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رونمایی از پروژههای جدید
شرکت توزیع برق جنوب استان

پیاده سازی سیستم
مانيتورينگ و کنترل نرم افزار
گروه خبر :آیین رونمایی از پروژههای جدید شرکت توزیع برق جنوب
با حضور معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر و مسئوالن استانداری
کرمان برگزار ش��د .بهگزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق
جن��وب اس��تان کرمان در ابتدای این مراس��م مهن��دس مهدوینیا در
گزارش��ی گفت :این ش��رکت از س��ال  ۹۲تا کنون  ۱۲۷هزار مشترک
را تأمین برق نموده و  ۴۳۷روس��تا نیز برقدار شدهاند و همچنین کلیه
مس��کنهای مهر که تا  ۷۰درصد پیش��رفت داش��تهاند برقدار گرديده
اس��ت .مدیر عامل ش��رکت توزیع برق جنوب استان کرمان با تأکید بر
اجرای برنامه اس��تراتژیک ش��رکت بیان نمود :طبق برنامه استراتژیک،
شرکت بایستی تا سال  ۱۴۰۴خاموشی هر مشترک  ۲۸دقیقه در سال،
تلفات شبکه توزیع به کمتر از  ۸درصد و همچنين مراجعه حضوري هر
مشترک به صفر برسد و شرکت براي تمامي اين موارد نقشه راه مصوب
دارد كه رو نمايي از چهار پروژه فوق در راستاي اجراي نقشه راه «عدم
مراجعه حضوري» ميباشد.
مهدوینی��ا تصریح کرد :این پروژهها ش��امل س��امانه اطالعرس��انی و
پاسخگویی حوادث شبکه و مدیریت بار ،پیادهسازی سیستم مانيتورينگ
و کنترل ش��بکه و ن��رم افزار  ،Web GISاپلیکیش��ن ارائه خدمات به
مش��ترکین در مجموع ب��ا بیش از دو میلیارد توم��ان از محل اعتبارات
شرکت آماده رونمایی شده است.
وی بی��ان نمود :ای��ن نرمافزارها با هدف صیانت از حقوق ش��هروندی و
تکریم ارباب رجوع و همچنین تسهیل در ارائه خدمات به مشترکان ۱۶
شهرستان تحت پوشش شرکت راهاندازی شده است.
در ادامه ربانی رئیس گروه  GISدر خصوص نرم افزار Web GISبیان
نم��ود :بهعنوان اولین نرم افزار جامع با اس��تاندارد بینالمللی تحت وب
در حوزه اطالعات مکانی توزیع میباشد که بدون وابستگی به ابزارهای
خارجی ،قابلیت ثبت و به روز رسانی و ارائه خدمات مبتني بر اطالعات
مکاني را جهت مشترکين و ساير ذينفعان ارائه مينمايد.
قاس��منژاد رئیس گروه اتوماس��یون و مخابرات نیز در این مراسم گفت:
یک��ی از نیازهای اساس��ی مرک��ز کنت��رل و راهبری ش��بکه توزیع در
دیسپاچینگهاي کش��ور مانيتورينگ خطوط فش��ار متوسط خروجي
پس��تهاي فوق توزيع است که در اين پيادهسازي با استفاده از ساختار
وب سرويس ،اطالعات لوازم اندازهگيري موجود در پستهاي فوق توزيع
جمعآوري کرده و در س��اختار سيستم سامانههاي کنترل سرپرستي و
گرداوري اطالعات براي اولين بار در کشور از طريق وب سرويس تحت
کنترل ديس��پاچينگ توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان قرار داده
است ،که اين مانيتورينگ اطالعات نه تنها به مديريت و راهبري شبكه
كمك ميكند بلكه در مرحله گذر از پيك امكان كنترل و مديريت بهينه
بار وجود دارد.

