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اخبار

مصرف برق در بوشهر
به 1800مگاواتی برق رسید

بوشهر -خبرنگار عصررسانه
 :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان بوشهر گفت:روزهای
اخیر شاهد افزایش  ۷درصدی
مصرف برق در استان در
مقایسه باروزهای مشابه سال گذشته هستیم و به میزان
 ۱۸۰۰مگاوات در بخش توزیع رسیده است.
غالمرضا حشمتی با بیان اینکه رکورد مصرف برق در
کشور شکسته شد اظهار داشت :بر اساس آمارها رکورد
مصرف برق در کشور روز چهارشنبه  8تیرماه به میزان 66
هزار و  540مگاوات به سبب موج سراسری گرما شکسته
شد .وی افزود:ورودبه فصل تابستان دمای هوادربیشتر
استانهاافزایش یافته که استفاده ازوسائل و تجهیزات
خنککننده به توجه به کاهش تولید برق بر مشکالت
افزوده است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
بوشهر استان بوشهر بیان کرد:این روزهاباشدت هوا گرم
مواجه است و برخی نقاط غیرساحلی از جمله دشتستان
دما هوا تا 50درجه سانتیگراد باالی صفر رسیده است.
استفاده از کولرگازی در هوای گرم استان بوشهریک
ضرورت اجتنابناپذیراست ولی در این راستا مدیریت
مصرف برق مورد تأکید مسئوالن شرکت توزیع نیروی
برق قرار دارد .حشمتی تصریح کرد:روزهای اخیر در بخش
توزیع برق شاهد افزایش هفت درصدی مصرف برق در
مقایسه با روزهای مشابه سال گذشته هستیم و به میزان
1800مگاوات دربخش توزیع رسیده است .وی رعایت
الگوی مصرف برق را در این روزهای گرم سال حیاتی و
ضروری دانست و بیان کرد :دستگاههای اداری ،اجرایی،
بانکها ،نیروهای نظامی ،انتظامی برابر مصوبه هیئت دولت
موظف به کاهش  60درصدی مصرف برق بعد از ساعات
اداری و کاهش 30درصدی در طول ساعت اداری هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
تأکید کرد :کنترل ومدیریت مصرف طی این روزها از
اهمیت ویژهای برخوردار است .حشمتی اضافه کرد :طی
روزهای اخیر به دستگاههای اداری پرمصرف اخطارهای
الزم داده شده است و در صورت عدم رعایت انشعاب برق
آنها قطع خواهد شد .وی از اجرا طرح پایش و ارزیابی
روشنایی مراکز اداری ،تجاری واماکن عمومی خبر دادو
افزود :این طرح به منظور مدیریت مصرف و حذف مصارف
غیر ضروری در شب در شهرستانهای مختلف استان اجرا
شد تا زمینه مصرف بهینه برق در ساعات شب فراهم شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بیان
اینکه در این طرح  50گروه عملیاتی همکاری دارند خاطر
نشان کرد :در اجرا طرح پایش و ارزیابی روشنایی مراکز
بیش از یکهزار واحد تجاری ،اداری و عمومی رصد و به
حدود  400واحد در زمینه کاهش روشنایی و مدیریت
مصرف راهکارهای الزم ارائه شد.
معاون آب و آبفای وزارت نیرو:

دولت مصمم است که پروژههای
نیمهتمام هر چه سریعتر به اتمام برسد

معاون وزیر نیرو از
افتتاح طرح اضطراری
تصفیهخانه طول الت تا دهه
فجر سال جاری خبر داد و
گفت :با اجرای این طرح
آب شرب سالم ،بهداشتی و
مطمئن مردم شهرستان رودسر و شهرستانهای همجوار
تأمین میشود.به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای گیالن؛ ظهر امروز جمعه دهم تیر ماه  ،معاون آب و
آبفای وزیر نیرو به همراه مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای گیالن و جمعی از مسؤوالن استانی و شهرستانی از
چگونگی روند عملیات اجرای سد پلرود و تصفیهخانه طول
الت رودسر بازدید کردند.محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو
در حاشیه بازدید از سد پلرود در جمع خبرنگاران با اشاره
به اینکه سد پلرود یکی از طرحهای بزرگ تأمین آب استان
گیالن است ،اظهار کرد :با اتمام این طرح بزرگ آب شرب
و کشاورزی شهرستان رودسر و شهرستانها همجوار را
تأمین خواهد شد.وی به چگونگی روند عملیات اجرای سد
پلرود اشاره کرد و افزود :دولت مصمم است که پروژههای
نیمهتمام هر چه سریعتر به اتمام برسد بنابراین تالش ما
این است که این طرح بزرگ تا پایان سال  ۱۴۰۲به اتمام
و آبگیری اولیه شود.معاون وزیر نیرو خطاب به پیمانکار که
همه تالش خود را بکار گیرد تا در موعد مقرر پروژه به اتمام
برسد ،گفت :همه حمایتها از سوی دولت صورت میگیرد
تا با اجرای این طرح مردم منطقه رودسر در خصوص نیاز
آبی کمتر اذیت شوند.وی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه
تصفیهخانه طول الت رحیمآباد نیز میتواند برای حل
تنش آبی منطقه کمککننده باشد ،افزود :برای اتمام طرح
اضطراری این تصفیهخانه بالغبر  ۵۰میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.جوانبخت از افتتاح طرح اضطراری تصفیهخانه
طول الت تا دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت :با
اجرای این طرح آب شرب سالم ،بهداشتی و مطمئن مردم
شهرستان رودسر و شهرستانهای همجوار تأمین میشود.
گفتنی است معاون آب و آبفای وزیر نیرو در دومین
روز از سفر به استان گیالن از پروژه سد مخزنی پلرود
و تصفیهخانه آب شرب طول الت رودسر  ،سد الستیکی
فخرآباد رشت ،ایستگاه پمپاژ چپک چکه لشت نشاء و
شبکه آبیاری سفید رود و همچنین پروژه سد مخزنی
شفارود بازدید نمود.

شرکت توزیع برق اصفهان  ۸۰درصد تعهدات
مدیریت مصرف را عملیاتی کرد

با فرا رسیدن فصل گرما یک ناترازی در
مصرف برق ایجاد می شود که بهترین راه
برای تعادل آن مدیریت مصرف برق می باشد
وزارت نیرو در این راستا برنامه ها و طرح
های ویژه ای را به صنعت برق اعالم نموده
است به طوری که با اجرایی شدن این برنامه
ها از بروز خاموشی های ناگهانی در بخش
های صنعت؛ کشاورزی و همچنین خانگی
پیشگیری کند ،شاید مهمترین روش برای
ایجاد تراز تولید و مصرف همکاری بیشتر
ادارات و دستگاههای اجرایی  ،انعقاد تفاهم
نامه همکاری با صنایع  ،استفاده از پتانسیل
دیزل ژنراتورها  ،برگزاری جلسات با کشاورزان
و صنایع و...باشد اما یکی از روش ها که به
نظر می رسد همپوشانی موثری در کاهش
مصرف داشته یک در میان کردن چراغ های
روشنایی پارک ها  ،بزرگراهها و ورودی های
شهرها به جز مراکز و نقاط حادثه خیز و پر
خطر بوده است  .در نشست مدیریت کاهش
پیک بار در شرکت توانیر که با حضور همایون
حا ئری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی،
آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر  ،حمید
رضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع توانیر و
محمد اله داد معاون هماهنگی انتقال توانیر و
تمام شرکت های توزیع در شامگاه سه شنبه

 ۸تیرماه برگزار شد بر مدیریت مصرف برق
و برق رسانی مداوم و با کیفیت تاکید شد
 .مهندس همایون حائری پس از انتخاب
شرکت توزیع برق اصفهان در خصوص روش
های مدیریت مصرف و شیوه های کاربردی
آن ؛ عملکرد این شرکت رادر بخش روشنایی
جویا شد  .مهندس علیرضا کشانی سرپرست
شرکت توزیع برق اصفهان گفت  :در کنترل
روشنایی معابر ،فضای سبز سطح شهر و
نور پردازی ها به میزان  ۰۵/۲۰مگاوات در
شهر اصفهان صرفه جویی شده است .وی در
ادامه گفت  ۶۷ :هزار چراغ روشنایی معابر
یک در میان شده که کاهش مصرفی ۱۰

