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فرا رسیدن دهه مبارک فجر و چهل سالگی انقالب اسالمی گرامی باد.

همزمان با دهه مبارک فجر صورت میگیرد:

بهره برداری از دهها پروژه برق رسانی با مجموع  255میلیارد ریال اعتبار
توسط شرکت توزیع برق استان اردبیل

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر دههــا پــروژه بــرق رســانی بــا اعتبــاری بالــغ
بــر   255میلیــارد ریــال توســط  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه
بهرهبــرداری میرســد.

مهنــدس حســن محمــدی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :
ایــن پروژههــا کــه در بخــش توزیــع نیــروی بــرق در کلیــه شهرســتانهای اســتان میباشــد،
همزمــان بــا ایــام دهــه مبــارک فجــر بــا حضــور مســئولین محتــرم اســتانی مــورد بهرهبــرداری
قــرار میگیــرد.
وی بــا قدردانــی از تــاش همــکاران و پیمانــکاران تالشــگر در اجــرای ایــن پروژههــا ،ابــراز
امیــدواری کــرد کــه بــا بهرهبــرداری از آنهــا ،موجبــات افزایــش رضایتمنــدی هــم اســتانیهای
عزیــز از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بیــش از پیــش فراهــم آیــد.
عناویــن پروژههــا و اعتبــارات هزینــه شــده بــه تفکیــک هــر شهرســتان ،در صفحــه  8درج
شده است.

تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی «پیاده راه عالی قاپو»
به شبکه زمینی در شهراردبیل

شـبکه  فشـارضعیف قدیمی و هوایی پیـاده راه عالی قاپو  ،حدفاصـل میدان عالی
قاپـو تا اول خیابان اسـماعیل بیگ به شـبکه زمینی تبدیل شـد.
مدیرامـور دو اردبیـل با اعالم این خبر گفت:همزمان با شـروع زیباسـازی و سـنگ فرش نمودن
پیـاده راه عالـی قاپـو توسـط شـهرداری اردبیـل  ،شـرکت توزیـع نیروی برق نیز شـبکه فشـار
ضعیـف هوایـی این مسـیر را به شـبکه زمینـی تبدیل کرد.
مهنـدس عبداللهیـان افـزود :بـرای احـداث ایـن پسـت زمینـی 4500 ،متر کابل کشـی زمینی

توسـط همـکاران شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان اردبیل
صـورت گرفته و عالو ه بر آن 32 ،دسـتگاه پایه
فلزی جدید روشـنایی معابر 7 ،دسـتگاه تابلو شاتر
و  14دستگاه جعبه فیوز نیز استفاده شده است.
بقیه در صفحه 2

تنها هفت دستگاه اجرایی استان اردبیل
پنلهای خورشیدی را نصب
و استفاده مینمایند

4

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل با مردم
«بخش خورش رستم» خلخال
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نشست خبری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
با خبرنگاران رسانههای گروهی

نشسـت خبری مدیـر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل بـا خبرنـگاران رسـانههای گروهـی در محـل سـالن
جلسـات سـتاد این شـرکت برگزار شـد.
ایـن نشسـت ،بـا هدف فرهنگسـازی اسـتفاده از انـرژی های
تجدیـد پذیـر در راسـتای تحقـق مصوبه هئیت وزیـران مبنی
بـر تامیـن حداقـل  20درصـد مصـرف بـرق دسـتگاه هـای
اجرایـی از نیـروگاه هـای خورشـیدی انجـام یافت .
در این نشسـت مدیر عامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان،
گزارشـی از طـرح تامیـن بـرق مصرفی دسـتگاه هـای اجرایی
اسـتان از انـرژی هـای تجدید پذیر را بیـان نمود.
مهنـدس محمـدی گفـت  :ضـروری اسـت بـا توجـه بـه
رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری در خصوص سیاسـت های
اقتصـاد مقاومتی و همچنین در راسـتای تحقق مصوبه هئیت
وزیـران مبنـی بـر اینکـه حداقـل  20درصـد مصـرف بـرق
دسـتگاههای اجرایی از نیروگاه های خورشـیدی تامین شـود،
بـه این مقوله اهمیت داده شـود و دسـتگاههای اجرایی اسـتان
ایـن طـرح را اجـرا نماینـد و مـا نیـز باید همـگام بـا تحوالت
جهانـی ،توسـعه بکارگیـری از انرژیهـای تجدیدپذیـر را

انجام دهیم.
مدیـر عامـل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل افـزود  :کاهش
هزینـه هـای برق مصرفـی  ،کاهـش آالیندگی های زیسـت
محیطـی ،کاهـش مصـرف سـوخت هـای فسـیلی و امـکان
صـادرا ت بیشـتر  ،کمـک بـه کاهـش پیـک روز شـبکه بـرق
کشـور (سـاعت  11تـا  ، )16کاهـش تلفـات انرژی در سـطوح
انتقـال و توزیـع  ،کمـک بـه تنوع بخشـی بـه منابع انـرژی با
هـدف توسـعه پایـدار و پدافند غیـر عامل ،از دیگـر مزیت های
این طـرح میباشـد.
مهنـدس محمـدی در خصـوص اقدامـات انجام یافتـه در این
خصـوص گفـت  :طـرح تامیـن بـرق مصرفـی دسـتگاههای
دولتـی بـا اسـتفاده از انرژی هـای تجدید پذیر بـا پیگیریهای
بـه عمل آمـده از اسـتانداری و دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان،
در  7دسـتگاه اجرایـی اسـتان بـه اتمام رسـیده و  30دسـتگاه
اجرایـی نیـز در صـدد انجـام این طرح هسـتند.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت ،از برخـی دسـتگاههای اجرایی
اسـتان کـه ایـن طـرح را اجـرا نمودهانـد ،و نیـز از مزرعـه
خورشـیدی ،بازدیـد میدانـی بـه عمـل آمـد.

