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همزمان با دهه مبارک فجر از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل صورت میگیرد:

بهرهبرداری دهها پروژه برقرسانی با مجموع  105میلیارد ریال هزینه

همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر دهها پروژه برقرسـانی بـا مجمـوع  105میلیـارد ریال هزینه از سـوی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل بـه بهرهبرداری میرسـد.
مهنـدس حسـن محمـدی سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل در گفتگویـی
ضمـن اعلام ایـن مطلـب اظهـار داشـت :ایـن پروژههـا کـه در بخـش توزیـع نیـروی بـرق از کلیـه
شهرسـتانهای اسـتان میباشـد ،همزمـان بـا ایام دهـه فجر بـا حضور مسـئولین محترم اسـتانی مورد
بهرهبـرداری قـرار میگیـرد.
مهنـدس محمـدی بـا تشـریح اهـداف اجرایـی ایـن پروژههـا ،افزایـش قابلیـت اطمینان شـبکه توزیع
بـرق در سـطح اسـتان ،کاهـش تلفـات انـرژی بـرق ،کاهـش خاموشـیها و امـکان تأمیـن انـرژی
الکتریکـی بـه مشـترکین بخصـوص متقاضیـان جدیـد در بخشهای صنعتـی ،کشـاورزی و خانگی در
سـطح اسـتان قلمـداد نمود.
وی بـا قدردانـی از تالشهـای تکتـک همـکاران خـود در اجرای ایـن پروژههـا ،ابراز امیـدواری کرد
کـه بـا بهرهبـرداری از آنهـا ،موجبـات افزایـش رضایتمنـدی هماسـتانیهای بزرگـوار از شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل بیـش از پیـش فراهم آیـدً .
ذیلا جدول کلـی عناویـن و اعتبـارات هزینه
شـده پروژههـای آمـاده بهرهبـرداری شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیـل درج گردیده اسـت.

پروژههای قابل افتتاح استان
شرح

اعتبارات هزینه شده
(میلیون ریال)

پروژهای سرمایه گذاری توزیع

39408

پروژههای روشنایی معابر (نقاط مختلف شهر و روستا)

6447

پروژههای نیرورسانی

31419

طرحهای کاهش تلفات

25161

نصب کنتور هوشمند آب و برق (فهام)

2565

جمع کل

105000

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تقدیر مدیرعامل توانیر از شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
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تشریح یکی از پروژههای مهم
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بازدید کمیته تحقیقات شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل از امکانات
و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه
صنعتی مالکاشتر اصفهان

جلسه افتتاحیه
ایـن جلسـه بـا حضـور ارزیابـان و سرپرسـت شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان ،معاونین و مدیران سـتادی و واحدهای
تابعـه روز سهشـنبه پنجـم دی ماه در محل سـالن جلسـات
سـتاد شـرکت برگزار شد.
در ایـن جلسـه ،ابتـدا مهنـدس محمدی سرپرسـت شـرکت
توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل به شـرایط اقلیمی اردبیل
اشـاره کـرد و گفـت :بـا وجـود مناطـق کوهسـتانی منطقه،
خدمـت رسـانی به مشـترکین بـه خوبـی انجام مـی گردد.
وی سـپس بـه دسـتورالعملهای مدون شـده در این راسـتا

اشـاره و افـزود :دسـتورالعملهای موجـود در شـرکت بـه
دقـت بومـی سـازی شـدهاند .
بقیه در صفحه 4

خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان
انرژیهای تجدیدپذیر و پاک

تحقیقاتی خاتمه یافته در شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل

نظارت عالیه بهرهبرداری شرکت توانیر از

2

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان در نظــر دارد بــرق
تولیــد کننــدگان انــرژی تجدیــد پذیــر و پــاک (مختــص
مشــترکین و ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی) را
خریــداری نمایــد.
آقــای مهنــدس حســن محمــدی سرپرســت شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :ســازمان انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره وری
انــرژی بــرق (ســاتبا) بــرق حاصــل از تولیــد نیــروگاه هــا
و مولدهــای خورشــیدی را بــه قیمــت تضمینــی و بــه
صــورت بلنــد مــدت  20ســاله خریــداری مــی کنــد.
وی افــزود :در ایــن طــرح مشــترک ،در صــورت نصــب
مولــد خورشــیدی در پشــت بــام و یــا محوطــه خــود اعــم

از (خانگــی ،تجــاری ،صنعتــی و  )...تــا ســقف ظرفیــت
انشــعاب از طریــق عقــد قــرارداد خریــد تضمینــی بــا
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،مــی توانــد
کســب درآمــد کنــد.
بقیه در صفحه 2
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تهیه نرم افزار مانیتورینگ

شبکه فشار متوسط براساس
دستورالعمل توانیر

معـاون بهرهبـرداری و
دیسـپاچینگ شـرکت توزیع
برق اسـتان اردبیـل از تهیه
نـرم افـزار مانیتورینـگ
شـبکه فشار متوسـط لینک
بـا سیسـتم  GISبراسـاس
دسـتورالعمل ابالغـی توانیر
در اردبیـل خبـر داد.
مهنـدس حسـین قدیمـی
بـا اشـاره بـه ویژگیهـای
نرمافزار مانیتورینگ شـبکه فشـار متوسـط اظهار کرد :مانیتورینگ
براسـاس موقعیـت مکانـی ،نمایـش محـدوده خاموشـی به محض
ثبـت آن ،نمایـش محـل خودروهـای اتفاقـات بـر اسـاس لینک با
سیسـتم  ،AVLقابلیـت جسـتجوی مکانی و توصیفـی در نرمافزار
را دارد و همچنیـن قابلیـت ذخیـره کـردن فایلهـای جانبـی برای
هریـک از اطالعـات توصیفـی ،از مهمتریـن ویژگیهـای ایـن
نرمافـزار اسـت.
وی در بخـش دیگـری از توضیحـات خـود بـه بازنگـری کلیـه
دسـتورالعملهای اجرایـی دیسـپاچینگ و شـیفت عملیـات
واحدهـای تابعه شـرکت براسـاس دسـتورالعمل ثابـت بهرهبرداری
در امـور دیسـپاچینگ و فوریتهـای برق نیز اشـاره و خاطرنشـان
کـرد :دسـتورالعمل بیبـرق نمـودن تاسیسـات شـبکه توزیـع
و انجـام مانـور در شـبکه  20کیلوولـت ،دسـتورالعمل اجرایـی
دیسـپاچینگ توزیـع ،دسـتورالعمل تنظیـم گـزارش آمـاری ماهانه
خاموشـیها و شـاخصهای بهرهبـرداری و دسـتورالعمل اجرایـی
ثبـت خاموشـیها و درخواسـتهای مشـترکین ،از جملـه اقدامـات
معاونـت بهرهبـرداری در ایـن حـوزه میباشـد.
معـاون بهرهبـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق اسـتان
اردبیـل در ادامـه ،تهیـه نقشـه تکخطـی و مانـوری شـبکه فشـار
متوسـط اسـتان را نیـز یـادآور شـد و اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه
عـدم تهیـه دیاگـرام تـک خطـی و مانـوری در سـالهای گذشـته
و تاکیـد مدیـرکل دفتـر نظـارت بـر توزیع توانیر ،در سـال گذشـته
اقـدام بـه تهیـه نقشـههای مانـوری صحیح و به روز شـده شـبکه
 20کیلوولـت کل اسـتان شـد کـه در حـال حاضر در دیسـپاچینگ
توزیـع بـرق اسـتان مـورد بهرهبـرداری قـرار میگیـرد.
مهنـدس قدیمـی ویژگیهـای نقشـه مانـوری را نیـز بیـان کـرد
و افـزود :اسـتفاده از سیسـتم  ،GISتهیـه کاغـذی دیاگـرام ،تهیـه
نقشـه الکترونیکـی ،وجـود اطالعـات شـبکه شـامل طـول خـط،
سـطح مقطـع ،نـوع خـط ،ظرفیـت ترانسـفورماتورها و  ....در ایـن
طرح شـاخص اسـت.
وی همچنیـن تهیـه سـناریو مانـور واقعی شـبکه فشـار متوسـط و
پسـتهای فـوق توزیـع را از دیگـر فعالیتهـای حـوزه معاونـت
بهرهبـرداری شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اعلام کـرد و گفـت:
بررسـی خـروج کامـل پسـتهای فـوق توزیـع از مـدار و نحـوه
تامیـن بـار فیدرهـا از پسـتهای فـوق توزیـع همجـوار ،بررسـی
ظرفیـت آزاد فیدرهـای مـورد اسـتفاده بـه منظـور تامیـن بـار
فیدرهـای همجـوار یـا پسـتهای فـوق توزیـع همجـوار ،بررسـی
و مشـخص نمـودن نحـوه اتصالیابـی فیدرهـا علاوه بـر نحـوه
مانـور فیدرهـا ،تهیـه نقشـه تکخطـی مانـور و چـاپ آن در زیـر
سـناریو مانور هـر فیدر و تطبیـق و هماهنگی ظرفیـت آزاد هریک
از فیدرهـا بـا پیـک بار فیـدر ،از ویژگیهای سـناریوی مانـور تهیه
شـده در سـالجاری اسـت.
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خرید تضمینی برق از تولیدکنندگانانرژیهای تجدیدپذیر و پاک
سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان همچنین افـزود :هم
اسـتانی های عزیـز در صورت تمایل به سـرمایه گـذاری در احداث
مزرعـه خورشـیدی (نیروگاههای بزرگ) و کسـب اطالعات بیشـتر
مـی تواننـد بـه سـایت سـازمان سـاتبا بـه آدرس اینترنتـی www.
 satba.gov.irمراجعـه نمایند.
مهنـدس محمـدی نـرخ پایـه خریـد تضمینـی بـرق را براسـاس
نیـروگاه خورشـیدی مولـد هـای ویـژه مشـترکین بـرق بـه شـرح
جـدول ذیـل اعالم داشـته و افزود :بـر آورد هزینه سـرمایه گذاری،

تقریبـی بـوده و بسـته بـه نـوع تجهیـزات ،مشـخصات فنـی آنها و
نوسـانات بـازار متغیـر می باشـد.
وی گفـت :در حـال حاضـر پنلهـا ،سـازهها ،سـیم هـا و تابلوهـا
تجهیزاتـی هسـتند کـه امکان سـاخت داخـل آنها فراهم می باشـد
لـذا علاوه بر نـرخ خدمات انتقـال ،حدود  20درصد سـهم سـاخت
داخـل بـه قیمت پایـه خریـد تضمینی افزوده شـده اسـت.
در جدول ذیل امکان سنجی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی
با ظرفیتهای مختلف متصل به شبکه سراسری آورده شده است.

