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 راهكارهاي بهبود رتبه ايران
 بانك جهاني»كارو كسب«در گزارش انجام

نماگر اخذ انشعاب برق.7

دهيكچ

محيساله وضعبانك جهاني هر دروكار كسبيو اداريط حقوقيت سهولت انجام«قالب شاخص ها را

در در كشورهاي مختلف دنيا تحت بررسي قرار مي1»وكار كسب و با توجه به تغييرات اعمال شده دهد

از.دكن كشورهاي مختلف رتبه آنها را مشخص مي ايازده نماگر مورد بررسييكي ن شاخص، نماگريدر

فروكار كسبپروژه انجام. اخذ انشعاب برق است  جهتيمحل وكار كسبكييبرايالزامياندهيآ، تمام

نكييدائميبرقرار و همچنكيازيانشعاب برق مورد هزيانبار با مشخصات مفروض و نهين زمان

م ايران در بينياسالمي، جمهوريجهانكبان 2014طبق گزارش سال.ندكيمرتبط با آن را ثبت

هم 140مرحله،7با تعداد كشور دنيا، 189 و درصد درآمد سرانه، در رتبه 9/694چنين روز زمان

.در نماگر اخذ انشعاب برق قرار گرفته است 169

درييو اجراي، مقرراتيدنبال ارائه راهكارهاي قانون پژوهش حاضر به با هدف بهبود رتبه ايران

ا. بانك جهاني است وكار كسبگزارش انجام  ت ايران با كشورهاي حاضرين گزارش وضعيهمچنين در

 درخصوصيجهانكبان 2014و اطالعات مندرج در گزارش مقايسه شده 1404انداز سند چشم در

ا به فرآيندبررسي مراحل واقعي. شده استييآزمايران راستينماگر اخذ انشعاب برق و توجه

و تحقيقات انجام شده مي مستندات با وكار كسبدهد كه گزارش انجام نشان اطالعات درستي در رابطه

ا فرآيندينا بهرانيدر و رتبه درنظر گرفته شده براي ايران در گزارش بانك جهاني درستي نداشته

ن مبر. است شده اعالم را 115جايگاهدايران حداقل بايانجام شده،يدانياساس مطالعات با حدود جهان

و تعداد 4/260روز زمان، هزينه 95 ر اختيار داشتهد 2014در سال مرحله،6درصدي درآمد سرانه

.باشد

جايابيبراي دست ميايران به و بهبود برده در سند چشم ان كشورهاي ناميگاه مطلوبي در انداز

دن بسياريكرتوان از راهكارهايي مانند بازنگري در برخي قوانين، اجرايي وضعيت در سطح جهان مي

و كاهش بروكراسي اداري، نامه از قوانين موجود، اصالح آيين و توسعه تعيين محدوديتها هاي زماني

كنندگان اميد است با ارائه اطالعات درست به تهيه. كردرساني استفاده هاي الكترونيكي خدمات سامانه

 
1. Ease of Doing Business 
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و اعمال اين تغييرات در گزارش وكار كسبگزارش انجام و همچنين انجام بانك جهاني هاي آتي

و خدمتهاي مسئ اصالحات پيشنهادي در گزارش حاضر در شركت هاي رسان اين حوزه، در سال ول

و بهبود آن به شكل قابل مالحظه .دشواي مشاهده آتي تغيير رتبه جمهوري اسالمي ايران

ايالبته با نيد به دازينته مهمكن ايه بهبود وضعكشت توجه گزارش انجاميبند ران در رتبهيت

محيوجه به معنچيهبهيجهانكار بانكوسبك نكاركوبسكطيبهبود دريشور و تالش يراستاست

و مش محيرتالت مهمكاصالح مسائل اكوسبكطيدر يبررسيجهانكه در گزارش بانكرانيار

.د مغفول بمانديشوند، نباينم

 مقدمه

هم 2002از سال وكار كسبپروژه انجام شريجهانكبانياركبا ) IFC(يالمللنيبيمال تأمينتكو

و مقررات را در طول چرخه عمركيمن پروژه تالشيا. است شده آغاز ند تا ميزان كاربرد قوانين

و متوسط اندازه شركت در سال وكار كسباولين گزارش پروژه انجام. كند گيري هايي در اندازه كوچك

و5منتشر شد كه شامل 2003 بهكتعداد 2014در سال. شور بودك 133نماگر وك 189شورها شور

هدف اوليه اين پروژه تهيه يك بنيان علمي براي درك. افته استيشينماگر افزا11اگرها به تعداد نم

از11. در جهان است وكار كسبو بهبود قوانين  يك: نماگر مورد مطالعه عبارتند ، اخذ وكار كسبشروع

خريدر، اخذ انشعاب برق، ثبت مالكيت،وساز ساختمجوز د، پرداخت افت اعتبار، حمايت از سهامداران

و ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها، حل ه نماگركگيري نيروي كار كاربهوفصل ورشكستگي

.ندارديتأثيرشورهاكيبند ار در رتبهكيروينيريگكار به

و تجزيه به وسيله جمع وكار كسبپروژه انجام هاي كيفي جامع براي مقايسه وتحليل داده آوري

و مق و در زمان وكار كسبررات شرايط قوانين را در اقتصادهاي مختلف هاي متفاوت، كشورهاي مختلف

ميآقوانين كار به سمت تدوين مي كند، معيار اندازه تر تشويق و گيري براي اصالح را پيشنهاد كند

بهيها گزارش و ديگر عنوان منبعي براي مراجع علمي، روزنامه آن نگاران، محققان بخش خصوصي

مي وكار كسببه شرايط عالقمندان 1.شودو تجارت در هر كشور محسوب

و در سال 145، رتبه 2013سال وكار كسبجمهوري اسالمي ايران در گزارش انجام را داشته

با توجه به وضعيت نامناسب جمهوري. است كشور جهان رسيده 189از ميان 152، به جايگاه 2014

اي هاي مجلس شوراي اسالمي، پروژه وكار مركز پژوهشباسالمي ايران در گزارش مذكور، گروه كس

و ارائه راهكارهايي براي» وكار كسبالمللي بندي بين بهبود رتبه ايران در رده«مطالعاتي به هدف

1. http://www.doingbusiness.org/about-us 
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از وكار كسبانداز در نماگرهاي انجام دستيابي به جايگاه اول در ميان كشورهاي حاضر در سند چشم

به.است كرده آغاز 1392بهار با10اين پروژه شورهاكيبنده در رتبهكينماگر10گزارش متناسب

و پيمايشي، مجموعه هاي كتابخانه ند تقسيم شده كه در هريك از آنها با روشمؤثر و اي اي از راهكارها

و رويه به پيشنهادهاي اصالح، حذف يا وضع، قوانين، مقررات منظور دستيابي به جايگاه هاي اجرايي

و با فرض ثبات وضعيت همه 2014و بهينه در منطقه در نماگر مربوطه براساس گزارش سال مطلوب 

.كشورها ارائه شده است

 وكار كسبسهولت انجام 2014سال گزارش حاضر به بررسي نماگر اخذ انشعاب برق در گزارش

پكطور همان. پردازد بانك جهاني مي ايه ارياياسالمين اشاره شد به جمهوريش از دريان در ن نماگر

ازيت تحقسؤاال. داده شده است 169، رتبه 2014سال :ق در اين گزارش عبارتند

و رويه:ياصل سؤال صورت پذيرد تا جمهوريدهاي اجرايي باي چه تغييراتي در قوانين، مقررات

در منطقه بانك جهاني به مقام اول وكار كسباسالمي ايران در نماگر اخذ انشعاب برق گزارش انجام 

انداز برسد با فرض اينكه شرايط ساير كشورها مطابق با اطالعات ارائه شده در گزارش سال سند چشم

 بانك جهاني در اين نماگر ثابت باقي بماند؟ 2014

انداز در نماگر اخذ انشعاب برق وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي سند چشم:1يفرع سؤال

 چگونه است؟

، چه مقدار با 2014بانك جهاني در سال وكار كسبرجات گزارش انجام مند:2يفرع سؤال

 هاي جاري در جمهوري اسالمي ايران مطابقت دارد؟ واقعيت

ن نماگر اخذ انشعاب برقيشناسي تدو روش.1

اتيكيتركاليبه انرژيدسترس و مقرون به صرفه براكقابل . استياتيحياقتصاديهاتيفعاليا

بمنظور مقابل به بسيه با عرضه جزيا درحال توسعه چارهيها در اقتصادها از بنگاهياريثبات برق،

ن تأميندريياكخودات هزكاز ندارنديبرق مورد ا. را به همراه داردينيسنگيهانهيه اغلب هكنيفارغ از

اتيكيتركاليا انرژيآ همخيرايا در دسترس استكقابل ن استيايمشتركيين گام برايشه اولي،

.باشد داشتهيانشعاب دسترسكيبهيكيتركالياز انرژيبرخورداريه براك

فر وكار كسبپروژه انجام يدائميجهت برقراريمحل وكار كسبكييبرايالزاميندهايآتمام

نكي و همچنكيازيانشعاب برق مورد هزيانبار با مشخصات مفروض و نه مرتبط با آن را ثبتين زمان

شر ندها شامل درخواستين فرآيا.ندكيم و قراردادها با ازك تأمينتكها ننده برق، اخذ مفاصاحساب

و همچنر دستگاهيسا و برقراريبييات اجراين عمليها رتبه نماگر اخذ. انشعاب استيرون از بنگاه

م صديانگيانشعاب برق هزينماگر شامل فرآيها مؤلفهدركن رتبه و هكنيايابر. نه استيندها، زمان
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تيدر مورد فعال وكار كسبسه باشند، پروژه انجاميقابل مقايمورد بررسيها در همه اقتصادها داده

م و انشعاب مشخصات مختلفي را در نظر .رديگيانبار

 مشخصات انبار

يكـ مي وكار كسبتوسط .شود محلي اداره

.است شدهواقع) شهر مورد مطالعه( شوركين شهر تجاريتر در بزرگـ

كهاايو در منطقه1است شده واقع) محدوده خدمات شهري( شهريدر محدوده رسميـ ست

.انبارهاي مشابه ديگري نيز وجود دارد

و يا خدمات سريع است در منطقه ويژه اقتصادي يا صنعتي واقع نشدهـ تر كه مشمول دريافت يارانه

مي در منطقه، انبار وجود دارداگر چندين گزينه مكاني. شود در اي واقع شود كه انشعاب برق به راحتي

.دسترس است

.است نشده آهن واقع براي مثال انبار در محدوده راه. محدوديت فيزيكي در محدوده ملك وجود نداردـ

و براي اولينـ .بود بار به انرژي الكتريكي مرتبط خواهد يك سازه جديد است

ا،، شامل عبور از جاده استييت اجراايدارد عمليها دسترس به جادهـ زمياما همه يهانين موارد در

ميمتعلق به بخش عموم .شوديانجام

زميداراـ زم 1300لكن، با مساحتيدو طبقه، هر دو باالتر از سطح و در به مساحتينيمترمربع

.است شده متر مربع احداث 929

ميـ .شود براي ذخيره مواد غذايي استفاده

 خصات انشعابمش

.انشعابي دائمي استـ

كه(2)قدرت يا ظرفيت درخواستي( kVA 140م ستاره،يس4سه فاز،ـ براي مثال براي كشورهايي

جريان400/230Vبراي ولتاژ. بود آمپر خواهد 400باشد، جريان حدودمي208/120V ميزان ولتاژ

).خواهد بودآمپر 200 تقريباً

و ولتاژ متوسط. متر طول دارد 3150خط سرويس انشعابـ انشعاب از شبكه توزيع ولتاژ ضعيف

 
به. است شناسي نماگر اخذ انشعاب برق اشاره نشده اين فرض در متن اصلي روش.1 و نماگر اخذ اما و ساختاري اين نماگر  دليل ارتباط مفهومي

ت مجوزهاي ساخت و نحوه و اين شناسي نماگر اخذ مجوزهاي ساخت ثيرگذاري آنها بر يكديگر، روشأوساز وساز نيز مورد بررسي قرار گرفته است
به. است فرض در اينجا ذكر شده و ايجاد شبهه در مورد تغيير مسئول خدمت اشاره به اين مورد انيرس دليل قرار گرفتن انبار مفروض در حاشيه شهر

.باشد به آن از شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به شركت توزيع برق نواحي استان تهران مي
2. Subscribed Capacity 
3. Length of connection 
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و يا زيرزميني است مي و هوايي شب. باشد ضعكاز بهيفيه فشار ايييصورت انشعاب هواا متوسط چه

ميتغذينيزم بكيمورد. شوديه دريه راكشتر و در منطقه احداث انبار .ج است، مورد نظر استيشور

و( متري10شامل گذر از يك جاده عمليات اجراييـ اما همه اين،است) ...حفاري، خطوط هوايي

مي ها در زمين فعاليت  هاي شخصي وجود ندارد زيرا گونه عبوري از زمين هيچ. شود هاي عمومي انجام

.انبار به جاده دسترسي دارد

ما. برق استيريگ زات اندازهيتجهكيانشعاب شامل نصب فقطيبرقرارـ صدم7انه برقيهمصرف

. گاوات ساعت استيگ

و صفحه كليد است است شدهليمكتيداخليشكميسـ .و شامل كنتور، جعبه تقسيم برق

مي نماگر اخذ انشعاب برق چه چيزي را اندازه.1كادر  كند؟ گيري

 ها براي اخذ انشعاب برقفرآيندتعداد
 ها، پروانهو هاي الزم گواهي اخذو مربوطه تحويل تمام اسناد•
،الزم هاي تمام بازرسيو پذيرش نياز مورد هاي همه اعالن تكميل•
و خريد•  االهاي مورد نياز،كانجام عمليات اجرايي مربوط به نصب در خارج از محوطه شخصي
و عرضه قطعي تأمينعقد هر نوع قرارداد• .برق

يبرحسب روز تقويم فرآيندهر براي تكميل نياز موردمدت زمان
ي• ،روز تقويمي استكحداقل زمان
،شودمي شروع يك روز مجزادر فرآيندهر•
را آوري اطالعات جمعه صرفكزماني• �شود شامل نميشده

ميكبيانگر زماني است• مي شود، پيگيريه در عمل صرف و هاي محدودي صورت با هيچگيرد تماس قبلي
.مقامات وجود ندارد
)برحسب درصدي از درآمد سرانه(هافرآيندي تكميل هريك از هزينه مورد نياز برا

مي اداريايه تنها هزينه• .شود شود، رشوه محاسبه نميو رسمي در نظر گرفته
.شود افزوده محاسبه نمي ماليات بر ارزش•

شو مركز پژوهش:مأخذ .2013بانك جهاني، وكار كسباي اسالمي، وضعيت ايران در گزارشرهاي مجلس

 ران در نماگر اخذ انشعاب برقياياسالميجايگاه جمهور.2

در.در اين بخش جايگاه جمهوري اسالمي ايران در دو قسمت بررسي خواهد شد در ابتدا جايگاه ايران

مي وكار كسبكشور حاضر در مطالعات انجام 189بين  و سپس مقايسه بانك جهاني بررسي رتبه شود

مي اي حاضر در سند چشمايران نسبت به رتبه كشوره .شود انداز انجام
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 بانك جهاني وكار كسب گروه انجاميمورد بررسكشور 189جايگاه ايران در بين.1-2

يها وجود دارد؟ با توجه به دادهيران چه الزاماتياياسالميانشعاب برق در جمهوركييبرقراريبرا

ا، اخذ انشوكار كسبشده توسط پروژه انجاميآور جمع نيعاب برق در طيران مرحله، صرف7يازمند

هز 140 و پرداخت و در سال 2013درصد درآمد سرانه در سال 4/788معادليانهيروز زمان است

با 2014 و و زمان بدون هيچ تغييري .است شده درصد درآمد سرانه ثبت 9/694همان تعداد مراحل

ب 2013در سالياسالميجمهوريرتبه جهان  163 شور در نماگر اخذ انشعاب برقك 185نيدر

.است 169كشور، رتبه 189در بين 2014و در سال

خود را انجام دهدياهيپايهاتيبتواند فعال وكار كسبكيهكنيايانشعاب برق براكياخذ

بس. استيضرور بهيند مربوط به برقرارياز اقتصادها فرآياريدر و مقريل وجود قوانيدل انشعاب راتن

ايفيكردنكتيگذار مانند رعاتأثيرمتعدد  تهيفني، استانداردهايعموميمنيت خدمت، وي، روال ه

سككتدار و نصب قكيمنطقيهمزمان با تالش برا. استدهيچيپيداخليشكمياال ها،متيردن

ايحصول اطميها در سراسر جهان برا دولت يرا براياتانشعاب، اقداميند برقراريدر فرآيمنينان از

را مرتبطياصالحات وكار كسبپروژه انجام. اند انشعاب صورت دادهكييادغام الزامات مربوط به واگذار

نياياسالميجمهوريبا اخذ انشعاب برق برا كه).1 جدول( است كرده ران ثبت اين درحالي است

رهر و آخرينكرا تكميل ساله مسئوالن شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ پرسشنامه مذكور ده

