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طی یک اقدام جهادی طی 24 ساعتپیام

پست 132 کیلوولت سرجاز جیرفت 
راه اندازی شد

مدیریت مصرف برق
انـرژي، یکـی از نیازهـاي اساسـی برای 
تأمیـن رفـاه و آسـایش زندگـی انسـان 
از  یکـی  عنـوان  بـه  و  اسـت  امـروزی 
زیرسـاخت هـای مهـم تولیـد جایـگاه 
هـر  اقتصـادی  توسـعه  در  ای  ویـژه 
کشـور دارد،  محدودیـت منابـع انـرژی 
بهینـه  اسـتفاده  ضـرورت  جهـان  در 
از منابـع انـرژی را در فرآینـد توسـعه 

اقتصـادی مطـرح مـی سـازد.
از آنجایـی کـه دسترسـی  کشـورهاي 
درحـال توسـعه به انـواع منابـع انرژي، 
بـه  نقـش  آنهـا  اقتصـادي  توسـعه  در 
سـزایی دارد مـی تـوان فهمیـد اوضـاع 
ایـران  در  انـرژی  مصـرف  نامناسـب 
تاکنـون آثـار زیان بـار متعـددی به جا 
گذاشـته  و بـاال رفتـن میـزان مصـرف 
انـرژی  مـی تواند در بلند مدت کشـور 

را دچـار بحـران کنـد. 
امـا اصالح الگـوي مصرف کـه به معنی 
نهادینـه کـردن روش صحیح اسـتفاده 
از منابـع کشـور اسـت، ضمـن ارتقـاي 
شـاخص هـاي زندگی و کاهـش هزینه 
عدالـت  گسـترش  سـاز  زمینـه  هـا، 
نیازمنـد  البتـه  کـه  اسـت  اجتماعـی 
فرهنگسـازي اسـت. بنابریـن هـر فـرد 
بـه عنـوان یـک شـهروند مسـئول باید 
مـورد  اي  گونـه  بـه  را  کشـور  منابـع 
اسـتفاده قـرار دهیـم کـه نسـل هـاي 
آینـده نیـز از ایـن نعمـات بهـره منـد 
بماننـد و زمینـه توسـعۀ  پایدار کشـور  

فراهـم شـود.

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات کرمان از طرح های انتقال و 
فوق توزیع برق منطقه ای کرمان

مسـعود کاشـی مدیـرکل دیوان محاسـبات اسـتان کرمان به همـراه تنی چند از کارشناسـان این 
سـازمان بـه دعـوت مهنـدس حبیبـی مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای کرمـان از طـرح های 
انتقال و فوق توزیع اجرا شـده و در دسـت اقدام این شـرکت در شهرسـتان جیرفت بازدید کردند.

در ایـن سـفر یـک روزه بازدیـد از خـط انتقـال  در حال احـداث 400 کیلوولت جیرفـت به بم که 
از مسـیرهای صعـب العبـور کوه هـای  جبالبارز  به طـول 90 کیلومتر می گذرد، بازدید از پسـت 
400 کیلوولـت جیرفـت، بازدیـد از پسـت  132کیلوولـت در حال احداث جیرفت انجام شـد و در 
جریـان بازدیـد توضیحـات الزم از سـوی مدیـر عامـل ، معاون طرح و توسـعه و مجریـان طرح ها 

ارائـه گردید.

برگزاری سمینار هوشمندسازی انرژی برق
 و نمایشگاه دستاوردهای فناورانه

سـمینار  مدیریـت انـرژی و هوشمندسـازی انـرژی بـرق و همچنین نمایشـگاه دسـتاوردهای 
دانـش بنیـان و فناورانـه در حـوزه مدیریـت انـرژی در محـل سـالن اجتماعـات شـرکت بـرق 

منطقـه ای کرمـان برگزار شـد.
در ایـن سـمینار دکتـر محمـود فتوحی فیروزآباد اسـتاد دانشـگاه صنعتـی شـریف در رابطه با 
هزینه خاموشـی برای مشـترکین صنعتی و مهندس هادی مدقق، رییس دفتر هوشمندسـازی 

و فنـاوری های نوین شـرکت توانیر سـخنرانی کردند.

