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چکیده
وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق ،به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشووراا شوناه ه شوده
است .مقرراتزدایی از جمله روشاایی است که در داهاای اهیر به عنوان عاملی برای رفع مشکالت موجود در
مسیر پیشرفت صنعت برق اامیت پیدا کرده است .ادف اصلی پژواش تبیین زمینهاای مقرراتزدایی در صونعت
برق جمهوری اسالمیایران است .در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثوار و راابرداوای مقورراتزدایوی ،جایاواه
مقرراتزدایی در قانون اجرای سیاستاای کلی اصل  44و برنامهاای توسعه مطرح و در نهایت مشوکالت پویش
رو صنعت برق مورد بررسی قرار میگیرد .ن اج حاصل از تحقیق نشان میداد که مقررات کنونی ،حووزه فعالیوت
در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تالشاای گس ردهای برای مقورراتزدایوی در صونعت
برق صورت گرف ه است اما به طور کامل به اادافش نرسیده است .از ایون رو تودوین برناموهاوای الزم مبنوی بور
اصالح فرآینداای صدور مجوز فعالیتاای اق صادی و امچنین حذف مقررات زائد بورای توسوعه فعالیوتاوای
صنعت برق ضروری و اج ناب ناپذیر است.
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مقدمه
براساس نظریات کالسیک اق صاد ،دهالت دولت در اق صاد بایود در حوداقل ممکون
باشد با این حال بحراناای مخ لف و به هاطر وجود دالیل اق صادی دهالت ادفمند و
برنامهریزی شده دولت در اق صاد گریزناپذیر اسوت و بحو اوای نظوری در هصوو
دهالت دولت در اق صاد در مباح

شکسوت بوازار جموعآوری شوده اسوت در ینوین

فضایی مجموعه سیاستاای اق صادی کالن که م اثر از نظریات کینز بوود بوه مورور در
تمام کشوراای صنع ی به مرحله اجرا در آمدند به عالوه رشد سوریع اب ودایی کشووراا
با برنامه ریزی م مرکز و مباح

توسعه که بعد از جنگ جهوانی دوم هصوصوا در میوان

جنبشاای اس قاللطلب در مس عمرات مطرح بود در کنار دولتاای رفاه که در بیشو ر
کشوراای صنع ی میداندار عرصه سیاستگذاری بودند موجب شده بود برناموه دولوت
در مقابل بازار و بخش عمومی در مقابل بخش هصوصی فرصت عمل بیشو ری داشو ه
باشد 1.در ینین شرایطی صنعت برق ام به عنوان یوک صونعت سواه اری کوه مالزموه
توسعه شناه ه میشود و از طرف دیار نیازمند سرمایهگوذاری کوالن اسوت بوه فاصوله
اندکی از بدو تشکیل در اه یار دولت قرار گرف ه بود .تا اوایل داه  1970مویالدی اداموه
داشت اما به دلیل بروز پدیدهاوایی امچوون رکوود توورمی و افوول دولوتاوای رفواه
یرهشی در سیاستگذاری پدید آمد و این بار سیاستاای بازار محور در اولویت قرار
گرفت .تجربه عملی اجرای سیاستاای مزبور در بسیاری از کشوراای جهان به قدری
دارای اشکال بود که مسئولین بانک جهوانی را وادار بوه واکونش نموود و سیاسوتاوای
تعدیل به دنبال نقد رویه گذش ه مورد تایید قرار گرفت و در ینین فضایی بود که لوزوم

 .1برای مطالعه بیش ر رجوع کنید به دولت رفاه :گذش ه ،اموروز و آینوده ،هلیول کمور بیاوی ،فصولنامه
سیاسی ،اق صادی ،شماره .266-265
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تجدیدنظر در سیاست آزادسوازی ،مقورراتزدایوی و تجواریسوازی کوه در یواریوب
سیاستاای تعدیل اق صادی دیک ه میشدند ،بیش از پیش مطرح گردید.

1

مقوله مقرراتزدایی برای نخس ین بار در اوایل داه اف اد در ایاالت م حوده امریکوا
مطرح شد و ادف اولیه این حرکت که تبلور هشم کارفرمایان و محافل لیبرال بور ضود
تورم مقررات ،دیوانساالری و گاه فلج شدن فرآیند تولید و تجارت بود« ،کااش کمیت
مقررات» میباشد .مقرراتی که توسط موسسات دولت فدرال به تصویب رسیده و سطح
آزادی عمل و سود برای بنااهاای تجاری و صنع ی را تنزل داده بود .از یک سو محویط
م غیر بینالمللی ،بحران اق صادی ناشی از شوک اول نف ی در سالاای  1973 -1975که
فشار زیادی را بر ابزاراای تولید وارد نمود و از سوی دیار پیدایش افکوار و تموایالت
مخالف مقررات اداری و سرانجام افشواگری حقووقی در موورد گسو رش قووانین اداری
بیهوده و ضد و نقیض موجب فراگیر شدن مقرراتزدایی گردید .پدیده مقررا تزدایوی
زاییده بحران داه اف اد و محیط م الطم اق صادی ،سیاسی ،اج ماعی ،تکنولوژی و ح ی
فرانای آن دوره است 2.با توجه به اینکه در یکی دو داه اهیر صنعت بورق در سراسور
دنیا ،دس خوش تغییرات بنیادین شده است کوه از آن تحوت عنواوین مخ لفوی امچوون
«مقرراتزدایی»« ،تجدید ساه ار در صنعت برق»« ،بازناری قووانین» یواد مویشوود .در
جمهوری اسالمی ایران با توجه به فرمان مقام معظم رابری مبنوی بور اجورای اصول 44
قووانون اساسووی و ان قووال بخووشاووای دول ووی بووه شوورکتاووای هصوصووی ،آزادسووازی،
مقرراتزدایی ،تجدید ساه ار و هصوصیسازی صنعت برق جمهووری اسوالمی ایوران
اامیت فوقالعادهای پیدا کرده است .با توجه به مطالب گف ه شده ایون سوئوال در ناون
تداعی میگردد که زمینهاای تحقق مقرراتزدایی در صونعت بورق جمهووری اسوالمی

 .1برای مطالعه بیش ر رجوع کنید به شمس ،عبدالحمید ،مقرراتزدایی ،تهران ،سازمان مطالعه و تودوین
ک ب علوم انسانی دانشااهاا (سمت) ،یاپ اول.1381 ،
 .2شمس ،عبدالحمید ،مقرراتزدایی ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین ک وب علووم انسوانی دانشوااهاوا
(سمت) ،یاپ اول ،1381 ،صص. 2-1
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ایران ییست؟ در این راس ا اب دا کلیاتی در موورد مقورراتزدایوی شوامل مفهوم،آثوار و
راابرداا و زمینه تاریخی و مبانی مقرراتزدایی صنعت برق بیان میشود سپس جایاواه
مقرراتزدایی در قانون اجرای سیاستاای کلی اصل  44قوانون اساسوی و برناموهاوای
توسعه مطرح میگردد و در نهایت نیز به میزان توفیق مقورراتزدایوی در صونعت بورق
جمهوری اسالمی ایران و مشکالت پیش روی آن پرداه ه میشود.

 -1مبانی نظری
 -1-1مفاهیم ،راهبردها و آثار مقرراتزدایی
 -1-1-1مفهوم و راهبردهای مقرراتزدایی

1

در آغاز مفهوم مقرراتزدایی روشن بود اما به موازات گس رش عرضی ،درک حدود
آن ،مشکل شد به طوری که امروزه مفاایم م نوعی از مقرراتزدایی نظیر کوااش کموی،
ساده نمودن ،انعطافپذیر کردن ،سبک نمودن قوانین و مقررات ،کااش تشریفات اداری
را میتوان مطرح نمود .این اصطالح از مرزاای یک عملیات صورفا حقووقی مب نوی بور
مقررات زاید ،فراتر رف ه به طوری که امروزه مویتووان اور اقودامی را شوامل شوود کوه
موجب پایین آمدن سیادت و سیطره دیوانساالری بور زنودگی اق صوادی و اج مواعی و
ح ی سیاسی مردم میگردد و این تنوع از مفاایم در نهایت موجب پیدایش دیدگاهاوای
مخالف و گاه بسیار م ضاد با یکدیار شده است 2.این واژه به طوری کوه در دیکشونری
اق صادی آمده است در دو حووزه قووانین تجواری (حمایوت قوانونی از مصورفکننوده،
مقررات هدمات مالی و بانکداری بینالمللی و ساه ار مالکیت) و سیاستاای صنع ی
مانند هصوصیسازی و مقررات دول ی به کوار گرف وه شوده اسوت 3.مقورراتزدایوی در
مفهوم عام را میتوان مانند «ابر هوط مشوی» در نظور گرفوت کوه مویتووان رویوهاوای
1. Deregulation
.85
 .2امان منبع،
3. Rutherford, Donald, Routledge Dictionary of Economic , 2nded.,2002,
p.138.
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گوناگونی را از درون آن اس خراج کرد در این باره دو دیدگاه وجود دارد براسواس یوک
دیدگاه باید وزن و کمیت مقررات را کوااش داد و براسواس رویکورد دیاور ،مقوررات
کااش نمییابد بلکه سادهتر و با شرایط سازگارتر میشوند 1.این هوط مشوی الزاموا بوه
معنای کااش کمی قوانین و مقررات نیست ،بلکه ممکن است به حفظ و ح وی تقویوت
امزمان مقررات موجود نیز بیانجامد .به عبارت دیار این سیاسوت گریوه در آغواز بوه
تغییر قوانین موجود ،در اشکالی یون سازگار نمودن آناا با تغییرات محیطی و کوااش
تعداد آناا تبلور مییابد ،اما در مقابل ممکن است در نهایت به توسعه منوابع جدیود بوا
شیوهاای نوین وضع مقررات نیز من هی گردد 2.مقرراتزدایی یوه از نظور روش انجوام
کار و یه از جهت ن ایجی که به دنبال هوااد داشت ،اقدامی بسویار رریوف و حسواس
است .این عمل به ار شکلی که باشد الزاما مقررات قدیمی و سن ی را کم و بیش تغییور
میداد و بدین ترتیب نهای ا توازن قوا در یک جامعه را بر اوم مویزنود بنوابراین بورای
اینکه عملیات به هوبی صورت بایرد و ن ایج مثبت به دنبال داش ه باشد ،بوه اویر روی
نباید به اقدامات هودسرانه مبادرت ورزید .مقرراتزدایی را از دو منظر میتوان در نظور
گرفت .از یک سو آن را یک جهتدای ساده دانست که از نظر قلمرو زموانی و مکوانی
محدود میباشد یعنی برای بخشاای ها

