
 91تبصره 

ـ ثَ هٌظْر اخزای طزحِبی افشایغ ثبسدُی ًیزّگبُِب ثب اّلْیت ًصت ثخغ ثخبر در ًیزّگبُِبی طیکل تزکیجی، 91

تْطؼَ اطتفبدٍ اس اًزژی ُبی تدذیذپذیز، کبُغ تلفبت، ثِیٌَ طبسی هصزف، صزفَ خْیی در هصزف طْخت هبیغ ّ 

طْخت، ثَ ّسارت ًیزّ اخبسٍ دادٍ هی ػْد تب طمف یکصذ ّ ثیظت هیلیبرد افشایغ طِن صبدرات 

(لایر ثَ رّع ثجغ هتمبثل ثب طزهبیَ گذاراى ثخؼِبی خصْصی ّ ػوْهی لزارداد اخزای  000/000/000/000/920)

تلفبت ّ طزحِبی افشایغ ثبسدُی ّ تْلیذ ًیزّگبُِبی ثخغ دّلتی ّ خصْصی ، تْطؼَ ًیزّگبُِبی تدذیذپذیز ، کبُغ 

 ثِیٌَ طبسی هصزف اًزژی ثب اّلْیت اطتفبدٍ اس تدِیشات طبخت داخل هٌؼمذ ًوبیذ.

دّلت هکلف اطت در لجبل ایي تؼِذ ، طْخت هبیغ ) ًفت گبر( صزفَ خْیی ػذٍ یب هؼبدل آى ًفت خبم را ثب هحبطجَ هیشاى 

ییي ًبهَ اخزایی ایي ثٌذ تْطط ّسارتخبًَ ُبی صزفَ خْیی حبصلَ در هذت حذاکثز دّطبل ثَ طزهبیَ گذاراى تحْیل ًوبیذ. آ

 ًیزّ ّ ًفت حذاکثز دّ هبٍ پض تصْیت ایي لبًْى ثب تبییذ هؼبًّت ثَ تصْیت ُیبت ّسیزاى هی رطذ . 

   کل کشور 9911( قانون بودجو سال 91نامو اجرایی بند ) آیین

 9912هزداد  1هْرخ  900/20/29711/12 برٍثـٌب ثَ پیـؼٌِبد هؼـتزک ػو 9912آثبى  9ُیئـت ّسیزاى در خلـظَ هْرخ 

( لبًْى ثْدخَ 91خوِْر ّ ثَ اطتٌبد ثٌذ ) ریشی ّ ًظبرت راُجزدی رییض ُبی ًیزّ ّ ًفت ّ تأییذ هؼبًّت ثزًبهَ ّسارتخبًَ

 : ًبهَ اخزایی ثٌذ یبد ػذٍ را ثَ ػزذ سیز تصْیت ًوْد کل کؼْر، آییي 9912طبل 

   کل کؼْر 9912ثْدخَ طبل ( لبًْى 91ًبهَ اخزایی ثٌذ ) آییي

 : رًّذ ًبهَ، اصالحبت سیز در هؼبًی هؼزّذ هزثْط ثَ کبر هی ـ در ایي آییي9هبدٍ

طبسی  ُبی تدذیذپذیز، کبُغ تلفبت ّ ثِیٌَ ُبی افشایغ راًذهبى، تْطؼَ اطتفبدٍ اس اًزژی الف ـ طزذ : ُز یک اس طزذ

 . هصزف

 . گزدد ُب هی زای آًِب هْخت افشایغ راًذهبى ًیزّگبٍُبیی کَ اخ ُبی افشایغ راًذهبى: طزذ ة ـ طزذ

کٌٌذٍ اس  ُبیی کَ هٌدز ثَ احذاث ّ تْطؼَ هْلذُبی ثزق اطتفبدٍ ُبی تدذیذپذیز: طزذ ُبی تْطؼَ اطتفبدٍ اس اًزژی ج ـ طزذ

 . گزدد ُبی تدذیذپذیز هی اًزژی

ُبی اًتمبل، فْق تْسیغ ّ  ط ّ پظت در ػـجکَطبسی تأطیظبت خطْ ُبی احذاث ّ ثِیٌَ ُبی کبُغ تلفبت: طزذ طزذ  د ـ

ُبی اصالحی کَ هٌدز ثَ کبُغ هصزف داخلی  گزدد ّ ُوچٌیي طزذ تْسیغ کَ هٌدز ثَ کبُغ تلفبت اًزژی ػجکَ ثزق هی

 . ػْد ُب هی ًیزّگبٍ

ُبیی کَ هٌدز ثَ اصالذ الگْی هصزف ّ کبُغ هصزف اًزژی هؼتزکیي  طبسی هصزف: طزذ ُبی ثِیٌَ ُـ ـ طزذ

