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 20/06/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
بررسیی مکیت ز زیرسیاختی بره شیصرک صیآیتی هللیت ام  اشیمی ریسیآفانی و یازه توسییه شیصرک و ارا ه را تار جصت 

 ریع مکت ز

 شرکت خدماتی شصرک صآیتی هللیت اله  اشمی ریسآفانی  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

ابزار واحد تولیدی بره می باشییدل ل ا بایسییتی از  از تاسییی  و یا توسیییه    از اسییاسییی تری ی  با عآایت به ایآته یت

 ای صیآیتی امتا  سیآفی مزص صیورز گیرد و بر اسیاک امتاناز موجود برنامه ریزی در خصیوا ایفاد شیصرک   شیصرک

از مکییت ز زیرسییاختی شییصرک  اشییمی  یتی دیگر   صییآیتی و یا توسیییه واحد ای تولیدی انفاص گیردل متاسییفانه

 لباشد ریسآفانی در یاز توسیه و واحد ایی که اصد توسیه دارند، تامی  بره می

که به دلی  عدص زیرسیاخت  ای    به شیرکت توزیع بره ارا ه داده اندشیرکت درخواسیت تامی  بره  12در حال حاضیر 

سیرمایه گ اری ااب  توجصی   ،یاز جدید شیصرک درکه   مزص امتا  تامی  وجود نداردل به عآوا  مثال شیرکت دورنا بارری

اشییتلال ایفاد کرده اسییتل ای  شییرکت که تمامی ااداماز را جصت به نفر  230  در حال حاضییرانفاص داده اسییت و 

ده اسیت به دلی  عدص تامی  بره نمی تواند ییالیت خود را شیروک کآدل متاسیفانه نزود ای  اندازی خط جدید انفاص دا راه

نفر برای خط جدید ای  واحد تولیدی شیده اسیتل مزص به رکر اسیت یآدی   380زیرسیاخت مص  مانع از اشیتلال زایی 

  شیرایط و نزود بره امتا  ییالیت  واحد تولیدی دیگر نیز در زما  بسییار نزدی  به بصره برداری خوا د رسیید که با ای

 نخوا د داشتل در ای  راستا جلساتی صورز گریته است، لیت  تا کآو  نتیفه مسمرثمری حاص  نکده استل

کلیدخانه  "مقرر گردید:  بود،    برگزار شییدهه در اسییتانداری با حرییور نمایآدگا  مربوره  ک  08/08/98ری جلسییه مور  

کیلو ولت داخ  شیصر   20رکت توانیر اجرا و سیایر موارد خط انتقال و کلیدداخ  پسیت برای شیصرک  اشیمی توسیط شی

 "لگرددتوسط شصرک صآیتی اجرا 

کلیدخانه پسییت "  با حرییور اسییتاندار م ترص برگزار گردید، مقرر شیید  14/12/99 مچآی  در جلسییه ای که در تاریخ  

در ای  راسیتا شیرکت توانیر متلب به تمای     "توسییه یابدل 1400در شیصریور ماه    کیلو ولت 20ییدر   4صیوییا  به تیداد  

 اعتزار و شرکت شصرک  ای صآیتی استا  و مفموعه شرکت  ای بره استا  متلب به پیگیری تفرای به مواع شدندل

مداره از پست صوییا  تا   4خط تآصا تتلیب شصرک احداث  اع ص کرد؛  شرکت شصرک  ای صآیتی استا  در ای  راستا

کیلو ولت داخ  شصرک برای توزیع بار بی  واحد  ای پر مصرف بود که ایفاد شده است و    20شصرک، و کلید خانه 

  4یقط نوااص اندکی وجود دارد که در حال ریع توسط پیمانتار مربوره است و تتلیفی مزآی بر احداث کلید ی  به 

 رک  ا م ول نکده استل به شص

به شرکت شصرک  ای صآیتی م ول گردیده است که    4به    1بآا به اع ص شرکت بره مآطقه ای نیز؛ خرید کلید خانه  

 ولی برای دومی یی  اادامی نترده اندل شده است ی  مورد خریداری و به پست ی  هللوری پیش ریته ت وی  داده 

ای  بود که توسط خط  ه بی  شرکت توزیع و شصرک  ای صآیتی ارار بردر مورد شصرک  اشمی رزق توایق انفاص شد

