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تالش شبانه روزي 478 نفر ازجهادگران شرکت توزیع

 نیروي برقآذربایجان غربی در تعطیالت نوروزي

صفحه 2

همین صفحه

اتخاذ تدابیر الزم در شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی براي مقابله با ویروس کرونا

وي اضـافه کرد: ســالمتی یکایک کارکنان شــرکت توزیع  

نیروي برق و مراجعین این شرکت خط قرمز براي ما است و 

با اسـتفاده از تمام ظرفیت هاي این شـرکت برنامه مقابله با 

ویروس کرونا را با جدیت مدیریت خواهیم کـرد و هـر گونه 

اقدامات و تمهیدات الزم را در دسـتور کار خود قرار خواهیم 

داد.حســن بکلو با اشاره به این که کرونا قاب لپیشــگیري 

اسـت و راهکار اصـلی براي عدم سـرایت آن رعایت اصــول 

بهداشتی م یباشد خاطر نشـــان ساخت از تمامی همکاران 

شرکت توزیع و مراجعین این شرکت درخواست م یکنیم تا 

جهت پیشــــگیري و کنترل این بیماري موارد ذکر شده را 

بطور دقیق رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی شـــــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی مهندس اکبر حس نبکلو با تشریح گزارشی 

از اقدامات انجام شده در جهت پیشـــگیري و کنترل کرونا 

ویروس در شــرکت توزیع نیروي برق اســتان گفت :حفظ 

سالمت کارکنان و اربا برجوع اولویت نخست شرکت توزیع 

نیروي برق در شـرایط فعلی اسـت و بر این اسـاس آمادگی 

داریم به منظور اتخاذ تدابیر الزم و اقدامات پیشــگیرانه، بنا 

بر دستورالعم لهاي ابالغی عمل کنیم .

وي ادامه داد: محلول هاي ضد عفونی کننده براي اسـتفاده 

پرسنل و مراجعین تهیه و در تمامی ورودي سـاختما نهاي 

شرکت، راهروهاي شرکت به ویژه جنب آسانســـــــورها،

 

حســـــ نبکلو اضافه کرد :تمامی دستگیر هها، میزهاي کار 

کارکنان روزانه 3 نوبت با محلو لهاي ویژه ضـدعفونی می-

شوند.مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

تصــــــــریح کرد: مطالب آموزشی براي مطالعه پرسنل و 

مراجعین شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی به 

صورت پوستر و استند نصــــب و تمامی این اطالعات براي 

استفاده در سایت این شرکت نیز درج شده است. 

و راهنماي اسـتفاده صــحیح از این محلول ها تعبیه شــده 

است.

 *سالمتی یکایک کارکنان و مراجعین شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی خط قرمز براي ما است 

اتخاذ تدابیر الزم در شرکت  براي مقابله با ویروس کرونا
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صفحه آخر

تقدیر استاندار آذربایجان غربی از

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق

در میز خدمت 

اقدامات شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی در راستاي پیشگیري 

از ویروس کرونا 

تقدیر مدیر عامل شرکت برق آذربایجان غربی

از تالشگران صنعت برق همیشه بیدار 

بخشی از خدمات غیر حضوري شرکت

از طریق سامانه121 ارائه می شود 

چاپ و انتشار کتاب مجموع خاطرات آزادگان 

(یادگاران نور)شرکت 
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به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی مهندس اکبر حســــ نبکلو مدیرعامل 

شرکت در خصــــــوص فعالیت اکی پهاي اجرایی این 

شــــــرکت در ایام تعطیالت نوروزي گفت :478 نفر از 

همکاران تالشـگر شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی در قالب 208 اکیپ ب هصـورت شــبانه روز در ایام 

نوروز امســال مشــغول خدمات رسانی به مردم شریف 

استان بودند .

وي افزود: تالشگران صنعت برق همیشـــه بیدار در ایام 

نوروز ضمن رعایت موارد بهداشتی جهت پیشــگیري از 

شــــیوع ویروس کرونا در بخ شهاي اتفاقات، عملیات، 

تعمیرات و روشــنایی معابر به صــورت شـــبانه روزي 

مشــــــغول پایش و کنترل وضعیت شبکه بودند تا در 

صورت بروز هر گونه مشــکل احتمالی در کمترین زمان 

ممکن جهت رفع مشکل پیش آمده در محل حضور بهم 

برسانند.

حســ نبکلو خاطر نشــان کرد :مرکز دیســـپاچینگ و 

فوری تهاي برق نیز به صورت تمام وقت در این ایام فعال 

بوده و پاسـخگویی 24 سـاعته از طریق ســامانه تلفنی 

121هم در ایام تعطیالت انجام شده است.

