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  معرفینامه احداث مولد مقیاس کوچک - 2 

 
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  

  معرفینامه احداث مولد مقیاس کوچک:  اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي - 1
  22/03/1389تاریخ

  3از   1صفحه   
  شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف - 1
 9714913188کد پستی -شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی -میدان طالقانی - بیرجند:نشانی و کدپستی) ب - 1
  : شماره تلفن و نمابر) ج - 1
  info@skedc-irو   E-Mail:(www-skedc-ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1
  05612231331 - جمال اخلیان: نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ - 1
  05612231331 - جمال اخلیان: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي   - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  معرفینامه احداث مولد مقیاس کوچک: پروانه صادره یاعنوان کامل مجوز ) الف- 1

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

 اشخاص حقیقی -1 
  اشخاص حقوقی - 2

   
د جهت عملیات نصب و راه اندازي در صورتیکه سرمایه گذار شخص حقیقی باش 

  - باید از اشخاص واجد شرایط استفاده نماید
  
  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج -2
  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  درخواست کتبی سرمایه گذار
   

  

  مدارك قانونی شرکت –شخص حقوقی 

  هزینه اي ندارد :ورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادرههزینه م) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

_  _  _  _  
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  

 
مه احداث مولد مقیاس معرفینا : پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله یاصدور مجوز / مراحل اجراي -3

  کوچک
  

  22/03/1389تاریخ

  3از   2صفحه 

کد 

  مرحله
  زمان انجام  عنوان مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان / واحد

  دریافت کننده

  بررسی و اقدام  1

  شرکت توزیع  دریافت نامه متقاضی  مشتري  ارائه نامه درخواست  ساعت 1

  روز 1
دریافت نامه 

  متقاضی
  شرکت توزیع  بررسی نامه متقاضی  شرکت توزیع

  روز 1
تعیین نیاز به 

 شرکت توزیع  معرفینامه
ارائه فرم درخواست به متقاضی 

  )در صورت مثبت بودن(
  مشتري

  روز 1
تعیین نیاز به 

 شرکت توزیع  معرفینامه
در صورت (صدور موافقت نامه 

  )نمنفی بود
  مشتري

  تکمیل فرم  2
  روز 1

ارانه فرم درخواست 

  مشتري  دریافت و تکمیل فرم درخواست شرکت توزیع  به مشتري

  شرکت توزیع  بررسی فرم تکمیل شده  مشتري  فرم تکمیل شده  روز 1

  صدرو معرفینامه  3
  روز کاري 2

بررسی فرم تکمیل 

  شرکت توزیع  صدور معرفینامه شرکت توزیع  شده

  مشتري  دریافت معرفینامه شرکت توزیع  صدور معرفینامه  ريروز کا 1

  مشتري  دریافت موافقت نامه شرکت توزیع  صدور موافقت نامه  روز کاري 5  صدور موافقتنامه  4

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله

  
  یک ماه: پروانه فعالیت  یادوره اعتبار مجوز •
 روز کاري 2: اریخ ثبت درخواست مرجع صدورحداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از ت •
 :تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
 ir-org-moe-http://pspاطالعات بیشتر در سایت به آدرس  •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
  
  22/03/89: تاریخ   احداث مولد مقیاس کوچک معرفینامه :  صادره  پروانه یا صدور مجوز  لمراحنمودار اجراي  -4

   3از  3: صفحه 
 مرحله 

 
  سازمان / واحد 

  صدور معرفینامه: 3مرحله   تکمیل فرم درخواست: 2مرحله   اقدام و بررسی : 1مرحله 

  
  

  مشتري
  
  
  

      
  

  
  
  
  
  
شرکت توزیع  

  نیروي برق 
  
  
  
  
  

      

  
  
  

 

 بررسی نامه متقاضی
بررسی فرم  

 تکمیل شده
 صدور معرفینامه 
 

نیاز به 
 معرفینامه

 

 خیر

 بلی 

 شروع
دریافت و 
 تکمیل فرم

 

 پایان

ارائه فرم درخواست 
 به متقاضی

 

 ارائه نامه درخواست
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