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پیام نوروزی مدیر عامل

امضای تفاهم نامه همکاری
 بین ساتبا و استانداری کرمان

یـا مقلـب القلـوب و االبصـار  یـا مدبـر اللیـل 
والنهـار،  یـا محـول الحـول و االحـوال حـول 

حالنـا الـی احسـن الحـال
همکاران محترم با سالم

فرا رسـیدن رسـتاخیز با شـکوه و پـر طراوت 
بهـاری مجالـی اسـت گرانبهـا بـرای حمـد و 
سـپاس خـدای متعـال و زمانـی اسـت بـرای 
مواهـب  و  ال یتناهـی  خالـق  بـه  اندیشـیدن 
الهـی و نـوروز زمانـی اسـت بـرای نـو شـدن 
و تـازه شـدن و حرکـت بـه سـوی تکامـل. 
نشـیب ها،  و  فـراز  تمـام  بـا  را  سـال 1400 
غم هـا و شـادی ها و بخصـوص مواجـه شـدن 
بـا بیمـاری کرونـا پشـت سـر گذاشـتیم. در 
سـالی که گذشـت با  یـاری و الطـاف خداوند 
متعـال، تالش هـا، همکاری هـا و ایسـتادگی 
شـما همـکاران معـزز و همچنیـن گروه هـای 
فنـی،  غیـر  و  فنـی  از  اعـم  پیمانـکاری 
کارشناسـان  مدیـران،  محتـرم،  مشـترکین 
و پرسـنل بخش هـای خدمـات و پشـتیبانی 
توانسـتیم بـر مشـکالت بویـژه عبـور از پیک 
تابسـتان و زمسـتان فائـق آییـم و بـا اجـرای 
در  تـوان  پـر  دیگـر  بـار  جدیـد  پروژه هـای 
بـرق  صنعـت  سـازندگی  و  خدمـت  عرصـه 
کشـور عزیزمـان حاضـر شـویم. اکنـون زمان 
آن رسـیده همچنـان بـا تکیـه بـر تجربیـات 
و افـق پیـش رو ضمـن تـداوم گام برداشـتن 
در مسـیر رشـد و پویایـی بـی وقفـه خـود را 
و  اقـدام  در دسـت  پروژه هـای  اتمـام  بـرای 
اجـرای برنامه هـا آمـاده سـازیم و همسـو بـا 
تحـول طبیعـت بهترین هـا را از خداوند منان 
مسـئلت نماییـم. بـا عـرض تبریـک حلـول 
سـال نو و عید باسـتانی نـوروز، ضمن آرزوی 
سـالی سرشـار از موفقیـت تـوأم بـا سـالمتی 
برای شـما و خانـواده گرامی تان امیـدوارم به 
حـول قـوه الهـی سـعادت توفیـق خدمت به 

مـردم را داشـته باشـیم. 
حمیدرضا حبیبی
مدیرعامل

در کنفرانس مطبوعاتی مدیران عامل صنعت برق استان 
کرمان؛ وضعیت صنعت برق استان تشریح شد

بـه مناسـبت دهـه فجـر، کنفرانـس مطبوعاتی مدیر عامل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 
و مدیـران عامـل شـرکت توزیـع برق شـمال و جنـوب اسـتان در محل سـالن پیامبر اعظم 
اسـتانداری کرمـان برگزار شـد. در این کنفرانـس، مهندس حبیبی مدیرعامل شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان اعـالم کرد: به مناسـبت دهه فجر امسـال،3 پـروژه  فاز دوم پسـت 400 
کیلوولت نیروگاه شـوباد کهنوج، احداث پسـت132  کیلوولت رفسـنجان 1 و توسـعه فیدر 
پسـت 132 کیلوولـت رفسـنجان 2 و همچنیـن فـاز اول احـداث خطوط ارتباطـی نیروگاه 

زرنـد بـه بهـره برداری رسـید و 5 پـروژه کلنگ زنی شـد.
ادامه در صفحه 3

در جلســه ای کــه بــا حضــور دکتــر کمانــی معــاون وزیــر نیــرو و مدیرعامــل ســازمان 
ــه ای  ــرق منطق ــرکت های ب ــل ش ــران عام ــاتبا”  و مدی ــر ”س ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــت و  ــی وضعی ــون بررس ــان پیرام ــتان کرم ــوب اس ــمال و جن ــان و توزیع  ش کرم

پاک  برگــزار شــد. و  انرژی های  تجدیدپذیــر  توســعه  چالش هــای 
ــد در زمینــه ســرمایه  مدیرعامــل ســاتبا از آســیب شناســی و ایجــاد مدل هــای جدی

