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تفريغ بند (الف)

جزء ()1

تفريغ جزء ()1
شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهاي مكلفندد منداب

تعيين شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق
حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهگذاري در توسعه نيروگداه حرارتدي و توسدعه
شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

شركت مادرتخصصدي توليدد نيدروي بدرق حرارتدي مبدالج منددرد در بودجده مصدوب
شركت هاي توليد نيروي برق حرارتي را بابت توسعه نيروگاه حرارتي به شرح جدول شدماره ()1
اعمال حساب و پرداخت نموده است:
(مبالج به هزار ريال)

جدول شماره ()1
مبالغ تعیینشده در بودجه مصوب بابت
شماره شرکت تولید
سرمايهگذاري در
جمع
طبقهبندي نیروي برق رد ديون
توسعه نیروگاه حرارتی

۲۹۵۶۰۰
۲۹۵۶۶۰
۲۹۵۶3۰
۲۹۵۵4۰
۲۹۵4۹۰
۲۹۵۵۰۰
۲۹۵۵8۰
۲۹۵۶۵۰
۲۹۵۵1۰
۲۹۵۵7۰
۲۹۵۵۲۰
۲۹۵۵۵۰
۲۹۵۵۹۰
۲۹۵۶4۰
۲۹۵۶1۰
۲۹۵۶7۰
۲۹۵۵۶۰
۲۹۵۶۲۰
۲۹۵48۰

شازند
لوشان
شهيد سليمي
آذربايجان
سهند
بيستون
رامين اهواز
فارس
كرمان
خراسان
خليج فارس
بندرعباس
زاهدان
شهيد مفتح
شاهرود
يزد
تهران
شهيد رجايي
شيروان
جمع

( -1قسمت دوم)

مبالغ پرداختشده بابت
سرمايهگذاري در
رد
جمع
ديون توسعه نیروگاه حرارتی

-

1,1۵۰,۰۰۰,۰۰۰

1,1۵۰,۰۰۰,۰۰۰

-

۲43,1۵8,۲31

۲43,1۵8,۲31

11,7۰۶,۰۰۰

11,7۰۶,۰۰۰

-

۲,47۵,13۹

۲,47۵,13۹

1,۵34,۵78,۰۰۰

1,۵34,۵78,۰۰۰

-

3۲4,474,1۵۰

3۲4,474,1۵۰

14,۹83,۰۰۰

14,۹83,۰۰۰

-

3,1۶8,۰3۵

3,1۶8,۰3۵

۵1۰,1۶1,۰۰۰

۵1۰,1۶1,۰۰۰

-

1۰7,8۶۹,43۲

1۰7,8۶۹,43۲

۵1۲,۹۶۰,۰۰۰

۵1۲,۹۶۰,۰۰۰

-

1۰8,4۶1,۲۵8

1۰8,4۶1,۲۵8

783,18۵,۰۰۰

783,18۵,۰۰۰

-

1۶۵,۵۹8,1۵۶

1۶۵,۵۹8,1۵۶

8۶,73۵,۰۰۰

8۶,73۵,۰۰۰

-

18,33۹,417

18,33۹,417

1,۶۵8,1۰۵,۰۰۰

1,۶۵8,1۰۵,۰۰۰

-

3۵۰,۵۹۲,۹3۹

3۵۰,۵۹۲,۹3۹

8۵۹,4۰۵,۰۰۰

8۵۹,4۰۵,۰۰۰

-

181,714,۲۶1

181,714,۲۶1

1۵,۹7۶,۰۰۰

1۵,۹7۶,۰۰۰

-

3,377,۹۹۶

3,377,۹۹۶

۹۹۶,۲1۹,۰۰۰

۹۹۶,۲1۹,۰۰۰

-

۲1۰,۶4۲,478

۲1۰,۶4۲,478

1۶1,8۲۰,۰۰۰

1۶1,8۲۰,۰۰۰

-

34,۲1۵,۵3۵

34,۲1۵,۵3۵

1,18۲,747,۰۰۰

1,18۲,747,۰۰۰

-

۲۵۰,۰8۲,3۲1

۲۵۰,۰8۲,3۲1

۶,131,۰۰۰

۶,131,۰۰۰

-

1,۲۹۶,3۵1

1,۲۹۶,3۵1

774,3۶۲,۰۰۰

774,3۶۲,۰۰۰

-

1۶3,73۲,۶۰4

1۶3,73۲,۶۰4

117,۵۵4,۰۰۰

117,۵۵4,۰۰۰

-

۲4,8۵۵,84۶

۲4,8۵۵,84۶

۲,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

-

4۶7,۰7۵,۲4۶

4۶7,۰7۵,۲4۶

734,71۹,۰۰۰

734,71۹,۰۰۰

-

1۵۵,3۵۰,411

1۵۵,3۵۰,411

-

13,320,346,000

13,320,346,000

-

2.816.479.806

2.816.479.806
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الزم به ذكر است ,در بودجه مصوب شركت توليد نيدروي بدرق اهدفهان مبلبدي بابدت

