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برگزاری یازدهمین نشست شورای حقوقی منطقه  3کشور
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
یازدهمیــن نشســت شــورای حقوقــی منطقــه  3کشــور شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارت
نیــرو  8بهمــن ،بــا حضــور مدیــران دفاتــر حقوقــی صنعــت آب و بــرق اردبیــل ،زنجــان،
آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی و رییــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل برگــزار شــد.

برگزاری سمینار با موضوع کرونا ویروس
در سالن اجتماعات ستاد شرکت

به نام خالق هستی
« يا مقلب القلوب و االبصار ،يا مدبر الليل و النهار،
يا محول الحول و االحوال ،حول حالنا الي احسن الحال »

5
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان دردهه مبارک فجر
سال  98با اعتباری بالغ بر 260میلیارد ریال افتتاح شد
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مطرح کرد

معرفی سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
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نــوروز باســتانی ترنمــی از عشــق و زیبایــی ،تجلیگــر حــال و احوالــی نــو و بیــدار کننــده
دل هــای خداجوســت  .فــرا رســیدن ســال نــو اگرچــه پایانــی اســت بــر یــک ســال تــاش
صادقانــه شــما عزیــزان ،امــا ســرآغازی اســت بــر یــک ســال کوشــش و خدمتــی دیگــر.
ســالی کــه بایــد همــراه بــا امیــد بــه فردایــی بهتــر بــر تــاش خویــش بیافزاییــم.
خداونــد متعــال را شــاكريم کــه در ســایه الطــاف بیکرانــش در ســالی کــه گذشــت بــا
تالشــهای خســتگی ناپذیــر همــکاران صدیــق و ســاعی ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبيــل بــا هــدف ارتقــای رضایــت منــدی مــردم ،بــه حمــد اهلل توفیقــات فراوانــی
کســب نمــود و توانســتیم بــه همــت همــکاران خوبمــان ،در مســیر نقشــه راه تدوینــی گام
هــای خوبــی برداریــم و دســتاوردهای مهمــی کســب کنیــم.
الزم مــی دانــم از معاونیــن ،مدیــران ،کارشناســان  ،کارکنــان و پیمانــکاران ،تامیــن کنندگان
و مشــاوران و زحمتکشــانی کــه بــا پشــتکار فــراوان و تــاش شــبانه روزی و خســتگی
ناپذیــر خــود خصوصــا همکارانــی کــه در ایــام پایانــی ســال و تعطیــات نــوروز بــا تالشــی
خســتگی ناپذیــر و بارعایــت مــوارد بهداشــتی جهــت مبــارزه بــا ویــروس کرونــا بــا از
خودگذشــتگی جهــت تامیــن بــرق پایــدار تــاش کــرده و موجبــات حرکــت رو بــه رشــد و
توســعه همــه جانبــه شــرکت را فراهــم مــی نماینــد ؛ تقدیــر و تشــکر نمــوده و امیــدوارم
در پرتــو تــوكل بــه ایــزد منــان ،عنایــات خاصــه حضــرت ولــی عصر(عــج) و رهنمودهــای
مقــام معظــم رهبــری(دام ظلــه العالــی) و بــا کمــک و تــاش مضاعــف دســت انــدرکاران و
همــکاران محتــرم ؛ بــا بهــره گیــری از تخصــص ،دانــش و اراده شکســت ناپذیــر همــراه بــا
خالقیــت  ،ســخت کوشــی  ،یکپارچگــی وهــم افزایــی ،ســال  99آغــاز و تــداوم یابــد .
ضمــن تبريــك نــوروز و فــرا رســیدن مــاه شــعبان و اعیــاد بــزرگ اســامی پیــش رو ،
ســالی پــر از برکــت ،تندرســتی و بهــروزی بــرای شــما همــكاران و خانــواده هــای محترمتان
و همچنیــن مشــترکان گرامــی از درگاه باریتعالــی آرزو منــدم.
حسين قديمي -مدير عامل
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برگزاری یازدهمین نشست شورای حقوقی منطقه  3کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
ادامه از صفحه یک

رییــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل در ایــن نشســت
ضمــن تســلیت ایــام شــهادت فاطمــه زهــرا (س) ،پویــش
هــر هفتــه الــف _ب_ ایــران را ارزشــمند دانســت و
گفــت :بــا ایــن پویــش هــا اهمیــت موضــوع آب و بــرق وارد
خانــواده هــا مــی شــود و در زمینــه مصــرف آب و بــرق
فرهنــگ ســازی صــورت مــی گیــرد.
عتباتــی افــزود :در حــوزه صنعــت آب و بــرق و در حــوزه ی
حفاظــت ،صیانــت و جلوگیــری از وقــوع جــرم بایــد تدابیــری

اتخــاذ شــود کــه از وقــوع جــرم پیشــگیری شــود .بــرای نمونــه
تبدیــل ســیم هــای مســی بــه کابــل خودنگهــدار ،ســرقت ســیم
هــای مســی را کاهــش داده اســت.
وی بــه اهمیــت پیشــگیری اشــاره کــرد و گفــت :بایــد بــا
پیشــگیری جلــوی وقــوع جــرم را بگیریــم .بــا پیشــگیری مــی
تــوان حجــم پرونــده هــا ،بــه خصــوص پرونــده هــای حــوزه آب
و بــرق را کاهــش داد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل در ادامــه از مدیــران
دفاتــر حقوقــی صنعــت آب و بــرق خواســت مدیــران را بــا
مســائل حقوقــی آشــنا کننــد تــا در بحــث قراردادهــا ،حقــوق
بیــت المــال و مــردم ضایــع نشــود هــم چنیــن بــا تقویــت
ارتبــاط بــا قضــات اطالعــات بیشــتری در مــورد مباحــث آب و
بــرق و قوانیــن مربوطــه در اختیــار قضــات قــرار دهنــد.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل  ،نشســت مدیــران حقوقــی صنعــت آب و بــرق را
فرصــت مغتنمــی بــرای افزایــش و تبــادل تجربیــات دانســت.
حســین قدیمــی الکترونیکــی کــردن اســناد حقوقــی ،اختصــاص
بودجــه بــه دفاتــر حقوقــی ،بــرر ســی کلیــه قراردادهــا توســط

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

مدیــران حقوقــی ،جانشــین پــروری و توجــه جــدی بــه چالــش
بــرق هــای غیرمجــاز را موضــوع هــای مهمــی دانســت کــه در
ایــن نشســت هــا بایــد در مــورد آن هــا تصمیــم گیــری صــورت
گیــرد.
در ایــن نشســت مدیــران حقوقــی صنعــت آب و بــرق اردبیــل
،زنجــان آذربایجــان شــرقی و غربــی بــه بحــث و تبــادل نظــر و
اتخــاذ تصمیــم در مــورد مســائل حقوقــی صنعــت آب و بــرق
پرداختنــد.

