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ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و یاران با وفای آن حضرت را تسلیت عرض مینمائیم.

همزمان با هفته دولت توسط شرکت توزیع برق استان اردبیل صورت گرفت:

بهرهبرداری از  11پروژه برقرسانی با  160میلیارد ریال سرمایهگذاری
همزمــان بــا هفتــه دولــت  11پــروژه برقرســانی بــا اعتبــاری بالــغ بــر  160میلیــارد ریــال
توســط شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه بهرهبــرداری رســید.
مهنــدس محمــدی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ضمــن اعــام
ایــن خبــر افــزود :ایــن پروژههــا شــامل طرحهــای ســرمایهگذاری توزیــع بــا مبلغــی بالــغ
بــر  60میلیــارد و  189میلیــون ریــال از جملــه توســعه و احــداث  ،اصــاح و بهینــه ســازی
شــبکههای روســتایی و شــهری و تجهیــز و راه انــدازی پس ـتهای توزیــع هوایــی میباشــد.
وی گفــت :طرحهــای روشــنایی معابــر در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی نیــز بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  19میلیــارد و  337میلیــون ریــال و پروژههــای نیرورســانی بــا  34میلیــارد
و  299میلیــون ریــال ،طرحهــای کاهــش تلفــات بــا  36میلیــارد و  615میلیــون ریــال ،نصــب
کنتورهــای هوشــمند آب و بــرق (فهــام) بــا  3میلیــارد و  900میلیــون ریــال و برقرســانی بــه
 6روســتا بــا اعتبــار  5میلیــارد و  660میلیــون ریــال بودنــد کــه در هفتــه مبــارک دولــت مــورد
بهــره بــرداری و در اختیــار مــردم شــریف و فهیــم اســتان قــرار گرفــت.
وی بــا قدردانــی از تالشهــای تــک تــک همــکاران در اجــرای ایــن پروژههــا ،ابراز امیــدواری

کــرد کــه بــا بهــره بــرداری از آنهــا ،موجبــات افزایــش رضایتمنــدی هــم اســتانیهای عزیــز از
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بیش از پیــش فراهــم آید.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در جمع مدیران آب و برق استان اردبیل:

میزان تخصص کارکنان صنعت آب و برق در کشورمان همسطح با کشورهای پیشرفته است
در جلســه ای کــه بــا حضــور معــاون وزیــر نیــرو در امــور
تحقیقــات و منابــع انســانی و هیــأت همــراه و مدیــران
صنعــت آب و بــرق اســتان در محــل ســالن جلســات
شــرکت آب منطقــهای اردبیــل برگــزار شــد ،معــاون
تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو گفــت :بیــش از
 70هــزار نفــر نیــرو در بخــش آب و بــرق کشــور مشــغول
فعالیــت هســتند تــا بــه بهتریــن شــکل ،خدمــات مطلــوب را
بــه مــردم سراســر کشــور عزیزمــان ارائــه نماینــد.

بقیه در صفحه 2

برق در سکونتگاههای
غیر رسمی استان

4

تقدیر مدیر عامل شرکت توانیر

صدورمجوزاحداث  9نیروگاه خورشیدی در استان اردبیل

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیـل گفت:
بـه منظـور مشـارکت بخـش خصوصـی در تولیـد بـرق از
نیروگاههـای تجدیـد پذیـر و پـاک در اسـتان ،بـرای احداث 9

واگذاری بیش از  500انشعاب

نیـروگاه خورشـیدی با ظرفیـت  23.7مگاوات مجوزصادرشـده
ا ست .
مهنـدس حسـن محمـدی ضمـن اعلام این خبـر افـزود :در
راسـتای تسـریع در راه اندازی نیروگاههـای تجدیدپذیر ،معرفی
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی بـه مراجـع ذیصلاح بـه
منظـور اخذ تسـهیالت کم بهـره بانکـی ،از برنامههـای جدی
ایـن شـرکت بـرای توسـعه انرژیهـای نو میباشـد.
وی گفـت :از ایـن تعداد ،برای  5نیـروگاه باظرفیت حدود 13.6
مـگاوات زمیـن موردنیازتحویـل شـده بطوریکـه  6.2مگاوات
بقیه در صفحه 3

از کارکنان و مدیران عامل
شرکتهای توزیع نیروی برق

3

انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع

نیروی برق استان اردبیل به عنوان
رئیس شورای هماهنگی مدیران
صنعت آب و برق استان

4

2
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معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در جمع مدیران آب و برق استان اردبیل:

میزان تخصص کارکنان صنعت آب و برق در کشورمان همسطح با کشورهای پیشرفته است
* ادامه از صفحه اول

آقــای علــی اکبــر مهاجــری افــزود :در کنــار ایــن تعــداد از
پرســنل ،حــدودا همیــن تعــداد نیــرو نیــز در بخشهــای
مختلــف شــرکتهای پیمانــکاری و شــرکتهای بهــره
بــرداری ،مــا را در بخــش آب و بــرق کشــور یــاری میکننــد.
وی تصریــح کــرد :در ســالجاری بــه دلیــل مشــکالت
مربــوط بــه کــم آبــی و عبــور از پیــک مصــرف آب و
بــرق ،معاونیــن وزیــر بــا ســفر بــه اســتانهای مختلــف،
از نزدیــک در جریــان مشــکالت قــرار گرفتــه و آخریــن
وضعیــت صنعــت آب و بــرق اســتانها را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهنــد تــا موانــع و مشــکالت موجــود در ایــن بخــش
مرتفــع گــردد.
معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو هــدف
اصلــی از ســفر خــود بــه اســتان اردبیــل را عــرض خــدا
قــوت بــه مدیــران و کارکنــان ســخت کــوش صنعــت آب و
بــرق اســتان و همچنیــن قــرار گرفتــن در آخریــن وضعیــت
از فعالیتهــای ایــن عزیــزان عنــوان کــرد و گفــت :ارائــه
گــزارش عملکــرد توســط مدیــران صنعــت آب و بــرق در
خصــوص عملکــرد ســال گذشــته و چنــد مــاه اول ســال از
دیگــر برنامههــای ایــن ســفر میباشــد.
مهنــدس مهاجــری بــا بیــان اینکــه وضعیــت بســیار مطلوبی
در بخــش صنعــت آب و بــرق اســتان را شــاهد هســتیم،

