
 به نام خدا                   04/12/99تاریخ تهیه: 
  1400تابستان  سراسری شبکه بار درمدیریت همکاری نامه تفاهم

 خانم/آقا مشترک و خوزستان برق نیروی توزیع شرکت مابین فی در تاریخ .............................................. نامه تفاهم این

( ج -3ب / -3الف / -3تعرفه  ) کشاورزی مشترکین بار پاسخگویی برنامه در مشارکت جهت..................... ..............................................................

 .گرددمی منعقد سراسری پیک کاهش برای

 مشخصات مشترک:

قدرت  شناسه قبض شهرستان نام مشترک

 قراردادی

 (کیلووات)

قدرت 

مصرفی 

 (کیلووات)

 کنتورشماره بدنه 

 

      

 (15/06/1400الی  15/03/1400)بازه همکاری :  مشخصات نوع مشارکت مشترک:

 تاریخ خاتمه همکاری تاریخ شروع همکاری انتخاب نوع همکاری نحوه مشارکت نوع تعرفه

 الف-3

    (17الی 13روز )ساعات  31

    (17الی 13روز )ساعات  31کمتر از 

همکاری متوالی و یا غیر روز 7حداقل 

 ساعته در ماه 24متوالی 

   

    درصد کاهش توان ج-3ب و -3

 الف با عالمت زدن ستون انتخاب نوع همکاری این شرکت را از نحوه همکاری مطلع فرمائید.-3در تعرفه  •

  است .در ماه کیلووات ساعت 300الف حداکثر مقدار انرژی مصرفی مجاز در زمان اوج بار -3در تعرفه  •

 دیماند مصرفی( %10) حداقل  ج درصد کاهش توان را در ستون انتخاب نوع همکاری درج نمائید.-3ب و -3در تعرفه  •

 است. مستمرروز کاری  5ج حداقل بازه قابل قبول همکاری -3ب و -3در تعرفه  •

 به پاداش همکاری افزوده خواهد شد. %15مردادماه مقدار  تیر و در صورت همکاری در •

 به پاداش کل همکاری افزوده خواهد شد. %25صورت همکاری در کل زمان دوره همکاری مقدار در  •

ولویت مدیریت بار توزیع نیروی برق خوزستان مجاز می باشد مشترکینی که در برنامه های پاسخگویی بار مشارکت ننمایند، برای پایداری شبکه سراسری برق در ا شرکتنکته:  •

 .شرایط عمومی تعرفه های برق برخورد خواهد شد 15دهد. با این مشترکین مطابق با ماده اضطراری قرار 

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

 مشترک اقدام نماید.  همصوب وزارت نیرو  نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادر

 مهر و امضاء شماره موبایل نام و نام خانوادگی 

 نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

 توزیع
   

    نام و نام خانوادگی مشترک

 


