برق امید طرحیست که با هدف اصالح الگوی مصرف و حمایت از مشترکین خانگی کم مصرف تدوین شده است.
در این طرح مشترکین خانگی به سه دسته کم مصرف ،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند .دراستان همدان مشترکین کم مصرف به
مشترکینی گفته میشود که در ماههای گرم سال یعنی ازابتدای خرداد تا پایان شهریور 100 ،کیلو واتساعت درماه و کمتر از آن مصرف
داشته باشند .برای سایر ماههای سال یعنی ماههای غیرگرم نیز مصرف مشترک می بایست  80کیلوواتساعت در ماه و کمتر باشد .این
مشترکین مشمول تخفیف صد در صدی قبض برق خود می باشند.
مشترکین خوش مصرف مشترکینی هستند که مصرفشان بیش از الگوی کم مصرفی باشد .مصرف این دسته از مشترکین درماههای گرم
سال بیش از 100کیلواتساعت تا  300کیلوواتساعت و در ماههای غیرگرم نیز بیش از 80کیلوواتساعت تا  200کیلو وات ساعت درماه
است.
مشترکین خوش مصرف میتوانند با کمی تغییر در رفتار مصرفی خود و اجرای راهکارهای مدیریت مصرف ،به دسته مشترکین کم
مصرف بپیوندند.
و اما مشترکین پرمصرف در ماه های گرم سال بیش از  300کیلووات ساعت و در سایر ماه ها بیش از  200کیلووات ساعت در ماه
مصرف دارند .این مشترکین با رعایت نکات بهینه سازی مصرف و همچنین با نصب مولد های خورشیدی خودتامین ،می بایست مصرف
خود را کاهش دهند تا مشمول افزایش بهای برق نگردند.

الگوی مصرف برق مشترکین استان همدان در ماههای مختلف (کیلوواتساعت در ماه)
نوع مشترک
مشترکین کم مصرف
مشترکین خوش مصرف
مشترکین پرمصرف

ماههای گرم (ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه)

ماههای غیرگرم

 0تا 100

 0تا 80

بیش از  100تا 300

بیش از  80تا 200

بیش از 300

بیش از 200

هم استانی های گرامی جهت اطالع از وضعیت انشعاب برق خود در طرح" برق امید " و آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف میتوانند
اپلیکیشن برق من را از کافه بازار google play ،و یا پایگاه اینترنتی شرکت  ،بر روی دستگاه تلفن همراه خود نصب و از امکانات
متنوع آن استفاده نمایند.