پیشبینی میشود و به یکباره یک سیاسوت

انحصارزدایی برای تمام بخشاا در نظر گرف ه نشود بلکه بخش به بخش و بوه تناسوب
شرایط موجود در ار بخش ،تصمیماتی اتخان میگردد و از سوی دیار مقورراتزدایوی
میتواند به صورت یک «سیاست کلی» مطورح شوود کوه آثوار آن کوم و بویش در تموام
بخشاای مورد مداهله دولت منعکس میگردد .به عوالوه از نظور زموانی نیوز محودود
نیست یعنی ام برای حال و ام برای آینده است هصوصویت ایون روش آن اسوت کوه
برای عمل به آن مجموعه ایی از قووانین و مقوررات بوه تصوویب مجلوس یوا نهواداوای
نیصالح دیار میرسد این روش در واقع یک هط مشی مقرراتزدایی در مفهوم واقعی
 .1شمس ،منبع پیشین112 ،
112
 .2امان منبع،
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کلمه باشد یرا که ام نظامند است وام با دوام و ادفش مقابله دائمی با تکثیر مقوررات
میباشد.

1

 -2-1-1آثار مقرراتزدایی
بدون تردید مقرراتزدایی یک سری ن ایج مثبت و منفی قابل تامل داش ه اسوت .کوه
عبارتند از الف) آثار مثبت -1 :در اغلب کشوراا به ویژه در کشور ما ،تمایل به نوشو ن
مقررات و قوانین پیچیده و م ناقض وجود دارد بنابراین ار اقدامی که منجور بوه روشون
نمودن آناا شود؛ مثبت است -2 .و از طرف دیار مقرراتزدایی میتواند عواملی بورای
یک سیاست دیار باشدکه آن را شفافیت تام اداری میگویند ار یه نظام اداری شوفاف
باشد اطالع بیش ر به ارباب رجوع و مصورف کننوده مویداود -3 .از سووی دیاور ایون
سیاست ،ادف افزایش رقابت را دنبال میکند .مقورراتزدایوی زمینوه را بورای پیودایش
رقبای جدید فراام میآورد و در ن یجه قیمتاا نیز ممکن است کااش یابد 2.ب) آثوار
منفی :مقرراتزدایی ن ایج منفی نیز ممکن است داشو ه باشود -1 .تخلفوات موجوود در
بازار و ضرورت وجود یک نهاد برتر «بی طرف و عمومی» برای نظارت بر بازار ،نظریوه
«دست نامرئی» و تنظیم کننده بازار را کوه آدم اسومیت مطورح کورده موورد تردیود قورار
میداد .یرا که در صورت نبود یک ینین نهادی ،تخلفات و اقدامات منفوی یواد شوده
اقدامات بازار را زیر سوال برده است در کوتواه مودت انحصوارات هصوصوی جانشوین
انحصارات دول ی میگردند و تولیدکنندگان کویک و م وسط نابود میشوند -2 .عوالوه
بر مصرفکننده و شرکتاای کویک و م وسط ،مقرراتزدایی برای گروهاوا ،بوه ویوژه
«گروهاای فشار» که برای ثبات و جبران ضعفاوای سواه اری هوود بوه دولوت تکیوه
میکنند ،نیز مضر میباشد -3.برنامهاای مقرراتزدایی با زیر سوال بوردن دسو اورداای

 .1امان منبع ،صص 114-112
 .2امان منبع ،صص 169-168

زمینههای تحقق مقرراتزدایی در صنعت برق جمهوری اسالمی ایران65.............................

نظام کارگری و ح ی کارمندی و برام ریخ ن حرفهایوی آناوا ،تعوادل اج مواعی را در
اغلب کشوراا بر ام زد و موجب پیدایش تنشاای اج ماعی زیادی شد.

1

 -2-1مبانی اعمال مقررات و مقرراتزدایی
در نظریات اق صادی زمینهاای محدودی برای اعموال مقوررات اجرایوی در جهوت
تقویت نقش نظارتی دولت به طور عمده در قالب سه وضعیت شکسوت بوازار ،توزیوع
عادالنه ثروت و انحصار طبیعی بیان میشود 2.که در نیل مورد بررسی قرار میگیرند.
الف) شکست بازار به تمامی مواردی اطالق میشود کوه در آناوا مکانیسوم رقواب ی
بازار منجر به تخصیص بهینه منابع نشود .در این موارد دهالت دولت به منظوور اصوالح
نظام تخصیص به صورت در اه یوار گورف ن تولیود ،توزیوع ،قیموتگوذاری ،پرداهوت
سوبسید یا دریافت مالیات است .تولید کاالاای عمومی (مانند امنیوت و محویط زیسوت
سالم) یا ارائه کاالاا و هدماتی که بخش هصوصی ،داوطلب تولید آناا نیسوت (ماننود
ارائه هدمات پس ی در مناطق روس ایی) از جمله این موارد اس ند .ب) توزیوع عادالنوه
ثروت توجیه دیاری از دهالت دولت و اعمال مقررات در بوازار اسوت زیورا مکانیسوم
بازار برای کااش فاصله درآمدی افراد اویر تضومینی نودارد و ح وی ممکون اسوت بوه
افزایش فاصله درآمدی منجر شود .شکست بازار شرط کوافی بورای دهالوت دولوت در
بازار نیست ،دهالت دولت بر مبنای تحلیول نظوری ازینوه و فایوده نبووده بلکوه دالیول
ا ج ماعی و سیاسی نیز در آن تأثیر دارد و برای افوزایش کوارایی و رفواه جامعوه در اثور
دهالت دولت ایر تضمینی وجود ندارد .وضع مقررات اق صوادی معمووال ازینوهاوای
بنااهاای اق صادی را (حداقل در کوتاهمدت) افزایش مویداود و ایون بناواهاوا نیوز در
بخشاای قابل کن رل ،ناکاراییاا و ازینهاای باالتر را به شوکل قیموتاوای بواالتر بوه
مصرفکنندگان من قل میکنند؛ از طرف دیار وجود مقررات مانع تنوع در تولیود کاالاوا
 .1امان منبع ،صص 180-168
2. Nowonty ,Ewald,privatization Re regulation ,1999,Experieces Policy
Threats in Austria, p 32 http://WWW,sigov,si/zmar
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و هدمات شده و پیشرفت فنی را کند میکند .اما مقرراتزدایوی موجوب تسوهیل ورود
بنااهاای جدید به عرصه رقابت شده و ازینهاا را بهطور محسوسی کااش مویداود و
در ن یجه تولید کاالاا و هدماتی که قبال از نظر اق صادی مقرون به صرفه نبووده ،امکوان
پذیر میشود 1.وضع مقررات ،ازینهاایی را نیز به جامعه تحمیل میکند؛ موثال تغییورات
مداوم در مقررات ازینهاایی در بر دارد.تغییر این موضوع نیاز به تغییر ساه ار و تعدیل
مداوم را توجیه میکند 2.مقرراتگرایی میتواند زمینهاوای رانوتجوویی را نیوز توسوعه
داد .سهمیهاا ،ام یازات و یارانهاا برای ان قال ثروت به گروهاای ها

موورد اسو فاده

قرار میگیرند .ینانچه مبالغ ان قالی انافت باشد فساد نیز پدیدار میشود و گاای افوراد
نینفع از طریق وارد آوردن فشار به گروهاا و سازماناا در صدد افزایش منوافع هوویش
بر می آیند .برای بیش ر این افراد اامی ی ندارد که اقدامات و جهتگیری در وضع ینوین
قوانین و مقرراتی یه ازینهاایی را از بعد کارایی بر اق صاد تحمیل هوااد کرد.

