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 16از  1 صفحه

   امضاء

                                                                      

  مقدمه
هاي پاسخگويي  برنامهي عمل  به منظور تبيين چارچوب و حوزه معاونت هماهنگي توزيعشركت توانير و وظايف  بر اساس

هاي مختلف صنعت برق و به منظور  جهت كاهش و كنترل پيك شبكه سراسري در تعرفه) Demand Response Programs(بار 
هاي پاسخگويي بار  برنامهضوابط اجرايي هاي زيرمجموعه صنعت برق،  ها در سطح شركت هماهنگي و يكنواختي اجراي اين برنامه

  به تصويب رسيد.  جهت كاهش پيك

  تعاريف - 1
 .تشويق محور كه منجر به همكاري مشتركين جهت كنترل بار پيك شبكه خواهد گرديدهايي  برنامه :بار برنامه پاسخگويي

با مسئوليت معاون هماهنگي توزيع شركت  برق كشور هاي پاسخگويي بار صنعت برنامهعالي راهبري دبيرخانه  : دبيرخانه
  .توانير

        هداف ا -2
  عبارت است از: هاي پاسخگويي بار اجراي برنامهاهداف 

 مشتركين به همكاري با صنعت برق جهت كنترل بار پيك شبكه سراسري برقتشويق  -

 كنترل و كاهش پيك شبكه سراسري برق -

  برق كشور  شبكههنگام پيك  در ايجاد ذخيره توليد مناسب -
 اقتصادي شبكه سراسري برقغيرفني و غير جلوگيري از توسعه -

 ساعت اول منحني تداوم بار 200كنترل بار شبكه سراسري در  -

  رساني به مشتركين جلوگيري از هرگونه خاموشي ناخواسته در شبكه سراسري برق و تداوم پايدار برق -

  هاي پاسخگويي بار برنامه -3
  هاي پاسخگويي بار تدوين شده در اين مجموعه عبارت است از: برنامه

  ،برنامه ذخيره عملياتي - 3-1
 ،ريزي شده صنايع برنامه كاهش/ قطع بار برنامه - 3-2

 ،ريزي شده كشاورزي برنامه كاهش/ قطع بار برنامه - 3-3

 .اداري و ساير مصارف مشتركين ديماندي  ريزي شده برنامه كاهش بار برنامه - 3-4
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  ضوابط اجرايي برنامه ذخيره عملياتي -4
 تعاريف  4-1

 توانير تخصصي مادرشركت  توانير: 1- 4-1

 هاي توزيع نيروي برق  و شركت اي هاي برق منطقه شركت شركت: 2- 4-1

  شنبه، جمعه و تعطيالت رسمي) ي روزهاي هفته به جز روزهاي تعطيل هفته (پنج همه روزكاري: 3- 4-1
 : موارد استثناء از شركت توانير استعالم شود.1تبصره 

 (سه ماه) شهريورماه 15خردادماه لغايت  15 دوره همكاري: 4- 4-1

شترك بصورت موقت قدرتي كه در قرارداد (بين شركت و مشترك) تعيين شده و يا با درخواست م قراردادي: قدرت 5- 4-1
 كاهش يافته است.

شركت   طرح با امضاي نمايندگان مشترك و : متن تنظيمي كه به منظور آمادگي مشترك براي همكاري درنامه توافق 6- 4-1
 گيرد. مي مورد توافق قرار

گيري بار ساعت به ساعت  كيلووات و بيشتر كه امكان اندازه 250قراردادي  قدرتمشترك صنعتي با  مشترك مشمول: 7- 4-1
 آنها وجود دارد. 

