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 یآثار اقتصاد یبررس»درخصوص  یگزارش كميسيون اقتصاد

 یاحکام قانون یاهداف قانون برنامه ششم و اجرا لياز عدم تحص یناش

 «رويتوسط وزارت ن

 

  :مقدمه

سازی در مقیاس وسیع، قابلیت ذخیره هایی عدم حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی

طلبد گذاری اولیه باال و مالحظات امنیتی تامین برق، مدیریتی ویژه مینیاز به سرمایه

ریزی درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد با که چنانچه برنامه

مشکل کمبود برق و بروز خاموشی مواجه خواهیم شد. همچنین صنعت برق با سهم 

نقشی مستقیم در رشد اقتصادی  (GDP) داخلیحدودا یک درصدی از تولید ناخالص 

تواند تبدیل به عاملی محدود در این حوزه میو رفاه اجتماعی داشته و عقب ماندگی 

های اقتصادی شود. از طرف دیگر توسعه ظرفیتهای برق کشور در ریزیکننده در برنامه

 .تقویت نماید کنار نیاز کشورهای مجاور میتواند اقتدار منطقه ای و امنیت کشور را

قانون  44کلی اصل های )قانون اجرای سیاست قانونیاز آنجا که دولت به دلیل منع  

ای قادر به گسترش سهم خود از تولید برق نیست، آنچه عرضه های بودجهاساسی( و محدودیت

ها است، اما کند حضور بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاهپایدار برق را تضمین می

 هایو در سال 8.3در برنامه چهارم توسعه د رشد ساالنه ظرفیت تولید برق طبق آمار موجو

های بوده است که این روند به خوبی نگرانی 2.8و  3.8برنامه پنجم و ششم توسعه به ترتیب 

دهد که صنعت ها نشان میدهد. بررسیمین برق پایدار کشور را نشان میتأ موجود در زمینه

های باالی تولید، از ضعف اساسی در ها و مزیتبرق کشور علیرغم خودکفایی فنی و ظرفیت

برد که مهمترین عامل آن بی ثباتی ناشی از عدم اجرا و یا اجرای د انرژی رنج میحوزه اقتصا

ای قوانین است که موجب خروج سرمایه از این صنعت شده است، لذا چنانچه نظارت بر سلیقه

گذاری به این صنعت کلیدی و اجرای قوانین در صنعت برق تقویت نشود، رونق سرمایه
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های غیرقابل قبول نکته مهم اینکه مجریان قانون بعضا به بهانهزیرساختی باز نخواهد گشت. 

پردازند وارد حوزه قانونگذاری شده و به اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون می

در حالیکه حتی در شرایط ضرورت وجود خالء قانونی یا ضرورت اصالح حکم قانونی تنها راه 

 .ای اتخاذ تصمیمات قانونی استممکن مراجعه به قانونگذار بر

اقدامات مغایر قانون که منجر به ناکارآمدی اقتصادی انرژی در  وجودبا وصف فوق و 

آئین نامه داخلی برای  234کمیسیون اقتصادی ضرورت اعمال ماده  ،حوزه برق شده است

ت و به هیأت تقاضای ذیربط را تصویب برخورد قانونی با تخلفات و حاکم نمودن قوانین و مقررا

اینک گزارش تخلفات  رئیسه اعالم نمود که تقاضای مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید.

 شود:اقتصاد ملی شده است، تقدیم میشناسایی شده که موجب خسارت به 

 حوزه انرژی های پاک و تجدیدپذیر -1

تبدیل به های آتی، کشور دهد که در سالهای حرارتی نشان میروند توسعه نیروگاه

هزارمگاوات  80واردکننده گاز خواهد شد. این درحالیست که ایران دارای ظرفیت شناخته شده 

تولید برق تجدیدپذیر )تقریباً معادل ظرفیت منصوبه برق فعلی کشور( است. پتانسیل باالی 

گی هایی چون عدم نیاز به آب، سرعت باالی احداث، هماهنهای تجدیدپذیر در کنار ویژگیانرژی

کاهش تلفات شبکه و مباحث پدافند غیر  تولید با پیک مصرف برق، تولید پراکنده و کمک به

( قانون برنامه ششم توسعه 50عامل موجب شده است تا قانونگذار ضمن هدفگذاری در ماده )

هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، در دیگر احکام قانونی منابع  5برای ایجاد 

