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یادداشت

برگزاري جلسه فرهنگي با حضور مسئول 
امور فرهنگي و ديني توانير در کرمان

َوُقْل َجاَء الَْحُقّ َوَزَهَق الَْباِطُل إَِنّ 
الَْباِطَل کاَن َزُهوقًا

دهــه مبــارک فجــر، ســرآغاز طلــوع 
ــای اســامی،  اســام، خاســتگاه ارزش ه
مقطــع رهایــی ملــت غیــور ایــران و 
ــته  ــه گذش ــت ک ــخ ماس ــی از تاری بخش
اســت.  ســاخته  جــدا  آینــده  از  را 
پیــروزی انقــاب شــکوهمند جمهــوری 
اســامی رویــداد بــزرگ و نقــش آفریــن 
در تاریــخ بشــری بــود کــه سراســر 
ــدا  ــا اه ــاخت و ب ــول س ــان را متح جه
ــم  ــزاز پرچ ــهید و اهت ــزاران ش ــون ه خ
پرافتخــار ایــران بــر تــارک هســتی 
اســتقال، آزادی، اقتــدار و امنیــت را 
ــن  ــجاع میه ــریف و ش ــت ش ــرای مل ب

عزیزمــان بــه ارمغــان آورد.
ــال  ــد متع ــف خداون ــه لط ــه ب ــک ک این
ــاب  ــن انق ــل و چهارمی ــتانه چه در آس
ــم،  ــه ای ــرار گرفت شــکوهمند اســامی ق
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  ضمــن 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران 
و شــهدای گرانقــدر میهــن اســامی 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــژه ش ــه وی ب
ــت،  ــور مقاوم ــهدای مح ــلیمانی و ش س
ــه  ــر را ب ــه فج ــام اهلل ده ــیدن ای فرارس
ــن و  ــردم موم ــان و م ــر آفرین ــه فج هم
ــکاران  ــژه هم ــه وی ــران و ب ــی ای انقاب
گرامــی صنعــت بــرق تبریــک و تهنیــت 

ــم. ــی نمایی ــرض م ع

پست 132کيلوولت رفسنجان 1 برقدار شد

عملیـات  احـداث پسـت 132 بـه 20 کیلوولت رفسـنجان1،  بـا اعتبار ششـصد میلیارد 
ریـال بـه پایان رسـید و این پسـت برقدار شـد.

مجـري  ایـن پـروژه ضمن اعـام این خبر گفت: احداث پسـت 132کیلوولت رفسـنجان 1، 
با هدف تقویت شـبکه برق فشـار قوي، تامین برق مورد نیاز مرکز شهرسـتان رفسـنجان و 
مناطق تجاري، مسـکوني و صنعتي این شـهر احداث گردید. علیرضا عتیقي اظهار داشـت: 
این پسـت یکي از قدیمي ترین پسـت هاي شـهر رفسـنجان بود که با ظرفیت یک ترانس 
15 مگاولـت آمپـري در حـال کار بـود و بـا توجه به ظرفیـت پایین و فرسـودگي تجهیزات 
بـه طـور کامـل جمع آوري شـد.  وي در ادامه افزود: پسـت جدید با ظرفیـت دو ترانس 40 

مگاولـت آمپـر و مجموعـاً 80 مگاولت آمپر طي مدت 2 سـال احـداث گردید.
ادامه در صفحه 2

پيشرفت 85 درصدي احداث پروژه خط شاهماران

مجـري طـرح خـط شـاهماران از پیشـرفت فیزیکـي 85 درصـدي خط فوق خبـر داد و 
گفـت:   از مجمـوع 25 کیلومتـر خـط تاکنـون 16 کیلومتـر به طور کامل سـیم کشـي 

شـده است.
مهنـدس حسـن بخشـي افـزود:  بـا توجه بـه پیگیري هـاي شـرکت توانیـر و هماهنگي 
بـا بـرق هرمـزگان کل سـیم مـورد نیـاز پـروژه تامیـن و در محـل کارگاه خـط تخلیـه 

اسـت. گردیده 
وي در خصـوص رونـد احـداث ایـن خـط گفـت: عملیـات فونداسـیون و برج بنـدي این 
خـط در سـال 98 بـه طـور کامـل انجام گردیده اسـت و بـر اسـاس برنامه ریـزي انجام 
شـده  تـا 3 مـاه آینـده عملیات سـیم کشـي کامـل و خـط آماده برقـدار شـدن خواهد 
بـود. مجـري ایـن طـرح  اضافه کـرد: این خط با هـدف انتقال تـوان و انـرژي و برقراري 

رینـگ 400کیلوولـت منطقه شـاهماران احداث شـده اسـت.

دینـي  و  فرهنگـي  اندیشـي  هـم  نشسـت 
اي  منطقـه  بـرق  و  توزیـع  هـاي  شـرکت 
کرمـان بـا حضـور حجـت االسـام کاکاونـد 
مسـئول امور فرهنگي و دیني شـرکت توانیر 
، مدیـران عامـل شـرکت هـاي توزیـع و برق 
منطقـه اي ، دبیران شـوراي فرهنگـي و ائمه 
جماعت شـرکت هـاي مذکور برگـزار گردید 
. در ایـن جلسـه مهندس حبیبـي مدیرعامل 
شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان ضمن خیر 

