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برگزاری رزمایش سراسری آماده بکار مولدهای اضطراری برق
 21مرکز حساس توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ایـن رزمایـش روز چهارشـنبه  10آبانمـاه در  21مرکـز حسـاس در اسـتان
اردبیـل بـه مناسـبت هفتـه پدافنـد غیـر عامل برگزار شـد.
در ایـن رزمایـش دکتـر حاتمـی رئیـس مرکـز تحقیقـات پدافند غیـر عامل
کشـور ،مهنـدس بخشـعلی لطیفـی مدیـرکل پدافنـد غیـر عامـل اسـتان،
مهنـدس امامـی یگانـه مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتانداری ،مهنـدس
محمدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان و معـاون بهرهبرداری
و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل حضور داشـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل،
مانـور سراسـری آماده بـهکار بودن مولدهای بـرق اضطـراری مراکز حیاتی،
حسـاس ،مهـم و ضـروری اسـتان همزمـان بـا سراسـر کشـور در اسـتان
بقیه در صفحه 2
اردبیـل نیـز برگزار شـد.

 3هزار کنتور هوشمند برق در استان اردبیل نصب میگردد

سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت:
در ســال «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال» براســاس
برنامــه ابالغــی از ســهمیه  50هــزار دســتگاه کنتــور
هوشــمند جهــت نصــب در ســطح کشــور ،قــرار اســت در
اســتان اردبیــل نیــز  3هــزار دســتگاه از ایــن کنتورهــا
نصــب شــود .کــه هــم اکنــون در دســت اقــدام میباشــد.

مهنــدس حســن محمــدی سرپرســت شــرکت توزیــع
بــرق اســتان اردبیــل،در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
در اردبیــل اظهــار کــرد :مــا در ایــن زمینــه بــا همراهــی
مدیــران بــرق شهرســتانها تــاش میکنیــم تــا بــه
اهــداف کمــی و کیفــی تعییــن شــده در ایــن حــوزه
دســت یابیــم.
2

مراسم تجلیل از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

با هدف ایجاد ارتباطات مخابراتی و رادیویی مطمئن بین
اکیپهای عملیاتی صورت گرفت:

افزایش پوشش بیسیم با راهاندازی
سایت تکرارکننده صائین
کلنگ احداث نیروگاه مقیاس
کوچک  18/5مگاواتی  CHPدر
مشگینشهر به زمین زده شد

2

3

اختصاص یک روز از حقوق کارکنان
شرکت توزیع برق استان اردبیل به
هموطنان زلزلهزده غرب کشور
ایــن مراســم روز ســه شــنبه  4مهرمــاه بــا حضــور
ســردار بابــازاده فرمانــده ســپاه حضــرت عبــاس(ع) و
ســردار صدقیانــی مشــاور امــور ایثارگــران اســتانداری و
ســرهنگ جمشــیدی مدیــر کل بســیج ادارات و آقــای
لکــورج مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
اســتان اردبیــل و جمعــی از همــکاران وایثارگــران
شــرکت برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن مراســم آقــای مهنــدس حســن محمدی
سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
ضمــن خیرمقدمگویــی اظهــار داشــت :امنیــت و عــزت
امــروز کشــورمان بــه خاطــر زحمــات و خــون شــهیدان
انقــاب اســامی اســت و انشــاهلل در راســتای اهــداف
شــرکت و خدمــت بــه مــردم شــریف اســتان ،شــرمنده
خــون شــهدا نباشــیم.
بقیه در صفحه 3

5

نظام آراستگی  5Sدر شرکت توزیع
برق استان اردبیل اجرا میشود
5
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

برگزاری رزمایش سراسری آماده بکار مولدهای اضطراری برق  21مرکز
ادامه از صفحه اول

حساس توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ایـن رزمایـش در قالـب  23اکیـپ عملیاتـی و
سـتادی بـه تعـداد  70نفـر برگزارشـد .در ایـن
رزمایـش بـا قطـع برق مراکـز حسـاس منتخب از
سراسـر اسـتان اعم از بیمارسـتانها ،شهرداریها،
فرمانداریهـا و مخابـرات و ...آمادگـی مولدهـای
بـرق اضطـراری ایـن مراکـز توسـط کارشناسـان
مسـتقر توزیـع بـرق اسـتان ،مطابـق بـا چـک
لیسـتها رصـد و ارزیابـی شـد.

تجهیز امور برق
شهرستانها به سیستم
پاسخگویی آنی به مردم
معــاون بهرهبــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از تجهیــز امورهــای بــرق
شــهرهای مختلــف بــه هوشمندســازی سیســتم پیغــام
گــذاری و پاســخگویی بــه تماسهــای مردمــی خبــر داد.
مهنــدس حســین قدیمــی اظهــار کــرد :ارتقــای خطــوط
 E1مرکــز پاســخگویی از دو خــط بــه چهــار خــط و
ایجــاد امــکان پاســخگویی بــه  120تمــاس بــه صــورت
همزمــان و انتقــال تماسهــای خاموشــی امورهــای
بــرق شهرســتانهای نیــر ،نمیــن و ســرعین بــه مرکــز
پاســخگویی اردبیــل و پاســخ ثبــت خاموشــیها توســط
ایــن مرکــز انجــام شــده اســت.
وی هوشمندســازی سیســتم پیغــام گــذاری و پاســخگویی
اتوماتیــک بــا اســتفاده از قابلیــت  IVRسیســتم مرکــز
تمــاس را یــادآور شــد و بیــان داشــت :اســتفاده از نــرم
افــزار  WALL BOARDسیســتم بــرای کنتــرل و
مدیریــت آنالیــن اپراتورهــا و مشــترکین پشــت خــط و
تجهیــز امورهــای نیــر ،نمیــن و ســرعین بــه خــطE1
و ایجــاد امــکان  30مشــترک بــه طــور همزمــان را از
مهمتریــن اقدامــات انجــام یافتــه در ایــن مدیریــت اعــام
کــرد.
معــاون بهرهبــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع
بــرق اســتان اردبیــل همچنیــن از ایجــاد مراکــز تمــاس
 CONTACT CENTERدر امورهــای بــرق نمیــن،
ســرعین و مشگینشــهر خبــر داد و گفــت :راهانــدازی
و ایجــاد ســامانه پیامکــی دوطرفــه بــرای کنتــرل و
پیگیــری رفــع خاموشــی معابــر اعالمــی کل اســتان را
شــاهد هســتیم.
مهنــدس قدیمــی در ادامــه ،کنتــرل و رصــد کلیــه
تماسهــای اســتان بــرای ثبــت دقیــق خاموشــیها
توســط سرشــیفتهای مراکــز پاســخگویی و راهانــدازی
ســامانه مدیریــت نــاوگان خودرویــی بــه تعــداد 20
خــودرو در کلیــه ادارات بــه همــراه اصــاح اطالعــات پایه
سیســتم ثبــت حــوادث را از دیگــر اقدامــات و فعالیتهــای
اداره فوریتهــای بــرق امــور دیســپاچینگ اعــام کــرد.
وی در ادامــه بهســازی و بــه روزرســانی ســرورهای ثبــت
حــوادث امورهــای بــرق و افزایــش نفوذپذیــری تلفــن
 121بــا انتقــال تماسهــای خاموشــی ادارات واحدهــای
تابعــه بــه تلفــن  121امــور مربوطــه و بــه تبــع ثبــت
خاموشــی محــدوده ایــن ادارات را بخشــی از فعالیتهــای
امــور دیســپاچینگ اعــام کــرد.



بـر همیـن اسـاس مهنـدس محمـدی سرپرسـت
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اظهار داشـت:
بـا توجـه بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری و
تاکیـدی کـه بـر موضـوع پدافنـد غیرعامـل دارند
و براسـاس هماهنگیهایـی کـه توسـط وزارت
نیـرو و شـرکت توانیر انجام شـده اسـت ،همزمان
در کل مراکـز اسـتانها مانـور قطـع بـرق مراکـز
حیاتـی ،حسـاس و مهـم انجـام شـده اسـت.
وی افزود براسـاس دسـتور العمل ابالغی سازمان
پدافنـد غیرعامـل کشـور ،مراکز حیاتی ،حسـاس،
مهـم و ضـروری بایـد خودشـان مجهـز بـه مولد
بـرق اضطراری باشـند.

 3هزار کنتور هوشمند برق در استان اردبیل نصب میگردد

ادامه از صفحه اول

وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون  2هـزار کنتـور
هوشـمند نصـب شـده و مابقـی سـهمیه
اسـتان نیـز تـا پایان امسـال نصب میشـود
خاطرنشـان کرد :شـرکت توزیـع نیروی برق
اسـتان اردبیل بـا نصب کنتورهای هوشـمند
بـه صـورت آنالین ،هم در بخش مشـترکین
خانگـی و هـم در بخـش صنایـع ،اطالعات
دقیقـی از میـزان مصـرف و ضریـب جریان
انـرژی و کیفیـت بهرهبـرداری از این انرژی
را محاسـبه میکنیـم تـا یـک شـرایط بـه
روزی را در اسـتفاده از انـرژی بـرق ،شـاهد
و ناظر باشـیم.
سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل دومیـن رویکـرد شـرکت توزیـع
بـرق اسـتان اردبیل در تحقق شـعار سـال را
احـداث و توسـعه نیروگاههـای حرارتـی اعم

از  CHPو خورشـیدی اعالم و بیان داشـت:
در کشـور قـرار اسـت بـه ظرفیـت  4هـزار
و  219مـگاوات انـرژی از ایـن نیروگاههـا
راهانـدازی شـود کـه سـهم اسـتان اردبیل 6
مـگاوات توسـعه نیـروگاه CHPبـوده که ما
امسـال در هفتـه دولـت ایـن سـهمیه را در
قالـب پـروژه شـهید بـاالزاده انگـوت گرمی
افتتـاح و راهانـدازی کردیـم.
مهنـدس محمـدی افـزود :علاوه بـر
ایـن سـهمیه 5 ،مـگاوات تولیـد انـرژی
زمیـن گرمایـی را نیـز بـرای اسـتان در
نظـر گرفتهایـم کـه امیدواریـم در منطقـه
مشگینشـهر بـه ایـن هدفگـذاری دسـت
پیـدا کنیـم.
وی از آمادگـی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل بـرای جـذب سـرمایه گـذاری در
بخـش  CHPو نیروگاههـای خورشـیدی

اشـاره و خاطرنشـان کرد :در حـال حاضر به
ظرفیـت  2هـزار و  500کیلـووات در نمیـن
مزرعه خورشـیدی با پیشـرفت  63درصد در
حال اجراسـت.
سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل بـا بیـان اینکه قرار اسـت به ظرفیت
 60مـگاوات سـرمایه گـذاری در حـوزه
نیـروگاه  CHPبـه انجـام برسـد ،تصریـح
کـرد :با عقـد قرارداد بـا پیمانـکاران ،احداث
یـک نیـروگاه خورشـیدی  1/5مگاواتـی و
یـک نیـروگاه  CHP12مگاواتـی نیـز بـه
تازگـی آغاز شـده اسـت.
مهنـدس محمـدی همچنیـن بـه احـداث 6
پسـت  63و  230کیلوولت در سـطح اسـتان
اشـاره کـرد و گفـت :ایـن پسـتهای فـوق
توزیـع نیـز بـا پیشـرفت  65درصـد در حال
احـداث میباشـد.

