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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

در سال ۹۶ جزو شرکت های برتر 
در صنعت برق کشور خواهیم بود

مدیر توزیع برق اشنویه :
احداث 5500 متر خط 20 کیلو ولت هوایی در راستای 

کاهش خاموشی ها و ایجاد قدرت مانور

برگزاری جلسه هماهنگی ششمین نشست بهبود 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های توزیع 

نیروی برق شمالغرب کشور در ارومیه

مراسم تکریم ومعارفه معاونین ومدیران جدید شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی : 
تعداد ۱۸2 نفر از همكاران شرکت توزیع نیروی 
برق استان از خیل ایثارگران واالمقام هستند

نگاهی به فعالیت ها و برنامه های امور کارکنان 
و رفاه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

4

3

۶

5

 2

صفحه 2

        یادداشت

تنبلی گروهی چیست؟ 

ــام رینگلمــن کــه روی کارایــی اســبها کار مــی کــرد  ــه ن مهنــدس فرانســوی ب
دریافــت کــه قــدرت حمــل بــار دو اســب بــا دو برابــر قــدرت حمــل بــار یــک اســب 
برابــر نیســت او ایــن مطالعــه را بــه رفتــار گروهــی انســانها نیــز تعمیــم داد، نتایــج 
جالــب توجــه بــود، اگــر دو نفــر در یــک تیــم طنــاب کشــی حاضــر شــوند هــر یــک تــا 
93% تــوان خــود را بــه کار خواهنــد گرفــت، اگــر طنــاب کشــی بیــن گروههــای ســه 
نفــره انجــام شــود هــر یــک از اعضــاء تیــم  85% تــوان خــود را بــه کار خواهــد گرفت، 

ایــن عــدد در مــورد یــک تیــم هشــت نفــره بــرای هــر فــرد تنهــا 49% خواهــد بــود!
در روانشناســی اجتماعــی ثابــت شــده اســت کــه کارایــی گروههــا و تیمهــای 
ــی تــک تــک اعضــاء گــروه کمتــر اســت. کاهــش تــاش فــرد  کاری از جمــع کارای
در یــک تیــم ناشــی از دیــده نشــدن اســت. در واقــع افــراد هنگامــی حداکثــر تــوان 
ذهنــی و جســمی خــود را بــه کار مــی گیرنــد کــه ایــن تــاش بــه طــور مشــخص قابل 
ســنجش و ارزیابــی باشــد. اگــر صــرف تــوان و تــاش یــک فــرد عضــو یــک تیــم در 
عملکــرد کلــی گــروه بــه طــور مشــخص قابــل انــدازه گیــری نباشــد، تنبلــی کــردن 
 Social( رفتــار نرمــال اعضــاء گــروه خواهــد بــود، بــه ایــن پدیــده تنبلــی گروهــی

Loafing( گفتــه مــی شــود.
 وقتــی افــراد بــا هــم کار مــی کننــد کارایــی کاهــش مــی یابــد و ایــن خیلــی غیــر 
عــادی نیســت، ایــن کاهــش کارایــی تــا حــدی اســت کــه عملکــرد کلــی تیــم بــه طور 
کامــل مختــل نشــود چــون در شــرایطی کــه تیــم ببــازد هیــچ یــک از افــراد از عواقــب 
آن ایمــن نخواهــد بــود. افــراد در تیــم ســطح تنبلــی خود را طــوری تنظیم می کنند 

کــه بــه طــور مشــخص بازنــده بــودن تیــم بــه چشــم نیاید.
 تنبلــی گروهــی پیامدهــای جالــب توجهــی دارد، هیــچ کــس در یــک گــروه بــه 
تصــور خــود نمــی خواهــد پیامدهــای منفــی تصمیــم گیریهــا و عملکــرد گروهــی 
را بپذیــرد و مایــل اســت)به ویــژه زمانــی کــه تیــم باختــه اســت( خــود را پشــت 

 .)Diffusion of Responsibility(تصمیمــات گــروه پنهــان کنــد
 از طرفــی معمــوال ریســک پذیــری گــروه از یــک فرد مشــخص بیشــتر اســت، چرا 
کــه همــه مــی داننــد در صورتــی کــه کارهــا خــوب پیــش نــرود پیامدهــای هــای آن 
گریبانگیــر یــک فــرد نخواهــد بــود)Risky Shift(. ایــن موضــوع مــی توانــد بســیار 
خطرنــاک باشــد بــه ویــژه در مــورد تصمیــم هــای بســیار خــاص، ماننــد هنگامــی که 

قــرار اســت راجــع بــه شــلیک اولیــن موشــک اتمــی تصمیــم گیــری شــود.
آیــا رفتــار تنبلــی گروهــی بــه مفهــوم عــدم کارایــی تیمهــا اســت؟ پاســخ ایــن 
ســوال منفــی اســت چــرا کــه مــا بــه جهــت نیــاز بــه تخصصهــای متنــوع در حــوزه 
هــای مختلــف و نیــز آثــار مثبــت روانــی همــکاری بیــن افــراد، الــزام بــه تشــکیل تیــم 
داریــم ولــی جهــت پرهیــز از کاهــش کارایــی تیمــی بایــد تــا حــد ممکــن تیمهــای 
کاری را در گروههای کوچکتر سازماندهی کنیم و به عاوه مکانیسم مشخصی 

بــرای انــدازه گیــری و ارزیابــی عملکــرد اعضــاء تیــم طراحــی و اجــراء کنیــم.

)صالح نمدی(
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

در سال ۹۶ جزو شرکت های برتر در صنعت برق کشور خواهیم بود

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذر بایجــان غربــی در 
مراســم دیــدار نــوروزی کــه بــا حضــور معاونیــن و مشــاورین ،مدیــران 
نواحــی تابعــه وســتادی وکلیــه همــکاران شــاغل در ســتاد شــرکت 
ــدوارم در ســال  ــب گفــت: امی ــن مطل برگــزار شــد، ضمــن اعــام ای
ــه  ــت خــود را ب ــد همــکاران بیــش از پیــش تمــام همــت و جدی جدی
کار گرفتــه و در جهــت خدمــات رســانی هــر چــه بهتر کوشــا باشــیم .
دکتــر حســن بگلــو بــا اشــاره بــه فعالیــت هــا واقدامــات شــاخص 
انجــام گرفتــه در ســال 95 از تــاش هــای همــکاران قدردانــی و ابــراز 
داشــت: ســال گذشــته بــا برنامــه ریــزی و تــاش و همت همــکاران در 

اســتان بــه خوبــی و بــدون بحــران خاصــی بــه پایــان رســید و همــکاران 
شــرکت در قالــب چنــد اکیــپ در رفــع بحران حادث شــده در اســتان 
خوزســتان حاضــر و بــه ارائــه خدمــت پرداختنــد کــه جــای بســی 

قدردانــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 9۶ از ســوی مقــام معظــم رهبری 
ــح کــرد:  ــد- اشــتغال،  تصری ــی: تولی ــوان اقتصــاد مقاومت تحــت عن
انتظــار مــی رود معاونیــن و مدیــران محتــرم بــا برنامــه ریــزی هــای 

الزم در راســتای اهــداف تعریــف شــده اقــدام نماینــد.
حســن بگلــو بــا اعــام اینکــه بــه زودی اکیــپ ســوم خــط گــرم راه 

انــدازی خواهــد شــد، افزود:بنــا داریــم در ســال جدیــد طبــق برنامــه 
در جهــت بهبــود کیفیــت شــبکه و همچنیــن نیــل بــه شــاخص هــای 
ارزیابــی هــای صنعــت بــرق گام برداشــته و جــزو ســرآمدان صنعــت 

بــرق کشــور باشــیم .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیروی بــرق آذربایجــان غربی از جمله 
ــه خدمــات،  ــه کاهــش مــدت زمــان ارائ شــاخص هــای مــورد نظــر ب
ــه هــای تمــام  کاهــش خاموشــی هــا، کاهــش تلفــات وکاهــش هزین
شــده خدمــات در حــوزه توزیــع اشــاره کــرد و خواســتار تــاش و 

کوشــش مضاعــف همــکاران شــد.

