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 بسمه تعالی

 

  »رهنمودهای مدیرعامل حمرتم شرکت توانري« 
 

سیاستهاي کلی «خصوص یه مقام معظم رهبري در شرکت توانیر در راستاي ابالغ
 و همچنین به دلیل ضرورتهاي ملی استفاده بهینه از منابع »اصالح الگوي مصرف

تعادل عرضه و تقاضا، مجموعه راهبردها و نظامهایی لزوم بویژه انرژي الکتریکی و 
 .تدوین نموده استدر جهت بهینه سازي الگوي مصرف مشترکین را 

الگو بودن کلیه شرکتهاي تابعه توانیر در ص، یکی از مهمترین راهبردها در این خصو
سیاستهاي کلی اصالح الگوي « با توجه به ابالغیه سنداین . این خصوص است

در برگیرنده شرکت  سندمحدوده عمل این .  و راهبرد فوق تدوین شده است»مصرف
توانیر و شرکتهاي تابعه با هدف تدوین راهبردها، هدفگذاري، برنامه ریزي و اجراي 

 .ملیات مناسب در اصالح الگوي مصرف برق در کشور استع
در اینجا الزم است از آقاي مهندس خوش خلق، معاون محترم هماهنگی توزیع به دلیل 
هدایت و بکارگیري ظرفیتهاي مختلف مشاوره اي و تخصصی صنعت برق در حوزه 
 مدیریت سمت تقاضا تشکر نموده و همچنین از مجموعه مشاوران و مدیران و

کارشناسان دفتر مدیریت مصرف توانیر به دلیل گردآوري دانش و تجارب مجموعه 
 . صنعت برق در تدوین اسناد حاضر قدردانی نمایم

امید است مجموعه همکاران صنعت برق بویژه مدیران و کارشناسان محترم 
شرکتهاي توزیع، با همت و مشارکت کامل خود در این حوزه دستاورد ملی در ارتقاء 

ساخته و خود الگوي بهینه سازي مصرف انرژي فراهم را ره وري صنعت برق به
 .الکتریکی باشند

 همایون حائري
 مدیرعامل توانیر
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دیدگاههای معاونت حمرتم مهاهنگی توزیع شرکت « 

  »توانري
 

این سند که در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري و تاکیدات مدیرعامل محترم 
ده است، حاصل تالش جمعی مشاوران و کارشناسان محترم شرکت توانیر تدوین ش

سعی بر این بوده که فعالیتها و . این معاونت در حوزه مدیریت مصرف می باشد
دستاوردهاي ارزشمند  صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف که از سالیان گذشته 
شروع شده است، از اقدامات موردي و مقطعی به اقدامات زیربنایی، نهادینه، 

 .ساختاریافته و مستمر تبدیل شود
 تحت پوششمخاطب اصلی این سند، حوزه هاي مختلف صنعت برق و شرکتهاي 

ایجاد حرکتی منسجم در داخل صنعت برق، تعامل با نهادهاي می باشند تا با توانیر 
بر مصرف کنندگان انرژي و نیز نهادهاي اثرگذار  در مصرف انرژي و مسئولمختلف 

 . هم نمایندرا فراالکتریکی 
الزم است ضمن قدردانی از هدایت و پشتیبانی جناب آقاي مهندس حائري، در اینجا 

، جهت نهادینه نمودن و توسعه روشهاي مدیریت توانیرشرکت مدیر عامل محترم 
نیز همکاران از مشاوران و کارشناسان حوزه مدیریت مصرف توانیر و مصرف، 

مصرف بهینه دهاي مرتبط در خصوص شرکتهاي توزیع که تجارب صنعت و راهبر
امید است مجموعه اسناد حاضر بتواند به . ، تشکر نمایمگردآوري نموده اندانرژي را 

 . مفید و کارآمد باشدمشترك و همسو صنعت در این جهت عنوان مبنایی براي تعامل 
 

 غالمرضا خوش خلق
 معاون هماهنگی توزیع
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 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی قسیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف بر 

 
مجموعه راهبردهاي اصلی صنعت برق در راستاي پیاده سازي ابالغیه سند فعلی، 

تمرکز اصلی . مقام معظم رهبري در سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف می باشد
در ابعاد فردي، برق  اصالح الگوي مصرف ،صنعتاین این سند با توجه به ماموریت 

 . و اجتماعی استسازمانی
در ادامه مجموعه راهبردها و اقدامات مورد نیاز شرکتهاي تابعه در جهت بهینه سازي 

 .الگوي مصرف برق به تفکیک هر بند ابالغیه مقام معظم رهبري ارائه میشود
 
 تابعه به  هایجمموعه اقدامات مورد نیاز در شرکت) ١

 :ی فردی، اجتماعی و سازمانمنظور اصالح فرهنگ مصرف
 

 

 

 

در برق به منظور اینکه شرکتهاي تابعه بتوانند نسبت به اصالح فرهنگ مصرف 
سازمان تحت نظر خود و در تعامل با مشترکین برق تحت پوشش عمل کنند، الزم 

 . برنامه ریزي، سازماندهی و اجراء نمایندمرتبط را بنحو مناسباست اقدامات 
است و تدریجی  و جامعه امري پیچیده تغییرات فرهنگی در سازمانو  ایجاد ،توسعه

مراحل و اقدامات اساسی در . که نیازمند بکارگیري مجموعه اي از اقدامات می باشد
 :دانست زیر شش مرحلهاین زمینه را میتوان شامل 

 .ایجاد ضوابط و مقررات مناسب، منطقی و قابل اجراء  .1
هاي   روشباضوابط و مقررات اصول،  در موردسازي  آموزش و آگاه .2

