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با حکم مدیرعامل توانیر؛
مهندس محمدی به عنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس آرش کردی رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل شرکت توانیر مهندس حسن محمدی به عنوان
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل منصوب
شد.
مهندس کردی در این حکم با اشاره به تعهد و شایستگی مهندس محمدی
ابراز امیدواری کرده تا تعیین مدیرعامل جدید شرکت ،مسئولیت سرپرستی
این شرکت را بر عهده داشته باشند.
شایان ذکر است مهندس علیزاده مدیرعامل قبلی شرکت توزیع برق استان
اردبیل نیز پس از  7سال مدیریت این شرکت ،با حکم مدیرعامل توانیر به
عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان معرفی و مشغول
به خدمت شدند.
با هدف کاهش پیک سال  1396ویژه دستگاههای اجرایی استان
اردبیل برگزار شد:

دومین سمینار تبیین برنامههای
پاسخگویی بار

تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل وقت
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
مهنـدس چیتچیـان وزیـر محتـرم نیـرو با ارسـال لوح تقدیـری خطاب به مهنـدس علیـزاده مدیرعامل وقت شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان از تالشهای وی تقدیر و تشـکر نموده اسـت.
وزیـر نیـرو در ایـن لوح توسـعه روسـتاها را مرهون تالش ارزشـمند مدیـران و کارکنانی دانسـته که با تدبیـر و امید و روحیه
جهـادی در ایـن عرصـه نقشآفرینـی میکننـد ،اظهـار داشـته اسـت :اینـک کـه بـا برقرسـانی بـه روسـتاهای بـاالی 10
خانوار و آب رسـانی به  5200روسـتا با جمعیت  4میلیون نفر در دولت یازدهم ،گامی بلند در راه توسـعه روسـتاهای کشـور
برداشـته شـده اسـت؛ از تالشهـای مجدانـه جنابعالـی و همکارانتـان در راسـتای تحقق اهـداف صنعت برق و برقرسـانی
روسـتایی تقدیـر و تشـکر مینمایم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی:

سهم انرژی خورشیدی در تامین برق استان اردبیل
ایـن سـمینار همزمان با سـالروز آزادسـازی خرمشـهر (سـوم خـرداد ماه)
و بـا حضـور فرمانـده بسـیج شـرکت توانیـر و فرماندهـان پایگاههـا و
مسـئولین انـرژی دسـتگاههای اجرایـی اسـتان اردبیـل در محـل سـالن
اجتماعـات سـتاد شـرکت توزیـع بـرق اسـتان برگزار شـد.
در ایـن همایـش مهنـدس علیزاده مدیر عامل شـرکت توزیع بـرق اردبیل
بعـد از خیـر مقدمگویـی بـه حاضریـن اظهـار داشـت :هماکنـون بیش از
 82درصـد مشـترکین بـرق در اسـتان اردبیـل خانگـی اسـت و مـا باید از
مصرفگرایـی پرهیـز و بـه سـمت مدیریـت درسـت منابع انـرژی حرکت
کنیم .
بقیه در صفحه 3

افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت :برای استفاده از انرژی خورشیدی ،طرحهای موثری برنامهریزی شده
وسهم این انرژی پاک در تامین برق استان افزایش مییابد.
مهندس علیرضا علیزاده در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای گروهی افزود :امروز دوران استفاده از سوختهای فسیلی
به پایان رسیده و استفاده از انرژیهای پاک از جمله انرژی خورشیدی یک ضرورت است.
بقیه در صفحه 2

برگزاری ششمین سمینار مدیریت پیک بار ویژه صنایع
ششـمین سـمینار پاسـخگویی بـار جهـت کاهـش پیـک مصـرف بـرق سـال « 96ویـژه صنایـع» در محـل سـالن
اجتماعـات سـتاد شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل برگزار شـد.
شرح در صفحه 4
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی:

سهم انرژی خورشیدی در تامین برق استان اردبیل افزایش می یابد

ادامه از صفحه اول

لـزوم بهرهگیـری از انرژیهای پـاک در تولید برق:
وی گـران بـودن سـوختهای فسـیلی ،مقـرون بـه صرفـه
بـودن اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی ،حفاظـت از محیـط
زیسـت و رایـگان بـودن منبـع عظیـم خـدادادی خورشـید را
از جملـه علـل اسـتفاده از این انـرژی برای تامیـن برق مورد
نیـاز عنـوان کرد.
وی امـکان تامین شـبکههای کوچک و ناحیهای ،اسـتهالک
کـم و عمـر زیـاد و عـدم احتیـاج بـه متخصـص را از جملـه
دیگـر مزایـای نیروگاههای خورشـیدی برشـمرد.
مهنـدس علیزاده با اشـاره بـه اینکه حـدود  300روز در طول
سـال در کشـور ایـران آفتابی اسـت (کـه از میانگیـن جهانی
بیشـتر اسـت) اظهار کرد 70 :درصـد انرژی مورد نیاز کشـور
را میتـوان از انـرژی خورشـید تامین کرد.
وی بیـان کـرد :با داشـتن این مزیت ،متاسـفانه در کل کشـور هم
اکنـون  150مـگاوات انـرژی خورشـیدی تولیـد میشـود کـه این
رقـم در کشـوری مثـل آلمـان  35هزار مگاوات اسـت.
وی تصریـح کـرد :در اسـتان اردبیـل بـرای اسـتفاده از انـرژی
خورشـیدی طرحهـای موثـری برنامهریـزی شـده کـه در صـورت
تحقـق ،میتـوان شـاهد اسـتفاده انبـوه و جایگزینـی آن بـه جای
سـوختهای فسـیلی بـود.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل بیـان کرد:
طرحـی بـا عنوان برکـت آفتاب طـی تفاهمنامـهای سـه جانبه بین
کمیتـه امـداد امـام خمینی(ره) ،شـرکت توزیـع نیروی بـرق و بانک
عامـل در اسـتان اجـرا خواهـد شـد کـه براسـاس آن کمیتـه امـداد
سـرمایه الزم بـرای تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی را در اختیـار
خانوادههـای تحـت پوشـش قـرار خواهـد داد و شـرکت توزیع برق
نیـز بـه صـورت تضمینی بـرق تولیدی آنهـا را خریـداری خواهد کرد.
مهنـدس علیـزاده همچنیـن گفت :به دلیـل اینکه اسـتان اردبیل در
ارتفـاع بـاال واقع شـده ،میـزان تابش خورشـید و وسـعت آن موجب
شـده بـرای تولیـد بـرق از انـرژی خورشـیدی نیـز در تمام گسـتره
اسـتان ظرفیـت فعال کـردن انرژی خورشـیدی فراهم باشـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل با اشـاره بـه تولید
 100کیلـووات سـاعت انـرژی خورشـیدی در اسـتان و برنامههـای
گسـترش آن افـزود 8.2 :مـگاوات تولیـدآن هـم توسـط بخـش
خصوصـی در حـال نصـب اسـت و بـرای تولیـد  10مـگاوات دیگر
در حـال رایزنـی بـا سـرمایهگذار بخـش خصوصی و خارجی هسـتیم.
او بـا بیـان اینکـه سـقف هـر اداره و خانـه مسـکونی در اردبیـل
میتوانـد محـل نصـب پنـل خورشـیدی و تولید انرژی پاک شـود،
اظهـار کـرد :نهادهـای دولتـی موظـف هسـتند طـی  2سـال 20
درصـد از انـرژی خـود را از محل انـرژی پاک و خورشـیدی تامین
کنند .
وی بیـان کـرد :در صورتـی کـه بـه ایـن مصوبـه دولـت کـه
الـزامآور اسـت تمکین نشـود  20درصـد از برق مصرفـی ادارات با
گرانتریـن نـرخ خریـداری شـده ،محاسـبه خواهـد شـد.
خرید تضمینی برق تولیدی مشترکین

به بیش از  10برابر قیمت:
وی افـزود :از سـویی برای تشـویق بخش خصوصـی ،دولت خرید
تضمینـی بـرق تولیـدی را مطـرح کرده و هـم اینـک  110میلیارد
ریـال بـرای خرید تضمینـی در اختیار اسـتان قرار گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکه اسـتفاده از انرژی خورشـیدی مقـرون به صرفه
بـرای همـه اسـت ،ادامـه داد :دولـت هر کیلـووات سـاعت برق را
بـه طـور میانگیـن  700ریـال بـه مشـترکین میفروشـد در حالی

کـه بـا بیش از هشـت هـزار ریال انـرژی بـرق تولید کننـدگان را
بـه صـورت تضمینـی و به مـدت  20سـال میخرد.
مهنـدس علیـزاده هزینـه نصـب مولدهـای تولیـد یـک کیلـووات
انـرژی خورشـیدی را  70میلیـون ریـال و فضـای مورد نیـاز برای
این کار را  10مترمربع عنوان کرد و گفت :دوره بازگشـت سـرمایه
در نهایـت پنج سـال میباشـد و هـر چقدر انـرژی تولیدی بیشـتر
باشـد هزینه آن کم شـده و دوره بازگشـت سـرمایه کمتر میشـود.
وی بـا تاکیـد بـه اینکه میـزان تولید انـرژی خورشـیدی در اردبیل
مطلـوب و متناسـب بـا پتانسـیل منطقـه نیسـت ،اظهـار کـرد :بـا
ل توجه
توجـه بـه پتانسـیل اقلیـم منطقـه و بـه دلیـل کاهش قابـ 
هزینههـا ،انتظـار مـیرود بخش دولتی و خصوصـی از تولید انرژی
پـاک اسـتقبال کنـد چون ایـن انرژی مقـرون به صرفه بـوده و به
غیـر از هزینههـای اولیـه زیرسـاخت ،هزینـه بعـدی را بـه دنبـال
ندارد.

