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هفتمين سمينار «پاسخگويی بار» با هدف کاهش
پيک مصرف برق در اردبيل برگزار شد

هفتمیـن سـمینار «پاسـخگوئی بـار» بـا هـدف کاهـش پیـک مصـرف روز
چهارشـنبه  26اردیبهشـت در سـالن اجتماعـات شـرکت توزیـع برق اسـتان
اردبیـل برگزار شـد.
در ایـن سـمینار کـه بـا حضور مدیـران صنایع اسـتان و برخی از شـرکتها و
ادارات برگزار شـد ،مسـئوالن شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل در خصوص
مدیریـت مصـرف بـرق در تابسـتان امسـال و همچنیـن مشـوقهای در نظر
گرفتـه شـده بـرای صنایـع بـا هـدف کاهـش بـار مصرفـی خـود ،مطالبی را
بیان داشـتند.
مدیـر عامل شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیـل در این سـمینار
گفـت  :بـا توجـه بـه وضعیـت بارندگیهـا در کشـور ،امسـال در بخـش
نیروگاههـای بـرق آبـی بـا مشـکل تولیـد بـرق روبـرو خواهیـم شـد.
مهنـدس محمدی رشـد  6.6درصدی مصـرف برق را به صورت سـاالنه
یـادآور شـد و خاطرنشـان کرد :بـا این کاهش تولیـد نیروگاههای بـرق آبی و
افزایـش  6.6درصـدی مصـرف ،انتظـار میرود بـا هدف کاهش خاموشـیها
و اختلال در شـبکه بـرق ،مصـرف بهینه مورد توجـه قرار گیرد تا یـک وضعیت مناسـبی را در گذر
از تابسـتان شاهد باشیم.

وی ضـرورت همـکاری صنایـع و کشـاورزان را در مصـرف بـرق به همراه سـایر مصـرف کنندگان
یـادآور شـد و بیـان کرد :با توجه به اینکه سـاعات پیک مصرف در سـطح کشـور بقیه در صفحه3

پيشبينی پیک بار 394مگاواتی مصرف برق در استان اردبيل

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل از

پیشبینـی پیـک بـار 394مگاواتـی مصـرف بـرق در اسـتان
اردبیـل خبـر داد.
مهنـدس حسـن محمـدی بـه ظرفیـت نیروگاهـی کل کشـور
اشـاره کـرد و گفـت :ظرفیـت منصوبـه تولیـد بـرق در کشـور
قریـب بـه  ۸۰هـزار مـگاوات میباشـد کـه در بهتریـن حالت،
میتوانیـم نزدیـک بـه  ۵۸هـزار مـگاوات بـرق تولیـد کنیـم و
بـا ایـن میـزان تولید ،جایـگاه چهاردهـم در دنیا و رتبـه اول در
منطقـه را دارا هسـتیم ولـی آنچه کـه فرهنگ سـازی موضوع
بقیه در صفحه2

عقد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالمی خلخال
برای خرید تضمینی تولید برق از نیروگاه خورشیدی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت:
این شرکت در راستای اهداف سازمانی مبنی بر تامين برق
مشترکین از انرژیهای پاک و تجدید پذیر ،کاهش تلفات
انرژی بخش توزیع  ،مدیریت مصرف و کاهش پیک روز
شبکه ،برای اولین بار اقدام به عقد قرارداد خرید تضمینی

تولید برق از نیروگاه خورشیدی با دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خلخال نمود.
مهندس حسن محمدی افزود ،این نیروگاه خورشیدی
با توان  100کیلووات در مدت سه ماه توسط دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خلخال با هدف فرهنگ سازی توسعه
بقیه در صفحه 5

برگزاری اولین نشست هم اندیشی
روز ملی منابع انسانی در شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل

6

کسب رتبه اول در کاهش پیک و
مدیریت مصرف در گروه چهار
شرکت های توزیع برق کشور

3

کسب رتبه « شایست ه تقدیر » در امر
ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز

در بین دستگاههای اجرای استان
3

2
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

پیشبینی پیک بار 394مگاواتی مصرف برق در استان اردبیل
ادامه از صفحه اول

مدیریـت مصـرف را بیـش از پیـش قابـل اهمیـت میکنـد این
اسـت کـه ما یـک درصد جمعیـت کل دنیا را تشـکیل میدهیم،
امـا دو درصـد انـرژی دنیـا را مصـرف میکنیـم و بـه عبارتی ما
دو برابـر میانگیـن جهانـی انـرژی مصـرف میکنیم.
وی افـزود :آمـار اسـتانی مـا با توجـه به وجـود نیـروگاه حرارتی
و آبـی و دیگـر نیروگاههـا نزدیـک بـه  1000مگاوات اسـت که
شـامل نیـروگاه گازی سـبالن باظرفیـت تولیـد 960مـگاوات
ونیـروگاه آبـی مغـان باظرفیـت تولیـدی 13مـگاوات ونیـروگاه
 CHPشـهید بـاالزاده باظرفیت تولید  5.6مگاوات ودودسـتگاه
توربیـن بـادی  660کیلـو واتـی درشهرسـتانهای نیـر و نمیـن
هستند .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان در ادامه سـخنان

خـود تصریـح کـرد :کل تولیـد بـرق در کشـور بـا توجـه بـه
محدودیتهـا ،نزدیـک بـه  ۵۴هـزار مـگاوات در کل کشـور
رسـیده کـه پیش بینی میشـود مقـدار کل مصـرف در ایام پیک
تابسـتان امسـال نزدیـک بـه  ۶۰هزارمـگاوات خواهـد بـود .
وی تاکیـد کـرد :پیـش بینـی مـی کنیـم در ایـام گرم تابسـتان
امسـال  394مـگاوات پیـک مصـرف در اسـتان اردبیـل داشـته
باشـیم کـه نزدیـک بـه  13مـگاوات (تولید نیـروگاه آبـی مغان)
را بـا توجـه بـه کـم آبـی ومحدودیتهـای بـه وجـود آمـده ،در
تابسـتان احتمـا ًال نخواهیم داشـت.
مهنـدس محمـدی سـال  ۹۷را بـرای گذرانـدن پیـک؛ سـال
ویـژهای مطـرح کـرد و گفـت :کمبـود  ۶هـزار مـگاوات در کل
کشـور؛ محدودیـت نیروگاههـای بـرق آبـی و وضعیـت آب در
کشـور ،شـرایطی را بـه وجـودآورده که امسـال بیش از گذشـته

همراهـی و جلـب همـکاری مـردم را طلـب میکنیـم و از
مشـترکین میخواهیـم کـه به مـدت  55روز که بـه عبارتی تنها
 ۲۰۰سـاعت از  ۸۷۶۰سـاعت سـاالنه اسـت ،میـزان مصرف در
سـال را در ماههـای تیـر و مـرداد از سـاعات  12تـا  16و19الـی
 23بـا ما همکاری حداکثری داشـته باشـند و از لـوازم پرمصرف
نظیر لباسشـویی  ،جاروبرقی ،اطو ،سشـوار و نظایر آن در سـاعت
غیـر پیـک که علاوه بر کمـک به صنعـت برق ،باعـث کاهش
هزینههـای مشـترکین خواهـد شـد ،اسـتفاده نمایند.
مدیـر عامل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل در پایان
سـخنان خـود اظهار امیـدواری کرد کـه با همیـاری و همکاری
مـردم فهیم اسـتان شـاهد قطـع برق های ناخواسـته در اسـتان
نباشـیم و ماننـد سـنوات گذشـته امـکان تامیـن بـرق مطمئن و
پایـدار را بـرای هم اسـتانی های عزیز داشـته باشـیم .

