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همزمان با هفته دولت از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت:

بهرهبرداری از چندین پروژه برقرسانی با مجموع  140میلیارد ریال اعتبار
طـی هفتـه مبـارک دولـت چندیـن پـروژه برقرسـانی بـا مجمـوع 140
میلیـارد ریـال اعتبـار از سـوی شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل
بـه بهرهبـرداری رسـید.
مهنـدس حسـن محمـدی سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان
اردبیـل بـا اعلام ایـن خبـر افـزود :پروژههـای سـرمایهگذاری توزیع برق
شـامل توسـعه و احـداث ،اصلاح و بهینهسـازی شـبکههای روسـتایی و
شـهری ،تجهیـز و راهانـدازی پسـتهای توزیـع هوایـی ،ایجـاد فیدرهای
جدیـد و توسـعه شـبکههای  20کیلوولـت ،افزایش قدرت مانور و اسـتفاده
از تجهیـزات بـا فنآوریهـای جدیـد از جملـه ریکلوزر -سکسـیونر گازی
بقیه در صفحه 2
میباشـند.

بهرهبرداری از اولین نیروگاه مقیاس کوچک()CHP
استان اردبیل در شهرستان گرمی

افزایش میزان رضایت مندی مشترکین

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از
خدمات این شرکت
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به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار میشود:

دهمین دوره مسابقات سراسری والیبال
وزارت نیرو

6

تقدیر و تشکر

2
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت:

کسب رتبه دوم عملکرد در بین دستگاههای اجرایی استان

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در جشنواره شهید
رجایی ،موفق به کسب رتبه دوم استان در ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی استان اردبیل شد.
در مراسـمی کـه بـه منظـور معرفـی دسـتگاههای برتـر
جشـنواره اسـتانی شـهید رجائی با حضور مقامـات و مدیران
اسـتان ترتیـب یافـت ،دکتـر مجیـد خدا بخـش اسـتاندار و
رئیس سـتاد جشـنواره شـهید رجایی اسـتان اردبیل با اهدای
لوح تقدیری به مهندس حسـن محمدی سرپرسـت شـرکت
توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل از تالشهـای مدیریت و
کارکنـان ایـن شـرکت صمیمانـه تقدیر و تشـکر کرد.

بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و تلاش و همـت بیوقفـه
شـما همـکاران عزیز ،شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان در
ارزیابـی عملکـرد سـال  1395دسـتگاههای اجرایـی اسـتان
اردبیـل (جشـنواره شـهید رجایی) موفـق به کسـب رتبه دوم
گردیده اسـت.
بدینوسـیله بـر خـود وظیفـه میدانـم از تالشهـا و مسـاعی
ارزشـمند کلیـه همـکاران متخصـص و متعهـد شـرکت در
سراسـر اسـتان صمیمانـه تقدیـر و تشـکر نمایـم.
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد منـان در سـال «اقتصـاد
مقاومتـی ،تولیـد و اشـتغال» در تحقق شایسـته اهـداف عالیه
شـرکت بیـش از پیـش موفق و سـربلند باشـیم.

بقیه در صفحه 3

حسن محمدی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شماره  21مرداد و شهریور ماه 1396



همزمان با هفته دولت از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت:

بهرهبرداری از چندین پروژه برقرسانی با مجموع  140میلیارد ریال اعتبار

ادامه از صفحه اول

وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه پروژههــای روشــنایی معابــر
(در نقــاط مختلــف شــهر و روســتا) ،پروژههــای نیرورســانی،
طرحهــای کاهــش تلفــات انــرژی بــرق ،نصــب کنتــور هوشــمند
آب و بــرق (فهــام) و برقرســانی بــه چندیــن روســتای بیبــرق
زیــر  10خانــوار از عمــده پروژههــای افتتــاح شــده در هفتــه
دولــت بــوده اســت.
مهنــدس محمــدی همچنیــن بــه احــداث و اصــاح  56کیلومتــر
خطــوط فشــار متوســط هوایــی و زمینــی و نصــب و اصــاح
 60دســتگاه پســت هوایــی اشــاره کــرده و افــزود :تبدیــل

شــبکههای ســیم مســی بــه کابــل خودنگهــدار بــه طــول
 120کیلومتــر و نصــب  632کنتــور هوشــمند و برقرســانی بــه
ســه روســتای مالعســگرلو و کبودچــی در شهرســتان خلخــال
و روســتای صــادق طومــار در شهرســتان بیلهســوار و نیــز
برقرســانی بــا نصــب ســلولهای خورشــیدی بــه امــامزاده
هریــس در شهرســتان کوثــر از طریــق سیســتم فتــو ولتائیــک
از دیگــر پروژههــای هفتــه دولــت بــوده اســت کــه بــا حضــور
مقامــات اســتانی و شهرســتانی مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتنــد.
وی ســپس اعتبــارات هزینــه شــده پروژههــای اســتان اردبیــل
بــه تفکیــک شهرســتان را بــه شــرح ذیــل بیــان نمــود:

افزایش میزان رضایت مندی
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل از خدمات این شرکت

افزایش میزان رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
از خدمات این شرکت
به گفته آقای مهرداد سلیمی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل ،بر اساس نظر سنجی با عنوان «بررسي ميزان رضايتمندي
مشتركين از خدمات شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل» که توسط مركز
افكارسنجي دانشجويان ايران-شعبه جهاد دانشگاهي واحد استان اردبيل انجام
یافت ،نمونهی آماری شامل  2985نفر بود که در مجموع از  10شهرستان15 ،
شهر و  65روستای استان اردبیل گردآوری گردید.
وی افزود :برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای با  49سؤال استفاده شد .در
این پژوهش ابتدا به کمک آمار توصیفی شامل جدولهای فراوانی و نمودارهای
آماری میزان رضایتمندی مردم از هر یک از بخشهای حوادث شبك ه برق و
رفع نواقص ،خدمات حضوري ،خدمات غيرحضوري ،عملیات اجرایی پروژه ،قرائت
کنتور ،قبض برق مصرفی و اطالع رسانی به تفکیک شهرستانها بررسی شد.
آقای سلیمی همچنین اظهار داشت :این میزان رضایتمندی از بین پاسخگویانی
که نوع اشتراکشان را مشخص کردهاند 69.3 ،درصد دارای اشتراک خانگی،
 17/2درصد تجاری3 ،درصد صنعتی 2/2 ،درصد کشاورزی 7/3 ،درصد عمومی
و  0/9درصد سایر بودهاند .و همچنین عالوه بر نوع اشتراک ،شهرنشینی و
نهای آماری مربوطه با هم مقایسه شدند و با
شهرستانهای مختلف با آزمو 
استفاده از آزمونهای آماری مناسب میزان رضایتمندی در هر یک از بخشها
بدست آمد.
در ادامه از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر برای تعیین مهمترین عوامل مستقیم
و غیر مستقیم مؤثر در رضایتمندی از شرکت برق استان اردبیل استفاده گردید.
این میزان از  74.4درصد طی سالهای  93-94به  83.08درصد در سال 95-96
رسیده است.
وی مهمترین بخشهایی که بطور مستقیم در رضایت کلی مؤثر بودند را به
ترتیب اهمیت ،حوادث شبك ه برق و رفع نواقص ،خدمات حضوري ،خدمات
غيرحضوري ،پروژه عملیات اجرایی ،قرائت کنتور ،قبض برق مصرفی عنوان
نمودند.
آقای سلیمی با اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد که انشااهلل این روند رو به
رشد در جلب رضایت مشترکین همچنان ادامه داشته و با باال بردن سطح کمی
و کیفی ارائ ه خدمات شرکت بتوانیم به اهداف عالیه شرکت دست یابیم .