ایران ،مقام اول تولید برق در خاورمیانه:
مهنـدس علیـزاده بـا بیـان اینکـه هـر سـال بـه طـور متوسـط 7
درصـد انـرژی مصرفـی در کشـور افزایـش مییابـد ،اظهـار کرد:
ایـران مقـام اول را از نظـر تولید انـرژی بـرق در خاورمیانه و مقام
 14جهـان را از ایـن حیـث داراسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده اوج پیک بـار مصرفی انـرژی برق
در کشـور وسـط روز و از سـاعت  12ظهـر تـا  16عصر میباشـد،
افـزود :اوج پیـک بـار مصرفی انرژی بـرق در اسـتان اردبیل نیز از
سـاعت  20شـب تا  23شـب میباشـد.
وی بیان کرد :در طول سـال فقط  300سـاعت در فصل تابسـتان
در تامیـن انـرژی بـرق مـورد نیاز مشـکل داریم بنابرایـن ضرورت
دارد مصـرف انـرژی بـه ویژه در تابسـتان و ایام پیک بـار مدیریت
شـود تـا مشـکلی از آن جهت به وجـود نیاید.
وی اضافـه کـرد :بـرای همیـن منظـور ،هفتـه پیش هیـات دولت
طـی ابالغیـهای تغییـر سـاعت کاری ادارات بعضـی اسـتانها،
تامیـن بـرق دسـتگاههای اداری ،واحدهـای صنعتـی و کشـاورزی
از سیسـتمهای اضطـراری در مواقـع پیـک بـار و کاهـش مصرف
بـرق همـه دسـتگاهها بـه مقدار  10درصد نسـبت به سـال قبل به
ویـژه در ماههـای تیـر و مـرداد را صـادر و تاکید کرد عـدم اجرای
آن تخلـف محسـوب میشـود.
اقدامات شرکت در مدیریت مصرف،

پیک سایی و کاهش تلفات انرژی برق:
در همیـن راسـتا در اسـتان اردبیل هم طرح مدیریـت مصرف اجرا
میشـود و اسـتفاده از تعطیلات تابسـتانی در واحدهـای صنعتـی،
طـرح ذخیـره عملیاتـی و اسـتفاده از تولیـد مولدهـای کارخانههـا

از جملـه آنهاسـت و بـا  28واحـد تولیـدی در سـطح اسـتان
قـرارداد مدیریـت مصـرف برق منعقد شـده اسـت.
وی تصریـح کرد :پارسـال  7میلیـارد ریال در اسـتان اردبیل
بـه  20واحـد صنعتـی به خاطـر همـکاری با شـرکت توزیع
بـرق در مدیریـت مصـرف انـرژی ،پـاداش پرداخـت شـده
است.
مهنـدس علیـزاده گفـت :بـه واحدهـای کشـاورزی کـه
در چهـار سـاعت پیـک بـار ،مصـرف بـرق خـود را متوقـف
نماینـد ،در طـول شـبانه  20سـاعت دیگر شـبانهروز مصرف
بـرق مصرفـی آنها بـه صورت رایگان محاسـبه خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل افـزود :در
مصـارف خانگـی و تجـاری هـم بسـتههای تشـویقی و
تنبیهـی پیشبینی شـده اسـت به طـوری که موقـع مصرف
در زمـان پیـک بـار ،قیمـت بـرق مصرفـی ،چهـار برابر کـم باری
محاسـبه میشـود.
وی اظهـار کرد 56 :درصد کنتورهای مشـترکین در اسـتان اردبیل
تعویـض و دیجیتالـی شـده اسـت و مابقی  44درصد هـم تعویض
و دیجیتالی خواهد شـد.
وی بیـان کـرد 520 :هـزار مشـترک برق در اسـتان وجـود دارد که
از ایـن تعـداد 82 ،درصـد تعـداد مشـترکین اسـتان خانگـی11.6 ،
درصـد تجـاری و چهـار درصـد آن بـه مصـارف عمومـی ،صنعتـی
و کشـاورزی میرسـد.
وی اضافـه کـرد :متوسـط افزایش مصـرف انرژی برق پارسـال در
کشـور نسـبت به سـال ماقبل  7درصـد و تلفات انـرژی  11درصد
بـود کـه ایـن رقـم به ترتیـب در اسـتان اردبیـل  4درصـد و 12.2
درصـد بـود کـه امسـال برنامهریزی شـده اسـت تـا تلفـات انرژی
در اسـتان بـه  11.8درصد برسـد.
مهنـدس علیـزاده از توزیـع  297پنـل خورشـیدی چمدانـی قابـل
حمـل بـرای تامیـن برق مورد نیـاز عشـایر کوچنده اسـتان اردبیل
نیـز خبـر داد و گفـت :هزینـه نصـب هـر پانـل خورشـیدی در هر
یـک از چادرهـا و آالچیقهـای عشـایری  20میلیـون ریال اسـت
کـه بـر اسـاس تفاهمنامـه امضـا شـده بیـن شـرکت بـرق و امور
عشـایر اسـتان  85درصـد از ایـن هزینه توسـط این شـرکت و 15
درصـد نیـز بـه عنـوان خودیاری توسـط متقاضیـان تامین میشـود.
مدیرعامـل شـرکت توزیع بـرق اسـتان اردبیل افزود :هفت روسـتا
و چهـار پاسـگاه مرزی در اسـتان ،بـرق مورد نیاز خـود را از انرژی
خورشـیدی تامیـن میکنند.
وی اظهـار کـرد :در  6شهرسـتان اردبیل ،پارسآباد ،سـرعین ،نیر،
نمیـن و کوثـر هیچ آبـادی وجود ندارد که برق نداشـته باشـد و در
چهـار شهرسـتان مشگینشـهر ،گرمـی ،خلخـال و بیلهسـوار فقط
بعضـی از قشلاقات زیـر  10خانوار وجـود دارند کـه از نعمت برق
برخوردار نیسـتند.
وی پایـان ایـن مصاحبـه مطبوعاتـی گفـت :اسـتان اردبیـل بـا
اجـرای برنامـه تولیـد یکهـزار مـگاوات ،از اسـتانهای ممتـاز
در تولیـد بـرق اسـت و توانسـته سـه برابـر میـزان مصـرف خـود،
تولیـد بـرق داشـته باشـد و بـه دلیـل اتصال برق اسـتان با شـبکه
سراسـری ،مـازاد تولیدات این اسـتان وارد شـبکه سراسـر شـده و
بخشـی نیـز در نوار مرزی شـمال اسـتان به کشـورهای همسـایه
صـادر میشـود.
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با هدف کاهش پیک سال  1396ویژه دستگاههای اجرایی استان اردبیل برگزار شد:
ادامه از صفحه اول

دومین سمینار تبیین برنامههای پاسخگویی بار

مدیـر عامل شـرکت توزیع برق اسـتان با اشـاره به تاکیـدات مقام
معظـم رهبـری در تحقق اقتصاد مقاومتی و شـعار سـالهای اخیر
در تقویـت ایـن اصـل مهـم بـا رویکـرد اصلاح الگـوی مصرف،
تولیـد و اشـتغال گفـت :در فرمـان 24گانـه مقـام معظـم رهبـری
در بحـث اقتصـاد مقاومتی ،فراگیـری اقتصاد و مردمـی کردن آن
مـورد تأکیـد و توجـه قـرار گرفتـه و در ایـن جبهـه نیز بایـد همه
تلاش کنیـم تـا کشـور از مهلکـهای که دشـمنان بـر آن تدارک
دیدهانـد ،نجـات پیـدا کند.
مهنـدس علیـزاده توجـه بـه موضـوع اشـتغال و تولید را بـا ارزش
افزوده بیشـتر در راسـتای تقویت ثـروت ملی بسـیار مهم توصیف
کـرد و افـزود :مـا امروز با احسـاس مسـئولیت بیشـتر و توانمندی
و کارآیـی بایـد سـعی کنیـم تـا تولید و اشـتغال بیش از هـر زمان
دیگری رونـق بگیرد.
وی بـا بیـان اینکه امسـال و در آسـتانه تابسـتان نیاز بـه همکاری
بیشـتر بـه ویـژه از سـوی بسـیج ادارات و دسـتگاهها در کاهـش
مصـرف بـرق داریـم ،بیـان کـرد :مـا بـه راحتـی میتوانیـم بـا
مصـرف بهینـه در ایـن زمینـه محدودیتهـا و کاسـتیهای
احتمالـی را در ایـام پیـک مصـرف کنتـرل کنیـم.
وی بـا یـادآوری اینکـه تنهـا  20تـا  30درصـد ادارات در موضوع
کاهـش پیـک بـار همـکاری داشـتهاند ،تصریـح کـرد :ضـروری
اسـت سـایر ادارات نیـز بـا ادارات بـرق همکاری کرده و براسـاس
مصوبـه هیئـت دولـت ،باید تمـام دسـتگاههای دولتـی  20درصد

