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 از انتشارات دفتر روابط عمومي

 ديار کريمان

 طرح هاي اوقات فراغت ويژه فرزندان همكار توسعه ميز خدمت الكترونيكي و حضوري 



در راستاي اجراي       

بخشنامه رياست       

محترم جمهوري در    

خصوص ارائه          

خدمات يكپارچه و      

بدون مراجعات زايد    

و قابل رهگيري و        

تسريع در انجام امور    

ارباب رجوع و          

جلوگيري از           

سرگرداني مردم در   

سازمانهاي اداري      

شركت توزيع نيروي برق شمال استان            

همزمان با استقرار ميز خدمت حضوري در       

ادارات خدمات مشتركين واحدهاي شركت      

و ارائه اين خدمات از طريق دفاتر پيشخوان        

دولت نسبت به توسعه خدمات قابل ارائه به  

مردم از طريق سايت اينترنتي تحت عنوان        

ميز خدمت الكترونيكي اقدام نموده و            

همشهريان مي توانند بدون مراجعه             

حضوري و با صرفه جويي در وقت خويش          

برخي از خدمات مورد نياز خود را بصورت         

الكترونيكي انجام دهند .معاون منابع انساني       

شركت توزيع نيروي برق شمال استان            

را  اندازي ميز خدمت     كرمان هدف از راه    

هاي دولت در      ها و برنامه     اجراي سياست 

رجوع، تسريع در كارها      راستاي تكريم ارباب  

و راهنمايي مراجعان عنوان كرد و اظهار           

هاي الزم    اطالعات و راهنمايي      داشت: ارائه 

خدمات در تمامي        به ارباب رجوع، ارائه     

روزهاي كاري و در طول ساعات اداري           

بطور پيوسته و آغاز اجراي جريان و               

گردش كار در واحدهاي داخلي شركت          

از مهمترين     توزيع برق شمال استان كرمان    

اهداف راه اندازي ميز خدمت در اين             

شركت است. رضا قطب الديني؛ معاون           

منابع انساني در مراسم رسمي آغاز به كار         

ميزخدمت الكترونيكي كه با حضور همكاران      

پاسخگويي خدمات مشتركين و مسئوالن         

پاسخگويي در محل سالن كنفرانس برگزار       

شد با اشاره به سند          

استراتژيك شركت        

گفت: ميز خدمت با         

هدف پاسخگويي،          

تمامي    پيگيري و انجام   

درخواست هاي مردمي   

راه اندازي و از اين پس       

مراجعين قادر خواهند     

بود خدمات مطلوب       

دريافت نمايند و درگير    

بوروكراسي هاي اداري    

نشوند. گفتني است        

با مراجعه    همشهريان محترم مي توانند      

وب سايت اين شركت به                   به     

در بخش ميز       www.nked.co.ir نشاني     

خدمت الكترونيكي، خدمات غيرحضوري        

مربوط به برق را نيز از محل منازل يا محل          

كار خود بدون مراجعه به شركت انجام            

دهند .شايان ذكر است اين شركت طبق           

اهداف استراتژيك تدوين شده قصد دارد با       

بهره مندي از نرم افزارهاي گوشي               

هوشمند، وب سايت و تلفن ثابت،           هاي  

درصد در    5مراجعات حضوري مردم را به       

 .برساند  4141افق سال 

 بمنظور دستيابي آسان و سريع خدمات قابل ارايه به مردم كرمان:

  توسعه ميز خدمت الكترونيكي و حضوري در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
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براي استفاده بهتر از منابع انرژي بخصوص در ساعات اوج مصرف، ازدور کند کولر استفاده 
 مي باشد. 12تا  12و از  21تا  21کنيم پيک برق در ماهاي گرم سال از حوالي ساعت 

 “صرفه جویي در مصرف برق، یک وظيفه عمومي است ”

