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 مقدمه

تنظیم  یمختلف اقتصاد هایبخشآن رفتارهای بازیگران  بر اساسدر نظام اقتصادی کشور ضوابط و مقرراتی حاکم است که 

دارای یک ساختار سلسله مراتبی است که در سطح عالی، قوانین باالدستی و اسناد سیاستی قرار دارند و  قوانین این. شودمی

 هارچوب سیاستیچساله توسعه، های پنجمانند برنامه بدیهی است قوانین بلندمدت. گیرندیمدر سطوح بعدی قوانین بودجه قرار 

 نمایند.م میرا فراهمدت مانند بودجه سنواتی های کوتاهبرنامه

 هایینههزقانونی برای مدیریت درآمد و مبنای  ،تصویب مجلس شورای اسالمی اشده و ببودجه سنواتی توسط دولت تهیه

 ؛شودمیعیین تاجرایی  هایدستگاهاداره  تخصیص منابع کشور جهت نحوهو بر اساس آن  نمایدمیحاکمیت را فراهم 

ی از ته بخشالب شود.تنظیم می سالهیکبرای دوره  مالی اقتصاد کشور هایسیاستبا تصویب قانون بودجه،  دیگرعبارتبه

 د.یابقانون بودجه انعکاس میپولی کشور نیز که مستلزم تعامل بانک مرکزی با دولت است نیز در  هایسیاست

است که  مزبرق ال بخشدر دولت  مالی و پولی هایسیاست، جهت تحلیل با در نظر داشتن ارتباط بین اسناد سیاستی کشور

ولتی، بخش خصوصی و د ویژهبههای گذشته و اسناد باالدستی آن و روابط بازیگران اقتصادی، با بررسی دقیق بودجه سال

 بودجه الیحهرا شناسایی نموده و راهکارها و پیشنهادات کاربردی و اجرایی، برای  0911نقاط قوت و ضعف قانون بودجه سال 

 .شودارائه  0011سال 

ساله ( و برنامه پنج2کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی دولت ) هایسیاستدر این گزارش 

این  اثرگذاریکه  اندشدهلحاظ  0011و  0911اسناد باالدستی در تدوین بودجه سال  عنوانبه 20/16/15ششم توسعه مورخ 

 ،«اییهسرما هایییدارا یتملک و واگذار» ،«یهاز بازار سرما یتأمین مال» ،«یارجخ گذارییهجذب سرما» منظر قوانین، از

 «یپول یاستس»و  «یاصالح نهاد»، «صادرات» ،«یهتأمین مواد اول»، «برق گذارییمتق»، «دولت هاییبده یسامانده»

 0011تکمیلی گزارش اول، جهت درج در قانون بودجه سال  سپس برمبنای آن پیشنهادات .اندشدهبررسیو  بندیدسته

 است. شدهارائه
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 حاکم بر صنعت برق هاییاستو س ینقوان لی( تحلبخش اول

 یهاوزهدر ح یبودجه سنوات یو احکام باالدست ینقوان حاکم بر صنعت برق بر اساس هایسیاستگزارش  یندر بخش اول ا

 ،«اییهسرما هایییدارا یتملک و واگذار» ،«یهاز بازار سرما یمال تأمین» ،«یخارج گذارییهجذب سرما»شامل  یاصل

 «یپول یاستس»و  «یاصالح نهاد»، «صادرات» ،«یهمواد اول تأمین»، «برق گذارییمتق»، «دولت هاییبده یسامانده»

 :گرددمیارائه 

 خارجی اریگذسرمایهجذب  هایسیاست-0

های ت. در این بخش سیاسباشدمیخارجی  گذارسرمایهزیربنایی، جذب  هایطرحمالی  تأمینهای کشور برای یکی از سیاست

 :گرددمیی خارجی ارائه گذارسرمایهجذب 

 اسناد باالدستیگذاران خارجی در جذب سرمایههای سیاست

ته، های پیشرفانتقال فناوری منظوربهه اقتصادی کشور و ویژ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ،اقتصاد مقاومتی 00طبق بند 

نین همچگسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مدنظر بوده است. 

 یاجرائ دستگاه یشنهادپ شود بهریزی کشور اجازه داده میبه سازمان مدیریت و برنامهقانون تنظیم بخشی،  7مطابق با ماده 

 کنند،یاده م( استفینانسفا) یخارج یمال تأمین یالتکه از منابع تسه هاییطرح یالیر پرداختیشپ تأمینمنظور به ربط،یذ

( اعتبار هر طرح در 91۳) درصدیسیو کاهش تا سقف  اییهسرما هایییتملک دارا هایطرحاعتبارات  ییجانسبت به جابه

 .یدربط اقدام نماقالب فصل ذیهر دستگاه و در 

 وردنیازمهای الزم برای تجهیز منابع مالی ها و سیاستگیریششم توسعه الزم است جهت سالهپنجبرنامه  0بند الف ماده  طبق

خطوط اعتباری میلیارد دالر از  91منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه  تأمینگذاری ایجاد شود که از آن جمله به سرمایه

ه شکل ، پانزده میلیارد دالر بمالی اسالمی تأمینمالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت  تأمینخارجی در قالب  هایبانک

ستفاده ااست. در این ماده قانونی  شدهاشاره دالر قراردادهای مشارکتی خارجی میلیاردگذاری مستقیم خارجی و بیست سرمایه

مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین  تأمینمالی خارجی با اولویت  اجرائی از تسهیالت هایدستگاه

اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در همچنین در بند )د( این ماده  گردیده است.بودجه سنواتی مجاز 

و قانون  25/9/0987مصوب  قانون اساسی (00های کلی اصل چهل و چهارم )در چهارچوب قانون اجرای سیاست ایران

های الزم برای و سیاست گیریو در بند )خ( نیز به جهت صادرشده 0/9/0980گذاری خارجی مصوب تشویق و حمایت سرمایه

 دار( قانون بازار اوراق بها0( ماده )20بندی موضوع بند )اندازی مؤسسات رتبهراهارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و 

 است. شدهاشارهالمللی گذاری خارجی و تأمین مالی بینبرای جذب سرمایه 0980/1/0مصوب 
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 قانون بودجهگذاران خارجی در جذب سرمایههای سیاست
( قانون برنامه ششم توسعه، در 0، جهت رعایت بند )الف( ماده )0911بودجه سال  9 به مندرجات بند الف تبصره توجهبا 

مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت 

المللی نبی ایتوسعهو مؤسسات مالی و  اهبانککارگزار خارجی و  هایبانکاز منابع  اخذشدهتسهیالت مالی  هایهزینهاصل و 

کلی  هاینامهضمانتنمایندگی از طرف دولت  باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به

مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت  هایطرحبرای  موردنیازو یا اختصاصی 

دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی  هایطرحمورد کلیه در تفویض کند.  ربطذی مسئولوزیران به مقام 

(، وزارت امور مالی خارجی تأمینرای استفاده از تأیید اولویت ب منظوربه) ربطذیتأییدیه دستگاه اجرائی  اخذخارجی )فاینانس( 

( تعادل کنترل) شیپا منظوربهدولتی(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) نامهضمانتصدور  منظوربهاقتصادی و دارایی )

تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از  منظوربه) جمهوررئیسو مدیریت تراز ارزی کشور(، معاونت علمی و فناوری 

 هایحطربخش دولتی شامل  هایطرحبرای پایش )کنترل(  صرفاًکشور ) وبودجهبرنامهحداکثر توان ساخت داخل( و سازمان 

از  هاطرح( ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرحو  هاشرکت

بند )پ(  هایاولویتاقتصاد با رعایت  یشورا .باشدمیر این قانون قابل پرداخت د شدهبینیپیشمحل عایدات طرح و یا منابع 

بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و  هایطرح( قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت مذکور را به 0ماده )

 ایهشرکتخصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و  هایبخش هایطرح. دهدمیباشند، اختصاص  محیطیزیست

عامل  هایانکبالزم به  هایتضمیننیز با سپردن  االنبیاءخاتمتابعه قرارگاه سازندگی  هایشرکتو مؤسسات و  بنیاندانش

مذکور از محل عایدات  هایطرحند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از توانمی

ن تضمی اخذغیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از  هایطرح. در خصوص شودمیو پرداخت  تأمینطرح 

 نامهمانتضاست، نسبت به صدور  صادرشده هاطرحوثایق مناسب و کافی از مالکان  اخذعامل که به پشتوانه  هایبانکالزم از 

 بدون تغییر تکرار شده است. 0011مفاد این تبصره در الیحه بودجه  اقدام کند. بازپرداخت

 

 خارجی گذارسرمایهجذب  هایسیاستخالصه 

 ی خارجیگذارسرمایهبرای سهولت در جذب  توسعه مناطق آزاد 

 درصدی 91های تملک دارایی و کاهش تا سقف اعتبارات طرح جاییجابهپیش پرداخت تسهیالت مالی خارجی با استفاده از  تأمین 

  یاسالم یمال تأمین یت( خودگردان با اولوینانس)فا یخارج یمال تأمیندر قالب  یخارج هایبانک یخطوط اعتباراستفاده از 

  هاطرحیران و مشارکت در در ا یخارج یو اعتبار یمؤسسات مالاجازه فعالیت 

 قانون بازار اوراق بهادار( 0ماده )( 20بندی موضوع بند )اندازی مؤسسات رتبهراه 

  توسط وزارت امور اقتصادی مالی کنندهتأمین موردنیازی اختصاص یاو  یکل یهانامهضمانتصدور 
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 بازار سرمایهبازارهای مالی از  تأمین هایسیاست -2

بدهی مانند اوراق خزانه  دولتی از ابزارهای هایشرکتو دیون  هابدهیبرای تسویه  دهدمیاحکام به دولت اجازه برخی 

و  هاطرحمالی  تأمینمجوز استفاده از ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای همچنین  استفاده کند؛در بازار سرمایه اسالمی 

راهکارهایی برای کمبود ند با ارائه ابزارهای نوین، توانمیاست. این بازارها  ذکرشدهاین قوانین  بخشدر برخی  هاپروژه

 مایند.خصوصی ارائه ن-عمومی هایمشارکتپیمانکاری به -کارفرمایی هایمدلنقدینگی بخش کارفرمایی و حتی تغییر از 

 اسناد باالدستیدر  سرمایهمالی از بازارهای  تأمینهای سیاست
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد  جانبهاقتصاد مقاومتی به اصالح و تقویت همه 1در بند  

برنامه ششم توسعه،  0است. همچنین مطابق با بند )ح( ماده  شدهاشارهثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی 

، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی تأکیدتوسعه بازار سرمایه با به 

 است. شدهاشارهعام و نهادهای مالی  هایشرکتاصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای های نفتی در بورس انرژی، فرآورده

دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و  هایطرح موردنیازمنابع ارزی  تأمینمنظور قانون تنظیم بخشی، به 28در بند ک ماده 

است در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به  شدهدادهدولتی اجازه  هایشرکتبه  محیطیزیست

با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف  صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی

ریزی های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامهر قوانین برنامهمقرر د

مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی  هایشرکتکشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با 

( قانون تنظیم بخشی از مقررات 87ماده )و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت  با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول

 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 

مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات بپردازد، خزانه

 و تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند.

