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وزیر نیرو درمراسم افتتاح پست  ۲۳۰کیلوولت «نصیرلو» شهرستان گرمی:

با مدیریت مصرف توسط مردم ،مشکالت کمآبی و خاموشی رفع میگردد
دکتـر اردکانیـان وزیـر نیـرو در آییـن افتتاح پـروژه پسـت  230کیلوولـت نصیرلوی شهرسـتان
گرمـی در اسـتان اردبیـل بـا بیـان اینکه امسـال در کل کشـورهای جهان سـالی گـرم و کمآبی
را شـاهد هسـتیم ،اظهار داشـت :تغییـرات آب و هوایـی از دالیل جدی این موضوع بـوده و باید
کشـورهای صنعتـی قدرتمنـد جهان بـرای ناسـازگاریهای حاصـل از این فعالیتهـای صنعتی
راهحلی پیـدا کنند.
وی گفـت :مـا در داخـل کشـور خـود نیـز میتوانیـم بـا اصلاح الگـوی مصرف ،سـبب کاهش
مشـکالتی از جملـه خاموشـی و کمآبـی شـویم که متاسـفانه شـیوه مصرف با توجـه به وضعیت
آب و هوایی در سـطح کشـور مناسـب نیست.
وزیــر نیــرو افــزود :در روزهــای اخیــر و بــا گرمتــر شــدن هــوا مصــرف بــرق بیــن ۵۶
هــزار تــا  ۵۸هــزار مــگاوات افزایــش پیــدا کــرده اســت و مــا بایــد صرفهجویــی را در
دســتور کار قــرار دهیــم.

بقیه در صفحه2

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

امسال تعداد  8روستای زیر 10خانوار استان از
نعمت برق برخوردار میشوند

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان اردبیـل از برقـدار شـدن
 8روسـتای زیـر  10خانـوار تـا پایـان
سـالجاری خبـر داد .
محمـدی با بیـان اینکـه برق رسـانی
بـه روسـتاهای بـی بـرق در راسـتای
اقتصـاد مقاومتـی و محـور توسـعه
عدالـت انجام می پذیرد افـزود  :اعتبار
بـرق رسـانی بـه این روسـتاها بالـغ بـر  10میلیارد
ریـال مـی باشـد کـه از محـل اعتبـارات داخلـی و
طـرح تملـک دارایـی تامیـن شـده اسـت .
وی گفـت  :هـم اکنـون  1703روسـتا در اسـتان
اردبیـل از نعمـت بـرق پایـدار برخـوردار هسـتند .
مدیـر عامـل توزیـع برق اسـتان افزود  :روسـتاهای

شـاطر گونبـزی  ،قـرخ بلاغ  ،طالـب کنـدی ،
وزغیـر (مشـگین شـهر )  ،مسـجد لـو  ،غضنفـر لو
(گرمـی ) از ردیف اعتبارات داخلی شـرکت توانیر و
روسـتاهای قشلاق اله وردی و قشلاق حاج ارشد
(پـارس آبـاد ) از ردیف اعتبارات عوارض برق سـال
 97تامین شـده اسـت .

برگزاری جلسه میز خدمت با حضور مدیر عامل ،
معاونین و مدیران مرتبط

این جلسـه در راسـتای دسـتور رياسـت محترم
جمهـور و تأكيـد اسـتاندار اردبیـل مبنـي بـر
اجرايـي نمـودن سـريع و دقيـق دسـتورالعمل
مذكـور برگزار شـد .
در ایـن جلسـه مدیـر عامـل شـرکت توزیـع

نیـروی بـرق اسـتان گفت  :ایـن برنامـه برای
خدمت رسـانی مناسـب به مردم طراحی شـده
اسـت و باید جوهر خدمت رسـانی مـورد توجه
باشـد و در نهایـت رضایتمندی مـردم را افزایش
دهیم.

بقیه در صفحه 3

اطالعیه
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ضمــن تشــکر از همراهــی
مشــترکین محتــرم اســتان اردبیــل در خصــوص مصــرف بهینــه بــرق از
تمامــی هــم اســتانیهای گرامــی درخواســت مینمایــد بــا مصــرف بهینــه
انــرژی بــرق ،ایــن شــرکت را در تامیــن بــرق پایداریــاری رســانند.
ضمنــا ،برنامــه زمانبنــدی روزانــه مدیریــت اضطــراری بــار ،در پیــام رســان
ســروش بــه آدرس  http://sapp.ir/apedirraو پیــام رســان بلــه بــه آدرس
 https://ble.im/apedirraو ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل بــه آدرس  www.aped.irقابــل دسترســی میباشــد.
الزم بــه ذکــر اســت برنامــه زمانبنــدی مدیریــت بــار در ســاعاتی اعمــال
خواهــد شــد کــه مصــرف بــرق مشــترکین افزایــش یابــد.
بــا انجــام توصیههــای ذیل،رســیدن بــه کاهــش  ۱۰درصــدی بــه ســادگی
قابــل دســتیابی اســت.

راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق:
 .۱در صــورت اســتفاده از کولرهــای گازی،ترموســتات آن را بیــن  ۲۳تــا ۲۵
درجــه ســانتی گــراد تنظیــم نماییــم.
 .۲خامــوش کــردن المپهــای اضافــی و اســتفاده از روشــنایی طبیعــی در
روز،ســاده تریــن راه صرفــه جویــی در مصــرف بــرق اســت.
 .۳در ســاعتهای اوج بار(پیــک مصــرف) تــا حــد امــکان از لــوازم برقــی
پرمصــرف ماننــد اتو،ماشــین لباسشویی،ماشــین ظــرف شــویی و جاروبرقــی
اســتفاده نکنیــم.
 .۴اســتفاده از وســایل برقــی پرمصــرف فــوق را بــه روزهــای تعطیــل یــا
ســاعتهای غیرپیــک منتقــل کنیــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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وزیر نیرو درمراسم افتتاح پست  ۲۳۰کیلوولت «نصیرلو» شهرستان گرمی:

