دافغانستان برښنا شرکت
معلومات انرژی برق ننګرهار /د ننګرهار برښنا انرژی معلومات
Da Afghanistan Breshna Sherkat
 ۷۹۳۱هـ ش

تعداد مشترکین /د پیردونکو شمیر:

تعداد مشترکین انرژی برق ننګرهار برشنا به )
حراراتی

منابع /سرچینی:

آبی

آفتابی

 ( 42700مشتری میرسد.
وراداتی

35 Mv

پالن های درحال تطبیق /د طبیق په حال کښې پالنونه:






1ـ تعویض نمودن  11میترهای انالوګ به دیجیتل.
4ـ انتقال میتر بکس های داغمه از ساحه ماموریت برج علی خیل به ورکشاب.
7ـ رفع عوارض سرکت  02کیلو ولت کمپ ها.
8ـ رفع عوارض کیبل های  422ولت در برج های  9و .44
9ـ ساختن پایه های باس بارګیر پاور ترانسفامر نمبر چهارم در سب استیشن همیشه بهار.

پالن های کوتاه مدت /لڼد مهاله پالنونه:









پروژه قریه جات غوچک که  7پایه ترانسفارمر بظرفیت ( 256*3-066*2 -036*2کیلوولت امپیر) دارد ،پایه های  22متره  9 ،متر نصب و لین ک شی
ولتاژ متوسط ان تکمیل ګردیده البته لین کشی کیبل هوایی نیز  56فیصد تکمیل ګردیده است.
پروژه قریه جات بهسود که  0پآیه ترانسفارمر بظرفیت( 256*2-066*2 -036*2کیلوولت امپیر) دارد ،پایه های  22متره  9 ،متره ن صب و لین ک شی
ولتاژ متوسط  36فیصد تکمیل ،نصب براکت و انسلیتر ادامه دارد.
پروژه ساحات مامامینه ،چکنوری ،مسجد تبلیغی و الفت مینه که  22پایه ترانسفارمر بظرفیت (256*2-066*7 -036*0کیلوولت امپیر) دارد ،پایه های
 22متره  9 ،متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط و پاین تکمیل ګردیده است.
پروژه ارباپان داخل شهر که  3پایه ترانسفارمر بظرفیت( -036*3کیلوولت امپیر) دارد ،پایه های  22متره و  9متر نصب و لین کشی ولتاژ متوسط 266
فیصد و  56فیصد لین کشی ولتاژ پاین تکمیل ګردیده است.
پروژه ساحات برج  27و زیارت سخی و قریه جات خواجه های سرخرود که  0پا یه تران سفارمر بظرف یت( 256*2-066*2کیلوو لت امپ یر) دارد ،پا یه
های  22متره و  9متر نصب شده و لین کشی ولتاژ متوسط تکمیل ګردیده البته لین کشی کیبل هوایی نیز  26فیصد تکمیل ګردیده است.
پروژه قلعه حاجی صاحبان و وحدت مینه  2پایه ترانسفارمر بظرفیت( 1x160+1x400کیلوولت امپ یر) دارد ،پا یه های  22م تره و  9م تر ن صب و لین
کشی ولتاژ متوسط  266فیصد تکمیل و لین کشی ولتاژ پاین الی اکنون صورت نگرفته است.
مسیر  26کیلوولت طرف شهرک های نجم الجهاد ،نجم الدین اخندزاده و نجم القرا  ٪ 76پایه های  22نصب و لین کشی گردیده است.
قابل تذکر است که تمام  36پایه ترانسفارمرهای توسعوی فوق الذکر در پالن توسعوی سال  2390شامل میباشد ،تدارک پایه های ولتاژ متوسط و پآین و
نیز تجهیزات متفرقه در همان سال صورت ګرفته است و تهیه ترانسفارمرها ،کیبل  ABCو میتربکس تا فعال صورت نگرفته است که اهالی این ساحات
روزمره به ریاست حوزه مراجعه نموده و خواهان تکمیل پروژه های شان میباشند.

ن های دراز مدت /اوږد مهاله پالنون

د نشراتو او عامه پوهاوي دفتر /دفتر نشرات و اگاهی عامه

