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مهلت ثبتنام کارت سوخت المثنی تمدید شد
مهلت ثبتنام کارت سوخت المثنی برای آن دسته از مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت که از مرحله نخست ثبت نام جا ماندهاند ،به مدت یک هفته تا شنبه یکم دیماه تمدید شد .به گزارش ایسنا ،شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطالعیهای
اعالم کرد که با توجه به درخواستهای مکرر هموطنان ،مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی برای آن دسته از مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت که از مرحله نخست ثبتنام جا ماندهاند ،به مدت یک هفته تا شنبه یکم دیماه تمدید شد .بر این اساس
مالکان خودرو و موتورسیکلت میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی  ،www.mob.gov.irاپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری  *۴#و خودروهای عمومی و دولتی نیز به دفاتر پلیس  +۱۰برای ثبت درخواست کارت سوخت خود مراجعه کنند.

بسته اخبار اقتصادی

اخبار

ارز ارزان شد؛ کاال نشد!

افزایش تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف در نوبت
انتظار

وزیر نیرو گفت :در حال حاضر طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف
در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده و در نوبت طرح در هیات
وزیران است.
ب ه گزارش ایسنا ،رضا اردکانیان  ،امروز (یکشنبه) در حاشیه مراسم جشنواره
پژوهش و فناوری وزارت نیرو در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه با توجه به این که
قرار است این طرح در بخش برق در فصول گرم سال اجرایی شود ،لذا چند ماه زمان
گذاشتهایم تا بعد از تصویب اطالعرسانی کامل صورت گیرد ،اظهار کرد :هدف از
اجرای این طرح ،تنها تشویق مشترکان به خوش مصرفی است.
به گفته وی ،تمام تعرفهگذاری و جزئیات اجرای این طرح ،اطالعرسانی خواهد
شد تا مشترکان بدانند در چه ساعاتی ،چه وسایلی را با هدف کاهش مصرف استفاده
کنند.
وزیر نیرو با تاکید بر این مساله که طرح در زمان مناسب تصویب میشود و ما
نیز فرصت کافی برای اطالعرسانی خواهیم داشت ،تصریح کرد :برای این مساله نیز
نرمافزار مناسبی تهیه شده است تا مشترکان از میزان مصرف و هزینه وسایل برقی
خود مطلع شوند.
ن راستا نیز گفت :وزارت نیرو
وی درباره بارورسازی ابرها و اقدامات وزارت نیرو در ای 
برای استفاده از آبهای نامتعارف ،برنامههایی را در نظر گرفته است که مطابق با همان
ل حرکت است.
برنامهها نیز در حا 
اردکانیان افزود :طی سالهای اخیر با تحقیقات و فناوریهای انجام شده توانستیم
در حوزه باروری ابرها به نقطه خوبی برسیم ،بگونهای که گلولههایی که باید برای
ل حاضر
باروری پرتاب میشد ،تاکنون از خارج از کشور وارد میشد ،اما در حا 
توانستهایم با ظرفیت داخلی ،این گلولهها را تولید کنیم.
وزیر نیرو درباره جلسه با نمایندگان اصفهان درباره زاینده رود ،گفت :هنوز با
نمایندگان این استان جلسهای برگزار نکردهایم اما با تمام نمایندگان در رابطه با
مسائل مختلف آب و برق جلسات منظمی را بهصورت فردی و هم در قالب جلسات
استانی برگزار میکنیم.
با رشد  56میلیون مترمکعبی تحقق می یابد؛