مگا واز    90که دارای ظرییت    اردتران  سی د  3مداره از پست صوییا  تل یه شودل پست صوییا  در حال حاضر    4



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شورا   ششمینو  هفتاد

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   2

 

در برای مداره نیاز به ی  یی  4برای  ر خط    وبارگیری می شود و نیاز به ایزایش ظرییت دارد    %90باشد و بامی   می

لیت  مکت  کمزود  ل بره مآطقه ای رزق تیصداز خود ااداص به ایزایش ظرییت پست صوییا  کرده است  مزص داردتل یه  

  وجود داردل در پست صوییا  ییدر 

داده و    بود که ت وی عدد ییدر به شرکت توزیع    12به ت وی   رزق مصوباز و دستورالیم   ا بره مآطقه ای موظب  

 ل  استلداری در حال بصره بر

شیوا د موید هلل  اسیت مکیت ز اسیاسیی در تامی  بره شیصرک  ای ررز تزریز وجود دارد که با مآابع موجود شیرکت 

 بایستی را تار ای یوری جصت تامی  ای  واحد ا ارا ه گرددل  ل ا  لتوانیر و شصرک  ا ااب  ح  نمی باشد

،  (2دولت )  یاز مقرراز مال یبخکی  یمواد به اانو  تآظ یال اه برخاانو    1(81ماده )تتالیب در ای  راسیتا می توا  از 

 استفاده نمودل 1400( اانو  بودجه سال 15تزصره )  3و بآد )ز( ککور اانو  احتاص دا می 2(54ماده )ظریزت 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ر وک ایراداز و مکت ز:

زیرسیاخت  ای موجود در ای  شیصرک و صیدور مفوز برای توسییه  عدص توجه شیرکت شیصرک  ای صیآیتی اسیتا  به ل  1

شیصرک و توسییه واحد ای تولیدی باعا ایفاد مکیت  و  زیآه  ای مریاعب برای واحد ای تولیدی وااع در شیصرک 

  اشمی ریسآفانی شده استل

حداث در یاز  ل ایزایش مکیت ز تامی  بره در شیصرک  اشیمی ریسیآفانی در صیورز بصره برداری واحد ای جدیدام2

 توسیه 

ل شیرکت بره مآطقه ای اسیتا  و شیرکت شیصرک  ای صیآیتی اسیتا  به دلی  کمزود مآابع مالی توا  پایا  پرو ه  ای  3

  توسیه بره در شصرک را نداردل    

   اانو  احتاص دا می و عدص تدوی  دستورالیم  ای  ماده اانونی 54استفاده از ظرییت ماده  ل عدص  4

 
هللز، بره،     یار عاز متلفآد، نسیزت به تمم  ینفت و ارتزاراز و یآاور  رو،ین   ی اوزارتخانه  :(2دولت )  یاز مقرراز مال  یبخکی   یمواد به اانو  تآظ  یاانو  ال اه برخ  81ماده   -1

  ژهیو مآطقه و  یو میدن  یصییآیت  ی ا و نواحمسییتقر در شییصرک  یو میدن  یصییآیت  یتا درز واحد ا یااتصییاد  ژهیو مآارق و یصییآیت  یشییصرکصا و نواح  یگاز و امتاناز مخابرات

 ااداص کآآدل  یااتصاد
شود   یبه دولت اجازه داده م  یو میدن  یصآیت  دازیتول  یریو راابت پ  یصآیت  ی ا و نواح  در شصرک  عیاز اسیتقرار صآا  تیحما  یدر راسیتا  ککیور:  اانو  احتاص دا می  54ماده   -2

    یمسیتقر در ا  یواحد ا  یورود تاراه، هللز، بره، گاز و تلف     یدر امور تمم  ژهیبه و یردولتیو ر یدولت یصیآیت  یمزص را به شیصرکصا و نواح  یکمتصا یسیآوات  یدر االب بودجه  ا

 رسدل  یامه و بودجه ککور مسازما  برن   دییوزارز صآیت، مید  و تفارز به تم کآصادیماده با پ   یشصرکصا انفاص د دل دستورالیم  ا
  یواحد ا ،ی یلز ی  ایو کان  یم ، یلزاز اساس وص،یآیهلللوم ،ییومد  عیبه صآا   یلیبره ت و  یانر    یمتلب است متوسط بصا رویوزارز ن  :1400اانو  بودجه  15یآد ز تزصره  -3

