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به مناسبت هفته دولت؛ویژه

نشست خبری مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای کرمان برگزار شد

گردهمایی دبیران اقامه 
نماز دستگاهای اجرایی 

استان برگزار شد
اولیـن گردهمایـی سـالجاری دبیـران 
اقامـه نماز دسـتگاهای اجرایی اسـتان به 
میزبانی شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان 

برگزار شـد. 
در ایـن مراسـم مدیـر عامـل شـرکت 
اظهـار داشـت: نماز فریضه ای  اسـت که 
باالتریـن مقـام را نـزد خداونـد دارد و  بر 
اقامـه نمـاز به عنـوان یک فریضـه فردی 
و اجتماعـی در دیـن مبین اسـام تاکید 

شـده است.
افـزود:  حبیبـی  حمیدرضـا  مهنـدس 
نمـاز جماعـت جایـگاه خاص خـود دارد 
تـا آحـاد ملـت در کنـار هـم باشـند کـه 
انقـاب  ظهـور  جماعـت  ایـن  نتیجـه 

اسـامی بود. 
وی در ادامـه به اقدامـات برق منطقه 
و  پرداخـت  نمـاز  امـر  در  کرمـان  ای 
گفـت: برگـزاری نمـاز جماعـت، طـرح 
تـاوت نـور، جلسـات معصوم شناسـی، 
اقامـه  سـتاد  بـا  نامـه  تفاهـم  انعقـاد 
نمـاز بـرای تجهیـز 100 بـاب نمازخانه 
بـرای  مسـاعدت  بـرق،  پسـت های  در 
سـاخت دو سرویس بهداشـتی نمازخانه 
گنـج،  قلعـه  توابـع  از  جلـدر  روسـتای 
نمـاز،  خادمـان  و  فعـاالن  از  تقدیـر 
برگزاری جشـن تکلیف فرزنـدان همکار 
و برگـزاری دوره هـای آموزشـی از جمله 

اسـت. برنامه هـا  ایـن 

ادامه در صفحه 4

با حضور معاون رئیس جمهور 
عملیات اجرائی897 میلیارد تومان پروژه های انتقال و فوق 

توزیع شرکت برق منطقه ای کرمان آغاز شد

در ششـمین روز از هفتـه دولـت بـا  حضـور دکتـر میثـم لطیفـی معاون ریاسـت جمهـوری و 
رئیـس سـازمان اداری و استخدامی کشـور و اسـتاندار کرمـان، عملیـات اجرایی پسـت 132 به 
20 کیلوولـت کرمـان4 و همزمـان پنـج پـروژه فـوق توزیـع و انتقـال در اسـتان با اعتبـار بالغ 
بـر897 میلیـارد تومـان برگـزار شـد. معـاون رییس جمهـور در آیین کلنـگ زنی ایـن پروژه ها 
ضمـن تبریـک روز کارمنـد و هفته دولت اظهـار داشـت: پروژه هایی که امروز عملیـات اجرایی 
آن آغـاز می شـود در  افزایـش سـطح رضایتمنـدی مـردم تاثیرگذارنـد و از این جهـت قدردان 

وزارت نیرو هسـتیم. 
ادامه در صفحه 2

آغاز به کار میز خدمت وزارت نیرو همزمان با 
سفر ریاست جمهور به کرمان

همزمــان بــا ســفر ریاســت جمهــور به اســتان کرمــان، میــز ارتباطــات مردمــی وزارت نیرو 
ــه ســواالت و درخواســت های  ــژاد کرمــان، پاســخگوی ب در محــل ســالن شــهید ســام ن
ــد،  ــین ارش ــار وزارت، بازرس ــدگان تام االختی ــور نماین ــا حض ــز  ب ــن می ــد. ای مردمی ش
مدیــران و معاونیــن صنعــت آب و بــرق اســتان در تاریخ هــای 1401/5/20 و 1401/5/21 
برگــزار شــد. در ارتبــاط بــا تقاضاهــای مرتبــط بــا آب و بــرق  دســتگاه های  زیرمجموعــه 
ــرق  ــع ب ــرکت های توزی ــان، ش ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــکل از  ش ــرو متش وزارت نی
شــمال و جنــوب اســتان شــرکت آب و فاضــاب، آب منطقــه ای و نیروگاه هــا بــه 

پاســخگویی پرداختنــد.

