
1397آذر   گذاران کشور  به سفارش توانیر  نماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانون سری داده © 
 موضوع: مدیریت مصرف  و در شرکت مشاوره مدیریت آریانا تهیه شده و تمام حقوق آن برای این شرکت محفوظ است.

 شرکت توانیر

درجه جنوب کشور و در یک جلسه اداری، به    05اید که در گرمای    شاید شما هم این تجربه را داشته 
درجه، برای تحمل سرمای اتاق مجبور به بستن    81واسطه تنظیم درجه کولر گازی روی دمای  

 اید! به راستی   های  کُت  خود  شده   دگمه 

درجه تنظیم کنیم و  42توان دمای کولرهای گازی را روی  نمی 
 مان را دربیاریم؟!  های کُت

10 

درجه بر روی  18های جنوبی کشور به جای  اگر دمای کولر گازی در استان
 درجه قرار گیرد، بیش از   24

 مگاوات 0011
 شود.  از پیک بار کشور کاسته می 

 

)با هر درجه  افزایش دمای ترموستات کولر گازی در گرمترین روزهای سال، 
 شود. ( از پیک بار کم می % 3کم   دستِ

 

گذاری هنگفت برای تامین بار در پیک جلوگیرری کررد  توان از سرمایه با کنترل دمای ترموستات کولرهای گازی و مصرف هوشمندانه برق، می

گذاری الزم است(. به نظر  سرمایهمیلیارد دالر  4مگاوات بار در پیک، بیش از  0011)برای احداث نیروگاه و توسعه شبکه، به منظور تامین 
هزار میلیارد تومانی دست و پنچه نرم  01آورِای برق با بدهی سرسام رسد در شرایطی که صنعت برق به دلیل اقتصاد ناکارآمد و فروش یارانه می
 چه در باال عنوان شد، بدون آن که سطح آسایش شهروندان را دستخوش تغییر کند، راهکاری عقالنی است.  کند، راهکارهایی مشابه آنمی

 وزارت نیرو

24  

24  

50  

50  

 مگاوات  0111 
 بار سرمایشی مناطق جنوبی

های جنوبی کشور به واسرطره  استان
داشتن اقلیم گرم، بیشترین مریرزان 

 های پیک دارند. مصرف را در ساعت

بر اساس آمار توانیر، بار سررمرایشری 
های خوزسرتران، هررمرزگران،  استان

هرای فرارس،  بوشهر و جنوب استران
 کرمان و سیستان و بلوچستان حردود 

مگاوات است کره مردیرریرت  0111
تاثیر چشرمرگریرری در   شایسته آن

 کنترل پیک بار شبکه خواهد داشت.


