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عمـدتا  ك 

بـه شـيوع        

مشـترك   

400ابستان 

مشترك 1000س 

زل (بـا توجـه بـ
 زي

 تمان

1000بـراي   ـا   

 

  زدي شهر

  پرديسان

ايام گرم تا

آدرسمراجعه به

شـت بـام منـاز
ساز دامات بهينه

ساخت يك كار
ب و بـرق آنهـ

ش يغرب و يشرق ه

 

ت حسن آباد و پال

ن يزد در ا

مر مرتبط براي 

ر فضاي باز پش
براي اجراي اقد

با خنك شتريفاه ب
هش مصـرف آب

محدوده در سان

محال ندگانينما ا

در استا انه

  1400سال

ها و سازمانهاي

د مشترك ي به
 زمان مراجعه ب

و رف شيآسا ي
و كاه هاي آبي

سيپرد و آباد حسن

با رح خانه به خانه

خانه به خا

ر تابستان س

هنگي با نهاده
 د

ش مصرف انرژي
ي آموزشي در

يدمانه سازي و
ش راندمان كولر

ح منتخب محالت

ي كارگروه طرهنگ

ينه سازي خ

طرح د راي

هما ، ع رساني
توسعه شهر يزد
ي اصلي كاهش
توزيع بروشورها

بهينر خصوص
زم براي افزايش

 راجعه

م ييايجغراف تيقع

هماه جلسات ير

بهيي طرح 

ي براي اجر

اطالع ،ه برنامه 
مناطق درحال ت
زش راهكارهاي
وس كرونا) و تو

د ياوره آموزش
اقدامات الز اي

گي در زمان مر

موق -1شكل    

برگزار- 2شكل  

اجراي

برنامه ريزي

تهيه .1
در م

آموز .2
ويرو

مشا .3
اجرا .4

خانگ

 

  

 



خانوار در  
ستان سال 

 10ف برق 

  

اي مرتبط 
 همكاري ا

ي در شهر 
رس واقع 

استان يزد 
 مسكوني 

1000مسكوني 
ر ايام گرم تابس

در مصرف سط

1401  

 حمايت نهادها
باو  يزد اي طقه

شتركين خانگي
 درماني و مدا

ب و فاضالب ا
ساختمانهزار  

   نمايد. 

  

براي منازل مي 
ده فرودگاه) در

به طور متوس كه

بستان سال 

با هماهنگي و
منطق برق ركت

مورد استقبال مش
رستانها، مراكز

و آبيروي برق 
200 برايان 

مه ريزي و اجرا

 و نتايج آن

ن كولرهاي آبي
 و پرديسان(جاد
ي از آن است ك

ن يزد در تاب

و ب ح برق اميد
شر توسط يلوت

، مگرديد اجرا 
ي استان، بيمار

توزيع ني هايكت
در سطح استا

برنامه 1401ال

استان يزد ب

رويس و سايبان
ن آبادالت حس

يج طرح حاكي
  شود.

  

  

استان خانوار

در راستاي طرح
بصورت پاي  كه

1400ست سال
ي شهرستانهاي

كشربا همكاري
و آببرق  مان

در ساركت آب)

ناطق منتخب

جراي طرح سر
 محدوده محال

نتاي  انجام شد.
فه جويي مي ش

هزار 200ر

د(خانه به خانه
شي و اجرايي)
شش ماهه نخس

شوراهاي اسالمي

درنظر دارد با زد
همزم ي مصرف

شر مشترك زار

من سازي در

زي مصرف و اج
عمدتا در يزد

منطقه اي يزد
درصد صرف 30 

راي طرح در

ي مصرف برق خ
ش اصلي آموز

در ش يزد ستان
ها همچون ش

ق منطقه اي يز
سازي وژه بهينه
هز 100 برق و

دامات بهينه 

شاوره بهينه ساز
ل توسعه شهر
 شركت برق م
رف آب كولرها

ي براي اجر

ي بهينه سازي
ستاني در دو بخش

اس برق نيروي ع
ين برخي نهاد

شركت برق ،ستا
 گسترده تر پرو

شركتشترك 

اجراي اقد

آموزش و مش
مناطق درحال

توسط 1400
درصد و مصر

  

برنامه ريزي

طرح ويژه ملي
كشوري و اس

توزيع شركت
يزد و همچني

  گرديد.

در همين راس
براي اجراي

مشهزار  100(

  