ادامه در صفحه 2

طـی 24 سـاعت و در یـک اقـدام جهادی توسـط 
شـرکت برق منطقه ای کرمان پسـت سـیار 132 

کیلوولـت در سـرجاز جیرفت راه اندازی شـد.
در سـاعت 3 بامـداد روز دوشـنبه 27 تیـر مـاه 
حادثـه ای فنـی در ترانس پسـت سـرجاز جیرفت 
رخ داد. بـه دنبـال ایـن حادثـه و بالفاصلـه پـس 
ازمشـخص شـدن آسـیب دیـدن تجهیـزات ایـن 
پسـت در کمیتـه بحـران معاونـت بهره بـرداری، 
مهنـدس حبیبـی مدیرعامـل شـرکت بـرق عازم 
منطقـه جیرفـت شـد. وی پس از بازدید از پسـت 
درجلسـه کمیته بحران فرمانداری جیرفت حاضر 
و علـت حادثـه و اقدامـات انجام شـده را به اطالع 

اعضـا رسـاندند. همزمـان با تالش تیـم تعمیراتی 
بهـره بـرداری برق منطقـه ای کرمـان و همکاری  
گـروه هـای شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان بـا جابجایـی بـار، خاموشـی بـه حداقـل 
رسـید. در ادامـه و بـه منظـور جایگزینـی ترانس 
معیـوب، بـا دسـتور مدیـر عامـل بـرق منطقه ای 
کرمـان پسـت سـیار 132کیلوولـت مسـتقر در 
پسـت رفسـنجان به جیرفت منتقل شد. بالفاصله 
اقدامـات آمـاده سـازی اولیـه جهت انتقال پسـت 
سـیار انجـام گرفت و در سـاعت 22 روز دوشـنبه 
پسـت سـیار از رفسـنجان خارج شـد و در ساعت 
11 روز سـه شـنبه بعـد از طـی مسـافت 330 

کیلومتر به محل پسـت سـرجاز جیرفت وارد شد. 
بالفاصلـه تیـم هـای تعمیراتـی پیمانکار شـرکت 
بـرق منطقه ای کرمان با همـکاری گروهای کاری 
شـرکت توزیع بـرق جنوب اسـتان در هـوای گرم 
منطقـه اقدامـات اسـتقرار و انجام تسـت هـا و راه 
اندازی را شـروع نمودند و نهایتا درسـاعت 19 روز 
سـه شـنبه 28 تیر ماه این پسـت برقدار و پس از 
تسـت و بررسـی های مجدد سـرانجام در سـاعت 
21 پسـت مذکـور بـه شـبکه سراسـری متصل و 
خاموشـی هـای بوجودآمده کامال رفـع گردید. هم 
اکنـون هیـچ مشـکلی در تامیـن برق مشـترکین 

شهرسـتان جیرفـت وجود نـدارد.
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کسی که به کار خوبی فرمان می دهد، باید این فرمان دادن را با شیوه خوبی انجام دهد. حضرت محمد)ص(

برگزاری سمینار هوشمندسازی انرژی برق و 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه

ادامه از صفحه اول

در این نشسـت مدیرعامل شـرکت 
ضمـن  کرمـان  ای  منطقـه  بـرق 
تبریـک اولیـن روز از هفتـه مدیریت 
مصـرف گفـت:  صنعـت برق اسـتان 
در  اسـتان  گرفتـن  قـرار  دلیـل  بـه 
شـرق  جنـوب  اسـتراتژیک  منطقـه 
و پهناورتریـن اسـتان کشـور بـا 11 
درصد مسـاحت کل کشور و 7 درصد 
شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع اهمیت 

ویـژه ای در کشـور دارد.
مهندس حمیدرضا حبیبـی افزود: 
در سـال  گذشـته،  45 درصد مصرف 
در  درصـد   23 صنعـت،  بخـش  در 
بخـش کشـاورزی، 22 درصـد بخش 
خانگـی و مابقـی در سـایر مصـارف 
بـا  و  اسـت  بـوده  تجـاری  و  اداری 
توجـه به نـوع مصارف اسـتان کرمان، 
تنـوع  و  اقلیمـی  تنـوع  پهنـاوری، 
کشـاورزی، اهمیـت مدیریـت مصرف 
در چنیـن شـبکه ای بیـش از سـایر 
شـبکه هاسـت در تمامی بخش های 
صنعت، کشـاورزی و خانگی جای کار 
دارد کـه بـا اسـتفاده از خـرد جمعی 

