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مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی معرفی شد

مدیرعامل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی :
قصد داریم در سالجاری تلفات شبکه های توزیع 

استان را به زير 10 درصد کاهش دهيم

معاونت های شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی از عملکرد و فعالیت های 

حوزه تحت مدیریت خود می گویند

حضور شایسته شرکت توزيع نيروی 
برق آذربايجان غربي در نمايشگاه جانبی 
چهارمين کنگره اتوماسيون صنعت برق

اعزام  90 نفر از همكاران و خانواده های 
شرکت توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی 

به اردوهای راهیان نور
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شــاید خیلی به این موضوع توجه نداشــته باشــیم، ولی ما در 
روز تعــداد زیــادی مســئله حــل می کنیــم. مســائل ریــز و درشــتی 
کــه در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی گریبان گیر مــان 
هســتند. مــا ناگزیــر هســتیم بــرای هر یک از مســائل و مشــکالتی 
کــه در فعالیتهــای مختلــف زندگــی اعــم از تحصیلــی، شــغلی، 
اقتصــادی و ... پیــش می آیــد، راه حلــی بیابیــم . ولــی نکتــه 
مهمــی کــه در حــل مســائل وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه افراد 
یــک جامعــه از روشــی یکســان بــرای حــل مســائل مشــابه اســتفاده 
نمی کننــد. هــر کــس براســاس دانســتنی ها، مهارت ها، پیشــینه، 
شــخصیت، نگــرش و اهمیتــی کــه بــرای آن مســئله قائــل اســت؛ 
روش خــاص خــود را در حــل مســائل بــه کار میبرد و البته مســلما 

نتیجــه حاصــل نیــز متمایــز از ســایر روش هــا خواهــد بــود.
دفتــر آمــوزش و برنامــه ريــزی نيــروی انســانی شــرکت توزيــع 
نيــروی بــرق آذربايجــان غربــي در ايــن راســتا اقــدام بــه برگــزاری 
دوره آموزشــی تکنيــک هــای حــل مســئله و مديريــت مشــارکتی 

بــرای 36 نفــر از مديــران شــرکت نمــود .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ايــن دوره آموزشــی کــه 
بــه مدرســی دکتــر ســعيد لطــف الــه زاده و بــه مــدت 6 ســاعت 
برگــزار شــد، در خصــوص يادگيــری مراحــل اساســی حــل مســئله، 
بدســت آوردن راه حــل بــرای مشــکالت ســخت و معماهــای 
زندگــی، حــل تعــارض هــا، يادگيــری مراحــل تصميــم گيــری، 
انجــام تصميــم گيــری هــای ســخت و تصميــم گيــری در مــورد 
ــم  ــر در تصمي موضوعــات مهــم زندگــی و شــناخت عوامــل موث
گيــری هــای شــخصی آموزشــهای الزم به حاضرين ارائــه گرديد .
لطــف الــه زاده گفــت : بــرای کســب مهــارت در حــل مســائل 
ابتــدا بایــد وجــود مســائل و مشــکالت در زندگــی را یــک امــر 
طبیعــی و حتــی الزمــه زندگــی بشــر بدانیــم. بعضــی از مــردم این 
موضــوع را امــری غیرطبیعــی می داننــد و بنابرایــن در رویارویــی 
بــا کوچکتریــن مشــکالت، دچــار ناراحتی و اســترس می شــوند. و 
بدیهــی اســت کــه بــا وجــود اســترس و نگرانــی نمی تــوان انتظــار 

بنــا بــه نوشــته مورخيــن، امــام علــى)ع( در روز جمعــه 13 رجــب ســال 
ســى  ام عــام الفيــل و در خانــه ی خــدا متولــد شــدند.

پــدر آن حضــرت ابوطالــب فرزنــد عبدالمطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف 
)عمــوی پيامبــر)ص(( و مــادرش هــم فاطمــه دختــر اســد بــن هاشــم بــود. بنابرايــن 

امــام علــى)ع( از هــر دو طــرف هاشــمى نســب اســت.
مــادر ايــن حضــرت، خداپرســت بــوده و بــا ديــن حنيــف ابراهيــم زندگــى 
می كــرد و پيوســته بــه درگاه خــدا مناجــات كــرده و تقاضــا می نمــود كــه وضــع 

ــد. ــر او آســان گردان ــن حمــل را ب اي
فاطمــه بنــت اســد، مــادر اميــر المؤمنيــن)ع(، در حالــي كــه هنــگام تولــد 
ــا مــن  ــه ی خــدا رفــت و گفت:»خداي ــارت خان ــه زي ــود ب فرزنــدش فــرا رســيده ب
ــد ايمــان دارم و  ــو آمده ان ــب ت ــا از جان ــه آن چــه از رســوالن و كتاب ه ــو و ب ــه ت ب
ســخن جــدم ابراهيــم خليــل را تصديــق می كنــم و اوســت كــه ايــن بيــت عتيــق 
را بنــا نهــاده اســت. بــه حــق آن كــه ايــن خانــه را ســاخته و بــه حــق مولــودى كــه 
در شــكم مــن اســت والدت او را بــر مــن آســان گــردان« در ايــن هنــگام بــه فرمــان 
خــدا، ديوارهــای خانــه ی خــدا )كعبــه( شــكافت و فاطمــه بــه درون خانــه رفــت 
و ديــوار بــه هــم بــر آمــد. فاطمــه پــس از ســه روز بيــرون آمــد و در حالــی كــه 
اميرالمؤمنيــن)ع( را در بغــل داشــت، گفــت مــن بــه خانــه خــدا وارد شــدم و از 
ميوه هــاى بهشــتى و بــار و بــرگ آنهــا خــوردم و چــون خواســتم بيــرون آيــم هاتفــى 
نــدا كــرد: »اى فاطمــه نــام او را علــى بگــذار كــه او علــى اســت و خداونــد علــى 
االعلــى می فرمايــد مــن نــام او را از نــام خــود گرفتــم و بــه ادب خــود تأديــب اش 
ــا را در  ــدم و اوســت كــه بت ه ــم خــود آگاه گرداني ــه غامــض عل كــردم و او را ب
خانــه مــن می شــكند و اوســت كــه در بــام خانــه ام اذان می گويــد و مــرا تقديــس 
و پرســتش می نمايــد. خوشــا بــر كســی كــه او را دوســت داشــته باشــد و فرمانــش 
را اطاعــت كنــد و واى بــر كســى كــه بــا او دشــمنی كــرده و از او نافرمانــی كنــد.« 
چنيــن افتخــاري منحصــر بــه فــردى كــه بــراى علــى)ع( در اثــر والدت در درون 
كعبــه حاصــل شــده اســت بــراي احــدى از عمــوم افــراد بشــر بــه دســت نيامــده 
اســت.در بعضــى روايــات آمــده اســت كــه فاطمــه بنــت اســد پــس از وضــع حمــل 
)پيــش از آن كــه بــه دســتور نــداى غيبــى، نــام علــی را بــرای آن حضــرت برگزينــد( 
نــام وی را حيــدر انتخــاب كــرده بــود؛ و چــون نــام آن حضــرت علــى گذاشــته شــد، 
»حيــدر« يكــی از القــاب آن حضــرت گرديــد. از ديگــر القــاب مشــهور آن حضــرت 
» اســدالله، مرتضــى، اميرالمؤمنيــن و اخــو رســول الله« بــوده و كنيه هــای ايشــان 

نيــز »ابوالحســن و ابوتــراب« اســت. 
همچنيــن فاطمــه بنــت اســد بــراى رســول اكــرم)ص( نيــز بــه منزلــه ی مــادر 
بــوده و از اوليــن گروهــى اســت كــه بــه آن حضــرت ايمــان آورد و بــه مدينــه 
مهاجــرت نمــود و هنــگام وفاتــش نبــى اكــرم)ص(، پيراهــن خــود را بــراى كفــن او 
اختصــاص داد و بــر جنــازه اش نمــاز خوانــد و خــود در قبــر او قــرار گرفــت تــا وى از 

فشــار قبــر آســوده گــردد و او را تلقيــن فرمــود و دعــا نمــود.

برخــورد مناســب بــا مشــکالت را داشــت. بــه همیــن دلیــل ایــن 
ــد و  ــی دارن ــت انفعال ــا مســائل حال ــه ب ــراد معمــوال در مواجه اف
حتــی قــادر بــه حــل اصولــی ســاده ترین مســائل نیــز نیســتند 
و اغلــب از حــل مسائلشــان طفــره میرونــد و آنهــا را بــه تعویــق 
میاندازنــد ولــی افــرادی کــه مســائل و مشــکالت را جزیــی از 
زندگــی روزمــره می داننــد، خــود را بــرای مواجهــه بــا آنهــا نیــز 
آمــاده کرده انــد. ایــن افــراد بــا بــروز هــر مشــکلی، بــدون دغدغــه 
ــاز و مســلط، نســبت بــه حــل آن اقــدام می کننــد. ــا فکــری ب و ب

وی افــزود :  موضــوع دیگــری کــه در حــل مســائل، نقــش 
هــر  بــرای  متعــدد  ایده هــای  تولیــد  توانایــی  دارد،  کلیــدی 
مســئله اســت بایــد توجــه داشــت کــه هــر چــه تعــداد ایده هــا و 
راه حل هــای تولیــد شــده بیشــتر باشــد، احتمــال رســیدن بــه یــک 
راه حــل کارآمدتــر، بیشــتر خواهــد بــود امــا چگونــه توانایــی تولیــد 
ایده هــای متعــدد را کســب کنیــم؟ بدیهــی اســت کــه بــرای 
کســب مهــارت در هــر زمینــه ای، آمــوزش و تمریــن مســتمر الزم 
اســت. در زمینــه کســب مهــارت بــرای تولیــد ایده هــای متعــدد 
ــن تکنیکهــای خالقیــت  ــز برخــورداری از تفکــر خــالق و تمری نی
ــد بســیار راه گشــا  ــارش فکــری می توان ــک ب ــه خصــوص تکنی و ب
باشــد . پــس از تولیــد راه حل هــای فــراوان بــرای حــل مســئله، 
نوبــت بــه انتخــاب بهتریــن و کاراتریــن ایده هــا، بــا کمــک تفکــر 
ایــن مرحلــه ممکــن اســت الزم باشــد،  منطقــی می رســد در 
بعضــی از ایده هــا تعدیــل و یــا بــا هــم ترکیــب شــوند و ایده هــای 
جدیــدی بــه وجــود آینــد در هــر صــورت مهــارت فــرد در تفکــر 
خــالق، ایده پــردازی و باالخــره تفکــر منطقــی، موجــب رســیدن به 

راه حل هــای منحصــر بــه فــرد و کارآمــد می شــود .

اولویت های تحقیقاتی 
   شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی در سال 1395

برگزاری دوره آموزشی تکنیک های حل 
مسئله و مدیریت مشارکتی در شرکت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربي

صفحه آخر
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مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی معرفی شد

مراســم تودیع و معارفه مدیر عامل اســبق و جدید شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربی برگزار شــد.

 در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از مســئوالن ادارات، ارگان 
هــا و فرماندهــان نیروهــای نظامــی و انتظامــی و مدیــران و کارکنــان 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی انجــام شــد ابتــدا مدیــر 
بــرق شهرســتان ســلماس بنمایندگــی از طــرف همــکاران در شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــه فعالیــت هــای انجــام شــده در زمــان 
ــن  ــا و توفیقــات حاصــل شــده در ای مدیریــت مهنــدس کاظمــی کی
زمینــه اشــاره کــرد و گفــت: مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا یکــی از 
مدیــران خــوب و الیــق در شــرکت توزیــع بــرق بشــمار مــی آینــد که در 
دوران مدیریــت ایشــان فعالیــت هــای خوبــی در جهــت ارتقــاء کیفی 

و کمــی خدمــات بــرق بــه انجــام رســیده اســت.

