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 "پاك و پذیرتجدید منابع از رمزارزها استخراج مراکز برق تامین مقررات"

 "16/01/1400 مورخ 100/20/10786/1400 شماره مصوبه 1-2 بند اجرایی دستورالعمل"

 

 

 

 انرژي معاون وزیر در امور برق وکننده: ابالغ

 

 وري انرژي برقپذیر و بهرههاي تجدیدمعاون وزیر و رییس سازمان انرژيکننده: تصویب

 

 

 کنندگان سند جهت اجرا: دریافت

 وري انرژي برق هاي تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژي -

 شرکت مادر تخصصی توانیر -

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران  -

 اي هاي برق منطقهشرکت -

 هاي توزیع نیروي برق شرکت -
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 اسناد مرتبط: 

 عبارتند از:  دستورالعمل این مستندات

  وزیران هیأت 13/05/1398 مورخ هـ55637ت/58144 شماره مصوبه -

 100/20/10786/1400 شماره به "رمزارزها استخراج مراکز برق تامین مقررات اصالح "مصوبه -

 نیرو وزیر 16/01/1400 مورخ

 شماره به "کشور برق شبکه در انرژي ترانزیت) مرتبط ضوابط و نرخ( مقررات تعیین" مصوبه -

  نیرو وزیر 17/04/1398 مورخ 100/20/21871/98

 نیرو وزیر 02/09/1399 مورخ 100/30/34585/99 شماره بخشنامه  -

به شماره  "هاي داخل شبکه کشورقاد قرارداد خرید برق از نیروگاهرویه شیوه انع"مصوبه  -

 14/05/1399مورخ  100/20/22234/99

شماره   "هاي مقیاس کوچکرویه اجرایی عقد قراردادهاي دو جانبه در نیروگاه"مصوبه  -

 02/06/1400مورخ  350/27090/1400

توانیر در خصوص نحوه و توالی محاسبه صورتحساب  1/3/1396مورخ  981/11اطالعیه شماره  -

 کنند.بازار بورس یا از طریق قرارداد دوجانبه تأمین میبهاي برق مشترکینی که برق خود را از 

  



 

  منابع از رمزارزها استخراج مراکز برق تامین مقررات

 پذیر و پاكتجدید

   شناسه سند 

  صدورتاریخ 

  شماره تجدید نظر

  تاریخ تجدید نظر

  

)3( 
 

 :هدف -1

 تجدیدپذیر هاينیروگاه تولیدي برق از استفاده ضوابط و شرایط تشریحدستورالعمل  این تدوین از هدف   

 . باشدمی ارز رمز استخراج براي "قرارداد" موجود داراي یا غیردولتی جدیداالحداث پاكو 

 کاربرد:محدوه و دامنه  -2

 براي   دستورالعملاین 

 وري انرژي برق هاي تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژي -

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران  -

 اي هاي برق منطقهشرکت -

 هاي توزیع برق شرکت -

که قصد واگذاري بخشی/تمام انرژي تولیدي  "قرارداد"داراي  غیردولتی تجدیدپذیر هاينیروگاه -

 خود به مراکز استخراج رمز ارز را دارند.

 الزم االجرا است.  

 مسئولیت: -3

ها و نهادهاي مشمول بر عهده باالترین مقام اجرایی سازمان، شرکت دستورالعمل این ياجرا مسئولیت  

 .باشدمی نیرو در امور برق و انرژياست و مسئولیت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاون وزیر 

 :تعاریف -4

از  "برداريبهره"به منظور  "ساتبا"اي که توسط  نامهعبارت است از اجازه :"برداريپروانه بهره" -
 باشد.صادر شده و قابل تمدید می "متقاضی"بنام  "نیروگاه"

یا  تجارت (ومجوزي است که توسط وزارت صنعت، معدن و  :"برداري رمزارزپروانه بهره" -
شود و بیانگر مرجع داراي صالحیت براي صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می

 ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها در مکانی معین است. 