امکان سنجی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیتهای
مختلف متصل به شبکه سراسری
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و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی مالکاشتر اصفهان

ایـن بازدیـد علمـی در راسـتای تقویـت ارتبـاط صنعـت برق با دانشـگاه
هـا و بـه کار گیـری تکنولـوژی نانو پوشـش هـا در حل مشـکالت بهره
بـرداری بخـش توزیـع صنعت بـرق انجـام یافت
در ایـن بازدیـد آقایـان مهنـدس محمـدی سرپرسـت شـرکت ،مهندس
عباسـی معـاون برنامهریزی و مهندسـی و مهندس حامـدی رئیس گروه
تحقیقـات شـرکت بـه همراه دکتـر یاوریان عضـو هیئت علمی دانشـگاه
و عضـو هیئـت علمی کمیته تحقیقات شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
حضور داشـتند.
در ایـن بازدیـد ،طـی جلسـه ای مشـترک بـا اسـاتید ایـن دانشـگاه،
مشـکالت بهـره بـرداری در مناطـق سردسـیر( نظیـر تجمع بـرف و یخ
روی سـیم و یـراق آالت شـبکه هـای توزیـع انـرژی الکتریکـی ،سـیم
پارگـی و ) ...تشـریح و مقـرر گردیـد دانشـکده مهندسـی مـواد دانشـگاه
صنعتی مالک اشـتر برای اولین بار در کشـور نسـبت به مطالعات اولیه و
تدویـن تکنولوژی سـاخت نانو پوشـش ضد یخ ،برای سـیم و یراق آالت
شـبکه هـای توزیـع انـرژی الکتریکـی (هـم برای شـبکه هـای در حال
بهـره بـرداری و هـم بـرای طـرح هـای توسـعه ای و احـداث) از طریق
تعریـف پـروژه تحقیقاتـی بـه انجام برسـاند.
در ادامـه ،اعضـای کمیتـه تحقیقـات شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان
اردبیـل از دسـتاوردهای تحقیقاتی ،کارگاهها و آزمایشـگاههای دانشـکده

مهندسـی مـواد دانشـگاه بازدیـد نمـوده و از آخرین یافته هـای علمی در
زمینـه تکنولـوژی نانو آگاهـی یافتند.
الزم بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر اسـتفاده از تکنولـوژی هـای نانـو
پوشـش های ضد رطوبت و ضد یخ در بسـیاری از کشـورهای سردسـیر
نظیـر کانـادا کـه تجمـع بـرف و یـخ منجـر بـه قطعـی بـرق و افزایـش
هزینـه هـای بهـره بـرداری در صنعـت بـرق می شـود ،در حال توسـعه
و پیشـرفت مـی باشـد لذابـا توجه بـه رقابت کشـورهای مختلـف جهان
ومحدوديـت خريـد تجهيـزات وعـدم انتقـال تكنولـوژي سـاخت آنها به
كشـور ،در صـورت اجـرای موفقیت آمیـز این پروژه می تـوان از نتایج آن
در مناطـق شـمال و شـمالغرب کشـور اسـتفاده نمود.

3
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تشریح یکی از پروژههای مهم تحقیقاتی خاتمه یافته در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مهندس محمدی:
در ایـن نـرم افزار ،مسـاله جایابی بهینـه تولیدات
پراکنـده بـا تابع هـدف چندگانه بـرای فیدرهای
اسـتان اردبیـل بـه روش  PSOمـورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت و ایـن نـرم افـزار قادر اسـت
کـه اطالعـات را از سیسـتم اطالعـات موقعیـت
جغرافیایـی ( )GISدریافـت کـرده و شـبکه را
برای شـرایط مختلـف بارگذاری واقعـی تحلیل
و بررسـی کـرده و ضمن تعیین شـرایط تلفات و
افـت ولتـاژ ،مـکان و ظرفیـت بهینـه بـرای نصب
تولیـدات پراکنـده در فیـدر را مشـخص کنـد.

ایـن پـروژه تحقیقاتـی با عنـوان «تهیه نـرم افزار
مـکان یابـی منابـع تولیـدات پراکنـده در شـبکه
توزیـع» بـر اسـاس شـاخصهای کیفیـت تـوان
و کاهـش تلفـات و انجـام مطالعـات مربـوط بـه

حفاظـت شـبکه ،انجـام یافـت.
مهنـدس محمـدی سرپرسـت محتـرم شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل در ایـن
خصـوص گفـت :در صـورت اسـتفاده از ایـن
نـرم افـزار ،میتـوان بـرای فیدرهـای فشـار
متوسـط اسـتان و تعییـن بهینـه مـکان و ظرفیت
منابـع تولیـد پراکنـده اقـدام نمـود و میتـوان
ضمـن کاهـش مشـکالت شـبکههای توزیـع،
سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی را بـه سـمت
نصـب منابع تولیـد پراکنده در نقـاط از قبل تعیین
شـده ،هدایـت نمـود.
وی افـزود :در حـال حاضـر شـبکه هـای توزیـع
نیـروی بـرق از مسـائل و مشـکالتی ماننـد وجود
نامتعادلـی ولتـاژ ،بـاال بـودن تلفـات انـرژی،
مناسـب نبـودن پروفایـل ولتـاژ و هماهنگی های
حفاظتـی در حضـور منابـع تولیـد پراکنـده رنـج
میبرنـد کـه بـا توجـه بـه طـرح خریـد تضمینی
بـرق توسـط دولـت از سـرمایه گـذاران تولیـد
بـرق از طریـق نیروگاههـای بـادی ،خورشـیدی
و تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت ( ،)CHPبـکار
گیـری منابـع تولید پراکنـده در شـبکههای توزیع
میتوانـد تـا حـد ممکـن بر ایـن مشـکالت غلبه
کـرده و کارایـی سیسـتم-های توزیـع را بـاال
ببـرد .امـا بایـد ایـن منابـع در مکانـی مناسـب با
سـایزهای بهینـه متصـل گـردد.

مهنـدس محمـدی تصریـح کـرد :بدیـن منظـور
نرمافـزاری بـرای سیسـتم توزیـع اسـتان اردبیـل
طراحـی شـده اسـت کـه بتوانـد تحلیـل و
مکانیابـی تولیـدات پراکنـده در فیدرهـای فشـار
متوسـط توزیـع را انجـام دهـد .اطالعـات مربوط
بـه ایـن فیدر از نرمافـزار از سیسـتم  GISدریافت
شـده و اطالعات پردازش شـده و شـرایط شـبکه
از لحـاظ تلفـات و پروفایـل ولتـاژ مـورد مطالعـه
قـرار میگیـرد .سـپس بـرای بهبـود شـرایط و
کارایـی این فیدرهـا ،مکان بهینه و سـایز مطلوب
تولیـدات پراکنـده بـرای آنهـا پیشـنهاد میگـردد
تـا بـا بـکار گیـری از نتایـج ایـن مطالعـات،
شـرایط شـبکه بـرای نصـب تولیـدات پراکنده در
سـالهای آتـی تعییـن گـردد .بـه منظـور تعییـن
بهینـه سـایز و مـکان برای ایـن تولیـدات ،هدف،
کاهـش تلفـات و بهبـود پروفایـل ولتـاژ سیسـتم
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .همچنیـن نرمافـزار،
قابلیـت بهروز رسـانی را دارد و اطالعـات از GIS
میتوانـد در هـر زمـان دریافـت شـده و شـبکه
مذکـور تکمیل گـردد.
وی نتایـج ایـن پـروژه را ،حداکثـر اسـتفاده از
مزایـای فنـی منابـع تولیـد پراکنـده بـه منظـور
بهبـود شـرایط تلفـات و پروفایـل ولتاژ ،نـرم افزار
تحلیـل و جایابـی تولیـدات پراکنـده در سیسـتم
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ،طـی فرایند

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار بانک اطالعات
پیمانکاران در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ایـن دوره آموزشـی روز سهشـنبه
 19دی مـاه بـا حضـور پیمانـکاران
شـرکت توزیـع در محـل سـالن
اجتماعـات سـتاد شـرکت برگـزار شـد.
در ایـن دوره آموزشـی ،مهنـدس
مسـعود عقیلـی مدیـر دفتـر کنترل

برنامـه و پـروژه ،طریقـه ثبـت
اطالعـات در نـرم افـزار مذکـور را
بـرای حاضریـن تشـریح نمـود.
بـه گفتـه مهنـدس عقیلـی ،کلیـه
اطالعـات شـرکتهای پیمانکاری
اعـم از پرسـنل ،هئیـت مدیـره و

تجهیـزات موجـود ،تـوان مالـی و
تـوان مدیریتـی درایـن نـرم افـزار
موجـود و قابـل رصـد خواهـد بـود.
وی افـزود :ارزيابـي پیمانـکاران
کاال و خدمـات بـا هـدف گزينـش
متقاضیـان توانمنـد و ارتقـا تـوان
آنهـا در جهـت تاميـن نيازهـاي
سـازمان در بخشهـاي كاال و
خدمـات ،روشـي نظـام منـد مـي
باشـد كـه در جهـت افزايـش
اطمينـان متقاضیـان ،بهبود كيفيت
تاميـن ،كاهـش قيمت تمام شـده،
حـذف انحصـار و ايجـاد فضـاي
رقابتـي بيـن متقاضیـان ايجـاد
گرديـده اسـت.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان لطف اله وصالیان و جبراییل عزیزی

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را بــه شــما همــکاران محتــرم تســلیت عــرض

نمــوده ،از خداونــد متعــال 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