مصـرف خـود را از طریـق انرژیهـای تجدیدپذیـر بهویـژه
پنلهـای خورشـیدی تأمیـن کننـد.
در ادامـه ،سـردار صحراپـور فرمانـده مرکـز بسـیج
شـرکت توانیر گفت ،با خلق حماسـه سـوم خرداد همه معادالت
دشـمن بههـم ریخـت و ابرقدرتهای جهـان که با سیاسـتمداران
خـود قصـد داشـتند تـا مسـیر انقلاب را تغییـر دهنـد ،نتوانسـتند
وحـدت ،همدلـی و همراهـی ملـت ایـران را مخدوش سـازند.
آقـای صحراپـور ماهیـت بسـیج را بـه عنـوان نیـروی ارزشـی بـا
اخلاص و دلسـوز انقلاب اسلامی یـادآور شـد و بیـان کـرد:
در بدنـه شـرکت توانیـر نیـز نیروهـای مخلـص بسـیجی در همه
صحنههـا و حـوادث غیرمترقبـه حضـور داشـته کـه نمونـه آن
را در بحـران ریزگردهـا در جنـوب کشـور و شـهر اهـواز بـرای
کمکرسـانی بـه مـردم شـاهد بودیـم.
وی بـه ضـرورت فرهنگسـازی مدیریـت مصـرف انـرژی و
جلوگیـری از هـدر رفـت ایـن منابع اشـاره کـرد و گفـت :مصرف
بیرویـه و اسـراف زیـاد سـبب میشـود تـا سـرمایه بزرگ کشـور
تلـف شـده و از بیـن بـرود.
وی دغدغههـای مقـام معظـم رهبـری را در حوزه اصلاح الگوی
مصـرف و اقـدام و عمـل در عرصـه اقتصـاد مقاومتـی یادآور شـد
و اظهـار کـرد :هـر کـس به وسـع و تـوان خـود میتوانـد در این
زمینـه ورود پیـدا کـرده و حتـی بـا خامـوش کـردن یـک المـپ
اضافـی مانـع از مصـرف بیرویـه برق شـود.

سـپس مهندس یوسـف یوسـفی مدیر دفتـر مدیریت
مصـرف شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اردبیـل بـه ارائـه
راهکارهـای کاهـش مصـرف بـرق در در ادارات و در فصـل
تابسـتان اشـاره کـرد و ادامـه داد :ادارات میتواننـد بـا بهرهگیـری
از نـور طبیعـی ،عـدم اسـتفاده از چراغهـا و المپهـای پرمصرف و
همچنیـن رنگآمیـزی محیـط اداری با رنگ روشـن و نصب تایمر،
اسـتفاده از سیستم هوشـمند روشنایی ،اسـتفاده از سیستم هوشمند
موتورخانـه ،بهرهگیـری از سیسـتم بهینـه مصـرف در رایانههـا و
همچنیـن بهرهگیـری از سیسـتم آسانسـورهای جدیـد و کولرهای
کـم مصـرف بـرق در ادارات ،بـه کاهـش مصـرف برق کمـک کنند.
در انتهـای ایـن سـمینار ،از ده دسـتگاه اجرایـی اسـتان اردبیـل از
جملـه اداره کل ورزش و جوانـان ،دادگسـتری اسـتان اردبیـل ،راه
و شهرسـازی اسـتان اردبیـل ،فرمانـداری پارسآبـاد ،فرماندهـی
انتظامـی اسـتان اردبیـل ،فنی و حرفـهای ،جهاد کشـاورزی ،مرکز
بهداشـت و درمان حافظ ،هالل احمر و اداره کل بازرسـی اسـتان
اردبیـل بـا اهـدای لـوح سـپاس و هدایایی تجلیـل به عمـل آمد.

توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد:

کارگاههای آموزشی به مناسبت هفته عفاف و حجاب و راهکارهای مدیریت مصرف آب و برق در فصل تابستان

ایـن کارگاههای آموزشـی با محوریـت «عفاف
و حجـاب ،آزادی ،کرامـت انسـانی ،حقـوق
شـهروندی» و «راهکارهـای مدیریـت مصـرف
آب و بـرق» روز دوشـنبه  19تیرمـاه درمحـل
سـالن اجتماعـات سـتاد شـرکت توزیـع نیـروی
برق استان اردبیل برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ،بـا همت
کمیتـه انسـجام بخشـی امـور زنـان و خانـواده
صنعـت آب و بـرق اسـتان و با حضـور مهندس
علیـزاده مدیرعامل شـرکت توزیع بـرق و رئیس
شـورای هماهنگـی صنعـت آب و برق اسـتان و
جمعـی از معاونیـن و مدیـران ،مشـاور امور زنان
و خانـواده اسـتانداری ،معـاون مدیـرکل دفتـر
امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری ،بانـوان
همـکار و همسـران همـکاران صنعـت آب و
برق اسـتان و بانوان شـاغل سـایر دسـتگاههای
اجرایـی اسـتان برگزار شـد.

در ابتـدای ایـن مراسـم خانم اللهقلیپور مشـاور
امـور زنـان و خانـواده شـرکت توزیـع نیـروی
بـرق اسـتان ضمـن خوشـامدگویی به حضـار از
همراهـی و پشـتیبانی مهندس علیـزاده با کمیته
انسجامبخشـی امـور زنان و خانـواده صنعت آب
و بـرق قدردانـی کرد.
سـپس مهنـدس علیـزاده مدیرعامـل شـرکت
ضمـن پاسداشـت مقـام شـهدای فاجعه مسـجد
گوهرشـاد و سـایر شـهدای عفـاف و پاکدامنـی،
اهمیـت عفـاف و حجـاب را متذکـر شـد.
رئیـس شـورای هماهنگـی صنعـت آب و بـرق
اسـتان در ادامه سـخنان خود بـر اهمیت مدیریت
مصـرف بـرق در پیک بار تابسـتان تاکید نموده و
از بانـوان حاضـر در این کارگاهها درخواسـت کرد
بـا مدیریـت مصـرف آب و برق و آمـوزش آن به
سـایر اعضـای خانواده ،شـرکتهای آب و برق را
یـاری نماینـد تـا از پیک بار تابسـتان امسـال نیز

بـا موفقیت گذر شـود.
در ادامـه ،خانـم مهنـدس زینـیزاده از شـرکت
آب و فاضلاب شـهری اسـتان و خانـم مهندس
موسـیوند از شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان
راهکارهـای مدیریـت مصـرف آب و بـرق بـه
ویـژه در ایـام تابسـتان را برای حاضرین تشـریح
نمودند.
خانـم قلیـزاده اسـتاد ممیـزی ناجـا در کارگاه
آموزشـی عفـاف و حجـاب نیـز بـه تشـریح
«عفـاف و حجـاب ،آزادی ،کرامـت انسـانی،
حقـوق شـهروندی» پرداختـه و بـه اهمیـت
پوشـش در همـهی ادیـان اشـاره نمـوده و
حجاب را «پوشـاندن بـدن زن در برابر نامحرم»
و از احـكام ضـروري ديـن اسلام عنـوان نمود
و «عفـاف» را اصطالحـي اخالقي دانسـته و آن
را در شـمار مهمتريـن فضايـل اخالقـي قلمـداد
کر د .

