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اليحه بودجه سال  1400ابقا شود .همچنین درآمد و هزينههای صنعت برق از بند «الف» تبصره « »14اليحه حذف شده
است که موجب تسريع در امر تخصیص بودجه به شرکتهای زيرمجموعه اين صنعت خواهد شد.
احكام بخش برق در اليحه بودجه سال  1399كل كشور
 .1بند «ج» تبصره « :»۶عوارض برق
میزان عوارض برق برای سال  1400معادل ده درصد ( )%10بهازای هر کیلووات ساعت پیشنهاد شده که نسبت به
سال جاری تغییری نکرده است .لکن سقف منابع حاصل از اين محل از معادل بیستويك هزار و پانصد میلیارد
( )21.500.000.000.000ريال در قانون بودجه سال  1۳۹۹با  8درصد کاهش به نوزده هزار و هشتصد میلیارد
( )1۹.800.000.000.000ريال در اليحه بودجه سال  1400کاهش يافته است .با توجه به رشد سالیانه  7درصدی
فروش برق به مشترکان در سالهای اخیر و همچنین رشد سالیانه قیمت برق میزان عوارض برق در سال  1400بايد
نسبت به سال  1۳۹۹حداقل رشد  15درصدی را تجربه میکرد .لذا بهنظر میرسد سقف منابع حاصل از عوارض برق
با سهم  10درصدی گفته شده در صدر تبصره مغايرت دارد و نیازمند اصالح است.
شايان ذکر است ،منابع مذکور به نسبت  55و  45درصد به حساب توانیر و ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واريز
میشود که موجب تسريع در تخصیص منابع به طرحهای موضوع ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق خواهد شد.
 .۲بند «د» تبصره « :»7تسويه بدهي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي
در قانون بودجه سال  1۳۹۹کل کشور اجازه تسويه بدهی طرحهای تملك دارايیهای سرمايهای بخش برق با مابهالتفاوت
قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده ه ر کیلووات ساعت برق نیز داده شده بود که در اليحه بودجه سال  1400بخش برق آن
حذف شده است .شايان ذکر است مانده طلب صنعت برق از دولت بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق
تا پايان سال  1۳۹8حدود  281هزار میلیارد ريال است .عملکرد اين بند در  6ماهه ابتدايی سال  1۳۹۹مبلغ 1۹64۹
میلیارد ريال از بدهیهای وزارت نیرو با مطالبات مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق تهاتر شده است.
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لذا درصورت وجود کلمه برق در اين حکم وزارت نیرو در بخش برق نیز میتواند از ظرفیت اين حکم استفاده کرده و حداقل
معادل  10.000.000.000.000ريال از بدهیهای خود را با مطالبات ناشی از مابهالتفاوت قیمت برق تهاتر کند .بنابراين پیشنهاد
میشود حکم اين بند از تبصره « »7مانند قانون بودجه سال  1۳۹۹تدوين شده و بخش برق به آن اضافه شود.
 .3بند «د» تبصره « :»15نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان پرمصرف
نصب کنتورهای هوشمند که ذيل طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازهگیری و مديريت انرژی) قرار میگیرد ،ازجمله زيرساختهای
الزم برای هوشمندسازی شبکه برق و تحصیل مزايای فنی و اقتصادی شبکه هوشمند انرژی برای کشور است .با نصب کنتورهای هوشمند
بهويژه برای مشترکانی که در برنامههای مديريت بار شرکت میکنند ،میزان برق مصرفی را بهطور کامل تحت رصد قرار میدهد و مشترک
نیز از نحوه مصرف خود آگاهی کافی پیدا میکند .اين اقدام موجب میشود ،اهدافی از قبیل ،فراهم شدن بسترهای اصالح الگوی مصرف،
امکان اعمال مديريت بار توسط بهرهبردار شبکه در شرايط عادی و اضطراری ،کاهش تلفات غیرفنی و مشخصسازی و پايش تلفات فنی
شبکه توزيع ،امکان راهاندازی بازار خردهفروشی و غیره را فراهم میکند.