 . دگزد هی

 . خوِْر ریشی ّ ًظبرت راُجزدی رییض ّ ـ هؼبًّت: هؼبًّت ثزًبهَ

 . ىس ـ ػزکت تْاًیز: ػزکت هذیزیت تْلیذ، اًتمبل ّ تْسیغ ًیزّی ثزق ایزا

کل کؼْر  9912( لبًْى ثْدخَ طبل  91ـ ّسارت ًیزّ هدبس اطت اس طزیك ػزکت تْاًیز در طمف همزر در ثٌذ )2هبدٍ

. هیشاى  ُب الذام ًـوبیذ گذاری در طزذ ُبی تجؼی آى ثب هتمبضیبى طزهبیـَ زارداد ثیغ هتمبثل ثب احتظبة ُشیًٌَظجت ثَ اًؼمبد ل

ًبهَ تؼییي  ( ایي آییي9ُبی ًیزّ ّ ًفت هطبثك همزرات هبدٍ ) خْیی ًبػی اس اخزای ُز طزذ تْطط ّسارتخبًَ صزفَ

 . رطذ گزدد ّ ثَ تأییذ هؼبًّت هی هی



 . ُب ثبیذ ثب ػزایط فٌی ّ اطتبًذاردُبی اثالغی ّسارت ًیزّ هطبثمت داػتَ ثبػذ ذتجصزٍ ـ کلیَ طز

 : دػْ ُب ثَ ػزذ سیز تؼییي هی ـ ًحٍْ اًؼمبد لزارداد در ًیزّگب9ٍهبدٍ

ُبی دّلتی ثزای اخزای ُز طزذ تْطط ّسارت ًیزّ اس طزیك  گذار در ًیزّگبٍ ُبی دّلتی: اًتخبة طزهبیَ الف ـ ًیزّگبٍ

(  گزدد. طمف هٌبلصَ ثزای ُز طزذ هؼبدل همذار طْخت هبیغ )ًفت گبس ْاًیز ثب ثزگشاری هٌبلصَ تؼییي هیػزکت ت

 . گزدد ( تؼییي هی9) ثبػذ ّ ثزاطبص هبدٍ خْیی ػذٍ ًبػی اس اخزای ُز طزذ در هذت دّ طبل هی صزفَ

گذار  خغ غیزدّلتی ثب هبلک ًیزّگبٍ ّ یب طزهبیَُبی هتؼلك ثَ ث ُبی غیزدّلتی: لزارداد ثیغ هتمبثل در ًیزّگبٍ ة ـ ًیزّگبٍ

 . گیزد ( صْرت هی9( هبدٍ )2هؼزفی ػذٍ اس طزف ّی ثب رػبیت تجصزٍ )

ُبی حزارتـی ّ ًصـت ثخـغ ثخبر در  ُبی افشایغ راًذهبى در ًیزّگبٍ ـ طمـف هٌبلصَ ّ لزارداد در طزذ9هبدٍ 

  ُبی طیـکل تزکیجـی، ثز اطبص راثـطَ ًیـزّگبٍ

  F = (C ٭ 0770٭ B    ٭ 2) /(R ٭ 10)  

 : گزدد کَ در آى تؼییي هی

F = ُبی طیکل تزکیجی در طی دّ  ًیزّگبٍ ُبی ًصت ثخغ ثخبر در خْیی ػذٍ ثز حظت لیتز در طزذ ًفت گبس صزفَ همذار

 (. خْیی ػذٍ هالک اطت کْرٍ صزفَ ُبی ثخبری، هیشاى ًفت طبل )در ًیزّگبٍ

C =  ثز حظت کیلّْاتلذرت ػولی ّاحذ احذاثی . 

B = ٍ9919ُبی طیکل تزکیجی کؼْر در طبل  ثزداری اس ًیزّگبٍ ثزداری )هؼبدل هتْطط ضزیت ثِزٍ هتْطط ضزیت ثِز 

). 

R = ٍ9919ُبی گبسی کؼْر در طبل  هتْطط راًذهبى ًیزّگب . 

ٍ ثَ ػٌْاى لیوـت پبیَ ثب ُبی دّلتی ثَ هٌظْر تؼییي هیشاى طْخت هٌظْر ػذ گذاری در ًیزّگبٍ ـ ثزای طزهبی9َتجصزٍ

ػْد کَ ارسع طْخت هٌظْر ػذٍ ثزاطبص لیوت  ای تؼییي هی ثزداری ثَ گًَْ رػبیت طمف هْضْع ایي هبدٍ، دّرٍ ثِزٍ

گذاری در دّرٍ هْردًظز  ػْد، در سهبى ثزگشاری هٌبلصَ، ثتْاًذ طزهبیَ فبرص کَ تْطط ّسارت ًفت اػالم هی فْة خلیح