 نمايد.  نامه با شركت اقدام مي مشترك مشمولي كه نسبت به مشاركت در طرح و انعقاد توافق مشترك همكار: 8- 4-1

كارگروه متشكل از نمايندگان فصلي بوده و يا با تشكيل  مشترك مشمولي كه ماهيت توليد آن مشترك مستثني: 9- 4-1
، استانداري و يا فرمانداري و وزارت صنعت معدن و تجارت مستثني از همكاري شركت، مشترك

 شود.  مي

  اوج بار (روز يا شب)  مصرفي مشترك در ساعت قدرتحداكثر  :مصرفي قدرتحداكثر  10- 4-1
قبل از اجراي  روز 10طي روزهاي كاري مصرفي  قدرت: ميانگين حداكثر )Pav( مصرفي قدرتميانگين (متوسط)  11- 4-1

  طرح 
  مصرفي  قدرتمشترك همكار براي كاهش ميانگين حادث شده ميزان تعهد ): Pr( مشاركت قدرت 12- 4-1
  شود.  تقاضاي كاهش بار مي توزيع) اي، منطقه (ملي، مشترك توسط ديسپاچينگ روزي كه از روز مشاركت: 13- 4-1
 قدرتاز ميانگين  )Phهاي مشاركت در روز مشاركت ( تفاضل ميانگين بار مصرفي ساعت): Pd( كاهش يافته قدرت 14- 4-1

  شود. لحاظ مي Pd متوسط همكاري  كه در محاسبات پاداش) Pd= Pav – Ph(مصرفي 
 بار كه توسط ساعت قبل از كاهش 2حداكثر  كاهش بار طراريدرخواست اض اضطراري كاهش بار:درخواست  15- 4-1

 به مشترك اعالم خواهد شد. / محلينگ مليديسپاچي
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  اصول عمومي  4-2
ربط در وزارت نيرو و يا تصميم    ذيهاي  نامه نامه به دليل تغيير قوانين، مقرّرات و آيين اگر هريك از مواد اين نظام 1- 4-2

نامه الزم االجرا نخواهد بود و ساير مواد همچنان به قوت خود باقي  آن ماده از نظاممراجع قضايي فاقد اعتبار شود، 
 د ماند.نخواه

 باشد. مصرفي مي قدرتميانگين  %15نامه، معادل  امضاء توافق و برنامه مشاركت در قدرتحداقل ميزان  2- 4-2

(سه ماه) و حد فاصل  شهريورماه 15خردادماه تا  15ساعت در طي دوره همكاري  200حداكثر  مدت زمان همكاري: 3- 4-2
 خواهد بود.توزيع)  اي، (ملي، منطقهبه تشخيص مركز ديسپاچينگ  22الي  12ساعات 

 شد. ساعت مدت زمان همكاري كاسته خواهد200مشاركت، از  قدرتمتناسب با افزايش حداقل ميزان : 2تبصره 

ساعت همكاري  200توان بيش از  مي ،و تمايل مشترك )توزيع اي، ملي، منطقه( پاچينگسي: در صورت نياز د3تبصره 
    .دومن از مشترك اخذ

)  توزيع اي، ملي، منطقهساعت به تشخيص مركز ديسپاچينگ ( 8مدت زمان همكاري در روز مشاركت، حداكثر   4- 4-2
 شركت خواهد بود.

 و ذخيره عملياتي در صورتي كه در يك طرح ريزي شده صنايع كاهش/ قطع بار برنامه برنامههمكاري در دو   5- 4-2
ذخيره عملياتي  برنامه: در تيرماه در به عنوان مثال(پذير است  ، امكانباشد مشاركت و به تعهد خود عمل نموده

 ريزي شده صنايع كاهش/ قطع بار برنامه برنامه مشاركت داشته و به تعهد خود عمل نموده است و در ادامه با
  .نمايد) همكاري مي

اقدام به  ) ديسپاچينگ مليمنظور كنترل بار منطقه خود (حتي در صورت عدم درخواست  هتوانند ب ها مي شركت  6- 4-2
 درخواست كاهش بار از مشتركين همكار نمايند.

