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یادداشت

هفته بسیج گرامی باد

پنجــم آذر مــاه ســالروز تاریخــی صــدور
فرمــان رهبــر کبیــر حضــرت امــام
خمینــی (ره) در مــورد تشــکیل بســیج
مســتضعفان را در حالــی گرامــی مــی
داریــم کــه ایــن شــجره طیبــه و نهــاد
اصیــل مردمــی و انقالبــی بــا همــان
طــراوت و ســر زندگــی ســالهای
آغازیــن تولــد خــود ،در عرصههــای
مختلــف سیاســی ،نظامــی ،فرهنگــی
و اجتماعیجمهــوری اســامی حضــور
دارد.
اندیشــه متعالــی بســیج از عمــق معــارف
الهــی توســط بنیانگــذار حکیــم انقــاب
اســامی شــکل گرفــت و در فــرد فــرد
مــردم انقالبــی میهــن اســامی ریشــه
دوانید و در ســازمان بســیج مســتضعفین
عینیــت یافــت و بــه فرهنگــی فراگیــر و
گســترده جهــان شــمول تبدیــل گشــت.
بــه ایــن مناســبت هفتــه بســیج را بــه
همــه بســیجیان خــدوم صنعــت بــرق
تبریــک عــرض مــی نمائیــم.

رونمایی از پروژه ملی Aftl
در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مراسـم رونمایـی از پـروژه ملـی ” توسـعه
سـامانه نـرم افزاری مبتنی بر وب تشـخیص
هوشـمند تجهیـزات خطـوط انتقـال و فوق
توزیـع بـا اسـتفاده از تصاویـر گرفتـه شـده
توسـط پهپـاد( ”)Aftlدر محـل دانشـگاه
شـهید باهنـر کرمـان برگزار شـد.
در این مراسـم مدیرکل دفتـر فنی و نظارت

با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی؛

حسابرسی عملیاتی شرکت برق منطقهای
کرمان آغاز شد

بـا حضـور نماینـدگان سـازمان حسابرسـی در شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان ،از امروز
حسابرسـی عملیاتـی شـرکت آغاز شـد.
در جلسـه ای کـه بـه ایـن منظـور و با حضـور مدیـر عامل و معاونین شـرکت تشـکیل
شـد؛ مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای کرمان اظهار داشـت :بر اسـاس قانـون بودجه،
امسـال اولین سـالی اسـت که حسابرسـی عملیاتی در شـرکت انجام می شـود و تجربه
اول بـه دلیـل ناشـناخته بـودن روش هـا و فرآینـد ممکن اسـت بـا چالش هایـی مواجه
باشد.
ادامه در صفحه 4

شـبکه انتقـال توانیـر گفـت :ایـن پـروژه از
جملـه پـروژه هایی اسـت کـه تکنولـوژی و
علـم از مرکـز دانشـگاهی بـه کمـک حـل
مشـکالت صنعـت آمده اسـت.
دکترهاشـم علیپور افزود :یکـی از وظایف ما
حفـظ دارایی های فیزیکی اسـت که شـامل
حفـظ تجهیـزات پسـت و خطوط می شـود

کـه در مـورد خطـوط بـه دلیل گسـتردگی
در کشـور پیچیـده تر اسـت و حـدود 460
هـزار دکل در کشـور وجـود دارد کـه بیـش
از  130هـزار کیلومتر مدار در شـبکه اسـت
کـه نگهـداری و بازدید ومشـخص کـردن به
موقـع عیوب بسـیار مهم اسـت.
ادامه در صفحه 2

مصاحبه مدیرعامل شرکت برق منطقهای
کرمان با برنامه صبح بخیر کرمان

بـه مناسـبت هفتـه پدافند غیرعامل ،مدیرعامل شـرکت بـرق منطقـه ای ،در برنامه صبح
بخیـر سـیمای مرکـز کرمـان حاضـر شـد و بـه سـواالت مجـری در خصـوص پدافند غیر
عامل پاسـخ داد.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی در پاسـخ بـه این سـوال کـه صنعت بـرق با چـه تهدیداتی
مواجـه اسـت گفـت :صنعت برق یک صنعت زیرسـاختی اسـت که انرژی را تـا خانه مردم
مـی رسـاند و نیاز مـردم را برطـرف می کند.
ادامه در صفحه 4

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید .حضرت محمد(ص)
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رونمایی از پروژه ملی Aftl
در دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیم کشی  60کیلومتر
از خط انتقال  400کیلوولت بم به جیرفت

مهنـدس حسـن بخشـی مجـری پـروژه خـط انتقـال  400کیلوولـت
پسـت ارگ بـم بـه جیرفـت ،در گفتگـو بـا پایگاه خبـری افشـان اعالم
کـرد :تاکنـون  60کیلومتـر از خـط مذکـور کـه از مناطق صعـب العبور
می گذرد سـیم کشـی شـده اسـت .وی اظهار داشـت :در حین عملیات
اجرایـی ایـن پـروژه بـا مانـع تراشـی معارضیـن منطقـه مواجه شـدیم
کـه دفتـر حقوقـی با هماهنگـی دادسـتانی جیرفـت و نیـروی انتظامی
کالنتـری محمدآبـاد ،موانـع برطـرف کـرد و در حال حاضر ادامه سـیم
کشـی در جریـان اسـت .ایـن مجـری طـرح افـزود :در صـورت وجـود
شـرایط مسـاعد آب و هوایـی و جـوی و برقـراری کارگاه در تالشـیم تا
پایـان سـال جـاری این پـروژه مهم بـه اتمام برسـد .الزم به ذکر اسـت
طـول ایـن خـط  90کیلومتر اسـت.

