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مقدمه
در نظام اقتصادی کشور ضوابط و مقرراتی حاکم است که بر اساس آن رفتارهای بازیگران بخشهای مختلف اقتصادی تنظیم
میشود .این قوانین دارای یک ساختار سلسله مراتبی است که در سطح عالی ،قوانین باالدستی و اسناد سیاستی قرار دارند و
در سطوح بعدی قوانین بودجه قرار میگیرند .بدیهی است قوانین بلندمدت مانند برنامههای پنجساله توسعه ،چهارچوب سیاستی
برنامههای کوتاهمدت مانند بودجه سنواتی را فراهم مینمایند.
بودجه سنواتی توسط دولت تهیهشده و با تصویب مجلس شورای اسالمی ،مبنای قانونی برای مدیریت درآمد و هزینههای
حاکمیت را فراهم مینماید و بر اساس آن نحوه تخصیص منابع کشور جهت اداره دستگاههای اجرایی تعیین میشود؛
بهعبارتدیگر با تصویب قانون بودجه ،سیاستهای مالی اقتصاد کشور برای دوره یکساله تنظیم میشود .البته بخشی از
سیاستهای پولی کشور نیز که مستلزم تعامل بانک مرکزی با دولت است نیز در قانون بودجه انعکاس مییابد.
با در نظر داشتن ارتباط بین اسناد سیاستی کشور ،جهت تحلیل سیاستهای مالی و پولی دولت در بخش برق الزم است که
با بررسی دقیق بودجه سالهای گذشته و اسناد باالدستی آن و روابط بازیگران اقتصادی ،بهویژه بخش خصوصی و دولتی،
نقاط قوت و ضعف قانون بودجه سال  0911را شناسایی نموده و راهکارها و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ،برای الیحه بودجه
سال  0011ارائه شود.
در این گزارش سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی دولت ( )2و برنامه پنجساله
ششم توسعه مورخ  15/16/20بهعنوان اسناد باالدستی در تدوین بودجه سال  0911و  0011لحاظ شدهاند که اثرگذاری این
قوانین ،از منظر «جذب سرمایهگذاری خارجی»« ،تأمین مالی از بازار سرمایه»« ،تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای»،
«ساماندهی بدهیهای دولت»« ،قیمتگذاری برق»« ،تأمین مواد اولیه»« ،صادرات»« ،اصالح نهادی» و «سیاست پولی»
دستهبندی و بررسیشدهاند .سپس برمبنای آن پیشنهادات تکمیلی گزارش اول ،جهت درج در قانون بودجه سال 0011
ارائهشده است.
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بخش اول) تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق
در بخش اول این گزارش سیاستهای حاکم بر صنعت برق بر اساس قوانین و احکام باالدستی بودجه سنواتی در حوزههای
اصلی شامل «جذب سرمایهگذاری خارجی»« ،تأمین مالی از بازار سرمایه»« ،تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای»،
«ساماندهی بدهیهای دولت»« ،قیمتگذاری برق»« ،تأمین مواد اولیه»« ،صادرات»« ،اصالح نهادی» و «سیاست پولی»
ارائه میگردد:
-0سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی
یکی از سیاستهای کشور برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی ،جذب سرمایهگذار خارجی میباشد .در این بخش سیاستهای
جذب سرمایهگذاری خارجی ارائه میگردد:
سیاستهای جذب سرمایهگذاران خارجی در اسناد باالدستی
طبق بند  00اقتصاد مقاومتی ،توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته،
گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مدنظر بوده است .همچنین
مطابق با ماده  7قانون تنظیم بخشی ،به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرائی
ذیربط ،بهمنظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند،
نسبت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و کاهش تا سقف سیدرصدی ( )91۳اعتبار هر طرح در
هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
طبق بند الف ماده  0برنامه پنجساله ششم توسعه الزم است جهتگیریها و سیاستهای الزم برای تجهیز منابع مالی موردنیاز
سرمایهگذاری ایجاد شود که از آن جمله به تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه  91میلیارد دالر از خطوط اعتباری
بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی ،پانزده میلیارد دالر به شکل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دالر قراردادهای مشارکتی خارجی اشارهشده است .در این ماده قانونی استفاده
دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین
بودجه سنواتی مجاز گردیده است .همچنین در بند (د) این ماده اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در
ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )00قانون اساسی مصوب  0987/9/25و قانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب  0980/9/0صادرشده و در بند (خ) نیز به جهتگیری و سیاستهای الزم برای
ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی موضوع بند ( )20ماده ( )0قانون بازار اوراق بهادار
مصوب  0/1/0980برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی اشارهشده است.
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سیاستهای جذب سرمایهگذاران خارجی در قانون بودجه
با توجه به مندرجات بند الف تبصره  9بودجه سال  ،0911جهت رعایت بند (الف) ماده ( )0قانون برنامه ششم توسعه ،در
مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت
اصل و هزینههای تسهیالت مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی
باشد ،وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی
و یا اختصاصی موردنیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت
وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند .در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی
خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (بهمنظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی) ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی (بهمنظور صدور ضمانتنامه دولتی) ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (بهمنظور پایش (کنترل) تعادل
و مدیریت تراز ارزی کشور) ،معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور (بهمنظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از
حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامهوبودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای
شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحها از
محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت میباشد .شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ)
ماده ( )0قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و
زیستمحیطی باشند ،اختصاص میدهد .طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای
دانشبنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء نیز با سپردن تضمینهای الزم به بانکهای عامل
میتوانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات
طرح تأمین و پرداخت میشود .در خصوص طرحهای غیردولتی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین
الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادرشده است ،نسبت به صدور ضمانتنامه
بازپرداخت اقدام کند .مفاد این تبصره در الیحه بودجه  0011بدون تغییر تکرار شده است.