 شهرستان اردبیل  41میلیارد و  880میلیون ریال -شهرستان سرعین  5میلیارد و  215میلیون ریال

 شهرستان نمین  9میلیارد و  25میلیون ریال -شهرستان نیر  9میلیارد و  670میلیون ریال

 -شهرستان پارسآباد  20میلیارد و  504میلیون ریال

 -شهرستان مشگینشهر  23میلیارد و  705میلیون ریال

 شهرستان خلخال  10میلیارد و  795میلیون ریال -شهرستان کوثر  3میلیارد و  984میلیون ریال

 -شهرستان گرمی  6میلیارد و  252میلیون ریال

 -شهرستان بیلهسوار  8میلیارد و  970میلیون ریال.

بهرهبرداری از اولین نیروگاه مقیاس کوچک( )CHPاستان
اردبیل در شهرستان گرمی
ادامه از صفحه اول

بـا حضـور اسـتاندار اردبیـل و جمعـی از
مقامات اسـتانی و شهرسـتانی ،نخستین
نیـروگاه حرارتـی CHPشـمالغرب
کشـور با نام «شـهید مرحمت باالزاده»
بـا سـرمایهگذاری  120میلیـارد ریالـی
بخـش خصوصـی در شهرسـتان گرمی
بـه بهرهبـرداری رسـید.
ایـن نیـروگاه در زمینـی بـه مسـاحت
یکهـزار متـر مربـع در بخـش انگـوت
شهرسـتان گرمـی احـداث شـده اسـت.
ظرفیـت اسـمی تولیـد بـرق نیـروگاه
حرارتـی CHPگرمـی  5/6مـگاوات و
مـدت اجـرای پـروژه کمتـر از یکسـال
بـوده اسـت .از مزایـای ایـن طـرح
میتـوان بـه تامیـن بخشـی از انـرژی
بـرق مصرفـی منطقـه و جبـران افـت
ولتـاژ و افزایـش ضریـب اطمینـان و
پایـداری شـبکه بـرق بـا توجه به رشـد
مصـرف بـرق در منطقه ،کاهـش تلفات

انـرژی شـبکه بـرق منطقـه و اصلاح
پروفیـل ولتـاژ نـام بـرد.
یکـی دیگـر از مزیتهـای ویـژه ایـن
نیـروگاه مقیـاس کوچـک از بعـد پدافند
غیرعامـل و نیـز اسـتفاده از بخش بخار
در تولیـد محصـوالت گلخانـهای (بـا
توجـه بـه اسـتعداد منطقـه) میباشـد.
اینگونـه نیروگاههـا همزمان با اسـتفاده
از احتـراق سـوخت ،بـرق و گرمـا تولید
مـی کنـد و بخـار تولیـدی در ایـن

نیـروگاه در مراکـز گلخانـهای و تامیـن
گرمـا کاربـرد دارد.
با احـداث این نیـروگاه حرارتـی ،عالوه
بـر رفـع افـت ولتاژ بـرق بخـش انگوت
و تامیـن نیـاز بـرق کارخانـه شـیرآالت
قهرمـان ،گاز و بخـار تولید شـده در این
نیـروگاه نیـز بـرای کشـت محصـوالت
گلخانـهای در ایـن شهرسـتان مصـرف
میشـود و تولیـدات کشـاورزی منطقـه
رونـق بیشـتری میگیـرد.

ممیزی داخلی شماره  33شرکت ،بر اساس دو استاندارد
 ISO 9001و  OAHSAS 18001انجام یافت

ایـن ممیـزی طـی 7روز از تاریـخ  23لغایـت  31مـرداد مـاه
انجـام گرفت.
بـه گفتـه مهنـدس وصالیـان مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت و
تحـول اداری و نماینـده مدیریـت در کیفیـت و ایمنـی ،ایـن
ممیـزی بـر اسـاس دو اسـتاندارد:
 ISO 9001و  OAHSAS 18001انجام و در آن ،حوزههای
سـتادی و کلیـه واحدهـای شهرسـتانی شـرکت توزیـع نیروی
برق اسـتان اردبیل مـورد ممیـزی قرارگرفت.
مهنـدس وصالیـان افـزود :هـدف از اجـرای ایـن ممیـزی ها
اطمینـان از اسـتقرار ایـن دو سیسـتم می باشـد و هدفدار بودن
فعالیـت هـا و نهادینـه کردن نـگاه فرآیندی در انجـام فعالیتها،
حفـظ و ارتقـای سلامت کارکنـان و بهبود وضعیت بهداشـت
محیـط کار و در نهایـت افزایـش ارائـه خدمـات و رضایـت

مشـترکین از جملـه اهـداف ایـن ممیزی هاسـت .
وی در ادامـه افـزود مشـارکت فعـال کلیه کارکنـان و حمایت
مدیریـت ارشـد و افزایـش بهـره وری کارکنـان از جملـه
دسـتاوردهای مهـم ایـن دوره از ممیـزی بـود.
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نهایی تدوین است
طرح جامع برقرسانی استان اردبیل در مرحله
ِ

مهنـدس محمدی سرپرسـت شـرکت توزیع
بـرق اسـتان اردبیـل گفـت :طـرح جامـع
برقرسـانی بـه شهرسـتانهای اسـتان
اردبیـل در حـال تدویـن نهایـی اسـت کـه
مرحلـه اجرایـی ایـن طـرح ،در برخـی از
شهرسـتانها شـروع شـده اسـت.
وی کـه در حاشـیه بهرهبـرداری از نیـروگاه
مقیـاس کوچـک  CHPبخـش انگـوت
شهرسـتان گرمـی سـخن میگفـت ضمـن
اعلام ایـن مطلـب اظهـار کـرد :عمـده
پروژههـای در دسـت اقـدام شـرکت توزیـع
بـرق اردبیـل در راسـتای کاهـش تلفـات،
تبدیل سـیمهای مسـی به کابل خودنگهدار،
خازنگـذاری و همچنیـن تکمیـل مطالعات
ارتقـای کیفیـت خدماترسـانی در حـوزه

انـرژی اسـت تـا بـه اهـداف پیشـرفته مورد
نظـر در شـرکت توزیـع بـرق دسـت یابیـم.
مهنـدس محمـدی از مراحـل اجرایی نصب
کنتورهـای فهـام و تکمیـل طـرح جامـع
برقرسـانی در شـهرهای مختلف استان خبر
داد و گفـت :ما این طرح را در مشگینشـهر
و سـرعین در حـال اجـرا داریـم و در اردبیل
نیـز ایـن طـرح در حـال مطالعـات نهایـی
اسـت تـا براسـاس آن ،بـا کنـار گذاشـتن
روشهـای قبلـی ،از روشهـای جدیـد در
نیرورسـانی اسـتفاده گـردد.
سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیـل بـا بیـان اینکه بـا تبدیل سـیمهای
مسـی به کابـل خودنگهدار ،خط سـرد جای
خـود را بـه خط گرم در اتفاقات و کاسـتن از

