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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

مدیریت مصرف اینکه بدانیم کی ، 
چگونه و چه اندازه برق مصرف می کنیم

مدیریت مصرف اینکه بدانیم کی ، چگونه و چه اندازه برق مصرف می کنیم ..

مدیریــت مصــرف عبــارت اســت از برنامه ریــزی، اجــراء و نظارت بــر آن قســمت از فعالیتهــای 
مرتبــط بــا بــرق کــه برمصــرف بــرق تأثیــر می گــذارد و ســبب بوجود آمــدن تغییــرات مطلــوب 

در شــکل بــار، الگــوی زمانــی مصــرف و میــزان مصــرف انــرژی می گــردد.

ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــی ب ــرق آذربایجــان غرب ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی مدی
ــت مصــرف شــامل مجموعــه ای از  ــرق گفــت : مدیری ــرژی ب ــت مصــرف در ان مدیری
فعالیتهــای بــه هــم پیوســته بیــن صنعــت بــرق و مشــترکین آن بــه منظــور تعدیــل بــار 
ــه مطلوبیــت  ــر ب ــه کمت ــی بیشــتر و هزین ــا کارآی ــوان ب ــا بت ــی مشــترک اســت ت مصرف

یکســانی در زمینــه مصــرف دســت یافــت. 
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو بــا بیــان اینکــه در ایــن صــورت عرضه کننــده و مصــرف 
کننــده بــه ســود بیشــتری دســت خواهنــد یافــت در تعریــف دیگــر از مدیریت مصرف 
ــر آن  ــزی، اجــراء و نظارت ب ــرق افــزود : مدیریــت مصــرف عبــارت اســت از برنامه ری ب
ــرق تأثیــر می گــذارد و ســبب  ــا بــرق کــه برمصــرف ب قســمت از فعالیتهــای مرتبــط ب
بوجود آمــدن تغییــرات مطلــوب در شــکل بــار، الگــوی زمانــی مصــرف و میــزان مصــرف 

ــرژی می گــردد. ان
وی اضافــه کــرد : همچنیــن یــك تعریــف دیگــر از مدیریــت مصــرف ایــن اســت کــه  
بدانیــم كــی ،چگونــه و چــه انــدازه بــرق مصــرف كنیــم و ایــن خالصــه تعریــف مدیریــت 

مصــرف مــی باشــد.
مهنــدس حســن بگلــو کاهــش میــزان مصــرف پیــک از طریــق کنتــرل سیســتم، 
ــر فصلهــا و زمانهــای مختلــف و ذخیره ســازی  -  نرخهــای تعرفــه تصاعــدی و مبتنی ب
کاهــش هزینــه تولیــد بــا بهبــود ضریــب بــار بــدون نیــاز بــه ســاخت نیروگاههــای جدیــد  
-  تخصیــص بهینــه منابــع در بلندمــدت بــا ایجــاد تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق  
-  اتخــاذ سیاســتهای مناســب در جهــت حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آلودگــی  - 
اتخــاذ سیاســتهای مناســب در صنایــع و کمــک بــه صنایــع در جهــت کاهــش هزینــه 
تولیــد  -  آزادســازی ســرمایه های صنعــت بــرق بــه منظــور افزایــش کارآیــی جهــت رفــاه 
مصرف کننــده  را منافــع حاصــل از مدیریــت مصــرف خوانــد و خاطــر نشــان ســاخت  :
در ایــن راســتا، بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب نــه تنهــا ســطح زندگــی و مطلوبیــت 
مصــرف کاهــش نمی یابــد، بلکــه هــدف حفــظ ســطح زندگــی و ســطح رفــاه بــا مصــرف 

کمتــر انــرژی اســت.

انرژی برق بعنوان یک موضوع 
زیربنایی برای رشد و 

توسعه کشور

عملكرد برنامه های گروه 
مدیریت مصرف در پیك سائی  

سال 95

روند افزایش پیك بار )روز و 
شب( استان و كشور و برخی 

نواحی تابعه در تیرماه 95

مدیریت مصرف 
از نگاه دوربین

صفحه 2 ) در همین صفحه (

صفحه 3

صفحه 3
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گزارش  

انرژی برق بعنوان یک موضوع زیربنایی برای رشد و توسعه کشور

ــه  ــا بــرق کار مــی  کننــد کــه برخــی از آنهــا ب ــاً اکثــر وســایل خانگــی ب  امــروزه تقریب
ویــژه دســتگاه  هــای قدیمــی معمــوالً بــرق بیشــتری مصــرف مــی  کننــد ، ولــی ایــن باعث 

نمــی  شــود کــه فکــر کنیــم دســتگاه های جدیــد اساســاً کــم مصــرف هســتند. 
اســتفاده زیــاد از وســائل برقــی در ســاعات اوج بــار، باعــث اختــالل در شــبکه و 

ایجــاد خاموشــی، و یــا صدمــه دیــدن وســائل بــرق مــی  شــود.

