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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران :

کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق برای گذر از پیک تابستان 
در اولویت برنامه های شرکت توزیع برق استان قرار دارد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

پرداختن به منویات مقام معظم رهبری در 
راستای اقتصاد مقاومتی از اولویت های شرکت 

توزیع نیروی برق استان در سالجاری است

مدیر توزیع برق اشنویه :

در بخش فنی تلفات نه تنها به صد درصد 
اهداف تعیین شده برنامه استراتژیک 
شرکت دست یافته ایم بلکه فراتر از 

آن هم پیش رفته ایم

برگزاری جلسه کمیته تدوین دستورالعمل 
یکنواخت سازی برآورد هزینه استفاده غیرمجاز 

شرکت توانیر به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی

برگزاری  شانزدهمین گردهمایی مشاوران امور 
بانوان و خانواده وزارت نیرو در محل سالن همایش 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
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صفحه آخر

پروژه های قابل افتتاح شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

در هفته دولت سال 95

پروانــه فعالیــت دفتــر نشــریه پیــام بــرق شــرکت توزیــع 
االســام  حجــت  ســوی  از  غربــی  آذربایجــان  بــرق  نیــروی 
والمســلمین محمدباقــر کریمــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 

شــد.  صــادر  غربــی  آذربایجــان  اســامی 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی ایــن پروانــه بــه موجــب قانــون تاســیس دفاتــر 
نشــریات مصــوب ســال 1377 و آییــن نامــه اجرایــی آن مصــوب 
ســال 1380، به شــماره 95/10/4496 مورخ 95/5/12  و به شــماره 
مجــوز انتشــار 95/5955 مــورخ 95/4/10 صــادر گردیــده اســت. 
بنابرایــن گــزارش، داود صالــح نمــدی مدیــر دفتــر روابــط 
عمومــی شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان غربی مســئولیت 
خطیــر مدیرمســئولی نشــریه پیــام بــرق را عهده دار می باشــند. 

صدور پروانه فعالیت دفتر نشریه 
پیام برق شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :
علیرغم وجود سایت های مختلف در فضای مجازی رسانه های نوشتاری 

بعنوان تاثیر گذارترین ابزار نقش مهم در عرصه اطالع رسانی دارند 

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی با 
اشــاره بــه اهمیــت نقــش رســانه هــای نوشــتاری در عرصــه اطــاع رســانی 
گفــت: شــاید بــه ذهــن برخــی از افــراد خطــور کنــد کــه بــا وجــود ســایت 
هــا در فضــای مجــازی دیگــر نیــازی بــه چــاپ نشــریه نیســت امــا علیرغم 
وجــود ایــن ســایت هــا رســانه هــای نوشــتاری بعنــوان تاثیرگذارتریــن ابزار 

نقــش مهــم در عرصــه اطــاع رســانی دارنــد.
داود صالــح نمــدی بــا اشــاره بــه نقــش نشــریه پیــام بــرق در تبییــن 
سیاســت هــای شــرکت توزیــع بــرق اســتان گفــت : انتشــار فصــل نامــه 
پیــام بــرق طــی ســالیان متمــادی بــا توجــه بــه سیاســت هــای موجــود در 
شــرکت تــداوم داشــته کــه جــا دارد از تــاش بــی شــائبه مدیــران اســبق 
روابــط عمومــی شــرکت کــه زحمــات زیــادی را در ایــن زمینــه متحمــل 

شــده انــد قدردانــی گــردد.
وی در خصــوص اخــذ مجــوز انتشــار ماهنامــه شــرکت توزیــع بــرق 
آذربایجــان غربــی خاطــر نشــان ســاخت : باالخــره پــس از پیگیــری هــای 
الزم در طــی دو ســال اخیــر کــه بنــده در ایــن حــوزه مشــغول  فعالیــت 
مــی باشــم موفــق شــدیم مجــوز و پروانــه فعالیــت دفتــر نشــریه را از اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اخــذ نماییــم کــه در همیــن جــا از 
مدیــر کل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان حــاج آقــا کریمــی 

نهایــت تشــکر و امتنــان را داریــم .
وی اضافــه کــرد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از 
جملــه معــدود شــرکت هایــی اســت کــه موفــق بــه اخــذ ایــن مجــوز شــده 

اســت .
صالــح نمــدی بــا بیــان اینکــه نشــریه پیام بــرق بعنوان تریبون شــرکت 
محســوب گردیــده و مستندســازی اهــم فعالیــت هــای شــرکت را در 
هــر ســه مــاه در قالــب نشــریه منتشــر مــی نمایــد افــزود: قطعــا هــدف 
و تــاش مجموعــه هیــات تحریریــه نشــریه بــر ایــن مــی باشــد کــه ایــن 

نشــریه بطــور منظــم در هــر مــاه منتشــر گــردد.
منــدان  و عاقــه  از همــکاران  بــرق  پیــام  نشــریه  مدیــر مســئول 
خواســت بــرای انتشــار هــر چــه بهتــر و پــر بارتر نشــریه این مجموعــه را با 

ــاری نماینــد. نظــرات ســازنده خــود ی



شهریور ماه 1395  شماره : 65  ماهنامه خبری و آموزشی   2گزارش خبری             پـیام      بـرق  

 مراســم معارفــه معــاون مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــر عامــل شــرکت  ــا حضــور مدی ــرق ارومیــه ب آذربایجــان غربــی در ب
، معــاون عمرانــی فرمانــدار ارومیــه، بخشــدار مرکــزی ارومیــه، 
معاونیــن و همــکاران مدیریــت هــای توزیــع ارومیــه برگــزار شــد. 
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو در مراســم معارفــه معاونــت بــرق 
ارومیــه ضمــن تبریــک انتصــاب مهنــدس رحیــم بهرامــی بــه عنــوان 
معــاون مدیرعامــل در توزیــع بــرق ارومیــه،  از مدیــران و همــکاران 
بــرق ارومیــه خواســت در پیشــبرد اهــداف شــرکت بــه صــورت 

ــد. ــاش نماین مضاعــف ت
مدیرعامــل شــرکت ضمــن توصیــه بــه افزایــش بهــره وری نیــروی 
انســانی، بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و همــت در ایــن 
راســتا را از ضــرورت هــای شــرکت در حــال حاضــر قلمــداد نمــود. 
بــرای مهنــدس بهرامــی در  مهنــدس حســن بگلــو در ادامــه 
همــکاری   خواســتار  و  نمــوده  توفیــق  آرزوی  جدیــد  مســئولیت 

ایشــان گردیــد. بــا  همــکاران 
معــاون عمرانــی فرمانــدار ارومیــه نیــز در ایــن مراســم ضمــن 
بــرای مهنــدس بهرامــی در مســئولیت خطیــر  آرزوی موفقیــت 

معاونــت بــرق ارومیــه، ابــراز امیــدواری نمــود بــا مدیریــت شایســته 
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

ــع گــردد.  ــرق اســتان مرتف اســتان مســایل و مشــکات ب

مهنــدس اکبــر حســن بگلــو در جلســه رســیدگی بــه انشــعابات و 
پیشــگیری برقهــای غیرمجــاز و عملکــرد تســت  گفــت : بــا اســتفاده 
کننــدگان غیرمجــاز از انــرژی بــرق و همچنیــن دســتکاری کننــدگان 

لــوازم انــدازه گیــری بطــور جــدی برخــورد خواهــد شــد.
مهنــدس حســن بگلــو افــزود:  در نیمــه دوم تیرمــاه از تعــداد 
13639 کنتــور تســت شــده تعــداد 328 مــورد دســتکاری کنتــور 
شناسایی و همچنین 1269 موردبرق غیر مجاز در سطح شهرستان 

ارومیــه جمــع آوری شــده اســت.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی تصریــح 
کــرد : در نیمــه دوم تیرمــاه تعــداد 235 کنتــور دیمانــدی و 306 

کنتــور ســه فــاز شــهری مــورد تســت واقــع گردیــده اســت. 
حســن بگلــو اظهــار داشــت: بــا برنامــه ریــزی هــای انجام شــده در 
ســال جــاری کلیــه دســتگاههای انــدازه گیــری مــورد بازبینــی قــرار 
گرفتــه واســتفاده کننــدگان غیرمجــاز از بــرق مــورد پیگــرد قانونــی 

قــرار خواهنــد گرفــت.

جلســه هماهنگــی بــا دبیــران كمیتــه هــا وكمیســیون هــا  در 
معاونــت بــرق ارومیــه برگــزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه در ایــن جلســه 
که به منظور ایجاد هماهنگی مابین دبیران کمیته ها وکمیسیون 

هــا و اســتفاده بهینــه از ســاعت جلســات برگــزار شــد، معاونــت بــرق 
ارومیــه در خصــوص نحــوه ارســال دعوتنامــه ها،کنتــرل جلســات، 
پیگیــری مصوبــات جلســات و بررســی آنهــا در جلســات بعــدی و... 

بحــث و تبــادل نظــر بعمــل آمــد. 