ســبزیکاری افــزود: مــا ضمــن عــرض خســته نباشــید بــرای ایشــان 
آرزوی ســالمتی تــوام بــا موفقیــت را در عرصــه تــالش و فعالیــت 

داریــم.
ــا اشــاره   معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر در ســخنانی ب
بــه فعالیــت مطلــوب شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی در 
کاهــش تلفــات ، پیــک ســایی و مدیریــت مصــرف و کاهش خاموشــی 
هــا در ســطح اســتان گفــت : آذربایجــان غربــی بدلیــل هــم مــرز بــودن 
بــا ســه کشــور خارجــی از موقعیــت برجســته بــرای توســعه و تعمیــم 

فعالیــت هــای صنعــت بــرق برخــوردار اســت .
محمــود رضــا حقــی فــام گفــت: مبلــغ 220 میلیــارد تومــان اعتبــار 
جهــت ســرمایه گــذاری در اســتان آذربایجــان غربــی مصــوب شــده 

کــه در بخــش فــوق توزیــع و انتقــال هزینــه خواهــد شــد .
وی افــزود: در منطقــه جنــوب اســتان مشــکالتی از لحــاظ تامیــن 
ــروژه  ــل از زمســتان امســال پ ــا قب ــم ت ــرق وجــود دارد کــه امیدواری ب
هــای پیــش بینــی شــده در بخــش هــای فــوق توزیــع و انتقــال در ایــن 

منطقــه عملیاتــی گــردد .
حقــی فــام ارائــه خدمــات بــه مشــترکین بــا کمتریــن هزینــه و 
افزایــش پایــداری فنــی شــبکه را بــا اهمیــت توصیــف کــرد و افــزود: 
تجهیــز  و  توزیــع  بحــث  در  نویــن  هــای  فنــاوری  توســعه  طــرح 

کنتورهــای هوشــمند در برنامــه کاری توانیــر قــرار دارد .
وی میــزان تلفــات در ســطح کشــور را 11 درصــد عنــوان کــرد و 
افــزود: در ســال جــاری ســعی وافــر داریــم ایــن میــزان تلفــات را تــک 

رقمــی نماییــم .

در ایــن مراســم معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا 
اشــاره بــه اعــالم ســال جدیــد بعنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 
ــد کــرد یکــی از  ــر معظــم انقــالب اســالمی تاکی و عمــل توســط رهب
عرصــه هــای مهــم در اقتصــاد مقاومتــی کــه نیــاز بــه برنامــه ریــزی 

ــرق اســت . دارد عرصــه صنعــت ب
ــل موقعیــت  ــه دلی ــی ب ــزود : اســتان آذربایجــان غرب ــان اف کهوری
جغرافیایــی از شــرایط مطلــوب بــرای صــادرات انــرژی بــرق برخــوردار 
ــا  ــه ایف ــن زمین ــد نقــش مهمــی را در ای ــن اســتان مــی توان ــوده و ای ب

نمایــد .
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیــر عامــل اســبق شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه 

امــروز تولیــد بــرق در ســطح اســتان بیشــتر از مصــرف بــوده و شــاخص 
بهــره منــدی در بخــش توزیــع مثبــت مــی باشــد گفــت: صــد درصــد 
جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان آذربایجــان غربــی از نعمــت 

روشــنایی و ســایر مزایــای بــرق بهــره منــد مــی باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان غربی در بخــش فوق توزیع و انتقال 
از یــک عقــب افتادگــی تاریخــی رنــج مــی بــرد گفــت: ایــن اســتان نیاز 
ــر  ــه ای  مســتقل دارد کــه از مســئوالن شــرکت توانی ــرق منطق ــه ب ب
و مقامــات اســتان مــی خواهیــم کــه حتمــا ایــن موضــوع را مــد نظــر 

داشــته باشــند.
ــک مجموعــه  ــد در ی ــا وجــود نیــروی انســانی توانمن کاظمــی کی
را عامــل مهــم در پویایــی آن ســازمان ذکــر کــرد و افــزود: بحمــد ا... 
در ســال گذشــته موفــق شــدیم تبدیــل وضعیــت 313 نفــر از پرســنل 

شــرکت را بــه انجــام رســانیم .
در ایــن مراســم اکبــر حســن بگلــو مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی نیــز بــا قــدر دانــی از زحمــات بــی 
شــائبه مدیــر عامــل اســبق این شــرکت ضــرورت همفکری بــا همکاران 
وبهــره گیــری از نظــرات و دیــدگاه هــای صاحــب نظــران بــرای توســعه 
فعالیــت هــا و پــروژه هــای در دســت اجــرای شــرکت را مــورد تاکیــد 

قــرار داد .
در ایــن مراســم بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایایــی از 35 ســال 
ــر  ــی و مهنــدس اکب ــا قدردان خدمــت مهنــدس حمیــد کاظمــی کی
حســن بگلــو بعنــوان مدیــر عامــل جدیــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

آذربایجــان غربــی معرفــی شــد.
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مدیرعامل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی :

قصد داریم در سالجاری تلفات شبکه های توزیع 
استان را به زیر 10 درصد کاهش دهیم

مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مديــر عامــل شــرکت توزيــع نيــروی 
بــرق آذربايجــان غربــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت گفت : 
تلفــات شــبکه هــای توزیــع برق کشــور ســاالنه 2 هــزار و 750 میلیارد 
تومــان بــه اقتصــاد صنعــت بــرق و معــادل 3 برابــر آن در بعــد کالن 

اقتصــادی کشــور آســیب وارد مــی کنــد .
وی  بــا اعــالم اينکــه بــه ازاء هــر یــک درصــد 250 میلیــارد تومــان 
خســارت بــه صنعــت بــرق کشــور وارد مــی شــود، افــزود : بــا توجــه 
بــه نامگــذاری ســال 95 بــه » اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« و 
ــا عنایــت فرمايشــات مقــام معظــم رهبــری و مقــام عالــی وزارت  ب
نیــرو، قصــد داریــم در ســالجاری تلفــات شــبکه هــای توزیــع اســتان 
را بــه زيــر 10 درصــد کاهــش دهيــم کــه در ايــن راســتا در بخــش 
فنــی نســبت بــه اصــالح معمــاری شــبکه و اســتفاده از تجهیزاتــی بــا 
راندمــان بهتــر و در بخــش غیــر فنــی نيــز جلوگیــری از اســتفاده غیــر 

مجــاز از بــرق، رفــع اشــکاالت کنتــور و ... اقــدام خواهــد شــد .
غربــی  آذربايجــان  بــرق  نيــروی  توزيــع  شــرکت  عامــل  مديــر 
ــی اقتصــاد جهــان، از  ــرق در عرصــه کنون ــراز داشــت : صنعــت ب اب
جایگاهــی بســیار مهــم برخــوردار اســت  و مــا بایــد پیــش از هــر چیــز، 
ــه اهمیــت فعالیــت خــود در پیشــرفت اقتصــادی جامعــه واقــف  ب
باشــیم و بدانیــم کــه تالشــهای مــا، افــزون بــر رفــع نیازهــای مــردم، 
مولفــه ای تاثيرگــذار در مختصــات تعالــی اقتصــادی کشــور اســت. 
از ایــن رو، انتظــاری کــه از کارکنــان ســاعی خانــواده بــزرگ شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی می رود، این اســت که کوشــاتر 
و بــا انگیزه تــر از قبــل در صــدد انجــام مســئولیت های خــود باشــند و 
بداننــد کــه ماموریت هــای بــزرگ بــه ســرانجام نخواهــد رســید مگــر 
بــا عــزم جمعــی و تــالش گروهــی در مســیری کــه ایمــان بــه هــدف 

آن، فصــل مشــترک همــه اعضــای تیــم باشــد. 
مهنــدس حســن بگلــو ادامــه داد : شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی همــواره در حــوزه ارائــه خدمــات بــه مــردم، در 
ــوده کــه اميــد  زمــره ســرآمدان شــرکتهای خدمــات رســان اســتان ب
مــی رود از ایــن پــس نیــز بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال، بــا بهره گیــری 
از الگوهــای نویــن مدیریتــی و در ســایه ارج نهــادن بــه تجــارب 
ارزشــمند صاحب نظــران، در ایفــای نقــش شایســته در صنعــت بــرق 

کشــور کوشــا و جــزء ســرآمدان شــرکت هــای توزيــع باشــيم .
ايشــان در ادامــه عناويــن برنامــه هــای عملياتــی شــرکت توزيــع 
نيــروی بــرق اســتان را بشــرح زيــر اعــالم و ابــراز اميــدواری نمودند با 
برنامــه ريــزی اصولــی در جهــت مصــرف بــرق و مدیریــت بــار شــبکه 

بــرق ، تابســتانی بــدون خاموشــی در پیــش رو داشــته باشــيم .
عناويــن برنامــه هــای عملياتــی شــرکت توزيــع نيــروی 

بــرق اســتان آذربایجــان غربــی در ســال 95 :
-   افزايــش قابليــت اطمينــان و کاهــش انــرژی هــای توزيــع نشــده 
و خاموشــی هــای خواســته و ناخواســته بــا اســتقرار اکيــپ هــای خــط 
گرم و توســعه آن و تعميرات شــبکه با تکنولوژی جديد و خط گرم 

و تغذيــه موقت .
-   برنامــه ريــزی و مطالعــات شــبکه در راســتای کاهــش تلفــات 

شــبکه و کاهــش تلفــات بــه زيــر 10 درصــد .
-   استانداردســازی روشــنایی معابــر و کاهــش مصــرف انــرژی 

در روشــنایی همزمــان بــا گســترش تاميــن روشــنايي در تمــام نقــاط 
شــهری و روســتایی

-   کاهــش مــدت زمــان انتظــار نصــب متقاضیــان از شــبکه هــای 
موجــود تــا 72 ســاعت بعــد از واریــز هزینــه

-   کاهــش مــدت زمــان انتظــار نصــب انشــعاب متقاضیــان 
نیازمنــد ایجــاد شــبکه تــا يــک مــاه بــا بــرون ســپاری واقعــی و جلــب 

رضایــت متقاضیــان بــرق جدیــد .
-   افزايــش خدمــات الکترونیکــی و خدمــات مکانيــزه جهــت 
عــدم حضــور متقاضیــان و مشــترکین در اداره بــا رويکــرد مشــتری 
ــل دســترس از  ــرم افــزاری قاب ــدازی شــبکه هــای ن ــا راه ان مــداری ب

ــق اینترنــت . طری
-   تعامــل و جلــب مشــارکت مصــرف کننــدگان و مشــترکين بــرق 

در جهــت مدیریــت مصــرف بــرق و بهینــه ســازی مصــرف 
-   برنامــه ریــزی مــدون و مطالعــات شــبکه بــه منظــور تهیــه طرح 

جامــع اســتان بــه تفکیــک ناحیه در اســتان
-   اســتفاده از روشــهای نويــن مدیریتــی در طراحــی شــبکه هــا و 
اســتفاده از نــرم افــزار و تکنولــوژی هــای جدیــد مطالعاتــی و کاهــش 
هزینــه و زمــان ارائــه طــرح  هماننــد کارت ارزيابــی متــوازن و بهبــود 

مســتمر و مهندســی ارزش و هزينــه يابــی بــر مبنــای هــدف 
-   اجــرای طــرح GIS در تمــام شــهرهای اســتان در مــدت زمــان 

2 ســاله
-   افزايش اتوماســيون شــبکه و حرکت به ســمت هوشمندســازی 

شــبکه و هوشمندســازی لوازم اندازه گيری مصارف ســنگين
-   توســعه فنــاوری هــای جدیــد و اســتفاده از تجهیــزات جدیــد 

در شــبکه هــای توزیــع
ــب  ــان و رشــد ضري ــت و توانمندســازی کارکن -   توســعه مدیری

ــان بهــره وری کارکن
-   افزايش انگيزه کاری و شايســته ســاالری و نگهداشــت و ارتقاء 
منابــع انســانی و اســتفاده از پتانســيل و توانمنديهــای نيروهــای 

جــوان، مســتعد و توانمنــد 
-   توجــه بــه اســتاندارد و دســتورالعمل هــای توانيــر و وزارت نيرو 
و حرکــت بــر اســاس آن بــه منظــور حصــول کارایــی و بهــره وری هــر 

چــه بیشــتر از منابــع موجــود 
ــون اساســی و  ــه ســمت اجــرای کامــل اصــل 44 قان -   حرکــت ب

