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)1( تفریغ جزء

)1( جزء

مبالغ پيشبينيشده در بودجه مصوب شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهاي مكلفند منابع

)1( همچنين مبالغ پرداختي توسط آنها در اجراي مفاد حكم اين جزء به شرح جدول شماره

تعيين شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت

:است

مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهگذاري در

)(مبالغ به هزار ريال
مبالغ پرداختشده بابت
سرمایهگذاري در
جمع
توسعه نیروگاه حرارتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1( جدول شماره
رد
دیون


مبالغ تعیینشده در بودجه مصوب بابت
سرمایهگذاري در
جمع
توسعه نیروگاه حرارتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رد
دیون



شرکت تولید
نیروي برق

شماره
طبقهبندي

 شازند۲۹۵۶۰۰
 لوشان۲۹۵۶۶۰
 شهيد سليمي۲۹۵۶۳۰
 آذربايجان۲۹۵۵۴۰
 سهند۲۹۵۴۹۰
 بيستون۲۹۵۵۰۰
 رامين اهواز۲۹۵۵۸۰
 فارس۲۹۵۶۵۰
 كرمان۲۹۵۵1۰
 خراسان۲۹۵۵۷۰
 بندرعباس۲۹۵۵۵۰
 زاهدان۲۹۵۵۹۰
 شهيد مفتح۲۹۵۶۴۰
 يزد۲۹۵۶۷۰
 شهيد رجايي۲۹۵۶۲۰
 شيروان۲۹۵۴۸۰
جمع

 كل مبلغ مندرج در بودجه مصوب شركتهاي توليد نيروي برق،بر اساس بررسيها
) قسمت دوم-1(
) قسمت دوم-1(

.توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند
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حرارتي در حساب شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركتهاي موصوف

جدول شماره ()۲
شماره طبقهبندي
۴۰۶۰11۰1
1۳۰1۰1۵۰۰۴
1۳۰1۰1۵۰۳۵
1۳۰1۰1۵۰۰۲
۴۰۶۰1۰۹۷
۴۰۶۰1۰۹۸
۴۰۶1۵۰۰1
۴۰۶۰1۰۹۰
1۳۰1۰1۵۰۰1
1۳۰1۰1۵۰۲۹
۴۰۶۰1۰۷۳
۴۰۶۰1۰۸۶
۴۰۶۰1۰۸1
1۳۰1۰1۵۰۲۴

اعمال حساب شده ،ليكن به دليل كمبود نقدينگي از كل بودجه مصوب و اعمال حسابشده،
صرفاً مبلغ نه هزار و پانصد و يک ميليارد و شصت و چهار ميليون و هفتصد و هشتاد و هفت
هزار ( )۹،۵۰1،۰۶۴،۷۸۷،۰۰۰ريال بابت سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي حرارتي پرداخت
شده و مابقي به عنوان طلب منظور شده است.
الزم به ذكر است ،در بودجه مصوب شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي اصفهان و
تهران مبلغي بابت سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي حرارتي پيشبيني نشده و شركت توليد
نيروي برق خليجفارس در اجراي تصويبنامههاي مورخ  1۳۹۴/۵/۲۲و  1۳۹۵/۶/۲۴هيأت

نيروگاههاي گازي كوچک
احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي ( ۲۲واحد)
مطالعه و اجراي طرحهاي بازتواني نيروگاههاي فرسوده
احداث مخازن ذخيره سوخت مايع
فاز ( )۲طرح  ۶۰۰۰مگاواتي توربين گازي
خصوصي * BOO
مطالعات نيروگاهي
ساخت مواد ،تجهيزات و قطعات صنعت برق
احداث نيروگاههاي سيكل تركيبي ( ۲۳واحد)
توسعه و احداث نيروگاهها به روش بيع متقابل
فاز ( )1نيروگاه گازي (تعهدات)
نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد
خصوصي ** BOT
ساخت و توسعه نيروگاه بخاري
جمع

كليه درآمدهاي حاصل از فروش داخلي و صادراتي برق بهه حسهاب خزانهه نهزد بانهک
مركزي جمهوري اسالمي ايران بهه نهام شهركت تهوانير واريهز و سهحس بهه حسهاب سهازمان
هدفمندسازي يارانهها نزد خزانه داري كل كشور منتقل گرديهده و پهس از تخصهيا سهازمان

خصوصي واگذار گرديده است.
با توجه به اينكه شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي صرفاً عهدهدار توليد نيروي برق

