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یادداشت

در سـی و هفتمیـن هفتـه از پویـش الـف-
ب-ایـران، ۲ پـروژه حوزه  برق اسـتان کرمان 
توسـط اسـتاندار کرمان و با حضـور وزیر نیرو 
از طریـق ویدئـو کنفرانـس بـه بهـره بـرداری 

رسید.
در آئیـن افتتـاح ایـن طرح هـا وزیـر نیـرو 
طـی سـخنانی اظهـار داشـت:  بـا  احتسـاب 
افتتـاح مـی شـوند  امـروز   پروژه هایـی کـه 

جمـع پروژه هـای پویـش در سـال 99 کـه به 
مـدار بهره بـرداری  رسـیده اند به عـدد ۲04 
پـروژه بـا سـرمایه گـذاری  55 هـزار میلیارد 
تـا  مسـیر  ایـن  امیدواریـم  و  رسـید  تومـان 

هفته هـای پایـان سـال تـداوم پیـدا کنـد.
رضـا اردکانیـان افـزود: از مجموعه تالشـی 
کـه در اسـتان مهـم کرمـان  شـکل گرفتـه 
ایـن اسـتان  قدردانـی مـی کنـم و اهمیـت 

از  یکـی  کـه  اسـت  جهـت  ایـن  از  بیشـتر 
نمونه هایـی اسـت کـه ضمـن حفـظ حیـات  
و جلوگیـری از مهاجـرت ناشـی از کـم آبـی 
برنامه هـای توسـعه و تولیـد ثـروت در اسـتان 
بـا شـتاب فوق العـاده ای  به اتـکای طرح های 
مهـم صنعتـی معدنـی و تولیـدی اسـتان در 

حـال انجـام اسـت.
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در سی و هفتمین هفته از پویش الف-ب-ایران؛ 

2 پروژه حوزه برق استان کرمان
به بهره برداری رسید

با حضور استاندار کرمان پست 230 کیلوولت 
زرچین کهنوج افتتاح شد

کسب رتبه ممتاز 
شرکت برق 

منطقه ای کرمان 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جاَء الَْحقُّ َو َزَهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل 

کاَن َزُهوقا 
بـه  نابـود شـد  باطـل  و  آمـد  حـق 
درسـتی کـه باطـل خـود سـزاوار محو 

نابـودی اسـت و 
چهـل و دومیـن سـالگرد پیـروزی با 
شـکوه انقـالب اسـالمی  گرامـی بـاد . 
طلـوع  سـرآغاز  فجـر،   مبـارک  دهـه 
حماسـه  شـکوهمند  تجلـی  و   اسـالم 
ملتـی اسـت کـه بـا انقـالب اسـالمی 
خویـش، برگـی را در یاد همه انسـان ها 
گشـودند و صدای اسـتقالل و آزادی را 

بـه گـوش جهانیـان رسـاندند.
پوالدیـن  اراده  آور  یـاد  ایـام  ایـن 
مردمـی بـود کـه بـا تـوکل بـه خـدای 
متعـال توانسـتند نظـام ظلم و سـتم و 
اسـتبداد را در هـم شکسـته و آزادی و 
عدالـت و اسـتقالل مـردم را بـه عنوان 
ظهـور  منصـه  بـه  اسـالمی  آرمـان 

برسـانند.
و  فجـر  دهـه  اهلل  ایـام  تبریـک  بـا 
انقـالب  پیـروزی  سـالروز  بهمـن،   ۲۲
اسـالمی به رهبر معظـم انقالب و ملت 
همیشـه در صحنـه ایران اسـالمی، یاد 
انقـالب اسـالمی  بنیانگـذار  و خاطـره 
امـام خمینـی)ره( و همه فجـر آفرینان 
انقـالب  جاویـد  همیشـه  شـهیدان  و 
اسـالمی را گرامـی داشـته و از خـدای 
سـبحان توفیـق احیـای همیشـگی و 
پاسداشـت ارزش های انقالب اسـالمی 

را مسـئلت مـی نمائیـم.

ولـت  کیلـو   ۲۳0 پسـت 
اعتبـار  بـا  کهنـوج  زرچیـن 
۲۲0 میلیـارد ریـال بـا حضـور 
مدیرعامـل  کرمـان،  اسـتاندار 
شـرکت برق منطقـه ای کرمان 
و جمعـی از مسـئولین محلـی 

رسـید.  بهره بـرداری  بـه 
زینـی  علـی  آییـن  ایـن  در 
 ونـد اسـتاندار کرمـان بـا بیـان 
در  اسـتان کرمـان  نیـاز  اینکـه 
زیرسـاخت های بـرق، آب و گاز 
زیـاد اسـت اظهـار داشـت: بایـد 
تـالش کنیـم کـه این نیازهـا در 

آینـده نزدیـک تامیـن شـود.
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ــرد  ــفاف عملک ــی ش ــاس ارزیاب ــر اس ب
توســط  ای  منطقــه  بــرق  شــرکت های 
ــروی  ــال نی ــد و انتق ــر ) تولی شــرکت توانی
بــرق ایــران ( در شــاخص های درصــد 
بهینــه  و  انتقــال  طرح هــای  عملکــرد 
ســازی بــه بودجــه مدیریــت شــاخص های 
ــرق منطقــه  اســتراتژیک )طــرح ســیما(، ب
ای کرمــان در میــان 16 شــرکت بــرق 
منطقــه ای کشــور موفــق بــه کســب رتبــه 
ــر از  ــپاس و تقدی ــوح س ــد و ل ــاز ش ممت
ــل  ــی زاده مدیرعام ــدس متول ــوی مهن س
ــر  ــرکت توانی ــره ش ــأت مدی ــس هی و رئی
بــه مهنــدس حبیبــی مدیرعامــل شــرکت 

ــد. ــدا ش ــان اه ــه ای کرم ــرق منطق ب
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داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید. حضرت محمد)ص(

درخواست شرکت برق منطقه ای کرمان از صنایع 
برای حذف مصارف غیر ضروری

شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان ضمـن مکاتبه با مشـترکین صنعتی 
خـود از آنهـا درخواسـت نمـود با توجه به بخشـنامه معـاون اول محترم 
ریاسـت جمهـوري و بـه منظـور مدیریـت مصرف سـوخت کـه متاثر از 
مدیریـت سـایر مصـارف انـرژي مـي باشـد و نیـز تـداوم برقرسـاني بـه 
عمـوم مشـترکین حتي االمکان نسـبت بـه حذف مصـارف غیر ضروري 

)در ماه هـاي دي و بهمـن( اقـدام نماینـد.
هـوا  بـرودت  دلیـل  بـه  حاضـر  درحـال  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
کامـل  آمادگـي  علیرغـم  نیروگاه هـا  سـوخت  تأمیـن  محدودیـت  و 
نیروگاه هـاي اسـتان جهـت تأمیـن برق مورد نیاز، شـرکت بـرق منطقه 
ناگزیـر بـه مدیریـت مصـرف بـرق در بخـش مشـترکین  ای کرمـان 
صنعتـي طبـق سـهمیه اعـالم شـده از سـوي شـرکت توانیر مي باشـد.

براسـاس ضوابطـي کـه توسـط شـرکت توانیـر ابـالغ مـي شـود و در 
صـورت ارائـه مجـوز توسـط شـرکت توانیـر تنها مشـترکیني بـه عنوان 
مشـترک همـکار مشـمول مزایـاي مربوطـه خواهنـد شـد کـه ضمـن 
انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاري مـورد تایید با شـرکت پـس از هماهنگي 
بـا واحـد مدیریـت مصـرف شـرکت نسـبت بـه کاهـش مصـرف اقـدام 
نماینـد و همچنیـن کاهـش مصـارف برق آنها ناشـي از کاهـش یا قطع 

سـوخت مصرفـي آنها نباشـد.

