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       امضاء

 عيشده صنا یزيرکاهش/ قطع بار برنامهضوابط اجرايي برنامه  -6

های زیر برای مشارکت مشترکین صنعتی برنامه، شبکه سراسری اوج بار بازهدر  سمت تقاضادر راستای اجرای اقدامات مدیریت 

 تدوین گردیده است:

 به یکی از روزهای کاری هفته جمعه جابجایی تعطیالت هفتگی از روز -1

 ریزی شده در ساعات اوج بار شبکهکاهش بار برنامه -2

 (ساالنه التی/ تعط راتیانجام تعمساعته ) 24ریزی شده بار برنامه قطع /کاهش -3

 ریزی شدهتعیین ساعت کار برنامه -4

 

 باشد:های فوق به شرح زیر میضوابط اجرایی برای هر یک از برنامه

 

 هفته کاریجابجایی تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای   1-6

ای و توزیع بوده های برق منطقهتعیین روز و جابجایی تعطیالت هفتگی صنایع باید با هماهنگی قبلی با شرکت 1-1-6

 ( منتقل شود.شنبهپنجهفته )شنبه تا  کاریو تعطیالت هفتگی از روز جمعه به روزهای 

 دوره همکاری در این برنامه از ابتدای تیر ماه تا انتهای مرداد ماه است. 2-1-6

 روز است. 4همکاری  دورهحداقل  3-1-6

 باشد. 6-1-7درصد متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  70حداقل قدرت کاهش یافته باید برابر با  4-1-6

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

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

 شرکت اعالم نماید. 

پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه  بررسی نماید روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا 10شرکت حداکثر  6-1-6

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

روز قبل  Aدر این برنامه با استفاده از متوسط ماکزیمم قدرت مصرفی روزانه در مشترک متوسط قدرت مصرفی  7-1-6

 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.)با احتساب روزهای تعطیل( 

بل از اجرای روز ق Aپروفیل بار بررسی نماید بعد از شروع برنامه  کاری روز 7حداکثر  شرکت موظف است 8-1-6

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

 را بعمل آورد.
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       امضاء

همه  مشترک عبارت است از متوسط دیماندهای مصرفی قابل قبول همکاری روزهایمصرفی متوسط دیماند  9-1-6

 در روزهای همکاری. ساعات همکاری

 د، مصرف داشته باشد.ماینصبح در روزهایی که تعطیل می 8ت تواند تا ساعمیمشترک  10-1-6

 مشمول دریافت پاداش خواهد شد. «3»جدول شماره ابط زیر و ورکننده در این برنامه مطابق با مشترک مشارکت 11-1-6

 

 )کیلووات( قدرت مشارکت روز قبل( = 31متوسط دیماند مصرفی  – همکاری هایروز مصرفی دیماندمتوسط ) 

 (
تعداد روز همکاری با برنامه

𝐴
 مشارکت میزان قدرت مشارکت = × (

)) –میزان انرژی مصرفی در روزهای همکاری 
تعداد روز همکاری با برنامه

𝐴
 جویی شدهانرژی صرفه( = انرژی مصرفی در یک دوره قبل × ( 

 A=  روز( 31روز و حداکثر  25)حداقل شود در سامانه بارگذاری میپیوسته تعداد روزهایی که پروفیل بار 

 

 

 «3»جدول شماره 

ردصد کاهش  محدوده زمان اجرای ربانهم ردیف
 قدرت

 تخفیف بهای ارنژی
 )ریال(

 تخفیف بهای قدرت
 ) ریال(

 درصد 100تا  70 تیرماه 1

 باریبهای انرژی میان
× 

جویی شده مقدار انرژی صرفه

(Kwh) 

 مشارکتمیزان × گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  3

 درصد 100تا  70 مرداد ماه 2

 باریبهای انرژی میان
× 

جویی شده مقدار انرژی صرفه

(Kwh) 