تاکید مدیر عامل بر ضرورت مدیریت مصرف برق در تابستان
از سوی مشترکین

مدیـر عامـل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل خواسـتار
مصرف بهینه برق در تابسـتان و سـاعت هـای اوج بار از
سوی مشـترکین شد.
مهنـدس حسـن محمـدی در گفتگویـی اظهـار کـرد :ما
بـرای تعدیـل مصـرف بـرق و مدیریـت آن در اسـتان
نیازمنـد همـکاری بیشـتر مـردم هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در نیمـه اول سـال بـه دلیـل
رشـد بیـش از حـد مصـرف بـرق در اسـتان ،اغلـب بـا
نـرخ رشـد قابـل توجهـی مواجه میشـویم ،خاطرنشـان
کـرد :در سـال گذشـته شـاهد نـرخ رشـد  6.6درصـدی
مصـرف بـرق نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل از آن
بودیـم کـه ضروری اسـت مشـترکین محترم بـا کاهش
بـرق مصرفـی خـود به ویـژه در زمـان اوج بار ،شـرکت توزیع برق
اسـتان را در ارائـه خدمـات مطلوبتر و جلوگیری از خاموشـیهای
ناخواسـته یـاری کنند.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل لـزوم ارتبـاط
تنگاتنـگ مـردم اسـتان بـا شـرکت بـرق را یـادآور شـد و گفـت:
تمـام تلاش ما این اسـت کـه علیرغم کاهـش بارندگـی و برخی
موانـع و کمبودهـای مالـی و اعتبـاری ،نیـاز مـردم بـه بـرق را در
بهتریـن شـرایط فراهم کنیـم و در مقابل ،انتظار داریم مشـترکین
محتـرم در مصـرف بهینه برق در کنار شـرکت توزیـع نیروی برق
اسـتان باشند.
مهنـدس محمـدی با تاکید بـر اینکه کمترین زمان سـاعت قطعی
بـرق در شـبانهروز کل زندگـی مـردم را مختـل میکند ،افـزود :با
توجـه بـه اهمیـت انـرژی بـرق ،همـکاران مـا در طول شـبانهروز
نسـبت بـه تامیـن بـرق و مدیریـت انرژی مصرف شـده از سـوی
مـردم نظـارت کامـل دارنـد و تمـام کاسـتیهای شـبکه بـه طور
کامـل و قطعـی رصد میشـود.
وی فعالیت در شـرکت توزیع برق را دارای ارزش و اهمیت معنوی
و اجتماعـی دانسـت و گفـت :برآورده کـردن نیازهای مـردم ،یک
وظیفه ذاتی و انسـانی اسـت و ما سـعی داریم با عملکرد مناسـب،
ذهنیـت بکـر و نرمـی را از شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل در
مردم ایجـاد کنیم.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـا بیـان اینکه

در سـال گذشـته ایـن شـرکت تنها اقـدام بـه قطع بـرق  2درصد
از مشـترکان بدهـکار در اسـتان نمـود ،تصریـح کـرد :مشـترکان
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل اعـم از خانگـی ،صنعتـی،
تجـاری و دسـتگاهها و ادارات بالـغ بر  45میلیـارد تومان بدهی به
شـرکت بـرق دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پرداخـت بدهـی از سـوی مشـترکین
زمینهسـاز ارائـه خدمـات بهتـر بـه شـهروندان خواهد بـود ،افزود:
در بحـث مدیریـت مصـرف بـرق در اسـتان بـه ویژه در تابسـتان،
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل برنامهریزیهـای متعـدد و
متناسـب بـا ظرفیـت اسـتان را در حـال انجـام دارد کـه ترغیب و
تشـویق مـردم به سـمت اسـتفاده بهینـه و رعایت سـاعات اوج بار
یکـی از ایـن برنامههاسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ارتباط
مـردم بـا شـرکت توزیع برق را وسـیع اعلام کرد و گفـت :انرژی
بـرق در کنـار پاک و سـهلاالنتقال بـودن ،زمینهسـاز آلودگیهای
زیسـت محیطـی نیز هسـت به طـوری کـه در هر کیلـووات تولید
و مصـرف بـرق بالـغ بـر  860گـرم دی اکسـید کربـن وارد چرخه
زیسـت محیطـی میشـود کـه در ایـن راسـتا نیـز مـردم بایـد بـا
مدیریـت صحیـح مصـرف ،جلـوی ورود و تزریـق ایـن آالیندهها
را بگیرند.
مهنـدس محمـدی عمدهترین چالش کشـورهای در حال توسـعه
را شـدت مصـرف انرژی اعالم و خاطرنشـان کرد :ضروری اسـت
تـا بـا فرهنگسـازی صحیـح مـردم را نسـبت بـه مصـرف بهینه

بـرق آگاه کنیم.
وی شـروع فصـل تابسـتان و افزایش پیک بـار مصرف را
یـادآور شـد و گفت :در راسـتای مدیریت مصـرف برق در
اسـتان ،در سـالجاری قرار اسـت  10درصد از پیـک بار را
کاهـش داده و زمینـه صرفهجویـی در مصـرف انـرژی را
فراهـم آوریم.
مدیـر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیـل بیان کرد:
در فصل زمسـتان پیک مصـرف برق اسـتان اردبیل 280
مـگاوات اسـت که این رقم در تابسـتان سـال گذشـته به
 340و پیـش بینـی مـی شـود امسـال بـه  380مـگاوات
افزایـش یابد.
وی از پرداخـت مشـوقهایی نیـز بـه صاحبـان صنایع در
راسـتای رعایـت مدیریـت مصـرف برق خبـر داد و گفت :درسـال
گذشـته بالـغ بـر یک میلیـارد تومـان پـاداش به مشـترکین عمده
صنعتـی کـه بـا شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل همـکاری
داشـتند ،پرداخت شـده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل اظهـار کـرد :از
مـردم اسـتان اردبیـل درخواسـت داریم تـا در سـاعات اوج مصرف
کـه از  12تـا  16ظهـر و  19تـا  23شـب تعریـف شـده اسـت از
اسـتفاده لـوازم برقـی پرمصـرف برقی خـودداری کـرده و زمینه را
بـرای تامیـن بـرق مطمئـن فراهـم آورند.
مهنـدس محمـدی با بیـان اینکه بهای بـرق مصرفی در سـاعات
تعییـن شـده اوج بار ،چهـار برابرسـاعت کم باری برای مشـترکان
محاسـبه مـی شـود ،تصریـح کـرد :مـا مدیریـت مصرف بـرق را
از ادارات و دسـتگاههای اجرایـی در اسـتان شـروع کردیـم کـه
امیدواریـم بـا تسـری ایـن سیاسـتها بـه درون خانوادههـا و
بطـن جامعـه ،بتوانیـم بـه برنامههای پیشبینی شـده شـرکت در
سـالجاری دسـت یابیم.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود با بیـان اینکه در حـال حاضر
در اسـتان اردبیـل  530هزار مشـترک برق داریـم ،تصریح کرد :در
برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه از سـوی شـرکت توانیـر ،مقـرر
شـده دسـتگاههای اجرایـی بایـد  20درصـد انـرژی مصرفی خود
را از انرژیهـای تجدیدپذیـر تامیـن کننـد کـه یک انـرژی پاک و
قابل دسـترس میباشـد.
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هفتمین سمینار «پاسخگویی بار» با هدف کاهش پیک مصرف در اردبیل برگزار شد
ادامه از صفح ه اول

