
 

 
 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 نامهتفاهم
 

 جمهوری اسالمی اریان
 نیرو وزارت 

 
 

1 

 "بسمه تعالی"                                                

 مقدمه

و تحقق اهداف توسعه ای این  ت و معدننعبخش صمستمر و پایدار مطمئن، ضرورت و اهمیت تامین برق ، نیاز به باتوجه

 شرح ذیل منعقد می گردد:به وزارت نیرو این تفاهم نامه فیمابین وزارت صنعت، معدن تجارت و بخش، 

 

 نامهتفاهموضوع م-1ماده 

تکمیال سایکل  و هاای جدیاد نیروگااهی از قریاق احاداو نیروگاا  جدیادظرفیتمگااوات  10000 حداقل  یجادا 

نامیاد  مای  "انگذارسارمایه "تاه در ایان تفااهم ناماه  صانعتی و معادنیتوسط شارتتاای های موجود نیروگا 

 .دنشو

 

 تعهدات اقدامات و  -2ماده 

 وزارت صنعت، معدن و تجارتتعهدات اقدامات و  -1.2 

 و یگذارهیساارما باه نساابت ،1شامار   پیوسااتقباق  ساارمایه گاذاران قیاقر از تجااارت و معادن صانعت، وزارت

زماان صادور  زاپا   1403 تابساتان  ازتاا قبال  این تفااهم ناماه 1 موضوع ماد های جدید نیروگاهی ایجاد ظرفیت

 . نمود خواهد اقداممورد نیاز  و قراردادهای تمامی مجوزها

 رسد. یم یبه بار  بردار ییاجرا اتیاز زمان آغاز عمل ما   24 داتثرح یگاز های واحد نیاول :1تبصر 

مجااز باه گاذاران سارمایه .ایجااد نیروگاا  جدیاد اختصاصای اسات تجارتنعت، معدن و اولویت وزارت ص :2تبصر 

 گذاری هستند.انتخاب مناسب ترین گزینه سرمایه

 

 وزارت نیروتعهدات اقدامات و  -2.2

-باه سارمایه را جدیاد هااینیروگا  شابکهبه اتصاا  تلای قارح هفتاه دو مادت ظارف حاداتثر روین وزارت-1.2.2

 وزارت نیارو ،انگذارسارمایه توساط شابکهبه اتصاا  مطالعاه یلمتکباه نیااز صاورت در. دینمامی اعالمگذاران 

 .نمایدمی اقدام مستندات دریافت زمان از هفته دو مدت ظرف مطالعات ییدأت و بررسی به نسبت

 جاات یاصاول موافقات صادور منزلاه باه (2)پیوسات شامار   به همرا  بسته حماایتی تفاهم نامه اینی امضا-2.2.2

مجوزهاا قباق الزاماات بساته حماایتی ماذتور اصاالح  ،باشادیم (پیوست شمار  ا) یروگاهین یواحدها احداو

مشاخ   1مطاابق جادو  پیوسات آن بارای واحادهایی تاه محال سااختگا  یا  هفتاه  ظرف مدتو حداتثر 

توساط وزارت نیارو  ،حاداتثر ظارف مادت یا  ماا  سااختگا  محال شادنمشخ  از است و برای مابقی  پ  

 گیرد.میقرار  انگذارسرمایههر ی  و در اختیار  در اص

شماره:...........

..........تاریخ:  
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 ساوخت، ، آب، اتصاا  باه شابکهاحداو نیروگاا   اعام از مجاوز محایط زیساتی مورد نیاز مجوزهاتمامی -3.2.2

 اخذ می گردد. ما  2در زمان حداتثر  سرمایه گذاران و با همکاری وزارت صمت وزارت نیرو توسطو ... 

