ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﯿـﺮوی
ﺑـﺮق اﺳـﺘﺎن ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﺧـﺒﺮ داد:
ادارات ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺧﻮد
را در ﺳﺎﻋـﺎت ﭘﯿـﮏ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺪار
آورﻧـﺪ  /ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ۱۴۰۰ﮔﺮﻣﺘﺮﯾـﻦ
و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ۵۰ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﯿﻮا ﻟﻬﻮﻧﯿﺎن
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1400ﮐﻪ در  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ و از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از
 60درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮق – آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺟﻪ دﻣﺎ1200 ،
ﻣﮕﺎوات ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  5درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در روز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6000ﻣﮕﺎوات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ادارات و ارﮔﺎن ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ادارات و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
ﻟﻬﻮﻧﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ادارات در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :ادارات اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺪار آورﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد
ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ در ادارات ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادارات را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺪار آوردﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی در ادارات را در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﻤﻨﻮع

ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺎ دور ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی  ،دﻣﺎی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی روی درﺟﻪ  25اﻟﯽ  26ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدد و در ﺳﺎﻋﺎت
ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﭘﻤﭙﺎژﻫﺎی ﭼﺎه ﻫﺎی آب ﮐﺸﺎورزی آﻧﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد.
ﻫﯿﻮا ﻟﻬﻮﻧﯿﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص رﻣﺰ ارزﻫﺎ در
ﺗﻤﺎم

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻫﺎ

ﺑﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ

دادﺳﺘﺎﻧﯽ،

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

اداره

اﻃﻼﻋﺎت،

ﻧﯿﺮوی

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺰودی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪون و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ،از اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ
ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻟﻬﻮﻧﯿﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ:
ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد و ﻫﯿﭻ

ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻻزم

ﺑﻪ

ذﮐﺮ

اﺳﺖ

اﯾﻦ

ﻧﺸﺴﺖ

ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر

ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﺳﯿﺎﺳﯽ،

اﻣﻨﯿﺘﯽ

و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار از ﻟﺰوﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص

وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮق و ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

