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درنشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اصحاب رسانه عنوان شد ،

مدیریت مصرف تنها راه جلوگیری از اعمال مدیریت اضطراری بار

کاهش مصرف برق استان
 در سایه تدبیر کشاورزان

مشارکت ادارات و نهادهای عمومی استان 
آذربایجان غربی در تولید انرژی پاک؛ ظرفیت 

عظیم و کمتر شناخته شده

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

آغاز عملیات مدیریت پیک بار در
 آذربایجان غربی ، ۱۵۰ مگاوات هدف گذاری 

کاهش بار در استان است

عبور از پیک بار تابستان ۹۹
 نیازمند همراهی مشترکین
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در همین صفحه

) صفحــه آخر (

ــرق  ــروی ب ــع نی ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
آذربایجــان غربــی در نشســت خبــری مدیــر عامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا اصحــاب رســانه 
هم زمــان بــا آخریــن روز از هفتــه صرفــه جویــی و مدیریــت 
مدیریــت  برنامه هــای  تشــریح  حــول  بــرق  و  آب  مصــرف 

مصــرف بــرق شــرکت در پیــک بــار ســال ۹۹ برگــزار شــد.
اکبــر حســن بکلو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در ابتــدای ایــن نشســت ضمــن تشــکر 
همکاری هــای  جهــت  رســانه  اصحــاب  از  قدردانــی  و 
مستمرشــان بــرای گــذر موفــق از پیــک بــار تابســتان ســال ۹۸، 
گفــت: گــذر موفــق از پیــک بــار تابســتان ۹۸ حاصــل تالش هــا 
و همراهی هــای تمامــی هم اســتانی ها بــه ویــژه تمامــی فعــاالن 
رســانه بــوده و بــا مدیریــت مصــرف مشــترکین و اطالع رســانی 
موثــر رســانه ها توانســتیم ســال خوبــی را پشــت ســر بگذاریــم.
وی همچنیــن افــزود: تابســتان ۹۸ در حالــی بــا موفقیــت 
و بــدون اعمــال مدیریــت اضطــراری بــار در آذربایجــان غربــی 
ســپری شــد کــه در مجمــوع شــاهد رشــد ۶/۵ درصــدی 
مصــرف بــرق بودیــم اما خوشــبختانه با فرهنگ ســازی صحیح 
بــه دلیــل همــکاری مشــترکین بــا شــرکت از طریــق مدیریــت 
مصــرف در ســاعات اوج بــار و رعایــت نــکات مطــرح شــده 
مدیریــت شــد و خللــی در رونــد برق رســانی بــه مشــترکین 
اســتان وارد نشــد و اســتان مــا بــا قطــع اضطــراری بــار مواجــه 

نگردیــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
از افزایــش تعــداد مدیریــت هــای توزیــع بــرق در ارومیــه خبــر 
داد و گفــت: در مجمــوع ۲۰ مدیریــت توزیــع بــرق در سراســر 
اســتان شــبانه روز در حــال خدمت رســانی بــه مــردم شــریف 
اســتان هســتند کــه از ایــن تعــداد بــا افتتــاح مدیریــت توزیــع 
بــرق ایثــار در ســال ۹۷ و افتتــاح مدیریــت توزیــع بــرق رودکــی 
در ســال ۹۹، ۵ مدیریــت توزیــع وظیفــه خدمت رســانی بــه 
ارومیــه مرکــز اســتان را بــه عهــده خواهنــد داشــت و بــا افتتاح 
مدیریــت توزیــع بــرق رودکــی ســطح ارائــه خدمــات بــه مــردم 

ارومیــه افزایــش می یابــد.
ــون ۱۵ هــزار و ۹۴۶  ــا کن ــه خاطرنشــان کــرد: ت وی در ادام
چــاه کشــاورزی در آذربایجــان غربــی بــرق دار شــده انــد کــه 

افزایــش تعــداد چاه هــای کشــاورزی بــرق دار نشــان از اهتمام 
ویــژه  در تبدیــل چاه هــای دیزلــی بــه برقــی در ســطح اســتان 

دارد.
* پیش بینــی رشــد ۲/3 درصــدی مشــترکین شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در ســال ۹۹
 حســن بکلو ضمــن اشــاره بــه تعــداد واگــذاری اشــتراک 
جدیــد ســال ۹۸ ، تشــریح کــرد: در ســال ۹۸ ، ۲۹ هــزار و ۲۵۱ 
اشــتراک جدیــد بــه مشــترکین اســتان اضافــه شــد و طبــق 
بــا احتســاب  نیــز  پیش بینی هــای صــورت گرفتــه امســال 
تعــداد  نظــر  از  درصــد   ۲/3 جدیــد،  مشــترکین  افزایــش 

مشــترکین رشــد را شــاهد خواهیــم بــود.
------------------------------

سال  در  ایثار  برق  توزیع  مدیریت  افتتاح  با 
در  رودکی  برق  توزیع  مدیریت  افتتاح  و   ۹۷
سال ۹۹، ۵ مدیریت توزیع وظیفه خدمت رسانی 
به مرکز استان را به عهده خواهند داشت و با 
ارائه  برق رودکی سطح  توزیع  افتتاح مدیریت 

خدمات به مردم ارومیه نیزافزایش می یابد.
------------------------------

وی بــه توانایــی و ظرفیــت رســانه ها در زمینــه آگاهــی 
رســانه ها  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فرهنگ ســازی  و  بخشــی 
پتانســیل و ظرفیــت زیــادی در زمینــه آگاهــی بخشــی و 
فرهنــگ ســازی در جامعــه دارنــد کــه امیــدوارم بــا همراهــی 
ایــن پتانســیل در  و همــکاری اصحــاب رســانه بتوانیــم از 
الگــوی  اصــالح  بیشــتر  چــه  هــر  فرهنگ ســازی  خصــوص 

مصــرف بــرق اســتفاده کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
ــی ســال  ــرق در آذربایجــان غرب تاکیــد کــرد: پیــک مصــرف ب
گذشــته در روزهــای 3۰ و 3۱ تیرمــاه اتفــاق افتــاد و با توجه به 
افزایــش دمــای هــوا در زمان هــای پیــک بــار تنهــا راه جلوگیــری 
از اعمــال اضطــراری بــار مدیریــت مصــرف و همراهــی مــردم 

اســتان بــا مجموعــه صنعــت بــرق می باشــد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت خبــری ، خبرنــگاران 
حاضــر ســواالت خــود را مطــرح و بــه بیــان نظــرات خــود 

پرداختنــد

سهم هر خانواده، 
خاموش کردن یک المپ

عبــور از پیــک بــار بــدون خاموشــی در حالــی یکــی از 
دغدغه هــای فصــل تابســتان محســوب می شــود کــه بــا 
چنــد راهــکار ســاده می تــوان ایــن دغدغــه را بــه راحتــی 
و بــدون اعمــال هیــچ خاموشــی بــا اســتفاده از ظرفیــت 
مشــارکت شــهروندان پشــت ســر گذاشــت؛ بــه طــوری کــه 
حتــی بــا خامــوش کــردن تنهــا یــک المــپ توســط هــر خانــوار 
ایرانــی در ســاعات پیــک مصــرف ایــن مهم تحقــق می یابد.
ــی در زمــان پیــک )از ســاعت ۱۲  ــواده ایران اگــر هــر خان
الــی ۱۶ و ۲۰ تــا ۲3( کــه در خانــه یــا محــل کار حضــور دارنــد 
یــک المــپ را خامــوش یــا از لــوازم برقی پرمصرف اســتفاده 
نکننــد از پیــک بــار شــبکه بــه میــزان قابــل توجهــی کاســته 
می شــود اقدامــی کــه بــه ظاهــر پیــش پــا افتــاده بــوده امــا 

اثرگــذار اســت.
همــه ســاله بــا آغــاز فصــل تابســتان و گــرم شــدن هــوا و 
بــه دنبــال آن افزایــش اســتفاده از وســایل سرمایشــی، تنــور 
مصــرف انــرژی نیــز داغ تــر می شــود ایــن در حالی اســت که 
در زمــان پیــک بــار و فصــل گــرم بــرای تامیــن بــرق مصرفــی 
مــورد نیــاز، صــرف هزینه هــای میلیــاردی بــرای ســرمایه 
گــذاری جهــت احــداث نیــروگاه جدیــد منطقــی نیســت و 
بــه جــای احــداث نیروگاه هــای جدیــد، از کم هزینــه تریــن 
و راحت تریــن روش کــه همــان مدیریــت مصــرف اســت 
ــا موفقیــت پشــت  ــار را ب ــوان اســتفاده کــرد و پیــک ب می ت

ســر گذاشــت.
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راه اندازی پویش اجتماعی #همه_با_
هم_همیار_برق در استان آذربایجان غربی

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
پویــش  راه انــدازی  از  غربــی  آذربایجــان 
خبــر  اجتماعی#همه_با_هم_همیار_بــرق« 

داد.
توزیــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، اکبــر حســن بکلــو 
در تشــریح جزئیــات ایــن پویــش گفت:پویــش 
بــا  » برق _ ر همیا _ هم _ با _ همه # عی جتما ا
هــدف جلــب همــکاری هــر چــه بیشــتر مشــترکین 
بــرق اســتان راه انــدازی شــده تــا بــا بهــره گیــری 
بــا  مصــرف،  مدیریــت  ســاده  راهکارهــای  از 
موفقیــت پیــک بــار بــرق امســال را پشــت ســر 

بگذاریــم.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــار  پیــک  از  : عبــور  افــزود  آذربایجــان غربــی 
بــدون مدیریــت اضطــراری بــار در حالــی یکــی از 
دغدغه هــای فصــل تابســتان محســوب می شــود 
ایــن  می تــوان  ســاده  راهــکار  چنــد  بــا  کــه 
ــا اســتفاده از مشــارکت  ــه راحتــی ب دغدغــه را ب
شــهروندان پشــت ســر گذاشــت؛ بــه طــوری کــه 
حتــی بــا خامــوش کــردن تنهــا یــک المــپ توســط 
هــر خانــوار ایرانــی در ســاعات پیــک مصــرف ایــن 

تحقــق می یابــد. مهــم 
وی ادامه داد : در زمان پیک بار و فصل گرم 
بــرای تامیــن بــرق مصرفــی مــورد نیــاز، صــرف 
ســرمایه گذاری  بــرای  میلیــاردی  هزینه هــای 
منطقــی  جدیــد  نیــروگاه  احــداث  راســتای  در 
نیســت و بــه جــای احــداث نیروگاه هــای جدیــد، 
کم هزینــه تریــن و راحت تریــن روش مدیریــت 
پیــک  می تــوان  ســادگی  بــه  و  اســت  مصــرف 
ســپری  خاموشــی  بــدون  را  امســال  تابســتان 

کنیــم.
از  درخواســت  ضمــن  ادامــه  در  حســن بکلو 
مــردم آذربایجــان غربــی بــرای پیوســتن بــه ایــن 
کمپیــن اجتماعــی، تصریــح کــرد: مــردم همیشــه 
بــدون  گــذر  بــرای  غربــی  آذربایجــان  همــراه 
خاموشــی از پیــک بــار تابســتان ماننــد ســال های 
صنعــت  در  خــود  خادمــان  همــراه  گذشــته 
بــرق باشــند و عــالوه بــر پیوســتن بــه کمپیــن 
رعایــت  بــا  »#همه_با_هم_همیار_بــرق«، 
راهکارهــای ســاده مدیریــت مصــرف بــرق ماننــد 
خامــوش کــردن المــپ هــای اضافــی، اســتفاده از 
نــور طبیعــی خورشــید، عــدم اســتفاده از لــوازم 
خامــوش  پیــک،  ســاعات  در  پرمصــرف  برقــی 
کــردن چــراغ هــا و لــوازم سرمایشــی هنــگام تــرک 
خانــه و محــل کار، اســتفاده از کولرهــای آبــی و 
نصــب ســایبان بــر روی آنهــا، مــا را در تامیــن بــرق 

پایــدار و مطمئــن یــاری نماینــد

عبور از پیک بار تابستان ۹۹خبر
 نیازمند همراهی مشترکین

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
مدیرعامــل  حســن بکلو  اکبــر  غربــی  آذربایجــان  بــرق 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــه مناســبت هفتــه 
ــرق در برنامــه  ــی و مدیریــت مصــرف آب و ب صرفه جوی
عنــوان »ســالم  بــا  آذربایجــان غربــی  رادیویــی مرکــز 
مــردم  بــه  یاشــایش« در خصــوص مدیریــت مصــرف 

راهکارهایــی ارائــه نمــود .
حســن بکلو ضمــن تشــکر از همراهی و همــکاری کامل 
مــردم آذربایجــان غربــی بــا ایــن شــرکت جهــت گــذر از 
پیــک بــار ســال ۹۸ ، خواســتار همراهــی و هم یاری تمامی 

