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همزمان با بزرگ داشت دهه مبارکه فجر

بهره برداري از 152 پروژه برق رسانی در آذربایجان غربی
صفحه 2

همین صفحه

تقدیر استاندار آذربایجان غربی 

از مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی

پیام تبریک مدیرعامل 

 به مناسبت آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی

صفحه آخر

والسالم علیکم و رحمه ... و برکاته

مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروي برق    

آذربایجان غربی

اکبر حسن بکلو

مردم دالور و همیشه در صحنه و شهید پرور آذربایجانغربی 

تبریک و شادباش عرض می نمایم و  از پیشــگاه حضــرت 

احدیت سـعادتمندي و توفیقات روزافزون را براي این ملت 

شریف و غیور خواستارم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی با صــــدور پیامی، آغاز دهه 

مبارك فجر و فرا رسیدن چهلمین و یکمین سـالروز 

پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

بهمن ماه بشارت دهنده ي ایام باشکوهی است که به اذعان 

متفکران سیاسی برجســته ي دنیا، نه تنها براي ایران بلکه 

سرفصلی برجسته در تاریخ سیاسی جهان و نقط ه ي عطفی 

در روند مـــبارزات یک ملت در ایجاد تحوالت عظـــیم در 

عرصه هاي مختلف سیاسـی،عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی 

به شمار می آید، بهمن ماه یادآور ایثار، ایسـتادگی و مبارزه 

ملتی اســـت که با عزمی پوالدین و تحت رهبري بنیانگذار 

کبیر انقالب، امام خمینی (ره) با شـعار «اسـتقالل، آزادي، 

جمهوري اسالمی» جنبشـــــی آغاز کردند که با برچیدن 

یکباره بسـاط استعمار به ثمر نشـسـت تا الگویی شایسـته 

براي سایر ملت ها براي بیداري و جهت دهی آنان به سـوي 

رهایی از بند استثمار باشد.

مردم در ایام اهللا مبارك دهه فجـر با رهبـري امام خمینـی 

(ره)خط مشـــی آینده خود را ترسیم نمودند و امروز شاهد 

هستیم که خورشید پرفروغ انقالب اسالمی با گذشت بیش 

از چهار دهه از عمر پربرکت و پرفراز و نشــــــیب خویش، 

سـرافرازانه و پر شـکوه تر از گذشـته از پس قله پیروزي رخ 

می نماید و انشــــاا... ، این انقالب مقدمه استقرار حکومت 

جهانی حضرت مهدي موعود (عج) و برقراري صلح و امنیت 

و عدالت در سراسر گیتی خواهد بود.

دهه فجر امسـال به همت کارکنان و مشــارکت و همراهی 

مشـترکین، اهداف شرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی 

محقق شـده و مفتخریم در سـال 98 بیش از 300 پروژه در 

سطح اسـتان به بهره برداري رسـیده اسـت که از این تعداد 

184 پروژه با اعتبار یک هزار و 54 میلیارد ریال به مناسبت 

ایام مبترك دهه فجـر  و 129 پـروژه با اعتبار 290 میلیارد 

ریال در هفته دولت ســـــالجاري افتتاح و به بهره برداري 

رسید.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شـهدا، 

و آرزوي طول عمر با عـزت بـراي مقام عظماي والیت ، ایام 

مبارك و فرخنده دهه فجر را به مردم ایران اســالمی بویژه 

پیام تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به مناسبت دهه مبارکه فجر

تقدیر از بانوان کارمند شرکت توزیع نیروي برقتقدیر از بانوان کارمند شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی با اهداي گل در روز زن و مادر آذربایجان غربی با اهداي گل در روز زن و مادر

تقدیر از بانوان کارمند شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی با اهداي گل در روز زن و مادر

عملکرد جهادي شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی در زلزله اخیر قطور

همزمان با سراسر کشور ،

بهره برداري از یکهزارو 142 پروژه 

صنعت برق در حوزه منطقه دو کشور

28 خدمت شرکت توزیع نیروي برق در 

آذربایجان غربی بصورت اینترنتی ارائه میشود

تمامی خدمات قابل ارائه شرکت توزیع نیروي

 برق آذربایجان غربی الکترونیکی شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در دیدار با مدیر کل ارتباطات استان:
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خبر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق خاطر نشــــان کرد: 

تغییر قیمت برق مربوط به ابتداي سـال م یباشــد و طبق 

تصـــــویب هیئت وزیران انجام شده است که مطابق این 

مصـوبه براي مشـترکینی که در الگوي مصـرف قرار دارند 

7درصد رشد و مشــترکین پرمصـــرف با23 درصد رشد 

محاسبه م یشود که صرفا 15 درصد از مشـترکین در رده 

پرمصرف قرار م یگیرند.

مدیرعامل شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

گفت: افزایش قیمت برق مصرفی مشترکین تنها 7 درصد 

و طبق مصوبه هیئت وزیران است و هر گونه انتشار خبري 

مبنی بر تغییر یا افزایش قیمت برق به دنبال حذف قبوض 

کاغذي کذب م یباشد.

وي افزود: برخی از افراد اقدام به نشر اخبار کذب در فضاي 

مجازي م یکنند این در حالی است مســـــئوالن شرکت 

توزیع نیروي برق در مصـــــاحب ههاي مختلف به صورت 

صریح و شفاف اعالم کرد هاند که هیچگونه افزایش قیمتی 

با حذف قبوض کاغذي وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی: هیچگونه تغییري در نحوه محاســـبه و 

تعرفه برق مشـترکین رخ نداده است و با اجراي این برنامه 

تنها قبوض پیامکی و الکترونیکی جایگزین قبوض کاغذي 

شــده وهیچ تغییري در نحوه محاســـبه قبض و یا نر خها 

ایجاد نشده است.

در پی انتشار اخبار کذب در فضاي مجازي:

 افزایش قیمت برق مصــرفی مشــترکین تنها

 7 درصد و طبق مصــوبه هیئت وزیران است

“هر گونه خبر تغییر قیمت برق به دنبال حذف

 قبوض کاغذي کذب و دروغ است”

همزمان با بزرگداشت دهه مبارکه فجر

بهره برداري از 152 پروژه برق رسانی دراستان

اکبر حس نبگلو اظهار داشت: توسعه و احداث شبکه فشار 

متوسـط با 68 میلیارد و 974 میلیون ریال هزینه، تامین 

برق شهري و روسـتایی با 98 میلیارد و 331 میلیون ریال 

هزینه و تامین برق چا ههاي کشـــاورزي با 97 میلیارد و 

468 میلیون ریال هزینه از طر حهایی اســــت که در این 

استان به بهر هبرداري م یرسد.

وي ادامه داد: اصالح شبکه فشــــــــار ضعیف شهري و 

روســتایی با 82 میلیارد و 167 میلیون ریال، تامین برق 

مراکز صـــنعتی و تولیدي با 140 میلیارد و 420 میلیون 

ریال و تامین روشنایی معابر با سـه میلیارد و 855 میلون 

ریال هزینه از دیگر طر حهاي است که در دهه فجر امسال 

مدیرعامل شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی 

گفت: به مناسبت دهه فجر 152 طرح بر قرسـانی در این 

استان با 643 میلیارد ریال هزینه به بهر هبرداري م یرسد.

مدیرعامل شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی 

گفت: تبدیل کابل ســــیمی به کابل خود نگهدار با 363 

میلیارد و 596 میلیون ریال اعتبار، بر قرســــــــانی به 

روســتاهاي فاقد برق اســتان با 35 میلیارد ریال و 439 

میلیون ریال اعتبار و تامین برق بیمارستان زنان ارومیه و 

احداث فیدر پســــت فوق توزیع اشنویه با 12 میلیارد و 

400 میلیون ریال اعتبار از طر حهایی اســــت که در این 

استان  کلن گزنی م یشود.

وي با اشاره به اینکه 32 طرح براي کلن گزنی آماده شده، 

گفت: بـراي این تعداد طـرح 411 میلیارد و 435 میلیون 

ریال اعتبار پی شبینی شد هاست.

 به بهر هبرداري م یرسد.

ی کهزار و 250 مگاوات برق نیز ساالنه در اسـتان تولید و 

تنها یکهزار مگاوات آن در سال مصرف م یشود.

شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در کنار 

تولیدکنندگان،قدردانی  قند خوي 

از مدیر برق خوي

به گـزارش روابط عمومـی مدیـریت توزیع بــرق خوي، با 

توجه به ســـیاســـ تهاي شــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجانغربی براي همکاري با تولیدکنندگان و مساعدت 

در پویا نگهداشـتن چرخ تولید مدیری تهاي توزیع برق در 

شهرستا نهاي استان نهایت همکاري را با صاحبان صنایع 

اعمال م یکنند.

در راستاي سیاست همکاري و مساعدت با تولیدکنندگان 

و تاثیر همکاري مدیری تهاي توزیع نیروي برق با صاحبان 

صـنایع در افزایش رضـایت آ نها، مدیرعامل کارخانه قند 

شهرستان خوي به سبب مســـاعد تهاي مدیریت توزیع 

نیروي برق خوي در فصل برداشت چغندر قند امسال، طی 

نام هاي خطاب به معاون اســتاندار و فرماندار ویژه خوي از 

مدیریت توزیع برق این شهرستان قدردانی و تشکر کرد.

عملکرد جهادي شرکت در زلزله اخیر قطور

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی محمد مهدي شهریاري در جلســه ستاد 

بحران آذربایجان غربی که با حضـور مدیران دستگا ههاي 

مختلف در محل اسـتانداري برگزار شـد عملکرد شـرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در زلزله اخیـر قطور را 

یک عملکرد جهادي توصـیف کرد و گفت: شـرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی از اولین سـاعات وقوع زلزله با 

اعزام اکی پهاي عملیاتی خود در محل مناطق زلـزله زده 

جزو اولین دست گا ههاي خدمات رسان بود که به وظایفش 

در قبال مردم و کشور عمل کرد.

شایان ذکر اسـت اکیپ هاي اتفاقات برق از سـاعات اولیه 

وقوع زلزله در منطقه حضـــــــور پیدا کرده و با ارزیابی 

خســـارات وارد شده اقدام به پایدار کردن جریان برق در 

مناطق زلزله زده کرده و با تال شهاي شــــبانه روزي 40 

اکیپ عملیاتی تمامی مناطق زلزله زده ظـرف مدت کوتاه 

از نعمت برق برخوردار شدند.