است. میسـر 
وی اظهار داشـت: ما دانشـگاه های 
داریـم  اسـتان  سـطح  در  متعـددی 
کـه در حـوزه بـرق و انـرژی فعـال 
هسـتند و انتظارمان این اسـت که در 
بخـش مدیریت مصـرف و روش های 
مدیریـت مصـرف نیـز اسـتان کرمان 
جـز اسـتان هـای پیشـرو باشـد کـه 

تاکنـون نیـز چنیـن بوده اسـت.
مهنـدس حبیبـی ضمـن قدردانی 
از  همـکاری خـوب صنایع اسـتان در 
بخـش مدیریـت بـار و انـرژی گفـت: 
صنایـع همـواره همـراه صنعـت برق 
بـوده اند تـا بتوانیـم آرامـش  را برای 
مصرف کننـده خانگی که ضعیفترین 
قشـر مصـرف در شـبکه بـرق اسـت 
ایجـاد بکنیم و مانع از این بشـویم که 
لحظـه ای برق مصـرف کننده خانگی 

قطع شـود و تنشـی ایجاد شـود.
وی در ادامـه گفـت: سیاسـتی که 
مجموعـه وزارت نیرو دنبـال می کند 
ایـن اسـت کـه بـا مدیریـت مصرف، 
جابجایـی مصـارف، جابجایی مصرف 
مختلـف  هـای  بخـش  در  صنایـع  
آرامـش را بـه مـردم بیاوریـم و گـذر 
موفقی از پیک 1401 داشـته باشـیم.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
ای کرمـان در پایـان گفـت: رسـالت 
همـه مـا فرهنـگ سـازی در زمینـه 

مصـرف بهینـه بـرق در همـه فصول 
اسـت و بـرق  سـرمایه ملـی ما اسـت 
کـه مصـرف نادرسـت آن باعـث مـی 
شـود ثـروت ملی خود را بـه باد دهیم 
و  مصـرف بهینـه باعـث مـی شـود 
عـالوه بـر رفاه مـردم چـرخ صنعت و 

کشـاورزی  نیـز بچرخـد.
محمـود  دکتـر  سـمینار  ایـن  در 
فتوحـی فیروزآبـاد بـرق را مهمترین  
زیرسـاخت دانسـت و گفـت: همه ای 
زیـر سـاخت وابسـته بـه بـرق اسـت 
بـرای  الکتریکـی  انـرژی  تـدوام  و 
مشـترکین در همه بخـش ها اهمیت 

دارد. ای  ویـژه 
مثـال  چنـد  بیـان  ضمـن  وی 
در  سراسـری  هـای  خاموشـی  از 
کشـورهای مختلـف از جملـه هنـد، 
آمریـکا و... گفـت: در زمان خاموشـی 
های گسـترده باید بررسـی شـود که 
چـه تعـداد افـراد بی بـرق شـده اند و 
خسـارت عدم تامین انرژی الکتریکی 
تعییـن  شـود کـه ایـن مسـاله تحت 
تاثیر عواملی از جمله تعداد مشـترک 
ساعت قطع شـده، قطعی ها در فصل 
سـرما یـا گرمـا اتفـاق افتـاده اسـت، 
تعـداد دفعـات قطعـی و مـدت زمان 
قطعـی و.... اسـت کـه بـر روی میزان 

خسـارت تاثیـر مـی گـذارد.

صنایع خسارات مستقیم و 
غیرمستقیم ناشی از قطعی برق 

رامحاسبه کنند
گفـت:  ادامـه  در  فتوحـی  دکتـر 
جوامـع امروزی با توجه به پیشـرفتی 
که کرده اسـت نیازمند وجـود دائمی 
ارزش  و  هسـتند  الکتریکـی  انـرژی 
قابلیـت اطمینـان را مصـرف کننـده 
پرداخـت مـی کنـد و هزینـه ای کـه 
اطمینـان  قابلیـت  افزایـش  بـرای  
بیشـتر پرداخـت مـی شـود منجر به 
قطعـی کمتـر و در نتیجـه خسـارت 
کمتـر به مشـترک می شـود  و نقطه 
بهینـه  بـرای قابلیت اطمینـان نقطه 
ای اسـت کـه بـرای مشـترکین برای 
افزایـش  قابلیـت اطمینـان و کاهش 
خسـارت بـه صرفه اسـت کـه هزینه 