مقـدم بـه اعضـا و گرامیداشـت یـاد و خاطره 
شـهداي مقاومـت و در رأس ان هـا شـهید 
حاج قاسـم سـلیماني گفت : ائمه جماعت در 
صنعت برق از نیروها و پتانسـیل هاي بسـیار 
خوبـي هسـتند جهـت امر اطـاع رسـاني از 
برنامـه و اهـداف و خدماتـي کـه ایـن صنعت 
عظیـم بـراي مـردم ارائـه مـي کند بویـژه در 
بحـث مدیریت مصـرف انرژي که مـي توانند 
خیلـي مؤثر باشـند در ترویج فرهنگ مصرف 

بهینـه بـرق .  وي بـا اشـاره بـه اینکـه رونـد 
مصـرف برق از سـوي مـردم رشـد دارد گفت 
: اگـر روش هـا و الگوهـاي مصـرف اصـاح 
نشـوند قطعاً و همیشـه دچار مشکل خواهیم 
بـود حتـي اگـر نیروگاه هـم احـداث نماییم ، 
ولـي اگر این روند مصرف ادامه داشـته باشـد 
بـاز هم کمبـود خواهیم داشـت و تمام منابع 

کشـور بلعیـده خواهد شـد . 
ادامه در صفحه 2
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و برخی از آنها منکر را با زبان و قلب، و دست انکار نمی کند، پس او مرده زندگانی است. امام علی)ع(

پست 132کيلوولت رفسنجان 1 برقدار شد
ادامه از صفحه اول

مجـري ایـن طـرح،  در مـورد مشـخصات فنـي ایـن پسـت گفـت: این 
پسـت شـامل دو فیـدر ترانـس و دو فیـدر خـط 132 کیلوولـت و 16 
فیـدر 20 کیلوولـت میباشـد کـه 95 درصـد تجهیـزات در بخش فشـار 

قـوي تولیـد داخل میباشـد.
 مهنـدس عتیقـي همچنیـن  اظهـار داشـت:  توسـعه یـک فیـدر خـط 
132 کیلوولـت در پسـت رفسـنجان2، در حـال انجـام اسـت کـه پیش 
بینـي مي شـود تـا پایان دي مـاه 1400 آماده و به بهره برداري برسـد.

تقدير از خادمين نماز

بـر اسـاس مصوبـه و اباغیـه سـتاد اقامـه نماز کشـور و اسـتان و مصوبه 
شـوراي فرهنگي شـرکت پس از بررسـي الزم به پیشـنهاد دبیر شـوراي 
فرهنگـي و موافقـت مدیریـت عامـل بـه تعـداد 7 نفـر همکاران شـرکت 
کـه در انجـام امـور مربـوط بـه نمـاز و نمازخانه همـکاري مؤثر داشـتند 
در جلسـه شـوراي فرهنگـي تقدیـر به عمل آمـد . افراد مذکور به شـرح 

ذیـل مي باشـند :
آقایـان: علـي حسـیني، امیـد فرزاد مقـدم، محمدعلـي عرب پـور ، علي 

درانـي، حسـن علیـزاده خانـم ها: مـژده شـربتیان و رحیمه رشـیدي

تقدير از برندگان مسابقه واجب فراموش شده

بـه مناسـبت هفتـه امـر به معـروف و نهي از منکـر و بر اسـاس مصوبات 
سـتاد احیـاي امـر به معـروف و نهـي از منکـر مسـابقه کتـاب خواني از 
کتـاب » واجـب فرامـوش شـده « برگـزار گردیـد کـه پـس از بررسـي 
نتایـج بـه تعـداد 7 نفر از همـکاران که بیشـترین امتیـاز را گرفته بودند 
در جلسـه شـوراي فرهنگـي تقدیـر بـه عمـل آمد . اسـامي برنـدگان به 

شـرح ذیـل مي باشـد :
آقایـان: علـي مدایـم زاده، رسـول کاربخـش، مجیـد صادقـي خانـم هـا: 
اعظـم محمـدي، زهـرا صادقـي، زهـرا زنگـي آبـادي و معصومه سـیدي

تسلیت
همکاران گرامي،  جناب آقاي عليرضا رحماني، رسول مشتاقي

بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت عزیزانتـان را تسـلیت و تعزیـت عرض 
نمـوده و از خداونـد تبارک و تعالي براي آن مرحومین علو درجات و رحمت 

واسـعه و براي شـما و سـایر بازماندگان صبـر و بردباري مسـئلت داریم.

 در گذشـت همـکار خـوب و پیشکسـوت مان، معلـم اخاق و قـرآن خادم 
ابـا عبـداهلل حسـین )ع( حاج اکبر شـجاعي را تسـلیت عرض مـي نماییم.

برگزاري جلسه فرهنگي با حضور مسئول امور 
فرهنگي و ديني توانير در کرمان

ادامه از صفحه اول
بنابرایـن از ائمـه محتـرم جماعت 
کـه بـا مـردم در مجالـس و هیـأت 
و  سـر  هـا  مراسـم  در  و  مذهبـي 
کار دارنـد انتظـار داریـم کـه بحـث 
مدیریـت مصـرف انـرژي را ترویـج و 
مـردم را ترغیب و تشـویق نمایند به 
همـکاري و اصاح الگـوي مصرف در 

حـوزه انـرژي . 
در ادامـه حجـت االسـام کاکاوند 
دینـي  و  فرهنگـي  امـور  مسـئول 
شـرکت توانیـر نیـز طـي سـخناني 
ضمـن گرامیداشـت دومین سـالگرد 
و  سـلیماني  قاسـم  حـاج  شـهادت 
همرزمـان شـهیدش از ایـن شـهید 
الگـوي  یـک  عنـوان  بـه  مقـام  واال 
بـه  خالصانـه  خدمـت  در  شـاخص 
نظـام و انقـاب یـاد کـرد و گفـت 
: ائمـه جماعـت بـه عنـوان بـازوي 
رسـانه اي در صنعت برق هسـتند و 

ما بایـد از این نیروهاي ارزشـمند به 
نحـو احسـن اسـتفاده نماییـم .

