
 

 

1 

 نام خدابه

 
 

 اظهارنظر کارشناسی درباره:

 یهاطرح یدر اجرا یمردم یهاجذب مشارکتطرح »

 «یروبخش آب، فاضالب و برق وزارت ن 

  

 

 

 

 
 

 مقدمه

با هدف تأمین سرمایه برای اجرای  «یرو، فاضالب و برق وزارت نآب بخش یهاطرح یدر اجرا یمردم یهاجذب مشارکت»طرح 

فروش گواهی ظرفیت انشعاب پیش برایهای بخش آب، فاضالب و برق ارائه شده است. این طرح سعی دارد با ایجاد بازاری طرح

رگانه های آب و برق تأمین کند. مواد چهابرای اجرای طرحرا سوی وزارت نیرو، سرمایه الزم های انتقال و توزیع برق و آب ازشبکه

ایجاد بازار، تضمین مشارکت و نحوه مشارکت در ساخت را تشریح کرده است. طرح با  هایموضوعکلی طوربهطرح پیشنهادی 

تواند دستیابی به اهداف مدنظر های اساسی مواجه بوده که میهای وزارت نیرو، با چالشوجود ایجاد زمینه جذب منابع برای طرح

 را منتفی کند.

 

 طرحخالصه مواد 

ارائه شده  هایموضوعتوان اند. میقرار گرفته (۱)ها ذیل ماده تبصره همهاین طرح از چهار ماده و شش تبصره تشکیل شده که 

کنندگان و نحوه سوی مشارکتازدسته موضوع کلی شامل ایجاد بازار، تضمین خرید صورت گرفته  در مواد این طرح را در سه

 های توزیع و انتقال، قرار داد:شبکهمشارکت در احداث تجهیزات 

منظور جذب سرمایه عمومی از طریق بهبه وزارت نیرو  «بازار گواهی ظرفیت انشعاب»اندازی اجازه راه (۱)در ماده  :بازار ايجاد

وش بندی حاکم بر بازار خرید و فر، زمان«۱»های آب و برق داده شده است. همچنین در تبصره فروش حق انشعاب طرحپیش

امکان و نحوه فروش گواهی به خریداران خارج از محدوده طرح بیان شده است. در ( ۱)ماده  «۲»تشریح شده است. در تبصره 

رسانی و انتقال )واگذاری( جایی انشعاب خریداری شده در محدوده خدمتهترتیب نحوه جاببه، (۱)ماده « ۴»و  «۳»بندهای 

 است. گواهی خریداری شده به شخص دیگر آمده

که در طوریبهطرح دیده شده ( ۱)ماده  «۵»منظور تضمین مشارکت در طرح، امکان انصراف در تبصره بهتضمين مشاركت: 

انه را یسود سالرین شتبیصورت انصراف خریدار وزارت نیرو موظف است خریدار را به بانك ضامن ارجاع داده تا اصل سرمایه و 

کننده ازسوی وزارت نیرو درج شده(، میزان سود پرداختی به مشارکت ۵طرح پیشنهادی  )در متن «۶». در تبصره دکندریافت 

 .بینی شده استهای بلندمدت پیشدرصد باالتر از سود سپرده ۶جهت بازخرید گواهی، معادل 

انشعاب ارائه و خریداران ن امالکدر مواد دو و سه طرح پیشنهادی، نحوه مشارکت در احداث شبکه ازسوی مشاركت در احداث: 

توانند با رعایت استانداردها در ساخت شبکه مشارکت کرده و هزینه انشعاب را به میزان مین امالک ،(۲)شده است. براساس ماده 

نحوه افزایش ظرفیت شبکه  (۳)درصدی که در طرح حاضر واجد ابهام است، از وزارت نیرو دریافت کنند. همچنین در ماده 

 بینی شده است.کار رفته در شبکه پیشبهو نحوه برخورد با تجهیزات ن امالکازسوی 

 نامه اجرایی پس از ابالغ طرح مصوب، به مدت سه ماه در نظر گرفته شده است.طرح پیشنهادی، زمان تدوین آیین( ۴)در ماده  
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 اظهارنظر كارشناسی

 طرح از نظر کارشناسی دارای برخی نکات حائز اهمیت به شرح ذیل است:

 ها:نقاط قوت و فرصت

های بخش آب، فاضالب اجرای طرح برایامکانی برای تأمین سرمایه مورد نیاز دن کراز نکات مثبت این طرح فراهم  تأمين سرمايه: -

 های مذکورگذاری در اجرای طرحبرای سرمایهصحیح و صرفاً البته برای اینکه نقدینگی جذب شده بتواند در محل و برق است. 