عملکرد اجرای اين حکم نشاان میدهد تا پايان ساال  1۳۹8عالوه بر  4۳0هزار کنتور هوشامند نصاب شاده برای مشاترکان
ديماندی و چاههای آب کشاورزی 21 ،هزار کنتور نیز در  6ماهه ابتدايی سال  1۳۹۹برای مشترکان مذکور نصب شده است .براساس
اعالم شرکت توانیر زيرساخت نرمافزاری الزم برای  ۳میلیون مشترک و زيرساخت سختافزاری برای  6میلیون مشترک ايجاد شده
ا ست .همچنین د ستورالعمل شنا سايی و ايجاد بانك اطالعاتی م شترکان پرم صرف و اولويتبندی آنها برا ساس نوع کنتور من صوبه
(تكفاز و سهفاز) ،ظرفیت و مديريتهای برق تحت پوشش ازجمله اقدامهايی است که در راستای اجرای حکم مذکور در سال 1۳۹۹
انجام شده ا ست .شايان ذکر ا ست عملکرد اين بند از قانون بودجه سال  1۳۹8حدود  102هزار د ستگاه کنتور هو شمند سهفاز
ديماندی برای م شترکان ن صب شده ا ست اما عملکرد  6ماهه سال  1۳۹۹ن شان میدهد در  6ماهه ابتدايی ام سال تنها  21هزار
دستگاه کنتور نصب شده است .حکم پیشنهادی در اليحه بودجه سال  1400از نظر نگارشی ابهامهايی دارد ،ضمن اينکه محل تأمین
اعتبارات مورد نیاز برای ن صب کنتورهای هو شمند در بند «د» تب صره « »15اليحه بودجه م صوب کمی سیون تلفیق م شخص ن شده
ا ست .بنابراين با توجه به ضعف عملکرد اين حکم در سال  1۳۹۹ن سبت به سال  ،1۳۹8پی شنهاد می شود حکم مندرج در بند «د»
تبصره « »15اليحه بودجه سال  1400بازنويسی شده و همانند قانون بودجه سال  1۳۹8تدوين شود.
 .4تعيين نرخ گاز نيروگاههاي خودتأمين
بند «ها» تبصره « »15قانون بودجه سال  1۳۹۹در اليحه بودجه مرتبط با موضوع تعیین نرخ گاز نیروگاههای خودتأمین در اليحه بودجه
سال  1400حذف شده است .هدف از اجرای اين حکم تأمین برق مورد نیاز کشور بهويژه در زمان اوج مصرف تابستان از محل ظرفیت
منصوب در صنايع بزرگ کشور است .ظرفیت نامی نیروگاههای متعلق به صنايع ،تا پايان سال  ،1۳۹8بالغبر  6065مگاوات بوده که حدود
 1۳71مگاوات از آن در زمان اوج مصرف در اختیار شبکه قرار گرفت .گفتنی است ،در زمان پیك سال  1۳۹8حدود  820مگاوات از مجموع
ظرفیت ( 6065مگاوات) در اختیار صنايع در شبکه مورد استفاده قرار گرفت .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مابقی ظرفیت صنايع
در ايام اوج مصرف تابستان قادر به تزريق توان خود به شبکه هستند اما بهدلیل فقدان سازوکار مشخص و شفاف برای محاسبه بهای سوخت
تحويلی به صنايع و سوخت مصرفی در نیروگاهها ،اين بخش از ظرفیت منصوب نیروگاهی کشور بالاستفاده مانده است.
بنابراين حذف اين بند از اليحه موجب خواهد شد همان ظرفیت اندکی از ظرفیت تولید برق صنايع که در زمان تأمین پیك در اختیار
شبکه سراسری قرار میگرفت و به تأمین برق پیك میکرد ،بالاستفاده بماند و وضعیت کمبود برق در زمان پیك حادتر شود .لذا فارغ از اينکه
تبصره مذکور مغاير با اصل پنجاهودوم قانون اساسی میباشد ،بهمنظور ايجاد امکان استفاده وزارت نیرو از ظرفیت نیروگاههای مذکور ابقای بند
«ها» تبصره « »15قانون بودجه سال  1۳۹۹کل کشور پیشنهاد میشود.