آذربایجــان  نیــروی  توزیــع  رفــاه شــرکت  و  امــور کار کنــان 
غربــی بعنــوان یکــی از واحدهــای حــوزه منابــع انســانی مســئولیت 
امــور پرســنلی و رفاهــی را بعهــده داشــته و نقــش چنــد وجهــی در 
ــد، از  ــا مــی کن ــی شــرکت را ایف ــت عال ــا پرســنل و مدیری رابطــه ب
جملــه نقــش مشــاوره کــه بــا توجــه بــه دانــش تخصصــی ایــن واحــد 
در طــرح پیشــنهادات ، ایــده هــای جدیــد ، راهکارهــا و اقدامــات 

عملــی کــه مــی توانــد مشــاوره هــای الزم را ارائــه نمایــد .
مدیــر امــور کارکنــان و رفــاه شــرکت توزیــع نیــروی آذربایحــان 
غربــی بــا شــاره بــه فعالیــت هــای ایــن امــور ، نقــش پشــتیبانی 
در حــل مســائل و مشــکات درخواســت هــای پرســنلی و رفاهــی 
ایــن  کارکنــان و تدویــن خــط مشــی را بخشــی از برنامــه هــای 
امــور در کنــار نقــش نظارتــی و نقــش میانجــی در نزدیــک نمــودن 

ــان شــرکت ذکــر کــرد. ــران و کارکن ــدگاه هــای مدی دی
رســول ســلیمانی گفــت: یکــی از نقــش هــای بســیار مهــم امــور 
کارکنــان تهیــه اطاعــات بــرای اســتفاده مدیریــت عالــی شــرکت 

جهــت اخــذ تصمیمــات راهبــردی و اســتراتژیک اســت.
و  الزم  هــای  العمــل  دســتور  تدویــن  همچنیــن  افــزود:  وی 
پیشــنهاد اصــاح موجــود ، نقــش پیگیــری  احقــاق حقــوق کارکنــان 
ــه  ــف و برنام در داخــل و خــارج از شــرکت بخشــی دیگــر از وظای

هــای ایــن امــور مــی باشــد.
ــر  ــاه شــرکت براب ــان و رف ــان اینکــه امــور کارکن ــا بی ســلیمانی ب
ــر مجموعــه خــود دارای ادارات  چــارت مصــوب ســازمانی در زی
صــدور  و  بــوده  رفاهــی  خدمــات  و  بازنشســتگی  و  کارگزینــی 

ماموریــت   ، مزایــا  و  حقــوق  تعییــن  جملــه  از  پرســنلی  احــکام 
و مرخصــی و تبدیــل وضعیــت و تمدیــد قــرار دادهــای کاری ، 
اضافــات ســاالنه آمــوزش ، تهیــه آمــار و گزارشــات از وضعیــت 
پرســنلی بخشــی  هــای  پرونــده  و  نگهــداری ســوابق  و  پرســنلی 
از وظایــف مربــوط بــه حــوزه کارگزینــی اســت افــزود: بررســی و 
انجــام قراردادهــای درمانــی ، عمــر و حادثــه کارکنــان ، رســیدگی 
و نظــارت بــر اجــرای امــور بیمــه ای و رفاهــی کارکنــان اعــم از 
شــاغل و بازنشســته ، تهیــه و صــدور احــکام و مجوزهــای الزم برای 
تســهیات رفاهــی و همچنیــن امــورات مربــوط بــه بازنشســتگی و 
کســری ســوابق همــکاران نیــز از برنامــه هــای اداره بازنشســتگی و 

ــد . خدمــات رفاهــی بشــمار مــی آی
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده و بهــره گیــری ایــن امــور از نــرم 
افزارهــای مختلــف در برنامــه هــای پرســنلی و رفاهــی شــرکت 
گفــت: امــور کارکنــان و رفــاه شــرکت بــرای انجــام فعالیــت هــای 
خــود از نــرم افزارهــای مختلــف اســتفاده مــی نمایــد کــه در ایــن 
راســتا مــی تــوان بــه نــرم افزارهــای پرســنلی و رفاهــی ، نــرم افــزار 
حضــور و غیــاب ، بایگانــی )پاپیــروس( و نــرم افــزار بیمــه درمــان 
اشــاره کــرد کــه اطاعــات مربــوط بــه بخــش هــای مــورد نیــاز بــرای 
کارکنــان در قالــب پرتــال گزارشــات بــرای کلیــه همــکاران قابــل 

دسترســی مــی باشــد.
ســلیمانی خاطــر نشــان کــرد آشــنایی هــر یــک از پرســنل واحــد 
کارکنــان و رفــاه بــا قوانیــن و حقــوق کار و تامیــن اجتماعــی و کلیــه 
بخشــنامه هــا و دســتور العمــل هــای ارســالی و همچنیــن ضوابــط 

نظــام پرداخــت و مباحــث بیمــه ای جــزو شــاخص هــای اصلــی 
بــوده و ایــن امــور از کمــک برخــی از کمیتــه هــا در اجــرای بهتــر 

مســائل پرســنلی و رفاهــی اســتفاده مــی نمایــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه برنامــه هــای در دســت اجــرای ایــن امــور در 
ســال 96 ، بهبــود فراینــد کاری ، تهیــه فرمــت سیســتمی جهــت 
اعــام کســری ســوابق و پیگیــری کارتابلــی در اداره رفــاه ، تهیــه 
شناســنامه بیمــه ای جهــت اطــاع از وضعیــت ســوابق همــکار و 
همــوار ســازی فراینــد بازنشســتگی ، ایجــاد بایگانــی الکترونیکــی 
 ،  windexs افــزار  نــرم  در  درمانــی  و  پزشــکی  هــای  پرونــده 
مکانیــزه نمــودن دســتور العمــل هــای ارزشــیابی نظــام پرداخــت، 
تهیــه بیــان مرخصــی ســاالنه بصــورت الکترونیکــی از سیســتم 
ــه روز رســانی ســوابق دخیــل در نوبــت  ــه همــکاران و ب و اعــام ب
 ، بایگانــی  افــزار  نــرم  در  اســناد  رســانی  روز  بــه   ، وام  بنــدی 
بازبینــی ارتباطــات شــغلی و اعمــال تغییــرات الزم در گــروه هــای 
اســتحقاقی همــکاران را بخشــی از برنامــه هــای در دســت انجــام 

ــام بــرد. ایــن امــور در ســال جدیــد ن

نگاهی به فعالیت ها و برنامه های امور کارکنان و رفاه 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
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برگزاری جلسه هماهنگی ششمین نشست بهبود بهره برداری 