برگزاری جلسه شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان اردبیل

جلسـه شورای انسـجام بخشـی صنعت آب و برق استان
اردبیـل با حضـور مدیران عامـل و معاونین شـرکتهای
زیـر مجموعـه وزارت نیرو در اسـتان ،روز شـنبه پانزدهم
دیمـاه در محـل سـالن جلسـات سـتاد شـرکت توزیـع
نیـروی برق اسـتان برگزار شـد.

در ایـن جلسـه هریـک از حاضرین مسـائل و مشـکالت
مربـوط به حـوزه کاری خود را مطـرح و در خصوص حل
آنهـا تصمیماتـی به شـرح ذیل اتخاذ شـد:
ـ ایجاد بانک اطالعاتی در بخش تحقیقات
ـ صدور مجوز جهت جذب تکنسین
ـ تدوین استاندارد آموزشهای غیر حضوری
کارکنان صنعت آب و برق  .
در ایـن جلسـه همچنیـن مقـرر شـد یکـی از جلسـات
آتی شـورای انسـجام بخشـی صنعت آب و برق اسـتان
اردبیـل  ،بـا حضور امام جمعـه محترم اردبیل و اسـتاندار
محتـرم جهـت انعکاس مسـائل و مشـکالت صنعت آب
و بـرق برگزار شـود.

اطالعیه
مشترکین محترم؛

ـرکت
ـوری شـ
ـر حضـ
ـات غیـ
ـی  www.aped.irاز خدمـ
ـه آدرس اینترنتـ
ـه بـ
ـا مراجعـ
بـ

توزیــع نیــروی بــرق اســتان بهرهمنــد شــوید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی «پیاده راه
عالی قاپو» به شبکه زمینی در شهراردبیل

* ادامه از صفحه اول

مدیرامـور دو بـرق اردبیـل مزایـای اسـتفاده از شـبکه هـای توزیـع
نیـروی بـرق زمینی ،نسـبت به شـبکه هـای هوائی را به شـرح ذیل
عنـوان نمود :
ـ ایمنی بیشتر و کاهش خسارات ناشی از برق گرفتگی
ـ کاهـش خطـرات ناشـی از کار در ارتفـاع بـرای سـیم بـان هـا و
بهرهبـرداران
ـ عدم تاثیرگذاری منفی بر روی مبلمان شهری
ـ افزایـش قابلیـت اطمینـان و پایداری شـبکه در شـرایط نامسـاعد
جو ی
ـ محدودیت استفاده غیر مجاز از شبکه
ـ کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
ـ جلوگیری از سرقت کابلها و تجهیزات شبکه توزیع و انرژی
ـ عـدم آسـیب رسـانی بـه محیط زیسـت و عـدم نیاز به شـاخهزنی
بـه جهـت جلوگیری از اتفاقـات و ...

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت

توزیع نیروی برق استان اردبیل با مردم
بخش «خورش رستم» خلخال

درراســتای تعامــل مــردم و دولــت و پاســخگویی بــه درخواسـتها
و مشــکالت مــردم ،مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل روز یکشــنبه  16دی مــاه چهــره بــه چهــره بــا
مــردم شــریف و فهیــم بخــش «خــورش رســتم» شهرســتان
خلخــال در محــل اداره بــرق هشــتجین دیــدار کــرد.
مهنــدس محمــدی در ایــن دیــدار ،از نزدیــک در جریــان مســائل
و مشــکالت اهالــی و بویــژه مراجعیــن قــرار گرفتــه و بــرای رفــع
آن هــا قــول مســاعد داد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل همچنیــن
جهــت بررســی و رفــع مســائل و مشــکالت منطقــه و مــردم ،
بــا امــام جمعــه و اعضــای شــورای شــهر هشــتجین و همــکاران
بــرق هشــتجین دیــدار کــرد.
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جلسه هماهنگی معاونین منابع انسانی شرکتهای توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی  ،تبریز و اردبیل  در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
جلسـه هماهنگـی معاونیـن منابـع انسـانی شـرکتهای توزیـع نیـروی بـرق آذربایجـان شـرقی،
آذربایجـان غربـی ،تبریـز و اردبیـل بـه میزبانـی شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان اردبیل دهم
دی مـاه در محـل سـالن جلسـات ایـن شـرکت برگزار شـد.
در ایـن جلسـه مدیـر عامـل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان اردبیـل ضمن خـوش آمدگویی به
میهمانـان ،گفـت :انشـاا ...بـا برگزاری این جلسـات هـم افزایی و هم اندیشـی ،بتوانیـم تصمیمات
موثـری در حوزه منابع انسـانی اتخـاذ نماییم.
مهنـدس محمـدی افـزود :با توجه بـه دغدغه کارکنان و تلاش و اهتمام در جهت رفع مشـکالت
آنـان ،انشـاا ...بتوانیـم بـا نظـرات واحـد  ،ایـن مسـائل را به شـرکت مـادر تخصصی توانیـر ارائه
کنیم .
وی در ادامه ،ضمن ابراز خرسـندی از تشـکیل این جلسـه در شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل،
هـدف از تشـکیل ایـن جلسـات را تالشـی بـرای ارتقـاء جایـگاه منابـع انسـانی در صنعـت برق و
بررسـی مسـائل و مشـکالت ایـن حـوزه و ارائـه راهـکار و بهـره گیـری از تجربیـات معاونیـن و
نماینـدگان شـرکت هـای حاضرعنـوان نمود .
سـپس ،خانـم سـبحانی معاون منابع انسـانی شـرکت توزیع برق اردبیـل گفت :با توجـه به اینکه

پارادایمهـای (الگـو و شـیوههای) منابـع انسـانی عـوض شـده ،طبعـا مدیریـت منابـع انسـانی نیز
دسـتخوش تغییر و تحول شـده اسـت.
وی افـزود  :بـا توجـه بـه نقـش و اهمیت مدیریت منابع انسـانی در موفقیت سـازمانها ،بیشـک
سـرمایه گـذاری و نگاهـی نـو به ایـن حـوزه ،میتواند ما را در رسـاندن بـه اهداف سـازمان یاری
کند .
در ادامـه ،چالـش هـای موجـود در مسـیر رشـد و تعالی کارکنـان وارتقـای عملکرد آن ها و سـایر
مسـائل مرتبـط مورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت.

