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 قرارداد مفاد فهرست
  موافقتنامه: اول بخش

  قرارداد موضوع - 9 ماده

  قرارداد ومدارك اسناد - 2 ماده

  قرارداد مدت - 3ماده

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

  فروشنده تعهدات - 5 ماده

  داريخر تعهدات - 6 ماده

  پرداخت نحوه - 7 ماده

  قرارداد اجراي نيتضم - 8 ماده

  يقانون کسور - 1 ماده

  قرارداد فسخ موارد - 91 ماده

  قرارداد خاتمه - 99 ماده

  ها خسارت - 92 ماده

  رييگ زهاندا زاتيتجه - 93 ماده

  طيرشرايسا - 94 ماده

  اختالف حل مرجع - 95 ماده

  قرارداد يعموم طيشرا -96 ماده

  قرارداد نسخ - 97 ماده

  نيطرف ينشان - 98 ماده

  قرارداد يعموم طيشرا 9 شماره وستيپ: دوم بخش

   کنتور نقشه و رييگ اندازه هاي دستگاه مشخصات 2 شماره وستيپ: سوم بخش
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 قرارداد و است کيتفک رقابليغ مجموعه کي که آن يالحاق مدارك گريد همراه و.......... در..................بشماره ادقراد نيا

 4481666198 يمل کد به رهيمد أتيه سيرئعبدالهي  محمد انيآقا يندگينما به مولد برق يزد شرکت نيب شوديم دهينام

 216476 ثبت شماره و 499339775867 اقتصادي کد داراي 9161171966 يمل کد به رعامليمد پورصادقيان احمد و

 ثبت خاص يسهام .................. شرکت و سو کي از شوديم دهينام داريخر قرارداد نيا در که 91913331191 يمل شناسه

 ـدک داراي........يمل کد به.................... يندگينما به............... شماره به يصنعت تيمالک و شرکتها ثبت اداره در شده

 و رراتمق طبق گر،يد سوي از شوديم دهينام فروشنده قرارداد نيا در که............ شماره يمل شناسه و........ شماره اقتصادي

 يم آن مفاد قيدق اجراي به متعهد و ملزم نيطرف و گردديم منعقد شده درج قرارداد نيا مدارك و اسناد در که يطيشرا

 .دندگر

  قرارداد موضوع (1 ماده
 ................ در ليتحو و وياکت توان مگاوات........... زانيم به برق ديخر از است عبارت قرارداد موضوع

  قرارداد اسناد( 2 ماده
 است: شده ليتشک ريز اسناد از تياولو بيترت به قرارداد

  قرارداد مفاد:  اول بخش

  قرارداد اجراي يعموم طيشرا: کي شماره وستيپ

 يم االجرا الزم و بوده تياولو در آن مفاد شده اشاره صراحتًا آن به(اول بخش) قرارداد مفاد در که مواردي در – تبصره

 قرارداد لاو بخش در مندرج مفاد باشد داشته کي شماره وستيپ در مندرج يعموم طيشرا با رتيمغا که يصورت در و باشد

 .دباش يم االجرا والزم نافذ

 .رييگ اندازه دستگاههاي ومشخصات کنتورها ي نقشه: دو شماره وستيپ

 نيتأم قرارداد يعموم طيشرا در مندرج هاي فيوتعر يمعان همان داراي قرارداد نيا در مندرج عبارات و الفاظ - تبصره

 .باشد يم روين وزارت کنندگان مصرف برق

 :سه شماره وستيپ

 .رانيا برق شبکه تيريمد شرکت و فروشنده نيب بانيپشت برق نيتأم نامه توافق -9

 ............... تشرک برق پست در ليتحو نقطه به انرژي انتقال خصوص در رانيا برق شبکه تيريمد شرکت نامه موافقت -2

 .......... شرکت به يارسال توان به نسبت تيمحدود اعمال عدم بر يمبن..... اي منطقه برق از نامه موافقت -3

  قرارداد مدت( 3 هماد
 ديتأئ رتصو در و نيطرف توافق و داريخر ازين صورت در و باشديم يشمس کسالي مدت به ابالغ خيتار از قرارداد نيا مدت
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 .باشديم ديتمد قابل گريد هاي دوره براي............... معامالت ونيسيکم

  قرارداد مبلغ(  4 ماده
 . باشديم.................................................. لغبا کسالهي دوره کي براي قرارداد کل مبلغ

 الير.............. مبلـغ قـرارداد مدت طول در ساعت وات لويک هر ازاي به شده دارييخر يمصرف برق خالص بهاي -9-4

 .باشد يم

 ياختصاص ولت لويک..... پست در ممکن روش هر به را قرارداد نيا يط توافق مورد توان است ملزم فروشنده- 9 تبصره

 به رقب فروش متيق زين طيشرا نيا در .رديگ يم برعهده زين را مربوطه مسائل يتمام و دينما نيتأم داريخر جهت..........

 الذکر وقف بند اساس بر باري پر و بارمتوسط، باري کم از اعم روز شبانه ساعات يتمام براي و سال فصول تمام در داريخر

 .گردد يم ختپردا و محاسبه

 ياختصاص خطوط به برق ليتحو نقطه به آن انتقال و قرارداد موضوع اتيعمل اجراي جهت مجوز گونه اخذهر- 2 تبصره

 عهده به قرارداد مورد موضوع نمودن ياجرائ جهت روين وزارت داتيتأئ و الزم هاي يهماهنگ نيچن هم و.......... شرکت

 .باشد يم فروشنده تيومسئول

 آن بابت است يهيبد.باشد يم مگاوار... معادل 1/1 توان با داريخر ازين مورد ويراکت توان ارائه به موظف روشندهف- 3تبصره

 .گردد ينم پرداخت داريخر توسط اي جداگانه نهيهز چگونهيه

 ينبج خدمات و متيق يفصل راتييتغ ماند،يد نهيانرژي،هز متيق مجموعه از عبارت يمصرف برق خالص بهاي- 4تبصره

 (روين زارتو تعرفه طبق)باشد يم ومعدن صنعت ژهيو فيتخف اعمال با ياختصاص ليتحو نقطه تا مربوطه نهيهز ريسا و

 شندهفرو به خصوص نيا در اي جداگانه نهيهز و باشد يم داريخر عهده به ليتحو نقطه تا تيترانز هاي نهيهز- 5 تبصره

 کرد نخواهد پرداخت

 عهده بر روين وزارت مقررات و نيقوان طبق برق عوارض نيهمچن و افزوده ارزش بر اتيلما، آبونمان پرداخت- 6 تبصره

  باشد يدارميخر

 سبهمحا مبناي د،ينما يم اقدام زين اي منطقه برق از برق ديخر به نسبت همزمان داريخر که نيا به توجه با- 7 تبصره

 .باشد يم 4-9 در مندرج يتوافق مبلغ طبق يمصرف برق نهيهز

 بان،يپشت سطتو يارسال تيوضع صورت مبلغ( ..... اي منطقه برق)بانيپشت توسط ازين مورد برق نيتأم صورت در- 8 رهتبص

 .گردد يم کسر فروشنده مطالبات از نًايع و پرداخت داريخر توسط

 طتوس..... اي منطقه برق شرکت از هيديئ تأ اخذ به منوط قرارداد نيا در شده ذکر هاي نهيهز هيکل پرداخت- 1 تبصره

 .کند ينم پرداخت فروشنده به بابت نيا از اي نهيهز گونه چيه داريخر، ديتأئ عدم صورت در.باشد يم فروشنده
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 اعمال با و صنعت ژهيو فيوتخف يصنعت کنندگان مصرف براي روين وزارت برق تعرفه اساس بر پرداخت مبناي -2-4

 هاي نهيهز هيکل يابالغ هاي تعرفه نکهيا به توجه با.گردد يم پرداخت و محاسبه قرارداد 4-9 بند در مندرج يتوافق متيق

 بهمحاس مالك قرارداد مدت طول در يابالغ هاي تعرفه شيجزءافزا به شيافزا چگونهيه لذا است، دهيگرد ملحوظ مربوطه

 .رديگ ينم قرار

 يابالغ هاي تعرفه شيافزا % 11 لمعاد قراردادي سال طول در روين وزارت يرسم هاي تعرفه شيافزا درصورت -تبصره

 .گردد يم وپرداخت محاسبه داريخر توسط روين وزارت

 شيافزا قابل (درصد پنج و ستيب) %25 زانيم به اکثر حد مبلغ نيا قرارداد در مندرج اعتبار ينيب شيپ به توجه با -3-4

 .باشد يم کاهش اي و

  فروشنده تعهدات ( 5 ماده
 در ليتحو نقطه تا قرارداد مدت درطول ممکن صورت هر به را توافقنامه نيا يط توافق دمور توان است ملزم فروشنده

 فروش متيق طيشرا نيا در.دهد انجام را بانيپشت برق نيتأم جهت الزم اقدامات دوينما نيتأم را.......... ولت لويک..... پست

 در شبکه تيريمد توسط شده اعمال هاي تيدمحدو گرددو يم ومحاسبه نييقراردادتع 4ماده اساس بر داريخر به برق

 يهماهنگ و التتعام فروشنده است الزم خصوص نيا در.بگذارد ريتأث فروشنده توسط يليتحو برق زانيم دبرينبا سال طول

 . دينما اخذ را الزم هاي دهدوموافقت انجام(نگيسپاچيد) شبکه کنترل و اي منطقه برق با را الزم هاي

 پرداخت مبناي.باشد يم فروشنده عهده به ليتحو نقطه تا ديتول نقطه از انتقال و انرژي تلفات به وطمرب ي ها نهيهز هيکل

 .باشد يم ليتحو نقطه در بار ليپروف اساس بر فروشنده به داريخر

 نوطدمقراردا نيا اجراي لذا قراردارند روين وزارت ارياخت در انحصاري صورت به روين خطوط نکهيا به تيعنا با -9 تبصره

 جهت را رانيا برق تيريمد شرکت موافقت است موظف فروشنده خصوص نيا در و بود خواهد وزارتخانه آن ديتأئ به

 عهداتت انجام که اي گونه به دينما ليتحص.......... ولت لويک..... پست در ليتحو نقطه به قرارداد موضوع انرژي انتقال

 .گردد نيتضم قرارداد موضوع

 سطتو شده منتشر مانيپ يعموم طيشرا مندرجات طبق و شبکه شدن اوت بلک ليقب از ماژور فورس موارد- 2 تبصره

 مندرج ادمو اساس بر و باشد يم يمستثن حکم نيا از فروشنده اراتياخت از خارج و کشور زيير برنامه و تيريمد سازمان

 .کرد خواهد اقدام قرارداد در

 سطتو داريخر به ماه هر انيپا در قرارداد مفاد طيشرا براساس را انهيماه تيوضع صورت است متعهد فروشنده- 3 تبصره

 .دهد ليتحو شرکت ندهينما

 صرفم و مانديد کاهش و انهيسال راتيتعم به ازين صورت در داريخر تقاضاي طبق گردديم متعهد فروشنده – 4 تبصره
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 .دينما لحاظ انهيماه صورتحساب در و موافقت اندميد کاهش تقاضاي با روز 95 حداکثر بار هر و سال در بار دو انرزي

 يانرز مصرف و مانديد کاهش و راتيتعم به ازين صورت در داريخر تقاضاي طبق گردديم متعهد فروشنده - 4 تبصره

 .دينما لحاظ انهيماه صورتحساب در و موافقت مانديد کاهش تقاضاي با ساعت 24 حداکثر بار هر و سال در بار 92 روزانه

  داريخر تعهدات(  6 هماد
 يم متعهد(  داريخر) کننده مصرف. باشد يم وات مگا..... برابر و بوده ثابت قرارداد مدت يط در يمصرف بار ليپروف

 کاهش قبل ساعت 48 داريخر که مواردي در مگر دينما مصرف را قرارداد کار به شروع خيتار از مربوطه بار ليشودپروف

 و محاسبه قرارداد 4 ماده مطابق مصرف زانيم اساس بر را مربوطه نهيهز است يهيبد. دينما اعالم فروشنده به را مصرف

 .گردد يم پرداخت

  پرداخت نحوه ( 7 ماده
 پس روز 51 اکثر حد آن وپرداخت بود خواهد بعد ماه کاري روز پانزده در اکثر حد ماهانه صورتحساب صدور زمان -9-7

 .رديگ يم انجام نقدي صورت به داريخر توسط صورتحساب صدور از

 سپ کاري روز يس حساب هيتسو ومهلت باشد يم قرارداد مدت انيپا از پس يقطع هاي صورتحساب صدور زمان -2-7

 .باشد يم صورتحساب نيآخر ارائه از

 در که يصورت در- 2تبصره.باشد يم ليتحو نقاط در کنتور قرائت اساس بر ها صورتحساب پرداخت مبناي- 9 تبصره

 ونسبت اقدام رتيمغا رفع به نسبت است موظف فروشنده گردد، مشاهده يرتيمغا فروشنده توسط يارسال حساب ورتص

 به(درصد هفتاد) %71 اکثر حد زانيم اساس بر صورتحساب پرداخت. است يهيبد.دينما اقدام حساب صورت مجدد ارسال به

 .رديگ يم انجام داريخر توسط الحساب يعل صورت

  قرارداد اجراي نيمتض ( 8 ماده
 برق ي مهنا توافق ارائه به گرددنسبت يم متعهد فروشنده ازآن يناش تعهدات انجام نيتضم وبراي قرارداد امضاء موقع در

 .دينما اقدام رانيا برق تيريمد شرکت از بانيپشت

  يقانون کسور( 9 ماده
 .باشد يم فروشنده عهده بر رديگ يم تعلق قرارداد نيا به انحاء از نحوي به که يقانون کسور هيکل

  قرارداد فسخ موارد ( 11 ماده
 صيتشخ به تواند يم داريخر نگردد، ريپذ امکان قرارداد اجراي تعهدات فروشنده ريتقص اي و قصور به بنا که يصورت در