افزایش پوشش بیسیم با راهاندازی سایت تکرارکننده صائین

معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت
توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیـل از افزایش
پوشـش بـی سـیم در سـطح اسـتان اردبیـل،
بـا ایجـاد و راهانـدازی سـایت تکرارکننـده در
ارتفاعـات صائیـن خبـر داد.
مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون بهرهبرداری
و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان اردبیـل ضمـن اعلام ایـن مطلـب
افـزود :بـا توجه بـه ضـرورت وجـود ارتباطات
مخابراتـی و رادیویـی مطمئـن و دائـم بیـن
اکیپهـای عملیاتـی ادارات اتفاقـات و امـور
دیسـپاچینگ بـرق اسـتان ،وجـود ارتبـاط
رادیویـی بـا پوشـش مناسـب و گسـترده مورد

رصـد و سـنجش قـرار گرفت تـا زمینـه فعال
شـدن آن فراهـم آیـد.
وی گفـت :بـه دنبـال اقدامـات انجـام شـده
توسـط اداره مخابـرات امـور دیسـپاچینگ و
فوریتهـای بـرق در راهانـدازی سـایتهای
تکرارکننـده موجـود ،بـا توجـه بـه خروجـی
مطالعـات انجـام شـده ،ایجـاد سـایت
تکرارکننـده در ارتفاعـات صائیـن در دسـتور
کار قـرار گرفـت کـه در حال حاضـر با تالش
همـکاران ایـن معاونـت و کمـک امـور بـرق
شهرسـتان نیـر این سـایت بـا هزینـه ای بالغ
بـر  150میلیـون ريـال ایجاد و راهاندازی شـد.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت

ارائه کد پیگیری خاموشیهای روشنایی معابر

مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون
بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل گفـت :در
راسـتای تحقـق هرچـه بهتـر امـر تکریـم
اربـاب رجـوع و خدمـت هـر چـه بیشـتر به
شـهروندان محتـرم ،ارائه کد پیگیـری برای
خاموشـیهای معابـر اعالمی کل شـرکت و
واحدهـای تابعه ،توسـط امور دیسـپاچینگ و
فوریتهـای بـرق بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

ثبت حوادث و سـامانه اینترنتـی آن راهاندازی
گردیـده و در حـال بهرهبـرداری میباشـد.
وی در تشـریح فرآینـد ارائـه کـد پیگیـری
اظهار داشـت :با تمـاس شـهروندان با مرکز
 121کلیـه واحدهـای تابعـه و درخواسـت
رفـع خاموشـی معابـر ،پیامکـی بـا محتوای
ثبـت درخواسـت ،بـا ارائـه کـد پیگیـری،
بـه تلفـن همـراه شـهروند مذکـور ارسـال
میگـردد و پیامـک دوم در تکمیـل پرونـده

توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل خاطرنشـان کرد:
بـا ایجـاد ایـن سـایت ضمـن اینکـه پوشـش
و بهرهبـرداری شـبکه رادیویـی مدیریـت
بـرق اردبیـل ارتقـای مناسـبی داشـته و لینک
رادیویـی امـور دیسـپاچینگ بـا تکرارکننـده
ماالنکـوه تقویـت شـده ،کیفیـت ارتبـاط آن
امـور بـا امور بـرق خلخـال و واحدهـای تابعه
نیـز بهبـود یافتـه اسـت.
مهنـدس قدیمـی همچنیـن اظهار داشـت که
ایجـاد و راهانـدازی تکرارکننـده قـره آغـاج با
هـدف تقویـت شـبکه رادیویی منطقـه انگوت
غربـی و مشـگین شـرقی نیـز در حـال انجـام
ا ست .
رفـع خاموشـی موردنظـر بـا مضـون اصالح
خاموشـی درخواستی و ارسـال عدد  1توسط
مشـترک بـه سـامانه ،در صـورت مغایرت و
عـدم رفـع عیـب ،مجـددا بـه تلفـن همـراه
مشـترک ارسـال میگـردد کـه بـا سـامانه
دو طرفـه ایجـاد شـده و دریافـت بازخورد از
مشـترک ،رصـد و کنتـرل الزم در خصوص
رفـع صحیـح و واقعـی خاموشـیهای کل
معابـر اسـتان انجـام یافتـه و بـا ایـن کار،
پایـش و گـزارش عملکـرد اکیپهـای
روشـنایی معابـر تسـهیل گردیـده اسـت.
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کلنگ احداث نیروگاه مقیاس کوچک  18/5مگاواتی  CHPتوسط سرمایهگذار بخش خصوصی
در مشگینشهر به زمین زده شد

نیــروگاه مقیــاس کوچــک  CHPدر شهرســتان
مشگینشــهر کلنگزنــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،در ایــن
مراســم کــه بــا حضــور مســئوالن اســتانی در
مشگینشــهر برگــزار شــد ،آقــای مهنــدس
محمــدی سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل اظهــار کــرد :مطابــق
قانــون رفــع موانــع تولیــد و رقابتپذیــر ،ایــن
پــروژه در شهرســتان مشگینشــهر توســط

ســرمایهگذار بخــش خصوصــی و در مــدت دو
ســال اجــرا خواهــد شــد.
مهنـدس محمدی با اشـاره به اینکه مشـابه این
نیروگاههـا در اسـتان اردبیـل و بـا هـدف تامین
انـرژی بـرق ،اجرایـی شـده اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :نیـروگاه  18/5مگاواتـی گازسـوز و تولیـد
همزمـان برق و حـرارت  CHPمشگینشـهر با
پیشبینـی سـرمایه گـذاری  500میلیـارد ريال،

اجرایـی خواهد شـد.
وی مــدت اجــرای ایــن پــروژه را دو ســال
اعــام کــرد و افــزود :تامیــن انــرژی مصرفــی
منطقــه و جبــران ولتــاژ و افزایــش ضریــب
اطمینــان و پایــداری شــبکه نیــروی بــرق در
منطقــه ،در ایــن طــرح مــد نظــر قــرار دارد.
مهنــدس محمــدی مزایــای ایــن طــرح را
یــادآور شــد و بیــان کــرد :کاهــش تلفــات

مراسم تجلیل از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ادامه از صفحه اول

در ادامه ،سـردار بابازاده فرمانده سـپاه حضـرت عباس(ع) ضمن
آرزوی موفقیـت بـرای مهنـدس علیـزاده مدیـر عامل پیشـین
و مهنـدس محمـدی سرپرسـت فعلـی شـرکت ،تقـارن هفتـه
دفـاع مقـدس بـا دهـه اول محـرم و ایام سـوگواری ابـا عبداهلل
حسـین(ع) را گرامـی داشـته و این ایـام را به حاضرین تسـلیت
گفت .
وی افـزود :عـزاداری مـردم اردبیـل زبانزد عام و خاص اسـت و
در ادامـه سـخنان خود گفت :اقتـدار و امنیت کنونی کشـورمان
در سـایه خون شـهدای واالمقام به دسـت آمده اسـت وهمه ما
بایـد قدردان خـون جوانـان و دالورمردان دفاع مقدس باشـیم.
سـردار بابازاده با برشـمردن رشـادتهای رزمندگان و ایثارگران
در زمـان  8سـال دفـاع مقـدس تصریح کـرد :شـهدا از بهترین
داشـتههای خـود یعنی جـان ،مـال و خانـواده ،دل رها کـرده و
بـه فرمـان امـام خـود ،لبیـک گفتـه و در جبهههای حـق علیه
باطل حاضر شـدند.
وی از شـخصیت واالی  3400شـهید اسـتان سـخن گفتـه و
اظهـار داشـت که بـا بررسـی زندگینامـه و خاطـرات همرزمان
شـهدا پـی بـه اخالق و منـش این عزیـزان بـرده و در مییابیم
رزمنـدگان و ایثارگـران دفاع مقدس بی مزد و تمنا برای اسلام
جنگیدند.

