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ذاب» وحدت مايه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است.
حم ُه و ال ُفرق َُه َع ٌ
پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وآله َ « :
الجما َع ُه َر َ

هفته وحدت مبارک باد.

برگزاری جلس ه هماندیشی با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر
جلســه هــم انديشــي حــوزه تحقيقــات و منابــع انســاني بــه منظــور بررســي مســائل و
مشــكالت و چالشهــای ايــن حــوزه بــا حضــور مهنــدس کــرم رضايــي معــاون تحقيقــات
و منابــع انســاني شــركت توانيــر ،مهنــدس قنبــرزاده مديــر كل دفتــر توســعه مديريــت و
بهــرهوری ،مهنــدس رجبــي مديــركل دفتــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات و آمــار ،دكتــر
تقوايــي مديــركل دفتــر تحقيقــات و توســعه فنــاوري شــركت توانيــر در محــل ســالن
جلســات شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
در ايــن جلســه كــه مدیــر عامــل ،معاونیــن و مديــران ســتادی شــرکت توزیــع برق اســتان
حضــور داشــتند ،مهنــدس محمــدی مدیــر عامــل شــرکت طــی ســخنانی بــه موقعیــت
بومــی و منطقـهای اســتان اردبیــل پرداخــت و گفــت :بــا وجــود جادههــای صعــب العبــور
و طوفانهــای بــاالی  120کیلومتــر ،بــا کوشــش پرســنل ایثارگــر شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان همــواره بــرق پایــدار بــرای هــم اســتانیهای عزیــز تامیــن میشــود.

بقیه در صفحه2

برگزاری چهارمین رویداد شتاب استان اردبیل
با محوریت صنعت برق

چهارمیـن رویداد شـتاب اردبیل با محوریت
صنعـت برق در جهـت شناسـایی و توانمند
سـازی ایدههـای برگزیده بـا الگوی تیکک
(تولید کسـب و کار ) از تاریخ  23لغایت 25
آبـان ماه در محل دانشـگاه محقـق اردبیلی
برگزار شد.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان گفـت :رویـداد شـتاب ،رویـدادی
اسـت که بـه منظـور راه اندازی شـرکتها
و کمپانیهـای نوپـا بـر گـزار میگـردد بـه
عبارتـی دیگـر راه حلـی نویـن بـرای حـل یـک مسـئله ارائـه
میدهـد ،در حالـی کـه تضمینـی بـرای نیـل به هـدف تعیین
شـده وجود نداشـته باشـد.

«مطالعات کیفیت توان انواع ایستگاههای
 CNGوارائه راهکارهای عملی به منظور
بهبود پارامترهای کیفیت توان»
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برق رسانی به  1710امین

روستای استان اردبیل با حضور

مهنـدس محمدی همچنیـن ادامه داد :ایـن رویداد در حقیقت
فرهنگـی نوینی برای ظهور ایدهها و اندیشـه اسـت و خالقیت
بـر فـراز ایدههـای موجود اسـت که هـدف آن برطـرف کردن
مشـکالت موجود در نقاط کلیدی میباشـد .بقیه در صفحه 2

برگزاری یادواره شهدای منتسب به کارکنان شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل و مراسم تجلیل از رزمندگان
هشت سال دفاع مقدس و همکار مدافع حرم

یـادواره شـهدای منتسـب بـه کارکنان شـرکت توزیـع نیروی
برق اسـتان اردبیل و مراسـم تجلیل از رزمندگان هشـت سـال
دفـاع مقـدس و همـکار مدافـع حرم روز سـه شـنبه  3مهرماه
در محـل حسـینیه نمایشـگاه فرهنگـی رزمـی دفـاع مقـدس

اتمام پروژه تحقیقاتی

مجموعـه شـورابیل اردبیل برگزار شـد.
ایـن مراسـم بـا حضـور مدیـران عامـل صنعـت آب و بـرق،
فرمانـدار اردبیـل ،فرمانـده سـپاه حضـرت عبـاس و برخـی
بقیه در صفحه3

مجری طرح برق روستایی کشور
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برگزاری رزمايش سراسری كنترل آماده
بكاري مولدهاي اضطراري برق در
شركت توزيع نيروي برق استان اردبیل
6

برگزاری مسابقات سراسری تنیس
روی میز وزارت نیرو به میزبانی شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

برگزاری جلسههماندیشی با حضور معاون تحقیقات و
منابع انسانی توانیر
مدیــر عامــل شــرکت همچنيــن گزارشــي از اقدامــات
صــورت گرفتــه و افتخــارات کســب شــده شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان را بــرای حاضریــن ارائــه داد.
در ادامــه ،خانــم ســبحانی سرپرســت معاونــت منابــع
انســاني ايــن شــركت نیــز ضمــن بيــان مســائل ،چالشهــا
و مشــكالت شــركت در حــوزه منابــع انســاني ،گزارشــي
از دســتاوردها و تالشهــاي همــكاران را ارائــه داد كــه
مهمتریــن آنهــا ،کســب رتبــه برتــر در جشــنواره شــهید
رجایــی و صیانــت از حقــوق شــهروندی و عفــاف وحجــاب
در بیــن دســتگاههای اجرایــی اســتان و کســب رتبــه ســوم
در ششــمین کنفرانــس منطقــه ای ســیرد در ســال  96بــود
همچنیــن مهنــدس حســین قدیمــی معــاون بهــره بــرداری
و دیســپاچینگ و مهنــدس عباســی معــاون برنامهریــزی
و مهندســی شــرکت نیــز بــه بیــان برخــی از مســائل،
مشــکالت و پیشــنهادهای مربــوط بــه ایــن حوزههــا
پرداختنــد.
در بخــش پايانــي ايــن جلســه ،مهنــدس رضایــی معــاون
تحقیقــات انســانی توانیــر ضمــن قدردانــي از تالشهــاي
ارزشــمند مجموعــه مديريــت و كاركنــان شــركت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه تشــريح اهــداف ســفرهاي
اســتاني و تشــكيل جلســات هــم انديشــي معــاون و مديــران
كل حــوزه معاونــت تحقيقــات و منابــع انســاني شــركت
توانيــر بــا شــركتهاي توزیــع پرداخــت و افــزود :مــا در
معاونــت منابــع انســاني دو هــدف «حفــظ كرامــت انســانی»
و «ارتقــاء معشــيت همــكاران» را دنبــال مــي كنيــم.
وي در ادامــه گفــت :حضــور خــود و مديــران كل دفاتــر
معاونــت منابــع انســاني و تحقيقــات شــركت توانيــر بــه
منظــور شــنيدن بــدون واســطه گزارشهــا ،انتقــادات،

