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   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)
 تصویب شده در کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی) "طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور " پیرامون: ادامه بررسی پیشنهادات خانه هم افزایی انرژي و آب استان 

 

 
تامین   طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشوربخش خصوصی و دولتی پیرامون موضوع  جمع بندي و ارسال پیشنهادات اصالحی                        

 1401برق در بودجه 
  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوي گفت: صنعت برق کشورمان نیازمند اصالحات ساختاري و سیستمی 
کند اما تحقق زدایی از صنعت برق کشور» نیز این هدف را دنبال میهاي آینده جلوگیري شود. «طرح توسعه و مانعبه مدد آن از بروز بحراناست تا  

 هایی همراه است.آن با چالش
رح مذکور برگزار شده علی اکبر لبافی، در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان، که در ادامه بررسی ط 

داراي یک رویکرد انقباضی است و لذا نمی توان انتظار داشت تا طرح مانع زدایی و توسعه از صنعت برق کشور حتی   1401بود، اظهار کرد: بودجه 
 هاي این صنعت را نیاز دارد.در صورت تصویب و ابالغ، به طور کامل محقق شود. اجراي این طرح همگرایی تمامی بخش

قانون رفع موانع تولید، پیشنهاداتی از سوي بخش خصوصی جمع   60قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده    3و    2تصریح کرد: در اجراي مواد وي  
سازي بندي شده و به دولت و مجلس شوراي اسالمی براي اصالح این طرح که کلیات آن در مجلس مصوب شده، منعکس می گردد. به منظور غنی
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افزایی انرژي و آب خراسان رضوي اخذ شد و ائه شده، نظرات بخش خصوصی متولی با مشارکت کمیسیون انرژي اتاق مشهد و خانه همپیشنهادات ار
یرامون با مسئوالن در نهادهاي دولتی متولی نیز مذاکرات الزم در همین خصوص، انجام پذیرفته است. مواد باقیمانده نیز در جلسه حاضر بررسی و پ

 مع بندي خواهیم رسید. آن ها به ج 
هزار مگاوات  70رئیس دبیرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوي ادامه داد: نیاز روزانه مصرف برق در کشور حدود  

واجه هستیم. هزار مگاوات م 25الی   20هزار مگاوات آن تولید و مصرف می شود. لذا در شرایط فعلی با کمبودي حدود  55است که در حال حاضر  
هزار مگاوات انرژي برق توسط بخش دولتی و خصوصی تولید و تامین شود. این   30به منظور تامین این نیاز در حال حاضر تکلیفی تعیین شده تا 

 هایی را می طلبد هایی می باشد و منابع و حمایتموضوع خود نیازمند ایجاد زیرساخت
رضوي نیز تاکید کرد و یادآور شد: در همین رابطه نیز پیشنهاداتی ذیل طرح توسعه و مانع زدایی از وي بر توجه به بحث ارزش حرارتی در خراسان  

صنعت برق مطرح شده است و ما پیگیر ارتقاي آن هستیم. مطالبه بخش خصوصی فعال در صنعت برق، ساماندهی رویه ها و ارتقاي حمایت ها از 
 ضروري آینده فراهم آید. این حوزه است تا توان توسعه براي ظرفیت هاي  

 *مواضع مسئوالن برقی در خصوص یک طرح توسعه اي 
طرح مذکور گفت: وزارت صنعت، معدن و  5امیر طالبی طرقبه، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد نیز در این جلسه با اشاره به ماده  

مگاوات نیروگاه  هزار   9تا براي تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل  ) این قانون) مکلف شده  3بَر (موضوع ماده ( تجارت از طریق صنایع انرژي
 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند.  1404مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاك تا پایان سال  درصد و هزار  55حرارتی با بازدهی حداقل 

ارت دیگر از آنجا که تحریم هستیم و مپنا وارد کننده است، سیکل هایی که این درصد نداریم. به عب  55وي ادامه داد: ما نیروگاهی با راندمان  
تر باشد، از تعرفه خرید تضمینی درصد می باشد و لذا به هر میزان که راندمان نیروگاه ها پایین  45سازمان می سازد در حال حاضر راندمانش حدود  

 کاسته خواهد شد. 
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هزار مگاوات  9که ما به دلیل حمایت از تولید داخلی اجازه واردات نداریم که این رویکرد اشتباه است. مپنا   وي یادآور شد: نکته قابل توجه آن است
فراهم   نیروگاه در دست اقدام دارد که تمامی این واحدها از تاریخ مقرر شده براي احداث، عبور کرده اند. باید زیرساخت هاي الزم با سرعت کافی

 ریزي ها دست پیدا کنیم. شده در برنامهآیند تا به اهداف تعیین  
تر وارد کند. طالبی افزود: اگر مصوب شود که نیروگاه ها اجازه خرید از مپنا دارند، باید به بخش خصوصی مجوز داده شود تا تجهیزاتی با راندمان باال

 لذا ضروري است تا در احداث نیروگاه ها، اجازه ورود قطعات داده شود.
یریت تولید برق مشهد با طرح این سوال که مسئول تعیین کیفیت یک محصول و کاال در کشور کیست و اگر مپنا عنوان کند مدیرعامل شرکت مد

