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یادداشت

با حضور استاندار کرمان؛ جلسه کارگروه 
انرژی های تجدید پذیر برگزار شد

ضرورت بهینه 
سازی مصرف انرژی 
امـروزه حجـم عظیمـی از وسـایل برقـی 
مورد اسـتفاده عموم اسـتکه باعث افزایش 
روزافـزون تقاضـا بـرای انـرژی الکتریکـی 
شـده وکشـورهای مختلـف دنیـارا بـر آن 
داشـته کـه در پـی راهکارهایـی مناسـب 
بـرای بهینه سـازی مصـرف انرژی باشـند 
زیـرا منابـع انـرژی در دنیـا محدود اسـت 
و البتـه احـداث تأسیسـات تولیـد انـرژي 
الکتریکـي و شـبکه هاي بـرق رسـاني نیاز 
بـه هزینه هـاي زیـادي دارد و عـاوه بـر 
بـار مالـي زمـان الزم بـراي احـداث ایـن 

تاسیسـات طوالنی اسـت.
بنابرایـن بهینـه سـازی مصرف انـرژی در 
برخـی از ایـام سـال کـه میـزان انـرژی 
مصرفـی زیـاد اسـت بیشـتر مطـرح مـی 
مصـرف  سـازی  بهینـه  از  شـود؛منظور 
و  اتخـاذ  و  الگوهـا  انتخـاب  انـرژی، 
سیاسـت هایی  و  روش هـا  بکارگیـری 
در مصـرف درسـت انـرژی اسـت، کـه از 
باشـد  مطلـوب  ملـی  اقتصـاد  نقطه نظـر 
و اسـتمرار وجـود و دوام انـرژی و ادامـه 
حیـات و حرکـت را تضمیـن کنـد و در 
ایجـاد تعـادل بیـن تولید و عرضـه نیروی 

بـرق نقـش موثـر دارد.
اســتفاده درسـت از انـرژي،  عـاوه بـر 
تاثیـرات مثبـت بـرای محــیط زیــست، 
متضمن اسـتمرار حیـات و توسـعه پایدار 
جامعه و همچنیـن صرفه جویی و کاهش 

هزینـه هـای ماهانـه زندگی اسـت.

پست برق 132 کیلوولت زهمکان به زودی 
برقدار می شود

مهنـدس حسـین صادقـی نـژاد مجـری پسـت های فـوق 
توزیـع شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان اعـام کـرد: پسـت 
132 بـه 20 کیلوولـت زهمکان بـه زودی برقدار می شـود و 

بـه بهـره بـرداری می رسـد.
وی گفـت: این پسـت بـا اعتبار 900 میلیارد ریـال و با هدف 
بهبـود پروفیـل ولتاژ، تأمیـن انرژي مـورد نیـاز متقاضیان و 

کاهـش تلفات احـداث و بـه بهره برداری می رسـد.
ادامه در صفحه 4  

جلسه “کارگروه انرژی و تامین نیازهای 
ضروری پدافند غیر عامل استان” برگزار شد

جلسـه کارگـروه انرژی و تامیـن نیازهای ضـروری پدافند غیر 
عامـل اسـتان بـا حضـور مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتان 
کرمان، رئیس و اعضای این کارگروه در محل سـالن کنفرانس 
شـرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شـد. مهندس حمیدرضا 
حبیبی مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان و رئیس این 
کارگـروه ضمـن بیـان سـاختار جدیـد ایـن کارگروه هـا اظهار 

داشـت: در سـاختار جدید پدافنـد غیرعامل ....
ادامه در صفحه 4

تجدیدپذیـر  انرژی هـای  کارگـروه  جلسـه 
مدیرعامـل  اسـتاندار،  حضـور  بـا  اسـتان 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان و جمعی از 
مدیـران دسـتگاه های اجرایـی برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه مهندس حبیبـی مدیرعامل 
اظهـار  کرمـان،  منطقـه ای  بـرق  شـرکت 
داشـت: سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و 
بهـره وری انـرژی بـرق )سـاتبا( بـا توجـه به 
برنامه هـای جدید وزارت نیـرو، در نظر دارد 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت مـاده 12 قانون رفع 

نظـام  ارتقـای  و  تولیـد رقابت پذیـر  موانـع 
مالی کشـور، نسبت به توسـعه و احداث 10 
هـزار مگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر با کمک 
بخـش خصوصی اقـدام نمایـد. وی افزود: به 
سـاختگاه های  بـرای  مناقصه هایـی  زودی 
10 مـگاوات بـه بـاال برگـزار می شـود کـه 
38 نقطـه در مناطـق مختلـف اسـتان بـر 
ایـن اسـاس معرفـی شـده انـد کـه بعضـی 
و  راه  حـوزه  در  بعضـی  ملـی،  اراضـی  در 
شهرسـازی و.. هسـتند اما از نظر شـبکه ای 