بهرهبرداری از اولین نیروگاه خورشیدی  5کیلو واتی درشهر کلور شهرستان خلخال
ایـن نیـروگاه خورشـیدی کـه براسـاس طـرح
خریـد تضمینـی بـرق از مشـترکین توسـط
بخـش خصوصی احـداث گردیده  ،بـا ظرفیت 5
کیلووات در شـهر کلور شهرسـتان خلخـال مورد
بهرهبـرداری قـرار گرفـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان
اردبیـل بـا اعلام این خبـر افـزود  :امـروز دوران
اسـتفاده از سـوختهای فسـیلی به پایان رسیده
و اسـتفاده از انرژیهـای پـاک از جملـه انـرژی
خورشـیدی  ،یـک ضرورت اسـت.
وی گـران بـودن سـوختهای فسـیلی ،مقـرون
بـه صرفـه بـودن اسـتفاده از انرژی خورشـیدی،

حفاظـت از محیـط زیسـت و رایگان بـودن منبع
عظیم خدادادی خورشـید را از جمله علل استفاده
از ایـن انـرژی ،برای تامین برق مـورد نیاز عنوان
کرد.
در ایـن طـرح ،شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان
اردبیـل بـرق حاصـل از تولید برق نیـروگاه های
خورشـیدی را به قیمت تضمینـی  8000ریال به
ازای هـر کیلووات سـاعت و به صورت بلند مدت
 20سـاله خریداری مینماید.
در ایـن طرح ،تمامی مشـترکین اعـم از خانگی،
تجـاری و صنعتـی مـی تواننـد با نصب نیـروگاه
های خورشـیدی در پشـت بام و یـا محوطه بالء

اسـتفاده کارخانجـات تا سـقف ظرفیت انشـعاب
از طریـق عقـد قـرارداد خریـد تضمینـی بـا این
شـرکت کسـب درآمد نمایند.

مهنـدس محمـدی مـدت زمـان بازگشـت
سـرمایهگذاری در ایـن طـرح را حـدود  4سـال
اعلام نمـود.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

اجرای طرح «همیار برق» در مدارس استان اردبیل آغاز شد

مدیـر روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل گفـت  :اجـرای طرح
«همیـار بـرق» و فرهنگسـازی مدیریت مصـرف برق با برگزاری مراسـمی در مدرسـه
دخترانـه راهیـان صـادق اردبیل آغاز شـد .
مهـرداد سـلیمی بـا اعالم ایـن خبر افزود  :بـرای اولین بار در اسـتان اردبیل در راسـتای
مصـرف بهینـه بـرق و فرهنگ سـازی مدیریـت مصرف برق ،طی مراسـمی در مدرسـه

ابتدایـی دخترانـه راهیـان صـادق اردبیـل ،کارت «همیـار برق» بـه دانش آمـوزان این
مدرسـه اعطـاء و آمـوزش هـای الزم در ایـن زمینـه به دانش آمـوزان مذکور داده شـد .
وی افـزود  :یکـی از اقدامـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل در راسـتای
مدیریـت مصـرف بـرق ،حضـور در مـدارس اسـتان جهـت ارائه آمـوزش هـای الزم به
دانـش آمـوزان می باشـد که همه سـاله کارشناسـان روابط عمومـی و مدیریت مصرف
بـا حضـور در مـدارس و ارائـه آمـوزش هـای الزم بـه دانش آمـوزان ،مباحـث مدیریت
مصـرف بـرق را توضیح مـی دهند .
مدیـر روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان همچنیـن اظهار داشـت که در
طـرح همیـار بـرق  ،کارت همیـار برق بـه دانش آموزان داده می شـود و از آنها خواسـته
مـی شـود مقـدار مصـرف قبـض بـرق خـود را در  4دوره متوالـی در کارت همیار برق
درج نمایند .
سـلیمی در ادامـه افـزود  :در ایـن طـرح ،بعـد از چهار دوره که همزمان با شـروع سـال
تحصیلـی  99ـ  98خواهـد بـود  ،یعنـی در مهـر و آبان سـال آینده  ،بـا حضور مجدد
در مدارسـی کـه طـرح همیـار بـرق در آنهـا اجـرا شـده  ،کارتهـای همیار بـرق کنترل
شـده و بـه دانـش آموزانـی که مصرف برق واحد مسـکونی خود را کاهش داده باشـند،
جوایـزی اهداء خواهد شـد .

