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مهندس محمود  هوه د  گ تگویودخ صاویدبو   ود             

گوص ط عمدم   ه تمهیودص  بودگ  تتهووه  وتصخ            

صگتقدخ ادمد  موتوتیی  صهودگک یوت و مهموت و           

مدلگه صگز د    ک سدزمدن گص گضد ت صگ ود  گوود        

 صنست و تگت:  ه منظودگ تروت ا صگ ود  گوود  و            

صهزص ش گضد ت مندخ و یدهش متصوعد  حوودگخ        

 گ  خش ادمد  متوتیی   گ گصسودخ سند چوتا          

هعدلیووت اوودمد   ولووت صلروتونیووک        4141صنوودصز

 یدگ  یدگ ت خ  گ سطح متیوز صسوودن  یتمودن           

ص جد هدک صسوت  محمد هوه د  ود  یودن ص نروه ص و                

هتیت تدصنسوه  گ پید ک سدزخ  ولت صلروتونیوک و        

صگصئه ادمد  غیت حودگخ  ه موتوتیی   گ سوطح          

یتدگ پیتیدم   دهد صظهدگ صهت: زمینه  تصخ صنجودم          

سودزخ    هدخ یونن هوتیت  گ زمینوه پیود ک             تندمه

ادمد  صلروتونیک  گ صمدگهد  گ وهت صنجدم  خت         

صز تردلیف بنعت  تق  گ حدزک  ولت صلروتونیوک و         

هدهمندسدزخ هتصها هدک صست و  ه زو خ  دهوا          

تتص وو  وتعدموو   گ یوو  هوومدخ صسووودن اوودمد            

 صلروتونیک ودمع متوتیی  هتصتیت ادصهدهد  

وخ  هوووت   گصک تدسووعه و تووسوتت اوودمد              

صلروتونیک  گ بنعت  تق گص متدگیت و یدگ ومعو           

 صنست و تگت: صنوظدگ م  گو  همه همردگصن  گص            

عتبه هعدخ هدک و یمک نمد ند تد  وودصنیا صسووگد ک          

صز ظتهیت و تدصن  نیتوخ صنسدن  مدود    ود  هوتک           

تیتخ صز ات  ومع  ص    دگ عظیا موسودلیت گص  وه       

نحد صحس   ه مقید  تسدنیا   مود تعدم  هوتیت           

تدز ع نیتوخ  تق همدخ صسودن یتمدن ،  د صهدگک  وه             

نیب نتم صهزصگ قتصئت ووبدخ مطدل د  هدهومند         

تحت سیوسوا عدمو  صندگو ود، قتصئوت ینودگهودخ            

مندطق و ن    د نویب پوتو  سویا  دنود، سیوسوا             

هتآ ندخ ومردنیزک پوی تت تقدضودخ صنوتعد ، گصک          

صندصزخ نتم صهزصگ مد ت ت پلمپ  د هود  گعد وت           

 حقدق ههتوندخ و ترت ا متوتیی  تگت:  

