قیمت برق در ایران بسیار ناچیز است و این مهم موجب بدمصرفی گسترده و رشد
لجام گسیخته پیک برق کشور در  40سال گذشته شده است .پارادایم حاکم بر
صنعت برق در تمام این مدت مدیریت عرضه (احداث نیروگاه و توسعه شبکه) بوده و
موضوع مدیریت مصرف در عمل به محاق رفته است .اما به نظر میرسد اقتصاد
نامتوازن و بدهی سرسامآور برق ،دیگر امکان ادامه این مسیر را نمیدهد .به راستی

وزارت نیرو

شرکت توانیر

برای گذر از پیک برق چه باید کرد؟ توسعه شبکه یا مدیریت مصرف؟
حداکثر نیاز مصرف برق کشور (مگاوات)
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حداکثر نیاز مصرف برق کشور یا همان پیک بار ،در چهار دهه گذشته به طور میانگین هر سال حدود  7درصد رشد داشته است.
قانون 77
نشان میدهد برای پاسخگویی به رشد درصدی پیک بار ،هر چند سال
باید ظرفیت صنعت برق کشور (تولید ،انتقال و توزیع) دو برابر شود.
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ما محکومیم که هر  0سال ظرفیت
تاسیسات برق را دو برابر کنیم!

8
موضوع :مدیریت مصرف

 .1به مشترکان برق این پیام را دادهایم که انرژی ارزش چندانی ندارد
و مدیریت مصرف آن ضروری نیست .این مهم موجب شده که در
 04سال گذشته جمعیتِمان کمی بیش از  2برابر و پیکِ برقِمان
بیش از  11برابر شود.
 .2بهای ناچیز برق ،توفیق برنامههای مدیریت مصرف را سلب کرده
و با نهادینه شدن بدمصرفی ،به منظور گذر از پیک ،چارهای جز
احداث نیروگاه و توسعه شبکه نداشتهایم.
 .3اقتصاد نامتوازن برق ،بدهی  04هزار میلیارد تومانی ،تحریم و ،...
جملگی دردسرهایی هستند که اگر هیچ خِیری برایشان قائل نباشیم،
دستِکم تلنگری به پارادایم توسعهگرای حاکم بر صنعت وارد کرده و
ضرورت پیگیری جدی برنامههای مدیریت مصرف را یادآور شدهاند.
خوشبختانه به نظر میرسد که دیگر پولی برای توسعه باقی
نمانده و باید طرحی نو دراندازیم!

© سری دادهنماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانونگذاران کشور به سفارش توانیر
و در شرکت مشاوره مدیریت آریانا تهیه شده و تمام حقوق آن برای این شرکت محفوظ است.
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