 .مناسب و با زبان مشترك مخاطبین
 .تابعیت و متعهد بودن مدیریت ارشد سازمان در ارتباط با اصول مورد نظر .3

انی، ترویج فرھنگ صرفه جویی و قناعت ـ اصالح فرھنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازم١

و مقابله با اسراف،تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کاالی خارجی با استفاده از ظرفیت ھای 

 .فرھنگی،آموزشی و ھنری و رسانه ھا بویژه رسانه ملی
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بسترسازي و ایجاد و تخصیص امکانات و نیازمندیهاي مورد نیاز به منظور  .4
 .اجرایی شدن اصول، ضوابط و مقررات مرتبط

ن از عملکرد وجود و بکارگیري نظام نظارتی صحیح جهت حصول اطمینا .5
 .صحیح

 ..وجود و بکارگیري نظام تشویق و جریمه منطقی و متناسب .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ادامه برخی اقدامات اساسی قابل اجراء توسط شرکتهاي تابعه در ارتباط با شش 
 .مرحله فرهنگ سازي مطرح خواهد شد

 :ایجاد ضوابط و مقررات مناسب، منطقی و قابل اجراء .1
 الزم است با استفاده از نظامنامه مدیریت مصرف و مجموعه شرکتهاي تابعه

دستورالعملهاي مرتبط و همچنین شرایط منطقه اي و سازمانی خود نسبت به 
تعیین مجموعه ضوابط و مقررات درون سازمانی با هدف بهبود الگوي 

 ایجاد -١
ضوابط و 
مقررات و 
 اصول مناسب

آموزش و -٢
 آگاهسازی

 نظام -٦
تشویق و 

جرميه منطقی 
 و متناسب   

 نظام -٥
نظارتی 
 مناسب

سرتسازی و ب-٤
اجياد و ختصیص 
 امکانات

 متعهد -٣
بودن مدیریت 
ارشد سازمان 
 به اصول

چرخه 
توسعه و 
اصالح 
فرهنگ 

 مصرف برق
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مصرف برق اقدام نموده و همچنین انتظارات از مشترکین برق را در بهینه 
تدوین ضوابط و مقررات الزم .  مصرف شفاف و تدوین نمایندسازي الگوي

 تعریف ی منطقه اي و سازمانياست منطقی و متناسب با شرایط و ویژگیها
  .شوند

 :اصول کلیدي در اصالح فرهنگ مصرف برق موارد زیر است
 برق کاالي ضروري است و نه تجملی ×
 مصرف براي نیاز واقعی و پیشگیري از اسراف ×
 )پرباري(ن مناسب و کاهش مصرف در زمان پیک مصرف در زما ×
 استفاده از تجهیزات پربازده و توسعه برچسب انرژي ×

 
در تدوین ضوابط مرتبط الزم است راهبردهاي زیر در ابعاد فرهنگی مدنظر 

 :قرار گیرد
 نیاز :استفاده از برق به عنوان کاالي ضروري و نه کاالي تجملی ×

تریکی و ضرورت آن در جامعه است ارزش و قیمت واقعی انرژي الک
 براحتی و با دشفاف شده و برق به عنوان کاالي ارزانی که بتوان

 .اسراف مصرف شده و براي تجمالت استفاده گردد شناخته نشود
با تاکید بر اقدامات فرهنگی مناسب براي مشترکین تجاري، خانگی و (
 ...)استفاده بی رویه در مراسم و اعیاد و گیري از شپی
 جایگزین :مصرف برق در سطح نیاز واقعی و منطقیعه فرهنگ توس ×

نمودن فرهنگ مصرف مناسب و در حد نیاز به جاي فرهنگ اسراف 
مصرف انرژي الکتریکی متناسب (و استفاده بی رویه انرژي الکتریکی 
 )با نیاز و کاهش مصارف غیرضرور

 مصرف با توجه به محدودیتهاي موجود در تامین برقبهینه سازي  ×
 نیاز است با توسعه فرهنگ :و افزایش سطح بهره وري تاسیسات

خود به بهینه برق، مشترکین نسبت به انتقال برق مصرفی مصرف 
تا عالوه بر اینکه سطح رفاه آنان اقدام نمایند زمانهاي کم باري 

 از بروز مشکالت در تامین برق و پرباري تاسیسات ،کاهش نیابد
 .به عمل آیدپیشگیري 
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 الزم :یغ کاالهاي تجملی و پر مصرف و داراي بازدهی کم تبلعدم ×
سازمان و جامعه از مصرف است با ایجاد سطح آگاهی باال در 

کاالهایی که جنبه تجملی داشته و جنبه رفع نیازهاي جامعه را ندارد و 
همچنین کاالهاي برقی که از بازدهی مناسب برخوردار نیستند 

  .پیشگیري نمود
 رسانی در مورد کاالهاي پر بازده و داراي برچسب ایجاد نظام اطالع ×

 نیاز است مشترکین برق به سمتی هدایت شوند که از :مناسب انرژي
 و در این زمینه برچسب انرژي عامل نمایندکاالهاي پربازده استفاده 

 .لوازم برقی شودانتخاب در آنان کلیدي 
 

 بانظر  ضوابط و مقررات و اصول مدنسبت بهسازي  آموزش و آگاه .2
 :روشهاي مناسب و با زبان مشترك مخاطبین

به منظور ایجاد درك صحیح فردي، سازمانی و اجتماعی، الزم است از 
نیز انتظارات، نحوه بهبود مصرف و و مرتبط با روشهاي آموزشی مناسب 

