موضوع :ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگیهای مربوطه در سال ٥٩٣١
ثدینوسیله ضواثظ كروش

اررو و ش ارارؼبة ثروم ش اػبربو ثیارو

هربو موثوعره س سربو  ٥٩٣١ثره ررو

زیو جهت اثالؽ ثه روًتهبو ثوم منغورهاو ش رروًتهربو ووزیرغ ریروشو ثرومال اػرال مر رو
ررروًتهررب مفنلنررد ثرربس مرربا ربر ر از اػغرربو ویلیلررب ش ثیاررو

ًلیره ایر

هررب ش اجررواو ای ر ضررواثظ سا جهررت

سیبكررت مبثررهااتلرربش مغرربثن ملررب هرربروا ببیررت از ررنؼت ثرروم ش سرربیو هررواری مررووجظال ثرره ا ررروًت
اػال رببیند موتض است ثب رظبس
 -٥ضواثظ ػبوم كوش

ا روًتال رسجت ثه اجواو هین ضواثظال اهدا

و :

ارو و ش اراؼبة ثوم

 -٥-٥شا ذاسو اراؼبة ثوم س خصرو

متوبضریبا ثرب هردس ًر ورو از نرنم موربشا از اثترداو سربو اـبیرت

 ٤٢/٥١/٣١ثررو اسرربی ه ینررههرربو ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم منرردس

س ثیاررنبمه رررببس ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤

مرروس  ٥٢/٥٠/٣٤ش از ورربسی  ٤١/٥١/٣١ثررو اسرربی ه ینررههرربو ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم منرردس

سثیاررنبمه

رببس  ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١موس  ٤٢/٥١/٣١وس نذیو
 -٤-٥مغرربثن وجصررو « »٤مررب « »٥٥٠هرربروا ثوربمرره نررنمسررباه نرنج ووسررؼه جبهرروسو اسررالم ایررواا ش
هبچنی ثو اسبی مرب « »٩٠هربروا اااربم ثوخر مروا ثره هربروا ونظری ثیار از موروسا مربا
«»٤ال رررو مبایررب ثررو اسز

اك ر ش ش ػررواس

ربمل  ٥س د مبایرب سرالمت) ش  ٩س رد ػرواس

شارت

س سرربو  ٥٩٣١مؼررب و ررره س ررد )%٣ال  ٣س ررد مبایررب
مر ثبررد ثرو اسربی ثنرد «ش» مرب « »٥هربروا اااربم

ثوخ مروا ثره هربروا ونظری ثیار از موروسا مربا

شارت « »٤مارتوًبا خربرو سشسرتبی ش رب هربو

ًارربشسزو ماررتوًی مارربوو وؼوكرره -٩ااررق) از نو اخررت ػررواس

مررذًوس  ٩س ررد) مؼرربف م ر ثبرررند.

 -٩-٥س اجررواو ثنررد «هررر» وجصررو « »٣مررب شا ررد هرربروا ثو جرره سرربو ً ٥٩٣١ررل ًارروسال ررروًتهرربو
ثروم مفنلنردال ػرالش ثررو سیبكرت ثهربو ثرروم ثره ازاو هرو ًیلرروشا سربػت ثروم كوشخترره ررد ال مجلرؾ سر
 )٩٥سیرربو ثرره ػنررواا ػررواس

ثرروم س هجررو

موثوعرره س ش از ماررتوًی ثرروم ثرره اسررت نبو ماررتوًبا

خرربرو سشسررتبی ش ررب هرربو ًارربشسزو ماررتوًی مارربوو وؼوكرره -٩ااررق) سیبكررت رببینرردال وررب ثررواو
ووسررؼه ش روهررداسو رررجٌههرربو سشسررتبی ش ووایررد ثرروم وجدیدنررذیو ش نرربى ووسررظ ررروًت وررواریو ه ینرره
و
 -٤ثیاو