تجلیل از برگزیدگان فرهنگی شرکت

شـرکت،طی  فرهنگـی  شـورای  مصـوب  برنامه هـای  راسـتای  در 
مراسـمی کـه در محـل نمازخانـه شـرکت برگـزار شـد از سـی نفـر 
از جملـه  فرزنـدان همـکار منتخـب مسـابقات فرهنگـی  و  همـکاران 
مسـابقات واجـب فرامـوش شـده، مسـابقه کتاب سـه دقیقـه در قیامت 
-مسـابقه ویـژه فرزندان همـکاران تحت عنـوان »فرزنـدان محرمی« و 
نیـز خادمیـن نمـاز و سـالمت و ایثـار و شـهادت تقدیـر بـه عمـل آمد 
و جوایـز مربوطـه توسـط مدیرعامـل و حجـت االسـالم عـرب پـور امام 

جماعـت شـرکت بـه آنهـا اهداء شـد.

تقدیر از تالش های شرکت برق منطقه ای کرمان در 
زمینه پدافند غیرعامل

امضـاء  بـه  لوحـی  طـی 
بصیـری  صـادق  محمـد 
امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
از  اسـتاندار،  اجتماعـی  و 
مهنـدس حمیدرضا حبیبی 
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
منطقـه ای کرمـان به جهت 
اهتمام شـرکت بـرق منطقه 
پیشـرفت  در  کرمـان  ای 
دسـتاوردهای  و  اهـداف 
در  غیرعامـل  پدافنـد 
سـطح اسـتان و همچنیـن 
برگـزاری برنامه هـای هفتـه 
بزرگداشت پدافند غیرعامل 

تقدیـر بـه عمـل آمـد.

بـه مناسـبت فـرا رسـیدن هفتـه 
مراسـمی  در  فنـاوری  و  پژوهـش 
کـه روز پنجشـنبه در تـاالر وحدت 
کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 
و  پژوهشـگر   50 از  شـد؛  برگـزار 
فنـاور برتـر اسـتان تقدیـر بـه عمل 
از  شـفیعی  مهـدی  دکتـر  و  آمـد 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان به 
عنـوان پژوهشـگر برتر سـازمان ها و 
دسـتگاه های اجرایـی در گـروه فنی 
و مهندسـی اسـتان انتخـاب شـد.

فرصـت  ایـن  عمومـی  روابـط 
منظـور  بـه  و  شـمرده  غنیمـت  را 
آشـنایی بـا نظـرات ایـن پژوهشـگر 
برگزیـده مصاحبـه ای بـا ایشـان به 

عمـل آمـد.
جنابعالـی  بـه  تبریـک  ضمـن 
لطفا خودتـان را معرفی کنید و 
سـابقه خدمت در شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان را بفرمائید؟

هسـتم  شـفیعی  مهـدی  مـن 
متولـد 1۳61 از کرمـان و آخریـن 
مـدرک تحصیلی اینجانـب دکترای 
مهندسـی بـرق قـدرت از دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد می باشـد. از سال 
1۳9۲ از طریـق آزمون اسـتخدامی 
کار خـود را در شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان آغـاز کـردم و در حـال 
حاضر بـه عنـوان کارشـناس برنامه 
ریزی فنی در این شـرکت مشـغول 

هسـتم. کار  به 
رونـد انتخـاب پژوهشـگر برتر 
اسـتان به چـه نحوی اسـت؟ 

علمـی  کمیتـه  ارزیابـی  طبـق 
مدارکـی  اسـاس  بـر  و  پژوهشـی 
اسـتان  کل  از  پژوهشـگران  کـه 
ارسـال مـی کننـد پژوهشـگر نمونه 
انتخـاب  در  و  شـود  مـی  انتخـاب 
پژوهشـگر نمونه مولفه هایـی مانند؛ 
طرح هـای  معتبـر،  مقـاالت  تعـداد 
پژوهشـی، تالیف و یـا ترجمه کتاب 
و همچنین »شـاخص اچ ایندکس« 
و... ایـن انتخـاب صورت مـی پذیرد 
کـه خوشـبختانه امسـال موفـق بـه 

کسـب ایـن رتبـه شـدم.
دربـاره مقـاالت و پژوهش هایی 
ایـد  داده  انجـام  تاکنـون  کـه 

بفرمائیـد؟ 
در  علمـی  مقالـه   ۲۳ تاکنـون 
نشـریات معتبـر داخلـی و خارجـی 
بـه چـاپ رسـانده ام و در 5 طـرح 
علمـی  پـروژه   14 و  پژوهشـی 
همـکاری داشـته ام؛ همچنیـن بـه 
مهندسـی  نشـریه  در  داور  عنـوان 
و  ایـران  الکترونیـک  و  بـرق 
 Electric power نشـریه 
 components and systems

دارم. فعالیـت 
پژوهش هایـی  خصـوص  در 
توضیـح  ایـد  داده  انجـام  کـه 

بفرمائیـد؟ مختصـری 
بخـش  دو  در  بنـده  پژوهش هـای 
انجـام شـده اسـت یکـی در  کلـی 

خصـوص مسـائل کنونـی و مبتالبه 
شـرکت و مـورد دیگـر در خصـوص 
مباحـث روز دنیـا، بـه عنـوان مثال 
در سـال های اخیـر شـاهد احـداث 
نیروگاه هـای تولیـد پراکنده شـامل 
و  کوچـک  مقیـاس  نیروگاه هـای 
تجدیـد پذیـر در شـبکه هسـتیم و 
مجوزهـای احـداث ایـن نیروگاه هـا 
صـادر مـی شـود؛ اما موضـوع اصلی 
ایـن  کـه  اسـت  رفتـاری  بررسـی 
نیروگاههـا بـر شـبکه مـی گذارنـد 
پژوهشـی  طرح هـای  از  یکـی  در 
فنـی  عنوان»مطالعـه  بـا  اینجانـب 
در  پراکنـده  تولیـد  نیروگاههـای 
شـبکه بـرق اسـتان کرمـان« ایـن 
موضوع مفصال بررسـی شـده اسـت.

پژوهشـی  طـرح  در  همچنیـن 
منابـع  بهینـه  بـا عنـوان »جایابـی 
تولیـدات پراکنده در شـبکه کرمان 
بـا هـدف کاهـش تلفات« یکسـری 
راهـکار بـرای کاهـش تلفات شـبکه 
بـا  نهایـت  ارائـه شـده اسـت و در 
بهینـه  الگوریتم هـای  از  اسـتفاده 
شـرایط  گرفتـن  درنظـر  و  سـازی 
فیزیکـی و واقعـی شـبکه بـه ایـن 
شـده  پرداختـه  مفصـال  موضـوع 

اسـت.
بـا  دیگـری  پژوهشـی  طـرح  در 
اضافـه  ماکزیمـم  بررسـی  عنـوان« 
ولتـاژ در کابل هـای محافظت شـده 
بـا برقگیـر بـا در نظر گرفتـن امواج 
رفت و برگشـت و اسـتفاده از شبکه 
ماکزیمـم  تخمیـن  جهـت  عصبـی 
اضافـه ولتـاژ و مـکان آن« بـا ارائـه 
راهـکاری جدیـد مبتنـی بـر امـواج 
رفـت و برگشـت بـه بررسـی انـدازه 
ولتـاژ  اضافـه  ماکزیمـم  محـل  و 

پرداختیـم.  کابلـی  شـبکه های  در 
اهمیـت ایـن پژوهش از ایـن لحاظ 
کـه هزینـه احـداث و بهره بـرداری 
بـاال  بسـیار  کابلـی  شـبکه های  از 
باشـد بسـیار مهـم و حیاتـی  مـی 
مـی باشـد و یـا در پژوهشـی دیگر، 
بـه انتخـاب سیسـتم اتصـال زمیـن 
مختلـف  مناطـق  بـرای  مناسـب 
شـد.  پرداختـه  کرمـان  اسـتان 
کـه در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه 
اینکـه یکـی از دغدغه هـای اصلـی 
تاسیسـات  اجـرای  و  طراحـی  در 
الکتریکـی سیسـتم ارتینـگ اسـت 
خـاک  ویـژه  مقاومـت  بررسـی  بـا 
در مناطـق مختلـف اسـتان بهترین 
طـرح از نظر نوع سیسـتم ارت ارائه 

شـده اسـت.
همچنیـن در پژوهش هایـی هـم 
کـه مربـوط بـه مباحـث روز دنیـا 
اسـت به عنـوان مثـال؛ تاثیر حضور 
شـبکه  بـر  الکتریکـی  خودروهـای 
اساسـی  راهکارهـای  ارائـه  و  بـرق 
جهـت حل مشـکالت مطرح شـده، 
همچنیـن بررسـی رفتـار دینامیکی 
و......  انـرژی  هیبریـد  سیسـتم های 
کارهایـی خوبـی انجام شـده اسـت.
چـه پیشـنهادی جهـت تقویت 
بـرق  شـرکت  در  تحقیقـات 

