
  

  

  اعطاي تسهيالت كم بهره 

    طرح هاي عملياتي بهينه سازي مصرف برق به

  

  

مكلف است بخشي از منابع حاصل از افزايش بهاي 1400قانون بودجه سال  15تبصره  "ز"مطابق بند وزارت نيرو 

هاي  خطرپذير به شركتكم بهره و تسهيالت در قالب ميليارد ريال  13000برق برخي از صنايع بزرگ را تا سقف 

 .نمايدپرداخت فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي 

و مجتمع هاي آموزشي  دبيرخانه كارگروه راهبري مصارف بند فوق در پژوهشگاه نيرو ابالغ شركت توانير بر اساس

سازي و اصالح الگوي مصرف  بهينه عملياتيهاي  آغاز به كار نموده است. اين دبيرخانه طرح و پژوهشي وابسته

را به ات مربوطه پذيرش و ارزيابي نموده و گزارشبنيان  دانشو هاي فعال صنعت  از كليه شركت را انرژي الكتريكي

بر اساس مصوبه  در نظر گرفته شده دهد. تسهيالت ارايه مي 15كارگروه راهبري اعتبارات منابع بند ز تبصره 

  خواهد شد: به متقاضيان واجد شرايط اعطاآيند كلي زير فر و مطابقكارگروه مذكور 

اقتصادي و - تسهيالت از طريق دبيرخانه و پس از طي فرآيند ارزيابي فني ان دريافتمتقاضي - 1

 .شوند اعتبارسنجي مالي به كارگروه معرفي مي

 .كند با بررسي گزارش دبيرخانه، اعطاي تسهيالت به متقاضي را تصويب ميكارگروه  -2

هاي تصويب شده را به منظور تأمين اعتبار به توانير و متقاضيان را براي طي كردن  كارگروه، طرحدبير  - 3

 .كند عامل معرفي مي  روند اعطاي تسهيالت به مؤسسه

 .دهد قرار مي (بانك، صندوق حمايتي و ...) عامل  توانير اعتبارات مورد نياز طرح را در اختيار مؤسسه -4

تضامين و وثايق مورد نياز، قرارداد اعطاي تسهيالت را با متقاضي منعقد عامل ضمن اخذ   مؤسسه  - 5

 .كند مي

شود و وظايف خود  متقاضي تسهيالت بر اساس قرارداد از اعتبارات تسهيالت اعطا شده برخوردار مي  - 6

 .رساند را مطابق قرارداد با نظارت دبيرخانه به انجام مي

هيالت بر اساس مفاد قرارداد فيمابين مؤسسه و عامل مسئول پيگيري بازپرداخت تس  مؤسسه  -7

 .باشد متقاضي مي
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