ایران در یک قدمی ثبت رکورد تولید از بزرگ ترین
میدان گاز جهان
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از افزایش روزانه  56میلیون مترمکعبی
برداشت گاز از میدان پارسجنوبی تا پایان امسال خبر داد و گفت :با
دستیابی به این ظرفیت ،رکورد تازهای در تولید از بزرگ ترین میدان گازی
جهان ثبت می شود.
به گزارش عصر شنبه تارنمای وزارت نفت ،محمد مشکینفام افزود :اکنون ایران از
میدان مشترک پارس جنوبی ،روزانه  580میلیون مترمکعب گاز برداشت میکند که
با تحقق برنامههای توسعهای ،این رقم تا پایان امسال افزایش قابل توجهی می یابد.
وی اضافه کرد :با بهرهبرداری از هر یک از فازهای پارس جنوبی تولید ناخالص ملی
به میزان یک درصد افزایش مییابد ،در حالی که هیچ یک از حوزههای اقتصادی در
سطح ملی چنین تاثیری را در بهبود شاخص اقتصادی کشور ندارند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یادآوری کرد :با نزدیک شدن به فصل زمستان
و ضرورت تامین پایدار و مستمر نیاز گازی کشور ،بهرهبرداری از فازهای در حال
توسعه پارسجنوبی شتاب بیشتری به خود گرفته است.
وی گفت :شرکت نفت و گاز پارس همواره در مسیر حمایت از پیمانکاران داخلی
و رونق فضای کسبوکار برای حضور فراگیر و مشارکت بخش خصوصی گام برداشته
است .به گزارش ایرنا ،منطقه پارس جنوبی گسترده ترین میدان گازی جهان را در
خود جای داده است و به عنوان بزرگ ترین منطقه صادراتی میعانات گازی کشور
شناخته می شود.
در بخش ایرانی این میدان ،ذخیره گاز  14تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18
میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از
ذخایر گاز کشور را شامل می شود.
تولید گاز از  ١٠فاز نخست پارس جنوبی در سال  ،13٩٢نزدیک به  285میلیون
مترمکعب بود که این میزان با بهره برداری از  ١١بخش جدید پارس جنوبی به 560
میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

هتلها به لیست بایدهای وزارت نیرو اضافه شدند
موضوع توزیع لوازم کاهنده مصرف آب ،چند سالی است که ازسوی
وزارت نیرو مطرح و اقداماتی نیز در این حوزه انجام شده است .اینبار این
وزارتخانه از افزایش همکاری با هتلها در حوزه مدیریت مصرف آب خبر
داده است.
به گزارش ایسنا ،براساس مصوبه سیزدهم تیرماه  ۱۳۹۷هیات وزیران ،تمامی
ارگانهای دولتی به کاهش  ۲۰درصدی مصرف آب موظف شدند و در این راستا و
در امتداد اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی در اماکن دولتی و عمومی ،وزارت نیرو
از هتلها بهعنوان اماکن عمومی بسیار مناسب برای مدیریت مصرف آب ،برای نصب
لوازم کاهندههای مصرف دعوت به عمل آورد.
با توجه به اثربخشی قابل مالحظه کاهندهها در مصرف آب و همچنین صرفه
اقتصادی ،نصب این تجهیزات و همچنین وجود ظرفیت قراردادی توسط هتلداران،
پیشنهاد وزارت نیرو بهکارگیری تجهیزات کمآببر است .در همین راستا نیز وزارت
نیرو با اتحادیه هتلداران توافق کرده تا ضمن اطالعرسانی دقیق درباره راهکارهای
ارائهشده حول محور مدیریت مصرف ،زمینه ارتباط بیشتر هتلهای متقاضی،
ممیزی ساختمانهای خود را با شرکت آب و فاضالب شهری استانها فراهم کرده و
پیشنهادهای عملی را پس از اخذ نظرات همکاران پیادهسازی کنند.
همچنین توافق شد که درباره برگزاری کارگاههای آموزشی توسط وزارت نیرو،
مشکالت مربوط به تهیه ابزارهای کاهنده مصرف و دستگاههای آببر در واحدهای
آشپزخانه و لباسشویی هتلها ،قوانین و مقررات مرتبط و سایر مشکالتی که
قابل طرح از طریق دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی باشند را به دفتر
مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو و اتحادیه هتلها و هتل
آپارتمانهای استان تهران ارسال کنند.
چندی پیش نیز حمیدرضا جانباز  -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور  -گفته
بود که با پیگیریهای انجام شده و در راستای کاهش مصرف آب ،قرار شده تا
تجهیزات کاهنده مصرف در برخی از استانها در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هزینه
آن در قبوض آب به صورت درازمدت از این مشترکان اخذ شود.