. کنند
وی در پایـان ضمـن بیـان نحـوه 
غیـر  و  مسـتقیم  خسـارت  تعییـن 
صنعتـی  مشـترکین  بـه  مسـتقیم 
توصیـه کـرد: خسـارات مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم خـود را از قطعـی برق 
درسـت  مدیریـت  کننـد،  محاسـبه 
مصرف و بهـره وری انرژی را افزایش 

دهند و بـه راهکارهایی بـرای تامین 
انـرژی مـورد نیاز خـود بیاندیشـند.
ایـن سـمینار مهنـدس  ادامـه  در 
دفتـر  رییـس  مدقـق  هـادی 
هوشمندسـازی و فنـاوری هـای نوین 
شـرکت توانیر اظهـار داشـت: مبحث 
از 20 سـال  انـرژی بیـش  مدیریـت 
اسـت کـه در دنیـا دنبـال مـی شـود 
امـا  در ایـران با توجه بـه وجود منابع 
و ذخایـر انـرژی ایـن مبحـث تـا چند 
سـال اخیر چندان جدی گرفته نشـد.

وی افـزود: کاهـش ذخایر سـوخت 
فسـیلی و افزایـش جمعیـت جهـان 
باعـث شـده اسـت انـرژی الکتریکـی 
اهمیت بیشـتری در مصرف انرژی در 

دنیـا پیـدا کند.

موضوع انرژی 
یک موضوع ملی است

مهنـدس مدقـق در ادامـه گفـت: 
محدودیـت تامیـن انرژی که از سـال 
99 ایجـاد شـد دارای ریشـه ای بلند 
مـدت اسـت و  بـه مبحـث انـرژی در 
سـطح ملی پرداخته نشـده اسـت در 
صورتـی کـه، موضـوع انـرژی موضوع 
دو وزارت خانه نیرو و صمت نیسـت و 

یـک موضـوع ملی اسـت.
وی اظهـار داشـت: وزارت صمـت 
بایـد در بخـش تولیـد تجهیـزات و 
کـه  کنـد  گـذاری  سیاسـت  واردات 
در گذشـته بـه بحـث انـرژی اهمیت 
داده نشـده اسـت  و بیشـترین ضـرر 

را  تجهیـزات سرمایشـی بـا راندمـان 
پاییـن بـه شـبکه مـی زند بـه نحوی 
مصـارف  مـگاوات  هـزرار   22 کـه 
سرمایشـی اسـت  اما کاری در زمینه 
راندمـان وسـیله هـای سرمایشـی در 
و  اسـت  نشـده  انجـام  سـطح کالن 
نظارتی  بر اسـتاندارد انرژی  و مسـاله 
برچسـب انـرژی  بـرای  تجهیـزات  و 
همچنیـن کیفیـت تجهیـزات و لوازم 
خانگـی وارداتـی و سـاخت داخـل در 

وزارت صمـت انجـام نشـده اسـت.
مشـکل  گفـت:  مدقـق  مهنـدس 
کمبـود برق در ایران، فقط با سـاخت 
نیـرو گاهها حـل نمی شـود زیرا علی 
رغـم اینکـه شـاخص شـدت مصرف 
انـرژی در جهـان طـی سـال هـای 
گذشـته بـه سـمت کاهـش رفتـه در 
انـرژی  ایـران رشـد شـدت مصـرف 

افزایـش داشـته اسـت.
ایـران 1/6  فـوالد  داد:  ادامـه  وی 
برابـر کشـور های توسـعه یافتـه برق 
مصـرف مـی کنـد و نیـاز بـه 800 
کیلـووات سـاعت انـرژی بـرای ذوب 
و تولیـد هـر تـن فـوالد خـام  دارد و 
بیـش از 90 درصـد از تولیـد فـوالد 
ایـران از طریـق روش هـای قدیمـی 
صـورت مـی گیـرد در  صورتـی کـه 
درکشـورهای پیشـرو این میزان 494 

کیلـو وات سـاعت اسـت.
مهنـدس مدقـق در خصـوص هدر 
رفـت انـرژی در سـاختمان هـا گفت: 
وجود سیسـتم هـای تهویه با کیفیت 
پاییـن، عـدم عایـق بنـدی مناسـب 
سـاختمان هـا و نداشـتن مدیریـت 
انـرژی در سـاختمان هـا از جمله این 

اسـت. دالیل 
وی با اشـاره بـه دیگر عوامل بحران 
فرسـوده  گفـت:   جهـان  در  انـرژی 
زیرسـاخت  بـودن  قدیمـی  و  بـودن 
هـای تولیـد، انتقـال و توزیـع، تاخیر 
در راه انـدازی نیـروگاه های جدید که 