پنجشــنبه نشســت خبــری مدیرعامــل 
شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان بــه 
مناســبت هفتــه دولــت، بــا حضــور اصحــاب 

ــد. ــزار ش ــانه برگ رس
ایـن نشسـت مدیرعامـل شـرکت بـرق  در 
منطقـه ای کرمـان بـا اشـاره بـه طرح هـای 

قابـل بهـره بـرداری طـی هفتـه دولـت در 
حـوزه بـرق منطقه ای اسـتان کرمـان اظهار 
داشـت: در هفته دولـت پنج پروژه بـا اعتبار 
354 میلیـارد تومـان افتتاح و کلنگ ۶ طرح 
نیـز بـا اعتبـار هشـت هـزار و 975 میلیـارد 

ریـال بـه زمیـن زده می شـود.

مهنـدس حمیدرضـا حبیبی افـزود: طی یک 
سـال گذشـته 320 مگاوات به تولید نیروگاه 
سـیکل ترکیبـی زرند و 25 مـگاوات به تولید 
کرمـان  اسـتان  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای 

افزوده شـده اسـت.
ادامه در صفحه 3



دو ماهنامه

خبری
ورزشی

آموزشی

خبرنامه داخلی 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

سال هیجدهم-شماره 197- مرداد و شهریورماه 1401 22

کسی که به کار خوبی فرمان می دهد، باید این فرمان دادن را با شیوه خوبی انجام دهد. حضرت محمد)ص(

خبر

انعقاد تفاهم نامه همکاری با
 ستاد اقامه نماز 

ــط عمومــی در راســتای عینیــت و تحقــق بخشــیدن  ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــودن بخــش نام ــی نم ــن اجرای ــاز و همچنی ــه نم ــگ اقام ــه فرهن ب
ــازی  ــب س ــازی و متناس ــرح بومی س ــرای ط ــوع اج ــرو موض وزارت نی
ــم  ــاز تفاه ــه نم ــتاد اقام ــا س ــای دو ســاالنه 1401 و 1402 ب برنامه ه
نامــه شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان بــا ســتاد اقامــه نمــاز اســتان 
ــد . ایــن تفاهــم نامــه در 3 محــور راهبــردی، مدیریــت  منعقــد گردی
تمهیــدی »آمــوزش و پژوهــش« فرهنگــی و تبلیغــی و همچنیــن 18 
عنــوان برنامــه تنظیــم گردیــده کــه پــس از تائیدیــه از ســوی ســتاد 
ــت  ــه جه ــه و بودج ــازمان برنام ــان و س ــتانداری کرم ــاز اس ــه نم اقام

ــه شــرکت اعــام شــد. اجــرا ب

اسامی راه یافتگان به مرحله کشوری 
مسابقات قرآنی وزارت نیرو اعالم شد

اســامی راه یافتــگان بــه مرحلــه کشــوری چهاردهمیــن دوره مســابقات 
ــت  ــجوی تح ــدان دانش ــان و فرزن ــژه کارکن ــرو )وی ــی وزارت نی قرآن
تکفــل( مشــخص شــد. ایــن مســابقات در مرحلــه اســتانی بــا حضــور 
شــرکت کنندگانــی از صنعــت آب و بــرق اســتان  و در دو گــروه 
ــت  ــرادران و در رشــته های حفــظ، قرائت)تحقیــق(، قرائ خواهــران و ب

ــزار شــد.   ــق موضوعــی برگ ــل(، تفســیر و تحقی )ترتی
بــر اســاس اعــام نتایــج؛ از شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان 
خانم هــا؛  معصومــه ســلمانی در رشــته قرائــت )ترتیــل(، طیبــه 
سادات هاشــمی در رشــته حفــظ خواهــران و رحیمــه رشــیدی در 

رشــته تحقیــق موضوعــی بــه مرحلــه کشــوری راه یافتنــد.

برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا

ــه  ــورا ب ــارت عاش ــت زی ــاه محــرم، مراســم قرائ ــام م ــه مناســبت ای ب
ــن  ــزار شــد.  ای ــه ای برگ ــرق منطق ــدت 4 روز در محــل شــرکت ب م
ــام  ــور ام ــرب پ ــام ع ــه االس ــخنرانی حج ــا س ــن ب ــم  همچنی مراس

ــود. ــراه ب ــرکت هم ــت ش جماع

ــدادی  ــیج تع ــت بس ــگاه مقاوم ــی و پای ــط عموم ــی رواب ــا هماهنگ ب
ــران  ــم جهــت زائ ــه ب ــان ب ــی ماه ــن الملل ــه موکــب بی ــی ب آب معدن

ــد. ــداء ش ــداهلل اه ــرت اباعب حض

ادامه از صفحه اول
دکتـر میثـم لطیفی افـزود: هـم اکنون مسـئله اصلی 
نیازمنـد  و  اسـت  وری  بهـره  مسـاله  انـرژی  در حـوزه 
افزایـش بهـره وری در زمینـه آب و بـرق هسـتیم کـه 
خوشـبختانه وزارت نیـرو از گذشـته این مـوارد را در نظر 
داشـته و در زمینـه بهـره وری بـرق موفق تـر عمل کرده 
اسـت. وی ابـراز امیـدواری کرد: دروزارت نیـرو در  زمینه 
چرخـه بهـره وری گام های بیشـتری بـردارد و بهره وری 

یابد. افزایـش 
دکتـر لطیفـی افـزود: نیازهای آینـده به انـرژی روز به 
روز  بیشـتر می شـود دنیـا در حـوزه انـرژی  بـه سـمت 

اسـتفاده از انـرژی بـرق می رود.
مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان صنعت برق 
را صنعتی زیربنایی و پیشـران توسـعه اسـتان دانسـت و 
گفـت:  از ابتـدای فعالیـت دولـت سـیزدهم524میلیارد 
تومـان در حوزه انتقال و فوق توزیع برق اسـتان سـرمایه 
مـگاوات  اسـتان345  تولیـد  ظرفیـت  و  شـده  گـذاری 

افزایـش پیدا کرده اسـت.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبی افـزود: تولیـد عملی برق 
در اسـتان در سـال گذشـته 3100 مـگاوات بـوده اسـت 
کـه امسـال بـه 3300 مـگاوات رسـیده و 4195مگاوات 

ظرفیت نصب شـده اسـتان اسـت.
وی در ادامـه گفـت: 95 مـگاوات تولیـد انـرژی در 
بخـش تجدیـد پذیرهـا انجـام می شـود کـه ایـن میزان 
50 مـگاوات در حـال افزایـش اسـت و برنامـه ریـزی 
بـرای احـداث 175 مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر در 
قالـب تبصـره 12 و ۶50مـگاوات در تفاهـم بـا صنعـت 
انجـام شـده و برنامـه ریـزی2 هـزار مـگاوات نیـروگاه 
جدیـد سـیکل ترکیبـی و حرارتی  بـرای تامیـن انرژی 
صنعـت انجام شـده اسـت  و بـه زودی 320 مگاوات فاز 

اول نیـروگاه بوتیـا زرنـد بـه مـدار می آیـد.
مهنـدس حبیبـی همچنیـن درخصوص شـاخص های 
بـرق اسـتان اظهـار داشـت: در سـال های گذشـته عمـده 
مصرف برق اسـتان در بخش کشـاورزی بـود و با  صنعتی 
شـدن اسـتان تغییر در الگوی مصرف ایجاد شـده و سـال 
گذشـته 45درصد مصرف انرژی اسـتان کرمـان در بخش 
صنعـت، 23 درصـد در بخـش کشـاورزی،22 درصـد در 
بخـش خانگی و مابقی در سـایر مصـارف از جمله تجاری، 

روشـنایی معابـر و عمومی بوده اسـت.
وی در ادامـه گفـت: ایـن میـزان انـرژی بـا 9هـزار 
کیلومتـر خـط انتقـال و فـوق توزیـع انرژی140پسـت 
انتقـال و فـوق توزیـع و 1۶ هـزار مگاولـت آمپـر ظرفیت 