 قانون بودجهدر  سرمایه یاز بازارها یمال تأمین هایسیاست
 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی ریالی وپنجشصتدولتی مجازند تا سقف  هایشرکت 0911قانون بودجه  5طبق تبصره 

دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و  هایطرحتا برای اجرای  با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند

 تأمین رایب شودمی، به مصرف برسانند. همچنین به دولت اجازه داده رسدمیخود که به تصویب شورای اقتصاد  محیطیزیست

میلیارد ریال، اوراق مالی اسالمی  هزارپنجاهموضوع این قانون تا مبلغ پانصد و  ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرحمالی 

برای تخصیص  01/02/0952 کشور مصوب وبودجهبرنامه( قانون 91واریزی با رعایت ماده ) منابع منتشر کند. )ریالی ـ ارزی(

رفته هزینه شود. اوراق فروش ن کشور وبودجهبرنامهسازمان ( متبادله با نامهموافقتاعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی )



 )گزارش دوم( 0011بودجه سال  یلیتکم یشنهاداتپ وحاکم بر صنعت برق  هاییاستو س ینقوان یلتحل سندیکای صنعت برق ایران

 

1 

و  ربطیذـ مدیر امور مالی  حسابذی، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و الذکرفوق

و همچنین  تجهیزات کنندگانأمینتطلبکاران )اعم از پیمانکاران، مشاوران،  تمامیبه واگذاریقابلکشـور  وبودجهبرنامهسازمان 

، این سیاست با افزایش 0011در الیحه بودجه  .باشدمیتملک اراضی(  ازجملهتعهد شده اعتبارات این قانون  هایهزینهسایر 

 تکرار شده است. میلیارد سقف انتشار اوراق مالی اسالمی به میزان دویست و سی هزار

تـا  0911بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال بود برای  شدهدادهیار به دولت اخت 0911در قانون بوده  همچنین

ترتب م هایهزینهاصل و سود و  بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. ریال اوراق مالی اسالمی ریالیهزار میلیارد  صدیک

 . بدیهی است این تبصره ناشی از کاهش توان دولتشودمی بینیپیشسنواتی کل کشور  هایبودجهبر انتشار این اوراق در 

 هاییدارایتملک  هایطرحو  پذیرتوجیه هایطرحمالی  تأمینبا هدف  گذشتهیی بوده است که در سنوات هابدهیدر پرداخت 

خواهند  اقیب نشدهحلو  شدهمنتقلآتی  هایسالمذکور تنها به  هایبدهیبا این شیوه  نوعیبهبود و  یجادشدها ایسرمایه

 تکرار شده است. 0011این موضوع نیز بدون تغییر در الیحه بودجه سال  ماند.

 هایشرکتطریق  است از شدهدادهنیرو اجازه  و صنعت، معدن و تجارت هایوزارتخانهبه  5از سوی دیگر در بند ط تبصره 

گذاری سرمایه رمنظوبهتا  یالی یا ارزی( منتشر کنندربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی )رتابعه و وابسته ذی

مذکور از محل  هایشرکتبه مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط  ایتوسعهزیربنایی و  هایطرحدر 

 .گرددمیعایدات طرح تضمین 

ایجاد اشتغال و رونق  منظوربه ایتوسعه هایسازماناز طریق که  بوددولت مجاز شده  0911قانون بودجه  08در بند د تبصره 

مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه  هایعرصهدر  گذاریسرمایهتولید و در راستای توسعه 

، گذاریسرمایه هایطرحاجرای ( قانون اساسی نسبت به 00کلی اصل چهل و چهارم ) هایسیاستبا رعایت قانون اجرای 

، یافتههکمتر توسعو آمایش سرزمین با اولویت مناطق  ایمنطقه هایمزیت نظر گرفتنیرساختی و نوسازی صنایع و با در ز

، وجوه ایتوسعه هایسازمان)منابع داخلی  منابع مالی تأمینابزارهای متنوع  کارگیریبهمحروم و هدف بازآفرینی شهری با 

ند مالی خارجی )فاینانس( موضوع ب تأمینتسهیالت بانکی و  ایتوسعه هایسازمانوابسته به  هایشرکتحاصل از واگذاری 

 است. شدهحذف 0011الیحه بودجه  ازمفاد این تبصره  این قانون( اقدام کند. (9)الف( تبصره )

 مالی از بازارهای مالی تأمینهای سیاستخالصه 

  ابزارهای مالی و کاالییتوسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی 

  های دارای توجیه، به تصویب شورای اقتصادمالی طرح تأمینجهت میلیارد ریال هزار  دویست و سیانتشار اوراق اسالمی ریالی تا سقف 

  ای با موافقت سازمان برنامه بودجههای سرمایهمالی تملک دارایی تأمینانتشار اوراق اسالمی ریالی و ارزی جهت 

  اوراق مالی اسالمی ریالی تا یکصد هزار میلیارد ریال جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشدهانتشار 
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  و  یافتهعهتوسگذاری زیرساختی و نوسازی صنایع در مناطق کمتر های سرمایهمنابع مالی در اجرای طرح تأمیناستفاده از ابزارهای متنوع

 ایتوسعه هایسازمانمحروم توسط 

 

 ای در امور زیربنایی صنعت برقهای سرمایهدارایی تملک و واگذاری هایسیاست -3

های صنعت برق در ایجاد زیرساخت جهت ایهای سرمایهدارایی تملکعمرانی و  هایطرحدولت برای انجام  هایسیاست

 است. شدهارائهاسناد باالدستی و قانون بودجه 

 باالدستیاسناد در گذاری سرمایه هایسیاست -3-0
 برق دیتوان تول یشبرنامه نسبت به افزا یدر طول اجرا یرووزارت ن برنامه ششم توسعه، الزم است که 08ماده طبق بند ت 

و  یجو خار یاعم از داخل یو خصوص یتعاون یردولتی،غ یمؤسسات عموم گذارییهسرما یقهزار مگاوات از طر وپنجبیستتا 

( BOOو تصرف ) یبردارساخت، بهره ازجمله یذارگیهمتداول سرما هایروشصورت به یاتابعه  هایشرکت یمنابع داخل یا

 .یداقدام نما (BOTو انتقال ) یبردارو ساخت، بهره

خش گذاری بتجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه هاینیروگاهسهم این برنامه، دولت مکلف شده است  51 همچنین در ماده

( 5۳) در صدپنجبه حداقل  با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه غیردولتی )داخلی و خارجی(

 ظرفیت برق کشور برساند.

 جادیو ا یابازار منطقه یلتشک یاقدامات الزم را در راستااجرایی وزارت نیرو نیز آن است که  هایطرحدر  هابرنامهاز دیگر 

 هیهمسا یشبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورها کهیطوربه ،آورد عملبه  برق یاهاب( منطقهقطب )

 متصل شود.

ر ب برداریبهرهکشاورزی دارای پروانه  هایچاهکردن  داربرقشده است  گذاریهدفطرح دیگری که در برنامه ششم توسعه 

بع فسیلی، بتوان بخشی از منا هایسوختدر مصرف  جوییصرفهبوده است که از محل قانون رفع موانع تولید  02ماده  اساس

پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی در شرایط برابر دارای  ،هاطرحاین هر یک از برای اجرای  نمود. تأمینطرح را  موردنیاز

 (07)ماده  .اولویت هستند

 ی در قانون بودجهگذارسرمایه یهاسیاست
 یاراز محل منابع در اخت ،بود شدهدادهاجازه  یو تخصص یتجار هایبانکبه  ،0911بودجه سال  قانون 0طبق بند الف تبصره 

بخش صنعت و معدن و  ایتوسعه هایسازمان یربناییو ز ایتوسعه هایطرحبه  یالیر-یارز یالتتسه یاعطانسبت به 

 فتهیاکمتر توسعهمناطق محروم و  یتبا اولو عاونیو ت یخصوص بخش( 50۳) یدرصد ویکپنجاهبخش برق با مشارکت حداقل 

 ، به قوت خود باقی است.0011این مجوز طبق الیحه بودجه سال  .اقدام کنند ،ایمنطقه هایمزیت بر اساس
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قوانینی جهت استفاده از ابزارهای مالی موجود در بازار  هاطرحمالی این  تأمیننیز تشریح شد، برای  2-0که در بند  طورهمان

انتشار اوراق جهت این تبصره « ط»اشاره نمود. در بند  5به تبصره  توانمیاز آن جمله  ؛ کهاست شدهتدوینایه نیز سرم

نفت، صنعت، معدن و  هایوزارتخانهتوسط  هزار میلیارد ریال 95تا سقف  ایتوسعهزیربنایی و  هایطرحدر  گذاریسرمایه

 و با تصویب شورای اقتصاد، مجاز شده است. ربطذیتابعه و وابسته  هایشرکتتجارت و نیرو از طریق 

برق  هایشبکهحمایت از توسعه و نگهداری به  توانمی، 11در بودجه سال  ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرح دیگراز 

ق کشور به میزان ده ( قانون حمایت از صنعت بر5موضوع ماده ) روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از محل عوارض

 شدهعنوان 6اشاره نمود که در بند ج تبصره  هزار و پانصد میلیارد ریال ویکبیست( مبلغ برق مصرفی در سقف 01۳درصد )

به نوزده هزار و هشتصد میلیارد ریال تقلیل یافته که متناسب با آن  0011سقف عوارض مذکور در الیحه بودجه سال  است.

 نیز کاسته شده است. درآمد ساتبا و توانیر

(. در این 06و  05است )تبصره  یافتهاختصاصحرارتی و خورشیدی  هاینیروگاهنیز به توسعه  11بودجه سال  بخشی از قانون

منابع  از محل در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور گذاریسرمایهرد دیون و  ازجملهبه مواردی  هاتبصره

لیارد ریال از می هزارپنجاهاختصاص مبلغ ، ایمنطقهبرق  هایشرکتتولید نیروی برق حرارتی دولتی و  هایشرکت شدهتعیین

ایجاد نیروگاه خورشیدی هزار نفر جهت  صدیکبرای پرداخت به تعداد  هابانکو جاری  الحسنهقرض هایسپردهمحل منابع 

و نرخ  ماههشصتبه ازای هر نفر پانصد میلیون ریال با بازپرداخت  محرومپنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق 

منابع عادی هزار میلیارد ریال برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از محل  0به مبلغ  الحسنهقرض و تسهیالت( 0۳) چهار درصد

ال با ازای هر نفر چهارصد میلیون ریبرای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به  هابانک

الیحه  05در بند الف تبصره  اشاره نمود. (8۳با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد ) ماههشصتبازپرداخت 

 شدهینیتع منابع ،اندشدهمکلف  یامنطقه برق یهاشرکت و دولتی حرارتی برق نیروی تولید یهاشرکت، 0011بودجه سال 

 شرکت و حرارتی برق نیروی تولید مادرتخصصی شرکت به ترتیب به خزانه گردش از پس را خود ساالنه مصوب بودجه در

، لیکن نندک پرداخت کشور انتقال شبکه توسعه و حرارتی نیروگاه توسعه در( احداث) گذارییهسرما یا و دیون رد بابت توانیر

 نیروگاه خورشیدی در این الیحه ملغی شده است.اختصاص تسهیالت برای توسعه شبکه برق از طریق ایجاد 

 ایهای سرمایهواگذاری دارایی هایسیاست -3-2
و آماده  شدهتکمیلو یا  تمامنیمهی هاطرحی جدید و هم در هاطرحدولت هم در  ایسرمایه هایداراییی تملک هاطرح

ن ، نقش بسزایی در سطح موفقیت ایهاواگذاریبر این  ضوابط حاکمقابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد.  برداریبهره

ع ، منافداشتن ضمانت اجرایی الزمخواهد داشت. این ضوابط باید به نحوی وضع شوند که عالوه بر  هاواگذاریانتقال و 

قق محآن  بازیگران نیز در آن در نظر گرفته شود. در غیر این صورت با استقبال ذینفعان مواجه نشده و اهداف جانبههمه

 نخواهد شد.
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 باالدستی اسناد ای دریهسرما هایییدارا یواگذار هایسیاست
 عمل آورد: را به یراقدامات ز شودمی داده اجازه دولت به قانون تنظیم بخشی،  27در ماده 

در قالب قراردادها و  یبردارو آماده بهره شدهیلو تکم تمامیمهو ن یدجد اییهسرما هایییتملک دارا هایطرح یواگذار -الف

 یدخر یا یداربربهره هایینه(، پرداخت هزینانسدوره ساخت )فا یمال تأمیننحوه  ییناقتصاد با تع یشورا یبمورد تصو یطشرا

طرح پس از دوره قرارداد به بخش  یواگذار یتاًخدمات و نها یفیتاجرای ک یت استانداردهایخدمات در مدت قرارداد با رعا

 با حفظ کاربری یردولتیغ

توسط بخش  عرضهقابل هاآنکه خدمات  شدهیلو تکم تمامیمهن اییهسرما هایییتملک دارا هایطرح یواگذار -ب

 با حفظ کاربری یردولتیصورت نقد و اقساط به بخش غاست به یردولتیغ

ول اموال منق یزو ن واگذاریقابل اییهماسر هایییتملک دارا هایطرح یبرداربهره یابرداری و حق بهره یت،مالک یواگذار -ج

 دولت با حفظ کاربری یازمازاد بر ن یو حقوق مال یرمنقولو غ

 و وجوه یالتداری کل کشور در قالب تسهبه خزانه یزپس از واراین حکم از اجرای  یدرآمد دولت ناشدر این ماده قانونی، 

به  ،اقتصاد یشورا یبمورد تصو یمال تأمین هایروش یرو کمک و سا یالتتسه یاسود و کارمزد و  یارانه، املشده شاداره