با مدیریت مصرف توسط مردم ،مشکالت کمآبی و خاموشی رفع میگردد

دکتــر اردکانیــان تصریــح کــرد :هــر روز در حــدود  ۴تــا گرمـی گفـت :این طرح که توسـط شـرکت بـرق منطقهای
 ۶هــزار مــگاوات کمبــود بــرق در ســطح کشــور داریــم آذربایجـان اجـرا شـده اسـت ،بـه پایـداری بـرق منطقـه و
کــه مدیریــت ایــن موضــوع کار بســیار ســختی نبــوده و همچنیـن توسـعه بـرق صنعتی در این اسـتان کمک خواهد
مــردم میتواننــد بــا کاهــش مصــرف از بــه وجــود آمــدن کرد.
مشــکالتی از جملــه کمآبــی و خاموشــی جلوگیــری دکتـر رضـا اردکانیـان بـا اشـاره بـه سـفر خـود بـه اسـتان
اردبیـل و بازدیـد از  ۷پـروژه صنعـت آب و بـرق اسـتان
کننــد.
وی بیـان کـرد :اگـر بتوانیـم اصلاح الگـوی مصـرف را در تصریـح کـرد :ایـن پروژههـا از جملـه پروژههـای مهـم و
سـطح کشـور جایگزیـن کنیـم آسـایش و رفـاه عمومی به اساسـی در حوزه آب اسـتان و کشـور اسـت و تا پایان دولت
دنبـال خواهـد داشـت و فشـار از روی صنعـت آب و بـرق دوازدهـم بـه بهرهبـرداری خواهنـد رسـید.
کشـور برداشـته میشـود.
وی مجمـوع اعتبـار پیـش بینی شـده برای ایـن پروژههای
وزیـر نیـرو گفـت :میتوانیـم بـا صرفهجویی این عـادت را زیربنایـی را  ۵هـزار و  ۷۰۰میلیـارد تومـان به همـراه ۶۳۰
بعـد از تابسـتان نیـز رعایـت کنیم ،چـرا که بخـش خانگی میلیـون یـورو اعلام کـرد و گفـت :مـا قـدردان پیگیـری
و مصـارف تجـاری بیشـترین مصـرف کننـده صنعـت برق اسـتاندار اردبیـل و همچنیـن نماینـدگان اسـتان در مجلس
هسـتند و بـا افزایـش دما نیز شـاهد کمبـود آب در برخی از شـورای اسلامی هسـتیم کـه بهصـورت جـدی پیگیـر
مناطق کشـور هسـتیم.
تکمیـل ایـن پروژههـا هسـتند.
وی افـزود :بـا توجـه بـه ایـن کـه امسـال در کل کشـور
هزینه  ۴۴۰میلیارد ریالی برای اجرای پست
بـه طـور متوسـط  ۲۶درصـد کمبـود بـارش داشـتیم ولـی
 230کیلو ولت گرمی
اسـتانهای شـمالی از جملـه اردبیـل وضعیـت خوبـی را در
بارشهـا سـپری کردنـد که بایـد قدر ایـن نعمـت را بدانیم مدیرعامـل شـرکت برق منطقهای آذربایجان نیز در مراسـم
بهرهبـرداری از پـروژه پسـت  ۲۳۰کیلو ولـت نصیرلو گرمی
و در اصلاح الگـوی مصـرف اهتمـام بورزیـم.
دکتـر اردکانیـان دربـاره طرح پسـت  ۲۳۰کیلوولـت نصیرلو گفـت ۱۶ :پـروژه مهـم نیـرو رسـانی در منطقـه آذربایجان

بـا اعتبـاری بالـغ بـر  ۱۲۰میلیـارد تومـان در حـال احـداث
اسـت کـه  ۵پـروژه آن از جملـه پسـتهای  ۲۳۰کیلوولـت
در خلخـال ،اردبیـل و گرمی اجرایی و عملیاتی شـده اسـت.
دکتـر افشـین روشـن میالنـی تصریـح کـرد :مـا بـه دلیـل
بارشهـای کـم در زمسـتان و کاهـش تولیـد نیـروگاه برق
آبـی منطقـه با قطعی بـرق و خاموشـی ها روبرو هسـتیم و
تـا زمانـی کـه در بخش تولیـد و مصرف تعادل ایجاد نشـود
ایـن خاموشـی هـا ادامـه پیدا مـی کند.
وی افـزود :سـال جـاری  ۱۵درصـد در اسـتان اردبیـل بـه
نسـبت سـال گذشـته بـا افزایـش مصـرف بـرق مواجـه
هسـتیم و بـه نظـر می رسـد تـا پایـان تابسـتان ایـن رویه
اعمـال خاموشـیها ادامـه پیـدا کنـد.
پـروژه پسـت  ۲۳۰کیلوولـت نصیرلو گرمی بـا صرف هزینه
 ۴۴۰میلیـارد ریالـی بیسـت و یکـم تیرمـاه بـا حضـور وزیر
نیـرو به بهـره برداری رسـید.
ایـن پروژه که عملیات اجرایی آن از سـال  ۹۳شـروع شـده
در سـالجاری بـه اتمام رسـیده و هدف از اجـرای آن تقویت
شـبکه انتقـال و فوق توزیع شـمال اسـتان اردبیـل ،کاهش
خاموشـی هـای منطقـه و افزایـش قابـل اطمینـان شـبکه،
ایجـاد زیرسـاخت بـه منظـور پاسـخ گویـی بـه متقاضیـان
جدیـد صنعتـی و کشـاورزی و کاهـش تلفـات شـبکه فوق
توزیـع و توزیـع منطقه اسـت.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در برنامه زنده «تزه گون»شبکه استانی سبالن
مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل
با حضور در برنامه زنده
تلویزیونی «تزه گون»
صداوسیمای مرکز اردبیل
درباره علت قطعیهای
اخیر برق واطالع رسانی
زمانبندی مدیریت بار
توضیحاتی را ارائه نمود.
مهندس محمدی با اشاره به قطعیهای برق در روزهای اخیر ،خواستار رعایت الگوی
مصرف برق از سوی هم استانیهای عزیز شد.
وی با اشاره به بحث اطالع رسانی برنامه هفتگی زمانبندی مدیریت بار از طریق

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به آدرس  www.aped.irافزود :برنامه

هفتگی مدیریت بار از طریق سایت شرکت و برنامه روز بعد،عصر هر روز از طریق
پیام رسان سروش به آدرس  http://sapp.ir/apedirraو پیام رسان «بله» به آدرس
 https://ble.im/apedirraقابل دسترس میباشد.
وی از هم استانیهای عزیز که همیشه در مشکالت ،همدل و همیار صنعت برق هستند
تشکر کرده و گفت :با توجه به اینکه به ازای افزایش یک درجه دمای هوا ،مصرف برق 3
درصد افزایش مییابد ،لذا هم استانیهای گرامی میتوانند با تنظیم ترموستات کولرهای
گازی بین  23تا  25درجه سانتی گراد و استفاده از دور کند کولرهای آبی در زمان اوج بار
(ساعات  12الی  16و  19الی  )23به خصوص پیک ظهر ،استفاده از روشنایی طبیعی روز
و خاموش کردن المپهای اضافی و استفاده از لوازم پرمصرف برقی در ساعات غیرپیک
و روزهای تعطیل ،مصرف برق خود را مدیریت نمایند.
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برگزاری جلسه میز خدمت با حضور مدیر عامل  ،معاونین و مدیران مرتبط

