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  مقدمه -1
 خصوصی در بخش برق، با هدف احداث   تسهیل مشارکت بخش قانون اساسی و به منظور ترغیب و44هاي کلی اصل  در راستاي تحقق سیاست

گذاري در   راهنماي سرمایهکتاب«رق، مجموعه حاضر به عنوان هاي کوچک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشی ب نیروگاه
 اطالعات الزم براي اجراي لعه این کتابتوانند با مطا  میمتقاضیان احداث اینگونه واحدها. تدوین شده است» )مقیاس کوچک(تولید پراکنده برق 

با عنایت به اهمیت . برداري و تجارت برق با موفقیت عمل نمایند هاي احداث، بهره هاي مذکور دست یابند تا در اخذ پروانه ها و انجام فعالیت طرح
عه دقیق مطالب ارایه شده، پرسشها و ابهامهاي خود را با میز پشتیبانی شود پس از مطال گذاري در این زمینه توصیه می موضوع، به متقاضیان سرمایه

  .در میان بگذارند  http:\\psp.moe.org.ir)قسمت پرسش و پاسخ در تارنماي ( گذاري سرمایه

  ایرانصنعت برق  در )تولید پراکنده(مولد مقیاس کوچک   -2
صال آن به شبکه توزیع محل اتصال از نظر فنی امکان پذیر باشد و ظرفیت عملی تولید ها و یا تاسیسات تولید برق است که  ات اي از دستگاه مجموعه

  . 1 مگاوات بیشتر نباشد25آن در محل اتصال به شبکه توزیع هم از 
مورد ) ظایر آنهمچون استفاده از دود و هواي خروجی در گلخانه یا کوره و ن(که اتالف حرارت آن مستقیماً است  ي مولّد)CHP (همزمانتولید مولد 

متوسط بازده بیش از یک و نیم برابر آن  شود و بازده الکتریکی مؤثّر استفاده قرار گرفته، یا براي تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهاي دیگر بازیافت می
  .هاي حرارتی است نیروگاه

  

  مولد مقیاس کوچکتکنـــولوژیهــاي  -3
    Gas Reciprocating Enginesموتورهاي گازسوز رفت و برگشتی •
   Mini Steam/Gas Turbine بخاري کوچک/هاي گازي توربین •
  Micro Turbineمیکرو توربین  •
  Micro Wind powerتوربین هاي بادي  •
  Micro Hydroمولدهاي آبی کوچک  •
   Photovoltaicسلول خورشیدي •
   Fuel Cellپیل سوختی •

  مولد مقیاس کوچککــــاربردهــاي   -4
   Secure Power تامین مطمئن برق •
  Grid Supportعملکرد موازي با شبکه  •
   Standby Mode حالت آماده بکار •
   Peak Shavingپیک سایی  •
  Island Mode  (stand alone(اي  حالت عملکرد جزیره •
   P.U compensation کاهش تلفات و بهبود ولتاژ •
  CCHPبرق، سرما و حرارت / CHPتولید همزمان برق و حرارت •
  شبکهعملکرد موازي با  •

                                                
توزیع کمتر از فوق  تزریق به شبکه رغم تجاوز ظرفیت عملی تولید از این میزان، که به ، در مواردي )www.regulatory.moe.org.ir( هیات تنظیم بازار برق95همچنین بر اساس صورتجلسه  1
   . مگاوات از تولید برق مشمول احکام مولد مقیاس کوچک خواهد بود25، )کنندگان متصل به شبکه اختصاصی به مصرف برسد بخشی از برق تولیدي توسط مصرف( مگاوات باشد 25

  

http://www.regulatory.moe.org.ir
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  موقعیت مکانی مولدهاي مقیاس کوچک •

   

  

  مولد مقیاس کوچکمــزایــاي اصلی   -5
  عــدم نیــاز به سرمــایه گــذاري زیــاد و امکــان جذب مشارکت عمــومی و سرمایه هــاي متوسط •
  ؛ي احــداث کوتاه دوره •
  ؛حذف تلفات انتقال و کاهش تلفات تــوزیع برق •
  ؛ در قیاس بانیروگــاههاي بزرگ و متمرکــزCHPت سهولت استفاده کاربري بصور •
  ؛قابلیت حمــل و جابجــایی آسان •
  ؛)پدافند غیر عــامل(در اختیــار داشتن منبع تامین انــرژي با ضریب حفاظتی باال  •
  ؛امکــان داخلی ســازي و تولیــد محلی در افق آینــده در کشــور •
امکــان و دسترسی مناسب تر براي تــامین سوخت در تکنولوژیهــاي بر اساس (سانی ویژه مکان یابی آسان و عدم نیاز به شبکه گاز ر •

  ؛)سوختهاي فسیلی
  ؛عــدم انتشــار آالینده هــاي زیست محیطی در حالت استفــاده از ظرفیتهــاي زباله هــاي شهري و دامی •
  ؛افزایش قابلیت اطمینان •
  ؛کاهش نگرانیهاي ناشی از نوسانات  قیمت برق •
  ؛بهبود کیفیت توان •
  مصرفی؛منبع جدید کسب درآمد با فروش مازاد انرژي  •
  ؛جلوگیري از افزایش ظرفیت شبکه •
  ؛گذاري براي توسعه شبکه انتقال و توزیع تاخیر و کاهش نیاز به سرمایه •
  ؛تامین توان راکتیو •
  ؛کاهش تراکم انتقال انرژي •
  ؛پیک سایی •
  ؛کاهش حاشیه رزرو •
  .بهبود کیفیت توان •
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  کننده نهایی بردار و یا مصرف  بهره،گذار  کوچک براي سرمایهمولدهاي مقیاسیاي احداث مزا  -6
 در محلهاي مصرف، تلفات توزیع و انتقال کاهش یافته وهمچنین کیفیت توانی که در اختیار مقیاس کوچکبا توجه به استقرار مولدهاي  •

  .یروگاهی بهتر خواهد بودگیرد در مقایسه با واحدهاي بزرگ ن کننده نهایی قرار می مصرف
زمان . سازد  را فراهم می ي مشارکت بخش خصوصی گذاري باالیی را در بر نخواهد داشت و لذا توسعه احداث این واحدها حجم سرمایه •

  .2هاست کوتاه ساخت و احداث واحدها از دیگر مزایاي این مجموعه
  ها اشاره کرد؛سازي و ایجاد فضاي اشتغال آن توان به فرهنگ  میمولدهاي مقیاس کوچکاز مزایاي بارز احداث  •
  ؛ سال15 با قابلیت تولید مولدمالکیت  •
  ؛برداري از مولدها گیري و اقدام نسبت به خرید، نصب و بهره سرعت و سهولت در تصمیم •
یتی، اقتصادي و هاي حما هاي قیمت تمام شده و مستقل از سیاست اصالح و تعدیل نرخ فروش انرژي متناسب با تغییرات موثر مولفه •

 .اجتماعی حاکمیت

  مولدهاي مقیاس کوچکدر احداث  گذاري   وزارت نیرو از سرمایه هاي حمایت -7
 خصوصی   قانون اساسی و به منظور ترغیب و تسهیل مشارکت بخش44هاي کلی اصل  ي حمایتهاي ویژه وزارت نیرودر راستاي تحقق سیاست خالصه

 قانون برنامه 20چک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشی برق، به استناد ماده در بخش برق، با هدف احداث مولدهاي کو
 به تشریح هریک از موارد باشد که در ادامه  به شرح ذیل می- 30/7/87ي مولد مقیاس کوچک مصوب   به استناد دستورالعمل توسعه-چهارم توسعه 

  : پرداخته شده است

 پرداخت خرید برق شپرداخت پی) الف

Ø  درصد 15پیش پرداخت خرید برق تا  

Ø  درصد میزان پیش پرداخت خرید برق در حالت فروش برق از طریق قرارداد دوجانبه20افزایش تا  

Ø  الذکر در صورت استفاده از مولدهاي ساخت داخل   برابر میزان پیش پرداخت فوق2افزایش تا 

Ø أسیسات الزم براي تأمین گاز مولّد از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شدههاي برقراري انشعاب احداث ت تأمین هزینه 

Ø ي برق از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شده هاي اتصال مولّد به شبکه تأمین هزینه 

 از تسهیالت ،نیروگاهیهاي   نیز سایر طرحو) صنعتی (تولیدي هاي طرح سایر همچون ،کوچک مقیاس مولّد احداث براي تواند میگذار  سرمایه  ) ب

  .کنداستفاده ) ریالی و ارزي(بانکی 

 )شود  درصد تامین مالی پروژه را شامل می10در حدود (بازگرداندن حق انشعاب به قیمت روز   ) ت

  اجاره بلندمدت زمینهاي پست برق  ) ث

 عقد قرارداد تضمینی  ) ج

Ø ماه در سال؛ 9، براي کوچک مقیاس مولّد سوخت تضمین تأمین  

Ø کلّ، مولّد تولید همزمان وختس مینأ تتضمین؛) ماه12(ام سال  ای   

                                                
ـاي ســرمایه هــزینه  2 ـاي مخت هــ    لفگــذاري پایه براي برخی از تکنولوژیهـ

 هزینه تقریبی سرمایه گذاري پایه براي خرید دستگــاه ISOظرفیت در شرایط  نــوع تکنولوژي ردیف

1  Gas Reciprocating Engine ۲MW_۵۰۰KW  ~۴۰۰_۵۰۰ Euro/kw 
2 Gas Reciprocating Engine ۲MW _ ۵ MW  ~۴۰۰ Euro/KW 
3 Gas Reciprocating Engine More than۵ MW  ~۳۰۰ Euro /KW 
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Ø  که-   کوچک مقیاس مولّدبانیاز براي بازیافت حرارت، وب امکان افزودن تأسیسات مورد) الف: آن طوري است کهاحی  طرّوت نصب  موقعی (

مولّد تولید ، مشابه 1393سال  پایان تا ،سوخت مینأتي تضمین   از نظر طول دوره-امکان استفاده از حرارت بازیافتی در محل وجود دارد

  .رفتار خواهد شدهمزمان 

 عرضه مستقیم برق  ) ح

Ø  برقترانزیت( گذار ي مورد نظر سرمایه)ها(کننده  مصرف، با»کننده مصرف برق مینأت قرارداد«امکان عقد ( 

Ø هزینه ترانزیت رایگان 

Ø با مدیریت شبکه »کننده  برق مصرفنیمأ تضمین تقرارداد«ق عقدگذار از طری کننده طرف قرارداد سرمایه تضمین تعهد تامین برق مصرف 

Ø کند اي که در تاسیسات خود مولد نصب می کننده مصرف(کننده خود تأمین   تضمین خرید برق از مصرف( 

 ت شبکهیفروش به مدیر  ) خ

Ø فروش برق به نرخ تضمینی  

Ø فروش برق به نرخ رقابتی  

 ها حمایت از تعاونی  ) د

Ø هاي احداث مولد مقیاس کوچک و تامین بخش از کل منابع مالی آن مشارکت توانیر با تعاونی 

Ø ها  تعاونی بهاي شرکت برق منطقه/ نیروي برق توزیعهاي شرکتمولّدهاي دیزلی  اجاره به شرط تملیک   امکان 

Ø  ي تولید همزمان برق و حرارتبه شرط استفاده از آنها برا(ها  اي به تعاونی هاي برق منطقه هاي گازي کوچک شرکت  امکان واگذاري توربین(  

Ø براي دریافت وام  کشور بانکی نظام یا و تعاون صندوق به  مولد مقیاس کوچکها تعاونی  معرفی 

نامه با  تفاهم(هاي احداث مولد مقیاس کوچک   بالعوض به پروژهبصورتهاي صنعتی  هاي شهرك از طریق شرکتمتر زمین  2000اعطاي   ) ذ

 )هاي صنعتی شهرك

 سازي مولد مقیاس کوچک لیي داخ توسعه  ) ر

Ø این میزان با توجه به نوع تکنولوژي و قیمت فروش مولد در ایران قابل افزایش ( مگاوات از تولیدات کارخانه ساخت داخل 400خرید  پیش

  )باشد می
  
  3)روشهاي عرضه برق تولیدي(زیر هاي از روش  یا ترکیبی  یکیفروش برق تولیدي بر اساس -7-1

  ) قرارداد دوجانبه.(کنندگان مورد نظر کشور براي فروش به مصرف برق   ينات شبکهاستفاده از امکا) الف
ي مورد نظر خود عرضه )ها(کننده کننده، برق تولیدي خود را مستقیماً به مصرف  تواند با عقد قرارداد تامین برق مصرف گذار می سرمایه •

به ) هایی(برداري تمام و یا بخشی از ظرفیت تولیدي خود را طی قرارداد بهرهتواند حقوق و منافع ناشی از  گذار می همچنین سرمایه. نماید
  .ها واگذار نماید کنندهسایر عرضه

تواند برق مصرفی خود را در قالب اشتراك فعلی خود با  اي در تاسیسات خود مولد مقیاس کوچک احداث نماید، می کننده چنانچه مصرف •
 ها خریداري نماید کننده کننده با دیگر عرضه  و یا از طریق انعقاد قرارداد تامین برق مصرف) بهاي مصو و بر اساس تعرفه(شرکت توزیع 

، از طریق شبکه )وصرفاً با جبران تلفات ناشی از این ترانزیت(تواند برق تولیدي خود را، بدون پرداخت هزینه ترانزیت  گذار می سرمایه •
 .فشار متوسط یا ضعیف به نقاط مصرف برسانند

) گذار و یا به نیابت وي با سرمایه(کننده  کننده طرف قرارداد وي، مدیریت شبکه با مصرف گذار و یا مصرف ر صورت درخواست سرمایهد •
از جمله ناشی (با عقد این قرارداد، در صورت عدم تامین برق مورد تعهد . نماید می منعقد) پشتیبان(کننده  قرارداد تضمین تامین برق مصرف

                                                
   هیأت وزیران8/4/1384ه مورخ 33188ت /16825موضوع ابالغیه شماره  نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق، آیین 3
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گذار  کننده طرف قرارداد سرمایه ، تامین برق مصرف)ین سوخت و یا اختالل در شبکه برق کشور در سمت مولد مقیاس کوچکاز عدم تام
  .در این صورت صرفاً هزینه مربوط به بهاي برق تامین شده دریافت خواهد شد. شود تضمین می