  شی حاص  از م   ایزا آابعل مدی نما  ایتی( م اسزه و در یلاِیلسی)ا ی انر   یارارداد تزد  یدارا  ی اروگاهیبره از ن   یانر   دیمتوسط نر  خر  یرا برمزآا  یمیو پتروش یکگا یپام

 لشودیم زی ک  ککور وار یدارنزد خزانه  ریبه حساز شرکت توان   عیصآا    یبره ا  ی بصا

 ل باشآدیبآد نم   یاز دو مگاواز مکمول حت  ا  شیبا ادرز ب    یمصارف کمتر از دو مگاواز مربوره به مکترک  یبا ادرز کمتر از دو مگاواز و  مچآ  یمکترک
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جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 06/ 13مورخ 

جلسه کارگرو ی با حرور نمایآدا  شرکت بره مآطقه ای استا ، شرکت توزیع بره استا ، شرکت خدماتی شصرک  

  اشمی ریسآفانی و شرکت دورنا بارری جصت بررسی مکت ز بره یاز توسیه شصرک به شرح ری  برگزار شد:

 تتار می باشد، مکت تی    180مساحت یاز توسیه حدود    :یآی شصرک  ای صآیتی استا سصراز ییض زاده، میاو   

در خصوا بره در یاز توسیه و در واحد ایی که در حال توسیه  ستآد، وجود دارد، براساک مطالیاز انفاص شده و  

یلو ولت  ک  20مداره و کلید خانه    4خط    ، ما آگی با شرکت توزیع بره، ارار بر ای  شد که از پست صوییا  تا شصرک

 ر دو ایفاد شده است ولی یتسری نوااص اندکی  که  داخ  شصرک برای توزیع بار بی  واحد  ای پر مصرف ایفاد شود

و در   وجود ندارددر ای  خصوا از ررف ما مکتلی   لنوااص توسط پیمانتار مربوره  ستی  ریعوجود دارد که در حال 

نیاز است درحالیته یآی  تتلیفی   4به    1هللاای می نی اع ص کردند کلید    لتا ی ااب  استفاده استمدز زما  بسیار کو

 مکخص نکده و براساک مستآداز بر عصده بره مآطقه ای می باشدل  شصرکبرای 

  یصارشآزه  ا نوبت اطیی بره واحد ای تولیدی بر اساک برنامه ریزی  ابرا ی  اسدی، مدیر شصرک  اشمی ریسآفانی: 

 انتظار دارند اطیی بره صورز نگیردلبا توجه به خآتی  وا و کا ش مصرف، واحد  ای تولیدی شصرک  استلشصرک 

ارا ه ، ری  به اداره بره صوییا مفدد    ازمراجی  پ  از  روابط عمومی شرکت دورنا باتری:مسئول  حمید ور  دوست،  

ود عم  کآد و به علت وجود نوااص زیاد، اداره بره،  ، شصرک نتوانسته در ای  خصوا به تیصداز خاع ص نمودندمدارک  

ماه    6از    پ   لنمودمگاواز برای راه اندازی خط تولید    1درخواست شرکت در وحله اول  ل  نداردسیست  را  امتا  ت وی   

  ل ای  نکده  هلل مویق به دریایت  ل لیت  تا کآو   کردی مگاواز دیگر    1درخواست    بیدی ااداص بهبرای راه اندازی خط تولید  

انفاص    نیزکار ای پرسآلی   ل حتیباشد  ماه است که در گمرک هللماده ترخیص می  4دستگاه  ای خریداری شده ما حدود  

مآتظر ح  مکت ز موجود در زمیآه بره  ستی ل  داری ل اما در حال حاضر  نفر پرسآ     350و تصمی  ایزایش  شدهل  

 ار باای مانده است ولی  آوز به اتماص نرسیده استلاز ک %2ماه پیش به ما اع ص کردند حدود  6حدود 

دواص "تماص شده است، وجود میارض شرکت  شصرک  ای  پرو ه از نظر    خان  لطیفی، امور بره شصرک  ای صآیتی استا :

