
 91 /15177 /20 /100بنا به درخواست شماره  1391 /8 /29شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 

( قانون برنامه پنج 133ماده )« و»وزارت نيرو موضوع دستورالعمل بند  1391 /2 /30مورخ 

 :ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران را بررسي و به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد

( قانون برنامه پنج ساله پنجم در خصوص خريد برق از نيروگاه 133)و( ماده )دستورالعمل بند 

 هاي خارج از مديريت وزارت نيرو

 با اصالحات و الحاقات بعدي1391,08,29مصوب 

 

اصطالحات و مفاهيم به كار رفته در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار مي  -1ماده 

 :روند

وقي داراي مجوز از وزارت نيرو است كه نسبت به تأمين و عرضه عرضه كننده: شخص حق -الف

ي برق )از جمله انرژي، ظرفيت، و خدمات جانبي( به بازار عمده فروشي، بورس، مصرف كننده 

 .ها و يا ساير عرضه كننده ها اقدام مي كند

از طريق مصرف كننده: شخص حقيقي يا حقوقي كه تمام و يا بخشي از برق مورد نياز خود را  -ب

شبكه برق، از يك يا چند عرضه كننده، بورس و يا با اخذ مجوز وزارت نيرو از بازار عمده فروشي، 

 .دريافت مي كند

 .مديريت شبكه: شركت مديريت شبكه برق ايران -پ

 شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي - ت

مينان از عملكرد صحيح شبكه استانداردهاي فني: مشخصات و شرايط فني است كه به منظور اط -ث

برق توسط وزارت نيرو ابالغ مي شود و چگونگي برقراري اتصال نيروگاه ها و مصرف كننده ها 

 .به شبكه برق، حفاظت و بهره برداري از شبكه و تأسيسات متصل به آن را تعيين مي كند

يا ارتقاء ظرفيت و يا هزينه اتصال به شبكه: هزينه هاي ايجاد خطوط و تاسيسات مورد نياز )و  -ج

تكميل خطوط و تاسيسات موجود( براي فراهم كردن امكان اتصال يك واحد توليد و يا مركز مصرف 

به شبكه برق كشور طبق استانداردهاي فني، هزينه اتصال به شبكه با توجه به شرايط شبكه و موقعيت 

ورالعمل هاي مصوب محل اتصال و مشخصات فني توليد و يا مصرف مورد نظر، بر اساس دست

 .وزارت نيرو تعيين و توسط متقاضي به مالك شبكه برق پرداخت مي شود

تعرفه پشتيبان: تعرفه اي كه شرائط و هزينه استفاده از پشتيباني مالك شبكه برق را، براي بخشي  -چ

خص از برق مورد نياز مصرف كننده كه آن را رأساً توليد و يا از عرضه كننده تأمين مي كند، مش

مي نمايد. پرداخت تعرفه پشتيبان بابت ارائه مستمر خدمات جانبي از سوي مديريت شبكه صورت 

مي گيرد. بديهي است كه عرضه كننده طبق مقررات بازار برق مسئول جبران انحراف خود در 

 .تحويل برق نسبت به حجم قرارداد با مصرف كننده مي باشد

الوه بر آنچه كه خود راسا توليد كرده است يا از عرضه مصرف كننده بهاي انرژي مازاد مصرفي )ع

كنندگان خريداري نموده است(، كه بالطبع توسط مالك شبكه برق تامين شده است را بر اساس تعرفه 

 .متناظر با نوع مصرف خود به آن شركت پرداخت مي كند

يك نقطه و دريافت همان ترانزيت: استفاده از امكانات شبكه برق براي تزريق انرژي به شبكه در  -ح

 .ميزان انرژي، پس از جبران تلفات شبكه )يا بهاي برق متناظر با اين تلفات( در يك نقطه ديگر



قيمت سوخت نيروگاهي: نرخي است كه مراجع قانوني براي سوخت گاز طبيعي مصرفي نيروگاه  -خ

