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همزمان بــا افزایش مصرف برق به دلیل باال 
رفتن دما، خشکســالی و کاهــش ذخایر آبی، 
اســتفاده ماینرها در استخراج رمز ارزها نیز بر 
روند صعودی مصرف برق تاثیر گذاشــته است. 
در سال قبل قطعی برق باعث از سرویس خارج 
شدن کارخانه  های تولید ســیمان و در نتیجه 
کاهش تولید آن و به تبع آن افزایش قیمتش شد. 
در کنار موضوع رفاه و آسایش اجتماعی آنچه در 
رفت و آمدهای جریان برق اهمیت دارد، صدمه 
به برخی خطوط تولید کارخانه ها و بنگاه  ها است. 
اگر قرار بر این است که تولید داخل جای واردات 
بی رویه را بگیرد و صــادرات محصوالت ایرانی 
کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، نباید به 
دلیل بی برقی خط تولید بخوابد یا دچار خسارت 
شود. بررسی علل قطعی برق نشان می دهد که 
برخی از دالیلی که منجر به این خاموشی می شود 
مانند فرسودگی نیروگاه ها و استخراج بی  وقفه 
ماینرها در کوتاه مدت حل شدنی نیست و رفع 
این موضوعات نیاز به برنامه ریزی، سرمایه گذاری 

و قانون گذاری دارد. 
یکــی از دالیل بی  برقی  ها شــرایط جوی اســت. 
گزارش های رســمی حاکی از آن اســت که به دلیل 
شــرایط جوی و کاهش نزوالت آسمانی و کمبود آب، 
حدود 8 هــزار مگاوات از برق تولیــدی نیروگاه  های 
برقابی از مدار خارج شــده و همزمان به دلیل افزایش 
دما میزان مصرف برق باال رفته است. با افزایش هر یک 
درجه دما بیش از 1500 مگاوات مصرف برق بیشــتر 
می شود و از سوی دیگر 40 درصد مصرف برق کشور 
به مصارف سرمایشی اختصاص دارد. طبق اعالم وزارت 
نیرو پارسال گرما باعث کاهش 50 درصدی مخازن آب 
نیروگاه های برقآبی شده و به دلیل شرایط جوی تولید 
برق نیروگاه  های برقابی تا یک سوم کمتر شده، از این 

رو فشار بر سایر نیروگاه  ها شدت پیدا کرده است. 
اما عامل دیگر که برخالف شرایط جوی، عملکرد 
دولت ها به طور مســتقیم باعث ایجاد و رشد آن شده 
فرســودگی نیروگاه  ها است. به هر دلیلی در چند دهه 
گذشته نســبت به اوورهال یا همان تعمیرات اساسی 
نیروگاه  ها اقدام نشــده و میزان سرمایه گذاری در این 
بخش و احداث نیروگاه  های جدید با اســناد باالدستی 
فاصله دارد. نیروگاه  های حرارتی سهم 85 درصدی در 
تولید برق کشــور دارند که اتفاقا بیشترین فرسودگی 
هم در همین نیروگاه های حرارتی اســت و پس از این 
که نیروگاه اتمی بوشهر از مدار خارج شد فشار بر سایر 

دقت در مصرف و حفظ صحت وسایل الکتریکی 

صرفه جویی 
در مصرف برق 

و  چالش های 
پیش رو

بخش دوم

یک شــهروند: هنگام خروج از 
منزل همه لوازم برقی را خاموش 
می کنم، همچنین بر روی کولر 
گازی خود یک ســایبان تعبیه 

کرده ام.

مدیرعامل توانیر: افزایش مصرف برخی صنایع باید به شکل جدی مورد 
بررسی قرار گیرد. همچنین برخورد با اداره ها و سازمان های رعایت نکننده 

مدیریت مصرف هم مورد توجه جدی قرار گرفت.

 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتي: بررسي ها نشان 
مي دهد که ۹۰ درصد وســایل برقي در منازل مردم، دستگاه هاي محافظ 

ندارند و این در افزایش خسارت مردم نیز بسیار موثر است.

نیروگاه  ها افزایش یافت و اساسا یکی از دالیل طوالنی 
شدن خاموشی ها از دست رفتن نیروگاه بوشهر بود. 

