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ضرورت استفاده از ظرفیت تولید به صورت 
خود تامین در صنایع در پیک بار 1401

ما مقتدریم
هفتــه دفــاع مقــدس نمــودار مجموعــه 
ــت  ــن افتخــارات مل ای از برجســته تری
ایــران در دفــاع از مرزهــای میهــن 
اســامی و جانفشــانی دالورانــه در پــای 
پرچــم برافراشــته اســام و قــرآن اســت. 
ــاک، درخشــنده  ــه تابن ــن مجموع در ای
ــا  ــن گرانبه ــن نگی ــس تری ــن و نفی تری
یــاد و خاطــره شــهیدان اســت. هشــت 
ــاوز  ــر تج ــه در براب ــاع جانان ــال دف س
ــی  ــرور مل ــأ غ ــمن منش ــیانه دش وحش
پایــان ناپذیــری بــرای مــردم سلحشــور 
ایــران گردیــد و باعــث شــد کــه توطئــه 
مشــترک شــرق و غــرب بــرای بــه زانــو 
درآوردن ملــت بــزرگ ایــران بــه فرصتی 
بــرای اثبــات توانمنــدی هــای اســام و 
انقــاب و کشــور تبدیــل شــود. رشــادت 
هــای رزمنــدگان ایــران اســامی در 
ــاب  ــدس ، انق ــاع مق ــال دف ــت س هش
و نظــام را بیمــه کــرد و نشــان داد کــه 
بــا داشــتن پشــتوانه مردمــی و در پرتــو 
حاکمیــت اســام و وحــدت نیروهــا 
مــی تــوان هــر دشــمن خیــره ســری را 
نــاکام ســاخت. ملتــی کــه دالوران آگاه 
و شــجاعی را  در دامــان خــود پرورانــده، 
محکــم،   ایمانــی  دالوری،   بــا  کــه 
برابــر  در  اســتوار  و  راســخ  عزمــی 
دشــمن تــا دنــدان مســلح ایســتادند  و 
ــل متجــاوز  ــان در مقاب ــن عزیزم از میه
چنــان دفــاع جانانــه ای کردنــد کــه در 
تاریــخ جنــگ هــای معاصــر بــی ســابقه 
ــق  ــت ح ــن مل ــوده و ای ــر ب ــی نظی و ب
ــان را الگــوی  ــد و آن ــان ببال ــه آن دارد ب
ــه دوران  ــود در هم ــان خ ــت جوان تربی

ــد. هــا بدان
امــروز همــه مــا در هــر جایگاهــی کــه 
ــش  ــربلند و بی ــزت و س ــم ع ــرار داری ق
از آرامــش، امنیــت و اقتــدار کشــورمان 
ــدگان  ــای رزمن ــادت ه ــون رش را مدی
هشــت ســال دفــاع مقــدس، ایثارگــران 
و جانفشــانی هــای شــهدا هســتیم، 
بایــد قــدر و منزلــت ایثارگــران هشــت 
ســال جنــگ تحمیلــی را بدانیــم و 

ــیم. ــان باش ــده راه آن ــه دهن ادام
فرهنگــی  شــورای  عمومــی،  روابــط 
و همچنیــن پایــگاه مقاومــت بســیج 
کرمــان  ای  منطقــه  بــرق  شــرکت 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام 
شــهیدان و شــهدای هشــت ســال دفــاع 
مقــدس فــرا رســیدن هفتــه دفــاع 
مقــدس را بــه همــه همــکاران خصوصــا 
ایثارگــران، جانبــازان و خانــواده محتــرم 
شــهدای شــرکت تبریــک و تهنیــت 

ــد. ــی نمای ــرض م ع

انتصابات 
شرکت برق منطقه ای کرمان

طـی احـکام جداگانـه ای از سـوی  مهنـدس حمیدرضـا 
حبیبی مدیرعامل شـرکت برق منطقـه ای کرمان؛ معاونین 
مالـی و پشـتیبانی، هماهنگـی و بهره برداری، شـرکت برق 

منطقـه ای کرمـان منصوب شـدند.
برایـن اسـاس آقـای حمیدرضـا امیـر ماهانـی بـه عنـوان 
معـاون مالـی و پشـتیبانی  و مهنـدس محمدعلـی فدایـی 
کـه پیـش از ایـن در این سـمت مشـغول به خدمـت بود به 