نصـب شـده در اسـتان در حـال تامیـن اسـت. 
در  کرمـان   ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
در  گفـت:  شـده  زنـی  کلنـگ  پروژه هـای  خصـوص 
هفتـه دولـت افتخـار داریـم  عملیـات اجرایـی۶ پـروژه 
بـا اعتبـار 897 میلیـارد تومـان شـامل؛ احـداث پسـت 
132 کیلوولـت کرمـان4، پسـت 230 کیلوولت هامـون، 
پسـت 132 کیلوولت شـهرک صنعتی سـیرجان، پسـت 
خطـوط  جیرفـت،  صنعتـی  شـهرک  کیلوولـت   132
ارتباطـی132 کیلوولت پسـت کرمـان4 و احداث خطوط 
ارتباطی132کیلوولت پسـت شـهرک صنعتی سـیرجان  

را آغـاز کنیـم .
وی افـزود: پسـت کرمـان 4 کـه هـم اکنـون کلنـگ 
زنـی می شـود  دارای ظرفیـت100  مگاولـت آمپـر با دو 
ورودی132 کیلوولـت و 1۶خروجی20کیلوولـت اسـت و 
بـه منظـور تامیـن ظرفیـت توزیـع بـرق مناطـق جنوب 
شـهر کرمـان بـا اعتبـار 195 میلیـارد تومـان احـداث 
می گـردد و پیـش بینـی می شـود تـا پایان سـال 1404 

بـه بهره بـرداری برسـد.

با حضور معاون رئیس جمهور  

عملیات اجرائی897 میلیارد تومان پروژه های انتقال و 
فوق توزیع شرکت برق منطقه ای کرمان آغاز شد

برق راه اندازی نیروگاه اختصاصی فوالد تامین شد
در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت 
مشـترکین صنعتـی بـرای افزایـش 
راه  بـرق  شـبکه،  در  بـرق  تولیـد 
انـدازی نیـروگاه اختصاصـی فـوالد 

بوتیـای ایرانیـان تامیـن گردیـد.
مهندس پورغریب شـاهی رییس 
پسـت های  انـدازی  راه  کمیتـه 
صنعتـی شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: 
بـا تـاش کارشناسـان معاونت بهره 
بـرداری) دفتـر فنـی انتقـال، امـور 
انتقـال، بازار بـرق و دیسـپاچینگ( 

خدمـات  دفتـر  کارشناسـان  و 
منطقـه  بـرق  شـرکت  مشـترکین 
ای کرمـان، در بازدیدهـای میدانی، 
نظـارت مسـتمر بـر تسـت های راه 
انـدازی و تشـکیل 4 جلسـه کمیته 
راه انـدازی، خـط اختصاصـی 230 
کیلوولـت و پسـت بافصـل نیروگاه 
اختصاصی فـوالد بوتیای ایرانیان در 
تاریخ بیسـت و هشـتم شـهریورماه 
برقـدار گردیـد. وی همچنین گفت: 
پـس از انجـام تسـت های باقیمانده 
نزدیـک  ای  آینـده  در  نیروگاهـی، 

شـاهد سـنکرون واحـد گاز نیروگاه 
مذکور به شـبکه سراسـری خواهیم 
بـود. الزم به ذکر اسـت این نیروگاه 
بـا سـرمایه گـذاری شـرکت فـوالد 
گردیـد  احـداث  ایرانیـان  بوتیـای 
کـه به صـورت خـود تامین: شـامل 
یـک واحـد گاز و یـک واحـد بخـار 
مگاولـت   450 قـدرت  بـه  جمعـا 
آمپـر، عـاوه بـر تامین نیـاز مصرف 
شـرکت فـوالد بوتیـای ایرانیـان در 
سـاعاتی به شـبکه سراسـری تزریق 

انـرژی نیـز نیـاز دارد.
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به آنچه فرمان می دهی، خوْد بیش از همه عمل کن و از آنچه باز می داری، خوْد بیش از همه خودداری کن. حضرت علی)ع(

مسابقه فرهنگی ویژه اربعین در محل 
نمازخانه برگزار شد

برگزاری نمایشگاه کتاب
 به مناسبت هفته دفاع مقدس

بــه مناســبت دهــه آخــر مــاه صفــر و گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس 
نمایشــگاه بــا موضــوع دفــاع مقــدس و مذهبــی طــی 4 روز برگزار شــد.

برقراری موکب 
شرکت برق منطقه ای کرمان

موکــب شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان بــه مناســبت رحلــت پیامبــر 
اکــرم )ص( و شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع(، امــام رضــا )ع( طــی 4 

روز از عــزداران پذیرایــی نمــود.

