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 اي و توزيع نيروي برق هاي برق منطقه كليه شركت

 

 برق مصارف صنعتي با قدرت بيش از پنج مگاوات ترانزيت انرژي موضوع:

 

 ؛باسالم
، در 17/4/98مورخ  100/20/21871/98وزير محترم نيرو به شماره  باتوجه به مصوبه

انرژي الكتريكي در شبكه برق  يتخصوص تعيين مقررات (نرخ و ضوابط مرتبط) ترانز
 گردد:  كشور، موارد زير اعالم مي

به  كليه مشتركين صنعتي با قدرت بيش از پنج مگاوات (اعم از دارندگان قرارداد اتصال -1
قرارداد افزايش ظرفيت انشعاب با قدرت نهايي بيش از پنج ، قرارداد تامين برق يا شبكه

داراي مجوز  ،)مگاوات كه مالك شبكه تنها متعهد به تامين بخشي از انرژي برق است
 توانند از خدمات ترانزيت شبكه استفاده نمايند. ميصالح،  ه توسط مراجع ذيمعتبر صادر

نه به ازاي هر كيلووات ظرفيت قراردادي (ظرفيت ترانزيت) نرخ ترانزيت داخلي ماها -2
 :است) (مبالغ به ريال درج شده مطابق جدول زير است

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين سطح ولتاژ
 79,100 75,760 82,525 84,400 75,370 98,070 134,730 163,040 140,030 93,715 104,700 60,840 توزيع انتقال و فوق

 33,900 32,470 35,370 36,170 32,300 42,030 57,740 69,880 60,010 40,160 44,870 26,080 فشار متوسط

 
در سطح شبكه انتقال و  ارقام فوقمجموع  معادلهزينه ترانزيت در سطح فشار متوسط  -3

. استسطح فشار متوسط (مجموع دو سطر جدول فوق به تفكيك هر ماه) در توزيع و  فوق
هاي  توزيع از هزينه ترانزيت را به شركت هاي توزيع بايد سهم شبكه انتقال و فوق شركت

 اي پرداخت نمايند.    برق منطقه
باشد و در حال حاضر صرفاً از  مي 1398هاي فوق از ابتداي سال  تاريخ اعمال نرخ -4

 هاي مذكور قطعي هستند. نرخ گردد. دگان اخذ ميكنن مصرف

 ،داراي قرارداد اتصال به شبكه صنعتي با قدرت بيش از پنج مگاوات مشتركين جديد -5
ها  با نيروگاهبورس انرژي يا انعقاد قرارداد دوجانبه طريق از موظف به تامين برق خود 

جهت شركت در معامالت بورس انرژي يا انعقاد قرارداد دوجانبه نيازي به انعقاد هستند و 
 5صنعتي با قدرت بيش از الحاقيه قرارداد با مالك شبكه ندارند، ليكن مشتركين موجود 

تامين تمام يا قسمتي از انرژي برق  در صورت تمايل بهداراي قرارداد تامين برق مگاوات 
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ورس انرژي يا قرارداد دوجانبه ملزم به انعقاد الحاقيه قرارداد با مورد نياز خود از طريق ب
مالك شبكه جهت تعيين سقف قدرت قرارداد دوجانبه و يا سقف ظرفيت قابل تامين از 

 .ندهستطريق بورس انرژي 

و نيز مشتركين غيرصنعتي با كمتر مشتركين با قدرت پنج مگاوات و ترانزيت انرژي برق  -6
 گيرد. انجام ميمربوطه پس از ابالغ دستورالعمل اجرايي مگاوات  قدرت بيش از پنج

هاي داراي قرارداد تامين برق  افزايش قدرت انشعاب از تاريخ صدوراين نامه در صورت -7
و رسيدن قدرت نهايي به بيش از پنج مگاوات، كل قرارداد به قرارداد اتصال به شبكه 

گردد و مشترك بايد  نهايي دريافت ميهزينه ترانزيت براساس قدرت  لذا د.وش ميتبديل 
انعقاد قرارداد و يا خريد انرژي از بورس انرژي انرژي برق مورد نياز خود را از طريق  كل

 ها تامين نمايد. دوجانبه با نيروگاه
ه با استفاده از شبك هاي متعلق به خود نيروگاهتامين برق مصرفي مشتركين از طريق  -8

عمومي براي ترانزيت برق، در حكم قرارداد دوجانبه است و تابع ضوابط مربوط به آن 
   باشد. مي

 .نيز قابل انجام استقراردادهاي دوجانبه از طريق بورس انرژي انعقاد  -9
 

  

 محمد حسن متولي زاده

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل 

 

 رونوشت:

 شركت مديريت شبكه برق ايران جهت اطالع -

 ريزي و امور اقتصادي معاونت برنامه -

 

 


