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ارائهبرنامهعملیاتیپروژههایپیشرانبرق
در سال 1401با حضور استاندار
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 80درصد مشترکان برق استان
زیرالگو هستند

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر الیل و النهار یا
محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
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در قالب اقدام فراگیر در سراسراستان اجرا شد

تعمیرات و بهینه سازی شبکه های توزیع برق
آمادگی  ۵۲اکیپ شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل در ایام تعطيالت نوروز

پيام تبريك مديرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل
به مناسبت عيد نوروز و حلول سال1401
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کسب رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی و
برنامه های درون سازمانی عفاف و حجاب
10

با سالم
اینــک کــه بــه فضــل الهــی ســالی پرطــراوت و با نشــاط
را بــه انتظــار نشســته ایــم  ،در آغــاز ســال نــو از زحمات
شــبانه روزی تــك تــك شــما اعضــاي هيــات مديــره ،معاونيــن ،مديــران ،كاركنــان
و هــم چنيــن تــاش هــاي ارزنــده شــركت هــاي پيمانــكاري ،نظارتــي ،تاميــن نيــرو و
همــكاران خــدوم ايــن مجموعــه هــا در جهــت تحقــق آرمــان هــای شــرکت صمیمانه
قدردانــی مــی نمایــم و بهتریــن تبریــک هــا و صمیمانــه تریــن شــادباش هــا را دربهــار
 1401بــه پیشــگاه پرمهــر شــما و خانــواده محترمتــان تقدیــم مــی نمایــم .
امیــد اســت در ســال جدیــد ،همــراه و همــگام بــا دیگــر خدمتگــزاران صدیــق ایــران
اســامي و بــا کار و تــاش بــی وقفــه و بــا ایمانــی راســخ و اســتوار ،گامهــای بلنــدی
را در عرصــه عمــران ،توســعه و آبادانــی کشــور عزیزمــان برداشــته و بــا برنامــه
ریــزی مناســب و هدفمنــد ،در راســتای پویایــی روز افــزون صنعــت بــرق اســتان
اقــدام نمــوده و بــرای بهبــود فرهنــگ عمومــی در اســتفاده صحیــح از انــرژی بــرق
 ،کوشــا و نقــش آفریــن باشــیم.
امیــدوارم ســال آتــي ،ســالي تــوام بــا ثبــت توفيقــات بيشــتر در ارائــه خدمــت بــه مــردم ايــن ديار
و ســالي پــر از صفــا و صحــت در پرتــو عنايــات و بــركات الهــي بــراي همــه شــما تالشــگران بي
ادعــاي صنعــت بــرق باشــد .لحظاتتــان سرشــار از لطــف ايــزد منــان باد.

هر روزتان نوروز

نوروزتان پيروز
حسين قديمي ـ مديرعامل

صفحه 5

توسط مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر ؛

اهدای لوح تقدیر«شایسته تقدیر ویژه»به مسئول امور فرهنگی
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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 80درصد مشترکان برق استان زیر الگو هستند

معاون فروش و خدمات مشتركین شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت 80 :درصد
مشترکان برق استان اردبیل زیر الگو تعیین شده در تعرفه جدید ،برق مصرف می کنند.

محمد حسین دیده بان در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان استان اظهار کرد :افزایش
تعرفه برق برای همه مشترکان اعمال نخواهد شد و تنها مشترکانی که مصرف نامتعارف
دارند ،شامل این تعرفه جدید خواهند شد.
وی تصریح کرد :تنها  20درصد مشترکان استان اردبیل الگوی مصرف را رعایت نمیکنند
و در صورت تداوم این وضعیت مشمول افزایش تعرفه خواهند شد.
معاون فروش و خدمات مشتركین شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت:
تعرفه جدید از اول بهمن ماه سال جاری اعمال شده و الگوی مصرف در هر ماه
برای مشترکان  200کیلووات در نظر گرفته شده و بیشتر از این میزان مشمول جریمه
خواهند شد.
دیده بان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :مشترکانی که تا  300کیلووات مصرف
برق داشته باشند تا  1.5برابر 400 ،کیلووات تا  2.5برابر و بیشتر از  400کیلووات تا 3.5
برابر در قالب افزایش تعرفه و اخطار روبهرو خواهند شد.
معاون فروش و خدمات مشتركین شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل اضافه کرد:
همشهریان برای اطالع از وضعیت مصرف برق خود میتوانند به اپلیکیشن برق من مراجعه
کرده و با وارد کردن شناسه قبض خود میزان مصرف و اطالعات دقیق را در این زمینه
کسب کنند.

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

افتتاح كارگاه آموزشی بین كارگاهی شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل در محل باشگاه برق

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اعالم اینكه پروانه فعالیت
كارآموزی بین كارگاهی برای این شركت توسط مركز آموزش های فنی حرفه ای استان در بهار
سال جاری صادر شد ،اظهار کرد :این کارگاه آموزشی در محل باشگاه برق تجهیز گردیده وبا حضور
مدیركل و هئیت همراه مركز آموزش فنی و حرفه ای استان افتتاح شد.
احدزاده در این مراسم كه با حضور مدیرعامل ،معاونین و مدیران شركت توزیع نیروی برق استان
برگزار شد،اظهار کرد :این كارگاه آموزشی با هدف آموزش و پاسداشت صالحیت حرفه ای نیروهای
پیمانکاری ایجاد شده است و با توجه به اینکه بخش اعظمی از فعالیت های شركت برونسپاری شده
،توانمند سازی نیروهای پیمانکاری برای ما اهمیت زیادی دارد.
وی افزود :در شركت توزیع نیروی برق استان حدود  700نفر به صورت نیروهای حجمی و خدماتی
در بخش فعالیت های مستمر مشغول هستند كه افزایش توانمندی و حرفه ای نمودن این نیروها
از اولویت های اصلی شركت است.
در ادامه مراسم ،مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل ضمن قدردانی از دست اندركاران
تكمیل و راه اندازی این كارگاه آموزشی ،از همكاری و پشتیبانی اداره كل فنی و حرفه ای استان
نیز تشكر کرد.
حسین قدیمی گفت :در حوزه برق ،حفظ جان همكاران بسیار پر اهمیت است و از آنجا كه به دلیل
كاهش تصدی گری فعالیت های شركت برون سپاری شده است ،نیازمند آموزش های الزم و حرفه
ای نمودن همكاران حجمی و خدماتی هستیم.
وی افزود :در برنامه داریم صفر تا صد شبكه برق را در این مركز آموزشی شبیه سازی كنیم و آموزش
ها به صورت عملی صورت گیرد تا كارهایمان به صورت استاندارد پیش برود.

مدیر امور تداركات شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

 71مناقصهو 400استعالمدرسالجاریبرگزارشدهاست

مدیر امور تداركات شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل از
برگزاری  71مناقصه و حدود  400استعالم در سال جاری
خبر داد.

یحیی بندعلیزاده گفت :به منظور عملیاتی كردن طرح های
جهادی کاهش تلفات ،به روزرسانی نصب کنتورهای پشت در
و همچنین طرحهای بهارستان و تبدیل هزار و  300كیلومتر
سیم مسی به کابل خودنگهدار ،امور تداركات شركت به صورت
شبانه روزی با برگزاری انواع مناقصات و استعالمات اقدام به
تهیه و خرید لوازم و اجناس مورد نیاز کرده است.
وی تصریح كرد :بدون شک این اقدام در این شرایط فعلی
بازار و تورم بی سابقه و کمبود نقدینگی بدون تالش و
همت همکاران و پشتیبانی مدیر عامل و معاونان شركت
میسر نمی شد.
مدیر امور تداركات شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل

به نمونه هایی از خریدهای صورت گرفته در طول امسال
اشاره كرد و افزود:خرید بیش از  20هزار دستگاه انواع
کنتور،بیش از  500كیلومتر انواع کابل خودنگهدار 200،
كیلومتر كابل  2×6و 30كیلومتر انواع کابل آلومینیومی
نمونه ای از این خرید ها می باشد.
بندعلیزاده همچنین خرید 382دستگاه انواع ترانسفورماتور5،
هزار اصله تیر بتونی در سایزهای مختلف 5 ،هزار دستگاه چراغ
 4،هزار و سیصد دستگاه انواع المپ  7،هزار و  500دستگاه
انواع كراس آرم و سكوو پایه های فلزی و انواع یراق آالت برای
کل قرارداد و استعالمات را از دیگر اقالم خریداری برای شركت
در سال جاری برشمرد.
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حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در سامانه سامد برای پاسخگویی به درخواستهای هم استانی ها
سامد پاسخگوی سواالت و تماس های مردمی شد.

حسین قدیمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل  18بهمن ماه با حضور در محل سامانه

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ،در
راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد
و تبیین اهداف دولت وتحقق مصادیق حقوق شهروندی و ایجاد
فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی
با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی ،حسین قدیمی به مدت
۲ساعت با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق
تلفن  ۱۱۱بصورت مستقیم پاسخگوی سواالت و مشکالت مطرح
شده از سوی هم استانی های عزیز شد.

