
 وزارت نیرو رشکت توانیر
 برق اُمید 

 مصرف طرحی برای اصالح و حمایت از مشترکان خانگی کم

9911شهریور   موضوع:  مدیریت مصرف 

در کدام گروه از مشترکان 
 قرار دارید؟

 چه باید بکنید؟

 مصرف مشترک کم
 (*مصرف )رعایت الگوی مشترکان کم

 مصرف مشترک خوش
)مصرف ماهانه بیش از الگوی 

 مصرف و کمتر از الگوی مصرف( کم

 مصرف مشترک پر
)مصرف ماهانه بیش از 

 الگوی مصرف(

 % مشترکان 03
 میلیون نفر ایرانی 03حدود 

 % مشترکان 55
 میلیون نفر ایرانی 30حدود 

 % مشترکان 55
 میلیون نفر ایرانی 53حدود 

درصدی  533تخفیف 
 صورتحساب برق

 عدم تعرفه برق تغییر 

افزایش تعرفه پس از 
شش ماه فرصت برای 

 کاهش مصرف

 تداوم شیوه کنونی مصرف ‹

سازی مصرف با  بهینه ‹
های رایگان وزارت  آموزش

نیرو برای قرارگیری در گروه 
 مصرف کم

های رایگان  سازی مصرف با آموزش بهینه ‹
 وزارت نیرو

های خدمات  گیری از خدمات شرکت بهره ‹
 ها برای کاهش مصرف آپ انرژی و استارت

 نصب مولد خورشیدی کوچک خودتامین ‹

 برق امید
 چه دستاوردهایی خواهد داشت؟

هزینه برق شما چقدر 
 شود؟ می

  درصدی مصرف برق  53کاهش
 مشترکان خانگی

 
 های تجدیدپذیر با نصب  توسعه انرژی

 مولدهای خورشیدی خودتامین
 
  ایجاد حساسیت نسبت به ارزشمندی هر

 ساعت برق د رمشترکان خانگی کیلووات
 
  رونق کسبوکارهای خدمات انرژی و

سازی مصرف  های بهینه آپ استارت
 سوخت

*
 مصرف و مشترکان خوش مصرف آورده شده است. در پشت برگه الگوی مصرف برای مشترکان کم

یانا تهیه شده و تمام حقوق گذاران کشور  به سفارش توانیر و در شرکت مشاوره مدیریت آر نماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانون سری داده ©
 آن برای این شرکت محفوظ است.



 مصرف قرار بگیرید،  مصرف یا خوش برای آنکه در گروه مشترکان کم
 توانید مصرف کنید؟ چه میزان برق می

 منطقه 5گرمسیر  2گرمسیر  0گرمسیر  3گرمسیر  عادی

 های گرم ماه 333 233 233 553 533

 های غیرگرم ماه 03 03 03 03 03

 های گرم ماه 2333 5033 033 333 033

 های غیرگرم ماه 233 233 233 233 233

ف
صر

م م
ی ک

گو
ال

 
ف

صر
ش م

خو
ی 

گو
ال

 

 ساعت است. تمامی اعداد به کیلووات


