ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﺑـﺮق
ﻣﻨﻄﻘـﻪای در ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن/دو روﺳـﺘﺎ
ﺑﺮق دار ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻣﺪت  ۲ﻣﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮق اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲ﻫﺰار و
 ۵۰۰وات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﮏ ﻫﺰار وات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر
از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  ۲ﻫﺰارو  ۵۰۰وات ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺣﺎﺋﺮی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺰودی ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺣﺎﺋﺮی در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق در روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داده و ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ آن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺳﺮﺑﻨﺪ و دﻫﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد دارای ۲۰
ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ۱۶۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺣﻤﺪی و ﻓﺎرﻏﺎن ۲ ،ﺷﻬﺮﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد
و ﻓﺎرﻏﺎن ۶ ،دﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ دراﮔﺎه ،ﻃﺎرم ،ﻓﺎرﻏﺎن ،آﺷﮑﺎرا ،ﮐﻮهﺷﺎه و
اﺣﻤﺪی و ﺣﺪود  ۳۷۴آﺑﺎدی اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد

رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶روﺳﺘﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﺬر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺑﺸﺎﮔﺮد ،ﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد و ﭘﺎرﺳﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ﺑﺮق دار
ﺷﺪﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ روﺳﺘﺎی ﺑﺪون ﺑﺮق
در ﻧﻘﺎط ﺳﺨﺖ ﮔﺬر اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻟﺠﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮح ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۳۰۰ﺧﺎﻧﻮار ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچرو در
ﺳﻄﺢ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﮐﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺮقدار اﺳﺘﺎن
ﯾﮏﻫﺰار و ۷۴۴روﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷۸۱ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

