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 بسمه تعالی
 

  »رهنمودهاي مدیرعامل محترم شرکت توانیر« 

 

سیاستهاي کلی «یه مقام معظم رهبري در خصوص 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 ه انرژي الکتریکی و بویژ
 .تدوین نموده استدر جهت بهینه سازي الگوي مصرف مشترکین را 

الگو بودن کلیه شرکتهاي تابعه توانیر در یکی از مهمترین راهبردها در این خصوص، 
سیاستهاي کلی «ه  ابالغی5این دستورالعمل با توجه به بند . این خصوص است

محدوده عمل این .  و راهبرد فوق تدوین شده است»اصالح الگوي مصرف
گونه اي است که عالوه بر اینکه راهبردهاي مرتبط با مشترکین اداري ه دستورالعمل ب

 اصول الزم االجراء براي شرکتهاي تابعه توانیر را ،در این خصوص را ارائه میدهد
 .مشخص می سازد

 دلیل است از آقاي مهندس خوش خلق، معاون محترم هماهنگی توزیع به در اینجا الزم
هدایت و بکارگیري ظرفیتهاي مختلف مشاوره اي و تخصصی صنعت برق در حوزه 

از مجموعه مشاوران و مدیران و همچنین و تشکر نموده مدیریت سمت تقاضا 
ب مجموعه کارشناسان دفتر مدیریت مصرف توانیر به دلیل گردآوري دانش و تجار

 . 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 

ژي ساخته و خود الگوي بهینه سازي مصرف انرفراهم را بهره وري صنعت برق 
 .الکتریکی باشند

 همایون حائري
 مدیرعامل توانیر
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 »شرکت توانیرمعاونت محترم هماهنگی توزیع  يدیدگاهها« 

 
این دستورالعمل که در راستاي فرمایشات مقام معظم رهبري و تاکیدات مدیرعامل 

تالش جمعی مشاوران و کارشناسان حاصل ، تدوین شده استمحترم شرکت توانیر 
سعی بر این بوده که فعالیتها . می باشدونت در حوزه مدیریت مصرف محترم این معا

و 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
 مشترکین اداري بویژه سازمانهاي دولتی بوده و تاکید مخاطب اصلی این دستورالعمل

 ابالغیه 5 الزم است همانگونه که در بند .اصلی بر شرکتهاي تابعه توانیر می باشد
مقام معظم رهبري در خصوص سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف عنوان شده 

ه و الگوي است، شرکتهاي دولتی، نهادهاي عمومی و شرکتهاي تابعه آنها، پیشگام بود
  .مناسبی براي مشترکین برق و مردم باشند

الزم است ضمن قدردانی از هدایت و پشتیبانی جناب آقاي مهندس حائري، در اینجا 
 از مشاوران و ، در راستاي مقوله اصالح الگوي مصرف،مدیر عامل محترم توانیر

که هاي توزیع  شرکتنیز همکاران کارشناسان حوزه مدیریت مصرف توانیر و 
مصرف بهینه انرژي را تجارب صنعت و راهبردهاي مرتبط  در این خصوص 

امید است مجموعه اسناد حاضر بتواند به عنوان . تشکر نمایم ،گردآوري نموده اند
 .مبنایی براي تعامل مشترك و همسو صنعت در این جهت مفید و کارآمد باشد

 

 غالمرضا خوش خلق
 معاون هماهنگی توزیع
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 عمومینحوه اصالح الگوي مصرف مشترکین  و تتعامالا، راهبرده

  و کاهش پیک باربرق در جهت بهینه سازي الگوي مصرف 
 

  )توانیرشرکتهاي تابعه سازمانهاي دولتی و با تاکید بر (
 

 مقدمه
در زمان پیک بویژه  را برقبا توجه به اینکه واحدهاي اداري سهم مهمی از مصرف 

متعلق به نهادهاي دولتی و این مشترکین اداري  بخشی از روز دارا هستند و همچنین
 موفق به به عنوان نمونه هاي الزم است این شرکتها ،یا شرکتهاي تابعه آنها می باشند