 .برق ایران   مدیریت شبکهشرکتفروش به براي فروشی برق کشور  عرضه به بازار عمده) ب

 :تواند به یکی از دو روش زیر برق تولیدي خود را به مدیریت شبکه بفروشد  گذار می سرمایه

هاي تضمینی بعالوه ده درصد  نامه تضمین خرید برق، برق تولیدي خود را به نرخ با رعایت دستورالعمل اجرایی بند ب ماده هشت آیین •
 .بفروش رساند

ر نیروگاهها به بازار عمده فروشی عرضه نماید؛ به شرط آنکه امکانات الزم براي تبادل اطالعات مورد نیاز برق تولیدي خود را همچون سای •
. را داشته باشد) از جمله مبادله اطالعات مربوط به ظرفیت قابل دسترسی و برنامه تولید در هر ساعت(براي حضور در بازار عمده فروشی 

   .کند ض مولد مقیاس کوچک در بازار عمده فروشی را، براي تولید و عرضه برق، تضمین میمدیریت شبکه امکان حضور عاري از تبعی

   تضمینیعقد قراردادهاي ) ج
یـا  ( ریتـوان ، گـذار  سـرمایه  درخواست صورت در ،هاي حرارتی بیشتر باشد  از متوسط بازده نیروگاه مقیاس کوچکمولد 4چنانچه بازده الکتریکی مؤثر 

 بر مشتمل، )عهده توانیر است که در آن پرداخت هزینه سوخت به(بلندمدت تبدیل انرژي  قراردادبلندمدت خرید برق یا  اردادقر وي با) توزیع شرکت
 .نماید می  منعقد،زیر موارد

، با انجام تعدیالت ناشی از تغییر در شرایط پایـه و بـر اسـاس مفـاد مـاده شـش         5 برق به ازاي هر کیلوات ساعت برق تولیدي        نرخ خرید  •
متوسـط  « و تفاوت در 6تفاوت بازده الکتریکی موثر مولد با متوسط بازده نیروگاههاي حرارتی . شود  نامه تضمین خرید برق تعیین می       آیین

ناشی از موقعیت اتصال مولد به شبکه برق کشور موجب تغییر در شرایط پایه و » متوسط میزان استفاده از تاسیسات شبکه«و » تلفات شبکه
 .7شود می) تبدیل انرژي(سط نرخ تولید برق تعدیل در متو

 . 8شود  میتضمین ماه در سال 9، براي کوچک مقیاس مولد سوخت تأمین •

هاي حرارتـی    اي که بازده الکتریکی آن بیش از یک و نیم برابر متوسط بازده نیروگاه       کوچک مقیاس مولد، و همچنین    مولد تولید همزمان   •
)  مـاه 12( کـل ایـام سـال    بـراي  سـوخت  تـامین از تضمین را دارد، ) عنوان سوخت پشتیبان به( مایع   باشد و یا قابلیت استفاده از سوخت      

  .باشد میبرخوردار 

آن به قسمی است که در صورت بازیافت حرارت امکان استفاده از آن در محل وجود  طراحی و موقعیت نصب که اي کوچک مقیاس مولد •
  . برخوردار خواهد شد1393ال س پایان تاداشته باشد، نیز از این تضمین 

                                                
  .بازیافتی) گرما(بازده کل مولد مقیاس کوچک با در نظر گرفتن میزان استفاده از حرارت  4
یک کیلووات ظرفیت نیروگاهی آماده و هزینه متوسط یک کیلو واتساعت انرژي تحویلی در خروجی پست توزیع و نرخ انرژي در خرید برق، هزینه مصرفی ) آمادگی(مبناي نرخ ظرفیت  5

و نرخ انرژي نـسبت مـشابه آن در   ) آمادگی(هاي خدمات انتقال و تلفات شبکه هاي فوق توزیع و انتقال باعث افزایش نرخ ظرفیت       بدین ترتیب هزینه  . است) سطح ولتاژ فشار متوسط   (
  . نیروگاههاي متصل به شبکه انتقال خواهد بودخصوص

جوئی شده براي تولید یک کیلـو واتـساعت    باشد، میزان سوخت گاز صرفه) است% 36که در حال حاضر (چنانچه راندمان مولد احداثی بیشتر از متوسط بازده نیروگاههاي حرارتی کشور  6

)برق از رابطه     ) 
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بـازده الکتریکـی مـوثر مولـد بـه درصـد و       Eηهاي حرارتی کشور به درصـد و   متوسط بازده نیروگاه aveηکه (

HV ارزش حرارتی یک متر مکعب گاز بر حسب Kcal در . گیرد خ مصوب به آن پاداش تعلق میشود و بر اساس نر محاسبه می) شود  منظور می8600 است در حال حاضر که
در صـورت  . افزایـد  ساعت، به ازاء هر درصد اضافی بازده در قیاس با متوسط بازده نیروگاههاي کشور، به نرخ تبدیل انـرژي مـی   ریال به ازاء هر کیلووات5حال حاضر این پاداش تقریباً      

]کتریکی موثر مولد از رابطه  ، بازده ال  )CHP(استفاده از گرماي خروجی براي بازیافت حرارت       ]
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η
η

×−
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 بازده الکتریکی مولد پس از کسر مـصارف  eηکه  (

. شود محاسبه می) استفاده از قسمت تولید حرارت است ضریب µ بازده حرارتی مولد، در حالتی که بخش بازیافت حرارت مورد استفاده قرار گیرد و    tηداخلی بر حسب درصد و      
خواهد بود و بالطبع پرداخت صورتحساب گاز و یا جبران مابـه التفـاوت نـرخ    ) و یا شرکتهاي توزیع نیروي برق(پرداخت پاداش بازده در قالب قرارداد از تبدیل انرژي با شرکت توانیر     

)سوخت ناظر به  )µη ×− t1مصرفی خواهد بود از کل گاز .  
نیروگاه سوخت ( در شرائط امکان پذیري تولید برق است ) Take Or Pay(مبناي خرید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده، خرید برق یا پرداخت بهاي آن با کسر هزینه هاي متغیر تولید  7

   .گیرد ی در ایامی که سوخت در اختیار نیروگاه قرار نمیو پرداخت بهاي آمادگ) داشته باشد و از نظر فنی آمادگی تولید نیز داشته باشد

متوسـط هزینـه   با کسر خرید  نرخ تضمین شده، سوخت مینأت عدم  درصورت.طول دوره تضمین متناسب با شرایط تامین سوخت صنایع در منطقه، به تشخیص توانیر، قابل افزایش است 8
  شد خواهد پرداخت گذار سرمایه به متغیر
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بـراي ظرفیـت    ، و یا میزان تولید خود را کاهش دهدنکند تولید برق -9مرکز دستور  بنا بهآمادگی علیرغم -اي که      مقیاس کوچک  مولد به •
صـورت   خـت پردا -متوسـط هزینـه متغیـر    کـسر  با  خریدنرخبراساس -شود  اي که به این ترتیب براي تولید برق به کار گرفته نمی           آماده
  .گیرد می

ریزي نماید که در طول دوره تعهد توانیر به  کنندگان به نحوي برنامه    گذار براي فروش مستقیم برق تولیدي خود به مصرف          چنانچه سرمایه  •
 انـرژي  پایـه قـرارداد تبـدیل    نرخ به ،مولد تولید سالیانه  ارزش کلبرآورد% 25پرداخت به میزان  شیپخرید برق از پنج سال تجاوز نکند؛    

 بـه  بـرق  مـستقیم  فـروش برنامـه   چنانچـه  .شـود  گذار پرداخت می  به سرمایه  -در طول دوره احداث    - ، توسط توانیر  )قرارداد خرید برق  (
 شیپـ متناسـب بـا ایـن کـاهش،      ،تعهد توانیر به خرید برق کاهش یابـد ) حجم(ریزي شود که طول دوره    به نحوي برنامه   کنندگان  مصرف

 .10است افزایش قابل برابر 5/2 تاالذکر  پرداخت فوق
 

  
  
  
  
  
  

                                                
  .مانی است که راهبري و پایش شبکۀ محل اتصال مولد مقیاس کوچک را بر عهده داردواحد ساز 9

 بـه   متفاوت در دوره قراردادنرخیا  و پرداخت نحوه در تغییرو یا هر نوع  برق دیخرپرداخت  شیپمربوط به  پرداخت وجوه نامه تضمین خرید برق، بر اساس تبصره یک ماده هفت آیین 10
 .بود خواهد %)2( دو درصد عالوه به قرارداد عقد زمان در اعتبار و پول يشورا مصوب سود نرخ اساس بر فعلی ارزش محاسبه. ندهد تغییر را پرداختی فعلی ارزش هک بود خواهد اي گونه
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  سایر تسهیالت   -7-2
  

بانکی و نیز سایر طرحهاي نیروگاهی از تسهیالت ) صنعتی(تواند براي احداث مولد مقیاس کوچک همچون سایر طرحهاي تولیدي  گذار می سرمایه •
ح مورد تایید وزارت نیرو جهت دریافت گذار، طرح وي به عنوان طر در صورت درخواست سرمایه. استفاده نماید) ریالی و ارزي(

 .شود به بانکها معرفی می) جمله تخصیص ارز از محل منابع حساب ذخیره ارزي از(تسهیالت 

، براي تأمین بخشی از آورده )بینی شده در مقررات مربوطه کارمزد پیش/با حداقل نرخ سود(توانیر، از محل منابع وجوه اداره شده  •
 .مایدن گذار حمایت می سرمایه

ها وجود داشته  برداري از این مولدها در آن که امکان فنی احداث و بهره  -فضاي الزم براي احداث مولد مقیاس کوچک در پستهاي برق  •
منظور تسهیل اعطاي وام به  ضمناً به. گیرد گذار قرار می در اختیار سرمایه) یا واگذاري مالکیت وفق مقررات( در قالب اجاره بلندمدت - باشد
براي ترهین زمین مولد مقیاس کوچک به بانک یا موسسه مالی و ) اي یا شرکت توزیع  برق منطقه شرکت(، مالک پست برق  گذار رمایهس

 .نمایند مساعدت می) عنوان پست برق با حفظ حق استفاده به(اعتباري اعطا کننده وام 

 )کند پس از اخذ موافقتنامه احداث وافقتنامه احداث دریافت میدر مواردي که م ( احداثي تواند پس از اخذ پروانه می گذار سرمایه •
 از محل منابع حساب جمله از( تسهیالت دریافت جهتیید وزارت نیرو أ تمورد به عنوان طرح وي طرحمعرّفی  «درخواست خود را براي

 .کندشارکت تسلیم  جلب مواحد به »تسهیالتسایر دریافت «و یا براي » خودگردان ارز تخصیصو یا ) ذخیره ارزي

) یا شرکتهاي زیرمجموعه آن و(گذار، توانیر  گذاري در احداث مولّد مقیاس کوچک، درصورت درخواست سرمایه منظور تسهیل سرمایه به  •
ر سایر عالوه ب (شده   منابع وجوه ادارهمحلّ ازو یا ) هاي خرید برق پرداخت عالوه بر سایر پیش(پرداخت خرید برق  تواند از طریق پیش می

ي  هاي برقراري انشعاب و احداث تأسیسات الزم براي تأمین گاز مولّد و اتصال مولّد به شبکه منابع مالی الزم براي تأمین هزینه) تسهیالت
  .گذار قرار دهد برق را در اختیار سرمایه

  حمایت از ساخت داخل -7-3
 

گذارانی که از مولد مقیاس کوچک ساخت   برق به سرمایهداخل مولد مقیاس کوچک، پیش پرداخت خریدمنظور ایجاد ظرفیت ساخت  به •
داخل استفاده خواهند نمود، تا دو برابر قابل افزایش است؛ در این صورت پرداخت کل این مبلغ صرفاً در وجه سازنده داخلی مولد مقیاس 

 .کوچک خواهد بود

 شرکتهاي تعاونی متقاضی احداث مولد مقیاس کوچک •

مندي از حمایتها و تسهیالت اعطایی به بخش  افزایش سهم بخش تعاونی در تولید برق کشور، عالوه بر بهرهبه منظور توانمندسازي و  •
 :همچنین. مند خواهند شد خصوصی از مزایا و حمایتهاي قانونی مرتبط با بخش تعاونیهاي تولیدي نیز وفق مقررات مربوط بهره

  . شوند ارکنان شرکت تلقی میدر ارزیابی توانمندي شرکت، اعضاي تعاونی به منزله ک •
ها واگذار خواهند نمود؛ انتقال قطعی مالکیت در  هاي توزیع مولدهاي دیزلی خود را، بصورت اجاره به شرط تملیک، به این تعاونی شرکت •

جاره فعالیت پایان دوره اجاره منوط به آن است که شرکت تعاونی با ماهیت و موضوع مرتبط با تولید برق و بصورت قانونی در دوره ا
  .داشته باشد

ها  هاي گازي کوچک خود را، به شرط استفاده از آنها براي تولید همزمان برق و حرارت، به این تعاونی  اي توربین شرکتهاي برق منطقه •
 .نمایند  واگذار می

ع مالی مورد نیاز پروژه را تأمین تواند، در قالب مشارکت با شرکت تعاونی، بخشی از کل مناب می) یا شرکتهاي زیرمجموعه آن و(توانیر  •
برداري به بخش  مکلف است سهم خود را حداکثر ظرف سه سال پس از بهره) یا شرکتهاي زیرمجموعه آن(در این مورد توانیر. نماید

 .واگذار کند) با اولویت شرکت تعاونی مذکور(غیردولتی 

  .نماید صندوق تعاون و یا نظام بانکی کشور معرفی میها را جهت دریافت وام به وزارت تعاون،  وزارت نیرو این تعاونی •
  
  سازي پروژه آماده -7-4
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گذار  بر این اساس سرمایه. سازي پروژه، به عمل خواهند آورد گذار، براي آماده هاي الزم را با سرمایه  همکاري11واحدهاي جلب مشارکت •
هاي الزم را در کلیه مراحل  نمایند و مساعدت برق راهنمائی میرا براي احراز صالحیت، اخذ پروانه احداث، استفاده از تسهیالت و عرضه 

  .دارند برداري از آن مبذول می احداث مولد و بهره
نامه نماید، پس از دریافت موافقت نامه احداث دریافت میو در مواردي که موافقت(تواند پس از اخذ پروانه احداث گذار می سرمایه •

