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 مقدمه .1

 

 ازمندیصنعت ن نیا نیاست. بنابرا یمال نیاز جمله صنعت برق، تام یاقتصاد یبخش ها یاصل یاز چالش ها یکی

 یاتکا لیتوسعه صنعت برق به دل رانیاست. در ا یمال نیتام یازهایبه منظور برآورده کردن ن یمال یها ینوآور

مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق  یو بطور عمده بودجه دولت، با چالش جد یصنعت به منابع دولت نیا

 نیمهمتر عنوان به روین وزارت رو نیا از ندارد وجود دیجد تیظرف دیتول جادیجهت ا یدولت یکشور، منابع مال

 صنعت در یگذار هیسرما جهت یخصوص بخش مشارکت جذب دنبال به کشور در برق صنعت یاستگذاریس نهاد

 44 اصل بر دیتاک با کشور توسعه ششم و پنجم چهارم، سوم، ساله پنج یها برنامه در منظور نیهم به. است برق

 ،یخصوص بخش یتیریمد و یمال توان از یریگ بهره و دولت یگر یتصد کاهش با دیگرد مقرر ،یاساس قانون

 برنامه قانون 25 ماده سوم، برنامه قانون 122. )ماده گردد اقدام برق بازار در یخصوص بخش حضور به نسبت

و حتی تامین مالی  و تعاونی یجلب مشارکت بخش خصوص . بنابراین برای(پنجم برنامه قاون 133 ماده و چهارم

تحت عنوان  یخلق اوراق بهادار دهیبرق در کشور، ا دیتول تیتوسعه ظرف برای یگذارهیسرما یبرابخش دولتی 

 ساله پنجمنون برنامه پنج( قا133) هبند )و( ماد دستورالعملشکل گرفت و در  رویدر وزارت ن "تیظرف یگواه"

  گنجانده شد.
 

 عت برقراهکارهای مختلف تأمین مالی صن .2

 عالوه بر بودجه عمومی و منابع داخلی شرکت های دولتی برخی از راهکارهای تأمین مالی خارجی عبارتند از:

 گیری از ابزارهای مهندسی مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدی.بهره .1

 های خارجی و سایر مراکز تأمین مالی.استقراض از بانک .2

 و ... BOTو  BOO(، Buy Backانعقاد قراردادهای مختلف نظیر بیع متقابل ) .3

های مطروحه در بند دوم و سوم در صنعت برق سایر کشورهای دنیا طرفداران و رواج بسیاری دارد اما این در حال حاضر روش

 .باشندروشها با توجه به قوانین و مقررات ایران دارای مشکالتی می

گذاری مالی روشی مناسب برای جذب منابع بخش خصوصی جهت سرمایهرسد استفاده از ابزارهای با توجه به شرایط فعلی به نظر می

 شود.ترین این ابزارها محسوب میدر صنعت نیروگاهی کشور باشد که اوراق گواهی ظرفیت نیز یکی از جدید
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 معرفی اوراق گواهی ظرفیت .3

یا کاهش قدرت  ونیروگاهی قابل اتکاء جدید ای است که با اجاز وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت اوراق بهادار قابل معامله"

 "شود و متضمن حق استفاده از برق برای دارنده آن است.قراردادی مشترکین موجود صادر می

کاهشِ قدرتِ  ایو  دیقابلِ اتکاءِ جد یِروگاهین تِیظرف جادیبر ا یمبتن رویوزارت ن ۀاست قابلِ مبادله که با اجاز ی: سند1تیظرف یگواه

مطمئن  تیظرف لوواتیک کیاست که معرفِ تعهدِ تدارکِ  لوواتیک تیظرف یواحد گواه شود؛یموجود صادر م نیمشترک یِقرارداد

 نیمشترک یقدرت قرارداد شیافزا ایبرق کشور و  یدر شبکه سراسر دیاشتراک جد ی. واگذارباشدیم دودمدت نامحبه یروگاهین

 است. تیظرف یاز گواه یمتناسب زانِیمستلزم ارائه م

 به صورت ذیل تعریف شد: تیظرف یانواع گواه

 باشد.یم ندهیدر آ یانشعاب در زمان مشخص یو برقرار تیاست که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرف یاوراق بهادار: یآت تیظرف یگواه -1

