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  آقاي مهندس متولي زاده جناب
  رييس محترم هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير 

  آقاي دكتر فرخزاد جناب
  مديرعامل محترم شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران 

  بورس انرژي ايران شركت
  تنظيم بازار برق ايران هيأت

  
  اصالحي خرده فروشي برق دستورالعمل موضوع:

  
ــا ــه توســط تمــامي  6و  5ده در راســتاي اجــراي مف ــزوم اخــذ پروان ــر ل ــرق مبنــي ب ــانون ســازمان ب ق

هــاي فعــال در فعاليــت خــرده فروشــي بــرق، دســتورالعمل اجرايــي صــدور پروانــه خــرده فروشــي شــركت
ــايگزين  ــر اســت دســتورالعمل حاضــر، ج ــه ذك ــردد. الزم ب ــالغ مــي گ ــام ضــمايم اب ــه همــراه تم ــرق ب ب

ــ ــرده فروش ــه خ ــي پروان ــتورالعمل اجراي ــماره دس ــه ش ــوع ابالغي ــرق موض ــورخ  350/24967/93ي ب م
ــي 18/5/1393 ــتگاهم ــه دس ــت كلي ــي اس ــردد.  مقتض ــذكور، گ ــتورالعمل م ــوع دس ــي موض ــاي اجراي ه

بــا همــاهنگي دفتــر برنامــه ريــزي و هــاي متقاضــي خــرده فروشــي بــرق، ضمن اطــالع رســاني بــه شــركت
 اقتصاد كالن برق و انرژي، نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمايند. 

  
 

  همايون حايري     
  معاون برق و انرژي

    
  
 

  رونوشت:
  برنامه ريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي جهت اقدام دفتر 



  
  

  

  

  

  

  اجرايي دستورالعمل
  خرده فروشي برق يپروانه صدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت برق و انرژي 

  )1399ماه  اسفند(



  
  

  تجارت برقمقررات بخش 

  خرده فروشي برق يپروانه صدور اجرايي دستورالعمل

  :كنندهتصويب مقام

  وزارت نيرو انرژي و برق معاون

  :اطالع يا و اجرا براي سند كنندگاندريافت

   ايران برق بازار تنظيم هيأت -
 وزارت نيرو انرژي و برق كالن اقتصاد و ريزيبرنامه دفتر -

   برق وزارت نيرو و آب بازار مقررات و تنظيم گذاريسرمايه دفتر -
  )توانيرتوليد، انتقال و توزيع نيروي برق ( مادرتخصصي شركت -
   ايران برق شبكه مديريت شركت -
    اي هاي برق منطقهشركت -
   هاي توزيع نيروي برقشركت -
 هاي خرده فروش برق شركت -

  شركت بورس انرژي ايران  -

  :مرتبط اسناد

  ؛19/4/1346 مصوب ايران، برق سازمان قانون -
 100/20/32251شماره  وضوع ابالغيه شمارهم ،فروش برق در شبكه برق كشور نامه تعيين شرايط و روش خريد وآيين -

 ؛وزير نيرو 25/5/1384مورخ 
مورخ  350/53614/92دستورالعمل استفاده از خدمات شبكه برق و مديريت يارانه متقاطع، موضوع ابالغيه شماره  -

28/12/1392. 
هيات تنظيم بازار برق  21/8/1391مورخ  214مصوب جلسه  در نقطه مرجع شبكه،دستورالعمل اجرايي بازار روز فروش  -

 ايران
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 10 از 1 صفحه     ------------- معاون برق و انرژي وزارت نيرو: همايون حائري 



    
 
  

  
  مقدمه:

هاي كالن اقتصادي و به منظور ساماندهي و تسهيل مقررات بخش برق، مبني بر راستاي تحقق سياست در
 پروانه صدور اجرايي دستورالعمل ،خرده فروشي برقيند اخذ مجوز افر ايجاد روشي مناسب و متعادل در

 گردد.بالغ ميخرده فروشي برق ا

  
  كليات) اول فصل

  هدف - 1
خرده فروشي برق و دامنه فعاليت  پروانه ابطالتعليق و  تمديد، صدور،براي تعيين شرايط  دستورالعمل اين

  دارنده پروانه مذكور ابالغ شده است. 
  
  كاربرد محدوده - 2

  :براي دستورالعمل اين

  ايران  برق بازار تنظيم هيأت -
 و انرژي وزارت نيرو برق كالن اقتصاد و ريزيبرنامه دفتر -

   برق وزارت نيرو و آب بازار مقررات و تنظيم گذاريسرمايه دفتر -
  توانير)مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ( شركت -
   ايران برق شبكه مديريت شركت -
    اي هاي برق منطقهشركت -
   هاي توزيع نيروي برقشركت -
 هاي خرده فروش برق شركت -

  شركت بورس انرژي ايران  -

  . است االجرا الزم
  

 10 از 2 صفحه                                                               ------------- : همايون حائري برق و انرژي وزارت نيرومعاون 

  شماره سند:
 تاريخ صدور: 

 شماره تجديدنظر: 
 خرده فروشي برقيپروانهصدوراجراييدستورالعمل تاريخ تجديدنظر:

تجارت برقمقررات بخش



    
 
  

  
  هاسئوليتم - 3

 واست  مشمول مؤسسات و هاشركت اجرايي مقام باالترين برعهده دستورالعمل اين اجراي مسئوليت
 و برق كالن اقتصاد و ريزيبرنامه دفتر مديركل برعهده آن اجراي برحسن نظارت و روزرسانيبه مسئوليت