 که يصورت در ، داريخر ابالغ خيتار از روز 91 مدت در که است مکلف فروشنده.دينما اقدام قرارداد فسخ به نسبت خود

 مدت فظر اگر.برساند داريخر اطالع به را مراتب ، باشد داشته شده اعالم موارد با داريخر نظر انطباق عدم از يحاک يليدال
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 فروشنده هب را قرارداد فسخ داريخر ، بداند مردود را شده اقامه ليدال داريخر اي نرسد فروشنده سوي از يپاسخ ، شده نييتع

 .دينما يم اقدام قرارداد فسخ از پس اقدامات به نسبت ،ييقضا فاتيتشر به اجياحت بدونو کند يم ابالغ

  قرارداد خاتمه( 11 ماده
 اي ودخ مصلحت به بنا باشد، فروشنده متوجه رييتقص آنکه بدون داريخر ، قرارداد موضوع کارهاي اتمام از شيپ هرگاه

 به شبکه تيريمد ديتأئ و يهماهنگ زودتربا ماه کي کتبًا را قرارداد اتمهخ رد،يبگ قرارداد دادن خاتمه به ميتصم، گريد علل

 .دينما يم ابالغ داريخر

  ها خسارت (12 ماده
 سارتخ جبران مسئول ديننما اقدام (قرارداد) تعهدات موضوع الزم مجوزهاي هيته به نسبت فروشنده که يدرصورت -9-92

 .باشد يم داريخر به وارده

 استفاده ازيامت واگذاري حق فروشنده که نيا علت به نکند مصرف را قرارداد مبناي بار ليپروف داريخر کهيصورت در -2-92

 يهيبد. ددگر يم پرداخت فروشنده به قرارداد طيشرا طبق يمصرف بار ليپروف نهيهز ، ندارد ريغ به را بار ليپروف نيا از

 صورت وبه قبل ساعت 48 باشد داشته قراداد موضوع به سبتن کمتري انرژي به ازين خاص طيشرا در داريخر چنانچه است

 وبر گردد ينم پرداخت داريخر توسط ياضاف نهيهز کمتر انرژي نمودن مصرف بابت د،ينما يم اعالم فروشنده به يکتب

 ره در انرژي زانيم کاهش جهت ياعالم موارد تعداد حداکثر.گردد يم پرداخت نهيهز يمصرف يواقع بار ليپروف اساس

 .باشد يم قرارداد طول در بار کي ماه

 امکان قرارداد موضوع زانيم به مذکور شرکت ينيروگاه هاي واحد نقص جمله از يليدل هر به که يصورت در -3-92

 برق اي و يطيشرا هر به و خود تيمسئول با داريخر ازين مورد برق نيتأم به موظف فروشنده باشند، نداشته وجود ديتول

 وارده سارتهايخ پرداخت تيمسئول فروشنده، توسط بانيپشت دربرق نيتأم عدم صورت در است يهيبد.شدبا يم بانيپشت

 .اشدب يم فروشنده با( يعموم طيشرا) قرارداد به منظم هاي العمل دستور طبق قرارداد موضوع برق نيتأم عدم از يناش

  رييگ اندازه زاتيتجه( 13 ماده
 بتث اطالعات اساس بر اي منطقه برق ندهينما از نيطرف رييگ اندازه زاتيتجه دهش ثبت اطالعات افتيدر ونحوه زمان

 نآ اساس بر و گردد يم افتيدر اي منطقه برق ندهيازنما ماه هر کاري روز نياول در نيطرف ندگانينما حضور با شده

 .گردد يم پرداخت قرارداد طيشرا طبق و محاسبه يمصرف برق زانيم

  طيشرا ريسا (14 ماده
 موارد و دينما اقدام قرارداد موضوع يمصرف برق ليتحو به نسبت قرارداد مدت طول در است موظف فروشنده( الف

 .باشد ذارگ ريتأث زانيم نيا بر تواند ينم شبکه يمنيا و يفن هاي ضرورت ليدل به مصرف تيريمد اعمال و اضطراري
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 ايو..... و انرژي واحد ي عهده به نظارت دستگاه نوانع به قرارداد موضوع اجراي جهت داريخر شرکت ي ندهينما( ب

 .باشد يم نامبرده طرف از شده يمعرف ي ندهينما

  اختالف حل مرجع (15 ماده
 و لح توافق و دوستانه مذاکره قيازطر که گردد حادث نيطرف نيب ياختالف قرارداد نيا مفاد اجراي در که يصورت در

 هيکل پرداخت است يهيبد.ندينما اقدام 91 ماده يعموم طيشرا در مندرج موارد اساس بر توانند يم نيطرف نگردد فصل

 ملزم قرارداد نيطرف و است شده صادر او هيعل بر مذکور مراجع حکم که است يطرف عهده به يدادرس مخارج و ها نهيهز

 .ندينما اجراء را دارند عهده به قرارداد نيا موجب به مشخصًا که را يفيوظا اختالف حل زمان تا هستند

  برق ديخر يعموم طيشرا (16 ماده
 در و هديگرد يتلق قرارداد مفاد و اسناد جزء کي شماره وستيپ در مندرج قرارداد نيا به منظم برق ديخر يعموم طيشرا

 يم نآ مفاد اجراي به موظف قرارداد نيطرف هيکل و نافذ وستيپ يعموم طيشرا اند دهينگرد ملحوظ طيشرا که مواردي

 .باشند

  قرارداد نسخ (17 ماده
 هوريجم نيقوان تابع نظر هر از و باشديم واحد حکم در آن نسخ همه و دهيگرد ميتنظ و هيته اصل نسخه 3 در قرارداد نيا

 .باشديم رانيا ياسالم

  نيطرف نشانى( 18 ماده
 و باتمکات هيکل و گرفت قرار افقتو مورد نيطرف يقانون اقامتگاه عنوان به ليذ ينشان يمدن قانون 9191 ماده برابر

 .شد خواهد ابالغ يقانون اقامتگاه عنوان به ليذ آدرس به ييقضا و يقانون اوراق هيکل عنداللزوم

 ...............................:  داريخر

 ...........................: فروشنده
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 فهرست

  ريتعاب و فيتعار -9ماده

 "نيطرف" تعهدات - 2 ماده

  مدارک و استاد تيمالک و تياولو - 3 دهما

  مراجع و اھاستاندارد - 4 ماده

  حاکم زبان - 5 ماده

 ها آن يساز آزاد نحوه و استفاده موارد ،ه هانام هميب ،ها نيتضم- 6 ماده

 .ندگانينما - 7 ماده

 .يدولت حقوق ريسا و عوارض ات،يمال - 8 ماده

  خسارات - 1 ماده

 اختالف حل- 91 ماده

 "روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد" - 99 ادهم

 "بار ليپروف" -92 ماده

 "يريگ اندازه زاتيهتج" -93 ماده

 "قرارداد" مبلغ ياه پرداخت - 94 ماده

 "قرارداد" در رييتغ - 95 ماده

 "قرارداد"قيتعل - 96 ماده

 "هيرهق هحادث" وقوع- 97 ماده

 ريغ هب انتقال - 98 ماده

  صالحيذ ييقضا مرجع و اکمح قانون -91 ماده

  ه هايابالغ - 21 ماده

 "نيطرف" داتيتأئ - 29 ماده

   آن از پس اقدامات و"قرارداد" هخاتم -22 ماده
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  ريتداب و فيتعار- 9 ماده

 يم"دادقرار" مفاد از اطالع و ييراهنما منظور به صرفًا اند شده نوشته مواد نيدرعناو که يعبارات و کلمات حاضر"قرارداد" در

 فرد،م کلمات دينما جابيا عبارت يمعن جا هر"قراداد" متن يتمام در.نمود استفاده موارد ريسا در آنها از توان ينم و باشد

 وستيپ و قرارداد مفاد ،يعموم طيشرا نامه، موافقت عبارات جا هر عالوه به.دارند مفرد يمعن جمع، کلمات و جمع يمعن

 نيهمچن.باشد يم حاضر"قرارداد"هاي وستيپ و قرارداد مفاد ،يعموم طيشرا ه،نام موافقت منظور اند رفته کار به ها،

 يمعان متن در که آن مگر بوده ليذ يمعان داراي اند شده نوشته ومهيگ داخل و ميضخ صورت به که ليذ اصطالحات

 .باشد شده حيتصر گريد

 "نامه نيآئ"

 شماره ابالغ موضوع"کشور برق شبکه" در رقب فروش و ديخر روش و طيشرا نييتع نامه نييآ از است عبارت

 .آن بعدي اصطالحات و روين ريوز 25/15/9384 مورخ 911/21/32259

 "قرارداد خاتمه هياطالع" 

 ،"نيطرف" از کيهر توسط"قرارداد"نيا طيشرا طبق آن ابالغ از پس بالفاصله که يکتب اي هياطالع از است عبارت

 .رديگ يم قرار"اتيه" ارياخت در هياطالع نيا از اي نسخه.ابدي يم خاتمه"قرارداد"

 "تعهد نقض هياطالع"

 نقض دمور در يکاف اتيجزئ به"طرف" کي آن در که"قرارداد" به دادن خاتمه قصد بر ريدا يکتب اي هياطالع از است عبارت

 واستدرخ و داده خطارا آمده ديپد تيوضع به نسبت گريد"طرف" به آن ليتحو با و نموده اشاره گريد"طرف" سوي از تعهد

 .دينما يم را تعهد نقض رفع

 "ينرژا"

 مفاد قطب"رييگ اندازه نقطه" در که"کننده عرضه" توسط"کننده مصرف" به يليتحو يکيالکتر انرژي از است عبارت

 .شود يم سنجش"قرارداد"

  ("بازار")"فروش عمده بازار"

 تيريدم" توسط يرقابت کار و ساز از استفاده با"کشور برق شبکه" ازين مورد برق"انرژي" فروش و ديخر از است عبارت

 .شود يم دهينام زين"بازار" اختصار به که"شبکه

 "ژيانر بهاي"

 "کننده عرضه" از شده دارييخر"انرزي" مقدار در"قرارداد" اساس بر"انرژي نرخ" حاصلضرب از است عبارت

 "برق فروش بهاي"
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 "انرژي بهاي" از است عبارت

 "بازار در تشرک پروانه"

 ضهعر""کننده مصرف" براي ،"بازار" از برق فروش و ديخر جهت مربوطه هيرو طبق"اتيه" توسط که مجوزي از است عبارت

 .گردد يم صادر"کننده

 "بار ليپروف"

 هدعه بر"قرارداد" قالب در آن نيتام که"روز""ساعت"هر در"کننده مصرف" ازين مورد توان از يبخش اي تمام از است عبارت

 .باشد يم"کننده عرضه"

 "شروع خيتار"

 يم نجاما"کنندهمصرف" و"بازار ريمد" اي"کننده عرضه" نيب بار نياول براي برق انتقال آن در که يخيتار از است عبارت

 .رديگ

 "تيقطع خيتار"

 وجهت با را"قرارداد" هب مربوط و الزم مجوزهاي دارند يم اذعان"نيطرف" آن در که"نفوذ خيتار" از پس يخيتار از است عبارت

 .ندارند آن اخذ در دييترد اي و نموده اخذ"نيطرف"تعهدات به

 "نفوذ خيتار"

 ."نيطرف" توسط"قرارداد" امضاي از پس"اتيه" توسط"قرارداد" دييتا خيتار از است عبارت

 "أتيه ديتأئ"

 ثرحداک"أتيه" يليتکم اي و يصالحا نظرات افتيدر عدم اي و"أتيه"توسط ياصالح نظر وجود عدم اعالم از است عبارت

 جانب از نظر اظهار افتيدر عدم".أتيه" به"يالحاق نامه موافقت"اي و"قرارداد"ليتحو از پس کاري"روز" (ستيب) 21 تا

 ارسال"تأيه" براي يمال توافقات که است ذکر به الزم.گردد يم يتلق"أتيه ديتأئ" منزله به مذکور زمان مدت يط"أتيه"

 .گردد ينم

 "يريگ اندازه زاتيجهت"

 توان ،يکيالکتر هاي تيکم رييگ اندازه جهت که مصرف ساتيتأس و ديتول ساتيتأس در که يزاتيتجه از است عبارت

 و توان رينظ ييها تيکم ثبت و رييگ اندازه تيقابل ستيبا يم زاتيتجه نيا.گردند يم نصب يافتيدر توان و يقيتزر

 .باشند داشته يزمان هاي بازه در را انيجر و ولتاژ و يقيزرت و يافتيدر ويراکت و وياکت"انرژي"

 "تيترانز"

 کسر زا پس ،"انرژي" زانيم همان افتيدر و"قيتزر نطقه" در"کننده عرضه" سوي از"شبکه" به"انرژي"قيتزر از است عبارت
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 ".ليتحو نقطه" در"کننده مصرف" به آن ليتحو براي"شبکه" تلفات

 "ليتعد"

 وافقت مورد که يبيترت به و"قرارداد" زمان طول در"قرارداد"خسارات و جرائم ،"انرژي" ،"تيظرف نرخ" حيتصح از است عبارت

 .باشد"نيطرف"

 "هيقهر حادثه"

 الزم عهداتت ينيبشيپ رغم يعل که"بازار ريمد" و"کننده عرضه" ،"کننده مصرف"ارياخت از خارج طيشرا بروز از است عبارت

 طيشرا 97 ماده 97-9 بند در شود يم اطالق"هيقهر حادثه" آنها به که يطيشرا.ديآ يم دوجو به ها آن توسط معقول و

 .است دهيگرد ذکر"قرارداد" يعموم

 "يجانب خدمات"

 همچون ؛باشند ازين مورد"شبکه" در برق نيتر مطمئن عرضه جهت"انرژي" ديتول بر عالوه که يخدمات ريسا از است عبارت

 .ويراکت توان ديتول و فرکانس کنترل د،يتول رهيذخ

 ("داوري أتيه")"داور"

