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نشسـت خبـری مدیرعامـل شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان نهـم تیرمـاه بـا حضـور 
مدیرعامـل  شـد.  برگـزار  رسـانه  اصحـاب 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان در جمـع 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: بـه دنبـال یـک 
ارتباط و اطالع رسـانی دو سـویه با رسانه ها 
هسـتیم و امیدواریم رسـانه ها صـدای مردم 

باشـند تـا مـا در چارچـوب تـوان و قوانیـن 
بتوانیـم از دغدغه هـا و خواسـته های مـردم 

آگاهـی پیـدا کـرده و پاسـخگو باشـیم.
اشـاره  بـا  مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی 
اپیدمـی کرونـا کشـور گفـت:  بـه شـرایط 
تالشـگران صنعـت بـرق همانند تالشـگران 
عرصـه درمـان کشـور تمـام تـالش خـود را 

انجـام دادنـد کـه تـا جایی که ممکن اسـت 
باشـیم  نداشـته  بـرق  قطعـی  و  خاموشـی 
و  نشـود  اضافـه  مـردم  بـه  ای  دغدغـه  و 
خوشـبختانه در ایـن زمینه موفق و سـربلند 

بودیم.
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان خبر داد؛

 امسال 7 پروژه در قالب پویش هر هفته الف- ب ایران 
در استان کرمان افتتاح می شود

تقدیر و تشکر رهبر انقالب از 
خدمات وزارت نیرو

در هفتـه آخر خرداد مـاه 99 بود که رضا 
اردکانیـان وزیـر نیرو، گزارش دسـتاوردهای 
پویـش هـر هفتـه الـف – ب ایران در سـال 
۸9 بـه همـراه اهم برنامـه هـای وزارت نیرو 
در سـال جهـش تولیـد را بـه محضـر مقـام 
تقدیـم  العالـی(  )مدظلـه  رهبـری  معظـم 
داشـت و ایشـان از تـالش های بعمـل آمده 
قدردانی فرموده و مرقوم داشـتند: » خداوند 
انشـااهلل بـه شـما توفیـق دهـد، خـدا قوت، 
خداونـد شـما را کمـک کنـد« و ایـن پیـام 
روحیـه بخـش ودعـای خیـر ایشـان، بارقه 
امیدبخـش و وصـف ناپذیـر در دل سـخت 

کوشـان صنعـت بـرق برتاباند.
ادامه در صفحه 2

 

تقدیر معاون وزیر نیرو
 در امور برق و انرژی از 

صنایع استان کرمان
گـذر  منظـور  بـه  کـه  ای  در جلسـه   
از پیـک بـار تابسـتان بـه صـورت ویدئـو 
کنفرانـس برگـزار شـد. معـاون وزیـر نیرو 
در امـور بـرق و انـرژی از صنایـع اسـتان 
کرمـان بـه جهـت همـکاری بسـیار خوب 

در گـذر  از پیـک بـار تقدیـر کـرد. 
از  داشـت:  اظهـار  حائـری  همایـون 
همـکاری بسـیار خـوب صنایـع اسـتان با 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان تشـکر 
میکنـم زیرا عـالوه بر موضوعـات مدیریت 
مصـرف، بیـش از  میـزان توافق نامـه، بار 

خـود را کاهـش داده انـد.
از مدیرعامـل شـرکت   وی همچنیـن 
بـرق منطقـه ای کرمان بـه خاطر پیگیری 
و تعامـل مناسـب با صنایـع قدردانی کرد.

شـرکت  مدیرعامـل  جلسـه  ایـن  در 
بـرق منطقـه ای کرمـان اظهار داشـت: از 
ابتـدای هفتـه کـه بـه دلیل گرمـای هوا و 
مصـرف زیـاد بـرق  شـرایط صنعـت بـرق 
حادتـر شـده بـود جلسـات متعـددی بـا 
صنایـع همکار داشـتیم و همکاری بسـیار 
خوبـی  از سـوی صنایـع انجـام شـد و بـا 
کمـک صنایـع بـه تعهـدات تعییـن شـده 
عمـل کردیم. وی در پایـان از همه صنایع 
همـکار شـرکت برق منطقـه ای کرمان به 
ویـژه صنایعـی کـه بیـش از میـزان توافق 

همـکاری داشـته انـد قدردانـی کرد.

نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی
 جهت استفاده کنندگان از تولیدات 

داخلی تا 30 درصد بیشتر است

مدیـر عامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان، طی مصاحبـه ای با صدا 
و سـیمای اسـتان کرمـان، در خصوص میـزان تولید انرژی خورشـیدی 
در اسـتان کرمـان گفـت: در حـال حاضر در اسـتان کرمـان 46 مگاوات 
نیـروگاه منصوبـه در مـدار اسـت و امسـال کـه سـال جهـش تولیـد 
اسـت 25 مـگاوات نیـروگاه خورشـیدی بـه مـدار خواهد آمـد. مهندس 
حمیدرضـا حبیبی افزود: اسـتان در حال حاضـر قابلیت خرید تضمینی 
حدود 200 مگاوات برق از نیروگاه های خورشـیدی اسـتان را دارد. وی 
اظهـار داشـت: نـرخ خرید تضمینی بـرق نیروگاه های خورشـیدی برای 
سـرمایه گذارانـی کـه در حـوزه خورشـیدی از پنـل و تولیـدات داخلی 
اسـتفاده کننـد مـی تواند تـا 30 درصد افزایـش پیدا کنـد و این کمک 

کننـده بـه تولیدکننـدگان داخلی در راسـتای جهش تولید اسـت.
ادامه در صفحه 2

رئیس گروه مدیریت مصرف خبر داد؛
انعقاد 33 تفاهم نامه همکاری با مجموع پیش 
بینی کاهش بار بیش از 950 مگاوات و بیش از 

150 درصد تحقق سهمیه کاهش پیک
بـه گـزارش واحـد مدیریت مصرف شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان؛ 
بـه منظـور گـذر موفـق از پیک بـار تابسـتان سـال 99 تا کنـون تعداد 
33 قـرارداد همـکاری در زمینـه اجـرای برنامـه هـای پاسـخگویی بـار 
بـا صنایـع مختلـف منعقـد و در سـامانه مدیریـت پیـک بـار کشـوری 

