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در قالب هفته دوازدهم پويش #هرهفته_الف_ب_ايران؛یادداشت

 3 پروژه برق کرمان با اعتبار
 202 ميليارد تومان به بهره برداري رسيد

َمْن ُکْنُت َمْواله
َفهذا َعلٌی َمْواله

بار دیگر موسـم دو عید بزرگ مسـلمانان 
جهـان، یعنـی عیـد سـعید قربـان و عیـد 
سـعید غدیرخم که دهـه ی والیت و امامت 
نامیـده مـی شـود، فـرا رسـید تـا دوبـاره 
شـادی و سـروری وصف ناپذیر جهان اسالم 

را در برگیـرد.
عید قربان روز ثبوت عشـق و تسـلیم، روز 
رهایـی از تعلقـات غیرخدایـی و دلبسـتگی 
هـای دنیوی بـرای دل سـپردن بـه رضایت 
پـروردگار سـبحان اسـت و عید غدیـر، عید 
کمـال دیـن، روز عهد و میثـاق با رب جلیل 
اسـت. و چـه زیبـا اینکـه خداونـد، حکمت 
خلقت انسـان و آفرینش این جهان هسـتی 
را در عیـد قربان و راه کمال و سـعادت را در 
سـایه سـار عشـق به والیـت قـرار داد و چه 
زیباتـر اینکه، ›‹غدیـر‹‹ را عصاره ی خلقت و 
چکیدهـی تمام ادیـان الهی قرارداده اسـت.

ایـن دو عیـد عظیـم، حالوتـی  تقـارب 
دوچنـدان دارد؛ چراکـه بـاری دیگـر بـر مـا 
ایـن حقیقـت را یـادآور مـی شـود کـه راِه 
پیمـودن مسـیر تقـرب بـه سـوی خداونـد 
سـبحان و رسـیدن بـه کمال، جز بـا رهایی 
از تعلقـات دنیایی و تمسـک به ائمـه اطهار، 

امـکان پذیر نیسـت.
ضمـن تبریـک فـراوان بـه مناسـبت ایام 
مبـارک دهـه ی والیـت و امامـت، شـادی 
سراسـر معنـوی و زندگـی سرشـار از برکت 
را بـرای همـه یمسـلمین جهـان، آرزو مـی 

ییم. نما

عمليات سيم کشي خط 400 کيلوولت 
ارگ بم- جيرفت آغاز شد

بـه گـزارش روابـط عمومـي برق منطقـه اي کرمـان به نقل 
از مجـري خـط 400 کیلوولـت ارگ بم- جیرفت، در راسـتاي 
تکمیـل رینـگ 400 کیلوولت شـبکه انتقال جنوبشـرق و رفع 
افـت ولتاژهـاي منطقه جنوب اسـتان کرمان عملیـات اجرایي 
سـیم کشـي خط فـوق به طـول 90 کیلومتر از سـمت پسـت 
400 کیلوولـت ارگ جدیـد بـم از ابتـدي سـال جاري توسـط 
شـرکت ارمـان انـرژي )پیمانـکار اجرایـي سـیم کشـي( آغـاز 

گردیده اسـت .
مهنـدس حسـن بخشـي در این رابطـه گفت: عملیـات برج 
بنـدي خـط مذکـور در پایـان سـال 1399 بـه اتمـام رسـیده 
اسـت و بر اسـاس برنامه زمانبندي پروژه عملیات سـیم کشـي 
خـط تـا پایـان سـال جـاري بـه اتمـام خواهـد رسـید و خـط 

امـاده برقدار شـدن خواهـد بود.
وي افـزود: خـط مذکـور بـه طـول 91 کیلومتـر از پسـت 
از  عبـور  از  پـس  و  آغـاز  بـم  جدیـد  ارگ  کیلوولـت   400
ارتفاعـات صعـب العبـور جبالبـارز بـه پسـت 400 کیلوولـت 
جیرفت)جبالبـارز( پایـان مـي یابد و با اتمام خـط فوق ارتباط 
بیـن نیروگاههـاي کهنـوج - کرمـان و همچنیـن ارتباط 400 
کیلوولـت بین اسـتان کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان برقرار 

شـد. خواهد 

رونمايي از دستگاه تميزکارليزري به 
منظور پاکسازي آالينده هاي فرونشسته 

بر روي سطح المان هاي الکترونيکي

بـه نقـل از دفتـر تحقیقات شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان، 
در ادامـه همـکاري هـاي شـرکت بـرق منطقـه اي و دانشـگاه 
باهنـر کرمـان از » دسـتگاه تمیزکار لیزري به منظور پاکسـازي 
آالیندههاي فرونشسـته بر روي سـطح المانهاي الکترونیکي« با 
حضـور جمعـي از مسـئولین شـرکت بـرق منطقـه اي کرمان و 

دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان رونمایي شـد.
 ایـن پـروژه تحقیقاتي تحت  نظارت دفتر تحقیقات شـرکت 
برق منطقه اي کرمان  و توسـط دانشـگاه شـهید باهنر کرمان؛ 

با مسـئولیت اجرایـي دکتر اعظم کرمـي انجام گرفت.
ادامه در صفحه 2

نشست مديرعامل شرکت برق منطقه اي 
کرمان با مديران صنايع 

مدیـر عامل شـرکت برق منطقـه اي کرمان، بـه منظور ابالغ 
پیـام  تقدیـر وزیـر نیـرو به پاس همـکاري صنایع  بـا حضور در 
کارخانـه هـاي سـیمان کرمـان و  ممتـازان و همچنین مجتمع 
گل گهـر سـیرجان بـا مدیـران صنایـع جهـان فـوالد، توسـعه 
فـوالد، گهـر زمیـن و گل گهـر دیـدار و گفتگـو کـرد. در ایـن 
دیـدار راهکارهایـي جهت رفع محدودیت و مشـکالت ناشـي از 

کمبـود و کاهش بار بررسـي شـد.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبي  در ایـن دیدارها اظهار داشـت: 
همکاري صنایع در شـرایط بحرانـي و کاهش میزان بار مصرفي 
آن هـا  منجـر بـه  پایـداري شـبکه، کاهـش خاموشـي هـا  و 

تامیـن برق مشـترکین خانگي شـد. 
ادامه در صفحه 3

پویـش  دوازدهـم  هفتـه  راسـتاي  در 
#هرهفته_الف_ب_ایـران، بـا دسـتور وزیـر 
نیـرو 3 پـروژه بـرق منطقـه اي کرمـان بـا 
صـورت  بـه  تومـان  میلیـارد   202 اعتبـار 
ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـي و همزمـان بـا24 

پـروژه صنعـت آب و بـرق بـه بهـره بـرداري 
رسـید.

وزیـر نیـرو در آئیـن بهـره بـرداري از این 
طـرح هـا اظهـار داشـت: امسـال جمعـا 65 
طـرح بـا سـرمایه گـذاري بیـش از 15 هزار 

میلیـارد تومـان بـه افتتـاح رسـیده اسـت و 
طبـق برنامـه تـا پایـان سـال 290 طـرح با 
سـرمایه گـذاري 64هـزار میلیـارد تومان به 

مـدار خواهـد آمد.
ادامه در صفحه 7
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انسان هيچ کارى بهتر از نماز، اصالح ميان مردم و خوش اخالقى نكرده است. حضرت محمد)ص(

کسب مقام کشوري توسط همکار

بــا خبــر شــدیم همکارمــان ســرکار خانــم زهــرا پــور یزدانپنــاه در 
مســابقات کشــوري دارت کــه در اســتان قزویــن برگــزار شــد موفــق 
ــه ایشــان  ــت را ب ــن موفقی ــام ســوم مســابقات شــد ای ــه کســب مق ب

تبریــک مــي گوئیــم.

برگزاري جشن روز دختر
 و والدت حضرت معصومه)س(

ــان  ــه اي کرم ــرق منطق ــرکت ب ــي ش ــوراي فرهنگ ــت ش ــه هم ب
ــت  ــه کرام ــه )س(، ده ــالد حضــرت معصوم ــه مناســبت جشــن می ب
و گرامیداشــت روز دختــر مراســم جشــني در محوطــه بــاز شــرکت بــا 

ــزار شــد. ــاي بهداشــتي برگ ــکل ه ــت پروت رعای
در ایــن مراســم فرزنــدان همــکارکالس اول تــا ششــم ضمــن 
شــرکت در مســابقات شــاد فرهنگــي، ورزشــي، نقاشــي، گلــکاري و ... 
از برنامــه هــا و نمایــش هــاي آموزشــي و حلقــه هــاي بصیرتــي گــروه 

ــد. ــز اســتفاده نمودن شــهیدین نی
ــرکت  ــه ش ــابقات و کلی ــدگان مس ــز از برگزی ــم نی ــان مراس در پای
ــا اهــداء هدایایــي توســط مدیرعامــل شــرکت تقدیــر بــه  کننــدگان ب

عمــل آمــد.