گزدد( را پْػـغ دُذ. ثزق  ثیٌی ػذٍ حبصل هی خْیی طْخت پیغ ثزداری کَ صزفَ ٍ ثِزٍ)هدوْع دّرٍ احذاث ّ دّر

گًَْ حك هبلکیتی در تأطیظبت  گذار ُیچ ُبی تبثؼَ ثْدٍ ّ طزهبیَ تْلیذی ّاحذ ثخبر هتؼلك ثَ ػزکت تْاًیز ّ یب ػزکت

 . احذاثی ّ ثزق تْلیذی ًخْاُذ داػت

لکیت تأطیظبت احذاثی هتؼلك ثَ ثخغ غیزدّلتی اطت، ثَ هٌظْر تؼییي هیشاى ُبیی کَ هب گذاری ـ ثزای طزهبی2َتجصزٍ 

ػْد کَ ارسع  ای هحبطجَ هی ثزداری ثَ گًَْ طْخت هٌظْر ػذٍ در لزارداد )ثب رػبیت طمف هْضْع ایي هبدٍ(، دّرٍ ثِزٍ

، ثتْاًذ اصل ػْد در سهبى ػمذ لزارداد طْخت ثزاطبص لیوت فْة خلیح فبرص کَ تْطط ّسارت ًفت اػالم هی

گذاری را پْػغ دُذ. ثخغ غیزدّلتی ثبیذ هتؼِذ گزدد هیشاى ثزق هٌذرج در لزارداد را ثذّى دریبفت ّخَ در  طزهبیَ

 . اختیبر ػزکت تْاًیز لزار دُذ

 : گزدد، کَ در آى تؼییي هی F =( E٭ 24 )/( R٭ 90تلفبت ثزاطبص راثطَ )  ُبی کبُغ ـ طمف هٌبلصَ ثزای طزذ 5هبدٍ

F  =َخْیی ػذٍ ثز حظت لیتز در طی دّ طبل همذار ًفت گبس صزف . 

E ُبی کبُغ تلفبت ػذٍ هبُبًَ )ثزحظت کیلّْات طبػت( ًبػی اس اخزای طزذ = همذار اًزژی ثبسیبفت . 



R ٍ9912ُبی حزارتی کؼْر دراثتذای طبل  = هتْطط راًذهبى ًیزّگب . 

ػْد کَ  ای تؼییي هی َ )ثب رػبیت طمف هْضْع ایي هبدٍ(، ثَ گًَْـ هیشاى طْخت هٌظْر ػذٍ ثَ ػٌْاى پبیَ هٌبلص9تجصزٍ

ػْد در سهبى ثزگشاری هٌبلصَ،  فبرص کَ تْطط ّسارت ًفت اػالم هی ارسع طْخت هٌظْر ػذٍ ثزاطبص لیوت فْة خلیح

 . ذگذاری در دّرٍ احذاث را پْػغ دُ ثتْاًذ اصل طزهبیَ

( لبًْى ثزًبهَ پٌدظبلَ 999)س( هبدٍ ) ٍ اس ظزفیت لبًًْی هْضْع ثٌذُبی هْضْع ایي هبدٍ هؼوْل اطتفبد ـ طزذ2تجصزٍ

 . ثبػذ پٌدن تْطؼَ خوِْری اطالهی ایزاى ًوی

ُبی تدذیذپذیز،  گذاراى هتمبضی احذاث ًیزّگبٍ ـ ّسارت ًیزّ هدبس اطت اس طزیك ػزکت تْاًیز ثب کلیَ طزهبیَ 7هبدٍ

خْیی طْخت ًبػی اس تْلیذ دّ طبل  طْخت هٌظْر ػذٍ در لـزارداد ثزاطبص صزفَ. هیشاى  لزارداد ثیغ هتمبثل هٌؼمذ ًوبیذ

گذار ثذّى پزداخت طِن طْخت  ػذٍ اس طزهبیَ ػْد. در طی طبلِبی یبدػذٍ، لیوت ثزق خزیذاری ًیزّگبٍ هحبطجَ هی

 . خْیی ػذٍ، خْاُذ ثْد صزفَ

طـبسی هصزف ثزق اس  گذاراًی کَ ًظجت ثَ ثِیٌَ ـ ّسارت ًیزّ هْظف اطت اس طزیك ػزکت تْاًیز ثزای طزهبی7َهبدٍ

خْیی ػذٍ ًبػی اس ثزق  ًوبیٌذ، طْخت صزفَ ّ ثبالتز الذام هی A طـزیك تْلیذ تدـِیشات ثب افشایغ کبرایی اًزژی ثَ همیبص

ػزط  هصزف ًؼذٍ در اثز افشایغ همیبص )کبرایی اًزژی( ایي تدِیشات را ثزای یک دّرٍ حذاکثز دّ طبل اّل تْلیذ، ثَ

 گذار تحْیل ًوبیذ گذار تدِیشات خْد را ثب لیوت لجل اس افشایغ کبرایی ثَ ثبسار داخلی ػزضَ ًوبیذ، ثَ طزهبیَ آًکَ طزهبیَ

. 