 .فت تسهیالت به واحد جلب مشارکت تسلیم نمایددرخواست خود را براي دریا) احداث

را ) به ویژه براي مولد تولید همزمان(هاي مناسب احداث مولد مقیاس کوچک  واحد جلب مشارکت باید با انجام مطالعات الزم موقعیت •
مولد در ارزیابی مدیران نقش نا گفته پیداست که اعالن فهرست مناطق اعالن شده براي نصب  (گذاران معرفی نماید شناسایی و به سرمایه
  .)بسزایی خواهد داشت

  نمایشگاه مولدهاي مقیاس کوچک و اعطاي تاییدیه فنی -7-5
ها و سازندگان مختلف مولد مقیاس کوچک و فراهم کردن امکان ارزیابی و مقایسه  گذاران از فناوري به منظور تسهیل شناخت سرمایه •

اي از هر نوع مولد را فراهم و اتصال آن به شبکه  ده فضاي الزم براي استقرار نمونهعملکرد مولدهاي مختلف، مرکز توسعه تولید پراکن
 .نماید توزیع را برقرار می

این تاییدیه براساس . باشد می) اعم از ساخت داخل و خارج(دار اعطاي تاییدیه فنی براي هر نوع مولد مرکز توسعه تولید پراکنده عهده •
جمله قابلیت کار موازي با شبکه توزیع و دارا بودن بازده  از-محیطی و فنی  با استانداردهاي زیستتطابق مشخصات مولد مقیاس کوچک 
 .شود  و میزان خدمات پس از فروش براي هر نوع مولد صادر می-الکتریکی موثر باالتر از حد قابل قبول 

  مراحل اخذ پروانه احداث مولد مقیاس کوچک  -8
ي در احداث مولدهاي مقیاس کوچک تولید برق که قصد دارند تمام یا بخشی از انرژي تولیدي خود را از طریق گذار آن دسته از متقاضیان سرمایه
 قانون برنامه سوم 122بر اساس ماده . اقدام نمایند» دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک «2باید مطابق فصل  می ، 12شبکه برق کشور عرضه کنند

کند،    ارائه می15گزارش فنی و نیز 14گذاري که گزارش تامین مالی  وزارت نیرو مجاز است براي سرمایه13)مه چهارم قانون برنا20تنفیذي در ماده (
الذکر نبوده  گذاري قادر به فراهم آوردن گزارشهاي فوق گذران در همان قدمهاي اولیه فرآیند سرمایه با این حال عمده سرمایه. پروانه احداث صادر نماید

 فوق را تهیه و هاي گذرانی که از همان ابتدا گزارش دست از سرمایه از این رو وزارت نیرو به آن. هاي مستقیم نهادهاي ذیربط نیاز دارندو لذا به حمایت
ذارنی که گ ولیکن آندست از سرمایه. شدد نمند خواه بهرهکند و از تمامی حمایتها  صادر میارائه نمایند مطابق دستورالعمل اشاره شده پروانه احداث را 

 سازوکاري را با صدور موافقتنامه ،باشند قادر به تهیه گزارش و مستندات مورد نیاز براي اخذ پروانه احداث نمی...) عدم توانایی مالی و(به هر دلیلی 
ندات مورد نیاز را به گذران قادر خواهد بود شرایط الزم براي اخذ پروانه را کسب کنند و مست احداث فراهم آورده است که به توسط آن سرمایه

  .واحدهاي ذیربط ارائه دهند
 روز کاري 2نامه احداث را ظرف مدت  گذران که در فوق به آنها اشاره شد قادراند براي انجام مطالعات ابتدایی معرفی با این وجود هر دو دسته سرمایه

  .دریافت نمایند
  اخذ پروانه احداث - 8-1

  :باشد  گزارش به شرح ذیل می2 نیازمند ارائه -ي مولد مقیاس کوچک  مطابق دستورالعمل توسعه- اساساً اخذ پروانه احداث از مراجع ذیصالح 
 گزارش تأمین مالی -1

 گزارش فنی -2

                                                
در سابا،  مشارکت  واحد جلب.شوند یروي برق اطالق میاي و توزیع ن شرکتهاي برق منطقهسابا،  واقع در کوچک مقیاس مولداحداث گذاري در  مسئول حمایت از سرمایه واحدهاي به 11

 عنوان کارگزار وزارت نیرو در  است، به) به ویژه براي مولد تولید همزمان(گذاري در احداث این نوع مولدها  سازي پروژه و سرمایه  دار حمایت و راهنمایی براي آماده عالوه بر آنکه  عهده
هاي اجرایی  دستورالعملنویس  پیشسازي، توسعه منابع انسانی، انتشار اطالعات کاربردي و همچنین تدوین  دار انجام اقدامات الزم براي فرهنگ امر توسعه مولدهاي مقیاس کوچک، عهده

  .باشد هاي الزم و نظارت بر عملکرد واحدهاي جلب مشارکت در احداث مولدهاي مقیاس کوچک می و ایجاد هماهنگی
  

و بعنوان بخشی از کارخانه  مجزا از شبکه برق کشور و در تاسیسات متعلق به مالک نیروگاه مصرف چنانچه برق تولیدي بصورت  12   .شود تلقی می) کننده تاسیسات مصرف(شود، نیازي به اخذ مجوز احداث نیست 
و زیستوزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصی یا تعاونی راساً، یا با مشارکت خارجی که داراي توان مال" 13 و تولید برق صادر کند ی کافی بوده و تقاضاي آنها داراي توجیه فنی، اقتصادي  محیطی باشد، مجوز الزم براي احداث نیروگاه 

و اعالم نماید واحدها را مشخص  و تضمین خرید برق این گونه    ".و شرایط از جمله تسهیالت مربوط به تبدیل درآمد شرکتهاي مزبور به ارز 
14 و گزارشهاي مکتوبی است که  شامل مجموعه  ظرفیت مولد مورد نظر،هاي متعارف تامین مالیروشاز  منابع مالی کافی منظور اثبات تأمین  و بهپروانه احداثبراي اخذ  گذار سرمایهاسناد    .کند ارایه می ، متناسب با 
15

نهاي مکتوبی است  اسناد و گزارشي  مجموعه  و تعیین مشخّصات مولّد عیارهاي زیسترعایت استانداردهاي فنّی، م« که مبی صات مشخّدر این گزارش، همچنین مشخّصات فنّی مولّد،  .باشد می» محیطی و سایر معیارهاي ضروري در انتخاب ساختگاه 
  .شود و مطالعات اتّصال به شبکه، درج می) شود آن متصل می دستی این پست که مولّد به  ي پایین پست بالفصل و شبکه(شبکه فنّی 
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ارائه دهد پس از ) واحدهاي جلب مشارکت و یا کمیته ارزیابی(الذکر را به واحدهاي ذیربط  هاي فوق گذاري که گزارش به این ترتیب سرمایه
از جمله عقد قرارداد، دریافت پیش پرداخت (توانند پروانه احداث را اخذ نمایند و در عین حال از حمایتهاي وزارت نیرو   یهاي مربوطه م بررسی

  .برخوردار شود) خرید برق
  :چند نکته در خصوص ارائه گزارش تامین مالی

هاي  اسناد و گزارشي  مجموعهاست از  عبارت مین مالیتأگزارش ، منظور از »ي مولد مقیاس کوچک دستورالعمل توسعه«بر اساس  §
، متناسب با ظرفیت مولّد مورد مین مالیأهاي متعارف ت روشاز  منابع مالی کافی توانایی تأمین( گذار مبین توان مالی کافی سرمایهمکتوبی که 

گذار گزارش تامین مالی را براي دریافت  ایهبه این ترتیب براي اینکه یک سرم. باشد است، می گذار سرمایه پذیري اقتصادي تقاضاي و توجیه) نظر
 را ) محل آورده، وام و سایر طرق تامین مالی جمله ازاز(نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه باشد که  پروانه ارائه دهد نیازمند این می

 .یین نمایدمشخص نماید و همچنین توجیه پذیري اقتصادي پروژه خود را مطابق به روشهاي متعارف مرسوم تب

گذاري را در صنعت به رسمیت شناخته است  هاي مشاوران سرمایه گذاري، تاییدیه در این میان وزارت نیرو به منظور تسهیل در امر سرمایه §
در قالب نمونه فرم تاییدیه مشاور (گذاري گزارش تامین مالی خود را به تایید این نوع مشاروان رسانده باشد  به طوري که اگر سرمایه

) واحدهاي جلب مشارکت و کمیته ارزیابی(ارائه این تاییدیه به واحدهاي مسئول صدور پروانه احداث ) گذاري به پیوست دستورالعمل سرمایه
 شود منزله ارائه گزارش تامین مالی تلقی می به

در قالب نمونه فرم تاییدیه مشاور (شد گذار را تایید کرده با پذییري اقتصادي تقاضاي سرمایه گذاري توجیه و همچنین اگر مشاور سرمایه §
واحدهاي جلب (پذیري تقاضاي وي براي واحدهاي مسئول  منزله ارائه توجیه ارائه این تاییدیه به) گذاري به پیوست دستورالعمل سرمایه

 . صدور پروانه احداث تلقی می شود) مشارکت و کمیته ارزیابی

) واحدهاي جلب شمارکت و کمیتها رزیابی(به واحدهاي مسئول صدور پروانه احداث همچنین در موارد ذیل ارائه گزارش تامین مالی  §
به عبارت دیگر در موارد ذیل براي دریافت پروانه احداث نیازي به ارائه گزارش تامین مالی به . باشد براي دریافت پروانه احداث الزامی نمی

 :باشد واحدهاي جلب شمارکت و یا کمیته ارزیابی نمی

  مگاوات؛2گذار دائر بر توان مالی وي براي احداث مولّد با ظرفیت کمتر از  تبی سرمایهاعالم ک -1
 گذاري؛   تأییدیه مشاور سرمایهفرمگذاري، مطابق  ي تأییدیه از مشاور سرمایه ارائه -2
ـد   (ب ، براي احداث مولّد مقیاس کوچک با ظرفیتی تا دو برابر ظرفیت انشعا)و یا مولّد(دارا بودن انشعاب برق     -3 و یا دو برابر ظرفیـت مولّ

 ؛)موجود
گذار را مورد  در صورتیکه مرجع صادر کننده جواز توان مالی سرمایه(احداث بنا یا تأسیسات از مراجع قانونی ذیربط  / ارائه جواز تأسیس   -4

 یسات؛، براي احداث مولّد مقیاس کوچک با ظرفیت معادل بار مصرفی بنا یا تأس)ارزیابی و تأیید قرارداده باشد
  :گزارش فنیارائه چند نکته درخصوص 

 که مبینهاي مکتوبی است  اسناد و گزارشي  مجموعه عبارت است از فنّیگزارش ، منظور از »ي مولد مقیاس کوچک دستورالعمل توسعه«بر اساس 
در این گزارش،  .باشد می» ین مشخّصات مولّدمحیطی و سایر معیارهاي ضروري در انتخاب ساختگاه و تعی رعایت استانداردهاي فنّی، معیارهاي زیست«

و مطالعات اتّصال به ) شود آن متصل می دستی این پست که مولّد به  ي پایین پست بالفصل و شبکه(شبکه صات فنّی مشخّهمچنین مشخّصات فنّی مولّد، 
  احدهاي جلب مشارکت مفید خواهد بودگذاران و نیز و  اما در این خصوص ذکر چند نکته برایراهنمایی سرمایه.شود شبکه، درج می

الزامی ) واحداهی جلب مشارکت و یا کمیتهارزیابی(در موارد ذیل ارائه گزارش فنی براي دریافت پروانه احداث به واحدهاي مسئول  §
هارزیابی الزم به عبارت دیگر براي دریافت پروانه احداث در موارد زیر ارائه گزارش فنی به واحدهاي جلب مشارکت و کمیت. باشد نمی
 . باشد نمی

1- ت نامی حداکثر مولّدلین اوطیک فیدربه ،  تا مگاو2ي باشد که، با ظرفیشود؛ صل تّ م فشار متوس 
2- ت باشد که، با  يمولّدلین اوت پست 8/0حداکثر معادل ظرفیط ي  مستقیماً و یا از طریق فیدر اختصاصی به شینهتوزیع،  فوقظرفیفشار متوس 

 .شودل صتّم پست آن
 شود؛ ي فشار ضعیف پست توزیع متّصل   توزیع، به شینهظرفیت پست 8/0 باشد که، با ظرفیت حداکثر معادل مولّدياولین  -3
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این تاییدیه .  امکان صدور تاییدیه فنی براي مولدها را فراهم کرده است16ي تولید پراکنده همچنین وزارت نیرو با راه اندازي مرکز توسعه §
از جمله قابلیت کار موازي با شبکه توزیع و دارا بودن بازده ( مشخصات مولد با استانداردهاي زیست محیطی و فنی بر اساس تطابق

 :به این ترتیب . شود و میزان خدمات پس از فروش براي هر نوع مولد صادر می) الکتریکی موثر باالتر از حداقل قابل قبول

o ه فنی ازي تأیید رعایت استانداردهاي فنّی، معیارهاي  منزله ، بهاکندهي تولید پر  مرکز توسعهاستفاده از مولّدهاي داراي تأییدی
گزارش فنی کننده بخشی از  تامینباشد و این تاییدیه  محیطی وسایر معیارهاي ضروري در تعیین مشخّصات مولّد می زیست
 . شود می

  مراحل اخذ پروانه احداث -1- 8-1
گذار  چنانچه سرمایه (2، جدول 1ه احداث مندرج در فرم درخواست، به همراه تکمیل جدول انتخاب گزینه پروان{تکمیل فرم درخواست  .1

 .})گذار حقیقی باشد چنانچه سرمایه (4و یا جدول ) گذار بصورت گروه مشارکتی باشد چنانچه سرمایه (3، جدول )شخص حقوقی باشد

 . و یا کمیته ارزیابی جلب مشارکتواحد به )الذکر وقبا در نظر گرفتن نکات ف (مین مالیأگزارش تفنّی و گزارش ي  ارائه .2

 باشد   مگاوات می7در خواست براي اتصال مولد با ظرفیت کمتر از  .3

 نماید واحد جلب مشارکت شرکت توزیع پس از بررسی و در صورت تایید پروانه احداث را صادر می .3,1

