
« صداو سیما

با  امسال  ملی  توسعه  صندوق 
نیروگاه ها تسویه حساب می کند

و  بانکی  معاون  و  عامل  هیأت  عضو 
گفت:  ملی  توسعه  صندوق  اعتباری 
مطالبات  دریافت  برای  الزم  اقدامات 
انجام  نیروگاه ها  از  ملی  توسعه  صندوق 
شده است و منتظر ابالغ وزیر نیرو هستیم

تا این مطالبات امسال اخذ شود.

صفحه 3

« ایرنا

چرا دولت برای پرداخت بدهی به 
صنعت برق اوراق منتشر می کند

در هفته ای که گذشت، دولت با اصالح 
مجوز  کشور  کل   ۱۴۰۱ بودجه  قانون 
به  خود  بدهی  پرداخت  برای  تا  گرفت 
صنعت برق ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع 
اوراق مالی اسالمی از جمله اسناد خزانه 

اسالمی منتشر کند.

صفحه 3

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

وبینار آموزشی آشنایی با سازوکار 
فروش مستقیم برق به مصرف کننده

وبینار آموزشی آشنایی با سازوکار فروش 
مستقیم برق به مصرف کننده با همکاری 
های  انرژی  و  تولیدپراکنده  مجری طرح 
توانیر، پنجم دی ماه بصورت  نو شرکت 
استقبال  مورد  و  شد  برگزار  مجازی 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  صاحبان 

قرار گرفت.

صفحه 2

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

بررسی الیحه برنامه هفتم توسعه در 
بخش برق و انرژی

وزارت  نمایندگان  باحضور  نشست  این 
تولیدکننده  نیرو، سندیکای شرکت های 
ترکیبی  تولیدکنندگان  انجمن  برق، 
روز  و...  ایران  برودت  و  حرارت  نیرو، 
چهارشنبه ۱۴ دی ماه سال جاری در محل 
سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.
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« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

انجمن در نامه هایی به مسئولین خواستار 
شد؛

وصل گاز نیروگاه های دارای راندمان باال

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، 
دبیر شورای  به  هایی  نامه  در  ایران  برودت  و  حرارت 
و  نفت  وزیر  معاون   ، نیرو  وزیر   ، ملی  امنیت  عالی 
، ریاست کمیسیون  ایران  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
انرژی مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای گفت و 
گاز  وصل  خواستار  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی 

نیروگاه های دارای راندمان باال شد.
« ادامه
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ملی  شرکت  شد  اشاره  ها  نامه  این  در 
اقدام  یک  در  قبل  هفته  دو  ایران  گاز 
گاز  قطع  به  اقدام  سابقه  بی  و  ناگهانی 
کلیه نیروگاههای مقیاس کوچک نموده، 
راندمان الکتریکی برخی از این نیروگاهها 
در  برق  تولید  به  توجه  با  و  درصد   ۴6
مراکز مصرف عمال راندمان برق تحویلی 
به مصرف کنندگان با توجه به عدم وجود 
 ۵۵ به  توزیع  فوق  و  انتقال  بخش  تلفات 

درصد هم می رسد.

برق  همزمان  تولید  نیروگاههای  در  حتی 
و  درصد   8۰ های  راندمان  با  حرارت  و 
قطع  گاز  ضربتی  بصورت  نیز  درصد   9۰
موتورخانه  گاز  مصرف  و  است  گردیده 
افزایش  میزان  همین  به  آنها  مجاور  های 

یافت.

همین  تحویل  برای  که  حالیست  در  این 
مصرف  به  حرارت(  )و  برق  میزان 
دو  به  نزدیک  حاضر  حال  در  کنندگان 
شود  می  مصرف  بیشتری  سوخت  برابر 
حال آنکه سوخت گاز برخی نیروگاههای 
تنها  نیز  نشده و برخی صنایع  بزرگ قطع 

دچار کاهش مصرف اجباری شده اند.
امکان  نه  کوچک  مقیاس  نیروگاههای 
استفاده از سوخت دوم را دارند و نه ریالی 
آمادگی دریافت می کنند و موضوع فوق 
واحدها  تعطیلی  و  پرسنل  بیکاری  باعث 
پیک  در  برق  تحویل  که  است  گردیده 
تابستان سال آینده را با مخاطره مواجه می 

نماید. 

