
« ایرنا

بررسی  برای  سه جانبه  کمیته  
تکالیف بودجه ای وزارت نیرو 

تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: 
بودجه ای  تکالیف  بررسی  جریان  در 
دیوان  اعداد  اختالف  و  نیرو  وزارت 
بخش  در  وزارتخانه  این  و  محاسبات 
درآمدها و هزینه کردها، کمیته  سه جانبه 
وزارت  کمیسیون،  نمایندگان  از  متشکل 
این  نیرو و دیوان محاسبات برای بررسی 

موضوع تشکیل می شود.
صفحه 6

« خانه ملت

ُمهر تایید شورای نگهبان بر گام 
مانع زدایی  برای  مجلس  بلند 

از توسعه صنعت برق

طرح  تایید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مانع زدایی از توسعه صنعت برق خبر داد.

صفحه 7

« بازار

بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
ایران  برق  صنعت  المللی 

افتتاح شد

المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
 ۲۹ )یکشنبه،  امروز  ایران  برق  صنعت 
آبان ماه( در مراسمی با حضور وزیر نیرو 

افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

صفحه 4

« پاون

مگاوات   7787 آینده  سال 
خواهیم  برق  تولید  افزایش 

داشت

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: برای 
 7 داریم  بنا  تولید  بخش  در  آینده  سال 
هزار و 787 مگاوات افزایش تولید داشته 

باشیم.

صفحه  4

)CCHP( نشریه تخصصی انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران
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دوره انتشار: دو هفته نامه

www.irancchp.ir : پایگاه اینترنتی

آفتاب شب

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

با  مرتبط  مسائل  بررسی 
؛ کوچک  مقیاس  های  نیروگاه 

سرمایه  دفتر  مدیرکل  الریمی  میری  آقای  با  جلسه 
هجدهم  برق  و  آب   بازار  مقررات  تنظیم  و  گذاری 

آبان ماه در وزارت نیرو برگزار شد. 

« ادامه



 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

۲
سرمایه  دفتر  مدیرکل  جلسه  ابتدای  در 
از  ها  نیروگاه  توسعه  بر  تاکید  با  گذاری 
جمله نیروگاه های chp در شهرک های 
صنعتی و برج ها گفت: سیاست های فعلی 
که  است  ای  گونه  به  برق  صنعت  توسعه 
کمبود  شبکه،  توسعه  مشکالت  دلیل  به 
گاز و تولید، مناسب ترین راهکار احداث 
نیروگاه های chp در شهرک های صنعتی 
در  دولت  مداخالت  کاهش  و  ها  برج  و 
معامالت  انجام  و  برق  فروش  و  خرید 
تولیدکننده  و  کننده  مصرف  بین  مستقیم 

عنوان شد ه است.

احدی از اعضای هیئت مدیره انجمن ضمن 
بیان مزایای نیروگاه های مقیاس کوچک 
های  نیروگاه  احداث  از  اولیه  اهداف  و 
نیروگاه  توسعه  روند  در   : گفت  مذکور 
هایی وجود  مقیاس کوچک چالش  های 
به افت سرمایه گذاری در  دارد که منجر 
شده  پراکنده  تولید  های  نیروگاه  حوزه 

است .

بحران  دلیل  به  دولت  افزود  ادامه  در  وی 
تشویق  را  بزرگ  ، صنایع  در کشور  برق 
نموده  خودتامین  های  نیروگاه  ساخت  به 
نیز  صنایع  برخی  راستا  همین  در  است 
لیکن  اند  نموده  نیروگاه  احداث  به  اقدام 
گردد  می  محاسبه  ای  گونه  به  گاز  نرخ 
در  ندارد  اقتصادی  صرفه  برق  تولید  که 
حالیکه در ماده 11 دستورالعمل بند "ت" 
ماده 48 صراحتا به نرخ گاز نیروگاه های 
 4۲ راندمان  براساس  و  اشاره  خودتامین 

نیروگاهی و مازاد  ایشان  درصد نرخ گاز 
گاز مصرفی می بایستی با نرخ گاز صنعتی 

محاسبه گردد.

