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به مناسبت دهه فجر؛

پیام

پیام نوروزی مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای کرمان
« الهم کن لولیک الحجت ابن الحسن »
همـراه شـدن نـوروز و شـکوفایی طبیعـت بـا
مـاه پـر خیر و برکـت شـعبان  ،ایـام والدتبقیه اهلل
االعظـم امـام زمـان ( عج ) و حضرت علـی اکبر(ع)
و روزهـای عبـادت که شـکوفایی معنوی اسـت به
فـال نیـک مـی گیریـم .تبریـک عـرض مـی کنم
سـال نـو و عیـد نـوروز را خدمـت آن هایـی کـه
بجـای سـفره نـوروزی سـفره خدمـت را بـه مردم
انتخـاب کرده اند؛ پزشـکان  ،پرسـتاران و مجموعه
کادردرمان و سـایر اقشـاری که بیش از یکسال می
باشـد در این روزهای سـخت کرونایی خدمت را به
عنـوان وظیفـه برگزیده اند و همچنین مهندسـین
 ،مأمـوران و کارگـران عزیـز و زحمتکـش عرصـه
صنعـت بـرق اسـتان کـه ایـن روزهـا با تلاش در
تأمیـن بـرق و روشـنایی پایـدار نقـش بسـیار مهم
و تعییـن کننـده ای در امـر پیشـگیری و مقابله با
ویـروس کرونا دارند .جشـن نوروز سـتایش زیبایی
تغییـر اسـت  .جهان بدون تغییر بـوی کهنگی می
گیـرد و از پـس بـرآوردن نیازهـای آدمـی بـر نمی
آیـد .هـر نـوروز یادآورتغییر اسـت ،تغییـری چون
بهـار ،رویـش ،زندگی ،پایـداری و امیـد را در جهان
جلـوه گـر می سـازد .عرصـه مدیریـت و حکمرانی
منابـع انـرژی نیازمنـد تغییرهـای نـوروزی اسـت.
تغییرهایـی که امید برانگیزند  ،سـبزی بیافرینند ،
اعتماد بسـازند و چشـم اندازی روشـن پیش چشم
نسـل امـروز و فـردای ما بگشـایند  .ما به نـوروزی
در مدیریـت نیازمندیـم با ایده های جدید و دسـت
کشـیدن از شـیوه های کهن و نادرست  ،دور شدن
از بخشـی نگـری هـا  ،همـکاری درون سـازمانی و
بین سـازمانی  ،تأکیـد بر مدیریت تؤامـان تأمین و
مصـرف منابع و جلب مشـارکت همـه ذی نفعان .
سـال  ، 1399سـالی سـخت و با چالشـی را پشـت
سـر گذاشـتیم و توانسـتیم بـا کمـک یکدیگـر بر
ایـن مشـکالت فائـق آییم  .پیـک تابسـتان  ،پیک
زمسـتان آن هـم در شـرایط سـخت کرونایـی و
مشـکالت تأمیـن سـوخت نیـروگاه هـا و سـایر
مسـائل دیگـر  .با همه مشـکالت توانسـتیم با عزم
و اراده جمعـی بیـش از 4715میلیـارد ریـال پروژه
را بـه بهـره بـرداری برسـانیم  ،فرصـت را غنیمـت
شـمرده و بـر خـود الزم مـی دانـم کـه از یکایـک
شـما همـکاران ارجمنـد صمیمانـه سپاسـگزاری
نمایـم  .در سـال آینـده نیـز تلاش خواهیـم کرد
در کنـار یکدیگـر مسـئولیت و بـار سـنگینی را که
بـه دوش گرفتـه ایم به مقصد برسـانیم  ،از فرصت
هـا بهـره ببریـم  ،چالش هـا را فرصت هایـی برای
بازنگـری و بـاز اندیشـی در سیاسـت هـا و برنامـه
هـا و اقدامـات خـود قـرار دهیـم و بـا عـزم و اراده
جمعـی زمینـه را بـرای ایرانـی آبـاد تـر و خدماتی
پایـدار تـر در تأمیـن انـرژی مـورد نیاز مـردم برای
رفـاه حـال آن هـا بویـژه در گـذر از پیک بار سـال
 1400فراهم سـازیم و ان شـاهلل با توکل بر خداوند
متعـال و بکارگیری توان علمـی توأم با تجربیات بر
چالـش هـا غالب می شـویم  .همین جا هـم یادی
مـی کنیم از همکاران عزیزی که سـال گذشـته در
جمـع مـا بودند و پس از عمـری خدمت به رحمت
حق پیوسـتند و اکنون یاد و خاطره آن ها در دل و
ذهن ما باقی اسـت روحشـان شـاد و قرین رحمت
الهـی باد  .در پایان مجددا ً سـال نو را به همه شـما
تبریـک عرض می نمایـم  .از درگاه خداونـد قادر و
متعـال سـالی پـر از سلامتی  ،موفقیـت و عـزت ،
زیبایـی  ،همـکاری و اعتماد برای شـما آرزومندم .
آرزو میکنـم زندگیتان قرین شـادمانی باشـد .
حمیدرضا حبیبی -مدیرعامل

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان
دستاوردهای صنعت برق استان را تشریح کرد

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان
کرمـان بـه مناسـبت دهـه فجـر دسـتاوردهای
صنعت برق اسـتان را تشـریح کرد .وی با اشـاره
بـه سـاخت و راه انـدازی نیـروگاه هـای متعـدد
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی تصریـح کرد:
در سـال  ۵۷در اسـتان  ۲۰۶مـگاوات ظرفیـت
نیروگاهـی نصـب شـده موجود بود کـه این عدد
در حـال حاضـر بـه سـه هـزار و  ۸۴۲مـگاوات
رسـیده است.

مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی اظهـار داشـت:
قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی یـک هـزار و
 ۱۸۹کیلومتـر مـدار طـول خطـوط فـوق توزیع
در اسـتان کرمان داشـتیم که پـس از انقالب به
بیـش از چهـار هزار و  ۷۸۳کیلومتر مدار رسـید
و طـی همیـن مـدت چهـار هـزار و  ۷۷کیلومتر
خطـوط انتقال در اسـتان ایجاد شـده اسـت.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر سـاخت یـک
هـزار مگاوات نیروگاه سـیکل ترکیبی در اسـتان

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای کرمان اعالم کرد:

امسال عملکرد مالی پروژه ها
بیش از هزار و  110میلیارد ریال بوده است

معـاون طرح و توسـعه شـرکت برق
منطقـه ای کرمـان در مصاحبـه بـا
پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومی
در خصـوص عملکـرد ایـن حـوزه
طـی یـک سـال اخیـر اظهار داشـت:
فعالیتهـای معاونـت طـرح و توسـعه
در گـروه فعالیتهـای انتقـال انـرژی
الکتریکـی قـرار مـی گیـرد .جهـت
انتقـال انـرژی الکتریکـی ،سـطوح
ولتـاژی  400و  230کیلوولـت بـه
عنوان سـطح انتقال و سـطوح ولتاژی
 132و  63کیلوولـت به عنوان سـطح
فـوق توزیـع شـناخته مـی شـوند که
تناسـب ظرفیـت در بخشـهای انتقال