یا مرجع  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (وسندي است که  :"جواز تاسیس رمزارز" -
ي سند، در ) صادر شده و دارندهتصمیم وزارت صمتداراي صالحیت براي صدور مجوز حسب 
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ها و ساختگذاري در زمینه استخراج رمزارزها (ایجاد زیرتواند اقدام به سرمایهدوره اعتبار آن، می
 هاي استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید. مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه

 .برق انرژي وريبهره و تجدیدپذیر هايانرژي سازمان :”ساتبا” -

 ."ساتبا" با "یروگاهن" برق تضمینی خرید قرارداد ”:قرارداد“ -

تعیین  و مالک مرکز استخراج رمز ارز به منظور "نیروگاه"قراردادي مابین  :"قرارداد دو جانبه" -

 "نیروگاه"نرخ و شرایط  تأمین برق مرکز استخراج رمز ارز از انرژي تولیدي 

 باشد.میمربوطه اي یا شرکت توزیع منطقهمنظور شرکت برق  :"مالک شبکه" -

داراي  که پاك و تجدیدپذیر انرژي منابع از انرژي الکتریکی تولید غیردولتی نیروگاه :”نیروگاه” -

 استخراج خود براي تولیدي انرژي تمام یا بخشی اختصاص بوده و تقاضاي” ساتبا” با ”قرارداد“

  .دارد را ارز رمز استخراج مرکز به فروش یا و ارز رمز

 
 کار انجام فرآیند -5

 
 به مرکز استخراج رمز ارز "نیروگاه"با اختصاص انرژي تولیدي  "ساتبا"موافقت اخذ  -5-1

 استخراج مرکز به "نیروگاه" تولیدي انرژي از بخشی یا تمام واگذاريبه  "نیروگاه" درخواست صورت در

تکمیل و به همراه مستندات  )2( شماره رم پیوستالزم است ف )،1در چارچوب ضوابط پیوست ( ارز رمز

 زیر: 

 "برداري رمزارزپروانه بهره" یا "جواز تاسیس رمزارز" -

  "مالک شبکه"قرارداد اتصال به شبکه مرکز استخراج رمز ارز با یا  "مالک شبکه"موافقت  -

استخراج به مرکز  "نیروگاه"ارائه گردد. در صورت کفایت مستندات، با واگذاري برق تولیدي  "ساتبا"به 

 به منظور ارائه به "نیروگاه" براي اينامهمعرفیالحاقیه قرارداد،  مبادلهپس از گردد و رمز ارز موافقت می

 شود.می صادر "قرارداد دو جانبه"در زمان درخواست   شبکه مدیریت شرکت
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بوده و امکان فنی از یکدیگر منفک به شبکه برق و مرکز استخراج رمز ارز  "نیروگاه"اتصال   ):1تبصره (
و مقررات جاري  هانامهاتصال به شبکه و همچنین قرائت کنتور براي هر یک به صورت مجزا مطابق آئین

گردد. به عالوه باید اطمینان حاصل شود که امکان سوء استفاده از فراهم می "نیروگاه"وزارت نیرو توسط 
ز ارز وجود ندارد. نظارت بر حسن اجراي این اي غیر از استخراج مرکز رمبرق به هر صورت و یا تعرفه

 .باشدمی "مالک شبکه"تبصره بر عهده 

آوري جمع ، ضروري است تا انشعاب مربوطهفعالیت مرکز استخراج رمزارزتوقف ): در صورت 2صره (بت
 گردد.

 "نیروگاه"با تامین بخشی از برق مرکز استخراج رمز ارز از  "مالک شبکه"موافقت  -5-2

الزم  "جانبه قرارداد دو"براي تامین برق مرکز استخراج رمز ارز از طریق  "نیروگاه"استفاده از برق به منظور 

 "مالک شبکه" با است تا مالک مرکز استخراج رمز ارز نسبت به تنظیم الحاقیه قرارداد تامین برق مشترکین

 )  اقدام نماید. 3( مطابق پیوست

مرکز استخراج  بوده و مصرف قرارداديمضرب صحیحی از سال باید  "قرارداد دوجانبه"مدت زمان  تبصره:

 ثابت باشد. در طول سال "نیروگاه"با  رمز ارز
 

  "قرارداد دو جانبه"تامین برق مرکز استخراج رمز ارز و ترانزیت برق در مدت  پشتیبانی -5-3

 الزم است تا   "جانبه قرارداد دو"به منظور پشتیبانی تأمین برق مرکز استخراج رمز ارز در طول مدت 

با اخذ تایید  و نموده تکمیل را) 4( پیوستمطابق  "جانبه دو قرارداد"موافقت با  درخواست فرم "نیروگاه"

مستندات (الحاقیه قرارداد  سایرو   "رمزارز برداريپروانه بهره " همراه به مالک مرکز استخراج رمز ارز

