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پاسارگاد
گفتوگو در مورد مسایل مرتبط به برق از یک لحاظ
دشوار است زیرا این بحث به  ۳بخش تقسیم میشود که
تنها مسئولیت یک بخش آن برعهده اداره برق است .این ۳
بخششاملتولید ،انتقالوتوزیعهستند که ادارهبرقمتولی
بخش آخراستوهمینموضوعمنجرمیشودبخشهایی
از گفتوگوی پاسارگاد با رضا سلمان یزاده ازدستور کارخارج
گردد.
با این وجود گفتوگو با سلمان یزاده حاوی نکات مهم
دیگری است؛ به خصوص که او بحث را مبتنی برآمارو ارقام
مستندپیشمیبرد.
در ابتدا پیرامون میزان کلی مصرف برق در
شهرستان توضیحی بدهیدو اینکه آیا میزان مصرفدر
حدمیانگینکشوریاستیاکمترویابیشتر؟
باتوجهبهشرایطی کهطیسال گذشتهو امسالدرکشور
ازمنظرکمبارشی اتفاق افتاد وعمال تولید نیروگاههای برقآبی
به شدت کاهش پیدا کرد .درحال حاضربا توجه به کمبود
 10تا 11هزارمگاوات درکشور ،لزوم مدیریت مصرف درتمام
بخشها اعم از خانگی ،اداری ،تجاری ،صنعتی و کشاورزی
احساس میشود .اگرهمین راهکارهای ساده توصیه شده در
بحث مدیریت مصرف به خصوص دربخش خانگی رعایت
شود ،میتوانیم با کمترین خاموشی یا مشکل این تابستان را
نیزپشتسربگذاریم.خاموشی المپهادرطولروز ،استفاده
ازدورکند کولر آبی و داشتن سایهبان ،رعایت دمای  25درجه
سانتیگراد برای کولرهای گازی ،عدم استفاده همزمان از دو
کولر ،استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات
پیک 12تا18و ...میتواند تاثیربسزایی درمدیریت مصرف برق
داشتهباشد.درشهرستانسیرجانروزانه 165مگاواتباتوجه
به مدیریت مصرف برق درتمام بخشها استفاده میشود که
درصورت نبود مدیریت ،میتوانست تا 15درصد یا حدود185
مگاواتویابیشترافزایشیابد.
با توجه به تاکید زیاد اداره برق برمدیریت مصرف
بخش خانگی ،سهم هر بخش از این  165مگاوات برق
مصرفیچقدراست؟
بخش کشاورزی  40درصد ،خانگی 30درصد ،صنایع و
عمومی 20درصد و روشنایی معابرو تجاری 10درصد.
پسبیشترینمصرفدربخشکشاورزیاست؟
بله .البته جز در بحث مدیریت مصرف در ای ن بخش،
تفاهمنامههایی نیز بین اداره برق و بخشهای کشاورزی و
صنعتی ایجاد شده تا در ساعات پیک ،اگر 4ساعت برق را
قطع کنند ،عالوه برتخفیف درقبض برق ،حتی پاداشهایی
نیز دریافت میکنند .بخش ادارات نیز مطابق مصوبه
هیئتوزیران ،باید در ساعات کاری باید  50درصد کاهش
دهندوبعد ازساعتیکبعدازظهرنیز،باید کلمیزنمصرف
 90درصد کاهش یابد یعنی تنها 10درصد مجازبه مصرف برای
مواردضروریهستند.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان
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رییس اداره برق سیرجان سهم بخشهای مختلف جامعه ازمصرف برق را اعالمکرد:

کشاورزی؛ پرمصرفترین
بخشکشاورزی  40درصد ،خانگی  30درصد ،صنایع و عمومی  20درصد ،روشنایی ،معابرو تجاری  10درصد
مصرفبرقشهرستانچهمقدارافزایشداشته؟
با توجه به گرمای هوا ،استفاده ازپمپهای کشاورزی به
دلیلخشکسالیو امثال اینموارد 20درصدرشدبارداشتهایم.
باتوجهبهتفاهمنامههاییکهبابخشهایکشاورزیوصنعت
و اطالعرسانی در بخش خانگی ،کنترل مصرف اتفاق افتاد.
در سراسر کشور نیز از 15خردادماه مدیریت مصرف برق و
بهینهسازی انجامشدوبههمیندلیل ،آنرشد ابتدایی کنترل
شد و ادامه نیافت.
با توجه به قابل پیشبینی بودن شرایط اقلیمی و
آبوهوایی ازجمله کاهش بارندگی و درنتیجه کاهش
تولید برق توسط نیروگاههای آبی ،چرا مدیریت مصرف
زودترآغازنشد؟
دراین بحث کل کشوردرنظرگرفته میشود .زیرا درطول
یک دوره زمانی ،یک پیک افزایشی به دلیل گرمای سراسری
کشور آغاز میشود .امسال بحث مدیریت مصرف برق و
تفاهمنامهها 15روززودترو ازابتدای خردادماه آغازشد.
چرا با وجود تفاوت دمایی درنقاط مختلف کشور،
آغازمدیریت مصرفدرسراسرکشوردریک تاریخ خاص
آغازمیشود؟
پیکدریکفصل ازمنظرتقسیمبندیمیزانمصرفبرق
و نه فصلهای متداول سال اتفاق میافتد .مدیریت مصرف
نیزباید همراه شروع شود .زیرا پیک کشورمعموال بین تیرو
خرداداتفاقمیافتد.بنابراینتمامکشوربایدبهسمتمدیریت
مصرفبرودودستورالعملهانیزبرایتمامکشوراستتاهمه
بتواننددرمدیریتمصرفمشارکتداشتهباشند.
پسمدیریتمصرفبرقبهصورتمنطقهایانجام
نمیشود؟
خیر ،شبکهی سراسری ،شبکه بههمپیوستهای است و
جزیرهای نیست .اگرتمام کشوردراین بحث مشارکت داشته
باشند ،همه ازآن سود میبرند.
اگرمدیریت دریک زمان خاص و درسراسرکشور
انجام شود بهتر است یا به صورت منطقهای و برمبنای
دمایهوادرمناطقمختلف؟
قطعاروش کشوریبسیاربهتراستزیراتمامسیاستها
ابالغ میشود .درکشورما نیزدرفصل بهارو تابستان ،هوا گرم
میشود.هرچندبرخیشهرستانهازودتروبرخیدیرتربهپیک
میرسند اما همه این مسایل دربازه خرداد تا شهریوراست.
از نظر شما چه میزان مصرف حالت مطلوب
شهرستاناست؟

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

اگربا کمک مشترکان 10 ،درصد بیشترمدیریت مصرف
رخدهد،قطعابهخاموشیناخواستهنخواهیمرسید.بنابراین
بین  145تا  150مگاوات مصرف مطلوب است .اگر میزان
مصرف از سقف تعیین شده باالتر برود ،قطعا خاموشی
خواهیمداشت.
مجموعتولیدبرقدرسیرجانچهمیزاناست؟
ما در سیرجان دو نیروگاه داریم اما بحث تولید جزو
اختیارات و حیطه وظایف ما نیست .شرکت توزیع با نیروگاه
متفاوت است و به همین دلیل اطالع دقیقی ندارم اما تمام
تولیدی برق درنیروگاههای سراسرکشور ،گویی به یک کاسه
ریخته میشوند و از این کاسه در جهت تامین برق سراسر
کشوراستفادهمیشود.
هنگامیکهدررسانههاپیرامونافزایشمصرفبرق
و رکورد مصرفدرمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل
سخنمیگویند،بهنظرمیآیدبهبرخی ازفاکتورها اشاره
نمیکنند .به طورمثال میزان انشعابات جدید را درنظر
نمیگیرند.بهچهدلیلبهاینفاکتورهااشارهنمیشود؟
ببینید ،اگر شما مصرف و تولید برق را دو دونده در نظر

بگیرید ،امکانپذیرنیست که مصرف جلوترازتولید بدود .زیرا
میلیاردها تومان خرج هرنیروگاه میشود .به هرحال همه
موظف هستیم به سمتی برویم که مدیریت مصرف را انجام
دهیم .این مسئله موجب بهینهشدن مصرف است تا تولید
تبدیل به دونده جلویی شود .تا کجا باید این دو دوشادوش
هم یا مصرف جلوترازتولید باشد؟ با سازکارها ،اطالعرسانی و
فرهنگسازی درجامعه ،بین مردم و نسل جدید میتوانیم از
رشدمصرفبیرویهجلوگیریکنیم.باهمینمدیریتمصرف
نیزباید بتوانیم برای آیندگان نیزازاین نعمت خدادادی چیزی
باقی بگذاریم .قطعا درصدی از رشد بار مربوط به انشعابات
جدید است .وقتی میگوییم مصرف امسال 20درصد نسبت
بهسال گذشته افزایشداشته ،افزایش انشعاباتنیزدرهمان
قالب است .به طورمثال میگویید 5درصد افزایش ،طبیعی
است اما وقتی  20درصد رشد بار داریم ،مگر 20درصد کل
انشعابات سیرجان را واگذارکردهایم که حاال 20درصد افزیش
بارداشته باشیم؟ 20درصد 140هزارانشعاب سیرجانمساوی
با 28هزارانشعاب است درحالیکه ما 5هزاراشتراک واگذار
کردیم.