اهدا 7هزار و پانصد سي سي خون از سوي 
کارمندان برق منطقه اي

بــر اســاس روال هــر ســال، کارکنــان بــرق منطقــه اي کرمــان بــه 
منظــور تأمیــن خــون نیازمنــدان 7 هــزار و پانصــد ســي ســي خــون 
اهــدا نمودنــد. ایــن امــر خداپســندانه کــه بــا همــکاري مرکــز انتقــال 
ــر از  ــت 16 نف ــام پذیرف ــي انج ــط عموم ــر رواب ــان و دفت ــون کرم خ

ــد. ــان شــرکت کردن کارکن

منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 
اي کرمـان در جلسـه سـتاد اسـتاني 
مدیریـت پیک بار برق تابسـتان 1400 
که بـا حضـور اسـتاندار کرمـان برگزار 
شـد ضمن قدرداني از اهتمام اسـتاندار 

در پیگیـري بحث
پیـک بار گفت: در بحـث برق امکان 
ذخیـره انـرژي وجود نـدارد و در لحظه 
بایـد میزان تولید و مصرف برابر باشـد.
حمیدرضـا حبیبـي اظهـار داشـت: 
مشـترکین شـرکت بـرق منطقـه اي 
کـه  بـزرگ هسـتند  کرمـان صنایـع 
صنایع همکاري بسـیار خوبي داشـتند 
و در جلسـاتي کـه بـا صنایع داشـتیم 
به توافق رسـیدیم هریـک از صنایع در 
پیـک بار به نوبت از مدار خارج شـود و 
از اواسـط هفته پیش خاموشـي برنامه 

نداشـتیم. ریزي 
وي گفـت: هـم اکنـون در بخـش 
تولیـد همـه نیـروگاه هـا بـا ظرفیـت 
کامـل در حـال تولیـد هسـتند؛ فقـط 
مشـکل سـوخت نیروگاه زرند در حال 
رفـع اسـت و نیـروگاه هـاي مقیـاس 
کوچک و دیزلي نیز در مدار هسـتند و 

نیـروگاه 8 مگاواتي کوهبنـان به زودي 
در شـبکه قـرار مـي گیرد.

داشـت:  اذعـان  حبیبـي  مهنـدس 
در  کـه  اي  کننـده  نگـران  مشـکل 
حـال حاضـر وجـود دارد مشـکل رمـز 
ارزهـاي غیرمجـاز اسـت در حالـي که 
رمـز ارزهاي مجـاز تا پایان شـهریور از 
مـدار خارج شـده اند و مصـرف ندارند؛ 
رمزارزهـاي غیرمجـاز در حـال مصرف 
برق هسـتند و قابلیت هیـچ نظارتي بر 

آن هـا وجـود نـدارد.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه اي 
کرمـان، از سـازمان هایي کـه در بحث 
فرهنگسـازي مصـرف بـرق کمک مي 

کننـد قدردانـي کرد.
اسـتاندار کرمـان دکتـر علـي زیني 
ونـد از جدیـت صنعـت بـرق اسـتان 
قدردانـي کـرد و گفـت: اسـتان کرمان 
جـز اسـتان هایـي بـود که بـا کمترین 
مشـکل مواجـه شـد و از صنایع،بخش 
کشـاورزي و مصرف کننـدگان خانگي 

بـه دلیـل همـکاري تشـکر مـي کنم.
وي افـزود: اسـتان کرمـان شـرایط 
بـا  و  دارد  تولیـد  لحـاظ  بـه  خوبـي 

توجـه بـه صنعتـي شـدن اسـتان باید 
بـه صنایـع تکلیـف بشـود در بحـث 
نیروگاهـي وارد شـوند و بـا توجـه بـه 
مزیـت خوبـي کـه اسـتان کرمـان در 
بحـث انرژي خورشـیدي دارد سـرمایه 
گـذاران مـورد تشـویق قـرار بگیرند تا 
در بحث انرژي خورشـیدي وارد شـوند.

علي زینـي وند گفـت: صرفه جویي 
مصرف در حوزه دسـتگاه هـاي دولتي 
اولیـن نقطـه تمرکـز ماسـت و از مردم 
تقاضـا مـي کنیـم مـا را بـا خامـوش 
کـردن حتي یـک المـپ اضافـه یاري 

. کنند
در این جلسـه مدیران شـرکت هاي 
توزیـع و تولیـد گزارشـي از اقدامـات 
بـراي  هـا  شـرکت  در  شـده  انجـام 
مدیریـت انـرژي و آمادگـي نیروگاهـا 
ارایـه نمودنـد و دکتـر موسـوي معاون 
از  گزراشـي  نیـز  اسـتاندار  عمرانـي 
پیگیرهـاي انجام شـده بـراي مدیریت 
مصـرف در دسـتگاهاي اجرایـي و هـم 
چنیـن از امادگـي شـر کتهـاي گاز و 
نفت جهت سـوخت رسـاني نیـرو گاها 

کرد. ارایـه 

رونمايي از دستگاه تميزکارليزري به منظور پاکسازي 
آالينده هاي فرونشسته بر روي سطح المان هاي الكترونيكي

ادامه از صفحه اول
 دکتـر کرمـي در خصـوص ایـن 
پـروژه اظهـار داشـت: بـا توجـه به 
تمیـزکاري  در  موجـود  مشـکالت 
بـه  برقـدار  حالـت  در  خطـوط 
ویـژه در مناطـق صعـب العبـور یـا 
خطـوط بـا حساسـیت بـاال، تمیـز 
کردن سـطوح تجهیـزات الکتریکي 
تمـاس  بـدون  دور  فاصلـه ي  از 
مسـتقیم با المـان در وضعیت خط 
گـرم« Hot Line« بـه وسـیله ي 
از  یکـي  لیـزر  پرتـوان  اشـعه ي 
مـي  محسـوب  برتـر  فناوري هـاي 

. د شو
وي افـزود: لیـزر یکـي از فنـاوري 
هاي پیشـرو در زمینه ي تمیز کاري 
سـطوح مـي باشـد  کـه مـي تـوان 
بـا اسـتفاده از ایـن فنـاوري عملیات 
تمیـز کاري را آسـان تر، سـریع تر و 

مقـرون بـه صرفه تـر انجـام داد. 
مزایـاي  خصـوص  در  کرمـي 
گفـت  فـوق  دسـتگاه  بکارگیـري 

راه  از  سـطح  دقیـق  تمیـزکاري   :
دور،  امـکان تمیـزکاري شـبکه در 
  ،»»Hot Line حالـت خـط گـرم
خـودکار بـودن،  اسـتفاده از نیروي 
بـودن،   سـریعتر  کمتـر،   انسـاني 
تمیـزکاري،   هزینـه  بـودن  کمتـر 
قابلیـت رصـد بـدون وقفـه،  امکان 
تمیـزکاري از همـه زوایـاي دکل،  
ایمنتـر بـودن نسـبت بـه اسـتفاده 
از نیـرو انسـاني در بـاالي دکل  از 
اهـداف مـورد انتظـار پـروژه و بکار 
بـوده  تمیـزکار  دسـتگاه  گیـري 

اسـت. 
وي درباره نتایج و دسـتاوردهاي 
پـروژه اظهـار داشـت:  بـا سـاخت 
دسـتگاه که مجهـز به تلسـکوپ با 
زوم متغیر اسـت امـکان تمیزکاري 
مقـره در حالـت بـرق دار به صورت 
اتوماتیـک از فاصلـه 10 تـا 12 متر 
میسـر شـده اسـت و  تعبیـه بـازو 
مکانیکـي 360 درجـه بـا قابلیـت 
تلسـکوپ  زاویـه  جهـت  تغییـر 

امـکان تمیـزکاري در همـه زوایـا 
دکل فراهـم کـرده اسـت.

علمـي  هیئـت  عضـو  ایـن 
نـرم  کمـک  بـه  افـزود:   دانشـگاه 
بـه طـور  تمیـزکاري  افـزار سـطح 
اتوماتیـک تعییـن مي شـود تا دقت 
تمیـزکاري افزایـش یابـد و به دلیل 
دور  فاصلـه  از  تمیـزکاري  امـکان 
نسـبت به حضور نیروي انسـاني در 
اسـت. باالتـر  ایمنـي  بـاالی دکل 

در مرحلـه تسـت عملـي بعـد از 
تعییـن  و  لیـزر  دسـتگاه  اسـتقرار 
فاصلـه 10.5 متري از عدسـي لیزر 
بـا اسـتفاده از متـر لیـزري، کار بـا 
نـرم افـزار مربوطه تسـت آغاز شـد 
دقیقـه   2:15 زمـان  در  دسـتگاه 
ناحیـه تعییـن شـده را بـا تابانـدن 
اشـعه لیـزر تمیـز  و آلودگـي مهم  
مقـره  کـه سـبب افزایـش جریـان 
خزشـي و خـروج خط انتقـال را در 
پـي مـي توانـد داشـته باشـد، را از 

برد. بیـن 

با حضور استاندار کرمان؛ 

جلسه ستاد استاني مديريت پيک بار 
برق تابستان 1400 برگزار شد
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براى چشم با ايمانى که عصيان خداوند رامى بيند، روا نيست آن چشم به هم خوَرد تا اين که وضعيت را تغيير دهد.حضرت محمد)ص(

تقدیر 
ــا  ــدوي نی ــد مه ــدس عبدالوحی ــاي مهن ــه امض ــي ب ــي لوح ط
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان، از 
تــالش مهنــدس حبیبــي مدیرعامــل شــرکت، مهنــدس ســلیمیان 
معــاون بهــره بــرداري، مهنــدس ایرانمنــش معــاون برنامــه ریــزي 
و مهنــدس میرتــاج معــاون طــرح و توســعه شــرکت بــرق منطقــه 
اي کرمــان در بــه مــدار آمــدن پســت 231 کیلوولــت ریــگان کــه 
عــالوه بــر رفــع افــت ولتــاژ منطقــه، تاثیــر بــه ســزایي در توســعه 

ــه عمــل آمــد. اســتان دارد تقدیــر ب

انتصابات 
  طــي حکمــي از ســوي مهنــدس حمیدرضــا حبیبــي مهنــدس 
ــي  ــام انگیزش ــروه نظ ــس   کارگ ــوان رئی ــه عن ــي ب ــان پناه پژم

شــرکت منصــوب شــد.