ــر داد. ــاک خب ــر و پ ــای تجدیدپذی ــذاری انرژی ه گ
ادامه در صفحه 3

»شـرکت  همکاری  بیـن  نامـه  تفاهـم 
سـاتبا« و »اسـتانداری کرمـان« بـا هدف 
توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و پاک 
و بهینـه سـازی و ارتقـای بهـره وری برق 
بـه مدت 4 سـال  منعقد شـد. ایـن تفاهم 
نامه همـکاری، فـی مابین محمـود کمانی 
معـاون وزیـر نیـرو و مدیرعامل سـازمان 
انرژی هـای تجدیدپذیـر  و علـی زینی وند 
توسـعه  راسـتای  در  کرمـان  اسـتاندار 
زیرسـاخت های الزم در کشـور در خصوص 
تولیـد برق تجدیدپذیر و پـاک و حمایت از 
مشـارکت بخش خصوصی در ایـن حوزه و 

گسـترش فرهنگ مدیریت مصـرف انرژی 
بـرق از طریـق بهینـه سـازی و ارتقـای 
بهره وری انرژی در سـطح مشـترکین برق 
خانگـی، اداری و صنعتـی اسـتان کرمـان 

شـد. منعقد 
مفـاد ایـن تفاهم نامـه شـامل؛ »همکاری 
و بسترسـازی در توسـعه انواع انرژی های 
تجدیدپذیـر و پـاک از طریـق اسـتفاده 
و  سـازمان ها  ادارات،  کلیـه  ظرفیـت  از 
اشـتراک  »بـه  ذیربـط«،  دسـتگاه های 
بـرای  نیـاز  مـورد  اطالعـات  گـذاری 
شناسـایی سـاختگاه های مناسـب جهت 

احـداث نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و پاک 
امـور و  بـه منظـور تسـهیل  در اسـتان 
ترغیـب سـرمایه گـذاران با هـدف تأمین 
بـرق پایدار در کشـور«، »ارتقـاء و افزایش 
ظرفیت تولید انـرژی از منابع تجدیدپذیر 
تجهیـزات  تولیـد  زنجیـره  توسـعه  بـا 
تجدیدپذیـر«، »ترویـج فرهنـگ عمومی 
بـرق  وری  بهـره  ارتقـای  و   بهینه سـازی 
از طریـق تدویـن برنامه هـای راهبـردی« 
و  »انجـام اقدامـات مشـترک در سـطح 
مشـترکین بـرق خانگـی، اداری و صنعتی 

اسـتان کرمـان« اسـت.

مدل های جدیدی برای سرمایه گذاری در بخش 
انرژی های پاک و تجدید پذیر طراحی شده است
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وای بر کسی که با امر به معروف و نهی از منکر، خدا را دینداری نکند.امام صادق )ع(

برگزاری مراسم جشن والدت حضرت زهرا)س( و 
گرامیداشت مقام زن و روز مادر

بـه مناسـبت فرارسـیدن خجسـته میـالد حضـرت زهـرا )س( مراسـم 
جشـن گرامیداشـت مقـام زن و روز مـادر بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمـان، معاونین و جمعـی از بانوان همـکار در محل تاالر 

اجتماعـات شـرکت برگزار شـد.
در این مراسـم مهندس حبیبی مدیرعامل شـرکت این مناسـبت فرخنده 
را بـه همـه بانـوان شـرکت تبریـک و شـاد بـاش گفـت و ضمـن تاکید بر 
لـزوم بهـره گیـری از سـیره دخـت نبی اکـرم )ص( بـرای همـگان آرزوی 
توفیـق کردنـد. ایـن مراسـم بـا برنامه هـای فرهنگـی، هنری و سـخنرانی 
دکتـر مجیـدی فـر اسـتاد دانشـگاه همراه بـود. همچنیـن در این مراسـم 
لـوح و هدایایـی بـه رسـم یادبود بـه بانوان شـرکت اهـدا شـد و هدایایی به 

همکارانـی کـه نـام آنها فاطمـه و زهـرا بود تعلـق گرفت.

برگزاری جلسه امر به معروف و نهی از منکر 

جلسـه ای با حضور بازرسـین سـتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و 
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای کرمان و اعضای این شـورا برگزار شـد.

در ایـن جلسـه فعالیت هـا و اقدامـات شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان بـر 
اسـاس شـاخص های تعییـن شـده مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بازرسـی 
میدانـی صـورت گرفت. همچنیـن تفاهم نامه همکاری مابین شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان و سـتاد احیـای امـر بـه معروف و نهـی از منکر اسـتان 
کرمـان بـا موضـوع فرهنـگ سـازی و ارتقـای فرهنگی مصـرف بهینه برق 
و گسـترش آن در میـان آحـاد مـردم از طریق مصادیق شـرعی و فقهی در 

بـاب امـر به معـروف و نهـی از منکر مبادله شـد.

