
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 �ر�ت �وا��ر

 �ما�ن�ی �وز��عاونت 
 
 
 

 �وا�ط ا��ايی
 �ی پا�خ�ويی بار��� 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  مستانز

1399 
 



 
 �ر�ت �وا��ر

 
 پیک براي کنترلهاي پاسخگویی بار ضوابط اجرایی برنامه

 

 نیروامور برق و انرژي وزارت  محترم معاون تصویب کننده:

 

 گان سندکننددریافت
 � ............................................................................................................................. شرکت توانیر −

 � ....................................................................................................... مدیریت شبکه برق شرکت −

 � .......................................................................................................... ايهاي برق منطقهشرکت −

 � ...................................................................................................................ي برقوهاي توزیع نیرشرکت −



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  1 صفحه

 

       امضاء

 فهرست مطالب

 
 شماره صفحه عنوان

 2 .......................مقدمه ....................................................................................................................... 

 2 ............................................................................................................................................. اهداف 

 2 ..................................................................................................................تعاریف ......................... 

 4 ....هاي پاسخگویی بار ............................................................................................................برنامه 

 4 ..................................................................................................................................اصول عمومی  

 6 .......ی .......................................................................................اتیعمل رهیبرنامه ذخ ییضوابط اجرا 

 11 ....................................................... عیشده صنا يزیربرنامه کاهش/ قطع بار برنامه ییضوابط اجرا 

 24 ي .................................................شده کشاورز يزیربرنامه کاهش/ قطع بار برنامه ییضوابط اجرا 

 31 ..................................... مصارف ریو سا عمومیشده  يزیربرنامه کاهش بار برنامه ییضوابط اجرا 

 36 هاي گاز طبیعی فشرده ...............................ایستگاهشده  يزیربرنامه قطع بار برنامه ییضوابط اجرا 

 39 ...................................................... نیخودتام/ياضطراري برنامه استفاده از مولدها ییضوابط اجرا 

 41 ................................................................................ اجرایی برنامه کنترل بارهاي سرمایشیضوابط  

 45 .................................................................................................................ضوابط تفسیر و بازنگري  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  2 صفحه

 

       امضاء

 مقدمه

هاي پاسخگویی برنامهي عمل به منظور تبیین چارچوب و حوزه معاونت هماهنگی توزیعشرکت توانیر و وظایف  اساسبر
هاي مختلف صنعت برق و به منظور شبکه سراسري در تعرفه بار جهت کاهش و کنترل پیک) Demand Response Programs(بار 

هاي پاسخگویی بار برنامهضوابط اجرایی هاي زیرمجموعه صنعت برق، ها در سطح شرکتهماهنگی و یکنواختی اجراي این برنامه
 به تصویب رسید.  جهت کاهش پیک

    هدافا -1
 عبارت است از: هاي پاسخگویی باراهداف اجراي برنامه

 کنترل بار پیک شبکه سراسري برق برايتشویق مشترکین به همکاري با صنعت برق  -

 کنترل و کاهش پیک شبکه سراسري برق -

 برق کشور شبکه بار در هنگام پیک ایجاد ذخیره تولید مناسب -
 توسعه غیرفنی و غیراقتصادي شبکه سراسري برقجلوگیري از  -

 ساعت اول منحنی تداوم بار 300کنترل بار شبکه سراسري در  -

ــدهاعمال خاموشــی برنامهجلوگیري از  - ــراســري برق و تداوم برق  ریزي ش ــبکه س ــانی در ش به  بدون وقفه رس
 مشترکین

 اي و حفظ محیط زیستگلخانهجلوگیري از انتشار گازهاي  -

 تعاریف -2
و خدمات  تعاریف زیر در این مجموعه از ضوابط اجرایی کاربرد داشته و در صورت ابهام فقط از سوي دفتر مدیریت مصرف

 باشند.گونه تفسیري نمیها مجاز به هیچمعاونت هماهنگی توزیع توانیر تفسیر خواهد شد و شرکت مشترکین

 .هایی تشویق محور که منجر به همکاري مشترکین جهت کنترل بار پیک شبکه خواهد گردیدبرنامه :باربرنامه پاسخگویی 1-6

  و خدمات  دفتر مدیریت مصرف هاي پاسخگویی بار صنعت برق کشور با مسئولیتدبیرخانه عالی راهبري برنامه :دبیرخانه 2-6
 هماهنگی توزیع توانیر. تمعاونمشترکین 

 توانیر مادر تخصصیشرکت  توانیر: 3-6

 شرکت مدیریت شبکه برق ایران  مدیریت شبکه: 4-6

 نیروي برق عیو توز يابرق منطقه يهاشرکت شرکت: 5-6

 باشد.می روزهاي تعطیل هفته (جمعه و تعطیالت رسمی) ءي روزهاي هفته به جزهمه روزکاري: 6-6

 استعالم شود. دبیرخانهموارد استثناء از  :1تبصره 

  در هر برنامه ذکر شده است. کهبازه زمانی همکاري  دوره همکاري: 7-2
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       امضاء

مشترك بصورت موقت قدرتی که در قرارداد (بین شرکت و مشترك) تعیین شده و یا با درخواست  قدرت قراردادي:  8-2
 یافته است. کاهش

مورد  ،با امضاي نمایندگان مشترك و شرکت برنامهمتن تنظیمی که به منظور آمادگی مشترك براي همکاري در  نامه:فاهمت 9-2
 نامه هر برنامه در بخش مربوطه ارائه شده است).گیرد (متن تفاهمتوافق قرار می

 نماید.نامه با شرکت اقدام میکه نسبت به مشارکت در برنامه و انعقاد توافق مشترکی مشترك همکار: 10-2

 .شده است) (در هر برنامه شیوه محاسبه آن درج مشترك قدرت مصرفی :)avP( میانگین (متوسط) قدرت مصرفی 11-2

 شود.نامه منعقده تقاضاي کاهش بار میروزي که از مشترك مطابق با تفاهم روز مشارکت: 12-2

روز مشارکت ممکن است با توجه به نوع برنامه همکاري متفاوت باشد که در صورت تفاوت در هر برنامه ذکر : 2تبصره 
 خواهد شد.

ساعت قبل از کاهش بار که توسط دیسپاچینگ  2درخواست اضطراري کاهش بار حداکثر  درخواست اضطراري کاهش بار: 13-2
 به مشترك اعالم خواهد شد. توزیع/توزیعاي/فوقمنطقهملی/ 

د که مستندات نتواند تقاضاي اضطراري کاهش بار داشته باشدر صورتی می توزیع/توزیعاي/فوقمنطقهدیسپاچینگ  :3تبصره 
 باید با اطالع دیسپاچینگ ملی باشد. ياثبات به توانیر باشد. بدیهی است هرگونه مانورآن قابل ارائه و 

 آن در برنامه مربوطه ذکر خواهد شد.مشارکت مشترکی که با توجه به هر برنامه شرایط  مشترك مشمول: 14-2

این اطالعات به صورت فایل اکسل  .دقیقه و یا ساعتی 30دقیقه،  15اطالعات دیماند مصرفی مشترك در بازه  پروفیل بار: 15-2
 باشد.) و دیماند می00:00، ساعت (با فرمت 0000/00/00(با فرمت  و شامل شناسه قبض، تاریخ

 تواند در ساعات روز و یا شب باشد.ت بازه اوج بار در پروفیل بار روزانه که میاساع ساعات اوج بار: 16-2

 حاصل از اجراي برنامه پاسخگویی بار است. مقدار انرژي مصرف نشده توسط مشترك جویی شده:انرژي صرفه 17-2

 جویی شده در هر برنامه توضیح داده شده است.چگونگی محاسبه انرژي صرفه :4تبصره 

 .مقدار پاداش متعلقه در ازاي کاهش مصرف انرژي پاداش بهاي انرژي: 18-2

 .مقدار پاداش متعلقه در ازاي کاهش دیماند مصرفی پاداش بهاي قدرت: 19-2
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       امضاء

 هاي پاسخگویی باربرنامه -3

 هاي پاسخگویی بار تدوین شده در این مجموعه عبارت است از:برنامه
 ،برنامه ذخیره عملیاتی  1-3
 ،ریزي شده صنایعبرنامه کاهش/ قطع بار برنامه  2-3
 ،شده کشاورزيریزي برنامه کاهش/ قطع بار برنامه  3-3
 ،اداري و سایر مصارف مشترکین دیماندي ریزي شدهبرنامه کاهش بار برنامه  4-3
 ،برنامه استفاده از مولدهاي اضطراري (خود تامین)  5-3
 ،طبیعی هاي سوخت گازریزي شده ایستگاهبرنامه قطع بار برنامه  6-3
 .برنامه کنترل بارهاي سرمایشی 7-3

 اصول عمومی -4
 از ضوابط داراي اصول عمومی به شرح زیر است: این مجموعه

ربط در وزارت نیرو و یا تصمیم مراجع هاي ذينامهاگر هریک از مواد این ضوابط به دلیل تغییر قوانین، مقرّرات و آیین 1-4
 خواهند ماند. نامه الزم االجرا نخواهد بود و سایر مواد همچنان به قوت خود باقیقضایی فاقد اعتبار شود، آن ماده از نظام

 برابر افزایش دهد. 3ها تا توانیر مجاز است در شرایط اضطراري و نیاز شبکه به کاهش بار، پاداش همکاري را در این بازه 2-4
 باشد.شهریور ماه می 15خرداد الی  10ها از بازه زمانی اجراي برنامه 3-4

 ها قابل تغییر است.اجراي کلیه برنامه توانیر بازه زمانیتوسط در صورت نیاز شبکه و ابالغ  :5 تبصره
این ضوابط براي کلیه شرایط احتمالی شبکه تدوین شده و بازه ساعت همکاري مشترکین (در روز و یا شب) با توجه به  4-4

 شرایط و نیاز شبکه سراسري توسط توانیر تعیین خواهد گردید.
حداکثر به مدت  )با اخطار قبلی(مشترکین داراي مولد  باشند نسبت به قطع برقها در شرایط بحرانی شبکه مجاز میشرکت 5-4

به جهت پایداري شبکه اقدام نمایند. این مشترکین مطابق ضوابط استفاده از مولدهاي اضطراري مشمول دریافت  ساعت 3
 پاداش خواهند شد.

 شیوه ارزیابی هر برنامه با توجه به ضوابط آن برنامه صورت خواهد گرفت. 6-4
 ها در روزهاي کاري هفته اجرا خواهند شد. موارد مغایرت در برنامه مربوطه ذکر خواهد شد. کلیه برنامه 7-4
نظارت و مسئولیت بر اجراي این مجموعه ضوابط برعهده دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین معاونت هماهنگی  8-4

 توزیع توانیر است.
 مدت زمان همکاري در هر روز با توجه به نوع برنامه مشخص خواهد شد.  9-4

ساعت خواهد  8بیش از  بار کاهشساعته مشترك مجاز به  24 ریزي شدهقطع بار برنامه/کاهش برنامهفقط در  :6تبصره 
 بود.

 رد استثناء باید توسط توانیر تائید شود.اهرگونه مو :7تبصره 
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       امضاء

  محاسبه و اعمال خواهد شد.  لنیمه دوم همان ساپاداش مشترکین همکار در صورتحساب برق  مجموع 10-4
استفاده ( نداشته زمانی برنامه با یکدیگر تداخل 2زمان در صورتی مجاز خواهد بود که برنامه به صورت هم 2مشارکت در  11-4

 د. حداقل ساعت به ساعت باشداراي پروفیل بار مشترك و  از مولد داراي پروفیل بار بالمانع است)
به عبارت دیگر دیگر خواهد بود.  يدر صورت عمل به تعهد تفاهم شده در یک برنامه مشترك مجاز به مشارکت در برنامه 12-4

 ، مشترك مجاز به دریافت یک پاداش از یک برنامه خواهد بود. در یک بازه زمانی مشخص در صورت حصول همکاري
محاسبه برنامه  با توجه به شرایط اولیننامی که در اولین بازه ثبتاولین دیماند مصرفی  فوق بند 2هاي حالت در :8تبصره 

 هاي بعدي خواهد بود.مالك عمل در برنامه ود،ش
منظور کنترل بار منطقه خود اقدام به بهدر شبکه تحت پوشش بروز حادثه احتمال یا در صورت  توانندها میشرکت 13-4

 باشد.به توانیر در این حالت مستندات موضوع باید قابل ارائه و دفاع  مشترکین همکار نمایند.درخواست کاهش بار از 
 بدیهی است هرگونه مانور باید با اطالع دیسپاچینگ ملی باشد.