3

 –3-1مبانی مقرراتزدایی در صنعت برق
مقرراتزدایی در صنعت برق به زنجیرهای از تغییرات گس رده که در سالاای اهیر
صنعت برق را در برگرف ه بوود اشواره دارد ایون آزادسوازی معمووال مسو لزم تغییور در
الاواای مالکیت و شیوهاای کن رل است در حالی که اکثر شرکتاای برق در مالکیوت
عمومی عمل کردهاند .بسیاری از کشوراا سوعی داشو هانود شورکتاوای بورق هوود را
هصوصی کنند و رقابت را وارد بازاراای برق کنند تعدادی از کشوراا رقابت را بودون
هصوصیسازی ایجاد کردهاند اما اغلب طرحاای آزادسازی برق برای ایجاد رقابت توام

 .1مراجعه شود به شمس ،عبدالحمید ،مقرراتزدایی ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین ک ب علوم انسانی
دانشااهاا (سمت) ،یاپ اول.1381 ،
2. Patrick Raines, Charles G.Leathers,1995, Veblen?s Theory of Instutional
Change: An Explanation of Deregulation of Japanese Financial
Markets,American Journal of Economics, sociology,Vol.54,No.3,p.3-5.
 .3تاری ،ف ح اهلل ،اس فاده از مقرراتزدایی در رفع موانع تولید ،مجله مجلس و پوژواش ،پواییز ،1385
13-12
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با هصوصیسازی طراحی شدهاند در موارد نادری ام ،در برهی کشوراا شورکتاوای
ملی برق بدون اینکه رقابت ایجاد شده باشد هصوصی شدهانود و یوا طوی قرارداداوایی
مدیریت آناا به شرکتاای هصوصی واگذار شده است.
جایی که صنعت برق «ادغام عمودی» شده است تحول از حالت عمومی انحصواری
یا هصوصی انحصاری به نوع رقاب ی هصوصی اغلب به تفکیک صنعت به فعالیتاوای
تولید و توزیع من هی میشود .در اغلب کشووراا ،هصوصویسوازی و آزادسوازی اب ودا
بخشاای تولیود را اودف گرف وه انود در عوین حوال اوم کوه قصود هصوصوی کوردن
فعالیتاای توزیع و ان قال وجود دارد راهاای آزادسازی برق امیشه ام شکل نیست و
از مراحل مخ لف تشکیل شده است .اچنین اس راتژیاای مخ لفی در ایجاد رقابوت در
صنعت برق وجود دارد برهی کشوراا رقابت را با رقابت محودود آغواز مویکننود ایون
رقابت محدود بر پایه مذاکرات بین هریدار منفرد (معموال یک شرکت ان قال  /توزیع یوا
یک کارگزار عمومی مس قل) و تولیدکنندگان م عدد برای توافقنامهاای هرید برق 1بلنود
مدت اس واراست .طبق آنچه از مطالب فوق اس نباط میشود مالکیت عموومی در مقابول
مالکیت هصوصی و انحصار در مقابل رقابت نه فقط با اوم دوگوانای ندارنود بلکوه در
ام داد ام واقعاند بنابراین آزادسازی برق را مویتووان جریوان سیاسوی و اق صوادی کوه
سیس م برق را به سمت سازوکار هصوصی و رقاب ی سوق میداد در نظر گرفت.
 -4-1زمینه تاریخی مقرراتزدایی در صنعت برق
آنچه سیاستگذاران را در کشوراای مخ لف جهان واداشت تا بخش عمومی را بوه
عنوان م ولی صنعت برق برگزینند به شرح زیر است -1 :تشخیص اینکه برق یک عامل
ضروری برای توسعه اق صادی است  -2نوآوری تکنولوژیک  -3بح
تلفیق سیس م و کن رل مرکزی  -3حجم نیازمندیاای سرمایهای  -4بح

دربواره نیواز بوه
در باره اینکوه

یه کسی به ر منافع عمومی جامعه را حفوظ مویکنود  -5نیواز بوه احیوا پیشورفتاوای

1. Power purchase Agreements
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اق صادی و اج ماعی در پی رکود بزرگ و فراگیور شودن مک وب کینوزی  -6تشوخیص
جذابیتاای تملک و کن رل صنعت برق توسط م ولیان امور سیاسی.

1

با وجود اینکه سیس ماای برق که توسط انحصوارات هصوصوی و دول وی احودا
شده بودند در بسویاری از نقواط جهوان امکوان تولیود و مصورف در مقیواس بوزرگ را
امکانپذیر ساه هاند ،اما در عین حال در این مسیر مشکالت مهموی را ایجواد مویکننود.
امچنین به دلیل افزایش ازینوهاوای تولیود ناشوی از شووکاوای نف وی ،زنجیورهای از
راهحلاای پیشنهادی در اواهر قرن بیس م مطرح شودند .بوه عنووان نمونوه حرکوت بوه
سمت سیس ماای انرژی کویک مقیاس و نام مرکز که به لحاظ اق صوادی بوا صورفهتور
است .اما رشد نئولیبرالسیم امراه با جهانیسازی اق صواد بحو

اصوالحات در صونعت

برق را به سمت دیاوری جهوت داد .ایون فورک کوه مداهلوه دولوت در فعالیوتاوای
اق صادی باید حداقل شود و با این اس دالل که بخش هصوصی کاراتر از بخش عمومی
است و اینکه تخصیص منابع توسوط بوازار کوارایی بیشو ری از تخصویص دول وی دارد.
اصالحات نئولیبرالی ،هصوصیسازی و آزادسازی در صنعت بورق را بوه شودت تبلیوغ
کردند .از اواسط داه  1990بیش از سی حکومت ملی ،ایال ی یا اس انی در سراسر جهان
هود را درگیر اصالحات برق نمودند.

2

مقرراتزدایی بازاراای برق و قووانین آن بوه دنبوال اقودامات شویلی ( )1982نوروژ
( )1991و آرژان ین ( )1992مورد پذیرش قرار گرفت جنبه جهانی برای مقورراتزدایوی
به دنبال وارد شدن انالس ان در این عرصه درسال  1989وارد مرحله جدیدی شود 3.در
آسیا حکومتاا اکثرا اصالحات برق را آنچنان که در آمریکای التین بوا تغییورات کلوی
1. Sharma, Deepak,2004.Australian Electricity Reform : Some Emerging
10-challenges , Energy planning and Policy Programme . Univercity of
Tecnology ,Australia. P 43.
2. Besant-Jones,E.and B. Tenebaum,(2001), Lesson from Californias
power Crisis,Fiance and development, p 12.
3. Thomas’s.( 2001) The wholesale electricity market in Britain . PSIRU
Report .Greenwich : Public Services International Research Unit 32.
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امراه بود انجام ندادند .آناا عمدتا بر «تامین کنندگان مس قل بورق» تاکیود داشو ند کوه
منابع هارجی از شبکهاای عمومی به شمار میرود در طول داه  1990هصوصیسازی
بخش برق آسیا  93میلیارد دالر آمریکوا سورمایه هصوصوی را جوذب کورد1.مشوارکت
شرکتاای یند ملی ی تنها منحصر به بخش تولید بوده و مسئولیت ان قوال و توزیوع در
دست حکومتاا باقی مانده است .در جهان «توسعه یاف ه» طبق گزارش من شر شوده در
سال  2001توسط آژانس بینالمللی انرژی ،تقریبا امه کشوراای صنع ی عضو سوازمان
امکاری اق صاد و توسعه 2ام اکنون عمیقا درگیر اصالحات بخش برق اس ند .تا سوال
 2006بیش از  500میلیون نفر در بازاراای آزادشده پوشش داده هوااند شود 3.آژانوس
بینالمللی انرژی اس دالل کرده که اصالحات برق مب نی بر بازار آزاد ،مزایای بالقوهای را
از طریق بهبود عملکرد اق صادی قیمتاای پایینتر و امکان ایجاد ان خواباوای بیشو ر
برای مش رکین ایجاد میکند.

4

با اینکه اولین مالکین برق در ایران شهرداریاوا و بخوش هصوصوی بودنود اموا بوه
لحاظ ماایت انحصاری طبیعی صنعت برق کشوور ،بخوش هصوصوی عملکورد هووبی
نداشت و شرایط عرضه و قیمتگذاری برق یندان رضایت بخوش نبوود بوا توجوه بوه
مشکالت و براساس مطالعهای که برای صنعت برق ایران انجام پذیرفت پیشنهاد شد کوه
صنعت برق ایران به پیروی از روش رایج در بیش ر کشوراای جهوان بوه کن ورل دولوت
درآید و بدین ترتیب در سال  1341دولت اب دا سوازمان بورق ایوران و سوپس در سوال
 1343وزارت آب و برق را تاسیس نمود وزارت آب و برق در سوال  1353بوه وزارت
نیرو تغییر نام یافت .دولت تصمیم گرفت که راسا در صنعت برق سرمایهگذاری کنود و
بخش هصوصی را تشویق نماید تا در صنایع دیار سرمایهگذاری نماید به طوری که در
1. IEA [International Energy Agency ]( 2001) Competition in Electricity
Markets .Paris: International Energy Agency.
2. Organisation for Economic co-operation and development
3. Ibid.
4. IEA[International Energy Agency ] (1999a ) Electricity Market Reform :
An IEA Handbook . paris: International Energency Agency.
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سال  1343قانون ملی کردن صنعت برق تصویب شود و تاسیسوات بورق بوه تودریج از
بخش هصوصی هریداری گردید و تا سال  1347تقریبا تمام صنعت بورق کشوور ملوی
شد و در مالکیت دولت قرار گرفت .براساس اصل 44قانون اساسی جمهووری اسوالمی
ایران ،نظام اق صادی جمهووری اسوالمی ایوران بور پایوه سوه بخوش دول وی ،تعواونی و
هصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح اس وار است و بخش دول ی شامل کلیوه صونایع
بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی هارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تامین نیرو ،سوداا
و شبکه اای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پسوت و تلاوراف و تلفون ،اواپیموایی،
کش یرانی ،راه و راهآان و مانند ایناا را شامل میشود که به صورت مالکیت عموومی و
در اه یار دولت است .بخش تعاونی نیز شامل شرکتاا و موسسوات تعواونی تولیود و
توزیع است که در شهر و روس ا بر طبوق ضووابط اسوالمی تشوکیل مویشوود و بخوش
هصوصی ام شامل آن قسمت از کشواورزی ،داموداری ،صونعت ،تجوارت و هودمات
میشود که مکمل فعالیتاای اق صادی دول ی و تعاونی اسوت .در هصوو

