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یادداشت

هفته دفاع مقدس
گرامی باد
بسم رب الشهداء و الصدیقین

پایان شـهریور مـاه بازتاب خاطرات
آغاز هشـت سـال دفاع مقدس اسـت.
روزهایـی کـه ذره ذره خـاک میهـن
اسلامی مـان ،سـربلندی ملتـی را
شـهادت میدهـد کـه سـرافرازانه
در مقابـل دنیـای کفـر و اسـتکبار،
ایسـتاد و بـر بلنـدای قلـه افتخـار،
بیـرق آزادگـی را به اهتـزاز درآوردند.
هفتـه دفـاع مقـدس یـادآور ایثـار
و اسـتقامت رادمـردان و شـیر زنانـی
اسـت کـه در لبیـک بـه فرمـان
امـام و مقتـدای خویـش در دفـاع
از کیـان آب و خـاک نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی جانفشـانی نموده
و حماسـههای مانـدگاری را بـر
برگهـای زریـن انقلاب اسلامی
ثبـت کردنـد.
یکـی از ثمـرات بـزرگ دفـاع
مقـدس ،فرهنگسـازی اسـت .در
دفـاع مقـدس جوانـان و رزمنـدگان
اسلام بـا از خودگذشـتیها و
ایثارگریهـای خـود ،آییـن و مرامـی
را بنیـان نهادنـد کـه ایثار و شـهادت
بـه عنـوان فرهنگی ارزشـی و ارزشـی
فرهنگـی همـه جریانهـا و مسـائل
دیگـر را تحـت الشـعاع قـرار داده
اسـت.
بیتردیـد تأسـی از فرهنـگ
عاشـورای حسـینی ،عاملـی مؤثـر در
تقویـت روحیـه رزمنـدگان اسلام
در هشـت سـال دفـاع مقـدس بـود،
آزادیخواهانـی کـه بـا مقاومـت
سرسـختانه و بینظیـر خویـش
توانسـتند طومار اسـتکبار و دشـمنان
ایـن مـرز و بـوم را در هـم بپیچنـد
و قـدرت دفـاع ایرانیـان را بـه رخ
جهانیـان بکشـند و امـروز بـر تکتک
مـا واجب اسـت که در راسـتای حفظ
ارزشهـا ،آرمانهـا و دسـتاوردهای
هشـت سـال دفاع مقدس و همچنین
حفاظـت و حراسـت از درخت تنومند
انقلاب شـکوهمند اسلامی کوشـا و
سـاعی باشـیم و در صـف مقـدم
رهـروان امـام راحـل حضـرت امـام
خمینـی (ره) ،مقـام معظـم رهبـری
(مدظلـه العالـی) و شـهدای گرانقـدر
بایسـتیم.

در نوزدهمین هفته از پویش هر هفته الف -ب -ایران

پست  400کیلوولت جیرفت و  5پروژه انتقال و
فوق توزیع استان کرمان به بهره برداری رسید

در نوزدهمیـن هفتـه از پویش هـر هفته الف-
ب -ایـران پروژه پسـت  400کیلوولت جیرفت و
 5پـروژه انتقـال و فـوق توزیـع اسـتان بـا حضور
وزیـر نیـرو به صـورت ویدئـو کنفرانس بـه بهره
بـرداری رسـید .وزیر نیـرو در آیین افتتـاح ویدیو

کنفرانسـی پـروژه هـای شـرکت بـرق منطقهای
کرمـان در جنـوب اسـتان ضمن تقدیـر از تالش
مدیرعامـل و دسـت انـدرکاران ایـن طـرح هـا و
همچنیـن حمایـت هـای اسـتاندار و پشـتیبانی
نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسلامی

گفت :بهره برداری پسـت  ۴۰۰کیلووات جیرفت
و  ۵پـروژه انتقـال و فوق توزیع برق اسـتان نقش
مهمـی در افزایـش قابلیت برق مطمیـن و پایدار
در منطقه جنوبشـرق کشـور و
ادامه در صفحه 4