گفتنی است زلزله اي به بزرگی 5/8 ریشــــــــتر روز 4 

اســــفندماه منطقه قطور خوي را لرزاند که این زلزله ها 

خســــــاراتی را به مناطق روستایی بخش قطور خوي و 

سلماس وارد کرده است.
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تمامی خدمات قابل ارائه شرکت،  الکترونیکی شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در دیدار با مدیر کل ارتباطات استان:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی 

در دیدار با مدیر کل ارتباطات اســتان گفت: تمام 

خدمات قابل ارائه شــرکت توزیع برق آذربایجان 

غربی الکترونیکی شد و از این پس مشـترکان می 

توانند با مراجعه به دفاتر پیشـــخوان دولت و یا با 

مراجعه به سـایت شـرکت از خدمات الکترونیکی 

بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی  ICT آذربایجان غربـی، چندي 

است طرح ملی قبض سبز از سـوي وزارت نیرو و شـرکت 

توانیر براي ارتقا سطح خدمات و رفاه مشــــــــترکی ن، 

بهر همندي از فناوري هاي ن و، صرفه جویی اقتصـــــاد ي، 

توسعه دولت الکترونی ک، ارتباط دوسویه با مشـــترکی ن، 

ارائه خدمات غیرحضور ي، نظارت موث ر، مدیریت کارآمد و 

حفظ محیط زیسـت است که با جایگزینی صورتحســاب 

الکترونیکی به جاي قبوض کاغذي از مهرماه سالجاري به 

صورت سراسري در همه استان ها اجرا و مشــــــترکین 

قبوض بـــرق خود را از را ههاي مختلف نظیــــر پیامک، 

اپلیکیشــــن تلفن هـــمراه و وب ســـایت دریــافــت

 می کنند.

جلیلی نژاد مدیر کل ارتباطات و فناوري اطالعات اسـتان 

با اشاره به مزایاي استفاده از بســـتر فناوري اطالعات در 

ارائه خدمات مطلوب اظهار کــــــرد: فناوري اطالعات و 

ارتباطات بستر بسـیار مناسبی براي توسعه تمامی بخش 

هاست و توسـعه در ارائه خدمات مطلوب تر، کاهش زمان 

و هزینه بدون بهره مندي از این بستر امکان پذیر نیست.

اکبر حســــن بکلو مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی تصــریح کرد:با اجراي طرح قبض بدون 

کاغذ ساالنه از قطع 12 هزار درخت جلوگیري می شود و 

این طــرح عالوه بـــر تحقق اهداف دیگـــر مانند تحول 

دیجیتال در ارائه خدمات به مشــترکان برق، کمک حال 

محیط زیســـــت و طبیعت می باشد که توجه به محیط 

زیسـت هم نیاز امروز است و هم منفعت آیندگان و بدون 

شـک نتایج اجراي طرح ملی قبض سـبز به عنوان میراثی 

براي آیندگان خواهد بود.

جلیلی نژاد در این دیدار از قول مساعد مدیر عامل شرکت 

برق در خصــوص رفع مشــکالت امتیاز برق سایت هاي 

جدید االحداث و ساختمان  ICT استان خبر داد.

حس نبکلو اظهار کرد: توجه به این نکته ضروري است که 

با اجراي طرح قبض سبز فقط کاغذي بودن قبض حذف و 

صورتحسـاب برق همچنان مثل گذشته تولید و محاسبه 

می شـــــود و به جاي اینکه مامورین برق قبض را درب 

منازل و محل هاي کسب و کار بیاورند، با ابزار هوشمندي 

مثل پیامک و اپلیکیشـن هاي همراه به دست مشـترکان 

می رســانند و هیچ تغییري در نحوه محاســـبه مالیات، 

عوارض و ســــــایر جزئیات قبوض رخ نمی دهد و رویه 

محاسبه هزینه برق مشترکان کماکان مانند قبل است.

در این دیدار برخی از مشــکالت دفتر پیشــخوان دولت 

براي ارائه خدمات شـرکت توزیع برق اسـتان بررســی و 

مرتفع شد و مقرر گردید تفاهم نامه همکاري سه جانبه با 

انجمن دفاتر پیشــــخوان و اداره کل ارتباطات و شرکت 

توزیع برق استان منعقد شود.
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28 خدمت شرکت توزیع نیروي برق در 

آذربایجان غربی بصورت اینترنتی ارائه میشود
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حســن بکلو افزود: بیشــتر خدمات شرکت توزیع برق به 

صورت الکترونیکی براي کمک به مردم و تسریع در انجام 

کارها انجام م یشـــود و در حال حاضـــر تعداد خدمات 

الکترونیکی شده این شرکت به 28 خدمت رسیده است.

حسـ نبگلو با بیان اینکه استفاده از خدمات غیرحضـوري 

سبب توسعه خدمات شـرکت برق م یشـود، اضـافه کرد: 

کاهش ســفرهاي غیرضــروري درون شـــهري، کاهش 

هزین ههاي مـردم و دولت و به تبع آن امکان ارائه خدمات 

بیشتر و بهتر تنها بخشی از مزی تهاي استفاده از خدمات 

غیرحضوري توسط مشترکان است.

 وي اضافه کرد:99درصد جمعیت سه میلیون و 265 هزار 

نفري آذربایجا نغربی از نعمت برق برخوردار هســــتند؛ 

ی کهزار و 250 مگاوات برق نیز ساالنه در اسـتان تولید و 

تنها یکهزار مگاوات آن در سال مصرف م یشود.

وي خاطرنشـان کرد: صرف هجویی در وقت و کاهش هزینه 

برق از مزایاي الکترونیکی شــدن خدمات اســـت و تمام 

مأموران موظف هســـتند به هنگام تحویل قبض، شماره 

مشترك را نیز دریافت و ثبت کنند.

وي گفت: در صـورتی که مردم از خدمات اینترنتی جهت 

اعالم کارکرد، مشاهده قبض و پرداخت آن استفاده کنند، 

این امکان مهیا م یشـــود که چاپ قبض کاعذي متوقف 

شده و هزین ههاي صرف هجویی شده در این حوز هها صـرف 

گسترش و بهبود سیستم توزیع برق شود.

وي بیان کــرد: این اقدام منجــر به کاهش هـــزین هها و 

الکترونیکی شدن هزینه مصرف برق م یشود و به نوعی به 

اقتصــاد کشــور کمک م یکند.مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجا نغربی ادامه داد: تاکنون 99 درصد از 

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی با 

اشـاره به اینکه 28 خدمت این شـرکت توســط ســایت 

اینترنتی ارائه م یشود، گفت: مشــــــترکان برق استان 

م یتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی شـرکت توزیع برق 

استان نسبت به ثبت شماره تلفن خود اقدام کنند.

اکبر حســ نبگلو اظهار داشت: سامانه تلفنی 1521 نیز با 

هدف دریافت خدمات غیرحضــــوري شرکت برق فعال 

است و از طریق این سامانه م یتوان نســـبت به پرداخت 

قبوض بهاي برق مصرفی اقدام کرد.

وي اعالم کرد: ارسال شماره اشـتراك به سـامانه پیامکی 

/10000441121 / یا مراجعه به دفاتر پیشــــــخوان یا 

  ICT روســــــتای ی دفاتر خدمات فناوري ارتباطات و 

فناوري اطالعات روســتایی براي اعالم شــماره همراه و 

شماره اشتراك از دیگر رو شهاي ثبت شـماره در سـامانه 

شـرکت برق اسـت.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجا نغــربــی بیان کـــرد: با حذف قبوض کاغذي 

صور تحساب برق مصـرفی هر مشـترك از طریق پیامک 

براي مشـترکان ارسال م یشود و مشـترکان باید در اسرع 

وقت نســــبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه 

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی اقدام کنند.

مشترکان برق استان در راستاي اجراي «طرح ملی قبض 

سبز» نسبت به ثبت شماره تلفن خود اقدام کرد هاند.

حســ نبگلو بیان کرد: ساالنه 400 تا 500 تُن کاغذ براي 

ارائه قبوض کاغذي به مشترکان مصـرف م یشود که براي 

احترام به طبیعت و استفاده از خدمات غیرحضـــــوري، 

تغییـر قبوض کاغذي به پیام کهاي تلفن همـراه یا تلفن 

ثابت تغییر خواهد یافت.

پیام تسلیت مدیرعامل 

 بمناسبت درگذشت قویترین

 وزنه بردار پارالمپیکی جهان

به گزارش روابط عمومی شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی اکبر 

حس نبکلو درگذشت سیامند رحمان قویترین وزنه بردار پارالمپیکی جهان را 

با صدور پیامی تسلیت گفت.

در متن پیام تســــلیت مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

آمده است:

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

خبر درگذشت سیامند رحمان قهرمان بااخالق  کشــورمان، جامعه ورزش و 

همه مردم ایران اسالمی را در غم و اندوه فرو برد. متأسـفانه ورزش ایران یکی 

از درخشا نترین و بااخال قترین استعدادهاي خود را که در کارنامه پر افتخار و 

طالئی خود موفق به کســــــــب رکورد وزنه برداري پارالمپیک و قهرمانی 

پارالمپیک و جهان و قویترین وزنه بردار پارالمپیکی جهان شـــــده بود را از 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربیدســـــــت داد، هرچند امیدوارم منش پهلوانی و روش قهرمانی او همچنان

اینجانب با نهایت تاسف و تاثر این ضایعه را به خانواده محترم ایشــــان، مردم شریف 

ایران اسالمی، جامعه ورزش و دوستان این ورزشکار محبوب تسـلیت عرض کرده و از 

خداوند متعال طلب مغفرت براي آن قهرمان پر افتخار و صــــبر براي خانواده داغدار 

ایشان دارم.

اکبر حس نبکلو

 ادامه پیدا کند.
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CRM را هاندازي سامانه ارتباط مردمی

خبر

برگزاري دوره آموزش اصول مهارت هاي

 مدیریت و سرپرستی 

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی دوره آموزشی اصول سرپرسـتی و مبانی 

مدیریت براي مدیران و سرپرستان شـرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی در محل سالن جلســـــات شرکت 

توزیع نیروي برق استان برگزار شد.

سطح سرپرستی در کنار سـطوح عالی و میانی از سـطح 

مدیریت در هر سـازمانی اسـت و مدیران این ســطح به 

مدیران عملیاتی معروف هسـتند که ارتباط مســتقیم با 

نیروهاي صف و اجرایی دارند.

 ارتقاء دانش و مهار تهاي اجرایی سـرپرســتان و بهبود 

عملکرد آنها، هدف اصلی حضـور در دوره آموزشی اصول 

سرپرستی م یباشد.

از سرفصــل هاي اصلی مطرح شده دراین دوره آموزشی 

میتوان به تعریف اصــول ســرپرســتی، نقش و جایگاه 

سرپرستان در سازمان، وظایف سرپرستان اشاره کرد. 
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اکبر حس نبگلو اظهار داشت: رضایت مشـتریان یکی از 

اهداف مهم شرکت توزیع بوده و مشـــترکان م یتوانند 

براي بیان شکایات، انتقادات و پیشــــــنهادات خود با 

شـماره گیري 31109 و ارتباط پیامکی با سـرشــماره 

30005844 هر گونه انتقاد یا پیشـــنهاد خود را اعالم 

کنند.