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ظرفيتهاي احكام فرابخشي اليحه بودجه سال  1400كل كشور براي بخش برق
برخی از احکام فرابخشی اليحه بودجه دارای ظرفیتهايی در جهت بهبود فضای مالی صنعت برق و توسعه زيرساختهای صنعت برق کشور
بوده است .عمده احکام فرابخشی اليحه بودجه سال  1۳۹۹بدون تغییر يا با اصالح جزئی در قانون بودجه سال  1۳۹8آمده است.
تأديه بدهیهای دولت و صنعت برق از طريق واگذاری اموال و دارايیهای متعلق به دولت ،مؤسسهها و شرکتهای دولتی ،در
جزء « »۳بند «الف» تبصره « ،»2وجود سازوکارهای تسويه بدهیهای دولت در تبصره « »5از محل انتشار اوراق مالی اسالمی (بند
«ج») ،اسناد خزانه اسالمی (بند «ها») ،اسناد تسويه خزانه (بند «و») پیشبینی شده است.
جهت تأمین مالی برای پروژهها و طرح های عمرانی دولت اجازه دريافت تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاينانس) در بند «الف»
تبصره « ،»۳استفاده از منابع ورودی سال  1400صندوق توسعه ملی بهصورت تسهیالت ارزی با تضمین دولت برای مقابله با آثار
مخرب ريزگردها و تأثیر آن بر شبکههای برق تا سقف  20میلیون يورو در بند «ها» تبصره « ،»4انتشار اوراق مالی اسالمی ريالی در
بند «الف» و «ط» تبصره « »5در نظر گرفته شده است.
تبصره « »1۹اليحه بودجه که به قراردادهای مشارکت عمومی ا خصوصی اختصاص دارد ،دستگاههای اجرايی مکلف شدهاند از
محل منابع بودجه کل کشور و دارايی خود نسبت به اجرای طرحهای جديد ،نیمهتمام و آماده بهرهبرداری و يا در حال بهرهبرداری از
طريق قرارداد واگذاری يا مشارکت با بخشهای خصوصی ،تعاونی و شهرداریها و دهیاریها و با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام
کنند .بهعالوه وفق اين تبصره دولت مجاز است در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده ( )2قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی با استفاده از قراردادهای «مشارکت عمومی ا خصوصی» استفاده کند.
پيشنهادها
 .1الحاق بند «ح» به تبصره «»1
قانون بودجه سال  1۳۹۹برای تسويه بدهیهای دولت در بند «و» تبصره « »1تهاتر بدهیها با تحويل نفت خام براساس قیمتهای
منطقهای يا بورس انرژی را مصوب کرده بود .با توجه به اينکه بهمنظور بازپرداخت تعهدات ناشی از سوخت صرفهجويی شده نیروگاهها
موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1۳۹4/02/01در رديف  4مصارف جدول تبصره
« »14اليحه منابع کافی ديده نشده است ،پیشنهاد میشود حکم موضوع بند «و» تبصره « »1قانون بودجه سال  1۳۹۹به شرح زير
ابقا شود.
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران درصورت درخواست دستگاههاي اجرايي ذيربط تا مبلغ
نهصدوهشتاد هزار ميليارد ( )980.000.000.000.000ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي ،حقوقي ،تعاوني
و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال  1399ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون (ازجمله
پرداخت تعهدات مربوط به پيمانكاران طرح هاي بيع متقابل برق و مطالبات اشخاص داراي قرارداد فروش برق با شركتها
و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو) ،را از محل تحويل نفت به اين اشخاص براساس قيمت بورس انرژي يا  %95قيمت منطقهاي
تسويه و از طريق خزانهداري كل اعمال حساب كند .مقدار نفت تحويلي ،عالوهبر سقف اين تبصره است .آييننامه اجرايي
اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانههاي نفت ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور
«ب» تعيين شده در بند اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
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 .۲اصالح بند «ج» تبصره «»۶
عوارض برق موضوع ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب  1۳۹4/8/10به میزان ده درصد ( )%10مبلغ برق مصرفی در
سقف بيستوچهار هزار ميليارد ( )۲4.000.000.000.000ريال تعیین میشود و مشترکان برق روستايی و عشايری مجاز و برق
چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم اين بند معاف هستند .منابع حاصله بهصورت کامل تا سقف ده هزار و هشتصد ميليارد
( )10.800.000.000.000ريال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف سيزده هزار و دويست ميليارد
( )13.۲00.000.000.000ريال به حساب ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واريز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و
بودجه کشور بهترتیب صرف حمايت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستايی و تولید برق تجديدپذير و پاک شود.
