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الف-ب-ايـران،  پويـش  از  هفتـم  هفتـه  در 
امروز )سـه شـنبه(، 4 پـروژه حوزه برق اسـتان 
کرمـان با اعتبـار 170 ميليـارد تومـان به بهره 

رسـيد. برداري 
ايـن پروژه هـا همزمان بـا افتتـاح 10 پروژه 
ويدئـو  از طريـق  بـرق  نيـرو در حـوزه  وزارت 
بهـره  بـه  نيـرو  وزيـر  بـا حضـور  و  کنفرانـس 

بـرداري رسـيد.
مديرعامـل شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان 

در آييـن افتتـاح ايـن طـرح هـا اظهـار داشـت 
 132 پسـت  شـامل؛  مذکـور  ي  هـا  پـروژه 
کيلوولـت ريگان، طـرح افزايش ظرفيت پسـت 
منوجـان 2، نيـروگاه هـاي خورشـيدي راور به 

ظرفيـت مجموعـا 1.5 مـگاوات اسـت.
رابطـه  در  حبيبـي  حميدرضـا  مهنـدس 
بـا ايـن پـروژه هـا گفـت: پـروژه پسـت 132 
کيلوولـت ريـگان بـا هـدف تامين بـرق منطقه 
بهبـود  و  اطمينـان  قابليـت  افزايـش  ريـگان، 

ولتـاژ بـه بهـره بـرداري مـي رسـد. وي افـزود: 
پـروژه افزايـش ظرفيـت پسـت منوجـان2 بـه 
منظـور تاميـن برق منطقـه منوجـان و افزايش 
قابليـت اطمينـان منطقـه انجـام شـد و در اين 
راسـتا ترانسـفورماتورهاي قـدرت 30 مگاولـت 
آمپـر با ترانسـفورماتورهاي قـدرت 40 مگاولت 

آمپـري تعويـض شـدند و ..

ادامه در صفحه 4

در راستاي پويش هر هفته الف- ب- ايران کليد خورد؛

 بهره برداري از 4 پروژه صنعت برق
 استان کرمان با اعتبار 170 ميليارد تومان

امام دل ها
تاريـخ  در   ، پانزدهـم خـرداد  و  چهاردهـم 
ملـت بـزرگ ايـران ، بـا نـام و يـاد حضـرت 
امـام خمينـی »رحمـةاهلل عليه« عجين اسـت. 
در آسـتانه ارتحـال جـان گـداز  معمـار کبيـر 
جمهـوری اسـامی امـام خمينـی رحمـت اهلل 
عليـه که همانا بـا واليت خويـش باعث وحدت 
کلمـه امـت اسـامی ايـران شـد و همچـون 
پـدری مهربـان صبورانه با بيانات راهگشـاييش 
سـبب تعالـی نظام مقـدس جمهوری اسـامی 
شـد بـا جهـان بينی جهـان شـمول خـود هم 
جمهوريـت و هـم اسـاميت کـه سـال هـا در 
کام روشـنفکران غـرب زده و متعصبيـن کـور 
دل بـاری بـه هر جهت مورد ترديـد و انکار قرار 
ميگرفـت ثابـت نمـود کـه نـه جمهوريـت و نه 
اسـاميت منافی هم نبـوده و نخواهـد بود امام 
دل هـا با دور انديشـی مثـال زدنيش، بـا ايجاد 
مجلـس خبـرگان و همچنين شـورای نگهبان 
موجبـات تثبيت دموکراسـی در کشـور و مانع 
تجديـد دوباره ديکتاتوری موروثی 2500 سـاله 
شـد . در رژيـم منحـوس پهلـوی بـا رفرانـدوم 
هـای پوشـالی سـعی در سـر پـوش نهـادن بـر 
ديکتاتوری سـياه خود و انجام اوامر  استعماری 
و اسـتکباری شـيطان بـزرگ بود اما امـام با آن 
کام ناطـق و صريـح خـود کـه روشـنگر  ملت 
ايـران بـود تمـام بافته هـای رژيـم و امريـکا را 
در سـال 1342 نقـش بـر آب نمـود و موجبات 
خشـم رژيم ديکتاتوری سـابق شـد و با تعرض 
بـه سـاحت امام سـبب تظاهـرات عظيمـی در 
تمـام نقـاط کشـور  شـد  و ايـن نقطـه عطفی 
دلدادگـی  و  فرمانبـرداری  تبعيـت،  از  آشـکار 
حقيقـی ملـت از واليـت بـود و تـا کنـون نيـز 

ادامـه دارد.

با حضور معاون هماهنگي توزيع توانير؛
 جلسه گذر از پيک بار تابستان

 در شرکت برق منطقه اي کرمان برگزار شد
جلسـه گذر از پيک بار تابسـتان بـا حضور معاون هماهنگـي توزيع توانير 
و مديـران عامـل شـرکت هاي برق منطقـه اي و توزيع برق شـمال و جنوب 

اسـتان کرمان و سـاير مسـئولين اين شـرکت ها برگزار شد.
مهنـدس رخشـاني مهـر بـا اشـاره بـه نزديک بـودن ايـام پيک بـار اظهار 
داشـت: امسـال توليـد نيروگاههـاي برقآبي به دليـل کمبود بارشـها کاهش 
يافتـه و بـا شـرايط سـختي روبـرو هسـتيم که البتـه بـا رعايـت راهکارهاي 
سـاده توسـط مشـترکين خانگي و همکاري خوب صنايع و بخش کشاورزي 
بـا صنعـت برق مي توان از آن عبور کردکه البته خود مشـترکين، در مسـاله 
مديريـت بـار چـه از نظـر عدم ايجاد خاموشـي هاي ناخواسـته و چـه از نظر 

مشـوق هـاي مالـي موجـود ذي نفـع هسـتند.            ادامـه در صفحه 4

خط نيروگاه 
شهيد سپهبد سليماني- ارگ بم  برقدار شد

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان بـه نقل از 
دفتـر فنـي انتقـال، خط نيروگاه شـهيد سـپهبد سـليماني- ارگ بـم براي 
اوليـن بـار با ولتـاژ 400 کيلوولت  برقـدار گرديد و بارگيـري از ترانس هاي 

400/132کيلوولـت ارگ بـم انجام شـد.
بـر اسـاس ايـن گـزارش، درمـدار آمـدن اين ترانسـها باعث شـد پسـت 
هـاي فـوق توزيـع ناحيـه بـم بـراي اوليـن بـار از سـمت دو پسـت انتقـال 
تغذيـه شـوند کـه اين امـر باعـث کاهش مشـکات ولتـاژي درايـن ناحيه 
و امنيـت بيشـتر درتاميـن انـرژي شـرق اسـتان  مـي شـود. همچنيـن بـا 
اتصـال خـط400 کيلوولـت نبوت به اين پسـت براي اولين بار شـبکه 400 
کيلوولـت دو اسـتان کرمـان و سيسـتان و بلوچسـتان به يکديگـر متصل و 
باعـث پايـداري بيشـتر شـبکه در  ناحيه جنوب شـرقي ايران خواهد شـد.