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری

بـه مناسـبت 15 اسـفند مـاه روز درختـکاری و منابـع طبیعـی، دو اصلـه 
نهـال توسـط مدیرعامـل و امام جماعت شـرکت در محوطه سـبز شـرکت 

کاشـته شد.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان از افتتـاح 3 پـروژه بـا اعتبـار 
بـه  تومـان  میلیـارد   188 بـر  بالـغ 

مناسـبت دهـه فجـر خبـر داد.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی اظهـار 
داشـت: به مناسـبت دهه فجر امسال، 
فاز دوم پسـت 400 کیلوولت نیروگاه 
شـوباد کهنوج، احداث پست132.20 
کیلوولت رفسـنجان 1 و توسعه فیدر 
پست 132.20 کیلوولت رفسنجان 2 
و همچنیـن فـاز اول احـداث خطوط 
بهـره  بـه  زرنـد  نیـروگاه  ارتباطـی 

بـرداری می رسـند.
مهندس حبیبی افزود: فاز اول پسـت 
شـامل یک  کهنـوج  کیلوولـت   400
کیلوولـت   400.230 ترانـس  فیـدر 
و یـک فیدر خط 400 کیلوولت اسـت 
کـه در تیرمـاه سـال 99 برقـدار شـد 
و فـاز دوم شـامل یک فیـدر ترانـس 
400.230 کیلوولـت و یـک فیدر خط 
400 کیلوولت می باشـد کـه هدف از 
احـداث این پسـت باال بـردن قابلیت 
بهبـود  و  قـدرت  شـبکه  اطمینـان 
پایـداری شـبکه و  پروفیـل ولتـاژ و 
تکمیل رینـگ 400 کیلوولت جنوب 
اسـتان کرمان اسـت کـه بـا اعتباری 
بـه  تومـان  111میلیـارد  بـر  بالـغ 

می رسـد. بهره بـرداری 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
داشـت:  بیـان  همچنیـن  کرمـان 
عملیـات افزایـش ظرفیت و نوسـازی 
پست 132.20 کیلوولت رفسنجان1، 
با اعتبـار 60 میلیـارد تومـان از دیگر 

پروژه هـای قابـل افتتـاح در دهه فجر 
اسـت کـه این پـروژه با هـدف تقویت 
شـبکه برق فشـار قـوی، تامیـن برق 
مورد نیاز مرکز شهرسـتان رفسنجان 
و مناطق تجاری، مسـکونی و صنعتی 

ایـن شـهر احـداث گردید.
بـا  پسـت  ایـن  داشـت:  اظهـار  وی 
مگاولـت   15 ترانـس  ظرفیت یـک 
بـا  کـه  بـود  کار  حـال  در  آمپـری 
توجه بـه ظرفیت پایین و فرسـودگی 
تجهیـزات بـه طور کامل جمـع آوری 
شـد و پسـت جدیـد بـا ظرفیـت دو 
ترانـس 40 مگاولـت آمپـر و مجموعاً 
فیـدر  دو  همـراه  بـه  مگاولـت   80
ترانـس، دو فیدر خـط 132 کیلوولت 
احـداث  کیلوولـت   20 فیـدر   16 و 

گردیـده اسـت.
وی همچنیـن گفـت: طـرح توسـعه 
کیلوولـت   132 خـط  فیـدر   یـک 
در پسـت رفسـنجان2 نیـز بـه بهـره 

رسـید. خواهـد  بـرداری 

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان در رابطـه با احـداث خطوط 
ارتباطی نیروگاه زرنـد فاز اول گفت: 
ایـن خـط بـه طـول 2.7 کیلومتـر و 
بـه منظـور انتقـال انـرژی تولیـدی 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی در حـال 
احـداث زرنـد بـه شـبکه بـا اعتبار 8 
میلیـارد تومـان احـداث و عملیـات 
اجرایـی فـاز دوم آن در دسـتور کار 

قـرار گرفته اسـت.
مهنـدس حبیبـی همچنیـن اظهـار 
داشـت: به همین مناسـبت بـا اعتبار 
455 میلیـارد تومان 7 پروژه توسـعه 
پسـت  در  خـط  فیـدر  دو  شـامل؛ 
منوجـان -فـاز دوم، احـداث خطـوط 
دوم،  فـاز  زرنـد-  نیـروگاه  ارتباطـی 
احـداث خـط قلعـه گنـج –سـوالن، 
احـداث خط جوزم میـدوک و افزایش 
ظرفیـت ترانسـهای پسـتهای کرمان 
1، تـوکل آبـاد و زنگی آباد کلنگ زنی 

می شـوند.

