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سخنگوی صنعت برق :فعال مشکل حل شده است و دیگر قطعی برق نداریم
گروه گزارش -از گیر کردن در آسانسور بگیرید تا گرفتار شدن در چهارراهی که چراغ راهنمایی اش از کار افتاده! سه شنبه شب
بسیاری از مردم مشهد از قطع ناگهانی برق انتقاد داشتند ،از سوی دیگر پاسخ گو نبودن شماره  121به کالفگی آن ها دامن می زد.
روز گذشته نیز در برخی دیگر از نقاط شهر بدون هماهنگی قبلی برق قطع شد! نگرانی از آسیب دیدن وسایل برقی نیز در این باره
وجود داشت .هر چند شایعاتی در این خصوص شنیده می شد اما سخنگوی صنعت برق تنها عامل قطع شدن ناگهانی برق را کمبود
گاز برای سوخت نیروگاه ها می داند ،کمبودی که اگر مردم  10درصد صرفه جویی کنند ،بر طرف خواهد شد.در گزارش امروز ابتدا
به سراغ مردم رفتیم تا به جای مسئوالن شرکت برق صدای آن ها را بشنویم ،همچنین در گفت و گو با شرکت گاز درباره کمبود گاز
صحبت کردیم .هر چند سخنگوی صنعت برق این وعده را داد که فعال مشکل حل شده است و قطعی نداریم .با ما همراه باشید.

مسلمی-زنده روحیان /از روز سه شنبه برق نقاط مختلف
شهر مشــهد بدون هماهنگی و اطالع رســانی قطع شده ؛
قطعی بــرق بدون هماهنگی مــردم و در کنار آن پاســخ گو
نبودن سامانه تلفنی  121شهروندان را کالفه کرده است.
ساکنان بخش های مختلف مشهد از جمله خیابان اندیشه،
مشکینی ،پیروزی ،بولوار وکیل آباد ،بولوار شاهد ،توس،
طبرسی ،فردوسی و برخی از نقاط دیگر با قطعی ناگهانی
برق مواجه شدند و به دلیل پاســخ گو نبودن سامانه 121
تعداد زیــادی از شــهروندان در تماس با روزنامه خراســان
خواســتار پیگیــری این موضوع از مســئوالن شــرکت برق
شدند .یکی از شهروندان که ساکن خیابان اندیشه است،
در تماس با روزنامه خراسان از قطعی برق بدون هماهنگی
و اطالع رسانی گالیه می کند و می گوید :روز گذشته ( سه
شنبه) برق منطقه ما قطع شــده بود ،بعد از یک ساعت که
برق وصل شــد پکیج از کار افتاد و هزینه زیادی روی دوش
من در این فصل زمستان گذاشته است ،با سامانه  121هم
تماس گرفتیم که بوق اشــغالی می زد و اگر هم یک لحظه
آزاد می شد اپراتور ســامانه  121جواب درست و حسابی
نمی داد و از این کارشان به شدت کالفه شدیم.
•تعطیلی کسب و کار با قطعی برق

درپیتماسهایمکررشهروندانباروزنامهخراسان بهبرخی
ازنقاطشهرمشهدرفتیمکهشبچهارشنبهباقطعیناگهانی
برقمواجهشدهبودندتامشکالتایجادشدهدراینخصوص
را از آن ها جویا شویم .شامگاه سه شنبه از ساعت  20به طور
ناگهانی برق قطع و به گفته کسبه منجر به تعطیلی کسب و
کارهاشد.یکیازساکنانکهدراینبولوارسوپرمارکتدارد
گفت:باقطعیناگهانیبرقکسبوکارمانکالتعطیلشد،
دستگاه های پوز از کار افتاد و مراجعه کنندگان نتوانستند
خریدکنند،حداقلوقتیمیخواهنداینکارراانجامدهند،
ازقبلاطالعرسانیکنندتامردمتکلیفخودشانرابدانند.
حسین که در این بولوار مغازه موبایل فروشی دارد از این که
ساعت20بهبعدبرق قطعشدهگالیهمیکندومیگوید:با
قطعی برق می خواستم به سمت منزل بروم که متوجه شدم
نمیشودکرکرهمغازهرابست،مجبورشدمتاساعت21:30
داخلمغازهبنشینمتابرقوصلشود،بعدازاینکهبرقوصل
شدباجریمه 200هزارتومانیحالمگرفتهشد.
•با قطعی برق ،نه برق داریم نه آب