برنامه و بودجه كشور ،بر اساس درخواست وجه شركت مادرتخصصي توانير ،دريافت ميشود.
بر اسهاس درخواسهت شهركت مادرتخصصهي تهوانير ،خزانههداري كهل كشهور مبهالغي

هستند ،شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي ،منابع حاصله را به طرحهايي كه خود

را كه شركتههاي بهرق منطقهه اي طبه بودجهه مصهوب مجمهع عمهومي در جههت توسهعه

متولي اجراي آنها ميباشد ،به شرح جدول شماره ( )۲اختصاص و پرداخت نموده است:
جدول شماره ()۲
شماره طبقهبندي
1۳۰1۰1۵۰۲۸
۴۰۶۰1۲۶۸

عنوان طرح

مبلغ پرداختی
۶۶۴.۸۸۳.۲۶۳
۶.1۹۰.۸۷۹.۷۲۶
۸۴.۸۸۹.۲۹۷
۲۵.۴۸۹.۹۳۴
۴۲۷.۴۶۰.۰۹۴
۳۹۰.۴۳1.۲۲۷
۲۲.۳۳۴.۵۲۸
۸۸.۳۰۸.1۹۲
1۶۷.۲۵1.۷۳۴
۸.۲۵۶.۷۴۵
۴۰.۵۵۵.۴۹۵
1۰.۳۵۸.۹۹۳
۸۵.۷۶۲.۲۲۵
۶۲۷.۲۳۷.۴۶۶
9،501،064،787

* بابت مطالعه ،انشعاب گاز ،ماشينآالت و تجهيزات ايستگاه تقليل فشار ميباشد.
** بابت مطالعه و تملک زمين ميباشد.

وزيران در تاريخ  1۳۹۵/11/1۹بابت رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و شركت توليد
نيروي برق حرارتي شاهرود در تاريخ  1۳۹۷/۶/۲۵توسط سازمان خصوصيسازي به بخش

(مبالغ به هزار ريال)

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان طرح
ذغالسوز طبس
اصالح سيستم خنکكننده شهيد مفتح

مبلغ پرداختی
۴1۶.۵۸۴.۰۲۳
۲۵۰.۳۸1.۸۴۵

شبكه انتقال كشور مكلف به پرداخهت آن بهه شهركت تهوانير بهودهانهد را از حسهاب درآمهدي
كسر و به حسابي تحت عنهوان «مهديريت منهابع» واريهز نمهوده تها طبه منهدرجات بودجهه

( -۲قسمت دوم)
( -۲قسمت دوم)
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مصههوب در بخههش مصههارف سههرمايهاي ،بههه شههركتهههاي مههذكور پرداخههت نمايههد كههه در

پههيشبينههي شههده و شههركت اخيرالههذكر ،كههل آن را بههه منظههور رد ديههون شههركتهههاي بههرق

طههرحههها و پههرو ه هههاي توسههعه شههبكه انتقههال كشههور مصههرف نماينههد .همچنههين در بخههش

منطقهاي اختصاص داده كه منابع پيشبينهي شهده و پرداخهتههاي صهورتگرفتهه بهه شهرح

مصههارف بودجههه سههرمايهاي شههركت مادرتخصصههي تههوانير ،بودجههه الزم جهههت رد ديههون،

جدول شماره ( )۳است:

جدول شماره ()۳
شماره
طبقهبندي
۲۲۸۰۰۰
۲۲۶۵۰۰
۲۲۶۰۰۰
۲۲۳۵۰۰
۲۲۴۰۰۰
۲۲۸۵۰۰
۲۲۲۰۰۰
۲۲۴۵۰۰
۲۲۳۰۰۰
۲۲۲۵۰۰
۲۲۵۵۰۰
۲۲۵۰۰۰
۲۲۹۰۰۰
۲۲۹1۰۰
۲۲۹۲۰۰
۲۲1۵۰۰

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان شرکت
برق منطقهاي

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

مبالغ تعیینشده در بودجه مصوب بابت
رد دیون توسعه شبکه انتقال کشور
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

