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یادداشت

شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان در بیسـت و 
دومیـن جشـنواره شـهید رجایی اسـتان کرمان 
موفق به کسـب رتبه برتر شـد. در مراسـم تقدیر 
از برگزیـدگان خدمـت و دسـتگاهای اجرایی که 

روز جمعـه در محـل سـالن دانشـگاه فرهنگیان 
کرمـان برگـزار شـد؛ شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان بـر اسـاس ارزیابـی عملکـرد سـال 98، 
در محـور اجـرای برنامه هـای اصالح نظـام اداری 

موفـق به کسـب رتبـه برتر گردید و لوح سـپاس 
بـه مهنـدس حبیبـی مدیـر عامـل این شـرکت 

اهدا شـد.
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شرکت برق منطقه ای کرمان موفق به کسب 
رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شد

تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان
 از همکاران

مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکز دیسپاچینگ 
منطقه جنوب شرق برگزار شد

هفته بسیج 
گرامی باد

در دنیا افتخارم این است که خود 
بسیجی ام و بسیج قلب من است؛

 امام خمینی )ره(
بسـیج مردمی تریـن نهاد ارزشـمند در نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایران اسـت کـه با 
افـکار و اندیشـه های واالی معمـار کبیر انقالب 
اسـالمی حضرت امام خمینی)ره( شـکل گرفت 
و ایـن شـجره طیبـه امـروز درخـت تنـاوری 
اسـت که تـا کنون توانسـته بـا بهره گیـری از 
نیروهـای متعهـد در صحنه های مختلـف از 8 
سـال دفـاع مقدس و در ادامـه در دوران پس از 
جنگ تحمیلی در بازسـازی و سازندگی کشور 
بـه نیکویـی ایفـای نقـش نمایـد. بسـیجیان 
صنعـت بـرق نیـز در عرصه هـای سـازندگی، 
محرومیت زدایـی و توسـعه کشـوردارای نقـش 
برجسـته ای هسـتند و هـم اکنـون بـا همـه 
اسـتعدادها، توانایی هـا  و ظرفیت های فرهنگی 
و علمی خـود وارد میـدان شـده تـا با اسـتمرار 
بـا  و  خویـش  پشـتیبانی های  و  حمایت هـا 
خدمـت افزونتـر و کار و تـالش مضاعـف بـار 
دیگـر یـاری رسـان کشـور و انقـالب باشـند. 
بـه  تمامی بسـیجیان  بـه  را  بسـیج   هفتـه 
ویـژه بسـیجیان صنعـت بـرق تبریـک عـرض 

می نمایـم.

طـی جلسـه ای بـا حضـور مدیرعامـل 
و معاونیـن شـرکت از تعـدادی همـکاران 
نقـش  کـه  غیرفنـی  و  فنـی  بخش هـای 
موثـری در احداث و راه انـدازی طرح های 
انتقـال و فـوق توزیـع شـرکت داشـتند؛ 
مهنـدس  امضـای  بـه  لـوح  اهـدای  بـا 
حمیدرضـا حبیبـی مدیرعامـل شـرکت و 
دکتـر مصطفـی رجبـی مشـهدی معـاون 
شـرکت  اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی 

توانیـر تقدیـر بـه عمـل آمـد.
در ایـن جلسـه مدیرعامل شـرکت طی 
سـخنانی گفت: از همه همکاران شـرکت 

تشـکر ویـژه دارم و بـا توجـه بـه اینکـه 
امسـال یکـی از سـخت تریـن سـال های 
صنعـت بـرق هـم از نظـر کاری و و هـم 
بخـش  همـکاران  اسـت.  کرونـا  شـرایط 
بـرق ماننـد بخـش سـالمت در حـال کار 
بـرای  را  مناسـبی  شـرایط  تـا  هسـتند 
مـردم فراهـم کننـد. مهنـدس حمیدرضا 
حبیبـی افـزود: امسـال علـی رغـم همـه 
مشـکالت عبـور موفقـی از پیک داشـتیم 
کـه مـورد تقدیـر رهبـر انقـالب نیـز قرار 

