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 بسمه تعالی

 

  »توانیرشرکت رهنمودهاي مدیرعامل محترم « 
 

 و عنوان 1388 راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري در سال شرکت توانیر در
سیاستهاي کلی « و ابالغ »اصالح الگوي مصرف«نمودن این سال به عنوان سال 

 و همچنین به دلیل ضرورتهاي ملی استفاده 1389 در سال »اصالح الگوي مصرف
گذشته بهینه از منابع بویژه انرژي الکتریکی و رویکرد صنعت برق که از سالهاي 

روشهاي مناسب در تعادل عرضه و تقاضا بوده است، مجموعه بدنبال بکارگیري 
 .تدوین نموده است »DSM-مدیریت سمت تقاضا«در زمینه نظامهایی را راهبردها و 

در این خصوص شرکت توانیر مجموعه اقداماتی را در جهت ارتقاء راندمان و 
مجموعه حاضر که .  انجام داده استظرفیتهاي بخشهاي مختلف تولید، انتقال و توزیع

یکی از دستاوردهاي متخصصین این حوزه در بخش توزیع است از جمله اسناد 
 .ارزشمندي است که برمبناي ظرفیت و تفکر جمعی این بخش تدوین شده است

در اینجا الزم است از مشاوران و کارشناسان محترم معاونت محترم هماهنگی توزیع 
 به دلیل گردآوري دانش و تجارب مجموعه صنعت برق و در حوزه مدیریت مصرف

 . تدوین اسناد حاضر قدردانی نمایم

امید است مجموعه همکاران صنعت برق بویژه مدیران و کارشناسان محترم 
 دستاورد ملی در ارتقاء ،شرکتهاي توزیع، با همت و مشارکت کامل خود در این حوزه

 .فراهم نمایندرا بهره وري صنعت برق 

 

 همایون حائري

 مدیرعامل توانیر
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  »دیدگاههاي معاونت محترم هماهنگی توزیع شرکت توانیر« 
 

 در خصوص سیاستهاي کلی اصالح الگويقام معظم رهبري ابالغیه مدر راستاي 
 و همچنین ضرورتهاي بوجودآمده و تاکیدات مدیرعامل محترم شرکت توانیر مصرف

در عه راهکارهاي مختلف در بخش توزیع  مجمو،در افزایش بهره وري صنعت برق
 .بکارگرفته شده است »مدیریت سمت تقاضا« و »مدیریت سمت عرضه«زمینه 

 به دنبال افزایش راندمان و بهره وري تاسیسات صنعت راهبردهاي سمت عرضه
برق بوده و در برگیرنده روشهاي بهینه سازي تاسیسات، کاهش تلفات و بکارگیري 

  .می باشدتاسیسات فنآوریهاي نوین در 

 الگوي  اصالح به دنبال جلب مشارکت مشترکین برق و راهبردهاي سمت تقاضا
آنها از طریق توسعه فرهنگ مصرف، توسعه تجهیزات پربازده و مجموعه مصرف 

 . روشهاي تشویقی و هدایتی است

و حاضر که در برگیرنده نظامنامه مجموعه در راستاي مدیریت سمت تقاضا، 
 مختلف می باشد، راهکارهاي توسعه زیرساختها، ي از دستورالعملهامجموعه اي

ایجاد نظامها و تعامل ارکان مختلف صنعت در جهت ایجاد و ارتقاء نظامهاي مدیریت 
 .را ارائه می دهدمصرف و بهینه سازي مصرف انرژي الکتریکی مشترکین برق 

اس تجارب و همچنین بدلیل آنکه دانش و تجارب موجود در این اسناد براس
فنآوریهاي جدید قابلیت بروز شدن را دارد، برخی از اسناد آن دینامیک بوده و هر 

 .ساله میتوانند براساس بانک دانش صنعت برق ارتقاء یابند

 

 غالمرضا خوش خلق

 معاون هماهنگی توزیع
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 مقدمه
 مصرفمدیریت شرکت توانیر، به دلیل اهمیت موضوع مجموعه اسنادي را در جهت 

ساختار مجموعه اسناد ارائه شده  شامل نظامنامه .  مشترکین تدوین نموده استرقب
 .و هفت دستورالعمل است که در شکل زیر مشاهده میشود

شرح وظایف واحدهاي   نظامها، ارتباط نظامها با یکدیگر و معماري کلی،نظامنامه
 دستورالعمل داده و بهرا ارائه شرکتهاي توزیع در  مدیریت سمت تقاضا مختلف در

 .هاي مرتبط ارجاع می نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعملهاي موجود در این نظامنامه شامل هفت دستورالعمل است که هریک با 
توجه به ظرفیتهاي مورد نیاز شرکتهاي توزیع در زمینه مدیریت مصرف تدوین شده 

 : و شامل عناوین زیر می باشد

 این دستورالعمل به بیان :رفدستورالعمل ارتقاء زیرساختهاي مدیریت مص ×
زیرساختهاي مورد نیاز در زمینه مدیریت مصرف پرداخته و فعالیتهاي قابل 

 .اجراء توسط شرکتهاي توزیع در این زمینه را بیان می نماید
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 این دستورالعمل به بیان :مدیریت اطالعات و پتانسیل سنجیدستورالعمل  ×
شترکین با هدف تدوین الگوي نحوه بکارگیري اطالعات استاتیک و دینامیک م

 .مصرف، پتانسیل سنجی و سنجش اثربخشی می پردازد

نحوه تدوین اهداف  :هدفگذاري و برنامه ریزي مدیریت مصرفدستورالعمل  ×
 .و برنامه هاي کالن و عملیاتی در حوزه مدیریت مصرف را بیان می نماید

 به :رفنحوه تعامل با مشترکین در زمینه مدیریت مص  هايدستورالعمل ×
منظور بکارگیري روشهاي مناسب مدیریت مصرف با انواع مشترکین، سه 

 :دستورالعمل زیر تدوین شده است

 این دستورالعمل :)اداري(  عمومیدستورالعمل نحوه تعامل با مشترکین •
به عنوان راهنمایی براي مشترکین اداري و همچنین اقدامات و وظایف 

 الزم االجراء براي شرکتهاي شرکتهاي توزیع در این خصوص و ضوابط
 .تابعه توانیر را نشان می دهد

 این :دستورالعمل نحوه تعامل با مشترکین خانگی و تجاري •
دستورالعمل به عنوان  راهنمایی براي اصالح الگوي مصرف مشترکین 

 .خانگی و تجاري می باشد

 این دستورالعمل نحوه :دستورالعمل نحوه تعامل با مشترکین صنعتی •
 با مشترکین صنعتی به منظور جلب مشارکت آنها در زمان پیک تعامل

 .فصلی و به عنوان  راهنمایی براي اصالح الگوي مصرف می باشد

 این دستورالعمل نحوه :دستورالعمل نحوه تعامل با مشترکین کشاورزي •
کاربرد صحیح انرژي در جهت  به منظور کشاورزيتعامل با مشترکین 

 مشارکت آنها در زمان پیک فصلی و به جلبفعالیتهاي کشاورزي و 
 .عنوان  راهنمایی براي اصالح الگوي مصرف می باشد

نظارت و ارزیابی زیرساختها و فعالیتهاي مدیریت دستورالعمل نحوه  •
اجراي فعالیتهاي ارزیابی زیرساختهاي  این دستورالعمل نحوه :مصرف

 آنها در شرکتهاي توزیع در زمینه مدیریت مصرف و نظارت بر تعهدات
 .این زمینه را بیان می نماید
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مجموعه چک لیستهاي نظارت بر عملکرد مدیریت مصرف در شرکتهاي  •
چک لیستهاي ارائه شده، امکان آن را می دهد تا ناظرین شرکتهاي  :توزیع

توزیع یا از سوي توانیر بتوانند نسبت به کنترل تعهدات و الزامات اصلی 
ت و شناسایی فرصتهاي بهبود در این زمینه در این زمینه اقدام و امکان ثب

 .را فراهم نمایند

 در ایجاد زیرساختهاي الزم ،فوقو دستورالعملهاي  این نظامنامه با بکارگیري نظامها
 .جهت شکل گیري، توسعه و تکرارپذیري روشهاي مدیریت مصرف کمک می نماید
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 مفاهیم بنیادي مدیریت مصرف .1
  : )Side Managementand emD (تعریف مدیریت سمت تقاضا 

 ...مجموعه اي از فعالیتهاي طرحریزي شده اقتصادي، تکنولوژیک، فرهنگی و 
  را  و انطباق الگوي مصرف مشترکین با الگوي مطلوب صنعت برقاصالحکه امکان 

در جهت افزایش بهره وري تاسیسات، اقتصادي تر شدن سرمایه گذاریها، کاهش 
 .فراهم می سازد. ..محدودیتهاي تامین برق و 

 

 :منافع مدیریت سمت تقاضا

روشهاي مدیریت سمت تقاضا داراي منافع مختلف براي ذینفعان اصلی صنعت برق 
است که با توجه به نوع روش و برنامه ها میتواند در برگیرنده ترکیبی از موارد زیر 