ُب ثب اّلْیت اخزای  ًبهَ ًظجت ثَ هؼزفی طزذ ـ ػزکت تْاًیز هْظف اطت حذاکثز یک هبٍ پض اس اثالؽ ایي آییي 0هبدٍ

در ػجکَ ثزق  9919ُبی طیکل تزکیجی کَ دارای ثبالتزیي ضزیت تْلیذ در طبل  گبٍُبی ًصت ثخغ ثخبر در ًیزّ طزذ

 . ًبهَ الذام ًوبیذ اًذ، در لبلت فزاخْاى ػوْهی ثزاطبص ضْاثط هٌذرج در ایي آییي کؼْر ثْدٍ

دُبی ػولیبتی اًذاسی ػولیبتی هتٌبطت ثب اطتبًذار ـ هیشاى طْخت لبثل تحْیل در همبطغ طَ هبَُ پض اس اخزا ّ را1ٍهبدٍ

ُبی حزارتی ّ ًصت پخغ ثخبر در  ُبی تدذیذپذیز ّ افشایغ راًذهبى در ًیـزّگبٍ ُبی اًزژی ّسارت ًیزّ، ثزای طزذ

ثزداری  ُبی کبُغ تلفبت ثَ تٌبطت درصذ ثِزٍ ُبی گبسی ثَ تٌبطت ثزق تْلیذی ّاحذُبی احذاثی خذیذ، ثزای طزذ ًیزّگبٍ

خْیی ػذٍ تْطط ّسارت ًیزّ هحبطجَ ّ ثَ ّسارت ًفت  هصزف ثزاطبص ثزق صزفَ طبسی ُبی ثِیٌَ اس طزذ ّ ثزای طزذ

 . گزدد اػالم هی

خْیی ػذٍ ّ یب هؼبدل ارسع رّس  ـ ػزکت هلی ًفت ایزاى هکلف اطت در لجبل تؼِذ ایدبدػذٍ، طْخت هبیغ صزف90َهبدٍ

ُبی  گذار هدبس اطت ثزاطبص رّیَ ذ. طزهبیَگذار تحْیل ًوبی طْخت هبیغ در سهبى تحْیل را ثَ صْرت ًفت خبم ثَ طزهبیَ

خبری ّ در چبرچْة لْاًیي ّ همزرات هزثْط ًظجت ثَ صذّر طْخت تحْیلی ثَ خبرج اس کؼْر ثب ُوبٌُگی ػزکت هلی 

 . ًفت ایزاى الذام ًوبیذ

گذار، ثَ  زهبیَُبی تبثؼَ ّ ثزاطبص لزارداد هٌؼمذٍ ثیي ّسارت ًیزّ ّ ط ـ ّسارت ًفت هْظف اطت اس طزیك ػزکت99هبدٍ

اًذاسی ػولیبتی  ػذٍ ّ یب هؼبدل آى ًفت خبم را )کَ ُز طَ هبٍ یکجبر پض اس اخزا ّ راٍ خْیی هیشاى طْخت هبیغ صزفَ

ػْد( ظزف یک هبٍ پض اس اػالم ّسارت  هتٌبطت ثب اطتبًذاردُبی ػولیبتی ّسارت ًیزّ، تْطط ّسارت یبدػذٍ اػالم هی

 . گذار تحْیل ًوبیذ ًیزّ ّ تأییذ هؼبًّت ثَ طزهبیَ

ُبی تبثؼَ هزثْط، ارسع رّس طْخت هبیغ )ًفت گبس( یب هؼبدل ارسع آى ًفت خبم  تجصزٍ ـ ّسارت ًفت اس طزیك ػزکت

کل کؼْر  9912( لبًْى ثْدخَ طبل 9( ثٌذ )9ـ9گذار را ثَ حظبة ثذُکبر دّلت )خشاًَ( هْضْع خشء ) تحْیلی ثَ طزهبیَ

 . ًوبیذ داری کل کؼْر ّ هؼبًّت اػالم هی ثجت ّ خِت تظْیَ حظبة ثَ خشاًَ

ُبی افشایغ  طبسی هْظف اطت ثب ُوبٌُگی ّسارت ًیزّ ػزایط السم ثزای اخزای طزذ ـ طبسهبى خصْصی92هبدٍ

 . ذاًذ ، فزاُن ًوبی ُبیی کَ در لیظت ّاگذاری لزار گزفتَ راًذهبى را در ًیزّگبٍ



  خوِْر ـ اطحبق خِبًگیزی هؼبّى اّل رئیض

 


