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تحلیل کارشناسی مقایسه مصرف انرژی 
سال ۹۳ و۹۴ از سوی کارشناسان شرکت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

برگزاری نشست مدیریت مصرف برق برای 
مشتركین كشاورزی، اداری و صنعتی توسط 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

آیا وظیفه مهم خدمت رسانی 
به مردم به درستی انجام می شود؟

گزارش گروه خربی نرشیه پیام برق از نحوه برخورد 

مسئولین و خدمات دهی در ناحیه برق باکری ارومیه

فرهنگ سازی و بهینه نمودن مصرف برق از
 وظایف اصلی مدیریت مصرف در شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی بشمار می آید

اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین 
پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی عنوان کرد :

تست و بازرسی لوازم 
اندازه گیری ۴00000 

مشترک در سال ۹5
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َشْهُر َرَمضاَن الَّذی أُْنِزَل فیِه اْلُقْرآُن 

مــاه مبــارک رمضــان نهمیــن مــاه از ماه هــای قمــری و بهتریــن 
مــاه ســال اســت. مــاه رمضــان مــاه روزه گرفتــن مســلمانان اســت.
واژه رمضــان از ریشــه »رمــض« و بــه معنــای شــدت تابــش 
خورشــید بر ســنگریزه اســت، می گویند چون به هنگام نامگذاری 
ماه هــای عربــی، ایــن مــاه در فصــل گرمــای تابســتان قرارداشــت، 
مــاه رمضــان نامیــده شــد، ولــی از ســوی دیگــر، »رمضان« از اســماء 
الهــی اســت. ایــن مــاه، مــاه نــزول قــرآن و مــاه خداونــد اســت و 
شــب های قــدر در آن قــراردارد، فضیلــت مــاه رمضــان بســیار زیــاد 

و نامحــدود اســت.
مــاه رمضــان مــاه خداونــد، مــاه نــزول قــرآن و از شــریف ترین 
ماه های ســال اســت. در این ماه درهای آســمان و بهشــت گشــوده 
و درهــای جهنــم بســته می شــود و عبــادت در یکــی از شــب های 

قــدر بهتــر از عبــادت هــزار مــاه اســت.
 رســول خــدا )ص( در خطبــه شــعبانیه خــود دربــاره فضیلــت و 
عظمــت مــاه رمضــان فرمــوده اســت: »ای بنــدگان خــدا! مــاه خــدا 
بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوی شــما روی آورده اســت؛ 
ماهــی کــه نــزد خداونــد بهتریــن ماه هــا اســت؛ روزهایــش بهتریــن 
روزهــا، شــب هایش بهتریــن شــب ها و ســاعاتش بهتریــن ســاعات 

اســت.
 بــر مهمانــی خداونــد فراخوانــده شــدید و از جملــه اهــل کرامت 
قــرار گرفتیــد. در ایــن مــاه، نفس هــای شــما تســبیح، خــواب شــما 

عبــادت، عمل هایتــان مقبــول و دعاهایتــان مســتجاب اســت.
را  پروردگارتــان  پاکیــزه،   دلــی  و  بــا نیت هــای درســت  پــس   
بخوانیــد تــا شــما را بــرای روزه داشــتن و تــاوت قــرآن توفیــق 
دهــد. بدبخــت کســی اســت کــه از آمــرزش خــدا در ایــن مــاه 
عظیــم محــروم گــردد، بــا گرســنگی و تشــنگی در ایــن مــاه، بــه یــاد 

گرســنگی و تشــنگی قیامــت باشــید.«
 آن گاه پیامبــر اکــرم)ص( وظیفــه روزه داران را برشــمرد و از 
ــه کــودکان،  ــه ســالخوردگان، ترحــم ب ــر فقیــران، احتــرام ب صدقــه ب
ــان و چشــم و گــوش از حــرام، مهربانــی بــه  ــه ارحــام، حفــظ زب صل
یتیمــان و نیــز عبــادت و ســجده های طوالنــی، نماز، توبــه، صلوات، 

تــاوت قــرآن و فضیلــت اطعــام در ایــن مــاه ســخن گفــت.

ضرورت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع 

یکــی از اهــداف تحــول اداری، ارتقــاء و حفظ کرامت مردم در نظام 
اداری مــی باشــد. ســاز و کار هــای الزم در ارائــه خدمــات مطلــوب 
ومناســب و موثــر بــه مــردم تحــت عنــوان طــرح تکریــم مــردم و جلــب 
رضایــت اربــاب رجــوع در نظــام اداری، دارای اهمیــت ویــژه ای اســت 
کــه اطــاع رســانی مناســب بــه مراجعــان دربــاره نحــوه خدمت رســانی 
از طریــق بروشــور، کتــاب راهنمــا، تابلــو اعانــات، ســایت اینترنتــی ، 

تلفــن گویــا و پســت صوتــی کاهــش دهنــده فاصلــه زمانــی بیــن پرســش 
و پاســخ اســت کــه در اطــاع رســانی امــری ضــروری و مهــم  بــه  شــمار 

مــی رود. در بحــث تحــول اداری، طــرح تکریــم اربــاب رجــوع از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. در حقیقــت هدف اصلــی از تحول 
اداری، تکریــم اربــاب رجــوع و تکریــم انســان اســت. موضــوع رعایــت 
کرامــت انســانی از موضوعاتــی اســت کــه چــه در ابتدا ی اســام و چه 
در حــال حاضــر مســئولین نظــام و مخصوصاً مقام معظم رهبــری به آن 
تاکیــد دارنــد کــه ایشــان در ایــن خصــوص مــی فرماینــد:« بایــد ترتیبی 
اتخــاذ شــود و ســاز و کاری بــه وجــود بیایــد کــه کارگــزاران حکومتــی، 

خودشــان را بــه معنــای حقیقــی کلمــه خدمتگــزاران مــردم بداننــد«  

داود صالح نمدی
) مدیر دفتر روابط عمومی و مجری طرح تکریم(
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طــی ســال 95، حداقــل 1.8 در صــد از تلفــات منتهــی بــه ســال 94 
را کاهــش دهــد .

وی  درخصــوص برنامــه هــای بخــش غیرفنــی  شــرکت افــزود : 
در اجــرای طــرح ضربتــی تســت و بازرســی لــوازم انــدازه گیــری، 
بــه تســت 61%  مشــترکین حــوزه پوشــش در ســطح  نســبت 
اســتان کــه بالــغ بــر 700000  مشــترک اقــدام شــده و تســت لــوازم 
ــا توجــه بــه اولویــت و تعییــن  انــدازه گیــری مابقــی مشــترکین ب
مشــترکین هــدف ومناطــق آلــوده بــه میــزان 400000 مشــترک نیــز 

در ســالجاری انجــام خواهــد شــد

استفاده بهینه از انرژی برق یک ضرورت است
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هــای هواشناســی اســتان در خصــوص 
افزایــش دمــای هــوا در روزهــای آتــی و بخصــوص در تیرمــاه از 
مشــترکین بــرق اســتان خواســت بــا کاهــش 10 تــا 15 درصــدی 
مصــارف خــود و اســتفاده از لــوازم برقــی اســتاندارد، شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی را در نیــل بــه تعهــدات 
خــود جهــت ارائــه بــرق مطمئــن و کاهــش مصــرف بــرق اســتان 

یــاری رســانند .
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو ضمــن قدردانــی از مشــارکت 
1403 مشــترک کشــاورزی در ســال گذشــته گفــت : نتیجــه 
ایــن مشــارکت کاهــش 75 مگاواتــی مصــرف بــرق در بخــش 
ــاداش  ــن اقــدام 755 میلیــون تومــان پ ــا ای ــود و ب کشــاورزی ب

ــق گرفــت . ــن مشــترکین کشــاورزی تعل ــه ای ب
وی بــا اشــاره بــه عــدم تــوازن مصــرف و تولید بــرق و افزایش 
دمــای هــوا، خواســتار همــکاری کلیــه مشــترکین جهــت گــذر 
از پیــک بــرق تابســتان شــد و افــزود : بــه اســتناد بخشــنامه 
مشــترکان  از   دســته  آن  نیــرو،  وزارت  ســوی  از  اباغــی 
اوج  و در ســاعات  31 روز متوالــی  کــه حداقــل  کشــاورزی 
بــار از ســاعت 19 الــی 23 بــه مــدت چهــار ســاعت اقــدام بــه 
قطــع بــرق چاههــای خــود نماینــد، عــاوه بــر بخشــودگی کامــل 
بهــای بــرق مصرفــی در 20 ســاعت دیگــر شــبانه روز، از پــاداش 

ایــن طــرح نیــز بهــره منــد خواهنــد شــد .

مهنــدس حســن بگلــو در ادامــه بــه تشــریح طــرح ذخیــره 
مشــترکین  بــرق  مصــرف  مدیریــت  ویــژه  صنایــع  عملیاتــی 
داشــت  ابــراز  و  پرداخــت  باالتــر  و  کیلــووات  صنعتــی500 
:  دوره اجــرای ایــن طــرح از 15 خــرداد تــا 15 شــهریور مــاه 
و   200 همــکاری  مــدت  حداکثــر  و  بــود  خواهــد  ســالجاری 
حداقــل آن 20 ســاعت و مقــدار تعهــد کاهــش قــدرت مصرفــی 
بیــن ســاعات 12 تــا 22 در بــازه 20 الــی 100 درصــد متوســط 
قــدرت مصرفــی در دوره زمانــی 15 فروردیــن تــا 15 خردادمــاه 

ســالجاری خواهــد بــود .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی عنوان کرد :

تست و بازرسی لوازم اندازه گیری
 ۴00000 مشترک در سال ۹5

مهنــدس اکبــر حســن بگلو  مدیــر عامل  شــرکت توزیع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی گفــت : در راســتای اجــرای سیاســت 
وزارت نیــرو بــرای کاهــش  تلفــات بــه زیــر  10 %  برنامــه هــای 
ویــژه ای را در قالــب پــروژه کاهــش تلفــات در دســتور کار خــود 

قــرارداده ایــم .
وی در رابطــه بــا اهمیــت اجــرای پــروژه کاهــش تلفــات بــرق 
و نتایــج اجــرای صحیــح پــروژه ابــراز داشــت : بــا توجــه بــه اینکــه 
دولــت هزینــه هــای هنگفتــی را درســه حــوزه بخــش بــرق ) تولیــد 
– انتقــال – توزیــع (  خصوصــا تولیــد بــرق متحمــل میگــردد و 
ــه  ــی باعــث عــدم وصــول هزین ــی سیاســت هــای حمایت از طرف
کردهــای وزارت نیــرو مــی شــود، لــذا یارانــه بخــش انــرژی بــرق، 
بخــش عمــده ای از بودجــه ســاالنه دولــت را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهــد. ایشــان افــزود بــه مــوازات شــفاف نمــودن یارانه بخش 
انــرژی در بحــث هدفمنــدی یارانــه هــا دولــت یازدهــم تصمیــم 
گرفتــه اســت نــگاه ویــژه ای بــه بحــث تلفــات داشــته باشــد کــه 
مــی تــوان گفــت منطقــی تریــن نــوع حــذف هزینــه هــای بخــش 
انــرژی اســت کــه در گذشــته کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
بــود و در واقــع کاهــش تلفــات انرژی،کاهــش تلفــات مالــی و 
ســرمایه ملــی بــرای کشــور اســت چــون بــا کاهــش تلفــات انــرزی 
بــرق ضمــن جلوگیــری از ســرمایه گــذاری هــای اضافــه در بخــش 
تولیــد، کمــک بســیاری بــه اســتمرار تولیــد یعنــی هزینــه ســوخت 
و نگهــداری و ... نیــرو گاههــا مــی شــود . مهنــدس حســن بگلــو 
گفــت: البتــه تلفــات در هر ســه بخش صنعت بــرق یعنی تولید، 
انتقــال و توزیــع قابــل بررســی و کاهــش اســت کــه اگر به درســتی 
اجــرا شــود ضمــن کاهــش هزینــه هــای فــوق الذکــر باعــث افزایــش 
بهــره وری شــبکه و بهبــود کیفیــت ارائــه خدمــات به مشــترکین ) 
خصوصــاً حــذف ضعــف ولتــاژ هــا و نوســانات ( را در پــی خواهــد 

داشــت .
وی افــزود :  تلفــات شــرکت توزیــع اســتان در طــی ســال 94 بــه 
میــزان 11.77 درصــد از میانگیــن تلفــات کشــوری 11.3 درصــد در 
همــان بــازه زمانــی بــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه  اعــام وزیــر نیــرو 
مبنــی بــر کاهــش تلفــات  بــه زیــر 10 در صــد، شــرکت بایســتی در 

تلفــات شــرکت توزیــع اســتان در طــی ســال 94 بــه میــزان 
11.77 درصــد از میانگیــن تلفــات کشــوری 11.3 درصــد در همــان 
بــازه زمانــی بــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه  اعــام وزیــر نیــرو مبنــی 
بــر کاهــش تلفــات  بــه زیــر 10 در صــد، شــرکت بایســتی در طــی 
ســال 95، حداقــل 1.8 در صــد از تلفــات منتهــی بــه ســال 94 را 

کاهــش دهــد .

البتــه تلفــات در هــر ســه بخــش صنعــت بــرق یعنــی تولیــد، 
انتقــال و توزیــع قابــل بررســی و کاهــش اســت کــه اگر به درســتی 
اجــرا شــود ضمــن کاهــش هزینــه هــای فــوق الذکــر باعــث افزایش 
بهــره وری شــبکه و بهبــود کیفیــت ارائــه خدمات به مشــترکین ) 
خصوصــاً حــذف ضعــف ولتــاژ هــا و نوســانات ( را در پــی خواهــد 

داشــت .

آذربایجــان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــا اشــاره بــه پیــش بینــی هــای هواشناســی اســتان در  غربــی ب
خصــوص افزایــش دمــای هــوا در روزهــای آتــی و بخصــوص در 
تیرمــاه از مشــترکین بــرق اســتان خواســت بــا کاهــش 10 تــا 15 
درصــدی مصــارف خــود و اســتفاده از لــوازم برقــی اســتاندارد، 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی را در نیــل بــه 
ــرق مطمئــن و کاهــش مصــرف  ــه ب تعهــدات خــود جهــت ارائ

بــرق اســتان یــاری رســانند .

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی:

دولت در جهت اجرای تمام بندهای سیاستهای
 اقتصاد مقاومتی حرکت می کند

رییــس جمهــور در جلســه شــورای اداری اســتان آذربایجــان غربــی تاکیــد کــرد: 
دولــت بــه تمــام بندهــای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــاور دارد و در جهــت اجرای 

آنهــا حرکــت مــی کنــد.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در ارومیــه بــا بیــان اینکــه » 
تحــول و رشــد مطلــوب نیازمنــد جــذب ســرمایه اســت«، گفــت: باوجــود محدودیــت 
شــدید منابــع، تــاش دولــت حفــظ شــاخص هــای کان اقتصــادی در وضعیــت مثبت 

اســت.
دکتــر روحانــی بــا تقدیــر از مــردم اســتان آذربایجــان غربــی بخاطــر اســتقبال 
ــراز لطــف و محبــت مــردم  شــکوهمند و پرشــور از کاروان تدبیــر و امیــد، گفــت: اب
ــه دولتمــردان بخاطــر وجــود نظــام اســامی در کشــور اســت و مــا را خــادم نظــام  ب

می داننــد و امیدواریــم بتوانیــم در ایــن مســیر ســربلند و موفــق باشــیم.
رییــس  جمهــور وحــدت، اتحــاد و همبســتگی میــان همــه اقــوام، مذاهــب و ادیــان 
مختلــف در ایــن اســتان را بســیار حائــز اهمیــت دانســت و افــزود: آذربایجــان غربــی 

در دوران دفــاع مقــدس ســنگر اســتوار کشــور بــود و اکنــون فرصــت جبــران اســت .
دکتــر روحانــی هماهنگــی و همدلــی میــان قــوا دولــت و مجلــس را در مســیر رفــع 
مشــکات کشــور بســیار حائــز اهمیــت خوانــد و اظهــار داشــت: رســیدن بــه توســعه، 
پیشــرفت، ســرمایه گذاری و فعالیــت نیــاز بــه هماهنگــی میــان قــوا دارد و در دولــت 
یازدهــم تــاش مــا همــواره در راســتای افزایــش همــکاری، تعامــل و همدلــی بــا قــوای 

دیگــر بــوده اســت.
رییــس  جمهــور اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری بیشــتر دولــت و مجلــس دهــم 

بتــوان در مســیر رفــع مشــکات مــردم و توســعه کشــور بیــش از پیــش تــاش کــرد.
ــه  ــرای رســیدن ب ــت ب ــع دول ــات و مناب ــه اینکــه امکان ــا اشــاره ب ــی ب ــر روحان دکت
توســعه مطلــوب در کشــور، بســیار محــدود اســت، خاطــر نشــان کــرد: اگــر رأی مــردم 
در انتخابــات ســال 92 نبــود و ایــن دولــت بــرای حــل مشــکات وارد عمــل نمی شــد، 
صــادرات نفــت کشــور رفتــه رفتــه بــه صفــر می رســید، اما با تــاش دولــت و با توافقی 
کــه انجــام شــد، امیدواریــم در ماههــای آینــده بــه ســهم ســابق در بــازار نفــت برســیم.

