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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

با اجرای طرح جهادی کاهش تلفات،
تلفات استان از 16/8 به 12 درصد رسیده است

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

تکریم راه شهدا بر همه واجب است

آسیب شناسی تخلفات 
مشترکین برق از شبکه توزیع و 

دستکاری های کنتور

در راستای پدافند غیر عامل و حفظ آمادگی،

در سالجاری 140 مورد مانور در سطح 
آذربایجان غربی برگزار شده است

همزمان با بزرگداشت هفته بسیج ،
همایش بسیج کارمندان ادارات و ناحیه 

مقاومت بسیج سپاه ارومیه برگزار شد
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        سخن هفته

به احترام تو ، تمام قد می ایستم ...

تــو را مــی ســتایم نــه بــه خاطــر  حماســه هــا کــه آفریــدی ، نــه بــه خاطــر  معاملــه بــا 
حضــرت دوســت بــر ســر جــان شــیرینت ، نــه بــه خاطــر  دســتهای مهربــان و خشــن و 
پینــه بســته و مردانــه ات ، گاه کوچــک و بچــه گانــه ات و گاه ظریــف و لطیــف و زنانه 
ات ، کــه آنــگاه کــه بایــد ، آر پــی جــی زن مــی شــد یــا بــی ســیم چــی ، وســیله التمــاس 
و خواهــش در برابــر فرمانــده مــی شــد کــه چنــد مــاه کســری ســن تــو را ببخشــد یــا 
مرهمــی مــی شــد بــر زخــم بــرادر مجروحــت ، و گاه در نهایــت خلــوت و ســکوت شــبها 

دســت نیــاز مــی شــد بــه ســوی عزیــز بــی نیــاز .
تــو را مــی ســتایم نــه بــه خاطــر پاسداشــت غــرور ملــی کــه از یــک وجــب از این خاک 
مقــدس نگذشــتی تــا آن را بــه تــاراج برنــد ، نــه بــه خاطــر آنکــه از تمام بظاهر خوشــی ها 
گذشــتی ، کالس و دانشــگاه ، بــازار و اداره ، زمیــن و زمــان و همــه و همــه را رهاکــردی 

بــرای ادای دیــن .
ــه خاطــر تمــام رشــادتها و جســارتهایت کــه ناممکــن هــا را  ــه ب ــو را مــی ســتایم ن ت
ممکــن مــی کــرد بــا ذکــر یــا فاطمــه زهــرا )ســالم اللــه علیهــا( ، نــه بــه خاطــر عــزت نفــس 
و صبــر و بردباریــت در زمــان اســارت ، نــه بخاطــر کــم لطفــی هــا و طعنــه هــا و کنایــه 
هــا و گاه دشــنام هــا کــه پــس از دفــاع از زبــان دوســتان بــه ظاهــر دوســت شــنیدی و 

جــواب همــه آنهــا را بــا تلخنــد دادی .
بــه خاطــر آن تــو را مــی ســتایم کــه بــر ســر آرمانــت باقــی مانــدی و لحظــه ای از راه 
رفتــه بــاز نگشــتی، تــو را مــی ســتایم کــه بــر ســر عهــد و پیمانــت بــا ولــی خویش راســت 
قامتانــه ایســتادی و لبیــک گفتــی بــه هــل من ناصر پیر جمــاران و لحظــه ای قد خمود 
نکــردی و سرمشــق شــدی بــرای کوفیــان و همــه کوفــی صفتــان از حــال تــا همیشــه تــا 

یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بایــد مشــق عشــق کــرد در دفتــر والیــت .
تــو را مــی ســتایم بــه قــدر تــک تــک ثانیــه هایــی کــه فرزنــدان ایــن مــرز پــر گهــر در 
امنیــت و آرامــش ، در صحــت و ســالمت ، رشــد کردنــد و بالیدنــد ، افتخــار آفریدنــد 

و جاودانــه شــدند .
تــو را مــی ســتایم ای بــرادر و خواهــر رزمنــده و بســیجی ام، تــو را مــی ســتایم و بــه 

احتــرام تــو، تمــام قــد مــی ایســتم .

هفته بسیج
گرامی باد

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی :
شناسایي و تعدیل بار فیدرهای با بار بیش از 5/5 مگاوات

 از  اولویت های این شرکت در سطح استان است .

بــرق  نيــروی  توزيــع  شــرکت  مديرعامــل 
بهــره  بهبــود  کمیتــه  در  غربــي  آذربايجــان 
ــر شناســايی فيدرهــای  ــرداری ضمــن تاکيــد ب ب
ــار بیــش از 5/5 مــگاوات در ســطح اســتان  ــا ب ب
خواســتار اصــالح و کاهــش بــار فيدرهای مذکور 

شــد .
بــا  مهنــدس کاظمــی کيــا در ايــن جلســه 
و  کارآمــد  سیســتم  وجــود  ضــرورت  تبييــن 
اثربخــش بــرای هــدف گــذاری و برنامــه ریــزی 
گفــت : تعييــن اهــداف و برنامــه هــای کالن 
و تبييــن خــط مشــی برنامــه هــای عملياتــی 
در جهــت نيــل بــه برنامــه هــای تعييــن شــده و 
کنتــرل در جهــت بهبــود مســتمر ضــرورت دارد 
ــران و  ــن مهــم همفکــری و همراهــی مدی کــه اي

کارکنــان شــرکت را مــی طلبــد .
بنابرايــن گــزارش در ايــن جلســه در رابطــه بــا  

اســتفاده از پتانســيل اکيــپ هــای خــط گــرم 
در اجــرای عمليــات بــر روی خطــوط  اصلــی و 
مناطــق حســاس، اســتفاده مســتمر از باالبرهــا و 
تجهيــزات اکيــپ هــای خــط گــرم جهــت ارائــه 
عملکــرد بهينــه اکيــپ هــا، کنتــرل و نظــارت 
کمــی و کيفــی بــر عملکــرد اکيپ هــای اجرايی، 
اهميــت بکارگيــری نرم افــزار مکانيزه تعميرات 
پيشــگيرانه PM در نواحــی، شناســایی و اعــالم 
وضعيــت PPL توســط مديــران نواحــی، تســريع 
)ماکــو،  ارتباطــی  خــط  احــداث  عمليــات  در 
چالــدران( بطــول تقريبــی 8/5 کيلومتــر، تهيــه 
ــرژی، اصــالح خــط  ــادل ان و نصــب تابلوهــای تب
محــور مشــترک بيــن نواحــی )چالــدران ، شــوط 
و چايپــاره( و ... بحــث و تبــادل نظــر و اتخــاذ 

تصميــم گرديــد .
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تاکید کرد
به ساختمانهای فاقد سیستم ارت حفاظتی مناسب انشعاب برق واگذار نخواهد شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
کاهش پیک به میزان مقرری تخصیصی MW 62 و گذر از پیک تابستان بدون اعمال خاموشی

20 الی 26 آذرماه سالجاری ارزیابی نظام آراستگی در محیط کار

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ــا ســازمان نظــام مهندســی اســتان و ســازمان  جلســه هماهنگــی ب
ــی ابالغــی  مســکن و شهرســازی ضمــن تشــریح شــیوه نامــه اجرای
بــر  نظــارت  انــرژی در خصــوص  و  بــرق  امــور  معــاون وزیــر در 
طراحــی و اجــرای اســتاندارد تاسیســات بــرق کلیــه اماکــن اعــالم 
و  فــوت  بــه  منجــر  حــوادث  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  نمودنــد 
بــه ســاختمانهای فاقــد سیســتم ارت  صدمــات جانــی و مالــی 

انشــعاب بــرق واگــذار نخواهــد شــد .
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا تفاهــم نامــه ســه جانبــه فــی 
مابیــن شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان، ســازمان نظام مهندســی 
اســتان و ســازمان مســکن و شهرســازی را در اجــرای شــیوه نامــه 
اجرایــی نظــارت بــر طراحــی و اجــرای اســتاندارد تاسیســات بــرق 
کلیــه اماکــن وهمچنیــن عــدم واگــذاری انشــعاب به ســاختمانهای 

فاقــد سیســتم ارت حفاظتــی مناســب حائــز اهمیــت قلمــداد و 
ابنیــه روســتایی و  ایــن شــیوه نامــه در کلیــه  خواســتار اجــرای 

شــهری شــد .
نظــام  ســازمان  توانمنــدی  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا  ایشــان 
ــر اجــرای سیســتم  مذکــور  مهندســی اســتان در جهــت نظــارت ب
اظهــار داشــتند :  منبعــد واگــذاری انشــعاب منــوط بــه نظــارت و 

تاییــد ســازمان نظــام مهندســی خواهــد بــود .
کاظمــی کیــا در ادامــه ســخنان خــود بــه رعایــت کلیــه ضوابــط 
ــه  ــا اشــاره ب ــد و ب و اســتانداردها در اجــرای سیســتم مذکــور تاکی
وضعیــت معیشــتی اقشــار کــم درآمــد گفــت : عملیاتــی نمــودن 
کلیــه  رعایــت  بــا  و  هزینــه  کمتریــن  بــا  بایــد  مذکــور  سیســتم 

اســتانداردهای مربوطــه تحقــق یابــد .
کلیــه  بــرای  مذکــور  نامــه  ابــالغ  تاریــخ  از   : افــزود  وی 

ــارغ از  ــرق مــی باشــند ف ســاختمانهایی کــه متقاضــی انشــعاب ب
ابتــدای  زمــان ســاخت، قبــل از صــدور پروانــه ســاختمان و در 
ســاخت و ســاز بــا رعایــت حریــم شــبکه الکتریکــی در طــی فرآینــد 
طراحــی و ســاخت و ســاز و کنتــرل وجــود سیســتم مناســب زمیــن 
در ســاختمان، بایدنســبت بــه همبنــدی سیســتم زمیــن بــا نــول 
ورودی لــوازم انــدازه گیــری و کنتــرل وجــود ســیم ســوم در داخــل 

ســاختمان اقــدام نماینــد . 
غربــی  آذربایجــان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
همچنیــن کنتــرل وجــود 3VF در آسانســور جهــت جلوگیــری از 
نوســان در شــبکه و وجــود کلیــد RCCB در  ابنیــه را ضــروری 
دانســته و بــر تعییــن تکلیــف وضعیــت واگــذاری زمیــن پســت 
توزیــع در زمــان طراحــی و معمــاری و قبــل از اقــدام بــه اخــذ 

تاکیــد کردنــد . پروانــه احــداث ســاختمان 

مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر عامل شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت از 
عملکــرد مناســب همــکاران در جهــت پیــک ســایی و دســتیابی بــه 
كاهــش پیــك بــه میــزان مقــرری تخصیصــی )62MW(  وهمچنیــن  
گــذر از پیــک تابســتان بــدون اعمــال خاموشــی قدردانــی نمــود .

وی بــا اشــاره بــه عملکــرد رو بــه رشــد در زمینــه خــط گــرم و 
تأثیــر آن در تقلیــل میــزان خاموشــی هــا در آمــار دیســپاچینگ 

گفــت : صــد درصــدی کــردن تعمیــرات شــبکه 20کیلوولــت بــا خط 
گــرم و اجــرای برنامــه زمانبنــدی بــرای بــه صفر رســاندن خاموشــی 
ــه برنامــه هــای در دســت اجــرای شــرکت  ــا برنامــه از جمل هــای ب
اســت کــه در ایــن راســتا اقداماتــی همچــون تهیــه فهرســت بهــاء 
ــه پیمانــکاران و اعــزام اکیــپ  بــرای اخــذ هزینــه ارائــه خدمــات ب
خــط گــرم بــه نواحــی همجــوار هفتــه ای یــک روز طبــق برنامــه 
زمانبنــدی شــده و ارائــه گــزارش هفتگــی از عملیــات خــط گــرم  و 

همچنیــن راه انــدازی هــر چــه ســریعتر اکیــپ ســوم خــط گــرم در 
ارومیــه انجــام شــده اســت .  

ــه ســند اســتراتژیک شــرکت  ــا اشــاره ب ــا ب مهنــدس کاظمــی کی
خواســتار اســتخراج اهــداف کالن، خــط مشــی، رویــه هــاو برنامــه 
نظــارت معاونیــن  بــه  و  عملیاتــی در بخشــهای مختلــف شــده 

شــرکت در جهــت اجــرای اهــداف تاکیــد نمودنــد .

