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  31از  2 صفحه

   امضاء

  مقدمه
هاي پاسخگويي  برنامهي عمل  ر تبيين چارچوب و حوزهبه منظو 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 
يي بار هاي پاسخگو برنامهضوابط اجرايي هاي زيرمجموعه صنعت برق،  ها در سطح شركت هماهنگي و يكنواختي اجراي اين برنامه

  به تصويب رسيد.  جهت كاهش پيك

  تعاريف - 1
تعاريف زير در اين مجموعه از ضوابط اجرايي كاربرد داشته و در صورت ابهام فقط از سوي دفتر مديريت مصرف معاونت 

  .باشند نميگونه تفسيري  ها مجاز به هيچ هماهنگي توزيع توانير تفسير خواهد شد و شركت
هايي تشويق محور كه منجر به همكاري مشتركين جهت كنترل بار پيك شبكه خواهد  هبرنام :بار برنامه پاسخگويي  1- 1

 .گرديد

 دفتر مديريت مصرف هاي پاسخگويي بار صنعت برق كشور با مسئوليت دبيرخانه عالي راهبري برنامه : دبيرخانه 1-2
  هماهنگي توزيع شركت توانير. تمعاونو خدمات مشتركين 

 نيرتوا تخصصي مادرشركت  توانير:  3- 1

 نيروي برق عيهاي توز و شركت يا برق منطقه يها شركت شركت:  4- 1

 باشد. مي شنبه، جمعه و تعطيالت رسمي) ي روزهاي هفته به جز روزهاي تعطيل هفته (پنج همه روزكاري:  5- 1

  استعالم شود. /ديسپاچينگ مليموارد استثناء از شركت توانير :1تبصره                   
 است. (سه ماه) ماه شهريور 15ماه لغايت  خرداد 15 ماني همكاري كه ازبازه ز دوره همكاري:  1-6

 ممكن است با توجه به نوع برنامه بازه همكاري متفاوت باشد كه در صورت تفاوت بازه در هر برنامه  :2تبصره 
  ذكر خواهد شد.

 شترك بصورتاست مدرخويين شده و يا با قدرتي كه در قرارداد (بين شركت و مشترك) تع قدرت قراردادي:  1-7
 موقت كاهش يافته است.

 با امضاي نمايندگان مشترك و برنامه متن تنظيمي كه به منظور آمادگي مشترك براي همكاري در نامه: فاهمت 1-8
 نامه هر برنامه در بخش مربوطه ارائه شده است). گيرد (متن تفاهم مي مورد توافق قرار ،شركت

 نمايد. نامه با شركت اقدام مي و انعقاد توافق برنامهمشاركت در  مشترك مشمولي كه نسبت به مشترك همكار: 1-9

كارگروه متشكل از نمايندگان فصلي بوده و يا با تشكيل  مشترك مشمولي كه ماهيت توليد آن مشترك مستثني:  1-10
، استانداري و يا فرمانداري و وزارت صنعت معدن و تجارت مستثني از شركت، مشترك

 شود. همكاري مي
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  31از  3 صفحه

   امضاء

 اوج بار   مصرفي مشترك در ساعت قدرتحداكثر  قدرت مصرفي:حداكثر  1-11

  تواند در روز و يا شب باشد. ساعت اوج بار مي :3تبصره 
 طي روزهاي مشخص شده در هر برنامهمصرفي  قدرتميانگين حداكثر  :)Pav( ميانگين (متوسط) قدرت مصرفي 1-12

 ديماند مصرفياي كاهش حادث شده مشترك همكار بر قدرتكاهش ميزان  :)Pr( قدرت مشاركت  1-13

 شود. تقاضاي كاهش بار مينامه منعقده  مطابق با تفاهممشترك  روزي كه از روز مشاركت:  1-14

 ساعت قبل از كاهش بار كه توسط 2حداكثر  طراري كاهش باردرخواست اض درخواست اضطراري كاهش بار:  1-15
 نگ ملي/ محلي به مشترك اعالم خواهد شد.ديسپاچي

تواند تقاضاي اضطراري كاهش بار داشته باشد كه مستندات آن قابل  محلي در صورتي ميديسپاچينگ  :4تبصره 
  ارائه و اثبات به توانير باشد.

 ي كه با توجه به هر برنامه شرايط آن در برنامه مربوطه ذكر خواهد شد.مشترك مشترك مشمول: 1-16

اين اطالعات به صورت  و يا ساعتي دقيقه 30دقيقه،  15اطالعات ديماند مصرفي مشترك در بازه  پروفيل بار: 1-17
 باشد. ) و ديماند مي00:00فايل اكسل و شامل شناسه قبض، تاريخ، ساعت (با فرمت 

 تواند در ساعات روز و يا شب باشد. ت بازه اوج بار در پروفيل بار روزانه كه مياساع ساعات اوج بار: 1-18

 مقدار انرژي مصرف نشده توسط مشترك جويي شده: انرژي صرفه 1-19

 جويي شده در هر برنامه توضيح داده شده است. چگونگي محاسبه انرژي صرفه :5صره تب

 مقدار پاداش متعلقه در ازاي كاهش مصرف انرژي پاداش بهاي انرژي: 1-20

 مقدار پاداش متعلقه در ازاي كاهش ديماند مصرفي پاداش بهاي قدرت: 1-21

  شركت مديريت شبكه برق ايران  مديريت شبكه: 1-22
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  31از  4 صفحه

   امضاء

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

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

 كنترل و كاهش پيك شبكه سراسري برق -

  برق كشور  شبكههنگام پيك  در ايجاد ذخيره توليد مناسب -
 برقاقتصادي شبكه سراسري غيرفني 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

  ،تيبرنامه ذخيره عمليا - 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
  ،برنامه استفاده از مولدهاي اضطراري (خود تامين) - 3-5
  .طبيعي هاي سوخت گاز ريزي شده ايستگاه برنامه قطع بار برنامه - 3-6

  

  اصول عمومي -4
  اين مجموعه از ضوابط داراي اصول عمومي به شرح زير است:

ربط در وزارت نيرو و يا تصميم    ذيهاي  نامه به دليل تغيير قوانين، مقرّرات و آيين ضوابطاگر هريك از مواد اين  4-1
امه الزم االجرا نخواهد بود و ساير مواد همچنان به قوت خود ن مراجع قضايي فاقد اعتبار شود، آن ماده از نظام