تغییـر یافتـه و ایـن سـاعات از  12ظهـر تا 18
عصـر اعلام شـده اسـت ،امیدواریـم صنایع و

مصـرف کننـدگان بخـش کشـاورزی در ایـن
سـاعات نسـبت بـه کاهش بـار مصرفـی خود
اقـدام اساسـی و جـدی را انجـام دهند.
مدیـر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
در ادامـه سـخنان خـود تلاش تمـام پرسـنل
و مجموعـه شـرکت توزیـع بـرق اسـتان را در
رسـاندن بـرق بـا کیفیـت بـه مـردم و مصرف
کننـدگان یـادآور شـد و افـزود :مشـترکین
صنعتـی بـا تغییـر شـیفت و تعطیلات در ایام
تابسـتان ،بـه راحتـی میتواننـد بـه کاهـش
مصـرف کمـک کننـد تـا همچـون سـالهای
گذشـته در بین اسـتانهای گروه چهار کشـور،
بتوانیـم همچنـان رتبـه اول را داشـته باشـیم.
مهنـدس محمدی تصریح کرد :شـرکت توزیع
نیـروی برق اسـتان اردبیل سـال گذشـته یک
میلیـارد تومـان پـاداش بـه بخـش صنایـع و
کشـاورزی از بابـت همکاری با شـرکت توزیع

بـرق پرداخـت کـرد و امسـال نیـز براسـاس
تفاهمنامـه بـا صنایـع و بخـش کشـاورزی،
تلاش میکنیـم تـا در سـاعات اوج مصـرف
بتوانیـم میـزان مصـرف بـرق را تعدیـل کـرده
و کاهـش دهیـم.
در ادامـه ایـن سـمینار ،مهنـدس سـید
حامد عاملـی رئیس سـازمان صنعت،
معـدن و تجـارت اسـتان اردبیـل نیـز
گفـت :شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل در

زمینـه همراهـی بـا تولیدکننـدگان و صنایع در
اسـتان پیشـتاز و پیشـرو اسـت.
وی تصریـح کـرد :اسـاس رشـد اقتصـادی
کشـور منـوط بـه توانمندسـازی بخـش تولید
اسـت کـه شـرکت توزیـع بـرق اسـتان در این
زمینـه یـاری گـر حـوزه صنایـع اسـت.
مهنـدس عاملـی خاطرنشـان کـرد :مـا هم در
قالـب وظیفـه سـازمانی و هـم وظیفـه ملـی و
میهنی خود باید تالشـی جـدی و فراگیر انجام
دهیـم تا بـا تقویت بخـش تولید ،مشـکالت و
معضلات کشـور را در همـه جبهههـا برطرف
کنیم .

وی افـزود :هـر کشـوری کـه در حـوزه قیمت
تمـام شـده بـا غفلـت و بیتوجهی روبرو شـده
دچـار مشـکالت و حتـی التهـاب بـازار بـوده
اسـت در حالـی کـه اگـر هزینههای پنهـان را
در تولیـد کاهـش دهیـم و بـا مجهز شـدن به
تکنولوژیهـا و امکانـات نویـن ،میتوانیـم بـه
نهضـت قیمـت تمـام شـده و تقویت ایـن امر
کمکـی شـایان خواهیم داشـت.
مهنـدس حسـنپور سرپرسـت
معاونت فـروش و خدمات مشـترکین
شـرکت توزیع برق اسـتان نیز بـا تأکید

بـر لـزوم مدیریـت مصـرف بـرق  ،آمـار تعداد
مشـترکین اسـتان با میـزان مصرف انـرژی را
بـرای حاضریـن ارائـه نمود.
وی بطـور کلـی قیمـت بـرق را متاثـر از چهار
بخـش هزینـه سـوخت  ،تبدیـل انـرژی در
نیروگاههـا  ،انتقـال بـرق بـه شـرکت هـای
توزیـع  ،هزینـه توزیـع و خدمـات مشـترکین
دانسـت.
مهنـدس حسـنپور مهـم تریـن و اقتصـادی

کسب رتبه اول در کاهش پیک و مدیریت مصرف در گروه چهار
شرکت های توزیع برق کشور

در نشست دکتر اردکانیان وزیر نیرو با مدیران
عامل شرکتهای توزیع نیروی برق کشور،
مهندس کردی مدیر عامل شرکت توانیر با
اعطای لوح تقدیر از مهندس محمدی مدیر
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تقدیر
و تشکر کرد.
در بخشی از این لوح چنین آمده است:
در راستای اقدامات کاهش پیک بار و
مدیریت سمت تقاضا که از نمونه های بارز
اقدام و عمل به منظور تحقق اهداف اقتصاد

مقاومتی می باشد ،در سال  1396نیاز مصرف
ایام اوج بار شبکه سراسری برق با همکاری
مشترکان فهیم و با مدیریت و تالش موثر
مجموعه همکاران محترم صنعت برق حدود
 4000مگاوات کاهش یافته است .
بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از تالشها
و مساعی آن مدیریت محترم و مسئولیت
پذیری همکاران مرتبط با پروژه های کاهش
پیک بار اعالم میگردد که با کسب «رتبه اول
در گروه چهار» به این موفقیت نائل شده اند.

تریـن راهـکار ایجـاد تعـادل بیـن عرضـه و
تقاضـا را مدیریـت مصـرف عنـوان کـرد.
در ادامـه ،مهنـدس یوسـف یوسـفی
رئیـس گـروه مدیریـت مصـرف
برق اسـتان ضوابـط اجرایـی برنامـه های
پاسـخگویی بـار سـال  97را بـرای حاضریـن
تشـریح نمودنـد.

وی گفـت :مدیریـت مصـرف بـه عنـوان
نیروگاههـای مجـازی در زمـان نیـاز بـه
مدیریـت بـار اسـتفاده میشـود .وی افـزود :به
ایـن ترتیـب ،مشـترکین در هنگامـی که پیک
بـار رو به افزایش اسـت ،مصرف خـود را تا حد
امـکان کاهـش مـی دهنـد و مانـع از افزایـش
شـدید بـار در سـاعت هـای محـدود می شـوند.
در ایـن سـمینار تعـدادی مشـترکین صنعتـی،
ادارات و مشـترکین کشـاورزی اسـتان کـه در
سـال گذشـته بـا شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل بـا هـدف کاهـش مصـرف بـرق
همـکاری جـدی نمـوده بودنـد ،مـورد تجلیـل
قـرار گرفتنـد.

