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بهمن و اسفند ماه 1397

کسب تندیس طالیی « سومین جشنواره نوآوری
شرکت های توزیع برق کشور» توسط شرکت

پیام مدیرعامل

شـرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
به مناسـبت فرارسیدن سال نو
یا مقلب القلوب و االبصــار
یا مدبــر اللیــل و النهــار

یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال

معاونین  ،مدیران  ،کارکنان ،پیمانکاران و مشاورین محترم

با سالم؛
سـال  1397سـالی سرشـار از تلاش و جدیـت در عرصه
خدمـت رسـانی در صنعـت بـرق بـود .خـدای سـبحان
را شـاکریم کـه در سـایه الطـاف و عنایـات او توانسـتیم
بـا وجـود همـه فـراز و نشـیب هـا و تنگناهـا  ،گام هـای
بلنـدی را در امـر خدمـت رسـانی به مردم شـریف اسـتان
عزیزمان برداشـته و برگهـای زرین دیگـری را در یکی از
حسـاسترین صنایـع کشـورمان ورق بزنیم ،گرچـه انتظار
و توقـع بیش از این اسـت کـه قلههای ترقـی را در صنعت
بـرق اسـتان با شـتاب بیشـتری طـی کنیم.
اینـک کـه بـه فضـل الهـی سـالی پرطـراوت و با نشـاط
را بـه انتظـار نشسـتهایم  ،در آغـاز سـال نـو از زحمـات
شـبانه روزی همـه همـکاران در جهـت تحقق آرمـان های
شـرکت صمیمانـه قدردانـی نمـوده و بهتریـن تبریکهـا و
صمیمانهتریـن شـادباشها را دربهـار  1398بـه پیشـگاه
پرمهـر شـما و خانـواد ه محترمتـان تقدیـم مـی نمایـم و
سـالی سرشـار از موفقیـت و سـربلندی  ،توام با سلامتی
بـرای شـما عزیـزان از ایـزد منـان آرزومندم.
امیـد اسـت در سـال جدیـد ،همـراه و همـگام بـا دیگـر
خدمتگـزاران صدیـق ایـران اسلامی و بـا کار و تالش بی
وقفـه و بـا ایمانی راسـخ و اسـتوار ،گامهـای بلنـدی را در
عرصه عمران ،توسـعه و آبادانی کشـور عزیزمان برداشـته
و بـا برنامـه ریزی مناسـب و هدفمنـد ،در راسـتای پویایی
روز افـزون صنعـت برق اسـتان اقدام نموده و بـرای بهبود
فرهنـگ عمومـی در اسـتفاده صحیح از انرژی برق  ،کوشـا
و نقـش آفرین باشـیم .

هر روزتان نوروز  ،نوروزتان پیروز
حسن محمدی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

توزیع نیروی برق استان اردبیل

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل موفــق بــه کســب «تندیــس
طالیــی» در ســومین جشــنواره نــوآوری
شــرکت هــای توزیــع بــرق سراســر
کشــور شــد.
در مراســم افتتاحیــه کنفرانــس
منطق ـهای «ســیرد» ،مهمتریــن رویــداد
صنعــت بــرق  ،آثــار ارائــه شــده شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه
عنــوان آثــار برتــر ســومین جشــنواره
نــوآوری شــرکت هــای توزیــع بــرق
سراســر کشــور معرفــی و رتبــه اول جشــنواره را بــه خــود
اختصــاص داد.
کنفرانــس منطقــهای «ســیرد» بــه عنــوان بزرگتریــن

و مهمتریــن گردهمایــی متخصصــان صنعــت توزیــع
بــرق کشــور بــا حضــور دکتــر محمــود رضــا حقــی فــام
معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر ســالن «خلیــج فــارس»
پژوهشــگاه نیــرو در تهــران برگــزار شــد.
بقیه در صفحه 2

اتمام فاز تحقیقاتی «ماژول قرائت از راه دور»
کنتورهای برق دیجیتالی و مکانیکی
فـاز تحقیقاتی مـاژول قرائت از راه دور
کنتورهـای برق دیجیتالـی و مکانیکی
بـا همـکاری مشـترک شـرکت توزیع
نیـروی برق اسـتان اردبیل با دانشـگاه
تبریـز به اتمام رسـید.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان اردبیـل گفـت  :برخـی
مشـکالت در قرائـت کنتورهـای
بـرق مناطـق روسـتایی ،همچـون
عـدم حضـور مشـترک بـرای قرائـت
کنتـور در جوامـع امـروزی روسـتایی،

حضور مدیر عامل در محل استانداری
و پاسخگویی به مشکالت مردم از طریق
سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد )
2

بـه دلیـل مشـغله هـای کاری ،فصلی
بـودن سـکونت و نیـاز بـه مراجعـه
هـای بعـدی از سـوی شـرکت  ،وجود
مناطـق صعـب العبـور روسـتایی،
عشـایری و سـخت الوصـول بـودن
هزینـه هـای بـرق مصرفـی  ،موجـب
گردیـد تـا پـروژه تحقیقاتـی « قرائت
از راه دور کنتورهـای بـرق دیجیتالـی
و مکانیکـی» در دسـتور کار واحـد
تحقیقـات شـرکت توزیـع برق اسـتان
قـرار گیـرد.
بقیه در صفحه 2

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت:

دیدار چهره به چهره مسئوالن شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
با مردم استان
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اتمام فاز تحقیقاتی « ماژول قرائت از راه
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* ادامه از صفحه اول

