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سبسمبن انزصیهبی تجدیدپذیز و بهزهوری انزصی بزق
(سبتبب)

زستَرالؼول صبزرات ثزم اًزصیّبی تجسیسپذیز ٍ پبى
ؿیززٍلتی
اسٌبز هزتجظ :
-

اسبسٌبهِ سبسهبى اًزصیّبی تجسیسپذیز ٍ ثْزٍُری اًزصی (سبتجب)

-

هبًَى سبسهبى ثزم ایزاى ،هصَة 1346

-

سیبستّبی ًلی اهتصبز هوبٍهتی

-

اثالؿیِ ٍسیز ثِ ضوبرُ  97/22029/20/100هَرخ 97/4/13

-

هبًَى ركغ هَاًغ تَلیس رهبثت پذیز ٍ ارتوبء ًظبم هبلی ًطَر ثِ ضوبرُ  10077/491هَرخ 1394/2/20

-

هبًَى ثَزجِ ًل ًطَر سبل 1397
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 -1هدف :
ایي زستَرالؼول ثِ استٌبز ثٌس )ح ( هبزُ  12هبًَى ركغ هَاًغ تَلیس رهبثت پذیز ٍ ارتوابی ًظابم هابلی ًطاَر،
ثٌسّبی  15 ٍ 13سیبستّبی ًلی اهتصبز هوبٍهتی ٍ هبزُ  6هبًَى اسبسٌبهِ سبسهبى اًزصیْبی تجسیسپاذیز ٍ ثْازٍُری اًازصی
ثزم (سبتجب) ٍ هصَثِ ٍسیز ثِ ضوبرُ  97/22029/20/100هَرخ  ، 97/4/13ثِ ػٌَاى " زساتَرالؼول تؼیایي ضازایظ ٍ
رٍش صبزرات ثزم تجسیس پذیز تَلیسی تَسظ ًیزٍگبُّبی هتؼلن ثِ ثرص ؿیز زٍلتی ،جْت اجزا تصَیت ٍ اثالؽ هیضَز.
 -2تعبریف :
اصغالحبت ٍ هلبّین ثِ ًبر ركتِ زر ایي زستَرالؼول زر هؼبًی هطزٍح سیز ثٌبر هیرًٍس:
 -1-2سبتجب  :سبسهبى اًزصیّبی تجسیسپذیز ٍ ثْزٍُری اًزصی ثزم
 -2-2هسیزیت ضجٌِ  :ضزًت هسیزیت ضجٌِ ثزم ایزاى
 -3-2پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم  :هجَسی است ًِ تَسظ سبتجب ،ثزای ضرص حوَهی ؿیززٍلتی ٍاجس ضزایظ ًِ هتوبضی
احساث ًیزٍگبُ ثزم تجسیسپذیز ٍ پبى ٍ صبزرات ثزم تَلیسی آى ثِ ذبرج اس ًطَر هیثبضس ،صبزر هیگززز.
 -4-2تزاًشیت ثزم  :استلبزُ اس اهٌبًبت ضجٌِ ثزم ًطَر ثزای تشرین اًزصی ثِ ضجٌِ زر یي ًوغِ ٍ زریبكت ّوبى هیشاى اًزصی
پس اس ًسز تللبت ضجٌِ ( یب پززاذت ّشیٌِّبی هتٌبظز ثب ایي تللبت ) زر یي ًوغِ هزسی اس ضجٌِ ثزم ًطَر هیثبضس.
ً -5-2برهشز  :هجلـی است ًِ سبتجب ثزای ّزثابر صاسٍر ،اصاالح ٍ یاب توسیاس پزٍاًاِ (احاساث ٍ ثْازُ ثاززاری) اس هتوبضای
زریبكت هیًوبیس ًِ هوسار آى ثِ استٌبز هصَثِ ضوبرُ  96/21261/20/100هَرخ  1396/3/31ثِ تٌبست ظزكیت ًیزٍگبُ تؼیایي
هیضَز.
 -6-2حن االهتیبس  :هجلـی است ًِ سبتجب ثاِ تٌبسات ظزكیات ًیزٍگابُ ثاِ اساتٌبز هصاَثِ ضاوبرُ  96/21261/20/100هاَرخ
 1396/3/31سبالًِ اس هتوبضی زریبكت هیًوبیس.
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ّ -7-2شیٌِ تزاًشیت  :هجلـی است ًِ هبلي ًیزٍگبُ ثزم تجسیسپذیز هیثبیست ثزای صبزرات اس ًوغِ هزجغ ضاجٌِ هؼابزل 15
زرصس هتَسظ ٍسًی ًزخ صبزرات ثزم زر سبل هجل پززاذت ًوبیس.

