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مراسـم تودیع و معارفه مدیرعامل شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمـان برگـزار شـد. در این 
مراسـم کـه با حضـور مدیـران عامل شـرکت 
هـای برق اسـتان، نماینـده اسـتانداری و امام 
جمعـه موقت اسـتان کرمان برگزار شـد از12 
سـال خدمـات و زحمات مهنـدس علی اصغر 
نصرالهـی مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای 

مهنـدس حمیدرضـا  و  تقدیـر شـد  کرمـان 
حبیبـی بـه عنـوان مدیرعامل جدید شـرکت 

معرفی شـد.
در ایـن جلسـه معـاون وزیـر نیـرو در امور 
از  ویدئوکنفرانـس  طریـق  از  انـرژی  و  بـرق 
زحمـات مهنـدس علـی اصغـر نصرالهـی در 
کرمـان  اسـتان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 

کـرد. قدردانـی 
همایـون حائـری اظهـار داشـت: انتخـاب 
مهنـدس حبیبی بـر اسـاس فراخـوان وزارت 
نیـرو صـورت گرفـت و تکمیـل پـروژه هـا و 
ادامـه برنامـه هـای فعلـی بایـد از برنامه های 

باشد. ایشـان 
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل جدید 
شرکت برق منطقه ای کرمان منصوب شد

کسب عنوان توسط روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای کرمان

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  عمومـی  روابـط 
کرمـان در جشـنواره »روابط عمومی هوشـمند، 
انسـان سـالم، جامعه سالم« که توسـط اداره کل 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان به مناسـبت 
27 اردیبهشـت مـاه روز روابـط عمومـی برگـزار 
شـد، عنوان “روابـط عمومی خـوب” را در زمینه 
فعالیـت هـای اطـاع رسـانی و افزایـش آگاهـی 
عمومی در راسـتای مدیریت پیشـگیری و مقابله 
بـا ویـروس کرونـا را کسـب کـرد و لوح سـپاس 
از سـوی دکتـر محمدصـادق بصیـری معـاون 
سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری و رئیس 
شـورای اطاع رسـانی استان به محسن عباسپور 
مدیـر دفتر روابط عمومی این شـرکت اهدا شـد.

4 طرح انتقال و فوق توزیع در 
تابستان سالجاری در برق منطقه ای 

کرمان به بهره برداری می رسند 

مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان در مصاحبـه بـا خبرنـگار پایـگاه اطاع رسـانی روابط 
عمومـی ایـن شـرکت ) افشـان( اظهـار داشـت: اسـتان کرمـان 
بعنـوان پهناورترین اسـتان کشـور در صنعت برق بـا چالش های 
متعـددی روبـرو اسـت. از جملـه افت ولتاژ در پسـت هـای حوزه 
جنـوب اسـتان، طوالنـی بودن شـبکه های توزیـع، باال بـودن بار 

ترانـس هـای برخـی پسـت هـا از جمله پسـت های 
ادامه در صفحه 4

اجرای رزمایش کمک مومنانه در 
شرکت برق منطقه ای کرمان

در خصـوص  رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  راسـتای  در 
رزمایـش مواسـات، همدلـی و کمـک مومنانـه بـه نیازمنـدان 
کارکنـان ایـن شـرکت در قالـب پایگاه بسـیج شـرکت و گروه 
همـکاران اقـدام بـه تهیه 70 سـبد کاال مـواد غذایـی ضروری 
از جملـه برنـج، روغن،گوشـت، قنـد، رب گوجـه و... بـه ارزش 
کل بالـغ بـر 160 میلیون نموده و در بیـن خانوادهای نیازمند 

کردند. توزیـع 

بازدید مدیرعامل از پروژه های در 
حال انجام شرکت در جیرفت

مهنـدس حبیبـی مدیـر عامـل شـرکت از رونـد عملیـات 
سـاخت و نصـب تجهیـزات در پسـت 400 کیلوولـت جیرفـت 
و کهنـوج و همچنیـن طـرح اتصـاالت شـبکه پسـت جیرفت 3 
بازیـد نمـود. وی در جریـان این بازدید ضمـن دریافت اطاعات 
اقدامـات انجـام شـده از مجریـان نکاتـی را متذکـر و از زحمات 
آن هـا قدردانـی کـرد. وی خواسـتار تسـریع روند عملیـات این 
پـروژه هـا به منظور افتتـاح این پـروژه ها در تابسـتان در قالب 
پویـش الـف ب ایـران شـد. الزم بـه ذکـر اسـت تاکنـون نصب 
تجهیـرات HvوLv،کابل کشـی، وایرینگ و نصـب تابلوهای اتاق 
کنتـرل پسـت هـا انجـام شـده و در حـال تسـت و راه انـدازی 
هسـتند. بـا بـه مـدار امـدن پسـت هـای فـوق، رینـگ 400 
کیلوولـت در منطقـه کامـل شـده و شـبکه از نظـر پایـداری و 
تامیـن بـرق مطمئـن بـه حـد قابـل قبـول مـی رسـد و انتقال 
تـوان نیـروگاه شـوباد کهنـوج از طریق شـبکه 400 کیلوولت با 

کمتریـن تلفـات انجـام می شـود.
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 یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز ُفرادی در خانه است. حضرت محمد )ص(

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان، بر لزوم
 اطالع یابی و اطالع رسانی  شفاف و به موقع تاکید کرد

بـه مناسـبت روز جهانـی ارتباطـات و روابط عمومی جلسـه ای با حضور 
مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای کرمـان، کارکنان دفتـر روابط عمومی و 

رابطیـن خبر شـرکت برق منطقـه ای کرمان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای کرمـان ضمن تبریک 
روز ارتباطـات و روابـط عمومـی اظهار داشـت: اطـاع رسـانی و اطاع یابی 
بـه عنـوان یکـی از وظایـف حیطـه روابـط عمومـی مطرح اسـت کـه البته 
بـرای تصمیمات مدیریتی بحـث اطاع یابی به همان انـدازه مباحث اطاع 

رسـانی حائز اهمیت اسـت.