ــل  ــي مدیرعام ــا حبیب ــدس حمیدرض ــوي مهن ــي از س  احکام
شــرکت،  دکتــر حمیدرضــا ایرانمنــش بــه عنــوان رئیــس کارگــروه 
پایــش و کنتــرل مصــرف انــرژي شــرکت، مهنــدس میــالد خالقــي 
بــه عنــوان دبیــر  ایــن کارگــروه و آقایــان محمــد حبیــب الهــي، 
علیرضــا دریافــر، رضــا زنــده روح، امیرعبــاس اســفندیاري، حمیــد 
ــوان اعضــاي  ــه عن ــي ب ــم شــراره رحمان ــي و ســرکار خان خواجوی

ایــن کارگــروه منصــوب شــدند. 

  طــي حکمــي از ســوي مهنــدس حمیدرضــا حبیبــي محســن 
ــي شــرکت منصــوب  ــوراي فرهنگ ــر ش ــوان دبی ــه عن ــپور ب عباس

شــد.

  طــي احــکام جداگانــه اي از ســوي مهنــدس حمیدرضــا حبیبي 
ــي و  ــاون مال ــان؛ مع ــه اي کرم ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
پشــتیباني، هماهنگــي و بهــره بــرداري، شــرکت بــرق منطقــه اي 
ــر  ــاي حمیدرضــا امی ــن اســاس آق کرمــان منصــوب شــدند.  برای
ــد و  ــي و پشــتیباني منصــوب ش ــاون مال ــوان مع ــه عن ــي ب ماهان
ــن ســمت  ــن در ای ــش از ای ــه پی ــي ک ــي فدای ــدس محمدعل مهن
مشــغول بــه خدمــت بــود بــه عنــوان مشــاور مدیرعامــل منصــوب 
ــوان  ــه عن ــي ب ــور آقاس ــدس منص ــر مهن ــوي دیگ ــدند. از س ش
ــدس  ــد و مهن ــوب ش ــرداري منص ــره ب ــت به ــت معاون سرپرس
ــغول  ــمت مش ــن س ــن در ای ــش از ای ــه پی ــلیمیان ک ــود س محم
ــاون هماهنگــي منصــوب شــدند. ــوان مع ــه عن ــود ب ــت ب ــه خدم ب

ــه عنــوان  ــر ب ــه محمــدي ف   طــي احــکام دیگــر، مهنــدس الل
سرپرســت دفتــر هئیــت مدیــره و حسابرســي داخلي، آقــاي فرهاد 
اشــرفي بــه عنــوان مشــاور مدیرعامــل، مهنــدس حمیــد خواجویي 
ــي  ــد مومنای ــر بودجــه، مهنــدس ناهی ــوان سرپرســت دفت ــه عن ب
ــدس  ــکادا و مهن ــتم اس ــئول سیس ــناس مس ــوان کارش ــه عن ب
محمداســماعیل محمــدي بــه عنــوان کارشــناس مســئول نظــارت 

بــر تولیــد منصــوب شــدند.

تسلیت 
همکاران گرامي

سرکار خانم زهرا ميرزايي، سرکار خانم حميده اشتياقي
ــلیت و  ــان  را تس ــت  عزیزانت ــف درگذش ــر و تأس ــت تأث ــا نهای  ب
ــراي آن  ــي ب ــارک و تعال ــد تب ــوده و از خداون ــرض نم ــت ع تعزی
مرحومیــن علــو درجــات و رحمــت واســعه و بــراي شــما و ســایر 

ــم. ــاري مســئلت داری ــر و بردب ــدگان صب بازمان

نشست مديرعامل شرکت برق منطقه اي کرمان 
با مديران صنايع 

ادامه از صفحه اول
وي افـزود: امسـال صنعـت بـرق 
سـابقه  بـي  دلیـل خشکسـالي  بـه 
ناشـي از کمبـود بـارش کـه موجب 
کاهـش تولیـد بـرق نیـروگاه هـاي 
هنـگام  زود  افرایـش  شـد،  برقابـي 
دمـا از اردیبهشـت مـاه و افزایـش 

مصـرف بـرق بـا کمبـود تولیـد در  
شـبکه مواجه شـد و ناگزیر  شـدیم 
از  درخواسـت همـکاري  بیشـتري 
صنایـع نسـبت بـه سـال هـاي قبل 

داشـته باشـیم. 
صنایـع  از  قدردانـي  ضمـن  وي 
افـزود: همـکاري شـما موجب شـد 

تا شـبکه بـرق پایدار بمانـد و انتظار 
داریـم ایـن همکاري تا برگشـتن به 
شـرایط عـادي ادامه داشـته باشـد .
ایـن  مدیـران  جلسـات  ایـن  در 
مشـکالت  و  مسـایل  نیـز  صنایـع 
مطـرح  را  بـار  کاهـش  از  ناشـي 

کردنـد.

بـا  مصـرف  مدیریـت  جلسـه 
بـرق  شـرکت  مدیرعامـل  حضـور 
منطقـه اي کرمـان، معـاون برنامـه 
خدمـات  دفتـر  مدیـر  ریـزي، 
مشـترکین، رئیـس گـروه مدیریت 
مصـرف و مدیـران انـرژي شـرکت 
هـاي فوالد اسـتان در محل سـالن 

کنفرانـس شـرکت بـرق منطقه اي 
برگـزار شـد. کرمـان 

بـه  توجـه  بـا  جلسـه  ایـن  در 
مشـکالت فعلـي شـبکه در تامیـن 
انـرژي کـه در اثـر گرمـاي زودرس 
هـوا و کاهـش تولیـد نیـروگاه هـاي 
برقابـي ایجـاد شـده اسـت از صنایع 

مشـترک خواسـته شـد بـا صنعـت 
و  کننـد  همـکاري  اسـتان  بـرق 
همـکاري  نحـوه  دربـاره  همچنیـن 
صنایـع بـا توجـه بـه سـقف تعییـن 
شـده توسـط توانیـر، بـه نحـوي که 
خدشـه اي به تولید وارد شـود بحث 

و تبـادل نظـر صـورت گرفـت.

1. خود را با ديگران مقايسه نکنيد
هـر کسـی کار را بـه گونـه ای متفـاوت از دیگران شـروع و به 
روش خـود هـم پیشـرفت می کند. این به شـما یـا هیچ فرد 
دیگـری ارتباطـی نـدارد که دیگران در مسـیر شـغل خود به 
کجـا خواهند رسـید و نمـی توانید دیگران را با خود مقایسـه 
کنیـد. انسـان ها همه بـا هم فـرق دارند. در نتیجه، مقایسـه 

خـود با دیگـران فقط وقـت تلف کردن اسـت.
2. نگران مسايلی نباشيد که کنترلی روی آنها نداريد

بـا اینکه آگاهی داشـتن از مسـایل پیرامون همچـون وضعیت 
اقتصـادی، وضـع بازار یـا کارهایی که دیگران انجـام می دهند، 
گاهـی مهـم اسـت امـا بایـد همیشـه روی مسـایلی کـه قابل 
کنترل هسـتند، همچـون افـکار و کارهای خـود تمرکز کنید.

3. حد و مرز خو د را بدانيد و حفظ کنيد
هنگامـی کـه تصـور می کنیـد در دنیـا هیچ چیـز به انـدازه 
شـغلتان مهم نیسـت، در واقع بخشـی از خود را می ُکشـید. 
شـغل شـما می تواند حریم خشـم و ثبات اخالقی را در شـما 

از بیـن ببرد.
4. خيلی خود را جدی نگيريد

توانایـی خندیـدن نقـاط ضعـف و عیـوب خود نه تنهـا باعث 
می شـود تا انسـان شـادتر و قدرتمندتری باشـیم، بلکه باعث 

جـذب دیگـران نیـز مـی شـویم. اگـر نتوانیـد خودتـان بـه 
مشـکالت بخندید، دیگران پشـت سرتان مسـخره می کنند 

و به شـما مـی خندند.
5.خيال پردازی کردن در طول روز

اینکـه خیـال پـردازی و کار کـردن نفـی کننـده یکدیگـر 
هسـتند، طرز فکر قرن بیسـت میالدی اسـت. وقتی به افکار 
خـود اجـازه خیـال پـردازی مـی دهیـد، در واقع افـکار خود 
را در راسـتای پیشـرفت و داشـتن ایـده هـای منحصربه فرد 

هدایـت مـی کنید.
6. متنفر نباشيد

تنفر همچون انگلی اسـت که همه انرژی و سـالمتی شـما را 
مـی خـورد. اگـر در اطرافتان مسـایل آزاردهنده وجـود دارند 
کـه مـی توانید تغییر دهید، دسـت به کار شـوید. اگـر کاری 
از دسـت شـما بـر نمـی آیـد، بهتـر اسـت فرامـوش کنیـد و 

ببخشید.
7. اجازه ندهيد گذشته بر آينده تاثير بگذارد

تمرکـز کـردن روی اشـتباه های گذشـته مثل این اسـت که 
هنـگام رانندگـی همه حـواس خـود را به آینه عقـب بدهید. 
در ایـن حالـت، تـا زمانی مـی توانید پیش بروید کـه با مانعی 

برخـورد و تصادف نکنید.