درصدي دارد، چه کسی می تواند ادعاي این سازمان را تایید یا تکذیب نماید، تصریح کرد: تاکید داریم که باید مجوز   55که تجهیزات ما راندمان 
قطعات نیروگاهی به تدریج در حال حذف   پیش بینی شود. در حال حاضر ارز ترجیحی براي  5هزار مگاوات در ذیل ماده   10واردات تجهیزات  

 بیشتر قطعات با ارز نیمایی تامین می شوند و لذا قیمت قطعات نیروگاهی به شدت افزایش یافته است.   شدن است و
گونه اي باشد که سرمایه گذاران به بحث احداث نیروگاه ترغیب شوند، اظهار کرد: نکته قابل توجه وي با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی نیز باید به  

هزار مگاوات است اما در حال  85دیگر آن است که در حال حاضر نیازي به احداث نیروگاه نیست، چرا که توان اسمی نیروگاه هاي کشور حدود  
که به اعتقاد بنده به جاي احداث نیروگاه، بخش خصوصی باید مکلف به سرمایه گذاري در زمینه هزار مگاوات برق تولید می شود    58حاضر صرفا 

 هزار مگاوات از دست رفته، به چرخه بازگردانده شود.  30توان از دست رفته کشور گردد تا 
هزار   10استفاده کنیم، افزود: طبق این طرح باید    طالبی با اشاره به اینکه با هزینه بسیار پایین تر از تولید می توان از ظرفیت اسمی نیروگاه ها 

 سال احداث شود، حال سوال اینجاست که آیا واحدي ظرفیت تولید چنین نیرویی را دارد؟   4مگاوات نیروگاه، ظرف مدت  
را تحویل نداده است، چطور  هزار مگاوات نیروگاه را در دست اقدام دارد که هنوز آن 9مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد ادامه داد: مپنا 

هزار مگاوات در بخش دولتی نیز به این مجموعه سپرده شود؟ عالوه بر این گفته   10هزار مگاوات نیروگاه دیگر در بخش صنعتی و   10ممکن است 
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فعالیت را به یک مجموعه واحد می شود که نیروگاه هاي بادي نیز باید به مپنا واگذار شوند. به نظر می رسد به دلیل کمبود بودجه، این حجم از  
 سپردن، سبب می شود تا این ساختار در اجرا با بحران مواجه گردد. 

هزار مگاوات برق مورد نیاز صنایع دولتی از مپنا خریداري شود و بدین طریق از تولید داخل حمایت شود.  10وي خاطرنشان کرد: پیشنهاد داریم تا 
درصد صادر کند. شرکت ها و بخش هاي خصوصی توانمند   55هزار مگاوات را با راندمان    10تجهیزات   وارداتدر حوزه صنایع نیز وزارت نیرو، مجوز  

 باید مجوز واردات واحد را داشته باشند و براي آن ها نرخ ارزي را تصویب کنند.
ا اینکه این تجهیزات از طریق مپنا تامین گردد، طالبی یادآور شد: اگر تجهیزات نیروگاهی با نرخ نیمایی وارد شود توجیه اقتصادي بیشتري دارد ت

 چرا که مپنا قراردادش را یورویی تنظیم می کند. 
هاي تجدیدپذیر باید نیروگاه هاي این قانون نیز در رابطه با توسعه نیروگاه  5مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد خاطر نشان کرد: در ماده 

بادي نیز درج شود تا در صورت احداث چنین نیروگاه هایی، سرمایه گذاران با خالء قانونی مواجه نباشند و زمین گرمایی، زباله سوز، خورشیدي و  
 تمامی این موارد باید تحت شمول خرید تضمینی تولیدات خود قرار بگیرند. 

تومان   50یادآور شد: قیمت فعلی برق سوبسیدار است و هر کیلووات     این طرح مبنی تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی  7وي با اشاره به ماده 
تعرفه محاسبه می شود و لذا یارانه بیشتري نباید به برق مصارف اشتراك عمومی اختصاص پیدا کند؛ چرا که گاها تعرفه برق موارد مذکور کمتر از  

 مصارف خانگی است. 
ر حال حاضر که ما با کمبود گاز مواجه هستیم، در حالی که سرمایه گذاران را به احداث مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد بیان کرد: د

 نیروگاه هاي فسیلی ترغیب می کنیم و این مساله نیاز به گاز را افزایش می دهد.
زار مگاوات تولید برق که ه  30وي خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است احداث نیروگاه براي کشور به جز زیان نتیجه دیگري به دنبال ندارد.  