مشــترکین بــرای عبــور از پیــک بــار تابســتان ۹۹ شــد.
وی در ایــن برنامــه رادیویــی عنــوان کــرد: همــه ســاله 
ــه مــدار آمــدن سیســتم های  ــش دمــای هــوا و ب ــا افزای ب
سرمایشــی در کشــور پیــک بــار بــرق اتفــاق می افتــد کــه 
بــرای عبــور از ایــن پیــک بــه همراهــی همــه مــردم نیــاز 

ــم. داری
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

غربــی بیشــترین مصــرف اســتان را در حــوزه کشــاورزی 
خوانــد و گفــت: بــا توجه به اینکه اســتان آذربایجا غربی 
قطــب کشــاورزی کشــور اســت و در حــوزه  کشــاورزی 
رتبــه ی ویــژه ای را داراســت، بنابرایــن بیشــترین مصــرف 

بــرق اســتان نیــز در حــوزه کشــاورزی اتفــاق می افتــد.
وی همچنیــن ادامــه داد: مشــترکین حــوزه کشــاورزی 
می تواننــد تنهــا بــا خامــوش کــردن ۴ ســاعته پمپ هــای 
بــرق  بعــدی  ســاعت   ۲۰ بــار،  اوج  ســاعات  در  خــود 

ــد. ــگان دریافــت  کنن مصرفــی خــود را رای
حســن بکلو اظهــار کــرد: البتــه بــرای گــذر موفــق از 
پیــک بــار بــرق تابســتان امســال بــه همراهــی تمامــی 
و  خانگی،تجــاری  مختلــف  حوزه هــای  مشــترکین 
صنعتــی نیازمندیــم و ایــن مشــترکین نیــز می تواننــد بــا 
رعایــت راهکارهــای ســاده از جملــه تنظیــم درجه کولرها 
بــر دمــای رفــاه ۲۴ الــی ۲۶ درجــه گام بزرگــی در زمینــه 
مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی مصــرف برق برداشــته 

ــاری نماینــد. ــرق را ی و صنعــت ب

برنامه ریزی برای کاهش 4۷ مگاواتی پیک بار برق در آذربایجان غربی
 با همکاری مشترکین کشاورزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
 با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی، بــه موجــب تفاهــم نامــه همــکاری فــی 
مابین این شــرکت و ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان، از 
۱۵ خــرداد مــاه تــا ۱۵ شــهریور مــاه ســالجاری، بــا همکاری 
مشــترکین مصــارف کشــاورزی در ســاعات پیــک بــار بــه 

میــزان ۴۷ مــگاوات کاهــش خواهــد یافــت.
ــروی  ــع نی ــو مدیرعامــل شــرکت توزی ــر حســن بکل اکب
بــرق آذربایجــان غربــی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد : 
چنانچــه مشــترکین کشــاورزی دارای کنتــور هوشــمند 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  بــا همــکاری  بــرق  و  آب 
ــرق چــاه هــای خــود را در ســاعات  ــی، ب آذربایجــان غرب
اوج بارمصرف )از ســاعت ۱۲ ظهر الی ۱۶ عصر ( و ســایر 

ــا شــرکت  ــه همــکاری ب ــا امضــاء تفاهــم نام مشــترکین ب
توزیــع در بــازه زمانــی ۱۵ خــرداد لغایــت ۱۵ شــهریور مــاه 
قطــع نماینــد، برابــر مصوبــه وزارت نیــرو، بــه ازای 3۱ روز 
ــار( از بخشــودگی کامــل  همــکاری ) در ۴ ســاعت اوج ب
بهــای انــرژی مصرفــی در آن مــاه و همچنیــن پــاداش بــه 
میــزان مقــدار انــرژی مصــرف نشــده بــا نــرخ تعرفــه اوج 

ــاری برخــوردار خواهنــد شــد. ب
ازای همــکاری  بــه  : همچنیــن  افــزود  بکلــو  حســن 
کمتــر از 3۱ روز در ســاعات اوج بــار از بخشــودگی بهــای 
صــورت حســاب بــه نســبت تعــداد روزهــای همــکاری و 
بــه ازای حداقــل ۷ روز همــکاری ۲۴ ســاعته در مــاه از 
بخشــودگی بهــای صورتحســاب برخــوردار مــی شــوند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی دیدارهــای عمومی مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا شــهروندان ضمــن رعایــت 
فاصلــه اجتماعــی و رعایــت تمــام پروتکل های بهداشــتی 

در محــل دفتــر مدیرعامــل برگــزار شــد.
دیدارهــای  اخیــر  ســال های  طــی  اســت  گفتنــی 
عمومــی مدیرعامــل بــا مــردم هــر هفتــه بــه صــورت 
مســتمر برگــزار می شــود امــا بــا شــیوع بیمــاری کرونــا 
جهــت حفــظ ســالمتی مراجعــه کننــدگان ایــن دیدارهــا 
بــه صــورت غیرحضــوری و در قالــب دیدارهای مســتقیم 

تصویــری و تلفنــی برگــزار می شــد.
از زمان شــیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت های 
ــع  حضــوری در تمامــی ادارات مدیرعامــل شــرکت توزی
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا حضــور در برنامه هــای 
مســتقیم  طــور  بــه  ســامد  ســامانه  ماننــد  مختلــف 

ــود. پاســخگوی مســائل و مشــکالت مــردم ب
اکبــر حســن بکلو مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
آذربایجــان غربــی در حاشــیه آغــاز دیدارهــای عمومــی با 
مــردم بیــان کــرد: هــدف از ایــن دیدارهــای بدون واســطه 
بــا مــردم شــنیدن مســائل و رســیدگی بــه خواســته ها، 
دغدغه ها، پیشــنهادها و مســائل و مشکالت شهروندان 
می باشــد هــر چنــد تمامــی همــکاران شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان همــواره بــدون خســتگی و در هــر 

شــرایطی پاســخگوی مــردم هســتند.
وی اضافــه کــرد: حفــظ ســالمتی شــهروندان امــری 
ــه همیــن دلیــل جهــت پیشــگیری از  ضــروری اســت و ب
ــا، خدمــات شــرکت توزیــع نیــروی  شــیوع ویــروس کرون
بــرق اســتان بــه صــورت غیرحضــوری و الکترونیکــی نیــز 

ارائــه می شــود
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آغاز عملیات مدیریت پیک بار در آذربایجان غربی 
۱۵۰ مگاوات هدف گذاری کاهش بار در استان است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی اکبــر حســن بکلو مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه شــروع برنامــه های 
مدیریــت پیــک بــار تابســتان ۹۹ در شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی گفــت: بــازه زمانــی پیــک بــار از ۱۵ 
خــرداد الــی ۱۵ شــهریور مــی باشــد و ســهمیه پیــک بــار تعییــن 
شــده توســط شــرکت توانیــر بــرای شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
آذربایجــان غربــی بــه میــزان ۱۵۰ مــگاوات می باشــد کــه بــرای 
کاهــش بــار بــه میــزان ابــالغ شــده از ســوی شــرکت توانیــر بیــن 

تمامــی شهرســتان های اســتان تقســیم شــده اســت.
ــن افزایــش مصــرف  وی خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ای
مربــوط بــه فصــل تابســتان اســت و تنهــا بــا مدیریــت مصــرف 
در زمــان پیــک بــار مــی تــوان از اعمــال مدیریــت اضطــراری بار 

و صــرف هزینــه هــای کالن جلوگیــری کــرد.
حســن بکلــو ادامــه داد: پیــک بــار بــه ســاعات اوج مصــرف 
ــام تابســتان از ســاعت  ــه می شــود و زمــان آن در ای ــرق گفت ب
۱۲ الــی ۱۶ و ۲۰ تــا ۲3 اســت کــه بــه دلیــل همزمانــی اســتفاده 
از وســایل سرمایشــی در ادارات و منــازل ســاعات ۱۲ الــی 
ــا  ــا ب ــل می شــود کــه تنه ــر شــبکه تحمی ۱۶ فشــار بیشــتری ب
تغییــر ســاعات مصــرف بــه زمــان هــای غیــر پیــک، کنتــرل 
بــرق،  دمــا و ســرعت کولــر، کاهــش ۱۰ درصــدی مصــرف 
اســتفاده حداکثر از نور خورشــید، انتقال اســتفاده از وســایل 

پرمصــرف خانگــی بــه ســاعات غیرپیــک و کــم بــاری و حــذف 
المــپ هــای غیرضــروری می تــوان صنعــت بــرق را در گــذر از 

پیــک بــار بــرق تابســتان یــاری داد.
مشــترکان  همراهــی  از  تشــکر  ضمــن  ادامــه  در  ایشــان 
بــا مجموعــه صنعــت بــرق در بــازه زمانــی پیــک بــار ســال 
گذشــته اظهــار کــرد: ســال گذشــته بــا مدیریــت و برنامه ریزی 
 منســجمی کــه در حــوزه کاهــش پیــک بــار انجــام شــد و 
بــا موفقیــت از پیــک  همــکاری خــوب مشــترکین اســتان، 
بــا  نیــز  امســال  رود  مــی  انتظــار  و  گــذر کردیــم  تابســتان 
همــکاری مــردم شــریف اســتان پیــک بــار بــرق تابســتان را بــه 

خوبــی مدیریــت کنیــم

طرح های مشترکان صنعتی برای
دریافت پاداش در آذربایجان غربی

مشــترکین صنعتــی بــرق بــا مدیریــت مصــرف ضمــن 
کمــک بــه عبــور از پیک بــار در هزینه هــای خــود صرفــه 

می کننــد. جویــی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اقتصــادی  رشــد  از  عمــده ای  بخــش  غربــی،  آذربایجــان 
کشــور بــر دوش بخــش صنعــت اســت و مشــترکان صنعتــی 
نقشــی اساســی در عبــور از نقطــه اوج مصــرف تابســتانی 

بــرق دارنــد.
مشــترکین صنعتــی در آذربایجــان غربــی ۰.۵ درصــد 
از کل مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
اختصــاص  خــود  بــه  را  مصــرف  درصــد   ۱۸.۲ بــا  غربــی 

می دهنــد. 
مشــترکان صنعتــی بــرای همــکاری در پیــک بار تابســتان 
۵ طــرح و راهــکار را پیــش رو دارنــد تــا بــا اســتفاده از آن 
عــالوه بــر صرفه جویــی در هزینه هــا، پــاداش نیــز دریافــت 

کننــد.

بــا  صنعتــی  مشــترکین  عملیاتــی،  ذخیــره  طــرح  در 
می تواننــد  بیشــتر  و  کیلــووات   ۲۰۰ قــراردادی  دیمانــد 
ــه  ــل ۱۰ درصــدی مصــرف خــود نســبت ب ــا کاهــش حداق ب

کننــد. دریافــت  پــاداش  قبــل،  کاری  روز   ۱۰ مصــرف 
در طــرح تعطیــالت و تعمیــرات، نیــز مشــترکین صنعتــی 
در صــورت کاهــش حداقــل ۱۰ درصــد متوســط دیمانــد 
مصرفــی نســبت بــه متوســط یــک مــاه گذشــته در بــازه 
همــکاری اول تیــر تــا ۱۵ مــرداد مــاه در حداقــل ۵ روز کاری 

مشــمول پــاداش همــکاری مــی شــوند.
درصــورت  صنعتــی  مشــترکین   ، بــار  اوج  طــرح  در   
کاهــش حداقــل ۱۰ درصــد متوســط دیمانــد مصرفی نســبت 
بــه متوســط یکمــاه گذشــته در بــازه همــکاری از ســاعت ۱۲ 
الــی ۱۶ یــا ۲۰ تــا ۲3 مــی تواننــد از پــاداش برخــوردار شــوند.
طــرح جابجایــی روز تعطیــل جمعــه بــا یکــی از روزهــای 
هفتــه نیــز از جملــه راهکارهــای مناســب مدیریــت مصــرف 
بــرق در روزهــای اوج بــار می باشــد بــه ایــن صــورت کــه 
در طــرح جابجایــی تعطیــالت هفتگــی از جمعــه بــه یکــی 
از روزهــای کاری، بــه آن دســته از مشــترکین صنعتــی کــه 
بتواننــد ۷۰ درصــد متوســط دیمانــد مصرفــی خــود را در 
بــازه دو ماهــه پیــک بــار کــه حداقــل آن ۴ روز اســت کاهــش 

دهنــد، پــاداش مشــارکت تعلــق خواهــد گرفــت.
کاهــش  و  موضعــی  روشــنایی  سیســتم  از  اســتفاده 
ــا ســطح، خامــوش کــردن ماشــین آالت  ارتفــاع روشــنایی ت
در زمــان هــای اســتراحت پرســنل و تعویــض شــیفت هــای 
کاری، جایگزیــن نمــودن الکتروموتورهــای فرســوده بــا نــوع 
پــر بــازده، از جملــه راهکارهــای مدیریــت مصــرف در بخش 
صنعــت اســت کــه بــا انتقــال ســاعت کاری بــه ســاعت 
ــر  ــا خامــوش کــردن برخــی از دســتگاه هــای پ ــاری ی کــم ب
مصــرف در ســاعت اوج مصــرف، اســتفاده از روشــنایی 
هــای فــوق کــم مصــرف و پــر بــازده، عایــق کاری لولــه هــای 
بخــار، آب گــرم، آب ســرد و مبــدل هــای حرارتــی درطــول 
مســیر انتقــال نیــز از مــوارد مهــم و تاثیرگــذاری اســت کــه 
ــادی در  ــا حــد زی ــا بــکار گیــری ایــن روش هــا ت ــوان ب مــی ت
مصــرف انــرژی در بخــش صنعــت بــه ویــژه در روزهــای اوج 

بــار تابســتان صرفــه جویــی بــه عمــل آورد.