در قالب اقدام فراگیر در سراسراستان اجرا شد

تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق استان اردبیل
تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق استان
اردبیل با رویکرد رفع کانون های خطر و ایمن سازی
اجرایی شد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان با اعالم این خبر گفت :این اقدام
از سوی شرکت توانیر برنامه ریزی شده و توسط کلیه
شرکتهای توزیع برق کشور چهارم اسفند ماه سال
جاری انجام شد.
ناصر عبدالهیان افزود :قبل از این اقدام فراگیر با
برگزاری جلسات ،کانونهای خطر شناسایی و مشخص
شدند و سناریوی این اقدام برای مدیریت توزیع برق
هر شهرستان در سطح استان اردبیل طرح ریزی شد.
وی افزود :همزمان با سراسر کشور ،برنامه های پیش
بینی شده  ،توسط  ۱۴۹نفر در قالب  ۴۹اکیپ
عملیاتی و با استفاده از  ۷۰خودروی سبک و سنگین
در سطح استان اردبیـل توسط همکاران و پیمانکاران
این شرکت به اجرا درآمد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی
برق استان هدف از این اقدام را ایمن سازی محیط برای
مردم و شهروندان بیان كرد وگفت :تعویض  9دستگاه
تابلو شالتر فرسوده 260،عدد جوشکاری لوال و جا قفلی و
نصب قفل ،جمع آوری تیرهای سرگردان و بالتکلیف 13
اصله و نصب  29عدد کاور ضد پرنده زدگی بخشی از
اقدامات انجام شده در این اقدام بود.
ناصر عبدالهیان هم چنین  358مورد اصالح دریچه

پایه های روشنایی جهت جلوگیری از سرقت119،
مورد جمع آوری اشیاء اضافی روی شبکه مانند
تابلوهای تبلیغاتی ،بنرها و  57 ،....مورد اصالح
کابل های سرویس بهم تنیده روی پایه و درون
تابلوهای توزیع  ،تعویض  32اصله پایه های فرسوده
اضطراری 36،مورد جابجایی ترانس و رفع حریم6،
كیلومتر و  330متر اصالح فلش و بازآرایی شبکه
توزیع را از دیگر اقدامات انجام شده طی این اقدام
فراگیر در سطح استان برشمرد.
وی هدف از این اقدام را ایمن سازی محیط برای
شهروندان و هم استانی های عزیز عنوان کرد و از هم
استانی های عزیز درخواست کرد هرگونه اتفاقات شبکه
را از طریق سامانه  ۱۲۱یا اپلیکیشن برق من گزارش
دهند.

مراسم بزرگداشت روز زن
ویژه بانوان شاغل شركت توزیع نیروی
برق استان اردبیل برگزار شد

به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مراسم بزرگداشت مقام زن و مادربا حضور مدیرعامل
،معاونین و بانوان شاغل در محل ستاد شركت توزیع
نیروی برق استان اردبیل برگزار شد.
در اين جلسه كه به صورت ويدئو كنفرانسي با واحدهاي
تابعه شركت نيز برگزار شد ،مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل ضمن تبريك والدت حضرت
زهرا (س) و روز زن و روزمادربا اهداي لوح تقدير ،شاخه
گل و كارت هديه از بانوان شاغل شركت ،تجليل نمود.
حسين قديمي در اين مراسم با بيان اينكه فاطمه
زهرا(س) الگوي همسرداري ،پارسايي و قناعت،انفاق ،
ايثار و به ويژه عفاف و حجاب بود ،از حضور فعال و
همکاری بانوان شاغل در مجموعه شركت توزيع برق
استان تقدیرنمود وبر لزوم تالش بيشتر براي پیشبرد
اهداف شرکت تاکید كرد.
وي اظهار داشت :شركت ما يك شركت خدمت رسان
است و وظيفه تامين ارزشمندترين نياز انسان ها (برق)
را برعهده دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
گفت:خوشبختانه درهفته گذشته عليرغم بارش برف
سنگين به همت همكاران و انجام برخي اقدامات از قبيل
شاخه زني و تعميرات به موقع ،وضعيت شبكه برق پايدار
بود و همكاران ما در مواردي كه حتي راه برخي روستا
ها بسته بود با وجود برف سنگين با پاي پياده براي رفع
مشكل برق اقدام نمودند.
قديمي ضمن انتصاب ثريا فرجي به عنوان مدير برق
شهرستان مشگين شهردر روززن و براي اولين بار
در صنعت برق استان،اعالم كرد:اين انتصاب از طريق
فراخوان و تائيد كميته انتصابات شركت انجام شده و
انشاله در آينده شاهد انتصاب ساير بانوان شركت در
پست هاي مديريتي خواهيم بود.
در ادامه مراسم « نجفي » استاد دانشگاه و امام جماعت
ستاد شركت ،با تببين تفاوت آسايش و آرامش در زندگي
،اظهار كرد:امروزه همه ي انسانها به دنبال كسب آرامش
هستند اما به اشتباه با فراهم نمودن آسايش ،آرامش را از
دست مي دهند و نگرش انسان به زندگي باعث مي شود
كه زندگي او توام با آرامش باشد يا نابود گردد.
نجفي افزود:انسان بايد به اين باور برسد كه اشرف
مخلوقات و خليفه ي خداوند بر روي زمين است؛جنسيت
مالك نيست زيرا بنا بر آيات قرآن كريم ان العزه هلل
جميعا و ان اكرمكم عنداهلل اتقكم.
استاد دانشگاه و امام جمعه شركت افزود:بنا بر فرمايش
امام رضا(ع) انسان نبايد هيچ كس را از خودش پايين
تر بگيرد زيرا كه شايد موقعيت او در نزد خداوند بهتر
و واالتر باشد و با اين نگرش راه غيبت پشت سرديگران
براي انسان بسته خواهد شد.
در ادامه مراسم ،معاونين و مديران واحدهاي تابعه شركت
نيزبا تبريك روز زن و وروز مادر به بانوان شاغل شركت
از همكاران مجموعه تحت مديريت خود به ويژه بانوان
همكار قدرداني كردند.
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️به منظور تامين برق مطمئن و پايدار براي مشتركين استان؛

آمادگي  ۵۲اکیپ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ایام تعطيالت نوروز
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل از آمادگي  ۵۲اکیپ  ،در ایام
تعطيالت نوروز به منظور تامين برق مطمئن و پايدار براي مشتركين استان خبر داد.
قديمي افزود:تأمین برق مطمئن و پایدار و ارائه خدمات غیرحضوری برای رفاه حال
هم استانی ها به ویژه در شرایط کنونی  ،اولویت اصلی شرکت توزیع برق است.
وی گفت :بیش از  ۱۸۱نفر از کارکنان این شرکت در ایام نوروز بصورت  ۲۴ساعته
انجام وظیفه خواهند نمود و تأمین برق پایدار در سطح استان را بر عهده دارند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل به روش هاي دريافت خدمات
غيرحضوري اشاره كرد و اظهار داشت :مشترکان برق می توانند خدمات مورد
نیاز خود را بصورت غیرحضوری از طریق سایت شرکت به آدرس www.aped.
، irاپلیکیشن «برق من» و یا تماس تلفنی با مرکز اتفاقات برق( )121دریافت نمایند.
با توجه به اینکه تأمین برق پایدار منوط به پرداخت هزینه های برق مصرفی است از عموم
مشترکان گرامی تقاضا می شود نسبت به پرداخت به موقع قبض برق خود اقدام کنند.

توزیع  100دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل بین عشایر استان اردبیل

در راستای عملیاتی کردن برنامه پروژه های پیشران برق استان
اردبیل ،مطابق برنامه زمان بندی  100دستگاه پنل قابل حمل
تحویل و آماده توزیع بین عشایر استان می باشد .
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت گفت  :امسال  300دستگاه
پنل خورشیدی برای خانوارهای عشایری به اردبیل اختصاص یافته
که در فاز نخست پنلهای خورشیدی قابل حمل ،تاکنون 100
پنل از طریق سازنده  ،تحویل شرکت توزیع برق استان اردبیل
شده است.
رئوف حسن پور اظهار داشت  :هزینه تامین این تعداد پنل
خورشیدی 27 ،میلیارد ریال است که معادل  ۱۰درصد آن ،آورده
نقدی خانوارهای عشایری می باشد و  ۹۰درصد آن از اعتبارات
شرکت توزیع نیروی برق استان تامین شده است.
وی قیمت هر سامانه خورشیدی عشایری را  ۹میلیون تومان
عنوان کرد و ادامه داد :به محض هماهنگی های الزم با امور عشایر

استان این سامانهها بین عشایر تمامی شهرستانهای استان توزیع
خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و مهندسی توزیع برق استان با بیان اینکه
پنلهای قابل حمل تهیه شده نقش مهمی در رفاه عشایر
استان دارند عنوان کرد :ورودی شارژ دستگاه دو منظوره
بوده و می تواند از طریق پنلهای خورشیدی و برق شهری
220ولت شارژ گردد.
رئوف حسن پور بیان کرد  :این پنل ها دارای باتری جهت
ذخیرهسازی و  4پورت خروجی 12ولت  DCجهت روشنائی
(توان هر پورت حداقل 15وات) و  2پورت ( USBهر پورت
 2.1تا  3.1آمپر) می باشد .وی گفت  :توان تولیدی پنل ها
ی قابل حمل عشایر  ۱۰۰وات بوده که می تواند روشنایی
حداقل پنج شعله المپ کم مصرف  ،شارژ چراغ قوه و گوشی
همراه را تأمین کند.

با حضور مدیران و مجری کاهش تلفات توانیر

جلسه بررسی و ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش تلفات انرژی در توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد

جلسه بررسی روند کاهش تلفات انرژی باحضور سفیدمو و محرمی
دو تن از مدیران دفترکاهش تلفات توانیر برگزار شد.
جلسه ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش تلفات انرژی 15
اسفندماه سالجاری  ،با حضور مدیران و مجری کاهش تلفات
توانیر  ،مدیرعامل توزیع برق استان  ،قائم مقام مدیرعامل در
مدیریت توزیع برق شهرستانها و مجری کاهش تلفات انرژی
شرکت توزیع  ،معاون برنامه ریزی و مهندسی  ،معاون فروش و
خدمات مشترکین و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و جمعی
از مدیران شهرستان و ستادی در ستاد و در واحد های تابعه
شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
ابتدا قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستانها
و مجری کاهش تلفات انرژی شرکت توزیع نیروی برق اردبیل
با ارائه گزارش عمکلرد شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در خصوص کاهش تلفات  ،بهبود ولتاژ و مدیریت توان راکتیو
 ،به تشریح اقدامات انجام شده در طول ده ماهه اول سال
 ۱۴۰۰پرداخت .مسعود عباسی گفت  :در شرکت توزیع برق
استان اردبیل جلسات کاهش تلفات هر دوره به صورت مستمر
و تخصصی برگزار شده و با تالش همکاران توزیع اردبیل و برنامه

ریزی های صورت گرفته تا پایان سال به هدف تعیین شده در
کاهش تلفات دست خواهیم یافت .وی اظهار داشت  :جایابی و
نصب خازن در شبکه فشار متوسط  ،کاهش شعاع تغذیه فیدرهای
20کیلو ولت  ،استفاده از ترانسفورماتورهای کم ظرفیت  ،نصب
کنتورهای مرجع قابل قرائت از راه دور در خروجی پست های
توزیع  ،تبدیل شبکه مسی فرسوده به کابل خود نگهدار و تعویض
کنتورهای معیوب بخشی از این اقدامات بوده است که در ابتدای
سال بر اساس اهداف به تفکیک واحد ها مشخص و ابالغ شده
است و به صورت مستمر پایش می گردد.
قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستانها اظهار
داشت  :موضوع تفکیک تلفات فنی و غیر فنی و چگونگی کاهش
آن و بررسی عوامل موثر بر کاهش تلفات و میزان تاثیر گذاری آنها
از سالیان پیش با نصب دیتا الگر در پستهای توزیع این شرکت
شروع شده است .
وی در ادامه گفت  :از عمده فعالیتهای انجام شده در حوزه
فنی به منظور کاهش تلفات در سالهای اخیر میتوان به مواردی
همچون نصب  6دستگاه خازن فشار متوسط به قدرت  200کیلو
وار در شهرستانهای پارس آباد و مشگین شهر اشاره کرد .