ــرون ســپاری واقعــی خدمــات ب
ــه ســمت  ــه منظــور حرکــت ب ــژه ب ــر ســاختار و توجــه وي -   تغيي
نظــارت بــر عملکــرد کلیــه عملیــات اجرایــی بــرون ســپاری شــده و 
خدمــات ارائــه شــده بــه منظــور ســالم ســازی و افزايــش کيفيــت و 

راندمــان خدمــات 
-   مدیریــت منابــع مالــی بــر مبنای نیازهای ضروری در راســتای 

نیل بــه اهداف ســازمانی
-   کاهــش هزینــه هــای اجــرای پــروژه و قیمــت تمــام شــده 

خدمــات
-   برنامــه ریــزی جهــت ایجــاد فرهنــگ و بســترهای الکترونیکــی 
و  و کاهــش هزینــه وصــول مطالبــات  جهــت وصــول مطالبــات 

درآمدهــای شــرکت

برگزاری دوره آموزشی »آشنايی با قانون گزينش 
کشوری« در شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي

بــا  بــا قانــون گزينــش کشــوری«  دوره آموزشــی »آشــنائی 
ــع نيــروی  ــرق در شــرکت توزي حضــور همــکاران صنعــت آب و ب

بــرق آذربايجــان غربــی برگــزار شــد.
در ايــن دوره آموزشــی کــه بــه مــدت 2 ســاعت و در دو گــروه 
برگزار شــد، ميرمهدی ميرجاللی در خصوص تاريخچه تشــکيل 
گزينــش بــه دســتور امــام خينــی )ره( ، قانــون گزينــش کشــور و 

مشــخصات گزينشــگر بــه ذکــر توضيحاتــی پرداخــت .
ميرجاللــی گفــت : رياســت عاليــه گزينــش كشــور را رئيــس 
جمهــور بــه عهــده داشــته و مــي توانــد امــور گزينــش كشــور را 
مســتقيماً اداره نمايــد و يــا آنــرا بــه عهــده ديگــري بگــذارد هيــأت 
عالــی گزينــش توســط رئيــس جمهــور و طبــق ضوابــط موجــود 
تشــكيل مــي گــردد و از جملــه وظايــف آن ايجــاد هيــأت مركــزي 
گزينــش در دســتگاههاي اجرائــي، تعييــن سياســتها، خــط مشــي 
هــا و ضوابــط گزينــش و همچنيــن بررســي و احــراز صالحيــت 
اعضــاء هيأتهــا و هســته هــاي گزينــش و نظــارت بــر حســن اجــراي 
مقــررات اســت دبيرخانــه ايــن هيــأت در نهــاد رياســت جمهوري 
مســتقر مــي باشــد و زيــر نظــر دبيــر هيــأت عالــي گزينــش اداره 
ــأت  ــر مســئول اجــراي مقــررات و تصميمــات هي مــي شــود دبي

عالــي اســت.

وی بــا اعــالم اينکــه هيــأت هــاي مركــزي گزينــش مســئول 
قانــون گزينــش و مقــررات  اجــراي   نظــارت و هماهنگــي در 
مربوطــه در دســتگاههاي مشــمول قانــون مــي باشــند افــزود : از 
ــه دوم، ايجــاد  ــن هيأتهــا تجديدنظــر در مرحل ــه وظايــف اي جمل
هســته هــاي گزينــش، بررســي، انتخــاب و  معرفــي اعضــاء هســته 

هــا و…  مــي باشــد .
ميرمهــدی ميرجاللــی ابــراز داشــت : مرجــع ابتدايــي بررســي 
صالحيــت داوطلبــان اســتخدام و ســاير مــوارد مذكــور در قانــون 

گزينــش، هســته هــای گزينــش هســتند .
ــه شــكايات  ــه در خصــوص نحــوه رســيدگي ب ايشــان در ادام
گزينــش داوطلبــان تصريــح کــرد : معترضيــن بــه آراءگزينش بايد 
حداكثــر تــا دو مــاه پــس از ابــالغ رأي در هــر مرحلــه، بــه مرجــع 
اول و دوم تجديدنظــر ) بــه ترتيــب بــه هســته گزينــش و هيــأت 

مركــزي ( مراجعــه و شــكوائيه كتبــي خــود را تســليم نماينــد .

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

برگزاری دوره آموزشی فن ورز شبکه هوائی درجه 2 
در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

 
دوره آموزشــی فــن ورز شــبکه هوائــی درجــه 2 بــا حضــور 
بیــش از 20 نفــر از کارکنــان پیمانــکاران حجمــی در مرکــز آمــوزش 
جوارکارگاهــی شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجــان غربی برگزار 

شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن دوره آموزشــی 
پیمانــکاران در خصــوص خوانــدن نقشــه هــای بــرق، بررســی انواع 
پــالن و پروفیــل مســیر خطوط شــبکه هــای هوایی، نصــب ادوات، 
ــن، ترانســفورماتور پســت روی شــبکه هــای  هــادی، اتصــال زمی
هوایــی، کنتــرل، تعمیر، ســرویس و نگهداری شــبکه هــای هوایی 

آموزشــهای الزم را فــرا مــی گیرنــد .
ــه مــدت 139 ســاعت  ــن دوره آموزشــی ب ــن گــزارش ای بنابرای
برگــزار مــی شــود کــه 43 ســاعت آمــوزش نظــری و 96 ســاعت 

آمــوزش عملــی مــی باشــد  .

خبر

ــان، از  ــی اقتصــاد جه ــرق در عرصــه کنون صنعــت ب
جایگاهــی بســیار مهــم برخــوردار اســت  و مــا بایــد پیــش از 
هر چیز، به اهمیت فعالیت خود در پیشــرفت اقتصادی 
جامعــه واقــف باشــیم و بدانیــم که تالشــهای ما، افــزون بر 
رفــع نیازهــای مــردم، مولفــه ای تاثيرگــذار در مختصــات 
تعالــی اقتصــادی کشــور اســت. از ایــن رو، انتظــاری کــه 
از کارکنــان ســاعی خانــواده بــزرگ شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی مــی رود، ایــن اســت کــه کوشــاتر و 
بــا انگیزه تــر از قبــل در صــدد انجــام مســئولیت های خــود 
ــه ســرانجام  ــزرگ ب باشــند و بداننــد کــه ماموریت هــای ب
نخواهــد رســید مگــر بــا عــزم جمعــی و تــالش گروهــی در 
مســیری کــه ایمــان بــه هــدف آن، فصــل مشــترک همــه 

اعضــای تیــم باشــد. 
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معاونت های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از عملکرد و 
فعالیت های حوزه تحت مدیریت خود می گویند

یکی از اهداف مهم معاونت بهره برداری 
در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به 
حد اقل رساندن نرخ انرژی توزیع نشده است

در یکسال گذشته 39 هزار مشترک 
به تعداد مشترکین  شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربی اضافه گردیده است

از برنامه های در دست اجرای شرکت، 
اینکه در سال های 95 و 96 کلیه تجهیزات 

شرکت وارد سیستم مکانیزه می شود

ــع نیــروی  معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزی
بــرق آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن معاونــت 
ــه عهــده  ــع ب گفــت : ســرویس و نگهــداری از شــبکه هــای توزی
معاونــت بهــره بــرداری بــوده کــه در ســابق اجــرای ایــن عمــل 
عمدتــا« بــه شــیوه ســنتی انجــام مــی شــده اما امــروزه بــا توجه به 
پیشــرفت تکنولــوژی و فنــاوری هــای جدیــد ایــن عمل بــه صورت 

مکانیــزه و سیســتماتیک انجــام مــی گیــرد.
بــرداری  بهــره  معاونــت  گفــت:  خلیفانــی  غفــاری  علــی 
شــامل پنــج امــور از جملــه امــور نظــارت بهــره بــرداری ، امــور 
دیســپاچینگ ، دفتــر بــازار بــرق ، دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعات 

و امــور خدمــات فنــی مــی باشــد .
وی بــا تشــریح هــر یــک از وظایــف  ایــن امــور یــاد آور شــد 
امــور نظــارت بــر بهــره بــرداری کلیــه فعالیــت هــا و عملکــرد بهــره 
بــرداری را تحــت کنتــرل داشــته و امــور دیســپاچینگ نیــز در هــر 
ناحیــه بخــش اتفاقــات و حــوادث را کــه همــان 121 مــی باشــد 
بطــور شــبانه روز فعــال نمــوده و کلیــه فعالیــت هــا در سیســتم 
نــرم افــزاری ضبــط گردیــده و اطالعــات مربوطــه هــر 8 ســاعت 

یکبــار بــه تهــران ارســال مــی شــود.
غفــاری بــه فعالیــت دفتــر بــازار بــرق اشــاره نمــوده و بــا بیــان 
اینکــه در چنــد ســال اخیــر فعالیــت و وظایــف بخــش هــای تولیــد 
و انتقــال و توزیــع از هــم تفکیــک گردیــده و نیــروگاه هــا بــه بخــش 
خصوصی واگذار شــده اســت یاد آور شــد شــرکت توزیع برق در 
حــال حاضــر انــرژی مــورد نیــاز خــود را از طریــق کارگــزار از بــورس 

تهــران خریــداری مــی نمایــد .
وی بازدیــد از نواحــی و اکیــپ هــای اجرایــی جهــت نظــارت و 
کنتــرل بــرای رعایــت دســتورالعملهای ایمنــی، تهیــه لبــاس، ابزار 

و وســایل را از وظایــف دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات خوانــد.
ایشــان در خصــوص فعالیــت امــور خدمــات فنــی شــرکت 
ــاد آور شــد در حــال حاضــر 99  ــز ی ــرق اســتان نی ــع نیــروی ب توزی
درصــد کارهــای تعمیــر ترانســها و کلیــد هــای قــدرت در کارگاه 

ترانــس شــرکت انجــام مــی پذیــرد.
ــت  ــر اینکــه یکــی از اهــداف مهــم معاون ــد ب ــا تاکی ــاری ب غف
بهــره بــرداری در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در آذربایجــان غربــی 
ــع نشــده اســت گفــت:  ــرژی توزی ــرخ ان ــل رســاندن ن ــه حــد اق ب
مدیریــت و بــه حــد اقــل رســاندن میــزان خاموشــی هــا بخشــی از 

ایــن اهــداف مــی باشــد .
وی افــزود: اکیــپ هــای تعمیــرات خــط گــرم در حــال حاضــر 
در چهــار ناحیــه از جملــه میانــدوآب و مهابــاد و دو ناحیــه در 
ارومیــه بــه انجــام فعالیــت مشــغول بــوده و تعمیــرات الزم بــدون 

قطعــی بــرق توســط ایــن اکیــپ هــا انجــام مــی گیــرد.
غفــاری اضافــه کــرد: تعمیــرات خــط گــرم در ســال جــاری در 

خــوی و ناحیــه ســوم ارومیــه نیــز راه انــدازی خواهــد شــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای انجــام شــده در یکســال 
گذشــته، برنامــه ریــزی جهــت تهیــه و نصــب تعــداد 78 دســتگاه 
 ، اســتان  ریکلــوز و 70 دســتگاه سکســیونر هوایــی در ســطح 
ــع  ــع موان ــرای رف ــزی ب ــه ری ــه ســاز و برنام ــاط حادث شناســایی نق
، برنامــه ریــزی جهــت احــداث و تجهیــز دیســپاچینگ ســتادی 
در مرکــز شــرکت بــرای اولیــن بــار ، کاهــش و متعــادل نمــودن بــار 
فیدرهــای 20 کیلــو ولــت و رســاندن آنهــا بــه 5 مــگا وات ، تجهیــز 
ــدازی دیســپاچینگ ارومیــه در ســتاد باکــری ، تعمیــر و  و راه ان
بازســازی 276 دســتگاه ترانســفورماتور و 127 دســتگاه کلیدهای 
قــدرت در کارگاه تعمیــر ترانــس و برگــزاری دوره هــای آموزشــی و 
بــاز آمــوزی پرســنل شــاغل در واحــد هــای اتفاقــات ، تعمیــرات و 

نگهــداری شــبکه در مرکــز ســتاد را بخشــی از فعالیــت هــای ایــن 
معاونــت در یکســال گذشــته عنــوان کــرد.