خبر

مجوز احداث  ۷۱ مولد نیروگاه خورشیدی 
در آذربایجان غربی صادر شد

ــا  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربــی ب
اشــاره بــه اینکــه بــرای احــداث ۷۱ نیــروگاه خورشــیدی مجــوز بــه 
ظرفیــت نامــی ۵۱۵ کیلــووات صــادر شــده اســت، گفــت: در 
حــال حاضــر ۲۱ مشــترک دارای مولــد خورشــیدی فعــال اســت.
ــه شــبکه  ــو افــزود: میــزان ظرفیــت وصــل ب اکبــر حســن بکل
مولدهای خورشــیدی مختص مشــترکان ۱33 کیلووات اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن چهــار مشــترک اداری دارای مولــد 
خورشــیدی در آذربایجان غربــی وجــود دارد کــه ظرفیــت وصــل 
شــده و آمــاده وصــل بــه شــبکه مولدهــای خورشــیدی مختــص 

ایــن مشــترکان ۴۶۷ کیلــووات اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربــی 
گفــت: مجمــوع ظرفیــت مولد خورشــیدی وصــل شــده و آماده 

وصــل بــه شــبکه ۶۰۰ کیلــووات اســت.
حســن بکلــو بــا اشــاره بــه تدویــن طرح هایــی بــرای مشــترکان 

خانگــی بــرای احــداث نیــروگاه خورشــیدی، ادامــه داد: شــرکت 
توزیــع بــرق، انــرژی تولیــدی مشــترکان احــداث کننــده نیــروگاه 

خورشــیدی را خریــداری مــی کنــد.
وی گفــت: افــرادی کــه انشــعاب بــرق دارنــد مــی تواننــد بــه 
اندازه دو برابر انشــعاب خود تا ســقف ۱۰۰ کیلووات نســبت به 

نصب سیســتم خورشــیدی اقدام کنند.
جمعیــت  درصــد  و ۹۹.۷  شــهری  جمعیــت  درصــد   ۱۰۰
روســتایی آذربایجــان غربــی از نعمــت بــرق برخــوردار هســتند؛ 
یکهــزار و ۲۸۰ مــگاوات بــرق نیــز ســاالنه در اســتان تولیــد و 
حداکثــر یک هــزار و ۱۰۰ مــگاوات آن در ســال مصــرف مــی شــود.
الگــوی مصــرف بــرای مشــترکان خانگــی اســتان های غیــر 
گرمســیری 3۰۰ کیلووات در ماههای خرداد تا شــهریور اســت 

کــه بیــش از ایــن مقــدار مشــترک پرمصــرف خواهــد بــود.
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کاهش مصرف برق در سایه تدبیر کشاورزان
همــه ســاله بــا آغــاز فصــل تابســتان، گــرم 
شــدن هــوا و بــه دنبــال آن افزایــش اســتفاده 
از وســایل سرمایشــی توســط مشــترکان، تنــور 
مصــرف انــرژی داغ تــر می شــود و در ایــن بیــن 
تدبیــر کشــاورزان بــه کمــک ایــن صنعــت آمده 
و بــا کاهــش مصــرف بــرق در ســاعات اوج بــار 
توســط ایــن بخــش اقــدام موثــری در راســتای 
کاهــش خاموشــی و تامیــن بــرق مشــترکان 

ــرد. اســتان انجــام می گی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، عبــور از پیــک 
ــی  ــار در حال ــراری ب ــت اضط ــدون مدیری ــار ب ب
یکــی از دغدغه هــای فصــل تابســتان محســوب 
می شــود کــه بــا چنــد راهــکار ســاده می تــوان 
ایــن دغدغــه را بــه راحتــی بــا اســتفاده از 
مشــارکت شــهروندان پشــت ســر گذاشــت؛ به 
طــوری کــه حتــی بــا خامــوش کــردن تنهــا یــک 
ــاعات  ــی در س ــوار ایران ــر خان ــط ه ــپ توس الم

ــد. ــق می یاب ــم تحق ــن مه ــرف ای ــک مص پی
در زمــان پیــک بــار و فصــل گرم بــرای تامین 
بــرق مصرفــی مــورد نیــاز، صــرف هزینه هــای 
میلیــاردی بــرای ســرمایه گذاری در راســتای 
احــداث نیــروگاه جدیــد منطقــی نیســت و بــه 
ــه  ــد، کم هزین ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــای اح ج
تریــن و راحت تریــن روش کــه همــان مدیریــت 
مصــرف اســت را می تــوان اســتفاده کــرد و 
پیــک بــار را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت.

بایــد بــه ایــن امــر توجــه ویــژه کــرد کــه در 
فصــل تابســتان کــه فصــل پیــک مصــرف بــرق 
اســت ، ۳۳ درصــد از مصــرف بــرق اســتان 
در ســاعات پیــک مربــوط بــه مشــترکان بخــش 

کشــاورزی اســت.
بــرق  نیــروی  مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
مصــرف  میــزان  گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
بــرق مشــترکان ایــن اســتان طــی ســال جــاری 
تاکنــون ۷۹۰ میلیــون و ۶۳۰ هــزار و ۴۵۱ 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــوده و نس ــووات ب کیل
ســال گذشــته ۴.۶۱ درصــد افزایــش داشــته 

ــت. اس
اکبــر حســن بکلــو ادامــه داد: میــزان مصرف 
ــی ۱۲  ــترکان آذربایجان غرب ــرق مش ــه ب روزان
میلیــون و ۷۵۲ هــزار و ۱۰۴ کیلــووات اســت.

وی بیــان کــرد: پیــک بــار مصرفــی اســتان در 
ســاعات اوج بــار ســال گذشــته یک هــزار و ۵۱ 
مــگاوات بــوده کــه ۳۳ درصــد آن توســط بخش 

کشــاورزی مصــرف می شــود.
بــرق  نیــروی  مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
آذربایجان غربــی گفــت: بهــای بــرق مصرفــی 
صاحبــان چاه هــای کشــاورزی کــه از ســاعت 
۱۲ تــا ۱۶ ظهــر، یعنــی ســاعات پیــک مصــرف، 
پمپــاژ و موتور هــای آب خــود را خامــوش کننــد، 
ــی  ــه ســاعات پایان ــاری خــود را ب و ســاعات آبی
شــب موکــول کننــد رایگان محاســبه می شــود.

اکبــر حســن بکلــو افزود: مشــترکان بــه ازای 
۳۱ روز همــکاری در کاهــش مصــرف بــرق 
ــار از بخشــودگی کامــل  ــار ســاعت اوج ب در چه
بهــای بــرق صــورت حســاب مصرفــی بهره منــد 

می شــوند.
وی بیــان کــرد: مشــترکانی کــه کمتــر از ۳۱ 
روز در کاهــش مصــرف بــرق همــکاری داشــته 
ــه ازای تعــداد روزهــای همــکاری از  باشــند، ب
ــرق صورتحســاب مصرفــی  بخشــودگی بهــای ب

می شــوند. بهره منــد 
ــرق  ــرکت ب ــن ش ــت: همچنی ــار داش وی اظه
بــرای مشــترکانی کــه در ایــن مــدت همــکاری 
ــاوه  ــد، ع ــته ان ــرکت داش ــن ش الزم را بــا ای
بــر بخشــودگی صورتحســاب بــرق مصرفــی، 
پاداشــی در نظــر گرفتــه اســت کــه مقــدار 
انــرژی کاهــش یافتــه بــا نــرخ تعرفــه اوج 
ــار  ــاداش در اختی ــوان پ ــه عن ــار محاســبه و ب ب

می گیــرد. قــرار  مشــترکان 
بــرق  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
آذربایجان غربــی گفــت: حداکثــر مقــدار انــرژی 
مجــاز در زمــان اوج بــار بــرای مصــارف جانبــی 
مشــترکین ۱۵۰ کیلــووات ســاعت در هــر مــاه 

اســت.
از  اســتفاده  کــرد:  بیــان  بکلــو  حســن 
ــای  ــه ج ــرف ب ــم مص ــای ال ای دی و ک المپ ه
روشــنایی،  تامیــن  در  رشــته ای  المپ هــای 
اســتفاده از سیســتم آبیــاری جدیــد، اســتفاده 
از الکتــرو پمپ هــای شــناور و پربــازده بــه جــای 
الکتــرو پمپ هــای شــفت و غــاف و ســرویس 
از  الکتریکــی  تجهیــزات  دوره ای  بازدیــد  و 
راهکارهــای مناســب بــرای کاهــش مصــرف آب 

و بــرق در بخــش کشــاورزی اســت
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کشاورزان با مدیریت مصرف برق 
از پاداش ۱۸ میلیارد ریالی 

در سال گذشته بهره مند  شدند

رونــق  ســرآغاز  غربــی  آذربایجــان  در  تابســتان  فصــل   
میــوه  برداشــت  بــازار  هــوا  شــدن  گــرم  بــا  و  کشــاورزی 
هــای تابســتانی هــم داغ مــی شــود وآذربایجــان غربــی هــم 
بــا داشــتن منابــع طبیعــی ظرفیــت هــای خوبــی در تولیــد 

اســت. دارا  کشــاورزی  محصــوالت 
امــا گرمــای هــوا همزمــان بــا آغــاز فصــل تابســتان عــالوه 
ــادآور  ــازار برداشــت میوه هــای تابســتانی ی ــر گــرم شــدن ب ب
افزایــش چشــمگیر میــزان مصــرف بــرق و آب نیــز می باشــد 
کــه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع انــرژی، مدیریــت مصرف 

بــرق ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مشــترکین  از  درصــد   1/7
آذربایجــان غربــی مربــوط بــه حــوزه کشــاورزی مــی باشــد در 
ــوده  ــدک ب ــن تعــداد از مشــترکین بســیار ان ــگاه نخســت ای ن
و توجــه بــه صرفه جویــی و مدیریــت مصــرف بــرق توســط 
مشــترکین ایــن حــوزه شــاید خیلــی جــدی بــه نظــر نرســد امــا 
بهتــر اســت بدانیــم کــه ایــن تعــداد مشــترک ســالیانه ۲3 
درصــد بــرق مصرفــی اســتان را بــه خــود اختصــاص می دهنــد 
و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان مصــرف فقــط در ۶ 
ماهــه اول ســال توســط کشــاورزان مصــرف می شــود و مابقــی 
ماه هــا بــه دلیــل عــدم وجــود فعالیــت آنــان ایــن میــزان تــا 
حــدودی بــه صفــر کاهــش می یابــد؛ مســئله مهــم مصــرف 
تابســتان  مصــرف  بــار  پیــک  زمانــی  بــازه  در  کشــاورزان، 
می باشــد کــه بــا افزایــش سراســری پیــک مصــرف بــرق در 
کشــور نیــاز کشــاورزان بــه مصــرف بــرق نیــز افزایــش می یابــد 
و در زمــان پیــک بــار تابســتان 33 درصــد از مصــرف بــرق 

آذربایجــان غربــی در حــوزه کشــاورزی اتفــاق می افتــد.
شــاید ایــن ســوال مطــرح شــود کــه ایــن مشــترکین چگونــه 
می تواننــد در مدیریــت مصــرف بــرق در ســاعات اوج بــار 

تابســتان کمــک کننــد؟
کــه  می کننــد  توصیــه  کشــاورزان  بــه  کارشناســان 
ــی چــون شــب، عصــر و  ــاری باغــات را در بازه هــای زمان آبی
ــد چــرا کــه  ــوع خورشــید انجــام دهن ــه طل ســاعت های اولی
آبیــاری در شــب بــازه زمانــی بیشــتری را در اختیــار گیــاه 
بــرای جــذب آب قــرار می دهــد امــا آبیــاری درصبــح بــه ویــژه 
در زمــان ظهــر و اوج تابــش نورخورشــید کــه ســاعات ۱۲ الــی 
ــد ســبب خشــک شــدن  ۱۶ عصــر را شــامل می شــود می توان
ســریع خــاک شــود زیــرا حجــم زیــادی از آن پیــش از جــذب 