با کاهش قیمت ارز ،فضا برای ثبات قیمت کاالها از جمله
مسکن ،خودرو ،لوازم خانگی و برخی اقالم غذایی فراهم
شده و قاعدتا باید منتظر کاهش یا حداقل ثبات قیمت آنها
باشیم.
به گزارش ایسنا ،اولین روز هفته روند کاهش قیمت ارز و سکه
ادامه یافت .بعد از جهش نرخ دالر که تا مرز  ۲۰هزار تومان هم
باال رفت این استدالل از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان
عنوان میشد که چون دالر گران شده قیمت کاالها نیز افزایش
یافته است .اما بعد از افت دالر به محدود  ۱۰هزار تومان ،قیمت
محصوالت پایین نیامد .البته قیمت خودرو در بازار آزاد دچار ثبات
شد .بعد جسته و گریخته در اخبار شنیدیم که برخی محصوالت
از جمله لوازم خانگی قرار است ارزانتر شود .امروز هم متوجه
شدیم لبنیاتیها تا سه روز دیگر فرصت دارند قیمتها را  ۷تا ۱۰
درصد پایین بیاورند .ضمن امیدواری برای تحقق این موضوعات،
امیدواریم سایر کاالها نیز به تبع فروکش التهابات بازارهای ارز و
طال ،ارزان شود.
 ۳روزتا پایان مهلت لبنیاتیها برای ارزانی
هفته گذشته دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفته بود که
سازمان حمایت ،کاهش قیمت لبنیات را با در نظر گرفتن حاشیه
سود قانونی  ۱۴درصدی در دستور کار قرار داد که رضایت
کارخانهها را نیز در برداشت .در این میان نرخهای جدید که
کاهش قیمت هفت تا  ۱۱درصدی انواع لبنیات را باعث میشود،
به تصویب سازمان حمایت رسید و به کارخانههای لبنی ابالغ شد
که این قیمتهای مصوب را روی محصوالت خود درج کنند .حاال
حدود یک هفته از این اظهارات میگذرد و در همان زمان یک روز
وقت برای لبنیاتیها در نظر گرفته شده بود اما به نظر میرسد
هنوز آنها این نرخها را رعایت نکردهاند .در این رابطه باکری به
ایسنا توضیح داد که ابالغیه مورد نظر بیستم آذر ماه امسال برای
کارخانههای لبنی ارسال شده است و به آنها بابت اجرای قانون
یک هفته فرصت داده شده است.
تولید خودرو نصف شد؛ قیمت دو برابر
بازار خودرو همچنان در برزخ میزان افزایش قیمت قرار
دارد و در این بین فاصله حدود دو برابری بین نرخهای رسمی
کارخانهای قبل که البته هنوز بهروز نشده با قیمت بازار آزاد ایجاد
شده است .به دنبال افزایش قیمتها تولید انواع خودرو در آذرماه
امسال کاهش  ۵۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان
میدهد .تولید انواع خودرو از  ۱۳۵هزار و  ۴۰۲دستگاه در آبان
ماه  ۱۳۹۶به  ۵۷هزار و  ۶۲۷دستگاه کاهش یافته است .از سوی
دیگر فعاالن بازار خودرو و مشتریان در انتظار اعالم قیمتهای
رسمیهستند.
دوره رونق مسکن تکمیل شده است
امروز در گزارشی به مقایسه رفتار بازار مسکن در دو بازه جهش

قیمتی یعنی سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۷پرداختیم .از پایان سال
 ۱۳۹۱تا روز  ۲۴آبان ماه  ۱۳۹۷شاخص قیمت دالر به ۱۷۳
درصد افزایش رسیده و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی
 ۱۳۴درصد رشد کرده است .اگر تکمیل دوره رونق امسال را با
سال  ۱۳۹۱مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود ،قیمت اسمی
مسکن هماکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران
تثبیت قیمت آن آغاز میشود .برآوردهای آماری نشان میدهد
حتی اگر قیمت اسمی مسکن در ماههای آینده به روند صعودی
خود ادامه دهد با ورود به دوره رکود ،قیمت واقعی آن در تمامی
ماههای پیش حداقل تا  ۱۲فصل پایینتر از نرخ تورم قرار خواهد
گرفت.
یلدای امسال پسته بخریم یا نخریم؟!
سری هم به بازار خشکبار بزنیم که مثل مسکن ،خودرو ،لوازم
خانگی و بسیاری دیگر از کاال رشد شدید قیمتها را تجربه میکند.
امسال قیمت پسته در آستانه شب یلد  ۸۰درصد افزایش یافته که
عامل اصلی آن کمبود تولید اعالم شده است .چندی پیش محمود
ابطحی  -رئیس انجمن پسته  -کاهش تولید پسته به یک پنجم