جشن تحقق برنامه عبور موفق
از دوره اوج مصرف برق تابستان برگزار شد

امضای توافق نامه مابین
شرکت برق منطقهای کرمان و ستاد اقامه نماز

مدیـران عامـل صنعـت بـرق اسـتان کرمـان ،بـه صـورت ویدئـو
کنفرانـس ،در آئیـن جشـن تحقـق برنامـه عبـور موفـق از دوره اوج
مصـرف بـرق تابسـتان ( 1399برنامه  )099شـرکت کردنـد .در این
آیین وزیر نیرو ضمن قدردانی از تالشگران صنعت برق و استانداران
اظهـار داشـت :ما به کمـک مردم به ویـژه مصرفکننـدگان عمده و
بخشهـای تولیـدی کشـور و  ۲۹۵هـزار موافقتنامـهای کـه از آغاز
امسـال تـا قبـل از شـروع فصـل گرم بـا بخشهای مختلـف صنعت
و کشـاورزی بـه امضا رسـاندند توانسـتهایم مصرف ایـن بخشها در
زمان اوج بار تابسـتان را از سـاعاتی به سـاعات دیگر منتقل کنیم و
پیـک اوج بار را کاهـش دهیم.
ادامه در صفحه 2

توافقنامه برنامه بومی ،ابتکاری سـال  99شـرکت برق منطقهای
کرمـان و سـتاد اقامه نماز اسـتان در زمینه گسـترش موضوع نماز
در سـومین جلسه شـورای مبادله شد.
بـر اسـاس ایـن توافقنامه مقـرر گردید؛ بـرق منطقـهای کرمان
در زمینـه تجهیـز نمازخانـه دو بـاب مدرسـه در مناطـق محـروم
اسـتان ،برگزاری اجالس اسـتانی نماز و نیز تعیین شـعار مشـترک
مدیریـت مصـرف نمـاز با سـتاد اقامـه نماز همکاری داشـته باشـد
و در حـوزه صنعـت آب و بـرق اسـتان نیـز مسـابقات کتابخوانـی
بـا موضـوع نمـاز ویـژه فرزنـدان همـکاران در دو سـطح ابتدایـی و
دبیرسـتان را بـا هماهنگـی سـتاد اقامه نمـاز برگـزار نماید.
ادامه در صفحه 3

با نگهداری و بهره برداری بهینه از دستگاههای برقی ،از اتالف انرژی پیشگیری کنید
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برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا
در دهه اول محرم

خبر

مراسـم پرفیـض قرائت زیارت عاشـورا و عزاداری محـرم با حضور مدیران
و کارکنان شـرکت برق منطقهای کرمان برگزار شـد .
ایـن مراسـم معنوی همـه روزه در دهه اول محرم از سـاعت  7تا سـاعت
 7.30بـا رعایـت کلیـه پروتکل های بهداشـتی و در فضای باز برگزار شـد.

مراسم گرامیداشت سادات شرکت برق منطقهای
کرمان برگزار شد

جشن تحقق برنامه عبور موفق
از دوره اوج مصرف برق تابستان برگزار شد

ادامه از صفحه اول
وی گفـت :مـردم پاسـخ
مثبتتـری بـه درخواسـتهایی
دادنـد کـه از آنهـا خواسـته شـده
بـود در ظهـر تابسـتان دمـای کولـر
گازی منازلشـان را بـه جـای  ۱۸یـا
 ۱۷روی  ۲۴بیاورنـد و دور آن را
کنـد کنند و در بخـش خانگی و نیز
تولیـدی پیکسـایی کنیـم.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور برق و
انـرژی نیـز از صرفـه جویـی معـادل
 3برابـر درآمـد سـاالنه صنعـت برق
کشـور خبـر داد و گفـت :ما از سـال
 ۹۷برنامـهای را بـا عنـوان مدیریـت
پیـک مصـرف شـروع کردیـم و
امسـال مرحلـه سـوم آن بـه اتمـام
رسـیده اسـت.
وي با اشـاره بـه اقدام هاي صورت
گرفتـه در ايـن بخـش در سـال 98
اعـم از انجـام طرح هـاي اولويت دار
بـرق ،حفـظ و افزايـش واحدهـاي
حرارتـي ،آبـي و تجديدپذيـر و
اجـراي 11برنامـه مديريـت مصـرف
از جملـه انعقـاد 120هـزار تفاهـم