عنـوان مشـاور مدیرعامـل منصـوب شـدند.
عنـوان  بـه  آقاسـی  منصـور  مهنـدس   دیگـر  سـوی  از 
سرپرسـت معاونـت بهـره بـرداری انتخاب و منصوب شـدند 
و مهنـدس محمـود سـلیمیان کـه پیـش از ایـن در ایـن 
سـمت مشـغول به خدمت بود بـه عنوان معـاون هماهنگی 

منصـوب گردیـد.
همچنیـن طـی احـکام دیگر، مهنـدس الله محمـدی فر به 
عنـوان سرپرسـت دفتر هئیـت مدیره و حسابرسـی داخلی، 
آقـای فرهـاد اشـرفی به عنوان مشـاور مدیرعامـل، مهندس 
بودجـه،  دفتـر  سرپرسـت  عنـوان  بـه  خواجویـی  حمیـد 
مهنـدس ناهیـد مومنایـی بـه عنـوان کارشـناس مسـئول 
سیسـتم اسـکادا و مهنـدس محمداسـماعیل محمـدی بـه 
عنوان کارشـناس مسـئول نظارت بر تولید منصوب شـدند.

انعقاد 122 تفاهم نامه همکاری با 
صنایع برای کاهش مصرف

رئیـس گـروه مدیریـت مصرف شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان، در 
رابطـه  بـا برخی اقدامـات مهم مدیریـت مصرف، جهت عبـور از پیک 
بارسـال1400 اعـام کـرد: امسـال با توجه بـه محدودیت هـای تولید 
برق شـرایط بسـیار حساسـی بـرای صنعت بـرق ایجاد شـد و البته در 
ایـن زمینـه شـاهد همـکاری بـی نظیـر صنایع بـا صنعت بـرق بودیم 
بـه طـوری که تـا ایـن زمـان122 تفاهم نامـه همکاری جهـت اجرای 
برنامـه هـای پاسـخگویی بار بـا مجموع کاهـش بـار 6284.2 مگاوات 

منعقد شـده است.
دکتـر حمیدرضـا ایرانمنـش اظهـار داشـت: جهت پایـش و کنترل 
مصـارف و ابـاغ قوانیـن و ضوابـط مربوطـه، مرتباًباصنایـع در ارتبـاط 
بودیـم و همچنیـن باتوجـه به مصوبـات هیات دولت مدل پیشـنهادی 
مصـرف صنایـع بزرگ فـوالدی مـورد بررسـی و پیگیری قـرار گرفت.
وی افـزود: عـاوه بر این هماهنگی با اسـتانداری، سـازمان صمت و 
صنایـع مختلف جهـت اجرای مصوبـات هیات دولت و شـورای امنیت 

ملـی و کنترل رونـد تولید صنایع انجام شـد.
رئیـس گـروه مدیریـت مصـرف گفـت: بررسـی تفاهـم نامـه هـا و 
تکمیـل جـداول همکاری و بـرآورد تقریبی بـار در طـول دوره پیک و 
جـداول کاهـش بار و ارسـال بـرای واحدهای مربوطـه و ثبت اطاعات 

در سـامانه سـمپ از دیگـر اقدامـات انجام شـده بوده اسـت.
ادامه در صفحه 4

بـه گـزارش دفتـر روابط عمومی شـرکت 
بـرق منطقـه ای کرمان،  در حالـی که هنوز 
پیـک بـار سـال 1400 بـا همـه محدودیـت 
هـای تامیـن بـرق بـه پایان نرسـیده اسـت 
بـه منظـور برنامه ریـزی جهت عبـور از پیک 

بـار سـال 1401 بـه همـت دفتـر خدمـات 
مشـترکین مدیریت مصرف و وصـول درآمد 
اولیـن  کرمـان،  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 
جلسـه وبینار تخصصی “راه های اسـتفاده از 
مولدهـای مقیـاس کوچک به  صـورت خود 

تأمیـن بـرای صنایـع” بـا تاکیـد بـر برنامـه 
ریـزی بـه موقـع جهـت در اختیـار داشـتن 
ایـن واحدهـا بـرای پیـک بـار سـال 1401 

شـد. برگزار 
ادامه در صفحه 3
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کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، )فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید. حضرت محمد)ص(

بازدید مدیرعامل از روند
 احداث خط ۴۰۰ کیلوولت ارگ بم- جیرفت

بـه گـزارش روابط عمومـی برق منطقه ای کرمان، مدیرعامل شـرکت برق منطقه 
ای کرمـان از رونـد احداث خط 400 کیلوولت ارگ بـم- جیرفت بازدید کرد.