  .باشدمي) دفتر( نيرو وزارت انرژي
  
  تعاريف - 4

از طرف وزارت نيرو به منظور خريد و فروش  كه استاي نامهاجازه : خرده فروشي برق يپروانه -4-1
انرژي الكتريكي در هريك از سطوح ولتاژي توزيع، فوق توزيع و انتقال و همچنين خريد و فروش برق از 

  شود.بورس انرژي و از طريق قرارداد دوجانبه صادر گرديده و در اين دستورالعمل به اختصار پروانه ناميده مي
  تواند اختيار صدور پروانه خرده فروشي برق را به نظام صنفي مربوطه محول نمايد.ارت نيرو ميتبصره: وز

  داراي پروانه خرده فروشي برق از وزارت نيرو است.شخص حقوقي خرده فروش:  -4-2
  .نيرو وزارت انرژي و برق كالن اقتصاد و ريزيبرنامه دفتر :دفتر -4-3
اي متشكل از سه عضو شامل نماينده توانير، نماينده واحد سازماني صدور پروانه كميته ارزيابي: كميته -4-4

شوند؛ است كه با حكم معاون وزير در امور برق و انرژي منصوب مي هيأتدر وزارت نيرو (دفتر) و نماينده 
  يابد.  جلسات كميته ارزيابي به رياست نماينده دفتر تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي

  .رسمي تعطيل روزهاي جز به هفته روزهاي يهمه :روزِكاري -4-5
 به نشاني الكترونيكي درگاه: برق صنعت هايروانهپ مديريت جامع سامانه -4-6

)https://khedmat.moe.gov.ir( پروانه، تمديدو  صدور درخواست ثبت جمله از اقدامات تمامي كه است 
 آن طريق از اطالعات انتشار همچنين و نظارت و امور پيگيري مدارك، بررسي مربوطه، مستندات ارسال
  .شودمي ناميده سامانه ،اختصار به دستورالعمل اين در و پذيردمي انجام
باشد ) مي2(مندرج در پيوست شماره  درخواست فرم اي متشكل از نامه ومجموعه: نامهدرخواست -4-7

  .است يابيدست قابل سامانهدر  ،الكترونيكيبه صورت  هك
كه به عنوان مصرف كننده نهايي به شبكه برق  حقوقي حقيقي يا شخص: شترك (مشتركين)م -4-8

سا از بورس، قرارداد دوجانبه و يا از أبرق مورد نياز خود را رمحل مصرف خود متصل باشد؛ فارغ از اينكه 
  كند.طريق خرده فروش و يا مالك شبكه خريداري و يا توسط مولد خود تامين 

  
 10 از 3 صفحه                             ------------- معاون برق و انرژي وزارت نيرو: همايون حائري 

  شماره سند:
 تاريخ صدور: 

 شماره تجديدنظر: 
 تاريخ تجديدنظر:

 خرده فروشي برقيپروانهصدوراجراييدستورالعمل

تجارت برقبخشمقررات



      
  
  

اي يا شركت توزيع نيروي برق در محل اتصال به شبكه برق (اتصال شركت برق منطقه: الك شبكهم -4-9
  نيروگاه با مشتركين) است. 

  
  شرايط عمومي - 5

  باشد.هرگونه نقل و انتقال پروانه يا حقوق ناشي از آن به غير مجاز نمي -5-1
مندرج در اساسنامه بايد مرتبط با  خرده فروشي برقپروانه موضوع فعاليت شركت متقاضي دريافت  -5-2

  تجارت و بازرگاني برق (خرده فروشي برق) باشد.
هاي ذيربط در چنانچه هريك از بندهاي اين دستورالعمل به دليل تغيير قوانين، مقررات و دستورالعمل -5-3

واهد بود و ساير بندها همچنان به وزارت نيرو فاقد اعتبار شود، تنها آن بند از دستورالعمل الزم االجرا نخ
  قوت خود باقي خواهد ماند.

شركتهاي مالك نيروگاه در صورت تمايل به خرده فروشي، صرفا از طريق يك شركت مجزا مي توانند  -5-4
  نمايند.خرده فروشي اقدام به درخواست پروانه 

  باشد. مي دفترمرجع تفسير اين دستورالعمل  -5-5
  

   هاي دارنده پروانهتعهدات و مسئوليت اختيارات، )دوم فصل
  اختيارات دارنده پروانه - 6

  پروانه خرده فروشي برق متضمن اختيارات به شرح بخشي يا تمام مفاد ذيل براي دارنده پروانه خواهد بود:
  خريد و فروش انرژي الكتريكي در هريك از سطوح ولتاژي توزيع، فوق توزيع و انتقال؛ -6-1
  ش برق از بورس انرژي خريد و فرو -6-2
  خريد و فروش برق از طريق قرارداد دوجانبه -6-3

  
  پروانه يدارنده تعهدات - 7

ها و از جمله دستورالعمل هيأتو همچنين تمامي مصوب  مقررات و  قوانين است موظف پروانه دارنده -7-1
دفتر  توسط مستندات اين فهرسترا دقيقا رعايت كند. مرتبط با موضوع اين دستورالعمل مصوب  هايرويه
  .شد خواهد داده قرار سامانه در
  

 10 از 4 صفحه                             ------------- معاون برق و انرژي وزارت نيرو: همايون حائري 

  شماره سند:
 تاريخ صدور: 

 شماره تجديدنظر: 
 تاريخ تجديدنظر:

 خرده فروشي برقيپروانهصدوراجراييدستورالعمل

تجارت برقمقررات بخش



      
  
  

قانون سازمان برق ايران، اطالعات، مستندات و  12شود در اجراي ماده تعهد ميم پروانه دارنده -7-2
  هاي مورد درخواست وزارت نيرو (و يا كارگزار وزارت نيرو) را تهيه و ارايه نمايد.گزارش

معرفي مشتركين طرف قرارداد خود به مالك شبكه، ميزان انرژي  ضمن شود،مي متعهد پروانه دارنده -7-3
  قابل عرضه به ايشان را نيز در احتيار مالك شبكه در حوزه جغرافيايي مربوطه قرار دهد.