* ادامه از صفحه اول

مهنـدس محمدی عنوان کرد :کارشـناس مسـتقر در میز خدمت
در سـتاد و واحد های تابعه شـرکت باید تسـلط و اشـراف کامل
بـر قوانیـن و مقـررات ،توانایی کافـی در رفع مشـکالت و هدایت
اربـاب رجـوع بـه بخشهای مختلف داشـته و شـخص مسـئول
در میـز خدمـت همـه بخشهـا و حوزههـای مرتبط را شـناخته و
بتوانـد اربـاب رجـوع را به بخشهـای مختلف رهنمون سـازد.
مدیـر عامـل شـرکت  ،هـدف نهایـی اسـتقرار میـز خدمـت را
توسـعه اسـتفاده از فن آوری اطالعـات دانسـته و تاکید کرد پس
از اتمـام تمامـی برنامـه هـای پیـش بینی شـده در میـز خدمت ،
جهـت افزایـش خدمات غیر حضـوری ،تالش نماییـم به طوری
کـه مشـترکین بـرق بـدون نیـاز بـه مراجعـه بـه شـرکت بتوانند
کلیـه خدمـات شـرکت را دریافـت نماینـد  .در ادامـه هـر يك
از حاضريـن پيرامـون موضـوع جلسـه مـواردي را مطـرح نمودند.
در همیـن راسـتا جلسـات کار گـروه میـز خدمت بـه طور
جداگانـه با حضـور اعضـای کمیتـه در امورهای سـه گانه

بـرق اردبیـل و مدیریـت برق مشـگین شـهر برگزار شـد.

در ایـن جلسـات آقای مهـرداد سـلیمی مدیـر روابط عمومـی و دبیر

کمیتـه اجرایـی میـز خدمـت شـرکت ،بـر اجرایـی شـدن بخشـنامه و

دسـتور ریاسـت محتـرم جمهـوری اشـاره نمـوده و بـر اجرایی شـدن
سـریع و دقیـق دسـتورالعمل مذکـور و اختصاص فضای مناسـب
در سـاختمان امورهـا و مدیریتهـای تحـت پوشـش تاکیـد نمـود.
وی سـپس خواسـتار بحـث و تبـادل نظـر حاضریـن پیرامـون
چالشهـا و فرصتهـای پیـش رو در اجـرای ایـن دسـتورالعمل
شد .
در ادامـه ،هـر یـک از حاضرین پیرامـون موضوع جلسـه مواردی
را مطـرح نمودنـد و در ایـن خصـوص تصمیمـات مقتضـی اتخاذ
گردیـد .وی خواسـتار برگـزاری ماهانـه جلسـه توسـط مدیریـت
هـای مختلف شـرکت جهـت سـنجش و رصد خدمـت حضوری
توسـط همـکاران مسـتقر در میز خدمت شـد.
آقای سـلیمی با اشـاره به جلسـه برگزار شده در سـازمان مدیریت
و برنامـه ریـزی اسـتان گفـت :هـدف از میز خدمـت جلوگیری از
سـرگردانی اربـاب رجـوع و تسـهیل در ارائه خدمـت و جلوگیری
از فسـاد میباشد.
وی گفـت :مرحلـه پذیـرش ،اخـذ مـدرک و ارایـه پاسـخ هـدف

اصلـی میـز خدمـت اسـت واز اول تیـر مـاه نظـارت بـه طـور
نامحسـوس انجـام خواهـد یافـت.
دبیـر کمیتـه میـز خدمت همچنین با اشـاره به مـاده  3و  4حقوق
شـهروندی و ابلاغ آن توسـط مدیـر عامـل شـرکت بـه کلیـه
همـکاران عنـوان کـرد :مدیـران واحدهـای تابعه موظفند نسـبت
بـه برگـزاری جلسـه و توجیه کلیه همـکاران و پیمانـکاران جهت
اجـرای مـاده 3و  4حقوق شـهروندی اقـدام نمایند.
آقـای سـلیمی از اعـزام بازرسـین از طـرف اسـتانداری و
فرمانداریهـای شهرسـتان جهـت مراجعه نا محسـوس بـه ادارات
خبـر داد و افـزود :مدیـران و کلیه کارکنان باید مـاده  3و  4حقوق
شـهروندی را در کلیـه جلسـات و نامههـا و مکاتبـات خود رعایت
نمـوده و بـه کلیـه همکاران ابلاغ نمایند و به این امر حساسـیت
ویژه داشـته باشـند.
در ایـن جلسـات حاضرین پیشـنهادات خود را در راسـتای اجرایی
نمـودن این دسـتورالعمل بیـان نمـوده و تصمیمـات الزم در این
مورد اتخـاذ گردید.

نشست روشنگری و بصیرت افزایی در شرکت
آرمانهـای امـام خمینـی(ره) را خـوب بشناسـیم.

معـاون سیاسـی سـپاه اسـتان اردبیـل در ادامـه سـخنان خـود اظهـار

داشـت :رهبـر معظـم انقلاب ،آفتـی کـه انقلاب را تهدیـد میکند را
«ارتجـاع» میداننـد .چـرا که ارتجاع سـه مرحله اسـت اولیـن مرحله،

سسـت شـدن اسـت .دومین مرحله متوقف شـدن و مرحله سـوم عقب

گرد اسـت.

سـرهنگ قاسـمیان گفـت :خطراتی کـه انقلاب را در معرض آسـیب
نشسـت روشـنگری و بصیـرت افزایـی با حضور معاون سیاسـی سـپاه
حضـرت عبـاس(ع) و مدیـر سـازمان بسـیج کارمنـدان سـپاه حضرت
عباس(ع) اسـتان اردبیل و جمعی از بسـیجیان و مشـاور امور ایثارگران
و فرمانـده پایـگاه سـتاد شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیل برگزار شـد.