داریـد؟ کرمـان  ای  منطقـه 
بـه نظـر مـن بایـد در شـرکت بـر 
گـذاری  سـرمایه  موضوعاتـی  روی 
شـود که مشـکالت اصلی و اساسـی 
بخش هـای مختلـف شـرکت را حل 

. کند
اندیشـیده  تمهیداتـی  همچنیـن 
پژوهشـی  کارهـای  در  کـه  شـود 
بیشـترین  شـرکت  همـکاران  از 
یعنـی  پذیـرد  صـورت  اسـتفاده 
همـکاران بتواننـد به طور مسـتقیم 
وارد مسائل پژوهشـی شرکت شوند 
چـرا کـه بسـیاری از همـکاران هـم 
دارای بنیـه علمـی خوبـی هسـتند 
و هـم بـا مسـائل و مشـکالت اصلی 
شـرکت بـه طور ملمـوس در ارتباط 

مـی باشـند.
لطـف  بـه  شـااهلل  ان  نهایـت  در 
همـه  حمایت هـای  بـا  و  خداونـد 
مهنـدس  آقـای  جنـاب  جانبـه 
حبیبـی و همـکاران محتـرم به این 
مهـم دسـت یابیـم و شـاهد ارتقـاء 

باشـیم. شـرکت  کیفـی  سـطح 

مصاحبه با دکتر مهدی شفیعی پژوهشگر برتر 
استان در گروه فنی و مهندسی
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و  انـرژی  کارگـروه  جلسـه 
بـا  اسـتان  غیرعامـل  پدافنـد  آب 
غیـر  پدافنـد  مدیـرکل  حضـور 
عامـل اسـتانداری و نمایندگانـی از 
شـرکت های آب، بـرق، گاز و نفـت 
اسـتان کرمـان در سـالن کنفرانـس 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 

شـد. برگـزار 
ــی در  ــه تصمیمات ــن جلس در ای
ــورد  ــوخت م ــن س ــوص تامی خص
ــی،  ــرق حرارت ــای ب ــاز نیروگاه ه نی
ــه کار  ــاده ب ــوخت و آم ــن س تامی
و  اضطــراری  دیزل هــای  بــودن 
ــم و حســاس، حفاظــت  ــز مه مراک
از مخــازن آب شــرب، حفاظــت 
ــان  ــی بی ــدها مطالب ــی از س فیزیک

ــد. ــاذ گردی و اتخ
عامـل  غیـر  پدافنـد  مدیـرکل 
طـی  جلسـه  ایـن  در  اسـتانداری 
از  یکـی  داشـت:  اظهـار  سـخنانی 

بحـث  دنیـا  در  مطـرح  مباحـث 
زیرساخت هاسـت. از  حفاظـت 

پیمان سـالجقه افزود: زیرسـاخت 
در هـر کشـوری در حقیقـت بنیـان 
اساسـی جامعـه اسـت و تفـاوت مـا 
داشـتن  در  اولیـه  انسـان های  بـا 
زیرساخت هاسـت؛ بنابرین آسیب به 
زیرسـاخت ها مـی توانـد پیامدهـای 
جبـران ناپذیری برای کشـور داشـته 
بخـش،  یـک  بـه  وآسـیب  باشـد 
بخش هـای دیگـر را تحـت تاثیر قرار 
مـی دهـد بنابریـن زیرسـاخت های 
کشـور اهمیـت و جذابیـت کافـی را 
بـرای دشـمن دارد تـا مـورد تهدیـد 
قـرار بگیـرد که ایـن مسـاله اهمیت 
توجـه بـه آن هـا را افزون مـی کند و 
آنچـه برای زیرسـاخت ها مهم اسـت 
ایمنـی، امنیـت، تـاب آوری و تداوم 
کارکـرد بـرای رفـع نیازهـای مـردم 

ست. ا

عامـل  غیـر  پدافنـد  مدیـرکل 
سیسـتم های  گفـت:  اسـتانداری 
دولتـی بایـد حداقل هایـی را از نظـر 
پدافنـد غیرعامـل داشـته باشـند و 
بنابر مقـررات حفاظت از دسـتگاه ها 
برعهده حراست دسـتگاه ها و پدافند 
غیرعامـل اسـت و هـدف از حفاظت 
آن اسـت که هر تخریب یا خسـارت 
فیزیکـی باید نـادر مختصر و محدود 
و قابـل مدیریت باشـد و بـه خدمات 
دولتـی مسـائل اقتصـادی و امنیتـی 
حداقـل صدمـات را وارد کننـد و هر 
مجموعـه ای بایـد قـادر بـه دفـاع از 
در  بایـد  واقـع  در  باشـد  خـودش 
ابتـدا تهدیـدات و ضعـف دارایی هـا 
را بشناسـیم برنامه هـا بـرای کاهش 
آسـیب پذیری هـا ارائـه شـود و در 
نهایـت از طریق انجـام رزمایش های 
بـه  واقعـی  شـرایط  بـه  نزدیـک 

رسـید.  الزم  آمادگی هـای 

پنجمین جلسه شـورای فرهنگی 
شـرکت بـا حضـور مدیرعامـل، امام 
جماعـت شـرکت و اعضاء این شـورا 

تشـکیل شد.
شـد،  مقـرر  جلسـه  ایـن  در 
مراسـمی به منظور گرامیداشت یاد 
و خاطـره همـکاران تازه درگذشـته 
قاسـم  سـردار  سـالگرد  شـرکت، 
سـلیمانی و همچنیـن گرامیداشـت 
ایـام فاطمیـه در محـل محوطـه باز 
شـرکت و بـا رعایـت پروتکل هـای 

بهداشـتی برگـزار شـود.
همچنیـن مقـرر شـد، 10 هـزار 
مراسـم  در  معدنـی  آب  بطـری 
گرامیداشـت سردار قاسـم سلیمانی 
در سـطح شـهر توزیـع شـود و در 
خصـوص موضـوع مدیریـت مصرف 
مقـرر شـد، کتابچـه یـا جزواتـی در 
خصـوص مدیریـت مصـرف تهیـه و 
توسـط سـتاد اقامـه نماز بیـن ائمه 
جماعـت سـطح شـهر توزیـع شـود 
همچنیـن در همیـن راسـتا بحـث 

تهیـه اقـالم تبلیغاتـی شـامل پیـام 
نمـاز و پیام مدیریـت مصرف مطرح 
شـد. همچنیـن مقرر شـد در رابطه 
بـا بحـث فرهنگ مهدویـت اقدامات 

الزم صـورت پذیـرد.
از  جلســه  ایــن  در  همچنیــن 
قرآنــی  مســابقات  برگزیــدگان 
شــرکت بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه 

ــد. ــل آم عم
مـورد  کـه  افـرادی  اسـامی 
تقدیـر قـرار گرفتنـد. خانـم طیبـه 

اول اسـتانی  سادات هاشـمی، رتبـه 
رشـته حفـظ؛ خانـم بی بـی طاهره 
حسـینی، رتبه اول اسـتانی تحقیق 
مهـدی  فاطمـه  خانـم  موضوعـی؛ 
پور، رتبه دوم اسـتانی رشـته قرائت 
پورمیرزایـی،  علیرضـا  تحقیـق؛  و 
رتبـه دوم اسـتانی رشـته مفاهیـم؛ 
شـاهی،رتبه  پورغریـب  محمدرضـا 
سـو اسـتانی رشـته قرائت و تحقیق 
رتبـه  مـاژورزاده،  عبدالحسـین  و 
سـوم اسـتانی رشـته قرائت) ترتیل(

بـرق  شـرکت  بـرداری  بهـره  معاونـت  گـزارش  بـه 
منطقـه ای کرمـان، مجموعـه ایـن معاونـت عـالوه بـر 
نظـارت،  ریـزی،  برنامـه  شـامل  روتیـن  فعالیت هـای 
شـبکه  سـازی  بهینـه  و  نگهـداری  و  تعمیـر  کنتـرل، 
انتقـال و فـوق توزیـع تحـت پوشـش، فعالیت هـای زیر 