خاموشـیهای بیبرنامه داده اسـت ،تصریح
کـرد :در قالـب خـط گـرم ،تعمیـرات بـدون
هیچگونـه خاموشـی انجـام شـده و مـا بـا
تکیـه بـر روشهای مهندسـی ،سـعی داریم
در اصلاح کنتـور و انشـعابات ،تعمیـرات و
ارائـه سـایر سـرویسها بـه مـردم ،مطلوب
عمـل نمائیم تـا رضایت مشـترکین را بیش
از پیـش فراهـم کنیم.
وی افزود :شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل در ارائه خدمات غیرحضوری نیز اعم
از پذیرش متقاضیان و رسیدگی به شکایات
مشترکین و پرداخت قبوض ،متفاوت از
گذشته عمل کرده و سعیمان بر این است
تا کارها به سهلترین شرایط و به صورت
الکترونیکی انجام شده و رضایت مشترکین
فراهم آید.
مهنـدس محمـدی تجمیـع مراکـز اتفاقـات
 121بـرق را بـه همـراه ارتقای توان شـبکه
توزیـع یـادآور شـد و خاطرنشـان کـرد:
تجمیـع اتفاقـات در پنـج شهرسـتان انجـام
شـده و در سـایر شهرسـتانها نیـز ایـن کار
در اولویـت قـرار دارد.
وی از توسـعه نیروگاههـای جدیـد مقیـاس
کوچـک و مزایـای مختلـف آن ،سـخن بـه
میـان آورد و افـزود :احـداث ایـن نیروگاهها
در تقویـت پدافنـد غیرعامل ،رفع مشـکالت
افـت ولتـاژ و تامیـن زیرسـاختهای تقویت

تجلیل از آزادگان و جانبازان شاغل در شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل

شـبکه بـرق ،مؤثـر بـوده و در راسـتای
کاهـش تلفـات انـرژی گامـی راهگشاسـت.
وی نمونـه ایـن نیروگاههـا را نیـروگاه
 CHPشـهید باالزاده انگـوت معرفی کرده
و گفـت :احـداث اینگونـه نیروگاههـا که در
حـال حاضـر در شـهرهای مختلـف مـورد
توجـه قـرار گرفتـه ،در کنار پایداری شـبکه
بـه توسـعه کشـت محصـوالت گلخانـهای
نیـز کمـک میکنـد.
مهنـدس محمـدی مرکزیـت نصـب و
راهانـدازی پنلهـای خورشـیدی را در
مرکـز اسـتان بـا دمـای متعـادل  25درجـه
بـا بهرهدهـی بـاال توصیـف کـرد و بیـان
داشـت :در حـال حاضر مجموعـ ًا به ظرفیت
 200کیلوولت نیروگاه خورشـیدی در اسـتان
اردبیـل احداث شـده که این امر در راسـتای
حمایـت از محیط زیسـت سـالم و باال بردن
قابلیـت اطمینـان شـبکه میباشـد.
مهنـدس محمـدی در پایـان سـخنان خـود
با اشـاره بـه احـداث اولین نیـروگاه CHP
در بخـش انگـوت شهرسـتان گرمـی گفت:
بـا کمـک بخـش خصوصـی  7طـرح نیـز
در ایـن حـوزه در حـال مطالعـه اسـت کـه
امیدواریـم بـا همـکاری بخـش خصوصی و
خریـد تضمینـی انـرژی تولید شـده توسـط
وزارت نیـرو ،ایـن امـر توسـعه پیـدا کند.

توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت گرفت:

کسب رتبه دوم عملکرد در بین
دستگاههای اجرایی استان

ادامه از صفحه اول

تصویـر لـوح تقدیـر دکتـر خدابخـش اسـتاندار اردبیـل بـه مهنـدس محمـدی
سرپرسـت شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیـل در خصوص کسـب رتبه
دوم عملکـرد در بیـن دسـتگاه های اجرایی اسـتان (جشـنواره شـهید رجایی) به
چاپ رسـیده اسـت:

همزمـان بـا  26مردادمـاه سـالروز ورود آزادگان بـه میهـن
اسلامی؛ از آزادگان و جانبـازان شـاغل در شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل تجلیل شـد.
در جلسـهای کـه بـا حضـور مهنـدس محمدی سرپرسـت
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ،مشـاور امور
ایثارگـران و معاونیـن و برخـی از مدیران سـتادی شـرکت
برگـزار شـد ،از آزادگان و جانبـازان شـرکت تجلیـل بعمـل
آمد.
در ایـن جلسـه کـه روز پنجشـنبه  26مردادمـاه در محـل

سـالن جلسـات سـتاد تشـکیل یافـت ،مهنـدس حسـن
محمـدی سرپرسـت شـرکت طی سـخنانی وجـود آزادگان
و ایثارگـران را مایـه افتخـار در شـرکت دانسـته و اظهـار
داشـت :مـا همـواره بایـد قـدر ایـن عزیـزان را بدانیـم.
وی با اشـاره به اینکه آزادگان آبروی نظام و ملت هسـتند،
اظهـار داشـت :بایـد نسـل جـوان و نوجـوان انقلاب را بـا
آرمـان ایـن بازمانـدگان دوران دفـاع مقـدس آشـنا کنیـم
کـه چگونـه ماههـا شـکنجهها را تحمـل کردنـد ولـی از
آرمانهایشـان دسـت نکشـیدند.
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تجلیل و تکریم از بازنشستگان در شرکت توزیع برق استان اردبیل

بـه مناسـبت  ۲۵ذیالحجه «روز خانـواده و تکریم
بازنشسـتگان» ،از بازنشسـتگان و پیشکسـوتان
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیـل تجلیل
بـه عمـل آمد.
در مراسـمی کـه بـا حضـور بازنشسـتگان شـرکت
توزیـع برق اسـتان اردبیل و همسرانشـان در یکی
از تاالرهـای شـهر اردبیـل برگزار شـد ،سرپرسـت
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل در سـخنانی
بازنشسـتگان را سـرمایههای معنوی و پشـتوانهای
از تجربـه بـرای شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل
اعلام کرد.
مهنـدس حسـن محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه ما
همـواره بـه بازنشسـتگان خـود افتخـار میکنیـم
خاطرنشـان کـرد :بازنشسـتگان کوهـی از تجربـه
بـرای شـرکت هسـتند و از آنـان میخواهیـم
همـواره در کنـار مسـئوالن شـرکت و مدیـران و
کارکنـان و مهندسـان جـوان باشـند.
وی تصریـح کـرد :وجـود بازنشسـتگان اعتمـاد

بـه نفـس مـا را در شـرکت بـرق اسـتان
اردبیـل دوچنـدان میکنـد چـرا کـه آنـان آیینـه
خدمترسـانی و تلاش بیمنـت به مـردم در بدنه
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بودنـد.
سرپرسـت شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل قشـر
بـزرگ بازنشسـتگان را مایـه شـرف و افتخـار و
عـزت قلمـداد کـرده و عمـر بعـد از بازنشسـتگی
را سراسـر خاطـره دانسـت و افـزود :مـا امـروز بـه
خـود میبالیـم کـه در شـرکت توزیـع برق اسـتان
اردبیـل این قشـر بـزرگ و عزیز بـا دلهایی جوان
و موهـای سـپید ،پشـتیبان و پشـتوانه کاری برای
شـرکت هستند.
وی ادامه داد :بازنشستگان معزز با تالش و همت
خود شرکت توزیع برق استان اردبیل را به اعال
درجه کارآمدی رساندهاند و امیدوارم جوانان و
مهندسان پرشور و تازه نفس شرکت نیز بتوانند
امانتداران خوبی برای این افراد باشند.
مهنـدس محمـدی از بازنشسـتگان خواسـت؛
همچنـان ارتبـاط خـود را بـا شـرکت توزیـع بـرق
اسـتان حفظ کـرده و در راسـتای ارتقای شـرکت،
در کنـار کارشناسـان و مهندسـان جـوان باشـند.
وی افـزود :انتظـار داریـم از وجـود و حضـور ایـن
گنجینههـای باعظمـت بهرهمنـد باشـیم و آنـان
شـرکت را خانـه دوم خـود بداننـد.
در ادامـه ایـن مراسـم ،خانـم سـبحانی سرپرسـت
معاونـت منابع انسـانی شـرکت توزیع برق اسـتان
اردبیـل نیـز در سـخنانی اظهـار کـرد :همـکاران
بازنشسـته مـا  ۳۰سـال تلاش شـبانهروزی و
بیوقفـه را بـا جـان و دل انجـام دادنـد و همـه
اینهـا میسـر نبـود مگـر اینکـه خانوادههـا و
همسـران و فرزنـدان آنهـا نیـز در ایـن شـکیبایی
سـهیم هسـتند و اجـر معنـوی خدمـت بیمنـت