وي بیان کرد: امکان دریافت گزارش عملکرد شرکت در 

خصــوص پاس خگویی به مشــتریان در باز ههاي زمانی 

مختلف از دیگر اهداف را هاندازي این سامانه است.

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی 

گفت: این شــرکت در راســـتاي ایجاد یک ارتـباط 2 

جانبه بین این شرکت و مشـــــترکان تلفن انتقادات، 

 CRM  پیشنهادات و شکایات سیستم ارتباط مردمی

را را هاندازي کرده است.

وي افزود: افزایش رضــــــای تمندي مخاطبان، بهبود 

خدما ترسانی، شناسایی نقاط ضـعف و قوت سـازمان، 

ایجاد کانال 2 طرفه ارتباطی بین سـازمان و مخاطبان، 

یکپارچه کردن اطالعات در حوزه ارتباط با مشـتریان و 

درگاه هاي ارتباطی از اهداف را هاندازي این ســــامانه 

است.

وي گفت: در صـــــورتی که مردم از خدمات اینترنتی 

جهت اعالم کارکرد، مشــــــاهده قبض و پرداخت آن 

اسـتفاده کنند، این امکان مهیا م یشـود که چاپ قبض 

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی با 

اشـاره به اینکه 28 خدمت این شـرکت توسـط سـایت 

اینترنتی ارائه م یشود، گفت: مشــــترکان برق استان 

م یتوانند با مراجعه به سـایت اینترنتی شــرکت توزیع 

برق استان نسبت به ثبت شماره تلفن خود اقدام کنند.

حســــ نبگلو اظهار داشت: سامانه تلفنی 1521 نیز با 

هدف دریافت خدمات غیرحضــوري شرکت برق فعال 

است و از طریق این سامانه م یتوان نسـبت به پرداخت 

قبوض بهاي برق مصرفی اقدام کرد.

کاغذي متوقف شده و هزین ههاي صرف هجویی شـده در 

این حوز هها صرف گسترش و بهبود سیستم توزیع برق 

شود.وي بیان کرد: این اقدام منجر به کاهش هزین هها و 

الکترونیکی شدن هزینه مصرف برق م یشود و به نوعی 

به اقتصاد کشور کمک م یکند.

وي اعالم کرد: ارسال شماره اشتراك به سامانه پیامکی 

10000441121 یا مراجعه به دفاتر پیشـــــخوان یا 

  ICTروســـــتای ی دفاتر خدمات فناوري ارتباطات و 

فناوري اطالعات روسـتایی براي اعالم شـماره همراه و 

شماره اشتراك از دیگر رو شهاي ثبت شماره در سامانه 

شرکت برق است.

حس نبکلو با بیان اینکه استفاده از خدمات غیرحضوري 

سبب توسعه خدمات شرکت برق م یشود، اضـافه کرد: 

کاهش سـفرهاي غیرضــروري درون شــهري، کاهش 

هـــزین ههاي مــــردم و دولت و به تبع آن امکان ارائه 

خدمات بیشتر و بهتر تنها بخشی از مزی تهاي استفاده 

از خدمات غیرحضوري توسط مشترکان است.

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی 

ادامه داد: تاکنون 99 درصد از مشـترکان برق استان در 

راستاي اجراي «طرح ملی قبض سبز» نســبت به ثبت 

شماره تلفن خود اقدام کرد هاند.

حس نبگلو بیان کرد: ساالنه 400 تا 500 تُن کاغذ براي 

ارائه قبوض کاغذي به مشـترکان مصــرف م یشود که 

براي احترام به طبیعت و اســـــــــــتفاده از خدمات 

غیرحضـوري، تغییر قبوض کاغذي به پیام کهاي تلفن 

همـــــــراه یا تلفن ثابت تغییــــــــر خواهد یافت.

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی 

بیان کرد: با حذف قبوض کاغذي صور تحســـاب برق 

مصـرفی هر مشـترك از طریق پیامک براي مشـترکان 

ارسال م یشود و مشترکان باید در اسرع وقت نسـبت به 

ثبت شماره تلفن همراه خود در سـامانه شـرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجا نغربی اقدام کنند.

حذف ثبت اثر انگشتی حضور کارکنان

 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی به منظور رعایت نکات بهداشـــــــتی 

مراقبتی و پیشـگیري از بیماریهاي حاد تنفســی (کرونا 

ویـروس) تا اطالع ثانوي بـراي گـزارش تــردد کارکنان 

شرکت توزیع نیروي برق، شیوه ثبت اثرانگشـــت حذف 

شــده و رو شهاي ســنتی گذشـــته جایگزین ثبت اثر 

انگش ت شد هاند.

جهت حفظ سـالمت کارکنان شـرکت توزیع نیروي برق 

هر یک از کارکنان که عالیم بیماري چون تب، آ بریزش 

بینی، سرفه و عطسـه و مشــکل تنفســی دارند به جاي 

حضــــور در محیط کاري م یتوانند در منزل استراحت 

کرده و تا بهبودي کامل تحت نظر پزشک باشند.
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همزمان با سراسر کشور ،

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی نیز در

در ادامه طرح پویش الف - ب ایران بهره برداري از یکهزار 

و142 پروزه ضــنعت برق در  منطقه دو  همزمان بادیگر 

مناطق کشــــور اغاز شد . وزیر نیرو در مراسم افتتاح این 

پروزه ها که از طریق ویدیو کنفرانس در اســـتان همدان 

انجام شــــد گفت: امروز بیاري خداوند متعال وتالش بی 

شـائبه همکاران در شـرکتهاي توزیع نیروي برق شــاهد 

افتتاح 4 هزار 297 پروزه صنعت برق در کشـور هسـتیم . 

اردکانیان اضــافه کرد با بهره برداري از پروزه هاي جدید 

بیش از 721 هزار مشـــترك جدیددر مناطق روستایی و 

بخش هاي کشــاورزي - صنعتی و تجاري از مزایاي برق  

بهره مند میشوند. وي تصریح کردامروز بااصالح ونوسازي 

وهوشمندسازي شبکه هاي برق در کشـور می توانیم برق 

مطمئن وپایدار را در اختیار مصـرف کنندگان قرار دهیم . 

وزیر نیرو در این مراسـم آغاز بهره برداري از یکهزار و142 

پروزه صـــــــــــنعت برق با اعتبار بال؛ بر 4 هزار 409 

میلیاردریال در منطقه دو کشــــــــور شامل استانهاي 

آذربایجانشرقی آذربایجانغربی � تبریز � اردبیل � زنجان 

� کرمانشاه � کردستان � ایالم و همدان رامیگردد اعالم 

داشت .

 این مراسم با اشاره به انجام تحوالت اساسی در شرکتهاي 

توزیع برق یادآور شـدعمده این تحوالت ناشـی از رویکرد 

وزارت نیرو واهتمام آن براي تغییر روشــهاي ســنتی به 

نوین وبهره گیري از فناوري وتحول دیجیتال در صــنعت 

توزیع نیروي برق در کشـــــــــور براي ارائه خدمات به 

مشــترکین میباشد . مهندس حســـن بکلواضافه کرد از 

جمله اقدامات موفق اخیـر در حوزه توزیع بـرق اجــراي 

طرح حذف قبوض کاغذي برق می باشد که صـرفه جویی 

3 هزار میلیارد ریالی در منابع مالی صـنعت برق را در پی 

داشته واز قطع 12 هزار اصـله درخت در سـال جلوگیري 

خواهد شد .

 وي طرح چاوش  براي اعمال مدیریت ولتاز در راســتاي 

رعایت اســــــتاندارد هاي کیفی وکمی ولتاز تحویلی به 

مشـــــترکین � کاهش تلفات انرزي وپایداري شبکه � 

مانیتورینگ ولتاز شــبکه هاي توزیع وطرح هوشـــمند 

ســـازي مراکز اتفاقات را از دیگر طرح هاي ملی در حوزه 

توزیع نیروي برق کشـــــوربر شمرد وافزود امید است با 

اجراي رویکردهاي جدید در حوزه توزیع نیـروي بـرق در 

ارتقاء سطح خدمات رسانی  به مشترکین بیش از پیش به 

نتایج مطلوب ومدنظر دست یابیم .

خبر

استان

تعداد3 هزار و 185 فقره انشعاب 

جدید برق به متقاضیان شهري و

 روستایی حوزه مدیریت توزیع

 برق شهیدباکري ارومیه واگذار شد

وي افزود: با واگذاري این انشــعابات، تعداد مشــترکین برق 

شهري و روستایی مدیریت توزیع برق شهید باکري ارومیه به 

عدد 166551رسید

بارنجی به اهمیت نقش لوازم و اندازه گیري کنتورها اشـــاره 

کرد و گفت: اندازه گیري و بازرســـی کنتورها در ثبت انرژي 

مصـــــرفی مشــــــترکین، فروش انرژي و نیز در تلفات و 

صورتحســاب مشـــترکین اهمیت زیادي دارد که به همین 

دلیل بازرس یها و کنتر لها توسط گروه اندازه گیري و تسـت 

با حساسیت و دقت زیاد به صورت مستمر انجام م یشود.

وي در ادامه بیان کرد: مطابق دسـتورالعمل ابالغی شــرکت 

مادر تخصصی توانیر و براساس برنامه زمانبندي ارائه شده در 

هشـــــت ماهه اول سال 98 مجموعا تعداد 21 هزار و 334 

کنتور عادي و دیماندي توســط ماموران مدیریت توزیع برق 

شهید باکري مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

وي اضافه کرد: همچنین در راسـتاي طرح فهام ( فراسـامانه 

هوشمند انداز هگیري و مدیریت انرژي) ، تعویض و نصــــب 

تعداد 56  مشترك به کنتورهاي فهام و پایش آنها توسط نرم 

افـزار از اقدامات گـروه لوازم اندازه گیـري این مدیـریت بوده 

است.

*مدیرتوزیع برق باکري اضــــافه کرد: شــــرکت توانیر در 

سا لهاي اخیر با تعیین طرح هاي تشـــویقی براي همکاري 

مشـترکینی که  مدیریت مصــرف را رعایت م یکنند پاداش 

هایی در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی مدیـر توزیع بـرق باکـري از واگذاري بیش از 3هـزار و 

185انشـــــعاب برق جدید به متقاضیان خبر داد و گفت: از 

ابتداي سال جاري تاکنون بیش از 3هزار و 185انشـعاب برق 

جدید به متقاضـیان شــهري و روســتایی در حوزه مدیریت 

توزیع برق شهیدباکري واگذار شده است.

* پایش بیش از 21 هزار کنتور برق در حوزه مدیـریت 

توزیع برق شهیدباکري ارومیه

بارنجی ادامه داد: پس از تســـــت و بازرس یهاي انجام شده 

کنتور هاي معیوب به تعداد یک هزار و 627 دســــــــتگاه 

شناسایی و نسبت به تعویض آ نها اقدام شد.

