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 2نيروگاه خورشيدي در شهر اردبيل افتتاح شد
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دو نیــروگاه خورشــیدی  0.2مگاواتــی و  1.5مگاواتــی و پســت  230کیلوولــت و خــط چهــار
مــداره  63کیلوولــت آرتــا بــه رینــگ اردبیــل ،در هجدهمیــن هفتــه از پویــش #هرهفتــه_
الف_ب_ایــران بهصــورت ويدئــو كنفرانــس بــا دســتور رئيــس جمهــوري افتتــاحشــد.

افتتاح و بهره برداری  9پروژه با اعتباری بالغ بر  455میلیارد ریال ،
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل همزمان با هفته دولت
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با دستور رئيس جمهور در هجدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛
 2نيروگاه خورشيدي در شهر اردبيل افتتاح شد /بهرهبرداری از پست و خط  4مداره آرتا در اردبیل
دو نیــروگاه خورشــیدی  0.2مگاواتــی و  1.5مگاواتــی و پســت  230کیلوولــت و خــط
چهــار مــداره آرتــا ،در هجدهمیــن هفتــه از پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران با دســتور
رئيــس جمهــوري بهصــورت ويدئــو كنفرانــس افتتــاحشــد.
بــا بهرهبــرداری از نیــروگاه خورشــیدی  0.2مگاواتــی بــا تولیــد تجمعــی  326هــزار کیلــووات ســاعت،
ســاالنه معــادل  0.11میلیــون متــر مکعــب در مصــرف گاز طبیعــی صرفهجویــی و از انتشــار گاز دی
اکســید کربــن معــادل  274تــن در ســال جلوگیــری میکنــد .ایــن پــروژه همچنیــن در مصــرف آب
بــه میــزان  87مترمکعــب در ســال صرفهجویــی بــه دنبــال دارد.
مزیتهــای بهرهبــرادری از نیــروگاه خورشــیدی  1.5مگاواتــی هــم بــا تولیــد تجمعــی  2میلیــون
و  449هــزار کیلــووات ســاعت کــه شــامل صرفهجویــی در مصــرف ســوخت معــادل  85میلیــون
مترمکعــب گاز طبیعــی ،عــدم انتشــار گاز  co 2معــادل  2هــزار و  56تــن در ســال و صرفهجویــی در
مصــرف آب بــه میــزان  655متــر مکعــب در ســال اســت.
همچنیــن پســت  230کیلوولــت و خــط چهــار مــداره آرتــا بــا هــدف تقویــت شــبکه انتقــال و توزیــع،
تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار و کاهــش تلفــات و بهبــود کیفیــت بــرق اجــرا شــده اســت.
بــا بهرهبــرداری از ایــن پروژههــا کــه بــه ترتیــب در ســالهای  94و  98عملیــات اجرایــی آنهــا آغــاز
شــده در مجمــوع بــرای  70نفــر فرصــت اشــتغال ایجــاد شــده اســت.

پست  ۲۳۰کیلوولت اردبیل افتتاح شد

همزمــان بــا طــرح هــای منابــع آب و بــرق در قالــب پویــش  #هــر هفتــه الــف _ب_
ایــران پســت  ۲۳۰کیلوولــت اردبیــل بــا دســتور رئیــس جمهــور بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس بــه بهــره بــرداری رســید.
در مراســمی کــه بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت توانیــر ،مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای آذربایجــان
اســتاندار اردبیــل و برخــی از مدیــران و مســئوالن کشــوری و اســتانی برگــزار شــد ،مدیرعامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل اظهــار داشــت :همزمــان بــا چهــار اســتان کشــور و در هفتــه
هجدهــم پویــش  #الــف _ب _ ایــران طــرح هــای بــرق رســانی اســتان اردبیــل در دولــت تدبیــر و
امیــد همزمــان بــا ســال جهــش تولیــد بهــره بــرداری مــی شــود.
حســین قدیمــی اظهــارکــرد  :احــداث پســت  ۲۳۰/63کیلوولــت آرتــا و خطــوط ارتباطــی آن از ســال
 ۹۳در اولویــت برنامــه هــای شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان قــرار گرفــت و بــا تامین بخــش عمده
منابــع مالــی ایــن پــروژه از محــل فاینانــس بانــک توســعه اســامی بالــغ بــر  ۱۱میلیــون یورو و بخشــی