توسط معاونت اي پذیر در مراکز کنترل ملی و منطقهمشترکان رؤیتهاي پاسخگویی بار بخشی برنامهپایش و ارزیابی اثر 14-4
 شبکه برق ایران صورت خواهد گرفت.راهبري شرکت مدیریت 

بنا به درخواست دیسپاچینگ ملی مجاز خواهد بود در صورت عدم نیاز به کنترل بار شبکه سراسري به صورت توانیر  15-4
 کن لم یکن اعالم نماید.هاي منعقد شده با مشترکین را نامهیک طرفه کلیه تفاهم

توان بازه زمانی محاسبه متوسط قدرت مصرفی مشترکین همکار را تغییر و بررسی و تائید توانیر میبا درخواست مشترك  16-4
بود. این بند براي  خواهد با توجه به بررسی بار مصرفی مشترك، کامالً در اختیار توانیرداد. رد و یا تائید این موضوع 

 باشد.نمیآور توانیر الزام

هاي پاسخگویی بار مشارکت ننمایند، براي پایداري شبکه سراسري برق باشند مشترکینی که در برنامهها مجاز میشرکت ٤-١٧
برق برخورد هاي تعرفهعمومی شرایط  15در اولویت مدیریت بار اضطراري قرار دهند. با این مشترکین مطابق با ماده 

 خواهد شد. 

هاي مورد نظر با در صورت تغییرات بسیار زیاد در بار مصرفی بازه ،مشترکین دیماند مصرفیمتوسط در محاسبه مقدار  18-4
 ید توانیر امکان جابجایی در بازه مورد بررسی وجود خواهد داشت.اعالم شرکت و تائ

ها باید از صحت اطالعات وارد شده در بخش مدیریت به منظور قرائت صحیح اطالعات مشترکین همکار، شرکت 19-4
نوع تعرفه  یب کنتور، نوع سرور کنتور هوشمند وسمپ شامل: شناسه قبض، سریال بدنه کنتور، ضرمشترکین سامانه 

 نمایند. لمشترك اطمینان حاص

ریزي شده در ساعات اوج برنامهکاهش بار  و مشارکت در برنامه ذخیره عملیاتیمجاز به  ،مشترکین صنعتی تک شیفت 20-4
 ریزي شده مشارکت نمایند.باشند. این مشترکین باید در برنامه تعیین ساعت کار برنامهنمی بار

هاي پاسخگویی با برنامه(برنامه زمان استفاده، تنظیم ساعات تعرفه در کنتور مشترك)  TOUتاثیر تداخل اجراي برنامه  21-4
 بار در محاسبه متوسط دیماند مصرفی در نظر گرفته خواهد شد.
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 ذخیره عملیاتی برنامه -5
مابین تولید، دار بار شبکه سراسري در مواقع مورد نیاز شبکه و ایجاد تعادل استاندارد فیدر راستاي کنترل هوشمند و هدف

  گردد.ی شبکه سراسري این برنامه با ضوابط زیر اجرا میذخیره گردان و بار مصرف

 اصول عمومی  1-5

 .تعاریف) 2-6باشد (بند هاي کاري هفته قابل اجرا میاین برنامه فقط در روز  1-1-5
 .شهریور ماه است 15ماه الی خرداد  10برنامه از بازه زمانی اجراي این   2-1-5
گیري بار ساعت به ساعت آنها وجود کیلووات و بیشتر که امکان اندازه 200مشترکین با قدرت قراردادي  3-1-5

 باشند.در این برنامه می مشارکتدارد مجاز به 
در صورت مشارکت مشترکین غیر تعرفه صنعتی در این برنامه جدول پاداش متناسب با نوع تعرفه  :9تبصره 

 مشترك تعدیل خواهد شد.

متوسط قدرت از  1درصدهاي درج شده در جدول شماره ، معادل اقل میزان قدرت مشارکت در برنامهحد  4-1-5
 باشد.مصرفی می

 %20مقدار پاداش کل  ،هاي اعالم شدهدر کلیه ابالغ %30 حداقل در صورت کاهش بار به مقدار :10 تبصره
 افزایش خواهد یافت.

 صیبه تشخ 22 یال 10ساعات دوره همکاري و حد فاصل  یساعت در ط 200حداکثر  يمدت زمان همکار  5-1-5
 خواهد بود.و ابالغ توانیر  ملی نگیسپاچیمرکز د
ساعت همکاري از مشترك  200توان بیش از و تمایل مشترك، می ملیدر صورت نیاز دیسپاچینگ  :11تبصره 

 اخذ نمود. 
و  ملیساعت به تشخیص مرکز دیسپاچینگ  8مدت زمان همکاري در روز مشارکت، حداکثر  :12تبصره 

 خواهد بود. ابالغ توانیر 
نبوده و محاسبات پاداش فقط بر اساس صحت سنجی هاي توانیر : هیچ شرکتی مجاز به تغییر ابالغ13تبصره 

 هاي توانیر و عملکرد مشترك خواهد بود.ابالغ
اي، در صورت ها براي کنترل بار منطقه تحت پوشش بر اثر هرگونه حادثه: در صورت نیاز شرکت14تبصره 

 تائید دیسپاچینگ ملی ابالغ خارج از برنامه بصورت موردي پذیرفته خواهد شد.

 10 ابالغ شده براي همکاري در هاي متناظردر این برنامه از میانگین ساعت )avP( قدرت مصرفی متوسط  6-1-5
مورد محاسبه قرار گرفته  درخواست براي کاهش باراز اولین  (بدون احتساب روزهاي تعطیل) قبل روز کاري

 هاي دیگر خواهد بود.و مالك براي تمام ابالغ

توسط توانیر ابالغ کاهش بار اعالم شده روز و ساعات مشارکت عبارتند از مجموع روزها و ساعاتی که   7-1-5
 است.
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       امضاء

توان از مشترك درخواست اضطراري کاهش بار نمود. درخواست اضطراري کاهش با توجه به نیاز شبکه می  8-1-5
به مشترك اعالم خواهد  ساعت قبل از کاهش بار بوده که توسط دیسپاچینگ ملی/ محلی 2حداکثر تا بار 
 شد.

نامه با مشترکین مشمول اقدام و نسبت به به عقد تفاهمخرداد نسبت  10حداکثر تا ها موظف هستند شرکت  9-1-5
 اقدام نمایند. (سمپ) نامه در سامانه مدیریت پیک بارثبت تفاهم

گیرند و احتمالی برق قرار میتر قطع نامه اقدام کنند در اولویت پایینمشترکینی که نسبت به امضاي توافق 10-1-5
 در صورت نیاز شبکه به خاموشی براي این مشترکین با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد.

ي دیگري از این مجموعه ضوابط پیش از عمل در برنامهبراي مشارکت همکار  در صورت تمایل مشترك 11-1-5
برنامه کاهش بار  مطابق باکامل به تعهدات این برنامه، محاسبات پاداش عملکرد مشترك در این برنامه 

 محاسبه خواهد شد. در ساعات اوج بار ریزي شده برنامه
 

 

 رسانی و پایشاطالع  5-2
ساعت به ساعت مشترکان مشمول حداقل گیري براي قرائت بار ها موظف به نصب لوازم اندازهشرکت 1-2-5

 باشند.می

روز قبل از روز مشارکت  17، حداکثر تا ساعت و درخواست همکاري از مشترك همکاررسانی اطالع 2-2-5
 مشمول درخواست اضطراري خواهد شد.  ،بعد از این ساعتابالغ درخواست همکاري  پذیرد.صورت می

به منظور تخصیص عادالنه و اثربخش ساعات کاهش بار بین مشترکان همکار، خالصه گزارش عملکرد  3-2-5
 شود.ارسال می توانیر ملی ودیسپاچینگ و براي ها تهیه شرکت، توسط برنامهمشترکان همکار در 

یید شده مشارکت هاي تأاي باشد که تعداد ساعتتخصیص سهمیه کاهش بار به مشترك همکار باید به گونه  4-2-5
 نامه) تجاوز نکند.متناسب با تفاهم یا ساعت و 200از تعهد مشترك همکار (  برنامهدر 

بار عدم همکاري در روز مشارکت داشته باشد، به ازاي  3از بیش طی اجراي برنامه در صورتی که مشترك   5-2-5
ویت مدیریت بار قرار در اولیابد و همکاري کاهش میکل درصد از پاداش  10همکاري  هر بار عدم

 خواهد گرفت.
 متوسط دیماند مصرفی عدم همکاري در نظر گرفته خواهد شد. %10کاهش کمتر از  :15تبصره 
ساعات ابالغ شده در یک  از %50به مشترك در صورتی عدم همکاري تعلق خواهد گرفت که  :16تبصره 

 .روز را همکاري ننماید
اي به مشترك تعلق نخواهد متوسط دیماند مصرفی، جریمه %20در صورت کاهش بار به مقدار  :17تبصره 

 گرفت.
اي مشترکین تغذیه شده در شبکه انتقال با استعالم از دیسپاچینگ ملی به عنوان تخطی لحظه :18تبصره 

 عدم همکاري منظور خواهد شد.
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       امضاء

 

 پاداش همکاري  3-5
  مشترك همکار مطابق روابط زیر است:کل پاداش پرداختی به  1-3-5

  پاداش کل(پاداش دیماند + پاداش انرژي) =  –جریمه عدم همکاري 
    پاداش دیماند=) kWمتوسط کل دیماندهاي کاهش یافته (× نرخ خرید دیماند 

C  × کل انرژي کاهش یافته (× نرخ خرید انرژيkWh= (پاداش انرژي     
A  × نرخ خرید دیماند گزینه (ریال) = 3متوسط بهاي دیماند  

B  × نرخ خرید انرژي=  گزینه (ریال) 3متوسط بهاي انرژي اوج بار  
A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 
 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »2«و  »1« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول : 19تبصره 

 
 »2«جدول شماره   »1«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 0.036 1.2  0-20 1.00 

10-20 0.048 1.6  21-40 1.20 

21-30 0.060 2  41-60 1.40 

31-40 0.066 2.2  61-80 1.60 

41-50 0.072 2.5  81-100 1.80 

51-60 0.078 2.6  101-120 2.00 

61-70 0.083 2.8  121-140 2.20 

71-80 0.089 3  141-160 2.40 

81-90 0.095 3.3  161-180 2.60 

91-100 0.107 3.7  181-200 2.80 
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در صورت همکاري مشترك در حالت کاهش بار اضطراري، ساعت همکاري در حالت درخواست اضطراري بر مبناي   2-3-5
ساعت مالك  8ساعته با درخواست اضطراري، مقدار  4برابر محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت همکاري  2

 خواهد بود.  پاداش انرژيمحاسبه 

به میزان  قراردادي قدرتاز یک روز روز مشارکت،  به ازاي هرتولید، مشترك همکار مجاز است منظور حفظ سطح به  3-3-5
 با توجه به زمان (تاریخ و ساعت) تجاوز از قدرت قراردادي .تجاوز نماید مقدار کاهش بار در روز همکاري

اي براي تجاوز شده جریمهتعیین هاي در بازه شود.مشخص می ملی و با هماهنگی دیسپاچینگ هاي شبکهمحدودیت
 دیماند اخذ نخواهد شد. از

 هاگزارش  4-5
پیک سامانه مدیریت پروفیل بار روز همکاري در بررسی نمایند  ،روز بعد از هر ابالغ 10ها موظفند حداکثر تا شرکت 1-4-5

 د.نآور ه باشد و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعملشد گذاريبار بار
و همچنین گزارشات هفتگی عملکرد هاي منعقده با مشترکین نامهاي موظفند یک نسخه از تفاهمهاي برق منطقهشرکت 2-4-5

 به معاونت راهبري شبکه برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال نمایند.را در قالب مشخص شده 
  

 نامهفرم تفاهم 5-5
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 به نام خدا

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 
 

و شماره تماس خانم ........................... /شرکت/آقااي ............................... و مشترك مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

 گردد.براي کاهش پیک شبکه سراسري منعقد می یاتیعمل رهیذخ جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار............................ 