در کنــار افزایش مصرف به دلیــل افزایش دما و 
خشکســالی و کاهش توان تولید به دلیل فرسودگی 
و کاهش ذخایر آبی، پدیده دیگری به طور چشــمگیر 
میزان مصرف برق را باال برد و این پدیده، اســتفاده از 
ماینر در اســتخراج رمز ارزهاست. میزان مصرف هر 
ماینر به اندازه استفاده یک کولر گازی از برق، تخمین 
زده می شــود؛ بنابرایــن در غیاب سیاســت گذاری و 
قانون گذاری در حوزه رمز ارزها طبیعی است که مصرف 
برق در استخراج رمز ارزها فشار مضاعفی را وارد آورد. 

دمای باالتر از میزان نرمال در کشور
ایران یکی از گرم ترین تابستان های خود را امسال 
تجربه خواهد کرد. صــادق ضیاییان رئیس مرکز ملی 
پیش بینــی و مدیریــت بحران مخاطــرات وضع هوا 
می گوید: » امســال تابســتان بســیار گرمی را تجربه 
می کنیم. متوسط دمای کشور تا پایان شهریور حدود 
یک درجه باالتر از حد نرمال پیش بینی می شــود. این 
ناهنجاری دمایی در بیشتر استان ها وجود دارد، ولی در 

برخی از استان های شرق کشور مثل خراسان جنوبی، 
کرمان و سیســتان و بلوچســتان حــدود یک درجه 
ســانتیگراد و در یزد بین یک تا 1/5 درجه سانتیگراد 
کمتر از حد نرمال بود، پس دمای شــرق کشور از اول 
تــا 10 تیر کمتر از حد نرمال بوده، ولی دمای غرب و 
به ویژه شمال غرب کشور طی این مدت به شدت باالتر 
از حد نرمال گزارش شده است. میانگین کشوری دما 
نیز یک درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال بوده است.«

مصطفی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
کشــور می گوید: »پیش بینی می شــود با افزایش دما 
در آینــده، با افزایش نیاز مصرف تــا 64 هزار و 500 

مگاوات رو به رو شــویم. بــه گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران، مصطفی 
رجبی مشهدی افزود: » هفته اول تیرماه1401 هفته ای 
پرمصرف خواهد بود و با توجه به پیش بینی های سازمان 
هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا در هفته آتی در 
سراسر کشــور و رسیدن به میانگین دمای 38 درجه، 
صنعت برق با افزایش نیاز مصرف از ســوی مشترکان 

رو به رو خواهد شد.«
 وی ادامه می دهد: » در پی افزایش دما، نیاز مصرف 
تا 64 هزار و 500 مگاوات رشــد خواهد داشت که از 
این مقدار فقط 54 هزار مگاوات توســط نیروگاه های 
کشور قابل تأمین خواهد بود.« سخنگوی صنعت برق 
می گوید:» برای جبران کمبود 10 هزار مگاواتی، در کنار 
برنامه های مدیریت مصرف، همچنان نیازمند همکاری 

مشترکان عمده، صنعتی و خانگی هستیم.«
وی نسبت به افزایش مصرف برق به دلیل ناهنجاری 
دمایی و افزایش اســتفاده از وسایل سرمایشی در کنار 
استفاده از ســایر وسایل برقی هشدار می هد:» در روز 
30 خرداد 1401 شــهر مهران در غرب کشور با عبور 
از دمای 52 درجه ســانتیگراد یک رکورد 70 ساله را 

شکست. همچنین رامهرمز دمای 54 را ثبت کرد.«
استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارزها

عالوه بر تالش برای تعدیل و اصالح روشنایی های 
معابــر، توانیر برخورد با اســتخراج کنندگان غیرمجاز 
رمز ارزها را نیز در دســتور کار مجدد قرار داد. ضمن 
آنکه ستادی با عنوان ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها، 

صنایــع و مدیریت مصرف انرژی )گاز و برق( کشــور 
شــکل گرفته تا بر روند مدیریت درست مصرف انرژی 

نظارت داشته باشد. 
آرش کردی مدیرعامــل توانیر پیگیری و جدیت 
بیشــتر در جمع آوری انشــعاب های غیرمجاز و مراکز 
اســتخراج غیرمجاز رمز ارز را مورد تاکید قرار داده و 
می گوید: »افزایش مصرف برخی صنایع باید به شکل 
جدی مورد بررســی قرار گیــرد.  همچنین برخورد با 
اداره ها و ســازمان های رعایــت نکننده مدیریت مصرف 

هم مورد توجه جدی قرار گرفت.«
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران در ادامه می گوید: »بازرســی از اداره ها با هدف 
رعایت بیشتر مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت.«