كشور عرضه مي  هايي كه برق توليدي خود را از طريق شبكه برق كشور براي مصرف در داخل

 .نمايند، تعيين مي كنند

مقررات بازار برق: مجموعه مصوبات، رويه ها و دستورالعمل هاي ناظر به نحوه انجام معامالت  -د

مربوط به برق )اعم از انرژي، ظرفيت، خدمات جانبي، ترانزيت و خدمات انتقال و توزيع( مصوب 

 .نيرونهاد تنظيم كننده مقررات بخشي ذيربط و يا وزارت 

بازار عمده فروشي: خريد خالص قدرت آماده توليد و خالص انرژي توليدي نيروگاه ها، خدمات  -ذ

جانبي و خدمات انتقال مورد نياز شبكه برق كشور با استفاده از ساز و كار رقابتي توسط و يا از 

جانبي مورد طريق مديريت شبكه به منظور اطمينان از تعادل عرضه و تقاضاي برق و تأمين خدمات 

 .نياز شبكه

خدمات جانبي: خدماتي )از جمله ذخيره توليد، كنترل فركانس، توليد توان راكتيو و خدمات مربوط  -ر

به اداره شبكه همچون مانور، پايش و اندازه گيري( كه عالوه بر توليد انرژي براي عرضه برق 

مقررات بازار برق تعيين و توسط مطمئن در شبكه مورد نياز است. بهاي خدمات جانبي در چارچوب 

مديريت شبكه به ارائه كنندگان اين خدمات پرداخت مي شود و متناسب با نياز مصرف در شبكه 

شركت برق منطقه اي/ شركت توزيع نيروي برق، از اين شركت ها دريافت مي شود تا آنها متناسباً 

 .ر با نوع مصرف ايشان( دريافت كننداز مصرف كننده ها )در قالب تعرفه پشتيبان و يا تعرفه متناظ

گواهي ظرفيت: سندي است قابل مبادله كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيت نيروگاهي  -ز

قابل اتكاء جديد و يا كاهش قدرت قراردادي مشتركين موجود صادر مي شود؛ واحد گواهي ظرفيت 

مطمئن نيروگاهي به مدت نامحدود مي باشد. كيلووات است كه معرف تعهد تدارك يا كيلووات ظرفيت 

واگذاري اشتراك جديد و يا افزايش قدرت قراردادي مشتركين مستلزم ارائه ميزان متناسبي از گواهي 

 .ظرفيت است

بازار ظرفيت: بازار متمركز خريد و فروش گواهي ظرفيت است كه توسط بورس )و قبل از آن  -ژ

 .توسط مديريت شبكه( اداره مي شود

متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي: نسبت "انرژي تحويلي نيروگاه هاي حرارتي به شبكه برق"  -س

به "ارزش حرارتي سوخت مصرفي آنها" در دوره دوازده ماهه قبلي است، كه توسط مديريت شبكه 

 .در پايان هر ماه محاسبه و اعالم مي شود

شركت توزيع نيروي برق در محل اتصال  مالك / مالكين شبكه برق: شركت برق منطقه اي و يا -ش

 .به شبكه برق )اتصال نيروگاه يا مصرف كننده به شبكه برق(

قيمت بازار عمده فروشي: مجموع بهاي آمادگي )حاصل ضرب پايه آمادگي و ضريب ساعتي  -ص

پرداخت آمادگي( و حداكثر نرخ پذيرفته شده در بازار عمده فروشي در هر ساعت. قيمت فروش برق 

ه خريداران از بازار عمده فروشي، برابر است با قيمت بازار عمده فروشي به عالوه هزينه تعرفه ب

 .پشتيبان

به منظور ترغيب مؤسسات داخلي خارج از مديريت وزارت نيرو به عرضه هر چه بيشتر  -2ماده 

روش برق، وزارت نيرو مي تواند در صورت نياز، برق توليدي اين موسسات را در صورت عدم ف

به ساير عرضه كننده ها و عدم استفاده از امكانات شبكه براي فروش به مصرف كنندگان مورد نظر 

و يا عدم عرضه در بورس )براي فروش به فعالين بورس، ساير عرضه كننده ها، شركت هاي توزيع 