میزان تولید سال گذشته را از عوامل گرانی این محصول باغی
اعالم کرده و گفت :مردم امسال را تحمل کنند و کمتر پسته
خریداری کنند تا سال آینده تولید و بازار این محصول اصالح
شود .امروز هم با مصطفی احمدی ـ رییس اتحادیه خشکبار و
آجیلفروش ـ صحبت کردیم که نظر دیگری دارد .او میگوید که
وزارت جهاد کشاورزی میتواند به صورت مقطعی ثبت سفارش و
واردات این محصوالت را در بازه زمانی مشخص و در تناژ تعیین
شده ،باز کند تا بازار آجیل تنظیم شود ،چرا که مردم حق دارند
این محصوالت را به قیمت مناسب برای خود تامین کنند.
دالر و سکه باز هم مقداری پایین آمد
امروز ( ۲۴آذر) نیز همچون روزهای گذشته قیمت سکه و طال
و ارز روند کاهشی خود را به صورت نسبی ادامه داد تا پرونده بازار
در آغاز هفته با شیب کاهشی گشوده شود .قیمت سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید در بازار امروز شنبه در ساعت ارسال این گزارش
به سه میلیون و  ۵۲۰هزار تومان رسیده و هر گرم طالی  ۱۸عیار
نیز  ۳۰۷هزار تومان قیمت دارد.
همچنین بانکها نرخ خرید ارز را کاهش دادند و تا ساعت ۱۳

امروز هر دالر آمریکا را  ۱۰هزار و  ۹۳تومان خریدند .همچنین نرخ
خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل کاهشی بوده و ۱۱
هزار و  ۴۱۵تومان است .در صورتیکه روزهای پایانی هفته گذشته
هر دالر در بانکها قیمت  ۱۰هزار و  ۱۱۱تومان و هر یورو ۱۲
هزار و  ۱۲۲تومان خریداری میشد .قیمت خرید هر دالر آمریکا
در بازار آزاد توسط صرافی ملی امروز نیز  ۱۰هزار و  ۱۵تومان اعالم
شده است که پایینتر از نرخ خرید بانکهاست.
یارانه نقدی ابزار فریب مردم شده است؟
اما یارانههای نقدی و حساسیتی که در مورد آن بین مردم
وجود دارد موجب شده به ابزاری برای برخی مسئوالن برای
جلب رضایت مردم تبدیل شود ،در حالیکه خودشان هم میدانند
منابعی برای رشد رقم یارانه نقدی وجود ندارد و همین مبلغ ۴۵
هزار و  ۵۰۰تومان موجود هم با کسری چند هزار میلیارد تومانی
در سال همراه است .ارقام  ۹۰هزار ۱۵۰ ،هزار و اخیرا هم نرخ
 ۹۱۰هزار تومانی جدید محمود احمدینژاد که هیچ منطقی برای
آن اعالم نشده است،به نظر میرسد بیش از آنکه بر مبنای علمی
و کارشناسی باشد قصد فریب مخاطبان یارانههای نقدی را داشته