اقدامات انجام یافته در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برای مقابله با ویروس کرونا را بیان نمود
مدیــر عامــل شــرکت بــا تشــریح گزارشــی از
اقدامــات انجــام شــده در جهــت پیشــگیری
و کنتــرل کرونــا ویــروس در شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :حفــظ
ســامت کارکنــان و اربابرجــوع اولویــت
نخســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل در شــرایط فعلــی اســت و
بــر ایــن اســاس ایــن شــرکت بــا اتخــاذ
تدابیــر الزم و اقدامــات پیشــگیرانه ،بنــا
بــر دســتورالعملهای ابالغــی عمــل مــی
نمایــد.
حســین قدیمــی در ادامــه اقدامــات شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل در مواجهــه و
مبــازره بــا ویــروس کرونــا را بــه شــرح ذیــل
بیــان کــرد.
 تشــکیل کمیتــه پیشــگیری از شــیوعویــروس کرونــا و برگــزاری جلســات الزم
جهــت تصمیــم گیــری در ایــن امــر
 برگــزاری ســمینار آموزشــی مقابلــه بــاویــروس کرونــا بــا ســخنرانی کارشــناس
ارشــد بیماریهــای واگیــر قبــل از اعــام ورود
ویــروس بــه کشــور
 تشــکیل جلســات بصــورت ویدئــوکنفرانــس و لغــو جلســات غیــر ضــروری
 لغــو کلیــه ماموریتهــای داخــل و خــارجاز اســتان
 ارســال مطالــب آموزشــی در خصــوصمقابلــه بــا ویــروس کرونــا در سیســتم
اتوماســیون اداری وشــبکه مجــازی ســروش
 ارایــه خدمــات غیرحضــوری محــدودکــردن ورود اربــاب رجــوع بــه داخــل
ســاختمان هــای ســتاد و امورهــای شــرکت و
دایــر کــردن خــط تلفــن در نگهبانــی جهــت
ارتبــاط ضــروری اربــاب رجــوع
 تــب ســنجی کارکنــان در ورودیســاختمانهای ســتاد و امورهــای ســه گانــه
اردبیــل و واحــد مشــکین شــهر
 تعطیــل نمــودن آبدارخانــه هــا و ارایــهآب جــوش بــه صــورت فالکــس و لیــوان

یــک بــار مصــرف بــه تمامــی همــکاران
ســتادی و واحدهــا
 تامیــن محلــول ضدعفونــی کننــده بــرایســتاد و کلیــه واحدهــا
گندزدایــی و ضــد عفونــی کــردن ســتاد وکلیــه واحدهــا ی تابعــه شــرکت بــه صــورت
روزانــه بعــداز ظهــر پــس از اتمــام وقــت
اداری
توزیــع محلــول ضدعفونــی کننــده اســپریجیبــی بــرای همــکاران عملیاتــی و کنتــور
نویســها
 ارســال کلیــه دســتورالعملهای صــادره ازتوانیــر و اســتانداری در خصــوص پیشــگیری
از انتشــار ویــروس کرونــا
 تصمیــم گیــری در کمیتــه پیشــگیریاز شــیوع ویــروس جهــت انجــام فعالیــت
هــای مشــمول دورکاری  ،پرســنل ســتادی
و واحدهــای تابعــه بــه صــورت دورکاری و
تســهیل در مرخصــی
 نصــب بنرحــاوی مطالــب آموزشــی وهشــداردهنده بــرای مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا در ورودی ســاختمانهای اداری
 متوقــف شــدن فعالیــت ماموریــن قطــع ووصــل ،تســت و قرائــت
 عــدم پذیــرش مهمــان در کلیــه مهمانســراهای شــرکت
 توزیــع ماســک و دســتکش و محلــولضدعفونــی کننــده بــه کلیــه همــکاران
شــرکت
حســین قدیمــی ضمــن آرزوی ســامتی
بــرای کلیــه هموطنــان ،از کارکنان شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان و مراجعیــن
درخواســت کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
ل پیشــگیری اســت و راهــکار
کرونــا قابــ 
اصلــی بــرای عــدم ســرایت آن رعایــت
اصــول بهداشــتی اســت لــذا ضــروری اســت
جهــت پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری
نــکات بهداشــتی را جهــت ســامتی خــود و
خانــواده رعایــت نماییــم.

۳

شماره  36بهمن و اسفند ماه 98

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

کلیه مشترکین مشمول خدمات بیمه مشترکین از سوی بیمه کوثر می باشند
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
گفــت :کلیــه مشــترکین خانگــی و تجــاری شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل مشــمول خدمــات بیمــه
مشــترکین از ســوی بیمــه کوثــر مــی باشــند.
حســین قدیمــی گفــت  :در اجــرای قــرارداد بیمــه
مشــترکین ،بیــن شــرکت توانیــر و بیمــه کوثــر ،پوشــش
بیمــه ای ایــن قــرارداد از اول ســالجاری تــا مورخــه
 98/12/28دایرمــی باشــد.
وی افــزود  :شــرکت بیمــه کوثــر تمــام خســارت هــای جانی
و مالــی حــادث شــده از جریــان بــرق بــه مشــترکین بــرق
خانگــی و تجــاری (ســایر مصــارف )  ،ســاکنین و اشــخاص
ثالــث در عرصــه و اعیــان ملــک مشــترک یــا اختصاصــی و
مشــاعات ســاختمان هــا و واحدهــای مســکونی و تجــاری
(ســایر مصــارف ) بــه ســبب اســتفاده از انشــعاب بــرق را
تحــت پوشــش دارد .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بیــان
کــرد :مشــترکین محتــرم مــی تواننــد در صــورت وارد شــدن
هــر گونــه خســارت مالــی و جانــی ناشــی از نوســانات بــرق
بــه آدرس:
 www.aped.irو http://tavanir.kins.ir
و  http://bime.tavanir.org.irمراجعه نمایند .
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :در ایــن ســامانه بیم ـهی
حــوادث ناشــی از بــرق مشــترکین خانگــی و تجــاری در
ســال  ۹۸و فراینــد نحــوهی عملکــرد و پرداخــت خســارت
بــه مشــترکین زیــان دیــده بــه همــراه لیســت شــعب

شــرکت بیمــهی کوثــر قابــل مشــاهده و پیگیــری اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
بیــان نمــود :ایــن ســامانه در راســتای تعامــل و همــکاری
بــا مشــترکین زیــان دیــده و برقــراری ارتبــاط بــا شــعب
معرفــی شــده مطابــق مفــاد قــرارداد راه اندازی شــده اســت.
حســین قدیمــی اعــام کــرد :مشــترکین زیــان دیــده
میتواننــد بــا رجــوع بــه ایــن ســامانه و بارگــذاری
مســتندات پرونــده خســارت شــامل مــدارک ذیــل اقــدام
نمانیــد.
 -1مــدارک عمومــی؛ تصویــر آخریــن قبــض پرداختــی
مشــترک (مصــرف کننــده) یــا تصویــر صــورت حســاب
پیامکــی آخریــن قبــض ،تصویــر کپــی کارت ملــی مشــترک
(مصــرف کننــده) ،تصویــر اجارهنامــه یــا ســند مالکیــت
محــل خســارت
 -۲خســارت وارده بــه تجهیــزات بــه اســتثنای مشــترکین
تجــاری؛ فاکتــور فروشــگاه یــا تعمیــرگاه مجاز(بــا مهــر و
امضــا) ،گــزارش معتمــد محــل یــا نیــروی انتظامــی (در
صــورت وجــود)
 -۳خســارت آتشســوزی ناشــی ازنوســان بــرق؛ تصویــر
محــل حادثــه (۲عــدد) ،تصویــر گــزارش آتشنشــانی،
تصویــر گــزارش کالنتــری ،تصویــر پرونــده کامــل دادگاه (در
صــورت وجــود)
 -۴خســارت ناشــی از انفجــار ؛ تصویــر گــزارش آتشنشــانی
یــا مقامــات ذیصــاح ،تصویــر گــزارش کارشــناس خســارت،
تصویــر لیســت مــوارد آســیبدیده ،تصویــر فاکتــور