 موافقت صورت در. نماید ارسال شبکه مدیریت شرکت به ...)و  "ساتبا"نامه تامین برق مشترکین و معرفی

و  "مالک شبکه"، "ساتبا"به  را خود موافقت شبکه مدیریت ، شرکت"جانبه قرارداد دو" درخواست با

توسط مرکز استخراج رمز ارز  "نیروگاه"و پس از آن استفاده از انرژي تولیدي  نمایدمی اعالم "نیروگاه"

 باشد.مجاز می
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 جهت الزم هايساخت زیر ایجاد زمان هاي متصل به شبکه توزیع تا"نیروگاه"): در خصوص 1تبصره (

 طرفین کشور، مختلف مناطق در واقع مشترکان و ها"نیروگاه" بین "جانبه دو قراردادهاي" بر نظارت

 .باشند داشته قرار واحد توزیع شرکت یک حوزه در تنها بایستی "جانبه دو قرارداد"

 

 مورخ 100/20/10786/1400 شماره مصوبه 1-3بند ) 1( اینکه مطابق تبصرهبا توجه به ): 2تبصره (

ممنوع در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) استفاده از انرژي برق شبکه براي استخراج رمزارزها  16/01/1400

تعهد معادل میزان انرژي تواند می هاي اعالمی توسط وزارت نیروبا رعایت اولویت "مالک شبکه" است،

(اوقات نوع دو و اوقات  ساعاتسایر  در را (اوقات نوع یک) طی این ساعات "قرارداد دو جانبه"شده در

  .در اختیار مراکز استخراج رمزارز قرار دهد، "قرارداد دوجانبه"در طول  نوع سه)

 "نیروگاه" توسط یافته اختصاص انرژي مقدار از کمتر رمزارز استخراج مرکز که صورتی در: )3( تبصره

مرکز  مصرفی و "نیروگاه"اختصاصی  انرژي تفاوت میزان خریدقبال  در تعهدي "ساتبا" نماید، مصرف

 .ندارداستخراج رمز ارز 

 و "مالک شبکه" توسط "قرارداد دو جانبه "مازاد بری مرکز استخراج رمزارز مصرف برقبهاي  ):4( تبصره

 و گرددمی محاسبه توانیر ابالغی وزارت نیرو وهاي دستورالعملمربوطه براساس  و ضوابط طبق تعرفه

 .بود خواهد آن پرداخت به ملزم رمزارز استخراج مرکز

 "مالک شبکه"توسط  ارز رمزاستخراج  مرکز به "نیروگاه" انرژي ماهیانه ترانزیت هزینه ):5تبصره (

 .شودمی صادر ارز رمز استخراج مرکز نام به آن حساب صورت و محاسبه

 الزامی است. "قرارداد دو جانبه "جهت جاري شدن  "رمز ارز برداريپروانه بهره"): ارائه 6تبصره (

 : "دو جانبه قرارداد"اجرایی شدن  -5-4

  .شودجاري می پس از موافقت شرکت مدیریت شبکهصرفاً  "جانبه  قرارداد دو"
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برق به مرکز استخراج تأمین  و پشتیبانیترانزیت به متعهد  مالک شبکه): شرکت مدیریت شبکه/ 1( تبصره

 .باشدمی "قرارداد دو جانبه" رمز ارز براساس موافقتنامه

 نافذ "قرارداد دو جانبه"با  شبکه مدیریت شرکت موافقت اعالمزمان  زا "قرارداد" الحاقیه :)2( تبصره

 .بود خواهد

با  دیگر مشخص دوره براي آن تمدید ،"قرارداد" الحاقیه در مندرج زمان مدت اتمام از پس): 3ه (تبصر

 از تعدیل( "قرارداد" شرایط حفظ با "قرارداد" به بازگشت یارعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل 

 .است پذیرامکان) شودمی محاسبه "نیروگاه" برداريبهره تاریخ

  "قرارداد دو جانبه" ، "قرارداد" الحاقیه در شده مشخص مدت از کمتر زمانی در که : در صورتی)4( تبصره

 .نخواهد داشت وجود  "قرارداد" به "نیروگاه" بازگشت امکان گردد، فسخ

 محاسبات تهاترو  "قرارداد دوجانبه"خاتمه  -5-5

 براي "نیروگاه"توسط   شده تعهد انرژي میزاندر انتهاي هر ماه ساتبا به منظور انجام محاسبات تهاتر برق، 

 نماید.می کسر "نیروگاه" ماهیانه تولیديخالص  انرژي کل ازرا  رمزارز استخراج مرکز به اختصاص

