ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  10ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺪار اﺳﺖ

ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  10ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺪار اﺳﺖ
ﻣــــﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣــــﻞ
ﺷﺮﮐـــﺖ ﺗﻮزﯾـــﻊ
ﻧﯿــــﺮوی ﺑــــﺮق
ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ
ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ
 100درﺻـــــــﺪ
ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺷﻬــﺮی
اﺳـﺘﺎن از ﻧﻌﻤـﺖ
ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮔﻔــــﺖ :ﮐﻠﯿــــﻪ
روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﺑـﺎﻻی
 10ﺧـــــﺎﻧﻮار در
اﺳـــﺘﺎن ﻧﯿـــﺰ از
ﻧﻌﻤــــﺖ ﺑــــﺮق
ﺑﺮﺣﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن  ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺮﮐﺎ در دﯾﺪار ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﻮزه ﺑﺮق در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی 10
ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺘﺎن ﺑﺮق دارﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﺮﮐﺎء اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻗﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻧﺮخ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻫﻤﮑﺎران در ﺣﻮزه ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژِ ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و وزش ﺑﺎد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﮐﻨﻮن 254
ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺰار و 749

روﺳﺘﺎ دارای ﺳﮑﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  946روﺳﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺪی ﺻﻔﻮی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺰار و  749روﺳﺘﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻌﺪاد  918روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻻی  20ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ 733
روﺳﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  19ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 500
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای  35ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  96ﺗﻌﺪاد  20درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  76درﺻﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺪاد  460روﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و در زﻣﺎن ﻋﺎدی ﺑﯿﺶ از  400روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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