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• آب پای در�ت ��� 
��ددا��� از ���ی ������، ��� ���ت ����ه ������ی ���� ��ق ا��ان

در «ا��� �وی ��»

��اه و��ه:

• قرارداد�ا در برابر ��ج  �هی� ��� و �وق� 

ِِ

ِ

ُ

در بودجه �نوا�� �ال �ای ���ته ��ز بی� بودجه 
��و�� و بودجه �ر��� در ��صره 14 بردا�ته �ده بود و 

درآ�د�ا و ��ینه �ای �ر�ت �ای دو�ت� �ا�عه وزارت 
�ی�و، �ص�رت بودجه ��و�� ��ح و �ص�ی� �� �د �ه �ا 

اصول �ا�� قا�ون ��ارت ��ن� بر ا�تیار ���� ��و�� 
در �ص�ی� ا�ناد �ا�� �ر�ت �ا �عارض دا�ته ا�ت...

• در یاددا�ت� از ��یر�ا ا�دی   
    �عاون پ�و�� و بر�ا�ه ��زی �ندی�ای صنعت برق ا�ران 

در ا�� بودجه برای ��ایت از �و�عه ا��ژی �ای 
��دیدپ��ر و ���ه برق �و�تا�� و �ا�ی� �ناب� �ا�� 

����� برای ا�� دو ��زه، �ا ا�تفاده از �ر�یت �ای 
قا�ون ��ایت از صنعت برق و قا�ون ���ی� �از�ان �ا��ا 

�ا ا�� 10 درصد ���� برق �صر�� �ا ��� 19۸0 �ی�یارد 
�و�ان پی� بین� �ده ا�ت. 

�و �ا �ح�� ��تیار   • در �فت و 
    �عاون بر�ا�ه ��زی و ا��ر اقتصادی و��ر �ی�و

ی�� از �ه�ت��� ��ا�� �ه در �دو�� بودجه �ا��ه �اید در ��ر �ر�ته 
�ود، اص�ح �ا�تار�ا و �اص�ه �ر�ت� �ر �ه بی�تر از اقتصاد �فت� 

ا�ت. در واق� بودجه �اید بر پایه واقعیت �ای اقتصادی �ا�د. �یری 
�ر�ت� از اقتصاد  �فت� در پی�  �ه �ال ���ته در بودجه برای �اص�ه 

�ر�ته �ده بود...

�و �ا ��یدر�ا صا�ح� • در �فت و 
��او�زی ا�ران ��ی�یون ا��ژی ا�اق �ا�ر�ا��، صنا��، �عادن و       ��ی� 

�ه �یحه بودجه 1400 ���ر از �وی  �ند وقت� ��ت 
دو�ت ا�تدال �ه ���� ��پا �ر�تاده �ده �تن� �ه از ی�
 �و آ���� �یحه �و�ته �ده دو�ت یازد�� ا�ت و از �رف 

دی�ر او�ی� �یحه ای �ه ���� جدید آن را �� �وا�د 
ب�ر�� �ند؛ ا�ا...

ع �ه�  • در یاددا�ت� از �فی�ه زا�
    �وز�ا�ه ��ار

�عد از بر�ا�ه �هارم �و�عه، و�عیت اقتصاد صنعت برق از ��� 
صحی� و اصو�� آن �تد��� �ا�ج �ده و پردا�ت �ا�ه ا�تفاوت 
قی�ت ��ام �ده و ���یف� برق از �رف دو�ت �� ��وه بر این�ه 

�نون ��دور ��وده، ا��اء �ه ا�� �ناب� �ا ���یات �ار�نا�� ��  �ا
�ی�� ��ا��ت �دارد...

�و �ا �صرت ا� ��اس زاده  �فت و  • در 
    �د�ر�� د�تر بودجه و �و�عه �ر�ایه ��اری �ر�ت �وا�یر
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مازندران، بابل، کیلومتر 7 اتوبان بابل به قائمشهر 

 011 35155
www.maziarsanat.com

پایه هاى بتنى مسلح    شکل  
720x140x120خدمات گالوانیزه گرم با وان به ابعاد

یراق آالت فوالدى، رزوه اى، آلومینیومى و چدنى شبکه انتقال نیرو 
انواع پایه هاى فلزى و برج هاى نورى و دکل هاى شبکه 20 کیلو ولت 

انواع تابلو هاى برق شامل تابلو توزیع ، کنتورى، شالتر، سنجش و مینى سنجش  

محصوالت شرکت مازیار صنعت بابل: 
H
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هـــا  فرصـــت  و   1400 بودجـــه  موضـــوع  بـــه  تفصیلـــی  صـــورت  بـــه  ســـتبران،  نشـــریه  سراســـری  شـــماره  ســـومین 
ســـندیکای  نشـــریه  شـــماره  ایـــن  در  اســـت.  پرداختـــه  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن  بـــرای  آن  تهدیدهـــای  و 
و  کالن  هـــای  سیاســـت  آتـــی،  ســـال  بودجـــه  الیحـــه  جامـــع  تحلیـــل  بـــر  عـــالوه  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت 
نقـــاط  مهمتریـــن  نیـــز  و  ســـندیکا  ای  بودجـــه  پیشـــنهادات  بـــرق،  صنعـــت  بـــر  کـــم  حا باالدســـتی  قوانیـــن 
اســـت.  شـــده  بررســـی  توانیـــر  و  نیـــرو  وزارت  ارشـــد  مدیـــران  بـــا  گفتگـــو  در  بـــرق  صنعـــت  بودجـــه   عطـــف 
ـــر، بخشـــی از  ـــرق همچـــون شـــماره هـــای اخی ـــه شـــرایط دشـــوار و پرخطـــر قراردادهـــای صنعـــت ب ـــا توجـــه ب همچنیـــن ب
مجلـــه بـــه موضـــوع قراردادهـــا، لـــزوم بررســـی، غربالگـــری و اولویـــت بنـــدی آنهـــا و همچنیـــن ضـــرورت تامیـــن مالـــی 
ـــو در آن  ـــای عض ـــرکت ه ـــل ش ـــران عام ـــرات مدی ـــده و نظ ـــص داده ش ـــرق تخصی ـــت ب ـــت دار صنع ـــای اولوی قرارداده

ـــت. ـــور اس کش ـــرق  ـــت ب ـــدی و روز صنع کلی ـــم،  ـــات مه ـــر موضوع ـــع ب ـــروری جام ـــتبران 3 م ـــت. س ـــده اس درج ش
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کنـــد  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــه عـــاوه شناسـ ــان دهـــد. بـ ایـــن بخـــش نشـ
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و  و 
ــم از  ــور هـ کشـ ــرد  کان و خـ ــاد  ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ کـ ــن  روشـ

جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.

 صاحب امتیاز:  
 مدیر مسئول:   

 سردبیر: 
شورای سیاست گذاری:

دبیر تحریریه:     
تحریریه: 

 طراح   گرافیک:  
 

سایت: 
 توزیع:     

گهی ها:     امور آ
 امور اداری:   

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

سرمقاله

یادداشت

یادداشت

یادداشت
 تحلیلی

گفت و گوی 
اختصاصی

اعضا روی خط
نشانی:

تلفکس:  
فکس: 

گهی ها:  سازمان آ
سایت:
ایمیل:

سندیکای صنعت برق ایران 
غامرضا ناصح 
سپهر برزی مهر  

علی بخشی، محمد بهزاد، ولی اهلل بیات، محمدصادق جنان صفت 
عباس خالدنژاد، منصور سعیدی، سید علیرضا سیاسی راد، حمیدرضا صالحی

گرشــاسبی، ســـعید مهــذب تـرابی، غامرضـا ناصـح کاهی، حــامــد  علیـرضـا 

کاظم زاده دهکردی  سمیه 
کهن ینب حدادی، نفیسه زارع  طیبه سادات میرحسینی، ز

پیدا بی نام

طیبه سادات میرحسینی
گرجی سپیده 

بهارک باقر پور  
نهضت زعفرانی

ک 17، تلفن: 66808820( یزه، خیابان فتح پانزده، پا آیین چاپ تابان )شیر پاستور

مواجهه با بحران

بایدهای بودجه 1400 برای صنعت برق
یکرد در تهیه بودجه رت تغییر رو ضرو

دوگانه های اقتصاد برق در بودجه 1400
انتظارات و امیدهای صنعت برق در قانون بودجه سال 1400

بودجه ای با چاشنی طنز!
تجدیدپذیر ها در بودجه 1400

درام درآمدها
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کرونـــا همـــه معـــادالت  گـــران شـــود،  صنعـــت بـــرق تـــا پیـــش از اینکـــه ارز بـــه شـــکل بـــی ســـابقه ای 
ــه  ــا بـ ــه هـ ــارت خارجـــی عمـــا در قرنطینـ ــد و تجـ کنـ ــقوط  ــزد، قیمـــت نفـــت سـ ــم  بریـ ــر هـ را بـ
ــود  ــم و کمبـ ــود، تحریـ ــه رکـ کـ ــیاری داشـــت  ــای بسـ گرفتاری هـ ــم  ــود، هـ ــیده شـ ــی کشـ تعطیلـ
نقدینگـــی مهمتریـــن آنهـــا بـــود. البتـــه معضـــل حـــل نشـــده ای بـــه نـــام قراردادهـــای متوقـــف هـــم 
گرانـــی ارز باقـــی  کـــه از ســـال هـــای نزدیـــک  یکـــی از چالش هـــای عمـــده ایـــن صنعـــت بـــوده 

گرفتـــه اســـت.  مانـــده و در طـــول ســـال جـــاری ابعـــاد تـــازه ای بـــه خـــود 
در حقیقـــت افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز در هیاهـــوی مشـــکات پرتعـــداد ایـــن صنعـــت، 
مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا پـــروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و باتکلیفـــی قـــرار 
بگیرنـــد. بـــه هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل شـــیوع 
کرونـــا بـــا محدودیـــت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد. آنهـــا یـــا 
ـــی  ـــود را اجرای ـــدات خ ـــان تعه کارکنانش ـــامتی  ـــان و س ـــن ج ـــر انداخت ـــه خط ـــا ب ـــد ب ـــر بودن گزی نا

کننـــد.  کنـــد  کننـــد و یـــا بـــه جرایـــم قـــراردادی تـــن داده و رونـــد اجـــرای پـــروژه را 
ــال  ــرکت های فعـ ــرای شـ ــته بـ ــان انباشـ ــاد زیـ ــری از ایجـ ــور جلوگیـ ــه منظـ ــتا و بـ ــن راسـ در همیـ
صنعـــت بـــرق، ســـندیکا پـــس از پیگیـــری هـــای فـــراوان توانســـت وزارت نیـــرو و توانیـــر را بـــه تعییـــن 
کـــرد.  ـــا تثبیـــت شـــرایط مجـــاب  ـــرای قراردادهـــای ایـــن صنعـــت ت و ابـــاغ تنفـــس چنـــد ماهـــه ب
هـــر چنـــد علیرغـــم اینکـــه انتظـــار می رفـــت در مهلـــت ســـه ماه تعیین شـــده از ســـوی مدیرعامـــل 
شـــرکت توانیـــر مبنـــی بـــر همـــکاری شـــرکت تابعـــه و زیرمجموعـــه با تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران 
صنعـــت بـــرق، راهکارهـــای جبرانـــی نوســـانات نـــرخ ارز و شـــرایط اقتصـــادی کشـــور ابـــاغ شـــود، 

امـــا متاســـفانه ایـــن اتفـــاق رخ نـــداد. 
بـــه عـــاوه وزارت نیـــرو و توانیـــر در خصـــوص تعیین تکلیـــف قراردادهـــا و حـــل بخشـــی از 
مشـــکات بخش خصوصـــی در شـــرایط بسیارســـخت اقتصـــادی کشـــور هـــم اقـــدام موثـــر قابـــل 
توجهـــی صـــورت ندادنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، ضمـــن درخواســـت 
تمدیـــد دوره تنفـــس )حداقـــل تـــا ابـــاغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز(، پیشـــنهاداتی را بـــه منظـــور رفـــع 
مشـــکات قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــه تفکیـــک قراردادهـــای حـــوزه توزیـــع و انتقـــال بـــه وزارت 

ـــه آنهـــا پرداختـــه شـــده  اســـت. کـــه در ایـــن نگاشـــت ب ـــه داده  نیـــرو ارائ
ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت های توزی ـــاری ش ـــای ج ـــوص قرارداده ـــندیکا در خص ـــنهاد س ـــن پیش اولی
کـــه حـــدود 300 قـــرارداد در ایـــن بخـــش بـــا مشـــکل  بـــوده اســـت. بررســـی هـــا نشـــان مـــی دهـــد 
ــرای  ــا بـ ــی قراردادهـ ــدی مالـ ــا اولویت بنـ ــری یـ ــا غربالگـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ کـ ــت  ــه اسـ مواجـ
شناســـایی قراردادهـــای اولویـــت دار، خاتمـــه قراردادهـــای خـــارج از اولویـــت بـــا توجـــه بـــه 
کاهـــش 25 درصـــدی قراردادهـــا تـــا  محدودیت هـــای نقدینگـــی و میـــزان تحقـــق آن و اعمـــال 

حـــد قابـــل توجهـــی قابـــل حـــل هســـتند. 
البتـــه ســـندیکا پیشـــنهاد ابـــاغ اســـتفاده موقـــت از بخشـــنامه تعدیـــل آحـــاد بهـــای ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه بـــه شـــماره 101/173073 مـــورخ 1382/9/15مشـــابه قراردادهـــای خریـــد 
ــورت ابـــاغ  ــه در صـ کـ ــه بدیهـــی اســـت  کـ ــرده  کـ ــد  کیـ ــه و تا ــرو ارائـ ــه وزارت نیـ ــم بـ ــن را هـ معیـ
دســـتورالعمل های جبرانـــی ســـازمان برنامـــه، قطعی ســـازی صورتحســـاب ها اعمـــال خواهـــد 
شـــد. بـــه عـــاوه ابـــاغ بخشـــنامه 99/330220 مـــورخ 1399/6/26 ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــه 
تمامـــی شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق هـــم یکـــی از راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای عبـــور از بحـــران 

ـــود.  ـــی ش ـــوب م ـــرق محس ـــت ب ـــر صنع ـــم ب ک ـــراردادی حا ق
بـــدون تردیـــد در خصـــوص قراردادهـــای آتـــی شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق و بـــه منظـــور 
کاهـــش دعـــاوی و مشـــکات قراردادهـــا، بـــه موجـــب مـــاده 23 قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
کار، الزامـــی شـــدن اســـتفاده از قـــرارداد تیـــپ مـــورد وثـــوق بخـــش خصوصـــی بـــرای  کســـب و 
کلیـــدی تریـــن راه حلـــی اســـت  تمامـــی شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق کشـــور هـــم مهمتریـــن و 
ـــد  ـــد م ـــده بای ـــای آین ـــال ه ـــول س ـــرایط در ط ـــن ش ـــرار ای ـــری از تک ـــرای جلوگی ـــرق ب ـــت ب ـــه صنع ک

ـــد.  ـــرار ده ـــر ق نظ
گـــر طبـــق ابـــاغ  کـــه ا کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــری 
ـــه شـــماره های 98/260459 مـــورخ  ـــع ب رســـمی شـــرکت توانیـــر، اســـتفاده از فهـــارس بهـــای توزی
1398/5/15 وهمچنیـــن 99/204705 مـــورخ 1399/4/28 الزامـــی شـــود، نـــه تنهـــا وضعیـــت 
مبهـــم بخـــش خصوصـــی بـــا شـــرکت های توزیـــع را تاحـــدودی شـــفاف می شـــود، بلکـــه 
کار ایـــن صنعـــت هـــم ایجـــاد خواهـــد شـــد.  امیدهـــای بســـیاری بـــه آینـــده فضـــای کســـب و 
همچنیـــن وزارت نیـــرو مـــی توانـــد مجـــوز تامیـــن اعتبـــار و برگـــزاری مناقصـــات جدیـــد، بـــرای 

شـــرکت های توزیـــع هـــم الزامـــی و ابـــاغ شـــود. 
کـــه بـــر اســـاس برآوردهـــا  در خصـــوص قراردادهـــای جـــاری شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای هـــم 
تعـــداد آنهـــا بـــه حـــدود100 قـــرارداد مـــی رســـد، راهبردهایـــی نظیـــر اعمـــال غربالگـــری مالـــی 
قراردادهـــا و تامیـــن نقدینگـــی مـــورد نیـــاز جهـــت مدیریـــت و تعییـــن تکلیـــف آنهـــا، ابـــاغ 
اختیـــارات درخواســـتی شـــرکت توانیـــر بـــه منظـــور تعییـــن تکلیـــف و خاتمـــه قراردادهـــای فاقـــد 
ـــره 80 بودجـــه در راســـتای افزایـــش اختیـــارات وزارت  نیـــرو در  ـــاح تبص ـــری اص اولویـــت، پیگی
اعمـــال تجدیـــد نظـــر در نـــرخ پیمان هـــا و پیگیـــری ابـــاغ دســـتورالعمل جبرانی نـــرخ ارز نســـل 
ســـوم بـــرای قراردادهـــای ســـال های 1397 تـــا 1399 از ســـازمان برنامـــه کامـــا اثربخـــش و کلیـــدی 

ـــد.  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ب
البتـــه بـــدون شـــک جلوگیـــری از ایجـــاد مشـــکات مشـــابه در قراردادهـــای آتـــی ایـــن شـــرکت ها 
کاهـــش دعـــاوی  هـــم راهکارهـــای مشـــخصی دارد. بـــه عنـــوان مثـــال، می تـــوان بـــه منظـــور 
کار،  ــا و بـــه موجـــب مـــاده 23 قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط کســـب و  و مشـــکات قراردادهـ
ــرای تمامـــی شـــرکت های بـــرق  ــورد وثـــوق بخـــش خصوصـــی را بـ ــرارداد تیـــپ مـ اســـتفاده از قـ

کـــرد. منطقـــه ای کشـــور الزامـــی 
ـــر اســـاس ابـــاغ رســـمی شـــرکت توانیـــر اســـتفاده از فهـــارس بهـــا  کـــه ب ـــه عـــاوه ضـــروری اســـت  ب
بـــرای تمامـــی شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای الزامـــی شـــده و بـــر لـــزوم تامیـــن مالـــی بـــرای هرمناقصـــه 

کیـــد شـــود.  باســـتناد مـــواد 9 و 10 قانـــون مناقصـــات تا
پیگیـــری جـــدی ایـــن راهکارهـــا نـــه تنهـــا شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و تامیـــن 
کننـــده صنعـــت بـــرق را از بحرانـــی مخـــرب نجـــات مـــی دهـــد، بلکـــه از ظرفیـــت هـــای ســـاخت 
کـــرده و از توقـــف رونـــد اجـــرای پـــروژه  کـــه خودکفایـــی ایـــن صنعـــت هـــم صیانـــت  و پیمانـــکاری 

کنـــد.  هـــای زیرســـاختی و توســـعه ای صنعـــت بـــرق جلوگیـــری مـــی 
ایـــن رویکـــرد بـــه معنـــای حفـــظ منافـــع بخـــش خصوصـــی واقعـــی صنعـــت بـــرق نیســـت، بلکـــه 
عمـــا بـــا حفاظـــت از ظرفیـــت هـــای اجرایـــی ایـــن صنعـــت، رونـــد عرضـــه بـــرق پایـــدار را بـــه 
شـــکلی مطمئـــن و امـــن ادامـــه داده و منافـــع کان صنعـــت بـــرق را بـــه مـــوازات منافـــع ملـــی کشـــور 

کنـــد.  ▪ تامیـــن مـــی 

راهبردهایی  برای حل مساله 
قراردادهای صنعت برق

مواجهه با بحران

سردبیرسپهر برزی مهر
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الیحــه بودجــه 1400 بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم شــد و ایــن 
کننــد سهمشــان را در بودجــه  کشــور تــالش مــی  روزهــا همــه بخــش هــای 
کشــور افزایــش دهنــد و یــا حداقــل ظرفیــت قانونــی الزم  ســال آینــده 
بــرای حــل بخشــی از مشــکالت جــاری خــود را در ایــن قانــون بگنجاننــد. 
کمبــود شــدید  در ایــن میــان صنعــت بــرق بــا انبوهــی از مشــکالت مالــی و 
نقدینگــی، در بودجــه ســال آینــده هــم بــا چالــش هایــی مواجــه خواهــد 
ــورای  ــس ش ــدی مجل ــه ج ــرای توج ــی ب ــم  امیدهای ــوز ه ــه هن ــود. البت ب
بــرای رفــع  نیــرو و بخــش خصوصــی  بــه پیشــنهادات وزارت  اســالمی 

برخــی از خــالء هــای موجــود در الیحــه بودجــه 1400 وجــود دارد. 
کــه در قانــون بودجــه ســال آینــده بایــد مــد نظــر  مهمتریــن موضوعاتــی 
گیرنــد، لــزوم تامیــن مالــی بــرای طــرح هــای نیمــه تمــام و یــا در  قــرار 
دســت اقــدام وزارت نیــرو، پرداخــت بدهــی هــای معــوق ایــن وزارتخانــه 
ــرق از  ــت ب ــروج صنع ــرای خ ــد ب ــاختی جدی ــای زیرس ــف پــروژه ه و تعری
بحــران اســت. در حقیقــت تعییــن تکلیــف پــروژه هــا از مســیر افزایــش 
تمــام  نیمــه  هــای  پــروژه  مالــی  تامیــن  همچنیــن  و  وزیــر  اختیــارات 
کرونــا،  کــه بــه دلیــل جهــش هــای ارزی، شــیوع  اولویــت داری اســت 
کالن اقتصــادی متوقــف و بالتکلیــف مانده انــد،  تحریــم و ســایر عوامــل 
بــرق  صنعــت  بــرای  آینــده  ســال  بودجــه  هــای  فرصــت  مهمتریــن 

محســوب مــی شــوند.
بــرای  قانونــی  و  مالــی  هــای  ظرفیــت  بینــی  پیــش  لــزوم  عــالوه  بــه 
پرداخــت مطالبــات بخــش خصوصــی در حــوزه هــای تولیــد، انتقــال 
و توزیــع، تخصیــص مســتقیم منابــع حاصــل از فــروش بــرق بــه وزارت 
نیــرو و شــرکت هــای تابعــه اش بــدون واریــز بــه ســازمان هدفمنــدی، 
زمینه ســازی بــرای جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی و همچنیــن 
کــه در صــورت عــدم  توســعه بــرق تجدیدپذیــر، هــم مســائلی هســتند 
پیــش بینــی ظرفیــت هــای قانونــی الزم در بودجــه ســال آینــده، ممکــن 
کنونــی در ایــن صنعــت دامــن زده و شــرایط  ــه ابعــاد مشــکالت  اســت ب

کنــد.  بحرانــی آن را دشــوارتر از قبــل 
کمبودهــای آن  در ایــن پرونــده الیحــه بودجــه ســال 1400، ظرفیــت هــا و 
و همچنیــن پیشــنهادات ســندیکا، فعــاالن و مدیــران ارشــد صنعــت بــرق 

در ایــن خصــوص بررســی و مطــرح شــده اســت.

پیـدا و 
پنهان

بودجه
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اینفوگرافاینفوگراف

شامِل   بودجه عمومی و
                  بودجه شرکت های دولتی، بانک ها

                   و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه کل  دو درصد، رشد بودجه عمومی 49 درصد و  رشد بودجه وزارت 
نیرو نسبت به سال گذشته  54  درصد است.

روند بودجه عمومی وزارت نیرو**منابع عمومی بودجه کل کشور  *

که در سال 1400 بالغ بر

است و از سه محل زیر تامین می شود:

 841.3 هزار میلیارد تومان

درآمدها 
1.2.3. شامِل گذاری دارایی های سرمایه ای وا

شامِل 
گذاری دارایی های مالی  وا

شامِل

1. مالیات ها: بالغ بر 225 هزار میلیارد تومان 
2. حقوق گمرکی: بالغ بر 22.6 هزار میلیارد تومان 

3. سایر درآمدها بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان 

جمع درآمدها 
در الیحه سال 1400 بالغ بر

 است 

گذاری دارایی های  جمع منابع حاصل از وا
سرمایه ای بالغ بر

 است 

گذاری دارایی های مالی بالغ بر  جمع وا

 است 

گاز بالغ بر 1. منابع حاصل از صادرات نفت و 
      199.3 هزار میلیارد تومان است. 

2. منابع حاصل از مولدسازی دارایی ها 
       و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر

        25 هزار میلیارد تومان 
گذاری طرح های 3. منابع حاصل از فروش و وا

         عمرانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان 

1. فروش اوراق مالی بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان 
گذاری سایر دارایی های مالی 2. وا

        243.5 هزار میلیارد تومان 

225.3 هزار میلیارد تومان225.3 هزار میلیارد تومان 317.7 هزار میلیارد تومان

 841.3 هزار میلیارد تومان 

مصارف عمومی نیز
به سه سرفصل زیر تفکیک می شود: 

1. اعتبارات هزینه ای 
2. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 

3. اعتبارات تملک دارایی های مالی 

و کل مصارف پیش بینی شده 
در بودجه 1400 بالغ بر

است.

* منبع: سازمان برنامه و بودجه     

** منبع: معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

بودجه عمومی بخش برق

جمع منابع عمومی دولت
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کـــه تقریبـــا همـــه بخـــش هـــای  الیحـــه بودجـــه 1400 در حالـــی بـــه مجلـــس تقدیـــم شـــد 
گهانـــی نـــرخ ارز و  اقتصـــادی کشـــور بـــه دلیـــل بـــی ثباتـــی هـــای مســـتمر، جهـــش نا
ســـایر نهـــاده هـــای تولیـــد، افزایـــش تـــورم، تـــداوم اثـــرات ســـوء ناشـــی از تحریـــم هـــا و 
کرونـــا در  همچنیـــن اســـتمرار محدودیـــت هـــا و مشـــکات ناشـــی از شـــیوع بیمـــاری 

شـــرایط بســـیار دشـــواری بـــه ســـرمی برنـــد. 
کلـــی  ـــرای تعییـــن سیاســـت هـــای  ـــد تنهـــا یـــک ســـند باالدســـتی ب بودجـــه 1400 نبای
ــده  ــال آینـ ــی در سـ ــه عمومـ ــای مختلـــف از بودجـ ــهم بخـــش هـ ــور و سـ ــی کشـ مالـ
باشـــد، ایـــن قانـــون در ســـایه سیاســـت هـــای کان اقتصـــادی اش بایـــد یـــک نســـخه 

ـــد.  ـــور باش ـــت کش ـــاد و صنع ـــرای اقتص ـــات ب نج
نگاهـــی بـــه وضعیـــت موجـــود در صنایـــع زیرســـاختی نظیـــر صنعـــت بـــرق، بـــه 
ــعه  ــای اصلـــی توسـ ــه عمـــق زیربناهـ ــا بـ ــه چالـــش هـ کـ ــد  ــان مـــی دهـ ــتی نشـ درسـ
ـــداوم  ـــرق ت ـــد. در صنعـــت ب ـــرده ان ک ـــزل  ـــه هـــای آنهـــا را متزل ـــرده و پای ک کشـــور رســـوخ 
وضعیـــت بحرانـــی مالـــی وزارت نیـــرو و نوســـانات غیرقابـــل پیـــش بینـــی قیمـــت هـــا، 
بـــه توقـــف تعـــداد قابـــل توجهـــی از قراردادهـــای زیرســـاختی ایـــن صنعـــت منجـــر 
کـــه در نهایـــت بـــه گســـترش  شـــده اســـت. بـــه بیـــان ســـاده رونـــد توســـعه ایـــن صنعـــت 
زیرســـاخت ها و تولیـــد، انتقـــال و توزیـــع بـــرق پایـــدار منجـــر مـــی شـــود، بـــه شـــدت 
ــن اســـت.  ــا روشـ کامـ ــم  ــد هـ ــن رونـ ــل ایـ ــده اســـت. دلیـ ــا متوقـــف شـ گاهـ ــد و  کنـ
ســـاختار حقوقـــی قراردادهـــای صنعـــت بـــرق قـــادر بـــه پوشـــش ایـــن ســـطح از تفـــاوت 

هـــا و تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا در چنیـــن شـــرایط اقتصـــادی نیســـت. 
کـــه در حـــال حاضـــر صنعـــت بـــرق ایـــران بیـــش از  برآوردهـــا نشـــان مـــی دهـــد 
ــال دارد. راهـــکار  ــوزه انتقـ ــرارداد در حـ ــع و 400 قـ ــوزه توزیـ ــرارداد متوقـــف در حـ 600 قـ
مقطعـــی بـــرای عبـــور از ایـــن مســـاله، غربالگـــری ایـــن قراردادهـــا، شناســـایی و تامیـــن 
مالـــی بـــرای ادامـــه قراردادهـــای مهـــم و اولویـــت دار و خاتمـــه قراردادهـــای فاقـــد 
کـــه وزارت نیـــرو و  اولویـــت اســـت. ایـــن همـــه امـــا نیـــاز بـــه بســـترهای قانونـــی دارد 
کـــرده و البتـــه ضمـــن  توانیـــر را متعهـــد و مکلـــف بـــه تعییـــن تکلیـــف ایـــن قراردادهـــا 
پیـــش بینـــی اختیـــارات قانونـــی بـــرای وزیـــر نیـــرو و دســـتگاه هـــای اجرایـــی تابعـــه ایـــن 
وزارتخانـــه، منابـــع مالـــی الزم را نیـــز بـــرای اتمـــام پـــروژه هـــای اولویـــت دار صنعـــت 
ـــه مناطـــق  ـــا تکمیـــل پروســـه برقرســـانی ب ـــدار و ی ـــرق پای ـــع ب کـــه در انتقـــال و توزی ـــرق  ب

کنـــد.  مختلـــف کشـــور ســـهمی غیرقابـــل چشـــم پوشـــی دارنـــد، تامیـــن 
نکتـــه بســـیار کلیـــدی و مهـــم در مـــورد دالیـــل توقـــف قراردادهـــا ایـــن اســـت کـــه عمدتـــا 
پیمانـــکاران فعـــال در صنعـــت بـــرق در زمـــان عقـــد قـــرارداد تـــا حـــدودی ریســـک های 
ـــل قبولـــی در  کـــرده و در حـــد قاب افزایـــش هزینه هـــای ایفـــای تعهـــدات را پیش بینـــی 
مبالـــغ قـــراردادی خـــود منعکـــس می کننـــد. امـــا در طـــول ســـال هـــای 1397 تـــا 1399، 
و بـــه طـــور ویـــژه در طـــول ســـال جـــاری، افزایـــش نـــرخ ارز، حقـــوق و دســـتمزد و افزایـــش 
کـــه پیمانـــکاران  کرونـــا موجـــب شـــده  بهـــای فلـــزات اساســـی و البتـــه شـــیوع بیمـــاری 
ـــود در  ـــدات خ ـــای تعه ـــت و ایف ـــه فعالی ـــه ادام ـــادر ب ـــرق ق ـــت ب ـــوزه صنع ـــال در ح فع

قبـــال صنعـــت بـــرق نباشـــند. 
رونـــد معمـــول کار بـــه ایـــن صـــورت اســـت کـــه پـــس از توقـــف پـــروژه بـــه دلیـــل نوســـانات 
ــر  ــت تجدیدنظـ ــه ای درخواسـ ــه الیحـ ــا تهیـ ــکاران بـ ــی، پیمانـ ــش بینـ ــل پیـ غیرقابـ
ــکان  ــدم امـ ــورت عـ ــد و در صـ ــا می کننـ کارفرمـ ــلیم  ــود را تسـ ــراردادی خـ ــاد قـ در مفـ
ـــه آن وفـــق ضابطـــه منـــدرج در مفـــاد تبصـــره »2« ماده واحـــده اصاحیـــه  رســـیدگی ب
تبصـــره »80« قانـــون بودجـــه ســـال 1356 مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری 
اســـامی مـــورخ 1358/11/23،  شـــورای عالـــی فنـــی مکلـــف بـــه رســـیدگی آن هـــا 
می شـــود. بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت اقتصـــادی طـــی ســـالیان گذشـــته، عمـــًا تمامـــی 

کـــه بـــا توجـــه   لوایـــح اعتراضـــی پیمانـــکاران بـــه شـــورای عالـــی فنـــی احالـــه شـــده 
کثـــرت مـــوارد ارجاعـــی، ایـــن شـــورا قـــادر بـــه پاســـخگویی و رســـیدگی بـــه آن هـــا  بـــه 
نیســـت. ازایـــن رو رســـیدگی بـــه درخواســـت ها بـــه درازا کشـــیده شـــده و عمـــًا نتایـــج 

رســـیدگی ها از حیـــز انتفـــاع می افتـــد.
ـــا 1399 و افزایـــش بهـــای فلـــزات  گفتنـــی اســـت پـــس از جهـــش ارزی ســـال 1397 ت
کـــه  اساســـی و مـــواد اولیـــه مـــوردی نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــر حجـــم لوایـــح اعتراضـــی 
کـــرده اســـت. بـــه  بـــه شـــورای عالـــی فنـــی ارجـــاع شـــده افزایـــش چشـــمگیری پیـــدا 
ـــغ  ـــه ارزش بال ـــرق ب ـــکاری در صنعـــت ب ـــرارداد پیمان ـــون بیـــش از 1000 ق طوریکـــه اکن
بـــر 30 هـــزار میلیـــارد ریـــال متوقف شـــده و در انتظـــار رســـیدگی بـــه درخواســـت ها 
ـــه دلیـــل  ـــداوم ایـــن شـــرایط موجـــب افزایـــش هزینه هـــای اجـــرای پروژه هـــا ب اســـت. ت
ـــودی شـــرکت های پیمانـــکاری متخصـــص در  طوالنـــی شـــدن زمـــان رســـیدگی، ناب

ـــرق، افزایـــش چشـــمگیر بیـــکاری خواهـــد شـــد.  صنعـــت ب
در ایـــن شـــرایط بودجـــه 1400 یکـــی از مهمتریـــن و موثرتریـــن قوانیـــن باالدســـتی بـــرای 
حـــل بحـــران قراردادهـــای متوقـــف در صنعـــت بـــرق محســـوب مـــی شـــود. لـــذا 
به منظـــور بهبـــود فضـــای کســـب وکار، حفـــظ و ایجـــاد اشـــتغال، ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران پیشـــنهاد ابقـــا و اصـــاح تبصـــره »2« ماده واحـــده اصاحیـــه تبصـــره »80« 
قانـــون بودجـــه ســـال 1356 مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری اســـامی را ارائـــه 
داده اســـت. یکـــی از مزایـــای ایـــن پیشـــنهاد افزایـــش پاســـخگویی بـــه دســـتگاه های 
ـــود. بنابرایـــن پیشـــنهاد شـــده  ـــژه مجلـــس شـــورای اســـامی خواهـــد ب ـــه وی ـــی ب نظارت

ـــده شـــود: کـــه بنـــد ذیـــل در بودجـــه 1400 گنجان
»بخشـــی از اختیـــارات شـــورای عالـــی فنـــی منـــدرج در بنـــد »ج« در قانـــون اصاحیـــه 
تبصـــره »80« قانـــون بودجـــه ســـال 1356 مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری 
اســـامی مـــورخ 1358/11/03 بـــه وزارتخانه هـــای ذی ربـــط برحســـب موضـــوع 
تفویـــض  گـــردد. الزم اســـت آیین نامـــه ایـــن بنـــد، حداکثـــر ســـه مـــاه از تاریـــخ ابـــاغ 

قانـــون بودجـــه بـــه تصویـــب هیئـــت دولـــت برســـد.« 
کلیـــدی تـــر بـــرای حـــل ایـــن مســـاله پیـــش بینـــی منابـــع مالـــی الزم  البتـــه نکتـــه بســـیار 
در بودجـــه ســـال آینـــده بـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای اولویـــت دار اســـت. واقعیـــت ایـــن 
کـــه در صـــورت عـــدم پیـــش بینـــی نقدینگـــی الزم بـــرای اجـــرای ایـــن پروژه هـــا  اســـت 
کـــه بـــه طـــور قطـــع ســـهمی غیرقابـــل چشـــم پوشـــی در تامیـــن بـــرق پایـــدار دارنـــد، 
در طـــول یکـــی دو ســـال آینـــده بـــا مشـــکات جـــدی در عرضـــه بـــرق و البتـــه بـــروز 

خاموشـــی هـــای گســـترده مواجـــه خواهیـــم شـــد. 
ـــه صـــورت جـــدی مـــد نظـــر  ـــد ب ـــه در بودجـــه 1400 بای ک یکـــی دیگـــر از نکاتـــی 
گیـــرد، لـــزوم ایجـــاد فرصـــت هـــای قانونـــی بـــرای بهســـازی و نوســـازی  قـــرار 
کاهـــش چشـــمگیر  شـــبکه هـــای انتقـــال و توزیـــع اســـت. ایـــن امـــر نـــه تنهـــا در 
کیفیـــت تـــر تاثیـــری غیرقابـــل انـــکار دارد،  تلفـــات بـــرق و عرضـــه بـــرق امـــن تـــر و بـــا 
بلکـــه مـــی توانـــد جایگزینـــی مناســـب و کـــم هزینـــه بـــرای ســـرمایه گـــذاری هـــای کان 

در حـــوزه احـــداث نیـــروگاه باشـــد. 
ـــه  ـــر رفت ـــز فرات ـــال نی ـــزات از 50 س ـــن تجهی ـــی از ای ـــر برخ ـــه عم ک ـــت  ـــن اس ـــت ای واقعی
و 16 درصـــد کل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق در سراســـر کشـــور هـــم فرســـوده اســـت. 
کـــه بهســـازی و نوســـازی شـــبکه بـــه حـــدود 30 هـــزار  کـــی از آن اســـت  برآوردهـــا حا
ـــرح  ـــن ط ـــی ای ـــن مال ـــکان تامی ـــه ام ک ـــی  ـــاز دارد و در صورت ـــار نی ـــان اعتب ـــارد توم میلی
از طریـــق مولدســـازی دارایـــی هـــای صنعـــت بـــرق و تخصیـــص 100 درصـــدی 
گام موثـــری  عوایـــد آن بـــه ایـــن صنعـــت در قانـــون بودجـــه ســـال 1400 فراهـــم شـــود، 
در راســـتای بهینه ســـازی و نوســـازی شـــبکه های فرســـوده برداشـــته خواهـــد شـــد. •
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 بـدون تردیـد بودجـه مهمتریـن سـند مالـی هـر کشـور اسـت کـه امکان تخصیص بهینـه منابع محـدود در جهت اهـداف و برنامه هـای کان را 
فراهـم مـی آورد بـه همیـن دلیـل منطـق بودجه ریـزی، بازتاب جهت گیری دولت هـا در اداره امور کشـور و ریل گـذاری آن ها در تحقق برنامه های 
تعیین شده قلمداد می شود. دولت های موفق، تعادل های اساسی در اقتصاد اعم از تعادل های پولی، مالی و ارزی را در فصل بودجه ریزی 
مورد توجه ویژه قرار می دهند و بر همین اساس پیوند بین برنامه هر بخش و بودجه آن، با تمرکز بر روی منابع تخصیص داده شده به هر برنامه 
و نتایج حاصل از اجرا برقرار می شـود لذا در چنین رویکردی تمرکز بر نتایج عملکرد اسـت که بالطبع منجر به شـفافیت بیشـتر و کارایی بهتر 

دولـت می گـردد چـرا کـه آثـار ایـن تعادل ها بر یکدیگر بسـیار حائز اهمیت بوده و ماحظه آن ها در تنظیم سـند بودجه ضروری اسـت.
در ایران، اما به نظر می رسد این تعادل ها و اثرات آن ها بر یکدیگر در فرآیند بودجه ریزی مغفول بوده و به همین سبب منابع بودجه معمواًل بر 
اساس مصارف تنظیم می شوند به این ترتیب که تأسی از وضعیت گذشته، مبنای محاسبه مصارف بوده و هر سال متناسب با نرخ تورم، 
بر بودجه بخش های مختلف بدون در نظر گرفتن کیفیت نتایج و بررسـی عملکرد شـان افزوده می شـود. در سـمت منابع نیز فروض درآمدی 

فارغ از امکان تحقق، چنان محاسبه می شوند که جمع جبری آن ها النهایه با مصارف برابری کند.
ایـن رویـه بودجه نویسـی ریشـه در اقتصـاد نفـت محـور دارد کـه در سـنوات دورتـر در آمـدی سـهل الوصول را برای کشـور بـه ارمغان مـی آورد لذا به 
دلیـل غنـی بـودن سـمت درآمـد در گذشـته بـه لحـاظ برخـورداری از منابـع وافـر نفـت، دغدغـه چندانـی در پوشـش مصـارف وجـود نداشـت و 
القـای تفکـر مصرف گرایـی در بودجـه پیامـد چنین رویکردی بوده و هسـت به گونه ای که همچنـان بودجه جاری بخش های دولتی بر مبنای 
کارکنـان و خـودرو، مسـاحت سـاختمان ها، تعـداد و نـوع تجهیـزات و امثالهـم تعییـن می گـردد و از اینـرو  کمـی از قبیـل تعـداد  شـاخص های 
مسـئولین ذیربط تمایل دارند روز به روز بر شـمار کارکنان، سـاختمان ها و تجهیزات سـازمان تحت مدیریت بیفزایند تا فشـار مضاعفی برای 
افزایـش امکانـات و جـذب ارقـام باالتـر در بودجـه وارد کننـد و سـرانجام چنین فکری، سـوق دادن دولت به سـمت حجیم تر شـدن و گسـترش 

تصدی گـری بوده اسـت.
این نگرش چنان غالب شـد که علیرغم تحمیل تحریم های ظالمانه بر کشـور و ایجاد اختال در جریان درآمدزایی از محل فروش نفت نیز 
همچنان درب بودجه نویسـی بر همان پاشـنه پیشـین چرخید که ماحصل آن کسـری نهادینه بودجه در سـنوات اخیر با آثار تورمی بر اقتصاد 
ناشـی از عدم تحقق درآمد های مورد نظر می باشـد. آنچنانکه همین حکایت در الیحه بودجه پیشـنهادی دولت برای سـال 1400 نیز در ابعاد 
وسـیع تـری تکـرار شـده و تحقـق کامـل درآمد هـای بودجـه از محـل منابـع پیش بینـی شـده محـل تردید جـدی اسـت و درسـت از همین نقطه، 
کسـری بودجه پدیدار گشـته و اسـتقراض از بانک مرکزی، انباشـت بدهی های دولت، کاهش بودجه عمرانی، رکود تورمی و تحت شـعاع قرار 

گرفتـن فعالیت های اقتصـادی را در پی دارد.
کمبـود درآمد هـا آن هـم بـا رشـد اقتصـادی منفـی تنهـا وضعیـت را  در چنیـن شـرایطی، امـا تمرکـز دولـت بـر مالیـات سـتانی بـا هـدف جبـران 
گرچـه تکیـه بـر درآمد هـای مالیاتـی روشـی پایـدار و مطمئـن بـرای تامیـن هزینه هـای دولت محسـوب می شـود لیکن  پیچیده تـر می کنـد. 
کارگشـایی نیسـت. افزایش درآمد های مالیاتی مسـتلزم برنامه ریزی بلند مدت اسـت که  تحمیل مالیات بیشـتر بر اقتصاد در رکود، سیاسـت 
از طریق اصاح قوانین، گسترش پایه مالیاتی، شفاف سازی فرایند، مالیات ستانی، خصوصی سازی و استقرار دولت الکترونیک ممکن 
می شـود لذا فشـرده کردن تمام این انتظارات در بودجه یک سـال کشـور نتیجه ای جز آسـیب پذیری بیشـتر بنگاه های اقتصادی ندارد آن هم 
در فضـای کسـب و کار فعلـی کـه اتفاقـًا حمایـت بیشـتری را در ایـن بخـش از طـرف دولـت طلـب می کنـد. انتظـار می رفـت دولـت در تدویـن 
الیحـه بودجـه سـال آتـی بـا بهره گیـری از تجـارب گذشـته و پیش بینـی وضعیـت پیـش رو، نسـبت بـه بازنگـری در سـمت مصـارف و کاهـش 
هزینه ها اقدام کند و در راستای کوچک سازی که تکلیف اصل 44 و سایر قوانین توسعه ای و باالدستی کشور است گام های موثری بردارد. 
کی از بی میلی دولت به حرکت در مسیر کوچک سازی  لیکن اختصاص حجم قابل توجهی از منابع بودجه به فعالیت های بنگاه داری حا
و کاهـش هزینه هـا بـوده و عاقبـت چنیـن رویکـردی، متورم شـدن بخش مصارف عمومی اسـت کـه عمدتًا صرف پرداخت حقوق و دسـتمزد 

و هزینه هـای جـاری می شـود. ▪

ضرورت تغییر رویکرد در تهیه بودجه

نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانپیام باقری

یادداشتیادداشت
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کـه بـر اسـاس آن رفتارهـای بازیگـران بخش هـای مختلـف  کـم اسـت  در نظـام اقتصـادی کشـور ضوابـط و مقرراتـی حا
اقتصادی تنظیم می شـود. این قوانین دارای یک سـاختار سلسـله مراتبی اسـت که در سـطح عالی، قوانین باالدسـتی 
و اسـناد سیاسـتی قـرار دارنـد و در سـطوح بعـدی قوانیـن بودجـه قـرار می گیرنـد. بدیهـی اسـت قوانیـن بلندمـدت  ماننـد 

برنامه هـای پنج سـاله توسـعه، چهارچـوب سیاسـتی برنامه هـای کوتاه مـدت ماننـد بودجـه سـنواتی را فراهـم می کننـد.
بودجـه سـنواتی توسـط دولـت تهیه شـده و بـا تصویـب مجلـس شـورای اسـامی، مبنـای قانونـی بـرای مدیریـت درآمـد و 
کمیـت را فراهـم می کنـد و بـر اسـاس آن نحوه تخصیص منابع کشـور جهـت اداره دسـتگاه های اجرایی  هزینه هـای حا
تعیین می شود؛ به عبارت دیگر با تصویب قانون بودجه، سیاست های مالی اقتصاد کشور برای دوره یک ساله تنظیم 
می شـود. البتـه بخشـی از سیاسـت های پولـی کشـور نیـز کـه مسـتلزم تعامـل بانـک مرکـزی بـا دولـت اسـت نیـز در قانـون 

بودجـه انعـکاس می یابد.
بـا در نظـر داشـتن ارتبـاط بیـن اسـناد سیاسـتی کشـور، جهـت تحلیل سیاسـت های مالی و پولـی دولـت در بخش برق 
گذشـته و اسـناد باالدسـتی آن و روابـط بازیگـران اقتصـادی، به ویـژه  کـه بـا بررسـی دقیـق بودجـه سـال های  الزم اسـت 
بخش خصوصی و دولتی، نقاط قوت و ضعف قانون بودجه سال 1399 را شناسایی کرده و راهکارها و پیشنهادات 

کاربـردی و اجرایـی، بـرای الیحـه بودجـه سـال 1400 ارائه شـود.
در ایـن گـزارش سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی، قانـون الحـاق موادی به قانون تنظیم بخشـی دولـت )2( و برنامه 
پنج ساله ششم توسعه مورخ 95/06/21 به عنوان اسناد باالدستی در تدوین بودجه سال 1399 و 1400 لحاظ شده اند 
کـه اثرگـذاری ایـن قوانیـن، از منظـر »جـذب سـرمایه گذاری خارجی«، »تأمیـن مالی از بازار سـرمایه«، »تملـک و واگذاری 
دارایی هـای سـرمایه ای«، »سـاماندهی بدهی هـای دولـت«، »قیمت گـذاری بـرق«، »تأمیـن مـواد اولیـه«، »صـادرات«، 
»اصـاح نهـادی« و »سیاسـت پولـی« دسـته بندی و بررسی شـده اند. سـپس برمبنـای آن پیشـنهادات تکمیلـی گزارش 

اول، جهـت درج در قانـون بودجـه سـال 1400 ارائه شـده اسـت.
 