کسب رتبه دوم در زمينه 
تفاهم نامه های منعقد شده از 

لحاظ ديماند توافق شده
براسـاس آخرين گـزارش توانير در زمينه 
تفاهـم نامـه هـای منعقـد شـده از لحـاظ 
ديمانـد توافق شـده يـا حداکثـر کاهش بار 
همزمـان، شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 
بـا مقـدار 319.81 مـگاوات در رتبـه دوم 
در بيـن شـرکتهای بـرق منطقه ای کشـور 
قـرار دارد که ايـن ميزان 1.3 برابر سـهميه 
کاهـش پيـک تعييـن شـده بـرای شـرکت 
)240 مگاوات( می باشد.شـايان ذکر اسـت 
کـه براسـاس جـدول مشـخصات همکاری 
صنايـع و به تفکيک دقيـق تفاهم نامه های 
منعقد شـده کـه در ادامه ارسـال می گردد، 
تعـداد 31 تفاهـم نامـه توسـط مشـترکين 
ارسـال شـده کـه جمـع کاهـش بـار توافق 
شـده )بطور غيـر همزمـان( 730.1 مگاوات 
و جمـع ديمانـد قـراردادی صنايـع همـکار 
1194 مـگاوات می باشـد. تاش و پيگيری 
بـرای افزايـش ميـزان همکاريهـا و توافقات 

کاهـش بار همچنـان ادامـه دارد.
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خير دنيا و آخرت با دانش است و شّر دنيا و آخرت با نادانى. حضرت محمد)ص(

 برگزاري مراسم ديدار نوروزي مديرعامل 

بـا حضـور مدير عامـل، معاونين ديـدار  نـوروزي با کارکنان شـرکت 
در محوطـه بـاز شـرکت برگـزار شـد. در ايـن ديـدار مديـر عامـل و 

معاونيـن آغـاز سـال جديـد را بـه کارکنـان شـرکت تبريـک گفتنـد.
همچنيـن مهنـدس حميدرضـا حبيبـي، بـه مناسـبت سـال نـو بـا 
تعـدادي از اپراتورها و مسـئولين پسـت در محل پسـت کرمـان 1 ديدار 
کردنـد و در ادامـه بـا حضـور در محـل شـرکت تعميراتـي انتقـال برق 
اسـتان کرمـان ) بوتيـا( بـا مدير و کارکنان اين شـرکت ديـدار و گفتگو 

کردنـد و آغـاز سـال نـو را تبريـک گفتند.

تقدیر
طـي لوحـي بـه امضـاي مهـرداد محمـدي سـليماني معـاون آمـار و 
اطاعـات سـازمان مديريـت و برنامـه ريـزي اسـتان کرمـان، از آقـاي 
مهـدي شـفيعي کارشـناس برنامه ريزي و فني شـرکت بـرق منطقه اي 

کرمـان تقديـر بـه عمـل آمد:
در متـن ايـن لـوح آمـده اسـت: نيل به توسـعه پايـدار کـه از اهداف 
نظـام مقـدس جمهـوري اسـامي ايـران بـه شـمار مـي آيـد در پرتـو 
تـاش هـاي صادقانـه تمامي کارکناني اسـت که با بهره گيري مناسـب 
از تخصـص، تعهـد و تجربـه در راه موفقيت و پيشـرفت نظـام اداري گام 

بـر مـي دارند.
بدينوسـيله از تشـريک مسـاعي، پيگيـري هـاي مجدانـه و همـکاري 
ارزشـمند جنابعالـي در پيشـبرد اهـداف و برنامه هاي سـازمان مديريت 
و برنامـه ريـزي اسـتان کرمان در سـال 1399 قدرداني نمـوده و توفيق 
روزافـزون تـان در ظـل توجهـات ولـي عصـر )عـج( از درگاه کبريايـي 

حضـرت حق مسـئلت دارم.
   

طـی لوحـی بـه امضای هاشـم عليپـور مديـرکل دفتر فنـی و نظارت 
شـبکه انتقـال، از مهنـدس مجتبی سـاالرنژاد  به پـاس زحمات و تاش 
مجدانـه و مشـارکت  در کارگـروه بهـره بـرداری خطـوط انتقـال و فوق 

تقدير شـد. توزيع 

تسلیت
همکار گرامى،  جناب آقای حسن عليزاده

 بـا نهايـت تأثـر و تأسـف درگذشـت  ابـوی گراميتـان  را تسـليت و 
تعزيـت عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحـوم 
علـو درجـات و رحمـت واسـعه و برای شـما و سـاير بازمانـدگان صبر و 

بردبـاری مسـئلت داريم.
   

بانهايـت تاسـف و تاثـر درگذشـت ناگهانـی همکارمـان آقـای محمد 
مامحمـدی شـاغل در بخش خدمـات را به همکاران و خانـواده محترم 
آن مرحـوم تسـليت عـرض مـی نماييـم. از خداوند بزرگ بـرای مرحوم 

غفـران واسـعه الهی را مسـئلت مـی داريم .

مابيـن  انديشـي  هـم  جلسـه 
مديـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه 
اي کرمـان و اعضـاي هئيـت مديـره 
انجمـن صنفـي پيمانـکاران صنعـت 
برق اسـتان کرمان در محل شـرکت 
بـرق منطقـه اي کرمان برگزار شـد.

هيئـت  رئيـس  جلسـه  ايـن  در 
مديـره ايـن انجمـن اظهـار داشـت: 
ايـن انجمـن آذر مـاه سـال 1399 
تائيـد و ثبـت رسـمي شـد و آغـاز 
بـه فعاليـت کـرده اسـت و اهـداف 
اصلـي ايـن انجمن بـاال بردن سـهم 
پيمانـکاران بومـي اسـتان کرمان در 
پـروژه هـاي صنعـت برق در اسـتان 

کرمـان اسـت.
رابطـه  ايـن  حميـد مجيـدي در 
اسـتان  در  در حـال حاضـر  افـزود: 
کرمان 150 شـرکت فعـال در حوزه 
برق وجـود دارد که عمدتـا در حوزه 
توزيـع فعاليـت مـي کننـد و علـي 
رغـم اينکـه اسـتان کرمـان اسـتان 
حـوزه  و  اسـت  بزرگـي  و  صنعتـي 
کاري بسـيار بزرگـي دارد در مجموع 