عملیـات اجرایـی سـیم کشـی این به طـول ۹0 کیلومتر از سـمت پسـت 400 
کیلوولـت ارگ جدیـد بـم از ابتدی سـال جاری آغاز شـده و تا کنـون در حدود 42 
کیلومتـر آن سـیم کشـی شـده اسـت  و بر اسـاس برنامه زمـان بندی قـرارداد 50 
درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت. الزم بـه ذکر اسـت؛ خط مذکـور به طول 
۹0 کیلومتـر از پسـت 400 کیلوولت ارگ جدید بم آغـاز و پس از عبور از ارتفاعات 
صعـب العبور جبالبارز به پسـت 400 کیلوولت جیرفت)جبالبـارز( پایان می یابد و 
بـا اتمـام خـط فوق ارتباط بیـن نیروگاههای کهنـوج – کرمان و همچنیـن ارتباط 

400 کیلوولت بین اسـتان کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان برقرار خواهد شـد.

ایجاد میز کتاب با موضوع مهدویت
 به مناسبت دهه امامت و والیت 

برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی

بـه مناسـبت دهـه امامـت و والیـت و عیدغدیرخـم و بـه منظور افزایش نشـاط 
کارکنان مراسـم ورزش صبحگاهی با حضور مدیرعامل و کارکنان شـرکت همراه 
با برنامه های جانبی برگزار شـد. در این مراسـم کتـاب دوقطره اقیانوس-ترجمه 
خطبـه هـای بـی نقطـه امـام علـی )ع(- و هدایایی دیگـر به شـرکت کنندگان 
اهـداء شـد. ایـن مراسـم از سـوی شـورای فرهنگی بـا همـکاری پایگاه بسـیج، 

کمیتـه ورزش، روابـط عمومـی و امور بانوان برگزار شـد.

تسلیت
همکاران گرامی

سرکار خانم حکیمه طیاری، نسرین دیالغیان پور، 
جناب آقای مجید صادقی و حسن گلزاری

 بـا نهایـت تأثـر و تأسـف درگذشـت  عزیزانتـان  را تسـلیت و تعزیت 
عـرض نمـوده و از خداونـد تبـارک و تعالـی بـرای آن مرحومیـن علو 
درجـات و رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و 

بردبـاری مسـئلت داریم.

قرآنـی  جشـنواره  شـانزدهمین 
بـا  نیـرو  وزارت  کارکنـان  فرزنـدان 
حضور 155 نفـر از فرزندان کارکنان 
صنعـت آب و برق اسـتان در رشـته 
هـای حفـظ، قرائت، مفاهیـم و  نماز 
در دو گروه دختران و پسـران برگزار 

 . شد
در مرحلـه اسـتانی ایـن مسـابقات 
بـرق  شـرکت  کارکنـان  فرزنـدان 
منطقـه ای کرمـان بـا کسـب چهار 
مقـام اول، یک مقـام دوم و دو مقام 
سـوم رتبـه اول را در بیـن شـرکت 
هـای آب و برق اسـتان کسـب کرد.
مرحلـه  در  اسـتانی  اول   نفـرات 
کشـوری این مسـابقات کـه در تاریخ 
هـای 23 و 24 شـهریور مـاه  برگـزار 
مـی شـود حضـور خواهنـد داشـت.

نفـرات برتـر اسـتانی بـرق منطقه ای 
کرمـان بـه شـرح زیر می باشـد.