 -8-2هصَثِ  :هٌظَر هصَثِ تؼییي ضزایظ صبزرات ثزم ًیزٍگبُّبی تجسیسپذیز ٍ پبى ؿیز زٍلتی ثِ ذبرج اس ًطَر ثاِ ضاوبرُ
 97/22029/20/100هَرخٍ 1397/4/13سیز ًیزٍ هیثبضس.
ً -9-2یزٍگبُّبی تجسیسپذیز ٍ پبى ً :یزٍگبُّبی تَلیس ثزم اس هٌبثغ اًزصیّبی تجسیسپذیز ٍ پبى اس جولِ ًیزٍگبُّابی ثابزی،
ذَرضیسی ،سهیي گزهبیی ،آثی ًَچي تب سوق  10هگبٍات ،سیست تَزُ ( هطتول ثز ضابیؼبت ٍ ساداسات ًطابٍرسی ،جٌگلای،
سثبلِّب ٍ كبضالة ضْزی ،صٌؼتی ،زاهیً ٍ ،) ... ،ظبیز آًْب ًِ ثزای هحیظ سیست آلَزگی ایجبز ًٌوبیٌس.
 -3محدوده و دامنه کبربزد :
ضزایظ ٍ رٍش صبزرات ثزم تجسیسپذیز هَضَع ایي زستَرالؼول ثزای :
 سبسهبى اًزصیّبی تجسیسپذیز ٍ ثْزٍُری اًزصی ( سبتجب ) ًلیِ هتوبضیبى زارای پزٍاًِ احساث ٍ هجَس صبزرات ثزم السم االجزاست. -4مسئولیت :
هسئَلیت ًظبرت ٍ حسي اجزای ایي زستَرالؼول ثز ػْسُ سبتجب هیثبضس.
 -5مزاحل فزآیند احداث و صبدرات بزق تجدید پذیز :
هتوبضی احساث ٍ صبزرات ثزم تجسیسپذیز هیثبیست اهساهبت سیز را اًجبم زّس.
 .1اذذ پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم
 .2زریبكت هجَسّبی اتصبل ثِ ضجٌِ ،هحیظ سیست ٍ هسارى هبلٌیت یب استلبزُ اس سهیي
 .3اًؼوبز هزارزاز تزاًشیت
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 .4احساث ًیزٍگبُ تجسیس پذیز ٍ پبى
 .5اتصبل ًیزٍگبُ ثِ ضجٌِ ٍ ضزٍع ثْزُثززاری
ّ .6وٌبری ٍ ّوبٌّگی ثب سبتجب ثِ هٌظَر ًظبرت ثز ثْزُثززاری ٍ تزاًشیت ثزم
 -1-5صدور پزوانه احداث و صبدرات بزق
 -1ثزای صسٍر پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم ًیزٍگبُّبی تجسیسپذیز هتوبضی ثبیاس زرذَاسات ًتجای ثاِ ّوازاُ هساتٌسات
هٌسرج زر ثٌس  6ثِ سبتجب ارادِ ًوبیس.
 -2پس اس ارادِ زرذَاست ،سبتجب هسارى ٍ هستٌسات ارسبلی را ثزرسی ٍ زر صَرت ًبهل ثاَزى آًْاب ،ظازف هاست  15رٍس
ًبری پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم (پیَست  )1را صبزر ذَاّس ًوَز.
 -3هتوبضی ثبیس تحت هَاًیي ایزاى ضزًت یب ضؼجِ تأسایس ًواَزُ ٍ ثاِ ٍسایلِ آى اس سابتجب زرذَاسات پزٍاًاِ احاساث ٍ
صبزرات ثزم ًوبیس.
 -4هتوبضی هیثبیست ثزای زریبكت پزٍاًًِ ،ابرهشزی هؼابزل هجلاؾ هٌاسرج زر هصاَثِ ضاوبرُ  96/21261/20/100هاَرخ
ٍ 1396/3/31سارت ًیزٍ ثِ ضوبرُ حسبة

……

ثِ ًبم سبتجب ٍاریش ٍ رسیس آى را ثِ سبتجب ارادِ ًوبیس.