نامـه همـكاري مشـترك بـا صنعت،
كشـاورزي ،تجـاري و مولدهـاي
خودتاميـن ،اداري و سـي.ان.جي بـا
كمـك اسـتانداران گفـت :در سـال
98در نتيجـه ايـن اقدام هـا در زمان
پيـك توانسـتيم  3874مـگاوات
پيـك دهيـم؛ اين بدان معناسـت كه
بايـد بـراي تاميـن اين تـوان5200 ،
مـگاوات در بخـش توليـد ،نيـروگاه
احـداث كنيـم.
حائـری از صرفـه جويـي  30هزار
مگاواتـي بـا اجـراي برنامـه هـاي
مديريـت مصرف خبـر داد و گفت :از
دسـتاوردهاي وزارت نيـرو در اجراي
سـه سـاله مديريت مصـرف ،مميزي
ملـي مديريـت تقاضا و مصـرف برق
توسـط وزارت نيـرو بـا عملكـرد بـي
نظيـر كنتـرل پيـك 2.98درصـد به
99صـدم درصد اسـت.
همچنیـن در ایـن جلسـه
مديرعامـل شـركت توانيـر با اشـاره
بـه گرمـاي زودرس و افزايـش 1.8
درصـدي متوسـط دماي هوا نسـبت
بـه سـال گذشـته كـه بـا افزايـش

بيـش از  2هـزار مگاواتـي مصـرف
بـرق شـبكه طـي خـرداد گذشـته
همـراه بـود ،اظهـار داشـت :علاوه
بـر آن امسـال هـزار مـگاوات نيـاز
مصـرف مشـتركان جديد بـه همراه
هـزار مـگاوات نيـاز صنايـع جديـد
تاميـن شـد كـه در مجمـوع  4هزار
مـگاوات افزايش را شـامل مي شـود
و باعـث شـد تابسـتان سـخت ولـي
افتخـار آميـزي بـراي صنعـت بـرق
رقـم بخـورد.
مهنـدس محمـد حسـن متولـي
زاده اقدامـات صنعـت بـرق طـي
تابسـتان امسـال را  1.5برابـر از نظر
پيـك بـار و  2برابـر از نظـر انـرژي،
مثمـر ثمـر عنـوان كـرد كـه اثـر
بخشـي مديريـت توامـان عرضـه و
تقاضـا را بـه اثبـات رسـاند.
وي افـزود :امسـال بـه دليـل
اقدامـات مديريتـي بعد از  10سـال
پيـك شـب از پيـك روز پيشـي
گرفـت كه نشـان مـي دهـد كاهش
مصـارف روشـنايي بايـد بـه عنـوان
اولويـت در دسـتور كار قـرار بگيـرد.

برگزاری مراسم عطرافشانی و میثاق با آرمان شهدا
بـه مناسـبت ایـام مبـارک عید غدیر و سـنت گرامیداشـت سـادات طی
مراسـمی پـس از اقامه نمـاز جماعت با هدایایی از سـادات شـرکت تجلیل
به عمـل آمد.

برگزاری نمایشگاه فرهنگی « زمانی برای زن بودن»

بـه مناسـبت هفته دفـاع مقـدس و به منظـور تجلیل
از مقام واالی شـهدای هشـت سـال دفاع مقدس جمعی
از کارکنـان شـرکت بـا حضـور در مـزار شـهدای کرمان
ضمـن ادای احتـرام بـه شـهیدان بـا نثـار گل بـه قبـور

بـه همـت پایگاه مقاومت بسـیج و شـورای فرهنگی شـرکت برق منطقه
ای کرمـان ،نمایشـگاه زمانی برای زن بودن در هفتـه دفاع مقدس در محل
شـرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شـد .این نمایشـگاه روایتی از رنجها،
صبوریها و از خودگذشـتگیهای زنان ایران اسلامی در شـهادت همسران
و فرزندان شـان است.

همکاران گرامی
جناب آقای مهدی نخعی کهن
جناب آقای علیرضا پورمیرزایی

تسلیت

بـا نهایـت تأثر و تأسـف درگذشـت عزیزانتـان را تسـلیت و تعزیت عرض
نمـوده و از خداونـد تبارک و تعالی بـرای آن مرحومین علو درجات و رحمت
واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و بردباری مسـئلت داریم.
درگذشـت همـکار گرامی مان مرحوم شـادروان حمیدرضا صابر ماهانی
شـاغل در اداره خدمـات ،را بـه خانـواده محتـرم ایشـان و همـکاران عزیـز
تسـلیت عرض مـی کنیم.