اهمیت انرژی برق

 همــگان واقفنــد كــه انــرژی بــرق یــك موضــوع زیربنائــی 
بــرای رشــد و توســعه كشــور و یكــی از ضروریــات زندگــی 
در مســائل اقتصــادی و اجتماعــی و امنیتــی اســت كــه 
گــردش چــرخ اقتصــادی ، توســعه صنعــت و تامیــن رفــاه 
بــه اســتمرار آن بســتگی دارد. بــرق همــه زندگــی نیســت 
ــه آن شــدیدا وابســته اســت.لذا مــی  ــا زندگــی همــه ب ام
بایــد آنــرا درســت مصــرف كنیــم. دنیــا بــا بــرق زنــده اســت 
و روشــنایی و صفــای منــازل و محلهــای كســب وكار و 
فعالیــت بــا بــرق رونــق میگیــرد. اگرچــه بارندگــی و نزوالت 
ــه  ــد ب ــرق بای ــا مصــرف ب ــوده ام آســمانی امســال خــوب ب
انــدازه باشــد. قناعــت بهتریــن روش بــرای حفــظ ســالمتی 
و حفــظ محیــط اســت. مــا بایــد شــیوه هــای »درســت 
مصــرف كــردن« را بیاموزیــم و در آمــوزش فرهنــگ صحیح 

مصــرف بــه فرزنــدان خــود بكوشــیم.

مدیریت مصرف در بخش خانگی 

امــروزه تقریبــاً اکثــر وســایل خانگــی بــا بــرق کار مــی 
 کننــد کــه برخــی از آنهــا بــه ویــژه دســتگاه  هــای قدیمــی 
معمــوالً بــرق بیشــتری مصــرف می  کنند ، ولــی این باعث 
نمــی  شــود کــه فکــر کنیــم دســتگاه های جدیــد اساســاً کــم 

مصــرف هســتند. 
اســتفاده زیــاد از وســائل برقــی در ســاعات اوج بــار، 
باعــث اختــالل در شــبکه و ایجــاد خاموشــی، و یــا صدمــه 

دیــدن وســائل بــرق مــی  شــود. 
در حقیقــت بــا کاهــش مصــرف در ســاعات اوج پیــک 
بخصــوص نیــم ســاعت مانــده بــه اذان عصــر تــا 4 ســاعت 
بعــد از آن مــی توانیــم مصــرف خــود را مدیریــت نماییــم. 
چــون در ایــن ســاعات سیســتم روشــنایی فعــال مــی شــود 
و اســتفاده از بــرق توســط فروشــندگان جهــت تبلیــغ لــوازم 
و محصــوالت خــود آغــاز و نیــز شــروع اغلــب برنامــه هــای 
تلویزیونــی در ایــن ســاعات باعــث مصــرف بــی رویــه بــرق 
می شــودوباعث افت ولتاژ در شــبکه و صدمه به وســایل 

و دســتگاهها مــی شــود. 

نقش خانواده در اصالح الگوی مصرف

كارشناســان كشــورمان در ســال هــای اخیــر بــه منظــور 
مصــرف بهینــه انــرژی آمارهای بســیاری ارائه كــرده اند كه 
تنهــا توجــه بــه برخــی از آن هــا مــی توانــد اهمیــت اصــالح 
الگــوی مصــرف و فرهنــگ ســازی در ایــن زمینــه را نشــان 
دهــد. جالــب اســت بدانیــم »ایرانیان یــك درصد جمعیت 
جهــان را تشــكیل مــی دهنــد امــا 2 درصــد فــرآورده هــای 
نفتــی را مصــرف مــی كننــد« و یــا »در ایــران در مقایســه 
بــا میانگیــن جهانــی 4 تــا 5 برابــر بیشــتر ســوخت مصــرف 
مــی شــود« و یــا ایــن كــه »رشــد مصــرف انــرژی در كشــور 
مــا طــی 10 ســال گذشــته 3 برابــر نــرخ جهــان بوده اســت! «

عملكرد برنامه های گروه مدیریت مصرف  در پیك سائی  سال 94
برنامه پاسخگویی بار مشتركین صنعتی) 200 كیلوات و باالتر ( :

طرح تعطیالت و تعمیرات صنایع:
* تعداد مشترك اعالم همكاری : 166 مشترك
* تعداد مشترك مشمول تخفیف : 80 مشترك

* مقدار دیماند كاهش یافته : 30 مگاوات
* مبلغ پاداش  پرداخت شده : 11228358405  ریال