انتخاب و معرفی نماینده کارگران شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل
آقــای اصغــر منــافزاده مدیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان اردبیــل بــا ارســال اعتبــار نامــهای ،آقــای امیــر
طوائــی حمیــدی را بــه عنــوان نماینــده اصلــی کارگــران
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل انتخــاب و معرفــی
کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت دوره نمایندگــی آقــای
امیــر طوائــی حمیــدی از تاریــخ  96/5/1بــه مــدت ســه ســال
اعتبــار خواهــد داشــت.

بـه خلـق اهلل شـامل حـال خانوادههـای آنـان نیـز
میشـود.
خانـم عفـت سـبحانی یـادآور شـد :خدمترسـانی
به قشـر فرهیخته و ارزشـمند بازنشسـتگان وظیفه
اصلـی و ذاتی ماسـت و امیدوارم بازنشسـتگان نیز
همچنـان شـرکت توزیع بـرق اسـتان را از وجود و
حضـور معنـوی و تجربی خـود بهرهمند سـازند.
وی بـه تعـداد بازنشسـتگان یـک سـال اخیـر
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل اشـاره و
خاطرنشـان کـرد :از شـهریور سـال گذشـته تـا
شـهریور سـال  ۹۶تعـداد بازنشسـتگان شـرکت ما
بـه  ۸نفـر رسـیده اسـت.
سرپرسـت معاونـت منابـع انسـانی شـرکت توزیـع
بـرق اسـتان اردبیـل بـا تشـکر از اعضـای کانـون
بازنشسـتگان شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل
تصریـح کـرد :هئیـت مدیـره ایـن کانـون ،نهایت
تلاش خـود را بـرای ارتقـای خدمـات و افزایـش
سـطح کیفـی این خدمات بـه بازنشسـتگان به کار
بسـتهاند.
خانم سـبحانی بـه برخی از خدمات شـرکت توزیع
بـرق اسـتان اردبیل به بازنشسـتگان اشـاره و بیان
کـرد :در حـال حاضـر  ۳۴۷نفـر همکار بازنشسـته
در بدنـه شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیـل وجود
دارد کـه متاسـفانه  ۶۲نفـر از ایـن عزیـزان فـوت
کردهانـد.
وی پرداخـت  ۶۰درصـد حـق بیمه بازنشسـتگان،
پرداخـت حـق بیمـه عمـر بازنشسـتگان ،و ...را از
ماموریتهـا و اقدامـات انجام شـده شـرکت توزیع
بـرق اسـتان اردبیـل بـرای بازنشسـتگان اعلام
کر د .
در ادامـه ایـن برنامـه ،آقـای میرفتحالـه حسـینی
رئیـس کانـون بازنشسـتگان شـرکت توزیـع بـرق

اسـتان اردبیـل نیـز طـی سـخنانی اظهـار کـرد:
اجـرای پروسـه بیمـه تکمیلی همکاران بازنشسـته
و افـراد تحـت تکفـل ،گوشـهای از فعالیـت کانون
بازنشسـتگان شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل
میباشـد.
آقـای حسـینی نظـارت بـر حسـن اجـرای
بخشـنامهها ،مصوبـات و دسـتورالعملهای
وزارت نیـرو در خصـوص تعامـل ،همـکاری و
مسـاعدت شـرکت درباره بازنشسـتگان ،حضور در
گردهماییهـای کانونهـای صنعـت آب و بـرق
وزارت نیـرو و درخواسـت مسـاعدت حداکثـری
دربـاره بازنشسـتگان و خانوادههـای آنـان ،مراجعه
بـه شـرکتهای توزیـع اسـتانهای همجـوار بـه
منظـور تبـادل اطالعـات در خصـوص امـکان
ارائـه خدمـات مطلـوب بـه بازنشسـتگان و ...را از
فعالیتهـای انجـام شـده در کانـون بازنشسـتگان
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل اعلام نمـود.
وی گفـت :حضـور مسـتمر در روزهـای زوج هفته
در دفتـر کانـون حداقـل بـه مـدت دو سـاعت بـه
منظـور ارائـه راهـکار و راهنمایی و پاسـخگویی به
درخواسـتها و نظـرات همـکاران بازنشسـته بـه
طـور مرتـب و منظـم انجـام میشـود.
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم بازنشسـتگان بـه
همـراه خانوادههـای خـود در ضیافـت ناهـار
شـرکت کـرده و در انتهـا ،مراسـم قرعهکشـی
جهـت انتخـاب  ۷نفـر از همکاران بازنشسـته ذیل
بـه همراه همسـر بـه سـفر زیارتی مشـهد مقدس
انجام شـد.
آقایـان -1 :خانـواده مرحـوم عبدالـه آزاد ارس
 -2خانـواده مرحـوم حیـدر شـیردل  -3یعقـوب
هجرانکـش  -4حسـین شـهبازی  -5سـیفعلی
غالمـی  -6مهـران قاسـمی  -7محمد قلـی هژبری.

کسب رتبه سوم رشته حفظ مسابقات سراسری قرآن
وزارت نیرو توسط فرزند یکی از همکاران برق گرمی
خانم فاطمه شبانیزاده فرزند همکارمان آقای خدایارشبانیزاده از همکاران
برق گرمی در مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات قرآن فرزندان
کارکنان وزارت نیرو موفق به کسب رتبه سوم شد.
این مسابقات با حضور قریب به  400شرکت کننده از شرکتهای آب و
برق سراسر کشور طی روزهای  11لغایت  13شهریورماه در تبریز برگزار
شد که شرکت کنندگان به تفکیک دختر و پسر در چهار رشته با هم به
رقابت پرداختند.
این موفقیت ارزشمند را به فاطمه خانم و خانواده محترمشان صمیمانه تبریک میگوئیم.