کـم بـر صنعـت بـرق بـر اسـاس قوانیـن و احـکام باالدسـتی بودجـه سـنواتی  در بخـش اول ایـن گـزارش سیاسـت های حا
در حوزه هـای اصلـی شـامل »جـذب سـرمایه گذاری خارجـی«، »تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه«، »تملـک و واگـذاری 
دارایی هـای سـرمایه ای«، »سـاماندهی بدهی هـای دولـت«، »قیمت گـذاری بـرق«، »تأمیـن مـواد اولیـه«، »صـادرات«، 

»اصـاح نهـادی« و »سیاسـت پولـی« ارائـه می شـود:

1-سیاست           های جذب سرمایه گذاری خارجی
یکـی از سیاسـت های کشـور بـرای تأمیـن مالـی طرح هـای زیربنایی، جذب سـرمایه گذار خارجی اسـت. در این بخش 

سیاسـت های جذب سـرمایه گذاری خارجی ارائه می شـود:

سیاست های جذب سرمایه گذاران خارجی در اسناد باالدستی
طبـق بنـد 11 اقتصـاد مقاومتـی، توسـعه حـوزه عمـل مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور به منظـور انتقـال فناوری هـای 
پیشـرفته، گسـترش و تسـهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مدنظر 
بـوده اسـت. همچنیـن مطابـق بـا مـاده 7 قانـون تنظیـم بخشـی، بـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور اجـازه داده 
می شـود به  پیشـنهاد دسـتگاه اجرائی ذی ربط، به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسـهیات 
تأمیـن مالـی خارجـی )فاینانـس( اسـتفاده می کننـد، نسـبت بـه جابه جایـی اعتبـارات طرح هـای تملـک دارایی هـای 
سـرمایه ای و کاهش تا سـقف سـی درصدی )30%( اعتبار هر طرح در هر دسـتگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام کند.
طبـق بنـد الـف مـاده 4 برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه الزم اسـت جهت گیری هـا و سیاسـت های الزم بـرای تجهیـز 
کـه از آن جملـه بـه تأمیـن منابـع مالـی خارجـی تـا متوسـط سـاالنه 30  منابـع مالـی موردنیـاز سـرمایه گذاری ایجـاد شـود 
میلیـارد دالر از خطـوط اعتبـاری بانک هـای خارجـی در قالـب تأمیـن مالـی خارجـی )فاینانـس( خودگـردان بـا اولویـت 
تأمیـن مالـی اسـامی، پانـزده میلیـارد دالر بـه شـکل سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی و بیسـت میلیـارد دالر قراردادهای 
مشـارکتی خارجـی اشـاره  شـده اسـت. در ایـن مـاده قانونـی اسـتفاده دسـتگاه های اجرائـی از تسـهیات مالـی خارجـی 
بـا اولویـت تأمیـن مالـی اسـامی در طـول اجـرای قانـون برنامـه ششـم در قالب قوانین بودجه سـنواتی مجاز شـده اسـت. 

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

کاوشی جامع 
کم  در سیاست های حا

بر صنعت برق

مدیر مطالعه: علیرضا اسدی / همکاران: مهناز علی آبادی و زهرا ولی پور
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همچنیـن در بنـد )د( ایـن مـاده اجـازه حضـور و مشـارکت مؤسسـات مالـی و اعتبـاری خارجـی در ایـران در چهارچوب 
قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل چهـل و چهـارم )44( قانـون اساسـی مصـوب 1387/3/25 و قانـون تشـویق و 
حمایـت سـرمایه گذاری خارجـی مصـوب 1381/3/4 صادرشـده و در بنـد )خ( نیـز بـه جهت گیـری  و سیاسـت های 
الزم برای ارتقای شـفافیت اطاعات در بازار سـرمایه و راه اندازی مؤسسـات رتبه بندی موضوع بند )21( ماده )1( قانون 
بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی اشاره شده است.

سیاست های جذب سرمایه گذاران خارجی در قانون بودجه
بـا توجـه بـه مندرجـات بنـد الـف تبصـره 3 بودجـه سـال 1399، جهـت رعایت بنـد )الف( مـاده )4( قانون برنامه ششـم 
توسـعه، در مـواردی کـه اسـتفاده از تسـهیات مالـی خارجـی )فاینانـس( منـوط بـه تضمیـن دولـت جمهـوری اسـامی 
کارگزار خارجی و بانک ها  ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسـهیات مالی اخذشـده از منابع بانک های 
و مؤسسـات مالـی و توسـعه ای بین-المللـی باشـد، وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز اسـت پـس از تصویـب هیـأت 
وزیـران بـه نمایندگـی از طـرف دولـت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی موردنیاز بـرای طرح های مذکور را حداکثر 
ظـرف مـدت یـک مـاه صـادر و یـا اختیـار امضـای آن را بـا تصویب هیأت وزیـران به مقام مسـئول ذی ربط تفویض کند. 
در مـورد کلیـه طرح هـای دولتـی و غیردولتـی متقاضـی اسـتفاده از تسـهیات مالـی خارجـی )فاینانـس( اخـذ تأییدیـه 
دسـتگاه اجرائـی ذی ربـط )به منظـور تأییـد اولویـت بـرای اسـتفاده از تأمیـن مالـی خارجـی(، وزارت امـور اقتصـادی و 
دارایـی )به منظـور صـدور ضمانت نامـه دولتی(، بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایران )به منظـور پایش )کنترل( تعادل 
و مدیریـت تـراز ارزی کشـور(، معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور )به منظـور تأییـد پیوسـت فنـاوری و اطمینـان از 
اسـتفاده از حداکثـر تـوان سـاخت داخـل( و سـازمان برنامه وبودجـه کشـور )صرفـًا بـرای پایـش )کنتـرل( طرح های بخش 
دولتی شـامل طرح های شـرکت ها و طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای( ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سـود 

تسـهیات هـر یـک از طرح هـا از محـل عایـدات طـرح و یـا منابـع پیش بینی شـده در ایـن قانـون قابـل پرداخت اسـت.
شـورای اقتصـاد بـا رعایـت اولویت هـای بنـد )پ( مـاده )4( قانون برنامه ششـم توسـعه تسـهیات مذکور را بـه طرح های 
کـه دارای توجیـه فنـی، اقتصـادی، مالـی و زیسـت محیطی باشـند، اختصـاص می دهـد. طرح هـای  بخـش دولتـی 
بخش هـای خصوصـی و تعاونـی و نهادهـای عمومـی غیردولتی و شـرکت های دانش بنیان و مؤسسـات و شـرکت های 
تابعـه قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء نیز با سـپردن تضمین هـای الزم به بانک های عامل می توانند از تسـهیات مذکور 
استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت 
می شـود. در خصـوص طرح هـای غیردولتـی، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی موظف اسـت پس از اخذ تضمیـن الزم از 
بانک هـای عامـل کـه بـه پشـتوانه اخـذ وثایـق مناسـب و کافـی از مالـکان طرح هـا صادرشـده اسـت، نسـبت بـه صـدور 

ضمانت نامـه بازپرداخـت اقـدام کنـد. مفـاد ایـن تبصـره در الیحـه بودجه 1400 بدون تغییر تکرار شـده اسـت.

2- سیاست های تأمین مالی از بازارهای بازار سرمایه
برخـی احـکام بـه دولـت اجـازه می دهـد بـرای تسـویه بدهی هـا و دیـون شـرکت های دولتـی از ابزارهـای بدهـی ماننـد 
کنـد؛ همچنیـن مجـوز اسـتفاده از ابزارهـای موجـود در بازارهـای مالـی  اوراق خزانـه اسـامی در بـازار سـرمایه اسـتفاده 
بـرای تأمیـن مالـی طرح هـا و پروژه هـا در برخـی بخـش ایـن قوانین ذکرشـده اسـت. ایـن بازارها می توانند بـا ارائـه ابزارهای 
کارفرمایی-پیمانـکاری بـه  کارفرمایـی و حتـی تغییـر از مدل هـای  کمبـود نقدینگـی بخـش  نویـن، راهکارهایـی بـرای 

کننـد. مشـارکت های عمومی-خصوصـی ارائـه 

سیاست های تأمین مالی از بازارهای سرمایه در اسناد باالدستی
 در بنـد 9 اقتصـاد مقاومتـی بـه اصـاح و تقویـت همه جانبه  نظام مالی کشـور با هدف پاسـخگویی به نیازهای اقتصاد 
ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اشاره شده است. همچنین مطابق با بند )ح( 
کید بر طراحی و مهندسـی ابزارهای مالی و کاالیی، توسـعه بازار  ماده 4 برنامه ششـم توسـعه، به توسـعه بازار سـرمایه با تأ
کمیت شرکتی برای شرکت های عام  انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی،  اصاح نهادی حا

و نهادهای مالی اشاره شـده است.
در بند ک ماده 28 قانون تنظیم بخشی، به منظور تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، 

مالـی و زیسـت محیطی بـه شـرکت های دولتـی اجـازه داده شـده اسـت در حـدود ارقـام مقـرر در قوانیـن بودجـه سـنواتی 
حسـب مـورد نسـبت بـه صـدور اوراق صکـوك و یـا اوراق مشـارکت ارزی در بازارهـای مالـی داخلـی و خارجـی با رعایت 
ضوابـط بانـك مرکـزی و در سـقف مقـرر در قوانیـن برنامه هـای توسـعه اقـدام کنند. صـدور اوراق یادشـده منـوط به تأیید 
بانك یادشده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های 
مربوط اسـت. صدور اوراق مشـارکت یا صکوك اسـامی  با سـود تشـویقی منوط به تأیید شـورای پول و اعتبار اسـت. در 

اجـرای ایـن بنـد رعایـت مـاده )87( قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت الزامی اسـت.
چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده 
خود را بپردازد، خزانه داری کل کشـور مجاز اسـت معادل تعهدات مذکور را از حسـاب تمرکز وجوه درآمدی آن شـرکت 

نزد خود برداشت و تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند.

سیاست های تأمین مالی از بازارهای سرمایه در قانون بودجه
طبـق تبصـره 5 قانـون بودجـه 1399 شـرکت های دولتـی مجازنـد تا سـقف شـصت وپنج هـزار میلیـارد ریـال اوراق مالی 
اسـامی ریالـی بـا تضمیـن و بازپرداخـت اصل و سـود توسـط خود، منتشـر کنند تـا برای اجـرای طرح هـای دارای توجیه 
فنی، اقتصادی، مالی و زیسـت محیطی خود که به تصویب شـورای اقتصاد می رسـد، به مصرف برسـانند. همچنین 
بـه دولـت اجـازه داده می شـود بـرای تأمیـن مالـی طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای موضـوع ایـن قانـون تـا مبلـغ 

پانصـد و پنجاه هـزار میلیـارد ریـال، اوراق مالـی اسـامی )ریالـیـ  ارزی( منتشـر کند. 
منابـع واریـزی بـا رعایـت مـاده )30( قانـون برنامه وبودجـه کشـور مصـوب 1352/12/10 بـرای تخصیـص اعتبـارات ایـن 
قانـون و مطابـق اسـناد اجرائـی )موافقت نامـه( متبادلـه بـا سـازمان برنامه وبودجـه کشـور هزینـه شـود. اوراق فـروش نرفتـه 
فوق الذکـر، بـرای مطالبـات معـوق در سـقف اعتبـار مربوطـه بـا تأییـد رئیـس دسـتگاه اجرائـی و ذی حسـابـ  مدیـر امـور 
مشـاوران،  پیمانـکاران،  از  )اعـم  طلبـکاران  به تمامـی  قابل واگـذاری  کشــور  برنامه وبودجـه  سـازمان  و  ذی ربـط  مالـی 
تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون ازجمله تملک اراضی( است. 
در الیحه بودجه 1400، این سیاسـت با افزایش سـقف انتشـار اوراق مالی اسـامی به میزان دویسـت و سـی هزار میلیارد 

تکرار شـده اسـت.
همچنیـن در قانـون بـوده 1399 بـه دولـت اختیـار داده شـده بـود بـرای بازپرداخـت اصـل و سـود اوراق سررسیدشـده در 
سـال 1399 تــا یک صـد هـزار میلیـارد ریـال اوراق مالـی اسـامی ریالـی بـر اسـاس مقـررات موضوعـه منتشـر کنـد. اصـل 
و سـود و هزینه هـای مترتـب بـر انتشـار ایـن اوراق در بودجه هـای سـنواتی کل کشـور پیش بینـی می شـود. بدیهـی اسـت 
ایـن تبصـره ناشـی از کاهـش تـوان دولـت در پرداخـت بدهی هایـی بـوده اسـت کـه در سـنوات گذشـته بـا هـدف تأمیـن 
مالی طرح های توجیه پذیر و طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای ایجادشـده بود و به نوعی با این شـیوه بدهی های 
مذکـور تنهـا بـه سـال های آتی منتقل شـده و حل نشـده باقی خواهند مانـد. این موضوع نیز بدون تغییـر در الیحه بودجه 

سـال 1400 تکرار شـده اسـت.
از سـوی دیگـر در بنـد ط تبصـره 5 بـه وزارتخانه هـای صنعـت، معـدن و تجـارت و نیـرو اجـازه داده شـده اسـت از طریـق 
کنند  شـرکت های تابعه و وابسـته ذی¬ربط و با تصویب شـورای اقتصاد، اوراق مالی اسـامی )ریالی یا ارزی( منتشـر 
تا به منظور سـرمایه-گذاری در طرح های زیربنایی و توسـعه ای به مصرف برسـد. بازپرداخت اصل و سـود این اوراق را 

توسـط شـرکت های مذکـور از محـل عایـدات طرح تضمین می شـود.
کـه از طریـق سـازمان های توسـعه ای به منظـور ایجـاد  در بنـد د تبصـره 18 قانـون بودجـه 1399 دولـت مجـاز شـده بـود 
اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد 
قانون برنامه ششـم توسـعه با رعایت قانون اجرای سیاسـت های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسـی نسـبت 
بـه اجـرای طرح هـای سـرمایه گذاری، زیرسـاختی و نوسـازی صنایـع و بـا در نظـر گرفتـن مزیت هـای منطقـه ای و آمایـش 
سـرزمین بـا اولویـت مناطـق کمتـر توسـعه یافته، محـروم و هـدف بازآفرینـی شـهری بـا به کارگیـری ابزارهـای متنـوع تأمیـن 
منابـع مالـی )منابـع داخلـی سـازمان های توسـعه ای، وجـوه حاصـل از واگـذاری شـرکت های وابسـته بـه سـازمان های 
توسـعه ای تسـهیات بانکـی و تأمیـن مالـی خارجـی )فاینانـس( موضوع بند )الـف( تبصـره )3( این قانون( اقـدام کند. 

مفـاد ایـن تبصـره از الیحـه بودجـه 1400 حذف شـده اسـت.
 

سیاست های تأمین 2
مالی از بازارهای 

بازار سرمایه
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گذاری دارایی های سرمایه ای در امور زیربنایی صنعت برق 3- سیاست های تملک و وا
سیاسـت های دولـت بـرای انجـام طرح هـای عمرانـی و تملـک دارایی هـای سـرمایه ای جهـت ایجـاد زیرسـاخت های 

صنعـت بـرق در اسـناد باالدسـتی و قانـون بودجـه ارائه شـده اسـت.

3-1- سیاست های سرمایه گذاری در اسناد باالدستی
طبق بند ت ماده 48 برنامه ششم توسعه، الزم است که وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید 
بـرق تـا بیسـت وپنج هـزار مـگاوات از طریـق سـرمایه گذاری مؤسسـات عمومـی غیردولتـی، تعاونـی و خصوصـی اعـم از 
داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شـرکت های تابعه یا به صورت روش های متداول سـرمایه گذاری ازجمله سـاخت، 

بهره بـرداری و تصـرف )BOO( و سـاخت، بهره بـرداری و انتقـال )BOT( اقدام کند.
اولویـت  بـا  ک  پـا و  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  سـهم  اسـت  شـده  مکلـف  دولـت  برنامـه،  ایـن  مـاده 50  در  همچنیـن 
سـرمایه گذاری بخـش غیردولتـی )داخلـی و خارجـی( بـا حداکثـر اسـتفاده از ظرفیـت داخلـی را تـا پایـان اجـرای قانـون 

کشـور برسـاند. برنامـه بـه حداقـل پنـج در صـد )5%( ظرفیـت بـرق 
از دیگـر برنامه هـا در طرح هـای اجرایـی وزارت نیـرو نیـز آن اسـت کـه اقدامـات الزم را در راسـتای تشـکیل بـازار منطقه ای 
و ایجـاد قطـب )هـاب( منطقـه ای بـرق بـه عمـل آورد، به طوری کـه شـبکه برق کشـور از شـمال، جنوب، شـرق و غرب به 

کشورهای همسـایه متصل شود.
کشـاورزی دارای پروانـه  کـردن چاه هـای  کـه در برنامـه ششـم توسـعه هدف گـذاری شـده اسـت بـرق دار  طـرح دیگـری 
کـه از محـل صرفه جویـی در مصـرف سـوخت های  بهره بـرداری بـر اسـاس مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد بـوده اسـت 
فسیلی، بتوان بخشی از منابع موردنیاز طرح را تأمین نمود. برای اجرای هر یک از این طرح ها، پیمانکاران بومی واجد 

شـرایط اسـتانی در شـرایط برابـر دارای اولویـت هسـتند. )مـاده 47(

سیاست های سرمایه گذاری در قانون بودجه
طبـق بنـد الـف تبصـره 4 قانـون بودجـه سـال 1399، بـه بانک هـای تجـاری و تخصصـی اجـازه داده شـده بـود، از محـل 
منابع در اختیار نسـبت به اعطای تسـهیات ارزی-ریالی به طرح های توسـعه ای و زیربنایی سـازمان های توسـعه ای 
بخـش صنعـت و معـدن و بخـش بـرق بـا مشـارکت حداقـل پنجاه ویـک درصـدی )51%( بخش خصوصـی و تعاونی با 
اولویت مناطق محروم و کمتر توسـعه یافته بر اسـاس مزیت های منطقه ای، اقدام کنند. این مجوز طبق الیحه بودجه 

سـال 1400، بـه قـوت خود باقی اسـت.
همان طور که در بند 1-2 نیز تشریح شد، برای تأمین مالی این طرح ها قوانینی جهت استفاده از ابزارهای مالی موجود 
در بـازار سـرمایه نیـز تدوین شـده اسـت؛ کـه از آن جملـه می تـوان بـه تبصـره 5 اشـاره نمـود. در بند »ط« این تبصره انتشـار 
اوراق جهـت سـرمایه گذاری در طرح هـای زیربنایـی و توسـعه ای تـا سـقف 35 هـزار میلیـارد ریال توسـط وزارتخانه های 
نفـت، صنعـت، معـدن و تجـارت و نیـرو از طریـق شـرکت های تابعـه و وابسـته ذی ربـط و بـا تصویـب شـورای اقتصـاد، 

مجاز شـده است.
از توسـعه و نگهـداری  بـه حمایـت  از دیگـر طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای در بودجـه سـال 99، می تـوان 
ک از محل عوارض موضوع ماده )5( قانون حمایت از صنعت  شـبکه های برق روسـتایی و تولید برق تجدیدپذیر و پا
بـرق کشـور بـه میـزان ده درصـد )10%( مبلـغ بـرق مصرفـی در سـقف بیسـت ویک هزار و پانصد میلیـارد ریال اشـاره نمود 
کـه در بنـد ج تبصـره 6 عنوان شـده اسـت. سـقف عـوارض مذکـور در الیحـه بودجـه سـال 1400 بـه نـوزده هزار و هشـتصد 

میلیـارد ریـال تقلیـل یافتـه کـه متناسـب بـا آن درآمد سـاتبا و توانیر نیز کاسـته شـده اسـت.
بخشـی از قانـون بودجـه سـال 99 نیـز بـه توسـعه نیروگاه هـای حرارتـی و خورشـیدی اختصاص یافتـه اسـت )تبصـره 15 و 
16(. در این تبصره ها به مواردی ازجمله رد دیون و سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور 
از محل منابع تعیین شده شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای، اختصاص مبلغ 
پنجاه هـزار میلیـارد ریـال از محـل منابـع سـپرده های قرض الحسـنه و جـاری بانک هـا بـرای پرداخت به تعـداد یک صد 
هـزار نفـر جهـت ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی پنـج کیلوواتـی در روسـتاها و حاشـیه شـهرها و مناطـق محـروم بـه ازای هر نفر 
پانصـد میلیـون ریـال بـا بازپرداخـت شـصت ماهه و نـرخ چهـار درصد )4%( و تسـهیات قرض الحسـنه به مبلـغ 4 هزار 

میلیارد ریال برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از محل منابع عادی بانک ها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد 
نیروگاه خورشـیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون ریال با بازپرداخت شـصت ماهه با یک سـال تنفس 
و نرخ سود حداکثر هشت درصد )8%( اشاره نمود. در بند الف تبصره 15 الیحه بودجه سال 1400، شرکت های تولید 
نیروی برق حرارتی دولتی و شـرکت های برق منطقه ای مکلف شـده اند، منابع تعیین شـده در بودجه مصوب سـاالنه 
خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شـرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شـرکت توانیر بابت رد دیون 
و یا سرمایه گذاری )احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند، لیکن اختصاص 

تسـهیات برای توسـعه شـبکه برق از طریق ایجاد نیروگاه خورشـیدی در این الیحه ملغی شـده است.

گذاری دارایی های سرمایه ای 3-2- سیاست های وا
طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای دولـت هـم در طرح هـای جدید و هم در طرح های نیمه تمام و یا تکمیل شـده 
کـم بـر ایـن واگذاری ها، نقش بسـزایی در  و آمـاده بهره بـرداری قابلیـت واگـذاری بـه بخـش غیردولتـی را دارد. ضوابـط حا
سـطح موفقیـت ایـن انتقـال و واگذاری هـا خواهـد داشـت. ایـن ضوابـط بایـد بـه نحـوی وضع شـوند که عاوه بر داشـتن 
ضمانت اجرایی الزم، منافع همه جانبه بازیگران نیز در آن در نظر گرفته شود. در غیر این صورت با استقبال ذینفعان 

مواجه نشـده و اهداف آن محقق نخواهد شـد.

گذاری دارایی های سرمایه ای در اسناد باالدستی سیاست های وا
در ماده 27  قانون تنظیم بخشی، به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به  عمل آورد:

الـف- واگـذاری طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای جدیـد و نیمه تمـام و تکمیل شـده و آمـاده بهره بـرداری در 
قالب قراردادها و شـرایط مورد تصویب شـورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره سـاخت )فاینانس(، پرداخت 
هزینه هـای بهره بـرداری یـا خریـد خدمـات در مـدت قـرارداد بـا رعایت اسـتانداردهای اجرای کیفیت خدمـات و نهایتًا 

واگـذاری طـرح پـس از دوره قـرارداد بـه بخـش غیردولتـی بـا حفـظ کاربری
ب- واگـذاری طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شـده که خدمات آن ها قابل عرضه توسـط 

بخـش غیردولتـی اسـت به صـورت نقد و اقسـاط به بخش غیردولتـی با حفظ کاربری
ج- واگـذاری مالکیـت، حـق بهره بـرداری و یـا بهره بـرداری طرح هـای تملـک دارایی های سـرمایه ای قابل واگـذاری و نیز 

امـوال منقـول و غیرمنقـول و حقـوق مالـی مازاد بـر نیاز دولت با حفـظ کاربری
در ایـن مـاده قانونـی، درآمـد دولـت ناشـی از اجـرای ایـن حکـم پـس از واریز به خزانه داری کل کشـور در قالب تسـهیات 
کمـک و سـایر روش هـای تأمیـن مالـی مـورد تصویـب  کارمـزد و یـا تسـهیات و  و وجـوه اداره شـده شـامل یارانـه، سـود و 
شـورای اقتصاد، به طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای و یا تبدیل به احسـن نمودن تجهیزات سـرمایه ای و اموال 

غیرمنقـول در قالـب موافقت نامـه متبادلـه بـا سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور اختصـاص می دهد.
کاهـش حجـم، انـدازه و سـاختار مجمـوع دسـتگاه های اجرائـی  در بنـد الـف مـاده 28 برنامـه ششـم توسـعه نیـز بـه 
به اسـتثنای مـدارس دولتـی در طـول اجـرای قانـون برنامـه،  حداقـل به میـزان پانزده درصد )15%( نسـبت بـه وضع موجود 
کـه از طریـق واگـذاری واحدهـای عملیاتـی، خریـد  )حداقـل پنـج در صـد )5%( در پایـان سـال دوم( اشاره شـده اسـت 
خدمـات و مشـارکت بـا بخـش غیردولتـی با اولویت تعاونی ها، حـذف واحدهای غیرضرور، کاهش سـطوح مدیریت، 
کاهش پست های سازمانی، انحال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی 

بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا و بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـا تصویـب شـورای عالـی اداری صـورت می پذیـرد.

گذاری دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه سیاست های وا
کـه در  واگـذاری طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای در قانـون بودجـه سـال 1399 در تبصـره 19 تشـریح شـده بـود 
الیحـه بودجـه سـال 1400 مجـددًا تکـرار شـده اسـت. مطابـق بـا ایـن تبصـره دسـتگاه های اجرائـی مکلف انـد در اجـرای 
ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، از محل منابع بودجه کل کشور 
و دارایی هـای خـود تمهیـدات الزم را بـرای اجـرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره بـرداری و در حال بهره برداری 
اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع 

سیاست های تملک 3
گذاری دارایی های  و وا

سرمایه ای در امور 
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داخلـی از طریـق انعقـاد قـرارداد در قالـب مـاده فـوق با بخـش خصوصی، تعاونی و شـهرداری ها و دهیاری هـا با اولویت 
بخـش خصوصـی و تعاونـی فراهـم کننـد. در بنـد 8 ایـن تبصـره دسـتگاه اجرائـی مجـاز شـده اسـت هزینـه مطالعـات و 
تهیـه گزارش هـای موردنیـاز بـرای فراخـوان و ظرفیت سـازی توسـعه مشـارکت را از محـل اعتبـارات تملـک دارایی هـای 
سـرمایه ای و سـایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز اسـت بخشـی از هزینه های آماده سـازی طرح )پروژه( برای 
فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعام کند تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند. در بند 9 
تغییر کاربری اصلی طرح )پروژه( هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را ازدست داده اند با اخذ موافقت سازمان 

برنامه وبودجه کشـور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت بخش هایـی از تبصـره 19 بودجـه سـال 97 همچنـان اجرایـی اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه بنـد 
کمیتـی بـرای تأمیـن مالـی خارجی،  3 ایـن تبصـره اشـاره نمـود کـه طـی آن دولـت می توانـد نسـبت بـه ارائـه تضامیـن حا
موافقـت بـا توهیـن امـوال )به اسـتثنای امـوال موضـوع اصـل هشـتاد و سـوم )83( قانـون اساسـی( و محـل اجـرای طـرح و 

همچنیـن ارائـه تضمیـن خرید محصـول اقـدام  نماید.

4- سیاست های ساماندهی بدهی های دولت
دستگاه های اجرایی دولت به ویژه در سال های اخیر، در بسیاری از قراردادها به تعهدات خود به موقع عمل نکرده اند 
و ایـن مسـئله بـا افزایـش سـاالنه حجـم بدهی هـا، تدریجـًا تـوان دولـت را در پرداخـت ایـن بدهی ها کمتـر کرده اسـت. از 
سـوی دیگـر منابـع ورودی بودجـه دولتـی نیـز بـه علـت کاهـش نقدینگـی ناشـی از تحریم هـای اقتصـادی و افـت ارزش 
صادرات رفته رفته کمتر شـده اسـت. این سـابقه منفی در پرداخت به موقع مطالبات باعث شـده اسـت، فروشـندگان 
کاال و خدمات به دولت نیز در قیمت-گذاری¬های خود، زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت ها را به قیمت پیشنهادی 
خود در قراردادها اضافه کرده و فشار مضاعفی بر تکثیر بدهی ها وارد نمایند. از سوی دیگر این دیرکردها، قدرت مالی 
بخـش خصوصـی را به تدریـج کاهـش داده و به تبـع آن حجـم سـرمایه گذاری ها در پروژه هـای زیرسـاختی را تقلیـل داده 
اسـت. بدیهی اسـت کاهش سـرمایه گذاری منجر به کاهش مسـتقیم تولید ناخالص داخلی، کاهش رشـد و توسـعه و 

افزایش بیکاری خواهد شـد.

سیاست های ساماندهی بدهی های دولت در اسناد باالدستی
در بند ت ماده 8 برنامه ششـم توسـعه، موضوع سـاماندهی بدهی های دولت عنوان شـده اسـت. طی این ماده قانونی 

پنج سیاسـت کلی برای سـاماندهی این بدهی ذکرشـده است:
¬• حفـظ شـاخص نسـبت بدهـی دولـت و شـرکت های دولتـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـطح حداکثـر چهـل 

درصـد
¬• ساماندهی اصل بدهی ها 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 اسامی
¬• تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت

¬• تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
سیاست های ساماندهی بدهی های دولت در قانون بودجه

در قانـون بودجـه سـال 1399 شـیوه های متفاوتـی جهـت سـاماندهی بدهی هـای دولـت بـه بخـش دولتـی و غیردولتـی 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه تبصره هـای 1 و 5 اشـاره نمـود. عنوان شـده اسـت 

طبـق بنـد »و« تبصـره 1 دولـت مکلـف شـده بـود از طریـق شـرکت ملـی نفـت ایـران در صورت درخواسـت دسـتگاه های 
اجرائـی ذی ربـط تـا مبلـغ نهصدهـزار میلیـارد ریـال از خالـص بدهی هـای قطعـی خـود بـه اشـخاص حقیقـی، حقوقی، 
تعاونـی و خصوصـی کـه در چهارچـوب مقـررات مربـوط تـا پایـان سـال 1398 ایجادشـده و همچنیـن اجـرای تکالیـف 
ایـن قانـون ازجملـه پرداخـت تعهـدات مربـوط بـه طرح هـای عمرانـی را از محـل تحویـل نفـت خـام بـه ایـن اشـخاص بـر 
اسـاس قیمـت بـورس انـرژی یـا قیمـت منطقـه ای، تسـویه و از طریـق منابـع و مصـارف عمومـی دولـت اعمـال حسـاب 
کنـد. همچنیـن در صـورت تقاضای اشـخاص حقیقـی، حقوقی، تعاونی و خصوصـی دارای انواع اوراق مالی اسـامی 
با سررسـید زودتر از خردادماه سـال 1400 تا سـقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی 

بـه ایـن اشـخاص، بـه میـزان ارزش اسـمی اوراق بـا قیمـت بـورس انرژی تسـویه کنـد. این بنـد از الیحه بودجه سـال 1400 
حذف شـده اسـت.

از سـوی دیگـر در بنـد »هــ« تبصـره 5 قانـون بودجـه 1399، دولـت مجاز بود اسـناد خزانه اسـامی را با حفـظ قدرت خرید 
در سـقف نـرخ سـود مصـوب شـورای پـول و اعتبـار و بـا سررسـید تـا سـه سـال صـادر و تـا سـقف دویسـت هـزار میلیـارد 
ریـال بـه طلبـکاران واگـذار کنـد. خزانـه داری کل کشـور موظـف شـده بـود از محـل اعتبـارات ردیف هـای فصـل مربوطه 
نسـبت بـه تسـویه آن اقـدام کنـد. ایـن اسـناد بابـت تأدیـه مطالبـات قطعـی شـده بـه طلبـکاران دسـتگاه های اجرائـی به 
آنـان واگـذار می شـود و صرفـًا بـر اسـاس ابـاغ اعتبـار و تخصیص هـای صـادره توسـط سـازمان برنامه وبودجـه کشـور و از 
محـل اعتبـارات هزینـه ای و تملـک دارایی هـای سـرمایه ای و ردیف هـا و جـداول ایـن قانـون صادر می شـود. شـایان ذکر 
اسـت طبـق جـز اول از بنـد »و« ایـن تبصـره، دولـت از طریـق اسـناد تسـویه خزانـه، بدهی هـای قطعـی خـود بـه اشـخاص 
حقیقی و حقوقی )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء که در 
چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجادشده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور 
با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعیـ  خرجی تسویه خواهد کرد. 

مفـاد بندهـای فـوق در الیحـه بودجه 1400 تکرار شـده اسـت.
از دیگـر شـیوه های تسـویه بدهی هـای دولـت، تهاتـر بدهـی طلبکاران با بدهی آن ها به شـبکه بانکی کشـور عنوان شـده 
است. طبق جزء دوم از بند »و« تبصره 5، به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی کـه در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات تا پایان سـال 1398 ایجادشـده 
و همچنیـن مطالبـات نهادهـای عمومـی غیردولتـی، صندوق هـای بازنشسـتگی، بانک هـا، قـرارگاه خاتم االنبیـاء، 
پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم االنبیاء، پیمانکاران خصوصی سـازمان نوسـازی و تجهیز مدارس، شـرکت 
ملـی نفـت ایـران و شـرکت های تابعـه و وابسـته بـه آن هـا و نیـز شـرکت های دولتـی تابعـه وزارتخانه هـای نیـرو و جهـاد 
کشاورزی و شرکت های آب و فاضاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران بابت یارانه قیمت های 
تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجادشده است را با بدهی اشخاص 
کـه تـا پایـان سـال 1398 ایجادشـده اسـت، از  یادشـده بـه بانـک مرکـزی یـا بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری غیـر بانکـی 
طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال به صورت 

جمعی-خرجی از طریق انتشـار اسـناد تسـویه خزانه به شـرح زیر تسـویه کند:
- حداقـل تهاتـر بدهـی از طریـق اسـناد )اوراق( تسـویه خزانـه بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی 
پنجاه درصد )50%( مبلغ مانده فوق الذکر اسـت و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، 
یارانـه  بابـت  )صرفـًا  کشـاورزی  جهـاد  و  نیـرو  آموزش وپـرورش،  وزارتخانه هـای  تابعـه  دولتـی  شـرکت های  و  بانک هـا 
قیمت های تکلیفی(، شـرکت های آب و فاضاب اسـتانی و شـرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسـی 

شـده و قطعـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه مصـرف می رسـد.
- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل وانتقال 
مطالبـات بانک هـا از دولـت، مطالبـات بانک هـا از اشـخاص غیردولتـی و مطالبات بانک مرکـزی از بانک هـا را در بازار 

بین بانکی فراهم کند.
- مطالبـات شـرکت های تولیدکننـده بـرق از سـازمان ها و شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو در حکـم مطالبـات آن هـا از 

دولـت اسـت.
در الیحـه بودجـه سـال 1400 مشـمولین ایـن تبصـره از شـرکت های دولتـی تابعـه وزارتخانه هـای نیـرو و جهـاد کشـاورزی 
و شـرکت های آب و فاضـاب اسـتانی بـه کلیـه شـرکت های دولتـی تغییریافتـه اسـت. همچنیـن در سـال 1399 نقل و 
انتقـاالت مطالبـات بانـک مرکـزی بـه بـازار بیـن بانکی محدودشـده بـود که این مـورد در الیحـه بودجه 1400 حذف شـده 

است.
همچنیـن در بنـد د تبصـره 7 قانـون بودجـه سـال 1399 بـه دولـت اجـازه داده شـده بـود مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی 
کیلـووات سـاعت بـرق را )پـس از تأییـد سـازمان حسابرسـی به عنـوان بـازرس قانونـی در  و قیمـت تمام شـده فـروش هـر 
رسـیدگی بـه صورت هـای مالـی همـان سـال( بـا بدهـی طرح های تملـک دارایی های سـرمایه ای بـه بهره برداری رسـیده 
بخـش بـرق وزارت نیـرو موضـوع مـاده )32( قانـون برنامه وبودجه کشـور مصـوب 10/12/1351 با اصاحـات و الحاقات 
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بعـدی تسـویه کنـد. شـرکت های دولتـی ذی ربـط مکلف انـد تسویه حسـاب را در صورت های مالی خـود اعمال کنند. 
سـرمایه شـرکت های مذکـور معـادل بدهـی تسـویه شـده ناشـی از اجـرای ایـن حکـم افزایـش می یابـد. مفـاد ایـن بنـد در 

الیحـه بودجـه سـال 1400 بـرای بخـش بـرق حذف شـده اسـت و تنهـا در حـوزه آب و فاضـاب اجرایـی اسـت.

 5- سیاست های قیمت گذاری برق
بـا توجـه بـه اینکـه درآمدهـای شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو از محـل فـروش انـرژی بـرق و انشـعابات و عـوارض اسـت، 
کم بر آن ها اهمیت ویژه ای خواهد داشـت. قیمت گذاری انرژی برق در 4 محور کلی در قوانین نمود داشـته  قوانین حا
اسـت. این 4 محور عبارت اسـت از: تعیین عوارض، هدفمندسـازی یارانه ها، پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
و قیمـت تمام شـده و خریـد تضمینـی بـرق. در ادامـه به تشـریح هریـک از محورهای مورداشـاره در قوانین پرداخته شـده 

است.

