نماگر دسترسی به برق

وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی طی چهار سال اخیر
رتبه کشور در سال  2014برابر  152بوده است.
58/5

امتیاز
سال

رتبه

2020

127

54/64

54/66

2019

2018

2017

128

124

120

56/98

رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار و نماگرهای آن در گزارش  2020میالدی
70

90
104

123

133

73
113

128
144

178

امتیاز

35/1

58/2

66/2

59/5

40/0

50/0

68/1

69.4

71.2

67.8

جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکارونماگرهای دهگانه آن نسبت به بهترین عملکرد منطقه منا
شاخص/نماگر

جایگاه ایران در منطقه

بهترین عملکرد منطقه (رتبه بین  190کشور)

شاخص کل

14

امارات متحده عربی()16

شروع کسبوکار
اخذ مجوزهای ساختوساز
دسترسی به برق
ثبت مالکیت
اخذ اعتبار
حمایت از سهامداران خرد
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزی
الزامآور بودن اجرای قراردادها
ورشکستگی و پرداخت دیون

20
10
14
7
7
16
18
11
9
13

امارات متحده عربی()17
امارات متحده عربی()3
امارات متحده عربی()1
قطر()1
اردن()4
عربستان سعودی()3
بحرین()1
مالت ()48
امارات متحده عربی()9
جیبوتی()44

وضعیت ایران در نماگر دسترسی به برق

مقایسه مؤلفههای نماگر دسترسی به برق طی سال های اخیر
گزارش بازبینی شده

مؤلفه

گزارش بازبینی نشده

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

رتبه

-

-

-

-

113

108

113

امتیاز

69/6

69/6

69

69/3

69/4

68/86

69/4

6

6

6

6

6

6

6

77

77

77

77

77

77

77

هزینههه (درصههد از درآمههد
سرانه)

691/4

695/7

894

775

746

923/1

746

مؤلفه قابلیهت اطمینهان از
عرضه و شفافیت تعرفههها
()0-8

5

تعداد مراحل
مدت زمان (روز)

5

5

5

5

5

5

مقایسه امتیاز و رتبه ایران و کشورهای منطقه منا در نماگر دسترسی به برق
سال  2020میالدی

0

100
(رتبه )35 :عمان87/1

(رتبه )69 :اردن80/5 :
میانگین منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا72/4 :
(رتبه )113 :جمهوری اسالمی ایران69/4 :
(رتبه )131 :عراق61/9 :
(رتبه )1 :امارات متحده عربی100 :

مقایسه مؤلفههای نماگر دسترسی به برق سال  2020میالدی ایران با منطقه منا،
کشورهای  OECDو بهترین عملکرد
مؤلفه

ایران

منطقه منا

کشورهای
OECD

بهترین عملکرد

6

4/4

4/4

 28( 3کشور)

مدت زمان (روز)

77

63/5

74/8

 3( 18کشور)

هزینه (درصد از درآمد سرانه)

746

419/6

61

 3( 0کشور)

5

4/4

7/4

 26( 8کشور)

تعداد مراحل

مؤلفه قابلیهت اطمینهان از عرضهه و شهفافیت
تعرفهها ()0-8

مفروضات نماگر

مفروضات









شرایط انبار

انبار متعلق به یک کارآفرین محلی است و برای ذخیرهسازی کاال استفاده میشود.
انبار در بزرگترین شهر تجاری کشور واقع شده است.
انبار در منطقهای که در آن انبارهای مشابه واقع شده است ،قررار دارد .در ایرن منطقره یرک فعا یرت
اقتصادی ویژه با مشوقهای سرمایهگذای (حمایتهای ما ی) مشمول دریافت انشعاب جدید برق وجود
ندارد
انبار در یک منطقه بدون هیچ نوع محدودیتی واقع شده است .به عنوان مثال ،انبرار نزدیرک راه آهرن
نیست.
انبار یک ساختمان جدید است و اتصال به برق برای او ین بار انجام میگیرد.
دارای دو طبقه ،هر دو باالتر از سطح زمین ،با مساحت کل  1300.6مترمربع و در زمینی به مسراحت
 929مترمربع احداث شده است.
انبار برای ذخیرهسازی کاال استفاده میشود.

مفروضات

شرایط انشعاب برق

 اتصال برق به صورت دائمی و برای همیشه است.





سه فاز ،چهار سیم  ،Yظرفیت انشعاب  140کیلو و ت آمپر با ضریب توان  1میباشد.
ظرفیت  140کیلو و ت آمپر ( )KVAبا ضریب توان 1
 150متر طول دارد و از شبکه ضعیف یا متوسط ،چره بره صرورت انشرعاب هروایی یرا زمینری ت ذیره
میشود .این مورد بیشتر در منطقهای که انبار در آن واقع است ،رایج میباشد.
برای برقراری انشعاب نیاز به عبور از یک جاده  10متری است اما همه عملیات در زمینهای عمرومی
انجام میشود ،بنابراین هیچ عبوری از ملک خصوصی افراد صورت نمیپذیرد.