به مناسبت هفته دولت؛

نشست خبری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
برگزار شد

ادامه از صفحه اول
وی اعـام کـرد: از ابتدای فعالیت دولت سـیزدهم 524 
میلیـارد تومان در حوزه انرژی برق در این اسـتان سـرمایه 
گذاری شـده اسـت به طوری که 345 مـگاوات به ظرفیت 

تولیـد برق در کرمان افزوده شـد.
وی در خصـوص میـزان تولیـد بـرق در اسـتان کرمـان 
اظهـار داشـت: میـزان ظرفیـت نصـب شـده نیروگاهی در 
کرمـان چهـار و هـزار و 195 مگاوات اسـت که سـه هزار و 
334 مـگاوات تولیـد عملیاتـی دارد و مصرف بـرق در این 
اسـتان نیز سـه هزار و 100 مگاوات اسـت که خوشبختانه 

تـراز تولیـد و مصـرف بـرق در کرمان مثبت اسـت.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای اسـتان کرمان تاکید 
کـرد: در حـال حاضر ۶ واحـد نیروگاهی شـامل یک واحد 
نیـروگاه گازی هشـت مگاواتـی در شهرسـتان رفسـنجان 
مـگاوات   50 مجمـوع  بـا  خورشـیدی  نیـروگاه  پنـج  و 
رفسـنجان، سـیرجان،  بافـت،  زرنـد،  در شهرسـتان های 

رفسـنجان و نرماشـیر در حـال احـداث اسـت.
وی اظهـار داشـت: برای تامین بار صنایع اسـتان کرمان 
بـه منظور احـداث 2 هزار مگاوات نیروگاه سـیکل ترکیبی 
و ۶50 مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر برنامه ریـزی و اقدام 
شـده اسـت کـه باید ظرف سـه سـال آینـده ایـن پروژه ها 

بـه بهره برداری برسـد.
حبیبـی بیـان کـرد: سـال گذشـته 45 درصـد مصرف 
انـرژی اسـتان کرمـان در بخـش صنعـت، 23 درصـد در 
بخـش کشـاورزی، 22 درصـد در بخـش خانگـی و مابقی 
در سـایر مصـارف از جملـه تجـاری، روشـنایی معابـر و 
منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل  اسـت.  عمومی بـوده 
ای کرمـان تصریـح کـرد: سـهم ایـن اسـتان از مصـرف 
انرژی هـای تجدیدپذیـر حـدود یک درصد و بهـره وری در 

نیـروگاه خورشـیدی در کرمـان 20 درصد اسـت و بیش از 
98 درصـد بـرق این اسـتان از طریق نیروگاه هـای حرارتی  
مابقـی از طریق نیروگاه های خورشـیدی و بـرق آبی تولید 
می شـود. حبیبـی با اشـاره به اینکه در حـوزه انتقال و فوق 
توزیع مشـکلی برای تامین بار مشـترکان صنعتی، خانگی 
و تجـاری در کرمـان نداریم بیـان کرد: این میـزان مصرف 
از طریـق 9 هـزار کیلومتـر شـبکه انتقـال فوق توزیـع و از 
طریـق 140 پسـت انتقـال و فـوق توزیع بـا ظرفیت بیش 
از 1۶ هـزار مگاولـت آمپـر تامیـن می شـود و 2 خط 400 
کیلوولـت جیرفت به بم بـا 90 کیلومترمدار و پـروژه 400 
کیلوولـت ارتباطی در منطقه ارزوییه بـا 50 کیلومتر مدار، 

طـی مـاه آینـده وارد مدار می شـوند.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای اسـتان کرمان افزود: 
مجـوز احداث کارخانه تولید سـلول های خورشـیدی صادر 

شـده که بزودی عملیـات اجرای آن آغاز می شـود.
وی تصریـح کـرد: در سـال 1400 نسـبت به سـال قبل 
از آن، 13 درصـد رشـد مصـرف پیک بار در اسـتان کرمان 
داشـتیم، کـه بـرای تامین این میزان رشـد بایـد به همین 
مقدار زیرسـاخت ها توسـعه پیـدا کند کـه غیرقابل توجیه 
اسـت. حبیبـی تاکیـد کـرد: مدیریـت مصـرف منحصر به 
فصـل تابسـتان و پیـک بـار نیسـت زیرا بـرای تولیـد برق 
از زیرسـاخت ها و منابع انرژی کشـور اسـتفاده می شـود و 
هرچه اسـتفاده از این منابع کنترل شـده و بهینه باشـد، به 