و دیسپاچینگ شرکت های توزیع نیروی برق شمالغرب کشور در ارومیه
بــه منظــور بررســی رئــوس ششــمین نشســت بهبــود بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت هــای 
توزیــع نیــروی بــرق در شــمالغرب کشــور  اولیــن جلســه هماهنگــی ایــن نشســت در ارومیــه برگزارشــد .
درایــن نشســت یکــروزه کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران عامــل، معاونیــن بهــره بــرداری و مدیــران 
دفاتــر روابــط عمومــی شــرکت هــای توزیــع بــرق از اســتانهای قزویــن ،   کردســتان ، زنجــان ، همــدان ، 
لرســتان ، ایــام ، اردبیــل ، تبریــز ، گیــان ، آذربایجــان شــرقی و بــه میزبانــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی برگــزار شــد، مهنــدس مقیمــی مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت هــای 
توزیــع بــرق شــرکت توانیــر در ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن نشســت در هــم اندیشــی بهره بــرداری 
هــا و سیاســت گــذاری درســت مدیــران، بــرای برنامــه هایــی کــه بــه مــورد اجــرا گــذارده میشــود گفــت: 
در نشســت امســال اســتفاده از تجارب، نوآوری ها و و ابتکارات در شــرکتهای توزیع در اولویت برنامه 

هــای نشســت خواهــد بــود . 
در ایــن جلســه دکتــر حســن بگلــو مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی نیــز بــا 
اعــام آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری ششــمین نشســت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکتهای توزیــع 
در ایــن اســتان بــر اهمیــت برنامــه ریــزی صحیــح و اصولــی بــرای نیــل بــه اهــداف پیــش بینــی شــده و 

دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب در نشســت امســال تاکیــد نمــود .
در ادامــه جلســه مهنــدس علیــزاده مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اردبیــل گزارشــی از 

عملکــرد پنجمیــن نشســت مذکــور در اســتان اردبیــل را ارائــه داد .
گفتنی اســت با توافق حاضرین در این جلســه ششــمین نشســت بهبود بهره برداری و دیســپاچینگ 

شــرکت های توزیع نیروی برق در روزهای 18 و19 مهرماه ســالجاری در ارومیه برگزار میشــود .

بازدید از فضاها ، ساختمان آموزش جوار کارگاهی ، آزمایشگاه کنتور و باشگاه ورزشی شرکت

مدیر توزیع برق تکاب :
تلفات شهرستان تکاب در سال ۹5 با 1/55 درصد کاهش به 7/۹5 درصد رسیده است

ــط عمومــی شــرکت  ــا رواب ــکاب در گفتگــو ب ــرق ت ــع ب ــر توزی مدی
ضمــن اعــام ایــن مطلــب گفــت: در ســال 95 بــا همــت وتعامــل 
تمامــی  همــکاران موفق شــدیم تلفات برق شهرســتان تــکاب را 1/55 
درصــد بهبــود داده و از 9/5 درصــد بــه 7/95 درصــد کاهــش دهیــم .
خلیــل خیــری بــا تاکیــد بــر اهمیــت برنامــه هــای اجرایــی کاهــش 
تلفــات اظهــار کــرد: مامــوران قرائــت کنتــور وهمــکاران واحــد تســت 
کنتــور بــه عنــوان خــط مقــدم شــرکت هــای توزیــع، نقــش تعییــن 
ــا زحمــات  ــد کــه ب ــات دارن ــده ای در تحقــق طــرح کاهــش تلف کنن
همــکاران در ســال گذشــته تعــداد 500 دســتگاه کنتــور معیــوب 
شناســایی وتعویض شــده و همچنین 8/5 کیلومتر شــبکه هوایی به 

کابــل خــود نگهــدار تبدیــل شــده اســت.
وی افــزود: در ســال گذشــته تعــداد مشــترکین شهرســتان تــکاب 

28139 مشــترک بــود کــه ایــن تعــداد 2/4 درصــد از کل مشــترکین 
اســتان را شــامل مــی شــود .

 28139 تعــداد  از  داشــت:  اظهــار  تــکاب  بــرق  توزیــع  مدیــر 
مشــترک، تعــداد 23۶85 مشــترک خانگــی، 740 مشــترک عمومــی، 
288 مشــترک کشــاورزی، 111 مشــترک صنعتــی، 178 مــورد معابــر 

و3137 مــورد ســایر مصــارف هســتند.
خیــری گفــت : درســال گذشــته 119107 مــگاوات ســاعت انــرژی 
بــه مشــترکین شهرســتان تــکاب فروختــه شــده کــه 87/4 درصــد از 

بهــای انــرژی فروختــه شــده وصــول شــده اســت.
مدیــر بــرق تــکاب اعــام نمــود: بــه منظــور ســاماندهی فیدرهــای 
20 کیلوولــت خروجــی از پســت فــوق توزیــع بــه طــول 25 متــر کانــال 
20 کیلوولــت ســر پوشــیده نفــر رو و کانــال هــای فرعــی بــه طــول 110 
ــل  ــض کاب ــا تعوی ــال ه ــودن کان ــاده ب ــا آم ــر احــداث شــده حــال ب مت
هــای روغنــی فیدرهــای خروجــی از پســت فــوق توزیــع بــدون نیــاز به 
حفــاری جهــت کاهــش تلفــات از برنامــه هــای اولویــت دار ســالجاری 

ناحیــه مــی باشــد.
وی ادامــه داد: بــرای ایجــاد قــدرت مانــور و کاهــش تلفــات، خــط 
دو مــداره 20کیلوولــت بطــول 1/31 کیلومتــر از ورودی شــهر تــا اول 
بلــوار والیــت و مابقــی مســیر تــا پســت 101 جنــب ســاختمان بــرق 
تــکاب  1/7 کیلومتــر خــط تــک مداره و جمعا  3/1 کیلومتــر از ورودی 
شــهر تــا پســت 101 جنــب ســاختمان بــرق تــکاب احداث شــده اســت.

ــم اعــام داشــت: مجمــوع  ــه رفــع حری ــا اشــاره ب خلیــل خیــری ب
عملکــرد واحدهــای اجرایــی شهرســتان تکاب در خصــوص رفع حریم 
ــر واز شــبکه  ــه طــول ۶/104 کیلومت از شــبکه هــای فشــار متوســط ب
هــای فشــار ضعیــف بطــول 12/4 کیلومتــر وجمعــا« 19/5 کیلومتــر و 

رفــع حریــم کامــل ۶ دســتگاه پســت هوایــی اســت.
ایشــان احداث خط فشــار متوســط به طول 1/5 کیلومتر و پســت 
هوایــی در نقــاط مختلــف شــهر و مســاکن مهــر بــه تعداد 11 دســتگاه، 
همچنیــن عقــد قــرارداد تعمیــرات و نگهــداری خــط اختصاصــی 
بطــول3۶  شــوران  زره  معــدن  طــای  و  معــادن  شــرکت گســترش 
کیلومتــر و درآمدزایــی ســاالنه بــه مبلــغ 1300 میلیــون ریــال، پیــاده 
ســازی سیســتم GIS برداشــت صــد درصــد اطاعــات 20 کیلوولــت 
پســت هــای هوایــی و ثبــت  55 درصــدی در سیســتم را از دیگــر 