کسب رتبه « شایست ه تقدیر » در امر ترویج و
توسعه فرهنگ اقامه نماز در بین دستگاههای
اجرای استان
دکتر بهنام جو استاندار اردبیل با اعطار لوح تقدیر خطاب به مهندس
حسن محمدی مدیر عامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل تقدیر و تشکر نموده است.
در بخشی از این لوح تقدیر استاندار چنین آمده است:
توفیق خدمتگزاری به نماز نور چشم پیامبر عظیم الشان اسالم (ص)
باالترین هدیه الهی است .
از این که توانسته اید با توجهات خداوند متعال و همدلی و همکاری
اعضای محترم شورای اقامه نماز آن شرکت ،رایحه عطر آگین نماز را
به مشام جان ها بپراکنید و در امر خطر ترویج و توسعه فرهنگ اقامه
نماز بر اساس ارزیابی عملکرد سال  1395تالش و کوشش مضاعف
از خود نشان داده اید  ،بر خود فرض میدانیم از باب « من لم یشکر
المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عز و جل» از تالشهای جنابعالی و
همه دست اندرکاران امر نماز در آن دستگاه تقدیر و تشکر نماییم  .امید
است این تالشهای مبارک مقبول درگاه الهی و منظرو نظر حضرت
ولی عصر (عج) ارواحنا الفدا قرار بگیرد  .ان شاءاهلل
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چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

* آقـای دکتـر یوسـف پریش رئیـس مجتمع عالی آموزشـی و پژوهشـی
آذربایجـان بـا اهـدای لوح تقدیـر جداگانهای خطاب بـه مهندس محمدی
مدیـر عامـل  ،خانـم سـبحانی سرپرسـت معاونـت منابـع انسـانی  ،آقای
حبیـب احـد زاده مدیـر دفتـر آمـوزش و برنامـه ریـزی نیـروی انسـانی ،
آقـای عبادالـه علیـزاده کارشـناس ارشـد برنامهزیـری آمـوزش و آقـای
میرعزیـز رفیـق نیـا کارشـناس برنامهریـزی انسـانی و آمـار پرسـنلی
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل تقدیـر و تشـکر نموده اسـت.
ایـن تقدیـر بـه جهت همکاریهای آموزشـی ایـن شـرکت و همکارانی که
بیشـترین همـکاری را در ایـن فرآینـد با مجتمـع مذکور داشـتند صورت
گرفـت بـه نحویکـه شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان در سـال  96در
بیـن شـرکتهای تابعـه وزارت نیـرو در اسـتان اردبیل مقام اول را کسـب
نمود .
* بـا ارسـال لوحهـای جداگانـه از سـوی آقـای شـفیع شـفیعی مدیر کل
اجتماعـی و فرهنگـی و دبیـر سـتاد صیانـت از حریـم امنیـت عمومـی و
حقـوق شـهروندی اسـتانداری اردبیـل خطـاب به آقـای مهرداد سـلیمی
مدیـر دفتـر روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان و خانم
رویـا اللهقلـی پور کارشـناس مسـئول این دفتر بـه جهت اجرایـی نمودن
برنامـه هـای سـتاد صیانت از حریـم امنیـت عمومی و حقوق شـهروندی
مطابـق بـا شـاخص هـای ابالغـی وزارت کشـور در سـال  95تقدیـر و
تشکرنمود.

* آقـای قـادر هنرمنـد مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان اردبیـل و آقـای
فریـدون بابایـی فرمانـدار و رئیـس شـورای عشـایر شهرسـتان خلخال با
اعطـای لـوح تقدیر مشـترکی خطـاب به مهنـدس نعمتی مدیـر برق این
شهرسـتان ،از خدمـات بیشـائبه و همکاریهـای ارزشـمند وی و سـایر
کارکنـان خـدوم مدیریـت بـرق شهرسـتان خلخـال در برگـزاری اولیـن
جشـنواره قابلیتهـا و توانمندهـای عشـایر خلخـال صمیمانـه تقدیـر و
تشـکر نمودهانـد.
ایـن جشـنواره به منظور پاسداشـت میـراث معنوی و معرفـی قابلیتهای
منطقه با گرایشهای توسـعه توریسـم و شناسـاندن آداب ،سـنن ،تولیدات
صنایـع دسـتی عشـایر شهرسـتان خلخـال در محـل ییلاق زرهمـور لنبر
(کلیه سـویی) برگـزار گردید.
* آقـای فریـدون بابایـی فرمانـدار و رئیـس شـورای ورزش شهرسـتان
خلخـال و آقای سـید ناصر میر مرسـلی رئیـس اداره ورزش و جوانان این
شهرسـتان ،بـا اعطـای لـوح تقدیر مشـترکی خطـاب به مهنـدس نعمتی
مدیـر بـرق ایـن شهرسـتان از تالشهـا و همـکاری موثـر در حمایـت از
تیمهـای ورزشـی ایـن مدیریـت بـرای شـرکت بـر برنامهها و مسـابقات
ورزشـی کارکنـان ادارات (جـام فجـر) سـال  96تقدیـر و تشـکر کردهاند.
* آقـای اکبـر کریمـی نیـاری بخشـدار کورائیـم بـا اعطـای لـوح تقدیـر
خطـاب بـه مهنـدس عالیی رئیـس اداره بـرق ایـن بخش مراتـب تقدیر
و تشـکر خـود را از انجـام مطلـوب امـورات سـازمانی  ،تعهـد کاری و
وظیفـه شناسـی در راسـتای پیشـبرد اهـداف دولـت تدبیـر و امیـد اعالم
داشـته است.
* حجـت االسلام و المسـلمین کریـم قیاسـی امـام جمعـه بیلـه سـوار
بـا اعطـای لـوح تقدیـر از حسـن رفتـار ،اخلاق مـداری و تکریـم ارباب
رجـوع توسـط مهندس بخشـی مدیـر برق این شهرسـتان تقدیر و تشـکر
نموده اسـت.
* آقـای فرشـید بشـرخواه مدیـر عامـل شـرکت تجـارت الکترونیـک
آرتاویـل بـا ارسـال لـوح تقدیـر از همکاریهـا و تعامـل سـازنده مهندس
اوجاقـی رئیـس اداره هماهنگـی و نظـارت بر حسـابهای شـرکت توزیع
بـرق اردبیـل بـا ایـن شـرکت ،صمیمانـه قدردانـی کرده اسـت.

طـی احـکام جداگانـهای از سـوی مهنـدس حسـن محمـدی مدیـر عامل شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل ،آقایـان ابراهیـم نـوری بـه عنـوان «معاون مالـی و پشـتیبانی» ،مهـدی ابتهاج
بـه عنـوان «مدیـر دفتـر مهندسـی و نظـارت» ،لطف الـه وصالیـان بـه عنوان «مدیـر امور
کارکنـان و رفـاه» و آقـای رامین نوری به عنوان «سرپرسـت امـور تدارکات» این شـرکت
منصوب شـدند.

تست ،سرویس و تعمیرات ترانسفورماتورها در سطح شرکت
مهنـدس حسـین قدیمـی
بـا اشـاره بـه اینکـه بخش
قابـل توجهـی از طول عمر

ترانسـفور ماتور با نوع بهره
بـرداری و نحوه سـرویس و

نگهـداری آن ارتبـاط دارد،

خاطر نشـان کـرد :در طول

سـال  96در امـور هـای
دوازده گانـه شـرکت ،کار

بررسـی آزمایـش ،تعمیـر

بـه گفتـه معـاون بهره برداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیروی

و بازگشـایی ترانـس در

ترانس در قدرتهای مختلف توسـط اکیپ کارگاه ترانس این شـرکت

روغن ،تعمیر ،سـرویس ،آچار کشـی و نشـت گیری در محل به تعداد

برق اسـتان اردبیل طی سـال گذشـته تعداد  109فقره تعمیر و تسـت

انجام یافته اسـت .

قدرتهـای مختلـف جمعا به تعـداد  109مـورد و تسـت دی الکتریک

 702مـورد انجـام یافتـه اسـت .

