
                                                         

 ضوابط اجرايي برنامه كاهش / قطع بار برنامه ريزي شده صنايع در تابستان 

   
مصرف در ساعات اوج بار شبكه برق، شرايط ذيل جهت همكاري صنايع در برنامه كاهش/ قطع بـار   در راستاي اجراي اقدامات مديريت

  اعالم مي گردد: اجرايي مي شود شهريور 15خرداد لغايت  15كه از  برنامه ريزي شده

  

اهواز در  صنعت مورد نظر مي تواند به اختيار خود هر كدام از شرايط ذيل را انتخاب و با هماهنگي شركت توزيع برق
  برنامه مذكور شركت نموده و از تخفيف هاي مصوب وزارت نيرو بهره مند شود

 

  

  طرح اول: جابجايي تعطيالت هفتگي از روز جمعه به يكي از روزهاي مياني هفته

بـه يكـي از   با توجه به باال بودن بار شبكه در روزهاي ( شنبه تا چهارشنبه )، صنعت مي بايست جهت همكـاري، روز تعطيـل خـود را    
  روز مستمر باشد. 5. نكته اينكه حداقل زمان همكاري بايد روزهاي مياني هفته منتقل كرده و به جاي آن در روز جمعه فعاليت نمايد

  

  ) يا بصورت منقطع روز مستمر كاري ( شنبه تا چهارشنبه 5) به مدت  17تا  13دوم: كاهش بار در ساعات اوج مصرف شبكه برق ( طرح 

ميزان مصرف برق مشـترك   نكته اينكه طرح صنعت مي بايست ميزان بار مورد نظر خود را در ساعات اوج بار شبكه كاهش دهد.در اين 
مقايسه مي گـردد. چنانچـه   قبل از اجراي برنامه روز  31اش، با ميانگين قدرت مصرفي آن طي صنعتي در طول دوره همكاري اعالم شده

  داشته باشد براي آن صنعت تخفيف اعمال خواهد شد. مدت مذكورنسبت به  درصد كاهش مصرف 10حداقل 

  

  ريور به دلخواه )شه 15خرداد لغايت  15روز مستمر كاري ( از  5ساعته بار ( انجام تعميرات و تعطيالت ساالنه ) به مدت حداقل  24كاهش سوم: طرح 

ساعته، نسبت به كاهش بخش عمده اي از بار خود اقدام نمايد. بدين صورت كه در راستاي  24در طول در اين طرح صنعت مي بايست 
     هد.كاهش د ساعت شبانه روز 24در  را شكل و يا بخشي از توليد مي تواند صنعت خود، تعميرات ساالنه

در بخـش فـرم    بخش صنعتي را تفاهم نامهفرم لطفاً در صورت تمايل به همكاري و استفاده از تخفيف ها و پاداش هاي طرح، 
تكميل و حداكثر تا تاريخ  دهم خردادماه،   تحويل دفتر مديريت مصرف شركت توزيع بـرق اهـواز بـه نشـاني:       هاي سايت

 دهيد.    3طبقه  -شركت توزيع برق اهواز 2ه شرقي ساختمان شمار 2و  1كيانپارس بين خيابان 

  فكس نماييد.   33389021يا      33377562يا مي توانيد فرم تكميل شده را به شماره هاي 

  

  

  

  



  

  جدول مربوط به اعمال تخفيف هاي همكاري صنايع

محدوده زمان اجراي   رديف
  برنامه

درصد كاهش 
         انرژي بهاي تخفيف  ) ريال(  قدرت بهاي تخفيف  قدرت مصرفي

  ) ريال( 

  خرداد 31خرداد لغايت  15  1
  شهريور 15شهريور لغايت  1

× بهاي انرژي ميان باري   ) Kwمقدار كاهش قدرت ( × گزينه قدرت 3مجموع بهاي×2 درصد30تا10
جويي  همقدار انرژي صرف

  ) Kwhشده ( 
 ) Kwمقدار كاهش قدرت ( × گزينه قدرت 3مجموع بهاي×5/2  درصد 70تا  31
 ) Kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت3مجموع بهاي×3 درصد100تا71

  تيرماه و مرداد ماه  2
× بهاي انرژي ميان باري  ) Kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت3مجموع بهاي×3 درصد30تا10

مقدار انرژي صرفه جويي 
  ) Kwhشده ( 

 ) Kwمقدار كاهش قدرت ( × گزينه قدرت 3مجموع بهاي×5/3  درصد 70تا  31
 ) Kwمقدار كاهش قدرت (× گزينه قدرت3مجموع بهاي×4  درصد 100تا  71

 