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (مگاوات) قدرت

 
 مشخصات مشارکت مشترك:

  میزان کاهش بار (مگاوات)

  درصد کاهش بار

  روز کاري قبل از همکاري (مگاوات) 10مصرفی  قدرت

  (مگاوات) قدرت قرارداديمقدار مجاز تجاوز از 

 
 

گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین دستورالعمل اي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/
 مصوب وزارت نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نماید.

 
 خانوادگی مشتركنام و نام شرکتخانوادگی نماینده نام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
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 عیشده صنا يزیرکاهش/ قطع بار برنامه هايضوابط اجرایی برنامه -6
هاي زیر براي مشارکت مشترکین صنعتی برنامه، شبکه سراسري اوج بار بازهدر  سمت تقاضادر راستاي اجراي اقدامات مدیریت 

 تدوین گردیده است:
 به یکی از روزهاي کاري هفته جمعه جابجایی تعطیالت هفتگی از روز -1

 ریزي شده در ساعات اوج بار شبکهکاهش بار برنامه -2

 )ساالنه التی/ تعط راتیانجام تعمساعته ( 24ریزي شده بار برنامه قطع /کاهش -3
 ریزي شدهتعیین ساعت کار برنامه -4

 

 باشد:هاي فوق به شرح زیر میبرنامه ضوابط اجرایی براي هر یک از
 

 هفته کاريجابجایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهاي   1-6

اي و توزیع بوده و هاي برق منطقهتعیین روز و جابجایی تعطیالت هفتگی صنایع باید با هماهنگی قبلی با شرکت  1-1-5

 ) منتقل شود.شنبهپنجهفته (شنبه تا  کاريتعطیالت هفتگی از روز جمعه به روزهاي 

 دوره همکاري در این برنامه از ابتداي تیر ماه تا انتهاي مرداد ماه است.  2-1-6

 .است غیرمستمر روز 4همکاري  دورهحداقل   3-1-6

 6-1-7متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  و »3«مطابق با جدول شماره حداقل قدرت کاهش یافته   4-1-6

 باشد.می

مابین شرکت و مشترك امضاء شده و در سامانه مدیریت نامه همکاري فییک هفته قبل از شروع برنامه باید تفاهم  5-1-6

روز قبل کتباً مراتب را به  7در صورت تغییر در بازه زمانی توافق شده اولیه، مشترك باید  بار ثبت شود.پیک 

 شرکت اعالم نماید. 

پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه  بررسی نماید نامه فرصت دارد تاروز بعد از اتمام بر 10شرکت حداکثر   6-1-6

 و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد.اشد شده ببار بارگذاري پیک مدیریت 

روز  10شده براي همکاري در  توافقهاي متناظر در این برنامه از میانگین ساعت )avP(قدرت مصرفی  متوسط  7-1-6

 گیرد.از اولین روز همکاري مورد محاسبه قرار می کاري قبل (بدون احتساب روزهاي تعطیل)

روز قبل از اجراي  10 پروفیل باربررسی نماید بعد از شروع برنامه  کاري روز 7حداکثر  شرکت موظف است  8-1-6

و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم  شده باشدبارگذاري امانه مدیریت پیک بار برنامه در س

 را بعمل آورد.
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       امضاء

همه  مشترك عبارت است از متوسط دیماندهاي مصرفی قابل قبول همکاري روزهايمصرفی متوسط دیماند   9-1-6

 در روزهاي همکاري. ساعات همکاري

 باشد. د، مصرف داشتهماینصبح در روزهایی که تعطیل می 8ت تواند تا ساعمشترك می 10-1-6

مشمول دریافت پاداش » 4«و  »3«ول شماره اجدابط زیر و ورکننده در این برنامه مطابق با مشترك مشارکت 11-1-6

 خواهد شد.همکاري 

  پاداش کل(پاداش دیماند + پاداش انرژي) =  
    پاداش دیماند=) kWمتوسط کل دیماندهاي کاهش یافته (× نرخ خرید دیماند 

C  × کل انرژي کاهش یافته (× نرخ خرید انرژيkWh= (پاداش انرژي     
A  × نرخ خرید دیماند گزینه (ریال) = 3متوسط بهاي دیماند  

B  × نرخ خرید انرژي=  گزینه (ریال) 3متوسط بهاي انرژي اوج بار  
A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 
 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »4«و  »3« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول : 20 تبصره

 
 »4«جدول شماره   »3«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

70 0.5 1.5  96 1.5 

71-80 0.6 1.6  97-120 1.7 

81-90 0.8 1.8  121-144 2 

91-100 1.2 2  145-168 2.3 

    169-192 2.8 

    193-216 3.5 
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 ساعات اوج بار ریزي شده در برنامهبار  کاهش 2-6

 .باشدمیساعت  300مدت و حداکثر به  شهریور ماه 15خرداد ماه الی  16دوره همکاري در این برنامه از   1-2-6

تواند ساعات همکاري خود را باشد که مشترك میمی 23الی  20و یا  18الی  12ساعات همکاري مورد نیاز دو بازه   2-2-6

  اید.درون این دو بازه انتخاب نم

اي/توزیع قرار دهد. در اینصورت تواند ساعات همکاري خود را در اختیار شرکت برق منطقهمشترك می :21تبصره 

 ساعات و روزهاي مورد نیاز یک روز قبل به مشترك اعالم خواهد شد.مطابق با برنامه ذخیره عملیاتی 

 است. مستمرغیر روز 5حداقل دوره همکاري   3-2-6

(با توجه به نیاز شبکه سراسري و اعالم دیسپاچینگ ملی در  قابل قبول است فقط روزهاي کاري هفته :22تبصره 

  .توان همکاري نمود)روزهاي نیمه تعطیل و تعطیل نیز می

هاي گذشته با پروفیل بار ماهساعته  2این همکاري  باشد.ساعت در روز مورد قبول نمی 2همکاري کمتر از  :23 تبصره

 مشترك مورد مقایسه قرار گرفته و در صورت عدم وجود تغییر در رفتار مشترك قابل قبول نخواهد بود.

 باشد.می 6-2-8و متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  »5«حداقل قدرت کاهش یافته مطابق با جدول شماره  4-2-6

در صورت همکاري، حداقل درصد کاهش مگاوات هستند  150مشترکینی که داراي متوسط قدرت مصرفی باالي  5-2-6

 درصد تبدیل خواهد گردید. 6به » 5«قدرت آنها در جدول شماره 

مابین شرکت و مشترك امضاء شده و در سامانه مدیریت بار نامه همکاري فیتفاهم ،قبل از شروع برنامه روز 3 باید 6-2-6

  پیک ثبت شود.

روز کاري قبل  10هاي متناظر توافق شده براي همکاري در در این برنامه از میانگین ساعت متوسط قدرت مصرفی 7-2-6

 رد.گی(بدون احتساب روزهاي تعطیل) از اولین روز همکاري مورد محاسبه قرار می

روز قبل با متوسط دیماند مصرفی در روزهاي  10براي محاسبه دیماند کاهش یافته مشترك، متوسط دیماند مصرفی  8-2-6

 همکاري مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. این مقایسه با ساعات متناظر خواهد بود.

قبول متوسط دیماند مصرفی روزهاي همکاري مشترك عبارت است از متوسط دیماندهاي مصرفی در ساعات مورد  9-2-6

 روزهاي همکاري. در

روز قبل از اجراي برنامه در  10پروفیل بار بررسی نماید روز بعد از شروع برنامه  7شرکت موظف است حداکثر  10-2-6

 اقدام الزم را بعمل آورد. ،ورت عدم وجود پروفیل بار در سامانهو در ص شده باشدسامانه مدیریت پیک بار بارگذاري 

پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه بررسی نماید روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا  10شرکت حداکثر  11-2-6

 .اقدام الزم را بعمل آورد ،و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه شده باشدبار بارگذاري پیک مدیریت 

 



 1شماره سند: 
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 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:
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 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  14 صفحه

 

       امضاء

 شوند:همکاري به شرح زیر میپاداش مشمول دریافت مشترکین همکار  12-2-6

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د 

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر نهیگز 3 ماندید يمتوسط بها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر نهیگز 3اوج بار  يانرژ يمتوسط بها    

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 
 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »6«و  »5« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :24تبصره 

 باشند.می 18الی  12هاي تیر و مرداد ماه و همکاري از ساعت مربوط به ماه» 5«ضرایب جدول شماره  13-2-6

 یابند.کاهش می %30به مقدار  23الی  20در صورت همکاري از ساعت  »5«ضرایب جدول شماره  14-2-6

 یابند.کاهش می %30به مقدار  18الی  12براي همکاري از ساعت » 5«هاي خرداد و شهریور ضرایب جدول شماره در ماه 15-2-6

 یابند.کاهش می %40به مقدار  23الی  20براي همکاري از ساعت » 5«هاي خرداد و شهریور ضرایب جدول شماره در ماه 16-2-6

، کل 18الی  12در بازه ساعت  4هاي تیر و مرداد به مدت در صورت همکاري مشترك در کل روزهاي کاري هفته در ماه 17-2-6

 افزایش خواهد داشت. %40مبلغ پاداش دریافتی 
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 45از  15 صفحه

 

       امضاء

 »6«جدول شماره   »5«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 0.030 1.05  0-20 1.00 

11-20 0.036 1.25  21-40 1.20 

21-30 0.042 1.46  41-60 1.40 

31-40 0.054 1.87  61-80 1.60 

41-50 0.060 2.08  81-100 1.80 

51-60 0.066 2.3  101-120 2.00 

61-70 0.078 2.7  121-140 2.20 

71-80 0.083 2.92  141-160 2.40 

81-90 0.086 3.03  161-180 2.60 

91-100 0.089 3.12  181-200 2.80 
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 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  16 صفحه

 

       امضاء

 ساعته  24 ریزي شدهبار برنامه قطع/کاهش 3-6

 باشد.ماه می مرداد 15الی تیر ابتداي از  برنامهبازه زمانی اجراي  1-3-6

 مستمر است.غیرروز  5حداقل بازه همکاري  2-3-6

 6-3-8متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  و »7«مطابق با جدول شماره حداقل قدرت کاهش یافته  3-3-6
 باشد.می

مدیریت  و مشترك امضاء شده و در سامانهمابین شرکت نامه همکاري فیتفاهم ،روز قبل از شروع برنامه 7باید  4-3-6
روز قبل کتباً مراتب را به  7در صورت تغییر در بازه زمانی توافق شده اولیه، مشترك باید  بار ثبت شود.پیک 

 شرکت اعالم نماید.