مي تغييرات حاصله را به اطالع .رساندند كارشناسان بانك جهاني

و ران چگونه اخذ انشعاب برق را سادهياياسالميجمهور.1 جدول ؟است كردها دشوارتريتر

اصالحاتعنوان گزارش
نوكاركسبپروژه انجام2012 استكردههيچ اصالحي را ثبت
نوكاركسبامپروژه انج2013 استكردههيچ اصالحي را ثبت
نوكاركسبپروژه انجام2014 استكردههيچ اصالحي را ثبت

Source: Doing Business 2014, Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises 

 
ايها مؤلفهاساس ازيا بر مجموعهيمبتنران،ياياسالميجمهورين نماگر برايارائه شده در

بايارآفرككيهكخاص استيندهايفرآ تكشركيانبار توسطكيانشعاب برقيبرقراريد براين

از داده.ندكيط) است شدهييشناسا وكار كسبمشخصات آن توسط پروژه(يع برق محليتوز ها

و سپس ازسويع برق گردآوريتوزيهاتكشر ويكيتركاليبا انرژ مرتبطيمقرراتيها دستگاهيشده

پيها مستقل مانند مهندسيا افراد حرفه زمكمانيبرق، شرياران فعال در و سازندهيهاتكنه برق

تيمكت و مييأل شريت توزكشر. شونديد يه خدمات برقراركاستيتكع برق منطقه مورد مطالعه تنها

مه انبار در آن واقع شدهك)يا مناطقي(يا انشعاب را در منطقه شريچنانچه چند.ندكيارائه تكن
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شرع برق در منطقه وجود داشتهيتوز بكيتكباشد، مكن مشتريشتريه .شوديرا دارد انتخاب

و انشعابيه با شراكهستندييندها آنهاين فرآيا ادرك(ه مطابق با مفروضات استانداردكيط انبار

ويفرآ. دارديست همخوانها دادهيدر گردآور وكار كسبمورد استفاده پروژه)ريز ندها به همراه زمان

زيهز .است شدهر آوردهينه متناظر با آنها در جدول خالصه

يكيالكتريبه انرژينماگر دسترسيمفروضات اصل.2كادر

 اخذ يك انشعاب برق

 تهران: شهر

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ: شركت

جزيا خالصه.2جدول هزيهانديات فرآيئاز و  نه مربوط به آنهاياخذ انشعاب برق به همراه زمان
 بانك جهاني 2014گزارش براساسرانياياسالميدر جمهور

نهيهززمانمرحلهفيرد

1
تهرانيات برق منطقهكبه شرياخذ انشعاب برق از طرف متقاضيارائه درخواست برا

هزيو انتظار برا درخواسـت را بـه انضـمام شخصاًديبايمتقاض انشعابيهانهيبرآورد
شرينوع فعاليگواه .ندكتهران ارائهيات برق منطقهكت مورد نظر به

روز9
يميتقو

بدون
نهيهز

2

ميرونيبيتهران بازرسيات برق منطقهكشر .دهديرا انجام
ط شركيمراحل مربوط به درخواست،يپس از يات بـرق منطقـهكمهندس از طرف
شبيظرفيابيارزيتهران برا امكت موجود و جدكه د از محـليان افزوده شدن انشعاب

بهكاست چرايد ضروريبازد.ردكد خواهديبازد نه نقشه انشعابات .ستنديروز
شربر عالوه ايات برق منطقهكآن، رايتهران آكردكنترل خواهدكن موضوع ميه زانيا

خيح استيصحيمصرف برآورد شده از طرف متقاض اپ.ريا تكن مرحلـه شـريـس از
هزيم جديهانهيتواند باكندكد را برآورديانشعاب  ضـمناً. پرداخت شودكدر بانديه

شريدر زمان ارائه درخواست، قرارداديمتقاض مكبا .ندكيت امضا

روزكي
يميتقو

بدون
نهيهز

3

بـرقيپسـت اختصاصـيتهران را درباره طراحـيات برق منطقهكد شريي، تأيمتقاض
ميدر ز AKV 140اتصال انشعابيبرا.ندكيافت پسـتكيـ اد نصـب يـ به احتمال

شر احتماالًيت خصوصكشركي. استيضرور سـكـيتكهمان رايداخلـيشـكميه
و براكيميپست را طراح)است انجام داده شرييأتيند تهـرانيات برق منطقهكد به

م .ندكيارائه

روز7
يميتقو

هزار 14
دالر 

اكيآمر

4

ميرا تهيرونيبيارهاك)مصالح(، مواديمتقاض .ندكيه
ايرونيبييات اجرايعمل . اسـتياختصاصـيپست فرعكييات براتأسيسجاديشامل
ايتوليبرايت رسمكشركيتنها ). ران ترانسـفويا( ران وجود دارديد ترانسفورماتور در
ديگز خرينه  براسـاس معمـوالً هـاتكشـر.ترانسفورماتور از بـازار آزاد اسـتكيديگر
ايكيخوديهاتيفور گزياز مين دو .نندكينه را انتخاب
بهيد تجهيخر دكزات مربوط هماننـد. هاسـتتكالت شـركگـر مشـينتور برق هـم از

گزتكترانسفورماتور شر يات برق منطقـهكشر(يد از مراجع رسميخر: نه دارنديها دو
خريو) تهران سبازا(د از بازار آزاديا )اهير

103 
روز
يميتقو

هزار5
دالر 

اكيآمر
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نهيهززمانمرحلهفيرد

5
ميتهران دريرا از شهرداريمجوز حفاريمتقاض .ندكيافت
.ندكتهران ارائهيبه شهرداريحفاريدرخواست خود را برا بايديمتقاض

روز15
يميتقو

ونيليم5
الير

6
مكرا از شريرونيبييات اجراي، عمليمتقاض ميتهران درياطقهنت برق .ندكيافت

و برقراريرونيبييات اجرايتهران عمليات برق منطقهكشر اتصـاليرا با نصب پست
مكآن به شب .رسانديه ولتاژ متوسط به انجام

روز 20
يميتقو

هزار30
دالر
اكيآمر

7

و بازرسكنصب ارائـهيتهـران بـه متقاضـيات برق منطقهكاز طرف شريينهاينتور
مكتمامهكيزمان.شوديم و متقاضيارها انجام خركيشود كيند،كيميدارينتور را

د شريبخش و بـرق بـه فوركتهران،يات برق منطقهكگر در ت يـ نتور را نصـب نمـوده
م .شوديوصل

روزكي
يميتقو

دالر 700
اكيآمر

سا31، صفحه 2013جهاني، بانك وكار كسب، وضعيت ايران در گزارش انجامياسالميمجلس شورايهاز پژوهشكمر:خذĤم اركوسبكت انجاميو

.2014،يجهانكبان

و با تغيير بسيار 2006از سال فرآيندذكر است كه اين الزم به و با همين روند به همين صورت

پس از جدايي نماگر اخذ انشعاب برق از نماگر. استدهشاندكي در سنجه فاصله از پيشرو ثبت 

در. است نيز به همين منوال باقي مانده 2012سالاز وساز ساختمجوزهاي  تنها با تغيير نرخ ارز

و همچنين افزايش تعداد اقتصادهاي مورد بررس يايران، تغيير عملكرد ديگر اقتصادهاي مشمول پروژه

اكبندي دچار تغيير شده است بانك جهاني، رتبه ايران در رتبه وكار كسبپروژه تغيه رات در جدوليين

.قابل مشاهده استريز

ا.3جدول  ران در نماگر اخذ انشعاب برقيروند زماني تغييرات جايگاه
سال

 عنوان
2012 2013 2014 

164163169رتبه در نماگر اخذ انشعاب برق
183185189تعداد اقتصادهاي مورد بررسي

سه اختالف رتبه هر بانك جهاني وجود دارد، مقاي وكار كسبمقايسه ديگري كه در سايت پروژه

و همچنين با اقتصادهاي با درآمد باال عضو اقتصاد با مجموعه اقتصاد منطقه  OECDاي مرتبط با آن

و شمال آفريقا مقايسه19جمهوري اسالمي ايران با ميانگين مجموعه. باشد مي شده اقتصاد خاورميانه

مي است  ج.دكرتوان در جدول زير مشاهده كه نتايج آن را شور داراي رتبه اولكدول اطالعات در

.است شده در اين نماگر نيز براي مقايسه آوردهيجهان
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و ميانگينياياسالميت جمهوريمقايسه وضع.4جدول  ران در نماگر اخذ انشعاب برق
و و شمال آفريقا  OECDاقتصادهاي خاورميانه

 جمهوري اسالمي ايران نماگر اخذ انشعاب برق
و خاورميانه
 شمال آفريقا

اعضا با درآمد باال
OECD 

 ايسلند

7554مراحل
140868922)روز(زمان
9/6940/10381/793/14)درصد درآمد سرانه(هزينه

Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran#getting-electricity 

 

بانك جهاني نشان از عدم پيشرفت وكار كسبهاي ساليانه پروژه انجام اطالعات مندرج در گزارش

به فرآيندو توقف در  را طوري اخذ انشعاب برق در ايران است؛ كه رتبه ايران همچنان سير نزولي خود

معرفي شدهاركوسبكتوسط گروه انجام1»فاصله از پيشرو«ابزار ديگري نيز به نام البته،دهد ادامه مي

ايدر وضعكار انديبسيه نشانگر رشدك   2012اين سنجه كه از سال. ران استيت نماگر اخذ انشعاب

و يا آرماني به مي كار گرفته شده بهترين آن ترين وضعيت را براساس وضعيت موجود ترسيم و بر كند

ميا از. سنجد ساس فاصله هر اقتصاد را از بهترين وضعيت و 100صفر تا اين سنجه  100متغير است

و صفر بدترين وضعيت ممكن است دهنده نشان بنابراين با ايجاد اين. تطابق كامل با اقتصاد پيشرو

كل اقتصاد آرماني فرضي امكان مقايسه دقيق  تر عملكرد كشورها نسبت به وضعيت آرماني در

اطالعات دقيقي از اين سنجه در برخي5در جدول. است اقتصادهاي مورد بررسي در پروژه فراهم شده

و كشور پيشروي جهان، ايسلند، از سال  اين سنجه نشان. است تاكنون آمده 2010از كشورهاي منطقه

امارات متحده عربي دهد با اينكه ايسلند رتبه اول در اين نماگر است ولي در تعداد مراحل فرآيند، مي

با. جايگاه باالتري دارد به17آلمان نيز .است خود اختصاص داده روز زمان مورد نياز باالترين رتبه را

از ديگر كاربردهاي سنجه فاصله از پيشرو امكان مقايسه عملكرد برخي از كشورها نسبت به

مي. بهترين عملكرد در سال مورد محاسبه است  فرآيندكه فارغ از تغيير رتبه، آيا دهد اين امكان نشان

يا مورد بررسي نسبت به اقتصاد پيشرو فرضي بهبود يافته اداري اخذ انشعاب برق در اقتصاد است

؟خير

1. Distance to Frontier 
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از.5جدول  مقايسه برخي از كشورها با ايران از نظر سنجه فاصله
 هاي اخير سال پيشروي نماگر اخذ انشعاب برق در

20102011201220132014نام كشور
34/5217/5235/5235/5369/53ايران

72/5751/5599/6569/6718/74افغانستان
99/8797/8797/8707/9042/97امارات متحده عربي

57/7253/7293/7277/8394/83گرجستان
77/7668/7607/7740/7722/84تركيه

16/8714/8715/8711/8787/11عربستان
81/9981/9982/9982/9983/99آلمان
61/9261/9259/9257/9259/92ايسلند
 http://ww.doingbusiness.org:وكار بانك جهاني گردآوري از سايت پروژه كسب:مأخذ

اق همانطور كه در جدول مشاهده مي و شود تصاد ايران در اين نماگر داراي رشد محسوسي نيست

در به كه اقتصادهايي مانند افغانستان، در حالي. شود بهبودي مشاهده نمي فرآينددليل عدم تغيير

و تركيه در سال از هاي اخير با اصالحات انجام داده، رشد محسوسي داشته گرجستان و فاصله اند

.اقتصاد پيشرو را كاهش دادند

و علت رتبه ادامه رتبه ايران در كشورهاي سند چشمدر و انداز هاي بهبوديافته اقتصادهاي ديگر

شدير بررسيتجارب موفق آنان در اين مس .خواهد

 انداز جايگاه ايران در نماگر اخذ انشعاب برق در بين كشورهاي سند چشم.2-2

ته، برخوردار از دانش پيشرفته، سالمت، رفاه ياف انداز رسيدن به جامعه ايراني توسعه از اهداف سند چشم

و همين تأمينو  با اجتماعي بر رشد تأكيدطور دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي

و ارتقا و فناوري ويعلم منظور در مطالعه حاضر يكي از موارد بدين. باشدمي... سطح نسبي درآمد

و شرا وكار كسبن در گزارش انجامت ايرايبين وضعياسهيبررسي شده مقا ط كشورهاييبانك جهاني

آن حاضر در سند چشم .استانداز در

و مسير طي شده 1404انداز موضوع سند چشميشورهاكبراي مقايسه جمهوري اسالمي ايران با

در 1404شده در افق مانده در اين راه، رتبه تمامي كشورهاي در نظر گرفته بيني مسير باقيو پيش

و هزينه مورد نياز در سال در جدول زير 2014نماگر اخذ انشعاب برق به همراه تعداد مراحل، زمان

به. است آمده  . شودينميبانك جهاني بررس وكار كسبذكر است كشور تركمنستان در پروژه الزم
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 2014 انداز در نماگر اخذ انشعاب برق در سال در سند چشمحاضريرتبه كشورها.6جدول

 شوركنامفيرد
2014

 رتبه
مراحل

)تعداد(
زمان

)روز(
هزينه

از( )درآمد سرانه درصدي
21.9*4335يامارات متحده عرب1
1546131.1عربستان2
274904قطر3
39547238.1عراق4
41547276.3اردن5
49470475.3هيكتر6
5157598لبنان7
5259055.5نيبحر8
54471515گرجستان9

5866249.7عمان10
5974244.7تيوك11
82571652.8هيسور12
865631472.2و غزهيرانه باخترك13
8768865.3قزاقستان14
10361328/13رژيم اشغالگر قدس15
10441091731.7افغانستان16
1057544/337بي مصرجمهوري عر17
109524298.9ارمنستان18
11641103604مني19
1697140694.9رانيا20
17391081159.6ستانكازب21
17562061600.9ستانكپا22
18071592256.4زستانيقرق23
1819241570.8جانيآذربا24
18691854/1077ستانكيتاج25
  http://ww.doingbusiness.org:بانك جهاني وكار كسبگردآوري از سايت پروژه انجام:مأخذ

در روز اعالم شده35عاب برق اين رقم در سايت بانك جهاني در نماگر اخذ انش* رو پروژه كسبطكه در گزارش مبسو حالياست وزهاي كار جمع

مي46محاسبه شده  .باشد روز

انداز در نماگر اخذ انشعاب برق به مقايسه هاي كشورهاي منطقه در سند چشم پس از مقايسه رتبه

و جمهوري اسالمي ايران در جدول  كه. شوديم پرداخته6مراحل موجود در اين اقتصادها بدين معنا

و مراحل موجود در هريك از اين اق تصادها، مراحل مشابه موجود در آنها با اقتصاد ايران با بررسي موارد

يك. است آمده در جدول زير  البته در برخي از اين كشورها چندين مرحله موجود در ايران به مثابه

و يا بالعكس مي فر مرحله در آن اقتصاد و در اين جدول اصل بر وجود اين بهيآباشد صورت ند چه

مر مرحله و چه تركيب در .اي ديگر است حلهاي جدا
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و رتبه اول جهان مقايسه مراحل موجود در ايران، اقتصادهاي پيشرو در سند چشم.7جدول  انداز
كشور

 مرحله

 ايران
)7(

 امارات
)3(

 قطر
)4(

 عربستان
)4(

 ايسلند
)4(

1�����

2�-���

3�----
4�----
5�--
6�����

7�����

و سند1موجود در كشور امارات متحده عربي به عنوان رتبه براي مثال مراحل در منطقه

:است آمده انداز در زير چشم

مي.1 از مشاور يا پيمانكار الكتريكي درخواست اخذ انشعاب را ثبت و منتظر برآورد هزينه كند

و برق دبي خواهد كه.شد طرف اداره آب از در امارات متحده عربي متقاضيان با پيمانكاراني گواهي

مي وزارت توسعه اقتصادي دريافت كرده به. بندند اند قرارداد در شركت مشاور يا پيمانكار صورت آنالين

و برق دبي ثبت مي اداره آب و مدارك مورد نياز را بارگذاري حي.دكن نام نموده ن همچنين در اين

و عملياتي تقاضاي خود را مشاهده اي كه در اختيار دارد مراحل اداري تواند با شناسه متقاضي نيز مي

شدتوسط پيمانكار تأخيراين امر باعث كاهش. كند .خواهد

مي.2 و متقاضي هزينه انشعاب را پرداخت و عمليات اجرايي را از طرف پيمانكار اداره آب كند

.كند برق دبي دريافت مي

مي.3 و منتظر اجازه كند پيمانكار الكتريكي درخواست بازرسي انشعاب ولتاژ ضعيف را تسليم

و برق دبي مي همچنين كنتور به همراه اتصال نهايي نصب. شود برقراري انشعاب برق از اداره آب

.خواهد شد

و برق امارات متحده عربي 2013در سال اخذ انشعاب برق را با معرفي خدمات فرآينداداره آب