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی گفــت: 
درصــد تلفــات شــرکت از 16/8 درصــد در ســال 92 بــه 14/8 درصــد 
در پایــان ســال 93 و بــه 12 درصــد در حــال حاضــر رســیده و ایــن در 
حالیســت کــه در ســال 93 بــا آغــاز طــرح جهــادی کاهــش تلفــات 
ضمــن متوقــف نمــودن ســیر صعــودی تلفــات در پایــان ســال گذشــته 

شــاهد ســیر نزولــی قابــل مالحظــه ای از میــزان تلفــات بودیــم.
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا بــا اشــاره بــه اینکــه از بــدو اجــرای 
ایــن طــرح تــا کنــون برنامــه هایــی در اولویــت کاری شــرکت قــرار 
داشــته کــه در صــدر ایــن برنامــه هــا ممانعــت از اســتفاده هــای غیــر 
ــور  ــد کنت ــرار دارد، شناســایی مصــارف فاق ــان ق مجــاز آشــکار و پنه
و نصــب کنتــور، تعویــض کنتورهــای معیــوب، نصــب کنتورهــای 
مرجــع، کاهــش درصــد قرائــت عــدم کنتــور، بهبــود اتصــاالت شــبکه، 
جایگزینــی کابــل خودنگــه دار بــا شــبکه هوایــی، اصــالح ســطح مقطع 
شــبکه فشــار ضعیــف، کاهــش شــعاع تغذیــه فیدرهــا و پســت هــا را 

بخشــی از ایــن اقدامــات ذکــر کــرد.
وی افــزود: از شــروع طــرح جهــادی کاهــش تلفــات اقدامــات فوق 
الذکــر بــا جدیــت و حساســیت کامــل توســط مدیــران و مجریــان بــه 
اجــرا گــذارده شــده و حاصــل آن در فاصلــه نزدیــک چنــد ماهــه یعنــی 

آخــر ســال 93 بــه عینیــت مشــهود گردیــده اســت.
مهنــدس کاظمــی کیــا اضافــه کــرد: در ادامه طرح در ســال جاری 
نیــز تمامــی اقدامات با حساســیت بیشــتر مــورد پیگیری قــرار گرفته 
و امــروز بــه جــرات مــی تــوان گفــت بــه اهــداف مورد نظر نایل گشــته 

و درصــد تلفــات شــرکت را بــه 12 درصــد کاهــش داده ایم.
ــر بازرســی و تســت  ــا در اث وی تصریــح کــرد ایــن امــر مهــم عمدت
کنتــور 550 هــزار مشــترک و کشــف نزدیــک بــه 15 هــزار مــورد کنتــور 
دســتکاری شــده، 17 هــزار کنتــور معیــوب و تعویــض نزدیــک بــه 31 
هــزار مــورد کنتــور اعــم از کنتورهــای معیــوب و قدیمــی و دیگــر 

اقدامــات ذکــر شــده حاصــل گردیــده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا بیــان 
اینکــه طــرح جهــادی کاهــش تلفــات بــا جدیــت و حساســیت کامــل 
پیگیــری تــا بــه اهــداف تعییــن شــده ســال هــای آتــی از ســوی صنعــت 
بــرق وزارت نیــرو دســت یابیــم در مــورد حجــم عملیــات انجــام یافتــه 
تبدیــل 4 هــزار و 700 انشــعاب بــرق غیــر مجــاز بــه بــرق قانونی، نصب 
کنتــور مرجــع بــرای واحدهــای مســکونی، تجــاری و روســتاها بــه 
تعــداد یکهــزار و 548 عــدد، جایگزینــی کابــل خــود نگــه دار بــا شــبکه 
هوایــی 332 کیلومتــر، بهبــود اتصــاالت شــبکه در 41 هــزار و 192 
مــورد و اصــالح ســطح مقطــع فشــار ضعیــف بــه طــول 59 کیلومتــر را 
بخشــی از اقدامــات ایــن شــرکت در جهــت کاهــش تلفــات دانســت 
و یــاد آورشــد تمامــی تــالش مــا در اجــرای ایــن طــرح جهــادی ضمــن 
حفــظ ســیر نزولــی تلفــات و رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده از طرف 

وزارت نیــرو مــی باشــد. 

ــا حساســیت  در ادامــه اجــرای طــرح جهــادی کاهــش تلفــات در ســال جــاری نیــز تمامــی اقدامــات ب
بیشــتر پیگیــری گردیــده و امــروز بــه جــرات مــی تــوان گفــت بــه اهــداف مــورد نظــر نایــل گشــته و درصــد 

تلفــات شــرکت را در آذربایجــان غربــی بــه 12 درصــد کاهــش داده ایــم.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ایجــاد   : )5s( گفــت  کار  آراســتگی در محیــط  پــروژه  خصــوص 
شــرایط مطلــوب در محیــط کار و زندگــی کاری نیازمنــد اجــرای 
اصــول پنجگانــه ســاماندهی، نظــم و ترتیــب، پاکیزگــی و تمیــزی، 
استانداردســازی و انضبــاط مــی باشــد کــه در ایــن راســتا با تشــکیل 
چهــار تیــم اجرایــی، مســتند ســازی، ارزیابــی و آمــوزش و فرهنــگ 

ســازی اقدامــات الزم از قبیــل آرایــش و ســیم کشــی هــای پراکنده، 
تهیــه عالیــم ورود و خــروج و راهنمــای پارکینــگ و ســاختمان، رنگ 
آمیــزی و نشــانه گــذاری لولــه هــای ســرد و گــرم در موتورخانــه و 
انبــارک هــای موجــود در ســاختمانها، تهیــه تابلــوی محــل تجمــع 
امــن و خروجــی اضطــراری و نصــب آن، رســیدگی بــه وضعیــت 
پســت هــای بــرق در محوطــه ســتاد و زیرزمیــن ســتاد، شناســایی 

محــل هــای پــر خطــر و ... در دســت اقــدام اســت  . 
پــروژه  دومیــن   )5s( پــروژه   افــزود:  کیــا  کاظمــی  مهنــدس 
مدیریتــی اســت کــه در ســال 94 در حــال اجــرا مــی باشــد کــه 
امیــدوارم  ضمــن ایجــاد محیطــی ســازمان یافتــه، مرتــب و پاکیــزه 
و اســتاندارد و بــا جلــب مشــارکت و همــکاری کلیــه کارکنــان، ایــن 

شــرکت را در دســتیابی بــه بهــره وری یــاری رســاند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

با اجرای طرح جهادی کاهش تلفات،
تلفات استان از 16/8 به 12 درصد رسیده است
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GIS گزارشی از پیاده سازی پروژه
در جلسه هماهنگی مهندسی شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی

مهنــدس  حضــور  بــا  مهندســی  هماهنگــی  جلســه 
معاونــت  و  شــرکت  مدیرعامــل  کیــا  کاظمــی  حمیــد 
برنامــه ریــزی و مهندســی و همچنیــن روســای ادارات 
در  شــرکت  تابعــه  نواحــی  مهندســی  و  ریــزی  برنامــه 

محــل ســالن جلســات شــرکت برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن جلســه در 
خصــوص پیــاده ســازی پــروژه GIS درســطح شــرکت و 
میــزان پیشــرفت آن،  مطالعــات طــرح جامــع شهرســتان 
ــن مطالعــات، شــیوه نامــه  ســلماس و اهمیــت انجــام ای
ســه جانبــه بــرق و نحــوه پیــاده ســازی آن، آمــوزش نحــوه 
صحیــح تکمیــل دفترچــه طراحــی در سیســتم رهنــو و 
ــان اشــکاالت مشــاهده شــده در طرحهــا جهــت رفــع  بی
آنهــا در طرحهــای آتــی، مشــکالت موجــود در بخــش 
هــا،  شــبکه  صحیــح  طراحــی  عــدم  از  ناشــی  نظــارت 
لــزوم انجــام پروســه مهندســی ارزش در خصــوص پــروژه 
هایــی بــا بــرآورد ریالــی بــاالی  2 میلیــارد ریــال در ســطح 
شــرکت، حریــم شــبکه هــای توزیــع و لــزوم رعایــت آنهــا 
در ارائــه و اجــرای طرحهــا و تــالش در جهــت ارتقــاء 
کیفــی و کمــی طرحهــا و ایجــاد نــگاه مشــترک و وحــدت 
رویــه در ارائــه طرحهــا بحــث و بررســی و تبــادل نظــر 

گردیــد .
.....................................................
برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و 

الكترونیک شاخه آذربایجان غربی

انتخابــات هیــات مدیــره انجمــن مهندســین بــرق و 
الكترونیــك شــاخه آذربایجــان غربی روز ســه شــنبه پنجم 
ــره و همچنیــن  ــا حضــور اعضــای هیــات مدی ــان مــاه ب آب
اعضــای انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیک اســتان در 
ــرات آذربایجــان غربــی  ســالن اجتماعــات شــركت مخاب

برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجــان غربــی در ایــن مراســم رئیــس و دبیــر انجمــن 
گزارشــی از اقدامــات و فعالیــت هــای انجــام گرفتــه 

توســط انجمــن را ارائــه نمودنــد.
كاظمــی  حمیــد  آراء،  شــمارش  از  پــس  ادامــه  در 
كیــا، غالمرضــا اتابكــی پاســدار، اكبــر حســن بگلــو، رضــا 
انامقــی، عســگر فاتحــی، رحیــم خردمنــد، محمدحســین 
امراللهــی، عبــاس پیــری، بهمــن اســمعیل زاده، ســیاوش 
ابــری و علیرضــا حــق شــناس بــه عنــوان اعضــای اصلــی 
الكترونیــك  و  بــرق  مهندســین  انجمــن  مدیــره  هیــات 
فــرزاد  و  گلوانــی  ســجاد  و  غربــی  آذربایجــان  شــاخه 
صمصامــی نیــز بــه عنــوان اعضــای علی البــدل و  ســعید 
زینالــی بــه عنــوان بــازرس انتخــاب و معرفــی شــدند 

فناوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

تكریم راه شهدا بر همه واجب است

ــی  ــرق آذربایجــان غرب ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی مدی
و  بزرگداشــت ســالروز شکســت حصــر سوســنگرد  آئیــن  در 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای گرانقــدر آن حماســه ضمــن 
اعــالم اینکــه تکریــم راه شــهدا بــر همــه واجــب اســت  گفــت : 
هدف از برگزاری این مراسمات تکریم شهدا و زنده نگهداشتن 

ــاد و خاطــره شــهدا اســت . ی
مهنــدس کاظمــی کیــا ادامــه داد: شــهدا به عنوان شــاخص و 
راهنمــا بــه مــا کمــک کــرده و مــا را از راههــای فرعــی بــه راه  اصلی 

هدایت مــی کنند.
وی بــا اشــاره بــه آزادســازی سوســنگرد در ســال 59 و رشــادت 
هــای رزمنــدگان همچــون شــهید چمــران در موفقیــت عملیــات 
گفــت: ایــن عملیــات همچــون عملیات فتــح خرمشــهر از ابعاد 
مختلفی اهمیت داشــت و رزمندگان با ایثار و جانفشــانی های 

خــود سوســنگرد را از محاصــره دشــمن آزاد کردنــد.
بــرق  نیــروی  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
آذربایجــان غربــی در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مقامــات و 

مســئولین اســتانی در محــل ســالن همایــش شــرکت برگــزار شــد، 
ــان  ــا بی ــی ب معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار آذربایجــان غرب
اینکــه 8 ســال دفــاع مقــدس مملــو از مقاومــت، ایثارگری هــا 
بــوده اظهــار داشــت: دوران دفــاع مقــدس  و جانفشــانی ها 
دســتاوردهای صنعتــی، علمــی و اقتصــادی زیــادی بــرای کشــور 

بــه ارمغــان داشــته اســت .
وی گفــت : درســی کــه ملــت مــا از محاصــره دشــمن گرفــت 

اکتفــا بــه توانمنــدی هــای خــود بــود . 
غربــی  آذربایجــان  اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون 
خاطرنشــان کرد: تجربه سوســنگرد در کنار ســایر تجربیات این 
بــوده کــه همــه نیروهــا در کنــار هــم قــرار گرفــت و 26 آبــان مــاه 
ســال 59 مصــادف بــا هشــتم محــرم بــود و رزمنــدگان مــا در ایــن 
ــه الحســین گرفتنــد. مبــارزه درس از قیــام عاشــورا و اباعبدالل

در خاتمه این مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل به عمل 
آمد .
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یک گام برای احیاء دریاچه ارومیه

ــو كنتورهــای هوشــمند  ــی نصــب تابل ــات اجرائ آغــاز عملی
آب و بــرق در محــدوده شهرســتان ارومیــه

كنتــرل  منظــور  بــه  هوشــمند  كنتورهــای  نصــب  پــروژه 
از  غیرمجــاز  اســتفاده  از  ممانعــت  همچنیــن  و  برداشــت 
آبهــای ســطحی و ســاماندهی چاههــای حوضــه آبریــز دریاچــه 

ارومیــه كلیــد خــورد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزیــع نیــروی بــرق 
حضــور  بــا  گذشــته  روز  مذكــور  پــروژه  غربــی،  آذربایجــان 
مدیــران عامــل شــركتهای توزیــع نیــروی بــرق و آب منطقــه 
ای آذربایجــان غربــی و مقامــات و مســئولین اســتانی افتتــاح 

شــد .
بنابرایــن گــزارش ایــن پــروژه یكــی از پنــج پــروژه تعریــف 
شــده در راســتای احیــاء دریاچــه ارومیــه اســت كــه جهــت 
ــارد تومــان  ــر 144 میلی ــغ ب ــاری بال ــروژه هــا اعتب ــن پ اجــرای ای

تخصیــص یافتــه و در حــال هزینــه كــرد اســت.
بــا نصــب كنتــور هوشــمند آب و بــرق، صرفــه جویــی در 
برداشــت آب از ســفره های آب زیرزمینــی و مصــرف بــرق در 

پیــك شــبكه محقــق خواهــد شــد .
مـقـالـه ...............................................