وی گفــت: در ســال جــاری نیــز آزمایشــگاه فشــار قــوی در 
ســوله جدیــد االحــداث انبــار مرکــزی و دیســپاچینگ جدیــد 
در ســاختمان مرکــزی ســتاد راه انــدازی و مــورد بهــره بــرداری 

گرفــت. قرارخواهــد 
غفــاری اجــرای پــروژه هــای کاهــش تلفــات فنــی در ســطح 
اســتان ، اصــالح سیســتم ارت در تجهیــزات خطــوط و پســت هــا، 
مطالعــه و انجــام اقدامــات الزم جهــت کاهــش بــار فیدرهــای 20 
کیلــو ولــت در ســطح اســتان ، تعدیــل بــار پســت های فــوق توزیع 
جهــت گــذر از پیــک تابســتان، پیــک ســایی بخصــوص در شــاخه 
بهــره بــرداری ، ترغیــب صاحبــان کارخانجــات جهــت تامیــن 
بخشــی از انــرژی مصرفــی خــود و تشــویق مصــرف کننــدگان 
بــزرگ جهــت مشــارکت در طــرح ذخیــره عملیاتــی در پیــک 
تابســتان را بخشــی دیگــر از برنامــه هــای پیــش بینــی شــده ایــن 

معاونــت در ســالجاری ذکــر کــرد

در یکسال گذشته 39 هزار مشترک به تعداد مشترکین شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان آذربایجان غربی اضافه گردیده اســت.

معــاون فــروش و خدمــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن معاونــت در یکســال گذشــته 
تعــداد مشــترکین ایــن شــرکت را یــک میلیــون و 147 هــزار مشــترک 
خوانــد کــه نســبت بــه ســال 93 تعــداد 39 هــزار بــه رقــم مشــترکین 

افــزوده شــده اســت.
میــر محســن محبتیــان بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد 934 هــزار 
مشــترک خانگــی ، 29 هــزار مشــترک عمومــی، 18 هــزار مشــترک 
کشــاورزی و 5 هزار و 300 مشــترک صنعتی می باشــد خاطر نشــان 
ســاخت در ســال 95 در صــورت رونــق اقتصــادی پیــش بینــی مــی 
کنیــم 50 هــزار مشــترک بــه تعــداد مشــترکین شــرکت اضافه شــود .

ــون  ــی از شــبکه را در ســال گذشــته  5102میلی ــرق تحویل وی ب
کیلــووات و قرائــت کنتــور فــروش را 4 هزار و 501 میلیون کیلو وات 
ذکــر کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه ارقــام فــوق افــت انــرژی منتهــی بــه 

ســال 94 ، 11.77 درصــد مــی باشــد.
ــا موفــق توصیــف کــردن طــرح کاهــش تلفــات در  ــان ب محبتی
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان یاد آور شــد از ابتــدای اجــرای این 
طرح نســبت به تســت 656 هزار دســتگاه کنتور اقدام و 15 هزار و 

500 دســتگاه کنتــور دســتکاری شــده کشــف گردیــده اســت .
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال 95 مقابلــه بــا اســتفاده غیر مجــاز از 
بــرق بــا جدیــت پیگیــری تــا هــدف تعییــن شــده در خصــوص کاهــش 
تلفات محقق گردد خاطر نشان ساخت شرکت رساندن رقم کاهش 
تلفــات بــه زیــر ده درصــد را در ســال جاری از جمله اهداف اصلی خود 
قرار داده و بدین منظور کار تست و بازرسی مشترکین اشتراک های 
موجــود جهــت اطمینــان از صحــت عملکــرد و شناســایی کنتورهــای 
معیــوب و دســتکاری شــده مــد نظــر مــی باشــد.وی تســت و تعویــض 
لــوازم انــدازه گیــری و اصــالح انشــعاب را در راســتای کاهــش تلفــات 
تعییــن کننــده ذکــر کــرد و افــزود: در ســال جــاری 440هــزار دســتگاه 
کنتــور مشــترکین مــورد تســت و بازرســی قــرار مــی گیرند.محبتیــان 
میزان تلفات در ســال 93 را 14.8 درصد و میزان آن در ســال گذشــته را 
11.8 درصــد عنــوان کــرد و افــزود: در ســند چشــم انداز، شــرکت کاهش 
تلفات ، هوشمندســازی شــبکه ها، اســتفاده از کنتورهای هوشــمندو 
بــکار گیــری لــوازم انــدازه گیــری از راه دور را در ســر لوحــه برنامــه هــای 

کاری خــود قــرار داده اســت.

معــاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی بــا اشــاره بــه فعالیــت های ایــن حوزه گفــت: این معاونــت در 
چهار بخش امور مالی و ذیحسابی ، امور تدارکات و انبارها ، امور 

نظــارت بــر خدمــات عمومــی و گروه برون ســپاری فعالیــت دارد.
ســعید عظیمــی بــه تشــریح هر یــک از فعالیت ها و عملکــرد این 
بخش ها پرداخت و با بیان اینکه امور مالی و ذیحسابی نگهداری 
حســاب بخــش هــای جــاری و ســرمایه ای شــرکت را عهــده دار مــی 
ــزی  ــی شــامل حســابداری عمومــی ، ممی ــور مال باشــد گفــت: ام
و رســیدگی اســناد ، حســابداری تاسیســات، حســابداری انبــار، 
ــت را  حســابداری امــوال و واحــد هماهنگــی و حســابداری مدیری

شــامل مــی شــود .
وی افــزود : امــور تــدارکات شــامل مناقصــات و قــرار دادهــا کــه 
انجــام معامــالت عمــده ، کارپــردازی انجــام معامــالت متوســط و 
کوچــک و  انبارهــا و نگهــداری و ارســال کاال و تجهیــزات شــبکه را 

بــر عهــده دارد.
ــر  ــرون ســپاری نیــز کار نظــارت ب عظیمــی اضافــه کــرد گــروه ب
نحــوه بــرون ســپاری فعالیــت ها و خدمــات قابل واگــذاری به بخش 
خصوصــی بــوده که شــامل پــروژه ها یا فعالیت هــای خاص از جمله 

تســت لــوازم انــدازه گیــری و امثــال آن مــی گــردد.
عظیمــی بــا اشــاره بــه طــرح هــای در دســت اجــرا بــرای مکانیــزه 
نمــودن درخواســت هــای مــورد نیاز شــرکت و همکاران خاطر نشــان 
ســاخت طــرح راه انــدازی سیســتم پشــتیبان جهــت الکترونیکــی 
نمودن کلیه درخواســت های مورد نیاز شــرکت و همکاران در این 
راستا در قالب نرم افزار فرایندها مکانیزه گردیده و در سال جاری 
کار ارزیابــی پیمانــکاران، فروشــندگان و همچنین صورت وضعیت 
آنهــا و نیــز برگــزاری اســتعالم مناقصــات از طریــق اینترنــت قابــل 

انجــام خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف کالن شــرکت در ســند چشــم 
 jast in time انــداز ارتقــاء  تامیــن  کاال  و  تجهیــزات  تــا  ســطح
مــی باشــد یــاد آور شــد  بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف کــه ســال 1404 

خواهــد بــود یکســری اهــداف خــرد تعییــن گردیــده اســت.
عظیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن خصــوص مطالعــات اولیــه 
شــامل تعریــف پــروژه در ســال گذشــته بــه تصویــب توانیــر و وزارت 
نیــرو رســیده و قــرارداد مطالعــه پــروژه بــا دانشــگاه آزاد اســالمی 
ارومیه مبادله گردیده اســت افزود: در ســال 1396 اســتارت اجرایی 
پــروژه زده مــی شــود و تــا ســال 1404 در شــرکت جــاری خواهــد شــد .

وی هــدف  از  اجــرای  ایــن  پــروژه  را   بررســی    نحــوه   اســتقرار 
jast in time یعنــی ارتقــاء نظــام تامیــن کاال و خدمــات بــا اســتقرار  
روش های نوین مدیریتی جهت کاهش خرید کاال و هزینه ها در 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان عنوان کــرد.
وی اضافــه کــرد در برنامــه تجدید ارزیابی و دارایی های شــرکت 
نیز در ســال 94 کلیه تجهیزات شــبکه ، ســاختمان ها اعم از اداری 
و پســت شناســایی و در سیســتم نــرم افــزاری وارد گردیــده کــه بــا 
تکمیــل پــروژه مکانیزاســیون بــا همــکاری معاونــت برنامــه ریــزی و 
مهندسیمهندســی ایــن تجهیــزات بصــورت آنالیــن همیشــه قابــل 

شناســایی و ردیابــی خواهــد بــود .
عظیمــی یــاد آور شــد از برنامــه هــای در دســت اجــرای شــرکت، 
اینکه در ســال های 95 و 96 کلیه تجهیزات شــرکت وارد سیســتم 
مکانیــزه مــی شــود.معاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی بــه اجــرای طــرح 5S در شــرکت توزیــع بــرق 
و اثــرات مثبــت ایــن طــرح اشــاره کــرد و افــزود: اجــرای ایــن طــرح در 
ســتاد  و مخصوصــا انبــار کــه در ایــن ارتبــاط 300 تن میلگــردو 200 تن 
آهــن آالت از ســطح محوطــه انبــار جمــع آوری و از طریــق مزایــده بــه 
فروش رســیده و هزینه های مربوط به طرح از طریق فروش کاالی 
بازیافتی و جمع آوری شــده تامین گردید و این در حالی اســت که 

پاکیزگــی محیــط از اهــداف اصلــی اجــرای طــرح بــوده اســت.
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در سند چشم انداز افق 1404 شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی یکی از اهداف 
بلند مدت افزایش رشد بهره وری نیروی انسانی 

به میزان 10 درصد است .

همچنیــن در ســال 94 در راســتای بهبــود وضعیــت 
اســتخدامی نیروهــای شــرکتی عــالوه بــر 145 نفــر کــه مجــوز 
تبدیــل وضعیــت شــان صادر شــده بــود بــرای تعــداد 157 نفر 
نیــز مجــوز تبدیــل وضعیت از شــرکت توانیر اخــذ گردید که 
در آینــده نزدیــک حکــم رســمی ایــن افــراد نیــز صــادر خواهــد 

شــد.

معاونت برنامه ریزی و مهندسی :
کليه روستاهای باالی 10 خانوار استان 

آذربایجان غربی برقدار  شده است 

ــرق آذربایجــان  ــع نیــروی ب ــع انســانی شــرکت توزی معــاون مناب
غربــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای ایــن معاونــت در جهــت ارتقــاء بهــره 
وری و توانمنــد ســازی نیــروی انســانی گفــت : معاونــت منابــع 
انســانی بــا بهــره گیــری از یکســری ابزارهــای مدیریتــی از جملــه 
اســتقرار سیســتم هــای مختلــف مدیریــت جهــت ارتقــاء کیفیــت ، 
بهــره وری ، توانمنــد ســازی نیــروی انســانی و رشــد و تعالــی و ارتقــاء 

ســطح رفــاه پرســنل فعالیــت دارد.
هــادی شــاهی افــزود: در بخــش توانمنــد ســازی نیــروی انســانی 
اقدامات شایسته ای در بخش های مدیریتی ، کارشناسی و سایر 
پرســنل رســمی و شــرکتی و حجمــی انجــام شــده کــه از جملــه آن 
مــی تــوان بــه برگــزاری دوره هــای مدیریتــی بــا مشــارکت 56 مدیر و 
اجرای دوره های آموزشــی در زمینه عمومی و تخصصی بر اســاس 
تقویــم آموزشــی تاییــد شــده و دوره هــای کــد دار بــرای 578 نفــر از 

پرســنل رســمی شــرکت اشــاره کرد.
وی مــدت  زمــان ایــن دوره هــای آموزشــی را برای مدیــران 3 هزار 
و 235 نفــر ســاعت ، کارکنــان رســمی 26 هــزار و 511 نفــر ســاعت 
،پرســنل شــرکتی 6 هزار و 347 نفر ســاعت و نیروهای پیمانکاری را 