7 روش شاد بودن در محل کار

برگزارى جلسه مديريت بار
با صنايع فوالدى
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حضور مديرعامل شرکت
 در مرکز پاسخگويي برخط

مهنـدس حمیدرضا حبیبي مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه اي کرمان  
بـا حضـور در مرکـز  سـامد- سـامانه پاسـخ دهـي برخـط- به  سـوالها و 

درخواسـتهاي مـردم به صـورت تلفني پاسـخ گفت.

برگزاري دوره آموزشي اطفا حريق

دوره آموزشـي اطفـاي حریـق ویـژه پرسـنل حـوزه انبارهاي شـرکت 
بـرق منطقـه اي کرمان بـا همکاري کارکنـان حوزه انبـار و ایمني برگزار 

. شد
در ایـن دوره آموزشـي سـرفصل هـاي شـامل؛ عوامل به وجـود آورنده 
آتـش، طبقـه بنـدي آتش هـا، روش هاي خامـوش کردن آتـش، طریقه 
خامـوش کـردن آتـش هـاي طبقه بنـدي شـده، عناصر خامـوش کننده 
آتـش، طریقـه خامـوش کـردن آتـش هـاي طبقـه بنـدي شـده، عناصر 
خامـوش کننـده آتـش، تجهیـزات خاموش کننـده و خامـوش کننده ها 
دسـتي ارائـه شـد. همچنین ضمن بررسـي وضعیت کپسـول هـاي انبار 
مرکـزي بـه منظـور برنامـه ریـزي دقیـق جهت شـارژ سـالیانه کپسـول 
هـاي اطفـاي حریـق، اسـتقرار کپسـول هـاي اطفـاي حریـق در محـل 
مناسـب، تهیه کپسـول هـاي اطفـاي حریق به انـدازه کافـي در محوطه 
انبـار، تهیه کپسـول هـاي اطفاي حریق بـراي انبارهاي سرپوشـیده فاقد 

کپسـول پیشـنهاد شد.

برگزاري جلسه شوراي فرهنگي شرکت
جلسـه شـوراي فرهنگـي شـرکت بـرق منطقـه اي کرمـان بـا حضور 
اعضـا ایـن شـورا برگزار شـد. در این جلسـه در رابطه با مفـاد تفاهم نامه 
وزارت نیـرو بـا سـتاد اقامه نمـاز و همچنین تجهیز نمازخانه هاي پسـت 
هـاي انتقـال، تقدیر از فعـاالن و خادمان اقامه نماز، تامین روشـنایي و یا 
اصـالح سیسـتم روشـنایي دو مسـجد در مناطق محروم ، برگـزاري دوره 
هـاي آموزشـي مرتبط بـا نماز براي همـکاران و فرزندان همـکار، تولید و 
نشـر محتوا درباره نماز و مهدویت، برگزاري همایش و سـمینار در رابطه 
بـا نماز، برگزاري جشـن تکلیـف فرزندان همکار، تقدیـر از خادمین نماز، 
مسـابقات قرآنـي فرزنـدان همـکار و گفتمان و سـمینار آموزشـي درباره 

عفـاف و حجـاب تصمیماتي اتخاذ شـد.

همانا حجاب متين براى آنان )زنان( متضمن سعادت است.امام على )ع(

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه 
اي کرمــان در برنامــه شــامگاهي 
ــان در  ــژه شــبکه کرم گفتگــوي وی
ــازي  ــه س ــوع بهین ــا موض ــه ب رابط
ــاي  ــي ه ــرژي و خاموش ــرف ان مص

ــت. ــر حضــور یاف اخی
مهنــدس حمیدرضــا حبیبــي در 
ــه مجــري  ایــن برنامــه در پاســخ ب
ــي  ــل خاموش ــاره دالی ــه درب برنام
هــاي اخیــر گفــت: ســه دلیــل 
ــش  ــاي زودرس و افزای ــده گرم عم
ــش  ــرارت، کاه ــه اي ح 5-4 درج
3500 مگاواتــي تولیــد نیــروگاه 
هــاي بــرق آبــي بــه دلیــل کاهــش 
نــزوالت آســماني و اســتخراج رمــز 
ارزهــاي غیــر مجــاز و رشــد خــارج 
از نــرم مصــرف توســط مشــترکین 
ــر  ــاي اخی ــي ه ــل خاموش از دالی

اســت.
وي در ایــن رابطــه افــزود: از 
ســال 1399 تــا 1400 نزدیــک بــه 
2000 مــگاوات مشــترک جدیــد 
بــه شــبکه سراســري اضافــه شــده 
ــه  ــگاوات ب ــه ازاي آن 2500 م و ب
ــده  ــه ش ــي اضاف ــت نیروگاه ظرفی
اســت قاعدتــا بــا مدیریــت مصــرف 
ــال 1400  ــد در س ــاله نبای ــر س ه
مشــکل خاموشــي داشــته باشــیم؛ 
ــز ســال  ــه تمای امــا آنچــه منجــر ب
1400 شــد و برنامــه ریــزي هــا را 
دســتخوش تغییــر قــرار داد گرماي 
ــه اي  ــش 5-4 درج زودرس و افزای
متوســط دمــاي کشــور در 7 هفتــه 
اول ســال 1400 اســت کــه هــم بــر 

ــر  ــترکین تاثی ــرف مش ــزان مص می
داشــته و هــم نیــروگاه هــا بــه 
دلیــل اینکــه تولیدشــان بــه میــزان 
ــاس  ــط حس ــرارت محی ــه ح درج
ــرده اســت.  ــدا ک اســت کاهــش پی
مهنــدس حبیبــي در ادامــه گفــت: 
ــش  ــالي و کاه ــل خشکس ــه دلی ب
نــزوالت آســماني ذخیــره ســدها را 
ــي  ــم و روان آب های از دســت دادی
کــه در بخــش کشــاورزي اســتفاده 
مــي شــدند و بخشــي از کشــاورزي 
از ایــن طریــق تامیــن مــي شــود از 
ــه  ــم منجــر ب ــه ه ــت ک دســت رف
مگاواتــي  تولیــد 3500  کاهــش 
نیــروگاه هــاي برقابــي شــد و هــم 
ــپ  ــا پم ــود روان آب ه ــر نب در اث
ــال  ــر از س ــاورزي زودت ــاي کش ه
هــاي پیــش شــروع بــه کار کردنــد.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه 
ــال  ــي 10س ــت: ط ــان گف اي کرم
ــار 1.8  ــش ب ــط افزای ــر متوس اخی
درصــد بــوده کــه رشــد نزدیــک بــه 
20 درصــد امســال خــارج از نــرم و 

پیــش بینــي بــود.
ــر اســاس  ــان داشــت: ب وي اذع
درصــد   10 جهانــي  الگوهــاي 
اســتخراج  ایــران  در  رمزارزهــا 
 1500 حــدود  و  شــود  مــي 
ــم  ــزارز داری ــرف رم ــگاوات مص م
ــدود 300  ــزان ح ــن می ــه از ای ک
ــزارز  ــزارع رم ــگاوات م ــا 320 م ت
وزارت  از  کــه  هســتند  مجــاز 
ســمت مجــوز مــي گیرنــد و از 
اول خــرداد تــا پایــان شــهریور 

از مــدار خــارج هســتند و ایــن 
ــتند  ــاز هس ــاي غیرمج ــز ارزه رم
ــار بــه شــبکه تحمیــل مــي  کــه ب
ــل کنتــرل نیســتند و  کننــد و قاب
از مــردم مــي خواهیــم کــه آن هــا 
را بــه شــرکت بــرق معرفــي کننــد 
ــز  ــکاري را نی ــن هم ــاداش ای و پ

ــد . ــت نماین دریاف
بــراي  گفــت:  ادامــه  در  وي 
زمــان  در  صنایــع  بــار  کنتــرل 
پیــک بــار هــر ســاله تفاهــم نامــه 
هایــي بــا صنایــع بســته مــي 
ــري  ــم و جلوگی ــا تنظی ــود و ب ش
صنایــع  همزمــان  مصــرف  از 
ــم  ــي کنی ــرل م ــار را کنت ــک ب پی
ــتان  ــع اس ــبختانه صنای ــه خوش ک
بســیار همــراه هســتند و در بخــش 
ــاز  ــي نی ــارف عموم ــي و مص خانگ
بــه توجــه مــردم بــه مدیریــت 

مصــرف اســت.
اظهــار  حبیبــي  مهنــدس 
داشــت: مــردم بایــد مصــارف خــود 
را مدیریــت کننــد و از مصــارف 
ــد، از  ــودداري کنن ــروري خ غیرض
جملــه راهکارهایــي کــه مــردم 
مــي تواننــد بــه کار ببرنــد کاهــش 
ــروري و  ــنایي غیرض ــارف روش مص
ــپ  ــي 1 الم ــردن حت ــوش ک خام
کنــد  دور  از  اســتفاده  اضافــي، 
کولرهــاي آبــي، تنظیــم کولــر روي 
25 درجــه، عــدم اســتفاده از لــوازم 
پرمصــرف برقــي در ســاعات 13 تــا 
18 ، کشــیدن لــوازم برقــي و بــدون 