 گگصسووودخ یوودهش متصوعوود  حووودگخ مووت م صز        

 41تیتمدک سدخ ودگخ  د همدهنی  صسودندصگخ یتمدن        

ادمت ید صگ هدم  توسد ه حوسد ، صبونا نودم ،             

تغیوویت نوودم ، آزموود ش ینووودگ ، صهووزص ش آموو تص ،            

 گادصست یودهش آمو ت، وبو  مجد صنوتعد   ،              

تووسد ه  ووده  ، تغیوویت تعتهووه  وود تز نووه تعتهووه ،            

بدوگق ض صلمثن  ،    

 تگسووو  بووودگ    

حوووسد  ، سووودص ق     

موویدگ  وبوودگ    

حوووسد  ، سووودص ق     

پت صات،  گادصست  

صنووویتص  ق ووو  صز     

 تقووتصگخ صنووتعد  ،   

تغییت مردن  صالو  ،      

ومع آوگخ مدقوت     

صنتعد  ، ومع آوگخ    

 صئا صنوتعد  ، صبونا صطنعود  ، صبونا سوتو                

صنتعد  ، قطع مدقت صنتعد  ، نیب مجد   صنتعد           

، تگریووک  وود ص غوودم صنووتعد  ، هووتوت صنووتعد  و             

وصتیصگخ  وتق مدقوت گص پو  صز پود ش وتجز وه               

وتحلیوو  ونحوودک وگوت صنجوودم اوودمت وهتصهووا        

نمد ن ز تسدات هود و وسوتهدخ مزم هموتصک  ود             

آموودزت مووسومت مووسودلی  وصپتصتدگهوودخ  هدتووت       

پیتخدصن  ولت وادمد  عمدم   گسوطح حودزک         

عملیدت   ه ص    هدتت  گ ومتحله وصتیصگ تت  ودک         

 هووت    53صست  وخ  د  یدن ص   مطلوب یوه حودو             

پیتخدصن طت  قتصگ ص  هتیت تدز ع نیتوخ  وتق      

همدخ صسودن آمد ک صگص ه ادمت  ه موت م هوسوند،         

تویت ح یوت :  تاو  صز ص و  اودمد   گ سودعد                

 عدصزظهت نیز  گ  هدتت پیتخدصن  وه موت م صگص وه            

هدخ مزمو  یوه  وه         هد ، ضم  آنره  د آمدزت      م 

ص ا ییگیت صگص ه ادموت        هدتت پیتخدصن  ولت  ص ک   

  ه مت م یدهش پیدص نخدصهد یت  

وخ صهزو :  ه منظدگ سهدلت  گ صگصئه اودمد   وه         

موتوتیی  سیوسوا هتآ نوودخ و مرودنیزک پووی تت          

تقدضدخ صنتعد   وه بودگ  پود لد   گ ههتسوودن            

زگند گصک صندصزخ هدک و  گ آ ندک نز  ک  گ سطح        

همدخ صسودن صووتص ادصهدهود  وخ تگوت :  گ ص و                 

طتا  موقدضیدن صنتعد  ود د  د متصوعه  وه  هدتوت           

نس ت  ه ث ت تقدضد وصگصئه مدصگک صقدصم نمد ک و  د        

 گ دهت پیدمک صزگوند صنجدم ادمت اد  تدمتحلوه         

متوتک هودن مطلوع تت  ودک و نیدز وه متصوعوه             

 حودگخ نم   دهد  

محمد  هه د همچنی  صز طتصح  و  دگتیصگخ  نوتم           

صهزصگ ودمع اودمد  موتوتیی    ود قد لیوت نویب              

 تگوخ تده  هودخ تلگو  هموتصک ا ت ص وتگوت:            

 گص   نتم صهزصگ متوتیی   م  تدصنند  د وصگ یت ن        

هندسه ق ض صز سدص ق پت صات ، محدس ه  هدخ  وتق         

میته  ، صطنعد  صنتعد  ، سودص ق مویت  مطلوع           

 هدک و ق ض صلمثن  نیز  گ دهت نمد ند  

وخ   ه هتوت صنتعد  صهدگک یت  و صهوزو : سودمنه              

هزصگ نگت  تصخ  گ دهت صنتعد   تق اد       43حدو   

یننود     ه هتیت تدز ع  تق همدخ صسودن متصوعه م        

یه  ه منظدگ گهدک و آسد ش موت م اودمد  هودق            

 گ  هدتت پیتخدصن نز  ک  ه محو  زنودت  صهوتص            

صگصئه میتد    مد تعدم  هتیت تدز ع نیتوخ  تق       

همدخ صسوودن یتمودن ، همچنیو  صز  تندموه گ وزخ              

وآغدز تهیه نتم صهزصگ م ون   ت تلگ  هدهمند تحوت       

عندصن سیسوا یدهش پیک میت  او ت ص و تگوت:          

ص   نتم صهزصگ  تصسدس هتص ط   ندمیک  دگ ه ره  ود          

مد ت ت  ودگ سومت مویت  یننودک  وه بودگ                

 وسووود ه صگت ووودش  ووود موووتوتیی  گص مقووودوگ           

 ادصهدسدات 

هه د   صز نیب ینودگهدخ هدهمند طتا ههدم  گ       

صنووتعد د    مدنوودخ و چوودک هوودخ یووتدوگزخ           

ا ت ص وتگت:  د هود  ینووتخ و  تندموه گ وزخ             

ینودگ ووضعیت میت  متوتک صز طت ق صگت ودش        

صز گصک  وگ طوتا ههودم  گ یلیوه صهووتصک هودخ                

 یتدوگزخ نیب هدک صست   

وخ  گ پد دن صز همتصه  و متدگیت متوتیی   گ       

مد ت ت میت   تق و یدهش پیک  دگ تترت و           

  قدگ صن  نمد 
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 ه تزصگت گوص ط عمدم   گ ص صمه      

 تندمه صگت دش مت م و مسودلی   گ      

 وهن ه   سوت سدمد، ب ح گوز         

مهندس محمد    ،19-1-41مدگخ  

هه د؛ مد تعدم   ه همتصک عل           

صهوخدگخ؛ معدون هتوت و ادمد        

متوتیی  و صمیت وهدنتده ؛ مد ت      

گوص ط عمدم   د حودگ  گ           هوت

متیز سدمد صسودندصگخ یتمدن،         

پدسخیدخ  گادصسوهدخ مت م   گ     

 حدزک یدگخ اد   د ند 

مد تعدم   گ حدهیه ص    تندمه        

 گ ومع یدگهندسدن متیز سدمد        

تگت: سدمدنه سدمد  سوت صگت دط        

مندس    ی  مت م و  ولت صست         

یه  ر  صز ادمد   سیدگ صگزندک  گ       

گصسودخ ادمویزصگخ  ه مت م           

 محسد  میتد  

هه د، حودگ مد تصن ی   سویدک        

هدخ صوتص    گ متیز سدمد  تصخ        

صگت دش و پدسخید   مسوقیا  ه           

مت م گص مدثت  صنست و صهزو :          