 نتخابا اختالف حل براي آنان توافق با"نيطرف" نيماب يف اختالف بروز صورت در که ياشخاص اي شخص از است عبارت

 .باشند يم وي نظر اجراي به ملزم"نيطرف" و شده

 "مرکز هاي دستور"

 ها،"نامه نيآئ" براساس"شبکه" از برداري بهره يونگچگ خصوص در"مرکز" توسط که دستوري هرگونه از است عبارت

 نيازا تيتبع به ملزم"کننده مصرف" و"کننده عرضه" و شود يم صادر برداري بهره ثابت هاي العمل دستور و مقررات

 .باشند يم دستورها

 "روز"

 در و شود يم آغاز( صفر)11:11"ساعت" از رانيا يرسم ساعت طبق بر که يزمان دوره کي از است عبارت

 حسب هک ابدي رييتغ دولت توسط يرسم"ساعت" که مواردي در مگر ابدي يم انيپا روز همان( چهار و ستيب)24:11"ساعت"

 .ابدي يم رييتغ" روز" آن براي( چهار و ستيب) 24:11 اي و( صفر )11:11"ساعت" مورد

 " خسارت نييتع هيرو"

 توسط"نامه نيآئ"در مندرج موارد در خسارت محاسبه يچگونگ (اه) آن اساس بر که ياجرائ( هاي)هيرو از است عبارت

 نيآئ"در که مواردي در.شود يم نيتدو (ها)"کننده عرضه" و( ها)"کننده مصرف" نظرات گرفتن نظر در وبا"أتيه"

 .ندباش يم( ها) هيرو اساس بر خسارت پرداخت به ملزم بازار ريمد و"کننده مصرف" ،"کننده عرضه" دهيگرد مشخص"نامه
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 "اي حرفه و دهيسنج هاي هيرو"

 بهره اجرا، ، يمهندس هاي تيفعال در جهان برق صنعت در که آمد روز هاي کيتکن و ها وهيش، ها روش از است عبارت

 بر مًاعمو و شوند يم گرفته کار به"روگاهين" مشابه وابسته زاتيتجه و ساتيس تأ، ها"روگاهين" از نگهداري و برداري

 يم طبقمن ساتيتأس در رفته کار به زاتيتجه از نگهداري و برداري بهره جهت سازندگان توسط شده هيتوص رهنمودهاي

 .باشند

 "بازار به اعالم زمان"

 .دارد وجود"بازار ريمد" به برق نيتأم درخواست ارائه امکان زمان آن در که يزمان از است عبارت

 "بازار جهينت اعالم زمان"

 .شود يم مشخص نظر مورد"روز" براي"بازار"يينها جهينت آن در که يزمان از است عبارت

 "بار ليپروف رييتغ زمان"

 طرف" به"کنندهمصرف" اي و"کننده عرضه" توسط"بار ليپروف" رييتغ درخواست چنانچه که يمهلت نيآخر از است عبارت

 مانز" از قبل مهلت نيا.داشت اهدخو يپ در"نيطرف"براي را خسارت نيکمتر شود ارائه"قرارداد" طيشرا با مطابق گريد"

 .شود يم نييتع"نيطرف" توسط"قرارداد" نامه موافقت ايو قرارداد ودرمفاد بود خواهد" بازار به اعالم

 "ساعت"

 .اي قهيدق( 61) شصت دوره کي از است عبارت

 "سال"

  رانيا ميتقو مطابق يشمس"سال" از است عبارت

 "ياختصاص شبکه"

 به شوند نصب"ليتحو نقطه" تا" کننده مصرف"طرف ودر"کننده مصرف" لهيوس به ستيبا يم که يساتيتأس از است عبارت

 به"قرارداد" نيا در ساتيتأس نيا نيهمچن.دينما افتيدر"قرارداد" طبق را شده دارييخر"انرژي"بتواند"کنندهمصرف" که طوري

 را شده فروخته"انرژي" بتواند"کننده عرضه" که طوري به شوند يم نصب"قيترز نقطه" در"روگاهين" طرف در مشابه طور

  دينما ارسال"قرارداد" طبق

  ("شبکه")"کشور برق شبکه"

 يم"بازار ريمد" طهيح در و شده واقع"قيترز نقطه" از پس و"ليتحو نقطه" از که برق رويين انتقال ساتيتأس از است عبارت

 .باشد
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 "طرف"

 (مورد رحسبب)"کننده عرضه" اي"کننده مصرف" از است عبارت

 "نيطرف"

 "کننده عرضه" و"کننده مصرف" از است عبارت

 " فروشنده اي و کننده عرضه"

 کاماح اي و نيمع قرارداد اساس بر و برق"بازار ميتنظ اتيه" از مجوز اخذ با) که يحقوق اي يقيحق ازشخص است عبارت

 مدهع بازار" به را آن ديتول برق و دارد ارياخت در را" روگاهين"چند اي کي دييتول تيظرف از يبخش اي و تمام( يقانون

  دهد يم ليتحو خود نظر مورد کننده مصرف به"کشور برق شبکه" قيازطر اي و فروخته"يفروش

 " شبکه يفروپاش"

 از خارج بکه،ش در گسترده نقص ليدل به"کننده مصرف" به"کننده عرضه" توسط دييتول برق ليتحو ازعدم از است عبارت

 .رانيا برق"شبکه تيريمد" شرکت و"بازار ريمد" و"نيطرف" کنترل

 " قانون"

 اي ها" نامه نييآ" ها، استيس مقررات، قواعد، گونه هر و"أتيه" رو،ين ريوز دولت، أتيه مجلس، مصوبات از است عبارت

 .شود يم اجرا اي اعالم صادر،"صالحيذ مرجع" توسط که آنها ريتفاس

 "قرارداد"

 مدارك و اسناد هيوکل"أتيه" مصوبات و ها هيرو ،"نامه نييآ" قرارداد، مفاد ،يعموم طيشرا ، امهن موافقت از است عبارت

 .آن وستيپ

 "تيترانز قرارداد"

 "ليتحو نقطه" به"قيترز نقطه" از"انرژي"انتقال جهت"بازار ريمد" و"کننده عرضه" نيماب يف ي"قرارداد" از است عبارت

 "روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد"

 يم دمنعق( ها)"کننده مصرف"برق نيتأم نيتضم جهت"شبکه تيريمد" با" روگاهين مالک" که"قراردادي" از است عبارت

 صورت در (دنباش اي باشد"روگاهين مالک"ه نکيا از اعم)"کننده عرضه" و"کننده مصرف"از يبانيپشت جهت قرارداد نيا.دينما

 مصرف" ازين مورد برق" کننده مصرف برق نيتأم قرارداد""طرف""کننده ضهعر" که ي"روگاهين"سوي از برق نيتأم امکان عدم

 . است شده هيته دينما يم نيتأم آن قيطر از را"کننده

 "روگاهين مالک"

 يتمام يقانون احکام اي و وکالتنامه ، نيمع قرارداد اساس بر و روين وزارت از مجوز اخذ با که يحقوق شخص از است عبارت
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 ارائه و"انرژي" ديتول و کشور برق" شبکه" با ارتباط در را ي"روگاهين" واحد مالک اراتياخت و حقوق ها، تيمسئول تعهدات،

 وزارت از مجوز کسب با و باشد داشته ي"روگاهين" واحد خود مصرف جهت که يشخص.باشد يم دار عهده"يجانب خدمات"

 روين وزارت مجوز با که اي يحقوق شخص نيهمچن و دينما يم عرضه کشور برق"شبکه" به را خود مصرف بر مازاد روين

 .باشند يم"اهگروين مالک" به مربوط احکام تابع زين دينما يم وارد برق کشور از خارج از

 "ماه"

  رانيا ميتقو مطابق يشمس"ماه" از است عبارت

 " شبکه به اتصال مجوز"

 افتيدر و نموده اخذ"صالحيذ مرجع" از ضوابط قمطاب"شبکه" به اتصال جهت"نيطرف" از کيهر که مجوزي از است عبارت

 .رساند يم گريد"طرف" اطالع به را آن

 "بازار ريمد"

 ديخر اتيملع تيريمد ران،يا برق بازار تيريمد فهيوظ"نامه نيآئ" با مطابق که"شبکه تيريمد" بازار معاونت از است عبارت

 هدهع بر را مربوطه يمال مبادالت و" کننده مصرف" و"دهکنن عرضه" با اطالعات تبادل يسامانده برق، متمرکز فروش و

 .دارد

 "شبکه تيريمد"

  رانيا برق"شبکه" تيريمد از است عبارت

 " صالحيذ مرجع"

 زا که شهري اي اي منطقه ،يمل از اعم ونيسيکم اي مقام شرکت، مؤسسه، سازمان، اداره، وزارتخانه، هر از است عبارت

 .باشد برخوردار رانيا ياسالم جمهوري دولت ازطرف اقدام براي يقانون اراتياخت

 " مرکز"

 "کشور برق شبکه"شيپا و راهبري يمل مرکز از است عبارت

 " داريخر اي و کننده مصرف"

 عرضه" ندچ اي کي از ميمستق طور به را خود ازين مورد ازبرق يبخش اي و تمام که يحقوق اي يقيحق شخص از است عبارت

 .دينما يم افتيدر"يفروش عمده بازار" قيطر از اي و"کننده

 " شبکه به اتصال نامه موافقت"

 اخذ"هشبک" به اتصال جهت مربوطه" صالحيذ مرجع" از"کننده عرضه" و"کننده مصرف" که اي نامه موافقت از است عبارت

 .ندينما يم
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 "يالحاق نامه موافقت"

 شدن ياجرائ جهت و شود يم منعقد"نيطرف" توسط"قرارداد"رد يراتييتغ جاديا منظور به که اي نامه موافقت از است عبارت

 .شود رسانده"أتيه ديتأئ"به ستيبا يم

 " انرژي نرخ"

 يم تپرداخ"کننده عرضه" به يمصرف"انرژي""ساعت" وات لويک هر ازاي در" کننده مصرف" توسط که ينرخ از است عبارت

 .گردد يم پرداخت و بهمحاس قرارداد مفاد 4 ماده در مندرج نرخ طبق نرخ نيا.شود

 "رييگ اندازه نقطه"

 که( ويراکت و وياکت کنتورهاي و رييگ اندازه ماتورهاي ترانسفور شامل) "رييگ اندازه زاتيتجه" نصب ازنقاط است عبارت 

 .دشو يم رييگ اندازه"کننده مصرف"به يليتحو و"کننده عرضه" از يافتيدر ويراکت و وياکت توان و"انرژي" آن در

  ("اتصال نقطه")"ليتحو نقطه"

 برق شبکه" در"تيترانز"از پس و"کننده عرضه" از را خود ازين مورد"انرژي""کننده مصرف" که يمحل از است عبارت

 و بردار بهره تيمسئول فاصل حد نقطه نيا).شود يم دهينام زين"اتصال نقطه" مورد حسب که دينما يم افتيدر"کشور

 (باشد يم"ندهکن مصرف"و"شبکه تيريمد" نگهداري

 " قيتزر نقطه"

 قيتزر"کننده مصرف" به ليتحو و"کشور برق شبکه" در تيترانز جهت را"انرژي""کننده عرضه" که يمحل از است عبارت

 (باشد يم"کننده عرضه"و"شبکه تيريمد" نگهداري و بردار بهره تيمسئول فاصل حد نقطه نيا.)دينما يم

 "روگاهين"

 هب آن در واقع مستحدثات و انياع ريسا و آالت نيماش سات،يتأس هيکل نيهمچن و اثاحد محل ياراض از است عبارت

 .شود يم استفاده ها آن از"قرارداد"موضوع اجراي و"انرژي"ديتول منظور

 "("أتيه")"بازار ميتنظ أتيه"

 در"أتيه" فيوظا. ودش يم دهينام"أتيه" اختصار به که رانيا برق"بازار" بر نظارت و تيهدا مسئول نهاد از است عبارت

 .است دهيگرد ذکر"نامه نيآئ" 9-5 بند

 "نيطرف" تعهدات – 2 ماده

 "تيقطع خيتار" از شيپ تعهدات -2-9

 يم اعالم را"ادقرارد" شدن نافذ و ديتأئ را"نفوذ خيتار" وقوع وستيپ در مندرج صورتجلسه طبق"نيطرف"،"أتيه ديتأئ" از پس

 .ندينما
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 "کننده عرضه تعهدات"-2-9-9

 يخيتار اب"تيترانز"رييپذ امکان هيديتأئ اخذ اي و"بازار ريمد" با"تيترانز قرارداد"عقد به موظف"کننده عرضه" -9-2-9-9

 .باشد يم"بازار ريمد" از"شبکه" در"تيترانز" به ازين عدم هيديتأئ اخذ اي و"قرارداد""شروع خيتار" با برابر

 برق بکهش""يجانب خدمات" از استفاده نامه موافقت اخذ به مکلف"کننده عرضه"،"تيترانز" به ازين عدم صورت در: تبصره

 .باشد يم"کشور

 هيته را"بازار رد شرکت پروانه"و"شبکه به اتصال نامه موافقت" اي"شبکه" به اتصال مجوز يستيبا"کننده عرضه" -2-2-9-9

 .دينما

 نهيهز و تعهدات هيکل نيهمچن و"بازار در شرکت پروانه" اخذ ،"شبکه" به"کننده عرضه" اتصال هاي نهيهز هيکل -تبصره

 .باشد ينم کننده مصرف متوجه يتيمسئول بابت نيا از و بوده" کننده عرضه" عهده به مربوطه هاي

 ليپروف" اعالم به موظف" کننده عرضه"قرارداد موضوع در"نيطرف" وتوافق يعموم طيشرا 92 ماده مطابق -3-2-9-9

 يم مذکور انزيم به" روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد"از استفاده جهت" روگاهين مالک"به"ندهکن مصرف"از شده افتيدر"بار