وی در ادامـه سـخنان خـود اظهـار داشـت :در
ديگـر اديـان الهـی از جمله آيين زرتشـت ،يهود
و مسـيحيت نيـز ،ايـن حكـم بـا تفاوتهايـي
كموبيـش وجـود دارد.
همـة اديـان آسـماني ،حجـاب و پوشـش را بـر
زن واجـب و الزم شـمردهاند و جامعـه بشـري
را بـه سـوي آن فراخواندهانـد؛ زيـرا حيـا و لزوم
پوشـش بـه طور طبيعـي در نهاد زنـان به وديعه
نهـاده شـده و احكام و دسـتورهاي اديـان الهی
هماهنـگ و همسـو بـا فطـرت انسـاني تشـريح
شـده است.
وی در ادامـه عنـوان نمـود :متأسـفانه در جامعه
اسلامي مـا بدحجابي و بدپوششـي رواج زيادي
پيـدا کـرده اسـت کـه ايـن موضـوع بـا هويـت
اسلامي و ايرانـي جامعـه مـا در تضـاد متقابـل
اسـت .ايـن پديـده در جامعـه ،داراي علتهـاي
مختلفـي اسـت کـه در ايـن بين نقش رسـانهها
نقشـي اجتنابناپذيـر و بـا اهميـت اسـت .و
متاسـفانه نقـش شـبکههاي ماهـوارهاي از همه
پررنگتـر اسـت کـه بایـد خانوادهها بـه این امر
توجـه داشـته باشـند و بـر تربیـت فرنـدان خود
بیشـتر اهتمـام ورزند.
گفتنی اسـت در این مراسـم به مناسبت هفتهی
عفـاف و حجـاب ،از دو نفـر بانـوی محجبـه
شـاغل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان ،خانمهـا
«منیـژه عاملـی» و «مریـم اسلامی» تقدیـر و
لـوح سـپاس و کارت هدیـه بـه آنـان اهـدا شـد.
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برگزاری ششمین سمینار مدیریت پیک بار ویژه صنایع
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ششـمین سـمینار پاسـخگویی بـار جهـت کاهش
پیـک مصـرف بـرق سـال « 96ویژه صنایـع» در
محـل سـالن اجتماعات سـتاد شـرکت توزیع برق
اسـتان اردبیـل برگزار شـد.
در ایـن سـمینار کـه روز پنجشـنبه  4خـرداد ماه
بـا حضـور فعاالن بخـش صنعت و تولید اسـتان
اردبیـل ترتیـب یافت ،ابتـدا مهندس علیزاده
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق

اسـتان اردبیل اظهـار کـرد :زیرسـاختهای

تنهـا  300سـاعت بـا کمبـود و کسـری تأمیـن
بـرق روبـهرو هسـتیم کـه میتـوان بـا مدیریـت
مصـرف از ایـن کمبـود بـه راحتـی عبـور کـرد،
خاطرنشـان کـرد :لزومـی نـدارد بـه خاطـر ایـن
 300سـاعت کسـری  ،مـا  15هزار میلیـارد تومان
سـرمایهگذاری جدیـد در بخـش نیروگاهی داشـته
باشـیم در حالـی کـه بـا مدیریـت مصـرف در
ماههـای تیـر و مـرداد بـه راحتـی میتوانیـم ایـن
کسـری را جبـران کنیـم.
در ادامـه ،آقـای عابـدی معاون سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان

اردبیـل نیز در سـخنانی گفت:در کنـار حمایت

فعـاالن ایـن بخش اسـت ،بخش بـرق نیز تالش
میکنـد تـا تسـهیالت و امکانـات زیرسـاختی
مناسـبی را بـرای رونـق تولیـد و اشـتغال فراهـم
کنـد کـه امیدواریـم بـا نوسـازی ماشـینآالت و
همچنیـن بهینهسـازی مصـرف یک رونـد منطقی
را در مصـرف برق در بخش صنایع شـاهد باشـیم.
مهنـدس حسـن پـور مدیـر دفتـر

الزم بـرای تأمیـن بـرق مـورد نیـاز واحدهـای
تولیـدی و صنعتـی در شـهرکهای صنعتـی
اسـتان اردبیـل فراهم شـده اسـت.
وی تصریـح کرد :ما در همراهـی با بخش تولید
و صنعـت و بـاال بـردن ارزش افـزوده و ثـروت
کشـور از هیـچ تلاش و کوششـی در تأمیـن
بـرق و زیرسـاختهای آن دریـغ نخواهیـم کرد
و سـعی و تالشـمان بـر ایـن اسـت تـا بـه نوبه
خـود بـا مقرراتزدایـی و تسـهیل فرآینـد جذب
و نگهداشـت سـرمایهگذاران ،در تقویـت تولید و
ک کار باشـیم.
اشـتغال اسـتان کم 
وی بـا بیـان اینکـه تلاش کردیـم تـا در
کوتاهتریـن زمـان نسـبت بـه واگـذاری انشـعاب
در بخـش صنایـع و ارائـه خدمـات فنـی ،فـروش
و واگـذاری انشـعابات اقدامـات مناسـبی را انجـام
دهیـم ،گفـت :مـا هیـچ محدودیتـی در واگـذاری
انشـعابات بـه بخـش صنعـت نداریـم.
مهنـدس علیـزاده بـا ذکـر اینکـه در طـول سـال

فـروش و خدمـات مشـترکین شـرکت

از صنعتگـران در نوسـازی و تقویـت صنایـع و
تولیـد ،مـا نیـز سـعی کردیـم هم سـال گذشـته
و هـم امسـال با پرداخـت سـرمایه در گردش به
صنعتگـران کمـک کنیم تا در کنـار تقویت تولید
 ،به نوسـازی ماشـینآالت با هـدف کاهش برق
مصرفـی و انـرژی خـود کمـک کنند.
وی افـزود :امسـال نیـز بخـش صنعـت اسـتان
آمادگـی خـود را اعلام میکنـد تـا در فصـل
تابسـتان بـا همراهـی شـرکت توزیع برق اسـتان
اردبیـل زمینه خوب و مسـاعدی را بـرای مدیریت
مصـرف ،صرفهجویـی و بهینهسـازی ایـن بخـش
فراهـم آورد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود ادامـه
داد:در سـال مزیـن بـه اقتصـاد مقاومتـی ،تولید و
اشـتغال کـه مؤلفـه اصلـی آن حمایـت و همراهی

توزیـع بـرق اسـتان سـخنران بعـدی این
مراسـم بـود ،وی بـا بیـان اینکـه در اسـتان
اردبیـل  512هـزار و  178مشـترک بـرق وجود
دارد کـه از نظـر تعـداد ،نیم درصـد آن در بخش
صنعـت و معـدن 82 ،درصـد در بخـش خانگی،
بیـش از  11درصـد در بخـش تجـاری ،چهـار
درصـد تعرفههـای عمومـی و هفـت دهم درصد
نیـز مربـوط به بخـش کشـاورزی اسـت ،اظهار
کـرد :این در حالی اسـت کـه  21درصد مصرف
انـرژی بـرق در اسـتان اردبیل مربوط بـه تعرفه
بخـش صنعـت و تولیـد اسـت.
مهنـدس رئـوف حسـنپور تصریـح کـرد40 :
درصـد مصـرف انـرژی مـا مربـوط به مشـترکین
خانگـی اسـت کـه شـاخص مناسـبی محسـوب
نمیشـود در حالـی کـه برعکـس ایـن رونـد را در
دنیا شـاهد هسـتیم بـه طوریکـه مصرف بـرق در
بخـش صنعـت  40درصـد و بخـش خانگـی 20
درصـد اسـت کـه مـا در اسـتان اردبیل یـک روند

وارونـه ایـن واقعیـت را شـاهد هسـتیم.
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل برخـورداری از
تخفیفـات و تشـویقات ویژه وزارت نیرو را نسـبت
بـه صنایـع همـکار در حـوزه مدیریت بـرق یادآور
شـد و افـزود :در سـالجاری و در بخـش صنایـع
شـرکت توانیـر سـهمیهای بـرای مـا تعییـن کرده
اسـت کـه در حـدود  5مـگاوات اسـت کـه مـا در
مـدت  93روز بایـد ایـن سـهمیه را اجرایـی و
عملیاتـی کنیـم.
در ادامـه ،مهندس یوسـف یوسـفی مدیر

دفتـر مدیریت مصـرف شـرکت توزیع

بـرق اسـتان ،از آمادگی شـرکت توزیـع برق
اسـتان بـرای عقـد قـرارداد بـا صنایـع بـا هدف
اجـرای طـرح ذخیـره عملیاتـی خبـر داد و بیان
کـرد :مـا سـال گذشـته بـا  25مشـترک بخـش
صنعـت از  15خـرداد تـا  15شـهریور در ایـن
زمینـه عقـد قـرارداد داشـتیم کـه در ایـن بـازه
زمانـی هیچگونـه خاموشـی را در ایـن صنایـع
شـاهد نبودیـم بـه طوریکه شـرکت توزیـع برق
اسـتان مقـام اول را در بیـن شـرکتهای توزیع
در بخـش مدیریت مصرف و جلـب رضایتمندی
مشـترکین به دسـت آورد.
تقدیر از صنعتگرانی که در تابسـتان سـال گذشـته
بیشـترین همـکاری را درپیـک بار داشـتند بخش
انتهایـی این مراسـم بود.