 :براي ذینفعان باشد

 :مشترکین برقمنافع مدیریت مصرف براي 
ه دلیل اینکه در برخی موارد تعادل عرضه و تقاضاي انرژي دچار در کشور ما ب

نوسان میشود، اصلی ترین انتفاع از روشهاي مدیریت سمت تقاضا، بهبود الگوي 
منافع . مصرف مشترکین در جهت استمرار برق براي عموم مشترکین خواهد بود

 :کلیدي در این خصوص شامل موارد زیر است
 .رکین و کاهش خاموشی هاي احتمالیتامین و استمرار برق مشت ×
 .  برقبهبود کیفیت برق بویژه کاهش احتمالی نوسان در ولتاژ ×
 .بهبود سطح خدمات رسانی ×
 هدفمند شدن یارانه ها هش قیمت تمام شده برق که باکاافزایش بهره وري و  ×

فشار اقتصادي کمتري را بر مشترکین می تواند و واقعی شدن قیمت برق، 
 .داشته باشد

 
 :منافع مدیریت مصرف براي جامعه

از جمله منافع کلیدي که از نظر ملی و منطقه اي براي جامعه دارد میتوان به موارد 
 :زیر اشاره نمود

ایجاد سهم مناسب در توسعه فرهنگ بهینه مصرف بعنوان عامل رشد فرهنگی  ×
 .جامعه
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 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 و کاهش صدمات زیست محیطی و کاهش آالینده ها از دیدگاه تولید انرژي ×
 .)بویژه شبکه هاي انتقال و فوق توزیع(توسعه شبکه ها 

 .کاهش مصرف سوختهاي فسیلی ×
 .حفاظت از محیط زیست در ابعاد ملی و جهانی ×

 

 :منافع مدیریت مصرف براي صنعت برق
زنجیره تامین برق شامل تولید، انتقال و توزیع داراي انتفاع در بکارگیري روشهاي 

 :از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمودمدیریت مصرف خواهند بود که 
کاهش نیاز به منابع سرمایه اي در نیروگاهها، شبکه و تاسیسات و یا تاخیر  ×

 در زمان سرمایه گذاري
این . وجود سهم مناسب در زمانیکه تعادل عرضه و تقاضاي برق وجود دارد ×

 مصرف امر در زمانیکه کمبود عرضه وجود دارد میتواند به روشهاي کاهش
یا جابجایی بار تبدیل شده و در زمانیکه کمبود مصرف از دیدگاه اقتصادي 
وجود دارد میتواند به انگیزشهاي مصرف در زمانهاي کم باري با هدف 

 .افزایش ضریب بهره وري تاسیسات و توسعه منابع درآمدي تبدیل شود
 .افزایش ضریب بهره وري تاسیسات برق و کاهش هزینه تمام شده برق ×
 .ارتقاء قابلیت اطمینان بویژه در زمانهاي پرباري ×
 .بهبود سرویس دهی به مشترکین برق ×
کاهش قیمت خرید برق در زمانهاي پیک در صورتیکه بازار برق در بخشهاي  ×

در این حالت شرکتهاي توزیع و برقهاي منطقه اي میتوانند . مختلف فعال شود
 .حداقل ممکن برسانندرا به خرید انرژي الکتریکی گران در زمان پیک 

 

  : )DSM (گزینه هاي مدیریت تقاضا 

 :گزینه هاي اصلی مدیریت تقاضا را میتوان در قالب موارد زیر تعیین نمود
 راه حلهاي مرتبط با مصرف کنندگان ×
 راه حلهاي تکنولوژیک ×
 روشهاي مرتبط با بازار مصرف انرژي  ×

 و تحلیل یسازمانهداف اگزینه هاي مدیریت تقاضا براساس مالحظات مشترکین، 
 . هزینه صورت میگیرد-منفعت

 

  :برنامه هاي اصلی مدیریت تقاضاترکیب 
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با بکارگیري در حقیقت مدیریت سمت تقاضا را می توان به عنوان چتري دانست که 
مجموعه از روشها، سعی بر مدیریت مصرف برق با توجه به محدودیتها و جوانب 

برنامه هاي اصلی که در چارچوب مله روشها و از ج. اقتصادي در صنعت برق دارد
 :چتر مدیریت تقاضا قرار میگیرند عبارتند از 

 اطالع رسانی و توسعه فرهنگ ×

  و توسعه نظام چندتعرفه ايتعرفه هاي برق تعامالت اقتصادي از طریق اصالح ×
 (Load Management-LM) مدیریت بار ×

 (.Energy Efficiency-E.E)کارآیی انرژي  ×

 (.E.C)یی انرژي صرفه جو ×
  ذخیره سازي انرژي ×
  (DG)انرژي بکارگیري ظرفیت تولید   ×

 انرژیهاي تجدیدپذیر و فنآوریهاي نوین ×
 

 ضرورتهاي بکارگیري روشهاي مدیریت مصرف در بخش توزیع .2
وجود انرژي بویژه انرژي الکتریکی از اهمیت ویژه اي در سطح رفاه عمومی 

.  و اقتصادي جوامع برخوردار استشهروندان و توسعه زیرساختهاي صنعتی 
پاسخگویی به این نیازها، در صورت ارزان بودن انرژي و تاسیسات مرتبط، با 
توسعه شبکه ها و تاسیسات و ارائه انرژي همراه است ولی در صورت وجود 
محدودیتهاي منابع مالی و باالبودن قیمت انرژي، توسعه این زیرساختها نیز با 

 امري غیراقتصادي بوده و سبب کاهش بهره وري سازمانها  وشدهمحدودیت همراه 
 .خواهد شد

مدیریت سمت تقاضا، پاسخ هوشمندانه سازمانهاي تامین کننده انرژي در 
این سازمانها . استمحدودیتهاي منابع سرمایه اي و حرکت در افزایش بهره وري 

ه ب  ، )ت عرضهمدیریت سم(عالوه بر مدیریت تاسیسات و دارائیها در تامین انرژي 
 تا بتوانند با حداقل می پردازند مشتریان خود يتقاضاسمت گونه اي به مدیریت 

 .سرمایه گذاري در تاسیسات بیشترین فروش انرژي را نیز داشته باشند
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اکنون برنامه ریزي شرکتهاي تامین کننده انرژي دیگر نمی تواند به توسعه تاسیسات 
بلکه برنامه ریزي یکپارچه مجموعه اي از منابع و سرمایه گذاري آنها محدود شود، 

از جمله طرحها و عملیاتی که منجر به مدیریت سمت تقاضا میشود را نیز در برمی 
 .گیرد

صنعت برق در ایران نیز در سالهاي گذشته با رشد تقاضاي انرژي و رشد توقعات 
 این امر ضرورت. مشترکین و محدودیت منابع سرمایه اي مواجه شده است

را نشان پاسخگویی به نیازها از طریق بکارگیري جدي روشهاي مدیریت سمت تقاضا 
 .می دهد

وزارت نیرو و . در این زمینه ارکان مختلف صنعت، وظایف مختلف ولی مکملی دارند
شرکت توانیر الزم است از یک سو در جهت واقعی شدن تعرفه ها به کاهش 

د و از سوي دیگر با نوي مصرف کمک نمایمحدودیت منابع و بهینه سازي رفتار و الگ
ایجاد تعامل با نهادهاي مختلف بیرونی و داخلی به مدیریت سطح فنآوریها در کاهش 

ولی یکی از ارکان اصلی در این زمینه که ارتباط مستقیم . دنمصرف و تلفات کمک نمای
 نیروي و فعال با مشترکین برق و رفتار آنها میتواند داشته باشد، شرکتهاي توزیع

 .برق است

توانمندي شرکتهاي توزیع در مدیریت سمت تقاضا، رفتار و الگوي مشترکینی را در 
جهتی بهبود می دهد تا با حفظ درآمدهاي صنعت، کاهش نیازهاي منابع سرمایه اي 
در بخشهاي تولید، انتقال و توزیع را به همراه داشته باشد و همچنین امکان حفظ رفاه 

 .  فراهم ساختمنطقی مشترکین را

افزایش بهره وري و محدودیت منابع صنعت برق و لزوم کاهش قیمت تمام شده 
از بویژه در زمان پیک اقتصادي در صنعت و همچنین محدودیت در تامین انرژي 

اجراي روشهاي مدیریت سمت تقاضا در شرکتهاي توزیع را عوامل کلیدي است که 
 .ضروري ساخته است

 :مصرف میتواند سبب دستیابی به اهداف زیر شوداجراي روشهاي مدیریت 

 مصرف انرژي الگوي بهینه سازي  ×

 پاسخگویی به تقاضاي انرژي بویژه در زمان پیک بار ×
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ع سرمایه اي در جهت ایجاد تاسیسات و شبکه هاي بکاهش نیاز به منا ×
 تولید، انتقال و توزیع 

 کاهش آلودگیهاي زیست محیطی ×

 و اقتصادي سرمایه گذاري انجام شده در ارتقاء سطح بهره وري عملیاتی ×
 صنعت برق

  قیمت تمام شده برق و امکان افزایش سودآوري در صنعت برق کاهش  ×
 

 راهبردهاي مدیریت سمت تقاضا .3
 :راهبردهاي اصلی مدیریت سمت تقاضا را میتوان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود

 :شبکه و تاسیساتکمبود عرضه برق یا محدودیتهاي راهبردهاي منبعث از 

این گروه در برگیرنده راهبردهایی است که منجر به کاهش یا تغییر زمان تقاضا از 
شبکه برق شده بگونه اي که قابلیت اطمینان شبکه در کوتاه مدت حفظ شده و در 

 .میانمدت و یا درازمدت نیاز به منابع سرمایه اي را کاهش داده و یا به تاخیر اندازد
 :جوانب اقتصادي در بازار برقث از راهبردهاي منبع

این گروه در برگیرنده راهبردهایی جهت حداقل سازي قیمت تامین برق با توجه به 
شرایط بازار برق بویژه پاسخ به جهش هاي قیمت برق به دلیل کاهش ظرفیت تولید و 

 .شبکه می باشد
 :جوانب زیست محیطیراهبردهاي منبعث از 

ردهایی جهت کاهش مصرف انرژي به کمک افزایش این گروه در برگیرنده راهب
و یا کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و آالینده ها از طریق کاهش انرژي بازدهی 

 .مصرف می باشد
رابطه سه گروه فوق و رویکردهاي اصلی در هر کدام را در شکل زیر میتوان ترسیم 

 :نمود
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زمینه مدیریت سمت مسئولیتها و تعهدات مدیریت ارشد شرکت توزیع در  .4
 تقاضا

با توجه به مسئولیت شرکت هاي توزیع از دیدگاه اقتصادي و فنی در تامین انرژي 
الکتریکی مورد نیاز مشترکین برق با لحاظ جنبه هاي اقتصادي، یکی از ابزارهاي 

 .کارآمد در این زمینه بکارگیري و توسعه روشهاي مدیریت سمت تقاضا است

ضا با نیاز کم به منابع مالی در مقایسه با روشهاي مرتبط روشهاي مدیریت سمت تقا
امکان بهبود رفتار مشترکین برق در جهت اقتصادي تر ) سمت تامین(با توسعه شبکه 

 .شدن خدمات برق را فراهم می سازد

در این زمینه وظایف و مسئولیتهاي اصلی مدیریت ارشد شرکتهاي توزیع به شرح 
 :زیر می باشد

 :اي شرکت توزیع در زمینه توسعه و ارتقاء مدیریت مصرفتدوین راهبرده )1

شفاف سازي تعهدات شرکت نسبت به هدایت مشترکین برق در جهت بهبود   ×
 الگوي مصرف

 توسعه روشهاي مدیریت مصرفهدایت در جهت   ×

 اهداف کالن در زمینه مدیریت مصرفابالغ   ×

 جهت کاهش هدایت واحدهاي مختلف در بکارگیري روشهاي مدیریت تقاضا در ×
 و نیاز مصرف انرژي) ایجاد ظرفیت(نیاز به منابع سرمایه اي 

 :آگاهی و توسعه فرهنگ مصرف بهینه برق  )2

هدایت و ایجاد زیرساختهاي مورد نیاز جهت اطالع رسانی و آگاهسازي  ×
 مشترکین در زمینه بهبود الگوي مصرف

و توسعه هدایت، آگاهسازي و حساس نمودن تمامی سطوح سازمانی در بهبود  ×
 فرهنگ بهینه مصرف برق

 :سازماندهی مناسب و بکارگیري ساختار مناسب در زمینه مدیریت مصرف )3
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  درنظرگیري ساختار مناسب جهت فعالیتهاي مدیریت مصرف ×

  سازماندهی کمیته عالی اصالح الگوي مصرف ×

تعریف و اطالع رسانی مسئولیت و اختیارات کارکنان در زمینه ایجاد فرهنگ و  ×
 الگوي مصرف مشترکینبهبود 

 :سازماندهی مناسب و بکارگیري ساختار مناسب در زمینه مدیریت مصرف )4

 براي طرحهاي مدیریت سمت تقاضا (IRP)ایجاد نظام برنامه ریزي یکپارچه  ×
توسعه و بهینه (و مدیریت سمت تامین ) روشهاي بهینه سازي الگوي مصرف(

 )سازي شبکه در تامین برق متقاضیان و مشترکین

 رآورد و تخصیص صحیح منابع مورد نیاز در زمینه مدیریت مصرفب ×

توسعه و بکارگیري ظرفیتهاي منطقه اي مشاوران و پیمانکاران در زمینه  )5
 :مدیریت مصرف

بسترسازي و هدایت در جهت شکل گیري و ارتقاء مشاوران و پیمانکاران مرتبط  ×
 با مدیریت مصرف

ر هدایت مشترکین برق به بهینه سازي بکارگیري کارآمد مشاوران و پیمانکاران د ×
 الگوي مصرف آنها

 :ارزیابی و نظارت جهت حصول اطمینان از عملکرد )6

ایجاد شرایط و نظامهاي مناسب جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح واحدهاي 
 : سازمانی در زمینه توسعه و ارتقاء روشهاي مدیریت مصرف

نان از مشارکت واحدهاي  نظام نظارتی کارآمد جهت حصول اطمیبکارگیري ×
 مختلف در زمینه توسعه روشهاي مدیریت مصرف

  نظام سنجش اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف ×
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مدیریت مصرف واحدهاي و وظایف اصلی سازمانی متناسب ساختار  .5
 توزیعشرکت 

واحدهاي مدیریت مصرف، الزم است با بکارگیري ظرفیتهاي موجود کارشناسان 
مانی و ظرفیتهاي مشاوره اي و پیمانکاري سازماندهی الزم خود، دیگر واحدهاي ساز

 .در جهت تحقق وظایف را انجام دهند

یکی از عوامل مهم در اجراي صحیح عملیات و وجود انگیزش در حوزه مدیریت 
مصرف، وجود ساختار سازمانی متناسب با وظایف واگذارشده و وسعت شرکت و 

ما به هیئت مدیره شرکتهاي توزیع نیروي به عنوان راهن. (تعداد مشترکین می باشد
نسبت  هزار مشترك 400برق پیشنهاد میشود در شرکتهاي توزیع با تعداد بیشتر از 

به ایجاد دفتر مدیریت مصرف اقدام نموده و شرکتهاي توزیع با تعداد مشترك کمتر 
 البته این امر الزم است پس از طی نمودن گردش. داراي گروه مدیریت مصرف باشند

 .) کار قانونی آن و دریافت مصوبه مجمع صورت پذیرد
شرکتهاي توزیع الزم است با توجه به ضرورتهاي صنعت برق و لزوم کاهش پیک (

بار در چارچوب ساختار مصوب خود به تکمیل پستهاي سازمانی مرتبط اقدام نموده 
 .)و ظرفیت کارشناسی مناسبی را در این خصوص ایجاد نمایند

زم است سازماندهی مرتبط با افراد و ظرفیتهاي مختلف داخلی و  الدر هر حال
مشاوره اي و ساختار سازمانی بگونه اي باشد تا ظرفیت اجراي فعالیتهاي کلیدي و 

 :وظایف زیر در شرکت توزیع فراهم گردد
شناسایی پتانسیلها و فرصتهاي پیک سائی و صرفه جوئی انرژي در  ×

  .تعامل با مصرف کنندگان مختلف
دوین اهداف اصلی با توجه به ضرورتها و پتانسیل موجود در بکارگیري ت ×

  .روشهاي مدیریت مصرف
هدفگذاري و برنامه ریزي اثربخشی در زمینه کاهش پیک بار فصلی  ×

 .در طی روز و شب) تابستان و زمستان(
 . و ظرفیت مدیریت پروژه هاي مدیریت مصرف عملیاتیبرنامه ریزي ×
ز طرحها و عملیات مدیریت مصرف با مشارکت برآورد بودجه مورد نیا ×

 .دفتر برنامه ریزي شرکت توزیعواحدهاي مدیریت مصرف و 
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

  .ارائه پیشنهادات طرحها به دفتر مدیریت مصرف توانیر ×
 .کسب فنآوریها و روشهاي مدیریت مصرف ×
 شناسایی و هدایت جهت توسعه بکارگیري تجهیزات پربازده  ×
 کین اطالع رسانی و مشاوره به مشتر ×
مطالعات، مانیتورینگ و مدیریت بار مبتنی بر بازار برق، محدودیتهاي  ×

 زنجیره تامین و شاخصهاي بهره وري اقتصادي
 توسعه ظرفیتهاي پیمانکاري و مشاوره اي در مدیریت مصرف ×
 ایجاد و توسعه بانکهاي اطالعات و دانش مدیریت مصرف ×
مندان و ایده هاي توسعه مطالعات پایلوت از طریق تماس با شبکه عالق ×

  جدید
سازماندهی طرحهاي مدیریت مصرف با بکارگیري ظرفیتهاي درون  ×

 :سازمانی و مشاوره اي به شرح زیر
o طرحهاي مطالعات پتانسیل سنجی کاهش و بهینه سازي مصرف 
o  مطالعه الگوي مصرف و پتانسیل سنجی بهینه سازي مصرف

 انرژي مشترکین
o مصرف بهینه برقگنظامهاي اطالع رسانی و توسعه فرهن  
o روشهاي مدیریت بار 
o توسعه تجهیزات برقی پربازده 
o  تولید پراکنده(فرآیندهاي تولید جایگزین( ،CHP و CCHP 
o توسعه بکارگیري انرژیهاي تجدیدپذیر 
o  بکارگیري فنآوریهاي نوین و تحقیقات در مدیریت مصرف 
o ممیزي و مشاوره بهینه سازي مصرف  
o دودکننده روشهاي انگیزشی و روشهاي مح 
o روشهاي مناسب در جهت بهبود کیفیت توان  
o  کنتورهاي چند تعرفه و (توسعه نظام چند تعرفه اي(...  