   مطاابق باا تعرفاه ساوخت نیروگااهی هاازارت نیرو نسبت به اخذ مصاوبه تخصای  ساوخت ایان نیروگاا و-4.2.2

در صاورت تیییار تعرفاه ساوخت نیروگاا  هاا  ماا  اقادام مای نمایاد. یا  سوخت وزارت نفت قی مدتاز تمیته 

 تعرفه اعما  خواهد شد

موشای و یاا محادودیت در تولیاد هاا باه منراور جلاوگیری از خاایان نیروگاا  )نفت گاز( سوخت پشتیبان-5.2.2

 شود. می وشش وزارت نیرو تامینپبرق مشابه نیروگا  های تحت 

ها ته حسب درخواست مدیریت وزارت نیرو متعاد می گردد نسبت به جبران هزینه های خدمات جانبی نیروگا -6.2.2

 می نماید. شبکه انجام می شود، اقدام

 

 تعهدات و الزاماتسایر -3ماده 

ایجااد ظرفیات ویاه  بساته حماایتی "گاذاری مطمائن بارای سارمایه گاذاران، مطاابق الزامات سارمایه تامین-1.3

آورد  شاد  و در ایان تفااهم  2تاه در پیوسات شامار    "نیروگاهی توسط سارمایه گاذاران صانعتی و معادنی

 .نامید  می شود "بسته حمایتی"نامه 

 1هاای پیوسات شامار  اقادام قطعای نسابت باه احاداو نیروگاا فقط در صورت  "بسته حمایتی " الزامات: 4تبصر 

 خواهد شد. مشمو  سرمایه گذاران  نعت، معدن و تجارتتایید وزارت صتشخی  و با 

مصاوبه هیاات مادیر  و متعاقباا مصاوبه از زمان امضاا تفااهم ناماه، روز  15سرمایه گذران موظف هستند ظرف  -2.3

 د.نخذ نمایا 1  ها مطابق پیوست را به منرور تضمین اجرایی شدن پروژخود مجمع 

از  گذاراننامااه توسااط ساارمایهتفاهم ایان موضااوع هاااینیروگا  احاداو باارای نیاااز ماورد مااالی منااابع تاامین-3.3

اخاذ وام از صاندوق از جملاه  تاأمین ماالی مختلاف هاای روش باا اساتفاد  ازیاا و  قریق منابع داخلی شرتتاا

  .پذیردمی صورت ......و  اخذ تسایالت داخلی و خارجی، بازار سرمایهتوسعه ملی، 

هاا، بانا  صاندوق توساعه ملای،  گاذاران باهجاات معرفای سارمایهگاری ززم نامه تساایل: قرفین تفاهم4تبصر 

 به عمل می آورند.  در این خصوص را  یا اخذ مجوزها و اعتباریموسسات 

حاصال از صاادرات خاود و ساایر هاای مختلاف از جملاه تاااتر ارز گاذاری از روشارز مورد نیاز این سارمایه-4.3

 .می شودتامین شرتتاای تابعه ایمیدرو 

 واحادهای از هریا  ساوخت و بارق مصارف میازان و معادنی صانعتی، واحادهای درخصوص اقالعات تباد -5.3

 . پذیردمی انجام قرفین توسط معدنی و صنعتی
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ناماه و بساته حماایتی در تماام قراردادهاای ناشای از ایان تفااهم ناماه دارای اعتباار و نافاذ مفاد ایان تفااهم-6.3

گاذاران  هیحقاوق مکتسابه سارما نیتاامو وزارت صامت جاات  رویاززم توساط وزارت ن داتیتما خواهد بود.

 تضمین می نماید.را  یتیتفاهم نامه و بسته حما نیاز ا یناش

قاررات مقاوانین و یاا  و اصاالح بیتصاواخذ هرگونه مصوبه از جمله مصوبه هیاات وزیاران، یاا به  نیاز درصورت-7.3

ئاه قارفین نسابت باه ارا مرتبط، برای اجرای هر تادام از تعاادات قارفین در تفااهم ناماه و  بساته حماایتی، 

 مصوبه، بخشنامه ، قوانین و مقررات مورد نیاز اقدام می نمایند.  و ابالغ پیشنااد برای تصویب 

ت باه حال و فصال بو بساته حماایتی قارفین نسا ر صورت وجود مشکالت پیش بینی نشد  در تفااهم ناماهد -8.3

 نمایند.موضوع اقدام می

 

 تفاهم نامه تاریخ تنفیذ و مدت اعتبار-4ماده 

 امضای آن توسط قرفین نافذ می شود.این تفاهم نامه از زمان -1.4

 .است تمدید قابل قرفین توافق صورت در و باشدمی سا  3 امضاء تاریخ از نامهتفاهم این اعتبار مدت-2.4