 نامهتموافقدر قالب  یرمنقولای و اموال غبه احسن نمودن تجهیزات سرمایه یلتبد یاو  اییهسرما هایییتملک دارا هایطرح

 .دهدمیکشور اختصاص  یزیرو برنامه یریتمتبادله با سازمان مد

استثنای مدارس به اجرائی هایدستگاهکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع به نیز امه ششم توسعه برن 28در بند الف ماده 

( در 5۳) در صدپنجنسبت به وضع موجود )حداقل  (05۳درصد )به میزان پانزدهحداقل دولتی در طول اجرای قانون برنامه، 

است که از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت  شدهاشارهپایان سال دوم( 

و مؤسسات  هاسازمانسازمانی، انحالل و ادغام  هایپستها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش تعاونی

ورای شها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب یها و دهیاراجرائی به شهرداری هایدستگاهو واگذاری برخی از وظایف 

 .پذیردمیصورت اداری  عالی

 قانون بودجه ای دریهسرما هایییدارا یواگذار یهایاستس
بود که در الیحه بودجه تشریح شده  01در تبصره  0911در قانون بودجه سال  ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرحواگذاری 

( قانون الحاق برخی 27در اجرای ماده ) اندمکلفاجرائی  هایدستگاه. مطابق با این تبصره تکرار شده استمجدداً  0011سال 

خود تمهیدات الزم را  هایدارایی(، از محل منابع بودجه کل کشور و 2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرحاعم از  برداریبهرهو در حال  برداریبهرهو آماده  تمامنیمهجدید،  هایطرحبرای اجرای 

 خشبدولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با  هایشرکت هایطرحبا منابع عمومی و اختصاصی و 

دستگاه این تبصره  8در بند  اهم کنند.خصوصی و تعاونی فر بخشبا اولویت  هادهیاریو  هاشهرداریخصوصی، تعاونی و 
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توسعه مشارکت را از محل  سازیظرفیتبرای فراخوان و  موردنیاز هایگزارشاست هزینه مطالعات و تهیه  شده اجرائی مجاز

 یسازآماده هایهزینهکند و همچنین مجاز است بخشی از  تأمینو سایر منابع خود  ایسرمایه هایداراییاعتبارات تملک 

 در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند. گذارسرمایهپروژه( برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعالم نماید تا ح )طر

ت سازمان موافق اخذبا  انددادهازدستکه با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را  یی( هاپروژهطرح )تغییر کاربری اصلی  1در بند 

 شده است. پذیرامکان ربطذیکشور و رعایت مقررات  وبودجهبرنامه

این تبصره  9به بند  توانمیهمچنان اجرایی است که از آن جمله  17سال  بودجه 01تبصره ی از هایبخششایان ذکر است 

اموال  نتوهیتواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با دولت میاشاره نمود که طی آن 

تضمین خرید محصول  ( قانون اساسی( و محل اجرای طرح و همچنین ارائه89اموال موضوع اصل هشتاد و سوم ) استثنایبه)

 نماید.اقدام 

 ایهای سرمایهدارایی های تملک و واگذاریسیاستخالصه 

 منابع  ایو  یو خارج یاعم از داخل یردولتیغ یمؤسسات عموم گذارییهسرما یقوپنج هزار مگاوات از طربرق تا بیست یدتوان تول یشافزا

 یذارگیههای متداول سرماصورت روشبه یاهای تابعه شرکت یداخل

  ( ظرفیت 5۳) در صدگذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( به حداقل پنجهای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهسهم نیروگاهافزایش

 برق کشور

 برق یاقطب )هاب( منطقه یجادو ا یامنطقه بازار یلتشک 

 قانون رفع موانع تولید 02برداری بر اساس ماده های کشاورزی دارای پروانه بهرهدار کردن چاهبرق 

 بخش صنعت و معدن و بخش برق با  یربناییای و زهای توسعهبه طرحها از محل منابع داخلی بانک یالیر-یارز یالتتسه یاعطا

 ی( بخش خصوص50۳ل )مشارکت حداق

 صنعت، معدن نفت،  یهاتوسط وزارتخانه یالر یلیاردهزار م 95تا سقف  یاو توسعه یربناییز یهادر طرح گذارییهانتشار اوراق جهت سرما

 اقتصاد یشورا یببا تصو یروو ن و تجارت

 مبلغ برق ( 01۳ده درصد ) یزانم بهو پاک از محل عوارض  یدپذیربرق تجد یدو تول ییبرق روستا یهاشبکه یاز توسعه و نگهدار یتحما

 یالر یلیاردم 20،511در سقف  یمصرف

 های خورشیدیو ایجاد نیروگاه توسعه شبکه انتقال کشور ی،حرارت یروگاهدر توسعه ن گذارییهو سرما یونرد د 

 غیردولتیی به بخش بردارو آماده بهره شدهیلو تکم تمامیمهو ن یدجد اییهسرما هایییتملک دارا یهاطرح یواگذار 

 و  یرمنقولاموال منقول و غ یزواگذاری و نقابل اییهسرما هایییهای تملک داراطرح یبرداربهره یابرداری و حق بهره یت،مالک یواگذار

 مازاد یحقوق مال
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 دولت هایبدهیساماندهی های سیاست -0

 سئلهمو این  اندنکردهعمل موقعبهبه تعهدات خود قراردادها اخیر، در بسیاری از  هایسالدر  ویژهبهاجرایی دولت  هایدستگاه

کمتر کرده است. از سوی دیگر منابع ورودی  هابدهی، تدریجاً توان دولت را در پرداخت این هابدهیبا افزایش ساالنه حجم 

ه است. این کمتر شد رفتهرفتهدی و افت ارزش صادرات اقتصا هایتحریمبودجه دولتی نیز به علت کاهش نقدینگی ناشی از 

ای خود، هگذاریفروشندگان کاال و خدمات به دولت نیز در قیمت ،مطالبات باعث شده است موقعبهسابقه منفی در پرداخت 

 هادهیبتکثیر بر  فشار مضاعفیرا به قیمت پیشنهادی خود در قراردادها اضافه کرده و  هاپرداختزیان ناشی از دیرکرد در 

 هاگذاریسرمایهحجم آن  تبعبهکاهش داده و  تدریجبهوارد نمایند. از سوی دیگر این دیرکردها، قدرت مالی بخش خصوصی را 

ی منجر به کاهش مستقیم تولید ناخالص داخلی، گذارسرمایهی زیرساختی را تقلیل داده است. بدیهی است کاهش هاپروژهدر 

 شدفزایش بیکاری خواهد کاهش رشد و توسعه و ا

 اسناد باالدستیدر دولت  هاییبده یسامانده هاییاستس
است سی پنجاست. طی این ماده قانونی  شدهعنواندولت  هایبدهیساماندهی برنامه ششم توسعه، موضوع  8در بند ت ماده 

 است: ذکرشدهبرای ساماندهی این بدهی  کلی

  دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر چهل درصد هایشرکتحفظ شاخص نسبت بدهی دولت و 

  از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی هابدهیساماندهی اصل 

 حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی 

 مدتی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهتأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوص 

  بلندمدتو  مدتمیانتأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی 

 قانون بودجهدر دولت  هاییبده یسامانده هاییاستس
ست ا شدهعنوان غیردولتیدولت به بخش دولتی و  هایبدهیمتفاوتی جهت ساماندهی  هایشیوه 0911در قانون بودجه سال 

 اشاره نمود. 5و  0ی هاتبصرهبه  توانمیکه از آن جمله 

 ربطذی یاجرائ هایدستگاهدر صورت درخواست  یراننفت ا یشرکت مل یقاز طر بودشده دولت مکلف  0تبصره « و»طبق بند 

چهارچوب  که در یو خصوص یتعاون ی،حقوق یقی،ود به اشخاص حقخ یقطع هایبدهیاز خالص  یالر یلیاردتا مبلغ نهصدهزار م

 هایطرحپرداخت تعهدات مربوط به  ازجملهقانون  ینا یفتکال یاجرا ینو همچن یجادشدها 0918سال  یانمقررات مربوط تا پا

منابع  قیو از طر یهتسو ،ایمنطقه یمتق یا یبورس انرژ یمتق بر اساساشخاص  یننفت خام به ا یلرا از محل تحو یعمران

 یادار یو خصوص یتعاون ی،حقوق یقی،اشخاص حق یدر صورت تقاضا ینکند. همچن سابعمال حادولت  یو مصارف عموم

ت نف یلتحو یقاز طر یالر یلیاردمهزارپنجاهصدویکتا سقف  0011زودتر از خردادماه سال  یدبا سررس یاسالم یانواع اوراق مال
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ال الیحه بودجه س ازاین بند  .یدنما یهتسو یبورس انرژ یمتاوراق با ق یارزش اسم یزانه مب ،اشخاص ینبه ا یخام صادرات

 است. شدهحذف 0011

اسناد خزانه اسالمی را با حفظ قدرت خرید در سقف  بودمجاز ، دولت 0911بودجه  قانون 5تبصره « هـ»در بند از سوی دیگر 

اگذار و تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد ریال به طلبکاراننرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید 

فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد  هایردیفاز محل اعتبارات  بود شده کل کشور موظف داریخزانه .کند

ار و بر اساس ابالغ اعتب صرفاًو  دشومیاجرائی به آنان واگذار  هایدستگاهبابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران 

 هایفردو  ایسرمایه هایداراییو تملک  ایهزینهکشور و از محل اعتبارات  وبودجهبرنامهصادره توسط سازمان  هایتخصیص

این تبصره، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، « و»اول از بند  جز. شایان ذکر است طبق شودمیو جداول این قانون صادر 

قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه  هایبدهی

، با مطالبات قطعی معوق دولت یجادشدها 0918که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  االنبیاءخاتمسازندگی 

ه خواهد جمعی ـ خرجی تسوی صورتبهمیلیارد ریال  هزارپنجاهاران تا مبلغ از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبک

 تکرار شده است. 0011فوق در الیحه بودجه  یبندهامفاد  کرد.

است. طبق  شدهعنوان به شبکه بانکی کشور هاآنلبکاران با بدهی طتهاتر بدهی دولت،  هایبدهیتسویه  هایشیوهاز دیگر 

در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و  شدبه دولت اجازه داده  ،5صره تب« و»دوم از بند  جزء

و همچنین مطالبات نهادهای  یجادشدها 0918حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 

، االنبیاءاتمخقرارگاه  زداییمحرومیتمانکاران ، پیاالنبیاءخاتم، قرارگاه هابانکبازنشستگی،  هایصندوقعمومی غیردولتی، 

و نیز  هاآنتابعه و وابسته به  هایشرکتپیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و 

آب و فاضالب استانی و شرکت هواپیمایی  هایشرکتنیرو و جهاد کشاورزی و  هایوزارتخانهدولتی تابعه  هایشرکت

 0916تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  هایقیمتجمهوری اسالمی ایران بابت یارانه 

 0918ال که تا پایان س غیر بانکیو مؤسسات اعتباری  هابانکبه بانک مرکزی یا  یادشدهرا با بدهی اشخاص  است یجادشدها

یال رتا سقف سیصد هزار میلیارد به بانک مرکزی  غیر بانکیؤسسات و م هابانک هایبدهیاست، از طریق تسویه  یجادشدها

 خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:-جمعی صورتبه

 درصدنجاهپی خصوصی و تعاونی حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوق -

و  هابانکنهادهای عمومی غیردولتی،  هایبدهیآن جهت تهاتر  ماندهباقیاست و  الذکرفوق( مبلغ مانده 51۳)

لیفی(، تک هایقیمتبابت یارانه  صرفاً، نیرو و جهاد کشاورزی )وپرورشآموزش هایوزارتخانهدولتی تابعه  هایشرکت

ستانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان آب و فاضالب ا هایشرکت

 .رسدمیاجتماعی به مصرف  تأمین
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 وانتقاللنقدر این بند، امکان  شدهتعریفاز فرآیند  هابانکاستفاده حداکثری  منظوربهبانک مرکزی مکلف است  -

را در بازار  هابانکاز اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از  هابانکاز دولت، مطالبات  هابانکمطالبات 

 .فراهم کند بانکیبین

 از دولت هاآنتابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات  هایشرکتو  هاسازمانبرق از  تولیدکننده هایشرکتمطالبات  -

 .باشدمی

های نیرو و جهاد کشاورزی و ابعه وزارتخانههای دولتی تمشمولین این تبصره از شرکت 0011در الیحه بودجه سال 

نقل و انتقاالت  0911است. همچنین در سال  ییریافتهتغدولتی  یهاشرکتهای آب و فاضالب استانی به کلیه شرکت

 است. شدهحذف 0011بود که این مورد در الیحه بودجه  محدودشدهمطالبات بانک مرکزی به بازار بین بانکی 

 یمتو ق یفیتکل یمتالتفاوت قمابه بود شــدهدادهدولت اجازه به  0911ســال قانون بودجه  7د تبصــره همچنین در بند 

س      یید)پس از تأساعت برق را   یلوواتشده فروش هر ک تمام سابر س  یعنوان بازرس قانونبه یسازمان ح به  یدگیدر ر

سال(   یمال یهاصورت  سرمایه های تملک داراییطرح یبا بدههمان  س  برداریبه بهرهای های  برق وزارت  بخش یدهر

 د.کن یهتســو یبا اصــالحات و الحاقات بعد 0950/02/01وبودجه کشــور مصــوب ( قانون برنامه92موضــوع ماده ) یرون

سویه ربط مکلفذی یهای دولتشرکت  صورت  اند ت ساب را در  سرما نندخود اعمال ک یهای مالح های مذکور شرکت  یه. 