بهبود سرعت روتور،موتور بدون جاروبک 
)BLDC( بااستفاده کنترل فازی

تهیه و تنظیم:
آقایان : ابراهیم عقابی و جعفر مصطفی پور

چکیده
یــک موتــور DC بــدون جاروبــک )BLDC( دارای مزایــای 
بیشــتری نســبت بــه موتورهــای بــا جاروبــک، جریــان مســتقیم 
ــور القایــی هســتند. آنهــا دارای ســرعتی بهتــر از نظــر  و، موت
راندمــان  بــاال،  دینامیکــی  پاســخ  گشــتاوری،  هــای  ویژگــی 
بــاال، عمــر طوالنــی، بهــره بــرداری بــدون نوســان، محــدوده 
همچنیــن،  هســتند.  ناهمــوار  ســاخت  و  باالتــر،  ســرعت 
گشــتاور تحویــل داده شــده بــه انــدازه موتــور باالتــر اســت،و 
وزن  و  فضــا  کــه  کاربردهایــی  در  تــا  میشــود  باعــث  ایــن 
فاکتورهایــی بحرانــی هستند،بســیار مفیــد واقــع شــود. بــا 
ایــن مزایــا موتورهــای BLDC  دارای کاربردهــای گســترده ای 
در لــوازم خــودرو، صنایــع هــوا و فضــا و پزشــکی، ابــزار دقیــق و 
اتوماســیون خواهنــد بــود. ایــن مقالــه را مــی تــوان بــه عنــوان 
یــک توصیــف کننــده  از کنتــرل کننــده فــازی تلقــی نمــود 
  PI باکنتــرل  BLDC کــه درمقایســه بــا ســرعت روتــور موتــور
بطــور قابــل توجهــی بهبــود یافتــه و مــی تــوان نتایــج بهتــری را 

کســب نمــود.
 ،BLDC، MATLAB / SIMULINK : کلیــدی  کلمــات 

PID کنترلــر فــازی ،PID کنتــرل کننــده
هدف اصلی از این  مقاله :

درایــن مقالــه از مــدل ریاضــی درایــو BLDC، نتایــج شــبیه 
ســازی اثبــات مــی شــوندو مــدل ریاضــی درایــو BLDC نشــان 
مــی دهــد کــه شــکل مــوج هــای شــبیه ســازی شــده بــه خوبــی 
بــا آنالیــز تئــوری مطابقــت مــی نماینــد.و نیــز مــی تــوان بهبــود 
ســرعت روتــور در خــودرو هــای برقــی تــك سنســوره كــه بــه 
بــدون  حالــت  توجهــی در  قابــل  نتایــج  ســه سنســور  جــای 
اســتفاده از كنتــرل فــازی بــه دســت آمــده را بــا ایــن روش 
یعنــی كنتــرل فــازی , نتایــج بهتــری را  بــرای خــودرو هــای 

ــه دســت آورد برقــی ب

آسیب شناسی تخلفات مشترکین برق از شبكه توزیع و 
دستكاری های کنتور

در حــال حاضــر یکــی از معضالتــی که صنعت برق کشــور 
در ســالهای اخیــر بــا آن دســت بــه گریبــان اســت رونــد رو بــه 
رشــد برداشــتهای غیــر مجــاز از شــبکه هــای توزیــع بــرق و نیــز 
دســتکاری کنتــور هــا مــی باشــد بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری 
های عظیم انجام شــده ازســالیان گذشــته تا کنون و تحمیل 
هزینه های سرســام آور نگهداری ، تعمیرات و توســعه شــبکه 
توزیــع بــرق کشــور ، لــزوم توجــه بــه متعــادل ســازی درآمدهــا 
نســبت بــه هزینــه هــا امــری بســیار حیاتــی مــی باشــد لــذا بــر 
همیــن اســاس پــروژه جهــادی کاهش تلفــات انــرژی الکتریکی 
تعریــف شــده و بــه اجــرا در آمــده اســت و بدلیــل اهمیــت 
موضــوع بــه بررســی علــل و عوامــل برداشــتهای غیــر مجــاز از 
شــبکه و دســتکاری هــای صــورت گرفتــه در کنتــور هــای غیــر 
دیمانــدی پرداختــه و راهکارهایــی جهــت بهبــود شــرایط ارائــه 

مــی نماییــم .
کــه  انجــا  از   : اجتماعــی  و  فرهنگــی  بافــت   -1
رفتارهــای کلــی افــراد یــک جامعــه نشــآت گرفتــه از بافــت 
فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه و شــهری اســت کــه در آن 
زندگــی مــی کننــد  لــذا شــیوع یــک نــوع رفتــار ناهنجــار بــه 
راحتــی و بدلیــل فراهــم بــودن بســتر هــای آن بــه صــورت 
امــری فراگیــر یــا اپیدمــی درآمــده و حتــی در مــوارد بســیاری 
بعلــت عــدم توجــه کافــی از کنتــرل خــارج میگــردد . لــذا بــا 
توجــه بــه امکانــات موجــود در امــر وســایل ارتبــاط جمعــی از 
ــو ، مجــالت و .... پیشــنهاد میگــردد  ــون ، رادی قبیــل تلویزی
برنامــه ای پــر محتــوا و مــردم پســند تهیــه گردیــده و از طریــق 
یکــی از بســتر هــای ارتباطــی فــوق الذکــر فرهنــگ ســازی 

مســتمرصورت گیــرد . 
مســائل اقتصــادی: بدلیــل افزایــش بهــای تعرفــه   -2
هــای مصــرف انــرژی و نیــز هزینــه هــای زندگــی ، کاهــش 
بهای پرداختی از طریق انشــعابات غیر مجاز و یا دســتکاری 
کنتــور ، یکــی از راههایــی اســت کــه مشــترکین را بــه ســمت 
خــود جــذب مــی کنــد در حالیکه در بســیاری از مــوارد جرائم 
اعمــال شــده بــه مشــترکین متخلــف در مقایســه بــا بهــای 
مصــرف قانونــی آنهــا آنقــدر بــاال مــی باشــد کــه عمــل تخلــف 
صــورت گرفتــه بــه هیــچ عنــوان توجیــه اقتصــادی نداشــته و 
جرایــم اعمالــی از عهــده پرداخــت اکثــر مشــترکین خــارج 
اســت.لذا پیشــنهاد میگرددعــالوه بــر اعمــال جرایــم، ســاز و 
کاری مناســب تــر اتخــاذ گــردد چــرا کــه در بســیاری از مــوارد 
صــرف اعمــال جرایــم بازدارنــده نمــی باشــد بخصــوص در 
روســتاها کــه اســتفاده از شــبکه بصــورت غیر مجــاز و یا وصل 
مجــدد کابــل در صــورت قطــع بــرق بدهــکاران بــه طــور فــراوان 
مشــاهده میگــردد و امــکان مراجعــه روزانــه و شــبانه اکیپهــای 

قطــع و وصــل نیــز مقــدور نمــی باشــد . 
عــدم نظــارت کافــی و مســتمر بــر شــبکه و لــوازم   -3
ــا  ــدار ب ــری: در کشــورهای برخــوردار از شــبکه پای ــدازه گی ان
قابلیــت اطمینــان بــاال ، نظارتــی مســتمر و علمــی بــر شــبکه 
بــرق و لــوازم انــدازه گیــری وجــود دارد لــذا بــا توجــه بــه 
شــناختی کــه از بافــت جامعــه در دســت میباشــد در صورتی 
بــه  الکتریکــی  انــرژی  تلفــات  کاهــش  طــرح جهــادی  کــه 
صــورت پیوســته تــا نیــل بــه اهــداف چشــم انــداز ، اجــرا نگردد 
امــکان بازگشــت شــرایط بــه قبــل از اجــرای طــرح وجــود دارد 
لذا پیشــنهاد میگردد مســئولین دســت اندرکار از هم اکنون 
بــرای آینــده ایــن طــرح تمهیــدات الزم را پیــش بینی نمایند . 

و  مکانیکــی  گیــری  انــدازه  لــوازم  فرســودگی   -4
ســهولت انحــراف از حالــت اســتاندارد : عامــل دیگــری کــه 
هزینــه هــای زیــادی را بــر پیکــره صنعت برق تحمیل نمــوده و 
باعــث ایجــاد تلفــات میگــردد فرســودگی لــوازم انــدازه گیــری 
مــی باشــد. بــه عنــوان مثال کنتــور های مکانیکی و همچنین 
الندیــس در بســیاری از مــوارد بدلیــل نگهــداری نامناســب 
ــن امــر  ــوده و ای ــی ب ــزات داخل دارای فرســودگی هــای تجهی
موجــب عــدم ثبــت انــرژی یــا انحــراف از مصــرف واقعــی 
گردیــده و بــه نوبــه خــود یکــی از عوامــل عــدم تعــادل هزینــه 
و درآمــد مــی باشــد لــذا پیشــنهاد میگــردد تمامــی کنتــور 
هــای قدیمــی  ، طــی یــک طــرح جهــادی دیگــر ونیــز بدلیــل 
اینکــه کنتــور هــای مکانیکــی بــا انحــراف از حالــت اســتاندارد 
ــا  ــت ســاز و کارهــای موجــود ب ــا تقوی ــد ب ــری دارن ثبــت کمت
کنتــور هــای دیجیتالــی تعویــض گردد و همچنین با اســتفاده 
ازکنتورهــای هوشــمند بــا ایجــاد ســامانه هــای ارتباطــی بیــن 
ــه  ــوان ب ــرق میت ــگاه داده ای مســتقردر اداره ب مشــترک و پای
ــدازه گیــری کمــک  ــوازم ان ــروز رســانی شــبکه و ل توســعه و ب

نمــود . 
توســعه نامتــوازن شــهری : یکــی از مهمتریــن   -5
دالیــل برداشــت هــای غیــر مجــاز از شــبکه توزیــع بــرق  - 
توســعه نامتــوازن بافــت جدیــد شــهری مــی باشــد بطوریکــه 
در حاشــیه شــهرهای بــزرگ ایــن توســعه بــه شــکل لجــام 
گســیخته صــورت گرفتــه و عمــال انجــام عملیــات خدمــات 
رســانی بــرق بــه ایــن مناطــق دشــوار شــده و تاخیــرات حتــی 
چنــد ســاله ای را در پــی دارد و همیــن عامــل باعــث میگــردد 
تــا رســیدن توســعه خدمــات رســانی بــه مناطــق مذکــور ، 
مشــترکین خــود ســرانه اقــدام بــه برداشــت هــای غیــر مجــاز 
از نزدیکتریــن شــبکه موجــود نماینــد و همیــن عامــل موجــب 
بــه هــم خــوردن بخــش دیگــری از تعــادل هزینــه و درآمــد 
میگــردد . لــذا پیشــنهاد میگــردد مســئولین ذیربــط شــرکت 
توزیــع بــرق در جلســات هماهنگــی توســعه مناطــق شــهری 
،حضــوری مســتمر و فعــال داشــته و در خصــوص راهکارهــای 
ــرق  ــرژی ب ــع خدمــات رســانی ان ــز بررســی موان ــف ونی مختل
بــه مشــترکین مناطــق یــاد شــده اعمــال نظــر نماینــد . ضمنــا 
پیشــنهاد میگــردد درصــورت تبدیــل شــبکه هــای ســیمی بــه 
کابــل خــود نگهــدار در سرتاســر شــبکه میتــوان تاحــد بســیار 
ــن آســیب کمــک نمــود . ــه کاهــش ای ــر و چشــمگیری ب موث