 باشد.یال محانشعاب در زمان  یو برقرار تیاست که معرفِ تعهدِ تدارکِ ظرف یاوراق بهادارشده )روز(:  دیسررس تیظرف یگواه

 

 ظرفیت نقدی یبازار گواهاندازی درخواست تأمین برق قبل و بعد از راه .4

  فیت و ضوابط فروش انرژی و های گواهی ظربایست بر اساس مقررات و دستورالعملمتقاضیان دریافت انشعاب برق و اتصال به شبکه، می        

 .ندینما اقدامانشعاب برق؛ ابالغی توسط وزارت نیرو         

 نقدی بازیگران و سازوکار بازار گواهی ظرفیت .5

 منشأ صدور و انتشار اوراق گواهی ظرفیت نقدی 1-5

 باشند:افراد ذیل مجاز به عرضه و انتشار این اوراق در بازار گواهی ظرفیت می

مین مورد قبول معرفی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و ارائه تضااز وزارت نیرو با احداث  دارای مجوز یهاروگاهین -1

طمئن برای تدارک ظرفیت مطمئن نیروگاهی در سررسید )و یا معادل آن اوراق گواهی ظرفیت سررسید شده(، معادل ظرفیت م

 نیروگاهی، گواهی ظرفیت دریافت نمایند.

خش غیردولتی بهای متعلق به که دارای قرارداد خرید تضمینی برق با نیروگاه های زیر مجموعه وزارت نیروشرکتهای برق )شرکت -2

های قبل مورد ورهدباشند( متناسب با ظرفیت در اختیار خود که در تأمین برق مورد نیاز در ایام پیک بار شبکه سراسری برق در می

 توانند گواهی ظرفیت دریافت نمایند.استفاده قرار نگرفته باشند، می

( دستورالعمل بند 8( ماده )1کنند، به استناد بند )مشترکین تحت پوشش مالک شبکه که نسبت به تقلیل قدرت قراردادی خود اقدام می -3

 2قانون برنامه پنجم توسعه، معادل نسبت تبدیل خود، گواهی ظرفیت دریافت خواهند نمود. 133)و( ماده 

 اوراق اقدام نمایند. توانند به بازفروش ایناند، میدام به خرید این اوراق نمودهگذاران و خریدارانی که پیشتر اقهمچنین سرمایه -4

 

                                                
 "تیظرف یو فروش گواه دیدستور العمل نحوه تدارک خر" 1-4و بند  133جزء )ز( دستورالعمل بند )و( ماده وفق   1

یافته مشترکین گواهی  تحلیلتواند با معرفی توانیر معادل قدرت باشد. مالک شبکه میموظف به ارائه گواهی ظرفیت معادل به مشترکین مزبور می شبکهمالک  .2

 ظرفیت دریافت نماید.
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 نحوه انتشار اوراق و ثبت دارایی در کُد ناشر 2-5

 باشد:مراحل و روند انتشار اوراق گواهی ظرفیت به شرح ذیل می

امکان ارائه درخواست انتشار  ،یشیدوره آزما زیآمتیکردن موفق یپس از ط تیظرف یانتشار اوراق گواه یمتقاض یهاروگاهین -1

 را وفق مقررات مربوطه دارند. یبرق حرارت یروین دیتول یبه شرکت مادر تخصص ینقد تیظرف یاوراق گواه

های الزم در خصوص قدرت عملی ناخالص انواع واحدهای محاسبات و بررسی برق حرارتی، دیتول یشرکت مادرتخصص -2

 دهد.هماهنگی الزم به منظور تایید ظرفیت مطمئن نیروگاهی محاسبه شده را با شرکت توانیر انجام می نیروگاهی را انجام داده و

شرکت توانیر با در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود، نظر خود در خصوص میزان ظرفیت مطمئن نیروگاهی محاسبه شده توسط  -3

 نماید.حرارتی را به شرکت مذکور اعالم می قشرکت مادر تخصصی تولید بر

دچار  روگاهیقرارداد اتصال به شبکه برق(، ن ایقصور مالک شبکه براساس مجوز اتصال به شبکه ) لیبه دل کهیدرصورتشایان ذکر است 

خالص  قیتا مقدار توان قابل تزرظرفیت مطمئن نیروگاهی به التفاوت مقدار  انتقال شود، مالک شبکه موظف است ما تیمحدود