   ناماه منعقادو قراردادهاایی تاه باه تباع ایان تفااهم تعادات مربوط به بسته حماایتی تاداوم خواهاد داشات-3.4

 است.خود  یقرارداد تابع شرایطبود  و شود معتبر می

 

 بر اجرای تفاهم نامه نظارت-5ماده 

 قارفین نمایناد  تاام ازختیاار ناماه نراارت بار اجارای ایان تفااهمو  ، عملیااتی نماودنهمااهنگیبه منراور -1.5

  خود را معرفی می نمایند. )مجری(

 است. گان تام ازختیارنمایندعاد  رنامه بنرارت بر حسن اجرای این تفاهم-2.5

 سرمایه گذاران نمایند  تام ازختیار خود برای اجرای تفاهم نامه را معرفی می نمایند. -3.5

  ، توسااط نامااهتفاااهماز زمااان امضااا  یاا  مااا  ماادت ظاارفعملیاااتی نمااودن تفاااهم نامااه  بناادیزمان برنامااه-4.5

 خانااهوزارت دو یاادیتأبه ساا   در جلسااه پااایش ،اعااالم وزارت صاانعت، معاادن و تجااارتبااه  انگااذارساارمایه

 .رسدمی

        قاارفین و ساارمایه گااذاران برگاازار  تااام ازختیااار نمایناادگان بااا حضااورجلسااات پااایش عملکاارد ماهیانااه  -5.5

 گردد.می
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 نسخ تفاهم نامه-6ماده

وژ  پر فارست"شامل ها پیوست تنریم و هر نسخه حکم واحد دارد. پیوست 2و  نسخه 2، تبصر  4  ،ماد  6این تفاهم نامه در 

 )پیوست شمار  "یمعدن و یصنعت گذاران هیسرما توسط یروگاهین تیظرف جادیاویه   یتیحما بسته" ( و1)پیوست شمار  "ها

 ه به امضا قرفین می رسد.ت جز زینف  این تفاهم نامه هستندو  (2

 

 

 

  اکبر محرابیانعلی  سیدرضا فاطمی امین 

 وزیر نیرو  وزیر صنعت، معدن و تجارت
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 فهرست پروژه ها-1شماره  پیوست 

 نام پروژ  ردیف
 توان تقریبی

 )مگاوات(

شرتتاای صنعتی و 

 گذاران(معدنی )سرمایه
 ساختگا  درخواستی استان

ساختگا  

 باینه

  فوالد مبارکه اصفهان فوالد مبارکه اصفهان 1500 (2نیروگاه فوالد مبارکه )فاز  1

2 
 نیروگاه منطقه ویژه خلیج فارس 

 فوالدهرمزگان( -)فوالد کاوه جنوب
1500 

 فوالد هرمزگان
 هرمزگان 

  منطقه ویژه خلیج فارس 

  منطقه ویژه خلیج فارس کاوه جنوب

3 
 (2و  فاز 1)فاز نیروگاه آلومینیوم المهدی

  منطقه ویژه خلیج فارس هرمزگان المهدیشرکت آلومینیوم  1000 مگاوات( 500)هر فاز 

4 
ملی صنایع مس ایران نیروگاه شرکت 

 (2)فاز
 ملی مس 800

 کرمان

 آذربایجان شرقی

ساختگاه بهینه در سیرجان/ 

استتتانهای کرمان و آذربایجان 

 شرقی

 

  اردکان/ بهاباد یزد چادرملو 1000 (2نیروگاه چادرملو )فاز  5

  سیرجان کرمان )گوهر انرژی( گل گهر 1300 (2نیروگاه گل گهر )فاز  6

7 
  )سالکو( المرد منطقه ویژه نیروگاه

 مگاوات( 500فاز  2)در -(2و1)فاز 
913 

منطقه ویژه المرد ایمیدرو )