افــزود :گــزارش خــوب و قابــل قبولــی را از مدیــران ایــن
بخشهــا در اســتان اردبیــل دریافــت کــردم کــه نشــانگر
کار و فعالیــت شــبانه روزی ایــن عزیــزان دارد.
معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو همچنیــن
گفــت :در مقایســه بــا اوایــل انقــاب کــه حجــم خدمــات
رســانی بــه جامعــه حــدودا یــک دهــم وضعیــت کنونــی
بــود ،حــدوداً  65هــزار نفــر در صنعــت آب و بــرق شــاغل
بودنــد و علــی رغــم اینکــه امــروز حجــم خدمــات  10برابــر
شــده اســت ،امــا تعــداد نیــروی انســانی حــدودا دو برابــر اول
انقــاب میباشــد.
مهنــدس مهاجــری بــا اشــاره بــه نیروهــای متخصــص
و حرفــهای پرســنل وزارت نیــرو اظهــار داشــت :میــزان
تخصــص کارکنــان صنعــت آب و بــرق در کشــورمان
همســطح بــا کشــورهای پیشــرفته بــوده و فــرق آنچنانــی
را شــاهد نیســتیم.
مهنــدس مهاجــری تصریــح کــرد :بیــش از  50درصــد از
پرســنل صنعــت آب و بــرق کشــور در حــال حاضــر دارای
مــدرک لیســانس و باالتــر هســتند و از طرفــی نیروهــای بــا
مــدرک پاییــن تــر از لیســانس وزارت نیــرو نیــز بــا تخصــص
و بصــورت حرفــه ای در ایــن حــوزه مشــغول هســتند.
وی بــه اهمیــت بــاالی «آمــوزش» در بیــن کارکنــان وزارت

نیــرو اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضــر هــر کارمنــد
وزارت نیــرو بیــش از  50ســاعت در ســال آمــوزش میبینــد
و حجــم آموزشــی وزارتخانــه در حــال حاضــر بیــش از 5
میلیــون نفــر ســاعت در ســال میباشــد کــه ایــن امــر
تــداوم خواهــد یافــت.
معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو تصریــح
کــرد :خوشــبختانه عمــوم تجهیــزات صنعــت آب و بــرق
کشــور توســط صنعتگــران ایــن بخــش در داخــل کشــور
تولیــد میشــود کــه نشــانگر میــزان بــاالی تخصــص
آنهاســت.
وی بــه تغییــر رویــه وزارت نیــرو در ســالهای اخیــر مبنــی
بــر بکارگیــری نیــرو در پس ـتهای مدیریتــی بــه صــورت
فراخــوان عمومــی اشــاره کــرد و افــزود :مــا ســعی داریــم بــا
اســتفاده از شــیوههای نــو و درســت و بــا اســتفاده از مراتــب
علمــی و تخصصــی افــراد ،از پتانســیل افــراد مختلــف بهــره
بگیر یم .
در ادامــه ســفر معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر
نیــرو بــه اســتان اردبیــل ،مدیــران صنعــت آب و بــرق
اســتان در نشســتی ،گزارشــی از عملکــرد ،مشــکالت و
چالشهــای موجــود در بخشهــای مختلــف صنعــت آب و
بــرق اســتان را ارائــه نمودنــد.

بازدید گروه حسابرسی امور اقتصادی وزیر بنایی دیوان محاسبات کشور
از تأسیسات مبادی صادرات و واردات برق کشورمان در استان اردبیل

گـروه حسابرسـی امـور اقتصـادی و زیـر بنایـی دیـوان
محاسـبات کشـور بـا همراهـی هیئتـی از شـرکت توانیـر ،از
ن اردبیل
مبـادی صـادرات و واردات برق کشـورمان در اسـتا 
بازدیـد کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل ،ایـن بازدیدهـا کـه از سـوی اداره کل روابط عمومی
و بینالملـل شـرکت توانیـر و طـی روز  25مـرداد مـاه انجام
گرفـت ،آقـای جعفـر مطهـری پـور سرپرسـت گـروه دوم
حسابرسـی هیئـت پنجـم امور اقتصـادی و زیر بنایـی دیوان
محاسـبات کشـور و آقـای علـی اصغـر نـوری عضـو گـروه
حسابرسـی از مکانهـا و تاسیسـات مذکـور بازدیـد و از
آخریـن وضعیـت فعالیـت آنهـا مطلـع شـدند.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن بازدیدها از طـرف شـرکت توانیر
آقایـان دکتـر وحیـد گوهـری صـدر مدیـرکل دفتـر تجـارت
خارجـی بـرق  ،بیـژن قاسـمی مدیـر کل روابـط عمومـی و
بیـن الملـل و مهنـدس مهـدی احمـدی کارشـناس بازرگانی

بینالملـل دفتـر تجـارت خارجـی بـرق ،نیـز حضـور داشـتند.
در جلسهای که با حضور مسئوالن فوق الذکر و نیز مدیر
عامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
محل سالن جلسات ستاد این شرکت برگزار شد،
ابتدا مهندس محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان ،ظرفیت و پتانسیل استان اردبیل را برای حاضرین
تشرح نمود.
سپس آقای مطهری پورسرپرست گروه مذکور از دیوان
محاسبات کشور هدف از این بازدید را اشرافیت بر
پرداختهایی که بابت مسائل فنی میشود و نیز بهبود در
ارائه راهکارهای مشکالت صنعت برق عنوان نمود.
در ادامه ،مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت توانیر از همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان
به خاطر زحماتشان در اعمال مدیریت اضطراری برق در
تابستان امسال و زمستان سال گذشته شد تشکر نمود.

چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
طی احکام جداگانهای از سوی مهندس حسن محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
انتصاباتی به شرح ذیل در این شرکت صورت گرفت:

ـ آقای فریبرز دانش به عنوان سرپرست امور مالی شرکت

ـ آقای میرمحمد موسوی به عنوان سرپرست مدیریت برق شهرستان سرعین

ـ آقای شاپور عباسی به عنوان سرپرست مدیریت برق شهرستان گرمی

ـ آقای بابک نجفی به عنوان رئیس گروه ایمنی و کنترل ضایعات
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عملکرد گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان در پنج ماهه اول سال 97

سرپرسـت معاونـت فـروش و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان بـه ارائـه عملکـرد گـروه نظـارت و کنتـرل
لـوازم انـدازه گیـری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان در پنج
ماهـه اول سـال 97پرداخـت.
مهنـدس رئـوف حسـنپور گفـت :مطابـق دسـتورالعمل ابالغـی
شـرکت مـادر تخصصـی توانیر و براسـاس برنامه زمانبنـدی ارائه

شـده ،در پنـج ماهـه اول سـال  97کنتورهـا و انشـعاب تعـداد
 24305مشـترک عادی و  4989مشـترک سـنگین ،مورد تسـت
و بازرسـی قـرار گرفته اسـت.
وی افـزود :حاصـل ایـن تسـت و بازرسـی ،تعویـض کنتورهـای
معیـوب به تعـداد  3948دسـتگاه و اعمـال تفاوت مصـرف برای
 1633مـورد کـه دارای نقص فنی و یا دسـتکاری ،با اسـتحصال
انـرژی  46/5میلیـون کیلـو وات سـاعت و دریافـت خسـارت
مصـرف بـه مبلـغ  566میلیـون تومـان بوده اسـت.
وی گفـت :همچنیـن در راسـتای اجـرای طرح فهـام با تعویض
و نصـب تعـداد  200مشـترک اولیه بـه کنتورهای فهـام و پایش
آنهـا توسـط نرم افزار شـهاب ،تعویض و نصب تعـداد  205کنتور
آمپـری بـه صـورت پایلـوت در پاسـاژ شـهید تیمـور پـور پـارس
آبـاد ،تعویـض و نصـب تعـداد  1950دسـتگاه کنتـور فهـام روی
مشـترکین ثانویـه و پایـش آنهـا توسـط نـرم افـزار فـراب و نیـز