4

شماره 29

آذر و دی ماه 1397

نشریه خبری ـ آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تنها هفت دستگاه اجرایی استان اردبیل پنل های خورشیدی را نصب و استفاده مینمایند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت :تاکنون فقط هفت دستگاه اجرایی در این
استان برای تامین انرژی مورد نیاز خود ،از پنل های خورشیدی استفاده می کنند.
مهندس حسن محمدی با اعالم این خبر افزود :بر اساس مصوبه هیات وزیران ،تا پایان شهریور ماه
امسال باید همه دستگاه های اجرایی  20درصد برق مصرفی خود را از طریق پنل های خورشیدی
تامین می کردند که تاکنون فقط هفت دستگاه در استان اردبیل این دستور العمل را اجرایی کردهاند.
وی خواستار همکاری سایر مراکز دولتی با شرکت توزیع نیروی برق برای اجرایی شدن این مصوبه
دولت شد و اظهار داشت 20 :درصد برق مصرفی اداراتی که اقدام به این کار نکرده اند با حداکثر
بهاء محاسبه شده و از آنها اخذ خواهد شد.
وی اضافه کرد 34 :دستگاه دولتی استان نیز پیگیر این طرح بوده و با شرکت توزیع برق استان
مکاتباتی انجام داده اند اما تاکنون در عمل ،اقدامی صورت نگرفته که انتظار میرود اقدامات موثری
در این رابطه از سوی آنها انجام گیرد.
مهندس محمدی بیان کرد :امروز دوران استفاده از سوخت های فسیلی به پایان رسیده و استفاده
از انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی ،یک ضرورت است.
وی گران بودن سوخت های فسیلی  ،مقرون به صرفه بودن استفاده از انرژی خورشیدی ،حفاظت
از محیط زیست و رایگان بودن منبع عظیم خدادادی خورشید را از جمله علل استفاده از این انرژی
برای تامین برق مورد نیاز عنوان نموده و همچنین امکان تامین شبکههای کوچک و ناحیهای ،
استهالک کم و عمر زیاد و عدم احتیاج به متخصص را از دیگر مزایای نیروگاه های خورشیدی
برشمرد.
ل های خورشیدی ،از این اقدام صرفنظر
وی با بیان اینکه نباید به بهانه گران بودن هزینه نصب پن 
کرد ،ادامه داد :سرمایه اولی ه ای که برای بهره مندی از انرژی خورشیدی اختصاص میگیرد ،با
کاهش هزینه و صرفهجویی در مصرف برق ،ظرف چهار تا پنج سال جبران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود :به دلیل اینکه استان اردبیل در ارتفاع باال
واقع شده  ،لذا میزان تابش خورشید و وسعت آن موجب شده ،برای تولید برق از انرژی خورشیدی
نیز در تمام گستره استان ظرفیت قابل توجهی فراهم شود.
وی با تاکید به اینکه میزان تولید برق از انرژی خورشیدی در استان اردبیل مطلوب و متناسب با
ل توجه
پتانسیل منطقه نیست ،اظهار داشت :با توجه به پتانسیل اقلیم منطقه و به دلیل کاهش قاب 
هزینه ها ،انتظار می رود بخش دولتی و خصوصی از تولید انرژی پاک استقبال کنند چرا که این
انرژی ،مقرون به صرفه بوده و به غیر از هزینههای اولیه زیرساخت  ،هزینه بعدی را به دنبال ندارد.
مهندس محمدی هزینه نصب مولدهای تولید یک کیلو وات انرژی خورشیدی را حدود  8میلیون
تومان و فضای مورد نیاز برای این کار را تنها  10متر مربع ذکر کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی مقرون

به صرفه برای همه است ،گفت :از سویی برای تشویق بخش خصوصی  ،دولت خرید تضمینی برق
تولیدی را مطرح کرده به طوری که وزارت نیرو در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق را به طور
میانگین  80تومان به مشترکان می فروشد در حالی که هر کیلووات برق تولیدکنندگان بخش
خصوصی را بصورت تضمینی به بیش از  800تومان خریداری میکند.
مهندس محمدی در ادامه سخنان خود اظهار داشت :در استان اردبیل برای استفاده از انرژی
خورشیدی طرح های موثری برنامه ریزی شده که در صورت تحقق ،می توانیم شاهد استفاده انبوه
و جایگزینی آن به جای سوخت های فسیلی باشیم.
ی تواند محل نصب پنل خورشیدی و
وی با بیان اینکه سقف هر اداره و خانه مسکونی در اردبیل م 
تولید انرژی پاک شود ،تصریح کرد  :تاکنون در این استان مجوز تولید  23مگاوات برق با استفاده
از انرژی خورشید برای بخش خصوصی ،صادر شده است.
وی افزود :انتظار می رود استفاده از انرژی خورشیدی تبدیل به فرهنگ شده و در جامعه نهادینه
شود چرا که این امر با زندگی و حیات و کرامت انسانی و عرق ملی گره خورده است.
وی در پایان سخنان مزایای این طرح را برای مشترکین (ادارات ،شرکت ها و دستگاه های اجرایی)
به شرح ذیل عنوان نمود:
ـ کاهش قابل توجه در هزینه برق مصرفی(نظر به اینکه باالترین نرخ فروش برق ،مربوط به ادارات
و شرکت های دولتی بوده و زمان پیک بار آنها از ساعت  11تا  15محاسبه میگردد)
ـ ممانعت از افزایش  3برابری هزینه های برق مصرفی و اعمال جرایم مربوطه برابر مصوبه هیئت
وزیران
ـ عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال.
در جدول ذیل نام دستگاههای اجرایی استان که اقدام به نصب پنلهای خورشیدی
نمودهاند آورده شده است:
ردیف

نام دستگاه اجرایی

تعداد محل نصب ظرفیت نصب شده /کیلووات

1

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

9

55

2

مدیریت امور انتقال نیروی برق استان

1

20

3

شرکت شهرک های صنعتی

3

13

4

اداره کل فنی و حرفه ای

2

13

5

اداره کل جهاد کشاورزی

1

5

6

ساختمان شیر خوارگاه بهزیستی

1

5

7

اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

1

5

برگزاری  دوره آموزشی « ممیزی داخلی مبتنی بر استانداردهای
 ISO45001:2018و  ISO14001 : 2015و » ISO9001  2015