در پایان نامه درخواست گردید از آنجایی 
)و  برق  میزان  همین  تحویل  برای  که 
بیشتری  حرارت( در حال حاضر سوخت 
نیروگاههای  گاز  شود،  می  مصرف 
مذکور که در حد کمتر از 2۰۰ هزار متر 
مکعب در ساعت در کل کشور می باشد 

وصل گردد.

وبینار آموزشی آشنایی با سازوکار 
فروش مستقیم برق به مصرف کننده

سازوکار  با  آشنایی  آموزشی  وبینار 
مصرف  به  برق  مستقیم  فروش 
طرح  مجری  همکاری  با  کننده 
نو  های  انرژی  و  تولیدپراکنده 
ماه  دی  پنجم  توانیر،  شرکت 
بصورت مجازی برگزار شد و مورد 
های  نیروگاه  صاحبان  استقبال 

مقیاس کوچک قرار گرفت.

دستورالعمل  ابالغ  راستای  در  وبینار  این 
های  نیروگاه  در  دوجانبه  قرارداد  عقد 
امکان  شدن  فراهم  و  کوچک  مقیاس 
های  نیروگاه  توسط  برق  مستقیم  فروش 
منظور  به  و  کننده  مصرف  به  مذکور 
زمینه  این  در  ها  نیروگاه  بیشتر  مشارکت 

برگزار گردید.

از  بسیاری  باحضور  که  وبینار  این  در 
شد،آقایان  برگزار  ها  نیروگاه  صاحبان 
دکتر کاملی و مهندس ربیعی کارشناسان 
انرژی  و  پراکنده  تولید  طرح  دفتر  ارشد 
های نو شرکت توانیر، شرایط و سازوکار 
اجرایی آن و قوانین مربوطه تشریح کردند.

پیشنهادات  حاضرین  وبینار  انتهای  در 
اصالح  جهت  خود  راهکارهای  و 
بناگردید  و  مطرح  مذکور  دستورالعمل 
بصورت  را  خود  نظرات  گذاران  سرمایه 
مکتوب برای انجمن ارسال و انجمن نیز به 
انرژی های  مجری طرح تولید پراکنده و 

نو شرکت توانیر منعکس نماید. 

انرژی  امور  رئیس  با  جلسه  در 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 

مطرح شد؛
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بررسی الیحه برنامه هفتم توسعه در 
بخش برق و انرژی

وزارت  نمایندگان  باحضور  نشست  این 
تولیدکننده  های  شرکت  سندیکای  نیرو، 
نیرو،  ترکیبی  تولیدکنندگان  انجمن  برق، 
حرارت و برودت ایران و... روز چهارشنبه 
سازمان  محل  در  جاری  سال  ماه  دی   ۱۴

برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.

دکتر  آقای  دعوت  به  که  جلسه  این  در 
زراعتکار رئیس امور انرژی سازمان برنامه 
و  مسائل  شد،  تشکیل  کشور  بودجه  و 
احکام پیشنهادی حوزه برق مطرح و مورد 

بحث  تبادل نظر قرار گرفت.

با  امسال  ملی  توسعه  صندوق 
نیروگاه ها تسویه حساب می کند

بانکی  معاون  و  عامل  هیأت  عضو 
ملی  توسعه  صندوق  اعتباری  و 
گفت: اقدامات الزم برای دریافت 
از  ملی  توسعه  صندوق  مطالبات 
و  است  شده  انجام  نیروگاه ها 
منتظر ابالغ وزیر نیرو هستیم تا این 

مطالبات امسال اخذ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید 
و  بانکی  معاون  میر محمدصادقی  علیرضا 
اعتباری صندوق توسعه ملی اظهار داشت: 
از سال ۱39۴ تا کنون چهار میلیارد و 6۰۰ 
نیروگاه   ۴6 برای  تسهیالت  دالر  میلیون 
پرداخت شده و با توجه به اینکه تعدادی 
مقرر  رسیده اند،  بهره برداری  به  آن ها  از 
شد هفت هزار و 2۰۰ مگاوات برق تولید 