سدمدنه سدمد  گ گصسودخ تحقق          

یدهش متصوعد  حودگخ و گضد ت     

صگ د  گود  ص   هتیت و یمک  ه        

صگصئه ادمد  گسدن   هوت و  ه مدقع  

و صهزص ش  هتک وگخ نقش مدثتخ        

 ادصهد صهت  

وخ تیت ح یت : صمید صست  گ          

سد ه تعدم  مدثت و سدزندک            

 سویدههد، پدسخید    ه              

 گ  سوت    گادصست هدخ مت م    

سدمد،  د ستعت،  قت و مطد ق        

ضدص ط و مقتگص  بدگ  پی ت  و      

مدو د  صهزص ش صعومد  عمدم        

 هتصها تت   

سدمدنه «تگون  صست، سیسوا سدمد     

 »صلروتونیر  صگت دش مت م و  ولت    

ه ره  ر دگچه صگت دش مت م  د            

 ولت  گ ستصست یتدگ،  د همدگک       

صست یه آحد  مت م       444تومدس  

 گ هت ودخ میه  صسنم  عز زمدن      

میودصنند ص دک هد، پیتنهد ص ،           

صنوقد ص ، هرد د  و  گادصسوهدخ       

اد  گص  د صسوگد ک صز آن مطتا           

یت ک و بدصخ اد  گص  ه تدت           

  مسودلی   تسدنند
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معوودون  هووتک  ووت صگخ و صموودگ      

  ووس دچینش هووتیت تدز ووع      

نیتوخ  تق همدخ صسودن یتمدن      

هودخ    تگت:  د تدوه  ه هودا        

هدک صز سودخ سودزمدن        صگز د  

پدصهند غیتعدم  یتدگ و تدصنیت      

ص   مجمدعه  ه عندصن هوتیت      

 تتت  گ حدزک هعدلیوت پدصهنود       

غیتعدم   گ یتدگ  ی  هتیت     

هدخ تدز ع و  وتق منطقوه صخ          

 هنداوه هد 

محووس  قتصچووه  صغوو   معوودون      

 هووووتک  ووووت صگخ و صموووودگ       

  س دچینش  صز یسب گت ه  تتت      

 گ حدزک پدصهند غیتعدم   گ سودخ       

تدسط ص   هتیت  او ت  ص        4519

و  د صهدگک  ه پیتنهد  تتری  پدصهند       

غیتعدموو  صز سوودخ گهوو ت معظووا       

تگت:  رو  صز      4534صنقن   گ سدخ    

آ ودن  44لغد ت   6صهدص  ص   هگوه )     

مدک(  یوسب آمود ت  ، وگز دتو            

مزم نیتوهد وهت مقد له  د تهد دص  

 سیدس  و نظدم  و ط یع  صست  

وخ  گ ص صمه  د صهودگک  وه  تتوزصگخ           

گزمد ش مدهق پدصهند غیتعدمو   گ      

هتا آ دن مودک سودخ وودگخ  تگوت:            

اده خودنه  د همرودگخ و موسدعد         

یلیه متصیز حسدس، مها، ضتوگخ صز       

ومله،  یمدگسودن هد، متصیز اودمدت ،      

نظدم  و صنوظدم    د حودگ مد تیو         

پدصهند غیتعدم  صسوودندصگخ یتمودن       

ص   مدندگ  تتزصگ و  د صگز د   هدا        

هدخ مدگ  نظت تدصنویت ص و  هوتیت         

مدهق  ه یسب گت ه  تتوت  گ سوطح         

یتدگ هدک صست   قتصچوه  صغو   ود            

تقد ت صز همردگصن حدزک معدونت  هتک 

 ت صگخ و   س دچینش و سود  پدصهنود       

غیتعدم  ص و  هوتیت صظهدگ صهوت:       

ممر  صست نودصن صز وقد   ک  حتصن       

 ووه و ووحک  حووتصن  ط یعوو   وویدگ        

 گبوود ولدتوویتخ یووت  ولوو        444

آمد ت   گ مقد و   حوتصن و ص جود           

تدصند  سیدگ حدئز  هتص ط پدصهندخ  م    

صهمیت  دهد تد مود ت ت  حوتصن  وه       

 بدگ  صسودندصگ  صنجدم پی ت    

وخ صز تسوت ت  بنعت  تق  ه عنودصن        

 ک هت دن حیدت    ود  یوت  و صهوزو :            

وقگه صگصئوه اودمد        ضتوگ  تدصوم     

 ووتق گسوودن  و هوو ره صخ  وود ن ص وو          

بنعت  سیدگ حودئز صهمیوت صسوت؛  وه           

طدگخ یه صتت  ر  صز صلمدن هدخ هو ره           

 چدگ متر  هد  ممر  صست ی  ه ره       

  تق تحت تدثیت قتصگ تیت   

معدون  هتک  ت صگخ و   س دچنش       

هتیت تدز ع نیتوخ  تق همدخ        

صسودن یتمدن تگت: تدسعه و            

تسوتت ه ره  تق  گ مندطق          

مخولف نیدزمند آمد ت  هتچه        

 یتوت  گ مقد له  د تهد دص  و           

آسیب هدخ ط یع  نظیت سی ،          

زلزله و     م   دهد  تگون  صست         

ط ق صگز د   هتیت تدصنیت            

هتیت  تق منطقه    64 گمجمد   

صخ و تدز ع  تق  گیتدگ هتیت       

هدخ  تق منطقه صخ آذگ د جدن،        

هتیت  تق منطقه صخ  داوت،           

تدز ع آذگ د جدن هتق  ، تدز ع        

متهد و هتیت تدز ع نیتوخ  تق      

همدخ صسودن یتمدن مدهق  ه یسب 

گت ه  تتت  گ پدصهند غیتعدم           

   هدند

 معاون بهره برداري و ديسپاچنگ :
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 ه تزصگت گوص ط عمدم  ،  ه نق  صز         