 انشعاب فقط طول ناچیزی از محدوده متقاضی را شامل میشود.

 برقراری انشعاب شامل سیمکشی داخلی ساختمان ،انجام پانل خدماتی برای متقاضری (نصرب صرفحه
کلید) و نصب کنتور نمیباشد.

مفروضات
قیمت برق

 انبار به صورت روزانه از ساعت  9تا  17بدون قطعی برق و برا  80درصرد ظرفیرت تجهیرزات
فعا یت میکند و دارای ظرفیت  ،KVA 140ضریب قدرت ،)1KVA=1 kw( 1مصرف روزانه 112
 kwhاست و مصرف ماهانه  kwh 26880است که برای اهداف تجاری  30روز در ماه فعا یت
میکند.

 اگر چندین عرضهکننده برق وجود داشته باشد ،انشرعاب بررق انبرار از ارزانتررین آنهرا انجرام
میگیرد.
 تعرفههای اجرایی ماه ژانویه سال جاری ،برای محاسبه قیمت برق انبار استفاده میشود.

خالصهای از جزئیات فرایندهای دسترسی به برق در ایران بر اساس گزارش 2020
ردیف

مرحله

زمان (روز)

هزینه

1

ارائه درخواست برای اخذ انشعاب برق از طرف متقاضی به شرکت برق منطقهای تهران و
انتظار برای بازرسی بیرونی

9

بدون هزینه

1

 5میلیون ریال
 6000دالر

3

شرکت برق منطقهای تهران بازرسی بیرونی را انجام میدهد.
متقاضی تأیید شرکت برق منطقهای تهران را درباره طراحی پست اختصاصی برق دریافت
میکند.

2

20

4

متقاضی مواد مورد نیاز کارهای بیرونی را تهیه میکند.

7

 5000دالر

5

متقاضی عملیات اجرایی بیرونی را از شرکت برق منطقهای دریافت میکند.

35

 30،000دالر

6

نصب کنتور و بازرسی نهایی از طرف شرکت برق منطقهای تهران

6

 700دالر

امتیاز شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفهها در ایران
عنوان

جواب

شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفهها ()0-8

5

مدت زمان و فراوانی (تعداد) قطعی برق برای هر متقاضی سرانه ()0-3
شاخص سیستمی میانگین مدت زمان وقفه (قطعی برق) ()SAIDI
شاخص سیستمی میانگین تعداد وقفه (قطعی برق) ()SAIFI
حداقل زمان برای قطعی برق (در دقیقه) که توسط  SAIDIیا  SAIFIمحاسبه میشود؟
مکانیسمهای نظارت بر قطع برق ()0-1

7
3/5
5

آیا شرکت توزیع از ابزارهای خودکار برای نظارت بر قطع برق استفاده میکند.

بله

مکانیسمهای بازگرداندن منبع تغذیه یا اتصال مجدد ()0-1
آیا شرکت توزیع از ابزارهای خودکار برای خدمات بازگردانی یا اتصال مجدد استفاده میکند.
 -کنترل نظارتی ()0-1

بله

آیا نهاد نظارتی (جدا از شرکت توزیع) عملکرد شرکت توزیع را در خصوص عرضه قابل اطمینان برق کنترل
میکند

بله

 بازدارندههای مالی به منظور کاهش قطع برق ()0-1اگر قطعی از یک میزان خاصی فراتر رود ،آیا شرکت توزیع به متقاضیان غرامت میپردازد و یا اینکه توسط
نهاد نظارتی جریمه میشود؟
تغییرات و ابالغیه تعرفهها ()0-1
آیا تعرفههای موثر و کارا به صورت آنالین در دسترس میباشند؟
اگر آنالین باشد در این وبسایت موجود است
آیا متقاضیان از تغییر در تعرفه جلوتر از گردش صدور صورتحساب مطلع میشوند؟

امتیاز

1

1

1

1

0
خیر
1

بله
https://tvedc.ir/en/doingbussiness. html #
http://tbtb.ir

بله

پرسشنامه

پرسشنامه
پرسشنامه نماگر دسترسی به برق شامل چهار بخش با عناوین زیر است:
قابلیت اطمینان از عرضه برق؛
دریافت انشعاب برق در تهران؛
تعرفههای برق و سپردههای تضمینی؛
کنترل کیفی و ایمنی سیمکشی است.