– ریحانـه سـادات موسـوی، رشـته 
حفـظ دختـران در مقطـع اول، رتبه 

اول اسـتان
– فاطمه سـادات مهربان خو، رشـته 
حفـظ دختـران در مقطـع دوم،  رتبه 

استان اول 
– ملیـکا مهـدی زاده،  رشـته قرائـت 
دختـران در مقطـع اول،  رتبـه اول 

ن ستا ا
مفاهیـم  رشـته  درانـی،  مریـم   –
اول  رتبـه  اول،  مقطـع  در  دختـران 

اسـتان
– حسـین عـرب پـور،  رشـته قرائت 
دوم  رتبـه  اول،  مقطـع  در  پسـران 

اسـتان
– نازنیـن زهـرا وجـه الدینی، رشـته 
مفاهیـم دختران در مقطـع اول، رتبه 

سـوم استان
– سـید امیرحسین میرنجفی،  رشته 

قرائـت پسـران در مقطـع اول، رتبـه 
سـوم استان

شـرکتی،  مرحلـه  در  همچنیـن 
حنانـه سـادات علوی در رشـته  نماز 
رتبـه اول، پانتـه آ پـور میرزایـی در 
رشـته مفاهیـم رتبـه سـوم، مهـدی 
امیرماهانـی در رشـته قرائـت رتبـه 
در  الدینـی  وجـه  امیرعلـی  سـوم، 
رشـته مفاهیـم رتبـه سـوم، امیررضا 
نیک اندیش راوری در رشـته مفاهیم 
رتبه سـوم، حسـین احدی در رشـته  
نماز رتبـه دوم، امیرعباس صادقی در 
رشـته نماز رتبه دوم را کسب کردند.
در رشـته هـای حفظ پسـران نونهال  
محمد میثـم فتاحـی و محمد مبین 
فتاحـی موفـق بـه کسـب رتبـه اول 
شـندند  و رویـا سـادات موسـوی در 
رشـته حفـظ دختـران نونهـال رتبـه 

اول را کسـب کـرد.

برگزاری مسابقات قرآنی وزارت نیرو

قرآنـی  مسـابقات  مرحلـه کشـوری 
فرزنـدان کارکنـان وزارت نیـرو بـه 
طـی  وبینـاری  و  مجـازی  صـورت 
شـهریوربرگزار   42 و   32 روزهـای 
شـد. برق منطقه ای کرمـان با چهار 

شـرکت کننـده در مرحلـه کشـوری 
این مسـابقات بیشـترین تعداد را در 
بین شـرکتهای آب و برق اسـتان به 

خـود اختصـاص داده اسـت.
منطقـه  بـرق  اسـتانی  اول  نفـرات 

ای کـه در رشـته هـای مختلـف در 
داشـتند  حضـور  کشـوری  مرحلـه 
عبارتنـد از ریحانه سـادات موسـوی،  
فاطمـه سـادات مهربـان خـو ، ملیکا 

مهـدی زاده و مریـم درانـی

در شانزدهمین مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله استانی؛

 شرکت برق منطقه ای کرمان موفق
به کسب رتبه اول شد
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شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
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هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید. امام رضا )ع(

تقدیر از سربازان امریه شرکت  به مناسبت هفته دفاع مقدس

بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس و روز ســرباز از 4 تــن از ســربازان امریــه 
شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان بــا اهــداء لــوح و هدایــای فرهنگــی تقدیــر بــه 

ــل آمد. عم
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان در این مراســم ضمن گرامیداشــت 
هفتــه دفــاع مقــدس گفــت:  دفــاع مقــدس ســرآغاز یــک فرهنــگ بــود و در 
واقــع بــه کشــور مــا یــک فرهنــگ اضافــه شــد نــه یــک تاریــخ کــه ایــن اتفــاق 
ــرای کشــور مــا  ــدارد.  وی افزود:ایــن فرهنــگ ب ــه ن در هیــچ جــای دنیــا نمون
یــک برکــت بــود و بعــد از جنــگ بســیاری از دیــدگاه هــا تغییــر کــرد و عامــل 
وحدتــی شــد کــه مــردم بــا وجــود همــه تفــاوت هــای فرهنگــی از دارایــی و 
جــان خــود بــرای کشــور گذشــتند، کســی توجهــی بــه قومیــت هــا و اختافات 

نکــرد و بــا کمتریــن امکانــات در مقابــل دشــمن مســلح ایســتادند.
همچنیــن حجــه االســام عــرب پــور امــام جماعــت شــرکت ضمــن تبریــک 
ــاع  ــه دف ــه اهمیــت گرامیداشــت هفت ــی ب ــاع مقــدس ضمــن بیانات ــه دف هفت

ــام ســربازان پرداخــت. ــل از مق ــدس  و تجلی مق

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

مراســم پرفیــض قرائــت زیــارت عاشــورا و عــزاداری محــرم بــا حضــور مدیــران و 
کارکنــان شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان برگــزار شــد . ایــن مراســم معنــوی 
درمحوطــه فضــای بــاز بــاغ شــرکت بــا رعایــت کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی 

برگــزار شــد.