واحدهای  احداث  جهت  برآن  عالوه 
تولید همزمان برق و حرارت نیازمند ایجاد 
آیین  تدوین  و  انتقال حرارت  های  شبکه 
نامه هایی جهت صدور مجوزات الزم می 

باشد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در زمینه 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  احداث 
به  تضمینی  خرید  قراردادهای  قالب  در 
پرداخت  در  طوالنی  تاخیرهای  دلیل 
صورتحساب نیروگاه ها ، سرمایه گذاران 

تمایلی به ورود در این حوزه را ندارند .

تنظیم  و  گذاری  سرمایه  دفتر  مدیرکل 
به  پاسخ  در  برق  و  آب   بازار  مقررات 
راستای  در  اظهار کرد  مطرح شده  موارد 
 ، برق  صنعت  زدایی  مانع  قانون  اجرای 
نیروگاه  احداث  به  صنایع  تشویق  برای 
گاز  و  برق  گذاری  تعرفه   ،chp های 
به  باید   )  ECA نرخ  متوسط  )براساس 
گونه تنظیم  شود تا باعث ایجاد انگیزه در 

ساخت نیروگاه های  chp شود.

در ادامه نشست بازرس انجمن به مشکالت 
بر  تاکید  با  و  اشاره  موجود  های  نیروگاه 
اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک بخش 
جهت   : گفت  هستند  واقعی  خصوصی 
ایجاد  اینکه ظرفیت  برای  توسعه آن ها و 

دغدغه  بایستی  می  باشد  اتکا  قابل  شده 
های آن ها رفع شود.

پرداخت  در  طوالنی  تاخیرهای  ایشان 
مطالبات و قطع گاز نیروگاه ها در زمستان 
های  نیروگاه  مشکالت  ترین  اصلی  از 
و  دانسته  تضمینی  خرید  قرارداد  دارای 
 3 الی   ۲ مناطق  برخی  در  کردند  اظهار 
های  شرکت  و  قطع  نیروگاه  گاز  از  ماه 
آمادگی  پرداخت  امکان  ای  منطقه  برق 
نامه ای  انجمن طی  به همین علت  ندارند 
پیشنهاد نموده است مدت زمان قطعی گاز 
نیروگاه ها به بازه زمانی قراردادهای خرید 
برآن سازمان  اضافه شود. عالوه  تضمینی 
 ۹۹ سال  در  نیز  کشور  بودجه  و  برنامه 
ریزی  برنامه  معاونت  به  مکتوب  بصورت 
پیشنهادی  نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و 
را بابت جبران خسارت ناشی از قطع گاز 
نیروگاه های فوق را با مضمون "دوره پنج 
تضمینی  خرید  قراردادها  در  موثر  سال 
اعالم  پراکنده"  تولید  واحدهای  برق 
این  در  اقدامی  تاکنون  لیکن  است  نموده 

خصوص صورت نگرفته است.

هایی  نیروگاه  مشکالت  به  ادامه  در  وی 
تمام  ها  آن  تضمینی  خرید  قرارداد   که 
نرخ های  نمودند  بیان  اشاره و  شده است 
خرید برق به گونه ای تنظیم می شود که 
پاسخگوی هزینه عملیاتی نیروگاه ها نمی 
باشد و صرفا بدلیل خرید برق در پنج ماه 
از سال و خاموشی نیروگاه در مابقی ایام 
از  را  متخصص  نیروهای  از  بسیاری  سال 
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محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

3 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران
دست داده اند.

تنظیم  هیئت   366 مصوبه  در  اینکه  مضافا 
کارگروهی  گردید  مصوب  برق  بازار 
از  برق  خرید  نرخ  تنظیم  نحوه  جهت 
نیروگاه ها تشکیل شود که تاکنون اقدامی 

در این رابطه صورت نگرفته است.

ایشان درخصوص پرداخت هزینه ترانزیت 
با  جانبه  دو  قرارداد  در  مشترک  توسط 
گفت:  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه 
نیروگاه های مذکور به سطح ولتاژ شبکه 
را  انتقال  شبکه  و  باشند  می  متصل  توزیع 
قرارداد  در  کنند درصورتیکه  نمی  اشغال 
مقیاس  های  نیروگاه  مابین  دوجانبه 
در  صرفا  که  کننده  مصرف  و  کوچک 
پذیر  امکان  توزیع  شرکت  یک  حوزه 
هزینه  پرداخت  به  ملزم  مشترک   ، است 
ترانزیت در سطح ولتاژ شبکه انتقال و فوق 
یک  در  اگر  همچنین   . باشد  می  توزیع 
شهرک صنعتی  مصرف کننده در همان 
نیز  کوچک  مقیاس  مولد  که  باشد  پستی 
متصل است ، مشترک نباید هزینه ترانزیت 

در سطح شبکه توزیع پرداخت نماید.