  نامه تفاهم  4-3
نامه با مشتركين مشمول متقاضي اقدام نمايند و  فاهمخرداد نسبت به عقد ت 10ها موظف هستند حداكثر تا  شركت 1- 4-3

  مديريت مصرف) ارسال كنند. ذخيره عملياتي دفتر برنامه(دبيرخانه  گزارش آن را به شركت توانير
 نامه، اختيارات الزم را دارند.  رساني و مجاب كردن مشتركين به عقد توافق ها براي شيوه اطالع شركت  2- 4-3

گيرند و در صورت  تر قطع احتمالي برق قرار مي نامه اقدام كنند در اولويت پايين مشتركيني كه نسبت به امضاي توافق  3- 4-3
 وشي براي اين مشتركين با هماهنگي قبلي انجام خواهد شد.نياز شبكه به خام

 

  رساني و پايش اطالع  4-4
 باشند. گيري براي قرائت بار ساعت به ساعت مشتركان مشمول مي ها موظف به نصب لوازم اندازه شركت 1- 4-4

روز مشاركت صورت روز قبل از  14، حداكثر تا ساعت و درخواست همكاري از مشترك همكاررساني  اطالع 2- 4-4
 پذيرد. مي
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 16از  4 صفحه

   امضاء

به منظور تخصيص عادالنه و اثربخش ساعات كاهش بار بين مشتركان همكار، خالصه گزارش عملكرد مشتركان  3- 4-4
 شود. ذخيره عملياتي ارسال مي برنامه، توسط ديسپاچينگ تهيه و براي دبيرخانه برنامههمكار در 

هاي  اهش بار، بايد به نحوي عمل شود كه مجموع تعداد ساعتدر تعيين مشتركان همكار براي درخواست ك 4- 4-4
درخواست كاهش بار به مشتركان همكار تا حد ممكن برابر باشد و از تجمع درخواست كاهش بار در بين معدودي 

 مشترك پرهيز شود.

  برنامههاي تأييد شده مشاركت در  اي باشد كه تعداد ساعت تخصيص سهميه كاهش بار به مشترك همكار بايد به گونه  5- 4-4
 متناسب با توافقنامه) تجاوز نكند. يا ساعت و 200از تعهد مشترك همكار (

باشد، به ازاي هر بار عدم همكاري در روز مشاركت داشته  برنامهبار طي اجراي  2در صورتي كه مشترك بيش از   6- 4-4
يابد و در اولويت مديريت  درصد از پاداش اعالم آمادگي كاهش مي 10درصد از پاداش همكاري و  10همكاري  عدم

 بار قرار خواهد گرفت .

 باشد.  الزامي مي برنامهارسال مستندات جهت اثبات عدم همكاري بمنظور كاهش پاداش به دبيرخانه   7- 4-4
 

  ها مشوق  4-5
به شرح  مشمول دريافت پاداش اعالم آمادگينامه همكاري   وات و بيشتر با امضاي توافقكيلو 250 با قدرت مشتركين 1- 4-5

 ند:شو زير مي

  )12- 1-4 بندمشاركت ( قدرت) Pr( ×ي) مشتركين صنعت 3و  2، 1گزينه  قدرتبهاي مجموع پاداش اعالم آمادگي= (
  

اعات ، پاداش مشاركت (همكاري) متناسب با سمشترك انجام آن توسطواست همكاري شركت و در صورت درخ 2- 4-5
 : حسب فرمول زير پرداخت خواهد شدهمكاري و ميزان مشاركت بر

 Pav /  Pd=α ضريب مشاركت:             

  eh/1006/1=β ضريب تعديل ساعات مشاركت:
  ) ١≥ h )200≤ h :ساعات همكاري
  يمشتركين صنعت 3و  2، 1گزينه  قدرتبهاي مجموع  × )Pd ×)α+β  = (همكاري) پاداش مشاركت

  

در صورت همكاري مشترك در حالت كاهش بار اضطراري، ساعت همكاري در حالت درخواست اضطراري بر   3- 4-5
ساعت  8ساعته با درخواست اضطراري، مقدار  4برابر محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت همكاري  2مبناي 

  خواهد بود.  hمالك محاسبه مقدار 
 مجموع پاداش مشتركين در صورتحساب برق (حداكثرتا آبان ماه همان سال) محاسبه و اعمال خواهد شد.  4- 4-5