سـهم پيمانکاران اسـتان در بازار کار 
2 تـا 3 درصـد اسـت، عمـوم کارهـا 
توسـط شـرکت هاي خارج از استان 
هـاي  شـرکت  و  شـود  مـي  انجـام 
اسـتان شـاهد رشـد قابـل ماحظـه 

اي نبـوده اسـت.
انجمـن  ايـن  کـرد:  تاکيـد  وي 
سـعي دارد بـا ارتقـاء سـطح کاري 
و بـاال بـردن توانمنـدي و آمـوزش 
سـهم بيشـتري از کار در اسـتان را 

بـه دسـت گيـرد.
در ادامـه مديرعامـل شـرکت برق 
اظهـار داشـت:  منطقـه اي کرمـان 
انـرژي  بحـث  در  کرمـان  اسـتان 
پتانسـيل بااليـي دارد و بـه عنـوان 
سـاخت  متولـي  دولتـي  شـرکت 
زيرسـاخت هـاي بـرق و تاميـن برق 
اسـت و کار  از طريـق پيمانـکاران 
کـه  زمانـي  و  شـود  مـي  انجـام 
پيمانـکاران قـدري در کنار ما باشـد 
کمـک مي کنـد که وظايفمـان را به 

نحـو مطلـوب انجـام دهيـم. 
ابـراز  ضمـن  حبيبـي  مهنـدس 

خرسـندي گفـت: ايجاد اين تشـکل 
مـي توانـد آغـاز کار بزرگـي باشـد 
تـا شـرکت هـاي پيمانـکار کرمانـي 
از هـم افزايـي و حمايـت يکديگـر 
برخـوردار شـوند و اگـر کمبودهايي 
هسـت منابع اشـتراک گذاري شـود 
و کنسرسـيوم هايـي شـکل بگيـرد 
کـه بتوانـد کارهـا را قويتـر پيـش 

. ند ببر
مديرعامل شـرکت برق منطقه اي 
کرمان افزود: کمبود توان مهندسـي 
يکي از معضاتـي که ما با آن مواجه 
هسـتيم؛ در حالـي کـه اکثر اسـتان 
هـا همـه تـوان هـا را بـا هـم جلـو 
بـرده انـد و در زمينه هاي مشـاورين 
قـوي، طراحـي و مهندسـي، اجرايي 
و تاميـن تجهيـزات موفـق بـوده اند 
کـه مجمـوع ايـن عوامـل منجـر به 
ايجـاد يـک مجموعـه توانمنـد مـي 
شـود و در صورتـي که شـرکت هاي 
بومي اسـتان بر روي ايـن توانمندي 
هـا کار کننـد از شـرکت هـاي بومي 

حمايـت خواهيـم کرد.

بـا توجـه بـه شـرايط سـال جـاري و کاهـش توليـد 
ريـزي  برنامـه  منظـور  بـه  و  آبـي  بـرق  نيروگاههـاي 
دقيقتـر بـراي جلوگيـري از بـروز خاموشـي و نيـاز بـه 
اعمـال برنامه هـاي مديريـت مصـرف در ايـام گرم سـال، 
سـتاد گـذر از پيـک بـار 1400 با حضـور مديـران عامل 
و مسـئولين مرتبـط بـا مديريـت مصـرف شـرکت بـرق 
منطقـه اي کرمـان و شـرکت هـاي توزيـع بـرق شـمال 
بـه منظـور  و  اسـتان کرمـان تشـکيل شـد  و جنـوب 
هماهنگـي بيشـتر بـه صـورت هفتگـي تشـکيل جلسـه 

داد. خواهـد 
در ايـن راسـتا اقداماتـي بـه منظـور گـذر از پيـک 
بـار سـالجاري در دسـت اقـدام دفتـر مديريـت مصـرف 
شـرکت بـرق قـرار گرفت؛ رئيـس گـروه مديريت مصرف 
شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان در ايـن زمينـه اظهـار 
داشـت: امسـال هـم، ماننـد سـال هـاي گذشـته ضوابط 
پاسـخگويي بـار 1400 بـراي صنايـع ارسـال شـد و بـا 
صنايـع جهـت اعام ميـزان و زمـان مصـرف حداکثر در 
ايـام پيـک 1400 مکاتبـه شـد و همچنيـن بـراي تمـام 
صنايـع جهـت اجـراي برنامه هاي پاسـخگويي بار سـال 

1400 نامـه ارسـال شـد.
دکتـر حميدرضـا ايرانمنش افـزود: در راسـتاي ارتباط 
بـا صنايـع تفاهم نامه هاي همکاري ارسـال شـده اسـت 

و بـه صـورت مسـتمر پيگيـري مـي شـود و همچنيـن 
ثبـت نام مشـترکين در سـامانه مديريت پيک بار کشـور 

صـورت گرفته اسـت.
وي افـزود: ضمـن انجـام مکاتبـه، جلسـات مجـازي 
مديريـت بـار و انـرژي از طريـق نـرم افـزار شـوکا برگزار 
شـد کـه در اين جلسـات بـر حساسـيتهاي سـال جاري 
و همـکاري و ارسـال تفاهـم نامـه ها تاکيد شـد از جمله 
صنايـع مي تـوان بـه گهرزمين، گلگهـر، فوالد بردسـير، 
جهان فوالد، مس سرچشـمه، ابرسـاني خاتون آباد، ذوب 
مـس خاتون آبـاد، مس ميـدوک، فوالد سـيرجان، فوالد 
زرنـد، فوالد مشـيز بردسـير، صنايع مس شـهيد باهنر و 

... اشـاره کرد.
دکتـر ايرانمنش همچنين گفت: جداول تعيين سـقف 
پيـک بـار هفتگـي صنايع با توجه به سـهميه اباغ شـده 
توسـط توانيـر طراحـي و در گـروه مجـازي مديريـت بار 
تابسـتان جهت بررسـي و تاييد نهايي ارسـال شـد و اول 

خـرداد براي شـروع همکاريها اعام شـد.
وي از ديگـر اقدامات اين دفتر به مکاتبه با اسـتانداري 
جهـت تغيير سـاعات کاري ادارات دولتي اسـتان در ايام 
گـرم سـال و پيگيري تعيين و اعمال پـاداش مديريت بار 
زمسـتاني صنايع در سـال 99 با هماهنگـي توانير و ارائه 

گزارش مربوطه اشـاره کرد.

برگزاري جلسه هم انديشي با اعضاي هئيت مديره 
انجمن صنفي پيمانکاران صنعت برق استان کرمان

اقدامات دفتر مديريت مصرف براي گذر
 از پيک بار 1400
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 نماز، از آيين های دين است و رضای پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. برای نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و برکت در روزی است. حضرت محمد)ص(

موفقيت ورزشی

ــم  ــی زاده و خان ــا خبــر شــديم همکارانمــان، آقــای محمــود ماهان ب
ــه کســب مــدرک مربيگــری در رشــته  ــق ب ــاه موف ــزدان پن زهــرا پوري
دارت  از فدراســيون انجمــن هــای ورزشــی شــدند ايــن موفقيــت را بــه 

ايشــان تبريــک مــی گوييــم.