 د ماند.نباقي خواه

 شيوه ارزيابي هر برنامه با توجه به ضوابط آن برنامه صورت خواهد گرفت. 4-2

نظارت و مسئوليت بر اجراي اين مجموعه ضوابط برعهده دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين معاونت  4-3
 ر است.هماهنگي توزيع شركت تواني

ساعت و  1مدت زمان همكاري در هر روز با توجه به نوع برنامه مشخص خواهد شد. حداقل زمان همكاري  4-4
 باشد. ساعت مي 8حداكثر 

  ساعت خواهد بود. 8ساعته مشترك مجاز به كاهش بيش از  24فقط در طرح كاهش  :6تبصره 
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  31از  5 صفحه

   امضاء

 هرگونه مورد استثناء بايد توسط توانير تائيد شود. :7تبصره 

برنامه با يكديگر تداخل نداشته  2زمان در صورتي مجاز خواهد بود كه  برنامه به صورت هم 2مشاركت در   4-5
در صورت عمل به تعهد تفاهم شده در يك برنامه مشترك مجاز به مشاركت در يك برنامه ديگر خواهد باشند. 

مجاز به دريافت يك  ، مشتركدر يك بازه زماني مشخص به عبارت ديگر در صورت حصول همكاريبود. 
 پاداش از يك برنامه خواهد بود. 

محاسبه شده با توجه به شرايط هر نامي  كه در اولين بازه ثبتدر اين حالت اولين متوسط ديماند مصرفي  :8تبصره 
 هاي بعدي خواهد بود. برنامه مالك عمل در برنامه

اقدام به  ) ورت عدم درخواست ديسپاچينگ مليمنظور كنترل بار منطقه خود (حتي در ص هتوانند ب ها مي شركت  4-6
به توانير در اين حالت مستندات موضوع بايد قابل ارائه و دفاع  درخواست كاهش بار از مشتركين همكار نمايند.

 باشد.

توسط اي مشتركان رؤيت پذير در مراكز كنترل ملي و منطقههاي پاسخگويي بار  پايش و ارزيابي اثر بخشي برنامه ٧-٤
  راهبري شركت مديريت شبكه برق ايران صورت خواهد گرفت. معاونت 

اي مشتركين سطوح انتقال و فوق توزيع در  پذيري لحظه شركت توانير موظف است اقدامات الزم جهت رويت ٨-٤
را اين مراكز ارسال سيگنال ديماند تجميعي مشتركين در سطح توزيع به همچنين اي و  منطقهملي و مراكز كنترل 
 .به عمل آورد
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  31از  6 صفحه

   امضاء

  برنامه ذخيره عملياتي -5
مابين توليد،  دار بار شبكه سراسري در مواقع مورد نياز شبكه و ايجاد تعادل استاندارد في در راستاي كنترل هوشمند و هدف

   گردد. ي شبكه سراسري اين برنامه با ضوابط زير اجرا ميذخيره گردان و بار مصرف
  اصول عمومي  5-1
 .تعاريف) 5-1باشد (بند  هاي كاري هفته قابل اجرا ميط در روزاين برنامه فق 1- 5-1

 شهريور ماه است. 15خرداد ماه الي  20بازه زماني اجراي اين برنامه از  2- 5-1

گيري بار ساعت به ساعت آنها وجود دارد  كيلووات و بيشتر كه امكان اندازه 200مشتركين با قدرت قراردادي  3- 5-1
 ند.باش مجاز به شركت در اين برنامه مي

 باشد. مصرفي مي قدرت متوسط %15نامه، معادل  امضاء توافق و برنامه مشاركت در قدرتحداقل ميزان  4- 5-1

مركز  صيبه تشخ 22 يال 11دوره همكاري و حد فاصل ساعات  يساعت در ط 200حداكثر  يمدت زمان همكار     5- 5-1
 اي، توزيع) خواهد بود. (ملي، منطقه نگيسپاچيد

 شد. ساعت مدت زمان همكاري كاسته خواهد200مشاركت، از  قدرتش حداقل ميزان متناسب با افزاي :9تبصره 
ساعت تقليل  100درصدي متوسط قدرت مصرفي ساعات مشاركت به  30بدين معني كه در صورت كاهش 

  عليهذا. خواهد يافت و قس
ساعت  200بيش از توان  و تمايل مشترك، مي توزيع) اي، ملي، منطقه(در صورت نياز ديسپاچينگ  :10تبصره 

   همكاري از مشترك اخذ نمود.
 اي، ملي، منطقهساعت به تشخيص مركز ديسپاچينگ ( 8مدت زمان همكاري در روز مشاركت، حداكثر  :11تبصره 

 توزيع)  شركت خواهد بود. 

وز ر 10 ابالغ شده براي همكاري در هاي متناظر در اين برنامه از ميانگين ساعت )Pav( متوسط قدرت مصرفي 6- 5-1
مورد محاسبه قرار گرفته و مالك  درخواست براي كاهش باراز اولين  (بدون احتساب روزهاي تعطيل) قبل كاري

 هاي ديگر خواهد بود. براي تمام ابالغ

اي،  كه از مشترك توسط ديسپاچينگ (ملي، منطقه ها و ساعاتيروز مشاركت عبارتند از مجموع روز و ساعات 7- 5-1
 .شود توزيع) تقاضاي كاهش بار مي

هاي اعالم شده  در بازهمشترك همكار  توسط قدرت كاهش داده شدهميزان ) عبارت است از Prقدرت مشاركت ( 8- 5-1
 .اي، توزيع) توسط ديسپاچينگ (ملي، منطقه براي همكاري

 )Ph( هاي مشاركت در روز مشاركت تفاضل ميانگين بار مصرفي ساعت) عبارت است از Pd( قدرت كاهش يافته 9- 5-1
 شود. لحاظ مي Pd كه در محاسبات پاداش همكاري  متوسط) Pd= Pav – Ph(رت مصرفي از ميانگين قد

درخواست اضطراري كاهش بار  اضطراري كاهش بار نمود.توان از مشترك درخواست  با توجه به نياز شبكه مي  10- 5-1
 كه توسط ديسپاچينگ ملي/ محلي به مشترك اعالم خواهد شد. بوده ساعت قبل از كاهش بار 2حداكثر 
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  31از  7 صفحه

   امضاء

شتركين مشمول متقاضي اقدام و نسبت نامه با م فاهمخرداد نسبت به عقد ت 16ها موظف هستند حداكثر تا  شركت 11- 5-1
 نامه در سامانه مديريت پيك بار اقدام نمايند. به ثبت تفاهم

ر گيرند و د تر قطع احتمالي برق قرار مي نامه اقدام كنند در اولويت پايين مشتركيني كه نسبت به امضاي توافق 12- 5-1
  صورت نياز شبكه به خاموشي براي اين مشتركين با هماهنگي قبلي انجام خواهد شد.