بهینه سازي الگوي مصرف خود پرداخته و شرکتهاي تابعه را نیز موظف به رعایت 
 .برق نماینداصول مرتبط با بهینه سازي مصرف 

 »سیاستهاي کلی اصالح الگوي مصرف« 5 و 1 در راستاي بندهاي ملاین دستورالع
پیشگامی دولت، « و »اصالح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی« مبنی بر

 تدوین شده است و »ادهاي عمومی در رعایت الگوي مصرفشرکتهاي دولتی و نه
 .شد شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه آن می با،این دستورالعملمحدوده عمل 

  :هدف .1

تعیین راهبردها و اقدامات اساسی مورد نیاز هدف از تهیه و تدوین این دستورالعمل، 
 . می باشددر جهت بهبود الگوي مصرف برق  شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه

 :اجراءمحدوده  .2

و بوده  این دستورالعمل شرکت توانیر و مجموعه شرکتهاي تابعه آن محدوده اجراي
 .زمینه اصالح الگوي مصرف انرژي الکتریکی می باشدمل در مفاد دستورالعدر 

 :مفاهیم .3

--- 
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 :مسئولیتها .4

نظارت عالیه بر اجرایی شدن این  مسئولیت :دفتر مدیریت مصرف توانیر
بویژه شرکتهاي برق منطقه اي، ( آن تابعه شرکت توانیر و شرکتهايدستورالعمل در 

 .داردرا بعهده  )شرکتهاي توزیع و نیروگاهها

هدایت و هماهنگی و نظارت عالیه جهت مسئولیت  :هاي تابعهعامل شرکت  انمدیر
حصول اطمینان از بهبود الگوي مصرف برق در کلیه واحدهاي تابعه، ساختمانها و 

 .تاسیسات تحت پوشش و الگو بودن آن در جامعه را بعهده دارد

نظارت ایت و  هدمسئولیت فوق، موارد عالوه بر :عامل شرکت هاي توزیع انمدیر
جهت توسعه روشهاي ذکر شده در این ) به نمایندگی شرکت توانیر(عالیه 

 بعهده را در منطقه جغرافیایی تحت پوشش توانیر  تابعه شرکتهاي دستورالعمل در 
 .دندار

 بکارگیري روشهاي مناسب جهت مسئولیت : شرکت توزیعواحد مدیریت مصرف
، انبارها و ساختمان هاي اداري اختمانکلیه ستوسعه فرهنگ بهینه مصرف برق در 

و هدایت جهت توسعه و بکارگیري این شرکتهاي توزیع  مرتبط با تاسیسات در
را توزیع  در محدوده تحت پوشش شرکت دستورالعمل در شرکتهاي تابعه توانیر 

 .بعهده دارد
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 :شرح عملیات .5

الزم  ي مصرف برقشرکتهاي تابعه آن به منظور بهبود الگوکلیه  و شرکت توانیر
طرحریزي و سالجاري و حداکثر برنامه سال آینده طی برنامه است موارد زیر را 

 :اجراء نمایند
 

اقدامات مورد نیاز شرکتهاي توزیع در تعامل با سازمانهاي دولتی و  .5,1
 :شرکتهاي تابعه آنها

با  (شرکتهاي توزیع الزم است به منظور ایجاد تعامل مناسب با مشترکین اداري
، بالفاصله نسبت به )کلیه ساختمانهاي مرتبط با شرکتهاي تابعه توانیراکید بر ت

و ضمن نموده اقدام شناسایی، طبقه بندي و اولویتگذاري این نوع مشترکین 
. دن ایجاد نمایبانک اطالعاتی از آنهابررسی اطالعات مصرف دوره هاي قبل، 

جود یا عدم وجود نظام وضعیت لوازم اندازه گیري آنها، وهمچنین الزم است 
و در صورت عدم وجود طی برنامه  در مورد آنها بررسی شده چندتعرفه اي