در ابتـدای ایـن نشسـت مشـاور امـور ایثارگـران شـرکت ضمـن خیـر
مقـدم ،ایـام  15خـرداد سـالروز قیـام مـردم در سـال  14 ،42خـرداد

سـالروز رحلـت بنیانگـذار رهبر انقالب و  21رمضان سـالگرد شـهادت

قـرار میدهـد ،حرکـت بـه سـمت اشـرافیگری اسـت و اینکـه قشـر
مسـتضعف را قشـر آسـیب پذیـر دانسـته و ایـن بـاور در ذهـن تداعی
میشـود کـه ایـن قشـر خـودش آسـیب پذیر اسـت.
معـاون سیاسـی سـپاه اردبیل در ادامه سـخنان خـود ،مولفههای قدرت

اسـت ،وحـدت ملت که بـا قومیتهای مختلـف با صمیمیـت کنار هم
وی سـپس بـه سـخن مقام معظـم رهبری اشـاره کـرده افـزود :اینکه

کنـد .همانطـور کـه اسـرائیل ،درحالـی کـه بـا سـنگین تریـن بمبها

بـرود بـه خاطـر ایـن اسـت که امریـکا میخواسـت ایـران را پـای میز

سـرعت در حال انتشـار و جهانی شـدن اسـت چون حکومت محتوایی

در ادامه این نشسـت ،سـرهنگ قاسـمیان معاون سیاسـی سـپاه استان
اول و دوم اشـاره کـرد و افـزود :تربیـت سیاسـیون بدون اخلاق فایده

بده بسـتان بکشاند.

سیاسـت را عملی بخشـید.

وی افـزود :ادامـه انقلاب وابسـته بـه آن اسـت کـه شـخصیت و

انقالبهـای جهـان ،ایـن انقلاب اسلامی ایـران اسـت کـه بـه این

وی بـا بیـان اینکه مکتب ،ضد گلوله اسـت ،گفت :دشـمن در صدد آن

گفـت :ایـران دارای مولفههـای قـدرت اسـت .اقتصاد قـوی یک مولفه

مقـام معظـم رهبـری نمی خواسـت ایران پـای میز مذاکره بـا غربیها

نـدارد و ایـن حضـرت امـام خمینـی (ره ) بـود کـه وحـدت دیانـت بـا

اقتدار پشـت سـر بگـذارد دیگر متوقف شـدنی نیسـت و در بین تمامی

کشـور را قـدرت داخلـی ،قـدرت منطقـه ای و قدرت جهانی دانسـت و

مـوالی متقیـان را ایامی ویژه دانسـته و گفت :وحدت کنونی ،دسـتاورد

اردبیـل طـی سـخنانی بـه ویرانیهـا و خرابی و کشـتار جنـگ جهانی

میدهـد بطوریکـه اگـر یـک انقلاب توانسـت  40سـالگی خـود را با

مرحله رسـیده و با پشـت سـر گذاشـتن سـختترین پیچ تاریخی نیز،

زندگـی میکننـد ،مولفه ای دیگر اسـت.

قیـام  15خـرداد بـه رهبری امـام خمینی(ره) اسـت.

گفـت :ایـن موضـوع زمانـی اهمیـت حیاتی دارد که شـیفت نسـلی رخ

سـرهنگ قاسـمیان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه تبییـن
تهدیـدات و فرصتهـای جبهـه انقلاب اسلامی پرداخـت و بـا بیان

اینکـه امـروز بحـث  40سـالگی انقلاب ،بحـث روز دانشـگاهها اسـت،

شکسـت ناپذیـری خـود را بـه جهانیـان اثبات خواهـد کرد.

اسـت کـه ایـران از درون فرو پاشـد چون با موشـک نمـی تواند کاری

لبنـان را میکوبیـد در حالـی کـه حـزباهلل آسـیب ندیـده بلکـه بـه

حذف شـدنی نیسـت.

وی در بخـش پایانی سـخنان خـود تصریح کرد در صورتـی که بتوانیم

بـر اسـاس داشـتههای درونـی و خود بـاوری حرکـت کنیـم میتوانیم
انـواع تحریمها را پشـت سـر بگذاریم.

4

شماره 26

خرداد و تیر ماه 1397

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

* آقـای امامـی فرمانـدار شهرسـتان گرمـی بـا
اعطـای لـوح تقدیـر خطـاب بـه خانـم صغـرا
نیکپـور مسـئول روابـط عمومـی مدیریـت برق
ایـن شهرسـتان از سـعه صـدر و تالشهـای
ارزشـمند وی در انجـام امـورات و خدمـات
شایسـته به شـهروندان صمیمانه تقدیر و تشـکر
نمـوده اسـت.
* دکتـر بابـک نخسـتین معاونـت بهداشـتی
دانشـگاه و رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان بـا
اعطـای لـوح تقدیـر خطـاب خانم مریم اسلامی
کارشـناس بهداشـت حرفـهای شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل از وی بـه جهـت
انتخابشـان بـه عنوان کارشـناس فعـال در حوزه
تامیـن سلامت شـاغلین صمیمانـه قدردانـی
نمـوده اسـت.

طـی احـکام جداگانـهای از سـوی مهندس حسـن محمـدی مدیر عامل رشکـت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل انتصاباتـی بـه رشح ذیـل در این رشکت صـورت گرفت:
ـ آقـای منوچهـر موالیـی بـه عنـوان «مناینـده مدیریـت در اسـتقرار سیسـتمهای مدیریتی و ایمنی و بهداشـت
حرفـهای و رسپرسـت دفرت توسـعه مدیریت و تحـول اداری»
ـ آقای رسول قدیمی به عنوان «مشاور مدیر عامل»
ـ آقای علی قلینژاد به عنوان «رسپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق»
ـ آقای محمدرضا سیاهکوهی به عنوان «رسپرست دفرت نظارت بر بهرهبرداری»
ـ آقای وحید واحدی به عنوان «مدیر امور سه برق اردبیل»
ـ آقای حسین دانش به عنوان «رسپرست امور یک برق اردبیل»
به منظور حذف محدودیتهای اجرایی صورت میگیرد:

واحدهای اتفاقات امورهای سه گانه برق شهرستان اردبیل
تجمیع میشوند

رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت از

همکاری  70واحد صنعتی  ،کشاورزی و
اداری در مدیریت اضطراری بارخبرداد

مهنــدس یوســفی رئیــس گــروه مدیریــت مصــرف شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت 70 :واحــد صنعتــی و
کشــاورزی و اداری اســتان در مدیریــت مصــرف و کاهــش بــار
مصرفــی بــرق در تابســتان امســال مشــارکت دارنــد.
وی افــزود  :در راســتای تحقــق اهــداف شــرکت توانیــر در
خصــوص مدیریــت مصــرف بــرق و کاهــش پیــک اســتان  ،تعــداد
 38مشــترک صنعتــی بــا قــدرت  2/49مــگا وات 12 ،مشــترک
کشــاورزی بــا قــدرت  3/15مــگاوات 16 ،مشــترک خــود تامیــن بــا
قــدرت  4/02مــگاوات و  4مشــترک اداری بــا قــدرت  2/1مــگاوات
تفاهنامــه همــکاری بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان منعقــد
نمودهانــد.