)سـمپ( ثبـت گردیده اسـت. 
رئیـس گـروه مدیریـت مصـرف شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان 
در ایـن زمینـه گفـت: مجمـوع پیـش بینـی کاهـش بـار بـر اسـاس 
قراردادهـای همـکاری 95۸.6 مگاوات اسـت که در مقایسـه با سـهمیه 
ای کـه توسـط شـرکت توانیـر بـرای کاهـش پیـک شـرکت تعییـن 
شـده یعنـی202 مـگاوات مقـدار قابـل مالحظـه ای مـی باشـد ) بیش 
از 4.5 برابـر( کـه بـا پیگیریهـای مـداوم همچنـان در حـال افزایـش 
اسـت. همچنیـن ماکزیمـم دیماند کاهشـی همزمـان براسـاس آخرین 
اطالعـات سـامانه حدود 310 مگاوات اسـت که نشـان مـی دهد میزان 
تحقـق سـهمیه کاهـش پیـک براسـاس کاهـش بـار همزمـان بیـش از 

150 درصـد مـی باشـد.
دکتـر حمیدرضـا ایرانمنش اظهار داشـت: محدودیت کلی در سـقف 
پیـک بـار بـا توجه به دسـتورالعمل هـای توانیر و جداول طراحی شـده 
جهـت اختصـاص سـهمیه پیـک بار مجـاز در بـازه زمانی تعیین شـده، 

بـه هر یـک از صنایع ابالغ شـده اسـت. 
ادامه در صفحه 3
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با نگهداری و بهره برداری بهینه از دستگاههای برقی، از اتالف انرژی پیشگیری کنید

ادامه از صفحه اول
حبیبـی در پاسـخ بـه سـوالی در رابطه با نقـش نیروگاه 
های خورشـیدی در کمک به شـبکه برق کشـور و کاهش 
خاموشـی ها گفـت: ظرفیت منصوبه اسـتان کرمان تقریبا 
46 مگاوات و تقریبا معادل مصرف 160 هزار خانوار اسـت 
و قطعـا در تامیـن برق مطمئن در اسـتان و کمک به پیک 

بار تابسـتان تاثیر گذار اسـت.
وی دربـاره میزان اسـتقبال سـرمایه گذاران از سـرمایه 
گفـت:  خورشـیدی  انـرژی  تولیـد  بخـش  در  گـذاری 
خوشـبختانه استقبال از سـرمایه گذاری در این بخش، چه 
در بخـش خانگـی کـه از طریـق شـرکت توزیـع و چـه در 
بخـش شـبکه انتقال و فـوق توزیع که توسـط برق منطقه 
ای کرمان پیگیری می شـود، خوب اسـت و البته به دلیل 
تحریـم هـا موانعـی هـم هسـت کـه در صـورت بـر طرف 
شـدن شـرایط بـرای سـرمایه گـذاران بهتر هم می شـود.

مهندس حبیبی افزود: اسـتان کرمان در ذوزنقه طالیی 
انرژی خورشـیدی کشـور اسـت و مزایایـی از جمله تابش 
طوالنـی مـدت و قوی خورشـید، بـاال بودن ارتفـاع و پاکی 
هـوا عامل جلب سـرمایه گذاران به اسـتان کرمان اسـت.

در  کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
خصـوص مزایـای تولیـد انـرژی بـه روش خورشـیدی 
اظهـار داشـت: نیـروگاه های خورشـیدی بـه علت عدم 
مصـرف سـوخت فسـیلی باعـث کاهـش آالینـده هـای 
زیسـت محیطـی مـی شـوند و کاهـش تلفات بـه دلیل 
نزدیـک شـدن تولیـد کننده به مصـرف کننـده از دیگر 
مزایـای ایـن نیـروگاه هاسـت به نحـوی که بـا تولیدی 
کـه تاکنون در اسـتان داشـتیم 45 میلیـون متر مکعب 
کیلـووات سـاعت  میلیـون  و حـدود 17  گاز مصرفـی 
تلفـات انـرژی نسـبت بـه اسـتفاده مرسـوم از سـوخت 

فسـیلی، کاهـش پیـدا کرده اسـت.

نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی  جهت استفاده 
کنندگان از تولیدات داخلی تا 30 درصد بیشتر است

با شـروع فصـل گرما و بـاال رفتن 
الکتریکـی،  انـرژی  مصـرف  میـزان 
وقوع خاموشـی ناشـی از حـوادث در 
برخـی مناطق اجتناب ناپذیر اسـت. 
کمتـر شـدن تعداد و کوتاه تر شـدن 
مـدت ایـن خاموشـی هـا در عواقب 
خرابـی  جملـه  از  هـا  آن  جانبـی 
تجهیـزات برقی خانگـی و صنعتی - 
عـدم اختـالل در کار مراکز عمومی، 
خدماتـی و پزشـکی و... کـه همگـی 
بـه عـدم رضایـت مشـترکین منجر 
مـی شـود، تأثیـر بسـیار چشـمگیر 
می گـذارد. به گـزارش معاونت بهره 
بـرداری بـرق منطقه ای کرمـان، در 
کارکنـان  تـالش  بـا  راسـتا  ایـن 
اقداماتـی  بـرداری  بهـره  معاونـت 
جهـت عبور از پیک بار تابسـتان 99 

انجام شـده اسـت. 
بنابرایـن گـزارش، هـم اکنـون در 
شهرسـتان های سـیرجان، شـهداد، 
مولدهـای  جیرفـت  و  راور  گلبـاف، 
دیزلـی موجـود، آمادگـی حضـور در 

شـبکه را دارنـد ایـن دیـزل هـا در 
دارای  و  بـوده  بـرداری  بهـره  حـال 
همچنیـن  هسـتند.  مقیـم  اپراتـور 
در سـال گذشـته اقداماتـی از جمله 
انجـام تعمیـرات جـاری، رسـیدگی 
بـه خرابـی هـای جانبـی )تجهیزات 
سـوخت رسـان و آب رسـان( تأمین 
سـوخت، نظـارت دائمی بر سـالمت 
و آمادگـی مولدهـا در فصولـی کـه 
ایـن  بـرای  ندارنـد،  انـرژی  تولیـد 

دیـزل هـا انجـام شـده اسـت. 
عـالوه بـر این یـک دسـتگاه مولد 
دیزلـی در شهرسـتان فاریـاب نیـز 
در حـال انجـام تعمیـرات اسـت که 
در صـورت آمـاده شـدن بـه جمـع 
بـرداری  بهـره  حـال  در  مولدهـای 
گـزارش  ایـن  اضافـه خواهـد شـد. 
بـا  گذشـته  سـال  در  افزایـد؛  مـی 
تـالش مسـتمر و شـبانه روزي گروه 
نظـارت  دسـتگاه  تعمیراتـي،  هـاي 
بـر شـرکت هـاي تعمیراتي و سـایر 
واحدهـاي مرتبـط، عملیـات تسـت 