 کرد آن مشخص شود.و هدف هزینه منظور مشخصی ردیف در منابع حاصل از مشارکت عمومی باید یابد، اختصاص

های آب و برق گذاری در طرحسمت سرمایهبهتواند بخشی از نقدینگی را ثبت دیگر طرح این است که مینکته مجذب نقدينگی:  -

 ذیل نظر وزارت نیرو هدایت کرده و آثار تورمی نقدینگی را کاهش دهد. 

 ها:نقاط ضعف و چالش

فروش گواهی ظرفیت شبکه مشخص شود. پیشگیری طرف تقاضا باید قواعد بازار برای شکلابهام در قواعد بازار پيشنهادی:  -

 است انشعاب فروشپیش و ظرفیت گواهی عرضه نحوه و کند تعیین میزانترین مسائلی که به تشریح قواعد این بازار کمك میاز مهم

 هایموضوعخواهد گرفت.  انجامصورت نامحدود بهو یا مشخص بوده صالحدید وزارت نیرو  به عرضه میزان آیا توجه شودکه باید 

بندی دیگری که برای روشن شدن قواعد بازار پیشنهادی باید مشخص شود نحوه عرضه و فروش گواهی خارج از بازار پیشنهادی و زمان

سوی نهاد حاکمیتی شکل گرفته لذا تعیین میزان التزام حاکمیت به چارچوب ازاین بازار . عرضه و حجم عرضه گواهی انشعاب است

برای شود، آیا وزارت نیرو منجر ویژه اینکه در صورت وقوع شرایطی که به افزایش قیمت انشعاب یا گواهی ت بهآن حائز اهمیت اس

 بود یا خیر؟خواهد  جدید عرضه مجاز به تعدیل قیمت در این بازار یا خارج از آن

 یطبراساس شرا برق و فاضالب های آب،فروش منابع درآمدی شرکتپیشی امعنبهفروش انشعاب پیش عدم توجه به شرايط آتی:

مختلف  دالیل خانگی بهغیرهای ظرفیت قراردادی کاربری یندههای آدر سال عنوان مثال چنانچهدر آینده است. بهتعهد  یجادا روز و

آب مورد نیاز مین أتامکان  عمالً شده منعقد خریدار گواهی و وزارت نیروقرارداد بین  ینکهبا توجه به ا یابد،جمله خشکسالی کاهش از

های طرفی اجرای بسیاری از طرحاز. رو خواهد شدهندارد روب تأمین که امکان ییهابا حجم عظیمی از ظرفیت وزارت نیرونخواهد بود و 

ارات مورد بر بوده و با توجه به تجربه حاصل از نوسانات ارز، اعتبهای توزیع و انتقال مجزای از مباحث مالی، از بعد فنی نیز زمانشبکه

فروش انشعاب متوجه داشته باشد. در این صورت حجم عظیمی از مطالبات ناشی از پیش بسیاریتواند تغییرات نیاز پروژه در آینده می

 وزارت نیرو خواهد شد.

ایجاد نشده، یا قبل از اینکه  نهاساز یا پروانه آوساختطرح به خریدارانی که هنوز مجوز  انشعاب واگذاری و فروشپیش ايجاد بدهی آتی: -

کند. ایجاد بدهی و انتقال بدهی ایجاد می بعدی هایدولت های آتی یاسال با ایجاد اشتراك موافقت اصولی صورت گرفته باشد، عماًل برای

  .های آب و برق متفاوت باشدبعدی درخصوص نحوه اجرای طرح هایدولت هایسیاست و اهداف با تواندیم آن به آینده

شده و با ایجاد منجر کاذب جهت خرید گواهی  رقابت تواند بهمی آن فروشواگذاری انشعاب و پیشبازی: افزايش احتمال سفته -

 واقعدر کننده نهایی که ممکن است دیرتر هم به این حوزه ورود کرده، افزایش دهد.بازی، قیمت انشعاب را برای مصرفسفته و بورس

 فروشندگان و خریداران شودباعث میرسانی ایجاد بازار فروش گواهی انشعاب و امکان ورود خریداران خارج از محدوده خدمت

 ینگیورود نقد و فاضالب و برق و چرخه های آبمسئله شرکت یناایجاد خواهد کرد.  منفی ورود کرده که تبعات بازار به واقعیغیر

 .خواهد کردشدت دچار چالش بهرا  نهاآ

دار است خدشهآب و فاضالب که متکی بر وجود ملك  برق، طرح اصالت انشعاب یندر اثر اجرای امنفک شدن انشعاب از ملک:  -

 همراه دارد. به انشعاب مرتبط با ملك است نه مالك، تبعات بسیار منفی را ینکهانشعاب با توجه به ا ییجاهجابدر این صورت  .شودمی

کنندگان تضمین بازپرداخت وجوه خریداران برای حمایت از مشارکت ص منابع بانک ضامن و بازخريد گواهی:ابهام درخصو -

سازوکار و نحوه ضمانت بانك و ارتباط آن با وزارت بینی شده است. اما به همراه حداکثر سود مشارکت با معرفی به بانك ضامن پیش
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منابع الزم در صورت استرداد انشعاب یا گواهی ظرفیت از چه محلی تأمین » ال کهپاسخ به این سؤ دیگرعبارتبه نیرو مشخص نیست.

