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با حضور مهندس اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر؛پیام

کارگروه هوشمندسازی تعمیرات و نگهداری 
شبکه انتقال و فوق توزیع برگزار شد

مدیریت مصرف
گران تریــن  از  یکــی  بــرق،  انــرژی 
انرژی هــای موجــود در جهــان اســت 
وچرخــه تولیــد تــا مصــرف آن نیازمنــد 
ــزوم  هزینه هــای  هنگفتــی اســت کــه ل
ــرق  در  ــرف ب ــت مص ــه مدیری ــه ب توج
ــاه  ــد. در م ــی طلب ــول را  م ــه فص هم
ــرق  ــرف ب ــال،میزان مص ــرد س ــای س ه
نســبت بــه فصــل تابســتان کاهــش 
ــرف  ــه مص ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــی یاب م
ــن گاز   ــول  تامی ــن فص ــاالی گاز درای ب
بــه عنــوان ســوخت  اصلــی نیــروگاه هــا 
ــودزیرا  ــی ش ــه م ــت مواج ــا محدودی ب
همزمــان بــا کاهــش دمــا در نقــاط 
مختلــف کشــور اولویــت تامیــن گاز 
مشــترکان خانگــی و تجاری اســت و این 
مســاله مــی توانــد درتــداوم رونــد تولیــد 
بــرق در نیــروگاه هــا کــه الزمــه مصــرف 
صنایــع و مشــترکین خانگــی اســت 
اثرگــذار باشــد؛  اما بــا انجــام راهکارهای 
ــردن  ــوش ک ــاده از جمله؛خام ــیار س بس
نــور  از  اضافه،اســتفاده  هــای  المــپ 
چراغ هــای  اســتفادهاز  طبیعــی، 
ــه  ــی ک ــایل برق ــیدن وس سنسوردار،کش
ــرق، اســتفاده  اســتفاده نمــی شــونداز ب
ــتفادهاز  ــپ LED و اس ــراغ و الم از  چ
لــوازم خانگــی کم مصــرف از میــزان 
ــرق  ــت ب ــت و صنع ــرق کاس ــرف ب مص

ــود. ــاری نم ــور را ی کش

وزیر نیرو از اقدامات شرکت برق منطقه ای کرمان در 
گذر از پیک بار تابستان تقدیر کرد

طـی لوحـی از سـوی علـی اکبـر محرابیـان وزیـر نیرو 
بـرای  منطقـه ای کرمـان  بـرق  مدیرعامـل شـرکت  از 
اقدامـات شـرکت در تامیـن برق پایـدار در دوره اوج بار 

تابسـتان 1401 تقدیـر شـد.
را  متعـال  خـدای  اسـت:  آمـده  لـوح  ایـن  متـن  در 
شـاکریم کـه در راسـتای منویـات مقام معظـم رهبری 
و سیاسـت های دولـت خدمتگـزار در اولین سـال دولت 
مردمی سـیزدهم بـا تالش هـای جنابعالـی و همـکاران 
آن شـرکت توانسـتید بـا تامیـن بـرق پایـدار در دوره 
اوج تابسـتان 1401 رضایـت مـردم عزیزمـان را جلـب 
نماییـد. لـذا بـه پاس قدردانـی از اقدامات ارزشـمند آن 

شـرکت در زمینـه آمادگـی شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع و اجـرای برنامه هـای مدیریـت 
بـار و همـکاری و تعامـل موثـر دیسـپاچینگ مناطـق بـا دیسـپاچینگ ملـی کـه موجـب 
پایـداری شـبکه سراسـری و تامیـن بـرق مطمین گردیـد. این لـوح تقدیر به رسـم یادبود 
تقدیـم می شـود. امیـد اسـت بـا تـوکل بـه خداونـد منـان و تـداوم فعالیت هـا و اقدامـات، 
کمـاکان عملکـرد برتـر آن شـرکت اسـتمرار یابـد و همـواره در خدمت به نظـام جمهوری 

اسـالمی ایران موفـق باشـید.