علی حاجمحمدی

س�یرجان از جمله ش�هرهایی است
که با توج�ه به ش�رایط جغرافیایی،
از قابلی�ت الزم ب�رای نص�ب و بهره
ب�رداری از پنله�ای خورش�یدی
برخ�وردار اس�ت .ای�ن مطل�ب در
همایش�ی ک�ه دیم�اه گذش�ته در
دانش�گاه صنعتی در همین رابطه با
حضور مس�ئوالن وزارت نیرو و برق
منطقهای اس�تان برگزار شد مطرح
گردید.
در ای�ن نشس�ت دکتر ص�ادقزاده
معاون وزیر نیرو و رئیس «س�ازمان
انرژیه�ای تجدیدپذیر» کش�ور در
جمع متقاضیان احداث نیروگاههای
خورش�یدی از آمادگی این سازمان
ب�رای حمای�ت از اینگون�ه طرحه�ا
خب�ر داد .اکنون با گذش�ت  4ماه از
آن همای�ش با رضا خراس�انی مدیر
عامل ش�رکت مولدگس�تر ش�ایان
در س�یرجان ک�ه پیگی�ر طرحهای
س�رمایهگذاری در زمین�ه ان�رژی
خورشیدی است گفتگو کردیم تا از
جزئیات کار بیش�تر مطلع و موانع بر
سر این طرح ها را بررسی کنیم.
***
◄ از زم�ان برگ�زاری همای�ش
بررس�ی چگونگ�ی س�رمایهگذاری
در نیروگاهه�ای خورش�یدی ک�ه با
حض�ور مس�ئوالن وزارت نی�رو در
س�یرجان برگزار ش�د بیش از  4ماه
میگ�ذرد اما آثار اجرای این طرحها
را در س�یرجان هن�وز ندیدیم چرا؟
این س�ؤال را بهخاطر این میپرسم
ک�ه برخ�ی متقاضیان اج�رای طرح
گالیههای�ی از ع�دم پیش�رفت کار
مطرح کرده بودند.
ب��ا تش��کر از ش��ما .برگ��زاری همایش
انرژیهای تجدیدپذی��ر در واقع فرصت
مناس��بی جه��ت افزایش آگاه��ی مردم
وهمچنی��ن افزایش ارتب��اط فعاالن این
ح��وزه را فراهم آورد و چالشها و موانع
پیش رو نیز در آن بررسی شد .از طرفی
با توجه به اینکه شهرس��تان س��یرجان
یکی از ش��هرهای با پتانس��یل تابش��ی
ب��اال میباش��د راهان��دازی نیروگاههای

در گفتگو با مدیر عامل شرکت مولد گستر سیرجان مطرح شد:

چالشها بر سر راه
نیروگاههای خورشیدی

خورش��یدی از جذابیت باالیی برخوردار
اس��ت اما متأس��فانه برخی موانع وجود
دارد ک��ه امیدواریم با کمک مس��ئوالن
شهرستان مرتفع شود.
◄ چه موانعی ،اشاره میکنید؟
موان��ع و مش��کالت را میتوانی��م به دو
دس��ته تقسیم کنیم .دس��ته اول مربوط
ب��ه مش��کالت و قوانین دس��ت و پاگیر
اداری اس��ت که مربوط به سراسر کشور
است .این قوانین باید تغییر کند تا روند
اجرا تسهیل و سرمایهگذار بتواند قرارداد
خرید تضمینی بیس��ت س��اله با وزارت
نی��رو منعقد نماید .این مش��کالت البته
تا حدودی پیگیری ش��ده و مس��ئولین
قول صدور بخش��نامه برای حل آنها را
دادهاند .ی��ا مواردی مثل نی��از به تغییر
کاربری اراضی کش��اورزی به خورشیدی
ب��رای نیروگاهه��ای زی��ر 100کیلو وات
وج��ود دارد که تا کنون چندین جلس��ه
در س��ازمان امور اراض��ی برای این مورد
تشکیل دادهایم و قول مساعد دادهاند با

دس��تورات اداری این مشکل را برطرف
کنند تا س��رمایهگذاران مش��کل نداشته
باش��ند .اما قسمت دوم مشکالت به عدم
آگاه��ی مردم از نحوه س��رمایهگذاری و
بازگشت سرمایه بر میگردد و همچنین
شرایط اقتصادی ناپایدار و تورمزا که در
س��رمایهگذاری متقاضیان مؤثر اس��ت،
انش��اءا ...ب��ا تثبیت ن��رخ ارز و افزایش
نرخ خرید ک��ه بهزودی اتف��اق میافتد
امید ت��ازهای بین س��رمایهگذاران ایجاد
خواهد ش��د و این صنعت به پیش��رفت
ادامه خواهد داد.
◄ ب�رای ورود ب�ه ای�ن ح�وزه
س�رمایهگذاری ،متقاضی�ان چ�ه
شرایطی باید داشته باشند؟
ش��رایط خاصی ندارد .داش��تن زمین و
انش��عاب برق در شهر و روس��تا هرکجا
که باش��د میتوانند با عقد قرارداد خرید
تضمینی ب��ا وزارت نی��رو در این زمینه
س��رمایهگذاری کنند و ب��ه درآمد پایدار
برسند.