انجـام داده اسـت. را 
پسـت  سـالجاری  آذرمـاه  در  گـزارش  ایـن  بنابـر 
از  اسـتفاده  حداکثـر  بـا  زرچیـن  کیلوولـت   ۲۳0/۲0
امکانـات موجـود درکمتـر از یکسـال و بـا ارزش بالغ بر 
۲۲0 میلیـارد ریـال راه اندازی شـد و همچنین توسـعه 
بخـش LV بـی 400 کیلـو ولـت پسـت نیروگاه شـهید 

سـلیمانی انجـام شـد.
موقـت  پسـت  ایجـاد  افزایـد:  مـی  گـزارش  ایـن 
1۳۲/۲0کیلوولـت محمـد آبـاد، توسـعه فیدر هـای ۲0 
کیلوولـت در پسـت های عنبرآباد۲، باغیـن1، جیرفت1، 

تـوکل  قلعـه،  و رفسـنجان6، سـرخ  صنایـع السـتیک 
آبـاد، زیـد آبـاد، جبالبـارز، نصب48مگاوار بانـک خازن، 
اتوماسـیون پسـت فـوق توزیـع، ایمـن سـازی خطـوط 
انتقـال وفـوق توزیـع در برابـر سـیالب، افزایـش امنیت 
برج هـای مشـبک انتقـال وفـوق توزیـع بـا جوشـکاری، 
خریدتجهیـزات ضـروری نظیرانواع رله،یـراق آالت،انواع 
انبار هـای بهـره  لـوازم یدکـی، سـامان دهـی  کابـل و 
بـرداری و انبـار تجهیـزات حسـاس و مطالعـه و اجـرای 

مقـاوم سـازی پسـت ها در برابـر زلزلـه و فرونشسـت.
فعالیت هـای  همچنیـن  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 

باشـد: مـی  اقـدام  دسـت  در  نیـز  زیـر  شـاخص 
 طراحي،تامین،سـاخت،نصب آزمایـش و راه انـدازي 
مراکـز دیسـپاچینگ منطقه اي جنوبشـرق SEAOC و 
فـوق توزیـع کرمـان KRDC بـه صـورت EPC، طراحی 

واجـرای سـاختمان جدیـد مراکز دیسـپاچینگ

عملکرد معاونت بهره برداری شرکت

جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل 
استان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای فرهنگی شرکت برگزار شد

مراسم عزاداری ایام فاطمیه، اولین سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی و همکاران درگذشته شرکت برگزار شد

مراسـمی بـه مناسـبت عزاداری شـهادت حضـرت فاطمه زهـرا)س( و 
اولیـن سـالگرد شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی و همچنین گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره جمعـی از همـکاران پیشکسـوت تـازه درگذشـته پـس از 
اقامـه نمـاز ظهر و عصـر در محوطه جنب نمازخانه شـرکت برگزار شـد.

ایـن مراسـم بـا قرائت قـرآن و زیـارت نامه حضـرت فاطمـه زهرا)س( 
و سـخنرانی حجـه االسـالم عـرب پـور امام جماعت شـرکت همـراه بود. 
در ایـن مراسـم حجه االسـالم عرب پـور مطالبـی را در خصوص عوالم 

ششـگانه سـیرحرکت انسان و فلسـفه مرگ بیان کرد.

تقدیر مدیرعامل از دفتر آموزش 
شرکت برق منطقه ای کرمان

دفتـر آمـوزش شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان حائز »رتبـه برتر« در 
ارزیابـی انجـام شـده مربوط به نظـارت، کنتـرل و ارزیابی عملکـرد نظام 

آموزشـی دسـتگاه های اجرائی اسـتان کرمان در سـال 1۳98 شـد.
بـه همیـن مناسـبت مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان طی 

لوحـی از تالش هـای پرسـنل ایـن دفتـر قدردانـی کرد.
در متن این لوح آمده است:

سـرمایه های انسانی اساس توسـعه و بالندگی کشورها و سازمانهاست. 
آموزش و توانمندسـازی در راسـتای تحقق اهداف شـرکت کلیدی ترین 
رکـن کارآمـدی منابـع انسـانی اسـت.  بدینوسـیله بـه رسـم یـاد بـود و 
بـه پـاس قـدر دانـی اززحمـات و تالش هـای صادقانـه جنابعالـی ...، در 
انجـام امـور محوله و کسـب رتبـه برتـر در ارزیابی انجام شـده مربوط به 
نظارت،کنتـرل و ارزیابـی عملکـرد نظـام آموزشـی دسـتگاه های اجرائی 

اسـتان کرمـان در سـال 1۳98، ایـن لوح سـپاس تقدیـم می گردد.
به امید توفیق روز افزون شما در کلیه مراحل زندگی.

 حمیدرضا حبیبی/ مدیر عامل

انتصاب
طـی احکامـی جداگانـه از سـوی مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان، آقـای حسـین سـفالئیان  بـا حفـظ سـمت  انجـام امـور مربـوط 
بـه وظایـف پسـت سـازماني سرپرسـت اداره حسـابداري قراردادهـا، آقای 
منصـور فرخ نیا به سـمت رئیـس اداره بهره برداري شـهربابک، محمدرضا 
مومنـی بـه سـمت مدیـر دفتـر فنـي انتقـال، محمـد رشـیدی رنجبـر به 

سـمت  مدیـر امـور انتقـال غرب ردیـف سـازماني منصوب شـدند.

تسلیت
همکاران گرامی سرکار خانم فرزانه پورعسکری،

جناب آقایان ابراهیم پیرمرادی و مرادعلی پیرمرادی، رضا روشندل
 بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت  عزیزانتـان  را تسـلیت و تعزیت 
عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحومیـن علـو 
درجـات و رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و 

بردبـاری مسـئلت داریـم.
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بر شما باد به تفّکر، که تفّکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید دِر حکمت است. امام حسن)ع(

مراسم قدردانی از دست اندرکاران پویش 
هرهفته#الف-ب-ایران و رونمایی از کتاب 

دلگرمی ها و همراهی ها

مراسـم قدردانی از دسـت اندرکاران پویـش #هرهفته-الف-ب-ایران 
و رونمایـی از کتـاب دلگرمی هـا و همراهی هـا با حضور دکتـر اردکانیان 
وزیـر نیـرو، معاونین وزیر و اسـتانداران سراسـر کشـور و مدیران صنعت 

آب و بـرق بصـورت ویدیو کنفرانس برگزار شـد.
ایـن مراسـم در کرمـان با حضـور دکتر زینـی وند اسـتاندار، معاونین 
وی و مدیـران صنعـت آب و بـرق اسـتان در محـل سـالن پیامبـر اعظم 
)ص( اسـتانداری برگـزار شـد کـه بعـد از اسـتماع سـخنان وزیـر نیـرو 
آییـن تقدیـر برگـزار گردیـد و تندیـس پویـش بـه همـراه لوح سـپاس 
بـه پـاس ایفـای نقـش موثر شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان در تحقق 
اهـداف ایـن پویـش از سـوی وزیـر نیـرو توسـط اسـتاندار کرمـان بـه 

مهنـدس حبیبـی مدیرعامـل ایـن شـرکت اهـداء گردید.
الزم بـه ذکـر اسـت از مهرمـاه 98 کـه زمـان اغـار پویـش می باشـد 
تاکنـون ۲60۲0 میلیـارد ریـال پروژه تولید-انتقال و فوق توزیع توسـط 
بـرق منطقـه ای کرمـان و بـا همـکاری سـرمایه گذار بخـش خصوصی 
امـاده و بـه بهـره برداری رسـیده اسـت و تا پایـان سـالجاری طرح هایی 

نیـز در حـال اتمـام میباشـد کـه در قالب پویـش افتتاح می شـوند.

برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا)س(

بـه همـت شـورای فرهنگی شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان مراسـم 
عـزاداری شـهادت حضـرت صدیقه کبـری فاطمه زهرا سـالم اهلل علیها، 

برگـزار شـد این مراسـم بـا تالوت زیـارت حضـرت زهرا همـراه بود.

