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1- مقدمه

صنعــت بــرق ایــران بــه دالیــل ســاختاری از جملــه قیمت گــذاری دولتــی، انحصــار تجــارت بــرق و شــبکه ای بــودن 

ــژه  ــت و بوی ــه رویکــرد دول ــوده و توســعه آن بســتگی ب ــت ب ــی دول ــر از سیاســت های مال زیرســاختی آن، کامــا متاث

ــه بحــران خاموشــی های  ــا توجــه ب وزارت نیــرو در ســاختار منابــع مالــی و مصــارف ایــن صنعــت دارد. ایــن مســئله ب

ــد در توســعه  ــدازه می توان تابســتان ســال 1400 نشــان می دهــد کــه سیاســت های مالــی دولــت و وزارت نیــرو چــه ان

متــوازن و متناســب بــا وضعیــت اقتصــادی ایــن بخــش حیاتــی و اســتراتژیک اقتصــاد کشــور اثــر گــذار باشــد. در یــک 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: ــوان ب ــر سیاســت مالــی دولــت در ســال های گذشــته می ت ــی ب مــرور اجمال

عــدم تــوازن میــان منابــع و مصــارف صنعــت بــرق و در نظــر گرفتــه نشــدن منابــع مــورد نیــاز بــرای تخصیص 	 

ما به التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت تمــام شــده فــروش بــرق در قوانیــن بودجــه )از جملــه الیحــه بودجــه 

1401( کــه منجــر بــه بدهــی بالــغ بــر 40 هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو بــه فعــاالن خصوصــی صنعــت 

ــرای انجــام مخــارج  ــدی را ب ــای تولی ــی واحده ــوان مال ــی و ت ــدرت نقدینگ ــده اســت و کاهــش ق ــرق ش ب

ــه  ــا ب ــداری نیروگاه ه ــرات و نگه ــع تعمی ــه موق ــام ب ــی و انج ــی و بانک ــای مالیات ــت بدهی ه ــاری، پرداخ ج

همــراه داشــته اســت و از دیگــر تبعــات آن عــدم پذیــرش دســتگاه های اجرایــی بــه گشــایش اعتبــار اســنادی 

ــوده اســت.  ــرای شــرکت ها ب ــی ب ریال

عــدم ثبــات اقتصــادی و نوســانات ارزی کــه ریســک های تامیــن مالــی و ســرمایه گذاری بــرای توســعه ایــن 	 

ــت را  ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــش داده و در نتیجــه مشــارکت بخــش خصوصــی ب ــت را افزای صنع

ــی شــده اســت.  ــد ســرمایه گذاری نزول کاهــش داده و رون

ــف 	  ــرق کــه موجــب توق ــی بخــش ب ــل طرح هــای عمران ــرای تعدی عــدم وجــود ســاز و کارهــای مناســب ب

تعــداد زیــادی از طــرح توســعه ای شــده اســت )موانــع قانونــی مرتبــط تبصــره 80 قانــون بودجــه ســال 1356 

ــا افزایــش هزینه هــای اجــرای پــروژه شــده اســت(. کــه مانــع تعدیــل قراردادهــای ایــن صنعــت متناســب ب

سیاســت عرضــه یارانــه ای )یارانــه پنهــان( بــرق بــه صنایــع بــزرگ و پرمصــرف بــدون پرداخــت مابه التفــاوت 	 

آن از ســوی دولــت و یــا مصرف کننــدگان کــه موجــب کســری مالــی ده هــزار میلیــارد تومانــی بخــش بــرق 

می شــود.  

ــت میباشــد، بررســی ســاختار  ــی دول ــن ســند سیاســت های مال ــت، مهم تری ــه الیحــه بودجــه ســنوانی دول از آنجــا ک

بودجــه بخــش بــرق، می توانــد نشــان دهــد کــه ایــن صنعــت در ســال 1401 بــا چــه مخاطراتــی از نظــر مالــی مواجــه 

ــا بررســی  ــزارش ب ــن گ ــن رو در ای ــود. از ای ــن بخــش چــه خواهــد ب ــاالن اقتصــادی ای ــرای فع ــات آن ب ــوده و تبع ب
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ســاختار بودجــه ســنواتی در بخــش بــرق و انــرژی، بــه منظــور اصــاح و بهبــود وضعیــت بخــش بــرق در الیحــه بودجــه 

ســال 1401، پیشــنهادهایی ارائــه شــده اســت. 

2- تحلیل ساختار الیحه بودجه کل کشور

الیحــه بودجــه ســال 1401 کل کشــور از حیــث منابــع و مصــارف بالــغ بــر ســی و شــش میلیــون و ســیصد و ده هــزار 

ــه  ــال اســت ک ــون ) 36,310,704,628,000,000 ( ری ــارد و ششــصد و بیســت و هشــت میلی ــار میلی و هفتصــد و چه

نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 1400،  26 درصــد رشــد داشــته اســت. ســایر تغییــرات در منابــع بودجــه ای ســال 1401 

بــه شــرح جــدول 1 اســت.

جدول1- مقایسه منابع بودجه کل کشور در الیحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

میزان تغییرسال 1401)میلیون ریال(سال 1400)میلیون ریال(شرح

%28,823,398,45736,310,704,62826بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف

%13,737,699,26815,052,396,1139.5منابع و مصارف بودجه عمومی کشور

%12,779,209,35613,720,000,0007منابع عمومی

%958,489,9121,332,396,11339درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

%15,713,217,84322,314,079,31842بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ماخذ: الیحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

منابــع بودجــه ســال 1401 بــه ترتیــب )ازنظــر میــزان( متشــکل از درآمدهــای مالیاتــی و گمرکــی، فــروش نفــت، فــروش 

اوراق مالــی و واگــذاری امــوال و طرح هاســت کــه در نمــودار )1( نشــان داده  شــده اســت.
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نمودار 1- منابع بودجه سال 1401

 

3 

 

 1401منابع بودجه سال  -1 نمودار

 

   1401محاسبات بر مبناي الیحه بودجه سال  ماخذ:

سال  2که در نمودار  طورهمان ست، درآمدها در بودجه  شده ا شخص  سال  1401م سبت به  شد.  شتریب 1400ن خواهد 

ــت که عمده تغ یدر حال نیا ــ رییتغ انگریکه ببوده  یو گمرک یاتیمال ياز درآمدها يدرآمدمنابع  راتییاس ــتایس  هايس

خش هاي بباشـــد که تاثیر مســـتقیمی بر فعالیتجبران کســـري بودجه از طریق افزایش مالیات میمالی دولت جهت 

شت  صی خواهد دا صو شان میخ سبت مالدهد (برآورد ها ن سبت به  1401بودجه  حهیدر ال یناخالص مل دیبه تول اتین ن

  . )1401بودجه  حهیدر ال 9/6به  1399در سال  4/5است  یشیدو سال گذشته افزا

ستقراض افزاهمچنین  نسبت به سال  1401منابع در بودجه  نیبلکه ا افتینخواهد  شیمنابع حاصل از فروش اوراق و ا

ست.  1400 سوي دیگر کاهنده ا صل از فروش نفت و گاز در منابع درآمدي  يبرااز   رییتغ 1401سال الیحه بودجه حا

  است. نشدهی نیبشیپ یمحسوس

  

  

  

526,766

0,38

137,643

0,10

381,845

0,28

26,600

0,02

299,146

0,22

درآمدهاي مالیاتی و گمرکی سایر درآمدها :نفت  : واگذاري اموال و طرح  منابع حاصل از فروش اوراق مالی 

ماخذ: محاسبات بر مبنای الیحه بودجه سال 1401 

همان طــور کــه در نمــودار 2 مشــخص شــده اســت، درآمدهــا در بودجــه ســال 1401 نســبت بــه ســال 1400 بیشــتر 

خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه عمــده تغییــرات منابــع درآمــدی از درآمدهــای مالیاتــی و گمرکــی بــوده کــه 

ــه  ــد ک ــات می باش ــش مالی ــق افزای ــه از طری ــران کســری بودج ــت جب ــت جه ــی دول ــر سیاســت های مال ــر تغیی بیانگ

ــه  ــرآورد هــا نشــان میدهــد نســبت مالیــات ب ــر فعالیت هــای بخــش خصوصــی خواهــد داشــت )ب تاثیــر مســتقیمی ب

تولیــد ناخالــص ملــی در الیحــه بودجــه 1401 نســبت بــه دو ســال گذشــته افزایشــی اســت 5/4 در ســال 1399 بــه 

ــه 1401(.  6/9 در الیحــه بودج

ــه 1401  ــع در بودج ــن مناب ــه ای ــت بلک ــد یاف ــش نخواه ــتقراض افزای ــروش اوراق و اس ــع حاصــل از ف ــن مناب همچنی