بــرق  توزیــع  از ســوی معاونــت مدیرعامــل در  اقدامــی  طــی 
ارومیــه و در راســتای طــرح جهــادی کاهش تلفــات، تابلو كنتورهای 
مشــتركین منطقــه بنــد ارومیــه در بــاالی تیــر هــای بــرق نصــب شــده 

اســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق ارومیــه، منطقــه بنــد بــه دلیــل 
تجــاری بــودن وگردشــگری، جــزو مناطقــی اســت کــه متاســفانه 
بیشــترین دســتکاری وتلفات مربوط به کنتور وکابل ســرویس درآن 
منطقــه مشــاهده شــده اســت لــذا بــه منظــور خــارج کــردن کنتــور 
وکابــل ســرویس از دســترس مشــترکین مدیریــت توزیــع بــرق شــهید 
باهنــر، اقــدام بــه طراحــی ونصــب تابلــو هــای مشــترکین در بــاالی 
تیــر و انتقــال کنتورهــا بــه تابلوهــای مذکــور بــا امــکان قرائــت از راه 

ــد  دور گردی
کاهــش تلفــات از جملــه مباحــث عمیــق وجــدی در صنعــت برق 
بــه شــمار میــرود کــه اگربتــوان بــا مســاله تلفــات در شــبکه گســترده 
توزیــع مقابلــه گــردد میتواندتــا حــد زیــادی از بــروز خاموشــی هــای 
ناخواســته در شــبکه جلوگیــری نمایــد . در حالــت کلــی تلفــات را 
میتــوان بــه دو بخــش فنــی وغیــر فنــی تقســیم بنــدی کــرد .تلفــات 
غیر فنی براثر ســوء اســتفاده انســانی از تاسیســات الکتریکی پدید 
مــی آیــد ودر چشــم اندازکوتــاه مــدت بایــد بــرای کاهــش آن برنامــه 
ریــزی کــرد، از آن جایــی کــه ایــن نــوع تلفــات بــه دلیــل تفــاوت در 
ــه ســطح آکاهــی و فرهنــگ بومــی منطقــه،  ــروز آن از جمل عوامــل ب

درآمــد خانــوار وشــرایط جغرافیایــی و... قابــل محاســبه دقیــق نبوده 
امــا بطــور میانگیــن بیــش از 50 درصــد از تلفــات بخــش توزیــع را بــه 
خــود اختصــاص میدهــد . در ایــن راســتا وبــا توجه به دســتور حرکت 
جهــادی کاهــش تلفــات، یکــی از اقدامــات وتدابیــری کــه در بخــش 
کاهــش تلفــات غیــر فنــی شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی و 
بــا توجــه بــه حجــم زیــاد دســتکاری لــوازم انــدازه گیــری وگزارشــات 
واصلــه از نقــاط مختلــف شــهر بــه خصــوص در تفرجــگاه بنــد انجــام 
داد پیشــنهاد نصــب تابلــو کنتــور هــای بــاالی تیــر دور از دســترس 
مشــترکین بــا اعتبــاری بالــغ بر850میلیــون ریــال در دســتور کار 
شــرکت قــرار گرفــت کــه بــا توجــه بــه امکانــات شــرکت تاکنــون بیــش 
از 300 میلیــون ریــال از اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــا نصــب تعــداد 
13 دســتگاه تابلــو کنتــور 6تایــی جــذب وبقیــه نیــز در دســت اقــدام 
مــی باشــد کــه امیــد مــی رود بــا جــذب کلیــه اعتبــارات تخصیــص 
یافتــه بتــوان از هــدر رفــت مبلــغ قابــل توجهــی از انــرژی جلــو گیــری 

بعمــل آورد.
بنابرایــن گــزارش از مزایــای تابلــو کنتــور هــای منصوبــه مــی تــوان 
بــه  از دســترس خــارج کــردن کابــل وکنتــور مشــترکین، امــکان ثبــت 
تلفــات کابــل مشــترک در کنتــور، عــدم دســتکاری کابــل ســرویس 
وفیــوز وکنتــور و قرائــت کنتــور هــا از راه دور توســط مــودم ودرهــر 

زمــان دلخــواه  اشــاره نمــود .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

پرداختن به منویات مقام معظم رهبری در 
راستای اقتصاد مقاومتی از اولویت های شرکت 

توزیع نیروی برق استان در سالجاری است

تغییر نام انشعاب برق بدون تست کنتور امکان پذیر نیست

برگزاری جلسه هماهنگی با دبیران کمیته ها وکمیسیون ها

نصب تابلو کنتورهای مشترکین در باالی تیر های برق در منطقه بند ارومیه

برگزاری جلسه کمیته تدوین دستورالعمل یکنواخت سازی 
برآورد هزینه استفاده غیرمجاز شرکت توانیر به میزبانی شرکت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

بــرآورد هزینــه  ســازی  یکنواخــت  تدویــن دســتورالعمل  جلســه کمیتــه 
اســتفاده غیرمجــاز بــا حضــور مهنــدس مقیمــی مدیــرکل دفتر نظارت بــر توزیع 
شــرکت توانیــر ، معاونیــن، مدیــران و کارشناســان خدمــات مشــترکین شــرکت 
هــای توزیــع در محــل ســالن جلســات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

غربــی انجــام شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، 
ــع  ــا هــدف یکســان ســازی رویه هــای موجــود در شــرکتهای توزی ــن جلســه ب ای
نیــروی بــرق بــه منظــور شناســایی، محاســبه و وصــول هزینــه بــرق مصرفــی از 
اســتفاده کننــده غیرمجــاز بصــورت مســتقیم )بــدون کنتــور(  برگــزار گردیــد .
بنابرایــن گــزارش بــرای تعییــن مقــدار انــرژی مصرفــی در هنگامــی کــه 
اســتفاده کننــده از بــرق بصــورت غیــر مجــاز بــرای مصــارف خانگــی از کابــل 
ــرای مشــترکان  تکفــاز اســتفاده کــرده باشــد از مصــرف مبنــای تعییــن شــده ب
تکفــاز پرمصــرف خانگــی و در مصــارف غیــر خانگــی از مقــدار مصــرف مبنــای 
ــوع مصــرف اســتفاده می شــود.  ــاز همــان ن ــرای مشــترکان تکف ــن شــده ب تعیی
همچنیــن در هنگامــی کــه اســتفاده کننــده از بــرق بصــورت غیرمجــاز از کابــل 
ســه فــاز اســتفاده کــرده باشــد بــرای مصــارف خانگــی از مصــرف مبنــای تعییــن 
شــده بــرای مشــترکان ســه فــاز پرمصــرف خانگــی و بــرای مصــارف غیــر خانگــی 
از مصــرف مبنــای تعییــن شــده بــرای مشــترکان ســه فــاز همــان نــوع مصــرف 

ــرآورد مــی شــود. اســتفاده می شــود و مقــدار انــرژی مصرفــی غیرمجــاز ب
..............................................................................

برگزاری همایش مدیریت مصرف 
در كارخانه شیر پگاه ارومیه

همایــش   مدیریــت   مصــرف   در   كارخانــه   شــیر   پــگاه   ارومیــه  بــا  حضــور 
مدیــر عامــل، معاونیــن، مدیــران وكارشناســان وكاركنــان كارخانــه شــیر پــگاه در 

محــل ســالن جلســات آن كارخانــه برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ایــن همایــش مدیــر عامــل كارخانــه شــیر پــگاه توضیحاتــی در مــورد وضعیــت و 
میــزان تولیــد شــرکت بیــان نمــوده و بــر لــزوم همــکاری صنایــع در زمینــه کاهش 

مصــرف بــرق تاکیــد نمودنــد .
مدیرعامــل کارخانــه شــیرپگاه گفــت : شــیر پــگاه ارومیــه یكــی از مجهزترین 
كارخانجــات صنایــع شــیر ایــران بــوده و قابلیــت دریافــت وفــرآوری حداقــل 450 
تــن شــیر را دارد، همچنیــن ظرفیــت ذخیــره ســازی حداقــل 600 تــن شــیر در ایــن 
كارخانــه مهیاســت امــا بدلیــل رعایــت دســتور العملهــای ســامتی و بهداشــت 
عمومــی و ارتقــاء ســرانه مصــرف شــیر و رعایــت حقــوق مصــرف كننــدگان صرفــا 
تــا 190 تــن شــیر خــام هــر روز خریــداری نمــوده و بــه محصــوالت متنــوع از جمله 
شــیر پاكتــی، خامــه، ماســت، دوغ و پنیــر و... تبدیــل مــی كند.ایــن كارخانــه تــا 
80 نــوع محصــول متنــوع لبنیــات و آب میــوه تولیــد مــی كنــد. ممیــزی انــرژی 
در كارخانــه در حــال انجــام بــوده و از تكنولــوژی هــای جدیــد بــا راندمــان بــاال 
از جملــه المپهــای نســل جدیــد فــوق كــم مصــرف ) ucd,smd,led( تابلوهــای 

اینورتــر و موتورهــای vsd و شــیرهای كنترلــی دیجیتالــی اســتفاده مــی شــود.
وی افــزود : هــدف گــذاری شــیر پــگاه بــر افزایــش تولیــد بــا حفــظ مصــرف 
انــرژی قبلــی و عــدم افزایــش دیمانــد قــراردادی )2200كیلــووات( و حداكثــر 
همــكاری در  طرحهــای تشــویقی وپرداخــت مبالــغ انــرژی و دیمانــد مصرفــی 

در موعــد مقــرر مــی باشــد.
نــادر اشــرف پــور مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق دیگــر 
ســخنران ایــن همایــش اظهــار داشــت : مشــترکین صنعتــی حــدود 0.5 درصــد 
كل مشــترکین اســتان را تشــکیل مــی دهنــد ولــی از نظــر مصــرف انــرژی، ایــن 
مشــتركین  حــدود 16 درصــد از كل انــرژی بــرق مصرفــی اســتان را بــه خــود 

ــد  اختصــاص داده ان
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق در ادامــه به بیــان مفهوم 
مدیریــت مصــرف در ســمت مصــرف کننــده )DSM(، عــدم اعمــال خاموشــی 
ونقــش  بــرق  شــبكه  بــودن  یكپارچــه  ســال گذشــته،  طــی ده  سراســری در 
دیســپاچینگ ملــی، ضــرورت همــكاری مشــتركین در 3 درصــد ســاعات ســال 
ــای  ــرق، طرحه ــرداد، راهكارهــای ســاده اصــاح مصــرف ب ــر وم ــای تی در ماهه
تشــویقی صنایــع، ضــرورت كاهــش شــدت مصــرف در صنایــع مختلــف، روش 
هــای مدیریــت مصــرف در تعرفــه هــای گوناگــون از جملــه انتقال شــیفت بــار از 
ســاعات اوج بــار بــه ســاعات میــان بــاری و كــم بــاری و تغییــر رفتــار مصــرف در 
ســاعات اوج بــار )از ســاعت 19 الــی23 شــب واز ســاعت 11 تــا 15عصــر بعنــوان 

پیــك روز(  کــه موجــب افزایــش ضریــب بــار مــی شــود، پرداخــت. 
در ادامــه ایــن همایــش، شــیروی نماینــده ســازمان بهــره وری انــرژی  ایــران 
) ســابا ( طــی ســخنانی اعــام نمــود : بیشــترین مقــدار مصــرف در بیــن صنایــع 

متعلــق بــه الکتروموتورهــا مــی باشــد 
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای یــک الکتروموتــور خــوب، از جملــه روش هــای 
مختلــف در زمینــه کاهــش مصــرف، بــه انتخــاب موتــور هــای پربــازده بــه جــای 
موتــور هــای کــم بــازده، اســتفاده از درایــو هــای  VSD در راه انــدازی موتورهــا 

و ... اشــاره نمودنــد .