تجلیل از فرزندان همکار که به مقام تکلیف رسیده اند

حضـور مدیـر عامـل شـرکت از تنی چنـد از فرزنـدان همکار که به سـن و مقام  
تکلیـف رسـیدند با اهدای تندیس مزین به ایات قـرآن  و هدیه فرهنگی تجلیل 
شـد. در ایـن مراسـم کـه بـه دلیل شـرایط کرونایی نسـبت به سـال هـای قبل 
مختصـر تـر برگزار شـد مهنـدس حبیبی مدیر عامل شـرکت با بیـان اهمیت و 
ارزش مقام تکلیف در پیشـگاه خداوند از مکلفین خواسـت که در اجرای فرایض 
دینـی خـود ازجملـه؛ نمـاز و حجـاب تـاش داشـته باشـند. وی هـم چنین به 
والدیـن توصیـه نمود که در ایـن دوران مراقب غـذای روح فرزندان خود باشـند 

تـا نسـلی سرافراز-سـربلند و بلند همت تحویـل جامعه گردد.

ادامه از صفحه اول
حبیبـی  مهنـدس  جلسـه  ایـن  در 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای 
کرمـان،  از همـه صنایع اسـتان که  
مدیریـت بـار مصرفـی را بـر دوش 
کشـیده و نتیجـه آن عـدم اعمـال 
خاموشـی بـه مشـترکین خانگی در 
بهـار و تابسـتان سـال جـاری بـود 

تقدیـر و تشـکر کـرد.
 وی  ابـراز امیـدواری کـرد: با توجه 
بـه پیـش بینـی هـای هواشناسـی 
در صـورت مدیریـت بـار در هفتـه 
جـاری،  امـکان کاهـش محدودیت 
هـا پـس از 22 مـرداد مـاه وجـود 

باشد. داشـته 
مهنـدس حبیبـی  بـه عنـوان کوتاه 
اسـتان  صنایـع  بـه  راهـکار  تریـن 
پیشـنهاد کـرد: نسـبت بـه تـدارک 
و  نیروگاهـی  ظرفیـت  میـزان  هـر 
همچنیـن اسـتفاده از نیروگاه هـای 
تجدیـد پذیـر خورشـیدی و بـادی 
پتانسـیل  از  کرمـان  اسـتان  کـه   (
برخـوردار  زمینـه  ایـن  در  باالیـی 

اسـت( اقـدام نماینـد.
خدمـات  دفتـر  مدیـر  همچنیـن  
و  مصـرف  مدیریـت  مشـترکین،  
وصـول درآمد شـرکت بـرق منطقه 
اساسـی  ضـرورت  سـه  کرمـان  ای 
بـرای ضـرورت احـداث نیـروگاه در 
کمتریـن زمـان ممکن و بـه صورت 
خـود تأمیـن بـرای صنایـع عنـوان 

. د کر
در  شـاهی  غریـب  پـور  مهنـدس   
اشـاره بـه اولین ضـرورت گفـت:  با 
توجـه بـه قابلیـت اطمینـان بـاالی 
شـبکه سراسـری بـرق، علـی رغـم  
قطعـی  کـه   سـنگینی  ضررهـای 
چنـد سـاعته بـرق بـه صنایـع وارد 
سـمت  بـه  یـک  هیـچ  کنـد  مـی 
احـداث نیـروگاه بـه صـورت خـود 

تامیـن نرفتـه اند و متکی به شـبکه 
سراسـری بـرق هسـتند در صورتی 
کـه شـرایط فعلی شـبکه سراسـری 
ایـن  کـه  کنـد  مـی  اقتضـاء  بـرق 
صنایـع و بـه عنـوان یـک ضـرورت 