صدورمجوزاحداث  9نیروگاه خورشیدی در استان اردبیل

* ادامه از صفحه اول

از این نیروگاهها در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد
رسید.
وی تصریح کرد که برای راه اندازی هرمگاوات از
نیروگاههای خورشیدی ،یک میلیون یورو اعتبار نیاز است
و حداکثر ظرفیت اتصال به شبکه نیروگاههای تجدید
پذیر در بخش توزیع 7 ،مگاوات میباشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت نیروگاههای
تجدیدپذیر و رقابت کشورهای مختلف جهان در توسعه
این نیروگاهها گفت :برابرگزارش جهانی انرژیهای
تجدیدپذیر( ،)REN21درسال  2017حدود  58.2درصد
کل سرمایه گذاریهای انجام یافته برای تولید برق در
جهان ،مربوط به انرژیهای نووتجدیدپذیر 22.6 ،درصد
مربوط به تولید برق از نیروگاههای فسیلی 9.2 ،درصد
مربوط به تولید برق از نیروگاههای هستهای و  10درصد
مربوط به نیروگاههای آبی بوده است.
مهندس محمدی به پتانسیل باالی کشور و بویژه استان
اردبیل در تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک اشاره
کرد و گفت :با توجه به مزایای فنی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و اشتغالزایی در زمان احداث و بهرهبرداری
انرژیهای تجدیدپذیر و تعهد دولت خدمتگزار در
کنفرانس آب وهوایی پاریس ،پیش بینی میگردد شاهد
رشد قابل توجه این نیروگاهها در آینده نزدیک در کشور
و استانمان باشیم.

عقد  3قرارداد خرید تضمینی برق از
مشترکین خانگی

مهنـدس محمـدی همچنیـن در بخـش دیگـری از

سـخنان خود اظهار داشـت :شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل
به نمایندگـی از سـازمان انرژیهای
تجدیـد پذیـر و بهـره وری انـرژی
ایـران ،طـی شـهریور مـاه سـال
جـاری  3قـرارداد خریـد تضمینـی
بـرق از مشـترکین خانگـی منعقـد
کـرده اسـت.
وی افـزود :از ایـن تعـداد ،دو
نیـروگاه خورشـیدی در شهرسـتان نیـر و یـک نیـروگاه
خورشـیدی در بخـش کلور شهرسـتان خلخـال هر کدام
بـه ظرفیـت  5کیلـووات میباشـند کـه در آینـده نزدیک
بـه بهرهبـرداری رسـیده و خریـد تضمینـی بـرق از آنهـا
آغـاز خواهـد شـد.
مدیـر عامـل شـرکت ،بـه ابالغیـه اخیـر وزیـر نیـرو در
خصـوص دسـتورالعمل حمایـت از بومـی سـازی فناوری
نیروگاههـای تجدیدپذیراشـاره کـرد و گفـت :در ایـن
دسـتورالعمل برای تسـریع در توسـعه انرژیهـای تجدید
پذیـر ،دربخـش چارچوب تعیین ضرایـب حمایتی ،ضریب
تشـویقی از زمـان شـروع بهره بـرداری تجاری تـا پایان
دوره خریـد تضمینـی برق به نیـروگاه تعلق گرفته اسـت
وامتیازفنـاوری بخـش سـاخت داخلـی هر جـز نیروگاهی
متناسـب بـا توسـعه دانـش فنـی بومـی ،حداکثـر ۳۰
درصدتعیین شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :مطابـق ایـن دسـتورالعمل ،چنانچـه
مشـترکین وزارت نیـرو و سـرمایه گـذاران بخـش
خصوصـی از تجهیـزات سـاخت داخـل اسـتفاده نماینـد،
نـرخ خریـد تضمینی بـه مقـدار  30درصد افـزوده خواهد
شد .
گفتنـی اسـت ،در حـال حاضـر نـرخ پایه خریـد تضمینی
نیروگاههای خورشـیدی از مشـترکین با ظرفیت انشـعاب
زیـر  20کیلـووات  8000ریال بوده که درصورت اسـتفاده
از تجهیـزات داخلـی ایـن رقـم حداکثر بـه  10400ریال
(حـدود  15برابرمتوسـط نـرخ فـروش وزارت نیـرو بـه
مشـترکین) افزایـش پیدا خواهـد بود.

صـدور قبـض مکانیزه بـدون مراجعه بـه محـل ،از اقدامات گروه
لـوازم اندازهگیـری شـرکت بوده اسـت.
سرپرسـت معاونـت فـروش و خدمات مشـترکین شـرکت توزیع
برق اسـتان همچنین اظهار داشـت کـه به منظور برخـورداری از
مزایـای کنتورهـای فهـام و در راسـتای دسـتورالعمل توانیر ،نرم
افـزار کنتورهـای منصوبـه بـه ورژن  FID2ارتقـا و بروزرسـانی
شـده است.
مهنـدس حسـن پـور در انتهـای گـزارش خـود افـزود :نصـب
و راهانـدازی نـرم افـزار تسـت و بازدیـد تحـت وب از خردادمـاه
سـال جـاری در کلیـه واحدهـا ،از دیگر اقدامـات انجـام یافته در
سـال  97بوده اسـت ودر این راسـتا ،تمامی دسـتگاههای تسـت
پروفایـل  MTبـه ورژن جدیـد بروزرسـانی شـده انـد و همچنین
تمامـی چـک لیسـتهای مصـارف عـادی و سـنگین تسـت و
بازدیـد بـه صـورت مکانیـزه ،پیاده سـازی شـده اسـت.

تقدیر مدیر عامل شرکت توانیر از کارکنان
و مدیران عامل شرکتهای توزیع برق
آقای مهندس کردی مدیر عامل شرکت توانیر در هامش لوح تقدیر
ریاست محترم جمهوری ،از مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی
برق کشور به جهت برگزیده شدن شرکت توانیر در جشنواره ملی شهید
رجایی و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری ،تقدیر نمود.
در هامش نامه ریاست محترم جمهوری ،مهندس کردی خطاب به
مدیران شرکتهای توزیع و برقهای منطقهای چنین نوشته است:
موفقیتهای صنعت برق کشور مرهون تالش همه همکاران ارجمند
در اقصی نقاط کشور است.
بدینوسیله از زحمات خالصانه مدیران ،کارکنان و همه تالشگران این
صنعت خدوم سپاسگزارم ،دوام توفیقات را از خدای متعال مسئلت دارم.