. در صورت عدم دیجبران نما نی( را وفق توافق طرفگرددیر استعالم میکتبا از توان دیتول ی)که توسط شرکت مادرتخصص روگاهین

از عدم امکان انتشار  یمالک شبکه موظف به پرداخت خسارت ناش/ریشرکت توان نه،یزم نیدر ا روگاهیتوافق مالک شبکه و مالک ن

در مدت زمان  یدر بورس انرژ تیظرف یاهاوراق گو متیساله ق کی نیانگیبا توجه به م روگاه،یمالک ن/گذارهیبه سرما تیظرف یگواه

 .باشدیم %2پول و اعتبار + ینرخ سود شورا نی( با آخرتیتا برطرف شدن محدود تیشروع محدود خیمربوطه )از تار

منظور ارسال به شرکت بورس انرژی ایران، به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی نیز اطالعات تایید شده و نهایی را به  -4

 نماید.وزارت نیرو اعالم می

نامه و به طور رسمی به شرکت بورس انرژی های مجاز به انتشار گواهی ظرفیت را در قالب معرفیوزارت نیرو ظرفیت نیروگاه -5

 انیمتقاض یقدرت قرارداد شیافزا ایتابعه مسئول، امکان اتصال  یهاو شرکت رویبه ذکر است، وزارت ن الزمنماید. ایران اعالم می

و مقررات،  نیوفق قوان یمربوطه توسط متقاض یقانون یهانهیهز ریدر صورت پرداخت سا دیرا در سررس تیظرف یدارنده اوراق گواه

 .دینمایم نیتضم

به منظور ثبت ظرفیت در کد معامالتی نیروگاه های الزم شرکت بورس انرژی ایران پس از طی شدن فرآیند پذیرش هماهنگی -6

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام خواهد متقاضی انتشار و فراهم کردن امکان عرضه اوراق ظرفیت را با شرکت سپرده

 داد.

 

 شرایط و مراحل انتشار اوراق توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادی 3-5

راق گواهی ظرفیت و مشترکین موجود برق به کاهش قدرت قراردادی، متقاضی بایستی مراحل در صورت وجود تقاضای دارندگان او

 ذیل را طی نماید:

( و ارائه یامنطقه یهابرق و برق یروین عیتوز یشبکه )شرکتها نیضمن مراجعه به مالکباید  یکاهش قدرت قرارداد انیمتقاض -1

 .ندیمااقدام ن ،ینسبت به کاهش قدرت قرارداد یدرخواست رسم

)با شرکت توانیر در صورت لزوم( نظر خود را در این زمینه اظهار  های الزم و هماهنگیهای مورد نیازمالک شبکه پس از انجام بررسی

د معامالتی ثبت دارایی در کُاعالم میزان مجاز گواهی ظرفیت و ای به منظور نامهنموده و در صورت موافقت با این درخواست، معرفی

وفق  ،یمتناسب با کاهش قدرت قرارداد تیظرف یمحاسبات مربوط به گواه نماید.شرکت بورس انرژی ایران ارسال می متقاضی به

مندرج در جدول  بیمذکور از ضرا یشنهادهایو تا زمان ارائه پ ردیپذیانجام م ریتوان دییشرکت مالک شبکه مربوطه و با تا شنهادیپ

 .شودیاستفاده م ذیل
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 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت

 انتقال شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 عیفوق توز شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 متوسط فشار شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 فیضع فشار شبکه به اتصال

1 0.6 0.5 0.2 
 

راهم کردن و ف کاهش قدرت قراردادی یمتقاض ید معامالتدر کُ تیالزم به منظور ثبت ظرف یهایهماهنگ رانیا یشرکت بورس انرژ -2

 وجوه انجام خواهد داد. هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذاررا با شرکت سپرده تیامکان عرضه اوراق ظرف

 یرس انرژمالک شبکه و بو نیب یبه نحو مقتض یمتناسب با کاهش قدرت قرارداد تیظرف یگواه یالزم جهت آزادساز یهایهماهنگ -3

 .گرددیفراهم م رانیا یآزاد شده در بورس انرژ تیظرف یو امکان معامله اوراق گواه رفتهیانجام پذ رانیا

 

 متقاضیان و خریداران اوراق گواهی ظرفیت نقدی 4-5

 ، متقاضیان بازار گواهی ظرفیت عبارتند از:"تدارک خرید و فروش گواهی ظرفیتدستور العمل نحوه " 6مطابق بند 