مدیـر امـور دیسـپاچینگ و فوریتهـای بـرق گفـت :اتفاقـات
امورهـای شهرسـتان اردبیـل تجمیـع خواهـد شـد.
مهندس قلی نژاد در جلسـه ای که بـا حضور مدیرعامل ،معاونین،
مشـاور امـور فنـی و کارشناسـان دیسـپاچینگ در محـل امـور
دیسـپاچینگ و فوریتهـای بـرق این شـرکت تشـکیل یافت ،با
اعلام ایـن خبر افـزود :در این طـرح ،واحدهای اتفاقـات امورهای
شهرسـتان اردبیـل تجمیع شـده و هرگونه عملیات فشـار ضعیف
نیز همانند شـبکه فشـار متوسط توسـط امور دیسـپاچینگ انجام
میگیـرد.
وی گفـت :محدودیتهـای اجرایی اتفاقات در امورهای سـه گانه
حذف شـده و اتفاقات شهرسـتان اردبیل بصـورت یک واحد جامع
و بـدون محدودیت مکانی عمـل خواهد کرد.
مهندس قلینژاد مزایای این طرح را به شرح ذیل برشمرد:
ـ استفاده بهینه از منابع انسانی و کاهش هزینههای مربوط به آن.
ـ مدیریـت اعـزام اکیپ بـدون محدودیت مکانی و اسـتفاده بهینه
از اکیپهـای موجود.

ـ کاهـش زمـان اعـزام اکیـپ و رفع خطـا و افزایش قـدرت مانور
در اعـزام اکیپ.
ـ آغـاز مسـیر برای اسـتفاده از روشهـای نوین در اعـزام اکیپ و
رفع خاموشـی.
ـ کاربـردی سـازی واقعی سیسـتمهای  AVLخودرویی و هدایت
اکیـپ با توجه بـه محل هریـک از آن ها.
ـ یکپارچـه سـازی نحـوه ثبت در سیسـتم حـوادث و جلوگیری از
سلایق مختلـف در ثبـت و تکمیل پرونـده و ـ اعـزام اکیپ.
ـ اسـتفاده بهینـه در شـرایط بحرانـی و رفـع خاموشـیها از
اولویتهـای بـاال بـه اولویتهـای پاییـن با دسترسـی بـه تمامی
اکیـپ ها.
در ادامـه ایـن جلسـه ،مهنـدس محمـدی مدیـر عامـل شـرکت
طـرح مذکـور را در دیـدگاه اولیـه مطلوب دانسـته و عنـوان نمود:
طـرح تجمیـع اتفاقات بایـد به صورت دقیق بررسـی گردیـده و با
امورهـای سـه گانه شهرسـتان اردبیل مذاکـره صورت گیـرد و در
صـورت عدم وجـود مشـکل اجرایی،عملیاتـی گردد.

استفاده کننده غیر مجاز از برق در اردبیل به پرداخت جزای نقدی محکوم شد
بــر اســاس دادنامــه شــعبه اول دادگـــاه عمومــی بخــش هیــر،
آقــای ذ-ح ،اســتفاده کننــده ی غیــر مجــاز از بــرق ،بــر اســاس
مــاده  1قانــون مجــازات اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز از
آب ،بــرق ،تلفــن ،فاضــاب و گاز و مــاده  19قانــون مجــازات
اســامی مصــوب  1392بــه پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون
ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــد.
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گزارشی از مراسم تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید
دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

مراسـم تکریـم مدیر قبلـی و معارفه مدیر
جدیـد دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه
شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل
روز یکشـنبه  10تیـر مـاه در محل سـالن
جلسـات سـتاد شـرکت برگزار شـد.
در این مراسـم کـه با حضور مدیـر عامل،
مدیـرکل دفتـر مرکزی حراسـت شـرکت
توانیـر ،معـاون هماهنگـی مرکز حراسـت
وزارت نیـرو ،معـاون اقتصـادی و رئیـس
حراسـت کل اسـتان اردبیـل و رئیـس
شـورای هماهنگـی حراسـت صنعت آب و
برق اسـتان و جمعـی از معاونین و مدیران
شـرکت برگـزار شـد،از زحمـات مهنـدس
رسـول قدیمـی تقدیر و سـید علـی نظری
بـه عنـوان مدیـر جدیـد دفتـر حراسـت و
امـور محرمانـه شـرکت معرفی شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم ،مدیرعامـل
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان اردبیـل از تالشهـای
چندین سـاله آقای رسـول قدیمی
تقدیـر نمـوده و گفـت :امیدواریم

از تجربههـا و داشـتههای ایشـان
در سـایر بخشهـای شـرکت
بهرهمنـد شـویم.
مهنـدس محمـدی هـم چنیـن بـا آرزوی
توفیـق برای آقای سـیدعلی نظـری مدیر
جدیـد دفتـر حراسـت و امـور محرمانه در
جهـت صیانـت از اهـداف شـرکت افـزود:
دفتـر حراسـت نمـادی از عملکـرد نظـام
جمهـوری اسلامی میباشـد و همـکاران
شـاغل در ایـن حـوزه بایـد نمـودی از
اخلاق و فرهنـگ بوده و از نظـر اخالقی
عملکـرد مطلوبی داشـته باشـند.
در ادامـه ،مدیر کل دفتر مرکزی حراسـت
شـرکت توانیـر ضمـن تشـکر از همکاران
صنعت برق کشـور که با شـروع تابسـتان
تلاش مضاعفـی جهت روشـنایی کشـور
انجـام میدهنـد ،عنـوان کـرد :امسـال
بـا شـرایط خاصـی روبـه رو هسـتیم و بـا
افزایـش مصـرف بـرق نسـبت بـه سـال
گذشـته و کاهش تولیـد نیروگاههای برق
آبـی و گرم شـدن هـوا مواجه هسـتیم که