 .باشد

 مالک رقب نيتضم قرارداد" از يناش هاي تيل مسئو و حقوق اي و باشد"روگاهين مالک" خود"کننده عرضه"چنانچه – تبصره

 برعهده"روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد" به مربوط هاي تيمسئول باشد، شده منتقل وي به" روگاهين مالک"جانب از"روگاهين

 .دبرسان"بازار ريمد" اطالع به را آن در رييتغ اي و" کننده مصرف""بار ليپروف" است موظف وي و بوده" کننده عرضه"

 مزال همکاري"کننده مصرف" تعهدات قسمت در شده ذکر هاي مجوز اخذ بابت گردد يم متعهد"کننده عرضه"-4-2-9-9

 .دهد انجام"کننده مصرف"با

 قرارداد" اب مطابق را"کننده مصرف""بار ليپروف" نيتأم جهت ازين مورد"انرژي"که گردد يم متعهد" کننده عرضه"-5-2-9-9

 .دينما ليتحو("هشبک تيريمد") دهنده انتقال به"شبکه" به" قيتزر نقطه" در انتقال تلفات نمودن لحاظ با و داشته ارياخت در"

 عتبارا ومدت زانيم به مربوط مستندات ("نفوذ خيتار" وقوع)"قرارداد"ديتأئ از شيپ است موظف"کننده عرضه" -6-2-9-9

 .دينما ارائه أتيه به را"روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد"

 ديتأئ" اشدب نداشته اعتبار""قرارداد"نيا موضوع"تيظرف"زانيم به حداقل"روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد"چنانچه -تبصره

 .رديپذ ينم صورت" أتيه

 "کننده مصرف"تعهدات -2-9-2

 هيته را" بازار در شرکت پروانه"و"شبکه به اتصال نامه موافقت"اي"شبکه به اتصال مجوز" يستيبا" کننده مصرف" -2-9-2

 .دينما
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 هاي نهيهز و تعهدات هيکل نيهمچن و"بازار در شرکت پروانه"اخذ"شبکه"به"کننده مصرف" اتصال هاي نهيهز هيکل -تبصره

 .باشد ينم"کننده عرضه" متوجه يتيمسئول بابت نياز و بوده"کننده مصرف" برعهده مربوطه

 الزم همکاري"کننده عرضه" تعهدات قسمت در شده ذکر مجوزهاي اخذ بابت گردد يم متعهد"کننده مصرف -2-2-9-2

 .دهد انجام" کننده عرضه" با را

 ما يف هشد توافق خيتار تا"شروع خيتار" از يزمان دوره به مربوطه"بار ليپروف"گردد يم تعهدم"کننده مصرف" -3-2-9-2

 مفاد در که يزمان مدت يط حداکثر و"قرارداد"2 وستيوپ يعموم طيشرا 92 ماده اساس بر را قرارداد مفاد در"نيطرف" نيب

 .دينما ارائه"کننده عرضه" به دهيگرد توافق قرارداد

 اي و نوسانات بروز موجب که اديز اي لحظه مصارف داراي زاتيتجه رييگ کار به صورت در"کننده مصرف"-4-2-9-2

 .رديگ کار خودبه نهيهز به را ازين مورد ياصالح ليوسا گردد يم متعهد شوند يم شبکه در عادي ريغ اختالالت

 ،يمنيا و استاندارد يفن اصول با بقمطا ياختصاص ژنراتور از استفاده صورت در شود يم متعهد"کننده مصرف" -5-2-9-2

 هيته خود نهيهز با را باشد الزم"شبکه"به برق انيجر برگشت از رييجلوگ و حفاظت منظور به که يلوازم و زاتيتجه هيکل

 .دينما نصب و

 " نيطرف" تعهدات-2-9-3

 وعموض الزم مجوزهاي هيته به" تيقطع خيتار"از شيپ تا"نيطرف" از کي هر که يصورت در گردند يم متعهد" نيطرف"

 .نمود خواهند اقدام"قرارداد" يعموم طيشرا 1 ماده 1-4-5 بند اساس بر ديننما اقدام"قرارداد"تعهدات

 "تيقطع خيتار"از پس تعهدات -2-2

 تعهدات"نيطرف" از کي هر نمودند ديئ تأ را"قرارداد""تيقطع خيتار" 1 وستيپ در مندرج صورتجلسه طبق"نيطرف"آنکه از پس

 .داشت خواهد عهده به را ليذ

 " کننده عرضه" تعهدات -9-2-2

 نيتضم هر ايو يبانک هاي نامه ازضمانت اعم" قرارداد" يمال مبادالت جهت الزم هاي نيتضم است مکلف"کننده عرضه"

 .قراردهد"کننده مصرف"اريدراخت"قرارداد""شروع خيتار"تا را دهيگرد توافق" قرارداد"91 ماده در که گرييد

 " نيطرف" تعهدات-2-2-2

 اتصال جوزم" اي و"شبکه به اتصال نامه موافقت" طبق را الزم"رييگ اندازه زاتيتجه"و يمخابرات زاتيتجه موظفند"نيطرف"

 و ينظارت کنترل ستميس"قرارداد"مدت انقضاي تا و ندينما اندازي راه و هيته خود نهيهز به"شروع خيتار" از قبل"شبکه به

 .دارند نگاه ريدا را گريد"طرف" و"مرکز"با اطالعات تبادل

 "شروع خيتار" از پس تعهدات -2-3
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 يم اعالم را"انرژي" مصرف و عرضه يآمادگ مراتب 91 وستيپ در جلسه صورت طبق"نيطرف""شروع خيتار" از قبل

 .شود يم ارسال"بازار ريمد"استحضار جهت جلسه صورت نيا از اي نسخه.دارند

 " هکنند عرضه" تعهدات -9-2-3

 اگر دينما نيتأم"قرارداد" مدت طول در را"قرارداد"2 وستيپ با متناظر بار ليپروف است موظف"کننده عرضه" -9-9-2-3

 مصرف" برق نيتأم قادربه يرفنيغ اي و يفن ليدال به" کننده عرضه"چنانچه" روگاهين مالک برق نيتضم" قرارداد مطابق چه

 تيمسئول" کننده عرضه"صورت هر در وجود نيا شدبا خواهد نيتأم"بازار"از"کننده مصرف"ازين مورد"بار ليپروف"نباشد"کننده

 طابقم را شده دارييخر برق نيتأم عدم از يناش وارده خسارت فوري جبران اي و" کننده مصرف" برق نيتأم در ميمستق

 .دينما ينم تيمسئول سلب خود از و داشت خواهد"قرارداد"

 پرداخت به متعهد"قرارداد"مفاد 92 ماده اساس بر"کننده مصرف" برق نيتأم عدم صورت در"کننده عرضه"-2-9-2-3

 .باشد يم"کننده مصرف"برق نيتأم عدم مقطوع خسارت

 رفمص" به تعهد مورد برق ليتحو جهت" کننده عرضه" براي الزم طيشرا"قرارداد""شروع خيتار"تازمان چنانچه-3-9-2-3

 قرارداد مفاد 92 ماده اساس بر نشود فراهم"کننده عرضه" ريتقص ايو قصور اساس بر"قرارداد"طيشرا و مفاد طبق" کننده

 .باشد يم"کننده مصرف"به خسارت پرداخت به متعهد"کننده عرضه"

 قداماتا تمام کامل و موقع به انجام با است موظف باشد"ياختصاص شبکه"داراي"کننده عرضه" که يصورت در -4-9-2-3

 هشبک به اتصال نامه موافقت" و"اي حرفه و دهيسنج هاي هيرو""قانون"برطبق"قرارداد" مدت يط در الزم هاي يهماهنگ و

 هاي نهيهز و ورزد اهتمام خود" ياختصاص شبکه" يمنيا و يحفاظت سطح به يابيدست جهت"شبکه به اتصال مجوز"اي و"

 مکلفو بوده وي عهده بر"کننده عرضه"" ياختصاص شبکه" ريتعم و نگهداري،  برداري بهره. دينما پرداخت را اقدامات نيا

 هيته نيهمچن. دينما جبران کشور جاري نيقوان طبق داده رخ وي قصور ليدل به که را يخسارات و صدمات گونه هر است

 اعالم"مرکز" هک يمشخصات طبق" مرکز"با"کننده عرضه""ياختصاص شبکه"ارتباط جهت ازين مورد زاتيوتجه ليوسا نصب و

 .باشد يم وي عهده بر دينما يم

 معنا نيدب.باشد يم آن با مرتبط هاي نهيوهز"شبکه"در" تيترانز" تلفات سهم نيتأم مسئول" کننده عرضه" -5-9-2-3

 ستيبا يم" تيترانز"تلفات سهم کسر از پس" قيتزر نقطه"در يقيتزر ،توان" قرارداد" طيشرا تحت و يزمان مقطع هر در که

 .باشد"ليتحو نقطه" در" هکنند مصرف""بار ليپروف" برابر

 .باشد يم الزم مجوزهاي اعتبار مدت موقع به ديتمد به موظف"کننده عرضه-"3- 2- 9- 6

  است"مرکز"دستورهاي اجراي به موظف"کننده عرضه-"9-2-3- 7

 ستورهاد نيا امديپ ذکر با را مراتب"کننده عرضه" واحد يفن هاي تيمحدود با"مرکز دستورهاي" رتيمغا صورت در -تبصره



21 

 

 اجرا"دهکنن عرضه"توسط يستيبا دستورات نيا باشد داشته ها آن اجراي بر نظر کماکان" مرکز"وچنانچه اعالم" مرکز"به

 را دستورها نيا هيناح از"کننده مصرف"و خود ساتيس تأ به وارده ياحتمال خسارات است مکلف"کننده عرضه." شوند

 92 ماده در نيطرف وافق و يعموم طيشرا 1 ماده 1-3 بند طبق و افتيرد"بازار ريمد"از"خسارت نييتع هاي هيرو"مطابق

 .دينما پرداخت"کننده مصرف"به"قرارداد" مفاد

 اي ميتصم همچون يليدال به اي و اشخاص ريسا با تفاهم اي"قرارداد"اساس بر گردد يم متعهد"کننده عرضه" -8-9-2-3

 تيسئولم حال هر در و ديننما تيمسئول سلب" کننده مصرف" مقابل در خود از اشخاص ريسا اي و"مرکز"اي"بازار ريمد" قصور

  فوري جبران اي و"کننده مصرف"برق نيتأم در ميمستق

 ريمد" اب يمال مبادالت به مربوط هاي تيمسئول هيکل و بوده دارا را شده دارييخر برق نيتأم عدم از يناش وارده خسارت

 .باشد يم وي عهده بر ياحتمال هاي پاداش و جرائم اي خسارات پرداخت و افتيدر رينظ"بازار

 ستا موظف"کننده عرضه" باشد آمده وارد"مرکز"اي و"بازار ريمد"سوي از"کننده مصرف" به خسارت که مواردي در -تبصره

 و يعموم طيشرا 1 ماده 1- 3 بند طبق و افتيدر"بازار ريمد" از را ،خسارت"خسارت نييتع هاي هيرو"نامه نييآ ومطابق

 .دينما پرداخت"کننده مصرف" به قرارداد مفاد 92 ماده در"نيطرف"توافق

 راردادق اي و شخص هر ادعاهاي پاسخگوي صورتحساب هر مبلغ افتيدر با که گردد يم متعهد" کننده عرضه" -1-9-2-3

 .بود خواهد"کننده مصرف" قبال در صورتحساب نيا جهت يثالث

 "کننده مصرف"تعهدات -2-2-3

 طابقم شده اعالم"بار ليپروف" نتواند"کننده مصرف""قرارداد"مدت يط در و"شروع خيتار" از پس که يصورت در -9-2-2-3

 .دينما اقدام داد قرار مفاد 6 ماده اساس بر گردد يم متعهد دينما مصرف را"قرارداد"2 وستيپ

 با ابقمط شده اعالم"بار ليپروف" از شيب يمصرف" کننده مصرف""قرارداد""شروع خيتار"از پس که يصورت در -2-2-2-3

 .دينما اقدام قرارداد مفاد 6 ماده اساس بر گردد يم متعهد باشد داشته را"قرارداد"

 هعرض" از"انرژي" افتيدر جهت"کننده مصرف" براي الزم طيشرا"قرارداد""شروع خيتار"زمان تا که يصورت در -3-2-2-3

 .دينما اقدام قرارداد مفاد 5 ماده اساس بر گردد يم متعهد"کننده مصرف" نشود فراهم"کننده

 اقدامات تمام کامل و موقع به انجام با است موظف باشد"ياختصاص شبکه"داراي"کننده مصرف" که يصورت در -4-2-2-3

 به اتصال نامه موافقت" و"اي حرفه و دهيسنج هاي هيرو" ،"قانون" طبق بر"قرارداد"مدت يط در الزم هاي يهماهنگ و

 نهيهز و ورزد اهتمام خود"ياختصاص شبکه" يمنيا و يحفاظت سطح به يابيدست جهت"شبکه به اتصال مجوز" اي و"شبکه

 هبود وي عهده بر"کننده مصرف""ياختصاص شبکه" ريتعم و برداري،نگهداري بهره.دينما پرداخت را اقدامات نيا هاي

 برانج کشور جاري نيقوان طبق داده رخ وي قصور اي و يکوتاه ليدل به که را يخسارات و صدمات گونه هر است مکلف.
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 طبق"زمرک" با"کننده مصرف""ياختصاص شبکه"ارتباط جهت ازين مورد زاتيتجه و ليوسا نصب و هيته نيهمچن.دينما

 .باشد يم وي عهده بر دينما يم اعالم" مرکز"که يمشخصات

 .باشد يم الزم مجوزهاي اعتبار مدت موقع به ديتمد به موظف"کننده مصرف-"5-2-2-3

  است"مرکز دستورهاي"اجراي به موظف"کننده مصرف-" 3- 2- 2- 6 

 ستورهاد نيا امديپ ذکر با مراتب"کننده مصرف" واحد يفن هاي تيمحدود با"مرکز دستورهاي" رتيمغا صورت در -تبصره