و سـرویس سـاالنه تجهیـزات جهت 
آماده نگه داشـتن شـبکه برای عبور 
از پیـک بـار تابسـتان 99 بـه صورت 

کامـل انجـام شـده اسـت. 
همچنیـن جهت افزایـش ظرفیت 
و  مطمئـن  بـرق  وتامیـن  شـبکه 
پایـدار در اسـتان، عملیـات توسـعه 
فیـدر ترانـس محمـد آبـاد و افزایش 
ظرفیـت ترانسـهای پسـت کوهبنان 
بـه اتمـام رسـیده اسـت. بـر اسـاس 
ایـن گـزارش با درخواسـت شـرکت 
افـت  از  جلوگیـری  جهـت  توزیـع 
 AVR تنظیـم  عملیـات  ولتـاژ 
ترانسـها بـا هماهنگـی دفتـر فنـی 

انجـام شـده اسـت.
بـا  الزم  اقدامـات  همچنیـن 
شـرکت  توانیـر،  شـرکت  همـکاری 
و  اسـتان  جنـوب  و  شـمال  توزیـع 
صنایـع اسـتان بـه منظـور کنتـرل 
اوج بـار مصـرف بار خانگـی و صنایع 
اسـتان کرمان به منظـور عبور از اوج 
بـار 1399 صـورت پذیرفتـه اسـت.

آمادگی فنی شرکت برق منطقه ای کرمان 
برای عبور موفق از پیک بار

شـرکت  فرهنگـی  شـورای  دبیـر 
برق منطقـه ای کرمـان، در خصوص 
سـالجاری  در  شـورا  ایـن  اقدامـات 
شـورای  اعضـای  احـکام  گفـت: 
فرهنگـی شـرکت در سـال 99 بـه 
امضـای مدیرعامـل و رئیس شـورای 
جلسـات  و  شـد  صـادر  فرهنگـی 
شورای فرهنگی شـرکت در سال 99 
بـا حضور مدیرعامل و رئیس شـورای 

فرهنگـی برگـزار شـد.
سـید حسـین مهربـان خو افـزود: 
در جلسـات شـورای فرهنگـی برنامه 
هـای تفکیکـی شـورای فرهنگـی و 
کمیتـه هـای زیـر مجموعه در سـال 

1399 تصویـب شـد.
راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  وی 
مومنانـه  کمـک  سراسـری  پویـش 
در مـاه مبـارک رمضـان، بسـته های 
غذایـی بـه ارزش کلـی 16 میلیـون 

بـا کمـک همـکاران شـرکت  ریـال 
تهیـه و بیـن نیازمنـدان توزیع شـد.

وی افـزود: در زمان شـیوع بیماری 
تبلیغـات  نمـاز،  تعطیلـی  و  کرونـا 
از جملـه  مجـازی  فضـای  در  ویـژه 
تهیـه کلیـپ هـای کوتـاه سـخنرانی 
ارسـال  و  شـرکت  جماعـت  امـام 
بـرای همـکاران از طریق اتوماسـیون 
از  پـس  و  و  گرفـت  صـورت  اداری 
اعـالم مراجع مربوطـه، آماده سـازی 

نمازخانـه شـرکت بـا رعایـت کلیـه 
پروتـکل هـای بهداشـتی و برگـزاری 

نمـاز جماعـت انجـام شـد.
شـرکت  فرهنگـی  شـورای  دبیـر 
گفت: به مناسـبت گرامیداشـت تولد 
حضـرت معصومـه )س( و آغـاز دهه 
کرامـت و روز دختـر هدایایـی بـرای 
فرزنـدان دختـر همـکار )سـنین 7 تا 
1۸(سـال تهیـه و تقدیـم آنـان قـرار 
گرفـت. وی افـزود: در همیـن راسـتا 
و بـه مناسـبت هفته عفـاف و حجاب 
بـه مـدت دو روز نمایشـگاه عفـاف و 
حجـاب برگزار شـد و مورد اسـتقبال 

بانـوان شـرکت قـرار گرفت.
مهربـان خو اظهـار داشـت: اطالع 
خصـوص  در  هماهنگـی  و  رسـانی 
مسـابقات ترنـم وحی 7 انجام شـد و 
26 نفـر از همکاران در این مسـابقات 

حضـور پیـدا کردند.

اقدامات شورای فرهنگی شرکت برق منطقه ای کرمان

تقدیر و تشکر رهبر انقالب از خدمات وزارت نیرو
ادامه از صفحه اول

  شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان نیز در راسـتای تحقق دسـتاوردهای 
پویـش هـر هفته الف – ب- ایران در سـال گذشـته چند پـروژه انتقال و 
فـوق توزیـع و تولیـد آماده و در دو مرحلـه از پویش بهره برداری رسـاند. 
ماننـد 2 نیـروگاه گازی بـه ظرفیـت 65 مـگاوات، 3 نیروگاه خورشـیدی 
هـر کـدام 10 مـگاوات، افتتـاح بخش بخـار نیـروگاه گهران سـیرجان به 
میـزان 164 مـگاوات، احـداث چنـد پسـت و خط فـوق توزیـع و افزایش 
پسـت هـا افتتـاح شـد. این شـرکت در سـالجاری نیز در قلـب پویش هر 
هفتـه الـف- ب ایـران طـرح هایـی را تـا پایـان تیرمـاه آمـاده و بـه بهره 
بـرداری مـی رسـاند. ایـن طـرح ها شـامل؛ پسـت انتقـال 400 کیلوولت 
جیرفـت بـه نـام جبـال بـارز و بخـش 400 کیلوولـت پسـت 230/400 
نیـروگاه شـوباد کهنـوج کـه بـا بهـره بـرداری از طـرح هـای افـت ولتـاژ 
منطقـه کاهـش و پایداری شـبکه افزایش مـی یابد و بـرق مطمئن تر در 
اختیـار مشـترکان قـرار مـی گیرد. بـدون تردید ایـن عنایت ویـژه و ابراز 
لطـف معظـم لـه، بار مسـئولیت و عزم تمامـی همـکاران پرتالش صنعت 
بـرق را بـرای تـداوم ایـن حرکـت جهـادی و به ثمر رسـاندن طـرح های 
خدمت رسـانی در تامین برق مسـتمر و پایدار برای مردم سـرافراز ایران 

اسـالمی ، مضاعف می سـازد.

