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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز )ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ
ﻣﺮدادﻣﺎه( در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  3ﺗﺎ  5درﺟﻪ
ای دﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ )ﭼﻬﺎرم ﺗﯿﺮﻣﺎه( آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ )ﻧﻬﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه( اداﻣﻪ دارد.
ﭘﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  53ﻫﺰار و 600
ﻣﮕﺎوات رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ درﺟﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮا ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  500ﺗﺎ  700ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر
ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،رﮐﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻟﺤﻈﻪ ای 55
ﻫﺰار و  364ﻣﮕﺎوات رﻗﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق
ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ درک اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  10درﺻﺪی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺣﺪود 3
ﺗﺎ  4درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در  48ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر از ﺣﺎﻟﺖ
اﺿﻄﺮار و وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ دور ﺷﻮد.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه( ﭘﯿﮏ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺖ  14و 12
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  51ﻫﺰار و  958ﻣﮕﺎوات ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در روز ﻗﺒﻞ )ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدادﻣﺎه( ﮐﺎﻫﺸﯽ  874ﻣﮕﺎواﺗﯽ
داﺷﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق و ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ) 12ﺗﺎ  16و  20ﺗﺎ  (23ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دوﺑﺎره
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮار و وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
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