وي خاطر نشـان کرد: امسـال نیز مشــابه سا لهاي گذشته، 

مشـترکینی که مصـرف خود را نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشته کاهش داد هاند به میزان مصــــــرف کاهش یافته از 

تشویق برخوردار شدند.

* کاهش 98 مگاواتی پیک، محصول همکاري 446 مشترك 

همکار مدیریت توزیع برق شهید باکري

مدیر توزیع برق شهید باکري افزود: در 8 ماهه اول سالجاري، 

در راستاي جلب مشــارکت مشــترکین مقدار 451 میلیارد 

ریال پاداش به مشترکین همکار پرداخت شده است.

وي به کاهش 98 مگاواتی پیک بار اشــاره کرد و گفت: براي 

کاهش پیک بار امسـال با تعداد 446 مشـترك مشــارکت و 

همکاري و تفاهم نامه منعقد شـد که در نهایت حاصــل این 

تفاه منام ههاي همکاري منجـر به کاهش پیک به مقدار  98  

مگاوات شده است.

بهمن  1398شماره 75  

بهره برداري از یکهزارو 142 پروژه 

صنعت برق در حوزه منطقه دو کشور
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افزایش قیمت خرید برق تضمینی تولیدي

بهمن   1398شماره 75

ساسان حسـنی درباره خبر افزایش نرخ خرید تضــمینی 

بـرق از تولیدکنندگان پــراکنده و نیــروگا ههاي کوچک 

مقیاس اظهار کرد: وزیر نیرو با صدور بخشـنام هاي ضوابط 

جدید خرید تضـمینی برق از نیروگا ههاي تولیدپراکنده و 

تجدیدپذیر را ابالغ کرد.

وي افزود: این ابالغیه به سازمان انرژ يهاي تجدید پذیر و 

بهر هوري انرژي برق (سـاتبا) ابالغ شـده و این سـازمان به 

منظور حداکثرسـازي ضــریب تحقق مزایاي تولید برق از 

با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر10400    منابع  تجدیدپذیــر و نیـــز افـــزایش رقابت پذیـــري

ردیف مولدهاي مختص مشــترکین برق تا سقف ظرفیت 

انشــــــعاب نرخ پایه خرید تضــــــمینی برق (ریال بر 

کیلووا تساعت)

بادي با ظرفیت یک مگاوات و کمتر 7410

خورشیدي با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر9100

 در زنجیره صنعت برق تجدیدپذیر، نرخ خرید هر کیلووات 

برق از  نیروگا ههاي خورشیدي با ظرفیت زیر 20 کیلووات 

را از 800 به 1040 تومان افزایش داد.

مدیر دفتر تحقیقات و تولید پراکنده شـرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجا نغربی بیان کـرد: تعـرفه خـرید انـرژ يهاي 

خورشیدي نسبت به قبل 30 درصد افزایش یافته است که 

با این اتفاق نیروگا ههاي زیر 100 کیلووات توجی هپذیـري 

بـــیـــشـــــــــتري بــــــراي سـرمــایه گـــذاري

 دارنــــد کــه با این حالــت بازگشـت ســرمایه آ نها از 

5 تا 6 ســال به 3 تاـــ 4 ســال م یرســـد کـــه ایـــن 

موضوع مشــارکت مردم را در سرمایه گذاري این پروژ هها 

افزایش م یدهد.

مدیر دفتر تحقیقات و تولید پراکنده شرکت توزیع نیروي برق آذربایجا نغربی گفت: با ابالغ وزیر نیرو قیمت خرید تضــمینی برق از 

نیروگا ههاي تولید پراکنده افزایش یافته و بر این اساس توجیه اقتصادي ساخت این نیروگا هها افزایش یافته است.

اعمال خاموشی هاي اضطراري ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه ها در کشور 

 4 راهکار ساده براي گرم و روشن ماندن منازل هموطنان در مناطق سردسیر

به گزارش پایگاه خبري توانیر؛ دکتر مصـــــطفی رجبی 

مشـــهدي با بیان این که هم اکنون به دلیل گســـترش 

سرماي هوا در کشـور و افزایش مصــرف گاز توسط بخش 

خانگی، اولویت با تامین گاز این بخش (خانگی) اســـت تا 

مشـــکلی در گرمایش منازل هموطنان ایجاد نشــــود، 

خاطرنشان کرد:  میزان سوخت تحویلی به نیروگاه هاي 

سخنگوي صنعت برق از اعمال خاموشـی هاي اضـطراري 

ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه ها در کشـور خبرداد و 

تاکیدکرد: این اقدام در جهت پایدار نگه داشتن شبکه برق 

بسیار ضروري است.

کشور کاهش یافته است.

سـخنگوي صــنعت برق با بیان این که هم اکنون ناچار به 

اعمال خاموشی هاي ناشی از محدودیت سـوخت نیروگاه 

ها در کشور شده ایم، تاکید کرد: این اقدام در جهت پایدار 

نگه داشتن شبکه برق بسیار ضروري است و در صورتی که 

مردم به ویژه در مناطق گرمسیر، میزان مصـرف برق و گاز 

خود را حدود 10 درصـــــد کاهش دهند، بالفاصـــــله 

خاموشیهاي اضطراري ناشی از این شرایط لغو خواهد شد.

رجبی مشــهدي با بیان این که  در این شرایط نیروگاه ها 

باید از سوخت مایع استفاده کنند، خاطرنشــــان کرد: با 

سخنگوي صنعت برق  با اشاره به ضرورت کاهش مصـرف 

برق و گاز تاکید کرد:  استفاده بیشـــــتر از نور طبیعی و 

خاموش کردن المپ هاي اضافی، تنظیم وسایل گرمایشی 

در دماي آســــایش، پوشـــــیدن لباس گرم در منزل و 

جلوگیري از هدر رفت انرژي ،َراهکارهاي ســـاده و بدون 

هزینه براي عبور از این شرایط است.

توجه به مشــــکالت تامین سوخت در مناطق سردسیر و 

برفی کشــــــور ، از هموطنان انتظار داریم به طور جدي  

نســـبت به کاهش مصـــرف خود اقدام کنند تا به زودي 

خاموشی هاي اعمال شده برطرف شود.



خبر

دفتر کنترل پروژه شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی یکی از اقدامات اصلی خود را از ابتداي سال 98 به 

حداقل رسـاندن پروژه هاي مانده از ســال97 قرار داده 

است تا با پیگیري هاي مسـتمر امکان شیرین شدن کام 

مردم اســتان را از خدمات مطلوب شــرکت توزیع برق 

میسر کند.

شــایان ذکر اســت پیگیري اتمام پروژه هاي عمرانی از 

طریق پیمانکاران طرف قرارداد و ارســـــــال اخطار به 

پیمانکارانی که داراي ضــعف عملکرد باشــند و برآورد 

مصـــــــالح و برون سپاري پروژه هاي عمرانی از دیگر 

اقدامات دفتر کنترل پروژه است.

پیگیري مسـتمر و مداوم پیشــرفت فیزیکی پروژه هاي 

جاري و عمرانی شرکت توزیع برق از دیگر اقدامات دفتر 

کنترل پروژه در سال 98 است.

این دفتر با تشکیل جلسات کنترل پروژه با مدیری تهاي 

توزیع برق در سـتاد شـرکت و شـهرسـتا نها همچنین 

پیگیري مصوبات آن به دنبال دستیابی به اهداف شرکت 

توزیع نیروي برق در ارائه خدمات مطلوب به مشـترکین 

بر اساس برنامه زمانبندي مشخص است.

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غـربـی، بـراي موفقیت در هـر کاري نیازمند 

عملکرد تمام بخ شهاي ســـازمان اســـت. در این بین 

اهمیت کنترل پیشــرفت و انجام صحیح برنام هریز يها 

براي اتمام بموقع پروژه ها در شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی بر عهده دفتر کنترل پروژه م یباشد.

با توجه به اهمیت رونق تولید و اشتغال در کشــــــور و 

همراهی شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی با 

تولیدکنندگان استان پیگیري پیشــرفت فیزیکی پروژه 

هاي مربوط به شهر كهاي صنعتی به دفتر کنترل پروژه 

این شرکت محول شده است.

دفتر کنترل پروژه شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی در سال 98 توانســــته است با پیگیر يهاي خود 

موجب اتمام پروژه هاي صنعت و معدن در مدیری تهاي 

توزیع برق چالدران، چایپاره، خوي، بوکان و تکاب شود.

از دیگر اقدامات این دفتر تخصـــــیص به موقع اجناس 

پروژه هاي جاري و عمرانی براي پیشــــــرفت به موقع 

پروژ ههاي تعریف شده است همچنین درخواسـت خرید 

اجناس پروژه هاي جاري و عمرانی به صورت سیسـتمی 

توسط این دفتر سبب تسریع روند اجراي پروژ هها شده و 

امکان نظارت مداوم مدیران را فراهم م یکند.

مشترکین برق در آذربایجان غربی
 نسبت به  ابتداي پیروزي انقالب اسالمی

 14 برابر شده است

افزایش 30 برابري روستاهاي داراي برق در 41 سال انقالب

اتمام پروژ ههاي بر قرسانی نیازمند 

تالش و برنام هریزي دفتر کنترل پروژه است

8گزارش   ماهنامه خبري و آموزشی بهمن  1398شماره 75  پـیام بـرق

بررسی آخرین وضعیت مشترکین آذربایجان غربی حاکی 

از آن است که مشـــترکین این صنعت سال 98 به حدود  

بیش از یک میلیون و 267  هزار مشـــترك رسیده است 

این در حالی است که این تعداد در سال 57 و همزمان با

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی با گذشت نزدیک به چهل سال از پیروزي 

انقالب اسالمی نگاهی به گذشته و مقایســــه آن با امروز 

نشـا ندهنده عمق تحولی است که ملت ایران آن را تجربه 

ـ هاي شرکت توزیع نیروي برق  کرده است.عملکرد مقایسـ

آذربایجان غربی پس از گذشـــت چهل و یک ســــال از 

پیروزي انقالب اسالمی نشا ندهنده پیشـرفت چشـمگیر 

در حوز ههاي مختلف از جمله �متراژ کل شـــــــبکه�، 

�تعداد مشــــــترکین�، � برق در شهرها و روستاها�، 

�تعداد پســــــ تها�، میزان خاموشی و  سایر زمین هها 

م یباشد.بخش برق کشــور به عنوان صنعتی زیربنایی در 

طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرح هاي خود 

در زمین ههاي مختلف، نقش مهمی را در توسعه اقتصادي 

و آبادانی کشور ایفا کند.