5

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شماره  21مرداد و شهریور ماه 1396

برگزاری همایش آشـنایی با انواع حریق و روش های

برگزاری بیستمین جشنواره بینالمللی قصهگویی

اطفاء آن در شرکت توزیع برق اردبیل

با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و کانون

بـا حضـور معاونین،مدیـران و جمعـی از کارکنـان همکاران
شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل کارگاه آموزشـی
«آشـنایی بـا انواع حریـق از طریق و روشهـای اطفاء آن»
برگـزار میکنـد .در ایـن گارگاه آموزشـی کـه روز یکشـنبه
اول مـرداد مـاه در سـالن اجتماعـات سـتاد شـرکت برگـزار
شـد ،آقـای میرزاپـور مسـئول آمـوزش سـازمان آتـش
نشـانی اردبیـل بـه عنـوان مـدرس کارگاه بـه تبییـن روش
هـای اطفـاء حریـق ،نحـوهی حـذف عواملـی کـه باعـث
ایجـاد حریـق شـده و راههای جلوگیری از گسـترش اشـاره
کـرد و افـزود :بایـد به سـرویس و نگهـداری سیسـتم های
اعلان حریق رسـیدگی شـود زیرا اگـر زیر  2دقیقـه حریق
مشـخص شـده و از گسـترش آن جلوگیری شـود ،خسارات
کـم تـری برجـای مـی گـذارد امـا اگـر اطلاع از حریـق و
اعلان آن بیـش از دو دقیقـه طول بکشـد ،گسـترش آتش
سـوزی خسـارات جبـران ناپذیری برجـای خواهد گذاشـت.
وی گفـت :روش های اطفا حریق سـه نوع اسـت1 :ـ سـرد
کـردن (اسـتفاده از آب) 2ـ خفـه کـردن (حـذف اکسـیژن)
 -3جـدا کـردن (محـدود کـردن مـواد سـوختنی) کـه هـر
کـدام از مـوارد ذکر شـده برای نـوع خاصی از آتش سـوزی
مناسـب اسـت و در صورت اسـتفاده برای نـوع دیگر ،باعث
گسـترش آتش سـوزی خواهد شـد.
مسـئول آمـوزش سـازمان آتـش نشـانی اردبیـل بـه گـروه
بنـدی انـواع حریق به گـروه های  A،B،C،D،E،Fاشـاره
کـرد و گفـت :ـ آتـش سـوزی گـروه  :Aشـامل جامدات
قابـل اشـتعال از قبیل چوب،کاغـذ ،زغال سنگ،منسـوجات
و لـوازم خانگـی کـه عمـق سـوز نامیده مـی شـوندو از خود
خاکسـتر برجـای مـی گذارنـد ،می باشـد و نحـوهی اطفای

پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل

ایـن نـوع از حریـق ،اسـتفاده از روش سـرد کردن اسـت.
آتـش سـوزی گـروه  :Bمربـوط به مایعـات قابل اشـتعال
اسـت که بـرای اطفـای این نـوع از حریـق از روش گرفتن
اکسـیژن یـا خفـه کردن اسـتفاده می شـود.
گـروه  :Cگاز طبیعـی ،هیـدرژن ،پروپان و ...کـه نحوه ی
اطفـای آن قطـع نشـتی گاز اسـت.آتش سـوزی بـا این نوع
در صورتـی کـه نشـتی گاز داشـته باشـیم ،بسـیار خطرناک
است.
گـروه  :Dفلـزات قابـل اشـتعال ،ماننـد آلومینیـوم و ....و
نحـوه ی اطفـای آن پـودر هـای مخصـوص مـی باشـد.
گـروه  :Eآتـش سـوزی بـرق و لـوازم برقی کـه نحو ه ی
اطفـای آن اسـتفاده از خامـوش کننـده هایی اسـت که پایه
گازی دارد.
گـروه  :Fآتـش سـوزی چربـی و روغـن کـه نحـو ه ی
اطفـای آن ،خامـوش کننـده هـای شـیمیایی هسـتند.
وی در پایـان ،نحـوهی اسـتفاده از کپسـول هـای آتـش
نشـانی ،انـواع آن و نحـوهی نگهـداری کپسـولها را بـه
همـکاران آمـوزش داده و مراسـم با پرسـش و پاسـخ پایان
پذیرفـت.

این جشـنواره با مشـارکت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اردبیل و کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان اسـتان برگزار شـد.
ایـن جشـنواره 20شـهریور آغـاز و  21شـهریور بـه کار خود پایـان خواهـد داد .یکی
از محورهـای موضوعـی این جشـنواره «مدیریـت مصرف برق» بـود که عالقمندان
داسـتانهای خـود را بـا موضـوع مدیریـت مصـرف بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال
نمودنـد کـه در مجمـوع  103داسـتان در مرحله اسـتانی روایت شـده و  27قصه به
مرحلـه اسـتانی راه یافتنـد و منتخبیـن ،به مرحلـه کشـوری راه خواهند یافت.
مشـارکت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل در برگـزاری ایـن جشـنواره
فرصتـی بـرای فرهنگسـازی و طـرح راهکارهـای مدیریـت مصـرف بـرق بـرای
کـودکان و عمـوم اسـت.
گفتنی است در خالل روایت داستانها ،بسته فرهنگی ،تیزر و فیلمهای کوتاه
مدیریت مصرف برق ،برای حاضرین پخش شد که باعث گردید حاضرین در مورد
راهکارهای مدیریت مصرف برق بیشتر آشنا شده و قطع ًا باعث خواهد شد تا کودکان
و نویسندگان استانی با دیدی جدیتر به مقوله مدیریت مصرف برق بپردازند.

برگزاری دوره آموزشی  5Sدر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ایـن دوره آموزشـی طـی روزهـای  11و  12مرداد ماه بـا حضور 65
نفـر از کارکنـان شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل در محل
سـالن اجتماعات سـتاد این شـرکت برگزار شـد.
ایـن دوره آموزشـی بـا مدرسـی آقای جوشـن از شـرکت «فرا روش
صبـا» برگـزار شـد و در آن ،همـکاران با نظـام ارزيابي آراسـتگي5s
و کایزن آشـنا شـدند.
آقای جوشـن اسـتقرار 5Sیا نظام آراسـتگی را منجر به پیشـگیری
از حـوادث و افزایـش بهـرهوری عنـوان نمـوده و افـزود :هـدف

نهایـی ، 5Sپیشـگیری از اتلاف زمـان اسـت .ایـن نظام نخسـتین
بـار توسـط ژاپنیهـا بـه اجـرا درآمـد و نـام این نظـام هم تشـکیل
شـده از پنج کلمهای اسـت که حرف اول آن با  Sشـروع می شـود.
که از اولین حروف واژههای ژاپنی ساماندهی (،)Seri
پاکیزهسازی( ،)Seisoنظم و ترتیب (،)Seiton
استانداردسازی( )Seiketsuو انضباط ( )Shitsukeگرفته شده
است.
وی افـزود :بکارگیـری ایـن پنـج Sدر تمامـی سـطوح شـرکت

میتوانـد نتایجـی بسـیار چشـمگیری بـه همراه داشـته باشـد که از
آن جملـه میتـوان بـه پیشـگیری از حـوادث ،کاهـش میـزان وقفه
در کار ،تقویـت کنتـرل علمـی فرآیندهـا و ایجـاد جـوی سـالمتر در
محیـط کار اشـاره کرد.
مـدرس ایـن دوره آموزشـی در انتهـای سـخنان خـود ويژگيهـای
ایـن نظـام را بـه شـرح ذیـل عنـوان نمود:
■ سـاماندهي ،ايجـاد نظـم و ترتيـب و پاکيزهسـازي در محيـط کار
بـه معنـاي مرتـب نمودن اشـياء ،اقالم ،ابـزار ،قطعات و مـواد در هر
کـدام از ايسـتگاههاي کاري.
■ نگهـداري صحيـح از اقلام در دسـترس و هر آنچه کـه در اختيار
نفـرات قـرار ميگيرد.
■ کمـک بـه شـکلگيري نظـام مديريت تحـول از جهت بهسـازي
کاربـري اقالم در شـرکت.
■ کمک به بهبود فيزيکي شرايط محيط کار به خصوص از نظر
آاليندگي محيط کار و همچنين چيدمان مطلوب در محيط کار.
■ افزايش توان نظارتي و کنترل مديريت بر اقالم ،اشياء و ابزار.
■ اسـتفاده بهينـه از فضـا ،ابـزار و اشـياء کاري ،در فرآيندهـاي
عملياتـي و نيـز فرآيندهـاي پشـتيباني.
■ دسترسي آسان و سريع به همه چيز.
■ کاهش ضايعات ناشي از نابساماني و درهم ريختگي.
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اخبار شهرستان ها
شهرستان اردبیل