نســبت بــه ســال 1400 کاهنــده اســت. از ســوی دیگــر بــرای منابــع درآمــدی حاصــل از فــروش نفــت و گاز در الیحــه 

ــی  نشــده اســت. ــر محسوســی پیش بین بودجــه ســال 1401 تغیی
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نمودار 2- تغییرات بودجه سال 1401 نسبت به 1400

 

4 

 

  1400نسبت به  1401بودجه سال  راتییتغ -2 نمودار

  1401محاسبات بر مبناي الیحه بودجه سال  ماخذ:

 نه تنها رشد نده،یبودجه سال آ حهیدر ال یبودجه، انتشار اوراق و در قالب اوراق مال حهیمطابق با اطالعات مندرج در ال

رآورد منفی ب خالص استقراض دولتهاي گذشته عمال بلکه با توجه به سررسید اوراق منتشر شده در سال منفی دارد

وسعه ها و تطرح یمال نیعنوان ابزار تأمابزار به نیاز ا ندهیتنها دولت در سال آآن است که نه یبه معن نیکه اشود می

  و تعهدات خود استفاده خواهد کرد.  ونید هیتسو ریابزار را در مس نیصنعت بهره نخواهد برد بلکه ا

. همانطور دهدیرا نشان م 1400بودجه  قانونبه نسبت  1401بودجه  حهیدولت در ال یموم، روند رشد مصارف ع3شکل 

سهم تملک  کهیبه طورداده ها افزایش بیش از سایر بخش یعمراندر بخش دولت مخارج خود را  شودیکه مشاهده م

 شیافزا 1401 حهیدرصد در ال 17به  1400 قانوندرصد در  13کشور از  یاز مصارف بودجه عموم ايهیسرما هايییدارا

  است.  افتهی

  

  

  

   

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1 2

ن
ما

تو
د 

یار
میل

ر 
هزا

)مالیات، گمرك و سایر درآمدها(درآمدها  ...)فروش نفت، گاز و (واگذاري دارایی هاي سرمایه اي 

)فروش اوراق و استقراض(واگذاري دارایی هاي مالی 

ماخذ: محاسبات بر مبنای الیحه بودجه سال 1401

مطابــق بــا اطاعــات منــدرج در الیحــه بودجــه، انتشــار اوراق و در قالــب اوراق مالــی در الیحــه بودجــه ســال آینــده، 

ــص  ــا خال ــته عم ــال های گذش ــده در س ــر ش ــید اوراق منتش ــه سررس ــه ب ــا توج ــه ب ــی دارد بلک ــد منف ــا رش ــه تنه ن

ــن  ــده از ای ــت در ســال آین ــه معنــی آن اســت کــه نه تنهــا دول ــن ب ــرآورد می شــود کــه ای ــت منفــی ب اســتقراض دول

ابــزار به عنــوان ابــزار تأمیــن مالــی طرح هــا و توســعه صنعــت بهــره نخواهــد بــرد بلکــه ایــن ابــزار را در مســیر تســویه 

دیــون و تعهــدات خــود اســتفاده خواهــد کــرد. 

ــون بودجــه 1400 را نشــان  ــه نســبت قان ــت در الیحــه بودجــه 1401 ب ــد رشــد مصــارف عمومــی دول شــکل 3، رون

ــا  ــایر بخش ه ــش از س ــی بی ــش عمران ــود را در بخ ــارج خ ــت مخ ــود دول ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــد. همانط می ده

افزایــش داده بــه طوریکــه ســهم تملــک دارایی هــای ســرمایه ای از مصــارف بودجــه عمومــی کشــور از 13 درصــد در 

ــه اســت.  ــه 17 درصــد در الیحــه 1401 افزایــش یافت ــون 1400 ب قان



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9

نمودار 3- روند رشد مصارف عمومی دولت در الیحه 1401 به نسبت قانون 1400
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  1400به نسبت قانون  1401روند رشد مصارف عمومی دولت در الیحه  -3 نمودار

  1400و قانون بودجه  1401الیحه بودجه  :ماخذ

  بودجه وزارت نیرو -3

 یولتد يهاو بودجه شرکت یکشور، متشکل از دو بخش بودجه عموم ییاجرا يهادستگاه ریمانند سا رویوزارت ن بودجه

بخش  نیا ياساختار بودجه کند،یم زیکشور متما ياقتصاد يهابخش ریاست. اما آنچه که بودجه بخش برق را از سا

  است. 

تومان  ردایلیم 2490مشخص شده است. سهم بخش برق از  رویوزارت ن یسهم هر بخش  در بودجه عموم 4نمودار   در

با این وجود همانطور که نمودار نشان  افزایش یافته است. 1401بودجه  حهیالدر تومان  اردیلیم 5627به  1400در سال 

  شود. دهد، هر ساله سهم اصلی بودجه عمومی وزارت نیرو به بخش آب تخصیص داده میمی

هاي زیر مجموعه صــنعت برق که به شــرکتاي هاي ســرمایهســهم منابع عمومی دولت در تامین بودجه تملک دارایی

صیص می صنعت تخ سر  1یابد، مخارج عمرانی این  صنعت برق از این محل می سعه  شد و تو ست یعنی عمال ر صد ا در

سرمایهنمی شرکتی و جذب  ست که امکان تامین مالی  اي هگردد و نیازمند در نظر گرفتن راهکارهایی در احکام بودجه ا

  فراهم آورد.خصوصی به این صنعت را 

صرفاً محدود به بودجه عموم که ازآنجا شرکت ینظارت مجلس  ست و  بودجه  یم يرویاز قانون تجارت پ یدولت يهاا

ــو کند ــرکت نیا یمجمع عموم اریآن در اخت بیکه تص ــد،یها مش بودجه عمالً ازنظر  حهیگرفت ال جهینت توانیم باش

5

4
3

-1
5

3
9

ا  ه ه  ن ی ز ه ه ی ا م ر س ي  ا ه ی  ی ا ر ا د ک  ل م ي ت ا ی ل ا م ي  ا ه ی  ی ا ر ا د ک  ل م ت ی  ص ا ص ت خ ا ي  ا ه د م آ ر د ل  ح م ز  ا

ت ل و د

رشد درصد 

ماخذ: الیحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

3- بودجه وزارت نیرو

ــه  ــی و بودج ــه عموم ــش بودج ــکل از دو بخ ــور، متش ــی کش ــتگاه های اجرای ــایر دس ــد س ــرو مانن ــه وزارت نی بودج

ــز  ــور متمای ــادی کش ــای اقتص ــایر بخش ه ــرق را از س ــش ب ــه بخ ــه بودج ــه ک ــا آنچ ــت. ام ــی اس ــرکت های دولت ش

ــت.  ــش اس ــن بخ ــه ای ای ــاختار بودج ــد، س می کن

در نمــودار  4 ســهم هــر بخــش  در بودجــه عمومــی وزارت نیــرو مشــخص شــده اســت. ســهم بخــش بــرق از 2490 

میلیــارد تومــان در ســال 1400 بــه 5627 میلیــارد تومــان در الیحــه بودجــه 1401 افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود 

همانطــور کــه نمــودار نشــان می دهــد، هــر ســاله ســهم اصلــی بودجــه عمومــی وزارت نیــرو بــه بخــش آب تخصیــص 

داده می شــود. 

ــر مجموعــه صنعــت  ــن بودجــه تملــک دارایی هــای ســرمایه ای شــرکت های زی ــت در تامی ــع عمومــی دول ســهم مناب

بــرق کــه بــه مخــارج عمرانــی ایــن صنعــت تخصیــص می یابــد، 1 درصــد اســت یعنــی عمــا رشــد و توســعه صنعــت 

ــکان  ــه ام ــی در احــکام بودجــه اســت ک ــن راهکارهای ــد در نظــر گرفت ــن محــل میســر نمی گــردد و نیازمن ــرق از ای ب

ــه ایــن صنعــت را فراهــم آورد. تامیــن مالــی شــرکتی و جــذب ســرمایه های خصوصــی ب
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ــون  ــی از قان ــرکت های دولت ــه ش ــت و  بودج ــی اس ــه عموم ــه بودج ــدود ب ــًا مح ــس صرف ــارت مجل ــه نظ ــا ک ازآنج

ــه  ــوان نتیج ــد، می ت ــرکت ها می باش ــن ش ــی ای ــع عموم ــار مجم ــب آن در اختی ــه تصوی ــد ک ــروی می کن ــارت پی تج

گرفــت الیحــه بودجــه عمــًا ازنظــر بودجــه ای، تأثیــر مســتقیمی بــر اقتصــاد بخــش ســرمایه ای و توســعه ای صنعــت 

ــود.  ــت می ش ــی مدیری ــادر تخصص ــرکت های م ــط ش ــرمایه گذاری آن توس ــی و س ــن مال ــد تأمی ــدارد و فراین ــرق ن ب