 مشارکتمیزان × گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  4
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 ساعات اوج بار ریزی شده در برنامهبار  کاهش  2-6

 .باشدمی ساعت 220و حداکثر به مدت  شهریور ماه 15خرداد ماه الی  20دوره همکاری در این برنامه از  1-2-6

تواند ساعات همکاری باشد که مشترک میمی 23الی  20و یا  18الی  12ساعات همکاری مورد نیاز بازه دو  2-2-6

  اید.خود را درون این دو بازه انتخاب نم

ای/توزیع قرار دهد. در اینصورت تواند ساعات همکاری خود را در اختیار شرکت برق منطقهمشترک می :16تبصره 

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

 روز است. 5حداقل دوره همکاری  3-2-6

)با توجه به نیاز شبکه سراسری و اعالم دیسپاچینگ ملی در  قابل قبول است فقط روزهای کاری هفته :17تبصره 

  .توان همکاری نمود(روزهای نیمه تعطیل و تعطیل نیز می

 ساعت همکاری معادل یک روز همکاری در نظر گرفته خواهد شد.  4هر  4-2-6

 باشد. 6-2-8درصد متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  10حداقل قدرت کاهش یافته باید برابر با  5-2-6

حداقل درصد  مگاوات هستند در صورت همکاری، 200مشترکینی که دارای متوسط قدرت مصرفی باالی  6-2-6

 درصد تبدیل خواهد گردید. 6به « 4»در جدول شماره کاهش قدرت آنها 

مابین شرکت و مشترک امضاء شده و در سامانه نامه همکاری فییک هفته قبل از شروع برنامه باید تفاهم 7-2-6

 برای دیسپاچینگ ملی ارسال شود. باید نامه نیز یک نسخه از تفاهم مدیریت بار پیک ثبت شود.

روز  31متوسط قدرت مصرفی مشترک در این برنامه با استفاده از متوسط ماکزیمم قدرت مصرفی روزانه در  8-2-6

 قبل )با احتساب روزهای تعطیل( مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

روز قبل با متوسط دیماند مصرفی در  31برای محاسبه دیماند کاهش یافته مشترک، متوسط دیماند مصرفی  9-2-6

 مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. این مقایسه با ساعات متناظر خواهد بود. روزهای همکاری

متوسط دیماند مصرفی روزهای همکاری مشترک عبارت است از متوسط دیماندهای مصرفی در ساعات مورد  10-2-6

 روزهای همکاری. قبول در

بل از اجرای برنامه روز ق 31پروفیل بار بررسی نماید روز بعد از شروع برنامه  7شرکت موظف است حداکثر  11-2-6

اقدام الزم را  ،و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه شده باشددر سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری 

 بعمل آورد.

پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه بررسی نماید روز بعد از اتمام برنامه فرصت دارد تا  10شرکت حداکثر  12-2-6

 اقدام الزم را بعمل آورد. ،و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه باشدشده بار بارگذاری پیک مدیریت 
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       امضاء

 شوند:همکاری به شرح زیر میپاداش مشمول دریافت مشترکین همکار  13-2-6

 پاداش دیماند کاهش یافته -1

 پاداش انرژی کاهش یافته -2

 :است ریبه مشترک همکار مطابق روابط ز یکل پاداش پرداخت 14-2-6

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

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

 × C افتهیکاهش  یکل انرژ ×یانرژ دینرخ خر (kWh) = یانرژ پاداش   

A  × مانديد ديخر نرخ =( لای)ر نهیگز 3 ماندید یمتوسط بها    

B × یانرژ ديخر نرخ =( الی)ر نهیگز 3اوج بار  یانرژ یمتوسط بها    

 

 متناسب با نوع همکاری بدست خواهد آمد. «5»و  «4» شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :18تبصره 

 

 باشند.می 18الی  12 از ساعت های تیر و مرداد ماه و همکاریمربوط به ماه« 4»ضرایب جدول شماره  15-2-6