اجـرای پـروژه تحقیقاتـی دانسـت.
مهنـدس محمـدی همچنیـن اظهـار داشـت کـه
در ایـن نـرم افـزار ،مسـاله جایابی بهینـه تولیدات
پراکنـده بـا تابع هـدف چندگانـه بـرای فیدرهای
اسـتان اردبیـل بـه روش  PSOمـورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت و ایـن نـرم افـزار قـادر اسـت
کـه اطالعـات را از سیسـتم اطالعـات موقعیـت
جغرافیایـی ( )GISدریافـت کـرده و شـبکه را
بـرای شـرایط مختلـف بارگـذاری واقعـی تحلیل
و بررسـی کـرده و ضمـن تعییـن شـرایط تلفات و
افـت ولتـاژ ،مـکان و ظرفیـت بهینه بـرای نصب
تولیـدات پراکنـده در فیـدر را مشـخص کنـد.
همچنیـن قابلیـت بـه روزرسـانی ایـن نـرم افـزار
یکـی دیگر از توانایـی ها و ویژگی های برجسـته
آن اسـت .لذا در صورت اسـتفاده از ایـن نرم افزار
بـرای فیدرهـای فشـار متوسـط اسـتان و تعییـن
بهینـه مـکان و ظرفیـت منابـع تولیـد پراکنـده،
مـی تـوان ضمـن کاهش مشـکالت شـبکه های
توزیـع ،سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی را بـه
سـمت نصـب منابـع تولیـد پراکنـده در نقـاط از
قبـل تعییـن شـده ،هدایـت نمود.
مهنـدس محمـدی در پایـان توضیحـات خـود
اضافـه کـرد :ایـن نـرم افـزار در راسـتای اجرایی
نمـودن پـروژه هـای تحقیقاتـی شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل انجـام یافتـه اسـت .

نماینده «کمیته انضباط کار» شرکت
انتخاب شد

مراسـم انتخابـات نماینـده سرپرسـتان در کمیتـه انضباط کار شـرکت توزیع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل صبـح روز سهشـنبه  14آذر مـاه بـا حضـور سرپرسـتان ایـن
شـرکت برگزار شـد.
ایـن مراسـم که با حضـور سرپرسـتان از قبیل «معاونیـن ،مدیران ،روسـای ادارات
و گـروه کارشناسـان مسـئول» بـه طـور همزمـان در سـطح شـرکت برگزارگردید
و طـی آن ،آقـای علیرضـا جهانـی بـا حداکثـر آراء بـه عنـوان نماینده سرپرسـتان
درکمیتـه انضبـاط کار شـرکت انتخـاب گردید.

تسلیت و همدردی
خانواده های محترم همکاران بازنشسته عزیزمان آقایان نادر تقیپور،
قربان عاطر مقدم و جبرائیل مخنفی

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن ایــن همــکاران بازنشســته بزرگــوار و خوشــنام را بــه شــما

تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال علــو درجــات بــرای آن مرحومیــن و صبــر و شــکیبایی

و ســامتی بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان محتــرم مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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انتصاب

طـی حکمـی از سـوی سـرتیپ دوم پاسـدار جلیـل بابـازاده
فرمانـده سـپاه حضـرت عبـاس(ع) اسـتان اردبیـل مهنـدس
حسـین قدیمـی معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل بـه عنـوان نایـب رئیـس
شـورای قشربسـیج مهندسـین صنعـت سـپاه اسـتان منصـوب
شد.
طـی حکمـی از سـوی مهنـدس حسـن محمـدی سرپرسـت
شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل ،آقای محـرم اوجاقی
بـا حفظ سـمت بـه عنوان«بازرس ویـژه مبـارزه با اخذ رشـوه و
سوء استفاده از مقام مقام اداری» این شرکت منصوب شد

سـرتیپ دوم پاسـدار جلیـل بابـازاده بـا اعطای لـوح تقدیر مراتب
تقدیـر و تشـکر صمیمانه خود را از مهندس محمدرضا سـیاهکوهی
مدیـر امور سـه بـرق اردبیـل و تنی چنـد از همکاران تالشگرشـان
آقایـان امیـر حمیـدی ،رضـا قاسـم نیـا ،فـواد حمیـدی و بهـروز
دنیاپـور بـه جهت همـکاری مؤثر و بیشـائبه و تلاش در برگزاری
نمایشگاه رزمی و فرهنگی عملیات رمضان اعالم داشته است.
آقـای مسـعود امامـی یگانه مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری
اردبیـل و آقای فریـدون بابایی فرماندار و رئیس شـورای هماهنگی
مدیریـت بحران شهرسـتان خلخـال با اعطای لوح تقدیر مشـترکی
خطـاب بـه مهنـدس علـی نعمتـی منصـور مدیر بـرق شهرسـتان
خلخـال بـه عنـوان رئیـس کارگـروه تخصصـی مدیریـت بـرق
شـورای هماهنگـی مدیریت بحران شهرسـتان خلخـال ،از اقدامات
مؤثـر وی و دسـتاوردهای ارزشمندشـان در شـورای هماهنگـی
مدیریـت بحـران شهرسـتان خلخـال صمیمانـه تقدیـر و تشـکر
کردهاند.
مهنـدس حسـن محمدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل طـی نامههـای جداگانـهای خطـاب بـه همکارمان
آقـای رامیـن نـوری رئیـس اداره بازنشسـتگی و رفـاه شـرکت و
همـکار تالشـگرمان آقـای ولیاله اسـدپور بـه خاطر تلاش ویژه
بابـت هماهنگـی بـا مرکـز بهداشـت شهرسـتان اردبیـل جهـت
خطرسـنجی و پیشـگیری از بیماریهـای قلبـی و مغـزی بـرای
همـکاران بازنشسـته ،کارکنـان رسـمی ،خدماتی و( ...بـدون ایجاد
هزینـه) و پیگیـری امـورات مربـوط بـه حـوزه سلامت کارکنـان
صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آورد.
مهنـدس حسـن محمدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیـروی برق
اسـتان اردبیـل طـی نامـهای خطـاب بـه همکارمـان خانـم منیـژه
عاملـی رئیس اداره کارگزینی شـرکت از تالشهـای او در برگزاری
همایـش «ضوابـط طـرح طبقـه بنـدی مشـاغل و نظـام پرداخـت
شـرکت هـای توزیـع» در جهت شـفاف سـازی و اطالع رسـانی و
نهایتـا موجـب ارتقـاء رضایـت کارکنان شـرکت گردیـده ،صمیمانه
تقدیر و تشکر به عمل آورد.
شـورای اسلامی روسـتای اوچبلاغ بـا اعطـای لـوح تقدیـر بـه
همکارمـان مهنـدس رسـول زارع در خصـوص تلاش ویـژه در
اصالح شـبکه و روشـنائی معابر روسـتای مذکـور صمیمانه تقدیر و
تشکر به عمل آوردهاند.
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نظارت عالیه بهرهبرداری شرکت توانیر

از شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مهنـدس محمـدی تصریـح کـرد :شـركت
توزيـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل بـه
لحاظ شـاخص هـاي كيفـي نظيـر؛ كمترين
درصـد تلفـات انـرژي الكتريكي ،نـرخ انرژي
توزیـع نشـده و متوسـط زمـان خاموشـي هر
مشـترك ،در وضعيت بسـيار خوبي قـرار دارد
و ايـن عملكـرد ،بیانگـر تلاش بـي وقفـه و
زحمـات شـبانه روزي كاركنـان اين شـركت
می باشـد .
وی افـزود :در راسـتای کاهش خاموشـی ،در
حـال حاضـر دو دسـتگاه تجهیـزات خط گرم
و چهـار اکیـپ مشـغول به فعالیت می باشـد،
در حـوزه اتوماسـیون شـبکه نیـز کارهـای
خوبی انجام شـده ؛ شـاخص و هـدف گذاری
در حـوزه بهـره بـرداری انجـام شـده اسـت؛
در قسـمت هوشـمند سـازی شـبکه و بحـث
ایمنـی و کاربـردی سـازی  GISو  PMنیـز
همـکاران زحمـات و اقدامـات خوبـی انجـام
دادهانـد و در پـی آنیـم که به شـرایط ایده آل
و مطلوب برسـیم .
مهندس محمـدی حضور ناظریـن و ارزیابان
شـرکت توانیـرو سـایر شـرکتهای توزیـع
را فرصـت مغتنمـی دانسـت کـه بـا تبـادل
تجربیـات ،باعـث خواهـد شـد رشـد متوازنی
را در سـطح شـرکتهای توزیع شـاهد باشیم و
انشـاءا ...همکاران شـرکت توزیع نیروی برق
اسـتان در جهـت بهبـود مـوارد ممیـزی ،گام
برخواهند داشـت .
مهندس محمدی در پایان سخنان خود،
خواستار این شد که ارتباطات همکاران در
حوزه بهره برداری بعد از این ممیزی ،همچنان
حفظ شده و این ارتباطات تداوم یابد.
در ادامه این جلسه ،مهندس حسین قدیمی
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
بعد از خیر مقدم گویی ،ویژگی های شرکت،
منطقه و استان را مختصرا بیان کرد.
وی افـزود :در حـال حاضـر شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل وظیفـه تأمیـن
بـرق مطمئـن و پایـدار  10شهرسـتان23 ،
شـهر 26 ،بخـش و  1698روسـتای برقدار را
در مسـاحتی معـادل  17953کیلومتر مربع به
عهـده دارد.
وی سپس گزارشی از اهم فعالیت های انجام
یافته در امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق
و معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت

توزیع نیروی برق استان اردبیل را به صورت
پاورپوینت برای حاظرین ارائه داد .
در ادامـه ،مهنـدس برنگـی معـاون دفتـر
نظـارت بر توزیع شـرکت توانیر و سرپرسـت
تیـم ارزیابی ،هدف اول ارزیابی را نگهداشـت
آموختـه هـا و تجربه دانسـت.
وی گفـت :هـر سـازمانی اگـر بخواهـد بـه
نتیجـه درسـت برسـد بایـد هـدف داشـته و
ایـن هـدف قابـل انـدازه گیـری و منطقـی و
خـارج از توان سیسـتم نباشـد .بودجـه بندی
جهت رسـیدن به هـدف ،گام دوم می باشـد.
سـومین اصـل ،منابـع انسـانی اسـت کـه
مهمترین سـرمایه هر سـازمانی است و نکته
آخـر ،زیر سـاختها و فرآیند هـای صحیح می
باشـد و در ایـن ممیـزی ،اصـل بـرآن اسـت
کـه فرآیند هـای موجـود در بهره بـرداری را
بررسـی کنیم کـه چه چیزی جاری و سـاری
اسـت و کـدام مـورد ،موجودیـت نـدارد و چه
راههایـی برای ارتقـاء فرآیندها وجـود دارد تا
در سـطح ملـی از آن اسـتفاده کنیـم .
مهنـدس برنگـی بـا عنـوان اين كـه در اين
ارزيابـي ،موضوع جـاري بودن دسـتور العمل
هـاي توانيـر و وزارت نيـرو رصـد مي شـود،
افـزود :در نظـارت عاليـه ،اهـداف ،برنامه ها،
فرآيندهـا و روش انجـام آنهـا طبـق  9چـك
ليسـت و بیش از  1200سـوال كـه قب ً
ال ارائه
گرديـده ،توسـط كارشناسـان حاضـر ارزيابي
خواهد شد.
وي اظهـار داشـت :ذات ارزيابـي و نظـارت
عاليـه ايجـاب مي كند كه اقدامـات و فعاليت
هـا بازبينـي شـده و تعاطـي افـكار و انتقـال
دانـش به نحـو شايسـته اي به اجـرا در آید .
گفتنـی اسـت نظـارت عالیـه بهـره بـرداری
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل،
پنجـم لغایـت هشـتم دی مـاه بـا حضـور
گـروه منتخب هشـت نفـره از شـرکت توانیر
و شـرکت هـای توزیـع نیـروی بـرق تهران،
البـرز ،کهگیلویـه و بویـر احمـد ،مرکـزی و
ایلام انجـام گردیـد.
جلسه اختتامیه
ایـن جلسـه با حضـور ارزیابـان و سرپرسـت
شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان ،معاونین
و مدیـران سـتادی و واحدهـای تابعـه روز
پنجشـنبه  7دی ماه در محل سـالن جلسـات
سـتاد برگزار شـد.

احداث ترانس هوایی توسط اکیپ عملیات
خط گرم شرکت توزیع نیروی برق استان

مهندس حسین قدیمی معاون بهرهبرداری
و دیسپاچینگ شرکت گفت :با توجه
به سیاستهای شرکت در راستای
کاهش خاموشیها و افزایش رضایتمندی
مشترکین ،احداث تیر حامل ترانس و

نصب ترانس هوایی و تابلو آن به صورت
شبکه برقدار در شهرک صنعتی دو اردبیل
به قدرت  125 KVAبرای شرکت «معین
صنعت» توسط اکیپ عملیات خط گرم با
موفقیت انجام گردید.
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در این جلسه ابتدا مهندس قدیمی معاون بهره
برداری و دیسپاچینگ شرکت گفت :مواردی
که در جریان ارزیابی به همکاران توصیه شده
را حتما در برنامه ها لحاظ خواهیم کرد.
سـپس مهندس برنگـی معاون دفتـر نظارت
بـر توزیع شـرکت توانیـر از همکارانـی که در
فراینـد ممیـزی حضور داشـتند تشـکر نموده
و تغییراتـی که در شـرکت توزیـع نیروی برق
اسـتان اردبیل انجام شـده را مثبت دانسـت.
مهنـدس برنگـی گفـت :بـه همت دوسـتان،
حـوزه سـتادی و تمامـی امـور ها به جـز بیله
سـوار و اصالنـدوز مـورد ارزیابی قـرار گرفت
و مـا شـاهد بودیـم کـه در خصـوص کاهش
تلفـات ،فعالیـت جهادی بسـیار خوبـی انجام
شـده ،در مسـتند سـازی موارد قابل بهبودی
بـود و پروژه کابـل خود نگهدار پـروژه خوبی
در شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان اسـت.
مهنـدس برنگـی در انتهـای سـخنان خود از
تیـم اجرایـی ایـن پـروژه صمیمانـه تقدیـر و
تشـکر به عمـل آورد.
در ادامـه ،اعضـای تیـم ارزیاب بـه ارائه نقطه
نظرات خـود در جریان ممیـزی پرداختند .
سـپس ،مهندس محمدی سرپرسـت شرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل نیـز بـا
بیـان اینکـه ارزیابـی ،نقـاط قـوت را بهبـود
میبخشـد و نقـاط ضعف را برطـرف میکند،
افـزود :حتمـا اقدامـات الزم را در جهت بهبود
بیـش از پیـش شـرایط ،انجام خواهیـم داد.
مهنـدس محمـدی گفـت :ایـن ارزیابیهـا
اسـت کـه میتواننـد نقـاط قـوت را بهبـود
بخشـیده و نقـاط ضعـف را برطـرف کننـد.
سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل در ادامـه سـخنان خـود ،کارهایی که
در حوزه  GISانجام شـده را شـاخص دانسته
و افـزود :اقداماتـی کـه در ایـن حـوزه انجـام
شـده باعث شـده در شـرکت توانیر ،شـرکت
توزیـع برق اسـتان جـزو شـرکتهای برتر این
حـوزه معرفی شـود.
وی افـزود :در بحـث هوشـمند سـازی
شـبکه در پایان امسـال حداقـل  30نقطه ی
هوشـمند در سـطح اسـتان خواهیم داشـت و
تـا سـال آینـده ایـن نقـاط را بـه  160نقطـه
خواهیـم رسـاند .
سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل در پایـان سـخنان خـود تأکیـد کرد:
از تمام پیشـنهادات ارزیابان اسـتفاده خواهیم
کـرد و همچنیـن خواسـتار ایـن شـد کـه
همـکاران توانیـر نیز دغدغه های شـرکتهای
توزیـع را منعکـس نمایند .
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تشریح عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل توسط خانم عفت سبحانی سرپرست این معاونت
خانم عفت سـبحانی سرپرسـت معاونت منابع انسـانی شـرکت

توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل در گفتگـو با نشـریه «پیک
بـرق سـاواالن» ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت منابـع انسـانی ،بـه
ً
ذیلا بـه
تشـریح عملکـرد ایـن معاونـت پرداختـه اسـت کـه
اسـتحضار میرسـد:

خانـم سـبحانی گفـت :از آن جائـی کـه فعالیـت حـوزه معاونـت منابـع
انسـانی،کل شـرکت را تحـت پوشـش قـرار مـی دهـد ،لـذا مدیـران و
کارشناسـان توانمنـد ایـن حـوزه علیرغم کاسـتی هـای موجود ،بـا جدیت و
نـوآوری ،نسـبت بـه برآورده سـازی انتظارات سـازمان اقدام مـی نمایند و با
توجـه بـه زیر سـاخت های موجـود ،از جملـه درجه حرفه ای بودن شـرکت
 ،نیروهـای جـوان و متخصـص بـا میانگیـن سـابقه مطلـوب و ، ...از عوامل
موثـر در تحقـق اهـداف اسـتراتژیک سـازمان در افـق  1404مـی باشـد.
وی افـزود :بـا تلاش و همت کارکنان ایـن معاونت  ،شـرکت توزیع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل بـه عنـوان نماینـده صنعـت برق جهـت اجـرای نظام
آموزشـی شـغلی ـ سـازمانی صنعـت آب و بـرق انتخـاب و در حـال اجرای
فرآینـد و مراحـل آن می باشـد.
وی همچنیـن تصریـح کـرد کـه بـه منظـور تعامل بیشـتر در زمینـه روابط
کار ،معاونـت منابـع انسـانی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل در
هیئـت حـل اختلاف اداره کار اسـتان بـا برگـزاری انتخابـات توسـط اداره
مذکـور ،عضـو مـی باشـد و پرواضـح اسـت کـه معاونـت منابـع انسـانی با
توجـه به رسـالت و بـه منظور دسـتیابی به مقاصـد و اهداف خودمسـئولیت
جـذب و تامیـن  ،آمـوزش ،حفظ و نگهداشـت و به کارگیری منابع انسـانی
را بـر عهـده دارد کـه ایـن وظایـف از طریـق دفاتـر برنامـه ریـزی نیـروی
انسـانی و آمـوزش  ،امور کارکنـان و رفاه و گروه سـازماندهی و طبقه بندی
مشـاغل انجـام مـی پذیرد .
سرپرسـت معاونت منابع انسـانی شـرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیـل در ادامـه گفتگـوی خـود ،عملکـرد بخشهـا و مدیریتهـا و
ادارات مختلـف ایـن معاونـت را بطور تفصیل به شـرح ذیل تشـریح

نمود:

 1ـ جـذب وتامیـن نیـروی انسـانی شایسـته ومتخصـص ،همـواره یکـی
از دغدغـه سـازمانهای امـروزی مـی باشـد در ایـن راستاشـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل بـه منظور دسـتیابی به دانـش روز وایـده های
نویـن در سـطوح مختلـف سـازمان ،سیاسـت تامین منابـع انسـانی از خارج
سـازمان را سـر لوحـه خود قـرار داده واز طریـق آزمون اسـتخدامی متمرکز
وزارت نیـرو (آزمـون کتبـی) و انجـام مصاحبـه بـا تشـکیل کمیتـه آزمون
مهارتهـای تجربی(متشـکل از نماینـدگان شـرکت توانیـر  ،هسـته گزینش
توانیـر ،معاونیـن و مدیـران حـوزه تخصصـی و دفتر حراسـت) اقـدام نموده
وهمچنیـن بـه منظـور ارتقـاء کارکنـان واجدشـرایط واسـتفاده از تجربیـات
مفیدآنـان ،سیاسـت تامیـن منابـع انسـانی از درون سـازمان را اتخـاذ و بـا
برگـزاری آزمونهـای ارتقـاء بخـش شـغلی ،تدویـن و ثبـت تجربـه وتبدیل
وضعیـت نیروهـای شـرکتی توسـط مراکـز علمـی مجـاز  ،کمیتـه هـای
مدیریـت دانـش و سـرمایه انسـانی نسـبت بـه تامین نیـروی انسـانی مورد
نیـاز اقـدام نموده اسـت.
ـ تدویـن سـند برنامـه ریـزی نیـروی انسـانی بـه عنـوان یکـی از الگـوی
سـازمان در شناسـایی نیازهـا ،جـذب ،ارتقاء ،جابجائـی ،سـاماندهی وتامین
منابـع انسـانی با توجـه به فعالیت وماموریـت های محولـه ،از دیگر اقدامات
ایـن معاونـت در حـوزه دفتـر برنامـه ریـزی نیـروی انسـانی و آمـوزش می
باشد.
ـ موضوع آموزش و توسـعه انسـانی یکی از شـاخص های مهم و مطرح در
حـوزه مدیریـت منابع انسـانی اسـت که بـرای تحقق ایـن امر ،نظـام جامع
آمـوزش کارکنـان بـا مراحل چهارگانـه :نیازسـنجی  ،برنامه ریـزی  ،اجرا و
ارزیابـی اثربخشـی دوره هـای آموزشـی به عنـوان الگو و ملاک عمل این
معاونـت در حـوزه آمـوزش بـوده به طوریکـه اولین واساسـی تریـن گام در
تدویـن و اجـرای برنامـه ی آموزشـی ،اجـرای صحیـح و مبتنـی برواقعیـت
فرآیند نیازسـنجی است.
ـ تدویـن تقویـم آموزشـی سـال  97بـا رویکـرد سیاسـتهای نظـام هـای
شـغلی ـ سـازمانی و همچنیـن لحـاظ نمـودن محورهـای حفـظ و ارتقـاء