 -5هسارى ٍ اعالػبت هَرز ًیبس ًِ ثِ ّوزاُ زرذَاست ًتجی ثبیس ارادِ ضًَس ػجبرتٌس اس :
 كزم تٌویل ضسُ زرذَاست (پیَست )2
 هستٌسات ثجت ٍ اسبسٌبهِ ضزًت ٍ زلیل هسیزیت
 تؼْسًبهِ اهضبء ضسُ (پیَست )3
 هستٌسات هزثَط ثِ تَاكن اٍلیِ ثب ذزیسار ذبرجی ثزم
 هرتصبت جـزاكیبیی سبذتگبُ پیطٌْبزی
 ذالصِ هسیزیتی عزح تَجیْی ( ) feasibility study
 ذالصِای اس تجبرة هٌتسجِ ،اهَال ٍ زاراییّبی ضزًت ،تزاسًبهِ سَز ٍ سیبى ،گاشارش ثبسرسای ضازًت یاب
سبیز هستٌساتی ًِ صالحیت ٍ اّلیت هتوبضی را اثجبت ًوبیس.
 -6تلبّنًبهِ
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 -2-5اخذ مجوس هبی مورد نیبس
 -1هتوبضی پس اس زریبكت پروانه احداث و صادرات برق ثزای اذذ هجَس سیست هحیغی ثِ سابسهبى حلبظات هحایظ
سیست ایزاى هؼزكی هیگززز.
 -2هتوبضی هٌلق است ّز گًَِ گشارش یب ارسیبثی سیست هحیغی هَرز ًیبس سبسهبى حلبظت هحیظ سیسات ایازاى را ثاِ
ّشیٌِ ٍ هسئَلیت ذَز تْیِ ٍ ثِ آى سبسهبى ارادِ ٍ اذذ هجَس هحیظ سیست را پیگیزی ًوبیس.
 -3هتوبضی هَظق است زر توبم عَل زٍرُ سبذت ٍ ثْزُثززاری ًیزٍگبُ ،اػتجبر هجَس هحیظ سیست را حلظ ًوبیس.
 -4چٌبًچِ هجَس هحیظ سیست ضبهل ضزٍط ذبصی ثبضس ،هتوبضی هَظق ثِ رػبیت آًْب است ٍ زر صَرت ػسم رػبیت
ضزٍط ،سبتجب هیتَاًس ثِ ّز عزین هوٌي كزآیٌس احداث و صادرات برق را هتَهق ًوبیس.
 -5هتوبضی هَظق است پس اس زریبكت هؼزكی ًبهِ اس سبتجب ،هجَس اتصبل ثِ ضجٌِ ًیزٍگبُ را اس ضزًت تَاًیز اذذ ًوبیس.
 -6رػبیت ًلیِ ضَاثظ ٍ هوزرات ضزًت تَاًیز جْت اذذ هجَس اتصبل ثِ ضجٌِ اس عزف هتوبضی الشاهی است.
 -7هتوبضی هَظق است ثز اسبس ثٌس  6هصَثِ ،ثب ضزًت هسیزیت ضاجٌِ ثازم ایازاى ثازای تؼیایي ّشیٌاِّاب ٍ ضازایظ
پطتیجبًی كٌی اس صبزرات ثزم ،هَاكوتٌبهِ هجبزلِ ًوبیس.
 -8تأهیي سهیي ًیزٍگبُ ،ثز ػْسُ هتوبضی است ٍ چٌبًچِ هتوبضی تصوین ثِ استلبزُ اس سهیيّبی سابسهبى اهاَر اراضای ٍ
هٌبثغ عجیؼی ًوبیس را زاضتِ ثبضس هیثبیست ثزای هزاجؼِ ثِ آى سبسهبى اس سبتجب هؼزكی ًبهِ ثب هیس هسابحت هاَرز ًیابس
زریبكت ًوبیس.
 -9هتوبضی هجل اس تٌظین ٍ هجبزلِ هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم ثب سابتجب هایثبیسات هازارزاز  PPAذاَز را ثاب ًطاَر
ذزیسار ثزم هجبزلِ ٍ ثِ سبتجب ارادِ ًوبیس.