امـام   450 وجـود   : گفـت  وي 
جماعـت در صنعـت بـرق مـي تواند 
450 رسـانه باشـد ، در این شرایطي 
کـه رسـانه هـاي معاند از هـر جهت 
در حـال تخریـب و مبـارزه بـا نظـام 

هسـتند .
 وي گفـت ائمه جماعت بایسـتي 
بـه سـواد رسـانه اي مجهـز شـوند و 
اطاعـات  نیـز  بـرق  هـاي  شـرکت 
و محتـواي درسـت و کامـل بـه آن 
هـا بدهنـد تـا بتواننـد برنامـه هـا ، 
سیاسـت ها و مشـکات صنعت برق 

را بـه مـردم توضیـح دهنـد .
وي بـا بیـان برخـي مصادیـق از 
برنامـه هـاي انجـام شـده در توانیـر 
و عـدم آگاهـي مـردم از ایـن برنامه 
هـا گفـت االن طـرح الگـوي رایگان 
بـرق و آب را کسـي خـوب توجیـه 

بـا  واقعـاً  اگـر  و  نـداده  توضیـح  و 
محاسـبه دقیـق قیمت بـرق و یا آب 
در مقایسـه بـا سـایر تولیـدات دیگر 
قـرار دهیـم خواهیـم دیـد کـه برق 
و یـا آب مجانـي اسـت و متأسـفانه 
دشـمن در رسـانه هـا از همین مورد 
در حال سـوء اسـتفاده اسـت و مردم 
هـم بـاور دارنـد و ایـن نقطـه ضعف 

مـا در امـر اطـاع رسـاني اسـت .
مـي  جماعـت  امامـان  از  لـذا 
خواهیـم کـه خـود را بیـش از پیش 
بـه سـواد رسـانه اي مجهـز نمـوده  

اسـت.
بحـث  در  نیـز  عامـل  مدیـران 
آموزشـي و ارائـه محتـواي اطاعات 
حمایـت نمایند تـا بتوانیم از ظرفیت 
ایـن عزیـزان در امـر اطـاع رسـاني 
حرفه اي اسـتفاده نماییـم . در ادامه 
نیـز اعضـا بـه بیـان دیـدگاه هـا و 

نقطـه نظـرات خـود پرداختنـد .

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه 
پژوهـش بـا شـعار »پژوهـش و فـن 
آوري، پشـتیبان تولیـد« و بـا هـدف 
ترویـج فرهنگ پژوهش در شـرکت، 
طـي مراسـمي از پژوهشـگران برتر، 
اعضـاي هیـأت علمـي دانشـگاهها و 
همـکاران فعـال در زمینـه تحقیقات 
سـوي  از  تقدیـر  لـوح  اهـداء  بـا 
مدیرعامـل قدردانـي به عمـل آمد و 
از طـرف اعضـاي کمیتـه تحقیقات، 
حبیبـي  حمیدرضـا  مهنـدس  از 
مدیرعامل شـرکت، بـه پاس حمایت 
از برنامـه هـاي علمـي و پژوهشـي 

شـرکت تقدیـر شـد.
در بخـش تقدیـر از پژوهشـگران 
از  کرمـي  اعظـم  دکتـر  از  برتـر 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان براي 
طـرح پژوهشـي »سـاخت دسـتگاه 
تمیـزکار لیزري به منظور پاکسـازي 
روي  بـر  فرونشسـته  آالیندههـاي 
و  سـرامیکي  هـاي  مقـره  سـطح 

کریـم  فـرزاد  دکتـر  اي«،   شیشـه 
زاده از دانشـگاه آزاد اسـامي واحـد 
پژوهـش  طـرح  بـراي  رفسـنجان 
تولیـد  غالـب  منبـع  »شناسـایي 
توزیـع  فـوق  در پسـت  هارمونیـک 
منوجـان« و مهندس سـبحان خلیل 
طـرح  بـراي  وظیفـه(  یزدي)نخبـه 
پژوهشـي »نـرم  افـزار  آموزشـي  و  
شـبیه سـازي  سـه  بعـدي  پسـت 

بـرق  و  مانورهـاي   انتقـال   هـاي 
تقدیـر شـد. اپراتـور« 

حمیدرضـا  دکتـر  از  همچنیـن 
ایرانمنـش در زمینـه تألیـف کتـاب 
و  مهنـدس بهـاره مرزبـان در زمینه 
انجـام پروژه کارشناسـي و جمعي از 
ناظریـن بـر پـروژه هـاي تحقیقاتي،  
اعضـاي کمیته تحقیقـات و کارگروه 

هـاي پژوهشـي تقدیر شـد.

به مناسبت هفته پژوهش از محققين قدرداني شد

مجـري پسـت 400 کیلوولـت کهنـوج از پیشـرفت 
فیزیکـي 96 درصدي فاز دوم احداث این پسـت خبرداد.