سوی وزارت نیرو نیز اختیاری یا اجباری بودن آن مشخص نشده که ازخصوص بازخرید گواهی در .روشن نشده است «؟خواهد شد

( ۱)ماده  «۶»مورد اشاره در تبصره درصدی  ۶دیگر مبنای نرخ سویازدارندگان گواهی موظف به فروش بوده یا مختار هستند؟ 

  .مشخص نیست

اجتماعی ناشی از نوسانات بورس  -دلیل مسائل اقتصادیبهدرحال حاضر گذاری: مسئله كاهش اعتماد اجتماعی نسبت سرمايه -

 یردولتیو غ یولتد یعموم یاعتماد مردم به نهادهااین موضوع در گذاران عمومی در این بخش، از سرمایه جمعیو متضرر شدن 

)وزارت  ییدستگاه اجرابر مشارکت عمومی در یك بازار تحت مدیریت مبتنیلذا در بستر کنونی، افق آتی طرح که داشته است.  تأثیر

 دولتی است، روشن نخواهد بود.  (یرون

 نکات حقوقی طرح پيشنهادی:

که ینحوبهمالی مین أتروش  یینموجود، در صورت ضرورت سازوکار تع یقانون ینتعداد عناو یشاز افزا یریتوجه به لزوم جلوگ با -

 بینی شود.پیش ۱۳۵۳مصوب  یرووزارت ن یسسأتمرتبط، مانند قانون  یندر قوان ینحوبهمفاد طرح مذکور  بایددر طرح ذکر شده، 

نسبت احکام این طرح با سایر قوانین حمایتی برای اقشار مختلف معلوم نیست. به این معنا که در موارد متعددی قانونگذار اختصاص  -

صورت تشکیل بازار خرید و فروش انشعاب و ظرفیت  است. لذا درده کرانشعاب آب و برق برای اقشار مددجو یا ایثارگر را رایگان مقرر 

سوم و بند وچهل یکم،وسیثانیاً مغایر اصول  ،نویسیقانونسبت طرح با وضعیت احکام حمایتی، اوالً مغایر اصول ن یینشبکه، عدم تع

 .رسدنظر میاصل سوم قانون اساسی به «۱۲»

 :رسدنظر میهذيل ب هایايراد (1) در ماده -

 .استواجد ابهام « مصوب یهاطرح»عبارت  (الف

 کیفیت مورد در لکن است، شده بینیپیش« اندازی بازار و فروش گواهی ظرفیت شبکه و انشعابراهمتولی »این ماده صرفًا  در( ب

بینی موارد پیش. عدم تدقیق در استرت نیرو در تنظیم این بازار مسکوت وزا صالحیت میزان و بازار این عملکرد و فعالیت بستر

 .است قانونگذاری نظام کلی هایسیاست «۹»ضوع بند مو یسی،نوقانونمذکور مغایر اصول 

مجزا مغایر اصول  احکام با متعدد هایتبصره تقریر لذا. است مذکور ماده از مجزا احکام حاوی (۱) ماده ذیل هایهزکدام از تبصره (ج

 تنقیحی است.

و الزم است موارد مذکور در قانون  یستو مالك تشخیص زمان اعالمی معلوم ن یبازه زمان یینمرجع تع( ۱)ماده  «۱»در تبصره  -

صورت  ینچراکه در ا یستن نیز نامهیینبه آ یضقابل تفو ینیتقن یتموارد به جهت دارا بودن ماه یناست ا گفتنیشود.  یفتکل یینتع

است،  یقانون اساس پانزدهماصل  یرمغا «یسسرو»واژه  ینمواجه خواهد بود؛ همچن یهشتادوپنجم قانون اساس لبا اص یرتمغا یرادبا ا

 .شود جایگزین «خدمات»واژه ایراد رفع جهت شودمیلذا پیشنهاد 

طور کامل بهشرکت مربوط  یقعنوان دق یدبا روازایننویسی است، قانوندر  یتاصل شفاف یرمغا« آبفا»واژه ( ۱)ماده « ۵»در تبصره  -