خبر
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مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ــن ســمت  ــه ای ــس از انتصابــش ب ــی خــود پ اولیــن نشســت مطبوعات
از رســانه هــای جمعــی بــه ویــژه مطبوعــات خواســت شــرکت توزیــع 

ــد. ــاری نماین ــه اهــداف خــود ی ــرق را در رســیدن ب ــروی ب نی
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو در آغــاز ایــن گفتگــو قبــل از طــرح 
پرســش خبرنــگاران، گزارشــی از عملکــرد و فعالیــت هــای شــرکت 

توزیــع نیــروی بــرق را در یکســال گذشــته ارائــه داد .
اســتان  بــرق در  نیــروی  توزیــع  تعــداد مشــترکین شــرکت  وی 
ــان دو ماهــه اول ســال 95 یــک میلیــون و  ــا پای آذربایجــان غربــی را ت
152 هــزار و 700 مشــترک خوانــد و گفــت: از ایــن تعــداد 81 درصــد در 
بخــش خانگــی ، 2/5 درصــد بخــش عمومــی ، 1/6 درصــد کشــاورزی 
، نیــم درصــد صنعــت و 13/5 درصــد در بخــش  معابــر   عمومــی 

مــی باشــد .
وی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در اســتان  آذربایجــان غربــی را 
جــزو هفتمیــن شــرکت در کشــور از لحــاظ حجــم شــبکه و اشــتراک 
توصیف کرد و افزود : در دو ماهه اول ســالجاری مشــترکین خانگی 
45/8 درصــد ، کشــاورزی 16 درصــد ، صنعــت 16/9 درصــد ، بخــش 
عمومــی 8/9 درصــد و ســایر مصــارف 17 درصــد از کل مصــرف انرژی 

بــرق در اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد .
ایشــان یــادآور شــد بــر اســاس مشــوق هــای بخــش کشــاورزی 
و صنعــت در یکســال گذشــته جمعــا بالــغ بــر یــک میلیــارد و 927 
ــرای کشــاورزان و صنعــت گــران  ــاداش ب ــب پ میلیــون تومــان در قال
ــد پرداخــت  کــه همــکاری خوبــی را در مدیریــت مصــرف داشــته ان
گردیــده کــه از ایــن مبلــغ 527 میلیــون تومــان بــه بخــش کشــاورزی و 
یــک میلیــارد و 400 میلیــون تومــان نیــز بــه بخــش صنعــت اختصــاص 

داشــته اســت.
مهنــدس حســن بگلــو بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش اطــاع رســانی 
و ارتباطــات از رســانه هــای جمعــی بــه ویــژه مطبوعــات خواســت در 
مدیریــت مصــرف بخصــوص مصــرف خانگــی بــا اطــاع رســانی خوب 

خــود مــردم را بــه مصــرف بهینــه انــرژی بــرق ترغیــب نماینــد.
ــون و 152 هــزار  ــک میلی ــح کــرد: اگــر هــر مشــترک از ی وی تصری
و 700 اشــتراک در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی تنهــا دو رشــته از 
المــپ هــای مصرفــی خــود را در ســاعات پیــک بار خامــوش نمایند ما 

در ســطح اســتان دیگــر خاموشــی نخواهیــم داشــت .
وی در خصــوص اســتفاده هــای غیــر مجــاز از بــرق هــم از کســانی 
کــه خانــه خــود را اجــاره داده و یــا امــاک خریــداری نمــوده انــد 
خواســت بــا مراجعــه بــه شــعب شــرکت توزیــع بــرق در ســطح اســتان 
درخواســت بررســی و تســت دســتگاه هــای انــدازه گیــری خــود را 

نماینــد.
مهنــدس حســن بگلــو تعــداد اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز از 
انــرژی بــرق در ســطح آذربایجــان غربــی را حــدود 10 هــزار انشــعاب 
ــرای  ــون ب ــر اســاس مــاده 8 قان ــا بیــان اینکــه ب ــد و ب غیــر مجــاز خوان
واگــذاری انشــعاب محدودیــت هایــی وجــود دارد و ایــن محدودیــت 
هــا موجــب گردیــده کــه نتوانیــم مجــوز انشــعاب را صــادر نماییــم یاد 
آور شــد خوشــبختانه شــهرداری هــا در  ایــن  زمینــه  قــول  مســاعد 

داده انــد کــه همــکاری و مســاعدت الزم را بعمــل آورنــد.
وی تصریــح کــرد: امــروز وظیفــه و رســالت مــا در چارچــوب قانــون 
بــوده و تمامــی اقشــار مــردم نیــز خــود را موظــف و مکلــف بــه رعایــت 

قوانیــن و مقــررات مــی داننــد.
ــروی انســانی در  ــت نی ــه اهمی ــا اشــاره ب ــو ب ــدس حســن بگل مهن
پیشــبرد برنامــه هــا و اهــداف شــرکت خاطــر نشــان ســاخت آزمــون 
ــد  ــر کــه مراحــل گزینــش خــود را طــی نمــوده ان اســتخدامی 88 نف
فعالیــت خــود را رســما در شــرکت توزیــع بــرق اســتان آغــاز کردنــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی پــس از 

ارائــه گــزارش بــه ســواالت خبرنــگاران حاضــر در جلســه پاســخ داد.
 اولیــن ســوال توســط خبرنــگار خبرگــزاری مهر بود کــه در خصوص 
کاهــش تلفــات در ســطح اســتان و تخریــب آبشــار ســوده دکل توســط  
یــک شــرکت بخــش خصوصــی وابســته بــه وزارت نیــرو کــه منجــر بــه 
آلودگــی محیــط زیســت ،  منابــع  طبیعــی  و  تخریــب  ایــن  آبشــار 

مــی گــردد پرســید.
تلفــات  گفــت:  ســوال  ایــن  جــواب  در  بگلــو  مهنــدس حســن 
آذربایجــان غربــی قبــل از شــروع طــرح جهــادی کاهــش تلفــات 16/8 

درصــد بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 94 بــه 12 درصــد کاهــش یافــت و 
برابــر برنامــه و اهــداف شــرکت توانیر در تاش هســتیم این رقــم را در 

ســالجاری بــه 11 درصــد برســانیم .
وی در جــواب ســوال دوم ایــن خبرنــگار نیــز گفــت: آبشــار ســوده 
دکل توســط بخــش آب نیــرو وزارت نیــرو انجــام مــی شــود و تــا آنجــا 
ــرق از ایــن  ــم تخریبــی اتفــاق نیفتــاده و تولیــد ب کــه مــا اطــاع داری
آبشــار نیــز کــه مجوزهــای الزم را از مراجــع قانونــی را هــم دارد مــورد 

اســتفاده مناطــق دیــزج مرگــور و ســیلوانای ارومیــه قــرار مــی گیــرد .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
خصــوص  در  کــه  اســامی  جمهــوری  روزنامــه  خبرنــگار  جــواب 
وضعیــت تولیــد و مصــرف انــرژی بــرق در اســتان ســوال کــرد گفــت: 
تــوان اســمی نیــروگاه هــا در اســتان آذربایجــان غربــی 1500 مــگاوات و 
تــوان تولیــد نیــز 1250 مــگاوات مــی باشــد و مصــرف بــرق در ســال 94 

ــوده اســت . در ســطح اســتان 902 مــگاوات ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان مصــرف بــرق از  تولیــد  آن  بــاال 
مــی باشــد یــاد آور شــد در شــبکه سراســری بــرای جلوگیــری از بلــک 
اوت مجبــور بــه   اعمــال   خاموشــی   در   کل   کشــور   مــی باشــیم 
در 8  افــزود:  خــود  توضیحــات  ادامــه  در  بگلــو  مهنــدس حســن 
کیلومتــری جــاده مهابــاد - ارومیه نیروگاه 7 مگاواتی توســط  شــرکت 
اروم پــک فعالیــت دارد کــه بــا اســتفاده از ســوخت هــای فســیلی 
بــدون آالیندگــی محیــط زیســت اقــدام بــه تولیــد بــرق مــی نمایــد.
وی گفــت: همچنیــن جلســاتی بــا ســرمایه گــذاران خارجی جهت 
نصــب ســلول هــای خورشــیدی و همچنیــن تولیــد انــرژی از آب را 
داشــتیم و بایســتی بگویــم کــه وزارت نیــرو تولید انرژی پــاک از آب را 

در اولویــت برنامــه هــای خــود قــرار داده اســت.
خبرنــگار همشــهری از فرســودگی شــبکه توزیــع بــرق کــه باعــث 
خاموشــی هــا مــی گــردد پرســید کــه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
ــرق اســتان در جــواب گفــت: فرســودگی در شــبکه وجــود  نیــروی ب

ــدارد چــرا کــه هــر ســال شــبکه هــا بازســازی مــی شــوند. ن
مهنــدس حســن بگلــو بــا اشــاره بــه اینکــه در بافــت فرســوده شــهر 
نیــاز بــه همــکاری اســت افــزود: جهــت ســازماندهی شــبکه فرســوده 
در شــهر ارومیــه حــدود 80 کیلومتــر کابــل خــود نگهــدار احــداث و 
بــرای تقویــت شــبکه فرســوده نیــز 200 دســتگاه پســت در داخل شــهر 

ارومیــه بــرای تقویــت بــرق مناطــق نصــب گردیــده اســت .
خبرنــگار روزنامــه هــای تجــارت و جهــان اقتصــاد از هــدف گذاری 
شــرکت توانیــر بــرای مدیریــت مصــرف در ســال 95 و اینکــه آیــا 
مشــترکین بــا خامــوش نمــودن دو رشــته المــپ در ســاعات پیــک بــار 
شــرکت توزیــع بــرق را بــه هــدف مــورد نظــر خــود در مدیریت مصرف 
مــی رســاند پرســید کــه مهنــدس حســن بگلــو در پاســخ گفــت: هدف 
گــذاری شــرکت توانیــر در ســال 94 بــرای صرفــه جویــی و مدیریــت 
مصــرف 62 مــگاوات بــوده کــه بــا همــکاری خــوب مشــترکین در 