دهد اگر بخش دولتی قوانین ها نشان میومات این توسعه زیرساختی را تامین نماید. بررسیو ملز

ایجاد این ظرفیت تولید برق در پایان سال اول برنامه قابل  ،کرداجرا می و مقررات این حوزه را

تحصیل بود. بعبارتی دیگر اگر بخش دولتی بویژه وزارت نیرو تکالیف صریح و قانونی خود شامل 

های خرید تضمینی محاسبه نرخ پایه تجدیدپذیر مطابق ضابطه قانونی، رعایت توزیع وزنی نرخ

هزارمگاوات با  5دات دولتی خرید تضمینی در سقف قانونی برق برابر با نرخ پایه، ایجاد تعه

ها به تاریخ پرداخت، رفع موانع لحاظ نرخ پایه محاسباتی، تعدیل صورتحساب ماهانه نیروگاه

و انجام  همکاری با صادرات تولید کننده برقمین مالی در نظام بانکی و جذب سرمایه خارجی، أت

داد نی و درج منابع الزم در لوایح بودجه را انجام میتکالیف صریح قانونی مربوط به پیش بی
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-های تجدیدپذیر اقتصادی شده و هدف قانونگذار محقق میسرمایه گذاری در توسعه نیروگاه

عنوان متولی تامین برق کشور با تخلفات گسترده هویژه وزارت نیرو بهگردید، اما بخش دولتی ب

 باعثهای تجدیدپذیر شده و ر، مانع توسعه انرژیو عدول از اجرای احکام قانونی به شرح زی

 :تحمیل خسارات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور شده است

قانون   (75( و )61و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ) وزارت نیرو -1

بینی و درج منابع مالی موردنیاز در مکلف به پیش انرژی اصالح الگوی مصرف

خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر، از محل بودجه سنواتی برای 

ها و حفاظت جویی شده و منافع حاصل از عدم تولید آالیندهارزش سوخت صرفه

اند، اما در عمل از ها، بودهزیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاهاز محیط

ایح و ، هیچ گونه منابعی از محل این قانون در لو1400تا سال  1390سال 

قوانین بودجه کل کشور منظور نشده است. این تخلف موجب عدم پرداخت 

های تولید برق تجدیدپذیر، عدم تمایل به وضعیتبموقع و کامل صورت

خیر و میلیارد ریالی ناشی از تأ 29000ت گذاری و تحمیل خسارسرمایه

 .قراردادی به بودجه عمومی کشور شده است تعدیالت

( قانون اصالح الگوی 61نامه اجرایی ماده )( آئین2س ماده )وزارت نیرو بر اسا -2

های بایست همه ساله نرخ پایه خرید تضمینی برق از نیروگاهمصرف انرژی می

نامه محاسبه ( همین آئین2تجدیدپذیر را بر اساس فرمول ارائه شده در ماده )

اعالمی وزارت های نموده است، اما در طول برنامه ششم همواره نرخو ابالغ می

نامه اجرایی درصد کمتر از شرایط تکلیفی قانون و آئین 80تا  50نیرو بین 

های قانون اعالم شده است. این تخلف وزرات نیرو در تعیین غیرقانونی نرخ

گذاری در این بخش و خرید تضمینی برق یکی از عوامل اصلی توقف سرمایه

 .ل به اقتصاد ملی شده استهزار میلیارد ریا 2900خسارتی بالغ بر  بروز

( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، 61نامه اجرایی ماده )( آئین3بر اساس ماده ) -3

بایست بر اساس فرمول ارائه نرخ پایه قرارداد خرید برق از نیروگاه غیردولتی می

شده در این ماده و در زمان پرداخت تعدیل گردد تا هم وزارت نیرو ملزم به 
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خیر در پرداخت موجب پرداخت بموقع مطالبات شود و هم تأرای مین منابع بأت

 1394از زمان ابالغ این قانون در سال  ساتباضرر و زیان سرمایه گذار نشود، اما 

قرار داده است و نه زمان  وضعیتتا کنون، مبنای تعدیل را زمان ارسال صورت

تعدیل، باعث ایجاد پرداخت. این تخلف ساتبا در تغییر غیرقانونی زمان مبنای 

گذاران شده است ضرر و زیان فراوان برای تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایه

که در صورت پیگیری قضایی طلبکاران و اجرای قانون، بار مالی بسیار سنگینی 

 .کردبه وزارت نیرو و دولت تحمیل خواهد 

ا موظف است که ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ساتب1با استناد به ماده ) -4

