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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮاز :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪارﻫﺎی
وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق  10درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎری ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎل  95ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  9درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﭙﮏ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق  47053ﻣﮕﺎوات ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  55080ﻣﮕﺎوات )آﻣﺎره ﻟﺤﻈﻪ ای
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه( رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .اﯾﻨﺠﺎ (+

ﺟﺪول آﻣﺎر ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و دﺧﯿﺮه ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺖ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق را
دارد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﺒﻞ از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن اﻧﺮژی ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر 28 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺷﺘﺮاک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺎ ﺣﺪود  33درﺻﺪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ( اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  96ﺣﺪود

 34درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر در
ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ(  50درﺻﺪ ﺑﺮق
ﮐﺸﻮر را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﺗﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )2016ﻣﯿﻼدی( ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود 250
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،اﯾﺮان را در
رﺗﺒﻪ  15ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﺮﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی -ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ

از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺮان در ردﯾﻒ  15ﮐﺸﻮر ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 2016

ﻣﺎﺧﺬ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی )اﯾﻨﺠﺎ  (+و )اﯾﻨﺠﺎ (+
ذﺧﯿﺮه ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮق در اﯾﺮان
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  21000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺣﺪود  92درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
در واﻗﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  92درﺻﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮق را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه وزارت ﻧﯿﺮو
)اﯾﻨﺠﺎ (+ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  97درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان
ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  2.58درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺿﺮورت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ.
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