کنند.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار معوقات 
دالر  میلیون   9۵۰ به  کنون  تا  نیروگاه ها 
مبلغ  این  از  درصد   8۵ که  است  رسیده 

مربوط به چهار نیروگاه کشور است.
بیان  با  توسعه  مدیره صندوق  هیات  عضو 
دریافت  برای  جدیدی  راهکار  اینکه 
نظر  در  نیروگاه  چهار  این  از  معوقات 
توجه  با  داد:  توضیح  است،  شده  گرفته 
برق تضمینی چهار  اینکه دوران خرید  به 
نیروگاه گذشته است، مقرر شد مصوبه ای 
از طریق دفتر معاون اول رییس جمهوری 
و معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه 
تدوین شود تا این نیروگاه ها برق خود را 

به صنایع بفروشند.
میر محمدصادقی ادامه داد: از فروش برق 
منابع  از  درصد   8۵ صنایع،  به  نیروگاه ها 
ملی  توسعه  صندوق  به  آمده  دست  به 
برای  درصد   ۱۵ و  شد  خواهد  پرداخت 
نگهداری نیروگاه هزینه می شود تا بتوانند 

اقساط خود را به صندوق پرداخت کنند.
برای  مقدماتی  اقدامات  تمام  گفت:  وی 
کهنوج،  نیروگاه های  معوقات  پرداخت 
مس ایرانیان و جم انجام شده است و باید 

از طریق وزارت نیرو ابالغ شود.
توسعه  صندوق  اعتباری  و  بانکی  معاون 
ملی با اشاره به اینکه معوقه نیروگاه کهنوج 
3۰۰ میلیون دالر است، تاکید کرد: منتظر 
ابالغیه وزیر نیرو هستیم تا اجرایی شود و 
اخذ  امسال  معوق  مطالبات  اساس  این  بر 

خواهد شد.
ملی  توسعه  صندوق  بدهکاران  از  یکی 
اساس  بر  که  هستند  کشور  نیروگاه های 
اعالم عضو هیات مدیره صندوق معوقات 

آن ها به 9۵۰ میلیون دالر رسیده است.

چرا دولت برای پرداخت بدهی به 
صنعت برق اوراق منتشر می کند

دولت  گذشت،  که  ای  هفته  در 
 1401 بودجه  قانون  اصالح  با 
برای  تا  گرفت  مجوز  کشور  کل 
پرداخت بدهی خود به صنعت برق 
1۵0 هزار میلیارد ریال انواع اوراق 
اسناد خزانه  از جمله  اسالمی  مالی 

اسالمی منتشر کند.
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به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس 
شورای اسالمی این هفته الیحه دو فوریتی 
قانون  واحده  ماده   )۵( تبصره  اصالح 
بررسی  را  کشور  کل   ۱۴۰۱ سال  بودجه 
اساس  بر  که  رساند  تصویب  به  را  آن  و 
از بدهی دولت  آن ۵۰ هزار میلیارد ریال 
برق  بخش  مجموعه  زیر  های  شرکت  به 
هزار   ۱۵۰ و  تهاتر  طریق  از  نیرو  وزارت 
اسناد  فروش  طریق  از  نیز  ریال  میلیارد 

خزانه پرداخت می شود.

برخی  الیحه  این  به  رسیدگی  جریان  در 
نمایندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه 
برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 
سیاست  خالف  را  آن  و  کردند  انتقاد 
دولت سیزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز 
پژوهش ها از وضعیت صنعت برق گویای 
آن است که در صورتی که دولت نسبت 
به پرداخت بدهی خود به این صنعت که 
از سالهای گذشته انباشته شده است، اقدام 
برای تداوم  این صنعت  نمی کرد؛ فعاالن 
حیات و فعالیت خود با مشکل روبرو می 

