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صفحه آخر در همین صفحه

        یادداشت

تصمیمات سازمانتان ارزشمند 
هستند  آنها را کجا ثبت می کنید؟

تــا زمانــی کــه مستندســازی تصمیــم گیــری هــای جلســه صــورت نگیــرد، 
تصمیمــات اجرایــی نخواهنــد شــد 

 امروزه  عواملی  چون  بزرگ  شــدن  ســازمانها، پیچیدگی  ســاختار و فعالیتهای  
آنهــا، افزایــش  متغیرهــای  محیطــی  تاثیرگــذار و... مدیــران  را ناگزیــر کرده  اســت. 
بــرای  انجــام  بهتــر وظایــف  و اداره  موثــر ســازمان، از ســایر اعضــا کمــک  بگیرنــد. 
ــا همفکــری  و  ــران  معمــوالً  جلســاتی  را تشــکیل  می دهنــد و ب بدین منظــور، مدی
ــا  ــد ی ــه  تبــادل  اطالعــات  می پردازن تعامــل  درمــورد موضوعهــای  مطــرح  شــده  ب

تصمیماتــی  را بــه  صــورت  گروهــی  اتخــاذ می کننــد. 
تشــکیل  جلســات  نــه  تنهــا منجــر بــه  تبــادل  اطالعــات  و اتخــاذ تصمیمــات  
ــه  بهبــود ارتباطــات  و درک  متقابــل   ــادی  ب ــا انــدازه  زی مطلــوب  می شــود بلکــه  ت
واحدهــا از همدیگــر نیــز کمــک  می کنــد. البتــه  مــوارد مذکــور درصورتــی  صــادق  
اســت  کــه  جلســات  نیــز هماننــد ســایر فعالیتهــای  ســازمانی  از مدیریت  مناســب  
برخــوردار باشــد وگرنــه  تشــکیل  جلســات  نــه  تنهــا بــه  بهبــود کارایــی  و کارآمــدی  
ســازمان  کمــک  نخواهدکــرد بلکــه  به عنــوان  یــک  غــده  ســرطانی  موجــب  اتــالف  

منابــع  و ایجــاد تضادهــای  درون  ســازمانی  خواهدشــد.
در دنیــای امــروز بخشــی از زندگــی و ســاعات گرانبهــای عمــر همــه مــا 
در جلســات ســپری می شــود. برگــزاری جلســات جــزء جدائــی ناپذیــر دنیــای 
ســازمانی مــا اســت. برگــزاری ایــن گونــه جلســات بــا هزینه هــای ســنگین همــراه 
اســت كــه مهمتریــن بخــش ایــن هزینه هــا، وقــت گرانبهــای مدیــران و اعضــای 
شــركت كننــده در جلســات اســت. بــر پایــی یــك جلســه هــم می توانــد بــه یــاری 
مدیــران بشــتابد و راهگشــا باشــد و هــم می توانــد بهتریــن ســاعات كاری آنهــا را 

هــدر دهــد.
بــدون طــرح در  در عیــن حــال بســیاری از كارهــای ســازمان نمی توانــد 
جلســات انجــام شــود. جلســات مــا را قــادر بــه همفكــری و كســب اطالعــات از 
یكدیگــر می كننــد، جلســه می توانــد اطمینــان دهــد افــرادی كــه نقطــه نظــرات 
آنهــا  احســاس رضایــت می كننــد.  در جمــع  آنهــا  طــرح  از  دارنــد  مخالفــی 
ــه ســاخته شــدن گروههــا و هماهنــگ شــدن بهتــر فعالیتهــا  می تواننــد منتــج ب
شــوند. آنهــا می تواننــد نظــرات و راه حل هــای بهتــری نســبت بــه راه حل هــای 

افــراد وقتــی بــه طــور جداگانــه كار می كننــد ارائــه دهنــد و غیــره.
     دالیــل زیــادی بــرای بی فایــده شــدن جلســات وجــود دارد بــرای مثــال 
ممكــن اســت تشــكیل جلســه الزم نباشــد یــا در وقــت مناســبی تشــكیل نشــود 
یــا كنتــرل ضعیفــی داشــته باشــد امــا واقعیــت اصلــی ایــن اســت كــه جلســات 

اجتناب ناپذیرنــد. 
بــه  بــه مــوارد مذکــور قبــل از برگــزاری جلســات، پاســخگویی  بــا توجــه 
ــن منظــور  ــه همی ــر در اثربخشــی جلســات تاثیرگــذار خواهــد بودب ســواالت زی
آسیب شناســی از چگونگــی برگــزاری جلســات، مدیریــت جلســات و اقدامــات 
بعــد از برگــزاری جلســات الزم و ضــروری اســت و بایــد بــه دنبــال یافتــن پاســخ 

نشســت مشــترک مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی بارؤســای ادارات آمــوزش و پــرورش ۲۱ گانــه مناطــق اســتان 
در محــل ســالن جلســات شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان غربــی 

برگزارشــد.
درایــن جلســه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اشــاعه فرهنــگ مصــرف در بیــن اقشــار 
ــه ویــژه آمــوزش و پــرورش گفــت بحــث الگــوی  مختلــف جامعــه ب
مصــرف در حــوزه بــرق در الویــت برنامــه هــای شــرکت توزیــع بــرق 

ــرار دارد . ق
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو بــا بهبــود وضعیــت مصــرف درانــرژی 
بــرق ســقف ســرمایه گــذاری ملــی در ایــن بخــش کاهش یافتــه و این 

ســرمایه گــذاری  بــه ســمت فعالیــت هــای مولــد ســوق مــی یابــد.
وی یکــی از مــوارد مهــم تحقــق برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی را 
اصــالح الگــوی مصــرف در جامعــه دانســت و تأکیــد کــرد از مدیــران 
ــا  ــم ب ــه اســتان انتظــار داری ــرورش ادارات تابع ــرم آمــوزش و پ محت
طــرح موضوعــات مصــرف بهینــه در ســطح مــدارس مــا را در اشــاعه 

فرهنــگ کاهــش مصــرف بــرق در جامعــه یــاری نماینــد .
مهنــدس حســن بگلــو درایــن جلســه بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه 
آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد بــرق هیــچ یــک از مــدارس دراســتان 

نبایســتی بعلــت داشــتن بدهــی و مطالبــات قطــع گــردد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن جلســه  
از تفاهــم نامــه ایــن اداره کل بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق بعنــوان 
نقطــه عطــف در اشــاعه فرهنــگ مصــرف در انــرژی بــرق در ســطح 
ادارات آمــوزش و پــرورش و مــدارس اســتان یــاد کــرد و افــزود:  امــروز 
ــا  اگــر ۴۰ هــزار دانــش آمــوز در در مــدارس آذربایجــان غربــی کــه ب
احتســاب خانــواده هایشــان بــه مــرز نزدیــک بــه دو میلیــون نفــر مــی 
رســد هرکــدام دو المــپ اضافــی را خامــوش کننــد چــه تحولــی در 

صنعــت بــرق اســتان اتفــاق مــی افتــد.
ــوان  ــش آمــوزان بعن ــم دان ــا انتظــار داری مصطفــوی یادآورشــد م
نماینــدگان مــا در خانــه و مدرســه ایــن مســؤلیت خطیــر را بــه نحــو 

احســن بــه انجــام رســانند .
وی از مدیران ادارات تابعه آموزش و پرورش در شهرهای 

بــا تشــکیل چنیــن  اســتان خواســت در حــوزه خدمــت خــود 
ــا اهمیــت و ضــرورت  جلســاتی دانــش آمــوزان مــدارس را بیشــتر ب

مصــرف بهینــه بــرق آشــنا نماینــد .
در ادامــه جلســه مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع 
ــا بیــان اینکــه در چنــد ســال  بــرق آذربایجــان غربــی در ســخنانی ب
اخیــر بحــث مدیریــت مصــرف از جمله شــاخص هــای اصلــی وزارت 
نیــرو بــوده اســت یــادآور شــد اســتارت اصــالح الگــوی مصــرف 

ــک ســایی در ســال ۸۷ زده شــد. برمحــور پی
نــادر اشــرف پــور افــزود: اگــر بخواهیــم متناســب بــا افزایــش 
مصــرف تعــداد نیــرو گاه هــا را اضافــه کنیــم راه غلطــی را پیمــوده 
ایــم چــرا کــه ایــن کار در هیــچ جــای دنیــا مرســوم و رایــج نمی باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت  مصــرف انــرژی بــرق در 
اماکــن اداری و غیــراداری یادآورشــد اگــر در ســاعات پیــک تابســتان 
مشــترکین اداری از ســاعت ۱۱ الــی۳ عصــر و مشــترکین غیــراداری 
از۷ تــا ۱۱ شــب مصــرف بــرق خــود را مدیریــت نماینــد در مــاه هــای 

تیــر و مــرداد مشــکلی بنــام خاموشــی نخواهیــم داشــت.
اشــرف پــور از تفاهــم نامــه  امضــاء شــده بیــن اداره کل آمــوزش 
ــرق اســتان  ــع نیــروی ب ــا شــرکت توزی ــی ب ــرورش آذربایجــان غرب و پ
بعنــوان گام مهــم و ارزنــده در جهــت اشــاعه فرهنــگ بهینــه مصرف 
ــراز  ــاد کــرد و اب ــرورش ی ــرق دربیــن ادارات و مــدارس آمــوزش و پ ب
امیــدواری نمــود ایــن حرکت بتواند تأثیرمثبت و بســزایی درکاهش 

مصــرف بــرق در ســطح اســتان بدنبــال داشــته باشــد.
دراین نشست آقایان دکتر..........از دانشگاه ارومیه و......