 :ی اقدامات زیر صورت گیردکوتاه مدت

 این نوع مشترکین الزم است داراي لوازم : وضعیت لوازم اندازه گیري .5,1,1
جهت چندتعرفه بوده و نظام چندتعرفه  یا (AMI)هوشمند اندازه گیري 

 بدین منظور در .در مورد آنها اجراء شودسابهاي برق محاسبه صورتح
صورتیکه لوازم اندازه گیري این مشترکین، قابلیت محاسبه چندتعرفه را 

 نسبت به تعویض این لوازم اقدام و طی برنامه کوتاه مدتنداشته باشد، 
اعمال تعرفه پیک براي مشترکین  .نظام چندتعرفه در مورد آنها اجراء شود

مدنظر ) 15 الی 11از ساعت ( است براساس ساعات پیک روز اداري الزم
شرکت توزیع الزم است داراي بانک اطالعاتی، شناسایی (. قرار گیرد

وضعیت این نوع مشترکین و برنامه کوتاه مدت تعویض لوازم اندازه گیري 
 .)در صورت نیاز باشد

 شرکتهاي توزیع: اطالع رسانی در مورد روشهاي بهبود الگوي مصرف .5,1,2
با تاکید بر کلیه سازمانهاي (الزم است هر ساله به این نوع مشترکین 

در مورد ضرورتها و روشهاي بهبود ) دولتی و شرکتهاي تابعه توانیر
 این اطالع رسانی عالوه بر مکاتبات .الگوي مصرف آنها اطالع رسانی نماید

و ارسال بروشورهاي اطالعاتی میتواند از طریق برگزاري همایشهاي 



 

 

8 

 مجموعه اسناد بخش توزیع در زمینه اصالح الگوي مصرف برق
  معاونت هماهنگی توزیع -شرکت توانیر

 راهبردها و نحوه اصالح الگوي مصرف مشترکین اداري
رق و کاهش پیک باردر جهت  بهینه سازي مصرف ب  

صصی با نمایندگان این سازمانها صورت گرفته و مشارکت آنها بنحو تخ
 .مناسب جلب شود

 شرکتهاي توزیع الزم است با :ارائه خدمات مشاوره مدیریت مصرف .5,1,3
اطالع رسانی دوره اي، تحلیل قبوض برق مصرفی آنها و ارائه خدمات 

، با اولویت سازمانهاي دولتی(مشاوره مدیریت مصرف، این نوع مشترکین 
را در جهت بهینه )  و واحدهاي تابعه شرکت توزیعشرکتهاي تابعه توانیر

 .دنسازي الگوي مصرف برق راهنمایی نمای

 شرکتهاي توزیع الزم :استفاده از ظرفیت مقامات محلی و استانداریها .5,1,4
بویژه (است عالوه بر مکاتبه با این نوع مشترکین از ظرفیت استانداریها 

... ظرفیت مقامات محلی و ائمه جمعه، ، )ر استانهاجلسات هماهنگی ادارات د
به منظور اطالع رسانی و اهمیت بهبود رفتار مصرف برق در این 

 از جمله فعالیتهاي موثر .دنسازمانها، آگاهی و حساسیت الزم را ایجاد نمای
در این خصوص ابالغ دستورالعمل مرتبط با اصالح الگوي مصرف براي 

 .تانداریها می باشد اسسازمانهاي دولتی از سوي

 :استفاده از صدا و سیما و رسانه هاي ارتباط جمعی استانی و محلی   .5,1,5
یکی از اقدامات مناسب و موثر جهت آگاهی سازمانهاي مختلف در جهت 

روشهاي  و لزوم بکارگیري اصالح الگوي مصرف برقدرك ضرورت 
رتباط ، استفاده از صدا و سیما و رسانه هاي امصرف برقبهینه سازي 