تعویض ترانس و افزایش قدرت
در محدوده امور دو برق اردبیل
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همزمان با روز خبرنگار صورت گرفت:

اصالح تابلو کنتورهای «بازار »110
در محدوده امور یک برق اردبیل

بــا هزینــهای بالــغ بــر  70میلیــون ریــال تابلــو
کنتورهــای بــازار  110اردبیــل اصــاح و بازســازی
شــد.
مهنــدس وحیــد واحــدی مدیــر امــور یــک بــرق
اردبیــل ضمــن اعــام ایــن مطلــب گفــت :بــا توجــه
بــه وضعیــت نامناســب تابلــو کنتورهــای مربــوط بــه
بــازار  ،110بــا تــاش و همــت همــکاران امــور یــک
بــرق اردبیــل نســبت بــه طراحــی و ســاماندهی تابلــو
کنتورهــای مربوطــه بــا هــدف جلوگیــری از بــروز
حــوادث غیرمترقبــه اقــدام شــد.

بازسازی روشنایی معابر روستای
«بایرام بدن» در شهرستان اردبیل

گزارشی از نتایج حضور فرزندان همکاران

گرامیداشت مقام خبرنگار در

در مراحل شرکتی ،استانی و کشوری

رسانههای گروهی استان

به گفته آقای یحیی بند علیزاده مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان

دیدار با جمعی از فعالین

چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت

اردبیل؛ مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان

اردبیل  18مرداد ماه با حضور حاج آقا یزدان پرست مشاور محترم وزیر نیرو و

هیئت همراه و با شرکت حدود  400نفر از فرزندان همکاران آب و برق استان

بــه منظــور افزایــش رضایتمنــدی ســاکنین و جلوگیــری از
افــت ولتــاژ ترانــس هوایی خیابــان دانــش اردبیــل تعویض
و ســطح ولتــاژ آن افزایــش یافــت.
مهنــدس عبدالهیــان مدیــر امــور دو بــرق اردبیــل ضمــن
اعــام ایــن خبــر افــزود :بــا توجــه بــه فــول بــار بــودن
ترانــس هوایــی  250کیلــو ولــت آمپــری خیابــان دانــش
معطــری و افزایــش ســاخت و ســاز در پشــت اداره کل
ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان کــه بــا افزایــش بــار
شــبکه و افــت ولتــاژ همــراه بــود ،ترانــس هوایــی مزبــور
همــراه بــا تابلــو توزیــع بــه  400کیلــو ولــت آمپــر افزایــش
قــدرت یافــت.
وی افــزود :همچنیــن تعــداد فیدرهای فشــار ضعیــف تغذیه
کننــده در ایــن پســت از  3فیــدر بــه  5فیــدر افزایــش یافته
و در مســیر فــوق ،تعــداد  5اصلــه تیــر چوبــی و فرســوده
نیــز تعویض شــد.
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برگزار و نفرات برتر شرکتی و استانی به شرح جداول ذیل مشخص شدند.

همچنین با کمال افتخار در مسابقات کشوری که طی روزهای 13ـ 11در شهر
تبریز برگزار گردید ،خانم فاطمه شبانیزاده فرزند آقای خدایار شبانیزاده همکار

برق گرمی در رشته حفظ موفق به کسب مقام سوم کشوری گردید.

نتایج مسابقه قرآن فرزندان همکار

به مناسـبت  17مـرداد روز خبرنـگار ،همکاران دفتـر روابط عمومی به
همـراه مهندس دیدهبان مشـاور فنـی و امور ایثارگـران مدیریت عامل

شـرکت با حضـور در محل کار برخـی خبرگزاریها و خبرنـگاران این
روز را به تالشـگران عرصه خبـر تبریک گفتند.

در ایـن روز ابتـدا دیـداری با آقای مددی مدیرکل صدا وسـیمای مرکز

اردبیـل انجـام گرفت و سـپس با حضـور در بخشهای مختلف خبری
صدا و سـیمای مرکز اسـتان ضمن دیدار با خبرنـگاران و کارکنان این

رسـانه ملی ،از زحمات خبرنگاران و فعاالن اصحاب رسـانه بخصوص
خبرنـگاران صدا و سـیمای مرکـز اردبیل و باشـگاه خبرنـگاران جوان

اسـتان تجلیل بـه عمل آمد.

مهنـدس دیدهبـان در ایـن دیدارهـا گفـت :خبرنـگاران بایـد بـا قلم و

بیـان شـیوای خود ،ضمن انعکاس مشـکالت ،دوشـادوش مسـئوالن

در جهـت رفـع مشـکالت و خدمـت بـه مردم جامعـه اقـدام نمایند.
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
برگزار میشود:

دهمین دوره مسابقات

شرکت توزیع برق استان اردبیل(پسران)
ردیف

1

رشته

نام و نام خانوادگی رتبه شرکتی رتبه استانی

اول

-

قرائت و اذان ـ مقطع اول محمد امین قهرمانزاده

2

قرائت و اذان ـ مقطع دوم

امید فتحی

اول

اول

3

قرائت و اذان ـ مقطع دوم

هادی دشتی

دوم

-

4

حفظ ـ نونهال 2

الشن فتحی

اول

اول

5

حفظ ـ نونهال 2

سیدرضا نظری

دوم

-

6

حفظ ـ نونهال 2

امیر محمد سبحانی

سوم

-

7

حفظ ـ مقطع اول

علیرضا عالیش زاده

اول

دوم

8

مفاهیم ـ مقطع اول

شادمان جیره

اول

سوم

9

مفاهیم ـ مقطع دوم

عرفان زارع

اول

دوم

10

مفاهیم ـ مقطع دوم

مهدی خیاطی پور

دوم

-

11

احکام مقطع اول

عبدالحسین اسکندری

اول

دوم

12

احکام مقطع دوم

حسین محمدی

اول

-

13

احکام مقطع دوم

آرمان جیره

دوم

-

نتایج مسابقه قرآن فرزندان همکار

شرکت توزیع برق استان اردبیل(دختران)
ردیف

رشته

نام و نام خانوادگی رتبه شرکتی رتبه استانی

سراسری والیبال وزارت نیرو

1

دهمین دوره مسـابقات سراسـری والیبـال وزارت نیـرو (رده آقایان) به

2

قرائت و اذان ـ مقطع اول

3

قرائت و اذان ـ مقطع اول

مهدیه اخوان

4

حفظ ـ نونهال 2

فهیمه اسدی

اول مشترک

5

حفظ ـ نونهال 2

کریمی

اول مشترک

-

6

حفظ ـ نونهال 2

دینا بند علیزاده

دوم

-

7

حفظ ـ نونهال 2

آنیل موسوی

سوم

-

8

حفظ ـ مقطع اول

فاطمه شعبانعلیزاده

اول

دوم

9

حفظ ـ مقطع اول

مهدیه عباسی

دوم

-

10

حفظ ـ مقطع اول

راحله اسدی

سوم

-

11

مفاهیم ـ مقطع دوم

عاطفه سید حاتمی

اول

اول

12

مفاهیم ـ مقطع دوم

سمیرا فرزین

دوم

13

احکام ـ مقطع اول

الینا صادق زاده

اول

سوم
ـ

14

احکام ـ مقطع اول

زهرا حاتمی

دوم

ـ

15

احکام ـ مقطع اول

هلیا حمامی

سوم

ـ

16

احکام  -مقطع دوم

الناز حاتمی

اول

اول

17

احکام  -مقطع دوم

یسنا اسکندری

دوم

دوم

18

احکام  -مقطع دوم

ثریا فرزین

سوم

-

میزبانـی شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل برگزار میشـود.

