
   95صنایع در ایام تابستان سال  و اداراتمولدهاي دیزلی و گازسوز از خرید برق  خوانافر" 
  "  ، حمیدیه ، کارونو شهرستان هاي باوي  در محدوده کالنشهر اهواز

 .آورد بعمـل  دعـوت جهت خریـد بـرق   از مشترکین داراي مولدهاي دیزلی و گازسوز  دارد نظر در اهواز برق نیروي توزیع شرکت
به شرکت در طرح می بایست مولد خـود را از پـانزدهم خـرداد لغایـت     عالقمند ( ادارات ، صنایع و ... ) توضیح اینکه مشترکین 

ژي داخلی مورد استفاده قرار دهند، بدین صورت کـه در  ن انرصرفاً جهت تامی 17لغایت  13از ساعت  95سال  ماهپانزدهم شهریور
نماینـد از   يمشترکینی که در این زمینه همکـار  از طریق مولد خود تامین برق گردند. لیکن این ساعات از شبکه برق شهر جدا و

این شـرکت آمـادگی الزم جهـت     لذا برخوردار خواهند شد. نیز سوخت و برق مصرفیبهاي در ه اي تخفیف هاي ویژ و ها حمایت
  دارد.آن مجموعه محترم را مولدهاي دیزلی و گازسوز از خرید برق عقد قرارداد 

  
 : خرید برق تولیدي مولدها شرایط عقد قرارداد 

    
کپـی  اعـالم نمـوده و بـه پیوسـت     بـه ایـن شـرکت    طـی نامـه اي همکـاري خـود را     در طرح می بایست همکار  ینمشترک -1

  ارسال نمایند.اطالعات شناسنامه اي شرکت خود را  وقبض برق مصرفی ماهانه 
، قـرارداد همکـاري    توسـط کارشناسـان ایـن شـرکت    و تسـت صـحت عملکـرد مولـد مربوطـه       ، بررسـی پس از بازدیـد  -2

  منعقد می گردد.فی مابین 
پس از انعقاد قرارداد، مکاتبه اي از طریق این شرکت بـا شـرکت پخـش فـرآورده هـاي نفتـی بـه منظـور تـامین سـوخت            -3

  انجام می گیرد.آن شرکت محترم 
  نسبت به نصب و قرائت رقم اولیه کنتور اقدام می نماید.این شرکت روي مولد، ر بدر صورت عدم وجود کنتور  -4
بهـاي بـرق تولیـدي     درنتیجـه   قرائـت گردیـده و  در پایان همکاري رقم نهایی روي کنتـور بـه منظـور انجـام محاسـبات       -5

   از بهاي برق مصرفی کسر می گردد.روي صورتحساب ماهانه بر مولد 
  طرح :مشترکین همکار در حمایت از 

 نه جهت تولید برق.رابه نرخ یا نفتی هاي فرآورده پخش شرکتاز طریق تامین سوخت مولد  - 1

 .مالکیت کنتور در اختیار شرکت توزیع می باشد ) توضیح اینکه( از مشترکین همکار هزینه اي  ون دریافتدنصب کنتور ب -2

 انرژي به ازاي تولید یک کیلو وات ساعت سوخت  لیترهر  پرداخت چهل صدم قیمت - 3

  پرداخت بهاي برق تولیدي مولدها حداکثر تا پایان آبان ماه و لحاظ نمودن آن روي صورتحساب  ماهانه. - 4
مشترکین تجاري ( سایر مصارف ) و کشاورزي که کل مصرف یا بخشی از مصرف خود را بـا راه انـدازي مولـد تـامین      جهت -5

نمایند، می توانند نسبت به تهاتر کیلوات ساعت تولید شده با انرژي مصرفی و هزینه سوخت به قیمتی که به آنهـا فروختـه   
  اقدام نمایند.می شود 

  
واحد  –بازار برقدفتر  - اهواز، به شرکت توزیع نیروي برق بیشترعات اطال دریافت براي می توانندواجد شرایط   عالقمندان کلیه 

  .دنمراجعه نمای ) 34490679(تلفن  و گازسوز مولدهاي دیزلی از بکارگیريجلب همکاري 
 

  و گازسوز دیزلی مولدهاي از بکارگیريواحد                                                               
  شرکت توزیع نیروي برق اهواز                                                                           

  
 www.aepdco.irسایت اینترنتی :        bazarbarghta@gmail.comپست الکترونیک :       061 – 34490679: تلفن         

  دفتر بازار برق -شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اهواز -روبروي بیمارستان ابوذر– 1جنب شهرك صنعتی شماره  -بلوار پاسداران -آدرس : اهواز                
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