اقدامــات مدیریــت توزیــع بــرق تــکاب ذکــر کــرد. 
خیــری همچنیــن بــه انجــام اصــاح صفــر تــا  100  پســت زمینــی 
101 جنــب ســاختمان اداری ، تهیــه پســت ســیار از محــل  بازســازی 
تابلوهــای پســت 101 و تامیــن بــرق پســت 103 از طریــق پســت ســیار 
و احــداث مجــدد ســاختمان پســت زمینــی 103 توســط شــهرداری 
ــا پیشــرفت بیــش از 70 درصــد اشــاره نمــود و گفــت: در ســال 95  ب
بــا انجــام مطالعــات کامــل بــر روی خطــوط فــوق توزیــع و فیدرهــای 
فشــار متوســط ، ظرفیــت منصوبــه پســت فــوق توزیــع از 30MVA بــه 

ــش یافــت. 40MVA افزای
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درجلسه کمیته ایمنی مدیریت برق چالدران : 

 دستورالعمل ایمنی مفصل و 
سر کابل بندی بررسی شد

در بیســت و چهارمیــن جلســه کمیتــه ایمنــی کــه بــا حضــور 
اعضــاء در مدیریــت توزیــع بــرق چالــدران برگــزار شــد، مباحــث 
مربــوط بــا دســتور العمــل ایمنــی مفصــل و ســر کابــل بنــدی مورد 

بحــث وبرســی قــرار گرفــت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق چالــدران در ایــن جلســه در 
خصــوص کنتــرل کمــی و کیفــی لــوازم ایمنــی انفــرادی وگروهــی 
اکیــپ، اســتفاده از دســتکش هــای مخصــوص وماســک تنفســی 
ــات  ــل از شــروع عملی ــا روغــن، اخــذ مجــوز قب ــگام کار ب ــه هن ب
ــو وات، نصــب اتصــال  ــل و مفصــل هــای 20 کیل بســتن ســر کاب
زمیــن در دو طــرف محــل کار پــس از کنتــرل بــرق ســلول هــای 
طرفیــن محــل کار واطمینــان از بــی برقــی، محصور نمــودن محل 
حفــاری ونصــب عائــم خبــری در روز وشــب و... توضیحــات 

الزم بــرای حاضریــن ارائــه شــد.
بنابرایــن گــزارش در ایــن جلســه همچنیــن در رابطــه بــا عــدم 
اعزام کارگران به داخل کانال جهت شناســایی کابل و ســرکابل، 
ــزار مخصــوص واحتیــاط در هنــگام داغ  تزریــق روغــن توســط اب

کــردن قیــر و...آمــوزش هــای الزم بــه حاضریــن داده شــد.
...............................................................

در راستای کاهش تلفات برق در شهرستان پلدشت :

 تبدیل ۲۵۰۰ متر شبکه مسی لخت 
فرسوده به کابل خودنگهدار سه فاز

در راســتای کاهــش تلفــات بــرق در شهرســتان پلدشــت، 
ــاز فرســوده فیدرهــای پســت  ــک ف شــبکه ســیم مســی لخــت ت
فــاز تبدیــل و  بــه کابــل خودنگهــدار ســه  زمینــی شــهرداری 

همزمــان 8 اصلــه تیــر چوبــی نیــز اصــاح شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیــع بــرق پلدشــت، بــا 
ایــن اقــدام همچنیــن حریــم شــبکه 400 ولــت هوایی رفع و ســطح 

مقطــع هادیهــای فیدرهــای مذکــور افزایــش یافت .
بنابرایــن گــزارش ایــن اقــدام بــه منظــور کاهــش تلفــات ناشــی 
از شــبکه تــک فــاز، رفــع برخــورد شــاخه هــای مزاحــم درختــان بــا 
خطــوط، رفــع فرســودگی شــبکه و رعایــت فواصــل مجــاز حریــم و 

بــا اعتبــاری بالــغ بــر 500 میلیــون ریــال انجــام شــد.
...............................................................

دیدار مدیریت توزیع برق 
پلدشت با همکاران بیمار ناحیه

مدیریــت توزیــع بــرق پلدشــت بــه همــراه تعــدادی از کارکنان 
بــا همــکاران بیمــار ناحیــه صابــر جعفری نــژاد و مهــدی فتح الهی 

دیــدار نمود.
ــرق پلدشــت، احمــدی  ــع ب ــط عمومــی توزی ــه گــزارش رواب ب
مدیــر ناحیــه در ایــن دیدارهــا ضمــن دلجویــی از ایــن همــکاران، 
بــه اجــرای ســنت حســنه عیــادت از بیمــاران توصیــه نمودنــد.

خبر
مدیر توزیع برق اشنویه :

احداث 5500 متر خط 20 
کیلو ولت هوایی در راستای 
کاهش خاموشی ها و ایجاد 

قدرت مانور

مدیــر توزیــع بــرق اشــنویه در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت 
گفــت : در ســال 95 بــه منظــور کاهش خاموشــی هــا و ایجاد قدرت 
ــی از  ــت هوای ــر خــط 20 کیلوول ــه احــداث 5500 مت ــدام ب ــور اق مان
ــاد وهمچنیــن از ورودی شــهر  ــی آب ــا روســتای عل ــوان ت ســه راه نلی
بــه طــرف بلــوار کردســتان وکوچــه بــاغ بــا صــرف اعتبــاری بــه میــزان 

2092 میلیــون ریــال نمودیــم .
وی با اشــاره به اینکه برق شهرســتان اشــنویه و روســتاهای تابعه 
توســط یــک ترانــس 30 مــگاوات آمپــر و پنــج فیدرخروجــی از پســت 
132/20 اشــنویه تامیــن مــی شــود، گفــت : بــه منظــور کاهــش پیــک 
بــار در نظــر داریــم نســبت بــه نصــب یک ترانــس 30 مــگاوات آمپر با 

احــداث کلیدخانــه درپســت 132/20 اشــنویه اقــدام نماییم .
مطمئــن  بــرق  تامیــن  خصــوص  در  دلیــر  حیــدر  مهنــدس 
وپایــدار مشــترکین اظهــار داشــت : عملیــات احــداث 4 کیلومتــر 
خــط 20 کیلوولــت هوایــی دو مــداره از پســت 132/20 اشــنویه تــا 
ــا صــرف  اعتبــار  ــا پیشــرفت فیزیکــی 100 درصــد وب ورودی شــهر ب
7495 میلیــون ریــال بــه اتمــام رســیده ولــی بــه دلیــل عــدم وجــود 
ــا  ــدار نشــده کــه ب ــوز برق ــه در پســت 132/20 اشــنویه هن کلیدخان
توســعه کلیدخانــه قبــل از پیــک بار تابســتان خــط دو مــداره احداثی 

ــرار خواهــد گرفــت . ــرداری ق مــورد بهــره ب
ــر  ــد عــاوه ب ــن فیدرهــای جدی ــرداری از ای ــر افــزود : بهــره ب دلی
بــاال رفتــن ضریــب اطمینــان شــبکه در تامیــن بــرق مراکز مســکونی- 
تجــاری وکشــاورزی وصنعتــی تاثیــر بســزایی در کاهــش خاموشــی 

هــا خواهــد داشــت. 
ســطح  در  ســال 95  در   : داشــت  ابــراز  اشــنویه  بــرق  مدیــر 
شهرســتان اشــنویه ســه منطقــه دارای ضعــف ولتــاژ شناســایی شــد 
کــه بــا احــداث 3 دســتگاه پســت هوایــی بــه قــدرت 100 و1۶0 و250 
کیلوولــت آمپــر وبــا صــرف اعتباری بــه میزان به مبلــغ 1۶03میلیون 
ریــال نســبت بــه رفــع ضعــف ولتــاژ در محلــه هــای جانبــازان، عامه 

حفتــری و خیابــان کارگــر اقــدام شــد .

ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۶0 درصــد خاموشــی هــا در 
ایــن ناحیــه ناشــی از برخــورد اشــیاء خارجــی و پرنــدگان مــی باشــد، 
گفــت: در نظــر داریــم در ســال آینــده بــا اصــاح آرایــش خطــوط 
بــه بیســت کیلوولــت خصوصــا« در مناطــق پرنــده خیــز نســبت بــه 
کاهــش خاموشــی هــا و تامیــن بــرق بــا پایداری بیشــتر اقــدام نمائیم 

.
وی افــزود :  جهــت کاهــش تلفــات واز بیــن بــردن شــبکه هــای 
قدیمــی و فرســوده نســبت بــه تعویــض 2040 متــر ســیم مســی بــه 
کابــل خــود نگهــدار در خیابــان امــام بــا صــرف مبلــغ 742 میلیــون 
ریــال اعتبــار اقــدام شــده اســت همچنیــن بــرای از بیــن بــردن نقــاط 
کــور مناطــق شــهری اقــدام بــه نصــب 330 دســتگاه چــراغ 150 
وات بــا بــازوی ســه متــری و بــرای بهبــود و اصــاح روشــنایی معابــر 
روســتایی اقــدام بــه تعویــض 450 چــراغ طــرح زیمنــس وتبدیــل آن 
بــه چــراغ 50وات بــا بــازوی ۶0 ســانتی متــری گردیــد کــه جمعــا«در 
بخــش روشــنایی معابــر شــهری وروســتایی مبلــغ 5000 میلیــون ریال 

اعتبــار صــرف شــده اســت .
ــراز داشــت : در ســال گذشــته در  مدیــر توزیــع بــرق اشــنویه اب
شهرســتان اشــنویه تعــداد 117 مــورد تجــاوز بــه حریــم شناســایی 
ونســبت بــه ارائــه طــرح اصاحــی رفــع حریــم اقــدام شــد کــه از ایــن 
تعــداد ۶0 مــورد رفــع حریــم شــده و 57 مــورد در برنامــه کاری رفــع 
حریــم قــرار دارد همچنیــن بــا بــروز رســانی اطاعــات نــرم افــزار 121 
در نظــر داریــم در ســال جــاری، شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی نیــز بــا 

PM  بازدیــد شــود.
ایشــان در خاتمــه در رابطــه بــا تعمیــرات خطــوط وپســت هــا 
اعــام نمــود : در ســال گذشــته ۶0 درصــد از خطــوط و پســت هــا بــه 
طــور کامــل ســرویس شــد کــه امیدواریــم در ســالجاری بــا واگــذاری 
ــروژه هــای نیرورســانی، اصــاح وســاماندهی وتوســعه و احــداث  پ
بــه پیمانــکار، تعمیــرات خطــوط و پســت هــا بــه صــورت 100 درصــد 

انجــام گــردد .

برگزاری کالس آموزشی دستورالعمل ایمنی تجهیزات خطوط هوایی فشارمتوسط در مدیریت توزیع برق ماکو
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیــع بــرق ماکــو در ایــن کاس آموزشــی کــه بــا حضــور کلیــه همــکاران برگــزار شــد،  کارشــناس ایمنــی بــر رعایــت 

دســتورالعملهای ایمنــی تأکیــد کــرد .
بنابرایــن گــزارش در ادامــه کارشــناس بهــره بــرداری و دیســپاچینگ دســتورالعمل ایمنــی تعمیــرات خطــوط فشــار متوســط را بصــورت تئــوری بــرای 
همــکاران تشــریح نمودنــد و در خاتمــه بــا تحلیــل حادثــه پیــش آمــده بــرای همــکار بــرق شــاهین دژ خواســتار جدیــت در رعایــت مــوارد ایمنــی شــدند.

مراسم تجلیل از زحمات و خدمات مدیر امور مالی و پشتیبانی معاونت برق ارومیه 
و معارفه مدیر جدید با حضور تعدادی از همکاران در برق ارومیه برگزار شد

ــت  ــط عمومــی معاون ــه گــزارش رواب ب
توزیــع بــرق ارومیــه در ایــن جلســه کــه در 
راســتای تغییــرات شــغلی انجــام شــده و 
بــه منظــور قدردانــی از خدمــات هابیــل 
شــادمنش برگزار شــد، نجیبه نــوری واحد 
بــه عنــوان مدیــر امــور مالــی وپشــتیبانی 
جدیــد معاونــت بــرق ارومیــه معرفــی شــد 
جلســه  ایــن  در  گــزارش  بنابرایــن 
مهنــدس رحیــم بهرامــی معــاون مدیــر 
ضمــن  ارومیــه  بــرق  توزیــع  در  عامــل 
قدردانــی از زحمــات هابیل شــادمنش در 
دوران تصــدی مدیریــت امــور مالــی بــرق 
ارومیــه بــرای مدیــر جدیــد آرزوی توفیــق 
نمــوده و اظهــار امیــدواری کــرد بتوانیــم 
مســائل و مشــکات را مدیریــت نمائیــم و 
از مدیــران نواحــی ســه گانــه بــرق ارومیــه 
خواســتند خانــم نــوری را درایــن وظیفــه 

یــاری نماینــد .
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پذیرش سه عنوان مقاله ارسالی همکاران 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در 
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در 

مهندسی کامپیوتر و برق

مقالــه همــکاران حســن مختــارزاده و هــادی حســین نــژاد 
پایــداری شــبکه  بــر مقــاالت بررســی  بــا عنــوان » مــروری 
فتوولتائیــک«  پراکنــده  تولیــدات  حضــور  بــا  توزیــع  هــای 
و همچنیــن مقــاالت میثــم حاجــی بیگــی و هــادی حســین 
نــژاد بــا عناویــن : »کنتــرل تــوان انتقالــی سیســتم قــدرت بــا 
ــه ســازی  ــم بهین ــا الگوریت ــه شــده ب اســتفاده از UPFC بهین
خفــاش« و » مــدل ســازی جبــران ســاز ســنکرون اســتاتیک 
توزیــع بــا هــدف پایــداری ولتــاژ بــا اســتفاده از کنتــرل کننــده 
PI منطــق فــازی جریــان بهینــه شــده بــا الگوریتــم جســتجوی 
فاختــه« جهــت ارائــه در ســومین کنفرانــس ملــی رویکردهــای 
بــرق مــورد پذیــرش قــرار  نویــن در مهندســی کامپیوتــر و 

ــت . گرف
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی کنفرانــس مذکــور بــا محورهــای مهندســی 
مصنوعــی،  هــوش  کامپیوتــری،  هــای  شــبکه  افــزار،  نــرم 
کاوی،  داده  اطاعــات،  فنــاوری  کامپیوتــر،  معمــاری 
بازیابــی اطاعــات، الکترونیــک، قــدرت، کنتــرل، مخابــرات، 
ــوم شــناختی،  مهندســی پزشــکی، رباتیــک، مکاترونیــک، عل
تجــارت الکترونیــک و آمــوزش الکترونیــک در شــهر ســاحلی 

رودســر برگــزار شــد .
..........................................................