مهنـدس علیرضـا عتیقـي اظهار داشـت: فـاز اول این 
پسـت شـامل یـک فیـدر ترانـس 400/230 کیلوولـت و 
یـک فیـدر خـط 400 کیلوولت بود کـه در تیرماه سـال 
99 برقـدار گردیـد و فـاز دوم شـامل یـک فیـدر ترانـس 
400/230 کیلوولـت و یـک فیـدر خـط 400 کیلوولـت 

میباشد.
وي افـزود: مرحلـه نهایـي نصـب تجهیـزات بـه پایان 

رسـیده اسـت و در مرحلـه تسـت و راه انـدازي اسـت.
مهنـدس عتیقـي در رابطـه بـا اهـداف اجرایـي ایـن 
طـرح اظهـار داشـت: هـدف از احـداث ایـن پسـت بـاال 
بـردن قابلیـت اطمینـان شـبکه قـدرت و بهبـود پروفیل 
ولتـاژ و پایـداري شـبکه و تکمیل رینـگ 400 کیلوولت 

جنـوب اسـتان کرمان اسـت.

وي همچنیـن افـزود: ایـن پـروژه کـه با اعتبـاري بالغ 
بـر 1300 میلیـارد ریـال در حـال اجـرا اسـت تـا پایـان 
سـال جـاري بـه بهرهبـرداري میرسـد و پیمانـکار ایـن 
پروژه شـرکت پارسـیان و مشـاور طرح شـرکت مشانیک 

ست. ا

پيشرفت فيزيکي 96 درصدي فاز دوم پست 400 کيلوولت کهنوج
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نماز، بهترين کارها نزد خداوند و آخرين وصيتهای پيامبران الهی  است.  امام صادق )ع (

طـي حکمـي از سـوي علـي زیني ونـد اسـتاندار کرمان و رئیس شـوراي 
پدافنـد غیرعامـل اسـتان، حمیدرضـا حبیبـي مدیرعامـل شـرکت بـرق 
منطقـه اي کرمـان بـه عنوان ” رئیـس کارگروه انـرژي و تامیـن نیازهاي 

ضـروري” ذیـل شـوراي پدافنـد غیرعامل اسـتان منصوب شـد.

تقدیر
طـي لوحـي به امضـاي مهنـدس حبیبي مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه 
اي کرمـان،  از دکتـر میـاد خالقـي بـه دلیـل زحمـات ایشـان در انجام 
»پـروژه ارتقـاء سـرعت و کیفیـت قرائـت پارامترهـاي لحظـه اي شـبکه 

سـنجش و پایـش انـرژي« تقدیـر بـه عمـل آمد. 
در متن این لوح آمده است:  

بدینوسـیله از زحمـات جنابعالي در خصوص انجام پروژه ارتقاء سـرعت و 
کیفیـت قرائـت پارامترهاي لحظه اي شـبکه سـنجش و پایـش انرژي که 
مـي توانـد باعث بهبود قرائـت و مدیریت از راه دور کنتورهاي سـنجش و 
پایش انرژي منصوبه در مبادي مختلف شـرکت باشـد، تشـکر و قدرداني 
نمـوده و بـه رسـم یادبـود ایـن لوح سـپاس تقدیم مـي گـردد. از خداوند 
منـان توفیـق روزافزونتـان را خصوصـا در صنعت برق مسـالت مي نمایم.

تقدیر
طـي لوحـي بـه امضـاي پیمـان سـاجقه مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل 
پدافنـد  دبیـر  آخونـدزاده  حمیدرضـا  مهنـدس  از  کرمـان  اسـتانداري 

غیرعامـل شـرکت تقدیـر بـه عمـل آمـد.
در متـن ایـن لـوح آمـده اسـت: بـا عنایـت بـه رهنمودهـا و تدابیـر مقام 
معظـم رهبـري و همچنین بر اسـاس اسـناد باالدسـتي یکـي از ماموریت 
هـاي اصلـي کشـور مصـون سـازي و کاهـش آسـیب پذیري زیرسـاخت 
هـا در برابـر تهدیـدات دشـمنان و نیـز آمادگي بـراي مقابله بـا تهدیدات 

احتمالـي و فرهنـگ سـازي عمومـي مي باشـد.
بدیـن وسـیله از تاش هاي جنابعالي در پیشـبرد اهداف و دسـتاوردهاي 
هفتـه  هـاي  برنامـه  برگـزاري  همچنیـن  و  اسـتان  غیرعامـل  پدافنـد 
بزرگداشـت پدافنـد غیرعامـل تقدیـر بـه عمـل مـي آیـد. امیـد اسـت با 
تـوکل بـه خداونـد متعـال همچنـان در جهـت خدمـت به مـردم موفق و 

باشـید. پیروز 

تقدیر

درجلسـه شـوراي فرهنگـي صنعـت بـرق اسـتان کـه بـا حضـور مدیران 
عامـل و مسـئول فرهنگـي و دینـي شـرکت توانیـر برگزار شـد از دو دهه 
خدمـات سـید حسـین مهربانخـو دبیـر شـوراي فرهنگي بـرق منطقه اي 

کرمـان بـا اهـداي لـوح تقدیـر به عمـل آمد.