خالصه سیاستهای جذب سرمایهگذار خارجی
 توسعه مناطق آزاد برای سهولت در جذب سرمایهگذاری خارجی
 تأمین پیش پرداخت تسهیالت مالی خارجی با استفاده از جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی و کاهش تا سقف  91درصدی
 استفاده از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی
 اجازه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران و مشارکت در طرحها
 راهاندازی مؤسسات رتبهبندی موضوع بند ( )20ماده ( )0قانون بازار اوراق بهادار
 صدور ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی موردنیاز تأمینکننده مالی توسط وزارت امور اقتصادی
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 -2سیاستهای تأمین مالی از بازارهای بازار سرمایه
برخی احکام به دولت اجازه میدهد برای تسویه بدهیها و دیون شرکتهای دولتی از ابزارهای بدهی مانند اوراق خزانه
اسالمی در بازار سرمایه استفاده کند؛ همچنین مجوز استفاده از ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای تأمین مالی طرحها و
پروژهها در برخی بخش این قوانین ذکرشده است .این بازارها میتوانند با ارائه ابزارهای نوین ،راهکارهایی برای کمبود
نقدینگی بخش کارفرمایی و حتی تغییر از مدلهای کارفرمایی-پیمانکاری به مشارکتهای عمومی-خصوصی ارائه نمایند.
سیاستهای تأمین مالی از بازارهای سرمایه در اسناد باالدستی
در بند  1اقتصاد مقاومتی به اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد
ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشارهشده است .همچنین مطابق با بند (ح) ماده  0برنامه ششم توسعه،
به توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی ،توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و
فرآوردههای نفتی در بورس انرژی ،اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی اشارهشده است.
در بند ک ماده  28قانون تنظیم بخشی ،بهمنظور تأمین منابع ارزی موردنیاز طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و
زیستمحیطی به شرکتهای دولتی اجازه دادهشده است در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به
صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف
مقرر در قوانین برنامههای توسعه اقدام کنند .صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است .صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی
با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است .در اجرای این بند رعایت ماده ( )87قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت الزامی است.
چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را
بپردازد ،خزانهداری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت
و تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند.
سیاستهای تأمین مالی از بازارهای سرمایه در قانون بودجه
طبق تبصره  5قانون بودجه  0911شرکتهای دولتی مجازند تا سقف شصتوپنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی
با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ،منتشر کنند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و
زیستمحیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد ،به مصرف برسانند .همچنین به دولت اجازه داده میشود برای تأمین
مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاههزار میلیارد ریال ،اوراق مالی اسالمی
(ریالی ـ ارزی) منتشر کند .منابع واریزی با رعایت ماده ( )91قانون برنامهوبودجه کشور مصوب  0952/02/01برای تخصیص
اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامهوبودجه کشور هزینه شود .اوراق فروش نرفته
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فوقالذکر ،برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب ـ مدیر امور مالی ذیربط و
سازمان برنامهوبودجه کشـور قابلواگذاری بهتمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران ،مشاوران ،تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین
سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون ازجمله تملک اراضی) میباشد .در الیحه بودجه  ،0011این سیاست با افزایش
سقف انتشار اوراق مالی اسالمی به میزان دویست و سی هزار میلیارد تکرار شده است.
همچنین در قانون بوده  0911به دولت اختیار دادهشده بود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  0911تـا
یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند .اصل و سود و هزینههای مترتب
بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود .بدیهی است این تبصره ناشی از کاهش توان دولت
در پرداخت بدهیهایی بوده است که در سنوات گذشته با هدف تأمین مالی طرحهای توجیهپذیر و طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای ایجادشده بود و بهنوعی با این شیوه بدهیهای مذکور تنها به سالهای آتی منتقلشده و حلنشده باقی خواهند
ماند .این موضوع نیز بدون تغییر در الیحه بودجه سال  0011تکرار شده است.
از سوی دیگر در بند ط تبصره  5به وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و نیرو اجازه دادهشده است از طریق شرکتهای
تابعه و وابسته ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد ،اوراق مالی اسالمی (ریالی یا ارزی) منتشر کنند تا بهمنظور سرمایهگذاری
در طرحهای زیربنایی و توسعهای به مصرف برسد .بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل
عایدات طرح تضمین میگردد.
در بند د تبصره  08قانون بودجه  0911دولت مجاز شده بود که از طریق سازمانهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق
تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه
با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )00قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری،
زیرساختی و نوسازی صنایع و با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته،
محروم و هدف بازآفرینی شهری با بهکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای ،وجوه
حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیالت بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند
(الف) تبصره ( )9این قانون) اقدام کند .مفاد این تبصره از الیحه بودجه  0011حذفشده است.
خالصه سیاستهای تأمین مالی از بازارهای مالی
 توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی
 انتشار اوراق اسالمی ریالی تا سقف دویست و سی هزار میلیارد ریال جهت تأمین مالی طرحهای دارای توجیه ،به تصویب شورای اقتصاد
 انتشار اوراق اسالمی ریالی و ارزی جهت تأمین مالی تملک داراییهای سرمایهای با موافقت سازمان برنامه بودجه
 انتشار اوراق مالی اسالمی ریالی تا یکصد هزار میلیارد ریال جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده

1

تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق و پیشنهادات تکمیلی بودجه سال ( 0011گزارش دوم)

سندیکای صنعت برق ایران

 استفاده از ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی در اجرای طرحهای سرمایهگذاری زیرساختی و نوسازی صنایع در مناطق کمتر توسعهیافته و
محروم توسط سازمانهای توسعهای

 -3سیاستهای تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای در امور زیربنایی صنعت برق
سیاستهای دولت برای انجام طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای جهت ایجاد زیرساختهای صنعت برق در
اسناد باالدستی و قانون بودجه ارائهشده است.
 -0-3سیاستهای سرمایهگذاری در اسناد باالدستی
طبق بند ت ماده  08برنامه ششم توسعه ،الزم است که وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق
تا بیستوپنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و
یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری ازجمله ساخت ،بهرهبرداری و تصرف ()BOO
و ساخت ،بهرهبرداری و انتقال ( )BOTاقدام نماید.
همچنین در ماده  51این برنامه ،دولت مکلف شده است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش
غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنجدر صد ()5۳
ظرفیت برق کشور برساند.
از دیگر برنامهها در طرحهای اجرایی وزارت نیرو نیز آن است که اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و ایجاد
قطب (هاب) منطقهای برق به عمل آورد ،بهطوریکه شبکه برق کشور از شمال ،جنوب ،شرق و غرب به کشورهای همسایه
متصل شود.
طرح دیگری که در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری بر
اساس ماده  02قانون رفع موانع تولید بوده است که از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی ،بتوان بخشی از منابع
موردنیاز طرح را تأمین نمود .برای اجرای هر یک از این طرحها ،پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی در شرایط برابر دارای
اولویت هستند( .ماده )07
سیاستهای سرمایهگذاری در قانون بودجه