تخصصــی  کارگــروه  پنجمیــن 
نگهــداری  و  تعمیــرات  هوشمندســازی 
شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع کشــور طــی 
ــا 9 آبانمــاه در محــل شــرکت  روزهــای7 ت
بــرق منطقــه ای کرمــان برگــزار شــد.
آخریــن روز ایــن کارگــروه، بــا حضــور 
مهنــدس الــه داد معــاون انتقــال و تجــارت 
علیرضاپــور  مهنــدس  توانیــر،  خارجــی 

مدیــرکل دفتــر فنــی و نظــارت بــر شــبکه 
انتقــال توانیــر، نماینــدگان مدیریــت شــبکه 
ــور  ــه ای کش ــای منطق ــدگان برق ه و نماین
برگــزار شــد. مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای کرمــان ضمــن قدردانــی از همــه 
همــکاران صنعــت بــرق کــه در پــروژه نــرم 
افــزار هوشمندســازی تعمیــرات و نگهــداری 
شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع در حــال 

تــالش انــد ابــراز امیــدواری کــرد: بــا توجــه 
ــا  ــزار و ب ــرم اف ــن ن ــه پیشــرفت خــوب ای ب
ــال  ــت س ــام اس ــال انج ــه در ح ــی ک تالش
ــزار در  ــرم اف ــن ن ــخه ای ــن نس ــده اولی آین
ــداری در  ــرات و نگه ــات تعمی ــه عملی زمین
ــکار  ــه ای کشــور ب ــرق منطق شــرکت های ب

ــه شــود. گرفت
ادامه در صفحه 2

کسب عنوان پژوهشگر برتر 
شرکت برق منطقه ای کرمان 

درگروه فنی و مهندسی
در مراسـم نکوداشـت پژوهشـگران و فناوران 
منصـوره   دکتـر  کرمـان؛  اسـتان  برگزیـده 
صعیـد زرنـدی از شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان بـه عنـوان “پژوهشـگر برتـر درگروه 
فنـی و مهندسـی” معرفـی و بـا اهـداء لـوح 

مـورد تقدیـر قـرار گرفت. 
 ایـن مراسـم به مناسـبت هفتـه پژوهش در 
محـل تـاالر وحـدت دانشـگاه باهنـر کرمان 
برگـزار شـد و اسـامی برگزیدگان پژوهشـی 
سـال  در  کرمـان  اسـتان  برتـر  فنـاوران  و 

1401معرفـی شـد.
الزم بـه ذکر اسـت؛ در سـال های گذشـته 
نیز پژوهشـگرانی از شـرکت برق منطقه ای 
کرمـان موفق به کسـب این عنوان شـدند.

خط صنایع جنبی مس- 
شهرک صنعتی خضرا

 وارد مدار شد
پسـت های  بیـن  مـا  کیلوولـت   132 خـط 
شـهرک صنعتی خضـرا و صنایـع جانبی مس 
بـا هـدف افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه 
بـرق منطقـه، بـه خصوص بـرق شـهرک های 
صنعتـی شـماره 2 کرمان احـداث و وارد مدار 
شـد. پیـش از ایـن پسـت شـهرک صنعتـی 
تنهـا بـا یـک خـط ارتباطی بـه پسـت باغین 
متصـل بـود و قطـع ایـن خـط منجـر بـه بی 
برقـی کامـل پسـت می گردیـد. ایـن پـروژه 
بخشـی از پـروژه توسـعه در پسـت های خضرا 
و صنایـع جنبـی بـا اعتبـار کل 320 میلیـون 
ریـال اسـت و عـالوه بـر ایـن خط توسـعه بی 
ترانـس بـه ظرفیـت 30 مگاولـت آمپـر را نیز 
شـامل می شـود که ترانـس مذکـور در تیرماه 

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

خبر
برگزاری دوره آموزشی فیبر نوری

دوره آموزشـی آشـنایی بـا فیبـر نـوری و تجهیـزات مرتبط بـه مدت 2 
روز، بـا حضـور مدیـران و کارشناسـان حراسـت صنعت برق کشـور و به 

میزبانی شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان برگزار شـد.

برگزاری مراسم عطر افشانی و میثاق با شهدا

در سـومین روز از گرامیداشـت هفته بسیج مراسـم عطرافشانی و میثاق 
بـا شـهدا با حضـور مدیرعامـل و همـکاران در محل گلزار شـهدا کرمان 
برگـزار شـد. در پایـان مراسـم بـه تعـدادی از همـکاران بـه قیـد قرعـه 

هدایایـی تقدیـم گردید.

حلقه های صالحین 

به مناسـبت هفته بسـیج، جلسـه هـم اندیشـی اعضای بسـیج با حضور 
مسـئول طـرح صالحیـن بسـیج اسـتان کرمـان آقـای شـاهمرادی در 

سـالن کنفرانـس سـاختمان مدیرعامـل برگزار شـد.
ــه  ــان ب ــن بســیج اســتان کرم ــن جلســه مســئول طــرح صالحی در ای
بیــان مســائل روز و مســاله جهــاد تبییــن پرداختنــد. همچنیــن بحــث 
دشــمن شناســی و هوشــیاری در زمینــه شــناخت دشــمنان را مطــرح 

کردنــد.