11 هــزار و285  نفــر ســاعت ذکــر کــرد .
شــاهی بــا اشــاره بــه اینکــه مراحــل گزینــش 88 نفر نیــروی جدید 
در بخش های کارشناسی ، فنی و غیر فنی و تکنسین برق انجام 
پذیرفتــه گفــت : در بخــش جــذب نیــرو بر اســاس مجــوز ســال 1393 
کــه از طــرف وزارت نیــرو صــادر و در اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته 
آزمون متمرکز وزارت برگزار شد مراحل مصاحبه و گزینش 88 نفر 
در بخش های کارشناســی ، فنی ، غیر فنی و تکنســین برق انجام 
کــه عنقریبــا ایــن نفــرات پــس از صدور مجــوز وزارت نیرو در اســتان 

شــروع بــه کار خواهند نمــود .
وی اضافــه کــرد همچنیــن در ســال 94 در راســتای بهبــود 
ــر کــه  ــر 145 نف ــت اســتخدامی نیروهــای شــرکتی عــالوه ب وضعی
مجــوز تبدیــل وضعیــت شــان صادر شــده بــود بــرای تعــداد 157 نفر 
نیــز مجــوز تبدیــل وضعیــت از شــرکت توانیــر اخــذ گردیــد کــه در 

آینــده نزدیــک حکــم رســمی ایــن افــراد نیــز صــادر خواهــد شــد.
شــاهی بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش ارتقــاء کیفیــت و بهــره وری 
نیــروی انســانی در یــک ســازمان یــاد آور شــد در ســند چشــم انــداز 
افــق 1404 کــه معاونــت منابــع انســانی شــرکت نقــش محــوری در 
تدویــن آن داشــته اســت یکــی از اهــداف بلنــد مــدت تعریــف شــده 
در ایــن ســند افزایــش رشــد بهــره وری نیــروی انســانی بــه میــزان 10 
درصــد پیــش بینــی شــده کــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف بلنــد 
اســتراتژی تعریف شــده ، توســعه و توانمند ســازی شــرکت ، اصالح 
ساختار سازمان، بهره وری نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی 
، مدیریــت بهــره وری نیــروی انســانی و نظــام مدیریتــی و ارزیابــی 

عملکردهــا بــه مرحلــه اجــرا در مــی آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری یکــی از برنامــه هــای عملیاتــی 
در راســتای برنامــه ریــزی اســتراتژیک شــرکت کــه در ســند چشــم 
انــداز نیــز قیــد شــده اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش از ســطح 2 
بــه 3 )مــدل آســیایی APO ( در ســطح شــرکت خواهــد بــود اظهــار 
کــرد جهــت اســتقرار این سیســتم تشــکیل کمیتــه مدیریــت دانش 

، برگــزاری دوره هــای آموزشــی و الگوبــرداری از ســایر شــرکت هــای 
پیشــرو انجــام یافتــه اســت.

شــاهی تولید علم، مســتند ســازی، تســهیم و اســتفاده از دانش 
هــای پنهــان پرســنل متخصــص شــرکت در حــوزه هــای مختلــف 
منجــر بــه ارتقــاء خدمــات دهــی بــه مشــتریان را بخشــی از برنامــه 

هــای پیــش بینــی شــده در اجــرای ایــن سیســتم توصیــف کــرد.
ــرق آذربایجــان  ــع نیــروی ب ــع انســانی شــرکت توزی معــاون مناب
غربــی بــا اشــاره بــه اجــرای سیســتم آراســتگی محیــط بــا اســتفاده 
ــزود : در ســال  ــرق اســتان اف ــروی ب ــع نی از مشــاور در شــرکت توزی
گذشــته سیســتم آراســتگی محیــط بــا اســتفاده از مشــاور جهــت 
اســتقرار در ســتاد شــرکت ، معاونــت بــرق ارومیــه و انبــار مرکــزی 

ــه اجــرا در آمــد. شــرکت بمرحل
وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را آراســتگی محیــط بــا کمتریــن 
هزینه ، لطافت بخشــیدن به فضای اداری ، افزایش ایمنی کاهش 

ضایعــات توصیف کــرد.
شــاهی گفــت : شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان آذربایجــان 
بــا   )S5 ( ژاپــن  ارزیابــی کارشناســان کشــور  غربــی کاندیــدای 

هماهنگــی انجمــن صنفــی شــرکت هــای توزیــع شــده اســت.
ــرق آذربایجــان  ــع نیــروی ب ــع انســانی شــرکت توزی معــاون مناب
غربــی از اخــذ مجــوز از شــرکت توانیــر بــرای افزایــش یکصــد پســت 
ســازمانی و تغییــر در ســاختار تفضیلــی شــرکت در جهــت تقویــت 
بخــش کارشناســی خبــر داد و افــزود: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی از جملــه شــرکت هــای بــزرگ الــف  اســتار شــرکت 
توانیــر در بخــش توزیــع بــوده و با توجه به تعداد مشــترکین شــرکت 
و ســایر مولفــه هــای مربوطــه ایــن اســتان مســتعد تاســیس شــرکت 
توزیــع در مرکــز اســتان بــوده کــه بــه لحــاظ محدودیت هــای قانونی 
امکان تاســیس این شــرکت مقدور نگردید لذا شــرکت توانیر مجوز 
افزایش پســت ســازمانی در جهت ارتقاء ظرفیت های پاســخگویی 
و افزایــش رضایــت منــدی مشــترکین و متقاضیــان را صــادر نمــوده 

اســت.

مهنــدس عبــاس پيــری معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی 
بــا  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــي در گفتگــو 
روابــط عمومــی شــرکت گفــت : در راســتای خدمــات رســانی بــه 
روســتاها و بــا تــالش و همــت همــکاران شــرکت، کليه روســتاهای 

ــدار شــده اســت . ــوار اســتان برق ــاالی 10 خان ب
وی افــزود : ایــن معاونــت بــا توجــه بــه کارایــی GIS بــه عنــوان 
یــک سیســتم حامــی تصمیــم گیــری و مــورد اســتفاده مدیــران و 
کارشناســان شــرکتهای توزیــع بــرق در اجــرای بهینــه فعالیتها در 
جهــت افزایــش کارایــی شــبکه و در راســتای برخورد با مشــکالت 
مقطعــی و پیــش بینــی نشــده شــبکه، نســبت بــه اجــرای پــروژه  
درصــد   95 کــه  نمــوده  اقــدام  شهرســتان   8 ســطح  در   GIS

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت .
مهنــدس پيــری ادامــه داد : بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام 
شــده عمــده تلفــات سیســتم های قــدرت حاکــی از باالبــودن این 
تلفــات در شــبکه هــای توزیــع بــرق اســت کــه در ایــن خصــوص 
نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت ســاماندهی و مهندســی نمــودن شــبکه 
هــای توزیــع بــرق بــرای کاهــش تلفــات نســبت بــه شــروع پــروژه 
مطالعــات طــرح جامــع شــبکه توزيــع بــه عنــوان پایلــوت در 

شهرســتان ســلماس اقــدام شــده اســت .
ايشــان در خاتمــه از اهــم اقدامــات معاونــت مربوطــه بــه 
بــرآورد بــار و انــرژی شــرکت در افــق پنــج ســاله تــا ســال 1399، 
تهیــه نقشــه هــای UTM امــالک شــرکت و زمیــن پســتهای توزیــع 
بــرق، ارزيابــی و رتبــه بنــدی پيمانــکاران و مشــاوران، برگــزاری 
دوره آموزشــی بــرای مهندســین نظــام مهندســی و برقرســانی بــه 

پاســگاهها و برجکهــای مــرزی اشــاره نمــود .

پژوهش، گام نخست برای 
حمایت از اقتصاد مقاومتی است

مهنــدس نــادر بانــی راد رئيــس گــروه تحقيقــات شــرکت 
روابــط  بــا  غربــی در گفتگــو  آذربايجــان  بــرق  نيــروی  توزيــع 
ــن مطلــب گفــت : در دنیــای  عمومــی شــرکت ضمــن اعــالم اي
امــروز، دانایــی یکــی از محور هــا و شــاخص های اصلــی پیشــرفت 
و تعالــی هــر جامعــه بــه شــمار مــی رود. ســنجش ســطح دانایــی 
بــه میــزان تولیــد و مصــرف اطالعــات و گســترش دانایــی بــه 
دسترســی ســریع و آســان بــه منابــع علمــی موثــق وابســته اســت.  
دانســته های مــا یــا بــا مطالعــه منابــع اطالعاتــی موجــود و یــا 
بنــا بــه پژوهش هایــی کــه خــود انجــام می دهیــم، بــه دســت 
می آیــد. اگــر ایــن دانســته ها بــر پایــه نتایــج پژوهش هــای قبلــی 
باشــد، در واقــع بــه مصــرف اطالعــات پرداخته ایــم و اگــر مبتنــی 
بــر مشــاهدات و تحلیل هــای جــاری باشــد، تــالش مــا بــه تولیــد 

اطالعــات منجــر شــده اســت .
بانی راد افزود : هر نوع پیشــرفت و توســعه ارتباط مســتقیم 
با تحقیقات علمی دارد از همین روســت که بســیاری، پژوهش 
را »حلقــه مفقــوده توســعه « یــا »ســنگ زیــر بنــای توســعه« 

می نامنــد. 
رئيــس گــروه تحقيقــات شــرکت ادامــه داد : موفقیــت و 
رویکــرد  گســترش  نیازمنــد  جامعــه  هــر  در  پژوهــش  توســعه 
از  اســت. در رویکــرد پژوهش مــدار  آن جامعــه  پژوهشــی در 
موجــود  وضــع  بهبــود  بــرای  قبلــی  پژوهش هــای  یافته هــای 

بــه عمــل می آیــد.  موثــری  اســتفاده 
ــا عنايــت بــه ضــرورت پرداختــن بــه طراحهــای  وی افــزود : ب
تحقیقاتــی و همچنيــن در اجــراي سياســت هاي وزارت نيــرو 
شــرکت توزيــع نيــروی بــرق آذربايجــان غربــی نســبت بــه بررســی 
و تدويــن و تعريــف تعــدد 16 اولويــت  تحقيقاتــي در محورهــای 
توزيــع، عمومــی، مطالعــات کالن انــرژی- اقتصــادي و مديريتــي 

نمــوده اســت .
بانــی راد در خاتمــه عناويــن اولويــت هــای تحقیقاتی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در ســال 95 را بشــرح زيــر 
اعــالم و ابــراز داشــت : پژوهشــگران محتــرم مي تواننــد جهــت 
كســب اطالعــات در مــورد چگونگــي انجــام اولويت هــا بــا تلفــن 
33449002 دفتــر تحقیقــات شــرکت مربوطــه تمــاس حاصل يا به 

نشــاني شــركت مراجعــه نمايند.
.........................................................

پذيرش دو مقاله از همکاران شرکت 
توزیع نيروی برق آذربايجان غربي 

در بيست و يکمين کنفرانس توزيع برق

دو مقالــه از همــکاران شــرکت توزیع نيروی بــرق آذربايجان 
غربــي جهــت ارائــه در بيســت و يکميــن کنفرانــس توزيــع بــرق 

پذيــرش شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، مقالــه رضــا غــزال پــور 
از همــکاران مدیریــت توزیــع بــرق نقــده  بــا عنــوان » ارزيابــی 
چنــد هدفــه شــبکه توزيــع بــا رويکــرد بازآرایــی بهينــه شــبکه 
ــد پراکنــده« جهــت چــاپ  ــه تولی ــع و اندازه-مــکان بهین توزي
و ارائــه در کنفرانــس و مقالــه علــی ســماواتی از همــکاران 
مدیریــت توزیــع بــرق بــوکان بــا عنــوان » بررســی عوامــل موثــر 
بــر کاهــش وقــوع حــوادث ناشــی از کار و اولويــت بنــدی آنهــا 
در شــرکت توزیــع نيــروی بــرق آذربايجان غربــي « جهت چاپ 
در کتابچــه  بيســت و يکميــن کنفرانــس توزيــع بــرق مــورد 

پذیــرش قــرار گرفتــه اســت .