پیک بار مجاز شرکت توزیع برق اردبیل  343مگاوات تعیین شده است

مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون بهـر ه بـرداری و دیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیل گفت :پیک بار شـرکت
توزیـع بـرق اردبیل در سـالجـاری  343مگاوات تعیین شـده که
مـا موظـف هسـتیم پیـک شـرکت را تـا این حد مجـاز ،حفـظ کنیم.
وی در گفتوگو با روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل،
اظهار کرد :این شرکت در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار برای
مشترکین استان اردبیل و با هدف جلوگیری از خاموشیهای ناشی
از افزایش مصرف برق به برخی از اقدامات و برنامهریزیها دست
زده است.
وی تصریـح کـرد :در راسـتای سیاسـتها و برنامههـای شـرکت
توانیـر و در انجـام اقدامـات مؤثـر بـا هـدف کاهـش پیـک ،مـا از
ل گذشـته برنامهریزیهـا را آغـاز کردیـم تـا برنامـه
مهرمـاه سـا 
عملیاتـی مورد نیاز در سـه حـوزه بهرهبرداری ،خدمات مشـترکین

و مدیریـت مصـرف مـورد توجـه قـرار گیرد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل گفت :این برنامهها به تفکیک واحدهای تابعه شرکت،
تدوین و ابالغ شده تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
مهنـدس قدیمـی افـزود :برنامـه سـهمیه کاهـش پیـک مصـرف
شـرکت براسـاس ابالغ توانیر در حـوزه بهرهبـرداری  6.5مگاوات،
در حـوزه خدمـات مشـترکین  6.5مـگاوات و در حـوزه مدیریـت
مصـرف نیـز  10مـگاوات تعیین شـده اسـت.
وی پیک مصرفی شرکت توزیع برق استان اردبیل را در سال
ل جاری براساس
گذشته  319مگاوات اعالم کرد و ادامه داد :در سا 
ابالغ شرکت توانیر حداکثر پیک بار مجاز شرکت توزیع برق استان
اردبیل  343مگاوات اعالم شده که ما موظف هستیم این پیک
مجاز را نگه داریم.

معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت ،در بخش دیگری از
سخنان خود افزود :در این زمینه برنامهریزیهای الزم انجام شده
و جلسات مرتب کمیته عالی کاهش پیک هر  15روز در شرکت
تشکیل میشود و حوزههای مختلف ،عملکرد خود را اعالم میکنند
تا به صورت  15روزه این گزارشها به شرکت توانیر اعالم شود.
وی تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده ،امیدواریم
خاموشـیهای ناشـی از افزایـش پیـک در سـطح اسـتان اردبیـل
رخ ندهـد تـا از مشـکالت و موانـع احتمالـی در تابسـتان بـه دلیل
افزایـش دمـای هوا بـه راحتـی عبـور کنیم.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق اردبیـل
در پایـان سـخنان خـود اظهار کـرد :در این زمینه جلسـاتی نیز در
شـرکت بـرق منطقهای آذربایجان تشـکیل شـده و هماهنگیها و
برنامهریزیهـای الزم بـا آن شـرکت بـه عمـل آمده اسـت.
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

افزایش پوشش سراسری بیسیم تا  95درصد

در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
پوشـش سراسـری بیسـیم در بخشهـای مختلـف صنعـت
بـرق اسـتان اردبیـل از  10درصـد بـه بیـش از  95درصـد
افزایـش یافته اسـت.
مهندس حسـین قدیمی معـاون بهرهبرداری و دیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اردبیـل بـا اعلام ایـن خبـر
افـزود :با اصلاح و سـاماندهی و تنظیم مناسـب ریپیترهای
موجـود در شهرسـتانهای گرمـی و خلخـال توانسـتیم ،بـا
کمتریـن هزینـه ،دیسـپاچینگ و مرکـز کنتـرل و راهبـری
شـبکه  20کیلوولـت در مرکـز اسـتان بـا کلیـه امورهـا در
شهرسـتانهای اسـتان و پسـتهای فـوق توزیـع ارتبـاط
بیسـیم برقـرار گـردد کـه ایـن مسـاله مقدمـه اجرایـی
نمـودن دسـتورالعمل ثابـت بهرهبـرداری شـرکت توانیـر را
بـه همـراه دارد.
وی تصریـح کـرد :ایـن شـرکت هـم راسـتا بـا برنامههـای
توانیـر نسـبت بـه افزایـش فیدرهـای  20کیلوولـت در
راسـتای کاهـش بـار و تعدیـل بار فیدرهـا اقدامـات مؤثری
را در شهرسـتانهای مختلـف از جملـه خروجـی سـه فیـدر
در پارسآبـاد ،دو فیـدر در کوثـر ،دو فیدر در بیلهسـوار و دو
فیـدر در اردبیـل در حـال اقـدام دارد.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق
اردبیـل همچنیـن گفـت :ایـن شـرکت بـا هـدف افزایـش
رضایتمنـدی مشـترکین و کاهـش خاموشـیها بـه ویـژه
در فصـل گـرم تابسـتان بـرای مشـترکین در شـهرکهای
صنعتـی از اکیپهـای خـط گـرم بـدون اعمال خاموشـی و
تعمیـرات ،نسـبت بـه رفع عیـوب شـبکه اقدام کرده اسـت.
مهنـدس قدیمـی افزود :شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیل
بـا راهانـدازی دیسـپاچینگ و فوریتهـای بـرق در راسـتای
خدماترسـانی بـه مـردم ،اقدامات خوب و مناسـبی را انجام

میدهـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود بیان کرد :گسـترش
پوشـش سراسـری بیسـیم در سطح اسـتان از  10درصد به
 95درصـد ،واگـذاری مرکـز پاسـخگویی فوریتهـای بـرق
در راسـتای افزایـش رضایتمندی مشـترکین و طـرح تکریم
از جملـه این اقدامات اسـت.
مهنـدس قدیمـی از انتقال تماسهـای امور بـرق نمین ،نیر
و سـرعین بـه مرکـز فوریتهـای بـرق در اردبیـل خبـر داد
و اضافـه کـرد :اسـتفاده از مرکـز تمـاس جهت پاسـخگویی
بـه تماسگیرنـدگان در اردبیـل و اجـرای دسـتورالعمل
ثابـت بهرهبـرداری و کاهـش انرژیهـای توزیـع نشـده
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و راهانـدازی سـایر امورها و
شهرسـتانهای اسـتان جـزو برنامههـا میباشـد.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع
بـرق اردبیـل همچنیـن از سـاماندهی اتفاقـات امـور بـرق
پارسآبـاد ،بیلهسـوار ،گرمـی ،نمیـن ،نیـر ،سـرعین ،امـور
یـک اردبیـل ،کورائیـم ،آبیبیگلـو ،انگوت و رضـی خبر داد
کـه ایـن مسـاله متوسـط زمـان رفـع خرابـی و خاموشـیها
را بـه طـور چشـمگیری کاهـش خواهـد داد و رضایتمنـدی
مشـترکین را بـه همـراه دارد.

استفاده از ظرفیت مولدهای اضطراری برای مشترکین صنعتی
اسـتفاده از ظرفیـت مولدهـای خـود تأمیـن بـرای مشـترکین
صنایـع ،سـازمانها ،پمپهـای کشـاورزی و بیمارسـتانها در
راسـتای کاهـش پیـک انجـام میشـود.
مهنـدس حسـین قدیمـی معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیـل در گفتگو بـا روابط
عمومـی شـرکت به استانداردسـازی روشـنایی معابر با اسـتفاده
از المپهـای  LEDاشـاره کـرد و گفـت :راهانـدازی و انجـام
بازدیـد از سـرویسها و تعمیـرات پیشـگیرانه براسـاس برنامـه
زمانبنـدی سـاالنه تدوین شـده اسـت.
وی از انجـام پروژههـا و طرحهـای کاهـش تلفـات و رفـع
اتصـاالت سسـت نیز خبـر داد و تصریح کـرد :در ایـن زمینه در
یـک سـال اخیـر اقدامات خوبی در سـطح شـرکت انجام شـده
است.
ت مولدهای اضطـراری برای
مهنـدس قدیمی اسـتفاده از ظرفی 
ایـن قبیـل مشـترکین و مراکـز حسـاس را در راسـتای کاهش
پیـک دانسـته و افـزود :کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه ایـن
مشـترکین از سـاعت  11صبـح تا سـاعت  23شـب نسـبت به
تأمیـن برقهـای خـود از ژنراتورهای اضطراری «خـود تأمین»،
اسـتفاده میکنند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بیـان کـرد :شـرکت

توزیـع بـرق اسـتان بـا نصب کنتـور به نسـبت پرداخـت هزینه
هـر کیلووات سـاعت با نـرخ  150تومـان و پرداخـت  25درصد
هزینـه سـوخت مولدهـای گازسـوز و  40درصـد مولدهـای
گازوئیلسـوز اقـدام میکنـد.
وی تصریـح کـرد کـه تاکنـون حـدود پنـج مـگاوات از ظرفیت
مشـترکین مذکـور شناسـایی و قراردادهـای الزم بـا آنها منعقد
شـده است.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیع برق اسـتان
اردبیـل همچنیـن از جمـعآوری برقهـای غیرمجـاز خبـر داد و
افـزود :این شـرکت با هدف کاهش پیک نسـبت بـه جمعآوری
برقهـای غیرمجـاز و تعویـض کنتورهـای معیـوب و کنتـرل
سیسـتم بیلینـگ و نیز اسـتفاده از کنتورهای دیجیتـال به جای
کنتورهـای مکانیکـی را جـز برنامههای خـود قرار داده اسـت.
وی در پایـان ایـن گفتوگـو اظهـار کـرد :شـرکت توزیـع برق
اسـتان اردبیـل همچنیـن نسـبت بـه تجهیـز کلیـه خودروهای
اتفاقـات بـه سیسـتم ردیابـی نـاوگان خودرویـی و نوسـازی
تابلوهـای سکسـینورهای قابـل قطـع از راه دور و اسـتفاده از
ظرفیـت دسـتگاه نظـارت بـرای بهبـود فرآینـد بهرهبـرداری،
ایجـاد راهانـدازی اداره پیگیـری و فوریتهـای بـرق و همچنین
راهانـدازی گـروه تنظیمـات حفاظتـی اقـدام کـرده اسـت.

