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وزارت نيرو وزارت نيرو مجوزهای مترتب بر مجوزهای مترتب بر 

هَضَع هوٌَػیتتثصشُ یا تٌذیاخضءمادٌ

(ب)تىذ 133

تٍ ضشوت تًاويش ي ضشوتُاي ياتستٍ ي تاتؿٍ يصاست ويشي اجاصٌ دادٌ مي ضًد وسثت تهٍ اوؿمهاد لشاسدادَهاي ت ىهذ مهذت      
خشيذ تضميىي تشق تًليذي اص مىاتؽ اوشطي َاي وً ي اوشطي َاي پان تا ايلًيت خشيذ اص تخطهُاي خوًيهي ي تؿهايوي    

ٍ َاي تثذيل اوشطي دس تاصاس سلهاتتي ضهثىٍ اشااهشي تهاصاس     . الذام ومايىذ ليمت خشيذ تشق ايه ويشيگاَُا ؾاليٌ تش َضيى
تشق، تا لحاظ متًاط ااالوٍ اسصش ياسداتي يا يادساتي اًخت موشف وطذٌ، تاصدَي، ؾذم اوتطهاس الاليىهذٌ َها ي اهايش     

ٍ توًية ضًساي التواد مي ساذ .مًاسد ت
مىهاتؽ مهًسد   ( 44)يصاست ويشي مجاص اات تا سؾايت لاوًن وحًٌ اجشاي ايااتُاي و ي ايل چُل ي چُاسم  -تثوشٌ

وياص ايه جضء سا اص محل مىاتؽ حايل اص فشيش ويشيگاَُا ي اايش داساييُا اصجم ٍ امًال مىمًل ي غيشمىمًل، اُام ي 
اُم الطشوٍ خًد ي اايش ضشوتُاي تاتؿٍ ي ياتستٍ ي تىگاَُا، تأميه ي تمُيذات الصم سا تشاي ايه ويشيگاَُها جُهت   

.ااتفادٌ دس ضثىٍ اشااشي تشق فشاَم ومايذ

(د)تىذ 133

مگهايات  ( 25.000)يصاست ويشي مجاص اات دس طًل تشوامٍ وسثت تٍ افضايص تًان تًليذي تشق تا تيست ي پىج َضاس 
ٍ گزاسي تخطُاي ؾمًمي، تؿايوي ي خوًيي اؾم اص داخ ي يخاسجي  ي يها مىهاتؽ داخ هي ضهشوتُاي      اصطشيك اشماي

ٍ گزاسي اص جم هٍ اهاخت،  تُهشٌ تهشداسي ي توهشف       ٍ يًست سيضُاي متذايل اشماي ي اهاخت،  ( BOO)تاتؿٍ ي يا ت
.الذام ومايذ( BOT)تُشٌ تشداسي ي اوتمال 

مگايات مزوًس دس ايه تىذ، حذالل ( 25.000)اُم تخطُاي خوًيي ي تؿايوي اص ميضان تيست ي پىج َضاس  -تثوشٌ
.مگايات اات( 10.000)دٌ َضاس 

الن( 3)ي تثوشٌ 134

ٍ جًيي، تطًيك ي حمايت اص موشف وىىذگان دس سااتاي مىطمي وهشدن ي ايهالا الگهًي موهشف      ٍ مىػًس اؾمال يشف ت
ٍ َاي ويشي، وفت ي يىايؽ ي مؿادن اجاصٌ  اوشطي ي تشق،  حفع رخايش اوشطي وطًس ي حفاغت اص محيط صيست تٍ يصاستخاو
ٍ توًية ضًساي التواد مي ساهذ وسهثت تهٍ     دادٌ مي ضًد تشاااس داتًسالؿم ي وٍ حذاوثش تا پايان اال ايل تشوامٍ ت
ٍ ااصي موشف اوهشطي، تًليهذ محوهًالت وهم موهشف ي تها        اؾمال مطًلُاي مالي جُت سؾايت الگًي موشف ي تُيى

مىاتؽ مالي مًسد وياص اجشاي ايه مادٌ اص محل يجًٌ حايل اص اجشاي لاوًن َذفمىذ وهشدن  . ااتاوذاسد تاال الذام ومايىذ
ٍ َاي وفت، ويشي ي يىايؽ ي مؿادن ي يا فشيش ويشيگاَُا ي اايش داسائيُها   ٍ َا، مىاتؽ داخ ي ضشوتُاي تاتؿٍ يصاستخاو ياساو
اص جم ٍ امًال مىمًل ي غيشمىمًل، اُام ي اُم الطشوٍ يصاست ويشي ي اايش ضشوتُاي تاتؿٍ ي ياتستٍ ي تىگاَُا دس لالة 

.تًدجٍ اىًاتي تأميه مي ضًد
يصاست ويشي مجاص اات تشاي مذيشيت تاس ضثىٍ تشق وطًس دس طًل تشوامٍ، مطتشويه وطًس سا تهٍ وىتهًس    -3تثوشٌ 

