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 1دستورجلسه  –مقررات  شناسه دستور

 عنوان دستور
 باه  منتهای  دساتورات  لغاو  درخواسات  و (DG) کوچا   مقیاا   هاای  نیروگااه  گاز قطع علت بررسی

 تولیدی واحدهای از گروه این گاز قطع

 شرح دستور

)طای    (ایتران  CHP انجمت  ) ایتران  بتر،د   ، حترار   نیتر،   ترکیبتی  کننتداان  تولیتد  انجمت   درخواست   حسب

از ستوی شترک  م تی اتاز      کوچت   مقیتا   هتای نیر،اتاه  اتاز  قطت  "موضتوع   (1نامه به تصویر پیوسات شاماره   

 در دستور بررسی دبیرخانه قرار ارف .  "ایران

بتر  احتدا     مصتر   محت   بته  نزدیت    کته  (DG: Distributed Generation)نیر،اتاه هتای مقیتا  کوچت      

در ایتت   .پردازنتتدمتتی( CHP: combined heat and power) حتترار  ، بتتر  همزمتتان تولیتتد بتتهمتتی شتتوند  

 یتت  در( ارمتتایی ، میکتتانیکی معمتتو ً) استتتفاده قابتت  انتتر ی نتتوع چنتتد همزمتتان تولیتتدر،ش تولیتتدی  معمتتو  

 امکانپذیر اس . یکپارچه ، ،احد سیستم

 بتر  تولیتدی را بته     " کوچت   مقیتا   مولتد  - بتر   تضتمینی  خریتد  قترارداد " بته موبتب  ای  ،احدهای تولیتدی  

 تتممی   مستوولی    شترک  تتوانیر بته نماینتدای از ،زار  نیتر،       طتر  دیگتر قترارداد   در د. نمتی فر،شت   نیر، ،زار 

 ایت   هتای صورتحستا   از اتاز  هزینته  کستر  ع یترمم  لکت   .باشتد را عهتده دار متی   )اتاز مصترفی(   نیر،اتاه  سوخ 

ایت    تعهتدا   در کته  ایتران  اتاز  م تی  شترک   بته  مبتال   ایت   پرداخت   عتدم  بدلی  توانیر  شرک  توسط هانیر،ااه

 اتاز  قطت   بته  مبتادر   ای  منطقته  اتاز  هتای  شترک   بته  ابتغ   طتی  ایتران  اتاز  م تی  شترک   باشتد   متی  شرک 

 .اس  نموده ها نیر،ااه

 کته منجتر بته ایت  ،ضتعی  شتده است          ایتران  اتاز  م تی  شترک   ، تتوانیر  شترک   میتان  اختتغ   عوام  از یکی

   .باشدمی DG های نیر،ااه ااز نرخ محاسبه در ناهمسو هایر،یه اعمال از ناشی

 بته  توبته  بتا   ، نیتز صتاحبان ،احتدهای تولیتدی بته استتناد مقتررا  موبتود ادهتار متی دارنتد کته             توانیر شرک 

 تزریت   سراستری  شتبکه  بته  را ختود  تولیتدی  بتر   هتا نیر،اتاه  ستایر  هماننتد  نیتز  کوچ  مقیا  هاینیر،ااه اینکه

 .  اردد محاسبه نیر،ااهی تعرفه با هاآن مصرفی سوخ  نرخ اس   زم کنند می

 در ارتباط با نرخ سوخ  )ااز( مصرفی نیر،ااه به قرار زیر اس :مورد اشاره ای  ،احدها   مستندا  قانونی

  12/07/93متتورخ هتتت  51058  /78676آیتتی  نامتته شتتماره   2بتتر استتا  بنتتد   متتاده    :1393در سااا   -1

 ریال می باشد. 800  نرخ ااز نیر،ااهی برابر (2)پیوست شماره مصو  هیا  ،زیران 

)پیوساات  1394قتتانون بودبتته ستتال  20آیتتی  نامتته ابرایتتی تبصتتره  2طبتت  بنتتد   متتاده  :1394در سااا   -2

