پنج شنبه  23ثور 1395

2

May 12 ,2016

گزارش کمیته تخنیکی -لین انتقال برق  ۵۰۰کیلوولت پل خمری-کابل

ــــــــــسرمقاله

ریشه های فساد اداری
در افغانستان
محمدرضا هویدا
ریشه های فساد اداری در افغانستان چنان عمیق است که گشتن
به دنبال یک علت و دلیل و تکیه کردن به علتی و غافل شدن از
دیگر علت ها ،باری از مشــکالت افغانستان کم نمی کند و دردی
را درمان نمی سازد .در هر زاویه ای که نشسته ایم ،در مکانی که
قرار داریم و به مشــکل فساد اداری در افغانستان نگاه می کنیم،
مشکل فساد را به گونه ای می بینیم و علت هایی را می بینیم که
دیگری که در زاویه ای دیگر و مکانی دیگر قرار دارد ،آن را کمتر
متوجه می شود .لذا قبل از هر نظری و یا تصمیم گیری ،باید توجه
داشته باشیم که فســاد اداری نتیجه وضعیت گذشته و موجود
افغانستان است و این وضعیت برآمده از بسیاری علت ها است.
وضعیت موجود در افغانســتان ریشــه های عمیقی در مسایل و
مشکالت داخلی و خارجی دارد .بدین جهت اگر به عوامل داخلی
تکیــه نماییم و غافل از عوامل خارجی ،فســاد اداری موجود در
افغانســتان را به عوامل داخلی نسبت بدهیم در حقیقت نه کاری
از پیــش برده ایم و نه دردی را درمان کــرده ایم ،همان گونه که
پرداختن به عوامــل خارجی و فرافگنی هایی که در سیاســت
افغانستان مرسوم است ،بر بار مشکالت این دیار می افزاید.
رقابت دو بلوک شرق و غرب در قرن بیستم ،از افغانستان کشوری
ساخت که هر دو بلوک برای ضربه زدن به یکدیگر بدان توجه می
کردند ،و سرانجام دخالت نظامی شوروی در افغانستان نه تنها پای
ابرقدرت شرق را به افغانستان باز کرد ،بلکه زمینه دخالت بلوک
غرب را نیز به افغانستان فراهم ساخت.
حضور مجدد غرب در افغانســتان تحت نام مبارزه با تروریزم نیز
هر چند به ســقوط حاکمیت طالبان انجامید و افغانستان را از شر
القاعده و رژیم تحت حمایتش خالص کــرد ،و جامعه جهانی در
افغانستان وارد شدند و سخاوتمندانه به کمک به مردم افغانستان
اقدام کردند ،اما زمینه های فســاد اداری را نیز فراهم ســاخت.
بدین جهت بعد از چهارده ســال ،نابجاست اگر دولت افغانستان
کشورهای خارجی را متهم به گسترش فساد بسازد و کشورهای
خارجی که حامیان افغانســتان بوده و هستند ،دولت افغانستان
را متهم به فساد اداری گســترده بسازند .این حکومت و حامیان
خارجی افغانستان در حقیقت شرکای یک کار و بار هستند و در
نهایت اتهام و فرافگنی از جانب هر دو نادرست است.
کشورهای خارجی که برای بازســازی و حمایت افغانستان آمده
بودند ،بدون برنامه و پالن منظمی وارد افغانســتان شده بودند.
شاید آنها می دانستند که چگونه رژیم طالبان را سرنگون سازند،
ولی نمی دانســتند که چگونه کاری دوامــدار و پر هزینه برای
بازسازی کشــوری ویرانه را به انجام برســانند .لذا حضور دهها
کشــور با اولویت ها و روش های کاری مختلف تا حدودی باعث
به وجود آمدن فساد اداری در کشور شده است .به عنوان نمونه
بسیاری از کشــورها تالش کردند تا پول هایی را بدون آنکه حتا
دولت افغانستان در جریان باشد به مصرف برسانند که نتیجه ای
معکوس برای افغانستان داشــت .بی توجهی به دولت افغانستان
در بسیاری از موارد و ناهماهنگی با دیگر کشورهای کمک کننده
زمینه های فساد اداری را بیشتر ساخته است.
البته نباید به هیچ صورتی از زمینه های داخلی که فســاد اداری
را هر چه بیشتر گسترش داده است ،فارغ بود .زمینه های داخلی
فرصت هر نوع گسترش فساد در افغانستان را فراهم ساخته است.
در ظرف این کشور است که فساد اداری در افغانستان می توانند
چنین به سرعت و قدرت ریشه پیدا کند و گسترش یابد.
راه چاره نیز جز در همکاری دولت ،مــردم و حامیان بین الملی
افغانســتان نیســت .مردم ،دولت و جامعه جهانی باید دست در
دســت هم دهند تا به موازات جنگ با تروریزم به جنگ فســاد
اداری در افغانستان بروند.