 دستور وزیر نیرو است، آیا بستري براي تولید دارد؟ 
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طالبی همچنین در خصوص موضوع ارزش حرارتی نیز توضیح داد: همان طور که در استان هاي گرمسیر تبصره و ضریب خاصی براي مصرف برق 
ظر گرفته شود. صنایع استان و شوراي گفت و گوي دولت و بخش وجود دارد براي استان خراسان رضوي نیز باید ضریبی براي مصرف گاز در ن 

 خصوصی استان باید این مساله را از سطح ملی مطالبه کنند.
 *واقعی کردن تعرفه ها، کلید حل مشکالت صنعت برق است

خن پرداخت و بیان کرد: وزارت محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی خراسان رضوي نیز در بخش دیگري از این جلسه به ایراد س
فزایش دهیم نیرو به دنبال آن است که پاي صنایع را به احداث نیروگاه باز کند و لذا ممکن است از راندمان پایین استقبالی نکند. اگر راندمان را ا

ستیابی به این سطح از راندمان کسی براي ورود به این حوزه رغبتی پیدا نمی کند پس تحقق رقم هاي اعالم شده از سوي مسئوالن براي د
 درصد باید تالش کند و در این میان باید سوخت الزم برایش تامین شود.  55غیرممکن است. با این حال هر واحد براي دستیابی به راندمان 

 20ازل مسکونی در تابستان  وي در رابطه با الگوي مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی یادآور شد: در بسیاري از مواقع دماي من 
درجه است. این بدان معناست که ما کامال متفاوت عمل می کنیم. این مساله پیک بار ایجاد می کند و فرهنگ نادرستی   25درجه و در زمستان 

 است که باید اصالح شود. اگر این مباحث در ضرایب در نظر گرفته شود، می تواند به کاهش مصرف انرژي کمک کند. 
کمیسیون انرژي اتاق بازرگانی خراسان رضوي خاطرنشان کرد: واقعی کردن تعرفه ها، کلید حل مشکالت صنعت برق است تا زمانی که تعرفه رئیس  

تومان عرضه شود، مصرف برق همچنان باال خواهد بود. با این حال توصیه می شود که اقدام اصولی تر در   50الی    40برق واقعی نشود و هر کیلووات  
ده می ر کار قرار بگیرد و تعرفه ها به صورت پلکانی و با تشویق کم مصرف ها تغییر پیدا کند. بسیاري از صنایع از انرژي با قیمت مناسب استفادستو

 کنند اما نهایتا با کمبود انرژي مواجه هستیم. 
له به کنترل تولید و مصرف منجر خواهد شد. همچنین وي تصریح کرد: اگر مصوبه اي به تهران ابالغ شود تا نرخ انرژي واقعی شود قطعا این مسا

 این مقوله به توجیه سرمایه گذاري نیز منتهی خواهد شد. 
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 *خرید تضیمنی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاري در بخش انرژي ترغیب می کند 
 10طرح باید مجوز واردات تجهیزات    4ل ماده  رضا وهاب رجایی، قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه ذی

درصد پیش بینی شود، عنوان کرد: اگر بحث خرید تضمینی انرژي تولیدي مطرح شود، بخش خصوصی براي ورود به این   55هزار مگاوات با راندمان  
  حوزه و سرمایه گذاري در آن، بیشتر ترغیب می شود.

رد که تعرفه سوخت نیروگاه هاي «خود تأمین» که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا این طرح اشاره دا 18  وي با بیان اینکه ماه
بخشی از برق تولیدي خود به شبکه سراسري می کنند باید به میزان سوخت مصرفی براي برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل 

شود، تصریح کرد: براي تحقق این ماده باید سوخت واحد یروگاه هاي حرارتی سال قبل تعیین  تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی ن 
 مورد نظر به نرخ مصوب نیروگاهی تامین گردد و تضمین الزم نیز در این خصوص صورت بگیرد.

راحتا اشاره به آن دارد که سازمان ها به دلیل طرح مذکور نیز هیچ اشاره اي به احداث نیروگاه نکرده است، بلکه این ماده ص 18وي متذکر شد: ماده 
مبحث پرافند غیر عامل و ایمنی ساختمان ها موظف به تامین برق اضطراري هستند. لذا باید نیروگاهی در حد مصرف خودشان احداث کنند که 

 ند اما در تامین سوخت با مشکل مواجه می شوند.سوخت آن نیز تعیین تکلیف می شود. بسیاري از سازمان ها این اقدام را در دستور کار قرار داده ا
 * براي درآمد حاصل از صرفه جویی باید تکلیفی اندیشیده شود 

هزار مگاوات است اما  2در بخش دیگري از این جلسه امیر مهدي مرادي، دبیر انجمن مدیران صنایع استان تصریح کرد: خرید تضمینی، ساالنه 
 یروگاه ها در طرح پیش بینی نشده است. متاسفانه برنامه اي براي احداث ن

وي ادامه داد: براي درآمد حاصل از صرفه جویی باید تکلیفی براي شرکت توانیر در نظر گرفته شود تا این مبالغ صرف حقوق کارکنان شرکت 
این مبلغ را نه به حوزه تولید تخصیص می   نگردد، بلکه این ارقام باید صرف افزایش بهره وري حوزه تولید و توزیع انرژي شود. در واقع شرکت توانیر

ي دهد و نه توزیع، بلکه صرف افزایش حقوق کارکنان خود خواهد کرد و لذا ضروري است تا این ارقام تعیین تکلیف شوند و صرف افزایش بهره ور
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 تولید و توزیع و توسعه زیرساخت ها شوند. 
ل آنکه ارزش حرارتی پایین است، هزینه تمام شده فعالیت نیروگاه ها خیلی بیشتر از وي خاطر نشان کرد: در نیروگاه هاي خراسان رضوي به دلی

 سایر استان ها خواهد بود که براي این موضوع باید تدبیري اندیشیده شود.
براي دستگاه هاي   هادي انبیائی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت توزیع نیروي برق استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: دولت باید

درصد از مصرف خودشان را از طریق انرژي تجدیدپذیر تامین کنند، حال از آنجا که بودجه اي به این   20اجرایی بودجه اي تخصیص می داد که  
 دستگاه ها تخصیص نیافته، این مهم محقق نشد.