ــو یمعادل بده ــده ن یهتس ــش ــال یابد. می یشحکم افزا ینا یاز اجرا یاش برای  0011مفاد این بند در الیحه بودجه س

 است و تنها در حوزه آب و فاضالب اجرایی است. شدهحذفبخش برق 

 

 های دولتساماندهی بدهی هاسیاستخالصه 

 در سطح حداکثر چهل درصد یناخالص داخل یدبه تول یدولت یهادولت و شرکت یحفظ شاخص نسبت بده 

 یدرج در بودجه عموم یقسود مربوطه از طر یهو تسو یدتمد یقاز طر هایاصل بده ساماندهی 

 یاسالم یمجلس شورا یببا تصو یخزانه و استفاده از اوراق بده یهاوراق تسو یجیتدر حذف 

 مدتکوتاه یبازارها یقاز طر یو تعاون یخصوص یو حقوق یقیدولت به اشخاص حق یبده تأدیه 

 و بلندمدت مدتیانم یبده یابزارها یقاز طر یردولتیو غ یعموم یو نهادها یدولت به نظام بانک یبده تأدیه 

  یبورس انرژ یمتاوراق با ق یارزش اسم یزانبه م ینفت خام صادرات یلتحو یقاز طرتسویه مطالبات 

  سه  دیپول و اعتبار و با سررس یدر سقف نرخ سود مصوب شورا یدخربا حفظ قدرت  یاسناد خزانه اسالمتسویه مطالبات از طریق ارائه

 یالر یلیاردهزار م یستسال صادر و تا سقف دو

  به شبکه بانکی کشور هاآنتهاتر بدهی طلبکاران با بدهی 

  سویه بدهی طرح سرمایه های تملک داراییت سیده بخش برق  ای به بهرههای  قیمت  قیمت تکلیفی و التفاوتمابهیرو با وزارت نبرداری ر

 فروش هرکیلووات ساعت برق شدهتمام
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 برق گذاریقیمت هایسیاست -5

شرکت  شعابات و عوارض می با توجه به اینکه درآمدهای  شد، قوانین های تابعه وزارت نیرو از محل فروش انرژی برق و ان  با

 0نمود داشــته اســت. این  محور کلی در قوانین 0انرژی برق در  گذاریای خواهد داشــت. قیمتاهمیت ویژه هاآنحاکم بر 

خرید  شــده والتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامپرداخت مابه، هامحور عبارت اســت از: تعیین عوارض، هدفمندســازی یارانه

 شده است.تضمینی برق. در ادامه به تشریح هریک از محورهای مورداشاره در قوانین پرداخته

 باالدستی اسناددر رق ب گذارییمتق هاییاستس

ند بهای عدالت اجتماعی )ها و ارتقاء شاخصسازی یارانههای اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت اجرای هدفمنددر سیاست

شیوه   سازی نظام توزیع و قیمت شفاف و روان ( و همچنین 0 سازی  شاره ( 29)بند  های نظارت بر بازارگذاری و روزآمد  شده ا

 است.

این قانون  0بند ذ ماده باشد. مطابق  گذاری برنامه ششم توسعه می   از اسناد باالدستی موردبررسی در حوزه قیمت    یکی دیگر

ست    می سیا ست  شم با رویکرد ارتقای کیفیت و     های تجاری و تعرفهبای ش سال دوم اجرای قانون برنامه  ای حداکثر تا پایان 

قانون برنامه ششم توسعه     91بند الف ماده اصالح شود. همچنین در    صادرات پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای  رقابت

صالح قیمت حامل به  سایر کاالها و خدمات یارانه  های انرژیا صادی و حفظ مزیت  و  ای با رعایت مالحظات اجتماعی و اقت

ــنایع، به  ــبی و رقابتی برای ص ــل  نهبا توجه به قانون هدفمند کردن یارا 0011تدریج تا پایان نس ــتفاده از منابع حاص ها و اس

ــادرات غیرنفتی، بهره     به  ــتغال، حمایت از صـ ــورت هدفمند برای افزایش تولید، اشـ ــدت انرژی و صـ  تأمینوری، کاهش شـ

 است. شدهاشاره ربطهای ذیگذاری شرکتهای عملیاتی و سرمایههزینه

ت ها با بازدهی پنجاه تا شصاست برای ایجاد نیروگاه قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده 00ماده  0-در بند ب

سازوکار  قیمت خرید برق را با توجه بهبایست نیز می 2-( موافقت اصولی صادر کند و در ادامه در بند ب 65۳تا  55۳درصد )

 تعیین نماید. بازار در بورس

ــوع  08در بند ت ماده  ــرمایهبه موض ــم یدبرق و خر یدتوان تول یشزابرنامه اف یجهت اجرا یردولتیغ یگذارس رق ب ینیتض

سبت به  برنامه ن یدر طول اجرا بایست یرو میوزارت ناست و مطابق این بند از قانون برنامه ششم توسعه      شده اشاره یدی تول

 یخصوص   و یتعاون یردولتی،غ یمؤسسات عموم   گذارییهسرما  یقوپنج هزار مگاوات از طربرق تا بیست  یدتوان تول یشافزا

ــرکت یمنابع داخل یاو  یو خارج یعم از داخلا ــورت روشبه یاهای تابعه ش ــرماص ــاخت،  یذارگیههای متداول س ازجمله س

برق بر اســاس نرخ  ینیتضــم یدخرید و ( اقدام نماBOTو انتقال ) یبردار( و ســاخت، بهرهBOOو تصــرف ) یبرداربهره

 خواهد بود.اقتصاد  یشده توسط شوراتعیین
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 قانون بودجهبرق در  گذارییمتق هاییاستس

از مقررات  یبخش یممواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ02مطابق ماده )و  0911قانون بودجه سال  6ه تبصره مطابق بند 

ست که  شده دادهربط اجازه های تابعه ذیشرکت  یقاز طر یروهای نفت و ناز وزارتخانه یک( به هر 2دولت ) یمال ماهانه از  ا

 یال( ر0111هزار ) یکمشترکان برق مبلغ   کونیاز هر واحد مس  یال،( ر2111مشترکان گاز مبلغ دو هزار )  یواحد مسکون هر 

موضــوع  یحســاب درآمد عموماخذ و به یال( ر01۰111مشــترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ) یتجار یاز واحدها یکو از هر 

شماره )  061086و  061085های ردیف ستا   یکنند. برا یزداری کل کشور وار قانون نزد خزانه ین( ا5جدول   ،ییمشترکان رو

که در الیحه  به نرخ صــفر اســت یاتوجوه فوق، مشــمول مال. همچنین باشــد( می51۳درصــد )الذکر معادل پنجاهفوق لغمبا

سال   شمول مالیات بر درآمد و مالیا  0011بودجه  د ت بر ارز افزوده نخواهد بواین بند بدون تغییر بوده و فقط وجوه دریافتی م

 یبند متضمن سقف و نحوه برگزار   ینا ینامه اجرائرسد. آیین موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می  یمنابع حاصله برا و 

 رسد. یم یرانوز یأته یببه تصو  ییو دارا یاقتصاد  روبودجه کشور و وزارت امو مشترک سازمان برنامه   یشنهاد مناقصه به پ 

پرداخته اســت و  معافیت در پرداخت هزینه برق و حق انشــعاببه موضــوع  0911قانون بودجه ســال  -6تبصــره بند ی  در

ش  یواحدها یهکل مطابق این بند شگاه فرهنگ وزارت آموزش یدولت یآموز  های آب، برق واز پرداخت هزینه یانوپرورش و دان

 یروهای نفت، نتوسط وزارتخانه  یدستورالعمل  یف طمصر  یمصرف( معاف هستند. سقف الگو    یالگو یتگاز )در صورت رعا 

سازمان برنامه و آموزش شور حد وپرورش و  سه ماه ته  اکثروبودجه ک صره  شود.  و ابالغ می یهتا  به ذ بند  -6همچنین در تب

این بند در الیحه بودجه  کهیدرحال است.  شده اشاره از پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز و برق    یرساز مدارس خمعافیت 

صره     شده حذف 0011سال   ست. همچنین در بند ذ تب سال   -6ا ساز مدارس خبه معافیت  0911قانون بودجه  از پرداخت  یر

ضالب، گاز و برق    شعاب آب، فا شاره حق ان سال   شده ا صره    0011بود که در الیحه بودجه  شور بند ذ تب قانون بودجه  – 6ک

 است. شدهحذفز معافیت پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز و برق مدارس خیرساز امکان برخورداری ا 0911سال 

 شود اجازه داده می هاآنربط های تابعه و وابسته ذی و شرکت  یروهای نفت و نبه وزارتخانههمین قانون  6س تبصره  در بند 

شنهاد با پ سازمان برنامه    ی شترک  شور و وزارتخانه م شاورزی و     یرو،های نفت، نوبودجه ک صنعت، معدن و تجارت و جهاد ک

صو  صاد  یشورا  یبت شو کاهش هزینهو با هدف  اقت مصارف کمتر از  با  اییارانهبه کاهش مصرف کاالها و خدمات   یقها و ت

ــا یهای نفت آب، برق، گاز، فرآورده  ینحد مع  ــول منطقه جغراف    را  اییارانه  کاالها و خدمات      یرو سـ وع ن یایی، با توجه به فصـ

ــرف  ــرف و مص ــرف، بها مص ــب با کاهش مص ــرف یکنندگان، متناس ــفر کاهش دهند یاو  یمتبه حداقل ق هاآن یمص   .ص

سال   6دولت به مجلس شورای اسالمی بند س تبصره     0011که در الیحه پیشنهادی بودجه  درصورتی    0911قانون بودجه 

به  یآب، برق و گاز مصـــرف یبها یشافزا یاراخت و مقررات، ینکه بر اســـاس قوان یموارد همچنین دراســـت.  شـــدهحذف

ــرکت ــدهدادهربط ذی یهای دولتش ــت، اعمال افزا ش ــنهادفقط با پ یشاس ــو یش   یرانوز یأته یبوزارتخانه مربوطه و تص

 است. شدهعنوانقانون برنامه ششم توسعه  -6که در بند ف تبصره  است پذیرامکان



 )گزارش دوم( 0011بودجه سال  یلیتکم یشنهاداتپ وحاکم بر صنعت برق  هاییاستو س ینقوان یلتحل سندیکای صنعت برق ایران

 

01 

شاره  0911قانون بودجه سال   05د تبصره  در بند  و  یر، شرکت توان مصرف برق و گاز  یمنظور اصالح الگو بهاست که   شده ا

 یهای نوآور نسبت به برقرار و شرکت  یمجاز یهاکارور )اپراتور( یقاند از طرربط تابعه وزارت نفت موظفذی یشرکت دولت 

سا   شنا وشمند و  ه ورهاینصب کنت  ینمشترکان عمده پرمصرف و همچن   یتو وصول مطالبات مشترکان با اولو   ییارتباط و 

نیز تکرار شده است. همچنین    0011یند که این بند در الیحه بودجه پیشنهادی سال   ها اقدام نماآن هوشمند سازی مصرف   