و پيگيري درخواست را به و واحد، روند ارسال مدارك آ جامع و زمان صورت  فرآيندنالين فراهم كرد

يك مرحله ديگر كه شامل بازرسي بيروني اداره 2014در سال. رسيدگي به درخواست را كاهش داد

و برق دبي از مكان بود حذف  كليه اين. است كردهترو مراحل اخذ انشعاب برق را آسان است شده آب

مي46مراحل  و روز زمان ميدرصد درآمد سرانه9/21برد .شود كشور امارات متحده عربي را شامل

و و عربستان مراحل اجرايي اخذ انشعاب برق در ديگر كشورهاي پيشرو در منطقه مانند قطر

به همين خالصه اين مراحل. استمرحله4عنوان اولين اقتصاد دنيا در اين نماگر طور در كشور ايسلند
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:عبارتند از

و و در پايان نصب درخواست متقاضي، بازرسي از محل تخمين هزينه، انجام عمليات اجرايي

و برقراري انشعاب برق .كنتور

1تجربيات موفق ساير كشورها در بهبود نماگر اخذ انشعاب برق.3

و تسريع ساده.1-3 2هاي اخذ مجوزفرآيندسازي

و ديگر سازمان فرآيندي ساز ساده و برق هاي ترين راهمؤثراز هاي دولتي يكي اخذ انشعاب از ادارات آب

عنوان مثال در آلمان، متقاضي كمترين تعامل را با اداراتبه.و تشريفات تكراري است تأخيركاهش 

مي تأمينمراحل محدود به درخواست انشعاب، عقد قرارداد. دارد جاي. باشدو اجراي عمليات اجرايي

مي17طور متوسطبه فرآيندتعجب نيست كه  .كشد روز طول

مي تأخيرمواقعي در ها بيش از حد درگير بروكراسي اداري باشند، برخي پذيرد كه سازمان صورت

مراحلي كه انجام. كنند از ادارات خدمات شهري، تعدادي از زحمات اداري را به متقاضيان واگذار مي

و ترابري براي آن بيشتر به متقاضيان واگذار مي مجوز شوند، درخواست از شهرداري يا وزارت راه

دردمتقاضيان باي. حفاري يا حق راه است يك. اقتصاد انجام دهند46چنين مراحلي را زمان انتظار از

و غزه تا  در ايرلند اخذ مجوز حفاري. روز در جمهوري بوليواري ونزوئال متفاوت است60روز در الجزاير

مي متر 100براي كمتر از  دربر عالوه. برد تنها چند روز زمان وتحليل برخي از كشورها تجزيهآن

كه كنترل خطرات جاده به فرآينداي مورد احتياج است در جمهوري. اندازدمي تأخيررا تا سه ماه

و مركز( با دو سازمان براي اخذ مجوز حفاري قرارداد ببندنددعربي مصر متقاضيان باي اداره منطقه

).ات شهري قاهره بزرگتأسيساطالعات 

ق.2-3 و 3و برقراري انشعاب كشي سيمانوني كردن حرفه منظم

بلكه براي خدمات،كنندگان استفادهيست كه نه تنها براااي كشي داخلي تجهيزات مسئله ايمني سيم

مي سيم. رفاهي شهري حائز اهميت است تواند منجر به قطعي برق كشي داخلي اشتباه يك متقاضي

شو ديگر مصرف كنندگان ملزم ها مصرف بنابراين در بيشتر اقتصاد.دكنندگان متصل به آن خط توزيع

به.ندا هاي خاصي با هدف تضمين كيفيت به تبعيت از روش ايمني متفاوت مسائلاما رويكرد رسيدگي

.است

و برقراري انشعاب براي اي سيم برخي از اقتصادها ايمني را به وسيله تنظيم مقررات حرفه كشي

 
1. http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-electricity/good20%practices 
2. Streamlining Approval Process 
3. Regulating the Electrical Profession 
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و ژاپن مسئوليت سيم.سازند پيمانكاران برقرار مي كشي داخلي در اقتصادهايي مانند دانمارك، آلمان

ذي برعهده كه پيمانكاران كه. اند ات را انجام دادهتأسيسربط است شركت برق گواهينامه پيمانكاراني

مي كشي داخلي را مطابق با استانداردهاي حاكم انجام داده سيم كند، اين استانداردها اند درخواست

كشي در ايسلند، پيمانكاران مسئول سيم. اند اي مرتبط تدوين شده هاي حرفه توسط سازمان معموالً

ات برق داخلي تأسيسكننده كه مسئول ايمني نصب توسط سازمان حمايت از مصرفدداخلي باي

و مجوز بگيرند كه وساز ساختاداره برق از پذيرش درخواست. ساختمان است ثبت شوند جديدي

ن ثبتپيمانكار آن  مي باشد شده نام .كند خودداري

و استعالم اخذ انشعاب را با التزام متقاضيان به تعداد بازرسي فرآينداقتصادهاي ديگر، هاي اضافي

و يا سازمان مي از ادارات به. كنند هاي ديگر قبل از اجراي يك انشعاب جديد تضمين اين رويكرد منجر

و  اي ور متوسط بيشتري در اخذ انشعاب برق نسبت به حرفهطبه تأخيرفشار بيشتري بر متقاضيان

مي كردن سيم .شود كشي

به به منظور ايجاد ايمني الكتريكي، عنوان اولين قدم به سمت ايجاد چارچوب سازماني پشتيبان

و قانوني كنند توانند حرفه برق را نظام كشورها مي كه. مند قانوني كردن حرفه برق در مناطقي

به حرفه استانداردهاي و يا تعداد اندكي از حرفه شدهصورت ضعيفي تدوين اي هاي صنعت برقاي اند

از عنوان مثال در آفريقا، در تالش براي رهايي سازمانبه. است مؤثروجود دارند بسيار  و برق هاي آب

.دكركشي داخلي، دولت، برقكاران خصوصي را مسئول كيفيت نصب تجهيزات مسئوليت بازرسي سيم

و واجد شرايط مشكالتي را ايجاد كرد ما كمبود برقكاران حرفها در پاكستان، پيمانكاران. اي شايسته

را الكتريكي سيم . كشي داخلي خوب نيست كنند، اما اين امر تضميني بر سيممي تأييدكشي داخلي

مي سوزي كشي داخلي ضعيف هنوز هم باعث آتش سيم .شود هاي بسياري

مي كشورهايي كه فاقد بررسي چنين خطراتي حتي در در. باشند بيشتر است هاي ايمني مورد نياز

و منطقه جنوب صحراي آفريقا، نصب بسياري از كشورها، به خصوص در خاورميانه، شمال آفريقا

هايي هستند كه با الزام در طرف ديگر، دولت. شود كشي داخلي هرگز بررسي نمي ات سيمتأسيس

ب بررسي ميهاي متعدد، فشار در چندين اقتصاد،. كنند يش از حدي به متقاضيان اخذ انشعاب تحميل

و اروپاي شرقي، سيم به .بار تحت بررسي قرار گيرد2حداقل بايدكشي داخلي خصوص در آسياي مركزي

در.3-3 1هاي اخذ انشعابو هزينه فرآيندافزايش شفافيت

اگر ظرفيت شبكه محدود. شبكه متفاوت باشد تواند بسته به ظرفيت نوع عمليات اجرايي انشعاب مي

شد باشد، ارتباط پيچيده نتايج. تري مورد نياز است كه منجر به افزايش ظرفيت شبكه توزيع خواهد

 
1. Increasing the Transparency of Connection Costs and Processes 
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با حمايت مالي متقاضي جديد همراهدباي) مانند نصب ترانسفورماتور توزيع( هاي بزرگ گذاري سرمايه

كه. شود بهاستهايي با درآمد پايين در اقتصاد معموالًاين اجبار، اي هزينه كلي طور قابل مالحظه،

.دهد انشعاب را افزايش مي

كه باشد شده هزينه انشعاب بايد به قدري شفاف كه به متقاضيان اجازه اعتراض در مواقعي

و برق هزينه معموالً. اند را بدهد پرداخته بايدكنند چيزي بيشتر از آنچه احساس مي  هاي ادارات آب

و آينده تخصيص مي  بايددهند، آنها همچنين ارتباطات زيرساختي جديد را بين متقاضيان كنوني

و عدالت را نيز در اين بين در نظر بگيرندآمالحظات كار اما اغلب در اجرا، تفكيك بين،يي اقتصادي

مك عمليات سرمايه و سرمايه مورد نياز براي رشد  بيني ان پيشگذاري مورد نياز براي متقاضيان خاص

و قابليت اطمينان شبكه توزيع، بسيار دشوار و يا بهبود امنيت .استشده

مي اين امر فضايي را به مي وجود هايي هزينه گذاري كند براي سرمايه آورد كه متقاضي احساس

مي پرداخت مي .كنند كند كه منفعت آن را ديگر متقاضيان به همان اندازه دريافت

ن هاي انشعاب آنچنان شفاف ادها هزينهدر بسياري از اقتص از. است شده سازي خدمات برق بيش

مي ظرفيت معمول را اغلب، مشتريان با بودجه و از سياست هاي فردي اجرا هاي مشاركت كنند

به اي تنظيم سرمايه هاي ثابت گسترش شبكه در بين چندين متقاضي پيروي منظور پخش هزينه شده

ه برقراري انشعاب قانوني واضح يك هزين: تواند به دو قسمت تقسيم شوندمي موالًمعها هزينه. كنند نمي

يكبر و هزينه سري هزينه اساس يك فرمول يا و هاي ثابت هاي متغير برقراري انشعاب شامل مواد

.ندنيروي كار مورد نياز

به در مناطقي كه انشعاب جديد مي شود، هزينه طور مستقيم از شبكه ولتاژ پايين گرفته تواند

و  طور كليبه. سهم بيشتري از هزينه انشعاب در اقتصادهايي با درآمد باالست دهنده مدون نشان ثابت

. شده در هزينه كل است هاي تنظيم درآمد سرانه باالتر در هر اقتصاد، برابر با سهم بيشتري در هزينه

و هزينهسوئد در بين كشورهايي است كه براي. است كرده هاي شفاف را اعالم قواعد مشخص را تدوين

و آمپر مفروض در مورد مطالعه، هزينهـ كيلوولت 140انشعاب  متوسطي براي براساسها ثابت

در ها در اقتصادهايي با درآمد باال راحت اطالعات درباره هزينه. هاي مشابه با آن در منطقه است پروژه تر

وب عنوان مثال از طريق قوانين دسترس است، به درو مقررات، و خبررساني سايت يا از طريق بروشور

.اداره خدمات مشتركين

در مناطقي كه انشعاب. نيستبه معني هزينه مضاعفي براي مشترك ظرفيت پايين شبكه لزوماً

مي ات پيچيدهتأسيسجديد نياز به  تواند مقدار تري مانند نصب ترانسفورمر توزيع دارد شركت برق

كه هزينه هاي اخذ انشعاب را از طريق ترينيدادوتوباگو هزينه. متقاضي بايد بپردازد تنظيم كند اي را

هاي انشعاب مورد به مورد هزينه 2009قبل از آگوست. تر ساخت سياست جديد توزيع سرمايه شفاف

به محاسبه مي و مشكل ارزيابي را براي متقاضي مي شدند آورند كه آيا بيش از اندازه متحمل وجود
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يا شده زينهه و بنابراين آنها را بين استهاي انشعاب دار هزينه درحال حاضر اداره برق عهده. خيراند

مي هاي مصرفي مقرر تمامي مشتركين از طريق تعرفه اين امر باعث كاهش هزينه. كند شده سرشكن

مي52برقراري انشعاب براي فرض مورد مطالعه تا  نو.دشو درصد درآمد سرانه در اسپانيا در گينه

اما اداره برق اين،پردازند متقاضي در ابتدا هزينه مرتبط با گسترش شبكه را براي انشعابي جديد مي

مي هزينه .گرداند ها را به مشترك با كسوراتي در رسيد صورتحساب برق باز

را شركت برق، وظيفه اطالع و متقاضيان ت آنها همه اطالعا. دارد برعهدهرساني به مشتركين

و وب فرآيندضروري راجع به مراحل و اداري براي اخذ انشعاب جديد را در سايت خود، در اداره مربوط

همچنين استانداردهاي عملكردي خودشان را، از جمله زمان گردش. دهند يا ادارات عمومي قرار مي

باال، در سازمان ادارات برق كشورهايي با درآمد. رساني كنند به صورت عمومي اطالعدكارها را باي

و آسياي مركزي، يافتن اطالعات درباره هزينه برقراري همكاري و اروپاي شرقي و توسعه هاي اقتصادي

جز. اند تر كرده انشعاب را نسبت به ديگر مناطق راحت درئشركت توزيع برق در فرانسه اسناد با يات را

و هزينههاي مختلف انشعاب را توصي است كه طرح سايت خود قرار داده راف هاي برقراري انشعاب

.كند محاسبه مي

به نظر از سطح درآمد، هزينه انشعاب در اقتصادهايي كه برنامه هزينه صرف راحتي در دسترس ها

برقراري انشعاب بسيار سخت در دسترس هستنديها در اقتصادهايي كه تعرفه. است سير نزولي دارد

.باالتر است) رصد از درآمد سرانهد( درصد 275هزينه برقراري انشعاب برق 

1هاي تضميني از وديعهيكاهش فشار ناش.4-3

از91ادارات برق در هاي تضميني وديعه 2013و 2012 هاي شده در سال اقتصاد بررسي 189اقتصاد

مييحساب برق در آينده تحم عنوان عدم پرداخت صورت را به مشتركين به هايي چنين وديعه. كنندل

و كاراخص به و جنوب صحراي آفريقا رايجئوص در آمريكاي التين مي يب .باشد تر

ميبه اين دليل كه بيشتر اقتصادها اين وديعه را تا پايان و بدون هيچ قرارداد نگه گونه دارند

و يا متوسط تحميل گردانند، اين التزام بار مالي قابل توجهي را به شركت سودي برمي هاي كوچك

به مي قرار از آنجا كه وديعه تضميني. هاي اعتباري مواجهند وص براي آنهايي كه با محدوديتخص كند،

باشد، به احتمال زياد در اقتصادهايي تحميل است براي محافظت خدمات برق در برابر عدم پرداخت 

و تنها باي مي يي نگران قراردادهادشوند كه ادارات برق نتوانند بر سيستم قضايي كارآمد حساب كنند

نه همچنين ممكن است وديعه. شوندمي قابل توجهي به اجرا گذاشته تأخيربود كه با  هاي تضميني

بلكه،تنها براي حمايت از ادارات برق در برابر كمبودهاي مالي از مشتركين متخلف ستانده شود

 
1. Lessening the Burden of Security Deposits 
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ت برق در تايي ادارا24وتحليل يك نمونه تجزيه. باشداي براي بهبود جريان مالي خودشان وسوسه

احتمال ها، تر جبران هزينه با درصد پايينمنطقه جنوب صحراي آفريقا نشان داد در اقتصادهايي

.بيشتر استينيتضمگرفتن وديعه 

و نقدي انگيزه اي براي تحميل وديعه تضميني نيست ادارات با وجود آنكه مشكالت گردش مالي

ا برق احساس مي ز عدم پرداخت مشتريان متخلف بر آن تكيه كنند كه همچنان بايد براي جلوگيري

ها حداقل بايد كاهش بار مالي وديعه تضميني را براي ارائه به مشتركين در نظر اين سازمان.كنند

و با آغاز عمليات، وديعه را طي  به. سال برگردانند نه در پايان قرارداد2يا1بگيرند برگرداندن وديعه

مي همراه سود مسيري است كه برخي از به17در. كنند ادارات برق امروزه دنبال  اقتصاد خدمات برق

به مشتركين اجازه مي به دهند تا و يا اوراق قرضه جاي جاي وديعه تضميني، ضمانت بانكي بگذارند

از معموالًهزينه خدمات براي چنين خدمات بانكي. هاي مسئول بدهند واريز كل مبلغ به شركت كمتر

ميسودي است كه با ودي .دهند عه از دست

در جدول زير تجارب موفق كشورها به همراه نمونه برقراري فرآينداي از اقتصادهايي كه بهبودي

در انجام داده انشعاب برق و وضعيت ايران را مييريگكاربهاند .گذارد اين تجربيات را به نمايش

 هاي انجام شده در اقتصادهاو نمونه نماگر اخذ انشعاب الكتريكي فرآيندتجاربي براي بهبود.8جدول

ها نمونه اقتصاد تجربه
شرايط ايران در اين مورد
 طبق گزارش بانك جهاني

 107هايهتأييدساده شده ارائه فرآيند
ــين، ــامبوج، چ ــتراليا، ك ــتان، اس ارمنس

 كويت، مالزي، پاناما
ن  است شده اقدامي انجام

هـاي اخـذو هزينـهفرآينـدافزايش شفافيت
 شعابان

103 
فرانســــه، آلمــــان، ايرلنــــد، هلنــــد،

 ترينيدادوتوباگو
ن  است شده اقدامي انجام

و وديعه هاي تضميني براي كاهش موانع مالي
 انشعاب جديد

98 
ــوري ــل، جمه ــريش، برزي ــين، ات آرژانت
قرقيزســتان، لتــوني، موزامبيــك، نپــال،

