برنامه های مدیریت مصرف در سال 96
اهداف کالن

اهداف سالیانه ردیف

برنامه ها

ردیف
1-1

فعالیت ها
ارسال  SMSگرٍّی تا هَضَعاذ هذیریر هػرف

 1-2اطالع رساًی از طریك غذا ٍ سیوا ٍ جرایذ
 1-3ترگساری دٍرُ ّای هذیریر هػرف ٍیصُ داًص آهَزاى
 1-4ترگساری جلساذ تا هذیراى آهَزش ٍ خرٍرش ٍ اّذاء جَائس
 1-5ترگساری سویٌارّای آهَزضی
 1-6درج اخطار واهالً هطخع ترای هطسرن هسجاٍز از لذرذ لراردادی ٍ واّص ضریة لذرذ

1

آموزش و اطالع
رسانی

 1-7چاج خیغام ّای هذیریر هػرف رٍی لثَؼ ترق
 1-8چاج خیغام ّای هذیریر هػرف تر رٍی ترچسة ٍ ًػة در تاالی ولیذّای رٍضٌایی ازالْا
 1-10آهَزش ،اطالع رساًی ٍ آگاُ سازی از طریك سایر هذیریر هػرف
 1-11فرٌّگ سازی ٍ آگاُ سازی (رٍاتط عوَهی)
1-12
1-13

هىازثاذ تا فرهاًذاراى ،ضْرداریّا ،ائوِ جواعر ،هذیراى ول غٌایع ٍ وطاٍرزی ٍ  ...در
خػَظ لسٍم هذیریر هػرف
ترگساری جلساذ ٍ سویٌار جْر اطالع رساًی تِ هطسرویي وطاٍرزی زَسط "هرٍجیي
وطاٍرزی"

 1-14ضرور در دٍرُ ّای آهَزضی هذیریر هػرف

مدیریت مصرف

 2-1جوع آٍری اطالعاذ هطسرویي وطاٍرزی

کاهش پیک

 2-2راُ اًذازی سیسسن هذیریر َّضوٌذ ساخسواى ()BMS

 100مگاوات
2

کارهای مطالعاتی

3

مدیریت بار

 2-3هطالعاذ سْن خیه در زعرفِ (ضریة هطارور)
 2-4وساب هذیریر هػرف
 2-5هحاسثاذ ضریة زلفاذ ٍ زأثیر عَاهل هخسلف تر زلفاذ ضرور
2-6

زأثیر ًػة خٌجرُ ّای دٍ جذارُ تر واّص اًرشی ٍ خیه ضرور

 3-1ترگساری جلساذ تا غٌایع
 3-2اجرای طرح رخیرُ سازی عولیازی غٌایع
 3-3تازدیذ از وارخاًجاذ سطح اسساى ٍ وٌسرل هػارف ٍ ضاخع ّای هرتَطِ (خیَسر )1
 3-4هویسی اًرشی در اداراذ
 3-5جلة ّوىاری هطسرویي غٌعسی تاالی یه هگاٍاذ در ترًاهِ واّص خیه در لالة TOU
 3-6هىازثِ تا ولیِ هطسرویي یه هگاٍاذ تِ تاال ٍ هذیراى ول
 3-7وٌسرل هػارف دیواًذّای اٍلیِ در سساد (لرائر از راُ دٍر)
3-8

هجْس وردى زعذاد  2000اضسران دیواًذی تِ سیسسن لرائر از راُ دٍر ٍ اسسفادُ از وٌسَرّای
AM I

 3-9اتالغ الذاهاذ ٍ سیاسرّای هذیریر هػرف
ّ 3-10وىاری هطسرویي وٌسَرّای َّضوٌذ چاُّای وطاٍرزی
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 4-1اداهِ جوع آٍری الهح ّای خر هػرف

 4-2زْیِ ٍ تىارگیری گسارش ضذذ اًرشی اداراذ 1526
 4-3زْیِ گسارضاذ وٌسرل تار اداراذ ٍ ارائِ در جلساذ
 4-4خیگیری ًػة وٌسَر اضسراوْای هػرف هسسمین دیواًذ
 4-5ترًاهِ هویسی هذیریر هػرف ضْرسساىّا (هطاتك چىلیسر خیَسر )2

مدیریت مصرف

کاهش پیک
 100مگاوات

 4-6ارزیاتی ضاخعّای هذیریر هػرف ضْرسساى ّا ٍ ارائِ تِ هذیرعاهل هحسرم ضرور

4

مدیریت انرژی

 4-7ترٍز رساًی اطالعاذ هَجَد در ضثىِ DSM
 4-8زْیِ گسارضاذ زلفاذ
4-9

ضٌاسایی هطسرویي ترزر (در جْر واّص هػرف ٍ رعایر الگَی هػرف) در تخص ّای
هخسلف ( خاًگی  ،زجاری  ،غٌعسی  ،عوَهی اداری) ٍ زطَیك اًْا

 4-10خرٍشُ تْیٌِ سازی هػارف رٍضٌایی تا اسسفادُ از الهدْای LED
 4-11تْیٌِ سازی ساخسواًْای زاتعِ ضرور زَزیع ٍ اسسفادُ از خٌجرُ ّای دٍ جذارُ
 4-12اغالح ٍ زَسعِ گسارضاذ هذیریر هػرف