تقدیر
هفتمیـن کنفرانـس سـاالنه انـرژي پـاک در تاریـخ هـاي سـوم و چهارم 
آذرمـاه در محـل دانشـگاه تحصیات تکمیلي صنعتي و فناوري پیشـرفته 
بـا هدف توسـعه و گسـترش انرژي هـاي تجدید پذیـر برگـزار گردید . با 
توجـه بـه حضور مهنـدس حبیبـي مدیرعامل شـرکت در پنـل تخصصي 
» چشـم انـداز انـرژي هـاي تجدیـد پذیـر در اسـتان کرمـان ، فرصت ها 
و چالـش هـا « و بـه پـاس قدردانـي از تـاش هـاي ایشـان در گسـترش 
اسـتفاده از انـرژي هـاي تجدیـد پذیـر در اسـتان کرمـان لـوح تقدیـر از 
سـوي دکتـر امیـن باقـي زاده رئیـس پژوهشـگاه دانشـگاه مزبـور و دکتر 

فرشـید کـي نیـا دبیـر علمـي کنفرانـس به ایشـان اهـدا گردید .

انتصاب طـي نامـه اي از سـوي اردشـیر 
ریـزي  برنامـه  معـاون  مذکـوري 
از   شـبکه  امنیـت  بـر  نظـارت  و 
تـاش هـاي مهنـدس امیر احسـان 
در  شـاغل  همـکاران  از  بورکزائـي 
هـاي  دیاگـرام  طراحـي  بخـش 
جنـوب  اي  ناحیـه  دیسـپاچینگ 
شـرق،  در بروز رسـاني  نقشـه هاي 
تک خطـي مناطـق تقدیر بـه عمل 

آمـد.
مهنـدس بورکزائـي در رابطـه بـا 
اهمیـت بـروز رسـاني این نقشـه ها 
اظهار داشـت: بـا افزایـش روزافزون 
جهـت  در  بـرق  مصـرف  تقاضـاي 

تامیـن نیـاز داخـل و نیـز توسـعه 
گسـترش  شـاهد  انـرژي  صـادرات 
نیـروگاه هـا و ایسـتگاه هـاي بـرق 
افزایـش پیچیدگـي  و بـه تبـع آن 

شـبکه بـرق هسـتیم.
کـه  آنجایـي  از  افـزود:  وي 
دیسـپاچینگ ملـي و دیسـپاچینگ 
هاي منطقـه اي در حـوزه عملیاتي 
مربوطـه مسـئولیت مسـتقیم ایجاد 
انجـام  در  الزم  هـاي  هماهنگـي 
مانورهاي عملیاتي در سـطح شـبکه 
بـرق ایـران را برعهـده دارد؛ وجـود 
نقشـه هـاي تـک خطـي عملیاتـي 
در  تجهیـزات  فنـي  مشـخصات  و 

کلیـه مراکـز کنتـرل و ایسـتگاه ها 
بـه عنـوان یـک سـند قابل اتـکا به 
منظـور مطالعـه، راهبـري و نظارت 
بـر امـور بهـره بـرداري و مدیریـت 
و  ناپذیـر  اجتنـاب  امـري  شـبکه 

الزامـي اسـت.
واحـد  گفـت:  همچنیـن  وي 
بـا  دیاگـرام دیسـپاچینگ  طراحـي 
رویـت پذیـري و کدگـذاري تمامـي 
تجهیزات نیروگاه ها و ایسـتگاههاي 
فنـي  مشـخصات  تهیـه  و  بـرق 
مدیریـت  شـرکت  آنهـا،  تجهیـزات 
شـبکه را در راسـتاي راهبري شبکه 

یـاري مـي رسـاند.

تقدير از بخش طراحي دياگرام هاي 
ديسپاچينگ ناحيه اي جنوب شرق

کارکنان شـرکت بـرق منطقه اي کرمـان در هفتمین 
اسـتان  دولـت  کارکنـان  ورزشـي  فرهنگـي  جشـنواره 
کرمـان که با عنوان« یادواره سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیماني«50  دسـتگاه اداري آغاز شـد  موفق به کسب 

رتبه هـاي ذیل شـدند: 
-رشـته بدمینتون بانوان ، سـرکار خانم شـکوفه اشرف 

عسگري، مقام اول
- رشـته تنیس روي میز بانوان، سـرکار خانم مهندس 

شـراره رحماني، مقام سوم 

- رشـته تنیـس روي میـز، احمـد روان بخش، کسـب 
مقام سـوم

بانـوان شـرکت بـرق منطقـه  - رشـته دارت، تیـم  
اي کرمـان متشـکل از) خانـم هـا؛ زهـرا پوریـزدان پناه، 
راضیـه رضایـي، مریـم زندرحیمـي، بهـارک احمـدي و 

فرنـاز عسـگري فـر(، مقـام دوم
- رشـته دارت ،تیـم شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان 
محمدرضـا  برجسـته،  اسـماعیل  )آقایـان؛  از  متشـکل 

سـلطاني نـژاد و سـبحان فوالدپـور(، مقـام سـوم 

موفقيت ورزشي همکاران 
در جشنواره فرهنگي و  ورزشي کارکنان دولت



دو ماهنامه

خبری
ورزشی

آموزشی

خبرنامه داخلی 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

سال هیجدهم-شماره 192- آذر و د ی ماه 1400 44

 برگزاري نمايشگاه گل و گياه و کتاب

بـه مناسـبت هفتـه بسـیج، نمایشـگاه گل و گیـاه، کتـاب و محصوالت 
ایرانـي بـه مـدت 3 روز برگـزار شـد. ایـن نمایشـگاه با حضـور مهندس 
حبیبـي مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان، سـرهنگ بامري 
مسـئول سـازمان بسـیج ادارات و کارکنـان صنعـت آب و بـرق اسـتان 
در محـل تـاالر بـرق افتتاح شـد و مورد اسـتقبال کارکنان قـرار گرفت.