مانور اطفاء حریق در پست کرمان 2
برگزار شد

ش نشـانی و شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان ،مانور
بـا همـکاری اداره آت 
اطفـاء حریـق در محـل پسـت کرمـان  ،2ویـژه اپراتورهـای پسـت و با
اسـتفاده از خامـوش کننـده های دسـتی برگزار شـد.
ایـن مانـور بـر اسـاس مصوبات شـورای پدافنـد غیرعامل صنعـت آب و
بـرق اسـتان کرمـان و در راسـتای آمادگـی همهجانبـه و ارتقـاء سـطح
آگاهـی نیروهـای انسـانی در مواجهـه بـا بحرانهای احتمالـی ،افزایش
ضریـب ایمنـی در پسـت هـا و یـادآوری آمـوزش های گذشـته صورت
گر فت .
در ایـن مانـور کارشـناس آتـش نشـانی حفـظ خونسـردی و تمـاس بـا
آتشنشـانی را اولین اقدام قبل از اطفاء حریق دانسـت و گفت :سـرعت
عمـل ،اساسـیترین مسـاله در اطفاء حریق اسـت زیـرا در صورت وجود
مثلـث حـرارت ،مـاده سـوختنی و اکسـیژن ظـرف مـدت کوتاهی آتش
قابـل سـرایت اسـت .وی همچنیـن نحـوه اسـتفاده از خامـوش کننـده
هـای دسـتی و انـواع آن را یـادآور شـد و هر یـک از اپراتورهـا با نظارت
کارشـناس آتـش نشـانی به اطفـاء حریق ایجـاد شـده پرداختند.

تسلیت

همکاران گرامی،
سرکار خانم زهره میرتاجالدینی و جناب آقای علی بذرکار

بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت عزیزانتـان را تسـلیت و تعزیـت
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.

انتصاب

طـی حکمی از سـوی حسـین قرنفلی سرپرسـت امور فرهنگـی و دینی
وزارت نیـرو ،آقـای سیدحسـین مهربانخـو بـه مـدت  2سـال دیگر به
سـمت دبیـر امـور فرهنگـی و دینـی صنعـت آب و بـرق اسـتان کرمان
منصوب شـد .شـورای فرهنگی شـرکت این انتصاب شایسـته را تبریک
گفتـه و تـداوم موفقیـت هـا را برای ایشـان از درگاه ایزد منان مسـئلت
مـی نماید.

ادامه از صفحه اول

علیپـور ضمن کلیـدی ارزیابی کردن
ایـن پـروژه گفـت :در ایـن پـروژه
تکنولـوژی بـه کمـک می آیـد و کار
را بـرای مـا سـاده می کنـد و دقت و
سـرعت را افزایش مـی دهد و هزینه
هـا را کاهـش مـی دهـد و بسـیار
پـروژه کاربـردی اسـت.
وی ضمـن قدردانـی از مجموعـه
دسـت انـدرکاران ایـن پـروژه گفت:
در صنعـت بـرق رویکـرد مـا بـرای
حمایـت ازپـروژه هـا نیـاز محـور و
محصـول محـور اسـت و در ایـن
راسـتا از پـروژه های علمـی حمایت
مـی کنیـم.
در ایـن مراسـم مهنـدس حبیبـی
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای
کرمان نیـز اظهار داشـت :این پروژه
که اکنون به ثمر رسـیده اسـت یکی
از نمونه های بارز همکاری مسـتقیم
دانشـگاه بـا صنعت اسـت کـه از یک
ایـده در سـطح کارشناسـی شـکل
گرفـت و در فازهـای مختلـف با ایده
هـای سـاده شـروع شـد و نهایتـا به
پختگی رسـید.
وی ضمـن قدردانـی از حمایت توانیر
از ایـن پـروژه افـزود :فـاز اول پـروژه
تحت عنوان “آشکارسـازی اتوماتیک
خطـای مقـره و یـراق آالت” انجـام
شـد کـه با حمایـت توانیـر تبدیل به
یـک پـروژه ملـی شـد و امیدواریـم
همـکاری هـای ایـن چنینـی میـان
صنعـت و دانشـگاه افزایـش یابـد و
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان نیز
پـروژه هـای بزرگتری را بـا همکاری
دانشـگاه اجـرا کند.
همچنیـن در ایـن جلسـه دکتـر
اعظـم کرمـی مجـری ایـن طـرح
دربـاره ایـن پـروژه گفـت :پـروژه
ملـی توسـعه سـامانه نرمافـزاری
مبتنـی بر وب تشـخیص هوشـمند
عیـوب تجهیـزات خطـوط انتقـال و
فـوق توزیـع بـا اسـتفاده از تصاویـر
گرفته شـده توسـط پهپـاد ،فاز دوم
پـروژه خطایابی هوشـمند خطاهای
مقـره و یـراق آالت خطـوط انتقـال

برق اسـت.
وی افـزود :فـاز اول این پروژه با توجه
بـه اعلام نیـاز شـرکت بـرق منطقه
ای کرمـان در سـال  1396آغاز شـد
و در فـاز دوم بـه عنـوان پـروژه ملی
بین دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان و
پژوهشـگاه نیرو تعریـف گردید.
کرمـی اظهـار داشـت :پـروژه ملـی
از سـال  1398در  16شـرکت بـرق
منطقـه ای آغـاز شـده و مجمـوع
 5565دکل در اسـتانهای تهـران،
کرمـان ،فـارس ،خوزسـتان و
هرمزگان تصویربرداری شـده اسـت.
وی افـزود :جهـت انجـام ایـن پـروژه
در مرحلـه نخسـت در قالـب یـک
گـروه  12نفـره به بررسـی و شناسـه
گـذاری تصاویـر پرداختـه شـد و
سـپس یـک گـروه  5نفـره پـردازش
تصویـر پردازش هـای الزم را بر روی
تصاویـر پهپـادی انجـام دادنـد و در
نهایـت طراحـی وب سـایتی به این
منظـور طراحـی شـد.
ایـن عضـو هیـات علمـی اظهـار
داشـت :در حـال حاضـر بازدیـد
سـالیانه از خطـوط انتقـال و فـوق
توزیـع بـرق توسـط پهپادهـا در
کشـور در حـال انجـام اسـت و این
امـر مزایـای زیادی از جملـه بازدید
از راه دور در مناطـق صعـب العبور،
عـدم نیـاز به قطـع خطوط بـرق به
ویـژه در شـرایط پربـاری ،امـکان
بازدیـد سـریع در مواقـع اضطـراری
و بالیـای طبیعـی ،ایمنـی بـاال
و کاهـش خطـرات جانـی ،دقـت
بسـیار بـاال در بازدیـد ،کاهـش
نیـروی انسـانی ،زمان کمتـر بازدید
نسـبت به تکنسـین ،کاهـش هزینه
بازدیـد ،تسـلط و دیـد کامـل بـر
زوایـای مختلـف دکل و قطعـات آن
در هنـگام تصویربـرداری و غیـره
داشـته اسـت.
وی همچنیـن گفـت :سـامانه
تشخیص هوشـمند عیوب تجهیزات
خطـوط انتقـال و فـوق توزیـع تحت
وب اسـت در ایـن نـرم افـزار بـا بهره
گیـری از یادگیـری عمیـق و پایـگاه