 باشد  مگاوات می15در خواست براي اتصال مولد با ظرفیت کمتر از  .4

 نماید اي  پس از بررسی و در صورت تایید پروانه احداث را صادر می حد جلب مشارکت شرکت برق منطقهوا .4,1

 باشد در خواست براي اتصال مولد با ظرفیت باالتر می .5

 .کند درخواست پروانه احداث را به کمیته ارزیابی ارسال می) گذار و یا سرمایه(واحد جلب مشارکت  .5,1

 .شود ورت تایید، پروانه احداث توسط کمیته ارزیابی صادر میپس از بررسی درخواست و در ص .5,2

گذار ناقص بوده و یا هر گونه اشکال دیگري داشته باشد و یا نیاز به اقدام اصالحی داشته باشد   در هریک از مراحل فوق چنانچه مستندات سرمایه
  .باشند گذار می واحد جلب مشارکت و یا کمیته ارزیابی موظف به ارائه راهنمایی به سرمایه

 
   موافقتنامه احداثصدور -8-2

گزارش فنی را به واحدهاي ) گزارش تامین مالی ب)  گزارش ارائه دهد الف2گذار براي دریافت پروانه احداث باید  همانطور که اشاره شد سرمایه
الذکر نبوده  گذاري قادر به فراهم آوردن گزارشهاي فوق یهگذران در همان قدمهاي اولیه فرآیند سرما عمده سرمایهاما ناگفته پیداست که . ذیرببط ارائه دهد

گذارها اهتمام ورزد تا بتواند در صحنه  مستقیم نهادهاي ذیربط نیاز دارند به تعبیر دیگر دولت باید به توانمندسازي این نوع سرمایهو لذا به حمایتهاي 
پیش از صدور (گذاران احداث مولد مقیاس کوچک صدور موافقتنامه احداث  رقابتی حضور یابند؛ بر همین اساس و به منظور توانمندسازي سرمایه

اندیشیده ) گزارش تامین مالی و گزارش فنی(گذار براي فراهم آوردن مستندات الزم براي اخذ پروانه احداث  براي توانمندسازي سرمایه) پروانه احداث
 دستورالعمل توسعه مولد مقیاس 2 مطابق پیوست- گذار مطابق شیوه ارزیابی سرمایه(گذار پس از ارزیابی مقدماتی  به این ترتیب سرمایه. شده است
  :مند شود هاي وزات نیرو از جمله موارد ذیل بهره تواند از حمایت و اخذ امتیاز مورد نظر با دریافت موافقتامه احداث می) کوچک

 عقد قرارداد فروش برق -1

 دریافت پیش پرداخت خرید برق -2

 ) از جمله منابع ذخیره ارزي، ارز خودگردان و وجوه اداره شده(دریافت تسهیالت  -3

 ... .و  -4

مند شود توانایی ارائه گزارشهاي  تواند بهره گذار با دریافت موافقتنامه احداث و حمایهاي که به دردست داشتن موافقتنمامه می به این ترتیب سرمایه
  .گذاران نیز در صنعت برق فراهم خواهد شد ین ترتیب امکان رقابت منصفانه براي سایر سرمیاهمرتبط با دریافت پروانه احداث را قادر خواهد بود و به ا

   احداثموافقتنامهمراحل دریافت  -1- 8-2
گذار  چنانچه سرمایه (2، جدول 1 احداث مندرج در فرم درخواست، به همراه تکمیل جدول انتخاب گزینه موافقتنامه{تکمیل فرم درخواست  .1

و جدول ) گذار حقیقی باشد چنانچه سرمایه (4و یا جدول ) گذار بصورت گروه مشارکتی باشد چنانچه سرمایه (3، جدول )شخص حقوقی باشد
5{. 

 در فشار متوسط در خواست اتصال مولد به سطح ولتاژ فشار ضعیف و یا به فی .2

                                                
  .باشد در مرکز نیروگاه طرشت واقع می این مرکز فعالً 16
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 صدور موافقتنامه احداث توسط واحد جلب مشارکت شرکت توزیع نیروي برق .2,1

 متوسط پست فوق توزیعفشار شینه به  مگاوات 15با ظرفیت حداکثر در خواست اتصال مولد  .3

 اي صدور موافقتنامه احداث توسط واحد جلب مشارکت شرکت برق منطقه .3,1

   مگاوات15از با ظرفیت باالتر  در خواست اتصال مولد  .4

 ارسال مدارك به کمیته ارزیابی توسط واحد جلب مشارکت .4,1

 صدور موافتنامه احداث توسط کمیته ارزیابی .4,2

گذار ناقص بوده و یا هر گونه اشکال دیگري داشته باشد و یا نیاز به اقدام اصالحی داشته باشد   در هریک از مراحل فوق چنانچه مستندات سرمایه 
  .باشند گذار می ا کمیته ارزیابی موظف به ارائه راهنمایی به سرمایهواحد جلب مشارکت و ی

  هاي صنعتی و مولد مقیاس کوچک شهرك -9

 هاي صنعتی تفاهم نامه شهرك -9-1

 .این کتابچه به شرح پیوست    

 تخصیص زمین -9-2
و یا (امه احداث خود را از وزارت نیرو موافقتن/ گذران احداث مولد که پروانه احداث  شرکت شهرکهاي صنعتی استان براي تخصیص زمین به سرمایه

 :کند  عمل می به شیوه زیر)پیوستبه شرح (نامه  تفاهم، مطابق با الحاقیه اند اخذ کرده) شرکتهاي زیرمجموعه

  زمین اختصاص یافته به مولد
  )برحسب متر مربع(

  17میزان ظرفیت مندرج در موافقتنامه احداث

  )بر حسب مگاوات(
  ت مگاوا2کمتر از   500
   مگاوات5 مگاوات و کمتر از 2بیش از   1000
   مگاوات15 مگاوات و کمتر از 5بیش از   2000

( )( ) ( )L1C150300    مگاوات15بیش از   +××+

L :کاري، محوطه و نظایر آن درصد تخصیص یافته براي درخت.  
C :بر حسب مگاوات( ١٧میزان ظرفیت مندرج در موافقتنامه احداث(،  

صورت رایگان  به ١٨مترمربع2000 مترمربع زمین تا سقف 100برداري   ، حق بهره17هر مگاوات ظرفیت مندرج در موافقتنامه احداثبه ازاي  :تبصره
 .شود محاسبه و واگذار می

  مواردسایر - 3- 9
گـذاري   هاي صنعتی که به شبکه سراسري برق کشور وصل نیستند، ولیکن به شبکه گـاز دسترسـی دارنـد، صـرفاً بـه سـرمایه        درمورد شهرك  −

عهـده گیـرد و امکـان     ي شبکه برق شهرك را نیـز بـر   برداري و توسعه  شود که نگهداري، بهره     موافقتنامه احداث مولد داده می    / احداث پروانه
 .استفاده از سوخت جایگزین را داشته باشد

 کم است؛ به طوریکـه تکـافوي نیـاز    هایی که به شبکه سراسري برق وصل هستند، ولیکن ظرفیت اتصال به شبکه برق بسیار         در مورد شهرك   −
 :دهد کنندگان در صورت قطع تولید را نمی مصرف

 .براي مولدهاي داخل شهرك تامین شود) گاز و یا گاز مایع نفت(سوخت پشتیبان  §

تر تـأمین   لد کوچککنندگان، ظرفیت نیروگاهی مورد نظر از طریق تعداد بیشتر مو     براي دستیابی به قابلیت اطمینان الزم براي تأمین برق مصرف          §
 .کنندگان شهرك فراهم باشد ها و یا قطع یک خط اتصال به شبکه کماکان امکان تأمین برق مصرف شود؛ تا در صورت خرابی یکی از مولد

ــبکه § ــدیریت شـــ ــهرك  مـــ ــین شـــ ــن چنـــ ــت    ي ایـــ ــنعتی اســـ ــهرك صـــ ــدماتی شـــ ــرکت خـــ ــده شـــ ــر عهـــ ــا بـــ   .هـــ
کننـدگان شـهرك و    ، اولین احداث کننده مولد از نظر مسئولیت تـأمین بـرق مـصرف    مادام که چنین شرکت خدماتی در شهرك استقرار نیافته باشد         

                                                
 .کند، مگاوات مندرج در پروانه احداث در مواردي که پروانه احداث دریافت می 17

  23/7/87 تفاهم نامه مورخ 7به شرح تبصره  18
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ي  شود؛ در اینصورت براي این احداث کننده ي شبکه برق شهرك در حکم شرکت خدماتی شهرك تلقی می برداري و توسعه همچنین نگهداري، بهره
صـورت  ) از طریـق شـرکت توزیـع نیـروي بـرق     (آن توسط وزارت نیرو شود و نظارت بر عملکرد      ي موقت توزیع برق نیز صادر می        مولد پروانه 

 .پذیرد می

 هاي صنعتیدر شهرکفرآیند تخصیص زمین  -9-4
جهت  (مراجعه به شرکت شهرکهاي صنعتی استان و دریافت اطالعات مربوط به شهرکهاي صنعتی استان از واحد برنامه ریزي و امور تولیدي −

 ) مراجعه شودیوستپبه  مربوط به شهرکها و نواحی صنعتییاز، تلفن و گاز اراضی، آب، برق مورد نت ادریافت اطالع

حقیقـی و   و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت بـراي اشـخاص  نیرو صادره از وزارت پروانه احداث / نامه موافقتارائه   −
   و کپی شناسنامه اعضاي هئیت مدیره شرکتشرکت ، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبتبراي اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت

 تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی  −
 )توسط شرکت شهرکهاي صنعتی استان(بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی   −
 انتخاب شهرك صنعتی و انتخاب قطعه −
 انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرك صنعتی −
 یشانتحویل زمین به مجري طرح یا نماینده ا  −
 ارائه نقشه هاي ساختمانی توسط مجري طرح به شرکت شهرکهاي صنعتی استان −
 دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهاي صنعتی استان −
 شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی −
  از شرکت شهرکهاي صنعتی استان) بصورت رایگان(دریافت پایان کار  −
 

  سواالت متداول -10
  کنده چیست ؟تولید پرا : 1سوال 
  شود ؟ هاي تولید پراکنده چیست ؟ به چه نوع سیستمهایی مولد تولید پراکنده گفته می انواع تکنولوژي : 2سوال 
 کاربرد مولدهاي تولید پراکنده کدام است ؟ : 3سوال 

 شرایط نصب و بکارگیري مولدهاي پراکنده در شبکه چگونه است ؟ : 4سوال 

 برداري از مولدهاي پراکنده رادارند ؟ هایی امکان اتصال به شبکه و بهره وعهچه شرکتها و یا مجم : 5سوال 

 برداري کرد ؟ توان مولدهاي پراکنده را نصب و بهره در چه نقاطی می : 6سوال 

 گیرند؟ برداري مورد تأیید ویا در اولویت قرارمی چه طرحهایی جهت بهره : 7سوال 

 کننده نهایی کدامند ؟ بردار و یا مصرف گذار و بهره  براي سرمایهمزایاي احداث نیروگاههاي کوچک : 8سوال 

 گذاري براي احداث واحدها کدامند ؟ عمده ریسکهاي سرمایه : 9سوال 

 باشد ؟ پذیري بیشتري می هاي تولید پراکنده در کشور داراي توجیه استفاده از کدام نوع تکنولوژي : 10سوال 

 راي استفاده از مولدهاي پراکنده کدام است ؟ترین علل رویکرد ب اصلی : 11سوال 

 پذیر باشد ؟ گذار توجیه تواند براي سرمایه در چه مواردي بکارگیري از مولدهاي پراکنده می : 12سوال 

 برداري از مولدهاي پراکنده کدامند ؟ پارامترهاي مهم براي سفارش خرید و بهره : 13سوال 

  اخذ تسهیالت بانکی و مراحل آن کدام است؟مدارك و مستندات الزم براي  : 14سوال 
  اقتصادي طرح کدامند؟_نحوه ي تکمیل مدارك بسته ي فنی : 15سوال 
   طرحهاي احداث چگونه می تواند در قالب طرحهاي زود بازده به وزارت صنایع معرفی گردد؟ :16سوال 

  : 1پاسخ سوال 
 مگاوات که قابلیت نصب در محلهاي مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت 25) حداکثر(فیت تأمین انرژي برق با استفاده از مولدهاي تولید برق با ظر

  .برداري از آنها در مراکز مختلف میسر باشد هاي زیست محیطی امکان بهره کارکرد دایم بمنظور تأمین انرژي برق را دارند، و از لحاظ مشخصه
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هایی که از نظر فنی قابلیت اتصال به شبکه توزیع محل اتصال را دارا هستند و  مقرر گردید نیروگاه: رق کشور هیات تنظیم بازار ب95مطابق با مصوبه جلسه 
 . مگاوات بیشتر نیست، به عنوان نیروگاه مقیاس کوچک تلقی گردند25ظرفیت عملی تولید آنها از 

کنندگان متصل به شبکه  ه، بخشی از این ظرفیت توسط خود او یا دیگر مصرف مگاوات بود25اي داراي ظرفیت تولید بیش از   اگر تولیدکننده:4تبصره بند 
هاي مقیاس   مگاوات از تولید آن، مشمول احکام نیروگاه25محلّی به مصرف برسد و مایل به عرضه بقیه ظرفیت آماده تولید خود به شبکه باشد، تا سقف 

  . مگاوات نباشد25ل مصرف در شبکه محلّی، بیش از کوچک خواهد شد؛ مشروط بر آنکه مازاد تولید آن نسبت به ک
  : 2پاسخ سوال 

 :تکنولوژیهاي قابل قبول در این مبحث عبارتند از 
§ Gas Reciprocating Engine 
§ Gas Turbine 
§ Wind Power 
§ Hydro Power 
§ Solar Power 

  : 3پاسخ سوال 
  :برداري شوند   بشرح ذیل در شبکه توزیع نصب و بهرهتوانند بمنظور تأمین برق براي کاربردهاي مختلف مولدهاي پراکنده می

§  : Grid Supportمولد به طور ذاتی به شبکه توزیع متصل است . 
§ Peak-Shaving 
§ (Island mode)Stand alone  : کند مولد بطور مجزا از شبکه بار محلی را تأمین می. 
§ Standby Power 
§ CHP (Combined Heat & Power) 