برگزاري مراسم عطرافشاني و ميثاق با شهدا

به مناسـبت گرامیداشـت هفته بسـیج، مراسـم عطرافشـاني و میثاق با 
شـهدا در محـل گلزار شـهداي گمنـام در موزه جنگ با حضـور مدیران 

و کارکنـان صنعت آب و برق اسـتان برگزار شـد.

برگزاري مراسم پياده روي به مناسبت هفته بسيج
بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج مراسـم پیـاده روي و میثاق با 
شـهدا، کارکنـان و خانواده شـرکت بـرق منطقه اي کرمان برگزار شـد.

پنجمين دوره مسابقات شرکت هاي تحت
 پوشش بهره برداري برق منطقه اي استان کرمان 

قهرمانان خود را شناخت

پنجمیـن دوره از مسـابقات دارت بـا حضـور بیش از 50 نفر از پرسـنل 
شـرکت هـاي تحـت پوشـش بهره بـرداري بـرق منطقـه اي اسـتان به 
میزبانـي شهرسـتان رفسـنجان برگزار شـد. در بخـش انفـرادي آقایان؛ 
مقـام اول: حسـین شمشـیري  مقـام دوم: ابوالفضـل جباري مقام سـوم 
مشـترک: احمـد روانبخـش و محمودرضـا اکبـري  را به دسـت آوردند.   
در بخـش انفـرادي بانـوان  مقام اول: هانیه پورکیانـي  مقام دوم: مهدیه 
پورباقـري مقام سـوم مشـترک: زهـرا زنگي آبادي و آسـیه دخاني  را به 
دسـت آوردنـد.  همچنیـن در بخش دوبـل آقایان محمودرضـا اکبري و 
حسـین شمشـیري قهرمـان شـدند و  در بخش میکـس خانوادگي  تیم 

بـم مقام قهرمانـي را از آن خـود کرد.

 لباسی بپوش که انگشت نمای مردم نشوی و عزت واحترامت هم محفوظ بماند. حضرت محمد)ص(

بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
منطقــه اي کرمــان  بــا حضــور در 
شــوراي اداري اســتان کرمــان بــر 
ــرژي در  ــه ان ــرف بهین ــزوم مص ل

ــرد. ــد ک ــول تاکی ــه فص هم
ــي  ــا حبیب ــدس حمیدرض مهن
ــت:  ــار داش ــه اظه ــن جلس در ای
مدیریــت مصــرف و بهینــه ســازي 
مصــرف انــرژي امــري دائمــي 
اســت و البتــه در فصل تابســتان و 
زمســتان بــر لــزوم آن افــزوده مي 

ــود. ش
ــتان  ــل تابس ــزود: در فص وي اف
بــا  کمبــود تولیــد بــرق، بــه 
ــه  ــع، از جمل ــود مناب ــل کمب دلی
ــل  ــتیم و در فص ــه هس آب مواج
زمســتان افزایــش  مصــرف گاز 
نیــروگاه  اصلــي  ســوخت  کــه 
هاســت منجــر بــه کاهــش تولیــد 
بــرق مــي شــود و راهــي جــز 

مدیریــت مصــرف نداریــم.  
ادامــه  در  مهنــدس حبیبــي 
گفــت: در فصــل زمســتان بــه 
دلیــل افزایــش مصــرف گاز بــا  
افــت فشــار گاز مواجــه هســتیم و 
ــروگاه اولیــن  بخــش صنعــت و نی
گازشــان  کــه  هســتند  جایــي 
ــه  ــا قطــع مــي شــود ب محــدود ی
ــع  ــوخت مای ــل از س ــن دلی همی

ــم . ــي کنی ــتفاده م اس
در  کــرد:  خاطرنشــان  وي 
ــهید  ــروگاه ش ــر 4 نی ــال حاض ح
ســلیماني، ســمنگان، گهــران و 
شــوباد بــه عنــوان  نیــروگاه هــاي 
بــزرگ عمــده تولیــد بــرق اســتان 
ــر  ــرف ه ــد و مص ــده دارن را برعه
واحــد نیــروگاه گازي حــدود 1 

روز  در  مکعــب  متــر  میلیــون 
ــت . اس

گفــت:  همچنیــن  حبیبــي 
ــلیماني داراي  ــهید س ــروگاه ش نی
8 واحــد گازي اســت کــه  روزانــه 
مترمکعــب  میلیــون   8 حــدود 
صــورت  در  و  دارد  مصــرف  گاز 
ــوان  ــه عن ــل ب ــتفاده از گازوئی اس
ــر  ــد در ه ــر واح ــوخت دوم ه س
ســاعت حــدود 40 هــزار لیتــر 
مصــرف دارد کــه تامیــن ایــن 
میــزان ســوخت مایــع در طوالنــي 
ــا مشــکل مواجــه اســت. ــدت ب م

بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
اظهــار  کرمــان  اي  منطقــه 
داشــت: مــا کشــوري هســتیم 
ــرژي را  ــه ان ــترین یاران ــه بیش ک
در دنیــا پرداخــت مــي کنیــم 
چنانچــه در ســال گذشــته، 86 
میلیــارد دالر یارانــه انــرژي در 
بخــش هــاي مختلــف انــرژي و ... 