شهرها و شهرهاي ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق هاي کالناین طرح به صراحت عنوان می کند که «شهرداري  13وي توضیح داد: ماده  
درصد برق مورد نیاز ساختمان هاي خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق 25خرید 

ست که صرفه جویی در مصرف برق نیازمند هزینه و تضمینی از نیروگاه هاي زباله سوز کالنشهرها و شهرهاي ساحلی اجرا کنند. این در حالی ا
درصد مذکور از کدام بخش بودجه تخصیص پیدا  25خرید تجهیزات کم مصرف است. همچنین مشوقی براي این مهم در نظر گرفته نشده است که  

 کند.
هیزات کم مصرف، امکان پذیر نیست. نکته قابل وي یادآور شد:با این اوصاف عملیاتی شدن این ماده به دلیل در نظر نگرفتن بودجه براي خرید تج

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور به سازمان برنامه و توجه دیگر آن است که بحث اصالح الگوي مصرف انرژي، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت
ارت نیرو اعطا می شد، قطعا نتایج بهتري در بودجه سپرده شده است که یک ارگان غیرتخصصی در این حوزه محسوب می شود. اگر این مبالغ به وز

 راستاي بهینه سازي مصرف انرژي صورت می گرفت.
درصد صرفه جویی دستگاه هاي اجرایی نسبت به چه شاخصی محاسبه می شود، لذا این ماده    25طرح مذکور گفت:  8انبیائی با اشاره به ماده  

 منطقی نیست و باید حذف شود.
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جویی انرژي بابت سوخت صرفه جویی شده توسط وزارت نفت، الزم به ذکر است؛ در این نشست پیرامون مباحثی همچون صدور گواهی صرفه
ب با شرایط اقلیمی، تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی، الزام ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی براي متقاضیان الگوي مصرف ماهانه برق خانگی متناس

 انشعاب، لحاظ تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیر دولتی بخش برق در لوایح بودجه، تعرفه سوخت نیروگاه هاي خود تأمین، نصب شمارشگر (کنتور) 
و ... بحث و بررسی هاي الزم انجام گرفت و انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوي بخش دولتی و   هوشمند ساخت داخل براي مشترکین برق

خصوصی بررسی و جمع بندي شد. همچنین مجموع این بررسی ها، جهت اصالح نهایی به کمیسیون انرژي اتاق مشهد ارجاع داده شد تا پس از 
 در مرکز ارائه شود. جمع بندي در این ساختار تخصصی، به مراجع مربوطه  

ت شورا تلقی  پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات دو جلسه دبیرخانه شورا پیرامون اصالح مصوبات کمیسیون انرژي به شرح پیوست تنظیم و به عنوان توافقا

 منعکس گردد.   می گردد و مقرر شد از طریق استانداري محترم و دبیرخانه شورا ضمن ارائه در جلسه شورا به نمایندگان محترم
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 «بسمه تعالی»

  ایی در صنعت برق کشوردتوسعه و مانع ز"خصوص طرح  اصالحات پیشنهادی در

ه بدبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی  بمصوآب و انرژی  خانه  هم  افزایی  توسط  ارائه شده 

عنوان توافق و مصوبات شورا ، حاصل نشست بحش خصوصی و دولتی قابل ارائه به نمایندگان محترم استان خراسان رضوی در مچلس 

 شورای اسالمی و شورای گفت و گو

 رنگ به عنوان موارد تکمیلی بیان گردیده است( اکستریخرنگ در متن ماده پیشنهاد میشود. موارد  زرد)موارد  

 
 

 تکمیلی اصالحاتپیشنهادات /  متن ماده ماده

1 

 های بهینه سازیجویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرحدولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه

( قانون رفع 1۱را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده )

گذاران معرفی شده توسط وزارت به سرمایه 1۹۳۱/  ۱ / 1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

 نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. 

