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 (مقام معظم رهبري) "حمایت از کاالي ایرانی  "                      

 هاي توزیع نیروي برقشرکت محترم عامل دیرانم

 ، سالم با

 تداوم توسعه شرکت توانیر در زمینه 3/2/1397 مورخ 427/11 نامه شماره از متفاوت هايبرداشتپیرو 

بنا به دعوت جناب آقاي مهندس کردي رئیس محترم هیئت  ،مشترکینمختص  تجدیدپذیر برق مولدهاي

سازي شفاف نظوربه م در محل شرکت توانیر 8/3/1397در تاریخ  ايجلسه مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر

منضم به  9/3/1397مورخ  1093/11ضمن ارسال تصویر نامه شماره  شکیل گردید.ت ابهامات احتمالی

  :رساندبه استحضار میبه پیوست  8/3/1397صورتجلسه مورخ 

 3/2/1397 مورخ 427/11 نامه شماره نمودند تاکید و مدیر عامل شرکت توانیر رئیس محترم هیئت مدیره

هدف  انبوده است و صرفا ب مولدهاي تجدیدپذیر مختص مشترکینف توسعه به هیچ عنوان ناظر بر توق

ي راردادهاو ق هاامهنتوافقفرمودند تاکید  . ایشاناصالح و تکامل فرایند توسعه این مولدها تنظیم شده است

ا اصالح یهرگونه  . در این جلسه توافق گردیدادامه یابد همچنان ايوقفه هیچ بدون مولدهاي تجدیدپذیر

مصوبات  1ردیف( ت پذیردصور اجراي بدون وقفه آنها به موازاتها و قراردادها نامهتوافقتکامل 

توسعه  هبدون وقف تاکید بر تداوم شرکت توانیر، ضمن هماهنگی کامل بادر  ساتباسازمان  .صورتجلسه)

 همربوطها و قراردادهاي نامهاصالح و تکمیل توافقهرگونه ل خود را با موافقت کام ،مولدهاي تجدیدپذیر

 نماید.اعالم می صورتجلسه 5الی  2هايردیف مطابق خصوصو بنا به هر ضرورت ب در هر زمان

هاي شرکتوزیر محترم نیرو  19/2/1395مورخ  100/30/14273/95 در اجراي مصوبه شماره مقتضی است

متقاضیان احداث مولدهاي تجدیدپذیر مختص مشترکین، با  بدون وقفه همکاري همچنان توزیع نیروي برق

بوطه مر هايو قرارداد هانامههرگونه اصالح و یا تکمیل توافق. بدیهی است ا معمول فرمایندر همچون گذشته

 رسانی خواهد شد.اطالع و مکتوب از سوي این سازمان و یا شرکت توانیر بصورت رسمی

 

 سید محمد صادق زاده                                                                                 
 
 

 رونوشت:
 براي استحضار تشکر از ارائه طریق حضرتعالی با جناب آقاي دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو  -

 براي استحضار حضرتعالی از راهنمایی با تشکر امور برق و انرژي هندس حائري معاون محترمجناب آقاي م  -

 هايمساعدت با تشکر از جناب آقاي مهندس کردي رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر  -

 براي استحضار حضرتعالی

۶۱۱/۸۰۱   a:ماره 

۲۰/۳/۷۱۳۹  fرeخ: 

 ijوhت: 