ــر می شــود. ــر حــرارت خورشــید تبخی ــر اث خــاک ب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
بــرای  نیــرو  وزارت  تشــویقی  طرح هــای  بــه  اشــاره  ضمــن 
کشــاورزان همــکار پیکســایی، خواســتار همــکاری حداکثــری 
کشــاورزان بــا ایــن طرح هــا شــد و گفــت: بــرای کشــاورزانی 
کــه مصــرف خــود را در زمــان پیــک بــار مدیریــت کننــد 
ــا  ــن صــورت کــه ب ــه ای ــه اســت ب ــی در نظــر گرفت پاداش های
همــکاری ۴ ســاعته کشــاورزان و خاموش کــردن پمپ هــای 
بــرق در ســاعات اوج مصــرف کــه شــامل ۱۲ الــی ۱۶ بعــد 
از ظهــر اســت، ۲۰ ســاعت بقیــه مصــرف بــرای آن هــا رایــگان 
محاســبه می شــود از طرفــی آبیــاری در ســاعات اوج بــار 
ــق نظــر  ــز می باشــد، طب ــا نی ــر و گرم کــه ســاعات اوج تبخی
کارشناســان جهــاد کشــاورزی بــه زیــان باغ هــا و درختــان 
می باشــد و آبیــاری خــارج از ایــن ســاعات ضمــن تبخیــر 
کــم و آبیــاری بهینــه، رایــگان بــودن هزینــه بــرق را نیــز بــرای 

کشــاورزان بــه همــراه دارد.
اکبــر حســن بکلــو از پرداخــت پــاداش ۱ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومانــی ایــن شــرکت بــه کشــاورزان همکار پیکســایی 
در ســال ۹۸ خبــر داد و گفــت: مشــترکین کشــاورزی همــکار 
ســال گذشــته رقمــی حــدود ۱ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان 
رقــم  اول  نــگاه  در  شــاید  کــه  کرده انــد  دریافــت  پــاداش 
ــرق  ــه اینکــه قیمــت ب ــا توجــه ب ــا ب ــه نظــر برســد ام آن کــم ب
ــه کشــاورزان نیــز رقــم بســیار ناچیــزی اســت  واگذارشــده ب
در مقایســه بــا ســایر حوزه هــا، اگــر ایــن رقــم در حــوزه خانگــی 

ــاداش را شــامل می شــود ــر پ ــن براب محاســبه شــود چندی

خبر

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی گفــت: بهــای بــرق مصرفــی صاحبــان 
چاه هــای کشــاورزی کــه از ســاعت ۱۲ تــا ۱۶ ظهــر، یعنــی 
ســاعات پیــک مصــرف، پمپــاژ و موتور هــای هــای آب 
ــه  ــاری خــود را ب ــد، و ســاعات آبی خــود را خامــوش کنن
ســاعات پایانــی شــب موکــول کننــد رایــگان محاســبه 

می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
آذربایجــان غربــی، اکبــر حســن بکلــو افــزود: درفصــل 
تابســتان کــه فصــل پیــک مصــرف بــرق اســت ، 33درصد 
از مصــرف بــرق اســتان در ســاعات پیــک مربــوط بــه 

مشــترکان در بخــش کشــاورزی اســت.
وی ادامــه داد: مشــترکان بــه ازای 3۱ روز همــکاری 
در کاهــش مصــرف بــرق در چهــار ســاعت اوج بــار از 
بخشــودگی کامــل بهــای بــرق صــورت حســاب مصرفــی 

می شــوند. بهره منــد 
وی بیــان کــرد: مشــترکانی کــه کمتــر از 3۱ روز در 
کاهــش مصــرف بــرق همــکاری داشــته باشــند، بــه ازای 
بــرق  تعــداد روزهــای همــکاری از بخشــودگی بهــای 

صــورت حســاب مصرفــی بهره منــد می شــوند.
بــرای  بــرق  وی اظهــار داشــت: همچنیــن شــرکت 
ــا ایــن  مشــترکانی کــه در ایــن مــدت همــکاری الزم را ب

شــرکت داشــته انــد، پاداشــی در نظــر گرفتــه اســت کــه 
نــرخ تعرفــه اوج بــار و مقــدار انــرژی کاهــش یافتــه جمــع 
می شــوند و بــه عنــوان پــاداش در اختیــار مشــترکان قــرار 

می گیــرد.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی گفــت: حداکثــر مقــدار انــرژی مجــاز 
در زمــان اوج بــار بــرای مصــارف جانبــی ۱۵۰ کیلــووات 

اســت. مــاه  هــر  در  ســاعت 
حســن بکلــو بیــان کــرد: اســتفاده از المپ هــای ال 
ای دی و کــم مصــرف بــه جــای المپ هــای رشــته ای در 
ــد،  تامیــن روشــنایی، اســتفاده از سیســتم آبیــاری جدی
اســتفاده از الکتــرو پمپ هــای شــناور و پربــازده بــه جــای 
الکتــرو پمپ هــای شــف و غــالف و ســرویس و بازدیــد 
دوره ای از تجهیــزات الکتریکــی راهکارهــای مناســب 
ــرای کاهــش مصــرف آب و بــرق در بخــش کشــاورزی  ب

اســت.
وی تاکیــد کــرد: در صــورت رعایــت اصــول مدیریــت 
در  اســتفاده  کاهــش  و  مشــترکان  ســوی  از  مصــرف 
ســاعات اوج مصــرف می تــوان قــدم موثــری در راســتای 
خدمــت بــه مشــترکین و تامیــن بــرق مشــترکین بخــش 

کشــاورزی اســتان برداشــت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

محاسبه رایگان بهای برق کشاورزان
 کم مصرف در آذربایجان غربی

تداوم تشویق مشترکان آذربایجان غربی برای کاهش مصرف برق

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع 
در شرکت توزیع برق آذربایجان غربی

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربــی بــا 
اشــاره بــه تشــویق مشــترکان بــرای کاهــش مصــرف گفــت: اگر 
مشــترکان تنهــا ۱۰ درصــد از مصــرف خــود را کاهــش دهند، ۲۰ 
درصــد از هزینــه بهــای بــرق مصرفــی در قبــوض آنهــا کاهــش 

ــد. می یاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی اکبــر حســن بکلو مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق ضمــن تاکیــد بــر لــزوم مدیریــت مصــرف در 
پیــک بــار تابســتان امســال گفــت: در تابســتان ســال جــاری، 
بــا همــکاری مشــترکین کلیــه حــوزه هــا از جملــه بخــش اداری، 

ــدار و مطمئــن در اســتان تامیــن خواهــد شــد. ــرق پای ب
تمامــی دســتگاه های  همــکاری  لــزوم  بــر  اشــاره  بــا  وی 
ــرق تابســتان ســال  ــار ب ــک ب ــور از پی اداری اســتان جهــت عب
جــاری عنــوان کــرد: دســتگاه هــای اداری ســهم قابــل توجهــی 
در مدیریــت مصــرف بــرق در تابســتان دارنــد و بــا انجــام 
راهکارهــای ســاده  مــی تواننــد مصــرف بــرق در دســتگاه هــای 
اداری را مدیریت نمایند لذا همکاری تمامی ادارات اســتان 

ــار تابســتان ضــروری اســت . جهــت عبــور از پیــک ب

ــل توجهــی  ــو افــزود: در حــال حاضــر تعــداد قاب حســن بکل
مولدهــای اضطــراری از جملــه دیــزل ژنراتــور و یــا سیســتم 
هــای بــرق اضطــراری در کشــور وجــود دارد. از آنجــا کــه فقــط 
ســاعات و روزهــای کمــی از کل ســال، میــزان مصــرف بــرق 
کشــور از ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی بیشــتر می شــود، 
بنابرایــن ســازمان هایی کــه از ایــن مولدهــا در اختیــار دارنــد 
مــی تواننــد بــا تأمیــن بــرق خــود در ســاعات اوج مصــرف 
عــالوه بــر همراهــی بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق، پــاداش 

همراهــی هــم دریافــت کننــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق آذربایجــان غربی در 
خاتمــه اعــالم کــرد : از مــردم فهیــم و همیشــه همــراه اســتان 
انتظــار مــی رود بــا هــر اقدامــی کــه باعــث مصــرف اصولــی در 
ــا خامــوش کــردن یــک  مصــرف بــرق مــی شــود، حتــی تنهــا ب
المــپ غیــر ضــروری و راهکارهــای ســاده دیگــر صنعــت بــرق 

کشــور را یــاری نماینــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی،  دوره آموزشــی آشــنایی بــا انــواع حریــم 
هــا در شــبکه هــای توزیــع بمــدت۱۸ ســاعت بــرای ۲۶ نفــر از 

کارشناســان طراحــی و بهــره بــرداری برگــزار شــد.
گفتنــی اســت ایــن دوره آموزشــی بدلیــل شــرایط شــیوع 

 adobe بســتر  در  غیرحضــوری  بصــورت  کرونــا  بیمــاری 
connect بــه منظــور تبییــن تصویــب نامــه حریــم شــبکه هــای 
انتقــال و توزیــع برق و شــرح دســتورالعمل نحــوه اصالح حریم 

شــبکه هــای فشــار متوســط و ضعیــف برگزارشــد.
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های  و مجموعه  واحدها  ارتباط مستمر همه 
 ، ديسپاچينگ  نظير  شرکت  ستادی  و  عملیاتی 

بازار  ، بهره برداري، روابط عمومی و  مديريت مصرف 
برق و انجام مانورهای موفق مدیریت بار در سال 

به  بار شبكه در شرايط مختلف  تا  باعث شد  گذشته 
تعیین  تحقق سهمیه  آن  نتیجه  و  خوبي كنترل شود 

توانیر و کاهش  ۹۸ مگاوات توسط  شده شرکت بمیزان 
۱3۶ مگاوات گردید.   بمیزان   بار غیر همزمان 
از  بار اعالم شده  براساس سهمیه کاهش پیک 

برنامه های  پیک  کاهش  سهمیه  توانیر،  شرکت  سوی 
و سهمیه کاهش  ۹۹ مگاوات  بمقدار  جاری)اصلی( 

۵۵ که مجموعا  بمقدار   ۰۹۸ برنامه های  پیک 
اساس  این  بر  تعیین گردید.  ۱۵۴مگاوات می باشد 

این شرکت  مدیریت مصرف  برنامه های  ریزی  برنامه 
هدف گذاری گردید و اقدامات بشرح  ذیل در 

سال گذشته انجام  شد. در تحقق این برنامه ها با 
شهرستانی  و  استانی  مختلف  مسئولین  و  مشترکین 
اهداف  برگزار شده و ضمن تشریح  جلسات متعدد 

نیز  های همکاری  نامه  تفاهم  بار،  مدیریت  و  پیکسایی 
توزیع  وآماده همکاری  فعال   ، بین مشترکین مشمول 

برنامه ها  این  و تحویل شده است. در جهت تحقق 
نامه  ۶۱3۲ تفاهم  ۰۹۸( تعداد  )برنامه های جاری و 
دیماند  مگاوات   ۱3۶ بمقدار  و  منعقد  با مشترکین 

برنامه  ۸۸درصد  کل  یافته که نشان میدهد  کاهش 
۱3۸ درصد برنامه های اصلی تحقق  های پیکسایی و  

این اقدامات به تفکیک  پیدا کرده است که شرح 
 طرح به شرح زیر می باشد: 

تابستان  بار در  پاسخگویی  برنامه های جاری  اجرای  با  
نامه همکاری اخذ و  ۶۱3۲ تفاهم  ۹۸ سرجمع تعداد 

۴۷۰۷ مشترک در این برنامه ها همکاری  از این تعداد 
 ۱3۶ به مقدار  به کاهش دیماند  داشته که منجر 

مگاوات در پیک شبکه سراسری و استانی گردید و 
پاداش همکاری بصورت  ریال  میلیون   ۶۷۵۰۴ مبلغ 

مشترکین  اشتراک  صورتحساب   در  بستانکاری 
نامه و پیامک  با ارسال  نیز  پرداخت گردید و کتبا 
تقدیر و تشکر شد. ضمنا  این عزیزان  از همکاری 
و  موثر  مشترکین  و  استانی  مسئولین  همکاری  با 

 ۲۷ تاریخ های  دستگاه های دولتی و غیر دولتی در 
3۱ تیرماه  ۴ تیرماه و همچنین روزهای3۰ و  خرداد، 

و کاهش  بار  و مدیریت  پیکسایی  مانورهای  انجام  با 
انجام هرگونه  از  ۱۵۷ مگاوات  بمیزان  بارمصرفی 

به  استان  بار مصرفی مشترکین  و   خاموشی جلوگیری 
شد.  مدیریت  مطلوب   نحو 

برای مشترکین  بار  پاسخگویی  برنامه های  اجرای   -۱
: 3۱مگاوات  نظر گرفتن سهمیه  با در   صنعتی 

۵3۸ مشترک بتعداد  نامه همکاری  تفاهم   ۱-۱ – اخذ 
۲۷۹ مشترک و مشمول پاداش  ۱-۲ – همکاری تعداد 

