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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

در هفته دولت، 27  پروژه برق رسانی 
با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد تومان در
 آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

مراسم کلنگ زنی نیروگاه 
خورشیدی در نقده

ارتقاء کیفیت در اولویت برنامه های شرکت های 
توزیع برق برای ارائه هر چه بهتر خدمات قرار دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ، 

نماز قراردادن همه ابعاد زندگی در مسیر 
خواست و رضای الهی است و اهرم حركت است

با احداث پست 230 سیارمشکل فول بار بودن 
فیدرهادرشهرستان بوکان حل می شود

استان آذربایجان غربی با 2۶۷۷0 کیلومتر 
شبکه توزیع و ۱۱۷۹0۶2 مشترک، هشتمین 

شرکت توزیع برق بزرگ کشور است
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برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات سراسری تنیس روی 
میز خواهران وزارت نیرو به میزبانی شرکت توزیع نیروی 

برق آذربایجان غربی

همزمان با برپایی نمایشگاه توانمندی های برق برگزار می شود ،
ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکت های

 توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور در ارومیه

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در پیامی از تالش و 
زحمات ارزشمند همکاران خود در شرکت تقدیر و تشکر کرد

بــه منظــور هــم اندیشــی، تبــادل افــکار و بهــره منــدی از آخریــن 
دســتاوردهای بهــره بــرداری، ششــمین نشســت هــم اندیشــی بهــره 
بــرداری شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق غــرب و شــمال غــرب 
کشــور بــه میزبانــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، 
بــا مشــارکت شــرکت توانیــر، انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک 
و  غــرب  توزیــع  هــای  شــرکت  غربــی،  آذربایجــان  شــاخه  ایــران 
شــمالغرب کشــور، دانشــگاهها و ســایر مراکــز علمــی، تحقیقاتــی و 

نهادهــا برگــزار خواهــد شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی، ایــن نشســت بصــورت کارگاهــی و حــول محورهــای افزایــش 
قابلیــت اطمینــان و کیفیــت تــوان در شــبکه هــای توزیــع،  مدیریت 

دارایــی و تعمیــرات پیشــگیرانه )PM(، بــرون ســپاری،  راهبــری 
شــبکه )دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق(، مدیریــت بحــران و پدافند 
غیرعامــل، ایمنــی و الزامــات بهــره بــرداری، کاهــش تلفــات و پیــک 
فــن آوری اطالعــات و  ســایی و مخابــرات شــبکه هــای توزیــع، 
مدیریــت داده هــا و در روزهــای 18 ، 19 و 20 مهرمــاه بــه مرحلــه 

اجــرا درخواهــد آمــد .
ســایت  طریــق  از  تواننــد  مــی  عالقمنــدان  گــزارش  بنابرایــن 
ــه  ــا ارائ ــام و ی نشســت بــه آدرس www.mowa.ir نســبت ثبــت ن
کارگاه آموزشــی در ایــن نشســت اقــدام و از طریــق کانــال تلگرامــی

mowair@ از آخریــن اخبــار و اطالعــات مطلــع گردنــد .

متــن پیــام مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
آذربایجــان غربــی کــه بــه مناســبت پایــان هفتــه دولــت 
و تبریــک عیــد ســعید قربــان انجــام شــد بدیــن شــرح 

اســت.

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  تالشــگر  همــکاران 
غربــی آذربایجــان 

قربــان،  ســعید  عیــد  تهنیــت  و  تبریــک  و  ســالم  عــرض  بــا   
بدینوســیله مراتــب ســپاس خــود را از تــالش و زحمــات ارزشــمند 

و صادقانــه کلیــه همــکاران در همــه رده هــای ســازمانی در زمینــه 
پیشــبرد اهــداف شــرکت بــه ویــژه در »تکمیــل و برگــزاری آییــن 

باشــکوه افتتــاح پــروژه هــای هفتــه دولــت«  اعــالم میــدارم .
تــالش و همــت همــه شــما بزرگــواران در جــای جــای شــرکت مایــه 
افتخــار اســت و رضایــت مــردم عزیــز بزرگتریــن دســتاورد ایــن تالش 

اســت .
از درگاه ایــزد منــان ســالمت و توفیــق روزافــزون شــما و خانــواده 

محترمتــان را خواســتارم .

اکبر حسن بکلو  
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  

        یادداشت

هفته دولت

در تاریــخ هــر ملــت، فــراز و نشــیب های تلــخ و شــیرینی 
وجــود دارد کــه تعیین کننــده سرنوشــت و ســازنده فرهنــگ 
آن ملــت اســت. نظــام جمهــوری اســالمی در ایــران بــه رهبــری 
بــزرگ مــردی کــه جهــان ماننــد او را کمتــر بــه خــود دیــده اســت 
و همچنیــن جانفشــانی فرزنــدان فــداکار ایــن مــرز و بــوم، حرکــت 
خــود را آغــاز کــرد. در ایــن میــان، شــهادت دو شــخصیت فــداکار 
اســالم، رجایــی و باهنــر کــه بــه آتــش کیــن منافقــان ســوختند، 
فصلــی از شــهادت را بــه نــام »هفتــه دولــت« در تاریــخ انقــالب 

گشــوده اســت.
علــت نام گــذاری چنیــن هفتــه ای ایــن اســت کــه دولــت 
شــهید رجایــی، نخســتین دولــت و مکتبــی بــود کــه پــس از 
حاکمیــت لیبرال هــا بــر کشــور، عهــده دار امــور شــد. ایــن دولــت 
در آن دوره بحرانــی، بیشــترین حــد تــالش و کوشــش را بــرای 
خدمــت بــه اهــداف مقــدس انقــالب از خــود نشــان داد، تــا آنجــا 

کــه جــان خویــش را ســر آن نهــاد.
مقــام معظــم رهبــری دربــاره ویژگی هــای اخالقــی شــهیدان 
رجایــی و باهنــر می فرمایــد: »شــهید باهنــر، مــرد بــی تظاهــری 
بــود کــه هیــچ کــس از ظاهــر آرام او نمی فهمیــد در باطــن و 
ذهــن و اندیشــه مــّواج او چــه می گــذرد، وی یکــی از متفکریــن 
نوشــته های  بــود،  انقــالب  ایدئولوگ هــای  و  تئوریســین ها  و 
زیــادی داشــت و کتاب هــای زیــادی را تنظیــم کــرده بــود....
ارتباط نزدیکی با شــهید مطهری و شــهید بهشــتی داشــت و هر 
دوی اینهــا، بــرای عظمــت فکــری و قــدرت تفکــر عملــی او ارزش 
زیــادی قائــل بودنــد. نقــش شــهید رجایــی و باهنر در افشــا کردن 
ماهیــت لیبرالــی و منافقانــه بنــی صــدر، بســیار برجســته بــود.

 شــهید رجایــی بــا صبــر خــود و متانــت و حوصلــه عظیــم و بــا 
قبــول دردهــا و رنج هــای قلبــی و غیرقابــل افشــایی کــه داشــت، 
توانســت، بنــی صــدر خائــن را افشــا و رســوا کنــد و بــه زمیــن 

بکوبــد.

عید سعید غدیر خم بر عموم مسلمین 
جهان به ویژه هموطنان عزیز مبارک باد
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استان آذربایجان غربی با 2۶77۰ کیلومتر شبکه توزیع و یک میلیون و 179 هزار 
مشترک، هشتمین شرکت توزیع برق بزرگ کشور است

پیام تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
 آذربایجان غربی به مناسبت روز خبرنگار

مکانیزه کردن فرایندها موجب سرفه جویی در زمان ، سرعت انجام 
کار و جلب رضایت مشتری می گردد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

در هفته دولت، 27  پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر
 24 میلیارد تومان در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی بــا اعالم 
ایــن مطلــب گفــت: تعــداد روســتاهای برقــدار موجــود 2828 مــورد، 
طــول شــبکه 20 کیلوولــت موجــود 1۴91۳ کیلومتــر و طول شــبکه ۴00 

ولــت موجــود اســتان 118۵۷ کیلومتــر اســت.
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو متوســط مصــرف ماهانــه هــر مشــترک 
خانگی را در ســال گذشــته 1۵9 کیلووات ســاعت، پیک بار مصرفی 
غیرهمزمــان 9۴0 مــگاوات و ضریــب بــار ۶۳.۷ درصــد اعــالم کــرد و 
افــزود: بــا برنامــه ریزیهــای انجــام شــده بــرای کاهــش مــدت زمــان 

واگــذاری انشــعاب از شــبکه موجــود، در ســال 9۵ ایــن خدمــت بطور 
متوســط بــه ۷ روز کاهــش یافــت کــه بــا ایــن اقــدام، گام مهمــی در 

ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مشــترکین اســتان برداشــته شــد.
وی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته میــزان انــرژی فروختــه شــده 
۴۵9۷ گیــگاوات ســاعت بــود کــه 98 درصــد از بهــای انــرژی فروختــه 

شــده وصــول شــده اســت.
بــا  بــرق آذربایجــان غربــی  نیــروی  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
اشــاره بــه اینکــه پرداخت هــای غیــر حضــوری ســرعت و ســهولت در 

ــش  ــت، افزای ــالف وق ــا و ات ــه بانک ه ــات ب پرداخــت، کاهــش مراجع
ضریــب اطمینــان و قابلیــت رهگیــری پرداخــت مشــترکان را فراهــم 
بــه  تبلیغــات شــرکت  و  اظهــار داشــت: اطالع رســانی  می ســازد، 
منظــور ترویــج فرهنــگ پرداخــت غیرحضوری برق در بین مشــترکین 
اســتان از طریــق رســانه ها و قبــوض بــرق موجــب اســتقبال مشــترکان 
بــرق شــده اســت بــه گونــه ای کــه در ســال گذشــته ۶1 درصــد از 
مشــترکان بــه صــورت غیرحضــوری نســبت بــه پرداخــت قبــوض بــرق 

ــد. ــدام کرده ان ــی خــود اق مصرف

ن و القلم و مایسطرون
جــان   نباشــد  جــز  خبــر  در  آزمــون         
هــر کــه  را  افــزون  خبــر  جانــش 

ــزون ف
اقتضــای جــان چــو ای دل آگهــی 
اســت       هــر کــه آگــه تــر بــود جانــش 

قــوی اســت
مناســبت  بــه  مردادمــاه  هفدهــم 
ســالروز شهادت شهید محمود صارمی 
ارزنــده  پــاس زحمــات و خدمــات  بــه 
خبرنــگاران محتــرم، » روز خبرنــگار « 
نامگذاری شــده اســت؛ ایــن روز فرصتی 
اســت کــه از زحمــات بــی دریغ اصحاب 

قلــم قدردانــی شــود، لــذا ایــن روز بــزرگ 
را بــه جامعــه بــزرگ خبرنــگاران پرتــالش 
اســتان تبریــک عــرض مــی نمایــم. بــی 
شــک رشــد و ارتقــاء ســطح اطالعــات 
جامعــه مرهــون خدمــات ســریع و دقیــق 
بــا  اســت  امیــد   . اســت  ایــن عزیــزان 
اســتعانت و تــوکل بــه خداوند متعــال در 
انجام رســالت آگاهی بخشــی و شــفاف 
ســازی و ارتقــاء ســطح فرهنگــی جامعــه 

ــد باشــید. موفــق و موی

اکبر حسن بکلو
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــرق آذربایجــان غربــی نیــروی 

مدیردفتــر توســعه مدیریــت و تحــول اداری شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی گفــت: بازنگــری، 
اصــالح و بهبــود فرآیندهــای شــرکت توانیــر از برنامه هــای 
هــر ســاله ایــن شــرکت اســت که هــدف اصلی سیســتم های 

مدیریتــی جلــب رضایــت مشــتری اســت
واصــالح  بازنگــری  کــرد:  اظهــار  هاشــمی  منوچهــر 
فرآیندهای شــرکت توانیر برنامه هرســاله این شــرکت است 
و هــدف اصلــی مــا جلــب رضایــت مشــتری اســت کــه تمــام 
واحدهــا و مســئوالن زیربــط بــرای تحقــق ایــن هــدف تــالش 

می کننــد.
صرفــه  باعــث  فرآیندهــا  کــردن  مکانیــزه  افــزود:  وی 
جویــی در زمــان و بــاال رفتــن ســرعت انجــام کار و موجــب 
جلــب رضایــت مشــتری می شــود کــه در ســال 9۶ آغــاز 

شــده ودر ســال های آتــی نیــز  ادامــه خواهــد داشــت.
هاشــمی افــزود: در حــال حاضــر یــک فرآینــد پیشــنهادی 
از 180 فرآینــد بــه صــورت پایلــوت در حــال اجــرا اســت و دو 

فرآینــد دیگــر از مــدل ســازی تمــام شــده اســت کــه هــر 
ســال توانایــی مکانیــزه کــردن ۴ الــی 10 فرآینــد را داریــم.

منوچهــر هاشــمی در ادامــه به یکپارچــه کردن مدیریت 
در ســال 9۵ خبــر داد و افــزود ایــن سیســتم مدیریت شــامل 
ایــزو 9000 ورژن 2008، مدیریــت زیســت محیطــی ۴001 و 
ایمنــی و بهداشــت و دو دوره ممیــزی داخلــی انجــام شــده 
اســت کــه یــک دوره ممیــزی مراقبتــی خــارج از شــرکت 
تأییــد شــده اســت که توســط ایــن سیســتم برنامه هــای 
بهبــودی در ســال 9۶ طراحــی و تنظیم شــده  کــه  اقدامات 

اصالحــی را در پــی خواهــد داشــت.

 ایــن روز فرصتــی اســت کــه از زحمــات بــی دریــغ اصحــاب قلــم قدردانــی 
ــگاران پرتــاش اســتان  ــزرگ خبرن ــه ب ــه جامع ــزرگ را ب ــن روز ب ــذا ای شــود، ل

تبریــک عــرض مــی نمایــم. 

ــی  ــرق آذربایجــان غرب ــع نیــروی ب مدیرعامــل شــرکت توزی
بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت شــبکه هــای اســتان گفــت : ایــن 
شــرکت بــا 281۷ روســتای برقــدار، 1۴9۳۵ کیلومتــر شــبکه 
وظیفــه  ولــت،  شــبکه ۴00  کیلومتــر  و 118۷8  20کیلوولــت 

خدمــات رســانی بــه 11828۳9مشــترک را بــر عهــده دارد .
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو  اظهــار داشــت :  بــه منظــور 
احــداث شــبکه فشــارضعیف بــرای تامیــن بــرق متقاضیــان 
جدیــد، کاهــش تلفــات، احــداث روشــنایی معابــر، ظرفیــت 
ســاماندهی  و  اصــالح  کشــاورزی،  آب  چاههــای  ســازی 
ــرق مســاکن  شــبکه، احــداث شــبکه فشــار متوســط، تامیــن ب
مهــر، احــداث فیــدر، احــداث خــط 20 کیلوولــت هوایــی و 
زمینــی، بــرق رســانی بــه روســتاها، احــداث شــبکه دومــداره،  
پســت هوایــی و کابــل کشــی فشــار متوســط تعــداد 2۷ پــروژه 
ــه  ــان در هفت ــارد توم ــر 2۴ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب برقرســانی ب

دولــت مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت  .
وی افــزود : همزمــان بــا  بزرگداشــت   هفتــه   دولــت  
کار بهــره بــرداری از پــروژه هــای احــداث ۷ کیلومتــر شــبکه 

فشارمتوســط فیــدر اف ۶ ســیلوانادر جــاده زیــوه، تامیــن برق مســکن 
ــرار در طرزیلو-گلشــهر، احــداث  ــی۴۳ و قطعــه پنجــم اب مهــر تعاون
شــبکه روشــنایی معابر روســتای بند، احداث شبکه روشنایی معابر 
جــاده دریــا حــد فاصــل میــدان خاتــم االنبیــاء تــا شــرکت پاکدیــس بــه 
طــول 1۵۶9 و احــداث فیــدر ۷ شــورکند  بــه  طــول  21۷8 بــه صــورت 
دو مــداره جهــت رینــگ بــا فیــدر یــک شــورکند بــا صــرف اعتبــاری 
بالــغ بــر یــک  میلیــارد و ششــصد میلیــون تومان در شهرســتان ارومیه 

آغــاز شــد .
مهنــدس حســن بگلــو اظهــار داشــت : همچنیــن ۷۷ دســتگاه 

پســت هوایــی،  2۵ کیلومتــر شــبکه فشارمتوســط  هوایــی و ۳1 
کیلومتــر شــبکه فشــارضعیف هوایــی جهــت تامیــن بــرق متقاضیــان 
جدید در ســطح اســتان احداث شــده و ۶ دســتگاه پســت هوایی،2.۳ 
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی و ۵ کیلومتــر شــبکه فشــار 

ــی اصــالح  و ســاماندهی شــده اســت  متوســط هوای
ایشــان بــا تاکیــد بــر اهمیــت کاهــش تلفــات میــزان اعتبــار صــرف 
شــده بــرای پــروژه هــای کاهــش تلفــات کــه در هفتــه دولــت مــورد 