دوره آموزشــی «ممیــزی داخلــی مبتنــی بــر
استانداردهای  ISO45001:2018و  ISO14001 : 2015و
 » ISO9001 2015روز سهشــنبه  11دی مــاه
بــرای 50نفــر از همــکاران اعــم از مدیران و کارشناســان
در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن دوره آموزشــی دکتــر پاکدوســت مــدرس دوره
گفــت  :اســتاندارد ایــزو بــرای هــر ســازمانی فــارغ
از نــوع فعالیــت و انــدازه آن ،قابــل اجــرا اســت و
گواهینامــه ایــزو نشــان مــی دهــد کــه ســازمان،
سیســتم مدیریــت کیفیتــی منطبــق بــر خواســت و
نیــاز مشــتری مســتقر کــرده اســت.
دکتــر پاکدوســت ممیــزی را فرآینــد سیســتماتیک،
مســتقل و مــدون بــرای کســب شــواهد ممیــزی و

ارزیابــی مبتنــی بــر واقعیــت آن ،بــه منظــور تعییــن
میــزان بــرآورده شــدن معیارهــای ممیــزی دانســته
و در ادامــه ،بــه بیــان واژگان و تعاریــف ممیــزی ،
انــواع ممیــزی  ،معیارهــا ،شــواهد و اصــول ممیــزی

پرداخــت و مدیریــت یــک برنامــه ممیــزی و ســایر
مــوارد مرتبــط را بــه صــورت مشــروح بــرای شــرکت
کننــدگان در دوره ،ارائــه نمــود.
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انجام الکترونیکی خدمات فروش و پس از فروش
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان اردبیل گفـت  :با تامین زیر سـاخت هـای الزم ،ارائـه تمامی
خدمـات ایـن شـرکت به صـورت غیر حضـوری و از طریـق پرتال این شـرکت امکانپذیر شـد.
مهنـدس محمـدی ضمـن تاکیـد بـر لزوم خدمات رسـانی سـریع و بـه موقع بـه مردم ،افـزود :شـرکت توزیع
نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ،تمامـی خدمات شناسـه دار و مـورد تاکید شـرکت توانیر را از طریـق پورتال این
شـرکت بـه نشـانی  www.aped.irارائـه میدهد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد کـه بـرای اسـتقبال عمومـی مـردم بـه اسـتفاده از میـز خدمـت غیر حضـوری و
انجـام الکترونیکـی درخواسـتهای مردمـی و نیـز کاهـش مراجعات اربـاب رجوع ،نیـاز جدیتـری به اطالع
رسـانی و فرهنگسـازی دارد.در جـدول ذیـل خدمـات فـروش و پـس از فروش انشـعاب برق آورده شـده اسـت:

5

کسب رتبه برتر فعالیت فرهنگی و دینی
صنعت برق کشور توسط امور فرهنگی

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

امـور فرهنگـی و دینـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیل
براسـاس ارزیابـی امـور فرهنگـی و دینـی شـرکت توانیـر موفـق به
کسـب رتبـه برتر عملکـرد در این حـوزه در بین شـرکتهای صنعت
برق کشـور شـده اسـت.
در همین راسـتا آقایان مهندس محمد حسـن متولی زاده مدیر عامل
و حجت االسلام و المسـلمین احمد شیخی مسـئول امور فرهنگی و
دینـی شـرکت توانیر با ارسـال لـوح تقدیر مشـترکی از آقـای یحیی
بنـد علیـزاده مسـئول امـور فرهنگـی و دینی شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان اردبیـل بـه دلیل کسـب رتبـه برتـر صمیمانـه تقدیر به
عمـل آوردند.

برگزاری جلسه شورای روابطعمومی و اطالع
رسانی صنعت آب و برق استان اردبیل

آموزش سامانه خدمات غیرحضوری مشترکین شرکت
به کاربران دفاتر پیشخوان دولت و همکاران مرتبط

جلسه آموزش سامانه خدمات
غیرحضوری مشترکین شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل
به کاربران دفاتر پیشخوان دولت
(طرف قرارداد) و همکاران مرتبط،
با مدرسی مهندس سیروس بدلی
روز دوشنبه  24دی ماه در محل
سالن جلسات ستاد این شرکت
برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس رئوف حسنپور سرپرست
معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت
توزیع نیروی برق استان ضمن خوش آمدگویی
به مدعوین ،گفت :بخشی از خدمات قابل
واگذاری توزیع برق اردبیل طي سالهاي گذشته
برونسپاري شده بود و اکنون با ارتقاء نرمافزارهاي
مربوطه ،اين خدمات توسعه داده می شود.
وی هدف از توسعه خدمات الکترونیکی ،افزایش
میزان رضایت مشترکين و متقاضيان برق ،سهولت
دسترسي به خدمات و عدمنیاز مراجعهي حضوري
مشترکين به امورهای برق استان اعالم کرده و
افزود :هماينک تمام مشترکان و متقاضيان برق
ميتوانند در هر ساعتي از شبانهروز و در هر نقطه

از کشور ،بخش مهمي از خدمات مورد نياز خود را
از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق استان
اردبیل دريافت کنند.
در ادامه ،مهندس بدلی به آموزش سامانه خدمات
غیرحضوری مشترکین شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل پرداخت.
وی گفت  :اکنون مشترکین برق قادر خواهند بود که
با استفاده از بستر اینترنت و بدون مراجعه حضوری
از طریق پرتال شرکت توزیع برق اردبیل به نشانی
 ،www.aped.irدر قسمت خدمات غیرحضوری
مشترکین ،خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
اين برنامهي آموزشي با هدف بازآموزي و
آموزش کاربران دفاتر پیشخوان ،آشنايي متقابل و
هماهنگي دوطرفه بين همکاران خدمات مشترکین
و همکاران طراحی و نظارت ،برگزار شد.