http://www.nked.co.ir


فصل تابستان با گرماا و زيباايي كاه از راه              

رسد، زمان و فاصل دغدغاه پادران و             مي

مادران هم از راه فراماي رساد، بخاشي از            

دغدغه خانواده ها به چگونگي نحوه برناماه      

ريازي بااراي اوقاات فراغاات فرزندانااشان        

گاردد، اگرچاه اوقاات        دراين فاصل برماي    

فراغت مربوط به فصل مشخاصي از ساال          

نمي باشد اما در اينجا هدف اوقات فراغات         

تابستان و جوانان و نوجواناني است كه ساال         

تحصيلي خود را سپري كارده و اكناون در           

برند، به همين جهت   ايام تعطيالت به سر مي    

معاونت منابع انساني شركت توزياع نايروي       

باارق شاامال اسااتان كرمااان  بااا مااشاركت        

دفترمااديريت مااصرف در راسااتاي غنااي       

سازي اوقات فراغات فرزنادان اقادام باه           

برگزاري طرح اوقات فراغت با عنوان طرح    

جوانه ها نموده است. رضاا قطاب الاديني،            

معاون منابع انساني درمراسم آغاز باه كاار         

طرح جوانه ها درجمع فرزندان همكاار، بار         

ضرورت محتاواي آموزشاي غاني و فاخار           

 هاي اوقات فراغت تأكيد كرد.             براي طرح

به گزارش روابط عموماي ، معااون مناباع            

انساني در همايش جواناه هاا وياژه طارح            

اوقات فراغت فرزندان همكار، با اشااره باه         

اهمياات برگاازاري هدفمنااد و اثرگاا ار         

هاي طرح اوقات فراغت و استفاده از          كالس

محتواي آموزشي فاخر و غني در اين طرح        

هااي طارح      تابستان  اظهار داشات: برناماه       

اوقات فراغت بايد منسجم و منظم برگازار      

ريازي صاحيو و مادون         گردد و با برناماه    

آماوزان    نسبت باه اوقاات فراغات داناش         

اهتمام بيشتري صورت گيرد. وي در اداماه       

بااا اشاااره بااه رشااد فزآينااده و چااشمگير         

هاي اجتمااعي در جامعاه        معضالت و آسيب  

هاا    ترين برناماه    اسالمي، تأكيد كرد كه مهم  

در طرح اوقات فراغات ساال جااري باياد            

آشنايي با سبك زندگي اسالمي و برگازاري        

هاي زندگي باشاد.معاون      هاي مهارت   كارگاه

منابع انساني ، پويايي نظام اسالمي و سالمت        

جامعه را در گرو پويايي جوانان و نوجواناان         

دانست و تاصريو كارد: جاوان و نوجاوان              

مومن و با ايمان، نظام اسالمي را در برابار           

بسياري از مشكالت و معضالت بيمه خواهاد         

كاارد و شاارط تحقااق اياان هاادف واال             

ريزي صحيو و اثرگ ار براي جواناان         برنامه

و نوجوانان است .قطب الديني اضافه كارد:          

بايد از ظرفيت حضور جواناان و نوجواناان          

هاي طرح اوقات فراغت اساتفاده     در برنامه 

ها   كرد و نسبت به روند برگزاري اين طرح   

ها و جهت هرچه بهتر برگزار شدن     و برنامه 

هاا    ها را در اين طارح   آن، والدين و خانواده  

مشاركت داد. در ادامه اين مراسام رساول          

عبدالهي و مرضيه نكويي از كارشناسان دفتر 

مديريت مصرف نيز در سخناني با اشاره به    

پيك بار خواساتار ماديريت صاحيو انار ي          

برق توسط نوجواناان وجواناان باه عناوان           

سفيران مديريت مصرف شد. گفتني اسات         

اين مراسم در دو بخش دختران و پسران با      

برنامه هاي متنوع  فرهنگي ، تبليغي هماراه         

  بود

 هاي اوقات فراغت داراي محتواي آموزشي فاخر و جذاب طرح
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علي نورمندي پور، مدير امور            

شمال غرب كرمان  در جلسه كميته        

بانوان كه با حضور مهندس جهادي        

مديرتوزيع برق شهرستان كرمان،      

خانم ميرزايي مشاور امور بانوان و        

خانواده، رضا مسعودي مدير امور       

برق جنوب غرب در محل سالن           

جلسات توزيع برق كرمان برگزار        

شده بودبا بيان اينكه حوزه بانوان و        

خانوده نيازمند حمايت و پشتيباني از      

سوي مديران مي باشد خواستار         

همدلي براي تقويت جايگاه امور          

 زنان شاغل در صنعت برق شد. 

در اين جلسه كه به ميزباني امور           

برق شمال غرب كرمان  برگزار          

شده بود. خانم ميرزايي مشاور امور      

بانوان وخانوده نيز با اشاره به             

توانمندي بانوان در حوزه فرهنگي       

گفت: سال گ شته نمايشگاه              

دستاوردها و صنايع دستي  بانوان         

همكار نشان داد كه افراد از توانايي          

شايسته اي برخوردار هستند و           

نيازمند حمايت و پشتيباني هستند تا       

اين استعدادها را به نحو مطلوب          

تري  پرورش دهند. مهندس            

جهادي مدير توزيع برق كرمان          

درادامه ارتقاي توسعه فرهنگ          

حجاب و عفاف را يكي از رسالت هاي        

كميته بانوان و امور خانواده در           

شركت دانست و گفت: ما بايد            

شايستگي هاي بانوان همكار خود را        

در توسعه خدمت به جامعه              

بشناسيم.وي در پايان تاكيد كرد:         

رسالت بانوان در اين كميته بسيار         

سنگين است و بايد با قدرت و توان         

مضاعف و برنامه ريزي كاربردي        

وصحيو درجهت توسعه و پيشرفت       

صنعت برق و افزايش بهره وري          

 شركت گام برداشته شود. 