طی نامهای از سوی حجتاالسالم والمسلمین احمد شیخی قمی مسئول دفتر امور
فرهنگی و دینی شرکت توانیر از آقای یحیی بند علیزاده مسئول فرهنگی شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل به لحاظ کسب عنوان مسئول فرهنگی برتر در سال  95تقدیر و
تشکر به عمل آمده است.
همچنین مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت نیز طی نامهای از آقای یحیی بندعلیزاده
مسئول امور فرهنگی شرکت به جهت کسب عنوان مسئول فرهنگی برتر و نشان تقدیر
ویژه در سال  1395از طرف دفتر امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر صمیمانه تقدیر و
تشکر نموده است.
مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت نیرو با ارسال نامههای جداگانهای از مدیر و
کارشناس دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تقدیر و
تشکر به عمل آورده است.
وی در این نامهها از آقای یحیی بند علیزاده مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم
شبنم نقیزاده کارشناس این دفتر به جهت زحمات و تالشهای آنان در فراهم نمودن زمینه
استفاده از مهمانسرای این شرکت برای کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو صورت گرفت.
آقـای بیـژن قاسـمی مدیـر کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت توانیر با
ارسـال نامـهای از آقـای سـلیمی مدیـر دفتر روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل قدردانـی کـرد .ایـن تقدیر بـه سـبب برگـزاری سـمینارهای برنامه های
پاسـخگویی بـار جهـت کاهـش پیک سـال  96ویـژه دسـتگاههای اجرایی ونیـز صنایع
استان اردبیل که در خرداد ماه سال جاری برگزار شد ،انجام گرفته است.
دكتر بهزاد ستاري مديركل سازمان بهزيستي استان اردبيل با اعطای لوح تقدیری از
مهندس عليزاده مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل تقدير به عمل آورد.
وی در اين تقدیرنامه مراتب تقدیر و تشکر خود را از مهندس عليزاده مديرعامل شركت در
خصوص شركت در طرح ضيافت مهر ،به منظور احياي همانديشي با مددجويان و دلجويي
از معلوالن و نيازمندان تحت پوشش بهزيستي در ماه مبارك رمضان اعالم داشته است.
مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت با ارسال نامهای از همکارمان آقای سیدعلی نظری
به جهت کسب رتبه دوم پرسنلی برتر در بین حراست شرکتهای توزیع کشور قدردانی
کرد .گفتنی است آقای نظری در سایه تالش و همت ارزشمند خود در واحد حفاظت
پرسنلی دفتر حراست شرکت در ارزیابی مرحله دوم ،موفق به کسب رتبه دوم پرسنلی برتر
در بین حراست شرکتهای توزیع برق کشور شده است.
مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت طی نامهای خطاب به همکارمان آقای مهدی
احدی از کارشناسان امور حقوقی شرکت به لحاظ تالش بیوقفه و موثر در پیگیری و
رسیدگی به پروندههای حقوقی مدیریت برق اردبیل ،تقدیر و تشکر نموده است.
مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل طی نامهای خطاب
به همکارمان آقای علی وارسته با اشاره به اهمیت ایجاد ارتباط مطمئن ودائمی با پوشش
سراسری بیسیم در سطح شرکت و افزایش بهره این سیستم و همچنین اجرای صحیح و
مناسب دستورالعمل ثابت بهرهبرداری و ،...از خدمات شایسته و ارزنده وی در این خصوص
صمیمانه تقدیر و تشکر نموده است.
مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت طی نامهای ،از جدیت و اهتمام همکارمان آقای
عیسی عبادی در انجام وظایف محوله صمیمانه قدردانی کرده است.
آقای قرآننویس رئیس مجمع خیرین مدرسهساز و آقای لطفی مدیر کل نوسازی
مدارس استان اردبیل با ارسال لوحی از همکارمان آقای حسین دانش به جهت همکاری
صمیمانه در برگزاری هرچه باشکوهتر «نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان»
تقدیر و تشکر به عمل آوردهاند.
آقای علیرضا علیپور فرماندار شهرستان کوثر با اعطای لوح تقدیر به مهندس ناصر
نجاری مدیر برق این شهرستان از همکاریهای وی و سایر کارکنان خدوم این مدیریت
در برگزاری دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا صمیمانه تقدیر و تشکر نموده است.
آقای اکبر کریمی نیاری بخشدار کورائیم با ارسال لوحی خطاب به مهندس محبوب
عالئی رئیس اداره برق کورائیم از تالشهای بیشائبه وی و سایر همکاران اداره برق
کورائیم به جهت اتمام پروژههای جایگزینی کابل خودنگهدار و اقدامات انجام یافته در
راستای اصالح و ساماندهی تیرهای شبکه برق در سطح کل این شهر و روستای بوسجین
صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل آورده است.
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شهرستان اردبیل
واگذاری انشعاب جدید به بیش از 5200
متقاضی در امور یک برق اردبیل در سال95

مدیر امور یک برق اردبیل از اجرای عملیات نیرورسانی به پنج هزار و 209
مشترک متقاضی برق در محدوده این امور در طول سال  95خبر داد.
مهندس وحید واحدی مدیر امور یک برق اردبیل ضمن اعالم این
مطلب ،اظهار کرد :تمامی اطالعات مشترکین ،خطوط فشار ضعیف و
فشار متوسط به روزرسانی شده و وارد سیستم  GISشده و اطالعات
موجود در سیستم کام ً
ال به روز میباشد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه توسعه شبکه فشار ضعیف در امور یک
برق اردبیل ،موفق عمل شده است ،گفت :در طول سال  95بالغ بر
 7800متر شبکه فشار ضعیف احداث گردیده است.
مدیر امور یک برق اردبیل ارتقاء ظرفیت ترانسفورماتورها در این امور
به  6850کیلووات را یادآور شد و تصریح کرد :کاهش طول شبکه
فشار ضعیف از طریق احداث سیستمهای توزیع کم ظرفیت و کم
تلفات به میزان  7.71کیلومتر اجرا شده است.
مهندس واحدی به نصب  10دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات کم
ظرفیت در امور یک برق اردبیل اشاره کرد و افزود :این ترانسفورماتورها
در راستای رفع ضعف ولتاژ در نقاط مختلف نصب شده است.
وی با اشاره به نصب  150کنتور طرح فهام در امور یک برق اردبیل
اظهار داشت :تعداد  261دستگاه از این کنتورها نیز در دست اقدام
است که در آینده نزدیک نسبت به نصب آنها اقدام خواهد شد.
مدیر امور یک برق اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی
مقام معظم رهبری گفت :اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال در رأس
کارهای ما قرار گرفته به طوریکه اولویت ما در سال جاری بررسی
طرحهای متقاضیان صنعتی و پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان
حداکثر ظرف مدت یک هفته است.

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اخبار شهرستان ها

برگزاری مانور جمعآوری المپهای پرمصرف
در بخشهایی از سطح شهر اردبیل

این مانور با همکاری امورهای یک و دو برق اردبیل و پایگاه مقاومت
شهید چمران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل انجام گرفت.
مانور عملیاتی جمعآوری المپهای پرمصرف در مسیر خیابان
امام(ره) ،خیابان پیر عبدالملک ،بازار سرپوشیده و میدان امام
حسین شهر اردبیل از ساعت  21:30سهشنبه  13تیرماه با همکاری
مدیریتهای امور یک و امور دو برق اردبیل و پایگاه مقاومت شهید
چمران شرکت انجام پذیرفت.
در این مانور از واحدهای تجاری پرمصرف مسیر مذکور بازدید به
عمل آمده و المپهای پرمصرف جمعآوری گردید.