فرمانـده سـپاه حضرت عبـاس(ع) در بخش دیگری از سـخنان
خـود بـه بیـان ویژگیهـای بـارز شـهیدان دفاع مقدس اسـتان
اردبیـل ،معمـار رمضـان ،داود اجاقـی ،نباتی و جعفر خراسـانی و
شـهید جاوید محسـنی ،دیده بـان ،مرحمت بـاال زاده و واحدی
وخلبـان غفـور جـدی و دالوریهـای ایشـان سـخن گفتـه و به
بیـان خصوصیـات شـهید مدافع حـرم علـی سـیفی پرداخت و
گفـت :اخالص ،صفـا و صمیمیت در جوانانی چون شـهید علی
سـیفی ،مـوج مـیزد و وبرمـا واجـب اسـت تـا بابهره گیـری از
فرصتهـای فراهـم شـده؛ ویژگیهـای بـارز شـهدا را در خـود
تقویـت کنیم.
وی افـزود :اگر ما عملکرد گذشـتگان به ویژه شـهدا را بررسـی
نکنیـم ،بـه طـور حتـم آینـدهای در اختیـار جوانـان این کشـور
نخواهـد بود چرا که در سـایه خون شـهدای واالمقـام به امنیت
و اقتـدار همهجانبه دسـت یافته ایم و امروز دشـمن تحریمهای
فلجکننـدهای را علیـه ایـران وضـع کـرده و بر ماسـت تا تالش
کنیم سـرعت پیشـرفت و اسـتقاللمان را افزایش دهیم و برای
حـل مشـکالت و خدمت به مـردم ،همـواره رو بـه جلو حرکت
کنیم.
پخـش نماهنـگ شـهدا ،مداحی و تجلیـل از ایثارگران شـرکت
توزیـع نیـروی برق اسـتان از دیگـر برنامههای این مراسـم بود.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان ناصر شمعی ـ داور عبدالهی

ـ حسین جنگی ـ فرشید شالچی ـ جواد زارع شهامتی ـ سعید
وزیری ـ معروف فالح خوش خلق ـ حسینعلی زحمتکش ـ احمد
بسنده ـ علی نیکپور و اصغر صبحی

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را بــه شــما همــکاران

محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال علــو درجــات بــرای آن

مرحومیــن و صبــر و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و خانــواده هــای
محترمتــان مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تسلیت و همدردی
جناب آقای مهندس علیزاده
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن مــادر بزرگوارتــان را بــه جنابعالــی

تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال علــو درجــات بــرای آن مرحومــه

و صبــر و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و خانــواده محترمتــان مســئلت
مــی نماییــم.

حسن محمدی ـ سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تسلیت و همدردی

شاخهزنی درختان زیر حریم خطوط برق در شهرهای مختلف استان

مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون بهرهبرداری و دیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیل از شـاخه زنـی درختان در
حریـم خطوط و شـبکه برق در سـطح اسـتان اردبیـل خبر داد.
وی افـزود :در راسـتای افزایـش پایـداری شـبکههای بـرق
و جلوگیـری از قطعیهـای ناخواسـته بویـژه در موقـع بـروز
بحـران ناشـی از بـرف و طوفـان در حـال انجـام مـی باشـد.
طـی جلسـاتی بـه صـورت مرتب بـا حضـور مدیریـت بحران

اسـتان اردبیـل ،شـهرداری اردبیـل و سـازمان پارکهـا و
فضـای سـبز تشـکیل گردیـد ،بـا تشـکیل اکیپ کارشناسـی
نسـبت به شـاخه زنی بـا اولویت حریم خطـوط  20 KVاقدام
گردیـده اسـت که نتیجـه ایـن اقدامات ،از کاهش محسـوس
خاموشـی هـای ناخواسـته در بادهـای شـدید ایجـاد شـده در
سـطح اسـتان بـوده و هم چنین در مقایسـه با سـال گذشـته
انـرژی توزیع نشـده کاهش بسـزایی داشـته اسـت.

انــرژی در منطقــه بــا اصــاح پروفیــل
ولتــاژ ،تولیــد پراکنــده و دقــت در پدافنــد
غیرعامــل ،اســتفاده از بخــش تجــاری در
تولیــد محصــوالت گلخانــه ای بــا توجــه بــه
اســتعداد منطقــه و ...از مزایــای نیــروگاه CHP
شهرســتان مشگینشــهر خواهــد بــود.
سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان
اردبیــل یــادآور شــد :قــرارداد تضمینــی خریــد
بــرق ایــن نیــروگاه بــه مــدت  5ســال در
دســت تهیــه و انعقــاد میباشــد.

جناب آقای مهندس علیزاده
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن مــادر بزرگوارتــان را بــه جنابعالــی

تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال علــو درجــات بــرای آن مرحومــه

و صبــر و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و خانــواده محترمتــان مســئلت
مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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برگزاری مسابقات مهارت شغلی در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

آقـای داود شـایقی رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی و دبیـر سـتاد
جشـنواره شـهید رجایـی اسـتان اردبیل بـا اعطـای لوح تقدیـری از خانـم الهام
مسـعودنژاد رابـط ارزیابـی عملکـرد شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل
قدردانی کرد.
ایـن تقدیـر بـه جهـت همـکاری بیشـائبه وی بـا سـتاد ارزیابـی عملکـرد
دسـتگاههای اجرایی اسـتان صورت گرفت .گفتنی اسـت شـرکت توزیع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل بر اسـاس مجمـوع شـاخصهای عمومـی و اختصاصی به
عنـوان دسـتگاه برگزیـده در جشـنواره شـهید رجایـی اسـتان معرفی شـد.
خانـم فاطمـه قیومـی مشـاور وزیـر در امـور زنـان و خانـواده و معاون بسـیج
خواهـران مرکـز وزارت نیـرو بـا اعطای لـوح تقدیر بـه خانم الهقلیپور مسـئول
بسـیج خواهـران شـرکت توزیع نیروی بـرق اسـتان اردبیل از خدمات بیشـائبه
وخالصانـه وی در همـکاری موثـر بـا بسـیج کـه برگرفتـه از تعالیـم اسلام،
الگوپذیـری از فاطمـه زهـرا(س) و شـور و شـعور انقالبـی زنـان ایران اسلامی
میباشد ،صمیمانه تقدیر و تشکر نموده است.
تقدیـر سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل از دو تـن از
همکاران
آقـای مهنـدس حسـن محمـدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان
اردبیـل طـی نامههـای جداگانـهای از آقـای مهنـدس جـواد بهکـش مجـری
طرحهـا و آقـای مهنـدس بلال محمـدی رئیس گروه نظـارت و کنتـرل لوازم
انـدازه گیـری این شـرکت تقدیـر و تشـکر کرد.
مهنـدس محمـدی در ایـن نامههـا اظهار داشـته کـه با توجـه به ارائـه مطلوب
و شایسـته تجربیـات و دسـتآوردهای خود در نشسـت تخصصی دسـتاوردهای
کنفرانـس  2017سـیرد بینالملـل در گالسـگو اسـکاتلند کـه مـورد اسـتقبال
شـرکت کننـدگان قرار گرفته اسـت .بدینوسـیله از زحمات شـما بـرای تنظیم و
ارائـه مناسـب مطالـب تخصصـی ،صمیمانـه تقدیـر و تشـکر مینمایم.
مهنـدس حسـن محمـدی سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
اردبیـل طـی نامـهای از مهنـدس حسـین دانـش رئیـس اداره بهرهبـرداری و
نگهداری شبکه این شرکت قدردانی کرد.
سرپرسـت شـرکت در ایـن نامه تالش و جدیـت وی در اقدامات انجـام یافته بر
روی فیدرهـای  4و  1جنوبـی را کـه موجب اصالح شـبکه و رفع مشـکل ضعف
برق مناطق مربوطه شـده اسـت را سـتوده است.
آقـای علیرضـا علیپـور فرمانـدار شهرسـتان کوثـر بـا اعطـای لـوح تقدیـر
خطـاب بـه مهنـدس ناصر نجـاری مدیر امـور برق ایـن شهرسـتان از همکاری
و تالشهـای بیشـائبه و ارزشـمند وی و سـایر همـکاران خدومشـان در
برگـزاری مراسـم و برنامههـای دهـه کرامـت صمیمانـه تقدیـر و تشـکر نموده
است.
آقای سـیدناصر سـیدزاده بخشـدار ویلکیج بـا اعطای لوح تقدیـر به مهندس
همـت غنـیزاده رئیـس اداره بـرق آبی بیگلـو از انجام مطلوب خدمـات به مردم
و همـکاری بـا جمعیـت هلال احمـر شهرسـتان نمیـن در برگـزاری دورههای
آموزشی امداد و نجات بین همکاران صمیمانه تقدیر و تشکر نموده است.
آقـای صابـر عباسـی گیالنـده بخشـدار عنبـران بـا اعطـای لـوح سـپاس به
آقـای حسـین طالعـی رئیس اداره بـرق عنبران بـه جهت جابجایـی ترانس برق
واقـع در خیابـان محلـه دهـرود ایـن بخـش از وی و سـایر کارکنان خـدوم این
اداره قدردانی کرده است.
آقـای فریـدون بابایـی فرمانـدار و رئیـس شـورای فرعـی پدافنـد غیرعامـل
شهرسـتان خلخـال بـا اعطـای لـوح تقدیـر خطـاب بـه مهنـدس علـی نعمتـی
منصـور مدیـر برق ایـن شهرسـتان از زحمات و تالشهـای ارزنده وی و سـایر
همـکاران خدومشـان در برگـزاری هرچـه باشـکوهتر برنامههـای هفتـه پدافنـد
غیرعامل سال  96تقدیر و تشکر به عمل آورده است.

ایـن مسـابقه بـه منظـور توسـعه مهارتهـای فنـی همـکاران
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل و همچنیـن ایجـاد انگیزش
و شـکوفایی مهارتهـا و تعییـن افـراد ماهر و توانمند برگزار شـد.
بـه گفتـه مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون بهرهبـرداری و
دیسـپاچینگ شـرکت ،ایـن مسـابقه روزهـای چهارشـنبه و پنـج
شـنبه  26و  27مهـر مـاه سـالجای برگـزار گردیـد.
وی هـدف از برگـزاری ایـن مسـابقه را توسـعه مهارتهـای فنـی
همکاران شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل و همچنین ایجاد انگیزش
و شـکوفایی مهارتهـا و تعییـن افـراد ماهـر و توانمند دانسـت.
مسـابقه مهـارت در دو رشـته فنـی نصـب انشـعاب مشـترکین و
کابـل خودنگهـدار فشـار ضعیـف در بیـن واحدهای تابعه شـرکت
برگزار شـد.
در ایـن مسـابقه در شـبکه موجـود محدوده شـهر اردبیـل احداث
کابـل خودنگهـدار فشـارضعیف بـه روش جایگزینـی بـا شـبکه
سـیمی برقـدار در حـد  4فاصلـه کـه تخصیـص امتیـاز اجـرای
کار براسـاس رعایـت نمـودن اصـول فنـی و طبـق شـاخصهای
مشـخص شـده در دسـتورالعمل تهیـه شـده انجمـن صنفـی
شـرکتهای توزیـع در نظـر گرفتـه شـده بـود ،برگـزار شـد.
همچنیـن انجـام مسـابقه نصب انشـعاب مشـترکین تکفاز و سـه
فـاز آمپـری بـا رعایـت اصـول فنـی ،نظـام آراسـتگی و در نظـر

گرفتـن یـک محـدوده زمانـی مشـخص شـده بود.
ایـن مسـابقه در بیـن واحدهـای تابعـه شـرکت برگـزار و نهایتـاً
مدیریـت امور دو بـرق اردبیل ،مدیریت بـرق پارسآباد و مدیریت
امـور یـک بـرق اردبیـل حائـز رتبههـای اول تا سـوم در مسـابقه
احـداث و جایگزینـی کابـل خـود نگهدار فشـار ضعیف شـدند.
همچنیـن مدیریـت امـور دو بـرق اردبیل ،امـور یک بـرق اردبیل
و مدیریـت بـرق خلخـال نیـز رتبههـای اول تـا سـوم در نصـب
انشـعاب مشـترکین را بدسـت آورند.
گفتنـی اسـت از بیـن شـرکت کننـدگان در مسـابقه بـا توجـه به
مهـارت فنـی و نتایـج بدسـت آورده افـراد ماهـر بـه مسـابقات
منطقـهای و نهایتـ ًا کشـوری اعـزام خواهنـد شـد.