جمع
۲،1۲۲،۵۳۳،۰۰۰
۳۲،۹۰۰،۰۰۰
1۹۵،۷۳۲،۰۰۰
1۳۲،۸۹۶،۰۰۰
۶۹۹،1۰1،۰۰۰
۲،۳۲۶،۸۷۰،۰۰۰
۲،۰۵۹،1۳۴،۰۰۰
۲،۲۴۰،۳۸1،۰۰۰
۲،۴۹۰،1۳1،۰۰۰
۹۴۸،۰۸۷،۰۰۰
۵۲۸،۹۹1،۰۰۰
۳۴۰،۳۶۶،۰۰۰
1۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۷۵،۷۸۵،۰۰۰
1،1۲۴،۲۳۷،۰۰۰
۶۴۹،۳۴۹،۰۰۰
16،376،493،000

مبالغ پرداختشده توسط شرکت
مبالغ دریافتشده از شرکتهاي برق
مادرتخصصی توانیر به شرکتهاي برق منطقهاي بابت
منطقهاي توسط شرکت مادرتخصصی توانیر
جمع
توسعه شبکه انتقال کشور
رد دیون
جمع
رد دیون توسعه شبکه انتقال کشور
۴۰1،۲۵۹،۴1۳
۲۹۷،۵۰۰،۰۰۰
1۰۳،۷۵۹،۴1۳
۲،1۲۲،۵۳۳،۰۰۰
*
*
۴۰۸،1۴۴،۹۷۷
۳1۲،۴۵۰،۰۰۰
۹۵،۶۹۴،۹۷۷
۳۲،۹۰۰،۰۰۰
*
*
۲،۵۷۹،۸۴۰،۵۸۴
1،۰۶۶،۴۰۰،۰۰۰
1،۵1۳،۴۴۰،۵۸۴
1۹۵،۷۳۲،۰۰۰
*
*
۷1۹،۸۳۳،۷۵۴
۵۶۴،۰۰۰،۰۰۰
1۵۵،۸۳۳،۷۵۴
1۳۲،۸۹۶،۰۰۰
*
*
۴۴۰،۰۸۳،۲۴۵
۳۲۴،۸۰۰،۰۰۰
11۵،۲۸۳،۲۴۵
۶۹۹،1۰1،۰۰۰
*
*
۳،۴۹۷،۸۶۴،۶1۸
1،1۶۸،۲۰۰،۰۰۰
۲،۳۲۹،۶۶۴،۶1۸
۲،۳۲۶،۸۷۰،۰۰۰
*
*
1،۴1۰،۶۸1،۰۰۰
۶۳۳،۴۵۰،۰۰۰
۷۷۷،۲۳1،۰۰۰
۲،۰۵۹،1۳۴،۰۰۰
*
*
۴۴۲،۳۴۳،۶۴۲
۳۶۲،۸۰۰،۰۰۰
۷۹،۵۴۳،۶۴۲
۲،۲۴۰،۳۸1،۰۰۰
*
*
1،۷1۰،۹۴۸،۰۰۰
۴۵۴،۵۰۰،۰۰۰
1،۲۵۶،۴۴۸،۰۰۰
۲،۴۹۰،1۳1،۰۰۰
*
*
۵۸۸،۷۰۸،11۲
۳۰۰،۵۰۰،۰۰۰
۲۸۸،۲۰۸،11۲
۹۴۸،۰۸۷،۰۰۰
*
*
۶۳۰،۰۹۶،۰۰۰
۴۳۳،۳۹۶،۶۳۲
1۹۶،۶۹۹،۳۶۸
۵۲۸،۹۹1،۰۰۰
*
*
1،۰۶۶،۵۰۷،۰۷۷
۹۳۹،۷۰۰،۰۰۰
1۲۶،۸۰۷،۰۷۷
۳۴۰،۳۶۶،۰۰۰
*
*
۳۰۳،۹۷۳،۴۰۰
۲1۷،۲۰۰،۰۰1
۸۶،۷۷۳،۳۹۹
1۰،۰۰۰،۰۰۰
*
*
1۳1،۸۲۲،۰۰۰
1۳1،۸۲۲،۰۰۰
۰
۴۷۵،۷۸۵،۰۰۰
*
*
1۵۰،۲۹۶،۰۰۰
1۲۳،۶۰۰،۰۰۰
۲۶،۶۹۶،۰۰۰
1،1۲۴،۲۳۷،۰۰۰
*
*
۷،۶۷۸،۵۶۴،۶۲۸
1،۵۹۷،۴۵۰،۰۰۰
۶،۰۸1،11۴،۶۲۸
۶۴۹،۳۴۹،۰۰۰
*
*
22،160،966،450
*** 8،927،768،633 **13،233،197،817 16،376،493،000
*
*