انتصاب
ــع  ــس مجم ــی زاده رئي ــن متول ــوی محمدحس ــی از س ــی حکم ط
ــه  ــدت دوســال ب ــه م ــی ب ــدس حميدرضــا حبيب ــر، مهن ــی تواني عموم
عنــوان رئيــس هيــات مديــره شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای کرمــان، 
ــی،  ــاج الدين ــر ميرت ــيد ناص ــدس س ــليميان، مهن ــود س ــدس محم مهن
مهنــدس محســن ايرانمنــش، آقــای حميدرضــا اميرماهانــی بــه عنــوان 
ــه عنــوان  ــر ب ــره و مهنــدس فرحنــاز آذيــن ف عضــو اصلــی هيــات مدي

ــره شــرکت منصــوب شــدند. ــی البــدل هيــات مدي عضــو عل

تقدیر
طـی لـوح هـای جداگانه ای بـه امضای مهنـدس عبدالوحيـد مهدوی 
نيـا مديرعامـل شـرکت توزيـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، از تـاش 
مهنـدس حبيبـی مديرعامـل شـرکت، مهنـدس سـليميان معـاون بهره 
بـرداری، مهنـدس ايرانمنـش معـاون برنامـه ريـزی و مهنـدس ميرتـاج 
معـاون طرح و توسـعه شـرکت برق منطقـه ای کرمان در بـه مدار آمدن 
پسـت 132 کيلوولـت ريـگان که عـاوه بر رفـع افت ولتاژ منطقـه، تاثير 

بـه سـزايی در توسـعه اسـتان دارد تقديـر به عمـل آمد.

بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت 
بـرق منطقـه اي کرمـان، بـه نقـل از 
مسـئول واحـد مديريـت پـروژه ايـن 
شـرکت قريب بـه 760 ميليـارد تومان 
پـروژه از ابتـداي سـال 1392 تـا پايان 
بـرق  شـرکت  توسـط   1399 سـال 
منطقـه اي کرمـان بـه بهـره بـرداري 

رسـيده اسـت.
مهنـدس عبدالکريـم عقيلي نسـب 
در ايـن رابطه اظهـار داشـت: از ابتداي 
سـال 92 تاکنون 40 پروژه در شـرکت 
بـرق منطقه اي کرمان بـه بهره برداري 

رسيد.
وي در خصـوص پـروژه هاي پسـت 
و خـط انجـام شـده گفـت: در مجموع 
26 پـروژه احـداث پسـت از سـال 92 
تاکنـون به بهره برداري رسـيده اسـت 
کـه از جملـه اين پروژه ها مـي توان به 
احـداث پسـت 400 کيلوولـت نيروگاه 
شـوباد، پسـت 400 کيلوولت جيرفت، 
پست 400 کيلوولت بهرمان، مشارکت 
در احداث پسـت400 کيلوولت ميمند، 
پسـت 230 کيلوولـت زرچين، پسـت 
پسـت  زهکلـوت2،  230کيلوولـت 
بـم و  ارگ  هـاي400/132 کيلوولـت 

شـاهماران 2 و ... اشـاره کـرد.
مهنـدس عقيلـي نسـب افـزود: 14 
فـوق  و  انتقـال  خـط  احـداث  پـروژه 
 132 خـط  احـداث  ماننـد؛  توزيـع 
کيلوولت اسـماعيلي- فاريـاب، احداث 
خـط400 کيلوولـت کهنـوج- جيرفت 
بـه طـول 89 کيلومتر، احـداث خطوط 
ارتباطـي 132 کيلوولـت پسـت 400 
 132 انتقـال  خـط  احـداث  بهرمـان، 
رفسـنجان2-  تلسـکوپي  کيلوولـت 
احـداث خطـوط 230  و  رفسـنجان1 
کيلوولـت ارتباطي نيروگاه سـيرجان و 

... در بـازه زماني سـال 92 تا 99 افتتاح 
شـده اسـت.

پـروژه  مديريـت  واحـد  مسـئول 
شـرکت برق منطقـه اي کرمـان اعام 
کرد:پيـش بينـي مي شـود 4 پـروژه با 
اعتبـار 160 ميليـارد تومـان تـا پايـان 
کـه  شـوند  افتتـاح  دوازدهـم  دولـت 
شـامل پـروژه هـاي؛ افزايـش ظرفيـت 
پسـت منوجان 2، احداث فـاز اول خط 
انتقال 230 کيلوولـت ارتباطي نيروگاه 
زرند، احداث پسـت 132/20 کيلوولت 
ريـگان بـم، توسـعه و افزايـش ظرفيت 
پسـت 132/20 کيلوولت رفسـنجان1 

و 2 اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ تعـدادي پروژه 
صنعتـي و اختصاصـي شـامل؛ نيروگاه 
سـيکل  و  گازي  خورشـيدي،  هـاي 
ترکيبـي از سـال 92 تـا سـال 1399 
در صنعـت بـرق اسـتان کرمـان افتتاح 

است. شـده 
از مجمـوع پـروژه هايـي که توسـط 
 19 شـد  انجـام  خصوصـي  بخـش 
اسـت  نيروگاهـي  بخـش  در  پـروژه 

کـه شـامل3 پـروژه نيـروگاه سـيکل 
ترکيبـي از جمله؛ نيروگاه500 مگاواتي 
گهران،نيروگاه 500 مگاواتي سـمنگان 
سـيرجان، نيروگاه 500 مگاواتي شوباد 

اسـت. کهنوج 
نيـروگاه  پـروژه   10 همچنيـن 
 10 نيـروگاه  جملـه؛  از  خورشـيدي 
 ، جاسـک  فراگيـر  توسـعه  مگاواتـي 
نيروگاه 10 مگاواتي سـوالر انرژي آرکا، 
نيـروگاه 10 مگاواتـي تابـان و  نيروگاه 
10 مگاواتـي انـرژي سـبز کويـر کيش 
وچنـد نيـروگاه با ظرفيـت کمتر وجود 
دارنـد کـه به بهره بـرداري رسـيده اند.