  
 

  رساني و پايش اطالع  5-2
 باشند. گيري براي قرائت بار ساعت به ساعت مشتركان مشمول مي ها موظف به نصب لوازم اندازه شركت 1- 5-2

روز قبل از روز مشاركت صورت  14تا ساعت ، حداكثر و درخواست همكاري از مشترك همكاررساني  اطالع 2- 5-2
 پذيرد. مي

به منظور تخصيص عادالنه و اثربخش ساعات كاهش بار بين مشتركان همكار، خالصه گزارش عملكرد مشتركان  3- 5-2
 شود. ذخيره عملياتي ارسال مي برنامه، توسط ديسپاچينگ تهيه و براي دبيرخانه برنامههمكار در 

هاي  ن همكار براي درخواست كاهش بار، بايد به نحوي عمل شود كه مجموع تعداد ساعتدر تعيين مشتركا 4- 5-2
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  تعداد ساعت اي باشد كه تخصيص سهميه كاهش بار به مشترك همكار بايد به گونه  5- 5-2
 نامه) تجاوز نكند. متناسب با توافق يا ساعت و 200از تعهد مشترك همكار (

عدم همكاري در روز مشاركت داشته باشد، به ازاي هر بار  برنامهبار طي اجراي  2در صورتي كه مشترك بيش از   6- 5-2
ويت مديريت يابد و در اول درصد از پاداش اعالم آمادگي كاهش مي 10درصد از پاداش همكاري و  10همكاري  عدم

  بار قرار خواهد گرفت.
  عدم همكاري در نظر گرفته خواهد شد. % متوسط ديماند مصرفي15كاهش كمتر از  :12تبصره     

به مشترك در صورتي عدم همكاري تعلق خواهد گرفت كه كل ساعات ابالغ شده در يك روز را  :13تبصره 
  مكاري ننمايد. ه

 بار در بازه مشاركت، پاداشي به مشترك تعلق نگرفته و از  5در صورت عدم همكاري مشترك به تعداد  :14تبصره 
 برنامه كنار گذاشته خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  8 صفحه

   امضاء

  ها مشوق  5-3
 :ندشو به شرح زير مي مشمول دريافت پاداش اعالم آمادگينامه همكاري   با امضاي توافق مشتركين 1- 5-3

  )8- 1-5 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- 5-3
 : حسب فرمول زير پرداخت خواهد شدهمكاري و ميزان مشاركت بر

 Pav /  Pd=α ضريب مشاركت:             

  eh/2006/1=β ضريب تعديل ساعات مشاركت:
  ) ١≥ h )200≤ h :ساعات همكاري
  يمشتركين صنعت 3و  2، 1گزينه  قدرتبهاي مجموع  × )Pd ×)α+β  = (همكاري) پاداش مشاركت

  

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

  خواهد بود.  hمالك محاسبه مقدار 
 تا آبان ماه همان سال) محاسبه و اعمال خواهد شد.  مجموع پاداش مشتركين در صورتحساب برق (حداكثر  4- 5-3

، از يك روز ساعات كم باريبرابر با روز مشاركت،  به ازاي هرمنظور حفظ سطح توليد، مشترك همكار مجاز است  به  5- 5-3
نامه مشخص  هاي شبكه، در متن توافق آن با توجه به محدوديت و دوره قراردادي تجاوز نمايد كه ميزان قدرت

  شود. مي
  ها گزارش  5-4

سامانه مديريت بار پيك پروفيل بار روز همكاري را در  ،روز بعد از هر ابالغ 10ها موظفند حداكثر تا  شركت 1- 5-4
  نمايند. گذاري بار

هاي منعقده با مشتركين را به معاونت راهبري شبكه برق در  نامه اي موظفند يك نسخه از تفاهم هاي برق منطقه شركت 2- 5-4
ت هفتگي عملكرد را در قالب مشخص شده از سوي شركت مديريت شبكه برق ايران ارائه نموده و همچنين گزارشا

  اين معاونت ارسال نمايند.
   

 نامه فرم تفاهم 5-5
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  31از  9 صفحه

   امضاء

    
 به نام خدا

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

و شماره تماس اي ............................... و مشترك آقا/خانم ...........................  مابين شركت توزيع/برق منطقه نامه في هماين تفا
  گردد. براي كاهش پيك شبكه سراسري منعقد مي ياتيعمل رهيذخ جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار....................... 

  :مشخصات مشترك
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (مگاوات) قدرت

  
  مشخصات مشاركت مشترك:

    ميزان كاهش بار (مگاوات)

    درصد كاهش بار

    روز كاري قبل از همكاري (مگاوات) 10مصرفي  قدرت

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

    تاريخ شروع همكاري

    همكاري تاريخ پايان

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

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

  وادگي مشتركخان نام و نام خانوادگي نماينده شركت نام و نام
  

  تاريخ تاريخ
  

  مهر و امضاء مهر و امضاء
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  31از  10 صفحه

   امضاء

  عيشده صنا يزير كاهش/ قطع بار برنامهضوابط اجرايي برنامه  -6
هاي زير براي مشاركت مشتركين  برنامه، شبكه سراسري اوج بار بازهدر  سمت تقاضادر راستاي اجراي اقدامات مديريت 

  نعتي تدوين گرديده است:ص
 به يكي از روزهاي كاري هفته جمعه جابجايي تعطيالت هفتگي از روز -1

 ريزي شده در ساعات اوج بار شبكه كاهش بار برنامه -2

 )ساالنه التي/ تعط راتيانجام تعمساعته ( 24ريزي شده  بار برنامه / قطعكاهش -3

  
  باشد: مي هاي فوق به شرح زير ضوابط اجرايي براي هر يك از برنامه

  
 هفته كاريجابجايي تعطيالت هفتگي از روز جمعه به يكي از روزهاي   1- 6

اي و توزيع بوده  هاي برق منطقه تعيين روز و جابجايي تعطيالت هفتگي صنايع بايد با هماهنگي قبلي با شركت 1- 6-1
 هفته (شنبه تا چهارشنبه) منتقل شود. كاريو تعطيالت هفتگي از روز جمعه به روزهاي 

 مكاري در اين برنامه از ابتداي تير ماه تا انتهاي مرداد ماه است.دوره ه 2- 6-1

 روز است. 4همكاري  دورهحداقل  3- 6-1

 باشد. 7-1-6درصد متوسط ديماند مصرفي شرح داده شده در بند  70حداقل قدرت كاهش يافته بايد برابر با  4- 6-1

رك امضاء شده و در سامانه مابين شركت و مشت نامه همكاري في يك هفته قبل از شروع برنامه بايد تفاهم 5- 6-1
 مديريت بار پيك ثبت شود.

روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا پروفيل بار روزهاي همكاري را در سامانه مديريت  10شركت حداكثر  6- 6-1
 بار پيك بارگذاري نمايد.

روز  31در اين برنامه با استفاده از متوسط ماكزيمم قدرت مصرفي روزانه در مشترك متوسط قدرت مصرفي  7- 6-1
 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.(با احتساب روزهاي تعطيل) قبل 

روز قبل از  31پروفيل بار  بعد از شروع برنامه نسبت به بارگذاري كاري روز 7حداكثر  شركت موظف است 8- 6-1
 بارگذاري نمايد.امانه مديريت پيك بار اجراي برنامه را در س

ارت است از متوسط حداكثر ديماندهاي مصرفي در مشترك عب همكاري روزهايمصرفي متوسط ديماند  9- 6-1
 روزهاي همكاري.

  
 



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  11 صفحه

   امضاء

مشمول دريافت پاداش خواهد  »1«جدول شماره ابط زير و وركننده در اين برنامه مطابق با  مشترك مشاركت 10- 6-1
 شد.

 
  (كيلووات) قدرت مشاركت روز قبل) = 31متوسط ديماند مصرفي  – همكاري هايروز مصرفي ديماندمتوسط ( 

 )
نامهبر تعداد روز همكاري با 

  مشاركت ميزان قدرت مشاركت = × )

(( –ميزان انرژي مصرفي در روزهاي همكاري 
تعداد روز همكاري با برنامه

  جويي شده انرژي صرفه) = انرژي مصرفي در يك دوره قبل × ) 

 A=  روز) 31وز و حداكثر ر 25شود (حداقل  در سامانه بارگذاري ميپيوسته روفيل بار تعداد روزهايي كه پ

  
  

  »1«جدول شماره 

ف ای  رد شصد   دوده زمان ا  کا
  درت

ژی ھای ا   ف 
  (ریال)

ھای    درتف 
  ( ریال)

  درصد 100تا  70  تيرماه  1
  باري بهاي انرژي ميان

×  
جويي شده  مقدار انرژي صرفه

)Kwh( 
 مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  3

  درصد 100تا  70  مرداد ماه  2
  باري بهاي انرژي ميان

×  
جويي شده  مقدار انرژي صرفه

)Kwh( 
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  4
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  31از  12 صفحه

   امضاء

 ساعات اوج بار ريزي شده در  برنامهبار  كاهش 2- 6

 شهريور ماه است. 15خرداد ماه الي  20دوره همكاري در اين برنامه از  1- 6-2

 باشد. 23الي  19و يا  16الي  11تواند از ساعت  بار ميبازه ساعت كاهش  2- 6-2

 حداقل دوره همكاري يك روز است. 3- 6-2

 فقط روزهاي كاري هفته  :15تبصره 

 حداقل ساعت همكاري مشاركت در برنامه هر روز يك ساعت است. 4- 6-2

 باشد. 8-2-6درصد متوسط ديماند مصرفي شرح داده شده در بند  10حداقل قدرت كاهش يافته بايد برابر با  5- 6-2

مابين شركت و مشترك امضاء شده و در سامانه  نامه همكاري في يك هفته قبل از شروع برنامه بايد تفاهم 6- 6-2
 مديريت بار پيك ثبت شود.

روز  31متوسط قدرت مصرفي مشترك در اين برنامه با استفاده از متوسط ماكزيمم قدرت مصرفي روزانه در  7- 6-2
 سبه قرار خواهد گرفت.قبل (با احتساب روزهاي تعطيل) مورد محا

روز قبل با متوسط ديماند مصرفي در  31براي محاسبه ديماند كاهش يافته مشترك، متوسط ديماند مصرفي  8- 6-2
 روزهاي همكاري مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. اين مقايسه با ساعات متناظر خواهد بود.

ندهاي مصرفي در ساعات مورد متوسط ديماند مصرفي روزهاي همكاري مشترك عبارت است از متوسط ديما 9- 6-2
 توافق روزهاي همكاري.

ديماند كاهش يافته ضربدر ساعات همكاري بدست ميزان انرژي مصرفي در روزهاي همكاري با استفاده از  10- 6-2
 خواهد آمد.

روز قبل از اجراي  31روز بعد از شروع برنامه نسبت به بارگذاري پروفيل بار  7شركت موظف است حداكثر  11- 6-2
 سامانه مديريت پيك بار بارگذاري نمايد.برنامه را در 

روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا پروفيل بار روزهاي همكاري را در سامانه مديريت  10شركت حداكثر  12- 6-2
 بار پيك بارگذاري نمايد.

مقدار ضرايب بهاي قدرت به  16الي  11هاي تير و مرداد و در بازه ساعتي  در صورت مشاركت مشترك در ماه 13- 6-2
 خواهند بود. 6و  5/5، 5تيب تر
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  31از  13 صفحه

   امضاء

مشمول دريافت پاداش خواهد  »2«كننده در اين برنامه مطابق با روابط زير و جدول شماره  مشترك مشاركت 14- 6-2
 شد.

  
  قدرت مشاركت (كيلووات) قبل) = دورهمتوسط ديماند مصرفي  –(متوسط ديماند مصرفي روزهاي همكاري  

)
تعداد روز همكاري با برنامه

  مشاركت ميزان رت مشاركت =قد ×) 

(( –ميزان انرژي مصرفي در روزهاي همكاري 
تعداد روز همكاري با برنامه

  جويي شده انرژي صرفه) = قبل دورهمتناضر انرژي مصرفي در ساعات اوج بار  × )

  A=  ز)رو 31روز و حداكثر  25شود (حداقل  در سامانه بارگذاري ميپيوسته روفيل بار تعداد روزهايي كه پ

  
  »2«جدول شماره 

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

ھای    درتف 
  ( ریال)

  خرداد 31خرداد لغايت  20  1
  شهريور 15شهريور لغايت  1

  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10
×  

جويي شده  مقدار انرژي صرفه
)Kwh( 

 مشاركت ميزان× ينه قدرت گز 3مجموع بهاي ×  3

  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  5/3 درصد70تا31
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  4  درصد 100تا  71

  تيرماه  2
  و مرداد ماه

  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10
×  

جويي شده  مقدار انرژي صرفه
)Kwh( 

  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  4
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  5/4 درصد70تا31
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  5  درصد 100تا  71
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  31از  14 صفحه

   امضاء

 تعطيالت ساالنه)  /ساعته (انجام تعميرات  24 ريزي شده بار برنامه /قطعكاهش 3- 6

 باشد. ماه مي مرداد الي انتهايتير ابتداي ز بازه زماني اجراي طرح ا 1- 6-3

 روز مستمر است. 5حداقل بازه همكاري  2- 6-3

و مشترك امضاء شده و در سامانه   مديريت  مابين شركت نامه همكاري في روز قبل از شروع برنامه بايد تفاهم 7 3- 6-3
 بار پيك ثبت شود.