انتظــارات و پيشــنهادها و رفــع مشــكالت اســت و همچنيــن
بيــان بــدون واســطه انتظــارات صنعــت بــرق از بخشهــاي
مختلــف منابــع انســاني ،تحقيقــات و انفورماتيــك
شــركتهاي زيرمجموعــه اســت.
مهنــدس رضایــی در ادامــه ســخنان خــود ،بــه انتظــارات
عمومــي توانيــر از شــركتهاي زيــر مجموعــه اشــاره کــرد
و گفــت :رعايــت اصــل عدالــت اســتخدامي ،پاســخ بــه موقع
بــه مكاتبــات اداري و ارســال اطالعــات صحيــح مطابــق
فرمتهــاي ارســالي ،همــكاري و مشــاركت همــكاران بــا
تجربــه بــا هــدف شــركت در كميتههــا ،تشــويق همــكاران
بــرای مشــاركت در تهيــه مقــاالت علمــي و كنفرانسهــاي
تخصصــي ،تشــويق بــه مشــاركت و حضــور فعــال در
نشسـتهاي تخصصــي فصلــي و ســاالنه ،كنتــرل و نظــارت
جــدي بــر نحــوه صحيــح بخشــنامه و دســتورالعملهاي
ابالغــي ،رعايــت حقــوق شــرعي و قانونــي همــكاران و
ذينفعــان ،دقــت در پاســخ دســتگاههاي نظارتــي و كمــك
گرفتــن از همــكار حقوقــي و يــا وكيــل ،رعايــت ،حضــور بــه
موقــع و مســتمر مديــران در نمــاز جماعــت و جلوگيــري از
برگــزاري جلســه در زمــان نمــاز ،تــاش در جهــت حــذف
گلوگاههــاي احتمالــي بــروز فســاد و كشــف گلوگاههــاي
جديــد ،توجــه ويــژه بــه موضــوع عفــاف و حجــاب از اهــم
انتظــارات عمومــي حــوزه معاونــت تحقيقــات و منابــع
انســاني شــركت توانيــر از شركتهاســت.
در ادامــه ،مديــران كل حــوزه معاونــت منابــع انســاني
و تحقيقــات توانيــر ضمــن پاســخگويي بــه ســؤاالت و
ابهامــات مطــرح شــده در جلســه ،انتظــارات خــود را بــه
تفکیــک از شــركتها و حوزههــای مختلــف بصــورت
مشــروح بیــان نمودنــد.

جلسه شورای هماهنگی صنعت آب و
برق استان اردبیل با حضور مدیران
عامل صنعت آب و برق استان

جلسـه شـورای هماهنگی مدیران عامل شـرکت های وابسـته
وزارت نیـرو 26آبـان مـاه سـالجاری در محل سـالن جلسـات
سـتاد شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل برگزار شـد.
در ایـن جلسـه ابتـدا مهنـدس محمـدی مدیرعامـل شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان و رئیـس شـورای هماهنگـی و
انسـجام بخشـی صنعـت آب و بـرق اسـتان ضمـن تقدیـر از
زحمـات آقـای مهنـدس سـلیمان زاده در دوران تصـدی،
اهـداف ،برنامههـا و وظایـف شـورای هماهنگـی و انسـجام
بخشـی اسـتان را تشـریح نمـود.
در ایـن جلسـه مباحـث مرتبط بـا صنعت ،باالخـص مطالبات
و بدهـی هـای فـی مابیـن و مدیریت مصـرف آب و برق مورد
بحـث قـرار گرفـت و تصمیمات الزم اتخاذ شـد .
همچنیـن مقـرر شـد ضمـن برگـزاری منظـم جلسـات شـورا،
جلسـات کمیتـه هـا و کارگروههـای تخصصـی آب و بـرق نیز
بصـورت مسـتمر تشـکیل و خروجـی تصمیمـات بـه شـورای
هماهنگـی ارسـال گردد.

برگزاری چهارمین رویداد شتاب استان اردبیل با محوریت صنعت برق
* ادامه از صفحه اول

وی گفـت :بـه منظـور اسـتفاده از ایـن پتانسـیل موجود ،شـرکت
توزیـع نیـروی برق اسـتان با همکاری پـارک علم و فنـاوری ،بنیاد
نخبگان ،دانشـگاه محقق ،دانشـگاه آزاد و سـازمان نظام مهندسـی
اسـتان اقـدام بـه برگـزاری رویـداد شـتاب در خصـوص مدیریـت
مصـرف و راهکارهـای گـذر از پیـک سـال  98نموده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان افـزود :در پـی
اعلام برگـزاری ایـن رویـداد تعـداد 107نفـر از متخصصیـن،
اسـاتید ،دانشـجویان و صاحبنظـران صنعـت بـرق نسـبت بـه
ثبـت نـام اقـدام نمودنـد و از بیـن این شـرکت کننـدگان  41نفر
ایدههـای خـود را در جلسـه ی اول ارائـه نمودنـد.
مهنـدس محمـدی گفـت :ایدههـای ارائه شـده توسـط  10نفر از
مربیـان سـازمان پـارک علـم و فناوری کـه دارای تجـارب متعدد
تولیـد ،کسـب و کار بودند و همچنین  10نفر از مشـاورین مجرب
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفتند و
راه کارهـای تبدیـل ایـن ایده به کسـب و کار و تجاری سـازی را
بررسـی نمودنـد کـه در نهایت  20ایـده از میان  41ایـده انتخاب
و در جلسـه نهایـی بـا حضـور اسـاتید و افـراد فـوق الذکـر ارائـه
گردید.

وی گفـت :از میـان  20ایـده مطـرح شـده کـه اکثـرا در مـورد
پروژههـای سـاخت تجهیـز بودنـد پنـج ایده مـورد تاییـد و اقبال
نهایـی قـرار گرفت.
از میان ایدههای برگزیده موضوعاتی همچون:
ـ تولید برق از طریق PVTE
ـ مقرههای متحرک هوشمند با استفاده از ساختار نانو
ـ کانکتورهای کم تلفات کابل خودنگهدار
ـ بومی سازی آشکار ساز خط
ـ بازیافت تلفات حرارتی موتورهای احتراقی
و همچنیـن مـوارد مختلفـی در خصـوص نحـوه اطلاع رسـانی
مشـترکین در سـاعات پیـک بـار و کنتـرل مصـارف مربوطـه در

سـاعات پیـک بـار و طراحـی و سـاخت  APPجامـع  121در بین
 20ایـده اول قابـل تقدیـر بودنـد.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گفت :بـه نظر
میرسـد شـرایط بـه وجود آمـده میتوانـد صنعت بـرق را در حل
مشـکالت یـاری رسـاند بـه شـرطی که موضـوع اسـتارت آپ در
سـطح ملـی و با اسـتفاده از پتانسـیل موجود تحلیل ومـورد توجه
قـرار گیرد.
مهنـدس محمـدی در انتهـای سـخنان خـود افـزود :بضاعـت
شـرکت کنندگان این اسـتان در حـد تولید و پـرورش چند ایدهی
کاربـردی ،مهـم و موثـر میباشـد و بـه طـور حتـم در صـورت
توسـعه موضـوع نتایـج بهتـر و بهینـه تـری حاصـل خواهد شـد.
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مقام معظم رهبری :

بسیج برای جوانان شورآفرین ،برای دوستان امید آفرین و برای دشمنان بیمآفرین است.

3

هفته بسیج گرامی باد.

برگزاری یادواره شهدای منتسب به کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
و مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و همکار مدافع حرم

* ادامه از صفحه اول

مدیـران اسـتانی و کارکنـان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل و جمع کثیـری از رزمنـدگان و
خانوادههـای شـهدا برگزار شـد.
در ایـن مراسـم ابتـدا مدیـر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان ضمن تسـلیت ایـام محـرم ،از برگزار
کننـدگان نمایشـگاه دفـاع مقـدس همزمان بـا هفته دفـاع مقدس تشـکر نمود.
مهنـدس محمـدی از تقـدس دفـاع مقدس سـخن گفته و افـزود :ایمان راسـتین و تربیـت دینی موجب
پیـروزی انقالب و هشـت سـال دفاع مقـدس بود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه جامعه امـروز مدیون رشـادتها و ایثـار و از خودگذشـتگی شـهدا و ایثارگران
 8سـال دفـاع مقـدس اسـت ،اظهار داشـت :این مراسـم بـرای گرامیداشـت یـاد و خاطره رشـادتهای
ایثارگـران و  41شـهید منتسـب بـه کارکنـان شـرکت توزیع و  2شـهید حادثه منـا (از کارکنان شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان) و تجلیـل از یکـی از همـکاران رزمنده مدافـع حرم برگزار میشـود.
وی افـزود ،همانطـور کـه امـام راحـل از جنگ تحمیلـی به عنوان یک نعمـت یاد می کردنـد و مقاومتی