.ًَضمىذ مجُض ومايذ
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......لىايح ، اسناد ، نظام انهم اه ، ربانهم اه و لىايح ، اسناد ، نظام انهم اه ، ربانهم اه و 

    رد اقنىن ربانهم   پنجم تىسعهرد اقنىن ربانهم   پنجم تىسعه

آنیی انهم اهی اجرایی ، دستىرالعملها ،آنیی انهم اهی اجرایی ، دستىرالعملها ،
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مثاحث مطشا ضذٌ دس ايه خوًظ دس َش دي تشوامٍ مطاتٍ يىذيگش اات، تىُا يه مادٌ دس : تشق 
خوًظ تىًؼ تخطي ؾشضٍ اوشطي وطًس اص طشيك الضام تٍ افضايص اُم تأميه اوشطي َاي وً حذالل تٍ 

دسيذ اوشطي الىتشيىي موشفي وطًس، حمايت اص تًليذوىىذگان اوشطي َاي پان ي تجذيذپزيش اص  5/1
ٍ َاي حمايت اص تًليذ، پشداخت ياساوٍ تاتت خشيذ تشق اص تًليذوىىذگان وًچه اص محل  محل ياساو

َضاس مگايات ويشيگاٌ گاصي تٍ   12فشيش ويشيگاٌ َاي مًجًد يا دس دات اجشا ي َمچىيه تثذيل 
ايىل تشويثي تٍ اليحٍ تشوامٍ پىجم اضافٍ ضذٌ اات ي مًسد افتشاق ديگشي دس ايه صميىٍ دس دي 

.تشوامٍ يجًد وذاسد
تحث اوشطي َاي پان وٍ تشاي وخستيه تاس دس تشوامٍ پىجم مطشا ضذٌ تش مًضًؼ : اًشطی ّای پان

ٍ اي متمشوض تًدٌ ي مًاسدي ماوىذ طشا جامؽ استماي ممات ٍ تا ضشايط  اوشطي اتمي ي ويشيگاٌ َاي َست
ٍ اي ااصمان اوشطي اتمي ي الضام َا، ممشسات ي موًتات وػام ايمىي   اضطشاسي ويشيگاٌ َاي َست

ٍ اي وطًس دس الن مطشا ضذٌ اات .َست
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تصویر بخش برق در قانون هذفمنذ کردن یارانه ها
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تكاليف قانون هذفمنذ کردن یارانه ها در بخش برق

هیاًگیي  لیوت فشٍش داخلی تشق تِ گًَِ ای تؼییي ضَد وِ تتذسیح تا پایاى تشًاهِ –ج 
اختواػی ٍ فشٌّگی خوَْسی اسالهی هؼادل لیوت –پٌدسالِ پٌدن تَسؼِ التصادی 

.  توام ضذُ آى تاضذ
ِ ّای تثذیل اًشطی، اًتمال ٍ تَصیغ ٍ ّضیٌِ –1تثصشُ  لیوت توام ضذُ تشق، هدوَع ّضیٌ

ُ ّای وطَس ٍ سػایت استاًذاسدّا هحاسثِ  38سَخت تا ساًذهاى حذالل  دسصذ ًیشٍگا
ُ ّای وطَس افضٍدُ ضَد  هی ضَد ٍ ّش سالِ حذ الل یه دسصذ تِ ساًذهاى ًیشٍگا

دسصذ تشسذ ٍ  ّوچٌیي  45تطَسی وِ تا پٌح سال اص صهاى اخشای ایي لاًَى تِ ساًذهاى 
ِ ّای اًتمال ٍ تَصیغ تا پایاى تشًاهِ پٌدسالِ پٌدن تَسؼِ التصادی  –تلفات ضثى

.واّص یاتذ%( 14)اختواػی ٍ فشٌّگی خوَْسی اسالهی ایشاى تِ چْاسدُ دسصذ 

تبصره 16ماده و  16تصویب قانون هذفمنذ کردن یارانه ها با 
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تكاليف قانون هذفمنذ کردن یارانه ها در بخش برق

 دٍلت هىلف است تا تطىیل واسگشٍّی هشوة اص واسضٌاساى دٍلتی ٍ غیش دٍلتی
ًسثت تِ ستثِ تٌذی تَلیذوٌٌذگاى تشق اص ًظش ساًذهاى ٍ تَصیغ وٌٌذگاى آى  اص ًظش 

.هیضاى تلفات ، الذام ًوَدُ ٍ سیاستْای تطَیمی ٍ حوایتی هٌاسة سا اتخار ًوایذ
 ُدس خصَظ لیوت ّای تشق ٍ گاص طثیؼی دٍلت هداص است دس هَاسد خاظ  -2تثصش

.لیوت ّای تشخیحی سا اػوال وٌذ
 ُتشق ٍ گاص هَظف اًذ دس هَاسدی وِ اص یه اًطؼاب چٌذیي , ضشوتْای آب -5تثصش ٍ