 پیروزي انقالب اسالمی تنها حدود 86 هزار مشــترك را 

شامل م یشد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف اصــلی انقالب اســـالمی 

ایران، حمایت و توجه ویژه به قشر محروم کشـور م یباشد 

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در این راستا به 

منظور ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی قشر محروم  به ویژه 

روستاییان با فعالیت هاي شـبانه روزي کارکنان شـرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی، تمام روستاهاي باالي 

10 خانوار اســــــــــــــتان و حتی دور افتاده ترین و 

صع بالعبورترین مناطق روستایی آذربایجانغربی در طول 

چهار دهه گذشته برق رسانی شد هاند این در حالی اسـت 

که قبل از پیروزي شــکوهمند انقالب اســالمی تنها 96 

روسـتا در سـطح اسـتان از نعمت برق برخوردار بودند که 

این تعداد امروز پس از گذشـــت و چهل و یک ســـال از 

پیروزي شـکوهمند انقالب بیش از 30 برابر شـده اسـت.

* افزایش 30 برابري تعداد روسـتاهاي بهر همند از 

نعمت برق در آســتانه چهل و یکمین ســـالگرد 

پیروزي شکوهمند انقالب
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تقدیر استاندار آذربایجان غربی از مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 

استان به عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی

فرهنگی ، اجتماعی بهمن   1398شماره 75

مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به 

عنوان مدیر برتر حامی رواب طعمومی انتخاب شــــده و لوح 

تقدیر خود را از استاندار آذربایجان غربی دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شـــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی ، در نشــــــســــــت شوراي هماهنگی

روابط عموم یهاي استان که با حضـور مدیران دستگا ههاي 

اجرایی و به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شـد، از 

مدیران برتر حامی روابط عمومی، روابط عموم یهاي بـرتـر، 

پیشکسـوتان روابط عمومی و روابط عموم یهاي برتر بخش 

خصـوصی تجلیل شد.در این نشــســت اکبر حســ نبکلو، 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی به عنوان 

مدیر برتر حامی روابط عمومی انتخاب شـــده و لوح تقدیر 

خود را از استاندار آذربایجان غربی دریافت کرد.

 را پر م یکنند

محمدمهدي شهریاري، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به 

خال موجود بین مسـئولین و مردم و ایجاد برخی نارضایتیها 

در بین مردم، نقش روابط عمومی ها در جبران شکاف پیش 

آمده را بسیار مهم دانست و گفت: روابط عمومی ها با تبیین 

درســت عملکرد دولت و نظام به مردم می توانند رضــایت 

عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را سبب شوند.

روابط عمومی ها خالء  بین مسئوالن و مردم

وي به نقش و اهمیت ارتباط با مردم و ســهم روابط عمومی 

ها در این حوزه اشاره کرد و افزود: برخی از مســـــئولین از 

انتقاد مردم واهمه دارند در حالیکه اگـر مـردم واقعیت ها را 

بدانند همانطور که در این چهل ســـــــال نیز ثابت کردند

مسئولین را بیشترهمراهی می کنند.

رئیس شــــوراي هماهنگی روابط عمومی هاي اســــتان 

مهمترین وظیفه روابط عمومی را کمک به مناســـــــبات 

سازمان با مخاطبان و ذینفعان، انتقال مشـکالت و مســائل 

مردم به مســـــــــئولین، همکاري با رسانه هاي جمعی، 

پاسخگویی به شبهات،ایجاد حســن رابطه بین کارکنان در 

داخل سـازمان، افکار سـنجی عمومی دسـتگاهی، مقابله با 

بحران ها از طریق پاســخگویی بموقع و شــفافیت با مردم 

عنوان کرد و افزود: وظیفه روابط عمومی نصـــــب دو بنر و 

پوستر نیســــت جایگاه این حوزه خیلی فراتر از اینهاست. 

مدیران دســـتگا ههاي اجرایی باید در ارتقاي جایگاه روابط 

عمومــ یها از طــریق تامین امکانات، نیــروي مورد نیاز و 

آموزش اقدام کنند.

در راستاي اجراي فرمان هشت ماد هاي مقام معظم رهبري انجام شد،

 آموزش قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداري

 در قالب کارگاه آموزشی به کارکنان 

 کارگاه آموزشی � آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت 

اداري� با همکاري شرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی 

و حضـــور کارکنان این شرکت در محل سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي استان برگزار شد.

این کارگاه آموزشـی با هدف آشـنایی و آموزش کارکنان در 

زمینه ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد اداري و آشنایی 

با قانون مدیریت خدمات و تخلفات اداري، ارتقاء ســـالمت 

نظام اداري، صیانت از حقوق شهروندي و جلب رضایت 

ارباب رجوع برگزار شد.گفتنی است این کارگاه آموزشـی در 

راستاي اجراي فرمان هشـت ماده اي مقام معظم رهبري در 

خصـــوص مبارزه با فســـاد و همچنین به منظور آشنایی 

کارکنان شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی با قوانین 

و مقررات سالمت اداري جهت پیشـــگیري از شکل گیري 

فســاد، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سالمت 

اداري با حضور پرسنل این شرکت در محل سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي برگزار شد.

 در این کارگاه آموزشی یک روزه مطالبی در خصــــــوص 

قوانین و مقررات و چگونگی پاسخگویی ومسـئولیت پذیري 

کارکنان ارائه شد.

در ادامه مدرس این کارگاه آموزشــی ضــمن تعریف کلمه 

فسـاد گفت: بطور کلی هر گونه استفاده نامشــروع از مقام ، 

موقعیت شــغلی ، امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و 

اهداف شخصـــــی از سوي مدیران و کارکنان سازما نها و 

موسسات، فساد اداري است.



به گــــــزارش روابط عمومـــــــی توزیع بـــــــرق 

آذربایجانغربی،اســـتاندار آذربایجان غربی در متن تقدیر 

خود از روابط عمومی هاي برتر اســـــتان، ارتباط موثر با 

رسانه ها، نوآوري و ارتباطات مردمی را سـه شـاخص برتر 

روابط عمومی شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

عنوان کرد. بر پایه این گزارش در نشــــســــت شوراي 

هماهنگی روابط عمومی هاي استان که با حضـور مدیران 

دسـتگاه هاي اجرایی و به ریاســت اســتاندار آذربایجان 

غربی برگزار شــــد، از مدیران برتر حامی روابط عمومی، 

روابط عمومی هاي برتر، پیشــکســوتان روابط عمومی و 

روابط عمومی هاي برتر بخش خصــوصی تجلیل شد. در 

این نشـسـت محمدمهدي شهریاري، استاندار آذربایجان 

غربی با اهداي لوحی از مدیر دفتر روابط عمومی شـرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به عنوان روابط عمومی 

برتر تقدیر کرد. در متن این لوح تقدیر آمده اســـــــت: 

 اســـتاندار آذربایجان غربی با برشــــماري ویژگی هاي 

انتخاب روابط عمومی برتر دســــــــتگاه هاي اجرایی و 

خدماتی استان، به دلیل ارتباط موثر با رسـانه ها، نوآوري 

و ارتباطات مردمی، روابط عمومی شـــــرکت توزیع برق 

آذربایجان غربی را حائز عنوان روابط عمومی برتر اسـتان 

آذربایجان غربی دانست.گفتنی است در نشـسـت شوراي 

هماهنگی روابط عمومی هاي اســـــــــــتان مهندس

 اکبر حســــن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجانغـربـی نیـز به عنوان مدیـر بـرتـر حامـی روابط 

عمومی انتخاب شـــده و لوح تقدیر خود را از اســـتاندار 

آذربایجانغربی دریافت کرد.

 روابط عمومی ها در عصر حاضر به درك تازه اي از مفهوم 

ارتباطات و تعامالت چندسویه رسیده اند و امروزه نه تنها 

به مثابه پیشـانی هر سازمان بلکه به عنوان قلب تپنده آن 

عمل می کنند.

خبر

 روابط عمومی شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

ب هعنوان روابط عمومی پیشـگام در حوزه الکترونیک مورد 

تقدیر قرار گرفت.

 روابط عمومی شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

در خصوص انتشـار الکترونیکی، در ارزیابی اولیه نشـریات 

داخلی شرک تهاي تابعه وزارت نیرو در سراسر کشور رتبه 

برتر را کسب کرد.

 در بخشی از این تقدیر نامه خطاب به مدیر روابط عمومی 

شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی از اهتمام این 

واحد در انتشـار نسـخه الکترونیکی نشــریه داخلی تقدیر 

شده است.

داود صالح نمدي مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی عنوان کرد: انتشــار از گذشته وسیله 

اي براي تخلیه آنچه در ذهن آدمی مـی گذرد بوده و بـــه 

فرد توانایی می دهد تا ایده ها و هرآنچه به آن فکر م یکند 

را در معرض دید عموم قرار دهد؛ اما انتشارات الکترونیکی 

صدها بار این کار را آسانتر کرده است.

وي اضافه کرد: البته بهبود روند پیشــــبرد اهداف روابط 

عمومی به کمک روش دیجیتال به معناي کم ارزش شدن 

روش سنتی نیســـت و زمانی موفقیت بیشــــتري براي 

فعالی تهاي روابط عمومی حاصــل م یشــود که از هر دو 

روش ســـنتی و مدرن به خوبی بهره ببرد هر چند امروزه 

محبوبیت فضـاهاي دیجیتال میان مردم افزایش یافته و با 

بررسی آمارهاي مختلف اسـتفاده مخاطبان از رسـان ههاي 

دیجیتال م یتوان انتظار داشـــت که اســـتفاده از روابط 

عمومی دیجیتال م یتواند تاثیر چشـ مگیرتري نســبت به 

روابط عمومی سنتی داشته باشد.

در تقدیر نامه  مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت نیرو آمده اســــــــــــت: با توجه به فعالی تهاي

مدیر روابط عمومی شــــــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجانغربی خاطرنشـان کرد: با گســترش تلفن همراه 

هوشـمند فعالیت افراد در رســان ههاي اجتماعی تا حدود 

زیادي افزایش یافته و تمایل افراد به استفاده از مزی تهاي 

سیســت مهاي هوشمند بیشـــتر شده و روابط عمومی به 

عنوان پل ارتباطی بین مردم و سـازمان باید از سـلیق هها و 

عالق ه مردم به خوبـی مطلع بوده و نهایت تالش خود را در 

جهت رضایت حداکثري مردم داشته باشد. 

وي در خصوص لزوم بهره گیري از شیو ههاي نوین گفت: با 

گســـــــترش استفاده از اینترنت و شبک ههاي اجتماعی 

مسئولی تهاي روابط عمومی نیز به سمت دیجیتالی شدن 

سوق م ییابد.

