ﻣــﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾــﻊ ﺑــﺮق ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
دﯾﻮاﻧﺪره ﺧﺒﺮداد :اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﺗﺒﺪﯾﻞ  ۱۱ﻫﺰار و  ۱۹۸ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﺸــﺎرﺿﻌﯿﻒ ﺳــﯿﻤﯽ ﺑــﻪ ﮐﺎﺑــﻞ
ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ
ﭼﺎره ﺟﻮ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :روﺳﺘﺎﻫﺎی رﺷﯿﺪ آﺑﺎد و ﻧﺴﺎره ﻋﻠﯿﺎ
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1800ﻧﻔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻓﻌﺎت و ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺮژی در ﻃﯽ
ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ دو روﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا
در ﺳﺎل  98ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭼﺎره ﺟﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  700ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  700ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت اﻣﺎﻧﯽ
– ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن از اول
ﻣﺮداد ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،در
وﻫﻠﻪ اول ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﻳﺪار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭼﺎره ﺟﻮ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﻴﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺎﺧﻪ زﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺠﺮ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ در درﺧﺘﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺮگ ﺣﻴﻮاﻧﺎت،

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
اﯾﻤﻨﯽ و ﻓﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی و ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ دو روﺳﺘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ را
اﺗﻤﺎم
از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .

