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بسمه تعالی

" اطالعیه رد خصوص الزامات اقنونی متقاضیان ملزم هب خرید اوراق گواهی ظرفیت رد بورس ارنژی اریان"
نظر به راهاندازی قریب الوقوع بازار اوراق گواهی ظرفیت در تابلوی بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله
بورس انرژی ایران ،به پیوست الزامات قانونی که بر اساس آن متقاضیان اتصال به شبکه و افزایش قدرت
قراردادی ملزم به خرید و ارائه اوراق گواهی ظرفیت به شرکت های مالک شبکه می شوند ،جهت بهره برداری
الزم ارائه می گردد.
شایان ذکر است اطالعات کامل در خصوص مراحل حضور خریداران اوراق گواهی ظرفیت در این بازار طی
اطالعیه" مراحل الزم جهت دریافت کد معامالتی خریداران اوراق گواهی ظرفیت " مورخ  98/08/18در
سایت این شرکت در دسترس است.
کارگزاران و مشتریان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های  88540532و 88745728
تماس حاصل فرمایند.

مدرییت عملیات بازار ربق
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تبصره  1ماده  1قرارداد اتصال هب شبکه ربق:
بر اساس مصوبه شماره /145937ت50999ه مورخ  1394/11/10هیات وزیران و شماره  95/15681/20/100مورخ
 95/03/01وزیر نیرو،شرکت توزیع نیروی برق هیچ گونه تعهدی در قبال تامین انرژی برق مورد نیاز متقاضی ندارد
و متقاضی موظف است انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق یکی از روش های زیر تامین نماید:
-1احداث نیروگاه
-2انعقاد قراردادهای دوجانبه با نیروگاه های جدیداالحداث
-3خرید بسته های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی

تبصره  3ماده  1قرارداد اتصال هب شبکه ربق:

متقاضی مکلف به ارائه گواهی ظرفیت در زمانه اتصال به شبکه می باشد .تا قبل از راه اندازی بازار اوراق گواهی ظرفیت،
به هنگام اتصال به شبکه متقاضی باید کتباً تعهد نماید پس از راه اندازی بازار مذکور سریعاً نسبت به ارائه گواهی ظرفیت
اقدام خواهد نمود و در صورت عدم ارائه گواهی ظرفیت هیچ گونه اعتراضی به قطع و جمع آوری انشعاب مربوطه
نخواهد داشت.

دستورالعمل بند(و) ماده  133اقنون  5ساهلپنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اریان مصوب شماره 114078مورخ : 1391/12/28

در جزء (ز) دستورالعمل بند (و) ماده  ،133گواهی ظرفیت به صورت ذیل تعریف گردیده است:
گواهی ظرفیت  :سندی است قابلِ مبادله که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکاءِ جدید و یا
کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر میشود؛ واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ تعهدِ تدارکِ یک
کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی بهمدت نامحدود میباشد .واگذاری اشتراک جدید در شبکه سراسری برق کشور و یا
افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است.
همچنین در بند (ژ) دستورالعمل مذکور ،بازار ظرفیت به شکل ذیل تعریف شده است:
بازار ظرفیت :بازار متمرکزِ خرید و فروش گواهی ظرفیت که توسط بورس انرژی (و قبل از تاسیس آن توسط شرکت
مدیریت شبکه برق ایران) اداره میشود.
همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است که وزارت نیرو موظف است اقدامات الزم برای راهاندازی بازار ظرفیت را
به عمل آورد ،همچنین امکان عرضة گواهی ظرفیت متعلق به توانیر و شرکتهای مالک شبکة برق (شرکت برق منطقه ای
و یا شرکت توزیع نیروی برق) را به نحوی که به رونق این بازار منجر شود فراهم نماید.
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ماده  :3مالک شبکه برق مکلف است ،در صورت رعایت استانداردهای فنی و پرداخت هزینه اتصال به شبکه ،اتصال
نیروگاه ها و همچنین مصرف کننده هایی که گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی خود ارائه می کنند ،به شبکه برق
کشور برقرار کند.
در بخش  ،2ماده  8این دستورالعمل نیز اشاره شده است که "مشترک شرکت برق منطقهای و یا شرکت توزیع نیروی برق
که نسبت به تقلیل قدرت قراردادی انشعاب خود اقدام میکند ،میتواند به جای دریافت معادل هزینههای عمومی برقراری
انشعاب ،متناسب با میزان قدرت تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید".

بند  2-1ضوابط فروش ارنژی وانشعاب رد سال  1398مصوب وزری نیرو انهم شماره  98/14206/20/100مورخ :1398/02/18
تا قبل از ابالغ هزینه های اتصال به شبکه توسط شورای اقتصاد ،اتصال به شبکه مشترکینی که متقاضی افزایش قدرت

قراردادی باالی  5مگاوات هستند و متقاضیان با قدرت بیش از  5مگاوات ،به صورت علی الحساب بر اساس هزینه های
مندرج در جدول شماره  2پیوست بخشنامه  97/43200/20/100مورخ  97/10/5صورت پذیرفت.در اجرای بند  2مصوبه
شماره /145937ت50999ه مورخ  1394/11/10هیات محترم وزیران ،واگذاری انشعاب به این گروه از متقاضیان مستلزم
ارائه مستندات مربوط به حصول اطمینان از تدارک ظرفیت تولید برق ( ظرفیت متعلق به خود یا خریداری شده) می
باشد.

بند 2مصوهب شماره  95/15681/20/100مورخ  95/03/01رد خصوص " شرایط اتمین ربق متقاضیان باالی  5م گاوات":
با توجه به اینکه تامین برق هر کدام از متقاضیان مستلزم تامین ظرفیت متناسب با قدرت درخواستی هر کدام از آنها می

باشد ،کلیه متقاضیان با قدرت درخواستی باالی  5مگاوات موظف به تامین ظرفیت و انرژی مورد نیاز خود از روش های
زیر می باشند:
-2-1احداث نیروگاه
-2-2انعقاد قراردادهای دوجانبه با نیروگاه های جدیداالحداث
-2-3خرید بسته های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی

ماده  9دستورالعمل بند "ت" ماده  48اقنون ربانهم ششم توسعه مصوب شماره  757737مورخ :97/12/28
عقد قرارداد تضمینی برق به منزله واگذاری امتیاز گواهی ظرفیت نیروگاه به خریدار (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی
برق حرارتی برای نیروگاه های بزرگ و شرکت های برق منطقه ای برای نیروگاه های کوچک) می باشد.از این بابت
مبلغ دیگری به سرمایه گذار پرداخت نمی گردد.
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بند -8-2شیوه انهم فنی و اجرایی صدور،ااشتنر و خرید گواهی ظرفیت مصوب  28اسفند ماه:1395
متقاضیان انشعاب یا افزایش قدرت قراردادی بایستی جهت انجام عملیات خرید این اوراق ،با مراجعه به شرکت های
کارگزاری عضو بورس انرژی ایران نسبت به خرید این اوراق از این بورس اقدام نمایند.

بند 6مصوهب شماره  95/40749/20/100مورخ  95/09/28وزری محترم نیرو با موضوع " دستورالعمل نحوه تدا رک و خرید و فروش گواهی ظرفیت":
-1-6متقاضیان دریافت انشعاب از مالک شبکه برای دریافت انشعاب ملزم به خرید گواهی ظرفیت متناسب با قدرت
قراردادی خود و ارائه آن به مالک شبکه می باشند.