و فوق توزیع امری ضروریسـت .سـید
ناصـر میرتـاج الدینـی در خصـوص
پـروژه هـای ایـن معاونـت در سـال
 1399گفـت :در راسـتای ماموریـت
معاونت طرح و توسـعه ،جهت توسعه
شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع ،ایـن
معاونـت در سـال  1399پـروژه هـای
متعـددی را در دسـت اجـرا داشـته و
عملکـرد مالـی مجمـوع پـروژه ها در
سـالجاری بیش از هزار و  110میلیارد
ریـال بـود اسـت کـه از آن جمله می
توان به پست نیروگاهی400کیلوولت
کهنـوج اشـاره کرد.
ادامه در صفحه 3

در حـال انجـام اسـت و  ۲۴مـگاوات نیـروگاه
کوچـک نیـز در حـال نصب اسـت.
مهنـدس حبیبـی تاکیـد کـرد :مصـرف بـرق
اسـتان ۲هـزار و  ۷۰۰مـگاوات اسـت و ظرفیـت
عملـی تولیـد بـرق در کرمان به حدود سـه هزار
مـگاوات رسـیده کـه نیازهـای اسـتان بـه طـور
کامـل پوشـش داده می شـود.
ادامه در صفحه 4

حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان
در برنامه شامگاهی گفتگوی ویژه شبکه کرمان

مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای
کرمان در برنامه شـامگاهی گفتگوی
ویژه شـبکه کرمـان حاضر شـد و به
سـواالت مجـری ایـن برنامـه پاسـخ
داد.
مهنـدس حمیدرضا حبیبی در این
برنامـه در پاسـخ بـه مجـری برنامـه
دربـاره عوامـل تاثیرگذار بـر افزایش
مصـرف بـرق که بـرای اولین بـار در
فصل سـرد سـال وجود داشـته است
گفـت :امسـال با پدیده هـای خاصی
مواجـه بودیـم از جملـه مانـدگاری
سـرما و بیماری کرونا کـه روی تمام
مصـارف انـرژی تاثیر گذار شـدند.

وی افـزود :بـه دلیل بیمـاری کرونا
حضـور افـراد در خانـه افزایـش پیدا
کرده اسـت و بـه تبع آن اسـتفاده از
سیستم های کامپیوتری و تلویزیون
و سـایر مصـرف کننـده هـای برقـی
نیـز افزایش یافتـه و همچنین روی
آوردن مردم به سـمت سیسـتم های
گرمایشـی برقی در برخـی از مناطق
اسـتان و باز گذاشـتن درهـا و پنجره
هـا در ادارات در حالـی که سیسـتم
گرمایشـی روشـن اسـت باعث شده
میـزان مصـرف بیشـتری نسـبت به
قبل داشـته باشیم.
ادامه در صفحه 5

شر دنيا و آخرت با نادانى .حضرت محمد(ص)
خير دنيا و آخرت با دانش است و ّ
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خبر

به مناسبت هفته درختکاری چند اصله
درخت در شرکت کاشته شد

بــه مناســبت هفتــه درختــکاری بــا حضــور مدیــر عامــل و حجــت
االســام عربپــور و برخــی معاونیــن چنــد اصلــه نهــال در مجموعــه
بــاغ شــرکت کاشــته شــد.

جلسه ارزیابی عفاف و حجاب
برگزار شد

جلســه ارزیابــی شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان در موضــوع عفــاف
و حجــاب بــا حضــور ارزیابــان اســتانداری برگــزار شــد.
در ایــن جلســه عملکــرد بــرق منطقــه ای در خصــوص برنامــه هــای
ده گانــه ابالغــی بــه ادارات دولتــی در موضــوع عفــاف و حجــاب و
مســتندات مربوطــه مــورد بررســی ارزیابــان قــرار گرفــت.

موفقیت ورزشی همکار

موفقیت

همکارمــان جنــاب آقــای ســبحان فوالدپــور در مســابقات دارت
قهرمانــی شهرســتان ســیرجان رده ســنی ازاد موفــق بــه کســب مقــام
اول شــد.
ایــن مســابقات بــه مناســبت دهــه فجــر بــا همــکاری کمیتــه
دارت هیــات انجمــن هــای ورزشــی و بــه میزبانــی نیــروی دریایــی
ســیرجان و بــا حضــور  45تیــم برگــزار شــد .ایــن موفقیــت را بــه
ایشــان تبریــک عــرض مــی نمائیــم.

تسلیت

همکاران گرامی ،جناب آقایان محمد
رشیدی رنجبر ،حسین نگارستانی

بــا نهایــت تأثر و تأســف درگذشــت عزیزانتــان را تســلیت و تعزیت
عــرض نمــوده و از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای آن مرحومیــن علــو
درجــات و رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و
بردبــاری مســئلت داریــم.

کسب رتبه اول توسط دفتر آموزش در ارزیابی
عملکرد نظام آموزشی صنعت آب و برق استان کرمان
دفتـر آمـوزش شـرکت بـرق منطقـه ای
کرمـان در ارزیابـی انجـام شـده مربـوط به
نظـارت ،کنتـرل و ارزیابـی عملکـرد نظـام
آموزشـی دسـتگاه هـای اجرائـی اسـتان
کرمـان در بیـن دفاتـر آمـوزش صنعت آب
و بـرق در اسـتان کرمان حائز رتبـه اول و در
مجموع دسـتگاه های اجرایی اسـتان جز ده
دسـتگاه برتـر اسـتان قـرار گرفت .
ایـن ارزیابـی توسـط مرکـز آمـوزش و
پژوهـش های توسـعه و آینده نگری اسـتان
کرمـان و بیـن  40دسـتگاه اجرایـی انجـام
شد .
بـه منظور تشـریح جزئیـات ایـن ارزیابی
گفتگویـی بـا سـرکار خانـم پوراندخـت
محمـدی مدیـر دفتر آمـوزش انجام شـد که
بـه شـرح ذیـل ارائـه می شـود.