انشـاهلل بتوانیـم بـا مدیریت مصـرف ،این
شـرایط را نیـز مدیریـت کنیم.
آقـای افـراز بـه وجـدان کاری بـاالی
کارکنـان صنعت برق اشـاره کـرد و افزود:
رعایـت مقـررات و توجـه به احکام شـرع
توسـط مجموعـه مدیـران و خدمتگـزاران
صنعـت بـرق ،پایبنـدی بـر قانـون و
مقـررات و توجـه بـه احکام شـرع ،شـرط
اصلـی در کار اسـت.
مدیـر کل دفتـر مرکزی حراسـت شـرکت
توانیـر در ادامـه سـخنان خـود صیانـت از
همـکاران و حفظ بیت المـال را از وظایف
مهـم حراسـت عنـوان کـرد و گفـت :اگر
همـکاران شـرکت بتواننـد مسـائل و
مشـکالت کاری و شـخصی خـود را بـه
راحتـی بـا همـکاران حراسـت در میـان
بگذارند،ایـن نشـان دهنـده ی عملکـرد
مطلـوب دفتـر حراسـت در شـرکت
میباشـد.
معـاون اقتصـادی و رئیـس حراسـت
کل اسـتان اردبیـل نیـز طـی سـخنانی

بـه منشـور اخالقـی و سـازمانی دفتـر

حراسـت اشـاره کرد و گفـت :رعایت اصل
احتـرام و تکریـم اربـاب رجـوع ،تعامـل و
همـکاری بـا مدیران جهـت تحقق اهداف
سـازمانی ،تلاش مجدانـه و شناسـایی و

پیشـگیری آسیبهای سـازمان و مواردی
از ایـن قبیـل جـزو بندهـای ایـن منشـور

میباشـند.

در ادامـه ،معاون هماهنگی مرکز حراسـت
وزارت نیـرو نیـز اظهـار داشـت :حراسـت
بـه عنوان مشـاور و امیـن دسـتگاه ،مانند
بقیـه واحدهـا بـر اسـاس شـرح وظایـف
محولـه ،بـه وظایف خـود عمـل میکند و
همـکاران این واحـد در هر اقدامـی ،نباید
از بحـث شـرعی و قانونـی خـارج گردند.

در پایـان این مراسـم ،از زحمات مهندس
رسـول قدیمـی تقدیـر شـد و آقـای سـید

علـی نظـری بـه عنـوان مدیر جدیـد این

دفتـر منصـوب گردید.

اجرای مانور گرم برای اولین بار در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

عملیات مانور گرم برای اولین بار در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اجرا شد.

عملیـات اجـرای ایـن مانـور به صورت آزمایشـی توسـط امور  3بـرق اردبیل بـا هماهنگی
امـور دیسـپاچینگ و فوریتهـای بـرق شـرکت بـر روی فیدرهـای  4غربـی و  9شـمالی
شهرسـتان اردبیـل صـورت گرفت.
گفتنی است مزایای اجرای مانور گرم به شرح ذیل میباشد:
ـ عدم اعمال خاموشی به مشترکین در زمان مانور
ـ عدم نیاز به انجام مانور در ساعات نیمه شب و جلوگیری از خطرات آن
ـ اعمـال تنشهـای مکانیکـی و الکتریکـی پاییـن بـا کلیدهـا بـا توجـه بـه هـم پتانسـیل
بـودن آن در زمـان قطـع و وصـل
ـ کاهش انرژی توزیع نشده ناشی از مانور افزایش رضایتمندی مشترکین
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اخبار شهرستانها

شهرستان اردبیل

اجرای مانور عملیاتی اصالح روشنایی
معابر عمومی شهر اردبیل

معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت از اجـرای مانـور
عملیاتـی اصلاح روشـنایی معابـر ویـژه مـاه مبـارک در شـهر
اردبیـل خبـر داد.
مهنـدس حسـین قدیمـی گفـت :طـرح مانـور عملیاتـی کنترل و
نظـارت بـر روشـنایی معابر ویژه مـاه مبارک رمضان بـا همکاری
 7اکیـپ عملیاتـی در دهـه اول خـرداد مـاه بـه مـدت دو روز در
سـطح شـهر اردبیل اجرا شـد.
وی گفـت :ایـن مانـور بـا هـدف تامیـن روشـنایی مطلـوب و در

جهـت افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان در ایـام معنـوی مـاه

اردبیـل طـی اقدامـات فنـی از جملـه کاهـش طـول شـبکه و جابجایـی
بارفیدرهـا ،موجـب رفـع ضعـف بـرق و افزایـش ولتـاژ در مناطـق ذیل شـد:
ـ شهرک حافظ  -کوچههای استادسرا
ـ شهرک حافظ  -کوچههای ده متری هشتم و نهم و دهم
ـ شهرک کارشناسان  -کوچههای نگین
ـ شهرک باهنر  -کوچه آزادگان
ـ شهرک نیایش  -پشت ایستگاه تقویت گاز
ـ خیابان کشاورز  -پشت انبار سیمان -کوچه شقایق 2

همچنیــن در راســتای کاهــش تلفــات شــبکه توزیــع و قبــل از
شــروع بــازه زمانــی پیــک بــار فصــل تابســتان ،پســت هوایــی
کــم تلفــات در ابتــدای خیابــان «تعویــض پــاک» اردبیــل
برقــدار گردیــد.
بــا انتقــال بــار پســت هوایــی «مالباشــی یــک» بــه پســت
جدیــد ،نســبت بــه تعدیــل بــار پســت هوایــی «مالباشــی
یــک» اقــدام شــد،که ایــن امــر موجــب افزایــش قابلیــت
اطمینــان و بهبــود پروفیــل ولتــاژ و در نتیجــه افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکین گردیــد.

شهرستان کوثر

دیدار مدیر برق کوثر با نماینده
امام جمعه این شهرستان

مبـارک رمضـان و مراسـمات شـبهای قـدر صـورت گرفـت.

معـاون بهـره بـرداری شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان افزود:

در ایـن مانـور عملیاتـی تنظیم زمـان سـاعتهای نجومی ،نصب

چـراغ ،تعویـض المپهـای سـوخته ،اصلاح ارتباطـات معابـر و
سـایر تجهیـزات سیسـتم روشـنایی معابـر ،کلیه معابر شـهر قبل

از شـروع شـبهای احیـا انجـام پذیرفت.

