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سخنگوی صنعت برق محدودیت سوخت نیروگاهها را
دلیل قطعی برق در تهران عنوان کرد

معمای خاموشی

قطعــی بــرق در تهــران ،تبریــز ،قــم و
خراســان جنوبی بــرای ســاعاتی مناطق
جامعه مختلف این اســتانها را در خاموشی فرو
بــرد .از صبح امــروز در مناطــق مختلف
تبریز برای چند ساعت برق قطع شد؛ همچنین بنا به
اعالم مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خراسان
جنوبی خاموشی مقطعی در این استان شروع شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق قــم هم خبر
داد که خاموشــیها از دیروز در این اســتان آغاز شده
است .در تهران هم شماری از مناطق پایتخت امروز
برای ســاعات متمادی برق نداشتند؛ خاموشیهایی
کــه بــه گفتــه مســئوالن اســتانی دلیلــی جــز کاهش
سوخت نیروگاهها در پی افزایش مصرف گار خانگی
و تجاری ندارد؛ به همین دلیل اســت که مسئوالن از
مردم خواستهاند با صرفهجویی در مصرف گاز و برق
به یاری نیروگاهها ومسئوالن بیایند.
این در حالی اســت که براســاس اعالم شــرکتهای
کنتــرل کیفیــت هــوا ،هــوای پایتخــت و شــماری از
اســتانها در وضعیــت قرمــز گزارش شــده اســت؛
وضعیتی که متهم اصلی آن سوختهای جایگزین
در نیروگاههــای بــرق اســت و حــال شــماری از
شهروندان گالیه دارند که هم با معضل آلودگی و هم
قطعی برق مواجه هستند.
ســخنگوی صنعت بــرق در توضیح خاموشــیهای
چندســاعته گفــت «:در برخــی از مناطــق کشــور
محدودیــت موقتــی بهدنبال موضــوع محدودیت
ســوخت نیروگاهها اعمال شــده است که باعث شد
در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم».
مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفتوگو با ایســنا ،با
اشــاره به قطــع بــرق در برخــی منــازل در مناطق ،۲
 ۱۳ ،۱۱ ،۹ ،۶ ،۳و  ۱۴تهــران با بیان اینکــه «با توجه به
اینکه خاموشــی مقطعی بود و امکان اطالعرســانی
نداشتیم» ،گفت« :به محض اینکه مشکل سوخت
و محدودیــت تأمیــن گاز برطــرف شــود ،خاموشــی

نخواهیم داشــت ».او افزود« :اگــر مردم  ۱۰درصد در
مصــرف گاز صرفهجویــی کنند ،مشــکل قطعی برق
نخواهیم داشت».
او از هموطنــان خواســت کــه در راســتای کمــک به
حفظ پایداری شــبکه برق و تأمیــن گاز همه مناطق،
بــا خامــوش کــردن المپهــای اضافــی در منــزل و
محل کار ،پوشــیدن لباس گرم در منزل و کاهش یک
درجهای دمای هوای منــزل و محل کار ،در این اقدام
مخالفت پلیس با خاموشی شبانه

رئیس پلیــس پایتخت از رصد تهران به وســیله
 ۱۵۰۰دوربین خبر داد و با خاموشــیهای شــبانه
نیز مخالفت کرد.
ســردار حســین رحیمی درباره خاموشــی برخی
معابــر و فضاهای پایتخــت و احتمــال افزایش
وقوع جرم در این ســاعات گفت :بشــدت با این
موضــوع مخالفیــم و بــه شــکل رســمی و کتبــی
مخالفــت خــود را در همان روزهای نخســت به
مراجع ذیصالح و شــورای تأمین استان تهران
اعالم کردیم.

با دست اندرکاران صنعت برق و گاز همکاری کنند.
شــرکت توانیر هم در اطالعیهای اعالم کرده بهدلیل
افزایش مصرف بــرق و گاز در بخش خانگی و تجاری
و محدودیــت ســوخت تحویلــی بــه تعــدادی از
نیروگاهها ،خاموشــیهای پراکنــده در برخی مناطق
اعمال شــده اســت .از ایــنرو از هموطنان همیشــه
همراه خواهشــمندیم با کاهش حداقل 1تا  2درجه از
دمای منازل و محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق،
امکان اســتمرار تأمین انرژی را بــرای همه هموطنان
فراهم آورند.