از مجمـوع  157طـرح تحقیقاتـی ارسـالی از شـرکت هـای
توزیـع بـرق سراسـر کشـور بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره در
هفـت محورتخصصـی 15 ،طـرح نوآورانـه در سـه گـروه
شـامل (گـروه اول  5شـرکت توزیع برترحائـز دریافت تندیس
طالئـی 5،شـرکت برتر گـروه دوم حائز دریافـت تندیس نقره
و  5شـرکت برتـر بعـدی حائـز دریافـت تندیـس برنـز) مورد
تائیـد و پذیـرش نهایـی هیئـت داوران واقع شـدند.
گفتنی اسـت در مراسـم افتتاحیه کنفرانس منطقه ای سـیرد ،
آثـار تحقیقاتـی پایان یافته شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل بـا عنـوان «طراحی و سـاخت دسـتگاه بهینه سـازی
تـوان بـه قـدرت نامـی  20کیلوولـت آمپـر جهـت کاهـش
تلفـات در شـبکه هـای توزیـع» موفـق بـه کسـب رتبـه اول
کشـوری و دریافـت تندیـس طالئـی بـه همـراه لـوح افتخار
شـد و از مهنـدس حسـن محمـدی مدیـر عامـل شـرکت بـا
اهـداء لـوح تقدیـر و تندیـس طالیـی تجلیـل به عمـل آمد .
در بخشـی از ایـن لـوح افتخـار کـه از سـوی آقـای علـی
سـعیدی رئیـس هیـات مدیـره انجمـن و آقـای سـید محمـد

هاشـمی دبیـر انجمن اعطاء گردیـده  ،خطاب بـه مدیر عامل
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل آمده اسـت:
جناب آقای مهندس محمدی
سـومین جشـنواره نـوآوری شـرکت هـای توزیع نیـروی برق
کشـور بـا مشـارکت همـکاران خالق و نـوآور برگـزار و طرح
هـای برتر انتخـاب و معرفی شـدند.
بـا قدردانـی از تلاش هـای ارزنـده و حضـور موفقعیـت آمیز
جنابعالـی در ایـن جشـنواره ،نظـر بـه اینکـه طـرح« طراحی
و سـاخت دسـتگاه بهینـه سـازی تـوان بـه قـدرت نامـی 20
کیلوولـت آمپـر جهـت کاهش تلفات در شـبکه هـای توزیع»
در محـور افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه حائزرتبـه اول
شـده اسـت ،بـه پاس ایـن توفیـق تندیس ویـژه لـوح افتخار
سـومین جشـنواره نـوآوری هـای شـرکت هـای توزیـع بـه
جنابعالـی تقدیـم میگـردد.
امیـد اسـت همکاران خلاق و نوآور با بهره مندی شایسـته از
قابلیـت ها و اندیشـه هـای ناب خود در هموار سـازی مسـیر
شـرکت هـای توزیع نیـروی برق بسـوی افق هـای پیش رو
نقـش موثری ایفـا نمایند.

هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ـ بهـره گیـری از تکنولـوژی ( Zigbeeتکنولـوژی بـه روز

اسـتفاده شـده در کشـورهای پیشـرفته و بدون وابسـتگی
بـه بسـتر مخابراتـی) بـه منظـور قرائـت از راه دور انـواع

کنتورهـای بـرق دیجیتالـی و مکانیکـی موجـود

ـ عدم نیاز به تعویض و یا دستکاری کنتورهای موجود

ـ قابلیـت افزوده شـدن کنتورهای جدید و توسـعه شـبکه

بصـورت نامحدود

ـ قابلیت قطع و وصل بی سیم مشترکین بدحساب

ـ قابلیـت کاربـرد در کنتورهـای مکانیکـی با افـزودن یک

ـ قرائت کلیه کنتورهای شبکه در عرض فقط یک دقیقه

مهندس حسن محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل از ساعت  10لغایت  12ظهر روز یکشنبه
 30دی ماه با حضور در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت
(سامد ) در محل استانداری اردبیل پاسخگوی درخواستها
و مشکالت مطرح شده هم استانی های عزیز پیرامون
امورات برق بود.
سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) سیستم
ارتباطی موثری میان مردم و مسئوالن بوده که از طریق
این سامانه شهروندان میتوانند براحتی و بدون مراجعه حضوری درخواستها و مشکالت خود را با مسئولین استان
مطرح و پیگیری نمایند.

محترمشان تبریک عرض مینماییم.

مهنـدس محمـدی افـزود :هزینـه هـای قابـل توجـه قرائت در
چنیـن مناطقـی و همچنیـن عـدم توجیـه اقتصـادی اسـتفاده
از کنتورهـای هوشـمند طـرح فهـام ،از دیگـر مـواردی بـود
کـه باعـث شـد  ،پـروژه تحقیقاتـی طراحی و سـاخت ماژول
قرائـت از راه دور انـواع کنتورهای بـرق دیجیتالی و مکانیکی
موجـود در مناطـق روسـتایی ،انجـام یابد .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن پـروژه تحقیقاتـی در دو فـاز
تحقیقاتـی شـروع شـده ،اظهـار داشـت  :سـاخت نمونـه
اولیـه و عملیاتـی نمـودن پروژه در یکـی از روسـتاهای تابعه
شهرسـتان سـرعین بـا حـدود  400مشـترک بـا همـکاری
دانشـکده بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تبریـز کلیـد خـورد.
وی گفـت  :هـم اکنـون بعـد از گذشـت  30مـاه کار مـداوم
علمـی و تحقیقاتـی ،فـاز اول پروژه تحقیقاتی مـاژول قرائت
از راه دور کنتورهـای بـرق دیجیتالی و مکانیکی به سـرانجام
رسـیده است.
مدیـر عامل شـرکت توزیـع برق اسـتان برخی از
قابلیتهـای ایـن محصول را به شـرح ذیـل بیان
نمو د :

ـ مصرف توان پایین

از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد )

به کلیه مشترکین گرامی ،همکاران عزیز و خانوادههای

* ادامه از صفحه اول

مدارساده

حضور مدیر عامل در محل استانداری و پاسخگویی به مشکالت مردم

حلول سال نو ،نوروز باستانی و رویش مجدد طبیعت را

دور» کنتورهای برق دیجیتالی و مکانیکی

ـ بهره مندی از فناوری بومی در طراحی و ساخت ماژول

ـ امـکان اسـتخراج داده هـا بصـورت فایـل  EXCELو

انتقـال آن بـه فلـش ممـوری

ـ قابـل کاربـرد در تمـام انـواع و مـدل هـای کنتورهـای

دیجیتـال نصـب شـده در سـطح کشـور

ـ تعییـن دقیـق تلفـات شـبکه هـای مناطـق روسـتایی با

نصـب کنتـور در خروجـی ترانسـفورماتور تغذیـه کننـده
روسـتا بـه جهـت امـکان قرائـت همزمان

ـ قیمـت بسـیار پاییـن تـر محصـول در مقایسـه بـا

ماژولهـای مشـابه ارائـه شـده در داخـل و خـارج کشـور.

تسلیت و همدردی

همکاران محترم بازنشسته جناب آقایان

رسول ابراهیمی ،نجفقلی نجفیان و کمال ربطی
مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال

علــو درجــات بــرای آن مرحومیــن و صبــر و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
محتــرم مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شماره 30

بهمن و اسفند ماه 1397

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

3

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت:

دیدار چهره به چهره مسئوالن شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با مردم استان
مسـئوالن شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل همزمـان با دهه مبـارک فجر و
چهلمیـن سـالگردپیروزی انقلاب اسلامی ،چهره بـه چهره بـا مردم اسـتان دیدار
کردند.
معاونیـن و برخـی از مدیـران سـتادی شـرکت بـا حضـور در محـل مدیریـت بـرق
شهرسـتان هـای خلخال،کوثر،سـرعین،نیر،نمین،بیله سـوار ،پـارس آباد،گرمـی
،مشـگین شـهرو شـهر کلـور از نزدیـک در جریـان مطالبـات و مشـکالت مـردم در
خصـوص امـورات برق قرار گرفتنـد و برای حل قانونی این مشـکالت اقـدام نمودند.

انجام اولین ممیزی «دفتر بازار برق» شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل

ایجاد و راه اندازی سایت تکرار
کننده « قیماس »

بــه منظــور بهبــود ارتباطــات مخابراتــی و
رادیویــی مطمئــن و دائــم بیــن اکیــپ هــای

اولیـن ممیـزی دفتـر بـازار بـرق شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل بـا حضـور مدیـر دفتـر بـازار بـرق شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق آذربایجـان شـرقی و مدیـر دفتـر بـازار
بـرق توزیـع نیـروی بـرق تبریـز بـه عنـوان تیـم ممیـزی،
انجـام یافـت.
معـاون بهـره بـرداری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
اردبیـل در جلسـه اختتامیـه ایـن ممیـزی ضمـن تقدیـر از
ممیـزی عملکرد
زحمـات تیـم ممیزی کننـده ،گفت :در طی ّ
ممیـزان خبـره و
دفتـر بـازار بـرق ایـن شـرکت کـه توسـط ّ
منتخـب شـرکت توانیـر بـه انجـام رسـید  ،فضـای تعاملـی
ممیـزی شـونده
ممیزیـن و مسـئولین بخـش ّ
و مثبتـی بیـن ّ
بـرای تبـادل تجربیـات وجود داشـت.
ممیـزی بـرای
مهنـدس قدیمـی بیـان داشـت :نتایـج ایـن ّ

دفتـر بـازار بـرق این شـرکت اندوخته ارزشـمندی می باشـد
و قطعـ ًا بـرای بهبـود کارهـا و ارائـه خدمـات از آن بهره مند
خواهیم شـد.
ممیـزان در ادامـه ،ضمـن جمع بنـدی نقطه نظـرات خود در
ممیـزی از عملکـرد دفتـر بـازار بـرق شـرکت توزیـع
طـی ّ
بـرق اسـتان اردبیل ،عنـوان نمودنـد :دفتر بازار برق شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل از نظـر تخصصی در حـد باالیی
اسـت وبـا وجود نیروهـای متعهـد در این دفتـر ،در مجموعه
بـازار برق پتانسـیل زیادی وجـود دارد.
در پایـان ،فرصـت هـای بهبـود در زمینـه چـارت سـازمانی،
نیاز سـنجی آموزشـی ،کمیته هـای بازار برق ،اطالع رسـانی
عملکـرد بـازار بـرق وارتبـاط بـا امـور مالی شـرکت ،توسـط
تیـم ممیـزی کننـده بـه دسـت انـدرکاران ذیربط ارائه شـد.

عملیــات ،ادارات اتفاقــات و عملیــات و امــور
دیســپاچینگ ،ســایت تکــرار کننــده «قیمــاس»
ایجــاد و راه انــدازی شــد.
معــاون بهرهبــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت  :پیــرو اقدامــات (اخــذ
مجــوز زمیــن ســایت ،نصــب فونداســیون دکل ،نصــب دکل
مهــاری بــه ارتفــاع 24متــر ،نصــب آنتــن هــای هایگــن،
دســتگاه تکــرار بــا متعلقــات و فرکانــس هــای مربوطــه و
 )...توســط اداره عیــب یابــی و مخابــرات امــور دیســپاچینگ
و فوریتهــای بــرق و بــا همــکاری امــور تــدارکات شــرکت،
ایــن ســایت بــا هزینــهای بالــغ بــر  120میلیــون ریــال
ایجــاد و راه انــدازی شــده اســت.
وی افــزود :بــا ایجــاد ایــن ســایت ،پوشــش بهــره شــبکه
رادیویــی مدیریــت بــرق اردبیــل ارتقــاء مناســبی داشــته
و پوشــش رادیویــی امورهــای بــرق خلخــال  ،کوثــر و
واحدهــای تابعــه آن پــس از راه انــدازی ،بهبــود ،یافتــه
اســت.
شــایان ذکــر اســت مطالعــه و راه انــدازی تکــرار کننــده
ســایت هــای «خروســلو» و «شــون دره ســی» بــه منظــور
تقویــت شــبکه رادیــوی منطقــه شــمال اســتان در حــال
انجــام مــی باشــد.
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مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا ،در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