رییــس  جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه »بــر خاف اهداف ســند چشــم انداز، متوســط 
نــرخ رشــد 10 ســال گذشــته زیــر 3 درصــد بــوده«، اظهارداشــت: دولــت در مجمــوع 
حــدود 3 ســال فعالیــت خــود اقدامــات خوبــی انجــام داده کــه البتــه در حــد تــوان 

بــوده و بی عیــب و نقــص نبــوده اســت.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات دولت در راســتای عبور از مشــکات 
در کشــور، خاطــر نشــان کــرد: دولــت ســال گذشــته بــا وجود افت شــدید قیمت نفت 
توانســت بــدون اســتقراض کشــور را اداره کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از 

کشــورها در منطقــه بــا مشــکات عدیده ای مواجــه بودند.
رییــس  جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در حیــات اقتصــادی جامعه شــاخص های 
اقتصــادی مــد نظــر قــرار گرفتــه شــود، گفــت: تــاش دولــت ایــن بــوده کــه بــا 
برنامه ریــزی، شــاخص های اقتصــادی از جملــه کاهــش تــورم و رشــد اقتصــادی مثبــت 

شــود.
دکتــر روحانــی توســعه روابــط بــا کشــورهای خارجــی، تقویــت انســجام و وحــدت 
در کشــور و جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی را از ضروریــات رســیدن بــه تحــول و 
رشــد در کشــور برشــمرد و افزود: باید با بهره گیری از ســرمایه ها و منابع غیردولتی 
داخلــی و خارجــی و انجــام پروژه هــای مشــترک بتوانیــم تحــول خوبــی و مطلوبــی در 

مســیر رســیدن بــه رشــد و توســعه ایجــاد کنیــم.
رییــس  جمهــور بــا اشــاره بــه اقدامــات و برنامه هــای دولــت در راســتای احیــای 
دریاچــه ارومیــه، گفــت: مســأله احیــاء دریاچــه ارومیــه بــه عنــوان پــروژه ای ویــژه 
ــود، امــروز شــرایط  ــدام نب ــن اق ــرار گرفــت و اگــر ای ــت ق ــدا در دســتور کار دول از ابت
نامناســبی در دریاچــه ارومیــه داشــتیم و قــدم بــه قــدم بــه ســمت خطــر پیــش 
می رفتیــم، امــا بــا تــاش مســئوالن تقریبــاً بــه حالــت تثبیــت در این زمینه رســیده ایم.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای دولــت بــرای احیــاء تاالب هــا و 
دریاچه هــای کشــور نیــز گفــت: دریاچه هــا و تاالب هــا از جملــه دریاچــه ارومیــه، 
تنهــا مســأله ای نیســت کــه اختصــاص بــه یــک اســتان یا دو اســتان داشــته باشــد، بلکه 

موضوعــی ملــی و متعلــق بــه همــه کشــور اســت.
رییــس  جمهــور همچنیــن بــه اقدامــات دولــت در زمینــه مقابلــه بــا انــواع آلودگــی 
محیــط زیســت، اشــاره کــرد و افــزود: یکــی از مســایل عمــده در محیــط زیســت 
موضــوع بهــره وری آب اســت کــه در ایــن راســتا، هیــچ راهــی بهتــر از بکارگیــری شــیوه 

هــای علمــی آبیــاری و کشــاورزی نمی توانــد مثمرثمــر باشــد.
دکتــر روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بهــره وری علمــی و فناورانــه از منابــع آب 
بخصــوص در بخــش کشــاورزی در اولویــت برنامــه هاســت و بایــد در بهره بــرداری 
ــع آبــی ســرمایه گذاری کنیــم، گفــت: گســترش کشــاورزی و احیــاء  درســت از مناب

دریاچه هــا، نیــاز بــه اعمــال آبیــاری نویــن در کشــاورزی دارد.
رییــس  جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود احیــای بانک هــای کشــور را 
از راه حل هــای رفــع مشــکات اقتصــادی بیــان کــرد و افــزود: بانک هــا اگــر قدرتمنــد 
و توانمنــد نباشــند، نمــی تواننــد موجــب تحــول در اقتصــاد شــوند کــه در ایــن زمینــه 

هماهنگــی بیشــتر بــا مجلــس بــرای وضــع قوانیــن جدیــد، ضــرورت دارد.
دکتــر روحانــی واگــذاری طرح هــای نیمه تمــام در اســتان ها بــه بخــش غیردولتــی 
را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: همــه مســئوالن بایــد بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمــه 

تمــام تــاش کننــد تــا تحولــی بــه نفــع مــردم و اقتصــاد کشــور بوجــود آیــد.
ــر اجــرای  ــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب ــا اشــاره ب رییــس  جمهــور ب
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی در کشــور افــزود: دولــت بــا اعتقــاد کامــل بــه 
ایــن سیاســت ها بــه عنــوان راه رســیدن بــه رشــد و توســعه می نگــرد و خوشــبختانه در 

ایــن راســتا وحــدت فکــری میــان مســئوالن وجــود دارد.
دکتــر روحانــی با اشــاره به تشــکیل ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتــی در دولت 
بــه ریاســت معــاون اول رییــس  جمهوری و اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی در 
چنــد اســتان بــه صــورت پایلــوت، اظهــار امیــدواری کــرد: بتوانیــم بــه چارچوب هــا و 
برنامه هایــی کــه منجــر بــه تحــول در اقتصــاد و اجــرای اقتصــادی برون گــرا و درون نگــر 

دســت پیــدا کنیم.
رییــس  جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه تصویــب 49 طــرح و پــروژه بــا اعتبــار 949 
میلیــارد تومــان بــرای اســتان آذربایجــان غربــی و تصمیــم دولــت بــرای دو برابــر شــدن 
گازرســانی بــه روســتاهای ایــن اســتان تــا پایــان ســال 96، بــر تــاش همه مســئوالن برای 

توســعه و آبادانــی بیــش از پیــش ایــن خطــه از کشــور تأکیــد کــرد.
ــه در اســتان، اســتاندار و  ــی فقی پیــش از ســخنان رییــس  جمهــوری نماینــده ول
چنــد تــن از نماینــدگان اســتان آذربایجــان غربــی در مجلــس شــورای اســامی بــه بیــان 

نقطه نظــرات و مســایل و مشــکات اســتان پرداختنــد.
همچنیــن در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه احیــای 

دریاچــه ارومیــه ارایــه شــد.

خبر



گاهنامه خبری و آموزشی  خرداد ماه 1395  شماره : 64   گزارش خبری             پـیام      بـرق  ۳
برگزاری نشست مدیریت مصرف برق برای 

مشترکین کشاورزی، اداری و صنعتی توسط 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا بــا برپایــی نشســت هایــی از 
مشــتركین خواســته شــد بــا حــذف مصــارف بــرق خــود در ســاعات 
اوج مصــرف )12 الــی 16 و 19 الــی 23(، بــه حفــظ پایــداری شــبكه 
بــرق یــاری رســانند و در قبــال آن از تخفیــف هــای مربــوط برخــوردار 

شــوند.
نشســت مدیریــت مصــرف بــرق بــا هــدف آگاه ســازی هرچــه 
بیشــتر مشــترکین کشــاورزی، اداری و صنعتــی و بــه منظــور اجــرای 
طــرح كاهــش پیــك بــار شــبكه بــرق و برخــورداری از طــرح هــای 

ــن شــركت برگزارشــد. تشــویقی ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی، ایــن نشســت هــا در راســتای انجــام برنامــه هــای مدیریــت 
مصــرف در زمینــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی الكتریكــی در حــوزه 
هــای كشــاورزی، اداری و صنعتــی و در جهــت كاهــش مصــارف برق 

ایــن بخشــها در فصــل تابســتان و بــا حضــور نوربخــش صادقــی مدیــر 
دفتــر ســابا نمایندگــی اصفهــان در شــهرهای ارومیــه و خــوی برگــزار 

و در ســایر شــهرهای اســتان نیــز بــه مرحلــه اجــرا درخواهــد آمــد .
مدیــر دفتــر ســابا نمایندگــی اصفهــان در ایــن ســمینارها بــه 
بیــان راهكارهــای مدیریــت مصــرف بــرق در بخشــهای مختلــف 
كشــاورزی، صنعتــی ، اداری و تجــاری پرداخــت  و بــه ســواالتی 

مطروحــه پاســخ داد .
بنابراین گزارش در این نشســت ها طرح های تابســتانی تشــریح 
و از مشــتركین درخواســت شــد در طرحهــای مذکــور مشــارکت 
نماینــد و اگــر ســوال یــا شــبهه ای دارنــد مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ادارات بــرق و یــا تمــاس بــا گــروه مدیریــت مصرف از شــرایط، ضوابط 

و نحــوه همــكاری مطلــع گردنــد .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

قبول شدگان آزمون استخدامی سال 94 
پس از طی دوره های آموزشی بدو استخدام 

شروع به کار خواهند نمود 

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت در خصــوص زمــان شــروع بــه 
کار قبــول شــدگان آزمــون اســتخدامی ســال 94  گفــت : مراحــل 
اجرایــی بکارگیــری نیــروی انســانی مــورد نیــاز شــرکت مطابــق 
دســتورالعمل اســتخدام شــرکت هــای وابســته انجــام شــده و 
تائیدیــه هــای مــورد نیــاز از گزینــش و همچنیــن شــرکت توانیــر و 

وزارت نیــرو اخــذ گردیــده اســت .
بــه    توجــه    بــا     : داد  ادامــه  بگلــو   حســن    مهنــدس   
هماهنگــی هــای انجــام شــده، ایــن عزیــزان پــس از طــی دوره 
برگــزار  تیرمــاه  اوایــل  از  کــه  اســتخدام  بــدو  آموزشــی  هــای 

. شــد  خواهنــد  بکارگیــری  شــد،  خواهــد 
..........................................................

همکاری اتاق اصناف استان با شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  یــاری  بــه  هــم  اصنــاف  اتــاق 
 . شــتافت 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ــا رئیــس و  ــرق اســتان ب ــروی ب ــع نی جلســه مشــترک شــرکت توزی
همــکاران اتــاق اصنــاف اســتان، مدیریــت مصــرف را از مهمتریــن 
و  مصــرف  )اوج(  پیــک  از  عبــور  بــرای  نیــرو  وزارت  برنامــه 
ــری از خاموشــی هــای ناخواســته در تابســتان دانســت . جلوگی
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو بــا اشــاره بــه احتمــال وقــوع زمــان 
پیــک مصــرف در مــاه هــای تیــر یــا مــرداد امســال، خاطرنشــان 
کــرد : بــه موجــب تفاهــم نامــه منعقــده وزارت نیــرو بــا اتــاق 
ــاف اســتان مــورد انتظــار اســت .  ــه اصن ــاف، همــکاری کلی اصن
ــدون  ــرق کشــور مــدت 14ســال اســت ب ــزود : شــبکه ب وی اف
بــا  کــه  اســت  داده  ادامــه  خــود  کار  بــه  سراســری  خاموشــی 
همــکاری همگانــی بخصــوص اصنــاف خواهیــم توانســت پیــک 

بــار را بــا همــکاری نیروهــای بســیجی مدیریــت نمائیــم. 
در ادامــه ریاســت اتــاق اصنــاف اســتان نیــز ابــراز امیــدواری 
نمــود بــا تمــام تــوان در جهــت مدیریــت مصــرف بــرق همــکاری 

هــای الزم معمــول خواهــد شــد .
..........................................................

بررسی قطعی ها و انرژی توزیع نشده در جلسه 
كمیته بهبود بهره برداری برق ارومیه

ــا حضــور  ــه ب ــرق ارومی ــرداری ب ــره ب ــود به ــه بهب جلســه کمیت
اعضــاء در بــرق ارومیــه برگــزار شــد .

در  جلســه  ایــن  در  ارومیــه  بــرق  عمومــی  روابــط  بگــزارش 
پیشــگیرانه،  وســرویس  بازدیــد  وضعیــت  گــزارش  خصــوص 
بررســی قطعــی هــا و انــرژی توزیــع نشــده در ماههــای قبــل، 
زنــی  شــاخه  خصــوص  در  نواحــی  هفتگــی  گزارشــات  ارســال 
وقطــع اشــجار، بررســی میــزان قطعــی فیدرهــا، انعــکاس مســائل 
ومشــکات مربــوط بــه فیدرهــا، نصــب برچســب بــر روی تابلوهــا 
بــه منظــور رعایــت مــوارد ایمنــی و نیــز رســیدگی بــه ایمنــی 
بــا مســئولیت تکنســین هــا بحــث و بررســی و اتخــاذ  اکیپهــا 

تصمیــم شــد .
..........................................................

تجلیل از سیمبانان نمونه برق سردشت 
در حاشیه كالس آموزش ایمنی 

از  ارزشــمند  اقدامــی  در  سردشــت  بــرق  توزیــع  مدیــر 
. نمــود  تجلیــل  ناحیــه  نمونــه  ســیمبانان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق سردشــت،  کاس آمــوزش 
بــا  رابطــه  در  و  برگــزار  همــکاران  حضــور  بــا  ناحیــه  ایمنــی 
ــی فشــار متوســط،  ــرات خطــوط هوای ــی تعمی دســتورالعمل ایمن
قطــع و وصــل خطــوط و فیدرهــا، رعایــت هرچــه بیشــتر مــوارد 

ایمنــی و ...بحــث و تبــادل نظــر شــد .
بنابرایــن گــزارش در حاشــیه ایــن مراســم از ســیمبانان نمونــه 
ــدار نمــودن  ــع خاموشــی و برق ــان رف ــرق سردشــت کــه در جری ب
مســیر فیــدر 5 متحمــل زحمــات زیــادی شــده بودنــد بــا اهــداء 

هدایایــی قدردانــی بعمــل آمــد .