یکی دیگر از ساکنان این منطقه که داخل این مغازه بود به
ما ملحق می شود و می گوید :با قطعی برق آب ساختمان ما
قطع می شود ،زیرا در طبقات باال بدون پمپ ،آب نداریم و
قطع شدن برق سبب قطع شدن پمپ آب میشود که در
نتیجهزمانخاموشیهامانهبرقداریمونهآب.متصدییک
الکتریکینیزازاینموضوعناراحتاستو میگوید:چیزی
کهبیشازقطعیبرقآسیبمیزندافتفشاربرقاستزیرا
موجبمیشودوسایلبرقیکهبهمحافظوصلاست،خراب
شود یا در روند کار آنها مشکل ایجاد شود و اگر آنها را از
محافظجداکنیمهم،ممکناستباقطعشدنبرقبسوزند.
عضوهیئتمدیرهیکیازساختمانهادرخیابانمشکینینیز
ازقطعیناگهانیبرقوگیرافتادنیکخانمداخلآسانسور
گالیه می کند و می گوید :وقتی برق قطع شد متوجه شدیم
کهیکیازبانواندرآسانسورگیرافتادهاست،واقعادرتعجبم
،شرکت آب وقتی می خواهد آب یک منطقه را قطع کند24
ساعت قبل با پیامک اطالع رسانی می کند ،از مسئوالن
شرکت برق بپرسید چرا بدون هماهنگی برق را قطع می
کنند؟جوابمارادرستنمیدهند.
•آمارتفکیکشدهنداریم

برای اطالع از آمار حوادث ناشــی از قطــع ناگهانی برق از
جمله محبوس شدن شهروندان در آسانسورها و  ...با روابط
عمومی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد گفت و گو کردیم ،اما حیدری اعالم کرد آمار خاصی
در این خصوص نــدارد .او افزود :با توجه بــه این که قطعی
برق در ساعت های مختلفی اتفاق افتاده است نمی توانیم
مشخص کنیم که گیر افتادن شهروندان داخل آسانسور و
اتفاقات این چنینی به خاطر قطعی برق بوده است.

•وسایل برقی منازل مسکونی دربرابر حوادث برقی
بیمه هستند

ساکنان بولوار کشــاورز و شهرک نوید نیز از ســاعت 8تا10
صبح روزگذشتهگرفتارقطعی برقبدوناطالعرسانیشدند.
یکی از ساکنان این منطقه اظهار نگرانی می کند و می گوید:
با وجود قیمت های باالی وســایل برقی بــه خصوص یخچال
و تلویزیون ما نگران هســتیم که قطع و وصل شــدن ناگهانی
برق به آن ها صدمه بزند! اگر این اتفاق بیفتد چه کسی پاسخ
گوست؟ سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد در پاسخ به این
نگرانی گفت :به طور کلی وسایل برقی منازل مسکونی در
برابر مشکالت و اتفاقات مربوط به شــبکه توزیع برق ،بیمه
هســتند و در صور بروز مشــکالتی مثل ســوختن دســتگاه
های الکترونیکی در زمان قطعی برق خســارت شهروندان
پرداخت مــی شــود و مشــکلی از این بابــت وجــود نخواهد
داشت ،هرچند قطعی برق در شب گذشته به گونه ای نبوده
که برای وسایل برقی مشکلی ایجاد شود.
•موضوع از اختیار استان خارج است

علیرضا کاشی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بدون
هیچ برنامه مشخص و اطالع قبلی برق مناطقی از مشهد به
ویژهمنازلمسکونیقطعشدهتوضیحداد:طبقآنچهبهما
اطالع داده شده ،به دلیل کمبود گاز برای سوخت نیروگاه
هایبرقکشوردیسپاچینگملیبرقاقدامبهقطعیمقطعی
درمناطقمختلفکردهواینموضوعازاختیارماکامالخارج
است و به صورت کامال آنالین و در لحظه دستور قطعی برق
را صادر و همزمان برق یکی از مناطق را قطع می کنیم.وی
افزود :اگرچه توصیه همیشگی ما صرفه جویی در مصرف
برق است اما مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته
تغییری نداشته و حدود هزار تا هزار و  100مگاوات ساعت
در زمان اوج بار است که این رقم در مقایسه با مصرف فصل
تابستانکهگاهیبهبیشاز1500مگاواتنیزمیرسد،قابل
مالحظهنیستوشرکتتوزیعبرقدربارهتامینبرقمصرفی
مشکلی ندارد ،همین االن  20درصد از ظرفیت نیروگاهی
برقمورداستفادهقرارنمیگیردچونبهآننیازینیست.
•سخنگوی صنعت برق :فعال مشکل برطرف شده و
خاموشی نخواهیم داشت

