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  و ساير مصارف عموميريزي شده ضوابط اجرايي برنامه كاهش بار برنامه  -8
براي مديريت مصرف در  اداري و ساير مصارف جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار ديمانديبه منظور تشويق مشتركين 

  گردد:ساعات اوج بار شبكه سراسري برق ضوابط به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي
 ماه است. مردادماه الي انتهاي  تيرطول دوره همكاري از ابتداي   1-8
 .باشدو در مشتركين ساير مصارف با توجه به تشخيص شركت مي 15الي  11ساعات اوج بار در مشتركين اداري از ساعت   2-8
 گيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت پروفيل بار روزانه باشد.تواند در طرح شركت نمايد كه داراي وسايل اندازهمشتركي مي  3-8
 روز كاري متوالي است. 5حداقل بازه قابل قبول همكاري در طي دوره زماني اجراي طرح حداقل   4-8

ري اين روزها مالك محاسبه نبوده و بايد بالفاصله بعد از روزهاي در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطيل در بازه همكا :23تبصره 
شنبه اقدام به همكاري نمايد تعطيل مشترك اقدام به همكاري نمايد. به عنوان مثال در صورتي كه مشترك از روز سه

 والي حادث شود.روز مت 5شنبه و شنبه، يكشنبه و دوشنبه بعد نيز همكاري نمايد تا شنبه، پنجبايد در روزهاي چهار

روز همكاري متوالي معاف بوده به شرط آنكه در  5از  تواند در صورت اعالم همكاري در بازه يك ماههمشترك مي :24تبصره 
  كاري داشته باشد.مروز ه 8اين بازه يك ماهه 

اري مورد محاسبه ي همكساعت قبل از ساعت توافق شده برا ندچاز ميانگين ديماند مصرفي  ،متوسط ديماند مصرفي در هر روز  5-8
 ساعت قبل). 3ساعت قبل و سايرمصارف  2اداري  -عمومي( قرار خواهد گرفت

مقدار كاهش قدرت از تفاضل متوسط ديماند مصرفي و متوسط ديماند ساعات همكاري در هر روز بدست خواهد آمد. در   6-8
 كاري درج شود.هم هايهاي قدرت در روزبايد متوسط مقدار كاهش ،رابطه پاداش بهاي قدرت

و » 11«كننده در برنامه پاسخگويي بار به شرح روابط زير و جداول شماره پاداش در نظر گرفته شده براي مشتركين شركت  7-8
 باشد:مي» 12«

  
  شده ييجوصرفه يانرژ = همكاريت اساعكل  تعداد×  افتهيقدرت كاهش متوسط مقدار 

  انرژي بهاي اشپاد=  شده جوييصرفه انرژي مقدار×  تخفيف بهاي
تعداد روز همكاري
   قدرت يپاداش بها=  )مقدار كاهش قدرت× قدرت  يبها× قدرت  يبها فيتخف بيضر(×  

  پاداش كل=  قدرت بهاي پاداش+  انرژي بهاي پاداش
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»11«جدول شماره   
 مشتركين ساير مصارف

کاری  ش  بازه ھم ف  درتصد کا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  12  باريبار + نرخ مياننرخ اوج   درصد و باالتر 10  ماه تير

  مرداد ماه
  12  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 10

  13  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد 20الي  11
  14  باريبار + نرخ مياننرخ اوج   درصد و باالتر 21

  
  »12«جدول شماره 

  مشتركين اداري

کاری  شصد   بازه ھم ف  درتکا درت  ھای  ھای  ف    ر 
  10  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد و باالتر 10  ماه تير

  12  باريبار + نرخ مياننرخ اوج  درصد و باالتر 10  مرداد ماه
  
  

ه را در سامانه مديريت نامنامه را امضاء نموده و شركت موظف است بالفاصله تفاهممشترك بايد يك هفته پيش از همكاري، تفاهم  8-8
 پيك بار كشور ثبت نمايد.

پروفيل بار روزهاي همكاري در سامانه بررسي نمايد  نامهبعد از اتمام توافقروز  15شركت موظف است طي مدت   9-8
 و در صورت عدم وجود پروفيل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. شده باشدمديريت پيك بار بارگذاري 
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