حمیدرضـا حبیبـی افزود: انتظـار بر این اسـت که اطاع رسـانی خبری 
بـا اطاعـات صحیـح و به شـیوه شـفاف و بـه موقـع انجام شـود. همچنین 
اطـاع یابـی صحیـح در زمینـه اخبـار و تصمیمـات اتخاذ شـده و مسـائل 
مبتـا بـه شـرکت و کسـب بازخورد صحیح از مسـائل مـی تواند بـه اتخاذ 

تصمیمـات سـنجیده تر منجر شـود.
وی گفت: پیشـنهادات و انتقادات سـازنده همکاران در زمان اخذ تصمیم 
و یـا حیـن انجـام تصمیمـات بسـیار راهگشاسـت و عـدم انتقاد مـی تواند 
معضاتـی را در سیسـتم ایجاد کنـد و بنابراین ایجاد روحیه انتقاد سـازنده 
در سـازمان و اطـاع یابـی و پیگیـری ایـن بازخوردها در موفقیت سـازمان 

بسـیار موثر است.
مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان همچنین اظهار داشـت: ما به 
دنبـال رویکـردی هسـتیم کـه بـه همه بخـش های شـرکت اعـم از فنی و 
غیرفنـی و همه سـطوح کارکنان توجه شایسـته شـود و برنامه ریـزی الزم 

جهـت رضایـت و بهـره وری همه اقشـار کارکنان صـورت گیرد.
در ایـن جلسـه مدیـر دفتـر روابط عمومی شـرکت نیز ضمـن تبریک 
روز ارتباطـات و روابـط عمومـی بـه پیشـینه ای از روابـط عمومـی در 
ایـران و جهـان اشـاره کـرد و گفـت: این نـام صرفـا در صفحـات تقویم 
نیسـت بلکـه سـرفصلی از تعهـد، هنـر، علـم و تخصـص اسـت و روابط 
عمومـی یـک شـغل اداری نیسـت بلکـه یـک شـوق اداری هـم هسـت 
چـون فعـاالن ایـن حوزه بـا شـور و نشـاط گام برمیدارنـد و روح آن ها 

ایسـتا و سـاکن نیست.
وی همچنیـن از رابطین خبری شـرکت خواسـت همـکاری الزم و بیش 
از پیش در جهت پوشـش صحیح و به موقع اخبار شـرکت داشـته باشـند.

همچنیـن هریـک از اعضاء جلسـه نظـرات و انتقـادات خـود را در زمینه 
اطـاع رسـانی مطـرح کردنـد و در ایـن زمینه بحـث و تبادل نظر شـد. 

طـی احکامـی جداگانه از سـوی مهندس حمیدرضا حبیبـی، مدیرعامل 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان جنـاب آقایان محمدعلی فدایی به سـمت 
معاون  مالي و پشـتیباني، محسـن ایرانمنش به سـمت معاون  برنامه ریزي 
و تحقیقـات، محمـد رضـا مومنـی بهجت آبادی به سـمت سرپرسـت دفتر 

فني انتقال  منصوب شـدند.

همکاران گرامی جناب آقای سعید زندوکیلی، حسین محمدی
سرکار خانم معصومه قصاب زاده

با نهایت تأثر و تأسـف درگذشـت عزیزان بزرگوارتان را تسـلیت و تعزیت 
عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالی برای آن مرحومیـن علو درجات 
و رحمـت واسـعه و برای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و بردباری مسـئلت 

داریم.

مدیر امور مالی و ذیحسـاب شـرکت برق منطقه ای کرمان 
طـی مصاحبـه ای بـا  پایـگاه اطـاع رسـانی روابـط عمومـی 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان به ارائـه گزارشـی از عملکرد 

امـور مالـی شـرکت در سـال 98پرداخت.
سـعید زندوکیلی گفت:  در سـال گذشته با تاش همکاران 
اقدامـات ارزنـده ای صـورت گرفتـه اسـت از جمله رونـد پیاده 
سـازی سیسـتم حسـابداری تعهـدی جهت طرحهـای تملک 
دارائیهای سـرمایه ای بر طبق دسـتورالعملهای اباغی  تکمیل 
شـده  اسـت. وی افزود: با توجه به  تغییر سیسـتم حسابداری 
مـورد اسـتفاده در بخش طـرح های تملک داراییهای سـرمایه 
ای بـه حسـابداری تعهـدی از سـال 1394 تاکنـون، هرسـاله 
دسـتورالعمل هـای جدیدی جهـت تکمیل به روز رسـانی این 
سیسـتم ابـاغ مـی شـود که این شـرکت نیـز کامـا بر طبق 
مـوارد ابـاغ شـده تغییـرات الزم را در راسـتای رونـد تکاملـی 

سیسـتم اجرا کرده اسـت.
زندوکیلـی اظهار داشـت: با تاش و پیگیـری های مضاعف 
همـکاران حـوزه مالی طی سـال هـای اخیر، وضعیـت مالیات 
عملکـرد و مالیـات بـر ارزش افـزوده تـا سـال 1396 شـفاف 
سـازی و در مـوارد لـزوم تسـویه حسـاب گردیـده اسـت کـه 
بدیـن لحـاظ موفق بـه دریافـت تشـویقی از مدیریـت محترم 

مدیرعامـل شـرکت توانیر در سـال 1398 شـدیم.

