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       امضاء

 و ساير مصارف عموميريزی شده ضوابط اجرايي برنامه کاهش بار برنامه  -8

اداری و سایر مصارف جهت مشارکت در برنامه پاسخگویی بار برای مدیریت مصرف در  دیماندیبه منظور تشویق مشترکین 

 گردد:ساعات اوج بار شبکه سراسری برق ضوابط به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می

 ماه است. مردادماه الی انتهای  تیرطول دوره همکاری از ابتدای   1-8

 باشد.و در مشترکین سایر مصارف با توجه به تشخیص شرکت می 15الی  11ساعات اوج بار در مشترکین اداری از ساعت   2-8

 گیری و یا دیتاالگر مناسب برای ثبت پروفیل بار روزانه باشد.تواند در طرح شرکت نماید که دارای وسایل اندازهمشترکی می  3-8

 روز کاری متوالی است. 5وره زمانی اجرای طرح حداقل حداقل بازه قابل قبول همکاری در طی د  4-8

در صورت قرار گرفتن روزهای تعطیل در بازه همکاری این روزها مالک محاسبه نبوده و باید بالفاصله بعد از روزهای  :23تبصره 

شنبه اقدام به همکاری نماید تعطیل مشترک اقدام به همکاری نماید. به عنوان مثال در صورتی که مشترک از روز سه

 روز متوالی حادث شود. 5نبه و دوشنبه بعد نیز همکاری نماید تا شنبه و شنبه، یکششنبه، پنجباید در روزهای چهار

روز همکاری متوالی معاف بوده به شرط آنکه در  5از  تواند در صورت اعالم همکاری در بازه یک ماههمشترک می :24تبصره 

 کاری داشته باشد.مروز ه 8این بازه یک ماهه 

اری مورد محاسبه ساعت قبل از ساعت توافق شده برای همک ندچاز میانگین دیماند مصرفی  ،متوسط دیماند مصرفی در هر روز  5-8

 ساعت قبل(. 3ساعت قبل و سایرمصارف  2اداری  -عمومی) قرار خواهد گرفت

مقدار کاهش قدرت از تفاضل متوسط دیماند مصرفی و متوسط دیماند ساعات همکاری در هر روز بدست خواهد آمد. در   6-8

 همکاری درج شود. هایهای قدرت در روزباید متوسط مقدار کاهش ،اداش بهای قدرترابطه پ

و « 11»کننده در برنامه پاسخگویی بار به شرح روابط زیر و جداول شماره پاداش در نظر گرفته شده برای مشترکین شرکت  7-8

 باشد:می« 12»

 

 شده ییجوصرفه یانرژ = همکاریت اساعکل  تعداد×  افتهیقدرت کاهش متوسط مقدار 

 انرژی بهای پاداش=  شده جوییصرفه انرژی مقدار×  تخفیف بهای

تعداد روز همکاری

30
  قدرت یپاداش بها=  (مقدار کاهش قدرت× قدرت  یبها× قدرت  یبها فیتخف بیضر)×  

 پاداش کل=  قدرت بهای پاداش+  انرژی بهای پاداش
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«11»جدول شماره   

 مشترکین سایر مصارف

کاری   ضریب تخفیف بهای قدرت بهای تخفیف قدرتردصد کاهش  بازه هم
 12 باریبار + نرخ میاننرخ اوج  درصد و باالتر 10 ماه تیر

 مرداد ماه

 12 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 10

 13 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد 20الی  11

 14 باریمیانبار + نرخ نرخ اوج  درصد و باالتر 21

 

 «12»جدول شماره 

 مشترکین اداری

کاری   ضریب تخفیف بهای قدرت بهای تخفیف قدرتردصد کاهش  بازه هم
 10 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد و باالتر 10 ماه تیر

 12 باریبار + نرخ میاننرخ اوج درصد و باالتر 10 مرداد ماه

 

 

نامه را در سامانه مدیریت نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهمهمکاری، تفاهممشترک باید یک هفته پیش از   8-8

 پیک بار کشور ثبت نماید.

پروفیل بار روزهای همکاری در سامانه بررسی نماید  نامهبعد از اتمام توافقروز  15شرکت موظف است طی مدت   9-8

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