امــا الیحــه بودجــه ســنواتی دولــت از منظــر مجوزهایــی کــه بــه شــرکت های دولتــی بــرای جــذب ســرمایه گذاری و 

ــی  ــن مال ــد تأمی ــعه، نیازمن ــرای توس ــرق ب ــش ب ــر بخ ــد. به عبارت دیگ ــذار باش ــد اثرگ ــد  می توان ــی می ده ــن مال تأمی

ــی(،  ــبکه بانک ــع ش ــی و مناب ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــی، مناب ــول )تســهیات دولت ــازار پ ــرکتی، ب ــه ش ــق بودج از طری

ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــای الزم ب ــه مجوزه ــود ک ــد ب ــی خواه ــی- خصوص ــش عموم ــارکت بخ ــرمایه و مش ــازار س ب

منابــع از طریــق بودجــه در اختیــار وزارت نیــرو قــرار میگیــرد. بدیهــی اســت پیش نیــاز ســرمایه گذاری از منابــع غیــر از 

درآمدهــای وزارت نیــرو )بودجــه شــرکتی(، توجیه پذیــری طرح هــا از طریــق افزایــش قیمــت فــروش بــرق و نزدیــک 

ــرق اســت. ــا اصــاح ســاختار اقتصــاد ب ــه قیمت هــای واقعــی و ی شــدن آن ب

نمودار 4- بودجه عمومی وزارت نیرو در سال های 1399، 1400 و 1401
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 يگذارهیو سرما یمال نیتأم ندیصنعت برق ندارد و فرا ياو توسعه ياهیبر اقتصاد بخش سرما یمیمستق ریتأث ،يابودجه

که به  ییدولت از منظر مجوزها یبودجه ســنوات حهی. اما الشــودیم تیریمد یمادر تخصــصــ يهاآن توســط شــرکت

 يش برق برابخ گریدعبارتاثرگذار باشد. به تواندیم دهدیم یمال نیو تأم يگذارهیجذب سرما يبرا یدولت يهاشرکت

و منابع شبکه  یمنابع صندوق توسعه مل ،یدولت التیبازار پول (تسه ،یبودجه شرکت قیاز طر یمال نیتأم ازمندین عه،توس

سرمایبانک شارکت بخش عموم هی)، بازار  ص -یو م صو ستفاده از ا يالزم برا يخواهد بود که مجوزها یخ  منابع از نیا

ــت پ یهیبد. ردگییقرار م رویوزارت ن اریبودجه در اخت قیطر ــرما ازینشیاس زارت و ياز درآمدها ریاز منابع غ يگذارهیس

و  یاقعو يهامتیشدن آن به ق کیفروش برق و نزد متیق شیافزا قیها از طرطرح يریپذهی)، توجی(بودجه شرکت روین

  است. اصالح ساختار اقتصاد برق ای

  1401و  1400، 1399هاي بودجه عمومی وزارت نیرو در سال -4 نمودار

 

   1401: محاسبات بر مبناي الیحه بودجه سال ماخذ

سرمایهشده براي طرحبینیمجموع منابع پیش شرکت اي بخش برقهاي تملک دارایی  جه ، در الیحه بودهاي دولتیدر 

ستهزار میلیارد تومان  30حدود 1401سال  سال  ا سبت به  شد 28حدود  1400که ن صد ر شان می را در منابع دهد. ن

بودجه شــده اســت.  نشــان داده 5در نمودار اي بخش برق به تفکیک تولید و انتقال ســرمایه هاي تملک داراییطرح

سعهطرح سال  یعاي بخش انتقال و فوق توزهاي تو ست بینیتومان پیش یلیاردهزار م 20حدود  1401در   66که شده ا

  باشد.میشده بخش برق بینیپیش يهایهدرصد سرما
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ماخذ: محاسبات بر مبنای الیحه بودجه سال 1401 

ــی، در  ــرق در شــرکت های دولت ــی ســرمایه ای بخــش ب ــرای طرح هــای تملــک دارای ــع پیش بینی شــده ب مجمــوع مناب

الیحــه بودجــه ســال 1401حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه ســال 1400 حــدود 28 درصــد رشــد 
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را نشــان می دهــد. منابــع طرح هــای تملــک دارایــی ســرمایه ای بخــش بــرق بــه تفکیــک تولیــد و انتقــال در نمــودار 

5 نشــان داده  شــده اســت. بودجــه طرح هــای توســعه ای بخــش انتقــال و فــوق توزیــع در ســال 1401 حــدود 20 هــزار 

ــد. ــرق می باش ــش ب ــده بخ ــرمایه های پیش بینی ش ــد س ــه 66 درص ــت ک ــده اس ــان پیش بینی ش ــارد توم میلی

نمودار 5 - منابع طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق به تفکیک تولید و انتقال
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اي بخش برق به تفکیک تولید و انتقالهاي تملک دارایی سرمایهمنابع طرح - 5 نمودار  

 

   1401: محاسبات بر مبناي الیحه بودجه سال ماخذ

سرمایهشده براي طرحبینیتولید برق از مجموع منابع پیش بخش  سهمهمچنین  برق  اي کل بخشهاي تملک دارایی 

ی است یابد. این در حالهزار میلیارد تومان است که بر حسب تجربیات سال گذشته به طور کامل نیز تخصیص نمی 10

گذاري شــده جم و شــشــم توســعه هدفهاي پنمگاوات ظرفیت که در برنامه 5000که تولید برق براي افزایش ســاالنه 

ـــاالنه نیاز به منابع مالی بالغ بر  میلیون یورو) دارد. در نتیجه تامین برق پایدار  2750هزار میلیارد تومان ( 80اســـت، س

ه هاي خصوصی به ساخت و توسعشود، نیازمند جذب سرمایههاي تولیدي محقق میکشور که با افزایش مناسب ظرفیت

هاي تولید برق اســت. این مســاله خصــوصــی در احداث نیروگاه –ق مجدد الگوهاي مشــارکت عمومی ها و روننیروگاه

که در  شودها از مسیر اصالح احکام بودجه میسر مینیازمند اصالحاتی در صنعت برق است که اجرایی شدن برخی از آن

   ها پرداخته شده است.بخش چهارم گزارش به آن

ه شود که بتغییراتی مشاهده مینیز هاي صنعت برق الیحه بودجه در برنامه 3اساس پیوست در بررسی صورت گرفته بر 
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ماخذ: محاسبات بر مبنای الیحه بودجه سال 1401 

ــی ســرمایه ای  ــک دارای ــرای طرح هــای تمل ــع پیش بینی شــده ب ــرق از مجمــوع مناب ــد ب ــن ســهم بخــش  تولی همچنی

ــز  ــل نی ــور کام ــه ط ــته ب ــال گذش ــات س ــب تجربی ــر حس ــه ب ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــرق 10 ه ــش ب کل بخ

ــرای افزایــش ســاالنه 5000 مــگاوات ظرفیــت کــه در  ــرق ب ــد ب ــی اســت کــه تولی ــن در حال ــد. ای تخصیــص نمی یاب

برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه هدفگــذاری شــده اســت، ســاالنه نیــاز بــه منابــع مالــی بالــغ بــر 80 هــزار میلیــارد 

ــای  ــب ظرفیت ه ــش مناس ــا افزای ــه ب ــور ک ــدار کش ــرق پای ــن ب ــه تامی ــورو( دارد. در نتیج ــون ی ــان )2750 میلی توم

ــق مجــدد  ــا و رون ــعه نیروگاه ه ــاخت و توس ــه س ــرمایه های خصوصــی ب ــذب س ــد ج ــق میشــود، نیازمن ــدی محق تولی

الگوهــای مشــارکت عمومــی – خصوصــی در احــداث نیروگاه هــای تولیــد بــرق اســت. ایــن مســاله نیازمنــد اصاحاتــی 

ــا از مســیر اصــاح احــکام بودجــه میســر می شــود کــه در  ــی شــدن برخــی از آنه ــرق اســت کــه اجرای در صنعــت ب

بخــش چهــارم گــزارش بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. 