ضمــن تشــکر از همکاریتــان
بفرمائیــد رونــد انجــام ایــن
ارزیابــی چگونــه بــوده اســت؟
مراکــز آمــوزش و پژوهــش هــای
توســعه و آینــده نگــری اســتان هــا
 ،بــر حســن اجــرای برنامــه هــا
و فعالیــت هــای دفاتــر آمــوزش
نظــارت دارنــد و بــر ایــن اســاس
در اوایــل ســال  99مــدل جامــع
ارزیابــی عملکــرد نظــام آمــوزش
دســتگاه هــای اجرایــی را بــا توجــه
بــه مولفــه هــای علمــی طراحــی و
یــک ســری شــاخص هــا و محورهــا
بــرای دفاتــر آمــوزش در نظرگرفتــه
شــد و عملکــرد آموزشــی ســال
 98دســتگاه هــای اجرایــی اســتان
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بــه این
منظــور تمــام دســتگاه هــای اجرایی
اســتان ملــزم بــه ارســال مســتندات
خــود بــه آن مرکــز شــدند و پــس
از آن کارشناســان مرکــز فــوق بــا
حضــور در دســتگاه هــای اجرایــی
اقــدام بــه بررســی میدانــی از
دســتگاه هــا نمــوده و در نهایــت
پــس از بررســی مســتندات نتایــج
جمــع بنــدی و بــه دســتگاه هــای
اجرایــی منعکــس گردیــد .
بــر اســاس مــدل مذکــور 8
محــور ارزیابــی ماننــد ؛ نیازســنجی
آموزشــی ،برنامــه ریــزی آموزشــی،
رعایــت اســتاندارد آموزشــی،
ارزشــیابی و اثر بخشــی دوره هــا و ....
 33شــاخص در محورهــای ارزیابــی
تدویــن گردیــد شــاخص هایــی
ماننــد شناســایی شایســتگی ،مهارت
و توانایــی هــای مــورد نیــاز مشــاغل
ســازمان  ،اســتفاده از مدرســان
دارای صالحیــت ،دارا بــودن تقویــم
آموزشــی ،ارزشــیابی و اثــر بخشــی
آموزشــی براســاس مدل پاتریــک و...
مــا در بعضــی شــاخص هایمــان
از جملــه شــاخص نیــاز ســنجی
رتبــه اول و در شــاخص برنامــه

ریــزی آموزشــی رتبــه پنجــم ،و ...
در مجمــوع شــاخص هــا از میــان
 40دســتگاه اجرایــی در کرمــان
جــزء ده دســتگاه برتــر اســتان
بــوده ایــم کــه رتبــه اول در بیــن
شــرکت هــای صنعــت آب و بــرق
در اســتان بدســت آورده ایــم و
نتایــج حاصــل نشــان مــی دهــد
کــه نقــاط قوتــی ماننــد باالتــر بودن
ســرانه آمــوزش مدیــران و کارمندان
دســتگاه نســبت به میانگین اســتان
 ،انجــام مناســب فرایند ارزشــیابی و
اثربخشــی دوره هــای آموزشــی در
ســطوح واکنــش  ،یادگیــری و تغییر
رفتــار  ،انجــام مطلــوب مراحــل
نیازســنجی و  ...دارا مــی باشــیم .
نقــاط ضعــف کلــی نداشــته ایــم و
مــواردی ماننــد پاییــن بودن ســرانه
آمــوزش مدیــران در دوره هــای
بهبــود مدیریــت  ،مبحــث انــدازه
گیــری مرحلــه چهــارم ارزیابــی و
اثربخشــی دوره هــای آموزشــی در
نتایــج ذکــر گردیــده اســت .
بــرای رفــع ایــن نقــاط ضعــف
آیــا برنامــه یــا پیشــنهادی
داریــد تــا در ســال آینــده و
ارزیابــی رفــع شــده باشــند؟
 -1برگــزاری بیشــتر دوره هــای
بهبــود مدیریــت و دوره هــای
مربــوط بــه بــاال بــردن شایســتگی
هــای عمومــی کارکنــان و مدیــران
-2ســعی در انجــام فراینــد مرحلــه
چهــارم ارزیابــی و اثربخشــی دوره
هــای آموزشــی بــا توجــه بــه
سیاســتهای وزارت نیــرو.
از ابتــدای ســال  1399تاکنــون
چــه دوره هــای آموزشــی و
چنــد ســاعت بــرای پرســنل
برگــزار شــده اســت؟
در مجمــوع تعــداد  79دوره هــای
تخصصــی  ،تعــداد  30دوره عمومــی

فرهنگــی  ،تعــداد  15دوره مدیریتی
برگــزار شــده بــه عنــوان مثــال :
 -1دوره هــای  GISکاربــردی در
صنعــت آب و بــرق  -2دوره تعدیــل
و امــور پیمانــکاری  -3فهــارس بهــا
 – 4سیســتم زمیــن  – 5دوره
هایــی جهــت پرســنل مســئول
دفتــر و پرســنل واحــد  ITو ...
کل ســاعت آموزشــی برگــزار
شــده در ســالجاری  20566نفــر
ســاعت مــی باشــد.
دورا ن کرونــا چــه تأثیــری
برآمــوزش گذاشــته اســت؟
قبــل از شــیوع کرونــا تقریبــا 70
یــا  80درصــد دوره هــا بــه صــورت
حضــوری برگــزار مــی گردیــد
و بعــد از شــروع کرونــا اجــرای
دوره هــا بــه ســمت اجــرای غیــر
حضــوری ســوق داده شــد و البتــه
ایــن مســاله منجــر بــه قویتر شــدن
مراکــز آموزشــی جهــت اجــرای
غیــر حضــوری دوره هــا و همچنیــن
بهتــر شــدن نــرم افــزار هــای
مــورد اســتفاده و انتخــاب اســاتید
و محتــوای دورهــا شــد  .بــا ایــن
روش  ،اجــرای دوره هــا بــا تعــداد
کــم امــکان پذیــر شــده اســت .
البتــه تأثیــر آمــوزش حضــوری
بســیار بیشــتر اســت امــا آمــوزش
غیــر حضــوری نیــز دارای مزایایــی
نیــز هســت  .در صورتــی کــه دوره
هایــی غیــر حضــوری بــا کیفیــت
برگــزار شــود و بتوانــد بــه کیفیــت
دوره هــای حضــوری نزدیــک گردند
تغییــر در روش آمــوزش در ســالهای
آتــی مــی گــذارد  .در حــال حاضــر
دوره هــا بــه صورت ویدئــو کنفرانس
یــا از طریــق تلفــن همــراه و یــا از
طریق سیســتم هــای کامپیوتری در
حــال برگــزاری اســت و از نظــر مــن
جهــش خوبــی در زمینــه آمــوزش
در حــال انجــام مــی باشــد .