* در بودجه مصوب ساالنه شركتهاي برق منطقهاي ،مطاب فرمت ابالغي در قالب بخشنامه بودجه مبالغ به صورت گلوبال (مجموع) بوده ،لذا امكان تفكيک مبالغ اقالم «رد ديون»و«توسعه شبكه انتقال كشور» ميسور نميباشد.
** مبلغ دوازده هزار و دويست و شصت و سه ميليارد و يکصد و چهل و يک ميليون و شصت و شش هزار ( )1۲.۲۶۳.1۴1.۰۶۶.۰۰۰ريال به صورت اوراق تسو يه خزانه نوع دوم از محل مطالبات شركت توانير از دولت موضوع بند (و) تبصره ( )۵قانون بودجه
 1۳۹۷كل كشور و مبلغ سيصد و هفده ميليارد و ششصد ميليون ( ) ۳1۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به صورت نقد و همچنين مبلغ ششصد و پنجاه و دو ميليارد و چهارصد و پنجاه و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و يک هزار ( )۶۵۲.۴۵۶.۷۵1.۰۰۰ريال بابت اصالح
حساب سنوات قبل شركت برق منطقهاي خوزستان (سرفصل ساير سرمايهگذاريها – سرمايهگذاريهاي ثبتنشده) در صورتهاي مالي انعكاس يافته است.
*** به صورت نقد بابت سرمايهگذاري در شبكه انتقال كشور با رعايت بودجه مصوب ساالنه به شركتهاي برق منطقهاي پرداخت شده است.

شركت مادرتخصصي توانير از مجموع منابع دريافتي ،هفتاد و چهار درصد ( )%۷۴را
بابت توسعه شبكه انتقال كشور و مابقي را براي رد ديون توزيع نموده است .مابهالتفاوت جمع

مبالغ «پرداختشده» با «دريافتشده» توسط شركت توانير از محل بودجه تعيينشده بابت رد
ديون در آن شركت تأمين گرديده است.

( -۳قسمت دوم)
( -۳قسمت دوم)
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در پيوسههتهههاي شههماره ( )۴و ( )۷بودجههه تفصههيلي اصههالحي سههال  1۳۹۷شههركت
تههوانير ،مبلههغ شههانزده هههزار و سيصههد و هفتههاد و شههش ميليههارد و چهارصههد و نههود و سههه
ميليههون ( )1۶.۳۷۶.۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ريههال تحههت عنههوان«دريافههت از شههركتهههاي بههرق
منطقهههاي موضههوع مههاده ( )۶1قههانون الحههاق مههوادي بههه قههانون تنظههيم بخشههي از مقههررات
مالي دولهت( »)1و مبلهغ بيسهت و هشهت ههزار و دويسهت و هفتهاد و دو ميليهارد و نهصهد و

جدول شماره ()۴
نام شرکت
برق منطقهاي
اصفهان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان
زنجان
سمنان
يزد
تهران

عملكههرد مبههالغ پرداختههي شههركت مادرتخصصههي تههوانير بههه شههركتهههاي بههرق
منطقهاي جهت طرح ههاي توسهعه شهبكه انتقهال كشهور از محهل منهابع موضهوع ايهن جهزء

جدول شماره ()۴
نام شرکت
برق منطقهاي
باختر
گيالن
مازندران
آذربايجان
غرب
خوزستان
فارس
كرمان
خراسان

طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي باختر
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي گيالن
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي مازندران
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي آذربايجان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي غرب
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي خوزستان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي فارس
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي كرمان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي خراسان

طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي اصفهان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي هرمزگان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي زنجان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي سمنان
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي يزد
طرح توسعه شبكه انتقال برق منطقهاي تهران

۳۰۰،۵۰۰،۰۰۰
۴۳۳،۳۹۶،۶۳۲
۹۳۹،۷۰۰،۰۰۰
۲1۷،۲۰۰،۰۰1
1۳1،۸۲۲،۰۰۰
1۲۳،۶۰۰،۰۰۰
1،۵۹۷،۴۵۰،۰۰۰
8،927،768،633

انتقال برق از قبيل احداث ،توسعه و تكميل پستها و خطوط انتقال برق و خريد تجهيزات و
لوازم مربوطه و پرو ههاي اصالح و بهينهسازي شبكه انتقال نيروي برق شده است.

