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 (3)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور

 برق تضـمینی خرید قـرارداداصالح  عنوان دستور

 شرح دستور

 تجدیدپررریرهررای انررر ی سررازمان، نیرررو وزیررر 19/02/95 مررور  100/30/1۴2۷3/95 شررماره مصرروبه اجرررایدر 

 و تجدیدپررریراز نیروگرراه هررای  بررر  تضررمی ی اقرردام برره انعقرراد قرررارداد خریررد، )سررات(ا  بررر  انررر ی وریبهررره  و

  ان در ایرا بشرم مروور واقره شرده اسرد  کرا در مفراد        گررار سررمایه نماید. اگرچره ایرا اقردام در ج ر      می پاک

 ی را بررا مشررکا مواجررهگرررارسرررمایههررای پرررو ه طررر  پررریری بانرر قرررارداد م عقررده اشررکاوتی وجررود دارد کرره 

 شد.نماید. که در ادامه به آن پرداخته خواهدمی

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

بررر  و یررا اصرر ،حا  تضررمی ی مفرراد قرررارداد خریررد بررر نررا ر مشررک، ، از دیگررر یکرریآنچ رران کرره گفترره شررد، 

سرازمان برنامره و بودجرره در   اسرد کره اگرچرره ب رور متعردد، م عقررد و اجرایری شرده اسرد و  نیرر          PPAقررارداد  

، ردیر  بودجره اختصرا     "قرانون حمایرد از صر عد برر     " 6ایا قراردادهرا بره اسرت اد مراده      جهد تأمیا اعت(ار

همچ رران بع رروان وویقرره قابررا   کررا دارد ترررهیا قاب یررد داخ رری،هررای نفسرره در بانرر داده اسررد، ب ررابرایا  رری

 مورد پریرش قرار نمی گیرد.ها ق(ول توسط بان 

 هایکارگروهجمعبندی

کارشناسی به تواریخ:  

 14/04/96و  09/03/96

  عراون  توسرط  آن تاییرد  و سرات(ا  نمای رده  ا هرارا   بره  ب را  امرا  گردیرد  م رر   مرواردی  نی  PPA قرارداد مورد در

 ایررا برررای و دارد قرررار سررازمان ایررا کررار دسررتور در قرررارداد ایررا اصرر،  موضرروع ای کرره برره توجرره بررا اقتصررادی،

 و اخرر  نیر   ذی فعران  سرایر  و سررمایهگراران  نظررا   ترا  نمودهانرد  کارش اسری  کمیتره  تشرکیا  به اقدام نی  م ظور

 سرات(ا  بره  دبیرخانره  توسرط  نیر   شرورا  بره  شرده  ارجراع  پیشر هادا   و نظررا   کره  شد گر ته تصمیم گردد، بررسی

 .گردد ارجاع

 پیشنهاد دبیرخانه

 هررایپررو ه  اجررای  بررای  مررا ی ترأمیا  تسرهیا  راسرتای  در و  PPA) بررر  تضرمی ی  خریرد  قراردادهرای  مرورد  در

 بررر  انررر ی وریبهررره و پررریر تجدیرردهررای انررر ی سررازمان برره توصرریه ضررما گرررددمرری پیشرر هاد تجدیدپررریر،

 نمای ردگان  از متشرکا  کرارگروهی  هم مران  آن، کرردن  پرریر  بانر   رویکررد  برا  قررارداد  اصر،   تسرریه  در  سات(ا)

   ری هرای  کمر   و یگررار سررمایه  سرازمان  م ری،  توسرعه  صر دو   عامرا، هرای  بانر   و مرک ی بان  نیرو، وزار 

 نمای ررردگان و ، سررات(ا ) برررر  انررر ی  وری بهرررره و پررریر  تجدیررردهررای  انرررر ی سررازمان  ایرررران، اقتصررادی  و

 پرریرش  بررای  وزم شررایط  مراه،  یر   مرد    رر   ترا  شرود  تشرکیا  ایرران  اترا   و خصوصی بشم انگرارسرمایه

 نظررر از پرررو ه پررریریبانرر  و داخ رریهررای بانرر  نرر د وویقرره بع رروان  PPA) بررر  تضررمی ی خریررد قراردادهررای

 .گردد  راهم خارجی  ای  س

فهرست 

ومدارک مستندات

 پشتوانه

 نیرو وزیر 19/02/95 مور  100/30/1۴2۷3/95 شماره مصوبه .1

 10/08/139۴کشور مصوب  بر  ص عد از حماید قانون .2

 