منجـر به شـکاف بین تقاضـا و عرضه 
انـرژی مـی شـود و عـدم اسـتفاده از 
انـرژی هـای تجدیدپذیر در بسـیاری  
از کشـورهای جهـان از جملـه عوامل 

است.
مهنـدس مدقـق عبـور از بحـران 
هـای  برنامـه  اجـرای  بـا  را  انـرژی 
بهینـه  و  تولیـد   ظرفیـت  افزایـش 
سـازی مصرف عملی دانسـت و گفت: 
از  انـرژی  تولیـد و مصـرف  ناتـرازی 
طریـق سـهمیه بنـدی انـرژی، خرید 
و فـروش بـرق در بـازار آزاد و اعمـال 

خاموشـی قابـل مدیریـت اسـت.
وی همچنیـن به نصـب 700 هزار 
کنتور هوشـمند فهـام در بخش  های 
مختلف بـه عنـوان راهی بـرای اندازه 
گیـری مصرف اشـاره کرد و همچنین 
مدیریـت  بـرای  را  راهکارهایـی 

هوشـمند انـرژی ارائـه داد.
از برنامــه هــای جانبــی ایــن 
نمایشــگاه  برگــزاری  ســمینار 
و  بنیــان  دانــش  دســتاوردهای 
فناورانــه در حــوزه مدیریــت انــرژی 
بــود کــه  شــرکت های  الکتــرو 
مغناطیــس شــارک،  پــارس پایــش 
زاد نیــرو،  ســهامی بــرق منطقــه ای 
ــک، داده  ــگان الکترونی ــان، پن کرم
ــای  ــر، طرح ه ــرا ژرف کوی کاوی وی
انجمــن  و   نیــرو   راد  صنعتــی 
الکترونیــک  و  بــرق  مهندســین 
شــاخه کرمــان دســتاوردهای خــود 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای را ب
الزم بـه ذکر اسـت، این سـمینار از 
سـوی شـرکت برق منطقه ای کرمان 
مهندسـین  انجمـن  همـکاری  بـا  و 
بـرق و الکترونیـک شـاخه کرمـان و 
پژوهشـکده انـرژی و محیـط زیسـت 
دانشـگاه شـهید باهنـر  در راسـتای 
تحقـق اهـداف شـعار سـال تولیـد؛ 
دانـش بنیان ، اشـتغال آفریـن برگزار 

. شد
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به آنچه فرمان می دهی، خوْد بیش از همه عمل کن و از آنچه باز می داری، خوْد بیش از همه خودداری کن. حضرت علی)ع(

پیشرفت 92 درصدی پست قلعه گنج 2

مجـری پسـت هـای شـرکت بـرق منطقـه ای کرمـان، از مراحـل نهایی 
احـداث پسـت قلعـه گنج 2 خبـر داد.

مهنـدس علیرضـا عتیقـی در این رابطـه گفت: در حال حاضر این پسـت 
دارای 92 درصـد پیشـرفت فیزیکـی اسـت و بـه زودی بـه مـدار خواهد 

آمد.
وی افـزود:  ایـن پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر109 میلیـارد تومـان  و بـا 
هـدف تامین بـرق چاه های کشـاورزی و کارگاه هـای صنعتی و مصارف 
بـرق خانگـی در منطقـه قلعه گنـج و توابـع آن و همچنیـن کاهش افت 
ولتـاژ  و بـاال بـردن قابلیت اطمینان شـبکه و تکمیل رینگ شـبکه 132 

کیلوولت احداث شـده اسـت.
 مهنـدس عتیقـی دربـاره مشـخصات فنـی این پسـت گفت: این پسـت 
دارای 4 فیـدر خـط 132 کیلوولت و 2 فیدر ترانـس  132.20 کیلوولت 
بـا ظرفیـت 60 مگاولت آمپـر و 12 فیدر 20 کیلوولت اسـت که نیازهای 
انـرژی بـرق در مصارف کشـاورزی، صنعتی، خانگـی و ... تامین می کند.