طبق بند الف تبصره  0قانون بودجه سال  ،0911به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه دادهشده بود ،از محل منابع در اختیار
نسبت به اعطای تسهیالت ارزی-ریالی به طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن و
بخش برق با مشارکت حداقل پنجاهویک درصدی ( )50۳بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعهیافته
بر اساس مزیتهای منطقهای ،اقدام کنند .این مجوز طبق الیحه بودجه سال  ،0011به قوت خود باقی است.
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همانطور که در بند  2-0نیز تشریح شد ،برای تأمین مالی این طرحها قوانینی جهت استفاده از ابزارهای مالی موجود در بازار
سرمایه نیز تدوینشده است؛ که از آن جمله میتوان به تبصره  5اشاره نمود .در بند «ط» این تبصره انتشار اوراق جهت
سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی و توسعهای تا سقف  95هزار میلیارد ریال توسط وزارتخانههای نفت ،صنعت ،معدن و
تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد ،مجاز شده است.
از دیگر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در بودجه سال  ،11میتوان به حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق
روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از محل عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ده
درصد ( )01۳مبلغ برق مصرفی در سقف بیستویک هزار و پانصد میلیارد ریال اشاره نمود که در بند ج تبصره  6عنوانشده
است .سقف عوارض مذکور در الیحه بودجه سال  0011به نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال تقلیل یافته که متناسب با آن
درآمد ساتبا و توانیر نیز کاسته شده است.
بخشی از قانون بودجه سال  11نیز به توسعه نیروگاههای حرارتی و خورشیدی اختصاصیافته است (تبصره  05و  .)06در این
تبصرهها به مواردی ازجمله رد دیون و سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور از محل منابع
تعیینشده شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای ،اختصاص مبلغ پنجاههزار میلیارد ریال از
محل منابع سپردههای قرضالحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی
پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال با بازپرداخت شصتماهه و نرخ
چهار درصد ( )0۳و تسهیالت قرضالحسنه به مبلغ  0هزار میلیارد ریال برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از محل منابع عادی
بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون ریال با
بازپرداخت شصتماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد ( )8۳اشاره نمود .در بند الف تبصره  05الیحه
بودجه سال  ،0011شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلف شدهاند ،منابع تعیینشده
در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت
توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند ،لیکن
اختصاص تسهیالت برای توسعه شبکه برق از طریق ایجاد نیروگاه خورشیدی در این الیحه ملغی شده است.
 -2-3سیاستهای واگذاری داراییهای سرمایهای
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت هم در طرحهای جدید و هم در طرحهای نیمهتمام و یا تکمیلشده و آماده
بهرهبرداری قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد .ضوابط حاکم بر این واگذاریها ،نقش بسزایی در سطح موفقیت این
انتقال و واگذاریها خواهد داشت .این ضوابط باید به نحوی وضع شوند که عالوه بر داشتن ضمانت اجرایی الزم ،منافع
همهجانبه بازیگران نیز در آن در نظر گرفته شود .در غیر این صورت با استقبال ذینفعان مواجه نشده و اهداف آن محقق
نخواهد شد.
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سیاستهای واگذاری داراییهای سرمایهای در اسناد باالدستی
در ماده  27قانون تنظیم بخشی ،به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف -واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و
شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس) ،پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید
خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش
غیردولتی با حفظ کاربری
ب -واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابلعرضه توسط بخش
غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ج -واگذاری مالکیت ،حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابلواگذاری و نیز اموال منقول
و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری
در این ماده قانونی ،درآمد دولت ناشی از اجرای این حکم پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب تسهیالت و وجوه
ادارهشده شامل یارانه ،سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد ،به
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه
متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اختصاص میدهد.
در بند الف ماده  28برنامه ششم توسعه نیز به کاهش حجم ،اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس
دولتی در طول اجرای قانون برنامه ،حداقل به میزان پانزدهدرصد ( )05۳نسبت به وضع موجود (حداقل پنجدر صد ( )5۳در
پایان سال دوم) اشارهشده است که از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی ،خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت
تعاونیها ،حذف واحدهای غیرضرور ،کاهش سطوح مدیریت ،کاهش پستهای سازمانی ،انحالل و ادغام سازمانها و مؤسسات
و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای
عالی اداری صورت میپذیرد.
سیاستهای واگذاری داراییهای سرمایهای در قانون بودجه
واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه سال  0911در تبصره  01تشریح شده بود که در الیحه بودجه
سال  0011مجدداً تکرار شده است .مطابق با این تبصره دستگاههای اجرائی مکلفاند در اجرای ماده ( )27قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات الزم را
برای اجرای طرحهای جدید ،نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش
خصوصی ،تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش خصوصی و تعاونی فراهم کنند .در بند  8این تبصره دستگاه
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اجرائی مجاز شده است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای موردنیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آمادهسازی
طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعالم نماید تا سرمایهگذار در الگوی مالی خود ،لحاظ و پرداخت کند.
در بند  1تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط ،توجیه اولیه خود را ازدستدادهاند با اخذ موافقت سازمان
برنامهوبودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط امکانپذیر شده است.
شایان ذکر است بخشهایی از تبصره  01بودجه سال  17همچنان اجرایی است که از آن جمله میتوان به بند  9این تبصره
اشاره نمود که طی آن دولت میتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی ،موافقت با توهین اموال
(بهاستثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم ( )89قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول
اقدام نماید.
خالصه سیاستهای تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای
 افزایش توان تولید برق تا بیستوپنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع
داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری
 افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) به حداقل پنجدر صد ( )5۳ظرفیت
برق کشور
 تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب (هاب) منطقهای برق
 برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری بر اساس ماده  02قانون رفع موانع تولید
 اعطای تسهیالت ارزی-ریالی از محل منابع داخلی بانکها به طرحهای توسعهای و زیربنایی بخش صنعت و معدن و بخش برق با
مشارکت حداقل ( )50۳بخش خصوصی
 انتشار اوراق جهت سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی و توسعهای تا سقف  95هزار میلیارد ریال توسط وزارتخانههای نفت ،صنعت ،معدن
و تجارت و نیرو با تصویب شورای اقتصاد
 حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از محل عوارض به میزان ده درصد ( )01۳مبلغ برق
مصرفی در سقف  20،511میلیارد ریال
 رد دیون و سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی ،توسعه شبکه انتقال کشور و ایجاد نیروگاههای خورشیدی
 واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی
 واگذاری مالکیت ،حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابلواگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و
حقوق مالی مازاد
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 -0سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت
دستگاههای اجرایی دولت بهویژه در سالهای اخیر ،در بسیاری از قراردادها به تعهدات خود بهموقع عملنکردهاند و این مسئله
با افزایش ساالنه حجم بدهیها ،تدریجاً توان دولت را در پرداخت این بدهیها کمتر کرده است .از سوی دیگر منابع ورودی
بودجه دولتی نیز به علت کاهش نقدینگی ناشی از تحریمهای اقتصادی و افت ارزش صادرات رفتهرفته کمتر شده است .این
سابقه منفی در پرداخت بهموقع مطالبات باعث شده است ،فروشندگان کاال و خدمات به دولت نیز در قیمتگذاریهای خود،
زیان ناشی از دیرکرد در پرداختها را به قیمت پیشنهادی خود در قراردادها اضافه کرده و فشار مضاعفی بر تکثیر بدهیها
وارد نمایند .از سوی دیگر این دیرکردها ،قدرت مالی بخش خصوصی را بهتدریج کاهش داده و بهتبع آن حجم سرمایهگذاریها
در پروژههای زیرساختی را تقلیل داده است .بدیهی است کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش مستقیم تولید ناخالص داخلی،
کاهش رشد و توسعه و افزایش بیکاری خواهد شد
سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت در اسناد باالدستی
در بند ت ماده  8برنامه ششم توسعه ،موضوع ساماندهی بدهیهای دولت عنوانشده است .طی این ماده قانونی پنج سیاست
کلی برای ساماندهی این بدهی ذکرشده است:
 حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر چهل درصد
 ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
 حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی
 تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت
 تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بلندمدت
سیاستهای ساماندهی بدهیهای دولت در قانون بودجه
در قانون بودجه سال  0911شیوههای متفاوتی جهت ساماندهی بدهیهای دولت به بخش دولتی و غیردولتی عنوانشده است
که از آن جمله میتوان به تبصرههای  0و  5اشاره نمود.
طبق بند «و» تبصره  0دولت مکلف شده بود از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط
تا مبلغ نهصدهزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصی که در چهارچوب
مقررات مربوط تا پایان سال  0918ایجادشده و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای
عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای ،تسویه و از طریق منابع
و مصارف عمومی دولت اعمال حساب کند .همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی ،حقوقی ،تعاونی و خصوصی دارای
انواع اوراق مالی اسالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال  0011تا سقف یکصدوپنجاههزارمیلیارد ریال از طریق تحویل نفت
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خام صادراتی به این اشخاص ،به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید .این بند از الیحه بودجه سال
 0011حذفشده است.
از سوی دیگر در بند «هـ» تبصره  5قانون بودجه  ،0911دولت مجاز بود اسناد خزانه اسالمی را با حفظ قدرت خرید در سقف
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار
کند .خزانهداری کل کشور موظف شده بود از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند .این اسناد
بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آنان واگذار میشود و صرفاً بر اساس ابالغ اعتبار و
تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامهوبودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و ردیفها
و جداول این قانون صادر میشود .شایان ذکر است طبق جز اول از بند «و» این تبصره ،دولت از طریق اسناد تسویه خزانه،
بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی ،خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  0918ایجادشده ،با مطالبات قطعی معوق دولت
از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاههزار میلیارد ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه خواهد
کرد .مفاد بندهای فوق در الیحه بودجه  0011تکرار شده است.
از دیگر شیوههای تسویه بدهیهای دولت ،تهاتر بدهی طلبکاران با بدهی آنها به شبکه بانکی کشور عنوانشده است .طبق
جزء دوم از بند «و» تبصره  ،5به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان ،مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و
حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال  0918ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای
عمومی غیردولتی ،صندوقهای بازنشستگی ،بانکها ،قرارگاه خاتماالنبیاء ،پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتماالنبیاء،
پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ،شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز
شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 0916
ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال 0918
ایجادشده است ،از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال
بهصورت جمعی-خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
 حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاهدرصد( )51۳مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها و
شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزشوپرورش ،نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)،
شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان
تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.
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 بانک مرکزی مکلف است بهمنظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفشده در این بند ،امکان نقلوانتقالمطالبات بانکها از دولت ،مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار
بینبانکی فراهم کند.
 مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولتمیباشد.
در الیحه بودجه سال  0011مشمولین این تبصره از شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و
شرکتهای آب و فاضالب استانی به کلیه شرکتهای دولتی تغییریافته است .همچنین در سال  0911نقل و انتقاالت
مطالبات بانک مرکزی به بازار بین بانکی محدودشده بود که این مورد در الیحه بودجه  0011حذفشده است.
همچنین در بند د تبصــره  7قانون بودجه ســال  0911به دولت اجازه دادهشــده بود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت
تمام شده فروش هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان ح سابر سی بهعنوان بازرس قانونی در ر سیدگی به
صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری ر سیده بخش برق وزارت
نیرو موضــوع ماده ( )92قانون برنامهوبودجه کشــور مصــوب  01/02/0950با اصــالحات و الحاقات بعدی تســویه کند.
شرکتهای دولتی ذیربط مکلفاند ت سویهح ساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند .سرمایه شرکتهای مذکور
معادل بدهی تســویه شــده ناشــی از اجرای این حکم افزایش مییابد .مفاد این بند در الیحه بودجه ســال  0011برای
بخش برق حذفشده است و تنها در حوزه آب و فاضالب اجرایی است.