جدول شماره ()۲
شماره
طبقهبندي

بر اساس بررسيها ,كل مبلج مندرد در بودجه مصوب شركتهداي توليدد نيدروي بدرق

4۰۶۰1۰۹8

سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي حرارتي پيشبيني نشده است.

4۰۶۰11۰1
4۰۶۰۵۰۰1
4۰۶۰1۰۹۰
13۰1۰1۵۰۲۹
4۰۶۰1۰۶۶
4۰۶۰1۰۹7
13۰1۰1۵۰۰۰
13۰1۰1۵۰۲8
13۰1۰1۵۰۲4
13۰1۰1۵۰۰۲
4۰۶۰1۰8۶

حرارتي در حساب شركت مادرتخصصي توليد نيدروي بدرق حرارتدي و شدركتهداي موهدو
اعمال حساب شده ,ليكن به دليل كمبود نقدينگي از كل بودجه مصوب و اعمدال حسدابشدده
هرفاً مبلج دو هزار و هشتصد و شانزده ميليارد و چهارهد و هفتداد و نده ميليدون و هشتصدد و
شش هزار ( )۲.81۶.47۹.8۰۶.۰۰۰ريال بابت سرمايهگذاري در توسدعه نيروگداههداي حرارتدي
پرداخت شده و مابقي به عنوان طلب منظور شده است.
با توجه به اينكه شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي هرفاً عهدهدار توليد نيروي برق

متولي اجراي آنها ميباشد ,به شرح جدول شماره ( )۲اختصاص و پرداخت نموده است:

4۰۶۰1۰81

عنوان طرح
نيروگاههاي خصوهي ( BOTآماده سازي سداختگاه و تديمين
الزامات و پيشنيازهاي اوليه)
نيروگاههاي گازي كوچک
مطالعات نيروگاهي
ساخت تجهيزات و قطعات هنعت برق
توسعه و احداث نيروگاهها به روش بي متقابل
توليد برق با توربينهاي انبساطي
فاز دوم طرح  ۶۰۰۰مگاوات گازي
مطالعه و اجراي طرحهاي بازتواني نيروگاههاي فرسوده
مطالعه و اجراي نيروگاههاي ذغال سنگي طبس
ساخت و توسعه نيروگاههاي بخاري
احداث مخازن ذخيره سوخت ماي
نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد
جمع

هستند ,شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي ,مناب حاهله را به طرحهايي كده خدود

جدول شماره ()۲
شماره
طبقهبندي
13۰1۰14۰۰۹
13۰1۰1۵۰۰1
13۰1۰1۵۰۰4
4۰۶۰1۲۶8

(مبالج به هزار ريال)
مبلغ پرداختی
78.3۲۵.۰۰۰
4۹۹.۰۰۰.۰۰۰
7.81۵.۰۰۰
۲۹.۰۲۰.۰۰۰
۲.3۶۹.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۲۹۰.1۹3.۰۰۰
۲1.۲81.۰۰۰
۲4۰.4۰۵.۰۰۰
1۶۰.44۵.۰۰۰
۲۰.۲۶۰.۰۰۰
11.۶۰۵.۰۰۰
2.816.480.000

كليه درآمدهاي حاهل از فروش برق به حساب خزانده ندزد باندک مركدزي جمهدوري

(مبالج به هزار ريال)

اسالمي ايران واريز مي شود .بر اساس درخواست شركت مادرتخصصي توانير ,خزاندهداري كدل

عنوان طرح

مبلغ پرداختی

مطالعه راندمان نيروگاههاي كشور
احداث  ۲3واحد بخش بخار نيروگاههاي سيكل تركيبي
احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي
اهالح سيستم خنکكن نيروگاه شهيد مفتح
نيروگاههاي خصوهي ( BOTآماده سازي سداختگاه و تديمين
الزامات و پيشنيازهاي اوليه)

1۰۰.۰۰۰.۰۰۰
37.713.۰۰۰
1.۰۹4.۰37.۰۰۰
187.۹۰۰.۰۰۰

كسر و به حسابي تحت عنوان «مديريت مناب » واريز نموده تا طبق مندرجات بودجده مصدوب

3۶.۰۶۲.۰۰۰

در بخش مصار سرمايهاي ,به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد كه در طرحها و پدروهههداي

