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جناب آقاي دكتر حسيني
مدير عامل محترم بورس انرژي
موضوع :معرفي متقاضي انتشار گواهي ظرفيت نقدي واحدهاي ١و ٢نيروگاه سيكل تركيبي
شيروان و متعهد جبران افت ظرفيت
با سالم ،
به استناد بند " 5دستترااعمل نحتر تتداا خریتد و فترو گترای ظرفیت " مصتر وییتر محتتر
نیرو(مرضتترع نامتته شتتلاا  95/40749/20/100متترا  )1395/09/28و بنتتد " 7شتتیر نامتته فنتت و
اجرای صدوا ،انتشتاا و خریتد گترای ظرفیت " مصتر ممتاوم محتتر وییتر نیترو دا امترا بتر و
انرژی(مرضتترع نامتته شتتلاا  95/11028/350متترا  ،)1395/12/28بتتدی وستتی ه شتتر ترعیتتد
نیروی بر حراات بته ننترام ماعت واحتد یتای  1و 2بختاا نیروگتا ستیت تر یشت شتیروام بمنترام
متقاض انتشاا جهت انتشتاا بته میت ام  251600اواا گترای ظرفیت نقتدی ته داخراست انتشتاا
و تمهتتد جشتترام اف ت ظرفی ت ترس ت ایشتتام ه ت نامتته شتتلاا /100/17736ص 98/متترا 98/11/2
به تایید شر مادا تخصص ترعید نیروی بر حراات اسید اس ؛ ممرف م گردد.
ویاات نیرو و یه شر یای تابمه مسئرل ،مرااد ذی اا تمهد م نلایند:
 )1ویاات نیرو و شر یتای تتاب مستئرل (انت ای شتر یتای بتر منهقتهای ،ترییت نیتروی
بتتر  ،تتترانیر و  )...امتتتام اتصتتال یتتا افت ای قتتدات قتتراادادی داانتتدگام ای ت اواا گتترای
ظرفیتت نقتتدی اا بتته میتت ام اواا خریتتداای شتتد  ،دا صتترات پرداختت ستتایر ی ینتتهیای
قتتانرن مربرهتته ترستت متقاضتت  ،وفتت قتترانی و مقتتراات بتته متتدت نامحتتدود ت تتلی
م نلایند.
 )2مستتئرعی انمتتا یتته براس ت یا و تاییدیتتهیای فن ت و ایلن ت نیروگتتا ممرف ت شتتد پتتی ای
یمتتام انتشتتاا اواا گتترای ظرفی ت نقتتدی ،دا هتترل دوا بهر بتترداای و تتتا یمتتام بر یتتد
شتتدم (باینشستتتن ) نیروگتتا تلامتتاه بتتر نهتتد ویاات نیتترو و شتتر یای مستتئرل تابمتته
م باشتتد و مستتئرل جشتترام و افتت نتتراقد احتلتتاع دا ایتت یمینتته حستت متتراد متقاضتت
انتشتتاا ،متمهتتد جشتترام افتت ظرفیتت مهلتتئ نیروگتتا و ویاات نیتترو و شتتر یای تتتاب
مستتئرل هشتت قتترانی  ،مقتتراات ،دستتترااعمل یتتا و شتتیر نامتتهیای مربرهتته دا ویاات نیتترو
خرایند برد.
 )3مستتئرعی براستت  ،اویتت و تحییتتد صتتح و ستتق اه نتتات و متتداا دایتتافت ترستت
متقاض انتشتاا اواا گترای ظرفیت نقتدی و متمهتد جشترام افت ظرفیت مهلتئ نیروگتا
یلچنی اخت ت تامی و واتای می جهت حست ای تای تمهتدات متقاضت انتشتاا و متمهتد
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جشتترام افت ظرفیت مهلتتئ نیروگتتا دا یمتتام بهر بتترداای و دا یمتتام بر ید شتتدم نیروگتتا
(باینشستتتن ) و مهابقتت و نتتترل ایتت اه نتتات ای ن تتر فنتت و ایلنتت بتتا ی نامتتهیا،
اویتتهیا ،استتتانداادیا و قتترانی و مقتتراات و دستتترااعمل یای مربرهتته بتتر نهتتد ویاات نیتترو
و شر مادا تخصص ترعید نیروی بر حراات م باشد.
نیروگتتا فر اعتت ر ،پتتا ای هتت مرفقیتت می دوا یمایشتت  ،جهتت انتشتتاا اواا گتترای
ظرفی نقدی به براس انرژی ایرام ممرف شد اس .
مستتئرل و متمهتتد جشتترام اف ت ظرفی ت ستتامنه نیروگتتا دا هتترل دوا بهر بتترداای نیروگتتا ،
شر مادا تخصص ترعید نیروی بر حراات م باشد.
مستتئرل و متمهتتد جشتترام افتت ظرفیتت مهلتتئ نیروگتتای دا صتترات بر یتتد شتتدم
(باینشستن ) نیروگا  ،شر مادا تخصص ترعید نیروی بر حراات م باشد.
دا صتترات تیییتتر متقاضتت انتشتتاا اواا گتترای ظرفیتت و متمهتتد جشتترام افتت ظرفیتت
نیروگا به یر نحر و یتر گرنته تیییتر بتا ایلیت دا شتر مت را ای جل ته انتقتال ماعتیت
و سها  ،متقاض انتشتاا و متمهتد قش ت بایستت ضتل انتقتال تلتام مستئرعی یتا و تمهتدات
مربتترب بتته انتشتتاا اواا گتترای ظرفی ت و جشتترام اف ت ظرفی ت بتته ماع /ستتهامداا جدیتتد؛
مرات اا بته صترات تشت بته ماع /ستهامداا جدیتد ،شتر متادا تخصصت ترعیتد نیتروی
بر حراات و ویاات نیترو انت و ویاات نیترو نیت مرظت است تیییترات ایمتاد شتد دا
ناشر اواا گرای ظرفیت و متمهتد جشترام افت ظرفیت مهلتئ نیروگتا اا دا استرع وقت
و به هترا استل بته بتراس انترژی ایترام ممرفت نلایتد .دا صترات نتد اجترای ایت بنتد
ترس ناشر و متمهد قش  ،تمهد ناشتر و متمهتد جشترام افت بتر نهتد ماعت  /ستهامداا قش ت
و فم اس و ااف مسئرعی یای ایشام نل باشد.
دا صرات بروی مستا و مشتت ت دا یمینته مستا فنت بته ویتد مترااد مترتش بتا جشترام
افتت

ستتامنه نیروگتتا دا هتترل دوا بهر بتترداای و جشتترام افتت

ظرفیتت

ظرفیتت

مهلتتئ

نیروگتتای دا صتترات بر یتتد شتتدم (باینشستتتن ) نیروگتتا  ،بتتراس انتترژی ایتترام و اا تتام
بتتایاا ستترمایه ییچنرنتته مستتئرعیت دا قشتتال ذین متتام و پینیتتری جشتترام تمهتتدات مربرهتته
نخرایند داش .
بتته پیرس ت
ظرفی

ف تر داخراس ت

انتشتتاا اواا گتترای ظرفی ت

نقتتدی و تمهدنامتته جشتترام اف ت

مهلئ نیروگا ااسال م گردد.

همايون حايري
معاون وزير در امور برق وانرژي
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همايون حايري
معاون برق و انرژي

رونوشت:
 معاونت محترم برنامه ريزي و اقتصاديشركت توليد نيروي برق حرارتي
دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق
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