حداقل درصد كاهش ري صورت همكا مگاوات هستند در 200مصرفي باالي  متوسط قدرتمشتركيني كه داراي  4- 6-3
 درصد تبديل خواهد گرديد. 6به » 3«قدرت آنها در جدول شماره 

روز قبل  31متوسط قدرت مصرفي مشترك در اين برنامه با استفاده از متوسط ماكزيمم قدرت مصرفي روزانه در  5- 6-3
 (با احتساب روزهاي تعطيل) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

روز قبل با متوسط ديماند مصرفي در  31كاهش يافته مشترك، متوسط ديماند مصرفي براي محاسبه ديماند  6- 6-3
 روزهاي همكاري مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. 

روز قبل از  31بعد از شروع برنامه نسبت به بارگذاري پروفيل بار  كاري روز 7شركت موظف است حداكثر  7- 6-3
 اري نمايد.اجراي برنامه را در سامانه مديريت پيك بار بارگذ

روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا پروفيل بار روزهاي همكاري را در سامانه مديريت  10شركت حداكثر   8- 6-3
  بار پيك بارگذاري نمايد.

 تواند با توجه به نياز شبكه سراسري و يا شبكه محلي درخواست همكاري را تائيد و يا رد نمايد. شركت مي 9- 6-3

مشترك براي مشاركت اين مشتركين در برنامه بايد در ابتدا و انتهاي هر بازه  در صورت عدم وجود پروفيل بار 10- 6-3
 همكاري مقادير كنتور مشترك قرائت و در سامانه ثبت شود.

 مشمول دريافت پاداش خواهد شد. »3«كننده در اين برنامه مطابق با روابط زير و جدول شماره  مشترك مشاركت 11- 6-3

 
  قدرت مشاركت (كيلووات) قبل) = دورهمتوسط ديماند مصرفي  –ري (متوسط ديماند مصرفي روزهاي همكا 

)
تعداد روز همكاري با برنامه

  مشاركت ميزان قدرت مشاركت = ×) 

(( –ميزان انرژي مصرفي در روزهاي همكاري 
تعداد روز همكاري با برنامه

  جويي شده انرژي صرفه) = قبل دورهانرژي مصرفي در  × )

  A=  روز) 31روز و حداكثر  25شود (حداقل  در سامانه بارگذاري ميپيوسته روفيل بار كه پتعداد روزهايي 

 
  



  1شماره سند: 
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  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  15 صفحه

   امضاء

  
  

  »3«جدول شماره 

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

ھای    درتف 
  ( ریال)

  تير ماه  1
  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10

×  
جويي شده  مقدار انرژي صرفه

)Kwh( 

 مشاركت ميزان× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  2

  مشاركت ميزان× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  5/2 درصد70تا31
  مشاركت ميزان× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  3  درصد 100تا  71

  مرداد ماه  2
  باري بهاي انرژي ميان درصد30تا10

×  
جويي شده  انرژي صرفهمقدار 

)Kwh( 

  مشاركت ميزان× گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  3
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  5/3 درصد70تا31
  مشاركتميزان × گزينه قدرت  3مجموع بهاي ×  4  درصد 100تا  71

  

  

  نامه تفاهم هاي فرم 4- 6
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پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  16 صفحه

   امضاء

 به نام خدا    

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

س و شماره تمااي ............................... و مشترك آقا/خانم ...........................  مابين شركت توزيع/برق منطقه نامه في اين تفاهم
براي كاهش  هفته يكار ياز روزها يكياز روز جمعه به  يهفتگ التيتعط ييجابجا جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار....................... 

  گردد. پيك شبكه سراسري منعقد مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (مگاوات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    كاهش بار (مگاوات) ميزان

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

    (مگاوات) مصرفي دوره قبل از همكاري قدرت

  روزهاي كاري كه مشترك به جاي جمعه تعطيل خواهد نمود:  تاريخ
  
  

گويي بار مذكور مطابق با آخرين دستورالعمل گردد در صورت همكاري مشترك در برنامه پاسخ 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 شركتنام و نام

   
  تاريخ تاريخ

   
  مهر و امضاء مهر و امضاء
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  31از  17 صفحه

   امضاء

 به نام خدا    

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

و شماره تماس اي ........................... و مشترك آقا/خانم ...........................  مابين شركت توزيع/برق منطقه نامه في اين تفاهم
براي كاهش پيك شبكه اعات اوج بار شده در س يزير كاهش بار برنامه جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار....................... 

  گردد. سراسري منعقد مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (مگاوات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    ميزان كاهش بار (مگاوات)

    درصد كاهش بار

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

    (مگاوات) دوره قبل از همكاريمصرفي  قدرت

    بازه ساعات مشاركت

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

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

  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركتنام نام و
   

  تاريخ تاريخ
   

  مهر و امضاء مهر و امضاء
    



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
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  31از  18 صفحه

   امضاء

 به نام خدا    

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

و شماره تماس ...........................  اي ............................... و مشترك آقا/خانم مابين شركت توزيع/برق منطقه نامه في اين تفاهم
/ راتيانجام تعم(ساعته  24شده  يزير كاهش/قطع بار برنامه جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار................................ 