های دولت )سماد( ثبت نماید مانده مطالبات تولیدکنندگان را در سامانه بدهی

( قانون برنامه توسعه ششم نیز سازمان برنامه 10ماده ) « الف» و بر اساس بند

و بودجه کشور مجاز است هر ساله باقیمانده مطالبات را با اختصاص اوراق مالی 

که ساتبا در  1397تسویه نماید. از ابتدای سال های سنواتی اسالمی در بودجه

خیر نموده است، تنها بخشی از های تولیدکنندگان تأوضعیتپرداخت صورت

ها در سامانه سماد ثبت شده است. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز بدهی

علیرغم انتشار اوراق  1400و  1399، 1398های های سنواتی سالدر بودجه

( قانون بودجه، هیچ مبلغی را جهت پرداخت 5در قالب تبصره )مالی اسالمی 

مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر اختصاص نداده است. تخلف ساتبا در 

و تخلف سازمان  های تولیدکننده برقثبت صحیح مقادیر مطالبات شرکت

برنامه و بودجه در عدم تخصیص اوراق برای بازپراخت مطالبات تولیدکنندگان، 

 .ها شده استب عدم پرداخت حقوق مالی نیروگاهسب
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 های غيرتجدیدپذیرحوزه نيروگاه -2 

بایست نرخ وزارت نیرو می برنامه پنجم توسعه، ( قانون133ماده )« و»طبق بند  -1

پایه پرداخت بابت آمادگی نیروگاه ها را در ابتدای هر سال برنامه با اعمال 

آن ماده قانونی )مصوب شورای  ( دستورالعمل6ضریب مندرج در ماده )

کرد، اما هیات تنظیم بازار برق ایران با اقدامی خالف تعدیل و اعالم می اقتصاد(،

متوقف و موجب  1395و  1394این حکم قانونی را در سالهای  اجرای قانون

ها که برق خود را در بازار عمده فروشی برق به تحمیل زیان مالی به نیروگاه

شده است. رای دیوان عدالت اداری در ابطال این تصمیم  رساندند،فروش می

هیات تنظیم بازار برق ایران تخلف وزارت نیرو و مسئولیت وزیر را اثبات نموده 

است و استنکاف از اجرای رای موجب انفصال از خدمت وزیر و دیگر مسئولین 

هشتاد هزار   شود. خسارت ناشی از این تخلف وزارت نیرومرتبط می

 .شودریال تخمین زده می میلیارد

دستورالعمل  6قانون برنامه ششم توسعه و ماده  48ماده « ت»بر اساس بند  -2

آن ماده قانونی(، « ت»خرید تضمینی برق )مصوب شورای اقتصاد موضوع بند 

ماه بعد از تاریخ ابالغ این مصوبه  2وزارت نیرو موظف شده است حداکثر تا 

ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار (، 28/12/1397  )ابالغ:

نفعان عمده فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطالع عموم و ذی

های مزبور، با ابالغ نماید، اما وزیر نیرو به جای ابالغ ضوابط تعیین سقف نرخ

وه بر عال ،تاخیر زیاد به تعیین موردی نرخ پرداخته است. این تخلف وزیر

، با حذف گذاریکاهش جذابیت سرمایهها و درصدی نیروگاه 30تا  20کاهش

در فضای بخش خصوصی برای  نا اطمینانی و ثباتیموجب بی ،ضابطه قانونی

 .ها شده استاحداث نیروگاه

مین پایدار أت تنظیم بازار برق با استفاده از اختیارات وزیر نیرو و به بهانه تأهی -3

ها را ملزم به اخذ پروانه بهره برداری از نیروگاهالکتریکی، بهرهو مطمئن انرژی 
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برداری و نگهداری با اعتبار یکساله نموده و برای عدم رعایت آن مجازات مالی 

در نظرگرفته است و با عدم تعریف شرایط و ضوابط صدور و تمدید آن و 

ها، سوءاستفاده از آن برای دخالت در امور مالی و مدیریتی نیروگاه

ی دیوان اقد جذابیت نموده است. فارغ از رأگذاری در تولید برق را فسرمایه

عدالت اداری در ابطال مجازات مالی مصوب این هیات، از آنجا که این پروانه و 

( قانون رفع 57مجوزهای مشابه از مصادیق مجوز کسب و کار موضوع ماده )

