
  بینی گردیده است.  جهت ارائه به اعضاي محترم هیات مدیره شرکت  پیشتهیه و ارائه گزارش ماهانه از اقدامات انجام شده 

 

  شرکت مدیریت شبکه  وزارت نیرو
 معاونت راهبري تولید

  برق حرارتی شرکت

برق  هیات مدیره شرکت

  حرارتی

برق  مدیرعامل شرکت

  حرارتی

 کمیته ارزیابی توانمندي

  شرکت برق حرارتی

معاونت برنامه ریزي و 

شرکت  اقتصاديامور 

  برق حرارتی

  برق حرارتیشرکت  معاونت توسعه و سرمایه گذاري

  سرمایه گذار
  مجري طرحهاي خصوصی  سایر دفاتر معاونت

                    
 شروع

 ارائه درخواست سرمایه گذاري

 انجام اصالحات یا تشکیل گروه مشارکت

درخواست انجام مطالعات شبکه و نحوه 

 اتصال نیروگاه به آن به هزینه سرمایه گذار

 انجام مطالعات امکان سنجی

 تملک زمین ساختگاه

ثبت و یا معرفی شرکت پروژه و اخذ مجوز 

 سرمایه گذاران خارجیفیپا در مورد 

 اخذ مجوز محیط زیست

 اخذ مجوز تامین آب

امضا تفاهم نامه با تأمین کننده 

 سرمایه گذار خارجیمالی/ براي 

امضا تفاهم نامه با تأمین کننده مالی 

 تهیه و ارائه برنامه زمانبندي احداث

درخواست استفاده از سهمیه ارزي 

 در مورد سرمایه گذار داخلی

 EPCمعرفی پیمانکار 

قرارداد بلند مدت 

خرید تضمینی برق 

 انتخاب شده است؟

انتخاب قرارداد دوجانبه یا 

 فروش به بازار برق

 پاراف قرارداد

 امضاي قرارداد

احداث نیروگاه و تأسیسات 

  اتصال به شبکه هاي گاز و برق

 ارائه گزارشهاي مرحله اي ماهانه

 شبکهاعالم آمادگی جهت سنکرون با 

 سنکرون با شبکه

 انجام تستها و درخواست بهره برداري تجاري

 اصولی اولیهتهیه متن موافقت 

 صدور موافقت اصولی احداث نیروگاه تصویب صدور موافقت اصولی

اعالم طرح اتصال به شبکه و درخواست 

 انجام مطالعات امکان سنجی

استعالم از هیات مدیره در خصوص اخذ 

مجوز شوراي اقتصاد و ضمانتنامه 

پرداخت از وزارت امور اقتصاد و دارایی 

  سرمایه گذار خارجیدر مورد 

 کسب موافقت تأمین سوخت

 تأیید اقدامات اولیه

 درخواست براي صدور مجوز احداث

صدور مجوز احداث توسط 

 انرژي معاونت امور برق و

 ابالغ مجوز احداث به سرمایه گذار

اعالم درخواست استفاده از سهمیه 

 ارزي در مورد سرمایه گذار داخلی

بررسی و تخصیص سهمیه ارزي 

در چارچوب سهمیه تعیین شده و 

درخواست اولویت مسدودي ارزي از  نیرواعالم به وزارت 

 صندوق توسعه ملی/بانک مرکزي
ابالغ رونوشت درخواست اولویت 

 مسدودي به سرمایه گذار داخلی

آیا پیمانکار مورد 

 تایید است؟

 تأیید نرخ قرارداد و پروفرما

معرفی سرمایه گذار به شرکت مدیریت 

 شبکه براي انعقاد قرارداد ترانزیت

فروش برق در بازار برق یا بورس و 

 یا در قالب قرارداد دوجانبه

 پایان

 مذاکرات قراردادي

تعیین مشاور قراردادي و 

 انعقاد قرارداد با وي

تنظیم قرارداد بر مبناي ضوابط 

 و آیین نامه هاي جاري

 قراردادپاراف 

 اصالح متن قرارداد

تنظیم صورتجلسه قطعیت  مبادله قرارداد

 قرارداد

تأیید آمادگی اتصال به شبکه و 

 درخواست براي اتصال

آیا صالحیت سرمایه 

گذار مورد تأیید 

 است؟

آیا امکان کسب 

صالحیت با اعمال 

اصالحات وجود دارد؟ 

 راهنمایی براي کسب صالحیت

آیا نظر کمیته ارزیابی 

توانمندي مورد تأیید 

 است؟

آیا نتایج مطالعات 

امکان سنجی مورد 

 تأیید است؟

انتخاب مشاور و عقد قرارداد 

 جهت نظارت عالیه

 تأیید آمادگی اتصال به شبکه

صدور پروانه 

 بهره برداري

 انجام مطالعات شبکه و نحوه اتصال به آن

 تأیید قطعیت قرارداد

از  اخذ ضمانتنامه پرداخت

 وزارت امور اقتصاد و دارایی

ضمانتنامه آیا 

باید اخذ  پرداخت

 شود؟

تأیید قرارداد 

توسط هیات 

 مدیره

 امضاي قرارداد

انجام شرایط مقدم بر قطعیت قرارداد 

 جمله گشایش اعتبار اسنادياز 

 تأیید بهره برداري تجاري

 شروع بهره برداري تجاري و فروش برق

نظارت بر قرارداد خرید تضمینی تا پایان  امضاي صورتجلسه بهر برداري تجاري

 دوره بهره برداري تجاري قراردادي

 بررسی اولیه درخواست 

آیا ساختگاه و مگاوات 

پیشنهادي سرمایه گذار 

به روز با توجه به لیست  

شده طرحهاي مورد نیاز 

 مورد تأیید است؟ 

اعالم فهرست ساختگاههاي تایید 

 شده و مورد نیاز به سرمایه گذار

آیا سرمایه گذاري 

 داخلی است؟

ارائه فرمهاي ارزیابی توانمندي 

 به سرمایه گذار داخلی

سرمایه درخواست مدارك از 

 MOUبا امضاي  گذار خارجی

 تکمیل فرمها و ارائه مدارك مورد نیاز

 پایان

 اعالم نواقص مطالعات انجام شده

 معاونت برنامه ریزياخذ تأیید 

 بله

 خیر

 خیر

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 بله

 بله

 خیر

 بله

 خیر

 خیر

 بله

 پایان دوره بهره برداري تجاري قراردادي

انعقاد قرارداد فروش برق در بازار 

 برق یا بورس یا قرارداد دوجانبه 

انجام شروط مقدم بر قطعیت 

 قرارداد

 اصالح درخواست توسط سرمایه گذار

 بله

 خیر

 خیر

 بله

 بله

 خیر