 یابند.کاهش می %30به مقدار  23الی  20در صورت همکاری از ساعت  «4»ضرایب جدول شماره  16-2-6

 %30به مقدار  18الی  12برای همکاری از ساعت  «4»جدول شماره  ضرایب های خرداد و شهریوردر ماه 17-2-6

 یابند.کاهش می

 %40به مقدار  23الی  20برای همکاری از ساعت  «4»جدول شماره  ضرایب های خرداد و شهریوردر ماه 18-2-6

 یابند.کاهش می

 12در بازه ساعت  4های تیر و مرداد به مدت در صورت همکاری مشترک در کل روزهای کاری هفته در ماه 19-2-6

 افزایش خواهد داشت. %40، کل مبلغ پاداش دریافتی 18الی 
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 «5»جدول شماره   «4»جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

(A) 
ضریب تعدیل انرژی 

(B) 
 ساعت همکاری 

ضریب تعدیل ساعت 
 (Cهمکاری )

10 0.030 0.847  0-20 1.00 

10-20 0.036 1.016  21-40 1.20 

21-30 0.042 1.186  41-60 1.40 

31-40 0.054 1.524  61-80 1.60 

41-50 0.060 1.694  81-100 1.80 

51-60 0.066 1.863  101-120 2.00 

61-70 0.078 2.202  121-140 2.20 

71-80 0.083 2.371  141-160 2.40 

81-90 0.086 2.456  161-180 2.60 

91-100 0.089 2.541  181-200 2.80 

 

 

 تعطیالت ساالنه(  /ساعته )انجام تعمیرات  24 ریزی شدهبار برنامه قطع/کاهش 3-6

 باشد.ماه می مرداد 15الی تیر ابتدای بازه زمانی اجرای طرح از  1-3-6

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

مدیریت  و مشترک امضاء شده و در سامانهمابین شرکت نامه همکاری فیروز قبل از شروع برنامه باید تفاهم 7 3-3-6

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

 اعالم نماید.

روز و در  کاهش بار را اعمال کند صبح 8شروع همکاری حداکثر تا ساعت روز مشترک مجاز خواهد بود در  4-3-6

 . در این صورت مقدار پاداش انرژی در روز اولشروع به بارگیری نماید 22تواند از ساعت انتهای همکاری نیز می

 تعدیل خواهد شد. و آخر

در این حالت  وجود خواهد داشت. 22صبح الی  10ز ساعت امکان اجرای برنامه ا در صورت تمایل مشترک 5-3-6

 پاداش قدرت مشارکت نصف خواهد شد.

حداقل درصد کاهش  ،مگاوات هستند در صورت همکاری 200مصرفی باالی  متوسط قدرتمشترکینی که دارای  6-3-6

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

روز قبل  Aین برنامه با استفاده از متوسط ماکزیمم قدرت مصرفی روزانه در متوسط قدرت مصرفی مشترک در ا 7-3-6

 )با احتساب روزهای تعطیل( مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
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       امضاء

روز قبل با متوسط دیماند مصرفی در روزهای  Aبرای محاسبه دیماند کاهش یافته مشترک، متوسط دیماند مصرفی  8-3-6

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

  کاهش حادث شده باشد.

روز قبل از اجرای برنامه  Aپروفیل بار بررسی نماید بعد از شروع برنامه  کاری روز 7شرکت موظف است حداکثر  9-3-6

سامانه اقدام الزم را بعمل و در صورت عدم وجود پروفیل بار در  شده باشددر سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری 

 آورد.