تنظیم  و  گذاری  سرمایه  دفتر  مدیرکل 
به  پاسخ  در  برق  و  آب   بازار  مقررات 
مزایای  به  باتوجه  گفت  فوق  موضوع 
ولتاژ  سطح  به  که  مذکور  های  نیروگاه 
هزینه  نباید  هستن  متصل  توزیع  شبکه 
انتقال  شبکه  ولتاژ  سطح  در  ترانزیت 

پرداخت شود.

تاکید  ادامه  در  نیز  انجمن  رئیس  نائب 
پرداخت  در  طوالنی  تاخیرهای  کردند 
پروژه  توقف  به  منجر  ها  نیروگاه  بدهی 
رسیده،  برداری  بهره  مرحله  به  که  هایی 
برنامه  نداشتن  اینکه  مضافا  است،  شده 
توانیر در  بندی شده توسط شرکت  زمان 
پرداخت مطالبات  باعث شده که صاحبان 
نیروگاه هایی که جهت تامین مالی پروژه 
به  نیز  را  تضامینی  و  دریافت  تسهیالت 
بازپرداخت  نتوانند  اند،  نموده  اعطا  بانک 

اقساطشان را به موقع انجام دهند.

که  هایی  نیروگاه  کردند  تصریح  ایشان 
تضمینی  خرید  قرارداد  ساله  پنج  دوره 
اتمام رسیده است بدلیل مشکل  به  آن ها 
نقدینگی در تهیه قطعه برای تولید برق با 
حداکثر توان در پیک تابستان نیز با چالش 

های بسیار جدی مواجه اند.

نیروگاه  از  برق  خرید  نرخ  افزود  وی 
برنامه پنجم  هایی که قراردادشان در طی 
خرید  نرخ  از  تر  پایین  است  شده  منعقد 
می  ششمی  برنامه  های  نیروگاه  از  برق 
باشد که این امر بدلیل تفاوت در ضریب 
عدم  آن  علت  که  است  شده  حادث  الفا 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون  صحیح  اجرای 
می  مربوطه  های  شرکت  توسط  کشور 
باشد زیرا ضریب آلفا در دستورالعمل بند 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون   133 ماده  "و" 

است  شده  تعیین   ./3 الفا  ضریب  صراحتا 
توسط  قراداد  تیپ  اصالح  عدم  بدلیل  اما 
شرکت های برق منطقه ای و ابالغ آن با 

ضریب آلفا از پیش تعیین شده به سرمایه 
گذار جهت امضا، باعث شده است سرمایه 
گذار متضرر شود و عالرغم پیگیری های 
صورت گرفته اصالح آن تاکنون صورت 

نگرفته است.

شناختن  عدم  بدلیل  نمودند  بیان  یشان 
پراکنده  تولید  های  نیروگاه  های  پروانه 
وزارت  توسط  تولیدی  واحدهای  بعنوان 
هنگام  به  نمیتوانند  ها  نیروگاه  صمت، 
بودن  تولیدی  مزایای  از  قطعات  واردات 
واحد ها با تعرفه 5 درصد استفاده نمایند..

سرمایه  دفتر  مدیرکل  نشست  انتهای  در 
گذاری و تنظیم مقررات بازار آب  و برق 
توضیحاتی درخصوص موارد فوق مطرح 
و بیان نمودند درخصوص تعیین نرخ برق 
بعد از اتمام دوره پنج ساله خرید تضمینی 
برق رویکردشان به گونه می باشد تا رویه 
با  سال  ایام  کل  در  برق  فروش  برای  ای 
درنظر گرفتن مزایای نیروگاه های مقیاس 
کوچک از جمله هزینه های اجتناب شده 
به  تلفات شبکه(  و  انتقال  )هزینه خدمات 
برای سال  نیز  این نرخ  بازار و  اضافه نرخ 
به  و  تهیه  باشد  بینی  پیش  قابل  آتی  های 
هیئت تنظیم بازار برق ارائه نمایند و انجمن 
خصوص  این  در  را  خود  پیشنهادات  نیز 

اعالم نماید.