داده گسـترده فرآینـد تشـخیص
اتوماتیـک و هوشـمند عیوب خطوط
انتقـال و فـوق توزیـع بـرق پیـاده
سـازی شـده و قـادر بـه تعییـن
عیـوب آنـی و فـوری اسـت .تاکنون
 104عیـب آنـی و  431عیـب فوری
گـزارش شـده اسـت.
دکتـر کرمی خاطر نشـان کـرد :این
نـرم افزار قابلیـت بارگـذاری تصاویر،
سـاخت گـزارش سـریع از عیـوب
خطـوط انتقال در قالـب  ،pdfامکان
دسترسـی سـریع به وضعیت خطوط
انتقـال و فوق توزیع بـرق را به همراه
نمایـش بر روی نقشـه ،تهیه اکسـل
آمـاری بـه همـراه نمـودار فراوانـی
از عیـوب خطـوط انتقـال ،امـکان
بررسـی خطوط انتقـال و فوق-توزیع
بـرق در بـازه زمانـی ،قابلیـت ایجـاد
کاربـر بـا سـطح دسترسـی الزم،
امـکان بررسـی عیـوب مـورد نظـر با
فعالسـازی مدلهای مربوطـه ،قابلیت
دسترسـی بـه وضعیـت سیسـتم و
غیـره را دارا اسـت.
وی افـزود :جهـت تسـت عملکـرد
سـامانه  AFTLچهـار شـرکت
بـرق منطقـه ای خراسـان ،اصفهان،
مازنـدران و هرمـزگان بـه ترتیب در
مجمـوع  6113تصویـر بارگـذاری
نمودنـد .بـا توجه به تعـداد خطاهای
صحیـح گـزارش شـده و میانگیـن
دقت بدسـت آمده نتایـج مورد قبول
حاصـل گردیـد.
همچنیـن در ایـن جلسـه ،دکتـر
حسـین نظام آبادی معاون پژوهشی
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان ضمن
ابـراز خوشـنودی گفـت :در  4سـال
گذشـته قراردادهـای ارتبـاط بـا
صنعـت  10برابـر افزایـش داشـته
اسـت .
وی ضمـن قدردانـی از صنعـت بـرق
کشـور و اسـتان ابراز امیـدواری کرد:
ایـن پـروژه بـه عنوان شـروع پـروژه
هایـی باشـد کـه با همـکاری صنعت
بـرق انجـام خواهد شـد .در پایـان با
اهـدا لـوح از دسـت انـدرکاران پروژه
تقدیـر به عمـل آمد.

امر به معروف و نهى از منکر دعوت به اسالم است .امام علی(ع)

بررسی شاخص های ارزیابی جشنواره
شهید رجایی در کمیسیون توسعه مدیریت

خبرنامهداخلی
شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان

خبری
ورزشی
آموزشی
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خبر

عزاداری

کمیسـیون سـرمایه انسـانی و بهبود
مدیریت بـا موضوع بررسـی وضعیت
شـاخص هـای اختصاصـی و عمومی
جشـنواره شـهید رجایی و بـا حضور
مدیرعامـل و معاونیـن و نماینـدگان
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی
برگـزار شـد  .در ایـن نشسـت ابتـدا
گزارشـی از نتایـج ارزیابـی شـاخص
هـای عملکـرد سـال  99ارائه شـد و
سـپس مهنـدس حبیبـی مدیرعامل
شـرکت اظهـار داشـت  :جشـنواره
شـهید رجایـی و ارزیابی شـاخص ها
هـم کار سـنگین اسـت و هـم مفیـد
برای پویایی و به روز رسـانی عملکرد
دسـتگاه هـای اجرایـی و شـرکت ها
است.
وی گفـت :خدمـات شـرکت بـرق
منطقـه ای خدماتـی زیـر سـاختی و
بـزرگ اسـت کـه کارکنـان شـرکت
بـرای احـداث آن هـا در جهـت ارائه
خدمـات بهتـر بـه مـردم و پایـداری
شـبکه و تأمین برق مطمئن زحمات
زیـادی را متحمـل مـی شـوند و مـا
نیـروگاه خورشـیدی بهرمـان تـا
پایـان سـال  ۱۴۰۰بـه شـبکه
سراسـری بـرق متصل خواهد شـد.
کارشـناس نظارت بر تولید شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمـان ،ضمـن
اعلام ایـن خبـر گفـت :نیـروگاه
خورشـیدی بهرمـان بـا ظرفیت 10
مـگاوات و با سـرمایه گـذاری بخش
خصوصـی توسـط شـرکت تجـارت
پویـا شـیوه در حـال اجرا اسـت و تا
پایان سـال جـاری به بهـره برداری
می رسـد.
مهندس محمد اسـماعیل محمدی
در زمینـه میـزان پیشـرفت ایـن
نیـروگاه اظهـار داشـت :عملیـات
اجرایـی نیـروگاه مذکورکـه در
مجاورت پسـت فوق توزیـع بهرمان
واقـع اسـت از اواخـر سـال ۱۳۹۹
آغـاز شـده و در حـال حاضـر سـازه
فلـزی ایـن طـرح اجـرا گردیـده و
پنـل های ایـن نیروگاه نیـز در حال
نصـب اسـت.
وی افـزود :کابـل کشـی بخـش
 DCایـن نیـروگاه مذکـور در حال
اجراسـت و بـه زودی کابـل کشـی
بخـش  ACآن نیـز آغـاز خواهـد