صره  مطابق بند  سال   05ه تب سوخت نیروگاه  0911قانون بودجه  اقدام به  یروکه بنا به اعالم وزارت ن ینهای خودتأمتعرفه 

ش ب یاتمام  یلتحو سر     یدیاز برق تول یخ سرا شبکه  صرف   یزانکنند، به ممی یخود به  شده به  لبرق تحوی یبرا یسوخت م

سوخت ن    سط بازده    یروگاهیشبکه، معادل تعرفه  ساس متو ست که در الیحه   0917 الس  یهای حرارتنیروگاه یبر ا بوده ا

 است. شدهحذف 0911قانون بودجه سال  05، موضوع بند ه تبصره 0011بودجه سال 

صره   5در بند  سعه به      01تب شم تو ش شارکت    یبهاقانون برنامه  صول طرح )پروژه( در قرارداد م شاره  مح ست که  شده ا از  ا

ستثن  ینمندرج در قوان یشمول تعرفه گذار  ستند و  یو مقررات عام و خاص م صورت تع  ه خالت در د یفی،تکل یمتق ییندر 

 شدهاسبهمحمحصول  یمتالتفاوت قمحصول طرح )پروژه(، مابه یبها یتعرفه برا یافتاز در یریجلوگ یاو  ینظام تعرفه گذار

( 27شده در دستورالعمل ماده )  های تعریفکارگروه یبو مقررات با تصو  یندر چهارچوب قوان یمال تأمینهای روش یبر مبنا

 یمال تأمینهای روش یاپرداخت  یفیلتک یمت( و ق2دولت ) یاز مقررات مال یبخشــ یممواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

با رعایت قوانین و مقررات  هسـتند  های اجرائی مجازدسـتگاه  -0 -17بودجه  01تبصـره  همچنین در  شـود. مذکور اصـالح  

( از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد ریال صرف خرید محصول، یارانه سود 51۳درصد )مربوطه پنجاه

 های این تبصره نمایند.شده طرحدارهو یا وجوه ا

 برق گذاریقیمتهای سیاستخالصه 

  ربطیذ یهاشرکت گذارییهو سرما یاتیعمل هایینههز تأمینانرژی با هدف  هایحاملاصالح قیمت 

 اقتصاد یتوسط شورابخش عمومی یا خصوصی  گذاریسرمایهبا  هاینیروگاهاز برق  ینیتضم یدنرخ خر یینتع 

  بورس سازوکاربا استفاده از  (61۳تا  55۳تا شصت درصد ) وپنجپنجاه یبا بازده هاینیروگاهتعیین قیمت خرید برق 

 معافیت در پرداخت هزینه برق و حق انشعاب با رعایت الگوی مصرف برای واحدهای آموزشی 

        ــرف کاالها و خدمات ــرف و              اییارانه  کاهش بهای مصـ ــول منطقه جغرافیایی، نوع مصـ ــفر با توجه به فصـ به حداقل قیمت و یا صـ

 ، متناسب با کاهش مصرفکنندگانمصرف

  نصب کنتور هوشمند و هوشمندسازی مصرفاصالح الگوی مصرف از طریق 

   سوخت سوخت ن  تأمینخود  هاینیروگاهتعیین تعرفه  سط بازده    یروگاهیمعادل تعرفه  ساس متو  0917 لاس  یهای حرارتنیروگاه یبر ا

 یخود به شبکه سراسر یدیاز برق تول یبخش یاتمام  یلتحودرصورت 
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 مواد اولیه تأمین هایسیاست -6

واد اولیه م تأمینانداز روشن از وضعیت چشم در صورت داشتن جهت حائز اهمیت است کهصنایع ازاینمواد اولیه برای  تأمین

ی محسوب زیرساختصنایع ترین مهمیکی از  صنعت برقکه ازآنجایی داشت.تری برای تولید ریزی دقیقبرنامه توانمی موردنیاز

هماهنگی و فعالیت  ،انرژی الکتریکی و صنعت برق هستند تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم صورتبه شود و سایر صنایعمی

ی شد از اهمیت باالیجب پایداری شبکه از تولید تا توزیع خواهد مو که مواد اولیه تأمینزنجیره مصرف انرژی از تولید و 

ایی در کار ایجاد اختاللهای تولید، انتقال و توزیع برق موجب عدم کارایی مناسب هر یک از زیرسیستم برخوردار است و

ه در مواد اولی نتأمی. لذا با توجه به اهمیت موضوع رو خواهد شدسیستم اصلی شده و صنعت برق با مشکالت جدی روبه

 است. قرارگرفته موردبررسیصنعت برق، قوانین باالدستی در این حوزه به شرح زیر 

 مواد اولیه در سند اقتصاد مقاومتی تأمینهای سیاست
رشد پویا و بهبود  تأمینو با هدف  0912عنوان یک سیاست بلندمدت اقتصادی در سال های اقتصاد مقاومتی بهسیاست

کردی های کلی اقتصاد مقاومتی با رویساله، سیاستانداز بیستت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمهای مقاومشاخص

بند » های اقتصاد مقاومتیاست. در قانون سیاست شدهابالغگرا و برون پیشرو ،زامولد، درون پذیر، فرصت ساز،جهادی، انعطاف

 مواد اولیه هستند. تأمین، بندهای مرتبط با حوزه «01بند »و « 6

 ولویتا و (وارداتی اقالم در ویژهبه)اساسی  کاالهای و های نهادهافزایش تولید داخلهای اقتصاد مقاومتی به سیاست 6در بند 

 هب وابستگی کاهش هدف با وارداتی کاالهای تأمین مبادی در تنوع ایجاد و راهبردی خدمات و محصوالت تولید به دادن

 است. شدهاشارهخاص  و محدود کشورهای

 برنامه ششم توسعهمواد اولیه در  تأمینهای سیاست
توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار برنامه ششم توسعه به  0در بند ح ماده 

ی های عام و نهادهااصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت، های نفتی در بورس انرژیانرژی و عرضه نفت خام و فرآورده

ال حداکثر تا پایان س ایهای ارزی و تجاری و تعرفهاصالح سیاستد ذ همین ماده، از طریق است. همچنین بن شدهاشاره مالی

مواد  أمینتدر حوزه  پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادراتدوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت

( 21( ماده )9با رعایت تبصره )کرده است مکلف را دولت نیز  بند ت برنامه ششم توسعه 06گذاری کرده است. ماده اولیه قانون

سازوکار الزم  ششم، طی اجرای قانون برنامهو  0/2/0910پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

های کند و برای بنگاهبینی ( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش01۳برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد )

 .کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجرا درآورداقتصادی دریافت

 یهمواد اول تأمین هاییاستسخالصه 

 ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتیو  در اقالم وارداتی( یژهوها و کاالهای اساسی )بهنهاده یداخل یدتول یشافزا 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#6
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#5
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 افزوده و با خالص ارزآوری مثبتتناسب ارزشصادرات کاالها و خدمات بههدفمند از  جانبهحمایت همه 

 الزم هایمشوق گسترش و مقررات تسهیل 

 یمال یعام و نهادها یهاشرکت یبرا یشرکت یتحاکم یاصالح نهاد 

 یاو تعرفه یو تجار یارز هاییاستاصالح س 

  ی( نرخ ارز در بودجه سنوات01۳ده درصد )از  یشساالنه ب یشپوشش خطرات افزا یسازوکار الزم براطراحی 

 

 یصادرات هایسیاست -7

ر د از اهمیت باالیی برخوردار است وبه نفت و درآمدهای ناشی از فروش نفت به دلیل ایجاد عدم وابستگی صادرات موضوع 

غیرنفتی از  موضوع صادراتساله توسعه کشور، های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه پنجسیاستاسناد باالدستی مثل 

ی پایدار کشور به لحاظ اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفت گفت استراتژی توسعه تواندرواقع می برخوردار است. باالییاهمیت 

ق توسعه صادرات براست،  شدهاشارهو یکی از راهبردهایی که در حوزه صادرات غیرنفتی در استناد باالدستی به آن  است

 .گرددمیویژه صادرات برق تشریح های مرتبط با حوزه صادرات بهرو در ادامه قوانین و تبصرهنباشد. ازایمی

 اسناد باالدستیی صادرات هایسیاست 
 و شورک علمی جامع نقشه اجرای و سازیپیاده، بنیاندانش اقتصاد های کلی اقتصاد مقاومتی پیشتازیسیاست 2در بند 

 خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظوربه نوآوری ملی نظام ساماندهی

 این قانون امکان حمایت 01است. همچنین بند  شدهاشارهمنطقه  در بنیاندانش اقتصاد اول رتبه به دستیابی و بنیاندانش

 و مقررات طریق تسهیل از مثبت ارزآوری خالص با و افزودهارزش تناسببه خدمات و کاالها صادرات از هدفمند و جانبههمه

 ارجیخ گذاریسرمایه تشویق موردنیاز، هایزیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات ، گسترشالزم هایمشوق گسترش

 اقتصادی هایپیوند بخشیتنوع، جدید بازارهای دهیشکل، صادراتی نیازهای با متناسب ملی تولید ریزیبرنامه صادرات، برای

 ثبات یجادا نیاز و صورت در مبادالت تسهیل برای تهاتری مبادالت سازوکار از استفاده منطقه، کشورهای با ویژهبه کشورها با

 هدف را میسر دانسته است. بازارهای در ایران سهم پایدار گسترش هدف با صادرات مورد در مقررات و رویه

 تسهیل و رشگست، پیشرفته هایفناوری انتقال منظوربه کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعهاز سوی دیگر به 

های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 00خارج در بند  از مالی منابع و ضروری نیازهای تأمین و خدمات و کاال صادرات، تولید

 باشد که جهت مقابلهمی 09اقتصاد مقاومتی بند های کلی تأکید شده است. از دیگر بندهای مرتبط با حوزه صادرات در سیاست

 فروش، هایروش در تنوع ایجاد راهبردی، مشتریان راهکارهای انتخاب گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیریضربه با

پیشنهادشده است.  های نفتیگاز، برق، پتروشیمی و فرآورده صادرات درفروش، افزایش خصوصی بخش دادن مشارکت

 االهایک تولید توسعه، گاز و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزودهارزش این قانون به افزایش 05ماده همچنین 
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 هایفرآورده و پتروشیمی محصوالت، برق صادرات بردن باال و( انرژی مصرف شدت شاخص بر اساسبهینه ) بازدهی دارای

 است. شدهاشارهمنابع  از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی

است که مطابق بند ذ  شدهاشاره ایتعرفه و تجاری و ارزی هایسیاست اصالحدر برنامه ششم توسعه در حوزه صادرات به 

 رویکرد اب برنامه ششم توسعه قانون اجرای دوم سال پایان تا حداکثر ایتعرفه و تجاری و ارزی هایبایست سیاستمی 0 ماده

 صادرات اصالح شود. برای داخل تولید کاالهای ساختن پذیررقابت و کیفیت ارتقای

 0311قانون بودجه سال ی صادرات هایسیاست
 مشوق و جایزه هرگونه پرداخت 0911قانون بودجه سال  6تبصره  2-در بند ک صادرات از حاصل ارز خصوص برگشتدر

 اداقتص چرخه به خدمات و کاال صادرات از حاصل ارز برگشت از اطمینان حصول به را منوط صادرکنندگان برای صادراتی

 0011کرده بود که موضوع این بند در الیحه بودجه سال  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک دستورالعمل براساس کشور

 ایران اسالمی جمهوری ، گمرک0911قانون بودجه سال  7تبصره  -2-است. همچنین مطابق بند ب شدهحذفپیشنهادی 

 ادراتیص کاالهای در که وارداتی قطعات و مواد ورودی حقوق استرداد به نسبت، مربوط اسناد تأیید از که پس شده بود مکلف

 و بعدی الحاقات و اصالحات با 22/8/0911 مصوب گمرکی امور قانون( 68) تا( 66) مواد موضوع، اندقرارگرفته استفاده مورد

 که خزانه از دریافتی تنخواه محل از، روز پانزده مدت ظرف، گمرکی امور قانون( 05) ماده( 2) تبصره موضوع انبارداری هزینه

ی مواد و قطعات وارداتی د، موضوع استرداد حقوق ورو0011در الیحه بودجه سال  .کند اقدام، نمایدمی تسویه سال پایان تا

 تکرار شده است. 7مورد استفاده در کاالهای صادراتی در بند ب تبصره 

 ی توسعه صادراتهاسیاستخالصه 

 بنیانافزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش 

  افزوده و با خالص ارزآوری مثبتتناسب ارزشهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به جانبهحمایت همه 