نماز ،از آيين هاى دين است و رضاى پروردگار ،در آن است .و آن راه پيامبران است .براى نمازگزار ،محبت فرشتگان ،هدايت ،ايمان ،نور معرفت و بركت در روزى است .حضرت محمد(ص)

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای کرمان اعالم کرد:

امسال عملکرد مالی پروژه ها
بیش از هزار و  110میلیارد ریال بوده است

ادامه از صفحه اول
وی افـزود :بخـش  230کیلوولت
ایـن پسـت در مهرمـاه سـال 1393
بـه بهـره بـرداری رسـید و فـاز اول
بخـش  400کیلوولـت پسـت ،بـا
ظرفیـت  315مگاولـت آمپـر در
تیرمـاه سـال جـاری برقـدار شـد و
پیـش بینـی مـی شـود فـاز دوم آن
در خردادمـاه سـال 1400بـه بهـره
بـرداری برسـد.
میرتـاج الدینـی در خصوص دیگر
پروژه افتتاح شـده در جنوب اسـتان
گفـت :پسـت 400/132کیلولـت
جیرفـت بـا ظرفیـت  400مگاولـت
آمپـر از دیگـر پـروژه هـای دارای
اهمیـت شـرکت بـرق منطقـه ای
اسـت که این پسـت شـامل دو فیدر
خـط 400کیلوولـت ،دو فیدر ترانس
 400کیلوولـت ،دو فیدر اینکامینگ
ترانـس  132کیلوولـت و شـش
فیـدر خـط  132کیلوولـت اسـت و
در مردادمـاه سـال جـاری بـا هزینه
 1084میلیـارد ریـال برقـدار شـد
کـه ارزش امـروز این پسـت بیش از
 3080میلیـارد ریـال اسـت.
معـاون طـرح و توسـعه شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمـان بـا اشـاره
بـه اهـداف این طـرح افزود :بـا بهره
بـرداری از ایـن پسـت نیاز شـبکه و
نیـاز بخشـهای کشـاورزی و صنعت
در منطقـه تـا چندیـن سـال مرتفع
گردیـد و بـا ورود پسـت جیرفـت
بـه شـبکه و ظرفیـت سـازی در
شـبکه انتقـال ،مشـکل پر بـار بودن
ترانسـهای 230کیلوولـت عنبرآبـاد
حـل شـد و وابسـتگی بخـش فـوق
توزیـع بـه بخـش  230کیلوولـت
کاهـش یافـت .میرتـاج الدینـی در
خصـوص دیگـر پـروژه فعـال بخش
انتقال در سـال 1399اظهار داشـت:
پروژه دیگر توسـعه فیـدر خط 400
کیلوولـت در پسـت بـم بـرای خـط
زاهـدان اسـت کـه طـرح موقـت آن
در سـال جـاری بـه بهـره بـرداری
رسـید و همچنیـن عملیـات اجرایی

توسـعه فیـدر خـط  400کیلوولـت
در پسـت نیـروگاه کرمـان نیـز در
آبـان مـاه خاتمه یافـت که بـا انجام
پـروژه هـای ذکـر شـده در بخـش
 400کیلوولـت ،همچنیـن خطـوط
ارتباطـی  400کیلوولـت امـکان
برقراری حلقه شـبکه  400کیلوولت
جنـوب شـرق فراهـم گردیـد و پس
از تکمیـل خـط  400کیلوولت ارگ
بم-جیرفـت ،امـکان ایـن ارتبـاط به
صـورت کامـل فراهـم خواهـد شـد.
وی بـه دیگـر پـروژه هـای در
دسـت اقـدام ایـن معاونـت اشـاره
کـرد و گفـت :احـداث خـط تـک
مـداره  400کیلوولـت جیرفت-ارگ
بـم بـه طـول تقریبـی  90کیلومتـر
بـا بیـش از  85درصـد پیشـرفت
فیزیکـی ،احـداث خـط دو مـداره
 400کیلوولـت شـاهماران ،احـداث
خطـوط 230کیلوولـت ارتباطـی
نیـروگاه زرنـد از جمله ایـن طرح ها
هسـتند.
میرتـاج الدینـی بـا اشـاره بـه
تناسـب توسـعه شـبکه در بخـش
انتقـال و فـوق توزیـع تصریـح کـرد:
در ایـن راسـتا عملیـات اجرایی خط
 132کیلوولـت اسـماعیلی-فاریاب2
در تیرماه سـال جـاری پایان یافت و
مطابـق برنامـه ریزی صـورت گرفته
پسـت 132/20کیلوولـت ریـگان در
پایـان امسـال برقـدار می شـود.
وی همچنیـن افـزود :عملیـات
سـاختمانی پسـتهای  132کیلوولت

فاریـاب و قلعـه گنـج تکمیـل و
پیمانـکار برقـی ایـن پـروژه هـا
انتخـاب شـده انـد کـه بـا توجـه به
اقدامـات صـورت گرفتـه در سـال
جاری پیـش بینی می شـود احداث
پسـت 132/20کیلوولت رفسنجان1
و توسـعه فیـدر خـط  132کیلوولت
در پسـت رفسـنجان 2پیش از پیک
بـار سـال آینـده خاتمه یافتـه و این
پـروژه هـا بـه بهره بـرداری برسـند.
معـاون طـرح و توسـعه شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمـان از دیگـر
پـروژه هـای فعـال شـرکت در
بخـش فـوق توزیـع بـه احـداث
خطـوط ارتباطـی دو مـداره 132
کیلوولـت پسـت جیرفـت (3جهـت
برقـراری ارتبـاط پسـتهای جیرفـت
400کیلوولـت ،جیرفت ،3جیرفت،2
جیرفـت 1و پسـت عنبرآبـاد 2در
آینـده) ،افزایـش ظرفیـت در پسـت
منوجـان ،2احـداث پسـت 132/20
کیلوولـت جیرفت  ،3توسـعه پسـت
132/20کیلوولـت شـهرک صنعتـی
خضـراء اشـاره کـرد.
میرتـاج الدینـی همچنیـن افزود:
تامیـن برخـی از تجهیـزات پسـت
 230کیلوولـت اختیارآبـاد و پسـت
بـم ،3تامیـن فیبرنـوری بـرای
خطـوط ارتباطـی 230کیلوولـت
پسـت اختیارآبـاد و خـط دومـداره
 132کیلوولـت منوجان-2نـودژ در
دسـتور کار ایـن معاونـت در سـال
جـاری قـرار داشـته اسـت.

برگزاری مراسم عطرافشانی و میثاق با آرمان شهدا

بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجر و بـه منظـور تجلیل از
مقـام واالی شـهدای هشـت سـال دفاع مقـدس جمعی از
کارکنـان شـرکت با حضـور در مزار شـهدای کرمان ضمن
ادای احتـرام بـه شـهیدان با نثـار گل به قبـور مطهر آن ها
و قرائـت فاتحـه یاد شـهدا را گرامی داشـتند.
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جلسه کارگروه آب و انرژی پدافند
غیرعامل استان برگزار شد