مطهـر آن هـا و قرائـت فاتحـه یـاد شـهدا را گرامـی
داشـتند .همچنیـن بـه مناسـبت روز سـرباز از  4تـن از
سـربازان امریـه شـرکت برق منطقـه ای کرمان بـا اهداء
لـوح تقدیـر بـه عمـل آمد.

تقدیر از نمایندگان بهره وری شرکت برق منطقهای کرمان
جلسـه کمیسـیون توسـعه
مدیریـت شـرکت بـرق منطقهای
کرمـان بـا حضـور مدیرعامـل
شـرکت و سـایر اعضا برگزار شـد.
در این جلسـه از خانـم ها بهارک
احمـدی و حمیـده اشـتیاقی بـه
عنـوان نماینـدگان بهـره وری
شـرکت مورد تقدیر قـرار گرفتند.
در ایـن جلسـه معـاون منابـع
انسـانی شـرکت ضمـن تقدیـر از
نماینـدگان بهـره وری شـرکت از
تهیه نظام نامه انگیزشـی شـرکت
بـرق منطقـهای کرمـان خبـرداد
و گفـت :یکـی از وظایفـی کـه
بـه معاونـت منابـع انسـانی ابلاغ

شـده ایجـاد نظـام انگیزشـی
در کارکنـان اسـت .وی افـزود:
بـر اسـاس جلسـات و مشـاوره
هایـی کـه انجـام شـد نظـام نامه
ای بـرای اجـرا آمـاده شـد کـه بر
اسـاس برنامـه عملیاتی ،شـاخص

هـای ارزیابی و مشـارکت در نظام
پیشـنهادات امتیازبنـدی شـده
اسـت و قابلیـت امتیاز بـه جداول
داده شـده کـه پـس از بررسـی و
اظهـار نظر در خصـوص این نظام
نامـه عملیاتـی خواهـد شـد.

در هنگام خرید ،دستگاه های برقی با بر چسب  Aتهیه کنید

جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل
استان برگزار شد

اولیـن جلسـه کارگـروه انـرژی
و آب پدافنـد غیرعامـل اسـتان در
سـال جـاری بـا حضـور اعضـاء در
محـل اتاق کنفرانس بـرق منطقهای
کرمـان برگـزار شـد .در این جلسـه
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـهای
کرمـان اظهار داشـت :بحـث پدافند
غیرعامـل در وضعیـت فعلی کشـور
بسـیار موضـوع حساسـی اسـت
و در بحـث انـرژی و آب برنامـه
ریـزی و شناسـایی نقـاط ریسـک و
خطـر ،برنامـه ریـزی بـرای مقابلـه
بـا تهدیـدات ،اجـرای عملیـات
مقابلـه بـا تهدیـدات در بخـش برق
از مـوارد حائـز اهمیـت اسـت .از
جملـه مـواردی که در بحـث پدافند
غیرعامـل مطـرح اسـت تامیـن
مولدهـای اضطـراری کـه هـم در
حـوزه برق منطقـهای کرمـان و هم
در حـوزه توزیـع مـورد توجـه قـرار
مـی گیـرد.
وی اضافـه کـرد :شناسـایی
تجهیـزات آسـیب پذیـر از مـوارد
دیگـر اسـت کـه ایـن تجهیـزات یـا
بایـد مصـون سـازی شـوند و یـا از
شـبکه خـارج شـوند.
حبیبـی گفـت :تجهیـزات بـرق و
هـم آب در مقابـل حملـه فیزیکـی
آسـیب پذیـر هسـتند در بخش برق
پسـت هـا و خطـوط و در بخش آب
حفاظت از سـدها و مخـازن و ...باید
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امضای توافق نامه مابین شرکت برق
منطقهای کرمان و ستاد اقامه نماز

مـورد توجـه قـرار گیـرد و حملـه
گرافیتـی بـه تجهیـزات بـرق که که
علاوه بـر از بیـن بـردن تجهیز می
توانـد شـبکه بـرق را بـرای مدتی از
مـدار خـارج کنند.
مدیرعامل شـرکت برق منطقهای
کرمـان اظهـار داشـت :یکـی از
مـواردی کـه در حـوزه بـرق بایـد
دنبـال شـود بـاال بـردن تـاب آوری
شـبکه در صنعت بـرق و ایجاد نقاط
مانـور اسـت کـه خیلی مـی تواند به
بـاال بـردن تـاب آوری شـبکه کمک
کند .
حبیبـی گفـت :در ایـن جلسـات
اگـر مـواردی اسـت کـه نیـاز بـه
همکاری متقابل و یا همکاری سـایر
ارگان ها هسـت به صورت تخصصی
تر مـورد بحث قرار خواهـد گرفت و
از ظرفیـت اسـتان بـرای مواجهـه با