  : 4پاسخ سوال 
بعالوه مولدها باید از .  کامالً رعایت شودIEEE 1547وجه به امکان اتصال مولدها به شبکه، جهت اتصال به شبکه توزیع بایستی مقررات استاندارد با ت

 .مطابقت با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشند) صوتی و انتشار ذرات معلق(هاي زیست محیطی  لحاظ آالینده

  : 5پاسخ سوال 
بایست داراي حداقل رتبه فنی   را دارند، میGrid Supportبرداري از مولدهاي پراکنده براي کاربري  که متقاضی نصب و بهره) خصوصی(شرکتهاي 

توانند مجوزهاي اولیه را براي وصل به شبکه دریافت  و مالی متناسب با ظرفیت درخواستی از سوي وزارت نیرو باشند و در این صورت می
 .باشد  ماه می6الزم بتوضیح است مدت اعتبار این مجوز تا زمان تکمیل مستندات طرح . یندنما

  : 6پاسخ سوال 
گذار توسط  لیستی از محلهاي قابل نصب بنا به درخواست سرمایه. باشد  کیلوولت می20/63محلهاي نصب مولدهاي پراکنده در شبکه توزیع و پستهاي 

تواند محل احداث را پیشنهاد و با هماهنگی واحدهاي ذیریط  بعالوه متقاضی خود می. باشد ابل ارائه به واجدین شرایط میریزي شرکت توانیر ق واحد برنامه
 . مجوزهاي نصب به شبکه را دریافت نماید

  : 7پاسخ سوال 
 شامل اطالعات فنی و عملیاتی واحدهاي سنجی خود را باشند، طرح امکان متقاضیان احداث واحدهاي نیروگاهی که داراي موافقتهاي اصولی اولیه می

المقدور حاوي  این طرح بایستی حتی. نمایند  به کمیته ارزیابی متقاضیان احداث واحدهاي تولید پراکنده ارائه می"پذیري طرح توجیه"موردنظر در قالب 
ي تأمین اعتبار، زمان کارکرد   ساخت و احداث، نحوهنوع و ترکیبات مجاز سوخت مصرفی، دوره: اطالعات کاملی درخصوص پارامترهاي دستگاه منجمله 

 .برداري عملیاتی دستگاه و سایر اطالعات الزم باشد سالیانه دستگاه، پارامترهاي بهره

  .هاي الزم به کمیته ارزیابی ارجاع داده خواهد شد طرح ارائه شده سپس جهت بررسی و اخذ مصوبه
نظرات خود را اعالم داشته و متقاضی با رفع موارد نقص مجدداً طرح را به همان واحد ارسال خواهد نمود دو هفته نقطه ) حداکثر(واحد مذکور ظرف مدت 

  .تا مجوزهاي نهایی احداث صادر گردند
  : 8پاسخ سوال 

  :توان در موارد زیر عنوان کرد  مهمترین مزایاي استفاده از این مولدها را می
ه در محلهاي مصرف، تلفات توزیع و انتقال کاهش یافته وهمچنین کیفیت توانی که در با توجه به استقرار مولدهاي تولید پراکند •

 .گیرد در قیاس با واحدهاي بزرگ نیروگاهی بهتر خواهد بود کننده نهایی قرار می اختیار مصرف

زمان . سازد  فراهم میسازي را ي بستر خصوصی گذاري باالیی را در بر نخواهد داشت و لذا توسعه احداث این واحدها حجم سرمایه •
 .هاست کوتاه ساخت و احداث واحدها از دیگر مزایاي این مجموعه
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 .توان به فرهنگ سازي و ایجاد فضاي اشتغال آنها اشاره کرد از مزایاي بارز احداث واحدهاي تولید پراکنده می •

  سال15مالکیت نیروگاهی با قابلیت تولید  •

 برداري از مولدها بت به خرید، نصب و بهرهگیري و اقدام نس سرعت و سهولت در تصمیم •

هاي حمایتی، اقتصادي و  هاي قیمت تمام شده و مستقل از سیاست اصالح و تعدیل نرخ فروش انرژي متناسب با تغییرات موثر مولفه •
 اجتماعی حاکمیت

  : 9پاسخ سوال 
الوصف با توجه به تجارب سایر کشورها و برخی از  مع. ا در حد پایینی استگذاري آنه با توجه به اینکه این نیروگاهها نوعاً کوچکند لذا ریسکهاي سرمایه

  :برداري شده مهمترین آنها عبارت است از  هاي بهره پروژه
هاي فنی اولیه، عدم  عدم تطابق با شرایط محل نصب، عدم انطباق شرایط عملی با مشخصه(انتخاب نادرست مولدها از لحاظ کیفی  •

 ) ترکیبات سوختها و سازگاري با مشخصه

 هاي باالسري براي احداث عدم لحاظ هزینه. •

 ورشکستگی و یا تغییرات سازمانی سازنده اصلی کاال •

 هاي خرید و احداث عدم بکارگیري تیم کارشناسی متناسب با فعالیتهاي اجرایی و طوالنی شدن پروسه •

  : 10پاسخ سوال 
  .باشند داراي بیشترین اقبال براي استفاده میSmall Gas Turbine  و Gas Engineاز موارد اشاره شده انواع مولدهاي پراکنده، مولدهاي 
هر چند که با توجه به وفور منابع گاز در کشور و هم چنین آشنایی بیشتر با این نوع تکنولوژیها و . این موضوع از دیدگاه بازار جهانی مطرح شده است

اند و یا  ها یا تجاري نشده سایر تکنولوژي. باشد ي از دو نوع تکنولوژي نامبرده داراي بیشترین توجیه میبردار ها بهره امکان تأمین برخی از قطعات مجموعه
گذاري براي انواع تکنولوژیها را به استناد طرحهاي  جدول ذیل اطالعات اولیه سرمایه. پذیر نیستند بدالیلی در حال حاضر در حد مولدهاي گازسوز توجیه

  :اید نم اجرا شده ارایه می
  

  
  ردیف

  هزینه تعمیر و نگهداري  گذاري پایه براي خرید دستگاه هزینه تقریبی سرمایه ISOرنج ظرفیت درشرایط   نوع تکنولوژي

1  Gas Reciprocating Engine MW2-KW500  )kw/Euro(500-420∼  Visible 

2  Gas Reciprocating Engine MW5-KW2  KW/Euro 400∼  Visible 

3  Gas Reciprocating Engine MW5 More than KW/Euro 350∼  Visible 

  
  .باشد هاي انتقال و نصب می گذاري تنها براي سفارش خرید مولد و بدون لحاظ هزینه آمار ارائه شده براي سرمایه

  :گذاري، حتماً بایستی اطالعات زیر را از فروشندگان واحد دریافت نمود  بعالوه براي سرمایه
Ø اه قابلیت اطمینان دستگ 

Ø قابلیت دسترسی 

Ø میزان خروجی در شرایط سایت 

Ø  ارایه فرمول گاز مصرفی به سازنده(میزان سازگاري با شرایط گاز( 

Ø برداري تا دوره تعمیرات اساسی میزان تغییرات خروجی و راندمان دستگاه در هر سال بهره 

Ø هاي تعمیرات اساسی شرایط و هزینه 

دهد استفاده از این دو نوع تکنولوژي  محاسبات اولیه نشان می. باشند پذیري می ام طرحها براي اجرا داراي توجیهتوان پی برد کد با بررسی این موضوعات می
  .هاي پراکنده درکشور است داراي بیشترین توجیه در قیاس با سایر تکنولوژي

  : 11پاسخ سوال 
گذارانی که قادر به احداث نیروگاه برق در رنجهاي پایین هستند و با عنایت به  هاي الزم براي استفاده از تخصص متخصصان و سرمایه به منظور ایجاد زمینه
 .گذاري براي احداث واحدهاي تولید پراکنده، قوانین و راهکارهاي الزم براي استفاده از این ظرفیتها تعیین شده است حجم پایین سرمایه

ي شبکه در برخی نقاط شبکه، بکارگیري از واحدهاي   و همچنین عدم امکان توسعهبعالوه با عنایت به بحث افزایش میزان تقاضا براي مصرف در کشور
استفاده از این مولدها در انتهاي شبکه منجر به کاهش تلفات از طریق ایجاد تغییر در ولتاژ انتهاي خط . قابل دسترسی سریع جهت رفع مشکل مناسب است

  .است
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باشند و از این نظر نیازي به توسعه  ا فشار گاز کم برخوردارند و درنقاط مختلف شبکه قابل نصب می از قابلیت کار بGas Enginesاز طرفی مولدهاي 
  .باشد ها نمی شبکه گازرسانی براي تأمین گاز این واحد

  .باشند مصرف کنندگان برق این مولدها از مزایاي تأمین برق مطمئن و با کیفیت مطلوب حتی در شرایط قطع شبکه برخوردار می
  : 12سخ سوال پا

پذیري بکارگیري از این نوع مولدها مدنظر است پارامترهاي ارزیابی طرحی است که او دنبال  گذار در راستاي توجیه اي که براي سرمایه مهمترین مسئله
  .گذار بایستی اطالعات کاملی از طرخ خود داشته باشد لذا سرمایه. کند می

تواند با انجام محاسبات مبتنی بر مدل مالی و  گذار می در این حالت سرمایه. کننده برق پایه مورد استفاده قرار گیرند توانند بعنوان تأمین مولدهاي پراکنده می
براي اکثر کاربردهاي تجاري و صنعتی عمده، . نوع تکنولوژي انتخابی قیمت تمام شده برق را محاسبه و با حالت استفاده از شبکه سراسري مقایسه نماید

تواند مازاد تولید دستگاه خود را از طریق شبکه  کننده می بعالوه مصرف.  است  این مولدها در قیاس با شرایط خرید برق از شبکه مقرون به صرفهاستفاده از
ز مولد درسایت از اینرو بکارگیري ا. پشتیبان به شبکه بفروشد و یا در زمان خروج اضطراري مولد از شبکه، برق مورد نیاز خود را از شبکه تأمین نماید

  .کننده ایفا نماید تواند نقش فروشنده برق را براي مصرف می
  : 13پاسخ سوال 

هاي الزم براي انتخاب نوع  گذار پس از انجام بررسی سرمایه. اند سازندگان مولدهاي پراکنده از لحاظ نوع تکنولوژي تا حدودي محدود و شناخته شده
هایی که براي انتخاب ظرفیت مولد در محل وجود دارد  محدودیت. ن مصرف و نمودار بار در محل را داشته باشدبایست تحلیل کاملی از میزا تکنولوژي می

 بایستی این محدودیت را در نظر گرفت که چنانچه Gas Engineبطور مثال در انتخاب ظرفیت مناسب مولد . بسته به نوع تکنولوژي متفاوت خواهد بود
بعالوه . لذا مناسب است دستگاههایی با ظرفیت مناسب انتخاب شوند.  خواهد شدShut downدستگاه کمتر بشود مولد ظرفیت نامی % 50بار محلی از 

  :نظر قرار دهد، و از سازنده مطمئنی دستگاه را خریداري نمایند و شرایط کلی زیر را مدنظر قرار دهد  گذار بایستی مولدي را با راندمان باالتري مد سرمایه
v  تولید انرژي با فرمول گاز مصرفی تطابق کامل داشته باشدمولد براي. 

v میزان خروجی دستگاه درشرایط سایت را با مدارك فنی اولیه تضمین نماید. 

v کننده قرار گیرد برداري بسیار اندك بوده، و مورد تضمین تأمین ي بهره افت خروجی و راندمان مولد براي دوره. 

v برداري توسط فروشنده تضمین شود ي بهره ورهسرویس و پشتیبانی تأمین قطعات در د. 

v سازنده با مقررات اتصال به شبکه برق کشور آشنا باشد. 

v برداري  ي بهره هاي الزم براي کارکرد دایم دستگاه براي زمان حداقل مورد درخواست خریدار را در طول دوره سازنده براساس مدارك مستند تضمین
 .ارائه نماید

 .دد از فروشنده دریافت گرMain Overhaulبرداري و  هاي تقریبی براي دوره بهره  و هزینهلیست قطعات مورد نیاز

  :14سوال پاسخ 
  :روند اخــذ تسهیالت از بــانک

متقاضی البته . چنانچه متقاضی اخذ تسهیالت در زیر سقف یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد تومــان باشد امکان اخذ آن از طریق شعب بانکها وجود دارد
  . بایستی طرح درخواستی خودرا از طریق شعب به سرپرستی منطقه ارسال دارد

  . چنانچه سقف تسهیالت درخواستی از این میزان باالتر باشد طرح متقاضی به سرپرستی کل و یا از طریق معاونت طرحهـا ارجاع می گردد
ارایه مدارك و . ی و تضمین باز پرداخت وام است تسهیالت به متقاضی اختصاص می یــابددر هر دو حالت به استناد اسناد معتبریکه دال بر توانمندي مــال

  :طی روند ذیل براي هر دو حالت بعنوان رویه عمومی اخذ تسهیالت بایستی صورت پــذیرد
 بمنظور درخواست  ماه6گشایش حســاب ارزي در شعبه موردنظر براي اخذ تسهیالت ارزي یا گشایش اعتبار اسنادي با گردش حداقل   

 }.در صورتیکه تسهیالت ریالی مد نظر باشد حساب ریالی با دوره ي مذکور براي گردش حساب الزم است{ .تسهیالت

متقاضی در این طرح بایستی عالوه بر منافع اقتصادي .(و اخذ تاییدیه اولیه بعنوان موافقت اصولی ) رییس شعبه(ارایه کلیات طــرح به شعبه  
 .)دآوري آن ضرورتهاي اجراي طرح بهمراه آثارو منافع ملی اجراي آنرا براي شعبه ارایه نمــایدطرح ومیزان سو

 .در مواردیکه طرح جزیی از احداث یک پالن بزرگ است متقاضی باید پالن کلی خود را بعنوان طرح اصلی ارایه نمـاید  

اعضاي هیات مدیره و سهامداران اصلی .  (هیالت الزامی استمیزان و نحوه ي گردش مــالی حسابهاي جاري و موجود شرکت جهت اخذ تس  
 .)نبایستی بدهی معوقه ویا مشکلی از نظر اخذ تسهیالت و وام از نظر بانک داشته باشند) سهام% 25باالي (شرکت