 ها نآ اجراي بر نظر کماکان"مرکز" چنانچه و اعالم"مرکز" به" کننده عرضه"قيطر از"کننده مصرف" واحد ساتيس تأ براي

 به ورهادست نيا هيناح از وارده ياحتمال خسارات.شوند اجرا" کننده مصرف" توسط ستيبا يم دستورات نيا باشد داشته

 طيشرا 1 ماده 1-3 بند طبق و افتيدر"بازار ريمد"از"خسارت نييتع هاي هيرو"مطابق"کننده عرضه" توسط"کننده مصرف"

 .شود يم پرداخت"کننده مصرف" به قرارداد مفاد 92 ماده در"نيطرف"توافق و يعموم

 مدت طول همراه باشدبه مؤثر" کننده مصرف" انرژي نيتأم در که" شبکه"در راديا و نقص گونه هر بروز- 3- 2- 2- 7

 اي و"مرکز" توسط مشابه يارتباط دستگاههاي اي(  PLC)يس ال يپ ، نمابر قيطر از ازوقوع پس بالفاصله شده برآورد

 و صنق گونه هر بروز صورت در است موظف"کننده مصرف" متقاباًل.ديگرد خواهد اعالم"کننده مصرف"به"کننده عرضه"

 از پس هبالفاصل را مراتب يمشابه طور به باشد مؤثر"کننده مصرف" توسط" انرژي" مصرف در که خود ساتيس تأ در راديا

 .دينما اعالم مرکز به"کننده عرضه" قيطر از وقوع

 "نيطرف"تعهدات -3-2-3

 تيواجدصالح افراد لهيوس به تعهدات حيصح اجراي بر نظارت و کنترل ت،يريمد اعمال به متعهد"نيطرف" -9-3-2-3

 کي ره هاي تيمسئول که نحوي به امور يتوال تيرعا و مناسب ياجرائ هاي روش گرفتن کار به تيمسئول.باشند يم

 .باشد يم" قرارداد"طيشرا مطابق"طرف"همان عهده بر دهد پوشش"قرارداد" طبق را"نيطرف"از

 ضرورت و ديتول کمبود ليدل به تيريمد اعمال و ها يخاموش جمله از اضطراري موارد در موظفند"نيطرف" -2-3-2-3

 به يارتخس جاديا سبب فهيوظ نيا انجام چنانچه.ندينما همکاري"مرکز"با"نامه نيآئ" مفاد وفق"شبکه" يمنيا و يفن هاي

 اقدام( "نيطرف" تعهدات)"قرارداد"يعموم طيشرا 2 ماده 6-2-3-2 و 7-9-3-2 هاي بند با مطابق گردد"نيطرف"از يکي

 .گردد يم

 آورد دخواهن در اجرا به متقابل تين حسن اصل برطبق را"قرارداد" مفاد و طيشرا تمام گردند يم متعهد"نيطرف-"3-3-2-3

 .شمرد خواهند محترم همواره را آن در مذکور مفاد و طيشرا نص و مفهوم و

 هاي تيمسئول و تعهدات و فيوظا باشد شده اشاره آن به"قرارداد"در گرييد شکل به صراحتًا که مواردي در جز -تبصره

 را"قرارداد"نيا طيشرا و مفاد از کي چيه. داشت نخواهد يتضامن و مشترك جنبه چگونهيه و داشته انفرادي جنبه" نيطرف"
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 مصرف"و"هکنند عرضه" نيب شراکت اي مشارکت مؤسسه، کي جاديا يمعن به که نمود ريتفس و ريتعب طوري توان ينم

 .داشت خواهد تيمسئول"قرارداد" طبق خود تعهدات قبال در منفردًا"نيطرف"از کيهر.گردد يتلق"کننده

 اجرا ابلق و معتبر اي و داشته رتيمغا"قانون"با"قرارداد"ماده چند اي کي از بندي اي تمام که شود معلوم چنانچه -4-3-2-3

 داشت خواهدن"قرارداد"طيشرا گريد در رييتأث چيه رتيمغا نيا دارد تناقض و رتيمغا"قرارداد"طيشرا گريد با اي و باشد ينم

 .ورزند مبادرت تناقض رفع به نسبت اطالع زمان از"روز"( پانزده )95 حداکثر مدت يط موظفند"نيطرف" يول

 مدارك و اسناد عنوان به که را يياستانداردها و ها" نامه نيآئ، "مقررات ، ها هيرو هيکل موظفند"نيطرف" -5-3-2-3

 .ندينما تيرعا گردد يم اعالم"صالحيذ مرجع"طرف از"قرارداد" مدت يط در اي شده ذکر"قرارداد"نيا

 فاييا از يناش يتبع اي ميمستق ريغ خسارت اي انيز و ضرر خصوص در" قانون"طبق"نيطرف"از کدام چيه -6-3-2-3

 .داشت نخواهد گريد" طرف"مقابل در يتيمسئول"قرارداد" نيا تحت حقوق اعمال اي تعهدات

 تيلمسئو مقابل"طرف"توسط مقررات و نيقوان نقض از يناش ميجرا و خسارات قبال در" نيطرف"از چکداميه -7-3-2-3

 .داشت نخواهد

 برعهده وي به منتسب عامل هر اي "نيطرف"از کي هر لهيوس به قرارداد تعهدات اجراي عدم تيمسئول -8-3-2-3

 .باشد يم"طرف"همان

 است شده ارئه قرارداد يعموم طيشرا 1 ماده و"قرارداد" مفاد 92 ماده در خسارات عنوان به چه آن از ريغ به -1-3-2-3

 هاي"دادقرار"انعقاد عدم ، برداري بهره و استفاده عدم النغع، عدم ليقب از ميمستق ريغ خسارات مورد در"نيطرف"از کي چيه

 .ندارد يتيمسئول شود متحمل است ممکن گريد"طرف" که مشابه طيشرا و ديجد

 سقاطا عنوان به"قرارداد" تحت گريد" طرف"ريتقص اي قصور به نسبت"طرف"کي توسط حق اسقاط گونه هر -91-3-2-3

 نيطرف" حقوق نيهمچن.شد نخواهد يتلق آن با متفاوت اي مشابه از اعم گرييد راتيتقص اي قصور به نسبت او حقوق

 طرف" به بًاکت يحق نيچن اسقاط و شده اسقاط ، حق صاحب توسط که آن مگر است ثابت"قرارداد" طيشرا يتمام به نسبت"

 فيخفت اي مهلت اعطاي اي و گريد"طرف" توسط تعهدات فاييا مورد در"نيطرف"از يکي اصرار عدم.باشد شده اعالم گريد"

 .شد نخواهد يتلق حق اسقاط عنوان به رييتغ گونه هر رشيپذ اي طيشرا

  مدارك و اسناد تيمالک و تياولو - 3 ماده

 مفاد از يمنطق استنتاج با دينما بروز ياشتباه اي و اختالف ، تناقض آن اسناد اي و"قرارداد" مضمون و مفاد در هرگاه -3-9

 يم ليذ شرح به تياولو بيترت صورت هر در اما.شد خواهد طرف بر اشتباه و فاختال ، تناقض ، موضوع با مرتبط اسناد

 :باشد
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  قرارداد مفاد-9

  يعموم طيشرا -2

  ها وستيپ -3

 هيته"طرف" هب متعلق شود يم گذاشته گريد"طرف" ارياخت در"نيطرف"از کي هر لهيوس به که يومدارک اسناد تيمالک -3-2

 ادهاستف"قرارداد"موضوع از خارج در ها آن از وي اجازه بدون توان ينم و شده گرفته نظر در محرمانه يهمگ و بوده آن کننده

 مدارك و اسناد از مجدد استفاده و تيمالک حق خصوص در.دينما کسب مورد نيا در را وي موافقت که آن مگر نمود

 .شود يم عمل مجوز واگذاري نامه موافقت طبق مجوز ديخر با مرتبط

  مراجع و انداردهااست – 4 ماده

 ارشنگ نيآخر ، قرارداد در شده ينيب شيپ ازين مورد مراجع ريسا و ها نامه بخش ، ها نامه نييآ ، ها استاندارد عمل مالك

 .بود خواهد قرارداد اجراي زمان در آنها

  حاکم زبان - 5 ماده

 گريد اي و نظرها اظهار مکاتبات، ها، هيالعاط يتمام. است دهيرس"نيطرف"امضاي به و شده هيته يفارس زبان به"قرارداد"

 عرضه" و" کننده مصرف"،  مرکز" نيب مکاتبات و مکالمات مختلف موضوعات در"قرارداد"در شده ينيب شيپ ومدارك اسناد

 ".بود خواهد يپارس زبان به"کننده

 .باشد يم يارسف نسخه با تياولو بودن زبانه دو صورت در و شوند هيته يفارس ريغ زبان به توانند يم يفن اسناد -تبصره

  ها آن سازي آزاد نحوه و استفاده ها،موارد نامه مهيب ها، نيتضم -6 ماده

  ها نيتضم -9-6

 اي و بانک از( نيمع عملکرد نحوه و اعتبار ومدت سازي آزاد زمان ، مبلغ با) ييها نيتضم" نيطرف" از کي هر -9-9-6

 اساس بر ها نيتضم طيشرا و اتيجزئ.دينما يم وي ميتسل و هيته نفعيذ" طرف"ديئتأ مورد گريد موارد اي و مهيب مؤسسات

 .باشد يم"نيطرف"توافق"مطابق" ، يعموم طيشرا 2 ماده 2-2 بند

 کي" قرارداد" در مندرج تعهدات و طيشرا تيرعا عدم ليدل به که گردد مشخص ي"داور" حکم در که يصورت در -2-9-6

 يم" قرارداد" يعموم طيشرا 1 ماده مفاد گرفتن نظر در با"داور"باشد، يم يوجه هيتأد اي و خسارت پرداخت به ملزم طرف

 .دينما صادر گريد"طرف"براي را بدهکار"طرف" نيتضام محل از برداشت مجوز تواند

  ها نيتضم سازي آزاد -2-6

 .گردد يم مقابل"طرف"ليتحو و شده آزاد شده توافق طيشرا مطابق ها نيتضم -2-9-6

 .است يامان مقابل"طرف"به ليتحو از قبل و سازي آزلد از پس و آن به نسبت نيتضم دارنده دي -2-2-6
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  ها نامه مهيب- 3-6 

 همربوط ها نامه مهيب اخذ به نسبت قرارداد اجراي در خود تيمسئول به توجه با است موظف نيطرف از کي هر -9-3-6

  ندينما اقدام

  ندگانينما- 7 ماده

 عنوان به را يتيصالح واجد شخص"قرارداد""نفوذ خيتار" از هفته (دو)2 مدت يط است مکلف"نيطرف" از کي هر -9-7

 خابانت"طرف" هاي هيابالغ منزله به"قرارداد" مدت طول در ندهينما هاي هيابالغ.دينما يمعرف گريد"طرف"به خود ندهينما

 .رديگ يم صورت وي ندهينما نام به و"طرف" به خطاب کارها دستور و ها هيابالغ ها، هياطالع ، ومکاتبات بوده وي کننده

 ابالغ يضيتفو اراتياخت محدوده در"طرف"هر ندهينما لهيوس به که يمدارک و مکاتبات ها، هيابالغ دستورات، هيکل -2-7

 .است"طرف"آن ابالغ حکم در شود يم

 دسترس در يمشخص زمان مدت براي وي که يصورت در.باشد ريپذ امکان سهولت به يستيبا ندهينما به يدسترس -3-7

 .شود يمعرف ستيبا يم او موقت نيگزيجا عنوان به گرييد تيصالح واجد فرد نباشد

 کاري"روز"( هفت )7 يط يستيبا آنان فيوظا و اراتياخت حدود رييتغ اي و"نيطرف"از کي هر ندهينما رييتغ- 4-7

 .شود اعالم مقابل"طرف"به

  يدولت حقوق ريسا و عوارض ات،يمال- 8 ماده

 عرضه" ماهانه هاي صورتحساب از"کننده مصرف" توسط يدولت حقوق ريسا و اتيمال شامل"قرارداد"کسورات گونه هر -9-8

 يم"کننده رضهع" ليتحو آن مثبته اسناد و دهيگرد زيوار"کننده مصرف"سوي از ربطيذ يقانون مراجع حساب به و کسر"کننده

  گردد

 رضعوا اي و ابدي کاهش اي شيافزا کشور داخل در يدولت حقوق ريسا ايو اتيمال زانيم"قرارداد"تمد طول در گاههر -2-8

 نيا از يناش هاي نهيهز رديگ تعلق"طرف" کي اي و" نيطرف" به"قرداد"با ارتباط در که شود وضع دييجد هاي اتيمال و

 .شود يم لحاظ"نيطرف" توافق با متيق"ليتعد" عنوان به مورد حسب راتييتغ

  خسارات- 1 ماده

 "کننده مصرف"به وارده خسارات از يناش"کننده عرضه" جرائم -9-1

 زمان"اتمام از شيپ که يصورت در"قرارداد" يعموم طيشرا 92 ماده 92-4 بند و قرارداد مفاد 92 ماده اساس بر -9-9-6

 کننده صرفم" شود ارائه ينيمع زمان تمد براي"انرژي" کاهش بر يمبن" کننده عرضه" طرف از يدرخواست"بار ليپروف رييتغ

 مصرف"مدت نيا در.دينما ليتعد را خود"بار ليپروف" درخواست نيا از يبخش اي کل قبول با تواند يم ليتما صورت در"

 .نمود نخواهد پرداخت را"بار ليپروف"از افتهي کاهش" انرژي بهاي""کننده
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 الزم طيشرا"قرارداد""شروع خيتار"زمان تا که يصورت در"راردادق"يعموم طيشرا 2 ماده 2-3- 9- 3 بند اساس بر -2-9-1