ضورورت

اجرای کامل اصل  44قانون اساسی میتوان گفت که هصوصیسازی برنامهای است کوه
در بسیاری از کشوراای جهان به منظور کااش فعالیت دولت در عرصوهاوای مخ لوف
اج ماعی به ویژه در بخش اق صاد اجرا شده و این موضوع نشانار این اسوت کوه بورای
گذر از اق صاد دول ی یارهای جز هصوصیسوازی نیسوت .در کشوور موا اوم سیاسوت
هصوصی سازی پیش از انقالب با واگذاری سهام به کوارگران و سوهیم شودن آناوا در
سود کارهانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنع ی شدن در عرصهاای مخ لوف و
در یاریوب یک اصالح اج ماعی به اجرا گذاش ه شد و پس از انقالب نیز بوا گوذر از
موج ملی سازی و نیز جنوگ تحمیلوی ،هصوصویسوازی و واگوذاری اموور بوه بخوش
هصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسویس سوازمان هصوصویسوازی در
سال  ،80واگذاریاای دولت جدیت یافت و با ابالغ اصول  44قوانون اساسوی در داوم
تیرموواه سووال  84نیووز هصوصوویسووازی در کشووور رونووق گرفووت .پووس از ابووالغ کلووی
سیاستاای کلی اصل یهل و یهارم قانون اساسی از سوی مقام معظم رابری موضووع
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هصوصیسازی به عنوان کانون اصلی مباح

اق صادی کشور ،مورد توجه اماان قورار

گرف ه است اما افرادی که حداقل آشنایی را از تئوریاای اق صادی دارند مویداننود کوه
هصوصیسازی امزادی به نام مقرراتزدایی دارد .یکی از جنبهاای مهم قانون اجورای
سیاستاای کلی اصل  44قوانون اساسوی توجوه بوه مقورراتزدایوی و تسوهیل فرآینود
سرمایهگذاری در جمهوری اسالمی ایران از طریق بخوش هصوصوی مویباشود کوه بوه
عنوان منشور اق صاد ملی ،ررفیت الزم برای حذف مقررات غیرضوروری قبلوی و تهیوه
قواین پیش برنده جدید را فراام نموده است که در نیل جایااه مقرراتزدایی در قانون
اجرای سیاستاای کلی اصل  44قانون اساسی و برنامهاای توسعه جمهووری اسوالمی
ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
 -5-1مدافعان و مخالفان خصوصیسازی
 -1-5-1مدافعان خصوصیسازی
مدافعان هصوصیسازی ادعا دارند که -1 :بخش هصوصوی در تخصویص منوابع و
توسعه کلی بخوش بورق بسویار کواراتر از بخوش عموومی اسوت -2 .رقابوت بیشو ر و
مداهالت کم ر دولت کارایی اق صادی را افزایش مویداود و بنوابراین قیموت را بورای
مصرفکننده کااش میداد -3 .آزادسازی بخوش انورژی کیفیوت محویط زیسوت را از
طریق از رده هارج کردن تکنولوژی کهنه باال میبرد -4 .سیاستاوای دوسو دار بوازار،
سیس م برق را وارد کن رلی دموکراتیک از طریق ان خاب مش رکین هوااود کورد .ینوین
اع قادی به بازار را میتوان در سیاستاای اتخان شده در نهاداای بینالمللی به وضووح
مشااده کرد در حالی که این نهاداا عمدهترین وام دانودگان بوه شورکتاوای عموومی
بودهاند ام اکنون مدعی اس ند که بوازکردن دراوای انحصوارات بخوش بورق بوه روی
رقابت جهانی عمال تنها راه جذب سرمایه و تکنولوژی به کشوراایی است که طالب آن
اس ند1.در بسیاری از موارد آزادسازی برق منجر به الیاارشیاای برق شد و ایون هوود
1. Tellam , I.[ed](2000) Fuel for Change: World Bank Energy Policy :
Rhetoric and Reality .London : Zed Books and Both Ends. P. 67.
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منجر به تسلط شرکتاای فراملی ی قدرتمند گردید .تحت ینین شرایطی ایون ادعوا کوه
رقابت میتواند انایزهاای حداکثر کردن سود شرکتاای هصوصی را محودود کورده و
به این طریق قیمتاا را کااش داد بیش از پیش رنگ میبازد.
 -2-5-1مخالفان خصوصیسازی
مقرراتزدایی امروزه به عنوان امری ح می و ناگزیر شناسانده میشود ،با ایون حوال
اینکه بخش هصوصی و نظام بازار به عنوان جزء مهموی از صونعت بورق رهوور کورده،
پدیده کامال جدیدی است در واقع در بیش ر سالاایی کوه بورق وجوود داشو ه اموواره
بخش عمومی شایس هترین تامینکننده برق بوه حسواب آموده اسوت .در سرتاسور قورن
گذش ه برق توسط شرکتاای دارای ادغام عمودی که سه مرحله تولید ،ان قال و توزیوع
را زیر پوشش داش ند ،تامین میشد.

2

از آنجا که گس رش ینین شبکهای از پروژهاا ،کامال سرمایه بر و بوا دوره بازگشوت
سرمایه طوالنی اما با منافع اج ماعی یشمایر اس ند ،بخش عمومی مسئولیت مهموی را
در عرضه برق در بسیاری از کشوراا به عهده دارد ح ی در جااایی ام کوه بناواهاوای
هصوصی در کسب و کار برق فعال میشوند( .مثال در ایاالت م حوده ،آلموان و ژاپون)
حکومتاا نقش مهمی در ساه ن برق بازی مویکننود -گواای بوه عنووان حوامی و در
برهی موارد دیار به عنوان رقیب بخش هصوصی.

3

2. Byrne, J,andY.M.Mun(2001) Toward a New Polotical Economy of
Energy Commens: Lesson from U.S Electricity Restructuring- preliminary
Analysis , paper presented at the Sustainable and peaceful Energy Newyork
for Asia (SPENA) conference, Jakarta, ( 29 sept- 1october ).p.11.
3. Patterson, Walt 2000.Transforming Electricity : The coming Generation
of change .London , uk: Earthscan, p43.
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 -2جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44
قانون اساسی و برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران
 -1-2ظرفیتهای قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44
در قسمت تاریخی به قانون اساسی و اصل  44آن اشاره گردید در این قسومت الزم
است به سیاستاای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون مربوط
به آن اشاره گردد .سیاستاای کلی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران بوا
توجه به نیل اصل  44قانون اساسی و مفاد اصل  43و به منظوور :شو اب بخشویدن بوه
رشد اق صاد ملی گس رش مالوکیت در سطوح عمووم موردم بوه منظوور توأمین عدالووت
اج ماعی و ارتقاء کارایی بناواهاوای اق ووصادی و بهورهوری منوابع موادی و انسوانی و
فناوری افزایش رقابتپذیری در اق صاد ملوی افوزایش سوهم بخوشاوای هصوصوی و
تعاونی در اق صاد ملی و کاس ن از بار مالی و مدیریت دولوت در تصودی فعالیوتاوای
اق صووادی و افووزایش سووطح عمووومی اشو غال تشووویق اقشووار مووردم بووه پووسانووداز و
سرمایهگذاری و بهبود درآمد هانواراا تدوین یاف ه اسوت .در اجورای ایون سیاسوتاوا
قانون اجرای سیاستاوای کلوی اصول  44قوانون اساسوی بوه تصوویب رسوید یکوی از
جنبهاای مهوم قوانون اجورای سیاسوتاوای کلوی اصول  44قوانون اساسوی توجوه بوه
مقرراتزدایی و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در کشور از طریق بخش هصوصی اسوت
در واقع این قانون به عنوان منشوور اق صواد ملوی ،ررفیوت الزم بورای حوذف مقوررات
غیرضرور قبلی و تهیه قوانین پیش برنده جدید را فراام نموده است.
اع قاد بر این است که موفقیت برنامهاای هصوصیسازی ،منوط به اجرای ام زمان
برنامووهاووای کووالن دیاوور امچووون آزادسووازی و مقوورراتزدایووی اسووت .اصووالح نظووام
قیمتگذاری ،رقاب ی کردن بازاراا و رفع محدودیت از بخشاای غیردول ی برای انجوام
ار نوع فعالیت اق صادی مجاز و در قلمرو قوانین ،از جمله موضوعات مرتبط بوا مقولوه
آزادسازی است که از الزامات انجام هصوصیسازی موفق محسوب مویشوود .حمایوت
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یکسان از تمامی فعاالن اق صادی در یک بازار ،تثبیوت تصومیمات ،تعمویم ام یوازات بوه
صورت یکسان و لغو ارگونه ام یازات نوابرابر و بوه ویوژه تودوین مقوررات الزم بورای
توانمندسازی بخشاای غیردول ی در فرآیند گوذار ،از مهم ورین موضووعات مورتبط بوا
مقرراتزدایی است که منبع

از سیاستاای کلوی اصول  44قوانون اساسوی ابالغوی از

سوی مقام معظم رابری میباشد بخشی از احکام قانون مورد نظر نیوز بوه ایون مووارد،
اه صا

داده شده است که نیال به این احکام پرداه ه میشود.