نمایشگاه عفاف و حجاب برگزار شد

به مناسـبت هفته عفاف و حجاب، نمایشـگاهی به مدت دو روز در محل 
نمازخانـه شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان بـا رعایـت کلیـه پروتـکل های 

بهداشـتی برگـزار شـد و مورد اسـتقبال بانوان شـرکت قـرار گرفت.

دوره های برگزار شده دفتر آموزش  تا پایان تیرماه  سال 99  
با توجه به شـیوع و همه گیری بیماری کرونا در انتهای سـال ۸9 و لزوم 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی در ایـن رابطه، این دفتر بـا همکاری مجتمع 
عالـی آموزشـی و پژوهشـی اصفهـان سـه دوره به صـورت غیر حضـوری با 
عناوین ذیل جهت شـناخت بیشـتر همـکاران از این بیمـاری برگزار نمود:

- شناخت و روش های پیشگیری بیماری کرونا در محیط کار
- شناخت و روش های پیشگیری بیماری کرونا در محیط محیط خانه

- روشـهای مراقبـت ذهنـی و معنـوی در مدیریـت اسـترس بیماریهـای 
واگیـردار

اهمیـت حفـظ  هـدف شـناخت  بـا  سـبز  مدیریـت  آموزشـی  دوره   -2
محیط زیسـت و انـواع آالینده هـا و راه هـاي پیشـگیري از آنهـا و رابطه بین 
محیط زیسـت و توسـعه پایـدار و سیاسـت هاي بین المللـي و ملـي در امـر 
محیط زیسـت بـرای همـکاران کلیـه واحـد هـا بـه صـورت غیـر حضوری  

توسـط مجتمـع فنـی رایانـگان برگزار شـد.
3- دوره سیسـتم زمیـن از دوره هـای آموزشـی فنـی مـورد درخواسـت 
معاونـت بهـره بـرداری و برنامـه ریزی بصـورت آنالین توسـط مجتمع فنی 

رایانـگان برگـزار گردید.
4- دوره آموزشـی فهـارس بهـا که توسـط شـرکت توانیر برنامه ریـزی و به 
شـرکت هـا ابالغ شـده بود توسـط مجتمـع فنی رایانـگان بصـورت آنالین 

بـرای همـکاران مرتبط برگـزار گردید. 
5- از دیگـر فعالیـت هـای دفتـر آموزش مـی توان بـه برگـزاری دوره های 
عمومی آشـنایی با مولفـه های اجتماعی موثر بر سـالمت ، خانواده متعالی 
و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر که به صـورت مجـازی و آفالیـن برگزار 

شـد، نیز اشـاره کرد.
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لزوم کاهش 10 درصدی مصرف برق برای گذر از 
پیک بار تابستان

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان از مـردم شـریف کرمـان 
خواسـت بـا کاهـش 10 درصـد از مصـارف غیـر ضـروری صنعـت بـرق 

اسـتان را یـاری کننـد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان طـی مصاحبـه ای با صدا 
و سـیمای اسـتان کرمـان بـه تشـریح وضعیـت بـرق اسـتان پرداخـت. 
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی گفت: با  توجه به شـرایط اسـتان کرمان و 
افزایـش دمـای هـوا  و همچنین شـرایط  بیماری کرونا کـه باعث کاهش 
مسـافرت به مناطق سردسـیر کشـور شـده اسـت  پیش بینی می شـود 

میـزان مصرف بـرق اسـتان افزایش خواهد داشـت.
 وی افـزود: از مـردم خواهشـمندیم در بحـث مدیریـت مصـرف بـا 
کاهـش 10 درصـدی مصارف غیرضـروری به صنعت برق  اسـتان کمک 

. کنند
مهنـدس حبیبـی اظهـار داشـت:  بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده و 
بـا کمـک مـردم خاموشـی ناشـی از کمبـود بـرق نخواهیـم داشـت امـا 

خاموشـی ناشـی از حـوادث در صنعـت بـرق اجتنـاب ناپذیـر اسـت.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای کرمان در ادامه گفت: خوشـبختانه 
اسـتان کرمـان در سـال های اخیـر به سـمت صنعتی شـدن پیش رفته 
اسـت و هـم اکنـون نزدیک بـه  40 درصد بـار مصرفی اسـتان مربوط به 
بخـش صنعتـی و پس از آن مصارف کشـاورزی، خانگی و عمومی اسـت.

وی گفـت:  خوشـبختانه تعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان  بـا 
صنایـع خـوب اسـت و تفاهم نامـه های متعـددی را با صنایـع داریم که 

بـه اصـالح الگوی مصـرف اسـتان کمک مـی کند.
 مهنـدس حبیبـی همچنیـن از افتتـاح 3۸6 میلیـارد تومان پـروژه تا 
تیرمـاه سـال جـاری خبـر داد و گفـت: عمـده طـرح هایی کـه در قالب 
پویـش هرهفتـه الـف- ب- ایـران  تـا تیرمـاه افتتاح می شـود در منطقه 
جنـوب اسـتان هسـتند و شـامل خـط انتقـال 400 کیلوولـت کهنـوج- 
جیرفـت، پسـت 400 کیلوولـت جیرفـت، بخـش 400 کیلوولـت پسـت 
شـوباد ،پسـت 230 کیلوولـت کهنـوج 3  و فیـدر 400 کیلوولـت پسـت 

نیـروگاه کرمان اسـت.
وی افـزود: افتتـاح ایـن طـرح هـا منجـر بـه خدمـت رسـانی بهتـر به 
مـردم اسـت و باعـث بهبـود ولتـاژ،  افزایـش قابـل اطمینـان شـبکه و  

کاهـش خاموشـی هـا می شـود.
مهنـدس حبیبـی در پایـان ابراز امیـدواری کرد با کمک مردم اسـتان 

و صنایع تابسـتانی بدون خاموشـی را پیش رو داشـته باشیم.

همکار گرامی سرکار خانم پوران اسماعیلی
بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را تسـلیت و 
تعزیـت عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحـوم 
علـو درجـات و رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و 

بردبـاری مسـئلت داریـم.