موفقیت ورزشی همکار
بـا خبـر شـدیم همکارمان سـرکار خانم  زهـرا پوریزدان پنـاه همکار 
    pdcir معاونـت بهـره بـرداری بـا شـرکت در مسـابقات آنالیـن دارت
موفق به  کسـب جواز شـرکت در مسـابقات جهانی اسـکاتلند شـد.  در 
ایـن مسـابقات 18 نفـر از آقایـان و 1۲ نفـر از خانـم ها از ایـران حضور 
خواهنـد یافـت همچنیـن منتخبیـن آن به تیـم ملـی دارت معرفی می 
شـوند.این موفقیـت را تبریـک مـی گوییـم و آرزوی موفقیـت روزافزون 

بـرای وی داریم.

ادامه از صفحه اول
صنعتــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاور  ــان و پهن ــتان کرم ــودن اس ب
بــرق  کــرد:  عنــوان  آن  بــودن 
ــای در  ــتان پروژه ه ــه ای اس منطق
ــا  ــرق را ب ــن ب ــدام تامی ــت اق دس
جدیــت بیشــتر تــا نتیجــه نهایــی 

ــد. ــری کن پیگی
منطقــه ای  بــرق  مدیرعامــل 
کرمــان طــی ســخنانی اظهــار 
ایــن  اجــرای  هــدف  داشــت: 
طــرح اصــالح ولتــاژ بــرق منطقــه 
در  جدیــد  ظرفیــت  ایجــاد  و 
کیلوولــت   ۲0 شــبکه  ســطح 
اعــالم اســت. حمیدرضــا حبیبــی 

افــزود: پســت مــدوالر ۲۳0.۲0 
ــا  ــوج ب ــن کهن ــت زرچی ــو ول کیل
ــر وارد  ــت آمپ ــت 50 مگاول ظرفی

ــد. ــبکه ش ش
ــخصات  ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــح ک ــرح تصری ــن ط ــی ای فن
ــر  ــت آمپ ــس 50 مگاول ــک تران ی
و 6 عــدد خروجــی ۲0 کیلوولــت، 
ــت  ــی پس ــخصات فن ــه مش ازجمل
اســت.  کهنــوج  ولتــاژ  تقویــت 
وی بیــان داشــت: امســال 4۳0 
میلیــارد تومــان طــرح تقویــت 
اســتان  در ســطح  بــرق  ولتــاژ 
ــر  ــرح دیگ ــم و 9 ط ــاح کردی افتت

ــم. ــرا داری ــت اج ــم در دس ه

منطقــه ای  بــرق  مدیرعامــل 
طرح هــای  مهم تریــن  کرمــان 
خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع 
ــرق در دســت اجــرای اســتان را  ب
ــم،  ــت ارگ ب ــو ول ــط 400 کیل خ
ــت  ــت جیرف ــو ول پســت 400 کیل
و خــط ۲ مــداره 400 کیلــو ولــت 
و  کــرد  اعــالم  َخبــر  ارتباطــی 
گفــت: خــط ارتباطــی ۲۳0 کیلــو 
ــرح 1۲۳  ــد، ط ــروگاه زرن ــت نی ول
کیلوولــت ۲ مــداره منوجــان - 
نــودژ و خــط 1۳۲ کیلــو ولــت 
۲ مــداره ارتباطــی پســت 400 
ــه  ــز ازجمل ــت نی ــت جیرف کیلوول

ایــن طرح هــا هســتند.

با حضور استاندار کرمان پست 230 کیلوولت 
زرچین کهنوج افتتاح شد

مدیـر دفتـر تحقیقات شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 
در مصاحبـه ای کـه به مناسـبت هفته پژوهش انجام شـد 
در خصـوص پروژه هـای تحقیقاتی شـرکت اظهار داشـت: 
در سـال جـاری در راسـتای رفـع چالش هـای صنعـت 
بـرق، 11 اولویـت تحقیقاتـی تعریـف و مجموعـاً 1۳ طرح 
از اولویت هـای تحقیقاتـی و خـارج از اولویت بررسـی شـد 
و عـالوه بـر آن دو پروژه تحقیقاتی در زمینه منابع انسـانی 
بـا همـکاری دانشـگاه های باهنـر و علـوم پزشـکی کرمان 

تعریف شـده اسـت.
مهنـدس نسـرین محمدی افـزود: در سـال 99 تعداد 6 
جلسـه کمیتـه تحقیقـات و 19 جلسـه فنی برگزار شـده 

است.
وی اظهـار داشـت: در حـال حاضر پروژه  های »سـاخت 
دسـتگاه تمیزکار لیزری به  منظور پاک سـازی آالینده های 
الکتریکـی«،  المان هـای  سـطح  روی  بـر  فرونشسـته 
»نـرم افـزار آموزشـی و شـبیه سـازی سـه بعدی پسـت و 
فعالیت هـای آن بـرای اپراتورهای شـاغل در پسـت انتقال 
 ac( برق«، » شناسـایی منابع اختالالت ولتـاژی و جریانی
dc ,(، الکترومغناطیسـی،  هارمونیکی و موج برگشتی موثر 
بـر عملکرد تجهیزات اکتیو مخابراتی در پسـتهای انتقال و 
فـوق توزیع و بررسـی نوع تاثیـر و ارایـه راهکارهاي مقابله 
بـا آن«، » ارائه روشـی نوین و کاربردی جهت مدل سـازی 
و اولویـت بنـدی برنامه های پاسـخگویی بار در حـوزه برق 
منطقـه ای کرمـان و تدویـن الگـوی مصـرف بهینـه با در 
نظـر گرفتـن منابـع تجدیدپذیـر، تولیـد پراکنـده، طـرح 
ملـی کاهش بـار سرمایشـی و سـایر عوامل موثـر با هدف 

مدیریـت بهینه شـبکه بـرق« در حال انجام اسـت.
مدیـر دفتـر تحقیقات شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 

همچنیـن دربـاره پروژه هـای خاتمـه یافته شـرکت گفت: 
»پروژه هـای طراحـی و سـاخت سـوئیچ اتوماتیک تعویض 
کانـال مخابراتی«، »بررسـی فنی و اقتصـادی نیروگاه های 
حرارتـی خورشـیدی )فرنـل خطـی یـا سـهموی خطـی( 
کرمـان«،  اسـتان  در  حرارتـی  سـاز  ذخیـره  بـا  همـراه 
»طراحـی و سـاخت ربـات بازدیـد خطـوط انتقـال«، » 
ارزیابـی وضعیـت ترانسـفورماتور قـدرت بـر اسـاس آنالیز 
نتایـج تسـت های عایقـی و الکتریکال روتین و پیشـرفته« 
و »جایابـی پسـت های فـوق توزیع در بسـترهای GIS « از 

پروژه هـای خاتمـه یافتـه اخیر هسـتند.
وی همچنیـن افـزود: »پـروژه شناسـایی منبـع غالـب 
تولید هارمونیـک در پسـت فـوق توزیع منوجـان« در حال 

عقد قـرارداد اسـت.
وی همچنیـن اظهـار داشـت: طی دو سـال اخیـر دفتر 
تحقیقـات شـرکت برق منطقه ای کرمـان به موفقیت های 
خوبی دسـت یافته اسـت از جمله؛ کسب عنوان پژوهشگر 
برتـر اسـتان توسـط دکتر مهدی شـفیعی، پذیـرش طرح 
نیمه صنعتی » سـاخت دسـتگاه تمیزکار لیزری به منظور 
سـطح  روی  بـر  فرونشسـته  آالینده هـای  پاک سـازی 
المان هـای الکتریکـی « در بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار آذر ماه سـال 
جـاری، »آشـکار سـازی اتوماتیـک خطاهای مقـره و یراق 
آالت« بـه عنـوان پـروژه برتـر وزارت نیـرو1۳98، کسـب 
 8 ،TRL پـروژه برتـر وزارت علـوم و فناوری 1۳98، کسـب
در پـروژه تشـخیص اتوماتیک خطاهای مقـره و یراق آالت 
و کسـب فنـاور برتـر اسـتان کرمـان 1۳98 و اقـدام جهت 
حضور در جشـنواره مجازی پژوهش و فنـاوری وزارت نیرو 

1۳99

مصاحبه با مدیر دفتر تحقیقات شرکت
به مناسبت هفته پژوهش

بـرق  شـرکت  تحقیقـات  دفتـر 
نمایشـگاه  در  کرمـان  ای  منطقـه 
مجـازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو 
کـه در دی مـاه سـال جـاری برگـزار 
شـد شـرکت کـرد. در این نمایشـگاه 
پـروژه هـای ربـات بازدیـد خطـوط 
انتقـال نیـرو، آشکارسـازی اتوماتیک 
خطاهای مقـره و یراق آالت، سـاخت 
دسـتگاه تشـخیص نـوع هـادی از راه 
دور در حالـت برقـدار، سـوکت کابـل 
تمیـزکاری  سـاخت  کیلوولـت،   ۲0
لیـزری بـه منظـور پاکسـازی آالینده 

هـای فرونشسـته بـر سـطح المـان 
هـای الکتریکـی و طراحی و سـاخت 
مانیتورینـگ و نظـارت بـر عملکـرد 

و  ولـت  هـای 48  باتـری  مجموعـه 
تشـخیص سـلول معیـوب و خـارج 

کـردن آن از مـدار ارائـه شـد.