مدیریــت مصــرف در ســاعات پیــک ایــن رقــم بــه 115 مــگاوات رســید 
و امســال نیــز ایــن هــدف گــذاری 67 مــگاوات تعییــن شــده کــه 
امیدواریــم میــزان صرفــه جویــی بیــش از رقمــی کــه شــرکت توانیــر 

اعــام نمــوده در ســالجاری باشــد.
وی افــزود: اگــر یــک میلیــون و 157 هــزار و 200 مشــترک در اســتان 
آذربایجــان غربــی در ســاعات پیــک اقــدام بــه خامــوش کــردن دو 
المــپ نماینــد تحــول خــوب و مطلوبــی در مدیریــت مصــرف پدیــد 

مــی آیــد و از نتایــج مهــم آن اینکــه در ایــن ســاعات مــا دیگــر مجبــور 
بــه اعمــال خاموشــی نخواهیــم بــود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران :

کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق برای گذر از پیک تابستان 
در اولویت برنامه های شرکت توزیع برق استان قرار دارد

پیام تبریک مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

بمناسبت آغاز هفته دولت
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان 
غربی با انتشار پیامی  آغاز هفته دولت را تبریک 

گفت
در این پیام آمده است:

بسمه تعالی
 

هفتــه اول شــهریور مــاه کــه بــا نــام و یــاد شــهیدان واال مقــام 
رجایــی و باهنــر مزیــن و بــه نــام هفتــه دولــت نامگــذاری شــده، 
ایــن  نمــادی اســت از وحــدت مــردم و دولــت اســامی كــه 
ــم آن ســرافرازی، پیشــرفت و  ــاش در جهــت تحكی وحــدت و ت
اقتــدار ایــران عزیــز را بــه دنبــال خواهــد داشــت و در ایــن راســتا 
ــه مــردم غیــور  چــه نیكوســت كــه دولتمــردان و خدمتگــزاران ب
ایــران زمیــن بــرای ادامــه دادن راه شــهیدان واال مقــام بــرای 
ســاختن ایرانــی اســامی و مقتــدر، ایرانــی اســتوار ، ایرانــی آبــاد 

ــی آزاد هــم قســم شــوند.  و ایران
اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای واالمقام 
دولــت بــه ویــژه شــهیدان رجایــی و باهنــر ، هفتــه دولــت را 
تبریــک عــرض نمــوده و توفیــق روز افــزون همــگان را در نیــل بــه 
آرمان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران از درگاه 

خداونــد متعــال مســألت دارم.
                                                                                                                                                      

                                                    اکبر حسن بگلو 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
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در بخش فنی تلفات نه تنها به 
صد درصد اهداف تعیین شده 

برنامه استراتژیک شرکت 
دست یافته ایم بلکه فراتر از 

آن هم پیش رفته ایم

باتاش شبانه روزی همکاران تمامی واحدها
وخصوصا«اکیپ های اتفاقات و گشت زنی ، 

استفاده کنندگان برق غیر مجاز در شهرستان 
چالدران به مرز صفردرصد رسیده است

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان اشــنویه بــا اشــاره بــه رونــد مطلــوب کاهــش 
تلفــات در ایــن شهرســتان گفــت : میــزان کاهــش در قبــل از شــروع حرکــت جهــادی 
ــه 7/9 درصــد  ــان ســال 94 ب ــم در پای ــن رق ــوده کــه ای کاهــش تلفــات 13/8 درصــد ب

رســیده کــه فراتــر از برنامــه اســتراتژیک شــرکت مــی باشــد .
ــم رقــم  ــا تــاش همــکاران ســعی داری ابراهیــم عقابــی افــزود: در ســال 95 نیــز ب

ــه 7/5 درصــد برســانیم . ــا ت را ب کاهــش تلف
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش فنــی نــه تنهــا بــه صــد درصــد اهــداف از پیش تعیین 
شــده برنامــه اســتراتژیک شــرکت دســت یافتــه ایــم بلکه فراتــر از آن هم پیــش رفته ایم 
گفــت : در ایــن بخــش نســبت بــه جابجایــی 8 دســتگاه ترانــس فــول بار بــا ترانس های 
کــم بــار همچنیــن نســبت بــه نصــب ده دســتگاه ترانــس کــم تلفــات بــه جــای ترانــس 
هــای فــول بــار و نصــب 7 دســتگاه ترانــس کــم تلفــات و کــم ظرفیــت جهــت کاهــش 
شــعاع  تغذیــه فیدرهــای فشــار ضعیــف ) تبدیــل تــک فــاز به ســه فــاز ( و احــداث بیش 
از 8 کیلومتــر و اصــاح بیــش از 3 کیلــو متــر شــبکه فشــار ضعیف خط فشــار متوســط 

جهــت کاهــش بــار فیــدر شــش اقــدام گردیــده اســت .
عقابــی : احــداث 4 کیلومتــر خــط دو مــداره فشــار متوســط ) دارای 50 درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی ( و 8 کیلومتــر خــط تــک مــداره ) بــا 95 درصــد پیشــرفت فیزیکی ( 
و توســعه دو دســتگاه فیــدر 20 کیلــو ولــت را از اهــم برنامــه هــای ایــن ناحیــه در بخش 
فنــی کاهــش تلفــات ذکــر کــرد و افــزود: در بخــش غیــر فنــی نیــز تســت لــوازم انــدازه 
گیــری بصــورت هدفمنــد در ســال جــاری در اشــنویه ادامــه داشــته کــه بیــش از 4 

هــزار دســتگاه کنتــور بــرق تســت گردیــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از شــاخص هــای ناحیــه کاهــش نــرخ انــرژی 
توزیــع نشــده و کاهــش مــدت زمــان خاموشــی هــا مــی باشــد خاطــر نشــان ســاخت 
ایــن مدیریــت در ســال هــای 93 و 94 اقــدام بــه نصــب بیش از 35 دســتگاه تجهیزات 
نویــن از جملــه رلــه ثانویــه ، سیکســیونر ، دیژنکتــور هوایــی مجهــز بــه رلــه ثانویــه و 
دیژنکتــور معمولــی نمــوده کــه نتیجــه آن منجــر بــه کاهــش انــرژی توزیــع نشــده بــه 
کمتــر از 0/4 درصــد و کاهــش زمــان خاموشــی بــه کمتــر از نیــم دقیقــه در روز بــازاء 
هــر مشــترک رســیده و از ایــن بابــت شهرســتان اشــنویه مقــام اول را در ســطح اســتان 

آذربایجــان غربــی دارد.

عقابــی یــادآور شــد در صــورت تکمیــل خــط دو مــداره و توســعه دو دســتگاه فیدر 
20 کیلــو ولــت تعــداد فیدرهــای ناحیــه از 5 فیــدر بــه 7 فیــدر خواهــد رســید که نقش 
بســیار مهمــی در افزایــش قابلیــت اطمینــان و پایــداری شــبکه برق شهرســتان خواهد 

داشت.
وی بــا برشــمردن برخــی از مشــکات پیــش رو در ایــن شهرســتان یــادآور شــد 
بــا توجــه بــه اینکــه فیدرهــای شهرســتان اشــنویه از یــک ترانــس فــوق توزیــع تغذیــه 
مــی شــوند لــذا در موقــع تعمیــرات توســط امــور انتقــال کــه نیــاز بــه بــی بــرق نمــودن 
ترانــس مــی باشــد و منجــر بــه خاموشــی کل شهرســتان گردیــده و موجــب نارضایتــی 
مشــترکین مــی شــود و همچنیــن بــا عنایــت بــه فــول بــار بــودن ترانــس فــوق الذکــر 

نصــب ترانــس دوم در پســت فــوق توزیــع از ضروریــات مــی باشــد .
عقابی همچنین فرســودگی شــبکه توزیع موجود ) شــبکه فشــار متوســط و فشــار 
ضعیــف ( را از جملــه دیگــر مشــکات ایــن ناحیــه عنــوان کــرد و ضــرورت نوســازی آن 

را مــورد تاکیــد قــرار داد.
ایشــان تعــداد مشــترکین در اشــنویه را 20 هــزار و 778 مشــترک عنــوان کــرد 
و افــزود از ایــن تعــداد 12 هــزار و 694 انشــعاب شــهری و 7 هــزار و 399 انشــعاب 

روســتایی و 508 انشــعاب کشــاورزی مــی باشــد .
وی یــادآور شــد کلیــه 74 روســتای تابعــه ایــن شهرســتان از نعمــت روشــنایی و 

ســایر مزایــای بــرق بهــره منــد مــی باشــند.
عقابــی همچنیــن بــه پــروژه هایــی در دســت اجــرای ایــن ناحیــه بــرای افتتــاح در 
هفتــه دولــت اشــاره کــرد و افــزود: شــبکه فشــار متوســط هوایــی حــد فاصــل میــدان 
گیــاس تــا میــدان کاشــین بــه طــول 4 کیلومتــر و شــبکه فشــار متوســط هوایــی حــد 
ــارد و  ــا هزینــه یــک میلی ــوس را جمعــا ب ــا شــهرک صنعتــی نال ــوس ت فاصــل شــهر نال
93 میلیــون تومــان از جملــه پــروژه هایــی خوانــد کــه عملیــات تکمیــل آنهــا بــه اتمــام 

رســیده و در هفتــه دولــت مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهنــد گرفــت.
وی یادآورشــد همچنیــن در هفتــه دولــت امســال کلنــگ احــداث شــبکه فشــار 
ــا  ــا میــدان کاشــین ب ــع اشــنویه ت متوســط هوایــی دو مــداره حــد فاصــل فــوق توزی

اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و 406 میلیــون تومــان بــر زمیــن زده خواهــد شــد.