صورتج ستته براستتا  مفتتاد  ، نیتتز ریتتال بتتوده استت    800نیر،اتتاهی معتتادل  همچنتتان نتترخ اتتاز   (3شااماره 

ک یتته   (4)پیوساات شااماره  06/04/94متتورخ  بتتی  ستتازمان برنامتته ، بودبتته  ،زار  نیتتر، ، شتترک  اتتاز متتافتتی

 20 تبصتره  ابرایتی  نامته  آیتی   2 متاده    بنتد نیتز در چتارچو     CHPمصار  ااز نیر،اتاه شتام  نیر،اتاه هتای     

 قاب  تسویه بوده اس . 1394 سال بودبه قانون

به صورتج ه مذکور  شرک  م تی اتاز ایتران نیتز بته ،احتدهای استتانی ختود ابتغ  نمتوده است  کته هزینته              عطف 

هماننتد   94  در ستال  93ااز مولدهای مقیتا  کوچت  را بته شترط تستویه بتدهی هتای اذشتته تتا پایتان ستال            

)پیوسات شاماره   ز بته ستازمان هدفمنتدی تهتاتر نماینتد.      نیر،ااه های د،لتی در پایان سال بتا بتدهی شترک  اتا    

5.) 

)پیوساات   1395قتتانون بودبتته  14آیتتی  نامتته ابرایتتی تبصتتره   2متتاده  "پ"طبتت  بنتتد  :1395در سااا   -3

بهای سوخ  مصرفی ک یته نیر،اتاه هتای کشتور کته تمتامی بتر  ختود را بته شتبکه سراستری عرضته               (6شماره 

ریتال بته ازای هتر متتر مکعتب اتاز طبیعتی در نهتر ارفتته شتده است  ، نیر،اتاه هتای               607می نماینتد معتادل   
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 1دستورجلسه  –مقررات  شناسه دستور

ریتتال بتته صتتور  نقتتدی ، در قبتتال    10فتتو  التتذکر مودفنتتد بتته ازای هتتر متتتر مکعتتب اتتاز تحتتوی ی  مب تت      

 تحسا  صادره توسط شرک  م ی ااز ایران بپردازند.صور

ریتال   1200قبتو  صتادره در آن ستال بتا تترخ      ای  در حالی است  کته بنتا بته ادعتای فعتا ن بصت، خصوصتی          

 اس . بوده

بتتاری ، بتتا توبتته بتته اینکتته مصتتوبه ای در خصتتور نحتتوه تعیتتی  نتترخ ستتوخ     در ستتال  :1396 در سااا  -4

نیر،ااه های مقیتا  کوچت  ،بتود نداشتته است   در پتی اختتغ  نهتر ،زار  خانته هتای نفت  ، نیتر، بتر ستر               

 (7)پیوساات شااماره  بمهتتوری ریاستت  ا،ل معا،نتت    طتتی نامتته ای بتته نفتت  ،زار   DGنتترخ نیر،اتتاه هتتای 

 400در متورد تحویت  ستوخ  رایگتان بته نیر،اتاه هتای مقیتا  کوچت  کته حتد،دا            متی نمایتد کته     درخواس 

مگتتا،ا  درفیتت  تولیتتد بتتر  داشتتته ، ستتا نه حتتد،د یتت  می یتتارد متتتر مکعتتب اتتاز مصتتر  متتی کننتتد  دستتتور 

 اقدام مقتضی را صادر نمایند.

