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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

با تالش همكاران پس از  یكسال از آغاز طرح جهادی 
كاهش تلفات، در پایان آبان ماه سالجاری تلفات برق 

از  16/7 به 11/8 درصدكاهش یافت

گزارش تالش خستگی ناپذیر اكیپ های 
عملیاتی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

برای رفع یخ زدگی خطوط انتقال نیروی برق در 
شهرستان پیرانشهر

كسب رتبه برتر پژوهش و فناوری توسط 
شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در 

جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

نگاهی به فعالیت های معاونت برنامه 
ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اقامه نماز 
ویژه مدیران صنعت آب و برق 
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        سخن هفته

بازگشت امام خمینی )ره( به میهن و آغاز دهه فجر

 
بــا گســترش قیــام مــردم و خــروج شــاه از ایــران، شــاپور بختیــار 
بــه عنــوان آخریــن و تنهــا امیــد رژیــم پهلــوی و ســردمداران غربــی 
پشــتیبان ایــن رژیــم، بــه عنــوان نخســت وزیــر باقــی مانــده بــود. 
در طــرف مقابــل تظاهــرات مــردم هــر روز پــر شــورتر و مصمم تــر 
می شــد و شــعار اســتقال،  آزادی، جمهــوری اســامی بعنــوان 
اصلــی تریــن خواســته مــردم در نهضــت انقابــی بــه رهبــری 

)ره( كــه  خمینــی  امــام  می شــد.  مطــرح  )ره(  خمینــی  امــام 
شــرط ورود خــود را بــه كشــور، خــروج شــاه، اعــام كــرده بودنــد، 
بــا فــرار شــاه در 26 دی 1357، تصمیــم بــه بازگشــت گرفتنــد. 
ــود ایــن رجعــت تاریخــی در روز پنجشــنبه پنجــم بهمــن  قــرار ب
ــع از  ــا بســتن فــرودگاه هــا مان 1357 انجــام گیــرد امــا بختیــار، ب
ــا انتشــار خبــر بســته شــدن فرودگاههــا،  انجــام ایــن امــر شــد. ب
مــردم خشــمگین بــه خیابــان هــا ریختــه و بــا تحصــن و شــعارهای 
كوبنــده، دولــت بختیــار را تحــت فشــار شــدیدی قــرار دادنــد. 
در همیــن زمــان رییــس شــورای ســلطنت، ســید جــال تهرانــی،  
در پاریــس ضمــن اســتعفا خدمــت امــام، اعــام كــرد كــه شــورای 
ســلطنت غیــر قانونــی اســت، ســرانجام، تحصن هــا و تظاهــرات 
ــاز كنــد.  ــار را مجبــور كــرد،  فــرودگاه هــا را ب عظیــم مــردم بختی
كاركنــان اعتصابــی تلویزیــون اعــام كردنــد بــرای ضبــط و پخــش 
مســتقیم مراســم آماده انــد، فــرودگاه مهرآبــاد آمــاده اســتقبال از 
پــرواز انقــاب بــود، روز 12 بهمــن 1357، پرشــكوه تریــن اســتقبال 
تاریخــی رقــم خــورد و هواپیمــای ایرفرانــس در حوالــی ســاعت 9 
صبــح در فــرودگاه مهرآبــاد نشســت و حضــرت امام، با قلبــی آرام 
و مطمئــن پــس از 15 ســال هجــرت، پــا بــه خــاك میهــن اســامی 
گذاشــتند. صدهــا خبرنــگار و عــكاس و فیلمبــردار بــه ثبــت ایــن 
رویــداد تاریخــی پرداختنــد. جمعیــت اســتقبال كننــده در طــول 
33 كیلومتــر از فــرودگاه امــام تــا بهشــت زهــرا كــه مقصــد بعــدی 
ــا 8 میلیــون نفــر تخمیــن زده می شــد. امــام  ــود بیــن 4 ت امــام ب
از فــرودگاه مســتقیما بــه بهشــت زهــرا رفتنــد و ضمــن ادای 
احتــرام بــه شــهدای انقــاب اســامی، ســخنرانی تاریخــی خــود 
را در آنجــا ایــراد كردنــد. در ایــن ســخنرانی امــام نخســت وزیــری 
شــاپور بختیــار را غیــر قانونــی اعــام كــرده و فرمودنــد: »مــن بــه 
ــب  ــن ترتی ــم.« بدی ــن می كن ــت تعیی ــت دول ــن مل پشــتیبانی ای
از ورود امــام ده روز تاریخــی كــه بعدهــا دهــه فجــر انقــاب 
اســامی نــام گرفــت، ســپری شــد تــا طومــار رژیــم پهلــوی و 2500 
ســال اســتبداد شاهنشــاهی بــرای همیشــه در هــم تنیــده شــود. 

پرداخت7560 میلیون ریال پاداش به 
مشتركان كشاورزی همكاری كننده در 

طرح تابستانی سال 94

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت گفــت: بیــش از 7560 میلیــون 
ریــال پــاداش بــه مشــترکین همــکار در طرح کاهــش پیک مصرف 

بــرق ســال 94 اســتان پرداخــت شــده اســت. 
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا اعــام نمــود : در راســتای 
اجــرای طــرح کاهــش پیــک  بــار 94 بیــش از 7560 میلیــون ریــال 

ــم . ــه مشــترکین همــکار اســتان پرداخــت نمــوده ای ــاداش ب پ
وی ادامــه داد: همــکاری بــا مشــترکین کشــاورزی بــه نحــوی 
بودکــه توانســتیم ضمــن تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار بــرای کلیه 
مشــترکان وگذر از تابســتان 94 بدون اعمال کمترین خاموشــی، 
نســبت بــه کاهــش رشــد پیــک بــار بــه میــزان 45 درصــد نســبت 
بــه ســال گذشــته اقــدام نماییــم .همچنیــن در راســتای طــرح 
همــکاری مشــترکین کشــاورزی در پیــک بــار ســالجاری، تعــداد 
1570 مشــترک کشــاورزی بــا خامــوش نمــودن بــرق چــاه هــای 
خــود در چهــار ســاعت اوج بــار روزانــه توانســتند از بــرق رایــگان 

در ســایر ســاعات شــبانه روز برخــوردار شــوند .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
یــادآور شــد: تاثیرگــذاری ایــن همــکاری 75 مــگاوات در پیــک 94 
بــوده اســت کــه حــدود 7560 میلیــون ریــال تخفیــف همــکاری 
در قبــوض بــرق دوره پنجــم ســال 94 بــه آنــان پرداخــت گردیــده 

اســت.
ــا برنامــه ریــزی  وی در خاتمــه اظهــار داشــت: ایــن شــرکت ب
هــای الزم جهــت نیــل بــه اهــداف کاهــش پیــک بــار 94 و تامیــن 
اجــرای  بــه  نســبت  بــار  اوج  ایــام  پایــدار در  و  بــرق مطمئــن 
طرح هــای کاهــش پیــک بــار اقــدام و بــا اطاع رســانی شایســته از 
طریــق برگــزاری ســمینار و همایش ها و درج اطاعیــه در جراید و 
قبــوض بــرق مصرفــی، مراجعات حضوری، صداوســیما و شــرکت 
ــب همــکاری مشــترکین در بخــش  ــه جل ــق ب در نمازجمعــه موف

هــای مختلــف جهــت کاهــش پیــک بــار در ســالجاری گردیــد.

صفحه آخر
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مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

با تالش همكاران پس از  یكسال از آغاز طرح جهادی كاهش تلفات، در 
پایان آبان ماه سالجاری تلفات برق از  16/7 به 11/8 درصدكاهش یافت

گزارش تالش خستگی ناپذیر اكیپ های عملیاتی شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
برای رفع یخ زدگی خطوط انتقال نیروی برق در شهرستان پیرانشهر و مهاباد

با تالش اكیپ های عملیاتی، شهرستان پیرانشهر و 
روستاهای تابعه برقدار شد

بــه دنبــال بــارش بــرف ســنگین و كــوالك شــدید در شهرســتان 
پیرانشــهر در 24 ســاعت گذشــته، یــخ زدگــی در خطــوط انتقــال 
نیــروی بــرق موجــب بــروز اختــال در بــرق رســانی بــه شــهر 

پیرانشــهر وتعــداد 143 روســتای پیرانشهرشــده اســت.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی در اولیــن ســاعات بــروز ایــن حادثــه اكیــپ 
هــای عملیاتــی از مركــز اســتان و شــهرهای همجــوار عازم منطقه 

شــدند . 
بنابرایــن گــزارش بــه منظــور هماهنگــی الزم جلســه مدیریــت 
بحــران شهرســتان پیرانشــهر بــا حضــور رئیــس مدیریــت بحــران 

اســتان و فرمانــدار تشــكیل و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد . 
مدیــر عامــل شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــركت گفــت : بــا توجــه بــه اینكــه 
یــخ زدائــی از خطــوط 132 كیلوولــت در طــول 115 كیلومتركــه 
از مناطــق كوهســتانی عبــور كــرده و در مناطقــی قطــر یــخ روی 
ســیمها بــه 70 ســانتی متــر مــی رســد، بســیار ســخت و زمانبــر 
بــود، 50 درصــد از بــرق شــهر پیرانشــهر و 25 درصــد از بــرق 
روســتاهای مربوطــه از طریــق اتصــال شــبكه بــرق پیرانشــهر بــه 

ــد . ــرق شهرســتانهای نقــده و سردشــت تامیــن گردی شــبكه ب
مهنــدس كاظمــی كیــا افــزود : در نتیجــه تاشــهای شــبانه 
روزی همــكاران، از طریــق 5 دســتگاه ژنراتــور نســبت بــه برقــدار 
نمودن بیمارستان امام و قسمتی از پمپهای آب شهر پیرانشهر 
اقــدام شــد و عملیــات یــخ زدائــی از خطــوط انتقــال نیــرو و اصاح 
خطــوط بــرای برقــدار نمــودن برق شــهر و روســتاها انجــام گردید.
ایشــان در خاتمه از مردم پیرانشــهر به لحاظ صبر و همكاری 

قدردانی  بعمل آورد.

مهنــدس حمیــد كاظمــی كیــا در جلســه ای بــا حضــور معاونیــن و 
مدیــران شــركت ضمــن تبریــك توفیق دولــت و تیم مذاكره كننــده در 
لغــو تحریــم هــای هســته ای گفــت : امیــدوارم ایــن موفقیــت منشــاء 

اثــرات مثبــت در رونــق اقتصــادی كشــور باشــد .
ــه در  ــرژی نهفت ــی در ان ــرات هــم افزای ــا گفــت : تاثی كاظمــی كی
پیونــد هــای درون سیســتم اســت اگــر ارتباطــات بین اجزای سیســتم 
بــه خوبــی تعریــف و پیــاده ســازی شــوند مــی تواننــد ســبب افزایــش 

كاركــرد كل سیســتم شــوند .
وی ضمــن تاكیــد بــر مــدارا و رفتــار شایســته از مدیــران حاضــر در 
ــا  خــود شناســی در راه خودســازی گام برداشــته  جلســه خواســت ب
و از هــوای نفــس، حــرص قــدرت، شــهرت و ثــروت انــدوزی برحــذر 

باشــند . 

حمیــد كاظمــی كیــا افــزود  : در نتیجــه تــاش هــا و زحمــات 
همــكاران در طــول یــك ســال پــس از آغــاز طــرح جهــادی كاهش تلفات 
و در پایــان آبــان مــاه ســالجاری  موفــق بــه كاهــش تلفــات از  16.7 بــه 
11.8 درصــد در ســطح شــركت شــدیم كــه جــا دارد از تــك تك همكاران 
ــه لحــاظ  ــات مشــتركین ب ــروش و خدم ــت ف ــی الخصــوص معاون عل
ــرداری و دیســپاچینگ در رابطــه  ــت بهــره ب ــات و معاون كاهــش تلف
بــا جمــع آوری برقهــای غیــر مجــاز و همكارانشــان قدردانــی نماییــم .
وی با بیان اینکه این رقم کاهش در مقایســه با ســالهای گذشــته 
نشــان از تغییــرات اساســی در مصــرف و تلفــات انــرژی دارد تاکیــد 
کــرد در ســال آتــی بــا توجــه بــه رونــد موجــود که نشــانگر جهت گیری 
مناســب شــرکت در امــر کاهــش تلفــات اســت طــرح هــای مربوطــه بــا 
جدیــت و حساســیت بیــش از پیــش ادامــه یافتــه تــا بــه اهــداف باالتــر 

از آنچه برای شرکت تعیین شده است دست یابیم.
کاظمــی کیــا تصریــح کــرد بــرای ســال 95 بــا اینکــه 11 درصــد 
بــرای شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی تعییــن گردیــده بــا تــاش 
همــکاران ســعی مــی کنیــم تلفــات انــرژی در ســال آینــده 10 درصــد را 

بــه عنــوان هــدف مــد نظــر قــرار دهیــم .
وی یــاد آور شــد در طــول یــک ســال از شــروع جهــادی کاهــش 
تلفــات در اســتان آذربایجــان غربــی کنتــور بــرق 550 هــزار مشــترکین 
تســت و بازرســی گردیــده کــه 13 هــزار دســتگاه دســتکاری کشــف و 

32 هــزار کنتــور معیــوب نیــز تعویــض گردیــده اســت.

