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در آیین کشوری خدمت رسانی آب و برق به روستاها صورت گرفت:

اعطای لوح تقدیر وزیر نیرو به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل
بـه مناسـبت بـرق رسـانی بـه بیـش از  ۲۱52روسـتای کشـورو آب رسـانی بـه بیش از
 ۵۲۰۰روسـتا در سـه سـال و نیم گذشـته خدمات دولت تدبیر و امید ،مراسـمی از سوی
وزارت نیرو در سـالن اجالس سـران کشـورهای اسلامی برگـزار گردید.
در ایـن مراسـم بـا شـکوه که روز سهشـنبه  19اردیبهشـت ماه بـا حضور دکتر اسـحاق
جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـوری ،مهنـدس حمیـد چیـت چیـان وزیـر نیـرو و
دکتـر غالمرضـا تاجگردون رییس کمیسـیون برنامه و بودجه مجلس شـورای اسلامی
و شـماری از مدیـران و نماینـدگان صنعـت آب و برق و جامعه روسـتائی برگزار گردید،
همچنیـن از مهنـدس علیـزاده مدیرعامـل شـرکت توزیع نیروی بـرق اسـتان اردبیل با
اعطـای لـوح از سـوی وزیر محتـرم نیرو تقدیر شـد.

بیش از  ۹۹درصد روستاهای اردبیل
از نعمت برق بهره مند هستند

در همین راستا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در گفتگویی از بهره مندی
بیش از  ۹۹درصدی جمعیت روستاهای استان اردبیل از نعمت برق خبر داد .بقیه در صفحه 2

برای سومین سال پیاپی صورت گرفت:

انتخاب مدیر برق نیر به عنوان
مدیر نمونه این شهرستان

بهبود شاخصهای بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت

توزیع برق اردبیل جزو اولویتهای اصلی برنامههاست
بهبــود شــاخصهای بهرهبــرداری و
دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل جــزو اولویتهــای اصلــی
برنامههــای ایــن شــرکت در ســال  96اســت.
مهنـدس حسـین قدیمی معـاون بهرهبـرداری و
دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان
اردبیـل در گفتگویـی ضمـن تأکیـد بـر ایـن
مطلب افـزود:

مهندس پرویز اخوان مدیر برق شهرستان

نیر به عنوان مدیر نمونه این شهرستان

در سال  95انتخاب شد.

با ارزیابیهای صورت گرفته از سوی
فرمانداری و طی مراسمی که در سالن
الغدیر شهر نیر با حضور امام جمعه،

بقیه در صفحه 2

فرماندار ،مدیران و مسئولین این

علی(ع) برگزار گردید ،مهندس پرویز اخوان مدیر برق نیر به عنوان مدیر نمونه

تقویت زیرساخت خدمات غیر حضوری شرکت توزیع برق

عمل آمد .شایان ذکر است مهندس اخوان در سالهای  93و  94نیز بعنوان مدیر

2

شهرستان به مناسبت والدت حضرت

این شهرستان در سال  95معرفی شد و با اهدای لوح تقدیری ،از وی تقدیر به
نمونه شهرستان انتخاب گردیده بود.

تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق اهواز از اکیپ اعزامی شرکت
توزیع نیروی برق اردبیل

3

در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک

مـاه مبارک رمضان ،بهار قرآن ،ماه
عباد تهای عاشـقانه ،نیایشهای
عارفانـه و بندگی خالصانه بر
عموم هموطنان مباک باد
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تاکید کرد:

بهرهگیری از فنآوریهای نوین در کاهش خاموشیها و انرژی توزیع نشده
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تالش میکند تا بدون قطع
برق و با استفاده از خط گرم ،تعمیرات الزم در شبکه را انجام دهد.
مهندس علیرضا علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل ضمن اعالم این مطلب ،اظهار داشت :ارائه خدمات
مطلوب و با کیفیت باال در محل کسب و کار و فعالیت مردم ،آن
هم به شکل مکانیزه و الکترونیکی ،از برنامه های اساسی و اولویت
دار ما در شرکت است.
وی افزود :شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل عالوه بر ارتقاء
شاخصهای فنی ،در بحث خدماترسانی نیز فعالیتهای خوبی را
آغاز کرده تا زمینه رضایتمندی عموم مردم را فراهم نماید.
مهندس علیزاده همچنین اظهار داشت که در سال گذشته ،بالغ
بر 1000کیلومتر شبکه سیمی در سطح استان به کابل خودنگهدار
تبدیل شده و امسال نیز طبق برنامهریزیهای انجام یافته ،حدود
دو هزار کیلومتر از شبکه سیمی در سطح استان به کابل خودنگهدار
تبدیل خواهد شد که یکی از اولویتهای اصلی و اجرایی شرکت

توزیع برق استان میباشد.
وی امتیازات اجرای این پروژه را در کاهش قطع شاخههای درختان،
اطمینان از ارائه برق پایدار به هموطنان ،کاهش تلفات و نوسانات
برق و افت ولتاژ ،دانست و یادآور شد :یکی از فعالیتهای حوزه
ارتقاء کیفیت برق توزیع شده «استفاده از سیستم تعمیرات خط

گرم»میباشد .وی افزود :از چند سال قبل با تجهیزات خریداری
شده و بهرهگیری از توان پیمانکاران ،در تالش هستیم تا بدون
قطع شبکه و با استفاده از خط گرم ،تعمیرات را انجام دهیم تا
مشترکان دچار مشکالت نشوند.
وی همچنین به راهاندازی مرکز دیسپاچینگ توزیع و فوریتهای
 121شرکت توزیع برق استان اردبیل نیز اشاره کرد و افزود :با هدف
ارتقاء کیفیت خدماترسانی به شکل الکترونیکی ،با ایجاد سامانههای
مختلف ،سعی میکنیم تا با روند و شکل بهتر و مؤثرتری در خدمت
مردم و مشترکین باشیم.
مهندس علیزاده در ادامه سخنان خود اظهار کرد :این شرکت
تمام خدمات خود ،اعم از تغییر نام ،خدمات صدور قبض ،وصول
مطالبات ،فروش انشعابات و ...را به صورت سامانههای الکترونیکی
انجام میدهد که در همین راستا نسبت به راهاندازی سامانههای
پیام کوتاه ،تلفن گویا و خدمات الکترونیکی ارائه شده در دفاتر
پیشخوان ،جهت انجام سریع خدمات ،اقدام نمودهایم.