 وی ادامه می دهد: »گروه های نظارتی، مصرف 
برق اداره ها و نهادهای دولتی این استان را با هدف 
کاهش مصرف انرژی و تامین سوخت نیروگاه های 
کشــور به صورت روزانه رصد می کنند. همچنین 

مشوق هایی برای مشــترکان رعایت کننده در نظر 
گرفته شده است.« 

مشکالت ناشی از قطع برق
امیر شکیبی نسب کارشناس شیمی، از المپ های 
کم مصرف با وات کمتر استفاده می کند. وی می گوید: 
»هنــگام خروج از منزل همه لــوازم برقی را خاموش 
می کنم، همچنین بر روی کولر گازی خود یک سایبان 

تعبیه کرده ام.«
یکی از مهم ترین خسارات قطع برق آسیب وسایل 
الکتریکی در منازل و بعضا سوختن آنهاست. هنگامی 
که برق کولر و تلویزیون یا یخچال قطع و مجددا وصل 
می شــود، شــوک به موتور دستگاه و ســیم پیچ وارد 
می شــود و باعث خرابــی آن در دراز مدت می گردد. 
قطع برق و یا افت بیش از حد جریان، مقاومت سیم ها 
را کاهــش می دهد و احتمال اتصــال کوتاه را افزایش 
می دهد. وقتی که آمپر کم و شــدت جریان زیاد شود، 
دمای قطعات لوازم خانگی باال می رود و ممکن اســت 
که ذوب شــوند. همچنین اگر جریان برق افزایش یابد 
دستگاه باید کار بیشتری انجام دهد در این شرایط نیز 
لوازم خانگی دچار آســیب خواهند شد به عنوان مثال 
عایق ســیم ها از بین می روند و خطر آتش ســوزی و 
برق گرفتگی  را به همراه دارد.  خســارت قطع برق به 
 برخی از لوازم خانگی 10 درصد و به برخی مثل یخچال
90 درصد است. نوسان برق در یخچال و فریزر نیز باعث 
تخریب و از بین رفتن عایق ها در سیم پیچ های دستگاه 
می شود، زیرا این عایق ها می توانند تنها ولتاژ استاندارد 

را تحمل کنند، در غیر این صورت آســیب می بینند و 
ممکن است جرقه بزند و آتش بگیرد. 

یخچال هایــی کــه از موتور  ای ســی )جریان 
متنــاوب( برخوردارند برای حفظ دمای قطعات به 
طور مداوم خاموش و روشن می شود، اما هنگامی که 
جریان به صورت ناگهانی قطع و یا کاهش پیدا کند 
موتور هنگام استارت زدن با مشکل مواجه خواهد 
شد و آسیب می بیند. شــاید کمی عجیب به نظر 

برسد اما این آسیب در یخچال های ساید بای ساید 
به مراتب جدی تر اســت زیرا موتور این دســتگاه 
نسبت به یخچال های معمولی بیشتر کار می کند. 
علــی جمالی رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي 
و قطعات یدکي تهران با بیان اینکه یخچال ها بیشترین 
آسیب از بابت قطع برق را به خود اختصاص مي دهند، 
می گوید: »براي جلوگیري از خسارت دستگاه هاي برقي 
در منازل تدوین و ابالغ جدول زمان قطعي برق ضروري 
است، زیرا 90 درصد دستگاه هاي برقي محافظ ندارند.«

وی تاکید می کند: »صدمه نوسانات ولتاژ قطعي برق 

به وســایل برقي از جمله ظرفشویي و یا لباسشویي با 
یخچال، فریزر و ســایدباي ساید متفاوت است و قطع 
و وصــل برق به موتور بخچال هــا بیش از 90 درصد 