خبر
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تحلیل کارشناسی مقایسه مصرف انرژی 
سال ۹۳ و۹۴ از سوی کارشناسان شرکت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
Energy

مصــرف انــرژی ســال 93 و94 از ســوی گــروه مدیریــت مصــرف 
تحلیــل  مــورد  غربــی  آذربایجــان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 

کارشناســی قــرار گرفــت .
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان 
ــرژی  ــروش ان ــت مصــرف مجمــوع  ف ــل از گــروه مدیری ــی بنق غرب
در ســال 94 بــه همــه گــروه هــای مشــترکان بــه عــدد 4502 میلیــون 
کیلــووات ســاعت رســید کــه ایــن میــزان نســبت بــه ســال 93 )بــا 
فروش انرژی بمقدار 4309میلیون کیلووات ســاعت(به میزان 4.5 

درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد.
ــرژی شــرکت نشــان از ســهم 40.5 درصــد در  ــروش ان جــدول ف
بخــش خانگــی و 23.8 درصــد در بخــش کشــاورزی و 16.2 درصــد 
در بخــش صنعتــی و 8.5  درصــد در بخــش عمومــی و 8.1 درصــد 
در بخــش تجاری)ســایر مصــارف( و 2.8 درصــد در بخــش روشــنایی 
معابــر را دارد. بنابرایــن در میــان مشــترکین بــرق شــرکت بیشــترین 
ســهم مصــرف در بخــش خانگــی وکمتریــن ســهم مصــرف در بخش 

تجــاری مــی باشــد.
بــا   مقایســه   انــرژی مصرفــی ســال 93 و ســال 94  مشــخص 
مــی شــود کــه  در بخــش خانگــی  1.9 درصــد ، در بخــش عمومــی 
نیــم درصــد ، در بخــش کشــاورزی ســه دهــم درصــد ، و در بخــش 

تاکید مدیر توزیع برق خوی 
بر اصالح ارت مسکن های مهر

جلســه کمیتــه ایمنــی باحضــور اعضــاء در مدیریــت توزیــع برق 
خــوی برگــزار و در خصــوص مســائل و مشــکات موجــود و برنامــه 

هــای آتــی ایمنــی بحــث و گفتگــو شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع بــرق خــوی در ایــن جلســه در 
خصــوص اصــاح پســت هــای آینالــو، پســت هــای ورودی گوهــران و 
کارواش مــدرس، اصــاح ارت مســاکن مهــر، رفــع حریم روســتاهای 
زارعــان، آخــر محلــه قاضــی، ســیوان، رباطی، دیزج هریک و ویشــلق 
علیــا، اگــری بوجــاق و قطــور، رفــع حریــم ســاختمان گاز ایواوغلــی، 
نصــب کات اوت بــرای نقــاط مانــور کــه سکســیونر هوایــی نصــب 

شــده و .....تصمیــم گیــری شــد .
....................................................................

برگزاری جلسه كمیته رسیدگی به 
انشعابات و پیشگیری برقهای غیر مجاز 

وبررسی عملكرد تست برق ارومیه

جلسه کمیته رسیدگی به انشعابات و پیشگیری برقهای غیر 
مجــاز وبررســی عملکــرد تســت بــرق ارومیــه بــه منظــور بررســی و 

رســیدگی بــه عملکــرد نواحــی بــرق ارومیــه برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق ارومیــه در ایــن جلســه در 
خصــوص تــداوم جمــع آوری برقهــای غیــر مجــاز، بررســی آمــار 
وعملکرد نواحی در خصوص جمع آوری برقهای غیر مجاز وتست 
لــوازم انــدازه گیــری، ادامــه رونــد جمــع آوری بــا توجه به لغو قــرارداد 
پیمانــکار جمــع آوری بــرق هــای غیــر مجــاز و ... بحــث و تبادل نظر 

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

برگزاری دومین جلسه کنترل پروژه 
در مدیریت توزیع برق پیرانشهر

دومیــن جلســه کنتــرل پــروژه در مدیریــت توزیع برق پیرانشــهر 
برگــزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق پیرانشــهر در ایــن جلســه 
در خصــوص تهیــه طــرح شــبکه بــرق فشــار ضعیــف ومتوســط 
روســتاهای ســوغانلو وکاســه کــران وحمــزه آبادوســیلوه، در طراحــی 
خطوط400ولــت و20کیلوولــت جهــت رفــع حریــم و جلوگیــری از 
دوبــاره کاری وتحمیــل هزینــه بــه شــرکت و ... بحــث و بررســی و 

ــد . اتخــاذ تصمیــم گردی

تجــاری )ســایر مصــارف وآزاد( نیــم درصــد افزایــش مصــرف در ســال 
94 نســبت به ســال 93 اتفاق افتاده اســت و این در شــرایطی اســت 
کــه در بخــش تعرفــه صنعتــی 2.6 درصد کاهش مصــرف انــرژی در 

ســال 94 نســبت بــه ســال 93 را شــاهد هســتیم .
همچنین در نتیجه فعالیتهای کاهش تلفات وکنترل مصارف 
روشــنایی معابــر در دوســاال گذشــته، کاهــش حداقــل یــک درصــد 
مصــرف روشــنایی معابــر در ســال 94 نســبت بــه ســال 93 مشــاهده 

مــی شــود.
بررســی آمارهای ارایه شــده نشــان می دهد در میان مشــترکین  
ــع کشــور تنهــا  ــع اســتان بلکــه صنای ــه تنهــا صنای ــرق، ن صنعــت ب
گروهــی از مشــترکان بــرق بودنــد کــه در ســال گذشــته رونــد نزولــی 
مصــرف را تجربــه کردنــد. بــر ایــن اســاس در ســطح کشــور مصــرف 
این گروه از مشــترکان از 33.8 درصد در ســال 93  به 32 درصد در 
ســال 94 کاهش پیدا کرد که نشــان ازکاهش ســهم مصرف برق در 
میان گروه تولیدکنندگان جامعه دارد. در واقع حتی پس از توافق 
نامــه برجام)بــه تاریــخ 26 دی 94( نیــز جهشــی در مصــرف انــرژی 

صنایــع مشــاهده نمی شــود.
کارشناســان بر این باورند که شــرایط پس از برجام ونحوه جذب 
ســرمایه هــای خارجــی و روند بکارگیــری مجدد ارزهای بلوکه شــده 
تاثیــر بلنــد مــدت وشــاید میــان مــدت بــر صنعــت خواهــد داشــت 
وانتظــاری بــرای تاثیــر کوتــاه مــدت وجــود نــدارد زیــرا عملکــرد 
ضعیــف واحدهــای تولیــدی در ماههای گذشــته بدلیل مشــکات 
مختلــف وتعطیلی اکثر واحدهای تولیــدی در کوتــاه مدت جبران  
شــدنی نیســت وتصمیــم بــرای تولیــد مجــدد و رونــق اقتصــادی در 

بخــش صنعــت وانتقــال تکنولــوژی جدید همــراه بــا دانش فنــی روز 
دنیــا کــه صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد، زمانبــر خواهــد بــود و لــذا 
رشــد ایــن بــازار را تــا مدتــی محــدود می کنــد . بــا ایــن حــال امیــد 
مــی رود در ســال 95 کــه بــا عنــوان اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام وعمل 
نامگــذاری شــده، شــاهد افزایــش مصــرف بــرق وتولیــد محــور بــودن 

مصــرف انــرژی الکتریکــی در بخــش تعرفــه صنعتی باشــیم.

تاکید معاونت فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

برنظم و انضباط عوامل پیمانکاری

در چهارمین کمیته تخصصی فرعی نظام پیشنهادات 
معاونت فروش و خدمات مشترکین بررسی شد

بررسی پیشنهاد » استفاده از جعبه انشعاب 20 کیلو وولت 
کابل خود نگهدار« در پنجمین جلسه کمیته تخصصی فرعی 

نظام پیشنهادات معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

مشــتركین  خدمــات  و  فــروش  معــاون  محبتیــان  محســن 
ــكار نصــب و اصــاح  ــا حضــور پیمان شــركت در جلســه ای كــه ب
برگزارشــد، خواســتار نظــم و ترتیــب و توجــه عوامــل پیمانــكاری 
در خصــوص تحویــل و عــودت بــه موقــع پرونــده هــای نصــب و 

اصــاح شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه در جلســه 
ای كــه بــه منظــور توجیــه پیمانــكار نصــب و اصــاح و حــل 
مشــكات فــی مابیــن برگزارشــد، ضمــن بررســی مســائل موجــود، 
در خصــوص نحــوه اخــذ پرونــده هــای نصــب و اصــاح، بــر ایجــاد 
وحــدت رویــه در نواحــی بــرق ارومیــه تاكیــد و مقررشــد پرونــده 
هــای نصــب و اصــاح در اســرع وقــت تحویــل و عــودت گــردد.

درچهارمیــن جلســه کمیتــه تخصصــی فرعــی نظــام پیشــنهادات 
معاونــت فــروش وخدمــات مشــترکین کــه بــا حضــور اعضــاء برگــزار 

شــد، تعــداد 12 پیشــنهاد واصلــه از ســوی همــکاران بررســی شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن جلســه در رابطــه 
ــه  ــن : گــزارش آمــاری هزین ــا پیشــنهادات همــکاران تحــت عناوی ب
هــای دریافتــی از مشــترکین جهــت ارائــه بــه حســابداری، درج 
شــماره درخواســت و نام ارگان در کارنامه مشــترک، ســهمیه بندی 
معافیــت هــای کمیتــه امــداد و بهزیســتی بــرای هــر شهرســتان، 
یکســان ســازی نحــوه درخواســت متقاضیــان و مراجعیــن بــه واحــد 
فــروش و خدمــات مشــترکین، ثبــت کاالهــای اســتفاده شــده بــرای 

نصــب کنتــور، ثبــت کارکــرد در تخصیــص اشــتراک، غیــر فعــال 
نمــودن ثبــت اجبــاری شــماره موبایــل بــرای تعرفــه روشــنائی معابــر،  
ســهمیه بنــدی معافیــت هــای فــروش انشــعاب، اضافــه نمــودن 
تعــداد دفعــات خســارت مصــرف در قســمت صورتحســاب ســوء 
اســتفاده در سیســتم خدمات مشــترکین، ایجاد جدولی برای ثبت 
کارکــرد در قســمت اینــورس در فــرم مشــخصات و چــک لیســت 
ــد نظــر و بازنگــری در  ــه و تجدی ــدی اولیــه و ثانوی انشــعابات دیمان
سیســتم ارت بــه هنــگام واگــذاری انشــعاب بحــث و تبــادل نظــر و 

اتخــاذ تصمیــم گردیــد .

پنجمیــن جلســه کمیتــه تخصصــی فرعــی نظــام پیشــنهادات 
معاونــت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ بــا حضــور اعضــا برگــزار و 
تعــداد یــازده پیشــنهاد واصلــه از همــکاران مــورد بررســی قرارگرفــت
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن جلســه در خصــوص 
پیشــنهادات واصلــه تحــت عناویــن : »ارتبــاط بــی ســیمی بیــن 
نواحــی همجــوار در رابطــه بــا مانــور و مواقع بحران« ، » ثبت شــماره 

رکــورد 121 در فرمهــای خاموشــی بــا برنامــه« ، »ســم پاشــی پســتهای 
زمینــی طبــق برنامــه زمانبنــدی« ، » اســتفاده از سیســتم کال ســنتر 
جهــت پاســخگویی در 121 » ، » نصــب فیــوز کات اوت در اول خــط 
ــوزر ( و ...تبــادل نظــر و اتخــاذ تصمیــم  ــا ریکل بعــد از سکســیونرو ی

شــد .

اخبار کوتاه
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گــزارش ویــژه خبری نشــریه پیــام بــرق از نحــوه برخورد 
مســئولین و خدمــات دهــی در ناحیــه برق باکــری ارومیه

عقربــه ســاعت عــدد 9 را نشــان مــی دهــد اکیــپ خبری نشــریه پیام 
بــرق جهــت تهیــه گــزارش از فعالیتهــا و نحــوه خدمــات دهی مســئوالن 

بــرق باکــری راهــی ایــن ناحیــه مــی شــود.
ســالن مدیریــت توزیــع برق باکری تقریبــا آرام و خلوت اســت و چند 
نفــر از مراجعیــن در ایــن طــرف میزها ی خدمات در حال گفتگــو و ارائه 

توضیح درباره درخواســت خود هســتند .
از یکــی از ایــن مراجعیــن کــه روح ا... حیدرپــور نــام دارد و اهــل 
روســتای مــراد علــی ســفلی اســت علــت مراجعــه خــود بــه ایــن ناحیــه 
و برخــورد مســئوالن و متصدیــان را جویــا مــی شــوم کــه ایشــان بــا ابــراز 
رضایــت از برخــورد خــوب آنــان مــی گویــد بــرای تعویض دســتگاه ترانس 
آمــده ام کــه در حداقــل زمــان بــه کارم رســیدگی گردیــده و جــا دارد از 

زحمــات ایــن عزیــزان تشــکر و قدردانــی نمایــم.
عــادل قــره قاشــلو یکــی دیگــر از مراجعیــن که بــرای وصل مجــدد برق 
خــود مراجعــه نمــوده، مــی گویــد برخــورد مســئوالن خــوب و بــه موقــع 

فیــش مربوطــه را صــادر و جهــت پرداخــت تحویــل بنــده دادنــد.
در بخــش اتفاقــات ایــن مدیریــت نیــز بــا فــردی کــه خــود را افشــین 
علیــزاده مــی نامــد و در اثــر برخــورد خودرو موجــب وارد آمدن خســارت 
بــه تیــر و تاسیســات بــرق در خیابــان امــام علــی )ع(ارومیــه گردیــده، نیز 
مــی گویــد خســارت وارده مبلــغ بیســت میلیــون ریــال بــرآورد شــده کــه 

قــرار اســت بیمــه آن را پرداخــت نمایــد.
وی از نحــوه برخــورد مســئوالن بخــش اتفاقــات بــرق باکــری ابــراز 
رضایــت نمــوده و اضافــه مــی کنــد تــا اینجــا همــکاری و همراهــی 

متصدیــان ایــن بخــش بــا بنــده خــوب بــوده اســت .

در ادامــه بــا تعــدادی از شــهروندان کــه در چنــد روز گذشــته جهــت 
رفــع مشــکات پیــش آمــده ناشــی از اتصــال و ســوختگی کنتــور خــود 
بصــورت تلفنــی تمــاس حاصــل و یا حضــوری به اتفاقــات مراجعه نموده 
انــد، ارتبــاط برقــرار و از نحــوه خدمــات رســانی این بخش می پرســیم که 
آنهــا نیــز بــا اظهــار رضایت از عملکرد مســئوالن و پرســنل بخش اتفاقات 
باکــری اعــام مــی نماینــد  بــه محــض مراجعــه یــا تمــاس بــا اتفاقــات ایــن 
ناحیــه، پرســنل ایــن بخــش در اســرع وقــت در محــل حاضــر و نســبت به 

رفــع نقــص اقــدام نمــوده انــد.
کارشــناس مســئول عملیات شــبکه برق باکری ارومیه فعالیت این 
بخش را رفع مشــکل قطع و وصل برق و انجام تعمیرات الزم در زمینه 

بــرق مشــترکین اعــام می کند.
مهــدی احمدیــان پاســخگویی بــه اســتعامات حفــاری های شــرکت 
آب و فاضاب و بررســی خســارات وارد شــده به تیرها و تاسیســات برق 
و ارائه آن به حسابداری و واحد حقوقی را از دیگر فعالیت های بخش 

اتفاقــات باکــری ارومیــه ذکــر می کند.
در دفتــر رئیــس مشــترکین بــرق باکــری نیــز اســمعلی عبــدی در 
خصــوص علــت مراجعــه خــود بــه این بخش اینگونــه توضیح مــی دهد : 
مغازه ام را اجاره داده بودم که متاســفانه مســتاجر کنتور را دســتکاری 
و موجــب جریمــه بــه مبلــغ یــک میلیــون و ششــصد هــزار تومــان برایــم 
گردیــده کــه چهــل درصــد این مبلغ با تخفیف کســر شــده و بــا پرداخت  
مبلغی از جریمه، مابقی مبلغ را تقسیط نمودند که از همکاری خوب 

مســئول ایــن بخــش نهایــت تشــکر و قدردانــی را مــی نمایــم.