وی در ادامـه گفـت:  از آنجایـی که تهیه صـورت های مالی 
جـاری و طـرح یکـی از مهمتریـن وظایـف ایـن شـرکت و در 
واقـع نتیجـه یکسـال عملیـات مالی اسـت. هر سـاله این مهم 
بـا صـرف وقـت و حساسـیت زیاد پـس از اتمام عملیـات مالی 
انجـام و پـس از آن توسـط سـازمان حسابرسـی مورد بررسـی 
قـرار می گیرد که خوشـبختانه این شـرکت موفق بـه دریافت 
گـزارش حسابرسـی مقبـول در رابطـه بـا صـورت هـای مالی 

طـرح هـای تملـک دارایی های سـرمایه ای شـده اسـت.
مدیـر امـور مالی شـرکت اظهـار داشـت: هر ماهـه با صرف 
وقـت و در نهایـت دقـت محاسـبات مربـوط بـه هزینـه هـای 
پرسـنلی در موعـد مقـرر بدون تاخیـر انجام و جهـت پرداخت 
بـا در نظـر گرفتن سـقف اعتبـارات آمـاده می شـوند. و پس از 
پرداخـت نیـز اطاعـات مربوط بـه سـامانه هایی کـه بر طبق 
قانـون مشـخص گردیده منعکـس می شـود. وی همچنین از  
تکمیـل اطاعـات امـاک شـرکت در سـامانه سـادا بـه میزان 
92 درصـد خبـر داد و گفـت: بـا توجه بـه لـزوم ورود اطاعات 
اماک شـرکت  در سـامانه سـادا، بر اسـاس قانون، این شرکت 
بـا پیگیری و همـکاری حوزه های مرتبط اقـدام به جمع آوری 
و ورود اطاعـات نمـوده که خوشـبختانه تاکنـون 92 درصد از 
اطاعات تکمیل شـده اسـت. وی همچنین در پایـان از تاش 

مسـتمر همـکاران امور مالی شـرکت قدردانـی کرد.

بـرق  شـرکت  تحقیقـات  جلسـه 
منطقـه ای کرمـان بـا حضـور مدیـر 
تحقیقـات،  کمیتـه  اعضـای  عامـل، 
معـاون منابـع انسـانی و جمعـی از 
شـرکت  انسـانی  منابـع  کارکنـان 

شـد. تشـکیل 
در ایـن جلسـه مدیرعامل شـرکت 
مـاه  مبـارک  ایـام  تبریـک  ضمـن 
رمضـان، ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت 
اهمیـت  بـر  انسـانی  منابـع  نقـش 
تحقیقـات در حـوزه منابـع انسـانی 
و مسـائل انگیزشـی و رضایتمنـدی 
مهنـدس  کـرد.  تاکیـد  کارکنـان 
داشـت:  اظهـار  حبیبـی  حمیدرضـا 

تحقیقـات در حـوزه منابـع انسـانی 
بسـیار پیچیـده تـر از مسـائل فنـی 
در  تحقیقاتـی  اسـت  الزم  و  اسـت 
حـوزه نیازهـای شـرکت انجام شـود.

وی بـه اهمیـت آسـیب شناسـی 
مسـائل حوزه منابع انسـانی پرداخت 
و افـزود: بـا کمک متخصصیـن علوم 
انسـانی بایـد راه حـل هایـی بـرای 

افزایـش انگیـزش کارکنـان یافـت.
حبیبی اظهار داشـت: شرکت برق 
منطقـه ای کرمـان در انجـام وظایف 
فنـی خود تاکنون بسـیار موفق عمل 
کـرده اسـت و بـا افزایـش انگیزش و 
بهـره گیـری از توانایی منابع انسـانی 

مـی تـوان شـاهد رشـد بیشـتری در 
ایـن زمینـه بـود. وی خواسـتار انجام 
تحقیقاتـی کاربـردی و در چارچـوب 
توانمنـدی و امکانـات شـرکت شـد. 
همچنیـن در ایـن جلسـه مباحثـی 
منابـع  شناسـی  آسـیب  زمینـه  در 
انسـانی،لزوم بومـی سـازی تحقیقات 
در شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان، 
و  انگیزشـی  فاکتورهـای  شناسـایی 
شـخصیتی کارکنـان، ایجـاد کارگاه 
هایـی بـه منظـور آمـوزش ارتباطات 
روانـی  ایجادآمادگـی  کار جمعـی  و 
در کارکنـان بـرای بازنشسـتگی، و... 

شـد. مطرح 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان: 

تحقیقات در حوزه منابع انسانی از الویت های 
تحقیقاتی شرکت است

اولین جلسـه اعضای هیـات مدیره 
مدیرعامـل  و  بازنشسـتگان  کانـون 
جدید شـرکت برق منطقه ای کرمان 

در سـال 99 برگزار شـد.
کانـون  اعضـای  جلسـه  ایـن  در 
بازنشسـتگان ضمـن تبریک انتصاب 
بـه  حبیبـی  حمیدرضـا  مهنـدس 
سـمت مدیریـت عاملـی، مسـائل و 
مشـکات و عملکـرد خـود را بیـان 
کردند و خواسـتار کمـک حداکثری 
بـرای رفـع مشـکات بازنشسـتگان 
شـدند. همچنین دبیـر صندوق رفاه 

صنـدوق  از  گزارشـی  بازمانـدگان 
اقدامـات  و  ارائـه  بازمانـدگان  رفـاه 
هیـات امنـا صنـدوق بازمانـدگان را 
بـه اطـاع اعضـاء حاضـر در جلسـه 

ند. رسا
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
از  قدردانـی  ضمـن  کرمـان،  ای 
کانـون  مدیـره  هیـات  زحمـات 

اسـتادان  را  ایشـان  بازنشسـتگان 
افتخـارات  از  و  خـود  مرشـدان  و 
شـاغل  کارکنـان  و  بـرق  صنعـت 
دانسـت و از معاونـت منابع انسـانی 
بـه  توجـه  بـا  خواسـت  شـرکت 
در  الزم  همـکاری  موجـود  قوانیـن 
تکریـم  و  مشـکات  رفـع  جهـت 

گیـرد. صـورت  بازنشسـتگان 

انتصاب

تسلیت

جلسه اعضای هیات مدیره 
کانون بازنشستگان با 

مدیرعامل شرکت برگزار شد

موفقیت حوزه امور مالی در شفاف سازی وضعیت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده 
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انتصاب مدیرعامل شرکت
 به سمت رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر

طـی حکمـی از سـوی سـرتیپ پاسـدار محمد مطهـری دبیر سـتاد امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان کرمـان مهنـدس حمیـد رضـا حبیبی 
مدیـر عامـل شـرکت بـه مـدت 2 سـال بعنـوان رییـس شـورای امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر شـرکت منصـوب شـدند. ایـن حکـم در جلسـه 
شـورای فرهنگـی از سـوی حجـت االسـام عربپـور دبیر سـتاد اقامـه نماز 

اسـتان بـه وی اهـدا گردید.