مصطفیرجبیمشهدی،سخنگویصنعتبرقدربارهقطعی
های بدون اطالع در مشهد گفت :اگر ما اطالع داشته باشیم
که میزان ظرفیت تولید از میزان مصرف برق بیشتر است
می توانیم از قبل اطالع رسانی کنیم اما در پی شرایطی که از
دیروز( دو روز قبل) در کشور حاکم شده با وجود همکاری و
تالش وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه ها  ،با افزایش
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ،در سوخت رسانی به
نیروگاه ها دچار محدودیت شدیم که سعی کردیم با انجام
راهکارهایی از جمله افزایش خاموشی معابر ،کنترل شدید
اداراتدولتی،جمعآوریمراکزمصرفبرقغیرمجازوعالوه
بر آن ایجاد محدودیت در بخشی از صنایع این کمبود ها را
جبرانکنیم.ویافزود:فعالمشکلبرطرفشدهوخاموشی
نخواهیم داشت و اگر مردم همکاری کنند و 10درصد صرفه
جوییدرگازوبرقراانجامدهندقطعادرروزهایآیندهنیازی
به خاموشی در بخش تجاری و خانگی نیست و خط قرمز ما
مصارف خانگی و مراکز درمانی است که در شرایط فعلی به
هیچ عنوان برق مراکز درمانی و بهداشتی قطع نخواهد شد
و در سایر موارد نیز اگر این صرفه جویی انجام نشود و نیاز به
خاموشیباشدحتمادرقالبجدولزمانبندیاطالعرسانی
خواهدشد.رجبیمشهدیهمچنیندرپاسخبهاینسوالکه
چرا با وجود کاهش مصرف برق خاموشی ها اتفاق می افتد
گفت :دقیقا درست است که ما در این فصل با کاهش مصرف
برق روبه رو هستیم و هم اکنون20هزار مگاوات برق نیروگاه
هاخارجازسرویساستامازمانیکهمصرفگازدراینفصل
به طور بی سابقه ای افزایش می یابد ،ما باید به سراغ استفاده
از سوخت دوم که گازوئیل است برویم و رساندن این سوخت
مایعنیزبهنیروگاههاباچالشهاییروبهروست.ویهمچنین
تصریحکرد:البتهدرادارات،سازمانها،دانشگاههایامدارس
کهتعطیلاندیا باتعدادنیرویکمتریمشغولبهکارهستند
،بهعلتوجودسیستمگرمایشمرکزیتمامسیستمهاروشن

و در حال کارند و به همین دلیل می توان گفت در این بخش
تغییریازنظراستفادهازبرقوگازصورتنگرفتهوبازگذاشتن
پنجرههانیزدرایناداراتمصرفراباالبردهاست،مشترکین
پرمصرفهمکهجایخودهستند.
•پاسخ به شایعات

اما موضوعاتی که این روزها بیشتر در فضای مجازی به آن
پرداختهشدهوگاهیتبدیلبهترندروزشبکههایاجتماعی
هم می شود ،سوزاندن مازوت  ،حمله سایبری به تاسیسات
برقوگازوماینینگرمزارزهایدیجیتالاستکهسخنگوی
صنعتبرقکشوردرواکنشبهآنهاگفت:نمیخواهموارد
فضاهایسیاسیبشوم،وظیفهماتولیدوتوزیعبرقبودهکه
مشخص است وقتی بین تولید و توزیع گاز موازنه الزم ایجاد
نشود ،سوخت نیروگاه ها دچار تغییراتی می شود که تولید
برقرابامشکلروبهرومیکندوهرگزبحثایجادفشاربرای
استفاده از مازوت در نیروگاه ها وجود ندارد  ،البته نیروگاه
های ما بر اساس سوخت گاز طراحی شده و بهتر است که از
این سوخت استفاده شود و مصرف مازوت برای ما سختی
های خودش را دارد که فقط در شرایط اضطراری و اجبار
در بخشی از سال از سوخت مازوت استفاده می کنیم .وی
تصریح کرد :به هیچ عنوان تا این لحظه هیچ حمله سایبری
به شبکه توزیع برق کشور نشده و تا کنون با  1600مرکز
ماینینگغیرمجازبرخوردشدهوضمنتعطیلیاینمراکز،
افرادمتخلفبهمراجعقضاییمعرفیشدهاند،مصرفمراکز
مجاز نیز حدود  200مگاوات بوده که مانند مراکز تجاری و
صنعتیبامحدودیتروبهروشدهاند.
•افزایش  15درصدی مصرف گاز