  گردد. شده) براي كاهش پيك شبكه سراسري منعقد مي ساالنه التيتعط

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    قبضشناسه 

    قراردادي (مگاوات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    ميزان كاهش بار (مگاوات)

    درصد كاهش بار

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

    (مگاوات) مصرفي دوره قبل از همكاري قدرت

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

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

  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركت نام و نام
  

  تاريخ تاريخ
  

  مهر و امضاء مهر و امضاء
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ر وا ر   
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  31از  19 صفحه

   امضاء

  ريزي شده كشاورزي ه كاهش/ قطع بار برنامهضوابط اجرايي برنام  -7
برنامه زير براي مشتركين تعرفه  2با هدف مشاركت مشتركين تاثيرگذار در پيك بار شبكه سراسري و مديريت سمت تقاضا 

  كشاورزي تدوين شده است:
 الف)- 3ريزي شده مشتركين چاه آب كشاورزي (تعرفه  قطع بار برنامه -1

 ج)-3ب و -3هاي  كشاورزي (تعرفه ديمانديشتركين كاهش بار برنامه ريزي شده م -2

  
  الف- 3ريزي شده مشتركين كشاورزي تعرفه  قطع بار برنامه 1- 7

مصرف در ساعات اوج بار  تيريمد يبار برا ييالف جهت مشاركت در برنامه پاسخگو -3با تعرفه  يكشاورز نيمشترك قيبه منظور تشو
  :گردد يرا ابالغ مجهت اج ليبرق ضوابط به شرح ذ يشبكه سراسر

  .ماه است وريشهر 15 يخرداد ال 15از  يطول دوره همكار 7-1-1
  .افزوده خواهد شد ي% به پاداش همكار20در مرداد ماه مقدار  يدر صورت همكار 7-1-2
  .است ساعت لوواتيك 150بار  مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريرگرمسيتعرفه غ يدر مناطق دارا 7-1-3
  .است ساعت لوواتيك 300بار  مجاز در زمان اوج يمصرف يحداكثر مقدار انرژ ريرفه گرمستع يدر مناطق دارا 7-1-4
اعالم شده در  ريمقاد نديدر برنامه مشاركت نما لوواتيك 500از  شتريب يمصرف قدرتالف با -3تعرفه  نيمشترك كهيدرصورت 7-1-5

  .خواهند شد ليمتناسباً تعد» 4«و » 3« يبندها
  :باشد يم» 4«و جدول شماره  ليبار به شرح ذ ييكننده در برنامه پاسخگو شركت نيمشترك ياپاداش در نظر گرفته شده بر 7-1-6

  »4«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

  اوج بار) ساعت 4روز ( 31كمتر از   2
تعداد  مصرفي به نسبت حساب بخشودگي بهاي برق صورت

  روز همكاري
    حساب بخشودگي بهاي برق صورت  ساعته در ماه 24روز همكاري متوالي و يا غيرمتوالي  7حداقل   3
  ستفاده خواهد شد:بار در روز از رابطه زير براي محاسبه تعداد روز همكاري ا ساعت اوج 4در صورت همكاري كمتر از  :16 تبصره

  )بار روز و شب ساعت كاهش بار (مجموع ساعات اوج 4=  يروز همكار كي
  .شبكه شركت باشد ايو  يبار شبكه سراسر ساعات اوج تواند، يبار م ساعات اوج :17 تبصره
در  يمجموع ساعات همكار×  يدوره همكار يمصرف قدرت(متوسط  افتهي كاهش يمقدار انرژ× بار  نرخ تعرفه اوج A = پاداش :18 تبصره

  ز).رو دوره قرائت
همكاري مشترك اطالعات مصرف آن را در سامانه مديريت پيك بار بارگذاري شركت موظف است در اولين دوره قرائت پس از  7-1-7

 نمايد.
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  31از  20 صفحه

   امضاء
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  31از  21 صفحه

   امضاء

  ج)- 3ب و - 3هاي  ريزي شده مشتركين ديماندي كشاورزي (تعرفه كاهش بار برنامه 2- 7
 تيريمد يبار برا ييجهت مشاركت در برنامه پاسخگو ج -3ب و  - 3با تعرفه  يكشاورز ديماندي نيمشترك قيمنظور تشو به

  :گردد يجهت اجرا ابالغ م ليبرق ضوابط به شرح ذ يمصرف در ساعات اوج بار شبكه سراسر
  .ماه است وريشهر 15 يخرداد ال 15از  يطول دوره همكار 1- 7-2
  باشد. 23الي  19و يا  16الي  12تواند از ساعت  ميشركت  صيساعات اوج بار با توجه به تشخ 2- 7-2
اين همكاري  15الي  13ساعت در روز، در صورت كاهش بار از ساعت  2در صورت تمايل مشترك براي كاهش بار فقط  3- 7-2

  بالمانع است. 
  توافق شده مورد قبول است.فقط در بازه   قدرتدرصد كاهش  4- 7-2
  است. 8-2- 7 درصد ديماند مصرفي شرح داده شده در بند 10قبول براي شركت در برنامه  حداقل كاهش مورد  5- 7-2
بار روزانه  ليثبت پروف يمناسب برا تاالگريد ايو  يريگ اندازه ليوسا يكه دارا ديدر طرح شركت نما تواند يم يمشترك 6- 7-2

  .باشد
  .است يمتوال يروز كار 5رح حداقل ط ياجرا يدوره زمان يدر ط يحداقل بازه قابل قبول همكار 7- 7-2

در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطيل در بازه همكاري اين روزها مالك محاسبه نبوده و بايد بالفاصله بعد از  :19تبصره 
شنبه اقدام به همكاري  روزهاي تعطيل مشترك اقدام به همكاري نمايد. به عنوان مثال در صورتي كه مشترك از روز سه

  روز متوالي حادث شود. 5شنبه، چهارشنبه و شنبه، يكشنبه و دوشنبه بعد نيز همكاري نمايد تا  در روزهاي سهنمايد بايد 
همكاري مورد براي ساعت قبل از ساعت توافق شده  4متوسط ديماند مصرفي در هر روز از ميانگين ديماند مصرفي  8- 7-2

  محاسبه قرار خواهد گرفت.
 متوسط ديماند مصرفي و متوسط ديماند ساعات همكاري در هر روز بدست خواهد آمد. اضلتفمقدار كاهش قدرت از   9- 7-2

  هاي قدرت در هر روز همكاري درج شود. بايد متوسط مقدار كاهش ،در رابطه پاداش بهاي قدرت
و » 5«جداول شماره و  ليذروابط بار به شرح  ييكننده در برنامه پاسخگو شركت نيمشترك يپاداش در نظر گرفته شده برا 10- 7-2

  :باشد يم» 6«
  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
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  31از  22 صفحه

   امضاء

»5«شماره  جدول  
  ب -  3 تعرفه

کاری  شصد   بازه ھم ف  درتکا 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

  
  »6«شماره  لجدو

  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 نرخ كم  درصد 10

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

 7/0 باري بار + نرخ ميان نرخ كم  درصد 40ي ال 21

  
  
نامه، پروفيل بار روزهاي مشاركت را در سامانه مديريت پيك  روز بعد از اتمام توافق 15شركت موظف است طي مدت   11- 7-2

  بار بارگذاري نمايد.
  :شده ييجو صرفه ينحوه محاسبه انرژ 12- 7-2

  يتعداد روز همكار× بار  ساعت اوج تعداد×  افتهيش كاه قدرتمتوسط شده = مقدار  ييجو صرفه يانرژ
  
  نامه فرم تفاهم 3- 7
  
  
  
  
  

   



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  23 صفحه

   امضاء

 نام خدابه      -8

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

و شماره تماس اي ............................... و مشترك آقا/خانم ...........................  برق منطقه مابين شركت توزيع/ نامه في اين تفاهم
براي كاهش پيك  ج) -3ب/  -3الف/  – 3(تعرفه  كشاورزي مشتركين جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار............................ 

