شماره:
تاریخ:

رپواهنی توزیع نیروی ربق
ی
دمت اعتبار :یک سال پس از اتر خ صدور

به استناد مادهی  5و « 6قانون سازمان برق ایران» و «دستورالعمل اجرایی پروانهی توزیع نیروی برق» موضوع ابالغیهی شمارهی 98/56365/053

مورخ  6098/36/66معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ،به رشکت
کامل مفاد ظَهر این پروانه در محدوده

اجازه داده میشود ،با رعایت

با شناسه ملی

-که حدود آن در نقشه پیوست آمده است -نسبت به:

تعم
 ایجاد ،توسعه ،اصالح ،بهینهسازی ،بهرهربداری و یر و نگهداری شبکهی توزیع رب اساس استاندارداهی مصوب؛
سط
 جابجایی ارنژی الکتریکی (رتازنیت ربق) رد ح شبکهی توزیع؛
 رخید ربق از بازار عمدهرفوشی ربق و بورس ارنژی؛

مش
ت کلی
قی
 تأمین ارنژی الکتریکی ترکین هب « متاهی فی»؛

اقدام کند .این پروانه غیرقابلانتقال به غیر است.

هوشنگ فالحتیان

معاون وزری رد امور ربق و ارنژی

مسؤولیتها و تعهدات دارندهی پروانهی توزیع نیروی برق
دارندهی این پروانه متعهد میشود ،تمامی سیاستها ،برنامهها ،استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو ،رویهها و دستورالعملهای مصوب هیأت تنظیم بازار برق و شرکت توانیر ،ازجمله مفاد «دستورالعمل اجرایی پروانهی توزیع نیروی برق»،
موضوع ابالغیهی شمارهی  98/56315/053مورخ « ،6098/31/61آییننامهی تکمیلی تعرفههای برق» (تجدیدنظر شده مورخ  )6038/35/51و موارد ذیل را در حوزهی جغرافیایی فعالیت خود دقیقاً رعایت کند:

.6
 .5راهبری و پایش شبکهی توزیع را بر اساس استانداردها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو و شرکت توانیر ،دستورالعملهای بهرهبرداری و دستورات مدیریت شبکه محلی انجام دهد.
 .0نسبت به ایجاد ،توسعه ،اصالح و بهینهسازی شبکهی توزیع ،وفق طرح سرمایهگذاری (موضوع «دستورالعمل ضوابط تعیین متوسط نرخ خدمات توزیع») خود ،بهمنظور ایجاد ظرفیت کافی برای دریافت انرژی ،جابهجایی و تحویل آن به مشترک در
راساً و یا با حفظ مسئولیت خود ،از طریق شرکتهای دارای صالحیت حرفهای و با رعایت استانداردها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو و شرکت توانیر ،نسبت به «بهرهبرداری» و «تعمیرات و نگهداری» شبکهی توزیع اقدام کند.

شبکهی توزیع ،افزایش قابلیت اطمینان ،بهبود کیفیت برق ،ارتقای مدیریت دارایی و کاهش تلفات اقدام کند و همچنین متعهد به اتصال مولدهای مقیاس کوچک وفق «دستورالعمل توسعهی مولد مقیاس کوچک» به شبکهی توزیع میباشد.

.4

هزینههای مربوط به پروانه (کارمزد و حقاالمتیاز) – موضوع ماده  5و تبصره ماده  9قانون سازمان برق ایران -را وفق دستورالعمل تعیین کارمزد و حقاالمتیاز پروانههای فعالیت بخش برق ،موضوع ابالغیه شمارهی  85/44431/633مورخ 6085/63/55
وزیر نیرو ،پرداخت نماید.

.5
 .1تجهیزات و برنامههای الزم برای اعمال خاموشی را تهیه کند و پیش از اعمال ،به اطالع مشترکین برساند؛ همچنین برای به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب آن ،اقدامات مناسبی را انجام دهد.
 .3خدمات موردنیاز برای استفادهی تمامی دارندگان پروانهی بهرهبرداری (برای تولید برق) و خردهفروش (ها) از شبکهی توزیع را بهمنظور جابهجایی (ترانزیت) برق ،بهصورت رقابتی و با رفتاری عاری از تبعیض ارائه کند.
 .9با رعایت قیود و شرایط این پروانه ،با رفتاری عاری از تبعیض ،برق را بهصورت فراگیر ،مطمئن و مستمر بین مصرفکنندگان در حوزهی جغرافیایی فعالیت خود ،توزیع کند.
 .8تمامی متقاضیان را با دریافت گواهی ظرفیت و هزینههای مربوط به انشعاب برق ،در چارچوب مصوبات وزارت نیرو ،به شبکهی توزیع متصل کند؛ تا مشترکین بتوانند برق موردنیاز خود را از خردهفروش (ها) ،نیروگاههای خصوصی دارای پروانهی
منابع مالی و امکانات موردنیاز برای انجام تعهدات موضوع این پروانه ،ازجمله تحقق بند  0این تعهدنامه را بهموقع تأمین کند.

بهرهبرداری (برای تولید برق) ،بورس انرژی و یا بازار عمدهفروشی برق خریداری و مصرف کنند.

.63
 .66اسناد فعالیتهای مرتبط با «خریدوفروش برق» و «جابهجایی برق (سیمداری)» را به تفکیک ،ثبت و از روشهای متحدالشکل حسابداری مورد تأیید وزارت نیرو استفاده کند.
 .65در اجرای مادهی  65قانون سازمان برق ایران ،تمامی اطالعات ،مستندات و گزارشهای مورد درخواست وزارت نیرو و توانیر را تهیه و ارائه کند.
 .60با شرکتهای برق منطقهای (ازجمله در جانمایی بهینهی پستهای فوق توزیع) ،با شرکت مدیریت شبکهی برق ایران (ازجمله برای نصب دستگاههای اندازهگیری) و با شرکتهای توزیعِ همجوار (ازجمله در تبادل انرژی) همکاری کند.
 .64در اجرای مادهی  65قانون سازمان برق ایران ،هرگونه همکاری الزم برای بازرسی را با نمایندگان وزارت نیرو و توانیر به عمل آورد.
درصورتیکه مشترک نتواند تمامی برق موردنیاز خود را از خردهفروش (ها) و یا بورس انرژی خریداری کند ،نسبت به تأمین و فروش برق موردنیاز مشترک با قیمت تکلیفی اقدام کند.

.65
 .61در صورت تغییر در حوزهی فعالیت شرکت توزیع توسط وزارت نیرو (به استناد مادهی شش اساسنامهی شرکتهای توزیع) ،نسبت به دریافت پروانهی جدید اقدام کند.
 .63حداقل سه ماه پیش از اتمام اعتبار آن ،نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به دفتر راهبری و نظارت امور برق اقدام کند.
ضوابط ابالغی وزارت نیرو در خصوص حل اختالف با مشترکین متصل به شبکهی توزیع را رعایت و خسارات وارده را جبران کند.

*«شرکت توانیر» مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ای ن تعهدات را به کارگزاری وزارت نیرو ،بر عهده دارد و دارندهی پروانه مکلف به همکاری در این خصوص میباشد*.
**برای بررسی اعتبار این پروانه به صفحه دفتر راهبری و نظارت امور برق-گروه هماهنگی و نظارت بر توزیع به نشانی http://psp.moe.gov.ir
و سامانهی جامع مدیریت پروانههای صنعت برق به نشانی  http://license.moe.gov.irمراجعه فرمایید** .