با حضور مهندس اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر؛

کارگروه هوشمندسازی تعمیرات و نگهداری 
شبکه انتقال و فوق توزیع برگزار شد

ادامه از صفحه اول
مهنـدس حمیدرضا حبیبـی با بیان 
ایـن نکته که نمیتوان انتظار داشـت 
در اولیـن مرحلـه پیـاده سـازی نرم 
افـزار هیـچ اشـکالی نداشـته باشـد 
ماننـد یـک  افـزار  نـرم  افـزود: هـر 
بـرای  فرصـت  بـه  زنـده  موجـود 
و  اسـت  نیازمنـد  بلـوغ  و  بالندگـی 
از طـرف دیگـر در پیـاده سـازی و 
نگهـداری آن بایـد به گونـه ای عمل 
شـود کـه پویایـی شـبکه را همـراه 
داشـته باشـد زیـرا شـبکه صنعـت 
جدیـد  مسـائل  بـا  روز  هـر  بـرق 
مواجـه  جدیـد  تکنولوژی هـای  و 

می شـود.
وی همچنین با اشـاره بـه پروژه های 
دانش بنیان شـرکت بـرق منطقه ای 
کرمـان گفـت: صنعـت بـرق بـدون 
توجـه بـه پروژه هـای دانـش بنیـان 
به سـمت بهـره وری نخواهـد رفت و 
اطالعـات زیـادی که ایجاد می شـود 
کننـده  کمـک  آن  تحلیـل  بـدون 

. نیست
مهنـدس حبیبـی همچنیـن ضمـن 
مهنـدس  حمایت هـای  از  قدردانـی 
الـه داد و همـکاران وی در شـرکت 
توانیـر عمده ترین دغدغـه همکاران 
کارگروه ها را مسـاله زمان دانسـت و 
خواسـتار پشـتیبانی شـرکت ها برای 
بـه ثمـر نشسـتن این پـروژه صنعت 

برق شـد.

مهنـدس علیرضاپـور مدیـرکل دفتر 
انتقـال  بـر شـبکه  نظـارت  و  فنـی 
توانیـر ضمـن بیـان ایـن مطلـب که 
مدیریـت  هوشمندسـازی  بـدون 
دارایـی قابـل انجـام نیسـت اظهـار 
اپراتورهـا  اکثـر  درگذشـته  داشـت: 
بودنـد  دیپلـم  در سـطح تحصیلـی 
در حالـی کـه در حـال حاضـر تعداد 
بـاال  بـا تحصیـالت  اپراتـور  زیـادی 
آن هـا  ظرفیـت  از  کـه  دارد  وجـود 
از  می تـوان  و  نمی شـود  اسـتفاده 
طریـق ایـن پروژه هـا ظرفیـت ایـن 

افـراد را بـکار گرفـت.
وی گفـت: در حـال حاضـر بیـش از 
100 نفـر در حـال کار بـر روی ایـن 
پـروژه هسـتند و برای ما مهم اسـت 
کـه نرم افـزار روز بـه روز بهبود یابد 
تـا از طریـق آن بتـوان وحـدت رویه 
را  ودسـتورالعمل هایی  کـرد  ایجـاد 

بـرای انجـام اقدامات تهیـه نمود.
انتقـال و  الـه داد معـاون  مهنـدس 
تجـارت خارجـی توانیـر نیـز ضمـن 
بهبـود  بـرای  پیشـنهاداتی  بیـان 
کارآیـی این نـرم افزار گفـت: از ابزار 
قیمتـی بایـد بتـوان بـه بهترین نحو 
اسـتفاده کـرد و توجـه بـه قیمـت 
الـزام  کـه  اسـت  مـواردی  از  یکـی 
حفـظ و نگهداری صحیـح تجهیزات 
و طراحـی ایـن نـرم افـزار را نشـان 

می دهـد.
 وی افـزود: بـا اسـتفاده از ایـن نـرم 

کاسـته  انسـانی  خطـای  از  افـزار 
می شـود و امـکان ردیابـی محصـول 
و وجـود سـابقه از تجهیـز از مزایـای 

آن اسـت.
مهنـدس اله داد در خصـوص گذر از 
پیک بار سـال جـاری گفـت: گذر از 
پیک امسـال سـخت بود امـا ممکن 
شـد و مدیریـت مصرفی که امسـال 
اتفـاق افتـاد از اسـتهالک و صدمـه 
منطقـه ای  برق هـای  تجهیـزات  بـه 