 ريتقص اي و قصور اساس بر"قرارداد" طيشرا و مفاد طبق"کننده مصرف" به تعهد مورد برق ليتحو جهت" کننده عرضه" براي

 کننده رفمص" به خسارت پرداخت به نسبت قرارداد مفاد 92 ماده اساس بر است موظف"کننده عرضه" نشود فراهم وي

 .دينما اقدام"

  کننده عرضه به وارده خسارات از يناش"کننده مصرف" جرائم- 2-1

 که يصورت در"قرارداد" يعموم طيشرا 2 ماده- 2-3-2-9 بند نيهمچن و 5 ماده در مندرج تعهدات اساس بر -9-9-2-1

 مصرف را"قرارداد"2 وستيپ مطابق شده اعالم"بار ليپروف"نتواند"کننده مصرف""قرارداد"مدت يط در و"شروع خيتار"از پس

 يم قرارداد مفاد 92 ماده با مطابق خسارت پرداخت نيهمچن و"بار ليپروف"برمبناي"انرژي بهاي" پرداخت به موظف دينما

 .باشد

 دينما ارائه را يمصرف"تيظرف" رييتغ درخواست ،"بار ليپروف رييتغ زمان" از قبل تا"کننده مصرف" که يصورت در -تبصره

 اصالح"نيطرف" تفاهم مورد"تيظرف" به"بار ليپروف"و نموده قبول را درخواست ليتما صورت در تواند يم" کننده عرضه"

 .نگردد پرداخت آن بابت يخسارت و شده

  بازار عملکرد از يناش خسارات -3-1

 کننده مصرف" برق نيمتأ عدم علت که مواردي در"قرارداد" يعموم طيشرا 99 ماده 99-3 بند و 2- 3 بندهاي براساس

 توافق طبق و افتيدر"بازار ريمد" از را خسارت" خسارت نييتع هاي هيرو"مطابق است موظف"کننده عرضه" باشد"بازار ريمد""

 .دينما پرداخت" کننده مصرف" به قرارداد مفاد 92 ماده در گرفته صورت

 اي و"بازار ريمد" عملکرد ليدل به"خسارت نييتع هاي هيرو" بر بنا که ييها خسارت افتيدر و رييگيپ - تبصره

 ".باشد يم"کننده عرضه"عهده بر رديگ يم تعلق"کننده مصرف"به"مرکز

  نيطرف خسارات و جرائم -4-1

 تحت موارد جز به"نيطرف" از کي هر به وارده خسارات جبران، قرارداد مفاد 92 ماده در مندرج موارد اساس بر -9-4-1

 انيپا ات اکثر حد بعدي هاي صورتحساب با تکافو عدم صورت در و شده صادر صورتحساب نياول قيطر از مهيب پوشش

 پرداخت عدم صورت در ردويگ يم انجام صورتحساب هر صد در (پنجاه)51 اکثر حد زانيم به و خسارت وقوع يمال سال

 .دده ارجاع" قرارداد"يعموم طيشرا 91 ماده به را موضوع تواند يم گريد طرف مسئول" طرف"

 مسئول"فطر" عهده بر (مهيب توسط شده کسر ياحتمال زيفرانش يحت) يخسارت چيه مهيب پوشش تحت موارد در- 9تبصره

 .بود نخواهد خسارت

 در گرفته صورت توافق و يعموم طيشرا 94 ماده 94- 9 بند محاسبات به توجه با ها خسارت و جرائم يتمام- 2 تبصره
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 .شوند يم"ليتعد" مشمول قرارداد مفاد 92 ماده

 و غمبل طبق (خسارات مورد صرفًادر) آن دوره و گريد" طرف"برابر در"نيطرف"از کي هر يمال تيمسئول اکثر حد -2-4-1

 .است قرارداد مفاد 4 و3 ماده در شده توافق مدت

 يمستثن"ندهکن مصرف" يمال تيمسئول حداکثر از خسارات جز به" قرارداد" موضوع مطالبات ريسا و برق فروش بهاي- تبصره

 .باشد يم

 خيتار"از شيپ تا"نيطرف"از کي هر که يصورت در"قرارداد" يعموم طيشرا 2 ماده 2-9-3 بند اساس بر -3-4-1

 گريد"طرف"(هاي) خسارت جبران تيمسئول ديننما اقدام"قرارداد" تعهدات موضوع الزم مجوزهاي هيته به نسبت"تيقطع

 مفاد 92 ماده در گرفته صورت توافق با مطابق خسارت نيا زانيم.بود واهدخ"طرف"همان برعهده کشور نيقوان مطابق

 .باشد يم قرارداد

 "هيقهر حوادث"از يناش خسارات -5-1

 ."قرارداد"يعموم طيشرا 97 ماده 97- 6 بند اساس بر 9-5-1

 جبران باشد مهيب تتعهدا مشمول" هيقهر حوادث" از يناش" قراداد" موضوع تعهدات به وارده خسارت هرگاه -9-9-5-1

 ايبه که" کننده عرضه" لهيوس به شده انجام ازتعهدات بخش آن نهيهز نيهمچن و"کننده مصرف"به وارده هاي خسارت

 .شود يم نيتأم مهيب محل از دهينگرد پرداخت ها آن

 زانيم اي و ودهنب مهيب تعهدات مشمول"هيقهر حوادث"از يناش"قراداد"موضوع تعهدات به وارده خسارت هرگاه -2-9-5-1

 که آن بر مشروط باشد ينم"نيطرف" از کي چيه عهده بر خسارت جبران نباشد يکاف وارده خسارت جبران براي آن

 .باشند داده انجام قرارداد مطابق نامه مهيب هيموردته در را خود تعهدات"نيطرف"

  ها صورتحساب به يدگيرس از يناش خسارات -6-1

 طرف" که شود ديتأئ اختالف حل مرجع در که يصورت در قرارداد مفاد 92 ماده در شده ينيب شيپ موارد اساس بر -9-6-1

 خيارت از که باشد يم مبلغ پرداخت به است موظف بدهکار"طرف"اختالف، حل مرجع نظر به بنا است بوده محق طلبکار"

 .شد خواهد منظور وي بستانکاري حساب به ياصالح صورتحساب صدور زمان تا صورتحساب پرداخت

  اختالف حل- 91 ماده

 اي عتبارا فسخ،، نقض ، ريتفس با ارتباط در" قرارداد"نيا تحت"نيطرف"نيماب يف اختالف گونه هر بروز صورت در -9-91

 را خود تالش تينها" نيطرف"،ياختالف نيچن وجود بر ريدا"طرف" کي هياطالع افتيدر از پس"روز"(هفت)7 تا آن،"ليتعد"

 که يصورت در.ندينما فصل و حل زيآم مسالمت صورت به و مذاکرات ه را از مزبور اختالف آوردتا خواهند عمل به

 يم رجاعا داوري به موضوع ندينما فصل و حل الذکر فوق مدت در و بند نيا مفاد طبق بر را اختالف نيا نتوانند"نيطرف"
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 .گردد

 نيب از را"داوري أتيه"اي"داور" تا داشت خواهند فرصت( روز هفت ) 7"نيطرف"داوري به اختالف ارجاع صورت در -2-91

 أتيه"اي"داور"انتخاب به نسبت" روز"هفت يط"أتيه" صورت نيا ريغ ودر نموده انتخاب يحقوق اي و يقيحق اشخاص

 .باشد يم االجرا الزم"نيطرف" براي"أتيه" اي"نيطرف"جانب از شده انتخاب"داور"حکم.دينما يم اقدام"داوري

 و انحسابرس اي يمال نيمشاور ،يمهندس هاي شرکت، نيمهندس نيب از عندالزوم"داوري أتيه" اي"داور"تخابان - تبصره

 .بود خواهد"أتيه" اي"نيطرف"قبول مورد.....

 و دينما نظر کتبًااعالم خود انتخاب از پس روز(يس) 31 حداکثر فاصله به است موظف" داوري أتيه" اي" داور -3-91

 اعالم فوق مدت در داوري أتيه اي داور نظر چنانچه.است آور الزام نيطرف براي و يقطع داوري أتيه اي داور ميتصم

 .دينما يم اقدام يقطع رأي صدور به نسبت روز( يس) 31 مدت ظرف اکثر حد أتيه دينگرد

 اي"داور""قرارداد"عشرو بدو از نيماب يف هايصورتحساب و يمال موضوعات جهت گريکدي توافق توانندبا يم"نيطرف" -تبصره

 بندهاي در مندرج موارد شرح به نًايع"داور" نيا نظر اظهار زمان مدت و انتخاب نديفرآ که ندينما انتخاب" داوري أتيه"

 .باشد يم 91-3 و 2-91

 نيماب يف اختالف خصوص در رييگ ميتصم جهت الزم اطالعات توانند يم يانتخاب"داوري أتيه" اي"داور -4-91

 حکم.دهند مثبت پاسخ"داوري أتيه" اي"داور"درخواست نيا به"موظفند"نيطرف و دينما درخواست آنان از را"نيطرف"

 .گردد يم صادر"قرارداد"متن در شده ذکر موارد اساس بر نيهمچن و اطالعات نيا از استفاده با" داوري أتيه"اي"داور"

 خسارت جبران جهت ستيبا يم" نيطرف" از کدام هر که گردد مشخص" داوري أتيه" اي"داور" حکم بر بنا چنانچه -5-91

 نياول در"قرارداد" يعموم طيشرا 1 ماده مفاد به توجه با بدوًا خسارت نيا جبران د،ينما اقدام گريد"طرف" به وارده

 از مبلغ نيا برداشت مجوز د،يننما را آمده وارده خسارت جبران صورتحساب مبلغ اگر.گردد يم اعمال صادره صورتحساب

 .شود يم صادر"داوري أتيه" اي"داور" سوي از بدهکار"طرف"نيتضام محل

 را گريد"طرف" سهم هيعل محکوم داوري، نظر صدور از پس و شده پرداخت"نيطرف" توسط بدوًا داوري نهيهز -6-91

 .نمود خواهند پرداخت

 :داوري هر يط در -7-91

 فمصر"و بوده"کننده مصرف" به"انرژي"ليتحو جهت"اردادقر"تحت خود تعهدات فاييا به موظف" کننده عرضه -9-7-91

 .باشد يم"قرارداد"نيا تحت تعهدي مبالغ پرداخت به موظف زين"کننده

  نيروگاه مالک برق نيتضم قرارداد- 99 ماده

 مالک" قيازطر و دينما نيتأم را قرارداد مفاد 9 ماده در مندرج"بار ليپروف" رأسًا نتواند "کننده عرضه" چنانچه -9-99
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 کننده صرفم" د،ينما نيتأم را"کننده مصرف" ازين مورد برق"بازار ريمد" از"روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد" طبق"نيروگاه

 عرضه" هعهد بر امر نيا و نداشته يتيمسئول"روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد" اجراي بابت يپرداخت وجوه خصوص در"

 .باشد يم"کننده

 سال" در يمتوال نا"روز" 921 اي يمتوال"روز 11" حداکثر"نيروگاه مالک برق نيتضم قرارداد"شدن فعال يها"روز"تعداد -2-99

 لابطا از پس چنانچه و ساخت خواهد خارج برق نيتأم تداوم تياولو از را"کننده عرضه""بازار ريمد"آن از پس و بود خواهد"

 .اشدب يم" کننده عرضه" عهده بر آن نهيهز گردد"کننده مصرف" متوجه يخسارات" روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد"

 نيا طالاب موجب" روگاهين مالک برق نيتضم قرارداد" از استفاده جهت"نيطرف" يبرتبان"بازار ريمد" صيتشخ -تبصره

 .شد خواهد"قرارداد"

 يعموم طيشرا 1 ماده 1-3 بند اساس بر . باشد" بازار ريمد""کننده مصرف"برق نيتأم عدم عامل که مواردي در - 3-99

 .گردد يم اقدام"قرارداد"

 "بار ليپروف-" 92 ماده

 دتعه"کننده عرضه" توسط آن نيتأم و هيته وي توسط"قرارداد"قرارداد مفاد 5 ماده مطابق"کننده مصرف""بار ليپروف -9-92

 وقوع هاي زمان از ريغ به"قرارداد مدت طول در وياکت توان ساعت در وات مگا 51 زانيم به شده ارائه"بار ليپروف." شود يم

 ".بود خواهد"هيقهر حادثه"

 ار خود"بار ليپروف" ،"بار ليپروف رييتغ زمان" اتمام از قبل"ساعت"(دو و هفتاد ) 72 تا است مکلف"کننده مصرف -2-92

 انبج از شده ائهار"بار ليپروف"نيآخر" کننده مصرف" ارائه عدم صورت در.دينما ارائه" کننده عرضه"به مصرف"روز" جهت

 .رديگ يم قرار" کننده عرضه" عمل مالك" کننده مصرف"

 روز" هتج را" کننده مصرف"" بار ليپروف"،"بار ليپروف رييتغ زمان" اتمام از شيپ تا است مکلف" کننده عرضه -3-92

 ريمد"به شده ارائه"بار ليپروف" نينگرددآخر ارائه"بار ليپروف" نيا که يصورت در.دينما ارائه"بازار ريمد"به وي"مصرف

 .گرفت خواهد قرار عمل مالك"بازار

 براي"نرژيا کاهش بر يمبن"کننده عرضه" طرف از يدرخواست"بار ليپروف رييتغ زمان"اتمام از شيپ که يصورت در -4-92

 ".شد خواهد اقدام"قرارداد"يعموم طيشرا 1 ماده 1-9-9 بند با مطابق ، شود ارائه ينيمع زمان مدت

 "رييگ اندازه زاتيتجه"-93 ماده

 ،ينف مشخصات .گردند نصب"طرف" همان نهيهز به و"نيطرف"از کي هر توسط ستيبا يم"رييگ اندازه زاتيتجه" -9-93