صحمد تنجعلیخدن ؛ معدون  تندمه          

هتیت تدز ع نیتوخ  تق            گ زخ

همدخ صسودن یتمدن،  گ   دصگ مد ت        

هتیت صگت دطد  ز تسدات  د       عدم 

مهندس محمد  هه د؛ مد تعدم          

تدز ع  تق همدخ صسودن یتمدن  ت           

تعدم  و همردگخ  وودن ه  گ وهت          

تدسعه و تحدخ   جیودخ  گ بنعت          

 تق تدیید هد  مسعد  صلهدم ؛             

مد تعدم  هتیت صگت دطد              

ص نره  گ هتیت       ز تسدات  د  یدن   

تدز ع نیتوخ  تق همدخ صسودن یتمدن      

ظتهیت اد    گ  خش هندوگخ            

وود   صگ ، صظهدگ صهت: صوخ       صطنعد 

 د د پودنسی  هد و ظتهیت هدخ مدود  

ز تسدات هد گص هندسد   و س    د          

 ردگتیتخ بحیح  گ پتو ک هد  گ           

گصسودخ تحدخ و تدسعه   جیودخ            

صسوگد ک هد   وخ تنت مد تصن           

هتیت تدز ع نیتوخ  تق همدخ  گ         

تدسعه و هدهمندسدزخ حدزک هندوگخ     

صطنعد  گص سود ن  و قد   تقد ت           

 صنست و صهزو : تدسعه هعدلیت هدخ        

ص   هتیت  گ ز تسدات هد م  تدصند    

 گ یتدگ صلیدخ مندس    تصخ سد ت         

   صگتدن هد و  سویدک هد خ  ولو  هد  

مد ت عدم  هتیت صگت دطد               

ز تسدات صسودن یتمدن  د صهدگک  ه         

ص نره آ ندک یتدگ  ه  ن دخ تدسعه و          

تحدخ   جیودخ  د ک ، تگت: مد آمد ت  

 صگ ا تد  گ هت نقطه صز صسودن نیدز  ه          

صبنا و  د تدسعه ز تسدات هد  دهد        

 گصست  وقت و  گ بدگ  تدمی            

صعو دگ مزم صنجدم هد    گ ص صمه ص            

نتست، مهندس هه د؛ مد تعدم          

هتیت تدز ع نیتوخ  تق همدخ نیز  د       

تقد ت صز تعدم  و همردگخ مدثت             

هتیت صگت دطد  ز تسدات  د ص           

هتیت  ت ص صمه همردگخ هدخ              

 وطتهه تدیید یت  و تگت:  گ             

هتیت تدز ع نیتوخ  تق همدخ صسودن      

یتمدن حودگ نیتوهدخ موخی ،         

 گ  خش هندوگخ       تدصنمند و ودصن   

صطنعد  مس ب تدسعه و پیتتهت ص        

مجمدعه  گ  خش ز تسدات هد و          

  تدسعه ه ره   جیودل  هدک صست 

  عنوان شد: در ديدار مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با مديرعامل شركت 

  تعامل و همکاری شرکت ارتباطات زیر ساخت با توزیع برق شمال برای توسعه و تحول دیجیتال
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همزمدن  د  د عید وم   صمدم حس          

 د  تتزصگخ وت  س دس       عسرتخ) (

صز  تقردگصن  تتت ص من  صمدگ  تق          

همدخ غت  یتمدن،  گ سدل               

صوومدعد  ههید  دهندک ص   هتیت        

 تجلی  و قدگ صن  هد 

مد ت صمدگ     مهندس عل  ندگمندخ   

 تق همدخ غت   گ متصسا )وت          

س دس(  گ  خت  صز سخندنش ضم        

ت ت ک وم   حوت  صمدم حس           

عسرتخ ) (تگت: صمتوز  گ ص             

متصسا تت ها آمدک ص ا تد صز              

مقتگص     یدگتتصن  تتز دک صخ یه     

ص من  گص  طدگ یدم  گعد ت یت ند،        

تجلی  و قدگ صن  نمدئیا و صز زحمد        

همه همردگصن  د حک یدگتتصن            

مقتصگ  ص من  گص  گ           پتتنت یه  

هنیدم یدگ  طدگ یدم  گعد ت م           

 نمد ند تقد ت و تترت م  نمد ا  

وخ  د صهمیت ادصندن نقش گعد ت         

ص من   گ یدگ تگت: حدص ث نده  صز         

عدم گعد ت ص من   گ تیهوه  د د         

مد  دهد تد  ودصنیا  د         تجت ه صخ  تصخ  

گعد ت یدم  مقتصگ  ص من  ضم         

 ک سدخ  دون         صنجدم یدگ بحیح    

حد ثه  صهوه  دهیا  وخ صهزو :            