سیاست های قیمت گذاری برق در اسناد باالدستی
در سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـه اسـتفاده از ظرفیـت اجـرای هدفمند سـازی یارانه هـا و ارتقـاء شـاخص های 
عدالـت اجتماعـی )بنـد 4( و همچنیـن شـفاف و روان سـازی نظـام توزیـع و قیمت گـذاری و روزآمدسـازی شـیوه های 

نظـارت بـر بـازار )بنـد 23( اشاره شـده اسـت.
یکی دیگر از اسـناد باالدسـتی موردبررسـی در حوزه قیمت گذاری برنامه ششـم توسـعه اسـت. مطابق بند ذ ماده 4 این 
قانـون می بایسـت سیاسـت های تجـاری و تعرفـه ای حداکثـر تـا پایـان سـال دوم اجـرای قانـون برنامـه ششـم بـا رویکـرد 
کاالهـای تولیـد داخـل بـرای صـادرات اصـاح شـود. همچنیـن در بنـد الـف  کیفیـت و رقابت پذیـر سـاختن  ارتقـای 
مـاده 39 قانـون برنامـه ششـم توسـعه بـه اصـاح قیمـت حامل هـای انـرژی و سـایر کاالهـا و خدمـات یارانـه ای بـا رعایت 
ماحظـات اجتماعـی و اقتصـادی و حفـظ مزیـت نسـبی و رقابتـی بـرای صنایـع، به تدریـج تـا پایـان 1400 بـا توجـه بـه 
قانـون هدفمنـد کـردن یارانه هـا و اسـتفاده از منابـع حاصـل به صـورت هدفمنـد بـرای افزایـش تولیـد، اشـتغال، حمایت 
کاهـش شـدت انـرژی و تأمیـن هزینه هـای عملیاتـی و سـرمایه گذاری شـرکت های  از صـادرات غیرنفتـی، بهـره وری، 

ذی ربـط اشاره شـده اسـت.
در بند ب-1 ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده است برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه 
تا شصت درصد )55% تا 65%( موافقت اصولی صادر کند و در ادامه در بند ب -2 نیز می بایست قیمت خرید برق 

را با توجه به سـازوکار بازار در بورس تعیین کند.
در بنـد ت مـاده 48 بـه موضـوع سـرمایه گذاری غیردولتـی جهت اجرای برنامـه افزایش توان تولید برق و خرید تضمینی 
بـرق تولیـدی اشاره شـده اسـت و مطابـق ایـن بنـد از قانـون برنامـه ششـم توسـعه وزارت نیـرو می بایسـت در طـول اجـرای 
برنامـه نسـبت بـه افزایـش تـوان تولیـد بـرق تـا بیسـت وپنج هـزار مـگاوات از طریـق سـرمایه گذاری مؤسسـات عمومـی 
غیردولتـی، تعاونـی و خصوصـی اعـم از داخلـی و خارجـی و یـا منابـع داخلـی شـرکت های تابعه یا به صـورت روش های 
متـداول سـرمایه گذاری ازجملـه سـاخت، بهره برداری و تصرف )BOO( و سـاخت، بهره بـرداری و انتقـال )BOT( اقدام 

کنـد و خریـد تضمینـی بـرق بـر اسـاس نرخ تعیین شـده توسـط شـورای اقتصـاد خواهـد بود.

سیاست های قیمت گذاری برق در قانون بودجه
مطابـق بنـد ه تبصـره 6 قانـون بودجـه سـال 1399 و مطابـق مـاده )12( قانـون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از 
مقـررات مالـی دولـت )2( بـه هـر یـک از وزارتخانه هـای نفـت و نیـرو از طریق شـرکت های تابعـه ذی ربط اجازه داده شـده 
است که ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار )2000( ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ 
گاز و برق مبلغ ده هزار )10.000( ریال اخذ و به حسـاب  یک هزار )1000( ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشـترکان 
درآمد عمومی موضوع ردیف های 160185 و 160186 جدول شماره )5( این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. 
برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد )50%( است. همچنین وجوه فوق، مشمول مالیات به 
نرخ صفر است که در الیحه بودجه سال 1400 این بند بدون تغییر بوده و فقط وجوه دریافتی مشمول مالیات بر درآمد 
و مالیـات بـر ارز افـزوده نخواهـد بـود و منابـع حاصلـه بـرای مـوارد منـدرج در مـاده مذکـور بـه مصـرف می رسـد. آیین نامـه 
اجرائـی ایـن بنـد متضمـن سـقف و نحـوه برگـزاری مناقصه به پیشـنهاد مشـترک سـازمان برنامه وبودجـه کشـور و وزارت 

امـور اقتصـادی و دارایـی بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد. در بند ی تبصـره 6- قانـون بودجه سـال 1399 به موضوع 
معافیـت در پرداخـت هزینـه بـرق و حـق انشـعاب پرداختـه اسـت و مطابـق ایـن بنـد کلیـه واحدهـای آموزشـی دولتـی 
وزارت آموزش وپرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز )در صورت رعایت الگوی مصرف( 
معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش وپرورش و سازمان 
برنامه وبودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و اباغ می شود. همچنین در تبصره 6- بند ذ به معافیت مدارس خیرساز 
گاز و برق اشاره شـده اسـت. درحالی که این بند در الیحه بودجه سـال 1400  از پرداخت حق انشـعاب آب، فاضاب، 
حذف شـده اسـت. همچنیـن در بنـد ذ تبصـره 6- قانـون بودجـه سـال 1399 بـه معافیـت مـدارس خیرسـاز از پرداخت 
حـق انشـعاب آب، فاضـاب، گاز و بـرق اشاره شـده بـود کـه در الیحـه بودجـه سـال 1400 کشـور بنـد ذ تبصـره 6 ¬ قانـون 
بودجـه سـال 1399 امـکان برخـورداری از معافیـت پرداخـت حـق انشـعاب آب، فاضـاب، گاز و بـرق مدارس خیرسـاز 

حذف شـده است.
در بنـد س تبصـره 6 همیـن قانـون بـه وزارتخانه هـای نفـت و نیرو و شـرکت های تابعه و وابسـته ذی ربط آن ها اجـازه داده 
می شـود بـا پیشـنهاد مشـترک سـازمان برنامه وبودجـه کشـور و وزارتخانه هـای نفـت، نیـرو، صنعـت، معـدن و تجـارت و 
جهاد کشـاورزی و تصویب شـورای اقتصاد و با هدف کاهش هزینه ها و تشـویق به کاهش مصرف کاالها و خدمات 
یارانـه ای بـا مصـارف کمتـر از حـد معیـن آب، بـرق، گاز، فرآورده هـای نفتـی و سـایر کاالها و خدمـات یارانـه ای را با توجه 
بـه فصـول منطقـه جغرافیایـی، نـوع مصـرف و مصرف کننـدگان، متناسـب بـا کاهـش مصـرف، بهـای مصرفـی آن ها به 
کاهـش دهنـد. درصورتی کـه در الیحـه پیشـنهادی بودجـه 1400 دولـت بـه مجلـس شـورای  حداقـل قیمـت و یـا صفـر 
کـه بـر اسـاس قوانیـن و  اسـامی بنـد س تبصـره 6 قانـون بودجـه سـال 1399 حذف شـده اسـت. همچنیـن در مـواردی 
مقـررات، اختیـار افزایـش بهـای آب، برق و گاز مصرفی به شـرکت های دولتی ذی ربط داده شـده اسـت، اعمال افزایش 
فقـط بـا پیشـنهاد وزارتخانـه مربوطـه و تصویـب هیـأت وزیـران امکان پذیـر اسـت کـه در بنـد ف تبصـره 6- قانـون برنامـه 

ششـم توسـعه عنوان شـده است.
در بنـد د تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال 1399 اشاره شـده اسـت کـه به منظـور اصاح الگـوی مصرف برق و گاز، شـرکت 
توانیـر و شـرکت دولتـی ذی ربـط تابعـه وزارت نفـت موظف انـد از طریـق کارور )اپراتور( هـای مجـازی و شـرکت های نـوآور 
نسـبت بـه برقـراری ارتبـاط و شناسـایی و وصـول مطالبـات مشـترکان با اولویت مشـترکان عمـده پرمصرف و همچنین 
نصـب کنتورهـای هوشـمند و هوشـمند سـازی مصـرف آن هـا اقـدام نماینـد کـه ایـن بنـد در الیحـه بودجـه پیشـنهادی 
سال 1400 نیز تکرار شده است. همچنین مطابق بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1399 تعرفه سوخت نیروگاه های 
که بنا به اعام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند،  خودتأمین 
به میزان سـوخت مصرفی برای برق تحویل شـده به شـبکه، معادل تعرفه سـوخت نیروگاهی بر اسـاس متوسـط بازدهی 
نیروگاه های حرارتی سـال 1397 بوده اسـت که در الیحه بودجه سـال 1400، موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سـال 

1399 حذف شـده اسـت.
در بند 5 تبصره 19 قانون برنامه ششـم توسـعه به بهای محصول طرح )پروژه( در قرارداد مشـارکت اشاره شـده اسـت که 
از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی هستند و در صورت تعیین قیمت تکلیفی، 
دخالـت در نظـام تعرفـه گـذاری و یا جلوگیـری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح )پروژه(، مابه التفاوت قیمت 
کارگروه هـای  محصـول محاسبه شـده بـر مبنـای روش هـای تأمیـن مالـی در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات بـا تصویـب 
تعریف شـده در دسـتورالعمل مـاده )27( قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت )2( 
و قیمـت تکلیفـی پرداخـت یـا روش هـای تأمیـن مالـی مذکـور اصـاح شـود. همچنیـن در تبصـره 19 بودجـه 97- 4- 
دسـتگاه های اجرائـی مجـاز هسـتند بـا رعایت قوانین و مقررات مربوطـه پنجاه درصـد )50%( از درآمدهای اختصاصی 
خود را تا سـقف بیسـت هزار میلیارد ریال صرف خرید محصول، یارانه سـود و یا وجوه اداره شـده طرح های این تبصره 

نمایند.
 

6- سیاست های تأمین مواد اولیه
تأمیـن مـواد اولیـه بـرای صنایـع ازاین جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه در صـورت داشـتن چشـم انداز روشـن از وضعیـت 
تأمین مواد اولیه موردنیاز می توان برنامه ریزی دقیق تری برای تولید داشـت. ازآنجایی که صنعت برق یکی از مهم ترین 
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صنایـع زیرسـاختی محسـوب می شـود و سـایر صنایـع به صـورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تحـت تأثیر انـرژی الکتریکی 
و صنعـت بـرق هسـتند، هماهنگـی و فعالیـت زنجیـره مصـرف انـرژی از تولیـد و تأمیـن مـواد اولیـه که موجـب پایداری 
کارایی مناسب هر یک از زیرسیستم های  شبکه از تولید تا توزیع خواهد شد از اهمیت باالیی برخوردار است و عدم 
تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق موجـب ایجـاد اختـال در کارایـی سیسـتم اصلـی شـده و صنعـت برق با مشـکات جدی 
روبـه رو خواهـد شـد. لـذا بـا توجـه به اهمیت موضوع تأمین مـواد اولیه در صنعت برق، قوانین باالدسـتی در این حوزه به 

شـرح زیر موردبررسـی قرارگرفته اسـت.

سیاست های تأمین مواد اولیه در سند اقتصاد مقاومتی
سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سیاست بلندمدت اقتصادی در سال 1392 و با هدف تأمین رشد پویا 
و بهبـود شـاخص های مقاومـت اقتصـادی و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم انداز بیست سـاله، سیاسـت های کلـی 
اقتصـاد مقاومتـی بـا رویکـردی جهـادی، انعطاف پذیـر، فرصت سـاز، مولد، درون زا، پیشـرو و برون گرا اباغ شـده اسـت. 

در قانـون سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی »بنـد 6« و »بنـد 10«، بندهـای مرتبط با حوزه تأمین مواد اولیه هسـتند.
در بند 6 سیاست های اقتصاد مقاومتی به افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )به ویژه در اقام وارداتی( 
و اولویـت دادن بـه تولیـد محصـوالت و خدمـات راهبـردی و ایجـاد تنـوع در مبـادی تأمیـن کاالهـای وارداتـی بـا هـدف 

کاهش وابسـتگی به کشـورهای محدود و خاص اشاره شـده اسـت.

سیاست های تأمین مواد اولیه در برنامه ششم توسعه
کیـد بر طراحـی و مهندسـی ابزارهای مالـی و کاالیی،  در بنـد ح مـاده 4 برنامـه ششـم توسـعه بـه توسـعه بـازار سـرمایه بـا تأ
کمیـت شـرکتی بـرای  توسـعه بـازار انـرژی و عرضـه نفـت خـام و فرآورده هـای نفتـی در بـورس انـرژی،  اصـاح نهـادی حا
شرکت های عام و نهادهای مالی اشاره شده است. همچنین بند ذ همین ماده، از طریق اصاح سیاست های ارزی 
و تجـاری و تعرفـه ای حداکثـر تـا پایـان سـال دوم اجـرای قانـون برنامـه بـا رویکـرد ارتقـای کیفیـت و رقابت پذیـر سـاختن 
کاالهـای تولیـد داخـل بـرای صـادرات در حـوزه تأمیـن مواد اولیه قانون گذاری کرده اسـت. ماده 46 بند ت برنامه ششـم 
کـرده اسـت بـا رعایـت تبصـره )3( مـاده )20( قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای  توسـعه نیـز دولـت را مکلـف 
نظـام مالـی کشـور مصـوب 1394/2/1 و طـی اجـرای قانـون برنامـه ششـم، سـازوکار الزم بـرای پوشـش خطـرات افزایـش 
ساالنه بیش از ده درصد )10%( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده 

تسـهیات ارزی طراحـی و بـه اجـرا درآورد. 

7- سیاست های صادراتی
موضـوع صـادرات بـه دلیـل ایجـاد عدم وابسـتگی به نفت و درآمدهای ناشـی از فروش نفت از اهمیـت باالیی برخوردار 
است و در اسناد باالدستی مثل سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور، موضوع 
صـادرات غیرنفتـی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. درواقـع می تـوان گفـت اسـتراتژی توسـعه  پایـدار کشـور بـه لحاظ 
اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی است و یکی از راهبردهایی که در حوزه صادرات غیرنفتی در استناد باالدستی 
بـه آن اشاره شـده، توسـعه صـادرات بـرق اسـت. ازایـن رو در ادامـه قوانیـن و تبصره هـای مرتبـط بـا حـوزه صـادرات به ویژه 

صادرات برق تشـریح می شـود.

 سیاست های صادراتی اسناد باالدستی
کلـی اقتصـاد مقاومتـی پیشـتازی اقتصـاد دانش بنیـان، پیاده سـازی و اجـرای نقشـه جامـع  در بنـد 2 سیاسـت های 
علمـی کشـور و سـاماندهی نظـام ملـی نـوآوری به منظـور ارتقـاء جایـگاه جهانـی کشـور و افزایـش سـهم تولید و صـادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه اشاره شده است. همچنین 
کاالهـا و خدمـات به تناسـب ارزش افـزوده و بـا  بنـد 10 ایـن قانـون امـکان حمایـت همه جانبـه  و هدفمنـد از صـادرات 
خالـص ارزآوری مثبـت از طریـق تسـهیل مقـررات و گسـترش مشـوق های الزم، گسـترش خدمـات تجـارت خارجـی و 
ترانزیـت و زیرسـاخت های موردنیـاز، تشـویق سـرمایه گذاری خارجـی بـرای صـادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسـب 
بـا نیازهـای صادراتـی، شـکل دهی بازارهـای جدیـد، تنوع بخشـی پیوند هـای اقتصـادی بـا کشـورها به ویژه با کشـورهای 

منطقـه، اسـتفاده از سـازوکار مبـادالت تهاتـری بـرای تسـهیل مبـادالت در صـورت نیـاز و ایجاد ثبـات رویه و مقـررات در 
مـورد صـادرات بـا هـدف گسـترش پایـدار سـهم ایـران در بازارهـای هدف را میسـر دانسـته اسـت.

از سوی دیگر به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
و تسـهیل تولیـد، صـادرات کاال و خدمـات و تأمیـن نیازهـای ضـروری و منابـع مالـی از خـارج در بنـد 11 سیاسـت های 
کیـد شـده اسـت. از دیگـر بندهـای مرتبـط بـا حـوزه صـادرات در سیاسـت های کلـی اقتصـاد  کلـی اقتصـاد مقاومتـی تأ
مقاومتـی بنـد 13 اسـت کـه جهـت مقابلـه بـا ضربه پذیـری درآمد حاصـل از صـادرات نفـت و گاز راهکارهـای انتخاب 
گاز،  مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش، افزایش صادرات 
برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی پیشنهادشده است. همچنین ماده 15 این قانون به افزایش ارزش افزوده از طریق 
گاز، توسـعه تولیـد کاالهـای دارای بازدهـی بهینـه )بـر اسـاس شـاخص شـدت  تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت نفـت و 
کید بر برداشـت صیانتی از  مصـرف انـرژی( و بـاال بـردن صـادرات بـرق، محصوالت پتروشـیمی و فرآورده های نفتی با تأ

منابع اشاره شـده اسـت.
کـه  در برنامـه ششـم توسـعه در حـوزه صـادرات بـه اصـاح سیاسـت های ارزی و تجـاری و تعرفـه ای اشاره شـده اسـت 
مطابق بند ذ ماده 4 می بایسـت سیاسـت های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سـال دوم اجرای قانون برنامه 

ششـم توسـعه بـا رویکـرد ارتقـای کیفیـت و رقابت پذیر سـاختن کاالهـای تولید داخـل برای صـادرات اصاح شـود.

سیاست های صادراتی قانون بودجه سال 1399
درخصـوص برگشـت ارز حاصـل از صـادرات در بنـد ک-2 تبصـره 6 قانـون بودجه سـال 1399 پرداخت هرگونه جایزه و 
مشـوق صادراتـی بـرای صادرکننـدگان را منـوط بـه حصول اطمینان از برگشـت ارز حاصـل از صـادرات کاال و خدمات 
بـه چرخـه اقتصـاد کشـور براسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی ایـران کرده بـود که موضوع ایـن بند در 
الیحـه بودجـه سـال 1400 پیشـنهادی حذف شـده اسـت. همچنیـن مطابـق بنـد ب-2- تبصـره 7 قانـون بودجـه سـال 
کـه پـس از تأییـد اسـناد مربـوط، نسـبت بـه اسـترداد حقـوق  1399، گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران مکلـف شـده بـود 
ورودی مـواد و قطعـات وارداتـی کـه در کاالهـای صادراتـی مـورد اسـتفاده قرارگرفته انـد، موضوع مـواد )66( تـا )68( قانون 
امـور گمرکـی مصـوب 22 /8 /1390 بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی و هزینـه انبارداری موضوع تبصـره )2( مـاده )45( 
قانـون امـور گمرکـی، ظـرف مـدت پانـزده روز، از محـل تنخـواه دریافتـی از خزانـه کـه تـا پایـان سـال تسـویه می کنـد، اقـدام 
کنـد. در الیحـه بودجـه سـال 1400، موضـوع اسـترداد حقـوق ورودی مـواد و قطعـات وارداتـی مـورد اسـتفاده در کاالهـای 

صادراتـی در بنـد ب تبصـره 7 تکـرار شـده اسـت. 

8- سیاست های اصالح نهادی
کـه طـی تحـوالت اصـاح سـاختاری در صنعـت بـرق  کشـور یکـی از بخش هایـی اسـت  نهـاد تنظیـم مقـررات بـرق 
کلـی صنعـت، تعییـن چشـم انداز آتـی صنعـت از طریـق  ایجادشـده و مهم تریـن وظیفـه آن تنظیـم روابـط و مقـررات 
هدف گذاری هـای  کان و همچنیـن نظـارت بـر حسـن اجـرای وظایـف فعـاالن صنعـت در سـطوح کان اسـت. بایـد 
توجـه داشـت تجدیـد سـاختار صنعـت بـرق بـا هـدف رفـع نواقـص موجـود تنهـا در سـایه واگـذاری شـرکت ها بـه بخـش 
خصوصـی محقـق نمی شـود و بـدون شـک برای ایجاد سـاختار رقابتی- خصوصـی آنچه مهم اسـت، انجام مقدمات 
و اولویت هـای الزم بـرای واگـذاری شـرکت ها بـه بخـش خصوصـی مطابـق اصـل 44 قانـون اساسـی اسـت. همچنیـن 
کمیتـی دارد،  اصـاح صنعـت بـرق کشـور عـاوه بـر اصـاح سـاختاری و مقـررات زدایـی نیـاز بـه بازنگـری در قوانیـن حا
زیـرا تداخـل در وظایـف نهادهـای حکمرانـی بـا بخـش دولتـی موجـب دور شـدن نهـاد سیاسـت گذار از وظیفـه اصلـی 
خود شـده اسـت. در این خصوص قوانین مرتبط با حوزه سـاختار نهادی در اسـناد باالدسـتی همچون برنامه پنج ساله 
کم بر صنعت برق، سـایر نهادهای تأثیرگذار  توسـعه و قانون برنامه بودجه تشـریح می شـود و عاوه بر سـاختار نهادی حا

بـر ایـن صنعـت ماننـد نهادهـای مالـی و پولـی نیـز مدنظـر قرارگرفته اند.

سیاست های اصالح نهادی در اسناد باالدستی
کاهـش حجـم، انـدازه و سـاختار مجمـوع دسـتگاه های اجرائـی  در بنـد الـف مـاده 28 برنامـه ششـم توسـعه نیـز بـه 
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به اسـتثنای مـدارس دولتـی در طـول اجـرای قانـون برنامـه،  حداقـل به میـزان پانزده درصد )15%( نسـبت بـه وضع موجود 
کـه از طریـق واگـذاری واحدهـای عملیاتـی، خریـد  )حداقـل پنـج در صـد )5%( در پایـان سـال دوم( اشاره شـده اسـت 
خدمـات و مشـارکت بـا بخـش غیردولتـی با اولویت تعاونی ها، حـذف واحدهای غیرضرور، کاهش سـطوح مدیریت، 
کاهش پست های سازمانی، انحال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی 

بـه شـهرداری ها و دهیاری هـا و بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی بـا تصویـب شـورای عالـی اداری صـورت می پذیـرد.

سیاست های اصالح نهادی در قانون بودجه
کـه تمـام یـا بخشـی  در بنـد 2 تبصـره 2- قانـون بودجـه سـال 1399، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز شـده اسـت 
از سـهام و دارایی هـای دولتـی دسـتگاه های اجرائـی زیرمجموعـه قـوه مجریـه و باقی مانـده سـهام متعلـق بـه دولـت و 
شـرکت های دولتـی در بنگاه هـای مشـمول واگـذاری را مطابـق روش هـای منـدرج در قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی 
اصـل چهـل و چهـارم )44( قانـون اساسـی مصـوب 1387/3/20 بـا اصاحـات و الحاقات بعـدی واگذار کند و منابع 
کنـد. عـاوه بـر ایـن، واگـذاری سـهام در قالـب صندوق هـای سـرمایه گذاری قابـل  حاصلـه را به ردیـف 310502 واریـز 
معامله در بورس )ETF( مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه 

سـهام بـه روش ثبـت سـفارش بـا شـرایط زیـر نیز مجاز اسـت:
¬• وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی مجـاز اسـت سـهام شـرکت های تابعـه در بـورس اوراق بهـادار تهـران یـا فرابـورس 
ایـران را کـه در مالکیـت دسـتگاه های اجرائـی یـا شـرکت های تابعـه آن هـا قـرار دارنـد در چهارچـوب روش هـای منـدرج 
کنـد. در صـورت واگـذاری در قالـب صندوق هـای سـرمایه گذاری قابـل معاملـه در بـورس، پـس از  در ایـن جـزء واگـذار 
ایجـاد صندوق هـای سـرمایه گذاری، انتقـال سـهام مذکـور در قالـب معامـات خـارج از جلسـه رسـمی معامـات بیـن 
صندوق هـا و عرضـه واحدهـا و صندوق هـای یادشـده بـه عمـوم امکان پذیـر اسـت. عرضـه سـهام شـرکت ها بـه روش 
ثبـت سـفارش یـا در قالـب صندوق هـای سـرمایه گذاری تـا سـقف سـی درصـد )30%( مشـمول تخفیـف اسـت. میـزان 

تخفیـف توسـط هیـأت وزیـران تعییـن می شـود.
¬•  وزارتخانه ها، سـازمان ها و شـرکت های دولتی مجازند نسـبت به تأسـیس صندوق ها با حداقل سـرمایه ده میلیارد 
)10.000.000.000( ریـال به صـورت نقـد یـا غیرنقـد )در قالـب انتقـال سـهام دولـت از شـرکت های فهرسـت شـده در بـورس 

اوراق بهـادار تهـران یـا فرابورس ایـران( اقدام نمایند.
¬•  بانک هـای دولتـی مکلف انـد همکاری هـای الزم در اخـذ سـفارش های خریدوفـروش واحدهـای سـرمایه گذاری 

صنـدوق و یـا سـهام موضـوع ایـن مصوبـه را از طریـق شـعب خـود انجـام دهنـد.
¬•  شورای عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب 
در هیأت وزیران به گونه ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت 
به عنـوان دارنـده واحدهـای سـرمایه گذاری ممتـاز صنـدوق، مسـؤولیت اعمـال مدیریـت و حقـوق مالکانـه واحدهـای 

سـرمایه گذاری را بر عهده داشـته باشد.
در الیحه بودجه سال 1400، بند 2 تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 تکرار شده است.

کـه بـا هـدف مدیریـت تبعـات احتمالـی انتشـار  در بنـد ک- 1- تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 1399 اشاره شـده اسـت 
اوراق مالـی اسـامی در بازارهـای پـول و سـرمایه کشـور، کمیتـه ای متشـکل از رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور، وزیـر 
امـور اقتصـادی و دارایـی و رئیـس کل بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران بـر نحـوه انتشـار اوراق موضـوع ایـن قانـون 
نظـارت کننـد. همچنیـن نرخ هـای سـود اسـمی اوراق منتشـره و نـرخ حفـظ قـدرت خریـد اسـناد خزانـه اسـامی توسـط 
ایـن کمیتـه تعییـن شـود کـه ایـن بنـد از تبصـره 7 قانـون بودجـه سـال 1399 در الیحـه بودجـه سـال 1400 نیـز تکـرار شـده 
اسـت. همچنیـن بنـد ق تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 1399، بـه نحـوه اجـرای عملیات بـازار باز اشـاره کرده اسـت که بر 
ایـن اسـاس، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی موظـف شـده اسـت ظـرف مـدت دو مـاه پـس از اجـرای عملیـات بـازار بـاز 
گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق  توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله 
از طریـق حـراج به نحوی کـه حداقـل سـی درصـد )30%( از اوراق مالـی اسـامی منتشـره دولـت پـس از عملیـات بـازار بـاز 
در عرضـه اولیـه بـه معاملـه گـران اولیـه مجاز به فروش برسـد، اقدام کند. این بند در الیحه بودجه سـال 1400 با تغییراتی 
تکـرار شـده اسـت. در الیحـه پیشـنهادی بودجـه سـال 1400 وزارت امـور اقتصـادی و دارایی موظف شـده اسـت گزارش 
عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جز )1( بند )ک( تبصره 5 ارائه کند. همچنین مهلت دوماهه تعیین شده 

بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی درخصـوص تعییـن فهرسـت معامله گـران اولیه مجاز و پیاده سـازی الزامات عرضه 
اولیـه اوراق از طریـق حـراج کـه پـس از اجـرای عملیـات بـازار بـاز توسـط بانـک مرکزی بوده اسـت، حذف شـده اسـت.

 
9- سیاست های پولی

در تدوین بودجه، برای منابع و مخارج دولت و شرکت های دولتی برنامه ریزی می شود و لذا تغییرات در مقادیر کمی 
کـم بـر نحـوه اجـرا و پیاده سـازی و نظـارت بـر اجرا توسـط دسـتگاه های اجرایـی و دولت  بودجـه و نیـز تغییـر در قوانیـن حا
به عنوان سیاسـت های مالی اقتصاد تلقی می شـود. لیکن بااین وجود در بخش هایی از این تصمیم سـازی ها و تغییر 
شـکل و سـاختار بودجـه، نقـش بانـک مرکـزی و شـبکه بانکـی کشـور به عنـوان بازیگـران سیاسـت های پولـی نمـود پیدا 
می کند. این اثربخشـی سیاسـت های پولی در بودجه، بیانگر نقش بازارهای پولی در سیاسـت گذاری های اقتصادی 
دولت اسـت که بدیهی اسـت برای دسـتیابی به اهداف هر دو این سیاسـت گذاری ها، الزم اسـت به همسـویی و عدم 

تعـارض یکی در مقابل دیگـری توجه نمود.

سیاست های پولی در اسناد باالدستی
در بنـد 9 اقتصـاد مقاومتـی به صـورت کلـی بـه اصـاح و تقویـت همه جانبـه  نظـام مالـی کشـور با هدف پاسـخگویی به 
نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشـگامی در تقویت بخش واقعی اشاره شـده اسـت؛ لیکن در برنامه 
ششـم توسـعه  این ورود به حوزه سیاسـت¬گذاری بانک مرکزی، بیشـتر جلوه داشـته اسـت. ازجمله آن که در بند »ذ« از 
مـاده 4 بـه اصاحـات در تعرفه هـای ارزی اشاره شـده و در بنـد »چ« از همـان مـاده نیـز به کاهش سـاالنه 10 درصدی بین 

نرخ سـود تسـهیات و سـپرده های بانکی اشاره شـده اسـت.
مـاده قانونـی کـه در برنامـه توسـعه، صراحتـًا بـه موضـوع سیاسـت های پولی پرداخته اسـت، مـاده 46 اسـت. در بند پ 
این ماده سـهم بخش صنعت و معدن از کل تسـهیات بانکی حداقل 40 درصد در نظر گرفته شـده اسـت. همچنین 
در بنـد ت همیـن مـاده، دولـت مکلـف شـده اسـت با رعایت تبصـره )3( مـاده )20( قانون رفـع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ده درصد )%10( 
نـرخ ارز را در بودجـه سـنواتی پیش بینـی کنـد و بـرای بنگاه هـای اقتصـادی دریافت کننده تسـهیات ارزی طراحی و به 
اجرا درآورد. همچنین در بند چ، آورده شـده اسـت که با سـپرده گذاری ده درصد )10%( سـاالنه )ارزی( از منابع ورودی 
صنـدوق توسـعه ملـی، خـط اعتبـاری ریالـی بـرای ارائه تسـهیات به صنایـع کوچک و متوسـط تعاونـی و غیردولتی در 

چهارچوب اساسـنامه دائمی صندوق توسـعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی انجام شـود.

سیاست های پولی در بودجه سال 1399
در بنـد »د« تبصـره 4 قانـون بودجـه سـال 1399 و الیحـه بودجـه 1400، به محاسـبه منابع صندوق توسـعه ملـی به ریال بر 

اسـاس نرخ سـامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز )نیما( اشاره شـده اسـت.
همچنیـن در جـز اول از بنـد م تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 1399 و به منظور اجرای سیاسـت پولـی و مدیریت نرخ های 
سـود و مهـار )کنتـرل( بلندمـدت نقدینگـی، مهـار )کنتـرل( تـورم و در راسـتای اجرای عملیات بـازار بـاز و اعطای اعتبار 
در قبـال وثیقـه، بـه بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران اجـازه داده شـده بـود به تدریـج بدهـی بانک هـا و مؤسسـات 
اعتبـاری شـامل خـط اعتبـاری و اضافـه برداشـت را وثیقـه دار کنـد، به گونـه ای کـه در پایـان سـال حداقـل پنجاه درصـد 
)50%( بدهـی بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری بـه بانـک مرکـزی، توثیـق بـه اوراق بدهـی منتشـره بـه خزانه باشـد. سـازمان 
بـورس اوراق بهـادار نیـز مکلـف بـه همـکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شـده اسـت. در الیحه بودجه 
سـال 1400 بـه بانـک مرکـزی اجـازه داده شـده اسـت کـه بدهی هـای بانک ها و موسسـات اعتباری شـامل خط اعتباری 
و اضافـه برداشـت را توثیـق بـه اوراق مالـی اسـامی منتشـره دولـت کنـد. بدهـی ایجادشـده بابت سـاماندهی بانک ها و 
موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی شده است.
یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی، نرخ سپرده قانونی است؛ در جز دوم از بند م تبصره 5 بودجه سال 1399 
بانک مرکزی مجاز شـده بود با تصویب شـورای پول و اعتبار بابت درصدی از سـپرده های قانونی بانک ها و مؤسسـات 
اعتبـاری، اوراق مالـی اسـامی منتشـره از سـوی دولـت را بپذیـرد. ایـن بنـد در الیحـه بودجـه سـال 1400 حذف شـده 

است.▪

سیاست های 9
پولی
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مروری بر 5 پیشنهاد بودجه ای

پیشنهادها...
ـــیر  ـــت از مس ـــن صنع کار ای ـــب و  ـــای کس ـــود فض ـــور بهب ـــه منظ ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
قانـــون بودجـــه 1400 پیشـــنهاداتی را تدویـــن و بـــه مجلـــس، اتـــاق بازرگانـــی، وزارت نیـــرو و ســـایر 
نهادهـــای مرتبـــط ارائـــه داده و بـــه شـــکلی مســـتمر در حـــال پیگیـــری آنهاســـت. در ایـــن نگاشـــت 

ـــران پرداختـــه شـــده اســـت.  ـــرق ای ـــه ســـندیکای صنعـــت ب گان ـــه پیشـــنهادات پنـــج  ب

ــت از  ــه »دولـ کـ ــت  ــده اسـ ــال 1400 عنوان شـ ــه سـ ــه بودجـ ــره 5 الیحـ ــد )و( تبصـ ــزء 1 بنـ ــک( در جـ یـ
طریـــق اســـناد تســـویه خزانـــه، بدهی هـــای قطعـــی خـــود بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی )تعاونـــی، 
کـــه در  خصوصـــی( و نهادهـــا و مؤسســـات عمومـــی غیردولتـــی و قـــرارگاه ســـازندگی خاتم االنبیـــاء 
چهارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان ســـال 1399 ایجادشـــده، بـــا مطالبـــات قطعـــی معـــوق 
دولـــت از اشـــخاص مزبـــور بـــا رعایـــت اولویـــت تقـــدم طلـــب طلبـــکاران تـــا مبلـــغ پنجاه هـــزار میلیـــارد 

ـــد.« کن ـــویه  ـــی تس ـــی ـ خرج ـــورت جمع ـــال به ص ری
پیشـــنهاد می گـــردد بـــا هـــدف حفـــظ تـــوان مالـــی بخـــش خصوصـــی و رفـــع مشـــکات کمبـــود 
نقدینگـــی آن هـــا ناشـــی از فزونـــی بدهی هـــای دولـــت و شـــرکت های دولتـــی در ســـال های اخیـــر، در 

ـــد: ـــر یاب ـــر تغیی ـــرح زی ـــه ش ـــور ب ـــد مذک ـــال 1400 بن ـــه س بودج
»دولـــت از طریـــق اســـناد تســـویه خزانـــه، بدهی هـــای قطعـــی خـــود بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی 
)تعاونـــی، خصوصـــی( و نهادهـــا و مؤسســـات عمومـــی غیردولتـــی و قـــرارگاه ســـازندگی خاتم االنبیـــاء 
کـــه در چهارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان ســـال 1399 ایجادشـــده، بـــا مطالبـــات قطعـــی 
معـــوق دولـــت از اشـــخاص مزبـــور بـــا رعایـــت تقـــدم طلـــب طلبـــکاران و اولویـــت اشـــخاص حقیقـــی 
کنـــد.« و حقوقـــی خصوصـــی تـــا مبلـــغ پنجاه هـــزار میلیـــارد ریـــال به صـــورت جمعـــی ـ خرجـــی تســـویه 
دو( در جـــزء 2 بنـــد )و( تبصـــره 5 الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 بـــه دولـــت اجـــازه داده شـــده اســـت، در 
صـــورت درخواســـت متقاضیـــان، مطالبـــات قطعـــی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی خصوصـــی و 
کـــه در چهارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات تـــا پایـــان ســـال 1399 ایجادشـــده اســـت و همچنیـــن  تعاونـــی 
قـــرارگاه  بانک هـــا،  بازنشســـتگی،  صندوق هـــای  غیردولتـــی،  عمومـــی  نهادهـــای  مطالبـــات 
قـــرارگاه خاتم االنبیـــاء، پیمانـــکاران خصوصـــی  خاتم االنبیـــاء، پیمانـــکاران محرومیت زدایـــی 
ـــه  ـــران و شـــرکت های تابعـــه و وابســـته ب ـــز مـــدارس، شـــرکت ملـــی نفـــت ای ســـازمان نوســـازی و تجهی
آنهـــا و نیـــز شـــرکت های دولتـــی تابعـــه وزارتخانه هـــا بابـــت یارانـــه قیمت هـــای تکلیفـــی از دولـــت 
ـــا بدهـــی  ـــان ســـال 1397 ایجادشـــده اســـت را ب ـــا پای ـــوط ت ـــه در چهارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات مرب ک
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کـــه تـــا پایـــان  اشـــخاص یادشـــده بـــه بانـــک مرکـــزی یـــا بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری غیربانکـــی 
ــی  ــات غیربانکـ ــا و مؤسسـ ــای بانک هـ ــویه بدهی هـ ــق تسـ ــده اســـت، از طریـ ــال 1399 ایجادشـ سـ
بـــه بانـــک مرکـــزی تـــا پایـــان آذرمـــاه ســـال 1399 ایجادشـــده تـــا ســـقف ســـیصد هـــزار میلیـــارد 
ـــه  ـــه ب )300.000.000.000.000( ریـــال بـــه صـــورت جمعـــی ـ خرجـــی از طریـــق انتشـــار اســـناد تســـویه خزان
کنـــد: حداقـــل تهاتـــر بدهـــی از طریـــق اســـناد )اوراق( تســـویه خزانـــه بـــرای اشـــخاص  شـــرح زیـــر تســـویه 
حقیقـــی و حقوقـــی خصوصـــی و تعاونـــی پنجـــاه درصـــد )50%( مبلـــغ مانـــده فوق الذکر اســـت و 
باقی مانـــده آن جهـــت تهاتـــر بدهی هـــای نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی، بانک هـــا و شـــرکت های 
و  یارانـــه قیمت هـــای تکلیفـــی(، شـــرکت های آب  بابـــت  وزارتخانه هـــا )صرفـــًا  تابعـــه  دولتـــی 
فاضـــاب اســـتانی و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا اولویـــت مطالبـــات حسابرســـی شـــده و قطعـــی 

ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه مصـــرف می رســـد.
ـــا مشـــکات شـــدید  کـــه پیـــش از ایـــن بیـــان شـــد، بخـــش خصوصـــی در حـــال حاضـــر ب همان طـــور 
کمبـــود نقدینگـــی ناشـــی از عـــدم ایفـــای به موقـــع تعهـــدات دولـــت مواجـــه اســـت، لـــذا توجـــه ویـــژه بـــه 
رفـــع مشـــکات مذکـــور به خصـــوص در ســـال پایانـــی فعالیـــت دولـــت فعلـــی امـــری ضـــروری اســـت. 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی  در ایـــن خصـــوص پیشـــنهاد می گـــردد در راســـتای بنـــد 9 سیاســـت هـــای 
بـــا هـــدف پاســـخگویی بـــه نیازهـــای اقتصـــاد ملـــی، ایجـــاد ثبـــات در اقتصـــاد ملـــی و پیشـــگامی در 
تقویـــت بخـــش واقعـــی، بخـــش 1-2 از بنـــد )و( تبصـــره 5 الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 بـــه شـــرح زیـــر 

تغییـــر یابـــد:
ـــی  ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــرای اش ـــه ب ـــویه خزان ـــناد )اوراق( تس ـــق اس ـــی از طری ـــر بده ـــل تهات »حداق
خصوصـــی و تعاونـــی هفتـــاد درصـــد )70%( مبلـــغ مانـــده فوق الذکـــر اســـت و باقی مانـــده آن 
جهـــت تهاتـــر بدهی هـــای نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی، بانک هـــا و شـــرکت های دولتـــی تابعـــه 
وزارتخانه هـــا )صرفـــًا بابـــت یارانـــه قیمت هـــای تکلیفـــی(، شـــرکت های آب و فاضـــاب اســـتانی 
ــن  ــازمان تأمیـ ــی سـ ــده و قطعـ ــی شـ ــات حسابرسـ ــا اولویـــت مطالبـ ــران بـ ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ و شـ

ــد.« ــرف می رسـ ــه مصـ ــی بـ اجتماعـ
ســـه( طبـــق بنـــد )هــــ( تبصـــره 5 الیحـــه بودجـــه 1400، دولـــت می توانـــد اســـناد خزانـــه اســـامی را بـــا 
حفـــظ قـــدرت خریـــد در ســـقف نـــرخ ســـود مصـــوب شـــورای پـــول و اعتبـــار و بـــا سررســـید تـــا ســـه ســـال 
کنـــد.  ـــا ســـقف دویســـت هـــزار میلیـــارد )200.000.000.000.000( ریـــال بـــه طلبـــکاران واگـــذار  صـــادر و ت
در جهـــت حفـــظ قـــدرت خریـــد پـــول طلبـــکاران، پیشـــنهاد می گـــردد تبصـــره ای بـــه شـــرح زیـــر بـــه بنـــد 

مذکـــور اضافـــه شـــود:
»نـــرخ ســـود مصـــوب شـــورای پـــول اعتبـــار جهـــت انتشـــار اســـناد خزانـــه اســـامی از نـــرخ تـــورم اعامـــی 

بانـــک مرکـــزی در ســـال انتشـــار اوراق کمتـــر نباشـــد.«

ــود  ــازه داده می شـ ــت اجـ ــه دولـ ــه 1400 بـ ــه بودجـ ــره 5 الیحـ ــد ب تبصـ ــا بنـ ــق بـ یـــک( مطابـ
ـــا مبلـــغ  بـــرای تأمیـــن مالـــی طرح هـــای تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای موضـــوع ایـــن قانـــون ت
دویســـت و ســـی هـــزار میلیـــارد )230.000.000.000.000( ریـــال، اوراق مالـــی اســـامی )ریالـــی 
کنـــد. منابـــع واریـــزی بـــا رعایـــت مـــاده )30( قانـــون برنامه وبودجـــه کشـــور  ـ ارزی( منتشـــر 
مصـــوب 1352/12/10 بـــرای تخصیـــص اعتبـــارات ایـــن قانـــون و مطابـــق اســـناد اجرائـــی 

)موافقت نامـــه( متبادلـــه بـــا ســـازمان برنامه وبودجـــه کشـــور هزینـــه شـــود.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه انتشـــار اوراق در بازارهـــای مالـــی مســـتلزم ارائـــه طـــرح توجیهـــی در 
خصـــوص تـــوان بازپرداخـــت بدهی هـــا بـــوده و انتشـــار اوراق بـــدون پشـــتوانه قـــوی جهـــت 
بازپرداخـــت به موقـــع وجـــوه، منجـــر بـــه تکثیـــر بدهی هـــای آتـــی دولـــت خواهـــد شـــد و نیـــز بـــا 
کـــه منشـــأ دقیـــق تأمیـــن منابـــع  عنایـــت بـــه اینکـــه ســـازمان بـــورس اوراق بهـــادار نیـــز تـــا زمانـــی 

تأمین مالی طرح های زیربنایی با استفاده از بازار پول و سرمایه   2پیشنهاد

بازپرداخـــت اصـــل و ســـود اوراق مشـــخص نشـــده باشـــد، اجـــازه صـــدور آن را بـــه دســـتگاه اجرایـــی پیشـــنهاددهنده نخواهـــد داد، 
اســـتفاده از مزایـــای ایـــن بنـــد بســـیار محدودشـــده اســـت. پیشـــنهاد می گـــردد تبصـــره ای بـــه شـــرح زیـــر بـــه ایـــن بنـــد اضافـــه شـــود:

»چنانچـــه عایـــدی اجـــرای طرح هـــای تملـــک دارایـــی هـــای ســـرمایه ای بـــرای انتشـــار اوراق مســـتلزم حمایـــت دولتـــی بـــوده و یـــا بـــه 
دلیـــل ماهیـــت زیرســـاختی و توســـعه ای، عوایـــد مالـــی حاصـــل از آن نســـبت بـــه هزینه هـــای اجـــرا کمتـــر باشـــد، دســـتگاه اجرایـــی 
کـــه شـــرکت های  ــار اوراق اســـامی )ریالـــی- ارزی(( اســـتفاده نمایـــد  در شـــرایطی می توانـــد از ایـــن شـــیوه تأمیـــن مالـــی )انتشـ
ـــع درآمـــدی ســـایر  ـــری دارایی هـــا و نیـــز مناب کارب ـــا تغییـــر  ـــه آن دســـتگاه، بتواننـــد از محـــل واگـــذاری و ی مـــادر تخصصـــی وابســـته ب
فعالیت هـــا )فـــروش کاال و خدمـــات و یـــا صـــادرات( اصـــل و ســـود اوراق در زمـــان سررســـید را تأمیـــن نماینـــد. در صـــورت موافقـــت 

ســـازمان برنامه وبودجـــه امـــکان تأمیـــن ســـود اوراق از محـــل یارانه هـــای حمایتـــی دولـــت وجـــود خواهـــد داشـــت.«
دو( در تبصـــره 19 الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 بـــه مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در ســـاخت و احـــداث طرح هـــای زیربنایـــی جدیـــد 
ـــت.  ـــده اس ـــی اشاره ش ـــای پول ـــی از بازاره ـــش خصوص ـــتفاده بخ ـــکان اس ـــه ام ـــره ب ـــن تبص ـــت. در ای ـــده اس ـــام، اشاره ش و نیمه تم
لیکـــن در حـــال حاضـــر پرداخـــت تســـهیات بـــه شـــرکت پـــروژه هـــای ایجـــادی توســـط شـــبکه بانکـــی بـــه علـــت عـــدم وجـــود ســـوابق 
گـــردش مالـــی، امکان پذیـــر نیســـت و موجودیـــت ایـــن شـــرکت ها به عنـــوان شـــخص حقوقـــی واجـــد شـــرایط دریافـــت  اعتبـــاری و 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا هـــدف  تســـهیات موردتردیـــد اســـت، لـــذا پیشـــنهاد می گـــردد در راســـتای بنـــد 3 سیاســـت های 

ـــه شـــود: ـــه تبصـــره 19 اضاف ـــر به صـــورت یک بنـــد ب تقویـــت رقابت پذیـــری اقتصـــاد در بودجـــه ســـال 1400 عبـــارت زی
» بانـــک مرکـــزی مکلـــف اســـت به منظـــور اســـتفاده حداکثـــری بخـــش خصوصـــی از ظرفیت هـــای بازارهـــای مالـــی جهـــت تأمیـــن 
مالـــی طرح هـــای موضـــوع ایـــن مـــاده، آیین نامـــه ارائـــه تســـهیات بانکـــی بـــه پروژه هـــای مشـــارکت عمومـــی ¬خصوصـــی را تهیـــه و 

جهـــت اجـــرا بـــه بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری ابـــاغ نمایـــد. «
بدیهـــی اســـت وجـــود مشـــوق هایی ازجملـــه تقلیـــل نـــرخ ســـپرده قانونـــی و یـــا عاملیـــت در بازارهـــای بین بانکـــی ازجملـــه ابزارهایـــی 

کـــه بانـــک مرکـــزی می توانـــد جهـــت مشـــارکت هرچـــه بیشـــتر بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری از آن بهـــره منـــد شـــود. اســـت 
ســـه( جهـــت تشـــویق و حمایـــت بانک هـــای تجـــاری و تخصصـــی در اعطـــای تســـهیات ارزی- ریالـــی از محـــل منابـــع در اختیـــار 
در تبصـــره 4 بنـــد الـــف الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 و به منظـــور پوشـــش ریســـک تســـهیات اعطایـــی از ســـوی بانک هـــای تجـــاری و 

تخصصـــی، پیشـــنهاد می گـــردد در قانـــون بودجـــه 1400، بنـــدی بـــه شـــرح زیـــر بـــه ایـــن تبصـــره اضافـــه شـــود:
»بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا هماهنگـــی بیمـــه مرکـــزی، ســـازوکار الزم را جهـــت اســـتفاده گســـترده تـــر شـــبکه بانکـــی 

گیرنـــدگان طراحـــی نمایـــد.« از بیمـــه تســـهیات، به عنـــوان تضامیـــن قابـــل ارائـــه توســـط تســـهیات 

گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  وا
به بخش غیردولتی

3پیشنهاد
طبـــق تبصـــره 19 دســـتگاه های اجرائـــی مکلف انـــد در اجـــرای مـــاده )27( قانـــون الحـــاق 
برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات مالـــی دولـــت )2(، از محـــل منابـــع بودجـــه کل 
ــام و  ــد، نیمه تمـ ــای جدیـ ــرای طرح هـ ــرای اجـ ــدات الزم را بـ ــود تمهیـ ــای خـ ــور و دارایی هـ کشـ
آمـــاده بهره بـــرداری و در حـــال بهره بـــرداری اعـــم از طرح هـــای تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای 
بـــا منابـــع عمومـــی و اختصاصـــی و طرح هـــای شـــرکت های دولتـــی بـــا منابـــع داخلـــی از طریـــق 
ــا و  انعقـــاد قـــرارداد در قالـــب مـــاده فـــوق بـــا بخش هـــای خصوصـــی، تعاونـــی و شـــهرداری هـ
کننـــد. همچنیـــن در بنـــد  دهیـــاری هـــا بـــا اولویـــت بخش هـــای خصوصـــی و تعاونـــی فراهـــم 
9 ایـــن تبصـــره دســـتگاه اجرائـــی بـــا اخـــذ موافقـــت ســـازمان برنامه وبودجـــه کشـــور و رعایـــت 
ـــا  ـــه ب ک ـــروژه( هایـــی شـــده اســـت  ـــری اصلـــی طـــرح )پ کارب ـــر  ـــه تغیی ـــط، مجـــاز ب مقـــررات ذی رب

تغییـــر شـــرایط، توجیـــه اولیـــه خـــود را ازدســـت داده اند شـــده اســـت امکان پذیـــر می باشـــد.
ــد  ــران، بیـــش از 30 درصـ ــهر تهـ ــزی شـ ــژه بافـــت مرکـ ــتاها، به ویـ ــهرها و روسـ ــدادی از شـ در تعـ
شـــبکه های بـــرق کشـــور فرســـوده شـــده اســـت و بهینه ســـازی و نوســـازی آن بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
کـــه حادثـــه ای کوچـــک، ناشـــی از فرســـودگی و  اقتصـــادی بـــرق ممکـــن نیســـت و بیـــم آن مـــی رود 
عمـــر زیـــاد تجهیـــزات بـــا توجـــه بـــه مصـــرف بـــاالی بـــرق، به ویـــژه در کان شـــهرها، بـــه خاموشـــی 
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فراهـــم می شـــود؛ بنابرایـــن بمنظـــور توســـعه صنایـــع انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــا اســـتفاده از منابـــع خوداتـــکا صنعتـــی، 
ـــردد: گ ـــه  ـــر اضاف ـــرح زی ـــه ش ـــال 1400 ب ـــه س ـــون بودج ـــر در قان ـــد زی ـــردد بن ـــنهاد می گ پیش

ـــا قـــدرت مصرفـــی بیـــش از پنـــج )5( مـــگاوات مکلـــف  ـــزرگ خصوصـــی، دولتـــی و تعاونـــی و عمومـــی ب ـــع ب »کلیـــه صنای
ـــر  ـــرق مصرفـــی ســـاالنه خـــود را از طریـــق احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذی ـــرژی ب می باشـــند معـــادل یـــک )1( درصـــد از ان
ــاز اســـت در صـــورت عـــدم ایجـــاد نیـــروگاه تجدیدپذیـــر در صنایـــع بـــزرگ بـــه میـــزان  تامیـــن نماینـــد. وزارت نیـــرو مجـ
تعیین شـــده، از نیمـــه دوم ســـال 1400 معـــادل یـــک درصـــد از بـــرق مصرفـــی ایـــن صنایـــع را بـــا تعرفـــه بـــرق تجدیدپذیـــر 
کمـــک باعـــوض جهـــت ایجـــاد  محاســـبه نمـــوده و منابـــع حاصـــل را صـــرف پرداخـــت یارانـــه ســـود تســـهیات و 
زیرســـاخت های مـــورد نیـــاز توســـعه صنایـــع انـــرژی تجدید پذیـــر از جملـــه آزمایشـــگاه های مرجـــع، حمایـــت از بخـــش 
خصوصـــی جهـــت احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر کوچـــک مقیـــاس و خریـــد بـــرق تجدیدپذیـــر نمایـــد. آیین نامـــه 
اجرایـــی ایـــن بنـــد حداکثـــر ســـه مـــاه پـــس از تصویـــب و ابـــاغ قانـــون بودجـــه، توســـط وزارت نیـــرو تهیـــه و بـــه تصویـــب 

هیئـــت وزیـــران خواهـــد رســـید.«

ــدودی ریســـک های افزایـــش  ــا حـ ــرارداد تـ ــد قـ ــگام عقـ ــه هنـ ــرق بـ ــت بـ ــال در صنعـ ــکاران فعـ پیمانـ
کـــرده و در حـــد قابـــل قبولـــی در مبالـــغ قـــراردادی خـــود  هزینه هـــای ایفـــای تعهـــدات را پیش بینـــی 
ـــرخ ارز، حقـــوق  منعکـــس می کننـــد. لیکـــن، در ســـال 1397 و بخصـــوص در ســـال 1399، افزایـــش ن
کـــه پیمانـــکاران فعـــال در حـــوزه صنعـــت  و دســـتمزد و افزایـــش بهـــای فلـــزات اساســـی موجـــب شـــده 
بـــرق قـــادر بـــه ادامـــه فعالیـــت و ایفـــای تعهـــدات خـــود در قبـــال صنعـــت بـــرق نباشـــند. در چنیـــن 
شـــرایطی پیمانـــکاران بـــا تهیـــه الیحـــه ای درخواســـت تجدیدنظـــر در مفـــاد قـــراردادی خـــود تســـلیم 
کارفرمـــا می کنـــد و در صـــورت عـــدم امـــکان رســـیدگی بـــه آن وفـــق ضابطـــه منـــدرج در مفـــاد تبصـــره »2« 
ماده واحـــده اصاحیـــه تبصـــره »80« قانـــون بودجـــه ســـال 1356 مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری 
ـــا توجـــه  ـــه رســـیدگی آن هـــا می شـــود. ب ـــی فنـــی مکلـــف ب اســـامی مـــورخ 1358/11/23،  شـــورای عال
ــه  ــکاران بـ ــی پیمانـ ــح اعتراضـ ــی لوایـ ــًا تمامـ ــته، عمـ ــالیان گذشـ ــی سـ ــادی طـ ــوالت اقتصـ ــه تحـ بـ
کثـــرت مـــوارد ارجاعـــی، ایـــن شـــورا قـــادر بـــه پاســـخگویی  کـــه بـــا توجـــه  شـــورای عالـــی فنـــی احالـــه شـــده 
و رســـیدگی بـــه آن هـــا نیســـت. ازایـــن رو رســـیدگی بـــه درخواســـت ها بـــه درازا کشـــیده شـــده و عمـــًا 

نتایـــج رســـیدگی ها از حیـــز انتفـــاع می افتـــد.
گفتنـــی اســـت پـــس از جهـــش ارزی ســـال 1397 تـــا 1399 و افزایـــش بهـــای فلـــزات اساســـی و مـــواد 
کـــه بـــه شـــورای عالـــی فنـــی ارجـــاع شـــده  اولیـــه مـــوردی نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــر حجـــم لوایـــح اعتراضـــی 
کـــرده اســـت. بطوریکـــه اکنـــون بیـــش از 1000 قـــرارداد پیمانـــکاری در صنعـــت  افزایـــش چشـــمگیری 
ـــه درخواســـت ها  ـــال متوقف شـــده و در انتظـــار رســـیدگی ب ـــر 30 هـــزار میلیـــارد ری ـــغ ب ـــه ارزش بال ـــرق ب ب
اســـت. تـــداوم ایـــن شـــرایط موجـــب افزایـــش هزینه هـــای اجـــرای پروژه هـــا بـــه دلیـــل طوالنـــی شـــدن 
زمـــان رســـیدگی، نابـــودی شـــرکت های پیمانـــکاری متخصـــص در صنعـــت بـــرق، افزایـــش چشـــمگیر 
بیـــکاری خواهـــد شـــد. لـــذا به منظـــور بهبـــود فضـــای کســـب وکار، حفـــظ و ایجـــاد اشـــتغال پیشـــنهاد 
ـــون بودجـــه ســـال 1356  ـــه ابقـــا و اصـــاح تبصـــره »2« ماده واحـــده اصاحیـــه تبصـــره »80« قان ک ذیـــل 
مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری اســـامی مـــورخ 1358/11/23 اســـت، ارائـــه می شـــود. یکـــی 
از مزایـــای ایـــن پیشـــنهاد افزایـــش پاســـخگویی بـــه دســـتگاه های نظارتـــی خاصـــه مجلـــس شـــورای 

ـــون بودجـــه ســـال 1400 درج   گـــردد: ـــر در قان ـــذا پیشـــنهاد متـــن زی ـــود. ل اســـامی خواهـــد. ب
»بخشـــی از اختیـــارات شـــورای عالـــی فنـــی منـــدرج در بنـــد »ج« در قانـــون اصاحیـــه تبصـــره »80« 
قانـــون بودجـــه ســـال 1356 مصـــوب شـــورای انقـــاب جمهـــوری اســـامی مـــورخ 1358/11/03 بـــه 
وزارتخانه هـــای ذی ربـــط برحســـب موضـــوع تفویـــض  گـــردد. الزم اســـت آیین نامـــه ایـــن بنـــد، حداکثـــر 

ـــه تصویـــب هیئـــت دولـــت برســـد.« ▪ ـــون بودجـــه ب ـــاغ قان ـــخ اب ـــاه از تاری ســـه م

یـــک( در بنـــد ج، تبصـــره 6 الیحـــه بودجـــه 1400، عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از 
صنعـــت بـــرق کشـــور مصـــوب 1394/8/10 بـــه میـــزان ده درصـــد )10%( مبلـــغ بـــرق مصرفـــی در 

ــده اســـت. ــال تعیین شـ ــارد )19.800.000.000.000( ریـ ــتصد میلیـ ــزار و هشـ ــوزده هـ ــقف نـ سـ
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش نـــرخ ارز و ضـــرورت تعدیـــل در قراردادهـــای خریـــد تضمینـــی بـــرق تجدیدپذیـــر 
گذشـــته منعقدشـــده اســـت و لـــزوم افزایـــش ظرفیـــت فعلـــی نیروگاه هـــای  کـــه در ســـال های 
تجدیدپذیـــر و ایـــن میـــزان پاســـخگوی اهـــداف تعیین شـــده در ایـــن بخـــش نخواهـــد بـــود؛ بنابرایـــن 
ــزان  ــه میـ ــش بـ ــن بخـ ــار ایـ ــقف اعتبـ ــی، سـ ــرق مصرفـ ــوارض بـ ــش عـ ــا افزایـ ــود بـ ــنهاد می شـ پیشـ
ـــر و بهـــره وری  ـــال افزایـــش یافتـــه و ســـهم ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذی سی وســـه هـــزار میلیـــارد ری
ـــر  گـــردد. ب ـــه میـــزان 30 درصـــد از بودجـــه تعییـــن  ـــه میـــزان 70 درصـــد و ســـهم شـــرکت توانیـــر ب ـــرق ب ب

ایـــن اســـاس متـــن زیـــر جهـــت درج در بودجـــه ســـال 1400 پیشـــنهاد می گـــردد:
»عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق کشـــور مصـــوب 1394/8/10 به میزان 
پانـــزده درصـــد )15%( مبلـــغ بـــرق مصرفـــی در ســـقف ســـی  و ســـه هـــزار میلیـــارد )33.000.000.000.000( 
ـــاورزی  ـــای کش ـــرق چاه ه ـــاز و ب ـــایری مج ـــتایی و عش ـــرق روس ـــترکان ب ـــود و مش ـــن می ش ـــال تعیی ری
ـــا ســـقف  کامـــل ت ـــه به صـــورت  ـــع حاصل مجـــاز از شـــمول حکـــم ایـــن بنـــد معـــاف می باشـــند. مناب
نـــه هـــزار و نهصـــد میلیـــارد )9.900.000.000.000( ریـــال بـــه حســـاب شـــرکت توانیـــر نـــزد خزانـــه داری 
ــه  ــارد )23.100.000.000.000( ریـــال بـ ــزار و یـــک صـــد میلیـ ــا ســـقف بیســـت و ســـه هـ ــور و تـ کل کشـ
حســـاب ســـاتبا نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور واریـــز می شـــود تـــا پـــس از مبادلـــه موافقت نامـــه بـــا 
ســـازمان برنامه وبودجـــه کشـــور بـــه ترتیـــب صـــرف حمایـــت از توســـعه و نگهـــداری شـــبکه های بـــرق 

روســـتایی و تولیـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و پـــاك شـــود.«
دو( در ســـال های گذشـــته بخـــش انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــه دلیـــل سیاســـت های یارانـــه ای 
بخـــش انـــرژی نتوانســـته اســـت بـــه میـــزان مـــورد انتظـــار رشـــد یابـــد. به عنـــوان مثـــال مصوبـــه هیـــات 
ـــرق مصرفـــی خـــود  ـــزام ســـازمان های دولتـــی جهـــت تامیـــن 20% از ب ـــرای ال وزیـــران در ســـال 1395 ب
از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر، بدلیـــل وضعیـــت نابســـامان اعتبـــارات ایـــن دســـتگاه ها عمـــا اجـــرا 
نشـــد. در نقطـــه مقابـــل چنانچـــه سیاســـت های تامیـــن انـــرژی بخش هـــای مولـــد و صنایـــع پربـــازده، 
ـــی،  ـــع دولت ـــه مناب ـــف ب ـــای مضاع ـــل هزینه ه ـــدون تحمی ـــش ب ـــن بخ ـــد ای ـــه رش ـــود زمین ـــاح ش اص

گســـترده و سراســـری در کشـــور منجـــر شـــده و امنیـــت ملـــی را نیـــز بـــه مخاطـــره انـــدازد. در ارائـــه 
گـــزارش ایـــن مخاطـــره توســـط وزارت محتـــرم نیـــرو، مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز بـــه اهمیـــت و ضـــرورت 

کیـــد فرموده انـــد. ایـــن نوســـازی ها تأ
لـــذا پیشـــنهاد می گـــردد ذیـــل ایـــن تبصـــره، )مشـــابه بنـــد د تبصـــره 9 بودجـــه 1399( بنـــدی بـــه 

شـــرح زیـــر آورده شـــود:
ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت نوســـازی شـــبکه فرســـوده بـــرق کشـــور، بـــه وزارت نیـــرو اجـــازه داده می شـــود  »ب
کاربـــری  بـــا رعایـــت ماحظـــات امنیتـــی شـــبکه، از محـــل ســـاماندهی، بهینه ســـازی و تغییـــر 
ک و دارایی هـــای خـــود و احـــداث، بازســـازی و بهره بـــرداری از آن هـــا بـــا مشـــارکت  بخشـــی از امـــا
ـــه تأمیـــن مالـــی طرح هـــای نوســـازی شـــبکه  اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی خصوصـــی، نســـبت ب
فرســـوده بـــرق کشـــور اقـــدام نمایـــد. تغییـــر کاربـــری موضـــوع ایـــن بنـــد بـــه ترتیـــب بـــه پیشـــنهاد شـــرکت 
توانیـــر و وزارت نیـــرو و تصویـــب کمیســـیون مـــاده )5( قانـــون تأســـیس شـــورای عالـــی شهرســـازی و 
معمـــاری ایـــران مصـــوب 1351/12/22 بـــا اصاحـــات و الحاقـــات بعـــدی صـــورت می گیـــرد و از 
گواهـــی بهره بـــرداری،  ک، اخـــذ  کاربـــری، نقل وانتقـــال امـــا کلیـــه عـــوارض شـــامل تغییـــر  پرداخـــت 

احـــداث، تخریـــب، بازســـازی و ســـایر عـــوارض شـــهرداری معـــاف می باشـــد.«
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دوگانه ها...

مطابـــق بـــا مـــاده 39 قانـــون برنامـــه پنـــج ســـاله ششـــم توســـعه، دولـــت موظـــف 
اســـت در بودجـــه ســـنواتی، طـــی جـــدول جداگانـــه ای درآمدهـــای حاصـــل از 
اجـــرای قانـــون هدفمنـــدی را ارائـــه و مصـــارف آن را پیشـــنهاد کنـــد. در ســـال های 
گذشـــته دولـــت بـــا اســـتناد بـــه ایـــن قانـــون، درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش بـــرق و 
ـــن  ـــت، ای ـــرده اس ـــه می ک ـــه ارائ ـــه بودج ـــره 14 الیح ـــرد آن را در تبص ـــوه هزینه ک نح
کـــه در الیحـــه بودجـــه 1400، بـــدون توضیحـــی ایـــن بخـــش را از  درحالـــی اســـت 
کـــه تغییـــر  کـــرده اســـت. ایـــن اصـــاح الیحـــه بودجـــه را  جـــدول تبصـــره 14 حـــذف 
مهمـــی در اقتصـــاد صنعـــت بـــرق می باشـــد، می تـــوان از ابعـــاد مختلفـــی بررســـی 

ـــه برخـــی از  آن هـــا پرداختـــه می شـــود:  کـــه در اینجـــا ب کـــرد 
کـــه می دانیـــم  الـــف( تفکیـــک »مالیـــه عمومـــی« و »مالـــی شـــرکتی«؛ همانطـــور 
ــرکت های  ــه ای از شـ ــط مجموعـ ــرق توسـ ــع بـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ ــات تولیـ عملیـ
برق هـــای  توانیـــر،  حرارتـــی،  بـــرق  مادرتخصصـــی  )شـــرکت های  دولتـــی 
منطقـــه ای(، شـــرکت های شـــبه دولتی )شـــرکت های  توزیـــع نیـــروی بـــرق( و 
شـــرکت های خصوصـــی )مالـــک نیروگاه هـــای بخش خصوصـــی و غیردولتـــی( 
کـــه فـــارغ از نـــوع مالکیـــت یـــا ســـهام داری آنهـــا، از نظـــر مالـــی  انجـــام می شـــود 
مطابـــق قانـــون تجـــارت و قانـــون محاســـبات عمومـــی اداره می شـــوند بـــه ایـــن 
کـــه جریـــان مالـــی آن هـــا در قالـــب صورت هـــای مالـــی در اختیـــار مجامـــع  معنـــا 
ـــا تصویـــب بودجـــه شـــرکت توســـط مجمـــع، نحـــوه  گرفتـــه و ب ـــرار  عمومـــی آنهـــا ق
کســـب درآمـــد و هزینه شـــان  مشـــخص می شـــوند. از ایـــن منظـــر جریـــان مالـــی 
کـــه نحـــوه  اقتصـــاد بـــرق، مســـتقل از فراینـــد بودجـــه عمومـــی دولـــت می باشـــد 
کمیتـــی را  کســـب درآمدهـــای دولـــت بـــه عنـــوان دســـتگاه های اجرایـــی حا
مشـــخص می کنـــد و فراینـــد تصویـــب آن در دو مرحلـــه اجرایـــی )تنظیـــم الیحـــه 
توســـط دســـتگاه های دولتـــی ( و قانون گـــذاری )تصویـــب توســـط نماینـــدگان 
کنتـــرل نماینـــدگان  کـــه  ــا  مجلـــس شـــورای اســـامی( انجـــام می شـــود. از آنجـ
مجلـــس شـــورای اســـامی روی بودجـــه عمومـــی مســـتقیم و روی بودجـــه شـــرکتی 
اقتصـــاد  روی  مجلـــس  نظـــارت  گفـــت  می تـــوان  می باشـــد،  غیرمســـتقیم 
کـــه در بودجـــه  صنعـــت بـــرق، غیرمســـتقیم خواهـــد بـــود. ایـــن در حالـــی اســـت 
ــرکتی در  ــه شـ ــه عمومـــی و بودجـ ــرز بیـــن بودجـ ــته مـ ــال های گذشـ ــنواتی سـ سـ
تبصـــره 14 برداشـــته شـــده بـــود و درآمدهـــا و هزینه هـــای شـــرکت های دولتـــی 
ـــا  ـــه ب ک ـــد  ـــب می ش ـــرح و تصوی ـــی ط ـــه عموم ـــورت بودج ـــرو، بص ـــه وزارت نی تابع
اصـــول مالـــی قانـــون تجـــارت مبنـــی بـــر اختیـــار مجمـــع عمومـــی در تصویـــب 
اســـناد مالـــی شـــرکت ها تعـــارض داشـــته اســـت. بنابرایـــن بـــا ایـــن اســـتدالل، 
حـــذف بخـــش بـــرق از جـــدول تبصـــره 14 را مـــی تـــوان تفکیک»مالیـــه عمومـــی« 
کـــه از محـــل عوایـــد حاصـــل از مالکیـــت  بـــه معنـــای مدیریـــت منابـــع دولتـــی 
ــا  ــد بـ ــایر می باشـ ــوارض و سـ ــات و عـ ــل از مالیـ ــد حاصـ ــی، درآمـ ــع طبیعـ منابـ
کـــه مدیریـــت درآمدهـــا و هزینه هـــای شـــرکتی می باشـــد،  »مالـــی شـــرکتی« 
کـــه در چهارچـــوب اصـــول حکمرانـــی، سیاســـت درســـتی  گرفـــت  در نظـــر 

محســـوب می شـــود.
تبصـــره 14  ویژگی هـــای  از  یکـــی  بـــرق؛  »تنظیم گـــری«  و  »بنـــگاه د اری«  ب( 
گذشـــته، ارائـــه اطاعـــات واضـــح و شـــفاف در  قوانیـــن بودجـــه ســـال های 
خصـــوص اقتصـــاد بـــرق و میـــزان قیمـــت تمام  شـــده و قیمـــت فـــروش آن 
کـــه بـــا حـــذف ایـــن بخـــش، عمـــا اطاعـــات اقتصـــاد بـــرق نیـــز  بـــوده اســـت 
از عرصـــه عمومـــی و نماینـــدگان مـــردم پنهـــان خواهـــد مانـــد. ایـــن مســـئله در 
ـــری  ـــاد تنظیم گ ـــد نه ـــه فاق ک ـــرق  ـــت ب ـــادی صنع ـــاختار نه ـــی س کنون ـــت  وضعی
ــه وزارت  کـ ــرا  ــاده ای دارد چـ ــوق العـ ــت فـ ــت، اهمیـ ــوری( اسـ ــی )رگوالتـ بخشـ
کنتـــرل شـــرکت های تابعـــه بـــه  نیـــرو هـــم عرضـــه انحصـــاری بـــرق را از طریـــق 

عنـــوان بنگاه هـــای اقتصـــادی در اختیـــار دارد )وزارت نیـــرو در مقـــام بنـــگاه 
داری( و هـــم متولـــی قیمت گـــذاری اســـت )وزارت نیـــرو در مقـــام تنظیم گـــری 
کنتـــرل بـــازار را نیـــز در  و رگوالتـــوری(، یعنـــی عرضه کننـــده انحصـــاری بـــرق، 
کمیتی و بنـــگاه داری  اختیـــار دارد کـــه منجـــر بـــه تعـــارض منافـــع و نقش هـــای حا
گـــردش اطاعـــات  وزارت نیـــرو می شـــود.  ایـــن مســـئله موجـــب شـــده اســـت 
ـــه عنـــوان مصرف کننـــده  ـــرق مختـــل و از نظـــارت بخش هـــای دیگـــر ب اقتصـــاد ب
بـــرق )بخـــش صنعتـــی، کشـــاورزی و خانگـــی( خـــارج شـــود؛ در نتیجـــه فراینـــد 
کننـــده و  قیمت گـــذاری و  تخصیـــص منابـــع از منظـــر کل )مجمـــوع رفـــاه تولیـــد 
گفـــت جـــدول تبصـــره  کننـــده( بهینـــه نگـــردد. بدیـــن ترتیـــب می تـــوان  مصـــرف 
کـــه امـــکان  14 در نبـــود نظـــام رگوالتـــوری بـــرق، مهم تریـــن ســـندی بوده اســـت 
کمیتـــی را  بـــر قیمت گـــذاری و اقتصـــاد بـــرق  نظـــارت بخـــش عمومـــی و یـــا حا
ـــا حـــذف آن، ایـــن نظـــارت از میـــان رفته اســـت و  ـــه ب ک فراهـــم می ساخته اســـت 

جایگزینـــی نیـــز بـــرای آن ارائـــه نشده اســـت. 
ــاد  ــه در اقتصـ کـ ــی  ــی از دوگانه هایـ ــرق؛ یکـ ــان« بـ ــه پنهـ ــات« و »یارانـ ج( »مالیـ
بـــرق در بودجـــه مطـــرح می باشـــد، سیاســـت های مالیاتـــی و یارانـــه ای پنهانـــی 
ــرق«  ــرف بـ ــوی مصـ ــاس الگـ ــر اسـ ــرق بـ ــذاری بـ ــیوه قیمت گـ ــه در »شـ کـ اســـت 
ـــرق امیـــد«،  کـــه وزارت نیـــرو در قالـــب »طـــرح ب ـــی اســـت  مســـتتر می باشـــد. مدت
کـــه محاســـبه  ـــر اســـاس الگـــوی مصـــرف تغییـــر داده بـــه نحـــوی  قیمـــت بـــرق را ب
تعرفـــه بـــرق را بـــرای کـــم مصرف هـــا، ارزان یـــا رایـــگان نمـــوده و در مقابـــل محاســـبه 
کـــه  گـــران؛ ایـــن سیاســـت بـــا ایـــن اســـتدالل  تعرفـــه بـــرق را بـــرای پرمصرف هـــا 
ــازد و الگـــوی مصـــرف را اصـــاح  ــه سـ ــع را بهینـ دولـــت بایـــد تخصیـــص منابـ
کـــه اینجـــا هـــم بـــاز موضـــوع قیمت گـــذاری  نمایـــد، انجـــام می شـــود؛ هرچنـــد 
در چهارچـــوب »مالـــی شـــرکتی« و موضـــوع اخـــذ مالیـــات و بازتوزیـــع یارانـــه 
در قالـــب »مالیـــه عمومـــی« بـــا هـــم جابه جـــا شـــده اند. در واقـــع بنگاه هـــای 
ـــرق را  کـــه عملیـــات تولیـــد و فـــروش ب ـــه عنـــوان یـــک بنـــگاه اقتصـــادی  دولتـــی ب
کـــه ثروتمندتـــر  کـــه بـــرق را بـــه کســـانی  بـــه انجـــام می رســـانند، مجـــاز نیســـتند 
گران تـــر از قیمـــت اقتصـــادی بفروشـــند  هســـتند )و مصـــرف بیشـــتری دارنـــد( 
)بـــه نوعـــی عـــوارض یـــا مالیـــات پنهـــان دریافـــت نماینـــد(، بلکـــه »دولـــت« بـــه 
کـــه بیشـــتر مصـــرف  نمایندگـــی از عمـــوم جامعـــه  می توانـــد از مصرف کنندگانـــی 
ـــتری  ـــات بیش ـــا مالی ـــوارض ی ـــتند، ع ـــر هس ـــه ثروتمندت ک ـــت  ـــد از آن جه می کنن
دریافـــت نمایـــد و آن را از طریـــق سیاســـت های بازتوزیعـــی بـــه بخش هـــای 
کنـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر وزارت نیـــرو، مالیـــه عمومـــی  محروم تـــر جامعـــه تزریـــق 
ـــرد آنهـــا  ک یعنـــی اخـــذ وجـــوه بیشـــتر )مالیـــات پنهـــان( از پرمصرف هـــا و هزینـــه 
ـــه  کمیتـــی اســـت و نیـــاز ب کـــه امـــری حا ـــه پنهـــان(- را  ـــرای کم مصرف هـــا )یاران ب
تصویـــب قانون گـــذار دارد، در چهارچـــوب مالـــی شـــرکتی )بـــه معنـــای فـــروش 
کاال بـــا سیاســـت تبعیـــض قیمتـــی( انجـــام می دهـــد. ایـــن مســـئله باعـــث 
کـــه نتیجـــه مکانیزم هـــای اقتصـــادی  می شـــود مـــرز میـــان »بهـــره وری اقتصـــادی« 
کمیتـــی  کـــه حـــق نهاد هـــای عمومـــی و حا اســـت بـــا »سیاســـت های بازتوزیعـــی« 
گـــردد. در واقـــع  اســـت و نیـــاز بـــه مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـامی دارد، خلـــط 
کـــه نوعـــی  وزارت نیـــرو موظـــف اســـت بـــرای اخـــذ بهـــای بیشـــتر از پرمصرف هـــا 
کـــم مصـــرف  مالیـــات پنهـــان محســـوب می شـــود و صـــرف آن بـــرای بخش هـــای 
ـــود و  ـــوب می ش ـــی محس ـــه عموم ـــزء مالی ـــد و ج ـــان می باش ـــه پنه ـــی یاران ـــه نوع ک
دخـــل و تصـــرف آن نیازمنـــد نظـــارت نهـــاد نمایندگـــی مـــردم اســـت، در الیحـــه 
کنـــد و بـــه تصویـــب برســـاند؛ ایـــن درحالـــی  بودجـــه بـــه مجلـــس شـــورای ارائـــه 

کـــه در الیحـــه بودجـــه 1400، اثـــری از ایـــن موضـــوع دیـــده نمی شـــود. ▪ اســـت  

دوگانه های اقتصاد برق 
در بودجه 1400

دوگانه ها...

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا اسدی

یادداشتیادداشت
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راهکار های بودجه ای 
برای حل بحران های 

صنعت برق

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

کمبود نقدینگی، قراردادهای متوقف و عدم سرمایه گذاری در صنعت برق در کنار تحریم ها 
و عوامل بین المللی، اقتصاد ناتراز برق، نوسان نرخ ارز و انباشت مطالبات بخش خصوصی، 

کرده است. در این  که آینده صنعت برق کشور را با مخاطرات جدی مواجه  مسائلی است 
میان قانون بودجه می تواند بخشی از مشکالت صنعت برق را به ویژه در حوزه مالی و 

کند. برای بررسی بودجه صنعت برق در سال 1400 با دکتر »محسن  حقوقی تا اندازه ای حل 
بختیار«، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو به گفتگو نشسته ایم. مشروح گفتگو به 

شرح زیر است: 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بـا عنایـت بـه اینکـه درآمدهـای حاصـل از فـروش بـرق نقشـی در تامیـن مصـارف 
سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها ندارد، جهت حمایت از صنعت برق و با اصاح 
گـردش وجـوه در  فرآینـد  از  بـرق  فـروش  از  سـازوکار تبصـره 14 درآمدهـای حاصـل 
سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها و تخصیص سـازمان برنامه و بودجه کشـور معاف 
بـوده و منابـع صنعـت بـرق بافاصلـه و فـوری به شـرکت های ذی ربط برگشـت داده 

می شـود.

اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای تأمیـن مالـی بـه منظور جلوگیـری از بروز وقفـه در روند 
اجـرای ایـن طرح هـای اولویـت دار، کاهـش نقـش دولـت در تأمیـن مالـی طرح هـای 
عمرانـی، تنـوع بخشـی بـه منابـع مالـی و واگـذاری طرح هـا بـه بخـش خصوصـی بـه 
عمومـی  مشـارکت  توسـعه  و  طرح هـا  شـدن  خودگـردان  و  سـریعتر  اجـرای  منظـور 
خصوصـی، اولویت بنـدی طرح هـا و هدفمنـد کـردن هزینه کـرد اعتبارات بر اسـاس 
و  خاتمـه  قابـل  طرح هـای  اعتبـارات  تقویـت  بهـره وری،  افزایـش  و  اولویت بنـدی 
افتتاح در  سال 1400، تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با 
رویکرد پیشـرفت متوازن و فراگیر از ظرفیت های پیشـنهاد شـده برای صنعت برق 

در الیحـه بودجـه سـال آتـی اسـت. 

در ایـن بودجـه بـرای حمایـت از توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر و شـبکه بـرق 
از  اسـتفاده  بـا  حـوزه،  دو  ایـن  بـرای  مطمئـن  مالـی  منابـع  تامیـن  و  روسـتایی 
ظرفیت هـای قانـون حمایـت از صنعـت بـرق و قانـون تشـکیل سـازمان سـاتبا بـا 
اخذ 10 درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف 1980 میلیارد تومان پیش بینی شده 

اسـت. 

پیش بینـی انتشـار تـا سـقف 6500 میلیـارد تومـان اوراق مالـی اسـامی بـه صـورت 
ریالـی بـا تضمیـن شـرکت های دولتـی بـرای اجـرای طرح هـای عمرانـی خـود، مجـوز 
بـه صـورت ریالـی و  تـا سـقف 23000 میلیـارد تومـان اوراق مالـی اسـامی  انتشـار 
ارزی بـا تضمیـن دولـت بـرای تکمیـل طرح هـای نیمـه تمـام و پرداخـت مطالبـات 
پیمانـکاران، مشـاوران و تأمیـن کننـدگان تجهیـزات و همچنیـن سـایر هزینه هـای 
طرح هـا و پروژه هـا از جملـه تملـک اراضـی، اسـتفاده از ظرفیـت اوراق تسـویه خزانـه 
بـرای تهاتـر بدهی هـای قطعـی دولـت بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی )تعاونـی، 
کـه در چارچـوب قوانیـن و  خصوصـی( و نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی 
مقررات مربوط تا پایان سـال 1399 ایجاد شـده، با مطالبات قطعی معوق دولت از 
اشـخاص مزبور تا سـقف 5000 میلیارد تومان، پیش بینی اعتبار تامین و خرید برق 
جزایـر جنـوب کشـور در سـقف 62 میلیـارد تومان، پیش بینی بسـته های مشـارکت 
عمومی و خصوصی برای اجرای طرح های منتخب با اولویت طرح های نیمه تمام 
و آمـاده بهـره بـرداری یـا پروژه هـای تکمیل شـده شـامل ارائه تسـهیات بانکی با نرخ 
کمیتـی برای تأمین  مخفـف، خریـد تضمینی محصـول تولیدی، ارائه تضامین حا
مالـی خارجـی، موافقـت بـا ترهیـن امـوال و یا محل اجرای طرح توسـط سـرمایه گذار 
غیردولتی و ... در تبصره 19 الیحه از موارد تعریف شـده در الیحه بودجه اسـت.  ▪

اعتبـارات طرح هـای تملـک دارایی های سـرمایه ای وزارت نیرو و دسـتگاه های اجرایی زیرمجموعه 
در فصـل انـرژی نسـبت بـه قانـون سـال 1399 در پیوسـت 1 الیحـه بودجـه سـال 1400 )حـدود 589 
میلیـارد تومـان(، رشـد 17 درصـدی داشـته اسـت. در سـند پیشـنهادی بـرای طرح هـای اولویـت دار 
برق 20 میلیون یورو از محل صندوق توسـعه ملی )بند  هـ  تبصره 4( پیش بینی شـده اسـت. بررسـی 
توزیـع اعتبـارات طرح هـای تملـك دارایی هـای سـرمایه ای صنعـت بـرق بیانگـر توجـه ویـژه بـه انجـام 
تعهـدات وزارت نیـرو در قبـال بخـش غیردولتـی تولیدکننـده بـرق، اولویـت سـفرهای مقـام معظـم 
رهبـری و دولـت تدبیـر و امیـد و نـگاه ویـژه دولـت بـه شـهروندانی اسـت کـه در سـال های اخیـر تأمیـن 

بـرق آنهـا دچـار چالـش بوده اسـت. 

مهمترین نقاط تمایز الیحه 
بودجه 1400 نسبت به قانون 

بودجه سال های گذشته 
چیست؟ سهم صنعت برق در 
این بودجه نسبت به گذشته 

چه تغییراتی داشته است؟

با توجه به ارائه پیشنهاد 
اصالح سازوکار تبصره 14 در 

بودجه سال آتی، آیا می توان 
به پرداخت مطالبات صنعت 

برق از این محل امیدوار بود؟

ظرفیت های بودجه 1400 
برای تامین منابع مالی 

موردنیاز طرح ها و پروژه های 
اولویت دار چیست؟ بودجه 

سال آتی برای جذب سرمایه 
و سرمایه گذاری در صنعت برق 

چه ظرفیت هایی دارد؟

آیا در بودجه سال آتی برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

اعتباری در نظر گرفته شده 
است و این اعتبار از چه 

منابعی تامین خواهد شد؟ 

در بودجه 1400 برای وصول 
مطالبات بخش خصوصی 
صنعت برق از دولت، چه 
پیشنهاداتی مطرح شده 

است؟
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرومحسن بختیار
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ایجاد بستر قانونی 
تحصیل منابع مالی پایدار

تنها راهکار برای عبور از بحران 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

صنعت برق به عنوان زیرساختی ترین صنعت کشور نقش غیرقابل انکاری در توسعه و پیشرفت کشور دارد و حیات و 
بقای تمامی صنایع به آن وابسته است. این صنعت برای سرپا ماندن و ایفای نقش خود نیاز به حمایت، منابع مالی و 

سرمایه گذاری دارد لذا الزم است در اسناد باالدستی و بودجه ساالنه کشور نسبت به این اهمیت، برای آن جایگاه و اعتبار 
گرفتن در فصل بررسی بودجه 1400، با دکتر »نصرت اهلل عباس زاده«، مدیرکل  کافی اختصاص داده شود. با توجه به قرار 

دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر به گفتگو نشسته ایم تا وضعیت صنعت برق در بودجه سال آتی، ظرفیت 
کنیم. مشروح  بودجه 1400 برای تامین منابع مالی طرح  ها و پروژه های اولویت دار و آینده اقتصادی صنعت برق را بررسی 

گفتگو را در ادامه می خوانید: 

همچون سـنوات اخیر، بسـتر قانونی برای تهاتر بدهی های صنعت برق با اسـتفاده از ابزارهایی مانند اوراق تسـویه در بند 
)و( تبصـره )5( در الیحـه بودجـه 1400 پیش بینـی شـده اسـت. ظرفیـت قابـل توجـه دیگـری هـم که در بودجه های سـنواتی 
بطـور خـاص در بنـد )هــ( تبصـره )5( پیش بینـی می شـود، ظرفیـت اسـناد خزانـه اسـامی اسـت که البتـه در دو سـال اخیر 
بسـتر اسـتفاده تولید کننـدگان غیـر دولتـی بـرق از ایـن ظرفیـت فراهـم نشـده و امیدواریـم کـه در مجلس شـورای اسـامی در 
تصویـب ایـن بنـد، بسـتر مـورد نظـر بـرای تهاتر بخشـی از بدهی های صنعت برق بـه تولید کنندگان غیردولتی بـرق از محل 

ایـن ظرفیت اسـناد خزانه اسـامی فراهم شـود. 