سپس حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان نیز به
اقدامات انجام شده در حوزه غیرفنی جهت کاهش تلفات اشاره
کرد و گفت  :در صنعت برق ،رفتن به سمت خصوصیسازی و
استفاده ازسرمایه بخش خصوصی جهت احداث نيروگاه مقياس
كوچك میتواند مورد توجه قرار گیرد که در کاهش تلفات موثر
خواهد بود .در ادامه جلسه سفید مو با بیان این نکته که انضباط
در قرائت و ثبت و صدور به موقع قبوض بسیار اهمیت دارد اظهار
داشت  :عالوه بر کاهش کمی تلفات وجود نظم و انضباط در روند
فروش بسیار حائز اهمیت است .
سپس حاضران به بررسی و تبادل نظر پیرامون سایر موضوعات
مرتبطپرداختند.
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با حضور مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر برگزارشد

دوره آموزشی سواد رسانه برای ائمه جماعت شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل
دوره آموزشی سواد رسانه با حضور مسئول فرهنگی و دینی
شركت توانیر ،ائمه جماعات ستاد و واحدهای تابعه ،معاونین و
مدیران شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل در محل سالن
جلسات ستاد توزیع برق استان اردبیل برگزار شد.
کاکاوند با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در جریان
فعالیت ها و عملکرد فرهنگی و دینی این شرکت قرار گرفت.
کاکاوند در این دیدار ،طی جلسه ای با ائمه جماعات  ،معاونین و مدیران
شركت به ارائه توصیه ها و نظرات در راستای اعتالی فرهنگی و دینی
پرداخت و اظهار کرد :از آنجا كه دشمن در تمام جبهه ها شكست
خورده با تمام قوا وارد جنگ رسانه ای با كشور مان شده است.
وی تصریح كرد :سوادر رسانه ای یكی از دغدغه های مقام معظم
رهبری و ما می باشد زیرا كه قدرت رسانه ای دشمن قوی است.
رسانهها به قدری مؤثرند که میتوانند تغییرات الزم در نگرشها و
جهتگیریهایسیاسیواجتماعیراایجادکنند.

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر افزود :ما در بعد نظامی
بسیار قوی هستیم و اما در بحث تبیین دستاوردهای انقالب و
بحث های اخالقی نیاز به جهادی عظیم است.
كاكاوند ادامه داد :بزرگترین ثروت جامعه خانواده است و اگر
دشمن موفق شود فرهنگ یك نسل را تغییر بدهد بقیه نسل ها
به خودی خود تغییر خواهند كرد.وی از معاونین و مدیران شركت
به عنوان تصمیم گیرندگان همكاران و خانواده صنعت برق تاكید
كرد تا می توانند نگران خانواده و فرزندان همكاران باشند و به
صورت ویژه به فرزندان همكاران توجه كنند زیرا دشمن با فراهم
آوردن نرم افزارها و بسترهای چت خصوصی رایگان به دنبال
ایجاد فردگرایی در فرزندان ما است.
كاكاوند بر افزایش آگاهی بخشی ائمه جماعت درحوزه آب و
برق نیز تاكید كرد و گفت :ائمه جماعات می توانند با بهره گیری
از آموزه های دینی ،راهکارهای آموزشی بهینه سازی مصرف در

حوزه آب و برق را به مخاطبان خود اطالع رسانی کنند.
مسئول امور فرهنگی شركت توانیر دراین مراسم ضمن تقدیر از
یحیی بندعلیزاده مسئول فرهنگی شركت از وی به دلیل كسب
رتبه کسب رتبه «شایسته تقدیر» در ارزیابی فعالیت های فرهنگی
سال  ۹۹در بین شرکت های صنعت برق کشور با اعطای لوح
تقدیر قدردانی کرد.

ارائه برنامه عملیاتی پروژه های پیشران برق
در سال  1401با حضور استاندار

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل در جلسه
ارائه برنامه پروژه های پیشران برق در سال  1401که با
حضور استاندار در محل استانداری اردبیل برگزار شد ،به
تشریح وضعیت برق استان پرداخت.
حسین قدیمی،اظهار داشت:از  598هزار مشترك برق استان
 29.7درصد آن مشتركان صنعتي 44.2،درصد مشتركان
خانگي و عمومي  15.5،درصد مشتركان كشاورزي و 10.6
درصد مشتركان ساير مصارف از قبيل مشتركان تجاري و
روشنايي معابر مي باشند.
وی افزود 25:دستگاه پست انتقال و فوق توزيع با ظرفيت
 3هزار و  40مگاولت آمپر  959،كيلومتر مدار طول خطوط
انتقال  400و  230كيلوولت و  790كيلومتر مدار ،طول
خطوط فوق توزيع استان است.وي گفت :طول خطوط توزيع
 13هزار و  786كيلومتر شامل شبكه ها ي فشار متوسط و
فشارضعيف و تعداد پست هاي توزيع هوايي و زميني  7هزار
و  336دستگاه با ظرفيت هزار و يك مگاولت آمپر مي باشد.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل در اين
جلسه ظرفيت عملي توليد فعلي نيروگاههاي برق استان را
 816مگاوات عنوان كرد و گفت :پيك مصرف برق استان
 457مگاوات است و مازاد برق توليدي به شبكه سراسري
برق تزريق مي شود.
حسين قديمي با اعالم اينكه تقريبا تمام روستاهاي باالي
 10خانوار استان برقدار هستند  ،اظهار كرد:تعداد روستاهاي
برقدار استان هزار و  730روستا است و در عمده ي شهرستان
هاي استان روستاي فاقد برق وجود ندارد.وي در ادامه جلسه
تدوين برنامه عملياتي پروژه هاي پيشران برق كه با حضور
استاندار و معاون عمراني وي و مدير امور انتقال استان در
محل استانداري اردبيل برگزار شد ،اعالم كرد:تا پايان سال
 1401در سطح استان هزار و سيصد كيلومتر شبكه مسي
به كابل خودنگهدار تبديل خواهد شد .قديمي گفت:براي اين
پروژه  260ميليارد تومان سرمايه گذاري شده و از دهه فجر
سالجاري در برخي شهرستان هاي استان نيز آغاز شده است.

وي بهبود ولتاژمشتركان ،كاهش تلفات ،جلوگيري از سرقت
،زيبا سازي مبلمان شهري و جلوگيري از خاموشي هاي ناشي
از باد و طوفان را از جمله مزاياي استفاده از كابل خودنگهدار
به جاي شبكه مسي عنوان كرد.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل هم چنين
برنامه ريزي به مدار آمدن  32مگاوات نيروگاه مقياس
كوچك با سرمايه گذاري بخش خصوصي ،اجراي طرح
بهارستان (بهسازي شبكه هاي برق روستايي)،نصب  65هزار
كنتور هوشمند با اولويت مشتركان پرمصرف خانگي و تجاري
،تهيه  300دستگاه پنل خورشيدي براي عشاير را از برنامه
عملياتي تدوين شده اين شركت براي سال  1401برشمرد.

جلسه کمیته کیفیت توان در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد
در راستای بررسی وضعیت کیفیت توان در پست فوق
توزیع شهرک های صنعتی نمین  ،جلسه ای با حضور
مدیر عامل شرکت  ،قائم مقام مدیر عامل در مدیریت
توزیع شهرستان ها و معاون برنامه ریزی و مهندسی و
اعضا کمیته کیفیت توان شرکت برگزار شد.
در ابتدای جلسه مجری طرح شرکت و دبیر کمیته
کیفیت توان  ،با اشاره به پیشرفت پروژه مطالعات
کیفیت توان در پست شهرک های صنعتی نمین
اظهار داشت :برای پایش کیفیت توان در  14نقطه از
فیدرهای  20کیلوولت پست شهرک صنعتی نمین
دستگاه پاور آناالیزر نصب شده است.
جواد بهکش با بیان اینکه بازه زمانی نصب دستگاه
های اندازه گیری یک تا هفت روز پیش بینی شده بود

گفت :دستگاه های نصب شده از مرسوم ترین و کامل
ترین تجهیزات اندازه گیری کیفیت توان می باشند.
وی افزود :در این پروژه  ،مدل سازی و تحلیل هارمونیک
های ولتاژ و جریان فیدرها در نرم افزار  ، Digsilentتعیین
مشخصه امپدانسی شبکه و طراحی جبرانساز هارمونیکی در
شبکه های فشار ضعیف و متوسط از جمله مباحثی بودند
که مورد بررسی قرار گرفتند.
جواد بهکش اظهار کرد :در طرح مطالعاتی فوق بررسی
سهم مشارکت و تاثیرگذاری هارمونیک های جریان در
فیدرهای مختلف انجام گرفت و هارمونیک های غالب
در شبکه برق پست فوق توزیع شهرک صنعتی نمین
شناسایی گردید.
وی افزود :همچنین با اندازه گیری همزمان و غیر

همزمان ،فیدرهای آلوده کننده شناسایی شدند و
فلیکرهای کوتاه مدت باس های  230کیلوولت و 20
کیلوولت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
در نهایت با استفاده از نتایج حاصله راه کارهای الزم برای
بهبود کیفیت توان و اصالح بهینه آن ارائه و پیشنهاد شد.
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اخبار شهرستانها
امور دو برق اردبیل

برق رسانی به روستای همت آباد (ججه لو)رضی
همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر برقرسانی به روستای(ججه لو) همت آباد
رضی در محدوده مدیریت امور  2برق اردبیل افتتاح شد.
مدیر امور دو برق اردبیل گفت :این روستا در سال های گذشته بدون سکنه مانده بود و با
بازگشت اهالی خواسته ی چندین ساله مردم روستا که برقرسانی به این روستا بود بر طرف
شد وروشنایی به اهالی این روستا همزمان با دهه مبارک فجر هدیه داده شد.
بابک روح الهی افزود :برقرسانی به روستای همت آباد با اعتباری بالغ بر  2میلیارد
تومان انجام یافت و  6خانوار این روستا از نعمت برق برخوردار شدند.
وی اظهارکرد :برای برقرسانی به این روستا یک دستگاه ترانسفور ماتور  25کیلو ولت
آمپر نصب و  4800متر خط فشار متوسط و  300متر خط فشار ضعیف احداث
شده است.

