
  :تاریخ                                        بسمه تعالی                   

١

نیروگاه تجدیدپذیر احداثدرخواست کننده پروانه  ..................................تعهدنامه گروه مشارکت 

  

شرکت بشماره ........................ مورخ .................... براي صدور پروانه احداث نیروگاه برق از گروه پیرو درخواست این 

امضاء کنندگان ................. به ظرفیت ................... در محل/ منطقه ............................. ، منابع تجدیدپذیر از نوع .......

و  در اداره ثبت شرکتها ...... ثبت شده به شماره ...........................1.......... هاي زیر صاحبان امضاي مجاز شرکت

............. حق امضاء قرارداد و اسناد  که بموجب روزنامه رسمی شماره  ..ي .................موسسات غیرتجار

و  در اداره ثبت شرکتها ....... ثبت شده به شماره ..........................2..........و شرکت باشند،  تعهدآور را دارا می

........... حق امضاء قرارداد و اسناد .. که بموجب روزنامه رسمی شماره  ي ...................موسسات غیرتجار

گروه این تعهدنامه را امضاء و پایبندي  با تقدیم یک نسخه از مشارکت نامه، ..........و باشند،  تعهدآور را دارا می

دارند تا درصورتیکه پروانه احداث نیروگاه صادر شود  به مفاد آن اعالم میمنفرداً، مشترکاً و متضامناً رکت را اشم

این تعهدنامه درصورت درخواست اصالح یا تمدید پروانه نیز  ذ شده و جزء الینفک پروانه محسوب گردد.ناف

به موارد زیر  باشد. با صدور پروانه، امضاءکننده/ امضاء کنندگان زیر خود را متعهد کماکان معتبر و نافذ می

  :میداند/میدانند

برداري، اتصال به شبکه و همچنین  هاي مربوط به احداث، بهرهها و مصوبات و استاندارد نامه تمامی قوانین، آیین-1

.را رعایت نموده و به اجرا درآورد خرید و فروش نیروي برق و حفاظت فنی مصوب وزارت نیرو

را بعمل آورد.هرگونه همکاري در امور فنی با نماینده سازمان انرژیهاي نو ایران -2

نسبت به ارسال   ، ران در هر زمان که این نمایندگان الزم بدانندضمن پذیرش نمایندگان سازمان انرژیهاي نو ای-3

شده اقدام کند. هاي خواسته  گزارش

هاي نو  هر سه ماه یک بار نسبت به ارسال گزارش روند پیشرفت نیروگاه به سازمان انرژيپروانه در مدت اعتبار -4

ایران اقدام کند. 

ند.زمینِ ساختگاه نیروگاه را تملک یا بصورت بلند مدت اجاره ک نامه فروش برق، قبل از عقد قرارداد یا موافقت-5

اتصال به شبکه و مجوز محیط  قبل از شروع احداث نیروگاه، هرگونه مجوز عام یا خاص مورد نیاز (نظیر مجوز-6

اي و آب و فاضالب بطور زیست براي همۀ انواع نیروگاههاي تجدیدپذیر و مجوز شهرداري یا مجوز آب منطقه

خاص براي نیروگاههاي مبتنی بر زباله یا نیروگاههاي برقآبی کوچک) را از مراجع ذیربط دریافت نماید. 

پذیرفته هاي انجام شده  ت از صادر کننده پروانه در مورد هزینهدرصورت ابطال پروانه، هیچگونه ادعاي خسار-7

نخواهد شد.

% در ترکیب 25با آگاهی از اینکه پس از صدور پروانه و قبل از آغاز بهره برداري تجاري نیروگاه تغییر بیش از   -8

نمایدو سهام گروه مشارکت امکان پذیر نیست، هیچگونه درخواستی درخصوص تغییر سهام مطرح وارائه ن

نماید که ترکیب فعلی سهامداران ثبت شده این گروه مشارکت قطعی و نهایی بوده و کلیه بدینوسیله تایید می

اقدامات و عملیات مورد نیاز احداث نیروگاه از جمله تامین سرمایه پیش بینی شده را بدون تغییر در سهامداران 

گروه مشارکت انجام خواهد داد. 
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در احداث نیروگاه و ابطال پروانه احداث در موارد استفاده از اراضی ملی و دولتی براي  در صورت عدم توفیق-9

احداث نیروگاه، اراضی مذکور را ظرف مدت سه ماه به سازمان واگذار کننده زمین مسترد نماید.

ی یا باغی درهرحال چنانچه کاربري اراضی تغییر داده شود، درصورتیکه براي احداث نیروگاه  زمین ملکی زراع-10

مورد استفاده قرارگرفته باشد و نیروگاه به هر جهت احداث نشود کاربري اولیه به زمین اعاده گردد و کاربري 

.بعدي فاقد اعتبار خواهد بود و تعهد می نماید مراتب را به مرجع تغییر دهنده کاربري اعالم نماید

شانی فوراً مراتب را بصورت کتبی به بشرح مندرج در پروانه است و درصورت تغییر ن متقاضینشانی -11

ها و مکاتبات به نشانی فوق الذکر ارسال و دریافت شده  صادرکننده پروانه اعالم و در غیراینصورت کلیه ابالغیه

.تلقی گردد

      صاحب/ صاحبان امضاي مجاز
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