صدمه مي زند.«
 جمالي با بیان اینکه برخي از دستگاه هاي برقي 
در منازل در روز مثل لباسشویي روشن نیستند. قطع 
و وصل برق و نوسانات آن کمتر به این وسایل صدمه 
مي زنند، اما برخي از دستگاه ها مثل یخچال و یا فریزر 
که موتور آنها براي برودت بیشتر همواره کار مي کنند 
خسارت بیشتري مي بینند، می افزاید: »بررسي ها نشان 
مي دهد که 90 درصد وسایل برقي در منازل مردم، 
دستگاه هاي محافظ ندارند و این در افزایش خسارت 
مردم نیز بســیار موثر است.« وی اظهار می دارد: »در 
مجموع قطع و وصل برق به ماشــین لباسشویي و یا 
ظرفشویي در منازل مردم بیش از 10 درصد است، اما 
خسارت آن به وسایل برودتي بیش از 90 درصد است! 
وي تاکید کرد: قطع و وصل برق، عمر دســتگاه هاي 
برقي را کاهش مي دهد و پس از مدتي که قطعي بیشتر 
شد، موتور این دستگاه ها مي سوزنند و این با توجه به 
گراني قطعات یدکي، خسارت زیادي را به مردم وارد 
مي کند.« این مقام مسئول در اتحادیه تولیدکنندگان 
و تعمیرکاران صنایع برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي 
و قطعــات یدکي درعین حــال تاکید می کند: »براي 
جلوگیري از خسارت بیشتر به وسایل برقي در منازل 
در زمان وصل برق، حدود 15 دقیقه بعد دستگاه هاي 
خــود را به برق وصل کنند، زیرا در دقایق اولیه وصل 
برق تمام دستگاه هاي برقي در مناطق شروع به استارت 
مي زنند و در این زمان ولتاژ برق بسیار کاهش مي یابد 
و نوسان شدید در این موقع به سوختن موتور وسایل 

برقي و لوازم خانگي منجر مي شود.«
جمالی می افزاید: »پس از دو ساعت قطعي، زماني 
کــه برق مي آید در این لحظه ولتاژ آن بســیار باال و 
پایین مي شــود و با استارت دوباره موتور، به کاهش 
عمر آن کمک مي کند و این زماني اســت که بیشتر 
موتور دستگاه هاي گرمایشي و یا برودتي مي سوزند.«

وي یادآور می شــود: »در لحظــه وصل برق بیش 
از دو برابــر وضعیت عادي، وســایل برقي در خانه هاي 
مردم برق مصرف مي کنند، لذا با نوســان شدید در این 
لحظه تمام دستگاه هایي که در خانه ها از جمله تلویزیون، 
آسانسور، تلفن هاي بي سیمي، مایکروفر، یخچال، فریزر، 
اجــاق گازهاي برقي چون به صــورت دائمي باید برق 

مصرف کنند لطمه بیشتري مي خورند.«
تعمیرکاران  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیس 

صنایع برودتي، تهویه مطبوع، لباسشــویي و قطعات 
یدکي تهران به مــردم توصیه می کند: »براي تعمیر 
دســتگاه هاي برقــي حتمــا از تعمیــرکاران معتبر 
شــناخته شده که پروانه کسب از این اتحادیه دارند، 
استفاده کنند در غیر این صورت اتحادیه تعمیرکاران 
پاسخگوي شکایت مردم در این زمینه نخواهد بود.«

وی در تکمیــل صحبت هایــش تاکید دارد: »در 
صورتي که براي تعمیر وسایل برقي از تعمیرکاران غیر 
حرفه اي تلفني استفاده شود عالوه بر هزینه هاي زیادي 
که بر مردم تحمیل مي شــود اتحادیه نیز نمي تواند 

از حق و حقوق مردم در این مواقع حمایت کند.« 
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به اطالع اهالی محترم روستای دواسب و حومه می رساند شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد 
برابــر الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک بــرای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت 
مصوب 1358/11/17 شــورای انقالب، زمین مســیر خطوط انتقال تا مخازن 4 شرقی و 5 شرقی را طبق کروکی 
ذیل تملک نماید، لذا بدین وســیله به اطالع مالکین و صاحبان حقوق می رســاند حداکثر ظرف مدت 15 روز از 
تاریخ نشــر آگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت مربوطه به دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت واقع در زنجان 

کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر برای انجام معامله مراجعه نمایند.
ضمنا تقویم قیمت زمین های موصوف مســتلزم تعیین هیئت کارشناسی می باشد بنابراین توام با تحویل اسناد و 
مدارک مالکیت، کارشــناس منتخب و مرضی الطرفین خود را نیز کتبا اعالم نمایند، بدیهی اســت در صورت عدم 

مراجعه در وقت مقرر فوق، نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اقدام خواهد شد.

 آگهی تملک شرکت آب و فاضالب
شرکت آب و فاضالب  استان زنجان 

استان زنجان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

)نوبت دوم(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 5699039996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3979663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 5699038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران دیماور کرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴8۱۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰229۱8۰

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 
1399/09/30 مــورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت نو اندیش به شناسه 
ملی 10100644122 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکســال برای 
سال مالی منتهی به 1400/09/30 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت ۱۱6673 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱6۰2789

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3۱3۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰3۵۱۵۴۰2