برخــورد جــدی و سیســتماتیک بــا عوامــل انجــام   -6
دســتکاری : پــس از بررســیهای دقیــق انجــام شــده توســط 
پرســنل واحــد تســت بــرق باهنــر مشــخص گردیــده اســت کــه 
عامــل بســیاری از دســتکاریهای کنتورهــا تعــداد معــدودی 
از افــرادی هســتند کــه بــه راحتــی توســط روشــهای موجــود 
قابــل ردیابــی میباشــند لذا پیشــنهاد میگــردد بصــورت جدی 
بــا ایــن افرادخاطــی برخوردقانونــی انجــام گیــرد تــا  ریشــه 
بســیاری از ایــن دســتکاریها و ضررهــای تحمیلــی بــه شــبکه ، 

ــرود . ــن ب ــرق از بی مشــترک و صنعــت ب

گزارش از:
مهندس نکو   -   مدیر توزیع برق باهنر

فرمانــزاده  -  نماینــده شــرکت غــرب نیــرو در تســت  لــوازم 
انــدازه گیــری شــهری بــرق باهنر

یکــی از مهمتریــن دالیــل برداشــت هــای غیــر مجــاز از شــبکه توزیــع برق  - توســعه نامتوازن بافت جدید شــهری می باشــد 
بطوریکــه در حاشــیه شــهرهای بــزرگ ایــن توســعه بــه شــکل لجــام گســیخته صــورت گرفتــه و عمــال انجــام عملیــات خدمــات 
رســانی بــرق بــه ایــن مناطــق دشــوار شــده و تاخیــرات حتــی چنــد ســاله ای را در پــی دارد و همیــن عامــل باعــث میگــردد تــا 
رســیدن توســعه خدمــات رســانی بــه مناطــق مذکــور ، مشــترکین خــود ســرانه اقــدام بــه برداشــت هــای غیــر مجــاز از نزدیکتریــن 

شــبکه موجــود نماینــد و همیــن عامــل موجــب بــه هــم خــوردن بخــش دیگــری از تعــادل هزینــه و درآمــد میگــردد .
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در راستای پدافند غیر عامل و حفظ آمادگی،

در سالجاری 140 مورد مانور در سطح 
آذربایجان غربی برگزار شده است

امــروزه بحــث هــای مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامــل 
در دنیــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده و در کشــور ما نیز 
بــا تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری توجه ویــژه و همــه جانبه ای 

بــه ایــن امــر شــده اســت .
ــی ســاختار  ــرق آذربایجــان غرب ــروی ب ــع نی در شــرکت توزی
ســازمانی گــروه مدیریــت بحــران و پدافند غیر عامل ، پیگیری 
مباحــث مدیریــت بحــران و پدافنــد عامــل و اســتقرار آن در 
ســطح شــرکت را بــه عهــده دارد کــه در ایــن زمینــه بــا الهــام از 
نظــام نامــه ارســالی از وزارت نیــرو اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه 
هــای اجرایــی مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامل در ســتاد و 
کمیتــه هــای فرعــی در تمامــی نواحــی تابعــه گردیــده اســت .
رئیــس گــروه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای 
آمادگــی در مواقــع ضــروری  بــرای حفــظ  مدیریــت بحــران 
گفــت: در خصــوص موضــوع مدیریــت بحــران بایســتی گفــت 
کــه ماهیــت غیــر مترقبــه بــودن غالب حــوادث طبیعــی و لزوم 
اتخــاذ ســریع و صحیــح تصمیــم هــا و اجرای عملیــات باعث به 
وجــود آمــدن ایــن دانــش شــده و بــه مجموعــه فعالیــت هایــی 
اطــالق مــی شــود کــه قبــل و هنــگام وقــوع بحــران بمنظــور 
کاهــش اثــرات ایــن حــوادث و تقلیــل آســیب پذیــری انجام می 

گیــرد .
رســول ســلیمانی کیــا بــا بیــان اینکــه ایــن فعالیــت هــا شــامل 
مراحــل پیشــگیری ، آمادگــی ، مقابلــه و بازســازی بــوده و بــرای 
هــر کــدام از ایــن مراحــل برنامــه ریــزی هــای خــاص بایســتی 
انجــام پذیــرد افــزود: ایــن برنامــه ریزی ها می تواننــد در زمینه 
آمــوزش ، فرهنــگ ســازی ، اجــرای مانــور ، اطــالع رســانی ، حفظ 
امنیــت ، اســکان ، اعــزام تیــم هــای عملیاتــی ، امدادرســانی ، 

تامیــن مایحتــاج و ... باشــد.
وی افــزود : مدیــر عامــل محتــرم شــرکت توزیــع نیــروی 
ــا حکــم اســتانداری بــه عنــوان رئیــس کار گــروه  بــرق اســتان ب
انــرژی اســتان آذربایجــان غربــی منصــوب گردیــده انــد کــه 
ایجــاد هماهنگــی و تاکیــد بــر تنظیــم ارتبــاط بین دســتگاه های 
عضــو در حــوزه انــرژی بــه نحــوی کــه بتواننــد در زمــان وقــوع 
حــوادث خدمــات یکدیگــر را پوشــش دهنــد  از اهــداف کلــی 

ایــن كارگــروه  مــی باشــد.
ســلیمانی کیــا بــا اشــاره بــه برنامــه پدافنــد غیــر عامــل نیــز 
یــاد آور شــد پدافنــد غیــر عامــل هــم مجموعــه اقدامــات غیــر 
مســلحانه کــه موجــب افزایــش بازدارندگــی ، کاهــش آســیب 
پذیــری ، تــداوم فعالیــت هــای ضــروری ، ارتقــاء پایــداری ملــی 
ــدات و اقدامــات  ــل تهدی و تســهیل مدیریــت بحــران در مقاب

دشــمن تعریــف گردیــده کــه اصــول و الزاماتــی را مــورد تاکیــد 
قــرار مــی دهــد.

وی اضافــه کــرد در خصــوص اهمیــت پدافنــد غیــر عامــل 
همیــن را بایــد گفــت کــه سیاســتهای مصــوب در ایــن زمینه از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــالغ شــده و فرمایشــات معظم له 

دلیــل بــر اهمیــت موضــوع دارد.
ســلیمانی کیــا گفــت : در راســتای پدافنــد غیــر عامــل 
جهــت حفــظ آمادگــی در ســال جــاری تــا کنــون 140 مــورد 
مانــور قطــع بــرق و تســت آمادگــی مولدهای برق اضطــراری در 
ســطح اســتان  آذربایجــان غربــی برگــزار گردیــده کــه 54 مــورد 
آن در طــول هفتــه نکوداشــت پدافنــد غیــر عامــل در آبــان مــاه 

ــوده اســت. ســالجاری ب
ــرق آذربایجــان  ــع نیــروی ب ــا بیــان اینکــه شــرکت توزی وی ب
شهرســتان  ســنگین  بــرف  بحــران  مدیریــت  تجربــه  غربــی 
پیرانشــهر را در زمســتان ســال 91 کــه باعــث قطــع شــدن بــرق 
144 روســتا از توابــع ایــن شهرســتان گردیــد در کارنامــه کاری 
خــود دارد تصریــح کــرد در بحــران مذکــور بــی تردیــد مدیریــت 
کارآمــد و آمادگــی و تــالش بــی وقفــه اکیــپ هــای اعزامــی 
شــرکت و حضــور اســتان هــای معیــن محــوری ترین نقــش را در 

حــل ســریع بحــران بــه عهــده داشــتند.

رسول سلیمانی کیا 
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
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در اجرای طرح جهادی کاهش تلفات ،
صد درصد اهداف پیش بینی شده در این 
طرح در شهرستان نقده تحقق یافته است

مدیران نواحی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
از عملكرد و فعالیت های خود می گویند

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان نقــده گفــت: اصــالح 
ــور از شــبکه  ــرداری ، کاهــش تلفــات  و قــدت مان ، بهــره ب
در مناطــق شــهری و روســتایی از اهــم فعالیــت هــای توزیع 
نیــروی بــرق در ســال جــاری در نقــده بــوده و در ایــن راســتا 
نســبت بــه نصــب پســت هوایــی ، اجــرای دو کیلومتــر خــط 
20 کیلــو ولــت هوایــی و 3 کیلومتــر خــط 400 ولــت اقــدام 

شــده اســت .
مهــدی حمیــدی افــزود: در این راســتا 526 دســتگاه کنتور 
جدیــد در محــدوده شــهری و 164 دســتگاه کنتــور نیــز در 

مناطــق روســتایی نصــب گردیــده اســت .
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن ناحیــه  در بخــش بهــره 
بــرداری و قــدرت مانــور اضافــه کــرد تمامــی کابــل هــای 20 
کیلــو ولــت ورودی بــه پســت هــای زمینــی از خــط هوایــی 
تعویــض و از حالــت روغنــی بــه منوفــاز تبدیــل گردیــده 
اســت و همچنیــن بــرای تمامــی 35 دســتگاه پســت زمینی 
داخــل شــهر خــط 20 کیلــو ولــت هوایی جهت پشــتیبانی از 

پســت زمینــی احــداث شــده اســت.
حمیــدی بــا بیــان اینکــه همچنیــن در بخــش قــدرت مانــور 
یــک فیــدر 20 کیلــو ولــت بــه علــت ایجــاد تعــادل بیــن 
فیدرهــای 20 کیلــو ولــت و کاهــش بــار فیدرهــا ) 20 کیلــو 
ولــت ( از خــارج شــهر بــه داخــل شــهر هدایــت شــده و 
ــه بــرون شــهری و درون  ــو ولــت ب مســیر فیدرهــای 20 کیل
شــهری تفکیــک شــده اســت افــزود: در ایــن عملیــات 5 
دســتگاه سیکســیونر هوایــی در شــهر نصــب گردیــده کــه 
قــدرت مانــور هوایــی را در 20 نقطــه داخــل شــهر را امــکان 
پذیــر نمــوده تــا در مواقــع اضطــراری بتــوان از آن اســتفاده 
کــرده و مــدت زمــان خاموشــی هــای بــرق را کاهــش داد .
ــه اینکــه موضــوع تلفــات در اجــرای طــرح  ــا اشــاره ب وی ب
جهــادی کاهــش تلفــات از دیگــر برنامــه هــای توزیــع نیروی 
ــوده و اهــداف  بــرق در شهرســتان نقــده در ســال جــاری ب
ــن  پیــش بینــی شــده در ایــن طــرح نیــر صــد درصــد در ای
شهرســتان تحقــق یافتــه اســت تصریــح کــرد درصــد تلفــات 
در شــش مــاه اول ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال قبــل 4 درصــد کاهــش داشــته اســت .