تعمیــرات ،تصویــر محــل حادثــه ( ۲مــورد)
 -۵خســارت هزینــه پزشــکی؛ تصویــر صــورت حســاب
بیمارســتان ،تصویــر مــدارک پزشــکی و پروندههــای
بیمارســتانی ،تصویــر گــزارش مقامــات ذیصــاح
-۶خســارت نقــص عضــو؛ تصویــر گــزارش نیــروی انتظامــی
یــا بازرســان قانونــی و ســازمان آتشنشــانی ،تصویــر کپــی
شناســنامه و کارت ملــی مصــدوم ،تصویــر گــزارش اولیــن
مرجــع درمانــی و پزشــک معالــج ،تصویــر صــورت حســاب و
پرونــده کامــل پزشــکی مصــدوم در زمــان بســتری ،تصویــر
گواهــی پزشــک معالــج مبنــی بــر اتمــام درمــان ،تصویــر
عکــس رادیولــوژی پــس از حادثــه و پــس از اتمــام دوره
درمــان (در صــورت شکســتگی اعضــای بــدن)
 -۷حادثــه منجــر بــه فــوت؛ تصویــر تمــام صفحــات
شناســنامه و کارت ملــی ابطــال شــده ،تصویــر کپــی برابــر
اصــل معاینــه جســد ،تصویــر کپــی برابــر اصــل گــزارش
پزشــک قانونــی ،تصویــر کپــی برابــر اصــل گواهــی فــوت،
تصویــر رای محاکــم قضایــی ،تصویــر گواهــی انحصــار
وراثــت.
شــایان ذکــر اســت در ســامانهی خســارت مشــترکین بــرق،
شــش مرحلــهی ورود اطالعــات ،دریافــت کــد رهگیــری،
بررســی اولی ـهی مــدارک در ســامانه توســط بیمــه ،اعــام
نتیجــه بــه مشــترک ،تاییــد دریافــت خســارت و واریــز
مبلــغ خســارت بــرای مشــترکان زیــان دیــده در نظــر
گرفتــه شــده اســت.

مراسم گراميداشت چهلمين روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني در شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل برگزار شد

بــه مناســبت چهلميــن روز شــهادت ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســليماني ،مراســم گراميداشــت ايــن شــهيد بزرگــوار
بــا حضــور هوشــنگ عبــدي فرمانــده جبهــه مقاومــت،
ســردار صدقيانــي مشــاور ايثارگــران اســتانداري و ســرهنگ
هاشــمي معــاون بســيج ادارات اســتان اردبيــل ،مديرعامــل،
معاونيــن ،مديــران و همــكاران شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل در محــل ســالن اجتماعــات ايــن شــركت
برگــزار شــد.

مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
در ايــن مراســم ضمــن تبريــك ســالگرد چهــل و يكميــن
پيــروزي شــكوهمند انقــاب اســامي و تســليت چهلميــن
روز شــهادت ســردار بــزرگ اســام ،عنــوان كــرد :ســردار
ســليماني از تربيــت يافتــگان مكتــب امــام خمينــي بــود و
مخلصانــه و شــجاعانه بــا شــياطين و اشــرار نبــرد كــرد و
در جمــع آوري و متالشــي كــردن داعــش در كشــورهاي
اســامي بــه بشــريت كمــك نمــود.
قديمــي افــزود :ســردار ســليماني يــك مكتــب اســت كــه
مســير و راه او هرگــز متوقــف نمــي شــود و بــراي حفــظ
ايــن مكتــب مــا در مســئوليت خــود يعنــي خدمــت رســاني
بــه مــردم بايــد خالصانــه و بــراي خــدا انجــام وظيفــه كنيــم.
در ايــن مراســم هوشــنگ عبــدي يكــي از فرماندهــان جبهــه
مقاومــت و همــرزم ســردار ســليماني بــه بيــان مطالبــي
در مــورد جبهــه مقاومــت و نقــش ســردار ســليماني در
پيــروزي ايــن جبهــه و نابــودي داعــش پرداخــت.
وي در ادامــه شــهيد ســليماني راانســاني خاكــي و نمــاد
كامــل ديــن داري و خــادم واقعــي اهــل بيــت عصمــت و

آدرس پیام رسان سروش شرکت:

طهــارت معرفــي كــرد كــه فعــل و صداقتــش حتــي بــراي
دشــمن هــم ثابــت شــده بــود.
در پايــان مراســم گراميداشــت چهلميــن روز درگذشــت
ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســليماني در شــركت توزيــع
نيــروي بــرق اســتان اردبيــل از ســيد محمــد حســيني
رزمنــده مدافــع حــرم ايــن شــركت و هوشــنگ عبــدي
يكــي از فرماندهــان جبهــه مقاومــت و همــرزم ســردار
ســليماني تجليــل شــد.

@apedirra

دریافت خدمات الکترونیکی با مراجعه به سایت شرکت به آدرس:

www.aped.ir
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مطرح کرد

معرفی سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
گفــت :ســامانهی مدیریــت و ارزیابــی خدمــات بــرق
توانیــر (ســمات) در راســتای اجــراي مــاده ( )25قانــون
ارتقــاي ســامت نظــام اداري و مقابلــه بــا فســاد ،افزایــش
رضایــت ذینفعــان و رعایــت حقــوق شــهروندان در نظــام
اداری اســت .
حســین قدیمــی افــزود :ســامانه مدیریــت و ارزیابــی
خدمــات بــرق توانیــر (ســمات ) از تاریــخ 1395/03/16
راه انــدازی شــده اســت.
وی اعــام کــرد :ســامانه پاســخگویی بــه شــکایات و
دریافــت شــکایات بــه صــورت غیــر حضــوری مطابــق
قوانیــن ،مقــررات و ضوابــط بــه شــکایات و درخواســتهای
مــردم در حــوزهی خدمــات بــرق رســیدگی مــی کنــد.
چنانچــه مشــترکان و هــم اســتانی هــای عزیــز از

نحــوهی ارایــهی خدمــات ،نقــض قوانيــن و مقــررات و
عــدم انجــام وظيفــه از ســوی مســئولین شــرکت توزیــع
بــرق اســتان شــكايتي داشــته و خواهــان رســيدگي و
احقــاق حــق در زمینههــای مربوطــه مــی باشــند و یــا
از ســوء جريانــات اداري نظيــر اخــذ رشــوه ،ســوء اســتفاده
از مقــام و یــا موقعیــت اداری ،تضييــع امــوال عمومــي و
دولتــي ،وجــود فســاد و جــرم و يــا ديگــر تخلفــات اداري
اطالعاتــي داشــته باشــند ،ميتواننــد موضــوع را از طریــق
«ســمات» اعــام نمــوده تــا طبــق ضوابــط و مقــررات بــه
آن رســيدگي شــود.
حســین قدیمــی اعــام کــرد :افــرادی کــه درخواســت
و شــکایتی دارنــد  ،درخواســت یــا شــکایت خــود را بــه
صــورت واضــح و شــفاف اعــام و نــام شــرکت مــورد نظــر
را ذکــر نماینــد تــا رســیدگی بــه آن امکانپذیــر باشــد.
همچنیــن شــکایات و درخواســتهای خــود را مســتند و
مدلــل ارســال و مــدارک و مســتندات الزم را در قســمت
مربوطــه بارگــذاری نماینــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان گفت :مــواردی
كــه داراي اطالعــات ناقــص و غیــر مرتبــط بــوده و يــا
هويــت شــاکی احــراز نشــود قابــل بررســی و رســيدگي
نخواهنــد بــود و مســئولیت قانونــی مطالــب اعــام شــده
برعهــدهی فــرد میباشــد.
وی در انتهــا خاطــر نشــان ســاخت ،پــس از بررســی
شــکایات و درخواســتهای ثبــت شــده پاســخ الزم از
طریــق همیــن ســامانه اعــام خواهــد شــد.

