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  (به ترتیب حروف الفبا):  دست اندرکارارن
 نام و نام خانوادگی نام واحد سازمانی سمت

 گرگري پرساالر آتش برنامه ریزي راهبردي و تنظیم مقرراتدفتر  مدیرکل دفتر برنامه ریزي راهبردي و تنظیم مقررات

  ناصر اصغري ها وامور حقوقیقرارداددفتر  رئیس گروه حقوقی

  زهره اولیاء دفتر برنامه ریزي راهبردي و تنظیم مقررات هارئیس گروه تنظیم مقررات و تعرفه

  احمد بابایی ساتبا مشاور حقوقی

  محمدحسین جمشیدي  دفتر برنامه ریزي راهبردي و تنظیم مقررات  هاتعرفهکارشناس گروه تنظیم مقررات و 

  مجتبی لونی ها وامور حقوقیقرارداددفتر  ها و امور حقوقیقراردادمدیرکل دفتر 

 

  تاریخچه سند پیش از تصویب: 
  ردیف تاریخ بررسی شرح تغییرات کارشناس مسئول

 1 1399دي ماه  بخش حقوقیتنظیم اولیه سند و ارسال به  محمدحسین جمشیدي

  2 07/11/1399 برگزاري جلسه اولیه و بررسی سند محمدحسین جمشیدي
  3 14/11/1399 بررسی سند محمدحسین جمشیدي
  3  28/11/1399  برگزاري جلسه نهایی و تصویب سند  محمدحسین جمشیدي

  
  تاریخچه سند پس از تصویب: 

 شماره ویرایش  تاریخ بازنگري/ بازبینی بخش/شماره صفحه  علت تغییر شرح تغییرات  کارشناس مسئول
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 :دفه - 1

   یا واگذاري  اي براي تعیین تکلیف موارد جابجایی وایجاد رویه روش اجراییهدف از تدوین این 
  باشد. می ”ساتبا”با  ”قرارداد“داراي هاي مختص انشعاب نیروگاه

 دامنه کاربرد: - 2

  باشد. می ”ساتبا”با  ”قرارداد“داراي  هاي مختص انشعابنیروگاه اجراییروش دامنه کاربرد این 
  :روش اجراییاختیار تغییر  - 3

  باشد. می ”ساتبا“بر عهده  روش اجراییاختیار تغییر این 
 مسئولیت اجرا: - 4

باشد که می” ساتبا“هاي مشارکت بخش غیردولتی مسئولیت اجرا این روش اجرایی با دفتر مدیریت طرح
هاي توزیع نیروي برق استانی انجام خواهد شد. این امر مانع نظارت مستقیم مورد از طریق شرکتحسب 

 در مواقع لزوم نخواهد بود.” ساتبا“هاي مشارکت بخش غیردولتی دفتر مدیریت طرح

  مسئولیت نظارت: - 5
  باشد.یم” ساتبا“مسئولیت نظارت این روش اجرایی با دفتر نظارت، تعیین صالحیت و کنترل پروژه 

 تعاریف: - 6

 .وري انرژي برقهاي تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژي :”ساتبا” -

  .”نیروگاه”محل نصب  :”ساختگاه” -
 و پاك. خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیرقرارداد  :”قرارداد“  -

امضا نموده است. درصورت  ”ساتبا”با  خرید تضمینی را ”قرارداد“شخصی که  :”مالک نیروگاه” -
فوت یا حجر وي یا ورشکستگی، قائم مقام قانونی ایشان و درصورت مصادره نیروگاه، مالک 

 خواهد بود. ”مالک نیروگاه“جدید با هر عنوان یا هردلیل قانونی، 

موجود و احراز شرایط  اجرایی هايکه مطابق روشمختص انشعاب هاي نیروگاههمان  :”نیروگاه” -
 .توانند احداث شوندالزم، به اندازه ظرفیتی برابر انشعاب برق موجود یا ضریبی از آن می
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 :مستندات  - 7

و شماره  19/2/95مورخ  100/30/14273/95مصوبه شماره  روش اجراییمستندات این  -
 باشد.می 27/03/1399مورخ  100/20/16883/99و شماره  20/7/98 مورخ 100/20/33560/98

 :و روش کارمختلف جابجایی یا واگذاري  موارد - 8

 ”نیروگاه”و تغییر شماره انشعاب بدون تغییر در مالکیت  ”نیروگاه”جابجایی  - 8-1

دیگري را داشته باشد  ”ساختگاه“به  ”نیروگاه”به هر دلیلی قصد جابجایی  ”مالک نیروگاه“در صورتی که 
و انشعاب جدید تمامی  ”ساختگاه“آنکه  وي است، مشروط برعاب آن متعلق به و انش ”ساختگاه“که آن 

با نظارت  فرایند جابجایی احراز نماید،مربوطه را از شرکت توزیع  ”نیروگاه”شرایط مربوط به احداث 
  پذیرد.انجام می بدون تغییر در تجهیزات اصلی اولیه نصب شده (پنل و اینورتر)و  مربوطه شرکت توزیع

اي درخصوص اصالح محل  قیهبا صدور الحا نیز ”قرارداد“ ،شرکت توزیع در صورت عدم تغییر 

  .یابد ادامه میسایر موارد مرتبط  و شماره انشعاب، ”ساختگاه“
 منتقل جدید  به شرکت توزیع ”قرارداد“ ،”مالک نیروگاه“درخواست  باتغییر شرکت توزیع صورت در 
 و شماره انشعاب ،”ساختگاه“محل ، شرکت توزیع نام درخصوص اصالح مذکورو شرکت توزیع  گرددمی

  . نمایدمنضم می ”قرارداد“اي به الحاقیه سایر موارد مرتبط
  واگذاري نیروگاه بدون جابجایی و تغییر شماره انشعاب  - 8-2

فروشنده  این صورت الزم استدر ،شخص دیگري واگذار شودبه  تبع ملک به ”نیروگاه” که موارديدر 
و تجهیزات ملک  نسبت به اعالم و ارائه مستندات واگذاري ”قرارداد“در بازه زمانی اعالم شده در ملک 

 ،(سند رسمی انتقال ملک) با ارائه بنچاق فوراً باید مالک جدید میبه شرکت توزیع اقدام نماید و  ”نیروگاه”
 با ”قرارداد“صدور الحاقیه به  ، نسبت به درخواستهاي صنعتی با ارائه دفترچه انتقال مالکیتشهرك و در
 عیبه شرکت توزمنظور واریز بهاي برق خریداري شده) هحساب (ب و شمارهجدید  ”مالک نیروگاه“نام قید 
  نماید.  اقدام
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  :سایر موارد-9
 ”نیروگاه”هاي جانبی انتقال و جابجایی و همچنین اتصال به شبکه مربوط به احداث تمامی هزینه -

 باشد.می ”مالک نیروگاه“جدید بر عهده  ”ساختگاه“در 

و  ”ساتبا“بوده و  ”مالک نیروگاه“هرگونه خسارت اعم از جانی و مالی در حین انتقال برعهده  -
 گونه مسئولیتی ندارند.شرکت توزیع هیچ

و  ”قرارداد“ بجایی، نرخ پایه خرید تضمینی برق، مدتهاي مختلف جاو حالتدر کلیه موارد  -
 .یابدها تغییر نمیدر الحاقیه تاریخ شروع بهره برداري

هرگونه اختالف احتمالی مابین فروشنده ملک و خریدار بوجود آید، ارتباطی به شرکت توزیع  -
 نیروي برق و سازمان ساتبا نخواهد داشت.