 . فت گر
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جلسـه تودیـع و معارفـه مدیـر مرکـز 
بـا  شـرق  جنـوب  منطقـه  دیسـپاچینگ 
حضـور مدیرعامـل، معـاون بهـره بـرداری 
دیسـپاچینگ  مدیـران  از  جمعـی  و 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه از تالش های 
مهنـدس حمیدرضـا آخونـد زاده قدردانی 
عنـوان  بـه  مجیـد محمـدی  مهنـدس  و 
مدیـر جدیـد دیسـپاچینگ منطقه جنوب 

شـرق معارفـه شـد.
شـرکت  مدیرعامـل  جلسـه  ایـن  در 
مجموعـه  داشـت:  اظهـار  سـخنانی  طـی 
تاکنـون  شـرق  جنـوب  دیسـپاچینگ 

عملکـرد بسـیار ممتازی داشـته اسـت و از 
هـم اکنون فصل جدیـدی در این مجموعه 
آغاز می شـود. مهنـدس حمیدرضا حبیبی 
افـزود: الزمـه همه سیسـتم ها تغییر اسـت 
و اگـر تغییـری انجام نشـود مجموعه دچار 

می شـود. رکـود 
وی ضمـن ابراز امیدواری بـه ادامه فضای 
همدلـی و همـکاری فعلـی اظهـار داشـت: 
شـرایط کاری طـی زمان دسـتخوش تغییر 
می شـود و مـا به عنـوان سـازمان علمی باید 

خـود را بـا تغییرات منطبـق کنیم.
ادامه در صفحه 3
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پُرارج ترین مردم کسی است که آن چه را که به او مربوط نیست رها کند.حضرت محمد)ص(

برگزاری مراسم عزاداری ایام پایانی ماه صفر

بـرق منطقـه ای کرمـان، در  بـه همـت شـورای فرهنگـی شـرکت 
روزهـای پایانـی مـاه صفر مراسـم عزاداری بـه مناسـبت رحلت حضرت 
رسـول اکرم )ص(، شـهادت امام حسـن مجتبی)ع( و شـهادت امام رضا 
)ع( بـا حضـور همکاران شـرکت و در فضای آزاد با رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی برگزار شـد.

موفقیت همکاران در مسابقات قرآنی 
استانی وزارت نیرو

با برگزاری مرحله اسـتانی سـیزدهمین دوره مسـابقات قرآنی وزارت 
نیـرو ویـژه همـکاران و همسـر همـکاران در پنـج رشـته حفـظ، قرائت 
مفاهیـم، زبـان آمـوزی و تحقیـق موضوعی نفـرات اول هر رشـته مجوز 

ورود بـه مرحلـه کشـوری این مسـابقات را کسـب نمودند.
مسـابقات  کرونـا  بیمـاری  از  ناشـی  محدودیت هـای  جهـت  بـه 
رشـته های حفـظ و قرائـت خواهـران و بـرادران طـی دو روز بـا رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی نیـز بـه صورت مجـازی برگزار شـد. ضمن 
اینکـه ماهیـت رشـته تحقیـق موضوعـی در مرحلـه اسـتانی نیـز غیـر 
حضـوری می باشـد.رتبه های اسـتانی کسـب شـده توسـط شـرکت برق 

منطقـه ای کرمـان بـه شـرح زیـر می باشـد.
خانم طیبه سادات هاشمی، رتبه اول استانی رشته حفظ

خانم بی بی طاهره حسینی، رتبه اول استانی تحقیق موضوعی
خانم فاطمه مهدی پور، رتبه دوم استانی رشته قرائت و تحقیق

علیرضا پورمیرزایی، رتبه دوم استانی رشته مفاهیم
محمدرضا پورغریب شاهی،رتبه سوم استانی رشته قرائت و تحقیق

عبدالحسین ماژورزاده، رتبه سوم استانی رشته قرائت) ترتیل(

تقدیر مدیرعامل شرکت  از همکاران
ادامه از صفحه اول

وی ضمـن ابـراز خرسـندی از عملکـرد همـکاران گفت: شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان در ارزیابی توانیر رتبه 6 را به دسـت آورد و همچنین 
در جشـنواره شـهید رجایـی اسـتان موفـق به کسـب رتبه برتر شـد که 
در ایـن زمینه هـا از تـالش همـه همکاران و مدیرعامل پیشـین شـرکت 

مهنـدس علی اصغـر نصرالهی قدردانـی میکنم.