جهادي  به نقش كميته بانوان در           

آسيب شناسي اجتماعي و حل مسائل      

و دعاوي خانوادگي همكاران  اشاره       

كرد وگفت: ما به خاطر رسالت           

انسانيمان نمي توانيم با اين مشكالت       

بيگانه باشيم، به عنوان تكليف شرعي       

بايد ورود پيدا كنيم تا  همكاران            

بتوانند با خاطر آسوده و فارغ از           

هرگونه آشفتگي ذهني به كار خود        

بپردازند. در پايان اين جلسه مسائل       

و مشكالت بانوان شاغل در امور برق  

شمالغرب و جنوبغرب كرمان توسط     

اعضاء كميته بانوان مطرح و              

رسيدگي شد. گفتني است كه اعضاء      

كميته بانوان بصورت ماهيانه در         

امورهاي مختلف حضور يافته و  به         

مشكالت مطرح شده از سوي بانوان      

  همكار رسيدگي مي كند.

تدبير و همدلي، براي تقويت جايگاه امور زنان شاغل در صنعت برق و لزوم ساز و كار مناسب در 

  جهت بهره مندي شركت از توان نيروي انساني زنان
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به ظرفيت       مهتاب عبدالرحماني  

ها اشاره    آموزش عمومي رسانه   

كرد و گفت: ترويج فرهنگ            

در جامعه         مديريت مصرف   

ها نيازمند      ويژه بين خانواده       به

 اي است. آموزش رسانه

وي استفاده از ظرفيت فضاي           

مجازي ، شبكه هاي اجتماعي را          

فرصت مناسبي براي انتقال و           

آموزش مفاهيم مديريت مصرف     

دربين خانواده ها دانست و اظهار       

هاي   داشت: هدف اصلي آموزش    

فني، مهارت آموزي در صنعت         

برق را تربيت نيروي كار               

هاي   متخصص ومورد نياز بخش     

هاي افراد    مختلف و افزايش توانايي   

و انجام مطلوبتر كار در محدوده       

وظايف شغلي است.                   

با تاكيدبر اصل            عبدالرحماني

آموزش گفت: دوره هاي             

آموزشي ضمن خدمت مي تواند      

قابليت هاي دانشي و مهارتي و          

نگرش مناسبي را در كاركنان           

 پرورش دهند.

مدير دفتر آموزش شركت توزيع     

نيروي برق شمال استان كرمان با       

اشاره سرعت رشد علم در جهان        

بايد با         همه كاركنان        گفت:

آموزش ،خود را با شرايط جديد و       

امروزي وفق دهند وبراي هر          

وظيفه اي كه بر عهده ميگيرند          

 تخصص به روز آن را دارا باشند.  

وي افزود: درسال گ شته             

تعداد      مديران شركت        براي

نفر ساعت دوره                 5255

من جمله مديريت            آموزشي

زمان، تكنيك هاي تصميم گيري،      

مهارت هاي ارتباطي موثر، افراد     

متعالي، سازمان متعالي، هدف       

گ اري و برنامه ريزي وبراي        

نفر      54952كاركنان نيز         

دوره آموزشي با             ساعت

مشاركت مراكز آموزشي مجاز    

 وزارت نيرو برگزار شده است.  

قشر وسيعي از      وي با بيان اينكه   

همكاران فني اين شركت در         

بخش اتفاقات، لوازم اندازه          

گيري، بهره برداري،                  

به صورت پيمانكاري          مشتركين

هستند اظهار داشت: براي اين          

دسته از همكاران نيز با عقد تفاهم       

نامه با سازمان آموزش فني و          

در قالب     حرفه اي استان كرمان    

بسته آموزشي پرسنل عملياتي         

نفر ساعت دوره هاي           11541

مهارتي براي پرسنل         آموزشي

  عملياتي برگزار گرديده است.