 (سالکو-
  منطقه ویژه المرد فارس 

  اراک  مرکزی  ایرالکو 500 (1نیروگاه آلومینیوم ایران )فاز  8

  جاجرم  خراسان شمالی  آلومینای ایران 160 (1نیروگاه آلومینای ایران )فاز  9

10 
 های خط انتقال آب از خلیج فارسنیروگاه

 هرمزگان توسعه آب آسیا 1000 مگاوات( 500هر فاز -فاز 2)در 
 کیلومتری شرق بندرعباس 35

 مگاوات( 500هر فاز -فاز 2)در 
 

 شرکت پویا انرژی 796 نیروگاه توسعه معادن و فلزات 11
 سمنان 

 آذربایجان غربی

 خراسان جنوبی

مگاوات(/  736سمنان )

مگاوات(/  24شیر )عجب

 مگاوات( 36طبس )

 

12 
 (2فاز و  1)فاز نیروگاه فوالد خوزستان

  اهواز خوزستان فوالد خوزستان 1000 مگاوات( 500ر فاز )ه
 مگاوات( 500هر فاز -فاز 2)در 

 

  منطقه ویژه پارسیان هرمزگان ایمیدور 500 نیروگاه منطقه ویژه پارسیان 13

 فوالد سترگ شرق 500 چابهارفوالد  14
سیستان و 

 بلوچستان
  چابهار

    12469 مجموع )مگاوات(

  قابل افزایش و یا جایگزینی خواهد بود.توافق و تایید قرفین،  مگاوات با 10000مگاوات است، مازاد بر  10000حداقل ظرفیت ایجادی 

 محدود  مصرف واحدهای صنعتی و معدنی اعالم می نماید. ساختگا  باینه را وزارت نیرو براساس باینه ترین نقطه شبکه در 

 رمایه گذار است. سمناسب با  ساختگا  انتخاب گزینه 

  اجرایی خواهد شد.  1فاز دوم پ  از تکمیل و بار  برداری از فاز   12و 10 ، 7، 3ردیف های 
  

  اکبر محرابیانعلی   سیدرضا فاطمی امین 

 نیرو وزیر   وزیر صنعت، معدن و تجارت
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 2پیوست  شماره 

 ایجاد ظرفیت نیروگاهی توسط سرمایه گذاران صنعتی و معدنیویژه بسته حمایتی 

 تعاریف

 1شرکتهای صنعتی و معدنی مندرج در پیوست شماره  گذاران:سرمایه

 هایی که توسط سرمایه گذاران صنعتی و معدنی ایجاد شده است/می شودنیروگاه :نیروگا 

 می شود/است کارخانجات صنعتی و معدنی که توسط این سرمایه گذاران ایجاد شده :واحدها
 

 الزامات

 گردد.  تضمینها تامین سوخت اصلی و پشتیبان این نیروگاهنماید که میوزارت نیرو ترتیبی اتخاذ  (1

  .استبرابر با تعرفه سوخت نیروگاهی  هانرخ سوخت این نیروگاه (2

  ایننیروگاهی، ها و تجهیزات محدودیت در تولید داخل بلوک توجه بهو با  اولویت استفاده از توان داخل با (3

ی ها و تجهیزات نیروگاهمجاز به واردات بلوکبه شرط ذیل و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گذاران سرمایه

 د بود.نخواه

یکماه پس از امضای تفاهم ظرف مدت  صنعت، معدن و تجارتوزارت به منظور تعیین میزان نیاز به واردات، الف( 

میزان توان های توسعه ای وزارت نیرو و برنامه لحاظ نمودن ،و معدنی واحد صنعتیتوجه به نیاز  اب نامه

، ه آتیما  24شات تعهد شده توسط این تولیدکنندگان برای کسر سفار با نیروگاهیتولیدکنندگان داخلی 

در  رامشمول معافیت حقوق و عوارض گمرکی و ارزش افزوده  و مجوز وارداتاعالم میزان نیاز به واردات را 

  نماید.میصورت درخواست سرمایه گذاران و تایید توان واردات با اولویت سرمایه گذاران دارای قرارداد صادر 

ها داخلی نیروگاهی می بایست میزان ظرفیتی را که می توانند برای این پروژه سازندگان /تولید کنندگانب(  

 تضمین نمایند.  تعهد و بصورت رسمی، تامین نمایندماه  24ظرف مدت 

متاه اختذ متی  3ظترف متدت بتا تاییتد وزارتخانته مربوطته  دارد مجوز تترک تشتریفات مواردی که نیاز به ج( 

 گردد.