خطـرات اسـتفاده خواهد شـد.
وی اظهـار داشـت :خوشـبختانه
بـا وجـود همـه مشـکالت مـردم
مشـکلی از نظـر تامیـن آب و بـرق
نداشـتند و مقـام معظـم رهبـری و
رئیـس جمهور از وزارت نیرو تشـکر
ویـژه کردنـد .همچنیـن حسـینی
از کارگـروه پدافنـد غیرعامـل
اسـتانداری اظهـار داشـت :تفـاوت
پدافنـد غیـر عامـل و بحـران پیـش
بینـی پذیـری بـودن اسـت.
وی گفـت :امسـال روی رزمایـش
هـا بیشـتر کار شـود و مشـکالت و
ایراداتـی کـه وجـود دارد برطـرف
شو د .
همچنیـن در این جلسـه هر یک
از شـرکت هـا مختصـری از عملکرد
خـود در زمینـه پدافنـد غیرعامل را
ارائـه دادند.

زهرا پوریزدانپناه قهرمان مسابقات دارت مجازی کارکنان دولت شد
باخبـر شـدیم همکارمـان سـرکار خانـم زهـرا
پوریزدانپنـاه در مسـابقات دارت مجـازی کارکنـان
دولـت موفـق بـه کسـب مقـام اول گردیـد .ایـن
مسـابقات در قالـب طـرح ملـی پویش میـز کار و میز
ورزش در بخش بانوان از ادارات سراسـر اسـتان انجام
شـد .وی همچنیـن بـه عنـوان اولیـن بانـوی کرمانی
بـه مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی دعـوت شـد که در
ایـن مسـابقات بـا  3برد متوالـی و کسـب  9امتیاز به
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی راه یافت؛ بر آن شـدیم تا
بـا وی بـه گفتگویـی صمیمانـه بنشـیم.
لطفـا خودتـان را معرفی کنیـد و بفرمائید از
چـه زمانـی وارد ورزش حرفـه ای دارت شـده
ا ید ؟
زهـرا پوریـزدان پناه شـاغل در دفتـر معاونت بهره
بـرداری با  12سـال سـابقه کار هسـتم .در سـال 94
فعالیـت خـود را در رشـته دارت شـروع کـردم و از
سـال  96بـه صـورت حرفـه ای ایـن رشـته را دنبـال
میکنـم .همچنیـن سـال  98در کالس مربیگـری
دارت در اصفهـان شـرکت کـردم و موفـق بـه اخـذ
مـدرک مربیگیـری شـدهام.
تاکنون در چه مسـابقاتی شـرکت کـرده اید
و چـه مقام هایی کسـب کـرده اید؟
از سـال  96تاکنـون بـا شـرکت بـرق منطقـهای
کرمـان در مسـابقات رنکینـگ ،لیـگ ،المپیـاد،
کارگـری اسـتان و مسـابقات آنالیـن مقام هـای اول،
دوم و سـوم را کسـب نمـوده ام .در سـال  99عضـو
باشـگاه ( PDCIRباشـگاه دارت پیشـرو ایرانیـان
حرفـه ای) شـده ام و در همیـن سـال در مسـابقات

ادامه از صفحه اول
در ابتــدای جلســه دبیــر شــورای فرهنگــی شــرکت ضمــن ارائــه
گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در راســتای برنامــه هــای فرهنگــی
شــرکت بــه مــواردی همچــون تهیــه منشــور اقامــه نمــاز شــرکت،
برگــزاری مرحلــه اســتانی ســیزدهمین دوره مســابقات قرآنــی همکاران
و همســران همــکاران وزارت نیــرو بــه میزبانــی بــرق منطقــهای
کرمــان ،برگــزاری مســابقه فرزنــدان محرمــی ویــژه فرزنــدان همــکاران
و نیــز مســابقه واجــب فرامــوش شــده و ســه دقیقــه در قیامــت ویــژه
همــکاران و همســران اشــاره کــرد کــه در خصــوص منشــور اقامــه
نمــاز مقــرر شــد اطــاع رســانی الزم در ســطح شــرکت صــورت پذیــرد
و در زمینــه مســابقات نیــز مقــرر شــد از نفــرات برتــر تقدیــر بــه عمــل
آمــد.
در ادامــه جلســه نیــز بــا توجــه بــه مناســبت هــای پیــش رو مــوارد
زیــر مصــوب گردیــد :برگــزاری مراســم میثــاق بــا شــهدا ،برپایــی
نمایشــگاه زمانــی بــرای زن بــودن ،ارســال پیامــک بــه همــکاران،
مراســم کوهپیمایــی ،دیــدار مدیرعامــل و همراهــان بــا خانــواده
شــهدای شــرکت و جلســه بــا ایثارگــران شــرکت بــه مناســبت هفتــه
دفــاع مقــدس ،تقدیــر از خادمیــن نمــاز ،خادمیــن ســامت و منخبیــن
عفــاف و حجــاب و...