ت شرکت توانیر متقاضیان دریافت انشعاب از مالک شبکه موظف به خرید این اوراق متناسب با قدرت قراردادی خود)و مطابق محاسبا -1

 باشند.برای هر گروه از متقاضیان( می

 .)پس از تایید وزارت نیرو(اران عادی گذفروشی برق و سرمایهشرکتهای خرده -2

قدام به ا شتریکه پ ییروگاههاین یبرا یروگاهیمطمئن ن تیدر ظرف منفی)افت ظرفیت مطمئن نیروگاهی( راتییدر صورت وجود تغ -3

 باشد.موظف به خرید اوراق از بازار گواهی ظرفیت می روگاهیاند، ناوراق نموده نیانتشار ا

 ها سررسید شده اما هنوز ظرفیت آنان ایجاد نشده است.گواهی ظرفیت آتی که اوراق آنهای صادرکننده نیروگاه -4

 نحوه و شرایط خرید اوراق گواهی ظرفیت 1-4-5

 ریزی گردیده است:مراحل و روند خرید اوراق گواهی ظرفیت به صورت ذیل برنامه

جهت محاسبه میزان گواهی ظرفیت  ، درخواست رسمی خود را3متقاضی دریافت انشعاب برق ضمن مراجعه به مالک شبکه -1

 نماید.مورد نیاز به مالک مربوطه ارائه می

 نماید.مالک شبکه میزان گواهی ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادی متقاضی دریافت انشعاب محاسبه می شرکت -2

 ازیمورد ن تیظرف یگواه زانیمحاسبه م ، مالک"تیظرف یگواه دیصدور ، انتشار و خر ییو اجرا ینامه فن وهیش" 8وفق بند 

 ریتوان دییبا تا مالک شبکه و یهاشرکت شنهاد،یوفق پ یقدرت قرارداد شیافزا ای انیانشعاب توسط متقاض یجهت ارائه تقاضا

مورد  یشنهادهایپاز زمان ارائه  شیتا پشیوه نامه، به این نکته اشاره شده است که  8. همچنین در تبصره بند گرددیم نییتع

ستفاده از ضرایب با ا یقدرت قرارداد شیافزا ایانشعاب  یجهت ارائه تقاضا ازیمورد ن تیظرف یگواه زانیاشاره در بند فوق، م

 :گرددیمحاسبه م لیمطابق جدول ذمربوطه 

 

                                                
د نموده و در هنگام مراجعه برق را با مالک شبکه مربوطه منعق یاز قبل قرراداد اتصال به شبکه سراسر یستیبا یقدرت قرارداد شیافزا ایاتصال به شبکه  یمتقاض 3

 .قرارداد اتصال خود را به همراه داشته باشد ت،یظرف یگواه دیبه مالک شبکه جهت خر
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 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت

 انتقال شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 عیفوق توز شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 متوسط فشار شبکه به اتصال

 به تیظرف یگواه نسبت
 انیمتقاض یقرارداد قدرت
 فیضع فشار شبکه به اتصال

1 0.6 0.5 0.2 
 

به منظور خرید متقاضی دریافت انشعاب را ، میزان مجاز گواهی ظرفیت 2مالک شبکه پس از انجام محاسبات مندرج در بند  -3

نماید تا هماهنگیهای الزم به منظور اعمال سقف خرید مذکور در سامانه معامالتی رسماً به شرکت بورس انرژی ایران اعالم می

 انجام پذیرد.

کد در صورت  افتی)و در تیجهت احراز هومتقاضی نیز با مراجعه به شرکت کارگزاری و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز  -4

 کند.، سفارش خود را از طریق کارگزار در سامانه معامالتی ثبت میلزوم(

 کند.پس از انجام معامله، شرکت کارگزاری اعالمیه خرید گواهی را صادر و جهت دریافت انشعاب برق به متقاضی ارائه می -5

ه و درخواست انشعاب برق خود را به وی ارائه متقاضی پس از دریافت اعالمیه مربوطه، به مالک شبکه خود مراجعه نمود -6

 نماید.می

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اصالت اعالمیه ارائه مالک شبکه بر اساس درخواست متقاضی، از شرکت سپرده -7

 نماید.شده را استعالم می

 نماید.نتیجه استعالم مطلع میگذاری مرکزی نیز پس از انجام بررسیهای الزم، مالک شبکه را از شرکت سپرده -8