نیــز در خصــوص اهمیــت اصــالح الگــوی مصــرف و اســتفاده 
بهینــه از انــرژی هــا از دیــدگاه علمــی مطالبــی مبســوطی رابیــان 

داشــتند.

مهنــدس حســن بگلــو یکــی از مــوارد مهــم تحقــق برنامــه هــای 
اقتصــاد مقاومتــی را اصــاح الگــوی مصــرف در جامعــه دانســت و 
ــه  ــرورش ادارات تابع ــوزش و پ ــرم آم ــران محت ــرد از مدی ــد ک تأکی
اســتان انتظــار داریــم بــا طــرح موضوعــات مصــرف بهینــه در ســطح 
مــدارس مــا را در اشــاعه فرهنــگ کاهــش مصــرف بــرق در جامعــه 

یــاری نماینــد .

نشست مشترک مدیران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بارؤسای ادارات آموزش و پرورش .....

صفحه 2

)بقیه در صفحه 6(

)داود صالح نمدی(



آذر ماه 1395  شماره : 66  ماهنامه خبری و آموزشی   2گزارش خبری             پـیام      بـرق  
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

نگاوات حاصل از صرفه جویی مشترکین همکار 
بر روند افزایشی مگاوات مصرفی مشترکین 

شرکت در تابستان 95 فائق آمد

مانور سراسری  قطع برق و تست آماده بکاری مولدهای برق اضطراری 
مراکز حساس و حیاتی استان برگزار شد

افتخار داریم تعداد 181 نفر از همکاران شاغل و 61 نفر از همکاران بازنشسته 
شرکت توزیع نیروی برق استان از خیل ایثارگران واالمقام هستند.

تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و پاک در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار دارد .

مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت گفــت 
: همــكاری خــوب و موثــر مشــتركین در تابســتان 95 از افزایــش بــی 

رویــه پیــك بــار تابســتان جلوگیــری كــرد. 
حســن بگلو اظهار داشــت : در اواخر تیرماه 95 هوای شــهرهای 
اســتان بــه شــدت گــرم وشــرجی وهمــراه بــا وجــود غلظــت زیــاد ریــز 
گردهــا بــود وعلیرغــم اجــرای دههــا پــروژه و طرحهــای گوناگــون در 
حــوزه پیــك ســایی ومدیریــت مصــرف و بهــره بــرداری از شــبكه هــای 
بــرق اســتان، پیــك بــار شــركت در ســاعت ۱۳ ظهــر مورخــه ۳۱ تیرمــاه 
ــه مــرز 9۴۰ مــگاوات رســید. البتــه در طــی روزهــای مختلــف در  ب
ماههــای گــرم تابســتان بــه دفعــات پیــك بــار بیشــتری نســبت بــه 
پیــك بــار ســال 9۴ بــه ثبــت رســید و اگر همــكاری خــوب و داوطلبانه 
مشــتركین صنعتــی و كشــاورزی و ســایر مشــتركین نبــود عبــور از 

پیــك بــار تــا مــرز ۱۰۰۰مــگاوات نیــز دور از ذهــن نبــود. 
وی افــزود: بــر اســاس تجربــه ســالهای گذشــته و بــا توجــه بــه 
افزایــش مشــتركین جدیــد دیمانــدی و رشــد ســالیانه مصــرف انــرژی 
مشــتركین، حداقــل پیــك بــار 95۷ مــگاوات پیش بینی شــده بود و با 
افزایــش ســهمیه ایــن شــركت بــه میــزان 955 مــگاوات و عــدم عبــور 
از پیــك بــار تعهــدی ایــن شــركت در تابســتان95، نــگاوات حاصــل از 
صرفــه جویــی مشــتركین همكار بــر روند افزایشــی مــگاوات مصرفی 
مشــتركین شــركت در تابســتان95 فائق آمد. در این راســتا با اجرای 
طرحهــای مختلــف در حــوزه شــركت اعــم از فعالیتهــای فنــی، غیــر 
فنــی، فرهنگــی، تبلیغــی، آموزشــی و روشــهای تشــویق مشــتركین 

صنعتــی بــه جلــب همــكاری در پیــك ســایی تابســتان در طــرح 
تطبیــق تعمیــرات وتعطیــالت تابســتانی و ذخیره عملیاتــی با برنامه 
پیكســایی شــركت بــا حداقــل هزینــه، جلــب مشــاركت اكثریــت 
مشــتركین كشــاورزی دیمانــدی وغیــر دیمانــدی در برنامه مدیریت 
بــار كشــاورزی و همــكاری مشــتركین دیگــر و اقشــار مختلــف از 
جملــه دانــش آمــوزان، معلمــان، تجــار، دســتگاههای دولتــی و بانوان 

اســتان، مدیریــت بــار بــه نحــو مطلــوب عملــی شــد .

در راســتای اجــرای دســتورالعمل معاونــت هماهنگــی توزیــع 
و رئیــس کمیتــه پدافنــد غیرعامــل شــرکت توانیــر در خصــوص 
اجــرای مانورهــای قطــع بــرق و تســت آمــاده بــکاری مولدهــای بــرق 
اضطــراری مراکــز حســاس و حیاتــی، تعــداد ۸ مانور در ســطح اســتان 

آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت در خصــوص مانور سراســری  قطع 
بــرق و تســت آمــاده بــکاری مولدهــای بــرق اضطراری مراکز حســاس 
و حیاتــی روز شــنبه مــورخ ۸ آبــان اظهــار داشــت : راس ســاعت ۱۲ 
بــه طــور همزمــان بــا سراســر کشــور در ۸ نقطــه مهم و حیاتی اســتان 

از جمله اســتانداری آذربایجان غربی، صدا و ســیمای مرکز اســتان، 
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا ســپاه پاســداران، پمپــاژ آب ریحــان آبــاد، 
فــرودگاه ارومیــه و شــهرهای خــوی، ســلماس و ماکــو بــا اعــالم قطعی 
بــرق از ســوی معاونــت هماهنگــی توزیــع و رئیــس کمیتــه پدافنــد 
غیرعامــل شــرکت توانیــر، آمــاده بــکاری مولدهــای بــرق توســط تیــم 
ــل  هــای عملیاتــی تســت و ضمــن بررســی نقــاط قــوت و مــوارد قاب
بهبــود از قبیــل  مناســب بــودن مولــد و محــل قرارگیــری، امــکان 
دسترســی سیســتم شــبکه بــرق داخلــی، نحوه ســرویس و نگهــداری، 
ذخیــره ســوخت بــرای یــک هفتــه، حضــور اپراتــور و ... بــرق ایــن 

مراکــز مجــددا« برقــدار گردیــد .

مهنــدس اکبــر حســن بگلــو در جلســه ممیــزی امــور ایثارگــران شــرکت 
کــه بــا حضــور ســردار بیرامــی ونــد از طــرف ریاســت جمهــوری و دبیرخانــه 
شــورای وزیــران و هیــات همــراه،  مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
اســتان و مشــاور اســتاندار آذربایجان غربی برگزار شــد ابراز داشــت: از ۱۸۱ 
نفــر همــکار ایثارگــر شــاغل، ۲۸ نفــر فرزنــد شــهید،  ۳۷ نفــر فرزنــد جانبــاز، 
۱۲ نفــر جانبــاز،  ۸ نفــر آزاده، ۴۲ نفــر بــرادر، ۴ نفــر خواهــر شــهید و ۴۳ نفــر 

رزمنــده داوطلــب هســتند. 
وی افــزود: 5 نفــر از همــكاران بازنشســته ایــن شــرکت از جانبــازان 

بزرگــوار، 5۴ نفــر آزاده و جانبــاز و ۲ نفــر همســر شــهید هســتند. 

حســن بگلــو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: از ۱۳۲ پســت 
ــزان ایثارگــر مــی باشــند.  ــر از عزی ــی در ســطح شــرکت، ۳5 نف مدیریت

بنابرایــن گــزارش در ایــن جلســه همچنیــن در خصــوص تشــکیل شــورای 
هماهنگــی امــور ایثارگــران، ارتقــاء جایگاه مســئول امــور ایثارگران به مشــاور 
مدیرعامــل، تعییــن رابطیــن امــور ایثارگــران در نواحــی تابعــه، برگــزاری 
جلســات پرســش و پاســخ، نمایشــگاه ایثــار و شــهادت،  چــاپ و انتشــار 
ــا همــکاری بنیــاد شــهید و مشــاور امــور  بروشــور مدیریــت مصــرف بــرق ب
ایثارگــران اســتاندار، تامیــن روشــنایی گلــزار شــهدا و... تبــادل نظــر و اتخــاذ 

تصمیــم گردیــد. 

اکبــر حســن بگلــو در ســمینار آموزشــی- توجیهــی نصــب نیــروگاه 
هــای خورشــیدی در ســاختمان هــای مددجویــان تحــت حمایــت 
ــداد اســتان و  ــه ام ــام کمیت ــم مق ــا حضــور قائ ــداد کــه ب ــه ام کمیت
مدیــر دفتــر بــرق و انــرژی روســتایی انــرژی هــای های نو ایــران برگزار 
شــد، بــه اســتفاده از انــرژی هــای پــاک و انــرژی خورشــیدی موضــوع 
ابالغیــه تعرفــه خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر و 
پــاک اشــارهو ابــراز داشــت : خورشــید بــه عنــوان یــك منبــع بــی پایــان 
انــرژی مــی توانــد حــل كننــده مشــكالت موجــود در زمینــه انــرژی و 

محیط زیســت باشــد . هزینه کردن در سیســتم برق خورشــیدی در 
کشــور مــا تاثیــر بســزایی در کاهــش آلودگــی هــوا خواهــد داشــت .