از منابــع داخلــی شــرکت عملیــات اجرایــی پــروژه در ســال  ۹۴عمال شــروع شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل افــزود :بــا تامیــن تجهیــزات و اجــرای عملیات
ســاختمانی و نصــب و راه انــدازی ،پــروژه امــروز بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

بيش از  95درصد تجهيزات پست «آرتا» اردبیل در داخل كشور ساخته
شده است

مديرعامــل توانيــر در آئيــن افتتــاح پروژههــاي صنعــت آب و بــرق اســتانهاي
كرمانشــاه ،آذربايجــان شــرقي و اردبيــل گفــت :بيــش از  95درصــد تجهيــزات پســت
«آرتــا» اردبیــل در داخــل كشــور ســاخته شــده اســت.
مديرعامــل توانيــر ميــزان اعتبــار هزينــه شــده بــراي احــداث و بهــره بــرداري از پــروژه پســت آرتــا و
خــط چهارمــداره رينــگ اردبيــل را مجموعـاً بالــغ بــر  200ميليــارد تومــان اعــام كــرد و گفــت :بيــش
از  95درصــد تجهيــزات ایــن پســت در داخــل كشــور ســاخته شــده اســت.
بهگــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل «محمدحســن متولــي زاده» در
آئيــن افتتــاح پروژههــاي صنعــت آب و بــرق اســتانهاي كرمانشــاه ،آذربايجــان شــرقي و اردبيــل بــا
بيــان ايــن كــه بــراي احــداث و بهــره بــرداري از پــروژه پســت آرتــا و خــط چهارمــداره رينــگ اردبيــل،
بالــغ بــر  200ميليــارد تومــان اعتبــار صــرف شــده اســت ،خاطرنشــان كــرد :بيــش از  95درصــد
تجهيــزات ايــن پســت در داخــل كشــور ســاخته شــده اســت.
متولــي زاده افزايــش قابليــت اطمينــان شــبكه نيرورســاني مركــز اســتان ،كاهــش خاموشــي هــاي
منطقــه ،ايجــاد زيرســاخت بــه منظــور پاســخگويي بــه متقاضيــان جديــد صنعتــي و كشــاورزي منطقه
و نيــز كاهــش تلفــات شــبكه فــوق توزيــع و توزيــع منطقــه اي از اهــداف مهــم ايــن پــروژه هــا اعــام
كــرد.
مديرعامــل شــركت توانيــر ظرفيــت پســت انتقــال مذكــور را  360مگاولــت آمپــر ذكــر كــرد و طــول
خــط  4مــداره  63كيلوولــت رينــگ اردبيــل را نيــز كــه بــه خــط  230كيلوولــت متصــل مــي شــود را
حــدود  7كيلومتــر اعــام نمــود.
متولــي زاده در بخــش ديگــري از گــزارش خــود بــه طــرح بــرق اميــد نيــز اشــاره كــرد و گفــت:
خوشــبختانه مــردم اســتان اردبيــل از نظــر مصــرف بــرق جــزو اســتان هــاي كــم مصــرف كشــور
هســتند و بــا شــرايط بــرق اميــد ،بيــش از  35درصــد مــردم ايــن اســتان بــه عنــوان گــروه كــم مصرف
از بــرق رايــگان برخــوردار خواهنــد شــد.
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افتتاح و بهره برداری  9پروژه با اعتباری بالغ بر  455میلیارد ریال ،
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل همزمان با هفته دولت
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :در هفتــه دولــت ســالجاری بیــش از 9
پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر  455میلیــارد ریــال در
ســطح اســتان بــه بهــره بــرداری رســید.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت  :ایــن پــروژه هــا عبارتنــد از،
پــروژه هــای ســرمایه گــذاری توزیــع بــا مبلغــی بالــغ بــر 174.6
میلیــارد ریــال کــه شــامل توســعه و احــداث و اصــاح و بهینــه
ســازی شــبکه هــای روســتایی و شــهری و تجهیــز و راه انــدازی
پســتهای توزیــع هوایــی ،فیدرهــای جدید و توســعه شــبکه های
 20کیلــو ولــت ،افزایــش قــدرت مانــور و اســتفاده از تجهیــزات
بــا فــن آوری هــای جدیــد از جملــه ریکلــوزر – سکســیونر
گازی ،نصــب چــراغ روشــنایی معابــر در نقــاط مختلــف شــهری
و روســتایی بــا اعتبــار 22میلیــارد ریــال ،نیــرو رســانی شــامل
(چاههــای کشــاورزی ،دامــداری ،مرغــداری ،پــرورش ماهــی،
صنایــع تولیــدی و غیــره) بــا اعتبــار  169.5میلیــارد ریــال ،
طرحهــای کاهــش تلفــات و جایگزینــی ســیم مســی بــا کابــل
خــود نگهــدار  57میلیــارد ریــال ،نصــب کنتورهــای هوشــمند
آب و بــرق ( فهــام) بــا  9.5میلیــارد ریــال و برقرســانی بــه 4
روســتا و قشــاق ( روســتای اســماعیل کنــدی در شهرســتان
اردبیــل ،روســتای بــی بــرق حــاج اســام در شهرســتان پــارس
آبــاد ،قشــاق ســاری قویــی و قشــاق حــاج هــوار در شهرســتان
بیلــه ســوار بــا اعتبــار 22.4میلیــارد ریــال کــه در هفتــه دولــت
مــورد بهــره بــرداری و در اختیــار مــردم شــریف و فهیــم اســتان
قــرار گرفــت.