۴

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل عنوان کرد

تامین برق پایدار در زمان انتخابات توسط
شرکت توزیع برق استان اردبیل

حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل گفــت :بــا توجــه بــه برگــزاری انتخابــات
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در دوم اســفند
مــاه ســال  ،98اکیــپ هــای عملیاتــی ایــن شــرکت جهــت
تأمیــن بــرق پایــدار در بــازه زمانــی انتخابــات از آمادگــی
کامــل برخــوردار بودنــد.
وی افــزود :همچنیــن مدیــران امــور شهرســتانها و اکیــپ
هــای عملیاتــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
قبــل از انتخابــات و در زمــان تبلیغــات قانونــی کاندیداهــا در
حــال آمــاده بــاش کامــل بــوده خوشــبختامه هیــچ گونــه
خاموشــی در ســطح اســتان نداشــتیم.

تصاویر تالش همکاران در بحران برف در اردبیل و گیالن
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان دردهه مبارک فجر سال  98با اعتباری بالغ بر
260میلیارد ریال افتتاح شد
حســین قدیمــی گفــت :پــروژه هــای شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان دردهــه مبــارک فجــر ســالجاری بــا
اعتبــاری بالــغ بــر 260میلیــارد ریــال افتتــاح شــد.
وی افــزود :پــروژه هــای ســرمایه گــذاری توزیــع شــامل:
توســعه و احــداث ،اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه هــای
روســتایی و شــهری ،تجهیــز و راه انــدازی پســت هــای
توزیــع هوایــی ،فیدرهــای جدیــد و توســعه شــبکه هــای
 ، 20KVافزایــش قــدرت مانــور و اســتفاده از تجهیــزات بــا
فــن آوری هــای جدیــد از جملــه ریکلوزر – سکســیونرگازی

بــا اعتبــاری بالــغ بــر  101میلیــارد ریــال ،نصــب چــراغ
روشــنایی معابــر شــهرها و روســتاها بااعتبــار  20میلیــارد
ریــال ،پــروژه هــای نیــرو رســانی شــامل (چاههــای
کشــاورزی ،دامــداری ،مرغــداری ،پــرورش ماهــی صنایــع
تولیــدی و  ) ....بــا اعتبــار  105میلیــارد ریــال ،طــرح
کاهــش تلفــات بــا اعتبــار  17میلیــارد ریــال و نصــب
کنتورهــای هوشــمند آب و برق(فهــام ) بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  17میلیــارد ریــال مــی باشــد.

مراسم روز زن و تجلیل از بانوان شاغل شرکت توزیع برق استان برگزار شد
بــه مناســبت روز زن و میــاد بــا ســعادت فاطمــه زهرا(س)
مراســم تجلیــل از بانــوان شــاغل در شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل در محــل ســالن جلســات ســتاد
شــرکت برگــزار شــد.
ابتــدا خانــم اللهقلــی پــور مشــاور مدیــر عامــل در امــور
زنــان و خانــواده شــرکت توزیــع ،ضمــن تبریــک ایــن روز
و بیــان جایــگاه حضــرت فاطمــه زهــرا (س) ،آن حضــرت
را الگویــی نمونــه در تمامــی اعصــار بیــان نمــود و فضایــل
اخالقــی آن بانــوی بزرگــوار را برشــمرد.
ســپس مدیــر عامــل شــرکت در ایــن جلســه ضمــن
تبریــک ســالروز والدت ام ابیهــا حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
بــه بیــان فضایــل ایــن بانــوی بزرگــوار پرداخــت و گفــت:
از همــان زمــان کــه تاریــخ حیــات بشــر رقــم خــورد ،زنــان
پابهپــا و همــدوش مــردان در تمــام عرصههــای زندگــی
حضــور داشــتند .زنانــی کــه اســتمرار حیــات بشــریت
بــه دســت آنــان رقــم میخــورد و مفتخــر بــه تربیــت
مــردان بــزرگ تاریــخ بودهانــد؛ همــواره ســهم بســزایی
در تأثیرگــذاری بــر تمامــی شــئون اجتماعــی و سیاســی
داشــتهاند.
حســین قدیمــی بانــوان شــرکت را تالشــگرانی دانســت
کــه عــاوه بــر مســئولیت خانــه داری و فرزندپــروری
جهــت رفــاه خانــواده مشــغول بــه کار مــی باشــند.
وی در ادامــه بــه اجــرای محورهــای پنــج گانــه ابالغــی

از ســوی وزارت نیــرو در حــوزه امــور زنــان و خانــواده از
قبیــل :شناســایی بانــوان متخصــص ،توانمنــد و مســئولیت
پذیــر جهــت بهــره گیــری از توانمنــدی هــای آنــان بــا
رعایــت اصــل شایســته گزینــی ،ارتقــاء ســطوح مهارتــی و
علمــی بانــوان شــاغل ،اجــرای برنامــه هــای توســعه گفــت
و گــوی اجتماعــی فراگیــر بــا اقشــار مختلــف بانــوان بــه
عنــوان مدیــران آب ،غــذا و انــرژی در ســاختار خانــواده،
توســعه تعامــل موثــر بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد و
اجــرای برنامــه هــای تحکیــم بنیــان خانــواده بــا توجــه بــه
نقــش محــوری خانــواده در تربیــت و پــرورش نســل آتــی
تاکیــد نمــود.
در انتهــای مراســم بــه کلیــه بانــوان شــاغل شــرکت لــوح
تقدیــر و کارت هدیــه اهــدا شــد.

 9اکیپ عملیاتی جهت کمک به بحران برف
به استان گیالن اعزام شد
حســین قدیمــی گفــت :بارش شــدید بــرف از روز دوشــنبه
درســطح اســتان باعــث ایحــاد اختالالتــی باالخــص
درشهرســتان هــای خلخــال  ،گرمــی و نمیــن شــده بــود
کــه بــا تــاش راهــداران اســتان و بــاز شــدن راه ارتباطــی
 10روســتای بــی بــرق درشهرســتانهای خلخــال و گرمــی
کــه دچــار بحــران بــارش بــرف شــده بــود برقــدار شــدند.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان افــزود :اســتان
اردبیــل یکــی از اســتان هــای همجــوار اســتان گیــان
اســت کــه بــا توجــه بــه بــارش بــرف ســنگین در اســتان
گیــان  9 ،اکیــپ بــه تعــداد  38نفــر بــه اســتان گیــان
اعــزام شــدند کــه ان شــا اهلل بــا اعــزام ایــن اکیــپ هــا،
شــاهد رفــع مشــکالت ایــن اســتان خواهیــم بــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر  78اکیــپ عملیاتــی درســطح
اســتان بــه صــورت آمــاده بــاش در آمــده انــد و آمــاده
خدمــت رســانی مطلــوب بــه هــم اســتانی هــای عزیــز
هســتند.