پذیرش وارائه ۲ مقاله از همکاران شرکت 
توزیع برق آذربایجان غربی در بیست و دومین 
کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق در 

سمنان
 

ــه همــکاران ســعید مقصــودی ومحمــد رزمخــواه در  مقال
بیســت ودومیــن کنفرانــس ملــی شــبکه هــای توزیــع نیــروی 
بــرق کــه در فروردیــن مــاه جــاری در ســمنان برگــزار شــد، 

ــد. ــه گردی ــرش و ارائ پذی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق آذر بایجان 
)) هماهنگــی  بــا عنــوان  ، مقالــه ســعید مقصــودی  غربــی 
حضــور  در  دار  جهــت  جریــان  اضافــه  هــای  رلــه  بهینــه 
ــان خــط  ــده هــای جری ــده و محــدود کنن ــد پراکن ــع تولی مناب
بــا اســتفاده از الگوریتــم هــای ازدحــام ذرات وکــرم شــب 
بــا عنــوان ))سیســتمهای  تــاب (( و مقالــه محمدرزمخــواه 
بــا  قــدرت  ترانســفورماتورهای  بــر  مبتنــی  فتوولتائیــک 
قابلیــت ردیابــی حداکثــر تــوان (( از ســوی کمیتــه علمــی 

کنفرانــس مــورد پذیــرش و چــاپ شــد. 

مقاله مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی : 

تعداد 1۸2 نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی 
برق استان از خیل ایثارگران واالمقام هستند

دکتــر اکبــر حســن بگلــو در جلســه ای کــه بــه منظــور دیــدار بــا 
همــکاران ایثارگــر شــاغل و بازنشســته جنــوب اســتان و رســیدگی 
بــه مســائل و مشــکات ایــن عزیــزان برگــزار شــد،  ابــراز داشــت: از 
182 نفــر همــکار شــاغل ایثارگــر تعــداد 11 نفــر  جانبــاز، 37 نفــر فرزنــد 
ــرادر، 4 نفــر خواهــر شــهید، 11 نفــر  ــاز،  8 نفــر آزاده، 41 نفــر ب جانب

رزمنــده داوطلــب و 42 نفــر نیــز ســایر عزیــزان هســتند. 

وی افزود: همچنین 240 نفر از همكاران بازنشســته شــرکت نیز 
از ایثارگران بزرگوار هســتند. 

حســن بگلــو در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: از 139 
پســت مدیریتــی در ســطح شــرکت، بیــش از 30 نفــر از عزیــزان 

ایثارگــر مــی باشــند .

ایشــان در ایــن دیــدار بــا تجلیــل از صبــر، ایثــار و فداکاری هــای 
ــواده  ــازان و ایثارگــران، گفــت: خان ــواده معظــم شــهیدان، جانب خان
شــهدا، فرزنــدان برومنــد خــود را در زمانــی کــه کشــور بــه آنهــا نیــاز 
داشــت در راه اســام و انقــاب تقدیــم کردنــد و ایــن اجــری بی پایان 

در نــزد خــدای متعــال دارد.
مدیرعامــل شــرکت در ایــن دیــدار کــه بــا همراهــی معــاون منابــع 

انســانی، مدیران دفاتر روابط عمومی،  حراســت و امور محرمانه و 
مشــاور امــور ایثارگــران انجــام شــد، ابــراز امیــدواری نمــود: خداونــد 

بــه مــا توفیــق دهــد تــا بتوانیــم ادامــه دهنــده راه شــهیدان باشــیم.
بنابرایــن گــزارش در ادامــه جلســه بــه کلیــه ســواالت حاضریــن 

پاســخ ارائــه گردیــد .

اعزام  75  نفر از خانواده همکاران شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی به سفر زیارتی مشهد مقدس

اعزام ۸1 نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به زیارت عتبات عالیات

شــرکت توزیــع نیــروی برق آذربایجان غربی همچون ســالهای 
گذشــته بــا ایجــاد تســهیات اقســاطی اقــدام بــه اعــزام دســته 
جمعــی همــکاران شــاغل در شــرکت بــه همــراه خانــواده هایشــان 

بــه مشــهد مقــدس در تعطیــات عیــد نــوروزی نمــود .
بگــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــه نقــل از احــد عظیــم خانی 
مشــاور فرهنگــی و اجرائــی مدیرعامــل، در ایــن ســفر معنــوی 
همــکاران در قالــب ســه دســتگاه اتوبــوس به حــرم مطهر حضرت 
معصومــه )س(، مســجد مقــدس جمکــران، حــرم مطهــر امــام 

راحــل )ره( و ... نیــز مشــرف شــدند .

معنــوی  روحیــه  افزابــش  منظــور  بــه   9۶ نــوروز  بــا  همزمــان 
همــکاران، شــرکت توزیــع اقــدام بــه اعــزام 81 نفــر از همــکاران 

نمودنــد. عالیــات  عتبــات  بــه  آنهــا  هــای  وخانــواده 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذر بایجان 
غربــی  بــه نقــل از احــد عظیــم خانــی مشــاور فرهنگــی و اجرایــی 

مدیــر عامــل، در ایــن ســفر زیارتــی کــه در قالب3 دســتگاه اتوبوس و 
از تاریــخ 9۶/1/4 لغایــت  9۶/1/13 و بــه مــدت 10 روز بطول انجامید، 
همــکاران بــه زیــارت نجــف، کربــای معلــی، کاظمیــن وســامرا، 

وبرگــزاری مراســم معنــوی دعــا ومداحــی پرداختنــد.

نظام پیشنهادات

بهترین های نظام پیشنهادهای شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

در سال ۹۵ معرفی شدند

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق  ب
اســتان آذربایجــان غربــی: در ســال 95 تعــداد 1122 مــورد 
ــه از ســوی همــکاران در 3۶ جلســه کمیتــه  پیشــنهاد واصل
فرعــی نظــام پیشــنهادات مــورد بررســی و برتریــن هــای 
نظــام مشــارکت بــا توجــه بــه تعــداد پیشــنهادات ارائــه شــده 

معرفــی شــدند.
بنابرایــن گــزارش آقایان وخانمها: خدیجه رضایی، حســن 
جعفــرزاده، علــی جالپوریــان، محمــد عبدالــه پــور، حســام 
پــور مــراد، نــادر کربــای حســنی، بهــاره حاجــی دخــت و 
یونــس محمــد زاده به ترتیــب بــا 23،22،18،17،1۶،15،14و13 
مــورد پیشــنهاد ارائــه شــده رتبــه هــای اول تــا هشــتم را بــه 

خــود اختصــاص دادنــد.
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مدیر دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری: 
هدف اصلی نظام مدیریت مشارکتی، توسعه ارزش های انسانی کلیه کارکنان 

و استفاده از هوش، استعداد و خالقیت آنها در راستای اهداف شرکت است
مدیــر دفتــر توســعه مدیریــت وتحــول اداری شــرکت توزیع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا روابــط عمومــی شــرکت ضمــن 
اعــام ایــن مطلــب گفــت: بــا هــم فکــری وهمدلــی بیشــتر و اســتفاده 
از امکانــات موجــود مــی تــوان بهــره وری و در نهایــت کارایــی را در 

شــرکت ارتقــا داد.
منوچهــر هاشــمی اظهــار کرد: نظــام مدیریت مشــارکتی به لحاظ 
ایجــاد نظامــی مناســب بــرای مشــارکت فکــری کارکنــان ســبب مــی 
شــود بهــره وری در تمــام زمینــه هــای موثــر در فعالیــت ســازمان از 