شرکت مالک شبکه پس از حصول قطعیت از اصالت اعالمیه ارائه شده توسط متقاضی، اوراق مربوطه را نزد خود بلوکه نموده  -9

 دهد.های الزم به منظور دریافت حق انشعاب متقاضی را در نهادهای ذیربط انجام میو هماهنگی

 یروگاهیساالنه ن تیجبران افت ظرف ییاجرا ندیفرآ 2-4-5

راساس )ب سال دوم به بعد یبرا و جبران آن تیظرف یگواه یدارا یهاروگاهیمطمئن ن تیظرف افت زانیبه منظور محاسبه م

 (، مراحل ذیل بایستی توسط نیروگاه طی گردد:در بازار برق کیپ امیدر ا هاروگاهیعملکرد ن

 دیتول یبه شرکت مادر تخصص ازیآذر ماه هر سال نسبت به ارائه اطالعات مورد ن انیتا پا رانیشبکه برق ا تیریشرکت مد -1

 .دینمایاقدام م

 راتییماه هر سال نسبت به محاسبه و اعالم تغ ید انیحداکثر تا پا زینشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  -2

نامه فنی و اجرایی صدور، انتشار شیوه" 6-1در بند  ی مطابق فرمولهای مندرجروگاهین یمطمئن انواع واحدها تیظرف انهیسال

 نماید.اقدام می "و خرید گواهی ظرفیت

وفق خود  انهیسال تیظرف یمطمئن گواه تیهر سال نسبت به جبران افت ظرف انیموظف است حداکثر تا پا ،روگاهیمالک ن -3

 .دیمعادل در بورس اقدام نما تیظرف یگواه دیخر قیطرمیزان اعالم شده توسط شرکت مادر تخصصی تولید، از 

 تیظرف یدر ارائه گواه ریبه مدت تأخ روگاهین دیتول یبردارپروانه بهره روگاه،یافت توسط مالک ن نیدرصورت عدم جبران ا

 یمشمول کسورات ناش ریتأخ نیمعادل ا روگاهیاست مالک ن یهی. بدگرددیم یبردارپروانه بهره دیدر تمد ریمعادل، مشمول تأخ

 .شودیدر بازار برق م دیتول یبردارعدم ارائه پروانه بهرهاز 

 روگاهیقرارداد اتصال به شبکه برق(، ن ایقصور مالک شبکه براساس مجوز اتصال به شبکه ) لیبه دل کهیدرصورتشایان ذکر است 

 قیتا مقدار توان قابل تزرظرفیت مطمئن نیروگاهی به التفاوت مقدار  انتقال شود، مالک شبکه موظف است ما تیدچار محدود

. در دیجبران نما نی( را وفق توافق طرفگرددیر استعالم میاز توان اًکتب دیتول ی)که توسط شرکت مادرتخصص روگاهیخالص ن
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از  یمالک شبکه موظف به پرداخت خسارت ناش/ریشرکت توان نه،یزم نیدر ا روگاهیصورت عدم توافق مالک شبکه و مالک ن

در  تیظرف یاهاوراق گو متیساله ق کی نیانگیبا توجه به م روگاه،یمالک ن/گذارهیبه سرما تیظرف یر گواهعدم امکان انتشا

پول  ینرخ سود شورا نی( با آخرتیتا برطرف شدن محدود تیشروع محدود خیدر مدت زمان مربوطه )از تار یبورس انرژ

 .باشدیم %2و اعتبار +

 کند.اعالمیه خرید گواهی را صادر و به متقاضی ارائه میپس از انجام معامله، شرکت کارگزاری  -4

 نماید.متقاضی پس از دریافت اعالمیه مربوطه، به شرکت مالک شبکه مربوطه مراجعه و اعالمیه خرید خود را ارائه می -5

دار و گذاری مرکزی اوراق بهاشرکت مالک شبکه مربوطه بر اساس درخواست نیروگاه ناشر، از شرکت مالک شبکه سپرده -6

 نماید.تسویه وجوه اصالت اعالمیه ارائه شده را استعالم می

 نماید.را از نتیجه استعالم مطلع میمالک شبکه مربوطه های الزم، شرکت گذاری مرکزی نیز پس از انجام بررسیشرکت سپرده -7