مشگین شهر

امور سه برق اردبیل

تعمیر شبکه فشار ضعیف روستای ینگجه توسط
همکاران امور سه برق اردبیل
مدیر امور سه گفت :بنا بر گزارش همکاران اتفاقات و
درخواستهای مردمی در خصوص ضعف برق روستای ینگجه،
اکیپ پیمانکاری با همکاری همکاران تعمیرات این امور ،اقدام
به اصالح و تعمیر شبکه فشار ضعیف روستای ینگجه نمودند.
وحید واحدی تبدیل شبکه ۳سیمه به کابل خودنگهدار
،چرخگذاری وشاخه زنی را اقدامات انجام شده برای اصالح
شبکه فشار ضعیف این روستا برشمرد.
وی افزود:همزمان با این عملیات اکیپ معابر نیز اقدام به
پاکسازی معابر روستا نمودند.
برق رسانی به شهرک تازه تاسیس عطایی شهر اردبیل

برگزاری نشست تبیین گام دوم انقالب
به مناسبت دهه مبارک فجر
در مدیریت برق مشگین شهر

به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور مدیریت برق
مشگین شهر ،نشست تبیین گام دوم انقالب با حضور جمعی
از همکاران مدیریت برق مشگین شهر و مسئول سیاسی
سپاه ناحیه مشگین شهر  ۱۸بهمن ماه  ۱۴۰۰برگزار شد.

افتتاح پروژه روشنایی
معابر بلوار امام خمینی (ره) شهر الهرود

پروژه روشنایی معابر بلوار امام خمینی (ره) شهر الهرود
به طول هزار و  200متر و با اعتباری بالغ بر  5/6میلیارد
ریال با حضور سرپرست مدیریت برق مشگین شهر،سرپرست
فرمانداری و مسئوالن شهر الهرود افتتاح شد.

همزمان با پنجمین روز دهه مبارك فجر

برق رسانی به روستای صعب العبور گرده گل از توابع
بخش مرادلوی شهرستان مشگین شهر

مدیر امور سه برق اردبیل گفت :با احداث پست هوایی کم
تلفات با ظرفیت  ۲۰۰کیلوولت آمپر و ایجاد ۲سرخط فشار
ضعیف،برق رسانی به شهرک جدید عطایی انجام شد.
واحدی افزود :این عملیات بصورت خط گرم وبدون اعمال
خاموشی انجام شد .
وی تصریح کرد :با افزایش ساخت وساز وافزایش مشترکان،
پست های دیگر با ظرفیت های متفاوت احداث خواهد شد.

سرپرست برق مشگین شهر از برگزاری مراسم افتتاح
پروژه برق رسانی به روستای گرده گل با حضور
مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل
،معاون برنامه ریزی و مهندسی شركت  ،مسئول
سازمان بسیج سازندگی سپاه استان اردبیل و اهالی
روستا خبر داد.
ثریا فرجی با بیان اینكه برای برق رسانی به روستای
گرده گل از توابع بخش مرادلو ،اعتباری بالغ بر 13/5
میلیارد ریال صرف شده است،اظهار كرد:برای اجرای
این پروژه  3كیلومتر شبكه  20كیلوولت و  350متر
شبكه فشارضعیف احداث شد.
وی نصب یك دستگاه پست هوایی  25كیلوولت آمپرو
نصب  10دستگاه چراغ ال ای دی را از دیگر اقدامات انجام
شده برای برق رسانی به روستای گرده گل شهرستان
مشگین شهر برشمرد.

بهره برداری از پروژه اصالح
و بهینه سازی خط  20كیلوولت
زمین گرمایی مشگین شهر

سرپرست مدیریت برق مشگین شهر اعالم كرد:در
اولین روز از دهه مبارك فجر سال  ، 1400پروژه اصالح
و بهینه سازی خط  20كیلولت زمین گرمایی ،با حضور
سرپرست فرمانداری و امام جمعه مشگین شهر به بهره
برداری رسید.
ثریا فرجی با بیان اینكه برای اصالح و بهینه
سازی خط  20كیلولت زمین گرمایی  ،اعتباری
بالغ بر  100میلیارد ریال هزینه شده است ،اظهار
داشت:احداث شبكه زمینی به طول  700متر ،افزایش
سطح مقطع سیم شبكه از  70به كابل هادی روكش
دار به طول  3كیلومتراز اقدامات انجام یافته برای این
پروژه بود.
وی هم چنین افزایش سطح مقطع سیم از  35و 70
به  126به طول  18كیلومتر و تعویض و تقویت یراق
آالت را از دیگر اقدامات اجرایی برای اصالح و بهینه
سازی خط  20كیلولت زمین گرمایی مشگین شهر
برشمرد.
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اخبار شهرستانها
کشف  64دستگاه ماینرغیرمجاز
درشهرستاننمین

نمین

مدیر برق نمین از کشف و جمع آوری  64دستگاه ماینر غیر مجاز
دراین شهرستان خبر داد.
کیوان وفاخواه افزود  16:دستگاه آن از یک دامداری در یکی از
روستاهای آبی بیگلو و  48دستگاه از یک کارخانه در شهرک
صنعتی شماره  2با تالش همکاران ودستور مقام قضایی کشف و
جمع آوری شد.وي افزود :شهروندان محترم مي توانند گزارش
استخراج غيرمجاز رمز ارز را از طريق كد « »3سامانه  121يا از
طريق اپلیکیشن «برق من» اعالم نمايند.
مدير برق نمين هم چنين گفت:ماينرهاي غيرمجاز عالوه بر
خسارت بر شبكه هاي برق و تضييع بيت المال ،موجب خسارت
به تجهيزات برقي همسايگان مي شوند.

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی
 ۵کیلو واتی در شهرستان نمین

مدیر برق نمین گفت :همزمان با هشتمین روز از ایام اهلل دهه
فجر با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان و گروه های
تخصصی بسیج مهندسی و بسیج سازندگی حضرت عباس
(ع) اردبیل یک واحد نیروگاه  ۵کیلو واتی در شهر نمین به
بهره برداری رسید.
کیوان وفاخواه گفت :در این مراسم که با حضور فرماندار نمین
و جانشین فرماندهی سپاه استان و مدیران ادارات برگزار شد،
مسئول بسیج مهندسی و صنعتی سپاه استان از بهره برداری چند
واحد نیروگاه خورشیدی در روزهای آتی خبر داد و افزود :طرح
جهاد روشنایی طرحی است که با رویکرد اشتغالزایی و محرومیت
زدایی با تاکید بر مناطق کم برخوردار روستایی با هدف ایجاد نیرو
گاه های خورشیدی خانگی انجام می گیرد.

برگزاری نشست روشنگری بصیرتی
انقالب به مناسبت دهه مبارک فجر
در مدیریت برق نمین

همزمان با هشتمین روز از ایام اهلل دهه فجر به همت پایگاه
مقاومت بسیج شهید ایرانی مدیریت برق نمین  ،نشست
روشنگری بصیرتی انقالب با حضور جمعی از همکاران مدیریت
برق نمین و مسئول سیاسی سپاه ناحیه شهرستان نمین ۱۹
بهمن ماه  ۱۴۰۰برگزار شد.

کوثر

بهره برداری از  ۴واحد نیروگاه خورشیدی
 ۵کیلو واتی در شهرستان کوثر

افتتاح پست هوایی شهید مفتح
در شهرستان نمین

مدیر برق نمین در هفتمین روز از ایام اهلل دهه فجر  ،از افتتاح
پست شهید مفتح در شهرستان نمین خبر داد
کیوان وفاه خواه گفت :با نصب یک دستگاه ترانس  ۳۱۵کیلو ولت
آمپر و احداث ۴۰۰متر شبکه فشار متوسط برق رسانی به مجتمع
 ۵۲واحدی دلشاد انجام شد.
وی افزود :در این اقدام با احداث  ۳فیدر عمومی فشار ضعیف و
نقطه رینگ ،مشکل ضعف برق در خیابان های شهید مفتح ،
محمدیان و محله سرهنگ نمین رفع شده و پایداری شبکه فشار
ضعیف افزایش می یابد.
مدیر برق نمین عنوان کرد :مراسم افتتاح این پست با حضور
فرماندار این شهرستان ،اعضای شورای شهر ،مدیران ادارات و
تعدادی از همکاران برق نمین برگزار شد.
کلنگ زنی پروژه نیروگاه خورشیدی  ۱.۵مگاواتی
در شهرستان نمین