کاست.
وی افـزود: دربعضی از نقاط کشـور 
از  توزیـع  فـوق  و  انتقـال  شـبکه 
بـار و مصـرف جـا مانـده اسـت و 
تولیـد  مـوازات  بـه  بایـد  شـبکه ها 

یابـد. افزایـش 
الزم بـه ذکر اسـت؛ در جلسـاتی که 
توسـط 10کارگـروه ذیـل کارگـروه 
اصلـی و طـی سـه روزبرگـزار شـد 
لیسـت ها  چـک  و  فرآیندهـا  ابتـدا 
بررسـی شـد و مدیـران کارگروه های 
مختلـف در کارگـروه اصلـی بـه ارائه 
گزارشـی از فعالیت هـای انجام شـده 
پایانـی  روز  در  نهایتـا  و  پرداختنـد 
نقشـه راه و افـق آتـی مورد بررسـی 
و بازبینـی قـرار گرفـت و چالش ها و 
مشـکالت مطـرح و راهکارهـای رفع 
نماینـده  همچنیـن  شـد.  ارائـه  آن 
شـرکت ادصـاب )پیمانـکار پـروژه( 
مسـائل و چالش های خـود را مطرح 

. نمود

جلســه کارگــروه انــرژی پدافندغیرعامــل اســتان جهــت 
عبــور از پیــک زمســتان بــا حضــور اعضــا و بــه ریاســت 
ــان تشــکیل  ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــی  ــا حبیب ــدس حمیدرض ــه مهن ــن جلس ــد. در ای ش
ــا توجــه  مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان ب
ــوخت  ــن س ــر تامی ــرکت گاز ب ــای ش ــه محدودیت ه ب
نیروگاه هــای اســتان و همچنیــن هماهنگــی میــان 
ــذر از  ــرای گ ــر ب ــزی بهت ــه ری ــت برنام ــرکت ها جه ش

ــده  ــن نماین ــرد. همچنی ــد ک ــا تاکی ــن محدودیت ه ای
شــرکت گاز اســتان نیــز از شــرکت ها خواســت وســایل 
گرمایشــی را در ســاعات غیــر اداری خامــوش نماینــد و 
ــه ســال گذشــته ده درصــد  مصــرف خــود را نســبت ب
ــانتی  ــه س ــن را 18 درج ــای اماک ــد و دم ــش دهن کاه

گــراد تنظیــم نماینــد. 
در ایـن جلسـه تصمیماتـی بـه منظور هماهنگی بیشـتر 

دسـتگاه ها اتخاذ شـد.

جلسه کارگروه انرژی پدافندغیرعامل استان 
برگزار شد
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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(

برگزاری جلسه با سرمایه گذاران 
نیروگاه های تجدید پذیر

ــر  ــروگاه تجدیدپذی ــذاران نی ــرمایه گ ــا حضــور س ــه ب در جلســه ای ک
برگــزار شــد بــر تســریع صــدور مجــوز واگــذاری زمیــن ایــن نیروگاه هــا 

بــا محوریــت اســتانداری تاکیــد شــد.
ــان  ــه ای کرم ــرق منطق ــل شــرکت ب ــا حضــور مدیرعام ــن جلســه ب ای
و نمایندگانــی از اســتانداری، راه و شهرســازی، منابــع طبیعــی و 
ــروگاه  ــه نی ــن  ب ــص زمی ــور تخصی ــه منظ ــتان و ب ــی اس ــور اراض ام
تجدیدپذیــری کــه در مناقصــه احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی 
ــس  ــت؛ پ ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــزار ش ــد برگ ــده بودن ــده ش ــاتبا برن س
ــیدي،  ــروگاه خورش ــگاوات نی ــداث 4000 م ــه اح ــزاري مناقص از  برگ
ــت 100  ــه ظرفی ــد(  ب ــنگ )زرن ــاختگاه س ــده س ــا برن ــرکت مپن ش
ــنجان  ــان، رفس ــاختگاه هاي بهرم ــده س ــوران برن ــرکت ن ــگاوات و ش م
و ده بــاغ )شــهربابک( هــر کــدام بــه ظرفیــت 25 مــگاوات شــده انــد.