 روسيه
 در ايران وجود ندارد

ووسـيله مـنكشي داخلي بـهتضمين سيم ظم
 فرآيندقانوني كردن حرفه برقكاري نسبت به

 انشعاب
41 

دانمــارك، ايســلند، آلمــان، ژاپــن، ســن
 مارينو

ن  است شده اقدامي انجام

Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting- electricity/good %٢٠ practices 
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 2013و 2012 هاي شرح اصالحات انجام شده در برخي از اقتصادها در سال.9جدول
نكات برجستهدهندهاقتصادهاي انجامويژگي

ييآبهبود كار
 فرآيند

بالروس، كلمبيـا، اكـوادور، مـالزي،
ــه،  ــتان، نيكاراگوئ ــك، مغولس مكزي

ــ  ــده عرب ــارات متح ي، ســريالنكا، ام
 تركيه

و برق براي ارتباطات انرژي الكتريكي، خدمات در كلمبيا، اداره خدمات آب
و تأسيسپنجره واحد را داخلي خود را با كاهش زمان نصب فرآيندكرد

 اداره خدمات برق سريالنكا سيستم مديريت. كردترآروز كار60انشعاب تا 
كه اسناد الكتريكي را به تر داخلي را ساده گردش كار فرآيندوجود آورد

و را فرآيندكرد  روز كاهش داد22اخذ انشعاب جديد

بهبود مقررات
انشعاب فرآيند

هاو هزينه

و مقدونيـــه، برونـــدي، روســـيه
 مغولستان

در مقدونيه دولت كد جديد شبكه توزيع را اتخاذ كرد كه محدوديت زماني
قر 400و انشعابات زير براي اخذ انشعابات جديد . است ار دادهكيلووات

مدت. است شده همچنين هزينه هر كيلووات انشعاب توسط قانون ثابت
تا44زمان اخذ يك انشعاب جديد تا  و هزينه آن كاهش درصد13روز

 است يافته
تر كردنساده

 اخذ فرآيند
را در روسيه اداره خدمات برق، روسيه، اوكراين  كاهش داد تعداد مراحل اخذ انشعاب

Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-electricity/reforms 

و تسهيل استعالمات مورد نياز از ساير درون فرآيندبهبود بازدهي سازماني در ادارات برق

مي هاي مسئول، رايج سازمان در رابطه با نمونه اين تجارب. باشند ترين اصالحات انجام شده در كشورها

آنبر عالوهانداز موفق در كشورهاي سند چشم امارات كه در صفحات قبل اصالحات صورت گرفته در

دربه. اند شد، كشورهاي ديگري نيز اصالحاتي انجام داده اقتصاد توضيح داده عنوان مثال كشور تركيه

و كاهش برخي از هزينه 2014سال  . است كردهترهرا ساد فرآيندهاي اجرايي با حذف بازرسي بيروني

و گرجستان با ساده هاي عمليات تغييراتي در رتبهو لبنان با كاهش هزينه فرآيندسازي ارمنستان

 فرآيندهاي اخذ انشعاب، اند ولي كشور عربستان با افزايش هزينه وجود آورده نماگر اخذ انشعاب برق به

.استدهكرتر را سخت

 نماگر اخذ انشعاب برق درخصوصيجهانكبان 2014آزمايي مندرجات گزارش راستي.4

رغم ارسال هاي مختلف علي طي سال بانك جهاني،يها اطالعات نماگر اخذ انشعاب برق در گزارش

و اطالع از تغييراتي هاي تكميل پرسشنامه شده توسط مسئولين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

و از سال نيافته، هيچگونه تغييري اخذ انشعاب برق فرآينددر  . است تاكنون ثابت مانده 2010است

رخ جمله مهمترين تغييراتي كه در اين سالاز به، تغيير سازمان مسئول خدمات دادهها رساني

و متقاضيان از سال  .است بوده 2007مشتركين

به63از ديرباز وظيفه توزيع نيروي برق در كشور تا سطح درواقع اي برقه عهده شركت كيلوولت

به منطقه و و پس از چندي وظيفه توليد مسئوليتتدريج اي بوده  ولتاژهاي باالتر هم به آن افزوده شد
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كه براي مقابله كردالبته به مرور زمان مشكالتي در عمل بروز شد،ها محولو انتقال نيز به اين شركت

و با توجه به قانو توسعه اقتصادي، سومن برنامه با آنها در ستاد صنعت برق مطالعاتي صورت گرفت

و و فرهنگي كشور بر واگذاري كارهاي خدماتيت دولت جمهوري اسالمي ايران مبنيسياس اجتماعي

و شركت ايجاد به بخش خصوصي فكر را غيردولتي كه مسئوليت توزيع هاي مستقل نيروي برق

و اخذ مجوزشوندار عهده و پس از فراهم كردن مقدمات كار هاي توزيع الزم، شركتيهاد ريشه گرفت

.شدنيروي برق ايجاد 

هاي اصالح ساختار در بخش خدمات عمومي در كشور هاي توزيع برق از اولين تجربه ايجاد شركت

و علي رود كه توانسته است راهگشاي ساير بخش به شمار مي رغم وجود هاي مشابه در اين زمينه باشد

و مسائل فراوان، اين شركت را مشكالت و امروزه همپاي بخشها هايه خود را به سوي تكامل پيموده

و انتقال هويتي مستقل يافتهت .ندا وليد

به هاي توزيع در استان حسب قانون استقالل شركت و آن ها، مصوب مجلس شوراي اسالمي تبع

و ابالغ آيين  هاي توزيع نيروي برق استان تهران شركت،نامه اجراي آن توسط هيئت دولت تدوين

:بهشدند تبديل

،شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ.1

و شرق( شركت توزيع نيروي برق نواحي.2 ،استان تهران) جنوب

و از تاريخ 1/7/1386كه از تاريخ، شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران.3 تشكيل

و ات، داراييتأسيسكليه اختيارات، رسماً 15/8/1386 ت برق منطقه... ها هاي مذكور هران به شركتاي

1.دشمنتقل 

هاي اقدام به تكميل پرسشنامه 2012مسئولين شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از سال

مي وكار كسبپروژه انجام  و اطالعاتي كه طي اين سال. دندكر بانك جهاني ها دچار تغييراتي شدند

فرستاده شده اين شركت به پروژه اطالعات10جدول. است اصالحاتي را اين اداره انجام داده

مي وكار كسب .دهد را نشان

1. http://www.tbtb.co.ir/fa/ministry/history 
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 اخذ انشعاب برق در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ فرآيندخالصه.10جدول
شرشده بانك جهاني پرسشنامه تكميل( نيت توزكتوسط )2014سال برق تهران بزرگ،يرويع

 هزينهنزما وكار كسبمرحله ثبت شده در پروژهرديف
توضيحات شركت توزيع
 نيروي برق تهران بزرگ

1

اخذ انشعاب برق از طرفيارائه درخواست برا
شريمتقاض و انتظاريات برق منطقهكبه تهران

هزيبرا  انشعابيهانهيبرآورد
روز5

 تقويمي
 بدون هزينه

بـه شـركتددرخواست بايـ
توزيــع نيــروي بــرق تهــران

مسـئوليت. بزرگ ارائه شود
 برعهـده تهيه انشـعاب بـرق 

.استاين شركت

2

رايرونيبيتهران بازرسيات برق منطقهكشر
م شربر عالوه.دهديانجام يات برق منطقهكآن،
ا رايتهران آكردكنترل خواهدكن موضوع ايه

حيصحيزان مصرف برآورد شده از طرف متقاضيم
خياست ا.ريا شريپس از مكن مرحله توانديت
جديهانهيهز باكندكد را برآورديانشعاب درديه
در زمان ارائهيمتقاض ضمناً. پرداخت شودكبان

شريدرخواست، قرارداد مكبا .ندكيت امضا

روز5
 تقويمي

 بدون هزينه
شركت توزيـع نيـروي بـرق
تهران بزرگ اين مسـئوليت 

.دارد برعهدهرا 

3

ارهتهران را دربيات برق منطقهكد شريي، تأيمتقاض
دريپست اختصاصيطراح ميبرق .ندكيافت

ز KVA 140اتصال انشعابيبرا اديبه احتمال
يت خصوصكشركي. استيپست ضروركينصب

شر احتماالً سكيتكهمان را انجاميداخليشكميه
و براكيميپست را طراح)است داده بهييأتيند د
ميات برق منطقهكشر .ندكيتهران ارائه

روز 21
 تقويمي

دالر 2774
هزينه برقراري 

و   526ارتباط
دالر هزينه
 نصب كنتور

ــت ــي پس ــي، طراح متقاض
ــرق را از شــركت انشــعاب ب
توزيــع نيــروي بــرق تهــران 

و بــزرگ دريافــت مــي كنــد
هزينه احتمالي انشعاب برق 
و در شعب بانـك  را دريافت

.كند پرداخت مي

4
تهيرونيبيارهاك) مصالح(، مواديمتقاض هيرا

ايرونيبييات اجرايعمل.ندكيم جاديشامل
. استياختصاصيپست فرعكييات براتأسيس

--

متقاضـيبرعهدهاين مرحله
باشــد بنــابراين شــركت مــي

توزيــع نيــروي بــرق تهــران 
ــن  ــئوليتي در اي ــزرگ مس ب

.ندارد برعهدهمرحله 

5

تهرانيرا از شهرداريمجوز حفاريمتقاض
ميدر .ندكيافت

بهيحفاريدرخواست خود را برا بايديمتقاض
.ندكتهران ارائهيشهردار

-

متقاضـيبرعهدهاين مرحله
باشــد بنــابراين شــركت مــي

ن توزيــع نيــروي بــرق تهــرا
ــن ــئوليتي در اي ــزرگ مس ب

.عهده نداردمرحله بر

6

ت برقكرا از شريرونيبييات اجراي، عمليمتقاض
دريا متطقه ميتهران .ندكيافت

بركشر ييات اجرايتهران عملياق منطقهت
و برقراريرونيب بهيرا با نصب پست اتصال آن

مكشب .رسانديه ولتاژ متوسط به انجام

--

ــرد ــه عملك ــه ب ــن مرحل اي
متقاضي براي دريافت طـرح 
و تكميـــل الزامـــات فنـــي 

.بستگي دارد
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 هزينهنزما وكار كسبمرحله ثبت شده در پروژهرديف
توضيحات شركت توزيع
 نيروي برق تهران بزرگ

7

و بازرسكنصب ت برقكاز طرف شريينهاينتور
ميتهران به متقاضيا منطقه .شوديارائه

مكه تمامكيزمان و متقاضيارها انجام يشود
خرك دكيند،كيميدارينتور را دريبخش گر

و كردنتور را نصبكتهران،يات برق منطقهكشر
ميبرق به فور .شوديت وصل

روز7
 تقويمي

 بدون هزينه

اي شركت توزيع برق منطقه
تهران بزرگ كنتـور را بـراي

ــ و نصـ ــه ب متقاضـــي تهيـ
.كند مي

و مديران شركت توزيع برق تهران بزرگ، ايشان معتقد بودند كه با در مصاحبه با كارشناسان

بانك وكار كسباخذ انشعاب برق سعي در بهبود رتبه ايران در گزارش انجام فرآينداعمال تغييراتي در 

ن متأسفانهاما،اند جهاني كرده در.ستا شده طي چند سال اخير ترتيب اثري داده با توجه به اينكه

و البته  تجارب موفق ديگر كشورها ديده شده كه واگذاري برخي از مراحل به متقاضيان باعث پيشرفت

جز نيستبندي جهاني تغيير رتبه در رتبه از. پيگيري شوددنقاط ضعفي است كه بايءو واگذاري برخي

زيرا. است چناني در رتبه ايران نداشتهآن تأثيرعهده متقاضي مراحل موجود در گزارش بانك جهاني به

مي وكار كسبهاي پروژه پرسشنامه به توسط بخش خصوصي نيز تكميل و تغيير رتبه منوط شود

و بهبود ملموس«انعكاس  .ها به بانك جهاني است پرسشنامهكنندگان از طرف تكميل» تغيير

را هاي مسئول كه پرسشنامه سازمانبر عالوهكه كردبه اين نكته دقتدبنابراين باي هاي مذكور

باكن تكميل مي و فعاالن بخش خصوصي نيز رايند كارشناسان د با دقت نظر بيشتري اين پرسشنامه

را اين رتبه وكار كسبتكميل نمايند زيرا پروژه ها تحليل خواهد اطالعات ارسالي پرسشنامه براساسها

.نمود

اين فرض مورد استفاده در مناطق برق شهر تهران جستجو آزمايي، نمونه واقعي منظور راستي به

چنين نمونه 2014يعني در بازه زماني سال 1392و 1391هاي در طي سال متأسفانهشد ولي 

مي بنابراين دامنه. موردي يافت نشد در اي از قدرت برق كه تواند شرايط نمونه موردي را نيز دربر بگيرد

به 150تا 120قدرت برق( نظر گرفته شد با كيلووات با نصب يك ترانس هوايي يا و صورت زميني

در با اعمال چنين شرايطي در داده). حفاري هاي شركت توزيع برق تهران بزرگ، زمان مورد نياز

شدبه) مورد14( شده هاي يافت نمونه نظرات كارشناسان براساسهرچند. طور متوسط در نظر گرفته

ز براي اتصال انشعاب برق در نمونه مفروض كمتر از ميانگين روزهاي در نظر آن شركت، زمان مورد نيا

و هاي راستي گرفته شده در گروه داده ي كه پيش روي مسائلآزمايي است زيرا مورد فرضي مشكالت

با عنوان مثال بيشتر درخواستبه. آزمايي است را ندارد شده در مطالعه راستي هاي يافت نمونه هاي برق

.كيلووات ساعت نصب ترانس هوايي الزم نخواهند داشت 150تا 120قدرت 
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و و مصاحبه با مسئوالن شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بنابراين پس از انجام تحقيقات

و همچنين استفاده از اطالعات شركت شركت برق منطقه و هاي خصوصي اي تهران فعال در اين زمينه

و به بهروزرساني اطالعات آگاهي  وكار كسبمنظور تصحيح اطالعات موجود در گزارش انجام، جدول زير

و همين طور تكميل اطالعات دريافتي از شركت توزيع بانك جهاني مربوط به نماگر اخذ انشعاب برق

مي عنوان نتايج راستي نيروي برق تهران بزرگ، به .شود آزمايي ارائه

هز.11جدول و يجهانكبانيشناس برق در قالب مفروضات روش انشعاب نه اخذيمراحل، زمان
ايبر واقعياساس اطالعات مبتنو بر 20141ران در ساليات در

هزينهزمانمرحلهرديف

1

تكبه شرياخذ انشعاب برق از طرف متقاضيارائه درخواست برا
و انتظار برا هزيتوزيع نيروي برق تهران بزرگ يهانهيبرآورد

نوعيدرخواست را به انضمام گواه شخصاًديبايمتقاض انشعاب
شريفعال ت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائهكت مورد نظر به
.ندك

روز5
 تقويمي

 بدون هزينه

2

را انجاميرونيبت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بازرسيكشر
ط دهديم ازكيمراحل مربوط به درخواست،يپس از مهندس

ت موجوديظرفيابيارزيتهران برايات برق منطقهكطرف شر
امكشب و جدكه د خواهديد از محل بازديان افزوده شدن انشعاب
شربر عالوه زيرااستيد ضروريبازد.ردك يات برق منطقهكآن،

ا رايتهران آكردكنترل خواهدكن موضوع ميه زان مصرفيا
خيح استيصحيبرآورد شده از طرف متقاض ا.ريا نيپس از

مكشرمرحله هزيت جديهانهيتواند هكندكد را برآورديانشعاب
در زمان ارائهيمتقاض ضمناً. پرداخت شودكدر بانديبا

شريدرخواست، قرارداد مكبا .ندكيت امضا

يك هفته
روز10تا 

 تقويمي
 بدون هزينه

3

متقاضي، طراحي پست انشعاب برق را از شركت توزيع نيروي برق
رامي تهران بزرگ دريافت و هزينه احتمالي انشعاب برق كند

و در شعب بانك پرداخت مي .كند دريافت
با اين. استيك پست ترانس هوايي الزم احتماالًدر اين مورد

و معرفي پيمانكار ذي در فرض متقاضي نسبت به تعيين صالح كه
و شركت توزيع نير ي برقوليست پيمانكاران مجاز شركت توانير

مياتهر مين بزرگ از.دكن باشد، جهت اجراي پروژه اقدام پس
پيمانكار نسبت به اعالم نام آن به شركت توزيع جهت ثبت تأييد

ميفرآيندو اعمال  .نمايد هاي شركت اقدام

روز 25
 تقويمي

دالر آمريكا هزينه 2774
و  دالر 526عمومي انشعاب

 گيري هزينه لوازم اندازه
)كنتور(

با 1392ش، نرخ ارز رسمي بانك مركزي در پايان سال نرخ دالر محاسبه شده در اين گزار.1 بر. ريال است 25102است كه برابر هزينه در كل
شده دالر در نظر گرفته 5780است كه در محاسبه درآمد سرانه ملي بر اساس اطالعات بانك جهاني اساس درصدي از درآمد سرانه محاسبه شده

.است 
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هزينهزمانمرحلهرديف

4
ميتهران دريا از شهردارريمجوز حفاريمتقاض .ندكيافت
تهرانيبه شهرداريحفاريدرخواست خود را برا بايديمتقاض
.ندكارائه 