در بررســی صــورت گرفتــه بــر اســاس پیوســت 3 الیحــه بودجــه در برنامه هــای صنعــت بــرق نیــز تغییراتــی مشــاهده 

ــه شــرح جــدول 2 می باشــد: ــه ب می شــود ک
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جــدول2 -  مقایســه بودجــه شــرکت های زیرمجموعــه صنعــت بــرق بــر حســب برنامــه، فعالیــت و بهــای تمــام 

شــده مقایســه الیحــه 1401 بــا قانــون 1400

قانون/الیحهواحدعنوان برنامهنام شرکتعنوان فعالیت
هدف کمی 
)مجموع(

متوسط هزینه واحد 
)بهای تمام شده(

جمع هزینه 
)میلیون ریال(

برنامه بهبود 
بهره برداری و حفاظت 

از منابع آب

شرکت های آب 
منطقه ای

گیگاوات ساعتتولید برق
142101206.217140517قانون 1400

141061739.424536193الیحه 1401

افزایش ظرفیت تولید 
برق و توسعه خطوط و 
پست هاي انتقال برق

شرکت های 
برق منطقه ای

خرید برق از بخش 
خصوصی

میلیون کیلو 
وات ساعت

136843735.251112631قانون 1400

137936245.886148190الیحه 1401

افزایش ظرفیت تولید 
برق و توسعه خطوط و 
پست هاي انتقال برق

مدیریت شبکه 
برق ایران

مدیریت بازار برق
میلیون کیلو 
وات ساعت

316022762240808764قانون 1400

3102671298.8402980985الیحه 1401

افزایش ظرفیت تولید 
برق و توسعه خطوط و 
پست هاي انتقال برق

شرکت های 
برق منطقه ای

انتقال )ترانزیت( 
نیروی برق در شبکه 

تحت پوشش

میلیون کیلو 
وات ساعت

468844194.3591123621قانون 1400

465778369.2172003632الیحه 1401

ماخذ: پیوست 3 از الیحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

بــرای متوســط هزینــه واحــد تولیــد بــرق در بخــش برقآبــی افزایــش 44 درصــدی، متوســط هزینــه خریــد بــرق از بخــش 

ــرق )شــرکت  ــازار ب ــت ب ــه مدیری ــده افزایــش 67 درصــدی، بهــای تمــام شــده برنام ــد پراکن خصوصــی در بخــش تولی

مدیریــت شــبکه( رشــد 70 درصــدی و بهــای تمــام شــده برنامــه انتقــال بــرق )شــرکت های بــرق منطقــه ای( رشــد 90 

درصــدی دیــده شــده اســت کــه بــه نســبت رشــد الیحــه 1400 بــه نســبت الیحــه 1399، ارقــام فــوق قابــل توجــه اســت. 

4- بررسی احکام الیحه بودجه سال 1401 

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و توضیحــات ارائــه شــده از وضعیــت صنعــت بــرق و مبالــغ تخصیصــی بــه آن، در ایــن بخــش 

احــکام الیحــه بودجــه ســال 1401 بررســی شــده اســت و پیشــنهادهایی جهــت اصــاح ایــن احــکام ارائــه می شــود:

ــات  ــل و مطالب ــع متقاب ــای بی ــدات قرارداده ــای تعه ــرای ایف ــت ب ــتفاده از نف 1-4- اس
ــره 1( ــرق )تبص ــت ب ــی صنع ــاالن خصوص فع

در بنــد )ی( تبصــره 1 قانــون بودجــه ســال 1400 ظرفیت هایــی بــرای تســویه بدهی هــای دولــت از طریــق تهاتــر بــا 

نفــت خــام بــه شــرح زیــر در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در الیحــه 1401 حــذف شــده اســت.
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ــط  ــی ذی رب ــران درصــورت درخواســت  دســتگاه های اجرائ ــت ای ــی نف ــق شــرکت مل ــف اســت از طری ــت مکل ی: دول

تــا مبلــغ نهصــد هــزار میلیــارد )900.000.000.000.000( ریــال از خالــص بدهــی قطعــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی، 

ــوب  ــه در چهارچ ــی ک ــای خصوص ــام  )ره( و بخش ه ــان ام ــی فرم ــتاد اجرائ ــتضعفان، س ــاد مس ــی، بنی ــی، تعاون حقوق

قوانیــن تــا پایــان ســال 1399 ایجــاد شــده و همچنیــن اجــرای تکالیــف ایــن قانــون از جملــه پرداخــت تعهــدات مربــوط 

بــه طرح هــای عمرانــی، دفاعــی و هســته ای از محــل تحویــل نفــت خــام و میعانــات گازی صادراتــی بــه ایــن اشــخاص 

ــر اســاس قیمــت روز صادراتــی شــرکت ملــی نفــت ایــران تســویه و از طریــق منابــع و مصــارف عمومــی دولــت و  ب

براســاس جــدول شــماره )21( ایــن قانــون بــا خزانــه داری کل کشــور، اعمــال حســاب کنــد.

اجــرای ایــن حکــم منــوط بــه اجرائــی شــدن ســقف تعییــن شــده در بنــد )ب( ایــن تبصــره نیســت و مــازاد بــر ســقف 

منــدرج در بنــد مذکــور اســت. همچنیــن در صــورت تقاضــای اشــخاص حقیقــی، حقوقــی، تعاونــی و خصوصــی دارای 

ــارد  ــا ســقف یکصــد و پنجــاه هــزار میلی ــر از خردادمــاه ســال 1400، ت ــا سررســید زودت ــی اســامی ب ــواع اوراق مال ان

)150000000000000( ریــال از طریــق تحویــل نفــت خــام صادراتــی بــه ایــن اشــخاص بــه میــزان ارزش اســمی اوراق 

بــا قیمــت روز صــادرات تســویه نمایــد. متناســب بــا میــزان اســتفاده از ســازوکار ایــن بنــد معــادل ســی و هشــت درصــد 

)38%( جهــت پرداخــت ســهم صنــدوق توســعه ملــی و چهــارده و نیــم درصــد )%14.5( بــه عنــوان ســهم شــرکت ملــی 

نفــت ایــران، حوالــه تحویــل نفــت قابــل انتقــال بــه غیــر در اختیــار آن هــا قــرار می گیــرد.

آیین نامــه اجرائــی ایــن بنــد بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا همــکاری وزارتخانه هــای نفــت، دفــاع 

ــران  ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــی و صنع ــور اقتصــادی و دارای ــای مســلح، ام ــتیبانی نیروه و پش

می رســید.

2-4- مشارکت با بخش خصوصی غیردولتی برای اجرای طرح ها )تبصره 4(

ــرای اجــرای طرح هــا اشــاره شــده اســت.  ــی ب ــر دولت ــا بخــش خصوصــی غی ــه موضــوع مشــارکت ب  در تبصــره 4 ب

ــن تبصــره، مشــارکت عمومــی- خصوصــی جهــت اتمــام هرچــه ســریع تر طرح هــای )پروژه هــا(  ــاد ای ــر اســاس مف ب

ــارات تملــک  ــا 10 درصــد از ســرجمع اعتب ــرداری و جدیــد( ت تملــک دارایی هــای ســرمایه ای )نیمه تمــام، آمــاده بهره ب

دارایی هــای ســرمایه ای را صــرف حمایــت از ایــن طرح هــا کنــد. در جــز 2 بنــد الــف ایــن تبصــره اشــاره شــده اســت 

ــن و  ــدرج در قوانی ــذاری من ــمول تعرفه گ ــارکت از ش ــرمایه گذاری و مش ــرارداد س ــروژه در ق ــول پ ــای محص ــه »به ک

مقــررات عــام و خــاص مســتثنی اســت. مگــر اینکــه از قبــل مابه التفــاوت آن تأمیــن شــده باشــد«.

ــیل های  ــتفاده از پتانس ــی، اس ــی و اجتماع ــای قانون ــی و پیچیدگی ه ــذاری تکلیف ــل قیمت گ ــه دلی ــرق ب ــت ب در صنع
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ایــن تبصــره بــا چالــش مواجــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه انباشــت بدهی هــای وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی، 

ــاوت قیمــت  ــدی طــرح و مابه التف ــع درآم ــه مناب ــد شــد ک ــر خواه ــی توجیه پذی مشــارکت بخــش خصوصــی در صورت

ــت پرداخــت شــود.  ــر دول تکلیفــی و قیمــت واقعــی از محــل دارایی هــای نقدپذی

3-4-تأمین مالی داخلی از محل اوراق اسالمی )تبصره 5(

ــف(  ــه، )ال ــرای برخــی مصــارف ازجمل ــه ب ــازه داده  شــده اســت ک ــی اج ــت و شــرکت های دولت ــه دول در تبصــره 5 ب

اجــرای طرح هــای دارای توجیــه فنــی، اقتصــادی و مالــی تــا ســقف 80 هــزار میلیــارد ریــال، )ب( بــرای تأمیــن مالــی 

مصــارف قانــون بودجــه تــا ســقف 860 هــزار میلیــارد ریــال و بــرای )ج( بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق سررســید شــده 

ســال 1401 تــا 100 هــزار میلیــارد ریــال اوراق منتشــر نمایــد.

در تبصــره متناظــر در بودجــه 1400، همچنیــن بــه دولــت اجــازه داده  شــده بــود، اســناد خزانــه اســامی را بــا حفــظ 

قــدرت خریــد تــا ســقف پانصــد هــزار میلیــارد )500.000.000.000( ریــال بــه طلبــکاران واگــذار کنــد. ایــن اســناد بابــت 

تأدیــه مطالبــات قطعــی شــده بــه طلبــکاران  دســتگاه های اجرائــی بــه آنــان واگــذار و صرفــًا بــر اســاس ابــاغ اعتبــار و 

تخصیص هــای صــادره توســط ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور و از محــل اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای 

ســرمایه ای صــادر می شــد. انتشــار ایــن اســناد در الیحــه بودجــه 1401 دیــده نشــده اســت.