بازدید مدیرعامل از مراحل نهایی
 احداث خط انتقال ارگ بم به جیرفت

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمان طی سـفر یکـروزه از مراحل 
نهایـی احـداث خـط انتقـال 400 کیلوولـت ارگ بـم- جیرفـت بازدیـد 

. کرد
در ایـن بازدیـد مهنـدس حبیبـی برخـی از نواقـص خـط  مذکـور را 
یـادآوری و خواهـان رفـع و تسـریع در رونـد اجـرا و اتمـام  پـروژه شـد.
ایـن خـط در راسـتای تکمیـل رینـگ 400 کیلوولـت شـبکه ی انتقـال 
جنوب شـرق و رفـع افـت ولتاژهـای منطقه ی جنوب اسـتان کرمـان، به 
طـول 91 کیلومتـر از پسـت 400 کیلوولـت ارگ جدیـد بم آغـاز و پس 
از عبـور از ارتفاعـات صعب العبـور جبالبـارز بـه پسـت 400 کیلوولـت 
جیرفـت )جبالبـارز( پایـان می یابـد و بـا اتمـام خـط فـوق ارتبـاط بیـن 
نیروگاه هـای کهنـوج - کرمـان و همچنیـن ارتبـاط 400 کیلوولـت بین 

اسـتان کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان برقـرار خواهد شـد.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
ای کرمـان طـی نامـه ای بـه حجت 
االسـالم والمسلمین حسـنی رییس 
شـورای سیاسـت گزاری ائمه جمعه 
اشـاعه  خواسـتار  کرمـان،  اسـتان 
فرهنـگ مدیریـت مصرف انـرژی در 
تریبـون هـای مسـاجد توسـط ائمه 

جمعـه و جماعت شـد.
مهنـدس حمیدرضـا حبیبـی در 
این نامه بیان داشـته اسـت: با توجه 
بـه آغـاز فصـل گرما و وارد شـدن به 
زمـان اوج مصـرف بـرق الزم اسـت 
تـا هموطنـان در سراسـر اسـتان در 
بخـش هـای مختلف اعـم از خانگی، 
در  صنعتـی  و  کشـاورزی  تجـاری، 
بهینـه سـازی مصـرف ایـن انـرژی 
ارزشـمند همـکاری داشـته باشـند 

تـا ان شـاء ا. . . تابسـتان سـالجاری 
را بـدون خاموشـی احتمالی سـپری 

. ییم نما
وی بـا اشـاره بـه  ایـن مسـاله که 
هـم اکنون تمـام تأسیسـات صنعت 
بـرق کشـور بـا تمـام تـوان در حال 
خدمـت رسـانی مـی باشـند تـا برق 
و  رفـاه  جهـت  پایـدار  و  مطمئـن 
آسـایش مـردم فراهـم گـردد افزوده 
اسـت:  چنانچـه تـراز مصـرف باالتر 
از تولیـد قـرار گیرد بـه منظور حفظ 
و نگهـداری و جلوگیـری از هـر گونه 
خسـارت بـه تأسیسـات زیـر بنایـی 
صنعـت برق کـه هزینه هـای زیادی 
بـرای احـداث آن ها صرف می شـود 
هـای  خاموشـی  ایجـاد  بـه  ناگزیـر 

کوتـاه مـدت خواهیم شـد .

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه 
مـردم  از  نامـه  ایـن  در  ای کرمـان 
بکارگیـری   بـا  اسـت:   خواسـته 
سـاده تریـن راه کارهـا بـرای صرفـه 
جویـی خامـوش کـردن المـپ های 
طبیعـی  نـور  از  اسـتفاده   ، اضافـی 
بـرای روشـنایی در طـول روز ، عدم 
اسـتفاده از وسـایل برقی پـر مصرف 
در سـاعت اوج مصـرف یعنی 13 الی 
17 و 19 الـی 23 ؛ خامـوش کـردن 
وسـایل برقـی غیر ضـرور ، اسـتفاده 
از دور کنـد کولرهـای آبـی و تنظیم 
دمـای 25 بـرای کولرهـای گازی از 
خاموشـی هـای احتمالـی جلوگیری 
کننـد و همچنیـن از پـاداش هـای 
از  نظـر گرفتـه شـده  همـکاری در 
سـوی وزارت نیـرو بهره مند شـوند .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان خواستار اشاعه 
فرهنگ مدیریت مصرف انرژی از تریبون ائمه جمعه شد

بانـوان  پاسـخ  و  پرسـش  نشسـت 
صنعـت آب و بـرق اسـتان کرمان با 
حضور “سـمیه خداپرسـت” مشـاور 
وزیـر نیـرو در امـور بانـوان و خانواده 
بـه میزبانی شـرکت بـرق منطقه ای 