برگزاری سمینارطب ایرانی

در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای اردبیل

برگزاری سمینار با موضوع کرونا ویروس در سالن اجتماعات ستاد شرکت
بــا توجــه بــه ضــرورت آمــوزش و آگاه ســازی همــکاران در
خصــوص راههــای پیشــگیری،کنترل و درمــان بیماریهــای
واگیــردار ،ســمینار راههــای پیشــگیری از ویــروس کرونــا
بــا مدرســی کارشــناس ارشــد بیماریهــای واگیــر مرکــز
بهداســت شهرســتان اردبیــل برگــزار شــد.
حاجــی قهرمانــی کارشــناس بیماریهــای واگیــر مرکــز
بهداشــت نکاتــی را در رابطــه بــا نحــوه پیشــگیری و
کنتــرل ویــروس کرونــا بیــان کــرد.
ویــروس کرونــا ،ویــروس خــوش نامــی نیســت ،ایــن
ویــروس پیــش از ایــن هــم وجــود داشــته و اتفاقـاً ســابقه
خوبــی نــدارد زیــرا نخســتین بــار در دنیــا ســندرمی بــه
نــام ســندرم تنفســی شــدید و حــاد ایجــاد کــرد؛ ایــن
ســندرم تنفســی ،ســال  2003در کانــادا بهوجــود آمــد
و تقریب ـاً  10ســال بعــد در ســال  2012ســندرم تنفســی
خاورمیانــه را ایجــاد کــرد کــه از عربســتان شــروع شــد و
بــه قســمتهای دیگــر منتقــل شــد.
وی در ادامــه گفــت :دوره نهفتگــی ویــروس کرونــا از دو
تــا  14روز اســت یعنــی ممکــن اســت فــردی مبتــا بــه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

کرونــا شــده باشــد امــا در دوره نهفتگــی باشــد و  14روز
بعــد عالئــم بــه ســراغش بیایــد و ممکــن اســت فــردی کــه
مبتــا بــه ویــروس کرونــا شــده اســت  2تــا  14روز هیــچ
عالئمــی از ایــن ویــروس نداشــته باشــد.
افــراد ،بایــد هنــگام عطســه از دســتمال اســتفاده کننــد
و اگــر دســتمال در دســترس نبــود در آرنــج خودشــان
عطســه کننــد.

ســمینار طــب ایرانــی بــا مدرســی دکتــر مســعودی در
محــل ســالن جلســات شــرکت آب منطقــه ای برگــزار
شــد.
ایــن ســمینار  30بهمــن مــاه بــه همــت امــور زنــان و خانــواده
صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل در محــل ســالن جلســات
شــرکت آب منطقــه ای برگــزار شــد.
در ایــن ســمینار دکتــر نعمــت الــه مســعودی بــا اشــاره بــه
تأثیرگــذاری ســبک زندگــی بــر ســامت انســان اظهــار کــرد:
علــت بســیاری از مشــکالت و بیماریهــای غیرواگیــردار ســبک
زندگــی غلــط مــی باشــد و تنهــا راه پیشــگیری و درمان بســیاری
از بیماریهــا در اصــاح ســبک زندگــی و نــوع تغذیــه اســت.
وی بــا توجــه بــه صحبتهــای حکیــم جرجانــی خاطرنشــان
کــرد :تدابیــری از جملــه لــزوم دقــت در خوردنیهــا و
آشــامیدنیها ،چگونگــی و زمــان اســتراحت در شــبانهروز،
حرکــت و فعالیتهــای فیزیکــی ،چگونگــی دفــع مــواد زایــد و
پاکســازی بــدن از ایــن مــواد و امــواج نفســانی همچــون اســترس
و خیــاالت ،بخشــهایی از توصیههــای ایــن حکیــم طــب ایرانــی
بــوده اســت.
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امور سه برق اردبیل
جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه مسی به طول
 4.5کیلومتر در مناطق مختلف شهری و روستایی
مدیــر امــور ســه بــرق
اردبیــل از جایگزینــی
کابــل خودنگهــدار
بــا شــبکه مســی بــه
طــول 4.5کیلومتــر در
مناطــق مختلف شــهری
و روســتایی ایــن امــور از
محــل بازســازی شــبکه
مســروقه خبــر داد.
واحــدی گفــت :ایــن
عملیــات بــا جایگزینــی کابــل خودنگهــدار بــا شــبکه
مســی بــه طــول 4.5کیلومتــر و نصــب  4اصلــه پایــه بتونی
 9متــری و بازآرایــی شــبکه فشــارضعیف ،موجــب بهبــود
پروفیــل ولتــاژ کوچــه هــای رز و جــام جــم کارشناســان،
کوچــه هــای فجــر شــهرک باهنــر و کوچــه هــای نگیــن
کارشناســان ،میــدان کشــاورز و روســتای دیجوجیــن شــد.
وی افــزود :همچنیــن بــا احــداث شــبکه فشــار ضعیــف
و فراهــم شــدن امــکان مانــور بیــن پســت هــای هوایــی
کالنتــری  18نیایــش و پســت هوایــی نیــروی انتظامــی
یــک ،پســت هوایــی کالنتــری  18تعدیــل بــار شــد.
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل در پایــان از احــداث
فیــدر جدیــد پســت هوایــی روســتای نــوران و احــداث
و بازآرایــی شــبکه فشــار ضعیــف ،و بهبــود پروفیــل ولتــاژ
مناطــق حاشــیه ایــن روســتا خبــر داد.
اموردو برق اردبیل
احداث پست هوایی در محله فرهنگیان
مدیــر امــور 2بــرق
اردبیــل از احــداث
پســت هوایــی کــم
تلفــات در محلــه
فرهنگیــان ژاندارمــری
جهــت رفــع ضعــف
بــرق خبــر داد.
عبداللهیــان گفــت :بــا
توجــه بــه بررســی بــه
عمــل آمــده مشــخص
شــد کــه ضعــف بــرق ناشــی از زیــاد بــودن طــول و بــار
فیــدر شــبکه بــوده و ولتــاژ بــرق در بعضــی از مســیرها بــه
کمتــر از200ولــت مــی رســید.
وی در مــورد اجــرای ایــن پــروژه افــزود :ایــن اقــدام بــا
احــداث ترانــس کــم تلفــات بــه قــدرت  125کیلــو ولــت
آمپــر  ،خــط  20کیلــو ولــت هوایــی بــا هــادی روکــش
دار بطــول  250متــر و کابــل زمینــی  20کیلــو ولــت بــه
طــول  40متــر وبــا خــروج  2فیــدر جدیــد و کاهــش 960
متــر طــول فیــدر فشــار ضعیــف انجــام شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن اقدامــات در راســتای طــرح
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کاهــش تلفــات و افزایــش پایــداری شــبکه انجــام شــد.
احداث پست هوایی در شهرک حقیقت
در محدوده امور دو برق اردبیل
مدیــر امــور 2بــرق اردبیــل از احــداث پســت هوایــی کــم
تلفــات در شــهرک حقیقــت جهــت رفــع ضعــف بــرق
خبــر داد.
عبداللهیــان گفــت :باتوجــه بــه بررســی بــه عمــل امــده
مشــخص گردیــد ضعــف بــرق ناشــی از زیــاد بــودن طــول
وبــار فیــدر شــبکه بــوده اســت.
وی در مــورد اجــرای ایــن پــروژه گفــت  :در ایــن اقــدام
ترانــس کــم تلفــات بــه قــدرت  125کیلــو ولــت امپــر
احــداث  ،خــروج  2فیــدر جدیــد و کاهــش  1500متــر
طــول فیــدر فشــارضعیف انجــام گردیــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن اقدامــات در راســتای طــرح
کاهــش تلفــات و افزایــش رضایــت منــدی مشــترکین
انجــام گردیــد.