 .جمعی استانی و محلی است

 الزم است شرکت توزیع به :نظارتهاي دوره اي توسط بازرسین برق .5,1,6
در جهت بهبود الگوي مصرف این نوع نظارتی و ممیزي انرژي ایجاد نظام 
و رعایت ) سازمانهاي دولتی و شرکتهاي تابعهبر با تاکید (مشترکین 

با استفاده از سب و طی برنامه زمانبندي منادستورالعملهاي مرتبط 
 :روشهاي زیر اقدام نماید

 کنترل مصارف آنها بویژه در ساعات پیک .5,1,6,1

  بازرسی هاي دوره اي و موردي .5,1,6,2

ایجاد نظام انگیزشی و تعیین سازمانهاي برتر در زمینه اصالح الگوي  .5,1,7
 از جمله اقدامات مناسب، تعریف روش شناسایی و ارزیابی :مصرف برق

ایت و بهبود الگوي مصرف برق می سازمانهاي برتر در خصوص رع
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در این زمینه شرکتهاي توزیع میتوانند نحوه ارزیابی و نحوه تشویق . باشد
 .پیشنهادي را پس از تایید شرکت توانیر اجراء نمایند

 :سازمانهاي دولتی و شرکتهاي تابعه توانیرتدوین گزارشات عملکرد  .5,1,8
هبود الگوي شرکت توزیع الزم است پس از کنترل نحوه همکاري و ب

سازمانهاي دولتی مصرف این نوع مشترکین، گزارشی از میزان همکاري 
 همچنین .را در جلسات استانداري و جهت اطالع آن سازمانها ارائه نماید

الزم است گزارش دوره اي از میزان همکاري و وضعیت تغییرات میزان 
اهنگی مصرف سازمانهاي تابعه توانیر به دفتر مدیریت مصرف معاونت هم

 .توزیع توانیر ارسال شود

دفتر مدیریت مصرف توانیر، الزم است ضمن نظارت عالیه بر عملکرد  .5,1,9
شرکتهاي توزیع در این خصوص، گزارشات ارسالی از سوي شرکتهاي 
توزیع در مورد سازمانهاي دولتی و شرکتهاي تابعه توانیر را تحلیل و به 

) فصلی(ورت دوره اي معاونت هماهنگی توزیع و مدیر عامل توانیر بص
 . گزارش نماید

در ارزیابی عملکرد شرکتهاي تابعه و جلسات مجمع آنها، الزم است .5,1,10
عملکرد این شرکتها در خصوص بهبود الگوي مصرف مدنظر قرار گرفته و 

 . نها اثرگذار باشدآبر نظام پاداش سالیانه 

 

با تاکید بر سازمانهاي (اقدامات کوتاه مدت و سالیانه مشترکین اداري  .5,2
جهت بهبود الگوي مصرف انرژي ) دولتی و شرکتهاي تابعه توانیر

 :الکتریکی

) حداکثر دو ساله(کوتاه مدت و میانمدت مشترکین اداري با بکارگیري روشهاي 
زیر عالوه بر مشارکت در اصالح الگوي مصرف برق در سطح ملی، امکان کاهش 

 :رتبط را به همراه خواهند داشتهزینه ها و پیشگیري از جرائم م
اعم از اداري، انبارها، کارگاهها  (بهبود روشنایی در ساختمانها .5,2,1

از جمله فعالیتهایی که در کوتاه مدت میتواند در میزان مصرف : ...)و 
در این زمینه . موثر باشد، اصالح سیستم روشنایی ساختمانها است

 :موارد زیر پیشنهاد میشود
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ي پرمصرف با المپهاي پربازده از قبیل تعویض کلیه المپها .5,2,1,1
 .... و T5 ،LED المپهاي کم مصرف، فلورسنت

ها و نوع  ل قرار گرفتن المپدر خصوص محدقت  .5,2,1,2
روشنایی مورد نیاز را با تعداد بتوان که به گونه اي ها  سرچراغ