کسب رتبه برتر در زمینه »عملکرد مالی 
نسبت به بودجه« سال 98

بـر اسـاس شـاخص های ده گانـه، مـورد بررسـی شـرکت توانیـر در 
سـال های 97 و 98 و نتایـج ارزیابـی عملکـرد، شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان موفـق شـد در میـان 16 شـرکت بـرق منطقـه ای در زمینـه 
»عملکـرد مالـی نسـبت بـه بودجه سـال 98« رتبـه نخسـت را به خود 

دهد. اختصـاص 
بـر ایـن اسـاس طـی نامـه ای از سـوی مدیرعامـل شـرکت توانیـر 
مهنـدس متولی زاده از شـرکت بـرق منطقه ای منطقـه ای کرمان تقدیر 

بـه عمـل آمد.

شرکت برق منطقه ای کرمان موفق به کسب رتبه برتر 
در جشنواره شهید رجایی شد

ادامه از صفحه اول
بـه همیـن مناسـبت مدیـر عامل 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان طی 
پیامـی از همـکاران شـرکت تقدیـر 
کـرد. در متـن این پیام آمده اسـت: 
اکنـون کـه بـه لطـف پـروردگار 
ارزنـده  متعـال حاصـل تالش هـاي 
بویـژه  و  گرانقـدر  همـکاران  شـما 
آقـاي  مدیریـت  خالصانـه  زحمـات 
سـال  طـي  نصرالهـي  مهنـدس 
واقـع گردیـد  ثمـر  گذشـته مثمـر 
و منجـر بـه کسـب رتبـه برتـر در 

نظـام  اصـالح  برنامه هـاي  اجـراي 
اداري در بیسـت و دومین جشنواره 
شـهید رجایـي اسـتان و همچنیـن 
زمینـه  در  نخسـت  رتبـه  احـراز 
عملکـرد مالـي نسـبت بـه بودجـه 
عملکـرد  ارزیابـي  در   1398 سـال 
شـرکت هاي برق منطقه اي توسـط 
توانیـر بـراي شـرکت شـد، بـر خود 
از  بدینوسـیله  تـا  دانسـتم  الزم 
همکاري هـا و خدمات خدا پسـندانه 
و ارزشـمند شـما بزرگواران تقدیر و 
و  حفـظ  بي تردیـد  نمایـم.  تشـکر 

دوام ایـن توفیقات کمـاکان در گرو 
و  همدلي هـا  همکاري هـا،  ادامـه 
تالش هـاي خالصانـه شـما خواهـد 

. د بو
منشـاء  همچنـان  اسـت  امیـد 
بـرق  صنعـت  در  ارزنـده  خدمـات 
بـراي خدمـت بـه مـردم در نظـام 
مقـدس جمهوري اسـالمي باشـید. 
را  روزافزونتـان  موفقیـت  و  دوام 
مسـئلت  متعـال  ایـزد  درگاه  از 

. یـم مي نما

طـی جلسـه ای بـا حضـور مدیـر عامـل شـرکت و 
در  کـه  همـکاری  رابطیـن  از  انسـانی  منابـع  معـاون 
دسـتیابی بـه رتبـه برتـر در محور«اصـالح برنامه هـای 
نظـام اداری« در جشـنواره شـهید رجایـی   همـکاری  
داشـتند تقدیـر بـه عمـل آمـد. اسـامی همکاران مـورد 
تقدیـر بـه شـرح ذیـل اسـت: فرناز عسـکری فـر، آزاده 
پـور،  عظیـم  فاطمـه  احمـدی،  بهـارک  مالیـی،  آقـا 
حمیـده اشـتیاقی، علـی مدایـم زاده،حمیـد خواجویی، 

وحیـد مهـدی پـور و پژمـان پناهـی
در متن این تقدیر نامه آمده است:

بـا سـالم اکنون که لطف و عنایـت خداوند و تالش های 
خالصانـه همـکاران موجب توفیق شـرکت در احراز عنوان 
رتبـه برتـر در اجـرای برنامه های اصـالح نظـام اداری دور 
بیسـت و دوم جشنواره شـهید رجایی، در ارزیابی عملکرد 
سـال 1398 شـد، بدینوسـیله با اهدای لـوح از تالش های 
مجدانـه جنابعالـی صمیمانه سپاسـگذاری می شـود. امید 
اسـت؛ همـواره در جهـت ارائـه خدمات از حسـن توفیق و 

همراهـی الهی بهره مند باشـید.
حمیدرضا حبیبی
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان

از دفتــر فــن آوری  نقــل  بــه 
ــه منظــور  ــات،  ب ارتباطــات و اطالع
میــان  ترافیــک  کــردن  پایــش 
ــود در  ــزات موج ــتگاه ها و تجهی دس
ــخیص  ــدار، تش ــالم هش ــبکه، اع ش
مشــکالت و پیــش بینــی وقایــع در 
شــبکه  نــرم افــزار پایــش شــبکه در 

شــرکت راه انــدازی شــد.
ایــن نــرم افــزار بــه مدیر سیســتم 
ــای  ــردن خطاه ــرف ک ــت برط جه
سیســتم  پیکربنــدی  و  موجــود 

ــی  ــا قابلیت های ــد و ب ــک می کن کم
ــب  ــبکه  در قال ــوژی ش ــر توپول نظی
گرافیکــی  قابلیت هــای  و  نقشــه 
مدیــر  بــه  داشــبوردها،  نظیــر 
سیســتم اجــازه مشــاهده محــل 
دقیــق مشــکل بوجــود آمــده را 
خواهــد داد.  در ســه ماهــه دوم 
ســال 99 بهینــه ســازی زیرســاخت 
مونیتورینــگ اتــاق ســرور انجــام 

ــت. ــده اس گردی
همچنیــن بــر اســاس این گــزارش 

ــز  ــرکت نی ــدارکات ش ــزار ت ــرم اف ن
عملیاتــی شــد. ایــن نرم افــزار مبتنی 
بــر وب می باشــد کــه ثبــت و گردش 
از  کاال  درخواســت های  گــزارش  و 
انبــار و خریدهــا و انجــام خدمــات را 
پوشــش می دهــد  و روال گــردش 
کار آن بــر اســاس فلوچــارت تصویب 
شــده گــردش کار در ســازمان بــوده 
و در حــال حاضــر نــرم افــزار مذکــور 
عملیاتــی می باشــد و فــاز پایانــی آن 

رو بــه اتمــام اســت.

تقدیر از تالش رابطین همکار در دستیابی 
به رتبه برتر جشنواره شهید رجایی

عملیاتی شدن نرم افزارهای جدید در شرکت
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انتصابات جدید
 در شرکت برق منطقه ای کرمان

در جلسـه ای کـه بـه منظـور ابـالغ احکام جدیـد در سـالن کنفرانس 
شـرکت برگـزار شـد. مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان ضمن 
تغییراتـی  ایجـاد  امـروز شـاهد  داشـت:  اظهـار  همـکاران  از  قدردانـی 
در سیسـتم هسـتیم کـه بـا توجـه بـه نیازهـای شـرکت ایجـاد شـده و 
امیدواریـم همـکاران در سـمت های جدیـد ماننـد سـمت های پیشـین 

قـوی کار کننـد.
حمیدرضـا حبیبـی افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی کشـور بحـث 
پدافنـد غیرعامـل، بحـران و ایمنـی از اهمیتـی بیـش از پیـش برخوردار 
شـده و بنابریـن دفتـری بـا ایـن عنوان پـس از تصویب پسـت سـازمانی 

زیـر نظـر دفتـر مدیریت عامـل فعالیـت خواهـد کرد.
سـپس ابـالغ افـراد در سـمت های جدیـد به شـرح ذیـل ابالغ 