بررسـی شـده انـد. مهنـدس حبیبـی اظهار 
داشـت: در روش جدیـد سـرمایه گـذاری، 
باید زیرسـاخت کار، که شـامل منطقه برای 
احـداث نیـروگاه، مجـوز اتصـال به شـبکه و 
مجـوز محیـط زیسـت اسـت برای سـرمایه 

گذاران مشـخص شـود.
مدیـران  و  کارگـروه  ایـن  اعضـای  از  وی 
دسـتگاه های اجرایی خواسـت همکاری الزم 

را در ایـن زمینـه بـه عمـل آورنـد.
ادامه در صفحه 3

خط 400 کیلوولت پست شاهماران به 
زودی به مدار می آید

کارشـناس ناظـر خـط 400 کیلوولـت پسـت شـاهماران از 
سـرگیری عملیـات اجرایـی و سـیم کشـی این خط خبـر داد.

مهندس مجتبی سـاالرنژاد در این رابطه گفت: عملیات اجرایی 
ایـن خـط بـه دلیل وجـود معارض به مـدت 3 مـاه متوقف بود 
کـه با تاش و پیگیری مدیر دفتـر حقوقی و مراجع قانونی ذی 
صـاح کارگاه فعـال و عملیـات اجرایی ادامه پیـدا کرد و پیش 

بینـی می شـود تا نیمـه اول خـرداد خط فـوق برقدار شـود.
ادامه در صفحه 2
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کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید. حضرت محمد)ص(

وزیر نیرو خبر داد:

پاداش 5 برابری صرفه جویی برای 
مشترکان برق

وزیـر نیـرو بـا تشـریح جزئیـات مشـوق های وزرات نیـرو بـرای کاهـش 
مصـرف برق، گفـت: از ابتدای خردادماه، مشـترکان بـه ازای هر کیلووات 
سـاعت کاهـش مصـرف، ۵ برابـر تعرفه بـرق هر کیلـووات یعنـی معادل 

۵00 تومـان پـاداش می گیرنـد.
»علی اکبـر محرابیـان« بـا اعـام ایـن خبـر، اظهـار کـرد: امسـال بـرای 
افـرادی کـه در مصـرف خـود صرفه جویـی می کننـد، پاداش هایـی پیش 
 بینـی کردیـم که بـا انجام اقدامـات کوچـک مدیریت مصرفـی می توانند 

پـاداش الزم را بـرای صرفه جویـی بگیرنـد.
وی بـا بیـان اینکـه الگـوی مصـرف ایام گـرم سـال در مناطـق غیرگرم و 
عـادی 300 کیلـووات اسـت، اضافـه کرد: مشـترکانی کـه در مصرف برق 
صرفه جویـی و الگـوی مصرف را رعایـت کنند، بابت هر کیلـووات به طور 
متوسـط 100 تومـان پرداخـت خواهند کـرد و این مشـترکان در صورت 
صرفه جویی و به ازای هر کیلووات سـاعت ۵ برابر تشـویق می شـوندیعنی 

بـه ازای هر کیلووات سـاعت ۵00 تومان تشـویق می شـوند.
وزیـر نیـرو تصریح کرد: اگر این مشـترک فقط ۵0 کیلـووات صرفه جویی 
کند به طور مثال سـال گذشـته 300 کیلووات مصرف داشـته و امسـال 
مصـرف را بـه 2۵0 کیلـووات برسـاند، قبـض بـرق ایـن مشـترک رایگان 

شـده و هیـچ پولـی بابت بـرق پرداخـت نمی کند.
محرابیـان خاطرنشـان کـرد: اگر مشـترک 200 کیلووات مصـرف و 100 
کیلـوات صرفه جویـی کنـد، ۵0 هزارتومـان منفعت خواهد شـد به نحوی 
کـه 20 هزارتومـان پول قبض شـده و 30 هـزار تومان از دولت بسـتانکار 
می شـود. بـه عبارتـی دیگـر در این موضوع نه تنها مشـترک بـرای قبض 
خـود هزینـه ای پرداخـت نمی کنـد بلکـه بـرای صرفه جویـی خـود نیـز 

پاداشـی دریافـت می کند.
وی بـا بیـان اینکـه الگوی مصرف در مناطق گرمسـیر بـا مناطق معمولی 
متفـات بـوده و در مناطـق گـرم امکان صرفـه جویی بسـیار خوبی وجود 
دارد، گفـت: در ایـن مناطـق کشـور کـه از کولرهـای گازی و داکـت 
اسـپلیت ها اسـتفاده می شـود، اگـر مشـترکان ایـن مناطـق بتواننـد یک 
دسـتگاه را کمتـر اسـتفاده کنند، در ماه پـاداش قابل توجهـی را دریافت 

می کننـد.
بـرای  ادارات  الـزام  زمینـه  در  دولـت  بـه مصوبـه  اشـاره  بـا  وزیرنیـرو 
صرفه جویـی بـرق اظهـار کرد: طبق مصوبـه دولت برای موضـوع مدیریت 
تقاضـا در بخـش اداری برنامه ریـزی شـده که صرفه جویـی قابل توجهی 

در ادارات و دسـتگاه های دولتـی انجـام شـود.
وی افـزود: از اول خـرداد بـا تذکرات و تنظیماتی که بر روی دسـتگاه های 
سرمایشـی و غیـره ادارات اعمـال می شـود، مدیریـت مصـرف و تقاضـای 

مـورد نظـر تا حـدودی انجام می شـود.
بـه گفتـه وزیـر نیـرو، ایـن برنامه مدیریـت تقاضا بـرای سـایر بخش های 

مصـرف از جملـه صنایـع و تجـاری هم در دسـتور کار قـرار دارد.