عملیات ضدعفونی
 شرکت برق منطقه ای کرمان انجام شد

در راسـتای مقابلـه بـا همـه گیـری بیمـاری کرونـا، کلیـه سـاختمان ها و 
محوطـه شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان بـا همـکاری ارتش منطقـه جنوب 

شـرق ضدعفونی شـد.
همچنیـن ضدعفونی سـاختمان ها شـرکت به صورت روتین توسـط واحد 
خدمات شـرکت در حال انجام اسـت و ماسـک و محلول ضدعفونی کننده در 

اختیـار همکاران قرار گرفته اسـت.

اقدامات شرکت برق منطقه ای کرمان
 در زمینه پیشگیری از کرونا

بـا فراگیـری کووید 19 در ایران، شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان عاوه بر 
انجـام وظایـف خطیـر تامین انـرژی مراکـز بهداشـتی و خدماتی در راسـتای 
حفـظ سـامت کارکنـان و کمک بـه کاهش همه گیـری این ویـروس طیف 

گسـترده ای از اقدامـات داخـل شـرکت نیز به اجرا گذاشـت.
بـر اسـاس گزارش سرپرسـت دفتـرHSE شـرکت، این اقدامات با تشـکیل 
کمیته ی مدیریت کرونا ویروس در سـطح شـرکت که متشـکل از مدیر دفتر 
روابـط عمومـی، مدیـر حراسـت، مدیـر دفتـر آمـوزش، رئیـس اداره خدمات 
و سرپرسـت دفتـر HSE بـه عنـوان دبیـر کمیتـه و ابـاغ صورتجلسـات این 
کمیتـه به پرسـنل در حال انجام اسـت که برخـی فعالیت ها زمینـه اقدامات 

پیشـگیرانه به شـرح زیر اسـت:
 ثبـت اطاعـات ورود و خـروج همـکاران تنها از طریق سیسـتم چشـمی، 
عـدم تهیـه و توزیـع چـای، حـذف جلسـات، ماموریـت هـا، مراجعـات غیـر 
ضـروری و در صـورت امـکان برنامـه ریـزی انجـام آن هـا بـه صـورت تلفنی 
یـا ویدئـو کنفرانـس، عـدم برگـزاری نمـاز جماعـت در نمازخانه ی شـرکت، 
ممانعـت از ورود افـراد بـا عائـم مشـکوک به شـرکت، عدم پذیـرش مهمان، 
مامـور و... در مهمانسـراهای شـرکت وتعطیلـی مجموعه فرهنگی و ورزشـی، 
حالـت بـاز یـا نیمه باز گذاشـتن کلیـه ی درب های سـاختمان های شـرکت 
در سـاعات اداری، تهیـه ی تجهیـزات مـورد نیـاز جهـت اندازه گیـری درصد 

HSE الـکل محلـول هـای ضدعفونی توسـط دفتـر
همچنیـن پروتـکل هایـی نیز برای تشـکیل جلسـات ضروری در شـرکت، 
پروتـکل بهداشـتی مراجعـات و پروتـکل بهداشـتی واحـد نقلیه تهیـه و اباغ 
شـد.  بـه نقـل از این گـزارش، در زمینه اطاع رسـانی و آمـوزش نیز اقداماتی 
از قبیـل: اطـاع رسـانی بـه پرسـنل جهت اسـتفاده از نـرم افزار تـاک، اطاع 
رسـانی و پیگیـری جهـت ثبـت اطاعـات پرسـنل در سـامانه غربالگـری

salamat.gov.ir، انتشـار مطالـب آموزشـی و کاربـردی بـا عنـوان توصیـه 
هـای بهداشـتی پیشـگیری از کرونا ویروس، برنامه ریزی نسـبت بـه برگزاری 
دوره هـای آموزشـی متناسـب در زمینه کرونا به صورت مجـازی انجام گرفت.

ایـن گزارش حاکی اسـت؛ در ارتبـاط با کارکنان نیز از ابتدای شـیوع کرونا 
از حضـور پرسـنل دارای شـرایط جسـمی حسـاس جلوگیری به عمـل آمد و 
بعضـی از وظایـف به صورت دور کاری انجام شـد. مدیریت و پیگیری وضعیت 
سـامت افـراد مشـکوک به کرونـا، درمان و قرنطینـه ی افرادی کـه به عنوان 
افـراد مشـکوک بـه دفتر HSE شـرکت معرفی شـدند از دیگر اقدامـات انجام 
شـده اسـت. همچنین اقام بهداشـتی شـامل مواد ضدعفونی و ماسک جهت 

اسـتفاده ی پرسـنل تهیه و توزیع شد.
در متـن ایـن گـزارش آمده اسـت، گـروه هایی که به واسـطه نـوع فعالیت 
بیشـتر از سـایرین در معـرض یا انتقال عامـل بیماری قرار می گیرند شـامل؛ 
پرسـنل حمل کننده اسـناد کاغذی، مسـئولین دفاتر، پرسـنل خدمـات ) در 
محیط های سرپوشـیده(، مراجعه کننده ها به داخل شـرکت و پرسـنل امور 

دفتری ملزم به اسـتفاده از ماسـک و دسـت کش شـدند.

