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 وزیر محترم نیرو، جناب آقای دکتر اردکانیان

 به روش علی الحساب درصد معینی از قبوضشروع تفکیک عوارض از قبوض برق دستور درخواست موضوع: 

 با سالم و احترام

اسفند در نمایشگاه تجدیدپذیر در حضور  نشست روز پنجمدر این که علیرغم  رساند یبه استحضار م

حضرتعالی موضوع ارسال نامه توانیر به بانک مرکزی برای شروع عملیات تفکیک عوارض از قبوض برق به 

از طرف توانیر مه کرات از جانب بخش خصوصی و انجمن های مرتبط مطرح شد و حضرتعالی قول ارسال این نا

، خزانه داری کل کشور، و بودجه کشور موافقت سازمان برنامهدادید، و نیز علیرغم  و شروع عملیات تفکیک را

تعلل متاسفانه و دلیل آن عملیاتی نشده است هنوز  97توانیر و ساتبا، تفکیک عوارض از قبوض برق در سال 

 لهیوس نیبدلذا می باشد.  در پنج ماه گذشته توانیر در ارسال نامه به بانک مرکزی برای شروع عملیات تفکیک

 .دییامر مبذول فرما عیدر تسر راخواهشمند است دستور اقدام الزم بار دیگر 

متاسفانه با توجه به سابقه ای که در ماه های اخیر از شرکت توانیر در خصوص تعلل و عدم توجه و عدم تمایل 

 توجه به دو مورد ذیل ضروری بنظر می رسد:، پدید آمده است تفکیکبه 

 درصد کیتفک"عوارض بصورت  کیتفک نکهیبر ا یمبن 1397 در ابان ماه یتوجه به اعالم بانک مرکز با -1

 نکهیبا توجه به ا نیزو )نامه پیوست( قابل انجام است  "سال یآن در انتها لیاز قبوض و تعد معینی

، )نامه پیوست( گذرد یخصوص م ایندر  ریکل کشور به توان یاز اعالم خزانه دار یدیمدت مد

 اعالم گردد.ورت واضح و شفاف بصموافقت با این روش خواهشمند است در نامه توانیر به بانک مرکزی 

 در غیر اینصورت نامه توانیر به منزله تعلل مجدد و صرفا جهت از سر باز کردن ارسال نامه خواهد بود.

الزم به ذکر است کدهای الزم و زیرساخت الزم برای تفکیک درصد معینی از قبوض برق در بانک 

 مرکزی تهیه شده و به محض اعالم وزارت نیرو )توانیر( قابل انجام است. 

که ممکن است تهیه آن ماه ها یا سالها بطول برای تفکیک مد نظر دارد، روش دیگری را هر اگر توانیر  -2

موکول به تهیه را خواهشمند است شروع عملیات تفکیک بینجامد یا در نهایت بصورت ناقص کار کند، 

فکیک علی ت"ننموده، بلکه عملیات تفکیک به همان روش ذکر شده برای روش جدید کدهای جدید 

، و هر زمان که توانیر مورد قبول قرار گیرد "الالحساب درصد معینی از قبوض و تعدیل در انتهای س

روش جدید جایگزین در صورت مناسب بودن و بی عیب بودن، تهیه نمود، ابداع و روش جدیدی را 

به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها،  حضرتعالیبا توجه به نظر مثبت  .روش قبلی گردد

و اعالم آمادگی می نمایند د ندرخواست داراز شما مجدانه انجمن های بخش خصوصی  بدین وسیله
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حضور داشته حتما طراحی روش جدید فوق که نماینده ای از انجمن ها جهت حضور در جلسات فنی 

 باشد و بر چگونگی آن نظارت نماید.

از  لدر گام او که یو خارج یگذاران داخل هیسرما یشده برا جادیا یاعتماد یببا درایت حضرتعالی امید است 

 لیتعدنشات گرفته است به مرور عوارض به موقع در اجرای قانون و تفکیک تعلل مجموعه داخل وزارت نیرو 

 دارد. یکمال تشکر را اعالم م مشکل نیرفع ا یبرا یاز حسن نظر حضرتعال شیشاپیپ .گردد

 با احترام

 

 
 رونوشت:

 در امور برق و انرژی، معاون محترم وزیر نیرو جناب آقای مهندس حائری

 زاده، معاون محترم وزیر نیرو و رئیس ساتباجناب آقای دکتر صادق

 زاده، مدیر عامل محترم توانیرجناب آقای مهندس متولی 

 سازمان بازرسی کل کشور محترم رئیس، ناصر سراججناب آقای 

 دیوان محاسبات کشورمحترم رئیس کل  ،دکتر عادل آذرجناب آقای 

 نظام های پرداخت و مسئول سامانه قبوض در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  اب اقای مسجدی، معاون محترم ادارهجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد حسن غفوری

و مسئول  هیات مدیره عضو 

 پیگیری موضوع تفکیک
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