 -1-1-2ماده ()7
ماده  7قانون اجرای سیاستاوای کلوی اصول 44قوانون اساسوی بوه ضورورت امور
مقورراتزدایوی در فعالیووتاوای اق صووادی عنایوت هووا

شوده و ایووات نظوارت بوور

مقرراتزدایی و تسوهیل شورایط صودور مجوزاوا و پروانوه فعالیوتاوای اق صوادی از
نهاداای جدید پیشبینی شده در این قانون است .ایوات نظوارت بور مقورراتزدایوی و
تسهیل شرایط صدور مجوزاا و پروانه فعالیت اق صادی به اس ناد تبصوره ( )4مواده ()7
قانون اجرای سیاستاای کلی اصل ( )44قانون اساسی از طرف رئیس مح رم جمهوور
مامور به انجام وریفه است .این ایات مکلف است برای مواردی که تحقق ایون ااوداف
مح اج به تغییر قوانین است ،لوایح مورد نظور را تهیوه و تقودیم ایوات وزیوران نمایود.
جلسات عادی ایات با دس ور جلسه مشخص و با دعوت ک بی دبیرهانه شوورای عوالی
اجرای سیاستاای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،ار دو اف ه یکبوار در محول سوازمان
سرمایهگذاری و کمکاای اق صادی و فنی ایران تشکیل میشود .حسب ضورورت ،بنوا
به اماانای دبیرهانه با اعضای ایات ،جلسات فوقالعاده تشکیل میشوود .ایون ایوات
در کنار سایر نهاداای ماده  7مزبور از جمله س اداای سرمایهگوذاری اسو اناوا کوه بوه
شکایات م قاضیان سرمایهگذاری رسیدگی میکنند و راسا اجازه صدور مجوز هوارج از
ترتیبات دس ااهاای اجرایی را دارا اسو ند و امچنوین سوامانه دیاوری بوه نوام ک واب
راانمای سرمایهگذاری کوه مبنوای عمول م قاضوی سورمایهگوذاری در فعالیوت هوا
میباشد ،مجموعه کاملی برای کوااش مقوررات و فرآینوداای زایود در سورمایهگوذاری

زمینههای تحقق مقرراتزدایی در صنعت برق جمهوری اسالمی ایران75.............................

اق صادی محسوب میشوند .ورایف و اه یارات ایات نظارت بر مقرراتزدایی عبارتند
از :ورایف مندرج در ماده ( )7قانون اجرای سیاستاای کلی اصل  44قانون اساسوی- :
نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزاا و پروانه فعالیتاای اق صادی.
 -2تهیه لوایح و تقدیم آن به ایات وزیوران در صوورتی کوه مقورراتزدایوی و تسوهیل
شرایط صدور مجوزاا و پروانه فعالیتاای اق صادی مح اج به تغییر قوانین است.
 اعمال اقدامات نظارتی ،موثر ،کارا و به موقع بوه منظوور مقورراتزدایوی ،تسوهیلشرایط صدور مجوزاا و پروانه فعالیتاای اق صادی ،و در صوورت لوزوم تهیوه لووایح
مورد نیاز وتقدیم به ایات وزیران -.تحصیل اطالعوات از طریوق گوزارشگیوری اعوزام
نماینده به دس ااهاای مشمول و اعطای نمایندگی به اشخا

مورد وثوق سپس تجزیوه

و تحیلیوول آناووا و ارایووه پیشوونهاداای اصووالحی بووه دسو ااهاووای اجرایووی - .بررسووی
پیشنهادات دس ااهاای مشمول در هصو

بازناری و اصالح فرآیند صودور مجووز و

یووا سووایر الزامووات ناشووی از قووانون بوورای اصووالح و تصووویب - .بررسووی پیشوونهادات
دس ااهاای مشمول به منظور حداقل کردن ازینهاای صدور مجوز بورای یوک فعالیوت
اق صادی - .بررسی قوانین و مقرراتی که در دس ااهاای اجرایوی در ارتبواط بوا شورایط
صدور مجوزاا و پروانه فعالیتاای اق صادی زاید ونامناسب گزارش شده است.
 -2-1-2آییننامه اجرایی ماده ()7
تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیوتاوای اق صوادی بورای
بخشاای غیردول ی در قلمرواای مجاز ،موضووع آیوینناموه اجرایوی مواده ( )7قوانون
اجرای سیاستاای کلی اصل ( )44قانون اساسوی اسوت کوه در تواری  1388/5/17در
افت فصل تنظیم و به تصویب رسیده اسوت .ایون آیوینناموه بوا موضووعاتی در زمینوه
تسهیل و تسریع صدور مجوز ،س اد سرمایهگذاری و ایات رسویدگی ،ک واب راانموای
سرمایهگذاری ،ایات نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور و مجوزاا ،بهبوود
فضای کسب و کار و مقررات عمومی تنظیم شده است.
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انجام اقدامات الزم برای بهبود رتبه بینالمللی ایران در زمینوه محویط کسوب و کوار
طبق یاریوب بانک جهانی از ورایف دس ااهاای مشمول آییننامه اس ند که در موواد
( )23و ( )24آن تصریح شدهاند.
امچنین تمامی دس ااهاای مشمول مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز،
اقداماتی را که در این آییننامه طی  10بند در ماده ( )2پیشبینی شوده اسوت را رعایوت
نموده و براساس فرآیند تدوین شده در این بنداا نسبت به صدور مجووز اقودام نماینود
تا تسهیل و تسریع مناسبی در زمینه صدور مجوز صورت پذیرد و نیوز در صوورتی کوه
فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویبنامه ایات وزیران و یا مراجوع دیاور داشو ه باشود،
دس ااهاای مشمول مورفند پیشنهاداای هوود را بورای اصوالح و تصوویب بوه ایوات
نظارت بر مقرراتزدایی اعالم نماید .در این آییننامه ایات نظوارت بور مقورراتزدایوی
مورف شده است ضمن انجام اقدامات نظارتی ،در صورت لوزوم لووایح موورد نظور را
تهیه و تقدیم نماید امچنین ایات نظارت میتواند پیشونهاداای اصوالحی هوود را بوه
دس ااهاای مشمول ارایه داده و دس ااهاوای مشومول مورفنود پیشونهاداای اصوالحی
ایات نظارت را ررف ده روز اجرا و ن یجه آن را اعالم نماید.
نک ه دیار این که در این آییننامه به اشخا

حقیقی و حقوقی اجازه داده شوده در

صورتی که قوانین و مقرراتی را در دس ااهاوای اجرایوی در ارتبواط بوا شورایط صودور
مجوزاا و پروانهاا ،زاید و نامناسب تشخیص دانود ،مراتوب را بوه ایوات نظوارت بور
مقرراتزدایی اعالم نمایند.
 -3-1-2سایر مواد
حکم دیار برای امر مقرراتزدایی ،ماده ( )8فصول دوم قوانون موورد اشواره اسوت.
براساس این ماده ،ار ام یازی برای بنااهاای دول ی مقرر شود ،عیناً و بوا اولویوت بورای
بنااه یا فعالیت اق صادی مشابه در بخش هصوصی ،تعواونی و عموومی غیردول وی اوم
باید در نظر گرف ه شود و دولت مکلف است کلیه ام یازات موجود را لغو کند یا تعمویم
داد .امچنین تسهیل رقابت و منع انحصار عنوان فصل نهم قانون فوقالذکر است که از
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مواد ( )43تا ( )84را شامل می شود .اگریه تسهیل رقابت و منع انحصار ،از موضوعات
مرتبط با آزادسازی بوده و نمیتوان آن را به مقرراتزدایی نسبت داد ،ولوی بایود توجوه
داشت کارکرد مناسب نهاداای فعال در موضوع رقابت و تنظیم انحصارات نظیر شورای
رقابت برای جلوگیری از انجام و اعمال رویهاای ضد رقاب ی و محدود کوردن و تنظویم
انحصارات به ویژه انحصارات طبیعی ،میتواند زمینوهسواز توسوعه اور یوه مناسوبتور
فعالیتاای بخش غیردول ی در اق صاد باشد .بدین ترتیب میتوان این فصل از قوانون را
نیز به نوعی زمینهساز امر مقرراتزدایی در اق صاد ایران دانست.
 -2-2ظرفیتهای قانون برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران
در سالاای پیروزی انقالب اسالمی به دلیول وقووع انقوالب و سوپس بوروز جنوگ
تحمیلی بر کشور ،دولت نقش گس ردهای داشت با پایان یواف ن جنوگ تحمیلوی و ارائوه
برنامهاای اول تا سوم توسعه ،به تودریج در کوااش نقوش نظوارتی دولوت و گسو رش
حمایت از بخش هصوصی با اس فاده از مقورراتزدایوی اقودامات مخ لفوی انجوام شود
بخشی از مقرراتزدایی در برنامهاای اول تا سوم توسعه به تدریج به قوانون و مقوررات
تبدیل شدند که سرانجام در برنامهاای توسعه از آناا نام برده نشده است .زیرا عمال به
عنوان رف ار دائمی در قوانین و مقررات جدید نهادینه شده است .اما برهی از قووانین و
مقررات در برنامهاای قبلی عینا در برنامهاای بعدی تکرار شده است تا امچنان ب وانود
اثرگذاری هود را در کااش مقوررات اجورا کنود .قوانون برناموه اول توسوعه اق صوادی،
اج ماعی و فرانای جمهوری اسالمی ایران شامل یک ماده واحده و  52تبصوره بوود و
امر بازسازی در راس ادفاای کلی این برنامه قرار داشت از دیار ااوداف برناموه اول
توسعه که در بند  8نکور شوده اصوالح سوازمان و مودیریت اجرایوی و قضوایی کشوور
میباشد که میتوانست شامل مقرراتزدایی نیوز باشود .در تبصورهاوای اجرایوی قوانون
برنامه اول توسعه ،دولت در بخشاای مخ لف به طور کلی به اجورای یواریوباوایی
مکلف بود که برای مقرراتزدایی انعطاف یندانی فراام نمیکرد .در ایون بواره برهوی
تبصرهاا و مح وای کلی برای مقرراتزدایی عبارتند از :تبصرهاای  7الوی 10،19،18،12
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با توجه به وضعیت برنامه اول توسعه که پوس از پشوت سرگذاشو ن سوالاوای جنوگ
تحمیلی و اق صاد به شدت دول ی به صوورت قوانون درآموده اسوت .در موواردی ماننود
تبصرهاای  23،22،19،10در نحوه و میزان اجرای آناا ابهاماتی نیز وجوود دارد .قوانون
برنامه دوم تالش برای تحقق عدالت اج ماعی است و این قانون از  101تبصره تشوکیل
شده است .اس فاده از سیاست تعرفهای برای حمایت از تولیدات داهلی از جمله مووارد
جدید برنامه دوم نسبت به برنامه اول بوده است .امچنین در تبصرهاوای اجرایوی ایون
قانون مواردی به منظور مقرراتزدایی قابل احصاء اسوت بوا تصوویب و اجورای قوانون
واگذاری سهام دول ی به ایثارگران و کوارگران گوام قوانونی دیاوری در راسو ای تحقوق
هصوصی سازی برداش ه شد .از ویژگیاای این دوره افزایش واگذاریاوای بورسوی از
طریق دو روش (مزایده و مذاکره) در روند واگذاریاا بوده است .از سوی دیار در این
دوره سازمان گس رش و نوسازی صنایع باالترین سوهم را بوه عنووان نهواد واگذارکننوده
شرکت اای دول ی به بخش هصوصی به هود اه صا