روانشناسی کار و مدیریت در (صنعت و سازمان)
قسمت اول
ضرورت مبحث:
میتــوان گفــت کــه ســازمانهای پیشــرو و بالنــده دارای
ویژگیهــای مثبــت متعــددی هســتند کــه داشــتن آنهــا در
مرحلــه اول مســتلزم کســب دانــش ،بینــش و توانشهــای الزم
از ســوی مدیــران و بعــد کارکنــان آن ســازمان مــی باشــد.
در چنیــن ســازمانی مدیریــت و رهبــری اثــر بخــش اســت و
تعــداد مدیــران شایســته در آن زیــاد مــی باشــند.برای نمونــه
وقتــی مدیــران ارشــد یــک ســازمان تصمیــم میگیرنــد کــه
در جهــت دســتیابی بــه ســطوح بــاالی بهــرهوری در منابــع
انســانی حرکــت کننــد بدیــن معناســت کــه تــاش بــرای
شناســایی و تغییــر مولفــه هــای فیزیولوژیکــی ،روانشــناختی و
اجتماعــی بــاز دارنــده و مانــع رســیدن بــه بهــره وری مطلــوب،
آغــاز گردیــده اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مدیــران ایــن ســازمانها فراینــد
مطالعــه و بررســی و شــناخت و ســنجش و ارزیابــی و تغییــر
و اصــاح آســیبها و مخاطــرات درون ایــن مولفــه هــا را
نــه بصــورت پــروژهای و مقطعــی و نــه فقــط بــا اســتفاده از
کارشناســان بیــرون از ســازمان بلکــه ایــن فراینــد و مراحــل
را بصــورت یــک پروســه دائمــی و جریــان اصلــی و اساســی
در پیشــرفت ســازمان و بــا اســتفاده از جــذب و بــکار گیــری
کارشناســان متخصــص در ایــن رشــته هــا کــه آشــنا بــه
ســاختارها و کارکنــان و فعالیتهــای ســازمان هســتند میســر
میداننــد .در ایــن راســتا ســه رشــته علمــی و حرفــه کاربــردی
(مشــاوره و روانشناســی و مــددکاری اجتماعــی) شــبیه ســه
ضلــع بــه هــم پیوســته یــک مثلــث بــه عنــوان (حرفــه هــای
یاورانــه) و درمــان هــای غیــر پزشــکی خوانــده مــی شــوند
کــه در چهــار حیطــه رشــدی و پرورشــی و تکاملــی انســان
هــا کــه بــا نــام هــای محیــط خانــواده ـ محیــط تحصیلــی
و آموزشــی ،محیــط اجتماعــی و در نهایــت (محیــط شــغلی)
خوانــده مــی شــوند کاربــرد داشــته و از آســیبهای روانــی،
عاطفــی ،اجتماعــی و شــغلی و ســازمانی پیشــگیری و یــا در
صــورت بــروز ایــن آســیب هــاو مخاطــرات بــرای حــل و
درمــان آنهــا میکوشــند .و در واقــع محیــط شــغلی بــه یــک

(محیــط درمانگــر) تبدیــل میشــود و از (محیــط آســیب پذیــر)
فاصلــه مــی گیــرداز آنجائــی کــه انســانها در حیــن ورود بــه
محیــط شــغلی خــود ،تمامــی تواناییهــا و کاســتیها و نقــاط
ضعــف و قــوت خــود را وارد آن مینماینــد ،لــذا محیــط شــغلی
آخریــن محیــط رشــدی انسانهاســت کــه اوالوارث تمامــی
محیطهــای قبــل از خــود بــوده و ثانیــا محیــط شــغلی تاثیــر
بســزایی در تکویــن شــخصیت کارکنــان ایفــا مینماید.کــه در
یــک (فرهنــگ ســازمانی) موثــر ســاخته و پرداختــه میشــود
بــا نظــرو توجــه بــه علــوم مرتبــط بــا شــغل و ســازمان ،تقســیم
بنــدی و بخــش بنــدی متفــاوت وگاهــا مشــابهی از مراحــل و
پروســه ورود تــا خــروج کارکنــان از یــک ســازمان ارائــه شــده
اســت کــه اینجانــب مراحــل هفــت گان ـهای را بدیــن منظــور
ترســیم نمــوده ام کــه عبارتنــد از؛
 1ـ مرحلــه گزینــش  2ـ مرحلــه آمــوزش  3ـ مرحلــه توانــش4
ـ مرحلــه ســازش  5ـ مرحلــه انگیــزش 6ـ مرحلــه ســنجش7
ـ مرحلــه پایــش
البتــه همپوشــی موثــر و رابطــه تنگاتنگــی بیــن ایــن مراحــل و
بخــش هــا وجــود دارد کــه انتظــار مــی رود بــا برنامــه ریــزی
و هماهنگــی و اجــرای مناســب مراحــل ،خروجــی مطلوبــی را
از ایــن فراینــد بدســت آورد .در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه
باعملکــرد مناســب در اجــرای ایــن مراحــل میتــوان (پویــش
ســازمانی)مطلوبی را در یــک ســازمان شــاهد بود،نکتــه آخــر
اینکــه نقــش و کارکــرد تیــم مثلثــی (مشــاور ،روانشــناس و
مــددکار) در هــر مرحلــه از فراینــد بــا توجــه بــه پژوهــش
هــای میدانــی و تجــارب عملــی در ســازمانهای پیشــرو نقــش
اساســی و تعییــن کننــده ای را در تحقــق ایــن امــر مهــم ایفــا
میکنــد (.در شــماره هــای بعــدی وارد مباحــث و موضوعــات
تخصصــی خواهیــم شــد،لطفا پیگیــر باشــید( .بــا تشــکر ـ جعفــر
شــاه محمــدزاده کارشــناس دروانشناســی بالینــی و کارشــناس
مــدد کاری اجتماعــی)
تهیـه و تنظیـم :جعفر شـاه محمـد زاده از همکاران
امـور یک بـرق اردبیل
ادامه دارد...
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نظام آراستگی  5Sدر شرکت توزیع برق
استان اردبیل اجرا میشود

مدیر دفتر توسـعه مدیریـت و تحول اداری
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل گفت:
در راسـتای نهادینـه کـردن فرهنـگ بهره
وری و اسـتفاده بهینـه از منابـع انسـانی و
سـایر منابع موجـود ،پروژه نظام آراسـتگی
یـا  5Sدر شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل اجرایـی و عملیاتـی میشـود.
مهنـدس لطـفاهلل وصالیـان اظهـار کـرد:
ایـن پروژه بـه تصویب کمیسـیون توسـعه
مدیریـت کـه باالتریـن مرجـع در حـوزه
مسـایل مدیریتـی و اداری شـرکت اسـت ،رسـیده
ا ست .
وی بـه دو شـاخه نظـام آراسـتگی اشـاره کـرد و
بیـان داشـت :در حـوزه بهـره وری بـا تغییـرات
کوچـک کـه منجـر بـه بهبـود بهـره وری در
سـازمان میشـود و همچنیـن بـا نظـم و انضبـاط
و آراسـتگی در محیـط کار بـه راحتـی میتوانیـم
خروجـی  5Sرا شـاهد باشـیم.
مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت و تحـول اداری
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه سـاختار
تعریـف شـده در قالـب شـکل مجـازی ،جـدا از
سـاختار اداری در ایـن حـوزه بـا رویکـرد تقویـت
مقبولیـت عمـوم کارکنـان و پشـتیبانیهای انجام
شـده اشـاره کـرد و افـزود :ایـن سـاختار کـه بـه
تصویـب کمیسـیون توسـعه مدیریـت رسـیده بـه
کلیـه کارکنـان ابلاغ شـده اسـت کـه بـا توجـه
بـه اقتبـاس نظـام آراسـتگی از سیسـتم مدیریتـی
کشـور ژاپـن ،در قالـب  5Sتعریـف شـده و
امیدواریـم در قالـب ایـن سیسـتم مدیریتی مطرح
در دنیـا ،بتوانیـم مـا نیـز بـه اهـداف مـورد نظـر
دسـت پیـدا کنیـم.
مهنـدس وصالیـان گفـت :بـا ایـن اقـدام و اجرای
نظـام آراسـتگی ،هـم در محیـط شـغلی و هـم
زندگـی فـردی و اجتماعـی میتوانیـم نظـم و
انضبـاط و اولویتهـای کار را تعییـن کنیـم تـا
افزایـش بهـره وری منابـع انسـانی و توسـعه
خدمـت و ارتقـای رضایـت مشـترکین از ایـن
سـازمان فراهـم آیـد.
وی خاطرنشـان کـرد :سیسـتم بیـن المللـی و
تعریـف شـده  5Sامـروزه در دنیـا مطـرح بـوده و
در حـال پیـاده شـدن اسـت کـه مـا نیـز بـا توجه
بـه زیرسـاختهای فراهـم شـده ،سـعی داریم این
سیسـتم را کـه یـک سیسـتم اسـتاندارد مدیریتـی
اسـت ،بـه مرحلـه اجـرا بگذاریـم.
مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت و تحـول اداری
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل فرآیند شـروع
شـده را در قالـب انتخـاب تیمهـا و گروههـای
کاری و مناطقـی کـه بـه صـورت پایلـوت بایـد
ایـن طـرح اجرا شـود را یادآور شـد و اظهـار کرد:
اولین جلسـه تیـم اجرایی ،یـک هفته قبـل برگزار
شـد کـه در این جلسـه ،وظیفـه و مسـئولیت افراد
مشـخص گردیـده و برنامـه کاری بـه آنهـا ارائـه
شـده است.
مهنـدس وصالیـان در تبییـن نحـوه پیـاده سـازی
طـرح نیـز تصریـح کـرد :روش کار اینگونه اسـت