بـه  ایـن امـر بپردازنـد.
وی در رابطـه بـا دومیـن ضـرورت 
افـزود:  محدودیت هـای تولیـد برق 
و شـرایط حسـاس کرونا، منجر شد 
کـه در بهـار و تابسـتان سـالجاری 
بـه منظـور تأمیـن بـرق مشـترکین 
خانگـی کشـور، محدودیـت مصرف 
و  صنعتـی  مشـترکین  بـه  نسـبت 
کشـاورزی اعمـال شـود و احـداث 
نیـروگاه هـای بـزرگ هـم نیـاز بـه 
دارد  سـال  یـک  از  بیـش  زمانـی 
نیروگاههـای  احـداث  بنابرایـن 
بـه  توانـد  مـی  کوچـک  مقیـاس 
مـدت  کوتـاه  راهـکار  یـک  عنـوان 
بـرای دسـتیابی به کمتریـن تبعات 
بـرای   1401 سـال  بـار  پیـک  در 

باشـد. صنایـع 
مهنـدس پورغریـب شـاهی افزایش 
قیمـت بـرق بـر اسـاس بنـد »ز « 
 1400 بودجـه  قانـون   51 تبصـره 
کشـور را سـومین ضرورت دانسـت 
مـورد  در  قانـون  ایـن  گفـت:  و 
پاالیشـگاهی  فلـزی،  مشـترکین 
انجـام   شـد  باعـث  پتروشـیمی  و 
سـرمایه گـذاری در زمینـه احـداث 
مقـرون  صنایـع  توسـط  نیـروگاه، 
بـه صرفـه باشـد بـه عنـوان مثـال  
 10 فقـط  مشـترکی  چنانچـه 
مـگاوات از مصـرف مورد نیـازش را 
از نیـروگاه اختصاصـی خـود، تامین 
کنـد بیـش از 05 میلیـارد ریـال از 
هزینـه بـرق مصرفـی ماهیانـه  آن 

صنعـت کاسـته مـی شـود.
همچنیــن در ایــن وبینــار، مدیــران 
عامــل شــرکت هــای موفــق در 

زمینــه احــداث، مشــاوره، مشــارکت 
ــتیبانی  ــن پش ــداث و همچنی در اح
ــده  ــد پراکن ــای تولی ــروگاه ه از نی
اســتان و کشــور مباحــث خــود را در 
زمینــه هزینــه هــای احــداث، هزینه 
هــای تولیــد، مشــکات، موانــع، 
راهکارهــای قانونــی و…. اســتفاده 
ــود  ــده خ ــد پراکن ــت تولی از ظرفی
ــد و  ــه کردن ــع ارائ ــه صنای ــن ب تأمی
در ادامــه  بــه پرســش هــای صنایــع 
در ایــن زمینــه توســط مدیــران 
ــرق  ــد ب ــای تولی ــرکت ه ــل ش عام
ــات  ــر خدم ــر دفت ــن مدی و همچنی
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــترکین ش مش

ــد. ــخ داده ش ای پاس
خدمـات  دفتـر  جلسـه  ایـن  در   
منطقـه  بـرق  شـرکت  مشـترکین 
ای کرمـان اعـام  کـرد: در صـورت 
موافقـت صنایـع بـا سـرمایه گذاری 
در ایـن بخـش، آمـاده  هماهنگـی 
نظیـر  مرتبـط  نهادهـای  سـایر  بـا 

باشـد. مـی   … و  گاز  شـرکت 
ایــن وبینــار بــا حضــور بیــش 
عامــل،  مدیــران  از  نفــر    40 از 
ــران و  ــره، مدی ــات مدی ــا هی اعض
کارشناســان مشــترکین صنعتــی 
ــاالی 7 مــگاوات  اســتان کرمــان  ب
و نماینــدگان دو شــرکت موفــق 
در  پراکنــده  تولیــد  زمینــه  در 
اســتان کرمــان و کشــور بــا حضــور 
ــزی   ــاون برنامه ری ــل و مع مدیرعام
ــان  ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ش
ــه ذکــر اســت؛  برگــزار شــد. الزم ب
ــان  ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ش
ــار را  ــن وبین ــزاری ای ــی برگ آمادگ
ــرق منطقــه  ــرای شــرکت هــای ب ب
شــاهد  تــا  دارد  متقاضــی  ای 
احــداث ظرفیــت مناســبی از تولیــد 
بــرای پیــک بــار 1401 و در بخــش 

ــیم. ــور باش ــت  کش صنع

ضرورت استفاده از ظرفیت تولید به صورت 
خود تامین در صنایع در پیک بار 1401

بـه مناسـبت هفته دفـاع مقدس مهنـدس حبیبی مدیر 
عامـل شـرکت بـه همـراه مسـئول امـور ایثارگـران و 
مدیـر روابـط عمومـی با خانـواده های محترم شـهیدان 
زاده شـادمان وحسـین سـلیمانی  عاشـورزاده، حسـن 

دیـدار و از مقـام شـامخ شـهدای همـکار تجلیـل و لوح 
یادمـان بـه همسـران گرامی این شـهدا اهـدا نمود. وی 
در ایـن دیـدار هـا از شـهدا بـه عنـوان الگوهـای تاش، 

ایثـار و خدمـت یـاد نمود.