کننده، اوراق مربوطه را نزد مراجعپس از حصول قطعیت از اصالت اعالمیه ارائه شده توسط مالک شبکه مربوطه شرکت  -8

 دهد.های الزم در این رابطه را در نهادهای ذیربط انجام میخود بلوکه نموده و هماهنگی
 

 یروگاهین تیتعهدات جبران افت ظرف یفایمربوط به انتشار و ا نیتضام 5-5

 نقدی: تیظرف یمربوط به انتشار اوراق گواه نیتضام 1-5-5

 دیها جهت تولها و تستآزمون یموجود بوده، تمام روگاهیدر عمل ن گواهی ظرفیت نقدی، ه ماهیت و تعریف اوراقتوجه ب با

 یدر مورد اوراق گواهی موجود سکهایر یلذا برخ .است دیدر مدار و آماده تول روگاهیآن به عمل آمده است و ناز مطمئن 

 در تخصصی تولید نیروی برق حرارتیو شرکت ما. همچنین این اوراق با تایید وزارت نیرو شودیاساساً مطرح نم آتی تیظرف

و شرکتهای رس انرژی ایران توسط وزارت نیرو انتشار به بو ضامین و وثایق الزم پیش از ارسال معرفی نامهشوند.کلیه تمنتشر می

 شود.تابع مسئول اخذ می

 :یروگاهین تیتعهدات جبران افت ظرف یفایمربوط به ا نیتضام 2-5-5

به منظور  نیموضوع اخذ تضام ،الزم پوشش داده شود نیبا اخذ تضام ینقد تیظرف یدر مورد اوراق گواه دیکه با یسکیر

الزم  نیو اخذ تضام روگاهین یو بازنشستگ یلیتعط سکیو ر روگاهین انهیسال تیجهت جبران افت ظرف روگاهیتعهدات ن یفایا

که این ریسک با اخذ تضامین الزم و بررسی و اقدام  .باشدیم روگاهین یعمر تجار انیت در پایظرف یاوراق گواه هیجهت تأد

های تابعه مسئول در وزارت نیرو کافی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، وزارت نیرو و سایر شرکت

 شودپوشش داده می
 

 ینقد تیظرف یگواه اوراق یگذارمتیق سازوکار .6

ریدِ برق از بازار عمده ظرفیت بر اساس تفاوت نرخ خرید تضمینی برق و متوسط قیمتِ خگذاری اولیه اوراق گواهی مبنای قیمت

 باشد.با استفاده از ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو می "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" فروشی برق
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 نقدی مقررات و مراحل مربوط به تسویه معامالت اوراق گواهی ظرفیت .7

 یضوابط اختصاص" معامالت یاپایو پا هیکاال و اوراق بهادار قابل معامله و تسو یگذاردستورالعمل ثبت و سپردهوفق فصل چهارم 

 هیمهلت تسوهمچنین  پذیرد.، تسویه وجوه معامالت این اوراق به روش نقدی انجام می"معامالت اوراق بهادار قابل معامله هیتسو

 گردد.تعیین گردیده و اعالم میگذاری مرکزی شرکت سپرده ۀمدیربا تصویب هیأت اوراق این معامالت 

 حاتیتوض عنوان فیرد

 .ینقد تیظرف یاوراق گواه اوراق نام 1

 اوراق مشخصات و فیتعر 2

قابلِ اتکاءِ  یِروگاهین تِیظرف جادیبر ا یمبتن رویوزارت ن ۀاجازاست قابلِ مبادله که با  یسند

 تیظرف یواحد گواه شود؛یموجود صادر م نیمشترک یِکاهشِ قدرتِ قرارداد ایو  دیجد

مدت به یروگاهیمطمئن ن تیظرف لوواتیک کیاست که معرفِ تعهدِ تدارکِ  لوواتیک

 شیافزا ایبرق کشور و  یدر شبکه سراسر دیاشتراک جد یواگذار. باشدیم نامحدود

 است. تیظرف یاز گواه یمتناسب زانِیمستلزم ارائه م نیمشترک یقدرت قرارداد

 روین وزارت از نامهیمعرف افتیدر و الزم مراحل یط از پس شده رشیپذ یهاروگاهین هیاول کنندگانعرضه مشخصات و نام 3

 گردد.پیش از زمان عرضه اولیه و در اطالعیه عرضه اولیه اعالم می اوراق یمعامالت نماد 5