ــت. ــز و ... اس ــرف از پری مص

حضور مديرعامل شرکت برق منطقه اي کرمان 
در برنامه شامگاهي گفتگوي ويژه
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ستم، قدم را مى لغزاند ، نعمتها را سلب مى کند و ملتها را به نابودى مى کشاند .امام على )ع(

معـاون وقـت مالـي وپشـتیباني 
شـرکت بـرق، مهمتریـن اقدامـات 
سـال  یـک  طـي  معاونـت  ایـن 

کـرد. تشـریح  را  گذشـته 
مهنـدس محمدعلـي فدائـي بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایـن معاونـت از 
قراردادهـا،  و  تـدارکات  امـور  دو 
اداره  و  ذیحسـابي  و  امورمالـي 
نظـارت برخدمات عمومي تشـکیل 
در  داشـت:  اظهـار  اسـت  شـده 
حـوزه امـور تـدارکات و قراردادهـا 
شـده  انجـام  اقدامـات  از  یکـي 
سـاماندهي انبارهـا از نظـر شـرایط 
فیزیکـي، نحوه نگهـداري، چیدمان 
تجهیـزات ونیـز کنتـرل دارایـي ها 
و  هـا  دسـتورالعمل  بـه  توجـه  بـا 

اسـت.  اسـتانداردها 
وي افـزود: از ایـن رو مطالعـات 
منتخـب  مشـاور  طریـق  از  الزم 
پیمانکارانـي  و  گرفـت  صـورت 
بـراي اجـراي طـرح هـاي مصـوب 
انتخاب شـد و در وهلـه اول انباري 
متناسـب بـا اسـتانداردهاي مربوط 
تجهیـزات حسـاس  نگهـداري  بـه 
و  بازسـازي  انتقـال  هـاي  پسـت 
تجهیز شـد و نسـبت به انتقال این 
تجهیـزات کـه بـه صـورت پراکنده 
نگهـداري مـي شـدند اقـدام شـد.

 فدائـي در ادامه گفت: در همین 
کارگاه  بـه  مربـوط  سـوله  راسـتا 
تیـر سـازي قدیـم بـه عنـوان انبار 
بهـره بـرداري بـه منظـور نگهداري 
اصولـي و اسـتاندارد بخـش عمـده 
تجهیـزات اسـتراتژیک پسـت ها و 
نیـز بخشـي از تجهیـزات خطـوط 
از  جلوگیـري  جهـت  در  انتقـال 
تأثیـر  تحـت  وتخریـب  فرسـایش 
عوامـل مخـرب جـوي ومحیطـي، 
هـاي  سـالن  و  شـد  بازسـازي 
مجـاور نیـز بـراي نگهـداري برخي 

تجهیـزات خـاص احیـا شـد.
سـقفي  جرتقیـل  افـزود:  وي 
موجـود براي بارگیـري و بار اندازي 
تجهیـزات داخـل انبـار تعمیر شـد 
و همچنیـن بـراي افزایـش امنیـت 
انبـار نسـبت بـه اجـراي حصـار و 
برنامـه ریـزي بـراي نصـب دوربین 
هـاي هوشـمند اقـدام شـد؛ ضمنـا 
اقدامات مشـابه اي درخصوص انبار 
پسـت 400 کیلوولت سـیرجان نیز 

در حـال انجـام اسـت.
اصـالح،  داشـت:  اظهـار  فدائـي 
هـاي  سیسـتم  توسـعه  و  ارتقـاء 
جهـت  در  موجـود  مکانیـزه 
کاال  تحویـل  سـازي  هوشـمند 
وکنترل موجودي هـا، طراحي وراه 
اندازي سیسـتم کدینگ واسـتفاده 
و   RFID فنـاوري  از  متناسـب 
یـا بارکـد ویـا ترکیبـي از ایـن دو، 
اصـالح روش هـاي تأمیـن ایمنـي 
انبارهـا از نظـر حفاظـت فیزیکـي 
در مقابـل حوادثـي از جملـه آتـش 
سـوزي وسـرقت وآمـوزش نیـروي 
انسـاني مرتبـط از دیگـر اقدامـات 
ایـن معاونـت در جهت سـاماندهي 

بـه انبارهـا بـوده اسـت.
اشـاره  ضمـن  همچنیـن  وي 
بـه سـایر اقدامـات انجـام شـده در 
امور تـدارکات گفت: مکانیزاسـیون 
وخدمـات  کاال  خریـد  سیسـتم 
و  جزئـي  معامـالت  محـدوده  در 
متوسـط، تعییـن تکلیـف کانکـس 
هـاي بجـا مانـده از زمـان زلزله بم، 
تعییـن تکلیـف اقـالم مـازاد برنیاز 

سـازي  آمـاده  انبـار،  در  موجـود 
اسـتقرار  و  انبـار  اداري  سـاختمان 
کارکنـان انبـار در ایـن سـاختمان 
از دیگـر اقدامـات ایـن معاونت طي 

یـک سـال اخیـر بـوده اسـت.
معـاون مالـي وپشـتیباني وقـت 
شـرکت، اظهـار داشـت: از جملـه 
حـوزه  در  شـده  انجـام  اقدامـات 
اصـالح  بـه  تـوان  مـي  قراردادهـا 
فرآیندهـا و رویـه هـاي برگـزاري 
مناقصـه هـا ومزایـده ها ونیـز عقد 
قرارداد با پیمانکاران وفروشـندگان 

ومشـاوران اشـاره نمـود.
کمبـود  علیرغـم  افـزود:  وي 
شـدید نیرو در این حـوزه در رابطه 

قـراردادي پیمـان  امـور  انجـام  بـا 
هـا در لحظـه پاسـخگوي ذینفعان 
بـوده و با حضـور مؤثر در جلسـات 
هماهنگـي پـروژه ها فعالیـت هاي 
خـود را در راسـتاي برنامـه هـاي 

شـرکت هماهنـگ مـي نماینـد.
در  داشـت:  اظهـار  فدائـي 
زمینـه رسـیدگي بـه امـور جنبـي 
تغییـرات  برخـي  بـا  قراردادهـا 
جملـه  از  هـا  رویـه  در  اصالحـي 
بررسـي تقاضاهـاي واصلـه از حوزه 
هـاي  ابـالغ  بـراي  مختلـف  هـاي 
سـعي  وکاهـش  افزایـش  تمدیـد، 
شـد اقدامـات بـا کمتریـن خطـا و 
ایـراد انجـام شـود و رسـیدگي بـه 
صورت حسـاب هـاي فروشـندگان 
تجهیزات اساسـي مربوط به پسـت 
هـا وخطـوط انتقال و رسـیدگي به 
امـور جنبـي ایـن نـوع قراردادها از 
جملـه بررسـي تأخیـرات وابالغیـه 
هـاي تمدیـدالزم و نیـز رسـیدگي 
بـه صـورت وضعیـت هـاي تعدیـل 
در قراردادهـاي مشـمول از جملـه 
وظایفـي اسـت کـه بـه ایـن بخش 

محـول گردیـده کـه بـا دقـت نظر 
کامـل وبـر اسـاس ضوابـط مربوطه 

انجـام مـي شـود.
وي در خصـوص فعالیـت هـاي 
از  گفـت:  وذیحسـابي  مالـي  امـور 
جملـه فعالیت هاي انجام شـده در 
حـوزة امورمالي وذیحسـابي اهتمام 
در اصالح سـاختارها واصـالح رویه 
ها در رسـیدگي هـا وتنظیم صورت 
هـاي مالي و نیز پاسـخگویي لحظه 
اي بـه حسابرسـان ودسـتگاه هاي 

نظارتـي ذیربط مي باشـد.
شـرایط  بـه  اشـاره  بـا  فدائـي 
دشـوار حاضـر و محدودیـت منابـع 
گفـت: همکاران امـور مالي حداکثر 

تـالش خـود را بـه منظـور جـذب 
نقدینگـي الزم وپرداخـت بـه موقع 
حقـوق ودسـتمزد همـکاران و نیـز 
تأدیـه صـورت وضعیت هـاي طرف 
هـاي قـراردادي بـه عمـل آورده و 
عـالوه بـر کارهـاي معمـول مانند؛ 
تهیـه صـورت حسـاب هـاي مالـي 
و  وجـاري  طـرح  اعتبـارات  در 
در  مربوطـه  اطالعـات  بارگـذاري 
سـامانه هـاي متعـدد، اقداماتـي از 
جمله: تسـویه حسـاب قراردادهاي 
سـنواتي، تعییـن تکلیـف تعـدادي 
سـال  ناتمـام  قراردادهـاي  از 
هـاي گذشـته، راه انـدازي حوالـه 
نمـودن  روز  بـه  الکترونیـک، 
حسـابداري تعهـدي، تعیین تکلیف 
مالیاتـي  هـاي  حسـاب  برخـي 
مالیـات  جملـه  از  قبـل  سـنوات 
وموضـوع  افـزوده  عملکـرد،ارزش 
هـاي  مالیـات  قانـون   169 مـاده 
هـاي  فعالیـت  دیگـر  از  مسـتقیم 
ایـن امور از ابتداي سـال99تاکنون 