ات مقررات زدایی و تسهیل موانع تولید رقابت پذیر و در حوزه اختیارات هی

ت تنظیم أباشد، این اقدام خارج از اختیار هیصدور مجوزهای کسب و کار می

بازار برق ایران و وزیر نیرو، تخلفی آشکار و منجر به تضعیف صنعت برق و 

 .شده استاقتصاد ملی 

( قانون 10های زیر مجموعه طبق تبصره )الف( ماده )وزارت نیرو و سازمان -4

های تولیدکننده برق، قراردادهای خرید برق از نیروگاه موظفند در  مبرنامه شش

درج کنند تا اثر تورم ناشی  بندی درخصوص خسارت تاخیر در تادیه پرداخت

خیر در پرداخت جبران گردد، اما وزارت نیرو به این حکم قانونی عمل از تأ

ها و لحاظ نیروگاههزار میلیارد ریالی  250نکرده است، که با احتساب مطالبات

درصد(، به ترتیب  15و  10های کوتاه مدت و بلندمدت )نرخ سود سپرده

ها ناشی از این میلیارد ریال تضییع حقوق نیروگاه 37500و  25000ماهیانه 

ورد است که عالوه بر ت تنظیم بازار برق ایران قابل برآأتخلف وزیر و اعضای هی

برق، لطمات جبران ناپذیری ناشی از گذاری در صنعت کاهش جذابیت سرمایه

خواهد  ها را بدنبالبرداری نیروگاههای تعمیر، نگهداری و بهرهتعویق برنامه

 ت.داش

( قانون حمایت از صنعت برق کشور 6سازمان برنامه و بودجه کشور وفق ماده ) -5

کننده و تکلیفی فروش برق به مصرف التفاوت قیمتمکلف بوده مابه

بینی و در مقاطع سه ماهه واقعی تولید را در بودجه سنواتی پیش قیمت
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پرداخت نماید اما عدم اجرای این حکم قانونی منجر به عدم پرداخت بدهی 

وزارت نیرو به صنعت برق شده است. لذا تخلف سازمان برنامه و بودجه محرز 

متولی صنعت  که نتواند اثبات کند که بعنوانبوده و وزیر نیرو هم در صورتی

ت دولت وظایف خود جهت درج منابع الزم در الیحه مستقل هیأ برق و عضو

بودجه سنواتی انجام داده است، دارای تخلف و مسئول جبران خسارات 

 .باشدمی

قانون اساسی  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست3طبق بند )ب( ماده ) -6

های اقتصادی ر بنگاهجمهوری اسالمی ایران، دولت مکلف است سهم خود د

را کاهش دهد. در این صورت رقابت  دنباشمیآن  ءها نیز جزمشمول که نیروگاه

میان دولت و بخش غیر دولتی در فروش برق کاهش یافته و وزارت نیرو فرصت 

 40کرد. در شرایط فعلی بیشتری برای انجام وظایف حاکمیتی خود پیدا می

برق کشور دولتی و متعلق به وزارت نیرو  های تولیددرصد تولید برق در شرکت

گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نامساعد حاکم بر تولید برق صورت می

ای برای خرید نیروگاه و گسترش سهم خود در کشور بخش خصوصی انگیزه

 10/06/1397مورخ  117662طوریکه در نامه شماره هتولید برق را ندارد ب

ایی خطاب به رئیس جمهور این مساله انعکاس داده وزارت امور اقتصادی و دار

شده است. با توجه به آنکه سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور پس از 

قانون اساسی همواره تا سال  44های اصل خصوصی سازی و ابالغ سیاست

های یازدهم افزایش یافته و بعد از آن این روند متوقف شده است، دولت 1395

 .باشندل عدم اجرای این حکم قانونی مسئول میو دوازدهم در قبا
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 حوزه عمومی اقتصاد برق )تجهيز منابع و بورس انرژی( -3

قانونگذار برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، با تعیین تکلیف اموری چون 

شفاف و رقابتی نمودن بازار معامالت، تجهیز منابع کافی، اعطای مجوز ایجاد تعهد دولتی 

زمینه فعالیت سرمایه گذاران در تولید برق را فراهم نموده است اما وزارت نیرو و و ... 