ــه، بدهی هــای قطعــی  ــود از طریــق اســناد تســویه خزان ــه دولــت اجــازه داده  شــده ب در بنــد ز قانــون بودجــه 1400 ب

خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )تعاونــی و خصوصــی( و نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی کــه تــا پایــان 

ســال 1399 ایجــاد شــده بودنــد را بــا مطالبــات قطعــی معــوق دولــت از اشــخاص مزبــور تــا مبلــغ پنجاه هــزار میلیــارد 

ــد.  ــال به صــورت جمعی-خرجــی تســویه کن )50.000.000.000.000( ری

همچنیــن طبــق ایــن بنــد، بــه دولــت اجــازه داده  شــده بــود، مطالبــات قطعــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و 

تعاونــی کــه تــا پایــان ســال 1399 ایجــاد شــده بودنــد و همچنیــن مطالبــات نهادهــای عمومــی غیردولتــی، صندوق های 

ــیوع  ــیب دیده از ش ــی آس ــای غیردولت ــای بخش ه ــه بنگاه ه ــود ب ــه س ــت یاران ــه باب ــا )ازجمل ــتگی، بانک ه بازنشس

بیمــاری کرونــا(، پیمانــکاران محرومیت زدایــی قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء )ص(، بســیج ســازندگی، شــرکت ملــی 

ــه قیمت هــای  ــت یاران ــز  شــرکت های دولتــی تابعــه وزارتخانه هــا باب ــران و  شــرکت های تابعــه و وابســته و نی نفــت ای

تکلیفــی از دولــت کــه در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال 1399 ایجــاد شــده اســت را بــا بدهــی 

ــان ســال 1399  ــا پای ــر بانکــی کــه ت ــاری غی ــا بانک هــا و مؤسســات اعتب ــه بانــک مرکــزی ی ــاد شــده ب اشــخاص ی

ــه بانــک  ایجــاد شــده اســت، تــا ســقف 350 هــزار میلیــارد ریــال از طریــق انتشــار اســناد تســویه خزانــه و تســلیم ب
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مرکــزی، بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیــر بانکــی تســویه کننــد.

در ســال های گذشــته بخشــی از مطالبــات بخــش خصوصــی صنعــت بــرق از وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــا تکیــه بــر 

ظرفیت هــای ایــن بنــد و از طریــق تهاتــر بدهی هــای ایــن شــرکت ها بــه ســازمان امــور مالیاتــی و بانک هــا صــورت 

می پذیرفــت، لــذا حــذف ایــن بندهــا به عنــوان یکــی از روش هــای قابل اســتفاده در پرداخــت بدهی هــای وزارت نیــرو، 

بخــش خصوصــی را در تســویه مطالباتــش از دولــت محدودتــر خواهــد ســاخت.

4-4- عوارض و مالیات )تبصره 6(

در بنــد ج تبصــره 6 بــه افزایــش ســهم تخصیصــی ســاتبا از عــوارض موضــوع مــاده 5 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق 

کشــور اشــاره شــده اســت کــه می توانــد منبــع بالقــوه ای بــرای اجــرای طرح هــای توســعه و نگهــداری شــبکه و توســعه 

انرژی هــای تجدیدپذیــر باشــد.

در جــزء 2 بنــد هـــ تبصــره 6 بــه اخــذ حــق بیمــه پایــه ســاالنه هــر واحــد مســکونی دارای انشــعاب قانونــی بــرق در 

ســال 1401 بــه مبلــغ 100 هــزار تومــان اشــاره شــده اســت کــه ســهم مالــکان ســاالنه 24 هــزار تومــان خواهــد بــود 

کــه توســط وزارت نیــرو از طریــق درج در قبــوض بــرق واحدهــای مســکونی دریافــت می شــود.

ــون  ــاده 105 قان ــوع م ــات موض ــرخ مالی ــد، ن ــت از تولی ــت های حمای ــتای سیاس ــره و در راس ــن تبص ــد ف ای در بن

ــال 1400  ــرای س ــط ب ــای ذی رب ــرداری از وزارتخانه ه ــه بهره ب ــی دارای پروان ــخاص حقوق ــتقیم اش ــای مس مالیات ه

معــادل 20 درصــد تعییــن شــده اســت کــه ایــن بخشــودگی عــاوه بــر ســایر معافیت هــا و بخشــودگی ها و مشــوق های 

ــد. ــور می باش ــخاص مذک ــی اش قانون

وفــق جــز 5 بنــد ق ایــن تبصــره، برخــورداری از معافیت هــای مالیاتــی بــرای درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاالهــا و 

خدمــات و هرگونــه جایــزه و مشــوق صادراتــی، منــوط بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 

اســت. بــا عنایــت بــه مشــکات موجــود در مســیر رفــع تعهــد ارزی کــه عمومــًا ناشــی از محدودیت هــای انتقــال ارز 

ــا محدودیــت مواجــه  بــه دلیــل تحریم هــای بانکــی اســت، اســتفاده از ایــن مشــوق بــرای شــرکت های صادرکننــده ب

بــوده اســت. 

ــکاری کارفرمــا موظــف  ــود کــه »در معامــات پیمان در بنــد ل تبصــره متناظــر در بودجــه ســال 1400 اشــاره شــده ب

اســت هم زمــان بــا هــر پرداخــت، مالیــات بــر ارزش افــزوده متناســب بــا آن را بــه پیمانــکار پرداخــت کنــد. تــا زمانــی 

کــه کارفرمــا مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه پیمانــکار پرداخــت نکــرده باشــد، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور موظــف 
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اســت ضمــن پاســخ بــه اســتعام بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری، دفاتــر اســناد رســمی و ســایر  دســتگاه های 

اجرائــی حــق مطالبــه آن از پیمانــکار یــا اخــذ جریمــه دیرکــرد از وی را نخواهــد داشــت. در مــواردی کــه بدهــی کارفرمــا 

ــکار، کارفرمــا موظــف  ــه اســامی پرداخــت می شــود در صــورت درخواســت پیمان ــکار به صــورت اســناد خزان ــه پیمان ب

اســت ایــن اوراق را عینــًا بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تحویــل دهــد. ســازمان امــور مالیاتــی کشــور معــادل مبلــغ 

اســمی اوراق تحویلــی را از بدهــی مالیاتــی پیمانــکار کســر و اســناد مذکــور را بــه خزانــه داری کل  کشــور ارائــه می کنــد. 

خزانــه داری کل کشــور موظــف اســت معــادل مبلــغ اســمی اســناد خزانــه تحویلــی را به عنــوان وصولــی مالیــات منظــور 

کنــد« کــه ایــن تبصــره اختافــات مالیاتــی را در قراردادهــای پیمانــکاری کاهــش مــی داد.

5-4- هدفمندسازی یارانه ها )تبصره 14(

در ایــن تبصــره جــزء 5 بنــد الــف بــه شــرح زیــر آورده شــده اســت کــه در قانــون بودجــه ســال های گذشــته وجــود 

نداشــت.

در صــورت نیــاز خزانــه داری کل کشــور بــه نقدینگــی بــرای پرداخــت صرفــًا حقــوق و مزایــای کارکنــان، بــه وزارت امــور 

اقتصــادی و دارایــی اجــازه داده می شــود تــا در زمــان پرداخــت حقــوق در هرمــاه بــا تأییدیــه ســازمان برنامــه  و بودجــه 

ــا قبــل از هفتــم مــاه بعــد به حســاب  ــه برداشــت از حســاب های ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اقــدام و ت نســبت ب

ســازمان فوق الذکــر عــودت نمایــد.

6-4- برق و انرژی هسته ای )تبصره 15(

ــه  ــوان ب ــه ایــن تغییــرات می ت ــادی داشــته و بخــش مهمــی از آن حــذف شــده اســت. ازجمل تبصــره 15 تغییــرات زی

مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

جــزء 1 بنــد د : در ســال های پیــش اصــاح الگــوی مصــرف بــرق )از طریــق هوشــمند ســازی مصــرف، شناســایی و 

وصــول مطالبــات از مشــترکان و همچنیــن نصــب کنتــور هوشــمند( بــه عهــده دولــت و از طریــق شــرکت توانیــر در 

نظــر گرفتــه شــده بــود. لیکــن در الیحــه بودجــه 1401 ایــن اصاحــات بــه عهــده شــرکت توانیــر و از طریــق »بخــش 

ــور مجــازی(« اســت.  ــا اولویــت شــرکت های کارور )اپرات غیردولتــی ب

بنــد و تبصــره متناظــر در بودجــه ســال 1401 کــه مربــوط بــه اســتفاده از ظرفیت هــای مــاده 12 قانــون رفــع موانــع 

تولیــد کشــور بــوده اســت، حــذف گردیــده اســت. بــا توجــه بــه آنکــه تأمیــن مالــی ایــن طرح هــا از محــل تســهیات 

ــه راهــکار جایگزیــن مطلــوب اســت لیکــن حــذف  تکلیفــی شــبکه بانکــی کشــور تاکنــون اجرایــی نشــده اســت، ارائ
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اعتبــارات مذکــور بــه معنــی اتــاف وقــت و انــرژی در مســیر شناســایی طرح هــای مرتبــط در ســه ســال اخیــر بــوده 

اســت.