 .ايدنيروي برق و مصرف كننده ها(، بر اساس شرايط و ساز و كار بازار عمده فروشي خريداري نم



مالك شبكه برق مكلف است، در صورت رعايت استانداردهاي فني و پرداخت هزينه اتصال  -3ماده 

به شبكه، اتصال نيروگاه ها و همچنين مصرف كننده هايي كه گواهي ظرفيت متناسب با قدرت 

 .قراردادي خود را ارائه مي كنند، به شبكه برق كشور برقرار كند

ضوابط وزارت نيرو راسا نسبت به ايجاد خطوط و تاسيسات مورد  متقاضي مي تواند طبق :تبصره

نياز براي اتصال به شبكه برق كشور اقدام نمايد. در اين صورت چنانچه متقاضي مالكيت، اين خطوط 

و تاسيسات را به مالك شبكه برق هبه نمايد، مبالغ دريافتي از متقاضيان جديد بابت انتفاع از اين مازاد 

 .سال، بر اساس دستورالعمل هاي مصوب وزارت نيرو به وي تعلق ميگيردظرفيت تا پنج 

عرضه كننده مي تواند تمام و يا بخشي از برق در اختيار خود را بر اساس قرارداد)هاي(  -4ماده 

معين، به مصرف كننده )ها( به فروش برساند. مديريت شبكه موظف است، با دريافت هزينه ترانزيت 

تلفات، در صورتي كه جبران تلفات متناظر به عهده مديريت شبكه باشد(، برق  )و هزينه متناظر با

 .را ترانزيت كند

ترانزيت برق از خارج به مبادي مرزي شبكه برق كشور و يا از اين مبادي به خارج از  :تبصره يك

 .كشور از شمول اين ماده خارج است و بر اساس دستورالعمل هاي ذي ربط صورت مي گيرد

عرضه كننده موظف است براي انجام ترانزيت با مديريت شبكه قرارداد منعقد و از جمله  :دوتبصره 

پرداخت هزينه ترانزيت، ارائه به موقع مشخصات تحويل و رعايت ساير مقررات بازار برق را تعهد 

كند. تعهد مديريت شبكه براي ترانزيت برق محدود به ظرفيت شبكه برق كشور براي تزريق انرژي 

مبدأ و ظرفيت اين شبكه براي دريافت انرژي در مقصد، مندرج در قراردادهاي اتصال به شبكه  در

 .نيروگاه مبدأ و مصرف كننده مقصد، مي باشد

مصرف كننده مي تواند، با رعايت چارچوب هاي تعيين شده توسط وزارت نيرو و مفاد  :تبصره سه

شي از انرژي مورد نياز خود را )از نظر مقدار قراردادهاي منعقده با عرضه كننده )ها(، همزمان بخ

 .و يا زمان( مستقيماً از بورس، ساير عرضه كننده )ها( و يا بازار عمده فروشي خريداري كند

هزينه ترانزيت در شبكه برق كشور، با توجه به وضعيت شبكه و متناسب با ميزان  :تبصره چهار

اين ظرفيت ها، بر اساس دستورالعمل هاي مصوب استفاده از ظرفيت تجهيزات شبكه و يا آزادسازي 

وزارت نيرو تعيين مي شود.سقف اين هزينه براي ترانزيت در سطح شبكه انتقال و فوق توزيع ماهانه 

)چهل و نه هزار و پانصد( لاير به ازاي هر كيلووات ظرفيت ترانزيت در محل  49500معادل 

ين ظرفيت در طول ماه( مي باشد در صورت تزريق به شبكه )صرف نظر از ميزان استفاده از ا

ارائه گزارش مالي حسابرسي شده از سوي وزارت نيرو اين نرخ با تصويب شوراي اقتصاد تعديل 

 .خواهد شد

عرضه كننده مي تواند )تمام يا بخشي از( برق در اختيار خود را در چارچوب مقررات  -5ماده 

يريت شبكه موظف است براي تمام عرضه كننده ها بازار برق به بازار عمده فروشي عرضه كند. مد