علـی رغـم آنکـه بـه لحـاظ سـاختار
نیـروی انسـانی در بیـن شـرکت
هـای برق منطقـه ای کوچـک ترین
سـازمان را داریـم و بـه لحاظ خدمت
در بزرگتریـن و پهناورتریـن اسـتان
کشـور قـرار داریـم بـا ایـن وضعیـت
در حـال نگهـداری و توسـعه شـبکه
هـای طوالنـی برق کشـور هسـتیم و
دربرخی شـاخص هـای مهم از جمله
بهـره بـرداری  ،مالـی و انسـانی رتبه
برتـر داریـم  .مهندس حبیبـی اظهار
داشـت  :بـرای اولیـن بار توسـط این
شـرکت و با همکاری دانشـگاه شهید
باهنـر سـامانه ای طراحـی شـده که
بازدیـد از خطـوط جهـت شناسـایی
خطاهـای مقـره هـا به صـورت کام ً
ال
اتوماتیـک انجـام مـی شـود کـه یک
نمونـه کشـوری اسـت  .مهنـدس
حبیبـی با اشـاره بـه وضعیت بـه روز
رسـانی فرایندهـا گفـت  :آن دسـته
از فرایندهـا کـه جنبه قانونـی دارد و
بایسـتی مطابـق دسـتورالعمل هـای
دولتـی عمل نماییم غیـر قابل تغییر

مـی باشـند و برخـی فرایندهـا کـه
در اختیـار شـرکت می باشـد وکام ً
ال
مستقل هستند توسـط واحدها تهیه
و انجـام مـی شـوند تـا بـه سـرعت و
تسـهیل امـور کمـک نمایـد و در
ایـن زمینـه نیـز کارهایـی از جملـه
در حـوزه خدمـات مشـترکین ،انبار،
پشـتیبانی و  ...انجـام شـده اسـت.
وی در پایـان ارزیابـی شـاخص هـا
جشـنواره شـهید رجایـی را مهـم و
مفیـد قلمـداد نمودنـد کـه منجـر
بـه حرکـت روبـه جلـو سـازمان هـا
مـی شـود و اظهـار امیـدواری نمـود
که بـرای سـال  1401بتوانیـم نقاط
ضعـف را بهبـود بدهیـم و امتیـازات
اصلاح شـوند  .در ایـن جلسـه خانم
ابراهیمی نماینده سـازمان مدیریت و
برنامـه ریـزی نیـز نکاتـی را در مورد
فرایندهـا و شـاخص هـای توسـعه
جهـت ارتقـا را یـادآوری و مـورد
تأکیـد قـرار داد  .در پایـان نیـز هـر
یـک از اعضـا نظـرات و پیشـنهادات
خـود را مطـرح نمودنـد .

در آسـتانه رحلت پیامبر اکرم(ص)  ،شـهادت امام حسـن(ع) و امام رضا (ع)
مراسـم عـزاداری و تالوت زیارت ائمه در محوطه باز شـرکت برگزار شـد.

برگزاری مراسم غبارروبی و میثاق با شهدا

بـا حضـور مدیـران و کارکنـان صنعـت آب و بـرق اسـتان کرمـان مراسـم
غبارروبـی و میثـاق بـا شـهدا برگـزار شـد.

تقدیر

نیروگاه  10مگاواتی خورشیدی بهرمان تا پایان
سال به بهره برداری می رسد

شـد .مهنـدس محمـدی در ادامـه
گفـت :دیگـر تجهیـزات نیـروگاه ،از
قبیـل ترانـس هـا و اینورترهـا نیـز
در حـال حمـل بوده و بـه زودی در
محل سـایت نیـروگاه قـرار خواهند
گر فت .
وی همچنیـن اظهـار داشـت:
قـرارداد خریـد تضمینـی بـرق ایـن
نیـروگاه بـه مـدت  ۲۰سـال ،بـا
سـازمان انـرژی هـای تجدیـد پذیر
و بهـره وری انـرژی در سـال ۱۳۹۹
منعقـد شـده اسـت.

ایـن کارشـناس بـا بیـان ایـن
نکتـه کـه ظرفیـت نیـروگاه هـای
خورشـیدی اسـتان کرمـان ۷۰
مگاوات اسـت ابـراز امیـدواری کرد:
بـا بهـره بـرداری از ایـن نیـروگاه و
نیـروگاه هـای خورشـیدی دیگـری
کـه در شهرسـتان هـای زرنـد،
رفسـنجان ،سـیرجان ،جیرفـت و
کرمـان در حال اجرا هسـتند بتوان
ظرفیـت قابـل توجهـی از نیـروگاه
هـای خورشـیدی را در اسـتان
کرمـان بـه بهـره بـرداری رسـاند.