اعطای لوح تقدیر وزیر نیرو به مدیرعامل شرکت توزیع تقویت زیرساخت خدمات غیر حضوری شرکت توزیع
ادامه از صفحه اول

برق استان اردبیل

مهندس علیرضا علیزاده با بیان اینکه  100درصد
جمعیت شهری و  99.7درصد جمعیت روستایی
استان از نعمت برق بهرهمند هستند ،اظهار کرد:
هفت شهرستان استان اردبیل اعم از مناطق شهری و
روستایی به طور کامل از نعمت برق بهرهمند هستند
و فقط در سه شهرستان استان چند قشالق زیر 10
خانوار (به تعداد محدود) باقی مانده که برقرسانی به
آنها نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
مهندس علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود
اظهار کرد :در همین راستا با همکاری امور عشایر
استان نسبت به واگذاری پنلهای خورشیدی سیار و
چمدانی قابل حمل جهت تامین برق  297خانوار در
حال اقدام است که بخشی از آن به طور کامل انجام
و تحویل گردیده است.

وی با بیان اینکه از نظر کمیت در هیچ نقطهای
از استان در تأمین برق به عنوان زیرساخت تولید
بخش کشاورزی و گردشگری در روستاها برای
حضور سرمایهگذاران مشکلی نداریم ،تصریح کرد:
در تمام شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیز
ظرفیت واگذاری انشعاب برق به میزان کافی وجود
دارد تا یاریگر سرمایهگذاران در بخشهای مختلف
توسعه استان اردبیل باشیم.
وی گفت :در بخش کیفیت و ارتقا شاخصها فعالیتهای
خوبی را آغاز کردهایم تا هم به شکل فنی و هم با
استاندارد باال ،برق مورد نیاز مشترکان ،تولیدکنندگان و
صنعتگران را بیش از پیش فراهم سازیم.

بهبود شاخصهای بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت

توزیع برق اردبیل جزو اولویتهای اصلی برنامههاست
ادامه از صفحه اول

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با هدف
افزایش رضایتمندی مشترکین ،و افزایش پایداری
شبکه و بهرهوری اقتصادی با به کارگیری نیروهای
توانمند در ستاد و واحدهای عملیاتی در کنار
خدماترسانی مطلوب به مشترکان ،سعی وافر خواهد
داشت تا نسبت به ارتقا جایگاه خود در بین سایر
استانها و شرکتهای توزیع برق کشور اقدام نماید.
وی تصریح کرد :با بازدیدهای انجام شده توسط
مدیران و کارشناسان شرکت توانیر ،این اهداف و
برنامهریزیها به شکل منسجم در حال انجام است.
مهندس قدیمی اظهار کرد :شرکت توزیع برق استان
به منظور کنترل مداوم و نیز کاهش تلفات انرژی،
برنامههای اولویتداری را در نظر گرفته به طوریکه
این شرکت هم اکنون در حال نصب جمع کننده
اطالعات پستهای فوق توزیع در خروجی فیدرهای

 20کیلوولت پستهای فوق توزیع میباشد.
وی در ادامـه گفـت :ایـن دسـتگاه در چهـار پسـت
فـوق توزیـع نصب شـده اسـت.
مهنـدس قدیمی به امدادرسـانی اکیپهای شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه حـوادث رخ داده در
اسـتانهای دیگـر نیز اشـاره کـرد و افـزود :در قالب
چهـار اکیـپ 53 ،نفـر از همـکاران شـرکت توزیـع
در حوادث سـال گذشـته شـبکه برق اسـتان گیالن
ناشـی از بـارش سـنگین بـرف حاضـر شـده و اقدام
بـه ارائـه خدمـات کردند.
وی همچنیـن تصریـح کـرد :تعـداد  16نفـر از
همـکاران نیـز در قالـب چهـار اکیـپ به خوزسـتان
اعـزام شـدند تـا در حـوادث قطـع بـرق اسـتان
خوزسـتان کـه بـه دلیـل بحـران ریزگردهـا ایجـاد
شـده بـود ،یاریگـر تالشـگران ایـن عرصـه باشـند.

برق در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک
معـاون برنامـه ریـزی و
مهندسی شـرکت توزیع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل گفـت :در
راسـتای تحقـق اهـداف دولت
الکترونیـک در مـورد راهاندازی
سـامانه خدمـات غیرحضـوری
مشـترکین صنعت برق ،نسـبت
بـه عملیاتی کـردن  20خدمت
ل جـاری اقـدام خواهـد
در سـا 
شد .
مهندس مسعود عباسی افزود:
در حال حاضر پنج خدمت با عناوین درخواست
پیگیری انشعاب ،رؤیت قبوض ،تغییر نام،
پرداخت هزینه انشعاب و افزایش و کاهش
قدرت انشعاب با همکاری دفتر فروش وخدمات
مشترکین درحال بهره برداری میباشد.
وی افزود :درراستای تحقق اهداف دولت
الکترونیک سامانه طراحی و نظارت براساس
سیستم به صورت الکترونیکی و برای اولین بار
در کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل عملیاتی شده است.
معاون برنامهریزی و مهندسی شرکت توزیع
برق استان تصریح کرد :نرمافزارهای سیستم
مدیریت و فرآیند محورکه قابلیت خودکارسازی
و مکانیزه کردن فرآیندها و الکترونیکی کردن
سرویسها و خدمات سازمان را با حداقل
برنامهریزی دارند و امکان فراخوانی و درج
اطالعات و یکپارچهسازی از سایر فرآیندهای
سازمانی از طریق نرمافزارهای فوق میسر
میگردد ،درحال استقرار در شرکت هستند.
مهندس عباسی تصریح کرد :در همین راستا
و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری
در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال ،برای