کـه مناطـق مختلـف اسـتان بـه صـورت پایلـوت
در قالـب ایـن طـرح شناسـایی و توانمنـدی آنهـا
مـورد سـنجش قـرار گرفتـه بدیـن معنـا کـه ابتدا
پـروژه در واحـد انبار شـرکت پیـاده خواهد شـد تا
نقـاط ضعـف و قوت حاصـل از پیاده سـازی پروژه
شناسـایی شود.
وی اضافـه کـرد :بعـد از اینکـه پـروژه بـه صورت
 100درصـد در واحـد انبـار پیـاده شـده ،فـاز دوم
اجـرای پـروژه در سـتاد شـرکت و بـه ترتیـب در
امورهـای یک ،دو و سـه برق اردبیـل پیاده خواهد
شـد و ایـن ترتیـب در واحدهـای شهرسـتانی نیـز
رعایـت شـده و منجر به توسـعه اجـرای این طرح
خواهـد شـد که بـا آمـوزش پرسـنل ،کار بـا قوت
دنبـال میشـود.
مهنـدس وصالیـان اولیـن خروجـی کار را بعـد از
اجـرا در واحـد انبـار ،قابـل مشـاهده بیـان کـرد
و گفـت :وظیفـه هـر یـک از مسـئوالن و دسـت
انـدرکاران Sهـا مشـخص شـده اسـت بـه طوری
کـه ایـن وظایـف بـه آنهـا ابلاغ شـده و هرکس
وظیفـه خـود را بایـد بـه نحـو احسـن انجـام دهد
بـه طـوری کـه هـر مـاه یـک جلسـه برگـزار و از
مسـئولین Sهـا گـزارش گیـری میشـود.
وی خروجـی و نتایـج مـورد نظـر از اجـرای ایـن
طـرح را ارتقـای فرهنگ نظم و انضباط در شـکل
وسـیع و گسـترده ،نهادینه شـدن این امر در محل
کار و محیـط زندگـی ،خودبـاوری همـکاران برای
رسـیدن بـه یک رشـد و تعالـی در انجـام کارهای
بـزرگ و توجـه بـه هرگونـه تغییـر کوچـک کـه
منجـر بـه تغییـرات بزرگ شـده و همچنیـن توجه
بیشـتر بـه کیفیـت کار اعلام کرد.
مدیـر دفتر توسـعه مدیریت و تحول اداری شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل اضافـه کـرد :انتظـار
مـا ایـن اسـت کـه فرهنـگ بهـره وری کایزنـی
(تغییـرات بـه سـمت مثبـت) در سـایه اجـرای این
طـرح با نـگاه مثبت به توسـعه فرهنـگ بهره وری
و اسـتفاده از روشهـای جدیـد در این حـوزه مورد
توجـه قـرار گرفتـه و در کنـار آن ،منابـع انسـانی و
منابـع مالـی و تجهیـزات ،بـه نفـع مطلـوب و بـه
صـورت بهینـه مورد اسـتفاده و توجه قـرار گیرد که
ایـن کار ،از طریق ایجاد نظـم و انضباط و پاکیزگی
و مرتـب بـودن امکانپذیر اسـت.
مهنـدس وصالیـان در پایـان تصریـح کـرد :انتظار
ایـن اسـت کـه جـدا از محیـط کار ،در محیـط
زندگـی نیـز همـکاران مـا فرهنـگ  5Sو کایـزن
را کـه خروجـی آن ارتقای شـرایط مطلوب زندگی
اسـت ،بیشـتر مـورد توجـه قـرار دهند.
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برگزاری سمینارآموزشی  5Sبرای همکاران انبار

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق
استان اردبیل دوره آموزشی  5Sدهه اول آبان
ماه سالجاری برای همکاران انبار در محل سالن
اجتماعات ستاد شرکت با مدرسی سرکار خانم
اللهقلی پور برگزار شد.
در این سمینار همکاران با مفاهیم  5Sو تاریخچه
آن در ژاپن و ایران و مفاهیم ذیل آشنا شدند:
 S1جدا کردن اقالم ضروری از غیر ضروری با
استفاده از برچسب قرمز برای شناسایی اقالم

بالاستفاده و دور کردن آنها از محیط
 S2برای هر چیزی جایی و هر چیزی جای خودش
 S3تمیز کردن مرتب محیط و بازرسی همزمان
برای شناسایی عیوب و اتالف ها
 S4تعییـن قوانیـن ،مقـررات و ضوابـط بـرای
همـهی فعالیـت هـا و اتفـاق نظـر همگانـی در
انجـام درسـت کار
 S5تمرین و تکرار برای تداوم اجرای  4گام قبلی
تا تبدیل شدن به عادت و فرهنگ

برگزاری همایش تشریح قرارداد و تعهدات
بیمهنامه تامین و حفظ سالمت کارکنان

ایـن همایـش دهـه اول مهرماه در محل سـالن
همایـش سـتاد بـا حضـور همـکاران رسـمی
برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن همایـش ،ابتـدا خانم سـبحانی
سرپرسـت معاونـت منابـع انسـانی شـرکت،
امورمربـوط بـه مسـائل رفاهـي و درمانـي را از
مباحـث بنيـادي مديريت منابع انسـاني دانسـته
و اظهـار داشـت :ایـن امـر نقـش پررنـگ و
تأثيرگـذاري در شـكل گيري انگيزههـا و بهبود
عملكـرد شـركت ايفـا كـرده و بـراي رسـيدن
بـه ايـن مهـم ،فعاليتهـاي خوبـي در شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان صـورت گرفتـه اسـت.
سـپس آقایان نـوری رئیـس اداره بازنشسـتگی
و رفـاه و اسـد پـور کارشـناس بیمـه و خدمـات

رفاهـی شـرکت ،از انجـام فعاليت هـاي مربوط
بـه درمـان و بيمـه ،عقـد قـرارداد ،صـدور
دفترچههـا ،پرداخـت هزينههـا ،آزمايشهـاي
پزشـكي دورهاي و بررسـي سـاالنه وضعيـت
سلامت همـكاران ،وپرداخـت مسـاعدت هاي
درمانـي بيمـاران خـاص و هزينه هاي مـازاد بر
تعهـد بيمـه را بـرای حاضریـن تشـریح نمودنـد.
و در انتها به سواالت همکاران پاسخ دادند.

اختصاص یک روز از حقوق کارکنان شرکت توزیع

برق استان اردبیل به هموطنان زلزلهزده غرب کشور

کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
ادامه برنامههای نوعدوستی و کمک به هموطنان
زلزله زده غرب کشور ،یک روز از حقوق خود را به
این عزیزان اختصاص دادند.
کارکنان این شرکت ،این کمکها را وظیفه
خود دانسته و بر این باورند که فرهنگ کمک
و نوعدوستی هیچ جا و مکانی را نمیشناسد

و ممکن است هر استان و نقطهای از کشور
عزیزمان باشد.
شایان ذکر است کمک نقدی مذکور ،عالوه بر
سایر کمکهایی است که از طریق بسیاری از
خانوادههای همکاران به صورت نقدی و غیرنقدی
بخصوص پوشاک ،پتو و سایر مایحتاج زلزلهزدگان
به استان کرمانشاه ارسال گردیده است.

دستگیری و محکومیت سارقین کابلهای
مخابراتی و برق در استان اردبیل

ده نفـر از سـارقین حرفـهای کابل شـبکه برقدار
دسـتگیر و تحویـل مراجع قضایی شـدند.
مهنــدس محمدرضــا ســیاهکوهی سرپرســت
مدیریــت بــرق اردبیــل ضمــن اعــام ایــن
خبــر افــزود :بعــد از دســتگیری ســارقین،
متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت

ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی
شــدند ،کــه طــی دادنامــه صــادره از محاکــم
کیفــری و تجدیــد نظــر ،ســارقین محکــوم بــه
تحمــل حبــس تعزیــری بــه مــدت جمعـ ًا 282
مــاه و شــاق تعزیــری جمع ـ ًا بــه تعــداد 248
ضربــه شــدند.
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مهر و آبان ماه 1396