: شد
 مهنـدس حمیدرضـا آخونـد زاده بـه عنـوان سرپرسـت امـور انتقـال 
جنـوب و انجـام امور محوله پسـت سـازماني مدیر دفتـر مدیریت بحران، 

پدافنـد غیرعامـل و HSE بـه مدت 2 سـال
 مهنـدس مجیـد محمـدی به مدت 2 سـال بـه عنوان سرپرسـت امور 

دیسـپاچینگ و مخابرات
 مهنـدس محسـن شـریفی بـا حفظ سـمت به مدت 2 سـال بـه عنوان 

AOC رئیس اداره بهـره برداري
 مهنـدس فریـده بزرگمهـر به مدت 2 سـال بـه عنوان سرپرسـت گروه 

برنامـه ریزي و مطالعات سیسـتم
 مهنـدس مهدیـه باقـری پـور بـه مـدت 2 سـال بـه عنوان سرپرسـت 

گـروه مطالعات شـبکه
 مهنـدس مهـرداد کریمی بـه مـدت 2 سـال به عنـوان سرپرسـت اداره 

بهـره بـرداري بافت
 آقای احسان بهادر به مدت 2 سال به عنوان سرپرست دفتر حقوقی

مهنـدس  امضـاء  بـه  لوح هایـی  طـی  جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
مهنـدس  تالش هـای  از  توانیـر  مدیرعامـل  زاده  متولـی  محمدحسـن 
محمـود سـلیمیان معـاون بهـره بـرداری، مهنـدس محسـن ایرانمنـش 
معـاون برنامـه ریـزی و تحقیقـات، مهنـدس سـیدناصر میرتـاج الدینـی 
معـاون طـرح و توسـعه بـه پـاس احـداث و راه انـدازی پروژه هـای فـوق 

توزیـع و انتقـال تقدیـر بـه عمـل آمـد.

همکاران گرامی جناب آقای حسین شجاعی و حمید 
ده صالحی  

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.

صله رحم، خوش اخالقی و خوش همسایگی، شهر ها را آباد و عمر ها را زیاد می کند.حضرت محمد)ص(

مراسم تودیع و معارفه 
مدیر دیسپاچینگ منطقه جنوب شرق برگزار شد

ادامه از صفحه اول
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
بیـان  ضمـن  کرمـان  منطقـه ای 
بـرق  از رونـد صنعـت  خالصـه ای 
کشـور و تاکیـد بـر حفـظ رویکـرد 
علمـی در فعالیت های دیسـپاچینگ 
توسـعه  جنـگ  از  بعـد  گفـت: 
صنعتـی کشـور، رشـد بار شـدید و 
عقـب ماندگـی صنعـت بـرق باعـث 
ایجـاد مشـکالتی در شـبکه بـود و 
ایـن مسـاله باعـث شـد تغییراتـی 
بـه وجـود آید و سیسـتم به سـمت 
و  کنـد  علمی حرکـت  رویکـردی 
بـار،  مدیریـت  ماننـد،  مباحثـی 

مقیـاس  تجدیدپذیـر،  نیروگاه هـای 
نیروگاه هـای  سـاخت  کوچـک، 
بخـش  کـردن  دخیـل  جدیـد، 
خصوصـی در فعالیت هـا و... اهمیت 
پیـدا کـرد و در واقـع آسـیب هایی 
کـه بـه صنعـت بـرق تحمیـل شـد 
صنعـت بـرق را به سـمت مطالعات 
و بهبـود شـاخص ها و ثبـات شـبکه 

بـرد. پیـش  اخیـر  سـال های  در 
بـا  امسـال  داشـت:  اظهـار  وی 
توجـه بـه مسـائل مالـی و شـرایط 
کرونـا آسـیب هایی بـه صنعـت برق 
تحمیل شـد که خوشـبختانه شرایط 
به خوبی مدیریت شـد و تابسـتان را 

بـا موفقیت گذراندیـم امیدواریم این 
رونـد ادامه داشـته باشـد.

مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای 
از  صیانـت  اهمیـت  بـر  کرمـان 
تاکیـد  پیـش  از  بیـش  تجهیـزات 
کـرد و گفـت: سـال های آتـی بایـد 
خودمـان را بـا شـرایط تطبیق دهیم 
قیمت هـا  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  و 
حفـظ و صیانـت از تجهیزات اهمیت 
بسـیار باالیـی پیـدا کـرده اسـت که 
در ایـن زمینـه مانیتورینـگ شـبکه 
توسـط دیسـپاچینگ و بهره برداری 
از تجهیـزات اهمیتـی بیـش از پیش 

می یابـد.

تسلیت

عامـل  مدیـر  حبیبـی  مهنـدس 
بـه  روزه  یـک  سـفر  طـی  شـرکت 
احـداث  رونـد  از  زرنـد  شهرسـتان 
نیروگاه سـیکل ترکیبـی زرند بازدید 
کـرد. در ایـن بازدیـد مدیـر اجرایـی 
نیـروگاه ضمن قدردانـی از همکاری 
و  کرمـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت 
مسـئولین اسـتان در رفع مشـکالت 

و نیاز هـای نیـروگاه گزارشـی از روند 
فعالیت هـای انجام شـده ارائـه نمود. 
مهنـدس اکبر پـور اظهـار امیدواری 
کـرد: کـه تـا قبـل از پیک بار سـال 
آینـده واحـد اول ایـن نیـروگاه بـه 
مـدار آیـد. در ایـن دیـدار مهنـدس 
مدیرعامـل  حبیبـی  حمیدرضـا 
کرمـان،  منطقـه ای  بـرق  شـرکت 

نیـز بـا تقدیـر از تالش هـای صورت 
گرفتـه، نکاتـی را در خصوص ارتباط 
خـط  احـداث  و  دیسـپاچینگ  بـا 
ارتباطی یـادآوری و مراتـب آمادگی 
بـرق منطقـه ای کرمـان جهـت هـر 
نـوع همـکاری اعـالم کـرد. در ادامه 
از مراحـل نصـب واحد هـای نیروگاه 

بازدیـد بـه عمـل آمد.

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان از
 روند احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زرند
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مهنـدس حمیدرضا حبیبی 
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
منطقـه ای کرمـان بـا حجـت 
االسالم والمسـلمین علیدادی 
سـلیمانی نماینـده ولـی فقیه 
و امـام جمعـه کرمـان دیـدار 
نمـود. در این دیدار که مشـاور 
فرهنگی و تنی چند از مدیران 
حضور داشـتند ؛ طی گزارشی 
از وضعیت صنعت برق اسـتان 
گفـت: در حـال حاضر ظرفیت 
اسـتان  اسـمی نیروگاه های 
می باشـد  مـگاوات   3800
کـه تولیـد عملـی آنهـا حدود 
2800 مگاوات اسـت و مصرف 
در  نیـز  اسـتان  بـرق  انـرژی 
پیـک بـار امسـال در همیـن 
حـد بـوده کـه در واقـع تـراز 
تولیـد و مصرف اسـتان برابری 
می کننـد و حـدود 40 درصد 
انـرژی در بخـش صنعـت 
کـه مولـد اسـت مصـرف 
همچنیـن  وی  می شـود 
اظهـار داشـت: بـرق منطقه ای 
و  پسـت ها  از طریـق  کرمـان 
خطـوط انتقـال و فـوق توزیع 
حلقـه اتصـال بین اسـتان های 
هرمـزگان،  شـرق  جنـوب 
سیسـتان و بلوچسـتان، یزد و 
فـارس می باشـد که حـدود 7 
درصـد تأسیسـات صنعت برق 
کشـور متعلـق به این شـرکت 
اسـت. مدیرعامل بـرق کرمان 
بـا اشـاره بـه مدیریـت پیـک 
بـار امسـال بـه میـزان 6000 
مگاوات در سـطح کشور اظهار 
داشـت: کـه ایـن مدیریـت بـا 
شـرکت  ریزی هـای  برنامـه 
توانیـر بـا تـالش و همـکاری 
جملـه  از  بخش هـا  همـه 
بخـش صنایـع حاصـل شـده 