طـی لوحـی به امضای علی زینی وند اسـتاندار کرمان ،از مهندس حمیدرضا
حبیبی مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای کرمـان تقدیر به عمل آمد.
در متن این لوح آمده است:
توفیق خدمت به نیکوترین و شایسـته ترین مردم در نظام اسلامی ،فرصت
گرانبهـا و پرافتخـاری اسـت که عالوه بر خشـنودی مردم موجبـات رضایت
پـروردگار متعـال در پـی خواهـد داشـت و بـه یقیین در این راسـتا کسـانی
موفـق و سـربلند خواهند بود کـه بتوانند به خوبی از این فرصت مسـئولیت
در راسـتای جلـب رضایـت خداوند و خدمت صادقانه و موثـر به مردم نهایت
اسـتفاده را ببرنـد .بدینوسـیله ضمـن سـپاس از تلاش و زحمات مسـتمر
جنابعالـی کـه بـا الهام از تخصص و تعهد نسـبت به انجام وظایف شـغلی در
راسـتای مدیریـت موفق عبـور از پیک مصرف برق در تابسـتان سـال جاری
تلاش خـود را جهـت جلب رضـای ایزد متعال به کار بسـته ایـد این لوح به
رسـم یادبـود تقدیم حضورتان مـی گردد از خداوند متعال برایتان سلامتی،
بهروزی و توفیق اسـتمرار خدمتگزاری را مسـئلت دارم.

حجاب زن برای طراوت و زیبایی اش مفیدتر می باشد .امام صادق (ع)
خبرنامهداخلی
شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان
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با حضور نمایندگان سازمان حسابرسی؛

مصاحبه مدیرعامل شرکت برق منطقهای کرمان
با برنامه صبح بخیر کرمان

حسابرسی عملیاتی شرکت برق
منطقهای کرمان آغاز شد

ادامه از صفحه اول
مهنــدس حمیدرضــا حبیبــی افــزود :همــه ارزیابــی ها و حسابرســی
هــا یــک فرصــت هســتند و افــراد متخصــص بــا توجــه بــه دیــدگاه
هــا و تجربیاتــی کــه در شــرکت هــای مشــابه پیــدا کــرده انــد بــا
نــگاه از بیــرون مــی تواننــد نقــاط ضعــف و قــوت را بشناســند و بــه
مــا منتقــل کننــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :حسابرســی عملیاتــی شــرکت تجربــه
موفقــی باشــد و بتوانیــم مشــاوره کاملــی را بــر روی نقــاط ضعــف و
قــوت شــرکت بــه دســت آوریــم.
مهنــدس حبیبــی همچنیــن بــه کمبــود نیــروی انســانی بــه عنــوان
یــک چالــش بــزرگ اشــاره کــرد و گفــت :شــرکت بــرق منطقــه ای
کرمــان بــا وجــود دارا بــودن  7درصــد تاسیســات صنعــت بــرق
کشــور بــا وســعت و پراکندگــی بســیار بــاال ،تنهــا  3درصــد از
نیــروی انســانی صنعــت بــرق کشــور را در اختیــار دارد.
وی افــزود :مــا بــا در اختیــار داشــتن  264نیــرو کوچکتریــن
چــارت بــرق منطقــه ای کشــور را دارا هســتیم و همــکاران تــاش
مضاعفــی را بــرای دســتیابی بــه شــاخص هــای تدویــن شــده انجــام
مــی دهنــد کــه مــورد توجــه توانیــر اســت.
وی همچنیــن در تشــریح دســتاوردهای شــرکت اظهــار
داشــت :دریافــت تقدیــر نامــه از وزیــر محتــرم نیــرودر راســتای
تحقــق اهــداف پویــش پــروژه هــای (الف-ب-ایــران) ،دریافــت
تقدیــر نامــه از رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت توانیــر
در راســتای بهــره بــرداری از  6پــروژه انتقــال و فــوق توزیــع در
شهرســتان هــای جیرفــت و کهنــوج اســتان کرمــان ،کســب رتبــه
ممتــاز در شــاخص عملکــرد طــرح هــای انتقــال و بهینــه ســازی بــه
بودجــه ارزیابــی عملکــرد شــرکت هــای بــرق منطقــه ای مدیریــت
شــاخص هــای اســتراتژیک(طرح ســیما) ،دریافــت تقدیــر نامــه از
معــاون محتــرم سیاســی  ،امنیتــی  ،اجتماعــی اســتان کرمــان در
راســتای پیشــرفت اهــداف و دســتاوردهای پدافنــد غیــر عامــل در
ســطح اســتان ،کســب رتبــه برتــر در اجــرای برنامــه هــای اصــاح
نظــام اداری دوره دوم در بیســت و دومیــن جشــنواره شــهید رجایــی
اســتان ،کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر ســازمان هــا و دســتگاه های
اجرایــی اســتان و… از جملــه دســتاوردهای شــرکت بــرق منطقــه ای
کرمــان اســت.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان اظهــار داشــت :یکــی
از مهمتریــن طــرح هــای پژوهشــی وزارت نیــرو و علــوم بــا عنــوان
طــرح ملــی “ توســعه ســامانه نــرم افــزاری مبتنــی بر وب تشــخیص
هوشــمند تجهیــزات خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع بــا اســتفاده از
تصاویــر گرفتــه شــده توســط پهپــاد ( ”)Aftlرا در ســال  1400بــه
بهــره بــرداری رســاندیم .
در ایــن جلســه مهــدی کارخانــه سرپرســت ارشــد حسابرســان
اظهــار داشــت :حسابرســی عملیاتــی در ســطح بــرق منطقــه ای کار
جدیــدی اســت کــه از امســال انجــام مــی شــود.
وی افــزود :در گزارشــی کــه ارائــه مــی شــود بــه دنبــال نقــاط
ضعــف نیســتیم بلکــه در حسابرســی عملیاتــی دنبــال نقــاط قوتــی
هســتیم کــه بــه وســیله آن بتــوان فرایندهــا را بهبــود بخشــید.
وی همچنیــن گفــت :اکثــر اطالعاتــی کــه نیــاز بــود در قالــب
جــداول بــرای مــا ارســال شــده اســت و بــا همــکاری افــراد
هماهنــگ کننــده از هــر معاونــت ،حسابرســی بــه شــیوه بهتــری
قابــل انجــام اســت.
الزم بــه ذکــر اســت؛ در راســتای جــز  12بنــد”ی” تبصــره  2قانــون
بودجــه ســال  1400کل کشــور ،کلیــه شــرکت هــای دولتــی از
جملــه شــرکت هــای بــرق منطقــه ای مکلــف بــه انجــام حسابرســی
عملیاتــی مــی باشــند.