شرايط عرضه ظرفيت و رقابت عاري از تبعيض براي تأمين انرژي و فروش آن در بازار عمده 

 .فروشي و عرضه خدمات جانبي را فراهم كند

مديريت شبكه مكلف است وجوه برق خريداري شده از محل مبالغ دريافتي از خريداران  :تبصره

 .اساس شرائط قراردادي به فروشندگان برق بپردازدبازار را بر 

در صورت تحقق آمادگي ابراز شده و ارايه خدمات جانبي توسط نيروگاه هايي كه بر اساس  -6ماده 

ساعت در سال فرصت قرار گرفتن در آرايش توليد را دارند  300اولويت هزينه برداري بيش از 

لاير به  100برابر با  1390ت بابت آمادگي در سال بهاي آمادگي تعلق مي گيرد. نرخ پايه پرداخ



ازاي يك كيلووات قدرت خالص آماده توليد براي يك ساعت مي باشد. اين نرخ، در سال هاي بعدي 

برنامه پنجم توسعه در ابتداي هر سال با اعمال ضريب تعديل زير توسط وزارت نيرو تعديل و اعالم 

 .مي شود

ارز)يورو( در يكساله قبل از سال پرداخت / متوسط نرخ رسمي متوسط نرخ رسمي تسعير ) 0 /7

)شاخص قيمت خرده فروشي در  0/ 2× تسعير ارز)يورو( در يكساله قبل از زمان عقد قرارداد( 

ابتداي سال پرداخت / شاخص قيمت خرده فروشي در ابتداي سال عقد قرارداد( = ضريب تبديل 

 نرخهاي مندرج در قراردادهاي بلندمدت

از زمان راه اندازي بازار مبادالت ارزي، نرخ ارز اين بازار مبناي محاسبه ضريب  :صره يكتب

 .تعديل فوق خواهد بود

ضريب تعديل ساعتي براي محاسبه بهاي آمادگي، بر اساس پيش بيني ضريب ذخيره  :تبصره دو

شبكه شبكه براي هر ساعت از روزهاي سال، در چارچوب مقررات بازار برق توسط مديريت 

محاسبه و اعالم مي شود، به نحوي كه متوسط وزني اين ضرايب، براي مجموعه نيروگاه هايي كه 

 .انرژي خود را به بازار عمده فروشي عرضه مي كنند در طول سال برابر يك شود

مديريت شبكه مكلف است برق نيروگاه )مولد( مقياس كوچك را كه مستقيماً و يا از طريق  :تبصره سه

كننده ها به بازار عمده فروشي عرضه مي شود وليكن تمايل به حضور در رقابت فروش عرضه 

متوسط موزون قيمت خريد انرژي از نيروگاه ها در بازار عمده »انرژي را ندارد، با نرخي معادل 

فروشي در ايام مشابه سال قبل )با تعديل ناشي از تغيير در قيمت سوخت نيروگاهي، بر اساس متوسط 

به عالوه تعديل ناشي از كاهش تلفات و صرفه جويي در هزينه هاي « نيروگاه هاي حرارتي بازده

شبكه برق خريداري كند. مديريت شبكه موظف است نرخ هاي فوق را محاسبه و پس از تأييد وزارت 

رعايت سقف مجاز نرخ خروج بدون »نيرو اعالم نمايد. چنانچه در قالب قرارداد با مديريت شبكه 

« تنظيم برنامه تعمير و نگهداري ساليانه اين مولدها متناسب با نيازهاي شبكه»و « ه اين مولدهابرنام

تعهد شده باشد، متناسب با انرژي توليد شده در هر ساعت به آنها پرداخت بابت آمادگي نيز صورت 

 .مي گيرد

 :به منظور حمايت از سرمايه گذاري در احداث نيروگاه -7ماده 

به سرمايه گذاري در مناطقي كه بر اساس برنامه هاي مصوب وزارت نيرو ايجاد  براي تشويق (1

ظرفيت نيروگاهي جديد در آنها مورد نياز است، شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي 