 .3اصالح بند «د» تبصره «»7
به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و هر كيلووات ساعت برق را
(پس از تأيید سازمان حمايت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملك
دارايیهای سرمايهای به بهرهبرداری رسیده بخش آب و برق وزارت نیرو موضوع ماده ( )۳2قانون برنامه و بودجه کشور مصوب
 1۳51/12/10از محل رديف درآمدی  ۳10404و رديف هزينهای  5۳0000-۳۳بهصورت جمعی ا خرجی تسويه کند .شرکتهای
دولتی ذیربط مکلفند تسويه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند .وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد اين بند را به تفصیل تا
شهريورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و ديوان محاسبات کشور ارائه کنند.
 .4اصالح بند «د» تبصره «»15
اگرچه موضوع اين حكم بودجهاي نبوده و مغاير اصل پنجاهو دوم قانون اساسي است ،از آنجايي كه در اليحه درج شده،
پيشنهاد ميشود بند «د» تبصره « »15اليحه به شرح زير اصالح و تصويب شود.
د -بهمنظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز ،شركتهاي توانير و ملي گاز ايران مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي
هوشمند براي مشتركان برق و گاز با اولويت مشتركان عمده يا پرمصرف اقدام و هزينه مربوطه را بهصورت اقساطي از
مشتركان دريافت كند.
 .5الحاق بند «ز» به تبصره « »15درخصوص تأمين زيرساختهاي برق شهرکهاي صنعتي
به استناد ماده ( )54قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و براساس ماده ( )81قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( )2مبنیبر اينکه «دستگاههای خدماترسان مکلفند نسبت به تأمین آب ،برق ،گاز و امکانات مخابراتی شهرکها
و نواحی صنعتی و منطقه ويژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ويژه
اقتصادی اقدام نمايد» .متأسفانه در راستای اجرای مفاد قانونی ياد شده برنامه مشخص و شفافی ازسوی دستگاههای خدمترسان نظیر
وزارت نیرو ،راه و شهرسازی و ارتباطات پیشبینی نشده و خدمات ارائه شده به اين دستگاهها به شهرکها با وضعیت مطلوب فاصله
قابل مالحظه وجود دارد.
با اينحال بايد توجه کرد که صنعت برق با انباشت بدهی يکی از چالشهای مزمن اين صنعت بوده که سبب شده تأمین منابع
و جذب سرمايه به اين صنعت با محدوديت جدی مواجه شود .بهرغم وجود چالشهای مالی صنعت برق بهدلیل اهمیت بسزای رونق
فضای کسبوکار و ايجاد اشتغال در کشور بند زير بهعنوان بند «و» الحاقی به تبصره « »15پیشنهاد میشود.
دولت از طريق خزانهداري كل كشور مكلف است ،بهمنظور حمايت از توليد و ايجاد زيرساختهاي برق شهرکهاي
صنعتي نسبت به تأمين مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك
و شهرکهاي صنعتي ايران ( 40درصد) ،شركتهاي تابعه وزارت نيرو ( 40درصد) و صنايع متقاضي استقرار در شهرکهاي
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مزبور ( ۲0درصد) واريز منابع مزبور به رديف درآمدي شماره  ...نزد خزانهداري كل كشور اقدام نمايد .معادل مبلغ واريزي
از رديف شماره  ...جدول  9اين قانون به صورت صد درصد ( )100%تخصيص يافته در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا
با هماهنگي وزارت صنعت ،معدن و تجارت صرفاً براي ايجاد و تكميل زيرساختهاي برق شهرکهاي صنعتي مصرف شود.