نیز همردگصن     صمیدوصگم  گ سدخ ودگخ   

 گ تمدم مدصگ  ص من  گص گعد ت ینند        

تد همیته بحیح و سدلا  گ یندگ            

 اد ش  ه ست   ت د   ادندص ک

وخ تیت ح یت : یدگ و تنت  گ             

بنعت  تق    ه دهت  ه وهد   گ          

ونش نیست و  د د  ه اد    دلیا یه          

عودخ صز ادندص ک  زگگ بنعت  تق      

 هسویا 

مد ت صمدگ  تق همدخ غت  یتمدن      

 د  یدن ص نره حمد ت و همتصه            

ادندص ک هد م  تدصند  گ صوتصخ           

مطلد  یدگهد  سیدگ مدثت  دهد،        

صهزو : حگظ آگصمش همردگصن  گ       

هنیدم یدگ م  تدصند مد گص  گ صگصئه          

ادمد  مطلد  و هد سوه  ه           

متوتیدن  تق  دگخ نمد د   گ          

ص صمه ص   متصسا پ  صز صوتصخ           

نگت   6 تندمه هدخ هنتخ  ه تعدص        

صز  تتت نهدخ ص من ، تدز ع  تق          

لدحهدخ تقد ت همتصک  د           یتمدن

  هدص د صهدصء هد  

  تجلیل شد  از برقکاران برتر ایمني توزیع برق کرمان به همت امور برق شمال غرب كرمان :
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 ه تزصگت گوص ط عمدم    ه نق         

صز صمدگ  تق زگند، نتست نهوت       

 د حودگ حجت      گوهنیتخ سیدس  

صمسنم عت  پدگ مد ت مدگسه        

علمیه ههتسودن زگند  گ مح         

سدل  ینگتصن  ص   صمدگ  د حودگ       

حجت      همردگصن  تتزصگ هد       

صمسنم عت  پدگ  د  یدن ص نره تگرت        

 سیج  محتک تدسعه و پیتتهت     

نظدم مقدس ومهدگخ               

م   دهد، نقش نیتوهدخ        صسنم 

 سیج   گ  وگصن  هد  مقدس گص       

صگزهمند  صنست و تگت:              

گزمندتدن  گ  وگصن  هد  مقدس     

 ه هرت تسلیا، سدزت و مسدئ           

مد خ و  نیدخ ن د ند  وخ صهزو :      

ههدص  تصخ  هد  صز ادک نجنییدند      

 لره  تصخ  هد  صز صگزت هد و            

تد پدخ ودن         آگمدن هدخ صنقن     

 ص سود ت  یت ند   

وخ  د تدیید  ت حگظ صتحد   ی            

مت م و مسودلی   گ ودمعه            

یندن  صظهدگ صهت: همه ز ت  ک       

چوت  د عندصن صسنم زندت  میرنیا       

و  د د  تصخ حگظ نظدم،  ر دگچه و        

موحد  دهیا   وخ  د  یدن ص نره  گ         

 وگصن صنقن  و  هد  مقدس همه      

 د تمدم وود   ه بحنه آمدند و         

 گ پیتوزخ نقش  صهوند، تیت ح      

یت : صگتش و س دک  گ ونش             

زحمت ز د خ یتیدند، ول   د         

حودگ  سیج ولدک ز  د    ه ونش       

  ختیدک هد 

مد ت مدگسه علمیه ههتسودن       

نقش نیتوهدخ  سیج  گ           زگند

 وگصن  هد  مقدس گص صگزهمند       

 صنست و تگت: صتت مدصظب نظدم       

ن دهیا و حق مت م گص ص ص نرنیا و          

 ه یتصمت صنسدن  تدوه نرنیا،          

 حقیقودً هتص ط مد  د ادصهد  د    

تگون  صست نتست هدخ نهوت       

 ه مندس ت       گوهنیتخ سیدس   

چهلمی  سدلیت  پیتوزخ صنقن       

 د همردگخ پد یدک               صسنم 

 یدگ     مقدومت  سیج صمدم عل    

هگوی   د حودگ صسدتید حدزک و        

   تتزصگ مییت      صنتیدک

 در امور برق زرند:  سياسي  مدير مدرسه علميه شهرستان زرند در نشست نهضت روشنگري

 توسعه و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمي  محرك  تفکر بسیجي
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برگزاري مانور خاموشي با برنامه بر روي فيدر 

گروه كاري اتفاقات و بهره  2اندوهجرد با همکاري 

 برداري در اداره برق شهداد 

موت هداه زن  و تعدص خ هیدز            434 گ ص   مدندگ      

  تعد ض و صبنا هد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري مانور فيدر چهارفرسخ با همکاري اتفاقات 

 و  بهره برداري اداره برق شهداد 

 4 گ ص   مدندگ یه ط  ادمده   د تندمه صنجدم هدک  د             

یونوسودخ       4مقتک و     3صس دن ه ره هتدگ مودسط گ ین  ،       

 پد ه نیز آچدگیت  هد   3تعد ض و 
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برگزاري مانور شاخه زني فيدر شهداد با همکاري 

 گروه بهره برداري و اتفاقات 2

موت صز  494ص   مدندگ ط  ادمده   د تندمه   ه طدخ 

  میدصن پدسدصگصن تد میدصن صمدم حسی   صنجدم هد 



 

