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 ضرورت مدیریت مصرف انرژی در پایتخت

ای از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطالعیه

کارگیری راهکارهای ساده، مصرف خود درخواست کرد با به

 انرژی را کاهش دهند.

رسانی وزارت نیرو )پاون(، در این اطالعیه گزارش پایگاه اطالعبه

دلیل کاهش توجه به افزایش مصرف انرژی کشور بهآمده است: با 

منظور جلوگیری از افت فشار گاز، از آنجا که دمای هوا و به

بخش قابل توجهی از گاز مصرفی کشور، صرف تولید در 

شود، ضروری است مشترکان شرکت توزیع های برق مینیروگاه

وری انرژی و نیروی برق تهران بزرگ با رعایت اصول بهره

گزاران خود در یری از مصارف مازاد، همراه و یاریگر خدمتجلوگ

 بخش تامین انرژی کشور باشند.

شایان ذکر است؛ در فصل سرما، کاهش فقط یک درجه 

 6گراد از دمای محیط کار و یا سکونت، منجر به کاهش سانتی

جویی در مصرف درصد صرفه 10درصدی مصرف انرژی شده و 

میلیون مترمکعب  70انه انرژی بخش خانگی کشور، روز

 دنبال خواهد داشت.جویی در مصرف گاز را بهصرفه

کاهش محدودیت در تامین گاز مورد نیاز صنایع، کاهش مصرف 

ها، عدم افت فشار و یا قطع گاز در سوخت مایع در نیروگاه

مناطق سردسیر انتهای شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی 

ها بخشی از منافع حاصل از ناشی از کمبود سوخت در نیروگاه

 های مختلف خانگی و تجاری است. مدیریت مصرف در بخش

گراد، درجه سانتی 21تا  18تنظیم دمای محیط در محدوده 

ها، نصب شیر های کنترل هوشمند در موتورخانهنصب سامانه

هایی که مورد ترموستان روی رادیاتورها، بستن درب اتاق

های ضخیم، استفاده از لباس  پرده استفاده نیستند، استفاده از

گرم مناسب زمستان، کاهش روشنایی فضاهای عمومی مانند 

های اضافی، کمترین پارکینگ و راهروها، خاموش کردن المپ

های برقی و شومینه، کاهش زمان استحمام و استفاده از بخاری

هدررفت آب گرم و استفاده از شعله مناسب برای پخت و پز از 

منظور کاهش مصرف انرژی در منزل و رهای ساده بهجمله راهکا

 محل کار است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشترکان فهیم خود 

درخواست دارد با توجه به سهم قابل توجه پایتخت در مصرف 

انرژی کشور، با رعایت موارد مطرح شده در این اطالعیه، یار و 

 باشند. همراه هموطنان خود در سایر نقاط میهن

 

پرداخت پاداش به مشتركان خوش مصرف 

 برق و گاز

سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توسط 

های برق و گاز به مشترکانی که نسبت به کاهش شرکت

 مصرف خود اقدام کنند، خبر داد.

)پاون(، رسانی وزارت نیرو گزارش پایگاه اطالعبه

با بیان اینکه این اقدام توسط  "مشهدیمصطفی رجبی"

های نفت و نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز وزارتخانه

و برق مشترکان است خاطرنشان کرد: طرح پرداخت 

پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا 

 و افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی می شود.

رد: مشترکانی که نسبت به دوره رجبی مشهدی تاکید ک

مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند 

 شوند.مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی می

 

وی با اشاره به اینکه این طرح بر اساس تجربه موفق 

همکاری مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال 

مای شود، ابراز امیدواری کرد: با توجه به برودت و سرمی

جویی در مصرف سوخت، مشترکان هوا و نیاز به صرفه

 ای در این طرح داشته باشند.برق و گاز مشارکت فعاالنه

توان با راهکارهای ساده سخنگوی صنعت برق افزود: می

های استفاده بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن المپ

اضافی، تنظیم وسایل گرمایشی در دمای آسایش و 

ررفت انرژی نسبت به کاهش مصرف جلوگیری از هد

 انرژی در زمستان اقدام کرد.
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