روز 15
يميتقو

ريليم5 اليون

5

ت سيسات الزمأپيمانكار نسبت به خريد تجهيزات جهت ايجاد
مي تأمينمنظور به و سپس برق متناسب با طرح اقدام نمايد

و  عمليات اجرايي پروژه توسط شركت پيمانكار با نصب پست
مرحله خريد. يابد برقراري اتصال به شبكه ولتاژ متوسط پايان مي

.اندو اجراي عمليات توسط پيمانكار ادغام شده

 دالر آمريكا 11752 روز 30

6
رگ پس از بازرسي نهايي ازاي تهران بزشركت توزيع برق منطقه

و نصب مي و اتصال برق پروژه كنتور را براي متقاضي تهيه كند
مي فوراً .شود برقرار

روز 10
 تقويمي

 بدون هزينه

 جمع
روز95

 تقويمي
 دالر آمريكا 15052

در هاي توان نتيجه گرفت كه اطالعات موجود در گزارش با توجه به جدول فوق مي بانك جهاني

و هيچ نشده آوري كافي جمعو قبل از آن با دقت 2014يها سال گونه پايشي بر اطالعات واصله است

و متقاضيان خدمت نبوده ها دهنده خدمات در كليه اين سال زيرا شركت ارائه. است از فعاالن خصوصي

هرو علي است شده به اشتباه ذكر مي اين موضوع ساله شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ رغم اينكه

نيمركتذيجهانكرا به بان هاي ذكر شده در رابطه با هزينه. است شده داده، حتي اين تغيير هم اعمال

 1392نيز بر پايه فهرست بهاي اقالم مورد نياز در فرض پيشنهادي بانك جهاني در سال11در جدول 

و ابزار در نظر گرفته مي اي( است شده باشد كه كليه مواد ها در صورت نياز براين هزينهمستندات

ذي تأييد ).ربط موجود است مراجع

پس از تحقيق درباره سبب) مورد5( آزمايي از موارد موجود در نمونه آماري راستييدر برخ

و وجود محدوديت در طوالني شدن روزهاي اجراي عمليات اجرايي عللي مانند نبود امكانات هايي

و وارد تأييدگيري كنتور، طوالني شدنو ابزار اندازهفراهم كردن اقالمي مثل ترانس  وصول از بانك

و به  و طوالني شدن افتادن بازديد تأخيرشدن اين اطالعات در سامانه الكترونيكي شركت توزيع برق

و  و نصب كنتور عنوان تأييدكارشناسان شركت توزيع برق از پروژه با در پاره.دشنهايي اي از اوقات

ت هاي اقتصادي اعمال شده بر كشور، فراهم كردن اقالم مورد نياز گاه تا چند ماه به طول حريمتوجه به

 اين محدوديت از بين رفته تقريباًو است شده انجاميد كه البته اين مورد در سال جاري بسيار كمتر مي

.است

دق براساسقابل مشاهده است،11ه در جدولكگونه همان ، تعداديو واقعقيمستندات ارائه شده

به6مراحل به هز95، زمان و ا 41/260نه به حدوديروز مكرانيدرصد درآمد سرانه در . ابديياهش
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ا ، رتبه ايران در نماگريجهانكبان وكار كسبساز پروژه انجام افزار شبيهن اطالعات در نرميبا قرار دادن

مي 115اخذ انشعاب برق به اي. يابد بهبود آن پله54ران درواقع رتبه يجهانكه بانكستا بهتر از

و به 115با اعمال رتبه. قرار داده استيابيمورد ارز ، ايران در منطقه نيز يك پله صعود خواهد داشت

.انداز خواهد رسيد كشورهاي حاضر در سند چشم19رتبه

مه تكميلينا آيين براساسكليه مباحث قانوني مربوط به شرايط اخذ انشعاب برق در تهران

در اولين 1375در سال نامه اين آيين. استهاي برق تعرفه شد6بار و. فصل تدوين فصل اول به تشريح

و اختصارات مورد استفاده در صنعت برق پرداخته فصل دوم آن به مقررات. است توصيف تعاريف

مي تأمينعمومي  ا تأمينشرايط پردازد برق هاي مختلف خانگي، بريشعابات جديد براي كارنبرق براي

و مصارف ديگر با توجه به قدرت در فصل. است شده هاي درخواستي متفاوت اعالم صنعتي، كشاورزي

و ميزان قدرت درخواستي، هزينه برق به تفكيك كاربري تأمينهاي سوم نيز هزينه و شيوه ها  تأمينها

و اقالم مورد نياز اعالم تغ. استدهشو تدارك كاال  تأمينهاي ييرات مصوب در رابطه با هزينههرساله

مي برق نيز با اطالع را.رديگ رساني عمومي در اختيار مردم قرار شرايط برقراري با بطه فصل چهارم در

و مقررات مربوط به آن است انشعاب آزاد، هزينه به. ها انشعاب آزاد ويژه متقاضياني است كه تمايل

ا پرداخت هزينه هاي متفرقه اخذ نامه هزينه فصل پنجم اين آيين. نشعاب ندارندهاي عمومي برقراري

و چگونگي برآورد آنها را توضيح مي را هزينهر فصل ششم نيزد. دهد انشعاب برق هاي برقراري انشعاب

و با جز و شيوه يات بيشتري در رابطه با هزينهئبه تفكيك و اقالم مورد نياز اعالم تأمينها و تدارك كاال

.تاس شده

 اقدامات آتي شركت توزيع برق تهران بزرگ.5

بربخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين و مشتركان است نقشي چندسويه عهده دارد كه صنعت برق

:است شرح ذيل به

و توسعه شبكه.1 .توزيعهاي نقش فني براي نگهداري، راهبري

و خدمات.2 و پذيرش اي تأمينرساني به مشتركان بهرضايت و فروش انرژي برق يك شان عنوان

.كاالي اقتصادي

و هماهنگي با بخش.3 بههاي حفظ ارتباط طوري كه مجموعه صنعت برق از اين باالدست صنعت

و عرضه برق ادامه دهد فرآيندرهگذر بتواند به  .توليد

و داراي ت توزيع شرك42شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ حدود چهار ميليون اشتراك دارد

به 1392تا 1383از سال. استبرق در كل تهران بزرگ و با توجه قيمت بهاي مصرفي برق ثابت بود

و فزاينده ها برخوردار بود، اين شركت براي اي در اين سال اينكه اقتصاد ايران از نرخ تورم متفاوت



___________________________________________________________��

به 1386از سال. اي روبرو بودو توسعه ظرفيت شبكه با مشكالت مالي عديده تأمين به بعد با توجه

و مشكالت اقتصادي به ها با عنوان هزينه كارشناسي وجود آمده درصدي از هزينه نرخ بسيار باالي تورم

و كابل. يا هزينه طرح به متقاضيان واگذار شد كشي اين هزينه شامل هزينه تهيه پست، تجهيز پست

تح. بود و هزينه مياين امر به نوبه خود باعث افزايش زمان .شد ميلي به متقاضيان اخذ انشعاب

و شرايط عمومي وزارت نيرو دستورالعمل جديدي را براي تعرفه 15/7/1392از تاريخ هاي برق

و مسئول ابالغ آنها به شركت  هاي برق تاحدودي افزايش يافته كه در آن تعرفه است كرده هاي تابعه

كم با توجه به افزايش تعرفه. است و نه مربوط به برق، شركت توزيع نيروي برق تهران شدن يارا ها

مي است كرده هاي گذشته پيدا بزرگ توان اقتصادي بهتري نسبت به سال تواند براي افزايش ظرفيتو

مي شدن هزينه لذا با توجه به واقعي. كند تأمينهاي الزم را بهتر شبكه، هزينه به هاي اخذ انشعاب توان

.كمك كرد فرآيندتغيير 

را فرآيندشده، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ توجه به تغييرات اعمال با اخذ انشعاب برق

مي در جدول زير اين .كند گونه معرفي

 1393برآورد شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از روند اخذ انشعاب انرژي الكتريكي در سال.12جدول
هزينهزمانمرحلهرديف

1
ب ت توزيع نيروي برق تهرانكبه شرياخذ انشعاب برق از طرف متقاضيراارائه درخواست
و انتظار برا هزيبزرگ درخواست را به انضمامد شخصاًيبايمتقاض انشعاب،يهانهيبرآورد

شرينوع فعاليگواه .ندكتهران ارائهيات برق منطقهكت مورد نظر به

روز5
يميتقو

بدون
نهيهز

2

ميرونيبيق تهران بزرگ بازرست توزيع نيروي بركشر طدهد،يرا انجام مراحليپس از
شركيمربوط به درخواست، يابيارزيتهران برايات برق منطقهكمهندس از طرف

شبيظرف امكت موجود و جدكه .ردكد خواهديد از محل بازديان افزوده شدن انشعاب
به زيرااستيد ضروريبازد ن نقشه انشعابات شربروهعال.ستنديروز يات برق منطقهكآن،

ا رايتهران آكردكنترل خواهدكن موضوع ميه يزان مصرف برآورد شده از طرف متقاضيا
خيح استيصح .ريا

روز3
يميتقو

بدون
نهيهز

3

يپست اختصاصيت توزيع نيروي برق تهران بزرگ را درباره طراحكد شريي، تأيمتقاض
ميبرق در و بعد از طراح ند،كيافت ي انشعاب توسط شركت، قراردادي بين متقاضي

را. شركت بسته خواهد شد مي متقاضي هزينه برآورد شده و منتظر در بانك پرداخت كند
شدنصب انشعاب  .خواهد

روز 10
يميتقو

7361 
دالر
 آمريكا

4

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ عمليات اجرايي بيروني را براي نصب انشعاب انجام
ايرونيبييات اجرايعمل هد،د مي ياختصاصيپست فرعكييات براتأسيسجاديشامل

و نصب كنتور توسط شركت توزيع نيروي برق تهران تمامي فعاليت. است و الزامات فني ها
.شود بزرگ انجام مي

روز 30
يميتقو

بدون
 هزينه
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ب مرحله گفته4اين با احتساب بنابر ميشده توسط شركت توزيع نيروي توان برآورد شركت رق

را برابر با تعداد 2015يا 1393توزيع برق تهران بزرگ را از فرآيند اخذ انشعاب برق در ايران در سال 

و هزينه48مرحله،5 .درصد درآمد سرانه دانست 35/127اي معادل روز زمان

ي ذكر نشده است ذكر است كه در اين فرآيند جديد كسب مجوز حفاري از شهردار البته الزم به

سامانه جديدي در شهرداري تهران با نام صدور مجوز. تواند يك مرحله به حساب آيد كه اين خود مي

 صورت آزمايشي خدمات ثبت درخواستبه 1393 ماه كه از ارديبهشت است شده اندازي حفاري، راه

و فاضالبتصورت تخصصي براي شرك الكترونيكي مجوز حفاري در مناطق شهري تهران را به هاي آب

و شهرداري چند منطقه انجام با اين سامانه روزهاي صرف شده براي اخذ مجوز. شوديمو شركت برق

مي10به15حفاري از  مي. يابد روز قابل تقليل شود كه متقاضي بدهي اين زمان در صورتي محاسبه

بال خاصي به شهرداري نداشته و يا در صورت وجود بدهي بتواند در. فاصله آن را پرداخت نمايدباشد

.هاي قبل به درازا بيانجامد صورت ممكن است مانند سال غير اين

ن يگردآوراملكطوربهزينيجهانكبان 2015گزارشياز برايدر ادامه پژوهش، اطالعات مورد

،)1393تا تيرماه 1392 ماهمهر15از( 2015در گروه نمونه گرفته شده براي اطالعات سال. شد

با احتساب( روز است70تا65ميانگين روزهايي كه براي انجام اتصال انشعاب برق در نظر گرفته شد

با 1393يكي از مواردي كه در سال ). مورد در گروه نمونه 58 در گروه نمونه قرار داشت بسيار مشابه

يمتقاضو استفاده نمونه مفروض بانك جهاني بود كه از تاريخ ثبت تقاضاي متقاضي تا نصب كنتور

مي.روز زمان برده است73حدود .شود به اين ترتيب كاهش محسوسي در اين زمينه مشاهده

فرينتيجه نهايي تحق ايآق در رابطه با گزارش 2015يران مطابق با دوره زمانيند اخذ انشعاب در

دركيت فعليبود وضعبهيبراييارهاكمنظور ارائه راهبه.شودمي در جدول زير ديدهيجهانكبان  شور

فرياسهي، مقا)يجهانكبان 2015گزارشيمطابق با دوره زمان( 1393سال ند اخذ انشعاب برقيآبا

.انداز صورت گرفته استن منطقه سند چشميعنوان بهتربهيشور امارات متحده عربكدر 



________________________________________________________________________________________________________�


سال.13جدول در ايران در برق انشعاب اخذ آن2015فرآيند مقايسه سالو در عربي متحده امارات در موجود فرآيند 2014با

رديف
عربيايران متحده امارات

مرحلهزمانهزينههزينهزمانمرحله

1

برا درخواست متقاضيارائه طرف از برق انشعاب شرياخذ نيرويكبه توزيع ت
برا انتظار و بزرگ تهران هزيبرق شخصـاًيبايمتقاضانشعاب،يهانهيبرآورد د
گواه انضمام به را فعاليدرخواست شرينوع به نظر مورد منطقـهكت بـرق يات

ارائه .ندكتهران

روز5
يميتقو

هز هزينهنهيبدون بدون

روز10

انشـعاب اخذ درخواست الكتريكي پيمانكار يا مشاور
مي ثبت ادارهرا طـرف از هزينه برآورد منتظر و كند

شد خواهد دبي برق و م.آب امارات عربـيدر تحـده
توسـعه وزارت از گواهي كه پيمانكاراني با متقاضيان

كرده دريافت مياقتصادي قرارداد شـركت.بندنـداند
به پيمانكار يا برقمشاور و آب اداره در آنالين صورت

ثبت بارگـذاريدبي را نيـاز مورد مدارك و نموده نام
.دكنمي

2

بازرسكشر بزرگ تهران برق نيروي توزيع ميرونيبيت انجام دهد،يرا
ط از درخواست،يپس به مربوط شـريـكمراحل طـرف از بـرقكمهنـدس ت

برايامنطقه شـبيـظرفيابيـارزيتهران موجـود امكت و شـدنكـه افـزوده ان
جد بازديانشعاب محل از خواهديد ضـروريـبازد.ردكـد نقشـهزيـرااسـتيد
به نانشعابات .ستنديروز

شر آن، بر منكعالوه برق اياطقهت رايتهران موضوع خواهدكن هكـردكـنترل
ميآ متقاضيا طرف از شده برآورد مصرف استيصحيزان خيح .ريا

روز3
يميتقو

هز نهيبدون

3

تأيمتقاض شريي، طراحـكد دربـاره را بزرگ تهران برق نيروي توزيع پسـتيت
درياختصاص ميبرق ند،كيافت

شركت، توسط انشعاب طراحي از بسـتهبعد شـركت و متقاضـي بين قراردادي
شد را.خواهد شده برآورد هزينه مـيمتقاضي پرداخت بانك منتظـردر و كنـد

خواهد انشعاب .شدنصب

روز12
يميتقو

دالر7361
آمريكا

دالر9530
آمريكا

روز25
مي پرداخت را انشعاب هزينه عملياتمتقاضي و كند
آب اداره پيمانكــار طــرف از را دبــياجرايــي بــرق و

مي .كنددريافت
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رديف
عربيايران متحده امارات

مرحلهزمانهزينههزينهزمانمرحله

4

تهـران، شهرداري از حفاري مجوز مجـوزكسب درخواسـت ثبـت بـا متقاضـي
مجـوز كسـب بـه اقـدام شهرداري الكترونيكي سامانه در آن پيگيري و حفاري

م.كندمي مناطق در مجوز اين رقـمخهزينه ايـن و اسـت متفـاوت تهـران تلف
گرفتهبه نظر در متوسط .استشدهطور

روز10
تقويمي

10000000
معادل ريال

دالر5/390
1آمريكا

.استدهشحذف-

5

نصـب بـراي را بيرونـي اجرايـي عمليات بزرگ تهران برق نيروي توزيع شركت
مي انجام دهد،انشعاب

اجرايعمل ايرونيبييات تيشامل برايسأجاد فرعيكيسات ياختصاصـيپست
فعاليت.است فتمامي الزامات و نيرويها توزيع شركت توسط كنتور نصب و ني

مي انجام بزرگ تهران .شودبرق

روز40
يميتقو

هزينه بدون
دالر470

آمريكا
روز11

ولتـاژ انشـعاب بازرسي درخواست الكتريكي پيمانكار
مـي تسليم را برقـراريضعيف اجـازه منتظـر و كنـد

ــي م ــي دب ــرق ب و آب اداره از ــرق ب ــعاب ــودانش .ش
كنتور خواهـدهمچنين نصب نهايي اتصال همراه به

.شد

70جمع
5/7751

دالر
دالر10000

46
روز

برابر.1 محاسبه اين در دالر ارديبهشتنرخ پايان در ارز رسمي نرخ با1393ماهبا برابر گرفته25608و نظر در .استشدهريال
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و70مرحله،5در ايران شامل 2015بنابراين اخذ انشعاب برق در سال دالر 5/7751روز زمان