 همکاری 
۲۷۹ مشترک  از همکاری  یافته  ۱-3 – دیماند کاهش 

مگاوات   ۶۵  بمقدار 
  ۴۷۹۱۱ ۱-۴ - پرداخت پاداش همکاری به مبلغ  

ریال   میلیون 

برای مشترکین  بار  پاسخگویی  برنامه های  اجرای   -۲
۵۵ مگاوات : با در نظر گرفتن سهمیه   کشاورزی 

۴۹۹۵ مشترک بتعداد  نامه همکاری  تفاهم  اخذ   -۱-۲ 
۴۰۷۶ مشترک و مشمول پاداش  ۲-۲- همکاری تعداد 

 همکاری
۴۰۷۶ مشترک  از همکاری  یافته  ۲-3- دیماند کاهش 

۶۵ مگاوات  به مقدار 
۲-۴- پرداخت پاداش همکاری به مبلغ  ۱۵۱۷۵  

ریال   میلیون 

برای مشترکین  بار  پاسخگویی  برنامه های  اجرای   -3
۱۹ مگاوات : CNG با در نظر گرفتن سهمیه   اداری و 

۴۰۰ مشترک بتعداد  نامه همکاری  تفاهم  اخذ   -۱-3 
۲۴۲ مشترک و مشمول پاداش  3-۲- همکاری تعداد 

 همکاری
۲۴۲ مشترک  از همکاری  یافته  3-3- دیماند کاهش 

مگاوات  ۸  بمقدار 
3-۴- پرداخت پاداش همکاری به مبلغ  ۱۷۵۷  

ریال   میلیون 

برای مشترکین  بار  پاسخگویی  برنامه های  اجرای   -۴
۸ مگاوات : با در نظر گرفتن سهمیه   تجاری 

۱۶۸ مشترک بتعداد  نامه همکاری  تفاهم  ۴-۱-اخذ    
۸3 مشترک و مشمول پاداش  ۴-۲- همکاری تعداد 

 همکاری
۸3 مشترک  از همکاری  یافته  ۴-3- دیماند کاهش 

۱مگاوات  بمقدار 
۸۰۴  میلیون  ۴-۴- پرداخت پاداش همکاری به مبلغ  

 ریال 

برای مشترکین  بار  پاسخگویی  برنامه های  اجرای   -۵
۹ مگاوات : با در نظر گرفتن سهمیه   تجاری 

3۱ مشترک بتعداد  نامه همکاری  تفاهم  ۵-۱-اخذ    
۲۷ مشترک و مشمول پاداش  ۵-۲- همکاری تعداد 

 همکاری
۲۷ مشترک  از همکاری  یافته  ۵-3- دیماند کاهش 

۴مگاوات  بمقدار 
۵-۴- پرداخت پاداش همکاری به مبلغ  ۱۸۵۶  

ریال   میلیون 

پرمصرف خانگی  آبی مشترکین   ۶- سرویس کولرهای 
و مساجد و ادارات بتعداد ۴۵۰فقره با بیش از ۵سال 

 قدمت
۲۰۰۰فقره تابلو کنتور هوشمند آب و  ۷- برای بیش از  
با ساعت  بار کنتور  اوج  برق کشاورزی تطابق ساعات 
۱۲تا۱۶( و عملکرد صحیح در  تابلو در محل)  قطع برق 

انجام شد. تیر و مرداد پیگیری و   ماههای 
و  دیماندی  مشترکین  دیجیتالی  کنتورهای  تعویض   -۸
تعرفه  برق مشترکین کشاورزی  و  آب  کنتور هوشمند 

3الف به کنتور فهام بتعداد ۱۲۴۸  فقره در  سال 
و  بیشتر مشترکین  امکان همکاری  ایجاد  ۹۸ جهت 

پاداشهای مقرر از   برخورداری 
با پیگیری  ۹- در خصوص تغییر ساعت کار ادارات 

محترم  استانداری  با  گرفته  صورت  هماهنگی های  و 
تیر  ابتدای  از  ادارات  تغییر ساعت کار  برنامه  استان، 

ماه لغایت ۱۵  تیر ماه در سطح استان اجرا شد 
۱۰- در جهت صرفه جویی در مصرف گاز و برق 

ادارات  با استانداری و  در زمستان۹۸ مکاتبه 
کاهش  ساده  راهکارهای  وتحویل  وعمومی  دولتی 

مصرف گاز و برق در زمستان و در جهت تامین 
هوا  آلودگی  وکاهش  نیروگاههای کشور  گاز  سوخت 

انجام شده  جامعه  آحاد  گاز مصرفی  وتامین مطمئن 
مشترکینی  به  ریال  3۶۷میلیون  مبلغ  ضمنا  است. 

با صنعت برق استان همکاری در  که در زمستان۹۸ 
تخفیف  و  پاداش  برق مصرفی داشتند  جهت کاهش 

شد.  پرداخت 

 اجرا ی برنامه های فرهنگی و آموزشی :
•  برگزاری کالس های آموزشی مدیریت مصرف در 

با اداره کل  مدارس : امضاء تفاهم نامه همکاری 
آموزش و پروش استان  و انتخاب و معرفی مدارس از 

طرف آموزش پرورش و برگزاری کالس های آموزشی 
و بهینه سازی مصرف برق در  ۹ باب از مدارس 

ابتدایی   پایه  منتخب و آموزش ۱۰3۵ دانش آموز 
تبلیغی و کمک آموزشی  در بین  اقالم  توزیع  بهمراه 

 دانش اموزان و مربیان.
تلویزیونی   و  رادیویی  برنامه های مختلف  اجرای    •

 در مرکز صدا و سیما استان و شهرستان مهاباد 
با صداو سیما مرکز استان توسط  •  مصاحبه 

سخنرانی  همچنین  و  شرکت  مدیران  و  مدیرعامل 
نواحی در  مدیریت محترم عامل شرکت و مدیران 

تابستان  سال جاری جهت  نماز جمعه در  خطبه های 
اطالع رسانی و درخواست همکاری و بهینه سازی 

 مصرف برق در ساعات پیک روز و شب 
با توجه به  •  کنترل انرژی برق مصرفی مساجد 

بنر  و نصب  انرژی مصرفی  بهای  پرداخت  معافیت 
مدیریت مصرف در مساجد بزرگ  و استفاده از 

بر مصرف  تاکید  در جهت  ائمه جماعات  پتانسیل 
درست و رعایت الگوی بهینه  مصرف برق  در 

مساجد و عموم مردم در طول سال بخصوص در 
 تابستان

نویسی  آمیزی و شعار  با رنگ  تبلیغات محیطی    •
مدیریت مصرف در روی دیوار ساختمان پست های 
بنر سطح شهر  زمینی در خیابان های پرتردد و نصب 

ارگانهای مختلف در  انرژی  •  استخراج مصارف 
و  شهریور  خردادتا  ماههای  بخصوص  گذشته  ماههای 
برای  با مشترکین  مکاتبه  تابعه جهت  نواحی  به  ارسال 
از اقدامات کاهش مصرف برق در ماه های تیر  تقدیر 

و مرداد در تابستانی که گذشت و ارائه راهکارهای 
وبهینه سازی مصرف در خصوص  عملی کاهش 

پرمصرف  مشترکین 
پرمصرف  خانگی  مشترکین  لیست  استخراج    •

الگوی  ورعایت  رفتار مصرفی  اصالح  ومکاتبه جهت 
مصرف در ۴ماه گرم سال)خرداد ، تیر ، مرداد 

3۰۰کیلووات ساعت در  از  وشهریور( ومصرف کمتر 
الگوی مصرف  رعایت  ماه)تعداد مشترک خانگی  که 
به  اند ومبلغ کل تخفیف مدیریت مصرف که  داشته 

اعالم خواهد شد( بزودی  تعلق گرفته  ایشان 

:۱3۹۹  • برنامه های کاهش پیک سال 
بار اعالم شده از سوی  براساس سهمیه کاهش پیک 
جاری  برنامه های  پیک  کاهش  سهمیه  توانیر،  شرکت 

 گزارش اقدامات دفتر مدیریت مصرف در سال ۹8
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۱۰۸ مگاوات می باشد که بر  سال ۱3۹۹ این شرکت 
تعداد و دیماند مصرفی مشترکین  پایه  بر  و  این اساس 

موجود شرکت و ظرفیت کاهش پیک در هر یک از 
به  تفکیک طرح  به  پیک  کاهش  بندی  تعرفه ها، سهمیه 

شرح ذیل صورت گرفته و برنامه ریزی و اقدام برای 
سهمیه  تحقق  جهت  مشترکین  این  مشارکت  جلب 

 مذکور در حال انجام است:
پیک در حوزه مشترکین صنعتی  •  سهمیه کاهش 

با  ۸۶۱ مشترک دیماندی فعال  )با تعداد  ۵۱ مگاوات 
مگاوات(  ۱۹۴.۵  دیماند مصرفی 

•  سهمیه کاهش پیک در حوزه مشترکین 
۵۰۵۵ مشترک  تعداد  )با  کشاورزی۴۷ مگاوات 

۲۰۰.3 مگاوات( دیماند مصرفی  با  فعال   دیماندی 
•  سهمیه کاهش پیک در حوزه مشترکین 

۵۰۶ مشترک  )با تعداد  ۲ مگاوات  عمومی)اداری( 
۲۸ مگاوات( دیماند مصرفی  با  فعال   دیماندی 

پیک در حوزه مشترکین جایگاههای  •  سهمیه کاهش 
۱۱۵ مشترک  )با تعداد  3 مگاوات   )CNG( گاز طبیعی 

۱۹.۲ مگاوات( دیماند مصرفی  با  فعال   دیماندی 
 ۱ •  سهمیه کاهش پیک در حوزه مشترکین تجاری 

با  33۷ مشترک دیماندی فعال  تعداد  )با  مگاوات 
مگاوات(  ۱3.۶  دیماند مصرفی 

از طریق جلب مشارکت  •  سهمیه کاهش پیک 
مگاوات   ۴ مشترکین  خودتامین   مولدهای 

نامه همكاري براي  تفاهم   ۸۰۰۰ از  امسال بیش 
امضا رسيده  به  تاکنون  بار  پيك  مشاركت در كاهش 

داشته  افزايش چشمگيري  به سال گذشته  نسبت  كه 
اين همكاري بطور موثر بخش عمده اي  اميدواريم  و 

تامين كند.  را  تابستان  پيك   از سهميه ي 
 ریز تفاهم نامه ها عبارت است از  ۱۴۵۷ تفاهم 

نامه در بخش صنعتي ، ۵۹۶۸ تفاهم نامه در بخش 
كشاورزي ،۵۹۱ تفاهم نامه در بخش اداري ، ۴۰۶ 
تفاهم نامه در بخش تجاري و جایگاه سی ان جی 

تامین  33فقره در بخش مولدهای خود  ۱۱۱ وتعداد 
)سامانه  وارد سیستم سمپ  تماما  دریافت شده که 

است.   شده  پیکسایی(   مدیریت 

مشتركان  همه  بار  مديريت  براي  پیک  کاهش  سهمیه 
۱۰۸ مگاوات است كه از این مقدار۵۱ مگاوات آن 

۴۷ مگاوات براي بخش كشاورزي  براي بخش صنعت ، 
۶ مگاوات براي بخش اداري  وتجاری و جایگاههای  و 

تامین پيش  برای مولدهای خود  ان جی،۴مگاوات  سی 
است.   بيني شده 

ابتكاري جلب مشاركت  در سال۹۸ طرح جديد و 
از سوي شركت  مشتركان خانگي در مديريت مصرف 

با عنوان تجميع كننده ها ياد    ، توانير ابالغ شد 
پيمانكاران ذيصالح  و  از ظرفيت مشاوران  مي شود، 

براي   جلب  مشاركت  مشتركان  خانگي  استفاده 
توجه  با  وتجاری  قطعا مشتركان خانگي  می شود. 