برگزاری جلسه مشترک فرماندهی انتظامی استان با مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

جلسه مشترک فرماندهی انتظامی استان با مدیر عامل شرکت
توزیع برق استان اردبیل در دفتر کار رئیس پلیس پیشگیری
فرماندهی انتظامی استان تشکیل شد.
این جلسه با حضور مهندس محمدی مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل  ،رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی
انتظامی استان،رئیس پلیس آگاهی استان،رئیس اداره مبارزه با
سرقت پلیس آگاهی و کارشناسان حراست و حقوقی شرکت
توزیع نیروی برق استان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مسائل و مشکالت مربوط به سرقت

تجهیزات نیرورسانی بحث و تبادل نظر شد و چگونگی همکاری
پلیس جهت مقابله با این مشکل بررسی گردید.

اولین مرحله نظام آراستگی محیط کار 5S
در انبار شرکت اجرا شد

اولین مرحله نظام آراسـتگی محیط کار یعنی تشـخیص ضروری
از غیـر ضـروری و اعمـال مدیریـت اولویتهـا  ،بـرای رهایـی از
غیرضروریهـا در انبار شـرکت اجرا شـد.
بـر اسـاس گـزارش دریافتـی از سرپرسـت تیـم  ، 1 sتفکیـک و
تعمیـر  ،جدا کردن اقلام ،اوراق و اطالعات الزم و کاربردی از غیر
آن و دور نمـودن غیـر کاربردهـا از محیـط کار و همچنین تعمیر،
تعویـض یـا تصحیح معایـب نواقص می باشـد .
خانم اسلامی عنوان نمود که این امر سـبب سـالم و ایمن شـدن
محیط کار میگردد و امکان اسـتفاده از ملزومات را در حداقل زمان
برای فرد محقـق می نماید.
وی گفـت اولیـن مرحله  S5از انبار مرکزی شـرکت آغـاز گردیده
اسـت  .سرپرسـت تیم  S1افزود  :انبار به چهار قسـمت تقسـیم و
همکاران تیم  S1با همکاری هر قسـمت از مسـئولین انبار مطابق

چـک لیسـت تنظیـم شـده  S1پـروژه  S5را در مورخـه 96/8/10
آغـاز نمودند .
خانم اسلامی گفت  :طی بازدیدهای مکرر اجناس قابل اسـتفاده
براسـاس دسترسی سـاماندهی گردید و اجناس غیرقابل استفاده به
سـه قسمت تقسیم شـد که شامل:
 -1اقلام غیـر ضروری(فاقـد ارزش و دور ریختنـی بـدون اخـذ
مجـوز الزم از باالدسـت)-2اقالم غیرضروری (اقلام قابل فروش
از طریـق مزایـده بـا هـر روش دیگر)
-3اقلام غیرضـروری (اگـر چـه غیـر ضروری اسـت اما نـه قابل
فـروش می باشـد نـه دورریختنی هسـتند )
وی درانتهـا عنوان کرد  ،لیسـت اجناس قابل اسـتفاده به سیسـتم
 S1تحویـل گردیـد و اجنـاس غیرقابـل اسـتفاده جهـت تصمیـم
گیـری نهایی بـه شـورای راهبری شـرکت معرفـی گردید.
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عقد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالمی خلخال برای خرید
تضمینی تولید برق از نیروگاه خورشیدی
شد.

ادامه از صفحه اول

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت :براساس
ابالغیه  ۱۹اردیبهشت  ۹۵وزیر محترم نیرو ،برق تولیدی توسط
مشترکین برق با استفاده از مولدهای پاک و تجدید پذیر ،تا سقف
ظرفیت انشعاب آنها،طی قرارداد خرید تضمینی بیست ساله به شرح
ذیل خریداری می شود:

استفاده از انرژی های پاک و نو ،درآمدزائی و توانمند سازی
و نیز آموزش کاربردی دانشجویان رشته برق ،احداث خواهد

ـ نیروگاه بادی باظرفیت یک مگاوات وکمتر۵۷۰۰
ریال برکیلووات ساعت،
ـ نیروگاه خورشیدی باظرفیت  ۱۰۰کیلووات
وکمتر ۷۰۰۰ریال برکیلووات ساعت
ـ نیروگاه خورشیدی باظرفیت  ۲۰کیلووات وکمتر
 ۸۰۰۰ریال برکیلووات ساعت

انجام ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم های مدیریتی و کیفیتی

جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت اول مبتنی بر
استانداردهای  OHSAS18001:2007و ISO9001:2015
ظهر یکشنبه  30اردیبهشت ماه در محل سالن جلسات ستاد
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد
در جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی نوبت اول مبتنی بر
استانداردهای  OHSAS18001:2007و ISO9001:2015
؛ تداوم اعتبار گواهینامه  ISO9001:2015مورد تایید قرار
گرفت .
در ابتدای جلسه سر ممیز گروه ممیزی گفت مفاهیم

استاندارد  ،در شرکت توزیع پیاده سازی و نهادینه شده است.
دکتر بهرامی فر بر «سامانه مدیریت جامع نظارت و طراحی»
اشاره کرده و آنرا به عنوان فرصت و ابزاری جهت تسریع و
تسهیل فرآنید عنوان کرد .
سپس مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن
تشکر از تیم ممیزی  ،حضور ممیزین را فرصت و غنیمت
دانست و گفت انشاهلل همکاران از حضور تیم ممیزی نهایت
استفاده را برده باشند.
مهندس محمدی عنوان نمود حضور تیم ممیزی فرصت بسیار
مناسب و مغتنمی است که همکاران بتوانند نسبت به تقویت
نقاط قوت و رفع عدم انطباق اقدام نمایند و این گزارشات در
جهت ارتقاء و رشد سازمان بسیار موثر است .
وی ادامه داد اولویت شرکت پایبندی به رسالت و ماموریت
سازمانی است که آنهم عبارتست از تامین برق مطمئن و
پایدار و افزایش رضایت مشترکین که با وجود بیش از 13
کیلومتر شبکه و بیش از نیم میلیون مشترک این افتخار را
داریم که به طور شبانه روزی در خدمت این عزیزان باشیم .

فروش اینترنتی انشعاب
برق در امور های دوازدهگانه
شرکت فراگیر میشود
سرپرسـت معاونـت فـروش و خدمات مشـترکین
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیـل گفت:
بعـد از اجـرای آزمایشـی طـرح فـروش اینترنتـی
انشـعاب برق در شهرسـتان مشگینشـهر ،امسال
تلاش میکنیـم تـا در همـه امورهـای دوازدهگانه
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل این طـرح را
به شـکل فراگیـر اجرایـی و عملیاتـی کنیم.
مهنـدس رئـوف حسـنپور اظهار کرد :در راسـتای
تکریـم اربـاب رجوع ،توسـعه دولـت الکترونیک و
کـم کـردن مراجعـات حضوری مـردم ،نسـبت به
تهیـه نرمافـزار و راهانـدازی و فـروش اینترنتـی
انشـعاب برق اقدام شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد :بـرای اولین بار در سـال قبل
و در شهرسـتان مشگینشـهر بـه صـورت پایلوت
اجـرای ایـن طـرح را آغاز کردیـم به طـوری که با
کاهـش مراجعه مـردم به اداره و ارتبـاط بهتر اداره
بـا مـردم از طریـق پیامـک ،موفـق شـدیم مراحل
مختلـف فـروش و واگـذاری انشـعابات را انجـام
د هیم .
سرپرسـت معاونـت فـروش و خدمات مشـترکین
شـرکت افـزود :در این طـرح ،کلیـه مراحل فروش
از طریـق پیامـک به متقاضیان اطالعرسـانی شـده
و نیـازی بـه مراجعـه حضوری آنها نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اجـرای ایـن طـرح بـا
اسـتقبال خـوب مـردم و رضایتمنـدی آنهـا روبرو
شـده اسـت ،افـزود :بـا بهرهگیـری از ظرفیت 80
دفتـر پیشـخوان در سـطح اسـتان ،سـعی داریـم
تـا کارهـای مربـوط بـه فـروش و خدمـات بعد از
فـروش شـرکت از طریـق ایـن دفاتر انجام شـده
و مـردم بـدون معطلـی ،با مراجعـه به ایـن دفاتر،
بتواننـد خدمـات مناسـبی را دریافـت کنند.
وی تصریـح کـرد :یکـی از خدمـات مطلـوب ارائه
شـده شـرکت توزیع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل
در سـالجاری و در راسـتای تکریـم اربـاب رجـوع
و کاهـش مراجعـات آنهـا صـدور قبـض در محـل
مشـترکین اسـت کـه در شهرسـتان نمین شـروع