جلسـه کارگـروه آب و انـرژی پدافند غیر عامل اسـتان تشـکیل شـد .در
ایـن جلسـه مهنـدس حبیبی مدیرعامـل شـرکت و رئیس کارگـروه ضمن
خـوش آمـد گویـی به اعضاء گفـت :در این مقطـع زمانی کـه در آن زندگی
مـی کنیم کوچکترین اتفاق به سـرعت در فضای مجازی منتشـر و همگان
از آن بـا خبـر مـی شـوند لـذا جلوگیـری از بـروز اتفـاق هـا اهمیـت دارد.
بـه خصـوص در حـوزه آب و انـرژی کـه حتـی قطـع دقیقـه ای آنهـا مـی
توانـد سـوال برانگیـز باشـد .وی افـزود :تهدیـدات وجـود دارد و سـطح آنها
عـوض شـده لـذا پدافنـد غیر عامـل در صنعـت آب و بـرق از اهمیـت ویژه
ای برخـوردار مـی باشـد ،پـس اختصـاص دادن بودجـه و متناسـب سـازی
قوانیـن بودجـه پدافنـد غیر عامـل در شـرکتها ،خصوصاً شـرکتهای دولتی
خیلـی مهـم اسـت .همچنیـن در این جلسـه مهندس سلاجقه مدیر کل
پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری کرمان اظهـار داشـت  14 :دارایـی با اهمیت
بـرای اسـتان در نظـر گرفته شـده و از این  14دارایی  5مـورد آن از اهمیت
خاصـی برخوردارنـد لـذا مقرر گردید برای شـرکتهای کارگـروه آب و انرژی
پـروژه مهـم آنهـا ابلاغ شـود تـا هر شـرکت بـه مطالعـه پدافنـد غیرعامل
آن پـروژه بپـردازد و بـا توجـه اهمیـت ایـن پـروژه هـا بودجـه خاصـی بـه
ایـن مطالعـه اختصـاص دهند .در این راسـتا پسـت انتقـال  400کیلوولت
نیروگاه سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی به عنوان پروژه با اهمیت شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمـان اعالم گردیـد .در ادامـه هر یک از اعضـاء نیز نقطه
نظـرات خـود را مطـرح نمودند.

اجرای طرح«هر کارمند حامی یک فرزند
معنوی» در شرکت برق منطقه ای کرمان

نماینده اسـتانداری در طرح اکرام ایتام و محسـنین با عنوان «هر کارمند
حامـی یـک فرزند معنـوی» با حضـور در جمـع معاونین و مدیران شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمان در خصـوص این طرح مطالبـی را بیان کرد.
محمدرضـا موذنی اظهار داشـت :این طرح به منظـور اکرام ایتام (فرزندان
محـروم از نعمـت پدر) و محسـنین (فرزنـدان دارای پـدر بیمار،ازکارافتاده و
دارای کهولـت سـن و )...در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و در حـال حاضر
در اسـتان کرمـان 19هـزارو  441نفر مشـمول هسـتند که از ایـن تعداد 6
هـزار و 700نفـر یتیـم  6هـزارو  642نفر محسـنین دارای حامی هسـتند
کـه جمعـا حدود  13هزار نفر را شـامل می شـود و تعداد 6هـزار و  400نفر
افـراد فاقـد حامـی هسـتند .وی در ادامـه گفـت :عالوه بـر افـراد فاقد حامی
تعـدادی از افـراد هم کـه دارای حامی بودند مبالغ کمـی دریافت می کردند
کـه در نهایـت ایـن طرح شـامل  12هزار نفر در اسـتان شـد .موذنـی افزود:
در حـال حاضـر میانگیـن ماهانه سـرانه دریافتی در اسـتان کرمـان برای هر
فـرد  187هـزار تومان ،اسـت در حالی که میانگین کشـوری این طرح مبلغ
 750هزار تومان اسـت و کمکهای حامیان به صورت مسـتقیم به حسـاب
ایتـام واریـز میشـود .وی اظهار داشـت :این طـرح به منظور تسـری این امر
ارزشـمند و خیر و برکات آن در اقشـار کارمند اسـتان مطرح شده و نیازمند
مشـارکت بیشـتر و عزم همگانی برای حمایت از این فرزندان اسـت .موذنی
بـا بیـان آیـات و احادیـث در خصوص اثرات معنـوی و مادی کمـک به ایتام
و نیازمنـدان در حیـات اخـروی و زندگـی دنیـوی کارکنان خواسـت در این
طرح مشـارکت نمایند.

مواقع تفریح و شادمانی فرصت است .افراد عاقل زندگی را مغتنم می شمارند و از آنها به نفع خوشبختی و سعادت خویش استفاده می كنند  .امام علی (ع )
خبرنامهداخلی
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آغاز عملیات اجرایی
چهار پروژه برق منطقه ای کرمان در دهه فجر

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
از پروژه های شرکت در جنوب استان کرمان

دکتــر رودری رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی اســتان کرمــان و مدیرعامــل شــرکت بــرق
منطقــه ای کرمــان طــی یــک ســفر یکــروزه از نیــروگاه

شــوباد کهنــوج ،پســت  400کیلوولــت نیــروگاه
کهنــوج و پســت  400کیلوولــت جیرفــت بازدیــد بــه
عمــل آوردنــد.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه فــرا
رســیدن ایــام دهــه فجــر انقــاب اســامی گفــت :عملیــات اجرایــی چهــار
پــروژه انتقــال بــرق بــا اعتبــار  ۲۳۹میلیــارد و  ۷۱۴میلیــون تومــان در ایــن
اســتان آغــاز مــی شــود.
وی افــزود :در همیــن راســتا خــط عملیــات اجرایــی انتقــال هوایــی ۱۳۲
کیلــووات منوجــان بــه نــودژ ،به طــول  ۴۰کیلومتــر و بــا اعتبــار  ۲۱۴میلیارد
و  ۹۷۶میلیــون تومــان آغــاز مــی شــود.
حبیبــی اظهــار داشــت :احــداث پســت  ۲۳۰کیلــو ولــت نــودژ بــه ظرفیت
 ۶۰مــگا ولــت آمپــر ،احــداث خــط  ۲۳۰کیلوولتــی اختیــار آبــاد کرمــان و
احــداث خطــوط  ۲۳۰کیلوولــت نیــروگاه هــای زرند بــه طــول  ۵.۴کیلومتر از
دیگــر طــرح هــای مــورد نظــر اســت کــه در دهــه فجــر کلنــگ زنــی خواهند
شد .