آگهی مناقصه عمومی شماره /1400/004م .ع
شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد جهــت انجــام ســرویس ایــاب و ذهــاب
پرســنل خــود از ســطح شــهر ســیرجان تــا شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر ( 45کیلومتــری
جــاده ســیرجان -شــیراز) و بالعکــس بــه وســیله تعــداد  15دســتگاه اتوبوس(اســکانیا مــارال یــا
ولــوو  )B9مــدل  90بــه بــاال را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی در ســطح شــهر ســیرجان بــه
شــرکت (شــخص حقوقــی) واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس
الکترونیکــی  www.parizpishro.irمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده
دانلــود نماینــد .مهلــت تحویــل پــاکات روز شــنبه مــورخ  1400/05/12در محــل دفتــر مرکــزی
شــرکت واقــع در ســیرجان -محلــه کــوی فرهنگیــان -بلــوار پیــروزی -طبقــه همکــف -پــاک
 -36کــد پســتی  -7816947838شــماره تلفــن  034-42273204میباشــد.
مدارک موردنیاز:
• میــزان تضمیــن شــرکت در مناقصــه  1.500.000.000 :ریــال (یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال)
در قالــب چــک تضمینــی بانکــی /ضمانتنامــه بانکــی معتبــر /واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب
 10/3309211/2بانــک رســالت بــه نــام شــرکت پاریــز پیشــرو صنعــت توســعه.

• ایــن شــرکت در قبــول یــا رد کلیــه یــا هــر یــک از پیشــنهادات بــه تنهایــی بــدون احتیــاج بــه
ذکــر دلیــل مختــار میباشــد.
• مدت اعتبار قیمت پیشــنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها میباشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشــد.
• متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ( 09132799195آقــای
قربانلــو) تمــاس حاصــل نماینــد.

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

بنابراین  5درصد افزایش طبیعی و  15درصد
غیرطبیعیاست؟
بله و به همین دلیل اگرمدیریت مصرف نبود ،قطعا به
مشکل برمیخوردیم .به هرحال سیرجان یک شهرصنعتی
استوهیمنموضوعیکی ازدالیل افزایشمصرفباراست.
بهنظرشماخانههایغیرمهندسی کهسبباتالف
انرژیمیشوند،چقدردرمیزانمصرفنقشدارد؟
ببینید ،این موضوع نیز باید در همان بحث مدیریت
مصرف دیده شود .ما چقدر هنگام خرید وسایل خانه ،به
برچسب درجهبندی میزان مصرف دقت میکنیم؟ اصال
کاری به این بحث نداریم درحالیکه این نکته باید جزو قوانین
هر خانه باشد تا هر فردی هر کاری خواست انجام دهد ،از
خانهسازی تا خرید وسایل را با توجه درجههای سبز مصرف
انجامدهدیاتهیه کند.شما اگردرخانه ازپردهضخیم استفاده
کنی و خانه تاریک شود ،ناچاری از صبح تا شب از روشنایی
المپ استفاده کنی و یا درهنگام ساخت خانه اگرپنجرهها
به گونهای تعبیه نشوند که نورطبیعی را به داخل خانه بتابانند،
مجبوربه استفاده ازروشنایی المپهستید.مهندسانماباید