 :بکارگیري روشهاي ارزیابی در حوزه مدیریت مصرف ×
o  ارزیابی اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف 
o ارزیابی و سنجش عملکرد واحدهاي عملیاتی مرتبط   

 ر توسعه مدیریت مصرفبکارگیري روشهاي مدیریت دانش د ×
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

  واحدهاي مختلف شرکت توزیع در زمینه مدیریت سمت تقاضاوظایف .6

از اثربخشی الزم برخوردار است که با  سمت تقاضا زمانی مدیریت روشهاي 
در این زمینه ظرفیتهاي مختلف . مشارکت و هماهنگی واحدهاي موثر صورت گیرد

 . مورد نیاز استفنی، ارتباطی و اقتصادي در تعامل با مشترکین

واحدهاي اصلی که بر روشهاي مدیریت مصرف بطور مستقیم موثرند عالوه بر 
یع شامل واحدهاي خدمات مشترکین، روابط زواحدهاي مدیریت مصرف شرکتهاي تو

بهره برداري و برنامه ریزي می باشند که شرح وظایف اصلی آنها  مهندسی، عمومی، 
 . ارائه شده استادامهدر 

 لی اصالح الگوي مصرفکمیته عا

میتواند ترکیبی از مدیریت عامل، مدیر واحد مدیریت مصرف، مدیر یا این کمیته که 
نماینده اي از واحدهاي برنامه ریزي، روابط عمومی، خدمات مشترکین و بهره 

 و عملکرد واحدهاي موثر بر بهینه  هابا هدف همسوسازي دیدگاهبرداري باشد 
توسعه روشهاي مدیریت سمت تقاضا ایجاد شده سازي الگوي مصرف در جهت 

 :داراي وظایف اصلی زیر استاین کمیته . است

 دریافت دیدگاهها و راهبردهاي نهادهاي باالدستی در زمینه مدیریت سمت تقاضا ×

 دریافت راهبردهاي اصلی مدیریت ارشد شرکت توزیع  ×

 کارشناسی همکاري مسئوالنه با مدیریت ارشد شرکت در جهت ارائه دیدگاههاي ×
به منظور تصمیم گیري آنها در بکارگیري روشهاي ) مشارکت در تصمیم سازي(

 مدیریت مصرف

 شناسایی روشهاي موثر بر بهینه سازي الگوي مصرف ×

 تعیین و تقسیم وظایف بین واحدهاي مختلف در اجرایی شدن روشهاي مرتبط ×

  مدیریت مصرفواحد
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

زي الگوي مصرف مشترکین در جلب مشارکت جمعی واحدهاي موثر بر بهینه سا ×
 بکارگیري روشهاي مدیریت مصرف

 مشارکت موثر در توسعه فرهنگ بهینه سازي مصرف ×

هدفگذاري و برنامه ریزي طرحهاي مدیریت مصرف و اولویت بندي آنها براساس  ×
 پتانسیل طرحها در بهینه سازي مصرف

 پیگیري مسئوالنه اجراي طرحهاي مدیریت مصرف ×

 ي اجراء شده در بهینه سازي مصرفسنجش اثربخشی طرحها ×

 برنامه ریزي واحد

و ) اقدامات مرتبط با مدیریت سمت تقاضا(بکارگیري برنامه ریزي یکپارچه منابع  ×
در تامین برق مشترکین و پاسخگویی به ) اقدامات مرتبط بر روي شبکه هاي برق(

 تقاضاي آنها

 ریزي در تدوین  فعال بین دفاتر مدیریت مصرف و برنامههماهنگی و همکاري ×
 برنامه و بودجه مرتبط با طرحهاي مدیریت مصرف

 واحدهاي خدمات مشترکین

 مشارکت مسئوالنه در توسعه فرهنگ بهینه مصرف برق ×

شناسایی راهکارهاي مناسب در حوزه خدمات مشترکین در جهت بهینه سازي  ×
 الگوي مصرف و تعامل با واحد مدیریت مصرف

تعرفه در جهت آگاه سازي مشترکین برق از مشارکت با واحد مدیریت مصرف  ×
چگونگی کاهش مبالغ و جرائم صورتحسابهاي برق با بکارگیري روشهاي برق و 

 مدیریت مصرف و بهینه سازي الگوي مصرف برق

مشارکت مسئوالنه در توسعه نظام چندتعرفه اي براي مشترکین برق با اولویت  ×
 مشترکین پرمصرف

ري جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد لوازم و کنترل و تست لوازم اندازه گی ×
 اجراي نظام چندتعرفه اي
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

مشارکت در نصب لوازم اندازه گیري چندتعرفه و جایگزینی لوازم اندازه گیري  ×
 تک تعرفه

 ایجاد نظام هشداردهنده به مشترکین پرمصرف ×
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 واحد روابط عمومی

 برق در زمینه مشارکت مسئوالنه در فرهنگ سازي و اطالع رسانی به مشترکین ×
 بهینه سازي الگوي مصرف برق

همکاري با واحد مدیریت مصرف به منظور نظرسنجی و افکارسنجی مشترکین  ×
 برق در مورد روشهاي اثربخش در بهینه سازي الگوي مصرف برق

 بهره برداريواحد 

 :مشارکت با واحدهاي مدیریت مصرف در نصب ثباتها به منظور ×

  و سنجش پارامترهاي فنی مختلف شناسایی رفتار بار مشترکین ×

 سنجش میزان اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف ×

اجراي برنامه هاي پاسخگویی مشارکت با واحدهاي مدیریت مصرف به منظور  ×
  در ساعات و روزهاي اوج مصرف (DR)بار 

 مهندسیواحد 

مشارکت و همکاري با واحدهاي مدیریت مصرف در استفاده از تجهیزات با  ×
  و با کیفیت در شبکه هاي توزیعبازدهی باال

 

 است به دلیل آنکه واحدهاي سازمانی فوق الذکر در شرکتهاي توزیع ممکن: تذکر(
 )، کلیه موارد تحت عنوان واحد مطرح شده استگروه، دفتر یا معاونت باشند
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

 تعامالت اصلی با شرکت توانیر در زمینه مدیریت مصرف .7
 شرکتهاي توزیع به منظور ارتقاء و توسعه روشهاي وظایف اصلی توانیر در تعامل با

 :مدیریت مصرف را میتوان شامل عوامل کلیدي زیر دانست

 شناسایی نیازهاي ملی و بخشی مدیریت مصرف ×

 مشارکت در تدوین دورنما، راهبردها و دستورالعملهاي مرتبط ×

 با دیدگاه حداکثر اثربخشی از بعد ملی و منطقه اياختصاص منابع  ×

هماهنگی ملی در همراستا نمودن عملیات مختلف کشور به منظور ایجاد  ×
 حداکثر اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف

بکارگیري روشهاي ارزیابی جهت اطمینان از توسعه و وجود زیرساختهاي  ×
 الزم و نظارت بر عملکرد و اجراي تعهدات شرکتها ي توزیع

 مشارکت در مدیریت دانش و توسعه زیرساختهاي ملی ×
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

شرکتهاي توزیع نیروي برق در جهت مشارکت با صنعت برق جهت بهینه سازي 
الگوي مصرف برق و همچنین ارتقاء توانمندي خود در این زمینه الزم است داراي 

 :دنتعامالت زیر با شرکت توانیر باش

 :دریافت دیدگاهها و راهبردها

 باالدستی بویژه صنعت برق از طریق نهادهايدریافت دیدگاهها و راهبردهاي  ×
 دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر

 انتقال و شفاف سازي دیدگاههاي نهادهاي باالدستی براي کارکنان ×

 :ارائه تجارب موفق و توسعه روشهاي مدیریت دانش جهت ارتقاء ظرفیت ملی

شرکتهاي توزیع الزم است جهت امکان ارتقاء ظرفیت ملی در زمینه مدیریت  ×
 :دنوانیر در زمینه هاي زیر اطالع رسانی نمایسمت تقاضا، به شرکت ت

o روشهاي مختلف بکاررفته در زمینه مدیریت مصرف در شرکت توزیع 

o میزان اثربخشی طرحهاي مرتبط 

o فنآوریهاي نوین مرتبط با تجهیزات پربازده 

o تعامالت منطقه اي موفق 

بکارگیري روشهاي مدیریت دانش به منظور تبدیل تجارب و دانش افراد به  ×
 نش سازمانی و دانش ملی صنعت دا