غربــی  آذربایجــان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
تصریــح کــرد : سیســتم های فتوولتائیــک جهــت مصــارف عمومــی 
و کشــاورزی، بصــورت نیروگاههــای مســتقل از شــبکه سراســری یــا 
سیســتمهای متصل به شــبکه سراســری با ســاختار نصب ثابت و یا 
متحــرک در واحدهــای کوچــک بــا تــوان پائیــن جهــت تامیــن انــرژی 

الکتریکــی مــورد نیــاز بــه کار مــی رود. 

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
در سایه تاش مدیران و کارکنان صنعت برق کشور 
روز به روز بر توفیقات این مجموعه افزوده می شود

ــرق آذربایجــان  ــع نیــروی ب ــم مقــام مدیرعامــل شــرکت توزی قائ
غربــی در همایــش پدافنــد غیرعامــل بــر اهمیــت نقــش بــرق در 

زندگــی روزمــره مــردم تاکیــد کــرد
انامقــی بــا اشــاره بــه حساســیت پدافنــد غیرعامــل در حــوزه 
صنعــت بــرق، بیــان کــرد: کلیــه فعالیــت هــای خدماتــی نیازمنــد 
انــرژی بــرق بــوده و اهمیــت نقــش بــرق در زندگــی روزمــره مــردم بــر 
کســی پوشــیده نیســت از این رو در ســایه تالش مدیران و کارکنان 
صنعــت بــرق کشــور روز بــه روز بــر توفیقــات ایــن مجموعــه افــزوده 

می شــود.
وی از پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان اقدامــی غیــر مســلحانه در 
ــاد کــرد و افــزود: در ایــن میــان شــناخت  ــر اقدامــات دشــمن ی براب

دقیــق دشــمن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
رضــا دشــتی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت در 
ایــن همایــش تصریــح کــرد : پدافنــد غیرعامــل مجموعــه اقدامــات 
غیرمســلحانه بــه منظــور افزایــش بازدارندگــی، کاهــش آســیب 
پذیــری، تــداوم فعالیتهــای ضــروری، ارتقــاء پایــداری ملــی، تســهیل 
نظامــی  اقدامــات  و  تهدیــدات  بحــران در مقابــل  در مدیریــت 

دشــمن اســت .
دشــتی از دارایــی، شــبکه، تهدیــد، آســیب پذیــری و پیامــد بــه 
عنــوان ارکان پدافنــد غیرعامــل یــاد کــرد و افــزود : دشــمن بــرای 
ایجــاد بحــران بــا اســتفاده از جنــگ نیابتــی و اقدامــات تروریســتی 

زیرســاختهای اقتصــادی را هــدف قــرار مــی دهــد .
وی اظهــار داشــت : حملــه و گریــز بــه منظــور شناســایی و 
تخمیــن، اثبــات ناکارایــی دولــت، ایجــاد رعــب و احســاس عــدم 
امنیــت و اختــالل و ناتــوان کردن و همچنین تســخیر موقــت و دائم 
بــا هــدف بهــره کشــی، ایجــاد پتانســیل عیــب، شناســایی، تخریــب 
و مدیریــت شــبکه هــای اجتماعــی از اســتراتژی هــای تروریســم در 
دســتیابی بــه اهدافــی اســت کــه خواســتار نیــل بــه آنهــا هســتند .

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان 
غربــی ایــن همایــش بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل و بــا 
حضــور بیــش از 300 نفــر از مقامــات ، مســئولین اســتانی وهمــکاران 
ســتاد و نواحــی تابعــه در ســالن همایــش ســتاد شــرکت برگــزار شــد .

...............................................................
تحقق 153 درصدی كاهش پیك بار استان 

بدون اعمال هیچگونه خاموشی در تابستان 95

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجان غربــی با اعالم 
خبــر فــوق گفــت : بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد مشــتركین دیمانــدی 
و رشــد ســالیانه مصــرف انــرژی مشــتركین، نــگاوات حاصــل از صرفه 
جویــی مشــتركین همــكار بــر رونــد افزایشــی مــگاوات مصرفــی 

مشــتركین شــركت در تابســتان95 فائــق آمــد. 
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو افــزود : شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی در راســتای كاهــش پیــك بــار اســتان بــدون اعمــال 
هیچگونه خاموشی در تابستان 95 با اجرای طرحهای مختلف در 
حوزه شــركت اعم از فعالیتهای فنی، غیر فنی، فرهنگی، تبلیغی، 
آموزشــی و روشــهای تشــویق مشــتركین صنعتی به جلب همكاری 
در پیــك ســایی تابســتان در طــرح تطبیــق تعمیــرات وتعطیــالت 
تابســتانی و ذخیــره عملیاتــی بــا برنامه پیكســایی شــركت بــا حداقل 
هزینــه، جلــب مشــاركت اكثریــت مشــتركین كشــاورزی دیمانــدی 
وغیــر دیمانــدی در برنامــه مدیریــت بــار كشــاورزی و همــكاری 
مشــتركین دیگــر و اقشــار مختلــف از جمله دانش آمــوزان، معلمان، 
تجــار، دســتگاههای دولتــی و بانــوان و مدیریــت بــار اقــدام نمــود .

وی اظهــار داشــت : ظرفیــت منصوبــه اســتان ۲۲۰۰ مگاولــت 
بــرداری  بهــره  آمــاده  همزمــان  غیــر  قــدرت  حداقــل  آمپــر، 
ــود و در  ــار در ســال گذشــته 9۰۱ مــگاوات ب ۱۴۰۰مــگاوات و پیــك ب
ســال ۱۳95 بایــد حداقــل 6۷ مــگاوات صرفــه جویــی  صــورت مــی 
گرفــت و بنابــر گزارشــات بــه ثبــت رســیده حداقــل قــدرت كاهــش 
یافتــه تــا هفتــه اول شــهریور مــاه 95 برابــر ۱۰۳ مــگاوات مــی باشــد.

خبر
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

ممیزی یکپارچه صنعت برق فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربیات است

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی میزبان ششمین نشست بهره برداری 

و دیسپاچینگ شرکت های توزیع برق 
غرب و شمالغرب کشور

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربی در پنجمین نشســت 
بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت هــای توزیــع بــرق غــرب و 

شــمالغرب کشــورحضور یافــت.
پنجمیــن  در  غربــی  آذربایجــان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
نشســت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت هــای توزیــع بــرق 
غــرب و شــمالغرب کشــورحضور یافتــه و عنــوان غرفــه برتــر را بــه خــود 

اختصــاص داد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی در ایــن نشســت کــه از  ۴ الــی 5 مهرمــاه در دانشــگاه محقــق 

اردبیلــی برگــزار  شــد صاحبنظــران، اندیشــمندان و مدیــران صنعــت 
بــرق كشــور، معاونیــن بهــره بــرداری و كارشناســان ارشــد و محققیــن 
شــركت هــای توزیــع نیــروی بــرق ۱۱ اســتان حضــور حضــور داشــتند .
ایــن گــزارش مــی افزایــد : شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه کــه بــا تاکیــد بر شناســایی و تبادل 
تجربیات و اســتفاده بهینه از پتانســیل صنعتگران، تولیدکنندگان و 
تامیــن کننــدگان تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی شــرکت هــای توزیع 
نیــروی بــرق فعــال در منطقــه غــرب و شــمالغرب کشــور و ایجــاد 
بســترهای مناســب جهــت همــکاری دوجانبــه برپــا شــده بــود، حضور 

یافتــه و بــه ارائــه توانمندیهــای خــود پرداخــت .
در آییــن اختتامیــه ایــن نشســت از مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا اهــداء لــوح تقدیــر و تندیــس تجلیــل 

شــد .
شــایان ذکــر اســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
میزبــان ششــمین نشســت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت های 

توزیــع بــرق غــرب و شــمالغرب کشــور در ســال آتــی خواهــد بــود .

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
جلســه افتتاحیــه ممیــزی شــرکت توانیــر،  ممیــزی یکپارچــه صنعت 
بــرق را فرصتــی بــرای تقویــت هــر چــه بیشــتر ارتباطــات بهــره منــدی 
از تجربیــات و تبــادل اطالعــات و اندوختــه هــای همــکاران صنعــت 
بــرق عنــوان کــرد و ابــراز امیــدواری نمــود نتایــج حاصــل از ممیــزی 

بســتر الزم بــرای بهبــود فعالیــت هــای شــرکت را فراهــم نمایــد. 
اکبــر حســن بگلــو بــا اشــاره بــه تاثیــرات انجــام ممیــزی در اجــرای 
شایســته ضوابــط ابالغــی شــرکت توانیــر اظهــار داشــت: تالشــگران 
صنعــت بــرق آذربایجــان غربــی همــواره در ســنگر خدمــت رســانی 

بــه مــردم جــزو بهتریــن هــای صنعت بــرق کشــور بــوده و در بالندگی 
صنعــت بــرق نقــش بســزایی داشــته انــد. 