  در فروش برق از ساختارهاي تعرفه مصوب وزارت نيرو تبعيت كند. شود،مي متعهد پروانه دارنده -7-4
شود در صورت تمايل به فروش در ساختار (تنوع) جديد، قبل از اجرا آن را به رنده پروانه متعهد ميتبصره: دا
  برساند. هيأتتصويب 

هاي متناظر با هر ساختار هاي مصوب مورد استفاده، نرخشود ساختار تعرفهمي متعهد پروانه دارنده -7-5
ا به صورت شفاف به مشترك اطالع رساني كرده و (تنوع)، نمونه قراردادها، شرايط فروش و روش پرداخت ر

  در تارنماي خود درج نمايد.
  شود از هرگونه اعمالي كه منجر به اخالل در رقابت شود، پرهيز كند.دارنده پروانه متعهد مي -7-6
در راستاي تسهيل تعامل با مشتركين (از جمله پاسخگويي به مشتركين،  شوددارنده پروانه متعهد مي -7-7

ثبت و ضبط شكايات و اعتراض و رسيدگي به آنها)، ساختار متناسب با آن را ايجاد نمايد؛ از جمله استقرار 
  .)CRM(" مديريت تعامل با مشتريان"

براي عرضه به مشتركين را كه در شود سقف ميزان انرژي الكتريكي مجاز نده پروانه متعهد ميدار -7-8
  پروانه درج شده است، رعايت نمايد.

شود هرگونه تغييرات در اساسنامه شركت را با ارائه مستندات كامل، حداكثر دارنده پروانه متعهد مي -7-9
  ظرف يك ماه به دفتر منعكس نمايد.

  
  مديريت پروانه )سوم فصل

  نحوه صدور پروانه - 8
پروانه بايد با مراجعه به سامانه و ثبت نام در آن و بارگذاري مدارك مربوط به پروانه متقاضي دريافت  -8-1

  خرده فروشي برق، نسبت به دريافت كد رهگيري اقدام كند.
روز كاري پس از صدور كد رهگيري براي متقاضي نسبت به  10دفتر موظف است حداكثر در مدت  -8-2

سامانه اقدام كند و مراتب را از طريق سامانه به اطالع متقاضي تاييد و يا عدم تاييد مدارك ارسالي در 
  برساند.

  
 10 از 5 صفحه                             ------------- معاون برق و انرژي وزارت نيرو: همايون حائري 

  شماره سند:
 تاريخ صدور: 

 شماره تجديدنظر: 
 تاريخ تجديدنظر:

 خرده فروشي برقيپروانهصدوراجراييدستورالعمل

تجارت برقمقررات بخش



      
  
  

تبصره: در صورت تاييد مدارك متقاضي، مدارك مذكور، وفق شيوه نامه ارزيابي (پيوست شماره يك)، به 
و در صورت عدم تاييد مدارك متقاضي، وي موظف  شودمنظور بررسي و ارزيابي به كميته ارزيابي ارسال مي

است ظرف مدت  هفت روز كاري نسبت به رفع نواقص از طريق سامانه اقدام كند؛ در غير اين صورت، كد 
  رهگيري متقاضي از درجه اعتبار ساقط شده و متقاضي بايد مجددا اقدام به دريافت كد رهگيري كند.

نمايد و در اقدام ميروز كاري  15مدارك متقاضيان خداكثر در مدت كميته ارزيابي: نسبت به بررسي  -8-3
  كند.صورت تاييد، دفتر پيش نويس پروانه را تهيه و جهت امضاي معاون وزير در امور برق و انرژي ارسال مي

ز تبصره: چنانچه متقاضي در نتيجه فرايند ارزيابي، واجد شرايط براي اخذ پروانه تشخيص داده نشود، داليل ا
تواند نسبت به رفع نواقص و داليل اعالم شده، حداكثر رسد. متقاضي ميطريق سامانه به اطالع متقاضي مي

  گردد.در مدت زماني سه ماه افدام نمايد. پس از گذشت مهلت مذكور، درخواست متقاضي در سامانه لغو مي
  
  مدت اعتبار و تمديد پروانه - 9

در بازه اعتبار پروانه دارنده پروانه مي تواند  .باشدور سه سال شمسي ميمدت اعتبار پروانه از تاريخ صد -9-1
  حداكثر يك بار درخواست ارتقاء رتبه پروانه را به دفتر ارائه نمايد.خود، 
بايست سه ماه پيش از اتمام اعتبار پروانه، چنانچه متقاضي قصد تمديد پروانه خود را داشته باشد، مي -9-2

  درخواست تمديد از طريق سامانه اقدام كند.نسبت به ارسال 
گردد، حداكثر تا پايان خرداد هر سال، نسبت به اخذ تاييديه صالحيت   دارنده پروانه متعهد مي -9-3
      اي خود از شركت مديريت شبكه برق ايران اقدام نموده و آن را از طريق سامانه بارگذاري نمايد.حرفه

مانه به اطالع متقاضيان و ذينفعان خواهد ااي مذكور از طريق سصالحيت حرفه تبصره: الزامات اخذ تاييديه
  رسيد.
قانون سازمان برق ايران، مبالغ  8و تبصره ذيل ماده  5شود، به استناد ماده دارنده پروانه متعهد مي -9-4

ريز كرده و فيش آن ها و كارمزد خدمات پروانه را به حسابي كه توسط وزارت نيرو اعالم خواهد شد، واهزينه
  را به همراه ساير مدارك در سامانه بارگذاري نمايد.  

