
 

 

 

 

 

 

وند لوح وقلم    "                   هب انم خدا
گار وجود                                                                                                                            " وعدم حقیقت ن

 1397سال  بهار/ 1 خبرانهم شماره 

 یک ساعت خاموشی برای حفظ زمین؛

/ دعوت "ساعت زمین"همراهی وزارت نیرو با حرکت جهانی 

 ایران برای شرکت در این طرح جهانی از عموم مردم

، وزارت نیرو ضمن همراهی با این اقدام "ساعت زمین"همزمان با رویداد 

ها و وسایل برقی جهانی از عموم مردم ایران خواست تا با خاموش کردن المپ

 المللی شرکت کنند.غیرضروری در این ساعت، در این رویداد بین

وگو با پایگاه عمومی وزارت نیرو در گفت صدیقه ببران، مدیرکل دفتر روابط

اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، با اشاره به اینکه طرح ساعت زمین به عنوان 

یک ایده نمادین جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و به تبع آن کاهش 

ای در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می شود، گفت: انتشار گازهای گلخانه

میالدی تاکنون هر ساله توسط صندوق  ۲۰۰۷للی از سال الماین رویداد بین

  شود.جهانی طبیعت اجرا می

 نماد اغلب که مهم هایسازه برق خاموشی بر عالوه زمان این در: افزود وی

ز همچون نی جامعه دیگر هایبخش شوند، می محسوب شهر یک ای سازه

با پیوستن به این  های داوطلب و دارندگان کسب و کار نیزها، سازمانخانواده

های الکترونیکی غیرضروری خود را به مدت یک ها و دستگاهحرکت چراغ

 کنند.ساعت خاموش می

 کشورهای جمع به اخیر سال ده طی در نیز ایران اینکه بر بر تاکید با ببران 

المللی پیوسته است، ادامه داد: در همین مقطع زمانی بین رویداد این منطقه

ح در شهرهای مختلف کشورمان از جمله تهران، اصفهان، یاد شده این طر

تبریز، مشهد، اهواز، ارومیه، پلدختر و میبد به صورت نمادین در ساعت زمین 

های مهمی به وقت محلی تعیین شده، برق سازه ۲1:3۰تا  ۲۰:3۰که بین 

های میالد و آزادی تهران، سی و سه پل اصفهان، پل سفید اهواز، چون برج

 .اند هرداری رشت و ... خاموش شدهمیدان ش

با  ۲1:3۰تا  ۲۰:3۰وی تصریح کرد: بر این اساس، امسال نیز از ساعت 

های ساختمان مرکزی وزارت نیرو، ساختمان توانیر و خاموشی چراغ

های مختلف،صنعت برق کشور نیز با های داوطب توزیع برق در استانشرکت

 این رویداد جهانی همراهی خواهند کرد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با دعوت از عموم مردم ایران برای مشارکت 

، گفت: چه خوب است مردم عزیزمان در هر جای "ساعت زمین"در طرح 

ها و وسایل برقی غیرضروری در این ساعت، در ایران، با خاموش کردن المپ

 این طرح جهانی مشارکت کنند.

جمعی و مشترک جهانی نوعی تاکید بر ببران در پایان تاکید کرد: این کنش 

های های غیرضروری ساختماناهمیت زمین و طبیعت است و مردم دنیا چراغ

معروف و نمادهای شهرها برای مدت یک ساعت به احترام زمین خاموش 

شود. این اقدام با هدف مقابله با تغییرات جوی و یادآوری درباره لزوم می

 گیرد.محیطی صورت میهای زیستکاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی

 

 اي تهران:مديرعامل برق منطقه

سازي نشده هاي تامين برق براي مردم شفافسختی

 است

های تامین ای تهران گفت: صعوبت و سختیمدیرعامل برق منطقه

سازی نشده است و ما برق و قیمت تمام شده آن برای مردم شفاف

 را انجام دهیم. نتوانستیم این کار

 غالمرضا" رسانی وزارت نیرو)پاون(، گزارش پایگاه اطالعبه

های ای تهران در تشریح چالشمنطقه برق مدیرعامل "خلقخوش

ای تهران از جمله کمبود نقدینگی و وجود حوزه برق منطقه

فرسودگی شدید تجهیزات شبکه برق گفت: صعوبت تامین برق 

شده این نوع از انرژی، برای مردم  مطمئن و پایدار و قیمت تمام

 سازی نشده است و ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم. شفاف

درصدی مصرف برق در هر سال و نیاز  ۷تا  6وی با اشاره به رشد 

به تعمیر و جایگزینی تجهیزات فرسوده، ادامه داد: ما به ازای رشد 

د داشته باشد مصرفی که داریم باید تهیه و تامین تجهیزات هم رش

شود مگر با تصحیح الگوی مصرف و همکاری همه و این میسر نمی

 مردم.

های پیش از هدفمندی خلق ضمن مقایسه مصرف در سالخوش

توانیم با مدیریت ها و ایام پس از آن، اضافه کرد: ما مییارانه

مصرف، استفاده از تجهیزات مناسب و شرایط زمانی درست، به 

مک کنیم اما به خاطر قیمت پایین برق که رشد مصرف بهینه ک

کمتر از هزینه خرید یک باطری قلمی در روز است این اتفاق نمی 

 افتد.

ها بود که سال اول هدفمندی یارانه 9۰وی در ادامه افزود: در سال 

رشد مصرف صفر شد و دو درصد کاهش مصرف داشتیم که این 

 ور موثر است.دهد قیمت تمام شده بر متوسط مصرف کشنشان می

ای تهران در خاتمه از مردم خواست تا مدیرعامل برق منطقه

توان به همکاریشان را بیشتر کنند چون با یک مدیریت معقول می

   راحتی از پیک سال جاری عبور کرد. 

 