خالصه سیاستها ساماندهی بدهیهای دولت
 حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر چهل درصد
 ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
 حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی
 تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت
 تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بلندمدت
 تسویه مطالبات از طریق تحویل نفت خام صادراتی به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی
 تسویه مطالبات از طریق ارائه اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید سه
سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد ریال
 تهاتر بدهی طلبکاران با بدهی آنها به شبکه بانکی کشور
 ت سویه بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهرهبرداری ر سیده بخش برق وزارت نیرو با مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت
تمامشده فروش هرکیلووات ساعت برق
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 -5سیاستهای قیمتگذاری برق
با توجه به اینکه درآمدهای شرکتهای تابعه وزارت نیرو از محل فروش انرژی برق و ان شعابات و عوارض میبا شد ،قوانین
حاکم بر آنها اهمیت ویژهای خواهد داشــت .قیمتگذاری انرژی برق در  0محور کلی در قوانین نمود داشــته اســت .این 0
محور عبارت اســت از :تعیین عوارض ،هدفمندســازی یارانهها ،پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشــده و خرید
تضمینی برق .در ادامه به تشریح هریک از محورهای مورداشاره در قوانین پرداختهشده است.
سیاستهای قیمتگذاری برق در اسناد باالدستی
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی (بند
 )0و همچنین شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمد سازی شیوههای نظارت بر بازار (بند  )29ا شاره شده
است.
یکی دیگر از اسناد باالدستی موردبررسی در حوزه قیمتگذاری برنامه ششم توسعه میباشد .مطابق بند ذ ماده  0این قانون
میبای ست سیا ستهای تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ش شم با رویکرد ارتقای کیفیت و
رقابتپذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات اصالح شود .همچنین در بند الف ماده  91قانون برنامه ششم توسعه
به ا صالح قیمت حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهای با رعایت مالحظات اجتماعی و اقت صادی و حفظ مزیت
نســبی و رقابتی برای صــنایع ،بهتدریج تا پایان  0011با توجه به قانون هدفمند کردن یارانهها و اســتفاده از منابع حاصــل
بهصـــورت هدفمند برای افزایش تولید ،اشـــتغال ،حمایت از صـــادرات غیرنفتی ،بهرهوری ،کاهش شـــدت انرژی و تأمین
هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط اشارهشده است.
در بند ب 0-ماده  00قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت نیرو مکلف شده است برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه تا شصت
درصد ( ۳55تا  )۳65موافقت اصولی صادر کند و در ادامه در بند ب  2-نیز میبایست قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار
بازار در بورس تعیین نماید.
در بند ت ماده  08به موضــوع ســرمایهگذاری غیردولتی جهت اجرای برنامه افزایش توان تولید برق و خرید تضــمینی برق
تولیدی اشاره شده است و مطابق این بند از قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو میبایست در طول اجرای برنامه ن سبت به
افزایش توان تولید برق تا بیستوپنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصی
اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شــرکتهای تابعه یا بهصــورت روشهای متداول ســرمایهگذاری ازجمله ســاخت،
بهرهبرداری و تصــرف ( )BOOو ســاخت ،بهرهبرداری و انتقال ( )BOTاقدام نماید و خرید تضــمینی برق بر اســاس نرخ
تعیینشده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

07

تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق و پیشنهادات تکمیلی بودجه سال ( 0011گزارش دوم)

سندیکای صنعت برق ایران

سیاستهای قیمتگذاری برق در قانون بودجه
مطابق بند ه تبصره  6قانون بودجه سال  0911و مطابق ماده ( )02قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )2به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده شده ا ست که ماهانه از
هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( )2111ریال ،از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ( )0111ریال
و از هر یک از واحدهای تجاری مشــترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ( )01۰111ریال اخذ و بهحســاب درآمد عمومی موضــوع
ردیفهای  061085و  061086جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند .برای م شترکان رو ستایی،
مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصــد ( )51۳میباشــد .همچنین وجوه فوق ،مشــمول مالیات به نرخ صــفر اســت که در الیحه
بودجه سال  0011این بند بدون تغییر بوده و فقط وجوه دریافتی م شمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارز افزوده نخواهد بود
و منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد .آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری
مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در بند ی تبصــره  -6قانون بودجه ســال  0911به موضــوع معافیت در پرداخت هزینه برق و حق انشــعاب پرداخته اســت و
مطابق این بند کلیه واحدهای آموز شی دولتی وزارت آموزشوپرورش و دان شگاه فرهنگیان از پرداخت هزینههای آب ،برق و
گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند .سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت ،نیرو
و آموزشوپرورش و سازمان برنامهوبودجه ک شور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابالغ می شود .همچنین در تب صره  -6بند ذ به
معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب ،فاضالب ،گاز و برق اشارهشده است .درحالیکه این بند در الیحه بودجه
سال  0011حذف شده ا ست .همچنین در بند ذ تب صره  -6قانون بودجه سال  0911به معافیت مدارس خیر ساز از پرداخت
حق ان شعاب آب ،فا ضالب ،گاز و برق ا شاره شده بود که در الیحه بودجه سال  0011ک شور بند ذ تب صره  – 6قانون بودجه
سال  0911امکان برخورداری از معافیت پرداخت حق انشعاب آب ،فاضالب ،گاز و برق مدارس خیرساز حذفشده است.
در بند س تبصره  6همین قانون به وزارتخانههای نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط آنها اجازه داده می شود
با پی شنهاد م شترک سازمان برنامهوبودجه ک شور و وزارتخانههای نفت ،نیرو ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد ک شاورزی و
تصویب شورای اقتصاد و با هدف کاهش هزینهها و تشویق به کاهش مصرف کاالها و خدمات یارانهای با مصارف کمتر از
حد معین آب ،برق ،گاز ،فرآوردههای نفتی و ســـایر کاالها و خدمات یارانهای را با توجه به فصـــول منطقه جغرافیایی ،نوع
مصــرف و مصــرفکنندگان ،متناســب با کاهش مصــرف ،بهای مصــرفی آنها به حداقل قیمت و یا صــفر کاهش دهند.
درصورتیکه در الیحه پیشنهادی بودجه  0011دولت به مجلس شورای اسالمی بند س تبصره  6قانون بودجه سال 0911
حذفشـــده اســـت .همچنین در مواردی که بر اســـاس قوانین و مقررات ،اختیار افزایش بهای آب ،برق و گاز مصـــرفی به
شــرکتهای دولتی ذیربط دادهشــده اســت ،اعمال افزایش فقط با پیشــنهاد وزارتخانه مربوطه و تصــویب هیأت وزیران
امکانپذیر است که در بند ف تبصره  -6قانون برنامه ششم توسعه عنوانشده است.

08

تحلیل قوانین و سیاستهای حاکم بر صنعت برق و پیشنهادات تکمیلی بودجه سال ( 0011گزارش دوم)