تبریک

موفقیت ورزشی همکار
همکارمـان محمـود ماهانـی شـاغل در معاونـت بهـره بـرداری موفـق بـه 
گذرانـدن دوره مربیگـری بدنسـازی فوتبال سـطح یک آسـیا در کرمانشـاه 

شـد ایـن موفقیـت را بـه ایشـان تبریـک عـرض می نمائیم.

بـه گـزارش معاونـت بهـره بـرداری 
شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان، این 
معاونـت اقدامـات الزم را بـه منظـور 
آمادگـی گـذر از پیـک بار تابسـتان 

1401 انجـام داده اسـت.
در  گـزارش؛  ایـن  اسـاس  بـر 
شـبانه  تـاش  بـا   1400 سـال 
بهـره  شـرکتهای  روزي  همـکاران 
بـرداری، شـرکت تعمیـر و نگهداری 
و همـکاران در قسـمت های فنـی و 
نظارتـی و علـی رغـم همـه گیـری 
کرونـا، عملیـات تسـت و سـرویس 

سـاالنه تجهیـزات جهـت آمـاده نگه 
داشـتن شـبکه بـرای عبـور از پیک 
تابسـتان 1401 بـه صـورت کامـل 

انجـام شـده اسـت.
ایـن گـزارش می افزایـد،  از ابتـدای 
سـال 1401 جلسـات کمیته حذف 
بار بـه صورت منظم تشـکیل شـده 
و مـوارد مرتبـط در دسـت بررسـی 
همچنیـن  و  می باشـد  اقـدام  و 
فیدر هـای  انـدازی  راه  عملیـات 
نیـروگاه خورشـیدی در پسـت های 
بهرمـان  بـه  و  اسـفندقه،کهنوج 

پسـت  ظرفیـت  و  رسـیده   اتمـام 
صـوالن بـا نصـب ترانـس جدیـد به 
میـزان 1۵ مگاولـت آمپـر افزایـش 
فیدرهـاي  اسـت. همچنیـن  یافتـه 
 2 کهنـوج  پسـت  در  20کیلوولـت 
تعویـض و تنظیـم AVR  ترانس ها 
بـا فصـل گـرم درکلیـه   متناسـب 

شـد. انجـام  پسـت ها 
جلسـه  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
آمادگـی عبـور از پیـک بـا حضـور 
تمامی دفاتـر و امـور بهره بـرداری به 

می شـود. برگـزار  منظـم  صـورت 

اقدامات معاونت بهره برداری برای گذر موفق 
از پیک بار تابستان 1401

تنیـس  مسـابقات  دوره  پنجمیـن 
تحـت  شـرکت های  میـز  روی 
بـرداری  بهـره  معاونـت  پوشـش 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان بـا 
حضـور 10 نفـر از بانـوان و 34 نفـر 
از آقایـان طـی یـک روز در سـالن 

تنیـس روی میـز کهنوجـی برگـزار 
 . شد

احـد  آقایـان  مسـابقات  ایـن  در 
بیگلـری مقـام اول، آقای سـیدجال 
موسـوی مقـام دوم، آقایـان شـمس 
الدین امیری و محمدرضا بذرافشـان 

مشـترکا مقام سـوم را کسب کردند.
 در بخـش بانـوان نیز خانـم دخانی 
مقـام  پورباقـری  خانـم  اول،  مقـام 
دوم و خانم هـا پورکیانـی و عامـری 
کسـب  را  سـوم  مقـام  مشـترکا 

کردنـد.

مسابقات تنیس شرکت های تحت پوشش معاونت بهره برداری برگزار شد

ادامه از صفحه اول
ــه  ــون در مرحل ــم اکن ــه ه ــط ک ــن خ ــت: ای  وی گف
ســیم کشــی اســت مجموعــا دارای 40 کیلومتــر 
طــول اســت کــه 39 کیلومتــر آن انجــام و 96 درصــد 

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک پیش
ــرق  ــن ب ــن خــط تامی ــزود: هــدف از احــداث ای وی اف
ــاهماران،  ــر، ش ــت، راب ــاد، باف ــی آب ــق حاج در مناط
ارزوئیــه، باغــات، فارغــان و تکمیــل رینــگ 400 

ــت. ــور اس ــرق کش ــوب ش ــت جن کیلوول
ــورت  ــه ص ــط ب ــن خ ــت: ای ــاالرنژاد گف ــدس س مهن
ــرا شــده و  ــدل اج ــه بان ــن س ــادی مارتی ــداره با ه دوم

ــت. ــبک اس ــزی مش ــه فل دارای 70 پای
ــعه  ــرکت توس ــط ش ــن خ ــکار ای ــزود: پیمان وی اف
آن  مشــاور  پارســیان،  قــوی  فشــار  پســت های 
ــورت  ــه ص ــرارداد آن ب ــران و ق ــو ای ــرکت موننک ش

ارزی اســت.