، از يك روز ساعات كم باريبرابر با روز مشاركت،  به ازاي هرمنظور حفظ سطح توليد، مشترك همكار مجاز است  به 5- 4-5
  شود. نامه مشخص مي هاي شبكه، در متن توافق قراردادي تجاوز نمايد كه ميزان آن با توجه به محدوديت قدرت
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  ها گزارش  4-6
 د. نخانه اقدام كنرش عملكرد طرح و ارسال براي دبيرنسبت به تهيه گزا مهر ماهانتهاي ها موظفند حداكثر تا  شركت 1- 4-6

 شامل موارد زير است: برنامهگزارش عملكرد شركت در  1-1- 4-6

  برنامهرساني  هاي انجام گرفته در خصوص اطالع اقدامگزارش عملكرد شركت درباره   

 اساس اعالم ديسپاچينگ عملكرد شركت بر 

  برنامهگزارش پتانسيل كاهش بار با استفاده از  

  برنامهبا گزارش مشتركان همكار   
 

  نظارت و ارزيابي  4-7
 ها است. در شركتبرنامه ي كميته راهبري  مسؤوليت نظارت و ارزيابي عملكرد مشتركين بر عهده 1- 4-7

در معاونت هماهنگي توزيع شركت  كاهش پيكي دبيرخانه  ها بر عهده مسؤوليت نظارت و ارزيابي عملكرد شركت 2- 4-7
 توانير است.
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  عيشده صنا يزير كاهش/ قطع بار برنامهضوابط اجرايي برنامه  -5
برنامه كاهش/ قطع بار در راستاي اجراي اقدامات مديريت مصرف در زمان اوج بار، شرايط ذيل جهت همكاري صنايع در 

  گردد: اعالم ميشده  يزير برنامه
 جابجايي تعطيالت هفتگي از روز جمعه به يكي از روزهاي مياني هفته  1- 5

اي و توزيع بوده  هاي برق منطقه لي با شركتتعيين روز و جابجايي تعطيالت هفتگي صنايع بايد با هماهنگي قب 5-1-1
 و تعطيالت هفتگي از روز جمعه به روزهاي مشابه مياني هفته (شنبه تا چهارشنبه) منتقل شود.

 روز است. 5حداقل زمان همكاري  5-1-2

 روز مستمركاري 5به مدت بار ساعات اوج بار  كاهش 2- 5

مطابق جدول  قدرت، تخفيف بهاي ده زمان همكاريمصرف ساعات اوج بار برحسب محدو كاهشدرصورت  5-2-1
(نحوه محاسبات درخصوص اين دسته از مشتركين متناظر با ساعات اوج بار پرداخت خواهد شد » 1«شماره 

 باشد). دوره قبلي مي

محدوده  روز مستمر كاري در 5ساعته بار (انجام تعميرات و تعطيالت ساالنه) به مدت حداقل  24كاهش  3- 5
 ع قبلي شركت برق خواهد بود.با اطال برنامهزماني اجراي 

  باشد. ماه مي شهريور با الويت تير و مرداد 15خرداد لغايت  15بازه زماني اجراي طرح از   3-1- 5
  آيد: مقدار كاهش قدرت صنايع همكار با استفاده از رابطه زير بدست مي  3-2- 5

 × )دوره قبل از اجراي طرحمصرفي طي قدرت  -مصرفي دوره همكاري  قدرتميزان = ( قدرتمقدار كاهش 
تعداد روزهاي همكاري با برنامه
   

  
 31ه در طول ، ميانگين قدرت مصرفي روزانرفي طي دوره قبل از اجراي برنامهمنظور از متوسط قدرت مص  3-3- 5

  روز دوره مذكور است.
، نسبت به پذيرش برق باتوجه به برآورد نياز شبكه هاي توزيع نيروي اي و شركت هاي برق منطقه شركت 3-4- 5