کـه مـردم ما در سـایه  ۸سـال دفاع به دسـت آوردنـد باعث پیشـرفت و توانمنـدی در حوزههای مختلف
شد .
مهنـدس محمـدی همچنیـن افزود :اگر انسـان هزار سـال عمـر کند و هـر روز هزار رکعت نمـاز بخواند
و دعـا کنـد« :اللهـم ارزقنـا توفیـق الشـهاده فـی سـبیلک» تـا زمانـی کـه در این مسـیر نـرود و به آن
معنویت نرسـد ،شـهادت اتفـاق نمیافتد.
در ادامه این مراسم ،فرماندار شهرستان اردبیل به بیان خاطرهای از دوران جنگ پرداخت.
آقـای زنجانـی گفـت :در عملیـات مرصاد ،رژیم بعثـی عراق با بیـش از  15هزار نفر نیـروی ضد انقالب
و منافـق و بـا امکانـات و تجهیـزات مـدرن بـا رزمنـدگان کشـورمان درگیـر شـدند بـه هـوای ایـن که
بتواننـد ضربـه محکـم بـه رزمنـدگان و کشـور وارد کننـد ولی با اقتـدار و هوشـیاری رزمندگان اسلام،
ضربـه محکمـی بـه رژیم بعثـی عراق وارد شـد.
در ادامـه سـردار بابـازاده فرمانـده سـپاه حضـرت عبـاس(ع) اردبیل گفت :هفتـه دفاع مقـدس مربوط به
ت ایران اسـت و بایـد تمام
ارگان و مـکان خاصـی نیسـت بلکـه مربـوط بـه همـه ارگانهـا و همـه ملـ 
مـردم بـه انتشـار مباحـث فرهنگـی و اجتماعـی در ارتبـاط بـا دفـاع مقـدس بپردازنـد و امیدواریم همه
مسـئوالن و دسـتگاههای مربوطـه و خدمت رسـان همچون آب ،بـرق و گاز در خدمت رسـانی به مردم،
اهتمـام ویـژهای داشـته باشـند و در سـختیها کنـار مردم و بـه فکر مردم باشـند.
سـردار بابـازاده تصریـح کـرد :همانطـور کـه فرمانده باید بـرای نیروهـا مانند کوهـی سرشـار از آرامش
باشـد ،واجـب اسـت مدیـران و مسـئوالن نظـام نیـز مظهـر آرامش و سـپر بالی مردم باشـند.
وی افـزود :همانطـور کـه در دوران دفـاع مقـدس جنـگ جهانی واقعی را بـا دو ابر قدرت غرب و شـرق
کردیـم و مقاومـت نمـوده و پیـروز شـدیم ،ایـن پیـروزی با تـوکل و امید به خـدا همچنان ادامـه خواهد
داشـت چـرا کـه نظـام جمهوری اسلامی ،نظامـی الهی اسـت و لطف خدا شـامل حال این کشـور بوده
و خواهـد بود.
در انتهـای مراسـم ،از رزمنـدگان  8سـال دفاع مقدس شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان و خانوادههای
شـهدا جنـگ تحمیلـی وشـهدای منـا و نیز همـکار مدافع حـرم با اهدا لـوح ،تجلیـل بعمل آمد.

برق رسانی به  1710امین روستای استان اردبیل با حضور مجری طرح برق روستایی کشور

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل گفت:بـه
مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس روسـتای مسـجدلو از توابـع بخـش
انگـوت 1710 ،امیـن روسـتایی اسـت کـه در سـطح اسـتان اردبیل
بـرق دار میشـود.
مهنـدس محمدی در مراسـم افتتاح برق روسـتای مسـجدلواز توابع
بخـش انگـوت کـه بـا حضـور مشـاور مدیرعامـل شـرکت توانیـر و
مجـری طـرح بـرق روسـتایی کشـور،مدیر عامـل و معـاون برنامـه
ریـزی و مهندسـی شـرکت،فرماندار شهرسـتان گرمـی و جمعـی از
مسـئولین ایـن شهرسـتان برگـزار شـد ،گفت :روسـتای مسـجدلو با
اعتبـاری بالـغ بـر  400میلیـون تومـان از اعتبارات داخلـی و احداث
 2885متـر خـط  20کیلـو ولـت و احـداث  426متر خـط  400ولت
هوایـی و نصـب یـک دسـتگاه پسـت هوایـی  25کیلوولـت آمپـر،
برقـدار شـده و علاوه بـر این روسـتا ،تـا آخر امسـال  15روسـتای
زیـر  10خانوار اسـتان بـا اعتباری بالغ بـر  4میلیارد تومـان از نعمت

بـرق برخـوردار خواهند شـد.
وی بـا بیـان اینکه ،در سـطح اسـتان اردبیل تمام روسـتاهای باالی
 10خانـوار از نعمت برق برخوردار شـدهاند و روسـتاهایی که امسـال
بـرق دار خواهند شـد همگـی زیر  10خانوار هسـتند ،افزود :انشـاا...
طبـق برنامهریزیهـای انجـام شـده تمامـی روسـتاهای زیـر ده
خانـوار نیـز از نعمـت بـرق برخوردار خواهند شـد.
در ادامـه ،مشـاور مدیرعامـل شـرکت توانیـر و مجـری طـرح بـرق
روسـتایی کشـور،ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطـره ی شـهدای
گرانقـدر و هفتـه دفـاع مقـدس ،تعـداد روسـتاهای برقدار کشـور را
 57080روسـتا اعلام کـرد و گفت:تعـداد روسـتاهای برقدار کشـور
قبـل از انقلاب  4350روسـتا بوده که امـروز این تعـداد  13/5برابر
رشـد داشـته و تقریب ًا باالی  99.9درصد روسـتاها و تمام روسـتاهای
بـاالی  10خانـوار سـکونت دائـم کشـور برقدار هسـتند.
مهنـدس چهـل امیرانـی به جمـع آوری اطالعـات روسـتاهای فاقد

بـرق ازطریـق شـرکتهای توزیـع بـرق سراسـر کشـور اشـاره کرد
و گفت:بعـد از جمـع آوری اطالعـات روسـتاهای بـدون بـرق ،در
صـورت تامیـن اعتبـار تـا سـه چهـار سـال آینـده روسـتاهای باقی
مانـده هـم برقـدار خواهند شـد.
مجـری طرح بـرق روسـتایی کشـور در ادامـه افزود:حـدود 50000
عشـایرکوچ رو در کشـور نیـاز به برق رسـانی دارنـد و در حال برنامه
ریـزی برای بـرق رسـانی به آنان هسـتیم.
گفتنـی اسـت بعـداز مراسـم افتتـاح بـرق روسـتای مسـجدلو،
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل بـه همـراه
مشـاور مدیـر عامـل شـرکت توانیـر و مجری طـرح برق روسـتایی
کشـور و هیئـت همـراه از قشلاق آقا بابـای انگوت بازدیـد نموده و
بـه بررسـی مسـائل و مشـکالت پنلهـای خورشـیدی واگذار شـده
بـه عشـایر ایـن قشلاق پرداختند.
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اتمام پروژه تحقیقاتی«مطالعات کیفیت توان انواع ایستگاههای  CNGو
ارائه راهکارهای عملی به منظور بهبود پارامترهای کیفیت توان»
به گفته رئیس گروه
تحقیقات شرکت توزیع
نیروی برق استان
اردبیل ،کار مطالعات
پروژه تحقیقاتی با
«مطالعات
عنوان
کیفیت توان انواع
ایستگاههای  CNGو
ارائه راهکارهای عملی
به منظور بهبود پارامترهای کیفیت توان» توسط دکتر
حسین شایقی عضوهیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
و با نظارت کمیته تحقیقات و ارزشیابی آثار علمی
شرکت ،به اتمام رسید.
مهندس مسعود حامدی رئیس گروه تحقیقات شرکت
توزیع برق استان اردبیل نتایج حاصل از انجام این پروژه
را ،به صورت مبسوط تشریح کرد.
وی گفت :با توجه به اهمیت کیفیت توان درشبکههای
توزیع نیروی برق ،ضروری بود رفتار بارهای غیرخطی
مهم شبکههای توزیع بررسی و مطالعه شود.
وی افزود :یکی ازبارهای غیرخطی بزرگ درحال
گسترش شبکههای توزیع ،ایستگاههای  CNGهستند.