 .نمودورده آکمتر المپ بر

 بکارگیري رنگهاي روشن در محیط کار .5,2,1,3

ی در محل هاي مصرف بجاي استفاده از نورهاي موضع .5,2,1,4
 روشن نمودن کلی محیط

استفاده از نور طبیعی بویژه در پیک روز و خاموش  .5,2,1,5
 نمودن چراغهاي غیرضرور

توجه به طراحی ساختمان و پنجره ها جهت استفاده از  .5,2,1,6
 نور طبیعی

استفاده از سنسورهاي حرکتی و تایمر جهت خاموش  .5,2,1,7
 . نداردشدن المپها در زمانیکه به روشنایی نیازي وجود

در استفاده از ریسه هاي المپ بکارگیري روشهاي جایگزین  .5,2,2
سازمانها در اعیاد میتوانند بجاي استفاده از ریسه هاي با : اعیاد

المپهاي پرمصرف از روشهاي زیر جهت کاهش و یا حذف مصرف 
 :برق در اعیاد استفاده نمایند

 بکارگیري پارچه ها و پرچمهاي رنگی و زیبا .5,2,2,1

 ئینات رنگیاستفاده از تز .5,2,2,2

 LEDبا المپ استفاده از ریسه هاي  .5,2,2,3

ادارات میتوانند با توجه به شرایط استان : تغییر ساعات کار .5,2,3
بویژه در استانهاي با آب و هواي گرم، با تغییر ساعات کاري و نیاز 
کمتر به روشنایی و سیستمهاي تبرید در کاهش مصرف در زمان پیک 

که سازمانها داراي شیفت کار در مواردی. روز کمک شایسته اي بنمایند
هستند، میتوانند با ایجاد فاصله زمانی بین شیفتهاي کاري در زمان پیک، 

 .حتی االمکان از مصرف برق بکاهند
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 رویه یمهمترین عامل مصرف ب: بهبود سیستم ایزوله ساختمان .5,2,4
انرژي در ساختمانها به دلیل ضعف این ساختمانها در تبادالت انرژي 

روشهاي مناسب ایزوله نمودن درب و پنجره ها و بکارگیري . است
دیوارها عامل بسیار مهمی در کاهش مصرف انرژي در کشور خواهد 

 :در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد. بود

بکارگیري درب و پنجره هاي مناسب و شیشه دو جداره  .5,2,4,1
در مواردیکه امکان تعویض . (که امکان تبادل انرژي را حداقل نماید

ب ها و پنجره ها وجود ندارد، بکارگیري روشهاي مناسب جهت در
 .)عدم امکان تبادل انرژي از درزها میتواند کمک کننده باشد

، نیز عامل بسیار موثري در کاهش ایزوله نمودن دیوارها .5,2,4,2
بکارگیري الیه هاي پشم شیشه و دیگر . مصرف انرژي است

 از مصرف روشهاي ایزوله نمودن دیوارها بسادگی حجم باالیی
انواع انرژي بویژه انرژي الکتریکی را در تابستان و زمستان کاهش 

 .خواهد داد

کاهش ورود آفتاب در مناطق گرمسیر بویژه در تابستان  .5,2,4,3
 .عامل دیگري براي کاهش مصرف انرژي توسط خنک سازهاست

از جمله کانالهاي مرتبط با (ایزوله نمودن کانالها و درزها  .5,2,4,4
از جمله مواردي ...) بط با عبور تاسیسات و شومینه، کانالهاي مرت

تواند  است که از به هدر رفتن انرژي در تابستان و زمستان می
  .جلوگیري نماید

خنک کننده و گرم (افزایش هوشمندي در سیستمهاي تبرید  .5,2,5
با توجه به اینکه بخش مهمی از انرژي مصرفی در واحدهاي : )کننده

ش است و دربرخی اوقات این اداري بدلیل سیستم سرمایش و گرمای
سیستمها حتی در صورت عدم حضور کارکنان در آن ساختمان نیز 
مشغول بکار هستند، پیشنهادات زیر میتواند از مصرف بی فایده انرژي 