انتخاب روابط عمومی شرکت

  به عنوان روابط عمومی

 برتر در بین دستگاه هاي اجرایی استان

تقدیر از روابط عمومی شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی ب هعنوان روابط عمومی

 پیشگام در حوزه الکترونیک
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 اسـتاندار آذربایجان غربی با برشـماري ویژگی هاي انتخاب روابط عمومی برتر 

دستگاه هاي اجرایی و خدماتی استان، به دلیل ارتباط موثر با رسانه ها، نوآوري 

و ارتباطات مردمی، روابط عمومی شــرکت توزیع برق آذربایجان غربی را حائز 

عنوان روابط عمومی برتر استان آذربایجان غربی دانست.
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با هدف تحقق سند استراتژیک 1404 

در شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی صورت گرفت

 راه اندازي اپلیکیشن جامع خدمات مشترکین

وي خاطر نشــــــان کرد: همواره دغدغه اصلی خانواده 

صـنعت برق آذربایجان غربی اسـتفاده از ابزارهاي به روز 

جهت ارتقاي کیفیت خدمات در راســـــــتاي افزایش 

رضایتمندي مشترکین بوده و براي دستیابی به این مهم 

از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد، در حوزه پاسـخگویی 

آنالین و تکریم بیشتر ارباب رجوع و مشترکین سیسـتم 

کنتاکت ســـــــــنتر ( Contact Center)با هدف 

یکپارچ هسازي و حرکت شرکت در راستاي سیاس تهاي 

دولت در حوزه پاسـخگویی به مردم و تکریم ارباب رجوع 

توسط این واحد راه اندازي شده است.

*رویت پذیري فیدرهاي 20کیلوولت در دیســپاچین گ 

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

معاون بهر هبرداري و دیسـپاچینگ شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی ادامه داد: ارائه راهنمایی و مشـاوره 

به مشترکین، ارتقاي سطح کیفیت پشـتیبانی خدمات و 

افزایش اطالعات مشــترکین از خدمات شرکت، افزایش 

میزان رضــــای تمندي مردم و اســــتفاده از نظرات و 

پیشنهادات آنان از دیگر اهداف مهم راه اندازي سیسـتم 

کنتاکت سنتر  (Contact Center)در شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی است.

وي افزود: در راسـتاي تحقق سـند اسـتراتژیک 1404 و 

کاهش مراجعات حضوري مشترکین، تکریم ارباب رجوع 

و ارائ هي خدمات مطلوب اپلیکیشــــــن جامع خدمات 

مشـــــترکین را هاندازي و ه ماکنون بر روي گوش یهاي 

داراي سیستم عامل اندروید قابل نصب است.

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی معاون بهر هبرداري و دیســـــپاچینگ 

شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به اقدامات 

انجام شده امور دیســـپاچینگ در سال 98 اشاره کرد و 

گفت: به منظور تکـریم ارباب رجوع و کاهش مــراجعات 

حضوري سامانه اطالع رسانی مردمی از طریق موبایل اپ 

از ابتداي سال 98 را هاندازي شده است.

علی نژاد تصــــریح کرد: با تالش همکاران امکان رویت 

پذیري فیدرهاي 20 کیلوولت در دیســپاچینگ شرکت 

توزیع نیـروي بـرق آذربایجان غـربــی با عملیات انتقال 

اطالعات و مانیتورینگ پســـــ تهاي فوق توزیع جهت 

کنترل ولتاژ تحویلی به شبکه انجام شده است.

در سال 98 محقق شد؛

توسعه و اصالح 60 کیلومتر شبکه توزیع برق در ارومیه

 سهم مدیریت توزیع برق باکري از طرح توسعه و اصـالح 

شبکه فشـــــــار ضعیف شهري و روستایی بیش از 16 

کیلومتر بوده و در ســـطح مدیریت توزیع برق باهنر نیز 

بالغ بر 9 کیلومتر از این طرح اجرا شده اسـت، همچنین 

مدیریت توزیع برق ایثار نیز بیش از 6 کیلومتر از شـبکه 

فشــار ضعیف خود را اصالح کرده و یا توسعه داده است؛ 

مدیریت توزیع برق ولیعصــــــر(عج) نیز با بیش از 10 

کیلومتر جزء 4 مدیریت توزیع برق شـهرســتان ارومیه 

است که مجري طرح توسعه و اصالح شبکه فشار ضعیف 

شهري و روستایی بوده است. امور اجرایی برق ارومیه 

 امور اجرایی برق ارومیه از ابتداي ســـــال 98 تا کنون 

توانســـته است 60 کیلومتر از شبکه فشــــار ضعیف و 

متوسط توزیع برق را اصالح کرده و توسعه بخشــــد. به 

گزارش روابط عمومی شــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، از آغاز سال 98 تکنســــــــــی نها و 

کارشــناســان امور اجرایی برق ارومیه با تمرکز بر ارائه 

خدمات مطلوب به مشترکین توانسـته اند طرح توسعه و 

اصالح شبکه فشـار ضعیف شهري و روستایی را به حجم 

41 کیلومتر و طرح توسعه و توسعه و اصالح شبکه فشـار 

متوسط شـهري و روسـتایی را به حجم 19 کیلومتر اجرا 

کنند.

همچنین توسعه و اصالح شبکه فشــار متوسط شهري و  

روستایی در سال 98 در دستور کار خود قرار داده بود که 

این طرح نیز در سـطح 4 مدیریت توزیع برق ارومیه اجرا 

شــد به طوریکه مدیریت توزیع برق باکري 11 کیلومتر، 

مدیریت توزیع برق باهنر 3 کیلومتر، مدیریت توزیع برق 

ایثار 1 کیلومتر و مدیریت توزیع برق ولیعصـر(عج) نیز 4 

کیلومتر از شبکه فشــــار متوسط خود را توسعه داده و 

اصـالح کردند. در سـال 98 مدیریت اجرایی برق ارومیه 

براي کاهش افت فشـار توانسـته است 42 پســت توزیع 

شهري و روستایی نصـب و تجهیز کند، نصــب و تجهیز 

پســت هاي توزیع شهري و روستایی در سطح مدیریت 

توزیع برق باکري به تعداد 16 دستگاه، در سطح مدیریت 

برق باهنر 8 دستگاه، مدیریت توزیع برق ایثار 6 دستگاه 

و مدیریت توزیع برق ولیعصــــــر(عج) نیز به تعداد 12 

دستگاه بوده اسـت. تامین برق خانه با غهاي روسـتایی و 

نصــب تجهیزات پســت زمینی شهري از دیگر اقدامات 

امور اجرایی برق ارومیه در سال 98 بوده است.

 گفتنی اسـت از ابتداي ســال 98 تاکنون مدیریت امور 

اجرایی برق ارومیه اقدام به 164 مورد اصـــــالح حریم 

شبکه توزیع شهري و روستایی در سـطح چهار مدیریت 

توزیع برق ارومیه کرده است.

گزارش 

خبر
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تقدیر هیئت نظارت بر انتخابات

 از شرکت توزیع برق آذربایجان غربی

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی 

با ارســال نامه اي خطاب به مدیر عامل شــرکت توزیع 

ینروي برق آذربایجان غربی از همکاري این شــرکت در 

پشــتیبانی از برگزاري یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شوراي اسالمی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، قنبر کریم نژاد رئیس هیئت نظارت بـر 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شـــوراي اســــالمی 

آذربایجان غربی با ارسال نامه اي خطاب به اکبر حســن 

بکلو مدیرعامل شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی از همکاري این شـرکت در تامین تجیهزات برقی و 

خودرویی براي برگزاري هرچه بهتـر انتخابات قدردانـی 

کرد.

در ادامه این پیام اشاره شده اسـت: از زحمات و همکاري 

هاي همه جانبه شـما و همکاران گرامیتان در تامین نیاز 

خودرویی و دسـتگاه ژنراتور برق که باعث شـد ماموریت 

هیئت برگزاري انتخابات آذربایجان غربی در ســالمت و 

امنیت قابل قبولی انجام گیرد صمیمانه قدردانی و تشکر 

می کنم.

گفتنی اسـت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــوراي 

اسـالمی در حالی در 2 اسـفند برگزار شـد که با توجه به 

وضـعیت آب و هوایی اسـتان شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی آمادگی کامل براي تامین برق مورد نیاز 

حوزه هاي اخذ راي را داشته و نیروي خدوم این شـرکت 

در فرآیند انتخابات و تمامی صحنه ها آماده ارائه خدمات 

هستند.

در این نامه آمده اســـــــــت: به درگاه خداوند متعال 

شکرگذارییم که عنایت فرمود با حضـــور با نشــــاط و 

شایســـته مردم شهیدپرور و والیت مدار استان منویات 

مقام معظم رهبري که همان حضــــور امت اسالمی در 

انتخابات بود تحقق یافته و بار دیگر امید دشمنان انقالب 

اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسـالمی به یأس مبدل 

شود.

اتخاذ تدابیر الزم در شرکت براي 

مقابله با ویروس کرونا

وي ادامه داد: محلول هاي ضـــــــد عفونی کننده براي 

اســتفاده پرســـنل و مراجعین تهیه و در تمامی ورودي 

ساختما نهاي شـرکت، راهروهاي شـرکت به ویژه جنب 

آسانســورها، ورودي رستوران با روش صحیح استفاده از 

این محلو لها تعبیه شده است.

مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

تصــــــریح کرد: مطالب آموزشی براي مطالعه پرسنل و 

مراجعین شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی اکبر حســ نبکلو با تشـــریح گزارشی از 

اقدامات انجام شده در جهت پیشـــگیري و کنترل کرونا 

ویروس در شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

گفت: حفظ سالمت کارکنان و اربا برجوع اولویت نخست 

شرکت توزیع نیروي برق در شـرایط فعلی اسـت و بر این 

اســـــــاس آمادگی داریم به منظور اتخاذ تدابیر الزم و 

اقدامات پیشـگیرانه، بنا بر دستورالعم لهاي ابالغی عمل 

کنیم.

حســـ نبکلو اضافه کرد: تمامی دستگیر هها، میزهاي کار  

کارکنان روزانه 3 نوبت با محلو لهاي ویژه ضــــدعفونی 

خواهند شد.

 به صورت پوستر و استند نصــــب و تمامی این اطالعات 

براي استفاده در سایت این شرکت نیز درج شده است.

وي اضـافه کرد: سـالمتی یکایک کارکنان شـرکت توزیع 

نیروي برق و مراجعین این شرکت خط قرمز براي ما است 

و با استفاده از تمام ظرفیت هاي این شرکت برنامه مقابله 

با ویروس کرونا را با جدیت مدیـریت خواهیم کـرد و هـر 

گونه اقدامات و تمهیدات الزم را در دســتور کار خود قرار 

خواهیم داد.

* بیماري کرونا با رعایت اصـول بهداشــتی تاکید 

شده قابل پیشگیري است

* سـالمتی یکایک کارکنان و مراجعین شــرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی خط قرمز بـراي 

ما است

حســــــــ نبکلو از کارکنان شرکت توزیع نیروي برق و 

مراجعین درخواســــــــت کرد:  با توجه به اینکه کرونا 

قاب لپیشـگیري است و راهکار اصلی براي عدم سرایت آن 

رعایت اصول بهداشـتی تاکید شـده م یباشـد بنابراین از 

تمامی همکاران شــرکت توزیع و مراجعین این شــرکت 

درخواست م یکنیم تا جهت پیشـــــگیري و کنترل این 

بیماري موارد ذکر شده را دقیق رعایت کنند.