جلســه شــورای روابــط عمومــی و اطــاع رســانی شــرکتهای
صنعــت آب و بــرق اســتان بــا حضــور مدیــران روابــط عمومــی
ایــن شــرکتها روز دوشــنبه  26آذر مــاه بــه میزبانــی روابــط
عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن جلســه مهــرداد ســلیمی دبیــر شــورای روابــط عمومــی و
اطــاع رســانی صنعــت آب و بــرق اســتان بــر لــزوم اطــاع رســانی
جهــت فرهنگســازی مدیریــت مصــرف آب و بــرق تاکیــد نمــوده و
گفــت :الزم اســت از قابلیــت فضــای مجــازی و رســانهها اســتفاده
کــرده و کلیــه پیامهــای مدیریــت مصــرف آب و بــرق در ایــن
فضاهــا اطــاع رســانی شــود.
وی افــزود :صنعــت آب و بــرق ماننــد یــک خانــواده اســت و
روابطعمومیهــای ایــن صنعــت در راســتای رســالت خــود،
برنامــه هایــی جهــت فرهنگســازی مدیریــت مصــرف برگــزار
میکننــد کــه الزم اســت در برنامههایــی کــه در مــدارس برگــزار
میشــود ،توامــ ًا بــر مدیریــت مصــرف آب و بــرق تاکیــد شــود.
در ایــن جلســه پــس از تبــادل نظــر حاضریــن ،برلــزوم بهرهمنــدی
از ائمــه جمعــه و جماعــات در بیانــات و سخنرانیهایشــان در
خصــوص مدیریــت مصــرف آب و بــرق تاکیــد شــد و تصمیــات
الزم در ایــن مــورد اتخــاذ گردیــد.
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انتصاب
طـی احـکام جداگانـهای از سـوی مهنـدس حسـن محمـدی
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل ،آقایان
مهندس سـید فرشـاد سـیدی به عنـوان مدیـر برق شهرسـتان
خلخـال ،مهنـدس موسـی ابراهیـم نـژاد بـه عنـوان سرپرسـت
مدیریـت بـرق شهرسـتان مشـگین شـهر و مهنـدس شـهرام
سـاعدی بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت بـرق شهرسـتان کوثر
منصوب شدند.

* سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار جلیـل بابـازاده فرمانـده سـپاه حضرت
عبـاس (ع) اسـتان اردبیـل بـا اعطـای لوحهـای تقدیـر جداگانـهای از
همـکاران تالشـگرمان آقایـان وحیـد واحـدی ـ امیـر طوائـی حمیـدی
ـ رضـا قاسـم نیـا ـ حسـن نوکـی ـ رامیـن پـور امـام و فـواد حمیـدی
کـه در برگـزاری نمایشـگاه رزمـی ـ فرهنگـی عملیات مرصـاد در هفته
دفـاع مقدس همـکاری و فعالیت شایسـتهای داشـتند ،صمیمانـه تقدیر
و تشـکر نموده اسـت  .
* مهنـدس رضـا غضنفـری مدیرعامـل و رئیـس هیئـت ورزش صنعت
آب و بـرق اسـتان خوزسـتان بـا ارسـال نامـه ای ،از مهنـدس محمدی
مدیرعامـل و رئیـس هیئـت ورزش صنعـت آب و بـرق اسـتان اردبیـل
قدردانـی نمود.
مهنـدس غضنفـری در ایـن نامـه از برگـزاری شایسـته مسـابقات
سراسـری تنیـس رویمیـز کارکنـان وزارت نیـرو در اسـتان اردبیـل ،و
نیـز مدیریـت و اخلاق حسـنه مهنـدس  محمـدی و همکاران ایشـان
باالخـص آقـای موالیـی دبیـر هیئـت ورزش اسـتان اردبیـل ،صمیمانـه
تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آورده اسـت.

تسلیت و همدردی
همکاران محترم جناب آقایان
سید رضی الدین سید حاتمی ـ اصغر اسدی فرـ سلیمان جعفری ـ  
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دومین جلسه هم اندیشی مشترک بهره برداری و
دیسپاچینگ با حضور معاونین بهرهبرداری شرکتهای
توزیع نیروی برق منطقه آذربایجان

جلسـه هـم اندیشـی مشـترک بهـره بـرداری
شـرکتهای توزیـع نیروی برق آذربایجان شـرقی،
آذربایجـان غربـی ،اردبیـل و تبریـز بـه میزبانـی
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل روز
شـنبه  22دی ماه در محل سـالن جلسـات سـتاد
ایـن شـرکت برگزار شـد.
معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت
توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل گفـت  :این جلسـه
در راسـتای هـم اندیشـی مسـئولین بهرهبرداری
و دیسـپاچینگ چهار شـرکت مذکور بـا محوریت
پایایـی شـبکه برگزار شـد .
مهنـدس حسـین قدیمـی اظهـار داشـت :در
ایـن جلسـه ،در خصـوص مـوارد مختلـف بهـره
بـرداری از جملـه بحـث مانیتورینـگ شـبکه ،
بررسـی شـاخص هـای قابلیـت اطمینـان  ،گـذر

از پیـک سـال  ،98مسـتند سـازی و تحلیـل
حـوادث شـبکه  ،اولویـت بندی رفع خاموشـیها،
تدویـن نظـام اطالع رسـانی خاموشـیها ،به روز
آوری تجهیـزات شـبکه  ،تعمیـرات و سـرویس
تجهیـزات گـران قیمت بهـره بـرداری  ،یکپارچه
سـازی اولویتهـای بهرهبـرداری و تعمیـرات
پیشـگیرانه ،بحـث و تبـادل نظـر گردیـد.
وی افـزوده  :در ایـن جلسـه همچنیـن مقررشـد
هـر شـرکت ضمـن بررسـی تجربیـات گـذر از
پیـک تابسـتان  97بـه بررسـی نقـاط ضعـف و
قـوت شـرکت خـود پرداخته تا مـوارد مذکـور در
جلسـه کمیتـه پایایـی شـبکه توزیع کشـوری که
در آینـده نزدیـک در یکـی از شـرکتهای توزیع
منطقـه آذربایجـان برگـزار خواهـد شـد ،مطـرح
شو د .