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان لطف اله وصالیان ،شکور مراغه چی ،سید حسین یوسفی سادات،
عادل پور ستار و داور سید شکری

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

و اخیـرا در امـور سـه بـرق اردبیـل نیز ایـن طرح
راهانـدازی گردیده اسـت.
مهنـدس حسـنپور تصریـح کـرد که :بـا توجه به
مزایـای ایـن طـرح و تحویل قبـوض به مـردم در
محـل سکونتشـان و عـدم نیـاز مراجعه مـردم به
ادارات بـرق ،قصـد داریـم در سـایر امورهای برق
اسـتان نیز طـرح مذکـور را عملیاتـی کنیم.
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برگزاری اولین نشست هم اندیشی «روز ملی منابع انسانی»
در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
اولیـن نشسـت هـم اندیشـی «روز ملـی منابـع انسـانی»
همزمـان بـا  25فروردین در محل سـالن اجتماعات سـتاد
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان برگزار شـد .

در ایـن نشسـت که مدیـر عامل ،معاونین ،مدیران سـتادی
و و احـد هـای تابعه و برخی از همـکاران و همچنین دکتر
دهقانـی نماینـده شـرکت توانیـر و دکتر ابراهیـم پور عضو
هیئـت علمـی دانشـگاه محقـق اردبیلی نیزحضور داشـتند،
ابتـدا مهنـدس محمـدی مدیـر عامل شـرکت  ،تقارن
عیـد مبعـث و روز ملـی منابـع انسـانی را در سـالجاری به
فـال نیـک گرفتـه و افزود :سـازمان خـوب در سـایه منابع
انسـانی خـوب محقق میشـود .
مهنـدس محمـدی  ،شـاخص بـکار گیـری منابع انسـانی
یعنـی نفـر مناسـب در جـای مناسـب و زمـان مناسـب را
حائـز اهمیـت دانسـته و افـزود :رسـیدن بـه این شـاخص،
مسـتلزم شایسـته سـاالری و جانشـین پـروری اسـت.
وی افـزود :نمیتـوان در سـازمان ،بـه صـورت جزیـره ای
عمـل کـرد چـرا که هـر سـازمان ،شـبیه پیکره ای اسـت
کـه بـا هماهنگـی بیـن اعضـا ،مـی تواند رشـد کنـد و به
جلـو حرکت کرده و پیشـرفت نماید و منابع انسـانی خوب،
قطعـ ًا در سـایه همدلـی و هـم افزایـی به دسـت مـی آید .
مدیـر عامل شـرکت توزیـع برق اسـتان اردیبـل همچنین
بیـان کـرد :خـود ارزیابـی و بازخـورد از ارزیابـی عملکـرد

هریـک از کارکنـان بایـد ،در سـازمان وجود داشـته باشـد
و هـر شـخص بـه عنـوان بخشـی از منابـع انسـانی هـر
شـرکت ،بایـد مسـئولیت و نقـش و جایـگاه خـود را در
رسـیدن بـه اهـداف سـازمانی بدانـد .
در ادامـه ایـن نشسـت خانـم سـبحانی سرپرسـت
معاونـت منابـع انسـانی شـرکت ،حضـور آقایـان
دکتـر دهقـان و دکتـر ابراهیـم پـور را در ایـن نشسـت
ارج نهـاده و مقـام انسـان را مهـم تلقـی نمـوده و گفـت:
همانطـور کـه در قـرآن از انسـان بـه خلیفـه اهلل یاد شـده،
لـذا بایـد بـه عظمـت مقـام انسـان توجـه ویـژهای داشـت.

خانـم سـبحانی  ،منابع انسـانی را در سـازمانهای امروزی
یـک مزیـت رقابتـی دانسـت و همچنیـن بـه دو رویکـرد
اسـتراتژیک محـور و عملیات محور اشـاره کـرده و با توجه
بـه اهمیـت روز افـزون منابع انسـانی به عنـوان مهمترین
عامـل تحـول در سـازمانها در عصـر رقابـت  ،توسـعه و
تحـول منابـع انسـانی را مهم برشـمرد .
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر دهقانـی نماینـده
شـرکت توانیرخواسـتار آن شـد کـه همانقـدر کـه بـه
سیسـتم هـای دیگر سـازمان  ،اهمیـت داده می شـود  ،به
منابـع انسـانی نیـز بایـد اهمیـت ویـژهای داده شـود.
نماینـده شـرکت توانیـر  ،بـا بیان اینکـه در شـرکت توانیر
در چنـد سـال اخیر سـعی شـده بـر توانمند سـازی نیروی

انسـان بهـا داده شـود و اینکـه پتانسـیل نیـروی انسـانی
حـد و مـرزی نـدارد  ،بـر رویکـرد شـرکت توانیـر بـر
اسـاس اینکـه مدیـران بایـد چـه دوره هایـی را بگذراننـد،
بـه کارگاههـای تشـکیل یافتـه از سـوی شـرکت توانیـر
بـر اسـاس نیازسـنجی کـه صـورت گرفتـه (کارگاه تربیت
مدیـران آینـده ) اشـاره نمـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه توانمنـد سـازی مدیـران در
مهارتهـای سرپرسـتی و انگیـزه منـد سـازی کارکنـان ،در
دسـتور کار شـرکت توانیر قـرار دارد ،خاطر نشـان کرد :در
هـر کاری کـه مشـغولیم بایـد بـه کار و صنعتی کـه در آن
کار میکنیـم عشـق داشـته باشـیم .
در ادامـه دکتـر ابراهیـم پـور عضو هیئـت علمی
دانشـگاه محقـق اردبیلـی بـه نظـرات اندیشـمندان
منابـع انسـانی در گذشـته ،از جملـه وبـر ،تیلـور و فایول و
نظـرات اندیشـمندان جدیـد اشـاره نمود.
دکتـر ابراهیـم پـور همچنین سـخنانی را در بـاب اهمیت
منابـع انسـانی بـرای حاضرین بیـان نمود.
در ادامـه ایـن نشسـت ،آقایـان حبیـب احـدزاده و عبادالـه
علیـزاده دو نفـر از همـکاران ،بـه ارائـه مقـاالت خـود که
بـه عنـوان مقالـه برتـر در ایـن نشسـت انتخاب شـده بود،
پرداختند.
در پایـان ایـن نشسـت ،از مقـاالت برتر سـال گذشـته
کـه در کنفرانـس های ملـی و بیـن المللی پذیرفته شـده
بـود و نیـز مقـاالت پذیرفته شـده در اولین نشسـت روز
ملـی منابـع انسـانی و همچنیـن از آقایان فرشـید طالبی
 ،همـت غنـی زاده و سـعید وزیـری بـه عنـوان کارگران
نمونـه و آقایـان میرعزیـز رفیقنیـا ،بابـک محمـدی و
عـادل شـهبندی بـه عنـوان پیشـنهاد دهنـدگان برتـر
شـرکت بـا اهـدا لـوح تقدیـر ،تجلیل بـه عمـل آمد .