یق واحد تبادل دانش و تجارب فعالیتهاي شاخص مدیریت مصرف از طر ×
 مدیریت مصرف شرکت توانیر

ارائه بودجه پیشنهادي و برنامه هاي اجرایی در زمینه طرحهاي مدیریت مصرف و 
با توجه به توافق هاي حاصله یا مصوبات ها اجراي صحیح طرحها و برنامه 

 :ابالغی

ارائه پیشنهاد برنامه سالیانه براساس اهداف و تعهدات تعیین شده در زمینه  ×
مدیریت مصرف و دریافت مصوبه و یا تبادل تفاهمنامه مرتبط از واحد 

 مدیریت مصرف توانیر
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 اجراي بموقع و مناسب طرحها طبق تعهدات مرتبط ×

 کنترل و نظارت داخلی در زمینه حصول اطمینان از اجراي طرحها ×

 : تعهدات ملی و منطقه اي در زمینه مدیریت مصرفاجراي

 مشارکت مسئوالنه با شرکت توانیر در تعادل عرضه و تقاضا ×

انیر اجراي مسئوالنه طرحهاي ملی و منطقه اي واگذارشده از سوي شرکت تو ×
 با تاکید بر کاهش پیک فصلی و صرفه جویی انرژي

 :ارائه گزارشات دوره اي از عملکرد انجام شده

 گزارشهاي دوره اي از اقدامات انجام شده و میزان اثربخشی طرحهاي ارائه ×
  در دوره هاي زمانی تعیین شده مرتبط به دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

 در توزیع و جایگاه مدیریت تقاضا  (IRP1)برنامه ریزي یکپارچه منابع  .8

اطمینان از  جهت حصول ، توزیعهاي شرکتواحدهاي برنامه ریزي و مدیریت مصرف
برنامه هاي سمت عرضه و برنامه الزم است تامین برق مورد تقاضاي مشترکین، 

در این . تدوین نمایند(IRP) برنامه ریزي یکپارچه منابع هاي سمت تقاضا را در قالب 
برنامه شرکتهاي توزیع ضمن برآورد میزان انرژي الکتریکی مورد نیاز و برآورد بار 

 عملیات توسعه و بهینه سازي و نگهداري شبکه و همچنین آینده بگونه اي طرحها و
طرحهاي مدیریت مصرف را تدوین می نمایند که از تامین تقاضاي انرژي مشترکین 

در تدوین برنامه الزم است با درنظرگیري ابعاد اقتصادي  .بتوان اطمینان حاصل نمود
سمت عرضه و طرحهاي و محدودیت منابع مالی، ترکیب منطقی و قابل دسترس از 

                                                
١  Integrated Resource Planning 
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 .سمت تقاضا را در نظر گرفت

 

زمستان (الزم است برنامه مرتبط با درنظرگیري تعهدات شرکت توزیع در کاهش پیک 
، محدودیتهاي منابع و اثربخشی آن در سال مرتبط و سالهاي بعد تدوین )و تابستان

 .شود
هداف  تعیین شده از سوي توانیر به تدوین اتعهداتبا توجه به شرکتهاي توزیع 

مبادرت نموده و مبتنی بر آن برنامه ریزي کالن و برنامه تفصیلی مرتبط را تدوین 
 .دننمای

دستورالعمل نحوه «در این زمینه راهنمایی براي شرکتهاي توزیع تحت عنوان 
هدفگذاري و برنامه ریزي عملیات و طرحهاي  بهینه سازي الگوي مصرف و کاهش 

 . تدوین شده است »پیک بار
 :اي اصلی در این دستورالعمل شامل مواردزیرمی باشدجنبه ه

بهینه سازي مصرف برق و مرتبط با و شاخصهاي تعیین اهداف کالن  ×
 کاهش پیک 

بهینه سازي مصرف ستاد و امورها مرتبط با و شاخصهاي تعیین اهداف  ×
 برق و کاهش پیک

برنامه ریزي عملیات و طرحهاي مدیریت مصرف در جهت بهبود  ×
مدیریت مصرف و تحقق اهداف تعیین شده در کاهش پیک زیرساختهاي 

 بار

 کنترل برنامه ها و میزان تحقق اهداف ×

 سنجش اثربخشی روشها و اصالح برنامه ها در صورت نیاز  ×

 ثبت تجارب پروژه ها در بانک دانش مدیریت مصرف شرکت توزیع   ×
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 هرم نیازمندیهاي اصلی شکل گیري و اثربخشی مدیریت سمت تقاضا .9

به منظور ایجاد نظام مدیریت سمت تقاضا و اثربخشی الزم است کتهاي توزیع شر
 شناسایی نموده و برنامه ریزي را مرتبط مناسب آن، مجموعه عوامل و ارکان اصلی 
این عوامل دربرگیرنده مجموعه اي از . دنالزم براي ایجاد و ارتقاء آن را انجام ده

 و راه حلهاي مختلف و عملیات اجرایی زیرساختها، سیستمها و روشها،  تکنیک ها
 .است

 

 

 

 

 

 :یا ارتقاء دهند ایجاد ،طرحریزيشرکتهاي توزیع الزم است ارکان زیر را 

 بستر :مجموعه زیرساختهاي اصلی مرتبط با مدیریت سمت تقاضا ×
است که امکان اجرایی ... مورد نیاز از دیدگاه فنی، حقوقی، اقتصادي و 

 .شهاي مدیریت مصرف را فراهم می نمایدشدن و افزایش اثربخشی رو

 دربرگیرنده : مرتبط با مدیریت سمت تقاضايمجموعه سیستمها ×
نظامهاي مختلف مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی است که اجراي عملیات را 
در سازمان یکسان نموده و ارتباطات واحدهاي مختلف در این خصوص 

 .را شفاف تر می نماید

 روشها و ابزار و تجهیزات بکاررفته در :طمجموعه تکنیک هاي مرتب ×
تکنیک ها و سیستمها مکمل یکدیگر بوده . زمینه مدیریت سمت تقاضا است

 .و سبب اثربخشی و تکرارپذیري فعالیتهاي مرتبط میشود
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 اجرایی : و طرحهاي مدیریت مصرفبرنامه مدیریت و اجراي عملیات ×
ا تعریف طرحها شدن سیستمها و تکنیک ها از طریق انجام عملیات ی

بدین لحاظ شرکتهاي توزیع الزم است در زمینه مدیریت . صورت میگیرد
سمت تقاضا براساس اهداف تعیین شده عملیات و طرحهاي مرتبط را 

  .دنتعیین نموده و برنامه ریزي نمای

 

 مدل جامع مدیریت سمت تقاضا در بخش توزیع .10

 در شرکتهاي توزیع و در مدل جامع ارائه شده در برگیرنده مجموعه ارکان مهم
بشرح زیر دسته بندي را تعامل با مشترکین برق و دیگر ذینفعان است که میتوان آنها 

 :نمود

مجموعه زیرساختهاي مورد نیاز به منظور افزایش اثربخشی روشهاي  ×
 مدیریت مصرف

 مجموعه نظامهاي مدیریتی مورد نیاز ×

ي عملیاتی مرتبط با چرخه مدیریت تقاضا که در برگیرنده مجموعه نظامها ×
 .مدیریت سمت تقاضا است

 عوامل اصلی موثر بر بهینه سازي مصرف مشترکین ×

 مجموعه روشهاي تعامل با مشتریان ×
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مجموعه زیرساختهاي مورد نیاز به منظور افزایش اثربخشی روشهاي  .11
 مدیریت مصرف

در جهت شکل گیري و توسعه روشهاي مدیریت مصرف در شرکتهاي توزیع و 
نین اثربخشی نظامهاي مرتبط، مجموعه اي از زیرساختهاي مختلف مورد نیاز همچ

است که بخشی از آن در اختیار این شرکتها بوده و برخی از آن خارج از اختیارات 
 . این شرکتها می باشد

 :زیرساختهاي مرتبط شامل دسته بندي زیر می باشد
 زیرساختهاي مرتبط با جامعه ×
  برقزیرساختهاي حاکم بر صنعت ×
 زیرساختهاي درونی صنعت برق حاکم بر شرکتهاي توزیع ×
 زیرساختهاي درون شرکتهاي توزیع ×
 زیرساختهاي مرتبط با مشترکین برق ×

 
به منظور شناخت صحیح این زیرساختها و اقدامات قابل اجراء از سوي شرکتهاي 

دستورالعمل نحوه ارتقاء و شکل گیري «توزیع، دستورالعملی تحت عنوان 
در این دستورالعمل اشاره . تدوین شده است  »تهاي مدیریت سمت تقاضازیرساخ

مختصر به زیرساختهاي مختلف و اقدامات قابل اجراء توسط شرکتهاي توزیع شده و 
در مورد زیرساختهایی که تحت اختیار شرکت توزیع است، موارد با تفصیل بیشتر 