سـهم منابـع عمومـی دولـت در اعتبـارات طرح هـای صنعـت بـرق بسـیار ناچیـز اسـت. بـه نظـر می رسـد در شـرایط فعلـی 
صنعـت بـرق کـه ناتـرازی درآمـدی آن تقریبـًا بـرای همـگان روشـن اسـت، تنهـا راه حـل بـرون رفـت از تنگنـای تامیـن مالـی 
اجـرای پروژه هـای مهـم و اولویـت دار، اسـتفاده از روش هـای دیگـر تامیـن مالـی شـامل اخـذ تسـهیات داخلـی، فاینانـس 
خارجـی و منابـع ناشـی از فـروش امـوال و دارایی هـای مـازاد اسـت که امیدواریم در قانون بودجه سـال 1400 این بسـتر فراهم 
شـود. عاوه بر این در تبصره )19( هم زمینه مشـارکت عمومی- خصوصی )PPP( در طرح های صنعت برق فراهم اسـت 

کـه قطعـًا مشـارکت سـندیکا در این مسـیر بسـیار مفید خواهـد بود.
ایجـاد  و  تولیـد  از  نیروگاه هـای فرسـوده و همچنیـن حمایـت  و  برقـی  بازسـازی و بهینه سـازی تأسیسـات  بـرای  ضمنـًا 
کـه انشـاءاهلل در قانـون  زیرسـاخت های بـرق شـهرک های صنعتـی، رایزنی هایـی بـا دولـت و مجلـس انجـام شـده اسـت 

بودجـه سـال آینـده بسـتر ایـن موضـوع نیـز فراهـم شـود. 

حسـب مجـوز صـادر شـده بـه وزارت نیـرو در راسـتای بنـد )س( تبصـره )6( قانـون بودجـه سـال 1399 طـرح بـرق امیـد، بـا 
هـدف  ترغیـب مشـترکان بـه توسـعه فرهنـگ صرفه جویـی و مدیریـت مصـرف برق، مشـارکت بیشـتر مشـترکان در کاهش 
کم مصـرف، ترغیـب سـازندگان داخلـی  مصـرف در سـاعات اوج  مصـرف، ترغیـب آنـان بـه اسـتفاده از تجهیـزات برقـی 
لـوازم خانگـی برقـی بـه سـاخت تجهیـزات پربـازده و افزایـش مشـارکت مصرف کننـدگان خانگـی در تولیـد برق با اسـتفاده 
کنند،  کـه الگوی مصـرف را رعایت  کم مصـرف تا زمانی  از انـرژی تجدیدپذیـر تعریـف شـد.  در ایـن طـرح، مشـترکان 
از تخفیـف 100 درصـدی بهره منـد خواهنـد شـد. همچنین این طـرح برای اصالح مصرف مشـترکان پرمصرف، 
کوچك )خـود تأمیـن( را از طریق تأمین مالی بانکی  اقدامـات بهینه سـازی مصـرف و یـا نصـب موّلد خورشـیدی 
کـرده و حداقـل تـا سـطح خـوش مصرفـی از میـزان  ارائـه می کنـد تـا آنهـا بتواننـد بخشـی از بـرق خـود را تأمیـن 
کشـور بکاهند. در غیر این صورت پس از 6 ماه، 10% به صورتحسـاب برق آنها افزوده خواهد شـد.  مصرف در شـبکه برق 
یکی از مزایای اصلی اجرای این طرح این اسـت که هرچه از میزان مصرف بخشـی خانگی کمتر شـود، برق صرفه جویی 
شـده می توانـد بـه بخـش صنعتـی تزریـق شـده و باعـث رونق تولید و صنعت شـود. همچنیـن با اجـرای این طـرح از میزان 

سـرمایه گذاری های مـورد نیـاز در حوزه هـای مختلـف صنعـت برق کاسـته می شـود.

از سـال 1397 با اجرای تبصره یاد شـده اختیار و دسترسـی به منابع اعتباری از صنعت برق سـلب و دریافت اعتبارات 
منوط به انجام فرآیند پیچیده و زمان بر تخصیص شد که این موضوع امر شرکت داری در صنعت برق را با چالش جدی 
روبرو و مشـکات عدیده ای در توسـعه زیرسـاخت ها، عدم امکان برنامه ریزی صحیح برای اجرای برنامه های تعمیرات 
و بهینه سـازی نیروگاه ها و شـبکه برق و تأخیر در پرداخت به موقع حقوق پرسـنل شـاغل در نیروگاه ها، شـرکت های برق و 
توزیـع نیـروی بـرق و مطالبـات پیمانکاران تعمیر و نگهداری شـبکه های بـرق ایجاد کرده اسـت. درصورت تصویب مفاد 

تبصره )14( مطابق الیحه بودجه سـال 1400 مشـکات صنعت برق تا اندازه ای مرتفع خواهد شـد.

همانطور که در ابتدای مطالب عرض کردم، بعد از برنامه چهارم توسعه، وضعیت اقتصاد صنعت برق از ریل صحیح 
و اصولـی آن بتدریـج خـارج شـده و پرداخـت مابه التفـاوت قیمـت تمـام شـده و تکلیفـی بـرق از طـرف دولـت هم عـاوه بر 
کنـون مقـدور نبـوده، اتـکاء بـه ایـن منابـع بـا نظریات کارشناسـی هم خیلی مطابقـت نـدارد؛ هرچند که از اسـتناد  اینکـه تا
قانونی بسیار محکمی مثل ماده )6( قانون حمایت از صنعت برق کشور هم برخوردار است. لذا تا زمانی که بستر قانونی 
تحصیـل منابـع مالـی پایـدار بـرای صنعـت بـرق فراهـم نشـود، برنامه ریزی مناسـب برای سـر و سـامان دادن به اقتصـاد این 
صنعت دچار مشـکل می باشـد. به نظر می رسـد بایسـتی در برنامه هفتم توسـعه مشابه برنامه سـوم، زمینه تعدیل درآمدها 
متناسـب با سـطح عمومی قیمت ها فراهم شـود، در غیر اینصورت هر تصمیم دیگری حکم ُمسـکن را خواهد داشـت.▪

از ابتـدا نحـوه اسـتقرار و سـازماندهی صنعـت بـرق به گونـه ای بـوده کـه متکـی بـه درآمدهـای داخلی خود و کمتر وابسـته 
بـه بودجـه عمومـی دولـت باشـد. بـه اعتقـاد مـن یکـی از نقـاط برجسـته ای کـه صنعـت بـرق را از سـایر بخش هـا متمایـز 
می سـازد همیـن سـازماندهی و اسـتقال از بودجـه عمومـی دولـت و بـه تبـع آن منابـع نفت اسـت. بـه عبارت دیگـر االن 
کـه دغدغـه اصلـی همـه دلسـوزان اقتصـادی کشـور، اصـاح سـاختار بودجـه دولـت و عدم اتـکای آن حداقـل در بخش 
جاری به منابع ناشی از فروش نفت است، این آرزو در صنعت برق آن هم به همت و درایت پیشینیان در حال تحقق 
بـود؛ لیکـن در ایـن صنعـت هـم تقریبـًا بعـد از برنامـه چهـارم توسـعه و طـرح تثبیـت قیمت هـا به تدریـج آن خودکفایـی 

درآمـدی کـه تـا پایـان برنامـه سـوم توسـعه در حـال وقـوع بود، عمـًا از دسـت رفت. 
اگر قیمت تمام شـده هر کیلووات سـاعت برق را به عنوان  شـاخصی برای سـنجش کلیت بودجه این صنعت در نظر 
ک دفتری حدود 195 تومان  بگیریم، در الیحه بودجه سال 1400 قیمت تمام شده برق بدون سوخت و با هزینه استها
به ازای هر کیلووات ساعت است که رقم قابل مقایسه آن در سال ماقبل آن حدود 140 تومان بوده است. این در حالی 

است که متوسط قیمت فروش برق به مشترکین در حال حاضر تقریبا 88 تومان به ازای هرکیلوات ساعت است. 
از دیـدگاه منابـع و مصـارف صنعـت بـرق و مقایسـه آن بـا بودجـه کل کشـور هـم می توان گفـت که در الیحه بودجه سـال 
1400 از بودجه 2436 هزار میلیارد تومانی کل کشور، 83/7 هزار میلیارد تومان )حدود 3/4 درصد( مربوط به صنعت 

برق اسـت. این ارقام در قانون بودجه سـال 1399 به ترتیب 2027 و 56/2 هزار میلیارد تومان بوده اسـت. 
کـه در بـاال اشـاره شـد و تسـویه و تهاتـر بخشـی از بدهی هـای ایـن صنعـت، در  کسـری هایی  بـرای پوشـش بخشـی از 
سـال های اخیـر ظرفیت هایـی در قوانیـن بودجـه پیش بینـی شـده اسـت. در ایـن میـان، در قانـون بودجـه سـال 1399 
کل کشـور بطـور خـاص در بنـد )و( تبصـره )5( و بنـد )د( تبصـره )7( ظرفیـت مناسـبی بـرای تهاتـر بخشـی از بدهی هـای 
کـرده اسـت و در الیحـه  صنعـت بـرق منظـور شـده بـود و صنعـت بـرق نیـز تـا حـدود زیـادی از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده 
بودجـه سـال 1400 نیـز بخشـی از ایـن ظرفیت هـا همچنـان پیش بینـی شـده اسـت. بـا این حـال، در تبصـره )14( قانـون 
کرد  بودجه سال جاری ترتیباتی دیده شد که گردش همین نقدینگی اندک صنعت برق را با چالش های زیادی روبرو 
و پرداخت هـای ضـروری صنعـت بـرق را بـا مشـکات متعـددی مواجـه سـاخت. از ایـن رو الیحـه بودجـه سـال 1400 در 
حالی به مجلس شورای اسام تقدیم شده که صنعت برق در شرایط سخت تأمین نقدینگی برای پیشبرد تعمیرات 

اساسـی نیروگاه هـا و شـبکه های بـرق بـرای رویارویـی بـا اوج مصـرف بـرق تابسـتان سـال آینـده قـرار دارد.
کـه تأمیـن نیازهـای اساسـی ایـن صنعـت زیربنایـی دارد، دولـت در تنظیـم تبصـره )14(  حسـب حساسـیت هایی 
الیحـه بودجـه سـال 1400 ترتیباتـی اتخـاذ کـرده اسـت کـه حداقـل همیـن منابـع اندک صنعت بـرق بافاصلـه در اختیار 
شرکت های خدمات رسان برق قرار گیرد و امیدواریم که با کمک نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی به همین 

ترتیـب مـورد تصویـب قـرار گیرد.

در بودجه 1400 برای وصول 
مطالبات بخش خصوصی 

صنعت برق از دولت چه 
پیشنهاداتی مطرح شده 

است؟ 

ظرفیت های بودجه 1400 
برای تامین منابع مالی مورد 

نیاز طرح ها و پروژه های 
اولویت دار چیست؟ سهم 

صنعت برق در این بودجه 
نسبت به گذشته چه 

تغییراتی داشته است؟

با توجه به تصمیم وزارت 
نیرو برای اجرای طرح برق 

امید در راستای کمک به 
اقشار ضعیف و صرفه جویی 

در مصرف برق، در بودجه 
1400 چه منابعی برای تامین 
منابع مالی این طرح در نظر 

گرفته شده است؟

با توجه به ارائه پیشنهاد 
کار تبصره  اصالح ساز و 

14 در بودجه سال آتی، 
آیا می توان به پرداخت 

مطالبات صنعت برق از این 
محل امیدوار بود؟

در پایان، آینده اقتصادی 
صنعت برق را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

قای دکتر لطفًا با ارائه توصیفی  آ
اجمالی از وضعیت صنعت برق 
در الیحه بودجه 1400 و مقایسه 

آن با بودجه سال گذشته، تشریح 
فرمایید که چه تغییراتی نسبت به 
سال گذشته داشته و سهم صنعت 

برق در الیحه بودجه سال 1400 
نسبت به گذشته چه تغییراتی 

داشته است؟ 

مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیرنصرت اهلل عباس زاده
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ـــرق کشـــور بعـــد از برنامـــه چهـــارم توســـعه کشـــور و طـــرح تثبیـــت قیمت هـــا  صنعـــت ب
ـــرق  ـــرای توســـعه طـــرح هـــای صنعـــت ب ـــع ب ـــرازی درآمـــدی و کســـری مناب ـــا نات همـــواره ب
کـــه تـــا پایـــان برنامـــه ســـوم  روبـــرو بـــوده و بتدریـــج خودکفایـــی درآمـــدی صنعـــت بـــرق 
توســـعه کشـــور در حـــال تحقـــق بـــود، عمـــًا از دســـت رفتـــه اســـت. در حـــال حاضـــر 
ـــزار  ـــاه ه ـــش از پنج ـــه بی ـــکاران ب ـــرق و پیمان ـــدگان ب ـــه تولیدکنن ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع بده
کنونـــی ایـــن صنعـــت را بـــا  میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت و در صـــورت ادامـــه رونـــد 
کـــه تأثیـــرات ناخوشـــایندی را در  کـــرد  ـــرو خواهـــد  بحـــران کســـری شـــدید نقدینگـــی روب

جلـــب مشـــارکت بخـــش خصوصـــی بـــرای تأمیـــن بـــرق مطمئـــن خواهـــد داشـــت.
نیازهـــای مالـــی صنعـــت بـــرق، در دو بخـــش جـــاری و ســـرمایه ای قابـــل تفکیـــک اســـت. 
در بخـــش جـــاری بهـــره بـــرداری، ســـرویس و نگهـــداری شـــبکه هـــای بـــرق و خریـــد بـــرق از 
نیـــروگاه هـــای بخـــش خصوصـــی مهمتریـــن ســـرفصل هـــای هزینـــه ای بـــوده و در بخـــش 
ســـرمایه ای احـــداث شـــبکه هـــا و بـــه صـــورت محـــدود احـــداث نیـــروگاه هـــای دولتـــی از 
گـــذاری توســـط دولـــت اســـت. توضیـــح اینکـــه عمـــده نیـــروگاه هـــا  اجـــزاء اصلـــی ســـرمایه 
بـــا ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی احـــداث مـــی شـــود. منابـــع حاصـــل از فـــروش بـــرق 
ـــون بودجـــه ســـال 1400 حـــدود 26 هـــزار میلیـــارد تومـــان پیـــش بینـــی شـــده اســـت  در قان
کـــه حتـــی تکافـــوی خریـــد بـــرق از نیروگاههـــای کشـــور و بهـــره بـــرداری و نگهـــداری از 

شـــبکه هـــای انتقـــال، فـــوق توزیـــع و توزیـــع نیـــروی بـــرق را نمـــی دهـــد.
ـــرق داخلـــی  ـــع از فـــروش ب ـــه تأمیـــن مناب ـــرق ب در بخـــش جـــاری عمـــده اتـــکا صنعـــت ب
ــروش  ــرق، از فـ ــروش بـ ــه فـ ــکا بـ ــر اتـ ــاوه بـ ــز عـ ــرمایه ای نیـ ــور اســـت. در بخـــش سـ کشـ
انشـــعاب بـــه متقاضیـــان جدیـــد بخشـــی از هزینـــه هـــا جبـــران مـــی شـــود. در شـــرایط 
کارهـــای اجرایـــی  کســـری منابـــع نقـــدی تأثیـــر خـــود را در هـــر دو بخـــش  کنونـــی 
ــای  ــرح هـ ــرق و همچنیـــن طـ ــای بـ ــبکه هـ ــا و شـ ــروگاه هـ ــداری نیـ ــرداری و نگهـ بهره بـ
کنـــدی  ــر بـــه  ــا و شـــبکه بـــرق گذاشـــته اســـت و منجـ ــروگاه هـ توســـعه ای احـــداث نیـ

ــده اســـت. ــرق شـ ــوده بـ ــای فرسـ ــبکه هـ ــازی شـ ــه سـ ــازی و بهینـ ــات بازسـ عملیـ
در ایـــن شـــرایط در حالـــی الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی ایـــران 
ـــرای پیشـــبرد  کـــه صنعـــت بـــرق در وضعیـــت ســـخت تأمیـــن نقدینگـــی ب تقدیـــم شـــد 
تعمیـــرات اساســـی نیـــروگاه هـــا و شـــبکه هـــای بـــرق بـــرای رویارویـــی بـــا اوج مصـــرف 
بـــرق تابســـتان ســـال آینـــده قـــرار دارد. صنعـــت بـــرق بـــرای پاســـخگویی بـــه نیازهـــای 
ـــه موقـــع طـــرح هـــای  ـــه شـــبکه سراســـری، اجـــرای ب ـــرق ب ـــد و اتصـــال متقاضیـــان ب جدی
در دســـت اقـــدام بـــرای توســـعه ظرفیـــت تولیـــد نیـــروگاه هـــا و رفـــع محدودیـــت هـــای 
کـــرده اســـت. اجـــرای بـــه موقـــع ایـــن طـــرح هـــا نیـــز بـــه تزریـــق  گـــذاری  شـــبکه هـــدف 
کننـــدگان تجهیـــزات برقـــی نیازمنـــد اســـت.  منابـــع نقـــدی بـــه پیمانـــکاران و تولیـــد 
در عیـــن اینکـــه صنعـــت بـــرق بـــا محدودیـــت هـــای شـــدید مالـــی مواجـــه اســـت، در 
گـــردش همیـــن  کـــه  ـــود  تبصـــره )14( قانـــون بودجـــه ســـال جاری ترتیباتـــی دیـــده شـــده ب
کافـــی ناشـــی از فـــروش بـــرق بـــه قیمـــت تکلیفـــی را نیـــز  بـــا چالش هـــای  نقدینگـــی نا
گـــردش در منابـــع و مصـــارف ســـازمان هدفمندســـازی یارانـــه هـــا روبـــرو  زیـــادی بـــه دلیـــل 
کـــرد و پرداختهـــای ضـــروری صنعـــت بـــرق را بـــا مشـــکات متعـــددی مواجـــه ســـاخت. 
حســـب حساســـیت هایـــی کـــه تأمیـــن نیازهـــای اساســـی ایـــن صنعـــت زیربنایـــی دارد، 
کـــرده اســـت  دولـــت در تنظیـــم تبصـــره )14( الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 ترتیباتـــی اتخـــاذ 
کـــه حداقـــل همیـــن منابـــع انـــدک صنعـــت بـــرق بافاصلـــه در اختیـــار شـــرکت های 
خدمـــات رســـان بـــرق قـــرار گیـــرد و امیدواریـــم کـــه بـــا کمـــک نماینـــدگان مجلـــس شـــورای 

گیـــرد. ـــرار  ـــه همیـــن ترتیـــب مـــورد تصویـــب ق اســـامی ب
از طرفـــی مطالبـــات صنعـــت بـــرق از دولـــت بابـــت مابـــه التفـــاوت قیمـــت فـــروش و 
قیمـــت هـــای تکلیفـــی بـــرق تـــا ســـال 1397 حـــدود 28 هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده بـــود 
کـــه بـــرآورد مـــی شـــود معـــادل همیـــن میـــزان مطالبـــات در ســـال 1398 بـــه دلیـــل افزایـــش 
هزینـــه هـــای تأمیـــن بـــرق بـــه ایـــن مقـــدار افـــزوده شـــود. مطابـــق مـــاده 6 قانـــون حمایـــت از 
صنعـــت بـــرق وقتـــی دولـــت صنعـــت بـــرق را مکلـــف مـــی ســـازد بـــرق را بـــه قیمتـــی کمتـــر 
از قیمـــت تمـــام شـــده مـــورد تاییـــد ســـازمان حسابرســـی بـــه فـــروش برســـاند، می بایســـت 

کنـــد. از زمـــان  ـــه التفـــاوت آن را در بودجـــه هـــای ســـنواتی پیـــش بینـــی و پرداخـــت  ماب
ــاص  ــرق اختصـ ــه صنعـــت بـ ــن بابـــت بـ ــدی از ایـ ــور پرداخـــت نقـ ــون مذکـ ــاغ قانـ ابـ
نیافتـــه اســـت لیکـــن از ظرفیت هـــای اســـناد خزانـــه اســـامی و اوراق تســـویه خزانـــه بـــرای 

وصـــول مطالبـــات از دولـــت اســـتفاده شـــده اســـت.
در ســـال های 1394 و 1395 امـــکان اســـتفاده از ظرفیـــت اســـناد خزانـــه اســـامی بـــرای 
پرداخـــت بدهـــی بـــه نیروگاههـــای غیردولتـــی وجـــود داشـــت امـــا بـــا تغییـــر مفـــاد بنـــد 
»هــــ« تبصـــره 5 و حـــذف اختصـــاص اوراق بابـــت طلـــب نیروگاههـــا امـــکان اســـتفاده 
از ظرفیـــت اســـناد خزانـــه اســـامی بـــرای تســـویه بدهـــی هـــای صنعـــت بـــرق از محـــل 
ـــناد  ـــتفاده از اس ـــی اس ـــت قانون ـــردن ظرفی ک ـــم  ـــدارد. فراه ـــود ن ـــور وج ـــاوت مذک مابه التف
خزانـــه اســـامی بـــرای تســـویه بدهـــی بـــه نیروگاه هـــا مـــی توانـــد ضمـــن وصـــول مطالبـــات 
گـــذاری بخـــش غیردولتـــی در حـــوزه تولیـــد بـــرق و  از دولـــت بـــه اســـتمرار ســـرمایه 

احـــداث نیـــروگاه هـــای جدیـــد منجـــر شـــود.
ـــی آنهـــا در  ـــه ناتوان از طـــرف دیگـــر عـــدم پرداخـــت مطالبـــات بخـــش غیردولتـــی منجـــر ب
ــور طلبـــکاران  ــازمان امورمالیاتـــی شـــده اســـت. بدیـــن منظـ ــه سـ پرداخـــت مالیـــات بـ
ــا اســـتفاده از ظرفیـــت بنـــد »پ« مـــاده 2 قانـــون  غیردولتـــی بـــرای حـــل ایـــن موضـــوع بـ
رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و ارتقـــای تـــوان مالـــی کشـــور بدهـــی مالیاتـــی خـــود را بـــه 
کـــرده انـــد. در حـــال  کـــه از آنهـــا طلـــب دارنـــد، منتقـــل  شـــرکت های دولتـــی صنعـــت بـــرق 
حاضـــر شـــرکت های دولتـــی صنعـــت بـــرق از بابـــت مالیات هـــای انتقالـــی بیـــش از 2 
هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــی بـــه ســـازمان امـــور مالیاتـــی دارنـــد. از طـــرف مقابـــل صنعـــت 
بـــرق حداقـــل 30 هـــزار میلیـــارد تومـــان از دولـــت طلبـــکار اســـت. علـــی رغـــم آنکـــه در بنـــد 
»و« تبصـــره 5 امـــکان تهاتـــر بدهـــی مالیاتـــی و مطالبـــات از دولـــت در قالـــب اوراق تســـویه 
کـــم ایـــن بنـــد قانـــون بودجـــه عمـــده ایـــن رقـــم  نـــوع 2 وجـــود دارد، لیکـــن بـــه دلیـــل ظرفیـــت 
ـــی شـــده  ـــا ســـازمان امـــور مالیات ـــه چالـــش ب در ســـنوات گذشـــته تســـویه نشـــده و منجـــر ب
اســـت. از ایـــن رو اختصـــاص ظرفیـــت ویـــژه بـــه صنعـــت بـــرق بـــرای اســـتفاده از اوراق 

ـــرق بســـیار راهگشـــا باشـــد.  ـــد در ایـــن راه دشـــوار صنعـــت ب تســـویه مالیاتـــی مـــی توان
کـــه عمـــر برخـــی از تجهیـــزات شـــبکه هـــا بـــرق بویـــژه در   نکتـــه مهـــم دیگـــر آن اســـت 
کلـــی 30 درصـــد تجهیـــزات  ـــر رفتـــه اســـت و بـــه طـــور  کان شـــهر هـــا از 50 ســـال نیـــز فرات
شـــبکه های بـــرق کان شـــهرها و 6 درصـــد کل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق در سراســـر 
کشـــور فرســـوده اســـت. ایـــن شـــبکه هـــای فرســـوده تـــوان تحمـــل افزایـــش مصـــرف در 
ـــر پدیـــده هـــای جـــوی و بایـــای طبیعـــی نیـــز بســـیار آســـیب  تابســـتان را ندارنـــد و در براب
ـــی  ـــی اساس ـــوده ضرورت ـــای فرس ـــبکه ه ـــازی ش ـــازی و نوس ـــه س ـــن رو بهین ـــد. از ای پذیرن
بـــرای تامیـــن بـــرق پایـــدار اســـت. بدیـــن منظـــور برنامـــه اجرایـــی بهینـــه ســـازی و نوســـازی 
شـــبکه هـــای فرســـوده در صنعـــت بـــرق تهیـــه شـــده کـــه ایـــن برنامـــه 3 ســـاله بـــه اعتبـــاری 
ــر  ــاز دارد. یکـــی از روشـــهای تامیـــن مالـــی ایـــن امـ ــارد تومـــان نیـ ــزار میلیـ حـــدود 30 هـ
فـــروش داراییهـــا و امـــوال مـــازاد صنعـــت بـــرق اســـت لیکـــن در ســـنوات گذشـــته منابـــع 
ـــه   ـــت.  در صورتیک ـــته اس ـــرق بازنگش ـــت ب ـــه صنع ـــا ب ـــوال و داراییه ـــروش ام ـــل ف حاص
امـــکان تخصیـــص 100 درصـــدی منابـــع حاصـــل از فـــروش امـــوال و دارایی هـــا 
گـــردد مـــی توانـــد نقـــش  بـــه صنعـــت بـــرق در قانـــون بودجـــه ســـال 1399 فراهـــم 
ـــوده  ـــای فرس ـــبکه ه ـــازی ش ـــازی و نوس ـــه س ـــرای بهین ـــع ب ـــن مناب ـــی در تامی مهم

کنـــد. ایفـــا 
کوتـــاه ســـخن اینکـــه صنعـــت بـــرق زیـــر ســـاخت صنایـــع دیگـــر و ســـایر خدمـــات 
شـــهروندی اســـت و زندگـــی بـــدون آن براحتـــی ممکـــن نیســـت. قانـــون بودجـــه فرصـــت 
مغتنمـــی بـــرای توجـــه بـــه ایـــن زیـــر ســـاخت حیاتـــی اســـت. حمایـــت نماینـــدگان مـــردم 
ـــر  ـــرای تهات ـــی ب ـــای قانون ـــت ه ـــران از ظرفی ـــب نظ ـــامی و صاح ـــورای اس ـــس ش در مجل
بدهـــی هـــا و همچنیـــن بازگشـــت فـــوری ومســـتقیم تمامـــی وجـــوه دریافتـــی از فـــروش 
بـــرق بـــه صنعـــت بـــرق و حـــذف فرآیندگـــردش ســـازمان هدفمندســـازی یارانه هـــا 
وتخصیـــص ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــورکه بـــه تأییـــد دولـــت رســـیده اســـت، بـــرای 

ـــود.▪ ـــد ب ـــا خواه ـــی راهگش ـــای مال ـــن نیازه منبع: روزنامه دنیای اقتصادتأمی
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امـــا در الیحـــه ارائه شـــده از ســـوی دولـــت بـــه مجلـــس چقـــدر بـــه ایـــن مســـائل توجـــه شـــده و مصائـــب صنعـــت بـــرق 
کـــه در مجمـــوع حـــدود 26  کلیـــات الیحـــه بودجـــه 1400 مشخص شـــده اســـت  ـــا بررســـی  موردتوجـــه قرارگرفتـــه اســـت؟ ب
ـــع  ـــامل مناب ـــال 1400 )ش ـــه س ـــه بودج ـــه در الیح ـــای زیرمجموع ـــرو و واحده ـــرای وزارت نی ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــزار میلی ه
کـــه اعتبـــارات طرح هـــای تملـــک  تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای، هزینـــه ای، ردیف هـــای متفرقـــه( پیش بینی شـــده 
دارایی هـــای ســـرمایه ای وزارت نیـــرو و دســـتگاه های اجرایـــی زیرمجموعـــه نســـبت بـــه قانـــون ســـال گذشـــته در پیوســـت 

ـــارد تومـــان( رشـــد 40 درصـــدی داشـــته اســـت. 1 الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 )حـــدود 11 هـــزار و 270 میلی
ـــرژی  ـــه میـــزان 7 هـــزار و 626 میلیـــارد تومـــان، فصـــل ان ـــع آب ب هم چنیـــن در الیحـــه بودجـــه 1400 طرح هـــای فصـــل مناب
589 میلیـــارد تومـــان و فصـــل آب و فاضـــاب 3 هـــزار و 11 میلیـــارد تومـــان پیش بینی شـــده اســـت.و بـــه منظـــور تکمیـــل 
طرح هـــای در دســـت اجـــرا و تعهـــدات دولـــت بـــه ســـرمایه گذاران خصوصـــی، حـــدود 15 هـــزار میلیـــارد تومـــان اعتبـــار 
هزینـــه ای، یارانـــه ای و عمرانـــی دیگـــر از محـــل عـــوارض آب و بـــرق، ردیف هـــای یارانـــه ای و ردیف هـــای متفرقـــه بـــرای 
وزارت نیـــرو شـــرکت های زیرمجموعـــه آن اختصـــاص داده اســـت. در همیـــن حـــال بـــرای طرح هـــای اولویـــت دار 

ـــورو از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی اختصـــاص پیداکـــرده اســـت. ـــرق، 170 میلیـــون ی صنعـــت آب و ب
کـــه محســـن بختیـــار معـــاون برنامه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی وزیـــر نیـــرو گفتـــه اســـت: نظـــر بـــه تکلیفـــی  گونـــه  از دیگـــر ســـو آن 
بـــودن تعرفه هـــای آب و بـــرق و فاصلـــه قابل توجـــه ایـــن تعرفه هـــا بـــا قیمـــت تمام شـــده، درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش آب 
و بـــرق ســـهمی در تأمیـــن مصـــارف ســـازمان هدفمنـــد ســـازی یارانه هـــا نـــدارد، بنابرایـــن بـــرای حمایـــت از صنعـــت آب و 
بـــرق و بـــه پیشـــنهاد دولـــت در الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده بـــا اصـــاح ســـازوکار تبصـــره 14 درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش 
گـــردش وجـــوه در ســـازمان هدفمنـــد ســـازی یارانه هـــا و تخصیـــص ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور  آب و بـــرق از فرآینـــد 

معـــاف بـــوده و منابـــع صنعـــت آب و بـــرق بافاصلـــه و فـــوری بـــه شـــرکت های ذی ربـــط برگشـــت داده می شـــود.

ع کهن  روزنامه نگارنفیسه زار

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

مالی صنعت برق نقشه راه 

چه خواهد بود؟
کـــه  کـــه الیحـــه بودجـــه 1400 کشـــور از ســـوی دولـــت اعتـــدال بـــه مجلـــس نوپـــا فرستاده شـــده متنـــی  چنـــد وقتـــی هســـت 
کـــه مجلـــس جدیـــد  از یک ســـو آخریـــن الیحـــه نوشته شـــده دولـــت یازدهـــم اســـت و از طـــرف دیگـــر اولیـــن الیحـــه ای 
کـــه الیحـــه بودجـــه 1400 در حالـــی بـــه  کنـــد؛ امـــا ایـــن تنهـــا نکتـــه و وجـــه تمایـــز آن نیســـت  آن را می خواهـــد بررســـی 
کـــه تقریبـــًا همـــه بخش هـــای اقتصـــادی کشـــور بـــه دلیـــل بی ثباتی هـــای مســـتمر، جهـــش  مجلـــس تقدیـــم شـــده اســـت 
گهانـــی نـــرخ ارز و ســـایر نهاده هـــای تولیـــد، افزایـــش تـــورم، تـــداوم اثـــرات ســـوء ناشـــی از تحریم هـــا و همچنیـــن اســـتمرار  نا

ـــد.  ـــه ســـر می برن ـــا در شـــرایط بســـیار دشـــواری ب کرون محدودیت هـــا و مشـــکات ناشـــی از شـــیوع بیمـــاری 
کارشناســـان و صاحب نظـــران بودجـــه 1400 نبایـــد تنهـــا یـــک ســـند باالدســـتی بـــرای تعییـــن  بنابرایـــن بـــه اذعـــان اغلـــب 
کلـــی مالـــی کشـــور و ســـهم بخش هـــای مختلـــف از بودجـــه عمومـــی در ســـال آینـــده باشـــد؛ بلکـــه بایـــد  سیاســـت های 

یـــک نســـخه نجـــات بـــرای اقتصـــاد و صنعـــت کشـــور باشـــد. 
کـــه چالش هـــا  از دیگـــر ســـو نگاهـــی بـــه وضعیـــت موجـــود در صنایـــع زیرســـاختی نظیـــر صنعـــت بـــرق، نشـــان می دهـــد 
کرده انـــد. در صنعـــت بـــرق تـــداوم  کـــرده و پایه هـــای آن هـــا را متزلـــزل  بـــه عمـــق زیربناهـــای اصلـــی توســـعه کشـــور رســـوخ 
وضعیـــت بحرانـــی مالـــی وزارت نیـــرو و نوســـانات غیرقابل پیش بینـــی قیمت هـــا، بـــه توقـــف تعـــداد قابل توجهـــی از 

قراردادهـــای زیرســـاختی ایـــن صنعـــت منجـــر شـــده اســـت.
صنعـــت بـــرق کشـــور بعـــد از برنامـــه چهـــارم توســـعه کشـــور و طـــرح تثبیـــت قیمت هـــا همـــواره بـــا ناتـــرازی درآمـــدی و 
کـــه  کســـری منابـــع بـــرای توســـعه طرح هـــای صنعـــت بـــرق روبـــرو بـــوده و بـــه تدریـــج خودکفایـــی درآمـــدی صنعـــت بـــرق 
تـــا پایـــان برنامـــه ســـوم توســـعه کشـــور در حـــال تحقـــق بـــود، عمـــًا از دســـت رفتـــه اســـت. در حـــال حاضـــر بدهـــی صنعـــت 
بـــرق بـــه تولیدکننـــدگان بـــرق و پیمانـــکاران بـــه بیـــش از پنجـــاه هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت و در صـــورت ادامـــه 
کـــه تأثیـــرات ناخوشـــایندی را در  کـــرد  کنونـــی ایـــن صنعـــت را بـــا بحـــران کســـری شـــدید نقدینگـــی روبـــرو خواهـــد  رونـــد 

جلـــب مشـــارکت بخـــش خصوصـــی بـــرای تأمیـــن بـــرق مطمئـــن خواهـــد داشـــت.
ـــع و  ـــرارداد متوقـــف در حـــوزه توزی ـــرق ایـــران بیـــش از 600 ق ـــر اســـاس برآوردهـــا در حـــال حاضـــر صنعـــت ب ضمـــن آن کـــه ب
400 قـــرارداد در حـــوزه انتقـــال دارد. راهـــکار مقطعـــی بـــرای عبـــور از ایـــن مســـئله، غربالگـــری ایـــن قراردادهـــا، شناســـایی 
کـــه نیـــاز  و تأمیـــن مالـــی بـــرای ادامـــه قراردادهـــای مهـــم و اولویـــت دار و خاتمـــه قراردادهـــای فاقـــد اولویـــت اســـت و البتـــه 
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر را متعهـــد و مکلـــف بـــه تعییـــن تکلیـــف ایـــن قراردادهـــا کنـــد. ازایـــن رو  بـــه بســـترهای قانونـــی دارد 

توجـــه بـــه جریـــان مالـــی صنعـــت بـــرق در الیحـــه بودجـــه 1400 بســـیار مهـــم و بـــرای ایـــن صنعـــت حیاتـــی اســـت.

الیحه و 26 هزار 
میلیارد تومان 

اعتبار برای بخش نیرو
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کافـــی و عملـــی بـــه حـــوزه نیـــرو و بـــه ویـــژه  کـــه می گوینـــد توجـــه  کـــه بـــه زعـــم برخـــی بســـیار مثبـــت اســـت منتقدانـــی هـــم دارد  امـــا همیـــن نکاتـــی 
صنعـــت بـــرق در الیحـــه بودجـــه 1400 صـــورت نگرفتـــه اســـت.

کـــه »در برنامـــه ششـــم توســـعه مقـــرر شـــد ســـالیانه 5 هـــزار  ـــه ایـــن نکتـــه  ـــا اشـــاره ب ـــرژی در ایـــن زمینـــه ب کارشـــناس حـــوزه ان فریـــدون اســـعدی 
کاهـــش ســـرمایه گذاری، بازگشـــت تحریم هـــا  مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد کشـــور اضافـــه شـــود امـــا ایـــن هـــدف بنـــا بـــه دالیـــل متعـــدد ازجملـــه 
در ســـال 1397، اقتصـــاد نامتـــوازن بـــرق، ســـاختار عریـــض و طویـــل وزارت نیـــرو و ... محقـــق نشـــده اســـت و عـــدم تحقـــق ایـــن هـــدف 
کـــرده اســـت«، بـــا اشـــاره  نگرانی هـــای جـــدی را بـــرای صنعـــت بـــرق و علی الخصـــوص تأمیـــن پایـــدار بـــرق در ســـال های 1401 و 1402 ایجـــاد 
ـــرق در روزنامـــه دنیـــای اقتصـــاد نوشـــته اســـت: »بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال 1400  ـــه بدهـــی بیـــش از 45 هـــزار میلیـــارد تومانـــی صنعـــت ب ب

ـــون بودجـــه ســـال 1399 کل کشـــور، بخـــش بـــرق، کمتـــر موردتوجـــه دولـــت قرارگرفتـــه اســـت.« کـــه در الیحـــه برعکـــس قان نشـــان می دهـــد 
بـــر همیـــن مبنـــا وی پیشـــنهاد هایی هـــم چـــون: »تعییـــن تکلیـــف بدهـــی کان وزارت نیـــرو بـــه بخش هـــای مختلـــف صنعـــت بـــرق؛ تعییـــن 
گاز، شـــرکت ملـــی پاالیـــش و پخـــش و شـــرکت توانیـــر در مـــورد قیمت گـــذاری ســـوخت تحویلـــی بـــه  رابطـــه مناســـب بیـــن شـــرکت ملـــی 
گرفتـــن منابـــع مناســـب بـــرای اصـــاح و بهســـازی زیرســـاخت های زنجیـــره تأمیـــن بـــرق ؛ برق رســـانی بـــه شـــهرک های  نیروگاه هـــا؛ در نظـــر 
ــمول  ــتند و مشـ ــی هسـ ــه صادراتـ کـ ــی  ــته از کاالهایـ ــرای آن دسـ ــرق بـ ــت بـ ــاح قیمـ ــن؛ اصـ ــود تأمیـ ــای خـ ــه نیروگاه هـ ــه بـ ــی؛ توجـ صنعتـ
قیمت گـــذاری نمی شـــوند؛ احتســـاب قیمـــت بـــرق بـــه صـــورت تکلیفـــی و یارانـــه ای بـــرای مشـــترکین خانگـــی در یـــک منطقـــه جغرافیایـــی 
ـــت  ـــار الزم جه ـــی اعتب ـــوص پیش بین ـــال 1394 در خص ـــوب س ـــرق مص ـــت ب ـــت از صنع ـــون حمای ـــاده )6( قان ـــق م ـــرای دقی ـــور  و اج از کش
پرداخـــت مابه التفـــاوت قیمـــت فـــروش تکلیفـــی انـــرژی بـــرق و انشـــعاب بـــا قیمـــت تمام شـــده در بودجـــه 1400 توســـط ســـازمان برنامـــه و 

ـــت. ـــرده اس ک ـــرح  ـــور«  را مط ـــه کش بودج
کـــه در بودجـــه 1400 بایـــد بـــه صـــورت  امـــا بـــا بررســـی دیگـــر نگاه هـــای مطرح شـــده در ایـــن زمینـــه بـــه نظـــر می رســـد یکـــی دیگـــر از نکاتـــی 
گیـــرد، لـــزوم ایجـــاد فرصت هـــای قانونـــی بـــرای بهســـازی و نوســـازی شـــبکه های انتقـــال و توزیـــع اســـت. ایـــن امـــر نه تنهـــا  جـــدی مدنظـــر قـــرار 
کیفیت تـــر تأثیـــری انکارناپذیـــر دارد، بلکـــه می توانـــد جایگزینـــی مناســـب و  کاهـــش چشـــمگیر تلفـــات بـــرق و عرضـــه بـــرق امن تـــر و با در 

ــروگاه باشـــد. ــوزه احـــداث نیـ ــرمایه گذاری های کان در حـ ــرای سـ ــه بـ کم هزینـ
ـــرق در سراســـر کشـــور هـــم فرســـوده  ـــر رفتـــه و 16 درصـــد کل تجهیـــزات صنعـــت ب ـــز فرات چراکـــه عمـــر برخـــی از ایـــن تجهیـــزات از 50 ســـال نی
کـــه  کـــه بهســـازی و نوســـازی شـــبکه بـــه حـــدود 30 هـــزار میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیـــاز دارد و در صورتـــی  کـــی از آن اســـت  اســـت. برآوردهـــا حا
امـــکان تأمیـــن مالـــی ایـــن طـــرح از طریـــق مولدســـازی دارایی هـــای صنعـــت بـــرق و تخصیـــص صددرصـــدی عوایـــد آن بـــه ایـــن صنعـــت در 

ـــری در راســـتای بهینه ســـازی و نوســـازی شـــبکه های فرســـوده برداشـــته خواهـــد شـــد.  گام مؤث ـــون بودجـــه ســـال 1400 فراهـــم شـــود،  قان
از طرفـــی یکـــی دیگـــر از ایـــرادات مطرح شـــده بـــه الیحـــه 1400 در بخـــش مالـــی صنعـــت بـــرق منابـــع حاصـــل از فـــروش بـــرق اســـت. بـــا توجـــه بـــه 
آن کـــه نیازهـــای مالـــی صنعـــت بـــرق، در دو بخـــش جـــاری و ســـرمایه ای قابـــل تفکیـــک اســـت و عمـــده نیروگاه هـــا بـــا ســـرمایه گذاری بخـــش 
خصوصـــی احـــداث می شـــود. منابـــع حاصـــل از فـــروش بـــرق در قانـــون بودجـــه ســـال 1400 حـــدود 26 هـــزار میلیـــارد تومـــان پیش بینی شـــده 
کـــه حتـــی تکافـــوی خریـــد بـــرق از نیروگاه هـــای کشـــور و بهره بـــرداری و نگهـــداری از شـــبکه های انتقـــال، فـــوق توزیـــع و توزیـــع نیـــروی  اســـت 

بـــرق را نمی دهـــد.
ـــا آن چـــه مشـــخص اســـت  ـــداده اند.ام ـــه آن نشـــان ن ـــه شـــده اســـت و البتـــه مجلســـان اصـــا روی خوشـــی ب  درهـــر حـــال الیحـــه بودجـــه ارائ
کـــه صنعـــت بـــرق بـــرای پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جدیـــد و اتصـــال متقاضیـــان بـــرق بـــه شـــبکه سراســـری، اجـــرای به موقـــع  ایـــن اســـت 
طرح هـــای در دســـت اقـــدام بـــرای توســـعه ظرفیـــت تولیـــد نیروگاه هـــا و رفـــع محدودیت هـــای شـــبکه بـــه تزریـــق منابـــع نقـــدی بـــه پیمانـــکاران 
ـــر بدهی هـــا و همچنیـــن بازگشـــت  ـــرای تهات ـــی ب ـــه ظرفیت هـــای قانون و تولیدکننـــدگان تجهیـــزات برقـــی نیازمنـــد اســـت ودرایـــن راه توجـــه ب
گـــردش ســـازمان هدفمنـــد ســـازی یارانه هـــا و  فـــوری و مســـتقیم تمامـــی وجـــوه دریافتـــی از فـــروش بـــرق بـــه صنعـــت بـــرق و حـــذف فرآینـــد 

ـــود. ـــرای تأمیـــن نیازهـــای مالـــی راهگشـــا خواهـــد ب ـــه تائیـــد دولـــت رســـیده اســـت، ب کـــه ب تخصیـــص ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
کنـــد یـــا  امـــا بایـــد دیـــد مجلـــس نوپـــا آیـــا فـــارغ از مســـایل سیاســـی بـــه ایـــن موضـــوع نـــگاه خواهدکـــرد و الیحـــه بودجـــع 1400 را بررســـی مـــی 

گرفـــت.▪ خیر؟بایـــد دیـــد یازدهمیـــن مجلـــس چـــه نقشـــه راه مالـــی را بـــرای صنعـــت بـــرق در نظـــر خواهـــد 

از دیگـــر مشـــخصه های الیحـــه بودجـــه 1400 در حـــوزه توســـعه انرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر و شـــبکه بـــرق روســـتایی تأمیـــن 
کـــه بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق و قانـــون  منابـــع مالـــی مطمئـــن بـــرای حمایـــت از آن هاســـت 
تشـــکیل ســـازمان ســـاتبا بـــا اخـــذ 10 درصـــد مبلـــغ بـــرق مصرفـــی تـــا ســـقف یـــک هـــزار و 980 میلیـــارد تومـــان پیش بینی شـــده 

اســـت.
همچنیـــن انتشـــار اوراق مالـــی اســـامی بـــه صـــورت ریالـــی بـــا تضمیـــن شـــرکت های دولتـــی بـــرای اجـــرای طرح هـــای عمرانـــی 
خـــود تـــا ســـقف 6 هـــزار و 500 میلیـــارد تومـــان در ایـــن الیحـــه پیش بینی شـــده اســـت و بـــرای انتشـــار اوراق مالـــی اســـامی بـــه 
صـــورت ریالـــی و ارزی بـــا تضمیـــن دولـــت بـــرای تکمیـــل طرح هـــای نیمه تمـــام و پرداخـــت مطالبـــات پیمانـــکاران، مشـــاوران 
و تأمین کننـــدگان تجهیـــزات و همچنیـــن ســـایر هزینه هـــای طرح هـــا و پروژه هـــا ازجملـــه تملـــک اراضـــی تـــا ســـقف 23 هـــزار 

میلیـــارد تومـــان در الیحـــه بودجـــه 1400 مجـــوز داده شـــده اســـت. 