 طـی حکمـی از سـوی رضـا انجم شـعاع معـاون حقوقی، پشـتیبانی و 
مجلـس، مهنـدس حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای 
کرمـان به سـمت ریاسـت هیـات ورزش صنعت آب و برق اسـتان کرمان 

منصوب شـد.
 طـی احکامـی جداگانه از سـوی مهنـدس حمیدرضا حبیبـی، مدیرعامل 
شـرکت برق منطقه ای کرمان،  آقایان: علیرضا دریافر به سـمت سرپرسـت 
اداره نظـارت بـر خدمـات عمومـی، محمـد رضا پورغریب شـاهی به سـمت 
سرپرسـت دفتـر خدمـات مشـترکین و مدیریـت مصـرف و وصـول درآمد،  
منصـور فـرخ نیا  به سـمت سرپرسـت اداره بهـره برداری شـهربابک، مهدی 
ثمره به سـمت  رئیس گروه پسـت، سـید امین عباس موسـوی  به سـمت 
کارشـناس مسـئول مطالعـات حفاظتـي، پیمـان شـاکری زاده  بـه سـمت 
کارشـناس مسـئول مطالعـات حفاظتي، علـی افضلی به سـمت رئیس گروه 

حفاظـت و کنترل منصوب شـدند.

در هنگام خرید، دستگاه های برقی با بر چسب A تهیه کنید

حقـوق  از  صیانـت  جلسـه 
شـهروندی بـا حضـور مدیرعامـل و 

شـد. برگـزار  کمیتـه  اعضـاء 
در ایـن جلسـه مهنـدس حمیـد 
خواجویی دبیـر کمیته  از بارگذاری 
خدمـات 37 گانه به ارباب رجوع در 
وب سایت شـرکت خبر داد و گفت:  
ایـن خدمـت هـا شـامل؛ خدمـات 
مربـوط بـه صورت حسـاب قبض به 
مشـترکین صنعتـی، خدمات پس از 
برقـراری انشـعاب بـرای مشـترکین 
صنعتـی، خدمات مرتبط بـا برقرای 
انشـعاب، خدمـات مرتبـط بـا حریم 

توزیـع  فـوق  و  انتقـال  خطـوط 
بـرق، خدمـات به سـرمایه گـذاران 
پراکنـده،  تولیـد  هـای  نیـروگاه 
رسـیدگی به درخواسـت مراجعین، 
تسـهیالت حمایتـی شـرکت  ارائـه 
هـای بـرق منطقـه ای بـه پژوهـش 
خدمـات  راسـتای  در  اقـدام  هـا 
الکترونیکـی بـه ارباب رجـوع انجام 
حضـوری  مراجعـات  از  و  شـده 
کرونایـی  در شـرایط  بـه خصـوص 
پیشـگیری مـی نمایـد و همچنیـن 
تواننـد  مـی  صنعتـی  مشـترکین 
قبـوض بـرق مصرفـی خـود را بـه 

صـورت الکترونیکی مشـاهده کنند.
مدیرعامـل  جلسـه  ایـن  در 
اربـاب  تکریـم  لـزوم  بـر  شـرکت،  
رجـوع تاکیـد کـرد و گفت: مـا باید 
در سـطح شـرکت به معنـای واقعی 
و بـه دور از در نظـر گرفتن امتیازها 
و مسـائل ارزیابـی اداری در تحقـق 

ایـن امـر کوشـش کنیـم. 
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی بـر 
چنیـن  هـم  و  سـایت  بروزرسـانی 
سـایت  محتـوای  کـردن  کاربـردی 
همـکاران  و  رجـوع  اربـاب  بـرای 

کـرد. تاکیـد 

ادامه از صفحه اول
وی افـزود: جلسـات مختلفـی مانند جلسـات گذر از 
پیـک بـه صـورت هفتگی بـا نماینـدگان دیسـپاچینگ 
و شـرکتهای توزیـع و در مـوارد مـورد نیـاز بـا صنایـع 
برگـزار شـده اسـت و بـه صـورت مسـتمر ارتبـاط بـا 
از طریـق مکاتبـه،  فضـای مجـازی، سـامانه  صنایـع 
پیـام کوتـاه، مذاکـرات تلفنـی، بازدیدهـای حضوری و 
جلسـات مختلـف جهـت اجـرای اقدامـات پیک سـایی 

در حـال انجام اسـت.
رئیـس گـروه مدیریـت مصـرف شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان در ادامـه گفـت: مصـارف هفتگـی و روزانـه 
صنایـع  تحلیـل و بررسـی می شـود و تذکـرات الزم به 
صنایـع پرمصـرف اعالم می گـردد. همچنیـن اطالعات 
مربـوط به تحلیل مصـارف صنایع و جـدول همکاریها و 
سـایر مـوارد الزم به شـرکت توانیر ارسـال مـی گردد و 
یـا در جلسـات ویدئـو کنفرانس با مقامات ارشـد وزارت 
نیـرو و شـرکت توانیـر ارائـه می گـردد. وی در خصوص 
اجـرای طـرح ذخیـره عملیاتـی گفـت: اجـرای طـرح 
ذخیـره عملیاتـی و ارسـال شـرایط جدیـد طـرح بـرای 
صنایـع مشـمول مورد پیگیـری قرار گرفـت و همچنین 
موانـع اجرایـی آن از دیـدگاه صنایـع مـورد نظـر جمع 

آوری شـده اسـت. وی همچنیـن اظهـار داشـت: پـروژه 
افزایـش راندمـان کولرهـای آبی بـا توجه به مسـتندات 
مربـوط بـه طـرح ویـژه ملـی کاهش بـار سرمایشـی در 
مناطـق گرمسـیر درحـال بررسـی و پیگیـری بـوده و 
در ایـن رابطـه هماهنگـی هـای مختلفـی بـا توانیـر و 
پژوهشـگاه نیـرو و برخـی شـرکت هـای مرتبـط انجـام 

و گزارشـات مربوطه ارسـال شـده اسـت.
بـرق  شـرکت  مصـرف  مدیریـت  گـروه  رئیـس 
منطقـه ای کرمـان، در توضیـح رئـوس کلـی و مهـم 
سـایر اقدامـات مرتبـط بـا مدیریـت مصـرف بـه طـور 
خالصـه بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود: ارسـال ضوابـط 
کنتـرل بارسرمایشـی بـرای صنایع، پیگیـری و کنترل 
 ، TOU پـروژه مطالعاتـی مربـوط به پاسـخگویی بـار و
اطـالع رسـانی به همـکاران در زمینـه مدیریت مصرف 
اداری، تبلیغـات مدیریـت مصـرف در تابلوهای شـهری 
و جـاده ای، اقـدام جهـت تهیـه اینفوگرافـی مدیریـت 
مصـرف و تیزرهـای مربوطـه، اقـدام جهت تهیـه اقالم 
تبلیغاتـی مدیریـت مصـرف، پیگیـری اقدامـات بهینـه 
سـازی مصرف برق در سـاختمانهای شـرکت، بررسـی 
سـتاد  جلسـه  در  تبلیغاتـی  و  فرهنگـی  راهکارهـای 

مدیریـت مصـرف و... 