 الزم هایمشوق گسترش و مقررات تسهیل 

 ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات یجادا 

 مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت استفاده از سازوکار 

 با کشورهای منطقه یژهوهای اقتصادی با کشورها بهپیوند یبخشدهی بازارهای جدید و تنوعشکل 

 تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی یزیربرنامه 

 خارجی برای صادرات گذارییهتشویق سرما 

 یازموردنهای گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت 

 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد 

 ینفت یهاو فرآورده یمیهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشایجاد تنوع در روش 

 افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گازافزایش ارزش 
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 ص شدت مصرف انرژی(توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه )بر اساس شاخ 

 های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتیباال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده 

 یاو تعرفه یو تجار یارز هاییاستاصالح س 

 صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد یبرا یو مشوق صادرات یزهپرداخت هرگونه جا 

 یصادرات یدر کاالها مورد استفاده یمواد و قطعات واردات یسترداد حقوق ورودا 

 

 نهادی اصالح هایسیاست -8

ترین مهم و یجادشدهاهایی است که طی تحوالت اصالح ساختاری در صنعت برق نهاد تنظیم مقررات برق کشور یکی از بخش

نظارت  کالن و همچنین هایگذاریانداز آتی صنعت از طریق هدفوظیفه آن تنظیم روابط و مقررات کلی صنعت، تعیین چشم

باید توجه داشت تجدید ساختار صنعت برق با هدف رفع نواقص  .بر حسن اجرای وظایف فعاالن صنعت در سطوح کالن است

خصوصی  -شود و بدون شک برای ایجاد ساختار رقابتیمحقق نمی بخش خصوصی ا بههموجود تنها در سایه واگذاری شرکت

اساسی  قانون 00به بخش خصوصی مطابق اصل  هاهای الزم برای واگذاری شرکتآنچه مهم است، انجام مقدمات و اولویت

اصالح صنعت برق کشور عالوه بر اصالح ساختاری و مقررات زدایی نیاز به بازنگری در قوانین حاکمیتی دارد، . همچنین است

 .گذار از وظیفه اصلی خود شده استل در وظایف نهادهای حکمرانی با بخش دولتی موجب دور شدن نهاد سیاستزیرا تداخ

ودجه ساله توسعه و قانون برنامه بدر این خصوص قوانین مرتبط با حوزه ساختار نهادی در اسناد باالدستی همچون برنامه پنج

و  بر این صنعت مانند نهادهای مالی تأثیرگذارنعت برق، سایر نهادهای و عالوه بر ساختار نهادی حاکم بر ص گرددمیتشریح 

 اند.پولی نیز مدنظر قرارگرفته

 در اسناد باالدستی یاصالح نهاد هایسیاست
ساختار مجموع دستگاه  برنامه ششم توسعه نیز به     28در بند الف ماده  ستثنای مدارس  به های اجرائیکاهش حجم، اندازه و  ا

صد ) حداقل به میزان پانزدهدولتی در طول اجرای قانون برنامه،  ضع موجود )حداقل پنج   05۳در سبت به و صد ( ن ( در 5۳) در 

سال دوم(   شاره پایان  ست که از   شده ا شارکت با بخش غیردولتی  ا  باطریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و م

ها و های سازمانی، انحالل و ادغام سازمانحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستها، حذف وااولویت تعاونی

ها و بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی با   ها و دهیاریهای اجرائی به شـهرداری مؤسـسـات و واگذاری برخی از وظایف دسـتگاه   

 پذیرد.تصویب شورای عالی اداری صورت می

 بودجهقانون در  یاصالح نهاد هایسیاست
از سهام و  یبخش یاتمام  شده است کهمجاز  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد، 0911قانون بودجه سال  -2تبصره  2در بند 

ر د یهای دولتمانده سهام متعلق به دولت و شرکتو باقی یهقوه مجر یرمجموعهز یهای اجرائدستگاه یهای دولتدارایی

( قانون 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یهای مندرج در قانون اجرارا مطابق روش یهای مشمول واگذاربنگاه

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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کند. عالوه  یزوار 901512ردیف و منابع حاصله را به یدواگذار نما یبا اصالحات و الحاقات بعد 21/9/0987مصوب  یاساس

 ینا یلتشک ینکهمشروط به ا( ETFقابل معامله در بورس ) یگذارهای سرمایهسهام در قالب صندوق یواگذار، اینبر 

 ست:مجاز ا یزن یرز یطعرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرا یانباشد و  بلندمدت یبرا یدولت یریتها با مدصندوق

 را  یرانفرابورس ا یاهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران مجاز است سهام شرکت ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

جزء  ینهای مندرج در اها قرار دارند در چهارچوب روشهای تابعه آنشرکت یا یاجرائهای دستگاه یتکه در مالک

های صندوق یجادقابل معامله در بورس، پس از ا یگذارهای سرمایهدر قالب صندوق ی. در صورت واگذاریدواگذار نما

ها و عرضه واحدها صندوق ینبمعامالت  یانتقال سهام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسم ی،گذارسرمایه

های در قالب صندوق یاها به روش ثبت سفارش پذیر است. عرضه سهام شرکتبه عموم امکان یادشدههای و صندوق

 د.شومی یینتع یرانوز یأتتوسط ه یفتخف یزاناست. م یف( مشمول تخف91۳درصد ) یتا سقف س یگذارسرمایه

  یلیاردده م یهحداقل سرما باها صندوق یستأسمجازند نسبت به  یهای دولتها و شرکتها، سازمانوزارتخانه 

های فهرست شده در بورس )در قالب انتقال سهام دولت از شرکت یرنقدغ یاصورت نقد به یال( ر01۰111۰111۰111)

 .یند( اقدام نمایرانفرابورس ا یااوراق بهادار تهران 

  صندوق و  یگذارسرمایه یهای خریدوفروش واحدهاهای الزم در اخذ سفارشاند همکاریمکلف یهای دولتبانک

 شعب خود انجام دهند. یقمصوبه را از طر ینسهام موضوع ا یا

  ر د یبتصو یهای مذکور را براجزء و اساسنامه صندوق ینا یبورس مکلف است سازوکار نحوه اجرا یعال یشورا

دولت  از طرف ی،شده توسط ومعرفی یندهنما یامربوطه  یتخصص یرکه وز یدنما یشنهادای پگونههب یرانوز یأته

 یو حقوق مالکانه واحدها یریتاعمال مد یتممتاز صندوق، مسؤول یگذارسرمایه یعنوان دارنده واحدهابه

 را بر عهده داشته باشد. یگذارسرمایه

 تکرار شده است. 0911قانون بودجه سال  2تبصره  2، بند 0011در الیحه بودجه سال 

صره   -0 -در بند ک سال   5تب شاره  0911قانون بودجه  ست که با هدف  شده ا شار اوراق مال  یتبعات احتمال یریتمد ا  یانت

سالم  سرما  یدر بازارها یا شور،   یهپول و  شکل از رئ کمیتهک شور، وز سازمان برنامه  یسای مت صاد  یروبودجه ک و  یامور اقت

ــوع ا یرانا یاســالم یجمهور یکل بانک مرکزو رئیس ییدارا ــار اوراق موض  همچنین. کنندنظارت  ونقان ینبر نحوه انتش

سم  نرخ سود ا سالم   یداوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خر  یهای  سناد خزانه ا بند از  شود که این  یینتع یتهکم ینتوسط ا  یا

صره   سال   7تب سال   0911قانون بودجه  صره      0011در الیحه بودجه  ست. همچنین بند ق تب شده ا قانون بودجه  5نیز تکرار 

شاره  بازار باز یاتعمل ینحوه اجرا، به 0911سال   ساس،   کردها ست که بر این ا صاد  ا شده  موظف  ییو دارا یوزارت امور اقت

ست  سط بانک مرکز  یاتعمل یظرف مدت دو ماه پس از اجرا ا ست معامله گران اول  یینضمن تع  ی،بازار باز تو جاز م یهفهر

سبت به پیاده  ضه اول  ن س که نحویحراج به یقاوراق از طر یهسازی الزامات عر صد )  یحداقل  سالم  ی( از اوراق مال91۳در  یا
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در الیحه  این بند ، اقدام کند.مجاز به فروش برسد یهبه معامله گران اول یهبازار باز در عرضه اول یاتپس از عمل لتمنتشره دو

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف   0011با تغییراتی تکرار شده است. در الیحه پیشنهادی بودجه سال      0011بودجه سال  

ست گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جز )   صره  0شده ا ارائه نماید. همچنین مهلت دوماهه  5( بند )ک( تب

صادی و دار  شده یینتع صوص تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز و   به وزارت امور اقت رضه  الزامات ع سازی یادهپایی درخ

 است. شدهحذفاولیه اوراق از طریق حراج که پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی بوده است، 

 های اصالح نهادیسیاستخالصه 

 یاجرائ یهاکاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه 

 شارکت با بخش غ  یدخر یاتی،عمل یواحدها یواگذار ضرور، غ یحذف واحدها ها،یتعاون یتبا اولو یردولتیخدمات و م سطوح   یر کاهش 

 ها و مؤسساتانحالل و ادغام سازمان ی،سازمان یهاکاهش پست یریت،مد

 ش  یاتمام ی واگذار سهام و دارا  یبخ ستگاه  یدولت هایییاز  سهام متعلق به دولت و   ماندهیو باق یهقوه مجر یرمجموعهز یاجرائ یهاد

 یمشمول واگذار یهادر بنگاه یدولت یهاشرکت

  گذارییهســرما یهاســهام در قالب صــندوق  یواگذار ( قابل معامله در بورسETF مشــروط به ) ینادولتی  بلندمدتعدم مدیریت 

 هاصندوق

  یاصورت نقد  به یالر( 01۰111۰111۰111) یلیاردده م یهبا حداقل سرما  های دولتیها و شرکت ها، سازمان ی وزارتخانههاصندوق  یستأس 

 یرنقدغ

     کلئیسرکشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و  وبودجهبرنامهمتشکل از سازمان    ایکمیتهنظارت بر نحوه انتشار اوراق مالی اسالمی توسط 

 یتهکم ینتوسط ا یاسناد خزانه اسالم یدقدرت خراوراق منتشره و نرخ حفظ  یسود اسم یهانرخبانک مرکزی و تعیین 

   ( از اوراق مالی اسالمی منتشره دولت پس از انجام عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه    91۳فروش حداقل سی درصد )

 مجاز

 

 پولی هایسیاست -1

و لذا تغییرات در مقادیر کمی بودجه و  شودمی ریزیبرنامهدولتی  هایشرکتدر تدوین بودجه، برای منابع و مخارج دولت و 

 هاییاستس عنوانبهاجرایی و دولت  هایدستگاهو نظارت بر اجرا توسط  سازیپیادهنیز تغییر در قوانین حاکم بر نحوه اجرا و 

قش بانک ل و ساختار بودجه، نو تغییر شک هاسازیتصمیمی از این هایبخشدر  وجودبااین. لیکن گرددمیمالی اقتصاد تلقی 

پولی در بودجه،  هایسیاست. این اثربخشی کندمیپولی نمود پیدا  هایسیاستبازیگران  عنوانبهمرکزی و شبکه بانکی کشور 

اقتصادی دولت است که بدیهی است برای دستیابی به اهداف هر دو این  هایگذاریسیاستبیانگر نقش بازارهای پولی در 

 ، الزم است به همسویی و عدم تعارض یکی در مقابل دیگری توجه نمود.هاگذاریسیاست
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 اسناد باالدستیهای پولی در سیاست
اد نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتص جانبهکلی به اصالح و تقویت همه صورتبهاقتصاد مقاومتی  1در بند 

ن ورود به حوزه ای توسعهاست؛ لیکن در برنامه ششم  شدهاشارهبخش واقعی  ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت

 ارزی هایتعرفهاصالحات در به  0از ماده « ذ»در بند  کهآن ازجملهگذاری بانک مرکزی، بیشتر جلوه داشته است. سیاست

 هشداشاره بانکی هایسپردهدرصدی بین نرخ سود تسهیالت و  01کاهش ساالنه از همان ماده نیز به « چ»و در بند  شدهاشاره

 است.