از آنجایــی کــه کاهــش تلفــات انــرژی یکــی از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی بــوده و باعــث کاهــش هزینــه هــا در بخــش های مالی و ســرمایه 
ملــی در ســطح کشــور مــی گــردد لــذا ایــن ناحیــه جهــت کاهــش تلفــات بــه زیــر 8 درصــد برابــر ســند چشــم انــداز 1404 شــرکت ، برنامــه هــای 
ویــژه در قالــب پــروژه هــای کاهــش تلفــات در دســتور کار خــود قــرار داده کــه از جملــه آن در بخــش غیــر فنــی نســبت بــه تســت لــوازم انــدازه 
گیــری بیــش از 90 درصــد مشــترکین خــود تــا پایــان ســال 94 اقــدام نمــوده و نتیجــه آن منجــر بــه شناســایی 1400 کنتــور معیــوب و تعویــض 
آنهــا و شناســایی فیدرهــای روشــنایی فاقــد کنتــور بــه تعــداد 5 دســتگاه و نصــب آنهــا و کنتــرل مضاعــف بــر عــدم اســتفاده   از   بــرق هــای 

غیــر مجــاز گردیــده اســت .

مدیــر توزیــع بــرق چالــدران در گفتگــوی اختصاصــی بــا نشــریه پیــام بــرق بــا 
ــا تــاش شــبانه روزی تمامــی  اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن ناحیــه تاکیــد کــرد ب
همــکاران و خصوصا«اکیــپ هــای اتفاقــات وگشــت زنی، اســتفاده برق غیر مجاز 
بطــور چشــمگیر در ایــن شهرســتان کاهــش یافتــه و در حد صفردرصد می باشــد .

روشــن فرجی تعداد مشــترکین شهرســتان چالدران را 14 هزار و 402 مشــترک 
اعــام کــرد و افــزود : از ایــن تعــداد 7 هــزار و 537 مشــترک روســتایی و 6 هــزار 

و 724 مشــترک شــهری و 141 مشــترك نیــز جــزء مصــارف ســنگین مــی باشــد .
 وی تــاش بــرای کاهــش رونــد تلفــات در شهرســتان چالــدران را از اهــم برنامه 
هــای ایــن مدیریــت ذکــر کــرد و گفــت : در ســال 1392 تلفــات در این ناحیــه 18/4 
درصــد بــوده کــه در ســال 93 بــا اجــرای طــرح جهــادی کاهــش تلفــات بــه 12/8 
درصــد کاهــش یافتــه و ایــن رقــم در ســال 94 نیــز بــه 10/3 درصــد رســیده اســت.

فرجــی خاطــر نشــان ســاخت تمامــی تــاش همــکاران ایــن مدیریــت رســیدن رقــم 
تلفــات بــه زیــر 10 درصــد در ســال 95 مــی باشــد .

ــت  ــان اینکــه در بخــش پیــک ســایی ومدیری ــا بی ــدران ب ــرق چال ــع ب ــر توزی مدی
مصــرف نیزایــن ناحیــه عملكــرد مطلوبــی وقابــل قبولــی در ســطح شــركت داشــته كــه 
باجلــب همــكاری و مشــارکت 100درصــدی مشــترکین كشــاورزی بــاالی 30 كیلــووات 

همــراه بــوده اســت.
وی در خصــوص مشــكات پســت فــوق توزیــع چالــدران و معضــل خاموشــی 
هایــی کــه در ایــن شهرســتان وجــود داشــت خاطــر نشــان ســاخت بــا توجــه به مشــکل 
T_OFF بــودن خــط 132 کیلــو ولــت تغذیــه پســت فــوق توزیــع  چالــدران   كــه   بــا 
پیگیریهــای مســتمر مدیریــت بــرق چالــدران وهمكاران ســتادی شــركت و مســئولین 
شهرســتان ، منجــر بــه ورود و خــروج خــط132 کیلــو ولــت تغذیــه پســت شــده اســت 
و خوشــبختانه مشــکل قطــع بــرق شهرســتان در مواقــع تعمیــرات خــط و پســت فــوق 
توزیــع مرتفــع گردیــده كــه الزم بــه ذكــر اســت پســت چالــدران از حالــت شــعاعی 

خــارج و بــه صــورت از دوســوتغذیه تبدیــل شــده اســت.
فرجــی بــا اشــاره بــه انجــام تعمیــرات پیشــگیرانه كــه کاهــش میــزان انــرژی توزیــع 
نشــده رانیز در ســطح ناحیه به دنبال داشــته اســت و با بیان اینکه مجموع قطعی 
فیدرهــای شهرســتان در تیــر مــاه ســال 95 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل نیــز از 
50 درصــد کاهــش برخــوردار بــوده افــزود : در ســال 1393 مجمــوع قطعــی فیدرهــای 
ناحیــه 27 مــورد بــوده کــه در ســال 94 بــه 15 مــورد کاهــش یافتــه و در ســال جــاری 

نیــز ایــن تعــداد بــه 8 مــورد رســیده اســت .
ــر 97 درصــد  ــغ ب ــا جــذب بال ــج ماهــه اول ســال جــاری ب ــاد آور شــد در پن وی ی
ــرات شــبکه بیــش از 71 درصــد  ــرداری در جهــت اصــاح و تعمی ــره ب ــارات به اعتب

ــم. پیشــرفت فیزیکــی داشــته ای
فرجــی بــه پــروژه هــای در دســت اجــرا بــرای افتتــاح در هفتــه دولــت اشــاره کــرد و 
گفــت : پنــج پــروژه شــامل پســت هوایــی 50 کیلــو ولــت آمپــر روســتای تــازه کنــد و دو 
پســت هوایــی 100 کیلــو ولــت آمپــر داخــل شــهر چالدران)پســتهای شــهید مــددی 
وجبــارزاده(  و خــط بیســت کیلــو ولــت و فشــار ضعیــف از جملــه پــروژه هایــی هســتند 
کــه همزمــان بــا هفتــه دولــت در ایــن منطقــه مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهنــد گرفــت .

تبدیل 400 متر شبكه فشار ضعیف هوایی 
به زمینی در شهرستان شاهین دژ

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شــاهین دژ از تبدیــل 400 متــر شــبكه فشــار 
ضعیــف هوایــی یــه زمینــی بــا هــدف كاهــش تلفــات، افزایــش ضریــب 

ایمنــی شــبكه و تعدیــل بــار شــبكه در شــاهین دژ خبــر داد. 
خســرو مرادیــان در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت بــا اشــاره بــه 
اقدامــات شــاخص مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق شــاهین دژ در راســتای 
کاهــش تلفــات طــی ســال گذشــته اظهــار داشــت: تبدیــل 400 متــر از 
شــبکه فشــارضعیف هوایــی بــه زمینــی در خیابــان قیام غربــی  با هدف 
كاهــش تلفــات، افزایــش ضریــب ایمنــی شــبكه، كاهــش خاموشــی، 
تعدیــل بــار شــبكه، افزایــش ســطح مقطــع هــادی، جمــع آوری برق هــای 

غیرمجــاز از جملــه ایــن اقدامــات بــوده اســت.
......................................................................

درخواست همکاری از مشترکین برق 
از سوی مدیر توزیع برق خوی

مدیــر توزیــع بــرق خــوی بــا حضــور در مصــای نمــاز جمعــه ایــن 
ــا مصــرف  ــرای نمازگــزاران در رابطــه ب ــب مبســوطی ب شهرســتان مطال

بهینــه و مدیریــت مصــرف بــرق ایــراد کــرد.
بگزارش روابط عمومی برق خوی، محمدصاحی اظهار داشت : افزایش 
دمــای هــوا در فصــل تابســتان و افزایــش كاركــرد بخشــهای مختلــف 
صنعتــی و كشــاورزی در ایــن فصــل موجــب مصــرف چشــمگیر بــرق می 
شــود از ایــن رو بــا توجــه بــه نبــود زیرســاختهای الزم بــه منظــور تولیــد 
بــرق بــا بــروز یكســری مشــكل اساســی تحــت عنــوان افزایــش پیــك بــار 
هســتیم و از ایــن رو شــاهد بــروز خاموشــی هــای بــی برنامــه و ناخواســته 
هســتیم كــه همــراه بــا خســارات مالــی بــرای شــبكه هــای توزیــع اســت .
صاحــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای شــركت توانیــر و شــركت توزیــع 
بــه منظــور رفــع ایــن مشــكل گفــت : طــرح هایــی در بخشــهای مختلــف 
مصــرف بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت كــه كمــك شــایانی بــه كنتــرل 
پیــك بــار مــی كنــد و ضمنــا مشــمول پــاداش بــه مشــتركین همــكار اســت . 
وی افــزود : در بخــش صنعتــی بــا اجــرای طــرح تابســتانه مدیریــت 
مصــرف و طــرح ذخیــره عملیاتــی، كارخانجــات و واحدهــای تولیــدی بــا 
كاهــش مصــرف بــرق و همــكاری در طــرح هــا بــدون اخــال در امر تولید 

از پاداشــهای شــركت توزیــع نیــز بهــره منــد مــی شــوند . 
صاحــی اضافــه کــرد : در بخــش كشــاورزی نیز مشــتركین چــاه های 
كشــاورزی بــا قطــع بــرق از ســاعت 19 الــی 23 شــب ضمــن همــكاری در 
كاهــش پیــك بــار از پــاداش و تخفیفــات مصــوب بهــره منــد مــی شــوند 
بــرای مثــال اگــر مشــترك كشــاورزی از ســاعت 19 الــی 23 بــه مــدت 30 
روز متوالــی بــرق چــاه كشــاورزی را قطــع نماینــد از پرداخــت هزینــه برق 

مصرفــی 20 ســاعت دیگــر معــاف خواهــد شــد .
وی افــزود :  همچنیــن طــرح هایــی بــا همــكاری پایــگاه هــای بســیج و 
اتحادیــه هــای اصنــاف نیــز در حــال اجراســت كــه بــا اقدامــات فرهنگــی 
و آموزشــی امیــد اســت تغییــرات اساســی در الگــوی مصــرف كلیــه آحاد 

جامعــه بــه وجــود آیــد .
صاحــی در ادامــه بــه راهكارهــای مدیریــت مصــرف بــرق اشــاره 
نمــود و اطاعاتــی در رابطــه بــا اســتفاده از المپهــای LED و SMD بــه 
نمازگــزاران ارائــه کــرد و از نمازگــزارن خواســت بــا رعایــت مدیریــت 
مصــرف بــرق در كاهــش هزینــه هــای جــاری خــود و همچنیــن كاهــش 

پیــك بــار بــرق همــكاری نماینــد .
گفتنــی اســت بــه منظــور اطــاع رســانی شایســته در بیــن مــردم ایــن 

اقــدام در کلیــه شــهرهای اســتان بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت .
......................................................................