  
  فصل چهارم: نظارت و ضمانت اجرا

  نظارت و ارزيابي - 10
مسئوليت بازرسي و نظارت بر حسن اجراي كار و تعهدات مندرج در اين ضوابط و دستورالعمل  -10-1

آن را به كارگزار وزارت نيرو (توانير، شركت مديريت شبكه تواند اختيار انجام باشد؛ دفتر ميبرعهده دفتر مي
  اي از وزارت نيرو؛ حسب مورد) واگذار نمايد.هاي داراي صالحيت حرفهبرق ايران و يا ساير شركت
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كارگزار وزارت نيرو موظف است ضمن نظارت بر دارنده پروانه مبني بر اجراي تعهدات، گزارش  -10-2

  ست به دفتر ارسال دارد.اي و يا حسب درخوادارنده پروانه را به صورت دورهنظارت بر ايفاي تعهدات 
توانند شكايات خود را از طريق سامانه به دفتر ارسال مشتركين طرف قرارداد با دارندگان پروانه مي -10-3
  كنند.
اقدام ها و شكايات ارسالي نسبت به بررسي گزارشروز كاري  20دفتر موظف است حداكثر ظرف  -10-4

كند و چنانچه نتايج بررسي، دائر بر نقض هريك از شرايط و ضوابط دستورالعمل و يا عدم ايفاي تعهدات 
  باشد، دفتر بايد نسبت به ارسال تذكر كتبي به دارنده پروانه اقدام كند.

ال روز كاري از تاريخ دريافت تذكر كتبي نسبت به ارس 10دارنده پروانه موظف است حداكثر ظرف  -10-5
توضيحات به صورت كتبي و ارائه راهكارهاي قابل قبول اقدام كند؛ در غير اينصورت دفتر نسبت به اتخاذ 

  دستورالعمل اقدام خواهد كرد. 11تصميم وفق مفاد ماده 
قانون سازمان برق ايران، تعهدات الزم براي هرگونه  15شود، در اجراي ناده دارنده پروانه متعهد مي -10-6

  ارت نيرو و يا كارگزار او را در چارچوب مفاد اين دستورالعمل فراهم كند.بازرسي وز
هاي مورد درخواست را در موعد مقرر شود، اطالعات، اسناد، مدارك و گزارشتبصره: دارنده پروانه متعهد مي

ت نيرو پاسخ در اختيار وزارت نيرو (و يا كارگزار وزارت نيرو) قرار دهد و به تمامي سئواالت نمايندگان وزار
  دهد. 

  تذكر، محدوديت، جريمه، تعليق و ابطال - 11
دفتر موظف است در صورت نقض ضوابط و مقررات مربوط به فعاليت خرده فروشي و يا عدم ايفاي  -11-1

موارد را در كميته ارزيابي مطرح و براساس راي كميته ارزيابي (برمبناي عواملي تعهدات توسط دارنده پروانه، 
اهميت كمي و كيفي عمل، ميزان تاثير منفي آن بر مناسبات تجارت برق و مشتركين، تعدد و تكرار نظير 

عمل ارتكابي و زمان و مكان ارتكاب) نسبت به اعمال تنبيهات به شرح زير اقدام و براي اعالن عمومي موارد 
  تنبيهي را در سامانه منتشر نمايد.

  تذكر كتبي به دارنده پروانه؛ -11-1-1
  محدود كردن فعاليت دارنده پروانه از نظر كمي (ميزان انرژي الكتريكي قابل عرضه)؛ -11-1-2
  تعليق پروانه؛ -11-1-3
  ابطال پروانه. -11-1-4
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روز كاري از تاريخ ارسال تذكر كتبي نسبت به ارسال  10تبصره يك: دارنده پروانه موظف است ظرف مدت 

  راهكارهاي قابل قبول به دفتر اقدام كند.توضيحات به صورت كتبي و ارائه 
تبصره دو: در صورت تعليق پروانه، دارنده آن صرفا مجاز به ارائه خدمات به مشتركين موجود مطابق با 

  باشد.تعهدات قبلي مي
تبصره سه: در موارد ابطال پروانه چنانچه مشتركين طرف قرارداد يا دارنده پروانه متوجه خسارت مالي شوند، 

  باشد.ده پروانه متعهد به جبران ميدارن
نقص مقررات و عدم ايفاي تعهدات) كميته ارزيابي براي رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه (از جمله  -11-2

دامنه آن، اعاده وضعيت به قبل از انجام تخلف يا تواند به منظور پيشگيري از تكرار تخلف و يا گسترش مي
تا زمان احراز شرايط خرده فروش را ملزم به منع خرده فروشي از نظر كمي رفع اثرات تخلف انجام شده، 

نمايد؛ دفتر موظف است براي انجام موارد موضوع اين ماده، مهلت تعيين كرده و رفع تعليق و يا رفع 
هاي خرده فروشي را منوط به اجراي تعهدات و يا موارد تعيين شده توسط كميته محدوديت از فعاليت

ر مهلت مقرر نمايد. در صورت عدم اجراي موارد تعيين شده در اين ماده در مهلت مقرر، كميته ارزيابي د
  تواند نسبت به تعليق و يا ابطال پروانه اقدام نمايد.ارزيابي مي