داده است .بررسوی آمواری در

طول برنامه دوم توسعه نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش واگوذاراای انجوامشوده
در طول برنامه دوم توسعه به مبلغ  4890میلیارد ریال و معادل  1/66درصد بووده اسوت
و در مجموع برای دس یابی به مقرراتزدایی گامی موثرتر از برناموه اول در جهوت نیول
به مقرراتزدایی بوده اسوت .در قوانون برناموه سووم ،مووارد قوانونی م عودد جوایازین
تبصرهاا شدهاند .و در سه گروه حوزهاای فرابخشی ،امور بخشی اجرا و نظارت در 26
فصل و  199ماده ارائه میشووند .در قوانون برناموه سووم توسوعه تعوداد موواد  2برابور
تبصرهاای قانون برنامه دوم و  4برابر تبصرهاای قانون برنامه اول است به ایون ترتیوب
تبصرهاا جای هود را به مواد میدادند که تحت عناوین ها

دس هبندی شدهاند و بوه

نظر میرسد ادف از مواد در عناوین فصول قابل مشااده است این تغییور از ایون نظور
مفید است که میتواند با دس هبندی کردن مواد ،جایااه آناا را مشخص کرد ولی یوون
قابلیت مقایسه با برنامهاای اول و دوم را کااش میداد به عنوان یک محدودیت نیز به
حساب میآید .درباره موارد مرتبط با مقرراتزدایی برداش ه شدن گاماوای بلنودتری را
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در برنامه سوم توسعه میتوان مشااده کورد .از جملوه ااوداف برناموه سووم توسوعه در
کویک کردن دولت عبارتند از :اصالح ساه ار اداری ،ساماندای شورکتاوای دول وی،
تنظیم انحصارات و رقاب ی کردن فعالیتاای اق صادی .قانون برنامه یهارم توسعه کوه از
 161ماده تشکیل میشود فصل اول آن بورای بس رسوازی بورای رشود سوریع اق صوادی
اه صا

یافت .ویژگی هاصی که در برنامه یهارم توسعه به یشم میهورد آن اسوت

که ار یند ممکن است تعداد مواد مرتبط با مقرراتزدایوی در ایون قوانون کم ور دیوده
می شود .ولی موادی برای جلوگیری از اعمال مقررات اضافی در آن لحاظ شده است که
میتواند نقش مقرراتزدایی را ایفا کند امانند ماده  2و توا حودودی موادهاوای  3و .4
ویژگی دیار برنامه یهارم توسعه آن است که تعداد موارد مرتبط بوا مقورراتزدایوی در
یک ماده میتواند م عدد باشد .در برنامه یهارم توسعه به بس رسازی برای رشد و تعامل
فعال با اق صاد جهانی و رقابتپذیری اق صواد اامیوت بسویار داده شوده اسوت .فصوول
مخ لف بر مبنای جنبهاای مخ لف توسعه از جمله توسوعه قضوایی ،توسوعه مب نوی بور
دانایی ،توسعه سالمت و توسعه فرانگ ناماذاری و در مجموع مووارد بیشو ری نسوبت
به برنامهاای قبلی احصاء شده است .ماده  62قانون برنامه پونجم توسوعه نیوز مجموعوه
احکام گس ردهای برای دس ااهاای اجرایی در هصو

ساماندای اسوناد و فرآینوداای

مجوزاای صادره در کشور تبیین نموده و ماده  70این قانون نیز به دنبال تسهیل بیش ری
برای فرآینداای صدور مجوز بوده و نظام کلی پنجوره واحود در امور صودور مجووز را
مشخص کرده است .از سویی دیار کارگروه ماده  76این قوانون نیوز مسویر روشونی در
قالب تاسیس یک کارگروه م شکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی بوه مشوکالت و
شکایات فعاالن اق صادی و م قاضیان سرمایهگذاری قرار داده است و ارگونه مشوکالت
ناشی از ایراد مقررات و یا هالء قانونی در ارتباط با فعالیتاای اق صادی از این طریوق
قابل بررسی و طرح در شورای گف اوی دولت و بخش هصوصی و نیز شوورای عوالی
اجرای سیاستاای کلی اصل  44قانون اساسی است .برنامه ششم توسعه نیوز احکوامی
را به صنعت برق اه صا

داده است و یک سری راابرداوا ،ااوداف و سیاسوتاوای
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اجرایی برای آن تبیین نموده است .یکی از سیاستاای اجرایی دولوت در ایون صونعت
گس رش مشارکت بخش غیردول ی در تولید برق میباشد.

 -3صنعت برق جمهوری اسالمی ایران و مقرراتزدایی
کشوراای مخ لف با انایزهاای مخ لفی وارد مرحله نوین صنعت برق شودهانود .در
کشور ایران از نیمه دوم سال  1382تجدید ساه ار صنعت بورق عموال آغواز گردیوده و
گاماای اولیه در این هصو

برداش ه شده اسوت ایون تجدیود سواه ار صونعت بورق

ااداف مخ لفی از جمله غلبه بر ناکارآمدی صنعت بورق انحصواری افوزایش کوارایی از
طریق مکانیزماای رقاب ی ،افزایش ان خاب مش ری را دنبال مینماید.
فرآیند طراحی یک برنامه کامل اصالحات و تجدید ساه ار صنعت برق شامل یهار
مرحله اصلی است :در مرحلوه اول سیاسوتاوای الزم توسوط دولوت تودوین و در آن
هطوط برنامه اصالحات مشخص و در صوورت نیواز ،بوه تصوویب مراجوع قانوناوذار
میرسد از آنجا که در تجدید ساه ار ،ساه ار اداری و مدیری ی صنعت برق دسو خوش
تغییر میشود ،ضمن مقرراتزدایی باید قوانین و مقررات جدیدی وضع شود .در مرحله
دوم تجدید ساه ار ،بازناری در مقررات میباشد .مرحله سوم مرحله مجزاسازی اسوت
که در آن ساه ار یکپاریه صنعت برق به بخشاای مخ لفی کوه بوه صوورت جداگانوه
فعالیت میکنند تفکیک میشود .در این مرحله فضای رقاب ی ایجاد میشود .و بعد از آن
هصوصیسازی با ان قال مالکیت بلکه با سرمایهگذاری جدید از سوی بخش هصوصوی
نیز انجام میشود.