ــن  ــز در ای ــر نی ــع شــرکت توانی ــزی توزی ــر برنامــه ری ــرکل دفت مدی
جلســه بــا قدردانــی از مهمــان نــوازی همــکاران عنــوان کــرد: بــا انجام 
ممیــزی، ضمــن بررســی میــزان تحقــق و نحــوه اجــرای ضوابــط ابالغی 
از ســوی شــرکت توانیــر، نقــاط ضعــف و همچنیــن فرصــت هــای 
بهبــود شناســایی و در جهــت اجــرای بهتــر مــوارد مذکــور، توصیــه 

هــای الزم توســط ممیــزان شــرکت توانیــر ارائــه مــی شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

غربــی، ممیــزی شــرکت توانیــر از تاریخ ۲۷ لغایت ۲9 مهرمــاه در دو 
شــاخه فنــی و غیرفنــی برگــزار و نتایــج حاصــل شــده و دیــدگاه هــای 

ممیــزان اعزامــی در جلســه اختتامیــه ارائــه شــد. 
ایــن گــزارش مــی افزایــد: در حاشــیه ممیــزی، بــه منظــور آشــنایی 
ــا تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن مــردم اســتان در طــول تاریــخ،  ممیــزان ب
برنامــه هــای جانبــی دیــدار از بناهــای تاریخــی، کلیســای ننــه مریــم، 
مــوزه منابــع طبیعــی اســتان، بــازار ســنتی و بازارچــه مــرزی ارومیــه 

اجــرا شــد.

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا حضــور 
ــادل  ــایی و تب ــر شناس ــد ب ــا تاکی ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
پتانســیل صنعتگــران،  از  بهینــه  اســتفاده  و  تجربیــات 
ــات  ــزات و ملزوم ــدگان تجهی ــن کنن ــدگان و تامی تولیدکنن
مصرفــی شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق فعــال در منطقــه 
غــرب و شــمالغرب کشــور و ایجــاد بســترهای مناســب جهت 
همــکاری دوجانبــه برپــا شــده بــود، حضــور یافته و بــه ارائه 

توانمندیهــای خــود پرداخــت .
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از سوی دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی :

دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

در راســتای اجــرای بنــد 8 از مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، صبــح 
ــا حضــور  روز چهارشــنبه پنجــم آبــان مــاه دوره آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد ب

کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی برگــزار شــد .
دکتر ســلیمانی از اســاتید این دوره آموزشــی در ابتدای ســخنان خود گفت 
: اعتیــاد یــک »بیمــارى اجتماعــی« اســت کــه عــوارض جســمى و روانــى دارد و 
تــا زمانــى کــه بـــه علــل گرایــش »بیمــار« توجــه نشــود، درمــان جســمى و روانــى 
ــه موادمخــدر یکــى از  ــاد ب ــود. اعتی ــى نتیجــه بخــش خواهــد ب ــراى مدت فقــط ب
مهمتریــن مشــکالت اجتماعــی اســت کــه عــوارض ناشــى از آن تهدیــدى جــدى 
بــراى جامعــه بشــرى محســوب شــده و موجــب رکــود اجتماعــى در زمینــه  هــاى 

مختلــف مــى  گــردد.
اســماعیل ســلیمانی ادامــه داد : ویرانگــری هــاى حاصــل از اعتیــاد زمینــه 
ســاز ســقوط بســیارى از ارزش  هــا و هنجارهــاى فرهنگــى و اخالقــى شــده و بدیــن 

ترتیــب ســالمت جامعــه را بطــور جــدى بــه مخاطــره مــى  انــدازد.
وی افــزود: آمارهــا نشــان مــی دهــد بیــش از 6۰ درصــد جرائــم مرتبــط بــا 
ــرار  ــر مــواد مخــدر ق موادمخــدر و حــدود 6 میلیــون نفــر در کشــور تحــت تاثی
دارنــد و در راســتای مبــارزه بــا ایــن معضــل 3600 شــهید و 12000 نفــر از نیروهــای 

انتظامــی مجــروح شــده انــد.
در ادامــه دکتــر عیســی زادگان عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ارومیــه ضمــن 
ــر  ــی و تاثی ــه داده هــای مل ــاد در جهــان ب ــه وضعیــت اعتی ــوط ب ــه آمــار مرب ارائ

مصــرف مــواد اشــاره کــرد. 
وی در ادامــه بــه اقداماتــی همچــون كــم كــردن دسترســی بــه مــواد مخــدر و 
روان گردانهــا باالخــص در اطــراف مــدارس و دانشــگاه هــا، توجــه بــه اثــر تعییــن 
ــه  ــاد، توجــه ب كننــده هــای اجتماعــی هماننــد فقــر و بیــكاری در افزایــش اعتی
نقــش عوامــل كالن اقتصــادی- اجتماعــی در پیشــگیری از اعتیــاد وافزایــش بــروز 
و شــیوع انــواع مشــكالت و اختــالالت روانــی و افزایــش طــالق و نابســامانی در 
خانواده هــای زوجیــن جــوان، ایجــاد ســاختار مناســب بــرای مبــارزه با مــواد مخدر 

در دســتگاههای متولــی امــر، اشــاره نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ــی  ــه مــدت 6 ســاعت برگــزار شــد توضیحــات مفصل ــن دوره آموزشــی کــه  ب ای
در رابطــه بــا آشــنایی بــا انــواع مــواد مخــدر، عــوارض و اثــرات مــواد مخــدر، 
فرزندپــروری، آســیب شناســی خانــواده، نحوه برخــورد با فرزندان و افــراد در حال 

درمــان، مهــارت هــای زندگــی و ... بــه حاضریــن ارائــه شــد .

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

برگزاری دوره آموزشی ) حقوق شهروندی( 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دوره آموزشــی ) حقــوق شــهروندی ( بــا حضــور  25 نفــر از همــکاران شــرکت 
توزیــع در مجتمــع عالــی علمــی و پژوهشــی آذربایجــان غربــی برگــزار شــد  .

در این دوره که بمدت   16 ســاعت و در دو گروه برگزار شــد، تایوغ مدرس 
ایــن دوره در خصــوص حقــوق مدنــی و سیاســی، حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی 

فرهنگــی و حریــم خصوصــی مباحثــی ارائــه  نمــود . 
بنابرایــن گــزارش در ایــن دوره آموزشــی همچنیــن در خصوص مفهــوم آزادی 
بیــان، حــق مشــارکت در امــور جامعــه، خانــواده، مبانــی و منابع حمایــت از حریم 

خصوصــی اطالعــات الزم بــه حاضریــن ارائــه گردیــد .

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

برگزاری دوره آموزشی» آشنایی با استانداردهای شبکه « 
در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دوره آموزشــی »آشــنایی بــا اســتانداردهای شــبکه هــای توزیــع « بــا حضــور 
همــکاران شــرکت توزیــع در مجتمــع عالــی علمــی و پژوهشــی آذربایجــان غربــی 

برگــزار شــد . 
در ایــن دوره آموزشــی کــه بــه مــدت 30 ســاعت  و در ســه گــروه  8 ســاعته 
برگــزار گردیــد، امرالهــی مــدرس ایــن دوره  بــه ارائه توضیحاتــی در خصوص طرح 
هــای اجــرا شــده در شــبکه توزیــع وآشــنایی بــا اســتانداردهای شــبکه توزیــع ارائــه 

نمــود . 
ــا اســتاندارد  ــن دوره آموزشــی همچنیــن در رابطــه ب ــن گــزارش در ای بنابرای
انشــعابات توزیــع، اســتاندارد پســت هــای توزیــع زمینــی، هوایــی، تابلوهــای 
توزیــع، خطــوط هوایــی و حریــم  آنهــا،  سیســتم زمینــی در شــبکه هــای توزیــع، 
کابلهــای توزیــع  و همچنیــن تعریــف اســتاندارد هــا و لــزوم  بکارگیــری آنهــا در 

ــد  .  ــه گردی ــه حاضریــن ارائ ــع بــرق آمــوزش هــای الزم ب فعالیتهــای توزی

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

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول حسابداری 
در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

دوره آموزشــی اصــول حســابداری بــا حضــور همــکاران شــرکت  توزیــع  نیروی 
بــرق در مجتمــع عالــی علمــی و پژوهشــی آذربایجــان غربــی برگــزار گردید  . 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
ایــن دوره آموزشــی کــه  بــه مــدت  24 ســاعت  و در ســه گــروه 8 ســاعته برگــزار 
شــد، محمدرضــا تیــغ زن مــدرس دوره بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص مفاهیم 
و تعاریــف کلــی اصــول حســابداری، چگونگــی ثبــت  و تهیــه صورتهــای مالــی و 

بســتن حســابها پرداخــت.
ــا کلیــات اصــول حســابداری،   در ایــن دوره آموزشــی همچنیــن در رابطــه ب
ــد و فــروش کاال،  ــر، حســابداری خری ــی در دفات چگونگــی ثبــت فعالیتهــای مال
اصــالح حســابها در پایــان دوره مالی،گــردش وجــود نقــد و...  توضیحــات کاملی 

بــرای کار آمــوزان ارائــه گردیــد .  

معاون مدیرعامل درتوزیع برق ارومیه :خبر

اجرای پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 
به طول 175 کیلومتر درشهر ارومیه

معــاون مدیرعامــل درتوزیــع بــرق ارومیــه درگفتگــو باپیــام 
ایــن حــوزه گفــت توزیــع  بــه فعالیــت هــای  بــرق بااشــاره 
بــرق ارومیــه دارای ســه مدیریــت توزیــع باکــری ،ولیعصــرو 
باهنربــوده کــه تاپایــان ســالجاری مدیریــت ایثــار ارومیــه نیــز 

رســما فعالیــت خــودرا آغــاز خواهدکــرد .
ــت  ــدازی مدیری ــاراه ان ــزود : ب ــم بهرامــی اف مهنــدس رحی
ــود  ــرق باهنربهب ــار کیفیــت خدمــات دهــی حــوزه ب ــرق ایث ب

خواهدیافــت .  
دارای ۴۰6  ارومیــه  اینکــه شهرســتان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هــزار و۳۰۳ مشــترک میباشــد افــزود بــرق باکــری بــا۱5۰ هــزار 
هــزارو   ۱۴۲ وباهنربــا  مشــترک  ببشــترین  دارای  مشــترک 

. قراردارنــد  بعــدی  درمراحــل  هزاربترتیــب  ولیعصــر۱۱۲ 
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت راه انــدازی بــرق مدیریــت توزیــع 
بــرق رودکــی  بــادآور شــد مدیریــت  ارومیــه  بــرق رودکــی 
درمرحلــه خریــد  زمیــن قــرار داردوبابرنامــه ریــزی هــای انجــام 
شــده ایــن مدیریــت نیــز تاپایــان ســال 96 در مدار بهــره برداری 

قرارخواهدگرفــت .