راه اندازی سامانه اطالع رسانی یکپارچه
«نیرو »TVوزارت نیرو در شرکت توزیع
نیروی برق اردبیل
سامانه اطالع رسانی
یکپارچه نیرو ( TVدیجیتال
ساینیج) وزارت نیرو در
شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل راه اندازی
شد.
با توجه به ارسال محتوای
مربوط به صنعت برق از طرف وزارت نیرو در این سامانه و دریافت اطالعیهها
و ابالغهای سازمانی یکپارچه از طریق آن ،این سامانه توسط دفتر روابط
عمومی در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز راه اندازی شد.
سامانه مذکور دارای این قابلیت میباشد که به هر یک از نمایشگرهای
نصب شده در سازمانها محتوای متناسب و مختص به آنها ارسال میکند و
همچنین در کنار اطالع رسانی یکپارچه متمرکز ،ناحیه ای از آن نیز به پخش
محتوای مورد نظر داخل سازمانی اختصاص داده میشود.
نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه ،محدودیتی از نظر تعداد کاربران و
نمایشگرهای متصل به سرور ندارد و تمامی سازمانهای زیرمجموعه وزارت
نیرو به یک سرور متصل میگردد.
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انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به
عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان
طـی حکمی از سـوی دکتـر رضا اردکانیان وزیـر نیرو ،مهندس
حسـن محمدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق اسـتان اردبیل به سـمت رئیس شـورای هماهنگی
مدیـران صنعت آب و برق این اسـتان منصوب شـد.
وزیـر نیـرو در ایـن حکـم اظهـار اطمینـان کـرده اسـت کـه
مهندس محمدی با همکاری سـایر مدیران صنعـت آب و برق
اسـتان بـه عنـوان سـایر اعضـای شـورا در انجـام وظایف ذیل
موفق باشـند:
 1ـ برنامهریزی برای اجرای کامل دستور العمل فوق الذکر
 2ـ برگـزاری جلسـات مسـتمر و منظـم شـورا ،ایجـاد هـم
افزایـی ،رسـیدگی و تعییـن تکلیـف بدهیها و مطالبـات میان
شـرکتهای زیـر مجموعـه و انعـکاس نتایـج حاصل بـه دبیر
شـورای هماهنگی مدیـران اسـتانها در وزارت نیـرو و نظارت
بـر اجـرای مصوبات
 3ـ هماهنگـی و همـکاری سـازنده بـا مسـئولین و نمایندگان
محتـرم مجلس شـورای اسلامی

 4ـ تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان
 5ـ برنامـه ریـزی به منظـور ارتقای جایگاه صنعـت آب و برق
در سـطح اسـتان از طریـق ایجـاد همدلـی و وحـدت رویه بین
شـرکتها بـرای ارتقـای کیفیـت و سـطح خدمـت رسـانی به
مـردم بـه ویژه از طریق ارتقای آموزش ،تحقیقـات و فناوری در
سـطح شـرکتهای استان
 6ـ برنامـه ریـزی و هماهنگـی در سـفرهای هیـات دولـت و
مقامـات نظـام مقـدس جمهوری اسلامی بـه اسـتان و جلب
همـکاری تمامـی شـرکتهای ذیربـط وزارت نیـرو
 7ـ تلاش بـه منظور اسـتفاده تمامـی همـکاران از امکانات و
ظرفیتهـای شـرکتهای وزارت نیـرو در اسـتان بـه ویـژه در
مراسـم و مناسبتها
 8ـ برنامـه ریـزی و سـازماندهی منابـع و امکانـات موجـود در
اسـتان در راسـتای مدیریـت بهینـه حـوادث احتمالـی مطابق
دسـتورالعملهای تخصصی دفتر مدیریت بحـران و پدافند غیر
عامـل وزارت نیرو.

واگذاری بیش از  500انشعاب برق در
سکونتگاههای غیر رسمی استان

عضویت مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل در

شورای حفاظت منابع آب استان
طـی حکمـی از سـوی مهنـدس بهنام جو اسـتاندار اردبیـل ،مهندس
محمـدی مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان بـه عنوان
عضـو شـورای حفاظـت منابع ،مجـاری و تاسیسـات آبـی و کارگروه
اسـتانی سـازگاری بـا کم آبـی اسـتان اردبیل منصوب شـد.
ایـن انتصـاب در راسـتای اجـرای مصوبـه هیئـت وزیـران مبنـی بـر
تشـکیل شـورای حفاظـت منابـع آب در اسـتانها صـورت گرفتـه
ا ست .
اسـتاندار اردبیـل در ایـن حکـم ابـراز اطمینـان کـرده اسـت کـه
مهنـدس محمـدی با همفکری سـایر اعضـاءدر جهت توسـعه پایدار،
ایجـاد تعـادل بیـن منابع و مصـارف ،حفاظـت و بهره بـرداری بهینه
از منابـع آب و سـازگاری بـا کـم آبـی در جلسـات «شـورای حفاظت
منابـع ،مجـاری و تاسیسـات آبـی و کارگـروه اسـتانی سـازگاری بـا
کـم آبـی» شـرکت و تصمیمـات و اقدامات موثر در راسـتای حسـن
اجـرای مصوبـات فـوق الذکـر اتخـاذ نماینـد .شـایان ذکـر اسـت
شـورای مذکـور به ریاسـت اسـتاندار فعالیـت دارد.

برگزاری نشست ضابطین و ناظرین ایمنی
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

بیــش از  500انشــعاب بــرق ،بــر
اســاس مــاده  4قانــون مجــازات
اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز از آب
و بــرق ،تلفــن ،فاضــاب و گاز در
ســکونتگاههای غیــر رســمی اســتان
واگــذار شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل بــا اعــام ایــن
خبــر گفــت :بــا توجــه بــه ابــاغ قانونــی جهــت واگــذاری انشــعاب بــرق بــا شــرایط خــاص بــرای
متقاضیــان بــرق ســاکن در ســکونتگاههای غیررســمی ،بیــش از  500انشــعاب بــرق موقــت در ایــن
مناطــق واگــذار شــده اســت.
مهنــدس حســن محمــدی افــزود :ایــن انشــعابات بــه صــورت موقــت و غیــر دائــم بــا اخــذ تعهــد واخــذ
هزینــه انشــعاب ،بــرای هموطنــان ســاکن در ســکونتگاههای غیــر رســمی واگــذار شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن اقــدام موجــب حــذف انشــعابات غیــر مجــاز بــرق ،ارتقــای خدمــات رســانی،
حفــظ امنیــت شــبکه در ایــن مناطــق و کاهــش تلفــات انــرژی در حــوزه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان میگــردد.

نشســت ضابطیــن و ناظریــن ایمنــی بــا حضــور معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،ناظریــن شــرکت مشــاور ،کارشناســان گــروه
ایمنــی و کلیــه ضابطیــن ایمنــی شــرکت ،در ســالن جلســات ایــن شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ابتــدا مهنــدس حســین قدیمــی معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت،
در خصــوص نقــش مســتند ســازی از بعــد ایمنــی ،مطابــق روشهــای کنتــرل عملیــات و
دســتورالعملهای ایمنــی ،مــواردی را متذکــر شــد و گفــت :کنتــرل و نظــارت بــر الزامــات
ایمنــی ،منجــر بــه کاهــش حــوادث درون و بــرون ســازمانی میگــردد.
در ادامــه ،رئیــس گــروه ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت نیــز بــه تشــریح وظایــف
ضابطیــن و ناظریــن ایمنــی پرداخــت و گفــت :بــا توجــه بــه پیگیــری شــرکت توانیــر در
خصــوص تکمیــل چــک لیس ـتها و انجــام بازدیــد و نظــارت در نــرم افــزار  ،HSEکلیــه
مســتندات بایــد بصــورت نــرم افــزاری ثبــت گــردد.

تسلیت و همدردی

تسلیت و همدردی

خانواده محترم همکار عزیزمان مرحوم شادروان
لطفعلی (داود) شفیعزاده
با نهایت تاثر و تالم فراوان همکار عزیزمان مرحوم شادروان
لطفعلی شفیعزاده دار فانی را وداع گفتند .بدین وسیله
درگذشت همکار را به خانواده محترم آن فقید سعید و کلیه
همکاران تسلیت عرض مینمائیم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

همکاران محترم جناب آقایان
جبرائیل فریور ـ آقای علی عمرانی ـ تقی عبدالهی
و ناصر شفیع زاده
مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را بــه شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال علــو درجــات بــرای آن مرحومیــن و
صبــر و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان محتــرم
مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شماره 27

مرداد و شهریور ماه 1397

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دیدار با خبرنگاران خبرگزاریها

تجلیل از همکاران آزاده و جانباز شاغل و بازنشسته

و برخی اصحاب رسانه در روز خبر نگار

در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مراسـم تجلیـل از همکاران آزاده و جانباز شـاغل و بازنشسـته
شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیل روز شـنبه  27مرداد
ماه در محل سـالن جلسـات سـتاد شـرکت برگزار شد.
در ایـن مراسـم کـه با حضورسـردار صدقیان مشـاور اسـتاندار
و مسـئول هماهنگـی امور ایثارگـران اسـتانداری اردبیل ،مدیر
عامـل ،معاونیـن و آزادگان و جانبازان سـر افراز شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان برگـزار شـد ،ابتـدا آقـای صدقیـان بـه
اقداماتـی کـه در حـوزه امـور ایثارگـران در اسـتانداری انجـام
یافتـه اسـت ،اشـاره نمود.
سـپس مدیـر عامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان ضمن
خیـر مقدمگویـی ،هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه را دورهمی
صمیمـی عنـوان کرد که فرصتی اسـت که پـای صحبتهای
ایـن عزیـزان بنشـینیم و خاطراتی کـه در کتابهـا میخوانیم را
مسـتقیم ًا از زبـان این عزیزان بشـنویم.
مهنـدس محمـدی گفـت :رزمنـدگان ،جانبـازان ،آزادگان،
ایثارگـران و شـهدا بـا ایثـار و فـداکاری و از خودگذشـتگی ،با

5

مدیــر عامــل و مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی
بــرق اســتان همزمــان بــا روز خبرنــگار بــا حضــور در دفاتــر برخــی
از نمایندگیهــای خبرگزاریهــا ،نشــریات و صــدا و ســیما ،از
عوامــل مربوطــه در حــوزه خبــر و رســانه تجلیــل نمودنــد.
همزمــان بــا  17مــرداد روز خبرنــگار ،مهنــدس محمــدی مدیــر
عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا حضــور در محــل
کار برخــی از خبرگزاریهــا ،نشــریات و دیــدار بــا مدیــر کل صــدا و
ســیما و بازدیــد از واحــد خبــر صــدا و ســیما ،از زحمــات ایشــان و
کارکنــان فعــال در بخــش خبــر تجلیــل نمــود.
وی در ایــن بازدیــد گفــت :خبرنــگاران و کارکنانــی کــه در بخــش
خبــر صــدا و ســیما شــبانه روز در حــال تــاش هســتند ،بایــد بــه
بیــان واقعیــت بپردازنــد و کار آنهــا ارزش اجتماعــی مؤثــری دارد.
مدیــر عامــل شــرکت در حاشــیه ایــن دیــدار ضمــن ارائــه بخشــی
از عملکــرد و فعالیتهــای شــرکت ،خواســتار رعایــت الگــوی
مصــرف بــرق شــد و از مــردم بــه جهــت تحمــل برنامههــای
مدیریــت بــار و از فعــاالن حــوزه خبــر کــه در خصــوص اطــاع
رســانی مدیریــت اضطــراری بــار بــه مــردم ،بــا شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان همــکاری مســتمری داشــتند ،تشــکر نمــود.

خـدای خـود معامله کردنـدو قطعا ایـن معامله مـاورای ظواهر
دنیوی اسـت.
وی افـزود :ایثارگـران عزیـز شـرکت ،مطمئـن باشـند کـه
دغدغههـای ایـن عزیـزان دغدغـهی مـا میباشـد و تـا جایی
کـه قانـون اجـازه بدهد ،به مسـائل و مشـکالت ایـن عزیزان
پرداختـه خواهد شـد.
در ادامـه ایـن مراسـم ،با اعطـای لـوح تقدیر ،از رشـادتهای
ایـن عزیـزان تجلیل بعمـل آمد.

برگزاری مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی همکاران،
همسر و فرزندان دانشجوی کارکنان وزارت نیرو
مرحلـه اسـتانی دوزادهمیـن دوره از مسـابقات قرآنـی همـکاران ،همسـر و فرزنـدان دانشـجوی
همـکاران صنعـت آب و بـرق اسـتان برگـزار شـد.
ایـن دوره از مسـابقات قبـل از ظهـر روز چهارشـنبه  17مـرداد مـاه در محل مدرسـه راهیان صادق
اردبیل برگزار شـد.
در مراسـم افتتاحیـه ایـن مسـابقات ،مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان طی سـخنانی
بـا بیـان اینکـه لـذت خدمـت همچـون لذت مـادری اسـت ،گفت :تا انسـان خـود ،آنرا تجربـه نکند
نمیتوانـد بـه درک مفهوم آن برسـد.
وی افـزود :لـذت بـردن از عبـادت ،نمـاز ،قرائـت قـرآن و دعا و درک حلاوت آنها و مأنوس شـدن
بـا قـرآن نیازمنـد داشـتن برنامـهای منظـم و روزانه بـرای قرائـت و عمل به مـوارد مذکور میباشـد.
مهنـدس محمـدی افـزود :بـرای انسـان مؤمن ،رسـیدن به مقـام رضایـت خداوند و قرائـت قرآن و
تعمـق در آیـات قرآنـی ،از برترین لذتهاسـت.
وی تصریـح کـرد :در زندگـی ماشـینی امـروزی ،نیـاز بـه آرامش روحـی و انس بـا قرآن ،بیشـتر از
همیشـه احسـاس میشود.
بـه گفتـه آقـای بنـد علیـزاده مسـئول فرهنگـی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل ایـن دوره از
مسـابقات در  6رشـته قرائـت (تحقیـق) ـ (ترتیـل) ـ حفـظ ـ مفاهیـم ـ زبـان آمـوزی ـ تحقیـق
موضوعـی ویـژه همـکاران و همسـران همـکاران ورشـتههای قرائـت (تحقیـق) ـ مفاهیـم و زبـان
آمـوزی ویـژه فرزنـدان دانشـجوی همـکاران برگـزار شـد که نتایـج این مسـابقات به شـرح جدول
مقابـل میباشـد:
وی افــزود :از مجمــوع  6نفــر از افــراد راه یافتــه بــه مســابقات کشــوری 3 ،نفــر همــکار 1 ،نفــر
همســر همــکار و  2نفــر نیــز فرزنــد دانشــجوی همــکاران میباشــند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه استانی