با    همچنين   مهتاب عبدالرحماني 

 4141اشاره به سند چشم انداز         

شركت و افزايش بهره وري گفت:      

در سال جاري نيز با برنامه ريزي        

در شش ماهه      هاي صورت گرفته  

نفرساعت   44501تعداد     نخست

توسعه و     دوره آموزشي با هدف   

در شركت       افزايش بهره وري    

 . انجام خواهد شد

 مدير دفتر آموزش شركت :

 ترويج فرهنگ مديريت مصرف، نيازمند آموزش رسانه اي 
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به منظور تكريم شهارونادان و        

به همت اموربرق شمال غارب       

 كرمان صورت گرفت:

تكميل وافتتاح پرو ه روشنااياي      

 بلوار ورودي شهر اختيارآباد

به گزارش روابط عمومي ، در        

روز صنعت پرو ه ما باور باا          

اعااتااباااري بااالاا  باار يااك           

ميالاون رياال از        054ميلياردو

محل منابع داخلي وبامشااركات      

شهرک صنعتي اختيار آبااد باه         

بهاره بارداري رساياد،عالاي           

نورمندي پور مدياراماوربارق      

شمال غرب طول اجراي پارو ه      

متر اعالم كردو گافات:      0544را

پايه سيماني    00دراين پرو ه از    

چراغ الک پشتاي      22با  

وات ساااديااام      454

 استفاده شده است.  

افتتاح اين پاروزه  باا        

حضور اماام جاماعاه،          

بااخااشاادار كاارمااان،    

شهردار و شاوراهااي      

اسالمي شهر اختارآبااد    

ومديران توزيع بارق     

شمال استان كارماان       

در روزدهم تيرماه انجام شاد.       

نورمندي پور هاماچانايان در          

زمينه توسعه شباكاه بارق در          

شمال غرب كرمان  بيان داشت:      

در راستاي رفع افت ولتا  بارق        

با برنامه ريزي انجام شده پاس       

ازاخ  ماجاوز واعاتاباار الزم            

دراسرع وقت نسبت باه رفاع         

 افت ولتاز اقدام خواهد شد.  

گفتني است كه شركت رابايان        

پارس شرق كاار اجاراي ايان           

 پرو ه را برعهده داشته است.

محمد علي خواجه حسني از همكاران حوزه وصول      

مطالبات منطقه شمالاغارب كارماان تشاركات              

پيمانكاري صفا نيرو كرمانيان( به دليال رعاايات            

نظم ومقررات ايمني در كار مورد تقدير و تشكار          

 قرار گرفت. 

مهندس جهادي، مديرتوزيع برق كرمان، مهندس      

نورمندي، مدير امور برق شمالغرب و سايااماك          

اميرتيموري، مدير عامل شركت صفانيرو با اهادا        

لوح از توجه و همت ايشان در رعايت نكات ايمني          

 و حفظ جان خود و ساير افراد تقدير نمودند.
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طبق بارنااماه زماانابانادي            

روانشناس شركت، اقاي زينلاي     

در مديريت توزيع بارق اناار        

حضور يافت و ضامان  ارائاه           

خدماات مشااوره انافارادي،         

همايش اعتياد و مضارات آن،       

رعايت نكات ايمني حين كار باا       

هدف سال بادون حاادثاه و           

تحكيم بنيان خانواده را برگازار      

نمود كه اهم نكات مطرح شده 

 به شرح ذيل اعالم مي گردد:

قبل از شروع كار يك دقيقاه          -

به هيچ موضوعي فكر ناكاناياد       

فقط به مسايار اناجاام كاار             

درست، فكر و بعد از اطميناان        

از عدم وجود مشكال كاار را          

 شروع نماييد. 

هنگام انجام كارهاي حسااس       -

و خطر افرين چنانچه ذهن پار       

از تشويش و مسائل خانوادگي،     

اقتصادي و غيره است بايستاي      

يك لحظه سكوت و به خاطار         

ناشي از برق گرفتگي فكر كرد      

و تمركاز خاود را باه كاار              

معطوف نماييد چون در ايان        

درصد فعاليت ذهان      94زمان  

 مختل مي شود و خطرساز

هنگام ورود به خانه با لبخناد       -

وارد شويد زيرا ناگااه اولاياه          

شما ، به خانواده اراماش ماي          

دهد و سعي نماييد مسائال و        

مشكالت بيرون را بااخاود باه         

 منزل نبريد. 

با برخوردهاي منااساب در         -

محيط خانواده ،كودک نيز ايان      

رفتار را ياد گرفته و با رفاتاار          

مناسب در اجتماع اعتماد بنفس 

بااليي پيدا خواهد كرد و باعث      

پيشرفت اجتماعي وي خاواهاد      

 شد. 