از ديگـر پـروژه ها که توسـط بخش 
خصوصي احداث شـده اسـت مي توان 
بـه 6 نيـروگاه گازي شـامل؛ دو نيروگاه 
کهربـا و کيهان انرژي در رفسـنجان به 
ميـزان 58.8 مگاوات، نيروگاه شـرکت 
صيناکـو به ميزان 15 مـگاوات، نيروگاه 
شـرکت نيرو گستر سـيرجان به ميزان 
بـه  کاروانيـان  کيانيـرو  مـگاوات،   25
ميـزان 4 مگاوات و نيروگاه رسـانيرو به 

ميـزان 4 مگاوات اشـاره کرد .

بـرق منطقـه  بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت 
اي کرمـان بـه نقـل از سـيد حسـين مهربـان خـو دبير 
شـوراي فرهنگـي ، اين شـرکت در کنـار وظيفه اصلي و 
تخصصـي خـود کـه تامين بـرق مطمئن و پايدار اسـت 
هم راسـتا بـا برنامه هـاي فرهنگـي اباغـي وزارت نيرو 
و شـرکت مـادر تخصصـي توانيـر و مصوبـات شـوراي 
فرهنگـي شـرکت همـه سـاله برنامـه هاي متعـدد و در 
خـور توجهـي را در حـوزه فرهنگـي اجرايـي مـي نمايد 
کـه در همين راسـتا شـرکت برق منطقـه اي کرمان در 
سـه سـال اخيـر بـر اسـاس ارزيابي انجام شـده توسـط 
شـرکت توانيـر در حـوزه فرهنگي موفق به کسـب رتبه 
قابـل تقديـر ويـژه شـد کـه در ذيـل بـه برخـي از ايـن 

اقدامـات اشـاره مي شـود:
    برگزاري سـيزدهمين دوره مسـابقات قرآني وزارت 
نيـرو در پنـج رشـته ويـژه همـکاران و همسـران همکار 
بـه ميزبانـي شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان کـه در اين 
مسـابقات شـرکت کننـدگان از برق منطقـه اي عاوه بر 
کسـب دو رتبـه اول،2 رتبـه دوم و 2 رتبه سـوم اسـتاني 

موفـق به کسـب يـک رتبه اول کشـوري نيز شـدند.
    برگــزاري مســابقات مختلــف در طــول ســال جهت 
ــر از  ــدان و تقدي ــکاران و فرزن ــواده هم ــکاران، خان هم
ــوش  ــب فرام ــابقات واج ــه؛ مس ــر از جمل ــرات برت نف

ــاب  ــابقه از کت ــي، مس ــدان محرم ــابقه فرزن ــده، مس ش
ــي  ــاز و روزه اول ــابقه نم ــت، مس ــه در قيام ــه دقيق س
ــليماني،    ــه حــاج قاســم س ــت نام ــا، مســابقه از وصي ه
برگــزاري جشــن تکليــف فرزنــدان همــکاران، برگــزاري 
مســابقه اســتاني نمــاز ويــژه فرزنــدان در دو گروه ســني 
ــا  ــراه ب ــه اي هم ــرق منطق 14-10 و 18-15 توســط ب
ــزاري مســابقه و  ــه ســواالت و برگ ــوا و تهي ــد محت تولي
ــمات  ــزاري مراس ــر، برگ ــرات برت ــه نف ــز ب ــداي جوائ اه
گراميداشــت ايــام خــاص از جملــه برگزاري مراســم ويژه 
عــزاداري در دهــه اول محــرم ماننــد  عــزاداري ســه روز 
دهــه آخــر مــاه صفــر، مراســم قرائــت زيــارت حضــرت 
زهــرا)س( و ســوگواري ســالروز شــهادت فاطمــه زهــرا 
)س(، گراميداشــت دهــه کرامــت و روز دختــر و اهــداء 
هديــه بــه کليــه دختــران همــکاران، گراميداشــت دهــه 

امامــت و مناســبت غديرخــم،   
    انعقـاد توافقنامـه بـا سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان در 
راسـتاي بومـي سـازي فعاليـت فرهنگي،   مشـارکت در 
جشـنواره توليـدات فضـاي مجـازي اسـتان بـا موضـوع 
نمـاز،   تکميـل گزارشـات و فـرم هـاي سـامانه فرهنگي 
شـامل 16 گـزارش و 20 فـرم پايـه اي و هماهنگـي و 
اجرايـي نمـودن طرح تهيه، بسـته بنـدي و توزيع کمک 

مومنانه. هـاي 

بهره برداري از 760 ميليارد تومان پروژه طي 
دولت يازدهم و دوازدهم

عملکرد شوراي فرهنگي 
شرکت برق منطقه اي کرمان
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 جلسه گذر از پيک بار تابستان
 در شرکت برق منطقه اي کرمان برگزار شد

ادامه از صفحه اول
وي افـزود: بـه طـور مثـال بـا انجـام راهکارهايـي ماننـد؛ اسـتفاده 
بيشـتر از نورخورشـيد،خاموش کـردن المپهـاي بـدون مصـرف، خارج 
کـردن دوشـاخ وسـايل برقـي بـدون اسـتفاده از پريـز، اسـتفاده از دور 
کنـد کولرهـاي آبـي، تنظيـم درجـه کولـر گازي بـرروي درجـه بين تا 

25 تـا 26 درجـه از بـروز خاموشـي جلوگيـري کـرد.
رخشـاني مهـر اظهار داشـت: انتظار داريم دسـتگاه هـاي دولتي و در 

راس آن شـرکت هـاي برق در بحث مديريت مصرف پيشـگام باشـند.
وي همچنيـن ابـراز اميـدواري کـرد: با تـاش مجموعـه صنعت برق 
کشـور و همـکاري خـوب مشـترکين پيـک بـار امسـال را پشـت سـر 
بگذاريـم و وقفـه اي در تاميـن بـرق هموطنـان وجـود نداشـته باشـد.

بهره برداري از 4 پروژه صنعت برق
 استان کرمان با اعتبار 170 ميليارد تومان

ادامه از صفحه اول
منجـر بـه افزايش ظرفيـت 33 درصدي پسـت جهت پاسـخگويي به 

رشـد آينـده بار مخصوصـا در زمان هـاي اوج بار خواهد شـد. 
ميرعامـل شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان در رابطـه بـا اهميـت 
احـداث نيـروگاه هاي خورشـيدي بيـان کـرد: دو نيـروگاه 1 مگاواتي و 
0.518 مگاواتـي خورشـيدي در منطقـه راور اسـتان کرمـان با مجموع 
سـرمايه گـذاري به ميـزان 14.5 ميليارد تومان از طريق قـرارداد خريد 
تضمينـي بـرق بـه سـازمان انرژي هـاي تجديد پذيـر و بهـره وري برق 

توسـط بخـش خصوصـي احـداث گرديد.
وي افـزود: 1 نيـروگاه 1 مگاواتـي تـا پايـان دولـت دوازدهـم در اين 
اسـتان بـه مرحلـه بهـره بـرداري خواهـد رسـيد که ايـن عدد تـا پايان 