وی اضافــه کــرد همچنیــن در اجــرای ایــن طــرح نســبت 
بــه تســت 8 هــزار و 997 کنتــور ، جمــع آوری 137 مــورد 
بــرق غیــر مجــاز ، شناســایی 96 کنتــور دســتکاری شــده 
از  ناشــی  خســارت  کــه  اقــدام  معیــوب  کنتــور   187 و 
مابعدالتفــاوت انــرژی کــه بالــغ بــر یــک میلیــارد و 431 

میلیــون ریــال بــوده اخــذ گردیــده اســت .
ایشــان تعویــض 685 کنتــور ، 942 مــورد اصــالح انشــعاب 
، جایگزینــی کابــل خــود نگــه دار 400 ولــت بــه جــای شــبکه 
ســیمی در ســطح 17 کیلومتــر و احــداث 7 دســتگاه پســت 
هوایــی بــرای کاهــش شــعاع تغذیــه پســت هــای توزیــع را 
از دیگــر برنامــه هــای توزیــع نیــروی بــرق در اجــرای طــرح 

کاهــش تلفــات در شهرســتان نقــده عنــوان کــرد .
ایشــان بــا اشــاره بــه اعتبــارات هزینــه شــده در شــش ماهــه 
ــاد آور شــد در شــش ماهــه اول ســالجاری  اول ســالجاری ی
ــرای توســعه ،  ــال ب ــون ری ــارد و 740 میلی ــر 34 میلی ــغ ب بال
اصــالح ، بهــره بــرداری ، قــدرت مانــور و کاهــش تلفــات در 

شهرســتان نقــده جــذب شــده اســت .
حمیــدی تعــداد مشــترکین بــرق شهرســتان نقــده را 46 
هــزار و 700 مشــترک خوانــد کــه از ایــن تعــداد 34 هــزار و 
76 مشــترک در مناطــق شــهری و 10 هــزار و 630 مشــترک 
در مناطــق روســتایی و مابقــی مشــترکین بــرون شــهری می 

باشــند.
وی اضافــه کــرد در مناطــق روســتایی کلیــه 99 روســتای 
تابعــه نقــده از نعمــت روشــنایی و دیگــر مزایــای  بــرق  بهــره 

منــد مــی باشــند.
مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان نقــده همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده  در خصــوص تامیــن بــرق 
مــورد نیــاز مســاکن مهــر ایــن شهرســتان ، احــداث 32 
دســتگاه پســت هوایــی ، اجــرای شــش هــزار متــر کابــل خود 
نگــه دار 400 ولــت هوایــی ، 2 هــزار و 300 متــر خــط بیســت 
کیلــو ولــت هوایــی  و 2 هــزار و 200 متــر کابــل 400 ولــت 

زمینــی را از جملــه ایــن اقدامــات ذکــر کــرد .

احداث پست دوم فوق توزیع از نیاز های 
اساسی شرکت توزیع نیروی برق در منطقه 

سلماس می باشد

درگفتگــوی  ســلماس  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
اختصاصــی بــا نشــریه پیــام بــرق بــه تشــریح فعالیــت هــای 

پرداخــت. ناحیــه  ایــن 
جعفــر ســبزیکاری تعــداد مشــترکین ســلماس را 59 هزار 
و 774 مشــترک خوانــد و افــزود: از ایــن تعــداد 22 هــزار و 
246 مشــترک روســتایی و 36 هــزار و 991 مشــترک شــهری 

مــی باشــند.
ــه  ــه روســتا هــای منطق وی گفــت در حــال حاضــر کلی
ســلماس کــه 157 روســتا را شــامل مــی شــود از نعمــت 

روشــنایی و دیگــر مزایــای بــرق بهــره منــد مــی باشــند.
ســبزیکاری تعــداد مشــترکین بــاالی 30 کیلــو وات در 
ســلماس را 837 مشــترک کــه از آن 363 مشــترک مربــوط 
بــه چــاه هــای کشــاورزی مــی شــود ذکــر کــرد و افــزود : ایــن 
خــود نشــانگر کشــاورزی بــودن منطقه ســلماس می باشــد.
در  ایــن شهرســتان  هــای  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تلفــات در ســلماس  خصــوص حرکــت جهــادی کاهــش 
تصریــح کــرد تلفــات درقبل از شــروع حرکت جهــادی 20/5 
درصــد بــوده و در راســتای ایــن حرکــت کــه از آذرمــاه ســال 
1393 شــروع شــده در بخــش فنــی صــد درصــد تعهــدات 
انجــام پذیرفتــه و در غیــر فنــی نیــز اقداماتــی بــرای تســت 
کنتورهــای مشــترکین اجــرا و تــا کنــون عملیــات تســت 
بــر روی کنتورهــای 82 درصــد از مشــترکین کــه 47 هــزار 

ــده اســت. مشــترک را شــامل مــی شــوند انجــام گردی
ایشــان اضافــه کــرد در نتیجــه انجــام ایــن تســت هــا یــک 
هزار و 776 کنتور معیوب شناســایی و نســبت به تعویض 

آنهــا اقدام شــده اســت.
ســبزیکاری اظهــار داشــت همچنیــن یــک هــزار و 170 
مــورد بــرق غیــر مجــاز در منطقــه ســلماس مــورد شناســایی 
قــرار گرفتــه کــه از ایــن تعــداد 234 مــورد بــه انشــعاب 
قانونــی تبدیــل و مابقــی بــه علــت فقــدان پروانــه ســاختمان 

و داشــتن مشــکل شــهرداری بــدون بــرق مــی باشــند.
ایشــان اضافــه کــرد در شــش ماهــه اول ســال جــاری 
ــا کاهــش 4/5 درصــد تلفــات انــرژی درصــد ایــن تلفــات  ب

امســال بــه 16/1 درصــد رســیده اســت.
مدیر توزیع نیروی برق سلماس پیک سایی و مدیریت 
مصــرف را از جملــه فعالیــت هــای اساســی شــرکت عنــوان 
و هماهنگــی بــا مشــترکین چــاه هــای کشــاورزی در 200 
مــورد و جمــع آوری 8 هــزار و 268 مــورد المــپ پــر مصــرف ، 
تشــکیل جلســات توجیهی با مشــترکین کشــاورزی و کلیه 
ــاران بخــش کوهســار و بخــش مرکــزی در ســلماس را  دهی

بخشــی از ایــن فعالیــت هــا ذکــر کــرد.
وی بــه مشــکالت ناحیــه و ضــرورت احــداث پســت دوم 
ــار شــدن ظرفیــت پســت فــوق  اشــاره کــرد و افــزود فــول ب
توزیــع از مشــکالت اساســی ناحیــه بــوده کــه نیــاز مبــرم به 

توســعه و احــداث پســت دوم در ایــن منطقــه دارد.
ــه اینکــه بافــت فرســوده  ــا توجــه ب ایشــان اضافــه کــرد ب
و قدیمــی قســمت هایــی از شــبکه 400 ولــت شــهری و 
روســتایی و پاییــن بــودن ســطح مقطــع هــادی هــا نیــاز بــه 
بازســازی و اصالح شــبکه و تعویض ســیم های مســی کابل 

خــود نگــه دار اســت.
ســبزیکاری بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح ایجــاد بازارچــه 
شــهرک  و  صنعتــی  شــهرک  دوم  فــاز  احــداث   ، مــرزی 
صنعتــی تــازه شــهر در برنامــه شهرســتان ســلماس بــوده و 
از طریــق فرمانــداری نیــز پیگیــری مــی شــود اظهار داشــت 
جهــت تامیــن بــرق مــورد نیــاز ایــن مناطــق حتمــا بایســتی 

پســت دوم فــوق توزیــع ســلماس راه انــدازی شــود.
وی اجــرای طــرح سیســتم اطالعاتــی جغرافیایــی در 
ناحیــه ســلماس را از برنامــه هــای در دســت انجــام ایــن 
ناحیــه ذکــر کــرد و افــزود : ایــن سیســتم کــه 30 درصــد از 
کارهــای آن در ناحیــه ســلماس انجــام شــده بــه منظــور 
ایجــاد بانــک اطالعاتــی و بســتر مناســب جهــت برقــراری 
و  اجرایــی  مختلــف  هــای  واحــد  بیــن  ســازنده  ارتبــاط 
ــرای تهیــه گــزارش هــای مدیریتــی و حــذف  عملیاتــی و ب
ســازی  نهادینــه  همچنیــن  و  جانبــی  هــای  افــزار  نــرم 
مطالعاتی مهندســی از جمله برنامه ناحیه ســلماس اســت 

کــه در دســت اجــرا مــی باشــد.
ایشــان اعتبــارات ســال جــاری شهرســتان ســلماس را 
بالــغ بــر 40 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود از محــل ایــن 
اعتبــارات مبلــغ 20 میلیــارد ریــال جهــت توســعه و احــداث 
و اصالح ســامان دهی شــبکه ســلماس هزینه شــده اســت.
تعــداد کارکنــان شــرکت  ایــن گفتگــو  ســبزیکاری در 
توزیــع نیــروی بــرق در ســلماس را 114 نفــر خوانــد کــه در 

بخــش هــا مختلــف مشــغول بــه کار مــی باشــند.
وی اضافــه کــرد ســطح تحصیــالت 50 درصــد از ایــن 

افــراد باالتــر از مــدرک دیپلــم مــی باشــد.

در شــش ماهــه اول ســالجاری بالــغ بــر 34 میلیــارد 
و 740 میلیــون ریــال بــرای توســعه ، اصــالح ، بهــره 
بــرداری ، قــدرت مانــور و کاهش تلفات در شهرســتان 

نقــده جــذب شــده اســت .
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مدیران نواحی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از عملكرد و 
فعالیت های خود می گویند

مدیر توزیع نیروی برق پیرانشهر:

با تالش بی وقفه در صدد هستیم تا 
پایان سال 1395 میزان تلفات را به 

10 درصد در پیرانشهر برسانیم

برگزاری جلسه کمیته فرعی بحران وپدافندغیرعامل در 
معاونت برق ارومیه

ــا حضــور  ــه فرعــی بحــران وپدافندغیرعامــل کــه ب در جلســه کمیت
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو معــاون مدیرعامــل در توزیــع بــرق ارومیــه، 
رئیــس گــروه مدیریــت بحــران وپدافنــد غیرعامــل و ســایر اعضــاء در 
ــه نزدیکــی انجــام  ــا توجــه ب محــل ســالن جلســات ناحیــه برگــزار شــد ب
مانــور پدافنــد غیــر عامــل درخصوص نحــوه عملکرد نواحی بــرق ارومیه 
در رابطــه بــا هماهنگــی بــا تعــدادی از ادارات وســازمانها جهــت انجــام 
خاموشــی بــرای تســت آمادگیهــای آنهــا در مواقــع بحــران بحــث و تبادل 

نظــر شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه در ایــن جلســه 
همچنیــن در رابطــه بــا معرفــی یــک نفرنماینــده توســط نواحــی در رابطــه 

بــا کمیتــه و اکیــپ هــای جمــع آوری تصمیــم گیــری گردیــد .
.................................................................

تاکید بر اخالق مداری در جلسه کمیسیون اداری 
مدیریت توزیع برق سردشت

در  اعضــاء  حضــور  بــا  کــه  اداری  تحــول  کمیســیون  جلســه  در 
مدیریــت توزیــع بــرق سردشــت برگــزار شــد، بــر اخــالق مــداری ، حفــظ 
اســرار اداری، تکریــم اربــاب رجــوع و رعایــت انضباط کاری تاکید شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیــع بــرق سردشــت در ایــن 
جلســه مهنــدس احمــدی مدیــر توزیــع بــرق سردشــت ضمن خیــر مقدم 
ــار داشــتند هــدف از برگــزاری جلســات کمیســیون  ــه همــکاران اظه ب
تحــول اداری تصمیــم گیــری در خصــوص مســائل و مشــکالت اداری و 

تعامــل بیشــتر مســئولین واحدهاســت .
بنابرایــن گــزارش در ایــن جلســه در خصــوص مشــکالت مالــی و 
کمبــود نقدینگــی و نحــوه مدیریــت موضــوع،  کنتــرل ورود و خــروج 
همــکاران شــاغل در بــرق، رعایــت سلســله مراتــب، کنتــرل حضــور و 
غیــاب نیروهــای حجمــی و ...بحــث و تبــادل نظــر و اتخــاذ تصمیــم 

گردیــد .
.................................................................

ــوده  ــای فرس ــبكه ه ــر از ش ــک کیلومت ــالح ی اص
ــدران ــتان چال ــرق شهرس ب

مدیریــت توزیــع بــرق چالــدران در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت 
گفــت : بــه منظــور کاهــش تلفــات انــرژی، افزایــش ســطح پایــداری و رفع 
ضعــف ولتــاژ و تغییــر آرایــش بــرق، یــک کیلومتــر ازشــبکه فرســوده 20 

کیلوولــت فشــار ضعیــف در خیابــان امــام اصــالح شــد .
فرجــی در ادامــه افــزود : جایگزینــی کابــل خودنگهــدار بــا ســیمهای 
ــن  ــه بی ــت در فاصل ــش شــبکه 20 کیلوول فرســوده مســی و اصــالح آرای

فلکــه توحیــد و فلکــه صفویــه نیــز در دســت اقــدام مــی باشــد .
.................................................................

برگزاری کالس ایمنی با محوریت علل حوادث رخ داده 
در مدیریت توزیع برق خوی

كالس ایمنــی بــا محوریــت علــل حــوادث رخ داده و راهکارهــای 
پیشــگیری از آن در مدیریــت توزیــع بــرق خــوی برگــزار شــد .