و توانسـتیم تابسـتان امسـال 
را بـا کمتریـن خاموشـی بـه 

مشـترکین سـپری نماییـم.
در  حبیبـی  مهنـدس 
سـرمایه  وضعیـت  خصـوص 
بـرای  اسـتان  در  گـذاری 
نیـز  خورشـیدی  انرژی هـای 
بـه  توجـه  بـا  داشـت  اظهـار 
قرارگیـری اسـتان کرمـان در 
ذوزنقه طالیی تابش خورشـید 
توجـه بـه ایـن بخـش افزایش 
یافته و تاکنـون 46 مگاوات 
در  خورشـیدی  نیـروگاه 
و  بافـت  ماهـان،  مناطـق 
شـده  احـداث  بردسـیر 
و در حـال بهـره بـرداری 
می باشـند و امیدواریم شاهد 
افزایـش تولیـد در ایـن بخش 

باشـیم.
مهنـدس حبیبی در پاسـخ 
بـه سـؤال امـام جمعـه کرمان 
مبنـی بـر وضعیـت اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای روز و نحـوه 

صـادرات بـرق در ایـن صنعت 
صنعـت  خوشـبختانه  گفـت: 
جایـگاه  دارای  ایـران  بـرق 
خوبـی در خاورمیانـه و منطقه 
بـوده و هـم اکنـون بیش از 
90 درصـد تأسیسـات این 
صنعت توسـط متخصصین 
حتـی  و  تولیـد  داخلـی 
صـادر می شـود و تقریبـًا 
در صنعـت بـرق ایـران از 
تکنولوژی هـای  باالتریـن 
روز دنیا اسـتفاده می شود 
مهندسـی  و  فنـی  تـوان  و 
توسـعه  کشـور  در  خوبـی 
یافتـه و وابسـتگی بـه خـارج 
از کشـور بسـیار کاهـش یافته 
بـه  اسـت و در حـال حاضـر 
کشـورهای ارمنسـتان، ترکیه، 
عـراق  و  افغانستان،پاکسـتان 
صـادرات انرژی انجام می شـود 
کـه باعـث ارز آوری بـوده و در 
مقاومتـی  اقتصـاد  راسـتای 

حرکـت نمـوده ایـم.

در  حبیبـی  مهنـدس 
مهـم  طـرح  بیـان  بـه  ادامـه 
و ارزشـمند بـرق امیـد کـرد 
ایـن  تائیـد  از  پـس  گفـت: 
طـرح از سـوی دولـت توسـط 
شـرکت توانیـر و شـرکت های 
اجـرا  حـال  در  بـرق  توزیـع 
اسـت و در ایـن طـرح کـه 
بهینـه سـازی  آن  هـدف 
مصـرف انـرژی در بخـش 
خانگـی و انتقـال مصـرف 
بخش هـای  سـمت  بـه 
از  بیـش  می باشـد  مولـد 
8 میلیـون مشـترک کـه 
شـامل جمعیت حـدود 30 
میلیـون نفـر اسـت تحت 
می گیرنـد  قـرار  پوشـش 
و چنانچـه مصـرف بـرق آن ها 
از مقـدار تعییـن شـده در هـر 
مـاه کمتـر باشـد هزینـه برق 
مصرفـی آن هـا رایـگان خواهد 
بـود و در واقـع بـا اجـرای این 
پـر  مشـترکین  بقیـه  طـرح 

مصـرف نیز تشـویق می شـوند 
گرایـش  طـرح  ایـن  بـه  تـا 
پیـدا کـرده و بـه ایـن ترتیـب 
سـمت  در  مصـرف  مدیریـت 
و  می یابـد  افزایـش  تقاضـا 
مـردم  حاضـر  حـال  در 
نیـز می تواننـد از طریـق 
اپلیکیشـن »بـرق  نصـب 
من« ضمـن دریافـت ارائه 
خدمـات با نحـوه جزئیات 
طرح آشـنا و مطلع شوند.