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

تصـریح کرد : در راستاي اهداف دولت الکترونیک و به 

منظور کاهش نیاز به مراجعه حضـــوري، این شرکت 

امکان ارائه خدمات غیر حضــــوري اعم از تغییر نام، 

فروش انشـعاب، صدور قبض المثنی(تســویه بدهی)، 

سوابق مصــــرف و صورتحســــاب، سوابق پرداخت 

صورتحساب، مشاهده صورتحسابها، پرداخت از طریق 

سـایت شـرکت، پرداخت از طریق  pspها و از طریق 

تلفن بانک، اعالم کارکرد توسط مشــترك را از طریق 

سـایت شـرکت به آدرس  www.waepd.irفراهم 

نموده است.

.

 از کوشـش هاي کارسـاز مدیرعامل  شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در 

ارتقاي بستر سرمای هگذاري و توسعه استان قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی شـــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غـربــی، این آزمون که در محل مــرکــز 

آموزش جوار کارگاهی برگزار شــــد اولین آزمون از 

سري آزمو نهاي تخصصـی شرکت توزیع نیروي برق 

در سال 99 بود.

به همت معاونت منابع انســانی شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، آزمون تخصـصــی مدیریت یادگیري با 

موضوع «قانون کار و تامین اجتماعی» ویژه همکاران امور 

کارکنان و رفاه و دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشــاغل 

در راستاي افزایش سطح دانش و تخصص کارکنان برگزار 

شد.

الزم به ذکر اسـت دفتر آموزش و برنامه ریزي نیروي 

انســـانی شرکت در نظر دارد در جهت افزایش سطح 

دانش و تخصـص کارکنان، آزمو نهاي تخصـصـی در 

سایر حوز ههاي کاري برگزار کند.

مهندس اکبر حســـن بکلو مدیر عامل شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی با حضـــــــور در جمع 

همکاران، با تشـریح نقش آموزش در زندگی فردي و 

اجتماعی گفت: با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان 

معاصر، توجه جدي به منابع انسانی ضرورتی اجتناب 

ناپذیر است.

وي افزود: توجه به رویکـردهاي نوین در امـر آموزش 

نیروي انسانی بسـیار جدي است زیرا سرمایه گذاري 

در امر آموزش، افزایش بهره وري نیروي انسـانی را به 

دنــبال دارد آموزش مهارت و دانش هاي مورد نــیاز 

کارکنان از طریق آموزش هاي ضـــــمن خدمت در 

بهبود بهره وري نیروي انسانی بسیار موثر خواهد بود 

کارکنان در مســـــیر شغلی خود به انواع آموزش ها 

نیازمند هسـتند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده 

و بهره وري سازمانی را ارتقا بخشند.

تالش شبانه روزي 478 نفر از جهادگران شرکت در تعطیالت نوروزي

تقدیر استاندار آذربایجان غربی از 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

درمتن تقدیر اســـــــــتاندار آذربایجان غربی خطاب به 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی ، از  

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی محمد مهدي شــــهریاري اســــتاندار 

آذربایجان غربی با صدور تقدیرنام هاي، از کوششـــــهاي 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق اســـتان در تحقق 

«رونق تولید» و بهبود فضــــاي کســـــب و کار استان 

سپاسگزاري و قدردانی کرد.

کوشش هاي کارساز ایشان در ارتقاي بسـتر سرمای هگذاري 

و توسعه استان قدردانی شده و این کوشـ شهاي کارسـاز و 

همکاري موثر با مرکز خدمات سـرمایه گذاري اســتان در 

جهت بهبود فضـاي کسـب و کار و ارائه اطالعات و خدمات 

بهنگام به متقاضـیان سـرمایه گذاري در قالب پنجره واحد 

سرمایه گذاري، گواهی بر اهتمام این شرکت بر رونق تولید 

و تحقق منویات رهبــر معظم انقالب و اهداف دولت طــی 

سال 98 عنوان شده است.

در راستاي افزایش سطح دانش و تخصص کارکنان

 اولین آزمون از سري آزمون هاي 

تخصصی مدیریت یادگیري در شرکت 

توزیع نیروي برق آذربایجان غربی برگزار شد 

خبر
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حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی در میز خدمت

تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان

به منظور همراهی با مدافعان ســـــــــالمت در پایش  

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، تالشگران صنعت برق همیشه بیدار در 

روزهاي شیوع بیماري کرونا با را هاندازي پویش سراسري 

و تال شهاي شبانه روزي خود در کنار مدافعان سالمت از 

هیچ تالشـــــی جهت تامین برق پایدار مراکز درمانی و 

مردم دریغ نکرد هاند.