فرشید دشتی مدیر بهره برداری شرکت گاز استان نیز گفت:
در9ماهامسال3میلیاردو396میلیونمترمکعبگازمصرف
شدهکهدرمدتمشابهسالگذشته 2میلیاردو 938میلیون
مترمکعببودهوبهطورکلیدرهمهبخشهاحدود 15درصد
افزایشمصرفراشاهدهستیمودربخشخانگینیزدرمدت
مشابه آذر ماه حدود 14/5درصد افزایش مصرف داشتیم
.وی افزود :ما مصرف بخش اداری و صنعتی را با دقت پایش
می کنیم و ادارات دولتی نیز با سخت گیری کامل در حال
رصد هستند اما متاسفانه در مواقعی که حتی ادارات تعطیل
اند یا با ظرفیت پایین کار می کنند سیستم گرمایش مرکزی
همچنان روشن است .دشتی همچنین تاکید کرد :قرارداد
شرکت گاز با بخش صنعتی و نیروگاهی هشت ماهه بوده و
آمادگیازسویصنعتبرقبرایاینکمبودگازوجودداشته
 ،در چهار ماه انتهای سال که مصرف بخش خانگی با افزایش
روبه روست مازاد بخش خانگی به صنعت اختصاص می یابد
اما ما شیر گازی در نیروگاه های برق نداریم که آن را ببندیم و
بگوییماالندیگرگازنمیدهیم،مدیریتاینمصرفدراختیار
دیسپاچینگ برق است که برای گذر نکردن از حد مشخص
شده توزیع را مدیریت می کند و به بخشی از نیروگاه ها گاز
منتقلنمیکندوازمخازنسوختمایعیکهدارنداستفادهو
بخشیازنیازرانیزازخارجازاستانتامینمیکنند.
•گالیه پلیس از خاموشی های بدون هماهنگی

سرهنگ حمیدرضا دهنوی ،رئیس پلیس راهــور خراسان
رضوی با انتقاد از خاموشی های بدون هماهنگی در مشهد
گفت :ما هم به شدت از این خاموشی های بدون هماهنگی
انتقاد داریم و نمی دانیم که چرا این اتفاق رخ داده است .وی
افزود :شب گذشته ( دوشب قبل) ما به طور کلی از این اقدام
شرکت برق غافلگیر شدیم چرا که بدون هماهنگی و اطالع
ما برق معابر اصلی و خیابان های شلوغ مشهد از جمله معلم
و پیروزی با قطعی روبه رو و همین مسئله باعث ترافیک های
سنگینشدکهرفعآنبرایهمکارانمازحماتزیادیایجاد
کرد .سرهنگ دهنوی تاکید کرد :این مسائل باید در ستاد
بحران شهرستان اعالم و به صورت لحظه ای به همه دستگاه
های مربوط اطالع رسانی شود تا مشکلی برای مردم پیش
نیاید  .ما اصال با خاموشی معابر اصلی موافق نیستیم و فقط
در معابر بزرگراهی با رعایت پروتکل ها به صورت یک درمیان
می توان این کار را با هماهنگی انجام داد که این موارد به
استانداریخراسانرضوینیزمنتقلشدهاست.