سـال 1400 بـه 7.9 مـگاوات مي رسـد.
مديرعامـل شـرکت برق منطقـه اي کرمـان همچنين اظهار داشـت: 
نيـروگاه هايـي کـه امـروز به بهـره بـرداري خواهد رسـيد ضمـن توليد 
سـاليانه دو ميليـون و 628 هـزار کيلـووات سـاعت بـه ويـژه درفصـل 
پيـک مصـرف کمـک شـاياني بـه مديريت شـبکه بـرق اسـتان خواهند 
کـرد، سـاالنه از مصرف 0.75 ميليـون متر مکعب گاز طبيعي و انتشـار 
18 هـزار تـن آالينـده هاي زيسـت محيطـي جلوگيري نمـوده و باعث 

صرفـه جويـي 57.5 ليتـر آب در فرآينـد توليـد برق مـي گردد.
مهنـدس حبيبـي ضمـن بيـان آمـاري از نيـروگاه هـاي خورشـيدي 
گفـت: در حـال حاضرظرفيـت نيـروگاه هـاي تجديدپذير احداث شـده 
در اسـتان کرمان 59.6 مگاوات اسـت که از اين ميـزان 47.22 مگاوات 
نيروگاه خورشـيدي مگاواتي و 12.34 مگاوات سـامانه هاي خورشـيدي 
محـدود بـه ظرفيـت انشـعاب مشـترکين مي باشـند وهمچنيـن تعداد 
نيروگاه هاي خورشـيدي پشـت بامـي )کوچک مقياس( نصب شـده در 
اسـتان کرمان 112 سـامانه هسـتند و پيش بيني مي شـوداين عدد تا 

پايان سـال به 1300سـامانه برسـد.
در ايـن مراسـم با پيـام وزير نيرو و ضمن گراميداشـت يـاد 7 همکار 

جـان باختـه در حادثه سـيل گلباف پـروژه هاي مذکور افتتاح شـدند.

مواقع تفريح و شادمانى فرصت است .افراد عاقل زندگى را مغتنم مى شمارند و از آنها به نفع خوشبختى و سعادت خويش استفاده مى کنند . امام على )ع (

کرمـان  اسـتان  کارمنـدان  بسـيج  سـازمان  مسـئول 
سـرهنگ بامـري با مهنـدس حبيبـي مديرعامل شـرکت 
بـرق منطقـه اي کرمان ديـدار کرد. در ايـن ديدار مهندس 
حبيبـي ضمـن قدرداني از همکاري هاي بسـيج کارمندان 
در فعاليت هاي پايگاه بسـيج اين شـرکت به بيان وضعيت 
توليـد و مصـرف برق و شـرايط آن در تابسـتان سـالجاري 
پرداخـت و گفـت: کاهـش نـزوالت آسـماني از نيمـه دوم 
سـال گذشـته و کمبود آب در سـدها و خشکسالي موجب 
شـده که امسـال ميـزان توليـد نيـروگاه هاي بـرق آبي به 
ميـزان 35 درصـد کاهـش يابـد و هميـن امر منجر شـده 
در تابسـتان بـه نحـوي انرژي بـرق را مديريـت نماييم که 
مردم کمترين مشـکل در اسـتفاده از برق داشـته باشـند و 

با خاموشـي مواجه نشـويم.
وي گفـت: در اين رابطـه برنامه هايي را تنظيم کرديم و 
در حـال پيگيـري و اجرا هسـتيم تا بتوانيم پيک تابسـتان 
امسـال را بـا موفقيـت عبـور کنيـم و از همـه دسـتگاه ها 
مـي خواهيم بـا صنعت برق اسـتان در خصـوص مديريت 
مصـرف همـکاري نماينـد و پايـگاه هـاي بسـيج يکـي از 

ايـن مراکـز و نهادهاسـت کـه بـه خوبـي ميتوانـد در ايـن 
زمينـه همکاري نمايد. مهندس حبيبي از مسـئول بسـيج 
کارمندان خواسـت تـا در نهادهاي ذي ربـط خود در بحث 
مصـرف بهينـه انـرژي نظـارت و کنتـرل داشـته باشـند و 
دسـتورالعمل هايي که از سـوي شـرکت هاي توزيـع ارائه 

مي شـود رعايت شـود.
سـرهنگ بامـري در ايـن ديـدار با بيـان اينکه بـرق در 
ايـن روزهـا يکي از مهمترين عناصر در زندگي مردم اسـت 
گفـت: در بحـث مصرف درسـت انرژي هنوز تا رسـيدن به 
نقطـه مطلوب فاصلـه داريم و مـردم بايد فرهنگ درسـت 
مصـرف کـردن را در همه زمينه هـا در خود نهادينه کنند 
و بـه سـمتي پيش رويـم که از ايـن حالت مصـرف گرايي 
خـارج شـويم. وي از اقدامات صنعت برق اسـتان در تامين 
بـرق بـراي مـردم قدردانـي نمـود و اظهـار داشـت: مـا در 
پايـگاه هاي بسـيج سراسـر اسـتان موضـوع را مطـرح و با 
جديـت بحـث مديريـت مصـرف را پيگيري مـي نمائيم و 
کل پايـگاه هاي بسـيج اسـتان آمـاده همـکاري با صنعت 

برق اسـتان هستند.

در ديدار مسئول بسيج کارمندان با مديرعامل شرکت برق منطقه اي کرمان مطرح شد

پايگاه های بسيج بر مصرف بهينه انرژی در 
ادارات نظارت کنند

عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان، 
کتابـي بـا عنوان«سـاختارهاي ابعاد 
و  بيـن  پيـش  کنتـرل  بـا  وسـيع 
ارادي  کاهـش  بـا  پايـداري  حفـظ 
تاثيـر ارتباطات« توسـط آقاي دکتر 
حميدرضـا ايرانمنـش رئيـس گروه 
مديريـت مصـرف ايـن شـرکت بـه 
چـاپ رسـيد. ايـن کتـاب حاصـل 
حـدود 7 سـال مطالعـه و پژوهـش 
بـوده و مراحل تاليـف و چاپ آن نيز 
حـدود 2 سـال بـه طـول انجاميـده 

اسـت.
ايـن کتـاب مشـتمل بـر5 فصل 
توسـط انتشـارات فرهـوش تهـران 
منتشـر شـده و شـامل موضوعاتـي 
ماننـد؛ کنتـرل پيـش بيـن مبتني 
بر مـدل، سـاختارهاي کنترل پيش 
بيـن در سيسـتم هـاي ابعاد وسـيع 
و مسـائل بهينـه سـازي مربوطـه، 
شـونده  سـوئيچ  هـاي  سيسـتم 
کاهـش  بيـن،  پيـش  کنتـرل  بـا 
وابسـتگي به ارتباطات در محاسبات 
کنترل پيش بين با حفـظ پايداري، 
طرحهـاي شـبيه سـازي و بررسـي 
نتايـج و کاربـرد روشـهاي مطالعـه 