افتتاح 3 پروژه شرکت برق منطقه ای کرمان
به مناسبت دهه فجر

بـر اسـاس ارزیابی هـای انجـام شـده در حـوزه عفـاف 
بیـن  در  کرمـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  حجـاب،  و 
دسـتگاه های اجرایـی و ادارات اسـتان موفـق بـه کسـب 
رتبـه برتـر شـد. بـر ایـن اسـاس در جلسـه ای کـه بـه 
ریاسـت سرپرسـت دفتـر امور اجتماعـی اسـتانداری و با 

حضـور جمعـی از مدیـران دسـتگاه ها و ادارات ذیربط در 
سـالن شـهید مرتضـوی اسـتانداری کرمـان برگزار شـد 
بـا اهـدا لوحـی بـه امضـای حسـن علیـدادی سـلیمانی 
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه کرمـان و علـی زینی 
ونـد اسـتاندار کرمـان از شـرکت تقدیـر بـه عمـل آمـد.

کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای کرمان در زمینه عفاف و حجاب



دو ماهنامه

خبری
ورزشی

آموزشی

خبرنامه داخلی 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

33سال هیجدهم-شماره 194- بهمن و اسفندماه  1400
خبر

نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی  است.  امام صادق )ع (

نتایج مسابقه کتاب چلچراغ با موضوع نماز و خانواده

نتایـج مسـابقه کتاب چلچـراغ بـا موضـوع نمـاز و خانواده اعـالم شـد. ایـن 
مسـابقه در راسـتاي برنامه هاي فرهنگي شـوراي اقامه نماز و با مشـارکت44 
شـرکت کننـده برگـزار شـد و بر اسـاس امتیاز مکتسـبه 5 نفـر از همکاران 

حائـز رتبه شـدندکه بـا اهـداء کارت هدیـه از آنان قدردانی شـد. 
اسـامی همکاران حائـز رتبـه بـه شـرح ذیـل اسـت: خانم ها شـکوفه اشـرف 
عسـگری، ملیحـه مظفـری، فاطمـه عـرب پـور، معصومـه سـیدی و مهدیه 

الدینی. سـیف 
همچنیـن نتایج مسـابقه کشـوری چهـل چراغ )نمـاز و خانواده( از سـوی 
سـتاد اقامـه نمـاز کشـور منتشـر شـد از بین26 هزار شـرکت کننـده 14 
هـزار نفـر موفـق کسـب نمـره قبولـی شـدند کـه بر اسـاس قرعه کشـی 
کـه در عیـد سـعید مبعـث انجـام شداسـامی 110 نفـر بـه عنـوان برنـده 
نهایـی اعالم شـد کـه آقای غالمرضـا بادامچـی از همـکاران اداره خدمات 
بـه عنـوان  یکـی از 110 برنـده خـوش شـانس ایـن مسـابقه شـدند.  این 
موفقیـت را بـه ایشـان تبریـک می گوییم. عـالوه بـر در جریـان مسـابقه 
خاطـره نویسـی نمـاز و شـهدا کـه فرزنـدان همـکاران صنعـت آب و برق 
اسـتان حضـور داشـتند  خانـم بهنـوش کامیـاب از فرزندان همـکار  جزء 

منتخبیـن شـرکتهای آب و بـرق اسـتان می باشـد.

دوچرخه سواری به مناسبت عید سعید مبعث

بـه مناسـبت عید سـعید مبعـث پبامبر اکـرم )ص(گـروه دوچرخه سـواری 
شـرکت در ادامـه برنامه هـای  هفتگی خود مسـیر هفت باغ علـوی را رکاب 

زدند.
رکاب زنـان گـروه آقایـان پیرمـرادی، افضلـی، زنگـی ابـادی، مدایـم زاده، 

سـاالرنژاد، شـاکری، مصحفـی، حـری، ناظمـی و شـفیعی می باشـند. 

ادامه از صفحه اول
وی گفـت: در حـال حاضـر هشـت 
مـدار  طـول  کیلومتـر   860 هـزار 
خـط انتقال فـوق توزیـع و 16 هزار 
مـگاوات آمپر ظرفیـت ترانس داریم 
و 137 پسـت فـوق توزیـع بـرق در 

کرمـان فعالیـت دارد.
اسـمی  ظرفیـت  افـزود:  حبیبـی 
 نیروگاهـی نصـب شـده در اسـتان 
کرمان سـه هـزار و 850 مـگاوات با 
حداکثـر بـار 2 هـزار و 910 مگاوات 
اسـت که به لحـاظ تولیـد و مصرف 