مجری پست های  63و  132کیلوولت شرکت
از وضعیت پروژه های در دست اقدام خبر داد

حســین صادقــی نــژاد مجــری پســت هــای  63و  132کیلوولــت شــرکت
بــرق منطقــه ای کرمــان دربــاره طــرح هــای در دســت اقــدام شــرکت اظهــار
داشــت :ایــن پــروژه هــا شــامل؛ احــداث فیــدر خــط  400کیلوولت در پســت
 400نیــروگاه شــهید ســلیمانی کرمــان ،طــرح موقــت فیــدر خــط 400
کیلوولــت در پســت  400کیلوولــت ارگ بــم ،احــداث پســت  132کیلوولــت
ریــگان ،پســت 132/20فاریــاب  ،2احــداث پســت  230/132اختیــار آبــاد
هستند .
مهنــدس حســین صادقــی نــژاد در خصــوص ایــن پروژه هــا گفــت :احداث
فیــدر خــط  400کیلوولــت در پســت 400کیلوولت نیروگاه شــهید ســلیمانی
کرمــان بــا توجــه بــه ضــرورت تکمیــل رینــگ  400کیلوولــت جنــوب شــرق
کشــور و انتقــال بخشــی از تــوان تولیــدی نیــروگاه شــهید ســلیمانی کرمــان
بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان از طریــق خطــوط  400کیلوولــت نیــروگاه
کرمــان -ارگ بــم و ارگ بــم -نبــوت( زاهــدان) انجــام شــد کــه ایــن طــرح که
هــم اکنــون بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و بــا بهــره بــرداری از طــرح فوق
اطمینــان و پایــداری شــبکه جنــوب شــرق افزایــش یافت.
وی دربــاره پــروژه طــرح موقــت فیــدر خــط  400کیلوولــت در پســت 400
کیلوولــت ارگ بــم بیــان داشــت :ایــن طــرح نیــز یکــی از پــروژه هایــی اســت
کــه بــا توجــه بــه لــزوم تکمیــل رینــگ  400کیلوولــت جنــوب شــرق کشــور
بــه جهــت بــاال بــردن اطمینــان و پایــداری شــبکه انتقــال در دســتور کار قرار
گرفــت و ایــن پــروژه بــه اتمــام رســیده و آمــاده تحویــل موقــت اســت کــه بــا
بهــره بــرداری از طــرح موقــت اتصــال پســت  400کیلوولــت ارگ بم به پســت
 400کیلوولــت نبــوت( زاهــدان)   بــه طــور موقــت و تــا زمــان اجــرای طــرح
دائــم اهــداف گفتــه شــده محقــق شــود .مهنــدس صادقــی نــژاد همچنیــن
اظهــار داشــت :احــداث پســت  132/20کیلوولــت ریــگان بــه جهــت تامیــن
بــار مطمئــن منطقــه بــا توجــه بــه رشــد ســریع بارهــای کشــاورزی وخانگــی
درمنطقــه ریــگان ضــروری بــود و ایــن پــروژه حــدود  ۷۵درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته و پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری
برســد کــه بــا بهــره بــرداری از پســت مذکــور مشــکل تامین بــار مطمئــن در
منطقــه مرتفــع وهمچنیــن اصــاح ولتــاژ توزیــع بــرآورده خواهــد شــد.
وی همچنیــن از پســت فاریــاب  2بــه عنــوان دیگــر پــروژه در دســت اقدام
نــام بــرد و گفــت :ایــن پــروژه جهــت بهبــود پروفیــل ولتــاژ ،تامیــن انــرژی
مــورد نیــاز متقاضیــان و کاهــش تلفــات در منطقــه جنــوب احــداث شــده
اســت و بــا بهــره بــرداری از آن ظرفیــت پســت هــای فــوق توزیــع منطقــه
افزایــش مــی یابــد و بــار منطقــه تعدیــل مــی شــود و باعــث بهبــود ولتــاژ
منطقــه و تامیــن بــرق پایــدار و مطمئــن خواهــد شــد کــه ایــن پــروژه هــم
اکنــون بیــش از  60درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
وی همچنیــن هــدف از احــداث پســت اختیــار آبــاد را گســترش هســته
هــای صنعتــی پیرامــون شــهر کرمــان ،تقاضــای بــاالی بــار ،افزایــش قابلیــت
اطمینــان شــبکه  132و  230در محــدوده و بهبــود پروفیــل ولتــاژ شــبکه
در ایــن منطقــه دانســت و گفــت :شــرکت توانیــر و بــرق منطقــه ای کرمــان
بــر آن شــدند تــا بــا احــداث پســت 230/132کیلوولــت اختیارآبــاد ،پایــداری
شــبکه فــوق توزیــع و انتقــال افزایــش دهنــد و بــا بهــره بــرداری از پســت
مذکــور نیــاز پیــش بینــی شــده در ارتبــاط بــا صنعــت برطــرف خواهد شــد و
پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه بــه میــزان 16درصــد اســت.

به مناسبت دهه فجر؛

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان دستاوردهای صنعت
برق استان را تشریح کرد

ادامه از صفحه اول
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان کرمـان بـا
اشـاره بـه ظرفیـت جدیـد بـرق خورشـیدی در این اسـتان
افـزود :تاکنـون  ۴۶مگاوات برق خورشـیدی در اسـتان وارد
مـدار شـده اسـت و  ۲۷مـگاوات نیز در دسـت انجـام داریم
کـه بـا توجه به کمبود سـوخت های فسـیلی ،در تامین برق
نقش مهمـی دارد.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیـت نیروگاهـی در اسـتان
کرمـان گفـت ۲ :نیـروگاه بـزرگ یکـی در شهرسـتان زرنـد
بـا ظرفیـت  ۵۰۰مـگاوات و نیـروگاه دوم توسـط شـرکت
فـوالد بوتیا در کرمـان با ظرفیت  ۵۰۰مـگاوات قابلیت های
جدیدی هسـتند کـه در آینده نزدیک بـه وارد مدار خواهند
شد .
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان کرمـان
گفـت :تـا سـال  ۵۷تعـداد  ۱۴۶روسـتا در ایـن اسـتان
برقـدار شـده بـود ،اما پس از پیـروزی انقالب اسلامی و تا

پایـان دی امسـال پنـج هزار و  ۲۳۷روسـتا به شـبکه برق
سراسـری وصل شـده که شـاهد رشـد  ۳۵برابری در تعداد
روسـتاهای برقدار اسـتان هسـتیم.
مهنـدس حبیبـی افزود :همچنیـن در حال حاضـر تعداد
 ۲۴۰هـزار و  ۸۷۵خانـوار روسـتایی در شـمال و جنـوب
اسـتان کرمان برق رسـانی شـده اند و رتبه اول برق رسـانی
بـه روسـتاهای بـاالی  ۱۰خانـوار را داریم.
وی بیـان کـرد :در پویـش الف  -ب  -ایـران در  ۳۰دی با
دسـتور وزیـر نیرو ۱۱ ،روسـتا با  ۱۲۸خانوار بـا اعتبار حدود
 ۳۰میلیارد ریال به شـبکه برق کشـور وصل شـدند.
حبیبـی تصریـح کـرد ۴۱.۹ :درصـد برق مصرفی اسـتان
کرمـان در بخـش صنعتـی ۲۵ ،درصـد در بخـش خانگـی،
 ۲۴.۴درصـد در بخـش کشـاورزی و مابقی مصـارف تجاری
و عمومـی روشـنایی اسـت و  ۲۲مصـرف کننده بـزرگ برق
اسـتان از طریـق شـبکههای توزیع که بالغ بـر  ۸۰۰مگاوات
مصـرف دارند.