جزئیات برداشت ایران از پارسجنوبی تا پایان سال
میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگترین میدان گازی که بین ایران و قطر
مشترک است ،در طرف ایرانی و بهطور کلی در  ۲۷فاز برای توسعه تعریف
شده است که  ۲۱فاز تا سال گذشته به مدار آمده و طبق برنامهریزیها
تا پایان سال جاری ،سه فاز دیگر در دریا و چهار فاز در خشکی به مدار
خواهند آمد و سه میلیارد فوت مکعب ( ۸۵میلیون مترمکعب) به تولید
پارس جنوبی افزوده خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،ایران که در سالهای قبل در زمینه برداشت از میدان مشترک
پارس جنوبی از قطر عقب مانده بود ،مدتهاست در برداشت از این میدان ،با قطر
رقابتی تنگاتنگ دارد و آخرین آمار حاکی است هماکنون بهصورت میانگین روزانه
 ۵۸۰میلیون مترمکعب گاز برداشت میکند که قرار است این رقم تا پایان سال
جاری ،به بیش از  ۶۳۰میلیون مترمکعب افزایشیابد.
آخرین وضعیت توسعه فازهای  ۱۳ ،۱۴و ۲۴ ,۲۲
سه ردیف شیرینسازی گاز ترش ،از هر یک از پاالیشگاههای فازهای  ۱۳و ۲۲-۲۴
پارسجنوبی در مدار تولید قرار دارد و پیشبینی میشود ردیف چهارم شیرینسازی
فاز  ۱۳نیز تا پایان آذرماه به بهرهبرداری برسد.
با بهرهبرداری از دو سکوی گازی فاز  ۱۴پارس جنوبی ،نخستین زنجیره تولید
از این فاز ،با برداشت روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز ترش عملیاتی شده است.
دستیابی به دومین زنجیره یک میلیارد فوت مکعب ،نیازمند تکمیل عملیات
راهاندازی دو سکوی دریایی فاز  ۱۳پارس جنوبی است.
هفته گذشته سکوی  ۱۳Bدر موقعیت مخزنی خود در خلیج فارس نصب شد و
تا یک ماه آینده ،عملیات هوکآپ و راهاندازی آن به پایان خواهد رسید ،همچنین

درصورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی ،دومین عرشه دریایی این فاز در هفته
جاری نصب شده و بر اساس برنامه زمانبندی پیشبینی میشود همزمان با تکمیل
عملیات اتصال خطوط لوله فرعی این سکوی اقماری به سکوی اصلی ،عرشه دریایی
 ۱۳Dهم تا پایان دیماه در مدار بهرهبرداری قرار بگیرد؛ بنابراین تولید روزانه یک
میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز  ۱۳پارس جنوبی تا پایان دیماه محقق خواهد
شد.
اما عرشه دریایی  ۲۲این فاز ،پس از پایان عملیات حفاری چاههای موقعیت خود،
نصب شده و در حال راهاندازی است و پیشبینی میشود درصورت فراهم بودن
شرایط پایدار جوی تا اواسط دیماه با برداشت روزانه  ۵۰۰میلیون فوتمکعب گاز
ترش و ارسال آن به پاالیشگاه ،فاز  ۲۲-۲۴به بهرهبرداری برسد .سکوی ،۲۴A
آخرین عرشه دریایی است که با هدف تکمیل زنجیره تولید یک میلیارد فوتمکعبی
گاز در فاز  ۲۲-۲۴پارس جنوبی تا پایان سال جاری نصب شده و به بهرهبرداری
خواهد رسید.
طبق اطالعات سایت شرکت نفت و گاز پارس ،به گفته محمد مشکینفام -
مدیرعامل این شرکت  ،-با بهرهبرداری از هر یک از فازهای پارس جنوبی ،تولید
ناخالص ملی به میزان یک درصد افزایش مییابد.
سرانجام فاز ۱۱
بر اساس این گزارش ،با توجه به برنامهریزیهای انجام شده از میان فازهای پارس
جنوبی ،فقط فاز  ۱۱باقی میماند .فازی که قرارداد طرح توسعه آن تیرماه سال
 ،۱۳۹۶با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم  ،۵۰.۱شرکت
چینی  CNPCبا سهم  ۳۰درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم  ۱۹.۹درصد

امضا شد .اما شرکت فرانسوی توتال با آغاز اعمال تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران
از این قرارداد خارج شد و قرار بود طبق مفاد قرارداد شرکت  CNPCجایگزین
این شرکت فرانسوی شود.آخرین اخبار حاکی از آن است که این شرکت چینی نیز
درصدد خروج از این قرارداد است .البته بیژن زنگنه  -وزیر نفت  -در آخرین اظهارنظر
خود گفت :ایران برای این فاز برنامهریزی کرده است .قرار بود در فاز  ۱۱سیستم
تقویت فشار به کار گرفته شود تا این فاز الگوی سایر فازها شده و از افت فشار میدان
پارس جنوبی جلوگیری شود.