کار  اجازه انتقال  وایی خط را نمی داد، در جلسه تکتی  شده با هللاای می نی ارار بر ای  شد که شرکت بره ای     "ی 

نظر شرکت بره بوده و باید به تایید ناظر ایکا  برسدل پیمانتار انتخاز شده    را انفاص د دل پرو ه انفاص شده توسط ما زیر

مگا واز شرکت   1در مورد بره درخواستی  میلیارد  زیآه خط انتقال بوده استل 5/3پیمانتار شرکت توزیع می باشد و  

توانآد ای  مقدار را اختصاا د آد، یو  نصب کلیدخانه برای متقاضیا  بامی   دورنا باتری، از شزته توزیع موجود می

 مگاواز می باشدل  2

 در استانداری   جلسه ای  98در هللبا  ماه سال    امیر دانه لو ی پور، مدیر دیتر برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :

بره مآطقه ای تکتی  شد که بر اساک صورز شرکت توزیع    نمایآدگا  شرکت شصرک  ای صآیتی استا  وبا حرور  

بآد در رابطه با شصرک  ای تقاضا شد که براساک هلل ، تیدادی وظایب بر عصده بره    15جلسه  ای خروجی، حدود  

میلیو   200الی  180مآطقه ای و تیدادی نیز بر عصده شصرک  ا م ول شدل با توجه به حف  ریالی مصوبه  ا نزدی  

جلسه ای برای اخ  ای  اعتزاراز از شرکت توانیر تکتی  شد و  ما    نیز  99اسفآد ماه  ی بود؛ در  نیاز به سرمایه گ ار

از    4به    1مصوباز مفدد متتوز شدند به ریر از دو مورد بقیه تیصداز بر عصده بره مآطقه ای بود، خرید کلید خانه  

یداری کرده و به پست ی  هللوری پیش  ررف شصرک  ای صآیتی و جصت استفاده در ای  پرو ه  ا و ی  مورد را خر
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 4به    1رزق برنامه  ای پیش بیآی شده، ارار بود کلید    لریته ت وی  داده اند ولی برای دومی یی  اادامی نترده اند

رزق توایق انفاص شده بی      اشمیاز رریی در مورد شصرک    ل خریداری شده در یتی از پرو ه  ا مورد استفاده ارار گیرد

پست صوییا     لمداره ای از پست صوییا  تل یه شود  4و شصرک  ای صآیتی ارار برای  بود که توسط خط  شرکت توزیع  

بارگیری می شود و نیاز به ایزایش   %90مگا واز بوده و بامی  90تران  سی داشته که دارای ظرییت  3در حال حاضر 

  هللنصا بودل بره مآطقه ای رزق تیصداز خود مداره نیاز به ی  ییدر برای تل یه کرد  4ظرییت داشت و برای  ر خط  

از  ااداص به ایزایش ظرییت پست صوییا  کرده است و در حال حاضر در پست صوییا  مکت  ییدر داری ، رزق مصوب

عدد ییدر به شرکت توزیع ت وی  د د که ت وی  داده شده و در حال    12و دستورالیم   ا بره مآطقه ای موظب است  

دارد،  که نیروگاه خورشیدی    شخصی شد و ی  ییدر هللزاد به عآوا  ییدر رزرو برای متقاضی به ناص  بصره برداری می با

مگاواز درخواستی شرکت دورنا باتری   1درنظر گریته شده استل با نصب ییدر، بره خطوط تامی  می شودل در مورد  

 هللاای می نی پاسخ می د آد که امتا  پ یر است یا خیرل 

ب را   ای موجود در شصرک  ای ررز    می نی، میاو  برنامه ریزی و مصآدسی شرکت توزیع بره استا : کری  روش   

تزریز به سادگی ااب  ح  نمی باشد، سرمایه گ اری خارجی و یا شصرک مصالح ساختمانی هللیت ام  اشمی در مراجیاز 

نکده است در حال حاضر دو شرکت یومد  اولیه اع ص می کآآد اطیاز زمی  کاربرد صآیتی خوا د داشت ولی م قق  

مگاواز با ک  بره مصریی شصرستا     5مگاواز بره دارند و درنظر داشته باشی  که    5هلللیا ی داری  که  ر کداص درخواست  