سندیکای صنعت برق ایران

در بند د تبصره  05قانون بودجه سال  0911اشاره شده است که بهمنظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز ،شرکت توانیر و
شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت موظفاند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری
ارتباط و شنا سایی و و صول مطالبات م شترکان با اولویت م شترکان عمده پرم صرف و همچنین ن صب کنتورهای هو شمند و
هوشمند سازی مصرف آنها اقدام نمایند که این بند در الیحه بودجه پیشنهادی سال  0011نیز تکرار شده است .همچنین
مطابق بند ه تب صره  05قانون بودجه سال  0911تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به
تحویل تمام یا بخ شی از برق تولیدی خود به شبکه سرا سری میکنند ،به میزان سوخت م صرفی برای برق تحویل شده به
شبکه ،معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر ا ساس متو سط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال  0917بوده ا ست که در الیحه
بودجه سال  ،0011موضوع بند ه تبصره  05قانون بودجه سال  0911حذفشده است.
در بند  5تب صره  01قانون برنامه ش شم تو سعه به بهای مح صول طرح (پروژه) در قرارداد م شارکت ا شاره شده ا ست که از
شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص م ستثنی ه ستند و در صورت تعیین قیمت تکلیفی ،دخالت در
نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه) ،مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده
بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده ()27
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت ( )2و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی
مذکور اصـالح شـود .همچنین در تبصـره  01بودجه  -0 -17دسـتگاههای اجرائی مجاز هسـتند با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه پنجاهدرصد ( )51۳از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد ریال صرف خرید محصول ،یارانه سود
و یا وجوه ادارهشده طرحهای این تبصره نمایند.
خالصه سیاستهای قیمتگذاری برق
 اصالح قیمت حاملهای انرژی با هدف تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط
 تعیین نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای با سرمایهگذاری بخش عمومی یا خصوصی توسط شورای اقتصاد
 تعیین قیمت خرید برق نیروگاههای با بازدهی پنجاهوپنج تا شصت درصد ( ۳55تا  )۳61با استفاده از سازوکار بورس
 معافیت در پرداخت هزینه برق و حق انشعاب با رعایت الگوی مصرف برای واحدهای آموزشی
 کاهش بهای مصـــرف کاالها و خدمات یارانهای به حداقل قیمت و یا صـــفر با توجه به فصـــول منطقه جغرافیایی ،نوع مصـــرف و
مصرفکنندگان ،متناسب با کاهش مصرف
 اصالح الگوی مصرف از طریق نصب کنتور هوشمند و هوشمندسازی مصرف
 تعیین تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر ا ساس متو سط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 0917
درصورت تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری
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 -6سیاستهای تأمین مواد اولیه
تأمین مواد اولیه برای صنایع ازاینجهت حائز اهمیت است که در صورت داشتن چشمانداز روشن از وضعیت تأمین مواد اولیه
موردنیاز میتوان برنامهریزی دقیقتری برای تولید داشت .ازآنجاییکه صنعت برق یکی از مهمترین صنایع زیرساختی محسوب
میشود و سایر صنایع بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر انرژی الکتریکی و صنعت برق هستند ،هماهنگی و فعالیت
زنجیره مصرف انرژی از تولید و تأمین مواد اولیه که موجب پایداری شبکه از تولید تا توزیع خواهد شد از اهمیت باالیی
برخوردار است و عدم کارایی مناسب هر یک از زیرسیستمهای تولید ،انتقال و توزیع برق موجب ایجاد اختالل در کارایی
سیستم اصلی شده و صنعت برق با مشکالت جدی روبهرو خواهد شد .لذا با توجه به اهمیت موضوع تأمین مواد اولیه در
صنعت برق ،قوانین باالدستی در این حوزه به شرح زیر موردبررسی قرارگرفته است.
سیاستهای تأمین مواد اولیه در سند اقتصاد مقاومتی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک سیاست بلندمدت اقتصادی در سال  0912و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود
شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی
جهادی ،انعطافپذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ابالغشده است .در قانون سیاستهای اقتصاد مقاومتی «بند
 »6و «بند  ،»01بندهای مرتبط با حوزه تأمین مواد اولیه هستند.
در بند  6سیاستهای اقتصاد مقاومتی به افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم وارداتی) و اولویت
دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به
کشورهای محدود و خاص اشارهشده است.
سیاستهای تأمین مواد اولیه در برنامه ششم توسعه
در بند ح ماده  0برنامه ششم توسعه به توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی ،توسعه بازار
انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی ،اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای
مالی اشارهشده است .همچنین بند ذ همین ماده ،از طریق اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال
دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات در حوزه تأمین مواد
اولیه قانونگذاری کرده است .ماده  06بند ت برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده است با رعایت تبصره ( )9ماده ()21
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  0910/2/0و طی اجرای قانون برنامه ششم ،سازوکار الزم
برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد ( )۳01نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای
اقتصادی دریافتکننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجرا درآورد.
خالصه سیاستهای تأمین مواد اولیه
 افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم وارداتی) و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی
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 حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری مثبت
 تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم
 اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
 اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای
 طراحی سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد ( )۳01نرخ ارز در بودجه سنواتی

 -7سیاستهای صادراتی
موضوع صادرات به دلیل ایجاد عدم وابستگی به نفت و درآمدهای ناشی از فروش نفت از اهمیت باالیی برخوردار است و در
اسناد باالدستی مثل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه پنجساله توسعه کشور ،موضوع صادرات غیرنفتی از
اهمیت باالیی برخوردار است .درواقع میتوان گفت استراتژی توسعه پایدار کشور به لحاظ اقتصادی ،توسعه صادرات غیرنفتی
است و یکی از راهبردهایی که در حوزه صادرات غیرنفتی در استناد باالدستی به آن اشارهشده است ،توسعه صادرات برق
میباشد .ازاینرو در ادامه قوانین و تبصرههای مرتبط با حوزه صادرات بهویژه صادرات برق تشریح میگردد.
سیاستهای صادراتی اسناد باالدستی
در بند  2سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و
ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه اشارهشده است .همچنین بند  01این قانون امکان حمایت
همهجانبه و هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و
گسترش مشوقهای الزم ،گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای موردنیاز ،تشویق سرمایهگذاری خارجی
برای صادرات ،برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی
با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه ،استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز و ایجاد ثبات
رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف را میسر دانسته است.
از سوی دیگر به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل
تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در بند  00سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
تأکید شده است .از دیگر بندهای مرتبط با حوزه صادرات در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بند  09میباشد که جهت مقابله
با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز راهکارهای انتخاب مشتریان راهبردی ،ایجاد تنوع در روشهای فروش،
مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش ،افزایش صادرات گاز ،برق ،پتروشیمی و فرآوردههای نفتی پیشنهادشده است.
همچنین ماده  05این قانون به افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای
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دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای
نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع اشارهشده است.
در برنامه ششم توسعه در حوزه صادرات به اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای اشارهشده است که مطابق بند ذ
ماده  0میبایست سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه با رویکرد
ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات اصالح شود.
سیاستهای صادراتی قانون بودجه سال 0311
درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات در بند ک 2-تبصره  6قانون بودجه سال  0911پرداخت هرگونه جایزه و مشوق
صادراتی برای صادرکنندگان را منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد
کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران کرده بود که موضوع این بند در الیحه بودجه سال 0011
پیشنهادی حذفشده است .همچنین مطابق بند ب -2-تبصره  7قانون بودجه سال  ،0911گمرک جمهوری اسالمی ایران
مکلف شده بود که پس از تأیید اسناد مربوط ،نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی
مورد استفاده قرارگرفتهاند ،موضوع مواد ( )66تا ( )68قانون امور گمرکی مصوب  0911/8/22با اصالحات و الحاقات بعدی و
هزینه انبارداری موضوع تبصره ( )2ماده ( )05قانون امور گمرکی ،ظرف مدت پانزده روز ،از محل تنخواه دریافتی از خزانه که
تا پایان سال تسویه مینماید ،اقدام کند .در الیحه بودجه سال  ،0011موضوع استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی
مورد استفاده در کاالهای صادراتی در بند ب تبصره  7تکرار شده است.
خالصه سیاستهای توسعه صادرات
 افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان


حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری مثبت

 تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم
 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات
 استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت
 شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه
 برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی
 تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات
 گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای موردنیاز
 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
 ایجاد تنوع در روشهای فروش ،مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش ،افزایش صادرات گاز ،برق ،پتروشیمی و فرآوردههای نفتی
 افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
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 توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی)
 باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی
 اصالح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای
 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد
 استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی مورد استفاده در کاالهای صادراتی

 -8سیاستهای اصالح نهادی
نهاد تنظیم مقررات برق کشور یکی از بخشهایی است که طی تحوالت اصالح ساختاری در صنعت برق ایجادشده و مهمترین
وظیفه آن تنظیم روابط و مقررات کلی صنعت ،تعیین چشمانداز آتی صنعت از طریق هدفگذاریهای کالن و همچنین نظارت
بر حسن اجرای وظایف فعاالن صنعت در سطوح کالن است .باید توجه داشت تجدید ساختار صنعت برق با هدف رفع نواقص
موجود تنها در سایه واگذاری شرکتها به بخش خصوصی محقق نمیشود و بدون شک برای ایجاد ساختار رقابتی -خصوصی
آنچه مهم است ،انجام مقدمات و اولویتهای الزم برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی مطابق اصل  00قانون اساسی
است .همچنین اصالح صنعت برق کشور عالوه بر اصالح ساختاری و مقررات زدایی نیاز به بازنگری در قوانین حاکمیتی دارد،
زیرا تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی با بخش دولتی موجب دور شدن نهاد سیاستگذار از وظیفه اصلی خود شده است.
در این خصوص قوانین مرتبط با حوزه ساختار نهادی در اسناد باالدستی همچون برنامه پنجساله توسعه و قانون برنامه بودجه
تشریح میگردد و عالوه بر ساختار نهادی حاکم بر صنعت برق ،سایر نهادهای تأثیرگذار بر این صنعت مانند نهادهای مالی و
پولی نیز مدنظر قرارگرفتهاند.
سیاستهای اصالح نهادی در اسناد باالدستی
در بند الف ماده  28برنامه ششم توسعه نیز به کاهش حجم ،اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس
دولتی در طول اجرای قانون برنامه ،حداقل به میزان پانزدهدر صد ( )05۳ن سبت به و ضع موجود (حداقل پنجدر صد ( )5۳در
پایان سال دوم) ا شاره شده ا ست که از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی ،خرید خدمات و م شارکت با بخش غیردولتی با
اولویت تعاونیها ،حذف واحدهای غیرضرور ،کاهش سطوح مدیریت ،کاهش پستهای سازمانی ،انحالل و ادغام سازمانها و
مؤسـسـات و واگذاری برخی از وظایف دسـتگاههای اجرائی به شـهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی با
تصویب شورای عالی اداری صورت میپذیرد.
سیاستهای اصالح نهادی در قانون بودجه
در بند  2تبصره  -2قانون بودجه سال  ،0911وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است که تمام یا بخشی از سهام و
داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در
بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )00قانون
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اساسی مصوب  0987/9/21با اصالحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را بهردیف  901512واریز کند .عالوه
بر این ،واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس ( )ETFمشروط به اینکه تشکیل این
صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را
که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء
واگذار نماید .در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس ،پس از ایجاد صندوقهای
سرمایهگذاری ،انتقال سهام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوقها و عرضه واحدها
و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است .عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای
سرمایهگذاری تا سقف سی درصد ( )91۳مشمول تخفیف است .میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
 وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوقها با حداقل سرمایه ده میلیارد
( )01۰111۰111۰111ریال بهصورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس
اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
 بانکهای دولتی مکلفاند همکاریهای الزم در اخذ سفارشهای خریدوفروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و
یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
 شورای عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در
هیأت وزیران بهگونهای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیشده توسط وی ،از طرف دولت
بهعنوان دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق ،مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای
سرمایهگذاری را بر عهده داشته باشد.
در الیحه بودجه سال  ،0011بند  2تبصره  2قانون بودجه سال  0911تکرار شده است.
در بند ک -0 -تب صره  5قانون بودجه سال  0911ا شاره شده ا ست که با هدف مدیریت تبعات احتمالی انت شار اوراق مالی
ا سالمی در بازارهای پول و سرمایه ک شور ،کمیتهای مت شکل از رئیس سازمان برنامهوبودجه ک شور ،وزیر امور اقت صادی و
دارایی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر نحوه انتشــار اوراق موضــوع این قانون نظارت کنند .همچنین
نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط این کمیته تعیین شود که این بند از
تب صره  7قانون بودجه سال  0911در الیحه بودجه سال  0011نیز تکرار شده است .همچنین بند ق تب صره  5قانون بودجه
سال  ،0911به نحوه اجرای عملیات بازار باز ا شارهکرده ا ست که بر این ا ساس ،وزارت امور اقت صادی و دارایی موظف شده
ا ست ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز تو سط بانک مرکزی ،ضمن تعیین فهر ست معامله گران اولیه مجاز
ن سبت به پیاده سازی الزامات عر ضه اولیه اوراق از طریق حراج بهنحویکه حداقل سی در صد ( )91۳از اوراق مالی ا سالمی
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منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد ،اقدام کند .این بند در الیحه
بودجه سال  0011با تغییراتی تکرار شده است .در الیحه پیشنهادی بودجه سال  0011وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف
شده ا ست گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جز ( )0بند (ک) تب صره  5ارائه نماید .همچنین مهلت دوماهه
تعیین شده به وزارت امور اقت صادی و دارایی درخ صوص تعیین فهر ست معامله گران اولیه مجاز و پیاده سازی الزامات عر ضه
اولیه اوراق از طریق حراج که پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی بوده است ،حذفشده است.
خالصه سیاستهای اصالح نهادی
 کاهش حجم ،اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی
 واگذاری واحدهای عملیاتی ،خرید خدمات و م شارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها ،حذف واحدهای غیر ضرور ،کاهش سطوح
مدیریت ،کاهش پستهای سازمانی ،انحالل و ادغام سازمانها و مؤسسات
 واگذاری تمام یا بخ شی از سهام و داراییهای دولتی د ستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و
شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری


واگذاری ســهام در قالب صــندوقهای ســرمایهگذاری قابل معامله در بورس ( )ETFمشــروط به عدم مدیریت بلندمدت دولتی این
صندوقها

 تأسیس صندوقهای وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی با حداقل سرمایه ده میلیارد ( )01۰111۰111۰111ریال به صورت نقد یا
غیرنقد
 نظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسالمی توسط کمیتهای متشکل از سازمان برنامهوبودجه کشور ،وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیسکل
بانک مرکزی و تعیین نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط این کمیته
 فروش حداقل سی درصد ( )۳91از اوراق مالی اسالمی منتشره دولت پس از انجام عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه
مجاز