تحقیقات و پژوهش
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برگزاري بيست و يكمين كميته تخصصي نظام 
پيشنهادات معاونت فروش و خدمات مشتركين

پيشــنهادات  نظــام  تخصصــي  يكميــن كميتــه  و  بيســت 
معاونــت فــروش و خدمــات مشــتركين بــا حضــور اعضــا برگــزار 

شــد.
خصــوص  در  گفتگــو  و  بحــث  ضمــن  جلســه  ايــن  در 
پيشــنهادات واصلــه 14 مــورد از 16 پیشــنهاد دریافــت شــده، 
بــا  تشــكر از پيشــنهاد دهنــده رد گرديــد و فقــط پيشــنهاد 
گــزارش آمــاري هزينــه هــاي دريافتــي از مشــتركين جهــت 
ارائــه بــه حســابداري و نصــب كنتــور دوطبقــه در بــاالي تيــر 
در مناطــق آلــوده جهــت بررســي و تاييــد بــه كميتــه عالــي 

نظــام پيشــنهادات ارجــاع گرديــد.
..........................................................
بازديد از تجهيزات ايمني كاركنان اجرائي اداره 

فروش و خدمات مشتركين توزيع برق خوي

ــع بــرق آذربايجــان غربــي  ــه گــزارش روابــط عمومــي توزي ب
: اوليــن بازديــد ايمنــي از لــوازم و تجهيــزات كاركنــان فنــي 
حضــور  بــا  مشــتركين  خدمــات  و  فــروش  بخــش  اجرائــي  و 

مديرتوزيــع بــرق خــوي انجــام شــد .
آمادگــي و شناســايي  بــه منظــور حفــظ  بازديــد كــه  ايــن 
ايمنــي  لــوازم  و  فنــي  هــاي موجــود در تجهيــزات  كاســتي 
كاركنــان بخــش فــروش و خدمــات مشــتركين صــورت گرفــت 
بــروز حــوادث جانــي  از  امــكان  تــا حــد  تــا در ســال جــاري 

. پيشــگيري شــود 

مــا  هــدف   : گفــت  بازديــد  ايــن  طــي  صالحــي  محمــد 
رعايــت  بــا  مــردم  بــه  صادقانــه  و  ســريع  رســاني  خدمــت 
نداشــتن   . اســت  ايمنــي  و  فنــي  مختلــف  اســتانداردهاي 
ايمنــي و عــدم ســالمت تجهيــزات فنــي موجــب افــت كيفيــت 
كار و بــروز تلفــات جانــي بــه پرســنل كــه بــه عنــوان بــازوان 
عملياتــي شــركت شــناخته مــي شــوند ، خواهــد شــد . ازايــن رو 
رعايــت نــكات ايمنــي ركــن اصلــي قبــل از انجــام هــر كاريســت 
از ســالمت و كارآيــي تجهيــزات مــورد  بايــد  افــراد  و كليــه 

اســتفاده خــود اطمينــان حاصــل نماينــد .
..........................................................

برگزاري يازدهمين کمیته حفاظت فنی و بهداشت 
کار در مدیریت توزيع برق پيرانشهر

بــه گــزارش روابــط عمومــي توزيــع بــرق آذربايجــان غربــي : 
کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار توزيــع بــرق پيرانشــهر 
ــع  ــاق مديريــت توزي ــا حضــور مديريــت و اعضــا در محــل ات ب

بــرق پيرانشــهر برگــزار شــد.
بنابرایــن گــزارش در ايــن جلســه در خصــوص تهیــه قفــل 
درب تابلوهــا و نصــب کلیــه آنهــا در تابلوهایــی کــه فاقــد قفــل، 
بازدیــد لــوازم ایمنــی اکیپهــای اجرایــی توســط مســئول ایمنــی 
ناحیــه هــر روز قبــل از اعــزام اکیپهــای اجرایــی بــه محــل کار 
ــکاران تســت، نصــب و اصــالح و  ــر فعالیــت پیمان و نظــارت ب
جمــع آوری برقهــای غیــر مجــاز و ... بحــث و بررســی بــه عمــل 

آمــد 
..........................................................

بازدید مدیر توزیع برق چایپاره 
از کارخانجات باالی 200 کیلووات

یونــس محمــدزاده  مدیــر توزیــع بــرق چایپــاره از کارخانجات بــاالی 200 
کیلــووات بازديد نمود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیــع بــرق چایپــاره ایــن اقــدام به 
منظــور دعــوت بــه مشــارکت در طــرح هــای کاهــش پیــک بــار مشــترکین 
صنعتی در تابســتان ســال جاری و با اســتقبال صاحبان صنايع به مراحله 

اجــرا درآمــد .

حضور شایسته شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان اخبار کوتاه
غربي در نمایشگاه جانبی چهارمین کنگره 

اتوماسیون صنعت برق

راه اندازی و اجرای سیستم اتوماسیون از امور اولویت دار 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربي است

بــا حضــور در  بــرق آذربايجــان غربــي  نيــروی  شــرکت توزيــع 
بــرق  صنعــت  اتوماســیون  کنگــره  چهارمیــن  جانبــی  نمایشــگاه 

. نمايــش گذاشــت  بــه  را  خــود  توانمنديهــای 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نيــروی بــرق آذربايجان 
غربــي ايــن کنگــره بــه منظــور گســترش دانــش و تبــادل آخریــن 
دســتاوردهای علمی-تحقیقاتــی، پژوهشــی و صنعتــی توســط همــه 
ی فعاالن، پژوهشــگران و اندیشــمندان مراکز پژوهشــی، دانشگاهی 
و صنعتــی داخــل و خــارج کشــور و پیگیری و رصــد رویدادهای بروز 
علمــی و تجــاری مرتبــط بــا اتوماســیون صنعت برق حــول محورهای  
اتوماســیون در نیــروگاه هــا، اتوماســیون در پســت هــای انتقــال، 
سیســتم هــای اتوماســیون بــرق در صنعــت، سیســتم هــای ارتباطــی 
و مخابراتــی در اتوماســیون، اتوماســیون در سیســتم هــای حفاظــت 
و کنتــرل، سیســتم هــای اتوماســیون توزیــع، قابلیــت اطمینــان 
و امنیــت در سیســتم هــای اتوماســیون، نگهــداری، تعمیــرات و 
بهــره بــرداری از سیســتم هــای اتوماســیون، سیســتم هــای ســخت 

افــزاری و نــرم افــزاری در اتوماســیون، بومــي ســازي سيســتم هــای 
اتوماســيون، اتوماســیون شــبکه هــای هوشــمند، ارتباطــات و شــبکه 
ها )شــامل SCADA، WAMS و WAPS( و سنســورهای هوشــمند و 
زیرســاخت هــای انــدازه گیــری پیشــرفته در شــهر تبریــز برگــزار مــی 

شــود .
شــرکت توزيــع نيــروی بــرق آذربايجان غربی در این نمایشــگاه به 
ارائــه بخشــی از توانمندیهــای خــود را تحــت عناويــن : مانيتورينــگ 
و اتوماســيون ريکلوزرهــای اینتــک، سيســتم اتوماســيون صنعتــی و 
قرائــت از راه دور، سيســتم رهنــو 90، سيســتم اتوماســيون پســت 
 AMI هــای زمينــی اروميــه و سيســتم انــدازه گيــری هوشــمند

پرداخــت .
ايــن گــزارش مــی افزايــد : برگــزاری نشســتهای علمی-تخصصــی، 
کارگاههــای آموزشــی، میزگردهــای علمــی و نمایشــگاه جانبــی از 

برنامــه هایــی اســت کــه در ایــن دو روز اجــرا مــی شــود .

مدیرعامــل شــرکت توزيــع نيــروی بــرق آذربايجــان غربــي 
در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت گفــت : اســتفاده از 
تجهيــزات پيشــرفته حفاظتــی ماننــد اتوريکلوزرهــا و رلــه هــای 
ثانويــه بــا دقــت بــاال ضمــن کاهــش خاموشــی هــای ناشــی از 
خطاهــای گــذران، مانــع از قطــع کل فيــدر و همچنيــن افزايــش 

انــرژی توزيــع نشــده مــی شــود . 
کاظمــی کيــا ادامــه داد : در ايــن راســتا در فــاز اول بــا 
ــزات  ــن تجهي ــرل اي اتوماســيون تعــداد 6 دســتگاه امــکان کنت
از راه دور ميســر شــده کــه در نتيجــه آن ضمــن تســهيل در 
اجــرای مانورهــا و عيــب يابــی فيدرهــا بــه صــورت مضاعــف، 

ــع نشــده مــی شــود . ــرژی توزي موجــب کاهــش ان
ايشــان از اجــرای اتوماســيون 50 دســتگاه باقــی مانــده در 
ســطح اســتان خبــرداد و ابــراز اميــدواری نمــود بــا اتمــام پــروژه 
و کاهــش خاموشــی هــا، رضايــت مشــترکين اســتان هــر چــه 

بيشــتر جلــب گــردد .
وی ضمــن اعــالم اينکــه در آذرمــاه ســالجاری، سيســتم 
اتوماســيون بــر روی يــک دســتگاه سکســيونر هوايــی اجــرا شــد، 
ــر روی سکســيونرهای  ــروژه ب ــن پ ــی نيــز اي افــزود : در ســال آت

ــوردار در ســطح اســتان پيــاده ســازی خواهــد شــد . موت
کاظمــی کيــا در خاتمــه از ديگــر برنامــه هــای در دســت 
اقــدام جهــت کاهــش تعــداد و زمــان خاموشــيها بــه توســعه 

اتوماســيون شــبکه شــامل تجهیــزات پســتها و خطــوط، توســعه 
تعميــرات  انجــام  و  گــرم  خــط  هــای  اکيــپ  از  اســتفاده 
پيشــگيرانه PM، نصــب ريکلــوزر و سکســيونر و سکشــنااليزر و 
نشــان دهنــده خطــا، توســعه اســتفاده از تجهيــزات هوشــمند 
در شــبکه، رينــگ نمــودن خطــوط شــعاعی موجــود، اســتفاده 
از کابلهــای کنارگــذردر مواقــع تعميــرات و آســيب شــبکه، 
و تجهيزلــت فرســوده، کاهــش  پســتها  و  هــا  اصــالح شــبکه 
طــول خطــوط و متناســب ســازی بــار آنهــا بــا مقطــع هاديهــا 
و متناســب ســازی بــار پســتها بــا ظرفيــت آنهــا اشــاره نمــود .
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اعزام همکاران شركت توزيع نیروی برق 
آذربايجان غربي به کربالي معلی

ــرق آذربايجــان  ــع ب ــط عمومــي شــركت توزي ــه گــزارش رواب ب
ــا  غربــي: کاروان زائــران شــركت توزيــع بــرق آذربايجــان غربــي ب
ــه  ــران شــركت ب ــي از مدي ــن و جمع ــل ، معاوني حضــور مديرعام

ــات اعــزام شــد.  ــات عالي عتب
عظيــم خانــي مشــاور فرهنگــي مديرعامــل در حاشــیه اعــزام 
جمعــی از همــکاران و خانــواده هایشــان بــه کربــال گفــت: با توجه 
بــه فرارســیدن عيــد نــوروز، همــه ســاله جمعــی از همــكاران بــه 
همــراه خانــواده جهــت زيــارت عتبــات عاليــات عــازم کشــور 

عــراق اعــزام مــی شــوند.
عظيــم خانــی افــزود : در ايــن راســتا 110 نفــر از همــكاران 
شــرکت بــا همراهــی خانــواده در قالــب ســه كاروان در تاريــخ 
هــاي7 ، 13و 17 فرورديــن95 بــه كربــالی معلــی اعــزام شــدند .
...............................................................

تجلیل از خانواده های معظم شهداء

همزمــان بــا 22 اســفند روز گرامیداشــت شــهید از چهــار 
خانــواده محتــرم شــهداء شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

غربــی تجلیــل بعمــل آمــد .
مســئول امــور ایثارگــران شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان 
غربــی گفــت: در 22 اســفند )ســال 94( مدیــران نواحــی بهمــراه 
جمعــی از کارکنــان و بســیجیان در مراســم غبــار روبــی و گل 
ــاد و خاطــره  ــا کاشــتن نهــال ی افشــانی مــزار شــهداء شــرکت و ب

گرانقــدر شــهدای عزیــز را گرامــی داشــتند.
قهرمــان فاطمــی اضافــه کــرد همچنیــن مدیــران نواحــی و 
ســتاد شــرکت توزیــع نیــروی آذربایجــان غربی با حضــور در منزل 
چهــار خانــواده محتــرم شــهداء بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایایــی 

از ایــن عزیــزان تجلیــل نمودنــد.