شهرستان کوثر
رفع مشکل روشنایی معابر چهار روستا
در شهرستان کوثر

به گفته مهندس ناصر نجاری مدیر برق شهرستان کوثر ،با نصب
چندین دستگاه چراغ  23وات نسبت به رفع مشکل روشنایی
معابر روستاهای گل قشالقی ،شهسوارلو ،عرصدوگاه و آقباش این
شهرستان اقدام گردید.

سخنرانی مدیر برق کوثر قبل از خطبههای
نماز جمعه این شهر

رفع مشکل روشنایی معابر خیابان جامجم
در شهر اردبیل

با بازسازی شبکه مربوطه مشکل خاموشی تعدادی از چراغهای
روشنایی معابر خیابان جامجم اردبیل رفع شد.
به گفته مهندس ناصر عبدالهیان مدیر امور دو برق اردبیل ،با توجه
به حفاریهای انجام یافته در مسیر خیابان جامجم توسط شهرداری
و قطع کابلهای ارتباطی ،تعدادی از چراغهای معابر این خیابان
خاموش بودند که با ترمیم کابل و نیز بازدید و سرویس چراغهای
دیگر ،مشکل روشنایی معابر خیابان مذکور رفع گردید.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق صورت گرفت.
مهندس ناصر نجاری ،روز جمعه نهم تیرماه با سخنرانی در مسجد
جامع کوثر (قبل از خطبههای نماز جمعه) بر لزوم مدیریت مصرف
برق توسط مردم بزرگوار منطقه تاکید و در این راستا ،جهت
فرهنگسازی راهکارهای مدیریت مصرف برق ،سخنرانی کرد.

اصالح روشنایی معابر محله اسالمآباد اردبیل

شهرستان مشگینشهر

همکاران واحد بهرهبرداری مدیریت امور دو برق اردبیل نسبت به
اصالح شبکه روشنایی معابر محله اسالمآباد این شهر اقدام نمودند.
به منظور رفاه حال همشهریان محترم ،روشنایی معابر کوچه
بنیهاشم واقع در محله اسالمآباد ،توسط همکاران روشنایی معابر
واحد بهرهبرداری مدیریت امور  2برق اردبیل اصالح گردید و کلیه
المپهای معیوب تعویض شدند.

رفع ضعف ولتاژ در شهرک ساحلی اردبیل

این اقدام جهت رضایت اهالی توسط مدیریت امور یک برق اردبیل
انجام یافت.
به گفته مهندس واحدی مدیر امور یک برق اردبیل ،با توجه به بازدید
میدانی انجام شده در کوچههای شقایق  3 ،2 ،1و  4شهرک ساحلی
شهرستان اردبیل ،مشخص گردید که فیدر  400ولت تغذیه کننده
مسیر مذکور طوالنی بوده بنابراین جهت رفع مشکل و کاهش طول
و بار فیدر ،با نصب یک دستگاه ترانس کم تلفات به قدرت  100کیلو
ولت آمپر نسبت به رفع ضعف ولتاژ مناطق مذکور اقدام شد.

140دستگاه كنتور فهام در مشگينشهر
نصب شده است

مديريت برق مشگين شهر از نصب  140دستگاه كنتور فهام (قرائت
از راه دور) در اين شهرستان خبر داد.
مهندس سيدي در گفتو گو با روابط عمومي شركت توزيع نيروي
برق استان اردبيل ،اظهار داشت :عمده فعاليتهاي عمومي انجام
شده در حوزه فروش و خدمات مشترکین شامل قطع و وصل،
فروش انشعاب و تست لوازم اندازهگيري ،قرائت كنتورهاي مشتركين
و رفع مغايرتهاي احتمالي ،بازرسيهاي الزم در مورد استفادههاي
غيرمجاز از نيروي برق ،تعيين خسارت مربوط به استفاده غيرمجاز از
برق ،تعيين ميزان خسارت وارده از بابت دستكاري لوازم اندازهگيري
و بررسي تقاضاهاي مربوط به تغيير نام مشتركين و پاسخ به
استعالمهاي رسيده است.
وي از نصب كنتور فهام (قرائت از راه دور) به تعداد  140دستگاه و
واگذاري كنتور تك فاز به تعداد  757مورد به متقاضيان انشعاب خبر داد.
مهندس سيدي در ادامه گفتگوی خود بيان كرد :حسب خرابي

تعدادي از كنتورهاي مشتركين نسبت به تعويض كنتورهاي خراب
به تعداد  ۴۵۴مورد اقدام شد و در اين راستا مقدار  ۹۴۵هزار و ۲۷۵
كيلووات ساعت انرژي استحصال شده است.
مهندس سيدي همچنین از نصب تابلوي كنتور تجميع شش تايي بر
روي تير به تعداد  ۴۰دستگاه ،فروش برق روزانه به تعداد  ۲۰۹مورد
را از ديگر فعاليتهاي مديريت برق مشگينشهر اعالم كرد و ادامه
داد :مقدار انرژي استحصال شده حاصل از فروش اين كنتورها ۳۱
هزار و  ۳۰۰كيلووات است.
وي اظهار كرد :تعويض كنتورهاي خراب و افزايش آمپراژگيري
دستگاه نيز در اين مدت به انجام رسيده است.

شهرستان پارسآباد
نصب31دستگاه پست هوایی برق در پارسآباد

با هدف رفع ضعف برق و رفع افت ولتاژ در مناطق مختلف شهرستان
پارسآباد  31پست هوایی برق در این شهرستان نصب و مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است.
مهندس روحاللهی مدیر برق پارسآباد ضمن اعالم این مطلب اظهار
کرد :در  6ماه اخیر اصالح شبکه  20کیلوولت و فشار ضعیف و
همچنین تبدیل شبکه دو مداره موجود به سه مداره از پست 63
کیلوولت اجیرلو به پارسآباد به طول  3کیلومتر انجام گرفته که تاثیر
بسزایی در کاهش تلفات انرژی و رفع افت ولتاژ شبکه داشته است.
وی افزود :با این اقداماتِ عملیاتی انجام گرفته در خیابان اجیرلو به
سمت بیلهسوار ،در کنار آزادسازی حریم با افزایش قابلیت اطمینان
شبکه ،رفع فرسودگی و نوسازی این مسیر نیز صورت پذیرفته است.
وی گفت :با احداث این شبکه دومداره تعدیل بار فیدرهای موجود با
راهاندازی خط جدیداالحداث به طول  6.5کیلومتر در دستور کار قرار
گرفته تا فیدرهای  20کیلوولت تغذیه شهرستان پارسآباد از  28فیدر
به  30فیدر افزایش یابد .ضمن ًا با احداث این فیدرها ،میزان بار در
شبکه به میزان  30آمپر کاهش یافته است.
مهندس روحاللهی اضافه کرد :پنج فیدر در سال گذشته با بار 231
آمپر فول بار شده را با تعدیل بار و حجم سرمایهگذاری  700میلیون
تومان به سرانجام رساندیم.
وی گفت :برای رفع ضعف برق در مناطق مختلف پارسآباد به ویژه
روستاها و شهر تازهکند به تعداد  31ترانس پست هوایی کم ظرفیت
اجرایی و عملیاتی شده است.
مدیر برق شهرستان پارسآباد حجم سرمایهگذاری انجام شده در
این حوزه را  3میلیارد تومان شامل نصب ترانس و احداث خط اعالم
کرد و گفت :خط هوایی به طول  6کیلومتر برای احداث  31پست و
همچنین خط هوایی  20کیلو ولت با احداث این پستها و همچنین
 60فیدر در قالب فشار ضعیف اصالح شده و ضعف برق محدوده
مرتفع شده است.
مدیر برق پارسآباد همچنین از تعویض مقره برای افزایش قابلیت
اطمینان خطوط  20کیلو ولت خبر داد و گفت :این تعویضها به تعداد
 2100عدد مقره انجام شده است.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان لطفعلی
شفیعزاده و محمدرضا سیاهکوهی و همکاران
بازنشسته جناب آقایان داور کاسب حضرتی،
ناصر شفیعزاده و عباس پورعطایی

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را بــه شــما

همــکاران محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعال
علــو درجــات بــرای آن مرحومیــن و صبــر و شــکیبایی و

ســامتی بــرای شــما و خانــواده هــای محترمتــان مســئلت
مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

برگزاری جشنواره ورزشی «مادر و دختر» ویژه همکاران
و همسران همکاران صنعت آب و برق استان اردبیل
انتصاب سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
طـی حکمـی از سـوی مهندس علیـزاده مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل ،مهنـدس رئـوف حسـنپور بـه سـمت «سرپرسـت
معاونـت فـروش و خدمـات مشـترکین» ایـن شـرکت منصوب شـد.
مهنـدس علیـزاده در ایـن حکـم ابـراز امیدواری کرده اسـت کـه مهندس
حسـنپور بـا اسـتفاده از تـوان و تجربیـات خویـش و همچنیـن بـا
بهرهگیـری از ظرفیتهـای موجـود در آن مجموعـه در جهـت تحقـق
اهـداف شـرکت و صیانـت از ارزشهـای متعالـی نظام مقـدس جمهوری
اسلامی ایـران موفـق باشـد.