از جمله اقدامات قابل اجراء در این . استفاده نمودموجود ضوابط و مقررات 
 :ارد زیر اشاره نمودزمینه میتوان به مو

 عمومی و اختصاصی در سازمان در برگزاري دوره هاي آموزشی ×
 نحوه مدیریت مصرفزمینه 

 در توسعه  اي و منطقهیهدایت نهادهاي مختلف در سطوح ملی، استان ×
 در این زمینهفرهنگ بهینه سازي مصرف برق و مشارکت جدي 

ذهبی و به همکاري و مشاوره در تهیه و پخش مجموعه هاي ملی و م ×
منظور تدوین مجموعه هاي  استانی با هدف آموزش اصالح الگوي 

 مصرف
توسعه فرهنگ اصالح الگوي مصرف با بهره گیري از ظرفیت ها و  ×

  جمهوري اسالمی ایرانيمشارکت صدا و سیما
بکار گیري مشاور بهینه سازي مصرف در تهیه و تولید برنامه هاي  ×

 وري اسالمی ایران جمهيفرهنگی مرتبط با صدا و سیما
برگزاري دوره هاي مناسب اصالح الگوي مصرف براي کلیه عوامل  ×

  جمهوري اسالمی ایرانيتهیه وتولید  برنامه هاي صدا و سیما
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: تابعیت و متعهد بودن مدیریت ارشد سازمان در ارتباط با اصول مورد نظر .3
زمانها یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگ، میزان تعهد مدیریت ارشد سا

در این زمینه نیاز است کلیه شرکتهاي . به تعهدات و اصول تعریف شده است
تابعه بویژه شرکتهاي توزیع بهینه سازي مصرف برق و توسعه فرهنگ 
مرتبط را از خود شروع کرده و این شرکتها الگوي رفتاري مناسبی براي 

 الگوي دیگر سازمانها و مشترکین برق باشند و همچنین مدیران سازمانها
زمینه را شفاف این رفتاري درون سازمانی بوده و همچنین تعهدات خود در 

 . نموده و بدرستی اجراء نمایند
 

بسترسازي و ایجاد و تخصیص امکانات و نیازمندیهاي مورد نیاز به منظور  .4
مدیریت سازمان الزم است : اجرایی شدن اصول، ضوابط و مقررات مرتبط

مناسب در سازمان و در تعامل با مشترکین را حمایت الزم جهت بسترسازي 
درستی برآورد و ه منابع مورد نیاز بضرورت دارد  همچنین .ایجاد نماید

 .دناختصاص یاب
 

 جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسبوجود و بکارگیري نظام نظارتی  .5
وجود نظام نظارتی مناسب عالوه بر آنکه امکان بهبود و ارتقاء : صحیح

مرتبط با مدیریت مصرف و بهبود الگوي مصرف را فراهم فعالیتهاي 
میسازد، سبب کنترل اجرایی شدن اصول تعریف شده و استمرار آنها و 

   .همچنین توسعه فرهنگی در این زمینه خواهد شد
 

نیاز است با :  وجود و بکارگیري نظام تشویق و جریمه منطقی و متناسب .6
ون سازمان و همچنین براي ایجاد نظام تشویق و جریمه مناسب در در

 .مشترکین، انگیزشهاي الزم براي اجراي ضوابط تعریف شده فراهم گردد
 
زمینه آموزش مهگانی جمموعه اقدامات مورد نیاز در ) ٢

 :الگوی مصرف مطلوب انرژی الکرتیکی
 

 

 
با اطالع رسانی و آموزش تغییر نوع رفتار مصرف کنندگان برق، امري است که 

در این زمینه الزم . امکانپذیر می گردددر الیه هاي مختلف جامعه مر و مستهمگانی 

  .ـ آموزش ھمگانی الگوی مصرف مطلوب٢
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است شرکتهاي تابعه آموزشهاي درون سازمانی و همچنین آموزش مشترکین برق و 
 .برنامه ریزي، سازماندهی و اجراء نمایند ، اثربخشي ابزار به عنوانمردم را

ر جهت استفاده بهینه به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر مشترکین برق و مردم د
از انرژي الکتریکی و همچنین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، الزم است سطح 

 :آگاهی و دانش عموم جامعه به روشهاي زیر در جامعه ارتقاء یابد
براي عموم مجموعه اقدامات آموزشی : آموزش و اطالع رسانی عمومی .1

فیت رسانه هاي ملی قه اي از طریق بکارگیري ظردر سطح ملی و منطجامعه 
که از ....) صدا و سیما، جراید، نصب تابلوهاي اطالع رسانی و (و منطقه اي 

 :آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود
بکارگیري ظرفیت رسانه هاي عمومی از جمله جراید به منظور آموزش و  ×

ارتقاء سطح فرهنگ و اطالعات مشترکین و مردم در بهینه سازي مصرف 
 برق
ستفاده از تابلوهاي تبلیغاتی در سطح شهر به منظور آموزش همگانی ا ×

 بهینه سازي مصرف برق
جلب مشارکت سازمانها و نهادهاي مختلف در سطح ملی و منطقه اي از  ×

 جمله شهرداریها و استانداریها به منظور مشارکت در آموزش همگانی
رهنگ و تهیه بسته هاي آموزشی اصالح الگوي مصرف برق متناسب با ف ×

 جغرافیاي مناطق مختلف کشور
در راستاي ملی و منطقه اي آموزشی  هاي مختلف  پتانسیلشناخت ×

 اصالح الگوي مصرف
 یا برنامه هاي صدا و  جمهوري اسالمی ایرانيصدا و سیمامشارکت با  ×