به مناسبت ایام ا ...دهه مبارک فجرو همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی ،طی
مراسمی با حضور مدیرعامل ومشاور امور ایثارگران شرکت و تنی چند از مدیران
ستادی از خانوادههای معظم شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تجلیل

شد.
در این مراسم که روز یکشنبه  14بهمن ماه در محل سالن جلسات ستاد برگزار شد،
مدیرعامل شرکت،ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و چهل سالگی انقالب اسالمی
اظهار داشت :برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مایه ی افتخار و
مباهات تک تک مردم ایران است و هم چنان با گذشت چهل سال ،اعتقاد مردم به
نظام جمهوری اسالمی بیش از پیش وجود دارد.
مهندس محمدی عظمت و عنایت خداوند و خون شهدا را از پایه های اصلی چهل
سالگی انقالب اسالمی دانست و گفت :ما باید اهداف و اخالق شهیدان را الگو قرار
داده و جهت سربلندی شهدا ،برای آبادانی و شکوه کشور مان بیشتر تالش کنیم .
وی افزود:شهداو ایثارگران با خدا معامله کرده اند و خانواده آنان باید در مسئولیت
پذیری و پایبندی بر اخالق ،برتر از دیگران باشند.
گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خانوادههای معظم شهدای
شاغل در شرکت تجلیل به عمل آمد.

مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان شاغل
در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ایــن مراســم روز چهارشــنبه  8اســفند مــاه بــا حضــور
مدیــر عامــل و تنــی چنــد از معاونیــن ،مدیــران ســتادی
و بانــوان شــاغل در شــرکت در محــل ســالن جلســات
حــوزه ســتاد تشــکیل یافــت.
در ایــن مراســم 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.
وی در ادامــه ،ماموریتهــای امــور زنــان و خانــواده و
عملکــرد یکســاله ایــن امــور را تشــریح نمــود .
ســپس مهنــدس محمــدی مدیــر عامــل شــرکت ضمــن
تبریــک ســالروز والدت ام ابیهــا حضــرت فاطمــه زهــرا
(س) خواســتار افزایــش مشــارکت بانــوان و بهــره
گیــری بیشــتر از توانایــی هایشــان در راســتای پیــاده
ســازی نظــام آراســتگی  5sدر محیــط کار شــد.

در ادامــه ،خانــم ســبحانی معــاون منابــع انســانی
شــرکت ،نقــش زنــان را در موفقیــت خانــواده مهــم
دانســته و گفــت  :پشــت هــر مــرد موفقــی یــک زن
مــی باشــد و موفقیــت زنــان ،منــوط بــه توانایــی هــای
خودشــان اســت.
در ادامــه ایــن مراســم خانــم هــا لعیــا عظیمــی،

منیــژه عاملــی ،ســمیرا موســیوند ،النــاز بایرامــی و آزاده
مهاجــری ،بــه عنــوان بانــوان نمونــه ســال  97شــرکت
انتخــاب شــدند و لــوح تقدیــر و کمــک هزینــه ســفر بــه
مشــهد مقــدس بــه ایــن افــراد اعطــاء گردیــد.
در انتهــای مراســم بــه کلیــه بانــوان همــکار لــوح تقدیــر
و کارت هدیــه تقدیــم شــد.

قرعه کشی جوایز بیمه نامههای عمر و پسانداز یارمند ( سینابان ) انجام یافت
بـه مناسـبت والدت بـا سـعادت حضـرت فاطمه زهـرا (س) مراسـم قرعه کشـی جوایز بیمه
عمـر و پـس انـداز یارمند (سـینابان) روز پنجشـنبه  9اسـفند مـاه در محل سـالن اجتماعات
سـتاد شـرکت برگزار شد.
در ابتـدای مراسـم مدیـر عامل شـرکت  ،معـاون منابع انسـانی و آقای دکتر صیـادزاده مدیر
فـروش بیمـه هـای عمر از شـرکت بیمه سـینا هـر یک در رابطه بـا اهمیت و ضـرورت بیمه
در بیـن کارکنـان و نقـش آن در افزایش اعتمـاد و همچنین اهمیت توجه به سلامت روحی
و جسـمی کارکنان ،مـواردی را بیان نمودند.
ایـن همایـش کـه با تلاش معاونت منابع انسـانی و عوامـل و زیر مجموعـه آن معاونت و با
همـکاری بیمـه سـینا و دفتـر روابط عمومی شـرکت در آسـتانه سـال نو در سـالن اجتماعات
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان و بـا حضور بیمه گـزاران و همـکاران برگزار شـد .به قید
قرعـه جوایـزی بـه شـرح زیـر از طرف بیمه سـینا به  55نفـر از همکاران اعطا شـد.
 -1تعداد  15عدد کارت هدیه  10میلیون ریالی
 -2تعداد  20عدد کارت هدیه  4میلیون ریالی