هايي كه در قوانين در صورت اين دستورالعمل، مانع از مجازات 11اعمال تنبيهات موضوع ماده  -11-3
ي شده يا مانع از جبران خسارتي كه در اثر ارتكاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير بينارتكاب جرم پيش

  اشخاص وارد شده، نخواهد شد.
   : بازنگري   پنجمفصل 

پيوست به تصويب معاون وزير در امور برق و انرژي رسيد و بازنگري  2بند و  12اين دستورالعمل در  -12
آن با پيشنهاد دفتر، هيĤت، توانير و يا شركت مديريت شبكه برق ايران و تصويب معاون وزير در امور برق و 

  انرژي خواهد بود. 
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  كنترل سند:

	صدور سند - 1

o بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.برداري و نامه توليد، بهرهسند با ضوابط آيين 

  مرتضي بخشايشكننده: نام و نام خانوادگي كنترل
  مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري سمت:

  مهر و امضا

	هاي الزمدريافت سند و كنترل - 2

  نام سازمان: 
  تاريخ دريافت سند: 

o .سند از نظر شكلي (تعداد اوراق، خوانايي و ...) كامل است 

o  هاي مربوطه ثبت گرديد.فرمسند در 

o .اسناد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد 

  كننده:نام و نام خانوادگي كنترل
  سمت:

  مهر و امضا

	برداريبهره - 3

  نام واحد سازماني: 
o ........................ :دريافت سند ....................... تاريخ 

o  تاريخ: .........................خاتمه دوره اجرا ...................... 

  كننده:نام و نام خانوادگي دريافت
  سمت:

  مهر و امضا

	ابطال سند - 4

  اين سند در تاريخ ....................... به استناد ............................................. ابطال گرديد. 
  كننده:ابطالنام و نام خانوادگي 

  مهر و امضا  سمت:
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  :گردآوردگان سند
 مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كالن برق و انرژي      محمدعلي شفيع زاده 

  دفتر برنامه ريزي اقتصاد كالن برق و انرژي ي برقصدور پروانه و مجوزهائيس گروه ر     خليل كاظمي
  شركت مديريت شبكه برق ايرانبرق حبيب قراگوزلو                  معاون بازار 

  مدير دفتر توسعه بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران        حميدرضا باقري         
  رضا ظريفي                       مدير دفتر قراردادهاي بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران          

  محمد حبيبي                     رئيس گروه توسعه بازار  برق شركت مديريت شبكه برق ايران          
  مادرتخصصي توانيرشركت  برنامه ريزي تلفيقيدفتر عبدالرضا فاتح                     معاون مدير كل 

    تنظيم مقررات بازار آب و برق ه گذاري وسرمايگذاري دفتر سرمايهبهروز عربي                        رئيس گروه 
    تنظيم مقررات بازار آب و برق سرمايه گذاري وگذاري دفتر انور حسيني                      كارشناس گروه سرمايه
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  پيوست يك

  (پيوست يك دستورالعمل)شركت هاي خرده فروش  و طبقه بندي شيوه ارزيابي
ذيل  انه خرده فروشي بر اساس شاخص هايور ساماندهي فعاليت شركت هاي خرده فروش، دارندگان پروظبه من

  تقسيم ميشوند كه عبارتند از:به چهار طبقه 

 )مگاوات 2000ظرفيت مبادله همزمان، حداكثر خرده فروشان داراي رتبه ممتاز ( - 1
 مگاوات) 600حداكثر همزمان،  خرده فروشان رتبه الف (ظرفيت مبادله  -2

 مگاوات) 200داكثر همزمان، ح خرده فروشان رتبه ب (ظرفيت مبادله -3

 مگاوات) 50حداكثر همزمان، خرده فروشان  رتبه ج (ظرفيت مبادله  - 4

وزارت نيرو بر مبناي معيارهاي زير نسسبت به تعيين امتياز هر متقاضي وارائه رتبه اعتباري خرده فروشي به وي 
  اقدام مي كند.

 امتياز) 10سرمايه ثبت شده شركت (  - 1

 امتياز) 15مدير عامل (و سابقه و تخصص هيات مديره  -2

 امتياز) 15فروش (سابقه فعاليت شركت به عنوان خرده  -3

 امتياز) 20ظرفيت استفاده از مجوز خرده فروشي صادر شده ( - 4

 امتياز) 15تعداد مشتركين تحت پوشش ( -5

 امتياز) 5( حوزه جغرافيايي فعاليت شركت - 6

 امتياز) 20( توانايي مالي  -7

  شيوه رتبه بندي متقاضيان 

 بر اساس جدول زير تعيين مي شود: ي متقاضي خرده فروشيرتبه شركت هاامتياز مورد نياز براي كسب 

  

  حداقل امتياز مورد نياز  رتبه  رديف
  80  ممتاز  1
  60  الف  2
  35  ب  3
  15  ج  4

  

  



  

  خرده فروشي پروانه شيوه ارزيابي متقاضيان

 امتياز 10سرمايه ثبت شده: حداكثر  -1

يان بر اساس ضمتقابه منظور تعيين ظرفيت و امكانات متقاضي، از سرمايه ثبت شده شركت استفاده خواهد شد. 
  آخرين سرمايه ثبت شده قانوني خود و بر اساس جدول زير ارزيابي مي شوند:

 كسب شده حداكثر امتياز  سرمايه ثبت شده رديف
  2  ريالميليون  100 ميليون تا ده   1
  4 ريالميليون  1000 تاميليون  100  2
  6  ريالميليارد  دهميليون تا  1000  3
  8  ميليارد ريال50ميليارد تا  ده  4
  10  ميليارد ريال 50باالتر از   5