درآمدزایی و صرفهجویی با نصب نیروگاه های کوچک خورشیدی
دستیابی به انرژی خورشیدی از طریق نصب نیروگاههای
کوچک مقیاس بر پشت با م خانهها و اماکن دیگر راهی آسان
برایدرآمدزاییوصرفهجوییدرمصرفگازنیروگاههاوتولید
برق و کاهش آالیندگی های زیست محیطی است.هر سال
در فصل زمستان به دلیل مصرف زیاد گاز در بخش خانگی،
تامینسوختبراینیروگاههایبرقبامشکلمواجهمیشود
وبرایمتولیانچارهایجزمحدودکردنجیرهگازنیروگاهها
و صنایع و مدیریت توزیع برق در شبکه باقی نمیگذارد.
همچنان که این روزها به دلیل افزایش میزان مصرف گاز در
بخش خانگی به خاطر افزایش سرما ،عرضه سوخت گاز به
نیروگاهها با محدودیت مواجه و منجر به خاموشی در برخی
کالن شهرهای کشور شده اســت و قطع چند ساعته برق
خانگی و برق معابر در شهر مشهد در روزهای اخیر نیز ناشی
از همین چرخه معیوب مصرف است.در شرایطی که تامین
برق مورد نیاز شهروندان به دلیل مشکل دار شدن نیروگاهها
میسرنیست،بهترینراهکار،نصبنیروگاههایبرقکوچک
مقیاسرویپشتبامهاستکهمیتوانندبهیاریشبکهتوزیع
برقبیایندوبرقموردنیازبخشیازمشترکانراتامینکنند.
حال اگر روی پشت بام هر خانه در شهر یک نیروگاه کوچک
مقیاسخورشیدینصبشودومردمخودمسئولتامینبرق
شانشوند درروزهایسختزمستانی ،میتوانبهحجمقابل
اطمینانیازبرقتولیدیبرایخانوارهایساکنشهرهادست
یافت.از سوی دیگر خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاههای
کوچکمقیاستوسطوزارتنیرو،درآمدیپایداررابراییک
خانواده ایجاد میکند که زحمت زیادی ندارد و برق تولیدی
دستگاه ها با قیمت مناسب به دولت فروخته و درآمد کمی از
آن حاصل می شود.به گزارش ایرنا خراسان رضوی به دلیل
داشتن روزهــای آفتابی زیاد در طول سال شرایط مناسبی
برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر دارد و نصب نیروگاههای
خورشیدی کوچک مقیاس در این استان از شرایط مطلوب و
صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است.به گفته مدیرعامل
شرکت برق منطقهای خراسان نصب نیروگاه خورشیدی،
عالوهبرتولیدبرقپاکوکاهشآالیندههایزیستمحیطی
و صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی ،یک درآمد
مستمر و قابل اتکا با حفظ کرامت برای خانوادههای نیازمند
ایجاد می کند.رضا ریاحی افــزود :هم اینک  ۷۴مگاوات
ظرفیت نصب شده نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر در
خراسان بزرگ وجود دارد که ساالنه  ۱۲۹میلیون کیلووات
برقتولیدمیکنندو هدفغاییاینشرکترساندنظرفیت
نیروگاههایانرژیهایتجدیدپذیربهپنجهزارمگاواتاست.
ویادامهداد:خراسانرضویبابرخورداریاز ۳۰۰روزآفتابی
درسالظرفیتخوبیبرایتولیدانرژیهایتجدیدپذیردارد
واینوضعیتبازدهیپنلخورشیدیراافزایشمیدهد.
•عزم خراسان رضوی برای ایجاد نیروگاههای کوچک
مقیاس

نصبنیروگاهخورشیدیکوچکمقیاسچندسالیاستکه
از محل طرح های مختلف برای مددجویان خراسان رضوی
آغاز شده و درآمد پایداری را برای آن ها ایجاد کرده است و در
واقع فرهنگ نصب این گونه نیروگاهها در استان پایه ریزی
شده اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده است.مدیر کل دفتر
جذب و حمایت سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی
در این باره به ایرنا گفت :این استان با نصب هشت هزار و
 ۸۳۲کیلو وات نیروگاه خورشیدی خانگی و داشتن سهم
 ۱۹درصدی از این نوع نیروگاهها رتبه دوم را در سطح ملی
بهدستآوردهاست.مهدیتقواییافزود :اینمیزانازانرژی
تجدیدپذیرازطریقنصب ۴۸۰نیروگاهیکتا ۱۰۰کیلوواتی
درشهرستانمشهدو ۴۲۴نیروگاهدرشهرستانهایدیگر
خراسان رضــوی ایجاد شده است که اشخاص حقیقی و
حقوقی آن ها را نصب کرده اند.وی اضافه کرد :بخشی از
ایننیروگاههابرایمددجویانکمیتهامدادامامخمینی(ره)
و بهزیستی نصب شده که خرید تضمینی برق تولیدی این
نیروگاهها و عرضه آن به شبکه برای این مددجویان در طول

ماه درآمدزایی داشته است.او ادامه داد :در راستای اجرای
طرحیجدیدکهبامشارکتبسیجسازندگیوشرکتتوزیع
نیرویبرقاجرامیشود ،قراراستهزارنیروگاهخورشیدی
کوچکمقیاسپنجمگاواتیدراستاننصبشود.
•آغاز طرح کرامت خورشید در خراسان رضوی