 .ارائه شده است
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 در بهینه سازي الگوي مشترکینمجموعه نظامهاي مدیریتی مورد نیاز  .12

مجموعه نظامهاي مختلف مدیریتی که جهت مدیریت سمت تقاضا مورد نیاز 
 :هستند عبارتند از

 )نظام اطالعاتی مشترکین(مدیریت اطالعات مشترکین  ×

شناسایی فنآوریهاي جدید و ایجاد (مدیریت فناوریهاي مدیریت مصرف  ×
 )ظرفیت بکارگیري

  مدیریت دانش ×

 ژهمدیریت پرو ×

 مدیریت عملیات ×

شرکتهاي توزیع الزم است، اقدامات الزم جهت طرحریزي و ایجاد یا ارتقاء 
 . نظامهاي مرتبط را فراهم سازند

 
 : )نظام اطالعاتی مشترکین(مدیریت اطالعات مشترکین  .12,1,1

به منظور اینکه منابع مورد نیاز براي فعالیتهاي مدیریت مصرف به نحو مناسب 
نین فعالیتهاي مرتبط جهت دار و آگاهانه در مواردي تشخیص داده شده و همچ

که بیشترین اثربخشی را دارد صرف شده و همچنین اثر طرحها و عملیات مختلف 
در بهینه سازي الگوي مصرف و کاهش پیک سنجش شود، نیاز است که اطالعات 
استاتیک و دینامیک مشترکین بنحو مناسب گردآوري شده و مورد استفاده قرار 

 .گیرد
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اطالعات مشترکین میتواند در دو دسته بندي اطالعات استاتیک و دینامیک قرار 

اطالعات استاتیک در برگیرنده آمار و شاخصهاي مرتبط و همچنین . گیرد
اطالعات دینامیک . اطالعاتی است که از مصرف کننده هاي برقی حاصل میشود

ین را در برابر شامل مواردي است که رفتار و تغییر رفتار مصرف مشترک
 .روشهاي مختلف مدیریت مصرف نشان میدهد

 

شناسایی فنآوریهاي جدید و (مدیریت فناوریهاي مدیریت مصرف  .12,1,2
 )ایجاد ظرفیت بکارگیري

داراي ترکیبی از با توجه به اینکه فنآوریهاي مرتبط با مدیریت مصرف 
در حال شکل مرتبط نسبتا جدید و تخصص ها بوده و همچنین فناوریهاي 

، شرکتهاي توزیع به روشهاي زیر میتوانند فناوریهاي مرتبط را استگیري 
 :کسب نمایند
ایجاد انگیزش جهت نوآوري در فعالیتهاي مدیریت درون شرکت  ×

 توزیع
کسب فنآوریهاي مورد استفاده توسط دیگر شرکتهاي توزیع از  ×

 طریق تعامل با آنها یا شرکت توانیر
 گر کشورهاکسب فنآوریهاي جدید مرتبط در دی ×
جهت ) بویژه مشترکین صنعتی(ایجاد تعامل مناسب با مشترکین  ×

 کسب فنآوریهاي جدید مدیریت مصرف در صنایع مختلف
جهت مدیریت صحیح فنآوریهاي مرتبط اقدامات زیر میتواند مدنظر قرار 

 :گیرد
 شناسایی فنآوریهاي مختلف و تعیین جایگاه کاربرد و اثربخشی آنها ×
  شرایط منطقه اي و ترکیب مشترکین شناسایی صحیح از ×
 انتخاب نوع فنآوریهاي موجود و مورد نیاز ×
کسب فنآوریها متناسب با شرایط منطقه اي ، ترکیب مصرف  ×

 کنندگان و اثربخشی آنها
بکارگیري روشهاي مناسب، شناسایی ظرفیتهاي تخصصی و  ×

 روشهاي مناسب انگیزشی در کسب و توسعه فنآوریها
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  مدیریت دانش .12,1,3

رکتهاي توزیع به منظور اینکه بتوانند از تجارب و دانش درون شرکت و ش
دیگر شرکتها بخوبی استفاده کنند نیاز است به ایجاد بانکهاي دانش پرداخته 

 .و از روشهاي مناسب براي مدیریت و تبادل دانش و تجارب استفاده کنند
ان دانش و نمودار زیر تاکید می نماید که الزم است با روشهاي مناسب بتو

تجارب فردي متخصصین به دانش واحدهاي سازمانی و دانش واحدها به 
دانش سازمان تبدیل شده و در تعامالت با شرکت توانیر و دیگر شرکتهاي 

 .توزیع امکان تبدیل این دانش سازمانی به دانش ملی امکانپذیر گردد
 

 
 
 

د مدنظر قرار جهت مدیریت صحیح دانش و تجارب مرتبط اقدامات زیر میتوان
 :گیرد
روشهاي مناسب تولید دانش، کسب تجربه، کسب فنآوري و تحقیق  ×

در زمینه مدیریت مصرف متناسب با نیاز شرکت توزیع شناسایی 
 .شود

 .کار مناسب در این زمینه و ضوابط مرتبط تعیین شود گردش ×
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شناسایی ظرفیتهاي درون سازمانی و برون سازمانی بویژه مراکز  ×
 .شاوره اي و تخصصی شناسایی شوددانشگاهی و م

روش مناسب براي ارائه اطالعات و تجارب افراد و واحدهاي تعریف  ×
 واحدهاي مدیریت مصرف مسئول جمع آوري که می بایستشده 

 .این دانش و تجارب شوند
عوامل اصلی که الزم است در بانک دانش مدیریت مصرف قرارگیرد  ×

 : بانک عبارتند ازحداقل موارد اصلی در این. شناسایی شود
o روشهاي مدیریت مصرف و فنآوریهاي شناسایی شده 
o  میزان اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف در کاهش پیک و

 بهینه سازي الگوي مصرف
o  ،پارامترهاي اصلی پروژه هاي مدیریت مصرف اعم از زمان

 هزینه، منابع مورد استفاده و میزان اثربخشی
o ضعفها و موانع 
o .... 

 در سایت وامل اصلی در زمینه مدیریت مصرفبانک دانش از ع ×
 .شرکت ایجاد شود

اطالع رسانی از سایت به واحدهاي مرتبط درون سازمانی و شرکت  ×
 .توانیر داده شود

 .برگزار شودجلسات دوره اي تبادل دانش و تجارب  ×
بصورت دوره اي اطالع رسانی از عملکرد و تجارب مرتبط به  ×

 .شرکت توانیر داده شود
ت شرکتهاي توزیع در گزارشهاي دوره اي خود به معرفی الزم اس ×

 .تجارب و راه حلهاي جدید و اثربخشی آنها بپردازند
 

 مدیریت پروژه .12,1,4

با توجه به اینکه بخشی از فعالیتهاي مدیریت مصرف در قالب پروژه مطرح 
میشود و الزم است در زمانبندي و بودجه تعیین شده عمل شده و کلیه 

اثربخشی آن شفاف باشد، الزم است شرکتهاي توزیع تجارب آن و نتایج 
موارد که حداقل . داراي ظرفیت مناسب در مدیریت و کنترل پروژه ها باشند
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  به نحو مناسب مدیریت کند راالزم است مستند شده و شرکت توزیع آنها
 :عبارتند از
 منابع ، زمانبندي و مراحل، هدف، عنوان تعریف صحیح پروژه شامل ×
 زي عملیات و زمانبنديبرنامه ری ×
 تعیین مسئولیتها و سازماندهی کار  ×
 کنترل پروژه ها ×
 نظام گزارش دهی مناسب ×

 
 :چرخه مدیریت سمت تقاضا .13

مدیریت نمود، الزم است بدرستی به منظور اینکه بتوان مصرف مشترکین برق را 
در این . شرکت توزیع نیز از نظام مندي مناسب در این زمینه برخوردار باشد

بدرستی را اقدامات و نیازمندیهاي مرتبط ص الزم است شرکتهاي توزیع خصو
به نحو مناسب اجراء و مدیریت مراحل تعیین شده  و در چارچوب نمودهشناسایی 

مراحل و الزامات اصلی فعالیتهایی که باید درون شرکتهاي توزیع انجام شود . نمایند
 .در چرخه مدیریت سمت تقاضا ترسیم شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 :مراحل اصلی کار به شرح زیر می باشند
شفاف سازي و تعیین تعهدات کاهش پیک و بهینه سازي الگوي  .13,1

 مصرف
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و  هر ساله براساس تعهدات تعیین شده از سوي شرکت توانیر شرکت توزیع
و بهینه سازي زمینه کاهش پیک نیازهاي تعیین شده از سوي شرکت توزیع در 

 .عهدات هر یک از امورها را تعیین  می نمایدت و ، تعهدات شرکت الگوي مصرف
 

 مسئولیت مدیریت ارشد شرکت توزیع .13,2

الزم است مدیریت به دلیل اهمیت فعالیتهاي کاهش پیک و بهینه سازي مصرف 
هدایت و نظارت عالیه بر ) مدیر عامل و هیئت مدیره(ارشد شرکت توزیع 