بـرق طـراز تقریبـا مثبـت داریم.
بـزرگ  ادامـه داد: 24 شـرکت  وی 
صنعتـی کرمـان بیـش از 13 هـزار 
مـگاوات مصـرف انـرژی دارنـد کـه 
گذشـته  سـال  در  انـرژی  تولیـد 
16 میلیـون مـگاوات سـاعت بـوده 
اسـت و با توجـه به زیرسـاخت های 
مناسـب مشـکلی بـرای تامیـن برق 

در ایـن اسـتان نداریـم.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
بیـان کـرد:  بـا توجـه بـه  کرمـان 
اسـتان  در  ای  توسـعه  برنامه هـای 
و  زرنـد  نیـروگاه جدیـد   کرمـان 2 
فـوالد بوتیـا هـر کـدام بـه ظرفیـت 
بـه  آینـده  تـا سـال  320 مـگاوات 

می رسـند. بهره بـرداری 
وی افـزود: تفاهـم نامـه ای کـه بین 
وزارت نیـرو و وزارت سـمت منعقـد 
شـده اسـت 3 نیروگاه 500 مگاواتی 
و مـس ظـرف 3  فـوالد  در حـوزه 
سـال آینده به شـبکه اسـتان اضافه 

می شـود.
حبیبـی گفـت: در حـوزه انرژی های 
مـگاوات   60 تولیـد  تجدیدپذیـر 
سـاعت بـرق در حـال انجـام اسـت 
و طـی تفاهم نامـه  اخیر با سـازمان 
سـاتبا تـا سـال آینـده 100 مگاوات 
پذیـر  تجدیـد  و  خورشـیدی  بـرق 

نیـز وارد شـبکه برق اسـتان کرمان 
شـد. خواهد 

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان اظهـار داشـت: رینـگ 400 
پایـان  تـا  جنوبشـرق  کیلوولـت 
سـال بـه اتمـام می رسـد و ارتبـاط 
اسـتان های  بـا  مـا  کیلوولـت   400
هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان 
برقـرار شـده اسـت کـه زیر سـاخت 
مناسـبی برای تولیـد و توزیع انرژی 

در اسـتان خواهیـم داشـت.
ظـرف  کـرد:  بیـان  همچنیـن  وی 
هـزار   10 آینـده  سـال   4 مـدت 
مگاوات در حوزه انـرژی تجدیدپذیر 
بـا  می آیـد  مـدار  بـه  کشـور  در 
توجـه بـه تفاهـم نامـه منعقد شـده 
سـاتبا  و  کرمـان  اسـتانداری  بیـن 
برنامـه ریـزی بـر ایـن اسـت کـه 2 
هزارمـگاوات آن در اسـتان کرمـان 

باشـد.

در کنفرانس مطبوعاتی مدیران عامل صنعت برق 
استان کرمان؛ وضعیت صنعت برق استان تشریح شد

در دومیـن روز از سـفر معـاون وزیـر نیـرو و مدیر عامل 
سـاتبا به اسـتان کرمان، نیروگاه خورشـیدی 1 مگاواتی 
قالـب  در  کـه  رفسـنجان  کار  عالـی  آمـوزش  مؤسسـه 
قـرارداد خریـد تضمینی بـرق تجدیدپذیـر در محل این 

مؤسسـه احـداث شـده به بهـره برداری رسـید.
حـال  در  مؤسسـه،  ایـن  مدیـران  اعـالم  اسـاس  بـر 
حاضـر 600 دانشـجو در مقاطـع کاردانـی، کارشناسـی 
کار  عالـی  آمـوزش  مؤسسـه  در  ارشـد  کارشناسـی  و 
رفسـنجان در رشـته های فنـی و مهندسـی مشـغول بـه 
تحصیـل هسـتند و بـا احداث ایـن نیروگاه خورشـیدی، 
محـل  از  مؤسسـه  جـاری  هزینه هـای  تامیـن  ضمـن 
منابـع مالـی حاصلـه از قـرارداد خریـد تضمینـی بـرق 
و  سـاختار  در  متعـدد  فنـی  مسـائل  تجدیدپذیـر، 
اجـزای نیـروگاه خورشـیدی مورد اسـتفاده پژوهشـی و 

دارد. قـرار  دانشـجویان  تحقیقاتـی 

 100 خورشـیدی  نیـروگاه  سـفر، یک  ایـن  ادامـه  در 
کیلوواتـی و یـک نیـروگاه خورشـیدی 200 کیلوواتی در 
شهرسـتان سـیرجان بـه بهـره بـرداری رسـید. ظرفیـت 
انشـعاب  ظرفیـت  بـه  خورشـیدی  نیروگاه هـای  ایـن 
شهرسـتان سـیرجان، جمعا به ظرفیـت 1100 کیلووات 