ــرق  ــور ب در یــک ســال گذشــته شــش هــزار مــورد کنت
ــتیم. ــه داش ــده در ارومی ــتکاری ش ــوب  و دس معی

مدیــر توزیــع بــرق باکــری، مصــرف غیــر مجــاز از بــرق در ارومیــه 

بخصــوص نواحــی حاشــیه شــهر را یکــی از معضــات مهــم در ایــن 
منطقــه دانســته و مــی گویــد مصــرف غیــر مجــاز و بیــش از حد موجب 
رســیدن خســارات بــه شــبکه و در برخــی مواقــع ســوختن ترانــس هــا می 

گــردد.
طاهرکیامهــر یکــی از برنامــه هــای مهــم شــرکت توزیع نیــروی بــرق را 
اجــرای طــرح جهــادی کاهــش تلفــات در بخــش فنــی و غیــر فنــی اعــام 
نمــوده و اضافــه مــی کنــد: از تعــداد 99 هــزار کنتــور بــرق تســت شــده 
در مناطق شــهری و روســتایی ارومیه در یکســال گذشــته تعداد 6 هزار 

مــورد کنتــور معیوب و دســتکاری شــده داشــتیم.
ایشــان میــزان تلفــات در قبــل از اجــرای طــرح جهــادی را 18/2 درصد 
عنــوان و مــی گویــد ایــن رقــم در پایــان ســال 94 بــه 12/8 درصــد رســیده 

است.
مدیــر توزیــع بــرق باکــری، پیــک ســایی و مدیریــت مصــرف بــا توجــه 
بــه فــرا رســیدن فصــل گرمــا را از اهــم فعالیــت های این شــرکت دانســته 
و مــی افزایــد برنامــه هــای خوبــی در زمینــه مدیریــت مصــرف در بخش 
مصــارف خانگــی، صنعتــی و کشــاورزی انجــام شــده کــه اجــرای طــرح 
تشــویقی برای کارخانجات و مراکز صنعتی و هوشــمند نمودن کنتور 
چــاه هــای کشــاورزی در مناطــق روســتایی را مــی تــوان بخشــی از ایــن 

اقدامــات ذکــر کــرد.
وی اضافه می کند در این خصوص 1600 کنتور هوشــمند در حوزه 
روســتایی باکــری و یــک هــزار کنتــور نیــز در حــوزه ولیعصــر در چــاه های 

کشــاورزی نصب شــده اســت.
کیامهــر تعــداد مشــترکین بــرق ارومیــه را 400 هــزار مشــترک عنــوان 
نمــوده و مــی گویــد از ایــن تعــداد 325 هزار مشــترک خانگــی ، 10 هــزار و 
800 مورد عمومی ، 6 هزار و 700 مشترک خانگی ، 2 هزار و 36 مشترک 

صنعتــی و 53 هــزار مــورد نیــز ســایر مصــارف می باشــد.

آیا وظیفه مهم خدمت رسانی به مردم به درستی انجام می شود؟
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آموزش دستورالعمل ایمنی سرویس پستهای زمینی و 
هوایی در مدیریت توزیع برق خوی  

هــای  پســت  ســرویس  ایمنــی  دســتورالعمل  آمــوزش  کاس 
برگــزار شــد.  بــرق خــوی  توزیــع  زمینــی و هوایــی در مدیریــت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق خــوی در ایــن کاس آموزشــی 
انفــرادی  و  گروهــی  کار  لــوازم  از  اســتفاده  نحــوه  خصــوص  در 
جهــت کار در پســتهای زمینــی آموزشــهای الزم بــه حاضریــن ارائــه 

ــد.  گردی
بنابرایــن گــزارش در ایــن کاس آموزشــی همچنیــن در مــورد 
نحــوه ورود بــه پســت و اتصــال یابــی و قطــع و وصــل کلیدهــای 

فشــار متوســط بحــث و تبــادل نظــر شــد . 
..........................................................

تاکید مدیریت توزیع برق شوط 
به رعایت حریم خطوط برق

جلســه  در  شــوط  بــرق  توزیــع  مدیــر  زاده  رجــب  مهنــدس 
کمیتــه ایمنــی ضمــن تاکیــد بــر رعایــت حریــم خطــوط بــرق، ابــراز 
امیــدواری نمــود بــا رعایــت اصــول ایمنــی و نظــارت مســتمر ســالی 

بــدون حادثــه در پیــش رو داشــته باشــیم. 
وی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت حریــم، موضــوع رفــع 
بابورعجــم و ورمزیــار در  حریــم روســتاهای مخــور، یوالگلــدی، 

اولویــت کاری ناحیــه قــرار دارد.
..........................................................

بهره برداری از پست هوائی میدان امام 
چهاربرج شهرستان میاندوآب

پســت هوایــی میــدان امــام چهاربــرج شهرســتان میانــدوآب بــه 
منظــور توســعه شــبکه مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

مدیــر توزیــع بــرق میانــدوآب اصــل ضمــن اعــام ایــن خبــر 
افــزود : بــا بهــره بــرداری از ایــن پســت مشــکات ضعــف ولتــاژ 

منطقــه برطــرف شــد .
جمــال کاظمــی اصــل گفــت :  در ایــن اقــدام یــک دســتگاه 
ــغ  ــا اعتبــاری بال ــه ظرفیــت  200 کیلوولــت آمپــر ب ــی ب پســت هوائ
بــر 390 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات جــاری شــرکت نصــب و 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ب
..........................................................

برگزاری کالس آموزش ایمنی برای 
همکاران مدیریت توزیع برق مهاباد 

 داشــتن زندگــی عــاری ازخطــر آرزو و هــدف همــه مــردم در 
ــوده اســت . پیشــگیری از وقــوع حــوادث از ابعــاد  همــه اعصــار ب
خطــرات  ایــن  دارد  ضــرورت  و  اســت  اهمیــت  دارای  مختلفــی 
شناســائی و راهکارهــای مناســب جهــت پیشــگیری از آنهــا ایجــاد 
ــه ایمنــی  ــاور ب ــی کــه ب ــا زمان ــن امــر میســر نمــی شــود ت شــود . ای
و مســئولیت  اصــل  موثرتریــن  عنــوان  بــه  ازحادثــه  پیشــگیری  و 

همگانــی تبدیــل شــود.
در ایــن راســتا مدیریــت توزیــع بــرق مهابــاد  بــه برگــزاری دوره 
آموزشــی ایمنــی بــرای همــکاران فنــی ناحیــه اقــدام نمــوده اســت. 
مهابــاد  بــرق  توزیــع  مدیریــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  ایمنــی  اصــول  رعایــت  خصــوص  در  آموزشــی  دوره  ایــن  در 
لــوازم  شناســایی  گروهــی،  و  انفــرادی  لــوازم  کنتــرل  مقــررات، 
بــه  الزم  توضیحــات  و...   لــوازم  از  صحیــح  معیوب،اســتفاده 

گردیــد.  ارائــه  حاضریــن 
..........................................................

مدیریت توزیع برق پیرانشهر :
اصالح شبكه روستاهای دربكه، زیوه،كهنه الهیجان، 

سروكانی، اندیزه و قبه 
در دست اقدام است .

جــال زایــر مدیــر توزیــع بــرق پیرانشــهر در اولیــن جلســه كمیتــه 
بهبــود بهــره بــرداری ســال 95 ضمــن اعــام مطلــب فــوق افــزود : 
هــدف از ایــن اقــدام رفــع ضعــف ولتــاژ مناطــق مذكــور و جلــب 

رضایــت مشــتركین مــی باشــد .
شــیفت  مســئولین   : گفــت  پیرانشــهر  بــرق  توزیــع  مدیــر 
عملیــات و اجرایــی قبــل از برقــدار نمــودن خطــوط جدیداالحــداث 
حتمــا« نســبت بــه بازدیــد میدانــی از خطــوط مذكــور اقــدام و 
ســپس خطــوط را برقــدار نماینــد تــا از خاموشــیهای حفاظتــی ناشــی 

از خطــای انســانی جلوگیــری شــود.
خاموشــیهای  از  جلوگیــری  منظــور  بــه   : داشــت  ابــراز  زایــر 
ــه هــادی  ــی ســیمی ب ــل شــبكه هوای ــه طــرح تبدی ــه، تهی ــی برنام ب
روكشــدار در پاســگاههای مــرزی و همچنیــن شناســایی و تعمیــر 
ــه قــرار  نقاطــی كــه مســتعد آســیب هســتند، در دســتور كار ناحی

. دارد 

اخبار کوتاه

مدیر توزیع برق شهرستان سردشت :
برنامه ریزی برای کاهش تلفات شبکه های ناحیه توزیع برق  سردشت به زیر ده درصد

برگزاری اولین جلسه کمیته کاهش تلفات 
در مدیریت توزیع برق سلماس

مدیــر توزیــع بــرق سردشــت در گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
شــرکت، تــا پایــان ســال گذشــته تعــداد مشــترکین بــرق سردشــت 
را 41 هــزار و 627  مــورد، طــول شــبکه 1040 کیلومتــر و تعــداد 
پســتهای توزیــع را 891 دســتگاه اعــام و گفــت : بــا اقدامــات 
انجــام شــده، تلفــات بــرق سردشــت در پایــان ســال94 بــه میــزان 

8.3 %  کاهــش یافــت .
رســتگار احمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده 
در خصــوص حرکــت جهــادی و تحــول مهندســی درخصــوص 
: در ســال 94 در  افــزود  تلفــات در شــاخه غیرفنــی  کاهــش 
شــاخه غیرفنــی، عملیــات تســت و بازرســی لــوازم انــدازه گیــری 
) کنتورهــا ( تعــداد 5 هــزار دســتگاه پیــش بینــی شــده بــود کــه به 
حــول و قــوه خداونــد متعــال،  بازرســی از 7 هــزار و 715 دســتگاه 
كنتــور غیردیمانــدی و 412 دســتگاه كنتــور دیمانــدی جمعــا بــه 
تعــداد  8127  دســتگاه انجــام شــد . درخصــوص  تلفــات  فنــی  
نیــز 100 درصــد حجــم کار پیــش بینــی شــده توســط ناحیــه انجــام 

گرفتــه اســت. 
مدیر برق سردشــت تعویض و جایگزینی کنتورهای معیوب 
بــه تعــداد 661  دســتگاه در ســال گذشــته را از دیگــر اقدامــات 
ــرد و افــزود : یکــی از شــاخص هــای  ــام ب ــرای کاهــش تلفــات ن ب
مهــم شهرســتان سردشــت عــدم وجــود بــرق غیرمجاز اســت و  از 
ســال 1391 تاکنــون هیــچ گزارشــی مبنــی بــر ســرقت بــرق در ایــن 

ــرق ســلماس  ــع ب ــت توزی ــن جلســه بررســی عملكــرد مدیری اولی
بــا حضــور معــاون فــروش و خدمــات مشــتركین،  مشــاور فنــی و 
مهندســی مدیرعامــل و رییــس گــروه تســت و ســایر اعضــاءدر محــل 

بــرق ســلماس برگــزار شــد .
ــن   جلســه  ــرق   ســلماس   در   ای ــط عمومــی  ب ــه گــزارش رواب ب
علــی نــژاد مشــاور فنــی و مهندســی مدیــر عامــل در خصــوص 
حركــت ملــی جهــادی كاهــش تلفات و چشــم انداز شــركت و نواحی 
بخصــوص نواحــی كــه دارای درصــد تلفــات انــرژی مــی باشــند بــه 

ــی پرداخــت . ــه توضیحات ارائ
علــی نــژاد گفــت : بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده در شــروع 
حركــت جهــادی و كاهــش تلفــات شــركت از 16.8 درصــد بــه 12.8 
ضــرورت دارد در ســال 95 كاهــش تلفــات در ســطح شــركت توزیــع 
ــه  ــاش و همــت مضاعــف كلی ــا ت ــی ب ــرق آذربایجــان غرب ــروی ب نی
همــكاران بــه زیــر 10 % تقلیــل یابــد و ایــن ممكــن نخواهــد بــود مگــر با 
شناســایی گلوگاههــای تلفــات انــرژی و انجــام برنامــه های عملیاتی 
بصــورت گســترده كــه ایــن امــر در بــرق ســلماس بــا كاهــش 4.5 % 

در پایــان ســال محقــق و بــه نتیجــه مطلــوب و تعییــن شــده 10.5 % 
خواهــد رســید .

در این جلســه محبتیان معاون فروش و خدمات مشــتركین نیز 
بــا بیــان مطالبــی در خصــوص شناســایی عوامــل غیــر فنــی دخیــل 
در تلفــات انــرژی بیشــترین تلفــات را در دســتكاری كنتورهــا و 
ــا حركــت جهــادی و  كنتورهــای معیــوب عنــوان و اعــام داشــت ب
رو بــه پیشــرفت كــه بصــورت گام بــه گام انجــام خواهــد شــد، ضمــن 
بررســی مشــكات، نیــل بــه تعهــدات از پیــش تعییــن شــده میســر 

خواهــد بــود .
در ایــن جلســه ســبزیكاری مدیــر توزیــع بــرق ســلماس نیــز بــه 
تشــریح رونــد روبــه كاهــش تلفــات انــرژی  و علــی الخصــوص تلفــات 
غیــر فنــی در ســلماس پرداخــت و از موانــع و مشــكات موجــود در 
خصــوص قرائــت كنتورهــا، گزارشــات كنتورنویســان، وضعیــت و 
عملكــرد پیمانــكاران تســت، وضعیــت و معضــل برقهــای غیــر مجــاز 

در بخــش كوهســار مطالبــی را عنــوان کــرد .

منطقــه وصــول نشــده و ایــن امــر موجــب شــده کــه مدیــر عامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان از سردشــت بعنوان شــهر پاک 

بــه لحــاظ اســتفاده صحیــح و اصولــی از انــرژی بــرق یــاد کننــد. 
بنابرایــن گــزارش از اهــم اقدامــات بــرق سردشــت در ســال 
گذشــته مــی تــوان بــه  نصــب 3 دســتگاه پســت هوایــی در نقــاط 
کــور شــبکه، جابجایــی 7 دســتگاه پســت توزیــع بــه مراكــز ثقــل 
بــار، جابجایــی 4 دســتگاه ترانســفورماتور كــم بــار و پربــار شــبكه 
بمنظــور افزایــش ضریــب بهــره وری و پایــداری شــبكه پــروژه در 
دســت اقــدام، تبدیــل خــط فشارمتوســط هوائــی گردنــه ابراهیــم 
جــال بــه شــبكه فشارمتوســط زمینــی بطــول 2500 متــر، رفــع 
حریــم كامــل شــبكه فشارمتوســط هوائــی ) ورودی و خروجــی 
ناس ، خروجی شــهر از ســه راهی كولســه تا ســردخانه محمدی 
، روســتای ماراغــان بصــورت كلــی ، بلــوار پاســداران ، خیابانهــای 
امــام ، پیــروزی ، شــهدای 7 تیــر و ...( بطــول حــدود 6.5 كیلومتر 

اشــاره نمــود .

رســتگاراحمدی گفــت : بــه منظــور توســعه شــبكه جهــت 
خدمات رســانی به مشــترکین جدید ،  9 هزار و 310 متر خط400 
ولــت هوائــی و 5131 متــر خــط 20 كیلوولــت هوائی احداث شــده 
و در در روســتاهای اســام آبــاد ، دولــه تــو و بیتــوش جهــت 
بروزرســانی و كاهــش تلفــات شــبكه نســبت به تبدیــل 8500  متر 
ــل خودنگهــدار اقــدام  ــه كاب شــبكه فشــارضعیف ســیم مســی ب

شــده اســت .
ــرق   سردشــت  وی افــزود  : از دیگــر  اقدامــات   شــاخص   ب
مــی تــوان بــه تامیــن بــرق پایگاههــای صفرمــرزی شــمالغرب 
كشــور از جاسوســان تا پانه ســر 3 با احداث شــبكه 20 كیلوولت 

بــه میــزان 48 كیلومتــر اشــاره نمــود .

هــای  شــاخص  از  یکــی   
مهــم شهرســتان سردشــت عــدم 
وجــود بــرق غیرمجــاز اســت و  از 
ســال 1391 تاکنون هیچ گزارشــی 
مبنــی بــر ســرقت بــرق در ایــن 
منطقــه وصــول نشــده و ایــن امــر 
موجــب شــده کــه مدیــر عامــل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
از سردشــت بعنوان شــهر پاک به 
لحاظ اســتفاده صحیــح و اصولی 

از انــرژی بــرق یــاد کننــد.

