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رپواهني صالحيت بهرهربداري و نگهدا ري از نيروگاه
مدتاعتبار :ات اترخی

به استناد مواد  5و  6قانون سازمان برق ايران ،دستورالعمل اجرايي صدور پروانهي صالحيت بهرهبرداري و نگهداري از نيروگاه

موضوع ابالغيهي شماره  29/13151/053مورخ  1029/31/11معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ،نامهي شمارهي  ....مورخ
 .....شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي،شركت  ......با شناسهي ملي  ....و شماره ثبت  ....به نشاني............ :

مجاز است با رعايت كامل مفاد ظَهر اين پروانه نسبت به بهرهبرداري و نگهداري از نيروگاههاي كشور حداكثر به ظرفيت ....

مگاوات با رعايت:

 سقف  ....م گا وات رباي عمليات بهرهربداري و نگهداري از واحداهي گازي

 سقف  ....م گا وات رباي عمليات بهرهربداري و نگهداري از واحداهي بخاري
سي
 سقف  ....م گا وات رباي عمليات بهرهربداري و نگهداري از واحداهي کل رتکيبي
اقدام كند .اين پروانه غير قابل انتقال به غير است.

هوشنگ فالحتيان

معاون وزري رد امور ربق و ارنژي

مسؤوليتها و تعهدات دارندهی پروانهی بهرهبرداری و نگهداری از نيروگاه
" دستورالعمل اجرايي صدور پروانهي صالحيت بهرهبرداري و نگهداري از نيروگاه و پيوستهاي آن؛ جزء الينفك اين پروانه بوده ودارندهي پروانه ملزم به رعايت آنها از جمله موارد زير ميباشد"
.1

دارندهي پروانه موظف است تمامي قوا نين و مقررات ،از جمله استانداردهاي مربوط به توليد برق ،حفاظت محيط زيست و حفاظت فني مصوب وزارت نيرو را رعايت كند .در اين راستا،
اجرا و رعايت موارد زير تأكيد ميشود:
 دستورات «مركز راهبري و پايش شبكهي برق كشور» در «شركت مديريت شبكهي برق ايران»؛
 دستورالعمل ثابت بهرهبرداري؛

 دستورالعملهاي مصوب تعمير و نگهداري.

 .2دارندهي اين پروانه موظف است هزينههاي مربوط به پروانه(كارمزد و حقاالمتياز) – موضوع ماده  5و تبصره ماده  8قانون سازمان برق ايران -را وفق دستورالعمل تعيين كارمزد و
حقاالمتياز پروانههاي فعاليت بخش برق ،موضوع ابالغيه شمارهي  55/44414/111مورخ  1955/11/22وزير نيرو را پرداخت نمايد.
.9

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،در اجراي «مادهي  12قانون سازمان برق ايران» ،از روش و تصميمات گرفتهشده و مقررات «وزارت نيرو» پيروي و آنها را به موقع اجرا كند .همچنين،
اطالعات و آمار خواستهشده از سوي «وزارت نيرو» را در زمان تعيينشده در اختيار آن وزارتخانه قرار دهد.

.4

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،در اجراي «مادهي  15قانون سازمان برق ايران» ،همكاري الزم را با نمايندهي معاونت راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي هنگام
بررسي مستندات و بازرسي تأسيسات داشته باشد.

.5

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،براي تمديد پروانه موارد زير را در زمان تعيينشده ،به «دفتر راهبري و نظارت امور برق» در «وزارت نيرو» ارايه دهد:

 فرم درخواست تكميلشده و مستندات مرتبط با آن؛

 تاييديهي «شركت مديريت شبكهي برق ايران» مبني بر رعايت دستورالعملهاي ثابت بهرهبرداري و دستورات «مركز راهبري و پايش شبكهي برق كشور»؛
 در صورت تمايل به تمديد اعتبار آن ،دو ماه پيش از اتمام مدت اعتبار ،براي تمديد پروانه اقدام كند.
.4

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،كاركنان تحت استخدام وي هيچگونه قرارداد كاري با شركتهاي بهرهبردار ديگر منعقد نكرده باشد.

.7

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،هرگونه تغييرات در تعداد كاركنان و چارت سازماني خود را به دفتر راهبري و نظارت امور برق وزارت نيرو و معاونت راهبري توليد شركت مادر تخصصي
توليد نيروي برق حرارتي اطالع دهد.

.8

دارندهي پروانه متعهد ميشود ،با توجه به ظرفيت مجاز مندرج در متن پروانه اقدام به عقد قرارداد با مالك نيروگاه (ها) كند.

.5

دارنده ي پروانه موظف است هر ساله يك نسخه از قراردادهاي منعقده با مالك نيروگاه را (در صورت تمديد قرارداد) بدون ذكر قيمت به معاونت راهبري توليد شركت مادر تخصصي
توليد نيروي برق حرارتي ارسال كند.

 .11دارندهي پروانه در صورت نقض هر يك از تعهدات فوق ،تابع تصميمات ((وزارت نيرو)) از جمله جريمه ،تعليق و يا ابطال پروانه خواهد بود.

*** «معاونت راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين تعهدات را بر عهده دارد*** .
*** براي بررسي اعتبار اين پروانه ميتوانيد به سايت دفتر راهبري و نظارت امور برق وزارت نيرو به آدرس http://psp.moe.gov.ir :مراجعه فرماييد*** .