دیدار مدیرعامل با خانواده شهدا



خبر
قدردانی مدیرعامل از بانوان شرکت

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان، از همـکار سـختکوش و توانمند 
سـرکار خانـم پریسـا نورمحمـدی به مناسـبت سـالروز تولد ایشـان بـه عنوان 

نمـادی از بانـوان شـرکت تقدیـر به عمـل آورد.

پست موقت فوق توزیع 132 به 2۰ کیلوولت
در جیرفت افتتاح شد

در ششـمین روز از هفتـه دولت  پسـت موقـت 132/20 کیلوولـت در جیرفت 
بـا حضـور دکتر مهرابی معاون هماهنگـی و امور اقتصادی  اسـتانداری کرمان، 
دکتـر اعظمی نماینده شهرسـتان هـای جیرفت و عنبرآباد – عطاپـور فرماندار 
جیرفـت  افتتـاح شـد.  ایـن پسـت  بـا هـدف رفـع افـت ولتـاژ، بهبـود ولتـاژ 
و افزایـش ظرفیـت فـوق توزیـع منطقه جیرفـت با اعتبـار 12 میلیـارد تومان 
بـه بهـره بـرداری رسـید. در این مراسـم مهندس آقاسـی معاون بهـره برداری 
شـرکت بـرق منطقه ای کرمـان  توضیحاتی را درباره اهداف احداث این پسـت 

بـه حاضرین ارائـه نمود.

انعقاد 122 تفاهم نامه همکاری با صنایع
 برای کاهش مصرف 

ادامه از صفحه اول
وی اظهـار داشـت: جلسـه هماهنگـی بـا صنایع بـزرگ فوالدی جهـت اجرای 
مصوبـه هیـات وزیـران در زمینه کنتـرل مصارف برگزار شـد و توافـق در مورد 
برنامـه همـکاری ها صورت پذیرفت و همچنین جلسـات اضطـراری با مدیران 
انـرژی واحدهـای صنعتـی و هماهنگـی و برنامه ریزی جهت کاهـش بار انجام 
شـد. ایرانمنـش اضافـه کـرد: حد مجـاز بار گیـری صنایع بـا توجه به شـرایط 
زمانـی و دسـتورالعمل ها تعییـن و به صنایع مختلف اباغ شـد. وی همچنین 
گفـت: جهـت پایش و کنترل مصارف اسـتان و شـرکت و هماهنگـی با صنایع 
جهـت مدیریت بـار اقدام گردیـد و همچنین عملکرد برنامه های پاسـخگویی 
بـار مرتبـاً بر ایسـتاد فرماندهی راهبری اوج بار کشـور و شـرکت توانیر ارسـال 
و اجـرای فرامیـن مربوطـه مـورد پیگیری قـرار گرفت و نیز اقـدام جهت اطاع 
رسـانی به صنایع در زمینه دسـتورالعمل صدور و مبادله گواهی برای سـرمایه 
گذاران طرحهای بهینه سـازی مصرف برق انجام شـده اسـت. وی به تشـکیل 
کارگـروه پایـش و کنتـرل مصرف انرژی اشـاره کرد و گفت: بررسـی و پیگیری 
برنامـه هـای بهینـه سـازی مصرف بـرق در سـاختمان های شـرکت، پیگیری 
خریـد کنتـور برای سـاختمان های شـرکت جهت سـنجش مصرف بـرق را از 

این کارگروه اسـت.
ایرانمنـش در زمینـه اقدامـات فرهنگـی و اطـاع رسـانی در زمینـه مدیریـت 
مصـرف اظهـار داشـت: در این زمینه با همـکاری روابط عمومـی فعالیت هایی 
ماننـد مصاحبـه بـا رسـانه هـا، هماهنگـی جهـت سـاخت تیزرهـای مدیریت 
مصـرف، موشـن گرافی، کلیپ های مربـوط به صنایع و نیروگاه، اطاع رسـانی 
در مطبوعـات و صـدا و سـیما و همچنیـن اطـاع رسـانی و ارسـال پیـام بـه 