خط 400 کیلوولت پست شاهماران به زودی به مدار می آید

ــه  ــت ب ــت جیرف ــال کیلوول احــداث خــط 400 انتق
ارگ بــم در مراحــل نهایــي اســت و پیــش بینــي مــي 

شــود تــا پایــان خــرداد مــاه وارد مــدار شــود.
ناظــر  مهنــدس مجتبــي ســاالرنژاد کارشــناس 
ــت: ســیم کشــي  ــر گف ــن خب ــام ای ــروژه ضمــن اع پ
ایــن خــط بــه پایــان رســیده و در مرحلــه تســت و راه 

ــت. ــدازي اس ان
وي افــزود: خــط مذکــور بــه صــورت تــک مــداره و 
ــي  ــه آب و هوای ــر و در 3 منطق ــول 90 کیلومت ــه ط ب
متوســط، ســنگین و فــوق ســنگین بیــن دو شهرســتان 

جیرفــت بــه بــم، بــا اســتفاده از ســیم هــادي کرلــو و 
بــه صــورت دوبانــدل اجــرا شــده اســت.

بیشــترین  داشــت:  اظهــار  ســاالرنژاد  مهنــدس 
ــزار و 140  ــه ه ــا س ــطح دری ــط از س ــن خ ــاع ای ارتف

ــت. ــر اس ــاع 890 مت ــل ارتف ــر و حداق مت
وي همچنیــن گفــت: بــا بــه مــدار آمــدن ایــن خــط 
رینــگ 400 کیلوولــت جنــوب شــرق تکمیــل و باعــث 
پایــداري و افزایــش ضریــب اطمینــان شــبکه و تامیــن 
انــرژي پایــدار در منطقــه جیرفــت، بــم و زاهــدان مــي 

. د شو

خط 400 کیلوولت جیرفت به ارگ بم
 تا پایان خرداد وارد مدار مي شود
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خداوند مردم گذشته را لعن نکرد واز رحمت خود دور نساخت مگر به جهت آنکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. ازاین رو، خداوند سفیهان را به واسطه گناهانشان و دانایان را به واسطه ترک نهی از منکر لعن کرد. امام علی)ع(

10 توصیه برای مقابله با عصبانیت
احسـاس خشـم می توانـد بـر اثـر هـر عاملـی و هـر فـرد یـا هـر موقعیتـی 
تحریـک شـود. گاهـی اوقات مشـکات زندگی شـخصی نیـز می تواند باعث 
خشـم شـود. سـه رویکرد اصلـی در مواجهه با احسـاس خشـم عبارتنـد از: 

ابـراز، سـرکوب و آرام کـردن.
خشـم و عصبانیت یک احسـاس سـالم انسانی اسـت، اما زمانی که از کنترل 

خارج شـود، می تواند مشـکاتی را ایجاد کند.
عصبانیـت همچنیـن باعـث تغییـرات فیزیولوژیکـی و بیولوژیکـی زیـادی 
می شـود بـه گونـه ای کـه ضربـان قلـب و فشـار خـون را افزایـش داده و به 
بـاال رفتن سـطح هورمون های انـرژی، آدرنالین و نورآدرنالین منجر میشـود.
ابـراز احسـاس خشـم بـه شـیوه ای قاطعانـه نـه پرخاشـگرانه، سـالم تریـن 
راه بـرای ابـراز خشـم اسـت. بـرای انجـام ایـن کار، باید آموخت کـه چگونه 
نیاز هـای خـود را شـفاف و چگونه آن ها را بدون آسـیب رسـاندن به دیگران 
بـرآورده کنیـد. قاطعیـت به معنای زورگو بـودن یا متوقع بودن نیسـت و به 

معنـای احتـرام به خـود و دیگران اسـت.
روزنامـه »هندوسـتان تایمـز« در مطلبـی بـه برخی نـکات بـرای مواجهه با 

احسـاس خشـم به روشـی سـالم اشـاره کرده اسـت:
قبـل از صحبـت کـردن فکر کنیـد: توصیه می شـود کمی اسـتراحت کنید، 
وضعیـت را دوبـاره ارزیابی کنیـد، دیگران را در نظر گرفته و سـپس صحبت 
کنیـد. وقتـی عصبانـی هسـتیم از موضوعاتـی صحبـت می کنیم کـه باعث 

