع شده است؛ ارتقا بهرهمور "كارايي قيمت"و  "برق مطمئن نيتأم"

دست  عمالًجديد)  يهافرصتو ايجاد  هاتيظرفگيري از ، انجام نوآوري در بهرههاتيفعالبه كاهش هزينه انجام 
واقعي  يهانهيهزو در سمت تقاضا مطالبات مستمر براي دريافت خدمات بدون پرداخت  رسديمنيافتني به نظر 

منابع و مصارف و استمرار  يت خطرناكي در ترازعصنعت برق در وض هانياروندي روزافزون يافته است، و به تبع 
	خدمات قرار گرفته است.
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ت كار در جهت توسعه رقابوتغيير و بهبود فضاي كسب"مستلزم  "برق مطمئن با قيمت كارا نيتأم"در اين فضا،  -
است. در اين  "بكنندگان از طريق تنظيم مقررات مناسو امكان حفظ حقوق متقابل توليدكنندگان و مصرف

كنندگان و مديريت آثار نتقال ناكارايي سمت عرضه به مصرفصورت امكان جذب سرمايه كافي، جلوگيري از ا
آشكارسازي كار با هدف توسعه رقابت، وتوجه به تغيير در فضاي كسبخارجي فراهم خواهد آمد. بنابراين 

آفريني دولت و بخش خصوصي در اين صنعت و افزايش ان صنعت برق، تحول بنيادي در نقشپنه يهاتيقابل
برق مطمئن در تنظيم يك بسته اجرايي هدفمند، سازگار، شفاف  نيتأمنسبت به  هابخشحصول اطمينان ساير 

تغيير فضاي  يهامشخصهاي خواهد داشت. بنابراين در اين تحقيق، كارآمد براي صنعت برق اهميت ويژهو 
اصلي تحقيق مورد نظر بوده و الزامات و همچنين برخي از دستاوردهاي مربوط به كار به عنوان مسئله وكسب

اين تحقيق  روديمتكميلي مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت. انتظار  يهامجموعهاين تغيير به عنوان 
	.دكار بخش برق شده و براي تصويب به مراجع ذيربط تسليم شوونجر به تنظيم سند تغيير فضاي كسبم
	

 :واژگان كليدي -3
 توسعه پنجم برنامه، نهيبه متيق،  برق نيتام، كار و كسب يفضا، برق صنعت

Power Industry, Business space, Power Supply, Optimal price, Fifth Development Plan

 