با ترک فعل  ...های توانیر و مدیریت شبکه برق، ساتبا ومجموعه وابسته ازجمله شرکت

برداری از شبکه، ایجاد و اقداماتی مغایر مانند محاسبه نادرست حق ترانزیت و حق بهره

اند احکام قوانین دائمی، ف و غیررقابتی و... موجب شدهبازارهای موازی، غیرشفا

های بخش وزیران به درستی اجرا نشوند و نیروگاهتأهای توسعه و مصوبات هیبرنامه

جویی مصرف سوخت و افزایش راندمان تولید، خصوصی از مزایای منابع حاصل از صرفه

داشتن قیمت فروش  کشف قیمت و شفافیت در بورس و... محروم شده و با ثابت نگه

گذاری در صنعت نیروگاهی، فاقد توجیه اقتصادی شود که موارد ها، سرمایهبرق نیروگاه

 :دباشنیر از مصادیق این تخلفات میز

تواند با ( می1394( قانون رفع موانع تولید )12وزارت نیرو با مجوز ماده ) -1

راندمان باال، نصب گذاران برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر، نیروگاه با سرمایه

قرارداد منعقد کند که در اینصورت  ...های گازی موجود و بخش بخار در نیروگاه

صندوق توسعه ملی و نظام بانکی مکلف به پرداخت تسهیالت با اولویت به  اوالً

اخت اصل و سود سرمایه گذاری دولت مکلف است پرد ها شده و ثانیاً این طرح

انکی در اعطای تسهیالت است، را تضمین و تولیدات مین کننده نیاز نظام بکه تأ

جویی درمصرف سوخت به آنان را به قیمت واقعی خریداری یا به میزان صرفه

ها برق تولیدی یا نفت این نیروگاه ثالثاً دهد.آنها نفت خام یا وجه آن را تحویل 

وزارت درحالی که  داخلی بفروش رسانده یا صادر کنند. خام تحویلی را در بازار

( برنامه توسعه 50( و )48ده )توانست با این اختیار قانونی تکالیف مانیرو می

ای از آن نکرده است. هیچ استفاده ،توسعه ظرفیت برق را عملی کند ،ششم

دهد که به تقاضاهای احداث نیروگاه تجدیدپذیر و ایجاد ها نشان میبررسی
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هیچ پاسخی داده نشده است،  های گازی از این محل،سیکل ترکیبی در نیروگاه

ها، بازگشت تحویل نفت خام معادل صرفه جویی این طرح که صرفاً در حالی

دهد و تنها با وارد مدار نمودن ظرفیت بالقوه سرمایه را به دوسال کاهش می

های هزار مگاواتی از طریق نصب بخش بخار در نیروگاه 24افزایش تولید برق 

گازی عالوه بر تحقق کامل هدف قانونگذار در برنامه ششم توسعه و رفع کامل 

از محل صرفه جویی مصرف سوخت تولید  همت 60کمبود برق کشور، ساالنه 

 60برق به تقویت اقتصاد ملی کمک نماید. این خسارت غیر از خسارت ساالنه 

یروگاههای هزار مگاوات ن 5عدم صرفه جویی سوخت ناشی از احداث  همت

این ترک فعل از مصادیق مشخص تخلف وزیر نیرو و آسیب  .تجدیدپذیر است

 .شودبه توسعه کشور و اقتصاد ملی شناخته می

توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل "قانون  (18) ماده طبق -2

 -های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیسیاست اجرای

وزارت نیرو موظف به آزادسازی قیمت برق به عنوان  "25/09/1388  مصوب 

( 44کاالی پذیرفته شده در بورس بوده است. از طرفی طبق بند )ب( ماده )