بهــره بــرداری قــرار گرفــت را 1۵ میلیــارد تومــان اعــالم نمــود و
 افــزود : از دیگــر پــروژه هــای مــورد افتتاح شــرکت در هفته دولت 
مــی تــوان  بــه بــرق رســانی بــه روســتاهای خــواره میــر سردشــت، 

قــوچ کنــدی میانــدوآب و چــورس چایپــاره، تامیــن 
ــاز  ــاد و ۳ و ۷ و ف ــرق مســاکن مهــر ســیدآباد مهاب ب
دو شــماره یــک  نقــده، احــداث خــط 20 کیلوولــت 
مهابــاد  و 11  فیدرهــای 10  رینــگ  هوایــی جهــت 
بــه طــول 10 کیلومترمابیــن روســتاهای اوزن دره 
روشــنایی  شــبکه  احــداث  مهابــاد،   گردبــران  و 
معابــر در شــهرک آیدیــن، لیالنچــای و مســکن مهــر 
هنرمنــدان میانــدوآب، ظرفیــت ســازی چاههــای 
ــه  ــا احــداث خــط فشــار متوســط ب آب کشــاورزی ب
طــول ۵ کیلومتــر در حــد فاصــل روســتای قازانلــو 
ــو  ــاد شــاهین دژ، احــداث خــط 20 کیل و حاجــی  آب
ولــت هوایــی جهــت رینــگ فیدرهــای 10 و 11 مهاباد 
بــه طــول 10 کیلومترمابیــن روســتاهای اوزن دره 
و گردبــران مهابــاد، احــداث خــط 20 کیلــو ولــت 
زمینــی خروجــی از پســت 20/1۳2 بطــول 2۵0 متــرو 
همچنین احداث خط 20 کیلوولت هوایی و پســت 
هوایــی کلینــک تخصصــی بیمارســتان بــه طــول 29۴ 
ــر   ــاد اشــنویه، احــداث شــبکه روشــنایی معاب ــر در جــاده قــزل آب مت
شــین آبــاد و کــوی  کارکنــان پیرانشــهر، احــداث شــبکه روشــنایی 
معابــر  مســکن مهــر فرهنگیــان )192و ۶0 واحــدی( مســیر جاده بیجار 
و جنــب ترمینــال تــکاب، احــداث روشــنایی معابر روبــروی پایه های  
موجــود  در مســیر گلــزار شــهداء چایپــاره، احــداث شــبکه دو مــداره 
دیزج دیز )فیدرهای ۳۵ و ۳۶ (به طول ۷۶00 متر خوی و کابلکشــی 
فشارمتوســط جهــت توســعه فیــدر و راه انــدازی پســت زوال بــه طــول 

12۶0 متــر پســت زوال ســلماس اشــاره کــرد .
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مصرف بی سابقه 960 مگاوات برق 
در یک روز در آذربایجان غربی 

مردم صرفه جویی کنند

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف توزیــع بــرق آذربایجــان 
غربــی گفــت: چهاردهــم تیرمــاه جــاری/ شــاهد مصــرف 
960 مــگاوات بــرق در اســتان بودیــم کــه ایــن رقــم در 
اســتان بــی ســابقه اســت و بایــد مــردم بــرای جلوگیــری 

از خاموشــی، صرفــه جویــی کننــد.
نــادر اشــرف پــور افــزود: در ســطح کشــور نیــز رقــم 
پیــک مصــرف بــرق از مــرز 55 هزارمــگاوات گذشــت کــه 
ــار در صنعــت بــرق کشــور  ایــن عامــل بــرای نخســتین ب

اتفــاق افتــاده اســت.
وی اضافــه کــرد: میــزان مصــرف بــرق در روزهــای 
در  ولــی  اســت  مــگاوات   650 تــا   500 حــدود  عــادی 
روزهــای گــرم ســال بــه دلیــل مصــرف کولــر ایــن رقــم 

نشــان می دهــد. را  30 درصــدی  تــا   20 رشــد 
ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه جلوگیــری از بروز خاموشــی 
ــرق اســت، اظهــار  نیازمنــد مدیریــت صحیــح مصــرف ب
بــار  اوج  ســاعت های  در  را  بــرق  مصــرف  بایــد  کــرد: 
ــا 23 کنتــرل کنیــم. ــا 16 و 20 ت شــامل ســاعت های 12 ت
اشــرف پــور بــا اشــاره بــه اینکــه 28 تیــر مــاه پایــان 
زمــان اوج مصــرف بــرق اســت و مــردم بایــد تــا ایــن موقــع 
همــراه اداره بــرق باشــند، ادامــه داد: تاکنــون خاموشــی 
را در ســطح اســتان نداشــتیم ولــی اگــر مصــرف بیشــتر 
شــود بخشــی از ســاعات را ســاعات خاموشــی اعــالم 

خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای کاهــش مصــرف بــرق 
بیــان کــرد: اســتفاده از دور کنــد در کولرهــای آبــی، 
تنظیــم دمــای کولــر بیــن 23 تــا 25 درجــه ســانتی گراد، 
ــا حــد  ــا وســایل سرمایشــی ت ــر ی هنــگام اســتفاده از کول
امــکان از لــوازم پرمصــرف برقــی ماننــد اتو، لباسشــویی، 
به ویــژه  همزمــان  به طــور  جاروبرقــی  و  ظرف شــویی 
از  نهایــت  اســتفاده نشــود و در  بــار  در ســاعات اوج 
روشــنایی طبیعــی در روز، ســاده ترین راه صرفه جویــی 

در مصــرف بــرق اســت.
یــک میلیــون و 179 هــزار و 69  ایشــان ادامــه داد: 
مشــترک بــرق در اســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 
316 هــزار و 485 مشــترک روســتایی و 862 هــزار و 584 

مشــترک شــهری هســتند.
ســال  در  مشــترک  تعــداد  ایــن  افــزود:  پــور  اشــرف 
ــرق  ــووات ب ــون و 597 کیل ــار میلی ــش از چه گذشــته بی
مصــرف کردنــد کــه 2 درصــد بیشــتر از ســال 94 بــود.
کیلومتــر   370 گذشــته  ســال  در  ایرنــا  گــزارش  بــه 
در  جدیــد  گــذاری  شــبکه  و  بــرق  شــبکه های  ترمیــم 

اســت. گرفتــه  صــورت  غربــی  آذربایجــان 
یــک هــزار و 250 مــگاوات بــرق تولیــدی اســتان در 
ســال اســت کــه تنهــا یــک هــزار مــگاوات آن در ســال 

می شــود. مصــرف 

خبر ارتقاء کیفیت در اولویت برنامه های شرکت های توزیع 
برق برای ارائه هر چه بهتر خدمات قرار دارد

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
مراســم افتتــاح پســت ســیار 1۳2 کیلــو ولــت ســلماس بــا اشــاره بــه 
تــالش هــای بــی شــائبه  خدمتگــزاران در دولــت جمهــوری اســالمی 
بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب تاکیــد کــرد ارتقــاء ســطح کیفیــت در 
اولویــت برنامــه هــای شــرکت هــای توزیــع بــرق بــرای ارائــه خدمــات 

هــر چــه بهتــر قــرار دارد .
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو بــا بیــان اینکــه بــه برکــت نظــام 
جمهــوری اســالمی امــروز دورتریــن نقــاط در اســتان آذربایجــان 
ــد مــی باشــند  ــره من ــرق به ــای ب ــی از نعمــت روشــنایی و مزای غرب
گفــت : تمامــی روســتاهای بــاالی ده خانــوار در اســتان آذربایجــان 
غربــی بــرق دار بــوده و بهــره بــرداری از بــرق رســانی ســه روســتای 
باقیمانــده در شهرســتانهای سردشــت ، میانــدوآب و تــکاب نیــز در 

ــت آغــاز شــده اســت. ــه دول هفت
وی اضافــه کــرد : همزمــان بــا بزرگداشــت هفتــه دولــت بهــره 
بــرداری از2۷ پــروژه در زمینــه صنعــت و خدمــات بــرق بــا اعتبــاری 
ــال در اســتان آذربایجــان غربــی آغــاز مــی  ــر 2۴0 میلیــارد ری ــغ ب بال

شــود.
در ایــن مراســم مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای آذربایجــان نیــز بــا 
اشــاره بــه اهمیــت نقــش پســت دوم فــوق توزیــع ســلماس یــاد آور 
ــا بهــره بــرداری از ایــن پســت ســیار ظرفیــت خدمــات دهــی  شــد ب
بــرق در منطقــه ســلماس تــا چند ســال آینــده تقویت گردیده اســت.
دکتــر میالنــی تصریــح کــرد در حــال حاضــر زیرســاخت هــای برق 
در ســلماس مهیــا گردیــده و منطقــه از ظرفیــت و پتانســیل بــاال برای 
ــروژه هــای  ــف بخصــوص پ ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختل

صنعــت بــرق برخــوردار مــی باشــد.
 گفتنــی اســت بــرای احــداث و تکمیــل پســت ســیار 1۳2 کیلــو 
ولــت ســلماس بالــغ بــر ۷0 میلیــارد ریــال هزینــه بــه مصــرف رســیده 

اســت.
بگــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی همزمــان بــا بزرگداشــت هفتــه دولــت اولیــن کلنــگ احــداث 
نیــروگاه ۵ مگاواتــی تولیــد بــرق بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی، مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای 
آذربایجــان ، فرمانــدار و جمعــی از مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی 

در شهرســتان ســلماس بــر زمیــن زده شــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در 
مراســمی کــه بهمیــن مناســبت در محــل اجــرای طــرح ترتیــب یافت 
تاکیــد کــرد ایــن دومیــن پروژه تولیــد پراکنده درحوزه شــرکت توزیع 
بــرق آذربایجــان غربــی در ســالجاری اســت کــه عملیــات اجرایــی آن 

از امــروز رســماً آغــاز مــی شــود.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی حاکیســت همچنیــن همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت 
ــو ولــت دو مــداره در شهرســتان  ــرداری از فیدرهــای 20 کیل بهــره ب

خــوی آغــاز شــد .
در مراســم افتتــاح ایــن پــروژه نیــز کــه بــا حضــور مدیــر عامــل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی ، فرمانــدار و جمعــی 
از مســئوالن ادارات و نهادهــای منطقــه خــوی انجــام شــد اعــالم 
گردیــد شــبکه فشــار متوســط دو مــداره بــه منظــور تامیــن بــرق و رفع 
ضعــف ولتــاژ شــهر دیــزج دیــز و روســتاهای اطــراف بــه مرحلــه اجــرا 

در آمــده اســت.
بــرای اجــرا و تکمیــل ایــن طــرح کــه دارای شــبکه هوایــی بطــول 
۶/۴00 کیلومتــر و 900 متــر شــبکه زمینــی فشــار متوســط اســت بالــغ 
بــر ۶ میلیــارد و 8۵0 میلیــون ریــال هزینــه گردیــده و بــا بهــره بــرداری 
از ایــن پــروژه امــکان خدمــات دهــی بــرق بــرای بیــش از 11 هــزار 

مشــترک فراهــم شــده اســت.
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انتشار کتاب تجربه های پژوهشی در مدیریت 
توزیع برق توسط روابط عمومی شرکت توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی

کتــاب تجربــه هــای پژوهشــی در مدیریــت توزیــع 
بــرق از ســوی روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

آذربایجــان غربــی منتشــر شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایــن کتــاب توســط 
بازنشســته  همــکاران  از  راد  بانــی  نــادر  دکتــر  آقــای 

شــرکت بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .
در  مباحثــی  شــامل  کتــاب  ایــن  گــزارش  بنابرایــن 
خصــوص مدیریــت انــرژی الکتریکــی و فرهنــگ مصــرف 
کار،  محیــط  در  حــوادث  و  ایمنــی  مدیریــت  بــرق، 
مدیریــت کیفیــت مهندســی و بهــره وری شــبکه توزیــع 
نیــروی  بهســازی  و  ســازمانی  ســایه  مدیریــت  بــرق، 
انســانی و نگاهــی بــه تجربــه هــای پژوهشــی و دو نمونــه 

از پــروژه هــای تحقیقاتــی مــی باشــد .

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

مدیر توزیع برق چایپاره تاکید کرد:
استفاده صحیح از انرژی برق 

برای گذر از پیک تابستان

مدیــر توزیــع بــرق چایپــاره قبــل از خطبه هــای نمــاز 
جمعــه شهرســتان بــه ارائــه رهنمودهایــی در رابطــه بــا 

پرداخــت. بــرق  مصــرف  مدیریــت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بــرق چایپــاره، یونــس محمــد 

زاده نمازگــزاران را بــه مصــرف بهینــه بــرق توصیــه نمــود.
مدیــر توزیــع بــرق چایپــاره بــا اعالم اینکه اســراف از نظر 
اســالم و قــرآن حــرام اســت، مصــرف بیــش از انــدازه بــرق را 
نیــز حــرام دانســته و راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق را 

تشــریح کرد.
محمــد زاده از مــردم فهیــم چایپــاره خواســت حتــی 
االمــکان از لــوازم برقــی بــا برچســب انــرژی A اســتفاده 
کننــد چــرا کــه بــا ایــن اقــدام حداقــل چهــل درصــد در 

مصــرف انــرژی صرفــه جویــی خواهــد شــد.

مراسم کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی در نقدهفرهنگی

کلنــگ احــداث نیــروگاه خورشــیدی نقده همزمان با بزرگداشــت 
هفتــه دولــت بــر زمین زده شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی در مراســمی کــه بــه همیــن مناســبت در محــل احــداث ایــن 
پــروژه ترتیــب یافــت معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیع 
بــرق اســتان گفــت : بــرای ایــن نیــروگاه کــه در زمینــی بــه مســاحت 
1۵ هکتــار در منطقــه خلیفــه لــو نقــده احــداث مــی شــود مبلــغ ۳00 
میلیــارد ریــال ســرمایه پیــش بینــی شــده کــه یکصد میلیــارد ریــال از 
ایــن مبلــغ توســط بخــش خصوصــی و 200 میلیــارد ریــال نیــز در قالب 

تســهیالت بانکــی خواهــد بود.
مهنــدس غفــاری افــزود : بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه کــه 

دارای ۵ مــگاوات ظرفیــت خواهــد بــود معــادل یــک هشــتم کل بــرق 
ــن نیــرو گاه تامیــن مــی شــود. شهرســتان نقــده توســط ای

وی اضافــه کــرد : ایــن نیــروگاه در نــوع خــود بعنــوان اولیــن 
نیــروگاه خورشــیدی در کشــور بشــمار مــی رود کــه دارای 1۵ هــزار 
ســلول خورشــیدی ۳۶0 وات بــوده و بــا بهــره بــرداری از آن بــرای ۵0 

نفــر از نیــروی کار منطقــه نیــز اشــتغال ایجــاد مــی شــود.
گفتنی اســت در این مراســم معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
برنامه ریزی اســتانداری ، رئیس ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
آذربایجــان غربــی ، معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی و مدیــر روابــط 
عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ، فرمانــدار و جمعــی از 

مســئوالن دســتگاه هــای اجرایــی منطقــه نقــده حضور داشــتند.

مدیر توزیع برق اشنویه:
با انجام کارهای ساده مصرف برق را مدیریت کنیم

مدیریــت توزیــع بــرق اشــنویه در ســالن جلســات فرمانــداری شهرســتان 
اشــنویه، از بــه مــرز هشــدار رســیدن مصــرف بــرق خبــر داد و گفــت: بــا 
انجــام کارهــای ســاده می تــوان مصــرف بــرق را تــا چندیــن برابــر کاهــش داد.
ــه  ــه ۵۵۴00 مــگاوات و ب ــرق در کشــور ب ــزود: مصــرف ب ــر اف حیــدر دلی
مرحلــه هشــدار رســیده اســت و اگــر بــرای کاهــش مصــرف بــرق اقداماتــی 

صــورت نگیــرد دچــار نوســانات و قطعــی بــرق خواهیــم شــد.
وی افــزود: هزینــه مصــرف بــرق در ســاعات اوج مصرف ۳ برابر ســاعات 
عــادی محاســبه می شــود، لــذا از شــهروندان درخواســت می شــود بــرای 
جلوگیــری از قطعــی بــرق و افزایــش مصــرف بــا ایــن اداره همــکاری نماینــد.