بـوده اسـت.
وي همچنیـن گفـت: بـه منظور 
تعییـن تکلیف قطعـي پیمان هایي 
کـه فرآینـد اختتامیـه را طـي مـي 
کننـد و جلوگیري از بـروز ادعاهاي 
احتمالـي در آینـده، انجـام فرآینـد 
تسـویه حسـاب طبق مفاد شـرایط 
صورتحسـاب  دریافـت  و  عمومـي 
در  پیمـان  طـرف  توسـط  نهایـي 
بـا  و  شـده  نهادینـه  مالـي  امـور 
اجـراي دقیـق ایـن رویـه از ایجـاد 
قراردادهـاي ناتمـام وبالتکیـف تـا 
حـدود زیـادي جلوگیـري بـه عمل 
مـي آید و در سـال گذشـته فرآیند 
امـوال گرداني هم توسـط مجموعه 
جمعداري شـرکت انجام شـدکه در 
جهـت تسـهیل در انجام تشـریفات 
تسـویه حساب بازنشسـتگان و امور 
مربـوط بـه نقـل وانتقال همـکاران 

تأثیر داشـته اسـت.
لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  فدائـي 
بازنگـري، ارتقاء و توسـعه سیسـتم 
هاي مکانیزه موجود اظهار داشـت: 
در وهلـة اول سیسـتم صدور احکام 
در حـوزه منابع انسـاني با سیسـتم 
بـه  قبـاًل  کـه  دسـتمزد  حقـوق 
صـورت مسـتقل عمل مـي کردند، 
یکپارچـه سـازي گردیـد و عـالوه 
برایـن مطالعـات الزم بـر روي چند 
برنامه حسـابداري، مالي، تدارکات، 
قراردادهـا وانبـار صـورت گرفته که 
بـا انتخاب سیسـتم مناسـب وپیاده 
سـازي آن بـه زودي نقیصـه هـاي 
مرتفـع  زمینـه  ایـن  در  موجـود 

خواهدشـد.
و  توسـعه  خصـوص  در  وي 
ارتقاءکیفیـت نـاوگان حمـل ونقل 
سـطح  ارتقـاء  راسـتاي  در  گفـت: 
ایمنـي و اطمینـان الزم از آسـایش 

مأموریـت  انجـام  در  همـکاران 
هـاي محولـه کـه بـا خـودرو انجام 
گذشـته  سـال  طـي  شـود،  مـي 
اخـذ  ماننـد؛  اقدامـات  تاکنـون 
خـودروي  مجوزخرید6دسـتگاه 
کمـک دار از بهتریـن نمونـه هـاي 
موجـود وقابل خریـد، کنترل مداوم 
از  اطمینـان  بـه جهـت  خودروهـا 
عـدم وجـود نقص هایي کـه امنیت 
نمایـد  مخاطـره  دچـار  را  سـفر 
وسـایر کنتـرل هاي جنبي توسـط 
کارشـناس امـور بهداشـت،ایمني و 
در  زیست)HSE(مسـتقر  محیـط 
اداره نظـارت بر خدمـات و مکانیزه 
نمودن سیسـتم در خواست خودرو 
بـا همکاري حـوزه معاونـت محترم 
برنامـه ریـزي انجـام شـده اسـت. 
راسـتاي  در  افـزود:  فدائـي 
قراردادهـاي  بـه  سـاماندهي 
نظـر در  تجدیـد  خدماتـي ضمـن 
نحـوة تنظیـم متـون قـراردادي و 
تکمیـل واصالحیه هاي الزم سـعي 
گردیده کـه حداکثر اسـتفاده بهیه 
قراردادهـا  ایـن  هـاي  ظرفیـت  از 
شـدن  بهتـر  چـه  هـر  جهـت  در 
انجـام فعالیـت هالـي خدماتـي بـه 
عمـل آیـد همچنیـن رسـیدگي به 
ملزومـات  تأمیـن  و  امورخدمـات 
مـورد نیـاز پسـت هـا و رسـیدگي 
و احیـاي باغـات مربوطـه از دیگـر 
اقدامـات ایـن حـوزه بـوده اسـت.

وي اظهـار داشـت: در راسـتاي 
اجـراي برنامـه هاي مدیریت سـبز 
در شـرکت طي سـال گذشته کلیه 
پنجـره هـاي سـاختمان شـماره 5 
واقدامـات الزم  دوجـداره گردیـده 
طـي سـال جـاري جهـت اجـراي 
آبیـاري قطـره اي فضاهـاي سـبز 
سـتاد شـرکت انجـام شـده اسـت 
آن  اجرائـي  عملیـات  بـزودي  کـه 

آغـاز مي گـردد.
معـاون مالـي وپشـتیباني وقـت 
شـرکت گفـت: از جملـه اقدامـات 
دیگـری کـه توسـط اداره خدمـات 
انجـام شـده مي تـوان بـه همکاري 
از  بخشـي  بازسـازي  و  تعمیـر  در 
مرکـز  سـاختمان  و  تأسیسـات 
دیسـپاچینگ، همـکاري در نقـل و 
انتقـال و اسـتقرار همـکاران حـوزه 
انسـاني،  منابـع  محتـرم  معاونـت 
و  پایـش  گـروه  درکار  حضـور 
انـرژي سـاختمان هـاي  مدیریـت 
شـرکت، همـکاري هـاي الزم و نیز 
رسـیدگي بـه امـور مامـور سـراها، 
نقـل  امـور  انجـام  در  همـکاري 
انتقـال شـرکت تعاوني بـه مدیریت 
در  الزم  هـاي  همـکاري  جدیـد، 
خصـوص امـور موسسـه فرهنگي- 
ورزشـي، بـاز پـس گیري تعـدادي 
از سـاختمان هـاي تحـت اختیـار 
شـرکت هاي توزیع و... اشـاره کرد.

فعاليت هاي حوزه معاونت مالي 
و پشتيباني تشريح شد

در حوزه امور تدارکات و قراردادها يکي 
از اقدامات انجام شده ساماندهي انبارها از 

نظر شرايط فيزيکي، نحوه نگهداري، چيدمان 
تجهيزات ونيز کنترل دارايي ها با توجه به 

دستورالعمل ها و استانداردها است
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بنگريد در چه ]لباسى[ و بر چه ]چيزى[ نماز مى گزارى، که اگر از راه صحيح و حاللش نباشد، قبول نخواهد شد. امام على)ع(

بـرق  آمـوزش شـرکت  دفتـر  گـزارش  بـه 
و  شـیوع  بـه  توجـه  بـا  کرمـان،  اي  منطقـه 
همـه گیـري بیمـاري کرونـا و اوج گیـري آن 
از ابتـداي سـال جـاري )1400( بـا توجـه بـه 
عـدم امـکان برگـزاري دور هـاي آموزشـي بـه 
صـورت حضوري، همچنان  دور هاي آموزشـي 
بـه صـورت وبینار)آنالین( و یـا آفالین در حال 

برگـزاري اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ، جمعـاً تعـداد 30 
دوره آموزشـي کـه شـامل دوره هـاي شـغلي 
اختصاصـي بخش فنـي، مشـترک اداري، ویژه 
مسـئولین دفاتـر و تایپیسـت هـا و همچنیـن 
دوره هـاي فرهنگـي و عمومي برگزار شـده که 
در ادامـه بـه صـورت مختصر به آنها اشـاره مي 

شود.
نـوري،  مخابـرات  هـاي  دوره سیسـتم   -1
شـناخت و بکارگیـري کـه بـا هـدف آشـنایي 
هـاي  سیسـتم  و  اسـتانداردها  بـا  فراگیـران 
نـوري،  فیبـر  مخابـرات  مفاهیـم  مخابراتـي، 
کاربردهـاي سیسـتم هـاي مخابـرات نـوري، 
و  اي  ناحیـه  شـهري،  محلـي،  هـاي  شـبکه 
سراسـري و مفاهیـم طراحـي سیسـتم هـاي 
نـوري ، بـراي معاونـت هـاي فنـي بـه صورت 

برگـزار گردیـد. وبینـار 
2- دوره آموزشـي آشـنایي بـا تجهیـزات و 
لـوازم انـدازه گیـري بـا هـدف آشـنایي فراگیر 

بـا تجهیـزات و لـوازم انـدازه گیـري در حیطه 
دانـش و همچنیـن اینکـه فراگیـر بـا عملکـرد 
و نحـوه تسـت و تنظیـم لـوازم انـدازه گیـري 
آشـنا شـده و بتواند انرژي مصرفي مشـترکین 
را محاسـبه نمایـد توسـط مجتمـع اصفهان به 
صـورت آنالیـن برگـزار و همـکاران واحد هاي 

فنـي در آن شـرکت نمودنـد.
3- انـدازه گیـري الکتریکـي بخـش انتقـال 
بـا ایـن هـدف کـه فراگیـر پـس از گذرانـدن 
دوره بتوانـد نحـوه انـدازه گیـري پارامترهـاي 
الکتریکـي در شـبکه تحـت مسـئولیت خـود 
را درک نمـوده و توصیـف نمایـد و همچنیـن 
آشـنایي بـا مفاهیـم انـدازه گیـري الکتریکـي 
در پسـتها و شـبکه هـاي الکتریکـي در حیطه 
دانـش، بـراي همـکاران معاونـت هـاي بهـره 
بـه صـورت غیـر  بـرداري و طـرح و توسـعه 
حضوري توسـط مجتمـع فني رایانـگان برنامه 