تــوان  بــرق سردشــت مــی  اقدامــات شــاخص  از دیگــر 
بــه تامیــن بــرق پایگاههــای صفرمــرزی شــمالغرب كشــور از 
جاسوســان تــا پانــه ســر 3 بــا احــداث شــبكه 20 كیلوولــت بــه 

میــزان 48 كیلومتــر اشــاره نمــود .
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مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

برابر ارزیابی سال 1۳۹۴  بیش از ۹7 درصدآراء صادره از محاکم قضایی به نفع شرکت توزیع برق صادر شده است

فرهنگ سازی و بهینه نمودن مصرف برق از
 وظایف اصلی مدیریت مصرف در شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی بشمار می آید

هدف گذاری شــرکت توانیر در ســال 94 برای اســتان آذربایجان 
غربــی 62 مــگاوات بــوده کــه عملکــرد ما به 115 مگاوات رســید.

بــرق  نیــروی  توزیــع  گــروه مدیریــت مصــرف شــرکت  رئیــس 
آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا نشــریه پیــام بــرق فعالیــت هــای 
انجــام شــده و برنامــه هــای در دســت اجــرای ایــن گــروه را در 

کــرد. تشــریح  ســالجاری 
 نادراشــرف پــور نقــش برنامه های تشــویقی و تاثیــر آن در کاهش 
مصــرف انــرژی بخصــوص در بخــش هــای کشــاورزی و صنعتــی را بــا 
اهمیــت توصیــف کــرد و بــا بیــان اینکــه ســعی کــرده ایــم مشــترکین 
کــه بــا مــا همــکاری خــوب و جدی در مدیریت مصرف ، پیک ســایی 
و مصرف بهینه داشــته اند با   تشــویق   و   اهداء   هدایا قدر دانی 
نماییــم گفــت: در ایــن خصــوص در ســال گذشــته 22 میلیــارد ریــال 
در قالــب پــاداش و قدردانــی از مشــترکین کــه همــکاری خوبــی را د 
ایــن زمینــه داشــته انــد در بخــش هــای کشــاورزی ، صنعتــی و خرید 

بــرق پرداخــت گردیده اســت.
وی مجمــوع مشــترکین در اســتان آذربایجــان غربــی را در ســال 
94 ، یــک میلیــون و 147 هــزار مشــترک اعــام کــرد و افــزود از ایــن 
تعــداد 934 هــزار مشــترک خانگــی ، 18 هــزار مشــترک کشــاورزی ، 5 
هزار مشــترک صنعتی ، 28 هزار مشــترک مصارف عمومی و اداری 

و 155 هــزار مشــترک ســایر مصــارف را شــامل مــی شــوند.
اشــرف پــور انــرژی خریــداری شــده از نیــروگاه هــا را در ســال 94  ، 
5 هــزار و 102 میلیــون کیلــو وات خوانــد و افــزود : ســهمیه مصــرف 
خانگــی 40 درصــد ، عمومــی 8 درصــد ، کشــاورزی 24 درصــد ، 
صنعتــی 16 درصــد ، روشــنایی 2/8 درصــد و ســایر مصــارف نیــز 9 

درصــد مــی باشــد.
وی گفــت: حــد اقــل قیمــت تمــام شــده هــر کیلــو وات بــرق 

در نیــروگاه بــا ســوخت گازی مبلــغ 1280 ریــال مــی باشــد و ایــن 
در حالیســت کــه متوســط بهــای فــروش آن در ســال 94 در بخــش 
خانگــی 772 ریــال ، کشــاورزی 257 ریــال و صنعتــی 780 ریــال بوده 

اســت .
اشــرف پــور بــا بیــان اینکــه 82 درصــد مشــترکین مــا خانگــی بــوده 
و 40 درصــد مصــرف در ایــن بخــش انجــام مــی شــود فرهنــگ ســازی 
و بهینــه نمــودن مصــرف را از وظایــف اصلــی مدیریــت مصــرف در 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی عنــوان کــرد.
وی ارتقــاء ســاختار ســازمانی و فعــال شــدن گــروه هــای نظارتــی ، 
افزایــش کنتورهــای دیجیتالــی و هوشــمند و ارتقــاء ســطح آمــوزش و 
فرهنــگ ســازی را از عوامــل موثــر در جهــت تحقــق مصــرف صحیــح 

و بهینــه توصیــف کــرد .
ایشــان بــا اشــاره بــه برنامــه هــای در دســت انجــام در بخــش 
پیــک ســایی و مدیریــت مصــرف در ســال 95 یــاد آور شــد هــدف 
گذاری شــرکت توانیر در ســال 94 برای اســتان آذربایجان غربی 62 
مــگاوات بــود کــه عملکــرد مــا بــه 115 مگاوات رســید و در ســالجاری 
نیــز ایــن هــدف گــذاری 67/5 مــگاوات اســت کــه امیدواریــم بــا 
همــکاری مشــترکین در بخــش هــای مختلــف بتوانیــم باالتــر از ایــن 

ارقــام را در ســطح اســتان محقــق نماییــم.
ــرژی ســاالنه در  ــن گفتگــو متوســط مصــرف ان ــور در ای اشــرف پ
کشــور را در بخــش خانگــی 2300 کیلــو وات ســاعت خواند و گفت: 
ایــن رقــم مصــرف در کشــور چیــن 700 کیلــو وات ســاعت ، اروپــا 
ــو  ــو وات ســاعت و در اســتان آذربایجــان غربــی 1920 کیل 1400 کیل
وات ســاعت مــی باشــد و بنابرایــن شــدت مصــرف انــرژی در ایــران 
بــاال بــوده و نگــران کننــده اســت و مدیریــت مصــرف بهتریــن راهکار 

بــرای بهینــه ســازی مصــرف و مصــرف اســتاندارد مــی باشــد.

وجود دفاتر حقوقی در هر سازمان 
بــرای احقــاق حقــوق ان ســازمان امــری 
الزم و ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر مــی 
باشــد و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
امــر  ایــن  از  نیــز  غربــی  آذربایجــان 
مســتثنی نمــی باشــد و دفتــر حقوقــی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
ــف ســازمانی خــود درخصــوص مســائل  ــه رســالت و وظای ــا ب ــی بن غرب
حقوقــی ناشــی از امــر برقرســانی و احــداث شــبکه هــای بــرق ، مبــارزه با 
ســارقین تاسیســات شــرکت ، و ســوء اســتفاده کنندگان از انرژی برق و 
برقهــای غیرمجــاز و وصــول و مطالبــات شــرکت و سایرمســائل حقوقــی 
مبتــا بــه شــرکت در کنــار ســایر واحدهــای فنــی انجــام وظیفــه مــی 
نمایــد. مدیردفتــر حقوقــی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان غربی 
ــاع از  ــر در راســتای دف ــن دفت ــف مهــم ای ــان اینکــه یکــی از وظای ــا بی ب
حقــوق شــرکت مــی باشــد گفــت کارشناســان حقوقــی ایــن دفتــر ضمــن 
حضوردرمحاکم قضایی نســبت به دفاع از حقوق شــرکت در خصوص 
پرونــده هــای مطروحــه اقــدام الزم بــه عمــل آورده و در راســتای منافــع 

شــرکت توضیحــات الزم را بــه محاکــم ارائــه مــی نماینــد  .  
وی افــزود در ارزیابــی همایــش مدیــران ارشــد وزارت نیــرو در ســال 
1394 بــا تــاش پرســنل دفتــر حقوقــی بیــش از 97 درصــد از آراء صــادره 
از طــرف محاکــم قضایــی بــه نفــع شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی 
بــوده اســت ایشــان یکــی ازفعالیــت هــای دفتــر حقوقــی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق در اســتان را مقابلــه بــا جــرم اســتفاده غیــر مجــاز از انــرژی 
بــرق  عنــوان کــرد و افــزود بــر اســاس مذاکــرات و تعامــات انجــام یافتــه 

بــا دادگســتری اســتان و معاونــت محتــرم مدیــر کل دادگســتری جناب 
آقــای صمــدی شــعبه شــورای حــل اختــاف ویــژه شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی مســتقر در توزیــع بــرق ارومیــه دایــر و فعالیــت 
هــای چشــمگیری در جهــت ســرو ســامان دادن بــه پرونــده برقهــای غیــر 

مجــاز و مقابلــه بــا ایــن جــرم انجــام داده اســت . 
وی گفــت در ســال 1393 بیــش از دو هــزار و پنجــاه پرونــده و در 
ســال گذشــته نیــز یکهــزار و هفتصــدو پنجــاه پرونــده در شــورای حــل 
اختــاف ویــژه بــرق مــورد رســیدگی و منجــر بــه صــدور احــکام الزم 

گردیــده اســت  . 
ایشــان اضافــه کــرد ایــن اقدامــات موجــب گردیــده تعــداد کثیــری 
از اشــخاص کــه از بــرق غیــر مجــاز اســتفاده میکردنــد ملــزم بــه اخــذ 
انشــعاب از شــرکت توزیــع بــرق شــده و همیــن امرباعــث کاهش تلفات 
انرژی در شهرســتان ارومیه گردیده اســت مدیر دفتر حقوقی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی وصــول مطالبــات شــرکت از 
اشــخاص حقوقــی و حقوقــی را از دیگــر فعالیــت هــای ایــن دفتــر عنــوان 
کــرد و افــزود برخــی از مشــترکین کــه علیرغــم اســتفاده از انــرژی برق به 
پرداخــت بهــای انــرژی مصرفــی خــود اقــدام نمــی کننــد دفتــر حقوقــی 
شــرکت مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه از طریــق اداره ثبت نمــوده که این 
امــر تــا کنــون نقــش مطلوبــی در وصــول مطالبــات شــرکت از مشــترکین 

داشــته اســت .
وی افــزود همچنیــن کارشناســان ایــن دفتــر در محاکــم قضایــی 
دفاعیــات الزمــه را از حقــوق شــرکت در مقابــل دعــاوی اشــخاص کــه از 

شــرکت بــرق ادعــا هایــی را مطــرح مــی کننــد بعمــل  مــی آورنــد .  

ــن در  ــال مــی باشــد و ای ــغ 1280 ری ــا ســوخت گازی مبل ــروگاه ب ــرق در نی ــو وات ب ــل قیمــت تمــام شــده هــر کیل حــد اق
حالیســت کــه متوســط بهــای فــروش آن در ســال 94 در بخــش خانگــی 772 ریــال ، کشــاورزی 257 ریــال و صنعتــی 780 ریــال 

بــوده اســت .
اشــرف پــور بــا بیــان اینکــه 82 درصــد مشــترکین مــا خانگــی بــوده و 40 درصــد مصــرف در این بخش انجام می شــود فرهنگ 
ســازی و بهینــه نمــودن مصــرف را از وظایــف اصلــی مدیریــت مصــرف در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی عنــوان 

کرد.

کاهش تلفات شهرستان چایپاره 
به میزان 9.9 در پایان سال 94

مدیریــت توزیــع بــرق چایپــاره در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت 
در رابطــه بــا تســت کنتورهــای شــهری اعــم از خانگــی و تجــاری گفــت : 
در راســتای حرکــت جهــادی کاهــش تلفــات، کلیــه لــوازم انــدازه گیــری 
شــهری چایپــاره بــه تعــداد 10454 مــورد تــا پایــان ســال گذشــته تســت و 

همچنیــن 38 دســتگاه کنتــور تعویــض شــده اســت .
یونــس محمــدزاده افــزود : بــه منظــور اصــاح ضعــف ولتــاژ روســتای 
خانقــاه چــورس نســبت بــه تبدیــل شــبکه تکفــاز بــه ســه فــاز بــه طــول یک 

کیلومتــر اقدام شــده اســت .
وی ادامــه داد : ایــن مدیریــت در راســتای بهــره منــد نمــودن تعــداد 
25 خانــوار از نعمــت بــرق، بــه طــول 1.5 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف 
هوایــی شــهری احــداث نمــوده و همچنیــن جهــت رفــع حریــم شــبکه، 

ارتفــاع پســت هوایــی 1 حاجیــار را اصــاح نمــوده اســت .
مدیــر بــرق چایپــاره از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در پایــان ســال 94 
بــه رفــع چهــار مــورد از حریــم هــای فشــار متوســط خطرنــاک جــاده ای 
در جــاده حســین بگلو،جــاده تــاج خاتــون، جــاده حاجیــار و قــره کنــدی، 
ایــزوگام کاری اطاقــک پســت هــای هوایــی شــهری و روســتایی و پســت 
هــای زمینــی ناحیــه بــه متــراژ608 متــر مربــع، اصــاح ســکوی پیارهــای 
بتونــی بــه تعــداد 29 مــورد و نصــب کلید اتوماتیک در 11 مورد از پســت 

هــای هوایــی فاقــد کلیــد اتوماتیــک اشــاره نمــود .
..................................................................

برگزاری جلسه كمیته ایمنی وحفظ حریم 
برق در معاونت برق ارومیه

جلســه كمیتــه ایمنــی وحفــظ حریم بــا حضور اعضــاء در بــرق ارومیه 
برگزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه در ایــن جلســه كــه 
بــه منظــور بررســی عملكــرد نواحــی در رابطــه بــا رعایــت مــوارد ایمنــی 
ــه  ــم خطــوط برقرســانی برگــزار شــد، در خصــوص ارســال ب و حفــظ حری
موقــع اخطاریــه بــرای ســاختمانهایی كــه حریــم خطــوط بــرق را رعایــت 
ننمــوده انــد، اصــاح تابلوهــای نــا ایمــن، ارائــه طــرح بــا دســتوركار بــرای 
نقــاط خطرخیــز، بازدیــد از خودروهــای اســتیجاری و ... بحــث و تبــادل 

نظــر شــد  .
...............................................................

مدیرتوزیع برق شاهین دژ از جایگزینی  400 متر کابل خود 
نگهدار در بلوار استاد شهریار خبرداد .

ــا  ــرق شــاهین دژ در گفتگــو ب ــع ب ــان مدیریــت توزی مهنــدس مرادی
روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی گفــت : 
بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون شــبکه هــای فشــار ضعیــف هوایــی و 
افزایــش قیمــت زمیــن کــه منجــر بــه  ســاخت بالکــن وتــراس در اطــراف 
ســاختمانها شــده و ایــن امــر یکــی از دالیــل عــدم رعایــت حریــم شــبکه 
هــای بــرق مــی باشــد. وی افــزود: همچنیــن افزایــش قیمــت مــس و 
ســرقت شــبکه هــای مســی و افزایــش بــی رویــه پدیــده ناهنجــار برقهــای 
غیــر مجــاز؛ جایگزینــی شــبکه هــای هوایــی مســی بــا کابل خــود نگهدار 
بــه منظــور غلبــه بــر مشــکات شــبکه هــای هوایــی توزیــع نیــروی بــرق 

ضــرورت دارد  .
مدیــر بــرق شــاهین دژ اضافــه کــرد : در ایــن راســتا در اردیبهشــت 
مــاه ســالجاری بــه منظــور رفــع حریــم و افــت ولتــاژ در بلــوار اســتاد 
شــهریار شــاهین دژ400 متــر کابــل خــود نگهــدار جایگزیــن 300 کیلوگرم 

ســیم مســی گردیــد . 
مرادیــان افــزود : بــا تبدیــل تمامی شــبکه های ســیمی فشــار ضعیف 
بــه کابــل خــود نگهــدار، امــکان اســتفاده غیــر مجــاز از بــرق بــه حداقــل 

میرســد . 
وی اظهــار کــرد حــذف اتصــاالت، بــاال بردن ضریب اطمینان شــبکه، 
کاهــش حریــم شــبکه فشــار ضعیــف، حــذف ســرقت شــبکه و ...  از 

جملــه مزایــای اجــرای ایــن طــرح اســت .   

اخبار کوتاه
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استناد تبصره 2 ماده )18( قانون سازمان برق ایران- مصوب 
1346 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق 
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.............................................................