شدند.
هرساله از محل تفاوت قابل مالحظه قیمت 
تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف 
برق  مادرتخصصی  شرکت  نهایی  کننده 
تولیدکننده  شرکتهای  به  حرارتی)توانیر( 
نگاه  یک  در  شود.  می  بدهکار  برق 
برق  در  دولت  پرداختی  یارانه  تر  کالن 
بدهکار  و  توانیر  مالی شرکت  در کسری 

شدن این شرکت منعکس می شود.
انتهای  تا  دسترس،  در  آمار  آخرین  طبق 

مادرتخصصی  شرکت   ۱۴۰۱ خردادماه 
هزار   26 معادل  )توانیر(  حرارتی  برق 
میلیارد تومان به شرکتهای بخش خصوصی 
ها  بدهی  این  تسویه  که  است  بدهکار 
می  شمار  به  اجتناب  غیرقابل  ضرورتی 
رود. در صورتی که این شرکتهای بخش 
باشند،  بدهکار  دولت  به  خود  خصوصی 
می توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه این 

بدهی ها بهره گرفت.
گرچه راهکار اصلی حل این مسئله اصالح 
نظام قیمت گذاری و جلوگیری از ایجاد 
از  که  هایی  بدهی  اما  هاست،  بدهی  این 
این طریق ایجاد می شود نباید به ترازنامه 
برق سرایت  در صنعت  فعال  شرکت های 
قانون   )6( ماده  در  که  همانطور  کند. 
تصریح  کشور  برق  صنعت  از  حمایت 
شده است، باید مبلغ الزم در قانون بودجه 
پرداخت  ماه  سه  هر  و  شده  بینی  پیش 
دولت  بدهی  دلیلی  هر  به  چنانچه  شود. 
مقرر  موعد  در  و  شد  تبدیل  معوقات  به 
غیرسیال  صورت  به  نباید  نشد  پرداخت 
باید  اوراق  انتشار  طریق  از  و  بماند  باقی 

مبلغ مربوطه پرداخت گردد.

است  این  در  اسالمی  مالی  اوراق  مزیت 
تر می  به تسویه بدهی قوی  الزام  اوالً  که 
شود و دیگر اینکه بدهی با هزینه واقعی و 
از طریق یک سازوکار شفاف و کارآمد 

ایجاد و تسویه می شود.
همانطور که در الیحه دولت نیز آمده بود، 
بخش اول آن به تهاتر بدهی ها اشاره دارد؛ 
موانع  رفع  قانون  ماده)2(  »پ«  بند  طبق 

مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید 
صورت  در  است  موظف  دولت  کشور 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  درخواست 
خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان 
را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر 
کند. در این سازوکار بدهی های شرکت 
دولتی توانیر به شرکتهای فعال در صنعت 
برق با مطالبات دولت از آنها)نظیر مالیات( 
تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد 

شد.
جای  به  دولتی  شرکت  بند  این  اجرای  با 
می  بدهکار  دولت  به  خصوصی  طرف 
رفع  قانون  ماده)6(  مطابق  البته  که  شود 
نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع 
که  بدهیها  این  از  بخش  آن  کشور  مالی 
ناشی از انجام تکالیف قانونی بوده است با 
تأیید سازمان حسابرسی می تواند به دولت 

منتقل شود.
مجلس  تصویب  به  الیحه  دوم  بخش  در 
بخشی  تسویه  برای  اوراق  انتشار  رسید، 
طلبکاران صنعت  به  بدهی های دولت  از 
برق مورد تاکید قرار گرفته است؛ تبدیل 
بخشی از بدهی های دولت به اوراق مالی 
بازار  در  واگذاری  و  مبادله  قابل  اسالمی 
دستور  در  بایست  می  و  بوده  مثبتی  امر 
واگذار  اوراق  اگر  حتی  گیرد.  قرار  کار 
می  نیز  باشد  بلندمدت  سررسید  با  شده 
به  و  دولت  های  بدهی  شفافیت  به  تواند 
روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین 
امکان وثیقه گذاری اوراق برای اخذ وام 
بخش  بنگاه های  مالی  تأمین  به  تواند  می 

خصوصی کمک نماید.