برگزاری کارگاه آموزشی ـ توجیهی
«آمادگی در برابر زلزله»

بایرام و فرزاد زرین دوخت ،سیامک افتخاری و حسن حمزه پور
مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را به 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

تسلیت و همدردی
خانواد ه محترم همکار بازنشستهمان
مرحوم آقای التفات خیاطی

مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعال
علــو درجــات بــرای آن مرحــوم و صبــر و شــکیبایی و ســامتی برای
شــما و ســایر بازمانــدگان محتــرم مســئلت مــی نماییم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

کارگاه آموزشــی ـ توجیهــی «آمادگــی در برابــر زلزلــه» همزمــان بــا پنجــم دی مــاه روز ایمنــی در برابــر
زلزلــه و کاهــش اثــرات بالیــای طبیعــی ،در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل بــر گــزار شــد.
در ایــن کارگاه  ،آقــای تمجیــد از اســاتید جمعیــت هــال احمــر اســتان طــی ســخنانی ســه ســطح بحــران
هــای اجتماعــی را «حادثــه ،ســانحه و فاجعــه» عنــوان نمــود و افــزود  :بــا توجــه بــه اینکــه ایــران بــر روی
گســل قــراردارد ،احتمــال وقــوع زمیــن لــرزه در ایــن کشــور زیــاد اســت لــذا بایــد بــا آمــوزش و انتقــال
اطالعــات بــه خانــواده و اطرافیــان ،بــا مــواردی کــه در حیــن و بعــد از زلزلــه بایــد انجــام داد ،آشــنا باشــیم.
در ادامــه ،آژیــر زلزلــه فرضــی نواختــه شــد کــه در آژیــر اول ،همــکاران در محــل امــن قــرار گرفتــه و در آژیــر
دوم بــه خــارج از ســاختمان رفتنــد.
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اخبار شهرستانها

شهرستان اردبیل
اجرای پروژه ساماندهی شبکه برق کوچه
خدنگی اردبیل با مشارکت شهرداری

شبکه این مناطق اصالح گردید.
مدیر امور دو برق تصریح کرد :این اقدامات ،در راستای طرح
کاهش تلفات و افزایش رضایتمندی مشترکین و جلوگیری از
خسارت به لوازم خانگی مشترکین انجام یافته است
مهندس عبدالهیان افزود :تعدادی از تیرهای برق به علت تعریض
خیابانها توسط شهرداری در وسط معابر عمومی مناطق مذکور
قرار داشت که با تالش همکاران شبکه این مناطق اصالح شد.
وی گفت :تا به امروز در مدیریت امور دو برق اردبیل  267هزار
و  219متر شبکه مسی با کابل خود نگهدار جایگزین شده است.

تغییر آرایش شبکه برق در شهرک
نادری اردبیل

مدیر امور یک برق اردبیل گفت :به دلیل ساخت و ساز در کوچه
خدنگی واقع در خیابان معادی ،این امور با مشارکت شهرداری
منطقه یک بالغ بر  500میلیون ریال ،اقدام به نصب  24اصله
تیر بتونی و همچنین جابجائی و ساماندهی کابلهای زمینی
مشترکین کرده است.
مهندس دانش افزود :ساماندهی شبکه برق کوچه خدنگی
موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مشترکین و تسهیل در رفت و
آمد عابرین شده و از وقوع هر گونه تلفات جانی و مالی به مردم
پیشگیری به عمل آمده است.
وی همچنین گفت :اموریک برق اردبیل در شش ماه اول
سال جاری در اجرای  24پروژه ساماندهی برق فشار متوسط،
فشار ضعیف و روشنائی معابر از مشارکت باالی  3میلیارد
ریالی شهرداری اردبیل استفاده کرده و عالوه بر رعایت تمامی
استانداردها ،بر افزایش نقاط مانور شبکه و اجرای پروژههای
کاهش تلفات نیز توجه ویژهای نموده است.

رفع ضعف برق و اصالح و جابجایی

شبکه فشار ضعیف در برخی از خیابانها
و  محالت اردبیل  
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معابر و جابجایی تیرهای برق در داخل طرح هادی شد.
مهندس ساعدی در این جلسه و بازدید میدانی ،درخصوص رفع
مشکل روشنایی معابرو جابجایی تیرهای برق باهماهنگی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی قول مساعد داد.
در ادامه این دیدار مردمی با طرح دهگردی فرمانداری شهرستان
کوثر،سرپرست برق کوثرگفت  :روستای ساقاواز از توابع بخش
مرکزی اخیرا از برق هیر اردبیل تحویل گرفته شده که پس از
تحویل،روستا از حالت بازفروش به تحت مدیریت اداره درآمده
و برای هر خانوار قبض جداگانه صادر میشود و نسبت به رفع
خاموشی در کوتاهترین زمان ممکن و رسیدگی به روشنایی معابر
اقدام شده است که رضایتمندی اهالی محترم ،تایید صحت موارد
مطرح شده میباشد.
مهندس ساعدی در پایان این دیدار مردمی از اهالی محترم
روستا درخواست کرد ،بخاطر اینکه سرقت سیم برق در مسیر
های کناری و خلوت روستا محتمل است ،در صورت قطعی برق
یا مشاهده افراد مشکوک در هر زمان از شبانه روز  ،با شماره
تلفن  121تماس بگیرند.