استفاده از دانش بومی به منظور استقرار و
مدیریت نرمافزارهای مذکور رایزنی نموده و
سعی کردهایم از ظرفیت سازمان پارک علم و
فناوری وشرکتهای دانش بنیان در این راستا
استفاده نماییم .
وی با اشاره به اینکه امروز بیشترین تمرکز
شرکت بر افزایش قابلیت اطمینان دادهها و
حفظ پایگاه دادهای و عمل به پدافند غیر عامل
است ،اضافه کرد :در راستای اهداف تعیین
شده شرکت ،اقدامات مناسبی انجام یافته تا
در صورت بروز حادثه و آسیب در هر یک از
پایگاهها ،اطالعات ،هر چه سریعتر بازیابی و
مورد استفاده قرارگیرد.
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل همچنین گفت:
شرکت توزیع برق استان برای حفظ امنیت
اطالعات ،اکثر سرورهای خود را به صورت
مجازی طرحریزی کرده است ،تا قابلیت
اطمینان استفاده از سیستمها افزایش یابد.
وی افزود :به منظور ایجاد بستر فیبر نوری جهت
ارتباط  4نقطه مرکز دیتای شرکت،اقدامات
الزم در حال پیگیری و انجام است.
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تداوم روند کاهش تلفات انرژی برق در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل گفت:
در حـال حاضـر در اسـتان اردبیـل تلفـات بـرق بـه  13.26درصد
اسـت.
رسـیده
مهنـدس علیرضـا علیـزاده در گفتگویـی ضمن اعلام این مطلب،
افـزود :مـا در تحقق شـعار سـال گذشـته براسـاس چهار شـاخص
تعییـن شـده ،اقداماتمـان را آغـاز کردیـم و سـعی و تالشـمان بر
ایـن بـود تـا بـه تمـام تعهـدات خـود در هر چهـار شـاخص عمل
نمائیم.

وی یکـی از ایـن شـاخصها را بحـث «کاهـش تلفـات انـرژی»
بیـان کـرد و افـزود :در این حـوزه ،تلفات انـرژی را از  17.5درصد
در سـال  93بـه  13.26درصـد در پایـان سـال  95رسـاندیم کـه
امیدواریـم امسـال نیـز بـه تمـام تعهـدات و برنامههـای شـرکت
توانیـر ،بـرای اسـتان اردبیل دسـت پیـدا کنیم.
مهنـدس علیـزاده از نصـب کنتورهـای هوشـمند «طـرح فهـام»
خبـر داد و تصریـح کـرد :مـا سـعی کردیـم در سـال  95در ایـن
زمینـه نیـز بـه تعهـدات خودمـان بـه شـکل کامـل عمـل کنیم.
وی شـاخص اسـتان اردبیـل در برقرسـانی بـه روسـتاها را باالتر
از میانگیـن کشـوری توصیـف کـرد و افـزود :شـرکت توزیـع برق
اسـتان اردبیـل بـا هـدف تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و بـا اسـتفاده
از ظرفیـت شـرکتهای دانشبنیـان بـه شـکل بومـی ،اقـدام بـه
ثبـت چندیـن اختراع کـرده که اولیـن آن« ،طراحـی فیلتر صنعتی
اکتیـو» بـا هـدف ارتقـا کیفیـت بـرق تحویلی بـه مردم بـوده که
اولیـن دسـتگاه نیـز در ایـن حـوزه بـه همـت مخترعـان اسـتان
اردبیـل سـاخته و نصب شـده اسـت.
وی همچنیـن اسـتفاده از دسـتگاه فازیـاب بـه ویـژه در سـامانه
 GISرا نیـز یـادآور شـد و افـزود :اسـتفاده از چراغهـای ال.ای.
دی بـدون راهانـداز بـه صورت پایلـوت در چندین خیابـان و نصب

تقدیر مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق اهواز از اکیپ اعزامی
شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

مهنـدس یدالـه حضرتـی مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اهـواز با
ارسـال لـوح های تقدیـر جداگانـهای برای  16نفـر از همکاران و پرسـنل
پیمانـکاران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل ،از تالش سـیزده
روزه آنـان در طـرح ضربتی پاک سـازی تجهیزات شـبکه برق شهرسـتان
اهـواز از ریزگردهـا قدردانـی به عمل آورده اسـت.
مهنـدس حضرتـی در ایـن لـوح ،وظیفـه شناسـی و تلاش صادقانـه
آقایـان رشـید احدپـور ،فرهادعباسـزاده ،علـی نوریان ،رضامهری ،حسـین
رنجخـواه ،مصطفـی عبداله زاده ،حسـین یوسـفی ،سلامت نـوری ،عامل
حیدراسلام ،علـی پوروثـوق و حمیدحلمـی و همچنیـن 6نفـر از نیروهای
پیمانـکاری شـرکت ،آقایـان علی سـروی ،لطیف بدلـی ،باالخـان پاکنژاد،
طاهـر مخنفـی ،رامیـن دولتـی و شـهریار نسـترنی را در «طـرح ضربتـی
پاکسـازی تجهیـزات شـبکه بـرق از ریزگردهـا» و خدمـت به مـردم اهواز
در بحـران  8بهمـن ماه 95تحسـین نمـوده و از این همکاران عزیز تشـکر
و قدردانـی نمود.
گفتنـی اسـت اکیپ  16نفره شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل به
سرپرسـتی مهنـدس حمیـد حلمی بـه مدت دو هفته در اسـتان خوزسـتان
اقـدام به پاکسـازی شـبکه توزیع برق شهرسـتان اهـواز نمودند.