هر کس برای نیاز بیماری بکوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود. حضرت محمد )ص(

انـرژی  کارگـروه  جلسـه  اولیـن 
و آب پدافنـد غیرعامـل اسـتان در 
سـال جـاری بـا حضـور اعضـاء در 
محـل اتـاق کنفرانـس بـرق منطقـه 
ایـن  در  شـد.  برگـزار  کرمـان  ای 
پدافنـد  مدیـرکل  جلسـه سـاجقه 
غیرعامـل اسـتانداری کرمـان اظهار 
داشـت: کارگـروه انـرژی آب و انرژی 
در شـورای پدافنـد غیرعامل یکی از 
اصلـی تریـن کارگـروه هاسـت چون 
خدماتـی کـه بـه مـردم ارائـه مـی 
زندگـی  در  و  بـوده  حیاتـی  دهـد 
مـردم تأثیـر گـذار اسـت. وی گفت: 
ایـن  اصـل  غیرعامـل  پدافنـد  در 
اسـت کـه غافلگیـر نشـویم و بـرای 
آنکـه اتفاقـی رخ ندهـد بایـد از قبل 
پیـش بینی و اقدامات پیشـگیری به 
عمـل آیـد و در واقـع قبـل از بحران 
بایـد اقدامـات الزم در حـوزه امنیت، 
انجـام  سـازی  مصـون  و  حفاظـت 
شـود. سـاجقه اظهار داشت: ارتقای 
مسـائل امنیتـی و حفاظتـی در برابر 
تهدیدات تروریسـتی یکی از مسـائل 
مهـم در حوزه پدافنـد غیرعامل می 
باشـد کـه مـورد تأکید مقـام معظم 
رهبـری نیز می باشـد. وی گفت: در 
پدافنـد غیرعامل بایـد راه های نفوذ 

از تهدیـدات دشـمن بسـته شـود و 
طـرح هـای حفاظت فیزیکـی خوب 
اجـرا گـردد، مصـون سـازی مخازن 
آب در روسـتاها و شـهرها، حفاظـت 
فیزیکـی از پسـت هـای انتقـال برق 
بایـد بـه شـدت مـورد توجـه قـرار 

. د گیر
اسـتانداری  پدافنـد  مدیـرکل 
کرمـان همچنیـن بـر لـزوم توجه به 
مباحـث حمـات سـایبری در حوزه 
بـرق را مورد تأکید قـرار داد و گفت: 
انجـام تسـت نفـوذ هـر از گاه انجـام 
و  هـا شناسـایی  پذیـری  آسـیب  و 
برطـرف شـوند. توجه به ریـز پرندها 
بـرای تأسیسـات بـرق و نفـت، بحث 
جهـت  گازوئیـل  سـازی  ذخیـره 
نیـروگاه هـا برای زمسـتان، برگزاری 
حریـم  رعایـت  کالبـدی،  همایـش 
هـا و فواصـل در احـداث تأسیسـات 
دیـزل  بـودن  آمـاده  بـرق،  و  آب 
هـا، برگـزاری رزمایـش هـای مهـم 
تهدیدی توسـط شـرکت هـای عضو 
بودنـد  از جملـه مـواردی  کارگـروه 
تأکیـد  مـورد  جلسـه  ایـن  در  کـه 
قـرار گرفـت. در ادامـه اعضـا به بیان 
نظرات و پیشـنهادات و طرح مسائل 

و مشـکات پرداختنـد.

جلسـه کاهـش پیـک بـار سـال 
99 بـا حضـور مدیران عامل شـرکت 
هـای توزیع جنوب و شـمال اسـتان 
برگـزار  و...  معاونیـن  از  جمعـی  و 
اقدامـات  از  گزارشـی  ابتـدا  شـد، 
مهـم شـرکت های مذکـور در جهت 
کاهش پیک بار سـال 99 ارائه شـد.

در ادامـه مدیرعامـل شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان اظهار داشـت: با 
توجـه به اسـناد باالدسـتی، شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمـان ملزم اسـت 
سـطح پیـک بار شـرکت را تـا اندازه 
ای کـه بـه صـورت هفتگـی از طرف 

توانیـر اباغ شـده اسـت نگـه دارد.
حبیبـی  حمیدرضـا  مهنـدس 
افـزود: در سـالی کـه بـه نـام جهش 
تولیـد نامگـذاری شـده انتظـار مـی 
رود کـه صنایـع بـزرگ اسـتان روند 
تولیـد خـود را افزایـش دهنـد و این 
خـود مسـتلزم تامیـن بـرق مصرفی 
مـورد نیـاز مـی باشـد کـه از چالش 

هـای سـال پیـش روسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 

پیـش  ادامـه گفـت:  در  ای کرمـان 
بینـی مـی شـود بـا توجـه بـه رونـد 
رشـد مصرف شـاهد افزایـش مصرف 
200 مگاواتـی در اسـتان باشـیم؛ لذا 
بـا توجـه بـه شـرایط تولیـد بـرق در 
کشـور و سـهمیه کاهـش پیـک بار، 
صنایـع اسـتان که از سـوی شـرکت 
توانیـر اعام شـده اسـت بایـد برنامه 
ریـزی و مدیریت مصـرف برق صنایع 
بـا در نظر گرفتن همـه جوانب انجام 
کمتریـن  بـدون  بتوانیـم  تـا  شـود 
خاموشـی از پیک امسال عبور کنیم.