ایـن جشـنواره ورزشـی بـا همـت کمیتـه انسجامبخشـی امور
زنـان و خانـواده صنعـت آب و برق اسـتان اردبیل روز یکشـنبه
 25تیرماه سـاعت  16در محل باشـگاه ورزشـی شـرکت توزیع
بـرق اردبیل برگزار شـد.
در ایـن جشـنواره ورزشـی کـه بیـش از  50نفـر شـرکت کرده
بودنـد ،مسـابقات آمادگـی جسـمانی ،طنابزنـی و حلقـه
(هوالهـوپ) برگـزار شـد.
بـا توجـه به رده سـنی ذیل ،مسـابقات «مادر و دختر» مشـترکا
برگـزار شـد و نفـرات ذیـل بـه عنـوان نفـرات اول تـا سـوم
انتخاب شـدند:
 7تا  10سال:
(متولدین سالهای :)1389 -1388 -1387 -1386
خانمهـا رویـا اللهقلیپـور (مـادر) و دینا بنـد علیـزاده (دختر) از
شـرکت توزیـع نیروی برق -شـیرین محسـنزادگان (مـادر) و
هسـتی شـیرزاد (دختر) از آب فاضالب شـهری -لیال آقاقلیزاده

(مـادر) و هسـتی سـیفی (دختر) از شـرکت توزیع نیـروی برق.
11تا  13سال:
(متولدین سالهای :)1385 -1384 -1383
خانمهـا رویـا عظیمـی (مادر) و پریـا آقاقلیزاده (از شـرکت آب
منطقـهای) -فاطمـه نصرالهـی (مادر) و سـاینا احـدزاده (دختر)
از شـرکت توزیـع نیروی بـرق -فاطمه جـوادی (مادر) و شـیدا
رسـولی (دختـر) از شـرکت توزیع نیـروی برق.
 14تا 16سال:

(متولدین سالهای :)1382 -1381 -1380
خانمها رقیه ساسـانی (مادر) و زهرا سـلیمی (دختر) از شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق -مکـرم معصومی (مـادر) و بهار سـتایش
(دختـر) از آب منطقـهای -فاطمـه نصرالهـی (مـادر) و سـانای
احـدزاده از شـرکت توزیع بـرق (دختر).
گفتنـی اسـت در ایـن جشـنواره بیشـترین مقـام را مـادران و
دختـران شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان از آن خـود کردند.

انتصاب مشاور افتخاری مدیر عامل در امور بازنشستگی
آقـای میرفتـح الـه حسـینی رئیـس هیئـت مدیـره کانـون بازنشسـتگان
شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل بعنـوان مشـاور افتخاری مدیـر عامل
در امـور بازنشسـتگی منصوب شـد.
مهنـدس علیـزاده مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل
در راسـتای اجـرای دسـتور وزیر محتـرم نیـرو در رابطه با تکریـم ،تجلیل
و پاسداشـت بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران صنعـت آب و بـرق ،آقای
میرفتحالـه حسـینی رئیـس هیئـت مدیـره کانـون بازنشسـتگان شـرکت
توزیـع برق اسـتان اردبیـل را بعنوان مشـاور افتخاری مدیر عامـل در امور
بازنشسـتگی منصـوب کرد.

حضور پرشور کارکنان شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
در راهپیمایی روز قدس

برگزاری جشنواره ورزشی «پدر و پسر» ویژه همکاران
صنعت آب و برق استان اردبیل

همزمــان بــا سراســر ایــران ،کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی

ایـن جشـنواره بـه مناسـبت والدت امام حسـن مجتبی (ع) و
روز اکـرام ،بـا حضور بیـش از  70نفر از کارکنـان صنعت آب
و بـرق اسـتان به همراه فرزندانشـان روز شـنبه  20خردادماه
در سـالن ورزشـی شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق

بــرق اســتان اردبیــل در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس بــه
اردبیل،مسـابقات بـه صـورت دارت دونفـره ،هفت سـنگ و صــورت پرشــور حضــور یافتنــد.
دژبـال( وسـطی ) بـا حضور پدر و پسـر کارکنـان صنعت آب امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته کارکنــان شــرکت در
و بـرق برگـزار گردیـد و در پایـان مسـابقات ضمـن قدردانی سراســر اســتان بــه همــراه مدیــر عامــل و معاونیــن و مدیــران
از برتریـن های مسـابقه به رسـم یادبـود به تمامـی فرزندان در آخریــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور گســترده
شـرکت کننده در جشـنواره هدیه ای از طـرف روابط عمومی در راهپیمایــی روز قــدس ،جنایــات رژیــم صهیونیســتی را
شـرکت توزیع بـرق اهـداء گردید.
محکــوم نمودنــد.
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مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان «گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر»
با قهرمانی تیم شرکت توزیع برق استان اردبیل خاتمه یافت

ایـن دوره از مسـابقات بـا حضـور تیمهایـی از شـرکت آب منطقـهای،
شـرکت آب و فاضلاب شـهری ،امـور انتقـال نیـروی بـرق اسـتان،
شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی ،نیـروگاه سـبالن و شـرکت توزیـع
نیـروی برق اسـتان اردبیل و در زمیـن چمن امور انتقال برگـزار گردید.
بـه گفتـه آقـای موالیـی مسـئول ورزش شـرکت ،این مسـابقات در
دو گـروه سـه تیمـی انجـام گرفـت و بعـد از انجـام ده بازی ،مراسـم
اختتامیـه بـا حضـور مهنـدس علیـزاده مدیـر عامـل شـرکت توزیع و
رئیـس شـورای انسـجام بخشـی صنعـت آب و برق اسـتان ،مهندس
قنبـری مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی و برخـی از
معاونیـن و مدیـران صنعـت آب و بـرق اسـتان بعـد از انجـام بـازی
نهایـی (فینـال) بیـن تیمهـای شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیل و
نیـروگاه سـبالن ،برگـزار گردید.
در ایـن مسـابقات شـرکت توزیـع بـرق اسـتان مقـام قهرمانـی و
نیـروگاه سـبالن بـه مقـام دوم و شـرکت آبفای روسـتایی نیـز مقام
سـوم را از آن خـود کردنـد.
گفتنـی اسـت شـرکت آب منطقـهای عنوان «بـا اخالقتریـن تیم»

ایـن مسـابقات را احـراز نمود.
در مراسـم اختتامیـه مسـابقات ،مهنـدس علیـزاده مدیـر عامـل و
رئیـس شـورای هماهنگـی صنعـت آب و برق اسـتان ضمـن اظهار

خرسـندی جهت برگزاری مسـابقات ،به هماهنگی و انسـجام بیشـتر
شـرکتها و اسـتفاده از امکانـات ورزشـی موجـود صنعـت آب و بـرق
تاکیـد نمود.

برگزاری اردوی فرهنگی ،ورزشی و تفریحی با حضور همکاران شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین
این اردوی فرهنگی ،ورزشی و تفریحی روز جمعه 23تیرماه با همکاری
مدیریت و کارکنان امور برق نمین در محل کوه سنگر شهرستان نمین
و با مشارکت بیش از پنجاه نفر از کارکنان  ،مدیران و اعضای بسیج
شرکت برگزار گردید.
آقای منوچهر موالیی دبیر هیات ورزش صنعت آب و برق استان
اردبیل و مسئول ورزشی شرکت در این خصوص اظهار داشت که
در این اردوی یک روزه ،جشنواره ورزشی از جمله برنامه های کوه
پیمائی،طناب کشی،تیراندازی و دارت بین همکاران برگزار گردید و به
برترین های مسابقه  ،جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.

موفقیت ورزشی یکی از همکاران

آقای جواد حقیزاده از همکاران مدیریت برق بیلهسوار در مسابقات
پرس سینه ،موفق به کسب مقام سوم استانی شد.

برگزاری مسابقه دارت ویژه مدیران صنعت آب و برق استان اردبیل

ایـن مسـابقه روز پنجشـنبه  22تیرمـاه
در محـل باشـگاه ورزشـی شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان برگزار شـد.
در ایـن مسـابقه ورزشـی کـه بـا حضـور
مدیـران صنعـت آب و بـرق ترتیب یافت،
افـراد ذیـل موفق به کسـب مقام شـدند:
 -1آقـاي رضـا سـليمي از شـركت آب
منطقـهاي مقـام اول
 -٢آقـاي كريـم قرائـي از شـركت آب
منطقـهاي مقـام دوم
 -٣آقـاي مقصـود علـي اكبـري از شـركت آب منطقهاي

و آقـاي منوچهـر مواليـي از شـركت توزيع برق مشـترک ًا
مقام سـوم.