و  پیرانشــهر  هــای عملیاتــی، شهرســتان  اكیــپ  تــاش  بــا 
شــد برقــدار  تابعــه  روســتاهای 

مدیــر عامــل شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
ضمــن قدردانــی از صبــر و شــكیبایی مــردم شــریف  شهرســتان 
پیرانشــهر و روســتاهای تابعــه گفــت : بــا تاشــهای شــبانه روزی 
اكیــپ هــای عملیاتــی در ســاعت 24 : 15 روز شــنبه 12 دی مــاه 
پســت 132 پیرانشــهر در مــدار قــرار گرفتــه و تمامــی فیدرهــا 

برقــدار شــدند .
مهنــدس حمیــد كاظمــی كیــا گفــت : بــه دنبــال بــارش بــرف 
ســنگین و كــوالك شــدید در شهرســتان پیرانشــهر در شــبانه روز 
گذشــته و متعاقــب آن یــخ زدگــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق و 
بــروز اختــال در بــرق رســانی بــه شــهر پیرانشــهر وتعــداد 143 
روســتای پیرانشــهر، تعــداد شــش اكیــپ از مدیریــت هــای توزیع 
بــرق ارومیــه، میانــدوآب، اشــنویه، نقــده، پیرانشــهر و همچنیــن 

امــور انتقــال نیــروی بــرق اســتان بــا زحمــات بی دریغ خــود موفق 
شــدند تمامــی فیدرهــا را برقــدار نماینــد .

با تالشهای شبانه روزی همکاران،۱۴۰ روستای شهرستان 
مهاباد در دو بخش خلیفان و مرکزی برقدار شد

مدیــر عامــل شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت گفــت:  بــه دنبــال بــارش بــرف 
و کــوالک و وزش تندبــاد،  بــرق تعــداد 140  روســتا در بخشــهای 

خلیفــان و مرکــزی شهرســتان مهابــاد قطع شــده بود کــه در اولین 
ســاعات بــروز بحــران مشــکل 40 روســتا در بخــش مرکــزی مرتفــع 

شد. 
ــا توجــه بــه بــارش بــرف 60  مهنــدس كاظمــی كیــا گفــت:   ب
ســانتی متــری کــه گاهــا در اثــر کــوالک بــه بیــش از ســه متــر هــم 
مــی رســید، راههــای مواصاتــی بســته شــده و تــردد امــکان پذیــر 

نبــود. 
محــور  ســه  در  ســنگین  بــرف  بــارش  اثــر  در  افــزود:  وی 
روســتایی) کلــه گاوی،ســویناس، مازگــه و گرشــیان(،)قوملیان 
و  60   شــده  بــرق شکســته  تیرهــای  ؛  کانــی رش  و  مرانــه(  و 
مــورد پارگــی ســیمهای 20 کیلوولــت و 70 مــورد پارگــی ســیم 
فشــارضعیف و همچنیــن بیــش از 30 مــورد شکســتگی مقــره و 
فیــوز کات اوت و...  در داخــل روســتاها وجــود داشــت کــه 
ارتفــاع بــرف مانــع ســرعت عملیــات مــی شــد که در پــی متوقف 
شــدن خودروهــا بــرای رفتــن بــه روســتاها از قاطــر و اســب جهــت 

امدادرســانی بــه مــردم اســتفاده شــد. 
کاظمــی کیــا افــزود: در ایــن مــدت تعــداد 7 روســتا از طریــق 
بــرق سردشــت و تعــداد 10 روســتا از طریــق بــرق بــوکان بطــور 
موقــت برقــدار شــده بــود کــه بــا حرکــت جهــادی کلیــه همــکاران 
مشــکات شــبکه برطرف و کلیه روســتاها مجددا برقدار شــدند

ایشــان در ادامــه از صبــر و همــکاری و تاشــهای خالصانــه 
مــردم و همچنیــن مهنــدس فیــض الــه بیگــی مدیــر توزیــع بــرق 
مهابــاد و همکارانشــان در جهــت خدمــت بــه مــردم شــریف 

مهابــاد قدردانــی نمــود.
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تعیین استراتژی فروش انرژی 
الکتریکی یک مولد مقیاس کوچک 

مشخص در بازار برق ایران

)علیرضا سلیم امینی(  

رقابــت  بــرای  بســتری  ایجــاد  جهــت  اخیــر  هــای  ســال  در 
راندمــان  بــردن  بــاال  نتیجــه  در  و  بــرق  فــروش  و  خریــد  و 
سیســتم قــدرت و بــاال بــردن کیفیــت بــرق، بــازار بــرق ایجــاد 
محیــط  ایــن  در  هــا  ریــزی  برنامــه  از  هــدف  اســت.  شــده 
رقابتــی، کســب بیشــترین ســود حاصــل از ســرمایه گــذاری 
مــی باشــد.در کشــور ایــران نیــز ایــن بــازار بــرای مولدهــای 
مقیــاس كوچــك بعــد از تصویــب آییــن نامــه »دســتورالعمل 
توســعه مولدهــای مقیــاس کوچــک« در ســال 86 شــروع بــه 
کار کــرد. در ایــن آییــن نامــه عــاوه بــر ضوابــط اجرایــی و 
حمایــت هــا در احــداث مولــد مقیــاس کوچــک، روش هــای 
ــان شــده  ــز بی ــاس کوچــک نی ــد مقی ــرق تولیــدی مول عرضــه ب
اســت. در کشــور ایــران 3 روش: فــروش تضمینــی، فــروش 
مســتقیم و فــروش بــه مدیریــت شــبکه بــه عنــوان روش هــای 
فــروش بــرق بــرای ســرمایه گــذار معرفــی شــده اســت. در 
ایــن مقالــه روشــی جهــت شناســایی مصــرف کننــده هــا و 
اولویــت بنــدی آنهــا جهــت عرضــه مســتقیم بــرق و در نهایــت 
ــا ترکیبــی  ــرق ی ــا مســتقیم ب تعییــن میــزان فــروش تضمینــی ی
از ایــن 2 بــا اســتفاده از الگوریتــم  PSOدر راســتای کســب 
ســود حداکثــری بــرای فعالیــت در زمینــه فــروش بــرق مولــد 
مقیــاس کوچــک در بــازار بــرق ایــران معرفــی شــده اســت. 
ــرای  از آنجایــی کــه در ایــن روش، حاشــیه اطمینــان خوبــی ب
قیمــت گــذاری فــروش مســتقیم بــرق در نظــر گرفتــه شــده 
ــرای انتخــاب بارهــای  ــی ب ــل اطمینان اســت لذاغربالگــری قاب
ســودزا در فــروش مســتقیم بــرق جهــت رویکــرد ســرمایه گــذار 

ــرد. ــرق انجــام مــی گی ــروش مســتقیم ب ــه ف ب

قیمــت ثابــت ســر بــه ســرکه نشــان دهنــده مــرز ســود و ضــرر 
nگــروه  تمامــی   بــرای  باشــد  مــی  بــرق  فــروش  از  حاصــل 
هــای بــاری بــا نــام price_min موجــود در شــبکه توزیــع 
جهــت فــروش مســتقیم برقبــه صــورت مســاوی وجــود دارد. 
ــاری نیــز یــک  ــرای هریــک ازn گــروه ب الگوریتــم بیــان شــده ب
price _ قیمــت پیشــنهادی بــرای فــروش مســتقیم بــه نــام

max ، محاســبه مــی کنــد. اگــر قیمــت ســر بــه ســر از قیمــت 
پیشــنهادی جهــت فــروش مســتقیم بــرق بیشــتر باشــدT آن 
گــروه بــاری از لیســت n تایــی جهــت فــروش مســتقیم حــذف 
مــی شــود و در نهایــت  )(m  کاندیــدا هــای ســود آور جهــت 
فــروش مســتقیم مشــخص مــی شــود.همانطوری کــه قبــا 
گفتــه شــد در ایــن مقالــه از الگوریتــم PSO اســتفاده شــده 
ــی  ــم هــای تکامل ــم و دیگــر الگوریت ــن الگوریت اســت. ذات ای
بهتریــن  یافتــن  و  هــدف  تابــع  ســازی  کمینــه  مبنــای  بــر 
حــل  تکــرار  از   )PT. max ممکــن  ســود  جواب)بیشــترین 

مســئله بــرای چندیــن بــار متوالــی مــی باشــد.
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فناوری
كسب رتبه برتر پژوهش و فناوری توسط شركت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در جشنواره 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو

شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی موفــق بــه كســب 
ــع نیــروی  ــاوری در بیــن شــركت هایی توزی ــر پژوهــش و فن ــه برت رتب

بــرق كشــور شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت، ایــن عنــوان ارزشــمند در 
نتیجــه ارزیابــی هــای انجــام شــده از ســوی شــركت توانیــر در ســال 
93 و بــا ارائــه پــروژه » بهینــه ســازی ویژگیهای روغن ترانســفورماتور 
شــبكه توزیــع بــرق بــا بكارگیــری نانــو ســیاالت و مقایســه عملكــرد آن 
بــا روغــن هــای متعــارف « توســط دكتــر حســن زاده به شــركت توزیع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اختصــاص یافــت .
بنابرایــن گــزارش، تلفــات حرارتــی ترانســفورماتورهای شــبكه 
توزیــع بــرق یكــی از مشــكات صنعــت بــرق مــی باشــد کــه یكــی از 
راههــای كاهــش ایــن نــوع تلفــات، افــزودن برخــی از نانــوذرات بــه 
روغــن ایــن ترانســفورماتورها اســت. در ایــن طــرح تعــداد 10 نانــوذره 
ســنتز شــد و ســپس توســط دســتگاه اشــعه ایكــس فــاز بلــوری آنهــا 
شناســایی و انــدازه آنهــا نیــز توســط رابطــه دبــای- شــرر بطــور تقریبی 
مشــخص گردیــد . پــس از مرحلــه ســنتز، نانــوذرات بدســت آمــده 
در روغــن ترانســفورماتور )پارافینیــك و نفتنیــك( توســط مــوادی 
از قبیــل اولئیــك اســید، اســتئاریك اســید و پالمتیــك اســید پایــدار 

ســازی شــدند. از تمامــی روغــن هــای نانویــی بدســت آمــده، آزمــون 
هــای ولتــاژ شكســت دی الكتریــك، ضریــب هدایــت حرارتــی و 
نتایــج پایدارســازی بعمــل آمد.آزمــون طیــف ســنجی امپدانــس 
امپدانــس روغنهــا  انــدازه گیــری مقــدار  بــرای  الكتروشــیمیایی 
اســتفاده شــد. آزمون صدمه رســانی نانوذرات و مواد شــیمیایی به 
اســتراكچر ترانســفورماتور مخصوصــاً بــه نــوار مســی درون روغنهــا ، 
آزمــون انــدازه گیــری ضریــب تلفات دی الكتریك روغنها انجام شــد 
کــه بررســی عملكــرد برخــی از مــواد بعنــوان بازدارنــده خوردگــی از 
قبیــل ال- سیســتئین روغنهــا انجــام شــد كــه نتایجی تحــت عناوین 
: افزایــش ولتــاژ شكســت دی الكتریــك بــه میــزان حــدوداً 20 درصــد 
در حضــور نانــوذرات، افزایــش ضریــب هدایــت حرارتــی بــه میــزان 
حــدوداً 12 درصــد در حضــور نانــوذرات، كاهــش تلفــات حرارتــی 
ترانســفورماتور در حضــور نانــوذرات، افزایــش عمــر ترانســفورماتور 
در حضــور نانــوذرات، صدمــه ندیــدن نــوار مســی درون روغنهــا در 
حضــور نانــوذرات، صدمــه دیــدن شــدید نــوار مســی درون روغنهــا 
در حضــور مــاده شــیمیایی ال- سیســتئین و پایدارســازی بســیار 

خــوب نانــوذرات درون روغنهــا بــا اولئیــك اســید حاصــل شــد .

برگزاری دوره آموزشی ایمنی باالبرها در شركت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بــه همــت دفتــر آمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی انســانی 
دوره آموزشــی » ایمنــی در باالبرهــا« بــا حضــور بیــش از  40 نفــر 
همــكاران در شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی برگزارشــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت در ایــن دوره آموزشــی 
كــه بــه مــدت 6 ســاعت برگــزار شــد، در خصــوص شــرایط احــراز 
اپراتــوری، ایمنــی باالبرهــا، بازرســی دســتگاه باالبــر قبــل از شــروع 
عملیــات، وظایــف اپراتورهــا، مــوارد ایمنــی خــودرو، چــك لیســت 
ــرداری، حركــت دادن خــودروی  ــر پیــش از بهــره ب ــی باالب بازبین
ــق و.... آمــوزش هــای  ــوم عای ــر، ایمنــی باالبرهــای ب حامــل باالب

الزم بــه صــورت تئــوری و عملــی بــه حاضریــن ارائــه گردیــد .
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نگاهی به فعالیت های معاونت برنامه ریزی و مهندسی 
شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

هشدار ایمنی – 5 نکته کلیدی برای پرکردن 
فاصله بین شما و ایمنی                 )علی بهرامی آذر(

هــر فــردی کــه تــا کنــون از تیــری بــاال رفتــه یــا ســویچی را قطــع کــرده باشــد 
ایمنــی شــنیده اســت . ســیمبانها دســت کــش هــای الســتیکی مــی  دربــاره 
پوشــند، کاههــای ســخت بــه ســر مــی کننــد و کفشــهای پنجــه آهنــی مــی 
پوشــند . کارآمــوزان راه درســت کار کــردن را یــاد میگیرنــد، در حالــی کــه ســاعت 
اتفاقــات شــبانه، نگهــداری هــای روتیــن و نصــب  هــا در شــرایط طوفــان، در 
تجهیــزات کنــار ســیمبان هــا کار مــی کننــد، ارزش هــا و مهــارت هــای ایمنــی آرام 
آرام جــذب مــی شــوند، وقتــی ســیمبان هــا اســتادکار مــی شــوند، آمــوزش دیــده 
انــد و مهــارت هــا و دانــش انجــام هــر کاری را بــه روش ایمــن یــاد گرفتــه انــد  . 
ســیمبانها از نظــر فیزیکــی در وضعیــت مناســب و از نظــر ذهنــی آمــاده 
هســتند . آنهــا روزهــای خــود را در شــرایط مختلــف از گرمــای طاقــت فرســا 
گرفتــه تــا بــرف و یخبنــدان و از شــرایط آب وهــوای خشــک تــا مرطــوب یــا در میــان 
گل و الی مــی گذراننــد، اگــر شــرایط ایجــاب کنــد مــی تواننــد یــک تیــررا همــراه بــا 
دونفــر دیگــر نصــب کننــد، ایــن ســوال باقــی مــی مانــد : چــرا ســیمبانان در خــط ، 

صدمــه مــی بیننــد و بــا تاســف حتــی کشــته مــی شــوند ؟
مــن بــه عنــوان یــک اســتادکار ســیمبان ، ناظــر و مســئول ایمنــی در یکــی از 
شــرکت هــای غــرب مرکــزی تجربــه ای مشــاهده کــرده ام کــه بیــن آنچــه مــی 
دانیــم درســت اســت و آنچــه کــه انجــام مــی دهیــم تفــاوت وجــود دارد متاســفانه 
ایــن تفاوتهــا گاهــی منجــر بــه اشــتباه ، حادثــه و صدمــه مــی شــوند . در زیــر 5 
نکتــه کلیــدی بــرای مدیریــت ایــن تفاوتهــا ذکــر مــی کنــم تــا اطمینــان یابیــد کــه 

شــما و همکارانتــان هــر روز ســالم بــه خانــه برمــی گردیــد. 
1- از ابزار آالت به درستی استفاده کنید .