برقدار کردن پست هوایی کم
تلفات و رفع ضعف برق در نقاط
مختلف شهرستان اردبیل

ضعـف بـرق در نقاط مختلف شهرسـتان اردبیـل در محدوده امور سـه برق
اردبیل برطرف شـد.
ایـن اقـدام در راسـتای «طرح ملـی کاهش تلفـات» و افزایش رضایتمندی
مشـترکین در برخـی از مناطـق در محـدوده امـور سـه بـرق اردبیـل انجام
یافت.
بـر همیـن اسـاس ،اداره بهـره بـرداری و نگهـداری شـبکه امـور سـه برق

بــا توجــه بــه افزایش دمــا وافزایــش مصرف بــرق در شهرســتان
کوثــر ،مدیــر بــرق ایــن شهرســتان بــا نماینــده امــام جمعــه این
شهرســتان دیــدار نمودند.
در ایــن دیــدار کــه جهــت هماهنگــی بــرای تبییــن فرهنــگ
مدیریــت مصــرف بــرق در نمــاز جمعــه توســط امــام جمعــه این
شهرســتان برگــزار شــد ،مهنــدس نجــاری گفــت :در صــورت
صرفــه جویــی در مصــرف بــرق ،از خاموشــیهای ناخواســته
بدلیــل تــداوم گرمــا وافزایــش مصــرف بــرق ،جلوگیــری خواهــد
شــد.
وی افــزود :مــردم بااســتفاده ازالمپهــای فــوق کــم مصــرف «ال
ای دی» و عــدم اســتفاده از لــوازم برقــی درســاعات اوج مصرف،
عــاوه برکاهــش مصــرف بــرق و بهــای بــرق مصرفــی ،از
اعمــال خاموشــی جلوگیــری خواهنــد نمــود.
در ادامــه ،نماینــده امــام جمعــه شهرســتان کوثــر گفــت :صرفــه
جویــی مصــرف بــرق عــاوه برجلوگیــری ازخاموشــی ازهدررفت
بیــت المــال نیــز جلوگیــری مینمایــد.
وی افــزود :از ایــن پــس در منبــر و نمازهــا و مراســمات مذهبــی
و ...شــهروندان را بــه صرفــه جویــی درمصــرف بــرق وعــدم
اســتفاده ازوســایل پرمصــرف در پیــک بــار ،توصیــه خواهنــد
نمــود.

شهرستان پارس آباد

قدردانی فرماندار پارس آباد
از جذب اعتبارات استانی در
کمترین زمان توسط

مدیریت برق این شهرستان

فرماندار شهرستان پارس آباد به همراه شهردار و مدیر برق
پارس آباد روز دوشنبه  18تیر ماه از طرحهای در دست
اقدام در شهرستان پارس آباد بازدید کرد.

آقای عالیی در بازدید از طرح برق رسانی به فاز  2مسکن
مهر از جذب اعتبارات استانی توسط مدیر برق مغان در
کمترین زمان ممکن قدردانی کرد.
وی همچنین با حضور در محل اتفاقات برق پارس آباد از
نحوه پاسخگویی همکاران ابراز رضایت کرد.
در این دیدار مدیر برق پارس آباد گزارشی از اقدامات انجام
شده در بحث کاهش تلفات و رفع ضعف ولتاژ ارائه را نمود.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان
سید غفور قدسی ـ علی زارعی ـ مهدی
احدی ـ موسی طهماسبی نژاد ،حجت
یادگاری و حسین حمزه پور
مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتان
را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد
متعــال علــو درجــات بــرای آن مرحومیــن و صبر
و شــکیبایی و ســامتی بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان محتــرم مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل
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سومین دوره از بسته آموزشی مدیران در شرکت توزیع نیروی

برگزاری دوره آموزشی «اطفای حریق»

برق استان اردبیل برگزار شد

در شرکت توزیع برق استان اردبیل

مدیر دفتر آموزش و
برنامهریزی نیروی انسانی
شرکت گفت:سومین دوره از
بسته آموزشی مدیران ،تحت
عنوان مهارت های مدیریتی
در شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل برگزار شد.
احدزاده با اعالم این خبر
افزود:این دوره با مدرسی
دکتر حسن پور ،به مدت دو
روز  20،و  21تیرماه در محل
سالن اجتماعات ستاد شرکت و برای  70نفر از مدیران فنی ،ارشد ،میانی و پایه شرکت برگزار شد.
وی گفت :مهارتهای مدیریتی ،ارتباطات ،برنامهریزی ،تصمیمگیری ،تفویض اختیار ،توجیه نقش مدیریت ،درک
زیردستان ،رهبری ،سبکهای مدیریتی و مدیریت زمان از عناوین ارائه شده در این دوره بود.

برگزاری دوره آموزشی «برون سپاری» در شرکت
این دوره آموزشی پنجشنیه  28تیر ماه در محل سالن جلسات ستاد
شرکت با حضور مدیرعامل  ،معاونین و برخی از مدیران ستادی و اجرایی
برگزار شد.
در این دوره آموزشی آقای قیصری مدرس دوره در خصوص مبانی و
مفاهیم برون سپاری و نحوهی مدیریت بر آن و معایب و مزایا ،مواردی
را بیان نمود.
وی همچنین عوامل مؤثر در برون سپاری ،چرخه حیات ،شیوهها و
راهبردهای برون سپاری ،مالحظات قانونی و کسب و کار برون سپاری
،رفتار مدیران در فرآیند و مدیریت محیط در موضوع برون سپاری را برای
حاضرین تشریح نمود.

دوره آموزشــی و مانــور اطفــای حریــق روز چهارشــنبه  27تیــر مــاه بــه
صــورت تئــوری و عملــی بــا حضــور معــاون بهــره بــرداری و مدیریــت امــور
ســه بــرق اردبیــل و پرســنل بخــش هــای مختلــف امورهــای 1و2و 3بــرق
اردبیــل برگــزار گردیــد.
در ایــن دوره ،آقــای حســینی مســئول گــروه آموزشــی ســازمان آتــش
نشــانی اردبیــل بــه بیــان نحــوه بــروز حریــق و اســتفاده از کپســول هــای
متفــاوت اطفــای حریــق در آتــش ســوزی هــا پرداخــت و بــا ذکــر تجــارب
علمــی خــود در مواجــه بــا آتــش ســوزی ،ســطح کارآمــوزان ایــن دوره را
ارتقــا بخشــید.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اصلــی تریــن مباحثــی کــه در حفــظ ســامت
عمومــی جامعــه مطــرح اســت آمــوزش مواجهــه بــا بحــران بــرای همــه
افــراد بــه منظــور کنتــرل ســوانح ناخواســته میباشــد ،بــر تــداوم برگــزاری
چنیــن دوره هایــی درشــرکت توزیــع بــرق اردبیــل تاکیــد کــرد.
در پایــان ایــن دوره کــه بــه همــت اداره بهــره بــردای امــور 3بــرق اردبیــل
برگــزار گردیــد ،مانــور عملــی اطفــای حریــق نیــز انجــام گرفــت تــا در
صــورت بــروز بحــران ،همــکاران بتواننــد تــا رســیدن مامــوران آتــش
نشــانی ،آتــش را کنتــرل کننــد.