كشور مبالبي را كه شركتهاي برق منطقهاي طبق بودجه مصدوب مجمد عمدومي در جهدت
توسعه شبكه انتقال كشور مكلف به پرداخت آن به شركت توانير بودهاند را از حسداب درآمددي

( -۲قسمت دوم)
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توسعه شبكه انتقال كشور مصر نمايند .همچنين در بخش مصار بودجه سرمايهاي شدركت

پرداخت نموده كه مناب پيشبيني شده و پرداختهاي هورت گرفته به شرح جدول شماره ()3

مادرتخصصي توانير بودجه الزم جهت رد ديون پيشبيني شده كه شركت اخيرالذكر ,غالدب آن

است:

را به منظور رد ديون شركتهاي برق منطقدهاي اختصداص و مدابقي را بابدت رد ديدون خدود
جدول شماره ()3
شماره
طبقهبندي

عنوان شرکت
برق منطقهاي

۲۲8۰۰۰
۲۲۶۵۰۰
۲۲۶۰۰۰
۲۲3۵۰۰
۲۲4۰۰۰
۲۲8۵۰۰
۲۲۲۰۰۰
۲۲4۵۰۰
۲۲3۰۰۰
۲۲۲۵۰۰
۲۲۵۵۰۰
۲۲۵۰۰۰
۲۲۹۰۰۰
۲۲۹1۰۰
۲۲۹۲۰۰
۲۲1۵۰۰
۲۲1۰۰۰

باختر
گيالن
مازندران
آذربايجان
غرب
خوزستان
فارس
كرمان
خراسان
اهفهان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان
زنجان
سمنان
يزد
تهران
شركت توانير
جمع

(مبالج به هزار ريال)
مبالغ پرداختشده توسط شرکت مادرتخصصی
مبالغ دريافتشده از شرکتهاي برق
مبالغ تعیینشده در بودجه مصوب بابت
توانیر به شرکتهاي برق منطقهاي بابت
منطقهاي توسط شرکت مادرتخصصی توانیر
جمع
توسعه شبکه انتقال کشور
رد ديون
جمع
رد ديون توسعه شبکه انتقال کشور
جمع
توسعه شبکه انتقال کشور
رد ديون
۵4۵,۵۲۵,۶43
441,۵۰۰,۰۰۰
1۰4,۰۲۵,۶43
1,17۵,788,۰۰۰
1,17۵,788,۰۰۰
1,17۵,788,۰۰۰
1,17۵,788,۰۰۰
۶۵1,334,۰۰۰
۵۵7,۰۰۰,۰۰۰
۹4,334,۰۰۰
18۲,۹31,۰۰۰
18۲,۹31,۰۰۰
18۲,۹31,۰۰۰
18۲,۹31,۰۰۰
1,۲۲۶,۵7۹,4۶7
1,118,۵۰۰,۰۰۰
1۰8,۰7۹,4۶7
8۹۰,۶4۶,۰۰۰
8۹۰,۶4۶,۰۰۰
8۹۰,۶4۶,۰۰۰
8۹۰,۶4۶,۰۰۰
8۰۰,۰۰۰,۰۰۰
8۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰
۶۵۹,۶۹1,۰۰۰
۶۵۹,۶۹1,۰۰۰
۶۵۹,۶۹1,۰۰۰
۶۵۹,۶۹1,۰۰۰
813,۵7۹,۰43
۶۹8,۰۰۰,۰۰۰
11۵,۵7۹,۰43
48۲,۶۹1,۰۰۰
48۲,۶۹1,۰۰۰
48۲,۶۹1,۰۰۰
48۲,۶۹1,۰۰۰
1,۹34,787,4۰۶
1,4۵۰,۵۰۰,۰۰۰
484,۲87,4۰۶
73۲,۰۹4,۰۰۰
73۲,۰۹4,۰۰۰
73۲,۰۹4,۰۰۰
73۲,۰۹4,۰۰۰
۵77,۵88,۰۰۰
4۹8,۵۰۰,۰۰۰
۰88,۰۰۰.7۹
1,4۹8,۹۰۰,۰۰۰
1,4۹8,۹۰۰,۰۰۰
1,4۹8,۹۰۰,۰۰۰
1,4۹8,۹۰۰,۰۰۰
۵۵4,7۹1,۵8۰
4۲1,۰۰۰,۰۰۰
133,7۹1,۵8۰
1,884,۵84,۰۰۰
1,884,۵84,۰۰۰
1,884,۵84,۰۰۰
1,884,۵84,۰۰۰
۵۲۵,۰8۰,۰۰۰
471,۵۰۰,۰۰۰
۵3,۵8۰,۰۰۰
1,۵78,348,۰۰۰
1,۵78,348,۰۰۰
1,۵78,348,۰۰۰
1,۵78,348,۰۰۰
4۵۰,۰۰۰,۰۰۰
4۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰
۹88,311,۰۰۰
۹88,311,۰۰۰
۹88,311,۰۰۰
۹88,311,۰۰۰
۶3۰,۰۹۶,۰۰۰
48۵,۵۰۰,۰۰۰
144,۵۹۶,۰۰۰
۲4۵,181,۰۰۰
۲4۵,181,۰۰۰
۲4۵,181,۰۰۰
۲4۵,181,۰۰۰
۹۵1,۶3۲,443
8۲4,۵۰۰,۰۰۰
1۲7,13۲,443
84۶,۵۵۰,۰۰۰
۰۰۰.84۶,۵۵۰
84۶,۵۵۰,۰۰۰
84۶,۵۵۰,۰۰۰
3۵۰,۰۰۰,۰۰۰
3۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰
1۵۵,۶84,۰۰۰
1۵۵,۶84,۰۰۰
1۵۵,۶84,۰۰۰
1۵۵,۶84,۰۰۰
3۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶8,۵۰۰,۰۰۰
31,۵۰۰,۰۰۰
۲۹۶,۶۲3,۰۰۰
۲۹۶,۶۲3,۰۰۰
۲۹۶,۶۲3,۰۰۰
۲۹۶,۶۲3,۰۰۰
۲3۶,۲8۶,۰۰۰
1۹3,۰۰۰,۰۰۰
43,۲8۶,۰۰۰
84۰,۵1۹,۰۰۰
84۰,۵1۹,۰۰۰
84۰,۵1۹,۰۰۰
84۰,۵1۹,۰۰۰
۲,7۰3,3۹4,۲۰۶
۲,4۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲77,3۹4,۲۰۶
1,۲۹4,43۶,۰۰۰
1,۲۹4,43۶,۰۰۰
1,۲۹4,43۶,۰۰۰
1,۲۹4,43۶,۰۰۰
۵83,8۲8,۰۰۰
۵83,8۲8,۰۰۰
4,18۹,14۶,۰۰۰
4,18۹,14۶,۰۰۰
13,834,501,788
11,454,000,000
2,380,501,788 13,752,977,000
13,752,977,000
17,942,123,000
13,752,977,000
4,189,146,000

شركت مادرتخصصي توانير از مجموع مناب دريافتي ,هشتاد و سه درهد ( )%83را بابت

در آن شركت تيمين گرديده است.

توسعه شبكه انتقال كشور و مابقي را براي رد ديون توزي نموده است .مابهالتفاوت جم مبدالج
«پرداختشده» با «دريافتشده» توسط شركت توانير از محل بودجه تعيينشده بابت رد ديدون

مبالج توزي شده بين شركتهاي برق منطقهاي هر توسعه شبكه انتقدال كشدور و رد
ديون گرديده است.

( -3قسمت دوم)
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تفريغ جزء ()2

جزء ()2
شركت توليد و توسعه انرهي اتمي ايران مكلف اسدت منداب تعيدينشدده در بودجده
مصوب ساالنه خود را به شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينههاي بهرهبدرداري
پرداخت كند.

عملكرد شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرهي اتمي ايدران بده شدرح جددول زيدر
است:
(مبالج به هزار ريال)
منابع تعیینشده

شماره

مبالغ پرداختشده به شرکت بهرهبرداري

عنوان دستگاه اجرايی
در بودجه مصوب نیروگاه اتمی بوشهر در سالهاي  1396و 1397
طبقهبندي
۲.۶74.۹۰۲.۰۰۰
 ۲۹13۰۰شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرهي اتمي ايران ۲.۶74.۹۰۲.۰۰۰

بر اساس بررسيها ,تا پايان سال  13۹۶مبلج دو هزار و يكصد و چهل و هشت ميليدارد
و چهارهد و شصت و سه ميليون ( )۲,148,4۶3,۰۰۰.۰۰۰ريال مناب تعيدينشدده بده شدركت
بهره برداري نيروگاه اتمدي بوشدهر پرداخدت و مدابقي بده عندوان طلدب شدركت موهدو در
هورتهاي مالي سال  13۹۶درد و در سال  13۹7تسويه گرديده است.
شايان ذكر است ,كل مبالج پرداختشده به شركت مذكور هر هزينههاي بهرهبرداري
شده است.