شـده در شـبکه قـدرت اسـت.
معرفـي  هـدف  بـا  کتـاب  ايـن 
پيـش  کنتـرل  سـاختارهاي  کلـي 
بيـن در سيسـتم هـاي ابعاد وسـيع 

شـونده  سـوئيچ  هـاي  سيسـتم  و 
مربوطـه با تمرکـز بر کاهـش ارادي 
تاثيـر ارتباطـات و بررسـي موضـوع 
پايـداري در ايـن رابطه تاليف شـده 
انتخـاب  موضـوع  بنابرايـن  اسـت. 
شـده در ايـن کتـاب از اهميت ويژه 

اي برخـوردار اسـت.
بنابـر بـر گفتـه مولـف، راهـکار 
ارائـه شـده در ايـن کتـاب بديـع و 
کاربـردي بـوده و امـکان عملياتـي 
نمـودن آن بدون اعمـال پيچيدگي 
بـا  و  دارد  وجـود  غيـرالزم،  هـاي 
اسـتفاده از رويکـرد سيسـتم هـاي 
بـه  توجـه  بـا  و  شـونده  سـوئيچ 
قضاياي ارائه شـده، روشـي ابتکاري 
جهت کاهش وابسـتگي محاسـبات 
کنتـرل کننـده بـه ارتباطـات ميان 

زيرسيسـتم هـا بـا حفـظ پايـداري 
مطـرح شـده اسـت.

در نهايـت، روش هـاي مطالعـه 
شـده در يـک شـبکه قـدرت نمونه، 
شـبيه سازي شـده و صحت سنجي 
مورد نظر انجام شـده اسـت. در اين 
رابطـه، روش هـاي مختلف کنترلي 
جهـت کنتـرل فرکانـس و موازنـه 
بيـن توليـد و مصـرف الکتريکـي، 
مـورد ارزيابـي و مقايسـه قرارگرفته 
انـد. در ايـن کتـاب سـعي شـده بـا 
تکيـه بـر مفاهيـم علمي، مسـيري 
جديـد در زمينـه موضوعـات مـورد 

نيـاز و کاربـردي گشـوده شـود.
دکتـر  کتـاب،  ايـن  مولـف 
حميدرضا ايرانمنش فارغ التحصيل 
مقطـع دکتـراي رشـته مهندسـي 
صنعتـي  دانشـگاه  برق-کنتـرل 
اميرکبيـر تهـران بـوده و قبـًا نيـز 
در تدويـن کتـاب ديگري بـا عنوان 
)راهنمـاي مشـترکين صنعتـي در 
زمينـه خدمـات و مديريـت انـرژي 
و  داشـته  مشـارکت  الکتريکـي( 
از  متعـددي  مقـاالت  همچنيـن 
ايشـان در ژورنالهـا و کنفرانسـهاي 
بيـن المللـي مـورد پذيـرش و چاپ 
قـرار گرفتـه کـه در سـال 97 منجر 
بـه کسـب عنـوان پژوهشـگر برتـر 
دسـتگاههاي اجرايي اسـتان کرمان 

شـده اسـت.

تاليف کتاب با عنوان»ساختارهاي ابعاد وسيع با کنترل 
پيش بين و حفظ پايداري با کاهش ارادي تاثير ارتباطات«
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معـاون هماهنگي شـرکت توانير، 
توزيـع  اي،  منطقـه  بـرق  مديـران 
شـمال و جنـوب اسـتان بـا دکتـر 
زينـي ونـد اسـتاندار کرمـان جلسـه 
مصـرف  مديريـت  خصـوص  در  اي 
برگـزار  تابسـتان  فصـل  در  انـرژي 

کردنـد.
معـاون هماهنگـي شـرکت توانير 
با اشـاره بـه کاهش نزوالت آسـماني 
از نيمـه دوم سـال گذشـته تاکنـون 
گفـت: بخشـي از تاميـن انـرژي برق 
از طريـق نيروگاه هـاي برقابي انجام 
مي شـود کـه در سـالجاري به دليل 
توليـد 35  کاهـش  بـا  آب  کمبـود 
درصـدي مواجـه هسـتيم کـه بايـد 
از روش هـاي مختلـف ايـن ميـزان 
جبـران  مگاواتـي   3500 کاهـش 
شـود تـا بـا مشـکل خاموشـي هاي 

احتمالـي مواجـه نشـويم.
رخشـاني  غامعلـي  مهنـدس 
هـا  راه  ايـن  از  يکـي  گفـت:  مهـر 
کـه  اسـت  ادارات  بـار  مديريـت 
بـه  هـا  آن  سرمايشـي  وسـايل 
ميـزان 700 مـگاوات بـرق مصـرف 
مـي کننـد و ايـن موضـوع بايـد از 
کولرهـاي  دمـاي  تنظيـم  طريـق 
گازي بـر روي 25 درجـه، اسـتفاده 
از دور کنـد کولرهـاي آبـي، خاموش 
کـردن وسـايل برقـي غيرضـروري، 
خامـوش کـردن وسـايل برقـي بعـد 
از سـاعات کار اداري مديريـت شـود 
تـا با همکاري دسـتگاه هـاي دولتي 
بخشـي از کمبود توليد در سالجاري 

کنيـم. مديريـت  را 

بـه  افـرادي  داد:  پيشـنهاد  وي 
ادارات  در  انـرژي  مديـر  عنـوان 
تعييـن شـوند و با ارتباط با شـرکت 
توزيـع بـار مصرفـي ادارات رصـد و 

شـود. مديريـت 
مهنـدس رخشـاني مهر همچنين 
کارگروهـي  خواسـت:  اسـتاندار  از 
امنيتـي  مديـرکل  مسـئوليت  بـه 
بـه  نسـبت  و  تشـکيل  اسـتانداري 
غيرمجـاز  رمزارزهـاي  آوري  جمـع 

اقـدام نمايـد.  
در ايـن ديـدار اسـتاندار کرمـان 
مديـران  تـاش  از  تقديـر  ضمـن 
صنعـت بـرق اسـتان اظهار داشـت: 
خوشـبختانه مديـران صنعـت بـرق 
داشـته  مناسـبي  عملکـرد  اسـتان 
انـد و برنامه هـاي خوبـي در زمينه 

دارد  وجـود  بـرق  انتقـال  و  توليـد 
همچنيـن در زمينه احـداث نيروگاه 
هـاي سـيکل ترکيبي و خورشـيدي 
شـده  برداشـته  خوبـي  هـاي  گام 