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ً -10لیِ ّشیٌِّبی هزتجظ ثب اذذ پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم ،هجَس هحیظ سیست ،هجَس سهیي ،هجَس اتصبل ثِ ضجٌِ
ٍ استلبزُ اس سیزسبذتّبی ضجٌِ ،هَاكوتٌبهِ پطتیجبًی كٌی اس صبزرات ثزم ٍ ّز ًَع هجَس هاَرزی زیگاز ثاز ػْاسُ
هتوبضی است.
 -3-5تنظیم و مببدله قزارداد تزانشیت و صبدرات بزق
 -1هتوبضی پس اس زریبكت ًلیِ هستٌسات ٍ هجَسّبی هَضَع ثٌس  ، 2-5هَظاق ثاِ اراداِ زرذَاسات ًتجای ثاِ ّوازاُ
هسارى ٍ هستٌسات السم ثزای تْیِ ٍ هجبزلِ هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم ثِ سبتجب هیثبضس.
 -2زر صَرتی ًِ هستٌسات ارادِ ضسُ ًبهل ثبضٌس ،سبتجب عی سِ ّلتِ هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم را تٌظین ٍ پاس اس
اهضبء عزكیي هجبزلِ هیًوبیس.
 -3ضزایظ ًلی ،هست هزارزاز ،تؼْسات عزكیي زر زٍرُ احساث ٍ ثْزُثززاریّ ،شیٌِ تزاًشیت ٍ ًحَُ پززاذت آى ٍ سابیز
هَارز السم زر هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم (پیَست  )4تؼییي هیضَز.
 -4-5احداث نیزوگبه تجدید پذیز و پبک
 -1هتوبضی هیثبیست هغبثن ثزًبهِ سهبًجٌسی ارادِ ضسُ ذَز ٍ حساًثز تب هست هطرص ضسُ تَسظ سبتجب ثز اسبس هَاػاس
هٌسرج زر آذزیي هصَثِ ٍسیز ًیزٍ اهسام ثِ احساث ًبهل ًیزٍگبُ ٍ ثْزُثززاری تجبری اس آى ثٌوبیس.
ً -2لیِ ّشیٌِّبی اتصبل ثِ ضجٌِ ًظیز احساث پست ،احساث ذغَط اًتوبل تب ًشزیٌتزیي ًوغِ ضجٌِ ٍ ّز گًَِ تَسؼِ یاب
توَیت ضجٌِ ًِ ثزای اتصبل ًیزٍگبُ ثِ ضجٌِ ضزٍرت زاضتِ ثبضس ثز ػْسُ هتوبضی هیثبضس.
 -3هتوبضی هیثبیست پس اس احساث ًیزٍگبُ ٍ هبثل ثْزُثززاری ضسى آى ،هزاتت را ثزای اًجبم اتصبل ثاِ ضاجٌِ ٍ ًصات
ًٌتَر رسوبً ثِ سبتجب اػالم ًوبیس.
 -4چٌبًچِ هتوبضی ًتَاًس عجن ثزًبهِ سهبىثٌسی یب اًوضبء هْلت احتوبلی ًِ سبتجب زازُ است ،احساث ًیزٍگبُ را ثب ظزكیات
هٌسرج زر پزٍاًِ ًبهل ًوبیس هٌلق است ثسٍى كَت ٍهت ،سهیي ٍ اهٌبًبتی را ًِ اس عزف زٍلت هبًٌس سهیي زر اذتیبر
گزكتِ را هستزز ًوبیس.
 -5-5اتصبل نیزوگبه به شبکه و شزوع بهزهبزداری
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 -1هتوبضی هجل اس ػولیبت ًصت ًٌتَر ٍ اتصبل ثِ ضجٌِ هیثبیست هطرصبت كٌی تأسیسبت اتصبل ثِ ضجٌِ ضبهل ًٌتاَر
را اس ضزًت هسیزیت ضجٌِ ثزم ایزاى زریبكت ًوبیس.