 واست تسهیالت تا پایان دوره فعلی در زمان درخ) مفاصا حساب(ارایه ي تراز نامه هــاي مالیاتی شرکت و تسویه حساب با بیمه   
   IRR(min)= 16.5% اقتصادي با _ارایه ي خالصه طــرح توجیه فنی  
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 از سوي مرجع معتبر دال بر خرید محصول در دوره ي بهره برداري طرح ) قرارداد(ارایه نامه یا مدرکی   

 ارایه سه پرو فورما یا قرارداد خرید کاال از سه سازنده یا تامیین کننده ي متفاوت    

 برابر سقف تسهیالت بصورت زمین طرح ، ماشین آالت و ملک ویا اوراق مشارکت، سفته و یا 1,2نوع وثیقه ي طرح معــادل مشخص شدن   
 تضامین بانکها و موسسات مـالی توسط متقاضی و تفاهم با بانک در این خصوص

 اخذ موافقت بانک با طــرح براي اخذ تسهیالت   

 شدن نحوه ي تخصیص اعتبار براي خرید ماشین آالت و هزینه هاي اجراي طرحانجام مذاکرات الزم با بانک جهت روشن   

در صـورت وجـود   )  مـــاه اسـت  4حداقل زمان الزم براي تـصویب طـرح       ( چنانچه بانک طــرح را تصویب نمــاید     : نکته ي مهم    { 
این شرایط بسته بـه نـوع   . می نمایندنقدینگی براي اختصاص منابع به طرح بانکها شرایط و روشهاي خاصی را در پرداختها اعمال         

بعالوه باید در نظر داشت بدلیل اینکه شرایط اعطاي تـسهیالت متغیـر       . متغیر است ) متقاضی و بانک    (مذاکرات و توافقات طرفین     
لذا نحوه ي تعامل طرفین در شرایط خاص خـود را  .است نمی توان یک قاعده ي کلی را براي روش و شرایط پرداخت تعیین کرد          

  }  .اید مد نظر قراردادب
  ثبت سفارش کاالي درخواستی جهت گشایش اعتبار اسنــادي در وزارت بازرگانی و ارایه اسناد آن به بانک  
 مشخص کردن بانکهــاي طرفین براي گشایش اعتبــار  

این موضوع معموال در (  بازرسی کاال ارسال متن هاي گشایش اعتباراسنادي و اخذ تاییدیه از طرفین دال بر تایید متون ارسالی و تعیین شرکت  
 )متن پروفورما می باشد

 تکمیل کلیه قراردادهــا ي داخلی بانک بمنظور گشایش اعتبار و پذیرش گشایش اعتبار از سوي بانک عامل براي فروشنده   

 )ویا پرداخت ریالی( مبلغ پرو فورماي خرید توسط متقاضی در حساب ارزي % 20واریز   

 غ مورد توافق با بانک در زمــان آماده شدن کاالبراي حملواریز سایر مبال  

  
  :15  سوالپاسخ

  پس از اخـــذ موافقت اصولی )  اقتصادي –بسته ي فنی   ( DGتکمیل مدارك مرتبط با احداث واحد 
 انجام شده باشد میتوان آن در صورتیکه مکان یابی براي احداث واحد ها توسط شرکتهایی براي مجموعه ي وزارت نیرو( انتخــاب ساختگــاه  -1

 .)مکانها را مد نظر قرار داد

و پیش بینی میزان ) بروز رسانی اطالعات ) (و گرما( استعالم از متصدیان محل انتخاب شــده مبنی بر میزان ظرفیت مورد نیاز براي تامین برق  -2
 .افزایش ظرفیت در سالهاي پیش رو

 رافیایی محلاستخراج کلیه اطالعات هواشناسی و مشخصات جغ -3

 برآورد میزان انرژي تولیدي سالیانه براي مصرف در محل -4

 اخذ اطالعات فنی پست توزیع محلی و بار فیدر هاي موجود و ترانسهاي آن بهمراه اطالعات و مشخصات شبکه باال دستی -5

 بررسی و شناسایی نوع و تعداد مولد هاي مورد نظر براي تامین انــرژي -6

 )معموال این اطالعات بر روي سایتها میباشد( ی ژنراتورهــاي مورد نیاز عملیات–اخذ مشخصات فنی  -7

  DGبررسی رفتـــار گذرا و پایدار و مباحث مربوط به مطالعات اتصال کوتاه شبکه باحضور  -8

 ی بررسی اقتصــادي طرح بر اساس مدل مالی مورد نیاز و استخراج پارامتر هاي ارزیــابی با استفاده از اطالعات دریافت -9

 نهــایی شدن نوع مولد ها و کلیه هزینههاي طــرح  ،9و 8بررسی خروجی اطالعات بند هاي  -10

  اقتصــادي -تکمیل فرمهــاي مرتبط با بانک عـــامل در ارتباط با طرح توجیه فنی -11

و مبنی بهمراه برنامه زمانبندي انجام مذاکرات اولیــه با بانک جهت صدور موافقت کلی با طــرح و ارایه به واحد هــاي ذیربط وزارت نیر -12
 اجراي طــرح 

  اقتصــادي بهمراه اسناد مالکیت زمین و مدارك تاییدیه بانک بر طرح به مجموعه ي وزارت نیرو–ارسال مطالعات فنی  -13

  اخذ پروانه احـــداث -14
  :16 سوال پاسخ
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ی که به آنهــا در قالب طرح زود بازده وام اختصــاص براي انتخاب طــرحهاي احــداث نیــروگاه پــراکنــده در فهرست و لیست طرحهای −
داده شــــود در وزارت نیرو کارگروهی تشکیل شده است که به متقــاضیان معــرفی می شــود تا مدارك طرح از طریق آن واحــد براي 

 .وزارت صنایع ارســال گــردند

با تــوجه به مبلغ . گــروه بصورت تکلیفی به باکن عامل ابالغ می گرددتخصیص وام به کلیه طــرحهاي زود بــاده پس از تایید این کار −
% 12 )حداکثر(یلیارد تومان وام ریالی  با بهــره م1,6 میلیارد تومــان براي سرمایه گــذاري در این گونه طــرحها می توان تا سقف 2حــدود 

 .اخــذ نمــود

اما . زارت صنایع بصورت تکلیفی به بانکهــاي عامل متقاضیان صورت می پــذیرداختصــاص وام به طــرحهاي زود بازده از ســوي و −
  .متقاضیان بهر حال بایستی شرایط دریافت وام را داشته بــاشند

  دسترسی به اطالعات -11
سازي صنعت برق  تر خصوصیتوانند به تارنماي دف گذاري در احداث مولدهاي مقیاس کوچک براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز می متقاضیان سرمایه
  :رجوع نمایند

ir.org.moe.psp://http 
 :باشد در این تارنماي اطالعات زیر قابل احصاء می

  سواالت متداول •
  فرم محیط زیست •
   هیات تنظیم بازار برق95صورتجلسه   •
   خرید برقپیشمصوبه هیات مدیره توانیر در خصوص  •
  مولد موافقتنامه و پروانه احداثنامه،  معرفیصدور درخواست هاي  فرم •
   )دوجانبه(قرارداد تامین برق مصرف کننده  •
   قرارداد تضمین برق مصرف کننده •
    مگاواتی9گاز سوز   براي دو دستگاه) بانک پذیري (مالی  مدل مونه ن •
  دستورالعمل اتصال به شبکه •
   آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق8 موضوع بند ب ماده -دستورالعمل اجرایی خرید برق به نرخ تضمینی •
  توسعه مولد مقیاس کوچکدستورالعمل  •
  هاي صنعتی تفاهم نامه با شهركپیش نویس  •
  )ECA (قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاههاي  مقیاس کوچک •
  نمایندگی شرکتهاي وارد کننده موتورژنراتورهاي گازسوز •
  سابا) متقاضی تسهیالت تولید برق با راندمان باالتر(11ت تبصره پرسشنامه طرح تسهال •
 گذاري در احداث مولد مقیاس کوچک  راهنماي سرمایهکتابچه •

  
 
 

  :هاپیوست
 نامه شهرکهاي صنعتی تفاهم: 1پیوست 

 ینامه شهرکهاي صنعت تفاهمالحاقیه : 2پیوست 
  استانهایشهرکهاي صنعتمشخصات : 3پیوست 

  استانهای شهرکهاي صنعتدرفرآیند تخصیص زمین : 4پیوست 
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255392212410132241550فارس16

534125524136747قزوين17

31749332385355قم18

7795910686165كردستان19

153497161569203249كرمان20

112061101219162276كرمانشاه21

61548955437379كهگيلويه و بويراحمد22

10133810116575180گلستان23

179101818121477186گيالن24

7104157364095لرستان25

2416982223323205268مازندران26

1474711414711207421مركزي27

11204010110759312هرمزگان28

1013021111799342همدان29

116111101027146976يزد30
387104032378386157294394410700جمع كل

وضعيت شهركهاي صنعتي

اراضي در اختيار

ميزان برق
(مگا وات)

ف
نام  استانردي

تعداد شهركهاي صنعتي 
در حال واگذاري

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

آمار تا پايان خرداد 1388



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

ي ق
ر ش

ان 
يج ا

رب ذ
آ

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

1582√√√√485√تبريز3 (سعبد آباد)11
833√0√√246√اهر22
101√√√√55√تبريز1 (شهيد رجايي)33
2.516.3√0√√94√سراب44
71.2√√√√41√ميانه55
517√√√√110√مرند66
517.8√√√√114√مراغه77
2793√√√√1628√تبريز2 (شهيد سليمي)88
25.2√√√√36√سراميك مرند99
262√0√√320√شبستر(وايقان)1010
0.0020چرمشهر1111
1535√√√√88√بناب1212
81.6√√√√48√بستان آباد1313
237.2√0√√196√هشترود1414
218√√√√98√تخصصي صنايع ساختماني تبريز1515
74√√√√25√فن آوري خودرو1616
029.4√61√ورزقان1717
1933.2√√√√1119√تبريز5 (س.گ.خارجي)1818
018اسكو1919
016صنايع پايين دستي پتروشيمي تبريز2020
(هريس)2121 223.6√0√√130√بيلوردي
060√3023√تبريز4 (سهند)2222
100020√ملكان2323
211.2√0√√66√كاغذ كنان2424

ي ق
ر ش

ان 
يج ا

رب ذ
آ

 1



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0.0018ميانه25252
117√0√√95√عجب شير2626
0بستان آباد27272
803بناب28282
150جلفا2929
485چاراويماق3030
كليبر3131
مراغه32322
0مرند33332

22961620201219144671 جمع  شهركها

ربي
ن غ

جا
اي رب

ذ آ

66√√√√50√اروميه111
105√√√√222√خوي22
84√√√√113√مياندوآب33
59√√√56√مهاباد44
155√√√√189√اروميه552
62√√√√47√سلماس66
37√√√30√سردشت77
2.57.5√√√33√نقده88
73√√√66√شاهين دژ99
35√√√45√پيرانشهر1010
46√√√60√بوكان1111
39√√√√34√ماكو1212
14√0√√29√تكاب1313
010√0.032فناوري الكترونيك اروميه1414

ي رب
ن غ

جا
اي رب

ذ آ

 2



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

16√0√√34√اشنويه1515
080√536√اروميه16163
0119√√100√چالدران1717

161676171571376188 جمع  شهركها

بيل
د ار

75√√√√61√اردبيل111
21√√√√23√خلخال22
4288√√√√600√اردبيل332
30√√√√29√مشكين شهر44
21√√√14√پارس آباد55
20√√√√26√گرمي66
20√√19√كوثر77
30√√55√اردبيل3 (تخصصي آب)88

882788566395 جمع  شهركها

بيل
د ار

60√0√√13√محمد آباد مرغ11
140√√√√277√سه راه مباركه22
200√√√√562√مورچه خورت33
120√√√√163√گلپايگان44
1230√√1280√بزرگ اصفهان55
140√√√√88√منتظريه66
130√√√√80√نجف آباد فاز1و772
45√√√√52√اوره نطنز88
3014√√√√1391√رنگسازان99
70√√√√55√سپهرآباد شهرضا1010
42√√√√118√اردستان1111

 3



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

(پايگاه هشتم)1212 210√√√√310√جي
130√√√√85√راوند كاشان1313
470√√√√411√اشترجان1414
73√√√√70√خوانسار1515
123√√√√253√دهق1618
0√√600محمودآبادحسين آباد1720
145√√√√200√علويجه1821
30√√√32√سميرم1922
3010√√√500√سگزي2026
137√√√√253√اسفيدواجان2127
120√√√√130√وزوان ميمه2228
44√√√√50√هرند2329
140√√√√500√كوهپايه2430
140√√√√1278√اميركبيركاشان2533
7012اسفرجان2634
52√95√دهاقان2736
43√95بادرود نطنز2837
141√√300√نايين2938
73√√√210√شجاع آباد نطنز3042
(حسن آباد جرقويه)3149 53√√52√سپيد دشت
70√√√61√تيران و كرون3252
123√√95√خميني شهر(الكترونيك)3353
69√√50√ورزنه3454
0.04010آران و بيدگل3555

ن ها
ف ص

ا

 4



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

2510√√240√نجف آباد2 (جالل آباد)3657
0فوالد3761
6000فن آوري اصفهان3862
39653 21كاشان
17√√98√رامشه4068
9510√پوده4169
33√95تودشك4270

341094732352126429180 جمع  شهركها

الم
اي

300√√√110√ايالم11
611√√√152√دهلران22
627√√√103√مهران33
50√√17√سرابله44
1218√√81√ايوان55
120√√52√دره شهر66
120√√48√آبدانان77
0.0980ايالم882

766277038356 جمع  شهركها

شهر
بو

م ال
ي ا

11√√√5√بوشهر111
1238√√√401√بوشهر2 (چغادك)22
86√0√√67√برازجان33
411√√√260√ديلم44
410√√√78√بندر ريگ55
114√√219√دير66
0.514.5√√102√خورموج77

ر شه
بو

 5



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0.514.5√√97√دلوار88
0گناوه99
020√220كنگان1010
015√0.0150اهرم1111

815981080531144 جمع  شهركها

ران
ه ت

2517√√√√704√چرمشهر و ساالريه11
22.512.5√√√√669√علي آباد22
5035√√√√1100√اشتهارد34
100200√√√√2891√شمس آباد45
(ورامين)56 7000قرچك
5030√√√√1029√عباس آباد67
5000نجم آباد78
1510√√√√253√نصيرآباد89
87√√√203√فيروزكوه910
1300دماوند1012
0فن آوري تهران1113
0حسن آباد1214
0هشتگرد1315
(ورامين)1416 278√√1150√پيشوا
2500دماوند15172
0شهريار1618
0نظرآباد17192
2000خاوران1820
(قرمز تپه)1921 1015√√√344√خوارزمي