بــا عنایــت بــه اهمیــت حیاتــی رعایــت نــكات ایمنــی در حیــن كار بــا 
شــبكه هــای توزیــع نیازمنــد ارائــه آموزشــها و بــه روز رســانی معلومــات 
كاركنــان در راســتای حفــظ ســالمت و افزایــش بهــره وری كار بــا رعایــت 
نــكات ایمنــی مــی باشــد . مدیریــت توزیــع بــرق خوی نیــز در این راســتا 

طبــق برنامــه زمانبنــدی اقــدام بــه برگــزاری كالس ایمنــی مــی کنــد .
ــه  ــن جلســه مهــدی عباســی مــدرس دوره ب ــن گــزارش در ای بنابرای
تشــریح حوادث روی داده در ایام گذشــته پرداخت و گفت : بســیاری 
از حــوادث روی داده در اثــر عــدم توجــه افــراد بــه نــكات ایمنــی صــورت 
مــی گیــرد بــه طوریكــه افــراد پــس از تبحــر در امــور محولــه مغــرور شــده 
و بعضــا ســهل انــگاری مــی كننــد كــه در نتیجــه موجــب بــروز حــوادث 

ناگــوار و بــروز صدمــات جانــی و مالــی بــه كاركنــان مــی شــود .
وی در ادامــه افــزود : كلیــه تجهیزاتــی كــه در اختیــار پرســنل قــرار 
ــروز  ــر كارهــا و پیشــگیری از ب ــه منظــور انجــام بهت داده شــده اســت ب
حــوادث مــی باشــد لــذا كلیه پرســنل فنــی در حیــن كار از این تجهیزات 
بــه نحــو احســن اســتفاده نماینــد . بدیهــی اســت عــدم اســتفاده از 
ایــن تجهیــزات نتیجــه ای جــز بــروز صدمــات جانــی و خســارت مالــی 

نخواهــد داشــت .
.................................................................

برگــزاری کارگاه آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد در 
مدیریــت توزیــع بــرق پلدشــت

کارگاه آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد بــا حضورکارشناســان اداره 
بهزیســتی و ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه مرحلــه اجــرا درآمــد .

بنابرایــن گــزارش در ایــن کارگاه آموزشــی، کریمــی کارشــناس ســتاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اعــالم اینکــه مــواد مخــدر ســومین تجــارت پــر 
ســود در جهــان پــس از نفــت و اســلحه مــی باشــد افــزود : اعتیــاد متأثــر 

از مســائل اقتصــادی و فرهنگــی مــی باشــد .

اخبار کوتاه از نواحی

بــه  اشــاره  بــا  پیرانشــهر  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
ــه خدمــات بیشــتر  ــرای ارائ ــه ب ــن ناحی فعالیــت هــای ای
بــه مشــترکین گفــت: در ســال 1391 بــه علــت بــارش 
ســنگین بــرف بیــش از 40 درصــد از شــبکه آســیب جــدی 
دیــد کــه بــا حمایــت هــای مدیــر عامــل محتــرم شــرکت 
عزیــز  همــکاران  تــالش  و  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
توانســتیم نســبت بــه ترمیــم شــبکه اقــدام کنیــم و امروز 
بــه صراحــت مــی تــوان گفــت کــه الحمــد ا... پیرانشــهر 

دارای کمتریــن خاموشــی هاســت.
ــه رشــد روز  ــا توجــه ب ــزود: پیرانشــهر ب ــر اف جــالل زای
افــزون و مــرز رســمی بــودن بــا کشــور عــراق از توســعه 
اســتان  شهرســتانهای  ســایر  بــه  نســبت  بیشــتری 
آن  دنبــال  بــه  کــه  بــوده  برخــوردار  غربــی  آذربایجــان 
حاشــیه نشــینی و افزایــش ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز 
و موانــع قانونــی کــه بــرای واگــذاری انشــعاب وجــود 
بیشــترین  شهرســتان  ایــن  کــه  گردیــده  موجــب  دارد 

تلفــات را در ســطح اســتان داشــته باشــد.
جهــادی  حرکــت  راســتای  در  امــا  کــرد  اضافــه  وی 
کاهــش تلفــات کــه از ســال 1393 آغــاز شــد خوشــبختانه 
میــزان تلفــات از 23 درصــد بــه 14 درصــد کاهــش یافتــه 

اســت.
زایــر بــا بیــان اینکــه بــا تــالش بــی وقفــه در صــدد 
بــه 10  تلفــات را  پایــان ســال 1395 میــزان  تــا  هســتیم 
درصــد کــه مــد نظــر وزارت نیــرو اســت برســانیم بــه 
فعالیــت هــای انجــام شــده در راســتای کاهــش تلفــات 
در ســال جــاری در پیرانشــهر اشــاره کــرد و انجــام تســت 
را  معیــوب  کنتــور   1700 تعویــض  و  کنتــور  هــزار   30

بخشــی از ایــن فعالیــت هــا ذکــر کــرد.
ــک ، دو و ســه  ــودن فیدرهــای شــماره ی ــول بارب وی ف
را از جملــه مشــکالت توزیــع نیــروی بــرق در منطقــه 
پیرانشــهر عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن راســتا برنامــه 
دســت  در  فیدرهــا  بــار  کاهــش  بــرای  اساســی  هــای 
ــا فیــدر شــماره ســه مــی تــوان  اجراســت کــه در رابطــه ب
بــا  ریــزی  شــیفت  و  گــذاری  تیــر  عملیــات  انجــام  از 
پیشــرفت فیزیکــی 50  درصــد نــام بــرد کــه تــا پایــان ســال 
جــاری جهــت تعدیــل و کاهــش بــار فیــدر شــماره ســه بــه 

اتمــام مــی رســد.

وی همچنیــن رینــگ نمــودن فیدرهــای شــماره شــش 
و هفــت و خــط 20 کیلــو ولــت پیرانشــهر - سردشــت و 
فیــدر پنــج ویــک بیــن روســتا هــای اشــنوزنگ و رزگاری را 
از دیگــر اقدامــات ایــن ناحیــه در جهــت تبــادل انــرژی و 

رفــع ضعــف ولتــاژ خوانــد.
زایــر اجــرای 17 کیلومتــر خــط بــا اعتبــاری بالــغ بــر 25 
میلیــارد ریــال جهــت بــرق رســانی بــه روســتا هــای پشــت 

مخــزن ســد ســیلوه را از دیگــر برنامــه هــای در دســت 
اجــرای ایــن ناحیــه بــر شــمرد و اظهــار کــرد بــا توجــه بــه 
اینکــه ســد ســیلوه در دهــه مبــارک فجــر امســال آبگیــری 
بــرق رســانی مجــدد پشــت مخــزن  مــی شــود جهــت 
ســیلوه روســتا هــای پیــره کانــی ، گــرده ســور ، زیوکــه ، 
باشــکان و گــردی کاوالن عملیــات اجــرای 17 کیلــو متــر 
ــارک فجــر  ــا دهــه مب ــوده کــه ت خــط در دســت انجــام ب

امســال بــه اتمــام خواهــد رســید.
ــا اشــاره بــه برنامــه هــای ایــن ناحیــه در زمینــه  زایــر ب
مدیریــت مصــرف و پیــک ســایی برگــزاری کالس هــای 
و  مصــرف  مدیریــت  خصــوص  در  آموزشــی  متعــدد 
پیــک ســایی در مــدارس ، مســاجد و برگــزاری همایــش 
شهرســتانی بــا حضــور مســئوالن منطقــه را بخشــی از 
برنامــه هــای ایــن ناحیــه در خصــوص مدیریــت مصــرف و 

پیــک ســایی در پیرانشــهر عنــوان کــرد.
حــد  در  را  پیرانشــهر  در  نشــده  توزیــع  انــرژی  وی 
از  یکــی  امــر  ایــن  افــزود:  اســتاندارد توصیــف کــرد و 
آذربایجــان  اســتان  در  شهرســتان  ایــن  هــای  شــاخص 

آیــد. غربــی بشــمار مــی 
ایشــان طــرح GIS را از جملــه برنامــه هــای در دســت 
انجــام ایــن شهرســتان خوانــد و افــزود: بــا اجــرای ایــن 
در  و  آوری  جمــع  شــبکه  در  اطالعــات  تمامــی  طــرح 
مطالعــات و محاســبات  فنــی  مــورد  اســتفاده  قــرار  

مــی گیــرد.
زایــر همچنیــن بــه احــداث ســاختمان جدیــد اداری 
توزیــع نیــروی بــرق پیرانشــهر اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
توجــه بــه محدودیــت فضای ســاختمان اداری ســاختمان 
جدیــد بــا زیــر بنــای 1600 متــر مربــع درچهــار طبقــه در 
دســت احــداث اســت کــه دارای 30 درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی مــی باشــد.

جهــت اصــالح و ســاماندهی شــبکه هــای 20 
کیلــو ولــت توزیــع بــرق کارهــای اساســی حــد 
اقــل بــه طــول 70 کیلومتــر در مســیر فیدرهــای 
شــماره یــک ، دو ، ســه و پنــج جهــت کاهــش 
مشــترکین  منــدی  رضایــت  و  هــا  خاموشــی 

انجــام پذیرفتــه اســت.
همچنیــن در راســتای جمــع آوری انشــعابات 
غیــر مجــاز تعــداد دو هــزار و پانصــد بــرق غیــر 
مجــاز تبدیــل بــه انشــعاب مجــاز گردیده اســت.

وی انــرژی توزیــع نشــده در پیرانشــهر را در حــد 
ــن امــر یکــی از  ــزود: ای اســتاندارد توصیــف کــرد و اف
ــن شهرســتان در اســتان آذربایجــان  شــاخص هــای ای

غربــی بشــمار مــی آیــد.
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اعالم برنامه های بسیج در ایام بزرگداشت هفته بسیج

عزیمت کاروان اربعین حسینی به کربالی معلی از شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

فرمانــده حــوزه 2 شــهید باباســاعی ادارات کل اســتان آذربایجــان غربــی بــا 
اشــاره بــه فعالیــت ایــن حــوزه در برنامــه بســیج ادارات حفــظ و ســازماندهی 
بســیجیان جهــت تحقــق ارتــش دههــا میلیونــی بســیج و حفــظ دســت آوردهــای 
انقــالب اســالمی و تحقــق شــعائر جامعــه اســالمی در محیــط ادارات را از جملــه 

ماموریــت بســیج در ادارات ذکــر کــرد.
ســروان پاســدار یوســفعلی صمــدی بــا تبریــک فرارســیدن هفتــه بســیج برنامه 

هــای پیــش بینــی شــده در ایــام ایــن هفتــه را تشــریح کــرد.
وی گفــت: هفتــه بســیج از 29 آبــان مــاه شــروع و در طــول هفتــه ایــن برنامــه 
هــا جهــت بزرگداشــت و تجلیــل از هفتــه بســیج در این منطقــه برگزار می شــود.

29 آبان : تجلیل از خانواده معظم شهداء و تجدید پیمان با شهداء .
30 آبان : حضور گسترده بسیجیان کارمند با لباس بسیج و شرکت در نماز 

با شــکوه جمعه .
1 آذر : همایش بسیج با حضور بسیجیان  ادارات در کانون بسیج جوانان .

2 آذر : همایــش بســیج بصیــرت، والیــت حــوزه 2 - 9 بســیج ادارات ارومیــه  و 
ادارات کل اســتان آذربایجــان غربــی در ســالن اجتماعــات شــرکت توزیــع نیروی 

بــرق اســتان .
3 آذر : همایــش بســیج در پایــگاه شــهید مطهــری شــرکت مخابــرات اســتان با 

حضــور تمامــی بســیجیان و کارکنان شــرکت مخابــرات آذربایجــان غربی .
4 آذر : همایش بسیج در تحقق ارتش دهها میلیونی با همکاری پایگاه های 

شهرداری شهرستان ارومیه .
5 آذر : سالروز تشکیل بسیج و همایش نقش بسیج در جامعه اسالمی .