سلامت کارکنـان ،سیاسـت هـای اصلاح نظـام و سلامت اداری
ـ انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری آموزشـی بـا مجتمـع عالـی آموزشـی و
پژوهشـی و مراکـز فنـی و حرفـه ای در جهت اسـتفاده از ظرفیـت وقابلیت
هـای مراکـز مذکـور در برگـزاری دوره هـای آموزشـی مـورد نیـاز
ـ برگـزاری دوره هـای آموزشـی نیروهای پیمانکاری با توجه به حساسـیت
موضوع آمـوزش پیمانکاران
ـ برگزاری سمینار و دوره های آموزشی شغلی ـ تخصصی ،عمومی و مدیران
ـ معرفـی افـراد بـه همایش و کنفرانس هـای علمی ـ تخصصـی به منظور
اسـتفاده از آخرین دسـتاوردهای علمی روز
ـ معرفـی تعـدادی از کارشناسـان جهت شـرکت در کارگاه ارزیابی و پرورش
مهـارت هـای مدیریتی مدیران آینـده از طرح تربیت مدیـر وزارت نیرو
ـ اجـرای بنـد 1ـ6ـ2ـ 5دسـتورالعمل اجرایـی نظام جامع آمـوزش کارکنان
وزارت نیـرو در خصـوص تعجیـل در ارتقاء گروه
ـ ایجـاد زمینـه مناسـب در جهـت اسـتفاده از ظرفیـت و پتانسـیل هـای
همـکاران شـاغل و بازنشسـته سـازمان در برگـزاری دوره هـای آموزشـی
ـ عضویـت همـکاران در کارگـروه هـا و کمیتـه هـای تخصصـی شـرکت
تو ا نیر
ـ جمـع آوری مـدارک و مسـتندات و همچنیـن محاسـبه و تعییـن پـاداش
دانـش آموزان و دانشـجویان در اجرای دسـتورالعمل پرداخـت پاداش دانش
آمـوزان و دانشـجویان ممتاز
ـ پذیرش و مدیریت امور کارآموزی
ـ تشـکیل کمیتـه نظـام پیشـنهادات و بررسـی پیشـنهادات واصلـه و ارجاع
پیشـنهادهای مصـوب جهـت پرداخـت پـاداش و اجرا

 2ـ امـور کارکنـان و رفـاه بـا رویکـرد جبـران خدمـات مسـتقیم و غیـر
مسـتقیم نقش اساسـی در ارتقـاء رضایت ،سلامت و رفاه کارکنان شـاغل
و بازنشسـته داشـته کـه این مهـم را با برقـراری ارتباط تنگاتنگ با شـرکت
هـای بیمـه گـر بـه صـورت انعقـاد تفاهـم نامـه ،تشـکیل جلسـات متعدد،
توزیع دسـتگاه  GIUCOmeterو ارائه خدمات پیشـگیرانه جهت تشـخیص
زود هنـگام بیمـاری هـای صعـب العلاج  ،انواع سـکته ها ،پوکـی و نرمی
اسـتخوان و ...فراهـم مـی نماید.
ـ تخصیـص و تجهیـز اتـاق پزشـک و حضور پزشـک و کارشـناس بیمه به
منظـور رفـاه حـال کارکنان جهـت انجام خدمات مشـاوره ای و پزشـکی
ـ اخـذ تخفیفات ویژه فرانشـیز از مراکز تشـخیصی ،درمانی و آزمایشـگاهی
و....
 برگـزاری همایـش تشـریح قـرارداد درمـان توسـط همـکاران ادارهبازنشسـتگی و رفـاه و بـا حضـور شـرکت بیمـه گـر و پزشـک در سـتاد و
واحدهـای تابعـه بـرای شـاغلین و بازنشسـتگان
 بررسـی و رفـع مشـکالت بیمـه نامـه هـای تامیـن و حفـظ سلامت وهمچنیـن عمـر و حادثـه تلفیقـی کارکنـان در سـنوات قبـل
 برگـزاری سـاالنه مراسـم بازنشسـتگی بـا حضـور کلیـه بازنشسـتگان وخانـواده آنهـا در روز تکریـم خانـواده و بازنشسـتگی
 اعـزام سـاالنه تعـدادی از بازنشسـتگان بـه همـراه خانـواده بـه مشـهدمقـدس بـه قیـد قرعه
 جمـع آوری سـوابق بیمـه ای کارکنـان به منظـور رفع مغایـرت ها جهتبرآورد لیسـت حائزین شـرایط بازنشستگی
 محاسبه و پرداخت کمک هزینه رفاهی کارکنان انجـام نظرسـنجی و نیاز سـنجی از کارکنان در سـطح شـرکت در ارتباطبـا درمـان و شـرکت هـای بیمه گر
 اجرای دستورالعمل ایثارگران در مناسبت های مختلف اجـرای دسـتورالعمل مسـاعدت درمانـی و پرداخـت هزینـه نگهـداری وسـایر موارد بـرای مشـمولین دسـتورالعمل
 تشـکیل جلسـات متعـدد بـا روانشناسـان در جهت عقـد قرارداد مشـاورهروانشناسی
 پرداخـت کامـل حـق بیمـه تکمیلی فرزنـدان اناث بازنشسـته فوت شـده(پـدر و مادر)
 پرداخت  60درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و همسران آنها -ایجـاد کانـال هـای ارتباطـی جهـت اطلاع رسـانی امـورات مرتبـط بـا

کارکنـان و رفـاه و پاسـخگوئی بـه سـواالت همـکاران
 تطبیـق مـدارک پذیرفتـه شـدگان دو برابـر ظرفیـت آزمـون اسـتخدامیمتمرکـز وزارت نیـرو
 برگـزاری همایـش توجیهـی نظـام پرداخت ،دسـتور العمل ها ،بخشـنامههـای مرتبط بـا کارکنـان توسـط اداره کارگزینی
ـ برگـزاری انتخابـات نماینده سرپرسـتان درسـطح شـرکت جهت عضویت
در کمیتـه انضباط کار
ـ هماهنگـی در انجـام رضایـت و نظـر سـنجی از کارکنـان در ارتبـاط بـا
خدمـات ارائه شـده توسـط شـرکت
ـ اجـرای بخشـنامه شـماره  96/16610/50/100مورخه  96/2/26ارسـالی
از وزارت نیـرو در خصـوص افزایـش سـاالنه کارکنـان و صـدور احـکام
کارگزینـی در کمتـر از یـک هفتـه
 اجرای بخشـنامه شـماره  96/22/5006مورخه  96/6/7ارسـالی از شرکتتوانیـر موضـوع برخـورداری رزمنـدگان از مزایـای یـک مقطـع تحصیلـی
باالتـر و احتسـاب سـه چهـارم خدمـت نظـام وظیفـه بـه عنـوان حضـور
داوطلبانـه در جبهـه و برخـورداری از امتیـازات مربوطـه
ـ اجـرای بخشـنامه شـماره  96/22//6522مورخـه  96/7/24ارسـالی از
شـرکت توانیـر در خصـوص برخـورداری آقایان همـکار از مرخصـی زایمان
همسرانشان
ـ اجرای بخشـنامه شـماره  95/24/1215مورخه  95/7/27شـرکت توانیر در
خصـوص قانون کاهش سـاعات کاری بانوان دارای شـرایط خاص
 مکانیـزه نمودن فرم های ارزشـیابی سـاالنه کارکنـان و همچنین تحلیلفرم هـای مربوطه
 تشـکیل کمیتـه طبقـه بنـدی مشـاغل و بررسـی شـرایط ارتقـاء گـروه،مـدرک تحصیلـی ،تعجیل در ارتقاء گروه ،سـوابق خدمـت کارکنان خدماتی
 ،تغییـر شـغل و سـایر مـوارد مطروحـه و صدور ابلاغ و احـکام کارگزینی
 بررسی نوبت کاری و کشیک کاری 3ـ گـروه سـازماندهی و طبقـه بنـدی مشـاغل نیـز یکـی دیگـر از ارکان
حـوزه معاونـت منابـع انسـانی کـه نقـش تعییـن کننـده ای در طراحـی و
سـازماندهی سـاختار سـازمانی بـا ملحـوظ داشـتن ضوابـط تشـکیالتی و
سیاسـت هـای ابالغـی وزات نیرو و شـرکت توانیر داشـته که در این راسـتا
و بـا توجـه بـه ارتقـا درجـه شـرکت بـه الـف  ،افزایـش تعـداد معاونـت ها
و بازنگـری تخصیـص مشـاغل مدیریتـی و سرپرسـتی و طراحـی چـارت
سـازمانی پیشـنهادی از جملـه اقدامـات ایـن معاونـت در چارچـوب ضوابط
و سیاسـت هـای مذکـور بوده اسـت
 بازنگـری شـرح وظایف مشـاغل اجرایی شـرکت بـا مشـارکت واحدها براسـاس ضوابط و اسـتاندارد هـای موجود
 بازنگـری تفویـض اختیار مدیـران سـتادی و اجرائی با مشـارکت معاونتهای حـوزه تخصصی
 سـاماندهی کمیتـه هـا و کارگـروه هـای موجـود در شـرکت در قالـببخشـنامه هـای ابالغـی شـرکت توانیـر و صـدور احـکام مربوطـه
 همـکاری کلیـه حـوزه هـای ایـن معاونـت در تهیـه گـزارش عملکـردحـوزه معاونـت منابـع انسـانی در ارزیابی جشـنواره شـهید رجائی ،سـنجه و
شـاخصهای سلامت اداری و سـایر مـوارد.
در خاتمه ضمن تقدیر و تشـکر از نشـریه پیک برق سـاواالن
و دسـت اندرکاران شـرکت که ایـن فرصـت را در اختیار این
معاونـت قـرار دادنـد .امید اسـت بـا توجه بـه تعامـل و تاثیر
متقابـل کیفیت زندگـی کاری کارکنان و بهره وری  ،شـرایط و
زمینه مناسـبی جهـت ارتقاء دانـش فنی و تخصصـی ،بهبود
مشـارکت  ،توسـعه توانمندی ،امنیت شـغلی ،ایمنی جسـمی
و روانـی کارکنـان فراهم آید.