 صبح 8شروع همکاري حداکثر تا ساعت روز روز مستمر در  5صورت همکاري خواهد بود در مشترك مجاز  5-3-6
 .شروع به بارگیري نماید 22تواند از ساعت انتهاي همکاري نیز میروز و در  کاهش بار را اعمال کند

 بالمانع است. شنبه و جمعه در روزهاي همکاريروز مستمر، قرار گرفتن پنج 5در صورت همکاري  6-3-6

  وجود خواهد داشت. 22صبح الی  10امکان اجراي برنامه از ساعت  تمایل مشتركدر صورت  7-3-6
حداقل درصد کاهش  ،مگاوات هستند در صورت همکاري 150مصرفی باالي  متوسط قدرتمشترکینی که داراي  8-3-6

 درصد تبدیل خواهد گردید. 6به » 7«قدرت آنها در جدول شماره 

روز کاري قبل  10هاي متناظر توافق شده براي همکاري در میانگین ساعتاز متوسط قدرت مصرفی مشترك  9-3-6

 گیرد.(بدون احتساب روزهاي تعطیل) از اولین روز همکاري مورد محاسبه قرار می

روز قبل با متوسط دیماند مصرفی در روزهاي  10براي محاسبه دیماند کاهش یافته مشترك، متوسط دیماند مصرفی  10-3-6

روز مشارکت در صورتی تائید خواهد شد که در تمام ساعات حداقل  مقایسه قرار خواهد گرفت.همکاري مورد 

  کاهش حادث شده باشد.

روز قبل از اجراي  10 پروفیل باربررسی نماید بعد از شروع برنامه  کاري روز 7شرکت موظف است حداکثر  11-3-6

ورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه اقدام الزم و در ص شده باشدبرنامه در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاري 

 را بعمل آورد.

پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه بررسی نماید تا  دارد روز بعد از اتمام برنامه فرصت 10شرکت حداکثر  12-3-6

 آورد.و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل  شده باشدمدیریت پیک بار بارگذاري 

 تواند با توجه به نیاز شبکه سراسري و یا شبکه محلی درخواست همکاري را تائید و یا رد نماید.شرکت می 13-3-6
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 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  17 صفحه

 

       امضاء

 

 مشمول دریافت پاداش خواهد شد.» 8«و » 7«ول شماره امشترك در این برنامه مطابق با روابط زیر و جد 14-3-6

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر نهیگز 3 ماندید يمتوسط بها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر نهیگز 3اوج بار  يانرژ يمتوسط بها    

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »8«و  »7« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :25تبصره  

 

 »8«جدول شماره   »7«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 0.5 0.8  60-120 1 

11-20 0.6 0.83  121-240 1.2 

21-30 0.7 0.835  241-360 1.35 

31-40 0.8 0.84  361-480 1.55 

41-50 0.9 0.88  481-600 1.75 

51-60 1 0.95  601-720 1.95 

61-70 1.1 1  721-840 2.2 

71-80 1.2 1.1  841-960 2.4 

81-90 1.3 1.2  961-1080 2.6 

به باال    1.3 1.4 91-100 1080  2.8 
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 45از  18 صفحه

 

       امضاء

 ریزي شدهتعیین ساعت کار برنامه 4-6

 باشد.بازه زمانی اجراي طرح از ابتداي تیر الی انتهاي مرداد ماه می 1-4-6

 توانند در این برنامه مشارکت نمایند.صنایعی که داراي یک شیفت کاري هستند می 2-4-6

 تنظیم نمایند. 13صبح (و یا زودتر) الی  6همکار باید ساعت کاري خود را از ساعت صنایع  3-4-6

 باشد. کاهش داشته  %70 حداقل ،کاري روزنسبت به ساعات  17الی  13دیماند مصرفی این مشترکین باید از ساعت  4-4-6

 روز مستمر است. 5حداقل بازه همکاري  5-4-6

 رد محاسبه قرار خواهد گرفت.ساعت پاداش همکاري مو 4 ،به ازاي هر روز همکاري 6-4-6

مابین شرکت و مشترك امضاء شده و در سامانه مدیریت پیک نامه همکاري فیتفاهم ،روز قبل از شروع برنامه 7باید  7-4-6
 بار ثبت شود.

مورد محاسبه  همکاري روزهر مصرفی  دیماندمصرفی مشترك در این برنامه با استفاده از متوسط  دیماندمتوسط  8-4-6

 قرار خواهد گرفت.

الی  13ساعت  4روز با متوسط دیماند مصرفی  هر براي محاسبه دیماند کاهش یافته مشترك، متوسط دیماند مصرفی 9-4-6

 این مقایسه بصورت ساعت به ساعت خواهد بود.روز همکاري مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. هر  17

تا بررسی نماید پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد  10شرکت حداکثر  10-4-6

 و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. مدیریت پیک بار بارگذاري شده باشد

 رخواست همکاري را تائید و یا رد نماید.تواند با توجه به نیاز شبکه سراسري و یا شبکه محلی دشرکت می 11-4-6

مشمول دریافت پاداش » 10«و » 9«ول شماره اکننده در این برنامه مطابق با روابط زیر و جدمشترك مشارکت 12-4-6

 خواهد شد.

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر نهیگز 3 ماندید يمتوسط بها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر نهیگز 3اوج بار  يانرژ يمتوسط بها 

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »10«و  »9« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :26تبصره 
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       امضاء

 

 »10«جدول شماره   »9«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

70 1.5 1.5  20 1.3 

71-80 1.6 2  21-40 1.5 

81-90 1.7 2.1  41-60 1.7 

91-100 1.8 2.25  61-80 1.8 

    81-100 2 

    101-120 2.2 

    121-140 2.4 

    141-160 2.6 

    161-180 2.8 

 3 181 به باال    

 

 نامهتفاهم هايفرم 5-6
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 45از  20 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

 و شماره تماس ........................آقا/خانم ... شرکت/ اي ............................... و مشتركمابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

براي کاهش  هفته يکار يزهااز رو یکیاز روز جمعه به  یهفتگ التیتعط ییجابجا جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار....................... 
 گردد.پیک شبکه سراسري منعقد می

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (مگاوات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  میزان کاهش بار (مگاوات)

  تاریخ شروع همکاري

  همکاريتاریخ خاتمه 

  تعداد روز همکاري

  (مگاوات) مصرفی دوره قبل از همکاري قدرت

 روزهاي کاري که مشترك به جاي جمعه تعطیل خواهد نمود: تاریخ

 
ستورالعمل گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین داي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نماید.مصوب وزارت 
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  21 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

و شماره تماس آقا/خانم ........................... شرکت/اي ........................... و مشترك مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

شبکه سراسري براي کاهش پیک شده در ساعات اوج بار  يزیرکاهش بار برنامه جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار....................... 
 گردد.منعقد می

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (مگاوات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  میزان کاهش بار (مگاوات)

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

  (مگاوات) مصرفی دوره قبل از همکاري قدرت

  بازه ساعات مشارکت

 
گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین اي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 دستورالعمل مصوب وزارت نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نماید.
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  22 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا  

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

و شماره تماس آقا/خانم ........................... شرکت/اي ............................... و مشترك مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

 التیتعط /راتیتعمانجام (ساعته  24شده  يزیرکاهش/قطع بار برنامه جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار................................ 
 گردد.شده) براي کاهش پیک شبکه سراسري منعقد می ساالنه

 مشخصات مشترك:

 تذکر:  نام مشترك
در صورت تغییر در بازه زمانی توافق 

روز قبل  7شده اولیه، مشترك باید 
 کتباً مراتب را به شرکت اعالم نماید.

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (مگاوات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  میزان کاهش بار (مگاوات)

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

  (مگاوات) مصرفی دوره قبل از همکاري قدرت

 
برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین گردد در صورت همکاري مشترك در اي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 دستورالعمل مصوب وزارت نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نماید.
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  23 صفحه

 

       امضاء

  
 خدا به نام

 نامه همکاري در مدیریت بار شبکه سراسريتفاهم
 

و شماره تماس آقا/خانم ........................... شرکت/اي ............................... و مشترك مابین شرکت توزیع/برق منطقهنامه فیاین تفاهم

پیک شبکه سراسري بار براي کاهش  شده يزیربرنامه تعیین ساعت کار بارجهت مشارکت در برنامه پاسخگویی ................................ 
 گردد.منعقد می

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (مگاوات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  میزان کاهش بار (مگاوات)

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاري

  خاتمه همکاريتاریخ 

  تعداد روز همکاري

  (مگاوات) مصرفی دوره قبل از همکاري قدرت

 
گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین اي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/

 مشترك اقدام نماید.دستورالعمل مصوب وزارت نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره 
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  24 صفحه

 

       امضاء

 ریزي شده کشاورزيضوابط اجرایی برنامه کاهش/ قطع بار برنامه  -7
 هايبرنامه زیر براي مشترکین تعرفه 2 ،تقاضابا هدف مشارکت مشترکین تاثیرگذار در پیک بار شبکه سراسري و مدیریت سمت 

 کشاورزي تدوین شده است:
 الف)-3ریزي شده مشترکین چاه آب کشاورزي (تعرفه قطع بار برنامه -1

 ج)-3ب و -3هاي کشاورزي (تعرفه دیمانديریزي شده مشترکین کاهش بار برنامه -2

  الف-3ریزي شده مشترکین کشاورزي تعرفه قطع بار برنامه 7-1
مصرف در ساعات  تیریمد يبار برا ییالف جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3با تعرفه  يکشاورز نیمشترک قیبه منظور تشو

 باشد:می لیبرق ضوابط به شرح ذ ياوج بار شبکه سراسر
 .ماه است وریشهر 15 یخرداد ال 15از  يطول دوره همکار 1-1-7
 .افزوده خواهد شد 28تبصره  يپاداش همکاربه  %15مرداد ماه مقدار تیر و در  يصورت همکاردر  2-1-7
 همکاري افزوده خواهد شد. کل به پاداش %25در صورت همکاري در کل زمان دوره همکاري مقدار  3-1-7

شوند، مشمول دریافت پاداش ها در بازه پیک قطع میمشترکین داراي کنتور هوشمند که از راه دور توسط شرکت 4-1-7
 باشند.همکاري می

اولین دوره قرائت پس از همکاري مشترك اطالعات مصرف آن را در سامانه مدیریت پیک شرکت موظف است در  5-1-7
 بار بارگذاري نماید.

نامه را در نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترك باید یک هفته پیش از همکاري، تفاهم 6-1-7
 سامانه مدیریت پیک بار کشور ثبت نماید.

 بر مبناي قبض برقمحاسبه پاداش همکاري 
 تعرفه از این روش پاداش دریافت خواهند نمود. 2و یا  3فقط مشترکین داراي کنتورهاي دیجیتال  7-1-7

 ساعتلوواتیک 150 روز، 31در طی بار زمان اوج مجاز یمصرف يحداکثر مقدار انرژ ریرگرمسیتعرفه غ يدر مناطق دارا 8-1-7
 .است

 ساعتلوواتیک 300 روز، 31در طی بار زمان اوجمجاز  یمصرف يحداکثر مقدار انرژ ریتعرفه گرمس يدر مناطق دارا 9-1-7
 .است

اعالم  ریمقاد ندیدر برنامه مشارکت نما لوواتیک 100از  شتریب یمصرف قدرتالف با -3تعرفه  نیمشترک کهیدرصورت 10-1-7
 .خواهند شد لیمتناسباً تعد» 7-1-8«و » 7-1-9« يشده در بندها

» 11«و جدول شماره  لیبار به شرح ذ ییکننده در برنامه پاسخگوشرکت نیمشترک يگرفته شده براپاداش در نظر  11-1-7
 :باشدیم

 
 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  25 صفحه

 

       امضاء

 »11«شماره  جدول

 الف - 3 تعرفه

کاری  رد�ف د روز و سا�ت  �م ر ����ف و پاداش �عدا  �قدا
 Aحساب مصرفی + پاداش بخشودگی بهاي برق صورت ساعت اوج بار) 4روز ( 31 1

 ساعت اوج بار) 4روز ( 31از کمتر  2
تعداد  مصرفی به نسبت حساببخشودگی بهاي برق صورت

 روز همکاري

   حساببخشودگی بهاي برق صورت ساعته در ماه 24روز همکاري متوالی و یا غیرمتوالی  7حداقل  3
 