هبو ه ینه ثوهواسو اراؼبة ثوم

ً -٥-٤لیرره مسرربجد ثررو اسرربی مررب «» ٠مصرروثه رررببس

١٣/٩٣/ ٥٠٠/١ر ر مرروس  ٤٤/٥٢/٠٣هی ر

شزیواا از نو اخت ه ینرههربو ثوهرواسو ارارؼبة ثروم مؼربف مر ثبررند .مؼبكیرت مرذًوس رربمل ثیر هربو
جررررررربرج ؿیومتؼررررررربسف از جبلررررررره مواًررررررر وجررررررربسو موثوعررررررره ربررررررر رررررررو .
وجصو  :مؼبكیرت ه ینره ثوهرواسو ارارؼبة ثروم مرذًوس س رد هردس متؼربسف ثرواو منربعن ؿیرو ومسریو
 ٤١مپررو ورري كرربز ش ثررواو منرربعن ومسرریو  ٤١مپررو سرره كرربز) از اثتررداو سرربو اـبیررت  ٤٢/٥١/٣١ررربمل
سرررتواهررربو یررري ش ش جررردشو ررررببس یررري نیوسرررت ثیارررنبمه ررررببس  ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤مررروس
 ٥٢/٥٠/٣٤ش از ورربسی  ٤١/٥١/٣١ررربمل سررتواهرربو یرري ش ش جرردشو رررببس یرري نیوسررت ثیاررنبمه
رررببس  ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١مرروس  ٤٢/٥١/٣١م ر ثبرررد س مررواس اسررت نبی ًرره ریرربز ثرره اراررؼبة ثرروم
ثرری

از میر اا متؼرربسف اسررتال شا ررذاسو ا ثررب وصررویت هیر

مرردیو ررروًت ووزیررغ ریرروشو ثرروم ثالمرربرغ

م ثبرد الز اسرت س وؼیری هردس مروس ریربز ارارؼبةهربو مرذًوسال ر اس
رررررررو
٤ -٤

وروجیه متوبضریبا ثوسسر

ش رررررررداً و امٌررررررربا مررررررردیویت مصررررررروف س رظرررررررو وكتررررررره ررررررررو .

 -ل اسهررب ش یب مرربا رررهدا ثررو اسرربی مررب « »٤مصرروثه رررببس

 ٥٢/٥٥/٣٩هیرر

٥٤٥٣٣٥/ ١٥١٠٤ررر مرروس

شزیرروااال از اثتررداو سرربو اـبیررت  ٤٢/٥١/٣١از نو اخررت ه ینررههرربو ثوهررواسو اراررؼبة

ثروم ررربمل سرتواهرربو یرري ش ش جرداشو رررببس یرري ش ش نیوسرت ثیاررنبمه رررببس ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤
مرروس  ٥٢/٥٠/٣٤ش از ورربسی  ٤١/٥١/٣١از نو اخررت ه ینررههرربو ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم ررربمل سررتواهرربو
یرري ش ش جررداشو رررببس یرري ش ش نیوسررت ثیاررنبمه ررربمل  ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١مرروس ٤٢/٥١/٣١
ست موس ال مؼبف م ثبرند ارارؼبة مرذًوس رربمل مصربسك ثره ؿیرو از لر اس ش یب مربا ررهدا ریسرت ش س
وؼیرری هرردس اراررؼبة ثبیررد ارررو و مرروس ریرربز متؼرربسف ش ررداً و امٌرربا مرردیویت مصرروف س رظررو وكترره
رو
 -٩-٤مد جویبا وات نورر

