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ﻋﻄﺎاﻟﻠﻪ ﻧﻮروزی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن و ﺗﺒﻊ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ
داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن روزدوﺷﻨﺒﻪ  24ﺗﯿﺮﻣﺎه ﮐﺎرﮔﺮوه
اﻧﺮژی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ادارات و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﻘﺰ و آﮔﺎﻫﯽ از روﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق  ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف را اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ ﺿﻤﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اداری ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اداری را
ﮐﺎﻫﺶ داد.
وی در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ
زا ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮدﮐﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻄﺎاﻟﻪ ﻧﻮروزی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻤﻞ ﻓﺮم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  10درﺻﺪی ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎردر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب در ﺑﻬﺎی ﺑﺮق
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻬﺎی ﺳﺎده و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ زا و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری و ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ
دﻣﺎی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  26درﺟﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻃﻮل روز و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ) (LEDو ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻻﻣﭗ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ
داﻧﺴﺖ.