مدیر برق نمین گفت :همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر،
پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت  ۱.۵مگاوات ،با حضور معاون
برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل،
فرماندار و برخی مسئوالن شهرستان نمین کلنگ زنی شد.
وفاخواه افزود :این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸۰میلیارد ریال و با
سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث خواهد شد .
وی تصریح کرد:این پروژه با نصب  ۳هزارو  ۴۹۰پنل خورشیدی،
توان تولید ساالنه  ۲هزارو  ۵۹۳مگاوات ساعت انرژی خواهد
داشت که به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.
مدیر برق نمین اظهار کرد :این نیروگاه خورشیدی  ۱.۵مگاواتی ،
ذخیره حدود  ۰.۸میلیون متر مکعب سوخت معادل گاز طبیعی
را خواهد داشت و مانع از انتشار یک هزارو صدوشصت ونه تن گاز
دی اکسید کربن می گردد.
وفاخواه گفت :با افتتاح این نیروگاه خورشیدی برای تعداد  ۵۴نفر
به صورت مستقیم و غیر مستقیم در زمان ساخت و بهره برداری
اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیر برق شهرستان کوثر گفت:با مشارکت شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل و گروه های تخصصی بسیج
مهندسی و بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع)
استان ۴،واحد نیروگاه  ۵کیلو واتی با اعتباری بالغ بر ۲
میلیارد ریال در شهرستان کوثر به بهره برداری رسید.
شهرام ساعدی افزود :از ابتدای طرح جهاد روشنایی ۲۳
دستگاه نیروگاه خورشیدی  ۵کیلوواتی در شهرستان کوثر
به بهره برداری رسیده بود که با این  ۴دستگاه به ۲۷
دستگاه افزایش یافت.
وی با بیان کرد :در مراسم افتتاح این پروژه ،معاون عمرانی
فرماندار کوثر وجانشین فرماندهی سپاه شهرستان کوثر و
وبرخی مسئوالن شهرستان حضور داشتند.
افتتاح پروژه جایگزینی کابل خودنگهدار
بجای سیم مسی در شهرستان کوثر
مدیر برق شهرستان کوثر گفت :مراسم افتتاح پروژه
تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار شهرستان کوثر
باحضورمعاون عمرانی فرماندار وبرخی مسئوالن این
شهرستان در هشتمین روز از دهه فجر به بهره برداری
رسید.
شهرام ساعدی افزود :این پروژه با صرف اعتبار بالغ بر
۱۱میلیون ریال ونصب  ۱۵اصله پایه بتونی واحداث  ۶هزار
و  ۵۰۰متر کابل خودنگهدار تکمیل وبه بهره برداری رسید.
وی اهداف این پروژه را اصالح شبکه هوایی ،تامین برق
پایدار ،جلوگیری از سرقت و جلوگیری از استفاده غیر مجاز
از برق بیان کرد.

افتتاح پروژه برق رسانی به تصفیه خانه آب و
فاضالب شهرستان کوثر

در ششمین روز از ایام اله دهه مبارک فجر پروژه برق
رسانی به تصفیه خانه آب و فاضالب شهرستان کوثر افتتاح
شد.
مدیر برق کوثر گفت  :این پروژه باصرف اعتباری بالغ بر
۵۲۰میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت تکمیل
و باحضور مسئوالن شهرستان افتتاح و به بهره برداری
رسید.
شهرام ساعدی بیان کرد :برای اجرای این پروژه  ۱۶۰متر
خط فشار متوسط هوایی  ۱۱۰ ،متر خط  ۴۰۰ولت هوایی
دو مداره با کابل خودنگهدار و همچین یک دستگاه پست
هوایی ۲۵۰کیلو ولت آمپر احداث گردید.
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نیر

افتتاح پروژههای برق رسانی شهرستان نیر
در پنجمین روز دهه مبارکه فجر

در پنجمین روز از دهه مبارک فجر پروژه های برق رسانی
شهرستان نیر از قبیل نیرورسانی ،اصالح و ساماندهی
افتتاح شد.
مدیر برق نیر گفت :این پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر
سه میلیارد و چهار صد میلیون تومان و با حضور مدیر
عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل ،فرماندار ،امام جمعه
و نماینده مردم شهرستانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین
در مجلس شورای اسالمی و برخی مسئوالن شهرستان نیر
درروستای ویرثق افتتاح شد.
حمیدی افزود :پروژه نصب پنل های خورشیدی روستای
ویرثق توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه نیر و مدیریت
برق شهرستان نصب شده بود که امروز در پنجمین روز
دهه مبارک فجر افتتاح شد.
در حاشیه این مراسم با حضور در منازل شهیدان حسنقلی
هجری و حیدر کریم زاده از اهالی روستای ویرثق ،از
خانواده های آنان تجلیل به عمل آمد.

اصالندوز

افتتاح پست جدید قشالق بایندور اصالندوز

مراسم افتتاح پست جدید قشالق بایندور با حضور معاون
برنامه ریزی و مهندسی شرکت  ،فرماندار اصالندوز و مدیر
برق اصالندوز و سایر روسای ادارات این شهرستان برگزار
شد .به گفته مدیر برق اصالندوز احداث ترانس جهت افت
ولتاژ و پایداری شبکه توسط مدیریت برق اصالندوز ۱۷
بهمن ماه  ،همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر
 ۱۴۰۰افتتاح شد .
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اخبار شهرستانها
پارس آباد

افتتاح برق رسانی به برجک مرزی شهید پاشاپور
شهرستان پارس آباد

همزمان با افتتاح پروژه های قابل افتتاح در شهرستان پارس آباد در دهه
مبارک فجر عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار به طول
 ۲۶۰کیلومتر در شهرستان پارس آباد آغاز شد.
در نهمین روز از دهه فجر سال جاری ۲۱،بهمن ماه آغاز عملیات
اجرای تبدیل  ۲۶۰کیلومتر شبکه مسی با کابل خودنگهدار
شهرستان پارس آباد با حضور مدیر عامل ،معاون برنامه ریزی و
مهندسی  ،مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل،مدیر برق ،فرماندار شهرستان پارس آباد و نماینده
مردم شهرستان های پارس آباد ،بیله سوار و اصالندوز در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.

در نهمین روز از دهه مبارک فجر مراسم افتتاح پروژه برق رسانی به
برجک مرزی شهید پاشاپور پارس آباد در کنار رود ارس ،با حضور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ،مدیر برق مغان،
نماینده مردم شهرستان های بیله سوار ،پارس آباد و اصالندوز در
مجلس شورای اسالمی ،فرمانده مرزبانی استان وفرماندار شهرستان
پارس آباد برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در این مراسم احداث
 ۵ /۴کیلومتر شبکه  ۳۰کیلوولت هوایی و نصب یک دستگاه
ترانس را از اقدامات فنی انجام شده برای برق رسانی به این برجک
برشمرد.
حسین قدیمی در ادامه به سایر پروژه های افتتاح شده شهرستان
پارس آباد در دهه فجر سال جاری اشاره کرد و نصب ۱۰دستگاه
ترانسفورماتور ،تبدیل ۲۰کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار
،نیرورسانی به متقاضیان جدید و نصب ۴۳کنتورهوشمند دیماندی
را از جمله پروژهای برق رسانی در شهرستان پارس آباد برشمرد.
وی اعتبار صرف شده برای افتتاح این پروژه ها را  ۴ /۲۳میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :نصب ۳۰۰دستگاه چراغ  ledو  ۱۲مورد نیرورسانی
دیماندی نیز از دیگر پروژه های برق رسانی افتتاح شده در شهرستان
پارس آباد در ایام اهلل دهه فجر سال جاری بود.

افتتاح پروژه های بخش مغانسر در ایام اهلل دهه فجر
و با اعتباری بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال

همزمان با نهمین روز از ایام اهلل دهه فجر

خلخال

افتتاح پروژه های برق رسانی شهرستان خلخال

افتتاح پست دائم  ۶۳سرعین با حضور مدیر عامل شركت
توزیع نیروی برق استان اردبیل ،معاون توسعه مدیریت و
منابع انسانی استانداری اردبیل،مدیر برق سرعین ،فرماندار
و برخی مسئوالن این شهرستان .

مدیر برق مغان،در مراسم افتتاح پست هوایی و احداث خط ۲۰
کیلوولت هوایی روستای اوزون قویی یک بخش مغانسر که با حضور
معاون سیاسی فرماندار پارس آباد و بخشدار مغانسر برگزار شد،اعتبار
صرف شده برای پروژه های برق رسانی مغانسر را  ۳۰میلیارد ریال
عنوان کرد.
پرویز اخوان افزود :نصب ترانسفورماتور  ۴۰۰کیلووات آمپر و ۴۰۰
متر خط  ۲۰کیلو ولت در روستای اوزون قویی ، ۱نصب دو دستگاه
ترانس و  ۶۵۰متر خط  ۲۰کیلوولت در روستای تکچی از دیگر اقدامات
صنعت برق در بخش مغانسر به منظور افزایش رضایتمندی مشترکین
می باشد.

افتتاح پست هوایی در شهرک عزیزی شهر اسالم آباد
در پنجمین روز از دهه فجر ۱۴۰۰

مراسم افتتاح با حضور بخشدار ،اعضا شورای شهر و شهردار
اسالم آباد  ،مدیر برق مغان و جمعی از اهالی در محل احداث
پست هوایی در شهرک عزیزی و خیابان کشاورز برگزار شد.
پرویز اخوان مدیربرق مغان گفت :در این اقدام ۶۰۰متر شبکه
۲۰کیلوولت هوایی و همچنین یک دستگاه ترانس هوایی
۳۱۵کیلوولت آمپر احداث شده است.
مدیر برق مغان اظهار کرد :با احداث فیدر فشار ضعیف زمینی
و هوایی به طول  ۵۰۰متر ،ضعف برق شهرک عزیزی و خیابان
کشاورز و محله گیگلو مرتفع شد.اخوان افزود :در این اقدام
اعتباری بالغ بر  ۱۳میلیارد ریال هزینه شده است.

در ادامه بخشدار اسالم آباد از زحمات مدیریت و همکاران
پرتالش برق مغان در راستای خدمت رسانی و رفع افت
ولتاژ چند ساله محالت گیگلو ،شهرک عزیزی و خیابان
کشاورز تقدیر و تشکر کرد.