استتانداردهای وزارت نیترو بترای اتصتال بته شتبکه، تاییتد وزارت نیترو بتر روی  د( با توجه به ضرورت رعایتت

 لیست تامین کنندگان تجهیزات اصلی نیروگاه توسسط سرمایه گذاران اخذ گردد.

ماده ) پذیررقابت قانون رفع موانع تولید 31ماده ی تولید هایفعالیت مشمولها ، تولیدی این نیروگاهبرق  (4

  .وندشمی( های مستقیم( قانون مالیات132)

 به این واحدهابرق تحویلی  نرخبرابر با  و تایید وزارت نیرو حسب درخواست سرمایه گذاران هابرق مازاد این نیروگاه (5

 شود. توسط وزارت نیرو خریداری می

  د.ننمی باشها مشمول خاموشی اجباری مازاد بر نیاز شبکه این نیروگاه (6
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مصرف کنندگان سایر و  سرمایه گذاران صنعتی و معدنی این واحدهایبرق شامل  و مدیریت مصرفمحدودیت  (7

  این نیروگاه ها نمی شود. رف قراردادط یصنعت

و سایر مصرف  نهاآبا قبوض برق مصرفی را های این سرمایه گذاران نیروگاه مطالبات ناشی از فروش برقوزارت نیرو  (8

 .نمایدمیتهاتر در چارچوب قانون ، وزارت صنعت, معدن و تجارت کنندگان صنعتی معرفی شده از سوی

گواهی ظرفیت  اوراقگذاران می توانند گذاران است و سرمایهها متعلق به سرمایهگواهی ظرفیت این نیروگاهکل  (9

 خود را در بورس انرژی به فروش برسانند. هاینیروگاهمازاد 

به قوت این سرمایه گذاران کلیه قرارداد های قبلی دیماندی با ظرفیت یا انشعاب خریداری شده توسط تبصره: 

 خود باقی است. 

، اضتتطراری ختتروج مواقتتع در واحتتدهاایتتن  بتترقو تتتامین  پشتتتیبانی را بتترای الزماقتتدامات  نیتترو زارتو (10

متتی آورد، بتترق  متتلعب هتتانیروگتتاهتتتا ستتطف ظرفیتتت تولیتتد  هتتانیروگاه ، محتتدودیت/ قطتتع ستتوختتعمیتترات

شتمول قطتع یتا محتدودیت بترق مستت نی هتای آنهتا از مصرفی این واحدها تا سطف ظرفیتت تولیتد نیروگتاه

 خواهد بود.

 نتترخ بتتا یانتترژ تبادلبتته مجتتاز بتترق، کنندهمصتترف صتتنایع ستتایر وگذار واحتتدهای صتتنعتی و معتتدنی ستترمایه (11

فقتط بته واحتد هتای ختارج از واحتد هتای صتنعتی و معتدنی هزینته ترانزیتت،  و بتوده گریکتدی نیبت یتوافق

 .یا مابه التفاوت دیگر اعمال نخواهد شد مازاد نهیهز چیه ومی گیرد  سرمایه گذار تعلق

احتدا  پستت بالفصتل نیروگتاهی و خطتوط انتقتال مترتبط پتس از انجتام مطالعتات شتبکه متورد توافتق تبصره: 

 طرفین قرار خواهد گرفت.

 

  هاای گاازی تکمیال سایکل نیروگاا در خصاوص تساایل شارایط در جاات  موارد حمایتی سایر

  موجود

گذاران توسط وزارت نیرو پیگیری برای این سرمایهقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر،  12مشوق های ماده الف( 

متعلق 12از مشوق های ماده گواهی ظرفیت توان نیروگاهی ایجاد شده در صورت عدم استفاده  و اعمال می گردد.

 گذاران است. به سرمایه

 هزینه ترانزیت فقط به واحد های خارج از واحد های صنعتی و معدنی سرمایه گذار تعلق می گیرد. (ب

 
 
 

  اکبر محرابیانعلی  سیدرضا فاطمی امین 

  وزیر نیرو  وزیر صنعت، معدن و تجارت

 


