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موضوع: هماهنگی براي درخواست وقت از کمیسـیون هـاي تلفیـق و انـرژي مجلـس جهـت ارائـه        
مرتبط با تجدیدپذیر 97پیشنهاد اصالح بودجه 

با سالم و احترام،
دولـت را ملـزم بـه دریافـت عـوارض بـرق       قـانون حمایـت از صـنعت بـرق کشـور     5مـاده  همانطور که مستحضر هستید 

از مشترکین براي مصرف صد درصدي جهت خرید برق تجدیدپذیر و توسعه برق روستایی می نماید. 
ریــال بــر کیلــووات ســاعت 50کشــور برابــر 1396قــانون بودجــه ســال 6در بنــد (ه) از تبصــره میــزان ایــن عــوارض 

ف ایــن عــوارض بــراي خریــد بــرق تجدیدپــذیر و توســعه بــرق  تعیــین گردیــد و بــار دیگــر ایــن مــاده تاکیــد بــر مصــر 
روستایی طبق قانون می نماید.

(سـازمان انـرژي هـاي تجدیدپـذیر و بهـره وري انـرژي بـرق) نیـز بـار دیگـر تاکیـد            اساسـنامه سـاتبا   12ماده همچنین 
شـبهه  بر تخصیص صـد درصـدي ایـن عـوارض بـراي خریـد بـرق تجدیدپـذیر و روسـتایی مـی نمایـد و هـیچ شـک و             

اي براي مصرف این عوارض براي هیچ منظور دیگري باقی نمی گذارد. 
در ابتــداي ســال کنــونی در موافقتنامــه اي کــه بــین ســازمان محتــرم برنامــه و بودجــه و ســاتباعــالوه بــر مــوارد فــوق، 

تـه شـده   مبادله شد، نیز مصرف ایـن عـوارض تنهـا بـراي خریـد بـرق تجدیدپـذیر و توسـعه بـرق روسـتایی در نظـر گرف           
است.

هـیچ وجـه اجـازه تخصـیص ایـن عـوارض بـراي منظورهـاي دیگـر را          طبق مواد فوق، سازمان برنامه و بودجه کشـور بـه  
ندارد و در صورت تخصیص آن براي موارد دیگر، خالف قانون عمل نموده است. 

هــزار 11از مجمــوع میلیــارد ریــال340مــاه از ســال، تــاکنون تنهــا مبلــغ 9بــا ایــن وجــود متاســفانه پــس از گذشــت 
میلیـارد ریـال عـوارض بـه     4000میلیارد ریـال عـوارض بـرق بـه سـاتبا تخصـیص یافتـه اسـت، در حـالی کـه بـیش از            

خزانه واریـز شـده اسـت کـه ایـن امـر مـی توانـد شـائبه تخصـیص ایـن عـوارض بـه مـوارد دیگـر توسـط آن سـازمان                  
محترم را به ذهن متبادر نماید.
هـاي خصوصـی فروشـنده بـرق تجدیدپذیرکـه      چنـدین مـاه اسـت کـه بعضـی از شـرکت      در نتیجه این عـدم تخصـیص،  

در حال تولید برق هستند، بهـاي بـرق خـود را از سـاتبا دریافـت ننمـوده انـد و ایـن امـر بـراي اولـین بـار اسـت کـه در               
چندین سال گذشته اتفاق می افتد.

نــرخ هـاي خریــد بـرق تجدیدپــذیر در سـال هــاي    ایـن در حـالی اســت کـه در نتیجــه ثبـات بوجــود آمـده در قـوانین و       
اخیر، سرمایه گـذاران داخلـی و خـارجی بسـیاري بـه ایـن زمینـه جـذب شـده و در سـال گذشـته و سـال جـاري شـاهد               
احداث نیروگاه هاي خورشـیدي و بـادي در شـهرهاي مختلـف کشـور هسـتیم. ایـن تعلـل و عـدم پرداخـت بهـاي بـرق             

سـطه عـدم تخصـیص ایجـاد شـده اسـت، مسـبوق بـه سـابقه نیسـت و اگـر            که امسـال توسـط آن سـازمان محتـرم بوا    
منقطع خواهد کرد.به زودي ادامه یابد یا تکرار شود، تمامی رشته هاي اطمینان سرمایه گذاران را



شــایان ذکــر اســت کــه ایــن عــوارض، تنهــا بودجــه مطمــئن و قابــل وصــول بــراي خریــد بــرق تجدیدپــذیر از بخــش   
ــه تعلــل و هــاي تجدیدپــذیر مــینــان بخــش خصوصــی فعــال در انــرژي خصوصــی و نقطــه اطمی باشــد. مســلماً هرگون

شــود. اهمیــت ایــن موضــوع بــه آن جهــت گــذاران بخــش خصوصــی مــیدیرکــرد در پرداخــت موجــب نگرانــی ســرمایه
کنـد  هـاي تجدیدپـذیر مراحـل اولیـه توسـعه و پیشـرفت خـود را در ایـن کشـور طـی مـی           است که در حال حاضر، انرژي