نوجوان چنانچه در خااناواده        -

انر ي الزم را نگيرد  بادناباال         

خشم و بحاث و جادل هااي            

خانوادگي از خااناه گاريازان          

خواهد شد و سعي ماي كاناد          

انر ي الزم را در جمع دوستان      

و از طريق استفااده از ماواد          

مخدر با هدف شااد ناماودن         

خود بدست اورد كه عاواقاب       

ان اعتياد به مواد مخدر خواهد  

 بود.
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برگزاري جلسه ايمني   

مديريت  توزيع بارق     

انار با حضور پرسانال      

هالل احامار، جاهات        

  CPRآموزش 

 تاحياي فرد حادثه ديده(

 

در اين جلسه با توجه وجاود خاطار             

باالي برق گرفتگي در شبكاه بارق و           

اهميت احياي قلبي مصدوم در لحظات      

اوليه حادثه روش احيا به صورت عملي       

به تمام نيروها آموزش و تاكيد شاد         

براي اين مواقع احتمالي، آمادگي بااليي      

 داشته باشند.
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 ورزش و تندرستي

بزرگترين رويداد ورزشي 

 شركت 

اختتاميه مسابقات فوتسال جاام     

 رمضان برگزار شد.
مراسم اختتاميه مسابقات فوتسال جام     

رمضان در دو رده مديران وكاركنان      

توسط كميته ورزش با مشاركت           

در سالن ورزشي         روابط عمومي  

شهداي صنعت آب و برق برگزار          

شد. اين مراسم با حضور مهندس          

نادر خواجه پور؛ مشاور مدير عامل،        

محسن قراچه داغي؛ نائب رئيس          

هيأت مديره، محمد جواد جهادي؛         

مدير توزيع برق شهرستان كرمان و       

تني چند از مديران ارشد توزيع برق        

شمال و با استقبال بسيار زياد همكاران       

عالقه مند به ورزش برگزار گرديد.       

بر اساس اين گزارش اين دوره            

 1تيم و     45مسابقات با بازي در قالب      

گروه همزمان با شروع ماه مبارک        

در مرحله فينال       رمضان انجام شد.  

در پي يك دوره مسابقه فشرده و           

پرهيجان تيم هاي امور برق جنوب         

غرب كرمان. ديسپاچينگ. امور برق       

شمال غرب كرمان و امور برق شرق        

كرمان بترتيب مقام هاي اول و چهارم       

اين دوره از مسابقات را كسب              

كردند . همچنين در مراسم اختتاميه       

اين مسابقات قهرمان تيراندازي با         

كمان پارالمپيك سينا منشازاده نيز         

حضور داشت. در ابتداي اين مراسم        

نادرخواجه پور؛ مشاور مدير عامل        

ضمن خوش آمد گويي به مدعوين و       

آرزوي قبولي طاعات و عبادات آنان،       

از مسابقات فوتسال جام رمضان به         

عنوان بزرگترين رويداد ورزشي اين      

شركت ياد كرد و از زحمات تمامي          

دست اندر كاران برگزاري اين            

مسابقات، اعضاي كميته داوري، فني و      

اجرايي تقدير و تشكر نمود.مهندس       

خواجه پور تصريو كرد: اين دوره          

بسيار متفاوت از ساير دوره ها             

برگزار گرديد و ما شاهد برتري           

مسابقات جام امسال هم به لحاظ كمي       

و هم به لحاظ كيفي نسبت به سال            

هاي گ شته بوديم. وي افزود:             

همواره تالش ما اين بوده كه               

هاي ورزشي را در راستاي          فعاليت

سالمت جسمي و نشاط روحي             

كاركنان با جديت دنبال كنيم تا              

كاركناني سالم و بانشاط داشته باشيم.       

خواجه پور در بخش ديگر سخنانش        

اشاره نمود كه ورزش همگاني يكي از       

ضروريات زندگي است؛ مثل صحبت      

كردن، خنديدن و تنفس كردن است       

و بايد به آن توجه كرد و عدم توجه          

به آن موجب وضعيت نامطلوب ناشي      

از ضعف بدني و روحي افراد در             

جامعه و محيط هاي اداري خواهد          

گرديد. در پايان اين مراسم تيم هاي        

اول، دوم و سوم در دو رده كاركنان         

و مديران، تنديس مسابقات و كاپ         

قهرماني خود را دريافت و برترين         

 هاي اين مسابقات معرفي شدند.
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 ورزش و تندرستي

 ;8102مسابقات پاراتيراندازي با كمان چک 

سينا منشازاده كماندار كرماني در روز نخست مسابقات  در بخش           

امتياز صدرنشين مررحهره    ۵۹۶كامپوند انفرادي مردان، با كسب   

 مقدماتي شد.

در آخرين روز از رقابت های تورنمت بين المللي رنکيانا           

، كامااناداران     8102جهاني تيراندازی با كمان جمهوری چک       

 كرماني خوش درخشيدند.  