۶

بــه طــول  ۲۰۰متــر در روســتای ورگــه ســران ســرعین
خبــر داد.
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :بــا توجــه بــه
درخواســت دهیــاری و اهالــی روســتای ورگــه ســران
مبنــی بــر تعویــض شــبکه مســی بــه دلیــل آتــش ســوزی
علوفــه هــای دپــو شــده در مواقــع طوفــان و همچنیــن
ایجــاد مشــکالت حریــم  ،شــبکه مســی بــه طــول ۲۰۰
متــر بــر کنــار و کابــل خودنگهــدار جایگزیــن شــد تــا
عــاوه بــر رفــع مشــکالت فــوق بحــث افــت ولتــاژ و
انشــعابات غیــر مجــاز نیــز برطــرف گــردد.
برق خلخال
دیدار مدیرعامل و مدیریت برق خلخال با
فرماندارخلخال و کارکنان مدیریت برق خلخال

اموریک برق اردبیل
اصالح شبکه فرسوده عرفان  ۱و ۲
با مشارکت شهرداری
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل گفــت :در ایــن پــروژه ۹۰۰
میلیــون ریالــی کــه بــا مشــارکت بالــغ بــر  ۳۰۰میلیــون
ریالــی شــهرداری اســتفاده شــده عــاوه بــر جابجایــی
پایــه هــای بتونــی نســبت بــه احــداث  ۶اصلــه پایــه بتنــی
جدیــد اقــدام شــد.
دانــش افــزود :پــروژه اصــاح  ۱۰۰مشــترک و احــداث
 ۵۰۰متــر کابــل خودنگهــدار در عرفــان  1و  2نیــز بــا
رویکــرد طــرح چــاوش عملیاتــی شــده اســت.
وی گفت:امیــد اســت در صــورت وجــود لــوازم و مشــارکت
عوامــل بــرون ســازمانی طــرح بعــدی  ،اصــاح شــبکه
عبدالــه شــاه و کوچــه هــای مهدیــه بــا مشــارکت
شــهرداری منطقــه یــک باشــد.
برق سرعین
مفصل زنی کابل فشار ضعیف میدان گاومیش گلی
توسط همکاران برق سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از اصــاح کابــل فیــدر فشــار ضعیــف
پســت کمپکــت گاومیــش گلــی خبــر داد.
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :کابــل فشــار ضعیــف
کمپکــت گاومیــش گلــی کــه بــه دلیــل حفــاری هــای
گذشــته شــهرداری صدمــه دیــده بــود در روز گذشــته
موجــب قطعــی بــرق مشــترکین حســاس در محــدوده
ایــن پســت شــده بــود کــه بالفاصلــه بــا تــاش اکیــپ
اتفاقــات نســبت بــه جــدا ســازی و تامیــن بــار مشــترکین
از پســت دیگــر اقــدام شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع خــود همــکاران
شــبانه و در هــوای ســرد نســبت بــه حفــاری و مفصــل
زنــی کابــل معیــوب اقــدام کردنــد.
احداث شبکه کابل خودنگهدار
در داخل روستای ورگه سران سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از احــداث شــبکه کابــل خودنگهــدار

ایــن دیــدار روزجمعــه  ۲۵بهمــن در محــل فرمانــداری
خلخــال و مدیریــت بــرق خلخــال انجــام یافــت.
در ایــن دیــدار مدیــر عامــل شــرکت  ،گزارشــی از
وضعیــت بــرق مشــترکین خلخــال ارائــه داد وتشــریح
کــرد؛ درحــال حاضــر تمامــی روســتاهای خلخــال بــرق
دارنــد وخاموشــی ناشــی از بحــران بــرف برطــرف شــده
اســت.
حســین قدیمــی افــزود :بــا تــاش شــبانه روزی همــکاران
درمدیریــت بــرق خلخــال  ،از اولیــن ســاعات شــروع
بحــران تمامــی خاموشــی هــا درهمــان ســاعات اولیــه
برطــرف گردیــد.
ســپس فرماندارخلخــال نیــز از تــاش هــای بــه موقــع
پرســنل بــرق خلخــال تقدیــر وتشــکر نمــود وگفــت:
اگرتــاش بــه موقــع کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق
اســتان نبــود ،پمپــاژآب روســتاقطع مــی شــد کــه ایــن
امــر یــخ زدگــی آب را بــه همــراه داشــت کــه کارکنــان
شــرکت بــرق از بروزایــن فاجعــه جلوگیــری کردنــد.
درادامــه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ضمــن
حضــور در مدیریــت بــرق خلخــال ،از نزدیــک از رونــد
خدمــات همــکاران دررفــع خاموشــی هــا قــرار گرفــت.
حســین قدیمــی ازتــاش مدیریــت بــرق خلخــال و
تمامــی اکیــپ هــای حاضرتشــکر نمــود .
اهم فعالیت برق خلخال دربحران اخیر تشریح شد
مدیــر بــرق خلخــال فعالیــت همــکاران را در بحــران بــرف
اخیــر در شهرســتان خلخــال را تشــریح کــرد.
درجلســه ای کــه روز شــنبه بــا حضــور مدیــر بــرق
خلخــال وتمامــی پرســنل تشــکیل شــد ،ابتــدا فرشــاد
ســیدی والدت حضــرت فاطمــه زهــرا(س)را بــه حاضریــن
تبریــک گفتــه واز فعالیــت و زحمــات همــکاران دربحــران
اخیــر تقدیــر وتشــکر نمــود.
فرشــاد ســیدی ،ســرعت عمــل اکیــپ هــای رفــع
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خاموشــی را ســتودنی دانســت.
وی افــزود :اگــر قصــوری درایــن امــر اتفــاق مــی افتــاد،
خاموشــی بــرق ،باعــث یــخ زدگــی آب پمپاژهــا شــده ودر
نهایــت بــه یــک بحــران تبدیــل مــی شــد ،کــه بــا وصــل
بــه موقــع ازبــروز ایــن امــر جلوگیــری شــد.
مدیربــرق خلخــال در ادامــه گفــت  :الزم اســت پرســنل
بــرق خلخــال بــه صــورت آمــاده بــاش کامــل باشــند.
حضور مدیرعامل شرکت درجلسه مدیریت بحران
شهرستان خلخال