می شـود بعدا پشـیمان شویم.
هنگامی که آرام شـدید، خشـم خـود را ابـراز کنید: پس از احسـاس آرامش، 
احساسـات خـود را بـه روش غیـر تقابلی بیـان کنید و بـه نگرانی هایی که با 

آن مواجه هسـتید بپردازید.
ورزش کنیـد: فعالیـت بدنـی بـه کاهـش اسـترس و همچنیـن بـه آرامـش 
عضـات کمـک می کنـد. هنـگام عصبانیـت توصیـه می شـود بـرای اینکـه 

احسـاس بهتـری داشـته باشـید، مدتـی پیـاده روی یـا ورزش کنیـد.
بـه خودتـان اسـتراحت بدهیـد: در وسـط روز و زمانیکه شـرایط اسـترس زا 
می شـود، اسـتراحت کنیـد. این کار به شـارژ مجدد ذهن و بـدن برای مقابله 

با اسـترس کمـک می کند.
راه حل هـای ممکـن را شناسـایی کنیـد: با خـود در مورد اینکه خشـمگین 
شـدن، راه حـل نیسـت صحبـت کنیـد. در مـورد راه حل های ممکـن برای 

عوامـل و موقعیت هایـی کـه شـما را عصبانـی می کنند، فکـر کنید.
بـه »مـن« پایبند باشـید: به جای شـکایت از رفتار و کار های شـخص دیگر، 

نگرانی هایـی کـه با آن روبرو هسـتید و تاثیـر آن بر خـود را بیان کنید.
از کینـه ورزی خـودداری کنیـد: کینـه ورزی از شـخص دیگـر تنهـا باعـث 
می شـود احسـاس ناراحتـی کنیم. بهتر اسـت دیگران را ببخشـیم و خشـم 

را کنـار بگذاریم.
از شـوخ طبعـی بـرای رهایـی از تنـش اسـتفاده کنیـد: آرام سـاختن فضا با 
شـوخ طبعـی می توانـد بـه کاهـش تنش کمـک کنـد. همچنیـن می تواند 

باعـث شـود کـه در نهایت احسـاس بهتری داشـته باشـیم.
مهارت هـای آرامـش بخـش را تمریـن کنیـد: تمرین هـای تنفـس عمیق یا 
صحبـت بـا خـود و اطمینـان دادن بـه اینکـه وضعیـت می تواند بهتر شـود، 

برخـی از راه هـای آرامـش ذهن و کاهش خشـم هسـتند.
بدانیـد چـه زمانـی به دنبـال کمک باشـید: کنترل خشـم می توانـد چالش 
برانگیـز باشـد. بـرای یادگیـری نحوه برخـورد با این احسـاس بهتر اسـت از 

متخصص کمـک بگیرید.

تسلیت
همکاران گرامی؛ 

جناب آقایان حسین دولتی، محمدرضا بذرافشان، 
فرهاد اشرفی، سیداحمد کاظمی،

سرکار خانم ها فرزانه پورعسکری و ناهید ثمره
با نهایت تأثر و تأسـف درگذشـت عزیزانتان را تسـلیت و تعزیت عرض نموده 
و از خداونـد تبـارک و تعالی برای آن مرحومین علو درجات و رحمت واسـعه 

و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و بردباری مسـئلت داریم.

شـرکت  فرهنگـی  شـورای  جلسـه 
بـرق منطقـه ای کرمـان بـا حضـور 
مدیرعامـل شـرکت و اعضـای شـورا 

برگـزار شـد. 
در ایـن جلسـه مدیرعامـل شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمان ضمن اشـاره 
بـه بحـث فرهنـگ سـازی مدیریـت 
مصـرف بهینه انـرژی اظهار داشـت: 
متاسـفانه کشـور مـا جز بـد مصرف 
بـه  و  دنیاسـت  کشـورهای  تریـن 
ایـن لـزوم توجـه جـدی بـه فرهنگ 
را  مختلـف  زمینه هـای  در  سـازی 

می دهـد. نشـان 
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی افزود: 
انـرژی در ایـران عمدتـا بـه مصارفی 
بـه  نـدارد  ای  آورده  کـه  می رسـد 

ماننـد  کشـوری  در  مثـال  عنـوان 
اسـت  ایـران  همسـایه  کـه  ترکیـه 
عمـده انـرژی صـرف تولید می شـود 
امـا در ایـران صرف مصـارف خانگی 

می شـود.
وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه 
مصـرف مـا در فصـل زمسـتان تـا 
در  کـه  اسـت  مـگاوات  هـزار   36
فصـل تابسـتان به ۵6 هـزار مگاوات 
می رسـد گفـت: همـه مـا سـفیران 
زمینـه  در  بایـد  و  هسـتیم  بـرق 
پیشـگام  انـرژی  بهینـه  مصـرف 
باشـیم تا مـردم نیـز با مـا همراهی 

کننـد.
حجـه  جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
امـام جماعـت  االسـام عـرب پـور 