ًبیتره امردا امرب خبینر

س ) ش سربزمبا ثه یسرت ًاروسال ثرو اسربی ثنرد

« » مرب « » ٩٣هربروا ثوربمره نرنج ووسرؼهال ثرب اسارره مؼوكر ربمره از رهب هربو كروم ثرواو یري ثربس ش یري
اراؼبة مسٌور مغربثن ااوروو مصروف رداً و ورب سروق  ٤١مپرو وري كربز ثرواو منربعن ؿیرو ومسریو ش
 ٤١مپو سه كربز ثرواو منربعن ومسریو از اثترداو سربو اـبیرت  ٤٢/٥١/٣١از نو اخرت ه ینرههربو ثوهرواسو
اراررؼبة ثرروم سررتواهرربو یرري ش ش جرردشو رررببس یرري نیوسررت ثیاررنبمه رررببس ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤
مرروس ) ٥٢/٠/٣٤ش از ورربسی  ٤١/٥١/٣١از نو اخررت ه ینررههرربو ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم سررتواهرربو یرري ش

ش جررردشو ررررببس یررري نیوسرررت ثیارررنبمه ررررببس  ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١مررروس ) ٤٢/٥١/٣١مؼررربف
م ثبرند
 -٢-٤شزاس سا ش رهوسرربزو از نو اخررت ه ینررههرربو ػبرروم ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم از اثتررداو سرربو
اـبیررت  ٤٢/٥١/٣١سررتوا « »٥جررداشو رررببس یرري ش ش نیوسررت ثیاررنبمه رررببس ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤
مرروس ) ٥٢/٥٠/٣٤ش از ورربسی  ٤١/٥١/٣١سررتوا « »٥جررداشو رررببس یرري ش ش نیوسررت ثیاررنبمه رررببس
 ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١مرروس ٤٢/٥١/٣١

سررت مرروس ) ثررواو وهویرره ش سشرررنبی وورررلهرربال ررواؽهرربو شی ر

روبط مه یوال رواؽهربو اربيزا س عروو سا هربو ًاروس موضروع مرب « »١٢هربروا ونظری ثیار از
مووسا مربا

شارت )مؼربف مر ثبررد ریوشسسربر ش ایجرب و سیسرب سشررنبی ش روهرداسو ایر و سیسرب

ثه ػهد شزاس سا ش رهوسبزو است
 -١-٤جبرجرربزاا ثررب س ررد جبرجرربزو ثیسررت ش نررنم س ررد  )%٤١ش ثرربالووال زا رربا ش هررو یرري از اػضرربو
ماتررو خرربروا مؼظرر رررهداال اسرروا ش ملوو اال وهررب ررربمل هبسرروال كوزرررداا ش شاارردی ) مؼوكرر رررد از
عرروف ثنیررب رررهید ش امرروس ای رربس واا ًرره كبهررد مسررٌ یررب اساو مسررٌ ربمنبسررت م ر ثبرررندال ثرره اسررتنب
وجصررو هرربو  )٥ش  )٤مررب () ٩ش وجصررو لیررل مررب

 )٣هرربروا جرربمغ خرردمب سسرربر ثرره ای رربس واا از

نو اخررت ه ینرره ثوهررواسو اراررؼبة ثرروم از اثتررداو سرربو اـبیررت  ٤٢/٥١/٣١سررتواهرربو یرري ش ش جرردشو
رررببس یرري نیوسررت ثیاررنبمه رررببس  ٥٥٥/٩٥/٩٥١٢٣/٣٤مرروس  ٥٢/٥٠/٣٤ش از ورربسی ٤١/٥١/٣١
سرررتواهررربو یررري ش ش جررردشو ررررببس یررري نیوسرررت ثیارررنبمه ررررببس  ٥٥٥/٤٥/٤٢٠٤//٣١مررروس
) ٤٢/٥١/٣١ثواو یي ثبس ش یري شا رد مسرٌور ورب رد ًنتروس  ٤١مپرو وري كربز س منربعن ؿیرو ومسریو
ش ثواو منبعن ومسریو  ٤١مپرو سره كربز مربزا ثره ػهرد متوبضر ) مؼربف هسرتند س خصرو

جبرجربزاا

ش زا با متوكبو مابوو ای ثند ًره هجرل از كرو از مؼبكیرت مرذًوس اسرتلب رٌرو ارردال ایر مؼبكیرت ثره
هبسواا ربا ًه مسرفشایت ضربرت كوزررداا جبرجربز ش زا سا ػهرد اس مر ثبررند ش یرب ثره هریا هربرور ثره
رب كوزررداا رربا اػغرب مر