 -3تعداد  20عدد کارت هدیه  2میلیون ریالی
و در پایـان مراسـم تعـداد  30عـدد فلش ممـوری بـرای حاضرین در همایـش که هدیه
ای دریافـت نکـرده بودنـد بدون قرعه کشـی اعطا شـد .
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چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
طـی احـکام جداگانـه از سـوی مهنـدس حسـن محمـدی مدیـر عامـل شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل انتصابـات ذیـل در حـوزه ایـن شـرکت صـورت گرفـت:
مهنـدس متولـی زاده مدیـر عامل شـرکت توانیر و رئیس شـورای
راهبـردی و مهنـدس هاشـمی دبیـر کمیته ی سـیرد ایران بـا اعطای
لـوح تقدیـر از مهنـدس محمـدی مدیـر عامل شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان اردبیل بـه جهت حضـور پررنـگ همکاران این شـرکت
در هفتمیـن کنفرانس منطقه ای سـیرد و کسـب رتبه چهـارم با تعداد
 7مقاله پذیرفته شده ،تقدیر و تشکر نمودهاند.
آقای حسـین افـراز مدیر کل دفتر مرکزی حراسـت شـرکت توانیر
بـا ارسـال لوح تقدیـر ،از تعهد و تخصـص مهندس نظـری مدیر دفتر
حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل
بـه جهـت تالش بیشـائبه در ارتقـای سلامت اداری و پیشـگیری از
بروز فساد اقتصادی در سال  97تشکر و قدردانی نموده است.
آقـای شـفیع شـفیعی مدیـر کل دفتـر امـور اجتماعـی و فرهنگـی
اسـتانداری اردبیـل بـا ارسـال لـوح هـای جداگانـه از آقـای مهندس
حسـن محمـدی مدیـر عامل  ،آقـای ناصـر عبدالهیـان مدیـر امور دو
بـرق اردبیـل  ،آقـای مهـرداد سـلیمی مدیـر دفتـر روابـط عمومـی و
همـکاران دفتـر روابـط عمومـی آقای حسـین دهقـان نـژاد و خانم ها
رویـا اللهقلـی پـور و النـاز بایرامـی بـه جهـت همـکاری در برگزاری
نمایشـگاه دسـتاوردها و خدمـات چهـل سـاله انقلاب شـکوهمند

اسلامی ایـران در دهـه فجر سـالجاری و همچنین کسـب غرفه برتر
بخـش محتوایـی نمایشـگاه و بخـش همـکار نمایشـگاه تقدیـر و
تشکر نمود.
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری اردبیـل ،مدیر کل بنیاد شـهید و
امـور ایثارگـران اسـتان اردبیـل و رئیـس کارگـروه گلـزار شـهدا بـا
ارسـال لوحـی از تلاش هـای ارزشـمند مدیرعامـل شـرکت توزیـع
نیروی برق استان اردبیل تقدیر نمودند.
ایـن قدردانـی به پـاس های تالش هـای ارزشـمند و مجدانه مهندس
محمـدی مدیـر عامـل و سـایر کارکنان و مسـئولین خدوم شـرکت در
سـاماندهی گلـزار مطهـر و تابنـاک شـهدا و هـم چنین حضـور موثر و
پیگیـری هـای الزم مصوبات کارگروه گلزار شـهداء توسـط مدیرعامل
انجام پذیرفته اسـت.
آقـای یاسـر شـاهی مدیـر کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان
اردبیـل بـا ارسـال لوح تقدیـری از آقـای میر عظیـم رفیق نیـا یکی از
همکاران مدیریت امور سه برق اردبیل تشکر نمود.
ایـن لـوح تقدیر بـه جهت نگاه هنرمندانـه وی در نویسـندگی  ،نمایش
«ایـن تن فانـی» در اولین هنرواره تئاتر حبیب اسـتان اردبیل در آسـتانه
چهلمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی در دی ماه  97به
وی اعطاء شـد .
مدیر کل سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـتان اردبیل با ارسـال
لـوح تقدیـر از مدیر امـور نظارت بـر خدمـات عمومی شـرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل تقدیر کرد.
آقـای خداپرسـت در این لـوح تقدیـر ،از فعالیت ارزنده آقای حسـینی
مدیـر امـور نظارت بـر خدمـات عمومـی شـرکت ،در زمینـه مدیریت
سـبز بـا محوریـت مصـرف بهینـه حامـل هـای انـرژی و جایگزینـی
انـرژی هـای پـاک در سـاختمان سـتاد شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان اردبیـل قدردانـی نموده اسـت.

آقای محمد حسین دیده بان به عنوان سرپرست مدیریت برق اردبیل
آقای منوچهر موالیی به عنوان مشاور مدیر عامل
آقای مهندس علی جاهدی سرپرست برق شهرستان پارس آباد
آقای مهندس کیوان وفا خواه سرپرست برق شهرستان نمین

کسب غرفه برتر بخش محتوایی و همکاری در نمایشگاه دستاوردهای
چهل سالگی انقالب اسالمی در استان اردبیل
بــا حضــور مســئوالن اســتانی،
مراســم اختتامیــه نمایشــگاه
دســتاوردهای انقــاب اســامی در
اردبیــل کــه بمناســبت چهلمیــن
ســالگرد انقــاب اســامی ایــران
ترتیــب یافتــه بــود ،برگــزار شــد
و از دســتگاههای برتــر در ایــن
نمایشــگاه تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم ،شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در
بخــش محتوایــی و همــکاری در نمایشــگاه ،موفــق بــه کســب عنــوان « غرفــه برتــر » شــد و از
عملکــرد ایــن شــرکت بــا اعطــای لــوح و تندیــس تقدیــر بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت در ایــن نمایشــگاه  ۱۰روزه  ۷۵دســتگاه اجرایــی اســتان در قالــب  ۱۲۰غرفــه حضــور
داشــتند.