طرح ملی ذخیره عملیاتی  صنایع :
* تعداد مشترك اعالم همكاری : 55 مشترك

* تعداد مشترك مشمول تخفیف : 55 مشترك
* مقدار دیماند كاهش یافته : 13 مگاوات

* مبلغ پاداش  پرداخت شده : 2779727946 ریال
برنامه پاسخگویی بار مشتركین كشاورزی تعرفه 3- الف : 

* تعداد مشترك اعالم همكاری :    1596 مشترك
* تعداد مشترك مشمول تخفیف : 1405 مشترك

* مقدار دیماند كاهش یافته :  75 مگاوات 
* مبلغ پاداش پرداخت شده : 7563287627 ریال

اطالع رسانی واقدامات فرهنگی وآموزشی ویژه دانش آموزان :
*تعداد دانش آموزان  آموزش دیده :  3460  نفر

*تعداد بروشور و كتابچه آموزشی  توزیع شده : 4697 مورد
*مقدار دیماند كاهش یافته : 1.9 مگاوات 

جمع آوری المپهای پرمصرف رشته ای :
* تعداد واحدهای تجاری بازدید شده : 4700 مورد

* تعداد المپهای پرمصرف  بركنار شده : 193 شعله 
* مقدار دیماند كاهش یافته :  0.18 مگاوات 

بهینه سازی مصرف برق در مشتركین خانگی :
* تعداد بروشور توزیع شده : 15100 مورد
* برگزاری برنامه تلویزیونی  :   15 مورد 

* برگزاری برنامه رادیویی  :   12 مورد 
* مقدار دیماند كاهش یافته :  3.5 مگاوات 

جدول كلی عملكرد برنامه های  مدیریت مصرف در پیك سائی سال 94

عملكرد )مگاوات( سهمیه ) مگاوات (  عنوان پروژه   ردیف  
43   8 صنعتی     1
75   26 كشاورزی     2

1   1.4 اداری     3
0.18   1.4 تجاری     4
3.5   2 خانگی     5

19   0.7 مدارس     6
42.   0.5 سایر     7
125   40 جمع     8

نادر اشرف پور
مدیر دفتر مدیریت مصرف 

شرکت توزیع نیروی برق استان
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گزارش  

عملکرد برنامه های گروه مدیریت مصرف در پیک سائی  سال 95

روند افزایش پیک بار )روز و شب( استان و کشور و برخی نواحی تابعه در تیرماه 95

برنامه پاسخگویی بار مشتركین صنعتی
) 200 كیلوات و باالتر ( :

* طرح تعطیالت و تعمیرات صنایع: 187 مشترک 
تعداد مشترك باالی 200 کیلووات : 704 مشترک

پیش بینی  حداقل مقدار دیماند كاهش یافته :25 مگاوات
* طرح ملی ذخیره عملیاتی  صنایع)500 کیلووات و بیشتر( :

تعداد مشترك اعالم همكاری : 63 مشترك
تعداد مشترك مشترکیت باالی 500 کیلووات : 154 مشترک
پیش بینی  حداقل مقدار دیماند كاهش یافته: 19 مگاوات 

برنامه پاسخگویی بار مشتركین كشاورزی تعرفه 3 الف :
* تعداد مشترك اعالم همكاری :    1357 مشترك

* تعداد کل مشترك 3الف : 14253 مشترك
* مقدار دیماند كاهش یافته :  30 مگاوات 

اطــالع رســانی واقدامــات فرهنگــی وآموزشــی ویــژه دانــش 
آمــوزان :

* تعداد دانش آموزان  آموزش دیده :  3842  نفر
* توزیــع CD فیلــم حــاوی پیامهــای مدیریــت مصــرف بــرق )طعــم شــیرین 

خیــال( : 700 حلقــه
* تعداد بروشور و كتابچه آموزشی  توزیع شده : 4827 مورد

* مقدار دیماند كاهش یافته : 2.62 مگاوات 

مدیریت مصرف برق در بخش تجاری :
* تعداد واحدهای تجاری بازدید شده : 2124 مورد

* تعداد المپهای پرمصرف  بركنار شده : 769 شعله 
* مقدار دیماند كاهش یافته :  0.68 مگاوات 

* برگــزاری جلســات مختلــف بــا رئیــس اتــاق اصنــاف و بســیج ادارات در 
نواحــی : 19 مــورد

بهینه سازی مصرف برق در مشتركین خانگی :
* تعداد بروشور توزیع شده : 14471 مورد

* برگزاری برنامه تلویزیونی  :   17 مورد 
* برگزاری برنامه رادیویی  :   12 مورد 

* مقدار دیماند كاهش یافته :  3.2 مگاوات 
بهینه سازی مصرف برق در مشتركین مساجد :

* تعداد بنر نصب شده : 132 مورد
* انجــام ســخنرانی هــا در نمــاز جمعــه و مســاجد هــر ناحیــه حداقــل 2 

مــورد : 40 مــورد
* برگزاری همایشــات و جلســات مدیریت مصرف  با مشــتركین صنعتی 
، كشــاورزی ، تجــاری و اداری در  مركــز اســتان و نواحــی تابعــه  بــا همــكاری 
ــران ) ســابا(  بتعــداد  15 مــورد و 10 مــورد نیــز  ــرژی ای ســازمان بهــره وری ان

توســط نواحــی . 