پرسشنامههای نماگر

 پرسشنامه  2019و ترجمه
 پرسشنامه  2020و ترجمه

وضعیت کشورهای
هند و امارات متحده عربی

مقایسه وضعیت کشور در نماگر دسترسی به برق با کشورهای هند و امارات
ایران

هند

امارات

مولفه

تعداد مراحل

6

3

2

مدت زمان (روز)

77

27

7

هزینه (درصد از درآمد سرانه)

746

46/3

0

5

6

8

مؤ فه قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفهها ()0-8

چه باید کرد

کارگروه تخصصی بهبود نماگر دسترسی به برق

اعضای کارگروه :
 اتاق بازرگانی اصفهان (به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران)
 کانتریبیوترهای بانک جهانی
 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 ستاد وزارت نیرو
 صاحبنظران بخش خصوصی
 مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار
 سندیکای برق

اقدامات انجام شده توسط کارگروه تخصصی بهبود نماگر دسترسی به برق

 بررسی وضعیت واقعی کشور در نماگر دسترسی به برق
 بررسی وضعیت کشورهای موفق در نماگر
 پر کردن پرسشنامه  2020نماگر به صورت صحیح و با ادله قانونی (به زودی
در کتابچههای مربوط به نماگرها توسط مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود
محیط کسبوکار منتشر خواهد شد).
 استخراج راهکارهای متناسب با وضعیت کشور ،تجربه کشورهای موفق و
ظرفیت قانونی

تأثیر اصالح اطالعات یا اقدامات اصالحی بر امتیاز و رتبه نماگر دسترسی به برق
اصالح اطالعات یا اقدام اصالحی

 اعالم شرایط واقعی کشور در نماگر دسترسی به برق توسط
پرکنندگان پرسشنامه

 اصالح اطالعات بانک جهانی در خصوص اشتباه در جانمایی
انبارهای تهران و شرکت خدمات دهنده به متقاضیان

تأثیر اصالح بر مؤلفههای نماگر

کههاهش مراحههل از  6بههه 4
مرحله و کاهش زمان به 63
روز

تأثیر اصالح بر امتیاز
نماگر

تأثیر اصالح بر رتبه
نماگر

افزایش امتیاز از

ارتقاء رتبه از 113

 69.4به 79.3

به 74

تأثیر اصالح اطالعات یا اقدامات اصالحی بر امتیاز و رتبه نماگر دسترسی به برق
اصالح اطالعات یا اقدام اصالحی

تأثیر اصالح بر مؤلفههای نماگر

تأثیر اصالح بر امتیاز

تأثیر اصالح بر رتبه

نماگر

نماگر

افزایش امتیاز مؤلفه قابلیت
جبران خسارتهای وارده ناشی از قطعهی بهرق بهه واحهدهای اطمینان از عرضه و شفافیت
تولیدی

تعرفهههها از  5امتیههاز بههه 6
امتیاز

افزایش امتیاز از

ارتقاء رتبه از 113

 69.4به 72.5

به 100

تأثیر اصالح اطالعات یا اقدامات اصالحی بر امتیاز و رتبه نماگر دسترسی به برق
اصالح اطالعات یا اقدام اصالحی

همزمانی عقد قرارداد با متقاضی و ارائه انشعاب

تأثیر اصالح بر مؤلفههای
نماگر

تأثیر اصالح بر
امتیاز نماگر

تأثیر اصالح بر
رتبه نماگر

کهاهش مراحههل نمههاگر از 6
مرحله به  5مرحله

افزایش امتیاز از
 69.4به 73.6

ارتقاء رتبه از 113
به 92

تأثیر اصالح اطالعات یا اقدامات اصالحی بر امتیاز و رتبه نماگر دسترسی به برق
اصالح اطالعات یا اقدام اصالحی

کاهش تعداد و مدت زمان قطعی برق از طریق اقداماتی از قبیل
توسعه و بهبود سیستم نرمافزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه
و وضع مقررات الزم در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع برق

تأثیر اصالح بر مؤلفههای
نماگر

تأثیر اصالح بر
امتیاز نماگر

تأثیر اصالح بر
رتبه نماگر

افزایش امتیاز مؤلفه قابلیت
اطمینان از عرضه و شفافیت

افزایش امتیاز از

ارتقاء رتبه از 113

تعرفهههها از  5امتیههاز بههه 7

 69.4به 75.7

به 84

امتیاز

تأثیر اصالح اطالعات یا اقدامات اصالحی بر امتیاز و رتبه نماگر دسترسی به برق
تأثیر اصالح بر مؤلفههای
اصالح اطالعات یا اقدام اصالحی

نماگر

تأثیر اصالح بر
امتیاز نماگر

تأثیر اصالح بر
رتبه نماگر

کهاهش مراحههل نمههاگر از 6
مرحله به  4مرحله
کاهش تعهداد روزهها از 77
انجام کلیه اقدامات پیشنهادی

روز به  63روز
افزایش امتیاز مؤلفه قابلیت
اطمینان از عرضه و شفافیت
تعرفهها از  5به  8امتیاز

افزایش امتیاز از
 69.4به 88.6

ارتقاء رتبه از 113
به 26

با سپاس از توجه
شما بزرگواران