شماره 23

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

آذر و دی ماه 1396

جلسهای با حضور رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی
آذربایجان در شرکت توزیع برق استان اردبیل

دکتر یوسـف پریش رئیس مجتمع آموزشـی و پژوهشی صنعت
آب و بـرق آذربایجـان به همراه مدیر مالی و سرپرسـت مجتمع
آموزشـی واحـد اردبیـل در جلسـه ای با حضور مهندس حسـن
محمـدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان و خانم
سـبحانی سرپرسـت معاونت منابع انسـانی و آقای احدزاده مدیر
آمـوزش ،از آقـای مهندس محمـدی به جهت توجـه و حمایت
ویـژه در امر توسـعه و آمـوزش کارکنان تقدیر و تشـکر کرد.
دکتـر پریـش در ایـن جلسـه همچنین بـه پیشـرفتهای قابل

توجـه حـوزه معاونـت منابع انسـانی در بخش آموزش در شـش
ماهـه دوم سـال جـاری ،علیالخصـوص در حـوزه آمـوزش
نیروهـای پیمانـکاری کـه از تأکیـدات شـرکت توانیـر اسـت،
اشـاره نمود.
مهنـدس محمـدی نیز ضمن اشـاره بـه رویکرد نویـن آموزش
دراسـتفاده از ظرفیـت و قابلیـت هـای درون سـازمان به عنوان
تجریـه ،در کنـار علـم بـه آمـوزش و بهسـازی کارکنـان ،بـه
عنـوان یـک اصل اساسـی در توانمند سـازی پرسـنل تاکید کرد.

حضور مؤثر و مشارکت فعال شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل در ششمین کنفرانس ملی سیرد ( )CIREDو کسب
رتبه سوم این کنفرانس

ششـمین کنفرانـس منطقـهای «سـیرد»
بـا مشـارکت فعـال صنعـت و دانشـگاه
بهویـژه شـرکتهای توزیـع نیـروی بـرق
کشـور طـی روزهـای  26و  27دی ماه در
تهـران برگزار شـد.
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
با مشارکت فعال در این کنفرانس معتبر
علمی ،حضوری فعال داشته و توانست
رتبه سوم این کنفرانس را در جایگاه علمی
با  9مقاله پذیرفته شده ،احراز نماید.
در همیـن خصـوص مهنـدس آرش
کـردی مدیـر عامـل شـرکت توانیـر و
رئیـس شـورای راهبـردی سـیرد ایـران و
مهندس سـیدمحمد هاشـمی دبیـر کمیته
ملـی سـیرد ایـران بـا اعطـای لـوح تقدیر
مشـترکی خطـاب بـه مهنـدس حسـن
محمدی سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل از حضـور پررنـگ و
مؤثـر همـکاران این شـرکت در ششـمین
کنفرانـس منطقـهای سـیرد ،و کسـب
رتبـه سـوم کنفرانـس بـا تعـداد  9مقالـه
پذیرفتـه شـده ،و حمایتهـای ایشـان در
توسـعه دانـش و فعالیتهـای علمـی و
تالشهـای همکاران پژوهشـگر شـرکت
توزیـع نیروی برق اسـتان اردبیـل تقدیر و
تشـکر بـه عمـل آورده اسـت.
ً
ذیلا لیسـت مقـاالت برگزیـده
در ششـمین کنفرانـس منطقـهای
سـیرد بـه همـراه همـکاران تهیه
کننـده ،بـه اسـتحضار میرسـد:
1ـ آقـای جـواد بهکـش نوشـهر ـ
تحلیـل هارمونیکـی بـه روش ویژگـی

سـطح تـراز منحنـی فـاز بـه فـاز ولتـاژ
و جریـان ( )FPEMو محاسـبه تلفـات
هارمونیکـی در یک فیدر روشـنایی فشـار
ضعیـف ()LV
2ـ آقای مسعود حامدی ـ آنالیز اقتصادی
و تعیین قیمت همتراز شده انرژی تولیدی
واحد بادی شبکه توزیع شهرستان نیر
 3ـ آقـای فرشـید صداقتـی ـ مـدل
سـازی رفتـار تصادفـی خودروهـای برقی
متصـل به شـبکه در هنـگام بکارگیری به
عنـوان پاسـخ تقاضـا در بـازار توزیـع
 4ـ آقای بهروز صبحانی ـ تعیین محل
بهینه اتوبوستر در فیدر  7شمالی اردبیل به
منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات
با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی
 5ـ آقای شهرام یوسفی ـ بهره برداری
از شبکه های توزیع در حضور تولید توان
بادی و سیستم های ذخیره ساز انرژی

 6ـ آقای مهدی فیاضی ـ طراحی و ساخت
دستگاه فازیاب جهت تشخیص و برداشت
اطالعات فاز مشترکین شبکه توزیع برق
 7ـ آقـای مسـعود حامـدی ـ مقایسـه
هزینـه هـای توسـعه شـبکه بـا طراحـی
بهینـه سیسـتم ترکیبـی انـرژی هـای
تجدیـد پذیـر جهـت تامیـن بـرق مـورد
نیـاز چـاه هـای کشـاورزی دشـت اردبیل
بـا اسـتفاده از نـرام افـزار هومـر
 8ـ آقـای اکبـر جبرائیـل زاده ـ جایابی
بهینـه سیسـتم هـای خورشـیدی خانگی
در شـبکه هـای توزیـع شـهری بـا هدف
کاهـش تلفـات و بهبـود پروفیـل ولتـاژ با
اسـتفاده از سیسـتم GIS
 9ـ آقـای جـواد بهکـش نوشـهر
ـ محاسـبه و قیمـت گـذاری تلفـات
هارمونیکی ترانسـفورماتور هـای توزیع در
شـرایط بارگـذاری هارمونیکـی
شایان ذکر است در این کنفرانس
مقاله ارزشمند همکارمان مهندس

جواد بهکش تحت عنوان محاسبه
و قیمتگذاری تلفات هارمونیکی

ترانسفورماتورهای توزیع در شرایط
بارگذاری هارمونیکی بر اساس رای

داوران و کمیته علمی کنفرانس به
عنوان مقاله برگزیده کمیته کیفیت

برق و  EMTبخش پوستر کنفرانس

انتخاب شده و از سوی آقایان دکتر
محمود رضا حقی فام رئیس سیرد
ایران و مهندس سیدمحمد هاشمی

دبیر کمیته سیرد ایران لوح تقدیر

دریافت نموده است.
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تقدیر مدیرعامل توانیر از شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل

مهنــدس آرش کــردی مدیرعامــل شــرکت توانیــر طــی نامــه ای خطــاب بــه
مهنــدس حســن محمــدی سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی اســتان اردبیــل،
تالشهــای وی و کلیــه همــکاران متخصــص و متعهــد ایــن شــرکت در
خصــوص احــراز «رتبــه در ســطح خــوب» در بیــن دســتگاههای اجرایــی اســتان
در جشــنواره شــهید رجایــی را ارزنــده و قابــل تحســین دانســته و ایــن موفقیــت
را در راســتای تحقــق اولویتهــای نظــام اداری ابالغــی دولــت بســیار ارزشــمند
قلمــداد کــرده اســت.
وی در ایــن لــوح تقدیــر اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در ســال «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال»
و در راســتای اهــداف عالیــه صنعــت بــرق کشــور بیــش از پیــش موفــق باشــد.
شــایان ذکــر اســت بــر اســاس ارزیابــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کــه
در قالــب جشــنواره شــهید رجایــی ســال  ۹۶صــورت گرفتــه ،عملکــرد شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در مجمــوع هــر دو شــاخص اختصاصــی و
عمومــی در بیــن دســتگاههای اجرایــی اســتان در ســطح خــوب ارزیابــی شــده
اســت.
با حضور سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان صورت گرفت:

جلسه تقدیر از مسئولین و کارکنان
مرکز بهداشت شهید پیلهرودی اردبیل

روز دوشـنبه  11دی ماه نشسـتی در محل سـالن جلسـات سـتاد شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان بـا هـدف تقدیـر از تالشهـا و همکاریهای سرپرسـت و
کارکنـان خـدوم مرکز بهداشـت شـهید پیلـهرودی اردبیل برگزار شـد.
در ایـن جلسـه ابتـدا خانـم سـبحانی سرپرسـت معاونـت منابـع انسـانی شـرکت
گفـت :یکـی از شـاخص هـای رشـد اقتصـادی ،میـزان توجـه دولتمـردان بـه
سلامت افـراد جامعـه مـی باشـد.
وی از اینکـه یک خانم سرپرسـتی مرکز بهداشـت شـهید پیلـه رودی را به عهده
دارد ابـراز خرسـندی نمـود و افـزود :اینکه در اسـتان بـه توانمندی زنـان بها داده
می شـود ،جـای تقدیر دارد.
سـپس مهنـدس محمدی سرپرسـت شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل
گفـت :خـدا را شـاکریم کـه در مجموعـهای کار میکنیم که ماحصـل آن ،باعث
رفـاه مـردم اسـت و از اینکـه چـراغ خانهای روشـن میشـود بـر خود مـی بالیم.
مهنـدس محمـدی خطاب به مسـئولین و کارکنان مرکز بهداشـت مذکـور افزود:
بـا توجـه بـه اینکه باالترین نعمت ،سلامتی اسـت ،لـذا خروجی و زحمات شـما
عزیـزان باعـث مـی شـود،افراد جامعـه سـالم و سلامت باشـند و خروجـی و ما
حصل تالشـهای شـما بسـیار لـذت بخش تر اسـت.
وی بـا آرزوی سلامتی بـرای یکایـک افـراد جامعه ،از تالشـهای ریاسـت مرکز
بهداشـت شـهید پیلـه رودی و کارکنـان آن مرکز به جهت انجام آزمایشـات خطر
سـنجی و پیشـگیری از بیماریهـا بـرای همـکاران و بازنشسـتگان ایـن شـرکت
از آنـان صمیمانـه تشـکر نمـود و در ادامـة جلسـه ،لـوح تقدیـر و هدیـه ای بـه
کارکنـان ایـن مرکز بهداشـت اهدا شـد.
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آذر و دی ماه 1396

اخبار شهرستان ها
شهرستان اردبیل

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

همایش تغذیه سالم با رویکرد پیشگیری از بیماریها در
راستای اقتصاد مقاومتی در اردبیل برگزار شد

اصالح حریم ارتفاعی آرامستان نوران در
محدوده امور سه برق اردبیل

ایــن اقــدام جهــت اصــاح شــبکه و جلوگیــری از حــوادث احتمالــی
انجــام یافــت.
مهنــدس محمــد رضــا ســیاهکوهی مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل
گفــت :در ادامــه اقدامــات انجــام گرفتــه شــده در مســیر اردبیــل
بــه ارجســتان ،اداره بهــره بــرداری امــور ســه بــرق اردبیــل ،جهــت
اصــاح شــبکه وجلوگیــری از هرگونــه حادثــه ،در محــل روبــروی
آرامســتان نــوران ،اقــدام بــه نصــب تیرهــای  12متــری بــه جــای
تیرهــای  9متــری موجــود در زیــر شــبکه  kv20نمــود ،کــه بصــورت
خطرناکــی شــبکه  kv20را بــا پیــن و مقــره بــر روی پایــه  9متــری
وصــل شــده بــود و مســتعد هرگونــه حادثــه جانــی در مســیر فــوق
بــوده اســت.
وی افــزود :بــا اصــاح شــبکه در مســیر فــوق ،عــاوه بــر رفــع
حریــم ارتفاعــی شــبکه ،باعــث باالبــردن قابلیــت اطمینــان شــبکه
نیــز گردیــد.
گفتنــی اســت بــه منظــور تکمیــل اصــاح نواقصــات و جلوگیــری از
ســرقت شــبکه ،از محــل دســتور کار ترمیــم شــبکه عملیــات تعویــض
ســیم هــای مســی بــا کابــل خودنگهــدار در روســتای مذکــور نیــز
انجــام یافــت .

شهرستان کوثر

مشکل روشنایی معابر مناطقی از
شهرستان کوثر مرتفع شد

بـه همـت کمیتـه انسـجام بخشـی امـور زنـان و خانـواده و بسـیج
خواهـران صنعـت آب و بـرق اسـتان و گـروه ایمنـی شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ،همایـش تغذیـه سـالم بـا رویکـرد
پیشـگیری از بیماریهـا در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی بـا حضـور
بانـوان و همسـران همـکاران و نماینـدگان دسـتگاههای اجرایـی
اسـتان برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیل،
در ایـن همایـش کـه جمـع زیـادی از بانـوان حضـور داشـتند ،خانـم
حمیدی کارشـناس طب سـنتی ،مسـایل و موضوعاتـی را با محوریت
تغذیـه سـالم و ضـرورت رعایـت نـکات بهداشـتی در حـوزه تامیـن
سلامت به شـکل طبیعـی بیان کـرده و راهکارهایـی را بـرای بانوان
جهـت ایجـاد فضـای سـالم تغذیهای بـرای خانـواده مطـرح کرد.
خانـم حمیدی با اشـاره به تاثیر تغذیه سـالم در سلامت افـراد اظهار
کـرد :غذاهـای آمـاده و فسـتفود امـروزه مشـکالتی را در افزایـش
بیماریهـای مختلـف بـه ویـژه چاقـی در بیـن کـودکان و نوجوانان
ایجـاد کـرده کـه قطعـا کمتحرکی و عـدم توجه بـه ورزش ،بـر آثار
زیانبـار آن افزوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد بـا تحـرک و ورزش و اسـتفاده از غذاهـای
طبیعی به سـمت سلامت افراد جامعـه گام برداریم ،تصریـح کرد :با
تغذیـه سـالم میتوانیـم بـه دفع اصولـی و درسـت مواد زایـد و حتی
سـموم در بـدن کمک کنیم تا معـده و کبد بتواند در بهترین شـرایط
بـه فعالیـت خود ادامـه دهد.
ایـن کارشـناس طـب سـنتی از یبوسـت بـه عنـوان اماالمـراض
یـاد کـرد و افـزود :بایـد خانوادههـا بـه تغذیـه سـالم فرزندانشـان به
ویـژه خـوردن روزانـه آش توجـه کننـد تـا گرفتـار یبوسـت و برخی

مهنــدس ناصــر نجــاری مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر گفــت :در
راســتای تحقــق اهــداف شــرکت و خدمــت رســانی بهتــر بــه مــردم،
مشــکل روشــنایی معابــر بــا اصــاح و جابجایــی شــبکه فشــار ضعیف
بــا کابــل خودنگهــدار ،در منطقــه دو شــهری جــاده علــی آبــاد (کوچــه
محمــدی) بــا هزینـهای بالــغ بــر  700میلیــون ریــال رفــع گردیــد.
وی افــزود :در ایــن پــروژه ،اصــاح شــبکه فشــار ضعیــف بــا تبدیــل
ســیم مســی بــه کابــل خــود نگهــدار بطــول  5/1کیلومتــر ،نصــب
تیــر بتونــی شــبکه فشــار ضعیــف بــه تعــداد  15اصله،جابجایــی و
برکنــاری تیربرقهــای مزاحــم بــه تعــداد  8اصلــه و نصــب چــراغ
 150وات ســدیمی بــا بــازوی  1/5متــری بــه تعــداد  20دســتگاه
انجــام گرفــت.
جلسـة افتتاحیـه ممیـزی داخلی سیسـتم مدیریت کیفیـت و ایمنی
شـماره  34در محل سـالن جلسـات سـتاد شـرکت برگزار شـد .
در ایـن جلسـه خانـم سـبحانی سرپرسـت معاونـت منابـع انسـانی
تعمیرات چراغهای پایه  12متری در
شـرکت گفـت :با توجه بـه بند  -2-2-8سیسـتم مدیریـت کیفیت
بلوار مهندس آقاوردی و شهرک صنعتی
( )ISO 2008-9001مبنـی بـر انجـام ممیـزی داخلـی در فواصـل
شهرستان کوثر
زمانـی برنامـه ریزی شـده برای نگهداری سیسـتم و بهبود مسـتمر
بــه گــزارش مدیریــت بــرق
اثـر بخشـی آن ،همـواره ممیـزی هـای داخلـی انجـام می شـود و
شهرســتان کوثــر ،بخشــی
ایـن ممیـزی از تاریـخ  16لغایت  26دی ماه سـال جاری اجرا شـد.
از روشــنایی معابــر شــهرک
وی بـا بیـان اینکـه پشـتوانه ممیـزی ،رویکـرد فرآیندی آن اسـت،
صنعتــی شهرســتان کوثــر
ایـن ممیـزی را جهـت بهبـود مسـتمر فرآیند هـا مفید دانسـت.
و بلــوار مرحــوم مهنــدس
در ادامـه ایـن جلسـه ،مهنـدس عباسـی معـاون برنامـه ریـزی و
آقــاوردی ایــن شــهر بــا
مهندسـی شـرکت ،ممیزی داخلـی را مهمتریـن و قویترین ممیزی
اســتفاده از  30دســتگاه چــراغ
دانسـت کـه توسـط همـکاران انجـام مـی شـود زیـرا کارکنـان بر
 250وات در پایههــای 12
فراینـد هـای کاری اشـرافیت دارنـد.
متــری اصــاح و بازســازی
مهندس عباسـی خواسـتار آن شـد کـه اگر احیانـا عـدم انطباقی از
گردیــد.

بیماریهـای ناشـی از آن نشـوند.
خانـم حمیـدی به اختلاالت روانی در برخـی از افـراد و افزایش آثار
و تبعـات آن نیـز اشـاره و خاطرنشـان کـرد :قطعا در سـایه احسـاس
ناراحتـی و غصـه و برخـی گرفتاریهای روزمـره افـراد از نظر روانی
بـا آسـیبهایی مواجـه میشـوند کـه افـراد خانـواده بـه ویـژه پدر و
مـادر بایـد سـعی کننـد با رفـع ایـن اختالالت بـه سلامت روحی و
روانی فرزندانشـان کمـک کنند.
وی ضرورت رعایت موارد ششـگانه را در تامین سلامت یادآور شـد
و گفـت :در خـوردن و آشـامیدن کـه فرمـان آن در دسـت خودمـان
اسـت بایـد بـه نحوی عمـل کنیم تا مبـادا دچـار پرخوری شـده و یا
بـا تغذیـه ناسـالم زمینـه افزایـش بیماریها را فراهـم کنیم.
خانـم حمیـدی اضافه کـرد :در هنگام خـوردن غذا با گفتن بسـماهلل
و خـوردن کمـی نمـک همراه با آویشـن بـه هضم غـذا کمک کنیم
و در پایـان بـا شـکر الهـی و خـوردن نمـک دریایـی کـه با آویشـن
مخلـوط شـده اسـت میتوانیم به سلامت روزانه خـود کمک کنیم.
وی بـه آثـار زیاد خوردن و تولید امراض متعدد در سـایه زیادهروی در
خوردن و پرخوری اشـاره کرد و بیان داشـت :ضرورت دارد در هنگام
غـذا خـوردن از نوشـیدنیها پرهیـز کنیـم چرا کـه بزرگتریـن ضربه
را بـه کبـد مـا وارد کـرده و زمینـه افزایـش بیماریهای گوارشـی را
فراهـم میآورد .این کارشـناس تغذیه مصرف نوشـیدنیهای سـنتی
و خـوردن سـبزی ،زیتـون و برخـی غذاهـای مفیـد را بـه خانوادهها
توصیـه کـرد و افـزود :امیدواریـم خانوادههـا بـا تغذیـه سـالم عمـر
پربـاری را تجربـه کنند.
در ایـن همایـش کـه با اسـتقبال خوب بانـوان همراه بـود ،حاضرین
با راهکارهای تغذیه سـالم و حفظ سلامتی آشـنا شـدند.