کرمـان برگزار شـد.
مشـاور وزیـر نیـرو در ایـن جلسـه 
توانمنـد   بانـوان  از  تقدیـر  ضمـن 
سـواالت،  بـه  بـرق  و  آب  صنعـت 
بانـوان  مطالبـات  و  هـا  دغدغـه 
پاسـخ داد .  در ایـن جلسـه خانـم 
بانـوان شـاغل  از  پریسـانورمحمدی 
شـرکت یکـی از سـروده هـای خود 
را قرائـت کرد.  همچنین جلسـه ای 
بـا  حضـور مدیران عامـل و معاونین 
منابع انسـانی شـرکت هـای صنعت 

آب و بـرق در خصـوص امـور بانـوان 
تشـکیل شـد. در ادامـه سـفر یـک 
امـور  در  نیـرو  وزیـر  مشـاور  روزه 
بانـوان و خانـواده،  بازدیـد از تصفیه 

خانـه آب و فاضـالب صورت گرفت و  
پـس از آن با حضور  در گلزار شـهدا 
کرمـان بـه مقام شـامخ شـهدا ادای 

احتـرام شـد.

جلسه بانوان صنعت آب و برق 
با حضور مشاور وزیر نیرو در امور بانوان

مراسـم کلنگ زنی نیروگاه خورشـیدی 10 مگاواتی در 
نرماشـیر بم با حضور اسـتاندار کرمان، مدیرعامل شـرکت 
برق منطقه ای، مسـئولین محلی و سـرمایه گذار شـرکت 

هامون انرژی خورشـید کهکشـان  انجام شـد.
ایـن نیـروگاه در زمینـی بـه مسـاحت 20 هکتـار و بـا 

اعتبـار 240 میلیـارد تومـان جنـب پسـت نظام شـهر بم 
احـداث می شـود.  بـا احداث این نیـروگاه، سـاالنه معادل 
5.5 میلیـون متر مکعب گاز طبیعی، 4.5 میلیون لیتر آب 
صرفـه جویی می شـود و همچنین  از انتشـار 11 هزار تن 

گاز گلخانـه ای  co2 جلوگیـری می شـود.

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در نرماشیر بم کلنگ زنی شد
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تقدیر از شرکت برق منطقه ای کرمان 
در زمینه وصول مطالبات

مهنــدس آرش کــردی مدیــر عامــل شــرکت توانیــر بــا ارســال 
ــدس  ــر مهن ــه و موث ــای مجدان ــری ه ــات و پیگی ــه ای از »اقدام نام
ــان و  ــرق منطقــه ای کرم ــر عامــل شــرکت ب حمیدرضــا حبیبــی مدی
ــر  ــژه در اواخ ــه وی ــات ب ــول مطالب ــه وص ــط در زمین ــکاران مرتب هم
ســال 1400تقدیــر کــرد. ایــن مطالبــات کــه ناشــی از مصــرف بــرق 
ــود   ــان ب ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــی ش ــوزه عملیات ــترکان ح مش
ــترکین،  ــات مش ــر خدم ــوزه دفت ــکاران ح ــری هم ــالش و پیگی ــا ت ب
ــی و  ــر حقوق ــاری دفت ــا همی ــد و ب ــول درآم ــرف و وص ــت مص مدیری
ــه ذکــر اســت؛  ــی و ذیحســابی شــرکت وصــول شــد. الزم ب امــور مال
عــالوه بــر وصــول 100 درصــدی تعهــدی ابالغــی از ســمت شــرکت 
توانیــر، در پایــان ســال 1400 ، باالتریــن میــزان وصولــی طــی چنــد 

ــم خــورده اســت. ــر رق ســال اخی

سامانه نظام پیشنهادات شرکت مجهز 
به سیستم پیامک شد

در راســتای ارتقــاء نظــام پیشــنهادات، ســامانه تحــت وب نظــام 
ــال  ــان از س ــه ای کرم ــرق منطق ــرکت ب ــایت ش ــنهادات روی س پیش
ــت  ــق ثب ــان و شــهروندان از طری ــت کارکن ــدازی و در خدم 97 راه ان
ــه  ــه بیشــتر ب ــد ضــرورت توج ــن رون ــه ای ــت. در ادام ــرار گرف ــام ق ن
ــش  ــه، بخ ــر رایان ــکاری دفت ــا هم ــاری ب ــال ج ــنهادات، در س پیش
پیامکــی ســامانه فــوق نیــز راه انــدازی گردیــد. بــا ایــن اقــدام کاربــران 
محتــرم از ایــن طریــق از وصــول پیشــنهادات خــود مطلــع مــی شــوند.