رتبه شرکتی

1

عبداهلل نوری

قرائت ـ همکار

دوم

اول

2

سید محمد حسینی

قرائت ـ همکار

-

دوم

3

مهدی اسحقی

قرائت ـ همکار

-

سوم

4

حجت ایزد پناه

ترتیل ـ همکار

اول

اول

5

بهلول قلیزاده

ترتیل ـ همکار

-

دوم

6

سعید علیزاده

ترتیل ـ همکار

-

سوم

7

فروغ موسی نژاد

ترتیل ـ همسر همکار

اول

اول

8

مریم مجرد

ترتیل ـ همسر همکار

دوم

دوم

9

ملیحه غفارزاده

ترتیل ـ همسر همکار

-

سوم

10

رامین پاک نهاد

مفاهیم ـ همکار

اول

اول

11

عسگر علیزاده

مفاهیم ـ همکار

سوم

دوم

12

ناصر عبداللهیان

مفاهیم ـ همکار

-

سوم

13

افسانهپورنقی

مفاهیم ـ همسر همکار

سوم

اول

14

رویا اللهقلی پور

مفاهیم ـ همکار

-

دوم

15

شیما آهنگرپور

مفاهیم ـ همسر همکار

-

سوم

16

حانیه حمامی

مفاهیم ـ فرزند دانشجو دختر

اول

اول

17

مهدی مومن مقدم

زبان آموزی ـ همکار

اول

اول

18

جواد محمدزاده

زبان آموزی ـ همکار

-

دوم

19

علی بزرگ نیا

زبان آموزی ـ همکار

-

سوم

20

الناز بایرامی

زبان آموزی ـ همکار

سوم

اول

21

رویا عبادی

زبان آموزی همسر همکار

-

دوم

22

آزاده مهاجری

زبان آموزی همکار

-

سوم

23

میالد مومن مقدم

زبان آموزی فرزند دانشجو پسر

اول

اول
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اخبار شهرستانها
شهرستان پارس آباد
برگزاری کارگاه آموزشی «زندگی بعد

بازدید سرزده از یکی از دفاتر
پیشخوان شهرستان پارس آباد

از ازدواج» در مدیریت برق پارس آباد

در ارتباطات مردم با شرکت ،باعث گرد آوري بانک اطالعاتي
حوادث شبكه و شناسايي نقاط معضل دار شبكه و همچنين
كاهش زمان خاموشيها خواهد شد.
آقای قلی نژاد در ادامه افزود :با توجه به تغییرات و بسترهای
جدید به وجود آمده و ارتقاء سیستم ،بدیهی است شمارههای
محلی قبلی ،قابلیت پاسخگویی را نخواهند داشت.

شهرستان سرعین

کارگاه تخصصی «زندگی بعد از ازدواج» با حضور همکاران
مدیریت برق پارس آباد و کارشناسانی از اداره بهداشت و درمان
و اداره کار و تعاون و امور اجتماعی این شهرستان برگزار شد.
در این کارگاه که روز شنبه  27مرداد ماه در مدیریت برق
پارس آباد تشکیل شد ،دکتر ببری کارشناس بهداشت و روان
اداره بهداشت پارسآباد به عنوان مدرس کارگاه ،با اشاره به
ابعاد بهداشت روانی ،مشاوره قبل و بعد از ازدواج و استفاده و
بهرهگیری از روانشناسان و مشاوران جهت بهبود کیفیت زندگی
کاری و اجتماعی را بسیار مهم قلمداد کرد.
دکتر ببری توجه به فرزندان به عنوان محصول زندگی مشترک و
درک متقابل و ارتباط صمیمی با فرزندان را در رشد و تعالی آنها
مهم قلمداد کرد و گفت .:فشارهای اجتماعی و استرس کاری از
عوامل کمرنگ شدن نقش پدر در خانواده میباشد که پدران باید
توانایی و مهارت حل مساله را در خود تقویت کنند.

برای اتمام برق رسانی به مسکن مهر
شهرستان پارس آباد به یک میلیارد و
چهارصد میلیون تومان اعتبار نیاز است

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق اردبیل
گفت :یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار جهت اتمام
پروژههای برقرسانی به مسکن مهر شهرستان پارس آباد مورد
نیاز است.
مهندس عباسی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت پروژههای
برقرسانی مسکن مهر شهرستان پارس آباد که روز دوشنبه اول
مرداد ماه ،در دفتر مدیر برق پارس آباد برگزار گردید ،با اشاره به
ضرورت پیگیری برق رسانی به مسکن مهرشهرستان پارس آباد،
ازتخصیص یک میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل برق رسانی به
مسکن مهر این شهرستان خبر داد و از تالش برای جذب اعتبار
مورد نظر در کمترین زمان ممکن توسط مدیر و همکاران برق
پارس آباد تقدیر کرد.
در پایان این جلسه ،مدیر برق پارس آباد گزارشی از اقدامات
انجام گرفته در برقرسانی به مسکن مهر شهر پارس آباد را
تشریح نمود.

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت ،مدیر
دفترروابط عمومی و مدیر اموردیسپاچینگ و فوریتهای برق
به همراه مدیر برق پارس آباد به طور سرزده ،از یکی از دفاتر
پیشخوان شهرستان پارس آباد بازدید کردند.

تقدیر از مدیر و پرسنل مدیریت برق
پارس آباد توسط فرماندار

فرماندار شهرستان پارس آباد در اولین روز هفته دولت ،قبل از
خطبههای نماز جمعه در مصالی شهر پارس آباد ،از تالشهای
ارزشمند و بیشائبه مدیر و پرسنل خدوم مدیریت برق این
شهرستان صمیمانه قدردانی کرد.

شهرستانهای کوثر و خلخال

راهاندازی سیستم پاسخگویی فوریتهای
برق () 121در شهرهای خلخال ،کوثر،
کلور ،هشتجین و فیروزآباد

سیستم پاسخگویی  121با پشتیبانی خط  E1در شهرهای
خلخال ،کوثر ،کلور ،هشتجین و فیروز آباد در راستای افزایش
رضایت مشترکین و سهولت ارتباط مردم این مناطق با شرکت،
راه اندازی شد.
آقای قلینژاد سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
شرکت با اعالم این خبر افزود :شماره تلفن  121منبعد بجای
شماره هشت رقمی محلی ،پاسخگوی سئواالت شهروندان
خواهد بود.
وی خاطر نشان ساخت ،طبق دستورالعمل موجود و به منظور
ایجاد امکان ثبت تماسهای کلیه مشترکین جنوب استان و به تبع
آن ،ایجاد امکان رصد چگونگی رفع خاموشی اعالمی دورترین
مشترک استان ؛ کلیه خطوط تلفن  121برق شهرستانهای
خلخال و کوثر و واحدهای تابعه به مرکزفوریتهای برق امور
دیسپاچینگ در اردبیل انتقال داده شده است.
سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق همچنین گفت:
راهاندازي مرکز فوريتهاي برق ( )۱۲۱در شهرستانهای
مذکور به عنوان پل ارتباطي با مردم ،عالوه برايجاد سهولت