ــادی  ــود  . ب ــر ب ــک تی  دو ســال پیــش یکــی از ســیمبانان در حــال کار روی ی
شــدید تراشــه هــای چــوب را بــه چشــمان او وارد  کــرد در حالــی کــه عینــک 
حفاظــت چشــم داخــل زنبیــل باالبــر بــود امــا او بــه جــای آن از دســتش بــه عنــوان 
محافــظ اســتفاده مــی کــرد . افــراد بقیــه روز را در اورژانــس بــه مــداوای چشــم 
ــد نقطــه قــوت  ــد . ایــن کــه ســیمبانها همــه چیــز را بداننــد مــی توان او گذراندن
ــادی دارد  ــه بســیار زی ــز و اینکــه او تجرب ــی توهــم دانســتن همــه چی او باشــد ول
معمــوال نقطــه ضعــف افــراد و روز عذابــی بــرای بــروز حــوادث مــی باشــد . عــدم 
اســتفاده درســت یــا کنــار گذاشــتن ابــزار مــی توانــد موجــب حادثــه و آســیب 

ــه اســت . شــود . موضــوع فقــط زمــان بروزحادث
2- چیزهای کوچک نیز می توانند مساله ساز شوند . 

چــه کســی بــه ترمــز چــرخ نیــاز دارد ؟ روزی افــراد مشــغول خالــی کــردن بــار 
از پشــت یــک دســتگاه تریلــر بودنــد . نزدیــک تریلــر مقــداری چــوب وجــود داشــت 
، یکــی از افــراد چــوب را بــه عنــوان ترمــز چــرخ زیــر تریلــر گذاشــت همینکــه 
ســیمبانها بــه ســمت تریلــر رفتنــد تــا بــار را خالــی کننــد ، ماشــین حرکــت کــرد  . 
همــه مثــل پرنــده هــا هــر یــک بــه گوشــه ای پریدنــد تــا اینکــه ماشــین بــه درختــی 
گیــر کــرد. خوشــبختانه بــه کســی آســیبی نرســید امــا مــی توانســت صدمــه جــدی 
بــه افــراد یــا بــه مــردم وارد کنــد در حالــی  کــه ترمــز چــرخ داخــل تریلروجــود 
داشــت افــراد از آن اســتفاده نکردنــد . چیــز هــای کوچــک نیــز همانطــور کــه مــی 

دانیــد مــی تواننــد درد ســر ســاز شــوند. 
3- وقت کافی بگذارید .

مــی  ارتفــاع  در  تیرهــا  بــاالی  در  را  زیــادی  وقــت  ســیمبانها  کــه  آنجــا  از 
گذراننــد ممکــن اســت بــاالی تیــر را مثــل کــف زمیــن حســاب کننــد . یــادم اســت 
کــه یــک وقتــی یــک ســیمبان داشــت در پســت، 2 مجموعــه ارتینــگ را بــاز مــی 
کــرد او نمــی توانســت ارت هــا را بــا پــرش بــاز کنــد ، بــه همیــن خاطــر بــا اســتفاده 
از نردبــان  بــاالی یکــی از ترانســفورماتور هــا رفــت  او حــدود  4 متــر ارتفــاع 
داشــت 10 ثانیــه وقــت نگذاشــت تــا پاییــن بیایــد و کمربنــد را بــردارد فکرمیکــرد 
حفاظــت از ســقوط نیــاز نــدارد زیــرا تنهــا مــدت کمــی آن بــاال مــی مانــد ، بــا 
اســتفاده از دســتکش چرمــی و بــا پیــچ گوشــتی ســعی کــرد ارت را بــاز کنــد 
وقتــی ارت را برداشــت  دچــار شــوک ناشــی از بــار القائــی شــد، بــرق القائــی او را 
نکشــت امــا از بــاالی ترانســفورماتور پاییــن افتــاد ســرش بــه زمیــن کوبیــده شــد و 
بعــد تمــام بدنــش و بعــد همــه چیــز ســیاهی رفــت ، بعــد از چنــد مــاه وقتــی در 
بیمارســتان بــه هــوش آمــد کــه چندیــن عمــل جراحــی را پشــت ســر گذاشــته بــود 
. او خــوش شــانس بــود کــه از کمــا بیــرون آمــد امــا همــه افــراد ایــن قــدر خــوش 
شــانس نیســتند  . ایمنــی فقــط چنــد ثانیــه وقــت الزم دارد امــا صدمــات همیشــه 

بــا انســان مــی ماننــد  .  
4- تجهیزات ایمنی را به افراد بپوشانید . 

همــراه بــا حفاظــت از ســقوط، ممکــن اســت فکــر کننــد تجهیــزات حفاظــت 
شــخصی  )ppe( ، لوازمــی هســتند کــه انتخــاب آنهــا دل بخــواه هســت . مثــا 
وقتــی قابــی را مــی بندنــد ، قانــون مــی گویــد کــه ســیمبانان بایــد کاه ســخت ، 
عینــک ایمنــی و دســتکش هــای الســتیکی فشــار ضعیــف داشــته باشــند . روزی 
یکــی از افــراد را متوقــف کــردم چــون غیــر از حفاظــت چشــم چیــزی نپوشــیده 
بــود . او را صــدا کــردم پاییــن و گفتــم چــرا پســرم ؟ او بــه مــن گفــت مــن قبــل از 
اینکــه شــما بــه دنیــا بیاییــد ایــن کارهــا را انجــام مــی دادم .بســیاری از ســیمبانها 
دچــار یــک ذهنیــت ضــد گلولــه هســتند کــه برایشــان اتفاقــی نمــی افتــد و وســایل 
حفاظــت شــخصی  )ppe( الزم ندارنــد . از آنجــا کــه مــا نمــی دانیــم حــوادث کــی 

و چگونــه رخ مــی دهنــد  ، بایــد دائمــا مجهــز باشــیم . 
آخر داستان:

هــر روز افــراد را جمــع کنیــد خطــرات بیــرون را بــه آنهــا بشناســانید . اینکــه 
ــد رعایــت  ــه آنهــا صدمــه میزننــد و در کار چــه قوانینــی را بای ــی ب ــز های چــه چی
کننــد . خودتــان هــم پــای کار باشــید و مطمئــن شــوید تــک تــک افــراد همــه 
مســائل را رعایــت مــی کننــد . یــادم مــی آیــد وقتــی شــاگرد بودیــم یــک مدیــر پیــر 
هــر روز افــراد را جمــع مــی کــرد و در مــورد خطــرات کار بــا مــا بحــث مــی کــرد . 
مــا کار را مرورمــی کردیــم ، خطرهــا را شناســایی مــی کردیــم و در اخــر داســتان 
اضافــه مــی کــرد ) امــروز هیــچ کــس صدمــه نمیبینــد ( ایــن حــرف هنــوز هــم در 

گوشــم طنیــن انــداز اســت . ) امروزهیــچ کــس صدمــه نمــی بینــد (
ــا بــرق فشــار قــوی کار مــی کننــد در ارتفاعــات کار انجــام مــی  ســیمبانها ب
دهنــد و نهایــت خطــرات را بــه جــان مــی خرنــد امــا بــاز گاهــی در دام ایــن تفکــر 
مــی افتنــد کــه در مقابــل صدمــات ایمــن هســتند . بــا انجــام میــان بــر ، خــود را 
در معــرض خطــر قــرار مــی دهنــد . پیــروی ازدســتور العمــل هــای پایــه در ایمنــی  
، ســیمبانان و همکارانشــان را در میــدان محافظــت مــی کنــد و کار ســیمبانی را 

بــرای همــه ایمــن تــر مــی ســازد  . 
و  اســت  ســیمبان  ناظــر  یــک   )mat@thesafetysoul.org فــورک)  ماتیــو 
دارای تخصــص ایمنــی اســت  ، صنایــع  k –crof و llc را کــه ســازمانی اســت کــه 
در زمینــه کلیــد واژه پــردازی بــرای ایمنــی تخصصــی دارد و خدمــات آمــوزش و 

مشــاوره ایمنــی ارائــه مــی دهــد مدیریــت مــی کنــد .
ترجمه :علی بهرامی آذر نویسنده : ماتیو فورک 

ایمنی

پــروژه احــداث خــط 20 کیلــو ولــت ارتبــاط بیــن پیرانشــهر و 
سردشــت در حادثــه بــرف اخیر پیرانشــهر نقــش ارزنده و موثر 

خــود را بــه خوبــی نشــان داد.

معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا پیــام بــرق بــه تشــریح فعالیــت هــای 
ایــن حــوزه در بخــش توســعه و احــداث، اصــاح و بهینــه ســازی 

ــع اســتان پرداخــت. شــبکه هــای توزی
مهنــدس عبــاس پیــری گفــت: کلیه فعالیت های مهندســی این 
شــرکت از مرحلــه تعریــف تــا طراحــی ، اجــرا، نظارت و تحویل توســط 

ایــن معاونــت انجام می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســه دفتــر شــامل دفتــر برنامــه ریــزی بودجــه، 
دفتــر مهندســی نظــارت و دفتــر کنتــرل پــروژه زیر نظــر این معاونت 
ــر پرداخــت و  ــن دفات ــه عملکــرد و برنامــه هــای ای ــد ب فعالیــت دارن
افــزود: دفتــر برنامــه ریــزی ســاالنه کلیــه برنامــه های عملیاتــی مورد 
نیــاز نواحــی تابعــه را طــی برنامــه زمــان بنــدی گرفتــه و پــس از جمــع 
بنــدی بــر اســاس شــاخص هــای تعریــف شــده توانیر نســبت به تهیه 

و تنظیــم برنامــه عملیاتــی اقــدام مــی نمایــد.
وی ادامــه داد ایــن برنامــه عملیاتــی پــس از تاییــد در جلســه 
هیئــت مدیــره شــرکت بــه معاونــت هماهنگــی توزیــع توانیــر و دفتــر 
برنامــه ریــزی توزیــع ارســال کــه پــس از بررســی در جلســاتی کــه بــا 
حضــور مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی ، مدیر عامل ، معــاون برنامه ریزی 
، مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی و کارشناســان بودجــه شــرکت تشــکیل 
مــی شــود بــا توافــق طرفیــن و تاییــد در مجمــع عمومــی بــرای اجرا به 

شــرکت ابــاغ مــی شــود.
پیــری افــزود: دفتــر برنامــه ریــزی بودجــه بــر اســاس فرمــت 
برنامــه عملیاتــی مصــوب را بــه نواحــی و معاونــت هــای تخصصــی 
جهــت اجــرا ابــاغ و کنتــرل هــای الزم را  در خصــوص عملکــرد در 

چهارچــوب بودجــه جهــت اســتفاده نواحــی بعمــل مــی آورد.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد دفتــر مهندســی و نظــارت کــه وظیفــه 
ابــاغ دســتور العملهــای طراحــی و نظــارت بــه نواحــی تابعــه و 
نظــارت بــر طــرح هــای ارائــه شــده از طــرف نواحــی و نحــوه اجــرای 
پــروژه هــای مصــوب را بــه عهــده دارد افــزود در ایــن دفتــر همچنیــن 
گــروه هــای نظــارت و مطالعــات شــبکه و GIS و گــروه ســاختمان 

فعالیــت دارنــد.
ایشــان اضافــه کــرد: گــروه نظــارت وظیفــه اش نظــارت بــر اجــرای 
کلیــه پــروژه هــای اجرایــی اعــم از پــروژه هــای ســرمایه ای شــرکت 
و پــروژه هــای نیــرو رســانی بــوده بطوریکــه در ایــن فراینــد بایســتی 
اجــرای اســتاندارد و رعایــت اصــول مهندســی پــروژه دقیقــا رعایــت 
گردیــده تــا در آینــده مشــکلی از لحــاظ بهره بــرداری برای پــروژه بروز 

ننماید.
پیــری افــزود بــرای انجــام این فرایند نظارت و طراحی از سیســتم 
نــرم افــزاری ) ره نــو (اســتفاده مــی گــردد  کــه بــا بهــره گیــری از ایــن 
سیســتم تمامــی طراحــان و ناظــران و مجریــان پــروژه هــا بــه معاونــت 
مهندســی و دفتــر برنامــه ریــزی ، دفتــر مهندســی و نظــارت و گــروه 

نظــارت مرتبــط بــوده و نیــازی بــه مکاتبــات اداری نمــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه گــروه GIS مســئولیت پیــاده ســازی سیســتم 
 GIS در ســطح شــرکت  را بــه عــده دارد اضافــه کــرد: عملیــات 
اجرایــی ایــن پــروژه از ســال 1393 شــروع گردیــده و در حــال حاضــر

بــا 55 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در هشــت شهرســتان فعــال مــی 
باشــد .

ــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت گــروه مطالعــات شــبکه نیــز  پیــری ب
اجــرای مطالعــات طــرح جامــع شــبکه هــای توزیــع اســت یــادآور شــد 
ایــن پــروژه بــه عنــوان نمونــه در ســال جــاری در شهرســتان ســلماس 
بــه مرحلــه اجــرا در آمــد کــه در ســالهای آتــی نیــز اجــرا خواهــد شــد.

وی ادامــه داد بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه هــای توزیــع در اســتان 
قدمــت چندیــن ســاله داشــته و از طرفــی بــا تقاضــای روز افــزون و 
انتظــارات جدیــد و بــه حق مشــترکین مواجه هســتیم پس می طلبد 
ــه ای بازســازی شــوند کــه  ــه گون ــع موجــود ب کــه شــبکه هــای توزی

جوابگــوی تقاضــا  و انتظــارات مشــترکین را داشــته باشــند.
پیــری بابیــان اینکــه گــروه ســاختمان نیــز بــه فعالیــت هــای 
ســاختمانی و کارگاه هــای ســاخت تیــر بتنــی نظــارت دارد افــزود: 
ــا  ــروژه هــای ســاختمانی در دســت احــداث و ی ــه پ ــر کلی نظــارت ب
تعمیــرات مــورد نیــاز در ســطح شــرکت و تولیــد انــواع تیرهــای بتنــی 

ــن واحــد انجــام مــی شــود. ــا نظــارت ای در کارگاه هــای شــرکت ب
ــه وظایــف دفتــر کنتــرل پــروژه و گــروه تحقیقــات نیــز  ایشــان ب
اشــاره کــرد و گفــت: وظیفــه نظــارت بــر پیشــرفت پــروژه هــای 
مصــوب و در دســت اجــرای شــرکت و همچنیــن بــرآورد اجنــاس 
مــورد  نیــاز  پــروژه هــای  کــه   در   قالــب   برنامــه  عملیاتــی  تهیــه 

مــی شــوند را بــه عهــده دارد.
وی هدایــت و راهبــری پــروژه هــای تحقیقاتــی در شــرکت در 
ــوان  ــف گــروه تحقیقــات عن ــه وظای ــرق را از جمل ــه صنعــت ب زمین

کــرد.
پیــری بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری یکصــد و ده میلیــارد تومــان 
ــاد آور شــد  اعتبــار بــه واحدهــای مربوطــه شــرکت ابــاغ گردیــده ی
جهــت اجــرای پــروژه هــای مصــوب در قالــب برنامــه عملیاتــی کــه 
نواحــی بــر حســب نیــاز تــا کنــون 9 هــزار و 155 دســتور کار را جهــت 
ورود بــه فــاز اجرایــی افتتــاح نمــوده کــه بخشــی از ایــن پــروژه هــا در 
هفتــه دولــت مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و مابقــی نیــز بــه ارزش 
بالــغ بــر 15 میلیــارد تومــان در ایــام ا... دهــه فجــر مورد بهــره برداری 

قــرار مــی گیــرد .
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت طــرح جهــادی کاهــش تلفــات اجــرای 
پــروژه کاهــش تلفــات در اســتان آذربایجــان غربی و پرداخت بیشــتر 
بــه ایــن پــروژه هــا را در ســال جــاری در اســتان مهــم توصیــف کــرد و 
افــزود بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا نتایــج ارزنــده ای در کاهــش تلفــات 
شــرکت بــه دســت آمــده بطــوری کــه میــزان تلفــات از 15/24 درصــد 

بــه 11/8 درصــد در ســال جــاری کاهــش یافتــه اســت.
پیــری اجــرای پــروژه هــای افزایــش پایــداری شــبکه را از دیگــر 
ــاد  برنامــه هــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در آذربایجــان غربــی ی
کــرد و افــزود در ســال جــاری توجــه خــاص بــه ایــن پــروژه هــا گردیــده 
کــه از جملــه آن مــی تــوان از احــداث خطــوط 20 کیلــو ولــت جهــت 
وصــل شــبکه الکتریکــی شهرســتانها بــه یکدیگــر و خــروج فیدرهــا از 

پســت فــوق توزیــع نــام بــرد.
وی بــا بیــان اینکــه از نتایــج مثبــت و ارزنــده یکــی از ایــن پــروژه ها 
در حادثــه اخیــر پیراشــهر بــه عینــه دیــده شــد اضافــه کــرد احــداث 
خــط 20 کیلــو ولــت ارتبــاط بیــن پیرانشــهر و سردشــت موجــب شــد 
کــه بخــش مهــم از بــرق شهرســتان پیرانشــهر در بــارش اخیــر بــرف از 

طریــق ایــن خــط تامیــن گــردد.

ــا بیــان اینکــه در ســال جــاری یکصــد و ده  پیــری ب
میلیــارد تومــان اعتبــار بــه واحدهــای مربوطــه شــرکت 
ــروژه هــای  ــاد آور شــد جهــت اجــرای پ ــده ی ــاغ گردی اب
مصوب در قالب برنامه عملیاتی که نواحی بر حســب 
نیاز تا کنون 9 هزار و 155 دســتور کار را جهت ورود به 
فــاز اجرایــی افتتاح نموده که بخشــی از این پــروژه ها در 
هفتــه دولــت مورد بهــره برداری قرار گرفته و مابقی نیز 
به ارزش بالغ بر 15 میلیارد تومان در ایام ا... دهه فجر 

مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد .
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برگزاری کارگاه آموزشی بهره برداری از سیستم های 
توزیع مدرن برق با همکاری شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه

کارگاه آموزشــی بهــره بــرداری از سیســتم هــای توزیــع مــدرن 
بــرق بــا وجــود منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر و مدیریــت مصــرف بــا 
حضور معاون فروش و خدمات مشترکین،مشاور فنی،تعدادی 
از مدیــران و کارشناســان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
ــه در  ــی و همچنیــن اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه ارومی غرب
محــل ســالن آمفــی تئاتــر دانشــکده منابــع طبیعــی دانشــگاه 

ارومیــه برگــزار شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، در ایــن کارگاه آموزشــی 
پروفســور محمد شــاهیده پور در رابطه با شــبکه های هوشــمند 
و نقــش آن در توســعه کارکــرد هــای بهــره بــرداری بهینــه از 
سیســتم هــای مــدرن توزیــع انــرژی الکتریکــی، نفــوذ منابــع 
انــرژی تجدیــد پذیــر درشــبکه های توزیــع، مزایا و چالش هــا و... 

بــه ارایــه ســخنرانی پرداخــت. 

ایــن گــزارش مــی افزایــد کارگاه آموزشــی مذکــور بــا پرســش و 
پاســخ شــرکت کننــدگان خاتمــه یافــت . 

سوابق علمی و اجرایی پروفسور شاهیده پور:
 پروفســور محمــد شــاهیده پــور اســتاد دانشــکده مهندســی 
بــرق در  نــوآوری مهندســی  بــرق و کامپیوتــر و مدیــر مرکــز 
 Illinois Institute( آمریــکا  ایلینویــز  تکنولــوژی  انســتیتو 
ofTechnology( می باشــند. ایشــان بــه مــدت 30 ســال اســتاد 
دانشــگاه ایلینویز بوده و در ســال های 2005-2010 بعنوان رییس 
ــر ایــن دانشــکده فعالیــت  دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوت

داشــته اند.
در  برجســته  متخصــص  یــک  بعنــوان  شــاهیده پور  دکتــر 
زمینــه بهینه ســازی و کنتــرل سیســتم های تولیــد و توزیــع بــرق 
و  همچنیــن   در   مدل ســازی   ایــن   سیســتم ها  در  ســطح 
بین المللی شــناخته شــده اند. ایشــان مولف 6 کتاب و بیش از 
400 مقالــه در زمینــه برنامه ریــزی و کنتــرل سیســتم های تولیــد 
و توزیــع بــرق می باشــند و در ســال 2009 بعنــوان مولــف، جایــزه 
 IEEE Transaction یکــی از بهتریــن مقــاالت منتشــر شــده در
onPower Systems را از انجمــن بین المللــی IEEE دریافــت 

نمودنــد.
  وی عضــو هیــات مدیــره انجمــن IEEE در بخــش مهندســی 
بــرق )قــدرت( و بعنــوان ســردبیر و معــاون در نشــریات ایــن 
انجمــن فعــال می باشــد ایشــان مــدرک کارشناســی خــود را در 
رشــته مهندســی بــرق از دانشــگاه صنعتــی شــریف در ســال 
1356 و مدارک کارشناســی ارشــد و دکترای خود را از دانشــگاه 
دریافــت   1360 و   1357 ســال های  در  کلمبیــا  در  میســوری 

نمودنــد.

خبر

رئیــس گــروه GIS و مطالعــات فنــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا پیــام بــرق به تشــریح سیســتم GIS و 

اهمیــت نقــش اســتقرار آن در شــرکت توزیــع بــرق پرداخــت.
مهنــدس عســگر فاتحــی گفــت: ایــن سیســتم نزدیــک بــه 5 ســال 
ــاز شــده و در  ــرق اســتان آغ ــروی ب ــع نی اســت کــه در شــرکت توزی
ایــن سیســتم هــر گونــه عــوارض طبیعــی و مصنوعــی اطاعــات 
توصیفــی، پیونــد مختصــات مکانــی بــه صــورت گرافیکــی و جــدول 
قابــل گــزارش گیــری کهــع نشــان مــی دهــد در محــدوده جغرافیایی 
دارای چــه امکاناتــی هســتیم. وی افــزود: در سیســتم GIS یکســری 
توابــع تحلیلــی کــه امــکان تحلیــل و پــردازش اطاعــات را بــه مــا 
مــی دهــد وجــود دارد کــه ایــن اطاعــات حاصــل پیونــد اطاعــات 

توصیفــی بــا مکانــی اســت.
فاتحــی بــا بیــان اینکــه قبــا بدلیــل کثــرت اطاعــات و عــدم 
امــکان پــردازش و تحلیــل بــه صــورت دســتی امــکان ایــن مطالعــات 
میســر نبــود افــزود: بــا وجــود نــرم افــزار و ســخت افزارهــای جدیــد 
ایــن امــکان کــه اطاعــات مکانــی و توصیفــی بــه صــورت تــوام 
پــردازش شــود و گــزارش هــای مفیــد و مدیریتــی بــه دســت آیــد 

فراهــم گردیــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر اطاعــات مربــوط بــه بیش 
از 500 هــزار از مشــترکین نواحــی در سیســتم GIS بــه ثبــت رســیده 
یــاد آور شــد ایــن سیســتم در ارومیــه در مدیریــت هــای توزیــع بــرق 
باکــری، ولیعصر،باهنــر و در شهرســتانها در ســلماس، ماکــو، شــوط، 

پلدشــت، اشــنویه، پیرانشــهر و مهابــاد فعــال مــی باشــد.
فاتحــی افــزود: اطاعــات مربــوط بــه 4200 کیلومتــر شــبکه فشــار 
متوســط و فشــار ضعیــف شــهری و 4400 دســتگاه ترانــس در ایــن 

ســامانه بــه ثبــت رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال آینــده کلیــه اطاعــات شــبکه 
توزیــع بــرق اســتان تحــت پوشــش ایــن سیســتم قــرار خواهــد گرفــت 
ــه  ــوط ب ــا توســعه کامــل ایــن سیســتم اطاعــات مرب ــح کــرد ب تصری
ــه طــول 27 هــزار و  شــبکه فشــار متوســط و فشــار ضعیــف جمعــا ب
یکصــد کیلومتــر و اطاعــات یــک میلیــون و یکصــد هــزار مشــترک 

وارد سیســتم خواهــد شــد.

فاتحــی اظهــار کــرد قبــا نقشــه هــای شــبکه توزیــع بــرق اســتان 
منحصــر بــه نقشــه فشــار ضعیــف و متوســط بــوده و در محیط اتوکد 
ــر و مختصــات  ــد سیســتم تصوی ــره ســازی مــی شــده کــه فاق ذخی

جغرافیایــی بــود.
وی ادامــه داد بــرای انجــام محاســبات الکتریکــی و گــزارش 
گیــری نــرم افــزاری بــا عنــوان ) مــدک ( مــورد اســتفاده شــرکت 
توزیــع بــرق قــرار مــی گرفــت کــه تحــت سیســتم عامــل داس امــکان 
ارتبــاط بــا ســایر بانــک هــای اطاعاتــی در آن مقــدور نبــوده و امــروز 
بــا اســتقرار و ســامان دهــی سیســتم GIS امــکان هــر گونــه تبــادل بــا 
بانــک هــای اطاعاتــی اســتاندارد و نرم افزارهای محاســباتی میســر 

گردیــده اســت.
فاتحــی یــاد آورشــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی  
بــرای سیســتم GIS خــود نــرم افــزار G-E-D-D AT را انتخــاب 
و  یافتــه  توســعه  از مشــاورین داخلــی  یکــی  توســط  کــه  نمــوده 

پشــتیبانی مــی شــود.
ــا  ــه اســتعام ه ــان طراحــی، پاســخ دهــی ب ــاه کــردن زم وی کوت
بــرق، مبادلــه  توزیــع  انجــام محاســبات مهندســی در  امــکان   ،
اطاعــات بــا نــرم افزارهــای محاســبات مهندســی توزیــع ، برنامــه 
ریــزی و تهیــه طرحهــای جامــع و امــکان انجــام مطالعــات قابلیــت 
اطمینــان و پایــداری شــبکه را بخشــی از برنامــه هــای GIS توصیــف 
کــرد و افــزود: ارائــه خدمــات بهتــر از جملــه کوتــاه کــردن زمــان 
ــه اطاعــات کافــی جهــت اخــذ  پاســخ دهــی ، طراحــی امــکان تهی
تصمیمــات مدیریتــی را بخشــی دیگــر از برنامــه هــای ایــن سیســتم 

نــام بــرد.
مهنــدس فاتحــی در ایــن گفتگــو بــه اهمیــت نقــش GIS در طرح 
کاهــش تلفــات بخصــوص در بخــش فنــی پرداخــت و تصریــح کــرد با 
توجــه بــه اینکــه محاســبه تلفات فنی شــبکه می بایســت بــه صورت 
فراگیــر بــرای کل شــبکه بــه صــورت یکپارچــه انجــام شــود لــذا بــدون 
وجــود اطاعــات شــبکه تحــت سیســتم GIS و امــکان ارتبــاط آن بــا 
نــرم افــزار هــای محاســبات مهندســی توزیــع میســر نبــوده و وجــود 

سیســتم GIS بــرای محاســبه تلفــات فنــی الزامی میباشــد.