موظف است فهرست اين مناطق را همراه با اولويت نسبي آنها به صورت ساالنه منتشر و به اطالع 

 .عموم برساند

در نواحي اي كه در افق پنج سال آتي احتمال بروز كمبود عرضه برق )كمتر بودن  :يك تبصره

ظرفيت نيروگاهي به عالوه ظرفيت تبادل با نواحي مجاور نسبت به بار آن ناحيه( قابل مالحظه باشد، 

شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مي تواند عالوه بر اقدامات حمايتي اي كه بر اساس 

ر موارد مندرج در اين دستورالعمل به عمل خواهد آورد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ساي

نسبت به اعطاء تسهيالت از محل وجوه اداره شده اقدام كند. بازده اين نيروگاه ها بايد حداقل برابر 

 .متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي كشور باشد

 1391، وزارت نيرو مي تواند صرفاً در سال 1391سال قانون بودجه  13در اجراي بند  :تبصره دو

با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه با بازده باالتر از متوسط واحدهاي حرارتي 

 5000موافقت اصولي احداث نيروگاه را دريافت نموده اند تا سقف  1390شبكه كه تا پايان سال 



قيمت حداكثر معادل متوسط قيمت برق در بازار برق در مگاوات، به قرارداد خريد تضميني برق به 

 .سال قبل منعقد نمايد

قراردادهاي بلندمدت تبديل انرژي و يا فروش برق به شركت مادرتخصصي توليد نيروي  :تبصره سه

( آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع 6برق حرارتي كه در گذشته بر اساس ماده )

اين بند، به  2( قانون برنامه چهارم منعقد گرديده، و قراردادهاي موضوع تبصره 25ماده )« ب»بند 

منزله واگذاري امتياز گواهي ظرفيت به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مي باشد 

 .و از بابت واگذاري اين امتياز مبلغ جداگانه اي به سرمايه گذار نيروگاهي پرداخت نمي شود

ارت نيرو مجاز است در صورت تشخيص نياز به برق در طول سال هاي باقيمانده وز :تبصره چهار

برنامه پنجم توسعه با متقاضيان بخش غيردولتي احداث نيروگاه، قرارداد تبديل انرژي با شرايط زير 

 :منعقد نمايد

اي لاير به از 700را برابر  %50در نيروگاه هاي با راندمان  1393نرخ خريد برق در سال  -الف

باشد به همان  %50هر كيلووات ساعت تعيين نمايد و در صورتي كه راندمان كمتر يا بيشتر از 

 .نسبت نرخ مذكور تغيير مي يابد

اين  6در سال هاي بعد، نرخ خريد مذكور بر اساس شاخص تركيبي ارز و تورم )موضوع ماده  -ب

 .دستورالعمل( مورد تعديل قرار مي گيرد

ماه( مي باشد و غيرقابل تمديد  60سال ) 5با سرمايه گذاران حداكثر معادل  طول دوره قرارداد -ج

 .خواهد بود

در صورتي كه عليرغم آمادگي، سوخت مورد نياز نيروگاه تأمين نشده و يا شركت مادرتخصصي  -د

توليد نيروي برق حرارتي قادر به فروش برق قابل توليد نيروگاه در بازار عمده فروشي نباشد معادل 

( نرخ تعيين شده فوق بابت آمادگي به نيروگاه پرداخت مي شود. چنانچه %75هفتاد و پنج درصد )

نيروگاه قادر به توليد و عرضه برق به ميزان تعهد و اعالم شده نباشد معادل هفتاد و پنج درصد 

 .( نرخ فوق الذكر مشمول پرداخت جريمه مي گردد75%)

منزله واگذاري امتياز گواهي ظرفيت نيروگاه به شركت قراردادهاي موضوع اين تبصره به  -هـ

مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مي باشد و از بابت واگذاري اين امتياز مبلغ جداگانه اي به 

 .سرمايه گذار نيروگاهي پرداخت نمي شود

سال  2تا  خريد برق از واحدهاي گازي تا قبل از راه اندازي سيكل تركيبي در هر نيروگاه حداكثر -و

