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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  ۱۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در آﺑﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ  ۱۰۰درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﺷﯿﺮاز ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان �ﮑﯽ ا
ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﺰه روﻏﻨﯿﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس ،در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اوﻟﻮ�ﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺑﺎده در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  10ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار داﺧﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ �ﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه  10ﻣﮕﺎواﺗﯽ د�ﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ را در اﻗﻠﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن در  3ﻣﺎه آ�ﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20ﻫﮑﺘﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس و ﺳﺘﺎد ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری ﻓﺎرس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﺎ در ﺣﺎل ﻓﻨﺲﮐﺸﯽ و ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در آﺑﺎده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰا�ﺪ :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ داده اﺳﺖ ﮐ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی آﺑﺎده را ﺗﺎ �ﺎ�ﺎن ﺳﺎل  96ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه وارد ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺧﺮ�ﺪ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮ�ﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ  20ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﺧﺮ�ﺪاری و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ر�ﺴﮏ
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
آﻟﻤﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻓﺎرس
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ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد روﻏﻨﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺮار دارد و در ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎل
ﻃﺮﯾﻖ  16ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑ
ﻣﯿﺰان  480ﻣﮕﺎوات ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺎرس و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ،ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺑﺎده و اﻗﻠﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد �ﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻣﮕﺎواﺗﯽ د�ﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻻﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ��ﺘﺮو ﻓﺮا�ﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ� و دو ﻧﯿﺮوﮔﺎه  10ﻣﮕﺎواﺗﯽ د�ﮕﺮ ﻧﯿﺰ د
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﻣﻪ و آﺑﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ �ﻣﻨﻮر ﻓﺎرس� ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا�ﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰا�ﺪ :زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ  5ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ  5ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫ
ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ا�ﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻻ�ﻨﺪﮔﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰ�ﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪ�ﺪ�ﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨ
اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،اﻧﺮژی ﺑﺎدی ،ز�ﺴﺖ ﺗﻮده )زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی دارای ﻣﻨﺸﺎء ز�ﺴﺘﯽ( و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧ
اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻤﺒﻨﺎ دارد در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﭙﺮدازد
ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و روﺳﺘﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﯽ  16ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
 07132281975ﺑﺎ دﻓﺘﺮﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻤﺎﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺟﺮ�ﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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