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )مصوب قانون برنامه پنج

منظور افزایش بازدهی و ضریب ( وزارت نیرو موظف شده به14/12/1395

ت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس ها، قیموری نیروگاهبهره

مین اعتبار أتعیین نماید. اما وزارت نیرو ضمن استنکاف از اجرای قانون روند ت

های توزیع نیروی برق جهت انجام معامالت در بورس انرژی ایران را از شرکت

 به طور کامل متوقف نموده و با وجود گذشت زمان مدیدی 1397ماه سال دی

ثری در ؤهای توزیع نیروی برق، تا کنون اقدام ماز آخرین تامین وجه شرکت

درصدی ارزش  87این خصوص صورت نداده است. شرایط فوق سبب کاهش 

فروشی( از ابتدای سال های توزیع نیروی برق )بازار عمدهمعامالت برق شرکت

درج در و فاصله گرفتن از تکالیف من 1397نسبت به دوره مشابه سال  1398



12 

قوانین باالدستی شده است. این امر سبب شده است نه تنها برق به قیمت 

اند برق را با قیمت تحمیلی ها مجبور شدهبلکه نیروگاه ،واقعی کشف نشود

های توزیع فروخته و بدهی عظیمی مدیریت شبکه به صورت تعهدی به شرکت

بدهی انباشته ایجاد شود، اما در صورت اجرای صحیح قانون نه تنها این 

ها امکان توسعه صنعت شود بلکه با ورود جریان نقدی منظم به نیروگاهنمی

دیرعامل توانیر ت مدیره و مگردد. تخلفات وزیر نیرو، هیأنیروگاهی فراهم می

ت مدیره توانیر و اعتبار معامالت علیرغم مصوبه هیأ مینبه علت قصور در تأ

که موجب افزایش بدهی وزارت نیرو به  همچنین انجام معامالت در بازار موازی

های بخش ها، عدم کشف قیمت واقعی و ایراد خسارت به نیروگاهنیروگاه

 .باشدخصوصی شده است، محرز می

 تورمی از رکود )مصوب ( قانون خروج غیر13( ماده )1طبق تبصره ) -3

( استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت 01/02/1394

های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. اما و میعانات گازی و فرآورده خام

درصد از برق تولیدی کشور در  3های صورت گرفته تنها حدود طبق بررسی

درصد معامالت برق خارج از بورس انجام شده  97شود و بورس معامله می

صی و عدم های خصواست. این موضوع سبب افزایش بدهی توانیر به نیروگاه

گذاری در صنعت نیروگاهی شده است. از این رو پذیری اقتصادی سرمایهتوجیه

تخلف وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه بازار برق و اعضای 

مدیره آن و مدیرعامل و هیات مدیره شرکت توانیر به دلیل استنکاف از تأهی

 .باشداجرای قانون محرز می

ساله ( قانون برنامه پنج133ستورالعمل بند )و( ماده )( د7( ماده )5طبق بند )  -4

مورخ  ـه 50999ت  /145937  پنجم توسعه و همچنین طبق مصوبات شماره

  20/7/1399مورخ  ـه 57467ت /82357  شماره و 1394 /11 /10

مگاوات، برق خود را از طریق بورس  5کنندگان باالی مصرف  وزیران بایدتهیأ
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های بخش خصوصی شود تا نیروگاهکنند که این امر سبب میانرژی خریداری 

درصد از  30تر داشته باشند و های مناسبامکان کشف قیمت برق به قیمت

مصرف برق کشور که در اختیار صنایع بزرگ است از تعهدات دولت خارج شود، 

به دلیل عدم افزایش  21/12/1396اما مدیرعامل وقت شرکت توانیر در تاریخ 

رانزیت، معامالت این بازار را به مدت دو سال تعطیل کرد و موجب حق ت

ها شد و از شفافیت در بورس جلوگیری کرد. های بسیاری به نیروگاهخسارت

وزیران در خصوص هیات 20/7/1399 همچنین علیرغم صراحت مصوبه مورخ

را انجام معامالت در بورس انرژی، شرکت توانیر معامالت قراردادهای دوجانبه 

انعقاد قراردادهای   به صورت غیرقانونی به خارج از بورس انتقال داده و با

دوجانبه خارج از بورس انرژی ایران توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 

کنندگان به استفاده از این سازوکار غیر ها و مصرفتعداد زیادی از نیروگاه

اند. الزم به ذکر است در این روش، معامالت خارج از شفاف متمایل گردیده

گردد و این قراردادها و هیچ قیمتی اعالم نمیسازوکارهای رقابتی انجام پذیرفته 

گردند. فراهم آوردن در شرکت مدیریت شبکه برق ایران )وزارت نیرو( ثبت می

این سازوکار غیر شفاف و مغایر قانون توسط وزارت نیرو، مغایر با بند )ب( ماده 

نتشار آن که در آن به کشف قیمت و ا باشد( قانون برنامه ششم توسعه می44)

