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مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

نشانها و افتخارات کسب شده:
از اردیبهشت ماه  74به عنوان تكنسین فني در بهره برداری امور برق جیرفت مشغول به کار شدم  .فعالیت به
عنوان تكنسین پست های زمیني و هوائي تكنسین باالنس یار تكنسین تعمیرات خطوط از جمله مشاغلي بودند
که در سال اول کار خود تجربه نمودم تقریبا از اوایل سال دوم کاری خود مسئولیت روشنائي معابر و به مدت دو
سال مسئول اتفاقات امور برق جیرفت و از سال  78تا  86در سه دوره متناوب به عنوان رئیس قسمت سرویس و
نگهداری در برق جیرفت انجام وظیفه کردم ،در این بازه تجربه چند ماهه طراحي شبكه و دو سال اخذ مدرک
کارشناسي برق باعث ایجاد فاصله کوتاهي با بهره برداری شبكه های توزبع گردید  .در همین دوره به عنوان کارمند
نمونه دستگاهي وزارت نیرو انتخاب و از سوی مدیر عامل محترم توزیع برق جنوب کرمان و معاونت محترم منابع
انساني وزارت نیرو مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتم .
در بهمن ماه  86امور برق شهرستان عنبر آباد از شهرستان جیرفت منفك و اینجانب برای استقالل امور برق این
شهرستان به سمت مدیریت امور برق عنبر آباد منصوب شدم  ،راه انداری بخش های مختلف اداری در کمتر از8
ماه ،شتاب اجرای طرحهای سرمایه ای توسعه و اصالح شبكه و اصالح لوازم انداره گیری وافزایش سرعت واگذاری
انشعاب باعث تغییرات سریع در دیدگاه مردم و مسئولین محلي گردید .جذب کامل اعتبارات عمراني و سرمایه ای
در سالهای  87و  88و  89و وصول بیش از  100درصد مطالبات شرکت از مشترکین در سالهای  88و  89و 90
رکوردهای ثبت شده در کارنامه امور برق عنبر آباد هستند که در دوره میریت اینجانب کسب گردید .