بطوریکه استفاده ازچندین واحدکمپرسور درایستگاههای
 CNGباعث میشود درطول شبانه روز شبکه توزیع با
بارهای غیرخطی بزرگی روبرو باشد.
رئیس گروه تحقیقات شرکت عنوان کرد :مشخصه
غیرخطی کمپرسورها باعث میشود این نوع بارها اثرات
کیفیت توان قابل مالحظهای در شبکه توزیع ظاهر کنند
و کمپرسورها در حین عملکرد باعث نوسانات ولتاژ و
در واقع فلیکر ولتاژ میشوند که باعث میشود بارهای
مجاور کمپرسورها هم تحت تأثیر این نوسانات قرار
بگیرند.
مهندس حامدی با بیان اینکه دراین پروژه تحقیقاتی
به تحلیل نتایج به دست آمده از اندازهگیری دو پارامتر
فلیکرولتاژ و هارمونیکهای ولتاژ و جریان در پستهای
ایستگاههای  CNGپرداخته شد ،افزود ،برای این منظور،
دو پارامترمهم فلیکر ولتاژ وهارمونیکهای ولتاژ و جریان
در دو پست  CNGشهر اردبیل به نامهای پست CNG
فرزانه و پست  CNGتاکسیرانی اندازهگیری گردید.
وی در ادامه گفت :نتایج به دست آمده از اجرای پروژه
تحقیقاتی با مقادیرمجاز تعیین شده توسط استانداردها
مقایسه شده و راهکارهای الزم برای کاهش اثرات آن
ارائه می شود.

استفاده از نرم افزار مدیریت یکپارچه کنتورهای
فهام در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
نــرم افــزار مدیریــت
یکپارچــه کنتورهــای فهــام
از ابتــدای ســالجاری در
شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
سرپرســت معاونــت فــروش
و خدمــات مشــترکین
شــرکت در ایــن خصــوص
گفــت :عملیــات نصــب
 2000دســتگاه کنتــور دیمانــدی ولتاژاولیــه در ســطح اســتان بــه اتمــام رســیده کــه از ایــن
تعــداد  1650دســتگاه بــا شــرایط آنتــن دهــی خــوب بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار قرائــت
میشــو د .
مهنــدس حس ـنپور یکــی از مزیتهــای ایــن نــرم افــزار را پیکــر بنــدی نــرم افــزاری و
تغییــرات تعرفــه کنتــور از را ه دور عنــوان کــرد و افــزود :ایــن نــرم افــزار ،از اول ســالجاری
در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان راه انــدازی شــده اســت واز قابلیتهــای ایــن نــرم
افــزار ،نمایــش پروفیــل بــار شــامل انــرژی اکتیــو ،راکتیــو ،تــوان ،ولتــاژ ،جریــان و ضریــب
تــوان میباشــد کــه از شــاخصهای مهــم شــرکتهای توزیــع میباشــند.
وی گفــت :قابلیــت نمایــش اطالعــات روی نقشــه بــا یــک کلیــک امکانپذیــر اســت ،بــه
طــوری کــه پارامترهــای الکتریکــی و توصیفــی از قبیــل ،ضریــب کنتــور ،تــوان کنتــور،
قــدرت قــراردادی مشــترک ،شــماره اشــتراک و...قابــل مشــاهده و دسترســی میباشــد.
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق اســتان عنــوان کــرد،
پروفیــل ولتــاژ بــه عنــوان یکــی از پرکاربردتریــن شــاخص شــرکتهای توزیــع میباشــد
کــه بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار بــرای تــک تــک مشــترکین قابــل رصــد میباشــد.
مهنــدس حســنپور افــزود :پایــش رخدادهــا ( ،)Events logبازشــدن کاور و ترمینــال
کنتــور ،اعــان عــدم تعــادل ولتــاژ و جریــان ،قطعــی بــرق و دســتکاری کنتــور از طریــق
ایــن نــرم افــزار قابــل پیگیــری میباشــد.
وی همچنیــن در ادامــه گفــت ،گزارشگیــری پارامترهــای کیفیــت تــوان ،نظیــر دامنههــای
هارمونیکــی ولتــاژ و جریــان ،اعوجاجهارمونیکــی کل ولتــاژ وجریــان  ،THDافــت و یــا
افزایــش ولتــاژ ( )sag –swellاز طریــق ایــن نــرم افــزار قابــل رصــد اســت.

مراسم تجلیل از همکاران بازنشسته سالجاری

مراســم تجلیــل از همــکاران بازنشســته ســالجاری  ۲۸آبــان مــاه بــا حضــور مدیــر عامــل
 ،معاونیــن و تعــدادی از مدیــران و همــکاران در محــل ســالن جلســات ســتاد شــرکت
برگــزار شــد .
در ایــن مراســم کــه مدیــر عامــل  ،معاونیــن و برخــی از مدیــران و همــکاران شــرکت
حضــور داشــتند  ،مهنــدس محمــدی مدیرعامــل شــرکت گفــت  :اکنــون در مراســمی
هســتیم و بــا همکارانــی خداحافظــی مــی کنیــم کــه قطعـ ًا نقــش و تأثیرگــذاری بســیاری
زیــادی در شــرکت توزیــع بــرق اســتان داشــتهاند .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمــات
بازنشســتگان ،خاطراتــی شــیرین از همــکاری بــا ایشــان را تعریــف نمــود و افــزود:
علیرغــم اینکــه همــکاری بــا همــکاران عزیزمــان بــا شــرکت تمــام مــی شــود ولــی
همــواره ایــن عزیــزان همــراه  ،مشــاور و راهنمــای مــا خواهنــد بــود و از وجودشــان
بهــره خواهیــم بــرد.
در پایــان ایــن مراســم  ،هدیــه و لــوح تقدیــر بــه رســم یادبــود بــه  ۶نفــر از همــکاران
بازنشســته آقایــان مهنــدس جلیــل مــرادزاده ،کمــال عفــت پــرور ،ایمانعلــی نــورزاده ،
التفــات خــاک نــژاد  ،کریــم ماهــر و اباصلــت محرمــی اهــداء و از زحمــات وخدمــات
صادقانــه ایــن عزیــزان قدردانــی شــد.

