جم
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وزارت نيرو

شماره:

رپواهن بهرهربداري (رباي توليد ربق)

تاريخ:

متص
رباي نيروگاههاي ل هب شبكه پانيي رت از  36کيلوولت

اعتبار جنپ سال پس از صدور

به استناد ماده  5و  6قانون سازمان برق ايران ،دستورالعمل اجرايی پروانهی بهرهبرداری (برای توليد برق) و مجوز زيست محيطی به
شماره  .............و به شركت ........................به شناسهی ملی  ............و نشانی  .....................................اجازه داده ميشود نسبت به
توليد برق با ظرفيت نامی ..........كيلووات و ظرفيت نامی اتصال ..................كيلووات(مطابق با مجوز اتصال به شماره…… از
شركت  ،)..................متصل به پست/فيدر ].................پست  [.................واقع در استان] .............شهر  [...................به منظور؛
 .1مصرف خود

بخش
 .2فروش تمام و یا ي از ارنژي الکتریکی ،ظرفیت و خدمات جانبي هب شرکت مدرییت شبكه ربق اریان
بخش
 .6واگذا ري حقوق و منافع انشي از بهرهربداري تمام ویا ي از ظرفیت ِنيروگاه هب «ساری دارندگان رپواهني بهرهربداري (رباي توليد ربق)»
بخش
 .4فروش تمام ویا ي از ربق رد بورس ارنژي
 .5خرید و فروش ظرفیت (گواهي ظرفیت)

اقدام نمايد .اين پروانه غير قابل انتقال میباشد.
--------

مدریعامل شرکت توزعی  /ربق منطقهاي
به مفاد مندرج در ظهر اين پروانه توجه نماييد.

محمدعلي فرحناکيان

مدریکل دفتر راهبري و نظارت ربق

مسئوليتها و تعهدات دارندهی پروانهی بهرهبرداری (برای توليد برق) برای نيروگاههای متصل به شبكه پايينتر از  36كيلوولت
دستورالعمل اجرایي پروانهی بهرهبرداری(برای تولید برق) موضوع ابالغیه شماره  13/10131/053مورخ  13/3/13و الحاقیه مرتبط موضوع ابالغیه شماره  11/13700/053مورخ
 11/31/03جزء الینفك این پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعایت مفاد آن از جمله موارد زیر ميباشد:
.1

.0

دارندهی این پروانه موظف است كلیه قوانین ،مقررات و استانداردهای مربوط به تولید برق و حفاظت فني مصوب وزارت نیرو را دقیقاً رعایت نماید .در این رابطه ،اجرا و رعایت
موارد زیر تأكید ميشود:



دستورالعمل ثابت بهرهبرداری



دستورات مدیریت شبكه



رویهها و دستورالعملهای مصوب و رویههای هیات تنظیم بازار برق

دارندهی این پروانه موظف است هزینههای مربوط به پروانه(كارمزد و حقاالمتیاز) – موضوع ماده  5و تبصره ماده  8قانون سازمان برق ایران -را وفق دستورالعمل تعیین كارمزد و
حقاالمتیاز پروانههای فعالیت بخش برق ،موضوع ابالغیه شمارهی  15/33334/133مورخ  1015/13/00وزیر نیرو را پرداخت نماید.

.0

دارندهی این پروانه موظف است كلیه قوانین ،مقررات و استانداردهای مربوط به حفاظت محیط زیست را دقیقاً رعایت نماید.

.3

این پروانه حقي برای دارندة آن در مورد درخواست جلوگیری از صدور پروانه مشابه برای سایر متقاضیان ایجاد نمينماید.

.5

مطابق ماده  10قانون سازمان برق ایران ،دارنده پروانه موظف است از روش و تصمیمات متخذه مرجع ارزیابي ،هیات تنظیم بازار برق و مدیریت شبكه و نمایندگان پیروی كرده و
آنها را به موقع اجرا گذارد و آمار و اطالعاتي را كه از طرف آنها خواسته مي شود در اختیار آنها قرار دهد.

.4

در اجرای ماده  15قانون سازمان برق ایران ،دارندهی پروانه موظّف است تمهیدات الزم برای بازرسي نمایندگان مدیریت شبكه ،مرجع ارزیابي و یا مرجع صدور پروانه از
مستندات و تأسیسات دارنده پروانه را فراهم كند و نظر آنها را از لحاظ بهبود وضع فنّي ،مالي و اداری اجرا كند.

.7

دارندهی این پروانه متعهد ميشود حداكثر توان تزریقي وی به شبكه بیش از ظرفیت اتصال مندرج در پروانه نباشد.
*** مرجع ارزيابی مسؤوليّت نظارت بر حسن اجرای اين تعهّدات را بر عهده دارد*** .