حضور دفتر تحقیقات شرکت در نمایشگاه مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو
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امام حسین )ع( فرمود: »بزرگوار کسی است، که گفتارش با عملش یکی باشد. امام حسین)ع(

پیام مدیر عامل برق منطقه ای کرمان بمناسبت در گذشت مرحوم حاج علی اصغر جالل مآب
انا هلل و انا لیه راجعون

با عرض تسلیت خدمت تمامی همکاران محترم و خانواده بزرگ صنعت برق استان
خبر درگذشت مرحوم حاج علی اصغر جالل مآب موجب تألم و تأثر خاطر همگان گردید

مـردی مومـن، دلسـوز، مهربـان، خیـر، متعهـد و خدمتگـذاری مخلص و بـی ادعا کـه غمخوار  
دوسـتدار همـه همـکاران خصوصـًا بیمـاران بود و بـی ریـا همـواره در خدمت همـگان بود.

سـوابق خدمتـش در صنعـت برق اسـتان شـخصیتی اثـر گـذار از او پدیـد آورده بـود. ایمان و 
اعتقـاد و غیـرت دینی و حـب و ارادتش به ائمـه اطهار نشـانه های بارز دیگری از این شـخصیت 
مـی باشـد. امید اسـت ایـن وزن سـنگین ذخیـره معنوی مایـه ی علو درجات ایشـان باشـد. از 

خداونـد متعـال رحمـت و مغفـرت و رضـوان الهی را برای آن فقید سـعید مسـالت مـی نمایم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
ای مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی در 
مصاحبـه بـا روزنامـه جهـان اقتصاد 
در خصـوص مهمتریـن پروژه هایـی 
شـرکت بـرق منطقـه ای که امسـال 
بـه مـدار آمـده اسـت اظهار داشـت: 
پسـت  پروژه هـا  ایـن  مهمتریـن 
400 کیلوولـت جیرفـت، خـط 400 
کهنـوج  شـوباد  نیـروگاه  کیلوولـت 
بـه جیرفـت، فاز اول توسـعه پسـت 
400کیلوولت شـوباد، خـط ارتباطی 
رسـتم آبـاد بـه محمدآبـاد ریـگان، 
پسـت موقت محمدآبـاد و پروژه های 
بهینه سـازی و اخیرا هم پست ۲۳0 
کیلوولـت زرچین کهنـوج مجموعا با 
اعتبـاری بالغ بـر 4۳0 میلیارد پروژه 

افتتـاح شـده اند.
در  پروژه هـا  ایـن  افـزود:  وی 
شـبکه  وضعیـت  بهبـود  راسـتای 
مشـترکین  بـه  رسـانی  خدمـت 
اسـتان،  جنوبـی  مناطـق  خصوصـا 
افزایـش ظرفیـت تولیـد و انتقـال، 
و  توزیـع  فـوق  ظرفیـت  افزایـش 
مناطـق  ولتـاژ  بهبـود  و  انتقـال 

اسـت. شـده  انجـام  جنـوب 
پروژه هـای  خصـوص  در  وی 
گفـت:  شـرکت  اقـدام  دسـت  در 
پروژه هـای  احـداث  اکنـون  هـم 
بـه  جیرفـت  کیلوولـت   400 خـط 
ارگ بـم، توسـعه فیدرهـای پسـت 
پسـت  بـم،  ارگ  کیلوولـت   400
1۳۲کیلوولـت ریـگان، پسـت 1۳۲ 
 1۳۲ پسـت   ،۲ فاریـاب  کیلوولـت 
پسـت   ،۲ گنـج  قلعـه  کیلوولـت 
1۳۲ کیلوولـت رفسـنجان 1، خـط 
خبـر،  کیلوولـت   400 ارتباطـی 
عمـده پروژه هـای در دسـت اقـدام 
ایـن شـرکت اسـت کـه در تالشـیم 
پسـت  جملـه  از  آن هـا  از  برخـی 
ریـگان تـا پایـان بهمـن ماه امسـال 

بـه بهـره بـرداری برسـد.
بـه  پاسـخ  مهنـدس حبیبـی در 
سـوالی در رابطـه با میـزان تقاضای 
انـرژی الکتریکـی در اسـتان کرمان 
بـه  اسـتان  کشـاورزی  بـار  گفـت: 
در  و  اسـت  کـرده  تغییـر  صنعتـی 
مصـرف  درصـد  حاضـر40  حـال 
مـی  مصـرف  صنایعـی  را  اسـتان 
کننـد کـه مولـد هسـتند و انـرژی 

در تولیـد صنعتی مصرف می شـود.
وی افـزود: مـا در صنایع، فوالدی 
معدنـی  صنایـع  دیگـر  و  مـس  و 
متقاضـی انـرژی داریـم و در منطقه 
جهـت  زیـادی  تقاضـای  گهـر  گل 

انـرژی وجـود دارد.
مهنـدس حبیبـی در ادامه گفت: 
در حـال حاضـر تامین انـرژی مورد 
نیـاز بخـش صنعـت را بـا همـکاری 
مـی  انجـام  صنعـت  بخـش  خـود 
زیرسـاخت ها  توسـعه  و  دهیـم 
اکنـون  هـم  و  ماسـت  برعهـده 
مشـکلی از نظـر تامین بـرق صنایع 
حـال حاضـر  در  و  نداریـم  اسـتان 
عمده مصرف در سراسـر اسـتان در 

بخـش مـس و فـوالد اسـت.
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
خصـوص  در  کرمـان  ای  منطقـه 
گفـت:  اسـتان  فعـال  نیروگاه هـای 
در حـال حاضـر۲ نیـروگاه دولتـی 
و  خصوصـی  بخـش  نیـروگاه   ۳ و 
نیروگاه هـای گازی مقیـاس کوچک 
و خورشـیدی بـرق اسـتان را تامین 
مـی کننـد و بـه لحـاظ تولیـد بالغ 
بـر ۳700مگاوات تولید بـرق داریم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان در خصـوص افتخاراتـی 
کـه بـرق منطقه ای در سـال جاری 
کسـب کـرده اسـت اظهـار داشـت: 
بـا تـالش همـکاران امسـال موفـق 
شـهید  جشـنواره  لـوح  کسـب  بـه 
شـاخص های  در  و  شـدیم  رجایـی 
کسـب  بـه  موفـق  بـرق  صنعـت 
در  شـدیم،  کشـور  در  برتـر  رتبـه 
زمینـه عملکـرد پروژه هـا نیـز رتبـه 
را کسـب کردیـم؛ همچنیـن  برتـر 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان در 
زمینـه نیروگاه هـای خورشـیدی از 
شـرکت های پیشـرو درشـبکه است 
و بـه لحـاظ بـار صنعتـی سـومین 
اسـتان کشـور هسـتیم و تقریبـا 7 
درصـد تجهیـزات شـبکه کشـور در 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  اختیـار 

. ست ا
خصـوص  در  حبیبـی  مهنـدس 
گفـت:  اسـتان  توسـعه  نمـای  دور 
 400 شـبکه  اتمـام  بـا  زودی  بـه 
 400 رینـگ  جنـوب  در  کیلوولـت 
کشـور  شـرق  جنـوب  کیلوولـت 