به کارگیری نرم افزار تست و بازرسی لوازم
اندازه گیری تحت وب

نــرم افــزار تســت و بازرســی
لــوازم انــدازه گیــری تحــت وب
در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل راهانــدازی شــد.
بــه گفتــه سرپرســت معاونــت
فــروش و خدمــات مشــترکین
شــرکت ،ایــن نــرم افــزار تســت
و بازرســی لــوازم انــدازه گیــری
تحــت وب میباشــد کــه بــا
مدیریــت اطالعــات ورودی ،یکپارچــه ســازی و دســته بنــدی آنهــا رابــط کاربــری مناســب و
کاربــر پســند جهــت دسترســی بــه اطالعــات مشــترکین را فراهــم میســازد.
ایــن نــرم افــزار برنامــه جامعــی بــه منظــور نظــارت و کنتــرل وضعیــت بازرســی فنــی مشــترکین
ارائــه میدهــد و بــه ســازماندهی رونــد آن کمــک مینمایــد ،ایــن برنامــه چرخــه کامــل تســت
لــوازم انــدازه گیــری را مکانیــزه کــرده و ســوابق کلیــه عملیــات انجــام شــده روی مشــترک را
نگهــداری میکنــد.
مهنــدس حســنپور همچنیــن گفــت :ارجــاع و برنامــه ریــزی کار بــه صــورت نــرم افــزاری و
تحــت کنتــرل بــا نظــارت ســتاد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان انجــام مییابــد.
وی افــزود :ســطح دسترســی بــه ایــن نــرم افــزار در قالــب ردههــای ســتادی ،مدیــر شــرکت
پیمانــکاری ،مســئول بازرســی واحدهــا و مامــور بازدیــد میباشــد.
بارگــذاری ایــن برنامــه ریــزی بــه شــکل نــرم افــزاری از طریــق دســتگاه پرتابــل انجــام مییابــد
و پــس از تکمیــل ریمارکهــای بازرســی و انجــام تســت در محــل ،اطالعــات دســتگاه بــه صــورت
ورودی بــه نــرم افــزار انتقــال مییابــد.
ایــن نــرم افــزار از خــرداد مــاه ســالجاری بــه صــورت پایلــوت در امــور یــک ،دو و ســه بــرق
اردبیــل اجــرا شــد و پــس از رفــع ایــرادات از تیــر مــاه ســالجاری در کلیــه واحدهــای تابعــه
شــرکت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
سرپرســت معاونــت فــروش وخدمــات مشــترکین از دیگــر مزیتهــای ایــن نــرم افــزار ،بــه مــوارد
ذیــل اشــاره کــرد:
ـ حذف کامل کاغذ در این فرایند
ـ امکان گزارش گیری سریع جهت رسیدگی به مسائل و مشکالت موجود
ـ امکان دسترسی مدیران جهت نظارت بر عملکرد نیروهای تحت مدیریت
ـ استخراج صورت وضعیت به صورت نرم افزاری
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رزمايش سراسری كنترل آماده بكاري مولدهاي اضطراري برق در
شركت توزيع نيروي برق استان اردبیل برگزار شد

رزمايـش قطـع بـرق و ارزيابـي بهكارگيـري مولدهـاي اضطـراري بـرق تعـدادي از دسـتگاههاي
اجرايـي توسـط شـركت توزيـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه اجـرا درآمـد .ايـن رزمايـش  9آبـان مـاه
سـال جـاری ،بـا هدف محـك زدن ميـزان آمادگـي دسـتگاههاي اجرايي در بـه مـدار آوردن مولد
اضطـراري بـرق در هنـگام قطـع بـرق بوده اسـت.
ايـن رزمايـش بـه صـورت سراسـري در مراكـز از پيش تعيين شـده شهرسـتانهاي اسـتان اردبیل
بـا حضـور مسـئوالن دسـتگاههاي اجرايي و نمايندگان شـركت توزيـع برق با هدف بررسـي ميزان
آمادگـي مراكـز حسـاس ،مهم و ضروري اسـتان اردبیـل با موفقيت اجرا شـد.
مدیـر عامـل شـركت توزيع نيـروي برق اسـتان اردبیـل گفت :نتايـج ارزيابـي اين مانور مـي تواند
در افزايـش آمادگـي مراكز حسـاس در مواقع بحران نقش بسـزايي داشـته باشـد.
مهنـدس محمـدی انجـام چنيـن مانورهايـي را تمرينـي بـراي حوادث واقعـي عنوان كـرد و گفت:
پدافنـد غيـر عامـل يكـي از مهمتريـن ابزارهـاي بازدارندگـي در برابـر تهديـدات محسـوب مـي
شـود ،از ايـن رو اسـتفاده از ايـن اقـدام در قالـب مانورهـاي متعـدد مـي توانـد بـه عنـوان يـك
سياسـت دفاعـي مسـتمر ،مهـارت و توانايي سـازمانها را در برابـر تهديدات افزايش دهـد .تجزيه و

تحليـل نتايـج ايـن مانـور به طـور كامل به شـركت توانيـر و وزارت نيـرو انعكاس خواهـد يافت تا
دربرنامهريزيهـا مـورد توجـه قرارگيـرد.

اهم فعالیتهای امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل،گزارشی از فعالیتهای این امور را ارائه داد.
مهندس وصالیان مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل طی گفتگویی ،منابع انسانی در هر سازمانی را،
بهترین و اثرگذارترین منابع دانست و گفت :سازمان توانمند در
سایه نیروی انسانی توانمند میتواند شکل بگیردبنابراین مدیران
باید به فکر توانمندسازی،مهارت،دانش و هم چنین به فکر
آسایش و معیشت کارکنان باشند.
وی فعالیتهای امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق

استان اردبیل را به شرح ذیل عنوان نمود و گفت :از آنجایی که
کار در حوزه امور کارکنان به دلیل ارتباط با معیشت کارکنان با
بقیه ی بخشها متفاوت است و شعار ما در این حوزه « ،کار با
جدیت تمام و خطای صفراست » و هر گونه کوتاهی در انجام
وظایف در این حوزه مستقیم ًا به رفاه وآسایش کارکنان لطمه
میزند ،لذا کار در این حوزه مستمر و توقف ناپذیر است.
مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت اهم فعالیت این حوزه را به
شرح ذیل عنوان نمود:
 اجرای بخش نامههای سازمان باالدستی در ارتباط با حقوق ومزایا ،ساعت کار،مزایای مربوط به ایثارگران و...
ـ بررسی و اجرای ارتقاء گروه همکاران در قالب ضوابط طرح
طبقه بندی مشاغل
ـ ساماندهی منابع انسانی از طریق ابالغ احکام ،تعیین محل
خدمت ،تغییر شغل ،کنترل مدارک تحصیلی ارائه شده و...
ـ به روز آوری دستورالعملها و روشهای اجرایی به خصوص
در رابطه با نوبت کاری و کشیک کاری و اقدام در جهت اجرای
مفاد آنها ،دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران و...

ـ اجرای دستورالعملهای مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل
درجهت برخورداری همکاران از امتیازات شغل و شخص
ـ محاسبه و تهیه لیست کلیه کمک هزینههای رفاهی کارکنان
ـ عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان ،بیمه نامه عمر و پس انداز
گروهی ،بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص
ثالث ،برگزاری جلسات توجیهی و اخذ تعهدات مناسب از بیمه
گرها ،گاه ًا بیشتر از تیپ قرارداد ارسالی از شرکت توانیر
ـ کنترل سوابق بیمه دهی،کسورات درمانی و سایر پرداختیهای
مرتبط با مسائل رفاهی و درمانی
ـ بررسی و هماهنگی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و
زیان آور
ـ برگزاری آزمون مهارتهای فنی

وی در پایان گفتگوی خود ،برنامههای دردست اقدام این
حوزه را،آسیب شناسی نرم افزارهای در حال استفاده و
بهینه کردن آنها،رفع کاستیها و خالهای به کار گیری
نیروهای جدید و حجمی و گسترش اطالعرسانی عنوان
نمود

ارتقاء سامانه طراحی و نظارت و اجرا (سامانه مدیریت و نظارت پروژهها)
توسط دفتر مهندسی و نظارت

با استفاده از این نرم افزار و انجام فعالیتهای طراحی و نظارت
بر اساس سامانه طراحی ،نظارت و اجرا (سامانه مدیریت و نظارت
پروژهها) فعالیتهای مرتبط با طراحی و نظارتی به صورت
آنالین رصد میشود.
مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق استان اردبیل
با اعالم این خبر افزود :سامانه طراحی ،نظارت و اجرا (سامانه