عمومی مردم، لینک سـامانه خودارزیابیالکتریکی کرونا 

در ســایت شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

اضافه شده اسـت و عموم مردم و به ویژه مراجعان به وب 

ســـایت شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

میتوانند با ورود به این سامانه نسـبت به ارزیابی سالمتی 

خود اقدام کنند

ســامانه غربالگري ســالمت از طریق صــفحه اصـــلی  

سـایت شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی قابل 

دســـــترس بوده و مراجعان پس از ورود به ســـــایت 

 www.waepd.irاز طریق منوي سمت راست سـایت 

و در بخش دســترســی ســـریع می توانند به راحتی با 

انتخاب گزینه ســــامانه غربالگري ســــالمت در طرح 

خودارزیابی الکترونیکی کرونا که توسط وزارت بهداشـت 

را هاندازي شده ثبت نام کنند

اضافه شدن سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا در سایت شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

خبر

مدیر جدید توزیع برق چالدران منصوب شد 

�شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِـیهِ الْقُرْآنُ هُدًي لِلنَّاسِ وَبَـینَاتٍ 

مِنَ الْهُدَي وَ الْفُرْقَانِ”

به گزارش روابط عمومی شـــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی اکبر حسـ نبکلو مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غـربـی در متنـی حلول ماه مبارك 

رمضـان ، ماه عبادت و بندگی را به همه روزه داران به ویژه 

مردم دیندار اســــتان و تالشــــگران “صــــنعت”برق 

”همیشه”بیدار تبریک گفت.

در این متن آمده است:

حلول ماه مبارك رمضــان، ماه تابش آیات نورانی قرآن بر 

قلب مومنان و عاشقان، ارزشمند ترین فرصت انسان براي 

ابراز بندگی در برابر باري تعالی را صـمیمانه به  همه مردم 

دیندار آذربایجان غربی و تالشگران صنعت برق همیشــه 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

 امیدوارم تالشگران صنعت برق همیشه بیدار

 آذربایجان غربی همچون گذشته با تاسی به سیره

 عملی ائمه اطهار در خدمت رسانی به مردم همواره

موفق باشند

 از درگاه حضرت احدیت براي یکایک روزه داران

 معزز،قبولی طاعات و عبادات و توفیق بهره گیري از

 برکات ماه مبارك رمضان را خواستارم و امیدوارم به

 حق مولود این ماه حضرت امام حسن مجتبی(ع) ما را

 در انفاق و احسان ثابت قدم کرده و به حق شهید این

 ماه عزیز حضرت امیر المومنین علی (ع) ما را از

مومنین واقعی قرار دهد

اکبر حسن بکلو

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

. بیدارتبریک و تهنیت عرض می نمایم  

.

.
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اکبر حســــــن بکلو گفت : در جهت به حداقل رساندن 

مراجعات حضـوري، میزهاي خدمت هر معاونت در محل 

سالن ورودي شرکت با حضـور افراد متخصـص معاون تها 

راه اندازي شد .

وي افزود : همکاران زحمتکش این شــــــرکت در همه 

واحدها بخصــــــــوص در واحدهاي اتفاقات، عملیات، 

روشنایی معابر و تعمیرات شـبکه به لحاظ حفظ پایداري 

شـبکه و تامین برق مطمئن و رفع خاموشـی ها، همراه با 

حافظان سالمت بصــــــورت شبانه روزي در صف مقدم 

خدمتگزاري به مردم قرار دارند.

مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی با 

قدردانی از زحمات همکاران شـرکت در همه واحدها اعم 

از اداري و واحدهاي اتفاقات، عملیات، روشــنایی معابر و 

تعمیرات شـــبکه و آرزوي ســـالمتی براي کلیه مردم و 

زحمتکشــان صنعت برق کشــور، عنوان کرد :به منظور 

پیشـــگیري از انتشــــار ویروس کرونا و حفظ سالمتی 

کارکنان و مراجعین در همان روزهاي اولیه شیوع ویروس 

کرونا در کشــور، کارگروه پیشــگیري از کرونا در شرکت 

تشکیل شد.

حســن بکلو عنوان کرد :در راستاي جلوگیري از انتشــار 

ویروس کرونا نسبت به غربالگري و تسـت روزانه پرسنل و 

مراجعین شـرکت با دسـتگاه تب سـنج و دســتگاه هاي 

ترموویژن جهت حرارت سنجی و کنترل فشـــــار خون 

پرسنل و سنجش اکســــیژن خون با استفاده از دستگاه 

انگشتی پالس اکسیومتر اقدام می شود.