علي سينا منشازاده  كه صدرنشين مرحله ی ماقادمااتاي             

شده بود، در ديدار فينال رقابت های كامپوند انفرادی، مقابل كمانداری از اسلواكي به ميدان رفت و با اختالف                  

تنها يک امتياز از دست يابي به نشان طال بازماند و نايب قهرمان شد و تنها مدال آور بخش كامپوند برای ايران                      

 نقره و يک برنز به كار خود پايان داد. ۳در اين مسابقات شد. در پايان تيم ايران با كسب يک نشان طال، 

به همت  كارگروه ورزش  و به مناسبت دهه كرامت  و روز 

 دختر برگزار شد

به مناسبت دهه كرامت و روز دختر  و با هدف ارتقاء                 

سالمت كاركنان، كارگروه ورزش اين شركت با مشاركت          

كميته بانوان و امور خانواده، اقدام به برگزاري يك دوره            

مسابقات تابستانه دارت  و واليبال نمود . در مسابقات دارت           

بانوان به ترتيب خانم ها زهرا احمدي ، فاطمه غالمي ،                 

تيم   5فتحيه هاشمي مقام اول تا سوم را كسب نمودند.  گفتني است درمسابقات واليبال نيز تيم ستاد شركت مقام اول و                          

 خانواده همكار و  برق غرب و شهرستانها نيز موفق به كسب مقام دوم تا سوم شدند.  
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 ورزش و تندرستي

 پياده روي شبانه همكاران اداره برق شهداد در مسير كمپ كويري

 

 

 

 

 كوهپيمايي عصرگاهي همكاران برق شهداد در ارتفاعات منطقه پُشته

 

 

 

 

کمیته دارت شهرستان کرمان با همکاار  کامایاتاه          
دارت هیات انجمن ها  ورزشی استان مسابااااتای          

بمناسبت هفته ماباارزه باا         
تیر  11مواد مخدر در تاریخ     

باازیاکان در         11با حضاور     
محا  اااناه دارت کارماان             
برگزار کرد. در این دوره از       
مساااباااااات کااه ب ااورت         

گروهی و جدول حذفی  برگزار گردید با استااباال           

اوبی نیز همراه بود و طی چندین سااتات رباابات              
تنگاتنگ آبایان: محمدرضا زمانی راد و نادر اواجه         
پاااور هااار دو از              
همکاران این شارکات     
موفق به کسب ماااا        
اول تا دو  شدند. در      
پایان مساباه نیاز باه       
رسم یادبود جاوایاز       

  به برندگان اهداء گردید.
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 با حضور بيش از يكصد نفر از نوجوانان خالق و برتر كرماني 8مراسم اختتاميه انرژي پويان 
 

 رسول عبدالهي مدير دفتر مديريت مصرف: 

انرژی پويان باعث تقويت روحيه خودباوری، اعتمادبنفس، مهارت فردی، شناسايي و           

 تربيت نوجوانان خالق شد.
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 به مناسبت دهه كرامت برگزار شد: 

سمينار عفاف و حجاب و  تحکيم 

بنيان خانواده به ميزباني مديريت 

 توزيع برق راور 

در ابتدای اين مراسم محمد علاي        

اميری، مشاور امور فارهانا اي         

شركت ضمن تابارياک دهاه         

كرامت گفت: اساس حجاب هم      

ظاهر و هم باطن اسات. اگار           

انسان درون گرا بااشاد و در          

درون خدا را قبول دارد بايستاي       

در ظاهر هم نمود پيدا كند كاه        

همان حجاب ظاهر است. حجاب      

انقدر ارزشمند مي باشاد كاه        

خداوند به پيامبر در ساوره ی          

دستور صريح ماي       82اعراف ايه   

دهد" ای رسول خدا به زنان خاود     

و زنان جامعه دستور بده كه جالبي 

) روسری يا مقنعه بسيار بالاناد            

بپوشند. هر جا حجاب باشد امنيت       

هم بيشتر است پس حجاب الزمه      

 زندگي خوب و آرام مي باشد. 