آزمایشـی در چندیـن منطقـه در سـال گذشـته بـه انجـام رسـیده
ا ست .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل بـه ارتقاء
وضعیـت روشـنایی معابـر نیـز اشـاره کـرد و گفـت :برخلاف
سـالهای گذشـته ،شـهر اردبیل و دیگر شـهرهای این اسـتان به
روشـنایی مناسـب آراسـته شـده بـه طوریکـه بسـیاری از جادهها،
محورهـای مواصالتـی و صعبالعبـور ایـن اسـتان ،سراسـر بـه
چراغهـای پایـه فلـزی مجهـز شـده و در داخـل شـهرها نیـز
خوشـبختانه مشـکلی از بابـت روشـنایی معابـر وجـود نـدارد.
مهنـدس علیـزاده تصریـح کـرد :در مـوارد خـاص کـه روشـنایی
معابـر بـا برخـی آسـیبها و کاسـتیهایی روبـهرو میشـود مـا به
صـورت سـرویسهای دورهای و اکیپهـای گشـتی کـه فعـال
هسـتند ،نسـبت بـه تعمیـرات و رفـع مشـکالت اقدامـات خوبـی
را انجـام داده ایـم بـه طوریکـه از طریـق سـامانه  121و حتـی به
شـکل پیامـک به افـرادی که پیگیـر روشـنایی معابر هسـتند ،کد
رهگیـری ارائـه میشـود تـا بـه صـورت مسـتمر درخواسـتهای
آنهـا مـورد رصـد و پیگیری قرار گیرد تا بتوانیم مشـکل روشـنایی
معابـر را برطـرف نمائیم.

سیستم متمرکز فوریتهای برق اردبیل
راهاندازی میشود

معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان
اردبیل گفت :در صدد راهاندازی سیستم متمرکز فوریتهای
برق با شماره تلفن  121در اردبیل هستیم تا برای شهرهای
نیر ،نمین و سرعین نیز از طریق این سامانه ارائه خدمات کنیم.
مهندس حسین قدیمی ضمن اعالم این مطلب ،گفت :در سال
 95و با اقدامات خوب انجام شده ،توانستیم مقدار انرژی توزیع
نشده در سطح استان را از  2/8درصد متوسط به  2/6درصد در
هر دقیقه برای مشترکان کاهش دهیم.
وی تصریح کرد :این امر سبب شد تا تعداد قطعی فیدرها کمتر
شده و متوسط زمان خاموشی مشترکان نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود :به محض دریافت درخواست مشترکان در سامانه
 121برای رفع مشکل خاموشی و یا معایب دیگر ،اکیپها به
سرعت در محل مورد نظر در هر چهار شهر حضور پیدا میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد :معاونت
بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل
اقدامات کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت با هدف ارتقاء
خدماترسانی به مشترکان را جزو برنامههای خود قرار داده
تا با انجام اتوماسیون شبکه و نصب  160دستگاه سکسیونر
قابل قطع و وصل از راه دور و آشکارسازهای خطا ،نصب و
راهاندازی مدرنترین امکانات ،سعی در ارائه خدمات مطلوب
و کیفیتر دارد.
وی همچنین تصریح کرد :پوشش بی سیم مخابراتی در دستور
کار معاونت بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان قرار گرفته است.
وی در ادامه گزارش خود همچنین تصریح کرد که این شرکت
با هدف جلوگیری از قطعی و خاموشیهای برق با همکاری
شهرداری ،اقدام به شاخهزنی گسترده درختان کرد تا در حریم
شبکههای برق ،مشکالت و نارساییهای احتمالی برطرف گردد.
وی به برگزاری موفق «سومین کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل
و تسهیل مدیریت بحران» به میزبانی شرکت توزیع برق استان
اردبیل در اسفندماه اشاره کرد و افزود :این کارگاه با حضور
کارشناسان پنج شرکت توزیع برق شمالغرب از جمله اردبیل،

گیالن ،زنجان ،آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی برگزار
شد که با رضایتمندی باالی  90درصدی شرکتکنندگان،
مسؤوالن و مدیران توانیر همراه بود به طوریکه شرکت توزیع
برق اردبیل نیز رتبه اول را در بین شرکتکنندگان در کارگاه
آموزشی(روز دوم) ،به دست آورد.
مهندس قدیمی به فعالیت معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ
در راستای استفاده از طرحها و پروژههای نوین با همکاری
دانشگاه محقق اردبیلی نیز اشاره کرد و گفت :از جمله این
طرحها ،تدوین و استخراج مشخصات فنی تجهیزات و لوازم
مناطق سردسیر و برفی بوده است.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل
افزود :با هدف افزایش کنترل عملکرد واحدهای عملیاتی و نظارت
عالیه از طرف امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق ،برخی اقدامات
و بهرهبرداری گروههای ایمنی انجام شده تا زمینه برای کاهش
خطرات و جلوگیری از مشکالت برای همکاران ما در کنار آموزش
مستمر نیروهای عملیاتی ،فراهم آید.
وی در پایان تصریح کرد که شرکت توزیع برق استان اردبیل در
راستای اجرای دستورالعمل ثابت بهرهبرداری و پوشش بیسیم
مخابراتی ،با به کارگیری مشاورههای توانمند ،برنامههای
عملیاتی خوبی را در دستور کار قرار داده تا کلیه اقدامات از
طریق ارتباط بیسیمی فراهم آید.
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به مناسبت روز معلم صورت گرفت:

تقدیر از مدیر و معلمان دو مدرسه

همـکاران دفتـر روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل 12
اردیبهشـت مـاه مصـادف بـا روز معلم ،بـا اهدای شـاخه گلـی ،با معلمان دبسـتان
پسـرانه امـام حسـن مجتبی(ع) و دبسـتان دخترانه شـاهد  1دیـدار و از این عزیزان
فرهنگـی تقدیـر نمودند.
خانـم اللهقلـی پـور کارشـناس مسـئول دفتر روابـط عمومی و مشـاور امـور زنان و
خانـواده شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل  ،در این دیدار با تاکیـد بر مقام
واالی معلـم ،گفـت :همه ی پیشـرفت های معنوی و مادی بشـر ،ریشـه در تربیت
افـراد دارد کـه از منبـع زالل ایمـان ،معرفـت ،تعهد و ایثار معلم سـیراب میشـوند.
وی همچنیـن از زحمـات و تلاش های دلسـوزانه معلمان تقدیر و تشـکر نمود.

اعزام کاروان راهیان نور شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل به
مناطق عملیاتی جنوب کشور

جمعــی از همــکاران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در قالــب
کاروان راهیــان نــور ،عــازم مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور شــدند.
بــه گفتــه آقــای محمــد علــی بــاالزاده فرمانــده پایــگاه شــهید چمــران
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل همــکاران بســیجی شــرکت،
هشــتم فروردیــن مــاه عــازم ایــن مناطــق شــدند.
وی افــزود :کاروان مذکــور در مــدت  3روز ،از مناطــق عملیاتــی طالئیــه،
هویــزه ،شــلمچه ،بســتان و فکــه بازدیــد کــرده و قبــور مطهــر شــهیدان
ایــن مناطــق در یادمانهــا را زیــارت نمــوده و بــا شــهدای عزیــز آن
مناطــق مطهــر تجدیــد میثــاق نمودنــد.
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برگزاری ممیزی شخص ثالث بر اساس استانداردهای
 ISO 9001و  OHSAS 18001در شرکت توزیع برق اردبیل
ممیـزی شـخص ثالث بر اسـاس اسـتاندارد  ISO 9001جلسه اختتامیه:
و  OHSAS 18001شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان
اردبیـل بـه مـدت سـه روز و طـی روزهـای 15 -17
فروردیـن در ایـن شـرکت برگزار شـد.
در جلسـه افتتاحیـه کـه بعدازظهـر روز سهشـنبه 15
فروردیـن ترتیـب یافـت ،مهنـدس علیـزاده مدیرعامل
شـرکت ،ضمـن خـوش آمدگویـی بـه تیـم ممیـزی،
همزمانـی ممیـزی را بـا اولیـن روزهـای کاری سـال
جدیـد بـه فـال نیـک گرفتـه و از تیـز بینی و ریـز بینی
کـه تیم ممیزی خواهد داشـت ،تشـکر نمـوده و افزود:
از نتایجـی کـه در ایـن ممیـزی بـه دسـت خواهـد آمد ،جلسـه اختتامیـه پـس از سـه روز کار ممیـزی فشـرده
قطعـ ًا جهت اصلاح و بهبود عملکرد سیسـتم ،اسـتفاده از واحدهـای مختلـف شـرکت ،روز پنجشـنبه 17
خواهد شـد.
فروردینمـاه برگـزار شـد و شـرکت گواهـی دهنـده،
نیـز
ممیـزی
تیـم
سرپرسـت
فـر
ی
بهرام
آقـای
سـپس،
براسـاس اسـتانداردهای  ISO9001:2008و
ضمـن ابـراز خرسـندی و خوشـوقتی از حضورشـان در  OHSAS 18001:2007نقطـه نظـرات خـود را بیـان
جمـع همـکاران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان داشـتند.
اردبیـل ،طـی سـخنانی بـه تشـریح اهمیـت و الزامـات سرپرسـت و اعضـای تیـم ممیـزی از وضعیـت خـوب و
ممیـزی در صنعـت بـرق پرداخـت و اعضا تیـم ممیزی روان شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل خبـر داده و
نیـز بـه معرفـی خـود و سوابقشـان پرداختنـد.
اظهـار داشـتند :تسـلط کارکنـان شـرکت توزیـع نیروی
در ادامـه ،آقـای وصالیـان نماینـده مدیریـت در کیفیت بـرق اسـتان اردبیـل بـر الزامـات اسـتاندارد بسـیار
و مدیـر دفتـر توسـعه و تحـول اداری شـرکت توزیـع خـوب بـوده و ایـن امـر حاکـی از ایـن اسـت کـه ایـن
نیـروی بـرق اردبیل نیز طی سـخنانی گفـت :ممیزی را سیسـتمهای مدیریتـی در سـازمان نهادینـه شـده کـه
فرصتی مناسـب میدانیم تا از تجربیـات و رهنمودهای ایـن امـر در جهـت بهبـود و پیشـرفت کارهـا کمـک
تیـم ممیزی اسـتفاده کـرده و بتوانیم در پیشـبرد اهداف خواهـد نمـود.
سـازمان ،از ایـن راهنماییهـا بهـره بگیریم.
در ادامـه ،هـر یـک از اعضـای تیـم ممیـزی بـه بیـان
قبل،
سـنوات
وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه طبق
پیشـنهادات و نقـاط قابـل بهبـود پرداختـه و تصریـح
همـکاران شـرکت ،علاوه بر حضـور در محـل کار خود کردنـد کـه تمدیـد گواهینامـه بـرای مـدت سـه سـال
در ایـن سـه روز نهایـت همـکاری را بـا تیـم ممیـزی دیگـر براسـاس اسـتاندارد هـای  ISO9001:2008و
خواهند داشـت.
 OHSAS 18001:2007بلا مانـع اسـت.