برگزاری کارگاه آموزشی
«حفظ و احترام به حریم خانواده و تحکیم پایه های آن»

کارگاه آموزشی «حفظ و احترام به حریم خانواده و تحکیم پایههای آن» بامدرسی حجت االسالم حسنی
مدرس دانشگاه محقق اردبیلی روز چهارشنبه  24بهمن ماه در محل سالن جلسات ستاد شرکت با حضور
بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان تشکیل شد.
مدرس مذکور در این کارگاه آموزشی گفت  :خوشبختانه دین اسالم با دقت در تمام جوانب نیازهای
انسان ،در این مسئله هم مثل سایر موارد ،دیدگاهی کامل و روشنگرانه دارد.
وی افزود :انسان همواره به شناخت آنچه در طول زندگی با آن در ارتباط است نیاز دارد و از مهمترین
آنها خانواده است که نحوه ی تشکیل و بقای آن ،نقش مهمی در سعادتمندی افراد ،جوامع و ملت ها
دارد و لذا باید در تحکیم بنیانهای خانواده بسیار کوشید.
حجت االسالم حسنی اظهار داشت  :دین اسالم در این عرصه نیز همچون سایر ابعاد و عرصهها
آموزههای متعالی و حیات بخشی را ارائه می نماید و بر عواملی چون وجود ایمان و تقوا ،عشق و محبت،
وفاداری ،اعتماد متقابل ،صبر و شکیبایی ،مدیریت صحیح ،اخالق نیکو ،شناخت حقوق و وظایف و ...
برای هر یک از اعضای خانواده تاکید دارد.
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اخبار شهرستانها

شهرستان اردبیل
رفع ضعف ولتاژ برق و اصالح و جابجایی شبکه
فشار ضعیف در برخی از خیابانها و
محالت شهر اردبیل

اخیر جزو فیدرهای پر عارضه بوده است ،با انجام تعمیرات از
جمله تعویض مقرههای معیوب ،اصالح شلی سیم و چرخگذاری،
اصالح کجی پایهها و در نهایت شاخه زنی درختان واقع در حریم
شبکه ،به وضعیت پایدار رسیده است.
وی عامل اصلی قطعیهای اخیر فیدر دو برق نیر را برخورد
شاخههای درختان و ممانعت از هرس آنها توسط تعدادی از
اهالی عنوان کرد که با تعامالت الزم از طریق فرمانداری و
دادگستری شهرستان نیر،مشکل ممانعت از هرس درختان رفع
شد.

شهرستان سرعین

رفع ضعف ولتاژبرق در روستای آتشگاه سبالن

شهرستان بیله سوار
رفع ضعف ولتاژ برق در خیابان طالقانی
بیله سوار

مدیر برق بیله سوار از احداث پست هوایی جهت رفع ضعف برق
خیابان طالقانی شهر بیله سوار خبر داد.
مهندس بخشی گفت :با احداث یک دستگاه پست هوایی به
قدرت  ۱۲۵کیلوولت آمپر و احداث  350متر خط  ۲۰کیلوولت و
 100متر خط فشارضعیف ،مشکل افت ولتاژ در خیابان طالقانی
بیله سوار برطرف شد.

شهرستان خلخال

احداث پست هوایی شماره 3
روستای خمس خلخال

مدیر امور دو برق اردبیل از رفع ضعف ولتاژ برق و اصالح و
جابجایی شبکه فشار ضعیف در برخی از محالت اردبیل خبر داد.
مهندس عبدالهیان گفت :ضعف ولتاژ در محالت امین آباد،
خیابانهای شهید مفتح ،شهید اعتباری و انقالب اردبیل برطرف
شد و شبکه فشار ضعیف در محله آقا کاظم نیز اصالح و جا
بجا گردید.
وی گفت :با احداث شبکه فشار ضعیف (با کابل خودنگهدار) به
طول  2800متر در مناطق مذکور ،مشکل ضعف ولتاژ برق رفع
و شبکه این مناطق اصالح شد.
مهندس عبدالهیان افزود :تعدادی از تیرهای برق به علت
تعریض خیابانها توسط شهرداری ،در وسط معابر عمومی
مناطق مذکور قرار داشت که با تالش همکاران ،شبکه برق این
مناطق اصالح شد.
مدیر امور دو برق اردبیل تصریح کرد که این اقدامات ،در راستای
طرح کاهش تلفات و افزایش رضایتمندی مشترکین و جلوگیری
از خسارت به لوازم خانگی مشترکین انجام یافته است.
وی گفت :تا به امروز در مدیریت امور دو برق اردبیل 267
کیلومتر شبکه فشار ضعیف مسی با کابل خود نگهدار جایگزین
گردیده است.

شهرستان نیر

اصالح خط  ۲۰کیلوولت هوایی
فیدر دو برق نیر

مدیر برق شهرستان نیر از اصالح شبکه بر روی فیدر دو برق
نیر خبر داد.
مهندس اخوان گفت :با توجه به اینکه این فیدر در چند ماه

مدیر برق سرعین از رفع ضعف ولتاژبرق در روستای آتشگاه
سبالن خبر داد.
مهندس موسوی با اعالم این خبر افزود :با توجه به افت ولتاژ در
قسمت هایی از روستای آتشگاه سبالن به دلیل تعدد مشترکین
و افزایش بار ،با نصب  ۳اصله تیر بتونی ۲۵۰ ،متر کابل کشی و
تقسیم بار ،مشکل افت ولتاژ این روستا به طور کامل رفع گردید.
مدیر برق سرعین همچنین اظهار داشت :به دلیل اهمیت کاهش
تلفات ورفع ضعف ولتاژ برق در شبکه های توزیع ،مدیریت برق
سرعین پروژه های رفع ضعف ولتاژ و کاهش تلفات را در دستور
کار خود قرار داده است .