شـرکت گفت: مـا در زمینه فرهنگی 
عقـب هسـتیم و در زمینـه فرهنـگ 
عمومی خصوصـا منابـع انـرژی آب و 

بـرق دچـار خاهایـی هسـتیم.
احادیـث  و  قـرآن  در  افـزود:  وی   
زیـادی در خصوص دوری از اسـراف 
تمامی نعمـات  و  داریـم  تبذیـر  و 
خداوند با سـختی و طـی مراحلی به 
دسـت مـردم می رسـد و بایـد مردم 
بـه آگاهـی الزم در خصوص سـختی 
تولیـد، انتقـال و توزیع برق برسـند.
برنامه هـای  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
وزارت  سـوی  از  اباغـی  فرهنگـی 
مـورد   1401 سـال  بـرای  نیـرو 
بررسـی قـرار گرفتنـد و تصمیمـات 

شـد. اتخـاذ  الزم 

جلسه شورای فرهنگی شرکت برق منطقه ای 
کرمان برگزار شد

ادامه از صفحه اول
ــان  ــتاندار کرم ــه اس ــن جلس ــن در ای همچنی
ــغ و  ــا تبلی ــه ب ــان ن ــرد: اســتان کرم ــد ک تاکی
ــانه و  ــر اســاس نظــر کارشناس ــه ب ــارف بلک تع
بــه دلیــل ســاعات تابــش خورشــید و روزهایــی 
کــه تابــش شــدید خورشــید دارد و همچنیــن 
ــد  ــد در تولی ــه دارد؛ بای ــه لحــاظ وســعتی ک ب
ــۀ اول  ــیدی رتب ــرژی خورش ــوالر و ان ــرق س ب
ــذاری  ــچ هدفگ ــد و هی ــته باش ــور را داش کش
ــوزه  ــن ح ــور در ای ــۀ اول در کش ــر از رتب غی

ــت. ــه نیس پذیرفت
علــی زینی ونــد بــا تاکیــد بــر پــای کار آمــدن 
بخــش خصوصــی در حــوزۀ تولیــد انرژی هــای 
خورشــیدی، افــزود: طبــق برنامه ریزی هــای 
ســوالر  شــهرک  بزرگتریــن  صورت گرفتــه، 

خورشــیدی در خاورمیانــه در کرمــان تاســیس 
خواهــد شــد کــه در ایــن راســتا و بــا اقدامــات 
خــوب صــورت گرفتــه از ســوی معاونــت 
ــی اســتانداری و همچنیــن دســتگاه های  عمران
ایــن  تاســیس  زمیــن  ذیربــط،  تخصصــی 
شــهرک آمــاده شــده اســت لــذا در ایــن راســتا 
بایــد از همــۀ تــوان بخــش خصوصــی در کنــار 

ــرد. ــی اســتفاده ک بخــش دولت
ــا در حــال حاضــر بحــث  ــت م ــزود: الوی وی اف
تولیــد انــرژی خورشــیدی اســت و مــا تــا 
ــگاوات  ــد 6000 م ــد تولی ــت تعه ــان دول پای
ــرژی خورشــیدی را داشــتیم کــه هم اکنــون  ان
ــده و  ــته ش ــه گذاش ــگاوات در مناقص 4000 م
ــش  ــوار نق ــتان های همج ــه اس ــبت ب ــد نس بای
مهمی بــرای کشــور در ایــن زمینــه ایفــا کنیــم.

با حضور استاندار کرمان؛
جلسه کارگروه انرژی های تجدید پذیر برگزار شد

ملـی  همایـش  پنجمیـن  در 
معمـاری سـازمانی،  پیشـرفت های 
کرمـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت 
براسـاس نظـر کمیتـه علمی جایزه 
معمـاری سـازمانی موفق به کسـب 

“تقدیـر نامـه سـطح دو” شـد.
 طـی لوحـی بـه امضـای ابراهیـم 
نقیـب زاده مشـایخ رئیـس انجمـن 

انفورماتیـک ایران از شـرکت تقدیر 
بـه عمـل آمـد. در متـن ایـن لـوح 

آمـده اسـت:
»شـرکت  عملکـرد  از  بدینوسـیله 
کرمـان«  منطقـه ای  سـهامی برق 
معمـاری  تدویـن   « طـرح  بـرای 
سـازمانی فناوری اطاعات براساس 
معمـاری تطبیقـی و برنامه توسـعه 

فنـاوری اطاعـات« تقدیر می گردد. 
کسـب  و  روزافـزون  پیشـرفت 
دسـتاوردهای پربارتر را در سال های 

آتـی بـرای شـما آرزومنـدم.
بـر این اسـاس مهنـدس حمیدرضا 
ایـن  شـرکت  مدیرعامـل  حبیبـی 
دسـتاورد را بـه همـکاران تبریـک 

. گفت

تقدیر از شرکت برق منطقه ای کرمان در پنجمین همایش ملی 
پیشرفت های معماری سازمانی
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تقدیر از فعالین حوزه تحقیقات شرکت برق 
منطقه ای کرمان

در اولیـن جلسـه دفتر تحقیقات شـرکت برق منطقه ای کرمـان، از تعدادی 
از فعالیـن حوزه تحقیقات تقدیـر به عمل آمد. 