رئیس گروه مدیریت مصرف خبر داد؛

انعقاد 33 تفاهم نامه همکاری با مجموع پیش بینی کاهش بار بیش 
از 950 مگاوات و بیش از 150 درصد تحقق سهمیه کاهش پیک

مهنـدس داریـوش عـوض پـور 
سـاختمانی  هـای  طـرح  مجـری 
بـرق  توسـعه  و  طـرح  معاونـت 
منطقـه ای کرمـان در گفتگـو بـا 
عمومـی  روابـط  خبـری  پایـگاه 
)افشـان( اظهـار داشـت: عملیـات 
سـازی  محوطـه  حصارکشـی، 
احـداث فونداسـیون، خیابان های 
ارتباطـی، جـاده هـای دسترسـی، 
سـاختمان  و  کنتـرل  سـاختمان 
فـوق  پسـت  پـروژه   5 نگهبانـی 
پسـت  شـامل  انتقـال  و  توزیـع 
در  کیلوولـت   132/20 هـای 
قلعـه  فاریـاب،  شهرسـتان های 
و  رفسـنجان  ریـگان،  گنـج، 
جیرفـت  کیلوولـت   400 پسـت 
در حـال انجـام اسـت کـه پسـت 
هـای فاریـاب، ریـگان و جیرفـت 
97درصـد  فیزیکـی  پیشـرفت  بـا 
رفسـنجان  پسـت  هـای  طـرح  و 

پیشـرفت  دارای  گنـج  قلعـه  و 
هسـتند.  60درصـد  فیزیکـی 

وی همچنیـن اظهار داشـت که 
توسـعه ) بی ( خط 400 کیلوولت 
ارگ بـم بخش سـاختمانی آن نیز 
در حـال انجـام مـی باشـد. عوض 
ایـن  اجـرای  هزینـه  گفـت:  پـور 
طـرح هـا بالـغ بـر 500 میلیـارد 

اسـت.  ریال 

هــای  طــرح  مجــری 
ســاختمانی در پاســخ بــه آیــا 
بــرای  دیگــری  هــای  طــرح 
اجــرا هســت گفــت: 3 طــرح 
ــای  ــت ه ــرای پس ــاختمانی ب س
20/132 کیلوولــت در جیرفــت– 
بــم و اختیارآبــاد بــا اعتبــار 450 
بــرای  آمــاده  ریــال  میلیــارد 

شــروع مــی باشــد.

عملیات ساختمانی 6 پروژه فوق توزیع در حال اتمام است

انتصاببرگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی

تسلیت
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان خبر داد؛

 امسال 7 پروژه در قالب پویش هر هفته الف- ب 
ایران در استان کرمان افتتاح می شود

ادامه از صفحه اول
مدیرعامــل شــرکت ســهامی بــرق 
منطقــه ای کرمــان اظهــار داشــت: در 
قالــب پویــش هــر هفتــه »الــف-ب-

ایــران« هــر هفتــه در کشــور طــرح هایی 
ــته  ــال گذش ــود و در س ــی ش ــاح م افتت
ــا  ــرق ب ــروژه آب و ب در کل کشــور227 پ
اعتبــار 33 هــزار میلیــارد تومــان افتتــاح 
شــد کــه ســهم بــرق منطقــه ای کرمــان 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزان 2ه ــن می از ای
ــال اســت. ــد و انتق طــرح در حــوزه تولی

وی افــزود: در ایــن راســتا امســال هــم 
در کل کشــور طــرح هایــی بــا اعتبــار 50 
ــد  ــاح خواه ــان افتت ــارد توم ــزار میلی ه
ــا  ــرح ب ــش 7 ط ــن بخ ــه از ای ــد ک ش
ــال  ــان در س ــارد توم ــار 424 میلی اعتب

ــت. ــان اس ــتان کرم ــهم اس ــاری س ج
مهنــدس حبیبــی اظهــار داشــت: 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــت و در  ــور اس ــتان کش ــن اس پهناورتری
کریــدور جنــوب شــرق واقــع شــده اســت 
و در پایــداری شــبکه بــرق جنــوب شــرق 

ــد. ــی کن ــا م ــی ایف ــش حیات نق
ــه ای  ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــالم ک ــان اع کرم
مصــرف بــرق اســتان کرمــان 2700 
مــگاوات اســت و ظرفیــت عملــی تولیــد 
بــرق اســتان کرمــان 2945 مــگاوات 
ــع  ــوق توزی ــال و ف ــبکه انتق ــت و ش اس
بــا  کیلومتــر   ۸650 شــامل  اســتان 
ــزار و ششــصد  ــر 13 ه ــغ ب ــی بال ظرفیت
ــد  ــال تولی ــه انتق ــر وظیف ــت امپ مگاول
نیــروگاه هــا را برعهده دارد و 122 پســت 
انتقــال و فــوق توزیــع در اســتان وجــود 
دارد کــه بــرق تولیــدی را از طریــق ایــن 
ــع  ــبکه توزی ــه ش ــت ها ب ــبکه ها و پس ش

می رســانند.
ــار اســتان  وی در خصــوص ترکیــب ب
گفــت: 36 درصــد بــرق مصرفــی اســتان 
در  درصــد   24 صنعتــی،  بخــش  در 
بخــش خانگــی، 26.7 درصــد در بخــش 
ــی  ــارف خدمات ــی مص ــاورزی و مابق کش

ــت. اس
حبیبــی اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر 22 مصــرف کننــده بــزرگ بــرق 
اســتان از طریــق شــبکه های توزیــع کــه 
بالــغ بــر ۸00 مــگاوات مصــرف دارنــد، از 
طریــق خطــوط فشــار قــوی و بــه  صورت 
مســتقیم بــرق خــود دریافــت می کننــد 
ــق  ــدگان از طری ــرف کنن ــی مص و مابق
خطــوط فشــار متوســط و فشــار ضعیــف 
ــی  ــات برق ــع خدم ــای توزی و شــرکت ه

ــد. ــت می کنن ــود دریاف خ
ــه ای  ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب
کرمــان اســتان کرمــان را یکــی از اســتان 
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــب ب ــای مناس ه

ــت  ــیدی دانس ــرژی خورش ــش ان در بخ
و گفــت: اســتان کرمــان در ذوزنقــه 
طالیــی تابــش خورشــید در کشــور قــرار 
ــرق در  دارد و هــم اکنــون 46 مــگاوات ب
ــتان  ــیدی شهرس ــای خورش ــروگاه ه نی
ــد  ــیر تولی ــت و بردس ــان، باف ــای کرم ه
می شــود کــه تــا پایــان ســال جــاری 25 
مــگاوات دیگــر بــه ایــن ظرفیــت اضافــه 
ــا ظرفیــت  و وارد مــدار خواهــد شــد و ت
200 مــگاوات بــرق از طریــق انــرژی 
برنامه ریــزی  اســتان  در  خورشــیدی 