به گونهای عمل کنند که درساخت خانه ،کاری کنیم تا نیازبه
استفاده ازکمترینمیزانمصرف انرژیباشیم.
چراتفاهمنامهایمیانادارهبرقباشهرداریونظام
مهندسی منعقد نمیشود تا در راستای اصالح مشکل
اتالفانرژیبحثاستفادهبهینهازانرژیرعایت گردد؟
بحث اتالف انرژی در خانهها بیشتر در حیطه موضوع
مصرف گرمایشی است .شاید اداره برق نیزتا حدی شامل این
موضوع شود اما این بحث بیشترناظربه مصرف گازاست.
پسمعتقدیدخانههایغیرمهندسیدراتالفبرق
نقشچندانیندارند؟
دارند اما در این حد که پنجرهها درمحلهای مناسب و
نورگیرتعبیه شوند و سایرموارد که اشاره کردم.
دربحثرمزارزها...
ما  31مزرعه رمز ارزدرسیرجان کشف کردیم که از 2تا
 150عدددستگاهرمزارزداشتهاند.
چه میزان این مزارع درداخلو چه میزان درخارج
ازشهرقرارداشتند؟
اعم آنهادرکارگاههایصنعتی استو البتهخانهها .از31
مورد مزرعه رمزارز ،حدود  50درصد آن درمنازل بوده است.
ما  700رمزارز کشف کردهایم که مجموع جریمهشان نیز50
میلیاردریالشده است.
چند مورد مزرعه رمزارز مجاز در سیرجان وجود
دارد؟
 2مورد که هر 2نیز ،درحال حاضرقطع هستند.
آیا بهرهبرداری توسط ایرانیها انجام میشود یا
خارجیها؟
ایرانیها.همینسیرجانیهایخودمان.
پیشبینی شما از رمزارزهای کشف نشده در
سیرجانچهمیزاناست
نمیشود دراین مورد چیزی گفت اما میزان کشفیات ما
زیادبودهوباقاطعیتنیزپیگیریمیکنیم.
درموردنحوهیافتنایندستگاهها...
به هرحال ما روشهایی داریم که براساس آنها ،موارد
رابهطورقطعیپیدامیکنیم کهباهماهنگیبانیروی انتظامی
و دادستانی به سراغشان میشویم .همچنین اگرشهروندان
موردی را اطالع دهند ،شامل پاداش میشوند.
دربحث نوسانات برق و حوادث سوختن وسایل،
پیامهایزیادیازمخاطبانداریم.
یکی ازدلیلنوساناتبرق،سرقت کابلشبکهها است.

@PasargadNews

دراین مورد آماریدارید؟
بله .سال گذشته نزدیک به 6هزارکیلوگرم سیم درسطح
شهرستانوروستاهای اطرافسرقتشد.
درآخرین مصاحبهای که با شما داشتم ،صحبت
تغییرکابلهابود.
بله.منظورتانکابلهایخودنگهداراستکهخوشبختانه
درحال انجام است.خوشبختانه امسالدر 5فازنزدیکبه150
کیلومترکابلدرحال انجامشدن است.
کاربهچهدرصدیرسیده است؟
این 5فازتقریبا به 70درصد رسیده است.
درکلشهرستانچه؟
حدود 30درصد.
اینبرنامه ازچهسالیشروعشده است؟
بین  8تا  10سال .متاسفانه سرقتها به دلیل ایجاد
نوسانات هم به ما ضرر میرساند و هم به مردم وموجب
سوختن وسائل برقی آنها میشود .ما کابلهای خودنگهدار
را از  10سال پیش و روی شبکههای جدید آغاز کردیم اما
وقتیباسرقتهایپیشآمدهمواجهشدیم،بهسمتتبدیل
وتعویضشبکههایجدیدبهکابلهایخودنگهداررفتیم.
تصورمیکنیدکلکارچقدرطولبکشد؟
با افزایش میزان کار انجام شده ،تصور میکنم  10سال
طولبکشد.
گفتید سرقتها عامل بخشی از نوسانات برق
هستند.عاملبخشدیگرچیست؟
با توجه به کشف رمزارزها درخانهها ،بخشی ازنوسانات
شدید و افت ولتاژها میتواند مربوط به استفاده برخی ازمردم
ازرمزارزهاباشد.
پسکاهشتولیدنقشیندارد؟
خیرزیرا باید پایداری شبکه و کیفیت برق حفظ شود .در
حقیقت اگرشرایط شبکه عادی بود و سرقتها رخ نمیداد،
نوساناتبهشدتفعلیرخنمیدادند.دلیلاکثرمواردنوسانات
شدید سرقت سیم است .توجه داشته باشید که قطع کامل
برق دراکثرموارد منجربه سوختن وسایل برقی نمیشود بلکه
عامل اصلی نوسانات برق است که دلیل را نیزذکر کردم .در
بحثتولیدنیزتوجهداشتهباشیدکهباتوجهبهشرایطسیرجان
از نظر بهرهمندی از تابش خورشید ،سرمایهگذاران در بحث
نیروگاههایخورشیدیمیتوانندفعالیتخوبیداشتهباشندزیرا
با توجه به زوایه ذوزنقهای تابش خورشید بازدهی باالیی دارد.
اما گالیههایی درمورد پرداخت نشدن پول خرید
برقتوسطدولت ازنیروگاههایخصوصیوجوددارد.
به هرحال پرداخت میشود .به قول معروف دیرو زود
دارد اما سوخت و سوز ندارد .تمام دوستانی که در سیرجان
نیروگاهخورشیدیدارند،پولشانرامیگیرند.
چند درصد برق ما توسط این نیروگاهها تامین
میشود؟
 203مورد نیروگاه خورشیدی درسیرجان داریم که نزدیک
به 2و نیم مگاوات برق تولید میکنند.

