
 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاريخ  

 3شماره تجديد نظر: 

 30/07/1398 تاريخ تجديد نظر:

پیکبرای کنترل های پاسخگویی بار برنامه  
 

 شرکت توانیر
 ضوابط اجرایی 

 

 
 34از  19 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاری در مديريت بار شبکه سراسری نامهتفاهم
 

و شماره تماس ای ............................... و مشترک آقا/خانم ........................... مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

برای کاهش  هفته یکار یاز روزها یکیاز روز جمعه به  یهفتگ التیتعط ییجابجا جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار....................... 

 گردد.پیک شبکه سراسری منعقد می

 مشخصات مشترک:

  نام مشترک

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادی )مگاوات( قدرت

 

 مشخصات نوع مشارکت مشترک:

  میزان کاهش بار )مگاوات(

  تاریخ شروع همکاری

  تاریخ خاتمه همکاری

  تعداد روز همکاری

  )مگاوات( مصرفی دوره قبل از همکاری قدرت

 روزهای کاری که مشترک به جای جمعه تعطیل خواهد نمود: تاریخ

 

صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین دستورالعمل گردد در ای متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

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

 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 امضاءمهر و  مهر و امضاء

  

 

 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاريخ  

 3شماره تجديد نظر: 

 30/07/1398 تاريخ تجديد نظر:

پیکبرای کنترل های پاسخگویی بار برنامه  
 

 شرکت توانیر
 ضوابط اجرایی 

 

 
 34از  20 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاری در مديريت بار شبکه سراسری نامهتفاهم
 

و شماره تماس ای ........................... و مشترک آقا/خانم ........................... مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

برای کاهش پیک شبکه سراسری شده در ساعات اوج بار  یزیرکاهش بار برنامه پاسخگویی بارجهت مشارکت در برنامه ....................... 

 گردد.منعقد می

 مشخصات مشترک:

  نام مشترک

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادی )مگاوات( قدرت

 

 مشخصات نوع مشارکت مشترک:

  میزان کاهش بار )مگاوات(

  درصد کاهش بار

  همکاری تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه همکاری

  تعداد روز همکاری

  )مگاوات( مصرفی دوره قبل از همکاری قدرت

  بازه ساعات مشارکت

 

گردد در صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین ای متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترک اقدام نماید.دستورالعمل مصوب وزارت نیرو )به پیوست( 

 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء

  

 

 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاريخ  

 3شماره تجديد نظر: 

 30/07/1398 تاريخ تجديد نظر:

پیکبرای کنترل های پاسخگویی بار برنامه  
 

 شرکت توانیر
 ضوابط اجرایی 

 

 
 34از  21 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاری در مديريت بار شبکه سراسری نامهتفاهم
 

و شماره تماس ای ............................... و مشترک آقا/خانم ........................... مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

 التیتعط /راتیانجام تعم)ساعته  24شده  یزیرکاهش/قطع بار برنامه جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار................................ 

 گردد.شده( برای کاهش پیک شبکه سراسری منعقد می ساالنه

 مشخصات مشترک:

 تذکر:  نام مشترک

در صورت تغییر در بازه زمانی توافق 

روز قبل  7شده اولیه، مشترک باید 

 کتباً مراتب را به شرکت اعالم نماید.

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادی )مگاوات( قدرت

 

 مشخصات نوع مشارکت مشترک:

  میزان کاهش بار )مگاوات(

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاری

  تاریخ خاتمه همکاری

  تعداد روز همکاری

  )مگاوات( مصرفی دوره قبل از همکاری قدرت

 

مذکور مطابق با آخرین گردد در صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار ای متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 دستورالعمل مصوب وزارت نیرو )به پیوست( نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترک اقدام نماید.

 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء

  

 

 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاريخ  

 3شماره تجديد نظر: 

 30/07/1398 تاريخ تجديد نظر:

پیکبرای کنترل های پاسخگویی بار برنامه  
 

 شرکت توانیر
 ضوابط اجرایی 

 

 
 34از  22 صفحه

 

       امضاء

  
 به نام خدا

 همکاری در مديريت بار شبکه سراسرینامه تفاهم
 

و شماره تماس ای ............................... و مشترک آقا/خانم ........................... مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

پیک شبکه سراسری بار برای کاهش  شده یزیربرنامه تعیین ساعت کار جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار................................ 

 گردد.منعقد می

 مشخصات مشترک:

  نام مشترک

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادی )مگاوات( قدرت

 

 مشخصات نوع مشارکت مشترک:

  میزان کاهش بار )مگاوات(

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاری

  تاریخ خاتمه همکاری

  تعداد روز همکاری

  )مگاوات( مصرفی دوره قبل از همکاری قدرت

 

گردد در صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین ای متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 نماید.دستورالعمل مصوب وزارت نیرو )به پیوست( نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترک اقدام 

 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء

  

 

 