 GIS با پیاده سازی و استقرار سیستم
و ساماندهی آن امكان هرگونه تبادل 

اطالعات با بانک های اطالعاتی 
استاندارد و نرم افزارهای محاسباتی 

میسر گردیده است

برگزاری سمینار اتوماسیون شبكه های توزیع در شركت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

ســمینار اتوماســیون شــبكه هــای توزیع در شــركت توزیــع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت، در راســتای اجــرای ســند 
اســتراتژیك و اهمیت بكارگیری تكنولوژی های نوین و ســوق یافتن 
بــه ســمت مانیتورینــگ و اتوماســیون بــا هــدف مدیریــت عملیــات 
شــبكه و افزایــش قابلیــت اطمینــان و كاهــش انــرژی توزیــع نشــده و 
همچنین كنترل كیفیت توان و بهبود ســایر شــاخص ها ســمیناری 

بــا محوریــت اتوماســیون شــبكه هــای توزیــع در روزهــای پانزدهــم و 
بیســت و دوم دیمــاه ســالجاری برگــزار شــد .

جدیــد  نســل  خصــوص  در  جلســه  ایــن  در  گــزارش  بنابرایــن 
انتقــال  روشــهای  اتوماســیون،  افــزار  نــرم  خطــا،  نشــانگرهای 
دیتــا، دســتگاه RTU كلیدهــای هوایــی و زمینــی، پــاور آناالیــزر، 
اسپیســرهای اتوماتیــك و ســیم هــای ارت ضــد ســرقت توضیحــات 

الزم بــه حاضریــن ارائــه گردیــد .

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی  بــرای 
سیســتم GIS خــود نــرم افــزار G-E-D-D AT را انتخــاب 
نموده که توسط یکی از مشاورین داخلی توسعه یافته 

و پشــتیبانی می شود.
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برگزاری كالس آموزشی ایمنی 
در مدیریت توزیع برق خوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان 
غربــی: در راســتای بازآمــوزی و آمــوزش اصــول ایمنــی در 
قابــل  مناطــق  و  متوســط  فشــار  بــا خطــوط  آشــنایی  و  بــرق 
مانــور در محــدوده فیدرهــای مدیریــت توزیــع بــرق خــوی 
كاس آموزشــی ایمنــی بــا حضــور كلیــه همــكاران اجرائــی بــه 
مدرســی خلیــل نصیــری رئیــس اداره عملیــات شــبكه برگــزار 

شــد .
..........................................................

برگزاری جلسه وصول مطالبات در مدیریت 
توزیع برق سلماس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان 
و  مدیریــت  حضــور  بــا  مطالبــات  وصــول  جلســه  غربــی: 
كاركنــان توزیــع بــرق ســلماس در اتــاق جلســه مدیریــت برگــزار 
شــد ، در ایــن جلســه پــس از بحــث و گفتگــو در خصــوص 
مســائل مربــوط بــه راههــای وصــول مطالبــات مقــرر گردیــد 
كلیــه ســیمبانان قبــل از خــروج از اداره بــه تجهیــزات ایمنــی 

ــر برســد . ــه صف ــور ب ــز و عــدم قرائتهــای كنت تجهی
..........................................................

برگزاری دوره بازآموزی اطفاء حریق 
در مدیریت توزیع برق چالدران

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان 
غربــی: در راســتای آمــوزش و حفــظ ایمنــی كاركنــان كاســی 
تحــت عنــوان نحــوه اطفــاء حریــق توســط خامــوش كننــده هــا 
بــا حضــور كاركنــان در ســالن جلســات مدیریــت  توزیــع بــرق 

چالــدران برگــزار شــد . 
در ایــن دوره آموزشــی در خصــوص خامــوش كننــده هایــی 
اســتفاده  نحــوه  و  اكســیدكربن،پودرگاز  ،دی  آب  ماننــد: 
جهــت اطفــاء و مكانهــا و محلهــای اســتانداردی كــه جهــت 
 ، اســت  شــده  تعریــف  حریــق  اطفــاء  كپســولهای  نصــب 

اطاعــات مــورد نیــاز بــه همــكاران ارائــه گردیــد . 
..........................................................

اصالح خط هوایی خیابان امام 
در راستای كاهش تلفات

مدیریــت توزیــع بــرق تــكاب در گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
شــركت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی گفــت: در راســتای 
شــبكه  در  تلفــات  خصــوص كاهــش  در  شــركت  اســتراتژی 
هــای توزیــع، در خیابــان امــام كــه بیشــترین تراكــم مشــتركین 
مســی  هوایــی  ازشــبكه  متــر   500 دارد  را  اداری  و  تجــاری 
جابجــا و بــه كابــل خودنگهــدار تبدیــل شــد، وی گفــت : بــا 
ایــن تغییــرات كــه هزینــه ای بالــغ بــر 305میلیــون ریــال در 
امــام  نقلیــه در خیابــان  تــردد وســایل  پــی داشــت مشــكل 

مرتفــع گردیــد. 
..........................................................
اصالح زیرپیالر تابلوهای برق پستهای هوایی در 

دستور كار مدیریت توزیع برق 
چالدران قرار گرفت

زیباســازی  راســتای  در  چالــدران  بــرق  توزیــع  مدیریــت 
پیارهــای  اســتقرار  محــل  ایمنــی  همچنیــن  و  شــهر  نمــای 
ســطح شــهر چالــدران، بــا همــكاری اكیپهــای تعمیــرات نســبت 
بــه بازســازی و اصــاح زیــر پیارهــای بتنــی در ســطح شــهر 
ــب شــده  ــورد كــه كامــأ تخری ــان 29م ــن می نمــوده كــه در ای
بودنــد بازســازی شــده و مابقــی تــا انتهــای ســال جــاری اصــاح 

ــد شــد. خواهن

اخبار کوتاه از نواحی

مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق چایپــاره گفــت: بــا توجــه بــه قــرار 
گرفتــن شهرســتان چایپــاره در بیــن دو منطقــه آزاد ارس و ماکــو 
و وجــود ســد آغ چــای در منطقــه طــرح هــای مهــم کشــاورزی و 
معدنــی در ایــن شهرســتان در حــال مطالعــه بــوده و پیــش بینــی مــی 
شــود بــا توجــه بــه اجــرای طــرح هــای فــوق در آینــده نزدیــک، پســت 
فــوق توزیــع چایپــاره بــا ظرفیــت یــک دســتگاه ترانــس ســی مــگا ولــت 
آمپرجوابگــوی منطقــه نبــوده و نصــب ترانــس دوم بــرای پســت فوق 

توزیــع چایپــاره از ضروریــات مــی باشــد.
یونــس محمــد زاده تعــداد ترانــس هــای نصــب شــده در چایپــاره 
را 294 دســتگاه بــا ظرفیــت 35 مــگا ولــت آمپــر  و  طــول  شــبکه 
را 593 کیلــو متــر ذکــر کــرد و افــزود: از اول ســال جــاری تــا کنــون 
طــول شــبکه احــداث شــده در حــوزه شــهری 3/4 کیلومتــر و حــوزه 
روســتایی 2/5 کیلومتــر ، شــبکه تبدیــل بــه کابــل خودنگهــدار 2/5 
کیلومتــر بــوده و اصــاح شــبکه ) تبدیــل تــک فــاز بــه دو یــا ســه فــاز  ( 
3/2 کیلومتــر و تعــداد ترانــس هــای نصــب شــده جهــت رفــع ضعــف 

ولتــاژ در نقــاط شــهری و روســتایی 4 دســتگاه مــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اثــرات مثبــت طــرح جهــادی کاهــش تلفــات در 
چایپــاره افــزود: بــا توجــه بــه هــدف تعییــن شــده بــرای بــرق چایپــاره 
در حرکــت جهــادی کاهــش تلفــات 9/91 درصــد بوده که  در هشــت 
ماهــه ســال جــاری بــه 9/6 درصــد کاهــش یافتــه اســت و نســبت بــه 
ــه مقــدار 1/7 درصــد کاهــش نشــان مــی  مــدت مشــابه ســال 93 ب

دهــد.
محمــدزاده اضافــه کــرد در راســتای اجــرای طــرح کاهــش تلفــات 
8 هــزار و 341 دســتگاه کنتــور بــرق مــورد تســت قــرار گرفتــه کــه از 
این تعداد 52 دســتگاه دســتکاری و 630 دســتگاه نیز معیوب بوده 

کــه نســبت بــه تعویــض آنهــا اقــدام گردیــده اســت.

ــان ســد  ــردن ضریــب اطمین ــاال ب ــه ضــرورت ب ــا اشــاره ب ایشــان ب

آغ چــای و روســتا هــای منطقــه چایپــاره اضافــه کــرد احــداث خــط 
ــر جهــت وصــل فیدرهــای 4 و  ــو مت ــه طــول 6 کیل ــت ب ــو ول 20 کیل
8 بــرای بــاال بــردن ضریــب اطمینــان ســد آغ چــای و روســتا هــای 
ــو متــر جهــت کاهــش خاموشــی هــای روســتاهای  منطقــه و 8 کیل
مســیر شــوط و 8 کیلو متر نیز کاهش خاموشــی های ایســتگاه صدا 
و ســیما و روســتا هــای مســیر پلدشــت از جملــه ضروریــات بــوده کــه 
درخواســت مــی گــردد اعتبــار الزم بــرای اجــرا از محــل اعتبــارات 

قــدرت مانــور تامیــن و پرداخــت شــود.

وی اضافــه کــرد در ســال جــاری از محــل اعتبــارات مانــور 3 
دســتگاه سیکســیونر هوایــی و یــک دســتگاه تابلــو جهــت تبــادل 

انــرژی تهیــه و نصــب گردیــده اســت.
محمــدزاده تعــداد مشــترکین چایپــاره را 17 هــزار و 481 مشــترک 
ذکــر کــرد و افــزود: کلیــه روســتا هــای منطقــه چایپــاره که 76 روســتا 
را شــامل مــی شــود از نعمــت روشــنایی بــرق بهــره منــد مــی باشــند.

وی بــه پــروژه هــای قابــل افتتــاح در دهــه مبارکه فجــر  در چایپاره 
اشــاره کــرد و طــرح روشــنایی معابــر ورودی شــهر از ســه راهــی 
چــورس و اصــاح کامــل شــبکه فشــار ضعیــف روســتا هــای چمــران 
و کســیان را از جملــه طــرح هــای آمــاده ایــن ناحیــه بــرای افتتــاح در 

ایــام ا... دهــه مبارکــه فجــر عنــوان کــرد

بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن شهرســتان چایپــاره در 
بیــن دو منطقــه آزاد ارس و ماکــو و وجــود ســد آغ چای 
در منطقــه طــرح هــای مهــم کشــاورزی و معدنــی در 
ایــن شهرســتان در حــال مطالعــه بــوده و پیــش بینــی 
مــی شــود بــا توجــه بــه اجــرای طــرح هــای فــوق در 
آینــده نزدیــک، پســت فــوق توزیــع چایپــاره بــا ظرفیــت 
ــت آمپرجوابگــوی  ــس ســی مــگا ول ــک دســتگاه تران ی
منطقــه نبــوده و نصــب ترانــس دوم بــرای پســت فــوق 

توزیــع چایپــاره از ضروریــات مــی باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اثــرات مثبــت طــرح جهــادی 
کاهــش تلفــات در چایپــاره افــزود: بــا توجــه بــه هــدف 
تعییــن شــده بــرای بــرق چایپــاره در حرکــت جهــادی 
کاهــش تلفــات 9/91 بــوده کــه  در هشــت ماهــه ســال 
جــاری بــه 9/6 درصــد کاهــش یافتــه اســت و نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال 93 بــه مقــدار 1/7 درصــد 

کاهــش نشــان مــی دهــد.
محمــدزاده اضافــه کــرد در راســتای اجــرای طــرح 
کاهــش تلفــات 8 هــزار و 341 دســتگاه کنتــور بــرق 
مــورد تســت قــرار گرفته کــه از این تعداد 52 دســتگاه 
دســتکاری و 630 دســتگاه نیــز معیــوب بــوده کــه 

نســبت بــه تعویــض آنهــا اقــدام گردیــده اســت.