 . ست ا
همچنیـن طـی این سـفر بازدیـد از کارخانه هـای تولید 
پنـل خورشـیدی و کارخانـه تولیـد المـپ ال ای دی 

گرفت.  صـورت 
در حـال حاضـر اسـتان کرمـان 11 نیروگاه خورشـیدی 
مگاواتـی بـه ظرفیـت حـدود60 مـگاوات و راه انـدازی 
در  بامی)عمدتـا  پشـت  خورشـیدی  سـامانه   1266
روسـتاهای مناطـق محروم( جزء اسـتان های پیشـرو در 
کشـور بوده و همچنین 13 پروژه نیروگاهی خورشـیدی 
دارای قـرارداد خریـد تضمینـی در حـال احـداث دارد.

 افتتاح نیروگاه های خورشیدی در سیرجان و رفسنجان

برگزاری مراسم عطرافشانی 
و میثاق با شهدا 

بـه مناسـبت گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه 
فجـر، مراسـم عطرافشـانی و میثـاق بـا 
شـهدا بـا حضـور مدیرعامـل و جمعـی 
از کارکنـان شـرکت برگـزار شـد. در ایـن 
آییـن کارکنـان شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان بـا قرائت فاتحه در مزار شـهیدان، 
بـا آرمان های امـام راحل و دسـتاوردهای 

انقـالب اسـالمی تجدید میثـاق کردنـد.
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تقدیر
طـی لوحی به امضـای محمود رضا 
مهاجـری مشـاور وزیـر و مسـئول 
دینـی  وزارت  و  فرهنگـی  امـور 
نیـرو و رضـا کاکاونـد مسـیول امور 
فرهنگـی و دینـی شـرکت توانیـر 
از آقـای سـید حسـین مهربـان خو 
مسـئول امور فرهنگی شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان تقدیـر بـه عمل 

مد. آ
در متن این تقدیرنامه آمده است:

بـدون شـک بهتریـن پـاداش برای 
و  تـوان  کـه  اسـت  انسـان هایی 
تجربـه خویـش را در طبق اخالص 

نهـاده و در انجـام وظایـف محوله از هیچ کوششـی فروگـذار نمی نمایند.
سراسـر  بـرق  صنعـت  فرهنگـی  مسـئولین  فرهنگـی  ارزیابـی  پیـرو 
کشـور در سـال 1399 جنابعالـی بـا تـالش و همـت صادقانـه در اجرای 
برنامه هـای فرهنگـی و دینـی ابالغـی به نشـان »شایسـته تقدیـر ویژه« 
نائـل آمـده ایـد و موقعیـت کنونی و موفقیـت حاصله که نشـان از برنامه 
می باشـد. همکارانتـان  و  شـما  ارزشـمند  پیگیـری  و  منسـجم   ریـزی 
لـذا بـر خـود الزم می دانیـم از جنابعالـی تقدیر و تشـکر نمائیـم و به این 
وسـیله مراتـب سـپاس خـود را از تـالش و زحمـات مجدانـه در زمینـه 
پیشـبرد اهـداف فرهنگـی تقدیم می داریم. امید اسـت ّحـی توانا صحت، 

سـعادت و توفیق عنایـت فرماید. 

تقدیر از همکاران
 طـی لوحـی بـه امضـای محمد رضـا وحیدی معـاون توسـعه مدیریت و 
سـرمایه انسانی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان کرمان،  از 8 تن 
از همکاران به پاس مشـارکت در مستندسـازی شـاخص های اختصاصی 

و عمومی جشـنواره شـهید رجایـی در سـال   99تقدیر بـه عمل آمد.
اسامی همکارانی که مورد تقدیر قرار گرفته اند به شرح ذیل است:

سـرکار خانم هـا حکیمه طیـاری، آزاده آقا مالیی، اکـرم ابراهیمی، فاطمه 
عظیـم پور، مریـم امیرماهانـی و فرناز عسـکری فر و جنـاب آقایان وحید 

مهدی پور،  حمیـد خواجویی
در متن این لوح آمده است:

موفقیـت نظـام اداری، مرهـون مشـارکت، همگانـی کارکنانـی اسـت که 
بـا، تـالش خالصانـه و صادقانه کـه آینه وظیفه شناسـی و پـژواک دانایی 
و سیاسـت های  برنامه هـا  تحقـق  موثـری در  اسـت گام هـای  تعهـد  و 
دولـت و اعتـالی کشـور و نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایران قـرار 
داده اند.  بدیـن وسـیله مراتـب سـپاس خـود را از زحمـات بـی دریـغ 
سـرکار عالـی در پیشـبرد اصـالح نظـام اداری در امور مربوط بـه ارزیابی 
عملکرد سـال 1399 دسـتگاه اجرایـی اعالم نموده و امید اسـت با اتکال 
بـه خداونـد سـبحان در راسـتای اهـداف عالیـه نظـام مقـدس جمهوری 

اسـالمی ایران بیـش از پیـش موفـق و موید باشـید. 