مگاوات در هر ساعت در شب را به همراه
داشته است و همچنین با تبدیل  ۳۸هزار
المپ پر مصرف  ۱۲۵وات به  ۲۰وات ال ای
دی  ۸/۳مگاوات در هر ساعت در شب صرفه
جویی شده است  .کشانی تصریح کرد  :صرفه
جویی انرژی با تنظیم فتوسل های نجومی به
طوری که با تنظیم آن ربع ساعت در صبح
زودتر خاموش شود و ربع ساعت در غروب
دیرتر روشن شود موجب شد  ۲۵صدم
مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم  .وی
ابراز داشت  :کاهش روشنایی و نور پردازی
اماکن ؛ پارک ها ؛ ارامستانها و مراکز فرهنگی
و ورزشی ؛ پل ها  ،معابر شهرداری به میزان

یک مگاوات کاهش مصرف داشته که در این
زمینه شهرداری همکاری تنگاتنگی را داشته
است و ما را در این امر مهم یاری کرده است
و همچنین در حوزه روشنایی ساختمان
های اداری و محوطه ها به میزان  ۲مگاوات
مدیریت مصرف انجام گرفته است سرپرست
شرکت توزیع برق اصفهان گفت  :در زمینه
روشنایی سایت ها  ،معابر و مراکز نظامی نیز
 ۲مگاوات مصرف کاهش یافته است و لوستر
فروشی ها و میوه فروش ها نیز به میزان یک
مگاوات ما را در مدیریت مصرف همراهی
کردند  .وی به تعهدات و عملکرد توزیع
برق اصفهان اشاره کرد و افزود  :در حوزه
کشاورزی  ۲۵مگاوات  ،عمومی و اداری ۲۱
مگاوات  ،مولدهای خود تامین  ۲۳مگاوات
و در حوزه صنعتی  ۷۵مگاوات مدیریت بار
صورت گرفته و به عبارتی شرکت توزیع برق
اصفهان  ۸۰درصد تعهدات خود را به انجام
رسانده است  .در این مراسم گزارش میدانی
یک در میان کردن چراغ های روشنایی به
وسیله فیلمبرداری از باال( کوات کوپتر) از
حاشیه ضلع جنوبی زاینده رود به سمع و
نظر مدیران صنعت برق رسید .مهندس
حائری از عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان
تشکر و قدر دانی نمود .

امام جمعه سنندج:

آینده نگری نیاز اساسی مدیریت شهری است

امام جمعه سنندج آینده نگری ،پیش بینی و پیشگیری را
نیاز اساسی زندگی در عصر کنونی دانست و گفت :پیش بینی
و آینده نگری گام مهمی در راستای تحقق مدیریت شهری
توانمند است .به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
سنندج ،ماموستا فایق رستمی در دیدار با شهردار سنندج ،اظهار
کرد :علم ثروتی تمام نشدنی است .وی با بیان اینکه هر دانش
و علمی که در مسیر توسعه ،عمران و آبادانی برود بزرگترین و
بهترین علم است ،گفت :هر نعمتی که در این دنیا وجود دارد با
تکیه بر علم و دانش به بهترین بهره وری می رسد .امام جمعه
سنندج از علما به عنوان وارثان پیامبر مکرم اسالم نام برد و
خاطرنشان کرد :علما و روحانیون پرچمداران بصیرت افزایی و
روشنگری در جامعه هستند .به گفته ماموستا رستمی ،جایگاه