سهم است. در بند پ این ماده  06پرداخته است، ماده  پولی هایسیاستماده قانونی که در برنامه توسعه، صراحتاً به موضوع 

دولت همین ماده،  بند ت. همچنین در است شدهگرفته در نظر درصد 01صنعت و معدن از کل تسهیالت بانکی حداقل  بخش

 0/2/0910کشور مصوب  ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت ید( قانون رفع موانع تول21( ماده )9تبصره ) یتاست با رعاشده مکلف 

 یکند و برا بینییشپ یرا در بودجه سنوات ( نرخ ارز01۳) ده درصداز  یشب افزایش ساالنهپوشش خطرات  یسازوکار الزم برا

، آورده شده است که با ند چهمچنین در ب درآورد. اجراو به  یطراح یارز یالتتسه کنندهدریافت یاقتصاد هایبنگاه

به  یالتارائه تسه یبرا یالیر یخط اعتبار ی،صندوق توسعه مل ی( از منابع ورودیارزساالنه )( 01۳) ده درصد یگذارسپرده

 یامل دولتع هایبانک یقاز طر یصندوق توسعه مل یر چهارچوب اساسنامه دائمد یردولتیو غ یتعاون کوچک و متوسط یعصنا

 شود.انجام 

 0311بودجه سال های پولی در سیاست
 بر اساسمحاسبه منابع صندوق توسعه ملی به ریال ، به 0011و الیحه بودجه  0911قانون بودجه سال  0تبصره « د»در بند 

 است. شدهاشاره)نیما(  ارز یریتمد یکپارچهنرخ سامانه نظام 

سود و  هاینرخ یریتو مد یپول یاستس یاجرا منظوربه و 0911قانون بودجه سال  5تبصره همچنین در جز اول از بند م 

به  قه،یاعتبار در قبال وث یبازار باز و اعطا یاتعمل یاجرا یمهار )کنترل( تورم و در راستا ینگی،مهار )کنترل( بلندمدت نقد

و  یشامل خط اعتبار یاعتبار تو مؤسسا هابانک یبده تدریجبه بود شدهدادهاجازه  یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

به  یو مؤسسات اعتبار هابانک ی( بده51۳) درصدپنجاهسال حداقل  یانکه در پا ایگونهبه یددار نما یقهاضافه برداشت را وث

اوراق  یقدر توث یمکلف به همکارنیز منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار  یبه اوراق بده یقتوث ی،بانک مرکز

های است که بدهی شدهدادهبانک مرکزی اجازه  هب 0011در الیحه بودجه سال  است.شده  ینزد بانک مرکز زانهخ یبده

هی می منتشره دولت نماید. بدالتوثیق به اوراق مالی اس را برداشت اضافه و اعتباری خط شامل ها و موسسات اعتباریبانک

ها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بابت ساماندهی بانک یجادشدها

 .است شده بند مستثنی
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بانک  0911بودجه سال  5تبصره  ند مجز دوم از بسیاست پولی، نرخ سپرده قانونی است؛ در  غیرمستقیمیکی از ابزارهای 

راق و مؤسسات اعتباری، او هابانکقانونی  هایسپردهبابت درصدی از با تصویب شورای پول و اعتبار  بودمرکزی مجاز شده 

 است. شدهحذف 0011این بند در الیحه بودجه سال  را بپذیرد. مالی اسالمی منتشره از سوی دولت

 های پولیسیاستخالصه 

 یارز یهااصالحات در تعرفه 

  یبانک یهاو سپرده یالتنرخ سود تسه ینب یدرصد 01کاهش ساالنه 

  درصد 01حداقل  یبانک یالتسهم بخش صنعت و معدن از کل تسهتعیین 

 نرخ ارز( 01۳از ده درصد ) یشساالنه ب یشپوشش خطرات افزا یسازوکار الزم برا بینیپیش 

 ی( از منابع ورودیســاالنه )ارز ده درصــد یگذارســپردهاز محل  کوچک و متوســط یعبه صــنا یالتهارائه تســ یبرا یالیر یخط اعتبار 

 یصندوق توسعه مل

 (یماارز )ن یریتمد یکپارچهبر اساس نرخ سامانه نظام  یالبه ر یمحاسبه منابع صندوق توسعه مل 

  و اضافه برداشت یشامل خط اعتبار یها و مؤسسات اعتباربانک یبدهوثیقه دار نمودن تدریجی 

  یها و مؤسسات اعتباربانک یقانون یهااز سپرده یدولت بابت درصد یمنتشره از سو یاسالم یاوراق مالامکان ارائه 
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 0011پیشنهادات الیحه بودجه سال بخش دوم( 

های وزهحقوانین و احکام باالدستی بودجه سنواتی در  حاکم بر صنعت برق بر اساس هایسیاستدر بخش اول این گزارش 

، «ایهای سرمایهتملک و واگذاری دارایی»، «مالی از بازار سرمایه تأمین»، «خارجی گذاریسرمایهجذب »اصلی شامل 

 «سیاست پولی»و « اصالح نهادی»، «صادرات»، «مواد اولیه تأمین»، «گذاری برققیمت»، «های دولتساماندهی بدهی»

 درج در برایزیر های پیش روی صنعت برق، پیشنهادات ها و چالشسیاست نتایج اینبا توجه به سپس  استخراج گردید.

 .گرددمیپیشنهاد  0011بودجه سال  قانون

 به بخش خصوصی دولت هایبدهیساماندهی  جهتپیشنهاد  -0

 هایبدهیدولت از طریق اسناد تسویه خزانه، »که است  شدهعنوان 0011الیحه بودجه سال  5تبصره  (و)بند  0جزء  در یک(

قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی 

اشخاص ، با مطالبات قطعی معوق دولت از یجادشدها 0911که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال  االنبیاءخاتم

 «.جمعی ـ خرجی تسویه کند صورتبهریال  میلیارد هزارپنجاهتا مبلغ  مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران

را دارند،  التیتسه نیاستفاده از ا یبرا یشتریامکان ب ییاجرا ییبا دستگاه ها شتریارتباط ب لیبدل یاز آنجا که موسسات عموم

بمنظور  گرددیم شنهادیاز کرونا، پ یو اثار ناش یفعل یاقتصاد طیشرا لیبدل یبخش خصوص یمال دیشد یبا توجه به تنگنا

 و رفع مشکالت یبخش خصوص یاسناد و  در جهت حفظ توان مال نیاز ا استفادهدر  یو  عموم یحفظ توازن بخش خصوص

بند مذکور  0011در بودجه سال  ر،یاخ یهادر سال یدولت یهادولت و شرکت یهایبده یاز فزون یها ناشآن ینگیکمبود نقد

 :ابدی رییتغ ریبه شرح ز

قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی، خصوصی(  هایبدهیدولت از طریق اسناد تسویه خزانه، »

که در چهارچوب قوانین و مقررات  االنبیاءخاتمو نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی 

با رعایت تقدم  ، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبورجادشدهیا 0911مربوط تا پایان سال 

یال میلیارد ر هزارپنجاهتا مبلغ  اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصیو اولویت  طلب طلبکاران

 «.جمعی ـ خرجی تسویه کند صورتبه

صره  بند )و(  2در جزء  (دو سال   الیحه 5تب ست،  شده دادهبه دولت اجازه  0011بودجه  ست  صورت  در ا ضیان  درخوا ، متقا

  0911 ســال پایان تا مقررات و قوانین چهارچوب در که تعاونی و خصــوصــی حقوقی و حقیقی اشــخاص قطعی مطالبات

شده ا ست  یجاد ستگی    یهاصندوق ، غیردولتی عمومی نهادهای مطالبات همچنین و ا ش ، اءیاالنبخاتم قرارگاه، هابانک، بازن

صی    پیمانکاران، یاءاالنبخاتم قرارگاه زدایییتمحروم پیمانکاران صو سازی  سازمان  خ  نفت یمل شرکت ، مدارس تجهیز و نو
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سته  و تابعه یهاشرکت  و ایران   دولت از فیتکلی هایقیمت یارانه بابت هاتابعه وزارتخانه دولتی یهاشرکت  نیز و آنها به واب

  یا مرکزی بانک به یادشده اشخاص بدهی با را است یجادشدها 0917 سال پایان تا مربوط مقررات و قوانین چهارچوب در که

سات    و هابانک س شده ا 0911 سال  پایان تا که غیربانکی اعتباری مؤ ست  یجاد سویه  طریق از، ا  و هابانک هایبدهی ت

ــات ــسـ ــال    تا   مرکزی بانک   به  غیربانکی  مؤسـ ــده ا 0911پایان آذرماه سـ ــقف تا  یجادشـ ــد سـ ــیصـ   میلیارد  هزار سـ

ــ جمعی صورت  به ریال( 911۰111۰111۰111۰111) شار  طریق از خرجی ــ سناد  انت سویه  ا سویه  زیر شرح  به خزانه ت   :کند ت

سناد  طریق از بدهی تهاتر حداقل سویه ( اوراق) ا شخاص  برای خزانه ت صی    حقوقی و حقیقی ا صو ص  پنجاه تعاونی و خ   ددر

ست الذکرفوق مانده مبلغ( 51۳)  هایشرکت  و هابانک، غیردولتی عمومی نهادهای هایبدهی تهاتر جهت آن ماندهیباق و ا

ستانی  فاضالب  و آب هایشرکت (، تکلیفی هاییمتق یارانه بابت صرفاً )ها تابعه وزارتخانه دولتی   ایران نفت یمل شرکت  و ا

 .رسدمی مصرف به اجتماعی تأمین سازمان قطعی و شده حسابرسی مطالبات اولویت با

ص    صو شد      یاز انجا که بخش خ شکالت  ضر با م ش  ینگیکمبود نقد دیدر حال حا  موقع تعهدات دولت وبه یفایاز عدم ا ینا

صاد  ش  یرکود اقت ست، لذا توجه و  یریاز همه گ ینا سال پا  بخش به نیبه رفع مشکالت ا  ژهیکرونا مواجه ا  یانیخصوص در 

ست. در ا  یضرور  یامر یدولت فعل تیفعال صوص پ  نیا ستا  گرددیم شنهاد یخ ست یس  1بند  یدر را صاد   یکل های¬ا اقت

شگامی در تقویت بخش واقعی، بخش       یمقاومت صاد ملی و پی صاد ملی، ایجاد ثبات در اقت سخگویی به نیازهای اقت با هدف پا

 :ابدی رییتغ ریبه شرح ز 0011بودجه سال  حهیال 5از بند )و( تبصره  0-2

 
 و یخصوص یو حقوق یقیاشخاص حق یخزانه برا یهاسناد )اوراق( تسو یقاز طر یحداقل تهاتر بده»

 ینهادها هایبدهیآن جهت تهاتر  ماندهباقیاست و  الذکرفوقمبلغ مانده  (%71درصد ) هفتاد یتعاون

(، یفیلتک هایقیمت یارانه)صرفاً بابت  هاوزارتخانهتابعه  یدولت هایشرکتو  هابانک یردولتی،غ یعموم

 یقطع شده و یمطالبات حسابرس یتبا اولو یراننفت ا یو شرکت مل یآب و فاضالب استان هایشرکت

 «.رسدمیبه مصرف  یاجتماع تأمینسازمان 
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 پول و سرمایه بازاربا استفاده از های زیربنایی طرحمالی  تأمین جهت پیشنهاد – 2

زیربنایی جدید و  هایطرحبه مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث  0011بودجه سال  الیحه 01در تبصره  یک(

ر حال است. لیکن د شدهاشارهاست. در این تبصره به امکان استفاده بخش خصوصی از بازارهای پولی  شدهاشارهتمام، نیمه

های ایجادی توسط شبکه بانکی به علت عدم وجود سوابق اعتباری و گردش مالی، ضر پرداخت تسهیالت به شرکت پروژهحا

لذا  ،است موردتردیدشخص حقوقی واجد شرایط دریافت تسهیالت  عنوانبه هاشرکتنیست و موجودیت این  پذیرامکان

 0011در بودجه سال  اقتصاد یپذیررقابت کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تقویت هایسیاست 9در راستای بند  گرددمیپیشنهاد 

 اضافه شود: 01بند به تبصره صورت یکعبارت زیر به

های بازارهای مالی استفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیت منظوربانک مرکزی مکلف است به»

های مشارکت نامه ارائه تسهیالت بانکی به پروژهموضوع این ماده، آیین هایطرحمالی  تأمینجهت 

 «و مؤسسات اعتباری ابالغ نماید. هابانکصوصی را تهیه و جهت اجرا به خ–عمومی 

 