فرهنگسازی مدیریت مصرف برق در سطح استان
ایــن اقــدام بــا نصــب بنــر حــاوی پیامهــای مدیریــت مصــرف بــرق در میادیــن اصلــی و خیابانهــای کلیــه شهرســتانهای اســتان اردبیــل (پــارس آبــاد ـ
کوثــر ـ گرمــی ـ مشــگین شــهر ـ خلخــال ـ ســرعین ـ بیلــه ســوار ـ نیــر ـ اردبیــل) انجــام یافــت.
گفتنــی اســت ایــن بنرهــا در ورزشــگاههای اســتان نیــز نصــب شــده ،همچنیــن در نمــاز عیــد فطــر نیــز دعــای قنــوت بــا پیــام مدیریــت مصــرف بــرق ،در
بیــن کلیــه نمازگــزاران اســتان توزیــع شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کارشناســان مدیریــت مصــرف و روابــط عمومــی بــا حضــور در مســابقات ورزشــی نســبت بــه ترویــج راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق
در بیــن ورزشــکاران ،مطالبــی را ارائــه نمودهانــد .تصاویــر ذیــل بخشــی از تبلیغــات شــهری مدیریــت مصــرف بــرق در نقــاط مختلــف اســتان میباشــد.
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حضور پرشور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در راهپیمایی روز جهانی قدس
در آخریـن جمعـه مـاه مبارک رمضـان کارکنان شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل در راهپیمایـی روز جهانی قدس شـرکت کردند.
در ایـن راهپیمایـی کارکنـان شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل به
همـراه مـردم مومـن و روزه دار اردبیـل بـا سـر دادن شـعارهای مـرگ بـر

اسـراییل ،قـدس آزاد بایـد گـردد و ...باردیگـر بـا ملـت مسـلمان فلسـطین
در راه مبـارزه بـا اشـغالگران قـدس ،تجدید پیمـان کردنـد .در تصاویر ذیل
حضـور کارکنـان توزیـع بـرق اردبیل در شـهرهای مختلف اسـتان نشـان
داده شـده است.

برگزاری سمینار آموزشی عفاف و حجاب و دنیای مجازی ویژه بانوان شاغل
و همسران همکاران صنعت آب و برق استان

سمینار آموزشی «عفاف و حجاب و دنیای مجازی»  26تیرماه در محل سالن اجتماعات شرکت
آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.
در این سمینار آموزشی که با حضور خانم محمدلو مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و بانوان

شاغل صنعت آب و برق استان و همسران همکاران و بانوان شاغل کلیه دستگاههای اجرایی استان
برگزار شد،استاد ممیزی ناجا به بحث عفاف و حجاب و دنیای مجازی پرداخت.
قلیزاده به برخی از قوانین حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در کشورهای مختلف پرداخت
و گفت :عفاف و حجاب باید در فضای مجازی نیز رعایت گردد.
قلیزاده عنوان کرد؛ امروزه سیستمهای رایانه ای و فضای مجازی ،تجاوز و تعدی به حریم
خصوصی اشخاص که از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است را بیش از گذشته سهل
الوصول کرده است.
استاد ممیزی ناجا گفت :فضای مجازی ارتباط انسانی را به گونه ای جدید تعریف میکند .هر روز
شاهد آن هستیم که افراد بیشتری به استفاده از این فضا روی میآورند .وی افزود :با وجود مزایای
بسیاری که این فضا دارد ،مشکالت خاص خود را نیزبه همراه دارد و با استفاده از فضای مجازی
مفهوم هویت دچار تحول شده است .استفاده و سوء استفاده از این فضا هر دو با هم با سرعت
زیاد پی در پی افزایش مییابد و آنچه کمبود آن به شدت حس میشود آموزشهای همگانی برای
استفاده صحیح از فضای مجازی است که باید آگاهی افراد در این زمینه بیشتر شود.

به مناسبت والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر برگزار شد:

جشنواره ورزشی «مادر و دختر» در صنعت آب و برق استان اردبیل
به مناسبت والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر ،جشنواره
ورزشی «مادر و دختر» ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران
با همت کمیته انسجام بخشی امور زنان و خانواده صنعت آب
و برق استان اردبیل روز دوشنبه  25تیر ماه در محل باشگاه
ورزشی توزیع برق اردبیل برگزار شد.
در این جشنواره ورزشی که بیش از  50نفر از شرکتهای وابسته
به صنعت آب و برق استان شرکت نموده بودند ،مسابقات آمادگی
جسمانی ،طناب زنی و حلقه (هوالهوپ) مشترکا بین مادران و
دختران برگزار شد و به نفرات اول تا سوم در هر رده سنی به
ترتیب ذیل لوح تقدیر اعطاء گردید:
ـ رده سنی  7تا  10سال :شیما آهنگر پور (مادر) و ثنا
کریمی (دختر) از شرکت توزیع نیروی برق  -لیال اژدری (مادر)
و النا سرحدی (دختر) از توزیع نیروی برق ـ لیال آقاقلیزاده (مادر)
و گیتی سیفی (دختر) از توزیع نیروی برق
ـ رده سنی  11تا  :13لیال آقا قلیزاده (مادر) و هستی سیفی

(دختر) از شرکت توزیع نیروی برق ـ رویا اللهقلی پور (مادر) و
دینا بند علیزاده (دختر) از توزیع نیروی برق ـ رویا عظیمی (مادر)
و پریا آقا قلیزاده (دختر) از شرکت آب منطقهای
ـ رده سنی  14تا  :16زمینه نظافت (مادر) و سما عبادی
(دختر) از شرکت آب منطقه ای  -فاطمه آذری (مادر) و مریم

عبدالهی (دختر) از توزیع نیروی برق ـ لیال اژدری (مادر) و
الیسا سرحدی (دختر) از توزیع نیروی برق استان به ترتیب به
مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
گفتنی است در این جشنواره بیشترین مقام را مادران و دختران
شرکت توزیع نیروی برق استان از آن خود کردند.