 081وی همچنين گفت: خاداوناد         

هزار پيامبر فرستاد كه راه و روش 

درست زندگي را به ما بياموزناد       

كه اين بزرگواران بدون استثنا يکي      

از مهم ترين راه و روش هاا را            

حجاب اعالم كرده اند. در اداماه         

ای مراسم دكتر زينلاي،مشااور و        

روانشناس شركت در خصاو        

خانوادگي و  تحکيم بنيان خاناواده        

به ايراد سخن پرداخت: در جامعه       

فعلي به واساهاه ی فضااهاای           

مجازی، ماهواره و اتاق های فکری      

كه دشمنان شروع به فاعاالايات         

كرده اند موجب اسياب هااياي         

شده اند كه لرزه باه خااناواده         

انداخته و در صورت عدم آگاهاي       

خانواده به خصاو  فارزنادان         

قرباني خواهند شد. دشمن بنياان       

خانواده را نشانه گرفته و بايستاي       

سيره ی حضرت عالاي )ع   و               

حضرت فاطمه  )س   را ال و قارار           

داده و زوجين مساواولايات         

خودرا به نحو احسان ايافاا          

نمايند. نقش والدين،  همسر و        

همچنين در جامعه به عاناوان       

كارمند و منبع صلح و اراماش       

باشد در زندگاي هاای پار          

مشاجره فرزنداني مضهرب با 

اعتماد بنفس پايين خاواهاناد       

داشت . وی همچنين در اداماه          

گفت: پايه و اساس عزت نافاس          

اين است كه خاود را دوسات           

داشته باشيم و بنای اعتماد بنفاس       

است،  در اين صورت خااناواده،           

ارباب رجوع،  دوساتاان و...  را                

دوست خواهيم داشت و بارای        

 حفظ آنان كوشا خواهيم بود .
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کیلومتر  شاهار      1۱در فاصله   
یازدانهاهار،     زرناد در شاماال       

ا  زیبا با معمار  سنتی و         بلعه
هایی در چاهاار گاوشاه آن             برج

نااگاااهاامااان را مااجااذو  اااود       
کند. بالاعاه و چاهاار بارج                  می

مااعااروه شاااهاار  اااان کااه          
منظره جالب و در ااور           دارا 

توجه و بسیار زیبا و دیدنی می       
باشد. در چهار گاوشاه بالاعاه             

چهار برج سر به فالا         
کهیده کاه در بادیام         
مخ وص نگاهابااناان و        
ماارابااباات از اوضااا        
امنیاتای اطاراه بارار         
گرفته و تماماً به سبا       
معمار  سنتی سااااتاه      

شااده اساات.طاارک و سااباا            
معمار  بلعه بر اساس اصاول       
معاماار  بادیام، باا در ناظار                
گرفتن ماکااناهاا  ماخا اوص            
زندگی و سکونت سران باو ،       

رتیت ها و همچنایان در ناظار            
گاارفااتاان جااایااگاااه مااخاا ااوص     
نگهدار  احها  صورت گرفته    
است. معمار  زیبا و گچ بر  و         
مارنس کار  حااشایاه ساردر          
اطابها و حتی ساوه اطاباهاا و         
دیگر تزئینات بکار گرفته شده     

کاًل اساتااداناه و باا           
مهارت انجا  گردیاده    
که در اور تحسین و      

جاااااالاااااب 
تاااااوجاااااه 
اسااااااااات 
بطاوریاکاه    
باااعاااد از     
گاااذشااات  
سالها هنوز تاعاداد  از در           
ها  چوبی بدیم که با دبات و         
ظرافت و از بهترین نو  چاو         
سااته شاده اناد، ماوجاود و             
سالم بابی مانده اسات. وجاود       

چنین بلعه ا  در یازدان آبااد         
نهانه ازدیاد جمعیت و بدمات      
تاریخی آن ناحیه در گاذشاتاه         
می باشد. باغچه نسبتًا بازرگای        
که در وسط حیاط بالاعاه بارار           
گرفته و دارا  چاناد دراات           
باادیااماای ماای باااشاادکااه  بااه          
سرسبز  و زیبایی حیاط بلاعاه       
افاازوده اساات. بااه تااااایااده          
گذشتگان این بارج حادود دو         
برن بدمت داشته و استحکا      
باال  آن موجب شاده حاواد          

پیاپای طای      ها  طبیعی و زلزله  
ها نتواند آسیابای باه آن            سال

  وارد کند

  قلعه و چهار برج شاهرخ خان یزدان آباد

 عضو هیأت تحریریه تهیه شده است —مجید مومن زاده    
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سردارشهایادتالای شافایاعای           
در شهار  1431آبانماه سال 1۱

کرمان ودر اانواده ا  مذهبای      
 . پا به ترصه هستی گذاشات     

دوران ابتدایی و راهنمایی را      
با موفایت پهت سرگذاشت .     
در این زمان پدر را بخاطر ابتال       
به بیمار  سارطاان از دسات           
داد و در کنار مادر رناجادیاده          
اود به دسات و پاناجاه نار               

 . کردن با فار ایستاد

که یاازده ساال      1411درسال  
داشاات کاام و باایاا  در               
فعالیتها  اناالبی شرکات مای       
کرد، پخ  اتاالمایاه، ناوار و            
کتابهاا  اماا هرهد درمساجاد            
جامع را در سال باعاد شارو            