متقاضی   12در حال حاضر در صوییا    لمگاواز خارج از عرف می باشد 5درخواست ل با ای  حال می باشدبرابر صوییا  

کیلوواز   450شرکت امید صوییا  درخواست    لری  به  مگی اع ص کردی  که امتا  تخصیص بره نداری جدید بره دا

کیلو واز و تیاونی    4500کیلوواز ایزایش، شرکت تزریز هلللیا  ثمی  هللرر    800ایزایش را دارند، یاز دو شرکت هللررسیما   

مگاواز    9مگاواز کرده اند و در مفموک    5ص درخواست  امید صوییا  و هللررسیلوا  و للللللل و دو متقاضی هلللیا ی که  رکدا

 یی  اادر به تخصیص بره نیستی ل  می باشد؛ که اع ص کردی  به دلی  پست توزیع و ظرییت سازی و احداث ییدر

یقط اادر به تخصیص بره به یتی از شرکت  ا می باشی ،    در حال حاضر  بره استلبه عآوا  توزیع کآآده    شرکت توزیع

مگاواز را داردل در حال حاضر یتی   7یت ام  اشمی دارای دو خط بره )ییدر( می باشد که در نصایت ظرییت  شصرک هلل

مگاواز شده است و خط یصارص ظرییت   7تا  3مگاواز تزدی  به  7ییآی ظرییت  لمداره شده است 4از خط  ای ییدر 

ا ای  خط مکت   با ت وی   ما داده نکده است،  از شصرک  ای صآیتی  سازی شده ولی ت وی   نتقال ح  می شودل 

یو  در صورز بروز مکت  و اطیی ای  خط در وااع سه خط بره اطع    ل ای  برای ایفاد گاردری  ااداص کآآد خواسته

ازلی   جلساز  در  شود،  می  انفاص  رریق  دو  به  که  است  سازی  نیازمآد ظرییت  صوییا   توزیع  پست  در  خوا د شدل 

ی شرکت  ای شصرک  ای صآیتی دو عدد کلید ی  به یصار اختصاا داده شود که  استانداری مطرح شده است برا

ی  مورد برای یتی از شصرک  ا م قق شده است و برای ای  شصرک نیز نیاز است که ای  کلید داخ  ییدر نصب شود 

بایفا ، که بید  تامی  کلید ی  به یصار برای بره مآطقه هللرر،  تا ی  خروجی تزدی  به یصار خروجی شودل مخلص ک ص

از نصب ای  کلید، بره در ییدر سه مداره جریا  خوا د داشت و مورد دوص توسیه کلیدخانه که با ح  ای  دو مورد اگر  

 در تامی  بامدستی مکتلی پیش نیاید مکت  بره ح  خوا د شدل 

مگاواز اختصاا    5ی دو متقاضی  ظا را برا  امیر دانه لو ی پور، مدیر دیتر برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :

احداث  به نصب ییدر در پست صوییا  کآآد و ی  کلید خانه داخ  شصرک در حال  ااداص  باید  داده شده است که 
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م   ت وی  انکیاز ای  دو متقاضی در کلید خانه داخ  شصرک صورز گیرد تا متقاضیا  ییدر   در صورتیته لباشد می

مزمه ای  کار موایقت   مکت  ح  خوا د شد که کار بره مورد نیاز دو خط تامی  شود  را نیز هللنفا احداث کآآد و با ای 

 هللاای می نی می باشدل 

  4به    1مکت  زمانی ح  خوا د شد که    کری  روش  می نی، میاو  برنامه ریزی و مصآدسی شرکت توزیع بره استا :

  زیآه داردلمیلیارد   5ح  شده و ت وی  بره مآطقه ای داده شود که 

تا زما  نصب کلید خانه اختصاصی دوص توسط    امیر دانه لو ی پور، مدیر دیتر برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :

 شصرک  ا، زما  زیادی مزص است و به رریق پیکآصادی که بیا  کردص می توا  ای  مکت  را ح  کردل

رزق صیورز جلسیه ای که انفاص شیده، موظب به ت وی  دو    :سیصراز ییض زاده، میاو  یآی شیصرک  ای صیآیتی اسیتا 