( -4قسمت دوم)
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تفريغ جزء ()3

جزء ()3
شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاهل از فروش برق خدود
را پس از كسر هزينههاي توليد براي سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي برقآبي بده مصدر
برسانند.

عملكرد شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي به شرح جدول زير است:
خالص
هزينههاي
وجوه حاصل
شماره
نامشرکت 
دريافتی 
تولید 
از فروش برق 
طبقهبندي 
۲.۲13.۰3۶.4۵1
۲31.۶۶7.۹1۹
۲.444.7۰4.37۰
 ۲1۹8۰۰توسعه مناب آب و نيروي ايران
()۹.۶47.۰۰۰
1۰3.4۲۶.۰۰۰
۹3.77۹.۰۰۰
 ۲18۵۰۰آب منطقهاي گيالن
( )۲۲.87۵.۰۰۰
 ۵۹.۰۹۶.۰۰۰
 3۶.۲۲1.۰۰۰
  ۲1۹۵۰۰آب منطقهاي آذربايجانشرقي 
()۲7.87۵.۰۰۰
31.۰۲۵.۰۰۰
3.1۵۰.۰۰۰
 ۲1۶۰۰۰آب منطقهاي آذربايجانغربي
()1.3۹8.4۵3.83۲
۵.843.8۶۰.88۶
4.44۵.4۰7.۰۵4
 ۲14۵۰۰آب و برق خوزستان
( )144.83۵.۰۰۰
1۵۵.4۰8.۰۰۰
1۰.۵73.۰۰۰
 ۲1۰۵۰۰آب منطقهاي فارس
()34.7۹3.۰۰۰
۹1.84۹.۰۰۰
۵7.۰۵۶.۰۰۰
 ۲13۰۰۰آب منطقهاي كرمان
()۵8.1۶3.۰۰۰
1۰۹.8۲8.۰۰۰
۵1.۶۶۵.۰۰۰
 ۲11۰۰۰آب منطقهاي اهفهان
()۵.14۰.4۹۹
۹,۰48,۹83
3,۹۰8,484
 ۲۹۵۰4۰آب منطقهاي همدان
()8۶7.4۲۵
1.7۹۹.۶38
۹3۲.۲13
 ۲۹4۹۲۰آب منطقهاي لرستان
()1۰.3۶3.۹38
۲4.4۹1.۰۰۰
14.1۲7.۰۶۲
 ۲۹4۹۵۰آب منطقهاي كهگيلويه و بويراحمد
()1۰۰.۹13.381
۲8۰.۰1۲.8۰4
17۹.۰۹۹.4۲3
 ۲1۰۰۰۰آب منطقهاي تهران
399.109.376 6.941.513.230 7.340.622.606
جمع

(مبالج به هزار ريال)
مبلغ سرمايهگذاريشده در
توسعه نیروگاههاي برقآبی 
۲.۲13.۰3۶.4۵1
۰
۰
۹۶7.۰8۹.4۰۰
۰
۰
3.180.125.851

شركت توسعه مناب آب و نيروي ايران از جمله شركتهاي عملياتي مديباشدد كده بده
موجب اساسنامه ,برق توليدي شش نيروگاه برقآبي در اختيار را به شبكه برق فروخته و وجدوه
دريافتي را پس از كسر هزينههاي توليد جهت سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههداي بدرقآبدي
اختصاص داده است .همچنين شركت آب و بدرق خوزسدتان در سدال  13۹۶علديرغدم اينكده
خالص دريافتي وجوه حاهل از فروش انرهي برقآبي پس از كسر هزينههداي توليدد بدا زيدان
روبرو بوده ,ليكن به ميزان نهصد و شصت و هفت ميليارد و هشدتاد و نده ميليدون و چهارهدد
هزار ( )۹۶7.۰8۹.4۰۰.۰۰۰ريال در توسعه نيروگاههاي برقآبي سرمايهگذاري كرده است.
( -۵قسمت دوم)
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تفريغ بند (ب)

بند (ب)

سازمان امور مالياتي كشور معافيت موضوع اين بند را در تاريخ  13۹۶/۲/13جهت اجدرا

نقل و انتقال اموال و داراييها و قراردادهاي به شدر تمليدک شدركت مادرتخصصدي
توانير به شركتهاي توزي نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سدهام ابدرازي معدا

به ادارات كل امور مالياتي ابالغ نموده است .در محدوده رسيدگيهدا ,مدوردي حداكي از عددم

ميباشد.

رعايت مفاد حكم اين بند (پرداخت ماليات و سود سهام) مشاهده نگرديده است.

( -۶قسمت دوم)