به تعداد زیاد آنها و مصرف حدود۴۰درصد از کل 
پيك دارند،  را در كاهش  تاثير  بيشترين  استان،  انرژی 

خانگي  بخش  مشتركان  تمامي  همراهي  و  همكاري 
 ۱3۹۹ و تجاري جهت گذر از پيك تابستان سال 

بيني شده  امسال ميزان سهميه ي پيش  بوده  مهم 
۴۲ مگاوات  براي بخش خانگي وتجاری  پيك سايي 

است)برای اولین بار است که این طرح اجرا می شود( 
و در مجموع سهميه ي كل پيك سايي برای  شركت 

۱۵۰ مگاوات  آذربایجان غربی  استان  نیروی برق  توزیع 
است.  شده   تعيين 

تابعه  نواحی  هماهنگی  با  پیکسایی  های  برنامه 
شرکت هر روز و  بطور  مستمر  پیگیری  و کنترل 

می شود.  همکاری   مشترکین   مشمول   بر    اساس 
از مشترکینی  وپیگیری  وتماس  افزار های موجود  نرم 

که با آنها تفاهم نامه  مبادله  شده  است،  رصد 
و  تعداد مشترکین  افزایش  تاکنون علیرغم  و  می شود 
آذربایجان غربی در منطقه سبز  توزیع  رشد مصرف، 

کشوری از نظر میزان مصرف قرار دارد و سهمیه ابالغ 
بطور مستمر رصد وکنترل می شود. پیک   شده کاهش 

در حال حاضر ۴۷ درصد مصرف برق استان آذربایجان 
غربی در بخش خانگي و تجاری، ۲۵درصد كشاورزي، 

و ۱۸ درصد صنعتی ، ۸ درصد عمومي، ۲ درصد 
مشترکین  همکاری  وقطعا  است.  معابر  روشنايي 

بهینه  در  بدیل  بی  نقشی  وکشاورزی  وصنعتی  خانگی 

را دارد.ضمنا مصرف بخش  استان  سازی مصرف 
افزایش داشته  نیز  33درصد  تا  تابستان  کشاورزی در 

است ولذا صرفه جویی در مصارف کشاورزی نیز 
از  امری مهم در کاهش مصرف پیک استان وجلوگیری 

باشد. می  ناخواسته   خاموشیهای 
:  توصیه ها 

۱-ساعت اوج مصرف برق در تابستان  از ۱۲ تا ۱۶ و 
۲۰ تا ۲3 است و در اين ساعات استفاده از وسايل 
بروز خاموشي هاي  و  ناپايداري شبكه  به  پرمصرف 
لذا  و  ناخواسته منجر مي شود،  مدیریت اضطراری 

از وسايل پرمصرف  اين ساعات استفاده  بهتر است در 
ظرفشويي،  لباسشويي،  ماشين  جاروبرقي،  جمله  از 

سماور برقی واتو و موارد مشابه خودداري شود و آن 
يا ابتدايي روز موكول كرد. پاياني شب   را به ساعات 

از نور طبيعي به جاي نور  ۲-استفاده ي حداكثري 
مصنوعي در ساعات روز) با نصب پرده نازک اجازه 
یا فعالیت  و  دهیم گرمای خورشید وارد محل کار 

 LED شود( ، استفاده از المپهاي فوق كم مصرف و 
مصنوعي(  الکتریکی)نور  روشنایی  به  نياز  صورت  در 

و حذف روشنایی غیر ضرور و یک در میان کردن 
 روشنایی  المپ ها و چراغ های موجود

پيگيري  با  امسال  تابستان  اميد است در  پایان  در 
بخشهای  در  بار  پاسخگويي  هاي  برنامه  اجراي 

و سایر بخشها  اداری  و  کشاورزی، صنعتي، خانگی 
و همراهي مردم عزيز  برق  وهمكاري موثر مشتركان 

وسازمانها  نهادها  استانی،  مسئولین  مساعدت  و 
و رعايت اصول صحيح  و تشکلهای مردمی وغیره 

تعیین شده  بتوانيم سقف مجاز  وانرژی  برق  مصرف 
برای پیک بار استان را رعایت نموده  دچار کمبود 
انرژي  برق نشویم و در زمينه بهينه سازي مصرف 

برداريم. برق گام هاي مؤثرتري 
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نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق آذربایجان غربی، با توجه به تغییرات روزافزون 
فناوری نیاز به انرژی بیش از گذشته شده و مصرف 
سویی  از  دارد؛  چشمگیری  افزایش  هرساله  برق 
تامین  منابع  به  بخشی  تنوع  منظور  به  دولت ها 
از  استفاده  زیست  آالیندگی محیط  و کاهش  انرژی 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  تجدیدپذیر  انرژی های 

داده اند.
توسعه  راستای  در   ۹۶ شهریور  وزیران  هیات 
تجدیدپذیر،  انرژی های  از  استفاده  ترویج  و 
دولتی  های  شرکت  و  موسسات  ها،  وزارت خانه 
 ۲۰ تا  کرد  ملزم  را  دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  و 
انرژی های  طریق  از  را  خود  مصرفی  برق  از  درصد 

تجدید پذیر تامین کنند.
در این راستا برخی ادارات اقدام به نصب سیستم 
این  نیز  تعدادی  و  کرده  خورشیدی  مولد  های 
نیز وصل کرده اند  برق  توزیع  به شبکه  را  نیروگاه ها 
متفاوت  اداره  هر  مصرفی  انرژی  اینکه  به  توجه  با 
 ۲۰ محاسبه  متعاقباً  و  بود  خواهد  ادارات  سایر  از 
برای طراحی سیستم  انرژی مصرفی در سال  درصد 
بود  خواهد  متفاوت  اداره  هر  نیاز  مورد  خورشیدی 
برق  نیروی  توزیع  های  شرکت  راستا  همین  در  لذا 
مورد  انرژی  تامین  جهت  موردنیاز  توان  محاسبه 
اختیار  در  و  داده  انجام  را  مذکور  مصوبه  انتظار 
توانند  می  مشمولین  که  اند  داده  قرار  سازمان ها 
مصوبه  اجرای  به  نسبت  اطالعات  این  دریافت  با 

اقدام کنند.
برای  گزینه  مناسب ترین  خورشیدی  مولدهای   *

تامین ۲۰درصد برق مصرفی سازمان ها

سازمان های  و  ادارات  گذشته  سال  سه  در 
آذربایجان غربی نیز برای اجرایی شدن مصوبه هیئت 
حسن بکلو  اکبر  داده اند،  انجام  اقداماتی  وزیران 
آذربایجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
ترویجی  بخشنامه های  تصویب  لزوم  درباره  غربی 
هدف  گفت:  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
مجموعه  خود  شدن  سهیم  بخشنامه  این  از  دولت 
حاکمیت در گسترش استفاده از انرژی های پاک و 
حوزه  این  در  سازی  فرهنگ  همچنین  و  تجدیدپذیر 
بوده است. این بخشنامه شامل تامین ۲۰ درصد از 
انرژی مصرفی اداری مشمولین مصوبه از انرژی های 
و  سازمانها  ادارات،  بیشتر  و  باشد  می  تجدیدپذیر 
نهادها را شامل می گردد. از این رو اهمیت استفاده 
اجرای  در صورت  پاک  و  تجدیدپذیر  های  انرژی  از 
گیرد  می  قرار  مردم  دید  در  بیشتر  مصوبه  صحیح 
این  از  استفاده  درخصوص  عملی  کاماًل  بصورت  و 

انرژی ها فرهنگ سازی می شود.
متناسب  تجدیدپذیر  انرژی  نوع  خصوص  در  وی 
های  انرژی  کرد:  بیان  ادارات  توسط  استفاده  برای 
تجدیدپذیر هر کدام به سهم خود مزایایی دارند که 
می توانند مورد استفاده قرار گیرند از جمله مواردی 
که در انتخاب نوع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده 
پتانسیل منطقه می  باشد  برق موثر می  تولید  برای 
باشد به عنوان مثال برای تولید برق از انرژی بادی، 
پتانسیل باد منطقه باید مناسب باشد لذا با عنایت 
به این موضوع به نظر می رسد که بهترین گزینه در 
باشد  می  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  مصوبه  این 
که تجهیزات آن از سایر گزینه ها نیز در دسترس تر 
لذا بیشتر  نیز دارند  باشد و سیستم ساده تری  می 

اصطالح  به  و  خورشیدی  های  سیستم  از  استفاده 
فتوولتائیک برای این موضوع پیشنهاد می شود.

خورشیدی  مولد  سیستم  کیلووات   ۴۷۰ نصب   *
توسط ادارات آذربایجان غربی

دولتی  شرکت های  و  سازمان ها  از  تعدادی 
مولدهای  نصب  به  اقدام  تاکنون  غربی  آذربایجان 
بین  این  از  که  کرده اند  تجدیدپذیر  انرژی های 
اداره کل  گاز،  شرکت  ارومیه،  دانشگاه  به  می توان 
و  ملی  بانک  سرپرستی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 

شرکت شهرک های صنعتی اشاره کرد.
ظرفیت سیستم های خورشیدی نصب شده توسط 
سازمان های آذربایجان غربی حدود ۴۷۰ است که با 
این  دارد  جا  سازمان ها  برق مصرفی  میزان  به  توجه 

میزان افزایش یابد.
مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین ۲۰ درصد 
تجدیدپذیر  های  انرژی  طریق  از  مصرفی  انرژی 
نظر  این  از  و  است  شده  ابالغ  مشمول  ادارات  به 
هستند  بخشنامه  این  اجرای  به  موظف  ادارات 
ادارات  طرف  از  ها  سیستم  این  اجرای  طرفی  از  و 
باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران و مردم برای 
نظر  از  که  شود  می  حوزه  این  در  گذاری  سرمایه 
باشد  می  مناسبی  گزینه  گذاری  سرمایه  اقتصادی 
لذا انتظار می رود که ادارات و سازمانهای مشمول 
الزم  اعتبار  تامین  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  استان 

هرچه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با توجه 
به ظرفیت های کارشناسی موجود، آماده همکاری و 
مصوبه  این  اجرای  برای  سازمان ها  به  مشاوره  ارائه 

هیئت وزیران است.

مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ادارات مشمول ابالغ شده است و از این 
نظر ادارات موظف به اجرای این بخشنامه هستند و از طرفی اجرای این سیستم ها از طرف ادارات باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران و مردم 
برای سرمایه گذاری در این حوزه می شود که از نظر اقتصادی سرمایه گذاری گزینه مناسبی می باشد لذا انتظار می رود که ادارات و سازمانهای 

مشمول استان با برنامه ریزی مناسب و تامین اعتبار الزم هرچه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.

مشارکت ادارات و نهادهای عمومی استان آذربایجان غربی 
در تولید انرژی پاک؛ ظرفیت عظیم و کمتر شناخته شده
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برگزاری مراسم معارفه فرمانده پایگاه مقاومت شهید کاوه 
شر  کت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

مراســم معارفــه فرمانــده پایــگاه مقاومــت شــهید کاوه 
شــر کــت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی با حضور نجمــی معاون هماهنگ کننده 
ســپاه شــهدای اســتان، علی نژاد مســئول بســیج کارمندان 
ــده حــوزه ۸ ادارات  ســپاه شــهدای اســتان، ولیــزاده فرمان
اســتان، اکبــر حســن بکلو مدیــر عامــل، معاونیــن و جمعــی 
از مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق و فرماندهــان بســیج 
انامقــی  رضــا  از  تجلیــل  مراســم  اســتان،  ادارات  ســایر 
فرمانــده اســبق پایــگاه و معارفــه اکبر حســن بکلو بــه عنوان 
فرمانده جدید پایگاه مقاومت شــهید کاوه شــرکت توزیع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد.
اکبــر حســن بکلو در ابتــدای ایــن مراســم عنــوان کــرد: ما 
خادمیــن مــردم در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی بســیجی وار و بــا افتخــار در خدمــت مــردم شــریف 
اســتان و آرمان هــا و اهــداف عالیــه نظــام و انقالب هســتیم 

و در ایــن راه از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهیــم کــرد.
بــرق  وی ادامــه داد: امیــدوارم همــواره در صنعــت 
اســتان بتوانیــم بــا تمــام قــوا و نیــرو بــه توصیه هــای مقــام 

ــم. ــری عمــل کنی معظــم رهب
حســن بکلو همچنیــن خاطر نشــان کــرد: خدمات رســانی به 
مــردم شــریف و شــهید پــرور آذربایجــان غربــی افتخــاری بــس 
بــزرگ بــرای مجموعــه صنعــت بــرق اســتان بــوده و هســت و 
امیدواریــم خــادم خوبــی بــرای مــردم باشــیم و بتوانیــم دیــن 

خــود را نســبت بــه نظــام و مــردم ادا کنیــم.
علی نــژاد مســئول بســیج کارمنــدان اســتان ضمــن تجلیــل 
ــالش  ــر از ت ــان و تقدی ــام شــامخ شــهداء و یادوخاطــره آن از مق
های صورت گرفته در پایگاه مقاومت بســیج شــهید کاوه در 
همــه زمینــه هــا بــه ویــژه درخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه 
در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا گفــت: پایــگاه مقاومــت شــهید 
کاوه در ســال های گذشــته بــه ویــژه ســال ۹۸ عملکــرد بســیار 

خوبــی داشــته بــه نحــوی کــه در ارزیابی هــا بــه عنــوان پایــگاه 
برتــر انتخــاب شــد؛ در پــی شــیوع ویــروس کرونــا نیــز اقدامات 
بســیار موثــر و قابــل تقدیــری در زمینــه ضدعفونــی محیــط و 

اقدامــات پیشــگیرانه توســط ایــن پایــگاه صــورت گرفــت.
وی در ادامــه از فعالیت هــای ایــن پایــگاه در زمینــه تجمیــع 
کمک هــای مومنانــه ایــن شــرکت بــرای مــردم مســتضعف و 

آســیب دیــده تقدیــر و تشــکر کــرد.
نجمــی معــاون هماهنــگ کننــده ســپاه شــهدای اســتان 
ــح کــرد: یکــی از  ــن مراســم تصری ــز در ای ــی نی آذربایجــان غرب
ــت مــردم می باشــد  ــش رضای ــدان افزای اهــداف بســیج کارمن
و از کارکنــان ادارات انتظــار مــی رود در ایــن راســتا همــواره 
خدمــت رســانی و تکریــم مــردم را ســرلوحه کار خــود قــرار 

دهنــد .