 :در این موارد جلوگیري به عمل آورد

 عامل بسیار مهمی است که در اتاستفاده از ترموست .5,2,5,1
یتواند براي مدتی از صورت وجود دماي مناسب در ساختمان م

 . کارکردن سیستم تبرید جلوگیري نماید
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 مرتبط با سیستمهاي تبرید حضوراستفاده از سنسورهاي  .5,2,5,2
ساختمان میتواند در صورت عدم حضور کارکنان در ساختمان، 
این تاسیسات را بصورت موضعی یا کلی خاموش نموده یا در 

 جلوگیري حالت آماده بکار نگه داشته و از صرف انرژي بیشتر
 .نماید

ایجاد آگاهی درون سازمانها به منظور خاموش کردن  .5,2,5,3
و یا استفاده از تایمر سیستمهاي تبریدي در پایان ساعات کاري 

 براي کنترل زمان استفاده

استفاده از دستورالعملهاي بهبود مصرف در زمان حضور و  .5,2,6
ایجاد آگاهی و آموزش به همراه نصب : زمان خروج کارکنان

) بویژه نزدیک درب خروجی(لهاي ساده بر روي دیوارها دستورالعم
میتواند عالوه بر نحوه مصرف مناسب از تجهیزات برقی، از فراموشی 
کارکنان براي خاموش نمودن سیستم روشنایی و سیستم تبرید یا رایانه 

 .در زمان خروج آنها جلوگیري نماید... ها و 

با توجه به اینکه  : و تجهیزات برقی مرتبطاستفاده از رایانه ها .5,2,7
در برخی موارد رایانه ها و تجهیزات جانبی آنها از قبیل چاپگرها و 

حتی در زمان عدم بکارگیري آنها براي مدت طوالنی ... اسکنرها و 
روشن بوده و دربرخی موارد پس از ساعات اداري نیز برخی از این 

مان تجهیزات روشن می مانند بهتر است دستورالعمل مناسبی در ساز
ها، چارچوب رفتاري در این زمینه را تعیین نموده و از هدر رفتن انرژي 

 .نمایدزیادي در این زمینه پیشگیري 

 برق که الزم است مشترکین :بکارگیري تجهیزات برقی پربازده .5,2,8
از انواع مصرف کننده هاي برقی استفاده می کنند از طریق واحدهاي 

ان مدیریت مصرف به مدیریت انرژي خود یا استفاده از مشاور
شناسایی تجهیزات برقی پرمصرف خود اقدام نموده و آنها را بتدریج با 

این امر بویژه در . تجهیزات برقی کم مصرف و پربازده جایگزین نمایند
در این زمینه الزم است یکی از . خرید تجهیزات جدید توصیه میشود

آن باشد پارامترهاي مهم خرید تجهیزات برقی برچسب مصرف انرژي 
صرف هزینه هاي بی رویه نیز و برق تا بدین ترتیب از مصرف 

در مورد رایانه ها و تجهیزات جانبی مرتبط، دارا بودن  (.شودپیشگیري 
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بهینه سازي مصرف انرژي  نشاندهنده ظرفیت energy starبرچسب 
 ). که الزم است مدنظر قرار گیرداست

ظور بهره گیري از به من :استفاده حداکثري از انرژي خورشیدي .5,2,9
انرژي بی پایان خورشیدي در تمام مواردي که امکان بهره گیري از این 
انرژي پاك وجود دارد، الزم است طرحریزي مناسب به منظور استفاده 
. از نور طبیعی و همچنین بکارگیري انرژي الکتریکی از آن صورت گیرد

ت، طراحی ادر استفاده از انرژي خورشیدي تغییرات ساعات کاري ادار
 روشهاي انعکاس نور ساختمانها، پرده هاي مورد استفاده در پنجره ها،

