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 .گرددمی منعقد

 مشخصات مشترک:

قدرت  شناسه قبض شهرستان نام مشترک

 قراردادی)مگاوات(

 شماره بدنه کنتور

     

 (15/6/99الی  16/3/99)بازه همکاری:  مشخصات نوع مشارکت مشترک:

  میزان کاهش بار ) مگاوات(

  درصد کاهش بار

  روز کاری قبل از همکاری ) مگاوات( 10قدرت مصرفی 

  مقدار مجاز تجاوز از قدرت قراردادی در ساعات کم باری ) مگاوات(

  تاریخ شروع همکاری 

  تاریخ پایان همکاری

 روزهای کاری هفته قابل اجرا می باشد.این برنامه فقط در  -1

 متوسط قدرت مصرفی می باشد. %10حداقل میزان قدرت مشارکت در برنامه و امضائ تفاهم نامه معادل  -2

روز کاری قبل ) بدون احتساب روزهای  10متوسط قدرت مصرفی در این برنامه از میانگین ساعت های متناظر ابالغ شده برای همکاری در  -3

 ( از اولین درخواست برای کاهش بار مورد محاسبه قرار گرفته و مالک برای تمام ابالغ های دیگر خواهد بود. تعطیل

به تشخیص مرکز دیسپاچینگ ملی و ابالغ توانیر 22الی 12ساعت در طی دوره همکاری و حد فاصل ساعات 200مدت زمان همکاری حداکثر  -4

 .خواهد بود

درصد از 10بار طی اجرای برنامه عدم همکاری در روز مشارکت داشته باشد، به ازای هر بار عدم همکاری 2ز در صورتی که مشترک بیش ا -5

 .یابد و در اولویت مدیریت بار قرار خواهد گرفت پاداش همکاری کاهش می

 طرح فهام( مشترک صنعتی که امکان اندازه گیری بار ساعت به ساعت آنها وجود دارد. )کنتور هوشمند مشترک مشمول:* 

صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین دستورالعمل گردد در صورت همکاری مشترک در شرکت توزیع متعهد می

 مصوب وزارت نیرو  نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترک اقدام نماید.

 مهر و امضاء شماره موبایل نام و نام خانوادگی 

و نام خانوادگی نماینده  نام

 توزیع شرکت
   

    نام و نام خانوادگی مشترک

 