وی ضمــن تقدیــر از زحمــات فرمانــده ســابق پایــگاه بســیج 
شــهید کاوه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق ادامــه داد: بــرای 
بســیجی بازنشســتگی وجــود نــدارد و همــواره بــرای اعتــالی 
کشــور و نظام کار می کند و این رســالت یک بســیجی اســت.
کاوه  شــهید  مقاومــت  پایــگاه  اســبق  فرمانــده  انامقــی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق نیــز ضمــن تقدیــر از همکاری هــای 
مجموعــه صنعــت بــرق بــا ایــن پایــگاه طــی دوران مســئولیت، 
گزارشــی از اقدامــات و عملکــرد پایــگاه مذکــور ارائــه کــرد و 
بــرای اکبــر حســن بکلو به عنــوان فرمانــده جدیــد آرزوی توفیق 

و ســربلندی نمــود.
در خاتمــه بــا اهــداء لــوح و هدایایــی از رضــا انامقــی تجلیــل 
و حکــم مســئولیت اکبــر حســن بکلو بــه عنوان فرمانــده جدید 

اهــداء گردید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجان غربی مراســم تجلیل 
از فعالیــن عفــاف و حجــاب شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــه مناســبت 

گرامیداشــت » هفتــه حجــاب و عفــاف « در ســطح اســتان برگــزار شــد.
ــه حجــاب  ــا گرامیداشــت هفت ــر امــور فرهنگــی و دینــی ب ــح نمــدی دبی  داوود صال

و عفــاف و ســالروز فاجعــه مســجد گوهرشــاد بــر ضــرورت 
فرهنــگ ســازی در امــر حجــاب و عفــاف تاکیــد کــرد و گفــت: 
نهادینــه ســازی، گســترش و حفــظ فرهنــگ حجــاب و عفــاف 
در جامعــه اســالمی، نیازمنــد حرکتــی گروهــی، پویــا، هدفمند 
ــد امــور فرهنگــی نیــز در ایــن زمینــه  و روش منــد اســت وبای

نســبت بــه برنامــه ریــزی اقــدام نمایــد.
وی افــزود: بــه مناســبت این هفته برنامه های متنوع هفته 
عفــاف و حجــاب بــا هــدف ترویــج فرهنــگ حجــاب اســالمی و 
تشــویق بــه حفــظ حجــاب و تکریــم جایــگاه فعالیــن ایــن حــوزه 

توســط شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان برگــزار شــد. 
ایشــان در ادامــه بــه برنامه هــای مناســبتی برگــزار شــده ایــن 
ــا  ــه اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری مســابقات فرهنگــی ب هفت
موضــوع حجــاب و برگــزاری مراســمات تجلیــل از فعالیــن ایــن 
ــه مناســبت هفتــه  ــه برنامه هــای برگــزار شــده ب حــوزه از جمل

عفــاف و حجــاب توســط ایــن شــرکت می باشــد.

وی خاطــر نشــان کرد:بطــور همزمــان ۲۵ نفــر از کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان طــی مراســماتی بــه عنــوان فعــاالن عرصــه حجــاب وعفــاف بــا اهــدای هدایایــی 
ــی از  ــع و مابق ــان ســتادی شــرکت توزی ــر از کارکن ــداد 3 نف ــن تع ــل شــد کــه از ای تجلی

همــکاران فعــال در نواحــی تابعــه شــرکت هســتند.

تجلیل از فعاالن عفاف و حجاب شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی
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مسئول امور ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
 تجلیل و تکریم ایثارگران اولویت شرکت توزیع نیروی برق است

دبیر امور فرهنگی صنعت آب و برق آذربایجان غربی منصوب شد

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  ایثارگــران  امــور  مســئول 
نیروهــای رســمی  از  آذربایجــان غربــی گفــت :۱۵ درصــد 
شــاغل و 3۰ درصد از بازنشســتگان شــرکت از جامعه شــریف 
ایثارگــران هســتند کــه ایــن عزیــزان در بخشــهای مختلــف 
مشــغول خدمتگــزاری بــه مــردم شــریف اســتان مــی باشــند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی، ســید صالــح آقابابــا مســئول امــور ایثارگــران 
گفــت: ایثارگــران جــزو افتخــارات نظــام هســتند و بهره منــدی 
از برکــت وجــود ایثارگــران توفیــق اســت؛ بســیار مفتخریــم کــه 
۱۵ درصد از نیروهای رســمی شــاغل شــرکت از قشــر ایثارگران 

بــوده و همیشــه در ســنگر خدمــت بــه مــردم هســتند.
 وی درادامــه توجــه بــه خانــواده معظم شــهدا و ایثارگــران را 
از اولویــت هــای مدیریتــی ایــن شــرکت برشــمرد و گفــت: ایــن 

قشــر از عزیــزان بــا گام هــای اســتوار خــود در همــه صحنه های 
انقــالب پیشــگام و پیشــقدم هســتند. در ســال هــای اخیــر بــا 
اهتمــام و حمایت هــای مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی و ســایر مدیــران ارشــد، دیدارهــای 
متعــددی بــا خانــواده هــای معــزز شــاهد و ایثارگــران صــورت 
گرفتــه و بنــا بــه تاکیــدات مدیرعامــل، تکریــم و تجلیــل از 
ایثارگــران و جانبــازان بــه عنــوان فرهنــگ نهادینــه در رگه هــای 
مختلــف و تمــام امــور جــاری دســتگاه های اجرایــی جریــان 
ــا حــد امــکان  ــزان ت ــن عزی دارد و خواســته هــا و مشــکالت ای

بایســتی بررســی و مرتفــع گــردد.
آقابابــا افــزود تاکنون در برنامه ها و مناســبت های مختلف 
ایثارگــران و خانــواده معظــم شــهدای همــکار مورد تجلیــل قرار 

گرفته اند. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
از ســوی حســین قرنفلــی  آذربایجــان غربــی طــی حکمــی 
ــح  سرپرســت امــور فرهنگــی و دینــی وزارت نیــرو، داود صال
نمــدی معــاون منابــع انســانی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان بــه مــدت دوســال بــه عنــوان دبیــر امــور فرهنگــی 

صنعــت آب و بــرق آذربایجــان غربــی منصــوب شــد.
در ابتــدای ایــن حکــم آمــده اســت؛ با عنایت به شایســتگی 
و تجربیات ارزنده جنابعالی  در عرصه های فرهنگی و دینی 
و پیشــنهاد شــورای فرهنگــی اســتان بــه موجــب ایــن حکــم بــه 
مــدت دوســال بــه ســمت دبیــر امــور فرهنگــی صنعــت آب و 

بــرق اســتان آذربایجــان غربــی منصــوب می شــوید.
در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت؛ امیــد اســت بــا اســتعانت 
از خداونــد ســبحان و بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش موثــر 
فرهنــگ در اعتــالی بینــش و اخــالق دینــی پرســنل و خانــواده 

ایشــان بیــش از پیــش موفــق و ســربلند باشــید.
همچنیــن داود صالــح نمــدی بــا حکــم معــاون حقوقــی 
پشــتیبانی و مجلــس و رئیــس شــورای فرهنگــی وزارت نیرو به 
عنــوان مســئول هیــات ارزیابــی ترویــج و توســعه فرهنــگ نماز 
صنعت آب و برق در اســتان آذربایجان غربی منصوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی طــی حکمــی از ســوی رضــا انجــم شــعاع 

معاون حقوقی،پشــتیبانی و مجلس و رئیس شــورای فرهنگی 
وزارت نیرو ، داود صالح نمدی معاون منابع انســانی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــه مــدت یــک ســال بــه 
عنــوان مســئول هیــات ارزیابــی ترویــج و توســعه فرهنــگ نماز 
صنعت آب و برق در اســتان آذربایجان غربی منصوب شــد.

در بخشی از متن این حکم است :
بــه  العالــی(  )مدظلــه  رهبــری  پیــام  تحقــق  راســتای  در 
ســیزدهمین اجــالس سراســری نمــاز و بــه منظــور اجــرای آییــن 
نامــه ترویــج و توســعه فرهنــگ نمــاز مصــوب هیــات محتــرم 
وزیــران و مفــاد دســتورالعمل اجرایــی نظــام جامــع برنامــه 

ریــزی ،نظــارت وارزیابــی توســعه و ترویــج فرهنــگ 
اقامــه نمــاز دســتگاه هــا ،بدینوســیله جنابعالــی را بــه مدت 
یکســال بــه عنــوان مســئول هیــات ارزیابــی ترویــج و توســعه 
فرهنــگ نمــاز صنعــت آب و بــرق در اســتان آذربایجــان غربــی 

منصــوب مــی نمایــم.
همچنیــن طــی ایــن حکــم مســئول هیــات ارزیابــی ترویــج 
و توســعه فرهنــگ نمــاز صنعــت آب و بــرق اســتان بایــد بــا 
بهره گیــری از تجربیــات، امکانــات و ظرفیت هــای ســامانه 
ارزیابــی  بــه  دستگاه ها)ســجاده(  عملکــرد  ارزیابــی  جامــع 
عملکــرد ســال ۹۸ دســتگاه های اجرایــی در زمینــه ترویــج و 

ــد. ــدام نمای ــاز اق ــه نم ــگ اقام توســعه فرهن

توزیــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اکبــر حســن بکلو 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
هنــگ  مرزبانــان  از  3تــن  شــهادت  پــی  در 
ــن از  ــر شــهادت 3 ت مــرزی سردشــت گفــت: خب
مرزبانــان غیــور و شــجاع هنــگ مــرزی سردشــت 
بــه دســت عناصــر ضــد انقــالب و فرصــت طلــب 
موجــب ناراحتــی و انــدوه همــه ملــت شــریف 
ایــران باالخــص مــردم شــهید پــرور و والیتمــدار 

آذربایجــان غربــی شــد.
وی افــزود: امــروز دفــاع مقــدس در مرزبانــی 
ادامــه دارد و مرزبانــان ادامــه دهنــده ارزش هــای 
هشــت ســال دفاع مقدس هستند و از ارزش های 

آن امانــت داری می کننــد.
حســن بکلو بــا بیــان اینکــه روحیــه سلحشــوری 
و مقاومــت مرزبانــان آذربایجــان غربــی همــواره 
احســاس  گفــت:  اســت  ارشــمند  و  ســتودنی 
امنیتــی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم دســتاورد 
گذشــتگی  جــان  از  حاصــل  کــه  اســت  بزرگــی 

نیروهــای مرزبانــی اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط 
ســایر  بــا  غربــی  آذربایجــان  اســتان  هم مــرزی 
کشــورها، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
و  عزیــز  مرزبانــان  کنــار  در  همــواره  غربــی 
شــریف بــوده و نهایــت تــالش خــود را در جهــت 
علی رغــم  مــرزی  هــای  پاســگاه  بــه  برق رســانی 
وجــود مســیرهای صعب العبــور و کوهســتانی بــه 

کار گرفتــه اســت.
 اینجانب از طرف مجموعه تالشــگران شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان شــهادت ایــن عزیــزان 
را خدمــت ملــت شــریف ایــران اســالمی، آحــاد 
پرســنل خــدوم مرزبانــی اســتان و خانــواده هــای 
معظــم شــهدا تبریــک و تســلیت عــرض مــی کنــم.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق خبر
آذربایجان غربی در ارزیابی فرهنگی و دینی

 شرکت توانیر
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ارزیابــی فعالیت هــای فرهنگــی و دینــی شــرکت توانیــر 

ــر را کســب کــرد ــه برت رتب
براســاس نتایــج ارزیابــی شــرکتی و اســتانی دفاتــر 
فرهنگــی و دینــی توانیــر در ســال ۹۸ از ســوی شــرکت 
توانیــر، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ابعــاد شــاخص هــای دینــی و فرهنگــی حائــز رتبــه برتــر 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجــان غربــی ایــن شــرکت در اجــرای برنامه هــای 
دینــی و فرهنگــی طبــق ارزیابی هــای شــرکت توانیــر از 
دفاتــر فرهنگــی و دینــی شــرکت ها، موفــق بــه کســب 