سرعین

در ششمین روز دهه مبارك فجر

8

مدیر برق خلخال گفت:در نهمین روز از ایام اهلل دهه
فجر،پروژه های برق رسانی شهرستان خلخال ،با حضور

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل ،فرماندار خلخال و برخی از مسئوالن این
شهرستان برگزار شد.
رسول زارع در خصوص این پروژه ها اظهار کرد :امسال نیز
با یاری خداوند طرح های متفاوتی از قبیل برق رسانی به
روستاها،جابجایی پست،نصب چراغ و جایگزینی کابل خودنگهدار
در بخش برق داشتیم.
وی افزود :با برق رسانی به روستاهای تازه کند گندم آباد و
پیرانلو  ،تمامی روستاهای زیر  ۱۰خانوار شهرستان خلخال
برقدار شدند.
مدیربرق خلخال اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را ۹۵
میلیارد ریال عنوان کرد.

9

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شامره  48بهمن و اسفند ماه 1400

اخبار شهرستانها
افتتاح  ۶پروژه برق رسانی گرمی
در ایام اهلل دهه فجر

مدیر برق گرمی در مراسم افتتاح پروژه روشنایی معابر
ورودی روستای بیلداشی و محله موجره که با حضور
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل،فرماندار گرمی و برخی مسئوالن این
شهرستان برگزار شد ،از افتتاح  ۶پروژه برق رسانی این
شهرستان با اعتباری بالغ بر  ۱۴۰میلیارد ریال در ایام
دهه فجر خبر داد.
شاپور عباسی اظهار کرد :این پروژه ها شامل پروژههای
سرمایه گذاری توزیع،نصب چراغ روشنایی معابر در
نقاط مختلف شهری و روستایی ،نصب پایه های بتونی
به طول ۲ /۳کیلومتر وجایگزینی سیم مسی به کابل
خودنگهدار است.

برقرسانی به روستای هالن از توابع
شهرستان انگوت

مدیر برق گرمی در مراسم افتتاح برقرسانی به روستای
هالن که با حضور معاون فروش و خدمات مشترکین
شرکت و فرماندار شهرستان انگوت در دهه فجر
سالجاری برگزار شد  ،اظهار کرد :برای برقرسانی به
روستای مذکور اعتباری بالغ بر  ۱۷میلیارد ریال هزینه
شده است.
شاپور عباسی افزود :برای اجرای این پروژه خط ۲۰

همزمان با افتتاح پروژه های قابل افتتاح
شهرستان بیله سوار ،آغاز اجرای تبدیل ۱۷۰
کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در
شهرستان بیله سوار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
مراسم افتتاح برق رسانی به  ۱۰قشالق باالی  ۵خانوار
شهرستان بیله سوار اظهار کرد  ۱۳ :میلیارد تومان
اعتبار برای پروژه های برق رسانی شهرستان بیله سوار
در دهه فجر سالجاری صرف شده است.
حسین قدیمی دراین مراسم که در قشالق زینال با
حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل،امام جمعه و
فرماندار بیله سوار  ،نماینده مردم شهرستان های پارس
آباد ،بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی
و اهالی قشالق برگزار شد ،اظهار کرد :کلیه قشالق
های باالی  ۵خانوار شهرستان بیله سوار از نعمت برق
برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری برق رسانی
به  ۱۰قشالق باالی  ۵خانوار این شهرستان به بهره
برداری رسید  ،تصریح کرد:جهت برق رسانی به این
قشالقات  ۱۰دستگاه ترانس جمعا به ظرفیت ۳۰۰

گرمی

کیلو ولت به طول  ۸ /۳کیلومتر و خط فشار ضعیف به
طول  ۴۰۰متر احداث شد .
وی عنوان کرد :در این پروژه یک دستگاه پست هوایی
به قدرت  ۲۵کیلو ولت آمپر نصب شده است.
مدیر برق گرمی گفت :از دیگر پروژههای افتتاح شده در
شهرستان گرمی که در قالب پروژههای سرمایهگذاری
انجام و افتتاح می شوند ،روشنایی معابر و رینگ خط
 20کیلووات به طول  ۲۴۰۰متر با تجهیزات نوین ،
نصب یک دستگاه  MOFبا هزینه بالغ بر مبلغ ۴
میلیارد ریال است که در هفتمین روز از دهه مبارک
فجر افتتاح شدند.

بیله سوار

کیلوولت آمپر نصب شده و  ۸کیلومتر خط  ۲۰کیلوولت
و  ۵ /۲کیلومتر خط فشار ضعیف با کابل خودنگهدار
احداث شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اعتبار
صرف شده برای برق رسانی به این قشالقات را جمعا ۴
میلیارد و  ۸۸۲میلیون تومان عنوان کرد و افزود  :فقط
 ۸قشالق زیر  ۵خانوار در شهرستان بیله سوار بدون
برق است که با تامین اعتبار و تامین برق این  ۸قشالق
در آینده نزدیک صد در صد شهرستان بیله سوار برقدار
خواهد شد.
قدیمی افتتاح پروژه های سرمایه گذاری توزیع و احداث
خط  ۲مداره با اعتبار  ۴میلیارد تومان ،نصب  ۳۵۰عدد
چراغ معابر در نقاط مختلف شهری و روستایی با اعتبار
یک میلیارد و  ۵۰میلیون تومان و طرح های کاهش
تلفات از قبیل نصب  ۸دستگاه ترانس جمعا به ظرفیت
هزار کیلوولت آمپر و اعتبار صرف شده یک میلیارد و
 ۴۷۰میلیون تومان را از دیگر پروژه های افتتاح شده
شهرستان بیله سوار در دهه فجر سال جاری برشمرد.
وی هم چنین با بیان اینکه عملیات اجرایی تبدیل هزار
و سیصد کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در
سطح استان آغاز شده ،بیان کرد :در شهرستان بیله
سوار نیز عملیات اجرایی  ۱۷۰کیلومتر کابل خودنگهدار
با اعتبار  ۳۴میلیارد تومان از روستای شورگل آغاز شد.
در پایان مراسم افتتاح برق رسانی به قشالقات شهرستان
بیله سوار ،امام جمعه این شهرستان از اقدامات و تالش
های ابراهیم جوادی،مدیر برق شهرستان بیله سوار
قدردانی کرد.

با مشارکت شرکت توزیع برق استان
اردبیل و بسیج سازندگی سپاه استان

سه واحد نیروگاه خورشیدی  ۵کیلوواتی در روستای
بنه .شهرک ولیعصر و محله هالل احمر شهر گرمی با
هزینه بالغ بر دو میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری
رسید.
مسئول بسیج سازندگی سپاه استان در این مراسم از
بهره برداری  ۱۲واحد نیروگاه خورشیدی  ۵کیلوواتی
دیگر در شهرستان گرمی ،در آینده نزدیک خبر داد
و افزود :طرح جهاد روشنایی با رویکرد اشتغالزایی و
محرومیت زدایی روستایی در مناطق کم برخوردار
جهت تامین برق خانگی بصورت انرژی پاک انجام می
گیرد.

افتتاح پروژه های برقی در شهرستان بیله
سوار در ایام مبارک دهه فجر

با حضور سرپرست فرمانداری و امام جمعه و فرمانده
ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بیله سوار و مدیر برق
این شهرستان پروژه های قابل افتتاح مدیریت برق بیله
سوار در ایام مبارک دهه فجر افتتاح شد
مدیر برق بیله سوار در جریان افتتاح پروژه ها گفت:
با احداث پستهای هوایی واقع در کمربندی  ،مستعلی
بیگلو و مسکن مهر شهر بیله سوار  ،مشکل ضعف برق
مناطق مذکور حل شد.
ابراهیم جوادی افزود :نصب چراغ روشنایی معابر در
نقاط مختلف شهر به تعداد  ۶۰۰دستگاه  ،تعویض
چراغهای روشنایی معابر محله قریشلو ،تبدیل شبکه
سیمی به کابل خودنگهدار به طول  ۴کیلومتر از جمله
اقداماتی است که در این ایام مبارک افتتاح می شود.
وی بیان کرد :احداث خط دومداره به طول  ۵کیلومتر
از دمیرچیلو تا میدان مرزداران ،احداث خط تک مداره
به طول  ۲کیلومتر از میدان مرزداران تا بیمارستان امام
از دیگر پروژه های قابل افتتاح مدیریت برق بیله سوار
در ایام مبارکه دهه فجر محسوب می شود.

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

در قالب طرح جهاد روشنایی؛

 ۲۰۰نیروگاه خورشیدی  ۵کیلوواتی در سطح استان اجرا می شود
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل گفت 200:نيروگاه خورشيدي 5
كيلوواتي در قالب طرح جهاد روشنايي در
سطح استان هماهنگی شرکت توزیع برق
استان اردبیل و بسیج مهندسین سپاه استان
اجرا مي شود.
«حسين قديمي»مدير عامل شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل در دوازدهمين
جلسه شوراي اجرايي طرح جهاد روشنايي از
اجراي كامل  60نيروگاه  5كيلواتي در سطح
استان خبر داد.
قديمي در اين جلسه بر تسريع در نصب
كنتورهاي نيروگاههاي خورشيدي 5
كيلوواتي اتمام يافته در سطح شهرستان ها،

جهت ثبت انرژي توليدي آن ها تاكيد كرد.
دوازدهمين جلسه شوراي اجرايي طرح جهاد
روشنايي روز يك شنبه  22اسفند سالجاري
در محل سالن جلسه شهيد سليماني ستاد
شركت ،با حضور رئيس جهاد سازندگي و
رئيس بسيج مهندسي سپاه استان  ،معاونين
شركت و به صورت ارتباط ويدئو كنفرانسي با
واحدهاي تابعه برگزار شد .

تقدير معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي
استاندار اردبيل از مدير عامل شركت

قدردانی

«رضا قاسميان» معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار
اردبيل با اعطاي لوح هاي جداگانه از تالشهای «حسين قديمي»
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل و همکاران
وی در اجرايي نمودن موفق برنامه هاي صيانت از حقوق
شهروندي و عفاف و حجاب و كسب رتبه برتر در اين دو حوزه
در بين دستگاه هاي اجرايي استان قدرداني نمود.

تقدير مديركل امور اجتماعي و فرهنگي
استانداري اردبيل از دو تن از همكاران

رضوان باقالچي مديركل امور اجتماعي و فرهنگي و دبير ستاد
صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استانداري
اردبيل با اهداي لوح تقدير هاي جداگانه از رويا اللهقلي پور و
الناز بايرامي به جهت تالش و همكاري شايسته در اجراي برنامه
هاي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي و
عفاف و حجاب تقدير نمود .