  

  

 امتياز) 15مدير عامل (و سابقه و تخصص هيات مديره  -2

در انجام با توجه به آنكه تخصص و سابقه كاري اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نقش كليدي 
كار و پيشبرد تجارت برق دارد، اين شاخص ها نقش كليدي در توسعه معامالت خرده فروشي خواهد 

  تعلق ميگيرد. "تجربه كاري"و  "تخصص"داشت. امتياز اين بخش در دو حوزه 
   

  امتياز 5 حداكثر -تخصص اعضاي هيات مديره  -2-1
  

  بندي ميشود:امتياز تخصص اعضاي هيات مديره بر اساس جدول زير 
  امتياز  مدرك –تخصص   رديف

  يك امتياز (حداكثر دو مورد)هر مورد   و انرژي برق  1
  هر مورد يك امتياز (حداكثر دو مورد)  اقتصاد  2
  هر مورد يك امتياز (حداكثر دو مورد)  مالي و حسابداريمديريت   3
  مورد)هر مورد يك امتياز (حداكثر دو   بازرگاني و بازاريابيمديريت   4

  امتياز مي باشد. 5اين بخش مجموع در  امتياز و حداكثر امتياز قابل قبول 2قابل قبول در هر رديف  حداكثر امتياز         
  



  امتياز 10حداكثر  -سابقه اجرايي اعضاي هيات مديره  -2-2
وزارت ، گذاري)(خريد، فروش، سرمايه  سوابق اجرايي و كاري اعضاي هيات مديره در حوزه تجارت برق

زاري و بورس ن حوزه برق، شركت هاي كارگو مشاوري، پيمانكاران ، نيروگاه هانيرو و شركت هاي تابعه
  د:وانرژي بر اساس جدول زير امتياز دهي مي ش

  امتياز مدير عامل -عضو هيات مديره رديف
  براي هر عضو هيات مديره يا مدير عامل ازامتي نيم  يك سال شش ماه تا  1
  براي هر عضو هيات مديره يا مدير عامل يك امتياز  سه سال يك تا  2
 براي هر عضو هيات مديره يا مدير عامل امتياز و نيميك   سال 5 سه تا  3
  امتيار براي هر عضو هيات مديره يا مدير عاملدو   و بيشتر سال 5  4

  امتيار مي باشد. 10حداكثر امتيار قابل قبول در اين بخش، 

  

 امتياز) 15فعاليت شركت به عنوان خرده فروش (سابقه  -3

منظور از سابقه كار، فعاليت به عنوان خرده فروش داراي مجوز رسمي از وزارت نيرو است. هر خرده 
درصد از ظرفيت مجوز  20فروش يه منظور استفاده از اين امتياز درهر سال مي بايست حداقل به مقدار 

درصد سقف  20ه در يك سال، ميزان فعاليت خرده فروش كمتر از خود، معامله انجام دهد. در صورتي ك
  مجوز دريافتي باشد، آن سال به عنوان سابقه كار محاسبه نخواهد شد. 

  )امتياز 15حداكثر و  امتياز 2هر سال (

 امتياز) 20( استفاده از مجوز خرده فروشي صادر شدهظرفيت  -4

تداوم فعاليت هر خرده فروش و يا ارتقاء مجوز متقاضي، مشروط به استفاده از تمام يا بخشي از ظرفيت 
واگذار شده به ايشان در دوره قبلي است. بر اين اساس با توجه به جدول زير، امتياز اين بخش ارزيابي و 

  تخصيص داده مي شود. 
  

  درصداستفاده از ظرفيت مجاز مندرج  رديف
 امتياز  خرده فروشي در پروانه

  5  درصد 30 تا 20بين   1
  10  درصد 50تا  30  2
  15  درصد 70تا  50  3
  20  درصد و بيشتر 70  4

  



 امتياز) 15تعداد مشتركين تحت پوشش ( -5

افزايش تعداد مشتركين تحت پوشش و قراردادهاي تامين برق هر خرده فروش از يك سو نشان دهنده 
 شركت مي شود و از سوي ديگر مانع از تمركز شركت هاي خرده فروش برقافزايش فعاليت و بازاريابي 

 مشتركين بزرگ با مصرف باال خواهد شد.  بر

 امتياز  تعداد مشتركين تحت پوشش  رديف
  5  مشترك 5تا  1  1
  7  مشترك 10تا  6  2
  10  مشترك 20تا  11  3
  12  مشترك 35تا  21  4

  15  مشترك 35بيشتر از   
  
  

 امتياز) 5جغرافيايي فعاليت شركت (حوزه  -6

به منظور توسعه فعاليت خرده فروشي در تمام شركت هاي توزيع و ايجاد انگيزه در شركت هاي خرده 
فروش براي تامين برق مشتركين در تمامي مناطق كشور، بخشي از امتياز خرده فروشي به گستره 

 اساس جدول زير اختصاص داده ميشود.  فعاليت متقاضي در سطح كشور اختصاص داده شده است كه بر

 امتياز  تعداد مشتركين تحت پوشش  رديف
  2  شركت توزيع يا برق منطقه اي 3 تا 1  1
  3  شركت توزيع و برق منطقه اي 6تا  3  2
  4  شركت توزيع و برق منطقه اي 9تا  6  3
  5  شركت توزيع و برق منطقه اي 10بيشتر از   4

 

 امتياز) 20مالي (توان  -7

با توجه به آنكه خرده فروشي فعلي تجاري و مالي است، داشتن توانايي مالي براي خريد و فروش برق 
يكي از مهمترين عوامل تعيين ظرفيت تجارت هر خرده فروش مي باشد. بر اين اساس و با توجه به 

...) اسناد مالي ارائه شده توسط متقاضي (گردش حساب متقاضي، صورت هاي مالي حسابرسي شده و 
  ميزان توانايي مالي متقاضي بر اساس جدول زير امتياز بندي مي شود. 