انتصاب
طــی حکمــی از ســوی عبدالصاحــب ارجمنــد ،مدیــر کل دفتــر
راهبــری و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع بــرق و دبیــر شــورای پایایــی
شــبکه بــرق کشــور ،مهنــدس حمیــد رضــا حبیبــی بــه ســمت رئیــس
و عضــو شــورای پایایــی منطقـهای شــبکه بــرق اســتان منصــوب شــد.
طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـهای کرمــان
ســید محمدرضــا میرنجفــی زاده بــه ســمت مجــري طــرح توليــد
پراكنــده نيــروگاه هــاي  B.O.Oمنصــوب شــد.
طــی حکمــی از ســوی حمیدرضــا حبیبــی مدیرعامــل شــرکت
بــرق منطق ـهای کرمــان ،عبدالکریــم عقیلــی نســب بــا حفــظ ســمت
ســازماني مســئول واحــد مديريــت پــروژه شــركت بــرق منطقــه اي
كرمــان منصــوب شــد.

بیـن المللـی آنالیـن کـه بیـن کشـورهای اروپایـی از
جملـه پرتقال ،انگلیس ،اسـکاتلند بود شـرکت نموده
ام .در شـهریور ماه  99در مسـابقات کارمندی اسـتان
مقـام اول و در مسـابقات کارگـری مقـام دوم را نیـز
کسـب نمـوده ام ،که در این مسـابقات بـه مرحله یک
چهـارم نهایـی صعـود کردم.
ضمـن تبریـک و آرزوی موفقیـت روزافزون
جنابعالـی اگر نکته ای هسـت که به آن اشـاره
کنیـد بفرمائید؟
خیـر فقـط بـه عنـوان نکتـه آخـر از حمایـت های
بـی دریغ مدیـر عامل شـرکت برق منطقـهای کرمان
جنـاب آقـای مهنـدس حبیبـی و معاونـت بهـره
بـرداری جنـاب آقای مهنـدس سـلیمیان و همچنین
آقـای مهنـدس ماهانـی که به عنـوان مربی همیشـه
در کنـارم بـوده و از لحـاظ فنـی مهمتریـن مشـوق
اینجانـب بـوده انـد قدردانـی میکنـم.

کارگــروه مبــارزه بــا پولشــویی بــا ریاســت مدیرعامــل شــرکت بــرق
منطقــهای کرمــان تشــکیل شــد اســامی اعضــاء ایــن کارگــروه بــه
شــرح ذیــل اســت :آقایــان فرهــاد اشــرفی بــه عنــوان دبیــر و ســعید
زندوکیلــی ،ســید حســین مهربــان خــو ،محمدعلــی فدایــی و ســرکار
خانــم معصومــه قصــاب زاده بــه عنــوان اعضــای ایــن کارگــروه منصــوب
شــدند.
طــی حکمــی از ســوی مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــهای
کرمان،كميتــه ســاماندهي محيــط كار بــا ریاســت مهــدی نظریــه
تشــکیل شــد در ایــن کمیتــه علیرضــا دریافــر بــه عنــوان دبیــر و
محســن عباســپور ،علــی مدایــم زاده ،داریــوش عــو ض پــور ،حســن
ناظمــی و ســرکار خانــم هــا؛ مهدیــه ســامپور وخدیجــه نوحــی بــه
عنــوان اعضــای ایــن کمیتــه منصــوب شــدند.
طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقـهای کرمــان،
كارگــروه بررســي و تشــخيص كاالهــاي مــازاد و اســقاط خــارج از
رده بــه ریاســت محمدعلــی فدایــی تشــکیل شــد .در ایــن کمیتــه
معصومــه قصــاب زاده بــه عنــوان دبیــر ،حمیدرضــا آخونــدزاده ،علیرضــا
پورجمعــه ،مهــدی فرحبخــش ،ســیروس صفا،حافــظ مهــدی زاده،
محمدرضــا مومنــی ،محمدرشــیدی رنجبر،علیرضــا دریافــر ،محمــود
ســلیمیان و یــداهلل جهانشــاهی اعضــای ایــن کارگــروه هســتند.