توسلی غرجستانی/عضو کمیته تخنیکی /قسمت اول
اشاره:
برای روشن شدن و اهمیت این گزارش،
توجه به چند نکته الزم است:
یــک :همانطوریکــه در مقدمــه این
گزارش به نحوی اشــاره شده ،در اواخر
ســال  1393جناب اســتاد دانش معاون
دوم ریاست جمهوری محترم عبدالرزاق
صمدی رییس پیشــین شــرکت برشنا را
بهخاطر پاســخگویی به برخی پرســشها
در مورد لین برق  500کیلوولت در دفتر
خواســت و از وی در مــورد این پروژه
خواهان توضیح شد.
دو :بر همین بنیاد بنا شــد که یک جلســه
تخنیکی در شــرکت برشــنا دایر گردد و
توضیحات الزم پیرامون مســیر این پروژه
داده شود .این جلسه در تاریخ 1393/12/3
درشرکت برشــنا با حضور تیم تخنیکی از
جانب مردم و شــرکت برشنا و همچنین
برخی نمایندگان مردم بامیان در شورای
ملی و نمایندگان دفاتر معاون دوم ریاست
جمهوری و معاون دوم ریاســت اجرائیه
برگزار گردید.
سه :شرکت برشنا بدون توجه به اعتراضات
صورت گرفته و پاســخگویی به خواست
مردم ،پروژه را به داوطلبی گذاشــت و
پس از معلوم شــدن شرکت برنده و تغییر
مســیر آن از بامیان به ســالنگ در تاریخ
 1394/10/12موضــوع را جهت تأیید به
کمیته ملــی تدارکات میفرســتد و این
موضوع بر اثر اعتراض معاون دوم ریاست
جمهوری جناب اســتاد دانــش از اجندا
خارج میشود.
چهار :پس از اعتراض معاون دوم ریاست
جمهــوری به تغییر مســیر بامیــان و نامه
مستدل ایشــان به رییس جمهور محترم،
طبق هدایت ریاســت جمهــوری ،وزیر
انرژی و آب و رییس شــرکت برشــنا که
بایــد در این موضوع با معاون دوم رییس
جمهوری به تفاهم برسند.
پنج :کمیته تخنیکی که بر این بنیاد شکل
گرفته بود و با حضور نمایندگان نهادهای
مربوطه در طی  4جلسه فشرده و با استفاده
از اسناد موجود شرکت فیشنر (سروی اول
و دوم) و با اســتدالل تخنیکی ،اقتصادی
و منطقی که دو طرف داشــتند ،گزارش
زیر را در سه نســخه تهیه و پس از امضای
اعضای کمیته برای تصمیمگیری به کابینه
ج.ا.ا ارائه کردند.
شــش :هرچند الزم نبود که متن گزارش
نهایی کمیته تخنیکی منتشــر شــود اما به
دو دلیل منتشــر شــد -1 :از آنجای که
مســئوالن و ســخنگویان وزارت انرژی و
آب و شــرکت برشنا در رســانهها نسبت
به برتری مســیر سالنگ به مســیر بامیان ـ
میدان وردک ،استدالل به گزارش کمیته
تخنیکــی ـ بدون اینکه بــه محتوای آن
اشــاره نمایند ـ میکنند و  -2طبق فرمان
ریاست جمهوری بناست کمیتۀ برای حل
معضل لیــن برق  500کیلوولت تشــکیل
شود .بنابراین الزم بود که محتوای نتیجه
کار کمیته تخنیکی منتشر شده و موضوع
تاحدودی روشن شود.
توسلی غرجستانی مشاور اقتصادی معاون
دوم ریاســت جمهوری و عضــو کمیته
تخنیکی
مقدمه:
مطابق ماستر پالن بیست ساله برق کشور
( 2012تا  )2032که توســط شرکت فیشنر