بهرامــی بــه  فعالیــت های انجام شــده بــرای کاهش تلفات 
اشــاره کــرد وافــزود: ارومیــه بــا ۱۴/6 درصــد تلفــات نقش تاثیر 

گــذار در رونــد طــرح کاهــش تلفات اســتان دارد .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای کاهــش تلفــات درســالجاری 
ایــن  از محــل  و  یافتــه  ریــال اختصــاص  مبلــغ ۲۰ میلیــارد 
اعتبــارات کار تعویــض ۱5 هــزار کنتــور معیــوب در دســت 
ــن اعتبــارات  ــاد آورشــد: تاکنــون 5۰درصــد ای انجــام اســت ی
جــذب و ۴ هــزار کنتــور معیــوب دراین راســتا تعویض گردیده 

اســت .    
ــرق  ــروژه هــای در دســت اجــرای ب ــه پ مهنــدس بهرامــی ب
ــغ ۲۰۰  ــان اینکــه درســالجاری مبل ــا بی ــه اشــاره کــرد و ب ارومی
میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ایــن پــروژه هــا اعتبــار اختصــاص 
یافتــه اســت تصریــح کــرد: ایــن پــروژه هــا شــامل توســعه 
توســعه  و  مانــور  قــدرت   ، ســازی  بهینــه  اصــالح  احــداث 

فیدرهــا بــوده کــه  از  بیــش  از  6۰  درصــد  پیشــرفت  فیزیکــی  
برخــوردار مــی باشــند . 

وی اضافــه کــرد: درخصــوص تعمیــرات ونگهــداری شــبکه 
، کاهــش بارفیدرهــا و کوتــاه کــردن حــوزه تغذیــه فیدرهــا نیــز 

برنامــه هایــی در دســت انجــام اســت .

کابــل  بــه  ســیمی  شــبکه  تبدیــل  بهرامــی  مهنــدس 
خودنگهــدار بطــول ۱۷5 کیلومتــر را از دیگــر برنامــه هــای 
توزیــع بــرق ارومیــه برشــمردو افــزود: ایــن طــرح درخصــوص 
ــر مجــاز و ایمنــی مــردم  ــرق غی ــا ب ــارزه ب کاهــش تلفــات ، مب
نقــش بســزایی داشــته و تــا کنــون ۲۰ کیلــو متــر از ایــن طــرح 

بمرحلــه اجــرا درآمــده اســت.
ایشــان  یــادآور شــد همچنیــن بابرنامــه ریــزی هــای بعمــل 
آمــده طــرح تبدیــل کابــل خودنگهــدار درســال آینــده در۳۰ 

ــد . ــه اجــرا درمــی آی روســتای مــرزی ارومیــه بمرحل
وی پایــداری شــبکه ، کاهــش قطعــی بــرق ،کاهــش تلفــات 
و نگهــداری بهتــر را از دیگــر مزایــای ایــن طــرح برشــمرد . 
مهنــدس بهرامــی بابیــان اینکــه شهرســتان ارومیــه بــا ۱۰5 
فیــدر تغذیــه مــی شــود وبیشــترین فیدرهــا دربــرق باکــری  
مــی باشــد یــاد آورشــد طــول فیدرهــا درحــوزه  باهنــر  بــوده  و  
بــرای شــهرک هــای صنعتــی فیدرهــای تغذیه دربــرق ولیعصر 

مســتقر مــی باشــد . 

مهنــدس بهرامــی تبدیــل شــبکه ســیمی بــه 
از  را  کیلومتــر  بطــول 175  کابــل خودنگهــدار 
دیگــر برنامــه هــای توزیع بــرق ارومیه برشــمردو 
افــزود: ایــن طــرح درخصــوص کاهــش تلفــات ، 
مبــارزه بــا بــرق غیــر مجــاز و ایمنــی مــردم نقــش 
بســزایی داشــته و تــا کنــون 20 کیلــو متــر از ایــن 

طــرح بمرحلــه اجــرا درآمــده اســت.

بــاراه انــدازی مدیریــت بــرق ایثــار کیفیــت 
باهنربهبــود  بــرق  حــوزه  دهــی  خدمــات 

  . خواهدیافــت 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بهرامــی  مهنــدس 
و303  هــزار   406 دارای  ارومیــه  شهرســتان 
مشــترک میباشــد افــزود برق باکــری بــا150 هزار 
مشــترک دارای ببشــترین مشــترک وباهنربا 142 
هــزارو ولیعصــر112 هزاربترتیــب درمراحــل بعدی 

قراردارنــد .

مشــترک  و303  هــزار   406 دارای  ارومیــه 
میباشــد و بــرق باکــری بــا150 هــزار مشــترک 
دارای ببشــترین مشــترک ، باهنربــا  142 هــزارو 
بعــدی  درمراحــل  هزاربترتیــب   112 ولیعصــر 

. قراردارنــد 
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نگاهی به فعالیت های شرکت تعاونی مسکن مهر انبوه سازان 
توزیع نیروی برق ارومیه

شــرکت تعاونــی مســکن مهــر انبــوه ســازان توزیــع 
نیــروی بــرق ارومیــه از ســال 1386 تاســیس و در ســال 
از مســکن شهرســازی  زمیــن  تحویــل  از  پــس   1388
آذربایجــان غربــی در منطقــه گلشــهر ارومیــه عملیــات 

احــداث را آغــاز نمــود .
واحدهــای مســکونی ایــن تعاونــی در دو بلــوک 96 
واحــده و یــک بلــوک 36 واحــده کــه 19 واحــد آن مربــوط 
ــق  ــز متعل ــرق و 17 واحــد نی ــروی ب ــع نی ــه شــرکت توزی ب
بــه ســازمان هواشناســی و شــرکت ایمــن ســازان ارومیــه 
اســت احــداث گردیــده و برابــر اعــام نظــر کارشناســان 
اداره کل راه و شــهر ســازی اســتان واحدهــای دردســت 
احــداث تعاونــی مســکن انبــوه ســازان توزیع بــرق ارومیه 
از بیــش از 96 درصــد پیشــرفت فیزیکی برخوردار اســت.
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فعالیــت های ایــن تعاونــی در 
طــول 7 ســال گذشــته و مشــکات پیــش رو گفتگویــی را 
بــا توحیــد جهانگیــر مدیــر عامل ایــن تعاونــی انجــام داده 
ایــم کــه نظــر شــما خواننــدگان محتــرم را بــه ایــن گفتگــو 

جلــب مــی کنیم.

پیــام بــرق : همانطوریکــه مســتحضرید نزدیک به ۷ ســال از مدت 
فعالیــت شــرکت در احــداث واحدهــای مســکونی بــرای اعضــای 
تعاونــی مــی گــذرد بــه نظرتــان علــت ایــن تاخیــر طوالنــی در اتمــام و 

واگــذاری واحدهــا چــه بــوده اســت؟
ــل  ــادن   تحوی ــر   افت ــه   تأخی ــوان   در   ب ــادی را مــی ت عوامــل زی
واحــد هــا دخیــل دانســت کــه از جملــه مــی تــوان پاییــن بــودن 
نقدینگــی در دســت تعاونــی در هــر مرحلــه ، عــدم همــکاری اعضــاء 
در  واریــز بموقــع وجــوه در خواســتی شــرکت تعاونــی از عوامل اصلی 
بشــمار مــی رود و بــه نظــر اینجانــب اگر پرداختی هــای اعضاء بموقع 
انجــام مــی شــد شــرکت تعاونــی مــی توانســت دو ســال زودتــر از ایــن 

هــم واحــد هــا را تحویــل نمایــد .
پیــام بــرق : بــا توجــه بــه گذشــت مــدت طوالنــی از زمــان احــداث 
، جمــع هزینــه هــا بــازاء هــر متــر مربــع زیــر بنــاء مفیــد چقــدر بــوده و 
قیمــت تمــام شــده هــر واحــد جهــت تحویــل بــه اعضــاء چقــدر مــی 

باشــد؟
ــا یــک میلیــون و یکصــد هــزار تومــان بــدون  مبلــغ یــک میلیــون ت
احتســاب شــیرآالت ، پکیــج ، رادیاتــور و ســینک ظرفشــویی بــرای 
هــر متــر مربــع بــوده و قیمــت تمــام شــده واحدهــا بــرای تحویــل ۴۴ 

ــده اســت. ــرآورد گردی ــا ۴6 میلیــون تومــان ب میلیــون ت
پیــام بــرق : آیــا فکــر نمــی کنیــد هزینــه تمــام شــده رقــم زیــادی 