ُ تشداسی هی وٌٌذ دس صَستی وِ اهىاى اضافِ وشدى وٌتَس تاضذ  خاًَادُ یا هطتشن تْش
تٌْا تا اخز ّضیٌِ وٌتَس ٍ ًصة آى ًسثت تِ افضایص تؼذاد وٌتَسّا الذام ًوایٌذ ٍ دس 
ُ تشداساى افضایص  صَستی وِ اهىاى اضافِ وشدى وٌتَس ًثاضذ هطتشویي سا تِ تؼذاد تْش

.دٌّذ
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مروری بر نكات حائس اهميت قانون در بخش برق 
  ُخْت گیشی تؼییي لیوت آب ٍ تشق تش اساس لیوت توام ضذ

ضشٍست تْثَد ساًذهاى ًیشٍگاّْا

 ضثىِ ّای آب ٍ تشق( تْثَد ساًذهاى)ضشٍست واّص تلفات

 ستثِ تٌذی تَلیذوٌٌذگاى ٍ سیاستْای تطَیمی تشای تَسؼِ اًشطی ّای
تدذیذپزیش

اصالح تذسیدی لیوت ّا

 (دس هَاسد خاظ)اهىاى اػوال لیوت ّای تشخیحی

 (هدتوغ ّای هسىًَی)تاویذ تش تفىیه اًطؼاب ّای هطتشن

صفحه قبل                               صفحه بعد                         بازگشت به فهرست                      صفحه قبل                               صفحه بعد                         بازگشت به فهرست                      



مروری بر سياستهای وزارت نيرو
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سياست های قيمتي  

سياستهای غير قيمتي

سياست های پيشنهادی
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سياستهای مورد نظروزارت نيرو در
صنعت برقراستای هدفمندسازی یارانه ها و اصالح ساختار عرضه و تقاضا در 

 (ليمتي)ايااتُاي التوادي

لیوت گزاسی تشق تش اساس لیوت توام ضذُ تا سػایت ساًذهاى ٍ تلفات هطلَب

اصالح الگَی تؼشفِ ّای تشق دس ساستای تْثَد تْشُ ٍسی هصشف

اصالح تذسیدی ٍ تثؼیضی لیوت تشق دس تخطْای هختلف هصشف

ُاصالح تذسیدی لیوت سَخت هصشفی ًیشٍگا

 (غيشليمتي)ايااتُاي فىي

تْثَد ساًذهاى تَلیذ

تَسؼِ تَلیذ دس هحل هصشف تا تاویذ تش تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست

افضایص سْن اًشطی ّای تدذیذ پزیش دس سثذ اًشطی وطَس

واّص تلفات اًتمال ٍ تَصیغ

الذاهات تْیٌِ ساصی ٍ اصالح الگَی هصشف دس تخص ّای هختلف
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:هحَسّای ولی

اصالح تشویة تىٌَلَطی تَلیذ تشق اص طشیك تَسؼِ تشق آتی ٍ هَلذّای تدذیذ پزیش

واّص هصشف سَخت تا:

  (.تثذیل ًیشٍگاّْای گاصی تِ سیىل تشویثی)تْثَد ساًذهاى ًیشٍگاّْای حشاستی

 واّص(اص هَلذّای تضسي تِ هَلذّای وَچه دس هحل هصشف)تغییش آسایص تَلیذ.

تَسؼِ طشح ّای تَلیذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست.

واّص تلفات فٌی ٍ هذیشیتی ضثىِ تشق.
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(تِ ّوشاُ هذل هالی)یه هثال سادُ 

 تا تثذیل ًیشٍگاُ گاصی سادُ تِ سیىل تشویثیتْثَد ساًذهاى اخشای طشح:

ّضیٌِ اخشای طشح:

 یَسٍ تِ اصای ّش ویلٍَات ظشفیت ًیشٍگاُ 200حذٍد.

هٌافغ حاصل:

هتشهىؼة گاص دس سال تِ اصای ّش ویلٍَات 450حذٍد : صشفِ خَئی دس هصشف سَخت.

 یَسٍ 1.7ساالًِ هؼادل  (: سیال تشای ّش هتش هىؼة 50تا لیوت )اسصش صشفِ خَئی دس فضای یاساًِ ای

 یَسٍ 31ساالًِ حذٍد  :سیال لاًَى تَدخِ 900اسصش صشفِ خَئی دس فضای لیوت
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افسایش رانذمان نيروگاهها در جهت کم کردن مصرف سوخت-1
افسایش آمادگي نيروگاهها -2
کاهش زمان تعميرات نيروگاهها-3
مذیریت مصرف سوخت-4

صفحه قبل                               صفحه بعد                         بازگشت به فهرست                      صفحه قبل                               صفحه بعد                         بازگشت به فهرست                      



با تشکر
از توجه شما