و بکارگیري نور طبیعی و همچنین استفاده از سلولهاي خورشیدي در 
 از جمله نکات قابل رعایت در این خصوص تبدیل به انرژي الکتریکی 

 .می باشد
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کتهاي تابعه نکات الزم االجراء براي شرکتهاي توزیع و کلیه شردیگر  .5,3
 : به عنوان مصرف کنندگان برقتوانیر

برق منطقه اي، شرکت هاي ،  نیروي برقهاي توزیع با توجه به اینکه شرکت
نیروگاهها و دیگر سازمانهاي تابعه وزارت نیرو، عالوه بر وظایف اجرایی، خود 

 اعم از نیز مصرف کنندگان برق هستند و ساختمانهاي مرتبط با آنها 
... ، اداري، انبار، کارگاهها و )هاي برق از جمله پست( تاسیسات ساختمانهاي

شرکتهاي الزم است میتوانند اثر مهمی در بهبود مصرف برق داشته باشند، 
فوق الذکر براي مشترکین اداري، موارد زیر را نیز رعایت نکات عالوه بر یادشده 
 :نمایند
نهاي این رعایت کلیه نکات بهینه سازي الگوي مصرف در ساختما .5,3,1

ها به  با توجه به اینکه این شرکت: به عنوان الگو در جامعه ها شرکت 
عنوان نماد و ویترین صنعت برق اثر فرهنگی بسیار مهمی در جامعه دارند، 

هاي تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر موظف به اصالح الگوي  کلیه شرکت
 .مصرف با توجه به نکات ارائه شده هستند

در این :  ساختمانها مرتبط با تاسیسات برق و آبکاهش مصرف در .5,3,2
هاي فوق الذکر با شناسایی مصرف کننده هاي  خصوص الزم است شرکت

برقی در این ساختمانها، روشهاي کاهش مصرف برق در این تاسیسات را 
ها میتوانند با  این طرح. (ریزي مناسب بدان عمل نمایند شناسایی و با طرح

 .)اي حداکثر دو ساله انجام شوندهر برنامه توجه به حجم تاسیسات د

در این خصوص الزم است کلیه مدیران و : رعایت فرهنگ بهینه مصرف .5,3,3
 سازمان و جامعه ی در مناسبسرمشقکارکنان به عنوان الگو عمل نموده و 

 .باشند

شرکت توانیر و شرکتهاي تابعه الزم است در جهت : ارزیابی و نظارت .5,3,4
کات بیان شده در این دستورالعمل در ارزیابی ها حصول اطمینان از رعایت ن

و نظارتهاي صورت گرفته از واحدهاي تابعه به کنترل موارد تعیین شده 
سوابق کنترل و نظارت و برنامه ریزي و اقدامات در شرکتهاي . (بپردازند

 .) تابعه توسط شرکت توانیر پیگیري میشود
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 :مراجع و مستندات .6

 .ندارد
 

 :توزیع .7

 سند بعهده دفتر مدیریت مصرف معاونت هماهنگی توزیع توانیر بوده و در توزیع این
طبق رویه (شرکت توزیع در چارچوب تعیین شده از سوي مدیرعامل شرکت توزیع 

 .می باشد) هاي موجود در شرکت توزیع
 

 :نگهداري دستورالعمل و سوابق .8

ریت مصرف محل نگهداري این دستورالعمل و سوابق مرتبط با آن، در واحد مدی
شرکت توزیع بوده و در هنگام مراجعه ارزیابان و ناظرین شرکت توانیر، واحد 
مدیریت مصرف موظف به هماهنگی الزم جهت ارائه سند و سوابق مرتبط در شرکت 

 .توزیع می باشد
 

 :بازنگري .9

بازنگري این سند بعهده دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر بوده و شرکتهاي توزیع 
 بهبود این سند با توجه به دانش و تجارب موجود در شرکت توزیع الزم است در

 .ارائه نماینددفتر مدیریت مصرف توانیر را به  الزم پیشنهادات
 

 : پیوستها .10

 .ندارد
 

 