مدیرعامل شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 

ادامه داد: در حوزه اطالع رســانی براي همکاران به طرق 

مختلف اقدام شده است و در ورودي شرکت نســــبت به 

گندزدایی خودروهاي ورودي اقدام می شود ضـمن اینکه 

جهت گندزدایی کفش همکاران و مراجعان به شـــرکت 

حوضــچه ضـــدعفونی کننده کفش ها در ورودي درب 

شـرکت قرار گرفته و مواد ضـدعفونی کننده و دســتمال 

کاغذي نیز در کلیه راهروها و در ورودي آسانســــورها و 

درب هاي ورودي و خروجی در دسترس همگان قرار دارد 

حســـن بکلو از دیگر اقدامات اداري شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غربی براي جلوگیري از شــــیوع ویروس 

کرونا به جایگزینی حضـور و غیاب با استفاده از سیســتم 

تشـخیص چهره یا کارتی به جاي سیسـتم انگشــت زنی 

اشاره کرد و گفت: راه اندازي خدمات غیرحضــــوري در 

سایت شرکت به آدرس www.waepd.ir و همچنین 

سامانه ارتباط با مشــــــتریان (CRM) از فعالیت هاي 

ارزشمند در همین راستا می باشد

امروز تعلیم و تربیت دان شآموزان در آذربایجان غربی 

نیز از طریق فضــــــــــاي مجازي رونق گرفته و با 

برنام هریزي منسجم و تالش افتخارآفرین معلمان، هر 

خانه تبدیل به مدرس هاي در جهاد با کرونا شده است.

به گزارش روابط عمومی شـــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، اگرچه ویـروس کـرونا زندگـی همه 

افراد جامعه را تحت تأثیر ویرانگـري خود قـرار داده و 

سبب تعطیلی دانشـگا هها و مدارس و اکثر کســب و 

کارها شـده اســت اما معلمان ایثارگر و فداکار نیز از 

همان روزهاي نخســـتین پرچمدار نهضـــت عظیم 

مبارزه با کرونا شـــــدند و در راه مبارزه با ویرانگري 

ویروس کرونا و حفظ نشاط خان  هها، آموزش و تعلیم و 

تربیت را به خان ههاي دان شآموزان بـردند تا عالوه بـر 

دور کردن فضــــاي خان هها از ترس و هراس ویروس 

کرونا، پویایی و ســـــرزندگی را به خانود هها ارمغان 

دهند .

شایان ذکر است شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 

غربی هر ساله با حضـور در مدارس و مهدکودك هاي 

استان با هدف نهادینه سازي مصـــــرف بهینه برق، 

نکات مؤثر در زمینه مدیریت مصـرف برق را در قالب 

برنام ههاي متنوع با شـــــعار همیاران کوچک برق، 

سـازندگان فرداي سـبز به آ نها آموزش م یدادند که 

امسـال به دلیل شیوع ویروس کرونا این آموز شها به 

صورت مجازي انجام خواهد شد

گفتنی است با هماهنگ یهاي انجام شـده، کلی پها و 

پوسترهاي آموزشی مدیریت مصـــرف برق از طریق 

کانا لها و گـــرو ههاي مجازي آموزش و پــــرورش 

آذربایجان غربی مطابق برنامه براي دان شآموزان ارائه 

خواهد شد. 

شـــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی نیز با 

نزدیک شدن به زمان پیک بار مصـــرف برق و جهت 

استفاده از ظرفی تها و پتانســـیل آموزش و پروش با 

همکاري اداره کل آموزش و پرورش اســـــــــتان، 

آموز شهاي مدیریت مصرف و پیکسـایی را به صورت 

مجازي ارائه می نماید.

 *همکاري دو جانبه شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی و اداره کل آموزش و پـرورش 

استان براي آموزش مدیریت مصـــرف برق به 

دان شآموزان به صورت مجازي

اقدامات شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

 در راستاي پیشگیري از ویروس کرونا
همکاري شرکت توزیع نیروي

 برق و آموزش و پرورش

 آذربایجان غربی براي

  آموزش غیرحضوري دانش آموزان

 یکی از خدمات غیرحضوري حوزه معاونت فروش و

 خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروي برق

آذربایجان غربی که در بستر وب ارائه می شود، تغییر

 با گسترش شیوع ویروس کرونا و لزوم اجتناب از

 ترددهاي غیرضروري فرصتی فراهم شده است تا با

 معرفی خدمات غیرحضوري شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی امکان بهره مندي عموم مردم از این