تقدیر معاون هماهنگی توزیع شركت توانیر
از یكی از همكاران شركت

شامره  48بهمن و اسفند ماه 1400
براي ششمين سال متوالي ؛

کسب رتبه برتر صيانت از حقوق شهروندي
و اجراي برنامه هاي درون سازماني عفاف و حجاب
توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي به عمل آمده
در قالب ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي
استان اردبيل ،شركت توزيع نيروي برق
استان براي ششمين سال متوالي رتبه برتر
در حوزه هاي صيانت از حقوق شهروندي و
اجراي برنامه هاي درون سازماني عفاف و
حجاب را كسب كرد.
در جلسه تجليل از دستگاههاي برتر در
حوزه صيانت از حقوق شهروندي و اجراي
برنامه هاي عفاف و حجاب درون سازماني
كه روز دوشنبه  23اسفند سالجاري در محل
سالن شهيد رجايي استانداري و با حضور

تقدیر فرماندار شهرستان پارس آباد
از یکی از همکاران

با اعطای لوح تقدیر از طرف ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس
آباد ،از تالشهای ”زهرا جوانشیر “ عضو کمیته بانوان ستاد دهه فجر
تقدیر شد .این تقدیر به جهت همکاری های مستمر وی در طول
دهه مبارک فجر سالجاری انجام یافت .

تقدیر سرپرست فرمانداری شهرستان خلخال
از مدیر برق این شهرستان

«سید جواد یحیی زاده» سرپرست فرمانداری خلخال با ارسال نامه
تقدیر از عملكرد مثبت و تعامل و همكاری رسول زارع  ،مدیر برق
شهرستان خلخال با سایر ادارات و هم چنین حل و فصل مشكالت
برق پروژه های عمرانی این شهرستان تشكر و قدردانی نمود.

رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان پارس آباد به مناسبت
والدت با سعادت حضرت علي (ع) با حضور در محل مديريت برق
مغان از بهنام مغاني همكار شاغل در اين مديريت تقدير كرد.

تقدیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از
مدیر برق کوثر

انتخاب یکی از همکاران امور  ۲مدیریت برق اردبیل
به عنوان جوان برتر

با اعطای لوح تقدیر از طرف حسین موالیی سرپرست فرماندار
شهرستان گرمی مغان از تالشهای ”صغری نیک پور“ رابط امور
بانوان و عضو کمیته بانوان ستاد دهه فجر تقدیر شد .این تقدیر به
جهت همکاری های مستمر وی در طول دهه مبارک فجر سالجاری
انجام یافت .

انتخاب حراست شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
به عنوان حراست برتر در
بین دستگاههای اجرایی استان

اهدای لوح سپاس به مدیر برق مغان

غالمعلی رخشانی مهر معاون سابق هماهنگی توزیع شركت
توانیر با ارسال لوحی از ساالر رضایی همكار شاغل در ستاد
شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل به دلیل همکاری در
تدوین «دستورالعمل های محاسبات الكتریكی و تدوین پرونده
الكترونیكی طراحی »قدردانی کرد.

تقدیر سرپرست فرماندار شهرستان گرمی مغان
از یکی از همکاران

معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار و
مديران دستگاههاي اجرايي برگزار شد  ،لوح
و تنديس رتبه برتر اين دو حوزه به نماينده
شركت توزيع نيروي برق استان اعطا شد.

دهیار و شورای اسالمی روستاهای امیر خانلو ،حاج شکر ،قره
سقال و محرم کندی با اهدای لوح سپاس از زحمات پرویز
اخوان مدیر برق مغان به جهت رفع مشکل شبکه و روشنایی
معابر مناطق مذکور تشکر نمودند.

تقدير رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
شهرستان پارس آباد از يكي از همكاران

با ارسال لوح تقدیری از سوی سعید شهند مدیر کل حفاظت محیط
زیست استان اردبیل از شهرام ساعدی مدیر برق کوثر قدردانی
شد .این لوح به جهت همکاری مدیر برق کوثر با مجموعه حفاظت
محیط زیست شهرستان کوثر به وی اهدا شد
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در مراسم جشن روز جوان اردبیل که به مناسبت گرامیداشت والدت
حضرت علیاکبر(ع) ،در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل با
حضور برخی از معاونین استانداری و مدیران کل استان برگزار شد
از بهزاد کوهی همکار شاغل در مدیریت امور  ۲برق اردبیل در حوزه
فرهنگی تجلیل شد .

انتخاب و تقدیر از یکی از همکاران مدیریت برق
خلخال به عنوان جوان برتر

در مراسمی که در سالن فرمانداری شهرستان خلخال به مناسبت
والدت حضرت علی اکبر ( ع) و روز جوان با حضور فرماندار و روسای
ادارات برگزار شد ،از علی بیدقی دانشجوی دکتری رشته حسابداری
و رئیس اداره حسابداری برق خلخال با اهدا لوح و هدیه ای تقدیر
به عمل آمد .

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل  ،سید علی نظری مدیر دفتر
حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق استان
اردبیل از کسب موفقیت حراست شرکت توزیع
برق استان در بین دستگاههای اجرایی خبر داد .
سید علی نظری مدیر دفتر حراست و امور
محرمانه توزیع برق استان گفت  :با اهدای لوح
تقدیری از سوی مدیر کل اطالعات استان اردبیل
به وی  ،از تالش های وی و همکاران این دفتر
تقدیر شد.
بنا به گزارش دریافتی در این مراسم  ،استاندار
اردبیل  ،مدیرکل اطالعات  ،ریاست حراست ،
معاونین اداره اطالعات و مدیران دستگاههای
اجرایی استان حضور داشتند.
سید علی نظری مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
شرکت اظهار داشت  :این موفقیت مرهون همت و
تالش مجموعه حراست شرکت توزیع برق استان
می باشد .
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دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با ائمه جمعه و
فرمانداران شهرستان های نیر ،نمین و مشگین شهر

میز خدمت در یك نگاه

جلسه رفع مشکالت مردم در
سالن جلسه
شهید رجایی استانداری

حضور مدیر برق نیر
در میز خدمت ادارات در روستای
قره شیران

حضور مدیر عامل شرکت توزیع
برق استان به همراه نماینده مردم
شهرستانهای اردبیل ،سرعین ،نیر
و نمین در مجلس شورای اسالمی
در روستای خیارک

حضور مدیر برق خلخال در میز
خدمت مسجد امام رضا(ع) این
شهرستان

استقرار میز خدمت در مصلی
نماز جمعه در اردبیل و سایر
شهرستانها

همزمان با چهارمین روز از ایاماهلل دههی فجر،
جمعه ۱۵بهمن ماه که به عنوان «انقالب اسالمی،
معنویت ،بصیرت و خدمت صادقانه» نامگذاری
شده ،مسوالن و مدیران شرکت توزیع نیروی برق
استان در میز خدمت آماده پاسخ گویی به مردم
شریفاستاناردبیـلمیباشند.

حضور مدیر برق گرمی در میز
خدمت روستای زیوه

حضور مدیر برق خلخال در میز
خدمت روستای سوسهاب
به مناسبت دهه مبارک فجر مالقات مردمی
مسئوالن ادارات و مدیران شهرستانها با
استقرار در میز خدمت در مصلی نماز جمعه
اردبیل و سایر شهرستانها برگزار می شود.

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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همكاران عزيزی که در سال  1400به افتخار بازنشستگي نائل آمدند

 31نفر از همكاران عزيزمان در سالجاري و پس از سال ها خدمت صادقانه
و شايسته در مجموعه شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل به افتخار
بازنشستگي نائل آمدند.

خدمت رضائی کزج

حسن حمزه پور

جمشید نیرومند

ما يك عمر تاش بي منت و ارزشمند اين بزرگواران را ارج نهاده و براي آنان
و خانواده محترمشان از خداوند متعال در تمام مراحل پربار زندگي آرزوي
موفقيت ،سربلندي و سرافرازي داريم

جعفر شاه محمد زاده بهزاد عباسی طولش

احمد ناعم

احمد پناهی

خوشروز مبشر

هما عمويي

نادر خباز نوري

مهردادبنایی

منوچهرموالیی

سید محمود احمدی قوزلو هوشمند سرحدی

محمود قدیرنژاد

علیرضا جوادی گرمی

ولی ناقل انزابی

مهدیماستی

توکلآزادهمپا

حسن گلمحمدی

نصرت اله رمضانی

بهروز برنجي زاده

بخشعليطوري

حسن آذرمی

عبدالهمهرورز

یعثوبدیبا

رئوف حسن پور

یعقوب مجیدی

مراسم تجلیل از  ۳۱نفر از همکاران بازنشسته

 25اسفندماه سال  ۱۴۰۰مراسم تجلیل
از  ۳۱نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل که در سالجاری به افتخار
بازنشستگی نائل آمدند با اهدای لوح و
هدایایی به این عزیزان ،برگزار شد.
معاون منابع انساني شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل در این مراسم ضمن تبریک
عید نوروز و اعیاد شعبانیه اظهار داشت:در
سالجاری  ۲۶همکار رسمی و  ۵همکار شرکت
شرکتی بازنشسته شده اند.
مهرداد سلیمی گفت:بهترین دوران
زندگی این همکاران در شرکت سپری
شده و اکنون آنان با کوله باری از تجربه
وارد مرحله جدیدی از زندگی می شوند.
وی با بیان اینکه تعداد کل همکاران بازنشسته
شرکت  ۴۰۷نفر می باشد،تصریح کرد:همه

ما روزی بازنشسته خواهیم شد و امیدوارم به

گونه ای باشد که وقتی شرکت را ترک می
کنیم مقابل وجدان خود سربلند باشیم .
در ادامه این مراسم «حسین قدیمی »
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل در آستانه سال نو از زحمات همه
همکاران ،مدیران،معاونین ،اعضای کانون

بازنشستگان و همکاران عزیزی که امسال
بازنشسته می شوند تقدیر کرد و گفت:همکاران
بازنشسته پیشکسوتان سازمان هستند و شبانه
روز در تامین نور و روشنایی برای مردم تالش
نموده اند.
قدیمی افزود:چرخه صنعت در سایه صنعت
برق است و آن هم مرهون تالش شبانه روزی
همکاران می باشد.
وی در پایان اظهار داشت:خوشبختانه امسال
سال خوبی برای شرکت توزیع برق استان بود
و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که
تمام این موفقیت ها در سایه تالش تک تک
همکاران این مجموعه می باشد.