ریـزي و اجـرا گردیـد.
4- دروه هـاي آموزشـي ارزیابـي عملکـرد 
مشـاوران و پیمانـکاران و ترانسـفورماتورهاي 
قـدرت از دیگـر عناویـن دورهاي برگزار شـده 
مربـوط بـه دور هـاي شـغلي اختصاصي بخش 
فنـي مـي باشـد کـه توسـط مراکـز آموزشـي 
اصفهـان و مجتمـع فنـي رایانـگان بـه صورت 

غیـر حضـوري برگـزار گردید.
5- دوره هاي آموزشـي سیسـتم هاي جدید 

مالـي با هدف آشـنایي فراگیران با زیرسیسـتم 
هـاي مالـي و ERP و مدیریـت نقدینگـي بـا 
هـدف آشـنایي فراگیـران با ابزارهـاي مدیریت 
نقدینگـي و همچنین توانایي محاسـبه و تهیه 
بودجـه نقـدي توسـط فراگیـر بـراي پرسـنل 
امـور مالـي برنامه ریزي و توسـط مجتمع فني 
رایانـگان بـه صـورت غیـر حضـوري )آفالیـن( 

برگـزار گردید.
6- بـا توجـه بـه لـزوم آشـنایي پرسـنل بـا 
مباحـث حوزه پدافنـد و مدیریت بحـران دوره 
آموزشـي توانمنـد سـازي سـرمایه انسـاني در 
حوزه پدافند سـایبري توسـط سـازمان پدافند 
غیرعامـل کشـور و همچنیـن دوره آموزشـي 
پدافنـد اقتصادي)دفاع اقتصادي( توسـط مرکز 
آموزشـهاي تخصصي دانشـگاه شـهید بهشتي 
بـه صورت آنالین براي پرسـنل برگـزار گردید.
7- یکـي از دوره هـاي آموزشـي که با هدف 
از چالشـهاي  و سـرفصل شـناخت همـکاران 
محیـط کار، مباني ارزشـي کار، تفاوت حرفه با 
شـغل، تعریف و دسـته بندي اخالق ، ضرورت 
ترویـج اخالق حرفه اي در سـازمان، موفقیت و 
کامیابـي و نقـش راهبردي اخـالق در موفقیت 
کسـب و کار، تمایـز بین اخـالق و قانون ، نظام 
هـاي اخالقـي و مولفـه هـاي کاربـردي اخالق 
، وظایـف مدیـران اخـالق، موانـع رشـد اخالق 
حرفـه اي در سـازمان هـا و ده دسـتور اخـالق 

حرفـه اي برگـزار شـده دوره آموزشـي اخـالق 
حرفـه اي بـود کـه طـي دو گـروه بـا تدریـس 
آقـاي دکتـر زارچـي توسـط مجتمع آموزشـي 
اصفهـان به صـورت آنالین برنامـه ریزي و اجرا 

گردید.
8- دور هـاي آموزشـي روشـهاي بهسـازي 
و اصـالح امـور در بایگانـي و Excel پیشـرفته 
توسـط مراکز آموزشـي مجتمع فنـي رایانگان 
و موسسـه مطالعـات منابـع انسـاني راهبـران 
تایپیسـت  و  دفاتـر  مسـئولین  بـراي  توسـعه 
و همـکاران مرتبـط بـا ایـن حـوزه هـا برگـزار 

گردید.
و  عمومـي  آموزشـي  هـاي  دوره  از   -9
فرهنگـي که هرسـال به صورت مشـترک بین 
شـرکت هـاي زیرمجموعـه وزارت نیـرو برنامه 
ریـزي و اجـرا مـي شـود و عـالوه بـر آمـوزش 
مباحـث قرآنـي حالـت مسـابقه نیـز دارد دوره 
ترنـم وحـي)8( کـه محتـواي آن در خصـوص 
تفسـیر سـوره هـاي مبارکه قـدر و تکاثـر بود، 
توسـط مجتمـع آموزشـي گیـالن بـه صـورت 

آفالیـن برگـزار گردیـد.
10- دیگـر عنـوان دوره آموزشـي عمومي و 
فرهنگـي برگزار شـده دوره آموزشـي آشـنایي 
بـا اندیشـه و سـیره امـام خمینـي )ره( مـي 
باشـد که توسـط مجتمع آموزشـي و پژوهشي 

اصفهـان برگـزار گردید.

مدیرعامل شـرکت برق منطقه اي 
کرمـان در جلسـه شـوراي اداري در 
تشریح سـاختار صنعت برق و میزان 
تولیـد بـرق در کشـور گفت:  شـبکه 
بـرق کشـور به هم پیوسـته اسـت و  
کل شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع به 
هـم وصل اسـت و مصـرف کنندگان 
بـه یک شـبکه بهـم پیوسـته متصل 
اند شـبکه به صورت آنالیـن کار مي 
کنـد یعني در لحظـه تولید و مصرف 
باید برابر باشـد امکان ذخیـره انرژي 
وجـود ندارند ما نیاز بـه کنترل روي 

مقادیـر مصرف و تولیـد داریم .
حبیبـي  حمیدرضـا  مهنـدس 
افـزود:  عمـده تولیـد برق در کشـور 
بـا 37 درصـد از طریق نیـروگاه هاي 
سـیکل ترکیبي، 28 درصـد نیروگاه 
هـاي گازي ، 19 درصد نیروگاه بخار 
، 14 درصـد برقابي، 1 درصد اتمي و 
دیزلـي و 1 درصـد تجدیدپذیر انجام  

مي شـود.
وي در ادمـه اظهـار داشـت: سـال 
99 تـا 1400 یک میلیون مشـترک 
جدیـد افـزوده شـد کـه مجمـوع آن 
افزایـش مصـرف صنایـع 2000  بـا 
مـگاوات اسـت و بـه ازاي آن 2500 
مـگاوات نیروگاه جدیـد در مدار قرار 
گرفـت که ظرفیت عملـي آن 2000 
مـگاوات اسـت  و پیـش بینـي مـي 
شـد بـر اسـاس برنامـه ریـزي قبلي 
، بـا احـداث نیـروگاه هـاي جدیـد و 
ارتقـاي ظرفیت واحدهـاي موجود  و 
اعمـال برنامـه هـاي مدیریت مصرف 

مشـابه سـال گذشـته، نیـاز مصـرف 
داده  پوشـش  خوبـي  بـه  متعـارف 

. شود
مهنـدس حبیبـي در ادامـه گفت: 
آنچـه منجـر بـه تمایـز سـال 1400 
شـد و برنامـه ریزي ها را دسـتخوش 
تغییـر قـرار داد. افزایـش زود هنگام 
و شـدید دمـاي هـواي کشـور و در 
قـرار گرفتـن سیسـتم هـاي  مـدار 
انـدازي زود هنـگام  سرمایشـي، راه 
دلیـل  بـه  کشـاورزي  هـاي  چـاه 
بـارش هـا، رشـد تولیـد و  کاهـش 
افزایـش  مصـرف برق صنایـع بزرگ 
و رشـد فزاینده اسـتفاده از ماینرها و 
تجهیزات اسـتخراج رمز ارزها اسـت.
وي همچنین افـزود: افزایش 4-5 
درجـه اي متوسـط دماي کشـور در 
7 هفتـه اول سـال 1400 هـم بـر 
کننـدگان  مصـرف  مصـرف  میـزان 
تاثیـر داشـته و هـم نیـروگاه هـا بـه 
دلیـل اینکـه تولیدشـان بـه میـزان 
درجه حرارت محیط حسـاس اسـت 

کاهـش پیـدا کرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
بـه  داشـت:  اظهـار  همچنیـن  اي 
دلیـل خشکسـالي و کاهـش نزوالت 
حـدود  سـدها  ذخیـره  و  آسـماني 
را  شـبکه  تولیـد  مـگاوات   3500
مفیـد  حجـم  و  دادیـم   دسـت  از 
میـزان  از  سـال 99  در  سـدها  آب 
11394 میلیـون مترمکعب در سـال 
1400 بـه 6168 میلیـون مترمکعب 
کاهـش یافت و همچنین نبـود روان 

آب هایـي کـه در بخـش کشـاورزي 
اسـتفاده مي شـد منجر به اسـتفاده 
زود هنـگام از پمـپ هاي کشـاورزي 

و افزایـش مصـرف شـد.
وي در مقایسـه میانگیـن مصـرف 
در فروردیـن و اردیبهشـت سـال 99 
متوسـط  داشـت:   اذعـان  و 1400 
اوج مصـرف شـبکه بـرق کشـور طي 
8 سـال اخیـر در زمـان مذکـور 1/8  
خـارج  رشـد  بـا  کـه  بـوده  درصـد 
از نـرم 20 درصـد مواجـه هسـتیم 
کـه تامیـن آن نیازمنـد افزایـش 20 
درصـد کلیـه تاسیسـات بـرق اسـت 
کـه در هیـچ اقتصـادي قابـل توجیه 

. نیست
وي گفـت: تعمیـرات نیـروگاه هـا 
هـم بـه نحـوي برنامـه ریـزي مـي 
شـود کـه بـراي پیـک بـار در مـدار 
بـار  کاهـش  مواقـع  در  و  باشـند 
نیـروگاه هـا به ترتیب بـه تعمیرات و 
بازدیـد مـي رونـد اما امسـال گرماي 
زودرس برنامـه ریـزي را دسـتخوش 
تغییـر کـرد بـا ایـن شـرایط در حال 