ــدارد؟ ــی ن ــا اهــداف مســکن مهــر همخوان ــوده و ب ب
بــه نظــر اینجانــب برنامــه هــای مســکن مهــر در دولــت قبل مطابق 
بــا واقعیــات جامعــه نبــوده بــه نوعــی مــی تــوان  گفــت عــوام فریبانــه 
ــان آورده اعضــاو  وام  ــون توم ــر از ده میلی ــه باکمت ــوده اســت اینک ب
بانکــی بــه تــوان واحــد را بــه اتمــام رســانده و تحویــل داد کال کــذب 
محــض بــوده و همــان ابتــدا بــرای کارشناســان مســکن و شهرســازی 
کامــال واضــح  بــود کــه بــا ایــن مبالــغ واحــد بــه اتمــام نخواهــد رســید 
و از طرفــی مســاکن مهــر گلشــهر در زمینــی کــه احــداث گردیــد کــه 

خــود دارای هزینــه هــای گــزاف آمــاده ســازی و غیــره بــود .
پیــام بــرق : آیــا تعاونــی بــرای احــداث و تحویــل واحدهــا بــا اعضــاء 

قــرارداد منعقــد نمــوده اســت؟
برنامــه عضــو گیــری بــرای تعاونــی مســکن مهــر از طریــق اداره کل 
تعــاون اســتان بــوده و صالحیــت عضویت توســط ایــن اداره کل انجام 
مــی شــد و تعاونــی هیــچ گونــه نقشــی در برنامــه عضو گیری نداشــته 

و تنهــا عضــو را بــه اداره تعــاون معرفــی مــی کــرد.
 پیــام بــرق  : بــر اســاس اطالعــات ، برخــی از تعاونــی هــا بــا اعضــای 
ــه عقــد  خــود دارای قــرارداد مــی باشــند تعاونــی شــما چــرا اقــدام ب

قــرارداد ننمــوده اســت؟
تعاونــی مســکن مهــر ســپاه تنهــا تعاونی اســت کــه با اعضــای خود 
قــرارداد دارد و بقیــه هیــچ یــک از تعاونــی هــا بــا اعضایشــان قــرارداد 
ندارنــد چــون مشــخص نبــود کــدام واحــد بــرای عضــو تعلــق مــی 
گیــرد و برنامــه واگــذاری بــر اســاس امتیــاز بنــدی بــا حضــور اعضــاء بر 

مبنــای آورده عضــو انجــام گردیــده اســت.
پیام برق :  گفته می شــود برخی از شــرکت های تعاونی مســکن 
مهــر وجوهــی را کــه از اعضــاء دریافــت مــی کردنــد بــه حســاب ســود 
ده واریــز نمــوده و ســود آن را بــه عنــوان آورده اعضــاء محاســبه مــی 

کردنــد ؟
ــه اینکــه تســهیالت را بانــک مســکن پرداخــت نمــوده  ــا توجــه ب ب
حســاب مــا تنهــا در بانــک مســکن بــوده و بــه غیــر از ایــن بانــک مــا 
هیــچ حســابی نداشــتیم و مســکن شهرســازی نیــز عمــال مانــع افتتــاح 

حســاب در ســایر بانــک هــا مــی شــد .
 پیــام بــرق : آیــا ایــن موضــوع واقعیــت دارد هــر عضــوی کــه 
پارکینــگ مــی خواهــد بایســتی عــالوه بــر مبلــغ پرداختــی مــازاد بــر آن 

مبلــغ ۱۰ میلیــون تومــان نیــز پرداخــت نمایــد؟
بلــوک هــای احداثــی ایــن شــرکت تعاونــی ماننــد اکثــر تعاونــی 
هــا دارای کســری پارکینــگ اســت و هــر عضــوی اگــر در خواســت 
پارکینــگ نمایــد بایــد عــالوه بــر واریــز وجــه واحد خــود یکصد میلیون 
ریــال نیــز پــول پارکینــگ را واریــز نمایــد الویــت در واگــذاری پارکینگ 

بــا اعضایــی اســت کــه پــول پارکینــگ را زودتــر واریــز نماینــد .
پیــام بــرق : گفتــه مــی شــود توســط بانــک ۳۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت پرداخــت گردیــده و مبلــغ ۴۰ میلیــون تومــان و بــرای 
برخــی هــا بیشــتر از ایــن رقــم توســط بانــک عامــل تقســیط شــده آیــا 
ایــن اضافــی همــان مبلــغ دیــر کــرد نیســت و در ایــن خصــوص مدیران 

تعاونــی مقصــر نمــی باشــند ؟
ایــن افزایــش ســود مربــوط بــه دوران مشــارکت بوده که بانــک آن را 

محاســبه نمــوده اســت و ارتباطی به تعاونی نــدارد .
پیــام بــرق : عملکــرد خــود و هیئــت مدیره را در پروژه مســکن مهر 

چگونــه ارزیابــی می کنید؟
 بایســتی عــرض کنــم کــه هیئــت مدیــره عمــال هیچگونــه نقــش 
و همــکاری در پیشــبرد برنامــه هــای شــرکت نداشــته و در کنــار آن 

همــکاری اعضــای تعاونــی نیــز چنــدان مطلــوب نبــوده اســت.
بنــده نزدیــک ۸ ســال زندگــی خــود را صــرف برنامــه هــای ایــن 
تعاونــی نمــوده ام و طــرف حســاب تمامــی ســازمان هــا ، منابــع بانکی 
و پیمانــکاران بنــده بــوده و ایــن در حالیســت که روزانه بایســتی برای 

۱۳۰ نفــر از اعضــاء نیــز جوابگــو باشــم .
پیــام بــرق : انتظارتــان از اعضــاء و اینکــه بــرای پیشــبرد برنامه های 

تعاونــی چــه درخواســتی از آنــان دارید؟
اگــر اعضــاء نســبت بــه پرداخــت آورده خــود اقــدام نماینــد بنــده 
ــل  ــا را تحوی ــی ۲۰ روز واحده ــی میدهــم کــه ظــرف ۱۰ ال تعهــد کتب
دهیــم و دیگــر اینکــه مقــررات ملــی ســاختمان تغییــر یافتــه و حتمــا 
اعضــاء بایســتی ظــرف یــک مــاه واحــد خــود را تحویــل گیرنــد در غیــر 
ایــن صــورت هــر گونــه عــوارض ناشــی از عــدم دریافــت واحــد بعهــده 
صاحــب آن خواهــد بــود. در پایــان از تمام اعضــاء تقاضا دارم با توجه 
بــه اینکــه انشــعابات آب و بــرق واحدهــا دایــر مــی باشــد و بــا شــرکت 
گاز قــرار داد بســته شــده تــا پایــان آذرمــاه گازکشــی واحدهــا بــه اتمام 
ــل گرفتــن واحدخــود در  ــه تســویه حســاب  و تحوی برســد نســبت ب

اســرع وقــت اقــدام نماینــد.

ــکن  ــی مس ــای تعاون ــکاران و اعض از هم
مهــر انبــوه ســازان توزیــع بــرق ارومیــه 
ــوص  ــود را در خص ــرات خ ــم نظ ــی خواهی م
ایــن گفتگــو جهــت چــاپ در شــماره بعــدی 
روابــط  دفتــر  بــه  بــرق  پیــام  ماهنامــه 
عمومــی شــرکت بــرق بصــورت مکتــوب 

فرماینــد. تحویــل 
پیام برق
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مدیر توزیع برق میاندوآب : 
مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهای 

اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است

ــه  ــت بهین ــش مدیری ــدوآب در همای ــرق میان ــع ب ــر توزی مدی
مصــرف انــرژی در ســاختمانهای اداری کــه بــا حضــور مدیــران و 
جمعــی از همــکاران وزارت نیــرو در جنــوب اســتان و مســئولین 
ســایر ادارات در شهرســتان میانــدوآب برگــزار شــد، ضمــن اعــالم 
ایــن مطلــب گفــت: ایــران از پرمصــرف تریــن کشــورهای جهــان 
در حوزه انرژی اســت و چند ســال اخیر تعداد مشــترکین اداری 
حــدود 5۰ درصــد افزایــش یافتــه ولــی میــزان مصــرف انــرژی دو 

برابــر شــده اســت. 
جمــال کاظمــی اصــل بیان کرد: در ســال 9۴ در اســتان ۲۸6۴۰ 
مشــترک اداری داشــتیم که این تعداد ۲.5 درصد از مشــترکین 

اســتان را شــامل میشد. 
وی افــزود: میــزان انــرژی مصرفــی مشــترکین مذکــور در ســال 
گذشــته ۴۲۷mwh بــود کــه معــادل ۸ درصــد از انــرژی مصرفــی 

کل شــرکت اســت.
مهنــدس کاظمــی اصــل گفت: اگر مردم مشــکالت ناشــی از 
مصــرف بــی رویــه را جــدی نگیرنــد بــا چالــش هــای جــدی روبــرو 
خواهیــم شــد لــذا بایــد بــا فرهنــگ ســازی و آشــنا کــردن آنهــا بــا 
روش هــای نویــن در مســیر کاهش مصــرف و هزینه گام برداریم 

تــا از مشــکالت کــم کنیــم.