رفع مشکل افت ولتاژ و قطعی برق
در روستای آلوارس

مدیر برق سرعین گفت :با نصب و راه اندازی یک دستگاه
ترانس و جابجایی شبکه مسی با کابل خود نگهدار فشار ضعیف،
مشکل افت ولتاژ و قطعی برق در روستای آلوارس این شهرستان
برطرف شد.
وی افزود :در روستای آلوارس دو هزار و صد متر از شبکههای
سه سیمه فشار ضعیف به شبکه خود نگهدار تبدیل شده است
که با اجرای این طرح ،مشکل ضعف و نوسان برق در همه نقاط
روستا بخصوص در نقاط انتهایی که دارای طول شبکه زیادی
هستند به طور کامل حل شده و مشترکین از برق پایدار برخوردار
گردیدند.

شهرستان مشگین شهر
حضورمدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل در جلسه شورای
شهر مشگین شهر

مهندس محمدی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل به
همراه سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین ،مدیردفتر
روابط عمومی و مدیر برق مشگین شهر در جلسه شورای شهر
مشگین شهر که به ریاست آقای سعیدجیره برگزار گردید ،حضور
یافتند.
در ابتدای این جلسه آقای سعید جیره ،با اشاره به این نکته که از
زمان تاسیس شورای شهر ،این جلسه اولین جلسه شورای شهر
میباشد که با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان برگزار
میگردد ،ابراز امیدواری کرد که تصمیمات اتخاذ شده در این
جلسه شورا ،به نفع مردم بوده و مصوبات ،مثمرثمر واقع شود.
در ادامه ،سرپرست شهرداری مشگین شهر و هر یک از اعضای
شورا به طرح مسائل و مشکالت شهر پرداختند.
سپس مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل ضمن آرزوی
موفقیت برای آقای سعید جیره و همچنین سایر اعضا شورا ،از
انتخاب آقای جیره به عنوان ریاست شورای شهر مشگین شهر
ابراز خرسندی نمود.
* ادامه در صفحه بعدی

شماره 27

مرداد و شهریور ماه 1397

مهندس محمدی در ادامه ،ضمن قول مساعد جهت همکاری
برای حل موارد مطرح شده ،بر استفاده از پتانسیلها و
ظرفیتهای شهری جهت بهبود شرایط و رفع مشکالت تاکید
نمود.
در ادامه جلسه ،مهندس سیدفرشادسیدی مدیر برق شهرستان
مشگین شهر به برخی اقدامات شاخص انجام یافته در این
شهرستان اشاره کرد.

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اخبار شهرستانها
رینگ فیدرهای  3و  8غربی اردبیل

مهندس واحدی گفت :اکیپهای عملیاتی امور سه ،از سیزدهم
لغایت بیست و پنجم مرداد ماه در اقدامی ضربتی نسبت به
جمعآوری انشعابات غیر مجاز اقدام نمودند.
وی افزود :در این عملیات  1080مورد انشعاب غیرمجاز
جمعآوری گردیده که  235مورد آن جهت اخذ انشعاب قانونی،
درخواست دادهاند و از این تعداد درخواست ،تاکنون  105مورد
کنتور دایمی نصب گردیده است.
مهندس واحدی همچنین اظهار داشت که از صاحبان انشعابات
غیرمجاز مذکور ،معادل  23100کیلووات ،خسارت دریافت
گردیده است.

مهندس واحدی مدیر امور سه برق اردبیل از احداث خط 20kv
هوایی به طول  1300متر واقع در خیابان عطائی اردبیل با هدف
افزایش قدرت مانور و نیرورسانی خبر داد.
وی در مورد اجرای این پروژه گفت :در راستای برقرسانی به
مجتمع مسکونی و تجاری مروارید شورابیل واقع در خیابان
عطایی ،خط  20kvهوایی به طول تقریبی  1300متر به همراه
کابلکشی فشار ضعیف با کابل خودنگهدار نمره 70به طول 600
متر احداث گردید که عالوه بر نیرورسانی به مجتمع مروارید
(نصب پست کمپکت  ،)KVA 630با ایجاد نقطه رینگ بین
دو فیدر  3و  8غربی ،موجب کاهش طول شبکه ،20kvافزایش
قابلیت اطمینان و در نتیجه کاهش تلفات و انرژی توزیع نشده
( )ENSشبکه توزیع گردید.
مهندس واحدی همچنین تصریح کرد :در فاز دوم این پروژه،
با احداث پست هوایی کم تلفات  125KVAدر زیر خط جدیدو
برقراری دو فیدر فشار ضعیف ،ولتاژ شبکه توزیع بهبود یافته و
کاهش بار پست زمینی دانشگاه دو خواهد شد.
الزم به ذکر است فاز اول این طرح به پایان رسیده و عملیات
اجرایی فاز دوم نیز آغاز شده است.

پایان طرح اجرای کابل خودنگهدار

واقع در خیابان عطایی

برگزاری مانورامداد ونجات در
مدیریت برق مشگین شهر

مانور امداد و نجات با حضور نماینده جمعیت هالل احمر و
اورژانس شهرستان مشگین شهر ،روز دوشنبه  5شهریوردر محل
مدیریت برق مشگین شهر برگزارشد.
ابتدا با برگزاری جلسه توجیهی ،نحوه امداد رسانی در مواقع
بروز حادثه و راههای عملی برای کاهش صدمات ناشی از زلزله،
توسط نماینده هالل احمر شهرستان مشگین شهر به همکاران
ارائه شد و سپس ،با اجرای مانور زلزله ،نحوه تخلیه ساختمان و
تجمع در محل ایمن به صورت عملی آموزش داده شد.

شهرستان اردبیل

برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق

درشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دوره آموزشی و مانور اطفای حریق روز چهارشنبه  7شهریور
ماه در محل سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل برگزار شد.
مطابق برنامههای سالیانه ایمنی امور سه برق اردبیل« ،دوره
کمکهای اولیه و امداد و نجات در برابر حوادث غیر مترقبه»
به صورت تئوری و عملی و با حضور مدیر امور سه و همکاران
امورهای 1و 3برگزار شد.
کارشناس امداد جمعیت هالل احمر استان اردبیل در این دوره،
به تشریح کمکهای اولیه ،وظایف و خصوصیات امدادگر در
قبال مصدومین دچار برق گرفتگی و همچنین شیوههای احیای
قلبی ( )CPRپرداخت.
آقای فرجی با بیان اینکه آموزش مواجهه با خطرات برای همه
افراد به منظور کنترل سوانح ناخواسته ،یکی از اصلی ترین
مباحث در حفظ سالمت عمومی جامعه است ،بر تداوم برگزاری
چنین دورههایی درشرکت توزیع برق اردبیل تاکید کرد.