تکمیـل مـی شـود و بـا احـداث ۲ 
خـط 400 کیلوولـت جیرفـت ارگ 
نظـر  از  اسـتان  بـرق  شـبکه  بـم 
امنیـت انـرژی و قابلیـت اطمینـان 
ارتقـاء بسـیار زیـادی پیـدا می کند 
و بـا توجـه بـه توسـعه هایی کـه در 
بخـش نیروگاهـی اسـتان اتفاق می 
بـه لحـاظ  باعـث مـی شـود  افتـد 
را  اسـتان  نیـاز  سـال ها  تـا  انـرژی 
فـوق  بخـش  در  کنیـم.  بـرآورده 
توزیـع هـم توسـعه متـوازن انجـام 
شـده اسـت و در نواحـی جنوبی که 
رشـد بـار باالیـی داریـم طرح هـای 
توسـعه در حـال انجـام اسـت و ان 
شـا اهلل مشـکالتی که در آن نواحی 
وجـود دارد هـم مرتفـع مـی شـود.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
ای کرمـان در خصـوص عمده ترین 
مشـکل پیـش روی شـرکت اظهـار 
داشـت: سیاسـتی که در کل کشـور 
برعهـده  را  انـرژی  تولیـد  هسـت 
بخـش خصوصـی گذاشـته شـده و 
مشـکالت مالی در بخـش خصوصی 
باعث شـده انگیزه ای بـرای ورود به 
ایـن بخـش نداشـته باشـند بنابرین 
اگـر دولـت کمـک کند و مشـکالت 
مالـی نیروگاه هـا را مرتفـع کند این 
حـوزه میتوانـد رشـد زیادی داشـته 

باشـد به ویژه در بخش خورشـیدی 
کـه موقعیت هـای خوبی در اسـتان 
هـم  مشـکالتی  همچنیـن  داریـم. 
کـه پیمانـکاران مـا دارنـد بـا تامین 
نقدینگـی و افزایـش هزینه هـا مزید 
بـا  امیدواریـم  و  شـده  علـت  بـر 
تمهیـدات و کمک هـای دولـت این 

مشـکالت برطرف شـود.
خصـوص  در  حبیبـی  مهنـدس 
از  مسـئولین  بازدیـد  نحـوه 
گفـت:  شـرکت  پروژه هـای 
اسـتانداران توجه ویـژه ای به بخش 
انـرژی به ویـژه بخش برق داشـتند 
کـه  سـفرهایی  همـه  در  تقریبـا  و 
داشـتند پروژه ها را پیگیـری کردند 
و اخیـرا پسـت زرچیـن کهنـوج بـا 
حضـور اسـتاندار کرمان افتتاح شـد 
و بازدیـد از پـروژه نیـروگاه جدیـد 
کوچـک  مقیـاس  نیـروگاه  و  زرنـد 
کوهبنـان انجـام شـد و در جریـان 
بـرق  صنعـت  مشـکالت  و  مسـائل 

گرفتنـد. قـرار 
وی دربـاره مهمترین الویت کاری 
در پیـش رو اظهـار داشـت: در حال 
اصـالح  دغدغـه  مهمتریـن  حاضـر 
بـه  توجـه  بـا  کاری  سـاختارهای 
تغییـر شـرایط کاری صنعـت اسـت 
کـه بـه تناسـبش سـاختار نیروهای 

و  مالـی  تامیـن  سـاختار  انسـانی، 
هـم سـاختار اجرایـی پروژه هـا را با 
وضعیـت فعلی متناسـب مـی کنیم.

مدیرعامـل شـرکت در خصـوص 
داشـت:  اظهـار  آینـده  برنامه هایـی 
بـا  متناسـب  اسـتان  آینـده  بـرای 
شـده  بینـی  پیـش  کـه  رشـدی 
در  و  شـده  تدویـن   1404 برنامـه 
توسـعه شـبکه تعامـل بـا صنایـع و 
تامین انرژی صنایع مشـخص شـده 
اسـت و در بحـث جهـش تولیـد نیز 
داریـم  اقـدام  دسـت  در  پـروژه   4
کـه بـا تامیـن اعتبـاری کـه صورت 
اجرایـی  آینـده  سـال  گیـرد  مـی 
خواهنـد شـد و توسـعه زیرسـاخت 
انـرژی برق جـز الویت شـرکت برق 

منطقـه ای کرمـان اسـت.
در  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  وی 
دولـت  از  کـه  انتظاراتـی  خصـوص 
مشـکالت  رفـع  جهـت  در  مـردان 
نـرخ  تغییـرات  کـرد:  بیـان  دارنـد 
باعـث  بـازار  ثبـات  عـدم  و  ارز 
تصمیـم  در  فعـاالن صنعـت  شـده 
گیـری دچـار مشـکل عـدم ثبـات 
اگـر  شـوند  ایجـاد  ریـزی  برنامـه 
ثبـات برگـردد کمـک مـی کنـد به 

برسـیم. اهدافمـان 

مصاحبه مدیرعامل شرکت با 
روزنامه جهان اقتصاد
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ادامه از صفحه اول
اردکانیـان همچنیـن گفت: 
اسـتان کرمـان مثـال موفقـی  
از مصـرف  فاصلـه گرفتـن  از 
بـاال در بخـش آب و سـازگار 
شـدن با کـم آبـی، طرح هایی 
برای حفظ معیشـت و مصرف 
بخـش  در  انـرژی  بـاالی 

غیرخانگـی اسـت.
وی افـزود: بـه طـور کلـی 
مصـرف  نـرم  دنیـا  در  امـروز 
صنعـت   بخـش  در  انـرژی  
نزدیـک به آمار اسـتان کرمان 
و   اسـت  درصـد   41 یعنـی 
دیگـر  اسـتان های  امیدواریـم 
نیـز این وضعیـت را پیدا کنند 
و بتوانیـم بـه این شـاخص در 
سـطح  عـام نیـز برسـیم کـه 
در  انـرژی  سـالمت  شـاخص 
مجموعه همه بخش   هاسـت.

محمـد  مراسـم  ایـن  در   
حسـن متولـی زاده مدیرعامل 
داشـت:  اظهـار  توانیـر 
پویـش  در  خوشـبختانه 
بخـش   ۲ در  سـالجاری 
سـاخت و سـازها و سـازکارها 
فعالیت های زیـادی در صنعت 

شـد. انجـام  بـرق 
تـالش  بـا  افـزود:  وی 
حاضـر  حـال  در   همـکاران 
نتیجـه  بـه  پروژه هـا  بیشـتر 
رسـیده اسـت و  این افتخار را 
داریـم کـه بیـش از 95 درصد 
تدویـن  کـه  برنامه هایـی  از 
شـده تـا پایـان سـالجاری بـه 

بهره برداری برسـد و در بخش 
پروژه هـای تولیـد پراکنده که 
در حـوزه فعالیت توانیر اسـت  
هـم امیدواریـم به صـد درصد 
برنامـه تعییـن شـده برسـیم.

مدیرعامـل شـرکت توانیـر 
پویـش  در  داشـت:  اظهـار 
مسـاله  بـر  عـالوه  سـالجاری 
سـاخت و سـازها سـازو کارها 
خوشـبختانه  و  شـد  مطـرح 
توانسـتیم در ایـن بخـش هم 
کسـب  را  زیـادی  افتخـارات 
کنیم که باعث شـد مسئولین 
کشـور و وزیـر نیـرو از صنعت 
بـرق انتظار داشـته باشـند در 
ایـن شـرایط خاص زمسـتانی 
و مشـکالتی که برای سـوخت 
نیروگاه هـا ایجاد شـده بتوانند  
نقش آفرینی بیشـتری داشته 
گذشـته  هفتـه  از  و  باشـند 
همـکاران مـا در  شـرکت های 
توزیـع  و  ای  منطقـه  بـرق 
نیـرو بـا یـک بسـیج همگانی 
اقدامـات گسـترده ای را انجام 

دادند.
همچنیـن  زاده   متولـی 
گفـت: طـی هفتـه گذشـته،  
همـکاران  کـه  فعالیت هایـی 
در سراسـر کشـور انجام دادند 
منجـر بـه کاهش نیـاز مصرف 
نتیجـه سـوخت  انـرژی و در 
قابـل  میـزان  بـه  نیروگاه هـا 
مالحظـه ای شـد. وی افـزود:  
بـا اقدامـات انجام شـده بیش 
از 7۲ هـزار مـگاوات سـاعت 

روزانـه  صـورت  بـه  انـرژی 
کاهـش یافـت و  ما یـک اقدام 
از بحـث مقایسـه  نمادیـن را 
روشـنایی جاده هـا و اتوبان هـا 
واحـد  یـک  روشـنایی  بـا 
مسـکونی اسـت انجام دادیم و 
در ایـن ایـام ضـرورت دارد بـا 
دقت بیشـتری مصـرف کنیم.