  باشند. و ايام و ساعات همكاري) مخير مي قدرت يك از صنايع (از لحاظ ميزان كاهشدرخواست همكاري هر
  صورتحساب آبان ماه آنها اعمال خواهد شد. هاي پرداختي به صنايع همكار، حداكثر در تخفيف 3-5- 5
روز قبل از شروع در دوره همكاري صنايع  15، حداقل هاي برق ري صنايع به شركتزمان اعالم برنامه همكا 3-6- 5

  .باشد مي
 هاي تير و يا مرداد، ري در ماهمگاوات هستند در صورت همكا 200مشتركيني كه داراي ديماند مصرفي باالي  3-7- 5

  درصد تبديل خواهد گرديد. 6به » 1«حداقل درصد كاهش قدرت آنها در جدول شماره 
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 16از  7 صفحه

   امضاء

  گردد: جويي انرژي صنايع همكار با استفاده از رابطه زير تعيين مي مقدار صرفه 6-3-7
  

 ×(تعداد روز همكاري با برنامه  –جويي شده = ميزان انرژي مصرفي طي روزهاي همكاري با برنامه  انرژي صرفه
انرژي مصرفي در طي دوره قبل از همكاري

(  
  
  
  

  »1«جدول شماره 

ف ای دوده زمان  رد شصد   ا ژی  درت کا ھای ا   ف 
  (ریال)

ھای    درتف 
  ( ریال)

  خرداد 31خرداد لغايت  15  1
  شهريور 15شهريور لغايت  1

  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10
×  

جويي شده  مقدار انرژي صرفه
)Kwh( 

 )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي×  2

  )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي×  5/2 درصد70تا31
  )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  3  درصد 100تا  71

  تيرماه  2
  و مرداد ماه

  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10
×  

جويي شده  مقدار انرژي صرفه
)Kwh( 

  )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي×  3
  )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي×  5/3 درصد70تا31
  )kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  4  درصد 100تا  71
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  كشاورزيريزي شده  ضوابط اجرايي برنامه كاهش/ قطع بار برنامه  -6
مصرف در  تيريمد يبار برا ييجهت مشاركت در برنامه پاسخگو الف -3با تعرفه  يكشاورز نيمشترك قيبه منظور تشو 6-1

  :گردد يجهت اجرا ابالغ م ليبرق ضوابط به شرح ذ يساعات اوج بار شبكه سراسر
  .ماه است وريشهر 15 يخرداد ال 15از  يطول دوره همكار 6-1-1
  .افزوده خواهد شد ي% به پاداش همكار20در مرداد ماه مقدار  يدر صورت همكار 6-1-2
  .است ساعت لوواتيك 150بار  مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريرگرمسيتعرفه غ يدر مناطق دارا 6-1-3
  .است ساعت لوواتيك 300بار  مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريتعرفه گرمس يدر مناطق دارا 6-1-4
اعالم  ريمقاد نديدر برنامه مشاركت نما لوواتيك 500از  شتريب يمصرف قدرتالف با -3تعرفه  نيمشترك كهيدرصورت 6-1-5

  .خواهند شد ليمتناسباً تعد» 4«و » 3« يشده در بندها
» 2«و جدول شماره  ليبار به شرح ذ ييكننده در برنامه پاسخگو شركت نيمشترك يپاداش در نظر گرفته شده برا 6-1-6

  :باشد يم
  

  »2«شماره  جدول
  الف -  3 تعرفه

ف کاری  رد ت  ھم د روز و سا ف و پاداش  عدا ر    قدا
 Aحساب مصرفي + پاداش  بخشودگي بهاي برق صورت  ساعت اوج بار) 4روز ( 31  1

 Bحساب مصرفي + پاداش  بخشودگي بهاي برق صورت باري) ساعت ميان2تا  1ساعت اوج بار + حداقل  4روز ( 31  2

 Cحساب مصرفي + پاداش  بخشودگي بهاي برق صورت باري) ساعت ميان 4تا  3ساعت اوج بار + حداقل 4روز ( 31  3