  
 



 امتياز  توانايي مالي  رديف
  5  ميليارد تا ده ميليارد ريال چهار  1
  10  بيست ميليارد ريالميليارد تا  ده  2
  15  پنجاه ميليارد ريالميليارد تا  بيست  3
  20  پنجاه ميليارد ريالبيش از   4

  

  



 
 
 

 جخھوری اسالىم ایران

 وزارت نريو
 

 ژينرا و قبر رموا نتومعا

 برق و انرژيكالن برنامه ريزي و اقتصاد  فترد

    
                                                               

  
 

 يهگيرر كد

 :نمايد بنتخاا دخو ستاخودر عنو ايبر را يلذ اردمو از يكي تنها بايد متقاضي

 
جديد ينهواپر                        نهواپر تمديد              ارتقاء رتبه              

 
 
 



 فرم درخواست
 
 

 

متقاضي تمشخصا : يك ولجد

  :تابعيت -4


:يخ تأسيسرتا -3 :شناسه ملي شركت -2 :مؤسسه /شركت م نا -1

  شماره تلفن شركت: -10


پست الكترونيكي شركت: -9 دورنگار: -8 محل ثبت: -7 :ثبت رهشما -6 :شركتع نو -5

  نشاني دفتر مركزي: -11


پست الكترونيكي مديرعامل: -14 شماره تلفن همراه مدير عامل: -13   نام و نام خانوادگي مديرعامل: -12


   :شماره تلفن همراه رابط -16


:رابطنام و نام خانوادگي  -15


 :يك ولجد يهنمارا

 .دشو ئهارا نيكيولكترا رتصو به و پيوست به اتتغيير گهيآ و سمير نامةروز و ساسنامها خرينآ تصوير و هشد تكميل بمصو ساسنامةا خرينآ تطالعاا سساا بر ولجد ينا تطالعاا

 
 

 
 
 



 

 

 فرم درخواست
 

 
 
 
 

  شركت يجدول دو: اطالعات عموم

  سال آغاز فعاليت:
  شركت هيات مديره و مشخصات مديرعامل

  سابقه كار  رشته تحصيلي  تحصيليآخرين مدرك   پست سازماني  نام و نام خانوادگي  رديف

1            
  

2            
  

3            
  

4            
  

5            
  

  
 :دو جدول راهنماي

   .شود ارائه الكترونيكي صورت به پرسنل اي بيمه سوابق و كارگزيني حكم تحصيلي، مدرك آخرين ملي، كارت تصوير شامل رسمي اسناد جدول، اين ستونهاي براي
 
 



 
 
 
 

 

 
 فرم درخواست

 
 

  فرم مسئوليت و تعهدات

 زهجاا و نددارمي ازبرا را ميباشد شيوفردهخر نةواپر يافتدر ايبر رمذكو تطالعاا ينكها از دخو گاهيآ ،ستاخودر فرم ينا در رجمند تطالعاا تأييد ضمن )ءمضاا حق نندگادار( يلذ نكنندگاءمضاا
 يهانمازسا از ،شخصي تطالعاا دنبو محرمانه صلا عايتر با را تكميلي تطالعاا ،ستاخودر فرم ينا در هشد ئهارا تطالعاا صحت تأييد ايبر وملز رتصو در آن هنمايند يا و ونير وزارت تا هنددمي
 صخصو در قانوني منع هيچگونهو دهنبو »ريكشوو لتيدو تمعامال در لتدو انمندركا و مجلس ننمايندگا و وزرا خلهامد منع نقانو« لمشمو جهو چهي به مينمايند تعهد همچنين .كنند يافتدر يربطذ
  .باشد شتهاند دجوو شركت ينا بانكي و مالياتي اي،بيمه ضعيتو

  .ميباشد همتخذ تتصميما تابع متقاضي و گرفت هداخو را مقتضي تصميم ردمو ينا در ونير وزارت د،شو زمحر ستاخوفرم در ينا در ستدرنا تطالعاا ئهارا چنانچه

  

  :امضاء و مهر                   :تاريخ                : سمت          :خانوادگي نام و نام

  

  :امضاء و مهر                   :تاريخ                : سمت            :خانوادگي نام و نام

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 فرم درخواست
 

پروانهتعهدات دارنده   
 

   :كنند عايتر را يلذ اردمو جمله از »قبر شيوفر دهخر نهواپر يياجرا لعملراستود« دمفا كليه ق،بر شيوفردهخر نهواپر يافتدر رتصودر ،ميشوند متعهد )ءمضاا حق نندگادار( يلذ نكنندگا امضاء
   .كند عايتر قيقاد را قبر زاربا تنظيم تهيأ بمصو يلعملهاراستود و هااردادقر نمونه ق،بر وشفر و خريد يطاشر تعيين يييننامهآ جمله از ونير وزارت راتمقر تمامي د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -1
   .كند يهدتا موقع به را قبر نشندگاوفر از هشداريخريد قبر يهزينه د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -2
 وناـمع 28/12/92 رخمو 350/53614/92رهشما يبالغيها عموضو( »متقاطع نهرايا مديريت و قبر شبكه تخدما از دهستفاا لعملراستود« در ناظر مبالغ موقع به تسويه به نسبت د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -3

