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 ات:شرح اقدام -7
چنانچـه متقاضـي   گـردد.  گذاري آغاز ميهاي تجديدپذير و پاك با درخواست متقاضي سرمايهفرآيند احداث نيروگاه

شد درخواست به شركت توزيع نيروي برق استان مگاوات را داشته با 7درخواست احداث نيروگاه با ظرفيت كمتر از 
گـذار داراي تاييديـه   در صـورتيكه سـرمايه  مگـاوات   25تا  7ارجاع داده خواهد شد. براي درخواست هاي با ظرفيت 

گـذاري اسـتان ارجـاع داده خواهـد     متقاضي به منظور دريافت تاييديه به مركز خدمات سرمايه باشدنگذاري سرمايه
 شد.

در صورت دارا بودن تاييديه سرمايه گذاري، درخواست به منظور بررسي اوليه امكان اتصال به شبكه به دفتر برنامـه  
ريزي و برآورد بار ارجاع خواهد شد و در صورت امكان اتصال به شبكه درخواست سرمايه گذار طي نامه اي به ساتبا 

صورت امكان پذير نبودن درخواست به سـرمايه گـذار اعـالم    و در غير اين براي اخذ پروانه احداث معرفي خواهد شد
 خواهد شد.

پس از اخذ پروانه احداث سرمايه گذار ملزم به انجام مطالعات اتصال به شبكه و طرح توجيهي و امكان سنجي براي 
ريد تضميني باشد. پس از اخذ مجوز اتصال به شبكه و عقد قرارداد اجاره زمين سرمايه گذار قرارداد خاخذ زمين مي

در طي مراحل احداث نيروگاه الزامات و مستندات الزم براي اتصـال بـه شـبكه بـه     برق را با ساتبا منعقد مي نمايد. 
سرمايه گذار اعالم خواهد شد. پس از انجام تست هاي الزم و پس از هماهنگي با معاونت بهره برداري و ساتبا كنتور 

  آغاز خواهد شد.  نيروگاه پلمب و دوره بهره برداري تجاري
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   F2702 شمارهاحداث نيروگاه به  فرم بررسي درخواست -