های روشنایی و کاهش تلفات وزارت نیرو مکلف است طرح های فوق الذکر را با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه

 رصد از مصرف برق کشور را کاهش دهد.شبکه برق، به نحوی سیاست گذاری کند که ساالنه حداقل یک د

طرح  اجراي از حاصل نشده مصرف یا شده صرفه جویی سوخت است مکلف نفت وزارت طریق از دولت

 حرارتی نیروگاه هاي بازدهی متوسط معادل را "منابع تجدیدپذیر توسعه و" بهینه سازي هاي

 و رقابت پذیر تولید موانع رفع قانون 21ساز و کار ماده  اساس بر را سوخت این و کند محاسبه کشور

 تحویل نیرو وزارتتوسط شده  معرفی سرمایه گذاران به 2/1/2931  مصوب کشور مالی نظام ارتقاي

 "نیرو وزارت به تجدیدپذیر منابع مالکان مطالبات پرداخت جهت" را آن ریالی معادل یا و دهد

 پرداخت نماید

 ،یو گازي، سامانه هاي روشنائ یکولرهاي آب تیرا با اولو لذکرا هاي فوق مکلف است طرح رویوزارت ن

ن راندما شیسازها، افزا رهیتوسعه ذخ و،یجبران سازي توان راکت"کاهش تلفات شبکه برق، 

 "نیانشعاب مشترک تیمحدود به ظرف ديیو توسعه سامانه هاي برق خورش یروگاهین

به گونه اي باشد که  دیگذاري با استیس نیسازي ا نهیحوزه به رد"گذاري کند.  استیس

راندمان  شیمصرف برق کشور کم شود و در حوزه افزا ازی( از ن%1درصد ) کیساالنه حداقل 

 ريگذااستیبه گونه اي س دیبا رویوزارت ن ،توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر ایو  یروگاهین

 ."اضافه شود دیتول تی( به ظرف%1درصد )  کیحداقل  النهکه سا دینما
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۱ 
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جداول ماهیانه به 

تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خرداد ماه هر سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه 

 گاه ها بر اساس جدول اعالم شده ماهیانه است.ساالنه، مکلف به تأمین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیرو

 

۹ 

متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی )بجز استخراج رمز ارزها( بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی 

اصل از شود. منابع حعیین و دریافت میتاِی( با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال  -سی -)ایی

ی این ماده در بودجه های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و به اجرا

برق، طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و اتمام طرح های  ( بابت هزینه های تولید1۱۱%صورت صد درصد )

 نیمه تمام صنعت برق اختصاص می یابد.

( درصد برق مصرفی خود را از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر و 1ماده مکلفند یک )تبصره : مشترکین موضوع این 

( ۵( درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج )1برق آبی عرضه شده در بورس انرژی تأمین کنند. این مقدار ساالنه یک )

 دن این قانون به پیشنهاد وزارتدرصد خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا ش

 نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 ( بر اساس"انشعابات استخراج رمز ارزها")به جز  یمشترکان صنعت یمتوسط بهاي برق مصرف

 اهروگین یاي( با احتساب اعمال بهاي سوخت مصرف  یانرژي )اي  س لیمتوسط نرخ قراردادهاي تبد

)تا نقطه اتصال انشعاب( )وفق اسناد   عیشبکه انتقال و توز تیترانز نهیبه انضمام هز"ها 

 افتیو در نییتع "تمام شده کشور( یهاي واقع نهیو بر اساس متوسط هز یبودجه سنوات

 ریتوان یبه حساب شرکت مادر تخصص یماده در بودجه هاي سنوات نی. منابع حاصل از اجراي اشودیم

و " دیهاي تول نهیهز نی( بابت تام% 211و به صورت صد در صد )  زیي کل کشور وارنزد خزانه دار

و اتمام  دیگذاري جد هیو سرما یقاتیطرح هاي تحق ،"عیانتقال و توز بکهش تیتراز"برق،  "نیتام

 .ابدیتمام صنعت برق اختصاص  مهیطرح هاي ن
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( این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار ۹وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده )

( درصد و هزار ۵۵( مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )۳۱۱۱مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار )

از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در  1۱۱۱ل ( مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سا1۱۱۱)

گیرد. وزارت نیرو صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی

وق در های فمکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه

بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت 

 های مذکور را تأمین کند. مورد نیاز نیروگاه

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم 

االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

 می رسد.

این قانون مکلف است براي ( 9وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژي بر موضوع ماده )

 یبا بازده یحرارت روگاهین( مگاوات  0444حداقل چهارهزار ) "،  "صنعتی دولتی مشترکان"

 "و پاك ریدپذیتجد روگاهی( مگاوات ن 0444(  و شش هزار ) % 55حداقل پنجاه و پنج درصد )

احداث کند. در صورت عدم احداث، " منابع داخلی صنایع دولتی مذکور"از  2111تا پایان سال 

گیرد. وزارت نیرو مکلف میتأمین برق این صنایع در ماه هاي گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار ن

هاي است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدي مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه

فوق در بورس انرژي و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با 

 ر را تأمین کند.هاي مذکوهماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه

 تعریف شود "صنایع انرژي بر" -2

 .وزارت صمت متولی احداث نیرگاه نیست -1

 درصد امکان پذیر نیست 55بازدهی  نیروگاه حرارتی با -9

 ذیل: سه گانه هاي محدودیت با توجه به -0

 1040محدودیت زمانی براي تحقق این قانون تا سال  -

 محدودیت ظرفیت نیروگاه سازان داخل کشور -

 درصد 05هاي سیکل ترکیبی تولید داخل تا  راندمان نیروگاهمحدودیت  -

 نیروگاه سیکل ترکیبیتجهیزات مجوز واردات صمت مکلف شود تا وزارت پیشنهاد می شود 

 .نمایدمگاوات براي بخش خصوصی فراهم  هزار14به میزان حداکثر را و باالتر  %55با راندمان 