حضور مدیرعامل شرکت در مرکز پاسخگویی برخط
در راسـتای اجـرای نظامنامـه
مدیریت ارتباطات مردمی در بسـتر
سـامد و ماده  ۲۳حقوق شـهروندی
در خصـوص برگـزاری دیـدار چهره
بـه چهـره مالقـات مردمـی مدیران
دسـتگاههای اجرایـی بـه منظـور
ارتبـاط نزدیک و مسـتمر بـا مردم،
آگاهـی از مشـکالت ایشـان و
اهتمـام در رفـع آنهـا بـا ارج نهادن
بـه حقـوق شـهروندی همـراه بـا
تکریـم و حفـظ کرامـت انسـانی
در دسـتگاههای اجرایـی ظهـر
امـروز مهنـدس حبیبـی مدیرعامل
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان
در محـل مرکـز پاسـخگویی برخط

مدیـران سـامانه الکترونیکی ارتباط
مردم و دولت ( )۱۱۱در اسـتانداری

کرمـان حاضـر و بـه سـواالت مردم
پاسـخ دادنـد.
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حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان در برنامه
شامگاهی گفتگوی ویژه شبکه کرمان

ادامه از صفحه اول
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه
ای کرمـان گفـت :در سـال های قبل
هنگامـی کـه گاز بـا کمبـود مواجـه
می شـد نیـروگاه ها از سـوخت مایع
بـه عنـوان سـوخت دوم اسـتفاده
مـی کردنـد امـا مانـدگاری سـرمای
امسـال ،باعث شـده مخازن سـوخت
مایـع کفـاف سـوخت مـورد نیـاز
نیـروگاه را ندهنـد و در مواقعـی بـا
کاهـش تولیـد برق در سـطح کشـور
مواجـه شـویم و از آنجایـی کـه
شـبکه بـرق کشـور شـبکه ای به هم
پیوسـته اسـت و کل فرکانس کشـور
تحـت تاثیـر میـزان تولیـد و مصرف
بـرق اسـت زمانی کـه ایـن موازنه به
هـم مـی خـورد فرکانس برق کشـور
تغییـر مـی کند.
وی در پاسـخ بـه سـوالی
درخصوص مصـرف سـوخت نیروگاه
هـا اظهـار داشـت :در کل کشـور 80
درصـد مصرف نیـروگاه ها در سـال،
گاز طبیعـی و  6درصـد مـازوت و
مابقـی گازوئیـل اسـت و در فصـول
سـرد سـال ایـن ترکیـب بـه 43
درصـد گاز41 ،درصـد گازوئیـل و
مابقـی مـازوت تغییـر مـی کنـد .در
اسـتان کرمـان عمـده نیـروگاه هـا
گازسـوزند و سـوخت دوم آن هـا
گازوئیـل اسـت؛ به جز نیـروگاه زرند
کـه نیـروگاه نسـبتا کوچـک اسـت و
نیـروگاه مـازوت سـوز دیگـری در
اسـتان کرمـان نداریم وشـایعاتی در
مـورد مصـرف مـازوت هسـت کـه
در نیـروگاه هـای اسـتان کرمـان و
همچنیـن کل کشـور نیسـت کـه
بـه آن دامـن زده شـده و در بحـث
نیـروگاه هـای تجدیـد پذیـر 52
مـگاوات نیـروگاه در سـطح شـبکه
انتقـال و فـوق توزیـع و حـدود 20
مـگاوات در سـطح شـبکه توزیـع
و خانگـی داریـم کـه حـدودا 70
مگاوات انرژی خورشـیدی در شـبکه
اسـتان داریـم و البتـه حـدود 10
مـگاوات هم امـکان تولیـد از نیروگاه
هـای برقابـی نظیـر نیـروگاه سـد
جیرفـت را داریـم کـه در شـرایطی
کـه آب در وضعیـت خوبـی باشـد از
آن بـرق هـم اسـتفاده مـی کنیـم.
حبیبـی در پاسـخ بـه سـوالی
دربـاره اسـتفاده از انـرژی هـای نـو
و تجدیدپذیـر بـا توجـه بـه نعمـت
خـدادادی کـه مـا در اسـتان داریـم
گفـت :اسـتان کرمـان جـز ذوزنقـه
طالیـی تابـش نور خورشـید اسـت و
مزیـت خوبـی را بـرای تولیـد انرژی
خورشـیدی داریـم؛ در واقـع بـرای
تولیـد انـرژی خورشـیدی مـا نیـاز
بـه ارتفاع ،تابـش منظم خورشـیدی

و هـوای پـاک داریـم کـه در بخـش
عمـده ای از اسـتان کرمـان خصوصا
در کرمـان ،بردسـیر ،بافـت و خیلـی
از مناطـق اسـتان از ایـن سـه نعمت
در کنـار هـم برخـوردار هسـتیم و
خوشـبختانه توسـعه خوبـی هـم در
سـال های اخیر در ایـن بخش انجام
شـده و مجوزهایـی صـادر و سـرمایه
گـذاران بخش خصوصی اقـدام کرده
انـد و مـردم هـم در بخـش خانگـی
اسـتقبال کـرده انـد بـه نحـوی کـه
االن  70مگاوات نیروگاه خورشـیدی
در مـدار داریـم.
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه ایـن
مسـاله که نیـروگاه های خورشـیدی
نیـاز بـه تکنولـوژی و حجم سـرمایه
گذاری باالیی دارند از روند پیشـرفت
کنـدی در کشـور برخوردارنـد کـه
امیدواریـم بـا حمایـت هـای دولت و
تسـهیالتی که بـرای سـرمایه گذارن
در نظر گرفته می شـود بـه زودی به
میزان مطلوب برسـیم و اسـتان جزء
مناطقـی قـرار گیرد که عمـده تولید
از نیروگاه های خورشـیدی باشـد .در
حال حاضر شـرکت هـای توزیع برق
بـرای مشـترکین خانگی ایـن امکان
را فراهـم کـرده انـد کـه در صـورت
تمایـل در زمینه راه انـدازی نیروگاه
خورشـیدی سـرمایه گـذاری کنند و
بـرق تولیدی آن ها بـا قیمت خوبی
از آن هـا خریـداری مـی شـود و
معموال برگشـت سـرمایه بـا توجه به
میـزان سـرمایه گـذاری بـه مـدت 3
سـال اسـت و قراردادهایی کـه با آن
هـا منعقد می شـود  20سـاله اسـت
و بعد از  3سـال  17سـال سودآوری
کامـل دارد کـه ایـن کار در کل
اسـتان کرمـان در حال انجام اسـت.
مهنـدس حبیبی در خصـوص میزان
سـرمایه گـذاری اولیـه بـرای ایجـاد
نیـروگاه هـای خورشـیدی خانگـی
گفـت :این مسـاله بسـتگی به سـطح
قابـل نصـب و میـزان نیـروگاه دارد