شــده اســت.
مهنــدس حبیبــی بــا اشــاره بــه 
ــال  ــوان س ــه عن ــال 99 ب ــذاری س نامگ
»جهــش تولیــد« بیــان کــرد: ســه طــرح 
ــتان  ــوب اس ــوزه جن ــرکت درح ــن ش ای
ــت  ــش 400 کیلوول ــامل بخ ــان ش کرم
نیــروگاه شــوباد کهنــوج، پســت 400 
ــت و  ــهر جیرف ــارزدر ش ــت جبالب کیلوول
ــوباد  ــت ش ــی 400 کیلوول ــط ارتباط خ
ــت  ــوط 132 کیلوول ــت و خط ــه جیرف ب
ــاه  ــک م ــا ی ــم ت ــا آن امیدواری ــط ب مرتب
آینــده بــه بهــره بــرداری برســند و بخش 
عمــده مشــکالت جنــوب اســتان برطرف 

شــوند.
وی افــزود: در مــرداد مــاه امســال 
ــاد  ــت پســت محمدآب ــش ظرفی ــا افزای ب
ــرق  ــکل ب ــگاوات مش ــزان 15 م ــه می ب
شهرســتان ریــگان حــل شــد کــه ســال 
ــا در مــدار قــرار گرفتــن پســت  آینــده ب
ــت  ــت60 مگاول ــا ظرفی ــگان ب ــم ری دائ
ــه صــورت  آمپــر مشــکل ایــن منطقــه ب

ــود. ــی ش ــع م ــی رف کل
مهنــدس حبیبــی اظهــار کــرد: دو 
نیــروگاه بــزرگ یکــی در شهرســتان زرند 
بــا ظرفیــت 500 مــگاوات و دیگــری 
توســط شــرکت فــوالد بوتیــا در کرمــان 
ــت  ــه ظرفی ــگاوات ب ــت 500 م ــا ظرفی ب

ــد شــد. ــه خواهن ــد اســتان اضاف تولی
مدیرعامــل شــرکت ســهامی بــرق 
ــر  ــان تقدی ــان ضمــن بی ــه ای کرم منطق
مقــام معظــم رهبــری از وزارت نیــرو 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــف مق گفت:لط
ــرای وزارت  ــی ب ــوت قلب ــرو ق وزارت نی

ــت. ــه راه اس ــرو در ادام نی
مهنــدس حبیبــی خواســتار همــکاری 
مــردم در زمینــه بهینــه مصــرف کــردن 
ــا  ــال ب ــت: امس ــد و گف ــرق ش ــرژی ب ان
توجــه به شــیوع ویــروس کرونــا، قرنطینه 
افزایــش  شــاهد  رس،  زود  گرمــای  و 
مصــرف آب و بــرق در ایــران هســتیم که 
نیــاز بــه همــکاری مــردم داریــم تــا ایــن 
ــی  ــی و خاموش ــدون قطع ــتان را ب تابس

ــم. بگذرانی
ــاده  ــای بســیار س ــزود: راهکاره وی اف
ماننــد؛ تنظیــم کولرهای گازی، ســرویس 

ــنایی  ــتفاده از روش ــی، اس ــای آب کولره
محیــط، اســتفاده کمتــر از وســایل برقــی 
ــر و  ــی 17 ظه ــار)13 ال ــان اوج ب در زم
ــاعت(،  ــدت 3 س ــه م ــاب ب ــروب افت غ
اســتفاده از المپ هــای کــم مصــرف 
بــدون  تابســتان  باعــث می شــود  و... 

ــیم. ــته باش ــی را داش خاموش
ــگاران  ــوال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
دربــاره نقــش مشــترکین خانگــی در 
مدیریــت مصــرف بــرق گفــت: از مجموع 
2500 مــگاوات مصــرف بــرق در اســتان 
ــی  ــترکین خانگ ــهم مش ــد س 24 درص
اســت که صرفــه جویــی 10 درصــدی در 
آن میــزان باالیــی اســت و خواهــش مــا 
ــه  ــه در کاهــش مصــارف ضــروری بلک ن

ــرق اســت. درســت مصــرف کــردن ب
وی اضافــه کــرد: در زمــان اوج بــار 
ــگاوات  ــه 240 م ــب 20 تفاهمنام در قال
صنایــع  مصــرف  درصــد   30 یعنــی 

ــود. ــی ش ــت م مدیری
مهنــدس حبیبــی اظهــار داشــت: 
ــد  ــرای تولی ســرمایه گــذاری عظیمــی ب
ــتان  ــاه تابس ــتفاده 2 م ــرای اس ــرق ب ب
مــورد نیــاز اســت کــه در مــاه هــای دیگر 
ــرد و  ــرار نمیگی ــتفاده ق ــورد اس ــال م س
صرفــا افزایــش تولیــد بــرای ایــن مــاه هــا 

ــح اقتصــادی اســت. ــد توجی فاق
وی در خصــوص مســاله خاموشــی در 
جنــوب اســتان گفــت: خاموشــی هــا در 
دو نــوع خاموشــی برنامــه ریــزی شــده و 
ــه خاموشــی  ناشــی از حــوادث اســت ک
نــوع اول در اثــر کمبــود اتفــاق مــی افتــد 
و ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه ایــن نــوع 
خاموشــی ایجــاد نشــوداما میــزان تولیــد 
شــبکه محــدود اســت امــا خاموشــی نوع 
دوم ناشــی از حــوادث اســت و ســعی مــا 
در کــم کــردن میــزان این نوع خاموشــی 
هاســت و البتــه نیازمنــد همــکاری مــردم 
ــا توجــه  جنــوب اســتان هســتیم زیــرا ب
بــه محــدود بــودن ظرفیــت انتقــال نمــی 
تــوان بــا صرفــه جویی در شــمال مســائل 

جنــوب اســتان را حــل کــرد.
مهنــدس حبیبــی در پاســخ به مســاله 
هــدر رفــت بــرق خاطــر نشــان کــرد: از 
تلفــات ذاتــی بــرق نمیتــوان کاســت امــا 
ــبکه  ــه در ش ــی ک ــرح های ــه ط در هم
بــرق اجــرا مــی شــود یکــی از مالحظــات 

اساســی بحــث کاهــش تلفــات اســت.
ــوالی  ــه س ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
ــار  ــای فش ــود دکل ه ــا وج ــه ب در رابط
ــت:  ــهر گف ــق ش ــی مناط ــوی در برخ ق
دکل هــای فشــار قــوی پیــش از ســاخت 
ســازها و گســترش شــهر در ایــن مناطق 
مســتقر بــوده انــد و بــا توجــه بــه مســائل 
حقوقــی آن در حــال رایزنی با شــهرداری 

بــرای حــل ایــن مســائل هســتیم.