پــروژه هــای قابــل افتتــاح در دهــه مبارکــه فجــر  
معابــر  روشــنایی  طــرح  و  کــرد  اشــاره  چایپــاره  در 
ورودی شــهر از ســه راهــی چــورس و اصــاح کامــل 
شــبکه فشــار ضعیف روســتا های چمران و کســیان را 
از جملــه طــرح هــای آمــاده ایــن ناحیه برای افتتــاح در 

ــام ا... دهــه مبارکــه فجــر عنــوان کــرد ای

مدیریت توزیع نیروی برق چایپاره :

نصب ترانس دوم برای پست فوق توزیع چایپاره از 
ضروریات است
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بهره برداری از پست هوائی كمر بندی 
جنوبی شهرستان میاندوآب

شهرســتان  در  جنوبــی  كمربنــدی  هوایــی  پســت 
. رســید  بــرداری  بهــره  بــه  میانــدوآب 

بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع بــرق میانــدوآب، 
ایــن پســت بــه منظــور تقویــت شــبكه هــای پاییــن دســت 
كمــر بنــدی جنوبــی اجــراء شــده كــه بــا بهــره بــرداری از ایــن 
پســت مشــكات ضعــف ولتــاژ ایــن منطقه برطــرف گردیــد .
بنابرایــن گــزارش ایــن پــروژه  بــه ظرفیــت 200kvaو بــا 
ــارات  ــال از محــل اعتب ــون ری ــر 350 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
داخلــی شــركت نصــب و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
.........................................................

برگزاری كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار 
در مدیریت توزیع برق چالدران

بــرق  توزیــع  شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی: كمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت كار 
بــا حضــور مدیریــت و كاركنــان توزیــع بــرق چالــدران برگــزار 
و پــس از بحــث و گفتگــو در خصــوص مســائل ایمنــی و 
آموزشــی و بهداشــتی تصمیمــات مشــروحه زیــر اتخــاذ 

گردیــد :
اصــاح و تعویــض خطــوط شــبكه هوایــی و پایــه هــای 
بتنــی تیرهــای موجــود در خیابــان امــام آواجیق، شناســایی 
نقــاط حادثــه خیــز جهــت رفــع خطــر، بازبینــی كپســولهای 
آتش نشــانی، بازدید مســئولین اجرایی از اكیپهای اجرایی 
هــر پانــزده روز یكبــار، اســتفاده از تبلیغات محیطی جهت 
ــا مــوارد ایمنــی در بــرق و خطــرات  آشــنایی همشــهریان ب
ناشــی از بــی احتیاطــی، اجــراء بازآمــوزی نحــوه نجــات، 
امــداد و كمــك رســانی بــه فــرد آســیب دیــده در بــاالی تیــر.

اخبار کوتاه از نواحی

ــا پیــام بــرق  مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق پلدشــت در گفتگــو ب
ــا اشــاره بــه فعالیــت هــای انجــام شــده در ایــن ناحیــه گفــت: در  ب
راســتای اجــرای طــرح جهــادی کاهــش تلفــات 98 درصــد اهــداف 
تعییــن شــده ایــن طــرح در بخــش فنــی و غیــر فنــی در پلدشــت 

تحقــق یافتــه اســت.
ابراهیــم احمــدی گفــت: در اجــرای ایــن طــرح نســبت بــه تســت 
13 هــزار و 200 کنتــور ، اصــاح 3 هــزار و 500 انشــعاب بــرق و تعویض 

442 دســتگاه کنتــور معیــوب اقــدام گردیده اســت.
وی افــزود: در بخــش فنــی نیــز تعــداد 7 دســتگاه پســت هوایــی 
نصــب و نســبت بــه احــداث خــط 400 ولــت بــه طــول 4 کیلــو متــر و 

اصــاح 8 کیلــو متــر خــط فشــار ضعیــف اقــدام شــده اســت.
احمــدی میــزان تلفــات در ناحیــه پلدشــت در ســال 92 را 15/07 
درصــد عنــوان کــرد و افــزود: بــا اجــرای طــرح جهــادی کاهــش تلفات 
ایــن میــزان در ســال 93 بــه 9/75 درصــد رســیده و در ســال 94 نیــز 
بــا تــاش و فعالیــت هــای انجــام شــده ایــن رقــم همچنــان در زیــر 10 

درصــد باقــی خواهــد بــود.

وی بــه اهــداف اســتراتژیک تعییــن شــده در بخــش های مختلف 
ناحیــه   پلدشــت  اشــاره  کــرد  و  افــزود:  ایــن  اهــداف  در  بخــش 
بهــره بــرداری تــا بــه امــروز 85 درصــد و در بخــش مشــترکین 95 

درصــد و بخــش مهندســی نیــز 80 درصــد تحقــق یافتــه اســت.
احمــدی اضافــه کــرد تغذیــه شهرســتان پلدشــت از طریــق پســت 
هــای فــوق توزیــع شــیبلو , ماکــو و ارس و بــا 8 فیــدر انجــام مــی شــود 

کــه خــود شــهر پلدشــت از دو فیــدر تغذیــه مــی شــود.
ایشــان نــرخ انــرژی توزیــع نشــده را از دیگــر اهــداف اســتراتژیک 
نــام بــرد و افــزود: در ده ماهــه ســال جــاری انــرژی توزیــع  نشــده 

پلدشــت  0.59 در  هــزار مــی باشــد کــه کمتــر از میــزان تعییــن شــده 
در اهــداف اســتراتژیک مــی باشــد.

وی تعــداد مشــترکین در پلدشــت را ســیزده هــزار و 500 مشــترک 
نــام بــرد و افــزود از ایــن تعــداد 4 هــزار و 773 مشــترک شــهری و 8 

هــزار و 540 مشــترک نیــز روســتایی مــی باشــند.

ضعیــف   فشــار  و  متوســط  فشــار  خطــوط  مجمــوع  احمــدی 
پلدشــت را 720 کیلــو متــر و تعــداد پســت هــای هوایــی و زمینــی را 
271 دســتگاه خوانــد و اضافــه کــرد در شهرســتان پلدشــت تمامــی 
روســتا های تابعه این شهرســتان که 71 روســتا را شــامل می شــود از 

نعمــت روشــنایی و دیگــر مزایــای بــرق بهــره منــد مــی باشــند.
وی در ایــن گفتگــو بــه طــرح هــای آمــاده شــده ایــن ناحیــه بــرای 
ــات  ــاد آور شــد عملی ــاح در دهــه مبارکــه فجــر اشــاره کــرد و ی افتت
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــل طــرح نصــب 6 دســتگاه پســت هوای تکمی
پلدشــت ، اصــاح خطــوط فشــار ضعیــف روســتایی بــه طــول 10 
کیلومتــر ، احــداث خطــوط فشــار ضعیــف هوایــی بــه  طــول  7 
کیلومتــر ، توســعه و احــداث خطــوط فشــار متوســط هوایــی بــه طــول 
2 کیلــو متــر و ســاختمان انبــار ســوله و انبــار فرعــی شــبکه جمعــا بــه 
مســاحت 450 متــر مربــع بــه اتمــام رســیده وهمزمــان با بزرگداشــت 
ایــام ا... دهــه مبارکــه فجــر مــورد بهره بــرداری قــرار خواهند گرفت.
گفتنــی اســت شهرســتان پلدشــت در شــمال اســتان آذربایجــان 
ــع شــده و  ــار نخجــوان واق ــا جمهــوری خــود مخت ــی همجــوار ب غرب

دارای بالــغ بــر 42 هــزار نفــر جمعیــت اســت

میــزان تلفــات در ناحیــه پلدشــت در ســال 92 را 
ــا اجــرای طــرح  15/07 درصــد عنــوان کــرد و افــزود: ب
جهــادی کاهــش تلفــات ایــن میــزان در ســال 93 بــه 
9/75 درصــد رســیده و در ســال 94 نیــز بــا تــاش و 
فعالیــت هــای انجــام شــده ایــن رقــم همچنــان در زیــر 

10 درصــد باقــی خواهــد بــود.

 تعــداد مشــترکین در پلدشــت را ســیزده هــزار و 
ــام بــرد و افــزود از ایــن تعــداد 4 هــزار  500 مشــترک ن
و 773 مشــترک شــهری و 8 هــزار و 540 مشــترک نیــز 

روســتایی مــی باشــند.

ــف پلدشــت ، اصــاح خطــوط فشــار  ــاط مختل ــی در نق ــل طــرح نصــب 6 دســتگاه پســت هوای ــات تکمی عملی
ضعیــف روســتایی بــه طــول 10 کیلومتــر ، احــداث خطــوط فشــار ضعیــف هوایــی بــه  طــول  7 کیلومتــر ، توســعه و 
احــداث خطــوط فشــار متوســط هوایــی بــه طــول 2 کیلــو متــر و ســاختمان انبــار ســوله و انبــار فرعــی شــبکه جمعــا بــه 
مســاحت 450 متــر مربــع بــه اتمــام رســیده وهمزمــان بــا بزرگداشــت ایــام ا... دهــه مبارکــه فجــر مــورد بهــره بــرداری 

قــرار خواهنــد گرفــت.

مدیریت توزیع نیروی برق پلدشت :

در راستای اجرای طرح جهادی كاهش تلفات 98 
درصد اهداف تعیین شده این طرح در پلدشت 

تحقق یافته است
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نگاهی به فعالیت های هنری همكار هنرمند 
در شركت توزیع نیروی برق استان هیات وزیران در جلسه ۱394/۰۱/3۰ به پیشنهاد شماره 

93/۱78۱4/3۰/۱۰۰ مورخه ۱393/۰3/2۰ وزارت نیرو و به 
استناد تبصره 2 ماده )۱8( قانون سازمان برق ایران- مصوب 

۱346 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق 
را به شرح زیر تصویب کرد .

..........................................................
حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

.............................................................

مــاده1ـ در ایــن تصویب نامــه اصطاحــات زیــر در معانــی مشــروح بــه کار 
می رونــد:

الــف ـ خــط بــرق: مجموعــه ای از تجهیــزات و متعلقــات نظیــر پایــه، دکل، 
هــادی، مقــره، و کابــل کــه بــه منظــور انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.
ب ـ محــور خــط: خــط فرضــی رابــط بیــن مرکــز پایه هــا در طــول خطــوط 

هوایــی و در کابل هــای زمینــی و زیــر ســطح آب در طــول خــط.
ج ـ مســیر خــط: نــواری در طــول خطــوط بــرق، کــه در خطــوط هوایــی 
حاصــل از تصویــر هادی هــای جانبــی خــط بــر روی زمیــن و در کابل هــای 

زمینــی و زیــر ســطح آب، نطبــق بــا عــرض مســتحدثه مربوطــه اســت.
د ـ حریــم: حریــم خطــوط نیــروی بــرق بــه دو نــوع زمینــی و هوایــی تقســیم 

می شــود:
از  آن  بــه  نــوار در طرفیــن مســیر خــط و متصــل  1ـ حریــم زمینــی: دو 
ــوار در ایــن تصویب نامــه تعییــن  ســطح زمیــن کــه عــرض هریــک از ایــن دو ن

شده اســت.
2ـ حریــم هوایــی: نقاطــی در هــوا در امتــداد هــادی و بــه شــکل مســتطیل، 
ناشــی از اعمــال حریم هــای افقــی و عمــودی بــه شــرح زیــر کــه هــادی جریــان 

بــرق در مرکــز آن قــرار می گیــرد:
1ـ2ـ حریــم عمــودی: فاصلــه عمــودی در هــوا از طرفیــن هــادی جریــان بــرق 

در راســتای قائــم کــه در ایــن تصویب نامــه تعییــن شده اســت.
2ـ2ـ حریــم افقــی: فاصلــه افقــی در هــوا از طرفیــن هــادی جریــان بــرق در 

راســتای افــق کــه در ایــن تصویب نامــه تعییــن شــده اســت.
هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.

و ـ خــط فشــار ضعیــف: خطــی کــه دارای ولتــاژ کمتــر از یــک هــزار ولــت 
اســت.

زـ خــط فشــار متوســط: خطــی کــه دارای ولتــاژ از یــک هــزار ولــت تــا 
شــصت و ســه هــزار ولــت اســت.

ــت  ــاژ شــصت و ســه هــزار ول ــوی: خطــی کــه دارای ولت ح: خــط فشــار ق
و باالتــر اســت.

مــاده2ـ حریــم خطــوط هوایــی بــرق بــا توجــه بــه ردیــف ولتاژهــای مختلــف 
بــه شــرح زیــر تعییــن می شــود:

1ـ حریــم خطــوط هوایــی فشــار ضعیــف: حریــم خطــوط نیــروی بــرق کمتــر 
از یــک هــزار ولــت، بــه صــورت زمینــی بــوده کــه حداکثــر آن )1/3( متــر 

می باشــد.
2ـ حریم خطوط هوایی فشار متوسط:

الــف ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ یــک هــزار تــا بیســت هــزار 
ولــت بــه صــورت زمینــی بــوده کــه حداکثــر )2/10( متــر می باشــد.

ــه  ــاژ ســی و ســه هــزار ولــت ب ــرق ردیــف ولت ــم خطــوط نیــروی ب ب ـ حری
صــورت زمینــی بــوده کــه حداکثــر )3/5( متــر می باشــد.

متوســط  و  ضعیــف  فشــار  خطــوط  در  حریــم  میــزان  حداقــل  ـ  تبصــره 
موضــوع بندهــای )1( و )2( و یــا جایگزینــی حریــم هوایــی بــه جــای حریــم 
زمینــی حداکثــر تــا مقادیــر منــدرج در بندهــای مذکــور بــا شــرط وجــود 
حــق دسترســی بــه خطــوط بــرق و کمــال انتفــاع از آن، براســاس نــوع هــادی، 
ضوابــط فنــی اباغــی وزارت نیــرو، عــوارض طبیعــی، موقعیــت محلــی و ســایر 

شــرایط مطابــق نظــر وزیــر نیــرو تعییــن می شــود.
3ـ حریم خطوط هوایی فشار قوی:

الــف ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ شــصت و ســه هــزار ولــت 
بــه صــورت زمینــی و برابــر )8( متــر می باشــد.

ب ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ یکصــد و ســی و دو هــزار 
ولــت بــه صــورت زمینــی و برابــر )9( متــر می باشــد.

جـ  حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ دویســت و ســی هــزار ولــت بــه 
صــورت زمینــی و برابــر )11/9( متــر می باشــد.