  با تعداد روز همكاري  حساب بخشودگي بهاي برق صورت  ساعت اوج بار) 4روز ( 31كمتر از   4
    حساب برق صورتبخشودگي بهاي   ساعته در ماه 24روز همكاري متوالي و يا غيرمتوالي  7حداقل   5

  
  )بار روز و شب ساعت كاهش بار (مجموع ساعات اوج 4=  يروز همكار كي :1 تبصره
  .شبكه شركت باشد ايو  يبار شبكه سراسر ساعات اوج تواند، يبار م ساعات اوج :2 تبصره
مجموع ساعات ×  يدوره همكار يمصرف قدرت(متوسط  افتهي كاهش يمقدار انرژ× بار  نرخ تعرفه اوج A = پاداش :3 تبصره
  ز).رو 31در  يهمكار
   A × 150%= پاداش  Bپاداش  :4 تبصره
  A × 200%= پاداش  Cپاداش  :5 تبصره
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 يبار برا ييجهت مشاركت در برنامه پاسخگو ج - 3ب و  -3با تعرفه  يكشاورز ديماندي نيمشترك قيمنظور تشو به 6-2
  :گردد يجهت اجرا ابالغ م ليبرق ضوابط به شرح ذ يمصرف در ساعات اوج بار شبكه سراسر تيريمد
  .ماه است وريشهر 15 يخرداد ال 15از  يطول دوره همكار 1- 6-2
  .باشد يشده در كنتور م ميشركت و ساعت تنظ صيساعات اوج بار با توجه به تشخ 2- 6-2
  .باشد ياوج بار ثبت شده توسط كنتور مالك عمل م يها فقط در بازه ساعت  قدرتدرصد كاهش  3- 6-2
بار روزانه  ليثبت پروف يمناسب برا تاالگريد ايو  يريگ اندازه ليوسا يكه دارا ديدر طرح شركت نما تواند يم يمشترك 4- 6-2

  .باشد
  .است يمتوال يروز كار 5طرح حداقل  ياجرا يدوره زمان يدر ط يحداقل بازه قابل قبول همكار 5- 6-2
» 4«و » 3«و جداول شماره  ليبار به شرح ذ ييكننده در برنامه پاسخگو شركت نيمشترك يپاداش در نظر گرفته شده برا 6- 6-2

  :باشد يم
  يانرژ يپاداش بهاشده =  ييجو صرفه يمقدار انرژ×  فيتخف يبها

  قدرت يپاداش بهامقدار كاهش قدرت = × قدرت  يبها× قدرت  يبها فيتخف بيضر
  كل پاداشقدرت =  ي+ پاداش بها يانرژ يبها پاداش

  
  »3«شماره  جدول
  ب -  3 تعرفه

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  5  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 40الي  10  به غير از مرداد ماه

  مرداد ماه
  6  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 10

  7  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 20الي  11
  8  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 40الي  21

  
  »4«شماره  جدول
  ج – 3 تعرفه

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  4/0  باري بار + نرخ ميان نرخ كم  درصد 40الي  10  به غير از مرداد ماه

  مرداد ماه
 6/0 باري بار + نرخ ميان كمنرخ   درصد 10

 65/0 باري بار + نرخ ميان نرخ كم  درصد 20الي  11

 7/0 باري بار + نرخ ميان نرخ كم  درصد 40الي  21
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 نيانگي(م يبار انيبار روزانه در بازه م ليثبت شده در پروف يبا استفاده از قدرت مصرف :افتهينحوه محاسبه قدرت كاهش  7- 6-2
. رديگ يبار مورد محاسبه قرار م مقدار كاهش قدرت در بازه اوج ي) دوره همكاريبار انيچند ساعت از مصرف متعادل در ساعات م

مشترك  ديبا يدر دوره همكار يبار انيدر بازه م لوواتيك 100به مقدار  يمتوسط مصرف قدرتعنوان مثال در صورت ثبت  به
  .بار كاهش دهد را در بازه اوج لوواتيك 10 يعنيمقدار  نيدرصد از ا 10حداقل 

  :شده ييجو صرفه ينحوه محاسبه انرژ 8- 6-2
  يتعداد روز همكار× بار  ساعت اوج 4×  افتهيكاهش  قدرتشده = مقدار  ييجو صرفه يانرژ
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   امضاء

  ريزي شده اداري و ساير مصارف ضوابط اجرايي برنامه كاهش بار برنامه  -7
اداري و ساير مصارف جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار براي مديريت مصرف در  ديمانديبه منظور تشويق مشتركين 

  گردد: ساعات اوج بار شبكه سراسري برق ضوابط به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي
 طول دوره همكاري از ابتداي خرداد ماه الي انتهاي شهريور ماه است.  7-1
و در مشتركين ساير مصارف با توجه به تشخيص شركت و ساعت  15الي  11در مشتركين اداري از ساعت  ساعات اوج بار 7-2

 باشد. تنظيم شده در كنتور مي
 باشد. هاي اوج بار ثبت شده توسط كنتور مالك عمل مي فقط در بازه ساعت  قدرتدرصد كاهش  7-3
 گيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت پروفيل بار روزانه باشد. اندازهتواند در طرح شركت نمايد كه داراي وسايل  مشتركي مي 7-4
 روز كاري متوالي است. 5حداقل بازه قابل قبول همكاري در طي دوره زماني اجراي طرح حداقل  7-5
» 6«و » 5«كننده در برنامه پاسخگويي بار به شرح ذيل و جداول شماره  پاداش در نظر گرفته شده براي مشتركين شركت 7-6

 باشد: مي
  

  انرژي بهاي پاداش=  شده جويي صرفه انرژي مقدار×  تخفيف بهاي
  قدرت بهاي پاداش=  قدرت كاهش مقدار×  قدرت بهاي ×تخفيف بهاي قدرت  ضريب

  پاداش كل=  قدرت بهاي پاداش+  انرژي بهاي پاداش
  

»5«جدول شماره   
 مشتركين ساير مصارف

کاری  ش  بازه ھم درت  فھای   درتصد کا ھای  ف    ر 
  5  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج   و باالتردرصد  10  به غير از مرداد ماه

  مرداد ماه
  12  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 10

  13  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  درصد 20الي  11
  14  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج   و باالتردرصد  21
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  »6«شماره  جدول
  مشتركين اداري

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  5  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  و باالتردرصد  10  به غير از مرداد ماه

  10  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  و باالتردرصد  10  مرداد ماه
  
  
باري (مشتركين  با استفاده از قدرت مصرفي ثبت شده در پروفيل بار روزانه در بازه ميان نحوه محاسبه قدرت كاهش يافته: 7- 7

و در مشتركين ساير مصارف ميانگين چند ساعت از مصرف متعادل در ساعات  11صبح الي  9اداري ميانگين مصرف از ساعت 
 قدرتعنوان مثال در صورت ثبت  گيرد. به ار ميبار مورد محاسبه قر باري) دوره همكاري مقدار كاهش قدرت در بازه اوج ميان

 10درصد از اين مقدار يعني  10باري در دوره همكاري بايد مشترك حداقل  كيلووات در بازه ميان 100متوسط مصرفي به مقدار 
 بار كاهش دهد. كيلووات را در بازه اوج

 جويي شده:  نحوه محاسبه انرژي صرفه 8- 7
  تعداد روز همكاري ×بار  ساعت اوج 4 ×كاهش يافته  قدرتجويي شده = مقدار  انرژي صرفه
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 16از  13 صفحه

   امضاء

  بازنگريتفسير و ضوابط  -8
  توسط معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير تفسير خواهد شد.ضوابط هرگونه ابهام در اجراي اين  1- 8
معاونت هماهنگي  كميته كاهش پيك عهدهشده در اين ضوابط برگويي بار درج هاي پاسخ پيشنهاد بازنگري در برنامه 2- 8