مهنــدس دلیــر بــا اشــاره بــه پیــک مصــرف بــرق در اشــنویه اظهــار کــرد: 
ســاعات 12 ظهــر تــا 1۶ و 19 تــا 2۳ زمــان اوج مصــرف بــرق در کشــور اســت 
و هزینــه بــرق مصرفــی در زمــان اوج ۳ برابــر زمــان عــادی محاســبه می شــود 
درحالیکــه شــهروندان می تواننــد بــا مصــرف صحیــح بــرق در خــارج از 
محــدوده زمانــی مذکــور هزینــه بــرق مصرفــی خــود را تــا ۳0٪  کاهــش دهنــد 

و در جلوگیــری از قطعــی بــرق بــا ایــن اداره همــکاری نماینــد.
وی ادامــه داد: بــه مشــترکین شهرســتان توصیــه می شــود از المپهــای پر 
مصــرف و رشــته ای اســتفاده نکننــد چــرا کــه ایــن المپهــا عــالوه بــر مصــرف 
زیــاد 90٪  انــرژی الکتریکــی را بــه گرمــا و تنهــا  10٪ آن را بــه نــور تبدیــل 
می کنــد، لــذا بهتــر اســت بــه جــای ایــن المپهــا از المپ هــای کــم مصــرف 

یــا LED اســتفاده شــود.
مدیر توزیع برق اشنویه تاکید کرد: حتی االمکان از کولر گازی 

اســتفاده نشــود چــرا کــه مصــرف آن ۴ برابــر کولــر آبــی اســت و اگــر از 
ــا 2۵ درجــه تنظیــم  ــر گازی اســتفاده می کننــد دمــای آن را بیــن 2۳ ت کول

نماینــد.
مدیــر بــرق اشــنویه از حاضــران در جلســه و شــهروندان خواســت از 
وســایل برقــی بــا مصــرف انــرژی بــاال همچــون جاروبرقــی، لباسشــویی، اطــو، 
سشــوار، ظرفشــویی و ... در ســاعات اوج مصــرف بــرق )12-1۶ و 2۳-19( 
اســتفاده نکننــد و اســتفاده از وســایل مذکــور را بــه زمــان غیــر اوج مصــرف 
موکــول نماینــد و بــا روش هــای ســاده بیــان شــده، هزینه هــای بــرق خــود را 

تــا  ۳0٪ کاهــش دهنــد.

وی افزود: مشــترکین کشــاورزی و صنعتی در صورت عقد تفاهم نامه 
با شــرکت و اجرای آن مشــمول پاداش خواهند شــد.

افتتاح تعداد ۴ پروژه برق رسانى باصرف 
اعتبارى بالغ بر٣١٨6 میلیون ریال 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 
در شهرستان اشنویه

بــه مناســبت هفتــه دولــت تعــداد چهــار پــروژه بــرق رســانى باصــرف 
اعتبــارى بالــغ بــر3186 میلیــون ریــال و بــا حضــور فرمانــدار، روســاى 
ادارات و اعضــاى شــوراى ادارى شهرســتان افتتــاح و مــورد بهــره بــردارى 

قــرار گرفــت .
حیــدر دلیــر مدیــر توزیــع بــرق اشــنویه هــدف از اجــراى ایــن پــروژه 
هــا را تأمیــن بــرق كلینیــك تخصصــى بیمارســتان، رفــع ضعــف ولتــاژ 
ــو ولــت و  ــار فیدرهــاى 20 كیل ــاغ، تعدیــل ب كمربنــدى و اهالــى كوچــه ب
ایجــاد نقــاط مانــور و افزایــش ضریــب اطمینــان فیــدر شــماره ده برشــمرد 
و تصریــح کــرد : عــالوه بــر ایــن پــروژه هــا در حــال حاضــر ایــن مدیریــت 
32 پــروژه بــا صــرف اعتبــارى بالــغ بر9978میلیــون ریــال در دســت اجــرا 
دارد كــه از مهمتریــن آنهــا اصــالح ضعــف ولتــاژ در روســتاهاى ســنگر، 
علــى آبــاد، میرآبــاد، ده شــمس، ســنگان، خانلــر، ســیاوان و ٌدربــه مــی 
باشــد كــه بــا احــداث 3 دســتگاه پســت هوائــى و اصــالح 1000 متــر خــط 

400 ولــت هوائــى محقــق خواهــد شــد . 
ــت مشــتركین از اصــول  ــب رضای ــا اعــالم اینکــه جل ــر ب مهنــدس دلی
اساســی و مــوارد مطــرح شــده در منشــور اخالقــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق آذربایجــان غربــی مــی باشــد، ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجــراى پــروژه 

هــاى فــوق الذكــر در انجــام ایــن وظیفــه مهــم موفــق باشــیم .
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با احداث پست 23۰ سیارمشکل فول بار بودن 
فیدرهادرشهرستان بوکان حل می شود

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق بــوکان در گفتگــو بــا پیــام بــرق بــا 
اشــاره بــه فعالیــت هــای ایــن ناحیــه دربخــش هــای مختلــف گفــت 
درحــال حاضــر پــروژه 2۳0 ســیار بــه پیمانــکار واگــذار و بــا ایجــاد ۴ 
فیــدر جدیــد بــرای ســال 9۷ تــا حــدود زیــادی مشــکل بــار فیــدر هــا 

در بــوکان حــل خواهــد شــد.
رضــا محمــد نیــا بــه مشــکل ضعــف ولتــاژدر بــوکان اشــاره کــرد و 
افــزود : درســال 9۵ تعــداد ۳۵ دســتگاه ترانــس در ســطح شهرســتان 
نصــب گردیــده وبــا نصــب ۶0 دســتگاه پســت هوایــی درســالجاری 

مشــکل ضعــف ولتــاژ دربــوکان بکلــی حــل خواهدشــد .
وی افــزود : احــداث 11 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف بــا کابــل 
خــود نگهــدار درســال گذشــته و برنامــه احــداث 8 کیلومتــر شــبکه 
درایــن  ولتــاژ  ضعــف  مشــکل  حــل  راســتای  در  را  درســالجاری 

شهرســتان توصیــف کــرد.
محمدنیــا بــا اشــاره بــه تــالش هــای ایــن ناحیــه درجهــت کاهــش 
ــه فعــال  ــا توجــه ب ــر فنــی ب تلفــات یادآورشــد در بحــث تلفــات غی
نمــودن پیمانکارتســت لــوازم انــدازه گیــری دســت آورد خوبــی 
درخصــوص دســت کاریهــای کنتــور وشناســایی بــرق هــای غیــر 
ــور  ــض یکهــزار و۶2۴ دســتگاه کنت ــه کــه تعوی مجــاز صــورت گرفت
وتعمیــر 1۶ هــزار و۴۶9 مــورد و شناســایی 9۶1 مــورد کنتــور دســت 
کاری شــده بخشــی از اقدامــات ناحیــه درایــن راســتا بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد درصورتخصیــص خــط گــرم بــه ناحیــه جهــت 
جلوگیــری ازانــرژی هــای توزیــع نشــده پیــش بینــی مــی شــود رقــم 

تلفــات بــه زیــر 10 درصــد کاهــش یابــد.
محمدنیــا مجمــوع مشــترکین شهرســتان بــوکان را80هــزار و۶۴0 
مشــترک عنــوان کــرد وافــزود ازایــن تعــداد ۶۳ هــزار و ۶89 مشــترک 

شــهری و1۶هــزار و 9۵1 مشــترک روســتایی مــی باشــند .
وی همچنیــن مشــترکین دربخــش هــای مختلــف  درمصــرف 
بــرق درایــن منطقــه را خانگــی ۶۷ هــزار مشــترک، کشــاورزی یکهــزار 
و ۷08 مشــترک ، صنعتــی 2۶8 ، ســایر مصــارف 11هــزار و۵1۳ مــورد 

وعمومــی را ۶۶2 مــورد ذکرکــرد .
مدیــر توزیــع بــرق بــوکان دراین گفتگو به فعالیتهای انجام شــده 
ایــن ناحیــه در پنــج ماهــه ســالجاری اشــاره کــرد و انجــام دو هــزار و 
۶۵0 متــر کابــل  کشــی خــود نگهــدار جهــت تامیــن بــرق مشــترکین 
شــهری و روســتایی ، کابل کشــی خود نگهدار بطول ۶ کیلومتر در 
راســتای کاهــش تلفــات ،انتقــال کابــل ســرویس مشــترکین از شــبکه 
ســیمی بــه کابــل خــود نگهــدار بطــول ۷ کیلومتر ، تبدیل شــبکه ســه 

ســیم بــه پنــج ســیم در
راســتای کاهــش تلفــات بطــول ۵/۳ کیلومتــر، احــداث خــط 20 

کیلــو ولــت هوایــی روســتای دونقــوز جهــت افزایــش قــدرت مانــور 
بطــول ۵/1 کیلومتــر ، احــداث خــط 20 کیلــو ولــت هوایی جهت برق 
دار نمــودن پســت هــای داخل شــهر بطــول ۵/1 کیلومتــر ،رفع حریم 
نقــاط حادثــه خیــز روســتاهای ســالمت - بــرده زرد - انبار وشــهرهای 
ســیمینه - بلــوار کشــاورز و بنیــاد شــهید بطــول ۵/1 کیلومتــر ، 
اصــالح نقــاط هندســی وتبدیــل شــبکه 20 کیلوولــت هوایــی به کابل 
زمینــی  میــدان علــی آبــاد بطــول ۵/1 کیلومتــر ، جابجایــی شــبکه 
فشــار متوســط هوایــی میــدان شــهامت بطــول 800 متــر ، رفــع حریــم 
ــه خیــز فشــار ضعیــف بطــول ۶00 متــر ، تعویــض مقــره  نقــاط حادث

هــای معیــوب بــر روی فیدرهــای
1۴ ،22 ، 2۵ ، 2۳ بــه تعــداد 1۵00 عــدد ، نصــب روشــنایی معابــر 
باپایــه هــای فلــزی بــه تعــداد ۳۵ دســتگاه و بطــول 1200 متــر، تعمیــر 
و ســرویس خطــوط فشــار متوســط هوایــی برابــر برنامــه زمــان بنــدی 
بطــول ۷/۳۶ کیلومتــر ، تعمیــر و ســرویس خطــوط فشارمتوســط 
ــرداری و برقدارکــردن پســت  ــره ب ــر ، به ــی بطــول ۶/۴ کیلومت زمین

هــای هوایــی جدیداالحــداث شــهری بــه تعــداد 12 دســتگاه بــه 
ظرفیــت ۵90/2 مگاولــت آمپــر ، بهــره بــرداری و برقــدار کــردن 
پســت هــای هوایــی روســتایی بــه تعــداد ۴ دســتگاه بــه ظرفیــت ۴00 
کیلوولــت آمپــر ، احــداث پســت هــای هوایــی شــهری بــه تعــداد 1۳ 
ــاه اول  ــج م ــه در پن ــن ناحی دســتگاه را بخشــی از فعالیــت هــای ای

ســالجاری یــاد کــرد .

تالش ما بر این است که گامی هر چند کوچک در توسعه فرهنگ مدیریت مصرف در استان وشکوفایی تولید و صنعت برداریم
اهــم فعالیــت هــای مدیریــت مصــرف بــرق توســط مدیــر دفتــر 
مدیریــت مصــرف بــرق شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 

ــی تشــریح شــد. غرب
تبــادل و عقــد قــرارداد، اجــرای برنامــه هــای رادیویــی روزهــای 
یكشــنبه و پنــج شــنبه هرهفتــه در ماههــای تیــر و مــرداد وشــهریور 
ــا هــدف آمــوزش و اطــالع رســانی شــیوه هــای صحیــح بهــره  9۶ ب
گیــری از انــرژی الكتریكــی و ارائــه راهكارهــای اصــالح الگــوی 
مصــرف،  و تشــریح شــرایط صنعــت بــرق و ضــرورت پیــك ســایی و 
مدیریــت مصــرف بــا مركــز صدا و ســیمای اســتان آذربایجان غربی 

بخشــی از ایــن فعالیــت هــا بشــمار میــرود.
بگــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی ، مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــركت توزیــع بــرق اســتان 
آذربایجــان غربــی در ایــن ارتبــاط اعــالم كــرد: هماننــد ســالهای 
گذشــته امســال نیــز بــا توجــه بــه گرمــای بیســابقه وتــداوم هــوای 
ــب مشــاركت  ــا جل ــرق ب ــاب از خاموشــی ب گــرم و ضــرورت اجتن
مشــتركین وكاهــش مختصــر در مصــرف بــرق در ســاعات اوج 
بــار، اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی، آموزشــی و صحبــت زنــده 
بــا شــنوندگان و مشــتركین بــرق اســتان در جهــت رعایــت الگــوی 
بــه نــكات مهــم وســاده  مصــرف و صرفــه جویــی بــرق وتوجــه 

ــا رویكــرد  ــذا ایــن برنامــه هــا ب مدیریــت مصــرف ضــروری بــوده ول
اصــالح الگــوی مصــرف و بــا حضــور مدیرعامــل ، معاونیــن و مدیران 
وكارشناســان عالقمند شــركت توزیع و با همكاری صدا و ســیمای 
مركز اســتان در ســاعت 11 صبح روزهای یكشــنبه و پنج شــنبه هر 
هفتــه تــا نیمــه شــهریور مــاه در تابســتان امســال پخــش مــی شــود. 
نــادر اشــرف پــور ضمــن قدردانــی از روابــط عمومــی شــركت 
توزیــع  و روابــط عمومــی صــدا وســیمای مركــز اســتان آذربایجــان 
غربــی و  همــكاری صمیمانــه ایشــان گفــت : مدیریــت مصــرف 
امــروزه یــك اجبــار و از طرفــی یــك هنــر تــوام بــا علــم اســت و در ایــن 
بیــن بایــد ســالیق و الگوهــای رفتاری تمامی مشــتركین را شــناخت 
و الگــوی بهتــر را در مصــرف بــرق بــه ایشــان شناســاند و حتــی الزم 
اســت كنترل و نظارت نیز گردد وی افزود :  صرفنظر از تاثیرهای 
مثبتــی كــه قطعــا افزایــش پلــه ای و تدریجــی قیمــت بهــای بــرق 
مصرفــی در بهینــه ســازی مصــرف در برخــی تعرفــه هــا و مصــارف 
و ممانعــت از اســراف در مصــرف بــرق خواهــد داشــت، اطــالع 
رســانی و برگزاری جلســات رو در رو و شــركت در برنامه های زنده 
رادیویــی و تلویزیونــی و صحبــت مســتقیم بــا شــنوندگان در ایــن 
برنامــه هــا و پاســخ بــه ســواالت آنــان و اشــاره بــه نــكات ســاده و مهم 
در مصــرف صحیــح و بموقــع بــرق در محل كار و زندگی ،آگاهی از 

نقطــه نظــرات ایشــان وتبــادل تجربــه از روشــهای درســت و صحیــح 
آمــوزش و آگاه ســازی  مدیریــت مصــرف و صرفــه جویــی در انــرژی 
در بخشــهای مختلــف خانگــی كشــاورزی و اداری و صنعتــی و 
تجــاری بــوده و مــی بایســتی  بــا همراهــی ارگانهــا و ســازمانهای 
ذیربــط ســال بــه ســال بــر اهمیــت ایــن برنامــه هــا و توجــه دادن بــه 
مــردم  و بــكار بســتن الگوهــای صحیــح و دوری از اســراف و تبذیــر 

تاكیــد گــردد. 
اشــرف پــور برگــزاری مســابقات بــا موضــوع مدیریــت مصــرف و 
اهــدا جایــزه نفیــس بــه حداقــل دونفــر در هــر روز، پخــش نظــرات 
مــردم و مشــتركین بــرق ، پخــش پیامهــا و شــعارهای مدیریــت 
بــرق و ارایــه گــزارش از نحــوه برخــورداری صحیــح از  مصــرف 
و  مــردم  ترغیــب  و  توانیــر  بــار  مدیریــت  تشــویقی  طرحهــای 
ارگانهــای دولتــی بــه اســتفاده از المپهــای ال ای دی و انــرژی 
خورشــیدی،رعایت نــكات ایمنــی بــرق و پرهیــز از هرگونه اســتفاده 
غیر اصولی از برق را از دیگر بخشــهای برنامه رادیویی ایشــیخالر 
سونمســین برشــمرد واظهــار داشــت تــالش مــا بــر ایــن اســت كــه 
گامــی هــر چنــد كوچــك در توســعه فرهنــگ مدیریــت مصــرف در 

ــم. ــد و صنعــت برداری اســتان وشــكوفایی تولی

استفاده از نقش اثر بخش رسانه ها از 
مهم ترین اهداف  شرکت توزیع نیروی 

برق آذربایجان غربی از حضور در نمایشگاه 
مطبوعات امسال بود

غرفــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجان 
از  امســال  مطبوعــات  نمایشــگاه  در  غربــی 
ــه و  ــورد توج ــه م ــود ک ــی ب ــه های ــدود غرف مع
اســتقبال بازدیــد کننــدگان از نمایشــگاه قــرار 

ــت . گرف
بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر روابــط عمومــی شــرکت 
آذربایجــان غربــی هــدف از حضــور ایــن شــرکت را در 
اثــر  نقــش  و  پتانســیل  از  اســتفاده  مذکــور  نمایشــگاه 
بخــش مطبوعــات در گــذر از پیــک مصــرف عنــوان کــرد .
داود صالــح نمــدی اطــالع رســانی بــه عمــوم از طریــق 
مطبوعــات در خصــوص آمــوزش ایمنــی برای شــهروندان 
و مدیریــت مصــرف بــرق در راســتای حقــوق شــهروندی 
را از دیگــر اهــداف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

در مشــارکت در نمایشــگاه مطبوعــات توصیــف کــرد.
کل  اداره  شــائبه  بــی  زحمــات  از  تقدیــر  بــا  وی 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و خانــه مطبوعــات اســتان در 
برپایــی ایــن نمایشــگاه بــه محــل برگــزاری نمایشــگاه و 
مســاعد نبــودن محیــط و عــدم وجــود تهویــه مناســب 
بیشــتر  انتقــاد  مــورد  تابســتان کــه  در فصــل گرمــای 
بازدیــد کننــدگان و مراجعیــن قــرار گرفــت اشــاره کــرد 
ــدرکاران برگــزاری نمایشــگاه خواســت در  و از دســت ان
برنامــه هــای آتــی خــود اهمیــت کیفیــت را بیشــتر مــد 

نظــر قــرار دهنــد.
گفتنــی اســت نمایشــگاه مطبوعــات بــه مناســبت 17 
مــرداد روز خبرنــگار بــه مــدت 4 روز در محــل دائمــی 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  هــای  نمایشــگاه 

آذربایجــان غربــی در ارومیــه برگــزار شــد.

خبر
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گزارش مشروح ،

برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات سراسری تنیس روی میز خواهران 
وزارت نیرو به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

ســیزدهمین دوره مســابقات سراســری تنیس روی میز خواهران 
وزارت نیــرو بــا حضــور 18 تیــم بــه میزبانــی شــرکت توزیع نیــروی برق 

آذربایجــان غربــی برگزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی ایــن دوره از مســابقات  بــا حضــور 90 ورزشــکار از هیــات هــای 
ورزش اســتانی صنعــت آب و بــرق کشــور و از تاریــخ 9۶/0۵/2۳ 

لغایــت 9۶/0۵/2۷ در شــهر ارومیــه بــه مرحلــه اجــرا در آمــد. 
در مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات، خدیجــه نیــک مهــر نائــب 
رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز بانــوان وزارت نیــرو ضمــن قدردانــی 
ــع  ــی شایســته شــرکت توزی از حضــور شایســته ورزشــکاران و میزبان
نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی ابــراز داشــت : ایــن دوره از مســابقات 
نســبت بــه دوره هــای قبــل بصــورت پررنــگ تــری برگــزار شــد و شــاهد 

رقابــت هــای ســالم در بیــن ورزشــکاران بودیــم.
نائــب رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز بانــوان وزارت نیــرو بــا 
قدردانــی از حمایــت هــای مســئولین وزارت نیــرو در پیــش بینــی و 
برگــزاری برنامــه هــای ورزشــی، ابــراز امیــدواری کــرد شــاهد حضــور 

همــه همــکاران در میادیــن ورزشــی باشــیم .
مســئول  و  ورزش  مرکــزی  شــورای  دبیــر  زاده  حســین  مالــک 
هماهنگــی امــور ورزش صنعــت آب و بــرق بــا حضــور در ایــن مراســم 
ــی کــرد و  ــدرکاران برگــزاری مســابقات قدردان از زحمــات دســت ان
گفــت : همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقالب نیز مــی فرمایند، هزینه 
کــردن بــرای ورزش اســراف نیســت بلکــه نوعــی ســرمایه گــذاری 

اســت  .
دبیــر شــورای مرکــزی ورزش و مســئول هماهنگــی امــور ورزش 
صنعــت آب و بــرق افــزود : مهمتریــن ســرمایه هــر ســازمان، منابــع 
نیــز صحــت و  فــرد  انســانی آن اســت و مهمتریــن ســرمایه هــر 

ســالمتی آن فــرد مــی باشــد . 
وی ابــراز داشــت : همــکاران مــا زمانــی مــی تواننــد بهتریــن 
خدمــات را بــه مــردم ارائــه نماینــد کــه از نظــر ســالمت جســمی و 

روح و روان تامیــن باشــند .
ــرای  ــرو ب ــا اعــالم اینکــه شــورای مرکــزی ورزش نی حســین زاده ب
برگــزاری ۳۷ برنامــه ورزشــی بــرای ســال جــاری برنامــه ریــزی کــرده 
اســت، تصریح کرد : با توجه به بررســی های انجام شــده متاســفانه 
مســائل و مشــکالتی از قبیــل افســردگی، پوکــی اســتخوان و کــم 
تحرکــی و ابتــال بــه دیابت چربــی و ســایر امــراض بــرای بانوان محتمل 
مــی باشــد لــذا بهتریــن راهــکار روی آوردن بــه ورزش و توجــه بــه 

ســالمت جســم و روح اســت .
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
آذربایجان غربی دیگر ســخنران این مراســم با گرامیداشــت بیســت 
و ششــم مــرداد مــاه ســالروز بازگشــت غرورآفریــن آزادگان بــه میهــن 
اســالمی گفــت : در عصــری کــه انســان در زندگــی ماشــینی همــواره 
در دســت یابــی بــه ســالمت و نشــاط و شــادابی همگانــی از ورزش 
بعنــوان ابــزاری کارآمــد ســود بــرده اســت، پرداختــن بــه حــوزه ورزش 

از اهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی افــزود : 
ورزش بــا زبــان مشــترک خــود در ایجــاد غــرور و همبســتگی ملــی و 

نزدیــک نمــودن فرهنــگ هــا نقــش آفریــن مــی باشــد.
مهنــدس اکبــر حســن بگلــو ابــراز امیــدواری نمــود : بــا تدابیــر 
مســئولین ورزش وزارت نیــرو زمینــه برگــزاری ایــن گونــه مســابقات 
بیــش از پیــش فراهــم گــردد و شــاهد توفیــق هــر چــه بیشــتر همــکاران 

ــن ورزشــی باشــیم . ــرو در میادی زیرمجموعــه وزارت نی
از مســابقات در ســه رده  ایــن دوره  از برگزیــدگان  در خاتمــه 

انفــرادی، دوبــل و تیمــی تجلیــل شــد .
نتایج این دوره از مسابقات بشرح زیر است :

- در بخش مسابقات انفرادی :
مقــام اول : ســرکار خانــم لیمــا شــاهی از شــرکت بــرق منطقــه ای 

اصفهــان
مقام دوم : ســرکار خانم فریبا عشــقی از شــرکت مدیریت منابع 

آب ایران
مقام ســوم : مشــترکا ســرکار خانم ها ندا گل محمدی از شــرکت 
ــور از شــرکت آب و  آب و فاضــالب اســتان تهــران و اکــرم حاجــی پ

فاضــالب آذربایجــان غربــی
- در بخش مسابقات دوبل : 

مقــام اول :  ســحر نــوروزی از شــرکت منابــع آب ایــران و رویــا 
یعقوبــی نــژاد از آب و فاضــالب اســتان تهــران

ــژاد از شــرکت  ــر مصطفــی ن ــام دوم : افســون ظهــوری و منی مق
ــرق منطقــه ای گیــالن ب

مقــام ســوم :  بصــورت مشــترک )مهدیــه فقیــه زاده از آب تهــران 
و نشــمیل مولــودزاده از آب و فاضــالب آذربایجــان غربــی( و ) الدن 
بهــروزی از بــرق منطقــه ای خراســان و عادلــه نوجــوان از آب و 

ــی( فاضــالب آذربایجــان غرب
- در بخش مسابقات تیمی :

ــا کمرکبــودی،  ــوروزی، رزیت مقــام اول :  ســیما طاهــری، ســحر ن
فریبــا عشــقی و رعنــا فیلــی صفایــی بــا مربــی گــری و سرپرســتی 

ناهیــد ســیدصفوی از شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
ــی، اکــرم حاجــی  ــه نوجــوان، فاطمــه کوهکالن مقــام دوم : عادل
پــور و نشــمیل مولــودزاده بــا مربــی گــری فریــده حاتمی و سرپرســتی 

اکــرم حاجــی پــور از شــرکت آب و فاضــالب آذربایجــان غربــی
مقــام ســوم:  بصــورت مشــترک شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران 
)اعظــم طباطبایــی، اکــرم طباطبایــی،  فریباعلیــان و ســمیه حاجــی با 
مربــی گــری  عاطفــه کریمــی و سرپرســتی زهــرا هاشــمی( و شــرکت 
بــرق منطقــه ای اصفهــان) لمیا شــاهی، اطهر محمدی نجــف آبادی، 
لیــال مــرادی، مهنــاز خــدام باشــی امامــی و فهیمــه احمــدی بــا مربــی 

گــری پــری حمیــداوی و سرپرســتی شــهین کــرم ســیچانی(
ــه تیــم  شــایان ذکــر اســت کاپ اخــالق ایــن دوره از مســابقات ب

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی اختصــاص یافــت .
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تقدیر و تشکر

* تقدیر دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
ــر از   تالشــهای  ــوح   تقدی ــا ارســال ل ــرو ب ــر شــورای مرکــزی ورزش و مســئول هماهنگــی امــور ورزش وزارت نی حســین زاده دبی
شــبانه روزی مدیرعامــل و عوامــل اجرایــی ســیزدهمین مســابقات سراســری تنیــس روی میــز خواهــران وزارت نیــرو کــه بــه میزبانــی 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان آذربایجــان غربــی برگــزار شــد تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
* قدردانی مدیر منطقه مخابرات آذربایجان غربی از مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی

بهمــن اســمعیل زاده مدیــر منطقــه مخابــرات آذربایجــان غربــی بــا ارســال نامــه ای بــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان 
غربــی از مســاعدت ایشــان و همکارانشــان در تامیــن و تعویــض شــبانه ترانــس اختصاصــی مرکــز مخابــرات پیــام ارومیــه قدردانــی 

نمــود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی تصریح کرد:

نماز قراردادن همه ابعاد 
زندگی در مسیر خواست 

و رضای الهی است و اهرم 
حرکت است 

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق آذربایجان غربــی در اولین 
دوره مدیریــت اقامــه نمــاز مدیــران و گردهمایــی ائمــه جماعــات و 
دبیــران فرهنگــی و دینــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان 
غربــی گفــت : نمــاز قــرار دادن همــه ابعــاد زندگــی در مســیر 

خواســت و رضــای الهــی اســت و اهــرم حركــت اســت . 
اکبــر حســن بکلــو بــا اعالم اینکه نماز، انســان را از تكیــه گاه های 
ناتــوان نجــات مــی بخشــد و توجــه انســان را بــه اســتمداد از كانــون 
قــدرت و عظمــت الهــی ســوق مــی دهد، افــزود: در احادیــث از نماز 
ــاد شــده كــه پــرواز در فضــای معنویــت  ــه عنــوان معــراج مؤمــن ی ب

بندگــی اســت. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود : خادمیــن نمــاز 
ــوده و مرّوجــان نمــاز  ــد در صــف اول نمــاز ب ــه بای ــان جامع و متولی

ــا قصــد  بایســتی خــود، عامــل و آشــنا بــه معــارف دینــی باشــند و ب
قربــت قــدم در ایــن راه بگذارنــد. 

ــرای خادمــان نمــاز آرزوی دوام توفیــق  ــو در خاتمــه ب حســن بکل
کــرده و ابــراز امیــدواری نمــود برگــزاری  ایــن دوره در زمینــه ســازی 

بــرای گرایــش بــه فریضــه بــزرگ نمــاز موثــر باشــد .
بنابرایــن گــزارش در ادامــه مراســم پــس از ســخنرانی مشــاور 
اســتاندار و ریاســت ســتاد اقامــه نمــاز اســتان، معــاون اقتصــادی و 
ــه  ــه اســتانی)بومی( در زمین ــع اســتاندار ،  تفاهــم نام توســعه مناب
ترویــج و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز فــی مابیــن مدیرعامــل شــرکت 
اقتصــادی  امــور  معــاون  آذربایجــان غربــی،  بــرق  نیــروی  توزیــع 
وتوســعه اســتانداری، رئیس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی اســتان 

و مدیریــت ســتاد اقامــه نمــاز اســتان امضــاء شــد .

مــا را درغــم خود شــریک بدانید
بــا نهایــت تاســف و تاثــر اطــالع یافتیــم ســه نفــر از همــکاران 
عزیــز بازنشســته شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــادروان میرعلــی آزاد 
خراســانی ، قلــی ســلطانی و محمدعلــی صفــری بــه رحمــت ایــزدی 
پیوســته و تعــدادی از همــکاران محتــرم شــرکت نیــز در غم از دســت 
ــه  ــزان خــود ســوگوار مــی باشــند ضمــن عــرض تســلیت ب دادن عزی
ــرای آن  ــب آمــرزش و مغفــرت ب ــد متعــال طل ــزان از خداون ــن عزی ای

مرحومــان و صبــر و شــکیبایی را بــرای بازمانــدگان خواهانیــم.

آقای مهندس اکبر حسن بگلو در سوگ پدربزرگ
آقای داود صالح نمدی در سوگ پدر

آقای عبدالهادی خدامرادی در سوگ پدر 
آقای کریم غالمیان در سوگ پدر

همکار بازنشسته آقای احمد اشرف زاده در سوگ پدرزن
همکار بازنشسته آقای سعید جلیلی در سوگ پدر

آقای وحید اشرف زالده در سوگ پدربزرگ
آقای سلیمان اسدزاده در سوگ پدرزن

آقای حسن یحیی زاده در سوگ مادرزن
آقای اسماعیل وکیلی در سوگ پدر
آقای مهدی حجت در سوگ مادر

خانم ماندانا نگاهبانی در سوگ پدر
آقایان خالد و مطلب رحمانی در سوگ مادر

آقای میررضا آزادخراسانی در سوگ پدر
آقای علیرضا صفری در سوگ پدر

آقای سامان جنگل دوسته در سوگ پدربزرگ

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

تـسلیت

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، 

آیین تجلیل از ایثارگران در شرکت 
توزیع نیروی آذربایجان غربی برگزار می شود

مســئول    امــور    ایثارگــران    شــرکت   توزیــع   نیــروی 
آذربایجــان غربــی گفــت : در شــرکت توزیــع بــرق در ســطح 
اســتان تعــداد ۶0 نفــر آزاده و ۴00 نفــر نیــز ایثارگــر بصورت شــاغل 
ــوح  ــا اهــداء ل ــام هــای مختلــف ب ــم کــه در ای و بازنشســته داری
تقدیــر و دیگــر هدایــا از جانبازیهــای ایــن عزیــزان تجلیــل بعمــل 

مــی آیــد.
قهرمــان فاطمــی افــزود : در ســال جــاری نیــز همزمــان بــا 
ــل از ایثارگــران در  ــن تجلی ــاع مقــدس آیی ــه دف بزرگداشــت هفت

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان برگــزار خواهــد شــد.
وی   دیــدار   بــا   خانــواده   محتــرم   شــهداء و ایثارگــران و 
غبار روبی   و   عطر     افشــانی     مزار    شــهدا   را    بخشــی   از   
برنامــه هــای امــور ایثارگــران شــرکت در هفتــه دفــاع مقــدس در 
تجلیــل از مقــام شــامخ شــهداء و فداکاریهــای ایثارگــران در طــول 

هشــت ســال جنــگ تحمیلــی عنــوان کــرد.
فاطمــی بــا بیــان اینکــه بــرای رســیدگی بــه امــور ایثارگــران 
شــورای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان تشــکیل گردیــده یــاد آور شــد مدیــر عامــل محتــرم 
ــده  ــط عمومــی ، فرمان ــر حراســت  و رواب ــران دفت شــرکت ، مدی
پایگاه ، مشــاور فرهنگی مدیر عامل و معاونین منابع انســانی و 
پشــتیبانی اعضــای ایــن شــورا را تشــکیل و تصمیمــات مربــوط بــه 

ایثارگــران در ایــن شــورا اتخــاذ مــی شــود.

همکار

حضور شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در نمایشگاه کودک و 
اسباب بازی به منظور فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در راســتای نیــل بــه 
اهــداف مدیریــت مصــرف بــرق در نمایشــگاه کودک و اســباب بازی 

حضــور یافت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، در این نمایشــگاه 100 غرفه با 

موضوعــات مختلــف مرتبط با كودكان طراحی شــده اســت.
بنابرایــن گــزارش، در ایــن نمایشــگاه از 12 اســتان كشــور حضــور 
داشــتند و شــرکت کننــدگان دســتاوردهای خــود را در معــرض دیــد 

بازدیدکننــدگان گذاردنــد.

 ایــن گــزارش حاکیســت : در حاشــیه ایــن نمایشــگاه، عروســک 
بــا  ای  ارومیــه  كــودكان  شــادپیمایی  اولیــن  در  نیــز  بابابرقــی 
عروســكهای ایرانــی کــه در مســیر500 متــری منتهــی بــه نمایشــگاه 
برگــزار شــد، حضــور پیــدا کــرد و بــه تبلیــغ مدیریــت مصــرف بــرق 

پرداخــت. 
پنجــم  تــا  مــاه  مــرداد   ۳0 از  نمایشــگاه  ایــن  اســت  گفتنــی 

بــود. برپــا  ارومیــه  در  جــاری  شــهریورماه 



از انتشارات دفتر روابط عمومی
زیر نظر هیئت تحریریه

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

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

سردبیر : کبری جوادی
صفحه آرایی : میر باقر عسگرزاده

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

نشانی : ارومیه - خیابان ارتش
تلفکس : 04433446707

www.waepd.ir    
info@waepd.ir
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