مــاده3ـ در مــواردی کــه خطــوط هوایــی فشــار قــوی از عــوارض طبیعــی 
نظیــر جنــگل، کــوه و دره عبــور نمایــد و همچنیــن در مــواردی کــه اعمــال 
حریــم زمینــی دشــوار باشــد، بــه پیشــنهاد شــرکت بــرق مربــوط و تصویــب 
ــه صــورت مــوردی  ــوان ب ــط فنــی و ایمنــی، می ت ــت ضواب ــا رعای ــرو ب ــر نی وزی
حریم هــای هوایــی منــدرج در تبصــره بنــد )3( مــاده )2( را بــا شــرط وجــود 
حــق دسترســی بــه خطــوط بــرق و کمــال انتفــاع از آن، جایگزیــن حریــم زمینــی 

نمــود.
ــورد توســعه محــدوده شــهر در اراضــی و امــاک خــارج از  ــاده4ـ در م م
ــم در آن  ــا اســتفاده از حــق حری ــرق ب محــدوده ای کــه قبــًا خطــوط نیــروی ب
ایجــاد شــده، وزارت نیــرو و شــرکت های بــرق کمــاکان از حــق حریــم اســتفاده 

می نماینــد.
ــن ردیف هــای  ــده بی ــاژی در آین ــی کــه ردیف هــای ولت مــاده5 ـ در صورت
ولتــاژ مذکــور در ایــن تصویب نامــه بــه وجــود آیــد حریــم زمینــی و یــا هوایــی 
آن بــه تناســب حریــم نزدیکتریــن ردیــف ولتــاژ باالتــر آن تعییــن خواهــد شــد.
ــا وزارت  ــرق ب ــاژ خطــوط نیــروی ب تبصــره ـ تعییــن و تشــخیص ردیــف ولت

نیــرو می باشــد.
مــاده6 ـ هرگونــه عملیــات ســاختمانی و اقداماتــی نظیــر ایجــاد تأسیســات 
انبــارداری و تأسیســات دامــداری  صنعتــی، مســکونی، مخــازن ســوخت، 
ــم زمینــی و هوایــی خطــوط انتقــال و  ــا درختــکاری در مســیر و حری ــاغ ی ــا ب ی
توزیــع نیــروی بــرق ممنــوع اســت و فقــط اقداماتــی از قبیــل زراعــت فصلــی 
ــا کاشــت درختــان کــم ارتفــاع، حفرچــاه و قنــوات بــدون  و ســطحی، حفــظ ی
اســتفاده از دکل حفــاری، اکتشــاف و بهره بــرداری از معــادن، راه ســازی و 
احــداث شــبکه آبیــاری مشــروط براینکــه مانعــی بــرای دسترســی بــه خطــوط 
بــرق بــرای وزارت نیــرو و شــرکت های بــرق ایجــاد ننمایــد و ســبب ایجــاد 
خســارت بــرای تأسیســات خطــوط بــرق نگــردد بــا رعایــت مــاده )8( ایــن 

تصویب نامــه بامانــع اســت.
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  ارتفــاع  کــم  درختــان  نــوع  و  تراکــم  تبصــره1ـ 
جغرافیایــی محــل و ســایر شــرایط توســط وزارت نیــرو بــا کســب اطــاع از 

شــد. خواهــد  اعــام  ذی ربــط  مراجــع 
تبصــره2ـ ایجــاد شــبکه آبیــاری، حفــر چــاه و قنــوات و راه ســازی در اطــراف 
پایه هــای خطــوط نبایــد در فاصلــه ای کمتــر از )3( متــر از پی پایه هــا انجــام 
گیــرد. بهره بــرداری از معــادن بایــد بــا رعایــت ضوابــط فنــی از جملــه ضوابــط 
اســتقامت خطــوط و در فاصلــه ای بیشــتر از حریــم زمینــی مربــوط بــه آن خــط 

از اطــراف پایه هــای آن انجــام پذیــرد.
بــرق  و حریــم خطــوط  مســیر  در  منفجــره  مــواد  از  اســتفاده  تبصــره3ـ 

اســت. ممنــوع 
تبصــره4ـ آن قســمت از بــام ســاختمان هایی کــه در محــدوده زیــر حریــم 
هوایــی در خــارج از مســیر و حریم هــای زمینــی و هوایــی قــرار دارد، بایــد 
ــی کــه ســقف ســاختمانهای  ــا شــیب بیــش از )45( درجــه باشــد. در صورت ب
موضــوع ایــن تبصــره فاصلــه ای بیــش از )4( متــر از حریــم عمــودی داشــته 

ــن تبصــره الزامــی نیســت. باشــند رعایــت ای
ــه  ــدام ب ــن تصویب نامــه اق ــر خــاف مقــررات ای ــاده7ـ اشــخاصی کــه ب م
عملیــات و تصرفاتــی در مســیر و حریم هــای زمینــی و هوایــی و در زیــر حریــم 
هوایــی خطــوط بــرق نماینــد، مکلفنــد بــه محــض اعــام وزارت نیــرو و یــا 
شــرکت های بــرق، عملیــات و تصرفــات را متوقــف و بــه هزینــه خــود نســبت 
آثــار عملیــات و تصرفــات مبــادرت نماینــد. در غیرایــن صــورت  بــه رفــع 
براســاس الیحــه قانونــی رفــع تجــاوز از تأسیســات آب و بــرق کشــور ـ مصــوب 

1359ـ عمــل می شــود.
بــه راه ســازی، کشــاورزی، حفــر چــاه  ـ کلیــه عملیــات مربــوط  مــاده8 
و قنــوات، عبــور و حمــل بــار و ماشــین آالت و ماننــد آن در مســیر و حریــم 
حقیقــی  اشــخاص  توســط  هوایــی  حریــم  زیــر  در  و  بــرق  نیــروی  خطــوط 
یــا حقوقــی بایــد بــا رعایــت اصــول حفاظتــی بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 
خطــرات جانــی و ورود خســارات مالــی باشــد و در مــورد حفــر چــاه، قنــوات 
و راه ســازی قبــًا از شــرکت های بــرق وزارت نیــرو، اســتعام و اجــازه کتبــی 
کســب گــردد و در هــر حــال نظــر شــرکت های ذی ربــط بایــد ظــرف یــک مــاه از 

تاریــخ وصــول درخواســت اعــام شــود.
ــه  ــر ســطح آب نیم متــر ب ــرق در زیرزمیــن و زی ــم کابل هــای ب مــاده9ـ حری
صــورت افقــی و تــا دو متــر بــه صــورت عمــودی از محــور کابــل مطابــق ضوابــط 
فنــی وزارت نیــرو بــا حــق دسترســی می باشــد و در مــواردی کــه کابــل بــا ســایر 
تأسیســات شــهری از قبیــل تلفــن، لوله کشــی آب، فاضــاب، گاز و ماننــد 
آن تقاطــع نمایــد ضوابــط فنــی متــداول شــبکه انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق 

بایــد رعایــت شــود.
مــاده10ـ رعایــت حریــم و ضوابــط فنــی مصــوب خطــوط نیــروی بــرق توســط 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی الزامــی اســت و در هــر مــورد کــه تأسیســات 
زیربنایــی جدیــد ماننــد خطــوط مخابراتــی، راه و راه آهــن، نفــت، گاز، آب 
و فاضــاب بــا خطــوط نیــروی بــرق تقاطــع نمایــد یــا در حریــم آن واقــع شــود 
ایــن عمــل بــا اخــذ مجــوز از وزارت نیــرو یــا شــرکت های بــرق ذی ربــط انجــام 
می گــردد. در مــواردی کــه خطــوط جدیــد نیــروی بــرق از روی تأسیســات 
زیربنایــی موجــود عبــور نمایــد رعایــت حریــم و ضوابــط مربوطــه بــا هماهنگــی 

ــط الزامــی اســت. دســتگاه های ذی رب

قانون حریم

علیرضا اسدی آوانسر - کارشناس بازار برق

در ایــن روش ورودی هــای اطاعــات نزدیکتریــن بــار بــه روز خــاص 
مــورد نظــر و بــار مشــابه ســالهای ماقبــل اســت و خروجــی آن بــار پیــش بینــی 

شــده بــرای هــر یــک از ســاعات روز خــاص مــورد نظــر  میباشــد 

 پیــش بینــی بــار مصرفــی روزهــای خاص بــا اســتفاده از 
الگــوی بــار نزدیکتریــن روزهــای عادی 

پیــش بینــی بــار عمدتــا بــه ســه صــورت کوتــاه مــدت و میــان مــدت 
و بلنــد مــدت تقســیم میشــود.با توجــه بــه اینکــه که پیش بینــی کوتاه 
مــدت بــار جهــت شــرکت در بــازار عمــده فروشــی بــرق از اولویــت های 
مهــم شــرکت هــای توزیــع میباشــد،این مقالــه بــه پیــش بینــی کوتــاه 
مــدت بــار مــی پــردازد . متغیــر هــای زیــادی در پیــش بینــی بــار کوتــاه 
ــه ،  ــی ، روزهــای هفت مــدت دخالــت دارد از قبیــل شــرایط آب و هوای
تعطیلی های رسمی و مذهبی ، دمای هوا و خاموشی های ناخواسته 
. بــه هــر میــزان کــه بتــوان  بــه داده هــای ایــن متغیــر هــا دسترســی پیدا 
کــرد ، میتــوان خطــای پیــش بینــی را کاهــش داد . همانطــور کــه اشــاره 
شــد پیــش بینــی بــار به روزهای هفته نیز بســتگی دارد بــه طوریکه بار 
روزهــای آغازیــن هفتــه از یــک الگــوی خاصــی پیــروی میکنــد وروزهــای 
کاری دیگــر نیــز تقریبــا از الگــوی دیگــری پیــروی میکنــد . پیــش بینــی 
نمــودن بــار ایــن روزهــا )ایــام معمولــی ( در صــورت داشــتن داده هــای 
نزدیــک و پیــدا نمــودن الگــوی آن میتوانــد خطــای پیش بینــی را در حد 
قابــل قبــول کاهــش دهــد .اما بــرای پیش بینی روزهــای خاص به علت 
اینکــه زمــان تنــاوب )تکــرار شــوندگی ( آن بیشــتر اســت نمیتــوان از ایــن 
روش اســتفاده نمــود . زمانــی خطــای  بــرآورد بــار روزهــای خاص کاهش 
می یابد که میزان افزایش و یا کاهش مشــترکین از آخرین زمان وقوع 
آن در نظــر گرفتــه شــود . بــا توجــه بــه اینکــه تغییــرات تعداد مشــترکین 
در نزدیکتریــن بــار مصرفــی آنهــا تاثیــر مســتقیم دارد ، لــذا اســتفاده از 
اطاعــات بــار روزهــای اخیــر ، خطــای پیــش بینــی را کاهــش خواهــد 
داد.  در ایــن مقالــه ســعی میکنیــم ابتــدا روشــی را بیــان نماییــم کــه بــا 
اســتفاده از بــار نزدیکتریــن روزهــای عــادی ، بــار روز خــاص مــورد نظــر را 
پیش بینی نماییم .در این روش ورودی های اطاعات نزدیکترین بار 
بــه روز خــاص مــورد نظــر و بــار مشــابه ســالهای ماقبــل اســت و خروجــی 
آن بــار پیــش بینــی شــده بــرای هــر یــک از ســاعات روز خــاص مــورد نظر  

میباشــد کــه بصــورت زیــر تعریف میشــود . 
Yn Hj F        پیش بینی بار  ساعت j  ام روز خاص مورد   -1

نظــر در  ســال جدیــد 
Yn Hj F-i       بــار مصرفــی  ســاعت j  ام در i امیــن روز   -2

نظــر در  ســال جدیــد  مــورد  از روز خــاص  قبــل 
HjFO 1-Yn     بار مصرفی ساعت j  ام یک سال قبل در   -3

روز خــاص مــورد نظــر 
HjFO-i 1-Yn     بار مصرفی ساعت j  ام در i  امین روز   -4

قبــل از روز مشــابه در ســال قبــل 
N     تعــداد روزهــای عــادی قبــل از روز خــاص کــه داده   -5

آن موجــود میباشــد  یافتــه  بــار تحقــق  هــای 

ضریب تاثیر ساعت j  ام  را به صورت زیر تعریف میکنیم :
    

بــار پیــش بینــی شــده بــرای ســاعت j   ام روز خــاص مــورد نظــر از 
رابطــه زیــر بدســت میآیــد . 

 برای مقادیر j=1   تا j=24    می توان مقادیر پیش بینی 24 ساعت 
روز قبل را بدست آورد .

در  انتخــاب تعــداد روزهــای عــادی کاربــر مختار اســت ولی هر چه 
قــدر ایــن روزهــا بــا مشــابه ســال قبــل )دوره قبــل ( همســان باشــد میــزان 
خطــای پیــش بینــی کمتــر خواهد شــد . البته به منظور کاهــش میزان 
خطــا میتــوان پیــش بینــی را یک بــار  با اســتفاده از روزهای عــادی و یک 
بار با استفاده از روزهای تعطیل انجام داده و میانگین آن را به عنوان 

پیــش بینــی روز مورد نظر ارســال نمــود .

اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین 
پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

برای اولین بار در استان آذربایجان غربی
امکان سنجی نصب توربین های بادی مگاواتی 

در شهرستان ارومیه 

پــروژه امــکان ســنجی نصــب توربیــن هــای بــادی مگاواتــی در 
شهرســتان ارومیــه بــرای اولیــن بــار در اســتان آذربایجــان غربــی در حال 

اجــرا ســت .
در حــال حاضرتوجــه بــه انــرژی های تجدید پذیــر روز بــه روز در حال 
افزایش بوده و این انرژیها به ســبب رایگان بودن و ســازگاری با محیط 
ازاهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــند . در کشــور مــا نیــز اهمیــت 
تولیــد انــرژی از منابــع تجدیــد پذیــر روز بــه روز در حــال گســترش مــی 
باشــد . یکــی از مهمتریــن و پرکاربردتریــن ایــن انرژیهــا انــرژی باد اســت 
کــه عمومــا بــه وســیله توربیــن هــای بــادی بــزرگ و کوچــک ایــن انــرژی 
تبدیــل بــه انــرژی بــرق مــی شــود . در ایــن راســتا و بــر اســاس پیــروی از 
سیاســت هــای وزارت نیــرو در جهــت اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد 
پذیــر، شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی در ســال 87نســبت 
بــه نصــب ایســتگاه هــای بــاد ســنجی بــه تعــداد  14 دســتگاه در ســطح 
ــدازه گیریهــا توســط  ــن ان ــج حاصــل از ای اســتان اقــدام نمــود کــه نتای

مشــاور پــروژه تحلیــل گردیــده و نتایــج بــه شــرکت توزیــع بــرق گــزارش 
شــد که نتایج این گزارش آماده اســتفاده توســط ســرمایه گذاران مورد 

عاقــه در ایــن حــوزه مــی باشــد .
بنابراین گزارش در ادامه این فعالیت ها در سال جاری شرکت در 
حال نصب ایســتگاه بادســنجی با دکل 80 متری در منطقه ســیرداغی 
ارومیــه بــوده کــه مراحــل اولیــه آن شــامل فونداســیون پایــه و مهارهــا 
انجام شــده اســت و در هفته های آتی نســبت به نصب کل ایســتگاه 

اقــدام خواهــد شــد . 
از اهــداف اجــرای ایــن پــروژه مــی تــوان بــه بررســی رژیــم بــاد منطقــه 
بــه صــورت دقیق، بررســی امکان نصب توربین بــادی و احــداث مزارع 
بــادی در منطقــه در مقیــاس مگاواتــی، بــاال بــردن نقشــه پتانســیل بــاد 
اســتان و ارائه اطاعات دقیق بادســنجی ســرمایه گذاران عاقمند در 

بخــش توربیــن هــای بادی اشــاره نمــود .
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در راستای اجرای طرح  مراجعه خادم به مخدوم، 
دیدار با سه تن از همکاران جانباز برق 

ارومیه و خانواده  های آنها

بــرق باهنــر و ولیعصــر ارومیــه در راســتای  مدیــران توزیــع 
بزرگداشــت چهارم شــعبان میاد حضــرت ابوالفضل العبــاس)ع( و 
گرامیداشــت روز جانبــاز  و در اجــرای دســتور العمــل طــرح ســپاس 
) مراجعــه خــادم بــه مخــدوم ( از ســه تــن از همــکاران جانبــاز بــرق 

ارومیــه و خانــواده هــای معظــم آنــان دیــدار نمودنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه،  این دیــدار به 
منظــور قدردانــی از ایثارگــری هــای ایــن عزیــزان و دیــدار بــا خانــواده 
هــای معظــم جانبــازان انجــام شــد کــه موجبــات خوشــحالی و 

دلگرمــی همــکاران را فراهــم نمــود .
....................................................................