شهرستان پارس آباد
برگزاری جلسه توجیهی منابع انسانی در
مدیریت برق پارس آّباد
مدیر امور سه برق اردبیل گفت  :با احداث شبکه برق در شهرک
نادری این شهر که در جهت افزایش قدرت مانور در توزیع برق
این شرکت صورت گرفت ،تغذیه انرژی برق شهرک نادری و
قسمتی از شهرک نیایش ،از فیدر 1غربی به فیدر 3غربی انتقال
یافت .
مهندس واحدی افزود  :در این باز آرائی شبکه که روز شنبه 24
آذر انجام گردید ،حدود  17آمپر از فیدر 1غربی به فیدر  3غربی
منتقل شد  ،که باعث کاهش پیک شبکه از روی فیدر یک شد.
وی گفت  :با انجام عملیات مذکور ،امکان انجام مانور بر روی
فیدر های 1و3و 6غربی بصورت مستقیم فراهم شده است.

شهرستان کوثر

حضور سرپرست برق شهرستان کوثر در
جلسه بررسی مشکالت روستای ساقاواز
این شهرستان با حضور فرماندار

مدیر برق شهرستان پارس آباد در جلسه توجیهی منابع انسانی
گفت :منابع انسانی بعنوان سرمایه اجتماعی ارزشمند است که
تولید ثروت و ارزش افزوده میکند.
در این جلسه توجیهی منابع انسانی که روز یکشنبه  16دیماه
با حضور مدیر امور کارکنان و رفاه و رئیس کارگزینی شرکت
توزیع برق استان اردبیل و همکاران برق پارس آباد برگزار شد،
همچنین مهندس وصالیان مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت بر
ضرورت توجه به مسائل و مشکالت کاری و بحث ارتقاء شغلی
و حل مشکالت بیمه ای همکاران تاکید کرد.

شهرستان سرعین

جابجایی شبکه  ۲۰کیلوولت در میدان
سیمرغ شهر سرعین  

مدیر امور دو برق اردبیل از رفع ضعف برق و اصالح و جابجایی
شبکه فشار ضعیف در برخی از محالت اردبیل خبر داد.
مهندس عبدالهیان گفت :ضعف ولتاژ در محالت امین آباد،
خیابان شهید مفتح و خیابان انقالب اردبیل برطرف شد و اصالح
و جابجایی شبکه فشار ضعیف در محله آقا کاظم اردبیل انجام
یافت.
وی گفت :با احداث شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار به
طول  800متر در مناطق مذکور ،مشکل ضعف برق رفع و

سرپرست برق شهرستان کوثربه همراه فرماندار و مسئولین
ادارات شهرستان ضمن بازدید از روستای ساقاواز در جمع اهالی
روستا حاضر شده و در جلسه بررسی مسائل و مشکالت این
روستا شرکت کرد.
دهیارروستای ساقاواز درادامه خواستار رفع مشکل روشنایی

مدیر برق سرعین از جابه جایی شبکه  20کیلوولت میدان
سیمرغ خبر داد و گفت :چندین اصله تیر فشار متوسط داخل
حریم خیابان قرار داشت که احتمال بروز هرگونه حادثه جانی و
مالی را افزایش میداد ،که با اقدامات مذکور ،این مشکل کام ً
ال
رفع گردید.
مهندس موسوی افزود :جابه جایی شبکه  20کیلوولت میدان
سیمرغ و رفع حریم ،موجب بروز خاموشیهای مقطعی در
بخشی از این شهر شد که بالفاصله توسط همکاران برق سرعین
برطرف گردید.

سال پنجم
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نایب قهرمانی تیم والیبال شرکت توزیع برق
استان اردبیل در مسابقات کارکنان دولت
استان اردبیل  (یادواره نهم دیماه)

مســابقات والیبــال کارکنــان دولــت دســتگاههای اجرایــی اســتان
اردبیــل بــا نایــب قهرمانــی تیــم شــرکت توزیــع نیــروی بــرق بــه
کار خــود پایــان داد.
در ایــن مســابقات کــه بــه مناســبت گرامیداشــت « نهــم دی» بــا
حضــور  9تیــم از ادارات مختلــف اســتان و از تاریــخ  3لغایــت  7دی
مــاه برگــزار شــد ،تیمهــای آمــوزش و پــرورش اســتان بــه مقــام
اول  ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــه مقــام دوم و تیــم
آتــش نشــانی شــهرداری اردبیــل نیــز بــه مقــام ســوم دســت یافــت.

روزانه با نیم ساعت پیادهروی سریع ،خود
را در برابر سکته قلبی مصون نگهداریم.
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نایب قهرمانی تیم فوتسال مدیریت برق نیر
در مسابقات  ادارات این شهرستان

در مسابقات فوتسال جام ادارات شهرستان نیر که به
مناسبت هفته بسیج و با شرکت تعدادی از ادارات این
شهرستان برگزار شد ،تیم فوتسال مدیریت برق نیر
موفق به کسب مقام دوم شد.
در این مسابقات به منظور فرهنگسازی مدیریت
مصرف برق ،شعار« صرفه جویی در مصرف برق وظیفه
همگانی» برروی پیراهن بازیکنان تیم برق نیر درج شده
بود.
گفتنی است در این مسابقات ،تیمهای نیروی انتظامی و بهداشت این شهرستان نیز به ترتیب مقامهای
اول و سوم را کسب کردند.

قهرمانی تیم طناب کشی کارکنان دولت مشگین شهر و
راه یابی این تیم به مسابقات قهرمانی کشور

تیـم طنـاب کشـی منتخـب کارکنـان دولـت شهرسـتان
مشـگین شـهر با حضـور همـکاران علی بزرگ نیـا و براتعلی
جعفرونـد (از مدیریـت برق مشـگین شـهر) و ورزشـکارانی از
سـایر ادارات شهرسـتان با حضور در مسـابقات طناب کشـی
کارکنـان دولت اسـتان اردبیـل که در هفته دولـت ودر مرکز
اسـتان بـا حضـور تمامـی شهرسـتان هـا برگـزار گردیـد ،با
غلبـه بـر حریفان قدرتمند خود ضمن کسـب عنـوان با ارزش
قهرمانـی ،بـه مسـابقات قهرمانـی کشـور راه یافتند.

