ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اداری ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از 20درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ۲۹۲ :ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺸﻌﺎب در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی دادﮔﺮ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب وﺑﺮق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در آب و ﺑﺮق و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
وی از وﺟﻮد  331ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن 381
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮز دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺟﻮد  ۴۴ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺮزی و  ۸۳ﺑﺮﺟﮏ ﺑﺮق دار در
اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎوه ﻗﺎﯾﻦ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی ﻗﺎﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .

ﺑﯿﺶ از  ۳۷۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮق در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳۷۹ﻫﺰار و  ۱۶۳ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن  ۲۲۸ﻫﺰار و  ۸۶۴ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎدل  ۶۰درﺻﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﺪاد  ۱۵۰ﻫﺰار و  ۲۹۹ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎدل  40درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن  ۱۲ﻫﺰار و ۷۳۳

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ،ﺗﻌـﺪاد ﭘﺴـﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮزﯾـﻊ  90648و ﻃـﻮل ﺧﻄـﻮط ﻓﺸـﺎر ﺿﻌﯿـﻒ ﻫـﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨـﯽ  ۵ﻫـﺰار و ۷۸۱
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را  ۶.۹۶درﺻﺪ ﺑﯿﺎن و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد۲۹.۳ :
درﺻﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ۲۷.۹ ،درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ۲۰.۵ ،درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱۰.۵ ،درﺻﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ۶ ،درﺻﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و  ۵.۹درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﻣﺼﺮف و  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه در اﺳﺘﺎن  ۰.۱۹دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ
دادﮔﺮ ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک در اﺳﺘﺎن را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه در اﺳﺘﺎن  ۰.27دﻗﯿﻘﻪ در روز ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻌﺎدل  99دﻗﯿﻘﻪ در
ﺳﺎل اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اداری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل  20درﺻﺪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود 23 :ﻣﻮرداز ادارات ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ  228ﮐﯿﻠﻮوات ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻟﺰام را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۹۲ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ  ۲ﻫﺰار و
 ۹۷۶ﮐﯿﻠﻮوات در اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ و  ۳ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۸ﻣﮕﺎوات در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دادﮔﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۱ﮔﺮوه ﺧﻂ ﮔﺮم ﻓﺮﻣﺎن از راه دور و  ۵ﺧﻂ ﮔﺮم ﻓﺮﻣﺎن از راه
ﻧﺰدﯾﮏ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻤﻮع  36ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  260ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﺑﺮای
اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
وی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﻋﻼم زﻟﺰﻟﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ در  ،Gisﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ،ﺗﺠﻬﯿﺰ
و ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ،راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻐﯿﺖ ﯾﺎب ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻗﺮاﺋﺖ
از راه دور ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻬﺎم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی در ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ ،اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻃﺒﺲ ،اﺣﺪاث  ۷۵۰۰ﻧﯿﺮوﮔﺎه  ۵ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ،ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶرو در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻣﻌﺎون دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺰار ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث  ۱۰۰ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ
 ۱۰۰۰ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
وی ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۶را اوج ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در
ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۵۸ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻣﺮدم در ﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
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