از دیگــر بندهــای حــذف شــده در بودجــه 1401 مربــوط بــه متوســط بهــای انــرژی بــرق تحویلــی بــه صنایــع فــوالدی، 

آلومینیــوم، مــس، فلــزات اساســی و کانی هــای فلــزی، واحدهــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی، برمبنــای متوســط نــرخ 

خریــد انــرژی بــرق از نیروگاه هــای دارای قــرارداد تبدیــل انــرژی )ECA( بــوده اســت. طبــق ایــن بنــد: »منابــع حاصلــه 

توســط  شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو تــا ســقف 80 هــزار میلیــارد ریــال را به صــورت ماهانــه و متناســب بــا وصــول 

درآمــد فوق الذکــر به صــورت کامــل، تــا ســقف 30 هــزار میلیــارد ریــال صــرف توســعه و نوســازی شــبکه فرســوده بــرق 

کشــور و جابجایــی تیرهــای بــرق روســتایی و بــا تصویــب شــورای اقتصــاد صــرف اعطــای یارانــه ســود تســهیات جهت 

ــای  ــام( نیروگاه ه ــای نیمه تم ــل طرح ه ــعه و تکمی ــرمایه گذاری )ایجــاد، توس ــق س ــرق از طری ــد ب ــوان تولی ــش ت افزای

بــرق و پرداخــت مطالبــات تولیدکننــدگان خصوصــی بــرق و نیروگاه هــای برق آبــی، تــا ســقف 5 هــزار میلیــارد ریــال 

در قالــب مشــارکت توانیــر بــه میــزان چهــل درصــد )40%( در برق رســانی بــه شــهرک های صنعتــی و نواحــی صنعتــی 

و مناطــق ویــژه اقتصــادی بــا آورده شــصت درصــد )60%( آن شــهرک ها، نواحــی و مناطــق، تــا ســقف 2 هــزار میلیــارد 

ریــال صــرف تأســیس و تکمیــل آزمایشــگاه های مرجــع تجدیدپذیــر، تــا ســقف 20 هــزار میلیــارد ریــال صــرف رفــع 

تنــش آبــی شــهرهای دارای تنــش و اصــاح و بازســازی شــبکه آب شــرب روســتایی و آب رســانی بــه مناطــق محــروم، 

ــرق  ــان صنعــت ب ــه  شــرکت های دانش بنی ــر ب ــال صــرف اعطــای تســهیات خطرپذی ــارد ری ــا ســقف 13 هــزار میلی ت

ــل  ــرای تکمی ــال ب ــارد ری ــا ســقف 10 هــزار میلی ــرژی و ت و شــرکت های فعــال در حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف ان

زیرســاخت شــبکه ملــی اطاعــات کشــور هزینــه کنــد«.

ــوان  ــرق کشــور و افزایــش ت ــرای توســعه و نوســازی شــبکه فرســوده ب ــن تبصــره ظرفیت هــای بســیار مناســبی ب ای

ــرد. ــاد می ک ــرق ایج ــت ب ــرمایه گذاری در صنع ــق س ــدی از طری تولی

ــازه داده  شــده  ــرو اج ــه وزارت نی ــه و وابســته ب ــه  شــرکت های تابع ــه 1400 ب ــد ط تبصــره متناظــر در بودج ــق بن طب

بــود کــه بــا رعایــت ماحظــات امنیتــی کشــور از محــل واگــذاری بخشــی از امــاک و دارایی هــای خــود نســبت بــه 

تأمیــن مالــی طرح هــای نوســازی تأسیســات و شــبکه فرســوده آب و بــرق کشــور از جملــه مناطــق کمتــر توســعه یافته 

ــی  ــن مال ــع تأمی ــوان منب ــع به عن ــن منب ــد. ای ــدام کنن ــال اق ــارد ری ــزار میلی ــقف 70 ه ــا س ــام ت ــای نیمه تم و طرح ه

پروژه هــا بســیار کاربــرد دارد لیکــن اجرایــی نشــدن آن بــه دلیــل برخــی ماحظــات درون ســازمانی بــوده اســت. 

یکــی از بندهــای حــذف شــده، بنــد ی تبصــره 15 اســت کــه در اجــرای مــاده )61( قانــون اصــاح الگــوی مصــرف 
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ــا  ــر را ب ــای تجدیدپذی ــه آن در نیروگاه ه ــا حوال ــده ی ــی  ش ــوخت صرفه جوی ــود س ــده ب ــف ش ــت مکل ــرژی، دول ان

ــارد  ــزار میلی ــج ه ــت و پن ــقف بیس ــا س ــاتبا( ت ــرق )س ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــد س تأیی

ــد. ــل نمای ــرژی تحوی ــورس ان ــه در ب ــا عرض ــروش ی ــت ف ــرمایه گذاران جه ــه س ــال ب )25.000.000.000.000( ری

در جمع بنــدی ایــن بخــش می تــوان اهــم تغییــرات اثرگــذار بــر بخــش بــرق در الیحــه 1401 بــه نســبت قانــون 1400 

را بــه شــرح زیــر برشــمرد: 

ــه دولــت و ســازمان های دولتــی از 	  ــا بدهی هــای آنهــا ب ظرفیت هــای تهاتــر مطالبــات تولیدکننــدگان بــرق ب

تبصــره )5( حــذف گردیــده اســت.

ظرفیت های تسویه بدهی های دولت از طریق تهاتر با نفت خام از تبصره )1( حذف شده است.	 

مــواد قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه و اصاحــات بعــدی آن بــه اســتثنای مــوادی کــه طبــق قوانیــن 	 

مصــوب مجلــس شــورای اســامی نســخ صریــح شــدهاند، در ســال 1401 تمدیــد شــده اســت.

واقعی شدن قیمت برخی صنایع از تبصره )15( حذف شده است.	 

ســقف عــوارض موضــوع مــاده )5( قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور بــه میــزان 10 درصــد مبلــغ بــرق 	 

ــر ســال گذشــته(  ــش از ســه براب ــال )بی ــارد ری ــزار میلی ــی )همچــون ســال گذشــته( در ســقف 60 ه مصرف

تعییــن شــده اســت.

ــرکت هاي 	  ــیس ش ــه تأس ــبت ب ــه نس ــرکت هاي تابع ــق ش ــت از طری ــده اس ــازه داده ش ــرو اج ــه وزارت نی ب

ــع،  ــز مناب ــه منظــور تجهی ــی ب ــر دولت ــان و ســرمایه گذاران بخــش غی ــا مشــارکت متقاضی ــروژه ب ــدوق پ صن

ــر  ــت مناطــق محــروم و کمت ــا اولوی ــرق ب ــروگاه ب ــگاوات نی ــزار )5000( م ــج ه ــرداري از پن احــداث و بهره ب

توســعه یافتــه، اقــدام نمایــد.