د ـ حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ چهارصــد هــزار ولــت بــه 
می باشــد. متــر   )14( برابــر  و  زمینــی  صــورت 

هــــ  حریــم خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ هفتصــد و شــصت و پنــج هــزار 
ولــت بــه صــورت زمینــی و برابــر )25( متــر می باشــد.

تبصــره ـ وزارت نیــرو می توانــد در داخــل و خــارج از محــدوده شــهرها بــه 
صــورت کلــی یــا مــوردی براســاس ضوابــط فنــی اباغــی آن وزارت، موقعیــت 
محلــی و ســایر شــرایط و بــه شــرط اطمینــان از اســتقامت خــط، حریــم هوایــی 
از   )%30( درصــد  ســی  صــورت  ایــن  در  نمایــد؛  اعمــال  زیــر  شــرح  بــه  را 

حریم هــای زمینــی بنــد )3( الزم االجــراء می باشــد:
ــم  1ـ در خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ شــصت و ســه هــزار ولــت حری

افقــی )3( متــر و حریــم عمــودی )6( متــر می باشــد.
2ـ در خطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ یکصــد و ســی و دو هــزار ولــت 

حریــم افقــی )4/5( متــر و حریــم عمــودی )7( متــر می باشــد.
3ـ درخطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ دویســت و ســی هــزار ولــت حریــم 

افقــی )6/5( متــر و حریــم عمــودی )8( متــر می باشــد.
4ـ درخطــوط نیــروی بــرق ردیــف ولتــاژ چهارصــد هــزار ولــت حریــم افقــی 

)9( متــر و حریــم عمــودی )10( متــر می باشــد.
ــج هــزار  ــاژ هفتصــد و شــصت و پن ــف ولت ــرق ردی ــروی ب 5 ـ درخطــوط نی

ولــت حریــم افقــی )20( متــر و حریــم عمــودی )15( متــر می باشــد.

گزارش از : اسماعیل حاجیلو 

گزارش

مهنــدس علــی طالبــی کارشــناس ســخت افــزار شــرکت 
ــار ارزنــده در قالــب  ــا خلــق آث توزیــع نیــروی بــرق اســتان ب
تابلوهــای نقاشــی توانســته گام هــای ارزنــده ای را در ایــن 

زمینــه بــردارد.
وی کــه فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی کامپیوتــر اســت و 
از ســال 1384 بعنــوان کارشــناس ســخت افــزار در شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان فعالیــت دارد در گفتگــو بــا پیــام بــرق دلیــل 
ــه  ــری داشــتن عاق ــه کارهــای هن ــزه خــود را در جــذب ب و انگی
در ایــن زمینــه ذکــر مــی کنــد و مــی گویــد: عاقــه وافــری کــه 
بــه فعالیــت هــای هنــری از جملــه نقاشــی داشــتم موجــب شــد 
کــه بــه ایــن رشــته روی بیــاورم و پــس از شــرکت در کاس هــای 
آمــوزش نقاشــی بــا رنــگ روغــن، توانســتم آثــاری را در قالــب تابلــو 

ارائــه دهــم .
طالبــی بــا اظهــار اینکــه هنــوز خــود را آماتــور مــی دانــد و بــرای 
رســیدن بــه جایــگاه حرفــه ای راه درازی را در پیــش دارد اضافــه 
مــی کنــد کارهایــم جنبــه تجــاری نداشــته فقــط بــا دیــد هنــری و 

عاقــه ای کــه بــه ایــن کار دارم آن را انجــام مــی دهــم.
هــای  بــا شــرکت در کاس  : قصــد دارم  افزایــد  مــی  وی 
تکمیلــی نقاشــی کارم را بــه صــورت حرفــه ای ادامــه دهــم.
طالبــی بــا بیــان اینکــه اولیــن زبــان گفتــاری انســان از طریــق 
نقاشــی بــوده و بــا ایــن هنــر بــوده کــه انســان هــا منظــور و مقصــود 
خــود را بــه همدیگــر مــی رســاندند بــه توضیــح آثــار خــود پرداخته 
و مــی گویــد بیشــتر ســوژه هایــم در خصــوص انســان و طبیعــت 

بــوده چــرا کــه طبیعــت بیانگــر احســاس و نوعــی آرامــش و ســوژه 
هــای انســانی نیــز بــرای  تبییــن  احساســات  و  عواطف  مناســب 

مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن هنرمنــد در مــدت 10 ســال فعالیــت خــود 
ــا ســوژه هــای مختلــف طبیعــت و  ــده ای را ب ــار ارزن توانســته آث

انســان در قالــب تابلوهــای نقاشــی ارائــه دهــد.

نمونه ای از آثار هنری مهندس طالبی
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برگزاری دوره آموزشی مدیریت اقامه نماز ویژه مدیران 
طرح حلقه های صالحینصنعت آب و برق آذربایجان غربی

 

تعــداد اعضــای حلقــه هــای صالحیــن معمــوال 15 تــا 20 نفرنــد 
کــه در مــوارد اســتثناء مــی توانــد کمتــر یــا بیشــتر از ایــن تعــداد 

هــم باشــد، مثــا بــه 25 نفــر برســد و یــا 9 نفــر باشــد. 
فرمانده پایگاه مقاومت شــهید کاوه صنعت برق آذربایجان 
غربــی بــا عنــوان ایــن مطلــب گفــت: تربیــت انســان مومــن، 
بصیــر، مجاهــد و فعــال از اهــداف اصلــی و اساســی شــجره طیبــه 
صالحیــن اســت. شــجره طیبــه صالحیــن، بــه معنــای اخــص در 
صــدد راه انــدازی حلقــه هــای تربیتــی مبتنــی بــر مکتــب تربیتی 

اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهــم الســام( مــی باشــد.
رســول خوشــبختی افــزود: پیشــینه تاریخــی اجــرای شــجره 
طیبــه صالحیــن، یــا همــان تشــکیل حلقــه هــای تربیتــی معرفتــی، 
بیــش از همــه بــه صــدر اســام در مســجد النبــی، مســجد قبــا و 

ســایر مســاجد مکــه و مدینــه بــر مــی گــردد. 
در  حلقــه  صــورت  بــه  نشســتن  نظــام  در  داد  ادامــه  وی 
جلســات حلقــه هــای صالحیــن، بــرای هیــچ کــس؛ صــدر و ذیــل و  
بــاال  و  پاییــن  قائــل نمــی شــویم و تمامــی اعضاء گــروه را در مقام 
تعلیــم و تربیــت و نیــز در مرتبــه پــرورش و تزکیــه، تقریبــا هم رتبه 
یکدیگــر فــرض مــی کنیــم  خوشــبختی   اضافــه   کــرد  همچنیــن  
ــره وار، همــه اعضــای گــروه  در  نظــام  نشســتن حلقــه ای و دای
در مباحــث شــرکت داده مــی شــوند و  امــکان بهــره بــرداری از 
اثرگذارتریــن شــیوه تبلیــغ و آمــوزش، یعنــی همان تبلیــغ چهره به 

چهــره فراهــم مــی شــود .

خبر

در راســتای ترویــج و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز، دوره آموزشــی 
ــا حضــور  مدیریــت اقامــه نمــاز ویــژه مدیــران صنعــت آب و بــرق ب
بیــش از 200 نفــر از مدیــران عالــی و میانــی صنعــت آب و بــرق 

ــی برگــزار  شــد .  آذربایجــان غرب
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  عامــل  مدیــر  نشســت  ایــن  در 
آذربایجــان غربــی ضمــن عــرض خیــر مقدم به حاضریــن در خصوص 
اهمیــت برپایــی نمــاز و جایــگاه رفیــع آن در دیــن مبیــن اســام 

مطالــب مبســوطی را بیــان داشــت.
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا بــا بیــان اینکــه هیــچ لذتــی باالتــر 
از نجــوا بــا خداونــد نیســت از مســئولین ســتاد اقامــه نمــاز اســتان 

خواســتار برگــزاری هــر چــه بیشــتر دوره هــای نمــاز شــد .
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و مشــاور اســتاندارآذربایجان 
غربــی نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه نقــش و اهمیت نمــاز در زندگی 

انســان  گفــت:  بــه  هنــگام  تولــد  انســان،  بــا  نمــاز  بــه  اســتقبالش 
مــی رونــد و در موقــع مــرگ نیــز بــا نمــاز او را بدرقــه مــی کننــد. 

 برزگــری بــا تبییــن فلســفه و اســرار نمــاز و شــیوه هــای کار آمــد 
ترویــج و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز  گفــت: اگــر بتوانیــم ذهــن و 

قلــب را بــا هــم پیونــد دهیــم  باعــث تعمیــق اعتقــاد مــی شــود.
ایشــان در ادامــه در خصــوص اهمیــت نمــاز یــاد آور شــد :  نمــاز 
شناســنامه انســان در روز قیامــت مــی باشــد، اولیــن واجــب در بیــن 
تمــام واجبــات نمازاســت و اولیــن آرزوی پیامبــر و آخریــن وصیــت 

پیامبــران نمــاز مــی باشــد . 
جبــاری دیگــر ســخنران ایــن دوره آموزشــی نیــز ضمــن تاکیــد بــر 
اهمیــت نمــاز در خصوص اشــتباهات صــورت گرفتــه در روش های 
ترویــج فرهنــگ نمــاز، خصوصیــات نمازگــزاران و خلــق و خــوی آنــان 

مطالبــی را بیــان داشــت .
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کوشــا : بــه ســاختمانهای فاقــد سیســتم ارت انشــعاب 
ــرق واگــذار نخواهــد شــد . ب

94/08/04 ................................................
پیک برق : كارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد 

94/08/09 ................................................
فاقــد  ســاختمانهای  بــه  بــرق  انشــعاب   : بــرق  پیــک 
سیســتم ارت حفاظتــی در آذربایجــان غربــی واگــذار نمــی 

شــود .
94/08/09 ................................................

پیک برق : قدردانی وانتصاب
94/08/09 ................................................

فاقــد  ســاختمانهای  بــه  بــرق  انشــعاب   : مــا  فــردای 
سیســتم ارت حفاظتــی در آذربایجــان غربــی واگــذار نمــی 

شــود.
94/08/21 ................................................

تابلــو  نصــب  اجرایــی  عملیــات  آغــاز   : صبــح  پیــام 
و  بــرق درمحــدوده شهرســتان  و  كنتورهــای هوشــمند آب 

مشــاركت   نظــام  عالــی  كمیتــه  دومیــن  برگــزاری 
........................................... نیمه دوم آبان

پیــام صبــح : ایجــاد شــرایط مطلــوب در محیــط كار و 
زندگــی كاری نیازمنــد اجــرای اصــول پنجگانــه اســت . .......
.............................................  نیمــه دوم آبــان

پیــام صبــح : برگــزاری دومیــن جلســه كمیتــه عالــی 
مشــاركت              نظــام 

........................................... نیمه دوم آبان 
ســطر اول : برگــزاری ســمینار آشــنایی بــا كاربــرد فنــاوری 

نو        نا
94/09/24  ...............................................

روزنامــه تجــارت : اختــال در بــرق رســانی به پیرانشــهر 
بــه دنبــال یــخ زدگــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق           

94/10/14  ................................................
روزنامــه طــرح نــو : مشــكل قطعــی بــرق ناشــی از بــارش 
بــرف ســنگین در پیرانشــهر در كمتــر از 24ســاعت مرتفــع شــد       
94/10/15  ................................................

روزنامــه جمهــوری اســالمی : رفــع مشــكل قطعــی بــرق 
ناشــی از بــارش بــرف ســنگین در پیرانشــهر          

94/10/15 ................................................
پیــام صبــح : كســب رتبــه برتــر پژوهــش و فنــاوری توســط 

شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی          
......................................     نیمه اول دی ماه

بــا كاربــرد  آشــنایی  ســمینار  برگــزاری   : روح  تســنیم 
فنــاوری نانــو در صنعــت بــرق و انــرژی هــای نــو  

.......................................  نیمه اول دی ماه
روزنامــه جمهــوری اســالمی : رفــع مشــكل قطعــی بــرق 

ناشــی از بــارش بــرف ســنگین در شهرســتان پیرانشــهر       
94/10/15 ................................................

روزنامــه طــرح نــو : مشــكل قطعــی بــرق ناشــی از بــارش 
برف ســنگین در پیرانشــهردر كمتر از 24ســاعت مرتفع شــد . 

94/10/15  ................................................
روزنامــه کائنــات : تــاش بــرای رفــع یــخ زدگــی خطــوط 

انتقــال نیــروی بــرق در پیرانشــهر              
94/10/16   ...............................................

روزنامــه کائنــات : برگــزاری ســمینار اتوماســیون شــبكه 
هــای توزیــع در شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی          
94/10/24   ...............................................