ميرزا علي تقي زاده

سليمان داداش اوغلي

بهمن رحيمي

دو ماهنامه داخلی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
مدیر مسئول :مهرداد سلیمی
رسدبیر :رویا اللهقلی پور
هیئت تحریریه :یحیی بندعلیزاده  -حبیب احدزاده
نارص عبداللهیان  -سید حسین یوسفی سادات  -الناز بایرامی
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اخبارورزشی

معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل تشريح كرد:

اقدامات معاونت منابع انساني در اجراي
بند «د» تبصره  20قانون بودجه سالجاري و
آزمون تغيير حالت اشتغال به كار

معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل اقدامات انجام
شده در اجراي بند «د» تبصره  20قانون بودجه سالجاري و آزمون تغيير
حالت اشتغال به كار را تشريح كرد.
مهرداد سليمي گفت:بر اساس بند «د» تبصره  20قانون بودجه  1400و
بخشنامه هاي ارسالي از شركت توانير  ،اقدامات الزم در خصوص تبديل
وضعيت استخدامي كليه كاركنان مشمول ماده  21قانون جامع خدمات
رساني به ايثارگران شاغل در حال انجام است.
وي گفت:بر اساس اين قانون كليه كاركناني كه در شركت هاي
پيمانكاري طرف قرارداد با شركت توزيع برق استان ،فعاليت هاي امور
جاري شركت را به صورت تمام وقت و مستمر تا قبل از تاريخ  27اسفند
سال  99با پرداخت حق بيمه توسط شركت پيمانكاري انجام مي داده اند
،تبديل وضعيت خواهند شد.
معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل افزود :در
همين راستا ضمن برگزاري جلسات متعدد و بررسي سوابق بيمه ،گواهي
هاي ايثارگري ارائه شده نيز از مراجع ذيصالح استعالم شد.
سليمي اعالم كرد  :بر اساس اين قانون  79،نفر پس از بررسي كميته
سرمايه انساني شركت و تائيد درهيئت مديره مشمول تبديل وضعيت
شده اند كه اسامي و مدارك آن ها به مجمع عمومي شركت توانير ارسال
شده و تائيدهاي مربوط نيز اخذ شده است.وي گفت :در حال حاضر
پرونده مشمولين در حال طي فرآِيند گزينش مي باشد و به موازات
فرآيند گزينش ،انجام معاينات پزشكي ،اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و
تعيين حقوق و دستمزد ذينفعان نيز انجام شده و پس از اعالم نظر هسته
گزينش و ساير موارد نسبت به صدور احكام كارگزيني اقدام خواهد شد.
معاون منابع انساني شركت در خصوص اقدامات انجام شده در اجراي
آزمون تغيير حالت اشتغال به كار نيز گفت:در سال جاري در راستاي
اجراي سياست هاي شايسته گزيني و تامين نيروي انساني با رعايت
عدالت استخدامي ،مجوز استخدام  9نفر از طريق فرآيند آزمون تغيير
حالت اشتغال توسط مجمع عمومي صادر شد .سليمي افزود:اين آزمون به
صورت متمركز در سطح كشور در ارديبهشت ماه سالجاري بين كاركنان
طرف قرارداد با شركت هاي پيمانكار كه وظايف و فعاليت هاي مستمر
شركت توزيع نيروي برق استان را با حداقل  5سال سابقه و دارا بودن
شرايط احراز انجام ميدادند ،انجام شد .
وي اظهار داشت :پس از اعالم نتايج آزمون كتبي و تطبيق مدارك
داوطلبان حائز حد نصاب آزمون كتبي ،آزمون تخصصي (مصاحبه )
با حضور نماينده شركت توانير ،طي  5روز انجام و نمرات مصاحبه به
همراه امتيازات خاص جهت محاسبه امتياز نهايي به شركت توانير ارسال
شد.معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل با بيان
اينكه پس از اعالم نتايج نهايي قبول شدگان آزمون و بررسي و رسيدگي
به ابهامات و شكايات داوطلبان در كارگروه ،گزارش خالصه عملكرد
كارگروه به همراه صورتجلسه و بدون تغيير در نتيجه آزمون به شركت
توانير ارسال و مورد تائيد شركت توانير قرار گرفت.
سليمي تصريح كرد :در حال حاضر پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون نيز
شامل  3نفر كارشناس برق ،يك نفر كارشناس خدمات مشتركين و 5
نفر تكنسين برق  ،در حال طي فرآيند گزينش ،معاينات پزشكي و اخذ
عدم سوء پيشينه هستند.
وي در پايان از اقدامات كليه كاركنان و دست اندركاران شركت كه در
اجراي روند آزمون تغيير حالت اشتغال به كار و اجراي بند «د» تبصره 20
قانون بودجه همكاري نمودند تشكر و قدرداني كرد.

برگزاری اختتامیه مسابقات والیبال و فوتسال
دهه مبارک فجر«یاد واره شهید
حاج قاسم سلیمانی »

مراسم اختتامیه مسابقات والیبال و فوتسال دهه مبارک فجر«یاد
واره شهید حاج قاسم سلیمانی »  ۱۹اسفندماه ۱۴۰۰در محل
استادیوم تختی اردبیـل ،سالن ورزشی شهید ایرج آسمانی برگزار
شد.
این مراسم با حضور مدیرعامل  ،معاونین و برخی از مدیران و
جمعی از همکاران و ورزشکاران شرکت در محل استادیوم تختی
سالن ورزشی شهید ایرج آسمانی برگزار شد.
بنا به گزارش دریافتی از مسئول وزشی شرکت این دوره از
مسابقات  ،در رشته والیبال با حضور  ۷تیم و در رشته فوتسال با
حضور  ۱۵تیم انجام یافت .
سید محمد آقایی گفت :در این دو رشته ورزشی  ۲۲تیم شرکت
داشتند و با برگزاری  ۴۲بازی در هر دو رشته بازی ها به پایان
رسید.
وی افزود  :با برگزاری این مسابقات  ۲۰۰نفر از همکاران به

توسط استاندار اردبیل صادر شد

انتصاب مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق
استان اردبیل به عنوان رئیس كارگروه انرژی
و تامین نیازهای ضروری شورای پدافند
غیرعاملاستان

سیدحامد عاملی استاندار اردبیل و رئیس شورای پدافند
غیرعامل استان با صدور حكمی ،حسین قدیمی مدیرعامل
شركت توزیع نیروی برق استان را به سمت رئیس كارگروه
انرژی و تامین نیازهای ضروری شورای پدافند غیرعامل
استان منصوب كرد.
شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری شبكه ها و سامانه
های حوزه آب ،برق ،گاز و انرژی و شناسایی ،برنامه
ریزی و طبقه بندی و بررسی نحوه ی ایجاد شبكه ها و
سامانه های موازی تامین ،ذخیره و انتقال و توزیع انرژی،
برخی از وظایف كارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری
شورای پدافند غیرعامل می باشد.
انتصابیکیازهمکارانبهعنوانعضوکمیتهاجرایی
استقرارسامانهتجمیعاطالعاتمالیصنعتبرق
طبق نامه ارسالی از سوی معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی
و امور مجامع شرکت توانیر ،مسلم پورحسین به عنوان

فعالیت ورزشی پرداختند.
مسئول ورزشی شرکت گفت  :در رشته ورزشی والیبال مدیریت
امور  ۲برق اردبیل مقام اول  ،مدیریت برق پارس آباد مقام دوم و
مدیریت امور  ۱برق اردبیل به مقام سوم دست یافت .
آقایی افزود  :در رشته ورزشی فوتسال تیم ستاد به مقام قهرمانی و
مدیریت برق مشگین شهر مقام دوم و امور  ۲برق اردبیل به مقام
سومی این مسابقات دست یافت .
در مراسم اختتامیه که بعد از فینال مسابقات برگزار شد با اهدا
جوائز از تیمهای برتر قدردانی به عمل آمد .

تیم فوتسال مدیریت برق نیـر قهرمان شد

تیم فوتسال مدیریت بـرق نیر در مسابقات دهه مبارک فجر۱۴۰۰
موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
بنا به اعالم مدیر برق نیــر  ،این مسابقات به مناسبت دهه
مبارک فجر سالجاری بین ادارات شهرستان نیــر برگزار شد.
امیر حمیدی گفت  :در این مسابقات تیم فوتسال مدیریت برق
نیر توانست با غلبه بر رقیبان خود به مقام قهرمانی این دوره از
رقابتها دست یابد.

انتصاب

عضو کمیته اجرایی استقرار سامانه تجمیع اطالعات مالی
صنعت برق(تام)منصوب شد.

انتصابات جدید در شركت توزیع نیروی برق
استان اردبیل

به موجب ابالغ های جداگانه از سوی «حسین قدیمی»
مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل،
«علیرضا رحمانی» به عنوان«رئیس اداره نظارت بر خدمات
عمومی و نقلیه» در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی ،ثریا
فرجی به عنوان سرپرست مدیریت برق مشگین شهر،
بهنام مغانی به عنوان «رئیس اداره فروش و خدمات
مشترکین» مدیریت برق مغان ،شاپور عباسی به عنوان
«سرپرست امور  1برق اردبیل» ،شهرام کامرانی به عنوان
« سرپرست مدیریت برق گرمی» مهران حمامي به عنوان
« سرپرست گروه نظارت بر فروش انشعاب » حيطه
معاونت فروش و خدمات مشتركين و فرشيد صداقتي به
عنوان «سرپرست اداره مهندسي و نظارت » حیطه نظارت
مدیریت برق نمين عباداله علیزاده به عنوان « سرپرست
دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل»  ،علی ضمیری
به عنوان «سرپرست اداره فروش و خدمات مشترکین»
در امور  3مدیریت توزیع برق شهرستان اردبیل منصوب
شدند .