در تبصــره 14، معــادل 30000 میلیــارد ریــال منابــع بــرای تعهــدات ســوخت صرفــه جویــی شــده در نیروگاه هــا 	 

)مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد و مــاده 61 قانــون اصــاح الگــوی مصــرف( در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ایــن تغییــرات بــه حــل مشــکاتی کــه پیشــتر در مقدمــه گــزارش ارائــه شــد، نمی انجامــد و در مــواردی ظرفیت هایــی 

کــه در ســالیان گذشــته بــرای تخفیــف مشــکات در نظــر گرفتــه شــده بــود، نیــز حــذف شــده اســت کــه از آن جملــه 

ــع از  ــی صنای ــت برخ ــدن قیم ــی ش ــذف واقع ــای )1( و )5( و ح ــر از تبصره ه ــای تهات ــذف ظرفیت ه ــه ح ــوان ب میت

تبصــره )15( اشــاره کــرد. بــر همیــن اســاس مــوارد پیشــنهادی بــه منظــور بهبــود شــرایط صنعــت بــرق کــه امــکان 

تصویــب در الیحــه 1401 را داشــته باشــد، بــه شــرح جــداول ذیــل ارائــه میشــود. 
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ــرای تصویــب در  ــرق ب ــه منظــور بهبــود شــرایط صنعــت ب 5- مــوارد پیشــنهادی ب
ــه 1401 الیح

پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 1

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

شــرایط صنعــت بــرق بــه گونــه ای بــوده اســت کــه در طــول ســالیان برنامــه ششــم توســعه، هیــچ ســرمایه گذار جدیــدی بــه تولیــد بــرق 
کشــور ورود نکــرده و ایــن مســاله منجــر بــه کمبــود بــرق در پیــک مصــرف تابســتان 1400 شــد. از آنجــا کــه در شــرایط فعلــی کشــور 
بــه افزایــش ظرفیت هــای تولیــد بــرق از ســریعترین شــیوه های ممکــن نیــاز دارد، توســعه نیروگاه هــای گازی موجــود از طریــق افــزودن 
واحــد بخــار و تبدیــل بــه ســیکل ترکیبــی یکــی از ایــن روش هــا اســت کــه می توانــد ظرفیــت شــبکه را در زمــان کمتــری بــه نســبت 
ــل و اســتفاده از ظرفیت هــای  ــع متقاب ــد حــل مشــکل قراردادهــای بی ــر نیازمن ــن ام ــد افزایــش دهــد. تحقــق ای ــروگاه جدی ســاخت نی
مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد اســت. بــر همیــن اســاس پیشــنهاد میشــود بــه ظرفیت هــای تبصــره 1 قانــون بودجــه حکــم زیــر 

افــزوده شــود. 

متن پیشنهاد الحاقی:

بــا توجــه بــه موضــوع آیین نامــه اجرایــي بنــد )ی( تبصــره )1( قانــون بودجــه ســال 1399 بــه منظــور تأدیــه تعهــدات دولــت 	 
بــه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــي احــداث بخــش بخــار نیروگاه هــاي ســیکل ترکیبــي:

دولــت مکلــف اســت از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران در صــورت درخواســت  دســتگاه های اجرائــی ذی ربــط تــا مبلــغ نهصد 
هشــتاد هــزار میلیــارد )980.000.000.000.000( ریــال از خالــص بدهــی قطعــی خــود بــه اشــخاص حقیقــی، حقوقــی، تعاونــی، 
بنیــاد مســتضعفان، ســتاد اجرائــی فرمــان امــام  )ره( و بخش هــای خصوصــی کــه در چهارچــوب قوانیــن تــا پایــان ســال 1399 
ایجــاد شــده و همچنیــن تــا مبلــغ ســیصد و هشــتاد هــزار میلیــارد )380.000.000.000.000( ریــال در اجــرای تکالیــف ایــن 
ــارد  ــغ یکصــد هــزار )100.000.000.000.000( میلی ــی مبل ــه طرح هــای عمران ــوط ب ــه پرداخــت تعهــدات مرب ــون از جمل قان
ریــال، بیــع متقابــل بــرق تــا مبلــغ یکصــد و پنجــاه هــزار میلیــارد )150.000.000.000.000( ریــال، دفاعــی و هســته ای مبلــغ 
یکصــد و ســی هــزار میلیــارد )130.000.000.000.000( ریــال از محــل تحویــل نفــت خــام و میعانــات گازی صادراتــی و یــا 
حوالــه آن )قابــل پذیــرش در سیســتم بانکــی بعنــوان بازبرداخــت اقســاط تســهیات( بــه ایــن اشــخاص بــر اســاس قیمــت 
ــا خزانــه داری کل کشــور،  روز صادراتــی شــرکت ملــی نفــت ایــران تســویه و از طریــق منابــع و مصــارف عمومــی دولــت ب
اعمــال حســاب کنــد. آئیــن نامــه اجرایــی ایــن بنــد شــامل حداقــل حجــم معاماتــی و نحــوه دریافــت وثایــق الزم از تحویــل 
گیرنــدگان محمولــه و یــا حواله هــای نفتــی بــا پیشــنهاد وزارت نفــت و موافقــت ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ذینفعــان ایــن 

بنــد قانونــی از طــرف ســازمان ابــاغ خواهــد شــد.
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پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 1

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

نیروگاه هــای غیردولتــی تولیدکننــده بــرق در شــرایط فعلــی بالــغ بــر 40 هــزار میلیــارد تومــان مطالبــات انباشــته از ســازمان های زیــر 
مجموعــه وزارت نیــرو دارنــد. عــدم پرداخــت بــه موقــع ایــن مطالبــات شــرایط بســیار ســختی را بــرای انجــام هزینه هــای جــاری اداره 
نیــروگاه و انجــام بــه موقــع تعمیــرات و نگهــداری ایجــاد می کنــد. تهاتــر بــا نفــت یکــی از شــیوه های ممکــن بــرای پرداخــت مطالبــات 
نیروگاه هــا اســت و بــر همیــن اســاس پیشــنهاد زیــر ارائــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت در جــدول شــماره 9 بــرای مــا بــه التفــاوت 
ــرای پرداخــت مطالبــات  ــه نشــده اســت و چنانچــه ظرفیت هایــی ب ــرق منابعــی در نظــر گرفت قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده فــروش ب
نیروگاه هــا در قانــون بودجــه دیــده نشــود، ناتوانــی وزارت نیــرو در پرداخــت بدهی هــای تولیدکننــدگان بــرق منجــر بــه تشــدید بحــران 

نقدینگــی در ایــن بخــش و قفــل شــدن هــر گونــه فعالیــت جــاری و توســعه ای در صنعــت بــرق خواهــد شــد.

متن پیشنهاد الحاقی:

دولــت مکلــف اســت از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران در صــورت درخواســت  دســتگاه های اجرائــی ذی ربــط بدهی هــای 
ــه در  ــی ک ــی غیردولت ــات عموم ــا و مؤسس ــی( و نهاده ــی و خصوص ــی )تعاون ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــود ب ــی خ قطع
چهارچــوب قوانیــن تــا پایــان ســال 1399 ایجــاد شــده را از محــل تحویــل نفــت خــام و میعانــات گازی صادراتــی و یــا حوالــه 
ــر اســاس قیمــت روز  ــن اشــخاص ب ــه ای ــوان بازبرداخــت اقســاط تســهیات( ب ــرش در سیســتم بانکــی بعن ــل پذی آن )قاب
صادراتــی شــرکت ملــی نفــت ایــران تســویه و از طریــق منابــع و مصــارف عمومــی دولــت بــا خزانــه داری کل کشــور، اعمــال 
حســاب کنــد. آئیــن نامــه اجرایــی ایــن بنــد بــا پیشــنهاد وزارت نفــت و موافقــت ســازمان برنامــه و بودجــه بــه ذینفعــان ایــن 

بنــد قانونــی از طــرف ســازمان ابــاغ خواهــد شــد.
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پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 5

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

در ســال های گذشــته بخشــی از مطالبــات بخــش خصوصــی صنعــت بــرق از وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای 
ــون بودجــه  ــد »ز« تبصــره 5 قان ــه بن ــی و بانک هــا صــورت می پذیرفــت )ازجمل ــه ســازمان امــور مالیات ــر بدهی هــای شــرکت ها ب تهات
ــرو، بخــش خصوصــی  ــای وزارت نی ــتفاده در پرداخــت بدهی ه ــای قابل اس ــوان یکــی از روش ه ــا به عن ــن بنده ــذف ای ــذا ح 1400( ، ل
را در تســویه مطالباتــش از دولــت محدودتــر خواهــد ســاخت. بنابرایــن پیشــنهاد می گــردد تبصــره 5 بــه روال قانــون 1400 ابقــا شــود. 

متن پیشنهاد:

بند )ز( تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 به همان صورت در الیحه بودجه 1401 ابقا شود.



22 کمیسیون ارنژی ااتق اریان

پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 6

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

در معامــات پیمانــکاری، پرداخت هــا عمومــًا به صــورت مرحلــه ای و متناســب بــا پیشــرفت کار مطابــق بــا مندرجــات قــرارداد فی مابیــن 
ــکار، الزم اســت مالیــات آن نیــز  ــه پیمان ــه دلیــل عــدم پرداخــت یکجــا مبلــغ قــرارداد ب ــذا ب ــکار پرداخــت می شــود. ل کارفرمــا و پیمان
ــا در پرداخــت  ــذا چنانچــه کارفرم ــردد. ل ــا« پرداخــت گ ــرارداد و »توســط کارفرم ــغ ق ــه به صــورت مجــزا و از محــل مبل ــر مرحل در ه
ــات  ــی امکان ــدی از برخ ــق بهره من ــد و ح ــد ش ــداد خواه ــی قلم ــکار مالیات ــکار بده ــد، پیمان ــل ننمای ــود عم ــدات خ ــه تعه ــا ب مالیات ه
ازجملــه اســتفاده از خدمــات بانکــی، مؤسســات مالــی و اعتبــاری، ثبــت در دفاتــر اســناد رســمی و ســایر دســتگاه های اجرایــی را نخواهــد 

داشــت.