 کارتون روز
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تهیه شده بود ،مسیر لین برق  500کیلوولت
ترکمنستان بعد از ساب استیشن پل خمری
از مسیر دوشــی ـ بامیان و وردک به ساب
استیشن ارغنده در شهر کابل تعیین شده
و پالنهای تخنیکی و مالی برق رســانی به
والیاتهای مختلف کشور بر این اساس بود.
بعد از ارایه ماســتر پــان و تأیید آن ،در
ســال  ،2013شرکت برشنا و بانک انکشاف
آسیایی بر اساس جلســه  11و  12فبروری
 2013در شهر اشتوتگارت جرمنی( ،در این
جلسه نمایندگان وزارت انرژی و آب ،بانک
انکشاف آسیایی و شــرکت برشنا ،وزارت
مالیه و ســایر همکاران بین المللی حضور
داشتند) از شرکت فیشنر تا عالوه بر مسیر
دوشــی ـ بامیان ـ وردک مسیر سالنگ را
نیز مطالعه نموده و امکان احداث لین 500
کیلوولت در این مســیر را نیز به شــکل
مقایسوی با مسیر دوشی ـ بامیان ـ وردک
بررسی نماید.
پس از انتشار این گزارش مقایسوی ،اسناد
داوطلبی پروژه توســط شرکت فیشنر و به
درخواست شرکت برشنا برای احداث لین
برق  500کیلوولت از مسیر سالنگ تهیه و
داوطلبی برگزار شد.
پس از ارایه اســناد داوطلبــی پروژه به
کمیته ملی تدارکات ،مســیر این لین مورد
پرسش کمیتهی محترم ملی تدارکات قرار
گرفت .براساس هدایت ادارهی محترم امور
ریاست جمهوری ،جلسه مشترک با حضور
وزیر محترم انــرژی و آب ،ریاست محترم
شرکت برشنا در دفتر معاونیت دوم ریاست
جمهــوری برگزار گردید .در این جلســه
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 پروسه داوطلبی پروژه متوقف گردد. کمیته تخنیکی متشکل از وزارت انرژیو آب ،شرکت برشــنا ،دفتر معاونیت دوم
ریاســت جمهوری و دفتــر معاونیت دوم
ریاســت اجرائیه و وزارتهــای مربوطه
تشکیل گردد.
 گزارش کار کمیتــه تخنیکی به کابینهمحترم دولت جمهوری اسالمی افغانستان
غرض تصمیمگیری نهایی ارایه گردد.
در تاریخ  22جدی  1394اولین جلســه به
ریاســت جاللتمآب محترم وزیر انرژی و
آب و با اشتراک نمایندگان محترم ادارات
مربوطه برگزار گردید.
در این جلســه نماینده بانک انکشــاف
آســیایی پرزنتیشــن خود را در باره این
پروژه ارایه نمود که مــورد قبول اعضای
کمیته قرار نگرفته و مطابق تصمیم جمعی
در این جلســه ،قرار بر آن شــد تا جلسه
بعدی تخنیکی در روزهای آینده در وزارت
انرژی و آب و با حضور اعضای کمیته برگزار
گردد.
در تاریخ  ۲۸جدی  ۱۳۹۴دومین جلســه
تخنیکی به ریاســت معین محترم انرژی
وزارت انــرژی و آب و با حضور نمایندگان
محترم ادارات مربوطه برگزار گردید.
در این جلسه ،در مورد چارچوب و گزارش
کاری کمیته تخنیکی موافقه شده و بحث
همه جانبه در مورد مقایســه تخنیکی و
اقتصادی بین هر دو مسیر صورت گرفت.
پس از این جلســه ،گزارش تحنیکی اولیه
توسط وزارت انرژی و آب تهیه شده و برای
اخذ نظریات نهایی اشــتراک کنندگان به
آنها ارسال شد.
پــس از دریافت نظریــات نهایی اعضای
محترم کمیتــه تخنیکی ،بنــا بر هدایت
معاونیت محترم دوم ریاســت جمهوری،
سومین جلسه کمیته تخنیکی در تاریخ 20
حوت  1394به ریاست معین محترم انرژی
وزارت انرژی و آب و اشــتراک سایر اعضا
برگزار گردید.
در این جلسه ،با بحث همه جانبه تخنیکی
و اقتصادی ،گــزارش نهایی جهت ارایه به
کابینــه محترم دولت جمهوری اســامی
افغانستان تهیه گردید.
لیست اشتراک کنندگان در جلسات فوق
در ضمیمه میباشد.
متن گزارش کمیته تخنیکی:
الف) مقایسه تخنیکی دو مسیر
برای انجام مقایسه تخنیکی مسیر بامیان
و مسیر ســالنگ به منظور انتقال لین ۵۰۰
کیلو ولت ،شاخصهای ذیل در نظر گرفته
شد:
 .1قابلیت اطمینان شبکه برق:
شــرکتهای برق و لینهای هوایی انتقال
برق یک بخش اساســی از اقتصاد کشورها
به شــمار میآیند .اگر خدماتی که توسط
آنها فراهم میشود ،قطع شود ،منجر به از
دست دادن سود این شرکتها و خسارات
بیشــتری در تولید ناخالص داخلی کشور
میشــود .اگر قطعیها مرتبا اتفاق بیفتد،
منجر به از دســت دادن اعتماد ســرمایه
گذاری میشوندکه نتیجه آن آسیب بیشتر
به انکشاف اقتصادی کشور میباشد.
در حال حاضر قسمت اعظم برق مورد نیاز
در شــبکه توزیع برق فعلی کابل ،از طریق
لین  ۲۲۰کیلو ولت دو مــداره موجود که
از مسیر ســالنگ عبور کرده است ،تامین
میگردد.
عبور لین  ۵۰۰کیلوولت جدید از مسیرهای
متفاوت الکتریکی و جغرافیایی برای انتقال
برق از شــمال به پایتخت و جنوب کشور،