در جهت برنامه هاي آموزشی  به منظور تولید سیما در سطح استان
 اصالح الگوي مصرف برق

مشاوره در تهیه و پخش مجموعه هاي ملی و مذهبی با هدف همکاري و  ×
 آموزش اصالح الگوي مصرف

بکار گیري مشاور بهینه سازي مصرف در تهیه و تولید برنامه هاي  ×
  جمهوري اسالمی ایرانيفرهنگی مرتبط با صدا و سیما

برگزاري دوره هاي مناسب اصالح الگوي مصرف براي کلیه عوامل تهیه  ×
  جمهوري اسالمی ایراني هاي صدا و سیماوتولید  برنامه
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با توجه به : نهادها و ادارات تحت پوشش دولتآموزش ایجاد ضوابط و  .2
اینکه منابع موجود در دست نهادها و ادارات دولتی میتوانند درصدي از 
مصرف برق را پوشش داده و همچنین اثر فرهنگی باالیی در جامعه داشته 

ین ضوابط براي آنها، آموزش الزم در این باشد، الزم است عالوه بر تدو
از جمله اقدامات . زمینه به نحو موثري براي این سازمانها انجام شود

 :ء در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمودآموزشی قابل اجرا
نهادهاي بهینه سازي مصرف برق در  يدستور العمل ها و روش ها ارائه ×

 يمرتبط در سطح ملی و سازمانها ي با مشارکت وزارتخانه هادولتی
مرتبط در سطح استان به منظور ضابطه مند شدن سازمانهاي دولتی در 

 این زمینه
ارائه آموزشهاي ویژه براي سازمانهاي دولتی در زمینه اصالح الگوي  ×

 مصرف برق و بکارگیري روشهاي مدیریت مصرف
 جلب مشارکت سازمانهاي دولتی در آموزشهاي همگانی جامعه  ×

 
: جهت فرهنگ سازي و افزایش ظرفیت نسلهاي آیندهموزش و اطالع رسانی آ .3

کودکان و نوجوانان به عنوان افرادي که نسلهاي موثر آینده را تشکیل داده و 
همچنین نیز در خانواده هاي خود اثربخشی خوبی خواهند داشت به عنوان 

ات از جمله اقدام.  در آموزش همگانی می باشندهدفیکی از گروههاي 
 :ء در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمودآموزشی قابل اجرا

ارائه بسته هاي آموزشی متناسب با سنین مختلف در مهدهاي کودك ،  ×
 ... پیش دبستانی ها و

به کارگیري روش هاي مناسب اطالع رسانی و آموزشی در سطوح  ×
 مختلف جامعه متناسب با سطح تحصیالت و براي  تمامی مشترکین

 
: ...)اصناف، صنایع، (به گروههاي مختلف جامعه آموزش و اطالع رسانی  .4

نقش مهم و ... گروه هاي مختلف جامعه به ویژه مشترکین تجاري، صنعتی و 
از جمله اقدامات . شایان توجهی در زمینه الگوي مصرف انرژي دارند

 :ء در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمودآموزشی قابل اجرا
وین بسته هاي آموزشی متناسب با اصناف و صنایع مختلف با تد ×

  .وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط در سطح استانمشارکت 
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 .برگزاري آموزشهاي ویژه براي اصناف و صنایع مرتبط  ×
ایجاد بستر تبادل دانش و تجارب بین اصناف و صنایع مشابه در زمینه  ×

 .بهینه سازي مصرف برق
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توسعه و زمینه ات مورد نیاز در جمموعه اقدام) ٣

 :ترویج فرهنگ هبره وری در صنعت برق
 

 

 
 
 
 

یکی از گامهاي بسیار مهم در تعادل عرضه و تقاضاي انرژي الکتریکی، افزایش سطح 
بهره وري تاسیسات و شبکه هاي برق است که در نیروگاهها، شبکه هاي انتقال و 

زمینه راهبردهاي الزم جهت افزایش  در این .مورد استفاده قرار می گیردتوزیع 
راندمان نیروگاهها و کاهش تلفات انرژي شبکه هاي انتقال، فوق توزیع و توزیع از 

هاي بهره وري در  در جهت اجرایی شدن نظام .جمله عوامل اصلی در این بخش است
الزم به منظور  نیاز به اتخاذ مجموعه راهبردهاي ،صنعت و توسعه فرهنگ مرتبط

ها و سنجش سطح عملکرد  طح بهره وري  با جنبه هاي مالی، حیات سازمانپیوند س
از  جمله راهبردهاي کلیدي در این زمینه میتوان به . مربوطه احساس می شودمدیران 

 :موارد زیر اشاره نمود
با بکارگیري ظرفیتهاي بخش افزایش میزان رقابت در فعالیتهاي صنعت برق  ×

 .خصوصی
 . و اقدامات در جهت افزایش راندمان نیروگاههابکارگیري مجموعه طرحها ×
بکارگیري مجموعه طرحها و اقدامات در جهت کاهش تلفات برق در شبکه هاي  ×

 .انتقال و توزیع
بکارگیري مجموعه طرحها و اقدامات در جهت افزایش ضریب بهره وري  ×

 .تاسیسات از طریق جابجایی بار و تاسیسات از جمله ترانسهاي توزیع برق
 

جهت توسعه و ترویج فرهنگ بهره وري در صنعت برق مجموعه اقدامات زیر الزم در 
 :است در شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه انجام شود

ایجاد ضوابط و مقررات تدوین شاخصهاي مورد پذیرش بهره وري و  .1
 .مناسب، منطقی و قابل اجراء 