تسلیت
همکار گرامی جناب آقای سیدمهدی حسینی

ــه را  ــت رفت ــز از دس ــت آن عزی ــف درگذش ــر و تأس ــت تأث ــا نهای ب
تســلیت و تعزیــت عــرض نمــوده و از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای 
ــایر  ــما و س ــرای ش ــعه و ب ــت واس ــات و رحم ــو درج ــوم عل آن مرح

ــم. ــئلت داری ــاری مس ــر و بردب ــدگان صب بازمان

انتصاب
ــزی  ــر شــورای مرک ــک حســین زاده دبی طــی  حکمــی از ســوی مال
ــرق وزارت  ــت آب و ب ــور ورزش صنع ــی ام ــئول هماهنگ ورزش و مس
ــه  ــدت 1 ســال ب ــه م ــور ب ــوض پ ــوش ع ــدس داری ــای مهن ــرو، آق نی

ــرو منصــوب شــد. ــال وزارت نی ــس انجمــن والیب ــوان رئی عن

انسان هیچ کاری بهتر از نماز، اصالح میان مردم و خوش اخالقی نكرده است.حضرت محمد)ص(

تقدیر از بانوان با حجاب برتر
بـه مناسـبت دهـه امامـت و والیـت، در جلسـه ی 
شـورای فرهنگـی از بانـوان بـا حجـاب برتـر تقدیـر بـه 

عمـل آمـد .
اسـامی بانوان:خانـم الهه موحدی، خانـم طلعت مومن 
زاده، خانـم مهدیـه سـیف الدینـی، خانـم فاطمـه عـرب 
پـور، خانـم زهـره وطـن پرسـت، خانـم مریـم آقامالیی، 
خانـم ندا شـجاعی، خانم معصومه مهرابـی، خانم رحیمه 
رشـیدی، خانم فائزه جمشـیدی، خانم نرگس سـنجری، 
خانـم کبـری علـی بیگـی، خانـم مـژده شـربتیان، خانم 

فاطمـه نصیـری و خانم زهـرا زحمتکش

برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی
بـه مناسـبت هفتـه کرامـت و میـالد امـام رضـا )ع( 
مراسـم ورزش صبحگاهی با حضور همکاران برگزار شـد 
و در پایـان بـه قیـد قرعه جوایـزی تقدیم همکاران شـد.

مراسم عطرافشانی و میثاق با شهدا
بـه مناسـبت سـالروز درگذشـت امـام راحـل )ره( و 
شـهدای 15 خـرداد، مراسـم عطرافشـانی و میثـاق بـا 
شـهدای کارکنـان صنعـت آب و بـرق اسـتان کرمـان 

برگـزار شـد.

برگزاری مراسم گلگشت خانوادگی
برنامـه  خرمشـهر  آزادسـازی  سـالروز  مناسـبت  بـه 
اردوگاه  محـل  در  پنجشـنبه  روز  خانوادگـی  گلگشـت 
فرهنگـی ورزشـی شـهید باهنـر در منطقـه کوهپایـه بـا 

حضـور جمعـی از همـکاران برگـزار شـد.

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر
به مناسـبت عید سـعید غدیر ایسـتگاه صلواتی پخش 
شـربت و شـیرینی به همراه کارگاه نقاشـی ویژه کودکان 
در محل درب شـماره 1 شـرکت به همت پایگاه مقاومت 

بسـیج ، روابط عمومی و شـورای فرهنگی برگزار شـد.

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب
بـه مناسـبت دهـه والیـت و امامـت و هفتـه حجـاب 
و عفـاف نمایشـگاه عفـاف و حجـاب و صنایـع دسـتی 
دختـران بهزیسـتی بـه مـدت 3 روز د رمحـل موسسـه 

فرهنگـی و ورزشـی بـرق برگـزار شـد.

جلسه بحران با حضور مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای کرمان و فرماندار جیرفت

حمل پست سیار
از رفسنجان به جیرفت

نصب پست سیار

پست 132 کیلوولت سرجاز جیرفت راه اندازی شد