#برق
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

از امــروز صبــح برق در بســیاری از مناطق تهران قطع شــد و در شــبکههای
اجتماعی کاربران زیادی را میدیدیم که درباره این مســأله و مشــکالتی که
با قطع برق برایشــان پیش آمده مینوشــتند .خیلیها به مســأله سوزاندن
مــازوت و ارتبــاط آن بــا برق اشــاره میکردنــد و کاربران زیادی با اســتناد به
حرفهای ســخنگوی صنعت برق که گفته بود اســتخراجکنندگان غیرمجاز
بیت کوین مقصر مصرف باالی برق هســتند میخواســتند که به این مسأله
رسیدگی شود:
«همه جا برق رفته داستان چیه؟»
«برق رفت ســوزن نمونهبرداری در سینه بیمار شکست ،با انبر دست
کشیدنش بیرون .بیت کوین چنده امروز؟»
«درســته کــه دالر برنگشــت بــه  ۱۵۰تومــن ،ولی بــرق خونهمون مثل
دوران دالر  ۱۵۰تومنی داره قطع میشه .برای شروع بد نیست».
«دو ســاعته دفتــر پیشــخوان معطل یه کار  ۵دقیقهایــم .چرا توی روز
برقها رو قطع میکنید آخه؟»
«ظاهراً صبح امروز برق چند منطقه تهران قطع شــده بود .نکنه این
کارها رو میکنید که بگیم مازوت بسوزونید هم اشکال نداره»
«بــه نظرم داریم یهکم زیادی شــلوغش میکنیــم .به ما حق انتخاب
داده بودنــد دیگــه از قبــل .کالنتــری :یــا قطعی بــرق را بپذیرید یــا مصرف
مازوت»
«اینجور که دارم میبینم نصف تهران برق نداره»
«برق قطعه ،هوا آلوده است ،کرونا هم از سر کولمون باال میره»
«خرید اینترنتی کردمو امیدم به اینه که سوپرمارکت برق داشته باشه
که سفارش رو روی سیستمش ببینه و پیک هم که اومد متوجه باشه که برق
قطعه و تلفن بزنه و تا اون موقع هم شــارژ گوشــی من تموم نشــده باشــه که
بتونم جواب بدم و در رو باز کنم .در واقع برم پایین باز کنم چون برق نیست».
آخر شــانس کیست؟ کسی که برنامههایش را کامالً منظم میکند تا
« ِ
بالفاصله بعد از دندانپزشکی ماشین بیاید دنبالش و راهی مأموریت شود.
آنگاه وقتی دکتر آمپول بیحســی را میزند؛ برق میرود! با دهان بیحسی
که کاری رویش نشده ،عازم مأموریتیم!»
«میگــم اگه الزم دارید برق کل کشــور رو قطــع کنید راحتبیت کوین
استخراج کنید»
«درســته االن برق شرکت رفته و من خوشحال دارم توئیت میخونم
ولی به خاطر تولید بیت کوین ...من باید اضافه کاری کنم امروز»
«برق رفته و کارگاه شــده مثل یخچال .کلی آدم اینجا گیر کردیم .اگه
بهخاطــر اســتخراجبیت کویــن ما این ســرما روداریم تحمــل میکنیم ،باید
بگم که بیت به بیتش حروووومه دوست ....عزیز»
«چهار و نیم ســاعته برق قطع شــده .یک ســاعتی اســت که اینترنت
همــراه اول قطع شــده ایرانســل فعــاً کار میکنه .پاور بانکها خالی شــدن.
امتحان هم هســت یکم دیگه .بیت کوین هم داره هر روز گرونتر میشه .هوا
آلوده است بهخاطر مازوت سوزی»
« -چــرا ما نمیتونیم برای زندگیمون برنامه داشــته باشــیم؟ چون
مثــاً من امــروز که داشــتم میرفتم بــه کارها و برنامههام برســم فکرشــم
نمیکــردم بــرق نباشــه و نتونــم در پارکینــگ رو باز کنــم و ماشــین رو ببرم
بیرون».