هر گونه عدم ایجاد اطمینان در بودجـه ایـن بخـش کـه بـه طـور صـریح در قـانون، منبـع تـامین و محـل مصـرف آن             و
اي خواهـد  ملـی در توسـعه انـرژي پـاك و کـاهش گازهـاي گلخانـه       ریـزي مشخص شده است، موجـب شکسـت برنامـه   

هـاي مشـاور   مهندسـی و شـرکت  گـذاري،  هـاي بـزرگ سـرمایه   بود. عـالوه بـر ایـن، بـا توجـه بـه فعـال بـودن شـرکت         
المللی در کشور، شکست برنامـه ملـی بـا پشـتوانه قـانون دائمـی مجلـس شـوراي اسـالمی موجـب انعکـاس            حقوقی بین

گـذاري خـارجی خواهـد شـد کـه تبعـات       شرایط نامناسب کسب و کار در ایـران و افـزایش نااطمینـانی در جـذب سـرمایه     
المللـی کـه   هـاي حقـوقی بـین   اشـد. ایـن موضـوع بارهـا از طریـق شـرکت      بهاي تجدیدپذیر مـی آن فراتر از بخش انرژي

در ایــران فعــال هســتند مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت و بــه جهــت منــافع ملــی و اقتصــاد کشــور از اهمیــت بــاالیی  
برخوردار است.

جلســاتو پــس از آن بــوده4/10/96نبه لــذا بــا توجــه بــه اینکــه آخــرین مهلــت بررســی پیشــنهادات الیحــه روز دوشــ
کمیســیون تلفیــق بــراي نهــایی ســازي بودجــه تشــکیل خواهــد شــد، خواهشــمند اســت در اســرع وقــت و در صــورت   
صالحدید اقـدامات مقتضـی را جهـت همـاهنگی نماینـدگان کمیتـه انـرژي هـاي تجدیدپـذیر بـراي ورود بـه سـاختمان             

ــذو    ــرژي مب ــق و ان ــدگان کمیســیون هــاي تلفی ــا نماین ــی ب ــا حضــور  کمیســیون هــاي مجلــس و رایزن ــا ب ــد ت ل فرمایی
کارشناسان و متخصصـان ایـن کمیتـه نقطـه پیشـنهادات، نظـرات و نگرانـی هـاي بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه بـه              

نمایندگان محترم مجلس منتقل شود.
گردد.پیشاپیش از حسن توجه شما قدردانی می

پرویز غیاث الدین 
دبیر سندیکا 

اقدام کننده : علی تبیانیان ؛ دبیر کمیته انرژي هاي تجدیدپذیر سندیکا 
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1394ماه مصوب آبان–قانون دائمی حمایت از صنعت برق 
:5ماده 
هـاي شـبکه نگهـداري وتوسـعه طرحهـاي اجـراي جهـت الزممنـابع ازبخشـی تـأمین بـراي اسـت موظفدولت

پـیش سـاالنه بودجـه دررابـرق سـاعت کیلـووات هـر مصـرف عـوارض ،پـاك وتجدیدپـذیر برقتولیدو روستایی
.نمایدبینی
صـرفاً آن)100%(صـد درصـد وواریـز کشـور کـل داريخزانـه نـزد تـوانیر شرکتبه حسابشدهحاصلوجوه
.شودمیمذکور هزینهطرحهاياجرايبهکمکبابت

95ساتبا مصوب دیماه اساسنامهقانون 12) ماده 3بند (

کــه 10/08/1394) قـانون حمایــت از صـنعت بـرق کشــور مصـوب     5وجـوه حاصـل از عــوارض بـرق موضـوع مــاده (    
) آن صـرفا بابــت کمـک بــه   %100نـزد خزانــه داري کـل کشــور واریـز میگــردد تـا صددرصــد (    ســازمانبـه حسـاب  

اجراي طرحهاي موضوع این ماده بـا اولویـت خریـد تضـمینی بـرق تجدیدپـذیر و پـاك از بخـش غیـر دولتـی هزینـه            
گردد.

:96بودجه ماده واحده قانون6بند (ه) تبصره 
بـه  ) ریـال 50بـه میـزان پنجـاه (   10/08/94مصـو ب ) قانون حمایـت از صـنعت بـرق کشـور     5عوارض موضوع ماده (

مبادلـه ازپـس ) ریـال تعیـین مـی گـردد تـا      11000000000در سـقف یـازده هـزار میلیـارد (    ازاي هر کیلووات ساعت
فوق صرف گردد.براي موارد مطروحه در قانون کشوربودجهوبرنامهسازمانباموافقتنامه

:97ماده واحده الیحه بودجه 6بند (ه) تبصره 
) ریـال  60بـه میـزان شصـت (   10/08/94) قـانون حمایـت از صـنعت بـرق کشـور مصـو ب      5عوارض موضـوع مـاده (  

) ریـال تعیـین مـی گـردد تـا      000,000,000,000,15به ازاي هـر کیلـووات سـاعت در سـقف پـانزده هـزار میلیـارد (       
ــه  ــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و تخصــیص آن توســط ایــن ســازمان  پــس از مبادل بــراي مــوارد موافقتنامــه ب

مطروحه در قانون فوق صرف گردد
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