تعداد مشترکین برق ایران از مرز  ۳۵میلیون مشترک گذشت
تعداد مشترکان صنعت برق تا پایان مهرماه سال جاری،
به حدود  ۳۵میلیون و  ۴۶۸هزار مشترک رسیده که
این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته ،حدود ۶۳۳
هزار مشترک افزایش یافته است.
بهگزارش ایسنا ،در حال حاضر  ۲۸میلیون و  ۵۵۲هزار
مشترک از آمار یاد شده مربوط به بخش خانگی ،یک میلیون
و  ۶۶۸هزار مشترک مربوط به بخش عمومی ۴۳۶ ،هزار
مشترک مربوط به بخش کشاورزی ۲۴۲ ،هزار مشترک مربوط
به بخش صنعتی و چهار میلیون و  ۵۷۰هزار مشترک مربوط
به سایر مصارف (تجاری) بوده است.
بر این اساس ،تعداد کل مشترکان برق کشور تا پایان مهرماه
سال جاری ،نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدود
 ۳.۱درصد افزایش یافته است .از طرفی میزان فروش برق
به مشترکان مختلف کشور تا نیمه نخست سال جاری۱۳۷ ،
میلیارد و  ۳۰۰میلیون کیلووات ساعت بوده است .در حال
حاضر مشترکان خانگی با  ۳۴.۴درصد ،بیشترین سهم مصرف
برق کشور را به خود اختصاص دادهاند و میزان فروش برق به
این بخش در بازه زمانی یاد شده به  ۴۷میلیارد و  ۹۴میلیون
کیلووات ساعت رسیده است.
همچنین طبق اعالم وزارت نیرو ،فروش برق به بخش
صنعتی  ۴۲میلیارد و  ۵۳میلیون کیلووات ساعت ،بخش
کشاورزی  ۲۲میلیارد و  ۱۹۴میلیون کیلووات ساعت ،بخش
عمومی  ۱۳میلیارد و  ۷۵۳میلیون کیلووات ساعت ،سایر
مصارف (تجاری)  ۱۰میلیارد و  ۱۳۶میلیون کیلووات ساعت
و روشنایی معابر دو میلیارد و  ۷۰میلیون کیلووات ساعت
بوده است .در حال حاضر بخش خانگی با  ۳۴.۴درصد ،بخش

صنعتی با  ۳۰.۶درصد ،بخش کشاورزی با ۱۶.۲درصد ،بخش
عمومی با  ۱۰درصد ،سایر مصارف(تجاری) با  ۷.۴درصد و
روشنایی معابر با  ۱.۵درصد به ترتیب بیشترین سهم مصرف
برق کشور را به خود اختصاص دادهاند.
از آنجا که طبق برنامه ششم توسعه ،قیمت متوسط سالیانه
برق در هر سال حدود  ۲۰درصد افزایش مییابد ،کارشناسان
بر این عقیدهاند که لزوم کاهش مصرف برق از سوی مشتریان
مختلف برای کاهش هزینهها ضروری به نظر میرسد.
بارها درباره روشهای کاهش مصرف برق در بخشهای
مختلف در مصارف خانگی توصیه و هشدار داده شده که
خاموش کردن تجهیزات کامپیوتری و ادوات صوتی تصویری
به جای حالت آماده بکار در زمانهای عدم استفاده طوالنی و
استفاده از لوازم برقی پرمصرف نظیر ماشین لباسشویی و اتو
در ساعات غیر پیک مصرف از آن جمله است.
همچنین دربار مصارف اداری-تجاری نیز خاموش کردن
تمام چراغهای دفتر کار در هنگام شب و جایگزینی
آنها با المپهای  ،LEDاستفاده از انرژیهای سبز
برای تامین انرژی ،استفاده از سیستمهای هوشمند در
ادارات و ساختمانهای تجاری برای روشن و خاموش
کردن تجهیزات روشنایی ،گرمایشی و سرمایشی در زمان
مناسب ،استفاده از رنگهای روشن در سقف و دیوارهای
محیط کاری ،استفاده از پنجرههای دوجداره و عایقکاری
دیوارها ،تعمیر ،سرویس و نگهداری به موقع تجهیزات و
تغییر ساعات کار اداری و شیفت زمانی به سمت اوایل
صبح را از جمله راهکارهای کاهش مصرق برق عنوان شده
است.