(مبالغ به هزار ريال)
عنوان طرح

عنوان طرح

مبلغ پرداختی

مبالغ توزيعشده بين شركتهاي برق منطقهاي ،صرف عمليات اجرايي توسعه شبكه

به شرح جدول شماره ( )۴است:
شماره
طبقهبندي
1۳۰1۰1۵۰۰۹
1۳۰1۰1۵۰1۹
1۳۰1۰1۵۰۲۰
1۳۰1۰1۵۰۰۶
1۳۰1۰1۵۰1۶
1۳۰1۰1۵۰1۲
1۳۰1۰1۵۰1۷
1۳۰1۰1۵۰1۸
1۳۰1۰1۵۰11

شماره
طبقهبندي
1۳۰1۰1۵۰۰۷
1۳۰1۰1۵۰۰۵
1۳۰1۰1۵۰1۵
1۳۰1۰1۵۰1۳
1۳۰1۰1۵۰1۴
1۳۰1۰1۵۰۲1
1۳۰1۰1۵۰1۰

جمع

شههش ميليههون ( )۲۸.۲۷۲.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰ريههال بابههت «سههاير سههرمايهگههذاريههها از طريهه
شركتهاي زيرمجموعه توسط شركت توانير» مصوب گرديده است.

(مبالغ به هزار ريال)

مبلغ پرداختی
۲۹۷،۵۰۰،۰۰۰
۳1۲،۴۵۰،۰۰۰
1،۰۶۶،۴۰۰،۰۰۰
۵۶۴،۰۰۰،۰۰۰
۳۲۴،۸۰۰،۰۰۰
1،1۶۸،۲۰۰،۰۰۰
۶۳۳،۴۵۰،۰۰۰
۳۶۲،۸۰۰،۰۰۰
۴۵۴،۵۰۰،۰۰۰

( -۴قسمت دوم)
( -۴قسمت دوم)
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بند (الف)

تفریغ بند (الف)

جزء ()2

تفریغ جزء ()2

شركت توليد و توسعه انر ي اتمي ايران مكلف است منابع تعيينشده در بودجه مصوب
ساالنه خود را به شركت بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينههاي بهرهبرداري پرداخت
كند.

عملكرد شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انر ي اتمي ايهران بهه شهرح جهدول زيهر
است:
شماره
طبقهبندي
۲۹1۳۰۰

عنوان دستگاه اجرایی
شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انر ي اتمي ايران

منابع تعیینشده
در بودجه مصوب
۳،۰۷۰،۷۸۶،۰۰۰

(مبالغ به هزار ريال)
مبالغ پرداختشده به شرکت بهرهبرداري نیروگاه
اتمی بوشهر در سالهاي  1397و 1398
۳،۰۷۰،۷۸۶،۰۰۰

بر اساس بررسيها ،تا پايان سال  1۳۹۷مبلغ دو هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و
هفتاد و شش ميليون ( )۲،۵۹۹،۰۷۶،۰۰۰،۰۰۰ريال منابع تعيينشده به شركت بهرهبرداري
نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت و مابقي به ميزان چهارصد و هفتاد و يک ميليارد و هفتصد و ده
ميليون ( )۴۷1.۷1۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به عنوان طلب شركت موصوف در صورتهاي مالي سال
 1۳۹۷درج و در سال  1۳۹۸تسويه گرديده است.
شايان ذكر است ،كل مبالغ پرداختشده به شركت مذكور صرف هزينههاي بهرهبرداري
از جمله حقوق و مزاياي كاركنان ،تعميرات و پشتيباني ،پژوهش ،لوازم مصرفي نيروگاه و
سوخت تأسيسات گرمايشي شده است.

( -۵قسمت دوم)
( -۵قسمت دوم)
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تفریغ بند (ب)

بند (ب)
به دولت (شركت توانير) اجازه داده ميشود از محل مطالبات خود از شركتهاي توزيع

شركت توانير در خصوص سازوكار اجراي اين بند مبادرت به استعالم از سازمان برنامه و

نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركتها تا سقف چهل و نه درصد ( )%۴۹براي

بودجه كشور (امور برنامهريزي ،نظارت و آمايش سرزمين) نموده ليكن سازمان يادشده پاسخي

شركتهاي واقع در مناط كمتر توسعهيافته و تا سقف بيست درصد ( )%۲۰براي شركتهاي

ارائه نكرده و امكان استفاده از مجوز قانوني اين بند فراهم نگرديده،

لذا اين بند فاقد عملكرد

واقع در مناط توسعهيافته اقدام و سحس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون

بوده و اهداف قانونگذار محقق نشده است.