ـ توسعه و ترویج فرھنگ بھره وری با ارائه و تشویق الگوھای موفق در این زمینه و با ٣بند 

 .تأکید بر شاخص ھای کارآمدی، مسئولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی

  ارتقاء بھره وری در چارچوب سیاستھای تدوين شده -١٠بند 
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هاي و افزایش سطح دانش در زمینه ضرورت و روشسازي  آموزش و آگاه .2
  .افزایش بهره وري

در زمینه اصول و ضوابط تابعیت و متعهد بودن مدیریت ارشد سازمان  .3
 .مرتبط

بسترسازي و ایجاد و تخصیص امکانات و نیازمندیهاي مورد نیاز به منظور  .4
 . با توسعه بهره ورياجرایی شدن اصول، ضوابط و مقررات مرتبط

طمینان از عملکرد وجود و بکارگیري نظام نظارتی صحیح جهت حصول ا .5
 .مدیران و سازمان در زمینه افزایش بهره وريصحیح 

    . منطقی و متناسبتنبیهوجود و بکارگیري نظام تشویق و  .6
 

از جمله اقدامات مناسب جهت توسعه فعالیتهاي مرتبط میتوان به موارد زیر اشاره 
 : نمود
تبادل دانش و تجارب بدست آمده در شرکتهاي تابعه به منظور افزایش  ×

راندمان نیروگاهها، کاهش تلفات و افزایش ضریب بهره وري تاسیسات و 
 .شبکه هاي انتقال و توزیع برق

هدایت مشترکین برق به بهبود تاسیسات داخلی برق و بکارگیري تجهیزات با  ×
 .وري آنها و کاهش مصرف انرژيبازدهی باالتر به منظور افزایش بهره 

با به بهینه سازي مصرف برق و افزایش سطح بهره وري مشترکین هدایت  ×
  .بوجود آوردن انگیزه هاي تشویقی

برگزاري جشنواره اصالح الگوي مصرف بصورت ملی واستانی و  معرفی  ×
 .هایی که طی سال اقدام به بهینه سازي الگوي مصرف خودنموده اند خانواده

انک اطالعات اقدامات مفید وموثر بهینه سازي به منظور تبادل تجربیات تهیه ب ×
  .و مدیریت دانش
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آموزش اصول زمینه جمموعه اقدامات مورد نیاز در ) ٤
و روشهای هبینه سازی مصرف در کلیه پایه های آموزش 

 :عمومی و آموزش های ختصصی دانشگاهی
 

 

 

افرادي که در مقاطع مختلف تحصیلی صنعت برق با توجه به اینکه از یکسو تعداد 
هستند و خانواده هاي آنها را بخش مهمی از جامعه می داند و از سوي دیگر سرمایه 
گذاري بر کودکان، نوجوانان و جوانان را تضمین کننده رفتار مناسب در نسلهاي 
 فعلی و آینده می داند، چندین سال است که در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده

 ابالغیه در صنعت برق و 4به منظور تقویت و ارتقاء این سیاست و تحقق بند . است
با هدف بهینه سازي مصرف و توسعه روشهاي مدیریت مصرف اقدامات مختلفی را 

ء در این اقدامات آموزشی قابل اجراشرکتهاي تابعه میتوانند انجام دهند که از جمله 
 :خصوص میتوان به موارد زیر اشاره نمود

ارائه بسته هاي آموزشی متناسب با سنین مختلف در مهدهاي کودك ،  ×
 ... پیش دبستانی ها و

تدوین مطالب آموزشی متناسب با پایه هاي تحصیلی همراه با بکار گیري  ×
 .ابزارهاي مناسب

رشته اختصاص واحد درسی تعامل با نهادهاي آموزش عالی به منظور  ×
فنی و علوم پایه در زمینه  یرشته هاي دانشگاههاي مرتبط از جمله 

 .توسعه انرژي هاي نو و روش هاي مدیریت مصرف
افزودن دروس بهینه  تعامل با نهادهاي آموزش و پرورش به منظور ×

سازي مصرف انرژي در کتب مناسب دانش آموزان مقاطع مختلف 
 .تحصیلی

فراهم ساختن شرایط مناسب براي آشنایی دانش آموزان و دانشگاهیان با  ×
 .اي مناسب مدیریت مصرف و توسعه انرژیهاي نوروشه

برنامه ریزي و بازدید گروههاي فراهم ساختن شرایط مناسب جهت  ×
مختلف جامعه به ویژه اقشار اثرگذار از تاسیسات تولید انتقال و توزیع 

 و چرخه تأمین انرژي يها  مشکالت و سختیانرژي با هدف آشنایی با
 . انرژي الکتریکینگفت تولید و انتقالنیز آشنایی بیشتر با هزینه هاي ه

ـ آموزش اصول و روشھای بھینه سازی مصرف در کلیه پایه ھای آموزش عمومی و ٤

 .آموزش ھای تخصصی دانشگاھی
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صنعت برق به منظور جمموعه اقدامات مورد نیاز در ) ٥
پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و ادهای عمومی در 

 :برق رعایت الگوی مصرف
 

 

 
هاي دولتی از یکسو به عنوان بخشی از مصرف برق  با توجه به اینکه سازمان

ند داراي نتوا نماد فرهنگی بهینه سازي مصرف میکشور و از سوي دیگر به عنوان 
ترین وظایف صنعت  د، یکی از مهمن باال در الگوي مصرف مشترکین باشگذارياثر
 مصرف و گونه از مشترکین به سمت بکارگیري روشهاي مدیریت  هدایت این،برق

شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه در .  می باشدبهینه سازي الگوي مصرف آنها
 :مدنظر دارند ابالغیه دو راهبرد کلیدي زیر را 5تحقق بند راستاي 
هاي مدیریت مصرف و بهینه سازي الگوي مصرف شرکت  توسعه روش ×

فعالیتهاي مرتبط با انجام  اولویت باهاي تابعه آن  توانیر و کلیه شرکت
 .سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف

صرف برق هدایت و آموزش و مشارکت در جهت بهینه سازي الگوي م ×
 .شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی

راهبردها و نحوه اصالح الگوي «دستورالعمل ، ي تحقق راهبردهاي فوقدر راستا
در جهت بهینه سازي مصرف برق و کاهش پیک ) اداري(مصرف مشترکین عمومی 

 تدوین هاي تابعه توانیر هاي دولتی و شرکت با  اولویت و تاکید بر سازمان»  بار 
هاي  هاي تابعه توانیر در درون سازمان به عنوان چارچوب رفتاري شرکت وشده 

 .می باشدقابل استفاده در تعامل با مشترکین مرتبط نیز خود و 
 را میتواند با اثربخشی 5که پیاده سازي بند از جمله راهبردها و اقدامات اساسی 

  :اشاره نمودموارد زیر ، می توان به بیشتر اجرایی نماید
 ي ظرفیت مشاوره و مراکز تخصصی مدیریت انرژي و ایجاد ساختار توسعه ×

مناسب مدیریت مصرف انرژي در سازمانها ، ارگانها ، نهادها ، شرکتها ، 
 ...ادارات دولتی و وابسته به دولت و 

وابسته به هاي  اخذ قیمت تمام شده حاملهاي انرژي از تمام ساختمان ×
  .دولتی و غیر دولتینهادهاي 

 . پیشگامی دولت، شرکت ھای دولتی و نھادھای عمومی در رعایت الگوی مصرف-٥
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

کاهش مصرف خود در پیک سازمان هاي دولتی و غیردولتی براي به تکلیف  ×
 جهت نیل به الگوي مصرف بهینهروز و شب با انجام راهکارهاي اثر گذار 

 .) درصدي مصرف پیک در سال10کاهش (
اختصاص ( بکارگیري و حداکثراستفاده از انرژیهاي نو و ارائه تمهیدات  ×

 .کنند ه با این انرژیها کار میبراي خرید تجهیزاتی ک .....)یارانه و 
 تبدیل تجهیزات موجود وانرژي بر با سیستم هاي پر بازده  ×
 تسریع در امر تدوین معیار مصرف براي مشترکین مختلف ×
 بروز رسانی معیار هاي مصرف تدوین شده در مقاطع زمانی مشخص ×

 
صنعت برق به منظور جمموعه اقدامات مورد نیاز در ) ٦

هنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت مقابله با ترویج فر
عملی نسبت به حمصوالت و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و 

 :جتمل گرایی
 

 

 
 

نرخ تعرفه هاي برق به عنوان مهمترین انرژي مورد استفاده  تاکنون با توجه به اینکه
توسعه زیرساختها، تناسب تاثیرگذار بر موثر بر سطح رفاه اجتماعی مردم و و 

، این کاال در جامعه به عنوان کاالي ارزان نداشته استت تمام شده آن منطقی با قیم
دیده شده و مصرف آن نه براساس نیاز واقعی بلکه گاها با اسراف زیاد و در برخی 

با توجه به اینکه یکی از . همراه بوده استموارد به عنوان ابزار تجمل گرایی 
بوده و داراي قیمت تمام شده باال ها در جامعه انرژي الکتریکی  گرانبهاترین انرژي

صورت  براساس تبدیل سوختهاي فسیلی عمدتا می باشد و همچنین تولید این انرژي 
می گیرد، الزم است مصرف آن از حالت تجملی و با اسراف خارج شده و اساسا به 

بنیادي جامعه مدنظر قرار عنوان کاالي اساسی و اقتصادي در جهت رفع نیازهاي 
 : به شرح زیر می باشد6ردهاي کلیدي صنعت برق در تحقق بند راهب. گیرد
 عقالیی نمودن تعرفه هاي برق ×
 توسعه فرهنگ و آگاهی در مورد ارزش واقعی برق ×

 مقابله با ترویج فرھنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصوالت و -٦

 .مظاھر فرھنگی مروج اسراف و تجمل گرایی
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

با تاکید بر ساختمانها و (هدایت نهادهاي مختلف موثر بر بهبود مصرف  ×
به منظور بکارگیري اصول الزم جهت پیشگیري از تلف شدن ) لوازم برقی

 يانرژ
توسعه آگاهی در مورد بکارگیري لوازم برقی پربازده و عدم استفاده از  ×

 )توجه به برچسب انرژي(تجهیزات پرمصرف 
 توسعه نظام چندتعرفه اي ×

راهبردهاي فوق در کنار روشهاي فرهنگ سازي و آموزش امکان آن را می دهد تا 
زان مصرف خود مشترکین برق از یکسو با آگاهی از ارزش واقعی برق، به کنترل می

پرداخته و از سوي دیگر روشهاي پیشگیري از هدررفت انرژي را در مکانها و 
 .تجهیزات مرتبط بکارگیرند

 :، شامل موارد زیر می باشد ابالغیه6از جمله راهبردهاي مهم تحقق بند 
تبلیغ کاالها و محصوالت از سوي نهادهاي مسئول براي مجوز صدور عدم  ×