مدیر برق خلخال گفت :با احداث و بهرهبرداری از این پست،
طول فیدر  400ولت در پست شماره یک جمعا به متراژ 1200
متر کاسته شده و ضعف ولتاژ برق تعداد  120خانوار در محله
های مسیر امامزاده عبداله و هتل پرنیان رفع گردید.
مهندس سیدی افزود :پست هوایی شماره  3روستای خمس
خلخال جهت کاهش تلفات و رفع ضعف برق مشترکین با
احداث حدود  900متر خط  20کیلو ولت ،نصب یک دستگاه
ترانسفورماتور  100کیلوولت آمپر ،تابلو عمومی  160آمپر و با
هزینهای بالغ بر  230میلیون تومان احداث گریده است.
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برگزاری همایش

« بهداشت روان و رازهای شادکامی»

همایــش بهداشــت روان و رازهــای شــادکامی بــا مدرســی آقــای محســن علیــزاده
کارشــناس ارشــد روانشناســی روز یکشــنبه  28بهمــن مــاه در محــل ســالن اجتماعــات
ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن همایــش مــدرس دوره گفــت :شــاد زیســتن نیــز ماننــد ســایر مهارتهــا نیــاز بــه
یادگیــری و آموختــن دارد و اگــر انســان بــه روزمرگــی دچــار شــود و هدفمنــد نباشــد از
لحظــات زندگــی لــذت نخواهــد بــرد.
وی دایره شادکامی را به شرح ذیل برشمرد:
1ـ ژنتیکی (خلق و خو )  50درصد
2ـ شرایط و موقیعت های زندگی (پول) 10درصد
3ـ فعالیتهای آگاهانه وارادی (انتخابها ) 40درصد
وی افــزود :انتخابهــا در شــاد بــودن انســان نقــش اصلــی دارد و مــا مــی توانیــم بــا
انتخابهایمــان تصمیــم بگیریــم کــه در زندگــی شــاد باشــیم یــا نباشــیم.
مــدرس دوره همچنیــن گفــت  :تصــور اینکــه رســیدن بــه پــول و ثــروت باعــث شــادی مان
خواهــد شــد ،یــک تصــور غلــط اســت چــرا کــه شــادی یــک حــس درونــی اســت کــه اتفاقا
بــا چیزهــای کوچــک نیــز حاصــل مــی شــود.
وی در انتهــا اینکــه چگونــه شــاد باشــیم را بــا تکینــک هــای ســاده بــرای همــکاران
توضیــح داد .

قهرمانی تیم فوتسال مدیریت برق نیر در مسابقات
بین ادارات این شهرستان

در این مسابقه که به
مناسبت دهه مبارک
فجر با حضور شش تیم
بین ادارات شهرستان
با همت کمیته ورزش
سپاه ناحیه شهرستان
نیر برگزار گردید ،تیم
فوتسال مدیریت برق نیر
به مقام اول دست یافته
و تیمهای مدیریت آموزش و پرورش و بسیج سپاه ناحیه نیر نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

موفقیت فرزشی فرزند یکی از همکاران
آقـای امیر حسـین محرمـی فرزند آقای محمـد محرمی
همـکار شـاغل در امـور دو ،در مسـابقات کونـگ فـو
قهرمانـی اسـتان اردبیـل کـه بـه مناسـبت دهـه مبارک
فجـر برگـزار شـد ،در رده سـنی نونهـاالن ،وزن  33ـ
کیلوگـرم مقـام اول را کسـب نموده و موفق بـه دریافت
نشـان طال شـد.
ایـن موفقیـت ارزشـمند ورزشـی را بـه آقا امیرحسـین و
خانـواده محترمشـان تبریـک میگوییم.

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

7

جلسه مشترک سرپرست معاونت فروش و خدمات
مشترکین با مدیرشعب بیمه دی در استان اردبیل
در راستای تسهیل پرداخت خسارت مشترکین

مهنــدس رئــوف حســن پــور سرپرســت
معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین
و آقــای ســلیمی مدیــر دفتــر روابــط
عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل بــا مدیرشــعب بیمــه دی در
اســتان اردبیــل در محــل ســالن جلســات
ایــن شــرکت جلســه مشــترکی برگــزار
کــرد.
ایــن جلســه در راســتای افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکین خانگــی و
تجــاری و پیرامــون پرداخــت خســارت بــه
مشــترکین برگــزار شــد.
در ایــن جلســه عنــوان شــد خســارت
ناشــی از بــروز اشــکال در لــوازم برقــی
خانگــی و تجــاری ناشــی از افــت ولتــاژ
و قطــع و وصــل یکبــاره بــرق (درصورتــی
کــه ایــراد از شــبکه توزیــع بــرق باشــد)
و تمامــی خســاراتی کــه بــه علــت عــدم

کارکــرد مناســب شــبکه توزیــع بــرق بــه
مشــترکین وارد شــود ،برعهــده شــرکت
بیمهگــر مذکــور میباشــد.
گفتنــی اســت ثبــت نــام
در ســامانه ای تحــت عنــوان
“ســامانه ثبــت و اعــام
خســارت ناشــی از بــرق
مشــترکین خانگــی” بــه آدرس
 www.aped.irاســت و مشترکین
محتــرم مــی تواننــد پــس از
ثبــت نــام ،بــا دریافــت نــام
کاربــری و رمــز عبــور نســبت
بــه درج خســارت هــای وارد
شــده بــه لــوازم برقــی خانگــی
خــود ،گــزارش دهنــد.
ایــن گــزارش هــا رســیدگی شــده و
نتایــج آن بــه اطالعــات تمامــی کاربــران
میرســد.