جملــه نیــروی انســانی بهبــود یابــد .
دریافــت  بــر  مبتنــی  مشــارکتی  مدیریــت  نظــام  افــزود:  وی 
پیشــنهادهای کارکنــان در خصــوص رفــع تنگناهــا وراههــای توســعه 
فعالیــت هــای شــرکت، بررســی طــرح هــا وپیشــنهادهای دریافتــی 
در کمیتــه تخصصــی، ارزیابــی و شناســایی بهترینهــا و ایجــاد زمینــه 
مســاعد بــرای عملــی ســاختن آنهــا وبهــره منــدی کارکنــان از مزایــای 

ــر ومفیــد مــی باشــد. ناشــی از اجــرای پیشــنهادهای موث
ایشــان در ادامه اعام داشــت: در ســال 95 تعداد 1122 پیشــنهاد 
ــه هــای مختلــف از همــکاران وصــول ودر 3۶ جلســه مــورد  در زمین

بررســی قــرار گرفــت کــه از ایــن میــان خانــم خدیجــه رضایــی بــا 23 
مــورد و آقایــان حســن جعفــرزاده و علــی جــال پوریــان بــه ترتیــب 
بــا 22 و18 مــورد پیشــنهاد ارائــه شــده بــه عنــوان برتریــن هــای نظــام 
پیشــنهادات و همچنیــن محمــد عبــد الــه پور، حســام پور مــراد، نادر 
کربــای حســنی، بهــاره حاجــی دخــت و یونس محمــد زاده به ترتیب 
بــا 17، 1۶، 15، 14، 13 مــورد پیشــنهاد ارائــه شــده جــزء بهتریــن هــای 

نظــام پیشــنهادات معرفــی شــدند.
هاشــمی اظهــار داشــت: در ســال 95 پــروژه هــای مدیریتــی و 
اجرایــی در شــرکت در ســطح چشــمگیر انجــام شــد کــه از جملــه آنهــا 
مــی تــوان بــه انجــام دو مرحلــه ممیــزی داخلــی بــر اســاس اســتاندارد 
هــای ســری IMS  و پیگیــری تحقــق اهــداف خــرد ســند برنامــه ریــزی 
اســتراتژیک شــرکت بــرای ســال 95 و پیــش بینــی اهــداف خــرد بــرای 
ســال 9۶، انجــام ارزیابــی هــای دوره ای نظــام آراســتگی محیــط کار 
)5s( بــه منظــور نگهداشــت و اســتمرار سیســتم، انجــام ارزیابــی 
ســامت اداری و صیانــت از حقــوق شــهروندی، تدویــن; ویرایــش و 
بازنگــری 3۶ مــورد از فرآینــد هــا، شــرکت در ارزیابــی عملکــرد توانیــر 
و وزارت نیرو)همایــش مدیــران ارشــد وزارت نیــرو( و ارتقــاء از امتیــاز 

858.۶8 در ســال 93 بــه 919.14 در ســال 94 و ارتقــاء ۶0.4۶ امتیــاز 
در عملکــرد ســال 94 شــرکت در ارزیابــی اســتانداری )جشــنواره 
ــاز 722.۶ در شــاخص هــای عمومــی  ــی( و کســب امتی شــهید رجای
عملکــرد در ســال 94 و ارتقــاء 1۶.8 امتیــاز نســبت بــه عملکــرد ســال 

93 و کســب امتیــاز 919.9 در شــاخص هــا اشــاره نمــود.

مســئول امــور ایثــار گــران شــرکت در گفتگــو بــا روابــط 
عمومــی شــرکت گفــت: همزمــان بــا روز شــهید و در راســتای 
اجــرای طــرح ســپاس بــا خانــواده 15 شــهید گلگــون کفــن در 

ســطح اســتان دیــدار شــد .
قهرمــان فاطمــی اظهــار داشــت: آرامــش امــروز را مدیــون 
از  پــاک شــهدای گرانقــدری هســتیم کــه در دفــاع  خــون 
آرمانها و ارزش های انقاب اســامی از خون خود گذشــتند 
ودر راه اعتــای فرهنــگ نــاب اســامی جانفشــانی نمودنــد.
ایشــان خدمــت بــه خانــواد های شــهدا، جانبــازان و آزادگان 
را وظیفــه اخاقــی و دینــی برشــمرد و افــزود: در راســتای 
ــار  گرامیداشــت روز شــهید همــکاران شــرکت در مراســم غب
روبــی مــزار شــهدا نیــز بــه صــورت شایســته حضــور یافتــه وبــا 

آرمانهــای امــام وشــهدا تجدیــد بیعــت نمودنــد.

دیــدار مســئول امــور ایثارگــران شــركت توزیــع 
ــا خانــواده شــهید  نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی ب

ــف زاده ــادل یوس ع

مســئول امور ایثارگران در راســتای بزرگداشــت یاد وخاطره 
شــهیدان با خانواده شــهیدعادل یوســف زاده دیدار نمود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، قهرمــان  فاطمــی 
معنــوی  دیــدار  ایــن  در  شــرکت  ایثارگــران  امــور  مســئول 
گفــت: امــروز آســایش همــه مــا مرهــون خــون پــاک هــزاران 
شــهید وجانبــازی اســت کــه در دفــاع از ارزش هــای اســامی 

جانفشــانی کردنــد.
افتخــار  مایــه  هــای معظــم شــهدا  افــزود: خانــواده  وی 
جامعــه ومیــراث داران انقــاب اســامی هســتند وخدمــت به 

ــزرگ اســت. آنهــا افتخــار ب
تاریــخ  بنابرایــن گــزارش شــهید عــادل یوســف زاده در 
شهرســتان  در  اشــرار  بــا  درگیــری  حیــن  در   1382/07/25

سردشــت بــه  درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد .
ایــن گــزارش مــی افزایــد : در خاتمــه بــا اهــداء هدیــه ای از 

خانــواده معظــم شــهید تجلیــل شــد.

همزمان با روز شهید و در راستای اجرای طرح سپاس ،
دیدار با خانواده محترم  15 شهید گلگون کفن در سطح استان آذربایجان غربی

ــو  ــا  حضــور  مهنــدس  اکبــر  حســن بگل طــی  مراســمی کــه  ب
مدیــر عامــل شــرکت، معاونیــن و مشــاورین، مدیــران و همــکاران 
ســتادی در محــل ســالن همایــش شــرکت برگــزار شــد، از زحمــات پنج 
نفــر از همــکاران شــرکت کــه بــه فیــض بازنشســتگی نائــل شــده انــد 

تجلیــل بعمــل آمــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن مراســم از تاشــهای 
عبــاس پیــری معــاون برنامــه ریزی و مهندســی و عضــو هیئت مدیره 
شــرکت، اســماعیل حاجیلــو مدیــر دفتــر حقوقــی، بهــرام اســماعیلی 
ذبیحــی مدیــر دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری، نــادر بانــی راد  مدیــر 
دفتــر آمــوزش وبرنامــه ریــزی نیــروی انســانی و عربعلــی زینــال زاده 

قدردانــی گردید.بنابرایــن گــزارش در ایــن مراســم علــی غفــاری 
خلیفانــی بــه عنــوان معــاون مهندســی وبرنامــه ریــزی، نجــات الــه 
علــی نــژاد بــه عنــوان معــاون بهــره بــرداری ودیســپاچینگ وکامــران 
مویــدی فــر بــه عنــوان مدیــر دفتــر حقوقــی ورســیدگی بــه شــکایات 

منصــوب ومعارفــه شــدند.