مدیر توزیع برق شاهیندژ :
رفع حریم 1216 متر شبكه فشار متو سط 

در چهار ماهه اول سالجاری

مدیــر توزیــع بــرق شــاهیندژ در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت 
گفــت : در چهــار ماهــه اول ســالجاری تعــداد ســه دســتگاه ترانــس 
در روســتاهای آغچلــوی 1، خلــوت و خلــوت پمــپ لطــف دوخــت و 

بوســتانی جابجــا شــده اســت .
مرادیــان اظهــار داشــت : در روســتای آغچلــوی 1، بــا جابجایــی 
یکدســتگاه ترانــس 320 متــر شــبكه فشــار متوســط ، در روســتای خلــوت 
بــا جابجایــی یکدســتگاه ترانــس750 متــر شــبكه فشــار متــو ســط و 640 

متــر شــبکه فشــار ضعیــف رفــع حریــم شــده اســت 
وی افــزود : همچنیــن در روســتای خلــوت پمــپ لطــف دوخــت و 
بوســتانی بــا جابجایــی یکدســتگاه ترانــس، حریــم شــبكه فشــار متوســط  

بطــول 146متــر رفــع گردیــده اســت  .
بنابرایــن گــزارش ایــن اقــدام موجــب صرفــه جویــی هزینــه بــه مبلــغ 
150/000/000 میلیــون ریــال در هــر پســت شــده كــه اگــر دو پســت هوایی 
بــا متعلقــات كامــل با ترانســفرماتورهای 50 كیلو ولت آمپر بــرای هر دو 
روســتا احــداث میشــد جمعــاً هزینــه ایــی بــه مبلــغ 30/000/000میلیــون 
ریــال بــر شــرکت تحمیــل مــی شــد كــه بــا ایــن اقــدام از تراكــم ترانــس نیــز 

جلوگیــری شــده اســت .

خبر
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برگزاری جلسه كمیته تجزیه وتحلیل حوادث 
در معاونت مدیر عامل در توزیع برق ارومیه

جلســه كمیتــه تجزیــه وتحلیــل حــوادث بــا حضــور اعضــاء در 
معاونــت مدیــر عامــل در توزیــع بــرق ارومیــه برگــزار شــد . 

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بــرق ارومیــه ایــن جلســه 
بــه منظــور بررســی حادثــه بوجــود آمــده بــرای یکــی از همــکاران 
برگــزار و در خصــوص علــل حــادث ونحــوه وقــوع آن بحــث 
وبررســی و مقــرر شــد در خصــوص جمــع آوری خــازن هــای 
معیــوب ازبــاالی تیرهــای خطــوط فشــار ضعیــف توســط اتفاقات 
شــبکه واکیــپ هــای جمــع آوری برقهــای غیرمجــاز و همچنیــن 

ــه موقــع اقــدام الزم معمــول گــردد. شــاخه زنــی ب
...............................................................

مدیر توزیع برق تکاب :
ظرفیت ترانس دوم پست 

فوق توزیع تكاب افزایش یافت 

مدیــر توزیــع بــرق تــکاب در گفتگــو بــا روابــط عمومی شــرکت 
گفــت : بــا افزایــش ظرفیــت  (T2 ترانــس دوم( پســت فــوق توزیع 
تــكاب  از15MVAبــه MVA 25قدرت منصوبه شهرســتان تكاب 

بــا افزایش25درصــدی به40MVA رســید .
خیــری تصریــح کــرد:  بــا بهــره بــرداری از ترانــس جدیــد ضمــن 
ــرق  ــن ب ــه منظورتامی ــاه مــدت پیشــنهادی ب ــه كوت ــق برنام تحق
مشــتركین جدیــد وكاهــش خاموشــی هــای ناشــی از اعمــال 
خاموشــی در روی خــط 63KV )مســیرایرانخواه -كردســتان(، 
امــكان تامیــن كل بــار ازطریــق ترانــس دوم وافزایــش قابلیــت 
اطمینــان تاحــدودی بهبودیافــت .وی افــزود : بــا تكمیــل توســعه 
كلیــد خانــه پســت، امــكان خــروج فیــدر اختصاصــی برای شــهرك 
صنعتــی وجــدا ســازی فیدرهــای روســتایی وشــهری فراهــم 

خواهــد شــد 
...............................................................

برگزاری جلسه پیک سایی 
در مدیریت توزیع برق چایپاره

جلســه پیــک ســایی بــا حضــور اعضــاء در مدیریــت توزیــع برق 
چایپــاره برگزار شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیــع بــرق چایپــاره 
در ایــن جلســه پیــک ســایی در خصــوص نحــوه کنتــرل مصــرف 
شهرســتان، تبلیغات مدیریت مصرف در بین مشــترکین جهت 
ــرق بحــث و تبــادل  ــرژی ب اعتــای فرهنــگ اســتفاده درســت ان

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

در راستای اجرای طرح  مراجعه خادم به مخدوم، 
دیدار با خانواده های معظم دو شهید بزرگوار

رحیــم بهرامــی معــاون مدیرعامــل در توزیــع بــرق ارومیــه، 
حجــت حســامی مدیــر توزیــع بــرق باهنــر و قهرمــان فاطمــی 
مســئول امــور ایثارگــران شــرکت در راســتای گرامیداشــت مقــام 
شــامخ شــهداء و در اجرای دســتور العمل طرح ســپاس ) مراجعه 
ــواده هــای معظــم شــهدا  ــن از  خان ــا دو ت ــه مخــدوم ( ب خــادم ب
دیــدار نمودند.بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونت بــرق ارومیه،  
ایــن دیــدار موجبــات خوشــحالی و دلگرمــی خانــواده هــای 

معظــم شــهدا را فراهــم نمــود .
...............................................................

اهداء خون از سوی همکاران 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

در پــی حضــور اكیــپ ســیار پایــگاه منطقــه ای انتقــال خــون 
ــب  ــه صــورت داوطل ــی، تعــدادی از همــكاران ب آذربایجــان غرب
نســبت بــه اهــداء خــون جهــت كمــك بــه بیمــاران نیازمنــد خــون 

اقــدام نمودنــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزیــع آذربایجــان غربی و 
بــه نقــل از مســئول اكیــپ ســیار پایــگاه منطقــه ای انتقــال خــون 
اســتان، خونهــای اهدایــی پــس از آزمایشــات الزم و صــدور كارت 
ســامت در اختیــار بیمــاران نیازمنــد خــون نظیــر بیمــاران مبتــا 
بــه تاالســمی، هموفیلــی، نــوزادان، مجروحیــن حــوادث و ســوانح 
و همچنیــن بیمــاران بســتری در بخشــهای جراحــی بیمارســتانها 

قــرار مــی گیــرد.

خبر
معرفی هنرمندی دیگر از شرکت توزیع نیروی برق 

آذربایجان غربی 

برگزاری همایش مدیریت مصرف برق در شهرستان شاهین دژ

هوشــنگ هیربــد متولــد ســال 1339 از 9 ســالگی بصــورت تجربــی 
بــه نواختــن عــود پرداختــه و بــا تــاش و کوشــش خــود امــروز بعــد 
از گذشــت بیــش از 40 ســال یکــی   از   اســاتید   ایــن   ســاز   در 

آذربایجــان غربــی و حتــی در ســطح کشــور بشــمار مــی آیــد.
وی عامــل و انگیــزه اصلــی بــرای نواختــن ســاز عــود را داشــتن عاقــه از زمــان 
بچگــی مــی دانــد و مــی گویــد زمانــی کــه خیلــی کوچــک بــودم یــادم مــی آیــد که 
پــدرم ویلــن و ماندولیــن مــی نواخــت و حــدود نــه ســال داشــتم کــه برایم این ســاز 
را خریــد و مــی گفــت بــرای خریــد آن مبلــغ 500 تومــان کــه آن موقــع پــول زیــادی 
بشــمار میرفــت پرداخــت کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب بــود کــه مــن نواختــن ســاز 
عــود را بــدون اینکــه از محضــر اســتادی کســب فیــض نمایــم بصــورت تجربــی 

آغــاز کــردم.
هیربــد در کنســرت هایــی کــه در کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه 
انگلســتان ، آلمــان ، اســترالیا و ژاپــن برگــزار گردیــده حضــور فعــال داشــته اســت.
ــد و معتقــد  ــی میدان ــل ایران وی عــود را از ســازهای مهــم در موســیقی اصی
اســت کــه ایــن ســاز از ایــران بــه کشــورهای دیگــر از جملــه ترکیــه و ممالــک عربــی 

رفتــه اســت.
هوشــنگ هیربــد بــا 29 ســال ســابقه خدمــت در حــال حاضــر بعنــوان رئیــس 

امــور نقلیــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان انجــام وظیفــه مــی نمایــد.

در  کــه  هایــی  کنســرت  در  هیربــد 
کشــورهای مختلــف جهــان از جمله انگلســتان 
، آلمــان ، اســترالیا و ژاپــن برگــزار گردیــده حضور 

فعــال داشــته اســت.

همایــش مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی در مصــرف بــرق 
بــا حضــور جمعــی از مدیــران کل و مســئولین اداری و مشــترکین 

کشــاورزی و تجــاری در شهرســتان شــاهین دژ برگــزار شــد.
بــرق  نیــروی    توزیــع    شــرکت    روابــط عمومــی   بگــزارش 
ــرق شــاهین دژ  ــر ب ــان مدی ــن مراســم مرادی ــی در ای آذربایجــان غرب
بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص مدیریــت مصــرف انــرژی بــرق بــه 
ویــژه در فصــل تابســتان ، وضعیــت موجــود شــبکه برق شــاهین دژ و 

مشــکات و چالــش هــای موجــود پرداخــت.
شــیروی کارشــناس ســابا در ایــن همایــش طی ســخنانی ضــرورت 
صرفــه جویــی در مصــرف بــرق را بــا راهکارهــا و مثــال هایــی مختلف 

و بــا تکیــه بــر دیــد فنــی و ضــرورت همــت هــر چــه بیشــتر مشــترکین 
در امــر صرفــه جویــی در مــاه هــای تیــر و مــرداد را تشــریح نمــود.