از میزان تعهد شده براي اختصاص به مرکز استخراج رمز  "نیروگاه"انرژي خالص تولیدي  در صورتی که  

-کیلووات هرریالی  ارزشبا محاسبه  "نیروگاه"،  مطالبات مثبت باشد) فوق ارز بیشتر باشد (نتیجه محاسبه

"  نیروگاه"مطالبات   عنوان پرداخت به قابل مبلغمحاسبه و  ، "قرارداد"شرایط مطابق  تولیدي برق ساعت

 .گرددثبت می

 کمتراز میزان تعهد شده براي اختصاص به مرکز استخراج رمز ارز  "نیروگاه"انرژي خالص تولیدي چنانچه 

تعرفه مرکز استخراج متوسط نرخ با کسري انرژي میزان  معادلمبلغ (نتیجه محاسبات فوق منفی باشد)  باشد

 گردد. منظور می "نیروگاه"به عنوان بدهی محاسبه و   ،در آن ماه رمز ارز
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 "نیروگاه"هاي ماهیانه مطالبات و بدهکاريمبلغ تجمعی  "قرارداد"پایان زمان مشخص شده در الحاقیه  رد

 "نیروگاه"در وجه  "قرارداد"مطابق مفاد  مبلغ مزبور  "نیروگاه"در صورت طلبکار شدن گردد. میمحاسبه 

میزان بدهکاري  متناسب باموظف به جبران هزینه  "نیروگاه"صورت  غیر این در و گرددمی پرداخت

  باشد.می محاسبه شده

 قرارداد"انعقاد  مبنی بر "نیروگاه"با درخواست  ، در صورتی"دو جانبه قرارداد"مدت  پایان: در )1( تبصره

 بدهینسبت به جبران کامل " نیروگاه"گردد که موافقت می "دو جانبه قرارداد"و یا تمدید  جدید "دو جانبه

 اقدام نموده باشد.خود به ساتبا 

 سه درحداقل  "نیروگاه"تولید انرژي "قرارداد دوجانبه"در طول هر سال از مدت که  صورتی ): در2تبصره (

مراتب توسط  باشد "قرارداد دو جانبه"% انرژي تعهد شده در 50کمتر از  متوالیغیرماه  پنجیا ماه متوالی 

% انرژي تزریقی 50 میزان کسري مازاد بر "نیروگاه"قصور اثبات و در صورت  شودمیبررسی  "ساتبا"

 با ضریب دو برابر نرخ تعرفه رمزارز "قرارداد دوجانبه"نیروگاه به شبکه نسبت به میزان تعهد شده در 

 گردد.ها لحاظ میمحاسبه و در صورتحساب
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ارز رمز استخراج براي تجدیدپذیر برق از استفاده فرآیند دیاگرام
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 )1پیوست (

  "قرارداد دو جانبه "ل قبول براي انعقادجدول محاسبه حداکثر میزان انرژي قاب

 سقف تا )ساعتکیلووات(ارز  رمز استخراج مرکز به نیروگاه تولیدي برق از بخشی یا تمامتواند شامل میزان انرژي جهت واگذاري می
 براساس شده تعیین%  سقف 80باشد و در صورت عدم وجود مستندات تولید سال قبل برابر % تولید سال  قبل نیروگاه می90

  باشد.براساس جدول  نیروگاه تولید برداري و ضریببهرهپروانه ظرفیت 

 %80 × ) 8760×ضریب تولید نیروگاه  ×/ (ظرفیت پروانه بهره برداري 12سقف انرژي براي واگذاري در هر ماه:      

 (%)تولید ضریب نوع نیروگاه  فناوري نوع ردیف

1 
 خورشیدي

 19 کیلووات و کمتر) 200مختص انشعاب (

 20 غیر انشعابی  2

3 
 بادي

 33 )کمتر و مگاوات 1مختص انشعاب (

 35 غیر انشعابی 4

5 
 برقابی

 80 انتقال خطوط مسیر در

 80 جریانی یا ايرودخانه 6

7 

 توده زیست

 – پیرولیز و سازيگازي سوز، زباله
  ترموشیمیایی

90 

 80 لندفیل 8

 80 )بیهوازي هضم( بیوشیمیایی 9      

 80 - گرمایی زمین 10

 85 - سوختی پیل 11
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  )2(پیوست

