شرایط الزم برای انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ها
 -1نیروگاه بعد از طی کردن موفقیت آمیز دوره آزمایشی؛ از سال  1395به بعد وارد مدار شده یا
افزایش ظرفیت داده است.
 -2نیروگاه خود مصرف نبوده و برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تحویل نماید.
فرایند پذیرش و انتشار اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهها در بورس انرژی:
 -1معرفی نیروگاه متقاضی انتشار به وزارت نیرو
-1-1

مالک نیروگاه متقاضی انتشار اوراق گواهی ظرفیت ،ظرفیت مطمئن نیروگاهی برای سال اول
بهرهبرداری را وفق شیوهنامه فنی و اجرای صدور انتشار و خرید گواهی ظرفیت محاسبه و طی گزارشی
برای اخذ تاییدیه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ارسال نماید

 -1-2شرکت مادر تخصصی گزارش مزبور را بررسی و تاییدیه یا اصالحیه خود را در این رابطه به صورت
مکتوب به مالک نیروگاه اعالم مینماید.
تبصره :1رویه تعیین ظرفیت مطمئن نیروگاهی سایر نیروگاهها از جمله نیروگاههای برق آبی ،اتمی ،تولید
پراکنده اعم از مولد مقیاس کوچک و تجدیدپذیر در صورت ابالغ توسط وزارت نیرو قابل تعیین و اعمال
میباشد .مادامی که رویه مزبور ابالغ نشده ،ظرفیت مطمئن این قبیل نیروگاهها وفق شیوهنامه فنی و اجرای
صدور انتشار و خرید گواهی ظرفیت محاسبه خواهد گردید.
 -1-3مالک نیروگاه متقاضی انتشار؛ با مراجعه به سایت شرکت و اخذ فرمهای درخواست انتشار گواهی
ظرفیت و تعهد جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاهی و با لحاظ نمودن میزان ظرفیت مطمئن
نیروگاهی اعالم شده موضوع بند ( ،)1-2نسبت به تهیه فرمهای مزبور به همراه مدارک ذکر شده در
فرم درخواست انتشار اقدام و درخواست خود مبنی بر انتشار اوراق گواهی ظرفیت نیروگاه تحت تملک
خود را به همراه مدارک مربوطه به شرکت مادر تخصصی ارسال نماید.
تبصره :1فرمهای درخواست انتشار اوراق گواهی ظرفیت و تعهد جبران افت ظرفیت مطمئن نیروگاهی
میبایست در سربرگ شرکت مالک نیروگاه متقاضی انتشار و در  3نسخ تهیه شده و امضاء آن توسط صاحبان
امضاء مجاز ،به تایید دفترخانه رسمی رسیده و گواهی امضاء صادره توسط دفترخانه رسمی به همراه فرمهای
مزبور ارائه گردد.
تبصره :2وفق قوانین و مقررات مربوطه؛ امتیاز و منافع گواهی ظرفیت نیروگاههای خصوصی دارای قرارداد
خرید تضمینی برق و طرحهای بیع متقابل طرف قرارداد با شرکت مادر تخصصی ،متعلق به شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است و این مهم میبایست در رم درخواست انتشار ذکر گردد.

 -1-4شرکت مادر تخصصی پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی توسط متقاضی انتشار اوراق گواهی
ظرفیت؛ وفق بند ( )7شیوه نامه فنی و اجرایی صدور ،انتشار و خرید گواهی ظرفیت ،نسبت به معرفی
نیروگاه متقاضی انتشار به وزارت نیرو اقدام مینماید.
 -2پذیرش نیروگاه متقاضی انتشار در بورس:

 -2-1وزارت نیرو ،پس از دریافت و بررسی مدارک و مستندات موضوع بند ( ،)1-4نسبت به معرفی نیروگاه
متقاضی انتشار به بورس انرژی اقدام مینماید.
 -2-2مالک نیروگاه متقاضی انتشار میبایست پس از اخذ معرفینامه از وزارت نیرو؛ نسبت به اخذ پذیرش از
شرکت بورس انرژی ایران از طریق کارگزار خود اقدام نماید.
تبصره :1کلیه کارمزدهای پذیرش اوراق گواهی ظرفیت نیروگاههای خصوصی(دارای قرارداد خرید تضمینی
برق یا فاقد آن) و بیع متقابل برعهده مالک نیروگاه میباشد.
 -3تغییرات ساالنه ظرفیت مطمئن نیروگاهی
 -3-1محاسبه تغییرات ساالنه ظرفیت مطمئن نیروگاهی

 -3-1-1شرکت مادر تخصصی تا پایان آذر ماه هر سال ،نسبت به اخذ اطالعات مورد نیاز در خصوص تغییرات
ظرفیت مطمئن نیروگاهی ،نیروگاههای عرضه کننده گواهی ظرفیت (برای سال دوم به بعد) از شرکت مدیریت
شبکه ایران اقدام و تا پایان دی ماه هر سال ،تغییرات ظرفیت مطمئن نیروگاهی ساالنه را با همکاری شرکت
توانیر محاسبه و نتیجه را به مالک نیروگاه ،وزارت نیرو ،شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه ایران اعالم
مینماید.
 -3-1-2شرکت مادر تخصصی به منظور محاسبه میزان تغییرات مطمئن سالیانه هر نیروگاه به دلیل محدودیت
انتقال ناشی از قصور شبکه؛ وفق بند ( )6شیوه نامه فنی و اجرایی صدور ،انتشار و خرید گواهی ظرفیت؛ نسبت
به اخذ اطالعات از شرکت مدیریت شبکه ایران حداکثر تا پایان آذرماه هر سال و محاسبه این تغییرات با
همکاری شرکت توانیر حداکثر تا پایان دی ماه هر سال اقدام و مراتب را به شرکت توانیر ،شرکت مدیریت
شبکه ایران و مالک شبکه اعالم مینماید.
 -3-2نحوه جبران افت ظرفیت مطمئن سالیانه نیروگاهی

 -3-2-1مالک نیروگاه موظف است مطابق با میزان اعالم شده در بند ()3-1-1حداکثر تا پایان هرسال نسبت
به جبران افت ظرفیت مطمئن سالیانه نیروگاهی از طریق خرید گواهی ظرفیت معادل در بورس اقدام و نتیجه
را به شرکت مادر تخصصی اعالم نماید.

 -3-2-2شرکت مادر تخصصی با اخذ اطالعات از بورس؛ مراتب بند ( )3-2-1را تایید و به شرکت توانیر و
شرکت مدیریت شبکه ایران اعالم مینماید.
 -3-2-3در صورت عدم جبران افت ظرفیت مطمئن سالیانه نیروگاهی توسط مالک نیروگاه ،پروانه بهرهبرداری
نیروگاه به مدت تاخیر در ارائه گواهی ظرفیت معادل ،مشمول تاخیر در تمدید پروانه بهرهبرداری میشود.
شرکت مادر تخصصی مراتب را به شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برای اعمال حساب کسورات ناشی از
عدم ارائه پروانه بهرهبرداری توسط نیروگاه اعالم مینماید.
 -3-2-4چنانچه مالک نیروگاه حداکثر تا  2ماه پس از پایان سال(پایان اردیبهشت ماه) نسبت به جبران افت
ظرفیت مطمئن سالیانه خود اقدام نکند ،شرکت مادر تخصصی پس از اخذ مجوزات الزم از وزارت نیرو و
هماهنگی با شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه ،نسبت به اعمال حساب از محل مطالبات و درآمدهای
نیروگاه در بازار عمده فروشی برق کشور به نفع خود اقدام مینماید.
 -3-2-5منابع وصول شده از محل بندهای ( 3-2-3و  )3-2-4برای خرید گواهی ظرفیت معادل به نیابت از
مالک نیروگاه در حسابی بلوکه و نسبت به خرید گواهی ظرفیت معادل اقدام خواهد شد.
 -4مشترکان مشمول ارایه اوراق گواهی ظرفیت