 در این خصوص . دسازماندهی و برنامه ریزي فعالیتهاي مرتبط را انجام ده
 :مسئولیت اصلی مدیریت شامل موارد زیر می باشد

ابالغ به (شفاف سازي تعهدات و اهداف شرکت و هر یک از امورها  ×
 )واحدهاي مرتبط ستاد و امورها

 تعیین مجریان و مسئولین مرتبط جهت تحقق فعالیتها و اهداف ×
 مصوب نمودن منابع و پشتیبانی جهت اختصاص منابع مرتبط  ×

یین ناظر و نظام نظارتی مناسب جهت حصول اطمینان از اجراي عملیات تع ×
 مرتبط و انجام نظارت عالیه

دریافت گزارشات دوره اي از عملکرد و تحقق اهداف و تعهدات تعیین  ×
 شده
 کنترل دوره اي مدیریت ارشد در جلسات دوره اي ×

 

 پتانسیل سنجی، هدفگذاري و برنامه ریزي .13,3

زم است براساس تعهدات تعیین شده و همچنین واحدهاي مدیریت مصرف ال
مطالعات مرتبط با پتانسیل سنجی، هدفگذاري میانمدت و سالیانه را براي شرکت 

نحوه هدفگذاري و برنامه ریزي مدیریت دستورالعمل «توزیع و امورها طبق 
 . و مصوبه الزم در این خصوص را دریافت نمایدانجام داده »مصرف

رتبط الزم است پس از تصویب به واحدهاي مرتبط ابالغ اهداف و برنامه هاي م
  .شده و تحقق و اجراي صحیح آنها مورد پیگیري الزم قرار گیرد
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  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 مدیریت منابع، سازماندهی و هماهنگی .13,4

واحدهاي مدیریت مصرف الزم است در برنامه هاي تدوین شده به تعیین منابع 
و منابع رنامه هاي مصوب ب. دنبپردازمورد نیاز و همچنین سازماندهی مناسب 

سالیانه شرکت در نظر گرفته آن الزم است در چارچوب برنامه و بودجه مصوب 
الزم است مدیریت ارشد شرکت جهت حصول اطمینان از در این خصوص . شود

اجراي برنامه و تامین منابع مالی مرتبط، هماهنگی و نظارت عالیه الزم را انجام 
 .دهد

 

 اجراي طرحها و عملیات .13,5

واحدهاي مدیریت مصرف در جهت اجراي طرحها و عملیات اقدامات مناسب در 
ستاد را انجام داده و موارد مرتبط با امورهاي مختلف را تعیین و از طریق 

هر یک از . مدیریت ارشد شرکت توزیع به واحدهاي مختلف و امورها ابالغ نمایند
هی و برنامه ریزي الزم واحدهاي اجرایی مرتبط و امورها نیز الزم است سازماند

 .جهت اجراء  را انجام دهند
 

 کنترل و نظارت بر اجراي طرحها و عملیات .13,6

جهت اطمینان از اجرایی شدن طرحها و عملیات مرتبط، الزم است براي پروژه ها 
همچنین به روشهاي مناسب نظارت . از روشهاي کنترل پروژه استفاده نمود
. ت مختلف مدیریت مصرف انجام شودعالیه بر اجرایی شدن طرحها و عملیا

 :نظارتهاي مرتبط میتواند با روشهاي زیر صورت گیرد
 دریافت گزارشات دوره اي ×
 برگزاري جلسات با واحدهاي اجرایی  ×
 بازدیدهاي نمونه اي از امورها و واحدها ×
 استفاده از دستگاه نظارت  ×

 

 سنجش اثربخشی طرحها و تجزیه و تحلیل بهبود .13,7
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  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

صرف با مشارکت واحدهاي اجرایی الزم است با بکارگیري واحدهاي مدیریت م
نسبت به سنجش اثربخشی طرحها و فعالیتهاي مختلف اقدام روشهاي مناسب، 

همچنین نسبت به شناسایی علل کاستی یا ضعف اثربخشی طرحها و . نمایند
 .دنعملیات تجزیه و تحلیل الزم را انجام ده

  

 اقدامات اصالحی .13,8

خشی فعالیتها و طرحهاي مرتبط با مدیریت مصرف و در صورت ضعف در اثرب
کاهش پیک، نسبت به شناسایی اقدامات الزم جهت اصالح اقدام نموده و سپس 
 .عملیات بهبود مرتبط را در پروژه هاي موجود و برنامه هاي آینده را انجام دهند
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 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

 : مدیریت سمت تقاضامجموعه نظامهاي عملیاتی .14

نظامهاي عملیاتی مدیریت سمت تقاضا را بیان نموده و نمودار صفحه بعد تعامل بین 
شرکتهاي توزیع جهت شکل گیري نظام مدیریت . موارد اصلی را تعیین می نماید

سمت تقاضا و اثربخشی عملیات آنها الزم است، نظامهاي زیر را سازماندهی نموده و 
 :بکار گیرند

 

ي وزارت سیاستها و راهبردهاقوانین، ضوابط، کسب و درك مجموعه  .14,1
 نیرو و توانیر در بهینه سازي الگوي مصرف و کاهش پیک بار

با توجه به اینکه بخشی از اهداف مدیریت مصرف در ابعاد ملی تعیین شده و 
نقش آن بر کل صنعت اثرگذار است و همچنین لزوم رفتار هماهنگ در این 

ررات خصوص، الزم است شرکتهاي توزیع نسبت به شناخت کافی از قوانین و مق
و راهبردهاي تعیین شده در وزارت نیرو و توانیر آگاه بوده و نظامها و عملیات 

 .خود را در جهت تحقق این موارد ایجاد کرده و یا بهبود دهند
 

 شناسایی الگوي مصرف موجود و الگوي مصرف بهینه  .14,2

شرکت توزیع الزم است، با بکارگیري روشهاي نمونه گیري مناسب نسبت به 
ي مصرف مشترکین تعرفه هاي مختلف اقدام نموده و همچنین با توجه تعیین الگو

به محدودیتهاي موجود در شبکه و تامین برق در سطح ملی و منطقه اي و 
همچنین شرایط منطقی مشترکین نسبت به تعیین الگوي مصرف بهینه آنها اقدام 

شود شناخت شرایط و ویژگیهاي مشترکین با تعرفه هاي مختلف سبب می. نماید
و به دور از واقعیت هاي امکانپذیر تا هدایت و جهت دهی آنها امري منطقی شده 

 .در تغییر الگوي مصرف مشترکین نباشد
 

تدوین راهبردها و استراتژیها، اهداف و برنامه هاي بهینه سازي الگوي  .14,3
 مصرف 

به منظور اینکه جهت حرکتی واحدهاي مختلف داراي شفافیت بوده و اقداماتی 
ب با شرایط منطقه اي و ویژگیهاي شرکت و هماهنگ با هم صورت پذیرد متناس

نیاز است استراتژیهاي شرکت در ابعاد مختلف مدیریت مصرف تعیین شده و 
 . برنامه ریزي الزم جهت تحقق اهداف طبق دستورالعمل مرتبط صورت پذیرد
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  معاونت هماهنگی توزیع -ت توانیرشرک

 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 ایجاد و بکارگیري نظامهاي عملیاتی مورد نیاز در مدیریت مصرف  .14,4

مهاي اصلی مورد نیاز جهت عملیاتی نمودن روشهاي مدیریت مصرف شامل نظا
 :موارد زیر می باشد

 
  مصرف بهینه برقنظامهاي اطالع رسانی و توسعه فرهنگ ×

 روشهاي مدیریت بار ×

 توسعه تجهیزات برقی پربازده ×

 )تولید پراکنده(فرآیندهاي تولید جایگزین  ×

 ممیزي و مشاوره بهینه سازي مصرف ×

 گیزشی و روشهاي محدودکنندهروشهاي ان ×

  روشهاي مناسب در جهت بهبود کیفیت توان ×

 ...)کنتورهاي چند تعرفه و (توسعه نظام چند تعرفه اي  ×
 

ارزیابی عملکرد و اثربخشی با سنجش شاخصهاي کلیدي و انجام  .14,5
 اقدامات اصالحی

از جمله اقدامات مورد نیاز در زمینه مدیریت مصرف، تعیین شاخصهاي کلیدي 
ت که میزان اثربخشی عملیات و طرحهاي مدیریت مصرف را تعیین نموده و اس

در صورت نیاز به اصالح روش و طرحهاي در دست اجراء بتوان با بهبود الزم 
در این زمینه الزم است شرکت توزیع با بکارگیري . اثربخشی آنها را باال برد

تی مطرح شد، روشهاي کنترل پروژه و کنترل عملیات که در نظامهاي مدیری
عملکرد شرکت را تعیین نموده و با سنجش شاخصهاي کلیدي میزان موفق بودن 

 .طرحها و اثربخشی آنها را سنجش نماید
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 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

مجموعه ارکان و عوامل اصلی اثرگذار بر اصالح الگوي مصرف  .15
 مشترکین برق

تابع موارد مختلفی است که بخشی از آن به برق  مشترکین الگوي مصرفاصالح 
تار سازندگان، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کاالهاي برقی و ساختمانها رف