صعود تیم كوهنوری مدیریت توزیع برق 
خوی به قله 3650 متری اورین 

تیــم كوهنــوری مدیریــت توزیــع بــرق خــوی بــا صعــود بــه قلــه 
3650 متــری اوریــن، پرچــم شــركت توزیــع نیــروی  بــرق آذربایجــان 

غربــی را بــر فــراز آن بــه اهتــزاز درآوردنــد .
هــر ســاله خردادمــاه شهرســتان خــوی میزبــان همایش سراســری 
فتــح قلــه اوریــن اســت . در ایــن همایــش ســاالنه گــروه هــای 
کوهنوردی گرد هم آمده و از طبیعت بكر و استثنایی این منطقه 
دیــدن مــی كننــد . در همایــش3000 نفــری امســال، تعــداد 40 نفــر از 

كاركنــان بــرق خــوی نیــز حضــور داشــتند . 
بنابرایــن گــزارش، كــوه اوریــن در غــرب شهرســتان خــوی قــرار 
ــر و  ــه ارتفــاع 3650 مت ــزرگ ب ــن ب ــه اوری ــه و متشــكل از دو قل گرفت
اوریــن كوچــك بــه ارتفــاع 3417 متــر اســت كه 2 كیلومتر از یكدیگر 
فاصلــه دارنــد . از زیبایــی هــای اوریــن مــی تــوان بــه دریاچــه هــای 

نزدیــك بــه قلــه و طبیعــت بکــر و سرســبزآن اشــاره نمــود . 
....................................................................

صعود گروه کوهنوردی مدیریت توزیع برق بوکان
 به قله 2260 متری هومل

تیــم کوهنــوردی مدیریــت توزیــع بــرق بــوکان بــه سرپرســتی 
ســعید ســوره از همــکاران مدیریــت توزیــع بــرق سردشــت، بــه قلــه 
2260 متــری هومــل کــه یکــی از قلــل مرتفــع منطقــه آالن مــی باشــد 

، صعــود نمــود .
 بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجان 
غربــی، اعضــای تیــم بــرق بــوکان در ایــن برنامــه ورزشــی متشــکل 
ــژاد، حســین کدخداحمــه، مصطفــی  ــس احمدن از همــکاران ادری
ســلیمی، انــور قویطاســی، خالــد پیشــیار، شــیرکو مولــودی و حیــدر 

بهرامــی بودنــد .

خبر

58  نفر از همکاران از  شرکت توزیع نیروی برق از سطح استان در 
مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( شرکت نمودند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی و بــه نقــل از رســول خوشــبختی فرمانده پایگاه مقاومت شــهید 
کاوه صنعت برق استان آذربایجان غربی، کاروان زیارتی مرقد مطهر 
امام خمینی)ره( در قالب دو دستگاه اتوبوس به مراسم گرامیداشت 

ســالگرد ارتحــال امــام اعــزام شــدند تــا بــا آرمانهــای مقــدس امــام 
راحــل)ره( تجدیــد میثــاق نماینــد .

بنابرایــن گــزارش زائــران اعزامــی در ایــن ســفر زیارتــی، حــرم مطهــر 
حضرت معصومه)س( در قم و همچنین بارگاه منور شاه عبدالعظیم 

حســنی در شــهر ری را نیــز زیــارت نمودنــد .

بــه مناســبت گرامیداشــت روز جانبــاز، مســابقه دوســتانه 
فوتســال بیــن تیــم هــای جانبــازان ارومیــه و پیشكســوتان شــركت 

توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــان  ــر 6 پای ــا تســاوی 6 ب ــدار كــه ب ــن دی ــی، در ای آذربایجــان غرب
از همــكاران:  شــركت متشــكل  فوتســال  تیــم  اعضــای  یافــت، 

جعفــر الماســی، احمــد متقــی، بیــژن علــی نــژاد، عبــاس اقلیمــی، 
علــی ابراهیــم زاده، رحیــم بهرامــی و قهرمــان فاطمــی بــود .

ــركل  ــن مســابقه، مدی ــان ای ــد : در پای ــن گــزارش مــی افزای ای
ــه مهنــدس  ــس ب ــا اهــداء تندی ــاد شــهید و امــور ایثارگــران ب بنی
رضــا انامقــی قائــم مقــام مدیــر عامــل شــركت از عنایــت و توجــه 

ایشــان بــه امــور ایثارگــران قدردانــی نمــود .

پنــج نفــر از کوهنــوردان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی در صعــود سراســری وزارت نیــرو )صنعــت آب و بــرق( بــه 

قلــه خشــچال در المــوت قزویــن شــرکت نمودنــد .
180 نفــراز کارکنــان وزارت نیــرو بــه مناســبت ســوم خــرداد بــه 

قلــه 4180 متــری خشــچال در المــوت قزویــن صعــود کردنــد. 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
آذربایجان غربی در این  حرکت ورزشــی که به مناســبت ســالروز 
آزادســازی خرمشــهر و فرارســیدن نیمه شــعبان و به مدت 3 روز 
انجــام شــد، عاقمنــدان در یــک پیــاده روی مســتمر توانســتند 

بــدون هیــچ حادثــه ای بــه قلــه خشــچال صعــود نماینــد .

حضور پرشور همکاران شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در

 مراسم ارتحال حضرت امام خمینی)ره(

دیدار دوستانه فوتسال تیم های جانبازان ارومیه 
و پیشکسوتان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر:
حضور همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در صعود

 سراسری وزارت نیرو )صنعت آب و برق( به قله خشچال در الموت قزوین
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کائنات : 
در  توزیــع  هــای  شــبکه  تلفــات  درصــدی   10 کاهــش   *

ســالجاری
95/2/21   ................................................

آوای آذربایجان : 
* تلفــات شــبکه هــای توزیــع اســتان را در ســالجاری بــه 

زیــر 10 درصــد کاهــش مــی دهیــم
ــان بــر روی کولرهــا  ــا نصــب ســایه ب * مدیریــت مصــرف، ب

ــم ــش دهی بازدهــی آن را افزای
95/2/26   ................................................

کوشا : 
* احداث خط 20 کیلوولت شهرستان پلدشت

95/3/3   ................................................
آوای آذربایجان : 

* ســند چشــم انــداز و مدیریــت اســتراتژیک در افــق ســال 
1404

95/3/5   ................................................
طرح نو : 

ــه هشــت هــزار  * شــماره انشــعاب غیرمجــاز در ارومیــه ب
رســید

95/3/5   ................................................
چی چست : 

ســوی  از   94 و   93 ســال  انــرژی  مصــرف  مقایســه   *
کارشناســان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی
95/3/10   ................................................

از نگاه مطبوعات

دوره آموزشی » ارتقاء سامت بانوان در محیط كار«  با محورهای 
ســامت جســمی، معنــوی، روانــی و اجتماعــی زنــان در محیــط كار، 
مشــاغل ســخت و محیط هــای كاری پرخطــر بــرای ســامت زنــان و 
راهكارهــای ارتقــای ســامت بانــوان در محیــط كار در شــركت توزیــع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت در ایــن همایــش كــه بــه مــدت 
6 ســاعت و بــه مدرســی دكتــر زهــرا شــاهواری برگــزار شــد، در خصــوص 
ســامت جســمی، معنــوی، روانــی و اجتماعــی زنــان در محیــط كار، 
مشــاغل ســخت و محیط هــای كاری پرخطــر بــرای ســامت زنــان و 
راهكارهــای عملــی بــرای پیشــگیری و اصــاح اختــاالت عضانــی و 

جســمانی شــاغلین و ...  آموزشــهای الزم بــه حاضریــن ارائــه گردیــد .
دكتر شاهواری در این دوره آموزشی گفت : اتخاذ تدابیر مناسب 
بــرای ارتقــاء ســامت زنــان شــاغل بــا توجــه بــه نقــش هــای خانوادگــی و 
اجتماعــی آنــان از ضــروری تریــن اركان اســت كه باید به آن توجه شــود.
وی ادامــه داد: وظایــف و مســئولیت هــای بانــوان شــاغل در خانــه و 

خانــواده بســیار مهــم اســت از ســویی دیگــر مخاطــرات شــغلی یكــی از 
مهــم تریــن عواملــی اســت كــه در حیطــه ســامتی بانــوان شــاغل بایــد 
بــه آن توجــه شــود لــذا بایــد بــه زنــان بــه عنــوان پایه هــای اصلی خانــواده 
و محــور اساســی ســامت، رشــد، پویایــی و اعتــای جامعــه توجــه ویــژه 

داشــت .

برگزاری دوره آموزشی » ارتقاء سالمت بانوان در محیط 
کار« در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

آموزش مدیریت مصرف برق برای دانش آموزان مدارس 
شهرستان شوط  و دبیرستان شهید مطهری پیرانشهر  

مدیریــت توزیــع بــرق شــوط در راســتای ترویــج فرهنــگ مصــرف 
بهینه و آگاه سازی دانش آموزان در خصوص اصول صحیح مصرف، 

اقــدام بــه برگــزاری كاس آمــوزش مدیریــت مصــرف نمــود .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق شــوط، در ایــن كاس آموزشــی 
آمــوزان مقطــع ششــم  بــرای دانــش  و  كــه در مدرســه نهضــت 
ابتدایــی برگــزار شــد، در خصــوص آشــنایی بــا نحــوه تولیــد، انتقــال 
و توزیــع انــرژی بــرق، اهمیــت و جایــگاه بــرق در زندگــی، ســرانه 
مصــرف بــرق در ایــران و مقایســه آن بــا ســایر كشــورها، ضــرورت 
بهینــه ســازی مصــرف بــرق، لــزوم صرفــه جویــی انــرژی در منــزل، 
مقایســه المــپ هــای كــم مصــرف با المپهــای رشــته ای، اســتفاده از 
المــپ كــم مصــرف و منافــع اقتصــادی آن، لــزوم جایگزینی المپهای 
معمولــی پــر مصــرف بــا المپهای كم مصرف، خــودداری از اســتفاده 
از آبگرمكــن هــای برقــی بدلیــل مصــرف بــاال و خطــرات احتمالــی، 
لــزوم انتقــال ســاعات كار وســایل پــر مصــرف خانگــی بــه ســاعات 
كــم بــاری یــا میــان بــاری،  لــزوم رعایــت ایمنــی بــرق، اهمیــت حریــم 
و رعایــت حریــم خطــوط، پرهیــز از دســتكاری وســایل و تجهیــزات 
برقــی، شــیوه هــای كاهــش مصــرف بــرق در وســایل خانگــی از قبیــل 

یخچــال، فریــزر، لباسشــویی، كولــر و . . . آموزشــهای الزم بــه دانش 
آمــوزان ارائــه گردیــد .

ایــن گــزارش مــی افزایــد :  طــی ایــن كاس آموزشــی، تعــدادی 
اقــام تبلیغاتــی و بروشــور مدیریــت مصــرف بــرق در بیــن دانــش 

آمــوزان توزیــع شــد .
کاس  در  نیــز  پیرانشــهر  بــرق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آموزشــی کــه بــا حضــور 63 نفــر برگــزار شــد،  ضمــن توزیع بروشــور و 
نوشــت افــزار و ســایر هدایــای تبلیغاتــی حــاوی شــعارهای مدیریــت 
مصــرف بــرق، راهکارهــای کاهــش هزینــه بــرق مصرفــی بــا مصــرف 
صحیــح، شــناخت زمانهــای پیــک بــار ) اوج بــار (، شــناخت وســایل 
پرمصــرف، اســتفاده از المپهــای کــم مصــرف بجــای المپهای رشــته 
ای، خــودداری از بــاز و بســته شــدن بــی مــورد و بــاز مانــدن طوالنــی 
ــا درنظــر گرفتــن  مــدت درب یخچــال، ایجــاد روشــنایی طبیعــی ب
مــکان مناســب درب و پنجــره اتاقهــا و ایجــاد فضایــی جهــت تابــش 
نورطبیعی، اســتفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی و... 

بــه حاضریــن آمــوزش داده شــد.
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مــا را درغــم خود شــریک بدانید
تعــدادی  یافتیــم  اطــاع  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.

آقای مهدی آزادمنش در سوگ برادر
آقای رضا اسدزاده در سوگ پدر

آقای علیرضا اسدی آوانسر در سوگ پدر
آقای پرویز فیروزی مجد در سوگ مادر

 سرکار خانم رقیه فیروزی مجد در سوگ مادر
ــی در غــم از دســت دادن  ــم خدیجــه رضای ســرکار خان

بــرادر

   روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت

تقدیر

* ســعادت اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه داود صالــح نمــدی مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربی از تاشــها و مســاعی ایشــان در عرصه اطاع رســانی و آگاهی بخشــی قدردانی کرده و ابراز امیدواری نمودند فعاالن عرصه خطیر اطاع رســانی 

و آگاهی بخشی در استان، صداقت، شجاعت و امانت را سرلوحه خود قرار دهند . 
.....................................................

* ناصــر شــفق مشــاور وزیرنیــرو در امــور اجتماعــی و فرهنــگ عمومــی در آئیــن گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابط عمومی طی تقدیرنامــه ای از داود 
صالــح نمــدی مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از عملکــرد شایســته و مطلــوب ایشــان در پیشــبرد اهــداف ترویجی 

و اطــاع رســانی صنعــت آب و بــرق قدردانــی نمــود .
.....................................................

* ســرهنگ پاســدار جــواد مولــودی فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه میانــدوآب بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه جمــال کاظمــی اصــل مدیــر توزیــع بــرق 
میانــدوآب از همــکاری ایشــان بــا عوامــل مهندســی بســیج میانــدوآب در رزمایــش رزمــی فرهنگــی گردانهــای بیــت المقــدس تقدیــر و تشــکر نمــود.

.....................................................
* ثقفــی فرمانــدار شهرســتان تــكاب بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه خلیــل خیــری مدیــر توزیــع برق تــكاب از تاشــهای خالصانه و صادقانه ایشــان در راســتای 

رونــق عملكــرد و پیشــبرد اهداف ســتاد تســهیات ســفر هــای نــوروزی قدردانــی نمود .
.....................................................

* شــورای اســامی روســتای بیتــوش وبخــش مرکــزی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مهنــدس رســتگار احمــدی مدیریــت توزیــع بــرق سردشــت از تــاش و 
زحمــات مســتمر ایشــان در راســتای بــرق رســانی و تعویــض کابــل هــای بــرق روســتای بیتــوش قدردانــی نمــود. 

.....................................................
* دهیــاری وشــورای اســامی روســتای گــرده رش بــا تحریــر و نصــب پــاکارد در مقابــل بــرق میانــدوآب، از تاشــها و خدمــات صادقانــه مهندس جمال 

کاظمــی اصــل مدیــر توزیــع بــرق میانــدوآب و همکارانشــان در اصــاح شــبکه فشــار ضعیــف و 20 کیلوولت روســتای مذکــور قدردانی نمودند.
.....................................................

* علــی میرزالــو دهیــار روســتای وار و نماینــده دهیــاران شهرســتان خــوی بــا ارســال نامــه ای بــه مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از خدمــات صادقانــه احــد رنجبــر رییــس اداره بــرق فیــرورق در خدمــت بــه مــردم منطقــه تقدیــر و تشــکر نمــود. 