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تأکید کرد:

پیمانکاران به عنوان نمایندگان شرکت باید اصول تکریم ارباب رجوع را رعایت نمایند
عملکـرد پیمانـکاران حجمـی شـرکت بصـورت ماهانـه ارزیابی
می گـردد.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ و رئیـس کمیتـه سلامت
اداری و صیانـت از حقوق شـهروندی شـرکت توزیـع نیروی برق
اسـتان اردبیـل تاکیـد کـرد :بـا توجـه بـه اهمیـت طـرح تکریم
اربـاب رجـوع ،پیمانکاران موظف انـد اصول تکریـم ارباب رجوع
را رعایـت نمایند.
مهنـدس حسـین قدیمـی در جلسـه کمیتـه سلامت اداری و
صیانـت از حقـوق شـهروندی کـه در سـالن جلسـات شـرکت
برگـزار شـد ،تصریـح کرد :بـا توجه بـه اهمیت سلامت اداری و
صیانـت از حقوق شـهروندی و تشـخیص گلوگاههای فسـاد ،در
بحـث پیمانـکاران بایـد تصمیمـات خـوب و جدی گرفته شـود و
ایـن تصمیمـات عملیاتـی گردد.
وی بـا اشـاره بـه فـرم ارزیابـی عملکـرد ماهانـه پیمانـکاران
حجمـی کـه در جلسـات قبلـی توسـط ایـن کمیتـه تصویـب
گردیـده ،تاکیـد کرد:ناظریـن شـرکت بایـد ایـن فـرم هـا را بـه
شـرکت هـای پیمانکاری ابلاغ نماینـد و پیمانکارانی کـه امتیاز
الزم را کسـب نکننـد در صـورت تکـرار بـرای بار دوم ،از لیسـت

شـرکت حـذف خواهنـد گردیـد.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان اردبیـل کمیتـه سلامت اداری و صیانـت از حقوق
شـهروندی را جـزو کمیتـه هـای مهـم شـرکت دانسـت و از
ناظران شـرکت خواسـت بـه تکمیل فـرم ها اهمیت جـدی داده
شـود تا مشـخص گردد کـدام شـرکت پیمانکاری بـه تصمیمات
شـرکت اهمیـت مـی دهد.
در ادامـه ایـن جلسـه ،آقای مهرداد سـلیمی دبیر کمیته سلامت
اداری و صیانـت از حقـوق شـهروندی شـرکت بـا اشـاره به ماده

 3و  4حقـوق شـهروندی و ابالغ آن توسـط مدیر عامل شـرکت
بـه کلیـه همـکاران اظهـار داشـت :اخلاق در ادارات باید مالک
عمـل قرار گیـردو ناظریـن  ،پیمانـکاران و همکاران بایـد به امر
تکریـم اربـاب رجوع توجه ویژه داشـته باشـند.
وی از انتخـاب بازرسـین از طـرف اسـتانداری جهـت مراجعـه
نـا محسـوس بـه ادارات خبـر داد و افـزود  :مدیـران ،ناظریـن و
دبیـران کمیتـه هـا باید مـاده  3و  4حقوق شـهروندی را در کلیه
جلسـات و مکاتبـات خـود رعایـت نمـوده وبـه کلیـه همـکاران
ابلاغ نماینـد و بـه ایـن امـر حساسـیت ویژه داشـته باشـند.
وی گفـت :بازرسـین شـرکت بایـد هنـگام مراجعـه بـه واحدهـا،
فـرم هـای ارزیابی عملکـرد ماهانه پیمانـکاران حجمی را صحت
سـنجی نماینـد و صرفـ ًا تکمیـل فیزیکـی فـرم ها کافی نیسـت.
گفتننـی اسـت در جلسـه کمیتـه سلامت اداری و صیانـت از
حقـوق شـهروندی شـرکت ،مقـرر شـد نماینـدگان خدمـات
مشـترکین ،حراسـت و ناظـران شـرکت فـرم هـا را بـه کلیـه
پیمانـکاران ابلاغ نموده و گزارشـی جامع از عملکـرد پیمانکاران
بخصـوص در مـورد حـق و حقوق پرسـنل آنها را بـه این کمیته
تحویـل نمایند.
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اخبار شهرستان ها
شهرستان کوثر

مشکل تأمین برق چندین روستای
تابعه شهرستان کوثر حل شد

شهرستان پارس آباد

بانوان در عرصه فرهنگ سازی مدیریت مصرف به
ویژه مدیریت مصرف برق بسیار با اهمیت است.

سه برابر شدن پیک بار تابستان

نسبت به سایر فصول در شهرستان
پارس آباد

روستاهای سقاواز  ،قلعه جوق و گلین قشالقی
تحت مدیریت برق کوثر قرار گرفت و مشکل
تأمین برق این روستاها برطرف شد.
مدیر برق شهرستان کوثر گفت :در راستای
رسیدن به اهداف مهم شرکت و خدمت رسانی
بهتر و همچنین تحقق بخشیدن به درخواستهای
مقامات شهرستانی و اهالی منطقه ،مشکل تأمین
برق روستاهای سقاواز  ،قلعه جوق و گلین قشالقی
مرتفع شد .
مهندس نجاری گفت :با توجه به تقسیمات
کشوری ،روستاهای مذکور از توابع شهرستان کوثر
بوده است.
وی اظهار داشت :در اقدامی با هزینه ای بالغ بر
 500میلیون ریال از منابع داخلی شرکت ،روستاهای
مذکور از برق شهرستان هیر تحویل و به مدیریت
برق کوثر واگذار شد.
مدیر برق کوثر همچنین تصریح کرد که کلیه
امورات شامل ( تامین بار  ،نگهداری شبکه ،
تعمیرات  ،قرائت و پخش قبض  ) ... ،که قبال
توسط مدیریت برق شهرستان هیر صورت می
گرفت ،از این پس توسط این مدیریت انجام خواهد
شد .

تبدیل سیم های مسی روستای
فاراب به کابل خود نگهدار توسط
مدیریت برق کوثر

بیش از  5/3کیلو متر از شبکه سیم مسی در روستای
فاراب شهرستان کوثر به کابل خود نگهداری تبدیل
شد.
مهندس ناصر نجاری مدیر برق شهرستان
کوثرضمن اعالم این مطلب اظهار داشت :در
راستای رسیدن به اهداف شرکت با همکاری و
همیاری دهیار روستای فاراب در این خصوص،
همچنین نسبت به جابجایی تیرهای برق مزاحم
به تعداد  14اصله نیز اقدام گردید.
وی افزود :در این روستا همچنین  33مورد رفع
تجاوز به حریم شبکه انجام گرفت که مجموع
اعتبارات هزینه شده بالغ بر  500میلیون ریال بوده
است.

