واﺣﺪ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
زواره ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ا ﺣﻀـﻮر وزﯾـﺮ ﻧﯿـﺮو در ﻧﯿﺮوﮔـﺎه
ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زواره ،واﺣﺪ ﺑﺨﺎر
اﯾـﻦ ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺷﺒﮑـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮی
ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ،
در اردﺳﺘﺎن ،وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻧﺎﻣﺠﻮ اﻓﺰود :ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻬﺮ زواره دارای دو واﺣﺪ
ﮔﺎزی و ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۸۴ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه  NCCدر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
آن اﺳﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

داﺧﻠﯽ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زواره ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵۰ﻫﮑﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز
و ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زودی اﺣﺪاث
ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زواره ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ۵۰۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺷﻬﺮ
زواره ﺟﺰو ﻣﺼﻮﺑﺎت دور ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در دی ﺳﺎل  ۸۷آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻬﺮ زواره ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( در زواره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  2واﺣﺪ ﮔﺎزی  162ﻣﮕﺎواﺗﯽ و ﯾﮏ
160ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻤﮑﯽ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

واﺣﺪ

ﺑﺨﺎری

ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎز و ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
آن ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﺳﺖ و واﺣﺪ ﺑﺨﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ
وارد ﻣﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  160ﻣﮕﺎوات
در ﻣﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زواره در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﺟﺎده زواره-ﺷﻬﺮاب در
ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ زواره ،در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۵۰ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻬﺮ زواره ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ واﮔﺬاری از اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺧﺬ
ﻣﺠﻮزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۷۸ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ آن از دیﻣﺎه  ۷۸ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ؛ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺳﺘﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای ﺷﻬﺮ زواره از دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