ایشــان با بیان اینکه شــبکه برق کشــور سراســری و یکپارچه بوده 
و همــکاری تمامــی مشــترکین بــرق کشــور در راســتای جلوگیــری از 
قطعــی بــرق هموطنــان امــری الزم و ضــروری مــی باشــد توضیحــات 
کاملــی را از ســهم مصــرف بــرق مشــترکین بــا تعرفــه هــای مختلــف 

در کشــور ارائــه داد.
در ادامــه مهنــدس آقــا بابــا طــرح هــای تشــویقی مربــوط به تعرفه 
هــای مختلــف را بصــورت شــفاف و بــا زبانی ســاده تشــریح نمــوده و 

از مزایــای مــادی و معنــوی آن ســخن گفــت.
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کائنات : 
95/3/23 * سمینارهای مدیریت مصرف برق  
95/3/30 * برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت 

* دیدار مدیرعامل شرکت با نماینده
95/3/31 ولی فقیه در استان   

   ..........................................................
فرصت امروز : 

* تست و بازرسی لوازم اندازه گیری 400000 مشترک در سال 95
95/3/30   ......................................................

صدای قلم : 
* متخلفین حوزه برق منتظر برخورد جدی باشند               95/4/1
* اکیپ خط گرم برای اولین بار در شمال                   95/4/1

استان راه اندازی شد                    
* برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت 

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی                              95/4/1
* شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی میــزان جلســه مجمــع 

عمومــی عــادی ســالیانه شــمالغرب کشــور                               95/4/1
* دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق    

آذربایجان غربی با نماینده ولی فقیه در استان        95/4/1
.................................................................

آراز آذربایجان : 
* تلفات برق در استان به 11 درصد می رسد

95/4/3   .......................................................
تجارت : 

* اجــرای طــرح کاهــش مصــرف بــرای عبــور از پیــک تابســتان در 
اولویــت برنامــه هــای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 

قــرار دارد
95/4/3   .......................................................

جهان اقتصاد : 
* عبــور از پیــک تابســتان الویــت برنامــه هــای شــرکت توزیــع 

بــرق آذربایجــان غربــی نیــروی 
95/4/3   .......................................................

طرح نو : 
* تابستان امسال خاموشی نداریم                               95/4/3

* برخــورد جــدی بــا اســتفاده کننــدگان از بــرق هــای غیرمجــاز و 
دســتکاری کننــدگان کنتــور و کابــل ســرویس

95/4/5   .......................................................
عصر آذربایجان : 

* شناسایی 10 هزار مشترک غیرمجاز برق 
در آذربایجان غربی

95/4/6   .......................................................

از نگاه مطبوعات برگزاری  شانزدهمین گردهمایی مشاوران امور بانوان و خانواده وزارت 
نیرو در محل سالن همایش شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

برگزاری مرحله استانی یازدهمین 
دوره مسابقات قرآنی کارکنان، 

همسران و دانشجویان وزارت نیرو 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی 

برق آذربایجان غربی

بــرق  نیــروی    توزیــع   شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان غربــی، در آییــن شــروع بــکار ایــن گردهمایــی کــه بــا 
حضــور حجــت االســام یزدانپرســت مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر امور 
فرهنگــی و دینــی وزارت نیــرو، قیومــی مشــاور وزیــر نیــرو در امــور 
ــان مشــاور مدیرعامــل شــرکت توانیــر در  ــواده، صمدی ــوان و خان بان
امــور بانــوان و خانــواده، تعــدادی از بانوان نماینــده مردم در مجلس 
شــورای اســامی و مشــاوران امــور بانــوان و خانــواده صنعــت آب و 
بــرق  حضــور داشــتند مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بانــوان و خانــواده 
بــه ارائــه گزارشــی جامــع از آمــار بانــوان شــاغل در مجموعــه وزارت 
نیــرو و همچنیــن انتصابــات بانــوان در مشــاغل مدیریتــی پرداخــت 
و تصریــح کــرد : بــا توجــه بــه توانمنــدی بانــوان صنعــت در امــور 
تحقیقاتــی و پژوهشــی امیدواریــم هــر چه بیشــتر از پتانســیل بانوان 
نخبــه و مختــرع در پیشــبرد اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری 

ــران اســتفاده گــردد . اســامی ای
قیومــی افــزود : بحــث اشــتغال بانــوان و بکارگیــری دختــران فارغ 
التحصیــل از مباحثــی اســت کــه خوشــبختانه از ســوی ریاســت 

محتــرم جمهــوری بــه آن بطــور جــدی توجــه شــده اســت .
ــرو نظــرات رئیــس  ــا در ســطح وزارت نی ــراز داشــت : قطع وی اب
جمهور محترم را مدنظر قرار خواهیم گرفت و در بحث استخدام 
و بکارگیــری نیــروی انســانی مــورد نیــاز،  عدالــت اجتماعــی مدنظــر 

خواهــد بــود .
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بانــوان و خانــواده در ادامــه ســخنان 
خــود بــه موضــوع مدیریــت مصــرف بــرق و امضــاء تفاهــم نامــه از 
ســوی وزیــر نیــرو بــرای همــکاری امــور بانــوان در ایــن بخــش اشــاره 
نمــود و خواســتار توجــه جــدی بــه موضــوع مدیریــت مصــرف بــرق 

شــد .

قیومــی در خاتمــه گزارشــی از لوایــح قانونــی و مصوبــات مجلــس 
شــورای اســامی ارائــه و از بانــوان نماینــده مــردم در مجلس شــورای 
اســامی درخواســت نمــود کــه بــه مســائل بانــوان بیشــتر توجــه 

نمایند.
حجــت االســام یزدانپرســت مشــاور وزیــر نیــرو در امور فرهنگی 
و دینــی از دیگــر ســخنران ایــن مراســم بــود کــه بــا تبریــک ایــام میــاد 
باســعادت حضــرت معصومــه )س( اظهــار داشــت : بــا توجــه بــه 
وجــود عواطــف بســیار قــوى در زنــان، نقش آنان در تأمین بهداشــت 

روانــى خانــواده چشــم گیرتــر اســت. 
بنابرایــن گــزارش در مراســم اختتامیــه ایــن گردهمایــی از خانــم 
مریــم حــدودی مشــاور امــور بانــوان و خانــواده شــرکت توزیــع نیروی 

بــرق آذربایجــان غربــی بــه عنــوان مشــاور ویــژه تجلیــل شــد .

مرحلــه اســتانی یازدهمیــن دوره مســابقات قرآنــی کارکنــان، 
همســران و دانشــجویان وزارت نیــرو بــه میزبانــی شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد . 
احــد عظیــم خانــی مســئول امور فرهنگی و دینــی وزارت نیرو 
در اســتان آذربایجــان غربــی  گفــت : مرحلــه اســتانی مســابقات 
بــا حضــور تعــداد 39 نفــر از همــکاران و همســران کارکنــان برگــزار 

و نفــرات برتــر هــر رشــته معرفــی شــدند .

نام شركت نسبت با همكار  نام ونام خانوادگی  عنوان رشته   ردیف 
شركت آب منطقه ای همکار   علی صانع   قرائت )تحقیق(   -1

شركت توزیع نیروی برق همکار   اسماعیل حاجیلو  قرائت )ترتیل(   -2
شركت آب و فاضاب شهری همکار   ایرج جوان   حفظ    -3
شركت آب و فاضاب شهری همکار   اسماعیل شجاعیان  مفاهیم    -4

شركت توزیع نیروی برق همکار   عیوض خانی زاده  زبان آموزی    -5
شركت توزیع نیروی برق همکار   ناهید حاجی عیسی لو  قرائت )تحقیق(   -6
شركت توزیع نیروی برق همکار   كبری جوادی  قرائت )ترتیل(   -7

شركت مدیریت تولید برق ربابه زرین                       همسرهمكار    حفظ    -8
شركت آب و فاضاب شهری همسرهمكار   مریم ملك كندی  مفاهیم    -9
شركت آب و فاضاب شهری همکار   لیا كرباسی   زبان آموزی    -10
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مــا را درغــم خود شــریک بدانید
نفــر  دو  یافتیــم  اطــاع  تاثــر  و  تاســف  نهایــت  بــا 

ــی  ــاس تاجوان ــام هــای عب ــه ن ــز بازنشســته ب از همــکاران عزی
و احمــد هنــرزاده بــه رحمــت ایــزدی پیوســته و تعــدادی از 
همــکاران محتــرم شــرکت نیــز در غــم از دســت دادن عزیــزان 
خــود ســوگوار مــی باشــند ضمــن عــرض تســلیت از خداونــد 
متعــال طلــب آمــرزش و مغفــرت بــرای آن مرحومیــن و صبــر و 

شــکیبایی را بــرای بازمانــدگان خواهانیــم.