قابلیت اطمینان شــبکه برق کشور را باال
برده و در نتیجه احتمال آســیب پذیری و
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قطعی برق را در پایتخت و والیات جنوبی
و جنوب شــرقی کشــور به پیمانه قابل
توجهی کاهش خواهد داد.
 .2دو مداره شدن لین  ۵۰۰کیلوولت
بنابر معلومات ارایه شــده توسط شرکت
برشنا ،تصمیمگیری در باره مطالعه هردو
مسیر بامیان و سالنگ در یکی از جلسات
مربوط به ماســتر پالن در اشــتوتگارت
جرمنی با حضور داشت نمایندگان شرکت
برشنا ،وزارت انرژی و آب ،وزارت مالیه و
دونرها اتخاذ شده است.
در مطالعات امکان ســنجی این پروژه که
توسط شــرکت فیشنر و بنا به درخواست
بانک انکشاف آســیایی و شرکت برشنا
تهیه شده است ،سه پیشنهاد مختلف را
برای اجرای این پروژه مطالعه شده است.
قیمتهای هر سه پیشنهاد برای هر کدام
از دو مسیر در جدول شماره یک برآورد
شده است:
از بین پیشــنهادات مطالعه شده ،اجرای
پیشنهاد دوم در مسیر سالنگ ،انتخاب و
علت آن کمبود بودجه عنوان شده است.
از دیــدگاه تخنیکــی و اقتصادی ،جدا
از انتخاب هر کدام از مســیرها ،اجرای
پروژه به صــورت دو مــداره انتخاب
مناسب تری خواهد بود ،چون در آینده
برای اجرای مــدار دوم مجبور به قطع
برق در لیــن  ۵۰۰کیلوولت خواهیم بود
و این ،هزینههای بســیار بیشــتری را
تحمیل خواهد کرد.
 .3تغییر در ماســتر پــان و مطالعات
سیستم برق کشور
محاســبات ،تحلیلهای ســافتویری
شــبکهی برق کشــور و متعاقبا برنامه
ریزیها در ماســتر پالن برق کشور که با
کمک بانک انکشــاف آسیایی انجام شده
اســت ،با در نظر داشــت عبور لین ۵۰۰
کیلوولت از مســیر بامیان تهیه و تدوین
شده است .تغییر مسیر این پروژه ،باعث
تغییرات در این مطالعات شــده و نیازمند
بررســی تاثیرات تخنیکی و تغییرات در
مطالعات سیستم برق کشور میباشد .این
موضوع در گزارش امکان سنجی پروژه که
توسط شرکت فشنر و به درخواست بانک
انکشاف آسیایی و شــرکت برشنا تهیه
شده است ،نیز انعکاس یافته است.
 .4برق رسانی به والیات کشور
یکی از مهمترین تاثیرات تغییر مسیر این
پروژه ،تغییر پالنهای انکشافی شبکهی
برق کشور میباشد که پیامد مستقیم آن
تغییر برنامه زمانی و مالی پالن انکشــافی
سیستم برق کشور و برق رسانی به والیات
کشور میباشد.
والیتهای بغالن ،پروان ،پنجشیر ،کاپیسا،
سمنگان ،بامیان ،وردک و کابل در نزدیکی
این پــروژه قرار دارند که خوشــبختانه
تاکنون پالنهای انکشــافی برای اتصال
اکثر قریب بــه اتفاق والیتهای مذکور به
شبکه برق کشــور عملی شده و بعضا در
مراحل پایانی قرار دارد .اما در ماستر پالن
موجود برق کشور در این میان برای والیت
بامیــان به جز انتقال بــرق لین برق 500
کیلوولت ترکمنستان ،پالن دیگری وجود
ندارد .در پالنهای انکشــافی جدید برق
رســانی به والیت بامیان از پشته سرخ در
نظر گرفته شده است.
در ماســترپالن تهیه شده توسط شرکت
فیشــنر ،در مســیر بامیان ،به جز سب
استیشنهای ابتدایی پروژه در پل خمری
و ساب استیشن انتهایی در ارغنده کابل،
سه ساب استیشــن دیگر نیز بر روی این
لیــن در مراحل مختلــف زمانی احداث
خواهد شد.
 ساب استیشن اشپشــته برای اتصالمنابع تولید برق داخلی از زغال ســنگ
(اشپشته و دره صوف)
 ساب استیشن توپچی برای برق رسانیبه والیت بامیان
 ســاب استیشــن معدن حاجیگگ دروالیت وردک
در اسناد داوطلبی فعلی که بر اساس عبور
لین از مسیر سالنگ تهیه شده است ،فقط
دو ساب استیشن پل خمری و ارغنده در
نظر گرفته شده است.
 .5حداقل عــرض الزم برای کاریدور لین
انتقال برق  ۵۰۰کیلــو ولت (Right Of
:)Way
مطابق اســناد موجود ،کاریدور اختصاص
یافته بــرای احداث این لیــن برق ۵۰۰
کیلوولت ،باید حداقل  ۵۰متر عرض داشته
باشد .عدم رعایت این استاندارد و نزدیکی
دو لین انتقال بــرق ولتاژ بلند ،هم امکان
بروز حــوادث را افزایش خواهد داد و هم
باعث ایجاد خطرات در زمان انجام امورات
حفظ و مراقبت خواهد شد.
براساس اسناد داوطلبی ،در اجرای پروژه
در مسیر سالنگ ،غلبه برمحدودیتهای
کاریدور بــرای لین انتقال بــرق یکی از
مشــکالت مهم در دیزاین تاورهای جدید
اســت .فاصله لیــن جدید تــا لین 220
کیلوولت موجود در دیزاین  50متر در نظر
گرفته خواهد شد.
همچنان ساحه باید ســروی شود که آیا
باید فاصله کمتری در نظر گرفته شــود
یانه .ارزیابیهای جیومتریکی اولیه نشان
میهند که در جاهایی که ضرورت باشــد،