ادامه از صفحه اول
وی افـزود :صنعـت بـرق بـا  2نـوع
تهدیـد انسـان سـاخت و تهدیـدات
طبیعـی مواجـه اسـت؛ تهدیـدات
انسـان سـاخت شـامل؛ تهدیداتـی
اسـت کـه سـهوا و یا عمدا توسـط
انسـان ایجـاد مـی شـود ماننـد؛
برخـورد خـودرو ،ماشـین آالت،
تخریـب ناشـی از عملیـات اجرایـی
و خرابـکاری هـای عمـدی اسـت و
تهدیـدات طبیعـی ،ماننـد صاعقـه،
سـیل و طوفـان کـه شـبکه بـرق
تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد و جـز
تهدیداتـی اسـت که شـبکه بـرق با
آن مواجـه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه
ای کرمـان در ادامـه گفـت :صنعت
بـرق شـامل  3بخش تولیـد ،انتقال
و توزیـع اسـت کـه بخـش تولیـد
شـامل نیـروگاه هایـی اسـت کـه
تولیـد بـرق را انجـام مـی دهـد از
جملـه انواع نیـروگاه هـای حرارتی،
بـرق آبـی ،تجزیـه پذیـر و … اسـت.
وی افـزود :بخـش انتقـال همـان
دکلهـای فشـار قـوی اسـت که در
جاده ها مشـاهده می شـود و پست
هـای انتقـال و فـوق توزیـع کـه از
نیـروگاه ها تا ورودی شـهرها انتقال
بـرق را انجـام مـی دهنـد و بخـش
توزیـع کـه داخل شـهرها بـرق را تا
خانـه مـردم می رسـاند.
مهنـدس حبیبـی ادامـه داد :بـرای
حفاظـت از ایـن بخش ها شـبکه به
نحـوی طراحـی و برنامـه ریزی می
شـود کـه با یک آسـیب و یـا خروج
یک تجهیز به شـبکه آسـیبی نرسد
کـه بـه ایـن موضـوع تـابآوری
شـبکه گفته می شـود یعنی شـبکه
در مقابـل تهدیـدات دچـار هـم
گسـیختگی نمی شـود و مـی تواند
خدماتـش را بـه مـردم ارائـه دهد.

وی در ارتبـاط بـا فرق شـرکت برق
منطقـه ای کرمـان بـا شـرکت های
توزیـع گفـت :شـرکت بـرق منطقه
ای کرمـان یـک شـرکت دولتـی
اسـت کـه زیر سـاخت شـبکه برق
را در ولتاژهـای
400 – 230 – 132 – 63
کیلوولـت را برعهـده دارد و در
شـبکه سراسـری بـرق را از نیروگاه
هـا تـا شـهرها و مصـرف کنندگان
عمـده و بـزرگ از جملـه ؛صنایـع
فـوالد ،مس و دیگـر صنایع منتقل
مـی کند.
مهنـدس حبیبـی افـزود :شـرکت
هـای توزیـع مسـئولیت رسـاندن
بـرق بـه منـازل مشـترکین را
برعهـده دارنـد و در سـطح 20
کیلوولـت 380 ،ولـت و  220ولـت
کـه در منـازل مورد اسـتفاده اسـت
فعالیـت دارد.
حبیبـی تفـاوت شـرکت هـای برق
منطقـه ای و توزیـع را در سـطوح
ولتـاژ دانسـت و اظهـار داشـت:
نحـوه عملکـرد و شـبکه بـرق در
همـه سـطوح ولتـاژی یـک شـبکه
یکپارچـه و بـه هـم پیوسـته اسـت
و مدیریـت آن در سـطح کشـور
برعهـده دیسـپاچینگ ملـی در
تهـران و در مناطـق بـر عهـده
دیسـپاچینگ مناطـق اسـت کـه
کنتـرل و حفـظ یکپارچگی شـبکه
سراسـری بـرق را برعهـده دارد.
مهنـدس حبیبـی در خصـوص
اقداماتـی کـه شـرکت بـرق منطقه
ای کرمـان در مقابلـه بـا تهدیـدات
انجـام داده اسـت گفـت :در صنعت
دو نـوع برخـورد دفاعـی و رفعـی
بـا تهدیـدات داریـم کـه در بحـث
دفاعـی تاب آوری شـبکه را باال می
بریـم و شـبکه را طـوری طراحـی
می کنیـم که در مقابـل تهدیدات

آسـیب پذیـری کمتـری داشـته
باشـد بـه عنوان مثال؛ خطـوط ما از
چند سـو تغذیه و معمـوال دو مداره
و یـا چند مداره اسـت کـه اگر یکی
از مـدار خـارج شـد دومـی آسـیب
نبینـد و همچنیـن ظرفیـت ترانس
هـا بـه نحـوی در نظـر گرفته شـده
کـه بـا خـروج یـک ترانـس ترانس
هـای دیگـر بتواننـد بارهـای اصلی
را تامیـن کنند.
وی افـزود :در حـوزه رفعـی اگـر
تهدیـدی بـه وقـوع پیوسـت یـا
اتفاقـی افتـاد کـه منجـر بـه قطـع
بـرق شـبکه شـد در بخـش تولید،
انتقـال و توزیـع تجهیـزات سـیاری
وجـود دارد کـه سـریعا بـه محـل
منتقـل می شـوند و نیـاز آن بخش
را تامیـن مـی کننـد ایـن تجهیزات
شـامل؛ دیـزل هـای سـیار ،خطوط
انتقـال سـیار ،دکل هـای سـیار و
پسـت هـای سـیار اسـت کـه در
آخریـن سـیل کـه در گلبـاف بـه
وجـود آمـد بـرق مـردم از طریـق
دیـزل هـای سـیار و بـا همـکاری
شـرکت توزیـع تامیـن شـد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای
کرمـان همچنیـن دربـاره تهدیدات
سـایبری اظهـار داشـت :در حـوزه
سـایبری معموال سیسـتم به نحوی
اسـت کـه بـا خـروج تجهیـزات
سـایبری و دیجیتال ،سیسـتم های
دسـتی جایگزیـن وجـود دارد کـه
فرامیـن و کنتـرل هـا بـه تجهیزات
دسـتی منتقـل مـی شـود و سـعی
مـی کنیـم خللـی در شـبکه ایجـاد
نشو د .
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کرد:
بـا همـکاری خـوب مـردم بـه ویژه
در مدیریـت مصرف انـرژی در همه
فصـول بـرق رسـانی بـی دغدغه به
مشـترکین صـورت پذیرد.

