ﻗﻄﻌـﯽ ﻣﮑـﺮر ﺑـﺮق در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ /ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ دﻣﺎی ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رﮐﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر زده ﺷﺪ
وﺑﻪ  53ﻫﺰارو  200ﻣﮕﺎ وات رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  52ﻫﺰار و  600ﻣﮕﺎوات ﺑﻮد ﺑﺎ  600ﻣﮕﺎ
وات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺎز ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  54ﻫﺰار
ﻣﮕﺎوات و در ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ  56ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻣﺮدم در  45روز آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ
رﺳﺪ  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺮق ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻓﻼﺣﺘﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ درﻣﻌﺮض ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﺟﻪ
ﺣﺮارت در ﺗﻬﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺎﻻی  40درﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف در روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺼﺮف را
از ﻇﻬﺮ

ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﭘﯿﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی  4ﺗﺎ  12ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 6ﺗﺎ  10ﺷﺐ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻓﻼﺣﺘﺎﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت

اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﭘﺴﺖ  400ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺑﺎﺑﺮﻗﻎ
ﻣﻠﮏ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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