امتیــاز کامــل شــد.
ــی فعالیت هــا در ۷ محــور  ــن ارزیاب گفتنــی اســت ای
ترویــج فرهنــگ قــرآن کریم، ســیره اهل بیتــو رهنمودهای 
امــام)ره( و رهبــری، ترویــج فرهنــگ اقامــه نمــاز، توســعه 
فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و فرهنــگ 
ســازمانی، ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب، تقویــت 
توانمندی هــای فرهنگــی و دینــی فرزنــدان همــکاران، 
فعالیــت در فضــای مجــازی و ترویــج فرهنــگ مدیریــت 
مصــرف انجــام شــده اســت و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی بــا اجــرای برنامه هــای متنــوع و مرتبــط 
بــا محورهــای ذکر شــده توانســته با کســب امتیــاز کامل 

رتبــه برتــر ارزیابــی شــرکت توانیــر را کســب کنــد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

مدیون خون شهدا  هستیم
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انتصاب دبیر کمیته انسجام بخشی امور زنان و خانواده  شرکتهای صنعت آب و برق آذربایجان غربی

در راستای اجرای فرامین و تاکیدات رهبر معظم انقاب؛
برگزاری رزمایش کمک مومنانه در شرکت توزیع نیروی آذربایجان غربی در ایام سوگواری ماه محرم

برترین های نظام پیشنهادهای کارکنان در سال ۹8 معرفی شدند

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی: طــی حکمــی از ســوی مولــود شیـــوا 
خـــانواده،  و  زنـــان  امـــور  در  نـــیرو  وزیـــر  مشــاور 

مشــاور  و  عمومــی  مدیردفترروابــط  جــوادی  کبــری 
امورزنــان و خانــواده مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجــان غربــی بعنــوان  دبیــر کمیتــه انســجام بخشــی 

بــرق  و  آب  شــرکتهای صنعــت  خانــواده  و  زنــان  امــور 
آذربایجــان غربــی منصــوب گردیــد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی گفــت:  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی در راســتای اجــرای فرامیــن و تاکیــدات رهبــر 
معظــم انقــالب و به مناســبت مــاه محرم و عاشــورای 

حســینی رزمایــش کمــک مومنانــه برگــزار می کنــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی اکبــر حســن بکلو مدیرعامــل 
بــه  اشــاره  بــا  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
برگــزاری رزمایــش کمک مومنانه کارکنان این شــرکت 
بیــان کــرد: ایــن اقــدام در راســتای اجــرای فرامیــن و 

تاکیــدات رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر برگــزاری و 
ایجــاد یــک پویــش گســترده بــرای مواســات، همدلی و 
کمــک مومنانــه بــه نیازمنــدان و اقشــار آســیب پذیــر و 
آســیب دیــدگان اقتصــادی در شــیوع ویــروس کرونــا، 

اجــرا مــی شــود.
وی اضافــه کــرد: امســال بــا توجــه بــه همــه گیــری 
ویــروس کرونــا در آغازیــن روزهــای ســال جدیــد، مقــام 
معظــم رهبــری فرامینــی را بــرای حمایــت از اقشــار 
آســیب پذیــر جامعــه ابــالغ فرمودنــد کــه در ایــن 
راســتا، کمــک هــای مطلوبی بــه افراد نیازمنــد صورت 

گرفــت و ایــن شــرکت نیــز بــا همــکاری و همراهــی 
تمامــی پرســنل، اقــدام بــه جمــع آوری کمک هــای 
معیشــتی و توزیــع در بیــن نیازمنــدان خواهدکــرد. 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی ادامــه داد: ایــن بــار نیــز، شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان بــه صــورت مســتقل اقــدام بــه برگــزاری 
ایــن رزمایــش در ایــام ســوگواری سیدالشــهداء کــرده 
و کمک هــای مومنانــه پرســنل بــه صــورت نقــدی و 
غیرنقــدی از اول مــاه محــرم تا مــورخ ۹۹/۰۶/۱3 جمع 

آوری  و به افراد نیازمند ارسال می شود. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی، همکارانیکه که در ســال ۹۸ بیشــترین 
تعداد پیشــنهاد را در راســتای بهبود فرآیندها ارائه داده 

انــد معرفی شــدند.
بنابرایــن گــزارش همــکاران ادریس احمدنژاد و حســین 
خلیفــه زاده از بــرق بــوکان، معصومــه ســبزعلیزاده از بــرق 
ایثــار، صــالح الدیــن اردالن و صــالح الدیــن پــرورش از 
بــرق سردشــت، مهــدی نیــک پنــاه از بــرق ولیعصــر )عــج( 

بــه عنــوان همکارانــی کــه بیشــترین تعــداد پیشــنهاد 
ــرر شــد از  ــی و مق ــد معرف ــه نمــوده ان را در ســال ۹۸ ارائ

نامبــردگان تجلیــل گــردد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد از همــکاران احمــد عباســعلی 
زاده از بــرق ولیعصــر )عــج(، نویــد قــره باغی از بــرق خوی، 
بهــاره جــوان زاده و نــادر اشــرف پــور از ســتاد شــرکت، 
مســعود حیرانــی و خدیجــه خیاطــی از بــرق چالــدران بــه 
عنــوان همکارانــی کــه بیشــترین پیشــنهاد مصــوب در 

کمیتــه عالــی و کمیتــه هــای فرعــی را دارنــد نیــز تجلیــل 
خواهــد شــد.

همچنیــن مدیــران توزیــع بــرق چالــدران، اشــنویه و 
سردشــت بــه دلیــل حمایــت از نظــام پیشــنهادها، کســب 
مــورد قدردانــی  تشــویق همــکاران  و  برتــر  هــای  رتبــه 

خواهنــد گرفــت.

مراسم عزاداری محرم در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا برگزار شد

همزمان با ایام ســوگواری و عزاداری شــهادت ســید و 
ســاالر شهیدان اباعبدالله الحســین )ع(، مراسم عزاداری 
همــکاران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا 
رعایــت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری 

اجتماعــی برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی مراســم ســوگواری حضــرت ابــا عبداللــه 
ــر عامــل شــرکت، معاونیــن  ــا حضــور مدی الحســین )ع( ب

ــده حــوزه ۲ شــهید باباســاعی ادارات  مدیرعامــل، فرمان
کل اســتان، مدیــران و کارکنــان شــرکت ضمــن رعایــت 
ــه گــذاری اجتماعــی در  پروتکل هــای بهداشــتی و فاصل

فضــای بــاز و محوطــه شــرکت برگــزار شــد.
برگــزاری عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان و محــرم 
یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای تاریخــی و فرهنگــی اســت 
و همــه ســاله در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان برگــزار 
می شــود کــه عــزاداری امســال نیــز بــا همــان شــور و عشــق 

حســینی امــا کمــی متفاوت تــر و بــا رعایت تمامــی اصول 
بهداشــتی و نــکات پیشــگیرانه ویــروس کرونــا بــه مرحلــه 

اجــرا درآمــد.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم مداحــان اهــل بیــت )ع( 
در مصیبت واقعه عاشــورا و شــهادت امام حســین علیه 
الســالم و یــاران بــا وفــای آن حضــرت بــه مرثیــه ســرایی و 

نوحــه خوانــی پرداختنــد.

تقدیر و تشکر

قدردانی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی: حســین قرنفلــی سرپرســت امــور فرهنگــی و دینــی وزارت نیــرو 
بــا ارســال نامــه ای از هماهنگــی اکبرحســن بکلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و تالشــهای همــکاران ایشــان 

در اجــرای موفــق برنامــه هــای فرهنگــی علــی الخصــوص ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب تقدیــر و تشــکر نمــود.
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افتتاح ۵3۰ طرح برق رسانی هدیه دولت دوازدهم  به مردم آذربایجان غربی

بهره برداری از ۱28 طرح برق رسانی همزمان 
با هفته دولت در آذربایجان غربی

اســتان مــرزی آذربایجان غربــی در شــمال غربــی تریــن 
نقطــه کشــور بــوده و برخــورداری قابــل توجــه مــردم ایــن 
اســتان از امکانــات زیربنایــی در زمــان حاضــر را می تــوان 
ارمغانــی از تــالش دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن مناطــق بــه 
شــمار آورد و افتتــاح ۵3۰ طــرح بــرق رســانی در جــای جــای 

ایــن اســتان گــواه بــر ایــن ادعاســت.
دولــت تدبیــر و امیــد در طــول ســال های گذشــته بــرکات 
بســیاری را بــرای ملــت ایــران بــه خصــوص مــردم مرزنشــین 
آذربایجان غربــی بــه ارمغــان آورده کــه ایجــاد تحــول در 
توســعه شــبکه برق رســانی در آبادی هــا و شــهرهای کوچــک 

ــه آنهاســت؛  ــن ســرزمین از جمل ــک ای ــزرگ و دور و نزدی و ب
شــبکه ای کــه زیربنــای توســعه و تامین کننــده رفاه ســاکنان 

ایــن مناطــق اســت.
بدون تردید دسترســی مناســب و آســان به انرژی، موتور 
توســعه روســتایی بــه شــمار مــی رود امــا از کنــار آســایش و 
آرامشــی کــه شــبکه توزیــع بــرق بــه مــردم ایــن اســتان هدیــه 

کــرده اســت هــم بــه ســادگی نمی تــوان گــذر کــرد.
احــداث شــبکه ۲۰ کیلوولــت، احــداث شــبکه فشــار 
بــه  رســانی  بــرق  هوایــی،  پســت  احــداث  ضعیــف، 
روســتاهای فاقــد بــرق، بهــره بــرداری از ســاختمان اداری 

ــرداری از ســاختمان اداری بــرق  ــرق ایثــار ارومیــه، بهــره ب ب
ــر و تامیــن  ولیعصــر خــوی، احــداث شــبکه روشــنایی معاب
از  آذربایجان غربــی  اســتان  ســطح  مهــر  مســاکن  بــرق 
دســتاوردهای چشــمگیر و ارزشــمند دولــت تدبیــر و امیــد 
ــن طرح هــا  ــرای اجــرای ای ــرق رســانی اســت و ب در بخــش ب

۲,۲۰۹,۴۲۰ میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت.
در حــال حاضــر یــک میلیــون و ۲۸۰ هــزار و ۵۶۲ مشــترک 
بــرق در اســتان وجــود دارد کــه توســط ۲۰ مدیریــت توزیــع 
بــرق در ســطح اســتان بــه ایــن مشــترکین خدمــات رســانی 

مــی شــود.

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربــی گفــت: بــه مناســبت هفتــه 
دولــت ۱۲۸ طــرح برق رســانی در ایــن اســتان بــا ۹۰۵ میلیــارد و ۲۹۰ میلیــون ریــال هزینــه بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
اکبــر حســن بکلو اظهــار داشــت: ایــن طرح هــا شــامل، رفــع ضعــف ولتــاژ شــهری و 
روســتایی، اصــالح و بهینــه ســازی شــبکه در راســتای تقویــت بــرق مشــترکان و رفــع ضعــف 
ولتــاژ، تامیــن بــرق شــهری و روســتایی، توســعه فیــدر و بــاال بــردن ســطح قــدرت مانور شــبکه 
توزیــع، تامیــن بــرق مراکــز صنعتــی و تولیــدی، تامیــن بــرق چاه هــای کشــاورزی، برق رســانی 
بــه روســتاهای فاقــد بــرق، تامیــن روشــنایی معابــر و ظرفیت ســازی شــبکه بــرق شــهرک های 

صنعتــی اســتان اســت.
وی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طرح هــا ۱۴۰ کیلومترشــبکه فشــار متوســط، ۲۲۰ کیلومتــر 
شــبکه فشــار ضعیــف، ۲.۶ کیلومتــر شــبکه روشــنایی احــداث و تعــداد 3۹۰ دســتگاه پســت 

هوایــی نصــب و راه انــدازی شــده اســت.
ــه طرح هــای آمــاده  ــا اشــاره ب ــی ب ــرق آذربایجان غرب ــع نیــروی ب مدیرعامــل شــرکت توزی
کلنگ زنــی در هفتــه دولــت گفــت: اصــالح و بهینــه ســازی شــبکه در راســتای تقویــت بــرق 
مشــترکین و رفــع ضعــف ولتــاژ در ســطح اســتان بــه طــول ۱۶۰ کیلومتــر، برق رســانی بــه ۲ 
روســتای بایزه مره و کانی اســپان سردشــت، برق رســانی به ۲ روســتای نوروزلو و بوغلمیش 
شــاهین دژ، برق رســانی بــه ۲ روســتای کاروانقــران و گامــوس ماکــو، برق رســانی بــه روســتای 
قزلجــه علیــا در مهابــاد، برق رســانی بــه روســتای قانی قیــه در خــوی و برق رســانی بــه 

روســتای قزقاپــان تــرک در تــکاب جــزو ایــن طرح هاســت.
حســن بکلو ادامــه داد: بــرای اجــرای طرح هــای آمــاده کلنگ زنــی ۲۸۲ میلیــارد و ۱۰۱ 

ــرآورد شــده اســت. ــار ب ــال اعتب میلیــون ری