ن را
ه ت

 6



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

300√√√350√پرند2022
510√√√√240√نظرآباد2123
0ساوجبالغ2224
0فيروزكوه23252

11107131111710318415 جمع  شهركها

ري
ختيا

وب ل 
حا
رم ا

چه

1211√√√√550√بروجن11
1550√√√√475√شهركرد22
311√√√√210√فارسان(جونقان)33
713√√√√200√لردگان44
724√√√√1000√سفيددشت55
22√√√√35√سامان1(غذايي)66
33√√√√40√سامان2(عمومي)77
33√√√√45√هفشجان88
25√√√√158√بلداجي99
42√√√√54√فرخشهر1010
15√√√42√فرادنبه1111
34√√√32√تيشنيز1212
24√√√42√دستگرد1313
22√√31√ناغان1414
34√√√√48√بن1515
13√√√0.015بهرام آباد1616
75√√93√كوهرنگ1717
0تخصصي آب بروجن1818
0.070شهركرد19192

ي ر
ا ختي

وب ل 
حا
رم ا

چه

 7



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

1630671417121777221

ي وب
جن  

ان س
ا خر

جمع  شهركها
1535√0√√333√بيرجند111
1510√√√100√قائن22
39.5√√√225√نهبندان33
57√√37√سنگ سربيشه44
0بيرجند552
918√√√200√فردوس66

589655044780 جمع  شهركها

وبي
جن  

ان س
ا خر

ي و
رض

ن  ا
س را

خ

1500نيشابور112
0√83√بجستان22
100√√√28√تربت حيدريه331
71√√√107√سبزوار44
50√√√√45√قوچان55
120√√√√113√مشهد كالت گازرگاه66
100√√√73√گناباد77
(نيشابور)88 160√√√√246√خيام
37√√√√153√مشهد چرمشهرقزقان99
100√√√66√تربت جام1011
41√√√37√درگز1114
87√√√147√كاشمر1 (بردسكن)1215
0تربت حيدريه13162
700√√√√396√مشهد طوس1417
(كاويان)1518 200√√√√407√سنگ بست مشهد
411√√√√153√بينالود1619

ي و
رض

ن  ا
س را

خ
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

25√√√17√فناوري صنايع غذايي1720
0سرخس1823
6.512.5√√√101√كاشمر19252
120√√√100√جوين2026
102√√√230√تايباد2127
5600مشهد3(گلبهار ده نو)2228
963√√√√1112√چناران2329
37.512.5√√√√192√ماشين سازي وقطعه سازي وفناوريهاي برتر(مشهد4)2430
80√√√44√فريمان2531
10000عطار2632
2910قوچان27332
0مشهد28345

2158512120920264122

ي ال
م ش

ان 
اس ر

خ

جمع  شهركها
4.520.5√√√100√اسفراين11
6.50√√√√38√بجنورد22
810√√74√شيروان33
1228√180√بيدك44
00حصار گرمخان55
0.0205كارگاهي بجنورد66
10425√مانه و سملقان77
14125فاروج88
10525√جاجرم99

6762342131139 جمع  شهركها

الي
شم

ان 
اس ر

خ

100√√√√40√دزفول111

 9



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

26√√20√سوسنگرد22
515√√√√48√شوشتر33
515√√√40√مسجد سليمان44
614√√√44√انديمشك55
33367√√√810√آبادان66
10190√√√1127√خرمشهر77
1585√√√√282√اهواز882
218√√60√رامهرمز99
694√√√500√بندر ماهشهر1011
327√√√50√شوش1112
530√√√105√بهبهان1213
218√√55√باغملك1314
570√√√50√شادگان1415
218√√55√ايذه1516
515√√50√اميديه1617
7118√√√515√بندر امام خميني1718
218√√40√آغاجاري1819
2.247.8√√√170√اهواز19213
10√√√4√آبادان2 (كارگاه آبادان)2022
35√√√√20√اهواز21231
545√√110√دزفول22242
11√√√1√دزفول23253
2.59.5√√√19√اهواز24264
614√100√هنديجان2527

ن تا
س ز
و خ
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

298√√513√انديمشك26282
35030√شوشتر27292
0.0112100دزفول28314
0.0524175اهواز29325
0.00گتوند3033
0شلمچه3134
30075صنايع دريايي شيالت آبادان3235
0مسجد سليمان33362

27611425264171481718 جمع  شهركها

جان
زن

3030√√√√422√زنجان111
90√√√66√ابهر22
99√√√81√ابهر332
4.53.5√√√59√ماهنشان44
1446√√320√زنجان552
5030√√√176√سنگ شهر(تخصصي روي)66
95√√√√400√خرمدره77
100√√√50√خدابنده88
40سلطانيه99
10040صائين قلعه1010
34√√50√طارم1111
892√√700√ابهر12123
60√108انگوران1313
60√اييجرود1414
0زنجان15153

ن جا
زن
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

102533121027147420 جمع  شهركها

نان
سم

108√√√√563√دامغان11
12076√√√√2036√سمنان22
711√√√√419√شاهرود33
69√√√768√گرمسار44
164√√√√298√ايوانكي55
70√√78√شهميرزاد66
78√√95√مهديشهر77
412√√0.0200سرخه88
0.00افتر99
0.0500عبدل آباد1010
0گرمسار11112

745088845177128 جمع  شهركها

تان
چس

بلو
ن و

تا س
ي س

ن نا
م س

91√0√√320√ايرانشهر11
(جاده ميرجاوه)22 1510√0√√932√زاهدان
911√√√864√زاهدان1 (كامبوزيا)33
90√0√√250√چابهار(كنارك)44
90√0√√78√زابل1(محمد آباد)55
0060√√200√زابل2(رامشار)66
90√√√51√زاهدان2 (كارگاهي)77
90√0√√200√خاش88
90√√√200√سراوان99
0063√√600√چابهار10102
0.50.5√0√√3√ايرانشهر كارگاهي1111

ن تا
س چ

بلو
ن و

تا س
ي س

 12



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

060√√100√سرباز1212
60√100√نيك شهر1313

13389712130910326

س
ر فا

جمع  شهركها
80√√√√32√آب باريك11
657√√√√252√آباده22
77252√√√√1338√بزرگ شيراز(جرسقان)33
120√85√آباده طشك ني ريز44
0.0530013برمشور55
37√√√√37√سپيدان66
614√√√81√داراب77
017√√√30√استهبان88
60√√√√38√نورآباد ممسني99
39√√√√46√سروستان1010
124√√√100√فسا1111
64√√√61√فيروزآباد2 (روزبدان)1212
19√400√جهرم1313
624√√√118√الر1414
625√√√√123√اقليد15151
250√√√√99√خرم بيد1616
381√√√338√ملوسجان1717
50√√20√المرد1818
055√√40√گراش1919
979دريمه2020
64√√41√مرودشت2121 س

ر فا

 13



مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0035√139√اقليد22222
66√√√50√ني ريز2-تنگ حنا2323
(ميمند)2424 123√√96√فيروزآباد
66017√ارسجان2525
2916اوز2626
0.010خنج2727
10سعادت شهر2828
692√0.02010مهر2929
150سپيدان30302
30اقليد31313
1102298صنايع انرژي بر3232
6014ايزد خواست3333
10022.5زرين دشت3434
160سروستان35352
9824فراشبند3636
300√√120√ني ريز1-غديرگه3737
7620قير و كارزين3838
12كازرون3939
6لپويي4040
640√186√سنگ ني ريز4141

255392212410132241550 جمع  شهركها
3067√√√√267√ليا11
(حيدريه)22 250√√√√108√تاكستان
(آراسنج)33 2015√√√138√بوئين زهرا
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0.010025آبيك44
0شال-اسفرورين55
57.583.5√√√565√كاسپين(قزوين-نيرگاه شهيد رجايي)66
3556√√2234√خرمدشت77
0قزوين882
0.00حكيميه99
0رامشان1010

534125524136747

ن وي
قز

م ق

جمع  شهركها
60180√√√√955√شكوهيه(قم2)11
1565√√√313√سلفچگان(قم1)22
1070√√√√341√محمودآباد(قم4)33
0.00چاپ و نشر(قم3)44
0.014040قنوات(قم5)55

31749332385355 جمع  شهركها

تان
دس
ر ك

م ق

3.50√√√√30√بيجار11
130√√√√59√سنندج221
3.50√√√√26√قروه33
7.50√√√√58√سقز44
510√√129قروه2 (سنگ شهر)55
1520√√√√299√سنندج662
50√√0.030مريوان77
2.50√√0.016بانه88
2.50√√√17√كامياران99
3.50√√√√14√سنندج10103

ن تا
س د
ر ك
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

11635سنندج11114
0سنندج12125

7795910686165 جمع  شهركها

مان
ر ك

6.56√√√100√بم11
123√√√64√جيرفت22
455√√√√298√رفسنجان33
55√√√√39√زرند441
178√√√√163√سيرجان551
1015√√√√122√كرمان1وتوسعه66
59.528√√√√636√كرمان772
18√715√سيرجان882
723√√120√بردسير99
0.512√√56راور1010
520√√√113√شهربابك1111
817√√√100√كهنوج1212
3.534√√150√انار1313
10010زرند14142
1520√√600√جيرفت15152
10√√√3√كرمان16163
142.5رفسنجان17172
822√√105√بافت1818

153497161569203249 جمع  شهركها

مان
ر ك

5533√√√√220√فرامان(كرمانشاه1)11
114√√√32√كنگاور22
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

300√√√74√اسالم آبادغرب33
464√√170√كرمانشاه44
110√√√28√سنقر55
314√√√43√سرپل ذهاب66
311√√√36√قصرشيرين77
37√√√24√گيالنغرب88
321√√√61√روانسر99
26√√√20√پاوه1010
5533√1097قميشه تپه(كرمانشاه2)1111
218√120√صحنه1212
00جوانرود1313
6315هرسين1414
7330اسالم آبادغرب15152

112061101219162276

د م
ح را

بوي
ه و

وي ل
گي ه

ك

جمع  شهركها

شاه
ن رما

ك

61√√√√26√ياسوج111
(دوگنبدان)22 8.81.2√√√√55√گچساران
60√√√√14√ياسوج332
1414√√√√83√ياسوج443
0223√√√78√دهدشت55
25√80√ياسوج664
0.01000200سقاوه77
60√50ليكك88
30√0.0100خان احمد99
25√0.062دهدشت10102

د م
ح را

بوي
ه و

وي ل
گي ه

ك
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

61548955437379

ن تا
س گل

جمع  شهركها
26√√100√مراوه تپه11
1030√√√√168√آق قال22
89√0√√101√گنبد33
146√√√√73√بندرگز44
82√√√√29√مينودشت55
82√√√√71√علي آباد66
0.59.5√√√40√گرگان772
0.29.8√0.040گرگان88
82√√√50√بندرتركمن99
82√√62√كردكوي1010
82√65√آزادشهر1111
10√0.032راميان1212
0.050790گرگان13133

10133810116575180 جمع  شهركها

تان
گلس

1436√√√√300√لوشان11
523√√√√100√صومعه سرا22
1337√√√√50√بندر انزلي33
70√√20√آستارا44
(تالش)55 73√√√√40√كشلي خطبه سرا
25√√√√20√آستانه اشرفيه66
75√√√√47√سياهكل77
210√√√√47√شفت88
1.55.5√√√10√رودسر99
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

20√√√9√خرشك1010
(نالكياشر)1111 52√√√20√لنگرود
25√√√√18√الهيجان1212
0.00چابكسر1313
0.20.8√√√√2√آستانه اشرفيه14142
0.20.8√4√درياسر لنگرود1515
70√√√20√ماسال1616
0.21.3√√√√0.03صومع سرا2 (كارگاهي صومعه سرا)1717
0.21.8√√√√5√كارگاهي رشت1818
0منجيل1919
20√√8√فومن2020
(سفيد رود)2121 50√187رشت

179101818121477186 جمع  شهركها

تان
رس

ل
ن ال

ي گ

155√√√√58√بروجرد11
510√√√√30√خرم آباد221
(سنگ اليگودرز)33 312√√44√اليگودرز
619√√√√333√ازنا44
629√√√129√خرم آباد552
23√√√45√دورود66
55010√البگودرز2 (صنعتي اليگودرز)77
037√0.052الشتر88
1020كوهدشت99
0.0600بروجرد10102
700خرم آباد11113

ن تا
س ر

ل
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0نورآباد1212
0درود13132
620پلدختر1414

7104157364095 جمع  شهركها

ران
زند

ما

200√√√√92√سلمانشهر11
440بابلسر22
1520√√√√119√ساري33
69√√√35√پل سفيد44
1520√√√196√سوادكوه(بشل)55
40رامسر66
80√√√√36√نور(چمستان)77
66√√√15√نوشهر88
1216√√√53√ساري992
0ساري10103
114√34√رستم كال1111
1020√√√165√بهشهر1212
2015√√√94√آمل1313
(بندپي)1414 1218√√√146√بابل
120√√√28√بابلكنار1515
0.23.8√√√25√دودانگه1616
1.5√5√بلده1717
17√√√92√كجور1818
128√√√48√كياسر1919
39√√√33√الريجان2020

ن را
د زن

ما
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

(تشبندان)2121 1025√√√118√محمودآباد
(جويبار)2222 822√√√91√قائمشهر
1218√√√107√نكا2323
1.510.5√√√33√چالوس2424
(جمشيدآباد)2525 69√√√27√آمل
69√√√21√آمل3 (بابكان)2626
(منصوركنده)2727 87√√√38√بابل

2416982223323205268 جمع  شهركها

زي
مرك

140√√√√49√سه راهي خمين اراك11
200√√√√331√ايبك آباد22
400√√√√1344√خيرآباد33
525√√√312√آشتيان44
1431√√√√755√دليجان55
1218√√√√272√محالت66
300√√√√490√خمين77
73√√√92√كميجان88
66√√√100√نوبران99
72√√50√آستانه1010
62√√90√غرق اباد1111
(فرمهين)1212 200√√√√142√فراهان
1352√√√993√مامونيه1313
1327√√400√زاويه1414
0.0070اراك15154
0.0045شازند1616