ی است که ابزارهای ازجمله بانکیبینتقلیل نرخ سپرده قانونی و یا عاملیت در بازارهای  ازجمله هاییمشوقبدیهی است وجود 

 .مند شوداعتباری از آن بهره مؤسساتو  هابانکد جهت مشارکت هرچه بیشتر توانمیبانک مرکزی 

از  0011شود در سال  یاجازه داده م یو تخصص یتجار یبه بانکها 0011بودجه سال  حهیال 0مطابق بند الف تبصره  (دو

و  یتجار یهابانک تیو حما قی. جهت تشوندیاقدام نما یالیـ ر یارز التیتسه ینسبت به اعطا اریمحل منابع در اخت

 یواز س ییاعطا التیتسه سکیمنظور پوشش رو به اریاختاز محل منابع در  یالیر -یارز التیتسه یدر اعطا یتخصص

 اصالح شود: ریبه شرح ز 0بند الف تبصره  2، جزء 0011در قانون بودجه  گرددیم شنهادیپ ،یو تخصص یتجار یهابانک

 

بخش برق با مشارکت بخش صنعت و معدن و  یتوسعه ا یسازمان ها ییربنایو ز یتوسعه ا یطرحها »

مناطق محروم و کمترتوسعه  تیبا اولو یو تعاون یخصوص ی( بخشها50۳) یدرصد کیحداقل پنجاه و

ه پروژه ب یها ییرهن دارا ایو  التیتسه مهیب افتیدر و یمنطقه ا یتهایبراساس مز افتهی

 «.قابل قبول نیامعنوان تض

 

 به بخش غیردولتی ایسرمایه هایداراییهای تملک طرحواگذاری پیشنهاد جهت  - 3
مواد به قانون  ی( قانون الحاق برخ27ماده ) یدر اجرا اندمکلف یاجرائ هایدستگاه، 0011الیحه بودجه  01تبصره طبق 

 یاجرا یالزم را برا یداتخود تمه هایدارایی(، از محل منابع بودجه کل کشور و 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش یمتنظ

با منابع  ایسرمایه هایداراییتملک  هایطرحاز  اعم برداریبهرهو در حال  برداریبهرهو آماده  تمامنیمه ید،جد هایطرح
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 هایبخشانعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با  یقاز طر یبا منابع داخل یدولت هایشرکت هایطرحو  یو اختصاص یعموم

این  1همچنین در بند  فراهم کنند. یو تعاون یخصوص هایبخش یتها با اولویاریها و دهیو شهردار یتعاون ی،خصوص

طرح  یاصل یکاربر ییرتغ به جازم ،ربطمقررات ذی یتوبودجه کشور و رعابا اخذ موافقت سازمان برنامه یدستگاه اجرائ تبصره

 .باشدمی پذیرامکاناست شده  انددادهازدستخود را  یهاول یهتوج یط،شرا ییرکه با تغشده است  یی( هاپروژه)

برق کشور فرسوده شده است  هایشبکهدرصد  91بافت مرکزی شهر تهران، بیش از  ویژهبهدر تعدادی از شهرها و روستاها، 

ی از کوچک، ناش ایحادثهکه  رودمیو نوسازی آن با توجه به شرایط اقتصادی برق ممکن نیست و بیم آن  سازیبهینهو 

، به خاموشی گسترده و سراسری در شهرهاکالندر  ویژهبهیزات با توجه به مصرف باالی برق، فرسودگی و عمر زیاد تجه

، مقام معظم این مخاطره توسط وزارت محترم نیروگزارش ارائه . در اندازدکشور منجر شده و امنیت ملی را نیز به مخاطره 

 .اندفرموده تأکید هاسازیرهبری نیز به اهمیت و ضرورت این نو

 شود: اضافهبندی به شرح زیر  (0911بودجه  1)مشابه بند د تبصره  ذیل این تبصره، گرددمیلذا پیشنهاد 

 تیبا رعا شودمیاجازه داده نیرو  به وزارتبا توجه به اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، »

 یهااییدارمالک و از ا یبخش یکاربر و تغییر سازیبهینه ،یسامانده از محل امنیتی شبکه،مالحظات 

 ، نسبتبا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی هاآناز  برداریبهرهو  یاحداث، بازساز و خود

بند  ینا موضوع یکاربر ییر. تغنمایداقدام  نوسازی شبکه فرسوده برق کشور هایطرحمالی  تأمینبه 

 یشورا یس( قانون تأس5ماده ) یسیونکم یبو تصووزارت نیرو و  شرکت توانیر یشنهادبه پ یببه ترت

 گیردمیصورت  یبا اصالحات و الحاقات بعد 22/02/0950مصوب  یرانا یو معمار یشهرساز یعال

، احداث ،برداریبهره یامالک، اخذ گواه وانتقالنقل ی،کاربر ییرعوارض شامل تغ یهو از پرداخت کل

 «.باشدمیمعاف  یعوارض شهردار یرو سا یبازساز یب،تخر

 پذیرتجدیدهای انرژی مالی تأمینجهت پیشنهاد  -0

 01/8/0910 مصوب کشور برق صنعت از حمایت قانون( 5) ماده موضوع عوارض ،0011الیحه بودجه  6، تبصره ج بنددر  یک(

 شدهیینتع ( ریال01۰811۰111۰111۰111) میلیارد نوزده هزار و هشتصد سقف در مصرفی برق مبلغ( 01۳) درصد ده میزان به

 است.

 نعقدشدهمگذشته  هایسالکه در  یدپذیربرق تجد ینیتضم یدخر قراردادهایدر  یلنرخ ارز و ضرورت تعد یشتوجه به افزا با

خواهد در این بخش ن شدهیینتعاهداف  یپاسخگو و این میزان یدپذیرتجد هاینیروگاه یفعل یتظرف یشاست و لزوم افزا

 یالر لیاردمیهزار  وسهسی یزانبه م اعتبار این بخشسقف  با افزایش عوارض برق مصرفی، شودمی یشنهادپ بنابراین؛ بود

 91 یزانبه م یرشرکت توان سهمدرصد و  71 یزانبرق به م وریبهرهو  یدپذیرتجد هاییانرژسازمان  سهمو  یافته یشافزا

 :گرددیم یشنهادپ0011الیحه بودجه  6صره ، تبج بند برای اصالح  یرمتن ز بر این اساس. تعیین گردددرصد از بودجه 
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پانزده  یزانبه م 01/8/0910از صنعت برق کشور مصوب  یت( قانون حما5موضوع ماده ) عوارض»

 یینتع یالر (99۰111۰111۰111۰111) یلیاردهزار م سه و سیدر سقف  ی( مبلغ برق مصرف05۳درصد )

 ینکشاورزی مجاز از شمول حکم ا هایچاهمجاز و برق  یریو عشا ییو مشترکان برق روستا شودمی

 یلیاردکامل تا سقف نه هزار و نهصد م صورتبه. منابع حاصله باشندمیمعاف  ندب

سه  و یستکل کشور و تا سقف ب داریخزانهنزد  یربه حساب شرکت توان یال( ر1۰111۰111۰111۰111)

 یزکل کشور وار داریخزانهبه حساب ساتبا نزد  یال( ر29۰011۰111۰111۰111) یلیاردصد م یکهزار و 

توسعه و  از یتصرف حما یبکشور به ترت وبودجهبرنامهبا سازمان  نامهموافقتتا پس از مبادله  شودمی

 «و پاک شود. یدپذیربرق تجد یدو تول ییبرق روستا هایشبکهنگهداری 

 

ای بخش انرژی نتوانسته است به های یارانهسیاستهای تجدیدپذیر به دلیل گذشته بخش انرژی یهاسالدر ( دو

های دولتی جهت برای الزام سازمان 5931مثال مصوبه هیات وزیران در سال  عنوانبهمیزان مورد انتظار رشد یابد. 

ال عم هااعتبارات این دستگاه نابسامانهای تجدیدپذیر، بدلیل وضعیت از برق مصرفی خود از انرژی %02 تامین

های مولد و صنایع پربازده، اصالح شود زمینه های تامین انرژی بخششد. در نقطه مقابل چنانچه سیاستاجرا ن

نایع ص بمنظور توسعهبنابراین ؛ شودهای مضاعف به منابع دولتی، فراهم میرشد این بخش بدون تحمیل هزینه

بودجه  حهیال 51در تبصره  ریبند زگردد پیشنهاد میبا استفاده از منابع خوداتکا صنعتی، تجدیدپذیر های انرژی

 اضافه گردد: ریبه شرح ز 5022سال 

( مگاوات 5بیش از پنج )مصرفی با قدرت خصوصی، دولتی و تعاونی و عمومی  بزرگ صنایعکلیه »

های طریق احداث نیروگاه ساالنه خود را از مصرفی برقانرژی درصد از ( 0یک ) معادلباشند مکلف می

در صورت عدم ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر در صنایع  است مجازوزارت نیرو  .تامین نمایندتجدیدپذیر 

از برق مصرفی این صنایع را با  معادل یک درصد 0011از نیمه دوم سال  ،شدهیینتعبزرگ به میزان 

 تسهیالت و کمکسود یارانه پرداخت  صرفحاصل را منابع  و تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده

های از جمله آزمایشگاهپذیر انرژی تجدیدهای مورد نیاز توسعه صنایع زیرساختعوض جهت ایجاد بال

های تجدیدپذیر کوچک مقیاس و خرید برق بخش خصوصی جهت احداث نیروگاهاز حمایت ، مرجع

 توسط ،و ابالغ قانون بودجه بیحداکثر سه ماه پس از تصو بند نیا ییاجرا نامهیینآ نماید.تجدیدپذیر 

 .«دیخواهد رس رانیوز ئتیه بیبه تصو تهیه و رویوزارت ن
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 پیمانکاران و سازندگان نیرو رفع مشکل قراردادهای متوقف پیشنهاد جهت -5
های ایفای تعهدات را های افزایش هزینهپیمانکاران فعال در صنعت برق به هنگام عقد قرارداد تا حدودی ریسک

و بخصوص  593۱کنند. لیکن، در سال بینی کرده و در حد قابل قبولی در مبالغ قراردادی خود منعکس میپیش

ات اساسی موجب شده که پیمانکاران فعال ، افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و افزایش بهای فلز5933در سال 

در حوزه صنعت برق قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال صنعت برق نباشند. در چنین شرایطی 

کند و در صورت عدم ای درخواست تجدیدنظر در مفاد قراردادی خود تسلیم کارفرما میپیمانکاران با تهیه الیحه

قانون بودجه سال « ۰2»اصالحیه تبصره  واحدهماده« 0»ق ضابطه مندرج در مفاد تبصره امکان رسیدگی به آن وف

 هاآنشورای عالی فنی مکلف به رسیدگی  ،09/55/591۰مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی مورخ  591۱

تمامی لوایح اعتراضی پیمانکاران به شورای عالی  عمالً. با توجه به تحوالت اقتصادی طی سالیان گذشته، شودمی

 رواینازنیست.  هاآنفنی احاله شده که با توجه کثرت موارد ارجاعی، این شورا قادر به پاسخگویی و رسیدگی به 

 افتد.ها از حیز انتفاع مینتایج رسیدگی عمالًها به درازا کشیده شده و رسیدگی به درخواست

ست پس از جهش   سال  گفتنی ا صنعت برق بر      0911تا  0917ارزی  سی و مواد اولیه موردی نیاز  سا و افزایش بهای فلزات ا

ست. بطوریکه اکنون بیش از           شمگیری کرده ا شده افزایش چ شورای عالی فنی ارجاع  ضی که به   0111حجم لوایح اعترا

ها و در انتظار رســیدگی به درخواســت شــدهمتوقفهزار میلیارد ریال  91قرارداد پیمانکاری در صــنعت برق به ارزش بالغ بر 

 هایشرکت ها به دلیل طوالنی شدن زمان رسیدگی، نابودی   های اجرای پروژهاست. تداوم این شرایط موجب افزایش هزینه  

شد. لذا         شمگیر بیکاری خواهد  صنعت برق، افزایش چ صص در  ضای   منظوربهپیمانکاری متخ سب بهبود ف حفظ و  ،وکارک

مصوب شورای  0956قانون بودجه سال « 81»اصالحیه تبصره  واحدهماده« 2»اد ذیل که ابقا و اصالح تبصره اشتغال پیشنه 

سالمی مورخ   ست، ارائه   29/00/0958انقالب جمهوری ا صره  . شود میا سال  الیحه  05متن زیر جهت الحاق به تب بودجه 
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