 از ديبازد زمان در و شده نييتع "بازار ريمد" ندهينما توسط"رييگ اندازه زاتيتجه" حيصح وکارکرد نصب نحوه مکان،

 زاتيتجه" حيحص کارکرد ديتأئ .رديگ يم قرار يبازرس مورد"بازار ريمد"ندهينما سوي از مصرف ساتيتأس و ديتول ساتيتأس
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 يالزام برق "ارباز"ندهينما توسط نيطرف"شبکه به اتصال مجوز"اي و"شبکه به اتصال نامه موافقت"ديتأئ جهت"رييگ اندازه

  .باشد يم

 عهده رب"نيطرف" از کدام هر"رييگ اندازه زاتيتجه" ياحتمال ضيتعو اي نگهداري ر،يتعم به مربوط هاي نهيهز -تبصره

 "نيطرف" از کي چيه و بوده"بازار ريمد" ندهينما عهده بر ياحتمال ضيتعو اي و ريتعم تيمسئول کنيول باشد يم"طرف" همان

 .ندارند را"رييگ اندازه زاتيتجه" مهر و الك داشتن بر اجازه

 .ردندگ ومهر الك"بازار ريمد"ندهينما حضور ودر بوده مصون يخارج مواد وذنف از ستيبا يم"رييگ اندازه زاتيتجه" -2-93

 رات،يتعم د،يبازد ليقب از ييها تيفعال انجام جهت و" بازار ريمد" ندهينما حضور صرفًادر ستيبا يم مذکور مهر و الك

 . شود برداشته ونيبراسيکال و شاتيآزما

 ريمد" زاتيتجه توسط کياتومات صورت به"نيطرف""رييگ اندازه زاتيتجه"توسط شده انجام هاي رييگ اندازه -3-93

 ريمد" ندهينما و"نيطرف"نيماب يف شده توافق هاي دوره انيپا ودر" قرارداد" قرارداد مفاد 5 ماده با مطابق و شده ثبت"بازار

 .شود يم افتيدر وي از شده ثبت اطالعات"بازار

 الزم تيحساس اي دقت وجود عدم ليدل به"رييگ اندازه زاتيتجه" که دينما ادعا" نيطرف" از کي هر که يصورت در-4-93

 کتوبم صورت به تواند يم يمدع طرف باشد ينم حيصح عملکرد به قادر ها آن در بروزاشکال اي و آن از ياجزائ اي جزء در

 زاتيجهت" يطيشرا نيچن بروز صورت در.رنديگ قرار ينيب باز و شيآزما مورد"رييگ اندازه زاتيتجه"که دينما خواست در

 ريمد" دهنينما و" نيطرف" ندگانينما حضور در و"نيطرف" و"بازار ريمد" ندهينما توافق مورد خيتار در نظر مورد"رييگ اندازه

 .گرفت خواهد قرار ينيب باز و شيآزما مورد"بازار ريمد" ندهينما قبول مورد هاي روش اساس بر"بازار

 رددنگ مشاهده نظر مورد" رييگ اندازه زاتيتجه"در رادييا چگونهيه مذکور شيآزما ازانجام پس که يصورت در -تبصره

 اندازه زاتيتجه" در اشکال وجود صورت در.باشد يم يمدع" طرف"برعهده شيآزما انجام به مربوط هاي نهيهز يتمام

 عهده بر موجود بيع نمودن طرف بر جهت اقدام نيهمچن و شيآزما انجام به مربوطه نهيهز ش،يآزما مورد"رييگ

 .بود خواهد آن" مالک"طرف

 "قرارداد" مبلغ هاي پرداخت – 94 ماده

 " قرارداد" مبلغ شمول -9-94

 است"قرارداد"يعموم طيشرا 95 ماده موضوع راتييتغ و قرارداد مفاد 4 ماده در شده درج مبلغ از از است عبارت قرارداد مبلغ

 عرضه"به قرارداد مفاد در مندرج موارد اساس بر" کننده مصرف" سوي از"کننده عرضه"تعهدات انجام برابر در که

 .شود يم پرداخت"کننده

 .باشد يم قرارداد مفاد 4 ماده در مندرج شرح به"انرژي"نرخ بر مشتمل"قرارداد"مبلغ
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 و طيشرا ييرااج نامه نيآئ 4 ماده 4 تبصره شرح به که بوده برق ييجا به جا نهيهز رندهيگ بر در" تيترانز نرخ"-9-9-94

 يم"کننده عرضه"عهده به مربوطه نهيهز و تيباشد،مسئول يم چهارم برنامه قانون 25 ماده ب بند موضوع برق ديخر نيتضم

 .باشد

 " قرارداد"مبلغ پرداخت نحوه -2-94

 به" کننده مصرف" ازسوي پرداخت شيپ عنوان به" قرارداد" مبلغ از درصدي قرارداد مفاد اساس بر چنانچه -9-2-94

 قرارداد مفاد 4 ماده در آن استهالك نحوه و"قرارداد" مبلغ به نسبت آن زانيم که گردد پرداخت"کننده عرضه"

 .است شده درج و توافق"نيطرف"توسط

 در"نيفطر"که ييها زمان در ماهانه صورتحساب ارسال و هيته به نسبت"کننده عرضه""شروع خيتار" وقوع از پس -2-2-94

 :رددگ يم هيته ليذ موارد اساس بر ماهانه صورتحساب.دينما يم اقدام"کننده مصرف" به ندينما يم افقتو قرارداد مفاد

 برق"توسط شده ثبت اطالعات براساس"کننده مصرف" به"ليتحو نقطه" در شده داده ليتحو"انرژي" زانيم -9-2-2-94

 "..... اي منطقه

 "نيطرف"از کدام هر به متعلق خسارات و جرائم محاسبه

 از يخسارت ، صورتحساب آن به مربوط دوره در که يعموم طيشرا 1 ماده در مندرج مفاد براساس که يصورت در -تبصره

 صورت توافقات و مذکور ماده اساس بر خسارت نيا ونوع زانيم.باشد شده گريد"طرف" متوجه"نيطرف"از کدام هر جانب

 .گردد يم نييتع قرارداد مفاد 92 ماده در گرفته

 94-9-4 بند با مطابق و"ليتحو نقطه"در يليتحو"انرژي" ازاي به نظر مورد دوره در"تيترانز نرخ"محاسبه -2-2-2-94

 ." بازار"سوي از صادره صورتحساب اساس بر و"قرارداد"يعموم طيشرا

 .دينما اقدام قرارداد در مندرج مفاد اساس بر صورتحساب افتيدر از پس است موظف"کننده مصرف -3-2-94

 ندرجم جرائم و"يمصرف برق"خصوص در"کننده عرضه" ييادعا مبلغ به نسبت" کننده مصرف" که يصورت در -4-2-94

 به مربوط لغمب پرداخت به نسبت يستيبا باشد نداشته ياعتراض يعموم طيشرا و قرارداد مفاد تيرعا با صورتحساب درر

 .ديمان اقدام آن افتيدر زمان از"قرارداد"مفاد به توجه با بخش نيا

 يستيبا دباش داشته ياعتراض صورتحساب در شده محاسبه جرائم و"انرژي"مبلغ به نسبت"کننده مصرف"چنانچه -5-2-94

 نييتع با سپس و نموده اقدام قرارداد مفاد 7 ماده در"نيطرف" توافق با آن زانيم که مبلغ نيازا يبخش پرداخت به نسبت

 بتنس"کننده عرضه"و داده عودت"کننده عرضه" به اصالح براي را آن زمان مدت نيهم يط اکثر حد اشکال موارد و ليدال

 طيراش طبق است ملزم"کننده مصرف."دينما ارسال"کننده مصرف" مجددًابه را ياصالح صورتحساب و اقدام موارد رفع به

 .دينما اقدام صورتحسابها پرداخت و محاسبه به نسبت قرارداد در مندرج
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 نيماب يف"ليتحو نقطه"در يليتحو"يمصرف برق"زانيم خصوص در ماهانه هاي صورتحساب ميتنظ در چنانچه -6-2-94

 مطابق نيطرف" نگردد مرتفع"نيطرف" برگشت و رفت مرحله 2 يط نظر اختالف نيا که گردد جاديا نظري اختالف" نيطرف"

 .ندينما يم اقدام" قرارداد"يعموم طيشرا 91 ماده

 "کننده مصرف" سوي از "کننده عرضه"صورتحساب هر از يعموم طيشرا 8 ماده شرح هب"قرارداد"مبلغ کسورات -7-2-94

 .گردد يم کسر

 "قرارداد" طبق تهعداتش انجام در وي ياصل تيمسئول از "کننده عرضه"به صورتحساب مبلغ پرداخت و ديتأئ -8-2-94

 .کاهد ينم

 طيشرا ماده 1- 6-9 بند اساس بر ، است بوده قمح طلبکار"طرف"که شود ديتأئ اختالف حل مرجع در چنانچه -1-2-94

 .شد خواهد اقدام" قرارداد"يعموم

 "قرارداد"( يينها) يقطع صورتحساب -3-94

 مدت آن(يينها) يقطع صورتحساب شوديم توافق قرارداد مفاد در که گرييد هاي زمان اي"سال"هر انتهاي در -9-3-94

 ياحتمال هاي پاداش هر اي و خسارات به مربوط اسناد و مدارك ليقب از ماندهيباق مدارك و اسناد تمام همراه به"قرارداد"از

 صرفم" به دعاوي گونه هر فصل و حل بر دال است،مدارك شده ينيب شيپ"قرارداد"مفاد در گرفته صورت توافق مطابق

 اي و تصرف حق گونه هر آن يط که نموده ميتنظ اي اقرارنامه ، مدارك نيا همراه به" کننده عرضه."گردد يم ارائه"کننده

 توافق دخو هاي يبده پرداخت و ادعاها فصل و حل به نسبت و دانسته يمنتف ها پرداخت نيا با ارتباط در را يبده داشتن

  است آورده عمل به را الزم هاي

 داده انجام"قرارداد" اسناد طبق را خود"قرارداد" تعهدات تمام"کننده عرضه""کننده مصرف"صيتشخ به گاه هر -2-3-94

 از پس شده ديتأئ مبالغ ردويگ يم انجام" روز"(يس)31 يط يفعل هاي صورتحساب ديتأئ" کننده مصرف" سوي از باشد

 نيطرف" دباش (يينها)"قرارداد" صورتحساب نيآخر صورتحساب نيا چنانچه .گردديم پرداخت"کننده عرضه"به مربوطه کسور

 آن گرداندن باز ضمن صورت نيا ريغ در.ندينما يم اقدام"قرارداد"قرارداد فادم با مطابق ها نيتضم سازي آزاد به نسبت"

 رتحسابصو هيته به نسبت وي تا گردد يم اعالم"کننده عرضه" به صورتحساب رشيپذ عدم ليدال کاري" روز"(ده )91 يط

 براي اي ننموده پرداخت هشد نييتع مهلت يط را"کننده عرضه" صورتحساب"کننده مصرف" هرگاه. دينما اقدام مجدد يينها

 .رديگ يم تعلق"کننده مصرف" به پرداخت ريتأخ خسارت يعموم طيشرا مفاد طبق ديننما اقدام ها نيتضم سازي آزاد

 خيتار از روز( يس) 31 مدت يط يستيبا شود بدهکار نيطرف از کي هر يقطع صورتحساب اساس بر گاه هر -3-3-94

 ورتحسابص در مندرج مبلغ به نسبت نيطرف از کي هر چنانچه. دينما پرداخت را گريد طرف مطالبات ، صورتحساب ديتأئ

 مورد ودر نموده اقدام است نيطرف ديتأئ مورد که ازصورتحساب بخش آن پرداخت به نسبت يستيبا باشند داشته ياعتراض
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  شده داده اعارج قرارداد يعموم طيشرا 91 ماده به موضوع نيطرف نظر با فصل و حل عدم صورت در يمابق

 از اعتراض چگونهيه بدون 94-3-3 بند در شده مشخص زمان مدت گذشت از پس بدهکار"طرف" چنانچه -4-3-94

 صورت در و دهد ارجاع"قرارداد" يعموم طيشرا 91 ماده به را موضوع تواند يم گريد" طرف" ورزد، استنکاف آن پرداخت

 .دينما اقدام گريد"طرف"نيتضام محل از رمذکو مبلغ برداشت به نسبت"أتيه" از مجوز افتيدر

  قرارداد در رييتغ- 95 ماده

  قرارداد انجام نحوه در رييتغ -9-95

 .دينما شنهاديپ گريد"طرف" به را يراتييتغ"قرارداد"اجراي روند بهبود جهت تواند يم"نيطرف"از کي هر -9-9-95

 گريد"طرف"تيمسئول رافع شنهادي،يپ راتييتغ رشيپذ عدم.دينما رد اي قبول را راتييتغ گونه نيا است محق گريد" طرف

 .باشد ينم"قرارداد" طبق

 در راتييتغ انجام ريتأث است موظف گريد" طرف"ديتأئ افتيدر با دهنده شنهاديپ"طرف" فوق بند با انطباق در -2-9-95

 .دينما منعکس وي به و محاسبه را"قرارداد"مدت و نهيهز

 نوع ره و تهعدات رييتغ کامل اتيجرئ آن در که"يالحاق نامه موافقت" صدور قيطر از"اردادقر"تعهدات در رييتغ -3-9-95

 امهن موافقت نيا. شود يم انجام شده درج"قرارداد"مفاد برار ازين مورد اصالحات ريسا و"قرارداد"مدت اي و متيق در رييتغ

 ارسال رد.)باشد يم اجرا قابل"قرارداد"ميضما زا يکي عنوان به"أتيه ديتأئ" از پس و دهيرس"نيطرف"امضاي به يستيبا

 .ندارند"أتيه"به افتهي رييتغ هاي متيق ارسال جهت يفيتکل("نيطرف" ،"يالحاق نامه موافقت"