 -4-1وفق ابالغیه شماره  98/47637/30/100مورخ  1398/12/28وزیر محترم نیرو و دستورالعمل اجرایی
نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارایه اوراق گواهی ظرفیت ابالغی توسط معاون برق و انرژی وزارت نیرو؛
مشترکان مشمول میتوانند با ارایه وکالت رسمی  ،اجازه خرید اوراق گواهی ظرفیت به میزان متناسب با قدرت
قراردادی خود را به شرکت مادر تخصصی و یا شرکت معرفی شده از طرف آن بدهند.
 -4-2بر اساس ابالغیه شماره  98/47637/30/100مورخ  1398/12/28وزیر نیرو؛ مشترکان مشمول مکلفند
حداکثر تا  ،1399/03/31نسبت به ارائه اوراق گواهی ظرفیت متناظر با مجموع قدرت قراردادی خود به مالک
شبکه اقدام نمایند.
شرکت توانیر مجاز است برای تسهیل شرایطِ تهیه و ارائه اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان مشمول دارای
قرارداد اتصال به شبکه ،نسبت به ارائه تسهیالت به آنان با شرایط ذیل اقدام نماید.

گروه

زمان مراجعه مشتركان به مالك شبكه و توافق در

نحوه ايفاي تعهدات

خصوص نحوه ارائه اوراق گواهي ظرفيت

1

تا تاریخ 1399/03/31

طی  4مرحله در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در
هر مرحله به میزان یک چهارم از کل

2

از تاریخ  1399/04/01الی 1399/04/31

طی  3مرحله در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در
هر مرحله به میزان یک سوم از کل

3

از تاریخ  1399/05/01الی 1399/05/31

طی  2مرحله در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در
هر مرحله به میزان یک دوم از کل

4

از تاریخ  1399/06/01الی 1399/06/31

طی یک مرحله حداکثر تا سه ماه از زمان توافق

تبصره  :1تامین برق مشترکان مشمولی که نسبت به مراجعه ،توافق و ارایه اوراق گواهی ظرفیتِ متناسب با
قدرت قراردادی خود در مهلت مقرر اقدام ننمایند ،قابل تضمین نبوده و مالک شبکه مکلف است مطابق حقوق
و تعهدات قرارداد فی مابین عمل نموده و

تعهدات گواهی ظرفیت انجام نشده

"قدرت مصرفی" به همراه "])

کل تعهدات ارایه گواهی ظرفیت

 × (1 −قدرت قراردادی [

" را

مبنای محاسبه "تجاوز از قدرت" قرار دهد.
درصورتی که مشترکان مشمول طی یک سال از تاریخ  1399/06/31نسبت به انجام کامل تعهدات خود در
زمینه ارایه گواهی ظرفیت اقدام ننماید ،مالک شبکه میبایست نسبت به فسخ قرارداد و تخصیص معادل
ظرفیت آزاد شده به متقاضیان جدید اقدام نماید.
 -4-3مشترکان متقاضی افزایش ظرفیت اتصال به شبکه میتوانند با امضاء توافقنامهای با مالک شبکه ،تعهد
خود در خصوص ارایه اوراق گواهی ظرفیت را در چهار مرحله ،هر مرحله در بازه زمانی سه ماهه ،ایفاء نمایند.
اولین مرحله ایفای تعهد ،زمان افزایش ظرفیت اتصال به شبکه است .در صورت عدم امضای توافقنامه توسط
متقاضی ،قرارداد افزایش اتصال به شبکه فسخ خواهد شد.
 -4-4از ابتدای سال  ،1399اتصال به شبکه متقاضیان جدید ،مشروط به ارائه اوراق گواهی ظرفیت متناسب
با قدرت قراردادی به مالک شبکه خواهد بود.