1

در راس ای تجدید ساه ار صنعت برق جمهوری اسالمی ایران ،صنعت برق با دالیل
و انایزهاای نیل هصوصیسازی شد -1 .ایجاد فضای رقاب ی در بخوشاوای تولیود و

 .1مشهور ،الهه ،مقودس تفرشوی ،سوید مسوعود ،رحویم زاده ،سوجاد ،تجدیود سواه ار و اصوول کلوی
.9-7
قیمتگذاری صنعت برق در محیط رقاب ی ،یاپ اول،1388 ،
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توزیووع بوورق  -2تووامین منووابع مووورد نیوواز از طریووق حضووور بخووش غیردول ووی در
سرمایهگذاری -3افزایش بهرهوری اق صادی.
از آنجائی که صنعت برق دارای ویژگیاای هاصی اسوت کوه موی توانود پ انسویلی
برای بروز پدیده موسوم به شکست بازار باشود ،تعریوف و تشوکیل نهوادی کوه ب وانود
مقررات الزم برای کارکرد مناسب ر بوازار را تودارک ببینود ،بسویار حوائز اامیوت اسوت.
تشکیل بازار در صنعت برق را میتوان تشکیل یک بازار مدیریت شوده تلقوی کورد .در
م ن آئین نامه تعیین روش ،نرخ و شرایط هرید و فوروش بورق در شوبکه بورق کشوور،
تشکیل ایئت تنظیم بازار برق مورد تاکید قرار گرف ه اسوت .ایئوت تنظویم بوازار بورق
ایران در اب دا با عضویت  5نفر تشکیل شد در دورهاای بعد ،تعداد اعضای ایون نهواد از
 5نفر به  7نفر افزایش یافت .طوی حکموی از سووی وزیور نیورو ،اعضوای جدیود دوره
یهارم ایأت تنظیم بازار برق ایران منصوب شدند .براساس این حکم ،دک ر قاضوی زاده
به عنوان رئیس ایات تنظیم بازار برق ،دک ر محمد حسین جاویودی بوه عنووان دبیور و
مهندس مالکی به عنوان نایب رئیس ایات تنظیم بوازار بورق در دوره یهوارم منصووب
شدند .براساس این گزارش آقایان مهندس علیرضا هجس ه ،دک ر میر فرید قادری ،دک ور
مج بی غروی و مهندس امیر باقری به عنوان اعضای جدید ایات تنظیم بازار برق ایوران
برگزیده شدند ورایف اصلی نهاد تنظیم بازار بورق ایوران عبارتنود از -1 :توسوعه بوازار
رقاب ی و تشکیل بورس بورق  -2پیشونهاد تصوویب برهوی مقوررات توسوط نهاداوای
نیصالح  -3حل مشکالت بین عوامل بازار  -4سایر امور مرتبط بوا اداره صوحیح بوازار
 -5اجرای صحیح مقررات  -6تدوین و تصوویب دسو ورالعملاوا .از آنجوائی کوه ایون
ایئت تشکیالت سازمانی مس قلی ندارد ،برهوی اموور آن از طریوق دبیرهانوه آن انجوام
میشود .این دبیرهانه عهدهدار انجام بررسیاای الزم و امور اجرائی در حیطوه وروایف
ایئت ،از جمله موارد زیر است :بررسی و تهیه گزارش در باره طرحاا ،سؤاالت و سایر
موضوعات ارجاعی به ایئت و امچنین تدوین "م ن پیشنهادی برای تصوویب" دربواره
موارد مندرج در دس ور جلسوات ایئوت؛ ایجواد ارتبواط و امکواری بوا فعوالین بوازار،
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موسسات علمی و پژواشی و م خصصین امر به منظور جلب مشارکت آنان برای ارهوار
نظر و ارائه طرحاا و پیشنهاداا ،تبادل اطالعات با نهاداای مسئول در حوزه فعالیتاای
ایئت ،ایجاد نظام اطالعرسانی در حوزه فعالیتاای ایئت .در حوال حاضور ایون نهواد
منابع درآمدی مس قلی ندارد.
در توضیح اصل  44قانون اساسی ،به جزء شبکه ان قال ،واگذاری دو بخش تولیود و
توزیع برق به بخش هصوصی مجاز شمرده شده است و بخش هصوصی مویتوانود در
این دو بخش سرمایهگذاری کند و مدیریت تولید و توزیع برق را داش ه باشد .با اجورای
کامل این اصل ،تنها شبکه ان قوال بورق بوه عنووان یوک شوبکه ملوی بوه ماننود تموامی
کشوراای پیشرف ه در اه یار دولت باقی میماند و بخش هصوصی با در اه یار داشو ن
نیروگاه ،برق را تولید کرده و توسط شبکه ان قال دول ی ،برق را به محل مصورف من قول
مینماید و در نهایت توسط بخش توزیع که آن نیز در اه یار بخش هصوصوی هوااود
بود ،برقرار به مانند یک کاال در شبکه توزیع میکند .در ایون میوان دولوت بابوت ان قوال
برق ،حقالزحمه هود را دریافت کرده و شبکه هود را گس رش و ناهداری میکند.

 -4مشکالت پیش رو صنعت برق جمهوری اسالمی ایران
بخووش هصوصووی در صوونعت بوورق در کشووور مووا بووه دلیوول انجووام مسووئولیتاووای
تصدیگوری در صونعت بورق توسوط شورکتاوای تابعوه وزارت نیورو؛ از رشود الزم
برهوردار نشد انوز دارای امکانات الزم نمیباشد و تازه در حال شوکلگیوری و رشود
است و بنابراین سیاستاای حمای ی دولت از این بخش به طور جدی الزم و ضوروری
است بخش هصوصی برای پیشرفت باید به منابع مالی ارزان قیمت دس رسی پیدا کند.
امچنین در وزارت نیرو به ایر وجه زیرساهتاای الزم برای ینین حرک ی فراام
نشده و انوز ام زیرساهتاای الزم برای ایجاد یک محیط رقاب ی که به عنووان اولوین
نیاز و بس ری الزم برای هصوصیسازی واقعی است ،فراام نشده است.
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شرکتاای توزیع برق نیز که از آناا به عنووان شورکتاوای هصوصوی نوام بورده
میشود ،به ایچوجه ماای ی هصوصی نداش ه و تنها شورکتاوایی مودیری ی بوا وریفوه
بهرهبرداری از تأسیسات موجود اس ند .در واقع تأسیسات توزیع م علق به شرکتاوای
برق منطقهای بوده و وریفه بهرهبرداری به این شرکتاا داده شده است .ایون در حوالی
است که اصل  44قانون اساسی تغییرات ماای ی را مدنظر داش ه و برای اجورای آن بایود
این بخشاای به راار هصوصی به بخش هصوصی واقعی من قل شوند.
یک مشکل بزرگ دیار در این زمینه رهوور شورکتاوای نیموه دول وی اسوت ایون
شرکتاا در حقیقت شرکتاایی با رااری هصوصوی و بواطنی دول وی اسو ند کوه از
حمایت کامل کارآفرمایان دول ی برهودار اس ند و تا زمانی که وضعیت این شورکتاوا
به طور کامل در زمینه مشاوره ،پیمانکاری و تولیود حول و فصول نشوود و سوهام آناوا
صددرصد هصوصی نشود ،صنعت برق شکوفایی را در ایر زمینهای نخوااد دید .آنچه
به عنوان تفاامنامه و یا قرارداد تولید برق در کشور با توانیر به امضواء مویرسود ،اصوال
ساه ار یک قرارداد را ندارد و فاقد قوانین و مقررات الزمه میباشد ار قوراردادی بایود
دارای مبلغ مشخصی باشد و این در حالی است که این قرارداداا نواتوان از تعیوین یوک
قیمت مشخص نیز اس ند و قیمتاای برق بطور مشروط در قرارداد نکر میشوود .لوذا
میتوان گفت که در این زمینه قرارداد واقعی وجود ندارد .اما در صورتی که توانیر مایل
به تنظیم یک قرارداد واقعی باشد ،باید این معضل را جدی گرف ه و اساسی حول کنود و
این نیازمند آن است که توانیر از م خصصان و مشاوران داهلی و بینالمللی که در تموام
دنیا برای تنظیم ایناونه قرارداداا دانش الزم را دارند ،اس فاده نماید.
در شرایط فعلی با توجه به قوانین و مقررات جاری ،علیالقائده کم ور سورمایهگوذار
هارجی رغبت به احدا

نیروگاه در ایران دارد .بر طبق قانون ،مالکیت زمین در کشوور

قابل واگذاری به یک شرکت هارجی نیست .لذا از یک طرف باید برای تحویول زموین
به سرمایهگذار هارجی به روشاای حقوقی دیاری غیر از ان قال مالکیت زمین تمسک
جست که معلوم نیست مثال ،قرارداد اجاره زمین مورد قبول بانکاوای وام دانوده قورار
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گیرد .دوم آنکه در صورت حل مسئله فوق ،سرمایهگذار هوارجی بایود در ان هوای دوره
بهرهبرداری ،نیروگاه را به دولت واگذار کند.
اس فاده از منابع داهلی در ایران بسیار گران و پرازینه است .میزان واماوایی کوه بوه
پروژهاا اه صاصی میداند -آن ام با طی یک پروسه طووالنی و نفوسگیور -بسویار و
ناییز است و نمیتواند حجم منابع مورد نیاز سرمایهگذاری جهت احدا