اسامی افراد مورد تقدیر به شرح ذیل است:
اعضـای هیـات علمی مـورد تقدیر:آقایـان دکتـر روح اهلل فدایی نـژاد، دکتر 

سـعید اسـماعیلی و خانـم دکتر ملیحـه مغفوری
تقدیـر از ارائـه دهنـدگان اولویت هـای تحقیقاتـی مصـوب: آقـای مهندس 

محمدرضاپورغریـب شـاهی، خانـم مهنـدس اللـه محمدی
تقدیـر از ناظـر پـروژه شـبیه سـاز نـرم افـزار: آقـای مهندس عبدالحسـین 

مـاژورزاده
تقدیـر از ارایـه دهنـدگان مقـاالت پذیرفتـه شـده:  آقایـان دکتـر مهـدی 

شـفیعی، دکتـر حمیـد خواجویـی

مانور برپایی دکل های اضطراری برگزار شد

مانـور برپایـی دکل هـای اضطـراری در محـل انبـار مرکـزی شـرکت بـرق 
منطقـه ای کرمـان بـه مـدت 4 روز برگـزار شـد. مدیـر امـور انتقـال غـرب 
شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان، در ایـن رابطـه گفت: ایـن مانـور با هدف 
کسـب تجربه در زمینـه برپایی این نوع دکل ها و ارتقـای آمادگی و افزایش 

سـرعت عمـل کارکنـان در زمـان اضطـراری و بحران اسـت.
مهنـدس محمد رشـیدی رنجبر افـزود: این دکل هـا در مواقعي که خطوط 
اصلـي انتقـال برق دچار آسـیب مي شـوند و به علت این که زمان بازسـازي 
خـط از طریـق دکل هـاي معمـول طوالنـي اسـت، کاربـرد دارد. وی گفت: 
بازسـازي دکل هـاي بـرق موجـود در بهتریـن شـرایط حـدود یـک مـاه به 
طـول مـي انجامد، کـه با اسـتفاده از این نوع دکل هـا می توان ایـن زمان را 
بـه حداکثـر 4 روز کاهش داد. وی همچنین در رابطـه با کاربرد این دکل ها 
اظهـار داشـت: دکل هـای اضطـراری در مواقـع بحـران بـا توجه بـه قابلیت 
جابجایـی و حمل آسـان، عـدم نیاز بـه فوندانسـیون و… درکمترین زمان 

قابل اسـتفاده در مناطق مختلف اسـت.

پست برق 132 کیلوولت زهمکان به زودی 
برقدار می شود

ادامه از صفحه اول
مجـری پسـت زهمکان افـزود: این پسـت از طریق خطـوط 132 کیلوولت 
بـه دو پسـت اسـماعیلیه و عنبرآبـاد 2 متصـل می گـردد و پیـش بینـی 

می شـود در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری برقـدار گردد.
مهنـدس صادقی نـژاد ضمن بیان مشـخصات فنی پروژه گفت: این پسـت 
شـامل؛ دو دسـتگاه ترانسـفورماتور قدرت با ظرفیت 40 مگاولت آمپر و در 
مجمـوع80 مگاولت آمپـر، 2فیدر خط 132 کیلوولت، 2فیـدر ترانس 132 

کیلوولـت، 14 فیـدر 20 کیلوولت و 2 فیدر خازنی اسـت.

محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند.حضرت محمد)ص(

اولیـن جلسـه هماهنگـی پیـک بـار 
عامـل  مدیـران  حضـور  بـا   ،1401
شـرکت های برق استان و نمایندگانی 
سـالن  محـل  در  شـرکت ها  ایـن  از 
اجتماعـات شـرکت بـرق منطقـه ای 

کرمـان برگـزار شـد. 
 در ایـن جلسـه مدیرعامـل شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمـان بـر اهمیـت 
آمادگـی بـرای گـذر از پیک بار سـال 

پیـش رو تاکیـد کـرد.
داشـت:  اظهـار  حبیبـی  حمیدرضـا 
امسـال نیـز صنعـت بـرق کشـور بـه 
دلیـل کاهـش بارندگی هـا و محـدود 
بـرق  نیروگاه هـای  پتانسـیل  شـدن 
آبـی، افزایـش دمـا و افزایـش مصرف 

بـا مشـکاتی مواجـه اسـت.
وی افـزود: بـا وجود تدابیر پیش بینی 
شـده و افـزوده شـدن 6000 مگاوات 
به تولید برق کشـور به دلیل “شـدت 
مصـرف بـاالی انـرژی”، ایـن میـزان 
تولیـد جدید تنهـا بخشـی از افزایش 