آقـای منوچهر موالیی مسـئول امور ورزش شـرکت توزیع نیروی برق

بــه منظــور افزایــش رضایتمنــدی اهالــی ،روشــنایی اسـتان اردبیـل ضمـن اعالم این خبـر افـزود :این مسـابقات با حضور
معابــر روســتای «بایــرام بــدن» از توابــع شهرســتان تیمهایـی از اسـتانهای مختلـف کشـور طـی روزهـای  20لغایت 26
اردبیــل بازســازی و بــه بهتریــن شــکل روشــنایی مهرماه در شـهر توریسـتی سـرعین برگزار میگردد.
کوچههــای ایــن روســتا تأمیــن گردیــد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه محل اسـکان تیمها نیز شـهر زیبای سـرعین
مهنــدس ناصــر عبدالهیــان مدیــر امــور ســه بــرق
خواهـد بـود ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن دوره از مسـابقات بتوانـد
اردبیــل ضمــن اعــام ایــن مطلــب گفــت :همزمــان بــا
تعویــض کل ســیمهای مســی بــه کابــل خودنگهــدار علاوه بـر توسـعه ورزش مفرح والیبال در سـطح وزارت نیـرو ،موجب
در ایــن روســتا ،تعــداد  15دســتگاه چــراغ الکپشــتی خلـق خاطـرهای بیـاد ماندنی در اذهـان کلیه شـرکتکنندگان محترم
واقـع گردد.
 50وات نیــز در روســتای مذکــور نصــب گردیــد.

پرداخت سهل و آسان قبوض برق مصرفی در
سطح استان ،با سامانه تلفنی 1521

اول

سوم

قرائت و اذان ـ مقطع اول مریم عبدالهی جاهد
الینا وکیلی

دوم

-

سوم

-

7
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

بازدید اعضای بنیاد نخبگان اردبیل از
نیروگاه های خورشیدی
بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا نحــوه تامیــن بــرق
از طریــق نیــروگاه هــای خورشــیدی ،همچنیــن
طــرح خریــد تضمینــی بــرق از مشــترکین و ســرمایه
گــذاران بخــش خصوصــی ،جمعــی از فرهیختــگان
و نخبــگان بنیــاد نخبــگان اســتان اردبیــل از
طرحهــای اجرایــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد اعضــای بنیــاد نخبگان و دانشــجویان
از نیــروگاه هــای خورشــیدی منصوبــه در پشــت بــام
شــرکت توزیــع بــرق اردبیــل بــه قــدرت 25کیلــووات
و همچنیــن از نیــروگاه هــای خورشــیدی 200
و6000کیلــووات کــه توســط بخــش خصوصــی در
حــال اجراســت بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد ،دانشــجویان رونــد کاری
ســامانههای خورشــیدی نصــب شــده در شــرکت
توزیــع بــرق اســتان را مــورد بررســی قــرار داده و
از پتانســیل هــای اســتان در زمینــه تولیــد انــرژی از
سیســتم هــای تجدیــد پذیــر اطــاع یافتنــد.
مهنــدس مســعود حامــدی مجــری انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر اســتان ،در ایــن بازدیــد اظهــار داشــت:
کــه برخــورداری شــهر اردبیــل از ظرفیــت هــای
طبیعــی و اقلیمــی مناســب نظیــر ارتفــاع بــاالی
 1200متــر از ســطح دریــا ،آب و هــوای خنــک ،پــاک
بــودن هــوا در منطقــه وبرخــورداری ازمعافیــت
مالیاتــی از جملــه مــواردی اســت کــه انگیــزه الزم
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه را شــدت
میبخشــد .
وی افــزود :پنلهــای خورشــیدی کــه در چنــد ســال
اخیــر و بــا هــدف بهــره گیــری از ظرفیــت نــور

اصالح سبک زندگی با موضوع
«جلوگیری از اضافه وزن ،کبد چرب»

طبیعــی خورشــید بــرای اســتفاده مشــترکین بــرق
مرســوم شــده اســت بــا هــدف کاهــش قابــل توجــه
آالیندگــی هــای زیســت محیطــی ،کاهــش تلفــات
شــبکه هــای توزیــع بــرق ،مشــارکت مشــترکین در
تولیــد بــرق و کســب درآمــد و کاهــش و مدیریــت
بــرق مصرفــی در ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی و
عمــل بــه برنامــه اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال
اجــرا مــی شــود.
ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انرژی
بــرق در طــرح خریــد تضمینــی بــرق از تولیدکننــدگان
انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه قیمــت تضمینــی و بــه
صــورت بلندمــدت ،خریــد انــرژی را انجــام میدهــد
کــه در ایــن طــرح ،مشــترکین میتواننــد در صــورت
نصــب ســامانه هــای خورشــیدی در پشــت بــام و یــا
محوطــه خــود اعــم از خانگــی ،تجــاری و صنعتــی تــا
ســقف ظرفیــت انشــعاب مــی تواننــد از طریــق عقــد
قــرارداد تضمینــی بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل کســب درآمــد کننــد و در صــورت
تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در احــداث مزرعــه
خورشــیدی اقــدام نماینــد.

برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان شاغل در
شرکتهای صنعت آب و برق استان اردبیل

ایـن مسـابقه روز یکشـنبه  9مـرداد مـاه بـا
حضـور بانوان شـاغل در شـرکتهای صنعت
آب و بـرق اسـتان در محـل «خانـه دارت»
شـرکت آب منطقـه ای اردبیـل برگـزار شـد.
مسـابقه انتخابـی مذکـور بـه منظـور تعییـن
افـراد برتـر جهـت اعـزام بـه مسـابقات
سراسـری خواهران وزارت نیـرو که همزمان
بـا دهـه کرامـت و بـه مناسـبت والدت
حضـرت معصومـه(س) برگـزار شـد ،بـوده
اسـت.

برگزاری همایش آموزشی

نتایـج مسـابقه بـه شـرح ذیـل مـی باشـد.
مشـخص گردیـد:
خانمها:
ـ رویـا اللهقلیپـور از شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان اردبیل بـه مقام اول
ـ سـمیه بابـازاده از شـرکت آب منطقـهای
بـه مقـام دوم
ـ لیلا پذیـرا از شـرکت آب منطقـهای و
فاطمـه فرهـودی از امـور انتقـال اردبیـل
مشـترک ًا بـه مقـام سـوم دسـت یافتنـد.