فرهنگی، اجتماعی

خبر
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی و 

کارکنان شـرکت توزیع نیروي برق همزمان با ســالگرد 

پیروزي انقالب اسالمی بار دیگر با حضـــــــور خود در 

راهپیمایی 22 بهمن اتحاد و ایسـتادگی خود را همزمان 

با چهلمین فجر انقالب اسالمی جشن گرفتندو به دعوت 

رهبــر فــرزانه انقالب لبیک گفتند.به گـــزارش روابط 

عمومی شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی،  

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به 

همراه کارکنان این شرکت همگام با دیگر اقشار مردم در 

حضــــور حماسی مردم این استان حضـــــور یافتند.

مردم آذربایجان غربی با حضــور پرشور خود بار دیگر به 

جهانیان ثابت کردند که همچون گذشــته تحت فرامین 

مقام عظمـاي والیـت آمـاده دفـاع از ارز شهـاي انقالب 

اسالمی هستند.

انتصاب

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی طی حکمی که از سوي اکبر حســ نبکلو رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی صادر شد، کبري جوادي رئیس گروه ارتباطات و طرح تکریم با حفظ سمت به 

عنوان مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده این شرکت منصوب شد.

انتصاب مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در امور بانوان و خانواده

ابالغیه و توصی ههاي پیشگیرانه وزارت

 بهداشت در دستور کار شرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی قرار دارد

وي اضـــــــافه کرد: با توجه به ضـــــــرورت رعایت 

دستورالعم لهاي بهداشـتی و حفظ سـالمتی کارکنان و 

خانواد ههایشــــان، امید است با همکاري همه مدیران و 

کارکنان خدوم و متعهد شرکت، صـحت و سـالمتی آنان 

براي انجام مناسب مأموری تهاي محوله مستدام و برقرار 

باشد.

* تمامی همای شهاي شــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی تا اطالع ثانوي لغو شد هاند

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی داوود صالح نمدي گفت: به دنبال شیوع 

ویروس کرونا در کشـــورمان، پس از اعالم اطالعی ههاي 

وزارت بهداشت براي پیشــــگیري و مقابله با شیوع این 

بیماري، شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی نیز 

همگام با دیگر نهادهاي دولتی، مجموعه تمهیداتی را در 

این زمینه در دستور کار خود قرار داد.

وي افزود: ب همنظور پیشگیري از انتشـار ویروس کرونا در 

شرکت و ارتقاي سطح آگاهی همکاران ب هعنوان بخشـی 

از آحاد جامعه، مجموعه تمهیدها و تدبیرهایی اندیشیده 

شد و موارد پیشــــــــگیرانه از کرونا ویروس و را ههاي 

پیشـگیري، روش صحیح شســتشــوي دس تها و سایر 

اقدامات الزا مآور بهداشــــت فردي و ارتباطات اداري با 

رو شهاي مختلف سمعی و بصـري توسط روابط عمومی 

در سطح این شرکت اطال عرسانی شده است.

مدیر روابط عمومی شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی خاطر نشــــان کرد: طبق تاکید دستورالعم لهاي 

ابالغی وزارت بهداشت تمامی همای شهاي شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی تا اطالع ثانوي لغو شـد هاند، 

همچنین تمامی برنام ههاي عمومـی از جمله ورز شهاي 

همگانی تا زمان تثبیت روند گســـــترش بیماري کرونا 

متوقف خواهد شد.

خبر

رئیس شوراي هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرک تهاي صنعت آب و برق

 در آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی طی حکمی از سوي مشـاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، مشـاور 

مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت توزیع برق آذربایجان غربی به عنوان “رئیس شوراي هماهنگی مشـاوران مدیران عامل در امور 

ایثارگران شرک تهاي صنعت آب و برق در آذربایجان غربی” منصوب شد.

تشـکیل شوراي هماهنگی مشــاوران امور ایثارگران صنعت آب و برق در آذربایجان غربی به صورت مســتمر و ماهانه و همچنین 

هماهنگی جهت اجراي سیاس تهاي شرک تهاي مادر تخصصی و وزارت نیرو در امور ایثارگران، شناخت دقیق مسـائل و مشـکالت 

ایثارگران اسـتان و اولویت بندي جهت حل آن از طریق شـرک تهاي اســتانی از جمله وظایف و کارهاي محوله به رئیس شــوراي 

هماهنگی مشــاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرک تهاي صنعت آب و برق در آذربایجان غربی است که طی حکم مشــاور 

وزیر هدایت آن به سید صالح آقا بابا سپرده شده است.



وي ادامه داد: شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجانغربی براي 

تســـهیل در ارائه خدمات و کاهش آالینده هاي هوا تعدادي از 

این موتورســیکلت هاي برقی براي اســـتفاده مامورین قطع و 

وصل، قرائت تامین کرده است.

با توجه به اینکه طبق آمارها یکی از منابع مهم تولید و انتشـــار 

آالینده هاي هوا موتور سیکلت ها هســــــــــتند؛ استفاده از 

موتورســــیکلت هاي برقی می تواند نقطه آغازي براي کاهش 

آلودگی هوا در شرایط کنونی باشند.

بر اســاس این گزارش، مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی از تامین تعدادي موتور ســــیکلت برقی براي 

استفاده مامورین قطع و وصل، قرائت شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غـربـی خبـر داد و گفت: طـرح بـرقـی کـردن موتور 

سیکلت که چند روز گذشـته توسـط وزیر نیرو رونمایی شـد در 

گام نخســــت اجراي آن، از زیر مجموعه هاي وزارت نیرو آغاز 

شده است و شرکت توزیع نیروي برق استان نیز در همین راستا 

اقدام به تامین تعدادي موتور سـیکلت براي این شــرکت کرده 

است.وي افزود: باطري موتورهاي برقی  6 ساعت  شارژ نگه می 

دارند و ساالنه هزینه قابل توجهی از هزینه سوخت صرفه جویی 

می شود.

حســن بکلو تصــریح کرد: با توجه به اینکه طبق آمارها یکی از 

منابع مهم تولید و انتشــــار آالینده هاي هوا موتور سیکلت ها 

هســـــتند؛ استفاده از موتورسیکلت هاي برقی می تواند نقطه 

آغازي براي کاهش آلودگی هوا در شرایط کنونی باشند.

اقدامات شرکت توزیع

 نیروي برق آذربایجان غربی در 

شمال غربی ترین شهرستان کشور

به گزارش روابط عمومی شـــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی چالدران به عنوان شـــــــما لغرب یترین 

شهرستان کشور ظرفیت ها و قابلیت هایی که دارد م یتواند 

به سرعت مســیر توسعه و پیشــرفت را طی کند و شرکت 

توزیع برق استان همپاي این پیشـــــرفت و رشد، سرمایه 

گذاري هاي خوبی را در صـنعت برق این منطقه انجام داده 

است.

مدیر توزیع برق چالدران در خصـوص فعالیت هاي شاخص 

10 ماهه سال 98 این مدیریت بیان کرد: در طول 10 ماهه 

سال 98 پسـت هاي هوایی با هدف پیشــگیري از به وجود 

آمدن حوادث و اتفاقات در شبکه، رفع ضـعف ولتاژ، کاهش 

تلفات با توجه به اولوی تبند يها احداث شده است.

* نصــب 12 دستگاه پســـت هوائی در شهرستان 

چالدران حاصـل تال شهاي شـبانه روزي پرســنل 

مدیریت توزیع برق این شهرستان

چالدران از نظر آب وهوایی منطق هاي سـرد و داراي مناطق 

صع بالعبور م یباشد، این شهرستان به عنوان دومین شـهر 

محروم ایران به سبب محرومی تهاي فراوان این شهرستان 

با چال شهاي بســــــــــیار شدید روب هرو است اما از نظر 

شاخ صهاي شرکت توزیع نیروي برق در وضعیت بســـیار 

خوب و مطلوبی قرار دارد.

وي ادامه داد: 12 دستگاه پســــــت هوائی با رعایت کلیه 

اسـتانداردهاي توانیر توسـط مدیریت توزیع برق چـالدران   

نصــــب شد که از این تعداد 2 دستگاه جهت تامین برق 

مراکز بهداشتی جدیداالحداث شهرهاي سیه چشــــمه 

وآواجیق، 3 دسـتگاه جهت تامین برق روســتاهاي بدون 

برق از محل اعتبارات عمرانی روستاهاي زنکره،مسـجدلو 

ومجنون به به جیک، 4 دســــــــتگاه جهت تامین برق 

روستاهاي بدون برق از محل اعتبارات جاري روسـتاهاي 

داشــلی بالغ،عربین کندي و پاســگاه مرزي نفتو احداث 

شده اسـت، همچنین براي تامین برق پمپاژهاي شـرکت 

آب وفاضالب روستائی و گلخانه روستاهاي مجنون سفلی 

وعربدیزج وروستاي علوجنی 3 دستگاه پســـــت هوایی 

دیگر نیز از محل نیرورسانی نصـــــــــب گردیده است.

فرجی اضافه کرد: براي اصالح و بهینه سـازي شـبک ههاي 

توزیع برق جهت پایداري شبکه در سطح کل شـبکه هاي 

توزیع شــهرســتان2 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار 

اختصاص دادیم و با این اعتبار توانستیم 1 هزار متر از این 

شبک هها را اصالح و بهینه سازي کنیم.وي استفاده از کابل 

هاي خودنگهدار را در کاهش آمار ســـرقت از شـــبکه و 

کاهش تلفات موثر ارزیابی کرد و افزود: تعویض سیم هاي 

مســـــی با کابل هاي خودنگهدار در دستور کار شرکت 

توزیع نیروي برق قراردارد، مدیریت توزیع بـرق چالدران 

نیز در همین راستا به طول 2 هزار و 500 متر و با اعتبار 2 

هزار میلیون ریالی جهت اصـالح شـبکه فرسـوده خیابان 

شهید کریم زادگان اقدام کرده است.

  ماهنامه خبري و آموزشی

فرهنگی ، اجتماعی

14 بهمن  1398شماره 75  پـیام بـرق شهرستان ها

خرید موتور سیکلت هاي برقی

 براي مامورین قطع ووصل

رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی هاي شب عید
به گزارش روابط عمومی شــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی با توجه به آغاز خان ه تکانی به مناسبت عید 

نوروز رعایت نکات ایمنــی در خانه تکانــی از جمله موارد 

مهمی است که باید در حین کار براي جلوگیري از آسی بها 

و ایجاد خسار تهاي مالی و جانی به آن توجه شود.