خبرنامهداخلی
شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان

خبری
ورزشی
آموزشی

دو ماهنامه

نشریه داخلی شرکت سهامیبرق منطقهای کرمان
دارای مجور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
صاحب امتیاز :برق منطقهای کرمان
مدیر مسئول:محسن عباسپور
از انتشارات :دفتر روابط عمومی
طراحی و صفحه آرایی :علی اکبرزاده

زیر نظر هیات تحریریه
نشانی :بلوار شهید عباسپور
تلفن03432738045 :
آدرساینترنتیWWW.KREC.CO.IR :

EMAIL.REVABET_OMOMI@KREC.CO.IR

در نوزدهمین هفته از پویش هر هفته الف -ب -ایران

پست  400کیلوولت جیرفت و  5پروژه انتقال و فوق توزیع
استان کرمان به بهره برداری رسید
ادامه از صفحه اول
افزایـش آرامـش و امنیـت
خاطـر مـردم ،سـرمایه گذاری
هـای ایـن منطقـه و توسـعه
کشـور به ویژه در سـال جهش
تولیـد دارد« .رضـا اردکانیان»
نقـش شـرکت بـرق منطقهای
کرمـان در عبـور موفـق از اوج
بـار تابسـتان  ۹۹را نیـز حایـز
اهمیـت دانسـت و با ایـن پیام
پـروژه ها افتتـاح و مـورد بهره
بـرداری قـرار گرفتند.
معـاون برنامـه ريـزي و امور
اقتصـادي شـرکت توانيـر نیـز
طـی سـخنانی اظهـار داشـت:
امـروز افتخـار داریـم افتتـاح
 6طـرح مهـم فـوق توزیـع و
انتقـال را در اسـتان کرمـان با
سـرمایه گـذاری بالغ بـر 407
میلیـارد تومـان آغـاز کنیم.
مصطفـی رجبـی مشـهدی
افـزود :ایـن طـرح هـا عبارتند
از؛ پسـت  400کیلوولـت
جیرفـت کـه بـا ابعـاد حـدود
 12هکتـار بزرگتریـن پسـت
منطقـه و شـامل؛  2فیدر400
کیلوولـت و  6فیـدر 132
کیلوولـت اسـت که بـا احداث
ایـن پسـت عملا ظرفیـت
منطقه برای تامیـن برق بیش
از  2برابـر شـده اسـت.
وی تاکیـد کرد :بـا به مدار
آمدن این پسـت مشـکالی و
محدودیـت هایی که تابسـتان
امسـال داشـتیم بـه ویـژه
مسـاله افـت ولتـاژ در منطقـه
عنبرابـاد برطـرف مـی شـود و
همچنین کیفیت برق رسـانی
در ایـن منطقـه از کشـور

بهبـود قابـل مالحظـه ای پیدا
کـرده و ظرفیـت الزم را بـرای
متقاضیـان جدیـد فراهـم می
شو د .
رجبـی مشـهدی اظهـار
داشـت :علاوه بر این ،فـاز اول
پسـت 400کیلوولت کهنوج با
ظرفیـت  315مگاولت آمپر به
بهـره بـرداری مـی رسـد و فاز
دوم آن هم طی یکسـال آینده
به بهـره بـرداری می شـود.
وی بـا اشـاره بـه افتتـاح،
خـط 400کیلوولـت کهنـوج-
جیرفت به طـول  89کیلومتر،
یـک دسـتگاه فیـدر 400