خبر
اعزام  90 نفر از همکاران و خانواده های شرکت 
توزیع نیروی برق  آذربایجان غربی به اردوهای 

راهیان نور

اعزام  74 نفر از همکاران و خانواده های شرکت توزیع نیروي برق
 استان آذربایجان به سفر زیارتي مشهد مقدس

فرمانــده پایــگاه مقاومــت شــهید کاوه صنعــت بــرق آذربايجــان 
غربــي از اعــزام 90 نفــر از همــكاران بــه اردوهــای راهیــان نــور جنــوب 

کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش  روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيروي بــرق آذربايجان 
غربــی، رســول خوشــبختی ســرای بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
ايــن اقــدام در راســتای حفــظ ارزش هــا و آرمان هــای هشــت ســال 

دفــاع مقــدس از مهمتریــن برنامــه هــای پایــگاه اســت. 
وی گفــت: راهیــان نــور بــه عنــوان بزرگتریــن برنامــه فرهنگــی هــر 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــوروزی از ســوی شــرکت توزی ــالت ن ســاله در تعطی

آذربایجــان غربــی برگــزار می شــود.
بــرق  پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید کاوه صنعــت  فرمانــده 
آذربايجــان غربــي افــزود: در جریــان ایــن اقــدام زائــران از مناطــق 
ــگاه شــوش دانیــال،  عملیاتــی دوکوهــه، ســد کرخــه، ســد دز، زیارت
دهالویــه، اروندکنــار، خرمشــهر، آبــادان و شــلمچه دیــدار نمودنــد. 
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای اجــرا شــده طــی ســفر تصریــح کــرد: 
مداحــی، روایتگــری،  کتابخوانــی، پخــش نماهنــگ و فیلم هــای 
ــه برنامه هــای  حماســی و روایــت فتــح از مناطــق عملیاتــی  از جمل

اجرایــی طــی ایــن ســفر معنــوی بــود.

احــد عظيــم خانــي مشــاور مديــر عامــل در امــور فرهنگــی و 
ــواده هايشــان  ــه همــراه خان اجرائــی از اعــزام 74 نفــر از همــکاران ب

خبــر داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــرکت، بــه نقــل از عظيــم خانــي 
مشــاور مديــر عامــل ايــن اقــدام بــه مناســبت فرارســيدن ســال نــو بــه 

ــه اجــرا درآمــد . مرحل

بنابرايــن گــزارش در اين ســفر معنوي که از تاريــخ 91/1/5 لغايت 
91/1/12 بــه طــول انجاميــد، همــکاران شــرکت در قالــب کاروان 
اعزامــي، مســجد مقــدس جمکــران، حــرم مطهــر حضــرت معصومــه 
)س(، حرم مطهر امام خميني )ره (، حرم شاه عبدالعظيم حسني، 
قدمــگاه، خواجــه اباصلــت، خواجــه مراد و حرم مقدس امام هشــتم 

شــيعيان حضــرت علــي ابــن موســي الرضــا )ع( را زيــارت نمودنــد .
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پیــام صبــح : ایجــاد شــرایط مطلــوب در محیــط کار و 
زندگــی کاری نیازمنــد اصــول پنجگانــه اســت

.....................................   نیمه دوم  آبان 94
انشــعاب بــرق بــه ســاختمان هــای فاقــد  فــردای مــا : 
سیســتم ارت حفاظتــی در آذربایجــان غربــی واگــذار نمــی شــود

............................................   21 آبان 94
همشــهری : تیرهــای بــرق جــان شــهروندان را تهدیــد مــی 

کنند
............................................   26 آبان 94

ســطر اول : برگــزاری سمینارآشــنایی بــا کاربــرد فنــاوری 
نانــو در صنعــت بــرق و انــرژی هــای نــو 

............................................   24 آذر 94
تجــارت : اختــالل در بــرق رســانی بــه پیرانشــهر بــه دنبــال 

یــخ زدگــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق 
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ــاوری در  ــر پژوهــش و فن ــه برت ــح : کســب رتب ــام صب پی
ــو  ــرژی هــای ن ــرق و ان صنعــت ب

.......................................   نیمه اول  دی 94
جمهــوری اســالمی : رفــع مشــکل قطعــی بــرق ناشــی از 

بــارش بــرف ســنگین در پیرانشــهر 
............................................   15 دی 94

تجــارت و جهــان اقتصــاد : افتتــاح و بهــره بــرداری از 
25 پــروژه در ایــام ا... دهــه فجــر در اســتان آذربایجــان غربــی
............................................   11 بهمن 94

همشــهری و جــام جــم : 6800 انشــعاب بــرق غیــر مجــاز 
بــه منــازل شــهروندان ارومیــه روشــنایی مــی دهد
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کائنــات : افزایــش تعــداد 29252 مشــترک جدیــد تکفــاز 
و 2124 مشــترک ســه فــاز دیمانــدی و عــادی از ابتــدای ســال 

جــاری 
............................................   18 بهمن 94

تســنیم روح : افتتــاح و بهــره بــرداری از 25 پــروژه در 
ــام ا... دهــه فجــر ای
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آوای آذربایجــان : پرداخــت 7560 میلیــون ریــال پــاداش 
بــه مشــترکان کشــاورزی همــکاری کننــده در طــرح تابســتانی 

ســال 94 
............................................   18 بهمن 94

طــرح نــو : همایــش نقــش کارمنــدان در پیــروزی انقــالب 
اســالمی برگــزار شــد

............................................   20 بهمن 94
در  بــرق  اســتراتژیک  مدیریــت  طــرح  اجــرای   : کوشــا 

غربــی  آذربایجــان  اســتان 
............................................   25 بهمن 94
آذربایجــان بیــدار : کاهــش 5 درصــدی تلفــات بــرق در 

شــبکه توزیــع آذربایجــان غربــی
............................................   4 اسفند 94

طــرح نــو : ارائــه توانمنــدی هــای توزیــع بــرق آذربایجــان 
غربــی در نمایشــگاه  جانبــی چهارمیــن کنگــره اتوماســیون 

صنعــت بــرق
............................................   5 اسفند 94

ارتقــاء  آموزشــی  برگــزاری دوره   : بیــدار  آذربایجــان 
انــدام تناســب  و  ســالمت 

............................................   11 اسفند 94

از نگاه مطبوعات معرفی همکار هنرمند

 ، مهــدی صالحــی هنرجــوی دوره فــوق ممتــاز خوشنویســی 
دارنــده مــدرک ممتــاز خوشنویســی و عضــو انجمــن خوشنویســان 
ایــران - ارومیــه در گفتگــو بــا پیــام بــرق بــه عالقــه منــدی و فعالیــت 

خــود در ایــن زمینــه اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد 
ازدروه نوجوانــی عالقــه وافــری کــه بــه هنرهــای ســنتی و آثــار 
تجســمی داشــتم و جذبــه ای کــه هنــر خوشنویســی برایــم داشــت 
و بادیــدن یــک خــط زیبــا و خــوب شــیفته و عالقمنــد  مــی شــدم و 

ســعی میکــردم بــا بخاطــر ســپردن آن عیــن آن را اجــرا کنــم 
وی مــی افزایــد: ازســال 1380 بصــورت حرفــه ای بــا حضــورو 
اهتمــام در کالســهای انجمــن خوشنویســان ســعی در تکمیــل و 
بــه کمــال رســاندن ایــن هنــر شــریف و قدســی بــودم کــه همکنــون 
بمــدت 15 ســال اســت کــه بصــورت حرفــه ای بــه هنــر خوشنویســی 

پرداختــه ام .
صالحــی اســتاد خلیــل زاده و اســتاد ســعید اســالمی را از اســاتید 
خــود معرفــی مــی کنــد و می گویــد: این بزرگــواران زحمــات فراوانی 
را در امــر آمــوزش بنــده متحمــل شــده انــد کــه جــا دارد از ایــن 

اســاتید محتــرم مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را اعــالم دارم.

-   دریافت مدرک ممتاز درسال 1392
-   شــرکت در مراســم و نمایشــگاههای انجمــن خوشنویســان از 

ســال 1380 
-   برگزاری نمایشــگاه خوشنویســی در ســتاد شــرکت توزیع برق 

در ســال 91
-   برگــزاری اولیــن  نمایشــگاه رســمی انفــرادی خوشنویســی در 

اســفند مــاه 1394
-   فعالیــت هنــری در زمینــه تذهیــب و نگارگــری آثــار هنــری 

خوشنویســی 
-   ســاخت کاغذ دســت ســاز به ســبک ســنتی که برترین ُحســن 
ایــن کاغــذ عمــر زیــاد و مانــدگاری آثــار هنــری بــرروی ایــن نــوع کاغذ 
هســت کــه از مــواد طبیعــی مثــل کاه – الیــاف گیاهــی – رنگهــای 
گیاهــی و طبیعــی – کتیــرا – سریشــم – وهمچنیــن آهــار و مهــره آن 

بــا نشاســته برنــج وگل ختمــی انجــام میگیرد.
-   شــروع کتابــت قــرآن شــریف و نفیــس بــا قلــم ریــز کتابــت )1 
میلی متر (با استعانت از درگاه خداوند متعال در روی کاغذ های 
دســت ســازو نــازک بــا تذهیــب و نقــش و نــگار کــه احتماالبمــدت10 

ســال بطــول انجامد. 
-   تدریس خصوصی هنر خوشنویسی ازسال 1390

از جملــه برنامــه هــای مهــدی صالحــی از زمان فعالیــت در زمینه 
خوشنویســی می باشد.

یــک تابلــوی هنــری  نفیــس تنهــا تابلــو خشــک و خالــی نیســت بلکــه نقشــی اســت از 
وجــود هنرمنــد کــه از نبــوغ – تــالش شــبانه روزی – روح لطیــف – عشــق و عالقــه و مهــری 
سرشارنســبت بــه اثــر خلــق شــده و برگرفتــه از تمــام ذرات وجود هنر مند اســت همچون کتابی 
ارزشــمند کــه از تجربیــات یــک عمــر زندگــی نویســنده نشــات میگیــرد . شــایدیک اثــر هنــری بــا 

انتقــال یــک پیــام خــوب نجاتگروزمینــه رســیدن بــه اوج و کمــال انســانیت باشــد . 
) حضرت موالنا(

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر                  کزدیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
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برگزاری مسابقات ورزشی بانوان شاغل و فرزندان 
کارکنان در صنعت برق به مناسبت دهه فجر

مســابقات ورزشــی بانــوان شــاغل و فرزنــدان کارکنــان صنعت 
بــرق آذربایجــان غربــی بــه مناســبت دهــه فجــر برگــزار شــد .

ــن دوره از مســابقات  ــط عمومــی شــرکت اي ــه گــزارش رواب ب
در چهــار رشــته طنــاب کشــی، دوميدانــی، آمادگــی جســمانی و 

دارت برگــزار شــد .
بنابرايــن گــزارش در رشــته طنــاب کشــی کــه بــا حضــور 6 تيــم 
برگــزار شــد، تيــم الــف ســتاد متشــکل از خانمهــا عطيــه عليــزاده، 
عزيــزه تقــي زاده، معصومــه علــي پــور، عزيــزه علمــداري، مريــم 
چايچــي و رقيــه نجفــي موفــق به کســب رتبه اول شــد . در رشــته 
دوميدانــی کــه در 5 رده ســنی برگــزار شــد، ثنــا حســامي، آيســان 
حســن زاده، راضيــه عليــزاده، مرضيــه صدقي و زكيه ادريســي به 
ترتيــب در رده هــای ســنی زير15ســال، زير20ســال، زيــر 30ســال، 
بــاالی 30 ســال و بــاالی 40 ســال موفــق بــه کســب مقــام اول در 

بيــن رقبــا شــدند .
ايــن گــزارش مــی افزايــد : در رشــته دارت در بيــن 22 نفــر 
خانمها ســهيال اســمعيلی آذر، ســميه ســعيدزاده و افســانه بهادر 
بــه ترتيــب رتبــه هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد 
. همچنيــن در رشــته آمادگــی جســمانی در 5 رده ســنی خانمهــا 
آيــدا ابراهيــم نــژاد، آيســان حســن زاده، عطيــه و راضيــه عليــزاده 
ــا قاســمي و طاهــره عظيمــي در رده هــای ســنی  مشــترکا«، مين
زير15ســال، زير20ســال، زيــر 30ســال، بــاالی 30 ســال و بــاالی 40 

ســال، مقــام اول را کســب نمودنــد .