◄ اآلن چه تع�داد متقاضی احداث
نی�روگاه خورش�یدی در س�یرجان
داریم؟
متقاض��ی البت��ه خیل��ی هس��ت ول��ی
آنهاییکه توانس��تهایم پروندهش��ان را
تکمی��ل و در دس��تور کار بگذاریم 30تا
 50پرونده اس��ت که کاره��ای اداری و
بانکیش��ان توسط این ش��رکت در حال
انج��ام اس��ت .همینجا م��ن از مدیران
دس��تگاههای مس��ئول در ای��ن رابطه و
فرمان��دار و نماینده محت��رم میخواهم
طب��ق وعدهای که ب��رای حمایت از این
طرحها در روز همای��ش دادند همانطور
ک��ه تا ح��اال حمای��ت کردهاند ب��از هم
مس��اعدت نماین��د تا متقاضیان��ی که با
آینده نگری وارد این حوزه ش��دهاند دل
گرم باش��ند و کارش��ان به هی��چ مانعی
برخورد نکند.
◄ ش�ما خودتان چ�ه پیگیریهای
دیگری داشتهاید؟
بع��د از تش��کیل پرون��ده درخواس��ت

جناب آقای مهندس

داریوش دهیادگاری

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده گرامیتان را به شما و خانواده معززتان
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای روح آن مرحومه رحمت و مغفرت
و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان

سرمایهگذاران و شرکتهای ف ّعال در این
بخش از فرمانداری ویژه و نماینده مردم
مبنی به دادن انش��عاب برق در محدوده
مصرف و عقد قرار داد خرید تضمینی با
وزارت نیرو را داشتهایم که پیگیری شده
اس��ت .مکاتبه با مدیر عامل شهرکهای
صنعت��ی در رابطه با واگ��ذاری زمین به
آن دس��ته از س��رمایهگذارانی ک��ه در
شهرکهای صنعتی قصد سرمایهگذاری
در نیروگاههای خورش��یدی را دارند که
در ای��ن م��ورد تاکنون چندین جلس��ه
برگزار ش��ده و اقدامات��ی در حال انجام
است.
◄ نکته ای هست که نگفته باشید؟
مهمترین موضوع پیگیری اخذ تسهیالت
بانک��ی ب��رای 50نف��ر از متقاضی��ان
راهاندازی نیروگاههای خورش��یدی است
ک��ه پروندهش��ان را در بانکها تکمیل و
در دس��تور کار ق��رار دادهای��م .مدیران
بانکها هم قول مساعد دادهاند همکاری
نماین��د که همینج��ا تش��کر میکنم.
البت��ه ه��ر هفته ب��ه تع��داد متقاضیان
اضافه میش��ود و ما باید آمادگی این را
داشته باش��یم بتوانیم به همه متقاضیان
خدم��ات بدهیم .در خص��وص واگذاری
زمین هم برخی افراد سؤاالتی داشتهاند
که پیگیر موضوع هس��تیم و انش��اءا...
ب��زودی در رابطه با نحوه واگذاری زمین
به متقاضیان طرح اطالعرس��انی خواهد
شد .با این حال هرگونه ابهامی که افراد
داش��ته باش��ند میتوانند به محل دفتر
ش��رکت واق��ع در طبقه باالی ش��رکت
س��یرجان تور در خیابان رازی مراجعه و
یا با تلف��ن  42282835در وقت اداری
تم��اس بگیرن��د ت��ا هرگون��ه اطالعاتی
خواستند در اختیارشان بگذاریم.

جناب آقای

مسعود هود سیر
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک ملی مرکزی کرمان که
نش�ان از درایت ش�ما دارد تبریک عرض نموده ،برای شما آرزوی موفقیت و
سربلندی داریم.

کارمندان بانک ملی حوزه سیرجان