 برگزاري مانور سرخط شاهرخ آباد فيدر اندوهجرد

  با همکاري اتفاقات و بهره برداري اداره برق شهداد 
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برگزاري مانور فيدر 

 2گلپونه با همکاري 

گروه بهره برداري و 

اتفاقات اداره برق 

 شهداد



برگزاري جلسه ایمنی اداره برق ماهان با حضور مهندس محسنی، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداري، مهنددس                  
حسنخانی، مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت و تعدادي از کارشناسان و پرسنل اجدرایدی ایدد اداره                       

 برگزار شد.
 در اید جلسه ضمد سخنرانی و  تاکید بر رعایت نکات ایمنی از برقکاران نمونه نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد. 
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محمد حسد متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیدر و          
احد شیخی، مسئول امور فرهنگی و دیدندی شدرکدت             
توانیر با ارسال لوح از زحمات قداسدم اعدتدمدادیدان،                

به پاس خدمات ارزشدمدندد         مسئول فرهنگی شرکت  
ایشان در زمینه انجام فعالیتهاي فرهنگی و دیدندی و      

صمیمانه تقددیدر     »تقدیر ویژه  شایسته»  کسب رتبه 
  و تشکر کردند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
محمد ابراهدیدمدی،     
سددرپددرسددت اداره   
بهزیسدتدی شدهدرسدتدان زرندد در روز جدهداندی                     

از نحوه ساخت و ساز ساخدتدمدان اداري              معلولید
مدیریت توزیع برق شهرستدان زرندد تدقددیدر و             

 تشکر نمود.  

اید امر طی ارزیدابدی سدا نده اداره بدهدزیسدتدی                  
صورت گرفته که متنی بدا ایدد عدندوان در ایدد                  
تقدیر نامه آمده است که: با توجده بده اهدمدیدت                 
بحث مدنداسدب سدازي سداخدتدمدان هداي اداري                    

ژه معلولید و سالمندان و ارزیدابدی           شهرستان وی 
سا نه تمامی ادارات توسط اید نهاد، بدینوسیلده        
طی بازدید بعمل آمده اداره برق شهرستان زرندد         

 معرفی می گردد.  به عنوان اداره برتر
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 ورزش و تندرستي

بازیهاي قهرمانی رنکیینگ کشوري در فدراسیدون       
تیراندازي با کمان به میزبانی شهر کرمان بدرگدزار          
شد.  در ایدد دوره از مسدابدقدات عدلدی سدیدندا                        
منشاءزاده )از همکاران شرکت( موفق بده کسدب            

مدال طال گردید.  علی سیندا مدندشداء زاده تدندهدا                    
ورزشکار معلول شرکت کنندده در ایدد دوره از              
مسابقات بود. اید افتخار را به همکاران و  جامعده    

 ورزش کرمان تبریک میگوییم.

 ریگ نوردي مشترک پرسنل برق انار و شهربابک در ریگ سفید شهربابک
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 ورزش و تندرستي

شدرکدت    محمدرضا زمانی راد از مدامدوریدد قدرا دت            
پیمانکاري صفا نیروي کرمانیدان و شدا دل در بدرق                
شرق کرمان طی نامه اي از مهندس حسیندی  مددیدر             
امور برق شرق کرمان، مهندس خواجده پدور  دبدیدر              
کمیته ورزش شرکت، مهندس نیک ندفد   ر دید             
مشددتددرکددیددد بددرق شددرق و هددمدد ددنددیددد سددیدداوش            
امیرتیمدوري  مددیدر عدامدل شدرکدت پدیدمداندکداري                     
صفانیروي کرمانیان در خصوص حمایت و هدمدراهدی           
ایشان جهت شرکت در مسابقدات دارت کشدوري و             

 استانی تشکر نمود.  
 زم به ذکر است آقاي محمدرضا زمانی راد امسدال           
طی چندید مرتبه شرکت در مسابقات ذیل موفق بده          

 کسب مقام برتر گردیده است.
اردیبهشت ماه کسب مقام دوم مسابقات کشدوري           -

 استان شیراز 
تیرماه کسب مقام سوم مسابقات آزاد استان یدزد           -

هفته مبدارزه      و کسب مقام اول استانی در مسابقات      
 با مواد مخدر. 

مردادماه مقام سوم مسابقات رنکدیدندگ مدند دقده                -

 جنوب شرق استان شیراز
مهرماه مقام اول مسابقات آزاد من دقده سدعدیددي               -

کرمان به مناسبت هفته دفاع مقدس و مدقدام اول              
 مسابقات انتخابی تیم صنعت آب و برق استان  

آبانماه نا ب قهرمانی انفرادي در مسابقات کشوري         -
توانیر و مقام اول مسابقات کشوري رنکینگ من دقده          
جنوب شرق یاسوج و هم نید کسب مدقدام اول در              
 مسابقات انتخابی تیم منتخب هیات کارگري استان 

آذرماه نا ب قهرمداندی اندفدرادي و سدوم تدیدمدی                     -
مسابقات قهرمانی کارگران کشور شهرستان شاهرود      
و مقام دوم مسدابدقدات فصدلدی اسدتدان)دعدوت بده                    

