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 در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ "برق امید"شناسایی موارد خارج از شمول طرح  :پروژه عنوان
 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي واحد اجرایی:

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:تبیین 
به تصویب هیأت محترم وزیران  1399سازي فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در سال طرح برق امید، با هدف نهادینه

به استفاده صحیح از منابع انرژي و حفظ محیط زیست با استفاده از » بخش خانگی«کنندگان رسیده است. تغیر نگرش مصرف
خوش  مصرف،کارهاي تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کمسازو

در کل کشور شود. ی، الگوي مصرف برق تعیین مییشوند. براي هر دسته متناسب با منطقه جغرافیامصرف و پرمصرف تقسیم می
به  وشده در طرح برق امید د که همه این مشترکان با رعایت الگوهاي تعیینمیلیون مشترك خانگی برق وجود دار 30نزدیک به 

با توجه به اطالعات پیشین  شوند.مند میدرصد تعرفه برق بهره100تناسب مشارکت در این طرح از مزایاي تشویقی شامل تخفیف تا 
درصد در محدوده  55درصد پرمصرف و  15مصرف، درصد از مشترکان برق در محدوده کم 30به طور متوسط در کل کشور حدود 

 .خوش مصرف هستند

هاي گرم و غیرگرم تعیین مصرف بسته به مناطق جغرافیایی کشور و همچنین ماه الگوي مشترکان خانگی کمدر طرح برق امید، 
 : است جدول زیر شود که به شرحمی

 عادي 4گرمسیر  3گرمسیر  2گرمسیر  1گرمسیر  ماه        منطقه 

 100 150 200 200 400 هاي گرماهم
 80 80 80 80 80 هاي غیرگرمماه

 
برق  یا کمتر کیلووات ساعت 150هاي گرم سال به طور متوسط ، اگر در ماه4عنوان مثال مشترك خانگی ساکن در منطقه گرمسیر به

 مشترکین کم مصرف مشمول طرح خواهد بود. مصرف نماید، جز
باید توجه است.  مصرفکم ی از اجراي این طرح، اصالح الگوي مصرف و قدردانی از مشترکان خانگیهدف اصلباید توجه داشت که 

  نخواهد بود: ذیلموارد این طرح شامل  داشت که
 

 هاي تفریحیها و خانهگاه، تفرجویالها 

 یا ییالقی هاي غیر دایمگاهاقامت 

 خالی از سکنه هايگاهها یا اقامتخانه 

 یا سرقت برق انشعاب غیرمجاز 
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 در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ "برق امید"شناسایی موارد خارج از شمول طرح  :پروژه عنوان
 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي واحد اجرایی:
رسد. در همین راستا با توجه به اهمیت حصول اهداف طرح برق امید، شناسایی موارد خارج از شمول آن، امري ضروري به نظر می

در شرکت توزیع نیروي برق تهران آن شناسایی موارد خارج از شمول  کاهش خطا در اجراي این طرح با هدف از اجراي این پروژه،
 باشد.می بزرگ

 شرح ذیل است: به براي اخذ نتایج اصلی و دیگر نتایج جانبی مرتبط پروژهاین  ي تکامل یافتهمرحله اطالعات موردنیاز در اهم 

 .اطالعات مرتبط با اشتراك از قبیل شناسه قبض، زمان برقراري انشعاب، دیماند خریداري شده 

 هاي گذشته.اطالعات مرتبط با سوابق قرائت و انرژي مصرفی دوره 

  اطالعات مرتبط با سابقه اشتراك در مواردي از قبیل تغییر دیماند، تعمیر یا تعویض کنتور و دیگر تجهیزات مرتبط با
 گیري انرژي مصرفی.اندازه

  فایلGIS  .الیه فشارضعیف که درصورت امکان حاوي اطالعات مشترکین باشد 

 ره پالك و کدپستیاطالعات مرتبط با موقعیت مکانی یا آدرس مشترکین از قبیل شما. 

 اطالعات مرتبط با مشترك از قبیل نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تلفن ثابت و همراه. 