ج با اعمال اين تغييرات در نرم. هزينه به عنوان نسبتي از درآمد سرانه است هاني افزار تعيين رتبه بانك

.كردكشور جهان برآورد 189ام در بين53در پله 2015توان رتبه ايران را براي سال مي

شود ايران هنوز تا رسيدن به رتبه برتر كشورهاي حاضر همانطور كه در جدول فوق نيز ديده مي

رات اي برق، اصالح مقر طي اين مسير نياز به تدوين قوانين حرفه. انداز فاصله دارد در سند چشم

و همكاريونرد و مسئوالن شركت هاي بين سازماني ها كاري ها به كاهش موازي سازماني، اهتمام مديران

تو ساده و كاهشأتر نمودن فرآيند، افزايش نظارت بر كارهاي عملياتي، كيد بر خدمات الكترونيك

و راهكارهايي از اين دست دارد رها توضيح داده در ادامه به تفصيل اين راهكا. مراجعات حضوري

.شوند مي

ايارهاكراه.6 يكيتركاليبه انرژيران در نماگر دسترسيبهبود رتبه

و هزينه مورد نياز با وجود اينكه راستي آزمايي نماگر اخذ انشعاب برق نشان از كاهش مراحل، زمان

مي فرآيندبراي اجراي اين  و اين موضوع به دارد در بهبودتواند منجر اين نماگر در مقياس رتبه ايران

ساجهاني گردد، اما  روكريبا توجه به تالش مستمر و ايياجراياهيشورها در بهبود مقررات نيشان در

و عدم پيشحوزه، و اجرا، باعث اكتفا به وضعيت موجود شوديم بيني اصالحاتي در قوانين، مقررات

و سهلبراي بنابراين بايد. ابديجايگاه كشور را در اين نماگر تنزل  فر كارآمدترتر ند اخذيآكردن

اين اصالحات در قالب راهكارهاي قانوني،. عمل آوردبههاي موجود انشعاب برق، اصالحاتي در رويه

و اجرايي مورد بررسي قرار مي و كارشناساننيبد. گيرد مقرراتي منظور نظرات جمعي از خبرگان

شد طي مصاحبه) نفر5( باتجربه و در اختيار هريك از هايي دريافت و سپس اين نظرات تجميع شده

و اظهارنظر قرار گرفت يخبرگان حوزه برق درباره پيشنهادهاپس از اظهارنظر. كارشناسان براي نقد

.د، ارائه شده استيآيمه در ادامهكيديگر كارشناسان، راهكارهاي نهايي به نحو

 راهكارهاي قانوني.1-6

و قضااين راهكارها شامل موار بائدي است كه نيازمند طي مراحل قانونگذاري، همكاري قواي مجريه يه

و يا تصويب يك قانون جديد است، به اي كه تغييرات اعمالي گونه قوه مقننه براي اصالح قوانين موجود

امناسب، در بهبود بتواند با ايجاد شرايط) قانون جديد( از طريق قانونگذار دريرتبه نماگر اخذ ران

.واقع شود مؤثرنشعاب برقا
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بهايجاد سازو.1-1-6 منظور استفاده از ظرفيت مهندسان ناظر عضو سازمان نظام كار مناسب

التأسيسينترل نحوه اجراكمهندسي جهت  بهيرسان جمله نحوه برقازيكيتركات

مع ساختمان و ن پستيزميواگذاريارهايها

مورد مطالعه قرار گرفت تنظيمسههاي ديگر در بخش يكي از نقاط قوتي كه در تجارب موفق كشور

و برقراري انشعاب است مقررات سيم كشي داخلي نه تنها خطرات حرفه نظارت بر ايمني سيم. كشي

و قطعي بلكه از ميزان آسيب،كند برق را كمتر مي مي ها .كاهد هاي احتمالي نيز

ن حا است شده در اين رابطه در ايران اقدامي انجام ميليدر در كه توان از طريق ظرفيت موجود

و  و معيارهاي كشي سيم تأييدمهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسي براي بررسي هاي داخلي

و چارچوبي در سامان نظام سازوكارايجاد چنين.دكربرق استفاده هاي هاي پست مورد نياز براي زمين

و كار مهندسي سريع مي نظارت بر ايمني سيم ترين مسير براي انجامآترين .شود كشي داخلي محسوب

و وزارت صنايع با بنابراين بهتر است دولت اليحه الزم در اين رابطه را با نظارت وزارت نيرو

و نظارت وزارت نيرو، وزارت صناي و ترابري تدوين هماهنگي و وزارت راه .دنكع

نا تأمينهاي تطبيق هزينه.2-1-6 و تغيير شي از فروش انشعاببرق متقاضيان با درآمد

ها متولي تعيين قيمت

ه در قسمتكگونه همان. ثابت بود 1392تا سال 1383هاي حق عمومي انشعاب برق از سال هزينه

و هايي شامل تجهيز پست، هزينه سيم هزينه 1386پس از سال است شده اقدامات آتي ذكر  كشي

مالي كت توزيع نيروي برق بتواند با مشكالت عديدهخريد تجهيزات به خود متقاضي واگذار شد تا شر

.تر برخورد كندو افزايش ظرفيت شبكه راحت تأمينخود در رابطه با 

و شرايط عمومي وزارت نيرو دستورالعمل جديدي را براي تعرفه 1/11/1392از تاريخ هاي برق

و مسئول ابالغ آنها به شركت  هاي برق تاحدودي افزايش يافته كه در آن تعرفه است كرده هاي تابعه

كم با توجه به افزايش تعرفه. است و شدن يارانه مربوط به برق، شركت توزيع نيروي برق تهران ها

مي است كرده هاي گذشته پيدا بزرگ توان اقتصادي بهتري نسبت به سال تواند براي افزايش ظرفيتو

از. كند تأمينهاي الزم را بهتر شبكه، هزينه  شركت توزيع 1392 ماه ها در بهمن افزايش قيمت قبل

مييك تقريباً ، 1392در قانون بودجه سال. كرد پنجم قيمت واقعي برق را از متقاضيان انشعاب دريافت

كه ها را پيش درصدي قيمت38مجلس با اطالع از وضعيت نابسامان در صنعت برق، افزايش بيني كرد

ميددولت باي با آغاز به كار دولت يازدهم. اين افزايش قيمت در عمل انجام نشد.دكر آن را اجرايي

بر درصدي در تعرفه21افزايش قيمت  هاي صنعت برق اعمال شد كه به جبران فشارهاي مالي وارده

.دكرصنعت برق در اين مدت كمك شاياني خواهد 

خو تأثيررساني به متقاضيان ها در تسريع خدمت اين افزايش قيمت اما،اهد داشتمحسوسي
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و واقعي هزينه و افزايش ظرفيت شبكه را نخواهد داشت تأمينهاي تكافوي كامل لذا الزم. انشعاب

بههنام است با اصالح آيين و و نرخ رشد اقتصادي، روز هاي تكميلي تعرفه برق رساني آنها با توجه به تورم

و تأمينورت توان شركت توزيع برايص در اين. شود هاي حق انشعاب واقعي از متقاضيان گرفته نرخ

و در نتيجه زمان خدمت افزايش به مي موقع ظرفيت شبكه باال خواهد رفت .يابد رساني كاهش

و هم  در نظر گرفـت، هزينـه تمـامدهاي برق باي خواني هزينه يكي ديگر از مواردي كه براي تطبيق

و فروش انشعابات جديد در مناطق مختلف مياين. استشده برق تواند در مناطق مختلف كشور هزينه

و ظرفيـت. متفاوت باشد حتي در شهر تهران در مناطق مختلف شهري با توجـه بـه انشـعابات موجـود

مي. باشد شبكه براي افزايش انشعابات متفاوت مي و هـاي انجـام توان بـا محاسـبه هزينـه بنابراين شـده

و برآورد ميزان انشعابات جديد در من را طقه، هزينهظرفيت شبكه هاي گرفتن انشعاب جديد انرژي بـرق

ميدر اين.دكرمحاسبه  هاي موجود در مراكز پژوهشي مجلـس شـوراي اسـالمي، توان از ظرفيت رابطه

و شركت و نهايتـاً هاي برق وزارت نيرو هـاي مناسـب تصـويب در شـوراي رقابـت هزينـه استفاده نمـود

.دشو مي

و 1346قـانون سـازمان بـرق ايـران مصـوبه)7(و)9(ادوناد مـ درحال حاضر وزارت نيرو به اسـت

مي نامه آيين و در پاره هاي بعدي آن قيمت برق را تعيين اي اوقات براي تصويب به شـوراي اقتصـاد كند

دردتغيير يا اصالح اين ماده باي. نمايد اعالم مي و يـا در قالب تدوين قـانون بـرق ايـران صـورت گيـرد

مي نرخگذاريقانوني كه براي  .ديده شود،شود هاي تكليفي تهيه

)7(ماده

و بهبود وضع و برق مقررات الزم را براي طرز اداره مؤسسات برق و وزارت آب و توزيـع و انتقـال توليـد

از. نمود فروش نيروي برق وضع خواهد .مقررات مزبور تبعيت نمايند كليه مؤسسات برق بايد

)9(ماده

و حق اشـتراك طبـق كنندگان برق از قبيلن قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرفاز تاريخ تصويب اي وام

و كه نامه آيين تعرفه و برق هايي خواهد بود مي از طرف وزارت آب و اعالم .شود تعيين

و آيينـ»1«تبصره و شـرايط-هـا هاي مذكور مشتمل بر جدول نـرخ نامه تعرفه فـروش مقـررات

و طرز احتساب بهاي و اصولي است برق كننـدگان مـورد مصـرف كه در انجام معـامالت بـا انواع مصارف

.خواهد گرفت عمل قرار

.هاي مصوب را براي اطالع عموم آگهي خواهند كرد مؤسسات برق تعرفهـ»2«تبصره




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

كننـده تعيـين تأمينتوسطدانحصاري آن نباي گذاري در صنعت برق با توجه به ماهيت تقريباًنرخ

و. شود و قوانين كه مستقل از وزارت نيرو خواهـد(توسط رگوالتوريدبرق بايهتعرف نرخ  تنظيم مقررات

و ابالغ شود)بود كهواز يك سازمان مستقل رگوالتدباي. تعيين و دولتي قيمتري هاي كاالهاي تكليفي

.ندكتواند كشف قيمت نمايد قيمتگذاري را كه سيستم بازار آزاد نمي

تييتع.3-1-6 تف مابهيلكن زيانرژيفيلكالتفاوت نرخ و دريهاانيو انشعاب برق انباشته

 1386قانون بودجه سال»3ـج«با توجه به بندع برقيتوزيهاتكشر

كه)3(توسعه ماده در قانون برنامه چهارم 1383در سال آن اختيار براساس، اصالحي صورت گرفت

و مقر به همراهر گرديد هرگونه تغيير نرخ با پيشنهاد دولت افزايش نرخ خدمات از دولت گرفته شد

.و تصويب مجلس انجام پذيرديو اجتماعيه اقتصاديتوج

:متن اين ماده به شرح زير است

، گاز، نفتي هايو ساير فرآورده ورهك سفيد، نفت نفت گاز،، نفت بنزين فروش قيمتـ)3( ماده«

آب برق ، چهارم برنامه اول در سال پستيو مرسوالت تلفن، ارتباطات فاضالبتخدما نرخ، همچنينو

وك، تغيير در قيمت چهارم برنامه بعدي هاي سال براي. خواهد بود 1383شهريور پايان هاي قيمت االها

طي خدمات به شود، پيشنهادمي تقديم شهريور هر سال ثر تا اولكحداهك لوايحي مزبور  تصويبو

قيپ. رسدمي اسالمي شوراي مجلس .»باشديو اجتماعيه اقتصاديد همراه با توجيبايمتيشنهاد هر

:آن»1« تبصره براساسو

دريسا« حقكاشتراحق ازجمله مرتبطيهايافتير د انشعاب، نيا مشمول...و ماند، عوارضي،
.»باشنديممكح

ا اليايبعد از اجراهايه در سالكنيبا توجه به قيافزايبراياحهين قانون، دولت مت برقيش

ن هاي توزيع اي در شركت ينههزـ استمرار در اجراي اين قانون موجب ايجاد يك شكاف درآمد رد،كارائه

وو عدم تغيير نرخ 1383قانون برنامه چهارم توسعه در سال)3(پس از تصويب ماده. برق شد ها

كل 1386قانون بودجه»3ـج«بند»11«تبصره براساسهاي برق طي سه سال بعد،ت قيمتتثبي

ما است شده كشور دولت موظف التفاوت قيمت واقعي با قيمت تكليفي را خود از منابعبه هرساله

.پرداخت نمايد عمومي

س 32604/30/100بخشنامه شماره به همين دليل بود كه وزير وقت نيرو با 1386ال را در

:بخشنامهاين براساس. هدف پر كردن بخشي از اين شكاف صادر كرد

برق تأمينهاي برق، قبول درخواست نامه تكميلي تعرفهينيآ)4-25-1(ماده» الف«مطابق بند
از. متقاضيان منوط به وجود امكانات الزم براي برقراري انشعاب است از آنجا كه براي تعدادي

و كارگاه همچون مجتمعمتقاضيان بزرگ  ها، عامل زمان در برقراري انشعاب اهميت هاي مسكوني
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مي ويژه شود براي اين متقاضيان در حالتي كه امكانات الزم براي برقراري انشعاب اي دارد موافقت
و درخواست وي ايجاد  ات برعهده تأسيستوسط شركت برق مهيا نيست، در صورت تمايل متقاضي

.متقاضي قرار گيرد
شد نيز اين بند در قانون برنامه آن سال پيش 1387در سال در سال. اما به آن عمل نشد،بيني

با آغاز اجراي قانون 1389در سال. اين ماده از قانون بودجه آن سال كشور حذف گرديد 1387

يا هدفمندي يارانه ها رانهها همچنان اين موضوع مسكوت ماند تا همزمان با اجراي فاز اول هدفمندي

.گيري شود در اين مورد تصميم

با 1392تا اواخر سال 1386از سال براي غلبه بر فشار وارده بر بدنه صنعت برق در رابطه

و توزيع نيروي برق عمليات اجرايي خريد تجهيزات، سيمتأمين به، انتقال و نصب پست كشي

شديتحمها كه در عمل هزينه در حالي. پيمانكاران خصوصي واگذار شد .ل شده به مردم بسيار بيشتر

 بود شده در حق مردمكه اجحافاتي، براي رفع 1392 ماه هاي عمومي برق از بهمن پس از تغيير تعرفه

ر مقرر شد شركت را ساًأهاي توزيع  محاسبه شده در اين موقعيتبگيرند كه رقم برعهدهنيرورساني

كههايي بسيار كمتر از هزينه .)11و10مقايسه جدول( كردندمي دريافتپيمانكاران بود

را شده اين افزايش قيمت تنها قسمتي اما همانطور كه در گزينه قبل نيز گفته از كمبودهاي مالي

و هنوز بخش عمده تأمين .است مانده التفاوت باقي اي از اين مابه خواهد كرد

ا قكنيبنابراين با توجه به تيه قو انشيفروش انرژيفيلكمت پايعاب از تر استنييمت تمام شده

اديو طبق قانون با ران مابهيدولت تا،دينما تأمينالتفاوت و مبالغ تأميننون مبلغ فوقكاما نشده

ط مابه بيساليالتفاوت زهان گذشته ف ماندهيلكع بالتيتوزيهاتكشريها ان انباشته در حسابيصورت

خص. است ايبرايوصاين امر منجر به عدم رغبت بخش و فشاريورود به ن حوزه صنعت شده است

و توزيع وارد خواهد كردتأمينزيادي بر بدنه صنعت برق در هر سه بخش در اين راستا وزارت.، انتقال

هاي تشويقي ورود بخش خصوصي را به اين بخش از صنعت ميسر سازد تواند با اعمال سياست نيرو مي

.وارد شده بر بدنه اين صنعت فائق آمدمدت به خسارات بلندتا بتوان در 

هـاي زمان تدوين سياستدر. استاي اصلي از اقتصاد كالن كشور هاي انرژي كشور شاخه سياست

انبرناكلي نظام،  ميمه هاي انرژي در خروجي اقتصـاد بنابر اين تغيير هريك از شاخصه.شود رژي تدوين

ميثيرأتكالن كشور  و باي گذار آنمانند شوراي عالي اقتصاد ين سطح در باالتردباشد گيري تصميم براي

.انجام گيرد

 درخصـوص بـرق منـاطق بـه اختيـار تفـويض طريـقاز برق تأمين مراحل كاهش.4-1-6

 باالتر قدرتبا برق تأمين هاي درخواست

در تأميننمونه بسيار خوب كاهش مراحل و است شده انجام تهران استان برقعيتوزتكشر برق




	��� �و��__________________________________________________���������را�ا ��

ميپي به. شود از آن الگوبرداري شود شنهاد منظور تسهيل واگذاري اين امر با انجام مراحل مختلفي

از. است انشعاب برق صورت گرفته : برخي از اين اقدامات عبارتند

طريقابلـ ايت ارائه خدمات از و انجام بسياري از مراحل بدون حضورينترنت به مشتريق ان

و سرعت انجام فرآيمتقاضيان كه خود موجب افزا ارائه خدمات، افزايش قدرت نظارتيندهايش دقت