بازدید دانش آموزان دبیرستانهای اردبیل
از تاسیسات صنعت برق استان

جمع کثیری از دانشآموزان دبیرستانهای
اردبیل به ترتیب طی روزهای 16و20
اردیبهشت ماه از تأسیسات صنعت برق
بازدید کردند.
در این بازدیدها که با همکاری امور
انتقال و شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل صورت پذیرفت ،کارشناس
مربوطه ،چگونگی مراحل تولید انرژی
برق ،انتقال و توزیع آن تا مرحله رسیدن
به محل مصرف را به حضور دانش
آموزان تشریح کرد.
وی همچنین ساعات اوج مصرف برق
و راهکارهای گذر موفق از ساعات پیک
بار و نیز نحوه استفاده صحیح از انرژی
الکتریکی را به دانش آموزان ارائه نمود.
گفتنی است در این بازدید دانش آموزان
از نزدیک با تاسیسات و مراحل انتقال
انرژی الکتریکی آشنا شدند.
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روزه نجات دهنده

شــبلی گویــد :در قافلــه ای بــه شــام مــی رفتــم .راهزنــان
آمدنــد ،قافلــه را گرفتنــد و نــزد ســر دســته کــه نشســته
بــود ،بردنــد و امــوال قافلــه را بــر او عرضــه کردنــد.
ظرفــی را بیــرون آوردنــد کــه در آن بــادام و شــکر بــود و
شــروع کردنــد بــه خــوردن ،جــز امیــر کــه هیــچ نخــورد.
او را گفتــم :چــرا نمیخــوری؟ گفــت :مــن روزه دارم!
گفتــم :راهزنــی میکنــی و امــوال مــردم را میگیــری

و آن هــا را میکشــی و روزه میگیــری؟ گفــت :ای
شــیخ! بــرای صلــح جایــی باقــی بگــذار! پــس از آن،
روزی او را در طــواف دیــدم و او ُمحــرم بــود و چــون
خیکــی خشــکیده و پوســیده ،تکیــده بــود .او را گفتــم:
تــو آن مــردی؟ گفــت :آن روزه مــرا بــه اینجــا رســانید.
یحیی بند علیزاده
مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

حکم محکومیت سارق سیم های شرکت توزیع
برق اردبیل صادر شد

مهنــدس محمدرضــا ســیاهکوهی سرپرســت مدیریــت
بــرق اردبیــل ،از دســتگیری و مجــازات فــردی کــه
متهــم بــه ســرقت ســیمهای بــرق بــود ،خبــرداد.
وی گفــت :بــر اســاس رای رئیــس دادگاه کیفــری
دو شــعبه  104اردبیــل ،متهــم مذکــور طبــق مــاده

 656قانــون مجــازات اســامی مصــوب ســال  75بــه
تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــزی و  50ضربه شــاق
تعزیــزی محکــوم و بــر طبــق مــاده  667همــان قانون،
حکــم بــه رد مــال مســروقه یــا در صــورت فقــدان ،بــه
رد مثــل یــا قیمــت آن صــادر گردیــد.

مهندس جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن با ارسال لوح تقدیری از مهندس علیرضا علیزاده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و تکتک
همکارانشان به جهت همکاری نیروهای امدادی این شرکت برای
رفع بحران برف بهمنماه درشبکه برق استان گیالن صمیمانه
تقدیر و تشکر نموده است.
مهندس حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل با ارسال لوح
تقدیری به مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
اردبیل از تالش ها ،فعالیتها و همکاریهای خالصانه ،مستمر و
شبانهروزی ایشان و تکتک همکارانشان در عرصه فعالیت های
شهرداری و ارائه خدمت به شهروندان اردبیل ،که موجب تحقق
اهداف شهرداری گردیده ،تقدیر و تشکر نموده است.
آقای علی دانش منفرد رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان
صنعت آب و برق کشور و مشاور معاونت تحقیقات ومنابع انسانی
وزارت نیرو با ارسال نامه ای از توجه ،تکریم و حمایت و پشتیبانی
مهندس علیزاده و همکاران شرکت از قشر بازنشسته و هم چنین
کانون بازنشستگان این شرکت ،تشکر و قدردانی نموده است.
آقای دکتر هاشم مظفری مدیر کل امور اقتصاد و دارایی و نائب
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل با ارسال لوحی از
مهندس حسین قدیمی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
ونماینده شرکت برق در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تقدیر
نمود.
ایشان در این لوح از حضور دائم و مستمر در جلسات هفتگی
وموردی این مرکز،تالش و پیگیری پرونده های فعاالن اقتصادی
و سرمایه گذاران بخش خصوصی و ارائه مشاوره وراهکارهای
مطلوب به منظور توسعه و آبادانی منطقه تقدیر و تشکر به عمل
آورده است.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان سیدنقی صفویان،
ابراهیم نوری ،حاج بابا یوسفی ناهید و ابراهیم عبدالهی

مصیبت وارده در غم از دست دادن عزیزانتان را به شما همکاران

محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال علو درجات برای آن
مرحومین و صبر و شکیبایی و سالمتی برای شما و خانواده های
محترمتان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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اخبار شهرستان ها
شهرستان اردبیل
نصب و راهاندازی  8دستگاه ترانسفورماتور
هوایی در حوزه امور دو برق اردبیل