مدیریت و نظارت پروژهها) در راستای توسعه سیستمهای تحت
وب با هدف تسریع فرایند کارها ،تکریم ارباب رجوع ،حذف کامل
کاغذ و الکترونیکی کردن فرآیندها میباشد.
مهندس مهدی ابتهاج گفت :استفاده از این نرم افزار در سه
فاز مورد بهره برداری قرار گرفت بطوریکه در سال  93قسمت
طراحی این نرم افزاز راه اندازی و به طور کامل مورد استفاده
قرار گرفت و در فاز دوم که از اول سالجاری آغاز شد ،قسمت
نظارت به طور کامل راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفت و در
آینده بر حسب نیاز دفتر مهندسی و نظارت ،فعالیتهای توسعه
ای ،در جهت شفاف سازی فرایند کارها و تکریم ارباب رجوع
مد نظرخواهد بود.
به گفته مهندس ابتهاج ،این اقدام با هدف مکانیزه کردن
فعالیتهای دفتر طراحی و نظارت ستاد و واحدهای تابعه ،ایجاد
بستر کنترل ستادی (آنالین) برای کلیه سطوح مدیریتی ،ارائه
گزارشات مدیریتی متنوع و دقیق به منظور رصد کردن کامل

فعالیتهای واحدهای مهندسی و نظارت در واحدهای تابعه ،امکان
پیگیری درخواستهای متقاضیان توسط کلیه کاربران و کاهش
زمان ردیابی درخواستهای متقاضیان و ارتقاء سطح تکریم ارباب
رجوع بوده و از مزایای این سامانه جدید میباشد.
وی افزود :این نرم افزار باعث ایجاد قابلیتهای فنی و مدیریتی
جدیدی در مجموعه مهندسی و نظارت شده و توسعه این سامانه
در حال حاضر ادامه دارد و تا یک ماه آینده با سیستم GIS
شرکت لینک خواهد شد.
از مزیتهای لینک سیستم  GISبا سامانه طراحی و نظارت،
استفاده از اطالعات به روز و مکان محور سیستم  GISدر جهت
ارائه استاندارد طرحهای ارائه شده میباشد.
مهندس ابتهاج اظهار امیدواری کرد که انشاهلل در صددآنیم که
این سیستم ،به سیستم خدمات مشترکین نیز لینک شده و امکان
ارسال پیامک به متقاضیان فراهم آید تا ارباب رجوع در جریان
فرایند کار قرار بگیرد.
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شهرستان اردبیل
مدیر امور یک برق اردبیل:

پروژه روشنایی معابر مسکن مهر «پیله

سهران» اردبیل تکمیل و به بهرهبرداری رسید

تامین روشنایی معابر مسکن مهر پیله سهران اردبیل با اعتباری
بالغ بر یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال انجام یافت.
مدیر امور یک برق اردبیل گفت :در راستای خدمت رسانی به
مردم ،تسهیل در عبور و مرور و بهبود مبلمان شهری ،روشنایی
معابر مسیرهای جدید واقع در مسکن مهر پیله سهران اردبیل
تامین شد.
مهندس حسین دانش با اعالم این خبر افزود ،با توجه به مشخص
شدن کف و مسیرهای جدید در شهرک پیله سهران ،همکاران
مدیریت امور یک برق اردبیل اقدام به نصب چراغهای روشنایی
معابر و احداث خط  1430متری شبکه فشار ضعیف نمودند.
وی افزود :در این اقدام  56اصله تیر بتونی  ،9/400نصب
و1430متر شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار احداث شده
است.
مدیر امور یک برق اردبیل همچنین گفت :با نصب چراغ الک
پشتی  150 wبه تعداد  26دستگاه و چراغ الک پشتی  70 wبه
تعداد  30دستگاه روشنایی معابر مسکن مهر مذکور تأمین گردید.

رفع مشکل ضعف برق در شهرک نجف زاده و

محله اروج آباد در محدوده امور دو برق اردبیل
مشکل ضعف برق شهرک نجف زاده و محله اروج آباد در
محدوده امور دو برق اردبیل با تالش همکاران مدیریت دو برق
اردبیل رفع گردید.
مدیر امور  2برق اردبیل اظهار داشت که با احداث خط  20کیلو
ولت هوایی باهادی روکش دار ،نصب ترانس کم تلفات به قدرت
 125کیلو ولت آمپر به تعداد یک دستگاه و احداث خط 400
هوایی با کابل خودنگهدار به طول  600متررفع ضعف برق محله
اروج آباد نیز رفع شد.

رفع ضعف برق در محله باغمیشه در
محدوده امور دو برق اردبیل
مدیر امور دو برق اردبیل از رفع ضعف ولتاژ محله باغمیشه در
محدوده امور دو برق اردبیل خبر داد.
مهندس ناصر عبداللهیان مدیر امور دو برق اردبیل اعالم کرد:
با توجه به افت ولتاژ محله باغمیشه کوچه شهید رسولی،پس از
بازدید میدانی مشخص شد افت ولتاژ ناشی از پایین بودن سطح

مقطع یا همان ضخامت سیمهای مسی شبکه بوده است.
وی افزود :با توجه به اهتمام شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل جهت کاهش تلفات برق و همچنین رفع ضعف برق در
شبکههای توزیع ،پس از اقدامات ذیل،ا فت ولتاژ برق مذکور رفع
و ولتاژ به باالتر از  215رسید.
ـ برکناری شبکه فشار ضعیف هوایی با سیم مسی مقطع پایین
به طول  460متر
ـ احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار به طول
 460متر
ـ رفع حریم شبکه شبکه فشار ضعیف با نصب جلو بر خودنگهدار
به تعداد  24متر
ـ نصب پایه  9/400سه اصله
مدیر امور دو برق اردبیل افزود :این اقدامات در راستای طرح
ملی کاهش تلفات و افزایش رضایتمندی مشترکین و همچنین
ایجاد رینگ شبکه محله باغمیشه با علیه جهت افزایش پایداری
و قابلیت اطمینان شبکه انجام گردید.
گفتنی است در این امور  266کیلومتر سیم مسی به کابل
خودنگهدار جایگزین شده است.

از خسارت به لوازم اندازه گیری مشترکین انجام گردید.
الزم به ذکر است تا به امروز در این امور  266هزار و419
کیلومتر ،شبکه مسی با کابل خودنگهدار جایگزین شده است.

رینگ فیدرهای 1و3و 6غربی با برقدار
کردن خط  20kvهوایی واقع درخیابان
 35متری شهرک نادری

احداث  3فیدر 20کیلو ولت خروجی از پست
فشار قوی تقی دیزج توسط امور دو برق اردبیل
مهندس ناصر عبدالهیان از کابل کشی  20کیلوولت منو فاز
 185میلی متر مربع به طول  687متر جهت احداث  3فیدر 20
کیلوولت خروجی از پست تقی دیزج ،با هدف کاهش طول و بار
فیدر  7شمالی و رفع افت ولتاژ خبر داد.
وی در مورد اجرای این پروژه گفت :در راستای رفع افت ولتاژ
شدید انتهای فیدر  7شمالی ،با کابل کشی  20کیلو ولت منو فاز
نمره  185میلی متر مربع به طول  687متر به همراه سر کابل
زنی خارجی و داخلی به تعداد  24دستگاه احداث گردید که این
اقدامات ،موجب رینگ و افزایش قدرت مانور فیدر  3تقی دیزج
با فیدر  7شمالی در نزدیکی روستای داشلوجا ،و افزایش قابلیت
اطمینان شبکه و در نتیجه کاهش تلفات وانرژی توزیع نشده
گردید.