اخبار شهرستان ها
شهرستان اردبیل
امور یک

تالش برای رفع ضعف ولتاژ و کاهش تلفات
انرژی برق در امور یک برق اردبیل

مدیـر امـور یـک بـرق اردبیـل از
اجـرای پـروژه هایـی بـا هـدف
رفـع ضعف ولتـاژ و کاهـش تلفات
انـرژی بـرق در امـور یـک اردبیـل
خبـر داد.
مهنـدس وحیـد واحدی مدیـر امور
یـک بـرق اردبیـل در گفتگویـی
ضمـن اعلام ایـن مطلـب افـزود:
اجـرای  10کیلومتـر عملیـات
جایگزیـن شـبکه مسـی بـه کابـل
خودنگهـدار در مناطـق دارای
افـت ولتـاژ و سـطح مقطـع پایش بـا هدف کاهـش تلفات بـه صورت
عملیـات خـط گـرم در محلات رحمانیـه ،بهشـت فاطمـه و بهارآبـاد
بـدون هیچگونـه اعمال خاموشـی در قالـب عملیات جایگزینـی انجام
شـده اسـت.
وی همچنیـن از اجـرای  5/4کیلومتر عملیات جایگزینی شـبکه مسـی
بـا کابـل خودنگهـدار به منظـور رفع ضعف ولتاژ و مشـکالت ناشـی از
آن خبـر داد و خاطرنشـان کـرد :ایـن جایگزینـی در محلات رامیـن و
پشـت حمام جـام جم انجام شـده اسـت.
مدیـر امـور یـک بـرق اردبیـل از اجـرای عملیـات جایگزینـی کابـل
خودنگهـدار بـه جـای سـیم مسـی بـه طـول  5کیلومتـر در روسـتای
بوسـجین از توابـع کورائیـم را نیـز از دیگـر فعالیتهـای امـور یک برق
اردبیـل اعلام و بیان کرد :این امور در نیمه اول امسـال نسـبت به نصب
و بهرهبـرداری از ترانسـفورماتورهای جدید به منظـور رفع ضعف ولتاژ در
محلات صیـاد شـیرازی 18 ،متـری بـدر و ابراهیم آبـاد اقدام کرده اسـت.
مهنـدس واحـدی در ادامـه گفتگـوی خـود بـه اجـرای عملیاتهـای
اصلاح و سـاماندهی شـبکه نیز اشـاره کرد و گفـت :اجـرای تعمیرات
اساسـی بـر روی فیـدر دو ،چهـار و شـش کمـی آباد به منظـور کاهش
قطعیهـا در ایـن فیدرهـا انجام شـده اسـت.
وی همچنیـن بـه اجرای تعمیرات اساسـی بـر روی فیدر چهـار جنوبی
و اختصـاص ایـن فیـدر بـه بـرق آبـی بیگلـو با هـدف تفکیـک انرژی
تحویلـی و پایدارسـازی انـرژی بـرق را از دیگـر فعالیتهـای ایـن
مدیریـت اعلام نمود.
مدیـر امـور یـک بـرق اردبیـل تصریـح کـرد :ایجـاد نقطه رینـگ بین
فیـدر سـه در کمی آباد بـا فیدر  8غربی در داخل شـهرک رازی و خارج
کـردن شـبکه تغذیـه شـهرکهای پیلـه سـحران و مخابـرات از حالت
شـعاعی در امـور یـک بـرق اردبیل به انجام رسـیده اسـت.
مهنـدس واحـدی اجـرای عملیـات بازیابـی ،جابجایـی و اصلاح 10
دسـتگاه سکسـیونر مجهـز بـه  ICDNو بکارگیـری مجـدد آنهـا در
شـبکه را یـادآور شـد و افـزود :اصلاح و سـاماندهی شـبکه بـه منظور
رفـع مزاحمـت پایههـا و اصالح شـبکه در محالت کوچه اسلامی ،پیر
زرگـر ،یعقوبیـه و اوچدکان از دیگـر اقدامـات انجـام یافتـه در امور یک
بـرق اردبیل اسـت.

برگزاری مانور زلزله و اطفا حریق
در امور یک برق اردبیل به همراه
دوره بازآموزی کمکهای اولیه

مانـور زلزلـه و اطفـاء حریق امـور و نجات مصدومان قرضـی حادثه روز
سهشـنبه  23آبانمـاه در امـور یک بـرق اردبیل برگزار شـد.
بـه گفتـه مهنـدس واحـدی مدیـر امـور یـک بـرق اردبیـل ایـن مانور
بـا هـدف آمادگـی بیشـتر بـرای ارائـه خدمـات در موقـع بـروز حوادث
پیشبینـی نشـده و کاهـش خسـارات حـوادث برگـزار شـد.

فراهـم بـودن لـوازم و تجهیـزات ،توجیـه کامـل کارکنـان و عوامـل
اجرایـی ،برنامهریـزی و پیشبینیهـای درسـت از نقـاط مثبـت ایـن
مانـور بوده اسـت.

امور دو

گزارشی از فعالیتهای تعمیرات ،بهرهبرداری و کاهش
تلفات در  6ماهه نخست سال جاری:

تبدیل  16/5کیلومتر از سیم مسی شبکه
به کابل خودنگهدار

مدیـر امـور دو بـرق اردبیـل گفت :از ابتدای امسـال تاکنـون ،در بخش
بهرهبـرداری و مهندسـی در حـوزه این امور ،بیش از16/5کیلومتر سـیم
مسـی شـبکه (در مناطق مختلف شـهری و روسـتایی) ،تبدیل به کابل
خودنگهدار شده است.
مهنـدس ناصـر عبداللهیـان در گفتگویـی ضمـن اعلام ایـن مطلـب
افـزود :امـور دو بـرق اردبیـل در بخش بهرهبـرداری عالوه بـر اقدامات
و عملیـات مطلـوب بـرای نیرورسـانی به مشـترکین ،در جهـت ارتقای
کیفیـت شـبکه منصوبـه فعالیتهـای گسـتردهای انجـام داده اسـت تا
رضایتمندی مشـترکین را داشـته باشـد.
وی افـزود :در حـوزه بهرهبـرداری ،از ابتـدای امسـال تاکنـون 5/6
کیلومتر سـیم مسـی تبدیل به کابل خودنگهدار شـده اسـت تا با توجه
بـه مزایـای آن ،سـاکنان مناطـق روسـتایی و شـهری نظیـر وکیلآباد،
شـریفآباد و ...و محالتـی همچـون پنـاه آبـاد ،قاسـمیه ،مهرآبـاد،
باغمیشـه و معمـار از ایـن مزیـت فنـی برخوردار باشـند.
مدیـر امـور دو بـرق اردبیـل خاطرنشـان کـرد :در بخش شـبکه فشـار
ضعیـف هوایـی ،در منطقه شـهیدگاه موفق شـدیم با اصالح روشـنایی
معابـر و مبلمـان شـهری ،شـبکه هوایـی این منطقـه را تبدیـل به یک
شـبکه زمینـی کنیـم کـه در این زمینـه  500متر شـبکه قدیمی هوایی
بـه شـبکه زمینی تبدیل شـده اسـت.
مهنـدس عبداللهیـان از تعویض ترانس هوایـی در محله دانش معطری
و جابجایـی انجـام شـده بـا درخواسـت شـهرداری بـه دلیـل تعویـض
انجـام شـده خبـر داد و بیـان کـرد :ما بـا این کار بـه درخواسـت اهالی
مبنـی بـر تـردد راحـت و بـدون مانـع همزمـان بـا جابجایـی ترانس و
تیرهـای بـرق اقـدام کردیم.
وی از تبدیـل ترانـس چندیـن محلـه از  250کیلوولـت آمپـر بـه 400
کیلوولـت بـا اصالحـات اساسـی در کابـل کشـی و تلاش بـرای رفع
ضعـف ولتاژ پسـتهای زمینـی و هوایی در محالتی همچون شـیرزاد،
دانـش و ...خبر داد.
مدیـر امـور دو بـرق اردبیـل همچنین گفـت :در محله غریبـان در یک
اقـدام متفـاوت ،ترانـس  400را بـه  250کیلوولـت کاهـش دادیـم چرا
کـه بـا حداقـل مصـرف در این منطقه روبـرو بودیم و با توجـه به اینکه
حالـت بـی بـاری ترانـس ،تلفاتی را بـه همراه داشـته ،خواسـتیم با این
اقـدام جلـوی افت احتمالـی را بگیریم.
مهنـدس عبداللهیـان ادامـه داد :ایـن امـور  120مـورد مشـکل ضعف
بـرق را در مناطـق مختلف شـهری در  6ماهه اول سـال برطرف کرده

6

اسـت و خـط  400ولـت محلـه معمـار نیـز بـا توجـه بـه فعالیتهـای
عمرانـی شـهرداری اردبیـل ،اصالح و نسـبت به جابجایـی آن به مانند
محلـه مالهادی اقدام شـده اسـت.
وی بـه مطالبـه دیگـر مـردم بـرای رفـع حریـم بـه دنبـال سـاخت و
سـازهای انجـام شـده اشـاره کرد و افـزود :امـور  2برق اردبیـل در این
راسـتا طی  6ماه نخسـت سـال جـاری در بیش از  96مـورد به تقاضای
مشـترکین رسـیدگی کـرده و نسـبت به رفـع حریم اقـدام نموده اسـت.
مدیـر امـور دو برق اردبیـل در ادامه گفتگوی خـود همچنین از تعویض
 45تیر شکسـته و فرسـوده در سـطح منطقـه 31 ،جعبه فیوز در پاسـاژ
معطـری ،بـازار تره بـار و همچنین اصالح شـبکه فشـار ضعیف هوایی
روسـتای سـیین و پیرآلوار به طـول  5/2کیلومتر اشـاره کرد.
مهنـدس عبداللهیـان بـه سـرویس کلیدهـا اعـم از قطـع و وصـل بـه
طـول  20کیلوولـت و راهانـدازی  8مورد پسـت فشـار متوسـط در بازار
امـام حسـین و شـریعتی اشـاره و اظهـار کرد :ایـن اقدامات بالـغ بر 16
میلیـون تومـان هزینه داشـته اسـت .وی در ادامه بیان کـرد :ما دو فیدر
مجـزا را بـه طـول  64متـر در پسـت میراشـرف اصلاح کردیـم که با
احـداث ایـن دو فیـدر ،خاموشـی این منطقه برطرف شـده اسـت.
مدیـر امـور دو بـرق اردبیل ادامـه داد :در خط  20کیلوولـت هوایی و دو
فیدر در محله سـینا و مسـیر ثمریـن ،اصالحات و تعمیرات انجام شـده
کـه نتیجـه آن ،کاهـش خاموشـیهای ناخواسـته براثر حـوادث طبیعی
در ایـن مناطق بوده اسـت.
مهنـدس عبداللهیـان تعـداد تیرهـای جابجا شـده به درخواسـت مردم
را بـه تعـداد  66اصلـه اعلام کـرد و گفـت :در امـور دو بـرق اردبیل و
در بخـش مهندسـی ،بـا اسـتفاده از ظرفیـت پیمانـکاران غیربومی 10
کیلومتـر تبدیـل کابـل مسـی را بـه سـیمهای خودنگهـدار بـه انجـام
رسـاندیم که این عملیات مهندسـی ،بـرای کارشناسـان و متخصصین
مـا در حقیقـت یک دوره آموزشـی رایگان بوده کـه بتوانند با روشهای
جدیـد و تجهیـزات نویـن در ایـن زمینه آشـنا شـده تـا این شـرایط به
ارتقـای مبلمـان شـهری نیز منجر شـود.
وی در پایـان بـه افتتاحهـای هفتـه دولـت در امـور دو بـرق اردبیـل
نیـز اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن ایـام بـه ارزش  400میلیـون تومـان
پـروژه هایـی را افتتـاح کردیـم کـه نمونه آن برق رسـانی به روسـتای
مالعسـگر از توابع بخش ارشـق بـود که با  32میلیـون تومان عملیات
بـرق رسـانی بـه این روسـتا بـه انجام رسـید.