خبرنامهداخلی
شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان

خبری
ورزشی
آموزشی

نشریه داخلی شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان
دارای مجور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
صاحب امتیاز :برق منطقهای کرمان
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دو ماهنامه

خبر

همدلی در محیط کار؛ مهارتهایی
برای درک بهتر دیگران

همدلــی یعنــی درک احساســات دیگــران ،توانایــی «خــود را جــای
دیگــران گذاشــتن» و بــه عبارتــی درک افــکار و موقعیــت آنهــا .بــرای
همــدل بــودن بایــد فراتــر از خودتــان و دلمشــغولیهایتان را درنظــر
بگیریــد .اگــر فراتــر از دنیــای خودتــان را ببینیــد ،چیزهــای ارزشــمند
زیــادی کشــف میکنیــد.
کســانی کــه بــه خودخواهــی و کوچکبینــی معروفنــد ،اغلــب
مفهــوم مهمتــری را فرامــوش میکننــد؛ اینکــه آنهــا هــم یکــی از
میلیاردهــا انســان کــرهی زمیــن هســتند! بنابرایــن فرامــوش نکنیــد
کــه دنیــا پــر از آدمهایــی مثــل شماســت و نمیتوانیــد از تأثیــر آنهــا
بــر زندگیتــان اجتنــاب کنیــد .پــس بــا پذیرفتــن ایــن حقیقــت ،بــا
دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و بــرای درک آنهــا تــاش نماییــد.
همدلی مؤثر
برای همدلی مؤثر موارد زیر را درنظر بگیرید:

۱

 .از دیدگاهتــان دســت بکشــید و ســعی کنیــد تــا از
زاویــهی دیــد طــرف مقابــل بــه ماجــرا بنگریــد
بــا ایــن کار متوجــه میشــوید کــه طــرف مقابلتــان نیــت بــدی
نــدارد و از روی نامهربانــی و لجبــازی رفتــار نمیکنــد ،بلکــه بــر
اســاس میــزان دانــش خــود و موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد واکنــش
نشــان میدهــد.

۲

 .نقطهنظر طرف مقابل را تأیید کنید
ـس باورهــا و واکنشهــای
ـ
پ
پــس از اینکــه متوجــه دالیــل موجــود در ِ
طــرف مقابــل شــدید ،آن را تأییــد کنیــد .فرامــوش نکنیــد کــه تأییــد
کــردن همیشــه بــه معنــی موافــق بــودن نیســت! میتــوان پذیرفــت
کــه دیگــران باورهــا و نظــرات متفاوتــی دارنــد و بــرای باورهایشــان
نیــز دالیــل خوبــی دارنــد.

۳

 .دیدگاه خودتان را ارزیابی کنید
آیــا بیشــتر بــه پیشبــردن حــرف ،برنــده شــدن و اثبــات خودتــان
فکــر میکنیــد؟ یــا یافتــن را ِهحــل ،برقــراری ارتبــاط و پذیــرش
دیگــران را در اولویــت قــرار میدهیــد؟ بــدون ذهــن و نگرشــی پذیــرا
بــرای همدلــی ،بــا دیگــران دچــار مشــکل خواهیــد شــد.

۴

 .خوب گوش بدهید
بــه حــرف طــرف مقابــل تمــام و کمــال گــوش بدهیــد ،بــه گفتههــا و
آهنــگ صدایــش توجــه کنیــد ،حــرکات بــدن او را در هنــگام صحبــت
درنظــر بگیریــد ،بــا تکیــه بــر غرایزتــان ســعی کنیــد تــا بفهمیــد کــه
آیــا پیــام مهمــی را انتقــال میدهــد یــا نــه ،و ســرانجام کشــف کنیــد
کــه او چــه احساســی دارد.

۵

 .از طــرف مقابــل دربــارهی تصمیمــات و واکنشــش
بپرســید
اگــر مطمئــن نیســتید ،از طــرف مقابــل بخواهیــد تــا موقعیتــش را
برایتــان توضیــح دهــد .ایــن روش ســادهترین و سرراســتترین راه
بــرای فهمیــدن دیگــران اســت؛ امــا اســتفاده از ایــن روش بــرای
همدلــی بــا دیگــران چنــدان رایــج نیســت.
بــه هرحــال هیــچ اشــکالی نــدارد کــه مســتقیما از طــرف مقابــل
بپرســید کــه چــه میخواهــد.
هنــگام تعامــل بــا دیگــران ایــن نکتههــا را بــه کار بگیریــد .چــرا
کــه اینگونــه توجهتــان را نســبت بــه احساســات ،افــکار و آنچــه
تجربــه کردهانــد افزایــش میدهیــد و دلســوزتر و صمیمیتــر بــه
نظــر خواهیــد رســید .قابلیــت دیــدن مســائل از زوایههــای مختلــف و
توانایــی اســتفاده از آن در هــر موقعیتــی یــک موهبــت اســت.

