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ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳ روﻧﺪ ﺗﺪاوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﮔﺮم اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮاﻧﯿﺮ و در ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﯿﺮﭘﯿﺮان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻫﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺑﺨﺶ اداری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ و ﻣﺮﮐﺰی،
اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﭘﯿ ،از ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺒﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ.،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ،ﺷﺒﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻗﺖ در ﻣﺼﺎرف و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ در ﻣﺪار ﺑﻮدن دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از
ﻓﺮدا در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻫﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

ﭘﯿﺮﭘﯿﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻮقﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﻮقﻫﺎ را دارﻧﺪ و
ﺣﺘ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ  ۱۵روزه ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ زﯾﺮ اﻟﻮ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺧﻮﺑ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻃﻠﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ اﮐﺒﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻤﺎری
ﻣﺮدم ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﺎورزان و… ﺑﺎ ﺑﺮق و ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮق اﺑﺮاز داﺷﺖ:
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ در ﺣﺎﻟ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪﯾﺮی ﺧﺎرج از ﺻﻨﻌﺖ وارد ﺑﺮق ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﻓﻨ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻫﻤﺎران در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮق اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺎﺻ دارد،
اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﺳﺎزی و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻫﯿﭽﺎه زﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺗﻮان و ﺗﻼش روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾ ﭘﯿ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
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