دسته  و  نو  قید  حذف  به  ایشان  ادامه  در 
دوم بودن مولدها در خرید برق از نیروگاه 
های مقیاس کوچک اشاره و  انجمن نیز 

شماره پانزده - هفت صفحه / یکشنبه ۲۹  آبان 1401



پیشنهاد خود را جهت تعیین نرخ براساس 
دسته  مولدهای  برای  ها  نیروگاه  عملکرد 

دوم را به آن دفتر ارائه نماید.

دستورالعمل  نویس  پیش  درخصوص 
تعیین شرایط و نحوه تامین برق با استفاده 
قید  با  ای  جلسه  خودتامین  مولدهای  از 
فوریت با حضور نمایندگان شرکت توانیر 

، انجمن و... در هفته آینده برگزار شود.
های  نیروگاه  توسعه  های  طرح  انجمن 
به همراه  CHP در شهرک های صنعتی 

چالش های آن را ارائه و جلسات منظمی 
حضور  با  شده  یاد  موضوع  محوریت  با 
برگزار  و...  انجمن   ، ها  نیروگاه  صاحبان 

شود.

4 انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

محتوای این هفته نامه لزومًا بیانگر دیدگاه ها و مواضع انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیست.

بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
المللی صنعت برق ایران افتتاح 

شد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
)یکشنبه،  امروز  ایران  برق  صنعت 
با حضور  مراسمی  در  آبان ماه(   29
به کار  آغاز  و  شد  افتتاح  نیرو  وزیر 

کرد.
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مدت  به  نمایشگاه  این  بازار،  گزارش  به 
در  آذرماه(  دوم  تا  امروز  )از  روز  چهار 
هزار   50 وسعت  به  نمایشگاهی  سالن   11
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  مترمربع 

بین المللی تهران دایر می شود.

شرکت   350 بیست ودوم،  نمایشگاه  در 
داخلی و ۲۲ نماینده شرکت های خارجی 
ترکیه،  چین،  شامل  جهان  کشور   ۹ از 
کره جنوبی،  ژاپن،  فنالند،  آلمان،  ایتالیا، 

اسپانیا و جمهوری چک حضور دارند.

برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه  در 
روشنایی،  بخش های  در  کاالهایی  ایران، 
گروه سیم و کابل، تابلوسازان، تجهیزات 
ابزار  سیستم های  و  اتوماسیون  برقی، 
دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و 
دید  معرض  در  و  پیمانکاران عرضه شده 

عموم قرار گرفته است.

روزه  همه  نمایشگاه  این  از  بازدید  امکان 
برقرار  تا 15 عصر  از ساعت هشت صبح 

خواهد بود.

مگاوات   7787 آینده  سال 
خواهیم  برق  تولید  افزایش 

داشت

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: 
تولید  بخش  در  آینده  سال  برای 
مگاوات   787 و  هزار   7 داریم  بنا 
از  که  باشیم  داشته  تولید  افزایش 
از  مگاوات   26 و  هزار   3 رقم  این 
جدید،  حرارتی  واحدهای  طریق 
تولید  طریق  از  مگاوات   1478
مگاوات   850 صنایع،  نیروگاه های 
تجدیدپذیر،  انرژی های  طریق  از 
188 مگاوات از طریق مراکز تولید 
مگاوات   245 و  هزار   2 و  پراکنده 
نیروگاه های  توان  ارتقای  با  نیز 
محدودیت های  رفع  و  حرارتی 

تولید محقق خواهد شد.
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نیرو  وزیر  نشست  در  حایری«  »همایون 
سالن  در  که  برق  صنعت  مدیران  با 
وزارت  ستادی  ساختمان  همایش های 
نیرو برگزار شد، برنامه های این وزارتخانه 
برای مدیریت مصرف برق در سال آینده 

را تشریح کرد.