7

عملیات جمع آوری انشعابات غیر مجاز در
محدوده امور دو برق اردبیل

در پست انوش

طرح اجرای کابل خودنگهدار در پست انوش اردبیل توسط امور
یک برق این شهر پایان یافت.
پست انوش به عنوان یکی از قدیمی ترین پستهای زمینی
در بافت فرسوده شهر اردبیل قرار دارد و همواره جزو اولین
پستهایی بود که در شرایط نامساعد آب و هوایی ،دچار
قطعیهای فشار ضعیف میشد.
در همین راستا با همت اداره تعمیرات ،فیدرهای فشار ضعیف
احداث و طرح تعویض تیر و احداث کابل خودنگهدار با جدیت
توسط اداره مهندسی امور یک اردبیل پیگیری و به سرانجام
رسید.

احیاء نقاط رینگ پست شیخ بهایی
توسط امور یک برق اردبیل

به گفته مدیر امور دو برق اردبیل این مانور با هدف تبدیل
انشعابات غیر مجاز به انشعاب قانونی پس از برگزاری جلسه
توجیهی در اموردو برق اردبیل و توسط  40نفر از همکاران در
قالب  7اکیپ انجام یافت.
مهندس عبدالهیان گفت :در این مانور سه روزه ،با هماهنگی
صورت گرفته با پیمانکار ،اقدامات نصب کنتور همزمان با
جمعآوری انشعابات غیر مجاز نیز انجام مییافت.
وی افزود :امیدواریم با همکاری شهروندان ،بتوانیم با شرایط
تسهیل شده ،نسبت به برکناری انشعابهای غیرمجاز و کاهش
آسیبهای ناشی از آن ،گامی موثر در کاهش تلفات انرژی،
تخریب شبکه ،کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش رضایتمندی
مشترکین برداشته باشیم.

جمعآوری انشعابات غیر مجاز در
محدوده امور سه برق اردبیل

مدیر امور سه برق اردبیل از جمع آوری انشعابات غیر مجاز در
محدوده امور سه این شهر خبر داد.

مدیر اموریک برق اردبیل گفت :احیاء نقاط رینگ پست شیخ
بهایی جزو اولویتهای اجرایی امور یک برق اردبیل میباشد.
مهندس دانش با تأکید بر این مطلب افزود :پست شیخ بهایی
جزو اصلی ترین نقاط مانور فیدرهای یک ،ده و شش جنوبی
شهر اردبیل میباشد که به دلیل محدودیتهای اعمال بار بر
روی کابلهای فرسوده روغنی ،امور یک را با مشکالت زیادی
مواجه میکند.
وی ادامه داد :با اخذ مجور حفاری ،احیا کابلهای نقاط رینگ
کلید خورده و بر اساس برنامه اموریک برق اردبیل تا ماه آینده،
پس از احداث خطوط هوایی فشار متوسط ،این پروژه به پایان
خواهد رسید.
مهندس دانش از برکناری شبکه هوایی میدان توحید در طی
اجرای پروژه پست زمینی نیز خبر داد.

سال پنجم
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برگزاری جلسات کارگروه میز خدمت شرکت در

صعود دوتن از کارکنان اداره برق

اعضای کارگروه میز خدمت شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل با حضور در مدیریتهای برق
شهرستانهای پارسآباد ،خلخال ،گرمی ،کوثر،
نمین و نیر در این مدیریتها ،جلسهای برگزار
کردند.
در این جلسات ،آقای سلیمی مدیر روابط عمومی و
دبیر کارگروه میز خدمت شرکت بر رعایت مواد  3و
 4حقوق شهروندی تاکید کرد.
آقای سلیمی فلسفه میز خدمت را خدمات رسانی مطلوب تر و پاسخگویی بهتر به مشترکین اعالم و بر ضرورت راه
اندازی میز خدمت در همه امورهای شرکت در سطح استان تاکید کرد.
در ادامه این جلسه ،مهندس حسنپور سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت ،شاخصهای مسئول میز
خدمت را برشمرد و داشتن روابط عمومی قوی و مسلط به قوانین ،مقررات ،بخشنامهها و روند کارهای اجرایی را الزمه
انتخاب فرد اصلح برای مسولیت میز خدمت عنوان نمود.
در ادامه ،مهندس قلینژاد مدیر دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت نیز بر ضرورت توجه و استفاده بهینه از سیستم
گزارشگیری فوریتهای برق  121تاکید کرد.

آقایان سجاد اسماعیل اوغلی خیاوی و منصور اکران از همکاران اداره برق
الهرود در یک برنامهی کوهنوردی به قله  4811متری سبالن اردبیل
صعود کردند.
همکاران مذکور در این صعود ،پالکاردی با مضمون صرفه جویی در مصرف
برق ،تحت عنوان ضرورت امروز و نیاز فردا به نمایش گذاشتند.

مدیریتهای مختلف شهرستانی

الهرود به قله سبالن

برگزاری جشنواره شنای دختران  7تا  18سال

کسب دو مقام سومی توسط دو تن از همکاران

کارکنان صنعت آب و برق شهرستان اردبیل

در مسابقات ورزشی آمادگی جسمانی استان

جشنواره شنای دختران  7تا  18سال کارکنان صنعت آب و برق شهرستان اردبیل به مناسبت
هفته دولت و دهه امامت و والیت ،روز پنجشنبه  15شهریور ماه در محل استخر ایثار اردبیل
برگزار شد.
این مسابقات در دو رده سنی زیر  12سال و باالی  12سال برگزار شد و
نفرات ذیل به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند:
در شنای کرال سینه و قورباغه در رده سنی زیر  12سال:
خانمها دینا بند علیزاده (از شرکت توزیع نیروی برق استان) ،پریا آقا قلی زاده (از شرکت آب
منطقهای) و هستی سیفی (از شرکت توزیع نیروی برق استان)
در شنای قورباغه باالی  12سال:
خانمها بهار ستایش (از شرکت آب منطقهای) غزل تاروردیزاده (از شرکت توزیع نیروی برق)
و سیده اسرا آقایی (از شرکت توزیع نیروی برق)
شنای کرال سینه باالی  12سال:
خانمها طوبی نجف زاده ،سما عبادی و زهرا توفیقی هرسه نفر از شرکت آب منطقه ای.

در مسابقات ورزشی کارکنان دولت که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
و با هدف گرامیداشت هفته دولت برگزار شد ،دو نفر ازکارکنان این شرکت موفق شدند
مقام سومی در رشته آمادگی جسمانی را کسب کنند
آقایان سیامک افتخاری در رده سنی  40تا  45سال و علی شاهی در رده سنی باالی45
سال موفق به کسب مقام سوم رشته آمادگی جسمانی شدند.

موفقیت ورزشی فرزند همکار در
مسابقات کونگ فو

آقای امیر حسین محرمی فرزند
همکارمان آقای محمد محرمی
در مسابقات کونگ فو قهرمانی
استان (جام مدیریت مصرف برق)
که در شهرستان گرمی برگزار
شد ،موفق به کسب مقام دوم و
دریافت مدال نقره شد.

