
 فراخوان چهارمين جشنواره سراسري كاريكاتور مديريت مصرف برق اصفهان
 

شركت توزيع برق اصفهان و خانه فرهنگ مديريت مصرف برق با همكاري آكادمي هنري تاش سفيد،  
 چهارمين جشنواره سراسري كاريكاتور مديريت مصرف برق اصفهان را برگزار مي كند:
در راستاي برگزاري سه دوره موفق جشنواره سراسري كاريكاتور مديريت مصرف برق، از تمامي 

كارتونيست هاي عزيز دعوت مي شود  با توجه به موضوعات فوق و مطالعه در مورد آنها در اين جشنواره ملي 
 شركت نمايند.

رويكرد و هدف اين دوره از برگزاري جشنواره توجه به مصرف برق در استفاده از لوازم خانگي به ويژه توجه 
خاص به رويكرد رايج شده در خصوص استفاده از سيستم هاي سرمايشي و عدم استفاده صحيح و استاندارد از 

 آنها است.
و ديگر اينكه، هر چند توليد برق با استفاده از انرژي هاي نو يك ضرورت قطعي است اما بدون رعايت مديريت 

 صحيح در استفاده از برق آيا رونق اين روش هاي توليد هم مشكل گشا خواهد بود؟ 
آيا حتي اگر هيچ گونه مشكلي در توليد برق وجود نداشته باشد، ما مجاز به استفاده بي قيد و بي سقف از برق 

 يا انواع انرژي ديگر هستيم؟ 
آيا در كشورهاي پيشرفته دنيا كه از تكنولوژي هاي متنوع توليد برق بهره مند بوده و توليد مكفي دارند، 
مديريت مصرف برق و برنامه هاي مديريت بار به ويژه در فصول گرم سال كه دوران اوج مصرف برق 

 مي باشد، انجام نمي گيرد؟
سواالت فوق تنها تلنگري است براي ذهن هاي خالقي كه با ارائه يك اثر هنري به دنبال پاسخي براي آنها 

 مي گردند؟ 
جشنواره چهارم كاريكاتور مديريت مصرف برق شركت توزيع برق شهرستان اصفهان، با كمك هنرمندان خالق 
اين عرصه به دنبال بهترين شيوه هاي جلب نظر مشتركين براي اصالح الگوي مصرف آنها و توجه به نكات نهفته 

 در سواالت فوق است.
 آيت نادري(دبير جشنواره)
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