در ادامــه نــادر اشــرف پــور مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف برق 
ــه در  ــی روی ــرژی و مصــرف ب ــالف ان ــزود: بخــش مهمــی از ات اف
دســتگاههای اجرایــی و دولتــی اســت لــذا مدیــران ادارات بــا 
ــی  ــرق مصرف ــز قیمــت ب ــی و نی ــه جوی آگاهــی از ضــرورت صرف
کارکنــان خــود را بــرای کاهــش مصــرف تشــویق کنند و پیشــنهاد 
مــی شــود در هــر نهــادی مســئولی بــرای مدیریت مصــرف انرژی 
معرفــی کننــد تــا بــه صــورت مســتمر فعالیتهــای اصالحــی را 
رصــد و نظــارت کننــد و بطــور مســتمر نســبت به ارســال گــزارش 
بــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اقــدام کننــد .
مصــرف،  کــم  المپهــای  از  اســتفاده  گفــت:  پــور  اشــرف 
ســرویس سیســتم های گرمایی و سرمایشــی، اســتفاده از پنجره 
هــای دوجــداره، عایــق کاری مناســب تاسیســات، بهــره گیــری از 
سیســتم های هوشــمند و جدید و خاموش کردن تاسیســات در 
زمــان تعطیلــی ادارات از روشــهایی اســت کــه مــی توانــد مصرف 

و هزینــه هــای بــرق را کاهــش دهــد.
مهنــدس شــیروی کارشــناس ارشــد دفتــر نمایندگــی ســابا 
سیســتم  داشــت:  ابــراز  همایــش  ادامــه  در  اصفهــان  واحــد 
مدیریــت انــرژی در ســاختمانهای اداری، ســازمان هــا را قــادر 
مــی کنــد تــا بــا یــک روش نظــام منــد بــه ســمت بهبــود مســتمر 
عملکــرد انــرژی برونــد و تشــکیل کمیتــه انــرژی در ادارات مــی 

ــد ســرعت بخشــد. ــن رون ــه ای ــد ب توان
وی ممیــزی راندمــان ســاختمانهای اداری، آمــوزش و آگاه 
روشــهای  اصــالح  و  مــدون  ریــزی  برنامــه  کارکنــان،  ســازی 
نامناســب مصــرف را در بهبــود مدیریــت مصرف موثر دانســت.
شــیروی در خاتمه در رابطه با بهینه ســازی مصرف ســوخت 
در ســاختمانها، تعییــن برچســب انــرژی ســاختمان، راهکارهــای 
عملی صرفه جویی در مصرف انرژی و تاسیســات سرمایشــی و 

گرمایشــی توضیحاتــی ارائــه نمود.

مراسم بدرقه راهیان کربال ، اربعین حسینی خبر
در شرکت توزیع نیروی برق استان

ــرق آذربایجــان  ــروی ب ــع نی جمعــی از همــکاران شــرکت توزی
غربــی جهــت شــرکت در مراســم پورشــکوه اربعیــن حســینی بــا 
بدرقــه گــرم و پورشــور همــکاران و خانــواده هــای خــود راهــی 

ــی شــدند . ــالی معل کرب
بگــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیروی بــرق آذربایجان 
غربــی در مراســم بدرقــه ایــن عزیــزان مدیــر عامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و جمعی از مدیران شــرکت حضور 

داشتند.
گفتنی اســت برنامه عزیمت کاروان راهیان کربال از شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــه همــت پایــگاه مقاومــت 

شــهید کاوه صنعــت بــرق اســتان انجــام شــد .

ســئواالت ذیــل باشــیم :
۱. آیا جلساتی كه برگزار می شوند ضرورت دارند ؟

۲. آیا جلسات بر اساس اهداف مشخص تشكیل, می شوند ؟
۳. آیا زمان شروع و پایان جلسات در دعوت نامه ها قید می شوند ؟

۴. آیا زمان برگزاری جلسات مناسب است ؟
5. آیــا زمــان مشــخص بــر هــر یــك از دســتورات كار جلســات مشــخص 

؟ می شــود 
6. آیا مستندات الزم و انتظارات به مدعوین اطالع رسانی می شود ؟

۷. آیا دستور كار جلسات بر اساس اهمیت تنظیم می شوند ؟
۸. مدت زمان ارسال دعوت به جلسات چند روز است ؟

ــه زمانــی بیــن ارســال و دریافــت صورت جلســات توســط مدعویــن  9. فاصل
چقــدر اســت ؟

۱۰. آیا جلسات در زمان مشخص شده برگزار می شوند ؟
۱۱. آیا جلسات در زمان مقرر به اتمام می رسند ؟

۱۲. آیا همه دستور كارها بررسی می شوند ؟
۱۳. میزان تأخیر در شروع جلسات چقدر است ؟

۱۴. چند درصد شركت كنندگان خودشان شخصاً شركت نكرده اند ؟
۱5. آیا جلسات بر اساس دستورالعمل ها پیش می روند ؟

۱6. میزان مشاركت اعضاء چقدر است ؟
۱۷. چقدر وقت جلسه رارئیس جلسه می گیرد ؟
۱۸. چقدر وقت جلسه رادبیر جلسه می گیرد ؟

۱9. فاصله زمانی برای ارسال صورت جلسات چقدر است ؟
۲۰. میزان رضایت اعضاء جلسه چقدر است ؟

۲۱. چــرا تعــدادی از اعضــاء بــه صــورت فعاالنــه در دســتور كار جلســات 
؟ نمی كننــد  مشــاركت 

- مطالعــه ســوابق موضوعــات )اســناد(قبل از آغــاز 
جلسه

-تدویــن دســتور جلســه و اطــاع بــه مدعویــن قبــل از 
جلسه

-پرهیــز از دعــوت سیاســی و دعــوت از افــراد صاحــب 
نظر

ــدگان  ــر کنن ــه تأخی ــاعت مقرر)ب ــه در س ــاز جلس -آغ
لبخنــد نزنیــد(

- ارایــه مقدمــه کوتــاه و بــا تــاوت آیاتــی چنــد از قــرآن 
کریم 

- تشریح اهداف و دستور جلسه فعلی 
- جلب مشارکت کلیه شرکت کنندگان 

-رعایت ترتیب و نوبت در اظهار نظر 
- کنترل زمان جلسه در عین پرهیز از شتاب زدگی 

-ثبت مذاکرات و تهیه صورت جلسه 
-تعیین وظایف هر عضو در پایان جلسه

- جمع بندی بحث ها و ارایه نتایج درپایان جلسه
- توافــق در خصــوص زمــان ،مــکان و اهــداف جلســه 

آتــی
- ارایه خاصه ای از مذاکرات قبل از خاتمه جلسه

تصمیمات سازمانتان ارزشمند هستند ...                       )بقیه از صفحه اول (
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مــا را درغــم خود شــریک بدانید
بــا نهایــت تاســف و تاثــر اطــالع یافتیــم یکــی از همــکاران 
عزیــز بــرق بــوکان مرحــوم رحمــان ممنــدی 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 

مرحــوم و صبــر و شــکیبایی را بــرای بازمانــدگان خواهانیــم.

همکار آقای کرم اسکندری در سوگ پدر
همکار آقای فرهاد عسگری در سوگ پدرزن

همکار بازنشسته آقای ابراهیم رسولی در سوگ همسر
همکار آقای کاظم کریمی در سوگ برادر

همکار بازنشسته آقای عیسی موالیی در سوگ برادر
همکار آقای نورالدین حسین بسته نیا در سوگ پدرزن

همکار آقای حسین سهرابی در سوگ دختر
همکار آقای محسن فرزانه نیا در سوگ پدر

همکار آقای احمد متقی در سوگ پدرزن
همکار آقای محمد رضا امنیت طلب در سوگ پدر

همکار آقای رحمان امینی در سوگ پدرزن

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت

تقدیر و تشکر

ــزاده مشــاور نهــاد ریاســت جمهــوری و مســئول هماهنگــی امــور ایثارگــران و رضــا رحیمــی نســب  ــز ولی * حجــت االســالم پروی
دبیــر شــورای مشــاوران وزراء در امــور ایثارگــران بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی از تــالش و جدیــت و خدمــات در خــور تحســین ایشــان در خدمــت رســانی بــه یــادگاران هشــت ســال دفــاع مقــدس 

و اســطوره هــا ملــت ایــران قدردانــی نمودنــد .
* ســرتیپ دوم پاســدار ناصــر اصالنــی فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه اکبــر حســن بگلــو 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از همــکاری حداکثــری ایشــان بــا نیــروی انتظامــی تقدیــر و تشــکر نمــود .
* از طــرف ســردار اصالنــی دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان آذربایجــان غربــی بــا اهــداء لــوح تقدیــر از تــالش 
آقــای داود صالــح نمــدی مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اذربایجــان غربــی در جهــت انجــام وظیفــه در راســتای 

نهادینــه کــردن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  قدردانــی بعمــل آمــد .
ــا ارســال نامــه ای بــه اکبــر  * علــی پیــام مشــاور اســتاندار و مســئول هماهنگــی امــور ایثارگــران اســتانداری آذربایجــان غربــی ب
حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از زحمــات ایشــان و مســئول امــور ایثارگــران شــرکت در خصــوص 
همــکاری صمیمانــه بــا دفتــر امــور ایثارگــران اســتانداری در طــول ســفر هیئــت بازرســی نهــاد ریاســت جمهــوری و مشــاورین وزراء 

بــه اســتان تقدیــر و تشــکر نمــود .
* رضــا رحیمــی نســب دبیــر شــورای مشــاوران وزرا در امــور ایثارگــران بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه قهرمــان فاطمــی مســئول امــور 

ایثارگــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از خدمــات ایشــان در خدمــت رســانی بــه اییثارگــران قدردانــی نمــود . 
* شــهال تاجفــر مدیــر کل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مریــم حــدودی مشــاور 
مدیــر عامــل در امــور بانــوان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی از حضــور ایشــان در جلســات کمیتــه بانــوان ســتاد 