 برنامته   ستازمان  نهتر  اعتغم بتر استا     ،(8)پیوسات شاماره   در پاسخ به استعغم ایت  معا،نت  از ستازمان برنامته     

لتذا مبنتای   (9)پیوسات شاماره    .نصواهتد بتود   صتغ   ، هصترف  بته  DG ،احتدهای  بترای  اعمال نرخ سوخ  رایگان

طتتی نامتته ای از معا،نتت  برنامتته ریتتزی ،زار  نفتت  بتته   محاستتبه نتترخ ستتوخ  ایتت  ،احتتدها بتتر همتتی  استتا  

 (.10)پیوست شماره . شرک  م ی ااز ایران ابغ  می اردد

 ستوی  از ستوخ   تتممی   مربوطته  ،بتوه  پرداخت   عتدم  موضتوع  ستوخ    نترخ  تعیتی   ستر  بتر  اختتغ   بتر  عغ،ه

 شترک   کته  است   شتده  موبتب  DG ،احتدهای  هتای  صورتحستا   از کستر  رمتم  ع تی  اتاز   م ی شرک  به توانیر

 نماینتده  ارتبتاط  ایت   در کته . نمایتد  قطت   را آنهتا  اتاز  تولیتدی   ،احتدهای  نمتودن  ت قتی  بتدهکار  بتدلی   ااز  م ی

 نقتدی  بصتور   مبتال   دریافت   بتدنبال  ، کنتد  نمتی  قبتول  را تهتاتر  ایتران  اتاز  م تی  شترک   که نمود ادهار توانیر 

 .اس  نگرفته نهر در توانیر شرک  برای مبال  ای  تسویه برای را ایبودبه برنامه  سازمان لک  اس  

 امتیتازی  هتر   44 اصت   ک تی  هتای  سیاست   ابترای  قتانون  8اس  بتر استا  حکتم متاده      مودفد،ل   در حالیکه

 بصتت، در مشتتابه اقتصتادی  فعالیتت  یتا  بنگتتاه بترای  ا،لویتت  بتتا ، عینتاً  را شتتود مقترر  د،لتتتی بنگاههتای  بتترای کته 

 (11)پیوست شماره  ایرد. درنهر باید میرد،لتیعمومی ، تعا،نی خصوصی 

نیتتز آمتتده استت  کتته  29/02/1388 متتورخصتتنای   ستتوخ  ، بتتر  تعیتتی  نحتتوهآیتتی  نامتته  4همچنتتی  در متتاده 

ای تولیتد بتر   اعتم از د،لتتی یتا میتر د،لتتی کته بتر  آن در          ی نف  ، نیتر، مودفنتد بتا نیر،اتاه هت     ،زارتصانه ها

 داختت  کشتتور بتته مصتتر  متتی رستتد  از نهتتر تحویتت  ستتوخ  ، تصصتتیخ یارانتته آن یکستتان برختتورد نماینتتد.    

 (12)پیوست شماره 

صتد،ر مجتوز    ایت  ،زارتصانته   ستبب شتده است  کته      نیتر، در تستویه بتدهی هتا      در نهای  اینکه مشتکغ  ،زار  

را متوقتف نمایتد کته بتا ایت  اقتدام عتغ،ه بتر مشتکغ  موبتود  مشتک  بتازار ستیاه               پراکنده تولید نیر،ااه ساخ 

 فر،ش مجوزهای قب ی نیز بوبود آمده اس .

ومشکالت ایرادات

 مطروحه

 ناشی از رویه های ناهمسو در دولت کوچ  مقیا  های نیروگاه گاز قطع -1

 پراکنده  تولید نیروگاه ساخت توقف صدور مجوز -2
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 1دستورجلسه  –مقررات  شناسه دستور

کارگروه بندیجمع

 03/08/96مورخ 

 کشتتور  توستعه  هتای  برنامته  دائمتتی احکتام  قتانون  12 متاده  کمیتته  دبیرخانتته  96 متاه  آبتان  ستوم  چهارشتنبه  ر،ز

 بته  منتهتی  دستتورا   لغتو  درخواست   ،( DG) کوچت   مقیتا   هتای نیر،اتاه  اتاز  قطت   ع ت   بررستی  منهتور  به

 نماینتداانی  حضتور  بتا  تصصصتی  کتارار،ه  نشست   براتزاری  بته  اقتدام  تولیتدی   ،احتدهای  از اتر،ه  ایت   اتاز  قط 