بازمیگردد، بخشی از آن به تعامالت اقتصادي صنعت برق با آنها و بخشی به رفتار 
عوامل زیر میتواند در .  و میزان آگاهی و توانمندي آنها بستگی داردیندرونی مشترک

جهت بهبود مصرف مشترکین 
 : داشته باشدبرق اثر مناسبی

 
 

وجود و بکارگیري  .15,1
موثر استانداردها و 
ضوابط حاکم بر احداث 

 :و اصالح ساختمانها

یکی از عوامل اصلی که 
سبب هدررفتن بخش عمده 
اي از انرژیهاي مختلف از 
جمله انرژي الکتریکی و 
سوختهاي فسیلی میشود، 
ضعف رعایت استانداردها 
و ضوابط مرتبط با 
مدیریت انرژي در 

در این . تمانها استساخ
خصوص شرکتهاي توزیع 
در جلسات استانداریها و 

د از یکسو ضوابط حاکم بر نتوان توانیردر تعامل با نهادهاي مرتبط ملی می
 و از سوي دیگر با ارتقاء هسازندگان را در استانها و در سطح ملی بهبود داد

 .  هنددآگاهی مشترکین برق وضعیت ساختمانها را در این خصوص بهبود 
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 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

وجود و بکارگیري موثر استانداردها و ضوابط حاکم بر تولید و  .15,2
 :واردات کاالهاي برقی

مصرف باالي انرژي میشود بکارگیري لوازم  عوامل اصلی که سبب دیگر ازیکی 
در این خصوص الزم است ضوابط حاکم بر . برقی با بازدهی پایین است

ها بگونه اي باشد که امکان تولید و سازندگان و تعرفه هاي حاکم بر واردات کاال
شرکتهاي توزیع . واردات این کاالهاي برقی با بازدهی پایین، غیر اقتصادي شود

 زیر میتوانند در بهبود مصرف لوازم برقی هايدر این خصوص با اجراي راهبرد
 :پربازده موثر باشند

وجود جلسات مشترك و جلب همکاري اصناف مرتبط جهت توجه به  ×
 نرژي کاالهاي برقی مرتبط برچسب ا

ایجاد آگاهی در مسئولین استانی به منظور حمایت از توسعه برچسب  ×
در تعامل با تولیدکنندگان، تامین (انرژي و  بکارگیري تجهیزات پربازده 

 ...)کنندگان کاالها و 
جلسات مشترك با نمایندگان وزارتخانه هاي صنایع و بازرگانی در این  ×

 خصوص
 ترکین برق به منظور بکارگیري لوازم برقی پربازدهتوسعه آگاهی مش ×

 
وجود قابلیت الزم براي مشترکین جهت جایگزینی انرژي برق با دیگر  .15,3

 :انرژیها

از دیگر عواملی که میتواند بر مصرف مشترکین اثرگذار باشد، وجود انرژیهاي 
در این صورت مشترکین برق میتوانند در . انرژي الکتریکی استجایگزین 

شرکتهاي توزیع در این . هاي پیک بطور موقت از دیگر انرژیها استفاده نمایندزمان
زمینه میتوانند مشترکین را به عدم استفاده از مصرف کننده هاي الکتریکی در 

 .   نمایندهدایت و تشویقساعات پیک و جایگزینی دیگر انرژیها 
 

 :تعامل اقتصادي با مشترکین از طریق تعرفه هاي برق .15,4

یار مهمی که میتواند بر اصالح الگوي مصرف مشترکین موثر باشد، عامل بس
شرکتهاي توزیع در این زمینه الزم است با تدوین برنامه . نظام چندتعرفه اي است
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 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

نسبت به جایگزینی لوازم اندازه گیري یک تعرفه با لوازم اندازه )  ساله3(میانمدت 
لوازم اندازه گیري (شند گیري که قابلیت اعمال نظام چندتعرفه را داشته با

اقدامات موثري در بهبود ) هوشمند و لوازم اندازه گیري دیجیتالی چندتعرفه
 .تعامالت اقتصادي با مشترکین برق برقرار نمایند

 
  تکنیک هاي مدیریت مصرف در تعامل با  مشترکین برقراهبردها و .16

وزه اصلی زیر راهبردهاي اصلی که در تعامل با مشترکین بکار می رود به چهار ح
 :تقسیم میشود

 ارتقاء سطح خودآگاهی مشترکین برق ×
بکارگیري روشهاي فنی و اقتصادي در هدایت و جهت دهی و اعمال  ×

 محدودیت مشترکین
 ارتقاء بهره وري و بازدهی تجهیزات برقی ×
تغییر نقش از مصرف (بکارگیري ظرفیت تولید مشترکین برق در زمان پیک  ×

 )کننده به تولید کننده
. در هر یک از این راهبردها روشها و تکنیک هاي مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد

در نمودار زیر برخی از این موارد بیان شده است ولی شرکتهاي توزیع در این 
خصوص عالوه بر روشهاي زیر از دیگر روشها و تجارب مختلف خود یا دیگر 

هاي مشابه میتوانند استفاده شرکتهاي توزیع و یا تجارب دیگر کشورها و سازمان
 .کنند
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 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 
 
 
 
 
 

تکنیک هاي مورد استفاده در شرکتهاي توزیع بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی و 
 .توانمندیهاي شرکت میتواند تغییر نموده و یا نوآوریهایی در این زمینه ایجاد نماید

هاي زیر میتواند در خصوص تعامل با مشترکین به تفکیک نوع مشترکین دستورالعمل
 :به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد

 )اداري(عمومی دستورالعمل تعامل با مشترکین  ×
 دستورالعمل تعامل با مشترکین خانگی و تجاري ×
 دستورالعمل تعامل با مشترکین صنعتی ×
 دستورالعمل تعامل با مشترکین کشاورزي ×

 
ود سهم مهم مشترکین اداري در به دلیل وج: دستورالعمل تعامل با مشترکین اداري

بویژه مشترکین (پیک روز و همچنین لزوم اصالح الگوي مصرف مشترکین اداري 
  .این دستورالعمل تدوین شده است) دولتی و شرکتهاي تابعه توانیر

این دستورالعمل عالوه بر ایجاد راهنما براي مشترکین اداري، نحوه تعامل شرکتهاي 
ضوابط الزم االجراء براي شرکتهاي تابعه توانیر را مطرح می توزیع با آنها و همچنین 

 .نماید
این دستورالعمل به عنوان راهنما : دستورالعمل تعامل با مشترکین خانگی و تجاري

 .به بیان اصول و ضوابط اصلی اصالح مصرف مشترکین خانگی و تجاري می پردازد
سانی مشترکین نیز می همچنین ضمن ارائه برخی مطالب راهنمایی براي اطالع ر

 .باشد
به عنوان راهنما، تعامل با مشترکین : دستورالعمل تعامل با مشترکین صنعتی

صنعتی در خصوص جلب همکاري آنها و ارزیابی عملکرد صنایع در مشارکت با 
 .صنعت برق را مطرح می نماید

 تعامل این دستورالعمل به عنوان راهنما،: کشاورزيدستورالعمل تعامل با مشترکین 
 .با مشترکین کشاورزي و چگونگی بهبود رفتار مصرف آنها را مطرح می نماید
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 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه
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 سمت تقاضانظامنامه مدیریت 
 ش پیک  در جهت اصالح الگوي مصرف و کاه

 

 :در حوزه مدیریت مصرفو نظارت بکارگیري روشهاي ارزیابی  .17

شرکتهاي توزیع به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح عملیات و برنامه هاي 
پیک و اصالح مدیریت مصرف و همچنین تحقق اهداف و تعهدات مرتبط با کاهش 

الگوي مصرف مشترکین الزم است از روشهاي مناسب به منظور ارزیابی عملکرد 
ارزیابی مرتبط الزم است در برگیرنده دو . دنواحدهاي مرتبط و امورها استفاده نمای

 :مورد اصلی زیر باشد
 ارزیابی اثربخشی روشهاي مدیریت مصرف  ×
 ارزیابی و سنجش عملکرد واحدهاي عملیاتی مرتبط ×

شرکت توانیر به منظور حصول اطمینان از ارتقاء زیرساختها و در این راستا 
توانمندي شرکتهاي توزیع در زمینه مدیریت سمت تقاضا و عملکرد مناسب در زمینه 

از روشهاي مناسب به منظور نظارت کاهش پیک و اصالح الگوي مصرف مشترکین برق 
در فعالیتهاي نظارتی و تاکیدات اصلی . و ارزیابی شرکتهاي توزیع استفاده می نماید

 :ارزیابی شرکتها شامل موارد زیر است
 ارتقاء زیرساختهاي مدیریت مصرف ×
 عملکرد مناسب شرکتهاي توزیع براساس برنامه و بودجه مصوب ×
 اجراي مناسب پروژههاي مرتبط با مدیریت مصرف ×
 اجراي صحیح فعالیتهاي ارزیابی توسط شرکتهاي توزیع ×

 

 