 به مرکز استخراج رمز ارز  رم درخواست اختصاص انرژي نیروگاهف

 معاون محترم وزیر و رئیس ساتبا

 باسالم

 ............. ........................... نیروگاه تولیدي برق کننده عرضه........................................ شرکتاینجانب/  احتراماً،

 : ذیل مشخصات با

 برداري.........................شماره پروانه بهره......................شماره قرارداد....................   نیروگاه نامی ظرفیت

رمزارز با مشخصات ذیل  استخراج مرکز ماهیانه نیروگاه بهتولیدي  ساعت برق.................کیلووات متقاضی واگذاري میزان
 باشد:می

  برداري به شماره ...............بهره پروانه..................... با جواز تاسیس یا ....  شرکت

شمند هباشد. خوا............... سال میارز رمز استخراج مرکز به تولیدي برق اختصاص براي نظر مورد زمان مدت 

 است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

            

 صمت وزارت از ارز رمز استخراج مرکز برداريبهره پروانه یا تأسیس جواز: 1پیوست شماره 

 : قرارداد اتصال به شبکه مرکز استخراج رمز ارز با مالک شبکه2پیوست شماره 

 

 

 ............................شماره: .

 تاریخ : ..............................

 

 نام و امضاء متقاضی :

 تاریخ:
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 )3( پیوست

 

 طریق از را خود نیاز مورد برق ازمراکز استخراج رمزارز که تمام یا بخشی  برق تامین قرارداد الحاقیه

 نمایند می تامینهاي تجدید پذیر و پاك با نیروگاه دوجانبه قراردادهاي انعقاد

 :مقدمه

 در که.....................   برق نیروي توزیع/ اي منطقه برق شرکت بین..................  تاریخ در قرارداد الحاقیه این
 شرکت و طرف یـک از............................  آقـاي نمایندگی با شود مـی نـامیـده شـرکت الحاقیه این

 با....................  شماره قرارداد داراي....................  ملی شناسه و..............  ثبت شماره به...................... 
 شماره به........................  نمایندگی با شود می نامیده مشترك قرارداد این در که..............   قراردادي قدرت

 شماره رسمی روزنامه در نتشرهم آگهی و اساسنامه/ نامه وکالت موجب به که.....................  ملی
 . شود می منعقد دیگر طرف از دارند، را الحاقیه این امضاء اختیار.................   مورخ.................... 

  الحاقیه موضوع -1 ماده

 قرارداد انعقاد طریق از ساعت در واتکیلو..................  میزان به حداکثر مشترك برق انرژي تامین با موافقت
 کتبی درخواست ارائه با که...............   تا..............  تاریخ از پذیر و پاكتجدید هاينیروگاه با دوجانبه
 .است تمدید قابل طرفین توافق و مشترك

  مشترك تعهدات -2 ماده

 سایر و دوجانبه قرارداد انعقاد طریق از شده تأمین میزان بر مازاد برق بهاي است موظف مشترك -1
 نیرو وزارت و توانیر شرکت توسط ابالغی هاي رویه براساس که را برق صورتحساب اقالم

 . نماید پرداخت مقرر مهلت در گردد می محاسبه
 وزارت و توانیر شرکت توسط ابالغی هاي رویه براساس را ترانزیت هزینه است موظف مشترك -2

 . نماید پرداخت نیرو

 شماره : ...............

 تاریخ:  ................
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 مالک مشترك، توسط صورتحساب اقالم سایر و ترانزیت هزینه برق، بهاي پرداخت عدم صورت در: تبصره
 این در و نماید استفاده برق قطع ویژه به مطالبات وصول براي قانونی اختیارات کلیه از است مجاز شبکه

 .نماید می سلب خود از را خسارت ادعاي و اعتراض هرگونه حق مشترك صورت

  شرکت تعهدات -3 ماده

 مورد برق تأمین به متعهد شبکه مالک دوجانبه، قرارداد طریق از مشترك برق تامین عدم صورت در -1
 قرارداد طریق از شده خریداري میزان به نسبت وي مازاد انرژي تامین همچنین و مشترك نیاز

 وزارت و توانیر شرکت توسط ابالغی هاي رویه برمبناي شده محاسبه برق بهاي دریافت با دوجانبه،
 .باشد می نیرو

 دریافت با دوجانبه قرارداد طریق از مشترك توسط شده خریداري انرژي ترانزیت به موظف شرکت -2
 . باشد می ترانزیت هزینه

 باري کم و بار اوج باري، میان هاي بازه از یک هر در خود انرژي مصارف از بیش مشترك چنانچه -3
 مازاد برق به نسبت تعهدي شبکه مالک نماید، اقدام دوجانبه قرارداد طریق از برق خرید به نسبت

 .ندارد مشترك توسط شده خریداري
 بار تجاوز از ممانعت یا و ولتاژ یا فرکانس افت از جلوگیري قبیل از اضطراري علل به هرگاه -4

 آسیب از جلوگیري یا و پایداري پایایی، حفظ نتیجه در و مجاز میزان از برق هاي پست و خطوط
 گردد، قطع یا و محدود موقت طور به دیسپاچینگ مرکز اعالم با مشترك قدرت تأسیسات، به

 . بود خواهد معاف ترانزیت هزینه پرداخت از متناسباً مشترك

 .باشد می االجرا الزم طرفین براي و بوده معتبر نباشد الحاقیه این مفاد با مغایر که انشعاب قرارداد مفاد سایر

 شبکه مالک شرکت عامل مدیر                                               مشترك نمایندگان                  
 شبکه مالک شرکت مدیره هیات عضو                                         
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 )4( پیوست

 

 

  ایران برق شبکه مدیریت شرکت محترم عامل مدیر

 باسالم 

 با مشخصات ذیل: ........ .............................عرضه کننده برق تولیدي نیروگاه ............. ........................................... احتراماً، شرکت

 ............................................کد اقتصادي  .............................................شماره ثبت   ............................................. ظرفیت نامی نیروگاه

 شرکت مشترك عنوان به ................ ................................................. شرکتمتقاضی تایید و تنفیذ قرارداد دوجانبه برق،  با   

 : می باشد ذیل مشخصات اب............ .............................................. /توزیعاي منطقه برق

 .............................................. اقتصادي کد.......... ................................... ثبت شماره......................................................  شماره شناسایی

  .................................سطح ولتاژ پست تغذیه کننده       .................................................................................. پست تغذیه کننده نام 

 هر در مگاوات ...................... ظرفیت به......................................  تاریخ تا .............................. تاریخ از دوجانبه مذکور قرارداد

 شماره به برق انشعاب قرارداد الحاقیه استناد به والذکر بوده  هاي فوقمورد توافق شرکت ،ساعت

 مورخ ........................................ شماره برق به شبکه به اتصال قرارداد یا........................ .......... مورخ................................................. 

 است خواهشمند. می باشد) پیوست به( ................ مورخ................  شماره به ساتبا تاییدیهو ................................ 

 .فرمایید صادر را مقتضی اقدام دستور

  

 

 

 مدیر عامل شرکت عرضه کنندهو امضاء  مهر

 تاریخ:

 ...............................................شماره: .

 : ................................................. تاریخ

 

 فرم درخواست قرارداد دوجانبه برق

 مدیر عامل شرکت مصرف کنندهو امضاء  مهر

 تاریخ:
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برق فیمابین مصرف کننده و مالک شبکه یا قرارداد اتصال به شبکه برق مصرف کننده : الحاقیه قرارداد انشعاب 1پیوست شماره 
 و نامه پوششی آن

نامه مالک نیروگاه مبنی بر تخصیص ظرفیت مشخص به عرضه کننده در طول مدت قرارداد (چنانچه عرضه  :2پیوست شماره 
 کننده، مالک نیروگاه نباشد، ارائه این نامه الزامی است)

: نامه معرفی ساتبا مبنی بر موافقت با تخصیص میزان مشخصی از انرژي تولیدي نیروگاه درطول قرارداد دو 3ماره پیوست ش
 جانبه 

روز کاري قبل از تاریخ شروع قرارداد دوجانبه بهمراه پیوستهاي  3توجه: فرم درخواست قرارداد دوجانبه می بایست حداقل 
نامه پوششی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال گردد. درصورت وجود هر مربوطه توسط شرکت عرضه کننده همراه با 

گونه اشکال یا نواقص در مستندات ارسالی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران هیچگونه تعهدي در خصوص تایید و یا اجرایی 
بمنزله تایید و یا رد قرارداد شدن قرارداد دوجانبه فوق الذکر نخواهد داشت.  ارسال فرم درخواست قرارداد دوجانبه برق 

هاي ذینفع باشد و زمانی قرارداد دوجانبه از نظر این شرکت مورد تایید است که مراتب بصورت مکتوب به شرکتدوجانبه نمی
 اعالم گردد.
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