جمعی از کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
ــارت عتبــات عالیــات و شــرکت در مراســم پــر شــکوه  جهــت زی

اربعیــن حســینی عــازم کربــالی معلــی شــدند.
ــا  ــرق اســتان ب ــگاه شــهید کاوه صنعــت ب ــده بســیج پای فرمان
اعــالم ایــن خبــر گفــت: درایــن کاروان 28 نفــر از کارکنــان شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربی به همراه مدیر عامل شــرکت 
و معاونــت بــرق ارومیــه و جمعــی از مدیــران در قالــب کاروان 
راهیان اربعین حســینی با بدرقه گرم و پرشــور خانواده های این 
افــراد و کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان از طریــق مــرز مهــران 

راهــی کربــال شــدند.
رســول خوشــبختی افــزود: شــرکت کننــدگان در ایــن کاروان 
پــس از زیــارت حرمیــن شــریفین در عــراق و شــرکت در مراســم بــا 

شــکوه عــزاداری اربعیــن حســینی در کربــال در روزهــای 13 الی 14 
مــاه جــاری بــه میهــن اســالمی بــاز مــی گردنــد.

رئیــس گــروه بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان یــاد آور شــد همچنیــن از طــرف ایــن شــرکت 6 
نفــر ســیم بــان بــه همراه دو دســتگاه خــودرو بــا راننده جهــت ارائه 
خدمــات در طــول ایــام برگــزاری مراســم اربعیــن بــه کربــال اعــزام 
شــده اند خوشــبختی اضافه کرد: این دومین کاروان در اربعین 
و هشــتمین کاروان اعزامــی از ســوی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

اســتان بــه عتبــات عالیــات در چنــد ســال گذشــته مــی باشــد.
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همزمان با بزرگداشت هفته بسیج همایش بسیج کارمندان 
ــه در  ــه مقاومــت بســیج ســپاه ارومی حــوزه 2 و 9  ادارات و ناحی
ســالن اجتماعات شــهید رخشاء شــرکت توزیع نیروی برق استان 

ترتیــب یافت.
در ایــن گردهمایــی باشــکوه کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه 

در ســپاه شــهداء اســتان، فرمانده ســپاه شهداء اســتان آذربایجان 
غربــی، تعــدادی از فرماندهــان هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
برخــی از مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان و جمــع کثیــری 
از بســیجیان انجــام شــد مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در ســخنانی ضمــن تبریــک هفتــه بســیج بــه 
اهمیــت نقــش تفکــر بســیجی در فــرا مرزهــا اشــاره کــرد و گفــت: 
نهالی که در پنجم آذرماه سال 1358 توسط بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایــران کاشــته شــد امــروز بــه برکــت خــون شــهداء و 
اســتقامت مــردم ایــران تبدیــل بــه درخــت تنومنــدی گردیــده و 

تفکــری شــده کــه مرزهــا را درنوردیــده اســت.

مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا بــا اشــاره بــه اینکــه دفــاع از 
ارزشــهای انقــالب اســالمی و کیــان نظــام جمهــوری اســالمی و 
پاســداری خــون گرانقــدر شــهداء از وظایــف مهــم بســیج بــوده و 
بایستی این نیروی انقالبی در تمامی عرصه ها از جمله میادین 
ــکارات حضــور گســترده و مســتمر  ــاوری و ابت ــم و فن ــد، عل تولی
داشــته باشــد افــزود: تمامــی افتخــارات کســب شــده در عرصــه 
هــای مختلــف در طــول ایــن چنــد ســال کــه از پیــروزی انقــالب 

اســالمی مــی گــذرد نشــات گرفتــه از تفکــر بســیجی اســت.
مهنــدس کاظمــی کیــا اضافــه کــرد: امــروز مــا رتبــه هفدهــم 
جهانــی را در رابطــه بــا تولید علم، رتبه هفتم را در تولید فنــاوری، 
رتبــه پنجــم را در معــادن و رتبــه اول را در انــرژی در ســطح جهــان 

داریــم.
وی ضــرورت اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان کلیــد حــل 
مشــکالت بخصوص مشــکالت اقتصادی در کشــور اشــاره کرد و 
با تاکید بر اینکه نقطه اساســی این اســت که علیرغم وجود این 
مشــکالت حرکــت مــا بایســتی طــوری باشــد کــه از مســیر اصلــی 
انقالب منحرف نشویم تصریح کرد اقتصاد مقاومتی کلید حل 
مشــکالت در کشــور اســت که دولت و مســئوالن خدمتگزار در 

حــال برنامــه ریــزی بــرای اجــرای ایــن فرمــان مهم هســتند.

شناخت، تبیین و تجزیه تحلیل تهدیدات دشمن از 
وظایف مهم بسیج بشمار می آید.

نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه شــهداء اســتان آذربایجــان غربــی 
هــم در ایــن همایــش حرکــت همســو و در رکاب بــودن والیــت و 
تبعیت از ولی امر مســلمین را از تکالیف و و ظایف مهم بســیج 
یــاد کــرد و گفــت: شــناخت و تبییــن تهدیــدات و تجزیه و تحلیل 
آن از وظایف دیگر و مهم بســیج می باشــد افزود: امروز اســتکبار 
و نظام ســلطه از راه های مختلف از جمله قدرت هوشــمند این 

تهدیــدات را عملــی مــی نماید.
حجــت االســالم والمســلمین مهــدوی بــا تاکیــد بــر بیــداری و 

هوشمندی بسیجیان در برابر توطئه های نظام استکبار حضور 
فیزیکــی در کشــورهای منطقــه و ایجــاد نارضایتــی بیــن مــردم و 
ــران اســالمی را  ــر ســازی غیــر واقعــی و غلــط از اســالم و ای تصوی
بخشــی از ترفندها و حیله های شــیطانی نظام ســلطه در عملی 

ســاختن نیــات شــوم خــود ذکــر کــرد.

وی در سخنان خود نفوذ از راه های مختلف برای ضربه زدن 
بــه انقــالب اســالمی و مقدســات اســالم را از دیگــر توطئــه هــای 
دشــمن برشــمرد و ســکوالریزه کــردن جامعــه و اســتفاده ابــزاری 
تحــت عناویــن و واژه هــای فریبنــده چــون قوانیــن و مقــررات 
ســازمان ملل و شــورای امنیت را بخشــی از این توطئه ها خواند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار آن گفتمــان دیگــری کــه همــان 
گفتمــان امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری اســت و بســیجیان بــا 
برخــورداری از ایــن دیــدگاه که توســعه و پیشــرفت را در چارچوب 
دیــن اســالم مــی خواهنــد افــزود: ایــن خــود خــط بطــالن اســت که 
بــر توطئــه هــا و حیلــه هــا و تهدیــدات دشــمن کشــیده می شــود.

بسیج

همزمان با بزرگداشت هفته بسیج، 

همایش بسیج کارمندان ادارات و ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه ارومیه برگزار شد
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تجــارت: ســیزدهمین جشــنواره مســابقات سراســری 
قــرآن فرزنــدان همــکار وزارت نیــرو در ارومیــه 

94/6/4 ...........................................
کائنــات: برگــزاری ســمینار ازدواج هوشــمندانه و 
زندگــی پایــدار در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

غربــی 
94/6/25 ...........................................

ــع نیــروی  ــر عامــل شــرکت توزی ــنیم روح: مدی تس
ــرق آذربایجــان غربــی خبــر داد  ب

گذر از پیک تابستان بدون اعمال خاموشی
........................................ مهر ماه 94

ــزان مقــرری  ــه می ــک ب ــروز: کاهــش پی ــت ام فرص
بــدون  تابســتان  پیــک  از  گــذر  و   62MW تخصیصــی 

خاموشــی اعمــال 
94/7/20 ...........................................

ســطر اول: تجلیــل از خانــواده محتــرم شــهداء و 
ایثارگــران صنعــت بــرق آذربایجــان غربــی 

94/7/7 ............................................
چــی چســت: مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

آذربایجان غربی در ســمینار آراســتگی محیط کار :
تعالــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 

مســتلزم متعالــی شــدن همــکاران اســت
94/6/30 ...........................................

شــهداء  محتــرم  خانــواده  از  تجلیــل  تجــارت: 
غربــی آذربایجــان  بــرق  صنعــت  ایثارگــران 

94/7/8 ............................................
نــدای صبــا: مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی 

آذربایجــان غربــی: بــرق 
علیرغــم گرمــای هــوا در اســتان آذربایجــان غربــی بــا 
تــالش کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق توانســتیم 

ــار را کنتــرل کنیــم. پیــک ب
...................................... مرداد ماه 94

خبــر گــزاری فــارس: مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اعــالم کــرد:

عدم قطع برق در صورت صرفه جویی ده درصدی 
94/6/10 ............................................

شــهری  خانوارهــای  درصــد  صــد  صبــا:  نــدای 
نعمــت  از  غربــی  آذربایجــان  اســتان  در  روســتایی  و 

هســتند منــد  بهــره  بــرق  مزایــای  و  روشــنایی 
...................................... مرداد ماه 94

چــی چســت: قدردانــی مدیــر کل روابــط عمومــی و 
امــور بیــن الملــل اســتانداری آذربایجــان غربــی از مدیــر 

روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
94/6/30 ...........................................

تســنیم روح: برگــزاری انتخابــات هیئــت مدیــره 
انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک شــاخه آذربایجــان 

غربــی 
94/8/9 .............................................
اســتان  ســطح  در  مانــور   56 برگــزاری  کائنــات: 

غربــی آذربایجــان 
94/8/12 ............................................

از نگاه مطبوعات

نقش روابط عمومی در موفقیت سازمان
کبری جوادی  - کارشناس روابط عمومی و طرح تکریم

ــق  ــه عنــوان یــک نهــاد ارتباطــی و متعل روابــط عمومــی ب
بــه جامعــه، یــک واحــد پویــای ســازمانی اســت کــه ســکون در 
آن راهــی نــدارد . مجموعــه روابــط عمومــی بــا فعالیــت هــای 
خــالق، خطیــر، وســیع و شــبانه روزی نقــش مشــاور مدیــر 
ســازمان را ایفــا مــی کنــد در ایــن بیــن آنچــه کــه در خصــوص 
نقــش و اهمیــت روابــط عمومــی خــالق بیشــتر جلــب توجــه 
مــی نمایــد، ماهیــت غیــر مــادی وظایــف و مســئولیت هــای 
روابــط عمومــی اســت چــرا کــه تمامــی پیکره ســازمان بــا روابط 
عمومــی در ارتبــاط اســت و روابــط عمومــی فعالیتــی اســت 
کــه مبتنــی بــر فرهنــگ، اجتمــاع، گــروه هــا، باورهــا، اندیشــه 

هاســت . 
نادیــده گرفتــن روابــط عمومــی، یعنی نادیــده گرفتن حجم 
بــه پاســخگویی،  نــدادن  وســیعی از مخاطبــان و اهمیــت 
یعنــی عــدم اعتقــاد بــه کار گروهــی و مشــارکتی کــه بــا نگرش 

ســازمان یافتــه مغایــرت دارد. 
ســازمانها بــه عنــوان سیســتم هــای اجتماعــی و بــا اهــداف 
و وظایــف مختلــف نیــاز دارنــد توســط روابــط عمومــی هــای 

خــود بــه جامعــه، مطبوعــات، مدیــران و ... معرفــی و ضمــن  
رشــد و توســعه، بازخوردهــا را تجزیــه و تحلیــل و  نقــاط قــوت 
و قابــل بهبــود و موفقیــت هــا را بررســی و در راســتای اعتــالی 

آنهــا برنامــه ریــزی و اقــدام نماینــد . 
در دنیــای کنونــی روابــط عمومــی هــا در کمــک بــه تصمیم 
گیــری هــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان نقشــی در 
خــور توجــه دارنــد . تبدیــل روابــط عمومــی بــه ابــزار مدیریتــی 
بــرای فعالیتهــای حرفــه ای، علمی و الکترونیکی از مشــخصه 
هــای روابــط عمومــی اســت. از نقــاط برجســته و حائز اهمیت 
در مدیریــت اســتراتژیک توســط روابــط عمومــی، دخالــت 
در رونــد تصمیــم گیــری ســازمان اســت. بــا چنیــن دیدگاهــی 
مــی تــوان گفــت روابــط عمومــی جــزء مهمــی از هــر ســازمان 
و مهمتریــن ویژگــی مدیــران عالــی توجــه ویــژه بــه روابــط 
عمومــی و تقویــت ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی اســت و 
در صورتــی کــه مدیــران ســازمانها از ایــن مهــم غفلــت نمایند، 

نمــی تــوان از حداکثــر تــوان بالقــوه آن ســازمان بهــره بــرد.