الزم به ذكر است ،مطاب دفاتر مالي شركتهاي توزيع نيروي برق ،ميزان مطالبات

سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسي ،سهام مازاد شركت توانير را در اين
شركتها تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد ( )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به بخش
غيردولتي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسي و قوانين و
مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد.

شركت توانير از شركتهاي مزبور به شرح جدول زير است:
ردیف
1
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۰
11
1۲
1۳
1۴
1۵

( -۶قسمت دوم)
( -۶قسمت دوم)

عنوان
شركت توزيع نيروي برق استان مركزي
شركت توزيع نيروي برق استان گيالن
شركت توزيع نيروي برق استان مازندران
شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجانشرقي
شركت توزيع نيروي برق تبريز
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجانغربي
شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
شركت توزيع نيروي برق اهواز
شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان
شركت توزيع نيروي برق استان فارس
شركت توزيع نيروي برق شيراز
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
شركت توزيع نيروي برق مشهد

(مبالغ به هزار ريال)
میزان مطالبات توانیر
۲،1۴۲،۴۵۸،۰۰۰
۷،۷۸۶،۵۵۰،۰۰۰
1۶،۳۳۰،۶۹۵،۲۵۰
۵،۷۹۵،۲۷۳،۰۰۰
۵،۹۰۳،۷1۳،۰۰۰
۴،۵۹۳،۷۷1،۰۰۰
1۶،۸۷۵،1۴۳،۰۰۰
1۲،۶۴۹،۶۸۲،۰۰۰
۳1،۵۴۹،۸۲۰،۲۶۷
۵۵،۴۷1،۳۶۸،۶1۵
۷،۹۸۸،۴۲1،۰۰۰
۹،۷۷۸،۵۹1،۰۰۰
1۰،۵۵۷،1۳1،۲۹۳
1۰،۴۲1،۷۸۲،۳1۳
۲۳،۳۸۹،۹۷۶،۰۰۰

گزارش تفريغ بودجه سال 1397

ردیف
1۶
1۷
1۸
1۹
۲۰
۲1
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳1
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

عنوان
شركت توزيع نيروي برق استان خراسانرضوي
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان
شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان
شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان
شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
شركت توزيع نيروي برق استان همدان
شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
شركت توزيع نيروي برق استان ايالم
شركت توزيع نيروي برق استان زنجان
شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري
شركت توزيع نيروي برق كهگيلويه و بويراحمد
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شركت توزيع نيروي برق استان يزد
شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
شركت توزيع نيروي برق استان تهران
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
شركت توزيع نيروي برق استان قم
شركت توزيع نيروي برق استان قزوين
شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
شركت توزيع نيروي برق استان خراسانشمالي
شركت توزيع نيروي برق استان خراسانجنوبي
شركت توزيع نيروي برق استان البرز
جمع

تبصره ()15
(مبالغ به هزار ريال)
میزان مطالبات توانیر
1۰،۴۲۵،۶۰1،۰۰۰
۲1،۳۲۴،۲۲۹،۰۰۰
1۶،۰۲1،۳۰۴،۰۰۰
1۶،1۰۸،۹۲۰،۰۰۰
1۰،۹۲۲،۲۰1،۰۰۰
۳،۹۰۹،۵۰۲،۰۰۰
11،۳۳۴،۸۲1،۳۶۷
۷،۲۲1،۰۶1،۶۵۹
۴،۷۶۸،۷1۲،۰۰۰
۵،۵۶۶،۸۹۷،۰۰۰
۶.۳۰۲.۰۳۶.۰۰۰
11،۶۵۷،۳۴۰،۳۷۴
۴،۳۴۹،1۴۵،۰۰۰
۵.۷۴1.۹۰۰.۰۰۰
1۵،۹۳۹،۳۸۶،۰۰۰
11،۰۴۸،۳۴۷،۰۰۰
۵۵،۰۳۲،۶۹۳،۰۰۰
۳،۳۷۴،۸۴۴،۰۰۰
1۰.۶۳۳.۰۳۹.۰۰۰
1۰،۴۰۹،۹۳۷،1۴۸
۶،۲۸۸،۷۴۴،۰۰۰
۳،1۷۸،۵۶۰،۰۰۰
۳،۸۲۴،1۸۴،۰۰۰
۷،۶۲۹،۳۳۶،۷1۷
484.247.117.003

( -۷قسمت دوم)
( -۷قسمت دوم)