بزرگداشــت ایــام ا... دهــه فجــر و مشــارکت در برنامــه هــای مختلــف قدردانــی نمــود  . 
* ســرهنگ مرتضــی محمــدی فرمانــده تیــپ 25 تــکاور ممتــاز شهرســتان  بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه مهنــدس جــالل زایــر مدیریــت 
توزیــع بــرق شهرســتان پیرانشــهر از همــکاری و تــالش مضاعــف و صادقانــه ایشــان درجهــت پایــدار بــودن شــبکه برق و رفع خاموشــیها 

و تعامــل و همــکاری بــا  ایــن فرماندهــی  تقدیــر و تشــکر نمــود .
* ایــرج ثقفــی فرمانــدار شهرســتان تــکاب بــا تقدیــم لــوح تقدیــر بــه مهنــدس خلیــل خیــری مدیرتوزیــع بــرق تــکاب، از زحمــات و 

خدمــات ایشــان بــه عنــوان مدیرنمونــه قدردانــی نمــود .
* عزیــز حســنی نالوســی فرمانــدار شهرســتان سردشــت بــا اهــداء لــوح تقدیــر بــه رســتگار احمــدی مدیــر توزیــع بــرق سردشــت از 

تالشــها و خدمــات ارزشــمند ایشــان بــه عنــوان مدیــر نمونــه قدردانــی نمــود .
ــرق سردشــت  ــع ب ــه رســتگاراحمدی مدیرتوزی ــا ارســال تقدیرنامــه ای ب ــده ســپاه پاســدران انقــالب اســالمی سردشــت ب * فرمان

ــان نورشــمالغرب کشــورقدردانی نمــود. ــای راهی ــی کاروانه اززحمــات ایشــان درمیزبان
ــع بــرق آذربایجــان  ــو مدیرعامــل شــرکت توزی ــه اکبرحســن بگل * صفــری ریــس شــورای اســالمی بخــش ارس باارســال نامــه ای ب

ــی نمــود. ــرق پلدشــت وهمکارانشــان قدران ــع ب ــی ازخدمــات مدیرتوزی غرب
ــده کلیــه همــکاران مدیریــت  ــر از تــالش ،پشــتکار و خدمــات ارزن ــوح تقدی ــا ارســال ل ــی شهرســتان سردشــت ب * جمعــی از اهال
توزیــع بــرق سردشــت در جهــت عمــران و آبادانــی و توســعه بــرق کــه نشــانه اهمیــت دولــت خدمتگــزار بــه معیشــت مــردم میباشــد 

تقدیــر و تشــکر نمودنــد

انتصاب

*  انتصاب اعضای کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی  شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
طــی حکمــی از ســوی اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، رضــا انامقی قائــم مقام مدیــر عامل به 
عنــوان رئیــس، مســعود محمــد حســنی بــه عنــوان عضــو و دبیــر و عبــاس پیــری، علــی پاکزادیــان، داود صالــح نمــدی، داود فیــض الــه پــور، 

علــی کریــم وثوقــی، شــاهرخ پاشــاوند و حمیــد موالیــی بــه عنــوان اعضــاء کمیتــه دولــت الکترونیــک و هوشــمند ســازی منصوب شــدند . 
* انتصاب اعضای کمیته مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

طــی حکمــی از ســوی اکبــر حســن بگلــو مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اعضــای کمیتــه مدیریــت دانــش 
شــرکت منصــوب شــدند . 

بنابــر ایــن گــزارش، هــادی شــاهی ملــک طالــش بــه عنــوان رئیــس کمیتــه، محمــد رشــید صوفــی بــه عنــوان دبیــر، نــادر بانــی راد، بهــرام 
اســماعیلی ذبیحــی، حســن مختــارزاده، داود صالــح نمــدی، علــی نوبهــار، میرمحمــد موســوی، منوچهر هاشــمی اصل، الهــام بابایی، علی  

علیــزاده، داود فیــض الــه پــور و عزیــزه تقــی زاده بــه عنــوان اعضــای کمیتــه منصــوب شــدند

همکاران محترم پیشکسوت

 بــر ایــن باوریــم بازنشســتگی فصــل نوینــی از زندگــی اســت و آغــازی بــرای زندگــی با شــیوه و ایده های 
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

حمید کاظمی کیاحقوردی طالبیان مسیح اله نوروزی منوچهر رستمی

قدم نورسیده مبارک

* همــکاران  گرامــی آقایــان حســن جعفــرزاده ، ســلیمان 
شــرفی ، توحیــد نــوری ولنــدر ، رضــا جبارپــور زرگ آبــاد ، 
علیرضــا نصیرپورایروانلــو ، بابــک نوربخــش ، حســن ابراهیــم 
پورزنــدی ، ســجادولی پــور ، ســجاد چرخــی ، رضــا حبیبــی 
، ســامان حــالج نقدهــی ، کامــران مویــدی فــر ، ســلیمان 
ابراهیمیــان ، ریبــوار رســولی آذر ، احــد جــان نثــاری میدانــی 
، محمــد صابــری ، ابراهیــم فیضــی ، امیــن خدایــی بــزوج ، 
رحمــان آقایــی قوشــچی ، قــادر محمودیــه ، نــادر زمانلــو ، 
وحیــد ســهرابی و خانــم فاطمه غفــاری تولد فرزند دلبندتان 

را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تبریــک مــی گوییــم.

برگزاری دوره آموزش اصول ایمنی برق در 
مجتمع عالی آموزش آذربایجان برگزار شد 

ــرق آذربایجــان  ــع ب ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
ــا حضــور  ۳۰  غربــی: ایــن دوره آموزشــی بمــدت ۲۸ ســاعت و ب
نفــر از همــکاران  فنــی نواحــی در مجتمــع عالــی اموزشــی و 

پژوهشــی اذربایجــان برگــزار شــد .  
در ایــن دوره شــرکت کننــدگان بــا نحــوه ارائــه کمکهــای اولیه 
بــه فــرد مصــدوم و حاالت مختلف آن و دســتورالعملهای ایمنی 
، روشــهای اطفــاء حریــق ونجــات فــرد مصــدوم از بــاالی تیر آشــنا 

شدند .
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          پـیام      بـرق            پـیام      بـرق  

همایش بسیجیان ادارات و سازمان ها و ارگان های آذربایجان غربی در ارومیه

همزمــان بــا بزرگداشــت هفتــه بســیج همایــش بســیجیان ادارات 
، ســازمان هــا و ارگان هــای آذربایجــان غربــی تحــت عنــوان بســیج و 
بصیــرت ، بســیج انقــالب گــری و بســیج اقتصــاد مقاومتــی در محــل 
ســالن اجتماعات شــرکت توزیع نیروی برق اســتان در ارومیه برگزار 

شــد.
درایــن مراســم بــا شــکوه کــه جمعــی از مســؤالن ادارات و دســتگاه 
هــای اجرایــی اســتان آذربایجــان غربی ، برخــی از فرماند هان نظامی 
وانتظامــی منطقــه ، روحانیــون و جمــع کثیــری از بــرادران و خواهــران 
بســیجی ادارات و ســازمان هــا شــرکت داشــتند مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در ســخنانی بــا تبریــک هفتــه 
بســیج و عــرض تســلیت بمناســبت رحلــت خاتــم االنبیــاء پیامبراکرم 
)ص( و دومیــن اختــر تابنــاک آســمان والیــت و امامــت حضــرت امــام 
حســن مجتبــی )ع( از بســیج بعنــوان پیشــگامان عرصــه هــای نظامــی 

،اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی در طــول حیــات نظــام جمهــوری 
افتخــارات  تمامــی  بســیج در  بــرد و گفــت:  نــام  ایــران  اســالمی 
جمهــوری اســالمی بخصــوص در ۸ ســال جنــگ تحمیلی نقش بــارز و 

پــر اهمیتــی را داشــته و دارد.
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو  بابیان اینکه از تفکربســیجی بایســتی 
بعنــوان یــک فرهنــگ در جامعــه اســتفاده کــرد ازبســیج بعنــوان یکــی 
از پایــه هــای مهــم نظــام جمهوری اســالمی کــه همواره بر حراســت از 

ارزش هــای انقــالب اســالمی پیشــتاز بــوده یــاد کــرد.
درایــن مراســم یکــی از اســاتید نیــز در خصــوص اهمیــت نقــش 
و  جانفشــانیها   ، اســالمی  انقــالب  ارزشــهای  از  دفــاع  در  بســیج 
ایثارگریهــای بســیجیان در طــول جنــگ تحمیلــی و حضــور گســترده 
ایــن نیــروی مردمــی  در عرصــه هــای اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی 

ــان داشــت. ــب مبســوطی را بی مطال

دکتــر شــفیعی گفت:انقــالب اســالمی و تفکــر بســیجی نفــوذ 
ــی نمــوده بطوریکــه  ــن الملل ــل  تصــوری در فرهنــگ هــای بی غیرقاب
امــروز بیشــتر جنبــه هــای اجتماعــی در اروپــا و آســیا حرکــت خــود را 

ــه از انقــالب اســالمی مــی داننــد. برگرفت
وی افــزود : حرکتــی کــه امــروز تحــت عنــوان راهپیمایــی اربعیــن 
در کربــال شــروع شــده مــی رود  بــه یــک حرکــت بیــن المللــی مبــدل 
گــردد و حضــور جمعیــت کثیــری از 6۸ کشــور جهــان در اربعیــن 

امســال در کربــالی معلــی گویــای ایــن حرکــت مهــم اســت.
و  ســازمان ها  و  ادارات  نمونــه  بســیجیان  از  مراســم  ایــن  در 
ارگان هــای اســتان آذربایجــان غربــی بــا اهــداء لــوح تقدیــر و هدایایــی  

قدردانــی بعمــل آمــد