 -2هتوبضی ثبیس ثز اسبس اعالػبت كَم تأسیسبت اتصبل ثِ ضجٌِ را ثب ّشیٌِ ذَز تْیِ ٍ ثب رػبیت اساتبًسارزّبی هزثَعاِ
ًصت ًوبیس ٍ سپس هزاتت را ًتجبً ثِ سبتجب اعالع زّس.
 -3سبتجب پس اس زریبكت اعالػیِ هتوبضی هجٌی ثز هبثل ثْزُثززاری ضسى تأسیسبت اتصبل ثاِ ضاجٌِ ،ثاب ّوابٌّگی ضازًت
هسیزیت ضجٌِ اس ًیزٍگبُ ثبسزیس ذَاّس ًوَز .زر صَرت تأییس ًلیِ اهساهبت اًجبم ضسُ ،ثالكبصلِ اجبسُ اتصبل ثِ ضجٌِ عی
صَرتجلسِای صبزر ٍ ثْزُثززاری اس ًیزٍگبُ آؿبس ذَاّس ضس .زر ؿیز ایي صَرت هتوبضی هٌلق ثِ ركغ ًَاهص ٍ اجازای
زستَرات سبتجب ذَاّس ثَز.
 -4پس اس اًجبم ػولیبت اتصبل ثِ ضجٌِ ،سبتجب ثب زرذَاست هتوبضی ضوي زریبكت حن االهتیبس اهاسام ثاِ صاسٍر پزٍاًاِ
ثْزُ ثززاری ذَاّس ًوَز.
 -6-5نظبرت بز بهزهبزداری و تزانشیت بزق
ً -1ظبرت ثز ثْزُثززاری اس ًیزٍگبُ ٍ هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم ثز ػْسُ سبتجب یب ًوبیٌسُ آى هیثبضس.
 -2زر عَل زٍرُ هزارزاز هتوبضی حناالهتیبس ٍ حن تزاًشیت را هغبثن هصَثبت ٍسارت ًیزٍ ثِ سبتجب پززاذت ذَاّس ًزز.
 -3هتوبضی ثبیس ثسٍى هیس ٍ ضزط اهٌبى ثبسزیس ٍ ثبسرسی ًوبیٌسگبى هؼزكی ضسُ زستگبُ ًظبرت (سبتجب) اس ًیزٍگبُ را زر
عَل زٍرُ هزارزاز كزاّن ًٌس.
 -4اًزصی الٌتزیٌی ذبلص گسیل ضسُ اس ًیزٍگبُ ثِ ضجٌِ صزكبً ثبیس تجسیسپذیز ٍ اس ًَع هٌسرج زر هزارزاز ثبضس.
 -5هصزف زاذلی ًیزٍگبُ ثبیس اس هحل تَلیس آى تأهیي گززز .ثِ ػجبرت زیگز ذبلص اًزصی الٌتزیٌی گسیل ضسُ ثِ ضجٌِ
زر هحل احساث ًیزٍگبُ هَرز هحبسجِ هزار ذَاّس گزكت.
 -6هتوبضی ثبیس هجل اس ضزٍع ثْزُثززاری ًیزٍگبُ ،هزارزاز زیگزی تحت ػٌَاى هازارزاز پطاتیجبًی اس تزاًشیات ٍ صابزرات
ثزم ثب ضزًت هسیزیت ضجٌِ ثزم ایزاى هٌؼوس ًوبیس ًِ زر آى ًلیِ ضزایظ ٍ الشاهبت اًتوبل اًازصی الٌتزیٌای اس ًوغاِ
تشرین ثِ ضجٌِ تب ًوغِ تحَیل ثِ ذزیسار ذبرجی ضبهل ّشیٌِّب ٍ هجبلـی ًِ ثبیس پززاذت ضَز ٍ ًحَُ ججزاى ًَسابى
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ضوبرُ سٌس :
تبرید صسٍر:
ضوبرُ تجسیس ًظز:
تبرید تجسیس ًظز :
زستَرالؼول اجزایی صبزرات ثزم اًزصیّبی تجسیس پذیز ٍ پبى ؿیز زٍلتی

تَلیس ًیزٍگبُ تجسیسپذیز حساًثز زر یي زٍرُ  5سبلِ پیص ثیٌی ٍ تَسظ ضازًت هاسیزیت ضاجٌِ ثازم ایازاى هاَرز
ًظبرت هزار ذَاّس گزكت.
 -7تللبت اًتوبل ثزم ثِ ًوغِ هزسی ًیش ثز ػْسُ هتوبضی است ًِ زر هزارزاز پطتیجبًی اس صبزرات ثزم تَسظ ضزًت
هسیزیت ضجٌِ ثزم ایزاى هحبسجِ ٍ هٌظَر ذَاّس ضس.

پیوستهب و فزمهب :

پیَست - 1پزٍاًِ احساث ًیزٍگبُ ٍ صبزرات ثزم تجسیسپذیز ٍ پبى
پیَست - 2كزمّبی زرذَاست پزٍاًِ احساث ٍ صبزرات ثزم (الق ٍ ة)
پیَست -3تؼْس ًبهِ هتوبضی
پیَست -4هزارزاز تزاًشیت ٍ صبزرات ثزم تجسیسپذیز
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