وی در این نشست ضمن تشکر از تمامی 
نیز  و  برق  صنعت  کارکنان  و  مدیران 
سایر دستگاه های اجرایی که در مدیریت 
مصرف برق در تابستان سال جاری نهایت 
همکاری را به عمل آوردند، از برنامه های 
بدون خاموشی  برای عبور  این وزارتخانه 
از اوج مصرف برق در سال آینده رونمایی 

کرد.

گفت:  رابطه  همین  در  نیرو  وزیر  معاون 
سالیان  در  مرسوم  فعالیت های  پیشتر 
گذشته برای عبور از اوج مصرف برق به 
این صورت بود که شرکت ها و نهادها به 
مدت 8 ماه فعالیت های توسعه محور را در 
دستور کار خود قرار می دادند و در ادامه 
محور  بهره برداری  فعالیت های  نیز  ماه   4
فعالیت های  اما  می گرفتند،  پیش  در  را 
سابق  فعالیت های  آن  اینکه  ضمن  امروز 
افزونگی  مهم  شاخص  دو  بر  پابرجاست، 
انعطاف  افزایش  نیز  و  فعالیت ها  کلیه 
اعم  مشکل  هرگونه  با  مقابله  در  پذیری 
متمرکز  و...  طبیعی  حوادث  تحریم ها،  از 

شده است.

در  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  حایری 

تولید  در  جهش  پذیری،  انعطاف  بخش 
و  واحدها  ارتقای  پیک،  زمان  برای  برق 
مدیریت تقاضا، افزایش راندمان و کاهش 

مصرف سوخت مورد تأکید است.

ظرفیت  مگاوات  هزار   6 امسال 
تولید برق افزایش یافت

جاری  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مگاوات  هزار   6 شد  موفق  نیرو  وزارت 
ظرفیت تولید را افزایش و 7 هزار مگاوات 
نیز مدیریت مصرف انجام دهد، در رابطه 
نیروگاه های  راندمان  افزایش  نحوه  با 
مگاوات  هزار   6 از  کرد:  اضافه  حرارتی 
افزایش ظرفیتی که در سال جاری محقق 
بخش  به  مربوط  آن  مگاوات   1450 شد، 
که  بود  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  بخار 
۲.۲ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت 
بنا داریم  صرفه جویی به همراه داشت که 
هزار   ۲ به  آینده  سال  در  را  میزان  این 

مگاوات برسانیم.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در رابطه با 
عبور  برای  کشور  برق  صنعت  برنامه های 
از پیک مصرف سال آینده تصریح کرد: 
توسعه ظرفیت و ارتقای واحدها، افزایش 
پایداری گذرا و دینامیک شبکه، اصالح 
میدانی  مدیریت  و  برق  صنعت  اقتصادی 
برنامه های وزارت  از  هوشمند و پاسخگو 
 140۲ سال  در  برق  مدیریت  برای  نیرو 

است.
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از  عبور  برای  برنامه   140 تدوین 
دومین سال بدون خاموشی

وی همچنین در رابطه با جزئیات برنامه های 
به  بزودی  که  آینده  سال  در  برق  صنعت 
ابالغ خواهد شد،  زیرمجموعه  واحدهای 
اقدام   140 نیز  آینده  سال  برای  گفت: 
برنامه   ۲5 که  شده  برنامه ریزی  راهبردی 
مربوط به بخش تولید، 31 برنامه مربوط به 
مدیریت بخش مصرف، 71 برنامه مربوط 
نقاط مشکل ساز  به رفع محدودیت ها در 
آگاه  همکاری ها،  به  مربوط  برنامه   13 و 

سازی و دیگر اقدامات ستادی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در ادامه 
بنا داریم در  تولید  اینکه در بخش  بیان  با 
تولید  افزایش  مگاوات   7787 آینده  سال 
داشته باشیم، اضافه کرد: از این رقم 30۲6 
حرارتی  واحدهای  طریق  از  مگاوات 
تولید  طریق  از  مگاوات   1478 جدید، 
نیروگاه های صنایع، 850 مگاوات از طریق 
مگاوات   188 تجدیدپذیر،  های  انرژی 
 ۲۲45 و  پراکنده  تولید  مراکز  طریق  از 
نیروگاه های  توان  ارتقای  با  نیز  مگاوات 
تولید  محدودیت های  رفع  و  حرارتی 

محقق خواهد شد.