توسـعۀ کشـور کمک خواهد.
وی اظهـار داشـت: امسـال بـا همکاری صنایـع و بخش 
اداری قطعـی بـرق بـرای مشـتکان خانگـی نداشـتیم و با 
تغییـر سـاعات کار ادارات در سـاعات پیک مصـرف حدود 
25 تـا 30 مـگاوات کاهش مصرف برق را شـاهد بودیم که 

ایـن میـزان برابـر مصرف یک کارخانه سـیمان اسـت.

انـرژی  دومیـن جلسـه کارگـروه 
و تامیـن نیازهـای ضـروری اسـتان 
کرمـان بـا حضورنماینـده مدیـرکل 
پدافنـد غیرعامـل اسـتان و اعضـای 
ایـن کارگـروه  از شـرکت های آب، 
بـرق، نفـت، گاز، صمت، شـهرداری، 
راه و ترابـری و سـایر دسـتگاه های 
مرتبـط در محـل سـالن کنفرانـس 
کرمـان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 

برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه محمـدی نماینده 
مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتان 

کرمـان گفت: مسـاله امنیـت انرژی 
به زندگـی روزمره گره خورده اسـت 
و دربحـث امنیت اقتصـادی و امنیت 

بیـن الملـل تاثیـر گزار اسـت.
برگـزاری  بـر  تاکیـد  ضمـن  وی 
مانورهـای سـایبری در ایـن حـوزه 
اظهار داشـت: زیرسـاخت های تأمین 
همـواره  مـردم  نیـاز  مـورد  انـرژی 
یکـی از اهـداف دشـمن در حمـات 
سـایبری اسـت بنابراین بـا برگزاری 
مانـور و رزمایـش می تـوان آمادگـی 
الزم را در ایـن خصـوص ایجـاد کرد.

پدافنـد  افـزود: حـوزه  محمـدی 
انسـان  غیرعامـل حـوزه تهدیـدات 
و  تهدیـدات  شناسـایی  و  سـاخت 
آسـیب پذیری هـا  و برنامـه ریـزی 
بینـی  پیـش  جهـت  مـدت  بلنـد 
تهدیـدات  ایـن  از  گیـری  پیـش  و 

اسـت.
در ایـن جلسـه ، اعضـاء بـه طـرح 
حوزه هـای  تخصصـی  موضوعـات 
در  را  خـود  دیدگاه هـای  انـرژی،  
خصـوص مسـائل پدافنـدی مطـرح 

کردنـد.

دومین جلسه کارگروه انرژی و تامین نیازهای 
ضروری استان برگزار شد
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کسب مقام اول بانوان شرکت در مسابقات 
والیبال صنعت آب و برق

بـه مناسـبت هفتـه دفاع مقـدس مسـابقات انتخابـی والیبـال بانوان 
صنعـت آب و بـرق اسـتان طـی دو روز در محل سـالن شـهدای برق 
منطقـه ای کرمـان برگـزار شـد کـه نتایـج به  شـرح ذیل می باشـد.

مقـام اول: تیـم بـرق منطقـه ای کرمـان متشـکل از خانم هـا طاهره 
همتـی، نجمـه شـادمان، مریـم مهـرورزان، ملیحـه مظفری،فاطمـه 
غفـاری؛ شـراره رحمانـی، لیلـی عامـری، خاطـره شـریفیان، فاطمه 

فروغـی، فاطمـه شـفیعی، بهـاره کاظمـی و مینـا صالحی
مقام دوم: تیم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان

مقام سوم شرکت آب منطقه ای

برگزاری مسابقات تیراندازی

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته دفـاع مقـدس مسـابقات تیراندازی 
تفنـگ بادی ویـژه آقایان و بانوان در محل سـالن تیراندازی مجموعه 

امـام خمینـی برگزار شـد و بـه نفرات برتـر جوایزی اهـدا گردید.