قبل از شستشوي کابینت ها، هود و لوازم برقی و دیوارهاي 

آشپزخانه فیوز برق را قطع کنیم و با استفاده از فازمتر از 

به منظور جدا کردن وسایل برقی از پریز حتما دو شاخه آن 

را در دست گرفته و سپس از برق جدا کنیم چرا که کشیدن 

سـیم یا کابل خطرناك اســت.جهت تعویض المپ یا تمیز 

قطع بودن برق آشــپزخانه مطمئن شــویم و حتما مراقب 

باشیم افراد دیگر بدون اطالع ما برق را وصل نکنند.

براي تمیز کردن وســــــایل برقی حتما آنها را از برق جدا 

نماییم.

 مواظب باشیم وسـایل سـنگین و برنده روي سـیم یا کابل 

سیار برق قرار نگیرد.حمل یا جابجایی وسایل فلزي یا رسانا 

با ارتفاع زیاد در زیر و نزدیک شبکه هاي برق م یتواند خطر 

آفرین باشد.در صورت نقص یا اتصالی در برق منزل به افراد 

متخصص برقکار اطالع دهیم.

کردن لوستر پس از قطع برق و تســت بی برقی با فازمتر از 

چهار پایه عایق استفاده کنیم.

خبر



همکار  ماهنامه خبري و آموزشی پـیام بـرق15

بــا نهایــت تاســــــف و تاثــر اطـلـاع یافتیــم 

تعدادي از همکاران  محتـرم شـرکت در غـم از دســت 

دادن بســـــتگان خــود ســوگوار مــی باشــند، 

ضمــن عــرض تســـــلیت بــه ایــن عزیــزان از 

خداونــد متعــال بــــراي آن مـــرحومیـن طلـب  

مغفـرت و بـراي بازماندگان صـــبـر و شـــــکیبایی 

راخواهانیـم.

ما را در غم خود شریک بدانید

بهمن  1398شماره 75  

همکاران گرامی:

آقاي علی اصغر وزین در سوگ از دست دادن پدر

آقاي محمد سلیمانی نیا در غم از دست دادن مادر

آقاي جعفر علی جمال در سوگ از دست دادن مادر

آقاي نادر حاجی عیسی لو در غم از دست دادن پدر زن

سرکار خانم اکرم یوسفی در سوگ از دست دادن مادر

سرکار خانم ناهید حاجی عیسی لو در غم از دست دادن پدر بزرگ

آقاي بهروز عاملی در غم  از دست دادن مادر زن

 آقاي ذبیح ا... نوروزي در سوگ از دست دادن فرزند

آقاي جالل کاظم در غم از دست دادن پدر زن

آقایان وهاب و انور رحمانی کیا در سوگ از دست دادن مادر

مراسم بزرگداشت

 روز زن در شرکت

تسلیت

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

بســـــیج شهید باباساعی ادارات کل استان برگزار شد که 

جمعی از  بانوان کارمند شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی نیز در این کارگاه آموزشـــی که در محل 

سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان برگزار 

شد، شرکت کردند.گفتنی است در این کارگاه آموزشی که 

با حضــور خواهران بســیجی این حوزه برگزار شد، فاطمه 

منتظري به عنوان استاد کارگاه در خصـوص سبک زندگی 

ایرانی اسالمی به ارائه سخنرانی پرداخت.

شخصـــــیت ام ابیها در تمام زمینه هاي زندگی اشاره و تاکید 

کردند.

* حضــور جمعی از بانوان کارمند شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی در کارگاه مهارت افزایـی” مادران، 

پرچمداران مقابله با جنگ نرم”

شایان ذکر است که همزمان با مراسم بزرگداشت روز زن و مادر 

امور بانوان فرمانداري، کارگاه آموزشـی و مهارت افزایی باعنوان 

مادران؛ پرچمداران مقابله با جنگ نرم به همت حوزه  مقاومت 

به گزارش روابط عمومی شــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده 

به همراه جمعی از بانوان کارمند شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی در مراسـم بزرگداشــت روز زن شــرکت 

کردند.

گفتنی اسـت این مراسـم به مناســبت ســالروز والدت با 

سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، به همت 

امور بانوان فرمانداري ارومیه برگزار شـد که جمع زیادي از 

بانوان ادارات مختلف، دهیاري ها و  مدارس در این مراسـم 

حضـــــور داشتند.الزم بذکر است در این مراسم مدیرکل 

فرهنگ و ارشـاد اســالمی آذربایجان غربی و مدیرکل امور 

اجتماعی فرهنگی استانداري حضــــــور داشتند و ضمن 

تبریک ایام به بانوان حاضر در جلســـــه به نقش و جایگاه 

واالي زنان در خانواده و جامعه، به اسوه و الگو بودن سیره و 

غبار روبی مزار شهدا توسط کارکنان

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی صـبح امروز به مناسـبت چهل و یکمین 

سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی با حضـــــور 

جمعی از مدیران و کارکنان شـــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی مزار شــــــــهداي ارومیه غبارروبی و 

عطرافشانی شد.

گفتنی است در این مراسم که با حضــــــــور معاونین، 

کارکنان و بســــیجیان شرکت توزیع نیروي برق استان 

برگزار شــــد، مدیرعامل شـــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی هدف از این اقدام را بزرگداشـــــت یاد 

شـهدا عنوان و تاکید کرد همه ما موظف به پاسـداشــت 

آرما نهاي مقدس شـهیدان که همان اسـتقالل و آزادي 

است می باشیم.وي غبار روبی از مزار شهدا را جلوه اي از 

سپاس همه هموطنان قدر شناس از افرادي  دانســــت

 که با خون پاك خویش غبار ظلم و وابسـتگی را از چهره 

ایران زدودن د.

الزم بذکر است مراسم غبارروبی و عطرافشـــــانی مزار 

شـهداي کارکنان شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی همگام با سایر نهادهاي انقالبی در حرکتی نمادین 

با اهداي شاخه گل به مزار شهدا و قرائت فاتحه انجام شد 

و کارکنان شرکت توزیع نیروي برق با حضــــور باشکوه 

خود یاد و خاطره حماس هسازان هشـت سال دفاع مقدس 

را گرامی داشــتند و با آرما نهاي امام راحل و شــهیدان 

تجدید پیمان کردند.شـایان ذکر اســت در این مراســم 

معنوي، بســــــیجیان شرکت ضمن تأکید بر ادامه راه 

شـــهداي گرا نقدر و تجدید پیمان با آرما نهاي انقالب 

اســـالمی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري، یاد و 

خاطره شهداي گرا نقدر را گرامی داشتند.
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پـیام بـرقپـیام بـرق صاحب امتیاز : شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

مدیر مسئول: داوود صالح نمدي

سر دبیر :  کبري جوادي

صفحه آرایی : امیر اکبرزاده

عکس : مهدي رشیدي، جعفر لزومی

مدیر اجرایی : رحیم جبار دخت

کارکنان شرکت توزیع 
نیروي برق آذربایجان غربی

 با اصول برنام هریزي و کنترل
 پروژه آشنا شدند

اخبار کوتاه

 برنامه ریزي پروژه یکی از اولین کارهایی اســـت که باید 

انجام شود.

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی کارگاه آموزشــی �برنام هریزي و کنترل 

پروژه� ویژه کارکنان شـرکت توزیع نیروي برق اســتان، 

طبق هماهنگ یهاي صــــــــورت گرفته با مجتمع عالی 

آموزشی و پژوهشی آذربایجان واحد ارومیه  برگزار شد.

وي تاکید کرد: هیچ کاري را نم یتوان اجرا کرد، مگر اینکه 

پیش از آن به تفصـــیل برنامه ریزي کرده باشیم و مطابق 

برنامه پیش ببریم.

آشـنایی با وظایف برنام هریزي و کنترل پروژه در ســطوح 

مختلف و آشنایی با فرایندهاي برنام هریزي و کنترل پروژه 

از اهداف اصلی برگزاري این کارگاه آموزشی م یباشد.

آشنایی با مفاهیم پای هاي و اصول مدیریت پروژه، آشـنایی 

با مفاهیم برنام هریزي و کنترل پروژه از سرفص لهاي اصلی 

مطرح شده در این کارگاه آموزشی بودند.

مدرس این کارگاه آموزشــــی ابتداي به اهمیت توجه به 

برنامه ریزي در تحقق برنامه اشــــاره کرد و گفت: اجراي 

پروژه اصوالً چیزي جز محقق کردن برنامه پروژه نیسـت و 

هدف از بـرنامه ریـزي نیـز آمادگـی بـراي هـر اتفاقــی و 

همچنین تصـــــــمیم گیري در زمان درست است پس

الزم بذکر است در پایان این کارگاه آموزشـی به حاضـران 

در این کارگاه گواهی حضور در کارگاه ارائه شد.

تقدیر از بانوان همکار با اهداي گل در روز زن و مادر

به گزارش روابط عمومی شـــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی به همراه معاونین شـرکت به مناسـبت 

میالد فرخنده بانوي دو عالم حضـرت فاطمه زهرا (س)، 

ضمن حضـــــور در واحدهاي مختلف شرکت این عید 

خجسـته را تبریک گفتند و از بانوان کارمند این شرکت 

در ورودي اداره با عرض تبریک و اهداي شـــــاخه گل 

تقدیر کردند.

اکبر حس نبکلو ضمن تبریک والدت با سعادت حضـرت 

فاطمه زهرا(س) این روز گـرامـی را به بانوان همکار این 

شرکت تبریک گفت و بیان کرد: باید تالش شود با تکیه 

بر تعالیم همه معصومین و توسل به ارواح طیبه آنان، 

گفتنی اسـت در سـایر شـهرسـتا نها و نواحی شـرکت 

توزیع نیروي برق اسـتان نیز ه مزمان با سـتاد شـرکت, 

طی مراسمی از بانوان شاغل تجلیل شد.

وي ادامه داد: زنان ایرانـی با الگوبـرداري از بانوي مکـرم 

اسالم حضـــــــرت فاطمه( س) و توجه به هنجارهاي 

اجتماعی توانسته اند در هر گرایشـی موفق عمل کرده و 

استقالل خود را به جهانیان اثبات کنند.

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

افزود:حضـور ارزشمند بانوان همکار ما در قسـمت هاي 

حساس مختلف نشان از توانمندي باالي این بانوان عزیز 

در عرصه هاي علمی و فنی و اجرائی است.

توزیع شـیرینی و شـاخ ههاي گل توســط مدیرعامل و 

معاونین در بین بانوان کارمند اولین برنامه شـــــرکت 

توزیع نیروي برق استان به مناسبت والدت حضــــرت 

فاطمه الزهرا بود که شـور و شــعف خاصــی به این روز 

بخشید.

 ظـرفیتـی در خودمان به وجود بیاوریم تا افـراد موثـر و 

تحول آفرینی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) باشیم.

حضـور ارزشمند بانوان همکار ما در قسـمت هاي حســاس مختلف نشــان از 

توانمندي باالي این بانوان عزیز در عرصه هاي علمی و فنی و اجرائی است.
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