عملکرد دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
مدیــر دفتــر فنــاوری ارتباطــات و مدیریــت اطالعــات 
در مصاحبــه بــا روابــط عمومــی بــه بیــان عملکــرد ایــن دفتر 

پرداخت. 
ــروژه  ــرای پ ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب ــان پناه ــدس پژم مهن
معمــاری ســازمانی گفــت:  شــرکت توانیــر بــه منظــور پیــاده 
ســازی طرحهــای کالن و جامــع اطالعاتــی، بــه دنبــال 
طراحــی مجــدد و یکپارچــه ســازی فرآیندهــای مــورد 
ــن  ــه ای ــت و ب ــه ای اس ــرق منطق ــرکتهای ب ــتفاده در ش اس
منظــور پــروژه معمــاری ســازمانی مرجــع را در بــرق منطقــه 
ای تهــران بــا همــکاری بــرق هــای منطقــه ای غــرب، اصفهان 
و فــارس در ســالهای 94 تــا 96 پیــاده ســازی نمــود، در ســال 
97 مــدل مرجــع بــه کلیــه برقهــای منطقــه ای ابــالغ شــد تا 
پــروژه معمــاری ســازمانی تطبیقــی را پیــاده ســازی نماینــد و 
میــزان انحــراف آنهــا از مــدل مرجــع مشــخص شــود کــه برق 
ــود کــه ایــن  منطقــه ای کرمــان جــزو اولیــن شــرکتهایی ب

پــروژه را اجــرا و بــا موفقیــت بــه پایــان رســاند .
هــای  فوریــت  مرکــز  انــدازی  راه  از  همچنیــن  وی 
ــه منظــور  ــز، ب ــن مرک ــر داد و گفــت: ای ــی)SOC( خب امنیت
ــارت  ــق نظ ــی از طری ــای امنیت ــایی رخداده ــود شناس بهب

ــت.  ــا اس ــت داده ه ــل فعالی ــتمر و تحلی مس
مهنــدس پناهــی افــزود:  وجــود این مرکــز بــرای اطمینان 
ــی  ــای امنیت ــه رخداده ــع ب ــه موق ــش ب از تشــخیص و واکن
ــر  ــاع در براب ــرای دف ــز ب ــن مرک ــی می باشــد. ای بســیار حیات
حــوادث و نفوذهــا، صرف نظــر از منبــع، زمــان، روز و یــا نــوع 
ــه ســازمان ها می دهــد.  ــت بســیار مهــم ب ــک مزی ــه، ی حمل
داشــتن یــک مرکــز عملیــات امنیتــی، ســازمان ها را در کمتر 
ــد و آگاهــی از  ــع تهدی ــا رف ــن حمــالت ت ــه بی ــردن فاصل ک
تهدیــدات پیــش روی محیط هــای خــود یــاری خواهــد کــرد.

وی همچنیــن  دربــاره تهیــه فرآینــد هــای بــه روزرســانی 
ــات  ــه روز رســانی اطالع ــه منظــور ب ــار داشــت:  ب GIS اظه
ــا کمــک مشــاور و  ــزار GIS ب ــرم اف ــی در ن ــی و توصیف مکان
واحدهــای ذیربــط فرآیندهــای بــه روز رســانی تهیــه و 
ابــالغ گردیــد و جهــت پــر کــردن فاصلــه بیــن آخریــن بــه 
روز رســانی تــا امــروز، نیــز اســناد مناقصــه تهیــه و در حــال 

ــرای انجــام آن هســتیم. پیگیــری ب
مهنــدس پناهــی در خصــوص دیگــر اقدامــات ایــن دفتــر 
گفــت: بــه منظــور پیــاده ســازی قیمــت تمــام شــده خدمات 
و فعالیتهــا، کــه از تکالیــف قانونــی شــرکت اســت، از دو ســال 
گذشــته جلســات متعــددی برگــزار شــد کــه منجــر بــه تهیه 
نــرم افــزار مدیریــت تــدارکات بــر پایــه مراکــز هزینــه بــا  فلــو 
چــارت پیشــنهاد شــده بــود، ایــن نــرم افــزار تهیــه و اجــرای 

آزمایشــی آن از اواخــر ســال 9۸ آغــاز شــد.
 وی همچنیــن  از راه انــدازی آزمایشــی نــرم افــزار ویــروس 
یــاب بومــی پادویــش در شــرکت خبــر داد و گفت: بــه منظور 
پیــاده ســازی سیاســتهای دولت مبنی بــر اســتفاده از ویروس 
ــه  ــه و ب ــش، نســخه محــدودی از آن تهی ــی پادوی ــاب بوم ی
صــورت آزمایــش راه انــدازی شــد و در حــال بررســی نقــاط 
ضعــف و قــوت آن بــه منظــور جایگزینــی بــا ویــروس یــاب 

ــتیم. فعلی هس
ــا  مدیــر دفتــر فنــاوری ارتباطــات و مدیریــت اطالعــات ب
ــوان  ــه عن ــات ب ــار و اطالع ــزون آم ــش روز اف ــه نق ــاره ب اش
ــا  ــزاری ه ــا ، سیاســت گ ــم گیریه ــه تصمی ــاز کلی پیــش نی
و برنامــه ریــزی هــا  اظهــار داشــت: نظــام آمــاری و ســامانه 
ــه  ــی ب ــعه یافتگ ــای توس ــاخص ه ــی از ش ــای اطالعات ه
شــمار مــی رود. بــر مبنــای ایــن نگــرش تدویــن و طراحــی 
شناســنامه و گــردش کار اقــالم آمــاری در راســتای اســتاندارد 
ســازی تعاریــف، مفاهیــم و ســامانه هــای آمــاری ضــروری بــه 
نظــر میرســید و  بــه همیــن جهــت فــاز اول تهیــه و تدویــن 
شناســنامه اقــالم آمــاری در ســال 9۸ انجــام شــد و در ســال 
99 نیــز ایــن کار بــه اتمام مــی رســد. وی در پایــان از زحمات 

کارکنــان ایــن دفتــر تقدیــر و تشــکر کــرد.