عـاوه  مهنـدس حبیبـی گفـت: 
بـر سـهیه کاهـش پیـک بـار ممکن 
وضعیـت  نظـر  از  تغییراتـی  اسـت 

تولیـد و شـبکه از قبیـل حـوادث، از 
دسـت رفتـن تولید و از دسـت رفتن 
خـط اتفـاق افتـد کـه بایـد کنتـرل 

هـای معمـول صـورت گیـرد.
بـه  توجـه  بـا  جلسـه  ایـن  در 
دستورالعمل شـرکت توانیر مبنی بر 
مدیریـت پیک بار از 27 اردیبهشـت 
جهـت هماهنگـی بیـن شـرکت هـا 
مقـرر شـد؛ از هم اکنـون کارگروهی 
وکارشناسـان  مدیـران  حضـور  بـا 
ای  منطقـه  بـرق  هـای  شـرکت 
در  هفتگـی  صـورت  بـه  توزیـع  و 
محـل مرکـز دیسـپاچینگ شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمـان تشـکیل و 

شـود. اتخـاذ  الزم  تصمیمـات 

جلسه کاهش پیک سال 99 برگزار شد

اولین جلسه 
شورای فرهنگی در 
سال 99 برگزار شد

اولیـن جلسـه شـورای فرهنگـی 
سـال 99 بـا حضـور مدیرعامـل و 
امـام  اعضـای شـورای فرهنگـی و 
جماعـت شـرکت در محـل سـالن 
کنفرانـس شـرکت بـرق منطقه ای 

کرمـان برگـزار شـد.
هـای  برنامـه  جلسـه  ایـن  در 
فرهنگی سـال 99 شـرکت توسـط 
شـرکت  فرهنگـی  شـورای  دبیـر 
ارائـه شـد و مـورد بحـث و تبـادل 

نظـر قـرار گرفـت. 
در ادامـه مدیرعامل شـرکت برق 
منطقـه ای کرمان و رئیس شـورای 
فرهنگـی شـرکت، ضمـن تبریـک 
ایـام مـاه مبـارک رمضـان گفـت: 
مـاه  ایـن  برکـت  بـه  امیدواریـم 
توفیـق خدمـت بـه مـردم شـریف 

اسـتان کرمـان را پیـدا کنیـم. 
حبیبـی  حمیدرضـا  مهنـدس 
فرهنگـی  برنامـه  آغـاز  افـزود: 
شـرکت بـا مـاه مبـارک رمضـان را 
به فـال نیک میگیریـم و امیدواریم 
منجـر بـه برداشـت بزرگـی شـود.

ایـن  کـرد  امیـدواری  ابـراز  وی 
کامـل  صـورت  بـه  جامـع  برنامـه 

شـود. عملیاتـی 
همچنیـن حجه االسـام عربپور 
طی سـخنانی خواسـتار توجه ویژه 

بـه بحـث فرهنگی و نماز شـد.
وی همچنیـن اظهـار داشـت: بـا 
توجـه بـه مشـکاتی کـه کرونـا به 
وجـود آورده اسـت برنامـه هـا بـه 
گونـه ای طراحـی شـود کـه قابـل 

باشـد. اجرا 

برگزاری جلسه کارگروه انرژی و آب 
شورای پدافند غیرعامل
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ادامه از صفحه اول
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
شـرایط شـبکه اسـتان کرمـان 
هـای  اسـتان  بـا  مجـاورت  و 
هرمزگان و سیستان بلوچستان 
بـرق منطقـه ای اسـتان کرمان 
دارای جایگاه ویژه ای اسـت و از 
اهمیـت زیادی برخوردار اسـت 
تعـادل  در  مهمـی  جایـگاه  و 

شـبکه کل کشـور دارد.
حائـری تصریـح کـرد: بایـد 
برنامـه ریزی هـای مکمل برای 
کار و طـرح هـای آغـاز شـده 
مهنـدس  مدیریـت  زمـان  در 
و  بگیـرد  صـورت  نصراللهـی 
طـرح هـا را کامل کند و یکی از 
پروژه هـای اصلی بـرق کرمان، 
خـط »بـم – زاهـدان« )خـط 
بایـد  کـه  اسـت  جنوبشـرق( 

هرچـه زودتـر تکمیـل شـود.
 وی اظهـار داشـت: اسـتان 
کرمـان از نظـر پتانسـیل انرژِی 
خورشـیدی در شـرایط بسـیار 
خوبـی قـرار دارد و یکی از نقاط 
بسـیار خـوب و مطلـوب بـرای 
توسـعه انرژی های خورشـیدی 
اسـت که بـا توسـعه فعالیت ها 
در ایـن زمینـه مـی تواند قطب 

انرژی خورشـیدی باشـد.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور 
انـرژی بیـان کـرد: در  بـرق و 
سـال جهش تولید باید صنعت 
برق که همیشـه بخـش زیادی 
اقتصـاد  هـای  زیرسـاخت  از 
کشـور را انجـام مـی داد، فعـال 
تـاش  بـا  امیدواریـم  و  باشـد 
بسـیار  سـال  همـکاران  همـه 

خوبـی داشـته باشـیم.
حائـری از نقـش مانـدگاری 
بـرق  در  نصرالهـی  مهنـدس 
گفـت  و  کـرد  تقدیـر  کرمـان 
مهنـدس حبیبـی شـبکه را در 
مـی  تحویـل  خوبـی  شـرایط 
گیرنـد و بایـد پـروژه هـای در 

حـال انجام را به اتمام برسـانند.
همچنین مدیرعامل شرکت 
توانیر نیز شـرکت بـرق منطقه 
ای کرمـان را از شـرکت هـای 
موفـق در صنعـت بـرق کشـور 
درخواسـت  گفـت:  و  دانسـت 
بازنشستگی مهندس نصراللهی 
را ناچـارا پذیرفتیـم وانتظار این 
فعالیـت  و  تـاش  ایـن  اسـت 
همچنان بـا حضـور مدیرعامل 

جدیـد ادامـه پیـدا کند.
محمـد حسـن متولـی زاده 
تصریـح کـرد: در دوره مدیریت 
جدیـد، همـکاران صنعـت برق 
کرمـان بایـد تـاش مضاعفـی 
هـا  زیرسـاخت  تامیـن  بـرای 
انجـام داده و پیـک بار سـال99 

را مدیریـت کننـد.
جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
مهنـدس علـی اصغـر نصرالهی 
مجمـوع  در  داشـت:  اظهـار 
نزدیـک به 860 میلیـارد تومان 
طـرح در شـرکت بـرق منطقه 
حـال  در  کرمـان  اسـتان  ای 
 400 تاکنـون  کـه  اجراسـت 
میلیـارد تومـان هزینـه در این 
طـرح ها صـورت گرفته اسـت.