  گردد. شبكه سراسري منعقد مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    قراردادي (كيلووات) قدرت

    مصرفي (كيلووات) قدرت

  
  مشخصات نوع مشاركت مشترك:

    »2«الف: رديف جدول شماره - 3 تعرفه

    ش توانب و ج: درصد كاه 3تعرفه 

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

    ساعت شروع همكاري

    ساعت خاتمه همكاري

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

  به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نمايد.دستورالعمل مصوب وزارت نيرو (به پيوست) نسبت 
  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركتنام و نام

    
  تاريخ تاريخ

    
  مهر و امضاء مهر و امضاء

    



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  24 صفحه

   امضاء

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

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

بوده و بايد بالفاصله بعد از در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطيل در بازه همكاري اين روزها مالك محاسبه ن :20تبصره 
شنبه اقدام به همكاري نمايد  روزهاي تعطيل مشترك اقدام به همكاري نمايد. به عنوان مثال در صورتي كه مشترك از روز سه

 روز متوالي حادث شود. 5شنبه، چهارشنبه و شنبه، يكشنبه و دوشنبه بعد نيز همكاري نمايد تا  بايد در روزهاي سه

روز همكاري متوالي معاف بوده به شرط آنكه در  5از  تواند در صورت اعالم همكاري در بازه يك ماهه رك ميمشت :21تبصره 
  كاري داشته باشد.مروز ه 5اين بازه يك ماهه 

اري مورد ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همك ندچاز ميانگين ديماند مصرفي  ،متوسط ديماند مصرفي در هر روز  8-5
 ساعت قبل). 4ساعت قبل و سايرمصارف  3اداري - عمومي( اهد گرفتمحاسبه قرار خو

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

» 8«و » 7«و جداول شماره  روابط زيركننده در برنامه پاسخگويي بار به شرح  رفته شده براي مشتركين شركتپاداش در نظر گ  8-7
 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 اشپاد+  انرژي بهاي پاداش

  
  
  
  
  
  
  
  



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  25 صفحه

   امضاء

»7«جدول شماره   
 مشتركين ساير مصارف

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

  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

  
  »8«جدول شماره 
  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
  
  

نامه، پروفيل بار روزهاي مشاركت را در سامانه مديريت پيك  روز بعد از اتمام توافق 15شركت موظف است طي مدت   8-8
 بار بارگذاري نمايد.

  جويي شده: نحوه محاسبه انرژي صرفه  8-9
  تعداد روز همكاري ×بار  ساعت اوج 4 ×جويي شده = مقدار قدرت كاهش يافته  انرژي صرفه

  
  
  
  نامه فرم تفاهم 10- 8
  
  
  
  
  
  
  



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  26 صفحه

   امضاء

 به نام خدا     

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

جهت و شماره تماس ........................................................ و مشترك آقا/خانم ........................... .... مابين شركت توزيع نامه في اين تفاهم
  گردد. به منظور كاهش پيك شبكه سراسري منعقد مي مشتركين ديماندي اداري و ساير مصارف مشاركت در برنامه پاسخگويي بار

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    ناسه قبضش

    نوع تعرفه

    قراردادي (كيلووات) 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

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

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

  تركخانوادگي مش نام و نام خانوادگي نماينده شركت نام و نام
  

  تاريخ تاريخ
  

  مهر و امضاء مهر و امضاء
  



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  27 صفحه

   امضاء

  فشرده ريزي شده مشتركين ايستگاه گاز طبيعي ضوابط اجرايي برنامه قطع بار برنامه  -9
جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار براي  )CNGفشرده ( هاي پمپ گاز طبيعي ايستگاه ديمانديبه منظور تشويق مشتركين 

  گردد: ريت مصرف در ساعات اوج بار شبكه سراسري برق ضوابط به شرح ذيل جهت اجرا ابالغ ميمدي
  ماه است. مرداد يانتها يماه ال تير ياز ابتدا يطول دوره همكار 9-1
 باشد. روز كاري مي 5حداقل بازه همكاري قابل قبول  9-2
 ساعت در روز است. 2حداقل زمان همكاري  9-3
گيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت پروفيل بار روزانه  ه شركت نمايد كه داراي وسايل اندازهتواند در اين برنام مشتركي مي 9-4

 باشد.
ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همكاري مورد محاسبه  4متوسط ديماند مصرفي در هر روز از ميانگين ديماند مصرفي  9-5

 قرار خواهد گرفت.
رفي و متوسط ديماند ساعات همكاري در هر روز بدست خواهد آمد. در مقدار كاهش قدرت از تفاضل متوسط ديماند مص 9-6

 هاي قدرت در هر روز همكاري درج شود. رابطه پاداش بهاي قدرت، بايد متوسط مقدار كاهش
 باشد: مي» 9«كننده در برنامه پاسخگويي بار به شرح روابط زير و جدول شماره  پاداش در نظر گرفته شده براي مشتركين شركت 9-7

  انرژي بهاي پاداش=  شده جويي صرفه انرژي مقدار×  تخفيف ايبه

  قدرت بهاي پاداش=  قدرت كاهش مقدار×  قدرت بهاي ×تخفيف بهاي قدرت  ضريب

  پاداش كل=  قدرت بهاي پاداش+  انرژي بهاي پاداش
  

  »9«جدول شماره 
  فشرده ايستگاه پمپ گاز طبيعيمشتركين 

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

  10  باري بار + نرخ ميان نرخ اوج  و باالتردرصد  10  مرداد ماه
 

نامه منعقد نمايد كه تعدادي از مشتركين از ساعت  اي تفاهم تواند به گونه ساعت پيك روز مي 4شركت براي پوشش كنترل بار   9-8
 16الي  12هايي كه داراي پيك از ساعت  شركت در برنامه مشاركت نمايند. 15الي  13و تعدادي ديگر از ساعت  13الي  11