زیر نظر هیات تحریریه
نشانی :بلوار شهید عباسپور
تلفن03432738045 :
آدرساینترنتیWWW.KREC.CO.IR :
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ق منطقهای کرمان در مصاحبه با ایلنا خبر داد؛
ل شرکتبر 
مدیرعام 

بهرهبرداری از پروژههای برق کرمان با اعتبار
 500میلیارد تومان

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـهای
کرمـان در مصاحبـه بـا خبرگـزاری
ایلنـا ،از بهرهبـرداری  500میلیـارد
تومـان پـروژه در شـرکت بـرق
منطقـهای کرمان تا پایان سـال خبر
داد.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی اظهـار
داشـت :پروژههـای خـط 400
کیلوولـت جیرفـت بـه ارگ بـم بـه
طـول  80کیلومتـر ،خـط ارتباطـی
پسـت شـاهماران ،پسـتهای 132
کیلوولـت قلعهگنـج و پسـت فاریاب،
فاز دوم توسـعه پسـت 400کیلوولت
نیـروگاه شـوباد ،خطـوط ارتباطـی
پسـت  400کیلوولـت جیرفـت از
مهمترین پروژههای شـرکت هسـتند
کـه پیشبینـی میشـود تـا پایـان
سـال بـا اعتبـار  500میلیـارد تومان
مـورد بهرهبـرداری قـرار گیرنـد.
وی همچنیـن در رابطـه با مهمترین
اقدامـات شـرکت در سـال گذشـته
گفـت :در رابطـه بـا پـروژه هـای
شرکت؛ افتتاح پسـت  400کیلوولت
جیرفـت ،پسـت  400کیلوولـت
شـوباد ،پسـت  132کیلوولت ریگان،
پسـت  132کیلوولـت رفسـنجان
و خطـوط ارتباطـی نیـروگاه زرنـد،
برقـراری ارتبـاط  400کیلوولـت بین
اسـتان هـای کرمـان و سیسـتان و
بلوچسـتان از مهمترین اقدامات بوده
ا ست .
مهنـدس حبیبـی افـزود :در بحـث
نیـروی انسـانی شـرکت بـا اصلاح
سـاختار ،بخشـی از مشـکالت بهـره
وری نیروهـا را حل کردیم ،همچنین
کاهـش بدهی هـای شـرکت و بهروز
رسـانی انبارهای شـرکت انجام شـده
ا ست .
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه چالـش
هـای پیـش روی شـرکت گفـت:

در حـال حاضـر  44درصـد مصـرف
بـرق اسـتان مربـوط به صنایع اسـت
و بـا توجـه بـه کمبـود تولیـد بـرق و
مدیریـت بار در زمسـتان سـال  99و
تابسـتان  1400بـا مشـکالتی مواجه
بودیـم که خوشـبختانه با تعامل قابل
قدردانـی صنایـع از آن عبـور کردیم.
مهنـدس حبیبـی اضافـه کـرد:
مهمتریـن چالش پیش روی شـرکت
کـه بـر روی زمان بهره بـرداری پروژه
هـا تاثیـر گـذار اسـت .مسـاله عـدم
ثبـات قیمت هاسـت و نرخ تعدیل ها
منطقی نیسـت که این مسـاله منجر
بـه کاهـش تمایـل پیمانـکار بـرای
شـرکت در مناقصـات شـده و نمـی
توانـد در برابـر قیمت هـای لحظه ای
پاسـخگو باشد.
وی عـدم توانایـی جـذب نیـروی
نخبـه در بخـش دولتـی را از دیگـر
چالـش هـا دانسـت و گفت :بـا توجه
بـه صنعتـی شـدن اسـتان کرمـان و
توانایـی جـذب نیروی نخبـه در این
صنایـع و عـدم توانایـی مالـی جذب
نیـروی توانمنـد در دولـت و شـرکت
هـای پیمانـکاری کـه بـا دولـت کار
مـی کننـد باعـث شـده تـا شـرکت
بـرق منطقـه ای کرمـان بـه عنـوان
یـک شـرکت تخصصـی و مهندسـی
نیـز بـا ایـن مشـکل مواجـه باشـد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه

ای کرمـان در رابطـه بـا انتظـارات
از دولـت جدیـد اظهـار داشـت:
خوشـبختانه برنامـه هایـی کـه
توسـط دکتـر محرابیـان بـه مجلس
ارائـه شـده مشـکالت و دغدغـه
هـای وزارت نیـرو از جملـه بخـش
اقتصـاد انـرژی در نظـر گرفته شـده
اسـت و امیدواریـم بـا اجرایی شـدن
مشـکالت حـل شـود.
وی افزود :پراکندگـی بار مصرفی در
اسـتان کرمـان بـا توجـه به وسـعت
آن و تنـوع آب و هوایـی هزینـه
باالتـری را بـرای بـرق رسـانی بـه
مناطـق مختلـف تحمیـل مـی کند
کـه نیازمنـد اعتبـار اسـت و بایـد
مـورد توجـه قـرار گیـرد .
مهندس حبیبی تصریح کرد :اسـتان
کرمـان در حـال حاضر از لحـاظ زیر
سـاخت در نقطـه مناسـبی اسـت و
بـرای تامیـن نیاز اسـتان بایـد بتواند
متناسـب بـا نیـاز زیرسـاخت هـا را
گسـترش دهد.
وی همچنیـن اظهـار داشـت:
خوشـبختانه همـکاری و همدلـی
خوبـی بیـن مدیـران اسـتان وجـود
دارد کـه منجر شـده کارها به خوبی
پیـش بـرود و امیدواریـم در دولـت
جدیـد نیـز با توجـه به برنامـه هایی
کـه ارائـه شـده بتوانیـم بـه مـردم
شریف اسـتان خدمت رسـانی کنیم.

درگذشـت همکار گرامی رمضان طهماسـبی ،شاغل

در امـور مالـی را خدمت خانواده آن عزیز از دسـت
رفتـه و همکاران تسـلیت گفتـه و آرزوی مغفرت و

آمـرزش برای آن مرحـوم و صبر جزیـل بازماندگان

از درگاه خداونـد متعال مسـئلت مینماییم .روحش

شـاد و یـادش گرامی باد.