 ستتندیکای ایتتران  بتتر،د  ، حتترار  نیتتر، تولیدکننتتداان انجمتت  تتتوانیر  شتترک  ایتتران  اتتاز م تتی شتترک  از

 .نمود ایران انر ی مصر  سازی بهینه انجم  ، بر  تولیدکننده های شرک 

نشستت    خاتمتته درپتتا از طتتر  مستتائ  ، مشتتکغ  ، استتتماع نهتترا  نماینتتداان شتترک  هتتای تتتوانیر ، اتتاز   

 شترط  بته  داد ر، پتی،  متاه  در هتا  ،احتد  ایت   اتاز  ،صت   بترای  تصتمیم  از خبتر  ایتران  اتاز  م تی  شترک   نماینده

 م تی  شترک   کته  داشت   ادهتار  همچنتی   ،ی. بپردازنتد  ستوخ   هزینته  از را ختود  ستهم  تولیتدی   ،احدهای آنکه

 قتترارداد انعقتتاد کتته بهتت  آن از لکتت . کتترد خواهتتد استتتقبال تهتتاتر  بم تته از بتتدهی پرداختت  ر،ش هتتر از اتتاز

 بتدهی  موضتوع  همچنتان  ، است   متوقتف  حاضتر  حتال  در کوچت   مقیتا   هتای  نیر،اتاه  بتا  بتر   تضتمینی  خرید

 دستتگاه  متابی   مشتک   رفت   بهت   ایتری  تصتمیم  است    مانتده  بتاقی   ینحت   اتاز  م تی  شترک   به ،احدها ای 

 .اردید منوط کمیته ب سه اص ی صح  در موضوع طر  به  مرتبط ابرایی های

 پیشنهاد دبیرخانه

 از سوی شرکت ملی گاز ایران دستورات منتهی به قطع گاز واحدهای تولید پراکندهفاوری لغو  -1

قاانون اجارای سیاسات هاای کلای       8بر اسا  حکا  مااده    DGتعیین تکلیف نرخ گاز مصرفی واحدهای  -2

آیااین نامااه نتااوه تعیااین باارق و سااوخت صاانایع، مو ااور تصااوی  نامااه شااماره   4و ماااده  44اصاا  

 29/02/1388ها مورخ 39858ت /42238

از ساوی   96و  95، 94در ساا  هاا   ساوخت مصارفی نیروگااه هاا     بدهی های گذشته بابات  پرداخت مبالغ  -3

 کت ملی گاز ایران وفق قرارداد تبدی  انرژی شروزارت نیرو به 

 توسط وزارت نیرو پراکنده تولید نیروگاه ساخت از سرگیری صدور مجوز -4

فهرست 

ومدارک مستندات

 پشتوانه

 02/07/96مورخ  96ز//920ایران به شماره  CHPنامه انجم   -1

 12/07/93هت مورخ  51058  /78676آیی  نامه شماره  -2

  1394قانون بودبه سال  20آیی  نامه ابرایی تبصره  -3

 بی  سازمان برنامه ، بودبه  ،زار  نیر، ، شرک  ااز ماصورتج سه فی -4

 سازمان برنامه ، شرک  م ی ااز  همکاتبابغ  شرک  م ی ااز به ،احدهای استانی ،  -5

 1395قانون بودبه  14آیی  نامه ابرایی تبصره  -6

 بمهوری ریاس  ا،ل ،ن معا از نف  ،زار  استعغم -7

 استعغم معا،ن ا،ل از سازمان برنامه -8

 پاسخ سازمان برنامه -9

 ابغ  به مدیرعام  شرک  م ی ااز ایران -10

 44 اص  ک ی های سیاس  ابرای قانون 8ماده  -11

 مورخ هت39858  /42238 شماره نامه تصویب موضوع صنای   سوخ  ، بر  تعیی  نحوه نامه آیی  -12

29/02/1388 

 