و تشخين بر فرآيآنال سرص گلوگاهيندها و رفع و افزايها بهيش سالمت اداريع آنها اهشكبا توجه

م و شديانكمراحل .زه شدن فروش خواهد

 انشعابات صالحاو نصبازين مورد خدماتو االهاك تأمين جهت جداگانهيمال منابع اختصاصـ

به. برق به اين امر و كاالهاي مصرفي در صنعت برق وجود دليل كمبودهاي احتمالي در رابطه با اقالم

و پيمانكاران مرتبط با آنها اي اوقات شركت زيرا همانطور كه ذكر شد در پاره. بود آمده هاي توزيع

و تغيير در نرخ ارز در سال دليل تحريم به و ابزار هاي قبل هاي موجود با فقدان يا كمبود كاالها

مي اندازه اي است ولي وجود چنين بودجه اين امر در سال جاري بسيار كاهش يافته. شدند گيري مواجه

.دشومي فرآيندعنوان پشتيبان، موجب افزايش اطمينان از سرعت انجام به

اتي ماننديخصوصبانايمتقاض جهتيرورسانينيها پروژهتيريمد سامانه استقرارو جادياـ

كيينترنت، برگزارياقيطراز معتبر ارانكمانيپبه انشعابانيمتقاضيرحضوريغوعيسريدسترس

متيقنيمتركبهانيمتقاضيابياران، دستكمانيپنيبانيمتقاض طرحياجرايبرايكيترونكال مناقصه

دريمتقاضواركمانيپ طرفدوهربه برقعيتوزتكشرنيتضمو فوق سامانهقيطراز اجرا زمانو

و.نيطرفازكيهرحيصحردكعمل عدم صورت بنابراين با انجام چنين اقداماتي نه تنها مراحل اداري

از،است شدهكم فرآيندكاغذي  و پيمانكاران خصوصي صنعت برق بلكه موجب اطمينان متقاضيان

و مشاركت شركت توزيع به ميعنوان مقام مسئ پشتيباني، حمايت .شود ول

 راهكارهاي مقرراتي.2-6

و يا ابالغ يك آيين نامه، بخشنامه يا دستورالعمل اين راهكارها شامل مواردي كه نيازمند اصالح، تغيير

.باشدمي،ربط در انطباق با اختيارات قانوني است در دستگاه ذي

 ريزي برنامه امكانو الزم اطالعات كسب منظوربه شهرداريبا اطالعاتي لينك ايجاد.1-2-6

 پروانه صدور زماندر متقاضيان برق تأمين جهت موقع به

برق توزيع شركت فاضالب،وآب شركت شهرداري، چون متعددي هاي دستگاه بودن درگيربه توجه با

و ساختو شركت  زمينه آوردن فراهم وسازهاي در جريان، مخابرات در انجام امور عمراني شهري

 هاي زمانو مراحلاز بسياري حذف نتيجهدروها دستگاه اين پيشاز بيش همكاريو هماهنگي

. گيرد قرار كار دستوردر بايد آنهابا مرتبط
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ياقتصاديهاتيفعال پروانهو مجوزها صدورليتسهوييزدا مقرراتبر نظارت هيئت در اين مورد

و شده يادهيئت مصوبه بازبيني.استهداد پوششرا موارد ايناز بسياريو كرده ورود موضوع اين به

.بود خواهد راهگشا مسير ايندر گذشته دو سالدر گرفته صورت اقدامات همچنين

: مزبور هيئت 2/5/1391 مصوبه براساس

ويتجار/يصنعتيها ساختمان ساخت مجوز نندهكصادرويمتول دستگاه عنوانبهها شهرداري«

 الزميبسترها ساخت، مجوز صدورنديآفرليتسه منظوربه موظفنديشهريها محدودهدريخانگ

يشهر خدمات دهنده ارائهيها دستگاه خود،ازين موردكمدارو اطالعات تمام پردازشو افتيدريبرا

و) گازيهاتكشرو مخابراتيهاتكشر آبفا،يهاتكشر برق،عيتوزيهاتكشر( شورك سراسر در

يبرا(كامالو اسناد ثبت سازمان،)يمتقاضتيهو احرازيبرا( شورك احوال ثبت سازماننيهمچن

يامضااز استفاده نمودنياتيعمليبرا( تجارتو معدن صنعت وزارتو)كملتيهو احراز

نيا ابالغازپس ماهدوثركحداـيحضوراييكيترونكال صورتبهـزكمتمر صورتبهرا)يكيترونكال

.ندينما جاديا مصوبه

به ساخت مجوز افتيدرانيمتقاضيحضور مراجعه حذفنهيزم جاديا منظوربهـ»1« تبصره

 متعدد؛ مراجع

يهاتكشر آبفا،يهاتكشر برق،عيتوزيهاتكشر(يشهر خدمات دهنده ارائهيها دستگاه)الف

نديآفردر خودازين موردكمدارو اطالعاتاتيئجزو فهرست موظفند) گازيهاتكشرو مخابرات

ثركحدارايشهر خدمات انشعابات تماميبرقرار زمانتايمتقاض مراجعه زماناز ساخت، مجوز صدور

.»دهند قرارها شهرداريارياختدر مصوبهنيا ابالغازپس ماهكي

و استفاده از چنين جايگاه علي.1 و لزوم نگاه مديريت علمي هاي رغم وجود چنين مصوباتي

به مقرراتي و هماهنگ شهري، در عمل، برقراري خدمات الكتريكي آخرين براي دستيابي مديريت واحد

مي ساز قبل از بهرهو له ساختمرح زماني براي اخذ معموالًها سازندگان ساختمان. باشد برداري

.است به اتمام رسيده وساز ساختند كه كاركن مجوزهاي الكتريكي اقدام مي

مي هايي سازي بنابراين با توجه به انبوه شود احتمال كه امروزه در بسياري از مناطق شهري انجام

ميوي ساختنصب پست برا مي. شود سازها بسيار مشكل شود براي رفع اين مشكل پيشنهاد

 باالتريربنايزباييها ساختمانيحداقل برا وساز ساخت قبل از صدور پروانه شوندموظفها شهرداري

 طبقهكنيااي نندك استعالم آنها برق تأمين طرح مورددرعيتوزيهاتكشراز حتماً مترمربع 2000 از

بدين صورت. باشند مجموعهدر برق پستيبرا مناسبانكمييجانمابه ملزم مشخص دستورالعمل

و افزايش ظرفيت در منطقه وجود خواهد داشت تأمينزمان بيشتري براي  .شبكه

و وزارت نيرو يا شـركت سازمان هاي بين نامه عالوه بر ايجاد تفاهم.2 هـاي توزيـع ي، مابين شهرداري

مي برق به قانوني همكـاري شـهرداري بـا توان به جنبه منظور هماهنگي بهتر در اجراي خدمات شهري،
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اس سازمان و گـاز جـز هاي توزيع برق شركت. تحكام بخشيدهاي خدمات شهري نيز هـاي شـركتء، آب

ويخدماتي است كه متولي ذاتي آنها شهردار و بـراي انجـام ايـن خـدمات بـه نحـو احسـن ها هستند

و گاز رداريشهدهماهنگي مابينشان باي به. در شهر سهيم باشند ها در توزيع آب، برق تـر عبارت ساده يا

اين طرح در مجلس شـوراي اسـالمي. ام شركت توزيع براي شهرداري باشددر هر شهري قسمتي از سه

ها تحت عنوان اصـالح برخـي از مـواد اصـلي توزيع برق به شهرداريها با عنوان واگذاري سهام شركت

و مركز پژوهش وچهارم چهل هاي مجلس نيز تحقيقاتي در اين زمينـه قانون اساسي درحال بررسي است

تو ها در منافع توليدي از شركت با دخيل نمودن شهرداري. است انجام داده تـوان بـه زيع بـرق مـي هاي

هـاي الزم بيني پيش جملهازرساني به متقاضيان در اين حيطه، پيش رو در خدمت فع بسياري از موانعر

و صدور پروانه و هاي ساخت در فروش تراكم .كسب مجوزهاي حفاري اميدوار بود وساز

ها ساختمانيبرقاتتأسيس مورددريمهندس نظام13 مبحثيبازنگر.2-2-6

و13مبحث اين.ستها ات الكتريكي ساختمانتأسيساجراي مقررات ملي ساختمان در مورد طرح

ه مؤسس»ها ات الكتريكي ساختمانتأسيسنامه آيين« براساسمبحث با توجه به اهميتي كه دارد 

و تحقيقات صنعتي ايران تدوين اين مقررات محل تحويل نيروي»13-4«در بند. است شده استاندارد

و نقطه شروع  .است شده ات بيان تأسيسبرق

و ساختمانوساز ساختتوجه به افزايش روزافزون با از هاي متراكم و بسياري هاي بلند در تهران

6تا4اي كه بين گونه شهرهاي كشور چگالي بار الكتريكي در برخي از مناطق بسيار باال خواهد بود به

مي. رسد مگاوات بر كيلومتر مربع مي اي مسكونيه شود كه در تمامي مجتمع در اين مناطق پيشنهاد

.شودمترمربع زيربنا دارند نصب پست اختصاصي در حداقل مساحت ممكن الزامي 2000كه بيش از 

به»2-4-13«و»1-4-13«در بخش مكان مورد تأمينمقررات ملي ساختمان مبحث سيزدهم

و متوسط اشاره  و تجهيزات الكتريكي فشار ضعيف اما كارشناسان،است شده نياز براي نصب پست

و يطراح بحثو شوديبازنگر بايدو استيميقداريبس مبحثنياشيرايصنعت برق بر اين باورند كه

به گونهبه بايدزينها ساختماندر برق پست مي. شود اضافه مبحث اي مناسب توان از يكي بدين ترتيب

كه تأميناز مشكالت  و روند خدمت تأمينبرق رار مكان نصب پست برق است رهايي يافت ساني

.تر انجام داد سريع

و تغيير چگالي بار در هر منطقه خدمات ها در شهرستان تغيير كاربري زمين و ازدياد مصرف ها

مي برق مي.سازد رساني را با مشكل مواجه چ بنابراين پيشنهاد و يا ازدياد گالي شود در هر تغيير كاربري

و براي قانوني كردن اين هاي مربوط به اين هزينهكننده بار در منطقه، مصرف تغييرات را پرداخت نمايد

نمايندگان از طرف صورت طرح روش بهتر است وزارت نيرو اليحه مربوطه را به مجلس ارائه دهد يا به

.به مجلس وارد شود



___________________________________________________________�


 راهكارهاي اجرايي.3-6

و مقررات، به كيفيت اجراي اين راهكارها شامل مواردي است كه فارغ از ضرورت تغيير يا اصالح قوانين

و مقررات در يك دستگاه يا مجموعه مي اي از دستگاه قوانين . كند ها ارتباط پيدا

و سايراز حفاري مجوز صدور تسريع درخصوص الزمهاي پيگيري.1-3-6 شهرداري

 برق تأمين هاي طرح اجراي جهت هاي خدمات شهري شركت

و آيين در اين رابطه هيچ و نحوه اجرايي اجرايي تاكنون وجود نداشته نامه گونه قانون، مقررات است

و هاي توزيع برق از آنجا كه شركت.هاي درگير دارد كردن آن بستگي تام به روابط بين سازمان

ياركهميها نامهتفاهم جاديابا موضوعنياندايعموم خدمات دهنده هاي ارائه سازماندوهريشهردار

.باشديمحل قابليراحت به

 مجوز درخواست پيگيريو ثبت سامانه ايجادبر مبني زدايي مقررات هيئت مصوبه جرايا در

 اقدام، مهمتريندرو گرفته صورتآن شدن اجرايي براي اوليه اقدامات الكترونيكي صورتبه حفاري

دهش مهيا خدماتي هاي شركت براي تهران شهرداري سايت طريقاز الكترونيكي درخواست ثبت امكان

به 1393د، شهرداري در سالشطور كه در بخش اقدامات آتي ذكر در اين راستا همان.است اقدام

و پيگيري درخواست اندازي سامانه راه هاي برق هاي مجوز حفاري براي سازمان اي الكترونيكي براي ثبت

و فاضالب كرده بهو آب به 1393 ماهطور آزمايشي از خرداد كه اين سامانه  البته،استدهكركار آغاز

 صورت بايد آنها رفع براي الزم اقداماتكه دارد وجود نيز پروژه اين مديريت نحوهدر مشكالت برخي

 خدماتي هاي سازمانو شهرداريدرو كندطيرايشيآزما مراحل فرآيند اينكه صورتيدر. گيرد

نو سال ابتدايييا يانيپا روزهاي مانند خاص هاي زماندرجز( ساعت72 ظرف حداكثر شود، عمليات

.شد خواهد صادر حفاري مجوز) مدارس بازگشاييياو

پر دليل قرار گرفتن محل مورد تقاضا در نزديكي خيابان در برخي از موارد نيز به و هاي اصلي

و رانندگي نيز درگير هاي خدمات شهري مانند آتش وآمد، ساير شركت رفت و اداره راهنمايي نشاني

ميب. خواهند شد و بايشو دين ترتيب حساسيت موضوع چند برابر بتوان هماهنگي جامعي بين ايندد

به. ادارات حاصل شود و تلفيقي در شهر را منظور اين موضوع لزوم داشتن رويكرد مديريت جامع واحد

مي كاهش هزينه و ادارات خدمات عمومي شهري مشخص .دكن هاي متقاضيان

)توزيع فوق شبكه( باالدستايه شبكه هنگامبه توسعه.2-3-6

كه آمده»ب«تبصره) 125(در قانون برنامه پنجم توسعه ماده :است

م« ب سند چشميلف است برمبناكدولت سكسالهستيانداز و نظام در بخشيلكيها استيشور

مل«يرشناساكاملكو با پشتوانهيمقام معظم رهبريسوازيابالغيانرژ »ورشكيراهبرد انرژيسند

پس6ثركپنج ساله ظرف حداوستيبيدوره زمانيكيبرايانرژ بخشيعنوان سند باالدست را به ماه
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تهياز تصو بهيب قانون برنامه و .برساندياسالميمجلس شورابيتصوه

ـ نيها وزارتخانه تبصره و همينفت ربطيذيياجرايهار دستگاهيساياركرو موظف هستند با

مليرا ظرف دوازده ماه پس از تصو» شوركيطرح جامع انرژييبرنامه اجرا« راهبرديب قانون سند

تهكيانرژ و به تصويشور .»ران برساننديوز هيئتبيه

و در قالب آن نيرو بنابراين وزارت موظف شده بود كه برنامه جامع انرژي كشور را ارائه دهد

و توزيع را با توج برنامه و انتقال بينيه به نيازهاي اقتصاد كالن به انرژي برق پيشهاي توليد برق

مت. نمايد و اعتبارات هاي الزم در اين رابطه انجام نشده ريزي سفانه هنوز برنامهأولي موجود هم است

يها سال طولدر انشعاباتنهيهزويانرژ نرخ بودن ثابتليدلبه( نخواهد كرد تكافوي انجام اين كار را

مي افزايش تعرفهبا ). 1392تا 1383 آن هاي انرژي و پيشبرد احتمالي توان به ملحوظ نمودن اين ماده

.در برنامه ششم توسعه كشور اتكا نمود

 كاهش بروكراسي اداري در مراحل مختلف برقراري انشعاب.3-3-6

 برقراري انشعاب برق باعث افزايش تعداد روزهاي طي شده فرآيندبسياري از مراحل كنوني موجود در

در برق مناطق، دوباره به شركت توزيع تأييدبر عالوهعنوان مثال بسياري از انشعاباتبه. خواهد شد

ازدشركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ باي. شوند نيروي برق ارجاع مي براي رفع اين مشكل، بسياري

با كردههاي كوچكي مانند نمونه مفروض را حذفه مراحل نظارتي براي پروژ بهو تفويض اختيار

.هاي برق مناطق مختلف تهران، زمان را به حداقل ممكن كاهش دهد شركت

و مشتركين تأميندستورالعمل اجرايي« نامه داخلي شركت توزيع كه آيين»برق متقاضيان

ب مينيروي سطحسهاين.رق استب تأمينگيري برايو تصميمسطح نظارتيسهباشد داراي رق

م هاي توزيع برق، كميسيون شركتاي هاي منطقه يونعبارتند از كميس و هاي عاونت هماهنگي

در. ستاد راهبرديهمچنين كميسيون  از بسته به قدرت برق درخواستي هاي فوق كميسيون هريك

م كيلووات در منطقه تصميم 150هايي با قدرت درخواست.شد مطرح خواهند در مورد. شوديگيري

در،گيري نه تنها در منطقه دليل نصب ترانس هوايي اين تصميم مفروض بانك جهاني نيز به بلكه

ميكميسيون معاونت هماهنگي نيز  تر برق طوالني تأمينتصميم براي بنابراين فرآيند اخذ. شود مطرح

و همچنين هاي شركت كه با افزايش زيرساخت در صورتي.شد خواهد هاي توزيع برق مناطق تهران

د اين كاهش.دگيري نماي تصميمتواندميدر اين مورد نيز تنها برق مناطق،اخلياصالح دستورالعمل

از مراحل مي و اخذ تصميم براي طراحي پست را تا15تواند زمان بازرسي بيروني 10روز به يك هفته

.روز كاهش دهد
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ذي.4-3-6 و افراد در كنترل كاربران  فروش انشعاب فرآيندربط