ممیزی داخلی سیسـتم مدیریت کیفیت و ایمنی شماره 34
در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ممیـزی قبل باشـد حتمـا تذکر داده شـود.
مهندس عباسـی از اینکه شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان اردبیل
فراینـد محور بـوده و در حوزه های مختلف ،شـاخص گذاری انجام
شـده اظهـار خرسـندی نمـوده و ممیـزی را جهت توانمندسـازی و
ارتقا سـطح کیفی شـرکت ،موثر دانسـت.
در پایـان ایـن جلسـه ،خانـم نصیریـان فـر کارشـناس اسـتقرار
سیسـتمهای نویـن مدیریـت و تحـول اداری ،مواردی کـه در حین
ممیـزی بایـد مـورد توجـه ممیزیـن قـرار مـی گرفـت ،را مختصرا
بیـان نمود.

سال چهارم
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افتخار آفرینی خانواده برق استان بر فراز کاراته آسیا

در مسـابقات بینالمللـی کاراتـه سـنگاپور کـه بـا حضـور

ورزشـکارانی از  14کشـور برگـزار شـد ،همکارمـان خانـم
مهنـدس سـمیرا موسـیوند (نائب رئیـس هیئت کاراته اسـتان)

همکارمان مهندس علی نعمتی
در مسابقات تیراندازی گرامیداشت
هفته بسیج شهرستان خلخال دوم شد

مهندس علی نعمتی مدیر توزیع برق شهرستان خلخال در
مسابقات تیراندازی این شهرستان به مقام دوم دست یافت.
در ایـن مسـابقات کـه سـوم آذر ماه از سـوی ناحیـه مقاومت
بسـیج سـپاه خلخال و به مناسـبت گرامیداشـت هفته بسـیج
در منطقـه کلـوار روسـتای علیآبـاد خلخـال برگزار شـد ،وی
با شایسـتگی دوم شـد.
این مسـابقات در رشـته تیرانـدازی به اهداف پـروازی (تراپ)
برگـزار شـد .بـه همیـن منظـور از سـوی آقایـان جهانبخـش
عطایـی فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه خلخـال و
سـیدناصر میرمرسـلی رئیـس اداره ورزش و جوانـان ایـن شهرسـتان حکـم قهرمانی دریافـت نمود.

در رشـته کومیته بزرگسـاالن (وزن  )+۷۰به مدال نقره دسـت
یافـت و خانـم مهدیه عباسـی فرزند همکارمـان آقای مهندس

مسـعود عباسـی در رشـته کومیته  ۱۲تا  ۱۴سـال (وزن )-۴۵
مـدال برنـز را کسـب کرد.

گفتنـی اسـت در ایـن رقابـت ها تیـم های ایـران ،سـنگاپور و
مالـزی بـه ترتیـب عناویـن اول تا سـوم را کسـب کردند.

این موفقیت ورزشی را به این عزیزان و خانوادههای محترمشان

تبریک می گوییم .

راه اندازی نرم افزار آزمایشگاه کنتور در سطح
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

در راسـتای بروزرسـانی و نـو آوری خدمات در جهـت اصول مندرج
در خط مشـی سیسـتم مدیریـت کیفیت نرمافـزار آزمایشـگاه کنتور
از اول بهمـن ماه در سـطح شـرکت راهاندازی میشـود.
مهنـدس رئـوف حسـن پـور سرپرسـت معاونـت فـروش و خدمات
مشـترکین ضمـن اعلام ایـن مطلب اظهـار داشـت :این اقـدام در
جهـت کنتـرل و نظـارت بر چرخـه ورود ،بهـره بـرداری و برکناری
کنتورهـای سـطح شـرکت و نیـز کنتـرل انـرژی کنتورهـا در زمان
تعویـض انجـام گرفته اسـت.
وی افـزود :پیگیـری مکانیـزه کنتورها پـس از ارجاع به آزمایشـگاه
کنتـور و ثبـت و نگهـداری سـوابق بـه صـورت الکترونیکـی بـا
پیگیـری همـکاران گـروه لـوازم انـدازه گیـری پنل آزمایـش کنتور
در سیسـتم جامع خدمات مشـترکین تحت پشـتیبانی شـرکت مانیر
طراحـی و ایجاد شـده اسـت.
مهنـدس حسـن پـور تصریـح کـرد کـه ایـن پنـل نـرم افـزاری به

صـورت آزمایشـی بـه مـدت  10روز کاری بـا همـکاری مدیریـت
امـور یـک بـرق اردبیل راه اندازی شـده اسـت و برخـی معایب کار
تـا کنـون مرتفـع گردیده اسـت.
آزمایـش سـریع کنتـور و بـه حداقـل رسـیدن خطـای انسـانی و
گـزارش گیـری آنالیـن از مزایـای ایـن نـرم افـزار اسـت.

برگزاری همایش طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت
شرکتهای توزیع
همایـش تشـریح ضوابـط طـرح طبقـه بنـدی مشـاغل و نظـام
پرداخـت شـرکتهای توزیـع روز دوشـنبه  27آذر مـاه بـا حضـور
همـکاران رسـمی شـرکت در حـوزه شهرسـتان اردبیـل ،در محـل
سـالن اجتماعـات سـتاد شـرکت برگـزار شـد .
در ایـن همایـش ابتـدا مهنـدس عباسـی معـاون برنامـه ریـزی و
مهندسـی شـرکت طی سـخنانی این همایش را در راسـتای شـفاف
سـازی اقدامـات انجـام یافتـه معاونتهـا ،مثمر ثمر دانسـت.
سـپس خانـم سـبحانی سرپرسـت معاونـت منابع انسـانی شـرکت،
یکـی از اهـداف معاونـت منابـع انسـانی را اطلاع رسـانی در زمینه
کاری و افزایـش سـطح آگاهـی همـکاران قلمـداد کـرده و ایـن
همایـش را در راسـتای رفـع ابهامـات و سـواالت همـکاران ،مفیـد
ارزیابـی کرد.
در ادامـه ،خانـم منیـژه عاملـی رئیـس اداره کارگزینـی شـرکت
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ضوابـط و طـرح طبقه بندی و ارزشـیابی مشـاغل شـرکتهای توزیع
بـرق ،شـرایط تبدیـل وضیعـت از قـرار دادی مدت معین بـه دائم و
دسـتورالعملهای ارتقـا بخش شـغلی و ضوابط مرخصی ها و سـایر
بخشـنامه و دسـتورالعملها و اقدامـات انجـام گرفتـه ایـن حوزه را
بـه طـور مفصـل بـه همـکاران حاضر تشـریح کرد.

استقرار نظام آراستگی محیط کار
 5Sدر انبارمرکزی شرکت

مدیـر پـروژه  5Sو مدیـر دفتـر توسـعه مدیریـت و تحـول اداری
شـرکت توزیـع برق اسـتان اردبیل از اجـرای نظام آراسـتگی محیط
کار ( )5Sدر انبـار شـرکت خبـر داد .آقـای وصالیـان بـا اشـاره بـه
نـگاه مثبت سرپرسـت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان بـه مزایای
اسـتقرار نظـام آراسـتگی محیـط کار ( ،)5Sاز اجـرای ایـن نظـام به
صـورت پایلـوت در انبـار مرکـزی شـرکت خبـر داد و افـزود :ایـن
اقـدام بـه سـایر واحدهـای شـرکت نیـز تسـری خواهـد یافت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از اجـرای پـروژه اسـتقرار نظـام
آراسـتگی در محیـط کار ( )5Sپیشـگیری از اتلاف زمـان و هزینـه
اسـت گفـت :نظـام آراسـتگی محیـط کار ،سیسـتمی را در سـازمان
جهـت بهسـازی و حـذف اقلام غیر ضـروری و ضایعـات ایجاد می
کنـد .آقـای وصالیـان بـا اشـاره بـه برگـزاری دوره هـای مختلـف
مربوطـه در سـطوح مدیریـت شـرکت ،ایـن امـر را نشـان از اهمیت
اسـتقرار ایـن فرهنـگ در نـزد مدیـران ارشـد شـرکت توزیـع بـرق
اسـتان قلمـداد کرد.

نصب و راه اندازی
کنتورهای ( AMIهوشمند)
در شهرستان پارسآباد

مهندس روح اللهی مدیر برق پارس آباد گفت :برای اولین بار
در سطح استان به تعداد  207دستگاه کنتور ( AMIهوشمند) در
بازارچه شهید تیمورپور شهرستان پارس آباد به صورت پایلوت،
نصب و راه اندازی گردید.
وی افزود ،این کنتورها قابلیت بسیاری از جمله قرائت از راه دور،
قطع و وصل از راه دور ،قرائت و کنترل پروفیل ولتاژ در هر 15
دقیقه یکبار ،جلوگیری ازسوء استفاده غیر مجاز از کنتورهای
مشترکین و ...را در اختیار شرکت توزیع برق قرار می دهد.
مهندس تیمورپور خاطر نشان کرد :از اطالعات این کنتورها در
طرح های عبور از پیک تابستان بهره برداری خواهد شد و با راه
اندازی کامل این سامانه ،با حذف اعزام مامور برای قرائت کنتورها،
عملیات به صورت لحظه ای و از راه دور صورت خواهد گرفت.