موفقیت ورزشی همکار
در هفتمیـن جشـنواره فرهنگـی، ورزشـی کارکنـان دولت یادواره شـهید 
قاسـم سـلیمانی، جناب اقای رسـول غفاری موفق به کسـب مقام سـوم 
در رشـته آمادگـی جسـمانی شـد. ایـن موفقیـت را بـه ایشـان تبریـک 

عـرض می نمائیـم.

تسلیت
همکارگرامی، سرکار خانم زهره امیدوار

 بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت پـدر گرامیتـان را تسـلیت و تعزیت 
عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحومیـن علـو 
درجات و رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و بردباری 

داریم. مسـئلت 

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد. حضرت محمد)ص(

ادامه از صفحه اول
گفت:  طبــق  رابطــه  ایــن  در  کمانــی  محمــود 
ســرمایه  مدل  قبلــی  از  کــه  شناســی  آســیب 
ــددی در  ــای متع ــت چالش ه ــورت گرف ــذاری ص گ
زمینــه ســرمایه گــذاری وجــود داشــت و پروانه هــای 
بســیاری بــه منظــور ایجــاد نیــروگاه صــادر شــده اما 
ــه نحــوی کــه از حــدود  ــود ب ــه نتیجــه نرســیده ب ب
ــه  ــروگاه ب ــون 110  نی ــادره تاکن ــه ص 3200 پروان
بهــره بــرداری رســیده اســت و حــدود 170 نیــروگاه 

ــم. در حــال احــداث داری
برای  ســرمایه  چالش هــا  دیگــر  افــزود:  از  وی 
ــود  ــدد ب ــن مجوزهــای متع ــه گرفت ــاز ب گــذاری، نی
و  مکانیزمــی  بــرای شناســایی ســرمایه گــذاران 
ــه  ــی ک ــرمایه گذاران ــوه س ــان انب ــی را در می واقع
تــوان و  یــا خواســت واقعــی بــرای ســرمایه گــذاری 

ــت. ــود نداش ــتند وج نداش
وی اظهــار داشــت: مــا در مدل هــای جدیــدی 
ــم  ــه ای ــر گرفت ــذاری در نظ ــرمایه گ ــرای س ــه ب ک
ــم  ــرف کنی ــب را برط ــن معای ــم ای ــرده ای ــعی ک س
در  تنــوع  راهبرد  ســاتبا،  ایجاد  مهمتریــن  و 
ــره  ــا و گ ــعه تجدیدپذیره ــیرهای  مختلف توس مس
بــه  نیروگاه های  تجدیدپذیــر  سرنوشــت  نــزدن 

ــت. ــی اس ــد تضمین خری
ــاده 12  ــدل م ــور م ــن منظ ــه ای ــزود: ب ــی اف کمان
ــزار  ــه 94 ه ــد ک ــوان داده ش ــد و فراخ ــی ش طراح
ــای  ــاد نیروگاه ه ــرای ایج ــق آن ب ــر طب ــگاوات ب م
تجدیــد پذیــر پیشــنهاد آمــد کــه 43 هــزار مــگاوات 

ــد شــد. ــه منعق تفاهــم نام
ــذاری  ــزان ســرمایه گ ــن می ــت: ای ــه گف وی در ادام
پیشــنهاد  مجموعــه   23 توســط  تولیــد  بــرای 
تعییــن  و  بررســی  در حــال  کــه  اســت  شــده 

. هســتند حیت   صال
بــا  کــرد:  امیــدواری  عامل “ســاتبا” ابراز  مدیــر 
ــا  تصویــب نهایــی ایــن مــاده بــه زودی قراردادهــا ب
ــود را  ــت خ ــود و فعالی ــد ش ــذاران منعق ــرمایه گ س

ــد. ــاز کنن آغ
از  بــا اســتانداری ها را  نامــه  انعقــاد تفاهــم  وی 
دیگــر اقدامــات ســاتبا بــه منظــور گســترش ســرمایه 
و  دانســت  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  در  گــذاری 
ــن  ــی بی ــیار خوب ــت بس ــبختانه رقاب ــت: خوش گف
ــذاران در  ــرمایه گ ــذب س ــور ج ــه منظ ــتان ها ب اس
حــال انجــام اســت و در حــال انعقــاد تفاهــم نامــه 
بــا اســتانداری های اســتان ها هســتیم کــه درآن 
بحــث اتصــال بــه شــبکه، کاهــش فرآیندهــای اداری 