برگزاری مراسم
 جشن با حضور بانوان شرکت

ــر  ــام جعف ــرم )ص( و ام ــر اک ــعادت پیامب ــا س ــالد ب ــبت می ــه مناس ب
صــادق )ع(، مراســم جشــنی از ســوی امــور بانــوان بــا همــکاری شــورای 
ــا حضــور بانــوان شــرکت برگــزار شــد0  فرهنگــی و ســایر واحد هــا و ب
در ایــن مراســم مهنــدس حبیبــی مدیــر عامــل شــرکت ضمــن تبریــک 
میــالد پیامبــر )ص( و امــام صــادق )ع( از فعالیت هــای بانــوان شــرکت 
و امــور بانــوان تشــکر نمودنــد. ایــن مراســم بــا مولــودی خوانــی و تهیــه 

آش و توزیــع در بیــن همــکاران همــراه بــود.

موفقیت قرآنی
ــه  ــم رحیم ــرو خان ــی وزارت نی ــابقات قرآن ــن دوره مس در چهاردهمی
ــه کســب مقــام  ــرق منطقــه ای کرمــان موفــق ب رشــیدی از شــرکت ب
ــه  اول در رشــته تحقیــق موضوعــی و تفســیر شــد. ایــن موفقیــت را ب

ــم. ــرض می نمائی ــک ع ــان تبری ایش

کسب عنوان موفق ترین پایگاه بسیج 
کارمندی استان توسط پایگاه مقاومت بسیج 

شرکت برق منطقه ای کرمان
عملکــرد  ارزیابــی  راســتای  در 
کارمنــدی  بســیج  پایگاه هــای 
ــنواره  ــن جش ــتان در دوازدهمی اس
مقاومــت  پایــگاه  اشــتر،  مالــک 
بســیج کارمنــدی شــهید ســلیمانی 
بــرق منطقــه ای کرمــان عنــوان 
پایــگاه را کســب  موفــق تریــن 
سیدحســین  آقــای  و  نمــود 
مهربــان خــو فرمانــده ایــن پایــگاه 
موفــق بــه کســب عنــوان فرمانــده 
و مدیــر موفــق ایــن جشــنواره 

گردیــد.

در جلسـه ای کـه به منظور بررسـی 
تنگناهـای مهـم بهره برداری شـبکه 
بـار تابسـتان  از پیـک  بـرای عبـور 
1402 برگزار شـد؛ مهنـدس محمد 
اهلل داد معـاون هماهنگـی انتقـال و 
تجـارت خارجـی توانیـر از اقدامـات 
اسـتان کرمـان در  انجـام شـده در 
زمینـه ایجاد ظرفیت و اصـالح ولتاژ 
در مناطـق جنوبـی و رفع مشـکالت 

افـت ولتـاژ تقدیـر کرد.
وی همچنیـن در خصـوص مسـائل 
شـبکه بهـره بـرداری کشـور گفـت: 
بـرداری  بهـره  مشـکالت  از  یکـی 
مسـاله سـرقت سـیم اسـت که باید 
بـه کارگاه هـای ذوب ومـال خرها در 

ایـن حـوزه دقـت شـود.

مهنـدس اهلل داد افزود: متاسـفانه در 
بحـث ایمنـی آمـار حـوادث افزایش 
یافتـه کـه توجـه بیشـتر بـه بحـث 
ایمنـی را می طلبـد و بحث حفاظت 
از سـاختمان ها و تاسیسـات بـرق از 
دیگـر مـواردی اسـت که بایـد مورد 

توجـه قـرار گیرد.
حوزه هایـی  در  داشـت:  اظهـار  وی 
کـه بـه عنـوان گلـوگاه حجم بـار در 
از  بایـد  می شـوند  شـناخته  شـبکه 
طریـق احـداث نیروگاه هـای مقیاس 
کـرد  برطـرف  را  مشـکل  کوچـک 
ترغیـب  بـرای  الزم  انگیزه هـای  و 
سـرمایه گذاری در ایـن بخش ایجاد 

. د کر
معـاون هماهنگـی انتقـال و تجارت 

گفـت:  ادامـه  در  توانیـر  خارجـی 
شـرق کشـور از جمله اسـتان کرمان 
همـکاری خوبـی در سـاعات پیـک 
شـبکه داشـتند و بـا وجـود 20 هزار 
چـاه کشـاورزی، شـرکت های توزیع 
بایـد همـکاری کشـاورزان را جلـب 
کننـد تـا عمـده بـار بـر روی صنایع 

. شد نبا
الزم بـه ذکـر اسـت؛ در ایـن جلسـه 
نظـارت  و  فنـی  دفتـر  مدیـرکل 
مدیربرنامـه  توانیـر،  انتقـال  شـبکه 
ریـزی مدیریـت شـبکه بـرق ایـران، 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان نمایندگانی از شـرکت توانیر 
و توزیع برق شـمال و جنوب اسـتان 

حضـور داشـتند.