 .الیر یپول واحد 8

 .الیر یک متیق رییتغ حداقل 9

 سفارش متیق حداقل 10
و اعالم  نییتع رانیا یتوسط بورس انرژ از،یبازار و در صورت ن طیبا توجه به شرا

 .گرددیم

 .قرارداد یک سفارش حجم رییتغ حداقل 11

 سازمان بورس و اوراق بهادار. یمصوب اعالم یمطابق کارمزدها کارمزدها 12

 یمشتر هر دیخر سقف 13

)دستورالعمل رویوزارت محترم ن 28/9/95مورخ  100/20/40749/95وفق مصوبه شماره 

مورخ  350/11028/95شماره  هی( و ابالغتیظرف یفروش گواه دینحوه تدارک و خر

 "تیظرف یگواه دیصدور، انتشار و خر ییو اجرا یفن نامهوهیابالغ ش"بر  یمبن 28/12/95

به بورس  و نییتع رویدر وزارت ن ربطینهاد مسئول ذ ایمالک شبکه  /ریتوسط شرکت توان

در هر حالت مسئولیت کنترل سقف خرید بر عهده مشتری .گرددیم اعالم یو مشتر یانرژ

 می باشد.

14 
هر  یبرا عرضه قابل حجم حداکثر

 کنندهعرضه

)دستورالعمل رویوزارت محترم ن 28/9/95مورخ  100/20/40749/95مصوبه شماره  وفق

مورخ  350/11028/95شماره  هی( و ابالغتیظرف یفروش گواه دینحوه تدارک و خر

 "تیظرف یگواه دیصدور، انتشار و خر ییو اجرا یفن نامهوهیابالغ ش"بر  یمبن 28/12/95

 نییتع روگاهیهر ن یبرا یاعالم یروگاهیمطمئن ن تیاساس ظرف بر روین وزارتتوسط 

 .گرددیم

 سفارش هر حجم سقف 15
و اعالم  نییتع رانیا یبازار، توسط بورس انرژ طیو با توجه به شرا ازیدر صورت ن

 .گرددیم

16 
 و یکیزیف لیتحو جهت الزم طیشرا

 ازین مورد مستندات و اطالعات

که حسب لزوم  ازیمدارک و مستندات مورد ن ریو سا شبکه مالک از مربوطه هیدییتأ ارائه

 .گرددیاعالم م رانیا یتوسط بورس انرژ ییهاهیاطالع یط
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 عرفی عرضه کننده. م8

 نیروگاه کاسپینمشخصات فنی . 8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزانه متیق نوسان حد 17
 یبورس انرژ توسط از،یبازار و در صورت ن طیبا توجه به شرا -نوسان  تیبدون محدود

 .گرددیو اعالم م نییتع رانیا

 ارزش هر قرارداد. %100 پرداختشیپ 18

 .ردیپذیبه روش نقد انجام م هیتسو معامله وجه پرداخت جهت یزمانبند 19

 هیتسو مهلت 20
 یگذارسپرده شرکت رهیمد أتیهبعد از روز انجام معامله که توسط  مقرر هیتسو مهلت یط

 .گرددیم اعالم وجوه هیتسو و بهادار اوراق یمرکز

 معامله ساعات 21
وفق  معامله قابل بهادار اوراق ریسادر بازار  رانیا یبورس انرژ یمطابق ساعات معامالت

 .رانیا یشرکت بورس انرژ رهیمد تیأمصوبات ه

  یک واحد گازی و یک واحد بخار واحدها تعداد

مگاوات 307.1 )مگاوات(اسمی هر واحد گاز ظرفیت  

 150 ظرفیت اسمی هر واحد بخار )مگاوات(
مگاوات 457.1 )مگاوات(کل ظرفیت  

کیلو ولت  230 ولتاژپست سطح  
 

 درصد39.42 گاز بخش راندمان
 درصد 57.19 )سیکل ترکیبی( بخار بخش راندمان
 گاز  ( اصلی)  سوخت

 گازوئیل سوخت دوم 
 نرمال در ساعت مترمکعب94800 ساعتواحد در یک یبرا گاز مصرف زانیم

 لیتر/ ساعت66512 ساعت در واحد یک برای گازوئیل مصرف میزان

 عدد 3 مخازن تعداد

 مخزن هر ظرفیت
 متر مکعب 5000*2

 متر مکعب 15000*1
 (در صورت تکمیل مخازن) هفته2 (گاز قطع)درحالت مخازن پاسخگوئی میزان
 AE94.3A-F CLASS یگاز توربین نوع