به فرآيندموجود در هاي بسياري از تعلل هاي فردي در انجام دليل تعلل اخذ انشعاب برق ممكن است

و افزايش هزينه، سياست با تغيير تعرفه. مسئوليت باشد  تأكيدهاي توزيع نيروي برق نيز هاي شركت ها

مي. دارند فرآيندبسيار بر رضايت شهروندان از روند پيشرفت ما بنابراين نند توان با اعمال راهكارهايي

و انه، دورهيهاي ماه مطالبه گزارش به ...اي، فصلي ميزان حساسيت شركت را نسبت به اين موضوع

و كارشناسان اين امر گوشزد  و. كردكارمندان در انجام كارهاي تأخيربا مشاهده تخلف، تعلل

و توان با اعمال سياست متقاضيان مي و برعكس آن با توجه به راندمان مثبت فزاينده يك هاي تنبيهي

و چه اعمال سياست ...منطقه، يك كارشناس و كارشناسان را در انجام هر هاي تشويقي انگيزه كارمندان

و سريع به. به متقاضيان باال برد تر خدمات بهتر از ذكر است كه با تغيير قيمت تعرفه البته الزم هاي برق

 با ميزان رضايت متقاضيان افزايش يافتههاي مديريتي در رابطه، ميزان حساسيت1392نيمه دوم سال 

و درخواست چن و مياني براي تعيين گلوگاهيهان گزارشياست هايي در دستور كار مديران باالدست

.است موجود قرار گرفته

به هايي حساسيت با درخواست چنين گزارش هاي موجود در رابطه با ميزان رضايت متقاضيان

و كارشناسان مربوطه شد كارمندان مي. منتقل خواهد در از طرفي توان براي دخيل نمودن متقاضيان

و انتقادات متقاضي خدمت با ايجاد سامانه ارتباط مستقيم فرآينداين  و شنيدن پيشنهادات با مسئوالن

هاي موجود را شناسايي نمود طور اشخاص دخيل در آن، نه تنها گلوگاهو همين فرآيندنسبت به روند 

و مشاركت مستقيم در برخورد با درخواست خويش را منتقل بلكه به متقا اين.ردكضي حس اثرگذاري

همچنين با استفاده از امكانات. امر به نوبه خود باعث جلب رضايتمندي روحي متقاضي خواهد شد

در افزاري، حداقل دخالت نرم و كارشناسي را .اخذ انشعاب برق داشت فرآيندهاي انساني

 خدمات دفاترو دولت پيشخوان دفاتردر انشعاب فروشو برق خدمات ائهار تسريع.5-3-6

 شهرداري الكترونيك

 خدمات دفاتر طريقاز بزرگ تهران برق توزيع شركت مشتركين امور خدمات ارائه آزمايشي اجراي

دفتر خدمات 150تاكنون حدود.شد آغاز تهران شهرداري2 منطقهدر 1390 سالاز شهر الكترونيك

وها پروانه تمام صدوربه مربوط اطالعات تاريخآناز اينبر عالوه. اند كترونيك به اين برنامه پيوستهال

 بزرگ تهران برق توزيع شركت اختياردر سيستمي صورتبه كندمي صادر شهرداريكه هايي گواهي

.كنندييزر برنامه آتي تقاضاهاي برايو گرفته گزارش توانندمي روزانهكه گيردمي قرار

 موانع همه كردن برطرفتاآن توسعه امكانكه است نكته ايندر اطالعات شيوه تبادل اين مزيت

 زمينه اين. دارد وجود كشور سراسردر برق توزيع هاي شركتوها شهرداري همكاري راستايدر اداري

در وساز ساخت وزهايمج انواعبهآن تعميم امكانو نبوده نوساز هاي سازهبه محدود تنها همكاري
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 قادر لحظههردر برق توزيع هاي شركت سامانه اين طريقاز ديگر ازسوي. دارد وجود شهري محدوده

همچنين با استفاده.هستند خود پوشش تحت محدودهدر آينده سالدو نيازهاي دقيق بيني پيش به

و خدمات مورد عر و هميناز امكانات د ضه در دفاتر پيشخوان دولت فاتر خدمات الكترونيك طور

مي شهرداري ميزان مراجعه به شركت بر هاي توزيع برق مناطق كاسته و حجم كاري تحميل شده شود

.شود كارمندان اين ادارات كاسته مي

هاي الكترونيكي كه در مناطق مختلف شركت توزيع نيروي برق اين با استفاده از سامانهبر عالوه

مي درحال راه هاين بسيار سريع اطالعات مورد نظر دريافتي از متقاضيان را به بخشتوا اندازي است

بدين ترتيب نه تنها متقاضيان براي درخواست انشعاب برق از آسايش. مرتبط در مناطق ارجاع داد

نسبي بهتري برخوردار خواهند بود، بلكه با توجه به پراكنش حجم كاري موجود در مناطق به دفاتر 

به. يافتي بازده اين مسئوالن نيز افزايش خواهديآرساني كار خدمات از اجراي اين امر صورت آزمايشي

.است شده در منطقه برق فردوسي آغاز 1393تيرماه 

 بسترهاي فرهنگي ايجادو رساني اطالع.1( برق انشعاب اينترنتي فروش توسعه.6-3-6

)اينترنتي فروش فرآيند تكميل.2

تا از روشدرساني به آنها بايو همچنين اطالع براي افزايش آگاهي مشتركين هاي مناسب استفاده شود

و همچنين استفاده از ديگر خدمات الكترونيك به اندازه مراجعه  مردم بتوانند به فروش اينترنتي

هاي با توسعه فروش اينترنتي انشعاب، از مراجعه مردم به شركت بدين ترتيب. كنندحضوري اعتماد 

ب و روند انجام كارها به مراتب سريع رق كاستهتوزيع نيروي يك. شودميتر خواهد شد مراحل اخذ

و است شده اندازي صورت الكترونيك راه انشعاب برق در سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به

.گذراند مراحل آزمايشي را مي

 سامانهدر برق نشعابا اخذ مراحلازكيهر انجام براي زماني محدوديت دادن قرار.7-3-6

آنبه مربوط

و كارمندان به حداقل ممكن خواهد رسيد هايي ميزان تعلل با قرار دادن چنين محدوديت هاي كارشناسان

و يا خاطي فرآيندگذار بر تأثيرهاي توان با شناخت گلوگاهو مي و پربازده و همچنين نيروي انساني مثبت

هايي با انجام كارشناسيددر اجراي چنين طرحي باي. داشت يندفرآتري بر بهبود مؤثركار كنترلو كم

و حداكثري انجام هر مرحله از  در فرآيندمدت زمان بهينه و اجرايي را در برق تأميناداري هاي مختلف

و با ايجاد سامانه .كرداي هوشمند اين زمان را براي هر پروژه اعمال نظر گرفت
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 گيري نتيجه

مح)4(ماده»1«تبصره مييو داراي، وزارت امور اقتصاداركوسبكطيقانون بهبود مستمر لفكرا

ااركوسبكيجهانيها بندي كرده تا جايگاه ايران را در رتبه و درواقع از طريبهبود بخشد ريق تصوين

و واقع ك از فرصتيجذاب ا.ندكجاديايگذاران خارج ايران را در نظر سرمايهاركوسبهاي نيدر

ايبراييارهاكرش به ارائه راهگزا شديجهانكباناركوسبكران در گزارش انجاميبهبود رتبه پرداخته

ذ اكاما نير ايه اصالح وضعكاستيته مهم ضروركن ايت ازيه ابعاد محدودكن شاخصيران در

دريااركوسبكطيمح مشهايتيرفع اولويرد به معنيگيمبرران را و دراركوسبكالتكمسائل ها

نيا مح.ستيران نيااركوسبكطيبهبود پايملهاين شاخصياز به تدويران تيش وضعيبا هدف

و .نده دارديآيجامع برايريز برنامهموجود

ايران در نماگر اخذياسالميبه جمهور،2014بانك جهاني در سال وكار كسبدر گزارش انجام

م 169انشعاب برق رتبه  انجام اما با نظر به تحقيقات،است شده اص داده اختص شورك 189انيدر

و نمونه . كه اين رتبه واقعي نيستشدگرفته شده واقعي در اين گزارش، مشخص هاي در نظر گرفته

و هزينه هاي گذشته دستخوش هاي مورد نياز براي اخذ انشعاب برق در ايران طي سال مراحل، زمان

ج است شده تغييراتي  د اينشآزمايي معلوم با انجام راستي. اند هاني اعمال نشدهكه در گزارش بانك

و هزينه95مرحله،6 در نظر گرفتنرتبه با درصد درآمد سرانه به جايگاه 4/260اي برابر روز زمان

. است 2014در سال انداز كشورهاي حاضر در سند چشم19و رتبه جهان 115

مهيجهانكچنانچه بان ن 1393 ماهتا خرداد 1392رماه تغييرات اعمال شده از بگيرا رديز درنظر

اين تغييرات عبارتند از افزايش. خواهد گذاشت 2015بسياري بر رتبه ايران در گزارش تأثير، احتماالً

و در نتيجه هزينه و تأمينهاي اخذ انشعاب برق منابع اقتصادي كافي براي فراهم كردن امكانات الزم

ب توسعه زيرساخت و شب با استفاده از نرم.اخذ انشعاب برق فرآيندع آن كاهش زمانتبهها سازهيافزار

سايو با فرض ثبات وضعيجهانكبان ا2014ط ساليشورها مطابق شراكريت ران در اثري، رتبه

اخييتغ و اصالحات ايرات رس 2015در گزارش53جاد شده به رتبهير .ديخواهد

ا هاي رغم ارائه مستنداتي در اين رابطه، اين نتايج را در گزارش عليممكن است بانك جهانين وجوديبا

ن مي.دكنبعدي خود لحاظ گيرد براي ارتقاي همچنين هرساله كشورهايي كه وضعيت آنها مورد بررسي قرار

و رويه و كارآمدتري را در قوانين، مقررات هاي خود جايگاه خود در نماگر اخذ انشعاب برق اصالحات تازه

مياعما ودبنابراين جمهوري اسالمي ايران نيز باي. كنندل و كارآمدتر كردن قوانين، مقررات براي اصالح

:هاي عمده زير صورت گيرد در گروهداين اصالحات باي. هاي موجود تالشي مستمر را آغاز كند رويه

و بومي كردن آنهاـ بس.استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرو ياري از ازجمله تغييراتي كه

و كم كردن مراحل فرآيندتر كردن اند ساده كشورهاي پيشرو در اين زمينه انجام داده اخذ انشعاب برق

و اداري مرتبط، قرار دادن محدوديت هاي زماني براي اخذ انشعاب برق در انشعاباتي با قدرت پايين
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بهاستفاده از خدمات الكتروني و همچنين خدمات پنجره واحد كا كي و مراجعات منظور هش زمان

.هاي برق است حضوري متقاضي به شركت

و يا ملزم كردن تمركز فعاليتـ هاي اجرايي خدمات شهري در يك مركز خدمات جامع

.سازمانيي بينآو كار مؤثرهاي خدماتي به برقراري ارتباطات سازمان

نم بدين ترتيب مي اگر اخذ انشعاب برق توان اميدوار بود كه جايگاه جمهوري اسالمي ايران در

و شايسته خود در بين كشورهاي حاضر در سند چشم و به جايگاه مطلوب انداز بيش از پيش بهبود يابد

شده ترين راهكارها براي بهبود نماگر اخذ انشعاب برق بيان مؤثرازييها نمونهدر اين گزارش.برسد

در است  و در بازه زمانيبه14جدول كه .آمده استودخ مؤثرصورت خالصه

و رويه خالصه.14 جدول  هاي اجرايي اي از راهكارهاي اصالح قوانين، مقررات
 براي بهبود نماگر اخذ انشعاب برق

بازه زماني

 راهكارها

 مدت كوتاه
)ماه6تا(

 مدت ميان
تا6( )سال2ماه

 بلندمدت

 قانوني

تفـويضطريقازبرقتأمينمراحلكاهش-
ــار ــه اختيـ ــاطق بـ ــر منـ ــوصقبـ  درخصـ

 باالتر قدرتبا برق تأمين هاي درخواست
و هم بـرق تـأمين هاي خواني هزينهـ تطبيق

 متقاضيان با درآمد ناشي از فروش انشعاب
تييتعـ ت بـهف مـايلكن يفـيلكالتفـاوت نـرخ

زيانرژ و دريهـاانيو انشعاب برق انباشـته
ع برقيتوزيهاتكشر

منظـورمناسـب بـهسازوكارايجاد
ده از ظرفيت مهندسان نـاظر استفا

 عضو سازمان نظام مهندسي جهت
ــراك ــوه اج ــرل نح ات تأسيســينت
يرسـان جمله نحوه برقازيكيتركال

مع بــه ســاختمان و يارهـــايهــا
ن پستيزميواگذار

 مقرراتي

منظـوربـهشهرداريبااطالعاتيارتباطايجادـ
 موقعبه ريزي برنامه امكانو الزم اطالعات كسب
پروانه صدور زماندر متقاضيان برقينتأم جهت

 مورددريمهندس نظام13 مبحثيبازنگرـ
ها ساختمانيبرقاتتأسيس

 اجرايي

تسريعدرخصوصالزمهايپيگيريـ
 شــهردارياز حفــاري مجــوز صــدور
 برق تأمين هاي طرح اجراي جهت
ــ ــي اداري در ـ ــاهش بروكراس ك

 مراحل مختلف برقراري انشعاب
ذيكنترل كارـ و افراد در بران ربط

 فروش انشعاب فرآيند
 فروشو برق خدمات ارائه تسريعـ

و دولت پيشخوان دفاتردر انشعاب
شهرداري الكترونيك خدمات دفاتر

ــ ــروشتوســعهـ ــيف ــرقانشــعاباينترنت ب
 تكميـل.2 فرهنـگ ايجادو رساني اطالع.1(

)اينترنتي فروش فرآيند
 انجـام رايبـ زمـاني محـدوديت دادن قرارـ

 سـامانهدر برق انشعاب اخذ مراحلازكيهر
آنبه مربوط

ــعه ــهتوس ــامب ــبكههنگ ــايش ه
)توزيع فوق شبكه( باالدست
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پيوست

راستينمونه در استفاده مورد پژوهش مستندات از سالاي انشـعاب2015آزمايي از اسـتفاده به قادر متقاضي كه زماني تا تقاضا ثبت از مورد اين كشـيده73شـود، طـول روز
است.است مشاهده قابل متقاضي الكترونيك پرونده به مربوط تصوير زير .در
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و مĤخذ  منابع

.مربوط به صنعت برقهاي، تبصره1386سال قانون بودجه كل كشور.1
و شهرسازي، ات برقي ساختمانتأسيسو اجراي مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث سيزدهم، طرح.2 ها، وزارت مسكن

و ساختمان .1388، معاونت امور مسكن
شو مركز پژوهش.3 .1392، 2013بانك جهاني، وكار كسباي اسالمي، وضعيت ايران در گزارشرهاي مجلس
.وكاربكسشده شركت كارشناسان شركت توزيع نيروي برق براي پروژه انجام هاي تكميل پرسشنامه.4
در صورت پرداخت:فالحتيان هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به بخش خصوصي؛15 در پي بدهي، خبرگزاري ايسنا.5

مي مابه و تكليفي به تعهد خود عمل :كنيم التفاوت نرخ واقعي
http://isna.ir/fa/new 

:بانك جهاني وكار كسبسايت.6
http://www.doingbusiness.org/ 

 
:بانك جهاني، ايران وكار كسبسايت.7

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran#getting-electricity 
سا.8 :يوحدتيمحمدعل: نويسنده،برق چگونه صنعت برق را گرفت-24عت سايت خبري تحليلي

http://saat٢٤.com/fa/notes/%D ٨% A ٨% D ٨% B ١% D ٨٢%٩ -%DA %٨٦% DA %AF% D ٩%
٨٨% D ٨٦%٩% D ٨٧%٩ -%D ٨% B ٥% D ٨٦%٩% D ٨% B ٩% D ٨% AA-%D ٨% A ٨% D ٨% B ١%

D ٨٢%٩ -%D ٨% B ١% D ٨% A٧-%DA%AF%D ٨% B ١% D ٨١%٩% D ٨% AA/ 
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بانـك جهـاني» كـارو كسـب«راهكارهـاي بهبـود رتبـه ايـران در گـزارش انجـام:نوان گزارشع
 اخذ انشعاب برقنماگر.7

) كارو گروه مطالعات محيط كسب(مطالعات اقتصادي:نام دفتر
و تدوين  پرايي زهره يزداني: تهيه
خو: ناظران علمي  فريد قادري ي، شراگيم شمس،ئسيدامير سياح، بهزاد پورسيد، هاشم

 عبداالمير ياقوتي، غالمعلي اصغري، حسن شاكري:اظهارنظركنندگان
و نظارت بر اجراي سياست: متقاضي وچهـارم هاي كلي اصل چهـل كميسيون حمايت از توليد ملي

 قانون اساسي
 مريم احمديان: ويراستار تخصصي

 ـــــــ:ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه
 وكار محيط كسب.1
ب برقانشعا.2
 بانك جهاني.3
 وكار انجام كسب.4

 29/7/1393:تاريخ انتشار