جلسه گذر از پیک بار 1402 برگزار شد 

محمودرضـا  سـوی  از  لوحـی  طـی 
مسـئول  و  وزیـر  مشـاور  مهاجـری 
امـور فرهنگـی و دینـی وزارت نیـرو 
و رضاکاکاوند مسـئول امور فرهنگی 
و دینـی و دبیـر شـورای فرهنگـی 
شـرکت توانیـر از محسـن عباسـپور 
بـرق  شـرکت  فرهنگـی  مسـئول 
منطقـه ای کرمـان تقدیـر بـه عمـل 

. مد آ
در متن این لوح آمده است: 

بـا گذشـت بیـش از چهـار دهـه ی 
پرافتخـار از انقالب عزیزمان، توسـعه 
فعالیت هـای  روزافـزون  بالندگـی  و 
همـواره  کشـور  دینـی  و  فرهنگـی 
مـردان  جهـادی  زحمـات  مرهـون 
در  کـه  بـوده  مخلصـی  زنـان  و 
امکانـات  کمتریـن  بـا  عرصـه  ایـن 

بیشـترین نتیجـه را حاصـل نمودند، 
عزیـزان  ایـن  اخـالص  و  تـالش 
بـر مـردم نمایـان و تـا سـال ها در 

اذهـان باقـی خواهـد مانـد. بـا توجه 
بـه ارزیابـی فرهنگـی شـرکت توانیر 
در سـال 1400 جنابعالـی بـه عنوان 
مسـئول فرهنگـی برتـر و شایسـته 
تقدیـر نائـل آمدیـد، لـذا بـر خـود 
وظیفـه می دانیم به مصـداق حدیث 
شـریفه» مـن لم یشـکر المخلوق لم 
یشـکر الخالـق« از عنایـات و توجـه 
مسـتدام تـان بـه امـر مهـم فرهنگ 
ترویـج فرهنـگ  و دیـن در جهـت 
نمـاز و قرآن مـرام اهل بیـت علیهم 
درگاه  از  نماییـم.  قدردانـی  السـالم 
ایـزد منـان دوام عـزت و سـالمت، 
تـداوم حضـور و تاثیـر آن بزرگوار در 
دسـتیابی بـه اهداف عالیـه در جهت 
اعتـالی فرهنـگ دینـی و پرافتخـار 

ایـران اسـالمی را مسـئلت داریـم.

کسب عنوان»برتر و شایسته تقدیر« مسئول امور 
فرهنگی شرکت برق منطقه ای کرمان

-بـا توجه بـه اهمیـت موضـوع hse و اطفا حریـق  اجراي 
دوره اي جهت دو گروه از کارشناسـان مرکز کنترل و مرکز 
اسـناد و پرسـنل خدمـات و رانندگان و.. بـا همکاري کانون 

متخصصین ایمنـي و تدریس آقـاي مهندس فکري.
- دوره مدیریـت دانـش بـا هدف آشـنایي پرسـنل با بحث 
مدیریـت دانـش و ارایـه مدلي بـراي  اسـتقرار آن جهـت 
تعـدادي از مدیران و کارشناسـان و بـا  تدریس آقاي دکتر 

زاده  شریف 
-  دوره حفاظـت شـبکه هاي توزیـع جهـت پرسـنل بهره 

بـرداري  بـا تدریس آقـاي دکتـر داورپناه 
رانندگـي جهـت  قوانیـن و مقـررات  آمـوزي  بـاز  -دوره 

راننـدگان شـرکت و بـا همـکاري مجتمـع اصفهـان 
 hse دوره واکنـش در شـرایط اضطـراري بـا هـدف ارتقـا-
از دوره هـاي بهبـود مدیریـت جهـت تعـدادي از مدیران و 

کارشناسان 
-دوره سیسـتم هاي مالـي misجهـت کارشناسـان امـور 
مالـي و بـا همـکاري دفتـر آموزشـهاي تخصصـي شـهید 

عباسـپور و تدریـس آقـاي دکتـر ثمررخـي.