وی افزود: علی رغم تغییرات 
نـرخ ارز، مسـائل شـبکه بـرق 

اسـتان کرمـان و مسـائل دیگر، 
با همـکاری و همدلی همکاران 
و مسـووالن پـروژه های صنعت 
برق اسـتان بـه مراحلی رسـید 
کـه شـرایط خیلـی ایمـن تری 

نسـبت به قبـل داریم.
وی افـزود: در اسـتان کرمان 
بـا همفکـری و عزم همـکاران، 
شـرکت  منفـی  تولیـد  طـراز 
در سـال 92 کـه حـدود 650 
مـگاوات بـود، هـم اکنـون بـه 
400 مـگاوات مثبت و شـرایط 
گذشـته  از  پایدارتـر  خیلـی 

رسـیده اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت برق منطقـه ای کرمان 
از 317 چـارت مصـوب نیـروی 
انسـانی، 187 نفر نیـرو دارد که 
مشـکل زیـادی در ایـن بخـش 
داریـم و علـی رغم درخواسـت 
هـای مکـرر، این مشـکل هنوز 
حل نشـده اسـت تصریـح کرد: 
امسـال از 380 میلیـارد تومـان 
درصـد   10 از  کمتـر  طـرح، 
اعتبـار دریافـت کرده ایـم و اگر 
توجـه نشـود، به مشـکل برمی 
تخصیـص  در  بایـد  و  خوریـم 

اعتبـار کمک شـود.
شـرکت  سـابق  مدیرعامـل 

بـرق منطقـه ای اسـتان کرمان 
با اشـاره به اقدامات انجام شـده 
در این شـرکت بیان کرد: بسته 
شـدن رینـگ 400 جنوبشـرق 
کشـور از کهنـوج بـه جیرفـت 
و بـم و سـپس بـه زاهـدان، از 
پـروژه هـای مهم شـرکت برق 
منطقـه اسـتان کرمـان اسـت 
کـه از 180 کیلومتـر مصـوب 
ایـن خط، تاکنـون 90 کیلومتر 
انجـام شـده و پیـش بینی می 
شـود تا پایان سـال جـاری این 

پـروژه بـه پایان برسـد.
 12 فعالیـت  اشـاره  بـا  وی 
بـرق  شـرکت  در  خـود  سـاله 
کرمـان  اسـتان  ای  منطقـه 
افـزود: تعداد پسـت های انتقال 
فـوق توزیـع اوایـل سـال 87، 
83 پسـت بـود کـه هـم اکنون 
این تعداد پسـت بـه 125 مورد 
درصـد  کـه51  اسـت  رسـیده 

رشـد را نشـان مـی دهـد.
کـرد:  تصریـح  نصرالهـی 
همچنیـن با کمـک همـکاران 
منطقـه  بـرق  شـرکت  در  مـا 
ای، طول شـبکه هـای انتقال و 
توزیـع 20 درصد رشـد داشـته 
در  نیـز  مـا  رشـد  عمـده  کـه 
شـبکه هـای 400 بـوده اسـت.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
انتقـال  هـای  پسـت  ظرفیـت 
فـوق توزیـع 89 درصـد رشـد 
داشـته اسـت، اظهـار کـرد: در 
ایـن مـدت ظرفیـت نیروگاهی 
اسـتان کرمان از 1302 مگاوات 
بـه 3836 مـگاوات رسـیده این 
در حالـی اسـت کـه حداکثـر 
بـار در پیـک مصرف در اسـتان 
 2626 اکنـون  هـم  کرمـان 

مـگاوات اسـت.
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان  اسـتان  منطقـه ای 
گفـت: از طـرح هـای اولویـت 
دارِ شـرکت، 10 طـرح در حال 
اجرا اسـت کـه برای ایـن طرح 
هـا 610 میلیـارد تومـان اعتبار 
کـه 211  شـده  بینـی  پیـش 
میلیـارد تومـان تاکنـون هزینه 

شـده اسـت..
مهنـدس حمیدرضا حبیبی 
در ایـن مراسـم معارفـه اظهـار 
کـرد: شـرکت بـرق منطقـه ای 
وضعیـت  در  کرمـان  اسـتان 
بسـیار خوبی قرار دارد و توسعه 
خوبی در منابع انسـانی، مالی و 
بخـش مهندسـی داشـته ایـم.

بـه  بنـده  نـگاه  افـزود:  وی 
صنعـت بـرق ادامـه پـروژه هـا 

و طـرح هـای زمـان مدیریـت 
آقـای نصرالهـی و همـکاران در 
بـرق کرمـان اسـت و بـا توجـه 
سـاختارهای  در  تغییـرات  بـه 
جامعـه  نیازهـای  و  بیرونـی 
شـکل گرفتـه، برنامه ریـزی ها 

داشـت. خواهـد  تغییراتـی 
مدیرعامـل جدیـد شـرکت 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق 
هـای  شـاخص  ارتقـاء  گفـت: 
تعامـل  مشـترکین،  کیفیـت 
بـا مشـترکین، دسـتگاه هـای 
اسـتان،  مسـووالن  و  نظارتـی 
جلـب همـکاری مشـترکین در 
انجام تعهـدات طرفیـن، اطاع 
رسـانی خدمـات صنعـت برق، 
همـکاری بـا نهادهـای علمی و 
توجـه به تحقیقـات کاربـردی، 
جلـب سـرمایه گـذاری بخـش 
خصوصـی و... از اهداف و برنامه 
بـرق  صنعـت  در  بنـده  هـای 

اسـتان کرمـان اسـت.
 همچنیـن در ایـن جلسـه 
«مهـدی  االسـام  حجـت 
امـام جمعـه موقـت  عربپـور« 
نمـاز  اقامـه  سـتاد  مسـوول  و 
اسـتان کرمـان، ضمـن تشـکر 
از زحمـات مهنـدس نصرالهـی 
مدیرعامـل سـابق بـرق منطقه 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  ای 
مهنـدس نصرالهـی به مسـائل 
فرهنگـی و نمـاز توجـه ویـژه 
داشـت و امیدواریـم ایـن روش 
ادامـه یابـد چراکـه معنویت در 
کنـار کارهـای جهـادی، اثر کار 

را بیشـتر مـی کنـد.
الزم بـه ذکر اسـت مهندس 
حمیدرضا حبیبـی پیش از این 
بـه عنـوان مدیـر دفتـر فنـی 
انتقـال و پیـش از آن بـه عنوان 
دیسـپاچینگ  مرکـز  مدیـر 
منطقه جنوبشـرق مشـغول به 
خدمت در شـرکت برق منطقه 

ای کرمـان بـوده اسـت.

مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای کرمان 
منصوب شد

ادامه از صفحه اول
موجود در شهرسـتان های عنبرآبـاد و کهنوج، 
بـاال بـودن برخـی خطـوط انتقـال، عـدم ارتبـاط 
شـبکه 400 کیلوولت در ناحیه جنوبشـرق، رشـد 
سـریع صنایـع خصوصـاً مـس و فـوالد، افزایـش 
مصـرف در بخـش کشـاورزی و... لکـن شـرکت 
بـرق منطقه ای کرمان در راسـتای بهبود شـرایط 
شـبکه اسـتان طرح های متعددی در حوزه تولید 
و انتقـال طراحـی و انجـام داده و پـروژه هایی نیز 
در دسـت اقـدام دارد کـه برخی از آن ها تابسـتان 
امسـال برقـدار می شـوند کـه عمده تریـن آن ها 

عبارتند از :
خـط انتقـال 400 کیلوولت کهنوج، جیرفت به 
طـول 89کیلومتر و بـا اعتبـار 500.000 میلیون 
ریـال کـه بـا بهره بـرداری ایـن خط رینـگ 400 

کیلوولـت جنوبشـرق نیز تکمیل می شـود.
 پسـت 400/120 کیلوولـت جیرفت با ظرفیت 

320 مگاولـت آمپر با اعتبـار 1.547 میلیارد ریال 
با پیشـرفت فیزیکی 90 درصد

 بخـش 400 کیلوولـت پسـت نیـروگاه شـوباد 
کهنـوج بـا ظرفیـت 400/230 کیلوولـت و 630 
مگاولـت آمپر بـا اعتبـار 1.344 ریال و پیشـرفت 

فیزیکـی 96 درصد
 احـداث فیدر 400 کیلوولت در پسـت نیروگاه 

کرمـان با اعتبـار 26 میلیارد ریال
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان 
اظهـار داشـت: ایـن طـرح هـا در قالـب پویـش 
هـر هفتـه الـف. ب.ایـران در حـال پیگیـری برای 
تکمیـل هسـتند کـه در تابسـتان امسـال برقـدار 
شـوند و بخش زیادی از مشـکات شبکه استان و 

جنوبشـرق مرتفـع شـود.
وی گفـت: همچنیـن 7 طرح با اعتبـار 4.983 
میلیـارد ریـال شـامل پروژه هـای؛ احداث پسـت 
خـط  احـداث  اختیارآبـاد،  کیلوولـت   230/132

احـداث  اختیارآبـاد،  ارتباطـی  کیلوولـت   230
نـودژ، احـداث خـط  پسـت 132/20 کیلوولـت 
132 کیلوولـت منوجـان- نـودژ، احـداث پسـت 
132/20 کیلوولـت سـوالن2، احـداث خـط قلعه 
گنـج- سـوالن2، احـداث خطـوط 230 کیلوولت 
ارتباطـی نیـروگاه زرند بـه منظور کلنـگ زنی در 

سـال 99 پیشـنهاد شـده اسـت.
مهنـدس حبیبـی در بخشـی دیگـر از صحبت 
هـای خـود با اشـاره به وضعیـت سـاختار موجود 
در شـرکت و لـزوم تغییـر و تحول دراین سـاختار 
موجود به منظور تسـریع در فعالیت های شـرکت 
گفـت: در حـال حاضـر در حال تغییر سـاختار در 
حـوزه معاونـت بهره بـرداری و ایجـاد مدیریت ها 
و واحدهـای تخصصی هسـتیم و در اولین جلسـه 
تحقیقـات شـرکت نیز بـه لزوم انجـام تحقیقات و 
آسـیب شناسـی در حوزه انسـانی و توجه بیشـتر 
بـه مشـکات نیروی انسـانی به عنـوان مهمترین 

سـرمایه شـرکت تأکیـد و مقـرر شـد در زمینـه 
افزایـش انگیـزش پرسـنل، افزایـش بهـره وری، 
توسـعه کار گروهی در پرسـنل شـرکت به صورت 
تخصصـی فعالیـت شـود کـه قطعـاً بـا ایـن رویه 
و تغییـر و تحـول در سـاختار انسـانی و فرآیندهـا 
موجبـات سـرعت بخشـیدن به تکمیـل و احداث 

طـرح هـا بیـش از پیـش فراهم مـی آید.
اعمـال  و  آمادگـی شـرکت  وی در خصـوص 
برنامـه هـای مدیریت مصـرف برای گـذر از پیک 
سـالجاری نیـز گفت: با توجـه به برنامـه مدیریت 
مصـرف و برنامـه 099 وزارت نیرو هماهنگی الزم 
بـا صنایـع اسـتان در جهـت امضـاء تفاهـم نامـه 
همـکاری مدیریـت مصـرف در پیک بار تابسـتان 
انجام گرفته و جلسـات با شـرکت هـای توزیع در 
حـال برگـزاری می باشـد و امیدواریـم با همکاری 
صنایع و مردم در تابسـتان امسال شاهد خاموشی 

مشـترکین به دلیـل کمبود تولید نباشـیم.

4 طرح انتقال و فوق توزیع در تابستان سالجاری در برق منطقه ای کرمان به بهره برداری می رسند 