کیلوولـت در پسـت نیـروگاه
شـهید سـلیمانی ،خـط 132
کیلوولت اسـماعیلی به فاریاب
بـه طـول  57کیلومتـر مـدار
و افزایـش ظرفیـت پسـت
 132کیلوولـت در ریـگان بـم
اظهـار داشـت :عالوه بـر اینکه
احـداث ایـن پسـت هـا منجر
بـه افزایـش کیفیـت و افزایش
ظرفیـت در تامیـن برقرسـانی
بـه مـردم منطقـه شـده منجر
بـه پایـداری بخـش مهمـی از
شـبکه در جنوبشـرق شده و با
تکمیـل رینـگ  400کیلوولت
جنوب شـرق که از هرمزگان و

سیستان و بلوچستان به زودی
فازهـای آن عملیاتی می شـود
و شـبکه در جنوبشـرق کشور
بـه حالـت پایـدار در مـی آید.
همچنیـن اسـتاندار کرمان
ضمـن قدردانـی از مجموعـه
وزارت نیـرو در اسـتان کرمـان
اظهار داشـت :در هفتـه دولت
در اسـتان کرمـان 1544
میلیـارد تومـان پـروژه در
اسـتان کرمان به بهـره برداری
رسـیده اسـت یعنی  40درصد
پـروژه هایـی کـه در هفتـه
دولت بـه بهره برداری رسـیده
اسـت بـرای وزارت نیرو اسـت.

محمـد جـواد فدایـی افزود:
همچنیـن در ایـن هفتـه
 940میلیـارد پـروژه کلنـگ
زنـی شـده اسـت کـه پـروژه
هـای وزارت نیـرو بـا اعتبـار
577.5میلیـارد تومـان 60
درصـد ایـن پـروژه هـا را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت.
در ادامه مدیرعامل شـرکت
بـرق منطقـهای کرمـان نیـز
طـی گزارشـی اظهـار داشـت:
افتتاح پروژه هـای فوق توزیع
و انتقـال باعث افزایش ظرفیت
انتقـال بـرق در جنوب اسـتان
کرمـان میشـود.

حمیدرضـا حبیبی با اشـاره
به اینکـه  127پسـت انتقال و
فـوق توزیـع در اسـتان کرمان
وجـود دارد گفـت :رشـد
صنعتـی اسـتان کرمـان در
حـال انجـام اسـت و مصـرف
بـرق اسـتان  90درصـد رشـد
داشـته کـه بیشـتر در حـوزه
صنعتـی بـوده کـه از 1468
مـگاوات بـه  2798رسـیده
اسـت.
وی گفـت :هـم اکنـون
ظرفیت تصب شـده نیروگاهی
 3836مـگاوات اسـت کـه
ظرفیـت عملـی تولیـد 2945
مـگاوات می باشـد و همچنین
نیـروگاه هـای در دسـت اقدام
نیـز  984مـگاوات اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق
منطقهای کرمـان در خصوص
وضعیـت مصـرف اسـتان در
پیـک بار افـزود :امسـال پیک
بـار مصرفـی اسـتان2798
مـگاوات و میـزان تولیـد در
پیـک بار  2801مـگاوات بوده
اسـت .حبیبـی اظهار داشـت:
طـول خطـوط انتقـال و فـوق
توزیـع اسـتان کرمـان در حال
حاضـر  8788کیلومتـر مـدار
و ظرفیـت پسـت هـای
انتقـال و فـوق توزیـع 14522
مگاولـت آمپـر اسـت.
وی گفـت  :هـم اکنـون 8
پـروژه احـداث پسـت بـرق
در اسـتان کرمـان در دسـت
اقـدام داریـم کـه تاثیـر زیادی
بـر وضعیـت اسـتان دارد و بـا
اعتبـار  500میلیـارد تومـان
احـداث میشـوند.

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان با خانواده شهدا
در راسـتای ارج نهادن به ایثار و فداکاری شـهدای
هشـت سـال دفاع مقـدس و به مناسـبت آغـاز هفته
دفـاع مقـدس ،مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه
ای کرمـان بـا همراهـی مسـئول پایـگاه بسـیج ایـن
شـرکت ،بـا خانواده هـای محترم شـهیدان عزیز ایزد
خواه و اسـماعیل قزلباش از شـهدای همکار شـرکت
دیـدار نمودند .در این دیدارها ضمن بررسـی مسـائل
و مشـکالت خانـواده معظم شـهدا و تجلیـل از صبر و
اسـتقامت آنـان هدایایـی نیز به رسـم یاد بـود تقدیم
خانـواده بزرگوار این دو شـهید شـد.