رفع ضعف برق در خیابان شهید محالتی
حوزه امور دو برق اردبیل

مدیر امور 2برق اردبیل از احداث خط فشار ضعیف هوایی جهت
رفع ضعف برق در خیایان شهید محالتی ،کوچه امام صادق (ع)
شهر اردبیل خبر داد.
وی در مورد اجرای این پروژه گفت :با احداث خط فشار ضعیف
با استفاده از کابل خود نگهدار نمره  70به طول  250متر و
خروج یک فیدر فشار ضعیف جدید از پست هوایی نزدیکی محله
مزبور ،ولتاژ برق مصرفی که کمتر از  190ولت بود به باالتر از
 210ولت رسید.
وی افزود :این اقدامات در راستای طرح کاهش تلفات وافزایش
رضایتمندی مشترکین به جهت کیفیت ولتاژ و توان و جلوگیری

مهندس واحدی مدیر امورسه برق اردبیل از احداث خط 20kv
هوایی به طول  500متر و رفع حریم شبکه توزیع واقع در
شهرک نادری این شهر خبر داد.
وی در مورد اجرای این پروژه گفت :در راستای طرح کاهش
تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکههای توزیع این اقدام
انجام یافته است.
وی افزود :در این عملیات ،خط  20 kvهوایی به طول 500
متر با سیم نمره  126و برکناری کابل خود نگهدار 20kvبه
طول 220متر ،همچنین جابجائی پست هوایی نیروی انتظامی
واقع در خیابان  35متری شهرک نادری (حدفاصل آپارتمانهای
نیروی انتظامی تا ورودی جدید شهرک نادری از سمت شورابیل)
احداث گردیده است.
مدیر امورسه برق اردبیل گفت این اقدام منجر به استفاده بهینه
از ظرفیتهای شبکه توزیع شد.
وی ادامه ،اقدامات انجام یافته در این راستا را به شرح ذیل
عنوان نمود:
ـ خارج شدن فیدرهای  20kvشهرک نادری و نیایش از حالت
شعاعی که باعث رضایتمندی مشترکین بخصوص در شرایط
بحرانی آب و هوایی را فراهم نمود.
ـ با ایجاد نقطه رینگ و فراهم آوردن شرایط آن امکان مانور
فیدرهای 1و3و 6غربی فراهم شد.
ـ رفع حریم شبکه  20kvهوایی
ـ امکان متعادل نمودن بار فیدرهای خروجی از پست غربی و
تعادل بار خطوط  20kvغربی

شهرستان پارس آباد
تجلیل از همکار روشندل مدیریت برق
پارسآباد توسط فرماندار این شهرستان

فرماندار شهرستان پارسآباد در مراسم تجلیل از همکار روشندل
مدیریت برق پارسآباد اظهار داشت :برق پارس آباد پیشرو در
ارائه خدمات مطلوب به مشترکین است.
* ادامه در صفحه بعدی
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مدیر برق پارسآباد نیز در این مراسم با بیان اینکه عصای سفید
پرچم و نمود بارز و اعالن استقالل روشندالن است ،بر حمایت
بیشتر از این قشر تاکید کرد.

شهرستان سرعین
راهبری عملیات قطع و وصل شبکه فشار

در مراسمی که به مناسبت روز عصای سفید با حضور فرماندار
و مدیرکل بهزیستی استان و مدیر برق پارسآباد و جمعی از
همکاران در مدیریت برق این شهرستان برگزارشد ،از همکار
روشندل آقای عالش زاده با اهدای لوح قدردانی شد.
دکتر عالیی فرماندار پارسآباد در این مراسم برق پارسآباد را
پیشرو در ارائه خدمات مطلوب به مشترکین عنوان نمود و از
زحمات مدیر و همکاران این مدیریت قدرانی کرد.

متوسط بر اساس دستورالعمل ثابت بهره
برداری در شهرستان سرعین

اجرای دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه فشار متوسط در
شهرستان سرعین انجام مییابد
سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق با اعالم این خبر
افزود :در راستای اجرای دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه
فشار متوسط ابالغی شرکت توانیر ،از اول آذر ماه سالجاری

انتصاب
بـا ارسـال حکمی از سـوی آقای سـید یعقـوب محمد مرادی مشـاور وزیر
نیـرو در امـور ایثارگران ،مهنـدس محمدحسـین دیدهبان مشـاور مدیر عامل
در امـور ایثارگـران شـرکت توزیـع بـرق اردبیـل به عنـوان «رئیس شـورای
هماهنگـی مشـاوران مدیـران عامـل در امـور ایثارگـران شـرکتهای صنعت
آب و برق استان اردبیل» منصوب شد.
طـی حکمـی از سـوی خانـم دکتـر صدیقه ببـران مدیـر کل دفتـر روابط
عمومـی و اطلاع رسـانی وزارت نیـرو ،مهـرداد سـلیمی مدیـر دفتـر روابـط
عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل به سـمت دبیر شـورای
روابط عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق این استان منصوب شد.

سـرهنگ پاسـدار وحید جمشـیدی طـی نامهای خطـاب به مهنـدس محمدی مدیر
عامـل ،از حمایـت و همـکاری و حضور بسـیجان شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان
اردبیـل در رزمایـش تجمـع بـزرگ عاشـورایی سـازمان بسـیج کارمنـدی اسـتان
صمیمانـه تقدیـر و تشـکر نمـوده اسـت .گفتنـی اسـت رزمایـش تجمـع بـزرگ
عاشـورایی بسـیجان سـازمان بسـیج کارمنـدی همزمان با سراسـر کشـور ،روز 12
مهر ماه در سالن ورزشی رضازاده برگزارشد.
مدیـر کل صـدا و سـیمای مرکـز اردبیـل بـا ارسـال نامـهای از مدیر عامل شـرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل تقدیر نمود.
مهنـدس علـی ملا احمـدی در ایـن نامـه از تالش مدیـر عامـل و همکاران شـرکت
توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیل در تامین برق پایدار ایسـتگاه پر قـدرت تلویزیونی
کوهسـنگر و تسـریع در رفـع خرابی خطوط بـرق این ایسـتگاه قدردانی کرده اسـت.
گفتنی اسـت ایسـتگاه تلویزیونی کوهسـنگر بیش از  50درصد پوشـش تلویزیونی و
رادیویی  FMاسـتان اردبیل را بـر عهده دارد.
مهنـدس محمـدی مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق و رئیـس شـورای
هماهنگـی مدیـران صنعـت آب و برق اسـتان اردبیـل با اعطـای لوح تقدیـر به آقای
آذرکیـا رئیـس سـابق شـورای هماهنگـی امـور ایثارگران شـرکتهای صنعـت آب و
بـرق اسـتان کـه به افتخـار بازنشسـتگی نایل آمـده اسـت ،از خدمات ارزشـمند وی
صمیمانه تقدیر و تشکر نموده است.
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راهبری کلیه عملیات قطع و وصل شبکه فشار متوسط در
شهرستان سرعین ،اجرایی خواهد شد.
مهندس علی قلی نژاد گفت :از مزیتهای اجرایی این دستورالعمل،
مدیریت و ساماندهی خاموشیها ،کاهش انرژی توزیع نشده،
قطع و وصل فیدرهای فشار متوسط تحت هدایت ،نظارت و
کنترل با مرکزیت امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت
توزیع برق استان خواهد بود.
وی افزود :کنترل شاخصهای قابلیت اطمینان و جلوگیری
از خاموشیهای تکراری ،امکان همزمان فعالیتهای سرویس،
تعمیرات و غیره از دیگر مزیتهای انجام این دستورالعمل میباشد.
سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق همچنین اظهار
داشت که این دستورالعمل در محدوده امور یک ،دو وسه برق
اردبیل و سایر شهرستانهای استان به غیر از خلخال و کوثر
اجرایی شده است که در آینده نزدیک در این دو شهرستان نیز
اجرایی خواهد شد.

