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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،آرش ﮐﺮدی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ رﺷﺪ  5درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻣﺴﺎل ﺑﻮد
ﻣﺼﺮف اﻣﺮوز رﺷﺪ  7درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺮار
داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺪه و
اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮدی از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف روز ﯾﻌﻨﯽ  12ﺗﺎ  16و اوج ﻣﺼﺮف ﺷﺐ ﯾﻌﻨﯽ  19ﺗﺎ
 23از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی و
اﺳـﭙﯿﻠﺖ ﻫـﺎ دﻣـﺎی  23ﺗـﺎ  25درﺟـﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب ،و در اﺳـﺘﻔﺎده از
ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ،از دور ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :وﺳﺎﯾﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از ﻣﺪار
ﺧﺎرج ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮدی اﻓﺰود :در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اداﻣﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوج ﻣﺼﺮف ﭘﺎرﺳﺎل در  28ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 52 ،ﻫﺰار و
 700ﻣﮕﺎوات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  14ﺗﯿﺮ اﻣﺴﺎل
رﮐﻮرد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل  51ﻫﺰار و  603ﻣﮕﺎوات ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس ،ﺟﻨﻮب
ﮐﺮﻣﺎن ،ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ روزﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻣﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺮوز ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ روز ﺳﺎل 96
را ﺗﺎ اﻻن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و
رﮐﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد.
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