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیــر بــرق کوثــر از افتتــاح پــروژه اصــاح و ســاماندهی
ورفــع حریــم شــبکه و پســت هوایــی وهمچنیــن تبدیــل
ســیم مســی بــه کابــل خودنگهــدار روســتای زرج آبــاد
شهرســتان کوثرخبــر داد.
ســاعدی عنــوان کــرد :در راســتای اجــرای طــرح چــاوش
جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ مشــترکین  ،تفکیــک فیدرهــا و
تعــادل بــار و همچنیــن جلوگیــری از ســرقت ســیمهای
مســی باصــرف اعتباربالــغ بــر ۱۹۰میلیــون تومــان پــروژه
فــوق اجــرا وهمزمــان بــا ایــام الــه دهــه مبــارک فجــر
باحضــور نماینــده شهرســتان خلخــال و کوثــر در مجلــس
شــورای اســامی ،فرمانــدار ،امــام جمعــه ومســئولین
ادارات شهرســتان کوثــر پــروژه افتتــاح وبــه بهــره بــرداری
رســید.
وی افــزود :بــرای تکمیــل و افتتــاح پــروژه فــوق یــک
دســتگاه پســت هوایــی  ۲۵۰کیلوولــت آمپــر جابجــا
،رفــع حریــم واصــاح شــد وهمچنیــن بــا نصــب ۳۰اصلــه
تیــر بتونــی ۱۵۰۰ ،متــر شــبکه ۴۰۰ولــت هوایــی مســی
بــا کابــل خونگهــدار جایگزیــن شــد.
افتتاح پروژه برقرسانی به روستای گزور علیای2
شهرستان کوثر

مدیرعامــل شــرکت درجلســه مدیریــت بحــران شهرســتان
خلخــال کــه بــه ریاســت اســتاندار اردبیــل درفرمانــداری
خلخــال برگــزار شــد حضــور یافــت.
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت اســتاندار اردبیــل
درفرمانــداری خلخــال تشــکیل شــد ،مدیــر عامــل و مدیــر
بــرق خلخــال حضــور یافتنــد.
در ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت گزارشــی ازعملکــرد
وتــاش همــکاران دررفــع خاموشــی وقطعــی ناشــی از
بــارش بــرف وکــوالک را ارائــه نمــود.
حســین قدیمــی گفــت  :همــکاران شــرکت توزیــع در
مدیریــت بــرق خلخــال ازهمــان ســاعات شــروع کــوالک
ضمــن حضــور بــه موقــع دراداره واقــدام بــه تشــکیل
تعداد۱۶اکیــپ مجهزدرخلخــال وشــهرهای کلــور
وهشــجین نمــوده و شــروع بــه رفــع خاموشــی درمناطــق
وروســتاهای شهرســتان کردنــد.
مدیرعامــل شــرکت افــزود :بــا تــاش همــکاران ،درهمــان
ســاعات اولیــه تعــداد  ۶۰مــورد خاموشــی برطــرف شــد .
وی علــت تاخیــر دررفــع خاموشــی تعــدادی از روســتاها
را ،بســته بــودن راه مواصالتــی عنــوان کــرد وافــزود:
درحــال حاضــر بــرق تمامــی شهرســتان دایــر و هیچگونــه
خاموشــی در منطقــه نداریــم.
برق شهرستان کوثر
افتتاح پروژه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار
واصالح پست وشبکه هوایی روستای زرج آباد
شهرستان کوثر

مدیربــرق شهرســتان کوثــر از افتتــاح پــروژه برقرســانی بــه
شــهرک جدیدگــزور علیــا ۲در دهــه مبارکــه فجــر خبــر
داد.
ســاعدی عنــوان کــرد :بــرای اجــرای ایــن پــروژه یــک
دســتگاه پســت۵۰کیلوولت آمپــر هوایــی و  ۶۰۰متــر
شــبکه ۴۰۰ولــت احــداث ،کــه باصــرف اعتباربالــغ بــر
۱۷۰میلیــون تومــان درایــام الــه دهــه مبارکــه فجــر
باحضــور فرمانــدارو امــام جمعــه وســایر مســئولین
شهرســتان کوثرافتتــاح وبــه بهــره بــرداری رســید.
وی افــزود  :هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را برقرســانی بــه
مشــترکین جدیــد  ۳۰خانــواری روســتای گــزور علیــا  ۲و
رفــع مشــكل ضعــف بــرق اهالــي روســتاي گــزور عليــاي
يــك عنــوان کــرد.
وصل برق سايت موبایل روستای هل آباد
شهرستان کوثر
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر از رفــع مشــکل بــرق ســایت
تلفــن همــراه روســتای هــل آبــاد ایــن شهرســتان خبــر
داد.
ســاعدی عنــوان کــرد :هســته ترانســفورماتور ســایت
فــوق طــی روزهــای فــوق بــه ســرقت رفتــه بــود بهمیــن
علــت پوشــش آنتــن تلفــن همــراه در روســتاهای گلیــن
قشــاقی ،هــل آبــاد ،ســقاواز ،پیرزمــان و قســمتی از جــاده
اردبیــل ،ســرچم وجــود نداشــت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در اســرع
وقــت ودرشــرایط نامســاعد جــوی بــا نصــب یکدســتگاه
ترانســفورماتور  ۲۵کیلــو ولــت آمپــر جدیــد مشــکل بــرق
ایــن ســایت برطــرف شــد.

قدردانی
تقدیروتشکر سرداربابازاده فرمانده سپاه
حضرت عباس (ع) اردبیل از مدیرعامل شرکت
و پرسنل برق خلخال در بحران برف

 تقدیر معاون هماهنگی توزیع برق
شرکت توانیر از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل
بــا ارســال نامــه ای از طــرف غالمعلــی رخشــانی
مهــر معــاون هماهنگــی توزیــع بــرق شــرکت توانیــر
از حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیــل تقدیــر شــد.
معــاون هماهنگــی توزیــع بــرق شــرکت توانیــر بــا
ارســال نامــه ای بــه مدیــر عامــل شــرکت ،بــه جهــت
همــکاری مدیــران ،سرپرســتان و اعضــا گروههــای
اجرایــی کــه در بازســازی شــبکه هــای توزیــع نیــروی
بــرق در اســتان گیــان در زمــان بحــران بــرف
همــکاری و مشــارکت شــبانه روزی داشــتند تقدیــر
نمــود.
تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداری اردبیل از مشاور ایثارگران شرکت
توزیع برق استان اردبیل
بــا ارســال لــوح تقدیــری از طــرف یعثــوب نــژاد محمد
معــاون توســعه مدیریت و منابــع اســتانداری اردبیل از
محمــد حســین دیــده بــان مشــاور ایثارگران شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه جهــت خدمــات
ایشــان بــه قشــر ایثارگــر تقدیــر و تشــکر نمــود.
 تقدیر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
اردبیل از یکی از همکاران
بــا ارســال لــوح تقدیــری از طــرف هاشــم مظفــری
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی و نائــب رئیــس
مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری اســتان اردبیــل
از مســعود عقیلــی بــه جهــت همــکاری حضــور در
جلســات و ارائــه پیشــنهادات در رفــع مســائل و
مشــکالت ســرمایه گــذران در اســتان در طــول ســال
 98انجــام پذیرفــت.
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انتصاب

مراسم تکریم و معارفه
« سرپرست مدیریت برق مشگین شهر»
بــه موجــب ابالغــی از طــرف مدیــر عامــل شــرکت یعقــوب
مجیــدی بعنــوان سرپرســت مدیریــت بــرق مشــگین شــهر
منصــوب شــد .
در ایــن مراســم از زحمــات موســی ابراهیــم نــژاد تجلیــل شــد
و یعقــوب مجیــدی بــه عنــوان « سرپرســت مدیریــت بــرق
مشــگین شــهر» معرفــی شــد .