برگزاری سه دوره آموزشی ویژه معاونین  ،مدیران و
روسای ادارات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دوره هـای آموزشـی « مدیریـت جلسـات اداری» « ،هـوش هیجانـی» و « تفکـر
سیسـتمی» بـا حضـور معاونیـن و مدیـران و روسـای ادارات شـرکت برگـزار شـد .
با هدف توانمند سـازی و به روز رسـانی دانش نیروی انسـانی شـرکت دورههای
«مدیریـت جلسـات اداری»  6آبـان ماه در محل موسسـه عالی غیر دولتی سـبالن
بـا مدرسـی دکتر شـهداد شـعبانی (دکتـرای مدیریـت از دانشـگاه  UIBSبلژیک)،
دوره « هـوش هیجانـی» طـی روزهـای  14و  15آبـان مـاه بـا مدرسـی دکتـر
جـواد الهـی در محـل موسسـه آمـوزش عالـی غیـر دولتـی سـبالن و دوره «تفکر
سیسـتمی»  30آبـان مـاه بـا مدرسـی مهندس حسـین رضـا زاده در محل سـالن
جلسـات سـتاد شـرکت برگزار شد .

تسلیت و همدردی
همکاران محترم؛ آقایان شاپور عباسی ،جواد زارع شهامتی،
اسماعیل باالزاده ،همکار بازنشسته آقای میر کمال ربطی و
خانواده محترم همکار بازنشسته مرحوم حاج علی پیری
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.
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قهرمانی تیم آبفای آذربایجان غربی در مسابقات سراسری تنیس روی میز وزارت نیرو
این مسابقات به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در شهرستان سرعین برگزار شد.

ارائه این خدمت به مردم بهتر انجام خواهد یافت و این امر با ورزش
ممکن میشود.
آقای حسین زاده گفت:در این مسابقات بازنده نداریم و همه شرکت
کنندگان در این مسابقات برنده هستند.
وی قهرمانان واقعی این مرز و بوم را شهدای این مملکت دانسته و
عنوان کرد که این مسابقات جهت بزرگداشت و پاسداشت شهدا ی
عزیز برگزار میشود.
در ادامه ،به تمامی تیمها و ورزشکارانی که مقامهای اول تا سوم را
کسب نمودند با اهدا لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است در مجموع تیمی «تیم آبفای آذربایجان غربی»« ،تیم
صنعت آب و برق تهران» به ترتیب به مقام اول و دوم دست یافتند و
تیمهای «صنعت آب و برق فارس» و «تیم صنعت آب وبرق مازندان»
بطور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

هجدهمین دوره مسابقات سراسری تنیس روی میز
برادران وزارت نیرو که به میزبانی شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل در شهر سرعین برگزار شد ،با قهرمانی
تیم آبفای آذربایجانغربی به کار خود پایان داد.
در آیین پایانی این دوره از مسابقات که با حضور دبیر شورای مرکزی
ورزش وزارت نیرو،رئیس انجمن تنیس روی میز وزارت نیرو ،رئیس
اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین ،رئیس هیئت تنیس روی
میز استان و معاونین ،مدیران ستادی و مدیران واحدهای تابعه شرکت
برگزار شد ،مهندس حسن محمدی مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق و رئیس هیئت ورزش صنعت آب و برق
استان اردبیل طی سخنانی ضمن تقدیر از تالش ورزشکاران و
دستاندرکاران این مسابقات ،مسابقات سراسری ورزش وزارت نیرو
را فرصت مناسبی برای سنجش توانمندیهای جسمی ورزشکاران و
ارتقاء سالمت آنان دانست و اظهار امیدواری کرد انشاهلل شاهد حضور
بیشتر همکاران درعرصه ورزش باشیم.
وی افزود :هیات ورزش صنعت آب و برق استان تمام تالش خود را
در زمینه برگزاری مطلوب این مسابقات با بضاعت موجود در استان به
کار گرفته است و امید است که تیمهای شرکت کننده با رضایت خاطر
استان اردبیل را ترک کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت :افتخار میکنیم بر
اینکه وزارت نیرو سرمایه گرانبهایی که همان نیروی انسانی میباشد را

به نحو شایستهای داراست ،نیروی انسانی با نشاط ،شاداب و با غیرت
که اگر غیر از این بود خدمت رسانی به مردم در حوزه آب و برق با
مشکل مواجه میشد.
مهندس محمدی اظهار امیدواری کرد که انشاهلل بتوانیم از این
نیروهای با ارزش صیانت نماییم و ورزش ما را در رساندن به این
هدف یاری میرساند.
وی گفت :ورزش میتواند با بهبود سالمت جسم و روان کارکنان باعث
افزایش کارایی آنان در وظایف شغلی شود.
سپس آقای مستحقی راد رئیس انجمن تنیس روی میز
وزارت نیرو ،از میزبانی شایسته شرکت توزیع برق استان تشکر نمود
و افزود :در این مسابقات  32تیم از سراسر کشور به مد ت  4روز و در
سه بخش تیمی ،انفرادی و دوبل به رقابت پرداختند.
وی گفت :خوشحالیم که در رشته تنیس روی میز اگر مسابقات بین
وزارت خانهها برگزار شود ،وزارت نیرو جزو برترینها در سطح کشور
میباشد.
رئیس انجمن تنیس روی میز وزارت نیرو گفت :همکاران ورزشکاری
که به فینال این دوره از مسابقات راه یافتند از ورزشکاران و قهرمانان
کشوری میباشند.
در ادامه ،آقای حسینزاده دبیر شورای مرکزی ورزش
وزارت نیرو گفت :اگر همکارانی که در خط مقدم ارائه خدمت آب و
برق به مردم هستند از نظر جسمی سالم باشند ،قطعا خدمت رسانی در

در مسابقه انفرادی رده پیشکسوتان:
آقایان مسعود غازی آذری ازتیم صنعت آب و برق خراسان اول ،مهدی
قره گوزلو از تیم صنعت آب و برق تهران دوم و غالمحسن عباسپور از
تیم صنعت آب آذربایجانشرقی و عباس کاشی از تیم صنعت آب و برق
خراسان به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در مسابقه انفرادی رده آزاد:
آقایان فریدون قلی پور از شرکت آبفای آذربایجان غربی اول ،رضا زارع
تیموری از صنعت آب و برق تهران دوم و مرتضی مرتضی پور از تیم
آبفای اذربایجان غربی و حمید رضا صفا از تیم صنعت آب و برق فارس
به مقام سوم مشترک دست یافتند.
در مسابقه دوبل:
تیم آقایان فریدون قلی پور از تیم آبفای آذربایجان غربی و مسعود
غازی آذری از تیم صنعت آب و برق خراسان به مقام اول ،تیم آقایان
رضا زارع تیموری از صنعت آب و برق تهران و مهدی قره گوزلو از
صنعت آب و برق تهران به مقام دوم و تیم آقایان مرتضی مرتضی
پور از آبفای آذربایجان غربی وهادی موفقی از آبفای آذربایجانشرقی
و تیم آقایان غالمحسین عباسپور از صنعت آذربایجان شرقی و عباس
محمودی از صنعت آب و برق مازندارن به مقام سوم مشترک دست
یافتند.

گفتنی است در این مسابقات تیم شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل به عنوان «تیم اخالق»
برگزیده شد و کاپ اخالق به سرپرست تیم شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل اهدا گردید.
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آقای کمال عفت پرور

آقای کریم ماهر

آقای جلیل مراد زاده

محترمشـان از خداونـد متعـال در تمـام مراحـل پربـار زندگـی آرزوی موفقیـت ،سـربلندی و
سـرافرازی داریم.
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آقای ایمانعلی نورزاده

آقای التفات خاک نژاد

آقای اباصلت محرمی