وزارت صنعت و معدن موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژي را براي کلیه    -5

صنایع پیاده سازي نموده و بر مبناي آن در راستاي بهبود بهره وري انرژي اقدام 

 نماید

هایی براي استانداردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدودیت -0

یدي با رویکرد کاهش مصرف انرژي هاي گرمایشی/ سرمایشی وارداتی و تولسیستم

 در کشور را تعیین و آنرا اجرایی نماید

ذکر  يدیتول يالزم جهت اضافه نمودن انرژ تیظرف 1040سال  انیشبکه انتقال تا پا ایآ -7

 فیشبکه انتقال و تکل ازیرسد  توسعه مورد ن یبند را داراست؟ به نظر م نیشده در ا

 يبرا يزری . بدون برنامهردیمد نظر قرار گ ستبای یم زین نهیزم نیدر ا رویوزارت ن

 مرتفع نخواهد شد. يانرژ نیچالش تام  عیو توز الانتق د،یتوسعه متوازن تول
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به  با توجه به صنایع و نیروگاه ها لزوم اعمال ضریب در تعرفه هاي سوخت گاز تحویلی -8

 متفاوت بودن ارزش حرارتی سوخت گاز در برخی از مناطق کشور

۵ 

پذیر و ارتقای ( قانون رفع موانع تولید رقابت1۱نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده )وزارت 

جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا ، اقدام به صدور گواهی صرفه1۹۳۱/ ۱/ 1نظام مالی کشور مصوب 

های تکمیل و توسعه واحدهای بخار رحگذاران متقاضی طمصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه

های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه نیروگاه

کنند به گونه ای که امکان احداث هشت هزار اتمی  ،های تجدیدپذیر، برق آبی( درصد و توسعه نیروگاه۵۵و پنج )

( مگاوات نیروگاه 1۰۱۱۱د بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار )( مگاوات واح۰۱۱۱)

مگاوات  (1۱۱۱هزار ) ( درصد و خرید تضمینی ساالنه حداقل۵۵فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )

 ایجاد شود.نیرو انرژی تجدیدپذیر، پاک و برق آبی با مدیریت وزارت 
 

 

قانون رفع موانع تولید ( 21ارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده )وز

جویی انرژي ، اقدام به صدور گواهی صرفه2931/ 1/ 2پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رقابت

اضی متقگذاران بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژي به سرمایه

هاي سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه هاي هاي تکمیل و توسعه واحدهاي بخار نیروگاهطرح

هاي توسعه نیروگاه"درصد و ( 55حرارتی فرسوده با نیروگاه هاي با بازدهی حداقل پنجاه و پنج )

ونه اي گ به" کنندو اتمی  ، برق آبی، زباله سوز)خورشیدي، بادي، زمین گرمایی(تجدیدپذیر

مگاوات واحد بخار نیروگاه هاي سیکل ترکیبی موجود و ( ۰111که امکان احداث هشت هزار )

مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه هاي با بازدهی حداقل پنجاه و ( 2۰111جایگزینی شانزده هزار )

، "یرمگاوات انرژي تجدیدپذ( 4442خرید تضمینی ساالنه حداقل دو هزار )"درصد و ( 55پنج )

 پاک و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو ایجاد شود.

تبصره: با توجه به محدودیت تولید داخل و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان حد 

درصد در حال حاضر در کشور، وزارت صمت مکلف است مجوز واردات نیروگاه  05اکثر 
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مگاوات براي بخش خصوصی  44414و باالتر به میزان حداکثر  %55سیکل ترکیبی با راندمان 

 .فراهم شود

 

۰ 

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج 

( درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ۵۵)

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ظرف یک ماه از 

تی( برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف باالتر از -بی-پلکانی )آی -

 الگو، یارانه اختصاص ندهد.

از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر 

(، یک و نیم ۱/  ۵نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم )

ادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه ( برابر هزینه تأمین برق )متوسط نرخ قرارد۵( و پنج )۱/  ۵(، دو و نیم )1/  ۵)

برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی( محاسبه و دریافت  و توزیع های حرارتی در سه سال قبل به عالوه هزینه انتقال

 می شود

: در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر  1تبصره 

 .( اعمال می شود۱/  ۰( و هشت دهم )۱/  ۵به ترتیب ضریب نیم ) مناطق گرم،

: بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی  ۱تبصره 

ای ( درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحده1۱۱کشور از تخفیف صد )

با اصالحات و الحاقات بعدی  1۹۰۰/   1۱/   ۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب  ۵۱مسکونی که مشمول ماده )

 می شوند، باالترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.

 

 نیمصرف که با باالتر ي( برابر الگو2.5) میاز دو و ن شیتبصره: درآمد حاصل از مصارف ب

 یمحاسبه خواهد شد به حساب شرکت مادر تخصص ریدپذیمنابع تجد ینیتضم دینرخ خر

درصد صرف افزایش بهره  144و به صورت  گرددیم زینزد خزانه داري کل کشور وار ریتوان

  وري و توسعه زیرساخت هاي تولید و توزیع صنعت برق کشور شود.
 