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

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

 نیاز شبکه سراسری و یا شبکه محلی درخواست همکاری را تائید و یا رد نماید.تواند با توجه به شرکت می 11-3-6

 مشمول دریافت پاداش خواهد شد.« 6»مطابق با روابط زیر و جدول شماره کننده در این برنامه مشترک مشارکت 12-3-6

 

 قدرت مشارکت )کیلووات( قبل( = دورهمتوسط دیماند مصرفی  –)متوسط دیماند مصرفی روزهای همکاری  

(
تعداد روز همکاری با برنامه

𝐴
 مشارکت میزان قدرت مشارکت = ×( 

)) –میزان انرژی مصرفی در روزهای همکاری 
تعداد روز همکاری با برنامه

𝐴
 جویی شدهانرژی صرفه( = قبل دورهانرژی مصرفی در  × (

 A=  روز( 31روز و حداکثر  25شود )حداقل در سامانه بارگذاری میپیوسته تعداد روزهایی که پروفیل بار 

 «6»جدول شماره 

 تخفیف بهای ارنژی ردصد کاهش قدرت محدوده زمان اجرای ربانهم ردیف
 )ریال(

 تخفیف بهای قدرت
 ) ریال(

 تیر ماه 1

 باریبهای انرژی میان درصد 30تا  10
× 

جویی شده مقدار انرژی صرفه

(Kwh) 

 مشارکت میزان× گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  5/2

 مشارکت میزان× گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  3  درصد 70تا  31

 مشارکت میزان× گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  5/3 درصد 100تا  71

 مرداد ماه 2

 باریبهای انرژی میان درصد 30تا  10
× 

جویی شده مقدار انرژی صرفه

(Kwh) 

 مشارکت میزان× گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  3

 مشارکتمیزان × گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  5/3 درصد 70تا  31

 مشارکتمیزان × گزینه قدرت  3مجموع بهای ×  4 درصد 100تا  71
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       امضاء

 ریزی شدهعیین ساعت کار برنامهت 4-6

 باشد.بازه زمانی اجرای طرح از ابتدای تیر الی انتهای مرداد ماه می 1-4-6

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

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

 کاهش داشته باشد.  %80نسبت به ساعات کاری روز  17الی  13دیماند مصرفی این مشترکین باید از ساعت  4-4-6

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

 ساعت پاداش همکاری مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 4به ازای هر روز همکاری  6-4-6

مابین شرکت و مشترک امضاء شده و در سامانه مدیریت پیک بار نامه همکاری فیبرنامه باید تفاهمروز قبل از شروع  7 7-4-6

 ثبت شود.

مورد محاسبه قرار  همکاری روزهر مصرفی  دیماندمصرفی مشترک در این برنامه با استفاده از متوسط  دیماندمتوسط  8-4-6

 خواهد گرفت.

 17الی  13ساعت  4روز با متوسط دیماند مصرفی  هر دیماند مصرفیبرای محاسبه دیماند کاهش یافته مشترک، متوسط  9-4-6

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

پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه مدیریت بررسی نماید تا 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. شده باشدبارگذاری  پیک بار

 تواند با توجه به نیاز شبکه سراسری و یا شبکه محلی درخواست همکاری را تائید و یا رد نماید.شرکت می 11-4-6

 دریافت پاداش خواهد شد.مشمول « 7»کننده در این برنامه مطابق با روابط زیر و جدول شماره مشترک مشارکت 12-4-6

 قدرت مشارکت روزانه )کیلووات( ( =روز همکاریمتوسط دیماند مصرفی  – 17الی  13از ساعت )متوسط دیماند مصرفی 

 قدرت مشارکت کل )کیلووات( روزانه = هایمتوسط قدرت مشارکت

 (
تعداد روز همکاری با برنامه

31
 میزان مشارکت = کل قدرت مشارکت ×( 

 جویی شدهانرژی صرفه( = های مشارکت روزانهقدرتمتوسط  ×تعداد روز همکاری × 4)
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 «7»جدول شماره 

 تخفیف بهای ارنژی ردصد کاهش قدرت ردیف
 )ریال(

 تخفیف بهای قدرت
 ) ریال(

 درصد 100تا  80 1
 باریبهای انرژی میان

× 
 (kWhجویی شده )مقدار انرژی صرفه

 میزان مشارکت× قدرت گزینه  3مجموع بهای ×  6
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