اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻧﻼﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق؛ ﺗﻮاﻧﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز دﭼﺎر ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ
آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .از آﻧﺴﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ

ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ده درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و ﺑﺮق،
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺎز و ﺑﺮق در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن

آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮق اداره ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای

ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﻣﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ

ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻣﺮوز دور از ذﻫﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ » :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﮔﺎز در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ« .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در اﯾﻨﺒﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ » در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ازدﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر رد
ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۱درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر در
روز اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎور دارد دوﻟﺖ
آدرس ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ و دوﻟﺖ ﺳﻮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺮدم ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره آن ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و آﻣﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ارز ﻣﺠﺎزی ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮق ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﻧﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ »ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی« رﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم از اﻧﺮژی ﺑﺮق و ﮔﺎز را دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﺮدم در رﺧﺘﺨﻮاب ﻟﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ از

اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ «.او ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی دو ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻢﮐﺎری زﯾﺎدی

داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺘﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