تامین روشنایی معابر محالت حاشیهنشین در
محدوده امور  2برق اردبیل

بـه گفتـه مهنـدس ناصـر عبدالهیـان مدیـر امـور دو بـرق اردبیـل بـه
منظـور تامیـن مطلـوب روشـنایی معابـر محلات حاشیهنشـین شـهر
اردبیـل تعـداد  31دسـتگاه چـراغ  25وات کم مصـرف در نقاط مختلف
محدوده امور 2برق اردبیل به شرح ذیل نصب گردید:
ـ شهرک نجفزاده تعداد  20دستگاه
ـ کوچههای روبروی پست  63شمالی به تعداد  7دستگاه
ـ کوچه حضرتی به تعداد  3دستگاه
ـ کوچه محمدزاده واقع در راه انزاب به تعداد  1دستگاه

امور سه

اهم فعالیتهای انجام یافته در حوزه
اداره مهندسی امور  3برق اردبیل
طی ماههای مرداد و شهریور

بـه گفتـه مهنـدس مهـران طالبـی رئیـس اداره مهندسـی و برنامـه
ریـزی ،با تلاش همـکاران مدیریت امـور  3برق اردبیـل ،پروژههای
ذیـل در دو مـاه مـرداد و شـهریورماه سـالجاری انجـام یافته اسـت:
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مهر و آبان ماه 1396

اخبار شهرستان ها
 -1احداث شبکه  kv20و v400با کابل خود نگهدار به طول 400
متر و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور هوائی به ظرفیت 125
کیلوولت آمپر جهت برقرسانی به متقاضیان شهرک کاج واقع در
انتهای شهرک ساحلی اردبیل.
 -2احداث پست هوائی به ظرفیت  100کیلوولت آمپر و اصالح
شبکه 20 kvو برقرسانی به ساختمان اداری شماره دو حراست
کل استان اردبیل.
-3احـداث پسـت هوائـی بـه ظرفیـت  25کیلوولـت آمپـر جهـت
برقرسـانی بـه مجتمـع غذاخـوری شـورابیل.
-4احـداث شـبکه با کابل خودنگهدار در نقاط روسـتایی و شـهری
بـه متقاضیان به طـول  2840متر.

شهرستان کوثر

احداث خط فشار متوسط هوایی به طول 3

کیلومتر در مسیر «قوملی گول» شهرستان کوثر

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

برگزاری مانور داخلی با گرامیداشت

یاد و خاطره مرحوم مهندس آقاوردی
توسط مدیریت برق کوثر

 300چـراغ و نصـب  50عـدد المپ  250وات و سـایر تجهیزات مورد
نیـاز و برکنـاری تجهیزات معیوب ،شـبکه روشـنایی معابر وسـط بلوار
سـطح شـهر به طور کلی اصالح شـده اسـت.
مهنـدس سـیدی بیان کـرد :در راسـتای بهبـود کیفیت خدمترسـانی
و دسترسـی راحـت مشـترکین بـه خدمـات اداری ،مدیریـت بـرق
مشگینشـهر بـا احـداث سـاختمانی جدیـد در محـل انبـار بـرق
مشگینشـهر واقـع در مرکز شـهر و انتقال محل اسـتقرار اداره خدمات
مشـترکین بـه سـاختمان جدیـد ،زمـان پاسـخگویی و حل مشـکالت
مشـترکین بـه حداقـل میـزان ممکـن رسـیده اسـت.

شهرستان نمین

این مانور جهت جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته انجام یافت.
مهنـدس ناصـر نجـاری مدیـر بـرق شهرسـتان کوثـر گفـت:
خدمترسـانی بهتـر و جلوگیری از خاموشـیهای ناخواسـته ،پایداری
شـبکه و همچنیـن کاهـش انـرژی توزیع نشـده ،این مدیریـت اقدام
بـه برگـزاری سـومین مانـور داخلـی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره
مرحـوم مهنـدس آقـاوردی نمـود.
وی افـزود :ایـن مانـور توسـط سـه اکیـپ از همـکاران بـرق کوثر به
مـدت  4سـاعت ،جهـت تعمیـرات و تعویض مقره بر روی فیدر شـش
(تامیـن کننـده بـرق منطقـه یک و دو شـهری) بـا تامین بـار از فیدر
 3جدیـد کوثـر بدون خاموشـی انجـام یافت.

بـه گفتـه مهنـدس ناصـر نجـاری مدیـر برق شهرسـتان کوثـر ،با
احـداث خـط فشـار متوسـط هوایی بـه طـول  3کیلومتر ،مشـکل
چندیـن سـاله اهالـی و باغـداران مسـیر «قوملـی گول» رفع شـد.
وی افـزود :بـا احـداث و بهرهبـرداری خـط مذکور ،نزدیک سـازی
و ایجـاد پتانسـیل جهـت اسـتفاده خـط رینـگ بـا شـبکه بـرق
شهرسـتان همجـوار (خلخـال) در آینـده فراهـم شـده اسـت.

شبکه روشنایی معابر مشگینشهر

برگزاری جلسه کمیته عالی کاهش تلفات
انرژی برق در مدیریت برق پارس آباد

مدیـر بـرق شهرسـتان مشگینشـهر گفـت :ایـن مدیریـت در سـال
جـاری بـا جدیت بیشـتر اقـدام به اصالح و تعمیرات شـبکه روشـنایی
معابـر مشگینشـهر کرده اسـت.

ایـن جلسـه  23آبـان مـاه بـا حضـور مهنـدس محمدی سرپرسـت
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان ،معاونین و سـایر اعضـاء کمیته
در محـل مدیریـت بـرق پـارس آباد تشـکیل شـد .
در ایـن جلسـه مقـرر شـد مدیریـت بـرق پـارس آبـاد بـا جدیـت و
تلاش بـرای رسـیدن به مقـدار تلفات مشـخص شـده اقـدام نماید.
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از عوامـل افزایـش تلفـات در
مدیریـت بـرق پـارس آباد سـوء اسـتفاده از بـرق بصورت نامشـهود
و دسـتکای کنتـور (کنتورهـای مکانیکـی) میباشـد ،مقررشـد بـا
اختصـاص بیشـتر کنتورهـای دیجیتالی بـه این مدیریت و بازرسـی
هـای مرتب انشـعابات مشـترکین ،نسـبت بـه جمعآوری انشـعابات
غیرمجـاز نامشـهود و دسـتکاری کنتـور اقدامات الزم انجـام گیرد و
بـا توجـه به اینکـه در برخی از مراکـز تجاری پارس آباد و مشـگین
شـهر اقـدام بـه نصـب تابلـو کنتـور تجمیـع گردیـده اسـت و نتایج
قابـل قبولـی در کاهش تلفات داشـته اسـت ،در کلیـه مراکز تجاری
که وضیعت انشـعاب آنها نامناسـب می باشـد (از جمله پاسـاژ جاهد)
نسـبت بـه جمـع آوری انشـعابات موجود و نصـب تابلـو تجمیع ،که
خـارج از دسـترس مشـترکین می باشـد ،اقـدام الزم انجـام گردد.
در ادامـه ایـن جلسـه ،مـوارد مرتبـط مطـرح و تصمیمـات مقتضـی
اتخاذ شـد .گفتنی اسـت بعد از این جلسـه سرپرسـت شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان بـا همـکاران آن مدیریـت دیـدار و تعـدادی از
همـکاران مسـائل و مشـکالت خـود را مطـرح نمودند .

مهنـدس فرشـاد سـیدی ضمـن اعلام ایـن مطلـب افـزود :بـرای
پاسـخگویی بـه مطالبـات مـردم در سـطح شـهر ،اصلاح و تعمیرات
شـبکه روشـنایی معابـر اکثـر خیابانهـا و کوچههـا انجـام شـده و بـا
سـرویس بیـش از  300چـراغ و نصـب  50عـدد المـپ و همچنیـن
اسـتفاده از تجهیـزات مـورد نیـاز ،معایـب شـبکه روشـنایی معابـر
خیابانهـا و مسـیرهای تـردد شـهروندان اصلاح و بازسـازی شـده
ا ست .
وی گفـت :همچنیـن بـه منظـور افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه
و کاهـش زمـان و کنتـرل خاموشـیهای ناخواسـته ،سـه دسـتگاه
سکسـیونر کنتـرل از راه دور مـودم دار بـا قابلیـت قطـع و وصـل از
محـل مدیریـت در مسـیرهای خروجی کنگرلو و ورودی مرادلو و سـه
راهـی لگـران نصـب گردیده اسـت.
مهنـدس سـیدی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن در راسـتای افزایـش
رضایتمنـدی مشـترکین و تکریـم اربـاب رجـوع  123دسـتگاه المپ
 LEDبـا توانهـای  100و 60وات 25 ،دسـتگاه چـراغ  250وات و...
در سـطح شـهر بـه ویـژه در مسـیرهای پـر تـردد گردشـگری شـهر
نصب شـده اسـت.
وی افـزود :بـا تامیـن باالبـر  12متری از بـرق اردبیـل ،مدیریت برق
مشگینشـهر اقـدام بـه اصلاح و تعمیـرات شـبکه روشـنایی معابـر
وسـط بلوار سـطح شـهر کرده اسـت.
مدیـر بـرق شهرسـتان مشگینشـهر تصریح کرد :با سـرویس بیش از

شهرستان مشگینشهر
اصالح و بازسازی شد

جلسه تعامل و طرح مسائل قضایی مدیریت
برق شهرستان نمین با دادستان عمومی و
انقالب این شهرستان