رو

ضربن دب س خصرو

جبرجربزاا ش زا ربا مت هرل متروك ًره اساو كوزررد

رجبررندال مؼبكیرت مرذًوس ثره هبسرو رربا اسارره مر رو
كبهد مسٌ

ال از زمری یرب مسرٌ
س وسو ًره هرج د

.كوزررداا جبرجربزاا هلترب

شاتر اسرتلب رٌرو ثبررندال ورب نبیربا هربروا ثوربمره

ننجسباه ننج ووسؼه جبهوسو اسالم ایواا از ای مؼبكیت ثوخوس اس م ثبرند.
 -٩ثیاو

هبو ه ینه ثوم مصوك

س رد  )%٠٥ش ثربالوو

 ٥-٩جبرجبزاا ثیست ش نرنم س رد  )%٤١ش ثربالوو موضروع ثنرد «اارق» مرب « » ٣یری ربمره اجوایر مرب
« »٥٩هرربروا وسررهیال اسررتیدام ش اجتبرربػ جبرجرربزاا) ش كوزرررداا مؼظ ر رررهدا موضرروع ثنررد «ااررق»
مب « »٢٢هربروا ثوربمره نرنج ووسرؼه) ثرب مؼوكر ثنیرب ررهید ش امروس ای ربس واا از نو اخرت ه ینره ثروم
س منرربعن ؿیررو ومسرریو وررب ً /٥یلرروشا سرربػت س مررب ش س منرربعن ومسرریو وررب ً ٥٥٥یلرروشا

مصرروك

سرربػت س مررب مؼرربف مرر ثبرررند راررو مابسررجه شكررن راررو ش وررواا مابسررجه وسواسرربة ثهرربو ثرروم
مصرررربسف خرررربرو اسسرررربا ثرررره ضرررربیبه اعالػیرررره رررررببس  ٥٢//٥٥مرررروس ٥//٥/٣٢
٤ -٩

اسررررت.

-كضبهبو ا ل مسربجدال سرینیههربال مفسسرب هو رر ال اسااورو اهربال روز هربو ػلبیرهال ل اسهربو

رهداال امبم ا هبال خبرههبو ػربا سشسرتبهب ش امربً مرذهج اهلیرتهربو ینر مصرو
استنب مب  ٥٩هبروا اااربم ثوخر مروا ثره هربروا ونظری ثیار از موروسا مربا
یب مرربا رررهدا س مٌررباهرربی ًرره واررت نور ر

س هربروا اسبسر ال ثره
شارت( ) ٤ش هبچنری

رررهو اسوهررب ش سرربزمبا اشهرربف ش امرروس خیویرره ش میرروا

كوهنورر ال ررنبیغ سررت ش و رررووو ریسررتندال ثررو اسرربی وجصررو لیررل مررب « »٤مصرروثه رررببس
٥٤٥٣٣٥/ ١٥١٠٤ررر مرروس  ٥٢/٥٥/٣٩هیرر
م ثبررند ثردیه اسرت مصربسف ثیر
مؼبكیت رب

ماتررو شزیرروااال از نو اخررت ه ینرره ثرروم مصرروك مؼرربف

هربو جربرج ؿیومتؼربسف از جبلره مواًر وجربسو موثوعره ماربوو

و رد

 -٩-٩شزاس سا ش رهوسرربزو از نو اخررت وسواسرربة ثهرربو ثرروم مصرربسف وهویرره ش سشرررنبی وورررلهرربال
ررواؽهرربو شیر رورربط مرره یرروال ررواؽهرربو ارربيزا س عرروو سا هرربو ًارروس ش هبچنرری مسرربجد ثرری
ساه

موضوع مب « »١٢هبروا ونظی ثیا از مووسا مبا

شات)مؼبف م ثبرد.
بید یت یبا
شزیو ریوش