ي ز
ك مر
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0.0114470ساوه1717
0.091070زرنديه1818
0آجر سفال وصنايع وابسته1919

1474711414711207421

ن گا
ز رم

ه

جمع  شهركها
140√√√100√بندرعباس111
77√√√100√بندرعباس222
037√√100√ميناب33
55√√√100√رودان44
10√√√16√بندرلنگه55
12√0√√12√بستك66
30√√√20√گاوبندي77
883 34√√√23√صنايع دريايي بندرعباس
090√√71√بندرخمير99
030√√50√بندر تياب1010
010147√787√خليج فارس1111
0.06220زرين دشت1212
0.0600120گامبرون1313

11204010110759312

ن گا
ز رم

ه

جمع  شهركها

مد
ه

4.310.2√√132√چشمه قصابان و توسعه11
122√√√√204√بوعلي22
290√√√√385√ويان33
93√√√√125√مالير441
93√√√√52√اللجين55
64√√√√99√رزن66

مد
ه
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مساحت 
زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

آمار تا پايان خرداد 1388

ف
كد شهركنام استانردي

نام 
شهرك صنعتي

(مصوب)

وضعيت شهركهاي صنعتي

در حال واگذاري
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

(جاده مالير)77 134باغ بهشت
54√√√91√اسدآباد88
40√√√√26√تويسركان99
51√√√50√نهاوند1010
51√√√√21√مالير2(مجتمع كارگاهي)1111
4.510√√0.095بهار1212
110تويسركان13132

1013021111799342 جمع  شهركها

يزد
دان

1050√√√349√اردكان11
4852√√√√686√يزد22
3030√√√√436√ميبد1(جهان آباد)33
654√√√300√مهريز44
120√√√43√تفت55
322√√100√بافق66
322√√√148√طبس77
1090√503ميبد882
1213√√90√ابركوه99
1248√√√570√منطقه ويژه اقتصادي1010
1000260√يزد2 (فوالد)1111
140√783√صدوق1212
13132 45080تفت
653115يزد3 (مهريزد)1414

116111101027146976 جمع  شهركها

يزد
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مساحت زمين(هكتار)

كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب

14141701312492119آذربايجان شرقي1
4354330277آذربايجان غربي2
53166333157اردبيل3
241614201622155850اصفهان4
1120110130ايالم5
8712947042113بوشهر6
6520654042012تهران7
1061253412526چهارمحال و بختياري8
752526303102خراسان جنوبي9
1510879990527104خراسان رضوي10
531032300213خراسان شمالي11
16111819901730خوزستان12
3223220280زنجان13
861095501122سمنان14
8811958041614سيستان و بلوچستان15
15114291111284781فارس16
521362201422قزوين17
44864414156قم18
410000000كردستان19
14124011311043666كرمان20
421152200339كرمانشاه21
4221220022كهگيلويه و بويراحمد22
11717088461840گلستان23
757956351010گيالن24
4466440246لرستان25
16131421111282622مازندران26
12113011011783011مركزي27
4452440142هرمزگان28
1071025703100همدان29
13124031212141169يزد30

26119764551791902998441673  جمع كشور

وضعيت نواحي صنعتي

ميزان برق
(مگا وات)

اراضي در اختيار

نام  استانرديف
تعداد نواحي صنعتي 
در حال واگذاري

آمار تا پايان خرداد 1388
تعداد شهرك صنعتي 
داراي امكانات زيربنايي

تعداد نواحي صنعتي 
مصوب



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

قي
ر ش

ان 
ج اي

رب ذ
آ

21√√√√10ترك1
10√√√5فجر2
11√√√8گرنگاه3
21√√√√9زرنق4
12√√√√10كوزه كنان5
22√√√√17تيكمه داش6
11√√√5خوشه مهر7
3√8اسپران8
22√√18دوزدوزان9
20√√15يوزبند10
20√√9خضرلو11
30√√√16اسماعيل آباد12
31√√13شورگل13
7√27چهرگان14

1701312492119

قي
ر ش

ان 
ج اي

رب ذ
آ

ي رب
ن غ

ا ج
ي ربا

آذ

جمع نواحي

14√√√24راهدانه1

13√√√20كريم آباد2

50√√10قره ضياالدين3

54330277

ربي
ن غ

ا ج
ي ربا

آذ

جمع نواحي
20√√√√16 نوجده(نوجه ده)1

 1



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

20√√√10شكر آب2
11√√√10روح كندي3
303مشكين شهر4
1003پارس آباد5

166333157

ن ها
صف

ا
ل بي

د ار

جمع نواحي
954انارك1
35√95قمصر2
024√95نياسر3
43√95خور4
13√95برزك5
40√95زواره6
24√√95اژيه7
24√98نيستانك8
60√√√18ورپشت9
22√√20هست10
33√√95جرقويه11
021√√9داشكسن12
31√√10مهاباد13
(درم)14 12√√13بهارستان
30√√√9همت آباد15
203يزدل16

ن ها
صف

ا

 2



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

30√√50سرآسياب17
40√√√√35سروشبادران18
31√√√79جمبزه19
22√√√95كمشچه20
21√√44هسنيچه21
20√√95سعيد آباد22
35√√50ده سرخ23
14√√15باغبهادران24

142016221557.850.2

30√√√20شبابايالم1

20110130

ر شه
بو

جمع نواحي

جمع نواحي
30√√√6چغادك1
42√√21بويرات2
43√√√26گزبلند3
35√√√31بنه گز4
33√√20كنگان5
30√13دشتي6
21√11لمبدان7
0صنايع دريايي8

ر شه
بو

 3



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

12947042113 جمع نواحي

ران
ه ت

50√√√30آيينه ورزان1
33√√√26شهيدمالآقايي2
60√√√50اشتهارد3
60√√√30بيجين ري4
4√20كتاالن5
505دهك6

20654042012 جمع نواحي

ري
ختيا

وب  
ل حا

رم ا
ه چ

ن را
ه ت

24√√√√42گندمان1
13√21دشت زري2
13√√√24وردنجان3
0شهداي جهاد4
11√√9شوراب5
0ده سيله6
2915تخصصي آب معدني لردگان7
0آب معدني فارسان8
0تخصصي آب معدني اردل9
0فارسان102

1253412526 جمع نواحي

خ
ري

ا ختي
وب  
ل حا

رم ا
ه چ

10√√√20سربيشه1
0√√17خوسف2

خ

 4



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0√√40سرايان3
090√√35خضري4
52 500سرايان
0√30درميان6
002√√60باغدهك7

252630310.3251.675 جمع نواحي

وي
رض

ن  ا
س را

خ
ي وب

جن  
ن سا

را خ

23√√√امان آباد1
13√√√11زاوين2
521√√√81خردگرد3
25√√√21رباط سنگ4
24√√289بيمرغ5
314√√50جغتاي6
25√√22كمال أباد7
114√60چهارطاق8
15√63مه والت9
958كاخك10
96√√√50رشتخوار11
426خليل آباد12
950خوشاب سبزوار13
0قلندرآباد14
0دولت آباد زاوه15

وي
رض

ن  ا
س را

خ

 5



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

879990527103.5 جمع نواحي

الي
شم

ن  ا
س را

خ 14√√16امير آباد1

17√√75عباس آباد2

13√11مهمانك3

1032300213 جمع نواحي

تان
زس
خو

الي
م ش

ن  ا
س را

خ

11√√10سردشت1
012√√18مرعي2
015√√32شهدا3
010√√2زيدون4
010√√3دوكوهه5
011√√11منگشت6
71 601نمره
13√√√24جنت مكان8
010√√6چاه سالم9
010√√3طالقاني10
100سربيشه11
02مالشيه12
701شيلنگ آباد13

ن تا
س ز
خو

 6



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

0هويزه14
5013رامشير15

1819901730.05 جمع نواحي

جان
زن 40√√√8ايجرود1

40√√√15طارم2
0كارگاهي زنجان3

23220280 جمع نواحي

نان
سم

ن جا
زن

21√√√21السجرد1
020√√10فوالد محله2
30√200بيارجمند3
50√√28ياتري4
21√√20صيد آباد5
001√10ابرسج6

1095501122 جمع نواحي

تان
چس

لو ب
و ن 

ستا
سي

ن نا
م س

20√√√10زهك1
10√√6بريس2
11√√√9سوران3
24√20پسابندر4
32√√20دلگان5
42√√20نگور6
22√√15نوك آباد7

ن تا
س چ

لو ب
و ن 

ستا
سي

 7



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

22√√20زابلي8
119580416.3513.65 جمع نواحي

س
فار

20√√√5بيضا,1
32√√√20نيرايي2
318√√√√83مصلحيان3
30√√√√13همايجان4
34√√36پشت سنگر5
60√√√31حاجي آباد6
0310√√50ده فاضل7
60√√√18جاي دشت8
60√√√10تيمارجان9
60√√67كوثر10
62√√√30انجيره11
10سورمق12
6716بوانات13
10درودزن14
10كامفيروز15

42911112846.581 جمع نواحي

وين
قز

س
ر فا

29√√√44دانسفهان1
213√√66آوج2
0نيكوئيه3

ن وي
قز

 8



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

250اسفرورين4
13622013.521.5 جمع نواحي

قم

41√√√√20سيرو1
74√√√43طغرود2
41√√√20دستجرد3
11√√√3خورآباد4

864414156 جمع نواحي

تان
دس
ر ك

م ق

0موچش1
0صاحب2
0كامياران3
0 سرو آباد4

0000000 جمع نواحي

مان
كر

ن تا
س د
ر ك

68√√54رستم آباد1
31√√√15قريه العرب2
31√√15زيدآباد3
31√√√15اختيار آباد4
55√√√43سعدي5
31√√√15راين6
15√√20بهشت7
21√√10بلورد8
8√30ماهان9

ن ما
ر ك

 9



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

308جهاد آباد10
13√50قلعه گنج11
34√√26رودبار12
112√√40كوهبنان13
72√√37عنبرآباد14

4011311043666 جمع نواحي

شاه
مان ر

ك

11√√5گورسفيد1
28√√20آب باريك2
9020داالهو3
10باباجاني4

1152200339 جمع نواحي

مد
راح

وي ب
ه و

ي لو
گي ه

ك
اه ش

مان ر
ك

11√√9اميرآباد1

11√√12ناصرآباد2

0دنا3

0گچساران4

21220022 جمع نواحي

مد
راح

وي ب
ه و

ي لو
گي ه

ك

21√√√√10بناور1
23√√√√20آقچلي2
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كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

22√√√√16هزارجريبي3
50√√√12گز غربي4
23√√√√10امام خميني5
51√√√10دهنه6
24√√25گوزن فارس7
4210كالله8
06√√25فاضل آباد9
5گميشان10
5تخصصي كشاورزي11

17088461840 جمع نواحي

الن
گي

ن تا
س گل

31√√√√15ليل1
22√√√15كوچيچال2
21√√√√10پركاپشت3
21√√√√9سكام4
10√√√2آسيابسران5
20√7خاله سرا6
215خرطوم7

7956351010 جمع نواحي

تان
رس
ل

ن ال
گي

011√√10مرزيان1
12√√√21سياهگوشي2
12√√20خوشناموند3

ن تا
س ر
ل

 11



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

11√√√15علي ميرزايي4
66440246 جمع نواحي

ران
زند

ما

21√√√8اسالم آباد1
52√√√20مي رود2
02√√√6كارديكال3
30√√9سفيدچاه4
21√√√9سليمان آباد5
21√√√9درون كال6
03√√9گرماب7
20√√√√6نعمت آباد8
51√√√√17سنگتاب9
31√√√15گهرباران10
0سنگتاب112
0مي رود122
0ليلي كال13
0دنجيكال14
0زيار كال15
111√√36 گلوگاه16

1421111282622 جمع نواحي

ران
زند

ما

20√√√√11خنداب1
33√√√√52بابايي2
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كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

32√√√√36شهيد حبيبي3
32√√√√34شهداي تفرش4
33√√√√52راونج5
60√√√√50پرندك6
20√√12گركان7
20√√√12فروزان8
31√√28سعيدي9
20√√√5نهرميان10
20√√8خرمدشت11
0ميالجرد12

3011011783011 جمع نواحي

گان
مز ر

ه
زي

ك ر م

11√√√20ايسين1
10√√15كالهي2
11√√12جايين3
10√√5شمجو4

52440142 جمع نواحي

دان
هم

ن گا
مز ر

ه

10√√√7گنبد1
20√√√16فرسفج2
030√√24قهاوند3
30√√√28سهند4
00√3اشترمل5

ن دا
هم

 13



كسريتامين شدهتلفن ثابتگاز شهريبرقآب
اراضي در اختيار

مساحت زمين(هكتار)
نام 

ناحيه صنعتي
(مصوب)

1388 آمار تا پايان خرداد
وضعيت نواحي صنعتي

نام  استانرديف

تعداد شهرك صنعتي
داراي امكانات زيربنايي

ميزان برق
(مگا وات)

00√√5جيجان كوه6
10√13زند7
0مرويل8
80اورقين9
0قروه درجزين10

1025703100 جمع نواحي

يزد
ن

15√√24مباركه1
18√√43بهاباد2
02√√10بهادران3
15√√√9پيشكوه4
15√√√26پشتكوه5
28√√73ابركوه6
214√√31هرات7
27√√26مروست8
11√√√√9حسن آباد9
11√√√34عقدا10
19√√71بهمن11
5√33رستاق12
12√15عشق اباد13

4031212141169 جمع نواحي

يزد

 14
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آيا مولد به شينه فشار متوسط
پست فوق متوسط متصل 

مي شود يا اينكه ظرفيت مولد 
 مگاوات است؟7بيشتر از 

صدور پروانه احداث
و يا اعالم مراتب 

براي هر گونه اقدام 
 روز 10اصالحي ظرف 
كاري



آيا بازده الكتريكي موثر 
مولد بيشتر از متوسط 

بازده نيروگاه هاي 
حرارتي كشور است؟

عقد قرارداد تامين برق مصرف كننده و يا 
واگذاري ظرفيت به عرضه كننده ها و 

هماهنگي هاي الزم سرمايه گذار با مديريت 
شبكه و يا شركت توزيع به عنوان كارگزار 

مديريت شبكه
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