مصرف انرژي از طریق رسانه ملی، مطبوعات،  نامناسب  هايبا برچسب
  ...تابلوهاي شهري و 

عدم مجوز تبلیغ کاالها و محصوالت انرژي بر داخلی که کمتر از رتبه انرژي  ×
A  دارند  
  از تولید کاالهاي داخلی پربازده مخصوصا لوازم خانگی کم مصرفحمایت ×

 
صنعت برق به منظور جمموعه اقدامات مورد نیاز در ) ٧

 :ه جویي انرژیصرف
 

 

 
 

 

 سه شاملعوامل اصلی اثرگذار بر متوسط انرژي مصرفی مشترکین برق را میتوان 
 : زیر دانستاصلیحوزه 

میزان انطباق ساختمانها و کاالها و تجهیزات برقی با استانداردهاي  .1
 .مدیریت مصرف انرژي

 صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و - ٧

 کشور به حداقل دو سوم» شاخص شدت انرژی«غیرقیمتی به منظور کاھش مستمر 

میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه 

 ششم توسعه 
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

تولید برق و ضریب بهره وري تاسیسات و شبکه هاي میزان راندمان  .2
 .برق

  .نحوه و میزان مصرف برق مشترکین .3
شرکت واحدهاي مرتبط در ، الزم است  در صنعت برق ابالغیه7در جهت تحقق بند 

، موثر بر سه حوزه فوق الذکرضمن شناخت عوامل اصلی توانیر و شرکتهاي تابعه 
نسبت به کاهش شاخص شدت مدت و بلندمدت  برنامه ریزي میانگذاري و  هدفبا 

   :اینداقدام نم زیر راهبردهايبا تاکید بر  انرژي الکتریکی
راندمان نیروگاههاي موجود و احداث و توسعه نیروگاههاي جدید با افزایش  ×

 .راندمان باالتر
  .افزایش ضریب بهره وري تاسیسات و شبکه هاي برق ×
 .کاهش تلفات شبکه هاي انتقال، فوق توزیع و توزیع ×
 .استفاده مشترکینتوسعه برچسب انرژي در لوازم برقی مورد  ×
 .توسعه برچسب انرژي در انتخاب و بکارگیري تجهیزات شبکه هاي برق ×
هدایت مشترکین برق جهت اصالح الگوي مصرف برق از طریق عقالیی  ×

 .نمودن تعرفه هاي برق و بکارگیري روشهاي مدیریت مصرف
 

ه به شرح  ابالغی7برخی اقدامات قابل اجراء در راستاي سیاستهاي تعیین شده در بند 
 :زیر می باشد

 

در الکتريکی  اولویت دادن به افزایش بھره وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی -٧-١

 .برقایجاد ظرفیت ھای جدید تولید 

بکارگیري مجموعه راهکارهاي مناسب جهت افزایش راندمان نیروگاههاي  ×
  .موجود

نیروگاههاي شناسایی و بکارگیري فنآوریهاي نوین جهت افزایش راندمان  ×
  .موجود با تاکید بر استفاده از نیروگاههاي سیکل ترکیبی

فوق توزیع شبکه هاي انتقال و  تعدیل و جایجایی بار جهتبرنامه ریزي بار  ×
 شبکه هاي ربه منظور افزایش ضریب بهره وري تاسیسات کم بار و کاهش با

  .افزایش قابلیت اطمینانهمچنین پربار و 
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

توزیع با بکارگیري ي تاسیسات و شبکه هاي افزایش ضریب بهره ور ×
  .مجموعه روشهاي مدیریت بار و جابجایی ترانسفورماتورهاي توزیع

 .کاهش تلفات شبکه هاي انتقال، فوق توزیع و توزیع ×
 .توسعه برچسب انرژي در انتخاب و بکارگیري تجهیزات شبکه هاي برق ×

 
 به منظور بھینه سازی نعت برقص انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی -٧-٢

 .عرضه و مصرف انرژی

مشارکت صنعت برق با دیگر نهادهاي تامین کننده انرژي به منظور  ×
 .یکپارچگی سیاستهاي مرتبط با عرضه و مصرف انرژي

تدوین طرح جامع و برنامه هاي میانمدت و بلندمدت صنعت برق در جهت  ×
 .(IRP)پارچه منابع تعادل عرضه و تقاضا مبتنی بر برنامه ریزي یک

تدوین طرح جامع بهینه سازي الگوي مصرف مشترکین برق به تفکیک نوع  ×
  .مشترکین

 .تدوین طرح جامع کاهش تلفات انرژي در سمت تامین برق ×
تشکیل واحد جهت  مصرف کنندهاي بزرگهدایت نهادهاي دولتی، صنایع و  ×

الگوي اصالح با هدف توسعه روشهاي مدیریت مصرف و مدیریت انرژي 
  .مصرف

 
و اعمال سیاست ھای تشویقی الکتريکی  تدوین برنامه ملی بھره وری انرژی -٧-٣

نظیر حمایت مالی و فراھم کردن تسھیالت بانکی برای اجرای طرح ھای بھینه سازی 

مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نھادھای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی 

 . الکتريکیانرژی

و برنامه هاي صنعت برق در زمینه افزایش بهره وري انرژي تدوین اهداف  ×
 الکتریکی طی دوره زمانی کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت

با هماهنگی بانکها و شناسایی حمایتهاي مالی و تسهیالت قابل واگذاري  ×
افزایش بهره وري در طرحهاي نهادهاي مرتبط مسئول جهت اجراي 
ده و توزیع کننده برق و مصرف موسسات خصوصی و دولتی تامین کنن