به دلایا        1411در سال   .کرد
شلوغی اوضا  ممالاکات تار          
تح ی  کرد و فعالیتهاا  ااود        
را با ورود باه بسایاس مساجاد             
گسترش داد . با شرو  جاناگ         
تحمیلای هاماراه باا هادایاا              
مردمی که به جبهه فارساتااده         
میهد پا به جبهاه گاذاشات و           
کم کم در مایاان رزمانادگاان            
حضااور پاایاادا کاارد، درسااال         

واردسپاه شاد وتاالوه        1411
برحضور درتارصاه جاناگ در          

فعالیتها  سایااسای ماذهابای           
ازجمله در گروه امر به معروه      
ونهی از منکر شهر کرمان هام        

 .شرکت داشت

با حضور درجنگ با آن سن کام    
و بروز ا لتها  باارز  چاون         
مدیریت، تادبایار، اااالص و           
تاااشااق بااودن و بساایااار  از         
ا لتها  دیگر توانست ایلای     
زود فرمانده محورها  تملیاتی  

شاود. در        ...ثاارا    31لهکار    
کرباال     ۱والفجر  -تملیات بدر 

شرکت فعال و نا  آفریان        3
 .داشت

دیااماااه     3وساارانااجااا  در        
 3در تملیاات کارباال          1411

پس ازمنهاد  کاردن ساناگار           
دشمن درمحور تملیاتی جزیاره   
ا  الرصااص باراثار بارااورد           
ترک  امپاره به باال  ابارو        
چپ ،یکی از مسافران آساماان       

  .شد

 :فراز  از وصیت نامه شاهایاد       
ادایا شاهد باش به ظاهر و به       
درستی نیتم و تو را باهاتاریان          
دوست ها و تهق ها و اتاماال         
ها یاافاتام پاس مارا باه راه                
اودت فاراااوان و بادان از            
تمامی مظاهر جار  برید  تا به      

 تو بپیوند . 

ادایا مان ااواهاان شاهاادت           
هستم پس در حام لطفی کان،       
ادایا این دست ها در اانه تو       
را زده است ادایا ایان چهام         
ها بهانه تو را می گیارد و بای            

 .ااتیار اش  می ریزد

 

 روح  شاد و یادش گرامی 
 

 

 مجید مومن زاده  تهیه کننده:

 عضو هیأت تحریریه



 71تيرماه  111سال يازدهم شماره ديار کريمان 

  نخ=  اوتا

 آبسه دندان=  آبپاش دندان

 امیر  که باال نیامده و ترش نهده= پتیر

 اذیت کردن و شیطنت بچه =  جلفی کردن

 نخودوتدس پخته که ساباا مرسو  بوده=  بلبلی

 اواهر=  باجی

 بسمت بریده شده کوچکی از کاغذیا پارچه= تریهه 

 اوردنی اوشمزه ا  که به کود  ترضه می شود=  په په

 رنده= پنیر تراش 

  ذره ذره –ارده ارده =  پرکاله –تکه 

 

 

 

 

 

 عضو هیأت تحریریه  —مجید مومن زاده    

 جنا  آبا  معین رضایی هشرکت دانانت جنوبهرقد

با کمال تاسف و تألم، درگذشت پدر گرامیتان را به شما و اانواده محتر                        
تسلیت ترض نموده، برا  آن تزیز سفر کرده طلب آمرزش الهی و برا                         

 بازماندگان صبر جمی  را از اداوند منان مسئلت داریم.

مهندس شهبا، مدیرعامل شرکت در احکام جداگانه ای کارکنان بخش های مختلف در حوزه ستادی و شهرستانها                  

 را به شرح ذیل منصوب کرد. 

 ضمن تبریک، توفیق روزافزون این عزیزان را در تمامی مراحل  

 .کار و زندگی آرزومندیم                      

 

 مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری. –محسن نوروز زاده

 کارشناس ایمنی امور برق خواجو کرمان.  –ژاد  سعيد افضلي ن

 کارشناس مسئول خدمات اداری و مالی توزیع برق شهربابک.  –عليرضا قاسميان 

 

کاران الگوی رعایت مصرف رد جامعه می باشند،  نظر هب لزوم مدرییت مصرف ربق و با عنایت هب اینکه هم

گام خروج از محل کار ضمن رعایت اصول مدرییت مصرف خواهشمند است هم نسبت هب خاموش  ردزمان انجام کار، هن

 بودن وسایل سرمایشی ، سیستم اهی اداری و روشنایی اطمینان کافی حاصل نمادیی.