مسابقات آمادگی جسمانی ویژه بانوان شاغل
در صنعت آب و برق استان

مســابقات آمادگــی جســمانی ویــژه بانــوان
شــاغل در صنعــت آب و بــرق اســتان 15
بهمــن مــاه بــا حضــور تعــدادی از بانــوان
همــکار در محــل باشــگاه ورزشــی بــرق
اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن مســابقات در رده ســنی زیــر
 30تــا 30ســال  :خانــم آزاده مهاجــری
از (شــرکت توزیــع نیــروی بــرق)
در رده ســنی 30تــا  35ســال  :خانــم
ژیــا خیــر خــواه از (شــرکت توزیــع نیــروی

بــرق)
در رده ســنی  35تــا  40ســال  :خانــم
ربــاب حســن زاده از (شــرکت آب وفاضــاب
شــهری )
در رده ســنی  40تــا  45ســال  :خانــم
رویــا اللهقلــی پور(شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق)
و در رده ســنی  45بــه بــاال  :خانــم مکــرم
معصومــی از (شــرکت آب منطقــهای)
مقامهــای اول را کســب کردنــد.
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برگزاری مسابقات ورزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
به مناسبت دهه مبارک فجر

مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل به
مناسبت دهه مبارک فجر با حضور مدیر
عامل ،معاونین و مدیران شرکت و اعضای
تیمهای شرکت کننده در محل باشگاه
برق برگزار شد.
آقای موالیی ،مسئول ورزش شرکت
گفت :این دوره از مسابقات در دو رشته
فوتسال (پنج نفره) و والیبال ( 4نفره) ،با
حضور 14تیم فوتسال و  6تیم والیبال و
با مشارکت بیش از  200نفر از همکاران
برگزار شد.
وی افزود :در مسابقات والیبال که با حضور
 6تیم و در قالب دو گروه و با  6بازی
در مرحله گروهی ،برگزار شد ،تیم امور 1
برق اردبیل به عنوان قهرمان ،تیم امور 2
برق اردبیل به عنوان نائب قهرمان و تیم
مدیریت برق پارس آباد به مقام سوم دست

یافت و تیم والیبال مدیریت برق مشگین
شهر نیز به عنوان تیم اخالق مسابقات
معرفی شد .همچنین آقای خیراله جعفری
از امور  2برق اردبیل به عنوان بازیکن
اخالق و آقای پیمان خباز نوری از امور 1
برق اردبیل نیز به عنوان فنیترین بازیکن
شناخته شد.

آقـای موالیـی همچنیـن افـزود :مسـابقه
فوتسـال نیـز بـا حضـور  14تیـم و در قالـب
دو گـروه  3تیمـی و دو گـروه  4تیمـی
برگزارشـد کـه تیـم امـور  3بـرق اردبیل به
عنـوان قهرمـان  ،تیـم مدیریـت بـرق نمین
بـه عنـوان نائـب قهرمان و تیم امـور  1برق
اردبیـل بـه مقـام سـوم دسـت یافت.

ضمنـ ًا در این دوره از مسـابقات تیم مدیریت
بـرق بیلـه سـوار بـه عنـوان تیـم اخلاق
معرفـی شـد و آقـای فـرزاد سـعدی از امور
 3بـرق اردبیـل بـه عنـوان بازیکـن اخالق و
نیـز آقـای محمـد درگاهـی از امـور  3بـرق
اردبیـل بـه عنـوان آقـای گل بـا  8گل زده،
انتخاب شـدند.

به مناسبت ایام دهه مبارک فجر برگزار شد:

جشنواره ورزشی «مادر و دختر» ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران
و برگزاری مسابقه شنا ویژه فرزندان دختر

بـه مناسـبت گرامیداشـت ایـام دهـه مبـارک دهه فجر ،جشـنواره ورزشـی مـادر و دختر
ویـژه ( بانـوان شـاغل و همسـران همکاران ) روز سـه شـنبه 16بهمن مـاه  97در محل
باشـگاه ورزشـی توزیع بـرق اردبیل برگزار شـد.
در ایـن جشـنواره ورزشـی ،مسـابقات آمادگـی جسـمانی ـ حلقـه (هوالهـوپ) و دراز
نشسـت ،مشـترکا بیـن مـادران و دختـران شـرکت کننـده برگـزار شـد.
در ایـن مسـابقات دختـران و مـادران ذیـل بـه ترتیـب به مقام های اول تا سـوم دسـت
یافتند:
در رده سـنی  7تـا  10سـال :خانمهـا النا سـرحدی ( دختـر) لیلا اژدری (مادر)
ـ گیتـی سـیفی (دختـر) لیال آقا قلیـزاده (مادر) ـ زهـرا عبدالهی (دختـر) و فاطمه آذری
( مادر)
در رده سـنی 11تـا  13سـال :خانمها هسـتی سـیفی (دختـر) و لیال آقـا قلیزاده
(مـادر) ـ یلـدا هاشـمی (دختـر) رویا رضایـی (مادر) ـ دینـا بند علـی زاده (دختر) و رویا
اللهقلی پـور (مادر)

در رده سـنی  14تـا  16سـال :خانم هـا مریـم عبدالهی (دختـر) و فاطمـه آذری
(مـادر)  ،زهـرا زارعـی (دختـر) مهنـاز منیـر (مـادر) ـ الیسـا سـرحدی (دختـر) و لیلا
اژدری (مـادر)

همچنین به مناسبت ایام دهه مبارک فجر ،مسابقه شنای ویژه
دختران  7تا  18سال فرزندان دختر همکاران برگزار شد .

در این مسابقه که در دو رشته کرال سینه و قورباغه برگزار شد ،در رده سنی  10تا
 13سال خانم دینا بند علیزاده فرزند آقای یحیی بند علیزاده به مقام اول ،الینا مستوفی
فرزند آقای افشین مستوفی به مقام دوم و سیده اسرا آقایی فرزند آقای سید محمد آقایی
به مقام سوم دست یافتند .
در رده سنی  14تا  18سال نیز خانم یلدا هاشمی اصل فرزند آقای عادل هاشمی
اصل به مقام اول و زهرا زارعی فرزند آقای علی زارعی به مقام دوم دست یافتند.