۵ 
تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی )بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی 

و نگهداری جانبازان، معلوالن سالمندان، کودکان و ...( و سایر مصارف )شامل مصارف تجاری( معادل هزینه تأمین 

 برق محاسبه و دریافت می شود. 

 جزئیات سازوکار آن می بایست در آیین نامه اجرایی بیان گردد
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بر اساس تعرفه های مخفف محاسبه و دریافت می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز،  تعرفه برق مصارف پمپاژ آب

محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق با هزینه مشترک شرکت های برق موظف هستند مصرف برق را 

 محاسبه و دریافت کنند.

۰ 

منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت  به

نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب )اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود( الزامی است. وزارت 

آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 

 کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وع در این موض، آیین نامه ی باشدمشترکین دیماندي ممربوط به  با توجه به اینکه این ماده

 سال هاي گذشته تهیه و ابالغ گردیده است.

۳ 

 تعهدات دولت»سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان 

کند که  به نحوی پیش بینی« انشعابواگذاری بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و 

ت صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف ظرف سه سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، کلیه مطالبا

تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات 

مجلس شورای اسالمی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به 

پذیر و ( قانون رفع موانع تولید رقابت۱های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند )پ( ماده )ها و شرکت سازمان

را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین  1۹۳۱/  ۱/  1ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

 و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند.

 

1۱ 

ق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی اقدام به تهاتر بدهی سرمایه گذاران دولت از طری

های دولتی(، بر اساس سقف مشخص شده در غیر دولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت )یا شرکت

 بر اساس موافقت باالترین مرجع گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیالت ایشان شده است،

دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن تسهیالت 

 قانون بودجه هر سال کند.

قبال به دولت تکلیف شده ( 0)ماده  401۱این موضوع در قانون حمایت از برق مصوب  يبرا

 ندارد. يبه قانون گذار ياست و نیاز

11 
برق مورد نیاز کشور بر اساس مجوزهای صادره که در   وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آالت تولید

( قانون 1۰( ماده )1داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی کنند را به کارگروه موضوع تبصره )

اعالم و مجوز  1۹۳۰/ ۱/ 1۵حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 

رد برق مو "برقو توزیع  انتقال" ،وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین آالت تولید

نیاز کشور بر اساس مجوزهاي صادره که در داخل کشور تولید نمی شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی ( 2۰ماده )( 2کنند را به کارگروه موضوع تبصره )

اعالم و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین آالت  293۰/ 1/ 25کشور و حمایت از کاالي ایرانی مصوب 
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 سازی بومی برای را الزم های حمایت است مکلف نیرو وزارت ها را مشابه ماشین آالت تولیدی اخذ کند.واردات آن

 دهد انجام قانون این شدن االجرا الزم تاریخ از سال دو ظرف داخلی توان از استفاده با این تجهیزات

تجهیزات با  نیهاي الزم را براي بومی سازي ا تیتولیدي اخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حما

 قانون انجام دهد نیالزم االجرا شدن ا خیاستفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تار

1۱ 

زمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سا

انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی 

( درصد 1۱۱) صد. را ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند

 منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرح های بهره وری انرژی هزینه خواهد شد.

 ( این قانون خواهد بود.۰تبصره : میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد ماده )

 

1۹ 

 ا شده در آن، مکلفند ظرف دو سالننیز استث( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ۱۳کلیه دستگاه های موضوع ماده )

( درصد کاهش ۱۵از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج )

و  1۹۰۳/  1۱/ ۱دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 

اقدام به صدور گواهی  1۹۳۱/  ۱/ 1پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ع موانع تولید رقابت( قانون رف1۱ماده )

صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب 

شرکت ها در دستگاه های  صالحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این

اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این 

دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه 

 ه مصرف می رسد.نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی ب

( درصد ۱۵های کالنشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج )تبصره : شهرداری

برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید 

سوز کالنشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از برق تضمینی از نیروگاه های زباله 

کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای 

 خواهد گرفت.احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار 

خانه وزارت یدرصد برق مصرف ستیب نیتأم"نامه  بیتصوپیشنهاد می شود این ماده با  -1

 يها ياز انرژ یردولتیغی و عموم يو نهادها یدولت شرکتهاي و مؤسسات ا،ه

 ادغام شود. "ریدپذیتجد

سال  2 یط یشدت برق مصرف يدرصد 25دستگاه ها ملزم به کاهش  هیماده کل نیدر ا -2

مصرف دارند که بهتر است  اریاستاندارد مع سازمان ها و دستگاه ها،از  یلیشده اند. خ

درصد کاهش  5استانداردها شوند و پس از حداقل  نیا تیدر سال اول ملزم به رعا

 14ندارد ملزم به کاهش  دمصرف وجو اریکه استاندارد مع يداشته باشند. در موارد

 ریدرصد کاهش غ 25سال گذشته خود باشند.  ۱ نیانگیدرصد در دو سال نسبت به م

 يهم بهتر است مالك برچسب انرژ یاست. در حوزه ساختمان یو نشدن یمنطق

 .ندیرا اخذ نما B دیو سال دوم گر c دیساختمان باشد که تمام ساختمان ها سال اول گر

 