بـــه گفتـــه معـــاون برنامه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی وزیـــر نیـــرو اســـتفاده از ظرفیـــت اوراق تســـویه خزانـــه تـــا ســـقف 5 هـــزار میلیـــارد 
تومـــان بـــرای تهاتـــر بدهی هـــای قطعـــی دولـــت بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی )تعاونـــی، خصوصـــی( و نهادهـــا و مؤسســـات 
کـــه در چهارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان ســـال گذشـــته ایجادشـــده، بـــا مطالبـــات قطعـــی  عمومـــی غیردولتـــی 

گرفته شـــده اســـت. معـــوق دولـــت از اشـــخاص مزبـــور در ایـــن الیحـــه در نظـــر 

کافـــی  گـــردش نقدینگـــی نا ـــون بودجـــه ســـال جـــاری  ـــد در تبصـــره )14( قان کارشناســـان برمی آی ـــا  کـــه از گفت وگـــو ب ـــه  گون  آن 
ـــرق  ـــت ب ـــی صنع ـــردش نقدینگ گ ـــر  ـــه خاط ـــود و ب ـــرو ب ـــدی روب ـــای ج ـــا چالش ه ـــی ب ـــت تکلیف ـــه قیم ـــرق ب ـــروش ب ـــی از ف ناش
ـــا مشـــکات متعـــددی  ـــرق ب ـــع و مصـــارف ســـازمان هدفمنـــد ســـازی یارانه هـــا، پرداخت هـــای ضـــروری صنعـــت ب در مناب
کـــه در بخـــش نیـــروی الیحـــه بودجـــه 1400 مدنظـــر قرارگرفتـــه رونـــد بازگشـــت منابـــع  مواجـــه شـــد بنابرایـــن یکـــی از مـــواردی 
کـــه  کـــرده اســـت  درآمـــدی صنعـــت بـــرق اســـت و لـــذا دولـــت در تنظیـــم تبصـــره )14( الیحـــه بودجـــه ســـال 1400 ترتیبـــی اتخـــاذ 

گیـــرد.  ـــرار  ـــرق ق ـــرق بافاصلـــه در اختیـــار شـــرکت های خدمـــات رســـان ب ـــع انـــدک صنعـــت ب حداقـــل همیـــن مناب

کـــه اعتبـــار خریـــد  گفـــت  دربـــاره ردیف هـــای هزینـــه ای و یارانـــه ای پیش بینی شـــده در بودجـــه در حـــوزه نیـــرو می تـــوان 
تضمینـــی آب و پســـاب از بخـــش غیردولتـــی در ســـقف یـــک هـــزار و 825 میلیـــارد تومـــان، اعتبـــار تأمیـــن و خریـــد بـــرق جزایـــر 

جنـــوب کشـــور در ســـقف 62 میلیـــارد تومـــان پیشنهادشـــده اســـت.
ــای  ــا اولویـــت طرح هـ ــب بـ ــای منتخـ ــرای طرح هـ ــرای اجـ ــی بـ ــی و خصوصـ ــارکت عمومـ ــته های مشـ ــن، بسـ ــر ایـ ــاوه بـ عـ
ــد  ــی، خریـ ــرخ ترجیحـ ــا نـ ــی بـ ــهیات بانکـ ــه تسـ ــامل ارائـ ــده شـ ــای تکمیل شـ ــا پروژه هـ ــرداری یـ ــاده بهره بـ ــام و آمـ نیمه تمـ
کمیتـــی بـــرای تأمیـــن مالـــی خارجـــی، موافقـــت بـــا ترهیـــن امـــوال و یـــا محـــل  تضمینـــی محصـــول تولیـــدی، ارائـــه تضامیـــن حا

اجـــرای طـــرح توســـط ســـرمایه گذار غیردولتـــی و غیـــره در تبصـــره 19 الیحـــه مدنظـــر قرارگرفتـــه اســـت.

کـــه بـــرای 604 طـــرح تملـــک  کـــه بـــا بررســـی الیحـــه بودجـــه 1400 می تـــوان متوجـــه آن شـــد ایـــن اســـت  نکتـــه مهـــم دیگـــری 
کـــه ایـــن اعتبـــارات  گرفته شـــده  دارایی هـــای ســـرمایه ای نیمه تمـــام وزارت نیـــرو 11 هـــزار و 270 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار در نظـــر 
شـــامل فصـــول عمـــده ازجملـــه 352 طـــرح در فصـــل منابـــع آب بـــا 7 هـــزار و 626 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار، 48 طـــرح در فصـــل 
گرفته شـــده  انـــرژی بـــا 589 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار، 196 طـــرح در فصـــل آب و فاضـــاب بـــا 3 هـــزار و 11 میلیـــارد تومـــان در نظـــر 
اســـت. هم چنیـــن بـــا توجـــه بـــه اولویـــت تکمیـــل پروژه هـــا و طرح هـــای اقتصـــاد مقاومتـــی بیـــش از 2 هـــزار و 310 میلیـــارد تومـــان 
از اعتبـــارات وزارت نیـــرو در فصـــول آب و آب و فاضـــاب بـــرای تکمیـــل ایـــن طرح هـــا )50 طـــرح( در ســـال 1400 توزیع شـــده 

اســـت.

ــرای تکمیـــل  گرفتـــن بودجـــه ای بـ ــر  ــه بودجـــه 1400 در نظـ ــرو در الیحـ ــارات وزارت نیـ ــر از اولویت هـــای توزیـــع اعتبـ یکـــی دیگـ
ـــر نیـــرو بیـــش از یـــک هـــزار و 164 میلیـــارد تومـــان از  گفتـــه معـــاون وزی ـــه  کـــه ب ـــوده اســـت  مصوبـــات ســـفر مقـــام معظـــم رهبـــری ب
اعتبـــارات فصـــول آب و آب و فاضـــاب به طـــور ویـــژه بـــه ایـــن طرح هـــا )36 طـــرح( در ســـال 1400 اختصاص یافتـــه اســـت.
ضمـــن این کـــه بـــرای تکمیـــل و بهره بـــرداری 150 طـــرح مصـــوب ســـفرهای اســـتانی دولـــت تدبیـــر و امیـــد در فصـــول آب و آب و 

فاضـــاب ایـــن وزارتخانـــه بیـــش از 4 هـــزار و 146 میلیـــارد تومـــان در ســـال آینـــده اختصـــاص داده شـــده اســـت.

کـــه ایـــن طـــرح شـــامل خـــوش  کـــرد بـــه طـــوری  وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری دولـــت طرحـــی را بـــه عنـــوان بـــرق امیـــد از ابتـــدای آبـــان امســـال اجرایـــی 
مصرف هـــا و بـــا تخفیفـــات ویـــژه ای در جهـــت فرهنگ ســـازی بهینـــه مصـــرف بـــرق انجـــام و بـــه تصویـــب رســـید، در ایـــن طـــرح مشـــترکان بـــه 
کـــه بـــرای هـــر دســـته متناســـب بـــا منطقـــه محـــل ســـکونت،  ســـه دســـته کم مصـــرف، خـــوش مصـــرف و پرمصـــرف تقســـیم می شـــوند بـــه طـــوری 
نحـــوه ی الگـــوی مصـــرف بـــرق تعییـــن می شـــود. مشـــترکان بـــرق بـــه تناســـب مشـــارکت در ایـــن طـــرح از مزایـــای تشـــویقی شـــامل تخفیـــف تـــا 
100 درصـــد تعرفـــه بـــرق بهره منـــد می شـــوند. ایـــن موضـــوع در بودجـــه 1400 هـــم موردبحـــث و بررســـی قرارگرفتـــه و دولـــت بـــرای اجـــرای آن منابـــع 
ـــن  ـــان پایی ـــد مصارفش ـــه درص ک ـــی  ـــده از خانوار های ـــرح مقررش ـــن ط ـــاس ای ـــر اس ـــت. ب ـــرار داده اس ـــرو ق ـــار وزارت نی ـــی را در اختی ـــی خاص مال

کـــه جـــزو افـــراد پرمصـــرف هســـتند مبالـــغ بیشـــتری دریافـــت شـــود. اســـت هزینـــه ای دریافـــت نشـــود و برعکـــس از مشـــترکانی 
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حرکت بودجه 1400 
با دنده عقب!

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

بودجه به عنوان سند دخل و خرج سال 1400 کل کشور اوایل آذر ماه با رویکرد غیرمنطقی و غیرمستندی در خصوص 
درآمدها و هزینه ها راهی مجلس شورای اسالمی شد. بودجه  ای که بنا بود بر پایه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
که در شرایط تحریم به سر می بریم  کرده است  بسته شود، در حالی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی 

و تحقق چنین برنامه ای جای نگرانی دارد. پیش بینی رشد باالی 45 درصدی حجم مالی کل بودجه کشور با این 
گرفته می شود، کسری  که گشایش های اقتصادی به زودی از راه می رسند و فرایند فروش نفت کشور از سر  استدالل 

کرد و تمام صنایع از این آسیب ها متاثر  بودجه به دنبال خواهد داشت و اقتصاد را با آسیب های جدی مواجه خواهد 
خواهند شد. در گفتگو با »حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون  انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 

برق ایران« به بررسی بودجه 1400 و وضعیت صنعت برق در این بودجه پرداخته ایم. 
.
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گـواری در پیـش دارد کـه از همیـن امـروز دولـت بایـد بـا اصـاح سیاسـت های خـود و اسـتفاده از سـایر منابـع  بـه نفـت نتایـج نا
درآمـدی بـرای ایـن مشـکل چـاره ای اندیشـیده و تدابیـری اتخـاذ کنـد.  انتشـار اوراق قرضـه، اسـتفاده از دارایی هایـی دولتـی و 
فـروش آن بـه بخـش خصوصـی از راهکارهایـی اسـت که می تواند مورد توجه باشـد. دولت با فروش شـرکت های بـزرگ خود در 
که این مورد کاهش هزینه های دولت  بورس عاوه بر کسب درآمد، به سمت کوچک شدن و چابک سازی حرکت می کند 
را بـه دنبـال دارد. هـر چـه دولـت بـه بخـش خصوصی اجازه حضور بیشـتری بدهد، کیک اقتصاد کشـور بزرگتر می شـود که در 

نهایـت هـم خـود دولـت و هـم بخـش خصوصی از بزرگ شـدن این کیک مسـتفیذ خواهند شـد. 

کسـری بودجـه در حـوزه انـرژی بـه خصـوص صنعـت بـرق کـه یـک صنعت زیرسـاختی اسـت و طی سـال های اخیـر به خاطر 
کمبود نقدینگی سـرمایه گذاری درسـتی در آن نشـده اسـت، نگرانی هایی جدی درباره عبور از پیک تابسـتان و خاموشـی ها 
که در پـی عدم توجه به بازسـازی،  بـه وجـود مـی آورد. پیش بینـی صنعـت بـرق برای سـال آتی خاموشـی  هایی اسـت 

تعمیـرات و سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت اتفـاق می افتـد و همـه صنایـع را تحـت تاثیر قرار خواهـد داد. 
رونـد اصـاح و واقعـی شـدن قیمـت بـرق قبـل از بودجـه و بـا مصوبـه هیـات وزیـران مبنـی بـر اینکـه مشـترکین صنعتـی بـرق بـا 
مصرف باالی 5 مگاوات موظف هستند، برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های متداول در 
بـورس انـرژی تامیـن کننـد، آغـاز شـده اسـت. فـروش بـرق در بورس انـرژی یعنی کلید خـوردن فرایند آزادسـازی قیمت برق که 
قـدم خوبـی اسـت و در بودجـه هـم ماحظـات الزم دیـده شـده اسـت. دربـاره طـرح برق امید نیـز که با هدف حمایت از اقشـار 
ضعیـف و ایجـاد انگیـزه بـرای صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بـرق در حال اجراسـت، می تـوان گفت که رقم اجـرای این طرح 
در برابـر درآمـد 25 هـزار میلیـارد تومانـی وزارت نیـرو، رقـم باالیـی نیسـت و شـاید حـدود 5 درصـد ایـن درآمـد باشـد. البتـه بـرای 
معاف شدن از پرداخت هزینه برق، 80 کیلووات و 100 کیلووات در دو مقطع تابستان و زمستان تعیین شده است که تعداد 
خانوارهایـی کـه ایـن میـزان مصـرف داشـته باشـند، محـدود اسـت و مـردم حـدود 450 کیلـووات مصـرف دارنـد. ایـن طـرح در 
کشـورهایی مثل ترکیه نیز اجرا شـده و موفقیت هایی هم داشـته اسـت که امیدواریم در ایران نیز نتیجه خوبی داشـته باشـد. 
در بودجـه 1400 بـا توجـه بـه تکلیفـی بـودن تعرفه هـای آب و بـرق و فاصلـه قابـل توجه این تعرفه هـا با قیمت تمام شـده، درواقع 
درآمدهای حاصل از فروش آب و برق سـهمی در تامین مصارف سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها ندارد، به پیشـنهاد دولت 
در الیحـه بودجـه سـال آینـده بـا اصـاح سـاز و کار تبصـره 14 درآمدهـای حاصـل از فـروش آب و بـرق از فرآینـد گردش وجـوه در 
سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها و تخصیص سـازمان برنامه و بودجه کشـور معاف بوده و منابع صنعت آب و برق بافاصله 
و فوری به شـرکت های ذی ربط برگشـت داده می شـود. با تصویب این پیشـنهاد درآمدهای برق در سـال جدید مسـتقیما به 

حسـاب وزارت نیرو واریز خواهد شـد. 

کمیسـیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران قبل از اینکه الیحه بودجه 1400 از سـوی دولت به مجلس 
تقدیـم شـود، پیشـنهادات بخـش خصوصـی و تشـکل های مختلـف حوزه انـرژی را که حـدود 50 مـورد بود، جمـع آوری و پس 
گرفتـن  از بررسـی و جمع بنـدی 23 مـورد از ایـن پیشـنهادات بـه کمیسـیون انـرژی مجلـس ارسـال شـد. بـا توجـه بـه در پیـش 
سیاسـت  درهـای بـاز از سـوی کمیسـیون انـرژی مجلـس، اقدامـات اتاق در ارائه پیشـنهاد در کمیسـیون انـرژی بررسـی و امروز 
کـه در صـورت تصویـب در صحـن علنـی مجلـس، تهاتـر  گرفتـه اسـت  حـدود 90 درصـد ایـن پیشـنهادات مـورد توجـه قـرار 

بدهی هـا، وصـول مطالبـات و سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق وضعیـت روشـن و امیدوارکننـده ای خواهـد داشـت. 

یکی از مهمترین نکاتی که در تدوین بودجه ساالنه باید در نظر گرفته شود، اصاح ساختارها و فاصله گرفتن هر چه بیشتر 
از اقتصـاد نفتـی اسـت. در واقـع بودجـه بایـد بـر پایـه واقعیت هـای اقتصـادی باشـد. سـیری کـه سـال گذشـته در بودجـه بـرای 
فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد  نفتـی در پیـش گرفتـه شـده بـود، تـا حـدودی امیدبخـش بـود و بایـد ادامـه پیـدا می کـرد. اینکـه امـروز 
بـا پیش بینـی فـروش دو میلیـون بشـکه در روز، اقتصـاد و بودجـه را بـه نفت متکی کنیم، منطقی و کارشناسـی شـده نیسـت. 
برگشـت بـه سیاسـت های قبـل در تدویـن بودجـه شـاید بتوانـد بـرای مقطـع کوتاهی ُمسـکن و نسـخه درمان برخی مشـکات 
باشـد امـا بـرای اینکـه اقتصـاد گریبانگیـر بحران هـای بـزرگ نشـود، بایـد مسـائل اقتصـادی را بـه صـورت ریشـه ای حـل کنیـم.  
متاسـفانه امـروز رانـت نفـس تحـرک اقتصـادی و رقابت پذیـری در کشـور را گرفتـه اسـت. برای خـروج از این وضعیـت و گرفتار 
نشدن در عقب ماندگی اقتصادی، باید تا دیر نشده اقدامات اساسی صورت بگیرد تا در سایه این اقدامات بتوانیم قدرت 
خریـد مـردم را بـاال ببریـم. اگـر فکـری بـرای خروج از این شـرایط نشـود و مسـیر را اشـتباه طی کنیم، اقتصاد به سـمت ویرانگری 

سـوق داده خواهد شـد. ▪

بودجـه 1400 بـا درآمدهـا و هزینه هـای تعریـف شـده، بودجـه متـوازن و قابـل دفاعـی نیسـت. ایـن بودجـه پایه هـای 
مسـتحکمی ندارد و دچار نقصان اسـت. در بخش درآمدهای نفتی با فرض بازگشـت آمریکا به برجام و برداشـته 
کـه رویکـرد خوش بینانـه ای اسـت و بـا  شـدن تحریم هـا، فـروش 2.3 میلیـون بشـکه نفـت در روز پیش بینـی شـده 
توجه به شـرایط موجود به سـختی می توان تحقق این میزان فروش نفت را پذیرفت. موسسـه بین المللی فیچ هم 
در گزارشی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرده، فروش نفت ایران را در بهترین حالت یک 

میلیـون و 200 بشـکه در روز پیش بینـی کرده اسـت.
کشـور، صاحبـان  کـم در  کرونـا و رکـود حا در بخـش مالیات هـا نیـز بـا توجـه بـه مشـکات ناشـی از شـیوع ویـروس 
بنگاه  هـای اقتصـادی متحمـل فشـار زیـادی خواهند شـد که امکان فعالیت آنها را سـخت کـرده و در برخـی موارد 
به تعطیلی خواهند کشـاند. لذا یکی از دغدغه های اصلی در مورد بودجه 1400، مربوط به بخش درآمدی اسـت 
که از توازن و استحکام برخوردار نیست و منجر به کسری خواهد شد و همانطور که همه می دانیم کسری بودجه 
دولـت را مجبـور بـه اسـتقراض و چـاپ اسـکناس می کنـد کـه تـورم زا بـوده و تورم شـدیدی در اقتصاد ایجـاد خواهد 

کرد. 

اقتصـاد ایـران بـا توجـه بـه تکیـه بـر درآمدهـای نفتی بیمـاری باسـابقه ای را به ارث بـرده و با خود حمـل می کند، این 
بیمـاری همیشـه در اقتصـاد وابسـته بـه نفـت وجود داشـته اسـت امـا چون تحریمـی در کار نبود، خـود را بـروز نداده 
بـود. امـا امـروز و در شـرایطی کـه ایـران تحـت تحریم هـای یکجانبـه آمریکا قـرار دارد، میراث اقتصاد نفتـی با میراث 
بیماری این اقتصاد همراه شـده اسـت و عدم تحقق برنامه های بودجه و ایجاد کسـری، قطعا اقتصاد کشـور را با 
مشـکات جـدی مواجـه می کنـد کـه بسـیاری از اثـرات آن غیرقابـل جبـران اسـت. اقتصـاد بیمـار و بودجـه وابسـته 

آیا بودجه تدوین شده با 
واقعیت های اقتصادی کشور 

تطابق دارد؟ 

کسری بودجه چه تاثیری بر 
فعالیت صنایع به خصوص 

در حوزه صنعت برق خواهد 
داشت؟ 

کمیسیون انرژی اتاق ایران 
برای درباره بودجه سال آتی 

چه اقداماتی داشته است؟ 

به نظر شما برای تدوین 
بودجه ساالنه کشور چه 
راهکارهایی باید مدنظر 

باشد؟ 

از دیدگاه شما مهمترین نقاط 
تمایز الیحه بودجه سال آتی 
با قانون بودجه های گذشته 

چیست؟ 

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانحمیدرضا صالحی
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کـــه مـــرور می کنیـــم، یـــاد مجـــات فکاهـــی و طنـــز افتـــاده و در تمـــام مـــدت، لبخنـــدی  اعـــداد و ارقـــام الیحـــه بودجـــه 1400 را 
گوشـــه ی لبمـــان نشســـته اســـت. از بودجـــه پنـــج میلیـــون تومانـــی بـــرای نگهـــداری آثـــار ثبـــت شـــده ملـــی ماننـــد تخـــت 
گرفتـــه تـــا پیش بینـــی خوشـــبینانه افزایـــش فـــروش حـــدود ســـه برابـــری نفـــت پـــس از انتخـــاب پیرمـــرد سیاســـتمدار  جمشـــید 
ـــرح  ـــان مط ـــت، همچن ـــه از نف ـــتقال بودج ـــت اس ـــه صحب ک ـــرایطی  ـــم در ش ـــده آن ه ـــت آین ـــکیل دول ـــرای تش ـــی ب آمریکای

اســـت!
کـــه اشـــاره شـــد، نخســـتین و پررنگ تریـــن  بودجـــه تنظیمـــی و تقدیمـــی ســـال 1400، چنـــد نکتـــه شـــاخص دارد؛ همانطـــور 
کـــه پـــس از مدت هـــا چالـــش و درگیـــری داخلـــی،  کـــرد، نتایجـــی  آن را می تـــوان در اعـــام نتایـــج انتخابـــات آمریـــکا ماحظـــه 
ـــی ریاســـت  ـــر صندل ـــی ب هنـــوز هـــم قطعیـــت نیافتـــه اســـت. اکنـــون پـــس از حـــدود هشـــت ســـال تکیـــه زدن حســـن روحان
کـــه البتـــه بخشـــی از آن ناشـــی از تفـــاوت  کامی هـــای پـــی درپـــی  جمهـــوری، پـــس از تمـــام بدعهدی هـــا، شکســـت و نا
کـــم در بودجـــه 1400، همـــان نـــگاه روز هـــای اول پیـــش از  گرفـــت، نـــگاه حا ســـلیقه دولـــت رســـمی و دولـــت در ســـایه شـــکل 

ـــو و لبخند هـــای ظریـــف اســـت! توافقـــات ژن
یکـــی از شـــعار ها و نقـــاط تمرکـــز دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم، حرکـــت بـــه ســـمت جدایـــی نفـــت از بودجـــه بـــود؛ در ایـــن 
کـــه هـــر ســـال مقـــام معظـــم رهبـــری تعییـــن و اعـــام فرمودنـــد، می توانســـت اهـــرم قدرتمنـــدی بـــرای  میـــان، شـــعار هایی 
تحقـــق ایـــن امـــر محســـوب شـــود. تمرکـــز بـــر تولیـــد و توجـــه بـــه آن، اقدامـــات زیرســـاختی در ایـــن حـــوزه و رویکـــردی منســـجم، 
می توانســـت در عـــرض هشـــت ســـال اســـتمرار، اکنـــون تـــا حـــدودی بـــه بـــاروری نشســـته و کمتـــر شـــاهد ایـــن موضـــوع بودیـــم 

ـــا بهـــای آن بـــه ســـامت بازگشـــت؟! ـــا نفتکـــش بـــه ســـامت رســـید و آی کـــه آی
ـــه دو میلیـــون  ـــم، روزان ـــد ماننـــد روز هـــای پیـــش از تحری کـــه ایـــران می توان در الیحـــه بودجـــه 1400، پیش بینـــی شـــده اســـت 
گرفتـــه شـــده اســـت. همچنیـــن، در  و ســـیصد هـــزار بشـــکه نفـــت بفروشـــد و نـــرخ تســـعیر دالر نیـــز، 11500 تومـــان در نظـــر 
کرونـــا و تحریـــم، یکـــی از ســـخت ترین گلوگاه هـــای قـــرن را تشـــکیل داده انـــد، دولـــت دوازدهـــم تصمیـــم  کـــه بحـــران  شـــرایطی 

ـــا در الیحـــه بودجـــه 1400، هزینه هـــای جـــاری را حـــدود 47 درصـــد افزایـــش دهـــد. گرفتـــه اســـت ت
کـــه بـــر چاشـــنی طنـــز بودجـــه می افزایـــد، ســـهم 62 درصـــدی شـــرکت ها و بانک هـــای دولتـــی از  نکتـــه جالـــب دیگـــری 
ـــر از بحـــران  ـــه فرات ـــک مرحل ـــی، ی ـــش خصوص ـــت و بخ ـــه صنع ـــی اســـت در حالیک ـــارد تومان بودجـــه 2435/7 هـــزار میلی
ــا  گویـ ــه  کـ ــرا اینجاســـت، دولـــت  ــز تلـــخ ماجـ ــتند. طنـ ــود هسـ ــای خـ ــه ســـخت ترین روز هـ ــال تجربـ ــه و در حـ پیـــش رفتـ
کـــرده، بخـــش خصوصـــی و صنایـــع را، بـــه چشـــم  شـــعار ســـال را فقـــط در ســـربرگ و روی صفحـــات ســـایت خـــود اعمـــال 
کنـــار زده و بخشـــی از منابـــع  کـــه اگـــر روزی بـــه بلـــوغ و توســـعه دســـت یابنـــد، پدرخوانـــده را  فرزندخواندگانـــی نـــگاه می کنـــد 
قـــدرت را از وی بازپـــس می گیرنـــد! ایـــن نـــگاه فرزندخواندگـــی بـــه صنعـــت و بخـــش خصوصـــی را، در دو حـــوزه می تـــوان بـــه 
کـــه مجمـــوع ایـــن دو،  وضـــوح یافـــت. حـــوزه اول، الیحـــه بودجـــه 1400 و حـــوزه دوم، بروکراســـی های پیچیـــده دولتـــی اســـت 

خیـــال رئیـــس دولـــت را در چندمـــاه باقیمانـــده از عمـــر ریاســـت، آســـوده نگـــه خواهـــد داشـــت.
ــرم  ــه، دولـــت محتـ ــید و آن اینکـ ــم رسـ ک خواهیـ ــا ــخ و دردنـ ــه یـــک واقعیـــت تلـ ــم، بـ کنیـ ــذر  گـ ــه  کـ ــات  ــن موضوعـ از ایـ
ــروش  ــق فـ ــد از طریـ ــی بایـ ــرده اســـت و مابقـ کـ ــد  ــی درآمـ ــود، پیش بینـ ــای خـ ــد هزینه هـ ــرای 38 درصـ ــط بـ ــم، فقـ دوازدهـ
کـــه در الیحـــه بودجـــه 1400، واگـــذاری  دارایـــی یـــا اســـتقراض، تأمیـــن بودجـــه شـــود. خـــوب اســـت مخاطـــب ارجمنـــد بدانـــد 
کـــه شـــامل فـــروش نفـــت و دارایـــی می شـــود نســـبت بـــه بودجـــه امســـال، 110 درصـــد و تملـــک  دارایی هـــای ســـرمایه ای 
ـــا شرکت هاســـت، حـــدود 70 درصـــد  کـــه همـــان اســـتقراض از صنـــدوق توســـعه ملـــی، فـــروش اوراق ی ـــی  دارایی هـــای مال

ـــت. ـــه اس ـــد یافت رش
گردیـــده  کـــرده در ایـــن الیحـــه، نشـــانه های دلجویـــی از معـــاون اول خـــود را نیـــز بگنجانـــد و مقـــرر  دولـــت حتـــی تـــاش 
ـــرخ ارز 4200  ـــه ن کاال هـــای اساســـی، خـــوراک دام و تجهیـــزات، حـــدود 8 میلیـــارد دالر از درآمـــد نفتـــی را ب ـــرای  همچنـــان ب
کـــه از توجـــه خـــاص بـــه پهـــن مانـــدن ســـفره رانـــت و فســـاد در ایـــن  کنـــد  تومانـــی )معـــروف بـــه دالر جهانگیـــری(، توزیـــع  

الیحـــه حکایـــت دارد.
کالم اینکـــه، الیحـــه بودجـــه 1400، یـــک ُجـــو واقع بینـــی و اصـــالح می خواهـــد تـــا تمرکـــز از »جـــو بایـــدن«  کوتـــاه   
کـــه رئیـــس  گـــر فـــرض را بـــر ایـــن بدانیـــم  کـــه هنـــوز بحـــث تحریم هـــا باتکلیـــف اســـت و حتـــی ا برداشـــته شـــود. در شـــرایطی 
کاری خـــود و حتـــی قبـــل از صـــرف صبحانـــه، فرمـــان لغـــو تحریم هـــا را صـــادر  جمهـــور جدیـــد آمریـــکا، در نخســـتین روز 
کـــه در حـــال حاضـــر،  کنـــد، حداقـــل شـــش مـــاه تـــا اجرایـــی شـــدن آن زمـــان الزم خواهیـــم داشـــت. ایـــن در شـــرایطی اســـت 
عرضـــه نفـــت در جهـــان روزانـــه معـــادل 9 میلیـــون بشـــکه در روز بیـــش از تقاضـــا وجـــود دارد کـــه مجمـــوع ایـــن رویدادهـــا، ایـــن 
کـــه بـــا ایـــن الیحـــه بودجـــه، آخریـــن عیـــدی دولـــت دوازدهـــم بـــه مـــردم، آن هـــم بـــه پـــاس  زنـــگ هشـــدار را بـــه صـــدا در مـــی آورد 

همراهـــی، تحمـــل و نجابـــت، رکـــود عمیق تـــر، فشـــار بیشـــتر و اقتصـــادی فروپاشـــیده خواهـــد بـــود.▪
ع پور مدیرعامل شرکت ُرهام سپهر تابانمهدی زار

بودجه ای با چاشنی طنز!

شوخی ها...

یادداشتیادداشت
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روزهـــای پایانـــی فصـــل پاییـــز و ابتـــدای زمســـتان شـــاید بـــرای برخـــی یـــادآور آلودگـــی هـــوا و ســـوزاندن 
ســـوخت و ســـرما باشـــد امـــا بـــرای فعـــاالن صنعـــت تجدیدپذیـــر، بیـــش از هـــر چیـــز یـــاد آور بودجـــه 
کـــه بـــه دلیـــل تزریـــق یارانـــه  اســـت. فصـــل بودجـــه از ایـــن نظـــر بـــرای تجدیدپذیر هـــا اهمیـــت دارد 
عظیـــم بـــرای تولیـــد بـــرق فســـیلی، یـــارای رقابـــت بـــا قیمـــت بـــرق حاصـــل از ایـــن نیروگاه هـــا را 
ـــرق منـــدرج  ـــرق تجدیدپذیـــر، عـــوارض ب ـــد ب ـــدارد و شـــاید تنهـــا منبـــع در دســـترس جهـــت خری ن

در بودجـــه ســـالیانه باشـــد. 
ـــی به عنـــوان  ـــرق مصرف ـــر روی قبـــوض ب ـــازاد ب کـــه بحـــث دریافـــت مبلغـــی م از ابتـــدای ســـال 92 
عـــوارض مطـــرح شـــد، تـــا بـــه امـــروز بیـــش از 800 مـــگاوات انـــواع نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر در کشـــور 
ـــر ایـــن اســـاس صدهـــا شـــرکت در حـــوزه پیمانـــکاری، ســـاخت و تامیـــن تجهیـــزات،  نصـــب و ب
گـــذاری در ایـــن حـــوزه فعـــال شـــده اســـت. البتـــه مطابـــق بـــا برنامـــه ششـــم  مشـــاوره و ســـرمایه 
توســـعه بنـــا بـــود ایـــن عـــدد تـــا ســـال 1400 بـــه 5000 مـــگاوات برســـد امـــا آنچـــه بـــه عنـــوان توســـعه 
کـــه  تجدیدپذیر هـــا در ســـال های اخیـــر شـــاهد بودیـــم عمـــا مرهـــون همـــان بنـــد از بودجـــه اســـت 

ـــر اختصـــاص دارد.  ـــه عـــوارض تجدیدپذی ب

وضعیت فعلی تجدیدپذیر ها در الیحه بودجه سال 1400
کـــه در روزهـــای پایانـــی پاییـــز ســـال جـــاری از ســـوی دولـــت  امـــا بـــا نـــگاه بـــه بودجـــه ســـال 1400 
کـــه موضـــوع تجدیدپذیر هـــا در بنـــد »ج« تبصـــره ششـــم  تقدیـــم مجلـــس شـــد، می تـــوان دریافـــت 

الیحـــه  بودجـــه مطـــرح شـــده اســـت:
ــور مصـــوب 1394/8/10  ــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق کشـ ــوع مـ ــوارض موضـ  »عـ
به میـــزان ده درصـــد مبلـــغ بـــرق مصرفـــی در ســـقف نـــوزده هـــزار و هشـــتصد میلیـــارد ریـــال 
)19.800.000.000.000 ریـــال( تعییـــن می شـــود و مشـــترکان بـــرق روســـتایی و عشـــایری مجـــاز و 
بـــرق چاه هـــای کشـــاورزی مجـــاز از شـــمول حکـــم ایـــن بنـــد معـــاف می باشـــند. منابـــع حاصلـــه 
کامـــل تـــا ســـقف هشـــت هـــزار و نهصـــد و ده میلیـــارد ریـــال )8.910.000.000.000( بـــه  به صـــورت 
حســـاب شـــرکت توانیـــر نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور و تـــا ســـقف ده هـــزار و هشـــتصد و نـــود میلیـــارد 
ریـــال )10.890.000.000.000( بـــه حســـاب ســـاتبا نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور واریـــز می شـــود تـــا پـــس 
از مبادلـــه موافقتنامـــه بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور، بـــه ترتیـــب صـــرف حمایـــت از توســـعه و 

ـــود. » ک ش ـــا ـــر و پ ـــرق تجدیدپذی ـــد ب ـــتایی و تولی ـــرق روس ـــبکه های ب ـــداری ش نگه
بـــا بررســـی بنـــد فـــوق و مقایســـه آن بـــا بنـــد مشـــابه در قانـــون بودجـــه ســـال 1399، میتـــوان دریافـــت 
کـــه ســـقف عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق کشـــور، از مبلـــغ بیســـت 
کاهـــش یافتـــه اســـت.  ـــال   ـــوزده هـــزار و هشـــتصد میلیـــارد ری ـــه ن و یـــک هـــزار و پانصـــد میلیـــارد ب
کاهـــش  ــر پیـــش بینـــی دولـــت از  کاهـــش 8 درصـــدی احتمـــاال ممکـــن اســـت بـــه خاطـ ایـــن 
وصولی هـــای خـــود از محـــل قبـــوض بـــرق بـــه واســـطه طـــرح بـــرق امیـــد باشـــد. بـــه هـــر حـــال نکتـــه 
کـــه در ایـــن پیشـــنهاد ذکـــر شـــده بـــه هیـــچ عنـــوان پاســـخگوی  کـــه اعـــدادی  کلیـــدی ایـــن اســـت 
نیـــاز صنعـــت تجدیدپذیـــر نیســـت و همیـــن امـــر بخـــش خصوصـــی را جهـــت اصـــاح آن بـــه 

ـــو واداشـــت.  تکاپ

پیشنهاداتی که حذف شدند
ـــی بخـــش  ـــود. اول ـــی ب ـــون بودجـــه امســـال خال ـــا جـــای دو پیشـــنهاد دیگـــر در قان ـــا ایـــن وجـــود ام ب
کـــه مطابـــق بـــا آن مبلـــغ چهـــار هـــزار  پنجـــم بنـــد »و« تبصـــره 16 قانـــون بودجـــه ســـال 99 بـــود 
میلیـــارد ریـــال از منابـــع عـــادی بانک هـــا بـــرای پرداخـــت بـــه ده هـــزار نفـــر متقاضـــی ایجـــاد 
کیلوواتـــی بـــه ازای هـــر نفـــر چهارصـــد میلیـــون ریـــال بـــا بازپرداخـــت  نیـــروگاه خورشـــیدی پنـــج 
کـــه  ـــود  گرفتـــه شـــده ب ـــرخ ســـود حداکثـــر 8 درصـــد در نظـــر  ـــا یک ســـال تنفـــس و ن شـــصت ماهه ب

دبیر کمیته های تخصصی سندیکاعلی تبیانیان

تجدیدپذیر ها 
در بودجه 1400

یادداشتیادداشت

تجدیدپذیر ها...
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ـــد  ـــع بن ـــل مناب ـــار از مح ـــول و اعتب ـــورای پ ـــوب ش ـــرخ مص ـــه ن ـــبت ب ـــود آن نس ـــرخ س ـــاوت ن مابه التف
ــد.  ــت می شـ ــه پرداخـ ــون بودجـ ــره )18( قانـ ــف( تبصـ )الـ

کـــه در آن  بانـــک  پیشـــنهاد دوم مربـــوط بـــه بنـــد ی تبصـــره 16 قانـــون بودجـــه ســـال 98 اســـت 
ـــا هماهنگـــی و  ـــود از طریـــق بانک هـــای عامـــل ب مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران مکلـــف شـــده ب
معرفـــی بســـیج ســـازندگی نســـبت بـــه اختصـــاص مبلـــغ پنجـــاه هـــزار میلیـــارد ریـــال از محـــل منابـــع 
ســـپرده های قـــرض  الحســـنه و عـــادی بانک هـــا بـــرای پرداخـــت بـــه تعـــداد یکصـــد هـــزار نفـــر جهـــت 
کیلوواتـــی در روســـتاها و حاشـــیه شـــهرها و مناطـــق محـــروم بـــه  ایجـــاد نیـــروگاه خورشـــیدی پنـــج 
ازای هـــر نفـــر پانصـــد میلیـــون  ریـــال بـــا بازپرداخـــت شـــصت  ماهـــه و نـــرخ چهـــار درصـــد )4%( اقـــدام 
ـــار از محـــل  ـــول و اعتب ـــرخ مصـــوب شـــورای پ ـــه ن ـــرخ ســـود نســـبت ب ـــود مابه التفـــاوت ن ـــرار ب کنـــد. ق

ـــون بودجـــه پرداخـــت شـــود. ـــع بنـــد »الـــف« تبصـــره )18( قان مناب
کـــدام از پیشـــنهادات بـــاال وجـــود  البتـــه در بودجـــه ارائـــه شـــده توســـط دولـــت بـــرای ســـال 1400 هیـــچ 
ـــه دلیـــل عـــدم  ـــود امـــا ب ـــون بودجـــه ســـال 99 مصـــوب شـــده ب ـــا اینکـــه در قان ـــدارد. پیشـــنهاد اول ب ن
پیگیری هـــای مناســـب ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی بـــرق )ســـاتبا( و عـــدم 
ـــی نشـــد. پیشـــنهاد دوم نیـــز علیرغـــم پیگیری هـــای  تخصیـــص ســـازمان برنامـــه و بودجـــه عملیات
مجدانـــه ســـازمان بســـیج مهندســـین و ســـندیکای صنعـــت بـــرق و تشـــکیل جلســـات متعـــدد در 
ســـال 98 و اوایـــل 99، بـــا افزایـــش نـــرخ ارز و برهـــم خـــوردن تـــوازن مالـــی نیروگاه هـــای خورشـــیدی 
کیلوواتـــی، توفیـــق چندانـــی نیافـــت. حـــذف ایـــن پیشـــنهادات در قانـــون بودجـــه، عمـــا انـــدک   5

امیـــد بـــه تحقـــق اهـــداف تعییـــن شـــده در آن را از بیـــن بـــرد.