مدیرعامـل شـرکت توانیـر 
تعدیـل  بـا  داشـت:  اظهـار 
چـراغ   هـزار   7۳0 روشـنایی 
شـهری  بیـن  جاده هـای  در 
 ۲11 از  بیـش  اتوبان هـا  و 
مصـرف  کاهـش  مـگاوات 
داشـتیم و همچنیـن مصـرف 
ودر  شـدند  کنتـرل  ادارات 
بحـث رمز ارزها هرچند سـهم 
تعییـن کننـده ای در مصـرف 
انـرژی ندارنـد؛ امـا  بـه دلیـل 
اهمیـت موضوع و حساسـیت 
مـردم عزیز برخـورد جدیتری 
شـد و ما حـدود ۲00 مگاوات 
کشـور  در  ماینینـگ  مرکـز 
فعالیـت  قانونـا  کـه  داریـم 
دارنـد. طـی هفتـه گذشـته از 
آن هـا درخواسـت کردیـم که 
برقشـان را قطع و فعالیتشـان 
کننـد. همچنیـن  تعطیـل  را 
بـه  مراکـز  ایـن  از  تعـدادی 
صـورت غیرقانونـی و غیرمجاز 
فعالیـت داشـته انـد؛ با بسـیج 
نیروها بیـش از 45 هزار ماینر 
آوری  جمـع  و  شناسـایی  را 
حـدود  از  بیـش  و  کردیـم 
100 مـگاوات مصرف  مصرف 

داریـم.  کاهـش  را  این هـا 
دیگـری  کار  افـزود:  وی 
شـرکت  هماهنگـی  بـا  کـه 
گاز و صـدا و سـیما  مقدمـات 
آن  فراهـم شـده اسـت بحـث 
پویـش انـرژی همدلـی اسـت 
کـه بـا کمـک مـردم بتوانیـم 
مصـرف سـوخت گاز و بـرق را 
ان شـا اهلل در کشـور کاهـش 

دهیـم.
در  نیـز  کرمـان  اسـتاندار 
داشـت:  اظهـار  مراسـم  ایـن 
در  بـرق  مصـرف  بیشـترین 
اسـتان کرمـان بـا 41 درصـد 
مربـوط بـه مصـرف صنعتـی 
اسـت کـه در حـوزه مدیریـت 
کارگروهـی  بـرق  مصـرف 
عمرانـی  معـاون  ریاسـت  بـه 
اسـتاندار تشـکیل شـده و یـا 
بـه  کار  الزم،   برنامه ریـزی 
خوبی در حال مدیریت اسـت.

تصریـح  ونـد  زینـی  علـی 
کـرد: با توجه بـه ایجاد صنایع 
معـادن  حـوزه  در  جنبـی 
بـه  نیـاز  شـدت  بـه  اسـتان، 
افزایـش تولید بـرق داریم و از 
وزیـر نیرو می خواهیـم که در 
بحـث اعتبـارات و پیمانـکاری 
دسـتورات الزم را صـادر کنند.

اظهـار  کرمـان  اسـتاندار 
داشـت: در حـال حاضـر 99.7 
درصد از روسـتاهای باالی 10 
خانـوار برقدار شـده انـد که از 
146 روسـتا در سـال 57، بـه 
روسـتای  و ۲07  هـزار  پنـج 

برقـدار رسـیدیم کـه بخـش 
قابـل توجهـی از آن در ایـن 

دولـت بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه 
توسـعه بخش های گردشگری 
و کشـاورزی شـاهد مهاجـرت 
معکـوس از شـهر بـه روسـتا 
هسـتیم که بـرق پایـدار برای 

روسـتاها بایـد تامین شـود.
کـرد:  تاکیـد  ونـد  زینـی 
قـرار گرفتـن اسـتان کرمـان 
در ذوزنقـه تابـش خورشـیدی 
و مرکـز تبـادل انـرژی جنوب 
شـرق کشـور،  ظرفیت خوبی 
برای سـرمایه گذاری در حوزه 
بـرق را فراهـم کـرده کـه باید 
نـگاه ویـژه ای بـه آن داشـته 

. شیم با
وی تصریـح کـرد: بـا تالش 
تولیـد  در  انـدرکاران  دسـت 
بـرق اسـتان کرمان خـود کفا 
بشـویم و حتـی صـادر کننده 
بـرق بـه اسـتان های دیگر نیز 
مدیرعامـل شـرکت  باشـیم.  
بـرق منطقـه ای کرمـان نیـز 
اظهـار داشـت : در هفته سـی 
هفتـه  هـر  پویـش  هفتـم  و 
الـف- ب -ایران افتخـار داریم 
با افتتـاح دو پـروژه نیـروگاه6 
مگاواتـی کیانیـرو کرمـان که 
فـاز اول آن بـا 4 مـگاوات بـا 
سـرمایه گـذاری 40 میلیـارد 
تومان توسـط سـازمان عمران 
کرمـان بـه بهـره بـرداری می 
رسـد و  همچنیـن برقرسـانی 
بـه 11 روسـتا  در کل اسـتان 
بـا سـرمایه گـذاری ۳ میلیارد 
مـردم  خدمـت  در  تومـان 

اسـتان باشـیم.
حمیدرضـا حبیبـی اظهـار 
داشـت: اسـتان کرمـان دارای 
۳07۳ مـگاوات ظرفیت تولید 

اسـت که از ایـن مجموع 146 
مـگاوات  نیروگاه هـای مقیاس 
کوچک و خورشـیدی هستند 
حداکثر مصرف اسـتان ۲81۳ 
مـگاوات در تابسـتان امسـال 
بـوده اسـت کـه بـا همـکاری 
از  خاموشـی   بـدون  صنایـع 

پیـک بـار عبـور کردیم.
حـال  در  افـزود:   وی 
مـگاوات   78 حـدود  حاضـر 
کوچـک  مقیـاس  نیـروگاه 
نصـب شـده در اسـتان داریـم 
و ۲4 مـگاوات در حـال نصـب 
هسـتند در بخش نیروگاه های 
مـگاوات   46 مـا  خورشـیدی 
نصـب  خورشـیدی  نیـروگاه 
شـده  و در مـدار داریـم کـه 
کمک شـایانی به بحـث تولید 
انـرژی مـی کننـد خصوصا در 
ایـن روزهـا کـه بحـث تامیـن 
از گاز  اعـم  سـوخت فسـیلی 
وجـود  مایـع  سـوخت  و  
دارد.  حبیبـی اظهـار داشـت: 
همچنین ۳7 مـگاوات نیروگاه 
مـگاوات   16 خورشـیدی، 
و  کوچـک  مقیـاس  نیـروگاه 
1000 مگاوات نیروگاه سیکل 
در حـال راه انـدازی هسـتند.

منطقـه  بـرق  مدیرعامـل 
ای کرمـان ضمـن قدردانـی از 
صنایـع اسـتان  اظهار داشـت: 
صنایع اسـتان همکاری بسیار 
خوبـی را بـا مـا دارنـد و باعث 
شـدند  در زمان نیـاز کمترین 
مشـترکین  بـه  را  خاموشـی 

بدهیم.
شـرکت  همـکاران  بـرای 
بـرق منطقـه ای و توزیـع بـه 
دلیـل مشـکالت تامیـن گاز و 
نقدینگـی  بـه خوبـی سـپری 
کردنـد و امیدواریـم در ادامـه 

کار موفـق باشـند.

در سی و هفتمین هفته از پویش الف-ب-ایران؛ 

2 پروژه حوزه برق استان کرمان به
بهره برداری رسید