1۱ 
واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند  ( درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه هایی که در فهرست1۱۱صد )

ی تأسیسات و طرح ها و فوق توزیع  ،و نیز اموال صنعت برق، صرفاً برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده انتقال

 نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد

درصد منابع حاصل از واگذاري نیروگاه هایی که در فهرست واگذاري سازمان خصوصی ( 211صد )

 و سازي قرار دارند و نیز اموال صنعت برق، صرفاً براي بازسازي و نوسازي شبکه فرسوده انتقال
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رح هاي نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت مناطق فوق توزیع و  تأسیسات و ط و "توزیع" وگاه ها و تأسیسات انتقال و توزیع صنعت برق ممنوع است.تبصره : هرگونه واگذاری جدید نیر

 محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد

1۵ 
االنه شده در بودجه مصوب سای مکلفند منابع تعیین شرکت های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه

 نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیرخود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید 

 گذاری در توسعه و احداث نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه برق کشور پرداخت کنند.بابت رد دیون یا سرمایه

 

1۰ 

، دولت مکلف است هر سال 1۹۰۳/ 1۱/ ۱( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۰1( ماده )۹در اجرای تبصره )

نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید کنندگان مبلغ سوخت مصرف 

های تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی، در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه

 ستند.مگاوات( نیز شامل حکم این ماده ه 1۱نیروگاه های برق آبی )کمتر یا بیشتر از 

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب 

 هیات وزیران می رسد.

 

 

1۵ 
اجازه بروز رسانی اختیارات مرتبط با تجدید نظر در نرخ پیمان مندرج در بند )ج( ماده واحده الیحه قانونی راجع به 

 به وزیر نیرو تفویض میشود. 1۹۵۰/  11/ ۹کل کشور مصوب  1۹۵۰قانون بودجه سال ( ۰۱تبصره )اصالح 
 

1۰ 

تعرفه سوخت نیروگاه های خود تأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود 

ه به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شد

 شود.تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال قبل تعیین می

ز ها و مراکها، بیمارستانهای اجرایی، مراکز نظامی، شهرداریها، دستگاهباالترین مقام کلیه وزارتخانه تبصره:

به تشخیص سازمان پدافند غیر عامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود،  هادرمانی و دیگر تأسیسات و ساختمان

مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و عالوه بر مواقع اضطراری، در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این 

 رار دهندمولد ها را برای تأمین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده ق

 

 و"که بنا به اعالم  "مصارف تعرفه اي بجز رمزارزها یتمام" نیهاي خودتام روگاهیتعرفه سوخت ن

ري خود به شبکه سراس ديیاز برق تول یبخش ایتمام  لیو تحو "دیتول"اقدام به  رویوزارت ن "ابالغ

معادل متوسط  ،براي آن مصارف سوخت وزارت نفت مکلف به تامین سوخت" کنند،یم

و براي مصارف مازاد بر آن  یروگاهیکشور در سال قبل با نرخ سوخت ن یروگاهیراندمان ن

 "محاسبه و اعمال خواهد شد. یبا نرخ سوخت تعرفه صنعت

 دییکه مورد تا ییدر تمام زمان ها نیهاي خودتام روگاهین ی: تعرفه سوخت مصرف1تبصره 

 محاسبه و اعمال خواهد شد. ینباشد با نرخ سوخت صنعت رویوزارت ن

 زی: عالوه بر مواقع اضطراري، در مواقع کمبود برق و به درخواست مالک شبکه ن2 تبصره

برق،  به شبکه دیمازاد تول لیتحو زیخود و ن یاز برق مصرف یبخش نیمولدها را براي تام نیا

 . مورد استفاده قرار دهند
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1۳ 

تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعالمی ساالنه، مجوز صادرات برق وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از 

تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند مشروط بر آنکه با سیاست های 

 صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

رارتی با نرخ صادراتی محاسبه می شود و هزینه تبصره: سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های ح

انتقال آن برای صادرات )به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر( مطابق تعرفه اعالمی توسط شرکت مادر 

 تخصصی توانیر تعیین می شود.

 

۱۱ 

تور( شمارشگر )کنوزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط مکلف است اقدام به نصب 

با اولویت مشترکین پر مصرف کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از  هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق

ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون برنامه تعویض و 

نرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون ا

 عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.

وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت هاي ذیربط مکلف است اقدام به نصب 

  "با مصرف باالي الگوي مصرف"شمارشگر )کنتور( هوشمند ساخت داخل براي مشترکین برق 

و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه کند 

پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون برنامه تعویض و نصب کنتورهاي هوشمند برق را به کمیسیون 

ن به این کمیسیو انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را

 ارائه کند.

۱1 
و اصالحات بعدی آن و الیحه  1۹۵۵/ 1۱/ ۰الیحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 

از تاریخ  1۹۰۱/ ۵/ ۱۱راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف مصوب 

 می شوند.الزم االجرا شدن این قانون نسخ 
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