خدمات فراهم شود

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی، پیش از گسترش خدمات

 غیرحضوري براي انجام امور مربوط به شرکت برق

 مشترکین مجبور به مراجعه حضوري به مدیریت هاي

 توزیع برق بودند اما با گسترش زیرساخت هاي الزم و

 تغییر شکل ارائه خدمات، بیش از 23 خدمت شرکت

 توزیع نیروي برق آذربایجان غربی در بستر وب ارائه

می شود

 مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و یا احکام

 قانونی و یا اسناد مثبته دیگري از جمله قولنامه

 رسمی،تعهدمحضري، تقاضاي مالک انشعاب که مورد

 تایید شرکت باشد پس از احراز هویت تقاضاي

 تغییرنام مشترك را بنماید که این اقدام پس از

 آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیري امکان پذیر

خواهد بود.

  نام مشترك است. پس از خرید و فروش قطعی ملک

 نام صاحب مسکونی یا تجاري، آخرین مالک می تواند

 این درخواست را داشته باشد که صورتحساب ها با نام

خود شخص صادر شوند

 مشترکین براي دریافت خدمت تغییر نام مشترك می

 توانند به آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروي برق

.www.waepd آذربایجان غربی به آدرس ir  

 مراجعه کرده و از طریق میز خدمت الکترونیک به

خدمات درخواستی دسترسی پیدا کنند.

امکان تغییر نام اشتراك مشترکین شرکت توزیع برق

آذربایجان غربی به صورت غیرحضوري فراهم شده است 

خبر

.
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نجات اله علی نژاد افزود : مرکز امور دیســــپاچینگ و 

فوری تهاي برق در خصـــــــوص خاموشی ها و موارد 

درخواستی از زمان اطالع و ثبت در سـامانه تا زمان رفع 

خاموشی و یا اجابت درخواست انجام وظیفه م یکند. 

تالشگران�صنعت�برق�همیشـــه�بیدار در روزهاي 

برفی، بارانی و حتی روزهاي کرونایی بـراي تامین بـرق 

پایدار و مطمئن خالصانه در حال خدمت هستند.

وي ادامه داد : مشــــــترکین برق استان م یتوانند در 

صورت بروز هر گونه مشـــکل قطعی، خرابی تجهیزات 

شبکه، خرابی روشنایی معابر و یا به منظور گزارش برق 

غیرمجاز و ضــعف ولتاژ، با ســامانه تلفنی 121 تماس 

حاصل نمایند و تالشگران “صنعت برق همیشـه بیدار” 

در اسرع وقت در محل مورد نظر حاضر شده و مشک ل را 

بر طرف م یکنند.

 معاون بهره برداري و دیســــــپاچینگ شرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی در گفتگو با روابط عمومـی 

شرکت اعالم کرد :مرکز امور دیسپاچینگ و فوری تهاي 

برق که همگان با نام 121 م یشناسند، سـامان هاي براي 

آگاهی از حوادث و خاموشی هاي شبکه است .

علی نژاد عنوان کرد : تالشگران صنعت برق همیشـــه 

بیدار هر جا مشــکلی براي مشــترکین به وجود آید با 

رعایت تمامی نکات ایمن ی و بهداشـتی براي تامین برق 

پایدار و مطمئن، خالصانه در حال خدمت هستند. 

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت تصریح کرد : 

همکاران این شــرکت در بخ شهاي اتفاقات، عملیات، 

تعمیرات و روشـنایی معابر در ایام نوروز ضــمن رعایت 

موارد بهداشتی جهت پیشگیري از شیوع ویروس کرونا 

به صـــــــورت تمام وقت به انجام وظیفه پرداختند و 

پاسخگویی 24 ساعته از طریق سـامانه تلفنی 121 نیز 

در ایام تعطیالت انجام شده است.

 معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

بخشی از خدمات غیرحضوري  شرکت از 

طریق سامانه 121 ارائه م یشود

 مدیر توزیع برق ماکو عنوان کرد: دستگیره هاي در

 اتاق ها، نرده ها و تمام محیط ها و سطوحی که امکان

 آلوده شدن دارند به دفعات مکرر در یک روز ضدعفونی

می شوند

 به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق ماکو علی

 رضازاده مدیر توزیع برق این شهرستان در تشریح

 اقدامات این واحد در راستاي پیشگیري و مقابله با

 ویروس کرونا گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و

 لزوم توجه به مسائل بهداشتی براي جلوگیري از

 گسترش این بیماري و حفظ سالمت کارکنان و مردم

 مدیریت توزیع برق ماکو از همان روزهاي ابتدایی به

 طور جدي اقدامات الزم براي مقابله با این ویروس

منحوس را اجرا می کند

 وي افزود: جلوگیري و مقابله با بیماري کرونا از درب

 ورودي این مدیریت با ضدعفونی کردن تمامی

 خودروهاي ورودي به اداره به صورت مستمر و روزانه

شروع می شود

 مدیر توزیع برق ماکو اضافه کرد: اقالم بهداشتی مورد

 نیاز اعم از ماسک هاي فیلتردار، دستکش و محلول هاي

 ضدعفونی کننده در اختیار تمامی کارکنان قرار داده

 شده است و تمامی کارکنان موظف به استفاده از ماسک

و دستکش به هنگام حضور در محل کار هستند

 رضازاده با اشاره بر ضدعفونی کردن ساختمان هاي

 اداري و انبار این مدیریت، گفت: ساختمان هاي اداري

 ماکو، بازرگان، اتفاقات و انبار به صورت روزانه گندزدایی

 و محلول پاشی می شوند

اتخاذ تدابیر بهداشتی در مدیریت توزیع برق ماکو

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، سـامانه تلفن گویاي شــرکت توزیع با 

هدف ارائه بهتر خدمات غیرحضوري این شرکت و تکریم 

ارباب رجوع بصورت شبانه روزي در حال فعالیت است .

بنابراین گـزارش به منظور تکـریم ارباب رجوع، کاهش و 

حذف مراجعات مردمی و همچنین حفظ سالمت و مردم 

در روز هاي کرونایی ســــامانه تلفن گویاي شــــرکت

پاسخگوئی شبانه روزي تلف ن گویاي شرکت 

 در ارائه خدمات غیرحضوري به مشترکین

 معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع

 نیروي برق آذربایجان غربی گفت: شرکت توزیع

 نیروي برق آذربایجان غربی در زمینه کاهش

 خاموشی ها عملکرد مطلوبی داشته و خاموشی  هاي

 سال 98 در مقایسه با سال 97 به میزان 10 درصد

 کاهش یافته است

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی، علی نژاد معاون بهره برداري و

 دیسپاچینگ شرکت در خصوص وضعیت میزان

 خاموشی هاي مشترکین در حوزه فعالیت شرکت

 گفت: کاهش چشمگیر مدت زمان خاموشی هر

 مشترك در روز به دقیقه یکی از مهم ترین برنامه  هایی

 بوده که توسط شرکت توزیع آذربایجان غربی به طور

جدي پیگیري شده است

 معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت ادامه

 داد:خوشبختانه عملکرد شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی در رابطه با کاهش میزان خاموشی ها

 خوب بوده به طوري که مدت زمان خاموشی هر

 مشترك در سال 98 به 1,07 دقیقه در روز به ازاي هر

مشترك کاهش یافته است

 وي افزود: براساس چشم انداز فعالیت شرکت توزیع

 نیروي برق استان و درجهت افزایش میزان

 رضایتمندي مشترکین در نظر داریم این رقم را در

 سال 1404 به 0,5 دقیقه به ازاي هر مشترك در روز

برسانیم

کاهش10 درصدي خاموشی به ازاي هر 

مشترك در آذربایجان غربی 

خبر
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 بـــــه شــــــماره هاي 33452300 ، 33452310 و

 بصورت شبانه روزي آماده پاسـخگویی بـه 33452309

مشترکین برق استان می باشد

 این گزارش می افزاید : مشترکین بـرق اسـتان می توانند

 خدماتی مانند اطالع رســـــانی، اعالم کارکرد، اعالم یا

 تغییر شماره تلفن، اعالم بدهی و پاسخگویی به سـواالت

را از طریق تماس با شماره هاي مذکور دریافت کنند

.

.

.

.

.

.

.



تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 

از تالشگران صنعت برق همیشه بیدار
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 به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی طی احکام جداگانه از ســوي مدیر عامل 

شرکت، آقایان داود صالح نمدي و هابیل شاد منش به ترتیب بعنوان معاونین منابع انسانی و مالی پشـتیبانی و 

خانم کبري جوادي بعنوان سرپرست روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی منصوب شدند.

در بخشی از احکام صادره مهندس حسـن بکلو مدیر عامل شرکت آمده است: امید است با همکاري ، همراهی و 

همدلی همکاران در انجام وظایف و پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی و شرکت و خدمات رسانی  

موثر به مردم اهتمام بورزید.