حفظ و مراقبت لینهــای انتقال ولتاژ بلند
در دو مســیر متفاوت ،شرایط آب و هوایی
(متوســط درجه دما در طول سال و میزان
بارشها و برف) ،طول هر کدام از مسیرها و
امنیت راهها میباشند.
بر اســاس تصمیم جمعی کمیته تخنیکی،
هرکــدام از مســیرها برتریهــا و ضعف
هایی دارنــد ولی با در نظر داشــت همه
عوامل میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه
هزینههای حفظ و مراقبت ساالنه ،دو مسیر
بامیان و سالنگ دارای شرایط تقریبا برابر
میباشند.
شرکت برشنا:
طویل بودن مســیر بامیان و نبود ســرک
اســفالت مصارف حفظ و مراقبت در مسیر
بامیان نظر به سالنگ باال خواهد بود.
کارشــناس تخنیکی دفتر معاونیت دوم
ریاست جمهوری:
همچنین بر اســاس گزارش مقایســه دو
مســیر ،در بخــش (Operational 7.5
 )Analysisحتا بعد از اینکه قرار شــده
نوع پایهها در ســالنگ دیزاین محمکتری
نســبت به پایههای نورمال داشته باشد،
نمره خطر و ریسک  3و نمره خطر و ریسک
برای مسیر بامیان  2میباشد .یعنی حفظ و
مراقبت در مسیر سالنگ  30فیصد نسبت
به مسیر بامیان سخت است .تجربه برفکوچ
سال  1393در کوتل سالنگ و تخریب پایه
برق که حدودا  55روز طول کشید تا پایهها
تعمیر گردد و برای مدت قابل توجهی حتا
دسترســی به پایهها به خاطــر برفباری
شــدید ،امکان نداشــت نیز تأیید کننده
گزارش فوق است.
 .9سهولت در انجام کارهای ساختمانی:
هر کدام از مسیرهای مدنظر ،بر اساس دو
عامل سرکهای دسترســی به هر کدام از
پایههای برق و کندن کاری فونداســیون
پایههای برق مورد مقایســه قرار گرفتند.
طبیعی است که هر چه شرایط برای انجام
کارهای ساختمانی ســختتر باشد ،زمان
انجام پروژه طوالنی تــر و قیمت آن باالتر
خواهد بود.
برای دسترســی به پایههای برق ،مجبور به
احداث راههای فرعی هستیم ،در ارتفاعات
سالنگ نسبت به مســیر بامیان ،احداث
راههای فرعی دسترســی به پایههای برق
سختتر خواهد بود.
با در نظر داشــت واقعیتهای متذکره ،نظر
جمعی کمیته تخنیکی در جدول شماره پنج
انعکاس یافته است:

تاورها میتواننــد در فاصله حداقلی 35
متری (مرکز به مرکز) احداث شود.
 .6طول مسیر لین انتقال برق:
طول مســیر برای احداث لیــن انتقال
برق یکی دیگر از مســایل تاثیر گذار در
این پروژه است .ســه گزارش مختلف در
دسترس هســت که طول لین انتقال برق
در هر کــدام از آنها متفاوت میباشــد.
این اختالف ناشــی از عدم انجام سروی
تخنیکی در هر دو مســیر میباشد .پس
از بررسی اسناد مختلف ،طولهای هر دو
مسیر بامیان و سالنگ در جدول شماره 2
ترتیب شده است:
 .7ضایعات در لینهای انتقال برق کشور:
به طور کلی در صورت بهره برداری و حفظ
و مراقبت استاندارد از لینهای انتقال برق
ولتاژ بلند ،ضایعات در لینهای انتقال برق
ولتاژ بلنــد ،ناچیز و قابل صرف نظر کردن
میباشــد .نوعیت کیبل ،طول لین انتقال
برق ،سطح ولتاژ و مقدار برق انتقال داده
شــده از لین ،از مهمترین عوامل تعیین
کننده مقدار ضایعــات در یک لین انتقال
برق میباشد.
بدین لحاظ در ادامه ،دو لین انتقال مختلف
برای برق رسانی به والیت بامیان از منظر
مقدار ضایعات مورد مقایســه قرار گرفته
اند:
در یک مرجع مــورد توافق اعضای کمیته
آمده اســت که در صــورت انتقال ۱۰۰۰
مگاوات برق توســط یک لین انتقال ۵۰۰
کیلوولت (دو باندل) ،در هر  ۱۶۰کیلو متر
 ۱.۳فیصد ضایعات خواهیم داشت.
بنابراین افزایش طول لین انتقال برق ۵۰۰
کیلولــت به دلیل برق رســانی به والیت
بامیان ،بــر مبنای این محاســبه ،باعث
مقداری افزایش در ضایعات خواهد شــد،
که به صورت تقریبی در جدول شماره سه
آمده است:
با فرض ثابت بــودن دیگر عوامل ،هر چه
ولتاژ لینهای انتقال بلند تر باشد ،ضایعات
در طول آن لین کمتر خواهد بود ،ضایعات
در طول لینهــای  ۵۰۰کیلوولت به مراتب
کمتر از ضایعات در لینهای  ۲۲۰کیلوولت
است.
فیصــدی ضایعات در لین انتقال برق ۲۲۰
کیلوولت از ســاب استیشن پشته سرخ
والیت پروان تا والیت بامیان ،بیشــتر از
فیصدیهای موجود در جدول شماره چهار
خواهد بود.
یکی از عوامل قابل مقایسه برای هزینههای
ردیف