آقای حسن کوالیی در سوگ مادر
آقای محمدرضا حسن زاده در سوگ خواهر

آقای کامل نباتی در سوگ همسر
آقای نقی اکبری در سوگ فرزند

آقای غامرضا اتابکی پاسدار در سوگ مادر
آقای نعیم اتابکی پاسدار در سوگ مادربزرگ

آقای عیسی مکرم در سوگ مادر
آقای احمد مکرم در سوگ مادر

آقای عیسی رجب زاده در سوگ پدر
آقای محمد ماه جبین در سوگ برادر
آقای علیرضا فرشباف در سوگ برادر

آقای محمدرضا خدایی در سوگ پدر زن
آقای امین خدایی در سوگ پدر بزرگ

آقای غامرضا علیخانی در سوگ مادر
آقای عباسعلی افشانی در سوگ مادر

آقای محسن آذرمهد در سوگ مادر

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت

تقدیر

* ســتار محمــودی قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مریــم حــدودی مشــاور امــور زنــان و خانــواده  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی از تاشــهای صادقانــه و مشــارکت فعــال ایشــان در زمینــه پیشــبرد اهــداف و برنامــه حــوزه زنــان و خانــواده و کســب رتبــه ویــژه در فرآینــد ارزیابــی 

عملکــرد ســال  94 در شــاخص توســعه بهــره وری قدردانــی نمــود .
* ســیدمهدی قریشــی نماینــده ولــی فقیــه و رئیــس ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان آذربایجــان بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه اکبــر حســن بگلــو 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات ایشــان در راســتای اجــرای طــرح عفــاف و حجــاب بــه عنــوان مدیرعامــل اداره برتــر 

اســتان در ســال 94 قدردانــی نمــود .
* بیــژن قاســمی مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت توانیــر بــا ارســال نامــه ای بــه مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از مســاعدتهای ایشــان و همــکاران دفتــر روابــط عمومــی در انتشــار کتــاب )بســتر فرهنگــی هوشمندســازی بــرق( قدردانــی 

نمــود .
* مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی انتخــاب ســرکار خانــم مریــم حــدودی را بعنــوان مشــاور امــور بانــوان و خانــواده برتــر در 

شــانزدهمین گردهمایــی مشــاوران امــور بانــوان و خانــواده تبریــک گفــت.
* علــی قنبــری قائــم مقــام دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان آذربایجــان غربــی بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه احــد عظیم خانــی دبیر عفاف 
و حجــاب شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات ایشــان در راســتای اجــرای طــرح عفــاف و حجــاب به عنوان دبیر فعــال و نفر برتر عفاف 

و حجاب اســتان در ســال 94 قدردانی نمود .
* ســرهنگ پاســدار محمــد هاشــمی مســئول ســازمان بســیج کارمنــدان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه رســول خوشــبختی فرمانــده پایــگاه 
مقاومــت شــهید کاوه صنعــت بــرق آذربایجــان غربــی از همــکاری شایســته ایشــان در اعــزام کاروان ارتحــال حضــرت امــام )ره( بــا بســیج کارمنــدان ســپاه 

شــهدای اســتان و پشــتیبانی بــا برنامــه هــای بســیج تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد .
* ارســان رحمــن نــژاد رئیــس دانشــگاه پیــام نــور واحــد پیرانشــهر بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه جــال زایــر مدیــر توزیــع بــرق پیرانشــهر از مســاعی ارزشــمند 

و مســئولیت پذیــری همــکاران بــرق پیرانشــهر در جریــان برگــزاری آزمــون سراســری ســال  95 تقدیــر و تشــکر نمــود .
* دهیار شــورباغ ســفلی با ارســال نامه ای به ابراهیم احمدی مدیر توزیع برق پلدشــت از تاشــهای همکاران برق پلدشــت در امر خدمات رســانی 

و تعویض المپهای روشــنایی معابر روســتای مذکور قدردانی کرد  .
* عباس پور بخشــدار مرکزی پیرانشــهر با ارســال لوح تقدیر به جال زایر مدیر توزیع برق پیرانشــهر از زحمات ایشــان در حل مشــکات روســتائیان 

در زمینه بازســازی و توســعه شــبکه برق روســتایی قدردانی نمود .
* روبیــک جانانــه رئیــس شــورای خلیفــه گــری کل ارامنــه آذربایجــان بــا ارســال نامــه ای بــه روشــن فرجــی مدیریــت توزیــع بــرق چالــدران از زحمــات 

ایشــان در ایــام برگــزاری شــصت و دومیــن زیــارت ســاالنه قــره کلیســا تقدیــر و تشــکر کــرد .

توفیقات همکاران

ــا  * پذیــرش مقالــه همــکاران داود صالــح نمــدی و کبــری جــوادی ب
عنــوان » روابــط عمومــی الکترونیــک، موانــع و محدودیــت هــای حضــور 
در شــبکه های اجتماعی « در ســومین کنفرانس بین المللی مدیریت 

و اقتصــاد و چــاپ در کتــاب مجموعــه مقــاالت کنفرانــس
* پذیــرش مقــاالت همکارکبــری جــوادی با عناوین » توســعه اقتصاد 
بین المللی با تاکید بر اســتفاده از پتانســیل شــرکت های چندملیتی« 
در ســومین کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت و اقتصــاد و » جمهــوری 
اســامی ایــران و حــق برخــورداری از انــرژی هســته ای « در کنفرانــس 
بیــن المللــی پژوهــش در علــوم و مهندســی دانشــگاه اســتانبول ترکیــه و 

چــاپ در کتــاب مجموعــه مقــاالت کنفرانــس
...............................................................

توفیقات فرزندان همکاران

* آقــای محمــد حســین حیــدری فرزنــد همــکار از مدیریــت توزیــع 
بــرق ســلماس، کســب مقــام دوم مســابقات تکوانــدو جــام رمضــان 

شهرســتان ســلماس در رده جوانــان
* آقــای مهــدی حیــدری فرزنــد همــکار از مدیریــت توزیــع بــرق 
ســلماس، کســب مقــام اول مســابقات تکوانــدو جــام رمضان شهرســتان 

ســلماس در رده خردســاالن
...............................................................

یامن اسمه دواء و ذکره شفاء

همــه  مــا هــزاران آرزو داریــم!  بزرگتــر شــویم، پــول بیشــتری داشــته 
ــک گوشــی  ــل، ی ــک روز تعطی ــری ســوار شــویم، ی ــل بهت باشــیم، اتومبی
موبایــل جدیــد و ... ولــی یــک بیمــار تنها یــک آرزو دارد و آن اینســت که 

از شــر بیمــاری خــاص شــود.
بـیـایـیـد بـرای سـامـتـی شـان دعــا کـنــیــم .

خدایا به همه بیماران، شفای عاجل عطا کن .
خدا در مکان های دور از انتظار به دست افرادی دور از انتظار و 

در مواقعی تصور ناپذیر معجزات خود را 
به انجام می رساند.

برای آن مهرباِن توانا ، غیرممکن وجود ندارد ...
هــمــیــشــه ، هــمــیــشــه و هــمــیــشــه امــیــدی هــســت ...

بــرای همــه بیمــاران و بخصــوص همــکار گرامیمــان آقــای جعفــر 
الماســی ســامتی و بــرای خانــواده و دوســتان و نزدیــکان ایــن عزیــزان 

صبــر و امیــد و شــفای عاجــل از آن یگانــه مهربــان آرزومندیــم  .
اللهم اشف کل مریض

همکار

تیــم والیبــال شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان غربــی موفق به 
دریافــت کاپ اخاق مســابقات سراســری والیبــال آقایــان وزارت نیرو 

شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، پــس از چهــار روز رقابــت 
ســنگین، تیمهــای صنعــت آب و بــرق اصفهــان و توزیــع بــرق گلســتان 
بــرای مقــام اول و دومــی و صنعــت آب و بــرق کردســتان الــف و توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــرای مقــام ســوم و چهارمــی بــا هــم بــه 
رقابــت پرداختنــد کــه نهایتا تیم شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان 
غربی مقام چهارم این دوره از مســابقات را کســب و به کاپ اخاق 

مســابقات سراســری والیبــال بــرادران وزارت نیــرو دســت یافــت .

تیــم کوهنــوردی مدیریــت توزیــع بــرق بــوکان به قله کــوه دماوند 
صعــود نمود .

ــه آتشفشــانی  ــن قل ــران، بلندتری ــن کــوه ای ــد بلندتری کــوه دماون
آســیا و دومیــن کــوه بلنــد فــات ایــران و خاورمیانــه اســت. دماونــد 
در پــاره مرکــزی رشــته کوه البــرز در جنــوب دریــای خــزر جــای 
قّلــه  ارتفــاع  اندازه گیــری  بــا  کــه  دماونــد،  نســبی  ارتفــاع  دارد. 
نســبت بــه پســت ترین دره بیــن ایــن قلــه و نزدیکتریــن قّلــه مرتفع تــر 
تعییــن می شــود، 4661 متــر اســت کــه دماونــد را در رده دوازدهــم 

ــرار می دهــد. ــاع نســبی ق ــا از نظــر ارتف ــن قّله هــای دنی بلندتری
بنابرایــن گــزارش اعضــای تیــم کوهنــوردی برق بوکان متشــکل از 

حســین  کدخداحمــه، حیــدر بهرامــی، ســینا کدخداحمــه و ابوبکــر  
فقــه  بــود .    

همچنیــن ســعید ســوره، علــی تهمتــن از همــکاران برق سردشــت 
در اقدامــی بــه قلــه شــاه البــرز صعــود نمودنــد .

ــاع  ــه ارتف ــرز ب ــه ای اســت در الب ــام رشــته کوه و قل ــرز، ن شــاه الب
ــن را تشــکیل  ــرز و قزوی ــر کــه مــرز طبیعــی اســتان های الب 4170 مت
می دهــد. دامنــه جنوبــی آن بــه دره طالقــان از اســتان البــرز و دامنه 

شــمالی آن بــه دره المــوت از اســتان قزویــن مشــرف اســت  
ایــن گــزارش مــی افزایــد : همچنیــن محمدامیــن مینایــی در 

صعــود بــه قلــه 4661 متــری دماونــد شــرکت داشــت .

تیم والیبال شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی؛ 

کاپ اخالق مسابقات سراسری والیبال برادران 
وزارت نیرو را به خود اختصاص داد

صعود همکاران مدیریت توزیع برق بوکان به قله دماوند 

همکاران محترم پیشکسوت

 بــر ایــن باوریــم بازنشســتگی فصــل نوینــی از زندگــی اســت و آغــازی بــرای زندگــی بــا شــیوه و ایــده هــای جدیــد اســت و امیــد اســت ایــن دوران جدید از  
پــر بارتریــن  و بــا نشــاط تریــن مراحــل زندگــی پرثمرتــان باشد.ســعادتمندی روز افــزون شــما و خانــواده محتــرم را از خداوند متعال خواســتاریم، امید 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
بهمن علمداری مهد رضا فیض اله زاده محمد موالئی انهر



از انتشارات دفتر روابط عمومی
زیر نظر هیئت تحریریه

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

صاحب امتیاز : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
مدیر مسئول : داود صالح نمدی

سردبیر : کبری جوادی
صفحه آرایی : میر باقر عسگرزاده

عکس : مهدی رشیدی ، جعفر لزومی
مدیر اجرایی : رحیم جباردخت

نشانی : ارومیه - خیابان ارتش
تلفکس : 04433446707

www.waepd.ir    
info@waepd.ir
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