امید بخش خصوصی به پیشنهادات جدید
ـــرای اصـــاح بندهـــای مختلـــف الیحـــه ارائـــه شـــده  ـــا روال ســـال های گذشـــته مجلـــس ب مطابـــق ب
کـــه تمامـــی ذی نفعـــان اعـــم از نماینـــدگان  فرصتـــی اندکـــی در اختیـــار دارد. فرصـــت محـــدودی 
ـــر  ـــر تاثیرگـــذاری را ب ـــا حداکث دولـــت، مجلـــس شـــورای اســـامی و بخـــش خصوصـــی در تاشـــند ت
آن داشـــته باشـــند. فعـــاالن حـــوزه تجدیدپذیـــر نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نبـــوده و بـــا توجـــه بـــه 
ـــر صنعـــت، در تاشـــند  کـــم ب ـــه کســـب شـــده در ســـال های اخیـــر و وضعیـــت اقتصـــادی حا تجرب
کننـــد. راهرو هـــا و اتاق هـــای کمیســـیون های مختلـــف مجلـــس در  پیشـــنهادات مناســـبی را ارائـــه 

گـــواه ایـــن تکاپـــو و تاش هـــای تجدیدپذیر هـــا هســـتند. ایـــن روز هـــا 
امـــا مهم تریـــن و شـــاید بدیهی تریـــن پیشـــنهاد ارائـــه شـــده از ســـوی بخـــش خصوصـــی تجدیدپذیـــر 
و کمیتـــه تخصصـــی انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از 
تشـــکل ها و بازیگـــران اصلـــی بخـــش خصوصـــی، افزایـــش بودجـــه مربـــوط بـــه بنـــد ج تبصـــره ششـــم 
قانـــون بودجـــه و عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق کشـــور اســـت. بـــا 
توجـــه بـــه افزایـــش نـــرخ ارز در ماه هـــای گذشـــته، تعدیـــل در قرارداد هـــای خریـــد تضمینـــی بـــرق 
ـــه  ـــا توجـــه ب کـــه در ســـال های گذشـــته منعقـــد شـــده، ضـــرورت دارد. از ســـوی دیگـــر ب تجدیدپذیـــر 
کـــه  گـــذاری قانـــون ششـــم توســـعه و لـــزوم افزایـــش ظرفیـــت فعلـــی نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر  هـــدف 
کننـــدگان و شـــرکت های  کار پیمانـــکاران، ســـازندگان تجهیـــزات، تامیـــن  باعـــث رونـــق کســـب و 
گـــذاری جدیـــد بـــه ایـــن عرصـــه  مهندســـی مشـــاور می شـــود، بایســـتی جذابیـــت بـــرای ورود ســـرمایه 
فراهـــم آیـــد. بـــدون شـــک بودجـــه پیشـــنهاد شـــده توســـط دولـــت پاســـخگوی نیـــاز برنامه ریزی هـــای 

ـــور نیســـت. گرفتـــه در حوزه هـــای مذک صـــورت 
بـــر ایـــن اســـاس مقـــرر شـــد تـــا در پیشـــنهادات ارائـــه شـــده بـــه کمیســـیون انـــرژی مجلـــس مبلـــغ کل 
ـــد  ـــبت 70 درص ـــه نس ـــه ب ـــع حاصل ـــد و مناب ـــش یاب ـــال افزای ـــارد ری ـــزار میلی ـــه ه ـــی و س ـــه س ـــه ب بودج

ـــد.  ـــرای شـــرکت توانیـــر تخصیـــص یاب ـــرای ســـاتبا و 30 درصـــد ب ب

تسهیالت 700 میلیون ریالی
از زمـــان تصویـــب بخـــش پنجـــم بنـــد »و« تبصـــره 16 قانـــون بودجـــه ســـال 99 تـــا امـــروز نـــرخ ارز و تـــورم 
گـــذاری جهـــت  ناشـــی از آن بـــا افزایـــش چشـــمگیری مواجـــه بـــوده اســـت. بطوریکـــه هزینـــه ســـرمایه 
کیلوواتـــی از رقـــم 450 میلیـــون ریـــال در زمـــان تصویـــب قانـــون بـــه رقـــم 850  احـــداث نیـــروگاه 5 
میلیـــون ریـــال رســـیده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس کمیتـــه تخصصـــی انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا 
ـــی را  ـــون بودجـــه ســـال 99، تغییرات ـــر قان ـــوق الذک ـــوارد اشـــاره شـــده در بنـــد ف ضمـــن طـــرح مجـــدد م
کـــرده تـــا مبلـــغ هفـــت هـــزار میلیـــارد  کـــرده و پیشـــنهاد  متناســـب بـــا شـــرایط فعلـــی اقتصـــادی ارائـــه 
ـــه ده هـــزار نفـــر متقاضـــی ایجـــاد  ـــرای پرداخـــت ب ـــع عـــادی و قـــرض الحســـنه بانکهـــا ب ـــال از مناب ری
کیلوواتـــی بـــه ازای هـــر نفـــر 700 میلیـــون ریـــال بـــا بازپرداخـــت شـــصت  نیـــروگاه خورشـــیدی پنـــج 

ـــا یـــک ســـال تنفـــس و نـــرخ ســـود حداکثـــر هشـــت درصـــد پرداخـــت شـــود.  ماهـــه ب

الزام صنایع پرمصرف به تامین یک درصد برق مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر
کـــه در آن  جدیدتریـــن پیشـــنهاد بخـــش خصوصـــی بـــرای قانـــون بودجـــه ســـال 1400 طرحـــی اســـت 
صنایـــع پـــر مصـــرف را ملـــزم می کنـــد تـــا یـــک درصـــد از بـــرق خـــود را از طریـــق انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
کـــه ســـهم بســـزایی در آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی  تامیـــن کننـــد. بـــه طوریکـــه صنایـــع پرمصـــرف 
ناشـــی از مصـــرف بـــاالی انـــرژی دارنـــد، از طریـــق احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر و یـــا خریـــد 
بـــرق از نیروگاه هـــای فعلـــی ضمـــن جبـــران بخشـــی از صدمـــات وارد آمـــده بـــه محیـــط زیســـت، 
گـــذار  ـــر  ـــه ایـــن صنعـــت اث کار تجدیدپذیر هـــا و افزایـــش بودجـــه تزریـــق شـــده ب در توســـعه کســـب و 
باشـــند. شـــیوه خریـــد بـــرق از نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر نیـــز قـــرار اســـت بـــا ایجـــاد ســـازوکاری در 
بـــورس انـــرژی و ایجـــاد تابلـــوی ســـبز، امکان پذیـــر شـــود. البتـــه ســـندیکا در ارائـــه ایـــن پیشـــنهاد تمـــام 
کـــه ممکـــن اســـت اجـــرای  کلیـــه صنایـــع کوچـــک و متوســـط را  کار بســـت تـــا  تـــاش خـــود را بـــه 
کنـــد. بنابرایـــن در  کارشـــان تحمیـــل نمایـــد، مســـتثنی  ایـــن قانـــون هزینـــه مضاعفـــی را بـــر کســـب و 
کیـــد  کلیـــه مشـــترکین صنعتـــی بـــا دیمانـــد کمتـــر از 5 مـــگاوات تا پیشـــنهاد ارائـــه شـــده بـــر معافیـــت 
کلیـــه شـــرکت های خصـــوص فعـــال در صنعـــت بـــرق را از شـــمولیت ایـــن  شـــده اســـت. ایـــن بـــازه 

قانـــون خـــارج می ســـازد. 

امید به فصل جدید، پس از بودجه
ــال می کنـــد. هـــدف  ــه هـــدف اصلـــی را دنبـ ــنهادات فـــوق سـ ــلم اســـت تمامـــی  پیشـ ــه مسـ آنچـ
نخســـت افزایـــش بودجـــه ســـاتبا بـــه عنـــوان متولـــی اصلـــی و نماینـــده دولـــت بـــرای خریـــد تضمینـــی 
گـــذاران از بازگشـــت  بـــرق از نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر از منابـــع مختلـــف اســـت. بطوریکـــه ســـرمایه 
کـــه عمدتـــا بـــه صـــورت ارزی و از طریـــق منابـــع خارجـــی انجـــام شـــده اطمینـــان  ســـرمایه هایی 

خاطـــر داشـــته باشـــند. 
گـــذاری و احـــداث نیروگاه هـــای جدیـــد و   دومیـــن هـــدف ایجـــاد جذابیـــت جهـــت ســـرمایه 
ک در کشـــور از طریـــق ارائـــه تســـهیات بانکـــی و الـــزام مصـــرف  افزایـــش ظریـــب نفـــوذ انرژی هـــای پـــا
ـــه زیـــر ســـاخت های  ـــه احـــداث نیـــروگاه و ... اســـت. هـــدف ســـوم نیـــز کمـــک ب کننـــدگان عمـــده ب
فنـــی و مهندســـی و رشـــد فناوری هـــای مرتبـــط بـــا صنعـــت تجدیدپذیـــر از طریـــق ســـاخت 
ـــه شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات و توســـعه شـــتاب دهنده هـــا  آزمایشـــگاه های مرجـــع، کمـــک ب

ــوزه اســـت. ــن حـ ــتارتاپ ها در ایـ و اسـ
بـــا ایـــن حـــال فصـــل بودجـــه در حـــال ســـپری شـــدن اســـت و دیـــر یـــا زود نتیجـــه تکاپـــوی ذی نفعـــان 
ــاالن  ــد فعـ ــه باشـ ــر آنچـ ــه هـ ــا نتیجـ ــود. امـ ــای مجلـــس مشـــخص می شـ ــر در راهرو هـ تجدیدپذیـ
کـــودک نوپـــای تجدیدپذیـــر در ابتـــدای مســـیر خـــود در راه رشـــد  صنعـــت تجدیدپذیـــر امیدوارنـــد 
و بالندگـــی زمســـتان پیـــش رو را به ســـر آورد و بـــا آمـــدن بهـــار و بهارهـــای دیگـــر تحقـــق اهـــداف و 

آرمان هـــای خـــود را شـــاهد باشـــد. ▪

یادداشتیادداشت
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کارکرد هـــای اصلـــی بودجه بنـــدی ســـاالنه انطبـــاق منابـــع مالـــی موجـــود و پیش بینی شـــده بـــا اهـــداف و برنامه هـــای  یکـــی از 
گروهـــی  کـــه بـــه  نحـــوی در طـــول یک ســـال از  پیـــش روی دولـــت اســـت. هـــر رقـــم از ارقـــام بودجـــه ســـاالنه، جزئـــی از درآمد هایـــی اســـت 
گروه هـــای دیگـــر توزیـــع می شـــود. بـــر همیـــن اســـاس بیشـــترین تعـــارض منافـــع را  گرفتـــه شـــده و ایـــن درآمد هـــا در بیـــن  از شـــهروندان 
کـــه  کـــه چارچـــوب بودجـــه توســـط دولـــت و مجلـــس قانونگـــذار تهیـــه و تصویـــب می شـــود. از آنجـــا  می تـــوان از ایـــن جهـــت دانســـت 
بودجـــه بـــه عنـــوان بخشـــی از درآمـــد جامعـــه، متعلـــق بـــه تمامـــی آحـــاد جامعـــه اســـت، چگونگـــی ترکیـــب و توزیـــع ارقـــام و ردیف هـــای 
ـــرد ردیف هـــای بودجـــه یکـــی از مهم تریـــن تصمیمـــات  ـــه اطـــاع آن هـــا برســـد؛ چـــه بســـا نحـــوه هزینه ک ـــه ای شـــفاف ب ـــد به گون آن بای
اقتصـــادی مشـــترک میـــان دولـــت و مـــردم اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل در کشـــور های توســـعه یافتـــه در هنگامـــه بودجه بنـــدی ســـاالنه 
گـــون اجتماعـــی صـــورت می گیـــرد. در ایـــن  گونا بیشـــترین مجادله هـــا و ســـازش ها میـــان احـــزاب و ســـازمان ها وگروه هـــای 
کـــه در بودجـــه، بیشـــترین هزینه هـــا  مجادله هـــا و ســـازش ها هرگروهـــی خواســـتار پرداخـــت کمتریـــن مالیـــات اســـت به طـــوری 
گـــون اجتماعـــی دربـــاره بودجـــه،  گونا گروه هـــای  گروه هـــا صـــرف می شـــود. بـــا وجـــود ایـــن تعارض هـــا و آشـــتی ها میـــان  بـــرای ایـــن 
کـــه همگـــی متفق القـــول بـــه آن معتقدنـــد. تجربـــه نشـــان داده در کشـــور هایی  کتور هایـــی اســـت  عـــدم وجـــود کســـری یکـــی از فا
ـــر از بخـــش خصوصـــی و خانواده هـــا قـــرار دارد، در بیشـــتر ســـال ها مســـیر تامیـــن کســـری  کـــه نهـــاد دولـــت از نظـــر قـــدرت بســـیار باالت
بودجـــه، باعـــث افزایـــش رونـــد صعـــودی نـــرخ تـــورم و تحمیـــل هزینه هـــای ناشـــی از آن بـــر اقتصـــاد ملـــی می شـــوند. در ســـال های 
گروه هـــای  اخیـــر کشـــور مـــا نیـــز پـــس از چندیـــن دهـــه کش وقـــوس بـــا مقولـــه کســـری بودجـــه، اهمیـــت آن بیش از پیـــش مطـــرح شـــده و 
ـــه ویـــژه  ـــاره بودجه هـــای ســـاالنه در ایـــران ب ـــه درب ـــه ایـــن موضـــوع توجـــه خـــاص یافته انـــد. ایـــن مجادل گـــون اجتماعـــی نســـبت ب گونا
کـــه دولـــت در الیحـــه بودجـــه رقـــم بزرگـــی بـــرای درآمـــد حاصـــل از صـــادرات نفـــت و یـــا  در ســـال جـــاری بـــه ایـــن دلیـــل افزایـــش یافتـــه 
کـــرده اســـت؛ همچنیـــن یکـــی دیگـــر از راه هـــای کســـب درآمـــد، اتـــکای قابـــل توجـــه بـــه فـــروش اوراق  فـــروش آن در داخـــل پیش بینـــی 
گرفتـــه  شـــده  اســـت. در مـــاه جـــاری ارقـــام و اعـــداد الیحـــه بودجـــه 1400 بـــرای  قرضـــه و نیـــز فـــروش ســـهام شـــرکت های دولتـــی در نظـــر 
ـــی  ـــی به خوب ـــاد سیاس ـــه اقتص ـــدان ب ـــادی و عاقه من ـــاالن اقتص ـــر فع ـــال حاض ـــه در ح ـــد. به طوری ک ـــر ش ـــتر منتش ـــی های بیش بررس
ـــر اســـاس تجـــارب ســـال های اخیـــر شـــامل شـــرایط سیاســـت های داخلـــی و خارجـــی و  کـــه درآمد هـــای الیحـــه بودجـــه ب می داننـــد 
کـــه بـــه رشـــته تحریـــر درآمـــده  اســـت، محقـــق نخواهـــد شـــد. از  انگیزه هـــای ســـرمایه گذاران داخلـــی، درآمد هـــای الیحـــه به نحـــوی 
کـــه حـــدود 35 درصـــد از هزینه هـــای بودجـــه را بـــه هزینه هـــای حقـــوق و دســـتمزد و تقریبـــا بـــه همیـــن  ســـوی دیگـــر دولـــت بـــاور دارد 
میـــزان بـــه عنـــوان هزینه هـــای رفاهـــی در نظرگرفتـــه اســـت. از طـــرف دیگـــر نزدیـــک بـــه 12 درصـــد ایـــن هزینه هـــا متعلـــق بـــه هزینه هـــای 
ـــان  ـــه بی ـــد. ب ـــم می کنن ـــده ای را فراه ـــائل پیچی ـــروز مس ـــات ب ـــود موجب ـــوارد به خودی خ ـــن م ـــدام از ای ک ـــر  ـــش ه کاه ـــت،  ـــی اس عمران
ـــرای  کـــه راه ب ـــه ای باشـــد  ـــد به گون کـــه سیاســـت خارجـــی بای دیگـــر دولـــت به طـــور غیرمســـتقیم خواهـــان انتقـــال ایـــن مفهـــوم اســـت 
کـــه ایـــن بـــه  معنـــی قبـــول عضویـــت ایـــران  صـــادرات نفـــت خـــام فراهـــم شـــود و از ایـــن طریـــق امـــکان انتقـــال منابـــع ارزی مهیـــا شـــود 

در FATF اســـت.
ـــا برنامه هـــای پیشـــرفت و توســـعه،  ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت مســـاله مطرح شـــده و لـــزوم قرارگیـــری کشـــور در مســـیر ســـازگاری ب در ادامـــه ب
گـــون اقتصـــاد و آشـــنایی بـــا ســـاختار سیاســـت های  گونا کـــه به واســـطه فعالیت هـــای طوالنـــی در بخش هـــای  بـــا توجـــه بـــه تجاربـــی 

تصمیماتـــی در ایـــن حـــوزه، قصـــد دارم برخـــی راه هـــای افزایـــش درآمـــد را به طـــور خاصـــه یـــادآور شـــوم: 
گـــون، تـــور مالیاتـــی کـــه بـــه دریـــای مالیـــات انداختـــه می شـــود نســـبت بـــه اســـتعدادی  واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه در ایـــران بـــه دالیـــل گونا
ــا و  گفـــت برخـــی از نهاد هـ ــوان  ــوع می تـ ــر اســـت. در توضیـــح ایـــن موضـ ــرات کوچک تـ کـ ــه  ــود دارد بـ ــری وجـ ــرای مالیات گیـ ــه بـ کـ
ـــه بودجـــه داشـــته باشـــند؛ به نظـــر می رســـد هیـــچ  ـــا دادن مالیـــات بیشـــتر، ســـهم بزرگتـــری در تعـــادل بخشـــی ب بنیاد هـــا می تواننـــد ب
کـــه همـــواره بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره  شـــده  کاری بـــه ایـــن انـــدازه جوانـــب مثبـــت عمومـــی را بـــه دنبـــال نداشـــته  باشـــد. همان طـــور 
کـــردن تـــور مالیاتـــی می تـــوان انتظـــار داشـــت میـــزان  کـــه بـــا بزرگتـــر   اســـت، در اقتصـــاد ایـــران فـــرار مالیاتـــی قابـــل اعتنایـــی وجـــود دارد 

ـــد.  ـــش یاب کاه ـــمگیری  ـــور چش آن به ط
گـــون نقـــض غـــرض اعمـــال  گونا تجربـــه نشـــان می دهـــد چنانچـــه پایه هـــای خصوصی ســـازی بـــا اســـتواری بنـــا شـــود، بهانه هـــای 
ـــا  ـــزرگ و ب ـــا تجمیـــع ســـرمایه های همگـــن، تاســـیس شـــرکت های ب ـــوان ب ـــا عـــدم قرارگیـــری دولـــت در فشـــار سیاســـی می ت نشـــده و ب
ـــی و  ـــی سیاس ـــدارا جوی ـــه م ک ـــی دارد  ـــاق الزام های ـــن اتف ـــت آورد. ای ـــه دس ـــی ب ـــد واقع ـــور درآم ـــارج از کش ـــان خ ـــارکت دادن ایرانی مش

اجمـــاع نظـــر همـــه نهاد هـــای قدرتمنـــد را بایـــد بـــه مثابـــه تضمیـــن پایـــداری آن قـــرار دهیـــم. 
کشـــور ها دارای پتانســـیل الزم   تجـــارت خارجـــی ایـــران بـــه عنـــوان موتـــور محـــرک چرخـــه اقتصـــاد و ارتبـــاط بـــا صنایـــع ســـایر 
ـــرای رشـــد و توســـعه تجـــارت خارجـــی اســـت.  ـــه ایـــن پتانســـیل ب ـــکاء ب جهـــت برون رفـــت از محدودیت هاســـت و تنهـــا راه، ات
بـــا بررســـی شـــرایط و مزیت هـــای صادراتـــی، کســـب درآمـــد از مســـیر گشـــودن راه ترانزیـــت میـــان شـــرق و غـــرب جهـــان در ایـــران وجـــود 
ـــتر و  ـــات بیش ـــت مالی ـــا پرداخ ـــادرات ب ـــعه ص ـــه توس ـــع ارزی، روی آوردن ب ـــتن موان ـــایگان، برداش ـــا همس ـــل ب ـــه آن تعام ـــه الزم ک دارد 

ـــد. ▪ ـــه دســـت می آی ـــرای کشـــور ب ایجـــاد درآمـــد واقعـــی ب

محمد پارسا
رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی 

و صنایع وابسته ایران

درام

یادداشتیادداشت
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کـــه در فارســـی بـــه قـــوه قاهـــره یـــا قـــوه قهریـــه ترجمـــه شـــده،  فـــورس مـــاژور 
اصطاحـــی درحقـــوق فرانســـه اســـت کـــه نخســـتین بـــار در قانـــون مدنـــی فرانســـه 
ــا  ــر، همیـــن لفـــظ یـ ــه و ســـپس در کشـــورهای دیگـ کار رفتـ ــه  )کـــد ناپلئـــون( بـ
ترجمـــه آن معمـــول شـــده و در حقـــوق بین الملـــل نیـــز همیـــن اصطـــاح حتـــی 
گرفتـــه و رایـــج اســـت.  ـــرار  درحقـــوق و کتاب هـــای انگلیســـی مـــورد اســـتفاده ق
گوینـــد  فـــورس مـــاژور بـــه هـــر حادثـــه خارجـــی )خـــارج از حیطـــه قـــدرت متعهـــد( 
ــرای تعهـــد باشـــد.  ــبینی و غیرقابـــل اجتنـــاب و مانـــع اجـ ــه غیرقابـــل پیشـ کـ
قاعـــده فـــورس مـــاژور نـــه فقـــط در حقـــوق داخلـــی بلکـــه در حقـــوق بیـــن الملـــل 
عمومـــی در روابـــط دولت هـــا، بـــه ویـــژه در بـــاب مســـئولیت بین المللـــی دولـــت 

نیـــز مطـــرح اســـت.
در حقـــوق فرانســـه »فـــورس مـــاژور« دارای معنـــای عـــام و معنـــای خـــاص اســـت. 
ـــارج  ـــی )خ ـــه خارج ـــر حادث ـــت از ه ـــارت اس ـــام عب ـــای ع ـــه معن ـــاژور ب ـــورس م ف
کـــه مانـــع  از حیطـــه قـــدرت متعهـــد( غیرقابـــل پیش بینـــی و غیرقابـــل اجتنـــاب 
اجـــرای تعهـــد باشـــد. فـــورس مـــاژور بـــه ایـــن معنـــا شـــامل عمـــل شـــخص ثالـــث 
ــد.  ــد شـ ــز خواهـ ــند نیـ ــور باشـ ــد دو صفـــت مذکـ ــه واجـ کـ ــه  ــل متعهدلـ و عمـ
ـــر  ـــی غی ـــام )یعن ـــی ن ـــت ب ـــه ای اس ـــاص، حادث ـــای خ ـــه معن ـــاژور ب ـــورس م ـــا ف ام
منتســـب بـــه شـــخص معیـــن و صرفـــًا ناشـــی ازنیروهـــای طبیعـــی( غیرقابـــل 

پیش بینـــی و غیـــر قابـــل اجتنـــاب.
کار( از جملـــه مقاطعـــه کاران  در ایـــران بخـــش خصوصی)فعالیـــن کســـب و 
کمیـــت در مقابـــل داشـــتن امنیت  )ســـازندگان، مشـــاوران، پیمانـــکاران( بـــه حا
کار پایـــدار بـــرای ســـرمایه گذاری  اقتصـــادی و در یـــک کام محیـــط کســـب و 
ــه  ــوارض بـ ــه دولـــت، عـ ــره بـ ــات و غیـ ــواع مالیـ ــه، انـ ــون بیمـ ــه هایـــی چـ هزینـ
شـــهرداری، هزینـــه هـــای ثبـــت و غیـــره بـــه قـــوه قضاییـــه پرداخـــت می کنـــد. 
فعـــاالن ایـــن بخـــش حتـــی از بابـــت ایجـــاد اشـــتغال و اســـتفاده از نیـــروی 
ــن  ــون تامیـ کار و قانـ ــون  ــون قانـ ــی چـ کمیتـ ــع قوانیـــن حا ــتی تابـ ــانی بایسـ انسـ
کمیـــت نیـــز  اجتماعـــی باشـــند. بـــه شـــکل معمـــول و منطقـــی، در مقابـــل حا
بایســـتی در مقابـــل فعـــاالن کســـب وکار مســـئولیت پذیـــر و پاســـخگو باشـــد.

کـــه مـــی توانـــد پایـــداری  کمیتـــی پاســـخگو و مســـئولیت پذیـــر اســـت  حا
کـــه  کنـــد. در شـــرایطی  کار ایجـــاد  کســـب و  و اســـتحکام را بـــرای محیـــط 
ــت  ــود دولـ ــی خـ ــده و دائمـ ــتری عمـ ــرق مشـ ــرژی و بـ ــداث، انـ ــع احـ در صنایـ
کمیتـــی یـــک الـــزام  )شـــرکت هـــای دولتـــی و عمومـــی( اســـت، وجـــود چنیـــن حا

ــرکت هاســـت.  ــات شـ ــه حیـ ــرای ادامـ بـ
ایـــن نگاشـــت بـــه یافتـــن پاســـخ بـــه چالش هـــای بخـــش خصوصـــی بـــا 
مشـــتریان دولتـــی خـــود از بابـــت عبـــور قراردادهـــای فیمابیـــن از محیـــط کســـب 
کـــه تقریبـــًا از دولـــت دهـــم بـــه بعـــد ناپایـــدار و در طـــول یکســـال  کاری اســـت  و 
ــده؛  ــکننده تر شـ ــرخ ارز شـ ــات نـ ــا و تاطمـ کرونـ ــیوع  ــز از بابـــت شـ ــته نیـ گذشـ

پرداختـــه اســـت. 
کـــه قـــرارداد یـــک تعهـــد دو طرفـــه  کنیـــم  پیـــش از هـــر  چیـــز نبایـــد فرامـــوش 
ـــه می شـــود. در تمامـــی قراردادهـــا در  ـــه شـــرایط اولیـــه ای مبادل ـــر پای کـــه ب اســـت 
ـــه و عـــدم قصـــور احـــدی از طرفیـــن بایســـتی  ـــر شـــرایط اولی صـــورت عـــدم تغیی
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نگاه مان را
 به ماده فورس ماژور 

تغییر دهیم

یادداشتیادداشت

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانمهدی مسائلی

ـــرای  کارفرمایـــان دولتـــی همیـــن بی انگیزگـــی بخـــش خصوصـــی در پیگیـــری ب
اجـــرای آن بـــوده اســـت.

کارفرمـــای دولتـــی نیـــز به عنـــوان  ـــرای  ـــه مـــاده فـــورس مـــاژور ب از طرفـــی اســـتناد ب
و ســـپر  قراردادهـــا  راســـتای غربالگـــری  کمکـــی در  قانونـــی موجـــود،  ابـــزار 
دفاعـــی در برابـــر دســـتگاه هـــای نظارتـــی از جملـــه ســـازمان بازرســـی و دیـــوان 
گـــزارش تفریـــغ بودجـــه مویـــد عـــدم تحقـــق  محاســـبات خواهـــد بـــود. هـــر ســـاله 
ـــوده اســـت و بودجـــه  ـــر وجـــود کســـری بودجـــه دولـــت ب بودجـــه و مهـــر تاییـــدی ب
ـــر  ســـال 1400 نیـــز حـــدود 25 درصـــد بودجـــه معـــادل 200 هـــزار میلیـــارد تومـــان ب
اســـاس اســـتقراض دولـــت و اســـتفاده از اوراق خزانـــه در الیحـــه پیشـــنهاد شـــده 
کـــه در ســـال های اخیـــر بـــه شـــرکت های کوچـــک و متوســـط  اســـت، اوراقـــی 
کـــرده و علـــت پذیـــرش آنهـــا از طـــرف  آســـیب های بعضـــًا جبـــران ناپذیـــری وارد 
بخـــش خصوصـــی عمدتـــًا طوالنـــی شـــدن زمـــان تادیـــه مطالبـــات از طـــرف 
کارفرمـــای دولتـــی و فشـــار طلبـــکاران حقیقـــی و حقوقـــی بـــر پیکـــره بنـــگاه 

خصوصـــی بـــوده اســـت.
کـــه یکـــی از راهکارهـــای جلوگیـــری از افزایـــش بدهـــی  ایـــن در حالیســـت 
ـــت آن و  ـــا و مدیری ـــه ه ـــش هزین کاه ـــه،  ـــری بودج ـــزان کس ـــش می کاه ـــت و  دول
ـــه  ـــروژه نیم ـــزار پ ـــا ه ـــود ده ه ـــت. وج ـــت اس ـــرف دول ـــا از ط کاره ـــدی  اولویت بن
تمـــام مهـــر تاییـــدی اســـت بـــر عـــدم اولویـــت بنـــدی قراردادهـــا و پـــروژه هـــای 

کـــه چیـــزی جـــز اتـــاف بیـــت المـــال نبـــوده و نخواهـــد بـــود. نیمـــه تمـــام 
لـــذا عـــدم توجـــه بـــه بنـــد فـــورس مـــاژور در قراردادهـــا در شـــرایط ســـیل )گلســـتان( 
کـــه مقتضـــی اســـت ســـه  کرونـــا ســـوال بزرگـــی اســـت  و زلزلـــه )کرمانشـــاه( و بـــروز 
کمیتـــی بـــه آن بپردازنـــد و در صورتی کـــه ایـــن مـــاده )فـــورس مـــاژور( یـــک  قـــوه حا
مـــاده تزئینـــی و دکـــوری در قراردادهاســـت حداقـــل در حـــذف آن از متـــن شـــرایط 
عمومـــی پیمان،قانـــون مدنـــی و متـــن قراردادهـــا اهتمـــام ورزنـــد کـــه از ایـــن بابـــت 
امیـــدواری موهومـــی بـــرای بخـــش خصوصـــی ایجـــاد نشـــود. در مقابـــل اگـــر ســـه 
قـــوه وجـــود و قابلیـــت اســـتفاده از مـــاده فـــورس مـــاژور را میســـر مـــی داننـــد، بایـــد 

کننـــد.  فکـــری بـــه حـــال اجرایـــی شـــدن آن 
کرونـــا بیـــش از شـــش مـــاه در کشـــور  کـــه شـــیوع بیمـــاری  آن هـــم در شـــرایطی 
کـــه هـــر ســـال  کســـری بودجـــه معنـــی داری دارد  وجـــود داشـــته، دولـــت 
ـــاوان  گزیـــر مـــی شـــوند ت ماننـــد یـــک هنجـــاز پذیرفتـــه مـــی شـــود و بعـــدًا مـــردم نا
گـــون در قالـــب تـــورم هـــای ریالـــی و ارزی بدهنـــد و البتـــه  گونا آن را از طـــرق 
دســـتورالعمل های جبرانـــی و مکانیـــزم هـــای تعدیـــل اگـــر چـــه نقـــش مهمـــی را 
ـــار  ـــه نوعـــی ب ـــا ب ـــد ام ـــرده ان ک ـــازی  ـــرای نجـــات قراردادهـــا ب ـــر ب در ایـــن دهـــه اخی

کـــرده اســـت. هزینـــه هـــای دولـــت را نیـــز ســـنگین تـــر 
کـــه دســـتگاه هـــای  بنـــا بـــه ســـه دلیـــل مشـــهود و ملمـــوس فـــوق ضـــروری اســـت 
اجرایـــی در بســـتری کـــه بـــا همراهـــی ســـه قـــوه ایجـــاد شـــده،  بـــا اســـتفاده از فـــورس 
کمـــک دســـتورالعمل های  کـــرده و بـــا  گام اول قراردادهـــا را غربـــال  مـــاژور در 
تعدیـــل و مابـــه التفـــاوت بـــرای ادامـــه قراردادهـــای اولویـــت دار اســـتفاده کننـــد و 
خاصـــه آب پـــای درخـــت خشـــک نریزنـــد. بـــه نظـــر مـــی رســـد فـــورس مـــاژور در 

پایـــان بـــه معنـــی تـــو را بـــه خیـــر و همـــه را بـــه ســـامت خواهـــد بـــود.▪

هم سرنوشـــتی حاصـــل شـــود؛ یعنـــی یـــا هـــر دو مـــی برنـــد یـــا هـــر دو مـــی بازنـــد چـــرا 
کـــه اصـــوال بایســـتی قـــرارداد یـــک معادلـــه باشـــد امـــا متاســـفانه سال هاســـت 
ـــد  ـــی مانن ـــروز اتفاقات ـــت و در ب ـــده اس ـــل ش ـــه تبدی ـــه نامعادل ـــه ب ـــن معادل ـــه ای ک
کرونـــا و بـــی پولـــی طـــرف دولتـــی و فقـــدان انضبـــاط  نوســـانات نـــرخ ارز،بیمـــاری 
مالـــی وی گپ هـــای بـــی عدالتـــی یـــا آثـــار شـــدت عـــدم تســـاوی طرفیـــن در 

ـــان شـــده اســـت. ـــرارداد بیشـــتر نمای ق
قـــرارداد بســـتن بـــا شـــرکت های دولتـــی و عمومـــی دو پاشـــنه آشـــیل دارد؛ یکـــی 
کـــه شـــاید مهمتـــر از اولـــی  مدیریـــت ریســـک ها و نحـــوه پوشـــش آنهـــا و دیگـــری 
هـــم باشـــد، عـــدم تعییـــن تکلیـــف زمـــان پرداخـــت مطالبـــات از ســـوی طـــرف 
دولتـــی اســـت، در هـــر حـــال هـــر دو مـــورد ذکـــر شـــده کل زنجیـــره تامیـــن و حتـــی 
ـــرای برون رفـــت از  کـــه ب کـــرده  ـــا باتکلیفـــی مواجـــه  کارفرمـــای دولتـــی را ب خـــود 

آن بایســـتی از بیـــن ضوابـــط موجـــود راهـــکار یـــا راهکارهایـــی یافـــت.
گیـــر نـــه در ایـــران و کل جهـــان اســـت  کـــه یـــک بیمـــاری همـــه  کرونـــا  در شـــرایط 
و از مصادیـــق بـــارز تحقـــق فـــورس مـــاژور محســـوب مـــی شـــود؛ متاســـفانه در 
ـــد  ـــر درج در متـــن اکثـــر قراردادهـــای خری کـــه عـــاوه ب تحقـــق ایـــن مـــاده قانونـــی 
در قراردادهـــای PC و EPC هـــم به واســـطه تســـری شـــرایط عمومـــی پیمـــان بـــر 
ـــر اینکـــه مـــواد  کام ماندیـــم. مضـــاف ب قـــرارداد بنـــد فـــورس مـــاژور وجـــود دارد، نـــا
227 و 229 قانـــون مدنـــی هـــم بـــه ایـــن مهـــم پرداختـــه اســـت؛ شـــوربختانه 
دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی و عمومـــی کشـــور از عمـــل بـــه ایـــن بنـــد قـــراردادی 
کـــرده انـــد. ســـرباز زده و اجـــرای آن را منـــوط بـــه ابـــاغ دســـتور از باالدســـت اعـــام 
ــا  ــریه 4311 بـ ــان نشـ ــی پیمـ ــرایط عمومـ ــاده 43 شـ ــن مـ ــه در متـ جالـــب اینکـ
شـــماره بخشـــنامه  54/842-102/1088 مـــورخ 1378/3/3 هیـــچ کجـــا 
ک »طرفیـــن«  بـــه وجـــود و نقـــش نفـــر ثالـــث اشـــاره نشـــده اســـت بـــه عبارتـــی مـــا
قـــرارداد اســـت. همچنیـــن در مـــاده 73 شـــرایط عمومـــی EPC نشـــریه 5490 
ــا شـــماره بخشـــنامه  54/7105-105/18929 مـــورخ 1380/11/14 و مـــاده  بـ
کـــه در 1383/10/5 بـــا شـــماره 101/183406   PC شـــرایط عمومـــی پیمانهـــای
ـــتفاده از  ـــرای اس ـــا ب ـــچ کج ـــده، هی ـــاغ ش ـــه اب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــرف س از ط
مـــاده قـــوه قهریـــه الـــزام بـــه ورود و ابـــاغ دســـتگاه هـــای باالدســـتی نشـــده اســـت.
آنچـــه مســـلم اســـت در صـــورت اســـتفاده از مـــاده فـــورس مـــاژور نـــه خســـارتی 
داده و نـــه ســـتانده مـــی شـــود، امـــا به راســـتی تـــداوم قراردادهـــا در شـــرایط نامعلـــوم 
اقتصادی،مالـــی و عـــدم تعییـــن تکلیـــف نـــرخ ارز و روش هـــای پرداخـــت 
تعدیـــل و مابـــه التفـــاوت آیـــا بـــه نفـــع بخـــش خصوصـــی اســـت؟ ادامـــه حرکـــت 

ـــت؟ ـــی اس ـــا منطق ـــراب آی ـــال س ـــن به دنب ـــود و رفت ـــه آل ـــرایط م در ش
یکـــی از دالیـــل عـــدم پیگیـــری بخـــش خصوصـــی بابـــت تحقـــق فـــورس 
ـــا  ـــه دادن قرارداده ـــا ادام ـــا آی ـــت، ام ـــارت اس ـــت خس ـــدم دریاف ـــن ع ـــاژور همی م
بـــا دســـتورالعمل های جبرانـــی در نهایـــت بـــرای بخـــش خصوصـــی نفعـــی 
کـــه بخـــش خصوصـــی بایـــد تکلیـــف  به دنبـــال داشـــته اســـت؟ اینجاســـت 
ـــر به دســـت آوردن متاعـــی در آینـــده از طریـــق دســـتورالعمل های  خـــود را در براب
جبرانـــی و مکانیـــزم شـــورای عالـــی فنـــی و یـــا خـــروج از بـــازی مـــرگ و زندگـــی 
کنـــد. قطعـــًا یکـــی از دالیـــل عـــدم خـــروج فـــورس مـــاژور از بایگانـــی  مشـــخص 
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مهمترین چالش هایی که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری خود با آن مواجه هستید چیست؟
کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند  شیوع بیماری 

اجرای پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 
کرونایی و افزایش قیمت ارز را دارد؟ کم بر صنعت برق توان جبران و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های  آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا

کارفرمایان موثر بوده است؟ تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه 
گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود ، آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب می رساند؟چرا؟ ا

از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز 
کرونا چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟   شرایط ناشی از شیوع بیماری 

.1
.2

.3

.4

.5

.6

قراردادها
 در برابر موج  نهیب

فسخ و توقف 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

کنون و  1. یکـی از مهمتریـن چالـش هـای موجـود در حـوزه قراردادهـای صنعـت بـرق جهـش قیمـت ارز از سـال 97 تا
باتکلیف بودن نحوۀ جبران آن است. این افزایش در سال 97 با قیمت 4200 تومان و با تعهد دولت و بانك مرکزی 
برای تأمین ارز مورد نیاز پروژه ها با این ارز شـروع شـد اما در کوتاه مدت مشـخص شـد که نه دولت و نه بانك مرکزی 
تـوان اجـرای ایـن تعهـد را ندارنـد. در حـال حاضـر با نرخ باالی 25 هزارتومانی حتی تأمین ارز پروژه ها هم با مشـکات 
زیـادی مواجـه اسـت. عـاوه بـر مشـکل تأمیـن تجهیـزات وارداتـی، تأمیـن تجهیـزات تولیـد داخـل نیز بـه دلیل جهش 
قیمـت مـواد اولیـه نظیـر فـوالد، مـس و سـایر فلزات و اقام پتروشـیمی که در تولید محصوالت سـاخت داخـل کاربرد 
دارنـد موجـب تغییـر قابـل توجه قیمت تجهیزات سـاخت داخل شـده اسـت کـه با بندهـای قراردادهای جـاری این 

تغییـرات بـه هیچ وجه  قابل جبران نیسـت. 
در ایـن میـان مشـکل تأمیـن تجهیـزات انحصـاری سـاخت داخـل بایـد بـه طـور جداگانـه مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد، 
زیـرا تولیدکننـدگان تجهیـزات انحصـاری بـا روش هـای تعدیـل خـاص خـود و شـرایط پرداختـی کـه تابـع هیـچ کـدام 
از بخشـنامه های سـازمان برنامـه و وزارت نیـرو نیسـت، نسـبت بـه افزایـش قیمـت کاال و تعییـن شـرایط فـروش اقـدام 
می کننـد. متاسـفانه بـا توجـه بـه انحصـاری بـودن ایـن دسـت از تجهیـزات عمًا تأمیـن آنها با شـرایط قراردادها میسـر 

نیسـت و پـروژه بـا خطـر توقـف مواجـه می شـود.
تحریـم و تغییـر مکـرر قوانیـن واردات از طـرف بانـك مرکـزی و عـدم ثبـات در رویه هـا، عمًا تأمین تجهیـزات وارداتی را 
کـه سـاخت داخـل هـم ندارنـد را بـه یکـی از معضـات بـزرگ در اجـرای قـرارداد تبدیـل کرده و عـدم هماهنگی بخش 
کارشناسی وزارت صمت با بخش کارشناسی سایر وزارتخانه ها موجب سردرگمی شرکت ها شده است. از طرفی 
ادعای سـاخت داخل برخی از محصوالت موجب تأیید نشـدن درخواسـت واردات از طرف وزارت صمت شـده و 
از طرف دیگر آن کاالییکه ادعای ساخت داخل در مورد آن وجود دارد مورد تأیید فنی کارشناسان سایر وزارتخانه ها 

نیسـت و این باتکلیفی خود یکی دیگر از عوامل توقف قراردادها اسـت. 
یکـی دیگـر از مشـکات پیـش روی فعـاالن صنعـت بـرق عـدم بـه روزرسـانی متـن قراردادهـای مـورد اسـتفاده در 
دسـتگاه های اجرایـی اسـت. ایـن مسـاله موجـب شـده کـه عمـاً  امـکان رفـع مشـکات در شـرایط پیچیـده فعلـی و 
تحریـم وجـود نداشـته باشـد کـه ایـن امـر نیـز از عوامل مؤثـر در توقف قراردادها اسـت. وجـود انواع تعهـدات و جریمه ها 
بـرای یـك طـرف قـرارداد و فقـدان هرگونـه تعهد)حتـی تعهـد پرداخـت به موقع صـورت وضعیت ها( بـرای طرف دیگر 
قـرارداد _کـه معمـواًل شـرکت دولتـی یـا بـه طرقـی وابسـته بـه دولـت هسـتند_ راه را بـرای هرگونـه تعامـل و توافـق درحـل 
مشـکات قرارداد بسـته اسـت. از طرفی وجود بندهای غیر عادالنه نظیر برکناری و اختیار کامل برای فسـخ قرارداد، 

اهـرم فشـاری بـر روی شـرکت های پیمانـکار اسـت.
کرونا  و تردید در اعام شرایط فوق العاده برای قراردادها از طرف سازمان برنامه از دیگر  2. در این میان شیوع ویروس 
معضات جدی در شـرایط کنونی اسـت. شـیوع بیماری های مسـری یکی از شـرایط اعام فورس ماژور در قراردادها 

اسـت؛ اما بنظر می رسـد شـهامت اعام شـرایط ویژه و قبول تبعات آن از طرف کارفرمایان دولتی وجود ندارد.
از یك طـرف در شـهرهای مختلـف شـرایط ویـژه و انـواع جرائـم بـرای نقـض مقـررات اضطـراری، وضـع می شـود و انـواع 
محدودیت ها و مسئولیت ها برای تردد و حضور پرسنل در محل کار در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر کارفرمای 

ابتدایی تریـن نیـاز بـرای انجـام فعالیت هـای اقتصـادی و اجـرای قرارد ادهـا ثبـات نـرخ ارز اسـت. نوسـانات غیرقابـل پیـش بینـی 
نـرخ ارز در کشـور، عمـا تعـادل اولیـه »مالـی« و »زمانـی« قراردادهـا را مختـل و اجرای بسـیاری از پروژه ها را با مشـکل مواجـه کرده و 
صنعـت بـرق نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت بـه طـوری که اجـرای بسـیاری از طرح های ایـن حـوزه  از صرفه اقتصـادی خارج 

شـده است.
از سویی شیوع بیماری کرونا در کنار تشدید مشکات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی ها از جمله مصائب تحمیلی صنعت 
بـرق اسـت؛ در ایـن میـان نیـز نبـود یـک سـاختار حقوقـی مسـتحکم و اصولـی در قراردادهای صنعت برق به مشـکات یاد شـده 