 .۶الحاق بند «ح» به تبصره « »15درخصوص نوسازي شبكه برق در كشور
در حال حاضر حدود بیش از  16درصد پستهای شبکه انتقال و فوق توزيع کشور عمر باالی  ۳0سال دارند ،اين در حالی است که
عمر مفید تجهیزات برقی در شرايط استاندارد حدود  ۳0سال است .الزم به يادآوری است که فارغ از عمر تقويمی ،شرايط اقلیمی و
جغرافیايی ويژه کشور در پارهای از مناطق ا پهنه جنوبی ساحل شمالی ،مناطق بیابانی و شورهزارهاا از يكسو و بروز حوادث طبیعی
ازسویديگر موجب میشود که در بسیاری از موارد عمر مفید تجهیزات شبکه حتی از  ۳0سال نیز کمتر باشد .نکته قابل تأمل ديگر،
انباشت نسبی تجهیزات فرسوده شبکه برق کشور در بافت مرکزی کالن شهرهاست .در برخی از کالن شهرهای کشور (ازجمله تهران)
اين موضوع بیش از ساير نقاط کشور بوده و بیم آن میرود که حادثهای کوچك ،ناشی از فرسودگی و عمر باالی تجهیزات با توجه به
مصرف باالی برق در اين کالن شهرها به خاموشی گسترده و سراسری در کشور منجر شود .بهعنوان مثال در شهر تهران  4۳پست
انتقال و فوق توزيع با عمر باالی  46سال و  144پست با عمر  ۳6تا  45سال وجود دارد.
برنامه مورد نظر برای بهینه سازی و نوسازی شبکه برق کشور در سه سرفصل شبکه انتقال و فوق توزيع ( 165.000میلیارد
ريال) ،شبکه فشار متوسط و ضعیف توزيع ( 6۹.500میلیارد ريال) و شبکه برق روستايی ( 57.500میلیارد ريال) و با مجموع اعتبار
 2۹2.000میلیارد ريال است .در اجرای برنامه بهینهسازی و نوسازی شبکههای فرسوده ،عالوه بر هدف اصلی که همان رفع فرسودگیها
است ،بهره وری و سازگاری با محیط زيست ،اشتغالزايی و استفاده از محصوالت تولید داخل نیز مدنظر قرار گرفته است .عمده اقدامهای
مورد نظر در برنامه فوقالذکر نوسازی  4000کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع ،نوسازی  100دستگاه پست انتقال و فوق توزيع،
جايگزينی  ۹0هزار کیلومتر کابل خودنگهدار ،نوسازی  ۳200کیلومتر کابل فشار متوسط ،نوسازی  2500کیلومتر کابل فشار ضعیف
و  ...است.
بهرغم اهمیت موضوع نوسازی شبکه فرسوده برق در کشور ،با توجه به اينکه وزارت نیرو با چالشهای مالی زيادی مواجه است
کل منابع مورد نیاز اين برنامه را نمیتوان از محل منابع داخلی خود تأمین کند .بنابراين پیشنهاد میشود بند زير به تبصره الحاق
شود:
بهمنظور بازسازي و بهينهسازي تأسيسات برقي و نيروگاههاي فرسوده ،دولت مكلف است همه درآمدهاي حاصل از
فروش و يا واگذاري سهام و يا اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول شركتهاي مادر تخصصي توانير و توليد نيروي برق
حرارتي و شركت هاي تابعه آنها را (اعم از اينكه در اجراي قانون سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي در فهرست
واگذاري قرار داشته باشند يا خير) به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند .منابع مذكور بهصورت جمعي -خرجي در
اختيار شركتهاي تابعه ذيربط قرار گرفته و منابع حاصله صرفاً بهمنظور برنامههاي بازسازي شبكهها ،تأسيسات و
نيروگاههاي فرسوده قابل استفاده خواهد بود.
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