سرپرست دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان
رضوینیزازآغازطرحکرامتخورشیدبراینصبهزارنیروگاه
خورشیدیویژهمددجویانکمیتهامدادامامخمینی(ره)در
استانخراسانرضویخبرداد.مهدیمرزبانیگفت:دربند
«ﻫ»تبصره ۱۶قانونبودجهسال،۹۹بانکمرکزیجمهوری
اسالمی ایران مکلف شده است از طریق بانک های عامل ،با
هماهنگیومعرفیبسیجسازندگیبرایاختصاص ۵۰هزار
میلیاردریالازمحلمنابعسپردههایقرضالحسنهوجاری
بانکهاوپرداختبهتعداد ۱۰۰هزارنیروگاهخورشیدیپنج
کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم کشور
اقدامکند.ویافزود:سهماستانخراسانرضویازاینتعداد،
هزارواحدنیروگاهخورشیدیپنجکیلوواتیبامجموعظرفیت
پنجمگاواتاست.اوادامهداد:درمرحلهنخستازاجرایطرح
کرامتخورشید ۲۰۰،نیروگاهخورشیدیکوچکمقیاسدر
دو شهرستانسبزواروگنابادنصبخواهدشد.سرپرستدفتر
بازاربرقشرکتتوزیعنیرویبرقخراسانرضویگفت:دراین
زمینه نشست آموزشی با واحدهای مدیریت برق شهرستان
هایسبزواروگنابادبرگزارشدوازمحلهایاعالمشدهتوسط
کمیتهامدادامامخمینی(ره)بازدیدبهعملآمدوتمامنکات
نظارتی در این زمینه ابالغ شد.مرزبانی افزود :طبق قانون،
مسئولیت نصب و راهاندازی این نیروگاهها بر عهده سازمان
بسیجمستضعفیناستواستفادهازتسهیالتاینبندمنوط
بهارائهقراردادخریدتضمینیبرقازسویشرکتتابعهوزارت
نیرو است که با هماهنگی انجام شده با استانداری خراسان
رضوی ،دبیرخانه طرح در شرکت توزیع نیروی برق استان
خراسانرضویمستقرشدهاست.
• 8مترمربع فضا برای هر کیلووات نیروگاه خورشیدی

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این
باره   گفت :نصب هر کیلووات نیروگاه خورشــیدی تقریبا
هشــت مترمربع فضــا نیاز دارد و کل فضای اشــغال شــده
توســط نیروگاه خورشــیدی پنج کیلوواتــی  ۴۰مترمربع
اســت.محمود پورباقری افزود :شــرکت های پیمانکار که
مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق و بسیج باشند وظیفه
نصب نیروگاههــا را بــرای متقاضیان برعهــده میگیرند.
وی ادامه داد :کل هزینه ساخت هر نیروگاه پنج کیلوواتی
 ۶۵۰میلیون ریال اســت که طبق توافق انجام شده برای
راه اندازی این نیروگاه ها در قالب تســهیالت با کارمزد 4
درصد کمک هایی از سوی نهادهای حمایتی به متقاضیان
واجد شرایط اعطا میشود.معاون مهندسی شرکت توزیع
ِ
نخســت نصب نیروگاه،
نیروی برق مشــهد گفت :در سال
سرمایهگذارباتوجهبهاقساطیکهبابتتسهیالتدریافتی
از بانک پرداخت میکند ســودی به دســت نمیآورد اما از
سال دوم ســود حاصل از این سرمایهگذاری به حساب وی
واریز میشــود.پورباقری افزود :صاحب هر نیروگاه بعد از
نصب ،از محل خرید برق تولیدی آن توسط شرکت برق ،در
سال نخست  ۹میلیون ریال درآمد دارد و بعد از آن هر سال
 ۳۰درصد به مبلغ درآمد وی از این نیروگاه اضافه میشود.
وی ادامه داد :بازگشت سرمایه برای هر فردی که نیروگاه
خورشیدی را نصب میکند 4/5 ،سال طول میکشد و در
این مدت نیز ماهانه به طور متوسط هر فرد از این محل ۱۲
میلیون ریال درآمد دارد که هزینه آن به حساب وی در بانک
واریز میشود.معاون مهندسی شــرکت توزیع نیروی برق
مشهد گفت :از سال  94تاکنون  ۴۸۰نیروگاه خورشیدی
کوچک مقیاس با ظرفیت کلی 6/3مگاوات در این کالن
شــهر در بخش های خانگی ،مســاجد ،مدارس و صنعتی
نصب شده که امید است این میزان گسترش بیشتری یابد.