  خواهد بود. مديرعامل شركت توانير توزيع شركت توانير و تصويب آن برعهده
  

  نامه هاي تفاهم فرم -9
 نامه همكاري مورد استفاده نامه به شرح صفحات بعد براي عقد تفاهم هاي تفاهم فرم ،ها جهت ايجاد يكنواختي در سطح كليه شركت

  د گرفت.نقرار خواه
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 به نام خدا

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

مشترك آقا/خانم ........................... جهت مشاركت در برنامه اي ............................... و  مابين شركت توزيع/برق منطقه نامه في اين تفاهم
ريزي شده) براي كاهش پيك شبكه سراسري منعقد  (طرح ذخيره عملياتي و طرح كاهش/ قطع بار برنامه صنعتي مشتركين پاسخگويي بار

  گردد. مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (مگاوات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

  طرح ذخيره عملياتي ريزي شدهبار برنامه / قطع طرح كاهش
    ميزان كاهش بار (مگاوات)    نوع مشاركت

    درصد كاهش بار    ميزان كاهش بار (مگاوات)

    روز كاري قبل از همكاري (مگاوات) 10مصرفي  قدرت    تاريخ شروع همكاري

    باري (مگاوات) در ساعات كم قدرت قرارداديمقدار مجاز تجاوز از     تاريخ خاتمه همكاري

        تعداد روز همكاري

        مصرفي دوره قبل از همكاري(مگاوات) قدرت

  
گردد در صورت همكاري مشترك در برنامه پاسخگويي بار مذكور مطابق با آخرين دستورالعمل  اي متعهد مي برق منطقه شركت توزيع/

  (به پيوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نمايد. مصوب وزارت نيرو
  

  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركت نام و نام
  

  تاريخ تاريخ
  

  مهر و امضاء مهر و امضاء
    



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  -شماره تجديد نظر: 
  -  تاريخ تجديد نظر:

هاي پاسخگويي بار جهت كاهش پيك برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
 16از  15 صفحه

   امضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 به نام خدا

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

اي ............................... و مشترك آقا/خانم ........................... جهت مشاركت در برنامه  برق منطقه مابين شركت توزيع/ نامه في اين تفاهم
  گردد. كه سراسري منعقد ميبراي كاهش پيك شب ج) - 3ب/  -3الف/  – 3(تعرفه  كشاورزي مشتركين پاسخگويي بار

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (كيلووات) قدرت

    مصرفي (كيلووات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    »2«الف: رديف جدول شماره - 3 تعرفه

    ب و ج: درصد كاهش توان 3تعرفه 

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    همكاريتعداد روز 

    ساعت شروع همكاري

    ساعت خاتمه همكاري

  
گردد در صورت همكاري مشترك در برنامه پاسخگويي بار مذكور مطابق با آخرين دستورالعمل  اي متعهد مي برق منطقه شركت توزيع/

  مصوب وزارت نيرو (به پيوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نمايد.
  

  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركت نامنام و 
    
  تاريخ تاريخ

    
  مهر و امضاء مهر و امضاء

    



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  -شماره تجديد نظر: 
  -  تاريخ تجديد نظر:

هاي پاسخگويي بار جهت كاهش پيك برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
 16از  16 صفحه

   امضاء

 به نام خدا 

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

 ............................... و مشترك آقا/خانم ........................... جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار مابين شركت توزيع نامه في اين تفاهم

  گردد. به منظور كاهش پيك شبكه سراسري منعقد مي مشتركين ديماندي اداري و ساير مصارف

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    نوع تعرفه

    كيلووات)قراردادي ( قدرت

    مصرفي قبل از همكاري (كيلووات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

    بازه زماني اوج بار تنظيم شده بر روي كنتور

    ساعت همكاري

    درصد كاهش توان

  
در صورت همكاري مشترك در برنامه پاسخگويي بار مذكور، مطابق با آخرين دستورالعمل  گردد ..................... متعهد مي شركت توزيع

  نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك، اقدام نمايد.  مصوب وزارت نيرو (به پيوست)
  

  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركت نام و نام
  

  تاريخ تاريخ
  

  مهر و امضاء مهر و امضاء
  