پرداخــت کــرده ایــم.
اظهــار  حبیبــي  مهنــدس   
ــي از  ــرژي یک ــدت ان ــت: ش داش
ــرف  ــزان مص ــاي می ــاخص ه ش
انــرژي در دنیــا اســت کــه  میــزان 
مصــرف انــرژي بــر مبنــاي تولیــد 
نشــان مــي  را  ملــي  ناخالــص 

ــد. ده
وي افــزود: در حالــي کــه در 
انــرژي در حــال  دنیــا شــدت 
ــرژي  ــرف ان ــت و مص ــش اس کاه
بــه ســمت بخــش مولــد مــي رود 
در ایــران  شــدت انــرژي در حــال 

ــت. ــش اس افزای
ــت:  در  ــي گف ــدس حبیب مهن
ــزان مصــرف گاز  حــال حاضــر می

کشــور در بخــش خانگــي 600 
میلیــون مترمکعــب اســت و  300 
ــرق  ــاعت ب ــووات س ــون کیل میلی
نیــز در بخــش خانگــي و تجــاري 
ــه  ــود ک ــي ش ــرف م ــور مص کش
معــادل 700 میلیــون متــر مکعب 
در روز اســت کــه کاهــش 10 
درصــدي  ایــن میــزان بــا کاهــش 
ــط کار  ــاي محی ــه اي دم 2 درج
ــل دســترس اســت. و زندگــي قاب

وي تاکیــد کــرد: بــا انجــام 
راهکارهــاي بســیار ســاده مــي 
تــوان میــزان مصــرف را مدیریــت 
کــرد تــا بــدون تنــش فصــل 
زمســتان را پشــت ســر گذاشــت.

مهنــدس حبیبــي در رابطــه 
ــا راهکارهــاي مدیریــت مصــرف  ب
ــتگاه  ــاي دس ــش دم ــت: کاه گف
هــاي گرمایشــي بیــن 18 تــا 21 
درجــه، روشــن کــردن تجهیــزات 
یــک ســاعت قبــل از آغــاز ادارات 
و خامــوش کــردن آن یک ســاعت 
ــدم  ــان کار ادارات، ع ــل از پای قب
از وســایل گرمایشــي  اســتفاده 
ــاز  ــردد، ب ــم ت ــاي ک ــکان ه در م
ــتفاده  ــا، اس ــره ه ــتن پنج نگذاش
ــه  ــب و ... از جمل ــاس مناس از لب

ــت. ــا اس راهکاره
راهکارهــا  همــه  افــزود:  وي 
ــتند و  ــترس هس ــاده و در دس س
ــد و  ــه کان ندارن ــه هزین ــاز ب نی
ــي  ــش دولت ــردم و بخ ــه م از هم
مصــرف  پیشــاني  عنــوان  بــه 
کننــدگان مــي خواهیــم بــراي 
نیــاز  مــورد  انــرژي  تامیــن 
ــود  ــذاران خ ــت گ ــتان خدم زمس

را یــاري نماینــد.

در جلسه شوراي اداري استان؛

مديرعامل شرکت برق منطقه اي کرمان بر 
مصرف بهينه انرژي تاکيد کرد
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کلمات قاصرنـد از توصیف مردي 
کـه تمـام عمر خـود را در مجاهدت 
آدمـي  زبـان  یقیـن  بـه  گذرانـده 
عاجـز اسـت از ایـن همه فـداکاري!  
تنهـا کام وحي مي توانـد زندگاني 
سراسـر پر افتخار و شـهادت سـردار 
رشـید اسـام سـپهبد حـاج قاسـم 

سـلیماني را بـاز گـو کند:
»مـن الُمؤِمنیـَن ِرجـاٌل َصَدقوا ما 
َ َعلَیـِه  َفِمنُهـم َمن َقضي  عاَهـُدوا اهللَّ

لوا  نَحَبـُه َوِمنُهم َمـن یَنَتِظُر  َومـا بَدَّ
یًا تَبد

در میـان مؤمنان مرداني هسـتند 
بـا خـدا  بـر سـر عهـدي کـه  کـه 
بسـتند صادقانه ایسـتادهاند؛ بعضي 
پیمـان خـود را به آخـر بردند )و در 
راه او شـربت شـهادت نوشـیدند(، و 
بعضـي دیگـر در انتظارنـد؛ و هرگـز 
تغییـر و تبدیلـي در عهـد و پیمـان 

ندادند.« خـود 

هنوز جمات دلنشـین سـردار با 
آن لحـن قاطـع در بطـن جـان مـا 

سـاري و جاریسـت کـه فرمودند:
»استنباط شـهادت از آیات قرآن 
بـه معنـاي باختن و از دسـت دادن 
نیسـت بلکـه بـه معنـاي یافتـن و 
شـهادت  اسـت.  آوردن  دسـت  بـه 
هاکـت  و  خسـارت  معنـاي  بـه 
یـک تصـور انحرافـي اسـت چراکـه 
شـهادت بـه معنـاي جاوید بـودن و 

پاینـده بـودن اسـت.«
پرچمـي کـه سـردار حاج قاسـم 
شهیدشـان  همرزمـان  و  سـلیماني 
در حمایـت از مظلومـان و مبـارزه 
بـا اسـتکبار جهانـي برافراشـته انـد 
خـود بازگـو کننـده ي والیتمداري، 
اسـتکبار  اخـاص،  غیـرت،  عـزت، 
سـتیزي، دفـاع از مظلـوم و وطـن 
دوسـتي اسـت کـه بـه حـول قـوه 
الهـي با قـوت و قدرت بیشـتري در 

اهتـزاز باقـي خواهد مانـد و درخت 
بـا  مبـارزه  و  مقاومـت  تنومنـد 
اسـتکبار جهاني در سـایه خون این 
شـهید عزیز مسـتحکمتر شده و هر 
قطـره خـون حاج قاسـم، در رگهاي 
هـزاران جـوان مؤمـن و انقابي این 

مـرز و بـوم خواهـد جوشـید.