حاضـر بخشـي از تولیـد را نداریـم 
افزایـش  شـدت  بـه  هـم  مصـرف 
پیـدا کـرده اسـت. مهنـدس حبیبي 
همچنین به رشـد 3 برابـري مصرف 
بـرق اسـتخراج رمـز ارز طـي یـک 
سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: 
بـر طبـق آمـار جهانـي 10 درصـد 
اسـتخراج رمز ارزهـا در ایران صورت 
مي گیـرد که حـدود 1500 مگاوات 
اسـت  کـه از این میزان سـهم مراکز 
قانونـي رمزارزها 320 مگاوات اسـت 
و مابقـي غیرقانونـي اسـتخراج مـي 

. د شو
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
اقداماتـي  بـه  بـا اشـاره  اي کرمـان 
مصـرف  مدیریـت  زمینـه   در  کـه 
و  اشـاره کـرد  اسـت  انجـام شـده  
ارسـال ضوابـط پاسـخگویي  گفـت: 
مکاتبـه  صنایـع،  بـراي   1400 بـار 
و  میـزان  اعـالم  صنایـع جهـت  بـا 
ایـام  در  حداکثـر  مصـرف  زمـان 
بـراي  نامـه  ارسـال   ،1400 پیـک 
تمـام صنایـع جهـت اجـراي برنامـه 

هـاي پاسـخگویي بـار سـال 1400،    
پـاداش  اعمـال  و  تعییـن  پیگیـري 
مدیریـت بـار زمسـتاني صنایـع در 
سـال 99 بـا هماهنگي توانیـر و ارائه 
گـزارش مربوطه، ارتباط بـا صنایع و 
پیگیـري مسـتمر ارسـال تفاهم نامه 
هـاي همـکاري، ثبت نام مشـترکین 
در سـامانه مدیریت پیک بار کشـور،           
مختلـف  جلسـات  در  مشـارکت 
مدیریـت بار تابسـتان 1400شـامل 
جلسـات پیک سـایي شـرکت توانیر 
بـا مقامـات ارشـد توانیـر، جلسـات 
هماهنگـي داخلي واحدهـاي مرتبط 
بـار  مدیریـت  جلسـات  و  شـرکت 
اسـتاني بـا حضـور شـرکتهاي توزیع 
هـا وآگاهي بخشـي و اطالع رسـاني 
جملـه  از   ... هـا  رسـانه  طریـق  از 
اقدامـات در زمینـه مدیریـت بهینـه 

مصـرف بـوده اسـت.
وي همچنیـن از مدیران دسـتگاه 
اداري خواسـت در کنتـرل و  هـاي 
سـازمان  انـرژي  مصـرف  مدیریـت 

متبـوع خـود همـکاري نماینـد.

تشريح وضعيت صنعت برق در جلسه 
شوراي اداري استان کرمان

دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط دفتر آموزش
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ادامه از صفحه اول
مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه اي کرمان 
نیـز ضمـن گرامیداشـت هفتـه صرفـه جویي 
اسـتاني  کرمـان،  اسـتان  گفـت:  بـرق  و  آب 
صنعتي و معدني اسـت و توسـعه زیر سـاخت 
هـاي اسـتان بـراي تامیـن انـرژي مـورد نیاز 
ایـن صنایـع و معـادن امـري اجتنـاب ناپذیـر 

ست. ا
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـي بیان داشـت: 
امروز شـاهد افتتاح کلیدخانـه 230 کیلوولت 
پاریـز با سـرمایه گـذاري شـرکت صنایع مس 
ایـران و با اعتبار 110 میلیارد تومان هسـتیم 
بـه منظـور تامین زیرسـاخت هاي مـورد نیاز 

شـرکت ملـي مس ایران هسـتیم.

 8 کوچـک  مقیـاس  نیـروگاه  افـزود:  وي 
سـرمایه  بـا  کوهبنـان  ایثارگـران  مگاواتـي 
گـذاري یکـي از ایثارگـران اسـتان با سـرمایه 
گـذاريَ 80 میلیـارد تومـان بـه بهـره برداري 
مـي رسـد و در تامیـن انـرژي اسـتان نقـش 

دارد. موثـري 
منطقـه اي  بـرق  شـرکت  عامـل  مدیـر 

افـت  کرمـان همچنیـن گفـت: جهـت رفـع 
ولتـاژ، بهبـود ولتـاژ و افزایـش ظرفیـت فـوق 
توزیـع منطقه جیرفت پسـت موقـت132/20 
کیلوولـت در پسـت جبـال بـارز بـا اعتبار 12 
میلیـارد تومـان بـه بهـره بـرداري مـي رسـد 
تـا گامـي در جهـت تامیـن بـرق مـردم ایـن 

منطقـه باشـد.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
اي کرمـان در مصاحبـه بـا خبرنگار 
صـدا و سـیماي در خصـوص دالیـل 
خاموشـي مکـرر و زودهنـگام گفت: 
انـدازه  بـه  نیـرو  وزارت  سـال  هـر 
مشـترکین جدیـدي کـه وارد مـدار 
مـي شـوند نیـروگاه وارد مـدار مـي 
دلیـل  چنـد  بـه  امسـال  امـا  کنـد 
پیشـي  تولیـد  از  مصـرف  میـزان 
گرفـت و منجـر بـه خاموشـي شـد.

حبیبـي  حمیدرضـا  مهنـدس 
افـزود: یکـي از دالیل کمبـود بارش 
هـا در اسـتان و کشـور اسـت کـه 
منجـر بـه کاهـش 3500 تـا 4000 
مگاواتـي نیـروگاه هاي برقابي شـد و 
از طرفـي کاهـش بارندگـي منجر به 
ورود زودهنـگام موتـور پمـپ هـاي 
کشـاورزي بـراي بهره بـرداري از آب 
و نهایتا افزایش مصرف شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
اي کرمـان بـه افزایـش دمـاي 4 تـا 
5 درجـه اي اشـاره کـرد و گفـت: 
افزایـش درجـه هـوا بـر روي میـزان 
تولید نیـروگاه ها تاثیر گذار اسـت و 
البتـه افزایـش بي سـابقه مصرف در 
کشـور نیـز روي داد، در حالـي کـه 
به صـورت میانگیـن میـزان افزایش 
بـار سـاالنه 5 درصـد بوده اسـت اما 
امسـال شـاهد رشـد 20 درصـدي 
مصـرف بودیـم کـه نیازمنـد افزایش 
20 درصـدي تمـام تاسیسـات بـرق 
اسـت کـه در هیـچ اقتصـادي قابـل 

نیسـت. توجیح 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
اي کرمـان تاکیـد کـرد: توصیه ما به 
مـردم حـذف مصـارف غیر ضـروري 
اسـتفاده  مثـال  عنـوان  بـه  اسـت 
خامـوش  نورخورشـید،  از  بیشـتر 

خـارج  اضافـي،  المپهـاي  کـردن 
کـردن دوشـاخ وسـایل برقـي بدون 
اسـتفاده از پریز، استفاده از دور کند 
کولرهـاي آبـي، تنظیـم درجـه کولر 
گازي بـرروي درجـه 25 درجه، عدم 
اسـتفاده از وسـایل پرمصـرف برقـي 
مانند لباسشـویي، ظرفشویي و ... در 
سـاعات 13 تـا 18 کـه سـاعات اوج 
بار شـبکه اسـت تا از بروز خاموشـي 

کرد. جلوگیـري 
ارز  رمـز  از  حبیبـي  مهنـدس 
دیگـر  عامـل  عنـوان  بـه  غیرمجـاز 
تاثیرگـذار در خاموشـي هـا نـام برد 

ارز  نـوع رمـز  واقـع 2  و گفـت: در 
مجـوز  کـه  مجـاز  ارز  رمـز  داریـم؛ 
هـاي قانونـي الزم را دریافـت کـرده 
انـد ماننـد رمـز ارز رفسـنجان که به 
دالیـل مشـکالت شـبکه بـه صورت 
داوطلبانـه از مدار خارج شـدند و در 
خـرداد مـاه بـار آن هـا صفـر بـود و 
رمزارزهـاي غیرمجـاز کـه هیچگونه 
نظارتـي بـر آن ها قابل انجام نیسـت 
از همـکاران در  انـرژي مضاعفـي  و 
شناسـایي آن هـا گرفته مي شـود و 
باعـث فشـار مضاعـف به شـبکه مي 

. ند شو

وي از مردم خواسـت با شناسـایي 
و اطـالع رسـاني از مکان رمز ارزهاي 
غیرمجـاز صنعت بـرق را یاري کنند 
وبابـت این همکاري از پـاداش آن به 

صورت محرمانه برخوردار شـوند.
بـه  پاسـخ  در  حبیبـي  مهنـدس 
جریمـه رمزارزهـاي غیرمجـاز اذعان 
داشـت: عـالوه بـر ضبـط ماینرهـاي 
غیرمجاز ، هزینه بـرق مصرفي آن ها 
با نرخ صادراتي محاسـبه مي شـود و 
عـالوه بـر آن با توجه به جـرم قانوني 
کـه صـورت گرفتـه اسـت بـا آن هـا 

برخـورد قضایـي مي شـود.
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