ایـن همایـش روز دوشـنبه  9مـرداد ماه با حضور دکتر مسـعودی دکترای تخصصی طب سـنتی
در سـالن اجتماعات سـتاد شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اردبیل برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم مهنـدس قلینـژاد رئیـس گـروه ایمنـی و کنتـرل ضایعات شـرکت،
دربـاره معاینـات ادواری برگزار شـده همـکاران در سـال  95و نتایج این معاینـات مواردی را
مختصـرا بیـان نمود.
سـپس دکتـر مسـعودی بـه عنوان مـدرس این همایش آموزشـی« ،کبـد» را آشـپزخانه بدن
معرفـی نمـوده و اظهـار داشـت :شـایعترین و بـی عالمـت ترین بیمـاری جهـان ،کبد چرب

اسـت کـه نزدیـک بـه  15الـی  30درصد مـردم جهـان به ایـن بیماری مبتال هسـتند.
وی مغـز ،قلـب و کبـد را سـه عضـو رئیس بـدن نامید و گفـت :توجه به کبد بـه خصوص در
بچـه هـا بسـیار اهمیـت دارد زیـرا خونی کـه کبد درسـت میکند ،اگر سـالم نباشـد ،اختالل
رشـد ایجـاد میگردد.
دکتر مسعودی در ادامه سخنان خود ،مهمترین علل ابتالء به کبد چرب را بیان داشت.
دکتـر مسـعودی بـه مصـرف بیرویـهی غذاهـای سـرد و مشـکالت ناشـی از آن نیز اشـاره
کـرد و گفـت :مصـرف بیرویـه سـرکه ،جهـت رژیم الغـری در کوتـاه مدت سـبب کاهش
وزن مـی شـود امـا در دراز مـدت معـده و کبـد را نابـود خواهد نمـود .مصرف ماسـت و دوغ،
آب همـراه غـذا و چـای همـراه غـذا ،مصـرف زیـاد بسـتنی و آب یـخ علاوه بر ایجـاد کبد
چـرب ،درجـه چربـی کبـد را نیـز افـزوده و موجب فیبـروز کبد میشـود.
دکتـر مسـعودی مصـرف غذاهـای سـرخ کردنـی ،فسـتفودها ،تنقلات (از جملـه چیپس و
پفـک) و آرد سـفید را باعـث ایجـاد خـون غلیـظ و یبوسـت و اختلال در دسـتگاه گـوارش
عنـوان نمـود و گفـت :مصـرف غذاهـای غلیظ از قبیل گوشـت گاو و گوسـاله ،قـارچ و انواع
رشـتههای سـوپ و آش برای افراد پشـت میز نشـین مناسـب نیسـت زیرا این غذاها بسـیار
پرانـرژی هسـتند و مناسـب افـرادی هسـتند که شـغلهای بسـیار سـخت و یـدی دارند.
در ادامـه دکتـر مسـعودی ،بر اصالح سـبک زندگی در جهت بهبود زندگی و سلامت جسـم
تاکید نمود .پرسـش و پاسـخ بخـش پایانی ایـن همایش بود.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان عادل شفقت ،علی نیک پور ،بیژن اعترافی ،حسین
جنگی ،جالل شیخ موالیی و سرکار خانم فریبا روح اله زاده

مصیبـت وارده در غـم از دسـت دادن عزیزانتـان را بـه شـما همـکاران محترم تسـلیت عرض

نمـوده ،از خداونـد متعـال علو درجات بـرای آن مرحومین و صبر و شـکیبایی و سلامتی برای

شـما و خانـواده های محترمتان مسـئلت مـی نماییم.
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برگزاری دوره آموزشی کوهپیمایی در شرکت توزیع برق اردبیل
به صورت تئوری و عملی

ایــن دوره آموزشــی طــی روزهــای  5و  6مــرداد مــاه
بــرای همــکاران ثبــت نــام کننــده در دوره برگــزار شــد.

ایــن دوره آموزشــی بــا مدرســی آقایــان عدنــان
و تمجیــد برگــزار شــد مدرســان دوره کارآمــوزی،

تیم دارت صنعت آب و برق استان
اردبیل مقام دوم مسابقات سراسری
وزارت نیرو را کسب کرد

تیـم دارت صنعـت آب و بـرق اسـتان
اردبیـل بـه مقـام دوم مسـابقات
سراسـری وزارت نیـرو دسـت یافـت.
در ایـن مسـابقات کـه طـی روزهـای
 10لغایـت  13مـرداد مـاه بـه میزبانـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
زنجـان برگـزار شـد ،تيم صنعـت آب و
بـرق اسـتان اردبيـل توانسـت بـه مقام
دوم دسـت یابـد.
اعضـای ایـن تیـم در بیـن  ۸۴نفـر
شـرکت کننـده از تمامـی اسـتانهای
کشـور به مقامهـای زیر دسـت یافتند:

■ کسب مقام دوم تیمی
■ کسـب مقـام سـوم انفـرادی
توسـط آقـای رضـا سـلیمی
■ کسـب مقـام سـوم دوبـل
اتفاقی توسـط آقای رضا سـلیمی
■ کسـب مقـام پنجـم دو نفـره
توسـط آقایـان خلفـی زاده و
جعفـر دادجـو
■ کسـب مقـام نهـم دو نفـره
توسـط آقایـان مقصـود علـی
اکبـری و شـاهین پاسـت

کوهپیمائــی را دریچــه ورود عالقــه منــدان بــه دوره
هایــی بــا ســطح فنــی باالتــر ماننــد :ســنگ نــوردی،
بــرف و هواشناســی ،غــار نــوردی ،دره نــوردی و)...
دانســته و عنــوان کردنــد کــه یــک کوهنــورد واقعــی
بایــد کالسهــای آموزشــی را گذرانــده باشــد و از
تجربیــات دیگــران درس بگیــرد.
تعاریـف و اصطالحـات کوهسـتان ،اصـول گامبـرداری
صحیـح ،روش تنظیـم و اسـتفاده از باتـوم ،خطـرات
کوهسـتان ،نحـوه سرپرسـتی و هدایـت گـروه ،زمـان و
محلهـای مناسـب اسـتراحت ،تجهیـزات کوهنـوردی و
نحـوه گرههـای کوهنوردی برخـی از مباحثی بـود که در
ایـن دوره تدریـس شـد.

به مناسبت هفته دولت برگزار شد:

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان صنعت آب و برق
استان اردبیل

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه مبـارک دولـت ،یک
دوره مسـابقه آمادگـی جسـمانی ویـژه بانـوان شـاغل
در شـرکتهای صنعـت آب و بـرق اسـتان برگزار شـد.
در ایـن مسـابقات کـه روز یکشـنبه  5شـهریورماه در
محـل باشـگاه بـرق اردبیل برگزار شـد ،پـس از انجام
رقابتهـا در ردههـای سـنی مختلـف نفـرات اول بـه
شـرح ذیل مشـخص شـدند:
■ در گروه سـنی اول ( 30و زیر  30سـال)( -متولدین
سـال  1366بـه بـاال) :خانم ناهیـده ایـرانزاده از امور
انتقال نیـروی برق
■ در گــروه ســنی دوم ( 31تــا  35ســال)( -متولدیــن
ســالهای  :)1361-1365خانــم پریســا جعفــرزاده از
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
■ در گــروه ســنی ســوم ( 36تــا  40ســال)-

(متولدیــن ســالهای  :)1356-1360خانــم ربــاب
حســنزاده از شــرکت آب و فاضــاب شــهری
■ در گــروه ســنی چهــارم ( 41تــا  45ســال)-
(متولدیــن ســالهای  :)1351-1355خانــم رویــا
اللهقلــی پــور از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
■ در گـروه سـنی پنجـم ( 46تـا ( -)50متولدیـن
سـالهای  :)1346-1350خانـم مکـرم معصومـی از
شـرکت آب منطقـهای
■ در رده ســنی ( 51ســال و بــه بــاال )( -متولدیــن
ســالهای  1345بــه پاییــن) خانــم افشــان عنایاتــی
از شــرکت آب و فاضــاب شــهری
گفتنـی اسـت این مسـابقات جهت انتخابـی تیم آب و
برق اسـتان برای اعزام به مسـابقات سراسـری بانوان
وزارت نیـرو برگـزار شـد که در هر رده ،نفـرات اول به
این دوره از مسـابقات اعزام خواهند شـد.