در ایـن دیـدار امـام جمعـه 
کرمـان نیـز ضمـن تقدیـر و 
تشـکر از زحمات شـرکت های 
برق در اسـتان گفـت: واقعیت 
امر این اسـت کـه صنعت برق 
کشـور انصافاً خوب کار کرده و 
امـروز اکثر مـردم از این نعمت 
در بعد از پیـروزی انقالب بهره 
مند هسـتند. لکن ضمن اینکه 
نمی توانیـم خـود را محصـور و 
جدای از سـایر کشورهای دنیا 
بدانیم و بگوییم بـا دنیا ارتباط 

نداریـم. امـا بایـد در طراحی و 
کار بـه گونـه ای عمـل کنیـم 
بـا اتـکا بـه نیروهـای داخلـی 
و پتانسـیل زیـادی کـه داریـم 
تـوان و قـدرت تولیـد کشـور 
را آنقـدر افزایـش دهیـم کـه 
مـا  بـه  نیازمنـد  کشـورها 
شـوند، کمـا اینکه هـم اکنون 
اینگونـه  مـوارد  خیلـی  در 
هسـتیم و چـون دنیـا، دنیـای 
ارتباطات و تعامل هسـت قطعاً 
کشـورها نیـاز به خدمـات هم 
دارنـد و نمی تواننـد از امکانات 
یکدیگـر بـی بهـره باشـند. در 
بحـث انـرژی کـه بـرق یکـی 
از آن هاسـت می توانیـم حـرف 
برای گفتن داشـته باشـیم که 
ایـن انـرژی خیلی هـم تحریم 
پذیـر نمی باشـد و دنیـا بـه آن 
نیـاز دارد و باید تالش کنیم تا 
رده هـای خـود را در این حوزه 
عـالوه بـر پیشـرفت ترقی هم 
بدهیـم و جایگاه هـای بهتـر را 

نماییم. کسـب 
حجـت االسـالم علیـدادی 
گفت: تفکـر اقتصـاد مقاومتی 
معظـم  مقـام  سـوی  از  کـه 
رهبـری به عنوان یـک راهبرد 
و رهنمـود مطـرح شـده بایـد 
و  گیـرد  قـرار  کار  سـرلوحه 
امیدواریـم در گام دوم انقـالب 
کـه رهبـری تشـریح کردنـد 
بتوانیـم در حوزه هـای مختلف 
از جملـه انـرژی بـرق گام های 
مؤثـر تـری برداریـم و اسـتان 
پتانسـیل های  نیـز  کرمـان 
خوبی در همـه زمینه ها دارد و 
بتـوان کمـاکان با بهـره گیری 
از نیروهای بومـی در حوزه برق 
نیـز خدمـات ارزنده به اسـتان 

شـود. ارائه 

در راسـتای ارج نهـادن بـه ایثـار و فـداکاری 
مدیـر  مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  شـهدای 
بـا  کرمـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  عامـل 
همراهـی مسـئول پایـگاه بسـیج و مدیـر روابط 
بـا خانواده هـای محتـرم  عمومی ایـن شـرکت، 

جمعی از شـهدای همکار شهرسـتان زرند دیدار 
کردنـد. در این دیدارها ضمن بررسـی مسـائل و 
مشـکالت خانواده معظم شـهدا و تجلیل از صبر 
و اسـتقامت آنـان هدایایـی نیز به رسـم یـاد بود 

تقدیـم خانـواده ایـن شـهدای بزرگوار شـد.

مدیـر عامـل شـرکت از سـاختمانها و محل 
کار کارکنـان بـه منظور بررسـی نحـوه رعایت 
در  بهداشـتی  پروتکل هـای  و  دسـتوالعمل 
ارتبـاط بـا کوویـد 19بازدیـد کـرد. مهنـدس 
بـا  گفتگـو  ضمـن  بازدیـد  ایـن  در  حبیبـی 

کارکنـان در خصـوص نحوه رسـیدگی و انجام 
امـور مربـوط بـه نظافـت و بهداشـت محیـط 
نکاتـی را نیـز بـه کارکنـان واحدهـا متذکـر و 
تاکیـد نمودنـد تـا دسـتور العملهای صـادره را 

رعایـت نماینـد.

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان

دیدار با خانواده شهدای همکار
در زرند

بازدید مدیر عامل از نحوه اجرای پروتکل های 
کووید 19 در شرکت