   .كند امقدا )ژينرا و قبر رموا در يروز مرـمحت
  .كند ختداپر قبر نمازسا نقانو 8 ي دهما هتبصر و 5 ي دهما فقو را نههاواپر به طمربو يهزينهها د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -4
 يمـتنظ تأـهي تصويب به را آن ا،جرا از قبل ،ستا متعهد وي ،جديد )عتنو( رساختا در قبر وشفر به تمايل رتصو در و ،كند تبعيت بمصو يتعرفه يهارساختا از قبر وشفر در د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -5
   .برساند قبر زاراـب

 هاـگدر در و دهرـك سانير عطالا نمشتريا به فشفا رتصو به را ختداپر يهاروش و هااردادقر نمونه ر،ساختا هر با متناظر يهاخنر ده،ستفاا ردمو بمصو يتعرفهها رساختا د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -6
   .كند درج شركت يـنيكولكترا

  .كند پرهيز دشو قابتر در لخالا به منجر كه عماليا هرگونه از و باشد شته) دا(مشتركيننهايي ي هكنندفمصر به قبر وشفر در تبعيض از ريعا و قابتير ريفتار د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -7
  .نمايد يهارا و تهيه را ونير وزارت ستاخودر ردمو يهاارشگز و اتمستند ت،طالعاا تمامي ق،بر نمازسا نقانو 12 دهما ايجرا در د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -8
 مربوطه فيايياجغر زهيحو در شبكه مالك رختياا در ب،مصو يلعملهاراستود سساا بر سانير روز به ضمن را دخو مشتركين مصرفي ژينرا و ارداديقر رتقد به طمربو تطالعاا د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -9
   .هدار درـق

  .نكند شفا را تطالعاا ،هاآن ضايتر ونبد و دارد هنگا محرمانه رتصو به را دخو نمشتريا به طمربو تطالعاا د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -10
 قبر تأمين ايبر س،سترد در توليد ظرفيت دجوو از ارههمو »هگاونير ظرفيت از بخشي يا و متما داريبر هبهر از ناشي منافع و قحقو خريد« جمله از زمال يهاركاز وسا منجاا با د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -11

     .نمايد عايتر ،ستا هشد درج نهواپر در كه را )مشتركين(نهايي هكنندفمصر به عرضه ايبر زمجا لكتريكيا ژينرا انميز سقف لحا هر در و كند حاصل نطميناا دخو نمشتريا ن وياـمتقاض
  .دنشو شيوفردهخر ينهواپر نندگادار ساير قابتر و فعاليت از مانع د،ميشو متعهد نهواپر ينا ي هنددار -12
 هااردادقر در را تهيا تكميلي ياو صالحيا اتنظر همچنين و ،برساند تهيا تأييد و عطالا به را ميكند منعقد كمشتر با كه اينامه تفاهم هرگونه يا و قبر وشفر يطاشر ،هااردادقر نمونه د،ميشو متعهد نهواپر ي هنددار -13
  .نمايد لعماا هشد ديا قبر وشفر يطاا شرـيو

  .دشو لساار مديرعامل يمضاا و شركت مهر به رممهو و يخرتا كرذ با ،متقاضي شركت گسربر در بايد اتتعهد تمامي
 
 

  



 
 
 
 

 

  فرم درخواست
  

  
  )دشو مشخص  خلدا در × عالمت با هشد ئهارا يقدمصا( .ستا دهنمو ئهارا قبر شيوفردهخر نهواپر يافتدر ايبر متقاضي كه كيارمد فهرست

 
 فروشي خرده پروانه تمديد و صدور براي نياز مورد مدارك: سه جدول

  عنوان مدرك
  نامه روكش درخواست پروانه  
  برق باشد)تجارت و بازرگاني يا خريد و فروش اساسنامه شركت (بايستي مرتبط با فعاليت  
 خرده فروشي برقآدرس و يا افزودن فعاليت  ات در مورد مديران (اعضاي هيئت مديره)،تغيير حاوي آخرين آخرين روزنامه رسمي  

 
مالي شامل سال به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركت (مرجع مشابه در مورد موسسات) براي آخرين گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني 

  ترازنامه، صورت سود و زيان، گردش حساب سود (زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي
  از جمله مدارك شناسايي، سابقه كار، پست سازماني و مدرك تحصيليو مديرعامل شركت متقاضي  هيئت مديرهمدارك رسمي مربوط به اعضاء  
 فيش كارمزد پرفراژ شده بانكي با شناسه واريز  
  در سربرگ شركتمهر و امضاء شده فرم مسئوليت و تعهدات  
 يك نسخه لوح فشرده حاوي اسكن كليه مدارك فوق  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

  پروانه خرده فرو

  از تار صدور اعتبار سه سال پس

  ........................................ قانون سازمان برق ايران و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي برق موضوع ابالغيه شماره 6و  5به استناد ماده 
  ، با رعايت كامل مفاد ظهر اينشود.............................. و نشاني ......................... اجازه داده ميشركت ........................ به شناسه ملي به مورخ................... 

  نسبت به : پروانه 

 (حداک به میزان ............... مگا وات در هر ساعت) ایی  فروش انرژی الکرتیکی به مصرف کنن 

 رس انرژی  خرید و فروش برق از 

 و فروش برق از طریق قرارداد دو جانبه خرید  

      
  اقدام كند. اين پروانه غير قابل انتقال به غير هست.   

ن حایری                           مها

  معاون برق و انرژی                                                   
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