 .مجاز مي باشد

وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با نيروگاه هاي توليد برق، اعم از دولتي و يا غيردولتي كه  (2

برق توليدي آنها در داخل كشور به مصرف مي رسد، از نظر تحويل سوخت و تخصيص يارانه آن 

هاي كشور )اعم از دولتي و يكسان برخورد نمايند. در اين راستا، برنامه تامين سوخت نيروگاه

غيردولتي( با توافق وزارت نفت توسط شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تهيه و 

سوخت نيروگاهها بر اساس آن تامين و براي اطمينان سرمايه گذاران احداث نيروگاههاي غيردولتي، 

مي شود و متقابالً  تامين سوخت آنها توسط شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تضمين

سرمايه گذار مي بايد "احداث نيروگاه بر اساس برنامه ارائه شده" و "تداوم عرضه ظرفيت نيروگاه 

 .براي دوره عمر مفيد نيروگاه" را تعهد نمايد

در صورتي كه بازده نيروگاه بيشتر از متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي باشد، در صورت  (3

ركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مجاز است پرداخت بابت درخواست سرمايه گذار، ش

 .آمادگي با نرخ و شرايط موضوع ماده شش را براي يك دوره حداكثر هشت ساله تضمين نمايد



وزارت نيرو مجاز است از طريق مديريت شبكه نسبت به راه اندازي بازار گواهي ظرفيت اقدام  (4

تي كه بر اساس اين دستورالعمل نسبت به احداث نيروگاه اقدام مي نمايد. سرمايه گذاران بخش غيردول

 .نمايند، متناسب با ظرفيت مطمئن نيروگاه، مجاز به عرضه گواهي ظرفيت در اين بازار خواهند بود

در صورتي كه بازده نيروگاه بيشتر از متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي باشد، شركت  :تبصره

رق حرارتي مجاز است در صورت درخواست سرمايه گذار، امتياز مادرتخصصي توليد نيروي ب

نيروگاه براي عرضه گواهي ظرفيت را از طريق پرداخت مضربي از نرخ پايه بابت آمادگي، بر 

( از محل درآمد 3اساس آمادگي توليد كه به تأييد مديريت شبكه مي رسد، در طول دوره موضوع بند )

خريداري نمايد. سقف اين ضريب براي دوره هشت ساله بيست و حاصل از واگذاري انشعابات جديد 

پنج درصد تعيين مي شود. با پرداخت اين مبالغ طي دوره مذكور، امتياز گواهي ظرفيت در كل دوره 

 .عمر نيروگاه متعلق به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي است

صارف سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع پس از راه اندازي بورس انرژي، تأمين انرژي براي م (5

توسط شركت هاي برق منطقه اي و همچنين تامين انرژي براي مصارف با قدرت بيش از پنج 

مگاوات توسط شركت هاي توزيع نيروي برق بتدريج محدود خواهد شد به نحوي كه تا پايان برنامه 

ورد نياز خود را از نيروگاه هاي پنجم توسعه اين قبيل مصرف كنندگان بايد حداقل دو سوم انرژي م

 .غيردولتي، عرضه كننده ها و يا بورس تامين نمايند

به منظور تشويق توسعه ظرفيت توليد و يا كاهش ديماند در مراكز مصرف، عالوه بر  -8ماده 

 :اقدامات حمايتي اي كه بر اساس ساير موارد مندرج در اين دستورالعمل به عمل خواهد آمد

ه مصرف كننده با رعايت استانداردهاي فني در محل تأسيسات خود مولد)هايي( را در صورتي ك (1

بصورت موازي با شبكه احداث و اقدام به توليد كل يا بخشي از برق مصرفي خود كند، در دوره 

عمر مفيد مولد، بدون پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب )و عدم الزام به ارائه گواهي 

 ً با پرداخت تعرفه پشتيبان، از پشتيباني شبكه براي تأمين برق مصرفي در مواقع  ظرفيت( و صرفا