همـکاران جهـت بهینه سـازی مصـرف برق انجام شـده اسـت.
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مسـئول  خاکـی  حسـین  مهنـدس 
بـرق  شـرکت  روغـن  آزمایشـگاه 
منطقـه ای کرمـان از خودکفایی این 
آزمایشـگاه در انجام کلیه تسـت های 

روغـن ترانـس خبـر داد.
وی در ایـن رابطـه افـزود: آزمایشـگاه 
روغن شـرکت برق منطقـه ای کرمان 
در حـال حاضـر یکـی از مجهزتریـن 
سـطح  در  روغـن  هـای  آزمایشـگاه 
کشـور اسـت کـه همـه دسـتگاه هـا 
کنتـرل کیفـی و خطایـاب در روغـن 

دارد. را 
مهنـدس خاکی اظهار داشـت: تجهیز 
ایـن آزمایشـگاه از نظر صرفـه جویی 
در هزینـه، زمـان، صحـت و قابلیـت 
اطمینـان تسـت هـای روغـن دارای 

اسـت. مزیت 
مسـئول آزمایشگاه روغن شرکت برق 
منطقـه ای کرمـان گفت: آزمایشـگاه 
روغـن شـرکت تـا سـال ۹3 دارای دو 
دسـتگاه کروماتوگراف و دی الکتریک 
بـود که در حال حاضر دارای دسـتگاه 
های گاز کروماتوگراف، دی الکتریک، 
کارل  دسـتگاه  اسـیدیته،  دسـتگاه 
فیشـر، تانژانت دلتا روغن،ویسکوزیته 
بیـن  کشـش  رنـگ،  عـدد  روغـن، 
سـطحی، Hplc کروماتوگـراف بـا فاز 

مایع اسـت.
وی اظهـار داشـت:  در حـال حاضـر 
دسـتگاه گاز کروماتوگراف اجیلنت در 

حـال نصـب و راه انـدازی اسـت که با 
راه اندازی آن تشخیص تعداد گازهای 
موجـود در روغـن از 7 گاز بـه 12 گاز 
افزایـش می یابد کـه در تحلیل نتایج 

تسـت روغن بسـیار موثر اسـت.
وی افزود: از سـال ۹7 با نصب و راه 
اندازی دسـتگاه های ویسـکوزیته و 
روغـن  اسـیدیته  و  دلتـا  تانژانـت 
روغـن  کـه  شـود  مـی  مشـخص 
قابلیـت تصفیـه شـیمیایی دارد کـه 
در حـال حاضـر روغـن 1۹ ترانـس 
بازیابـی و در حـد نـو شـده اسـت 
نوبـت  در  هـم  ترانـس  تعـدادی  و 
تصفیـه هسـتند در حالـی کـه  تـا 
پیـش از آن فقـط رطوبـت روغـن 
حـذف مـی شـد و تصفیـه فیزیکی 

صـورت مـی گرفـت. 
کـرد:  تصریـح  خاکـی  مهنـدس 
ایـن آزمایشـگاه قـادر اسـت تسـت 
هـای کامـل شـیمیایی قبـل و بعـد 
از تصفیـه را انجـام دهـد تـا بهبـود 

شـرایط روغـن را نشـان دهـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه نامشـخص 
بـودن عمر ترانـس ها بـا بکارگیری 
دسـتگاه کروماتوگـراف با فـاز مایع، 
قادریـم از طریـق ترکیبـات  فـوران 
میـزان  هـا  ترانـس  عمرسـنجی  و 
را  ترانـس  هـر  مانـده  باقـی  عمـر 
مشـخص کنیـم و همچنیـن تسـت 
آنتـی اکسـیدان بـرای ترانـس های 
تصفیـه شـده در داخـل آزمایشـگاه 

انجـام می شـود.

برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مراســم پیــاده روی و دوچرخــه ســواری خانوادگــی بــا حضــور جمعــی از کارکنــان 

و مدیــر عامــل شــرکت برگــزار شــد.

شرکت برق منطقه ای کرمان به پیشرفته ترین 
دستگاه های تست روغن مجهز شد