و مـردم مـی تواننـد در ایـن زمینـه
راهنمائـی کامـل از شـرکت هـای
توزیـع دریافـت کنند.
وی همچنیـن در ادامـه گفـت:
سـرمایه گـذاران بـزرگ کـه در
حـوزه انتقـال و فـوق توزیـع کار می
کننـد سـتاد مسـتقر در اسـتان برای
تسـهیل سـرمایه گـذاری در ایـن
بخـش وجـود دارد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه
ای کرمـان همچنیـن در پاسـخ بـه
سـوالی دربـاره طـرح های تشـویقی
بـرق بـرای مـردم گفـت :وزارت نیرو
در راسـتای رسـالت خـود هـم بحث
مدیریـت مصـرف و هـم خدمـت
رسـانی بـه ملت شـریف ایـران طرح
بـرق امید را اعالم کـرد؛ در این طرح
در صورتـی کـه مشـترکین الگـوی
مصرفـی را کـه بـا توجـه بـه مناطق
گـرم و سـرد اعلام شـده اسـت
رعایـت کنند برقشـان کاملا رایگان
مـی شـود و برآوردهـای اولیـه ایـن
بـود کـه حـدود  8میلیون مشـترک
از ایـن مزیـت برخـوردار مـی شـوند
و کسـانی کـه بتوانند خودشـان را با
الگـو سـازگار کننـد بـرق رایـگان در
اختیارشـان قـرار می گیـرد .حبیبی
افـزود :مشـترکین بـرای اطلاع از
اینکـه مشـمول این طرح می شـوند
اپلیکیشـن بـرق مـن را از سـایت
شـرکت هـای توزیـع نصـب کننـد و
از ایـن طریـق هـم قبـوض خـود را
پرداخـت کننـد و هم الگـوی مصرف
و اطالعـات خوبـی از قبیـل نمـودار
مصـرف ،میـزان مصـرف نسـبت بـه
سـال قبل ،میـزان مصرف نسـبت به
متوسـط شهر خود و  ...را ببینند و از
طریـق ایـن اطالعات الگـوی مصرف
خود را به سـمتی ببرنـد که از مزیت
بـرق امیـد کـه مجانـی شـدن بـرق
بـرای مـردم اسـت اسـتفاده کننـد.
نهایتـا هـدف این طرح این اسـت که
مصـرف را در منـازل کنتـرل کنیم و

بـه سـمتی برویـم کـه مصـرف بـرق
را بـه سـمت مولـد ببریـم و شـدت
انـرژی را بـه سـمت بهینـه شـدن
ببریـم  .وی گفـت :بیـن سـال هـای
 1990تـا 2018شـدت انـرژی مـا
حـدود  60درصـد افزایش داشـته در
حالـی که در بسـیاری از کشـورهای
دنیـا این شـدت انـرژی کاهـش پیدا
کـرده اسـت و انـرژی را در بخـش
مولـد اسـتفاده کـرده انـد؛ البتـه در
ایـن بخـش اسـتان کرمان از اسـتان
هـای پیشـتاز کشـور اسـت و 41
درصـد از مصـرف برق اسـتان کرمان
مربـوط به بخش صنعتـی ،حدود 29
درصـد در بخـش کشـاورزی اسـت و
وضعیـت مصرف برق اسـتان نسـبت
بـه کل کشـور بهتـر اسـت و مقیاس
جهانـی در بخـش صنعت حـدود 43
درصـد اسـت .
حبیبـی در پاسـخ بـه سـوالی در
مـورد نظـارت بـر مراکـز اسـتخراج
رمـز ارزهـا بـه خصـوص در مزرعـه
رفسـنجان اظهـار داشـت :یکـی از
صنایـع نوظهـور کـه بـا آن مواجـه
هسـتیم رمـز ارزهـا هسـتند کـه
برخـی از آن هـا از وزارت سـمت
دارای مجـوز هسـتند و بـا فعالیـت
قانونـی در حال تولید ثروت هسـتند
و برخـی از آن هـا دارای مجـوز
نیسـتند و غیرقانونـی فعالیـت مـی
کننـد .وی در ادامـه گفـت :در ایـن
صنعـت هـم سـرمایه گـذار داخلـی
و گاهـی سـرمایه گـذاری خارجـی
وجـود داشـته اسـت و بـه عنـوان
صنعـت نویـن و پربـازده وارد کشـور
شـده اسـت.
حبیبـی اظهـار داشـت :در کل
کشـور  300مـگاوات بـرای تولیـد
رمـز ارز خریـداری شـده کـه هـم
اکنـون حـدود  200مـگاوات از
میـزان خریـداری شـده مصـرف می
شـود و بزرگتریـن مزرعـه ماینینـگ
کل کشـور را در رفسـنجان داریـم

کـه و حـدود  140مـگاوات دیمانـد
خریـداری کـرده و حـدود 120
مـگاوات آن را مصـرف مـی کننـد.
حبیبـی گفـت :در کل کشـور
درفصـل تابسـتان  58هـزار مـگاوات
پیک مصرف برق بوده و در زمسـتان
حـدود  40هزار مـگاوات که حداکثر
مصـرف ایـن مراکز مجـاز و غیرمجاز
نهایتـا  600مگاوات اسـت که در کل
شـبکه رقم قابـل توجه ای نیسـت با
ایـن حـال بـا توجـه بـه حساسـیتی
کـه ایجـاد شـد و همـکاری کـه
ماینینـگ رفسـنجان داشـت در این
ایـام کـه نیـاز بـه مدیریـت مصـرف
بـود تفاهـم نامـه ای را امضـا کردنـد
و از مـدار خـارج شـدند و جـز
صنایعـی بودنـد که مدیریـت مصرف
انجـام دادنـد و بقیـه صنایـع هـم بـا
توجـه بـه محدودیـت ها و شـرایطی
کـه داشـتند در مدیریـت مصـرف
مشـارکت کردنـد و خوشـبختانه در
اسـتان کرمـان خاموشـی بـه دلیـل
محدودیـت تولیـد نداشـتیم.
حبیبـی افـزود :مـا همیشـه در
شـبکه بـرق خاموشـی قابـل انتظـار
را داریـم کـه ناشـی از حـوادث و
یـا شـرایط غیرقابـل پیـش بینـی
اسـت ولـی بـرای مـا الویت همیشـه
مصـارف خانگـی بـوده اسـت ولـی با
توجـه بـه خدماتـی که مـردم از برق
مـی گیرنـد خاموشـی باعـث ایجـاد
مشـکالت می شـود کـه بـرای مردم
سـخت اسـت.
حبیبـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال
کـه نـرخ رمـز ارزهـا نـرخ صادراتـی
اسـت و از آنجـا که بـرای وزارت نیرو
درآمدزاسـت آیـا وزارت نیـرو به این
سـمت پیـش رفتـه اسـت گفـت :در
ابتـدا ایـن شـایعه مطـرح شـد کـه
بـرق مجانـی در اختیـار ایـن مراکـز
قـرار داده مـی شـود و بعـد که قبض
ایـن مراکـز پخـش شـد شـایعات به
ایـن سـمت رفـت کـه در واقـع برق
گـران داده مـی شـود ولـی واقعیـت
ایـن اسـت کـه کشـور ماینینـگ را
یـک صنعت خـاص میداند و شـرایط
تولیـد آن بـا بقیـه صنایـع فـرق می
کنـد تصمیمـی کـه هیئـت دولـت
گرفتـه که بـه نرخ متوسـط صادراتی
در اختیـار آن هـا قـرار گیـرد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه
ای کرمـان در پایـان از مـردم
خواسـت بـا مصـرف صحیـح و بهینه
بـرق خادمان خـود را در صنعت برق
یـاری کننـد و اظهـار داشـت :تنها با
 10درصـد صرفـه جویـی مـی تـوان
مشـکالت را حـل نمـود و هیچـگاه
خاموشـی احتمالـی هـم نداشـته
باشـیم.