 .خروج مولد از مدار )حداكثر تا ميزان ظرفيت مطمئن مولد( برخوردار خواهد شد

مشترك شركت برق منطقه اي و يا شركت توزيع نيروي برق كه نسبت به تقليل قدرت قراردادي  (2

تواند بجاي دريافت معادل هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب،  انشعاب خود اقدام مي كند، مي

 .متناسب با ميزان قدرت تقليل يافته از شركت مزبور گواهي ظرفيت دريافت نمايد

وزارت نيرو و شركت هاي تابعه و وابسته مي توانند به منظور تشويق به توليد برق در مراكز  (3

اسب با شرايط شبكه و تراز توليد و مصرف، حمايت مصرف بدون ايجاد بار مالي براي دولت، متن

هاي ديگري را نيز با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در قالب دستورالعملي كه به تأييد وزير نيرو 

 .مي رسد، ارائه كند

مادام كه مراجع قانوني براي انواع مصارف داخل كشور تعرفه تصويب مي كنند، مصرف  -9ماده 

فروشي كه برق را به مصرف كننده مي فروشد( با پرداخت )دريافت( مابه التفاوت كننده )و يا خرده 

تعرفه مصوب )براي نوع مصرف( با قيمت بازار )در هر ساعت( مي تواند برق خريداري )در نقطه 

مرجع شبكه( را در محل مصرف تحويل گرفته و مصرف كند. پرداخت اين مبلغ )و يا دريافت آن در 

ين مابه التفاوت( به منزله تصفيه تمامي اقالم هزينه ترانزيت، تعرفه پشتيبان و صورت منفي شدن ا

 .يارانه مي باشد

گاز طبيعي سوخت اصلي نيروگاه هاي حرارتي در مناطق زير پوشش گاز طبيعي مي  -10ماده 

مصرفي باشد. در مواقع كمبود گاز، و يا بروز داليل فني در شبكه گاز، مابه التفاوت نرخ سوخت مايع 

با نرخ گاز طبيعي در چارچوب مقررات بازار برق توسط شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق 

حرارتي به نيروگاه ها پرداخت خواهد شد. همچنين چنانچه قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه، براي 



توليد و عرضه برق از طريق شبكه و براي مصرف داخل كشور متفاوت با قيمت سوخت نيروگاهي 

د، مابه التفاوت آن بر اساس متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي پرداخت و اعتبارات مربوط به باش

 .اين ماده از محل اعتبارات يارانه انرژي در بودجه هاي ساالنه تأمين خواهد شد

مسئوليت عقد قرارداد براي تأمين سوخت و پرداخت هزينه هاي مربوط، بر عهده سرمايه  -11ماده 

 .گذار است

وزارت نفت )شركت ملي گاز ايران؛ حسب مورد شركت هاي گاز استاني( با معرفي شركت  :بصرهت

مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي نسبت به عقد قرارداد تأمين گاز طبيعي با نيروگاه ها اقدام 

قانون اجراي سياست هاي كلي  8نمايند. شركت ملي گاز ايران مكلف است به منظور اعمال ماده 

قانون اساسي، نسبت به واگذاري انشعاب گاز به متقاضيان بخش غيردولتي احداث نيروگاه  44ل اص

 .با حق انشعاب و شرايط واگذاري يكسان نسبت به نيروگاه هاي دولتي اقدام مي كند

شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و مديريت شبكه موظفند نمونه  -12ماده 

، قراردادهاي 3تورالعمل، از جمله قرارداد اتصال به شبكه موضوع ماده قراردادهاي موضوع اين دس

، قراردادهاي عرضه برق به بازار 4فيمابين عرضه كننده يا مصرف كننده و ترانزيت موضوع ماده 

را به تأييد وزارت نيرو رسانده  7و قراردادهاي بلندمدت موضوع ماده  5عمده فروشي موضوع ماده 

 .و منتشر كنند

به  1391 /8 /29تبصره بوده و در تاريخ  14ماده و  13اين دستورالعمل مشتمل بر  -13ه ماد

 .تصويب شوراي اقتصاد رسيده است

 