. ست ا
از  مـا  افـزود:  ونـد  زينـي  دکتـر 
سـرمايه گـذاران براي توليـد برق از 
جملـه، در نيروگاه هاي خورشـيدي 
کـه اسـتان کرمـان داراي پتانسـيل 
بااليـي در اين زمينه اسـت حمايت 

کنيم. مـي 
وي ضمــن حمايــت از برنامــه 
ــراي  هــاي در نظــر گرفتــه شــده ب
عبــور از پيــک بــار تابســتان گفــت: 
ــکاري  ــا هم ــم ب ــي کني ــاش م ت
صنعــت بــرق اســتان و برنامــه 
هــاي وزارت نيــرو بــرق مــورد نيــاز 

ــش  ــد و در بخ ــن باش ــردم تامي م
کــه  دســتورالعملي  هــر  ادارات 
ــري و  ــود پيگي ــاغ ش ــم و اب تنظي

ــم. ــي کني ــرا م اج
اسـتاندار کرمـان همچنين اظهار 
پيگيـر  توليـد  بحـث  در  داشـت: 
 500 نيـروگاه  دو  کـه  هسـتيم 
مگاواتـي گل گهـر سـيرجان و مس 
سرچشمه رفسـنجان احداث شود و 
از وزارت نيـرو مـي خواهيم اسـتان 
کرمـان را در الويـت نيـروگاه هـاي 
خورشـيدي و سـيکل ترکيبـي قرار 

. هد د
حبيبـي  مهنـدس  ادامـه  در 
منطقـه  بـرق  شـرکت  مديرعامـل 
نيـز گزارشـي مختصـر  اي کرمـان 
از وضعيـت توليـد و مصرف اسـتان 

ارائـه داد و گفـت: هـم اکنـون 44 
بخـش  در  اسـتان  انـرژي  درصـد 
بخـش  در  درصـد   23 و  صنايـع 
کشـاورزي اسـتان مصرف مي شـود 
کـه در بخـش صنعـت نزديـک بـه 

هسـتيم.     جهانـي  نـرم 
وي افـزود:44.5 درصـد مصـرف 
بـرق اسـتان کرمان در بخـش مولد 
اسـت و نشـان دهنده رشـد اسـتان 
در بخـش صنعتـي اسـت کـه البته 
نويدبخـش  کـه  انـدازه  همـان  بـه 
مصـرف  مديريـت  بحـث  در  اسـت 

چالـش برانگيـز اسـت.
توليـد  بحـث  بـه  اشـاره  بـا  وي 
بـرق گفـت: در حـوزه توليـد نيز دو 
نيـروگاه 500 مگاواتـي در زرنـد و 
شـرکت فوالد بوتيـا در حال احداث 

. ست ا
مهنـدس حبيبـي اظهار داشـت: 
خوشـبختانه بـا پيگيـري همـکاران 
بحـث  در  خوبـي  اقدامـات  مـا 
انجـام  حـال  در  مصـرف  مديريـت 
اسـت و جلسـات هفتگـي و منظـم 
بـا صنايـع انجـام مـي شـود و بحث 
تفاهـم نامـه ها پيگيري مي شـود و 
سـال گذشـته عملکـرد خوبـي بوده 
در بحـث مديريـت بـار داشـتيم که 
منجـر به کسـب رتبـه دوم مديريت 

شـد. بار 
همـکاري  از  همچنيـن  حبيبـي 
بسـيار خـوب اسـتانداري کرمـان و 
شـرکت هـاي توزيـع بـرق شـمال 
و جنـوب اسـتان کرمـان قدردانـي 

. د کر

مديـر عامل شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان در دومين جلسـه سـتاد 
گـذر از پيک بار سـال 1400  که با 
حضـور مديـران عامل شـرکت های 
توزيـع و اعضای اين سـتاد در محل 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 
شناسـايی  خواسـتار  شـد  برگـزار 
کننـدگان  اسـتخراج  معرفـی  و 

غيرمجـاز رمـز ارز شـد.
مهنـدس حميدرضـا حبيبـی در 
ايـن رابطه گفت: بر طبـق قراردادی 
کـه بـا  مراکـز مجـاز ارز ديجيتـال 
وجـود دارد فعاليـت مراکـز در زمان 
اوج بـار متوقف شـد و از مدار خارج 
شـدند؛ اما مراکـز غيرمجـاز رمز ارز 
آسـيب اصلـی را بـه به شـبکه های 

بـرق و مـردم وارد مـی کنند.
شـرايطی  البتـه  افـزود:  وی   
فراهـم شـده کـه مشـترکين مـی 
تواننـد هرگونـه فعاليـت غيرقانونی 
و اسـتفاده غيرمجـاز از شـبکه بـرق 
سـامانه  بـه  مراجعـه  طريـق  از  را 

سـمات به اطاع برسـانند. مهندس 
خرسـندی  ابـراز  ضمـن  حبيبـی 
گفـت: خوشـبختانه امسـال تفاهـم 
نامـه هـای خوبـی بـرای مديريـت 
و  شـده  منعقـد  صنايـع  مصـرف 
صنايـع در حـال همکاری هسـتند. 
همـه  اکنـون   هـم  گفـت  وی 

حـال  در  اسـتان  هـای  نيـروگاه 
توليـد بـرق هسـتند و در تاشـيم 
کـه نيـروگاه 8 مگاواتـی کوهبنـان 
را بـه مـدار آوريـم و چنانچه ميسـر 
مگاواتـی   5 نيـروگاه  يـک  باشـد 
شـهرک صنعتـی در رفسـنجان نيز 
شـرايط اتصـال آن را فراهم نماييم. 

منطقـه  بـرق  شـرکت  مديرعامـل 
ای کرمـان تاکيـد کـرد: در بحـث 
مصـرف بهينـه انرژی ادارات اسـتان 
بـرق  هـای  شـرکت  خصـوص  بـه 
بايـد پيشـگام در مديريـت مصـرف 
ايـن جلسـه  باشـند. همچنيـن در 
ريـزی  برنامـه  پيرامـون  مباحثـی 

و اطـاع رسـانی از خاموشـی هـا، 
تعيين باسـبارهای زود قطـع، آماده 
تسـهيل  ژنراتورهـا،  ديـزل  بـکاری 
رونـد قانونـی رمزارزهـا و... مطـرح 
شـد و کميتـه هـای تخصصـی زير 
مجموعه سـتاد گـذر از پيک 1400 

مشـخص شـدند. 

در دومين جلسه ستاد گذر از پيک استان؛ 

بر شناسايى و معرفى استخراج کنندگان رمز غيرمجاز تاکيد شد

ديدار معاون هماهنگي توزيع توانير با استاندار کرمان