دانشمند و علما ازدیدگاه اسالم بسیار واال بوده تا جایکه مرکب
علما را با خون شهدا در یک سطح قرار داده است .وی تصریح
کرد :هر انسانی به هر میزان آگاهی و علم داشته باشد به همان
میزان در محاصره نااگاهی قرار نمی گیرد .وی آینده نگری ،پیش
بینی و پیشگیری را نیاز اساسی زندگی در عصر کنونی دانست
و گفت :پیش بینی و آینده نگری گام مهمی در راستای تحقق
مدیریت شهری توانمند است .به گفته امام جمعه سنندج ،آینده
نگری ما را در مسیر برنامه ریزی درست و به حداقل رساندن
آسیب ها در حوزه های مختلف به ویژه در زمان وقوع بالیای
طبیعی و غیره بیمه می کند .ماموستا رستمی بافت فرسوده و
ناکارآمد شهری و آسیب های آن را از مشکالت جدی در شهر
سنندج عنوان کرد و گفت :بحث مقاوم سازی در شهر سنندج به
ویژه در نواحی منفصل شهری باید به صورت جدی مورد توجه
قرار گیرد .وی افزود :درست است انسان نمی تواند جلوی بالیای
طبیعی را بگیرد اما می تواند با اینده نگری و پیش بینی درست
مانع از هزینه های زیاد مالی و جانی در این دست اتفافات شود.
خدمات رسانی شهرداری سنندج قابل تقدیر است امام جمعه
سنندج از اقدامات شهرداری سنندج در مسیر خدمت رسانی
به مردم تقدیر کرد و گفت :کار در شرایط فعلی با توجه به
مشکالت اقتصادی به مراتب سخت است اما خوشبختانه شاهد
اتفاقات خوب در حوزه آسفالت معابر ،فضای سبز و غیره در

سطح شهر سنندج هستیم .ماموستا رستمی اضافه کرد :هرچند
تا رسیدن به نقطه ایده ال و عملیاتی شدن مطالبات مردم در
حوزه خدمات شهری فاصله داریم اما اتفاقات خوبی که افتاده
است را نباید نادیده بگیریم .وی افزود :مردم استان کردستان
مردمان فهیم و قدرشناسی هستند و کوچکترین خدماتی را
که به آنها ارائه می شود ارج می نهد این مهم مسیر خدمت
برای مدیران را سخت تر می کند .امام جمعه سنندج از شایسته
ساالری به عنوان یکی از مهمترین ارکان در نظام اسالمی نام
برد و گفت :تحقق اصل مهم شایسته ساالری مسیر خدمت به
جامعه را هموار می سازد .شایسته ساالری از مهمترین ارکان در
نظام اسالمی است به گفته ماموستا رستمی ،مدیریت در شرایط
سخت اقتصادی مهم است ،امروز بیش از هر زمانی نیازمند
مدیران جهادی برای برداشتن گام های بلند در مسیر خدمت
به مردم هستیم .وی با بیان اینکه مسولیت متولیان مدیریت
شهر از بسیاری از مدیران سنگین تر است ،عنوان کرد :نوع
فعالیت این حوزه با توجه به اینکه با متن زندگی مردم درگیر
است رسالت مجموعه شهرداری را در پاسخگویی به مطالبات
جامعه بسیار سخت و دشوار کرده است .وی عنوان کرد :کار،
تالش و دلسوزی شهردار و شورای شهر در این دوره در حوزه
عمرانی و خدمات کامال مشهود و مورد رضایتمندی پروردگار و
جامعه است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت آبفا استان زنجان و دانشگاه زنجان

تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت آب و فاضالب و
دانشگاه زنجان در زمینه های علمی  ،پژوهشی  ،فن آوری و
آموزشی به امضا رسید .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان با اعالم خبر فوق افزود :با امضاي اين تفاهمنامه طرفين
حد اعالي تالش خود را در جهت گسترش توان ملي در حل
مشكالت و معضالت علمي ،تحقيقاتي موضوع اين تفاهمنامه،
مبذول داشته و از هيچ كوششي در اين جهت دریغ نخواهند
کرد« .علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد :اجراي پروژههاي
تحقيقاتي -كاربردي مورد نياز شرکت از مرحله پیشنهادی تا
مرحله تبيين دانش فني ،ارائه سمينارها ،دورههاي تخصصي
و كارگاههاي آموزشي كوتاهمدت ،تدوين و تأليف اسناد و
مدارك علمي و تبادل آنها و انجام داوری ،نظارت و بررسی
نتايج پروژههای تحقيقاتی از جمله مفاد این تفاهم نامه می
باشد .وی افزود :برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت

به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان و محققين شرکت
و دانشگاه ،همكاري در تعريف موضوع رساله دانشجويان
کارشناسی ارشد و دکتری مطابق نياز شرکت و صنعت آب
و فاضالب و حمايت اطالعاتی  ،آماری از دانشجويان جذب
شده در اين راستا توسط شركت در طول انجام پایان نامه
نیز در دستور کار این سند همکاری قرار دارد .وی گفت:
بررسی ميزان نياز به فنآوریهای نوين توسط محققین و
کارشناسان طرفين و برنامهريزی جهت نيل به آن¬ها ،انجام
امور مطالعاتی و امکانسنجی مورد نياز ،استفاده از بانک های
اطالعاتی دانشگاه و شرکت ،استفاده متقابل از کتابخانهها و
آرشیو آماری نیز از مواد مصوب این تفاهم نامه علمی است.
جزء قاسمی افزود :انجام بازدیدهای متقابل علمی برای
اعضاء هیات علمی  ،دانشجویان و کارکنان شرکت ،استفاده
از ظرفیت واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه و

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان:

درتحویل بنزین به نرخ دوم و باکارت آزاد جایگاهها
هیچگونه وقفه ایی در استان وجود ندارد

در راستا و ادامه بررسی های میدانی سرزده و همچنین هوشمند از جایگاههای عرضه
سوخت ،مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ازتعدادی از جایگاههای
سوخت شهرستان کردکوی بازدید کرد.در این بازدید افتخاری اعالم نمود :مجاری عرضه
ازجهت تامین فرآورده و موجودی ،خدمت رسانی بهینه ،داشتن کارت آزاد بنزین ،وضعیت
مطلوب و بروزی دارند.وی به فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توصیه نمودند ،قبل
ازدرج هرگونه خبر بویژه اخبار منفی که موجبات تشویش اذهان عمومی را بدنبال خواهند
داشت و مورد سوء استفاده معاندین و بدخواهان از این اخبار می شود ،جهت صحت و سقم
خبر ،نخست ازمسئولین شهرستانی استعالم  ،ودرصورت تائید ،موضوع را بعنوان یک فرصت
برای خدمات رسانی مطلوبتر تلقی ،واقدامات اصالحی را بدون رادیکال کردن فضا ،مطالبه
نمایند .مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان درادامه افزود :مردم جهت
دریافت سوخت بنزین به نرخ  ۳۰۰۰تومانی می توانند هم از کارت سوخت جایگاهها که به
تعداد کافی در مجاری عرضه و مراکز ادارات شهرستانی موجود و جوابگوی نیاز استان نیز
می باشد استفاده نمایند و هم از کارت هوشمند سوخت خودشان ،ضمن اینکه هرگونه شایعه
درخصوص افزایش قیمت بنزین یا حذف کارت ازجایگاهها نیز ،شدیدا ً تکذیب می گردد.

برگزاری جلسات کاری مشترک در مرکز نوآوری و فضای کار
مشترک دانشگاه نیز از دیگر اقداماتی خواهد بود که در سایه
اجرای این تفاهم نامه همکاری عملیاتی خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :مدت زمان اجرای این
تفاهم نامه  3سال بوده و در صورت رضایت طرفین ،قابل
تمدید نیز می باشد.
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خبر کوتاه
به منظور تسهیل سفرهای اربعین حسینی ع صورت گرفت:

اعزام عوامل و ماشین آالت راهداری
قم به شهر مرزی مهران

سرپرستمعاونتراهداری
اداره کل راهداری و حمل ونقل
جاده ای استان قم از اعزام اکیپی
متشکل ازسه نفر عوامل راهدار
و سه دستگاه ماشین آالت
سنگین راهداری به شهر مرزی
مهران خبرداد به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل
ونقل جادهای استان قم ،سرپرست معاونت راهداری این اداره کل از
اعزام اکیپی شامل عوامل و ماشین آالت سنگین راهداری به شهر
مرزی مهران خبرداد .محمدرضا زیدآبادی با یادآوری این مهم که
به دلیل توقف دوساله سفرهای اربعین حسینی ع به علت شیوع
ویروس کرونا ،باید امسال شاهد حضور گسترده خیل زائران اربعین
حسینی ع ،درشهرهای مرزی با عراق باشیم ،اظهار داشت :با توجه
به تجارب سنوات گذشته و پیش بینیهای به عمل آمده که از
ازدحام زائد الوصف زائران درمرزهای جنوبی و غربی کشورخبر می
دهد،تمهیداتیدرراستایارائهخدماتموضوعهوتسهیلسفرهابه
عمل آمده است .وی ارتقا ،تعریض ،ایمن سازی محورهای جادهای
منتهی به شهرهای مرزی عراق را درزمره این اقدامات برشمرد
و افزود :با توجه به آنکه بسیاری از زائران با خودروهای شخصی
به شهرهای مرزی سفر می کنند ،پارک چندروزه خودروها
درشهرهای مرزی و حواشی آنها ،ضرورت احداث ،تسطیح و آماده
سازیپارکینگخودروهاشخصیوهمچنینایستگاههایاتوبوس
برونشهری را دوچندان می کند .زیدآبادی تصریح کرد :وظایف
اکیپ راهداری اعزامی به شهر مرزی مهران درقالب فعالیتهای
راهسازی و آماده سازی پارکینگها و  ...تعریف شده است .سرپرست
معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
قم درادامه به تعداد عوامل و ماشین آالت اعزامی از قم به شهر
مرزی مهران اشاره و اعالم کرد :درقالب این اکیپ سه نفر از عوامل
راهدار و سه دستگاه ماشین آالت سنگین (شامل گریدر ،غلطک
و تریلر) جهت ارائه خدمات موضوعه ،از اول تیرماه امسال به شهر
مهران اعزام شده اند .محمدرضا زیدآبادی مدت استقرار اکیپهای
اعزامی به شهر مهران را براساس بازه زمان اعالمی دانست و خاطر
نشان ساخت :ارادت زائد الوصف تمامی خادمان عرصه جاده به ارائه
خدمات به زائران اربعین حسینی ع  ،موجب شده تا هرزمان که
نیاز باشد این عزیزان درمحل مستقر و به انجام وظیفه اقدام نمایند.
وی دربخش دیگری از بیانات خود به دیگر برنامههای تمهیدی
راهداری و حمل ونقل جادهای ،جهت ارائه خدمات سفر به زائران
اربعین حسینی ع اشاره و عنوان کرد :تامین ناوگان عمومی مورد
نیاز جهت سرویس ایاب و ذهاب زائران ،راه اندازی ایستگاههای
خدمات سفر و  ...درزمره دیگر برنامه های تمهیدی حوزه حمل
ونقل جادهای طی ایام سفرهای اربعین است که متعاقبا ،به طور
جامع ،توسط مسئولین مربوطه اطالع رسانی خواهد شد.
مدیر عامل شرکت برق اردبیل تاکید کرد:

ضرورت کاهش  ۳۰درصدی مصرف برق
در ادارات استان

مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل بر ضرورت
کاهش  ۳۰درصدی مصرف برق در
ادارات استان تاکید کرد .به گزارش
آذردید؛ حسین قدیمی مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت :تمامی دستگاههای
اجرایی ،بانکها ،نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی
موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان
حداقل  ۳۰درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و در ساعات
غیراداری به میزان  ۶۰درصد مصرف خود را در تابستان کاهش
دهند .وی افزود :هر کدام از ما می توانیم با انجام دادن راهکارهای
ساده مدیریت مصرف از قبیل عدم استفاده از وسایل پرمصرف
برقی در ساعات  ۱۳لغایت  ۱۷و از ساعت  ۱۹لغایت  ۲۳نسبت
به کاهش مصرف برق و حفظ پایداری شبکه سراسری برق سهیم
باشیم .قدیمی اظهار کرد :خاموش کردن وسایل برقی اداری در
صورت عدم استفاده و المپها پس از اتمام کار ،استفاده از نور
طبیعی در طول روز ،بستن در و پنجرهها هنگام استفاده از وسایل
سرمایشی ،توجه به دمای آسایش و تنظیم درجه کولر برروی ۲۵
یا  ۲۶درجه ،استفاده از دور کند کولر آبی و استفاده از پنکه به
جای کولر در مناطق معتدل ،استفاده از چراغهای کم مصرف و
چراغ های هوشمند ،کاهش چشمگیر مصرف انرژی برق را در
پی خواهد داشت.