 کنندگان بزرگ 
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

الزام تمام واحدهاي دولتی و غیر دولتی به تدوین و بکار گیري برنامه اصالح  ×
 الگوي مصرف

نظارت بر چگونگی اجراي برنامه هاي اشاره شده در باال توسط واحد  ×
 مدیریت انرژي

اي و تشویق ملی و منطقه اي در بکارگیري روشهارزیابی ایجاد نظام  ×
مدیریت انرژي و افزایش بهره وري مصرف انرژي الکتریکی براي سازمانها 

 و کارکنان برتر
ایجاد تسهیالت بانکی براي مشترکین مختلف که در راستاي اصالح الگوي  ×

 مصرف در تمام حاملهاي انرژي برنامه دارند
توسعه برنامه پرداخت یارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده توسط دولت  ×

 .انرژي برپربازده بجاي تجهیزات تجهیزات جایگزینی ظور بهبود فرآیند و بمن
 شرکتهاي مشاور انرژي و حمایت مادي و معنوي برنامه توسعه و تدوین ×

.(ESCO)  
 

 .با ساز و کار مناسبالکتريکی  پایش شاخص ھای انرژی -٧-٤

تدوین شاخصهاي اصلی سنجش بهره وري و اصالح الگوي مصرف انرژي  ×
 یکی الکتر

  الکتریکیبهبود شاخصهاي انرژيهدایت و تشویق جهت  ×
 تدوین نظام سنجش شاخصها و ایجاد زیرساختهاي اطالعاتی مرتبط ×
وجود مرکز مناسب و مستقل پایش شاخصهاي انرژي الکتریکی براي  ×

 نهادهاي تامین کننده برق و مصرف کنندگان برق
 

،  الکتريکیعرضه و مصرف انرژی بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به -٧-٥

تدوین و اعمال استانداردھای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجھیزات 

و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنھا و الزام تولید کنندگان به اصالح برقی 

 .فرآیندھای تولیدی انرژی بر

ینه بکارگیري و مشارکت در تدوین زیرساختهاي قانونی مورد نیاز در زم ×
 .رعایت استانداردهاي مدیریت مصرف انرژي در ساختمان و لوازم برقی

  در کلیه شرکتهاي تابعه صنعت برق مقررات ملی ساختمان19اجراي مبحث  ×
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

هدایت مشترکین برق به کاهش هدررفت انرژي در ساختمانها با بکارگیري  ×
  . مقررات ملی ساختمان19مبحث 

ل جهت هدایت پیمانکاران و مشاوران ساختمانی مشارکت با نهادهاي مسئو ×
 و نظارت بر اجرایی شدن مبحث  مقررات ملی ساختمان19 مبحث به رعایت

 .مزبور
اطالع رسانی گسترده در جهت بکارگیري روشهاي جدید مدیریت انرژي در  ×

 .اثر آن در کاهش مصرف انرژيساختمان ها و 
 .شهاي مصرف انرژيتهیه بانک اطالعات مصرف مشترکین در تمام بخ ×
 .هدف گذاري کاهش متوسط مصرف انرژي در بخشهاي غیر مولد ×
جلوگیري از مشارکت با نهادهاي مسئول و همکاري مسئوالنه به منظور  ×

 .تولید ، ورود و توزیع کلیه تجهیزات با سطح انرژي بري باال
توسعه نظامهاي تشویق و جریمه و تعدیل نرخها و مشارکت با نهادهاي  ×

مسئول جهت هدایت صنایع پرمصرف برق به اصالح فرآیندهاي مختلف 
 .تولید با انرژي بري مناسبتر

 
 افزایش بازدھی نیروگاھھا، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سھم انرژی -٧-٦

 .ھای تجدید پذیر و نوین

بکارگیري فنآوریهاي نوین و نیروگاههاي جدید با بازدهی باالتر در احداث و  ×
 .نیروگاههاتوسعه 

 .وجود برنامه افزایش سهم انرژیهاي تجدیدپذیر در سهم تولید برق ×
 .توسعه بکارگیري انرژي هاي تجدید پذیر در تولید برق ×
حمایت و ارائه تسهیالت تشویقی براي احداث و بهره برداري نیروگاههاي با  ×

 .انرژیهاي تجدیدپذیر
 با انرژیهاي بکارگیري نرخهاي تشویقی خرید انرژي از نیروگاههاي ×

 .تجدیدپذیر جهت رقابت پذیر بودن انرژي تولیدي با دیگر نیروگاهها

 

کوچک و پر بازده برق و مقیاس  گسترش تولید برق از نیروگاھھای تولید پراکنده، -٧-٧

 .تولید ھمزمان برق و حرارت
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 جمموعه اسناد خبش توزیع در زمینه اصالح الگوی مصرف برق
  معاونت مهاهنگی توزیع -شرکت توانري

 سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف برق
 در راستای ابالغیه مقام معظم رهربی

 .ایجاد مشوقها و جذب سرمایه هاي کوچک در احداث، توسعه و بهره برداري ×
 . تولید پراکنده، مقیاس کوچک و پربازدهنیروگاههاي

 در صنایع و مجتمع ها CCHP و CHPایجاد آگاهی و تشویق در بکارگیري  ×
  .و ادارات

 نهادهاياز جمله (سیاستگذاري یکپارچه با دیگر نهادهاي مسئول انرژي  ×
جهت توسعه و ترغیب سرمایه )  و گاز در سطح ملی و منطقه اينفتمسئول 

ندگان به احداث و بهره برداري از واحدهاي تولید گذاران و مصرف کن
 .همزمان برق و حرارت

 

 