ورزش

مــا را درغــم خود شــریک بدانید
تعــدادی  یافتیــم  اطــالع  تاثــر  و  تاســف  نهایــت  بــا 
از همــکاران محتــرم شــرکت در غــم از دســت دادن 
عزیــزان خــود ســوگوار مــی باشــند ضمــن عــرض تســلیت 
از خداونــد متعــال طلــب آمــرزش و مغفــرت بــرای آن 
بازمانــدگان  بــرای  را  شــکیبایی  و  صبــر  و  مرحومیــن 

خواهانیــم.

همکار بازنشسته حميد ظفرمند در سوگ والده
//  علی پاکزاديان در سوگ مادربزرگ

//  اســماعیل و عبــاس عبدالــه زاده)بازنشســته( در 
ســوگ پــدر

//  اکبر عبداله زاده در سوگ پدربزرگ
//  بازنشسته سیدرحمان نبوی در سوگ پدر

//  علی اصغری  در سوگ فرزند 
//  خانم خدیجه خیری در سوگ پدر

//  خانم صفيه ايران پوردر سوگ همسر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت
همکار

تقدیر

* ســعادت اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس حميــد کاظمــي کيــا مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان آذربایجــان غربــی از تالشــهای خســتگی ناپذیــر ايشــان و همــکاران در عملیــات اجرایــی پــروژه عظیــم کاهــش اثــرات و 

تبعــات بــارش بــرف ســنگین در اوایــل دی مــاه ســالجاری تقدیــر و تشــکر نمــود .
..............................................................

ــا ارســال لــوح تقدیــر بــه  * نــادر صفــرزاده معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری آذربایجــان غربــی ب
مهنــدس حمیــد کاظمــی کیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات بــی شــائبه و موثــر ایشــان در امــر 

خدمــت رســانی بــه ایثارگــران و حســن همــکاری بــا اداره امــور ایثارگــران اســتانداری قدردانــی نمــود .
..............................................................

*  علــی پيــام مشــاور اســتاندار و مســئول امــور ايثارگــران اســتانداری آذربايجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه قهرمــان فاطمــی 
مشــاور ايثارگــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از همــکاری هــای موثــر و ارزنــده ايشــان در خدمــت بــه ايثارگــران 

تقديــر و تشــکر نمــود .
..............................................................

*  ســرتيپ 2 عباســی فرمانــده مرزبانــی آذربايجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقديــری از مســاعی شايســته جــواد تقــی زاده رئيــس 
گــروه کنتــرل پــروژه  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در امــر امنيــت و عمــران مرزهــای اســتان تقديــر و تشــکر نمــود 

..............................................................
*   روح اله بصیرنيا دوچرخه سوار حامل پیام ایثار و مقاومت با اهدای لوح تقدیر به مهندس حميد کاظمی کيا مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از مساعدت و مهمان نوازی ایشان و همچنين عنايت ويژه به خانواده شهدا، جانبازان 
و آزادگان تقدیر و تشکر نمود .

..............................................................
*  شورای اسالمی روستای قريب کندی با تحرير و نصب بنر در ورودی مدیریت توزيع برق پلدشت از تالشها و زحمات 

ابراهيم احمدی مدیر برق پلدشت و همکارانشان در رفع حریم و ضعف ولتاژ روستای مذکور قدردانی نمودند
............................................................... 

*   قادرحسيني شهردار و توفيقي رئيس شوراي اسالمي شهرربط با ارسال لوح تقدير به مديريت توزيع برق سردشت از 
زحمات و تالشهاي ارزنده و خالصانه ایشان در راستاي رفع خاموشيهاي اخير برق در نواحي مختلف شهرستان سردشت علي 

الخصوص شهرربط كه ناشي از بارشهاي شديد برف و كوالك بود، قدردانی نمودند .
............................................................... 

*  حشمت اله ملكيان فرمانده قرارگاه منطقه اي شمالغرب ارتش با ارسال لوح تقدير به مهندس حميد كاظمي كيا مديرعامل 
شركت توزيع برق استان آذربايجان غربي از حسن همكاري و زحمات بي شاعبه ايشان در راستاي اجراي هر چه بهتر برنامه 

تلويزيوني )من ايراني هستم(، قدردانی نمودند .

انتصاب

* طــی احکامــی از ســوی مهنــدس حميــد کاظمــی کيــا مديرعامــل شــرکت توزيــع نيــروی برق آذربايجان غربی، رســول ســليمانی 
کيــا بــه عنــوان مديــر امــور کارکنــان و رفــاه، حجــت حســامی بــه عنــوان مدیــر توزيــع بــرق باهنــر و حميــد موالیــی بــه عنــوان مديــر 
امــور تــدارکات و معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی مدیــر عامــل بعنــوان رئیــس کميتــه دولــت الکترونيــک و هوشمندســازی، مديــر 
دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه عنــوان عضــو و دبيــر و همچنيــن مديــران دفاتــر روابــط عمومــی، حراســت و امــور محرمانــه 

و رئيــس گــروه رايانــه بــه عنــوان اعضــای کميتــه مذکــور منصــوب شــدند .

معرفــي روابــط عمومــي شــركت توزيــع بــرق آذربايجــان غربــي 
بعنــوان روابــط عمومــي نمونــه

بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع بــرق آذربايجــان غربي: 
حســام شــيرازه محبــت مديــركل دفتــر روابــط عمومــي و امور

بيــن الملــل اســتانداري بــا ارســال نامــه اي ضمــن قدردانــي از 

زحمــات و تالشــهاي بــي وقفــه دفترروابــط عمومــي شــركت توزيــع 
بــرق در برگــزاري برنامــه هــاي دهــه فجر،براســاس بررســيهاي انجــام 
گرفته از ســوي اســتانداري آذربايجان غربي روابط عمومي شــركت 
توزيــع بــرق را بعنــوان روابــط عمومــي نمونــه در برگــزاري برنامه هاي 

دهــه فجــر اعــالم نمودنــد

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان اشــنویه بعنــوان مديــر نمونــه و 
خدمتگــزار در ســطح ایــن شهرســتان معرفــی شــد.

از  لــوح ســپاس  بــا ارســال  اســعد خضــري فرمانــدار اشــنويه 

زحمــات  و همــكاري هــاي ارزنــده ابراهيــم عقابــي مديرتوزيــع بــرق 
اشــنويه در راســتاي تكريــم مــردم شهرســتان اشــنويه ايشــان را 

بعنــوان مديرنمونــه خدمتگــزار در ســال94 معرفــي نمــود .

مبنــای  بــر  کیفیــت  مدیریــت  آموزشــی سیســتم  ســمینار 
ISO9001:2015 بــا حضــور معاونیــن، مدیــران و روســای گــروه هــا  
در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن ســمینار آموزشــی 
در  شــد،  برگــزار  زاده  حســین  پاشــا  کامــل  مدرســی  بــه  کــه 
خصــوص مبانــی و مفاهیــم سیســتم مدیریــت کیفیــت بــر مبنــای 
ISO9001:2015 و تفــاوت آن بــا ISO9002:2008 توضیحاتــی ارائــه 
شــد .حســین زاده با اشــاره به فضای سازمان و دیدگاه استراتژیک به 

مدیریت و عوامل بیرونی و درونی، طرفهای ذینفع، دامنه سیستم 
QMS بر رهبری به جای مدیریت تاکید نموده و به تشــریح اصول 

مدیریــت کیفیــت پرداخت .
وی گفــت : تمرکــز اصلــی مدیریــت کیفیــت بــرآوردن الزامــات 
مشــتری و تــالش بــرای فراتــر رفتــن از انتظــارات مشــتری اســت و 
افــزود : موفقیــت پایــدار زمانــی حاصــل مــی شــود که یک ســازمان 
اعتمــاد مشــتریان و ســایر طرفهــای ذینفعــی کــه بــه آنهــا وابســته 

اســت را جلــب نمایــد .

روابط عمومي شرکت توزیع برق آذربایجان غربي بعنوان روابط عمومي نمونه معرفی شد

معرفي مدیر توزیع برق اشنویه بعنوان مدیر نمونه خدمتگزار

برگزاری سمینار آموزشی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای
 ISO9001:2015 در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی



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

          پـیام      بـرق            پـیام      بـرق  

اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در سال 1395

بررسی عوامل بروز حوادث برق گرفتگی درون سازمانی و برون سازمانی در شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی و ارائه راهکار های پیشگیری از آن

بررسی تحقیقاتی پیرامون تاثیر سیستم اطالعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده سازی آن

 )TOC( و تئوری محدودیت های )ABC( بررسی سیتم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
جهت تعیین مدل بهینه کاهش هزینه های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

ارائه روشی نوین و کاربردی در مکان یابی محل عیب در کابل های خود نگهدار 
فشار ضعیف در شهرستان ارومیه

بررسی و تحقیق در خصوص   پایین   بودن   درصد  تلفات  ترانسفور ماتورهای  
نوع /AB منصوبه در شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بررسی و تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی

مکان یابی عیب بالفاصله پس از بروز آن در شبکه فشار متوسط با امکان 
تفکیک تکه فیدرها

بررسی برون سپاری پرونده های حقوقی به لحاظ کیفیت و آثار مالی آن در شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بررسی مولفه های فرهنگی موثر بر استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بررسی میزان تاثیرگذاری ارزیابی عملکرد فردی بر انگیزش کارکنان در شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بررسی و تهیه نانو رنگ های عایق الکتریکی برای عایق بندی تجهیزات انتقال در شبکه 
فشار متوسط

بررسی و تهیه نانو عایق های الکتریکی بر پایه اپوکسی رزین ها بعنوان عایق 
برای تجهیزات داخلی ترانسفورماتورها

بررسی و ارتباط بین شایسته ساالری و تعلق سازمانی در ارتباط با ارتقاء شغلی                 
کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

بررسی وضعیت موجود خدمات مشترکین و ارائه راهکارهای عملی ارتقاء کیفیت آن در 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بررسی سیستم های فتوولتائیک از نظر پایداری بر روی شبکه توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی

بررسی مولفه های موثر در سرقت برق و دستکاری لوازم اندازه گیری انرژی الکتریکی در 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و راهکارهای عملی با آن
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عمومی

مطالعات کالن انرژی، 
اقتصادی و مدیریتی

مطالعات کالن انرژی، 
اقتصادی و مدیریتی

مطالعات کالن انرژی، 
اقتصادی و مدیریتی
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مطالعات ایمنی، بهداشت 
و زیست محیطی

مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایی ها

مطالعات اقتصادی و مدیریت دارایی ها

پایش خطوط و تجهیزات شبکه های 
توزیع نیروی برق

پایش خطوط و تجهیزات شبکه های 
توزیع نیروی برق

مطالعات خصوصی سازی

سیستم های اطالعاتی و مدیریت دانش

مطالعات مدیریتی و راهبری 
شرکت های برق

طراحی، ساخت و بهینه سازی تجهیزات 
الکتریکی شبکه های توزیع نیروی برق

مطالعات ، بهبود و بهینه سازی 
ترانسفورماتورهای شبکه توزیع

مطالعات مدیریتی و راهبری 
شرکت های برق

مطالعات مدیریتی و راهبری 
شرکت های برق

خدمات مشترکین، همکاری و تبادل 
اطالعات توزیع و مشترکین

تولیدات پراکنده و اثرات آن بر 
شبکه های توزیع

مطالعات بهبود و بهینه سازی 
ترانسفورماتورهای شبکه توزیع

سیستم های مدیریت فناوری اطالعات

زیر محورمحور اصلیشرکت هدفعنوان تحقیقردیف