از رابطه زیر براي محاسبه تعداد روز همکاري استفاده  ،بار در روزساعت اوج 4در صورت همکاري کمتر از  :27 تبصره
 خواهد شد:

 ساعت کاهش بار  4=  يروز همکار کی
است. در زمان اجراي این برنامه بازه اوج بار از ساعت  يبار شبکه سراسرساعات اوجفقط بار ساعات اوج :28 تبصره

 ساعت مورد قبول است. 6ساعت از این  4است، که  18الی  12
مجموع ×  يدوره همکار یمصرف قدرت(متوسط ( افتهیکاهش يمقدار انرژ× بار نرخ تعرفه اوج A = پاداش :29 رهتبص

 .مقدار انرژي قرائت شده در اوج بار)) -ز)رو دوره قرائتدر  يساعات همکار
روز همکاري در دوره پاداش تعلق خواهد  10حداکثر به  »11« جدول شماره 3در حالت همکاري ردیف  :30تبصره 

 گرفت. 
روزه، تعداد روز همکاري مطابق فرمول زیر محاسبه شده و متناسب  31در صورت عدم همکاري کامل در یک دوره  7-1-12

 با آن بهاي برق مصرفی دوره بخشوده خواهد شد:

تعداد روز همکاري = − تعداد روز دوره قرائت  
انرژي مصرفی اوج بار

4 × متوسط توان مصرفی دوره
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  26 صفحه

 

       امضاء

 محاسبه پاداش همکاري بر مبناي پروفیل بار
 مشترکین داراي کنتور هوشمند فقط از طریق بررسی پروفیل بار پاداش دریافت خواهند نمود. 7-1-13
 است. »12«حداقل درصد کاهش بار قابل قبول مطابق با جدول شماره  7-1-14
 باشد.می 18الی  12ساعت در بازه زمانی ساعت  2به مدت حداقل ساعت همکاري  7-1-15
 افزایش خواهد یافت. »14«کیلووات به باال با ضرایب جدول شماره  150پاداش کل مشترکین با دیماند مصرفی  7-1-16
 روزانه بدست خواهد آمد. دیماند مصرفی مشترك از ماکزیمم بار مصرفی 7-1-17
 کین مطابق با روابط زیر پاداش دریافت خواهند نمود:مشتر 7-1-18

× B افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = پاداش  

A × يانرژ دیخر نرخ =) الیاوج بار (ر يانرژ يبها 

A ضریب تعدیل انرژي = 
B ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »13«و  »12« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :31تبصره 
 »13«جدول شماره   »12«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
ضریب تعدیل انرژي 

)A( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Bهمکاري (

60 2  4-40 1 

61-70 2.1  41-80 1.1 

71-80 2.2  81-120 1.2 

81-90 2.3  121-160 1.3 

91-100 2.4  161-200 1.4 

   201-240 1.55 

   241-280 1.7 

   281-320 1.85 

 2 321 به باال   
 

 »14«جدول شماره 

 ضریب افزایش پاداش دیماند مصرفی (کیلووات)
150 10 

151-250 15 
251-500 20 
501-750 30 

 50 به باال 751

 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  27 صفحه

 

       امضاء

 ج)-3ب و -3هاي ریزي شده مشترکین دیماندي کشاورزي (تعرفهکاهش بار برنامه 7-2
 تیریمد يبار برا ییج جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3ب و  -3با تعرفه  يکشاورز دیماندي نیمشترک قیمنظور تشو به

 تدوین شده است: لیبرق ضوابط به شرح ذ يمصرف در ساعات اوج بار شبکه سراسر
 .است ماه مرداد ماه الی انتهاي تیر از ابتداي يدوره همکار 1-2-7
 باشد. 23الی  19و یا  17الی  12تواند از ساعت میشرکت  صیتشخابالغ توانیر و یا توجه به ساعات اوج بار با  2-2-7
 7-2-8متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند و  »17« و »15«حداقل قدرت کاهش یافته مطابق با جدول شماره   3-2-7

 باشد.می

این  15الی  13ساعت در روز، در صورت کاهش بار از ساعت  2 به مدتدر صورت تمایل مشترك براي کاهش بار   7-2-4
 همکاري بالمانع است. 

 توافق شده مورد قبول است.فقط در بازه  مصرفی قدرتکاهش   7-2-5
 .بار روزانه باشد لیثبت پروف يمناسب برا يریگاندازه لیوسا يکه دارا دینما مشارکتدر طرح  تواندیم یمشترک 7-2-6
 .است مستمر يکارروز  5حداقل  برنامه ياجرا یدوره زمان یدر ط يحداقل بازه قابل قبول همکار 7-2-7

به نبوده و باید بالفاصله بعد از در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطیل در بازه همکاري این روزها مالك محاس :32تبصره 
شنبه اقدام به همکاري مشترك اقدام به همکاري نماید. به عنوان مثال در صورتی که مشترك از روز سه ،روزهاي تعطیل

 حادث شود. مستمرروز  5شنبه و شنبه، یکشنبه و دوشنبه بعد نیز همکاري نماید تا شنبه، پنجدر روزهاي چهارنماید باید 
 توانند بصورت غیرمستمر همکاري نمایند.ب آب شرب شهري می-3مشترکین  :33تبصره 
 روزه مشترك مشمول پاداش خواهد بود. 31روز غیرمستمر در بازه زمانی  10در صورت همکاري  :34تبصره 

مورد محاسبه  همکاريبراي ساعت قبل از ساعت توافق شده  4متوسط دیماند مصرفی در هر روز از میانگین دیماند مصرفی  7-2-8
 قرار خواهد گرفت.

مشمول دریافت پاداش » 18«و » 17«، »16« ،»15«ول شماره اکننده در این برنامه مطابق با روابط زیر و جدمشترك مشارکت 9-2-7
 خواهد شد.

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر هاگزینه/گزینه ماندید يمتوسط بها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر هاگزینه/گزینه اوج بار يانرژ يمتوسط بها 

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »18«و » 17«، »16« ،»15« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :35تبصره 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  28 صفحه

 

       امضاء

 
 ب - 3 تعرفه

 »16«جدول شماره   »15«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

تعدیل ساعت ضریب 
 )Cهمکاري (

10 1 2  20 1 

11-20 1.1 2.2  21-40 1.5 

21-30 1.2 2.4  41-60 1.65 

31-40 1.3 2.6  61-80 1.75 

41-50 1.4 2.8  81-100 1.85 

51-60 1.5 3  101-120 1.95 

61-70 1.6 3.2  121-140 2.1 

71-80 1.7 3.4  141-160 2.3 

81-90 1.8 3.6  161-180 2.5 

 2.7 181 به باال  3.8 1.9 91-100
 
 

 ج – 3 تعرفه

 »18«جدول شماره   »17«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 0.5 0.6  20 1.1 

11-20 0.51 0.8  21-40 1.2 

21-30 0.6 0.81  41-60 1.4 

31-40 0.7 0.82  61-80 1.6 

41-50 0.8 0.83  81-100 1.8 

51-60 0.85 0.88  101-120 1.9 

61-70 0.9 0.93  121-140 2 

71-80 0.94 0.99  141-160 2.1 

81-90 0.95 1.1  161-180 2.2 

 2.3 181 به باال  1.2 0.97 91-100



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  29 صفحه

 

       امضاء

نامه را در سامانه مدیریت را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهم نامهمشترك باید یک هفته پیش از همکاري، تفاهم 7-2-10
  پیک بار کشور ثبت نماید.

پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه مدیریت بررسی نماید  نامهروز بعد از اتمام توافق 10شرکت موظف است طی مدت  7-2-11
 روفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد.و در صورت عدم وجود پ شده باشدپیک بار بارگذاري 

 
 نامهفرم تفاهم 3-7
 
 
 

  



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  30 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا    -8

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

و شماره تماس اي ............................... و مشترك آقا/خانم ........................... برق منطقه مابین شرکت توزیع/نامه فیاین تفاهم

براي کاهش پیک  ج) -3ب/  -3الف/  – 3(تعرفه  کشاورزي مشترکین جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار............................ 
 گردد.شبکه سراسري منعقد می

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  قراردادي (کیلووات) قدرت

  مصرفی (کیلووات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  »11«الف: ردیف جدول شماره -3 تعرفه

  ب و ج: درصد کاهش توان 3تعرفه 

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

  ساعت شروع همکاري

  ساعت خاتمه همکاري
 

صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین دستورالعمل گردد در اي متعهد میبرق منطقه شرکت توزیع/
 مصوب وزارت نیرو (به پیوست) نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك اقدام نماید.

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام
  

 تاریخ تاریخ
  

 امضاءمهر و  مهر و امضاء
  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  31 صفحه

 

       امضاء

 و سایر مصارف عمومیریزي شده ضوابط اجرایی برنامه کاهش بار برنامه  -8
و سایر مصارف جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار براي مدیریت مصرف در  عمومی دیمانديبه منظور تشویق مشترکین 

 تدوین شده است:ساعات اوج بار شبکه سراسري برق ضوابط به شرح ذیل 
 ماه است. مردادماه الی انتهاي  تیرطول دوره همکاري از ابتداي   1-8
تشخیص اعالم شرکت توانیر یا با توجه به و در مشترکین سایر مصارف  15الی  11ساعات اوج بار در مشترکین اداري از ساعت   2-8

 باشد.شرکت می
 باشد.در صورت اعمال تغییر ساعت کار ادارات در هر شرکت، انتهاي ساعات همکاري مطابق ساعت پایان کار می :36 تبصره
نام مشترك همکار به ساعت کار منطقه خود توجه نموده و مطابق با ساعت باشند در هنگام ثبتها موظف میشرکت :37 تبصره

 مایند. نام نکار اداري منطقه اقدام به جلب همکاري و ثبت
 گیري مناسب براي ثبت پروفیل بار روزانه باشد.نماید که داراي وسایل اندازه مشارکت برنامهتواند در مشترکی می  3-8
 .است مستمرروز کاري  5حداقل  برنامهحداقل بازه قابل قبول همکاري در طی دوره زمانی اجراي   4-8

این روزها مالك محاسبه نبوده و باید بالفاصله بعد از روزهاي  ،تعطیل در بازه همکاري در صورت قرار گرفتن روز :38تبصره 
شنبه اقدام به همکاري نماید تعطیل مشترك اقدام به همکاري نماید. به عنوان مثال در صورتی که مشترك از روز سه

 لی حادث شود.روز متوا 5شنبه و شنبه، یکشنبه و دوشنبه بعد نیز همکاري نماید تا شنبه، پنجباید در روزهاي چهار

روز همکاري متوالی معاف بوده به شرط آنکه در  5از  تواند در صورت اعالم همکاري در بازه یک ماههمشترك می :39تبصره 
 کاري داشته باشد.مروز ه 8این بازه یک ماهه 

     متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند »25« و »23«، »21«، »19«ول شماره احداقل قدرت کاهش یافته مطابق با جد  5-8
  باشد.می 6-8

اري مورد محاسبه ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همک ندچاز میانگین دیماند مصرفی  ،متوسط دیماند مصرفی در هر روز  6-8
 ساعت قبل). 3و سایرمصارف  ساعت قبل 2اداري  -عمومی( قرار خواهد گرفت

 مقدار کاهش قدرت از تفاضل متوسط دیماند مصرفی و متوسط دیماند ساعات همکاري در هر روز بدست خواهد آمد.   7-8
، »20«، »19«کننده در برنامه پاسخگویی بار به شرح روابط زیر و جداول شماره پاداش در نظر گرفته شده براي مشترکین شرکت  8-8

 باشد:می »26«و » 25«، »24«، »23«، »22«، »21«

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د 

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر هاگزینه/گزینه ماندید يمتوسط بها    

B ×  يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر هاگزینه/گزینه اوج بار يانرژ يبهامتوسط 

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  32 صفحه

 

       امضاء

متناسب با نوع همکاري بدست  »26«و  »25«، »24«، »23«، »22«، »21«، »20«، »19«ضرایب مورد استفاده از جداول شماره  :40تبصره 
 خواهد آمد.