مصـرف پوشـش داده می شـود.
داشـت:  اظهـار  حبیبـی  مهنـدس 
خوشـبختانه در سال گذشته عملکرد 
شـرکت خـوب بـوده و بـا کمتریـن 
تنـش در بحـث خانگـی بـه نسـبت 

باقـی کشـور مواجـه بـوده ایـم.
گفـت:  اظهـار  همچنیـن  وی 
مـدار  بـه  امسـال  کـه  پروژه هایـی 
آمـده انـد بـه کاهـش افـت ولتـاژ به 

اسـتان  جنوبـی  مناطـق  خصـوص 
کمک کرده اسـت و بـا تکمیل رینگ 
400 کیلوولـت جنوب شـرق مسـاله 
بهبـود  منطقـه  در  پایـداری شـبکه 

یافـت. خواهـد 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
کرمـان همچنیـن بـر برنامـه ریزی و 
اتخـاذ تدابیـر الزم برای عبـور از پیک 
مصـرف بـرق اسـتان در سـال 1401 

تاکیـد کرد.
و  عامـل  مدیـران  جلسـه  ایـن  در 
نماینـدگان شـرکت های توزیـع بـرق 
اسـتان مسـائل و  شـمال و جنـوب 
دیدگاه هـای خـود را در ایـن زمینـه 

کردنـد. مطـرح 

ادامه از صفحه اول
 کارگروه هـای تخصصـی جدیـدی، ذیـل کارگـروه اصلـی 
اسـتان تعریـف شـده اسـت کـه یکـی از ایـن کارگروه هـا 

انـرژی و تامیـن نیازهـای ضـروری اسـت.
وی افـزود: هـر یـک از شـرکت ها اقدامـات پیشـگیرانه و 
تمهدیداتـی را در حیطـه وظایـف خـود انجـام داده انـد 
و وظیفـه ایـن کارگـروه هماهنگـی در نقـاط اشـتراک و 
همپوشـانی تهدیداتـی اسـت که بـا آن مواجه هسـتیم و 
بـر این اسـاس جلسـات ایـن کارگـروه به صـورت دو ماه 

یکبـار برگـزار خواهد شـد.
حبیبـی اظهـار داشـت: بحـث پدافنـد غیرعامـل بحـث 
پیشـگیری و جلوگیـری از بحـران اسـت و بـا توجـه بـه 
وظایـف ایـن کارگروه بایـد برنامه ریزی، کنتـرل، تمرین 
و آمـوزش صـورت گیـرد که در زمـان بحـران درمباحث 

مربـوط بـه تامیـن انـرژی با مشـکل مواجه نشـویم.
وی در خصـوص اقدامات شـرکت برق منطقـه ای کرمان 
در زمینـه پدافنـد غیرعامـل گفـت: شناسـایی دارایی ها، 
شناسـایی تهدیدهـا، سـطح بنـدی دارایی هـا، مطالعـات 
پدافنـدی پسـت ها توسـط مشـاور ذی صاح،رزمایش ها، 
تهیـه سـناریو ها و تمرین هـا و همکاری با سـایر ارگان ها 
در انجـام مانورهـا از جمله اقداماتی اسـت که در شـرکت 

است. انجام شـده 

حبیبـی افزود: نوع سـاختار صنعت برق بـا حادثه عجین 
اسـت و حوادث فنـی اجتناب ناپذیر اسـت بنابرین بحث 

سناریو بازیابی شـبکه وجود دارد.
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان نیــز در این جلســه 
ــیب  ــد آس ــازمان ها بای ــک از س ــت: هری ــار داش اظه
ــروی انســانی  ــزات و نی ــری خــود را از نظــر تجهی پذی
شناســایی کننــد و کمبودهایــی کــه در زمینــه منابــع 
انســانی وجــود دارد از طریــق آمــوزش و رزمایــش 

برطــرف شــود.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس بایـد دسـتورکارهایی تعیین 
شـوند و اقداماتـی کـه زمـان بـر و هزینـه بـر اسـت و 
اقداماتـی کـه نیـاز بـه هماهنگـی بیـن سـازمانی دارد 

مشـخص شـوند.
سـاجقه گفـت: در زمان وقـوع تهدیدات اقدامـات اولیه 
باید توسـط خـود دسـتگاه ها انجـام شـود و بنابرین باید 

آمادگی الزم را داشـته باشـند.
وی پیشـنهاد داد: رزمایش هایـی در رابطـه بـا قطـع برق 
و آمـاده بـکاری دیـزل ژنراتورهـا، حمات تروریسـتی به 
تجهیـزات بـرق، مخـازن آب، ایسـتگاه های گاز، حمات 
و…  ریزپرنده هـا  حمـات  نیروگاه هـا،  بـه  سـایبری 
طراحـی و اجـرا شـود. در ایـن جلسـه هـر یـک از اعضـا 

دیدگاه هـا و نظـرات خـود را بیـان کردنـد.

جلسه “کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری پدافند 
غیر عامل استان” برگزار شد

جلسه هماهنگی گذر از پیک بار 1401 
برگزار شد