پنــج شــنبه 30  اســتان بمیــزان 940 مگاوات)مورخــه  بــار روز  پیــك   *
ــار روز ســال 94 )بمقدار896مــگاوات در  ــا پیــك ب تیرمــاه95( در مقایســه ب
تاریــخ دوشــنبه 21 تیــر( بمیــزان 5 درصــد رشــد داشــته اســت.توضیح اینكــه 
دمــا از 23 درجــه در ســال 94 بــه دمــای 39 درجــه  در ســال 95 اواخــر هفتــه 

آخــر تیرمــاه رســیده اســت.
* پیــك بــار روز كشــور 50178مــگاوات در ســال 94)مورخــه یــك شــنبه20 
تیر( به عدد 52692 مگاوات در ســال 95)مورخه چهارشــنبه 30 تیرماه95(  

رســیده و 5 درصــد رشــد داشــته اســت.
* پیــك بــار شــب اســتان بمیــزان 912 مگاوات)مورخــه پنــج شــنبه 30 
تیرمــاه95( در مقایســه بــا پیــك بــار شــب  ســال 94 )بمقدار902مــگاوات در 

ــزان 1.1 درصــد رشــد داشــته اســت. ــر( بمی ــخ دوشــنبه 21 تی تاری
* پیــك بــار شــب كشــور 48534مــگاوات در ســال 94)مورخــه یك شــنبه20 
تیر( به عدد 50357 مگاوات در ســال 95)مورخه ســه شــنبه 29 تیرماه95(  

رســیده و 3.8 درصد رشــد داشــته اســت.
* نواحــی تابعــه شهرســتانهای ارومیــه و خــوی بترتیــب بــا پیــك بــار 350 
و 113 مــگاوات  در تیــر مــاه 95)در تابســتان94 بترتیــب پیــك بــار 336 و90 
مــگاوات را داشــتند(با افزایــش پیــك بــار 23 و 14 مــگاوات جمعا 37 مگاوات 

علــت اصلــی افزایــش پیــك شــركت در تیرمــاه 95 مــی باشــند. ضمــن اینكــه 
شهرســتانهای تــكاب  و میانــدواب  بدلیــل داشــتن هــوای خنكتــر از بقیــه 
شهرســتانها و رعایــت مدیریــت مصــرف و همــكاری مشــتركین هنــوز 4 
مــگاوات بــا پیــك بــار حــادث شــده ســال 94 فاصلــه دارنــد و یــا ناحیــه بــرق 
مهابــاد علیرغــم پشــت ســر گذاشــتن دمــای 42 درجــه  و بدلیــل مشــاركت 
مــردم و رعایــت الگوهــای مصــرف هنــوز پیــك بــار حــادث شــده پارســال )59 

مــگاوات( را تجربــه نكــرده اســت.
تحلیــل كارشناســی مبیــن آن اســت كــه اوال هجــوم گرمــای هــوا در 30 
ــی در  فضــای  ــد روز متوال ــز گردهــا در چن و31 تیرمــاه امســال و وجــود ری
شــهرهای اســتان از جملــه ارومیــه و ســلماس و مهابــاد بــی ســابقه بــود 
ثانیــا  عــدم درخواســت همــكاری از مشــتركین صنعتــی وكشــاورزی و ســایر  
ــی افزایــش پیــك  ــه دلیــل اصل ــی آخــر هفت ــرای روزهــای تعطیل مشــتركین ب
بــار روز پنــج شــنبه مــورخ 31 تیرمــاه بــود و لــذا  حســب مقــررات و امــكان 
تغییر ســاعات اوج مصرف در پیاده ســازی طرحهای تشــویقی توانیر ،برای 
ــل  ــك روز و در روزهــای تعطی ســال بعــد همــكاری مشــتركین اســتان در پی
نیــز مطــرح و اجــرا خواهــد شــد )نظیــر شــركتهای  ســیمان ســفید و ســیمان 

خاكســتری ارومیــه(



از انتشارات دفتر روابط عمومی
زیر نظر هیئت تحریریه

نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربینشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

صاحب امتیاز : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
مدیر مسئول : داود صالح نمدی

سردبیر : کبری جوادی
صفحه آرایی : میر باقر عسگرزاده

عکس : مهدی رشیدی ، جعفر لزومی
مدیر اجرایی : رحیم جباردخت

نشانی : ارومیه - خیابان ارتش
تلفکس : 04433446707
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