خبر ورزشی
برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال و والیبال
به مناسبت ایام دهه فجر
(یادواره شهید سپهبد قاسم سلیمانی)

مســابقات ورزشــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
بــه مناســبت ایــام مبــارک دهــه فجــر( 1398یــادواره شــهید
ســپهبد قاســم ســلیمانی) در رشــته هــای فوتســال (پنــج نفــره)
و والیبــال ( 4نفــره) ،بــا حضــور پرســنل رســمی ،خدماتــی،
اســتیجاری و تمامــی همکارانــی کــه بیــش از یکســال بــا شــرکت
همــکاری داشــته انــد برگــزار شــد.
بنــا بــه اعــام مســئول ورزشــی شــرکت منوچهــر موالیــی ایــن
مســابقات ،بــا حضــور 13تیــم فوتســال و  7تیــم والیبــال و
مشــارکت بیــش از  200نفــر از همــکاران بــه شــرح ذیــل برگــزار
شــد.
در مســابقه فوتســال ،مدیریــت بــرق نمیــن بــه مقــام اول ،امــور
ســه بــرق اردبیــل بــه مقــام دوم و مدیریــت بــرق مشــگین شــهر
بــه مقــام ســوم ایــن دوره از مســابقات دســت یافــت .در ایــن
مســابقات تیــم ســتاد بــه عنــوان تیــم بــا اخــاق و بهمــن
مظفــری از تیــم ســتاد بــه عنــوان بازیکــن بــا اخــاق و احمــد
فوالدونــد از مدیریــت بــرق مشــگین شــهر بــا  11گل زده بــه
عنــوان آقــای گل مســابقات انتخــاب شــد.
در مســابقه والیبــال ،تیــم امــور  1بــرق اردبیــل بــه مقــام اول ،
تیــم امــور  2بــرق اردبیــل بــه مقــام دوم و تیــم مدیریــت بــرق
پــارس آبــاد بــه مقــام ســوم ایــن مســابقات دســت یافــت.
منوچهــر موالیــی افــزود :تیــم ســتاد بــه عنــوان مقــام چهــارم
و تیــم بــا اخــاق مســابقات و شــهریار قبــادی از مدیریــت بــرق
پــارس آبــاد بــه عنــوان بازیکــن بــا اخــاق و نــادر خبــاز نــوری
از امــور  2بــرق اردبیــل بــه عنــوان بازیکــن پیشکســوت و فنــی
تریــن بازیکــن مســابقات انتخــاب شــد.
وی افــزود :مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات  18بهمــن مــاه بــا
حضــور حســین قدیمــی مدیــر عامــل و رئیــس هیــأت ورزش
شــرکت و معاونــان و مشــاوران و مدیــران شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مدیرعامــل شــرکت ضمــن اســتقبال از برگــزاری
مســابقات ورزشــی بــر اخــاق محــور بــودن ورزشــکاران و
همــکاران تاکیــد نمود.ســپس از برترینهــای مســابقات بــا اهــداء
جــام ،حکــم و هدایــا قدردانــی بعمــل آمــد .

برگزاری مسابقه شنا ویژه بانوان شاغل  ،همسر
و دختر همکاران

مســابقه شــنا ویــژه بانــوان شــاغل ،همســر و دختــر همــکاران بــه
مناســبت دهــه مبــارک فجــر  98برگــزار شــد.
مســابقه ورزشــی شــنا ویــژه بانــوان شــاغل ،همســر و دختــر
همــکاران پنجشــنبه  17بهمــن مــاه در محــل اســتخر ایثــار

شهرســتان اردبیــل برگــزار شــد.
ایــن مســابقه در در دو رده ســنی زیــر  30ســال و بــاالی 30ســال
و در رشــته آزاد برگــزار شــد.
در رده سنی زیر  30سال:
دینــا بنــد علیــزاده فرزنــد همــکار مــان یحیــی بنــد علیــزاده
بــه مقــام اول
تارا فتحی فرزند مهدی فتحی به مقام دوم
و ســیده اســرا آقایــی فرزنــد ســید محمــد آقایــی و ثمیــن نــوری
فرزنــد رامیــن نــوری بــه مقــام ســوم مشــترک دســت یافتنــد.
و در رده سنی باالی 30سال:
رحیمــه مرادیــان همســر همکارمــان قاســم جــودی بــه مقــام
اول
رویا اللهقلی پور( همکار) به مقام دوم
و زلیخــا بنــد علیــزاده فرزنــد همــکار بازنشســته مــان ســیف اهلل
بنــد علیــزاده و النــاز بایرامــی (همــکار) بــه مقــام ســوم مشــترک
دســت یافتنــد .

مسابقه آمادگی جسمانی ویژه بانوان شاغل و
همسر همکاران صنعت آب وبرق برگزار شد

مســابقه آمادگــی جســمانی ویــژه بانــوان شــاغل و همســر
همــکاران صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل روز یکشــنبه 20
بهمــن مــاه بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر  98در محــل ســالن
ورزشــی بــرق اردبیــل برگــزار شــد.
در این مسابقه ورزشی در رده سنی زیر  30سال:
آزاده مهاجری (همکار ) توزیع برق اردبیل به مقام اول
الناز بایرامی (همکار) توزیع برق اردبیل به مقام دوم
الهه عبادی (همکار) شرکت آب منطقه ای به مقام سوم
در رده سنی  30تا  35سال:
الهه حسینی (همکار) از آب منطقه ای به مقام اول
رویــا عظیمــی (همســرهمکارعلی آقــا قلیــزاده) ازآب منطقــه ای
بــه مقــام دوم
رحیمــه مرادیــان (همســر همکارقاســم جــودی ) از شــرکت
توزیــع بــه مقــام ســوم
در رده سنی  35تا  40سال:
فاطمــه جــوادی (همســر همکارفرهــاد رســولی) ازشــرکت توزیــع
بــرق بــه مقــام اول
آیــدا نظافــت ( همســر همــکار هاشــم عبــادی ) از آب منطقــه
ای بــه مقــام دوم
آذیــن کاظمــی (همســر همکارســعید گلمغانــی) از آب منطقــه
ای بــه مقــام ســوم
در رده سنی 40تا  45سال:
رویا اللهقلی پور(همکار) ازشرکت توزیع برق به مقام اول
مهیــن منیــر (همســر همکارعلــی زارع ) از شــرکت توزیــع بــرق
بــه مقــام دوم
فاطمــه آذری (همســر همــکارداور عبدالهــی) ازشــرکت توزیــع
بــرق بــه مقــام ســوم
و در رده سنی باالی  45سال:
مکرم معصومی (همکار) از آب منطقه ای به مقام اول
شــهناز آهنگرپــور (همــکار) از آبفاضــاب شــهری بــه مقــام دوم
ایــن مســابقات دســت یافتنــد.