در مراسـمی که بـه میزبانـی شـرکت 
بـرق منطقه ای خراسـان و در مشـهد 
ارشـد  مدیـران  حضـور  بـا  مقـدس 
شـرکت توانیر و تمامی مدیـران روابط 
بـرق  و  توزیـع  عمومی شـرکت های 

منطقـه ای کشـور برگـزار شـد.
مدیرعامـل  کـردی  آرش  مهنـدس 
شـرکت توانیـر بـا اهـدای لـوح بـه 

عمومی صنعـت  روابـط  مدیـران 
بـرق، از تـالش همکاران ایـن دفاتر 
در اقدامـات شـاخص اطالع رسـانی 
گـذر  در  بـرق  صنعـت  مجموعـه 
اوج مصـرف 1401  دوره  از  موفـق 
و اقنـاع و جلـب مشـارکت مـردم و 
انـرژی  مصـرف  کاهـش چشـمگیر 

تقدیـر کـرد.

تقدیر از مدیران روابط عمومی صنعت برق 

دوره های آموزشی برگزار شده 
به نقل از دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای کرمان



دو ماهنامه

خبری
ورزشی

آموزشی

خبرنامه داخلی 
نشریه داخلی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

دارای مجور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
صاحب امتیاز: برق منطقه ای کرمان

مدیر مسئول: محسن عباسپور
از انتشارات: دفتر روابط عمومی

طراحی و صفحه آرایی: علی اکبرزاده

زیر نظر هیات تحریریه
نشانی: بلوار شهید عباسپور

تلفن: 03432738045
WWW.KREC.CO.IR :آدرس اینترنتی

EMAIL.REVABET_OMOMI@KREC.CO.IR

احداث پست 132 کیلوولت در شهرک های 
صنعتی سیرجان و جیرفت

ــان تفاهــم نامــه  ــه کرم ــات ســفر رئیــس جمهــور ب در راســتای مصوب
ــتانداری  ــان، اس ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــن ش ــه ای مابی چهارجانب
وشــرکت  اســتان  ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  کرمــان، 

شــهرک های صنعتــی منعقــد شــد.
ــی 132  ــوط ارتباط ــرق و خط ــت ب ــه پس ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس ب
ــر  ــت 2، ه ــیرجان 2 و جیرف ــی س ــهرک های صنعت ــت، در ش کیلوول
یــک بــه میــزان 100 مگاولــت آمپــر بــه منظــور تامیــن بــرق متقاضیان 
ــداث  ــی اح ــهرک های صنعت ــن ش ــگاوات ای ــر 7 م ــد حداکث ــا دیمان ب

می شــود.
مــدت زمــان اجــرای ایــن تفاهــم نامــه دو ســال اســت و مبلــغ بــرآوردی 
ــی آن توســط شــرکت  ــع مال ــال اســت کــه مناب آن 5090 میلیــارد ری
شــهرک های صنعتــی بــه میــزان 30 درصــد، شــرکت بــرق منطقــه ای 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــد و س ــزان 40 درص ــه می ــان ب کرم

اســتان بــه میــزان 30 درصــد تامیــن خواهــد شــد.

ممیزی نظارت عالیه HSE شرکت برق 
منطقه ای کرمان انجام شد

ــرق  ــرکت ب ــر، ش ــرکت توانی ــه HSE ش ــارت عالی ــتای نظ در راس
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــی 3 روز م ــان ط ــه ای کرم منطق

ــبز،  ــت س ــه، مدیری ــنل، نقلی ــات ادواری پرس ــی، معاین ــن ارزیاب در ای
ــرات،  ــایی خط ــک و شناس ــی ریس ــازمانی، ارزیاب ــارت س ــوزش، چ آم
خــط مشــی، سیســتم های مدیریــت، دســتورالعمل بهداشــت اماکــن، 
دســتورالعمل ســالمت کارکنــان، گــزارش و تجزیــه و تحلیــل حــوادث 
ــرار  انســانی، کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار مــورد بررســی ق
ــرق،  ــوب ش ــپاچینگ جن ــی از دیس ــد میدان ــن بازدی ــت. همچنی گرف
ــز  ــن نی ــت 230 باغی ــت400.230نیروگاه و پس ــزی، پس ــار مرک انب

صــورت گرفــت.

انتصاب
طــی حکمــی از ســوی حجــت االســالم حســن علیــدادی نماینــده ولــی 
فقیــه و امــام جمعــه کرمــان و رئیــس ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر اســتان، مهنــدس حمیدرضــا حبیبــی بــه مــدت 2 ســال بــه 
عنــوان رئیــس شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شــرکت بــرق 

منطقــه ای کرمــان منصــوب شــد. 

انتصاب
طــی حکمــی از ســوی محمدمهــدی فــداکار اســتاندار و رئیــس مرکــز 
خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان، مهنــدس حمیدرضــا 
ــوان  ــه عن ــان ب ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــی مدیرعام حبیب
»عضــو کمیتــه راهبــری اطلــس ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان« 

ــد. منصــوب ش

تسلیت
همکاران گرامی

جناب آقایان عماد نیک طبع و امین صابری
در غــم از دســت دادن عزیــزان به ســوگ نشســتن صبری میـــــخواهد 
عظیــم، بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر و شــکیبایی و بــرای 

آن عزیــز در گذشــته غفــران و رحمــت واســعه الهــی را خواســتاریم.

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

خبر

پسـت  پـروژه  اجرایـی  عملیـات 
230.132 کیلـو ولـت اختیارآبـاد بـه 
پایـداری شـبکه  و  تقویـت  منظـور  
بـرق شـمال و غـرب شـهر کرمـان 
آغاز شـده اسـت. مجری طـرح بخش 
سـاختمانی شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان در خصـوص پیشـرفت ایـن 
پـروژه در بخـش سـاختمانی گفـت: 

تاکنـون خـاک بـرداری بخـش 132 
و 230  کیلـو ولـت ایـن پسـت انجام 
شـده و حصـار پسـت کـه بـه صورت 
دیوار پیش سـاخته اجرا می گـردد در 
حال احداث اسـت. مهنـدس داریوش 
عـوض پور افـزود: برای اجـرای بخش 
سـاختمانی پسـت مذکور 60 میلیارد 
ریال اعتبار اولیه برآورد شـده اسـت و 

پیش بینی می شـود تا دو سـال آینده 
بخـش سـاختمانی پسـت بـه پایـان 
برسـد.  وی  در خصـوص دیگـر پروژه 
در دسـت اقدام شـرکت اظهار داشت: 
پسـت 132.20  سـاختمانی  بخـش 
کیلوولت نودژ در جنوب شـرق استان 
پیشـرفت  درصـد   45 تاکنـون  نیـز 
داشـته اسـت که شـامل؛ حصارکشی 
اسـکلت  نصـب  پسـت،  محوطـه 
سـاختمان کنتـرل و سـقف آن، انجام 
بتـون ریـزی تجهیـزات سـویچ  یـارد 
می باشـد و عملیـات  کرسـی چینـی 
اتـاق کنتـرل و بتون ریـزی کانال های 
اتـاق کنتـرل نیـز آغاز  و پیـش بینی 
می شـود تا پایـان اردیبهشـت 1402 
عملیات سـاختمانی آن با اعتبار 332 

میلیـارد ریـال بـه اتمام برسـد.

جلسـه افتتاحیـه ارزیابـی عملکرد دیسـپاچینگ جنوب 
شـرق در تاریـخ 1401/9/15 در محـل شـرکت بـرق 
منطقه ای کرمان  با حضور ارزیابان توانیر آغاز شد.            

مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی مدیرعامـل شـرکت بـرق 
ایـن جلسـه اظهـار داشـت: در  منطقـه ای کرمـان در 
را کشـیده  بسـیاری  زحمـات  حـال حاضـر همـکاران 
انـد و جایگزینـی سیسـتم جدیـد بـا سـرعت در حـال 
انجـام اسـت کـه بـه عنوان یـک ابـزار مـدرن در اختیار 

می گیـرد. قـرار  دیسـپاچینگ 
وی اظهـار داشـت: امیدواریـم نتیجـه ایـن ارزیابی هـا 
خـوب باشـد و نتایـج در بهبـود کارهـا مـد نظـر قـرار 

گیـرد و چـه بـه عنـوان ارزیابـی کننـده چـه بـه عنوان 
ارزیابـی شـونده بـه عنـوان یـک دوره آموزشـی بـه آن 

می کنیـم. نـگاه 
در ایـن جلسـه نماینـده ارزیابـان اظهار داشـت: رویکرد 
مـا بـه ارزیابـی بـه عنوان یـک هم اندیشـی و اتـاق فکر 

بـرای شناسـایی چالش هـا و راهکارها  اسـت.
ایـن  در  مـا  نظـر  مـد  و  مهـم  مسـائل  از  افـزود:  وی 
ارزیابی هـا مسـاله رویـت پذیـری صنایع، رویـت پذیری 

DG  هـا و فیدر هـای سـریع قطـع و… اسـت.
همچنیـن جلسـه اختتامیـه این ارزیابی روز چهارشـنبه 

1401/9/16 برگزار شـد

آغاز عملیات اجرایی پست انتقال اختیارآباد

ارزیابی عملکرد دیسپاچینگ جنوب شرق انجام شد
پست 132/20 کیلوولت در حال احداث نودژ