 قهیدق بر دور 3000 نیتورب هر یاسم سرعت
 قهیدق 30 یاسم دور تا یریگ دور زمان

 قهیدق30 کامل بار تا یبار یب از یریگ بار

 - ژنراتور نوع
 ولت لویک 21 ژنراتور یخروج ولتاژ

 آمپر مگاولت500  یاصل یترانس ها تیظرف
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 :ظرفیت مطمئن نیروگاه و مقدار عرضه گواهی ظرفیت 2-8

خرید و فروش گواهی ظرفیت،  مطابق با شیوه نامه فنی و اجرایی صدور،انتشار و خرید گواهی ظرفیت و دستورالعمل نحوه تدارک و

مگاوات اعالم گردید. با توجه به واحد اوراق گواهی ظرفیت که کیلووات در نظر گرفته شده، 375 مطمئن نیروگاه به میزان ظرفیت

 باشد.می اوراق 375.000 ؛کاسپبنمیزان عرضه اوراق گواهی ظرفیت 

 کاسپینی نقد تیظرف یاوراق گواه اطالعات متقاضی انتشار 3-8

 

 حاتیتوض شرح فیرد

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت نام 1

 درصد متعلق به دولت 100 یسهامدار بیترک 2

ساناز جعغر زاده، ناصر اسکندری، حسین امیری خامکانی،  حمید رضا عظیمی، اقای محسن طرزطلب حال، عبداله عربگری،  رعاملیمد و رهیمد ئتیه یاسام 2

 محمد دور علی

3 
 مجاز امضاء صاحبان یاسام

 شرکت
 عبداله عربگریآقای محسن طرزطلب حال و 

 23/12/1366 سیتاس خیتار 4

 69467 ثبت شماره 5

 تهران ثبت محل 6

 10101144052 یمل شناسه 7

 تهران شهرک قدس انتهای بلوار دادمان پژوهشگاه نیرو یقانون آدرس 8

 58376000 تماس شماره 9

 اساسنامه طبق تیفعال موضوع 10
برنامه ریزی و مدیریت ظرفیت های تولید نیروی برق حرارتی کشور و سایر موارد مندرج در 

  (www.tpph.irاساسنامه)

11 
مجاز به انتشار  تیظرف زانیم

 )مگاوات( تیظرف یاوراق گواه
375 
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 تیظرف یاوراق گواه تعداد

 معادل لوواتیکقابل انتشار )هر 

 (ینقد تیظرف یگواه ورقه کی

375.000 

 

 یبرداردر طول دوره بهره کاسپیننیروگاه ساالنه  تیمتعهد جبران افت ظرفاطالعات  .9
 

 ی است.در طول دوره بهره بردار روگاهیساالنه ن تیمتعهد جبران افت ظرفحرارتی مادر تخصصی تولید نیروی برق شرکت 

 (یشدن )بازنشستگ دهیدر صورت برچ یروگاهیمطمئن ن تیمتعهد جبران افت ظرفاطالعات  .10
 

 متعهد جبران افت ظرفیت در صورت برچیده شدن نیروگاه است. مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت 
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 تاییدیه شرکت متقاضی .11
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 تاییدیه شرکت مشاور پذیرش – 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تعالیبسمه

 

 

مورخ  5213/221عطف به نامه شماره   1400 /04 /20در جلسه مورخ  هیات پذیرش بورس انرژی ایران ،جهت تعیین ریز ساختارهای بازار

حداقل میزان  "بازار و همچنین تصویب هیئت مدیره بورس انرژی ایران با پیشنهاد اضافه شدن عبارت و نظارت بر معاونت عملیات  22/02/1400

 موافقت نمود.قرارداد اوراق گواهی ظرفیت نقدی بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله در مشخصات  "معامالت جهت کشف نرخ 

 

 قرارداد اوراق گواهی ظرفیت نقدیمشخصات بخش اضافه شده در 

 بورس انرژی ایران تعیین و اعالم میگرددبا توجه به شرایط بازار و درصورت نیاز، توسط  حداقل میزان معامالت جهت کشف نرخ

 
 

 

 

 

 

  

 