امتیاز و ندفدر        211مسابقات پلی آف مناطق با کسب       
   نفر برتر کشور( 21جزو  دوم من قه جنوب شرق

 زم به ذکر است محمدرضا زمانی راد با تدوجده بده               
اینکه به عنوان ستاره دارت استان کرمان شنداخدتده           

 شده به تیم ملی دارت کارگري کشور پیوست.
اعضاء هیئت تحریریه ماهنامه دیدار کدریدمدان بدراي              
آقاي محمدرضا زماندی راد و تدمدامدی ورزشدکداران                 

 شرکت آرزوي موفقیت و پیروزي دارد.
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 ورزش و تندرستي

همایش کوهپیمایی ارتفاقات روستاي سرباغ توسط تعدادي از کارکنان مدیریت توزیع برق 
 شهرستان زرند به همراه خانواده 

 

مسابقه دوستانه دو تیم والیبال شرکت و تیم مدیریت توزیع برق رفسنجان برگزار شد که 
 تیم شرکت توزیع موفق به کسب برتري شد.
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 هسته میوهدندل = 
  = تکاپو تکا پکا
 = صداتوار

 =هاون جو د
 = حرکت کردن جریدن
 = نوعی  ذاستآب دا و

 تاختد اسب وا غترپوندن = 
 کسی که موقع خواب مال کسی را بدزددبخو بر= 
 = منظور نخکش شدن لباس دراثر درگیر شدن با مانعی است چف برکد
 بوته یا چوب خشک که با مشتعل کردن آن هیزم روشد می کنندآگیرا= 

 

معاون محترم بهره برداري و —جناب آقاي مهندس قراچه دا ی
 دیسپاچینگ

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت             
عرض نموده، براي آن مرحوم طلب آمرزش الهی و براي                    

 بازماندگان صبر جمیل را از خداوند منان مسئلت داریم.
 

 مدیر دفتر  زم اندازه گیري -جناب آقاي محمدحسید اثنی عشري

با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال                             
 فران الهی براي آن مرحوم و صبر و شکیبایی براي بازماندگان گرامی مسئلت                

 نما یم. می
 

 جناب آقاي هادي حسنی  )دفتر منابع انسانی( 

با کمال تاسف و تألم، ارتحال پدر بزرگوارتان، روحانی مخلص حجت ا سالم                    
والمسلمید حاج شیخ محمدعلی حسنی سعدي را به جنابعالی و بازماندگان                     
تسلیت عرض نموده و رحمت و مغفرت الهی و علو درجات ایشان را از درگاه                     

 خداوند منان مسئلت می نما یم. 
 

 پیمانکاري به سامان( جناب آقاي احمد شادیان پور )شرکت

با کمال تاسف و تألم، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض                  
نموده، براي آن مرحوم طلب آمرزش الهی و براي بازماندگان صبر جمیل را از                  

 خداوند منان مسئلت داریم.
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شهرستان بم يکي از ده شهرستان استان        

کرمان است ، حدود تقسيمات کشوري آن        

از شمال به شهرستان کرمان و از شرق به          

شهرستان زاهدان و از جنوب به              

هاي ايرانشهر و جيرفت و از           شهرستان

غرب به بخش راين که امروزه به شهرستان        

گردد. اين    کرمان الحاق يافته منتهي مي     

کيلومتر مربع   3.7.55شهرستان داراي     

وسعت بوده و براساس آخرين تقسيمات        

 0شهر،    5کشوري اين شهرستان شامل      

آبادي  999دهستان و بيشتر از  31بخش  و 

باشد. شهرهاي شهرستان بم عبارتند        مي

از: بم، بروات، فهرج، ريگان و رستم آباد. و         

بخش هاي مرکزي آن نيز شامل: فهرج و          

 31ريگان و نرماشير مي باشد و همچنين        

. حومه  3آن به ترتيب عبارتند از :           دهستان

. 1. کرک و نارتيچ،        2)خواجه عسگر(    

. رودآب  5. رودآب شرقي،      0دهبکري،  

. پشت رود )در    6)در بخش مرکزي(،     غربي  

. 9. فهرج،   9. عزيزآباد،   .بخش نرماشير(،   

. 33. گنبکي ،    32برج اکرم )در بخش فهرج(،      

. گاوکان )در    31. چاهدگال ،   32ريگان ،    

 بخش ريگان(.

درادوار قديم ،شهر بم يکي از کهن ترين          

مراکز شهرنشيني ايران بود. تپه هاي          

کيلومتري شمال و     32در  “  بيدرون”تاريخي  

 12تل آتشي در درآستان ودر فاصله           

کيلومتري شرق بم که متعلق به هزاره هاي        

دوم تا چهارم قبل از ميالد مسيح است           

و    گواه اين قدمت است. زندگي در بم         

اطراف آن از شش هزار سال قبل شکل           

” گرفته و در دوراني از تاريخ در مکاني که           

ناميده مي شد و در زلزله اخير             “ارگ  

ويران شد، به وجود آمده بود. بم بعلت قرار         

گرفتن در مسير يکي از مهمترين             

راه ”  شاهراههاي بين المللي عهد باستان       

نام گرفته بود که از شعب اصلي و         “  ادويه  

مهم راه ابريشم محسوب مي شد. راه           

تجارت بين شرق و غرب که اهميت             

 استراتژيک مهمي داشت. 