کلید خانه به بره مآطقه ای بودی  و ارار بر انتقال شیصرک شیصید سیلیمانی به شیصرک سیرمایه گ اری خارجی بود و با  

ا  ای  دو کلید توسییط م  ،ای  شیید ارار بر کهتوجه به ایآته مصییرف هللنفا ک  بود در  رکداص تآصا نیاز به ی  کلید بود 

تامی  شیود، با برگزاری مآااصیه، هللاای کاظمی مدیر عام  بره تزریز اع ص کردند که به دلی  تتمی  ظرییت، جابفایی  

هللاای می نی درخواست کردص که به جای  زیآه  ازصورز نگیرد و به ای  دلی  شصرک شصید سلیمانی جابفا نکدل بآده  

مص  تیریب کآی ل مت  ارارداد به ای  صییورز می باشیید: مقرر شیید    میلیارد برای کلیدخانه، ما انه پرو ه  ای 5کرد  

کلیدخانه داخ  پسیت برای شیصرک صیآیتی هللیت ام  اشیمی توسیط شیرکت توانیر اجرا و سیایر موارد خط انتقال و کلید  

کیلوولت داخ  شیصرک توسیط شیرکت شیصرک  ای صیآیتی اجرا شیود که بر ای  اسیاک تیصد ما در شیرکت  اشیمی   20

اسیاک  می  ارارداد، هللماده سیازی کلید   کیلو ولت و خط انتقال می باشید که انفاص داده ای  و بر 20انی، کلید  ریسیآف

بیا  شیده اسیت  1400اانو  بودجه    "15"تزصیره   "ز"در بآد   لخانه بر عصده بره مآطقه ای بوده که عملی نکیده اسیت

پرو ه  یای مکیییارکتی از م ی  هللورده ای  واحید  یا کیه در کیه بیا توجیه بیه ایزایش  زیآیه بره واحید  یای یومدی، تییدادی  

بره مآطقه ای موجود اسیت در نظر گریته شیود و توانیر برای تامی  بره شیصرک  ای صیآیتی،  زیآه کرده و بصیورز  

 مکارکت داشته باشآد، در صورز ضرورز می توانآد از ای  تزصره استفاده کآآدل  60به  40

بصتری   در حال حاضر  ما  راه ح  موات را  دیتر برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :امیر دانه لو ی پور، مدیر 

که متقاضیا  به جای احداث ییدر ای اختصاصی در صوییا ، به صورز عمومی در پست صوییا  احداث  استل  پیکآصاد  

 ز ییلی ح  شده و در ادامه کرده و دو خط اختصاصی در داخ  شصرک دریایت کآآدل که با ای  راه ح  موات، مکت

 دو مورد دیگر باید احداث شودل  

ما اجازه سرمایه گ اری در شصرک  ای صآیتی نداری ، در بآد اول موایقت نامه ای که  ر ساله اب غ می شود رکر شده  

بودجه مزللی به  برای سرمایه گ اری در شصرک  ا باید موایقت نامه استانی داشته باشید و باید از ررف برنامه و    لاست

 9در صورز سرمایه گ اری برای رسید  به نتیفه  انفاص دادل   بره مآطقه ای تخصیص داده شود تا بتوا  سرمایه گ اری

 ماه یقط مآااصه  ا زما  بر  ستآدل   6ماه زما  نیاز است که  
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ز عمده تری  عوام  به  عدص تامی  به مواع اعتزاراز یتی ا  سصراز ییض زاده، میاو  یآی شصرک  ای صآیتی استا :

کآآد که بودجه ای  کار را ندارند ولی ما باید به یتر ح    وجود هللمد  ای  مکت ز استل  ر دو شرکت دولتی بیا  می

 مکت  واحد  ای صآیتی باشی ل 

مکارکت بخش  در حال حاضر تآصا راه ح     امیر دانه لو ی پور، مدیر دیتر برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :

به شرری که شصرک  ای صآیتی تیصد به تصیه ییدر ا کآآد، می توا  یی  دو ییدر توسط متقاضیا    است  خصوصی

می    40به    60تصیه شده و در هللیآده توسط شصرک  ای صآیتی تتمی  شودل و راه ح  بیدی در صورز امتا ، مکارکت  