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی اکبر حس نبکلو مدیرعامل شرکت  بیان 

کرد :تمامی پرسنل صنعت برق همیشه بیدار آذربایجان 

غربی بار دیگر ثابت کردند زیبایی حرفه مهندسـی نه در 

پشـت میزها بلکه در خط مقدم خدمت به مردم معنا می 

شـــود؛ خانواده بزرگ صـــنعت برق آذربایجان غربی با 

حضور شبانه روزي و خستگی ناپذیر خود نشان دادند که 

همیشـه در سرما و گرما با وجود بارش سنگی نترین برف 

و باران، وقوع ســـیل و زلزله در کمترین زمان با آمادگی 

کامل بدون وقفه و خستگی در صع بالعبورترین مح لها 

حضــــور یافته تا حتی لحظ هاي شاهد خاموشی منازل 

مردم عزیز نباشند

وي افــزود: این بار این خط مقدم تال شهاي بـــ یوقفه 

همکاران و جهادگران عرصه روشنایی در روزهایی اسـت 

که سایه ویروس منحوس کرونا بر کشـور عزیزمان حاکم 

شده و حضور این میهمان ناخوانده تمامی کسب و کارها 

و فعالی تها را تعطیل کرده  اسـت  اما مدافعان سـالمت 

شـبانه روز براي مداواي بیماران کرونا تالش م یکنند  و 

ه مپاي این عزیزان تمام کارکنان بخش اداري و اتفاقات، 

عملیات، روشنایی معابر و تعمیرات شبکه خانواده بزرگ  

 صـنعت برق آذربایجان غربی عل یرغم خطرات احتمالی 

و مشـکالت مرتبط با این بیماري در جهت ارائه خدمات 

مطلوب به مردم شـــریف شــــبانه روز در حال فعالیت 

هستند .

 مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق اسـتان تاکید کرد: 

کارکنان صـنعت برق آذربایجان غربی با تمام قوا در کنار 

نظام ســـالمت خواهند بود تا با یاري خداوند و همراهی 

مردم با خادمان خود این ویروس ریشه کن شود

حســـــن بکلو اضافه کرد :در شرایطی که توصیه موکد 

مســئوالن بهداشت و درمان کشـــور بر در خانه ماندن 

است، کارکنان خدوم صنعت برق همیشــــــه بیدار در 

صحنه خدمتگزاري حاضر هســتند و تمام تالش خود را 

به کار میگیرند تا تمام تمرکز مدافعان سـالمت بر مبارزه 

با کرونا باشد و دغدغه اي دیگر نداشته باشند.

وي اعالم کرد: بر خود الزم میدانم ضمن تشـــــــکر از 

زحمات همکاران خود در صــــــــنعت برق بار دیگر از 

ایثارگري خانواده همکاران صنعت برق نیز قدردانی کنم 

که در فراز و نشـــیب سختی هاي کار برق رسانی که در 

روزهاي برفی، بارانی، طوفانی، تعطیل و بیماري آسایش 

مردم را بر آسایش خود ترجیح می دهند

 مسئول امور ایثارگران شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی گفت :15 درصد از نیروهاي رسمی

 شاغل و 30 درصد از بازنشستگان شرکت از جامعه

 شریف ایثارگران هستند که این عزیزان در بخشهاي

 مختلف مشغول خدمتگزاري به مردم شریف استان می

باشند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی، سید صالح آقابابا مسئول امور

 ایثارگران گفت: ایثارگران جزو افتخارات نظام هستند و

 بهره مندي از برکت وجود ایثارگران توفیق است؛ بسیار

 مفتخریم که 15 درصد از نیروهاي رسمی شاغل

 شرکت از قشر ایثارگران بوده و همیشه در سنگر

 خدمت به مردم هستند.

 وي درادامه توجه به خانواده معظم شهدا و ایثارگران را

 :از اولویت هاي مدیریتی این شرکت برشمرد و گفت

 این قشر از عزیزان با گام هاي استوار خود در همه

 صحنه هاي انقالب پیشگام و پیشقدم هستند. در سال

 هاي اخیر با اهتمام و حمایت هاي مدیر عامل شرکت

 ،توزیع نیروي برق آذربایجان غربی و سایر مدیران ارشد

 دیدارهاي متعددي با خانواده هاي معزز شاهد و

 ،ایثارگران صورت گرفته و بنا به تاکیدات مدیرعامل

 تکریم و تجلیل از ایثارگران و جانبازان به عنوان فرهنگ

 نهادینه در رگه هاي مختلف و تمام امور جاري

 دستگاه هاي اجرایی جریان دارد و خواسته ها و

 مشکالت این عزیزان تا حد امکان بایستی بررسی و

مرتفع گردد.