مدیر امور دو برق اردبیل از نصب و بهرهبرداری از هشت ترانس
پست هوایی در دو ماه گذشته در اردبیل خبر داد.
مهندس ناصر عبداللهیان ضمن اعالم این مطلب گفت :این ترانسها
در مناطق مالباشی ،تعویض پالک ،مقابل پارک حافظ ،داروپخش،
گلمغان 14 ،معصوم و شهرک ساحلی نصب شد تا مشکل نوسانات
برق این محالت مرتفع گردد.
وی با اشاره به اینکه در مناطق دیگر از جمله روستای کرکرق،
مقابل صدا و سیما ،سلمانآباد و شهرک آزادی نیز نصب این پستها
در حال انجام است ،گفت :عملیات اجرایی نصب پستهای هوایی
مناطق مذکور در حال حاضر  10تا  40درصد پیشرفت کار دارند و تا
دو ماه آینده به بهرهبرداری میرسند.
مدیر امور دو برق اردبیل همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکالت
موجود در شبکه  ،پاسخگویی به نیازهای مشترکانی است که به
تازگی به جمع مشترکان افزوده میشوند ،تصریح کرد :شهرستان
اردبیل در حال حاضر به توسعه عمودی روی آورده و تراکمسازی و
مجتمعهای چند واحده جای واحدهای تک طبقه را گرفتهاند که نیاز
به برق بیشتر را ایجاب میکند.
مهندس عبداللهیان ظرفیتسازی برای تأمین برق این مجتمعها را از
فعالیتهای عمده این امور اعالم کرد و افزود :این مشکالت گاه ًا به
صورت نوسانات و ضعف برق خود را نشان میدهد و در زمان پیک
بار ،این مشکل بیشتر نمود پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه به هنگام شروع شب ،افزایش پیک بار را شاهد
هستیم ،بیان کرد:در همین راستا و به منظور افزایش خدماترسانی،
نصب ترانسهای جدید انجام شده و در اولویت کارها قرار دارد.
مدیر امور دو برق اردبیل از ساماندهی و ترتیب دادن تیرهای برق در
محله مالباشی و اسمعیل بیگ خبر داد و اضافه کرد :در این محالت
که تعریض خیابان توسط شهرداری اجرایی شده و تیرهای برق در
وسط خیابان به حال خود رهاسازی شده بود ،ساماندهی شده و ما
عالوه بر ساماندهی و نظم بخشیدن به این تیرها ،تیرهای قدیمی را
تعویض و مواردی از تیرهای جدید را در این منطقه احداث کردهایم.

نصب کنتورهای هوشمند
«طرح فهام» در امور دو برق اردبیل
مدیر امور دو برق اردبیل همچنین در بخش دیگری از گزارش خود
از نصب  155دستگاه کنتور هوشمند «طرح فهام» در حوزه امور دو
برق اردبیل نیز خبر داد و گفت :در دو ماه گذشته اقدام ویژه دیگری
که در امور دو برق اردبیل اجرایی شد ،نصب تعدادی از کنتورهای
طرح فهام بود که موفق شدیم  155دستگاه از این کنتورها را در
امور دو برق اردبیل نصب کنیم.
وی با اشاره به اینکه نصب این کنتورها ادامه دارد ،تصریح کرد:

در بخشهایی که طبق اولویت شرکت توانیر شناسایی شده
بود ،بهرهبرداری از کنتورهای طرح فهام انجام شده و به دلیل
محدودیت واگذاری این کنتورها در واحدهای صنعتی ،تولیدی و
کشاورزی ،این تعداد کنتور در فاز اول نصب و در ماههای آتی نیز
ادامه مییابد.
مدیر امور دو برق اردبیل از ترمیم ضعف و افت ولتاژ برق در سطح
فعالیت امور  2نیز خبر داد و گفت :در محدوده شهرک سینا و جنب
هالل احمر با ضعف برق روبهرو بودیم که با احداث شبکه به طول
 300متر و به صورت کابل خودنگهدار ،این مشکل مرتفع شد و
پست جدید مسکن مهر که از خروجی آن تغذیه میشد ،هم اینک
به سهولت به شبکه برق دسترسی دارد.
مهندس عبداللهیان با اشاره به اینکه برخی از خاموشیها
اجتنابناپذیر است ،افزود :رفع معایب در شبکه برق گاه ًا چند روز
طول میکشد اما اقدامی که ما انجام دادیم تفکیک از شبکههای
مجاور برق است و به این ترتیب توانستیم با افزایش قابلیت
اطمینان شبکه نزدیک به دو هزار مورد ،اصالح ارتباط را انجام
دهیم.
وی با اشاره به اینکه این عمل ضمن کاهش تلفات ،سبب رفع
نوسان برق و حوادث شده است ،بیان کرد :در این راستا مشترکین
ما نیز کمتر با آسیب و خسارت احتمالی مواجه میشوند.
وی اصالح خط  20کیلوولت میدان وحدت به سمت گلمغان توسط
بخش بهرهبرداری و مهندسی را یادآور شد و افزود :همکاران ما
به صورت شبانهروزی در تالش هستند تا با رفع نواقص و معایب،
برق مطمئن را در اختیار هموطنان قرار دهند.
وی ضمن تقدیر از شهروندان که با پرداخت به موقع هزینه انشعاب
و برق مصرفی ،امور دو برق اردبیل را یاری میکنند ،ادامه داد:
امیدواریم این همکاری و همدلی استمرار داشته باشد تا بتوانیم
با مدیریت و خدمات همهجانبه ،کمترین میزان نارضایتی را شاهد
باشیم.
مهندس عبداللهیان در آستانه زمان پیک بار تابستان ،شهروندان
را به رعایت الگوی مصرف دعوت کرد و از آنها خواست تا با در
میان گذاشتن مشکالت ،نوسانات و معایب برق با سامانه  121که
تماس رایگان است ،در راستای خدماترسانی بهتر ،شرکت توزیع
برق اردبیل را یاری نمایند.