مدیر برق پارس آباد به همراه روسای ادارات
در دیدار روز یکشنبه  23اردیبهشت با فرماندار
شهرستان پارس آباد گفت 3 :برابر شدن پیک بار
تابستان نسبت به سایر فصول در شهرستان پارس
آباد شرایط خاصی را در این شهرستان ایجاد کرده
است.
مهندس روح اللهی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع
جزو اولویت های مدیریت برق پارس آباد است رمز
موفقیت امور را صمیمت و همدلی مسئولین؛ پرسنل
و مردم دانست.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته زیر ساخت
ها و بستر خوبی در شبکه برق پارس آباد انجام
شده است ،از آمادگی پرسنل و کارشناسان این
مجموعه در جهت خدماترسانی هر چه بهتر به
مردم پارس آباد در فصل تابستان خبر داد.
فرماندار شهرستان پارس آباد نیز در این دیدار
گفت :منابع انسانی جزو سرمایه های یک مجموعه
به حساب می آید و با شناختی که از پرسنل
مدیریت برق مغان دارم کارشناسان مجرب ،متعهد
و دلسوز و همیشه در سنگر خدمات رسانی ،آماده
ارائه خدمات هستند.
آقای عالیی کلید موفقیت مدیریت را اتحاد ،یکدلی
و هماهنگی دانسته و ترک تشریفات زائد را موجب
تسریع انجام امور قلمداد نمود .وی در پایان سخنان
خود بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در ادارات و
نهادها تاکید کرد.

همایش فرهنگ سازی مدیریت
مصرف برق در شهرستان پارس آباد

همایش فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق با
حضور مدیران مدارس وبانوان شاغل در ادارات
شهرستان پارس آباد در محل سالن اجتماعات
جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.
مهندس روحاللهی مدیر برق مغان در این همایش
که با هماهنگی فرمانداری پارس آباد و با حضور
بانوان شاغل برگزار شد،تاکید کرد :نقش و ظرفیت

وی مصرف برق در ایران را سه برابر میانگین
جهانی اعالم کرد.
کارشناس مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل نیز ضمن ارائه مطالبی در مورد
اهمیت انرژی برق و نحوه ی مدیریت مصرف آن،
عنوان نمود:با توجه به افزایش جمعیت و محدویت
های منابع مالی و کاهش منابع فسیلی ،بحث
مدیریت مصرف جزو اولویت های شرکت های
توزیع برق کشور می باشد.
گفتنی است در این همایش که با همکاری دفتر
روابط عمومی ،دفتر مدیریت مصرف شرکت و
مدیریت برق مغان برگزار شد  ،اقالم آموزشی بین
بانوان شاغل توزیع گردید.

شهرستان مشگینشهر

برگزاری سمینار مدیریت مصرف
برق در مشگین شهر

سمینار مدیریت مصرف برق  ،با حضور بانوان
شاغل در ادارات؛ مدیران و معلمان ،در مشگین
شهر برگزار شد.
این سمینار با همکاری مدیریت برق مشگین شهر و
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل و با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف
برق در خانوادههای ایرانی در محل اتاق کنفرانس
دانشگاه پیام نور این شهرستان برگزار شد.
کارشناس دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل در جمع بانوان شاغل و فرهنگیان
این شهرستان ،راهکارهای عملی مدیریت مصرف
برق و کاهش هزینه برق مصرفی خانوار را ارائه
نمود .در پایان این سمینار ،به قید قرعه به جمعی از
حاضرین جوایزی اهداء گردید.

سال پنجم
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دیدار مدیر عامل برق منطقه ای آذربایجان از شرکت توزیع برق استان اردبیل
دکتر روشن میالنی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان به همراه
معاونین و مهندس شرقی مدیر امور انتقال برق استان از شرکت توزیع نیروی
برق اردبیل بازدید کردند.
دکتر میالنی در این دیدار که روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه انجام گرفت،
در جلسهای با حضور مهندس محمدی مدیرعامل و معاونین شرکت ،از
نزدیک مشکالت مربوط به برق استان در بخشهای انتقال ،فوق توزیع و
توزیع را مورد بحث و بررسی قرار داد.
توسط سازمان بسیج کارمندان سپاه استان صورت گرفت:

تجلیل از مدیرعامل و فرمانده پایگاه
مقاومت شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل

آمادگی شرکت توزيع نيروی برق استان برای عقد قرارداد
با مشترکين کشاورزی جهت استفاده  20ساعت برق رايگان

مهندس حسن محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل گفت :مشترکین کشاورزی در سطح
استان میتوانند با عقد قرارداد از  20ساعت برق رایگان در
طول شبانه روز استفاده نمایند.
وی با بیان اینکه مشترکین کشاورزی در صورت عدم
استفاده از انرژی برق در  4ساعت پیک بار ،می توانند

از 20ساعت برق رایگان در فصل تابستان استفاده نماید
اظهار داشت :مشترکین کشاورزی می توانند جهت عقد
قرارداد در سراسر استان به امورهای برق شهرستانهای
تابعه مراجعه نمایند.
وی خاطر نشان کرد  :در سال گذشته تعداد  57مشترک با
مصارف باال از این طرح بهرهمند شدند.

برگزاری دورههای بسته آموزشی «ویژه مدیران» در شرکت
روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه سرهنگ جمشیدی رئیس
سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت عباس (ع) استان
اردبیل باحضوردرشرکت توزیع نیروی برق استان با اهداء
لوحهای تقدیر جداگانهای ،از زحمات و تالشهای آقای
مهندس محمدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل و آقای باالزاده فرمانده پایگاه شهید چمران
شرکت که با اعزام تعدادی از همکاران در قالب کاروان
راهیان نور به مناطق عملیات جنگی در انجام اشاعه
فرهنگ دفاع مقدس کوشا بودهاند ،تقدیر و تشکر به عمل
آورد.

اولین دوره بسته آموزشی مدیران در سال  97با عنوان
«مدیریت منابع انسانی» در شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل برگزار شد .
این دوره با مدرسی دکتر سعید جعفری مقدم ،عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران به صورت کارگاه آموزشی
طی روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه با حضور 24
نفر از معاونین و مدیران اجرایی و فنی شرکت برگزار شد.
همچنین دومین دوره بسته آموزشی مدیران نیز با عنوان
«آشنایی با قوانین و مقررات خاص حقوقی و مبانی
حریم» با حضور  26نفر از معاونین و مدیران اجرایی

و رابطین حقوقی روز  24اردیبهشت ماه با مدرسی دکتر
محمد اسدی مدیر دفتر حقوق شرکت توزیع نیروی برق
البرز برگزار شد.

نائب قهرمانی مدیریت برق مغان در مسابقات فوتسال داخل سالن کارگران شهرستان پارس آباد
تیم فوتسال مدیریت برق مغان موفق به کسب مقام نائب قهرمانی مسابقات فوتسال
گرامیداشت هفته کارگر شهرستان پارس آباد شد.
این مسابقات با حضور  8تیم شرکت کننده بین ادارات پارس آباد برگزار گردید و مدیریت
برق مغان با غلبه بر حریفان ،به فینال مسابقات راه یافته و به مقام نائب قهرمانی دست
یافت .
این مسابقات که طی روزهای  4لغایت  12اردیبهشت ماه ترتیب یافت ،با برگزاری بازی
فینال بین تیم های کشت و صنعت و مدیریت برق مغان به اتمام رسید .
در این دیدار تیم فوتسال کشت و صنعت مغان توانست تیم مدیریت برق مغان را شکست
داده و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد .
مراسم اهدای جوایز به تیم های برتر ،با حضور مدیر برق مغان ،رئیس اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسولین شهرستان پارس آباد در
سالن ورزشی کارگران پارس آباد برگزار گردید.