 الف – 1 تعرفه عمومی

 »20«جدول شماره   »19«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 3 2.8  20 1 

11-15 3.1 3.8  21-40 1.2 

16-20 3.2 3.81  41-60 1.4 

21-25 3.3 3.85  61-80 1.6 

26-30 3.4 3.88  81-100 1.8 

31-35 3.5 3.90  101-120 2 

36-40 3.6 3.92  121-140 2.2 

41-45 3.7 3.94  141-160 2.4 

46-50 3.8 3.96  161-180 2.6 

51-55 3.9 4.00  181-210 2.8 

 
 الف – 2 عمومی تعرفه

 »22«جدول شماره   »21«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 2 1.50  20 1 

11-15 2.1 2.35  21-40 1.2 

16-20 2.2 2.50  41-60 1.4 

21-25 2.4 2.60  61-80 1.6 

26-30 2.6 2.65  81-100 1.8 

31-35 2.8 2.70  101-120 2 

36-40 3 2.80  121-140 2.2 

41-45 3.2 2.85  141-160 2.4 

46-50 3.4 2.90  161-180 2.6 

51-55 3.6 2.95  181-210 2.8 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  33 صفحه

 

       امضاء

 ب عمومی تعرفه

 »24«جدول شماره   »23«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )C( همکاري

10 1.5 0.30  20 1 

11-15 1.6 1.00  21-40 1.2 

16-20 1.7 1.10  41-60 1.4 

21-25 1.8 1.12  61-80 1.6 

26-30 1.9 1.14  81-100 1.8 

31-35 2.0 1.18  101-120 2 

36-40 2.2 1.20  121-140 2.2 

41-45 2.4 1.22  141-160 2.4 

46-50 2.6 1.24  161-180 2.6 

51-55 2.8 1.26  181-210 2.8 
 

 سایر مصارف تعرفه

 »26«جدول شماره   »25«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 3 1.2  20 1 

11-20 3.1 1.7  21-40 1.2 

21-30 3.2 1.8  41-60 1.4 

31-40 3.3 1.9  61-80 1.6 

41-50 3.4 2  81-100 1.8 

51-60 3.5 2.1  101-120 2 

61-70 3.6 2.2  121-140 2.2 

71-80 3.7 2.3  141-160 2.4 

81-90 3.8 2.4  161-180 2.6 

 2.8 181 به باال  2.5 3.9 91-100
 

 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  34 صفحه

 

       امضاء

  نام شوند.متناظر ثبتمشترکین سایر مصارف (تجاري) که ماهیت اداري دارند باید در تعرفه اداري   9-8
نامه را در سامانه نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترك باید یک هفته پیش از همکاري، تفاهم 10-8

 مدیریت پیک بار کشور ثبت نماید.
بررسی نماید پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه مدیریت  نامهبعد از اتمام توافقروز  15شرکت موظف است طی مدت   11-8

 و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. پیک بار بارگذاري شده باشد
 

 
 

 نامهفرم تفاهم 12-8
 
 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  35 صفحه

 

       امضاء

 به نام خدا   

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

جهت و شماره تماس ............................................................ و مشترك آقا/خانم ...........................  شرکت توزیع مابیننامه فیاین تفاهم

 گردد.به منظور کاهش پیک شبکه سراسري منعقد می مشترکین دیماندي اداري و سایر مصارف مشارکت در برنامه پاسخگویی بار

 مشترك:مشخصات 

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  نوع تعرفه

  قراردادي (کیلووات) قدرت

  مصرفی قبل از همکاري (کیلووات) قدرت

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

  بازه زمانی اوج بار تنظیم شده بر روي کنتور

  ساعت همکاري

  درصد کاهش توان

 
گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور، مطابق با آخرین دستورالعمل ..................... متعهد می شرکت توزیع

 نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك، اقدام نماید. مصوب وزارت نیرو (به پیوست)
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنامنام و 

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء

  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 

 05/09/1399 تاریخ تجدید نظر:

پیکبراي کنترل هاي پاسخگویی بار رنامهب  
 

 �ر�ت �وا��ر

 ضوابط اجرایی 
 

 
 45از  36 صفحه

 

       امضاء

 فشرده ریزي شده مشترکین ایستگاه گاز طبیعیضوابط اجرایی برنامه قطع بار برنامه  -9
جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار براي  )CNGفشرده ( هاي پمپ گاز طبیعیبه منظور تشویق مشترکین دیماندي ایستگاه

 تدوین شده است:ضوابط به شرح ذیل  ،مدیریت مصرف در ساعات اوج بار شبکه سراسري برق
 ماه است. مرداد يانتها یماه ال تیر ياز ابتدا يطول دوره همکار 1-9
 باشد.می غیرمستمر روز کاري 5حداقل بازه همکاري قابل قبول  2-9
 ساعت در روز است. 2حداقل زمان همکاري  3-9
 باشد.می 9-7و متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  »27«حداقل قدرت کاهش یافته مطابق با جدول شماره  4-9
برابر خواهد  2همکاري آنها  کل هاي تیر و مرداد همکاري داشته باشند، مقدار پاداشمشترکینی که در کل روزهاي کاري ماه 5-9

 شد.
 گیري مناسب براي ثبت پروفیل بار روزانه باشد.برنامه شرکت نماید که داراي وسایل اندازهتواند در این مشترکی می 6-9
ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همکاري مورد محاسبه  4متوسط دیماند مصرفی در هر روز از میانگین دیماند مصرفی  7-9

 قرار خواهد گرفت.
 مقدار کاهش قدرت از تفاضل متوسط دیماند مصرفی و متوسط دیماند ساعات همکاري در هر روز بدست خواهد آمد.  8-9
 مشمول دریافت پاداش خواهد شد:» 28«و » 27«روابط زیر و جداول شماره  به شرح همکار مشترکین 9-9

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر ماندید يبها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر 2-الف-2تعرفه  اوج بار يانرژ يبها 

A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »28«و  »27« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :41تبصره 
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       امضاء

 
 »28«جدول شماره   »27«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

50 1.5 1.5  0-10 1 

51-60 2.2 3.9  11-20 1.2 

61-70 2.4 4.3  21-30 1.4 

71-80 2.6 4.6  31-40 1.6 

81-90 2.8 4.9  41-50 1.8 

91-100 3 5.2  51-60 2 

    61-70 2.2 

    71-80 2.4 

    81-90 2.6 

 2.8 91 به باال    
 
 

 

الی  12نامه منعقد نماید که تعدادي از مشترکین از ساعت اي تفاهمتواند به گونهروز میساعت پیک  4شرکت براي پوشش کنترل بار   10-9
هستند متناظراً  17الی  13هایی که داراي پیک از ساعت شرکت در برنامه مشارکت نمایند. 16الی  14و تعدادي دیگر از ساعت  14
 استفاده کنند. 17الی  15و یا  15الی  13توانند از ساعت می

برنامه  بعد از اتمام روز 7نامه اطالعات مشترك را در سامانه پیک بار وارد نموده و حداکثر شرکت باید بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 11-9
و در صورت عدم وجود پروفیل  بررسی نماید پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاري شده باشد

 را بعمل آورد.بار در سامانه، اقدام الزم 
 
 

 نامهفرم تفاهم 12-9
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 به نام خدا

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

ه شماره تماس ب........... ............................... و مشترك آقا/خانم ................ مابین شرکت توزیعنامه فیاین تفاهم

منظور کاهش پیک شبکه  به ایستگاه پمپ گاز طبیعی فشردهمشترکین  جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار...........................
 گردد.سراسري منعقد می

 مشخصات مشترك:

  نام مشترك

  شناسه قبض

  شماره بدنه کنتور

  نوع تعرفه

  قراردادي (کیلووات) قدرت

  مصرفی قبل از همکاري (کیلووات) قدرت

 
 نوع مشارکت مشترك:مشخصات 

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

 از ساعت            الی ساعت ساعت همکاريبازه 

  درصد کاهش توان

 
طابق با آخرین گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور، م..................... متعهد می شرکت توزیع

 نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك، اقدام نماید. دستورالعمل مصوب وزارت نیرو (به پیوست)
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء
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       امضاء

 خودتامیناضطراري/استفاده از مولدهاي برنامه ضوابط اجرایی  -10
شبکه سراسري  کنترل پیک بارجهت مشارکت در  تزریق به شبکه /طراري/خودتامینمولد اض به منظور تشویق مشترکین داراي

 باشد:میبرق ضوابط به شرح ذیل 
 ماه است. شهریور پانزدهم یماه ال تیر ياز ابتدا يطول دوره همکار 1-10

 باشد.در روزهاي کاري هفته می ساعت و 500ارکت در این برنامه حداکثر ساعات مش 10-2
 پذیر خواهد بود.ساعت در صورت تائید توانیر و با توجه به شرایط شبکه امکان 500مشارکت بیش از  :42تبصره 

 .باشدمیباري) (ساعات میان 19و  12الی  8بار) و ساعت (ساعات اوج 23الی  20و  18الی  12ت زمان مشارکت از ساع 3-10
باري باري محسوب شده و با نصف نرخ میانساعته مولد، باقی ساعات کم 24در صورت توافق توانیر براي تولید  :43 تبصره

 برق تولیدي خریداري خواهد شد.
ماه قبل مشترك باید مورد بررسی قرار گرفته که مشخص شود مشترك براي همکاري با صنعت  2صورتحساب  پروفیل بار/ 4-10

 در صورت درخواست توانیر قابل ارائه باشد.این مستندات باید  مولد خود نموده است.اندازي برق اقدام به راه
 باشد. انرژي روزانه تولیديگیري مناسب براي ثبت نماید که داراي وسایل اندازه مشارکتتواند در این برنامه مشترکی می 5-10

 تنظیم شوند. 10-3کنتور نصب شده بر روي مولد مشترك باید با ساعات تعیین شده در بند  :44تبصره 
ها ابالغ را اصالح و راساً به شرکت »29«هاي جدول شماره هاي گازوئیل و گاز توانیر مجاز است نرخدر صورت تعدیل نرخ 6-10

 نماید.
 ي گازسوز خواهد بود.براي مولدها» 14«پاداش مشارکت در این برنامه طبق جدول شماره  7-10

 گیرد.مورد محاسبه قرار می 5/1با ضریب » 29«هاي جدول شماره سوز باشد، نرخدر صورتیکه مولد گازوئیل :45تبصره 
 

 »29«جدول شماره 
 سوزمولدهاي گاز

 بار�خ اوج باری �خ �یان 

 6000 4500 �خ (ریال)

 

روز بعد از  10نامه اطالعات مشترك را در سامانه پیک بار وارد نموده و حداکثر شرکت باید بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 8-10
و در صورت  بررسی نماید پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاري شده باشداتمام همکاري 

 عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد.
 شرکت نسبت به هماهنگی و معرفی مشترك جهت تامین سوخت همکاري الزم را خواهد نمود. 9-10
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 به نام خدا

 همکاري در مدیریت بار شبکه سراسري نامهتفاهم
 

ه شماره تماس ب........... ............................... و مشترك آقا/خانم ................ توزیعمابین شرکت نامه فیاین تفاهم

ور کاهش پیک شبکه سراسري به منظ استفاده از مولد اضطراري/خودتامین جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار..........................
 گردد.منعقد می

 مشخصات مشترك:

 تعداد مولد  ركنام مشت

   شناسه قبض

 هاي بدنه کنتور مولدهاشماره  نوع تعرفه

   قراردادي (کیلووات) قدرت

   )آمپرتل(کیلوو نامی مولد قدرت

   قدرت تولیدي مولد (کیلووات)

   گازوئیل                       گاز نوع سوخت مولد

 
 مشخصات نوع مشارکت مشترك:

  تاریخ شروع همکاري

  تاریخ خاتمه همکاري

  تعداد روز همکاري

 از ساعت            الی ساعت ساعت همکاريبازه 

  مقدار توان تولیدي (کیلووات)

 
طابق با آخرین گردد در صورت همکاري مشترك در برنامه پاسخگویی بار مذکور، م..................... متعهد می شرکت توزیع

 نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترك، اقدام نماید. (به پیوست) دستورالعمل مصوب وزارت نیرو
 

 خانوادگی مشتركنام و نام خانوادگی نماینده شرکتنام و نام

  

 تاریخ تاریخ

  

 مهر و امضاء مهر و امضاء

  

 
 



 1شماره سند: 

 28/12/1395: صدورتاریخ  

 4شماره تجدید نظر: 
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 بار سرمایشی -برنامه کنترل مستقیم بار  -11
 تعریف برنامه 11-1

، در محل زندگی بر روي تجهیزات سرمایشی هاي کنترلاي شامل نصب تجهیزات و دستگاهمستقیم بار برنامهبرنامه کنترل 
تعیین شده و در زمان  هاي از پیشمشترك در زمان سرمایشی اجازه کنترل بار ، شرکت برقو یا کار مشترك است که از طریق آن

بندي تعیین شده براساس تفاهم انجام دهد که با اعالم قبلی/زمانمیرق پیک مصرف را دارد. مشترك این اجازه را به شرکت ب
، به صورت پاداش تشویقی بر روي قبض سرمایشی ، اقدام نماید. همکاري در کاهش بارسرمایشی شده، نسبت به کنترل بار

 مشترك اعمال خواهد شد.
 مشخصات برنامه 11-2

تواند در شرکت برق قابل اجرا بوده و هر مشترك حقیقی و یا حقوقی میدر میان تمام مشترکان  سرمایشی برنامه کنترل بار 
 16الی  12و در سایر مشترکین از ساعت  15الی  11بازه ساعت همکاري در مشترکین اداري از ساعت  مشارکت نماید.این برنامه 

  نماید: مشارکتزیر در برنامه  حالتدر یکی از دو تواند میمشترك باشد. می

 ریزي شدهبرنامه سرمایشی بار الف) قطع

 ریزي شدهتنظیم دماي برنامه  )ب
 

 ریزي شدهبرنامه سرمایشی الف) قطع بار
نماید بارهاي سرمایشی خود را بصورت بازه قطع و وصل در اختیار شرکت برق در این حالت مشترك موافقت می 

دقیقه از  15دقیقه در مدار بوده و به مدت  45 قرار دهد. در این حالت دستگاه سرمایشی در بازه زمانی همکاري به مدت
 مدار خارج خواهد شد.

 مشترکین همکار در این حالت مطابق رابطه زیر پاداش همکاري دریافت خواهند نمود: 

 = پاداش بهاي انرژي همکاري (ریال) جویی شدهمقدار انرژي صرفه ×برابر نرخ انرژي اوج بار در تعرفه اداري  4

 است: » 30«شماره  مه به شرح جدولخالصه این برنا

 »30«جدول شماره 

 شرح عنوان ردیف
 ریزي شدهقطع بار برنامه نوع برنامه 1
 ابتداي تیر الی انتهاي مرداد بازه تاریخ اجراي برنامه 2
 روزهاي کاري هفته بازه روزهاي اجراي برنامه 3

 بازه ساعت اجراي برنامه 4
 15الی  11 مشترکین اداري
 16الی  12 سایر مشترکین

 دقیقه 45 مدت زمان کار دستگاه سرمایشی 5
 دقیقه 15 مدت زمان قطع دستگاه سرمایشی 6
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       امضاء

 ریزي شدهب) تنظیم دماي برنامه
نماید تنظیم دماي بارهاي سرمایشی خود را در اختیار شرکت برق قرار دهد. توسط در این حالت مشترك موافقت می 

گراد تنظیم شده و مشترك امکان تغییر درجه سانتی 24سرمایشی در بازه زمانی همکاري بر روي دماي این برنامه دستگاه 
 در دماي ترموستات را نخواهد داشت.

 مشترکین همکار در این حالت مطابق رابطه زیر پاداش همکاري دریافت خواهند نمود: 
 

 متوسط دیماند مصرفی تجهیز قبل از اجراي برنامه = پاداش دیماند همکاري (ریال) ×برابر نرخ انرژي اوج بار در تعرفه اداري  2 
 تعداد روز همکاري قابل قبول = پاداش کل (ریال) ×پاداش دیماند همکاري 

 ساعت همکاري قابل قبول تایید گردد. 4 همکاري قابل قبول خواهد بود که در آن روز روزي روز کاري قابل قبول:

هنگامیکه شبکه سراسري برق در وضعیت بحرانی قرار گیرد در آن روز حداکثر به مدت یک ساعت سیستم  حالت اضطراري:
سرمایشی از مدار خارج خواهد گردید. هر سیستم سرمایشی که در این وضعیت خاموش گردد عالوه بر پاداش فوق مطابق با 

 رابطه زیر مشمول پاداش خواهد گردید.

 =پاداش همکاري اضطراريتعداد ساعت قطع بار ×متوسط دیماند مصرفی تجهیز قبل از قطع  ×تعرفه اداري  برابر نرخ انرژي اوج بار 2

 

 :زیر است» 31«شماره  برنامه به شرح جدولخالصه این 
 »31«جدول شماره 

 شرح عنوان ردیف
 ریزي شدهتنظیم دماي برنامه نوع برنامه 1
 انتهاي مرداد ابتداي تیر الی بازه تاریخ اجراي برنامه 2
 روزهاي کاري هفته بازه روزهاي اجراي برنامه 3

 بازه ساعت اجراي برنامه 4
 15الی  11 مشترکین اداري
 16الی  12 سایر مشترکین

 گراددرجه سانتی 24 مقدار دماي تنظیمی دستگاه سرمایشی 5

 

 شرایط و تعهدات 11-3
شرکت  دییماهر و مورد تأ يروهایکارشناسان و ن قیاز طر ،یشیهوشمند بار سرما تیریمد تجهیزبرنامه،  نیدر ا 1-3-11

 ایشرکت برق و  يماهر، از سو يروهای. کارشناسان و نشودیمشترك، نصب م ساتیتاس ایو  زاتیتجه يبرق، بر رو
 .دنشویم یمعرف مانکار،یپ
شرکت برق و  يالزم از سو ياستانداردها و مجوزها يدارا ،نصب شده یشیهوشمند بار سرما تیریمد تجهیز 2-3-11

 .باشدیمربوطه م يهاسازمان
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 .ردیگیشده و با هدف کنترل بار صورت م نییتع يانجام برنامه، تنها در ساعات و روزها 3-3-11
 ،شده از قبل يزیربرنامه ایفرمان از راه دور و  قینصب شده، از دو طر یشیهوشمند بار سرما تیریمد تجهیز 4-3-11

 یارتباط چیشده و ه يرمزنگار یالمللنیب ي. اطالعات به صورت امن و با استفاده از استانداردهاشودیم کنترل
 .مشترك ندارد یوصخص میبا حر

عملکرد و محاسبه پاداش مورد  یروند مصرف، بررس شیپا يمنصوبه فقط برا زیاستخراج شده از تجه اطالعات 5-3-11
 .استفاده قرار خواهد گرفت

 زاتیدر ادامه کار تجه یدستگاه کنترل، اختالل یشده است که هر گونه خراب یطراح ياکنترل به گونه ستمیس 6-3-11
 نخواهد کرد.  جادیا

 زیبابت تجه يانهی. مشترك هزشودیو نصب م هیتوسط شرکت برق ته یشیهوشمند بار سرما تیریمد زیتجه 7-3-11
 .باشدیم محفوظشرکت برق  يبرا همنصوب زیکردن تجهجمع ایو  سیسرو ،ی. هموراه حق وارسکندیپرداخت نم

. در دینما زیرساندن به آن پره بیو از آس دینما ينصب شده نگهدار زیکه با دقت از تجه شودیمشترك متعهد م 8-3-11
 نجبرا بهشود، مشترك موظف  تجهیزرساندن به  بیآس ای بیکه منجر به تخر یتیگونه فعالصورت انجام هر

 خواهد بود.خسارت وارده 
 .از برنامه خارج شود تواندیمکتباً از شرکت برق درخواست نماید انجام برنامه، هر زمان که مشترك  یدر ط 9-3-11
 بیاز کار انداختن دستگاه، فر ن،یدستگاه توسط مشترک يدستکار ریمنصوبه (نظ زاتیدر تجه يگونه دستکارهر 10-3-11

 خواهد شد.پاداش توسط مشترك  افتیر)، موجب عدم دلیقب نیاز ا یمربوطه و مسائل يهادستگاه
  خواهد داشت.به اطالعات خود را در هر زمان  یمشترك حق دسترسبا درخواست کتبی  11-3-11
برق شرکت  دییموجود و با تا یشیسرما ستمیمتخصص از سالمت س مانکاریپ دییپس از تا یکنترل زینصب تجه 12-3-11

 باشد.یم ریپذامکان
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       امضاء

 ضوابط تفسیر و بازنگري  -12
 هرگونه ابهام در اجراي این ضوابط توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر تفسیر خواهد شد. 12-1

 خودداري نمایند. و برداشت انفرادي تفسیراز هرگونه باید ها شرکت :46تبصره 
معاونت امور برق و انرژي  براي ات الزم جهت اصالح و بازنگري در این ضوابط راپیشنهاددر صورت نیاز توانیر  2-12

  نماید.ارسال می وزارت نیرو
 
 


	1- اهداف
	2- تعاريف
	تبصره1: موارد استثناء از دبیرخانه استعلام شود.
	7-2 دوره همكاري: بازه زمانی همکاری که در هر برنامه ذکر شده است.
	8-2  قدرت قراردادي: قدرتی که در قرارداد (بين شركت و مشترک) تعیین شده و یا با درخواست مشترک بصورت موقت کاهش یافته است.
	9-2 تفاهمنامه: متن تنظیمی که به منظور آمادگی مشترک برای همکاری در برنامه با امضای نمایندگان مشترک و شرکت، مورد توافق قرار میگیرد (متن تفاهمنامه هر برنامه در بخش مربوطه ارائه شده است).
	10-2 مشترك همكار: مشتركی كه نسبت به مشاركت در برنامه و انعقاد توافقنامه با شركت اقدام مينماید.
	11-2 میانگین (متوسط) قدرت مصرفي (Pav): قدرت مصرفی مشترک (در هر برنامه شیوه محاسبه آن درج شده است).
	12-2 روز مشارکت: روزي كه از مشترك مطابق با تفاهمنامه منعقده تقاضاي كاهش بار ميشود.
	تبصره 2: روز مشارکت ممکن است با توجه به نوع برنامه همکاری متفاوت باشد که در صورت تفاوت در هر برنامه ذکر خواهد شد.
	13-2 درخواست اضطراری کاهش بار: درخواست اضطراری کاهش بار حداکثر 2 ساعت قبل از کاهش بار که توسط دیسپاچینگ ملی/ منطقهای/فوقتوزیع/توزیع به مشترک اعلام خواهد شد.
	تبصره 3: دیسپاچینگ منطقهای/فوقتوزیع/توزیع در صورتی میتواند تقاضای اضطراری کاهش بار داشته باشند که مستندات آن قابل ارائه و اثبات به توانیر باشد. بدیهی است هرگونه مانوری باید با اطلاع دیسپاچینگ ملی باشد.
	14-2 مشترك مشمول: مشتركی که با توجه به هر برنامه شرایط مشارکت آن در برنامه مربوطه ذکر خواهد شد.
	15-2 پروفیل بار: اطلاعات دیماند مصرفی مشترک در بازه 15 دقیقه، 30 دقیقه و یا ساعتی. این اطلاعات به صورت فایل اکسل و شامل شناسه قبض، تاریخ (با فرمت 0000/00/00، ساعت (با فرمت 00:00) و دیماند میباشد.
	16-2 ساعات اوج بار: ساعات بازه اوج بار در پروفیل بار روزانه که میتواند در ساعات روز و یا شب باشد.
	17-2 انرژی صرفهجویی شده: مقدار انرژی مصرف نشده توسط مشترک حاصل از اجرای برنامه پاسخگویی بار است.
	تبصره 4: چگونگی محاسبه انرژی صرفهجویی شده در هر برنامه توضیح داده شده است.
	18-2 پاداش بهای انرژی: مقدار پاداش متعلقه در ازای کاهش مصرف انرژی.
	19-2 پاداش بهای قدرت: مقدار پاداش متعلقه در ازای کاهش دیماند مصرفی.