( قانون خروج 13( ماده )1کید شده و مغایر با تبصره )ز طریق سازوکار بورس تأا

که در آن انجام معامالت برق در بورس انرژی در  1394غیر تورمی از رکود 

 .باشداولویت قرار داده شده است، می

های غیردولتی تولیدکننده برق به دلیل آنکه امکان کسب درآمد ارزی نیروگاه -5

ت ندارند و درآمد آنها به صورت ریالی است، در شرایطی قادر به از محل صادرا

دریافت و بازپرداخت تسهیالت ارزی از محل صندوق توسعه ملی هستند که 

نوسانات نرخ ارز برای آنها پوشش داده شود. در غیر این صورت نیروگاه با نرخ 

ه با نرخی کند و این امکان وجود دارد کارز مشخصی اقدام به اخذ تسهیالت می
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ت /31108به شماره   چند برابر ناچار به بازپرداخت شود. مصوبه هیات وزیران

سفانه ی همین منظور تدوین گردید اما متأبرا 12/03/1394 هـ مورخ 51709

در عمل بانک مرکزی به اجرای آن تمکین نکرد. این مساله منجر به ایجاد 

دولتی تولیدکننده برق شده های غیربحران برای صندوق توسعه ملی و نیروگاه

و با استفاده    BOOها که در قالب قراردادهایاست زیرا برخی از این نیروگاه

اند، در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت از منابع صندوق توسعه ملی احداث شده

های دریافتی خود نیستند. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اقساط وام

ت وزیران دچار تخلف شده أتخطی از اجرای مصوبه هی اسالمی ایران با توجه به

گذاری بخش غیردولتی در تولید برق در این شرایط است. از آنجا که سرمایه

متوقف شده است )در برنامه ششم یک مورد قرارداد جدید برای ساخت نیروگاه 

گذاران قبلی حل نشده باقی منعقد نشده است( و تا زمانی که مشکل سرمایه

گذار جدید وارد حوزه ساخت نیروگاه نخواهد شد از وزارت نیرو سرمایه بماند،

رود در حل مشکل تولیدکنندگان برق که منجر به جلب اطمینان نیز انتظار می

ها و افزایش عرضه برق خواهد گذاران جدید برای ورود به ساخت نیروگاهسرمایه

دسترس، میزان  تری به عمل آورد. بر اساس اطالعات درشد، پیگیری جدی

میلیون یورو بوده  2840ها معادل کل تسهیالت ارزی قابل دریافت نیروگاه

میلیون یورو پرداخت شده است. این تسهیالت  1868.9است که از این میزان 

 بخش بخاراندازی برای احداث نیروگاه و در مواردی برای توسعه و راه عمدتاً 

زی جمهوری اسالمی ایران دچار درخواست شده است. بر این اساس بانک مرک

 .ت وزیران شده استأتخلف از اجرای مصوبه هی

با  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی 46ماده « ت»بند  -6

توجه به آنکه اقتصاد ایران تجربه چندین شوک ارزی را از دهه هفتاد تاکنون 

گذاران از و سرمایه داشته است، این بند قانون برای محافظت تولیدکنندگان

سفانه تاکنون عملکردی نداشته است. أنوسانات ارزی طراحی و تدوین شد اما مت
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و  1396در این زمینه و با توجه به آنکه سال ابتدای برنامه ششم توسعه سال 

نامه فوق طراحی و ابالغ شده بود، قبل از جهش ارزی بوده است، چنانچه آئین

های تولید کننده برای صندوق توسعه ملی و نیروگاهاز بحران فعلی ایجاد شده 

شد. از این حیث دولت دارای تخلف و مسئول جبران برق جلوگیری می

 .باشدمی

قانون اساسی  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست3مطابق بند )ب( ماده )  -7

دولت مکلف شده است مجموع ارزش سهام خود در  ،جمهوری اسالمی ایران

درصد کاهش  20شود، به ها را نیز شامل میکه نیروگاه مشمول، هایبنگاه

دهد. در این صورت رقابت بین دولت و بخش غیردولتی در فروش برق کاهش 

یافته و وزارت نیرو فرصت بیشتری برای انجام وظایف حاکمیتی خود پیدا 

سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور پس از  همچنینکرد. می

قانون اساسی همواره تا سال  44های اصل غ سیاستسازی و ابالخصوصی

طوریکه در شرایط هافزایش یافته و بعد از این روند متوقف شده است ب 1395

به وزارت  های تولید برق دولتی و متعلقدرصد تولید برق در شرکت 40فعلی 

های دولتی با بخش سفانه رقابت منفی نیروگاهگیرد. متأنیرو صورت می

مهمترین عوامل توسعه نیافتگی صنعت برق شناخته می شود و خصوصی از 

 .باشندهای یازدهم و دوازدهم در قبال این مساله دارای تخلف میدولت
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