از نگاه مطبوعات جمع آوری كمک های نقدی و اعزام اكیپ های فنی به 
حرمین شریفین از اهداف مهم ستاد بازسازی عتبات عالیات 

شركت توزیع نیروی برق در آذربایجان غربی می باشد
دبیــر ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان در گفتگــو بــا پیــام بــرق بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای 
ایــن ســتاد گفــت: وزارت نیــرو بــا تشــکیل ســتاد بازســازی عتبات 
عالیــات در ایــن وزارتخانــه و اشــاعه آن بــه شــرکت هــای زیــر 
مجموعــه خــود گام ارزنــده ای را در ایــن جهــت برداشــته اســت.
ــع نیــروی  کمیــل کریمــی افــزود: ایــن ســتاد در شــرکت توزی
ــر عامــل محتــرم  ــه ریاســت مــد ی ــز ب ــی نی ــرق آذربایجــان غرب ب

شــرکت آقــای مهنــدس کاظمــی کیــا فعالیــت دارد.
وی حضــور ارزشــمند و گســترده همــکاران شــرکت در ســطح 
اســتان جهــت مشــارکت در امــر بازســازی عتبــات عالیــات را 
مطلــوب توصیــف کــرد و افــزود: در این راســتا بالــغ بر 70 میلیون 
ریــال از کمــک هــای نقــدی همــکاران بــه حســاب ویــژه ســتاد 

بازســازی واریــز گردیــده اســت.
ــن  ــه 40 درصــد از ای ــک ب ــه کــرد پرداخــت نزدی کریمــی اضاف
امــری  انجــام شــده کــه  اهــل تســنن  مبلــغ توســط همــکاران 

ارزشــمند و در خــور تقدیــر مــی باشــد.
ــا  ــه اتفــاق همــکاران نیــز ب وی اضافــه کــرد اکثریــت قریــب ب
پــر کــردن فــرم مخصــوص کســر حقــوق ماهانــه مبلغــی را بــرای 

ــد. ــه بازســازی  عتبــات عالیــات اختصــاص داده ان کمــک ب
کریمــی بــا اشــاره بــه مشــارکت معنــوی و گســترده همــکاران 
در عزیمــت بــه کربــای معلــی و نجــف اشــرف و شــرکت در 
مراســم پــر شــکوه اربعیــن حســینی امســال یــاد آور شــد اعضــاء 
اکیــپ فنــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان آذربایجــان غربــی 
در اربعیــن امســال بــا تخصــص و دانــش فنــی خــود کمــک هــای 
ــا  ــرق کرب شــایانی را در راســتای اصــاح و ســاماندهی شــبکه ب
و ایجــاد روشــنایی در بســیاری از کمــپ هــای اســتقرار زائــران 

انجــام دادنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد همچنیــن بــا حمایــت هــای مدیــر عامــل 
ــه همــراه دســتگاه  ــی دیگــر از همــکاران ب ــرم شــرکت اکیپ محت
هــای موتــور ژنراتــور بــه عــراق اعــزام شــده و بــه نحو احســن انجام 

وظیفــه نمودنــد.
کریمــی گفــت: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 60 نفــر از همکاران 
فنی شــرکت در رده مهندســین ، تکنســین ها و ســیمبانان جهت 
اعــزام بــه عــراق و شــرکت در بازســازی عتبــات عالیــات ثبــت نام 
نمــوده کــه پــس از اعــام موافقــت ســتاد مرکــزی وزارت نیــرو 

نســبت بــه اعــزام ایــن همــکاران اقــدام خواهــد شــد.
بــا قدردانــی از همــکاران محتــرم  ایــن گفتگــو  ایشــان در 
شــرکت جهت مشــارکت در این امر خداپســندانه یاد آور شــد از 
همکاران عزیز درخواســت داریم با مشــارکت بیشــتر و گســترده 
خــود در امــر بازســازی عتبــات عالیــات در اجــر دنیــوی و اخــروی 

ایــن امــر مهــم ســهیم باشــند.
حســاب  شــماره  منظــور  همیــن  بــه  کــرد  اضافــه  کریمــی 
13006764149 بانــک مســکن شــعبه میــدان ونــک جهــت واریــزی 

کمــک هــای نقــدی همــکاران اختصــاص یافتــه اســت.
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.................................................
اهدای خون توسط همكاران ستادی شركت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
به پایگاه منطقه ای انتقال خون

...............................................

در پــی حضــور اكیــپ ســیار پایــگاه منطقــه ای انتقــال خــون 
آذربایجــان غربــی، تعــدادی از همــكاران بــه صــورت داوطلــب 
نســبت بــه اهــداء خــون جهــت كمــك بــه بیمــاران نیازمنــد 

خــون اقــدام نمودنــد. 
آذربایجــان  توزیــع  شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه ای  ــگاه منطق ــل از مســئول اكیــپ ســیار پای ــه نق ــی و ب غرب
انتقــال خــون اســتان، خونهــای اهدایــی پــس از آزمایشــات 
الزم و صــدور كارت ســامت در اختیــار بیمــاران نیازمنــد 
خــون نظیــر بیمــاران مبتــا بــه تاالســمی، هموفیلــی، نــوزادان، 
مجروحیــن حــوادث و ســوانح و همچنیــن بیمــاران بســتری در 

بخشــهای جراحــی بیمارســتانها قــرار مــی گیــرد.

همکار

مــا را درغــم خود شــریک بدانید
بــا نهایــت تاســف و تاثــر اطــاع یافتیــم ســه تــن از 
همــکاران بازنشســته شــرکت بــه رحمــت ایــزدی پیوســته 
و تعــدادی از همــکاران محتــرم شــرکت نیــز در غــم از 
دســت دادن عزیــزان خــود ســوگوار مــی باشــند ضمــن 
و  آمــرزش  طلــب  متعــال  خداونــد  از  تســلیت  عــرض 
مغفــرت بــرای آن مرحومیــن و بــرای بازمانــدگان صبــر و 

شــکیبایی را خواهانیــم.

حــاج مقصــود قابوســیان همــکار بازنشســته   •
ب آ و نــد میا

مرتضی علی عربلویی همکار بازنشسته  •
بحرعلی ملکی همکار بازنشسته  •

سیامک موالیی انهر در سوگ پدر  •
محمد موالیی انهر در سوگ برادر  •

رقیه نجفی در سوگ پدر  •
مراد حسن زاده در سوگ پدر  •
عبداله ایمانی در سوگ برادر  •

عین اله ایمانی در سوگ برادر  •
پیمان پورزلفی در سوگ مادر  •

حسن کوالیی در سوگ پدر  •
رسول خوشبختی سرای در سوگ مادر  •

لیا خوشبختی سرای در سوگ مادربزرگ  •
خداوردی وظیفه در سوگ فرزند  •
فرحناز ابراهیمی در سوگ برادر  •
محرم نبی زاده در سوگ مادر  •
اصغر یامچلو در سوگ خواهر  •

معصومه مجرد در سوگ پدرشوهر  •
محمدیان آذر در سوگ مادر  •

ابراهیم مبصر در سوگ فرزند  •
ولی محمدزاده در سوگ مادر  •

منیژه محمدزاده در سوگ مادربزرگ  •

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت

تقدیر

* علــی اکبــر مهاجــری معــاون وزیــر نیــرو در امــور تحقیقــات و منابــع انســانی بــا تقدیــم لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد کاظمــی 
کیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از تاشــها و زحمــات ایشــان در عرصــه پژوهش و فناوری و کســب رتبه 
برتــر در بیــن شــرکت هــای توزیــع بــرق بــا ارائــه پــروژه » بهینــه ســازی ویژگیهای روغن ترانســفورماتور شــبکه توزیع بــرق با بکارگیری 

نانوســیاالت و مقایســه عملکــرد آن بــا روغــن هــای متعــارف« تقدیر و تشــکر نمود .
.............................................................

* علیرضــا رادفــر معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حمیــد 
کاظمــی کیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از مســاعدت و یــاری ایشــان در جهــت اهتمــام بــه جامــع 
امــورات بانــوان و فراهــم ســازی زمینــه و بســتر حضــور زنــان در عرصــه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ایجــاد تعامــل و 

تقویــت همــکاری هــا در جهــت رفــع مســائل و مشــکات بانــوان تقدیــر و تشــکر نمــود .
.............................................................

* ســید مهــدی قریشــی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شهرســتان ارومیه و ســعادت اســتاندار آذربایجــان غربی با ارســال لوح 
تقدیــر بــه حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربی از تاشــها و مســاعدتهای ایشــان و همکاران 
در جهــت حســن اجــرای برنامــه هــای محولــه از طــرف دســتگاه متبــوع و ســتاد اقامــه نمــاز اســتان در دو حــوزه توانمنــد ســازی هــا و 

نتایــج در ســال 93 و انتخــاب بــه عنــوان دســتگاه شایســته تقدیــر و تشــکر نمودند . 
.............................................................

* نــادر صفــرزاده معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری و علــی برزگــری مشــاور اســتاندار و مدیرســتاد اقامــه 
نمــاز اســتان بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه احــد عظیــم خانــی دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی از تاشــها 
و مســاعدتهای ایشــان در جهــت رونــق بخشــی و ترویــج و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز در ســطح جامعــه تقدیــر و تشــکر نمودنــد  .  

.............................................................
* اســام دولتــی رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســلماس و مســعود حاجــی علیلــو فرمانــدار شهرســتان ســلماس بــا 
ارســال لــوح تقدیــر بــه جعفــر ســبزیکاری مدیریــت توزیــع بــرق ســلماس از خدمــات بــی شــائبه و تاشــهای شــبانه روزی ایشــان در 

پیشــرفت شهرســتان ســلماس و تــاش در جهــت ترویــج و احیــای فرهنــگ وقــف تقدیــر و تشــکر نمــود . 
.............................................................

* ســرهنگ پاســدار جــواد مولــودی فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه میانــدوآب بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه جمــال کاظمــی 
اصــل مدیریــت توزیــع بــرق میانــدوآب از تاشــهای ایشــان درجهــت پشــتیبانی از برنامــه پیــاده روی خانوادگــی در هفتــه بســیج و 

ســایر برنامــه هــای مرتبــط بــا ورزش ناحیــه مقاومــت تقدیــر و تشــکر نمــود .  
.............................................................

* پورزاهــدی سرپرســت شــمالغرب شــركت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه جمــال کاظمــی اصــل 
مدیریــت توزیــع بــرق میانــدوآب از زحمــات ارزنــده و همــكاری صمیمانــه ایشــان در اجــرای مانــور بحــران و پدافنــد غیرعامل تقدیر 

و تشــكر نمــود .
.............................................................

ــا ارســال نامــه ای بــه مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیرعامــل شــرکت  * مهنــدس آرش کــردی مدیــر عامــل شــرکت توانیــر ب
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از عملکــرد فرمانــده و بســیجیان پایــگاه مقاومــت شــهید کاوه صنعــت برق اســتان در راســتای 

مدیریــت مصــرف بــرق قدردانــی نمــود .
.............................................................

* ســرتیپ دوم پاســدار عابدیــن خــرم فرمانــده ســپاه شــهداء آذربایجــان غربــی  بــا اهــداء لــوح تقدیــر به مهنــدس حمید کاظمی 
کیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از همــکاری ایشــان در تحقــق برنامــه هــای بســیج و تــاش در جهــت 

تبییــن و گســترش و اشــاعه تفکــر و فرهنــگ بســیجی تقدیــر و تشــکر نمــود .
.............................................................

* حســنی فرمانــدار شهرســتان سردشــت بــا تقدیــم لــوح تقدیــر بــه رســتگار احمــدی مدیریــت توزیــع بــرق سردشــت از زحمــات و 
خدمــات ایشــان در مدیریــت مطلــوب و تــاش در راســتای ارتقــای جایــگاه طــرح تکریــم اربــاب رجــوع تقدیــر و تشــکر نمــود .

برگزاری كمیته تخصصی نظام پیشنهادات معاونت برنامه ریزی و مهندسی

درپانزدهمین جلسه تخصصی فرعی نظام پیشنهادات معاونت فروش و خدمات مشترکین آذربایجان غربی بحث شد :

یكسان سازی روش نصب و واگذاری برق موقت روزانه

بــرق  نیــروی   توزیــع   شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی: چهاردهمیــن جلســه كمیتــه تخصصــی فرعــی 
ــا حضــور  نظــام پیشــنهادات معاونــت برنامــه ریــزی و مهندســی ب

اعضــاء برگــزار شــد .
در ایــن جلســه حاضریــن در خصــوص مــوارد متعــددی بــه بحــث 
و گفتگــو پرداختنــد كــه منجــر بــه اخــذ تصمیماتــی گردیــد و قــرار 
شــد معاونــت برنامــه ریــزی و مهندســی در خصــوص پیشــنهادات 
: محاســبه نــرم افــزاری تلفــات پســتهای توزیــع ، اعمــال تغییراتــی 
در پســتهای زمینــی در جهــت كاهــش تلفــات ، اســتفاده از كابلهای 

كنســانتریك در راســتای كاهــش تلفــات  در ســطح شــركت، اصــاح 
كابلهــای ورودی و خروجــی پســتها جهــت بارگیــری و تســت در 

جلســه آتــی اعــام نظــر نمایــد . 
از دیگــر پیشــنهادات مــورد بررســی در ایــن جلســه مــی تــوان بــه 
: اســتفاده از پانــل آبگــرم خورشــیدی، پیــاده ســازی GIS درنواحــی 
تابعــه، نصــب پســتهای هوایــی بــا قــدرت كــم بــرای تعداد مشــتركین 
كمتــر، ویرایــش و بــروز رســانی نــرم افــزار اتوكــد، حــذف برقگیــر 
از داخــل پســت ســنجش انــرژی هوایــی، ارزیابــی پیمانــكار توســط 

اربــاب رجــوع ، ایجــاد ویتریــن تجهیــزات فنــی بــرق اشــاره نمــود 

در جلســه تخصصــی فرعــی نظــام پیشــنهادات معاونــت فــروش 
و خدمــات مشــترکین اســتان آذربایجــان غربــی تعــداد  8 پیشــنهاد 

واصلــه از ســوی همــکاران بررســی شــد . 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پانزدهمیــن جلســه نظــام 
پیشــنهادات در بخــش فــروش و خدمــات مشــترکین با هــدف ایجاد 
فرصــت بــرای مشــارکت فکــری کارکنــان در امــورات شــرکت برگــزار 

و پیشــنهاداتی بــا عناویــن: یکســان ســازی روش نصــب و واگــذاری 
بــرق موقــت روزانــه در ســطح شــرکت، دریافــت هزینــه قطــع و وصــل 
ــه پیوســت فیــش بــرق، کــم کــردن حجــم مــدارک هنــگام فــروش  ب
 ،SMD  انشــعاب، تبدیــل المــپ هــای ســالن ورزشــی بــه المــپ
قرائــت ماکســیمتر کنتورهــای ســه فــاز عــادی و ..... مــورد بررســی 

قــرار گرفــت . 



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
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