انتصاب

* طــی حكمــی از ســوی مهنــدس اكبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــركت توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی، حمیــد موالئی مدیر امور تداركات شــركت 
به عنوان عضو كمیته دولت الكترونیك و هوشمندســازی منصوب شــد 

همکاران محترم پیشکسوت

ــم  ــر ایــن باوری ــه  ابــراز نمائیــم ، ب بســی شایســته اســت  مراتــب تجلیــل خالصانــه خــود را از تــاش هــای  ارزنــده و ســازنده شــما بزرگــواران، صادقان
بازنشســتگی فصــل نوینــی از زندگــی اســت و آغــازی بــرای زندگــی بــا شــیوه و ایــده هــای جدیــد اســت و امیــد اســت ایــن دوران جدیــد از  پــر بارتریــن  و بــا 
نشــاط تریــن مراحــل زندگــی پرثمرتــان باشد.ســعادتمندی روز افــزون شــما و خانــواده محتــرم را از خداونــد متعــال خواســتاریم، امیــد اســت  جامعــه امــروز 

و فــردای  مــا همــواره  از بــرکات وجــودی و تجربیــات ارزنــده شــما  بهــره منــد باشــد .
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

قدم نورسیده مبارک

* همــکاران  گرامــی  آقایــان رضــا  تقــوی، كامــران کوچــک 
خانــی، صابــر صمدخــواه تمــر، محســن احمــدی ممکانــی، 
نجــف شــیرزاده قــره ورن، منوچهــر ســلطانی و خضــر مــه 
جبیــن ، آرش زینــال زاده ، اســماعیل حســن زاده ، ســجاد 
زارعــی ، وحیــد احمــدی ، خالــد یعقوبــی ، نیمــا محبــت 
قوشــچی ، لیــا خوشــبختی ، مهتــاب عســگری ، ســیدامین 
ــان را خدمــت شــما و خانــواده  کبیــری تولــد فرزنــد دلبندت

محتــرم تبریــک مــی گوییــم.

توفیقات همکاران و فرزندان کارکنان

-  پذیــرش و چــاپ مقالــه رضــا قهرمانــی همــکار شــاغل در بــرق 
خــوی بــا عناویــن » پســاتحریم و فرصــت هــای ســرمایه گذاری و توســعه 
ــر«  در دومیــن همایــش منطقــه ای  در بخــش انــرژی هــای تجدیدپذی
مهندســی بــرق آموزشــکده ســما واحــد میاندوآب و همچنیــن پذیرش و 
ارائــه مقالــه بــا عنــوان »بررســی لــزوم و نحوه جابجایی خازنهــای موجود 
در شــبکه هــای توزیــع نامتعــادل پــس از ورود منابــع تولیــد پراکنــده« 
در اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی دســتاوردهای نویــن پژوهشــی در 

مهندســی بــرق و کامپیوتــر .
-  پذیــرش و چــاپ مقــاالت کبــری جــوادی همــکار شــاغل در روابــط 
عمومــی شــرکت بــا عناویــن » حمایــت از شــرکت های چندملیتــی در 
قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران« و » مبــارزه بــا تروریســم 
ــا  ــه ب در منطقــه خاورمیانــه و اقدامــات ســازمان ملــل متحــد در مقابل
ایــن پدیــده شــوم « در ژورنــال The Caspian Sea کشــور قزاقســتان 
 International و  ژورنــال علمی-پژوهشــی ISC بــا وضعیــت اعتبــاری

Academic Journal of Humanities  کشــور هندوســتان .
-  کســب عنــوان اول و دریافــت حکــم قهرمانــی  توســط آقــای 
ســعید فضلــی فرزنــد همــکار مرحــوم الهــوردی فضلــی در رقابــت هــای 
پاورلیفتینــگ و پــرس ســینه قهرمانــی باشــگاههای اســتان و همچنیــن 
در مســابقات چنــد جانبــه گرامیداشــت شــهدای ورزش اســتان در رده 

ســنی بزرگســاالن 
-  کســب رتبــه اول منطقــه ای در رشــته هــای قرائــت قــرآن، ســرود 
و نمایــش توســط آقــای احســان حاجیلــو فرزنــد همــکار آقــای اســماعیل 

حاجیلو
-  کســب مقــام اول توســط آقــای مهــدی حیــدری فرزنــد آقــای اژدر 
حیدری در اولین دوره مســابقه قهرمانی پومســه تکواندو باشــگاههای 
ســلماس در رده ســنی خردســاالن و موفقیت در آزمون سراســری ارتقاء 

درجــه کمربنــد بــه مشــکی دان 1 کشــور
-  کســب رتبــه برتــر توســط آقــای علــی الهیــاری فرزنــد خانــم ســیما 
ســیدزاده و راهیابــی بــه مرحلــه منطقــه ای جشــنواره جابربــن حیــان در 

بیــن آموزشــگاههای آمــوزش و پــرورش ناحیــه 2 شهرســتان ارومیــه

مقاله
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دوره آموزشــی ارتباطات ســازمانی از ســوی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگزار شــد

دوره آموزشــی ارتباطــات ســازمانی بــا همــکاری مجتمع عالی 
آموزشــی و پژوهشــی آذربایجان غربی و با هدف فراگیری روش 
هــا، الگوهــا و راهکارهــای برقــراری ارتبــاط و همچنیــن ارتبــاط 
کارآمــد تــر و موثــر تــر بــا اربــاب رجــوع بــه مــدت 12 ســاعت 

برگــزار شــد .
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی در ایــن دوره آموزشــی، توضیحــات الزم در 
خصــوص ارتباطــات، کارکردهــای ارتباطات، راهکارهــای برقراری 
بــا مــردم و عوامــل موثــر در برقــراری ارتبــاط، روابــط  ارتبــاط 
داخلــی، مهــارت هــای برقــراری ارتبــاط موثــر در ســازمان، مهارت 
هــای چهارگانــه ارتباطــات، انــواع ارتباطــات میــان فــردی، نقــش 
کارکنــان دولــت در برقــراری ارتبــاط بــا اربــاب رجــوع و چگونگــی 

ــه شــد . ــن ارائ ــه حاضری ــا افــراد و .... ب ارتبــاط ب

روشــنایی         طراحــی  بــا  آشــنایی  آموزشــی  دوره 
ارومیــه معابــر در 

از  معابــر  روشــنایی  طراحــی  بــا  آشــنایی  آموزشــی  دوره 
ســوی دفتــر آمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی انســانی شــرکت 

توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، ایــن دوره آموزشــی 
بــه منظــور افزایــش ارتقــای ســطح دانــش همــکاران بــه مــدت 
پژوهشــی  و  آموزشــی  عالــی  مجتمــع  محــل  در  ســاعت   40

آذربایجــان انجــام شــد. 
بنابرایــن گــزارش، اصــول روشــنایی، پارامترهــای روشــنایی، 
منابــع نــوری، چــراغ هــا، اســتانداردهای روشــنایی، طراحــی 
ــر، تابلوهــای روشــنایی و سیســتم هــا و  ــواع معاب روشــنایی ان
سنســورهای کنتــرل روشــنایی معابــر و ....  از جملــه مســایل 

مــورد بحــث در ایــن دوره آموزشــی بــود.

دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری در ارومیه

دوره آموزشــی حســابداری پیمانــکاری بــا حضــور 9 نفــر 
از همــکاران از ســوی دفتــر آمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی 
انســانی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن دوره آموزشــی 
کــه بمنظــور افزایــش ارتقــای ســطح دانــش همــکاران بــه مــدت 
پژوهشــی  و  آموزشــی  عالــی  ســاعت در محــل مجتمــع   34
آذربایجــان غربــی انجــام شــد انــواع قــرارداد یــا پیمــان،  مراحــل 
اجــرای طــرح و انجــام عملیــات پیمانــکار، نحــوه مناقصــه، 
ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه و ....  از جملــه مــواردی بــود 

کــه مــورد بحــث بررســی قــرار گرفــت.

در  بــرق  مصــرف  مدیریــت  آموزشــی  كارگاه 
شهرســتان  کوثــر  امنایــی  هیئــت  آموزشــگاه 

شــت د سر

در راســتای بزرگداشــت هفتــه معرفــی مشــاغل و اجــرای 
در  بــرق  مصــرف  مدیریــت  آموزشــی  تعالــی، كارگاه  طــرح 
آموزشــگاه هیئــت امنایــی کوثــر شهرســتان سردشــت تشــکیل 

شــد .
ــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق سردشــت در ایــن کارگاه  ب
خانــه،  در  بــرق  مصــرف  مدیریــت  خصــوص  در  آموزشــی 
انتظــارات و راهکارهــای مدیریــت مصــرف، عــدم اســتفاده از 

تجهیــزات پرمصــرف در ســاعات اوج مصــرف، نصــب المپهــای 
کــم مصــرف، تعرفــه هــای بــرق در کنتورهــای دیجیتالــی و ... 

آموزشــهای الزم بــه دانــش آمــوزان ارائــه شــد .

حضور همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی در یازهمین همایش بین المللی انرژی وپنجمین 

همایش فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق

انرژی ارزشــمند ترین ســرمایه و زیربنای تمدن نوین بشــری و میراث 
ما برای نسلهای آینده بشمار میرود. استفاده بهینه و پایدار از این نعمت 
الهــی، مســتلزم شــناخت كامل منابــع انــرژی اســت. راه حل هایی كــه در 
گذشته غیر ممكن و پر هزینه به نظر می رسیدند، امروزه به لحاظ فنی 
و اقتصــادی قابــل دســتیابی شــده انــد. بــا بكارگیــری ظرفیــت هــای جدید 
منابع انرژی تجدید شــونده، سیســتم های نوین مدیریتی، فناوری های 
پیشرفته و بهبود بهره وری می توان به شكوفایی اقتصادی كشور کمک 
کرد که این امر مستلزم همكاری و تعامل فراگیر در توسعه و بكارگیری 

دانــش و فنــاوری هــای انــرژی می باشــد. 
رضــا انامقــی قائــم مقــام، علــی غفــاری، عبــاس پیــری، میرمحســن 
محبتیان معاونین مدیرعامل به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در یازهمین همایش بین 

المللی انرژی حضور یافتنــد . 
ــن همایــش، هــم  ــط عمومــی شــرکت، هــدف از ای ــه گــزارش رواب ب
اندیشی در جهت پاسخگویی به نیازهای آتی و تامین انرژی مطمئن،   
نــه   تنهــا   بــرای   نســل   كنونــی   بلكــه   نســل هــای   آینــده مــی باشــد. 
همچنیــن ایــن همایش ظرفیت هــای جدیــدی را برای توســعه پژوهش 
هــای بنیادیــن و ارائــه راهكارهــای حــل مســائل و چالــش هــای فــرآروی 

ســازمانها و مراكــز مرتبــط در بخــش انــرژی ایجــاد نمــوده اســت. 
بنابرایــن گــزارش،  همایش مذکــور كه بزرگترین گردهمایی مدیران 
و متخصصــان حــوزه انــرژی كشــور محســوب مــی گــردد، بــا تمركــز بــر 
موضوعات سیاســتی و كاربردی بخش انرژی با شــعار » پویایی انرژی 
در جهــان در حــال تغییــر« در خــرداد مــاه ســالجاری با حضور اســاتید و 

صاحبنظران برجســته بین المللی و داخلی برگزار شــد .
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی 
حاکیســت همچنیــن دو نفــر از همــکاران دفتــر فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در پنجمیــن 
همایــش فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات صنعــت بــرق کــه بــا حضــور 
ــران و کارشناســان  ــرق ای ــر،  شــبکه ب ــران شــرکت توانی جمعــی از مدی
شــرکتهای توزیع و تولید در محل نیروگاه طرشــت برگزار شــد، شــرکت 

کردنــد . 
 ITدر ایــن همایــش در خصــوص انتظــارات شــرکت توانیــر در حــوزه
از قبیــل : بــه روز رســانی وب ســایت  شــرکت هــا، راه انــدازی جــدی و 
عملیاتــی نمــودن خدمات غیــر ضروری به مشــترکین از طریــق پورتال 
شــرکت هــا، پیــاده نمــودن الگــوی واحد در ســرویس هــای ارائه شــده در 
وب ســایت شــرکت هــا، بــه روز نگــه داشــتن ســرویس هــای ارائــه شــده 
در وب ســایت شــرکت هــا، توجــه جــدی به امنیت در کلیه طــرح های 
فناوری اطاعات و ارتباطات، داشتن تعامل سازنده با سایر واحدهای 
اداری و داشــتن دیــد ســازمانی را در رفــع مشــکات حــوزه ICT، ارتقــا 
سطح عملکرد سیستم های حفاظتی از اتاق های سرور و مراکز اداره 
شــرکت، آمادگــی الزم بــرای ارزیابــی وب ســایت هــای شــرکت توســط 
سازمان مدیریت، مشارکت و آمادگی برای ممیزی یکپارچه صنعت 
برق در مهرماه 95، توسعه فرهنگ استفاده از ویدئو کنفرانس و تلفن 
تصویری همکاری در خصوص برنامه های عملیاتی دولت الکترونیک 

و هوشــمند ســازی  بحــث و تبــادل نظر بعمــل آمد.
 

حضور همکاران شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی در اجالس سراسری 

شیوه های نوین مدیریت دانش و ارتباطات

معاونت منابع انسانی و مدیر دفتر توسعه و تحول اداری شرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان در اجــاس سراســری شــیوه هــای نویــن 
مدیریت دانش و   ارتباطات   که   در   مرکز   همایش های بین المللی 

رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران برگزار 
شــد حضور یافتند.

بــر اســاس ایــن گــزارش حاضریــن در ایــن اجــاس ضمــن بازدیــد از 
نمایشــگاه INOTEX و شــرکت در جلســه B2B در هتــل امیــر تهــران از 

کارخانجــات شــهرک صنعتــی تهــران نیــز دیــدار نمودند.

حضور مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده درباره 
آموزشی آشنایی با حقوق زنان

بمنظــور تبییــن بیشــتر حقــوق زنــان در شــرکت هــای توزیــع 
نیــروی بــرق دوره آموزشــی آشــنایی بــا حقــوق زنــان و خانــواده ویــژه 
مشــاورین امــور زنــان و خانــواده شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارت 

نیــرو برگــزار شــد .
در ایــن دوره کــه بــا همــکاری مجتمــع آمــوزش عالــی و پژوهشــی 
تهــران و بــا هــدف فراگیــری حقــوق زنــان و خانــواده در اســام و 
ــان بمــدت 18 ســاعت برگــزار شــد  ــه زن ــد گان مســئولیت هــای چن
توضیحــات الزم در خصــوص آشــنایی بــا ماموریت هــا و برنامه های 
امــروز زنــان و خانــواده ، بخشــنامه هــا و دســتور العمــل هــای مرتبــط 

بــا زنــان بــرای حاضریــن ارائــه گردیــد.
بگــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی در ایــن دوره آموزشــی کــه مشــاور مدیــر عامــل در امــور زنــان 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان نیــز حضور داشــت همچنیــن حاضرین با 
برنامــه هــای مدیریــت مشــارکتی شــاخه اصــول و فنون برنامــه ریزی 
و مشــاوره ، کلیــات قوانیــن و مقــررات اداری و اســتخدامی ، چشــم 
انــداز و ماموریــت هــای صنعــت آب و بــرق و شــبکه هــای مجــازی 

آشــنا شــدند.

برگزاری دوره خودکاوی معنوی ویژه بانوان شاغل 
صنعت آب و برق آذربایجان غربی

بــه همــت دفتــر آمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی انســانی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی،  دوره آموزشــی خــودکاوی 

معنــوی ویــژه بانــوان شــاغل صنعــت آب و بــرق برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی در ایــن دوره آموزشــی کــه بــه مناســبت والدت حضــرت 
فاطمــه زهــرا )س( و گرامیداشــت هفتــه زن و مقــام مــادر و بــا هــدف 
افزایش آگاهی از  نقش و رســالت انســان در هســتی  برگزار گردید، 
تعــداد 58 نفــر از بانــوان شــاغل در صنعــت آب و بــرق آذربایجــان 
غربی آموزشهای الزم در رابطه با قوانین نظام هستی، پارامترهای 
جذابیــت زندگــی معنــوی، عوامــل آرامــش دهنــده انســان از دیــدگاه 

قــرآن و ... بــه حاضریــن ارائــه گردیــد .
بــه مدرســی دکتــر  بنابرایــن گــزارش، دوره آموزشــی مذکــور 
اســدالهی و بــه مــدت 6 ســاعت در قالــب دو گــروه  در محــل 
ــه  ــه مرحل ــی ب ــی آموزشــی وپژوهشــی آذربایجــان غرب مجتمــع عال

اجــرا درآمــد .

حضور همکاران شرکت  توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی 

در دوره های آموزشی