تسلیت
همکار گرامی

جناب آقایان سیدحسین مهربان خو، منصور و رسول امین زاده 
و سرکار خانم راضیه رضایی

بـا نهایـت تأثر و تأسـف درگذشـت عزیزانتان را تسـلیت و تعزیت عرض 
نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحومیـن علـو درجات 
و رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و بردبـاری 

داریم. مسـئلت 

انتصاب 
طـی حکمـی از سـوی مالـک حسـین زاده دبیـر شـورای مرکـزی ورزش 
و مسـئول هماهنگـی امـور ورزش صنعـت آب و بـرق وزارت نیـرو، آقـای 
مهنـدس داریـوش عـوض پـور به مـدت 1 سـال به عنـوان رئیـس انجمن 

والیبـال وزارت نیـرو منصوب شـد.

انسان هیچ کاری بهتر از نماز، اصالح میان مردم و خوش اخالقی نکرده است.حضرت محمد)ص(

ورزش

ادامه از صفحه اول
وی بـا اشـاره به وضعیـت  صنعت 
درصـد   7 گفـت:  اسـتان  در  بـرق 
تاسیسـات صنعت برق کشـور شامل 
پسـت ها، خطوط انتقال و فوق توزیع 
و توزیـع  در اسـتان کرمـان اسـت 
کـه بـرق مشـترکین در بخش هـای 

مختلـف را تامیـن می کننـد.
مهنـدس حبیبـی گفـت: در حال 
بـرق  انـرژی  درصـد   47 حاضـر 
در  درصـد   23 صنعـت  بخـش  در 
کشـاورزی 22 درصـد نیـز در بخش 

می شـود. مصـرف  خانگـی 

 وی با اشـاره بـه اهمیت مدیریت 
بـرق  صنعـت   در  انـرژی  مصـرف 
گفـت: اگـر هـر مشـترک 1 المـپ 
اضافـی خامـوش نماینـد معـادل 1 
واحـد نیـروگاه در اسـتان می شـود 
کـه در پایـداری شـبکه و تامین برق 
مطمیـن بسـیارموثر اسـت و موجب 
میشـود تا سـرمایه عظیمی در سـایر 

بخش هـای بـکار گرفتـه شـود. 
دبیـران  از  شـرکت   مدیرعامـل 
نمـاز خواسـت: بـه عنـوان سـفیران 
بهینـه  بـه  را  مـردم  صنعـت  ایـن 
سـازی مصرف انـرژی دعـوت نموده 

و در جهـت ترویـج فرهنگ درسـت 
مصـرف کردن ایـن انرژی ارزشـمند 
صنعـت برق اسـتان را یـاری نمایند.
داشـت:  اظهـار  پایـان  در  وی 
سـخت  خیلـی  امسـال  تابسـتان 
بـود ولـی بـه لطـف همـکاری همـه 
مشـترکین در بخش هـای مختلف و 
بـا برنامـه  ریزی هایـی کـه داشـتیم 
توانسـتیم پیـک بـار تابسـتان را بـا 
موفقیـت و بـدون خاموشـی سـپری 
همـه  از  بابـت  ایـن  از  و  نماییـم 
مشـترکین صمیمانه سـپاس گزاری 

یـم. می نما

مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی مدیرعامل شـرکت برق 
منطقـه ای کرمـان بـا همراهـی معـاون برنامـه ریـزی و 
تحقیقـات و مدیـر دفتـر فنـی و بـرآورد باراز نیـروگاه در 
حـال احداث مجتمع فـوالد بوتیای ایرانیـان بازدید کرد. 
در ایـن نیـروگاه از رونـد سـاخت واحـد 300 مگاواتی 
گازی کـه تاکنـون 93 درصد پیشـرفت داشـته و بزودی 

بـه بهره بـرداری میرسـد و همچنین واحد بخـار نیروگاه 
مجتمـع کـه پیـش بینـی می شـود تـا قبـل از پیـک 
سـال آینـده بـه مـدار آیـد بازدید بـه عمل آمـد. گفتنی 
اسـت از دیگـر برنامه هـای مجتمـع فـوالد بوتیـا احداث 
400 مـگاوات نیـروگاه خورشـیدی اسـت که در جلسـه 

راهکار هـای احـداث آن مـورد بررسـی قـرار گرفـت .

بازدید مدیرعامل از نیروگاه مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان

گردهمایی دبیران اقامه نماز دستگاهای 
اجرایی استان برگزار شد