 14 صرفه جویی  برای  برنامه ریزی 
هزار و 50 مگاواتی در سال آینده

قرار  که  برقی  میزان  با  رابطه  در  حایری 
در سال  تقاضا  و  بخش مصرف  در  است 
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آینده مدیریت شود، گفت: در برنامه های 
در مجموع  نیز  تقاضا  و  مدیریت مصرف 
 50 و  هزار   14 صرفه جویی  داریم  انتظار 
مگاواتی محقق شود که از این بین 3۲00 
مصرف  مدیریت  به  مربوط  مگاوات 
بخش های مختلف اعم از خانگی، اداری، 
مربوط  تجاری و صنعت، 4700 مگاوات 
به مشارکت صنایع، 1750 مگاوات مربوط 
مصرف،  مدیریت  نوین  روش های  به 
مصارف  کنترل  به  مربوط  مگاوات   450
به تولید  غیرمجاز و 800 مگاوات مربوط 
پراکنده در محل مصرف و 3150 مگاوات 
و  بهینه سازی  اقدامات  سایر  به  مربوط  نیز 

مدیریت خواهد بود.

برنامه های  با  رابطه  در  همچنین  وی 
نقاط  محدودیت  رفع  برای  ضروری 
نیز  آینده  سال  تابستان  در  ساز  مشکل 
گفت: 47 برنامه برای بیش از 70 نقطه از 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  کشور  برق 
پست های  افزایش  و  احداث  به  جمله  از 
انتقال 400 و ۲30 کیلوولت خطوط آن، 
احداث و افزایش ظرفیت پست های فوق 
توزیع 13۲ و 63 کیلوولت و خطوط آنها، 
جایگزینی هادی های پرظرفیت و به مدار 
سطوح  در  مداره  چند  خطوط  آوردن 
مختلف ولتاژ، تکمیل خطوط نیروگاه های 
و  ولتاژ  افت  هرگونه  رفع  و  ساخت  تازه 
حبس تولید در شبکه می توان اشاره کرد.

بررسی  برای  سه جانبه  کمیته  
نیرو  وزارت  بودجه ای  تکالیف 

تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، 
تکالیف  بررسی  جریان  در  گفت: 
اختالف  و  نیرو  وزارت  بودجه ای 
این  و  محاسبات  دیوان  اعداد 
درآمدها  بخش  در  وزارتخانه 
جانبه  سه  کمیته   هزینه کردها،  و 
کمیسیون،  نمایندگان  از  متشکل 
محاسبات  دیوان  و  نیرو  وزارت 
تشکیل  موضوع  این  بررسی  برای 

می شود.

نشست  توضیح  در  نیاسر  شریعتی  مالک 
مجلس  انرژی  کمیسیون  شنبه  سه  روز 
دیوان  مسئوالن  و  نیرو  وزیر  حضور  با 
تفریغ  ماهه   6 گزارش  درباره  محاسبات 
در  کشور  محاسبات  دیوان  بودجه 

بند )ز( تبصره  15 سال 1400،  خصوص 
بند )ت( تبصره 15 سال 1401 و بند )ج( 
تبصره 6 بودجه سال های 1400 و 1401، 
در  محاسبات  دیوان  گزارش  گفت: 
هزینه  و  درآمدها  میزان  مقایسه  خصوص 
تبصره  دو  این  در  نیرو  وزارت  کردهای 
بسیار درآمد و هزینه  اختالف  به  با توجه 
سال  نخست  ماه   6 نسبت  به  سال  دو  این 
1401 و 1400 در این جلسه با حضور علی 
اکبر محرابیان وزیر نیرو و مسئوالن دیوان 

محاسبات بررسی شد.

مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
 15 تبصره  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 
قانون بودجه و بند )ز( در ارتباط با تعرفه 
برق صنایع و هزینه کرد آن در حوزه های 
مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، 
آبی،  تنش  پیمانکاران،  مطالبات  پرداخت 
آزمایشگاه های تجدید پذیر و حمایت از 

شرکت های دانش بنیان است.