بــا عنایــت بــه اینکــه زیــان وارده بــه پیمانــکار در ایــن شــرایط ناشــی از قصــور کارفرماســت، پیشــنهاد می شــود در راســتای شفاف ســازی 
نحــوه پرداخــت مالیــات در ایــن گــروه قراردادهــا و پیشــگیری از اختافــات مالیاتــی، بنــد ل تبصــره 6 قانــون بودجــه 1400 در بودجــه 

1401 ابقــا شــود.
متن پیشنهاد:

در معامــات پیمانــکاری کارفرمــا موظــف اســت هم زمــان بــا هــر پرداخــت، مالیــات بــر ارزش افــزوده متناســب بــا آن را بــه 
پیمانــکار پرداخــت کنــد. تــا زمانــی کــه کارفرمــا مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه پیمانــکار پرداخــت نکــرده باشــد، ســازمان امور 
ــر اســناد رســمی و  ــاری، دفات ــی و اعتب ــه اســتعام بانک هــا و مؤسســات مال مالیاتــی کشــور موظــف اســت ضمــن پاســخ ب
ســایر  دســتگاه های اجرائــی حــق مطالبــه آن از پیمانــکار یــا اخــذ جریمــه دیرکــرد از وی را نخواهــد داشــت. در مــواردی کــه 
بدهــی کارفرمــا بــه پیمانــکار به صــورت اســناد خزانــه اســامی پرداخــت می شــود در صــورت درخواســت پیمانــکار، کارفرمــا 
ــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تحویــل دهــد. ســازمان امــور مالیاتــی کشــور معــادل  ــًا ب موظــف اســت ایــن اوراق را عین
مبلــغ اســمی اوراق تحویلــی را از بدهــی مالیاتــی پیمانــکار کســر و اســناد مذکــور را بــه خزانــه داری کل  کشــور ارائــه می کنــد. 
خزانــه داری کل کشــور موظــف اســت معــادل مبلــغ اســمی اســناد خزانــه تحویلــی را به عنــوان وصولــی مالیــات منظــور کنــد.
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پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 15

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

در بنــد ز تبصــره 15 قانــون بودجــه 1400 ظرفیت هــای بســیار مناســبی بــرای توســعه و نوســازی شــبکه فرســوده بــرق کشــور، بهبــود 
ــرق  ــق ســرمایه گذاری در صنعــت ب ــدی از طری ــوان تولی ــرو و افزایــش ت ــاالن خصوصــی و کاهــش بدهی هــای وزارت نی نقدینگــی فع
ــه توســعه و نوســازی  ــاز صنعــت ب ــع توســعه ای وزارت نیــرو از یک ســو و نی ــه کمبــود مناب ــا توجــه ب وجــود داشــت. ایــن ظرفیت هــا ب
ــور  ــای مذک ــا حوزه ه ــط ب ــای مرتب ــبرد طرح ه ــزایی در پیش ــش بس ــد نق ــر، می توان ــوی دیگ ــرف از س ــوی مص ــاح الگ ــبکه و اص ش

داشــته باشــد. لــذا پیشــنهاد می گــردد بنــد مذکــور در بودجــه 1401 بــا اصاحاتــی بــه شــرح زیــر ابقــا گــردد.

متن پیشنهاد:

وزارت نیــرو مکلــف اســت متوســط بهــای انــرژی بــرق تحویلــی بــه صنایــع فــوالدی، آلومینیــوم، مــس، فلــزات اساســی و 
ــای  ــرق از نیروگاه ه ــرژی ب ــد ان ــرخ خری ــای متوســط ن ــر مبن ــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی را ب ــزی، واحده ــای فل کانی ه
دارای قــرارداد تبدیــل انــرژی )ای.ســی.اِی( محاســبه و دریافــت نمایــد. منابــع حاصــل از محــل افزایــش بهــای بــرق ایــن 

ــه داری کل کشــور واریــز می شــود.  ــزد خزان ــه  حســاب شــرکت توانیــر ن ــه صــورت صــد در صــد ب صنایــع ب
مشــترکین بــا قــدرت کمتــر از دو مــگاوات و همچنیــن مصــارف کمتــر از دو مــگاوات مربوطــه بــه مشــترکین بــا قــدرت بیــش 

از دو مــگاوات مشــمول حکــم ایــن بنــد نمی باشــند. 
وزارت  نیــرو از طریــق  شــرکت های تابعــه مکلــف اســت منابــع حاصلــه تــا ســقف صــد و شــصت هــزار میلیــارد 
ــا  ــل ت ــورت کام ــر به ص ــد فوق الذک ــول درآم ــا وص ــب ب ــه و متناس ــورت ماهان ــال را به ص )160.000.000.000.000( ری
ــور و  ــرق کش ــوده ب ــبکه فرس ــازی ش ــعه و نوس ــرف توس ــال ص ــارد )80.000.000.000.000( ری ــزار میلی ــتاد ه ــقف هش س
ــرق - ــای ب ــل نیروگاه ه ــعه و تکمی ــرق و توس ــدگان ب ــات تولیدکنن ــت مطالب ــتایی و پرداخ ــرق روس ــای ب ــی تیره جابجای

ــرق از طریــق  ــد ب ــوان تولی ــه ســود تســهیات جهــت افزایــش ت ــا تصویــب شــورای اقتصــاد صــرف اعطــای یاران ــی و ب آب
ــت از  ــد، حمای ــازده 55 درص ــا ب ــرق ب ــای ب ــام( نیروگاه ه ــه تم ــای نیم ــل طرح ه ــعه و تکمی ــاد، توس ــرمایه گذاری )ایج س
احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیــر خورشــیدی و بــادی به ویــژه در اســتان سیســتان و بلوچســتان، تــا ســقف ده هــزار میلیــارد 
)10,000,000,000,000( ریــال در قالــب مشــارکت توانیــر بــه میــزان چهــل درصــد )40%( در بــرق رســانی بــه شــهرک های 
صنعتــی و نواحــی صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی بــا آورده شــصت درصــد )60%( آن شــهرک ها، نواحــی و مناطــق، تــا 
ــر،  ــع تجدیدپذی ــل آزمایشــگاه های مرج ــال صــرف تأســیس و تکمی ــارد )4,000,000,000,000( ری ــزار میلی ــار ه ســقف چه
تــا ســقف چهــل هــزار میلیــارد )40,000,000,000,000(  ریــال صــرف رفــع تنــش آبــی شــهرهای دارای تنــش و اصــاح 
ــارد  ــزار میلی ــش ه ــت و ش ــقف بیس ــا س ــروم و ت ــق مح ــه مناط ــانی ب ــتایی و آب رس ــرب روس ــبکه آب ش ــازی ش و بازس
)26,000,000,000,000( ریــال صــرف اعطــای تســهیات خطرپذیــر بــه شــرکت های دانش بنیــان صنعــت بــرق بــا عاملیــت 

ــد. ــه کن ــرژی هزین ــوی مصــرف ان ــوزه اصــاح الگ ــال در ح ــرکت های فع ــکوفایی و ش ــوآوری و ش ــدوق ن صن
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پیشنهاد
الیحه بودجه سال 1401 کل کشور

شماره تبصره، بند یا جزء:  تبصره 15

الحاق                    حذف                اصاح                 پیشنهاد:       ابقاء

دالیل توجیهي ابقاء، اصالح یا حذف:

ــوه  ــع بالق ــک منب ــوان ی ــد به عن ــد می توان ــای راک ــذاری امــاک و دارایی ه ــرق، واگ ــت ب ــع توســعه ای صنع ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ب
ــام  ــای نیمه تم ــام طرح ه ــعه یافته و اتم ــر توس ــق کمت ــرق  در مناط ــوده ب ــبکه فرس ــات و ش ــازی تأسیس ــت نوس ــی در جه ــن مال تأمی
ــه بودجــه ســال 1401 الحــاق گــردد. ــون بودجــه 1400 ابقــا و ب ــذا پیشــنهاد می گــردد بنــد ط تبصــره 15 قان ــرد داشــته باشــد. ل کارب

متن پیشنهاد:

بــه  شــرکت های تابعــه و وابســته بــه وزارت نیــرو اجــازه داده می شــود بــا رعایــت ماحظــات امنیتــی کشــور از محــل واگــذاری 
ــرق  ــوده ب ــبکه فرس ــات و ش ــازی تأسیس ــای نوس ــی طرح ه ــن مال ــه تأمی ــبت ب ــود نس ــای خ ــاک و دارایی ه ــی از ام بخش
کشــور ازجملــه مناطــق کمتــر توســعه یافته و طرح هــای نیمه تمــام تــا ســقف هفتــاد هــزار میلیــارد )70.000.000.000.000( 

ریــال اقــدام کننــد.