ــت. ــدن اس ــی ش ــال ط در ح
بــر طبــق ایــن تفاهــم نامــه ســاختگاه ها بــا کمــک 
ــل  پتانســیل ســنجی مشــخص می شــود و در حداق
ــبکه  ــه ش ــال ب ــروگاه و اتص ــن نی ــث زمی ــان بح زم

ــود. ــخص می ش ــذار مش ــرمایه گ س
ــرژی  ــعه ان ــا راه توس ــت: تنه ــار داش ــی اظه کمان
ــترش  ــاد و گس ــدت ایج ــد م ــر در بلن ــد پذی تجدی
مکانیســم هایی اســت کــه ایــن توســعه را از بودجــه 

ــد. ــی جــدا کن دولت
ــع،  ــن صنای ــای خودتامی ــه مدل ه ــن ب وی همچنی
ــوان  ــه عن ــپاری ب ــع س ــدل جم ــز ارز و م ــدل رم م

ــرد. ــاره ک ــذاری اش ــرمایه گ ــد س ــای جدی مدل ه
ــخنان  ــدای س ــن در ابت ــاتبا همچنی ــل س مدیرعام
ــا  ــتانی ب ــوان اس ــه عن ــان ب ــتان کرم ــود از اس خ
پتانســیل بــاال  در زمینــه خورشــیدی اشــاره کــرد و 
ــه  ــی در زمین ــتان  کرمان پتانســیل باالی ــت: اس گف
انــرژی تجدیدپذیــر دارد کــه بخشــی از آن حــدود60 
مــگاوات بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و انتظــار 
ــا پیــک ســال جــاری 100 مــگاوات دیگــر  داریم  ت
انــرژی خورشــیدی در ایــن اســتان بــه بهره بــرداری 

برســد.
وی همچنیــن اســتان کرمــان را بــه عنوان  اســتانی 
پیشــرو در حــوزه تولیــد انــرژی خورشــیدی در 
ــران  ــای مدی ــت و از تالش ه ــش انشعابی  دانس بخ

ــرد. ــی ک ــتان قدردان ــرق اس ــرکت های ب ــل ش عام
همچنیــن در این  جلســه مدیــر عامــل شــرکت 
ــای  ــکیل کارگروه ه ــان از تش ــه ای کرم ــرق منطق ب
تامیــن  و  مکان یابــی  اقتصــادی،  انگیــزه  ایجــاد 
واحدهــای متقاضــی تولیــد انــرژی، کمیتــه پیگیــری 
بــه  و…  نیــاز  مــورد  تامین  تجهیــزات  و  تولیــد 
ــعه  ــه توس ــده  در زمین ــام ش ــات انج ــوان اقدام عن

ــرد. ــام ب ــر ن ــد پذی ــای تجدی انرژی ه
نامشــخص  بــه  همچنیــن  حبیبــی  حمیدرضــا 
پرداخــت  عــدم  مجوزهــا،  صــدور  بودن  نحــوه 
کاربــری  تغییــر  مطالبات،مشــکالت  موقــع  بــه 
زمین هــای بایــر کشــاورزی، اضافــه شــدن دوره 
ــذاران  ــرای ســرمایه گ ــذاری ب بازگشــت ســرمایه گ
اولیــه  گــذاری  ســرمایه  هزینه هــای  افزایــش  و 
ــوان  ــه عن ــم ب ــرخ ارز و تحری ــش ن ــل افزای ــه دلی ب
انرژی هــای  توســعه  در  رو  پیــش  چالش هــای 

تجدیدپذیــر اشــاره کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه تعــدادی از ســرمایه 
ــه مســائل و چالش هــای خــود در  گــذاران حاضــر ب

ــد. ــاره کردن ــذاری اش ــرمایه گ ــه س زمین

مدیر عامل ساتبا در جمع سرمایه گذاران نیروگاه های تجدید پذیر استان خبر داد؛

 مدل های جدیدی برای سرمایه گذاری در بخش 
انرژی های پاک و تجدید پذیر طراحی شده است

موفقیت ورزشی همکار 
بـا خبر شـدیم همکارمان جناب 
آقـای محمـود ماهانـی در اولین 
بولینـگ  مسـابقات  رنکینـگ 
اسـتان کرمـان، کـه  ای  حرفـه 
بـا حضـور 19 شـرکت کننده در 
بـرج اول اسـتان کرمـان برگـزار 
شـد موفق به کسـب مقام سـوم 
شـد ایـن موفقیـت را به ایشـان 

می گوییـم. تبریـک 