نصب و بهره برداری از سه دستگاه ترانس
هوائی در محدوده امور یک برق اردبیل
مشکل ضعف ولتاژ در خیابان
روستاهای
اتوبوسرانی،
آراللوی بزرگ و آقبالغ رستم
خان شهرستان اردبیل مرتفع
شد.
مهندس وحید واحدی مدیر
امور یک برق اردبیل گفت:
با نصب و بهرهبرداری از سه
دستگاه ترانس هوایی ،نسبت
به رفع ضعف برق در مناطق
مذکور اقدام گردید.
وی افزود ،سعی همکاران
این امور بر این است تا با
استفاده از نتایج اندازه گیری
ولتاژ در بازه های زمانی شش ماهه ،قبل از بروز ضعف ولتاژ
اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به عمل آید که در این راستا
چندین طرح در دست مطالعه و اقدام میباشد که امید است تا قبل
از زمان پیک ،طرحهای مورد نظر به بهرهبرداری برسد.

شهرستان کوثر
برقرسانی به مقبره امامزاده هریس
فیروزآباد شهرستان کوثر با استفاده
از سیستم سلولهای خورشیدی

رفع ضعف ولتاژ در شهرک سینای اردبیل
در راستای فرهنگسازی و ترغیب و تشویق اهالی منطقه جهت
استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ،با استفاده از سیستم
سلولهای خورشیدی یک کیلو واتی ،مقبره امامزاده هریس
فیروزآباد برقدار شد .این اقدام در آخرین روزهای سال  95توسط
مدیریت برق شهرستان کوثر انجام یافت.

مشکل ضعف ولتاژ در محلههای حوالی خیابان خوارزمی و کوچههای
قاضی  2و  3و  4در شهرک سینای اردبیل مرتفع شد.
مهندس ناصر عبدالهیان مدیر امور دو برق اردبیل در این خصوص
گفت :با توجه به طوالنی بودن فیدر  400ولت تغذیه کننده مسیر
مذکور و نیز پر بار بودن آن ،جهت رفع مشکل اهالی (به صورت
موقت) با احداث خط  400ولت هوایی از پست هوایی مسکن مهر
سینا به طول  490متر با طراحی تیرهای  12متری و خروج یک فیدر
مجزا ،مشکل ضعف برق محله مذکور رفع گردید.
وی تصریح کرد که انشاا ...در برنامه آتی ،یک دستگاه ترانس کم
تلفات نصب و طول فیدرهای تغذیه کننده کاهش خواهد یافت.

برگزاری مانور تعمیرات در شهرستان
کوثر
این مانور با هدف جلوگیری از خاموشی های ناخواسته و به منظور
زنده نگهداشتن یاد و خاطرهی همکار مرحوم مهندس آقاوردی
انجام گرفت.
با هدف پایداری و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته با بکارگیری
اکیپ خط گرم ،پیمانکاران و همکاران مدیریت برق شهرستان
کوثر ،نسبت به برگزاری مانور تعمیرات بر روی فیدرهای  6و 7
شهرستان کوثر بطول تقریبی  2کیلومتر در مدت  2روز و بدون
خاموشی اقدام نمودند.
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برگزاری جشنواره فرهنگی ـ ورزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
ایــن جشــنواره روز پنجشــنبه
14اردیبهشــت مــاه بــا هماهنگــی
مدیریــت بــرق پــارس آبــاد و بــا
حضــور مدیــر عامــل و جمعــی از
مدیــران و کارکنــان و خانوادههــای
همــکاران در پــارس آبــاد مغــان
برگــزار شــد.
درایــن جشــنواره کــه بــا حضــور
بیــش از یکصــد نفــر از همــکاران و
اعضــای خانوادههــای آنــان برگــزار
گردیــد ،ضمن پیــاده روی ،مســابقات
ورزشــی پــرش طــول ،طنــاب کشــی
و مســابقه فرهنگــی نیــز برگــزار و
بــه منتخبیــن ،جوایــزی بــه رســم
یــاد بــود اهــدا شــد .

دو موفقیت ورزشی توسط فرزند همکار

تکریم یکی از همکاران در مراسم تجلیل از
چهره های برتر قرآنی استان

سـرکار خانـم دینـا بند علیزاده فرزنـد همکارمان آقـای یحیی بندعلیـزاده در اولین دوره
مسـابقات شـنای دختـران اسـتان اردبیـل کـه در سـال  ۹۶به مناسـبت مبعث رسـول
اکـرم(ص) برگـزار شـد ،موفـق بـه کسـب مقـام دوم و دریافـت مـدال نقره در رشـته
مختلـط انفـرادی (شـنای پروانـه ،قورباغه ،کرال سـینه و کرال پشـت) شـد.
گفتنی است در این مسابقات  ۵۶شناگر با یکدیگر رقابت کردند .
وی همچنیـن در المپیـاد ورزشـی درون مدرسـهای ،در رشـته ورزشـی دو و میدانـی نیز
مقـام دوم را کسـب نمود.
این موفقیتهای ورزشی را به دینا خانم و خانواده محترمشان تبریک میگوییم.

در این مراسم از همکارمان آقای مهدی مومن
مقدم به دلیل کسب رتبه برتر در یازدهمین
مسابقات قرآنی صنعت آب و برق کشور تجلیل
شد.
دراین مراسم که روز چهارشنبه سیام فروردین
ماه در محل سالن فرهنگی «والیت» با حضور

دکتر خدابخش استاندار اردبیل ،پیشکسوت
قرآنی کشور (حاج عباس سلیمی) و سایر اساتید،
مفسران و پیشکسوتان قرآنی برگزار گردید ،از
آقای مومن مقدم به دلیل کسب رتبه برتر در
یازدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت آب و
برق کشوربا اهدای لوح ،تقدیر شد.
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