 -1سیاستهای پولی
در تدوین بودجه ،برای منابع و مخارج دولت و شرکتهای دولتی برنامهریزی میشود و لذا تغییرات در مقادیر کمی بودجه و
نیز تغییر در قوانین حاکم بر نحوه اجرا و پیادهسازی و نظارت بر اجرا توسط دستگاههای اجرایی و دولت بهعنوان سیاستهای
مالی اقتصاد تلقی میگردد .لیکن بااینوجود در بخشهایی از این تصمیمسازیها و تغییر شکل و ساختار بودجه ،نقش بانک
مرکزی و شبکه بانکی کشور بهعنوان بازیگران سیاستهای پولی نمود پیدا میکند .این اثربخشی سیاستهای پولی در بودجه،
بیانگر نقش بازارهای پولی در سیاستگذاریهای اقتصادی دولت است که بدیهی است برای دستیابی به اهداف هر دو این
سیاستگذاریها ،الزم است به همسویی و عدم تعارض یکی در مقابل دیگری توجه نمود.
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سیاستهای پولی در اسناد باالدستی
در بند  1اقتصاد مقاومتی بهصورت کلی به اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد
ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشارهشده است؛ لیکن در برنامه ششم توسعه این ورود به حوزه
سیاستگذاری بانک مرکزی ،بیشتر جلوه داشته است .ازجمله آنکه در بند «ذ» از ماده  0به اصالحات در تعرفههای ارزی
اشارهشده و در بند «چ» از همان ماده نیز به کاهش ساالنه  01درصدی بین نرخ سود تسهیالت و سپردههای بانکی اشارهشده
است.
ماده قانونی که در برنامه توسعه ،صراحتاً به موضوع سیاستهای پولی پرداخته است ،ماده  06است .در بند پ این ماده سهم
بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت بانکی حداقل  01درصد در نظر گرفتهشده است .همچنین در بند ت همین ماده ،دولت
مکلف شده است با رعایت تبصره ( )9ماده ( )21قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 0910/2/0
سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد ( )01۳نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای
بنگاههای اقتصادی دریافتکننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجرا درآورد .همچنین در بند چ ،آورده شده است که با
سپردهگذاری ده درصد ( )01۳ساالنه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی ،خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیالت به
صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی
انجام شود.
سیاستهای پولی در بودجه سال 0311
در بند «د» تبصره  0قانون بودجه سال  0911و الیحه بودجه  ،0011به محاسبه منابع صندوق توسعه ملی به ریال بر اساس
نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) اشارهشده است.
همچنین در جز اول از بند م تبصره  5قانون بودجه سال  0911و بهمنظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و
مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی ،مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه ،به
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه دادهشده بود بهتدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و
اضافه برداشت را وثیقه دار نماید بهگونهای که در پایان سال حداقل پنجاهدرصد ( )51۳بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به
بانک مرکزی ،توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد .سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق
بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است .در الیحه بودجه سال  0011به بانک مرکزی اجازه دادهشده است که بدهیهای
بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسالمی منتشره دولت نماید .بدهی
ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این
بند مستثنی شده است.
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یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی ،نرخ سپرده قانونی است؛ در جز دوم از بند م تبصره  5بودجه سال  0911بانک
مرکزی مجاز شده بود با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری ،اوراق
مالی اسالمی منتشره از سوی دولت را بپذیرد .این بند در الیحه بودجه سال  0011حذفشده است.
خالصه سیاستهای پولی
 اصالحات در تعرفههای ارزی
 کاهش ساالنه  01درصدی بین نرخ سود تسهیالت و سپردههای بانکی
 تعیین سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت بانکی حداقل  01درصد
 پیشبینی سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد ( )01۳نرخ ارز
 خط اعتباری ریالی برای ارائه تسـهیالت به صــنایع کوچک و متوســط از محل ســپردهگذاری ده درصــد ســاالنه (ارزی) از منابع ورودی
صندوق توسعه ملی
 محاسبه منابع صندوق توسعه ملی به ریال بر اساس نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)
 وثیقه دار نمودن تدریجی بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت
 امکان ارائه اوراق مالی اسالمی منتشره از سوی دولت بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری
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بخش دوم) پیشنهادات الیحه بودجه سال 0011
در بخش اول این گزارش سیاستهای حاکم بر صنعت برق بر اساس قوانین و احکام باالدستی بودجه سنواتی در حوزههای
اصلی شامل «جذب سرمایهگذاری خارجی»« ،تأمین مالی از بازار سرمایه»« ،تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای»،
«ساماندهی بدهیهای دولت»« ،قیمتگذاری برق»« ،تأمین مواد اولیه»« ،صادرات»« ،اصالح نهادی» و «سیاست پولی»
استخراج گردید .سپس با توجه به نتایج این سیاستها و چالشهای پیش روی صنعت برق ،پیشنهادات زیر برای درج در
قانون بودجه سال  0011پیشنهاد میگردد.
 -0پیشنهاد جهت ساماندهی بدهیهای دولت به بخش خصوصی
یک) در جزء  0بند (و) تبصره  5الیحه بودجه سال  0011عنوانشده است که «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ،بدهیهای
قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی ،خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  0911ایجادشده ،با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص
مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاههزار میلیارد ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند».
از آنجا که موسسات عمومی بدلیل ارتباط بیشتر با دستگاه هایی اجرایی امکان بیشتری برای استفاده از این تسهیالت را دارند،
با توجه به تنگنای شدید مالی بخش خصوصی بدلیل شرایط اقتصادی فعلی و اثار ناشی از کرونا ،پیشنهاد میگردد بمنظور
حفظ توازن بخش خصوصی و عمومی در استفاده از این اسناد و در جهت حفظ توان مالی بخش خصوصی و رفع مشکالت
کمبود نقدینگی آنها ناشی از فزونی بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در سالهای اخیر ،در بودجه سال  0011بند مذکور
به شرح زیر تغییر یابد:
«دولت از طریق اسناد تسویه خزانه ،بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی ،خصوصی)
و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات
مربوط تا پایان سال  0911ایجادشده ،با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت تقدم
طلب طلبکاران و اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی تا مبلغ پنجاههزار میلیارد ریال
بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند».
دو) در جزء  2بند (و) تب صره  5الیحه بودجه سال  0011به دولت اجازه داده شده ا ست ،در صورت درخوا ست متقا ضیان،
مطالبات قطعی اشــخاص حقیقی و حقوقی خصــوصــی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان ســال 0911
ایجاد شده ا ست و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی ،صندوقهای بازن ش ستگی ،بانکها ،قرارگاه خاتماالنبیاء،
پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه خاتماالنبیاء ،پیمانکاران خ صو صی سازمان نو سازی و تجهیز مدارس ،شرکت ملی نفت
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ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت
که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  0917ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا
بانکها و مؤ س سات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال  0911ایجاد شده ا ست ،از طریق ت سویه بدهیهای بانکها و
مؤســـســـات غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان آذرماه ســـال  0911ایجادشـــده تا ســـقف ســـیصـــد هزار میلیارد
( )911۰111۰111۰111۰111ریال به صورت جمعی ــــ خرجی از طریق انتشار ا سناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
حداقل تهاتر بدهی از طریق ا سناد (اوراق) ت سویه خزانه برای ا شخاص حقیقی و حقوقی خ صو صی و تعاونی پنجاه در صد
( )51۳مبلغ مانده فوقالذکرا ست و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها و شرکتهای
دولتی تابعه وزارتخانهها ( صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) ،شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران
با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.
از انجا که بخش خ صو صی در حال حا ضر با م شکالت شدید کمبود نقدینگی نا شی از عدم ایفای بهموقع تعهدات دولت و
رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا مواجه است ،لذا توجه ویژه به رفع مشکالت این بخش بهخصوص در سال پایانی
فعالیت دولت فعلی امری ضروری ا ست .در این خ صوص پی شنهاد میگردد در را ستای بند  1سیا ست¬های کلی اقت صاد
مقاومتی با هدف پا سخگویی به نیازهای اقت صاد ملی ،ایجاد ثبات در اقت صاد ملی و پی شگامی در تقویت بخش واقعی ،بخش
 2-0از بند (و) تبصره  5الیحه بودجه سال  0011به شرح زیر تغییر یابد:
«حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی هفتاد درصد ( )%71مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای
عمومی غیردولتی ،بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)،
شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی
سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد».
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 – 2پیشنهاد جهت تأمین مالی طرحهای زیربنایی با استفاده از بازار پول و سرمایه
یک) در تبصره  01الیحه بودجه سال  0011به مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث طرحهای زیربنایی جدید و
نیمهتمام ،اشارهشده است .در این تبصره به امکان استفاده بخش خصوصی از بازارهای پولی اشارهشده است .لیکن در حال
حاضر پرداخت تسهیالت به شرکت پروژههای ایجادی توسط شبکه بانکی به علت عدم وجود سوابق اعتباری و گردش مالی،
امکانپذیر نیست و موجودیت این شرکتها بهعنوان شخص حقوقی واجد شرایط دریافت تسهیالت موردتردید است ،لذا
پیشنهاد میگردد در راستای بند  9سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تقویت رقابتپذیری اقتصاد در بودجه سال 0011
عبارت زیر بهصورت یکبند به تبصره  01اضافه شود:
«بانک مرکزی مکلف است بهمنظور استفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیتهای بازارهای مالی
جهت تأمین مالی طرحهای موضوع این ماده ،آییننامه ارائه تسهیالت بانکی به پروژههای مشارکت
عمومی –خصوصی را تهیه و جهت اجرا به بانکها و مؤسسات اعتباری ابالغ نماید».
بدیهی است وجود مشوقهایی ازجمله تقلیل نرخ سپرده قانونی و یا عاملیت در بازارهای بینبانکی ازجمله ابزارهایی است که
بانک مرکزی میتواند جهت مشارکت هرچه بیشتر بانکها و مؤسسات اعتباری از آن بهرهمند شود.
دو) مطابق بند الف تبصره  0الیحه بودجه سال  0011به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال  0011از
محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی ـ ریالی اقدام نمایند .جهت تشویق و حمایت بانکهای تجاری و
تخصصی در اعطای تسهیالت ارزی -ریالی از محل منابع در اختیار و بهمنظور پوشش ریسک تسهیالت اعطایی از سوی
بانکهای تجاری و تخصصی ،پیشنهاد میگردد در قانون بودجه  ،0011جزء  2بند الف تبصره  0به شرح زیر اصالح شود:

« طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت
حداقل پنجاه ویک درصدی ( )50۳بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه
یافته براساس مزیتهای منطقه ای و دریافت بیمه تسهیالت و یا رهن دارایی های پروژه به
عنوان تضامین قابل قبول».
 - 3پیشنهاد جهت واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بخش غیردولتی
طبق تبصره  01الیحه بودجه  ،0011دستگاههای اجرائی مکلفاند در اجرای ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات الزم را برای اجرای
طرحهای جدید ،نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع
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عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای
خصوصی ،تعاونی و شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند .همچنین در بند  1این
تبصره دستگاه اجرائی با اخذ موافقت سازمان برنامهوبودجه کشور و رعایت مقررات ذیربط ،مجاز به تغییر کاربری اصلی طرح
(پروژه) هایی شده است که با تغییر شرایط ،توجیه اولیه خود را ازدستدادهاند شده است امکانپذیر میباشد.
در تعدادی از شهرها و روستاها ،بهویژه بافت مرکزی شهر تهران ،بیش از  91درصد شبکههای برق کشور فرسوده شده است
و بهینهسازی و نوسازی آن با توجه به شرایط اقتصادی برق ممکن نیست و بیم آن میرود که حادثهای کوچک ،ناشی از
فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات با توجه به مصرف باالی برق ،بهویژه در کالنشهرها ،به خاموشی گسترده و سراسری در
کشور منجر شده و امنیت ملی را نیز به مخاطره اندازد .در ارائه گزارش این مخاطره توسط وزارت محترم نیرو ،مقام معظم
رهبری نیز به اهمیت و ضرورت این نوسازیها تأکید فرمودهاند.
لذا پیشنهاد میگردد ذیل این تبصره( ،مشابه بند د تبصره  1بودجه  )0911بندی به شرح زیر اضافه شود:
«با توجه به اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق کشور ،به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت
مالحظات امنیتی شبکه ،از محل ساماندهی ،بهینهسازی و تغییر کاربری بخشی از امالک و داراییهای
خود و احداث ،بازسازی و بهرهبرداری از آنها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ،نسبت
به تأمین مالی طرحهای نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام نماید .تغییر کاربری موضوع این بند
به ترتیب به پیشنهاد شرکت توانیر و وزارت نیرو و تصویب کمیسیون ماده ( )5قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  0950/02/22با اصالحات و الحاقات بعدی صورت میگیرد
و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری ،نقلوانتقال امالک ،اخذ گواهی بهرهبرداری ،احداث،
تخریب ،بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد».
 -0پیشنهاد جهت تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر
یک) در بند ج ،تبصره  6الیحه بودجه  ،0011عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 0910/8/01
به میزان ده درصد ( )01۳مبلغ برق مصرفی در سقف نوزده هزار و هشتصد میلیارد ( )01۰811۰111۰111۰111ریال تعیینشده
است.
با توجه به افزایش نرخ ارز و ضرورت تعدیل در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که در سالهای گذشته منعقدشده
است و لزوم افزایش ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر و این میزان پاسخگوی اهداف تعیینشده در این بخش نخواهد
بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود با افزایش عوارض برق مصرفی ،سقف اعتبار این بخش به میزان سیوسه هزار میلیارد ریال
افزایش یافته و سهم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق به میزان  71درصد و سهم شرکت توانیر به میزان 91
درصد از بودجه تعیین گردد .بر این اساس متن زیر برای اصالح بند ج ،تبصره  6الیحه بودجه 0011پیشنهاد میگردد:
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«عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  0910/8/01به میزان پانزده
درصد ( )۳05مبلغ برق مصرفی در سقف سی و سه هزار میلیارد ( )99۰111۰111۰111۰111ریال تعیین
میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این
بند معاف میباشند .منابع حاصله بهصورت کامل تا سقف نه هزار و نهصد میلیارد
( )1۰111۰111۰111۰111ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف بیست و سه
هزار و یک صد میلیارد ( )29۰011۰111۰111۰111ریال به حساب ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واریز
میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و
نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود».
دو) در سالهای گذشته بخش انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل سیاستهای یارانهای بخش انرژی نتوانسته است به
میزان مورد انتظار رشد یابد .بهعنوان مثال مصوبه هیات وزیران در سال  5931برای الزام سازمانهای دولتی جهت
تامین  %02از برق مصرفی خود از انرژیهای تجدیدپذیر ،بدلیل وضعیت نابسامان اعتبارات این دستگاهها عمال
اجرا نشد .در نقطه مقابل چنانچه سیاستهای تامین انرژی بخشهای مولد و صنایع پربازده ،اصالح شود زمینه
رشد این بخش بدون تحمیل هزینههای مضاعف به منابع دولتی ،فراهم میشود؛ بنابراین بمنظور توسعه صنایع
انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از منابع خوداتکا صنعتی ،پیشنهاد میگردد بند زیر در تبصره  51الیحه بودجه
سال  5022به شرح زیر اضافه گردد:
«کلیه صنایع بزرگ خصوصی ،دولتی و تعاونی و عمومی با قدرت مصرفی بیش از پنج ( )5مگاوات
مکلف میباشند معادل یک ( )0درصد از انرژی برق مصرفی ساالنه خود را از طریق احداث نیروگاههای
تجدیدپذیر تامین نمایند .وزارت نیرو مجاز است در صورت عدم ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر در صنایع
بزرگ به میزان تعیینشده ،از نیمه دوم سال  0011معادل یک درصد از برق مصرفی این صنایع را با
تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و منابع حاصل را صرف پرداخت یارانه سود تسهیالت و کمک
بالعوض جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز توسعه صنایع انرژی تجدیدپذیر از جمله آزمایشگاههای
مرجع ،حمایت از بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس و خرید برق
تجدیدپذیر نماید .آییننامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب و ابالغ قانون بودجه ،توسط
وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
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 -5پیشنهاد جهت رفع مشکل قراردادهای متوقف پیمانکاران و سازندگان نیرو
پیمانکاران فعال در صنعت برق به هنگام عقد قرارداد تا حدودی ریسکهای افزایش هزینههای ایفای تعهدات را
پیشبینی کرده و در حد قابل قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس میکنند .لیکن ،در سال  593۱و بخصوص
در سال  ،5933افزایش نرخ ارز ،حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلزات اساسی موجب شده که پیمانکاران فعال
در حوزه صنعت برق قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال صنعت برق نباشند .در چنین شرایطی
پیمانکاران با تهیه الیحهای درخواست تجدیدنظر در مفاد قراردادی خود تسلیم کارفرما میکند و در صورت عدم
امکان رسیدگی به آن وفق ضابطه مندرج در مفاد تبصره « »0مادهواحده اصالحیه تبصره « »۰2قانون بودجه سال
 591۱مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی مورخ  ،591۰/55/09شورای عالی فنی مکلف به رسیدگی آنها
میشود .با توجه به تحوالت اقتصادی طی سالیان گذشته ،عمالً تمامی لوایح اعتراضی پیمانکاران به شورای عالی
فنی احاله شده که با توجه کثرت موارد ارجاعی ،این شورا قادر به پاسخگویی و رسیدگی به آنها نیست .ازاینرو
رسیدگی به درخواستها به درازا کشیده شده و عمالً نتایج رسیدگیها از حیز انتفاع میافتد.
گفتنی ا ست پس از جهش ارزی سال  0917تا  0911و افزایش بهای فلزات ا سا سی و مواد اولیه موردی نیاز صنعت برق بر
حجم لوایح اعترا ضی که به شورای عالی فنی ارجاع شده افزایش چ شمگیری کرده ا ست .بطوریکه اکنون بیش از 0111
قرارداد پیمانکاری در صــنعت برق به ارزش بالغ بر  91هزار میلیارد ریال متوقفشــده و در انتظار رســیدگی به درخواســتها
است .تداوم این شرایط موجب افزایش هزینههای اجرای پروژهها به دلیل طوالنی شدن زمان رسیدگی ،نابودی شرکتهای
پیمانکاری متخ صص در صنعت برق ،افزایش چ شمگیر بیکاری خواهد شد .لذا بهمنظور بهبود ف ضای ک سبوکار ،حفظ و
اشتغال پیشنهاد ذیل که ابقا و اصالح تبصره « »2مادهواحده اصالحیه تبصره « »81قانون بودجه سال  0956مصوب شورای
انقالب جمهوری ا سالمی مورخ  0958/00/29ا ست ،ارائه می شود .متن زیر جهت الحاق به تب صره  05الیحه بودجه سال
 0011پیشنهاد میگردد:
«جهت رسیدگی به آن دسته از قراردادهای حوزه نیرو که با تشخیص وزیر بحرانی تشخیص داده میشود،
شورای عالی فنی مندرج در بند «ج» در قانون اصالحیه تبصره « »81قانون بودجه سال  0956مصوب
شورای انقالب جمهوری اسالمی مورخ  0958/00/19مجاز است بخشی از اختیارات خود را حسب
موضوع به وزارت نیرو تفویض نماید».
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