 آقابابا افزود تاکنون در برنامه ها و مناسبت هاي مختلف

 ایثارگران و خانواده معظم شهداي همکار مورد تجلیل

 قرار گرفته اند.

انتصاب

خبر

 مسئول امور ایثارگران شرکت:

تجلیل و تکریم ایثارگران اولویت

شرکت توزیع نیروي برق است 

 تقدیر مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران از

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق

 آذربایجان غربی: سیدیعقوب محمدمرادي مشاور وزیر

 نیرو در امور ایثارگران، با ارسال نامه اي از زحمات و

 نیروي برق آذربایجان غربی و همکاران ایشان در تالشهاي  

 اکبرحسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع تدوین،چاپ و

انتشار کتاب خاطرات آزادگان شرکت تقدیر و تشکرنمود



چاپ و انتشار کتاب مجموع خاطرات آزادگان شرکت  (یادگاران نور)

شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی با هدف قدردانی از زحمات تالشـگران 

صنعت همیشه بیدار برق برگزار م یکند.

- من به پدر/مادر خود که در صنعت برق شاغل است افتخار م یکنم چون ...

- خدمات تالشگران صنعت برق در کمک به مدافعان سالمت

به برگزیدگان این مسابقه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

بنابراین گزارش محورهاي موضوعی مسابقه بشرح زیر است:

- نقاشی: 

- تال شهاي کارکنان صنعت برق

- فعالیت کارکنان صنعت برق در روزهاي کرونایی

- براي مهار کرونا در خانه م یمانیم

بنابراین گزارش، فرزندان کارکنان صـــنعت برق م یتوانند آثار خود را در دو قالب 

نقاشـی و دلنوشـته خطاب به والدین شـاغل خود در صــنعت برق تهیه کرده و به 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی ارسال کنند.

- دلنوشته:

به گزارش روابط عمومی شــــرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی، به منظور 

قدردانی از زحمات و تال شهاي مهندسان و کارکنان سخ تکوش صـنعت برق که 

در روزهاي سخت شیوع بیماري کرونا بصــورت شبانه روزي براي خدم ترسانی و 

تامین برق پایدار و مطمئن براي کادر درمانی و مـردم لحظ هاي کوتاهـی نکـردند، 

مسابق هاي برگزار می شود.

-نامه اي به پدرم که در این روز ها مشغول کار است

عالقه مندان میتوانند آثار خود را تا 10 اردیبهشــــت ماه به دفتر روابط عمومی 

ارسال نمایند

کارکنان صنعت برق همیشه بیدار هستند تا ما کرونا را شکست دهیم

الزم به ذکر است هر یک از فرزندان کارکنان صنعت برق آذربایجان غربی میتوانند 

تنها یک اثر در حوزه نقاشی و یک اثر حوزه دلنوشته ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی شـرکت توزیع نیروي برق 

آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت از چاپ و انتشار 

کتاب “یادگاران نور “ مجموعه خاطـــرات آزادگان 

شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی خبر داد 

و گفت :کتاب خاطرات آزادگان شــــــرکت توزیع 

نیروي برق آذربایجان غربی که از سـال گذشـته در 

حال جمـع آوري و تدوین بـود با همکاري اداره کل 

بنیاد شـهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی، با نام 

“یادگاران نور”در 118 صفحه چاپ و منتشر شد .

 نور نیــــــــــــز اقدام ارزند ه و توجه به ارز شها

 اســــــــت و ای نگونه اقدامات ارزشـــــــــی،

وي افزود: احیا و حفظ فرهنگ ایثارگـري در جامعه 

یک ضـــرورت م یباشــــد و چاپ کتاب یادگاران

وي خاطرنشـــــان کرد: آزادگان ثابت کرده اند که 

اکنون نیـــز با پایان جنگ در راه دفاع از ارزش ها و 

خدمت به مردم در سایر جبه هها از هیچ کوششــی 

دریغ نمی کنند.

 موجب تعمیق فرهنگ ایثارگري م یشود.

اکبر حســن بکلو ادامه داد: در این کتاب، به صورت 

مجزا به خاطرات دوران 8 سال دفاع مقدس و دوران 

اسارت همکاران آزاده شاغل در نواحی تابعه شرکت 

اشاره شده است. 

حسـن بکلو خاطر نشـان کرد: شرکت توزیع نیروي 

برق آذربایجان غـربـی افتخار دارد تعداد 60 نفـر از 

همکاران این شــرکت از آزادگان ســـرافراز میهن 

اسالمی می باشند.

 فراخوان مسابقه نقاشی و دلنوشته شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

-

-

-

-
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