 باشدل 

مگاواز یقط برای ی  واحد وجود    1متا  واگ اری بره درخواستی  در خصوا ایآته در حال حاضر، ا  نسری  درخکانی:

اول باید  کاری  مزص  بآدی   یتودارد،  پیکریت  گیرد،  واحد ا  براساک  حاضر  صورز  حال  بخش  در  مکارکت  پیکآصاد 

   لکه مستلزص بازه زمانی است  بصتری  راه ح  ممت  دیده می شودخصوصی 

شرکت توزیع دو مکترک اختصاصی یومدی    برنامه ریزی یآی بره مآطقه ای هللرربایفا :امیر دانه لو ی پور، مدیر دیتر  

دو ییدر در پست صوییا  و ت وی     در صورز موایقت نصب دارد به ناص  ای یومد هلللیا ی و تامی  هلللیا  ثمی  هللرر، که  

مکت ز را ح  خوا د  اشمی  کلیدخانه شصرک هللیت ام  در  ت وی  انکیاز هللنصا    شرکت توزیع بره استا  داده وبه  

 زیآه   بایستیدر ای  کار ی  پآف   زیآه ای خوا د بود که در ایفاد خط انتقال     ا   زیآه هلل مزص به رکر است    کردل

کآآد، سص  الوصول تری  راه  می  استل با ای  کار از ای  دو مکترک حمایت شده و مکت  شصرک نیز ح  می شود،  

لراه  1ترکی  دیگر نیز ادامه د آدل حتی می توا  برای مکترک دو پیکآصاد مطرح کرد:  می توانآد ای  روش را با مک

 ل نصب دو ییدر  2کیلومتر تا م   شصرک  4اندازی خط دو مداره به رول 

مگاواز( مکارکت داشته   2برای تسریع در ح  مکت ، ضرورز دارد مصرف کآآدگا  سآگی  )بامی    : نسری  درخکانی

واحد یومدی و شصرک و توزیع بره مآطقه ای جلسه ای تکتی  شده و نتیفه به بره استا  اع ص   باشآدل با حرور دو

شود تا در کمیسیو  بره مآطقه ای تصمی  گیری شودل نتیفه ای  کمیسیو  در جلسه بیدی شورا توسط توزیع بره 

دو واحد یومدی  پایی  بود   زیآه  ا،    ل می توانید در ای  رابطه برهللورد  زیآه کرده و با مکخص شد گردداستا  اع ص  

 را تکویق به انفاص ایآتار نماییدل 

 پیشنهادات 

، بره مآطقه ای اسیتا ، شیرکت اسیتا  توزیع نیروی بره شیرکت  ای  جلسیه ای با حریور نمایآدگا   در اسیرک وات  ل  1

ن وه مکیییارکت ای  مگا واز بره در خصیییوا تلییر  2کآآدگا  بامی   شیییصرک  ای صیییآیتی اسیییتا  و مصیییرف

ییدر در پسییت صییوییا  و ت وی  به شییرکت توزیع بره اسییتا ،  ت وی    نصییبن وی که بفای به  "کآآدگا    مصییرف

 2برگزار گردد تا     زیآه مصییرف کآآدگا  بام    "صییورز گیردل  انکیییاز هللنصا در کلیدخانه شییصرک هللیت ام  اشییمی

 دگا  شصرک ح  گرددلمگاواز کا ش یابد و    مکت ز تامی  بره مصرف کآآ

  ااداماز مزص را جصت تامی    ،( اانو  احتاص دا می54ظرییت ماده ) با اسییتفاده ازسییازما  مدیریت و برنامه اسییتا  ل  2

  اشمی ریسآفانی انفاص د دلشصرک مورد نیاز بره  
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ل شیرکت شیصرک  ای صیآیتی اسیتا  و شیرکت بره مآطقه ای اسیتا  در اسیرک وات به تتالیب م ول شیده عم  نموده 3

 و گزارش هلل  را در جلساز هللتی شورا ارا ه نمایآدل   

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛ (2دولت ) یاز مقرراز مال یبخک  یمواد به اانو  تآظ  یاانو  ال اه برخل 1

 ؛    ککور یاانو  احتاص دا مل 2

 ؛ 1400اانو  بودجه ل 3

 ل صورتفلسه و مصوباز برگزار شده در استانداری هللرربایفا  شرایل 4

 

 