 .شود ينم يتلق"قرارداد" رييتغ ،" نيطرف"از کي هر تعهدات انجام در قصور از يناش راتييتع-4-9-95

 "قرارداد" مبلغ در رييتغ-2-95

 دنکر ملحوظ با و رديگ يم انجام روين وزارت توسط ياهالم تعرفه چارچوب در قرارداد مبلغ راتييتغ هيکل -9-2-95

 .گردد يم پرداخت وو محاسبه قرارداد مفاد در مندرج شنهادييپ متيق

 "قرارداد"مدت در رييتغ -3-5

 دورص صورت در و نيطرف توافق موقع صرفًادر"قرارداد" ياصل مقاطع و خاتمه و شروع جهت شده ينيب شيپ مواعد تمام

 .بود خواهد رييتغ قابل باشد دهيرس"أتيه ديتأئ" به که"يالحاق نامه موافقت"

 "قرارداد" قيتعل 96 ماده

 عدادت به را بار ليپروف از يقسمت اي و تمام قيتعل دستور" قرارداد"اجراي مدت طول در تواند يم" کننده مصرف -9-96

 .دينما اقدام قرارداد مفاد 92 ماده در شده توافق زمان مدت براي اکثر حد و دفعات

 افتيدر زا پس است موظف" کننده عرضه."گردد مشخص قيتعل شروع خيتار يستيبا"کننده مصرف" هيابالغ در -2-96
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 .درآورد قيتعل حالت به را آن کل اي و تعهدات از قسمت آن اجراي"کننده مصرف" دستور

 "هيقهر حادثه" وقوع- 97 ماده

 رغم يلع که باشد يم"بازار ريمد"و"کننده عرضه" ،" کننده مصرف"ارياخت از خارج طيشرا بروز يمعن به"هيقهر حادثه -9-97

 : رينظ يطيشرا.ديآ وجود به ها آن توسط معقول و الزم داتيتمه ينيب شيپ

 .گانگانيب لهيبوس اشغال اي نشده اي شده اعالم از اعم جنگ- 9-9-97 

 .يداخل جنگ اي ينظام کودتاي ب انقال، شورش-2-9-97

 . يسم ووياکت ويراد مواد ريسا نشت اي اي هسته تشعشعات -3-9-97

 .اشدب"نيطرف" از کي هر کارکنان اعتصاب به مربوط که مواردي استثناي به کارگري، يعموم هاي اعتصاب -4-9-97

 .رداريواگ هاي مارييب وعيش -5-9-97

 "يفروپاش شبکه"-6-9-97

 اتديتمه ينيب شيپ رغم يعل و موجود آمارهاي به توجه با) عادي ريغ نيسهمگ هاي طوفان و ليس زلزله، -7-9-97

 .کنترل قابل ريغ و دار دامنه هاي سوزي آتش"نيطرف"ازسوي موجود اطالعات تناسب به الزم

 .ها عرفهت در آن اعمال عدم و ينيروگاه سوخت متيق ينيشبيپ قابل ريغ شيافزا صورت در -8-9-97

 نقض اي قصور منزله به"هيقهر حادثه" بروز علت به"نيطرف" از کي هر توسط"قرارداد" تعهدات انجام عدم -2-97

 اي و رااج عدم جهينت در گريد"طرف"که ييها خسارت جبران مسئول"نيطرف"از کي چيه نيهمچن. شود ينم يتلق"قرارداد"

 .بود نخواهد دهيد"هيقهر حادثه" از يناش خود تعهدات اجراي در ريتأخ

 اجراي امکان عدم و وقفه باعث که ديآ شيپ اي"هيقهر حادثه""نيطرف" از کي هر نظر به بنا هرگاه -3-97

 .شود داده اطالع گريد" طرف" به درنگ يب يستيربا مراتب گردد وي توسط"قرارداد"تعهدات

 آنها نمودن رها که يتعهدات اتمام جهت را خود کوشش اکثر حد موظفند"نيطرف""هيقهر حادثه" بروز صورت در -4-97

 .رنديگ کار به ندارند قرار"هيقهر حادثه" ريتأث تحت که را تعهدات از ييها بخش نيهمچن و شود يم جدي انيز به منجر

 رفمص" ديتأئ از پس مربوط هاي نهيهز متحمل"هيقهر حادثه" وقوع لحاظ به تعهدات مفاد اجراي در"کننده عرضه" چنانچه

 .ديگرد خواهد پرداخت وي طرف از"هکنند

 گردد مرتفع شده جاديا"قرارداد" روند اجراي در"هيقهر حادثه" توسط که يمانع"قرارداد"خاتمه از شيپ چنانچه -5-97

 .آورند عمل به"قرارداد" اجراي روند مجدد رييگ سر از جهت را خود هاي تالش هيکل موظفند"نيطرف"

 طيشرا 1 ماده 1-5-9 اساس بر باشد"هيقهر حادثه"از يناش"قرارداد"موضوع داتتعه به وارده خسارت هرگاه -6-97

 .شد خواهد اقدام"قرارداد"يعموم
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  ريغ به انتقال- 98 ماده

 را"قرارداد" از يناش تعهدات و حقوق از يقسمت اي تمام تواند يم گريد" طرف" يکتب و يقبل موافقت با" نيطرف"از کي هر

 .دينما منتقل اي و گذاروا گريد اشخاص اي شخص به

  صالحيذ ييقضا مرجع و حاکم قانون- 91 ماده

 هماد اساس بر صالحيذ گاه داد و رانيا ياسالم جمهوري مقررات و نيقوان ثيح هر از"قرارداد"نيا بر حاکم"قانون" -9-91

 .باشد يم رانيا هاي دادگاه يمدن يدادرس نييآ "قانون" 93

 وعموض اجراي به مربوط که نيا از اعم دينما بروز"کننده عرضه" و"کننده مصرف"نيب ياختالف که يدرصورت -2-91

 اختالف وعموض نتوانند"نيطرف" چنانچه باشد آن وستيپ ومدارك اسناد و"قرارداد"مواد از کي هر ريتفس و ريتعب اي"قرارداد"

 عرضه" و" کننده مصرف"و شد خواهد عمل"قرارداد" يعموم طيشرا 91 ماده مفاد اساس بر ندينما رفع توافق راه از را

 .ندينما اجرا دارند برعهده"قرارداد"موجب به که را يتعهدات اختالف، حل زمان تا هستند مکلف"کننده

 هب مربوط ومقررات نيقوان جمله از"قرارداد" نيبرا حاکم مقررات و نيقوان عيجم از که ندينما يم اعالم"نيطرف" -3-91

 کيوهر دانند يم ها آن تيرعا به ملزم را خود و بوده مطلع کاماًل يفن حفاظت و ياجتماع نيتأم، کار ات،يمال

 .بود نخواهد گريد" طرف"توسط الذکر فوق مقررات و نيقوان اجراي عدم مسئول"نيطرف"از

  ها هيابالغ- 21 ماده

 هب"بازار ريمد" با"نيطرف"اي"نيطرف" نيماب يف هاي العمل دستور و ها هيديتأئ ها، نامه موافقت مصوبات دستورها

 در" نيطرف" ياننش و مکاتبات افتيدر ديتأئ يچگونگ.باشد يم معتبر يکتب صورت صرفًابه" مرکز دستورهاي"استثناي

 .است دهيگرد ارائه"قرارداد" نامه موافقت

 "نيطرف"داتيتأئ-29ماده

 : که ندينما يم ديتأئ" نيطرف"

 يم"قرارداد" مهيضم و هيته"قرارداد"امضاي از پس که يمدارک و اسناد تثناءاس به) را"قرارداد" مدارك و اسناد تمام -9-29

 . باشند يم آگاه کاماًل ها آن ازمفاد وو نموده مطالعه دقت به( شوند

 و ييايجغراف طيشرا به نسبت آورده عمل به ديبازد گريد" طرف"تيفعال و استقرار محل از"نيطرف" از کي هر -2-29

 .دارد اشراف آن به نسبت و بوده آگاه آن يرفنيغ و يفن مشخصات ريسا و هوا و آب جمله از منطقه يعموم

 و نيقوان ريسا و يفن حفاظت و ياجتماع نيتأم کار، ها، مهيب عوارض، ات،يمال "،بازار") مربوطه ومقررات نيقوان از -3-29

 يم نهاآ همه تيرعا به متعهد و داشته يفکا يآگاه( باشد مؤثر "قرارداد" طيشرا ريسا و متيق در است ممکن که يمقررات

 .باشد
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 لمشمو"قرارداد" انعقاد موقع در که دارند يم اعالم(باشد يخصوص"قرارداد""طرف"کي صرفًا که درمواردي)"نيطرف" -4-29

 خالف چنانچه .باشند ينم 9337 ماه دي( دوم و ستيب )22 مصوب يدولت معامالت در دولت کارکنان مداخله منع"قانون"

 يب و شود يم يتلق کني لم کان "قرارداد" آن بودن باطل به توجه با گردد محرز يدولت"طرف"براي امر نيا

 .ندينما يم اقدام قرارداد"قرارداد" مفاد طبق حساب هيتسو به نسبت"نيطرف"درنگ

 : شود دهش ادي"قانون"مشمول ريز علل به"قرارداد"انيپا تا تعهدات انجام ضمن"نيطرف"از کي هر هرگاه -5-29

 .ديآ وجود به ستين يدولت که"يطرف" بازرسان اي رانيمد ، سهام زانيم ، سهام صاحبان در که يراتييتغ -9-5-29

 .ديآ شيپ است يدولت که ي"طرف" اي دولت هاي دستگاه در که يراتييتغ -2-5-29

 29-5- 2 بند موضوع طيشرا بروز صورت در. شود يم اقدام 29-4 بند طبق 29-5-9 بند موضوع طيشرا بروز صورت در

 مرتفع يقانون مانع چنانچه و نموده اعالم گريد"طرف" به را مراتب است مکلف"طرف" آن يقانون منع وقوع محض به

 .داد خواهند خاتمه"قرارداد"به"نيطرف"نگردد

  آن از پس اقدامات و قرارداد خاتمه-22 ماده

 "دقراردا" به"أتيه" به آن ارسال و"قرارداد خاتمه هياطالع" صدور با توانند يم زمان هر در توافق صورت در"نيطرف" -9-22

 .دهند خاتمه

 عواقب اثر در اي و" هيقهر حادثه"بروز ليدل به ه"روز"( پنج و چهل) 45 يمتوال دوره کي در"نيطرف" از کي هر اگر -2-22

 واندت يم ها آن از کدام هر گردند ناتوان دارد برق مصرف اي و نيردرتأميتأث که" قرارداد"موجب به خود تعهدات انجام از آن

 .دهد خاتمه قرارداد به گريد طرف به"قرارداد خاتمه هياطالع"ابالغ با

 لروا"تعهد نقض هياطالع" صدور با و جانبه کي صورت به تواند يم مورد حسب"نيطرف" از يکي ليذ موارد در- 3-22

 :دينما آغاز را"قرارداد" خاتمه

 مالک برق نيتضم قرارداد"،"شبکه به اتصال نامه موافقت"،" شبکه به اتصال مجوز" اعتبار انقضاي اي لغو -9-3-22

 "کننده عرضه"" تيترانز قرارداد" اي"بازار در شرکت پروانه"،"روگاهين

 "کننده مصرف""شبکه به اتصال مجوز اعتبار" انقضاي اي لغو -2-3-22

 "کننده هعرض" اي"کننده مصرف"واحد شدن ليتعط -3-3-22

 " نيطرف" از کي هر يورشکستگ حکم ديتأئ اي انحالل خصوص در صالحه دادگاه توسط يقطع حکم صدور -4-3-22

 دستورهاي" تيرعا عدم- 22-3- 6."نيطرف"از کي هر توسط"قرارداد" در مندرج تعهدات ار کدام هر اجراي عدم -5-3-22

 . شود"ادقرارد" براي الزم مجوزهاي لغو به منجر چنانچه"مرکز

 در"کننده عرضه" اي"کننده مصرف" ازسوي قرارداد مفاد در شده توافق تعداد از شيب تعهد کي نقض تکرار- 3-22- 7
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 .قرارداد روند اجراي

 :شد خواهد عمل ليذ وهيش به"طرف"کي جانب از تعهد نقض وقوع با -4-22

 .دينما يم ابالغ گريد طرف به را"تعهد نقض هياطالع""طرف" کي -9-4-22

 :باشد يم ليذ شرح به"قرارداد"خاتمه از پس اقدامات -5-22

 هب"هيقهر حادثه" طيشرا در اي و ها آن از کي هر ازسوي تخلف وقوع بدون و" نيطرف" توافق بر بنا چنانچه -9-5-22

 تحسابصور وو ساخته متوقف را برق عرضه ربطيذ مراجع به اطالع ضمن بالفاصله"کننده عرضه" شود داده خاتمه" قرارداد"

 رداختپ عدم صورت در.نمود خواهند اقدام آن هيتسو به نسبت"قرارداد" طيشرا به توجه با" نيطرف"و نموده صادر را يينها

 .دهد ارجاع"قرارداد"يعموم طيشرا 91ماده به را موضوع دارد حق گريد"طرف" بدهکار"طرف" توسط

 لهبالفاص"کننده عرضه" رديگ صورت"نيطرف" از کدام هر سوي زا يتخلف وقوع اثر بر" قرارداد"خاتمه چنانچه -2-5-22

 زا پس.ندينما يم ارائه مقابل"طرف" به و هيته را خود ادعاي مورد صورتحساب"نيطرف" و ساخته متوقف را برق عرضه

 اقدام"قرارداد" مفاد - 1 ماده در مندرج هاي توافق با مطابق آن هيتسو به نسبت ،"نيطرف" يبده زانيم و بدهکار"طرف" نييتع

 .شود يم

  (داريخر).......................... شرکت    ( فروشنده) ...............................شرکت

 .................رهيمد أتيه سيرئ

 ............................عامل ريمد