در این پروژه با پیشنهاد روشی مناسب مبتنی بر داده کاوي، تخمین عادي یا غیرعادي بودن میزان مصرف مشترك در مواردي از قبیل 
موارد خارج از شمول طرح را توان ورت خواهد پذیرفت و بر مبناي خروجی حاصله میخالی بودن منزل موردنظر یا سرقت انرژي ص

نهادهاي حمایتی  الذکر که مرتبط با صنعت برق است استفاده از اطالعات تکمیلیشایان ذکر است به جز اطالعات فوق شناسایی نمود.
تواند در راستاي شهرداري و اداره ثبت احوال نیز می اتی از قبیلیا نهادهاي خدم کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی از قبیل سازمان

 گشا باشد.باال بردن دقت نتایج حاصله راه

 در اجراي این طرح دو رویکرد قابل اجرا است:
مشمول تخفیف طرح برق امید شوند  شرکت توزیع تهران بزرگمصرف  خانگی کم همه مشترکیندر مراحل آغازین طرح،  •

 به دنبال کم کردن خطا در نتایج به دست آمده باشیم.اسایی موارد خارج از شمول آن لیکن پس از شن

شرکت توزیع تهران بزرگ که شایستگی آنان براي مصرف  خانگی کم تنها بخشی از مشترکیندر مراحل آغازین طرح،  •
ه ادعاي استحقاق آنان براي و در مراحل بعد، مشترکینی ک شده شناسایی محرز استمندي از تخفیف طرح برق امید بهره
 .اثبات شود، مشمول تخفیف شوند فتخفی این مندي ازبهره
ترتیب دو اقدام اساسی در این رابطه انجام خواهد رویکرد دوم مورد توجه است و بدینبا توجه به تبعات اجتماعی محتمل در این پروژه 

 پذیرفت:
 براي آنان شایستگی که بزرگ تهران توزیع شرکت مصرف کم خانگی پیشنهاد منطقی که بتوان بر آن مبنا مشترکین -1
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 در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ "برق امید"شناسایی موارد خارج از شمول طرح  :پروژه عنوان
 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي واحد اجرایی:
 .شوند شناسایی است، داراي احتمال باالیی امید برق طرح تخفیف از منديبهره

 سایر مشمولین تخیفات این طرح. فرآیند شناساییپیشنهاد  -2
این پروژه براي هاي قانونی است، دیتبا توجه به اینکه اخذ اطالعات تفصیلی از شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ داراي محدو

 شود.میو سپس روش به کار رفته تعمیم داده  خواهد شدبخشی از مشترکین خانگی شرکت توزیع تهران بزرگ انجام 

 
در این پروژه  گویی پروژه و تعجیل منطقی بر ارائه نتایج تحلیل در اسرع وقت،یت سرعت پاسخمبا عنایت به اه الزم به ذکر است

هاي داده داشته باشند، افزارهایی همچون کنتورهاي هوشمند یا ثباتنصب سخت بر که نیازمندبر و زمانهاي هزینهاده از روشاستف
را  ي ممکنترین نتیجههاي موجود بتوان بهترین و دقیقاي باشد که با دادهگونهبه عبارتی روش پیشنهادي باید به مدنظر نیست.

 گرفت.
 وژه عبارتند از:مراحل اصلی این پر

 داخل کشور در گرفته انجام بررسی تجارب و مطالعات -1

 قابل اخذ و اکتساب آنهاهاي شناسایی داده -2

 سازي براي مدل هاسازي دادهآماده -3

 هاتحلیل داده روش مناسب برايانتخاب  -4

 و اخذ نتایج موردنظر هاتحلیل داده روش انتخابی براي اجراي -5

 ه پیشنهادات اصالحیو ارائ ارزیابی نتایج حاصله -6
 

در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ  "برق امید"ي مورد انتظار از اجراي این پروژه شناسایی موارد خارج از شمول طرح نتیجه
 :باشد شامل موارد زیر تواندآن میو دستاوردهاي جانبی  است
  اصالح و تکمیل اطالعات سامانهBilling. 

  تکمیل اطالعات سامانهGIS . 

 تخمین پروفایل بار مشترکین. 

 هستند. در معرض اضافه بارمصرف مشترکین،  با توجه به میزان برقهاي برقی که شناسایی پست 

 افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده شامل پنلهاي خورشیدي. 
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 در شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ "برق امید"شناسایی موارد خارج از شمول طرح  :پروژه عنوان
 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي واحد اجرایی:
 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی

 خیر  ؛   بله افزار است؟ آیا خروجی پروژه از نوع نرم
 الزامات شرکت در فراخوان:

 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

  اطالعات تماس:
  :4971داخلی  88079400تلفن 
 یکی: آدرس پست الکترونlabdi@nri.ac.ir 

 


	طرح برق امید، با هدف نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در سال 1399 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. تغیر نگرش مصرفکنندگان «بخش خانگی» به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کممصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند. برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین میشود. در کل کشور نزدیک به 30 میلیون مشترک خانگی برق وجود دارد که همه این مشترکان با رعایت الگوهای تعیینشده در طرح برق امید و به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا 100درصد تعرفه برق بهرهمند میشوند. با توجه به اطلاعات پیشین به طور متوسط در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مشترکان برق در محدوده کممصرف، ۱۵ درصد پرمصرف و ۵۵ درصد در محدوده خوش مصرف هستند.

