جم
هوری اسالمی اریان
وزارت نيكو

رپواهنی موق

شمارهي پروانه112-95-00-00 :

بهر ربداری

واريخ صبور:

1395/--/--

( ربای تولید ربق)
مدت اعتبهر  :یکسهل پس از اترخي صدور

به استناد مادهي  5و  6قانون سازمان برق ايران ،دستورالعمل اجرايی پروانههي بههرهبرداري(بهراي وولدهب بهرق موضهو ابغيدههي

شمارهي 90/13149/350مورخ  1390/04/14و با ووجه به فراهم بودن امكانات مورد نداز بههشركت

شناسهي ملی
با حباكثر ظرفد
 .1مصكف خود

و نشانی:
نامی

م گهوات (ربای واحد اهی

 .2فروش تمهم و یه بخشی از ارنژی الکتكیکی ،ظرفیت و خدمهت جهنبی هب شكت

اجازه داده میشود ،نس
) با رعاي
مدریی

بهه شهماره ت ه
به وولدب برق ووسه

مفاد منبرج در ظَهر پروانه به منظور؛

شبكه ربق اریان

بخش
 .3واگذا ری حقوق و منهفع انشی از بهر ربداری تمهم ویه ی از ظرفیت ِنيكوگه هب «سهری دارندگهن رپواهنی بهر ربداری (ربای تولید ربق)»
بخش
 .4فروش تمهم ویه ی از ربق رد بورس ارنژی

 .5خرید و فروش ظرفیت (گواهی ظرفیت)

اقبام كنب .اين پروانه يدر قابل انتقال اس .

هوشنگ فالحتیهن

معهون وزری رد امور ربق و ارنژی

بهه

نيكوگره

هاوتعهداتدارندهيپروانهيموقتبهرهبرداري(برايتوليدبرق)


مسؤوليت
«دستورالعمل اجرايي پروانهي بهرهبرداري (براي توليد برق)» و «دستورالعمل كسردرآمد مربوطه» جزء الينفك اين پروانه بوده و دارندهي آن ملزم به رعايت مفاد اين دستورالعمل از جمله
موارد زير ميباشد:
.1

دارندهي اين پروانه موظف است كليه قوانين ،مقررات و استانداردهاي مربوط به توليد برق و حفاظت فني مصوب وزارت نيرو را دقيقاً رعايت نمايد .در اين رابطه ،اجرا و رعايت
موارد زير تأكيد ميشود:


دستورالعمل ثابت بهرهبرداري



دستورات مركز ملي راهبري و پايش شبکهي شركت مديريت شبکه برق ايران


.2

رويهها و دستورالعملهاي مصوب وزارت نيرو و هيأت تنظيم بازار برق

دارندهي 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 اين پروانه موظف است كليه قوانين ،مقررات و استانداردهاي مربوط به حفاظت محيط زيست را دقيقاً رعايت كند.

.4

اين پروانه حقي براي دارندهي آن در مورد درخواست جلوگيري از صدور پروانه براي ساير متقاضيان ايجاد نميكند.

.5

دارندهي اين پروانه متعهد ميشود در دورهي اعتبار نسبت به ارائهي كليه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرايي پروانهي بهرهبرداري (براي توليد برق) به منظور دريافت پروانه دائم
اقدام نمايد .درغير اينصورت پروانهي وي همچنان موقت مانده و مشمول جريمه خواهد شد.

.4

دارندهي اين پروانه متعهد ميشود همواره عمليات بهرهبرداري و نگهداري از نيروگاه ،به بهرهبردار داراي پروانه بهرهبرداري و نگهداري واگذار شود؛ و چنانچه به هر دليل
صالحيت بهرهبردار توسط وزارت نيرو معلق و يا لغو شود حداكثر ظرف  15روز كاري بهرهبردار ديگري را كه داراي پروانهي بهرهبرداري و نگهداري ميباشد جايگزين و
رونوشت قرارداد في مابين را به دفتر خصوصيسازي صنعت برق ارسال كند.

.7

مطابق ماده  12قانون سازمان برق ايران ،دارندهي پروانه موظف است از روش و تصميمات متخذه و مقررات و رويههاي هيات تنظيم بازار برق و شركت مديريت شبکه برق ايران
پيروي و آنها را به موقع اجرا كند و آمار و اطالعاتي را كه خواسته ميشود ،دراختيار قرار دهد.

.8

مطابق ماده  15قانون سازمان برق ايران ،دارندهي پروانه نبايد مانع بازرسي هيات تنظيم بازار برق و شركت مديريت شبکه برق ايران از تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد شود.

.5

انعقاد قرارداد خريد تضميني با توانير (و يا فروش برق) به منزلهي واگذاري گواهي ظرفيت به توانير ميباشد.
** «شرك

مبيري

ش كه برق ايران» مسئولد

*** براي بررسي اعتبار اين پروانه ميتوانيد به ساي

نظارت بر حسن اجراي اين وعهبات را بر عهبه دارد** .

دفتر راه ري و نظارت امور برق وزارت ندرو به آدرس  http://psp.moe.gov.irمراجعه فرماييد*** .