مراسم تکریم ومعارفه معاونین ومدیران جدید شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
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مــا را درغــم خود شــریک بدانید

همــکاران  از  نفــر  دو  تاســف  نهایــت  بــا 
عزیــز مرحــوم رضــا محمــدی و کاظــم گل 
قاســم قــره بــاغ بــه رحمــت ایــزدی پیوســته 
انــد از خداونــد منــان بــرای ایــن عزیــزان طلب 
ــواده هایشــان  ــرای خان آمــرزش و مغفــرت و ب

صبــر و شــکیبایی را خواهانیــم.
از  تعــدادی  یافتیــم  اطــاع  همچنیــن 
غــم  در  نیــز  شــرکت  محتــرم  همــکاران 
ســوگوار  خــود  عزیــزان  دادن  دســت  از 
ــن  ــه ای مــی باشــند ضمــن عــرض تســلیت ب
عزیــزان از خداونــد متعــال برایشــان صبــر و 

داریــم. مســئلت  را  شــکیبایی 

همــکاران گرامــی آقایــان غــام اصغــری  ، 
ــور محمــد ، محســن  ــد ، قــدرت پ ــی کاوی عل
فرزانــه نیــا در ســوگ از دســت دادن بــرادر

همــکاران گرامــی آقایــان رضــا بابایــی ، کریم 
شــعبان پــور ، رضــا پرتــوی ، مهــدی پــور محمد 
، نادعلــی ابراهیمــی ، وحیــد گل قاســم قــره 
بــاغ ، خانــم نوشــین غام علیزاده در ســوگ از 

دســت دادن پــدر 
 ، افهــم  بابــک  آقایــان  گرامــی  همــکاران 
شــادعلی آقایــاری و رســول احمــد زاده در غــم 

از دســت دادن مــادر

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی

تـسلیت تقدیر و تشکر

* اکبرحســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه مشــترکین کشــاورزی همــکاری کننــده در برنامــه 
هــای پیــک ســایی ســال95، از تــاش مجدانــه و مســئولیت پذیــری آنهــا در خامــوش کــردن الکتروپمپهــای خــود در چهارســاعت اوج بــار در طــرح کاهــش 

پیــک و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی، قدردانــی نمــود.
* علیرضــا رادفــر معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان غربــی بــا ارســال نامــه ای از تــاش هــای احــد عظیــم خانــی و منوچهــر 
هاشــمی دبیــران حجــاب وعفــاف و صیانــت از حقــوق شــهروندی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در راســتای ترویــج عفــاف و حجــاب و 

صیانــت از حقــوق شــهروندی وکســب رتبــه برتــر در دو حــوزه حجــاب وعفــاف وحقــوق شــهروندی در اســتان قدردانــی کــرد.
* دهیــار و اهالــی روســتای حســن آبــاد ارومیــه بــا ارســال نامــه ای بــه مدیــر عامــل شــرکت توانیــر از زحمــات دکتــر اکبــر حســن بگلــو مدیــر عامل شــرکت 

توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در راســتای شــکوفایی، ارتقــاء، تقویــت وتوســعه صنعــت بــرق در اســتان آذربایجــان غربی تقدیر بعمــل آوردند.
* رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا ارســال لــوح تقدیــر بــه جــال زایــر مدیــر توزیــع بــرق پیرانشــهر از تــاش های ایشــان و همکارانشــان در برق رســانی 

بــه مــزارع مجتمــع 400 تنــی پــرورش ماهیــان ســرد آبــی بادیــن آباد تقدیــر نمود.
* بخشــدار مرکــزی مهابــاد بــا ارســال تقدیــر نامــه ای بــه فیــض الــه بیگــی مدیرتوزیــع بــرق مهابــاد از زحمــات ایشــان وهمکارانشــان در ارائــه خدمــات 

مطلــوب باالخــص در بــه حداقــل رســاندن زمــان خاموشــی هــا در روســتاهای بخــش مرکــزی مهابــاد قدردانــی کــرد.
ــدران از زحمــات ایشــان و  ــرق چال ــع ب ــر توزی ــه روشــن فرجــی مدی ــر ب ــوح تقدی ــا ارســال ل ــده هنــگ مــرزی ماکــو ب ــور فرمان ــی پ * ســرهنگ عبدالعل

همکارانشــان بــرق چالــدران در جهــت برقــدار کــردن پاســگاه 137 صفــر مــرزی قدردانــی بعمــل آورد .

انتصاب

انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

طــی احکامــی جداگانــه از ســوی مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی انتصابــات بشــرح زیــر 
انجــام شــد :

*  علی غفاری خلیفانی به عنوان معاونت برنامه ریزی و مهندسی 
*  نجات اله علی نژاد به عنوان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

*  کامران مویدی فر به عنوان مدیر حقوقی و بازرسی شکایات
*  محمدرضا تیغ زن به عنوان مدیر امور مالی

*  هابیل شادمنش به عنوان مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
*  ساسان حسنی باربین به عنوان مدیر دفتر تحقیقات

*  رسول خوشبختی سرای  به عنوان مشاور برنامه ریزی مدیرعامل
*  نجیبه نوری واحد به عنوان مدیر امور مالی و پشتیبانی معاونت توزیع برق ارومیه

*  سودمعلی پورمعصوم به عنوان رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات ستاد شرکت
*  فرید نصری به عنوان مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 

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 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

اسماعیل حاجیلو

 شادروان
رضا محمدی

 شادروان
کاظم گل قاسم قره باغ

جواد محمدزاده

عباس پیری

الهویردی رحیملو

خالد ناظری

عربعلی زینال زاده

انوررحمانی کیا

رضاپرتوی فره باغ

نادر بانی راد
 شرکت توزیع نیروی برق

آذربایجان غربی

بهرام اسماعیلی ذبیحی

سعید جلیلی ارومیه



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

          پـیام      بـرق            پـیام      بـرق  

اعزام کاروان زیارتی راهیان نور ویژه همکاران صنعت برق 
آذربایجان غربی به مناطق جنگی ۸ سال دفاع مقدس

همزمــان بــا آغــاز ســال نــو، در راســتای زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره شــهدا، بســیجیان پایــگاه مقاومت شــهید کاوه شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق آذربایجــان غربــی بــا همراهــی خانــواده در قالــب چهــار دســتگاه اتوبــوس بــه مناطــق جنگــی ۸ ســال دفــاع مقــدس اعــزام و بــا ارزش هــای 

مانــدگار ســالهای دفــاع و مقاومــت و آرمانهــای شــهدای گلگــون کفــن تجدیــد بیعــت نمودند .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت در ایــن ســفر زیارتــی کــه بــا حضــور بیــش از ۱۳۰نفــر و از ۲۵ لغایــت ۲۹ اســفند مــاه بــه مــدت ۵ روز بــه 
طــول انجامیــد، زائریــن ضمــن بازدیــد از مناطــق عملیاتــی و یادمانهــای شــهدای گمنــام، در جــوار قبــور مطهــر شــهدا به اقامــه نماز و ذکــر ادعیه 

پرداختند .