 شود. یدق

 .استو واجد ابهام  یستدرصد معلوم ن یزانم (۲) در ماده -

 بندیجمع

های اجرای طرح براییرو که برای جذب سرمایه الزم بخش آب، فاضالب و برق وزارت ن یهاطرح یدر اجرا یمردم یهاجذب مشارکت

ها فراهم کرده و نقدینگی عمومی را مناسبی برای تأمین منابع این طرح تواند زمینهشبکه توزیع و انتقال وزارت نیرو ارائه شده، می

قانون اساسی،  چهارموچهلهای اجرایی و زیربنایی سوق دهد. با این وجود نظر به قابلیت و مباحث لحاظ شده در اصل سمت طرحبه

های تکمیل طرح برایو بخش خصوصی  نهادمردم ، تشکلدر قالب تعاونی های مردمیتر است طرح حاضر به طرح مشارکتبه

 کار تغییر یابد.وکسبهای جدید در راستای تحول در تمام و اجرای طرحهنیم
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ها جمله این چالشازکند. ن را منتفی میدهندگاهای مهمی بوده که موفقیت و دستیابی به اهداف مدنظر ارائهطرح حاضر دارای چالش

بازی و تواند زمینه سفتهبه قواعد آن می یتوجهبیروشن نبودن ابعاد مختلف بازار پیشنهادی برای گواهی ظرفیت شبکه است که 

طرح، بایستی روشن  آن بر آثارایجاد بازار کاذب را فراهم آورد. همچنین نحوه تأمین منابع بانك ضامن و شیوه بازخرید با توجه به 

تر شده، همچنین وقوع مسائلی از قبیل طوالنی بعضاً  نهاهای وزارت نیرو و تغییرات ناشی از تورم، اجرای آدلیل ابعاد فنی طرحبهشود. 

صورت وزارت نیرو با فروش شده را با مشکل مواجه کند، در اینها و پاسخگویی به مطالبات پیشتواند اجرای طرحخشکسالی می

 رو مورد بازبینی قرار گیرد.های پیشطرح برای رفع چالش بایدحجم عظیمی از مطالبات مواجه خواهد شد. به همین دلیل 

 بازبینی طرح مورد توجه قرار گیرد. ، بایدوارد بر آن هایایرادقانونی طرح، ابعاد حقوقی و رفع  به تأثیراتبا توجه رو ازاین

 هاپيشنهاد

برای اینکه وزارت نیرو بتواند هزینه واقعی صرف شده برای اجرای طرح را دریافت کند، فروش گواهی براساس بهای تمام شده انجام 

 خریداران است. در همین راستابازی در بازار پیشنهادی را از بین خواهد برد، حذف الزام سود به پیششود. از مواردی که امکان سفته

رفع تبعات  برای شده و راهکارهای مناسبك در نظر گرفته البرای ام تصاص انشعاب و ظرفیت قراردادی صرفاًاخشود پیشنهاد می

صورت درصدی بهبا توجه به دائمی بودن قانون بهتر است  . در صورت اختصاص سود به مشارکت،ارائه شودبازی احتمالی سفتهمنفی 

د تعرفه حق شویپیشنهاد مبا توجه به اینکه دریافت حق انشعاب تأثیر مهمی بر قیمت امالك دارد،  .دشواز نرخ سود قرارداد بیان 

های در کنار ابعاد تخصصی طرح، ایجاد زمینه نظارتی الزم برای آحاد مردم و حلقه قرار گیرد. مبنا ،تی ملكانشعاب به ارزش معامال

تواند تمایل اجتماعی به مشارکت بر تصمیمات صورت گرفته درخصوص طرح می های اجتماعی( برای نظارتها، تشکلمیانی )تعاونی

 گذاری را تقویت کند. و سرمایه

موجود در طرح حاضر و لزوم شناخت بهتر تبعات و آثار اجرایی و دستیابی حداکثری  هایابهامدلیل بهشود در پایان پیشنهاد می 

انجام شود.  نهادهای مردمها و تشکلبا اولویت تعاونی های خاصهکل محدود و برای پروژبه مزایای مورد انتظار، ابتدا اجرای آن به ش

یند افرتواند به رفع مشکالت حین اجرا و بهبود کنندگان میدر این راستا اتخاذ یك ساختار تعاملی برای دریافت بازخوردهای مشارکت

 ردی طرح و کسب رضایت از آن، درخصوص نحوه تعمیم طرح به کلیهاجرایی کمك کند. پس از دریافت نتایج از اجرای محلی و مو

 های آب و برق وزارت نیرو تصمیم مناسب اتخاذ شود.طرح