تعــداد 20 پیشــنهاد واصلــه از همــكاران در دومیــن جلســه 
كمیتــه عالــی نظــام مشــاركت شــركت توزیــع نیــروی بــرق 

ــرار گرفــت . ــی مــورد بررســی ق آذربایجــان غرب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت در ایــن جلســه كــه بــا 
حضــور مدیــر عامــل و ســایر اعضــاء برگــزار شــد، تعــداد شــش 
پیشــنهاد از بیســت پیشــنهاد واصلــه مــورد تائیــد اعضــاء 

كمیتــه قــرار گرفــت .
عناویــن پیشــنهادات تائیــد شــده عبــارت اســت از : نصب 
چــراغ روی پــرش، پرداخــت كمــك هزینــه ازدواج بصــورت 

كارت هدیــه بــا پیــام تبریــك از طــرف شــركت، ایجــاد سیســتم 
هشــداردهنده در سیســتم جامــع خدمــات مشــتركین آیتــم 
تغییــر نــام انشــعابات تخفیــف دار، مكانیــزه نمــودن فرآینــد 
صدور احكام و مطالبات بازنشستگی در سیستم پرسنلی  و 
ثبــت اقــالم مــورد نیــاز جهــت اصل انشــعابات برق مشــتركین 
و اقــالم مصرفــی بعــد از اصــالح انشــعاب در پشــت برگــه 
اعــالم معایــب و نصــب راهنمــای اســتفاده از كپســول آتــش 

نشــانی در كنــار كپســول هــا .

در دنیــای کنونــی روابــط عمومــی هــا در کمــک بــه تصمیــم گیــری هــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک 
ســازمان نقشــی در خــور توجــه دارنــد . تبدیــل روابــط عمومــی به ابــزار مدیریتی برای فعالیتهــای حرفه ای، 

علمــی و الکترونیکــی از مشــخصه هــای روابــط عمومــی اســت

برگزاری دومین جلسه کمیته عالی نظام مشارکت در شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی
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به مناسبت روز تربیت بدنی وزارت نیرو :
برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی

اجــرای ورزش صبحگاهــی بطــور منظــم و روزانــه مــی 
توانــد نقــش بســیار مهمــی در کســب آمادگــی جســمانی، 
روانــی و نشــاط و شــادابی افــراد داشــته باشــد . در همیــن 
راســتا بــه مناســبت فرارســیدن روز تربیــت بدنــی وزارت 
نقــش ورزش در ســالمتی و  تبییــن  بــه منظــور  و  نیــرو 
تندرســتی، همایــش ورزش صبحگاهــی در شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .
برنامــه  ایــن  گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در  بــه 
ورزشــی کــه بــا حضــور مهنــدس حمیــد کاظمــی کیامدیــر 
عامــل شــرکت و همــکاران در محوطــه چمــن ســتاد بــه 
مرحلــه اجــرا درآمــد، همــکاران ضمــن پیــاده روی دور زمین 
چمــن بــه نرمــش و حــرکات کششــی بــا شــادابی بــر ســر کار 

حضــور یافتنــد .
.........................................................

کسب مقام سوم کیوکوشین کاراته اویاما ایران 
توسط فرزند یكی از همكاران شرکت توزیع برق 

آذربایجان غربی

علــی اصغــر نایبــی فرزنــد همکارمــان ابراهیــم نایبــی 
موفــق بــه کســب مقــام ســوم رده ســنی نوجوانــان وزن 54 
رده کمربنــدی مشــکی کیوکوشــین کاراتــه اویامــا ایــران و 
دریافــت حکــم قهرمانی از ســوی رئیس فدراســیون کاراته 
جمهوری اســالمی ایران شــد . این موفقیت را به ایشــان و 
خانواده محترمشــان تبریک و تهنیت عرض می نماییم .

ورزش ، سالمت
قـدردانـی

حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان   -
غربــی از تــالش هــای مجدانــه ایشــان و همــکاران در برگــزاری ســیزدهمین دوره مســابقات کشــوری قرآنــی فرزنــدان همــکار تقدیــر و تشــکر 

نمــود  . 
........................................

مهنــدس حائــری مدیــر عامــل شــرکت توانیــر بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه احــد عظیــم خانــی مشــاور شــرکت توزیــع نیــروی بــرق   -
آذربایجــان غربــی از هماهنگــی ارزنــده و کامــل ایشــان بــا دفتــر امــور فرهنگــی و دینی شــرکت توانیــر و فعالیتهای فرهنگی ارزنــده و موثر در 

ســال 92 بــه عنــوان مســئول فرهنگــی برتــر درصنعــت بــرق کشــور تقدیــر و تشــکر نمــود . 
........................................

محمودرضــا حقــی فــام معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر بــا ارســال نامــه ای بــه مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر   -
عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از حســن تدبیــر ایشــان و همــکاران ســختکوش شــرکت کــه بــا مســئولیت پذیــری و انجــام 

ــر و تشــکر نمــود . ــد تقدی ــت مــردم و مســئولین را فراهــم نمــوده ان ــات رضای ــع موجب ــه موق اقدامــات ب
........................................

آرش کــردی مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی   -
بــرق آذربایجــان غربــی از تالشــها و مســاعی ایشــان و همــکاران شــرکت در راســتای همــکاری بــرای کاهــش 2200 مگاواتــی مصــرف ایــام اوج 

بــار شــبکه سراســری بــرق  و مدیریــت ســمت تقاضــا تقدیــر و تشــکر نمــود .
........................................

احمــد توســلی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد   -
کاظمــی کیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات بی شــائبه، احســاس مســئولیت و وظیفه شناســی ایشــان 
در جهــت اجرائــی نمــودن » تفاهــم نامــه ســه جانبــه فــی مابیــن شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان، ســازمان نظام مهندســی اســتان و ســازمان 
مســکن و شهرســازی « در راســتای اجرای شــیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای اســتاندارد تاسیســات برق کلیه اماکن وهمچنین 

عــدم واگــذاری انشــعاب بــه ســاختمانهای فاقــد سیســتم ارت حفاظتــی مناســب  قدردانــی نمــود .
........................................

نــادر صفــرزاده معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه قهرمــان فاطمــی   -
مســئول امــور ایثارگــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات بــی شــائبه ایشــان در امــر خدمــت رســانی بــه ایثارگــران و 

ــا اداره امــور ایثارگــران اســتانداری تقدیــر و تشــکر نمــود .  حســن همــکاری ب
........................................

ســرتیپ دوم پاســدار ناصــر اصالنــی فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد   -
کاظمــی کیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از همدلــی و همزبانــی و خدمــات ارزنــده ایشــان بــا پلیــس راه در 
خصــوص ارتقــاء فرهنــگ صحیــح رانندگــی، كاهــش تصادفــات و تلفــات ناشــی از آن، ارتقــاء ایمنــی و قانونمنــدی ترافیكــی در ســال دولــت و 

ملــت بعنــوان شــهروند نمونــه ترافیكــی در هفتــه ناجــا تقدیــر و تشــکر نمــود .
........................................

ســرتیپ دوم پاســدار ناصــر اصالنــی فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد   -
كاظمــی كیــا مدیرعامــل شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات و تــالش شــبانه روزی و تعامــل و همــكاری ایشــان بــا ناجــا در زمینه 

اخــذ انشــعاب بــرق پــروژه هــای انتظامــی اســتان تقدیــر و تشــكر نمــود 
........................................

مهــدی چناقلــو رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن خانــواده ناشــنوایان اســتان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس   -
حمیــد كاظمــی كیــا مدیرعامــل شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات و همكاریهــای بعمــل آمــده در بــا انجمــن مذکــور تقدیــر و 

تشــكر نمــود .
........................................

ســید مهــدی قریشــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شهرســتان ارومیــه، اســتاندار آذربایجــان غربــی و مدیــركل   -
اوقــاف و امــور خیریــه در اقدامــی مشــترك بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد كاظمــی كیــا مدیرعامــل شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان 

ــر و تشــكر نمــود . ــم تقدی ــان برگــزاری ســی و هشــتمین دوره مســابقات قــرآن کری غربــی از همــکاری هــای ایشــان در جری
........................................

شــورای اســالمی ودهیــاری دهســتان بکتــاش بــا تحریــر و نصــب بنــر در مقابــل مدیریــت توزیــع بــرق میانــدوآب از تالشــها   -
وخدمــات صادقانــه مهنــدس کاظمــی اصــل وهمکارانشــان در جابجائــی تیرهــای بــرق در دهســتان بکتــاش تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

........................................
خســروی فرمانــدار شهرســتان بــوکان بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه رضــا محمدنیــا مدیریــت توزیــع بــرق بــوکان از خدمــات ارزنــده   -
و تــالش هــای ســازنده ایشــان در راســتای خدمــت رســانی بــه شــهروندان و تکریــم مراجعــان کــه بــا رعایــت و حفــظ ارزشــهای دینــی وجــدان 

ــر و تشــکر نمــود .  ــوده اســت، تقدی ــارت و تخصــص همــراه ب ــاط اداری و مه کاری و انضب
........................................

محمــد شــجاعی دهیــاری دولــه گــه رم و اهالــی روســتای مذکــور بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه رســتگاراحمدی مدیریــت توزیع برق   -
سردشــت از تالش و پشــتکار و خدمات ارزشــمند ایشــان و همکارانشــان در جهت عمران، آبادانی و توســعه برق شهرســتان سردشــت و به 

خصــوص بهــره منــدی روســتائیان از نعمــت بــرق قدردانــی نمــود . 
........................................

هئیــت مدیــره وســاکنین شــهرک پردیــس ســایت2 بــا تحریــر و نصــب بنــر در مقابــل بــرق میانــدوآب از از تالشــها وخدمــات   -
صادقانــه مهنــدس کاظمــی اصــل مدیریــت توزیــع بــرق میانــدوآب وهمکارانشــان در تامیــن روشــنائی معابــر شــهرک مذکــور تقدیــر و تشــکر 

ــد. نمودن

انتصاب

طــی احکامــی جداگانــه از ســوی مهنــدس حمیــد کاظمــی کیا مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجــان غربی مهندس   -
علیرضــا بهنــام بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت توزیــع بــرق خــوی منصــوب و از زحمات و تالشــهای خالصه ســی و دو ســاله مهنــدس ابراهیم 

خلیــل هاشــم زاده مدیــر اســبق بــرق خــوی تجلیــل بــه عمــل آمــد .
........................................

طــی حکمــی از ســوی مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی رســول ســلیمانی   -
کیــا رئیــس گــروه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان عضــو شــورای معاونیــن و مشــاورین شــرکت منصــوب شــد 

مــا را درغــم خود شــریک بدانید
بــا نهایــت تاســف و تاثــر اطــالع یافتیــم تعدادی 

از همــکاران محتــرم شــرکت در غــم از دســت دادن 
عزیــزان خــود ســوگوار مــی باشــند ضمــن عــرض تســلیت 
از خداونــد متعــال بــرای آن مرحومیــن طلــب مغفــرت و 

بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی را خواهانیــم.

همکار غالمحسین مددی در سوگ خواهر و فرزند همکار 
بازنشسته اکبر مددی

.............................................................
//   علیرضا بهنام در سوگ پدر

.............................................................
//   جابر شورابی زاده از ناحیه سلماس در سوگ پدر

.............................................................
//  ابراهیم جباری طسمالویی در سوگ پدر

.............................................................
//  علیرضا زینالی سعیدلو در سوگ پدر

.............................................................
//  بازنشسته نادر اردالن در سوگ مادر

.............................................................
//  رضا اردالن در سوگ مادربزرگ

.............................................................
//  صابر یوسف نژاد در سوگ مادر

.............................................................
//  خانم مینا قاسمی در سوگ عمو

.............................................................
//   خانم فرحناز ابراهیمی  در سوگ برادر

.............................................................
همچنیــن درگذشــت همــکار عزیــز مرحوم آقای شــهباز 
ــواده و بازمانــدگان  ــه خان عابــدی از ناحیــه میانــدوآب را ب

ایشــان تســلیت مــی گوییــم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت



از انتشارات دفتر روابط عمومی
زیر نظر هیئت تحریریه

نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربینشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

مدیر اجرایی : داود صالح نمدی
خبر نگار: کبری جوادی

صفحه آرایی : امین خدایی ، میر باقر عسگرزاده
تنظیم مطالب : رحیم جبار دخت

عکس : جعفر لزومی

نشانی : ارومیه - خیابان ارتش
تلفکس : 04433446707

www.waepd.ir    
info@waepd.ir
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