اين شهرستان که ارتفاع آن از سطح دريا         

متر است از نظر ارتفاعات دو وضعيت          3262

متفاوت دارد: يکي ناحيه کوهستاني که          

ادامه رشته کوههاي مرکزي ايران و مشهور        

به جبال بارز )اين کوهها چون سدي بين بم          

و جيرفت واقع شده اند و تنها راه عبور از            

آنها گردنه هايي چون گردنه معروف            

دهبکري است( و کوه هزار در جنوب غربي         

 ناحيه است.  راين که مرتفع ترين کوه اين

ديگري ناحيه پست کويري است که           

مشتمل بر شنزار و نمکزار لوت و اطراف آن          

 112بوده و    پست ترين نقطه آن با ارتفاع             

متر از سطح دريا در حد بين شوره گز و             

 فهرج واقع است.          

 شهرستان بم
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 6331ایرج بسطامی در اول آذرسال       

در شهر بم، کوچه باغ جعفری، منزن ل         

ساله  621پدری و جد پدری که قدمت    

سالگی بنه     5داشت متولد شد. وی از    

خواندن آواز عالقه داشت و هر یک از         

اعضاء خانواده از جد پدری گرفته تنا         

پدر ب رگ و پدر در زمیزه خواندن آواز         

و نواختن سازهای مختلن  تنبنربنه          

داشتزد.ایرج در کزار آنها بنا اونول           

موسیقی آشزا شد. سپس به فراگینری        

های موسیقی ن د پندر خنود           دستگاه

پرداخت و از سزین نوجواننی تن نت          

تعلیم عمنوی بن رگنواری ایندالنه            

بسطامی( قرار گرفت که به رهنرنری          

ایشان گروهی با همکناری ابنرادران         

بسطامی( ایباد گشت که در رادینو و          

تلوی یون آن زمان  اجنرای بنرننامنه           

داشتزد.بعد از فوت یداله بسنطنامنی،         

هنای     ایرج برای فراگیری آواز و ردی      

آوازی ن د استاد شبریان آمند و بنا           

وجود مشکالت و مسافت راه، به عشق       

 2011فراگیری آواز، رنج مسنافنت         

تهنران    -کیلومتری رفت و برگشت بم      

را به جان می خرید.پس از چنزندی            

ایشان اتاقی در م له پامزار تنهنران         

اجاره کرد. به دلیل وقناینا اننقنال             

های آواز برای او بسیار دشنوار         تمرین

بود. اما وی تا آنبا که می توانست بنه           

ها ادامه داد. بعد از تعلیمات         این تمرین 

استاد شبریان در منزن ل اسنتناد            

شبریان با استاد پروی  مشکناتنینان        

آشزا و ن د ایشان به فراگیری تلفنینق         

شعر و موسیقی پرداخت و اولین ننوار        

خود را که افشاری منرکنب بنود بنا             

همکاری استاد مشکاتیان به جنامنعنه        

هزری عرضه داشت.   وی با پنروین             

مشکاتیان ابتدا کنزنسنرت افشناری         

مرکب را برگ ار کرد و سپس آلنرنو           

( مژده بهار   6311های افشاری مرکبا   

(، وطن من ا    6336(، افق مهرا    6331ا 

( را با همکاری و آهزنگنسنازی          6333

مشکاتیان عرضه عمومی کنرد. بنوی         

نوروز که حاول همکاری گروه دستنان       

و آهزگسازی م مد علی کیاننی ننژاد         

است از دیگر کارهای به یاد مانندننی         

موسیقی ایراننی اسنت کنه اینرج            

بسطامی آواز آن را خواند. پس از اینن          

دوره بسطامی با همکاری کیوان ساکت      

اآلرو  فسانه( و کوروی متیناسکوت(        

و حسین پیرنیاات ریر خیال( را عرضه        

عمومی نمود. آهزگ گلپونه هنای        

وحشی که بعد از مرگ بسطامنی،       

آوازه ای ملی یافت حاول وندای       

بسطامی روی آهزگی از پیرنیا بود.       

سالگی   01ایرج بسطامی در سن     

به اوج فعالیت هزری خود رسید و       

در طول چهارده سال فنعنالنینت         

هزری خود یازده کاست ازخود  به       

 جای گذاشت.                                                                 

او به دور از جزبال و هیاهوی هزنری         

در شهرستان بم و استان کرمان بنه        

تدریس آواز پرداخت.ایرج بسطامنی      

در عین حال که از ودایی رسا، پنر          

وسعت و مستقل بنرخنوردار بنود،          

شخصیت و هویت آوازی مز صر بنه       

به این سرب آواز او تزها        ؛خود داشت 

به خودی شریه بود. سراننبنا  در          

پزبم دی ماه یکه ار و سنینصند و           

هشتاد و دو در زل له خونین بم، طنا          

آمال شیفتگان ودای داوودی اینرج       

به همراه ستون های ارگ بنم فنرو          

شکست و ایرج را با خود تا آسنتنان          

 دوست باال برد. 

 روحش شاد و یادی گرامی باد