یک نیروگواه

را پاس داود .بنوابراین در ایوران توأمین سورمایه از بانوکاوا بسویار پرازینوه اسوت و
سرمایهگذار نمیتواند این میزان سرمایه را از طریق بانکاوای داهلوی توامین کنود .لوذا
سرمایهگذار برای دریافت وام به بانکاای هارجی م مایل میشود توا از طریوق کسوب
وام با بهره پایین ب واند ،طرح را اجرا نماید .برای این کار سرمایهگذار باید بانوک عامول
را م قاعد کند که طرح اق صادی بوده و بازگشت سرمایه را تضمین نمایود توا بانوک وام
مورد نیاز را در اه یار سرمایهگذار قرار داد .اما در این فرآینود مشوکالتی وجوود دارد،
اولین مورد م قاعد کردن بانک و دادن تضمین بورای بواز پرداهوت سورمایه اسوت .اور
شخص حقیقی و حقوقی برای کسب وام از بانک ،پس از دارابودن شرایط دریافوت وام
الزم تا وثیقهای را در اه یار بانک قرار داد .اما برای ارائه وثیقه از سووی سورمایهگوذار
مشکالتی وجود دارد .ایر یک از بانکاوای هوارجی در ایوران شوعبهای نداشو ه و بوا
بانکاای ایران نیز امکاری و مشارک ی ندارند بنابراین بانک ایر پیش زمینهای نسوبت
به محیط سرمایهگذاری ندارد و در ینین شرایطی حاضر به سرمایهگوذاری و اعطواء وام
به سرمایهگذار نیست .وثیقه موجود در ایران را نیز قبول نکرده و محیط سورمایهگوذاری
را ناآشنا میداند .از طرفی در تمام دنیا شرکتاای بیموه سورمایهگوذاری بانوک را بیموه
میکنند تا در صورت عدم باز پرداهت اقسواط از سووی سورمایهگوذار ،بیموه هسوارت
تعیین شده را بپردازد .ولی شرکتاای بیمه هارجی نیوز بوه دلیول نداشو ن فعالیوت در
داهل ایران ،حاضر به بیمه نمودن سرمایهگذاری بانکاای هوارجی درایوران نیسو ند و
این عامل ،بار منفی دیاری در جهت سرمایهگذاری هارجی ایجواد مویکنود اوماکنوون
دولووت بوورای حوول بخشووی از مشووکل ،حاضوور شووده اسووت تووا تضوومیناووایی را بوورای
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سرمایهگذاری ،مس قیما و از سوی وزارت اق صاد و دارایی بداد ولی بوه علوت ماایوت
ایناونه تضمیناا مشکلی حل نشد .عالوه بر موارد فوق ،موورد دیاور؛ شورایط هوا
سیاسی حاکم بر روابط ایران با کشوراای هارجی است که بوا توجوه بوه قطعناموهاوای
مصوب شورای امنیت که به شدت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرارداده است .امچنوین
م اسفانه کشوراای توسعه یاف ه که عمدتا منابع مالی بانکی هارجی را در اه یار دارنود،
بح

تحریم فعالیتاای مالی ایران را مطرح کردهاند و لذا این امور توامین منوابع موالی

پروژهاا از هارج از کشور را تقریبا به صفر نزدیک کرده است.

1

 -5نتیجهگیری
صنعت برق به لحاظ اامیت آن در توسعه اق صادی و مباح

سواه اری آن عمودتا

دول ی بوده است .قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتاای صونعت بورق ،حووزه فعالیوت
صنعت برق را محدود کرده است .از این رو مقرراتزدایی به عنوان عواملی بورای رفوع
مشکالت موجود ص نعت برق اامیت پیودا کورده اسوت علیورغم اینکوه ویژگوی عموده
مقرراتزدایی ایجاد بازار رقابت است ولی مویتووان گفوت ،اور گوامی کوه در جهوت
گس رش فعالیت بخش هصوصی ،کویک ر شدن انودازه دولوت ،کوااش سوهم دهالوت
دولت در اق صاد ،دریافت مجوزاا و کااش مراحل اداری برای فعالیت بخش هصوصی
باشد را نیز میتوان در زمره فعالیتاای مقرراتزدایی محسوب کرد و از ایون رو موواد
قانونی و تبصرهاای مرتبط با مقرراتزدایی نیز افزایش مییابد در سالاای اهیر صنعت
برق جمهوری اسالمی ایران عمدتا دول ی بوده و برنامهریزی تولید و قیمتگذاری بورق
توسط دولت انجام میگرف ه است .از اوایل داه  1360که سیاست غالب بر مبنای ان قال
از مالکیت دول ی به آزاد سازی اق صادی اس وار بوده ،صنعت برق را نیز تحت تاثیر قرار

 .1ف وره یی ،حمید هصوصیسازی در صنعت برق کشور :در سرازیری سوقوط یوا سورباالیی صوعود،
.78
مجله اق صاد انرژی مرداد و شهریور  - 1386شماره  94و ،95
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داده است .مقوله مقرراتزدایی در ارتباط با فعالیتاای اق صادی به ویژه صونعت بورق
امواره ضرورت هود را نشان میداد و امری اج نابناپذیر است .ویژگیاوای هوا
صنعت برق جمهوری اسالمی ایران نظیر انحصار طبیعی ،ازینهاای باالی سرمایهگذاری
زیربنووایی و حموولونقوول آن باع و

دهالووت مس و قیم دولووت در ایوون صوونعت بوووده و

تمرکززدایی و مقرراتزدایی موجب افزایش کارایی اق صادی ،کااش ازینهاا و تعودیل
قیمت شده است بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتاای صنعت بورق جمهووری
اسالمی ایران نشان میداد که مقوررات کنوونی ،حووزه فعالیوت در صونعت بورق را توا
حدودی محدود کرده و با وجود آنکه ررف سوالاوای اهیور توالش گسو ردهای بورای
مقرراتزدایی در صنعت برق صورت گرف ه است اما انووز ایون توالشاوا و مقوررات
حاکم ن وانس ه است زمینهاای گس رده و مساعدی را بوری تحقوق مقورراتزدایوی و در
ن یجه رونق این صنعت به وجود آورد .از این رو تدوین برنامهاای الزم مبنی بر اصالح
فرآینداای صدور مجوز فعالیتاای اق صادی و امچنین حذف قوانین و مقررات زائود
و دست و پاگیر و کااش زمان و ازینهاای انجام کار و در عوین حوال تودوین قووانین
جدید برای شروع و توسعه فعالیتاای صنعت برق ضوروری و اج نوابناپوذیر اسوت.
عالوه بر این اجرایی شدن اصل  44قانون اساسی نیز یوک رویکورد م رقویهوااانوه در
صنعت برق کشور و فاک وری مهم بورای مشوارکت فزآینوده بخوش هصوصوی بووده و
قوانین برنامهاای توسعه نیوز حواوی مووارد مخ لفوی اسوت کوه مویتوانود در راسو ای
مقرراتزدایی تاثیرات بسیار مثب ی به امراه داش ه باشد.
پیشنهادها
مقرراتزدایی از محوریترین مباح

اصالح ساه ار دولتاا به شمار رف ه و زمانی

تحقق مییابد که روند مقرراتزدایی در مسیر ررفیتسازی بوده و منابع را بوه صوورت
کارآمد در راس ای تحقق آن مورد اس فاده قرار داد؛ در راسو ای تحقوق مقورراتزدایوی
پیشنهادات نیل مطمح نظر است:
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 -1مقرراتزدایی موحب کااش محدودیتاا و فراام نموودن دامنوه گسو ردهتوری
برای تصمیمگیری کارگزاران هوااد شد؛ بنابراین پیشنهاد مویگوردد مقورراتزدایوی بوا
نظارت و ارزیابی سازماندای شده ،امراه باشود و کجورویاوای اح موالی نیوز از قبول
پیشبینی و اصالح گردد.
 -2توصیه میگردد فقط به نکر مواد در قوانین برنامهاا بسنده نشود زیرا صرف ایون
کار نمیتواند کارگشا باشد و تا یک تعهد و حرکت عموومی عموال در راسو ای اجورای
قوانین قرار نایرد مواد نکر شده نمیتواند تاثیرگذار باشد.
 -3پیشنهاد میگردد به جای توصویهاوای سیاسوی در برناموهاوای مقورراتزدایوی،
رااکاراای روشن و شفاف ارائه شود تا عمال امکان اجرای مواد تسهیل گردد.
 -4توجه به مقرراتزدایی میتواند در انواع مخ لف سادهسازی ،کااش تصدیگری
دولت ،وضع مقررات جدید نمود یابد اما توصیه میشود نحوه اجورای آناوا در قوانون
تصریح شود و در اه یار دولت قرار نایرد.
 -5صنعت برق در سازمان تجارت جهانی ،انوز شکل نهایی به هود نارف وه اسوت
بنابراین باید به شکل گیری آن امراه با دیاوران اموت گذاشوت .بوا عنایوت بوه اینکوه
جمهوری اسالمی ایران صاحب صنایع سرشار انرژی است بنابراین پیشنهاد میگوردد در
این روند مشارکت فعال نماید.
 -6در انطباق با روند عمومی جهانی ،زنجیره تولید ،ان قوال و توزیوع بورق شکسو ه
هوااد شد .بنابراین پیشنهاد میگردد در جهت تفکیک تولید و ان قال نیرو اقدامات الزم
صورت گیرد.
 -7ایئت تنظیم بازار برق زیرساهتاای نرمافزاری مناسوبی فوراام کورده کوه الزم
است دامنه مسئولیتاای آن باز تعریف و بخشاای انحصاری (شبکه ان قوال و توزیوع)
در آن لحاظ شوند ضمنا پیشنهاد میشود حق مج.ز تعریوف گوردد و یوا مبلوغ ثواب ی از
شرکتاای تحت پوشش دریافت شود.
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 -8در راس ای فراام نمودن بس راای مالی الزم ،پیشنهاد میگردد دولوت جمهووری
اسالمی ایران اجازه داد تا بانکاای هارجی ب واند در ایران شوعبی را تاسویس نماینود.
در صورت اجرایی شدن این طرح ،بانکاای هارجی شعبی را در داهل ایوران احودا
کرده و سطح تعامالت و امکاری بانکاای داهلی و هارجی ارتقواء هوااود یافوت و
معضل سرمایهگذاری هارجی و تامین سرمایه مورد نیاز صنعت بورق توا حودود زیوادی
مرتفع هوااد شد.
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