 ۲راﻫﮑﺎر ﻓﻮری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻬﺬبﺗﺮاﺑﯽ ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻣﺮز  55ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺰ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﺮق در ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ  25ﻫﺰار ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از 45
روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪود  17ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات و ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺨﺶ
ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺎ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی
ﻫﻮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺮق را اﻟﺰاﻣﯽ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺆال ﻓﻨﯽ
ﮐﺸﻮر در
ﺣﺎدﺛﻪ در
ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺿﺮﯾﺐ ذﺧﯿﺮه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮق ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻧﯿﺰ
رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ،دﺳﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم دراز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را در ﺻﻮرت
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدن ﻣﺮدم ﺟﺪی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺪاری واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮﺷﺪه ﻓﻮق ،ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ زﯾﺮ را ﺗﺎ
 20ﻣﺮدادﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﯽﺷﻮد.
 -1اﺳﺘﻔﺎده از دور ﮐﻨﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎ  16و از ﺳﺎﻋﺖ  19ﺗﺎ 23
 -2ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی در  23درﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎ  16و
از ﺳﺎﻋﺖ  19ﺗﺎ .23
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