دامن زده و تمام ریسـک قراردادها را بر دوش پیمانکاران صنعت برق انداخته اسـت.
اکنـون نفـس زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق بـه شـماره افتـاده و عبـور از بحـران کنونـی اقتصـادی کشـور بـدون همـکاری و برخـورد 
کارفرمایـان ممکـن نخواهـد بـود. از ایـن رو سـندیکا بـه نمایندگـی بیـش از  560 شـرکت سـازنده، پیمانـکار،  متناسـب از سـوی 
کرد با اعام تنفس  کاال و خدمات صنعت برق کشـور از مدیرعامل شـرکت توانیر درخواسـت  مهندسـی مشـاور و تامین کننده 
در قراردادهـا، تـا بـه سـرانجام رسـیدن مدیریـت نـرخ ارز از سـوی بانـک مرکـزی و بازگشـت آرامـش نسـبی بـر بـازار و فراهـم شـدن 
امکان تصمیم گیری برای نحوه پیشـبرد قراردادها )حداقل تا آذرماه 1399( از هرگونه اقدام قراردادی توسـط شـرکت های تابعه و 
زیرمجموعـه شـرکت توانیـر جلوگیـری شـود. البتـه ایـن دوران تنفس تنهـا زمانی می تواند کارسـاز واقع شـود که وزارت نیـرو و توانیر 
عـاوه بـر غربالگـری و اولویـت بنـدی قراردادهـا، منابـع مالی الزم را بـرای قراردادهای زیربنایی و اولویـت دار فراهم آورد. همچنین 
کم بر اقتصاد و همچنین شیوع بیماری کرونا هم می تواند  اعام شرایط فورس ماژور برای قراردادهای جاری به دلیل شرایط حا

صنعـت بـرق را از مـوج مخـرب و مهیـب توقـف و فسـخ قراردادهـا نجـات دهد. 
در همیـن راسـتا شـرکت های عضـو سـندیکا بـه سـواالتی پیرامـون مشـکات یـاد شـده در صنعـت بـرق و تاثیـر اعـام تنفـس 

کرده انـد: درخواسـتی سـندیکا بـر قرادادهـا، نظـرات خـود را در قالـب سـواالت زیـر بیـان 

شهامت اعالم 
شرایط فوق العاده 

قراردادی در دولت 
وجود ندارد

مسعود سعادتی مدیرعاملمبنا نیرو

کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق  2.شیوع بیماری 
موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای   

پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 

گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،  5. ا
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب 

می رساند؟چرا؟

کم بر صنعت برق توان جبران  3. آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت 

ارز را دارد؟

6. از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود 
کرونا  نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری 

چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری  1. مهمترین چالش هایی 
خود با آن مواجه هستید چیست؟

4. تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی 
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر 

بوده است؟
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دولتـی حاضـر بـه پذیـرش تأثیـر ایـن محدودیت هـا در اجـرای قراردادهـا نیسـت و بـرای جبـران آن نسـبت بـه تعیین 
تکلیـف هزینه هایـی کـه ایـن محدودیت هـا بوجـود آورده؛ اقدامـی نمی کننـد و حتـی مسـئوالن در خصـوص تأثیـر 
زمانـی ایـن بیمـاری در اجـرای پروژه هـا نیـز بـه وضـوح تعییـن تکلیـف نمـی کننـد؛ هزینـه هـای مالـی هـم کـه جـای 

خـود را دارند.
کـه در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده اسـت ظرفیـت حـل مشـکل جهـش قیمـت ارز ، تحریـم  3. متـن قراردادهایـی 
کرونـا را نداردکـه ایـن خـود حـل مشـکات فیمابیـن طرفیـن قـرارداد را بـا  و جبـران خسـارت های شـیوع بیمـاری 

کـرده اسـت. چالش هـای جـدی مواجـه 
4. در اعام تنفس چند ماهه فرصتی بدسـت می آمد تا برای حل مشـکات چاره اندیشـی شـود. متأسـفانه این 

فرصـت از دسـت رفـت و مشـکات موجـود مجـددا و با شـدت بیشـتری بـه جـوالن دادن ادامه می دهند. 
5. چنانچـه قـرارداد تیـپ کـه بـا پیگیری سـندیکا و مسـئولین وزارتخانه ها تهیه شـده بود اجرایی می شـد؛ مسـلمًا 
بخـش عمـده ای از ایـن مشـکات قابـل رفع بود. باید توجه داشـت کـه در هیچ قراردادی نمی توان برای مشـکات 
غیرمترقبـه راهـکاری تدویـن کـرد امـا مـی تـوان روش هایـی را در نظـر گرفـت که در صـورت وقوع مشـکات غیرقابل 

پیـش بینـی بـا لحـاظ منافـع طرفین، امکان یافتـن راه حل »مرضی الطرفین« وجود داشـته باشـد.
6. هرگونه کار کارشناسی در خصوص قراردادها باید مبتنی بر دو اصل باشد:

کار  کـه در ایـن خصـوص بایـد بـا تعامـل وزارت نیـرو و سـازمان برنامـه و انجـام  حـل مشـکل قراردادهـای جـاری 
بـا تهیـه و ابـاغ سـریع  بـا دولـت جلوگیـری شـود. بـه عنـوان مثـال  کارشناسـی از زیـان باتقصیـر طـرف قـرارداد 
بخشـنامه های جبرانـی بـرای حـل مشـکل ارز و تحریـم و قوانیـن و مقـررات جدیـد و ارزیابـی سـریع و بررسـی فـوری 

کرونـا و تهیـه روش هایـی بـرای جبـران ایـن عوامـل . تأثیـرات منفـی بیمـاری 
در مرحلـه بعـد بـا آینـده نگـری بایـد متـن قراردادهـای آتـی به نحوی اصاح شـود تا در صـورت وقوع اتفاقات مشـابه 
بدون آنکه اجرای قرارداد دچار مشکل و وقفه شود دو طرف با اطمینان از جبران ضرر و زیان ناخواستۀ باتقصیر 

بـه انجام تعهدات خـود ادامه دهند.▪

حامد گرشاسبی مدیرعاملرهشاد الکتریک

تنفس چند ماهه؛ 
آتش بس موقت 

1. افزایـش بی سـابقه نـرخ ارز، تحریم هـای حداکثـری و وضعیـت نابسـامان شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو در پرداخـت 
تعهـدات خـود از مهمتریـن چالش هـای قراردادهـای جـاری اسـت. همچنیـن یکـی دیگـر از چالش هـای پیـش روی 
صنعـت بـرق الیحـه بودجـه 1400 اسـت کـه هیـچ چشـم انـداز مثبتـی در خصـوص قراردادهـای جـاری در آن گنجانـده 

نشـده است.
صنعـت بـرق بـا انبوهـی از مشـکات مالی و کمبود رشـد نقدینگی، نا امیـد از بودجه 1400 در انتظار متمـم بودجه برای 
رفع برخی خاء های موجود اسـت. این مهم که هر سـاله مبلغ تقریبی 5 هزار میلیارد تومان کسـری بودجه در صنعت 
برق را به وجود می آورد، عما به رسوب مطالبات اعضای سندیکا و به طور کلی ذینفعان زنجیره تأمین صنعت برق 

اضافـه مـی  کنـد؛ نیازمنـد ایجاد یک نظام عادالنه و برابر در توزیع یارانه ها اسـت.
بـه نظـر می رسـد بـا یـک ردیـف بودجـه اختصاصـی می تـوان مطالبـات قراردادهایـی را که زمان بعضـی از آنها بـه بیش از 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق  2.شیوع بیماری 

موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای   
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 

گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،  5. ا
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب 

می رساند؟چرا؟

کم بر صنعت برق توان جبران  3. آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت 

ارز را دارد؟

6. از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود 
کرونا  نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری 

چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری  1. مهمترین چالش هایی 
خود با آن مواجه هستید چیست؟

4. تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی 
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر 

بوده است؟

مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

کرد. عدم  سه سال پیش باز می گردد، با اعمال تعدیل های متناسب با وضعیت ارزی ریالی کشور پرداخت 
تناسـب شـاخص تعدیل هـای سـه ماهـه بـا واقعیت بـازار تأمین مـواد اولیه و هزینه های دسـتمزد و سـربار واقعی 

شـرکت ها از بزرگترین چالش های حوزه قراردادهاسـت. 
بـه طـور کلـی یکـی از علت هایـی کـه قراردادهای جاری به اتمام نمی رسـد این اسـت که شـاخص های تعدیل 
تعییـن شـده، تکافـوی افزایـش بهـای تمـام شـده خدمـات و محصـوالت ایـن قراردادهـا را نـدارد. بـه ایـن ترتیـب 
اگـر موضوعـات را بـا فیلتـر قرادادهای اولویت دار، قرادادهای نزدیک به خاتمه و سـایر قراردادها سیاسـت گذاری 

شـود، مجالـی بـرای حـل مشـکات موضـوع قراردادهـای جـاری به وجود مـی آید.
2. واقعیت این اسـت که در شـرایط حاضر و با وجود چالش های متعدد برای شـرکت های سـازنده، پیمانکار 
و مشـاور، شـیوع بیمـاری کرونـا تیـر خاصـی بر پیکر نیمه جان صنعت بـرق زد. اکنون نیز افزایش مداوم نـرخ ارز و 
مواد اولیه، امکان تولید و تحویل محصول را طوالنی و از طرفی حجم سـرمایه در گردش را بسـیار کوچک کرده 
و میـزان گـردش نقدینگـی را در هـر سـال مالـی صنعـت بـرق را بـه زیـر یـک مرتبـه )7 دهـم بـار در یک سـال مالی( 

تقلیل داده است. 
ایـن در حالیسـت کـه در سـال 88 )حـدود ده سـال پیـش( در یـک سـال مالـی تعـداد گردش پول چهـار و هفت 
دهم مرتبه در سـال بوده اسـت. در حال حاضر سـازندگان و پیمانکاران صنعت برق با بیش از 1100 قرارداد باز و 
متوقـف شـده و از آن مهم تـر باتکلیـف دسـت و پنجـه نرم می کننـد. قراردادهایی کـه کارفرما با تهدید به ضبط 
ضمانتنامـه، اشـاعه لیسـت سـیاه هماهنـگ و بدنامـی، در کنـار افزایـش اخیـر نـرخ ارز کام صنعـت بـرق را تلـخ 
کـرده اسـت. اجـرای پـروژه هـای صنعـت بـرق نیـاز بـه اقـدام عاجـل دارد کـه مهمتریـن ایـن اقدامـات تخصیص 
بودجـه بـه آن اسـت تـا بتـوان تکلیـف 30 هـزار میلیارد ریال قـرارداد متوقف را در اسـرع وقت مشـخص کرد. امید 
اسـت بـا تـاش هـای مجدانـه سـندیکا امـکان تعدیـل دو موضوع بیمـاری کرونـا و افزایش نـرخ ارز با برداشـتن بار 

سـنگین قراردادهـای گذشـته از روی دوش صنعـت بـرق فراهم آید. 
3. حقیقتـا بـه هیـچ وجـه، زیـرا اگر اینطور بود، نتیجه آن این نابسـامانی در موضـوع قراردادها نبود. چرا این همه 
قـرارداد بـاز داریـم؟ آیـا زنجیـره تأمیـن صنعـت بـرق تمایلـی بـه ایجـاد ارزش افزوده نـدارد، قطعـا کـه دارد، اما متون 
کـم بـر صنعـت بـرق، تکافـوی اتفاقات گذشـته را نـدارد و اگر مشـکلی هم مانند  قراردادهـا و سـاختار حقوقـی حا
بیمـاری کرونـا بـه صـورت غیـر قابـل پیـش بینی  بـه وجود آمـده و هیچ گونه تمهیـدی بـرای آن در قراردادها تعبیه 

نشـده است. 
این در حالیست که شرایط فورس ماژور دارای تعابیر و تعاریف متعددی در ساختار حقوقی وزارت نیرو است. 
کم  این روزها جنگ اقتصادی برای تک تک مردم کشـور قابل لمس اسـت و شـرایط عسـر و حرج بر قرادادها حا
شـده اسـت. ایـن شـرایط از موجبـات سـقوط تکلیفـی قراردادها محسـوب می شـود که امـروز صنعت بـرق به آن 
کـم در صنعـت بـرق از ایـن موضـوع تفسـیرهای دیگـری  مبتاسـت و نمی دانیـم کـه  چطـور سـاختار حقوقـی حا

می سـازد. عسـر و حرج ریشـه شـرعی دارد و تکلیف را از فرد متعهد سـاقط می کند. 
یکـی از شـرایط اعسـار در متـون حقوقـی انفسـاخ و فسـخ قـرارداد اسـت. انفسـاخ قـرارداد بـه معنـای بهـم خـوردن 
تعهدات قراردادی به علت عدم امکان اجرای تعهدات در شـرایط جدید و عمومًا این شـرط برای هر دو طرف 
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مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق  2.شیوع بیماری 

موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای   
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 

گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،  5. ا
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب 

می رساند؟چرا؟

کم بر صنعت برق توان جبران  3. آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت 

ارز را دارد؟

6. از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود 
کرونا  نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری 

چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری  1. مهمترین چالش هایی 
خود با آن مواجه هستید چیست؟

4. تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی 
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر 

بوده است؟

بـه خصـوص در شـرایط فـورس مـاژور پیـش بینـی شـده اسـت. حـال آنکـه حـق فسـخ عمومـًا بـرای طرفـی 
کـه  کـه از عـدم اجـرای تعهـدات قـراردادی متضـرر شـده، در قـرارداد پیـش بینـی مـی شـود. یـک موضوعـی 
در صنعـت بـرق بسـیار آزار دهنـده اسـت، تفسیرهاسـت. یعنـی متـن قراردادهـا هـم در بعضی مـوارد مبین 
کم بر صنعت برق به سـمت و سـویی اسـت که  موضوع اسـت، ولی تفسـیر و برداشـت سـاختار حقوقی حا

کارفرمـای ذینفـع و سـازندگان و پیمانـکاران آسـیب پذیر می شـوند.
4. بـه هـر صـورت تـا حـدودی ایـن موضـع توانسـت از فشـارهای سـختگیرانه کارفرمایان جلوگیـری کند. با 
ایـن وجـود کارفرمایـان متعـددی هـم در ایـن مـدت تهدیـد مـی کردند کـه در فـردای پایان مدت اسـتمهال، 

ضمانـت نامه هـای همـکاران مـا را بـه اجـرا خواهند گذاشـت. 
کان پیام های  ایـن موضـوع شـبیه یـک آتـش بـس موقتـی اسـت در حالـی که در طـول همیـن دوران هم کمـا

جنـگ طلبانـه از یـک طـرف به طـرف دیگر مخابره می شـود! 
کـه مـدت اسـتمهال بـرای شـش مـاه دیگـر هـم تمدیـد شـود بـه امیـد اینکـه امـکان  پیشـنهاد ایـن اسـت 

آیـد. از انتخابـات ریاسـت جمهـوری و در دولـت جدیـد فراهـم  تصمیم گیـری درسـتی بعـد 
5. همـواره در شـرایط خـاص آسـیب دو طرفـه اسـت، امـا بدیهـی اسـت کـه اگـر قـرارداد تیـپ پیـاده سـازی 
می شـد، میـزان آسـیب بـه حداقـل می رسـید. عدم توان تولید به علت مشـکات تامین مـواد اولیه، معطل 
کرونا،  ماندن خط تولید، تعطیلی طوالنی مدت درکشـور و کاهش سـاعت تولید به علت شـیوع بیماری 
کارایـی  کاهـش اثربخشـی و  عـدم امـکان برنامه ریـزی بـرای تولیـد، افزایـش هزینه هـای دسـتمزد و سـربار، 
نیـروی انسـانی، افزایـش مـداوم نـرخ ارز و افزایـش هزینه هـای تأمیـن مالـی بـا وجـود قرارداد تیپ می توانسـت 
تـا حـدودی تعدیـل شـود امـا بـه دلیـل عدم اجرایی شـدن قـرارداد تیـپ، عوامل فـوق و خیلـی از پارامترهای 
دیگـر بـه شـدت بـر پیکـره صنعـت برق آسـیب زده اسـت با ایـن اوصاف صنعت بـرق اعتقـاد دارد که هنوز 
هـم امـکان اجرایـی شـدن قـرارداد تیـپ وجـود دارد و بـه قـول معـروف »جلـوی ضـرر را هرجا بگیری منفعته«

6.  خاتمـه قراردادهایـی کـه اولویت کمتری نسـبت به سـایر قرادادهای صنعت برق دارنـد این موضوع80 
درصد قراردادها را شـامل می شـود.

- تعدیل قراردادهای اولویت دار که تقریبا 20 درصد قراردادها را شامل می شود.
- تجدید نظر در  بخش صنعت برق الیحه بودجه 1400 

- تخصیـص ردیـف بودجـه مشـخص در سـال 1400 جهـت تسـویه مطالبـات رسـوب کـرده زنجیـره تأمیـن 
برق.

سـندیکا همـواره تاش هـای فراوانـی را بـرای حـل مشـکات اعضـا خود کرده و به نظر می رسـد اگر سـندیکا 
در مدیریـت منابـع خـود، اولویت هـا را در نظـر بگیـرد، زودتر به نتیجه مطلوب اعضا می رسـد. در پایان برای 
همـه عزیـزان در سـندیکای صنعـت بـرق ایـران آرزوی سـامتی و عبـور از بیمـاری کرونـا و شـرایط فعلـی را 

دارم.▪

1. مهمترین چالش های موجود در حوزه قراردادهای جاری، تغییرات نرخ ارز و نیز عدم پایبندی 
کارفرمـای دولتـی بـه بخشـنامه های مصوبـه سـازمان برنامـه و بودجه اسـت. در خصوص تغییرات 
نـرخ ارز، علیرغـم تاثیـرات سـوء ناشـی از افزایـش چشـمگیر قیمـت ارز، طـی مذاکـرات حضـوری 
کارفرماهـا قـرار می گیـرد، امـا متاسـفانه بـه دلیـل سـخت گیری  واحدهـای بازرسـی بـه  مـورد تاییـد 
صـورت رسـمی پذیرفتـه نمی شـود. ایـن تغییـرات ضـرر و زیان هـای کانی به شـرکت های سـازنده 
و تامین کننـده تحمیـل و در رونـد خریـد مـواد اولیه، تولید و اجرای قـرارداد زیان های قابل توجهی را 

ایجـاد کرده اسـت. 
کرونـا عمومـًا در عملکـرد و فعالیـت شـرکت های خصوصـی تاثیـر مسـتقیمی  2. شـیوع بیمـاری 
نداشـته، امـا ادارات دولتـی شـدیدًا تحـت تاثیـر ایـن موضـوع قـرار گرفته انـد و عـدم حضـور پرسـنل 
شـرکت هـای کارفرمـا باعـث توقـف چـرخ صنعـت، تولیـد و اقتصـاد کشـور شـده اسـت. عـاوه بـر 
تعطیات اجباری، حضور پنجاه درصدی کارکنان دولتی نیز میزان بوروکراسی و تکرار مراجعات 

بـه کارفرمایـان را بـه شـدت افزایـش داده اسـت. 
3. علیرغـم تاش هـای سـندیکا بـرای اصـاح سـاختار و متـن قراردادهـا، همچنـان پیش نویـس 
قراردادها که از نوع تحمیلی و یک طرفه است در زمان مناقصه به عنوان بخشی از اسناد مناقصه 
ارائه می شـود و پیمانکاران و تولیدکنندگان امکان هیچگونه اعمال نظری در قراردادها را ندارند. 
کاال و  کـه تحویـل  4.  تنفـس چنـد ماهـه، بـه هـر میزانـی، تاثیـر چندانـی بـر روی خروجـی پـروژه 
محصول به کارفرما اسـت، نخواهد داشـت. ضمن اینکه ضرر و زیان  ناشـی از تحریم ها با تنفس 
قابـل رفـع نیسـت و می بایسـت در قیمـت قراردادهـا تعدیـل الزم انجام تا با کمک تنفـس از اعمال 
جریمه  هـای تحمیلـی و اقدامـات حقوقـی نظیـر فسـخ قـرارداد و ضبط ضمانت نامـه ها جلوگیری 
شود. در واقع با روند فعلی تنفس فقط تاخیری چند ماهه در ضبط ضمانتنامه ها ایجاد می کند. 
5. پیاده سـازی قراردادهـای تیـپ، قطعـًا بهتریـن راهـکار قابـل اجـرا برای جلوگیری از آسـیب های 
ناشـی از نوسـانات نـرخ ارز اسـت و بـه نظـر می رسـد کارفرمایـان تـا بـه امـروز کوچکترین نگاه مثبتی 
کـه هنـوز، علیرغـم وضعیـت بی ثبـات نـرخ ارز مـدت اعتبـار  گونـه ای  بـه ایـن امـر نداشـته اند. بـه 

درخواسـتی کارفرمـا در برخـی مناقصـات شـش مـاه و بعضـًا بیشـتر اسـت. 
6. اصلی تریـن راهـکار بـرای مدیریـت قراردادهـای صنعـت بـرق متاثـر شـدن قراردادهـا از نـرخ ارز و 
فلزات و نیز اصاح مدت زمان اجرای آنهاست. بدین ترتیب، کیفیت خروجی پروژه از نوسانات 
نرخ ارز و ... متاثر نمی شـود، شـرکت ها دچار بحران نمی شـوند و کارفرما نیز از اجرای بهینه قرارداد 

بهره مند می شـود. 

تنفس، فقط 
تاخیر چند ماهه 

در ضبط 
ضمانتنامه هاست

فرهنگ دوستدار خوشقلب مدیر صادراتآسیا بهین برق
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مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق  2.شیوع بیماری 

موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای   
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 

گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،  5. ا
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب 

می رساند؟چرا؟

کم بر صنعت برق توان جبران  3. آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت 

ارز را دارد؟

6. از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود 
کرونا  نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری 

چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری  1. مهمترین چالش هایی 
خود با آن مواجه هستید چیست؟

4. تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی 
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر 

بوده است؟

کـه  گزیرنـد جرائـم تاخیـرات را بپردازنـد. در مقابـل ایـن امـکان وجـود دارد  در ایـن شـرایط آنهـا نا
ضمانتنامه هایشان ضبط شده و اعتبارشان از بین برود. اما کارفرمایان به این مخاطرات توجهی 
ندارنـد، چـرا کـه سـابقًا پـروژه هـا را خودشـان انجـام می دادند و مباحث فوق برایشـان به عنوان یک 

معضـل تلقـی نمی شـد و مـی توانسـتند بـا یـک بخشـنامه و دسـتورالعمل مسـاله را حل کنند. 
وقتـی کارفرمایـان قراردادهـای یـک طرفـه را بـه فعـاالن صنعـت بـرق تحمیـل می کننـد، نقدینگـی 
نتیجـه  در  نـدارد.  تاثیـری  آنهـا  فعالیـت  بـر  مسـتقیما  شـده  اشـاره  مشـکات  اثـرات  و  ندارنـد 
عکس العمـل مناسـبی در برابـر مشـکات و معضـات طـرف دوم قـرارداد نیـز نخواهـد داشـت.
 3. قاعدتـا در متـون قراردادهـا و یـا پیوسـت های آنهـا، می تـوان بـا توجـه به مـاده شـرایط فورس ماژور 
)بـا اتـکا بـه موضـوع بیماری هـای واگیـردار( اقدامـات موثـری انجـام داد، امـا متاسـفانه در ایـن ماده 
نوشـته شـده که طرف دوم قرارداد احسـاس نکند همه چیز به نفع کارفرماسـت. سـوال این اسـت 
کـه آیـا در زمـان تحریـم کـه جنگ اقتصادی اسـت، کارفرمایان شـرایط فـورس مـاژور را پذیرفتند که 
در خصوص بیماری واگیردار بپذیرند؟ اصواًل در اکثر قراردادها، کارفرمایان چه وظیفه یا تکلیفی 
دارند، چه ضرر و زیانی را متحمل می شـوند و یا چه ریسـکی متوجه آنهاسـت؟ از آنجا که بخش 
اعظمـی از اقتصـاد در اختیـار دولـت اسـت، اصـواًل دولـت چـه ریسـکی را بـرای خـود پیـش بینـی 

کرده اسـت؟ 
پاسخ روشن است؛ دولت همواره توقع دارد که تجزیه و تحلیل ریسک که در این شرایط بیشتر به 
نوعی قمار شبیه است، در کنار پذیرش آثار آن بر دوش طرف دوم قرارداد یعنی بخش خصوصی 

باشد.
 4. ایـن اقـدام باعـث شـد کـه کارفرمایـان فعـًا از ضبط ضمانتنامه ها خـودداری کنند، امـا در این 

خصـوص نکاتی حائز اهمیت اسـت: 
تاخیرات این دوره سه ماهه و احتماال بیشتر، چگونه مجاز خواهد شد؟ 

هزینه های ثابت این دوره به اصطاح تعلیق، چگونه برآورد و پرداخت می شود؟ 
اگـر دولـت در خصـوص ایـن سـه موضـوع تصمیم درسـتی اتخاذ نکند، عمـًا مشـکل قراردادهای 

متوقـف حـل نخواهـد شـد و دود آن بـه چشـم بخـش خصوصی خواهـد رفت. 
 5. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مفـاد قرارداد تیپ چگونه نهایی می شـود؟! قطعًا وجود قـرارداد تیپ 
می تواند بخشـی از مشـکات را کاهش دهد اما نمی تواند به تنهایی حال مشـکات باشـد. الزم 
اسـت تا اختیارات دسـتگاه های اجرایی افزایش یابد و مدیران این دسـتگاه ها به مفاد قراردادها 

پایبند باشند. 
بـه عنـوان نمونـه طبـق تعاریف ، بیماری واگیردار و یا مشـکاتی که خـارج از اختیار و عهده طرف 
دوم قـرارداد باشـد )ماننـد تحریـم( فـورس مـاژور محسـوب می شـود، امـا آیـا قـراردادی وجـود دارد کـه 

1. مهمتریـن چالـش، عـدم توجـه دولـت و مجلـس به مشـکات و بحران هایی اسـت کـه برای بخش 
خصوصـی بـه وجـود آمـده اسـت. البتـه افزایـش نـرخ ارز، قیمـت فلـزات و تـورم بـه صـورت غیرقابـل 
پیش بینـی، پاندومـی کرونـا، برخی مفـاد قراردادهـای یک طرفه )تحمیلی( کارفرمایان، سـازمان تأمین 
)ثبـت  واردات  کارفرمایـان،  نقدینگـی  شـدید  کمبـود  مالیاتـی،  و  دارایـی  امـور  سـازمان  اجتماعـی، 
سـفارش، تامیـن ارز و  ...( و اقسـاط معوقـه بانکـی از دیگـر مشـکات و چالش هـای عمـده در حـوزه 

قراردادهاسـت. 
متاسـفانه به جای آنکه دغدغه اصلی شـرکت ها در شـرایط فعلی، انجام به موقع تعهدات قراردادی 
گزیرنـد بیشـتر وقـت خـود را بـرای مذاکـره و پیگیـری وصـول مطالبـات، جـذب نقدینگـی از  باشـد، نا
بانک ها، حضور در هیات های تجدیدنظر تامین اجتماعی )که دستش در جیب بخش خصوصی 
اسـت( و سـازمان مالیاتی، رفع تنش های سـازمانی به دلیل عقب افتادگی حقوق ماهیانه، مذاکره با 

تامیـن کننـدگان و پیمانـکاران جهـت تاخیر انداختن مطالبات ایشـان و غیـره صرف کنند. 
در واقـع فعـاالن صنعـت بـرق بـه جـای وزارت نیرو با بسـیاری از مشـکات دسـت و پنجه نرم می کنند 
و بـه نمایندگـی ایـن وزارتخانـه بهـره بانکـی پرداخـت کـرده و اعتبار مـادی و معنوی خـود را روز بـه روز از 
دسـت مـی دهنـد. در نهایـت می بینیـم کـه فعالیتـی کـه ارزش افـزوده بـرای صنعـت بـرق ایجـاد کنـد، 

صـورت نمی پذیرد. 
در صنعـت بـرق ورشکسـته کـه بانک هـا آمادگـی اعطـای وام و یـا امـکان گشـایش اعتبـار اسـناد ریالی 
)LC ریالی( را برای کارفرمایان ندارند، بخش خصوصی به جای وزارت نیرو تسهیات می گیرد و بهره 
و جرائمـش را پرداخـت می کنـد، در ازای ایـن اقـدام، وزارت نیـرو نـه تنها به خـود زحمت اولویت بندی 
قراردادها را نمی دهد، بلکه در خصوص تامین نقدینگی، مجاز کردن تاخیرات و استفاده از حداکثر 

اختیارات قـراردادی نیز کوتاهی می کند.
 2. شـیوع ویروس کرونا در ابتدا به دلیل غیرعادی بودن، مشـکاتی را در روند اجرای پروژه ها به وجود 
گاهی و تا حدودی  آورد، اما به مرور زمان با فراگیری نسبی ، آشنایی چگونگی برخورد با آن ، افزایش آ

پذیرش همراهی ویروس با زندگی روزمره، مشکات کمتر شد. 
شیوع کرونا آثار جانبی زیادی داشت که مهمترین آن رونمایی بیشتر از ضعف و مشکات اقتصادی 
گهانـی نـرخ ارز و کنـد بـودن نهادهـای مرتبـط مخصوصـًا سـازمان برنامـه و  بـود. در ایـن میـان افزایـش نا
بودجـه در خصـوص چگونگـی مواجهـه با مشـکات پیش رو هم مزید علت شـد. هنـوز داغ تغییرات 

نـرخ ارز طـی یـک دهـه جـاری، بدنمـان را می سـوزاند که داغ جدیدی بر آن نشسـته اسـت.
افزایـش نـرخ ارز و فلـزات، اکثـر پروژه هـای صنعـت بـرق را متوقـف کـرده و هزینه هـای ثابـت پروژه هـای 
متوقـف بـر دوش  طـرف دوم قـرارداد )پیمانـکاران، تولیدکننـدگان و تامین کننـدگان( گذاشـته اسـت. 

بار سنگین 
قراردادهای یکسویه بر دوش 

بخش خصوصی

امیرحسین طاهرزاده  مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیرهتوان گستر دقیق

مشـمول این بند شـده باشـد؟ کارفرما بایستی حداکثر ظرف 
مدت مشـخصی نسـبت به پرداخت صورتحسـاب ها اقدام 

کنـد، آیـا بـا این شـرایط ادامه کار امکان پذیر اسـت؟
کـه بحـران و مشـکات  ایـن اسـت  راهـکار  اصلی تریـن   .6
موجـود در صنعـت بـرق بـه رسـمیت شـناخته شـود و دولـت 
کننـد.  و مجلـس برنامـه ای عملیاتـی بـرای حـل آنهـا تدویـن 
دولـت می خواهـد بـه فرهنـگ مدیریـت مصرف کمـک کرده 
و آن را نهادینـه کنـد، امـا نمی دانـد چگونـه اقـدام کنـد. نهایتًا 
وزارت نیـرو اعـام می کنـد بـرق عـده ای رایـگان می شـود. امـا 
کـه بودجـه معـادل آن از چـه ردیفـی تامیـن  سـوال ایـن اسـت 

می شـود؟ 
کار بیـش از پیـش عـدم تـوازن درآمدهـا و هزینه هـای  بـا ایـن 
وزارت نیـرو بـر دوش بخـش خصوصـی قـرار می گیـرد. اگـر ایـن 
نوع مدیریت مصرف صحیح اسـت چرا وزارت نفت ، گاز و 
بنزیـن عـده ای را رایـگان نمـی کنتـد؟ چـرا وزارت ارتباطات، 
کنـد؟ متاسـفانه دولـت،  اینترنـت و مکالمـه را رایـگان نمـی 
دیـواری کوتاه تـر از صنعـت بـرق پیـدا نکـرده و مسـئولین ایـن 

وزارتخانـه هـم کامـًا مطیعند. 
باور و دیدگاه دولتمردان باید نسـبت به صنعت برق اصاح 
شـود و بپذیرنـد کـه یـک فعال اقتصادی حق دارد به تناسـب 
فعالیتش رشـد کند و دولت مکلف به ایجاد بسـترهای الزم 
برای توسعه فضای کسب و کار است. یکی از زیان هایی که 
نظام اقتصادی کشـور از این عدم پذیرش متحمل می شـود، 
ایـن اسـت کـه نتوانسـته ایم یـک شـرکت کامـًا خصوصـی بـا 
کنیـم و ایـن بزرگتریـن ضربـه بـه صنعـت  انـدازه بـزرگ ایجـاد 
کشـور اسـت. دولت و مجلس شـواری اسـامی باید برق را به 
عنـوان یـک محصـول )کاال( بپذیرنـد و در تصمیم گیری هـای 
خـود بـه کیفیـت ، اقتصـاد و میـزان اشـتغالزایی این صنعت 

توجـه کنند. ▪
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رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
کرونا تا چه حد بر روند اجرای پروژه های صنعت برق  2.شیوع بیماری 

موثر بوده است؟ همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تا چه میزان بر روند اجرای   
پروژه های صنعت برق تأثیر گذاشته است؟ 

گر قرارداد تیپ در قراردادهای صنعت برق پیاده سازی شده بود،  5. ا
آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعاالن این صنعت آسیب 

می رساند؟چرا؟

کم بر صنعت برق توان جبران  3. آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حا
و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت های کرونایی و افزایش قیمت 

ارز را دارد؟

6. از دیدگاه شما اصلی ترین راهکار برای مدیریت قراردادهای صنعت برق با وجود 
کرونا  نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری 

چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟

که در حال حاضر در حوزه قراردادهای جاری  1. مهمترین چالش هایی 
خود با آن مواجه هستید چیست؟

4. تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری های سندیکا اعالم و اجرایی 
شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر 

بوده است؟

1. بـه دلیـل نوسـانات غیرقابـل پیش بینـی قیمـت ارز و فلـزات، تمـام قراردادهـای صنعـت بـرق 
زیـان ده شـده و تعدیـل قراردادهـا نیـز جبران خسـارات وارده را نمی کند. از طرفی رسـوب مطالبات 
معوق نیز باعث شده تا ارزش مطالبات به کمتر از یک سوم آن نسبت به 6 ماهه اول سال برسد. 
به عنوان مثال: 450 میلیارد ریال مطالبات شـرکت آلومتک در سـه ماهه اول سـال معادل 2 هزار 

تـن آلومینیـوم بـوده کـه اکنـون ایـن مطالبه بـه ارزش 800 تن آلومینیوم نزول قیمت داشـته اسـت. 
افزایـش نـرخ ارز و در نتیجـه آن افزایـش قیمـت کامودیتی ها باعث کاهش ارزش پیش پرداخت ها 
و قـدرت خریـد شـده و از طرفـی ریسـک تامیـن کننـدگان را نیـز افزایـش داده اسـت. همچنیـن این 

موضوع باعث شـده حاشـیه سـود تولیدکنندگان بسـیار پایین تر از نوسـانات نرخ ارز  باشـد.
3. مفاد جبران خسارت معمواًل برای مواد اولیه ای است که در بورس معامله می شود در صورتی 
که همه این مواد از بورس تامین نمی شـوند و گاهی الزم اسـت خارج از بورس نیز مواد اولیه الزم را 
تهیه کرد. این مورد هیچگاه مد نظر نبوده و مبنای تعدیات قرار نگرفته و به همین دلیل ممکن 

است هزینه های تولید و تعمیرات اصا جبران نشود. 
5. از نظر بنده طوالنی شدن مدت اجرای قراردادها باعث زیان ده شدن آن ها می شود اما قرارداد 

تیپ از نظر قراردادی و زمان بندی می تواند بسیار مؤثر باشد.  
6. متاسفانه کارفرمایان صنعت برق انتظار دارند تولیدکنندگان بدون دریافت مطالبات معوق 
خود نسـبت به ایفای قرارداد متعهد باشـند. آنها مطابق با قراردادهای یک طرفه با تولیدکنندگان 
برخـورد می کننـد و نهایـت لطـف خـود را عدم اعمال جریمه تاخیـر در اجـرای قراردادها می دانند و 
از پرداخت هرگونه خسارت بابت تاخیر قابل توجه شان در پرداخت مطالبات شرکت ها امتناع 
کارفرمایان صنعت برق باعث ایفای  می ورزند. در واقع مدیریت پروژه و تامین نقدینگی از سوی 

تعهـد در دوره مجـاز و عـدم بـروز ضرر و زیان خواهد شـد. ▪

قانونـی بـرای ایجـاد امـکان تعدیل قیمت قراردادها به دلیل افزایش بی رویه نـرخ ارز، امکان توقف و 
خاتمـه قراردادهـا بـدون ضبـط تضامین و ایجاد سـابقه منفی برای شـرکت ها به دلیـل افزایش نرخ 
ارز و در نهایـت عقـد قراردادهـا بـر پایـه پیش بینـی نوسـان نـرخ ارز مهمتریـن و موثرتریـن راهکارهای 

پیـش روی صنعـت بـرق بـرای حل چالش هـای قراردادها اسـت.▪
1. افزایـش بی رویـه نـرخ ارز، تـورم، شـیوع بیمـاری کرونـا، نبـود نقدینگـی و بودجـه کافـی نـزد کارفرمایـان 
گرفتـن حضـور شـرکت های  دولتـی، ارائـه مناقصـات تجمیعـی و بـزرگ توسـط توانیـر بـدون در نظـر 
کیفیـت از  کوچک تـر و تقسـیم بـازار بیـن دو یـا سـه شـرکت بـزرگ و غلبـه کمیـت بـر ارائـه پروژه هـای بـا 
جمله مشکاتی است که شرکت های فعال در حوزه صنعت برق در این روزها با آن مواجه هستند. 
بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و بـا اجـرای محدودیت هـای تـردد و حضـور پرسـنل کارفرمـای دولتـی، پروژه هـا 
بـه صـورت نیمـه تعطیـل درآمـد و از سـوی دیگر با اجرای محدودیت ها ازسـوی ایران و کشـورهای مبدا 
کاالهای مورد نیاز پروژه ها به کندی وارد و این موضوع نیز باعث تاخیر در اجرای قراردادها و در برخی 

موارد موجب توقف آنها شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر افزایـش نـرخ ارز و تـورم مرتبـط بـا آن باعـث افزایـش قیمـت تمـام شـده محصـوالت و 
قراردادهـای سـال های قبـل کـه بـا نـرخ ارز پایین تـری منعقـد شـده بـود را بـه زیـان رسـانده و شـرکت ها را 
بـا چالش هـای فراوانـی مواجـه کـرده  اسـت. همچنیـن افزایـش بـی رویـه نـرخ ارز باعـث شـد پیش بینی 
مناسـبی از افزایـش هزینه هـای پروژه هـا نشـود و الجـرم توانایـی ارائـه قیمـت منطقـی در مناقصـات را از 

گرفتـه اسـت. شـرکت ها 
نوسان نرخ ارز نیز باعث عدم پایداری در عرضه و تقاضا شده و تصمیم گیری برای خریدار و فروشنده 
کافی نزد کارفرمایان، مطالبات نقدی  بسـیار سـخت شـده اسـت.  به دلیل نبود نقدینگی و بودجه نا
تولیدکننـدگان از کارفرمایـان دولتـی بـه شـدت باال رفته و نبود نقدینگی کافی، شـرکت های پیمانکار 
کـه بسـیاری  کـرده اسـت. ایـن شـرایط بـه نحـوی اسـتمرار یافتـه اسـت  را بـا مشـکات جـدی مواجـه 
از شـرکت های توزیـع بـرق عمـا بـا تکیـه بـر تـوان مالـی تولیدکننـدگان و پیمانـکاران اقـدام بـه اجـرای 

پروژه هـای خـود بـدون پشـتوانه مالـی می کنند. 
3. خیـر؛ قراردادهـا کامـا یـک طرفـه و بـه نفـع کارفرمایـان دولتـی تنظیـم می شـود و اصـل دو طرفـه و برد 

بـرد در آن هـا رعایـت نمی شـود. 
به عنوان مثال ماده بسیار ضروری تعدیل در قراردادها گنجانده نمی  شود. 

4. بلـه؛ بـا اعـام تنفـس چنـد ماهه از طرف سـندیکا که برای شـرکت های عضو پیگیری و ایجاد شـد 
وضعیت موجود کمی سـر و سـامان داده شـود. 

5. متاسـفانه بـه دلیـل نبـود بودجـه در کشـور، حمایـت الزم جهـت افزایـش مبلـغ قراردادهـا و تعدیـل 
کشـور اسـت. شـاید بـه  مناسـب صـورت نمی پذیـرد. ریشـه مشـکات نبـود بودجـه و نقدینگـی در 
همیـن دلیـل اسـت کـه کارفرمایـان دولتـی زیـر بـار قـرارداد تیپ نمی رونـد و با ایـن امر هر روز به انباشـت 

مطالبـات افـزوده مـی شـود. 
6. اعـام وضیعـت فـورس مـاژور از سـوی نهادهای باال دسـتی به شـرکت ها و کارفرمایان، بسترسـازی 

سقوط شرکت ها 
روی سرازیری  کاهش 

ارزش مطالبات معوق 

فقدان نقدینگی؛ 
ریشه مشکالت قراردادهای 

صنعت برق

مهدی سهرابی

عبداهلل صمدی

آلومتک

سازگان ارتباط

مدیرعامل

مدیر فروش
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کاویان  آرکا انرژی سورین 
توسعه برق ایران 

نیرو توان آیریک
کیا الکترونیک فراز

صنایع پرسو الکترونیک
صنعت انرژی نیرو آتیه

ایستا توان اتصال
نیرو پرداز انرژی

فرصت کیش
گوهر تابان البرز
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خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش کمیته عضویت سندیکای 
صنعت برق ایران در پاییز سـال جاری،

  

شرکت جدید به اعضای سندیکا پیوسته اند:

در پانزدهمیـــن جشـــنواره ملـــی انتشـــارات روابـــط عمومـــی، از روابـــط عمومـــی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از روابـــط عمومی هـــای برتـــر ملـــی بـــا 

اهـــدای تندیـــس جشـــنواره و لـــوح افتخـــار، تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. 
ـــه  ـــاه 1399( ب ـــوم دی م ـــی )س ـــط عموم ـــارات رواب ـــی انتش ـــنواره مل ـــن جش پانزدهمی
همـــت انجمـــن متخصصـــان روابـــط عمومـــی و بـــا همـــکاری روابـــط عمومی هـــای 
وزارتخانه هـــا، نهادهـــا، ســـازمان ها و شـــرکت های خصوصـــی و دولتـــی در دو بخـــش 
رقابتـــی و آموزشـــی در دو ســـطح ملـــی و اســـتانی در مرکـــز همایش هـــای ســـازمان 

ـــزار شـــد. ـــر برگ ـــه روابـــط عمومی هـــای برت ـــز ب ـــا اهـــدای جوای مدیریـــت صنعتـــی ب

ـــه  ـــه مســـتندات فعالیت هـــای انجـــام شـــده ب ـــا ارائ ـــران ب ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
کتـــاب رتبـــه اول،  دبیرخانـــه جشـــنواره، موفـــق شـــد در ســـطح ملـــی در بخش هـــای 
ســـرمقاله رتبـــه اول، صفحه آرایـــی نشـــریه رتبـــه دوم و بخـــش مقالـــه رتبـــه ســـوم 
کنـــد. ســـندیکا همچنیـــن در بخش هـــای مستندســـازی، اینفوگرافـــی و  کســـب  را 

ـــر شـــناخته شـــد. ـــز شایســـته تقدی ـــه نی مصاحب

روابط عمومی 
سندیکای صنعت برق 
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