بنابـه گـزارش دریافتـی از مدیریـت بـرق نمیـن ،ایـن جلسـه دهـم
آبانمـاه بـا حضورآقـای احـدی کارشـناس حقوقی شـرکت ،مهندس
جاهـدی مدیریت برق نمین و دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان
نمیـن جهـت طـرح مسـائل قضایـی مدیریـت بـرق نمیـن در محـل
اتـاق دادسـتان عمومـی وانقلاب این شهرسـتان برگزار شـد.
در ایـن جلسـه دادسـتان نمیـن اقدامـات انجـام یافتـه در خصـوص
پیشـگیری و پیگـرد قانونـی اسـتفاده غیرمجـاز از بـرق کـه باعـث
کاهـش چشـمگیر انشـعابات غیرمجـاز شـده اسـت را بیـان نمـوده و
حمایـت خـود را از مدیریـت بـرق شهرسـتان اعلام نمـود.
سـپس مهنـدس جاهـدی بـر اهمیـت جلوگیـری از تجـاوز بـه حریم
شـبکه توزیـع بـرق و مخاطـرات مربوطـه را عنـوان و گـزارش
مبسـوطی از اقدامـات مدیریـت بـرق نمیـن در زمینـه پیشـگیری
از سـرقت تجهیـزات نیرورسـانی و اقدامـات واحـد حقوقـی و نحـوه
تعاملات بـا مراجـع انتظامـی را ارائـه نمـود.
در انتهـای ایـن جلسـه ،دادسـتان عمومـی وانقالب شهرسـتان نمین
ضمـن تاییـد اهمیـت اقدامـات پیشـگیرانه در حـوزه صنعـت بـرق،
بـر لـزوم جدیـت عوامـل دخیـل تاکیـد و آمادگـی خـود را بـرای
همکاریهـای بیشـتر در چارچـوب قانـون اعلام نمـود.

شهرستان خلخال

آخرین روستای بی برق شهرستان
خلخال برقدار شد

روســتای «ســنگلی» بــه عنــوان آخریــن روســتای بــی بــرق
خلخــال کــه مســیری کامــ ً
ا صعبالعبــور داشــته ،برقــدار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل ،ایــن روســتا کــه دارای  11خانــوار ســکنه میباشــد بــا
احــداث  4کیلومتــر خــط  20کیلوولــت و نیــز بــا تیرگــذاری و
احــداث شــبکه  400ولــت در داخــل روســتا ،از نعمــت بــرق
برخــوردار گردیــد.
بــر پایــه همیــن گــزارش ،کل اعتبــارات هزینــه شــده بــرای
برقــدار نمــودن ایــن روســتا بالــغ بــر  250میلیــون تومــان بــوده
کــه از محــل اعتبــارات داخلــی ایــن شــرکت (اعتبــارات اقتصــاد
مقاومتــی) هزینــه شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت بــا بــرق رســانی بــه ایــن روســتا ،کلیــه
روســتاهای شهرســتان خلخــال از نعمــت بــرق بهرهمنــد گردیــد.
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یازدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال وزارت نیرو با حضور  ۱۹تیم از
استانهای مختلف کشور در شهر سرعين برگزار شد

یازدهمین دوره مسـابقات والیبال سراسـری برادران
وزارت نیـرو بـا یاد شـهدای صنعـت آب و برق ،بعد
از پنـج روز رقابـت فشـرده  19تیـم از اسـتانهای
مختلف کشـور ،بـا قهرمانی تیم آبفای گلسـتان که
بـا نتیجـه دو بـر یـک حریـف خـود شـرکت توزیع
نیـروی بـرق آذربایجان غربی را شکسـت داد؛ پایان
یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل ،مهنـدس حسـن محمـدی
سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
اردبیـل در مراسـم پایانی یازدهمین دوره مسـابقات
والیبـال وزارت نیـرو در سـالن شـهدای سـرعین
اظهـار کـرد :وزارت نیـرو سیاسـت کارآمدی بیشـتر
در بیـن نیروهـا و افزایـش خدمات رسـانی مطلوب
بـه هموطنـان را بـا همت و تلاش کارکنان مدنظر
قـرار داده و در همیـن راسـتا تلاش میکنـد تـادر

توسـعه برنامههـای ورزشـی بـه گونـه ای حرکـت
نمایـد تـا همکاران بـا نشـاط و توانمندی بیشـتری
در ماموریتهـای خـود موفـق عمـل کننـد.
وی بـا یادآوری اینکه در همین راسـتا ما چند روزی
اسـت میزبان مسـابقات والیبال کارکنان وزارت نیرو
از شـرکتهای توزیـع آب و بـرق کشـور بودیـم
خاطرنشـان کـرد :ایـن میزبانی به اذعان مسـئوالن
ورزشـی وزارت نیـرو بـه شـکل مطلوب و شایسـته
انجـام شـد و مـا بـا تعاملـی مثبـت سـعی کردیم تا
بـرای  19تیـم حاضـر در ایـن مسـابقات ،فضـای
خوبـی را بـا رویکـرد رقابـت سـالم در یـک فضای
بانشـاط ،فراهـم آوریم.
سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اردبیل
همچنیـن اظهار داشـت :مـا از هر فرصتی اسـتفاده
میکنیـم تـا همـکاران خـود را بـه امـر ورزش در
رشـتههای مختلـف تشـویق و ترغیب نماییـم و در

همین راسـتا مسـابقات متعددی را به مناسـبتهای
مختلـف درسـطح اسـتان و شهرسـتانها برگـزار
میکنیـم.
مهنـدس محمـدی تصریح کـرد :در کنـار برگزاری
مسـابقات ورزشـی و گروهی ،در برگزاری مسابقات
فرهنگـی و هنـری نیـز ورود خوبـی داشـتیم بـه
طـوری که همکاران مـا رضایت کامـل از برگزاری
ایـن رویدادها داشـته و سـعی شـده تا بـه توانمندی
و کارآمـدی آنهـا افزوده شـود.
وی گفـت :شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل در
کنـار ارائـه خدمـات متنوع بـه هموطنـان در بخش
توزیـع و انتقـال برق ،تالشـی جدی انجـام میدهد
تـا فضای خوب و بانشـاطی را برای همـکاران خود
فراهـم آورد تـا آنهـا بتواننـد در بسـتری شایسـته
خدمـات واالیـی را بـه مـردم ارائـه دهند.
آقـای موالیـی مسـئول امـور ورزش شـرکت و

مسـئول برگزاری مسـابقات نیز در مراسـم اختتامیه
یازدهمین دوره مسـابقات سراسـری والیبـال وزارت
نیـرو اظهـار کرد :مـا بـرای اولین بار توسـط کمیته
برگـزاری ایـن مسـابقات ،فنـی تریـن بازیکـن را
انتخـاب و معرفـی کردیـم تـا در کنـار تجلیـل از
تیمهـای برتـر ،ایـن بازیکـن نیـز مـورد تقدیـر و
تجلیـل قـرار گیرد.
گفتنـی اسـت تیـم والیبال آبفـای گلسـتان قهرمان
یازدهمین دوره مسـابقات والیبال سراسـری برادران
وزارت نیـرو ،یـادواره شـهدای صنعـت آب وبـرق
کشورشـدوکاپ اخلاق نیـز بـه تیـم صنعـت آب و
بـرق اسـتان اردبیـل اعطـاء گردید.
ایـن مسـابقات طـی روزهـای  20-26مهرمـاه بـه
میزبانـی شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل
برگزار شـد.

به مناسبت  13آبان برگزار شد:

مسابقات مختلف ورزشی ویژه کارکنان صنعت آب و برق استان

برگزاری جشنواره ورزشی سیزده آبان کارکنان شرکت
توزیع برق استان اردبیل به مناسبت روز ملی مبارزه با
استکبار جهانی در رشته های ورزشی شطرنج ،تنیس
روی میز و آمادگی جسمانی طبق گزارش آقای موالئی
دبیر هیئت ورزش شرکت در این مسابقات نتایج زیر
بدست آمد.
مسابقه شطرنج :
 )1آقای محمد نوری سادات ـ مقام اول
 )2آقای یحیی ندیری ـ مقام دوم
 )3آقای صابر وطنخواه ـ مقام سوم
مسابقه تنیس روی میز :
 )1آقای یحیی ندیری ـ مقام اول
 )2روح اله پیران ـ مقام دوم
 )3عبداهلل مهروز ـ مقام سوم
مسابقه آمادگی جسمانی :
 )1گروه سنی ( 31تا  35سال) ـ آقای مرتضی امامی

مسابقه شطرنج :
 )2گروه سنی ( 36تا  )40ـ آقای سادات امیری
 )1سعید نیک بخت از نیروگاه سبالن ـ مقام اول
 )3گروه سنی ( 41تا  )45آقای سیامک افتخاری
 )2صابر وطنخواه از شرکت توزیع برق ـ مقام دوم
 )4گروه سنی ( 51سال به باال) آقای علی شاهی
همچنین به همین مناسبت یک دوره مسابقه صنعت آب  )3یحیی ندیری از شرکت توزیع برق ـ مقام سوم
و برق استان اردبیل با حضور همکاران شرکتهای صنعت مسابقه تنیس روی میز :
آب و برق استان برگزار گردید که نتایج زیر بدست آمد )1 .توحید فرازنده از شرکت آب منطقه ای ـ مقام اول

 )2عارف پنجعلی اصل از شرکت آب منطقهای ـ مقام
دوم
 )3احد نجف زاده از شرکت آب منطقهای ـ مقام سوم
مسابقه آمادگی جسمانی :
 )1گروه سنی (زیر  30سال) آقای محمد غفاری ـ از
شرکت توزیع برق
 )2گروه سنی ( 30تا 35سال) آقای حسین آبروش ـ
از نیروگاه سبالن
 )3گروه سنی ( 36تا  40سال) آقای فرهاد گالبی ـ
از امور انتقال
 )4گروه سنی ( 41تا  45سال) آقای پرویز اخوان  -از
شرکت توزیع برق
 )5گروه سنی ( 46تا  50سال) آقای بهرام زارع حسین
زاده  -از شرکت توزیع برق
 )6گروه سنی ( 51به باال) آقای علی شاهی  -از شرکت
توزیع برق