پیشنهاد

هزینهی پروژه
در مسیر سالنگ
(دالر)

هزینهی پروژه در
مسیر بامیان (دالر)

1

لین  ۵۰۰کیلوولت تک
مداره (سرکت)

۹۶،۹۸۳،۸۴۳

۱۲۴،۳۷۹،۲۹۴

2

تاورها دومداره -لین تک
مداره (سرکت)

۱۲۰،۹۵۱،۶۴۰

۱۵۵،۳۵۸،۱۲۸

3

لین  ۵۰۰کیلوولت دو مداره
(سرکت)

۱۶۰،۷۱۶،۳۹۶

1

۲۰۶،۷۵۴،۸۳۱

نام سند

طول مسیر بامیان
به کیلو متر

طول مسیر
سالنگ
به کیلومتر

اختالف طول دو
مسیر
به کیلومتر

ماستر پالن سکتور برق
افغانستان-آپریل ۲۰۱۳

288.3

228.4

۵۹.۹

گزارش مقایسوی مسیرهای
سالنگ و بامیان شرکت فیشنر
 -مارچ۲۰۱۳

۲۹۶.۳

۲۱۶.۵

۷۹.۸

وزارت انرژي و آب -جنوری
( ۲۰۱۶سروی از طریق
نقشههای گوگل)

۲۷۱

۲۱۰

۶۱

فیصدی
ضایعات

افزایش طول لین ۵۰۰
کیلوولت در مسیر
بامیان (کیلومتر)
60

0.۴۸فیصد

80

0.۶۴فیصد

طول لین انتقال ۲۲۰
کیلوولت دو مداره
از پروان تا بامیان
(کیلومتر)
۱۲۰

فیصدی
ضایعات

 3فیصد

2

مالحظات

× لیــن انتقال  ۵۰۰کیلو ولــت در این پروژه ،با ۳
باندل اجرا خواهد شد.
× مقدار برق عبوری از ایــن لین مطابق قراداد با
ترکمنستان تا سال  ۳۰۰ ،۲۰۲۷مگاوات خواهد بود.

3
مالحظات

4

× لین انتقــال  ۲۲۰کیلو ولت دومــداره ،توانایی
انتقال  ۳۰۰مگاوات برق را دارد.

نام مسیر

فیصدی سهولت در انجام کارهای ساختمانی

مسیر بامیان

60

مسیرسالنگ

40

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.
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