 استفاده كنند. 16الي  14و يا  14الي  12توانند از ساعت  هستند متناظراً مي
روز بعد از اتمام  20ر وارد نموده و حداكثر نامه اطالعات مشترك را در سامانه پيك با شركت بايد بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 9-9

 همكاري بايد پروفيل بار روزهاي همكاري مشترك را در سامانه بارگذاري نمايد.
 جويي شده:  نحوه محاسبه انرژي صرفه 9-10

  تعداد روز همكاري ×بار  ساعت اوج  ×جويي شده = مقدار قدرت كاهش يافته  انرژي صرفه
  نامه فرم تفاهم 11- 9



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  28 صفحه

   امضاء

   
 به نام خدا

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  
  

به شماره تماس ............................... و مشترك آقا/خانم ...........................  مابين شركت توزيع نامه في اين تفاهم
به منظور كاهش پيك  ايستگاه پمپ گاز طبيعي فشردهمشتركين  جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار...........................

  گردد. شبكه سراسري منعقد مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    نوع تعرفه

    قراردادي (كيلووات) قدرت

    مصرفي قبل از همكاري (كيلووات) قدرت

  
  مشترك:مشخصات نوع مشاركت 

    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

  از ساعت            الي ساعت  ساعت همكاريبازه 

    درصد كاهش توان

  
گردد در صورت همكاري مشترك در برنامه پاسخگويي بار مذكور، مطابق با آخرين  ..................... متعهد مي شركت توزيع
  نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك، اقدام نمايد.  صوب وزارت نيرو (به پيوست)دستورالعمل م

  
  خانوادگي مشترك نام و نام خانوادگي نماينده شركتنام و نام

   
  تاريخ تاريخ

   
  مهر و امضاء مهر و امضاء

   



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  29 صفحه

   امضاء

 خودتاميناضطراري/استفاده از مولدهاي برنامه اجرايي ضوابط  -10

شبكه سراسري برق ضوابط به  كنترل پيك بارجهت مشاركت در  طراري/خودتامينمولد اض داراي به منظور تشويق مشتركين
  گردد: شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي

  ماه است. شهريور پانزدهم يماه ال تير ياز ابتدا يطول دوره همكار 10-1
 ساعت است. 500اعات مشاركت در اين برنامه حداكثر س 10-2

 پذير خواهد بود. ساعت در صورت تائيد شركت توانير و با توجه به شرايط شبكه امكان 500مشاركت بيش از  :22تبصره 
 باشد. هر روز مي 23الي  11زمان مشاركت از ساعت  10-3
 باشد. مي 23الي  19و  15الي  11بار از ساعت  زمان اوج 10-4
 است. 19الي  15ي از ساعت بار زمان ميان 10-5
انرژي روزانه گيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت  تواند در اين برنامه شركت نمايد كه داراي وسايل اندازه مشتركي مي 10-6

 باشد. توليدي
 تنظيم شوند. 5-10و  4-10كنتور نصب شده بر روي مولد مشترك بايد با ساعات تعيين شده در بندهاي  :23تبصره 

را اصالح و راساً به  »10«هاي جدول شماره  هاي گازوئيل و گاز شركت توانير مجاز است نرخ تعديل نرخدر صورت  10-7
 ها ابالغ نمايد. شركت

 براي مولدهاي گازسوز خواهد بود. »10«پاداش مشاركت در اين برنامه طبق جدول شماره  10-8
  گيرد. مورد محاسبه قرار مي 5/1با ضريب  »10«ه هاي جدول شمار سوز باشد، نرخ در صورتيكه مولد گازوئيل :24تبصره    
  

  »10«جدول شماره 
  سوز مولدهاي گاز

یان  بازه اوج بار     باری  بازه 
  1500  2000  خ (ریال)

  
روز بعد از  20نامه اطالعات مشترك را در سامانه پيك بار وارد نموده و حداكثر  شركت بايد بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 10-9

روزهاي همكاري مشترك در سامانه بارگذاري در  منصوبه بر روي مولد را و يا كنتور پروفيل باراطالعات بايد اتمام همكاري 
 نمايد.

 شركت نسبت به هماهنگي و معرفي مشترك جهت تامين سوخت همكاري الزم را خواهد نمود. 10-10
  

  نامه فرم تفاهم 11- 10
  
  

   



  1شماره سند: 
  28/12/1395: صدورتاريخ  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  30 صفحه

   امضاء

  
  

    

 به نام خدا

  همكاري در مديريت بار شبكه سراسري نامه تفاهم
  

به شماره تماس ............................... و مشترك آقا/خانم ...........................  مابين شركت توزيع نامه في اهماين تف
به منظور كاهش پيك شبكه  استفاده از مولد اضطراري/خودتامين جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار..........................

  .گردد سراسري منعقد مي

  مشخصات مشترك:
    نام مشترك

    شناسه قبض

    نوع تعرفه

    قراردادي (كيلووات) قدرت

    )آمپر تل(كيلوو نامي مولد قدرت

    قدرت توليدي مولد (كيلووات)

   گازوئيل                         گاز  نوع سوخت مولد
  

  مشخصات نوع مشاركت مشترك:
    تاريخ شروع همكاري

    تاريخ خاتمه همكاري

    تعداد روز همكاري

  از ساعت            الي ساعت  ساعت همكاريبازه 

   مقدار توان توليدي (كيلووات)

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

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

  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  

  1شماره تجديد نظر: 
  23/11/1396 تاريخ تجديد نظر:

پيكبراي كنترل گويي بار هاي پاسخ برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  31از  31 صفحه

   امضاء

  

  ضوابط تفسير و بازنگري -11
 جراي اين ضوابط توسط معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير تفسير خواهد شد.هرگونه ابهام در ا 11-1

 از هرگونه تفسير خودداري نمايند.بايد ها  شركت :25تبصره 
ات الزم جهت اصالح و بازنگري پيشنهاددر صورت نياز شركت توانير و شركت مديريت شبكه برق ايران،  11-2

انتقال و توزيع برق ارائه و پس از تصويب و ابالغ آن توسط راهبري و نظارت بر  در اين ضوابط را به دفتر
  معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو قابل اجرا خواهد بود. 

  
  