در  انرژی  کمیسیون  داد:  ادامه  شریعتی 
از  ویژه ای  حمایت   1401 و   1400 سال 
همین  بر  کرد.  بنیان  دانش  شرکت های 
هزار   ،1400 سال  بودجه  قانون  در  اساس 
بودجه  قانون  در  و  تومان  میلیارد   300 و 
سال 1401 دو هزار و 600 میلیارد تومان 
های  شرکت  خطرپذیر  تاثیرات  برای 
الگوی  زمینه اصالح  فعال در  بنیان  دانش 
با  اما  شد.  گرفته  نظر  در  انرژی  مصرف 
دیوان  گزارش  اعداد  اختالف  به  توجه 
جانبه  سه  کمیته ای  شد  مقرر  محاسبات  
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ُمهر تایید شورای نگهبان بر گام 
مانع زدایی  برای  مجلس  بلند 

از توسعه صنعت برق

تایید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
صنعت  توسعه  از  مانع زدایی  طرح 

برق خبر داد.
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اعضای کمیسیون  از  تعدادی  با حضور  و 
انرژی مجلس، دیوان محاسبات و وزارت 
تشکیل  اعداد  اختالف  بررسی  برای  نیرو 
نیرو  وزارت  مستندات  اساس  بر  شود.  
به  محاسبات  دیوان  که  اصالحیه ای  و 
به  و  زد  خواهد  بودجه  تفریغ  گزارش 
انرژی  کمیسیون  تقدیم  رسمی  صورت 
خواهد کرد، اعداد این گزارش به صورت 
دقیق بررسی می شود تا با اطمینان بیشتری 
درباره میزان عملکرد 6 ماهه تبصره 15 و 
اظهار   1401 سال  بودجه  قانون   6 تبصره 

نظر کنیم.

وی تصریح کرد: نمی توانیم نظری تا زمان 
تشکیل این کمیته و بررسی موضوع جمع 
بندی و اعالم نتایج دقیق در این خصوص 
داشته باشیم. کمیسیون انرژی هم به زودی 
تا  معرفی خواهد کرد  را  نمایندگان خود 
این دو تبصره  میزان هزینه کرد و درآمد 
بودجه  قانون   15 تبصره  )ط(  بند  ویژه  به 
که  بدانیم  و  شود  مشخص   1401 سال 
بر  مبتنی  میزان  تا چه  درآمد حاصل شده 
قانون بودجه است و چقدر از قانون بودجه 

انحراف دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: گزارش فعلی نشان می دهد 
در  نیرو  وزارت   1401 سال  عملکرد  که 
از  بعد  اما  است  بوده  صفر  حوزه  دو  این 
تشکیل کمیته و با بررسی جزئیات بیشتری 
باید میزان دقیق درآمد و هزینه کرد مبتنی 

بر قانون را اعالم کنیم.

خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
سخنگوی  نظیف  طحان  هادی  ملت، 
شورای نگهبان از تایید طرح مانع زدایی از 

توسعه صنعت برق خبر داد.

نمایندگان  جاری  سال  ماه  فروردین   ۲۹
مجلس شورای اسالمی برای ریل گذاری 
کلیات  کشور،  انرژی  حوزه  در  جدید 
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق را با 
بیش از دو سوم آراء به تصویب رساندند. 

رفع  صادرات،  برق،  تولید  از  زدایی  مانع 
از جمله محورهای طرح  قانونی  خأل های 

مانع زدایی از توسعه صنعت برق بود.

مجلس  به  دومرتبه  مصوبه  این  چند  هر 
نمایندگان  اما  شد،  اعاده  اسالمی  شورای 
ماه  آبان   15 و  مهرماه   ۲0 های  تاریخ  در 
سوی  از  گرفته  صورت  اصالحات  با 
نظر  تأمین  راستای  در  انرژی  کمیسیون 
کردند.)اینجا  موافقت  نگهبان  شورای 

بخوانید(

شورای  سخنگوی  نظیف  طحان  اکنون، 
نوشت:  خود  توییتری  حساب  در  نگهبان 
برق"  صنعت  توسعه  از  مانع زدایی  "طرح 

که در مراحل قبل با ابهامات و اشکاالتی 
بود،  نگهبان مواجه شده  از سوی شورای 
و  مجلس  در  اصالحات  انجام  از  پس 
بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و 

قانون اساسی شناخته نشد.