روابط عمومي و شوراي فرهنگي 
برق منطقه اي کرمان

به يادش
خط خون نقطه ي پايان سليماني نيست           بهراسيد که اين اوِل بسم الّل است

سالم بر مرد ميدان بر شهيد هميشه زنده، سالم بر سردار حاج قاسم سليماني

آب  صنعـت  ورزشـي  مسـابقات 
بـا حضـور  اسـتان کرمـان  بـرق  و 
ورزشـکاراني از ایـن صنعـت برگزار 
شـد. در این دوره از مسـابقات ، در 
رشته  مسـابقات آمادگي  جسماني 
آقایـان که در محل سـالن ورزشـي 
شـهداي بـرق برگـزار شـد آقایـان؛ 
هوشـنگ عـرب پـور در رده سـني 
علـي  اول،  رتبـه  سـال   50 بـاالي 
 55 تـا   50 سـني  رده  حسـیني  
رتبـه سـوم، رسـول غفـاري در رده 
سـني 45 تـا 50 سـال رتبـه دوم 
و محمـد جـواد سـلطاني نـژاد رده 
سـني 35 تا 40 سـال رتبـه دوم را 

کسـب کردنـد.
جسـماني  آمادگـي  رشـته  در   
بانـوان خانمهـا؛ حبیبه قاسـم خاني 
مقـام اول گـروه سـني اول، ماندانـا 
پیمـان مقـام اول گروه سـني دوم، 
فرزانـه پورعسـکري بـه ترتیب مقام 
هـاي اول و دوم گروه سـني چهارم 

نمودند. را کسـب 
 همچنیـن در مسـابقات تنیـس 
روي میـز بانـوان صنعـت آب و برق 
از  اسـتان خانـم شـراره رحمانـي  
کرمـان  اي  منطقـه  بـرق  شـرکت 
موفـق بـه کسـب مقـام دوم و در 
آقایـان،  میـز  روي  تنیـس  رشـته 
از  روانبخـش  احمـد  مهنـدس 
کرمـان  اي  منطقـه  بـرق  شـرکت 
موفـق بـه کسـب مقـام اول  و احد 
بیگلـري از بـرق منطقـه اي کرمان 
موفـق بـه کسـب مقـام سـوم شـد. 

در مسـابقات دارت بانـوان  نیـز 
از  پنـاه  پوریـزدان  زهـرا  خانـم؛ 
شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان به 
مقـام اول و خانـم بهـارک احمـدي 
بـه مقـام دوم دسـت یافتنـد و در 
برادران)انفـرادي(  دارت  مسـابقات 
آقـاي محمد جـواد سـلطاني موفق 
مقـام سـوم، در دوبـل  بـه کسـب 

مشـترک  تیـم  تیـم،   8 اتفاقـي 
بـرق  از  برجسـته  اسـماعیل  اقـاي 
محمدرضـا  و  کرمـان  اي  منطقـه 
اکبري)نیـروگاه کرمـان( موفـق بـه 
کسـب مقام دوم و تیـم آقایان احد 
بیگلري  از شـرکت بـرق منطقه اي 
کرمـان و آقـاي قلـي زاده نیـروگاه 
زرنـد بـه مقام سـوم دسـت یافتند.

موفقيت های ورزشي همکاران
  مســابقات تنیــس روي میــز پیشکســوتان اســتان برگــزار شــد 
و همکارمــان خانــم مهنــدس شــراره رحمانــي موفــق بــه کســب مقــام 

دوم شــد.

ــاه  ــرا پوریزدانپن ــرکارخانم زه ــان س ــدیم همکارم ــر ش ــا خب   ب
طــي حکمــي از ســوي ریاســت محتــرم هیــات ورزش کارگــري اســتان 
ــط  ــئول رواب ــمت مس ــه س ــي ب ــعود نخع ــاي مس ــاب آق ــان جن کرم
عمومــي کمیتــه دارت کارگــري اســتان کرمــان منصــوب شــد. بــراي 

ــم. ــن مســئولیت آرزوي موفقیــت مــي کنی ایشــان در انجــام ای

ــي در  ــدري قرائ ــول حی ــاي رس ــان آق ــدیم همکارم ــر ش   باخب
مســابقات ددلیفــت و پــرس ســینه قهرمانــي باشــگاه هــاي جنــوب و 
جنــوب شــرق کشــور در وزن 120 کیلوگــرم بزرگســاالن، موفــق بــه 
کســب مقــام ســوم شــد.  ایــن مســابقات بــه میزباني اســتان سیســتان 
ــه  ــل برگــزار شــده اســت.  ایــن موفقیــت را ب و بلوچســتان شــهر زاب

ایشــان تبریــک عــرض مــي نماییــم.

  باخبــر شــدیم همــکار بازنشســته جنــاب آقــاي ناصــر خالقــي، 
ــه دریافــت کمربنــد ســیاه دان 3 در ســبک شــوتوکان شــد.   موفــق ب
ــک عــرض  ــه ایشــان تبری ــن موفقیــت را ب ضمــن آرزوي ســامتي ای

مــي نمائیــم.

موفقيت ورزشي همکاران 
در مسابقات ورزشي صنعت آب و برق استان کرمان

در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد، زيرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد. حضرت محمد)ص(