	3- برنامههای پاسخگویی بار
	4- اصول عمومی
	5- برنامه ذخیره عملیاتی
	در راستای کنترل هوشمند و هدفدار بار شبکه سراسری در مواقع مورد نیاز شبکه و ایجاد تعادل استاندارد فیمابین تولید، ذخیره گردان و بار مصرفی شبکه سراسری این برنامه با ضوابط زیر اجرا میگردد.
	1-5  اصول عمومی
	1-1-5  این برنامه فقط در روزهای کاری هفته قابل اجرا میباشد (بند 6-2 تعاریف).
	2-1-5  بازه زمانی اجرای این برنامه از 10 خرداد ماه الی 15 شهریور ماه است.
	3-1-5 مشترکین با قدرت قراردادی 200 کیلووات و بیشتر که امکان اندازهگیری بار ساعت به ساعت آنها وجود دارد مجاز به مشارکت در این برنامه میباشند.
	تبصره 9: در صورت مشارکت مشترکین غیر تعرفه صنعتی در این برنامه جدول پاداش متناسب با نوع تعرفه مشترک تعدیل خواهد شد.
	4-1-5  حداقل میزان قدرت مشارکت در برنامه، معادل درصدهای درج شده در جدول شماره 1 از متوسط قدرت مصرفی میباشد.
	تبصره 10: در صورت کاهش بار به مقدار حداقل 30% در کلیه ابلاغهای اعلام شده، مقدار پاداش کل 20% افزایش خواهد یافت.
	5-1-5  مدت زمان همکاری حداکثر 200 ساعت در طی دوره همكاري و حد فاصل ساعات 10 الی 22 به تشخیص مرکز دیسپاچینگ ملي و ابلاغ توانیر خواهد بود.
	تبصره 11: در صورت نیاز دیسپاچینگ ملي و تمایل مشترک، میتوان بیش از 200 ساعت همکاری از مشترک اخذ نمود.
	تبصره 12: مدت زمان همکاری در روز مشارکت، حداکثر 8 ساعت به تشخيص مركز ديسپاچينگ ملي و ابلاغ توانیر خواهد بود.
	تبصره 13: هیچ شرکتی مجاز به تغییر ابلاغهای توانیر نبوده و محاسبات پاداش فقط بر اساس صحت سنجی ابلاغهای توانیر و عملکرد مشترک خواهد بود.
	تبصره 14: در صورت نیاز شرکتها برای کنترل بار منطقه تحت پوشش بر اثر هرگونه حادثهای، در صورت تائید دیسپاچینگ ملی ابلاغ خارج از برنامه بصورت موردی پذیرفته خواهد شد.
	6-1-5  متوسط قدرت مصرفی (Pav) در این برنامه از میانگین ساعتهای متناظر ابلاغ شده برای همکاری در 10 روز کاری قبل (بدون احتساب روزهای تعطیل) از اولین درخواست برای کاهش بار مورد محاسبه قرار گرفته و ملاک برای تمام ابلاغهای دیگر خواهد بود.
	7-1-5  روز و ساعات مشارکت عبارتند از مجموع روزها و ساعاتی كه توسط توانیر ابلاغ کاهش بار اعلام شده است.
	8-1-5  با توجه به نیاز شبکه میتوان از مشترک درخواست اضطراری کاهش بار نمود. درخواست اضطراری کاهش بار تا حداکثر 2 ساعت قبل از کاهش بار بوده که توسط دیسپاچینگ ملی/ محلی به مشترک اعلام خواهد شد.
	9-1-5  شركتها موظف هستند حداكثر تا 10 خرداد نسبت به عقد تفاهمنامه با مشتركین مشمول اقدام و نسبت به ثبت تفاهمنامه در سامانه مدیریت پیک بار (سمپ) اقدام نمایند.
	10-1-5 مشترکینی که نسبت به امضای توافقنامه اقدام کنند در اولویت پايينتر قطع احتمالی برق قرار میگيرند و در صورت نیاز شبکه به خاموشی برای این مشترکین با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد.
	11-1-5 در صورت تمایل مشترک همکار برای مشارکت در برنامهی دیگری از این مجموعه ضوابط پیش از عمل کامل به تعهدات این برنامه، محاسبات پاداش عملکرد مشترک در این برنامه مطابق با برنامه کاهش بار برنامهریزی شده در ساعات اوج بار محاسبه خواهد شد.

	5-2  اطلاعرسانی و پایش
	1-2-5 شرکتها موظف به نصب لوازم اندازهگیری برای قرائت بار حداقل ساعت به ساعت مشترکان مشمول میباشند.
	2-2-5 اطلاعرساني و درخواست همكاري از مشترک همکار، حداكثر تا ساعت 17 روز قبل از روز مشارکت صورت میپذیرد. ابلاغ درخواست همکاری بعد از این ساعت، مشمول درخواست اضطراری خواهد شد.
	3-2-5 به منظور تخصيص عادلانه و اثربخش ساعات کاهش بار بین مشتركان همکار، خلاصه گزارش عملكرد مشتركان همكار در برنامه، توسط شرکتها تهیه و براي دیسپاچینگ ملی و توانیر ارسال ميشود.
	4-2-5  تخصيص سهميه كاهش بار به مشترك همکار بايد به گونهاي باشد كه تعداد ساعتهاي تأييد شده مشاركت در برنامه  از تعهد مشترک همکار (200 ساعت و يا متناسب با تفاهمنامه) تجاوز نكند.
	5-2-5  در صورتي كه مشترك طی اجرای برنامه بيش از 3 بار عدم همكاري در روز مشاركت داشته باشد، به ازای هر بار عدم همکاری 10 درصد از پاداش کل همکاری کاهش مییابد و در اولويت مديريت بار قرار خواهد گرفت.
	تبصره 15: کاهش کمتر از 10% متوسط دیماند مصرفی عدم همکاری در نظر گرفته خواهد شد.
	تبصره 16: به مشترک در صورتی عدم همکاری تعلق خواهد گرفت که 50% از ساعات ابلاغ شده در یک روز را همکاری ننماید.
	تبصره 17: در صورت کاهش بار به مقدار 20% متوسط دیماند مصرفی، جریمهای به مشترک تعلق نخواهد گرفت.
	تبصره 18: تخطی لحظهای مشترکین تغذیه شده در شبکه انتقال با استعلام از دیسپاچینگ ملی به عنوان عدم همکاری منظور خواهد شد.

	3-5  پاداش همکاری
	1-3-5 کل پاداش پرداختی به مشترک همکار مطابق روابط زیر است:
	جریمه عدم همکاری – (پاداش دیماند + پاداش انرژی) = پاداش کل
	نرخ خرید دیماند × متوسط کل دیماندهای کاهش یافته (kW) =پاداش دیماند
	C × نرخ خرید انرژی × کل انرژی کاهش یافته (kWh) =پاداش انرژی
	A × متوسط بهای دیماند 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید دیماند
	B × متوسط بهای انرژی اوج بار 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید انرژی
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	تبصره 19 : ضرایب مورد استفاده از جداول شماره «1» و «2» متناسب با نوع همکاری بدست خواهد آمد.
	2-3-5  در صورت همکاری مشترک در حالت کاهش بار اضطراری، ساعت همکاری در حالت درخواست اضطراری بر مبنای 2 برابر محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت همکاری 4 ساعته با درخواست اضطراری، مقدار 8 ساعت ملاک محاسبه پاداش انرژی خواهد بود.
	3-3-5  بهمنظور حفظ سطح تولید، مشترک همکار مجاز است به ازای هر روز مشارکت، یک روز از قدرت قراردادی به میزان مقدار کاهش بار در روز همکاری تجاوز نماید. زمان (تاریخ و ساعت) تجاوز از قدرت قراردادی با توجه به محدودیتهای شبکه و با هماهنگی دیسپاچینگ ملی مشخ...

	4-5  گزارشها
	1-4-5 شرکتها موظفند حداکثر تا 10 روز بعد از هر ابلاغ، بررسی نمایند پروفیل بار روز همکاری در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری شده باشد و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام لازم را بعمل آورند.
	2-4-5 شرکتهای برق منطقهای موظفند یک نسخه از تفاهمنامههای منعقده با مشترکین و همچنین گزارشات هفتگی عملکرد را در قالب مشخص شده به معاونت راهبری شبکه برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال نمایند.
	5-5 فرم تفاهمنامه

	6- ضوابط اجرایی برنامههای کاهش/ قطع بار برنامهریزی شده صنایع
	(پاداش دیماند + پاداش انرژی) = پاداش کل
	نرخ خرید دیماند × متوسط کل دیماندهای کاهش یافته (kW) =پاداش دیماند
	C × نرخ خرید انرژی × کل انرژی کاهش یافته (kWh) =پاداش انرژی
	A × متوسط بهای دیماند 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید دیماند
	B × متوسط بهای انرژی اوج بار 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید انرژی
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	تبصره 20 : ضرایب مورد استفاده از جداول شماره «3» و «4» متناسب با نوع همکاری بدست خواهد آمد.
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	7-  ضوابط اجرایی برنامه کاهش/ قطع بار برنامهریزی شده کشاورزی
	A = ضریب تعدیل انرژی
	B = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	8-
	8-  ضوابط اجرایی برنامه کاهش بار برنامهریزی شده عمومی و سایر مصارف
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
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	1-3-11 در این برنامه، تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی، از طریق کارشناسان و نیروهای ماهر و مورد تأیید شرکت برق، بر روی تجهیزات و یا تاسیسات مشترک، نصب میشود. کارشناسان و نیروهای ماهر، از سوی شرکت برق و یا پیمانکار، معرفی میشوند.
	2-3-11 تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی نصب شده، دارای استانداردها و مجوزهای لازم از سوی شرکت برق و سازمانهای مربوطه میباشد.
	3-3-11 انجام برنامه، تنها در ساعات و روزهای تعیین شده و با هدف کنترل بار صورت میگیرد.
	4-3-11 تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی نصب شده، از دو طریق فرمان از راه دور و یا برنامهریزی شده از قبل، کنترل میشود. اطلاعات به صورت امن و با استفاده از استانداردهای بینالمللی رمزنگاری شده و هیچ ارتباطی با حریم خصوصی مشترک ندارد.
	5-3-11 اطلاعات استخراج شده از تجهیز منصوبه فقط برای پایش روند مصرف، بررسی عملکرد و محاسبه پاداش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
	6-3-11 سیستم کنترل به گونهای طراحی شده است که هر گونه خرابی دستگاه کنترل، اختلالی در ادامه کار تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.
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	8-3-11 مشترک متعهد میشود که با دقت از تجهیز نصب شده نگهداری نماید و از آسیب رساندن به آن پرهیز نماید. در صورت انجام هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا آسیب رساندن به تجهیز شود، مشترک موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
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	10-3-11 هرگونه دستکاری در تجهیزات منصوبه (نظیر دستکاری دستگاه توسط مشترکین، از کار انداختن دستگاه، فریب دستگاههای مربوطه و مسائلی از این قبیل)، موجب عدم دریافت پاداش توسط مشترک خواهد شد.
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