وی بــا قدردانــی از تــاش هــای تــک تــک همــکاران شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان در اجــرای ایــن پــروژه هــا ،ابــراز
امیــدواری کــرد کــه انشــاهلل بــا بهــره بــرداری از آنهــا ،موجبــات

افزایــش رضایتمنــدی هــم اســتانی هــای عزیــز از شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بیــش از پیــش فراهــم آیــد.

راهاندازی پویش  #به -وقت -روشنایی
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیل
گفــت :پویــش  #بــه -وقــت -روشــنایی ،بــا هــدف
مشــارکت گســترده بســیجیان در طرحهــای محرومی ـت
زدایــی بــا خامــوش کــردن  ۱۵دقیقـهای یــک سیســتم
سرمایشــی و یــا هــر وســیله برقــی دیگــر در اســتان
اردبیــل ،راهانــدازی شــد.
حســین قدیمــی گفــت  :هــر ســاله بــا وقــوع گرمــا ،بــار شــبکه
سراســری بــرق افزایــش پیــدا میکنــد کــه در راســتای کمــک بــه
کاهــش مصــرف انــرژی در اوج مصــرف ،پویشــی تحــت عنــوان #
بــه -وقــت  -روشــنایی بــا مشــارکت گســترده تمامــی بســیجیان
کشــور در اردبیــل نیــز راه انــدازی شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و بــه تبــع آن افزایــش مصرف

بــرق و شــیوع بیمــاری کرونــا و لــزوم تامیــن بــرق مراکــز درمانــی؛
طرحــی بــا ســازمان بســیج مهندســین و همــکاری وزارت نیــرو بــا
عنــوان  #پویــش – بــه -وقــت روشــنایی اجــرا و دســتورالعمل
مربوطــه ابــاغ شــد.
مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت :در ایــن اقــدام بــا
جلســه ای کــه بــا حضــور بســیجیان و فرماندهــان بســیج اســتان
در محــل ســالن جلســات ســپاه حضــرت عبــاس (ع) برگزارشــد،
توضیحــات کاملــی در مــورد وضعیــت بــرق اســتان و وضعیــت برق
کشــور داده شــد و تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد شــد.
قدیمــی اظهــار داشــت :هــدف از اجــرای طــرح ،ایــن خواهــد بــود
کــه در زمــان اوج بــار ،بــا کاهــش  1000مــگاوات در ســاعت در
زمــان پیــک مصــرف کاهــش بــرق اتفــاق افتــد.

وی افــزود :ایــن کاهــش پیــک مصــرف ،بــا خامــوش کــردن ۱۵
دقیقـهای یــک سیســتم سرمایشــی و یــا هــر وســیله برقــی دیگــر
بــا همــکاری بســیجیان عزیــز محقــق خواهــد شــد.

در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان شد
اجرای  2هزار کیلومتر کابل خودنگهدار در اردبیل
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیــل گفــت :بــا توجــه بــه
مزایــای تبدیــل ســیمهای مســی بــه
کابــل خودنگهــدار دو هــزار کیلومتركابــل
خودنگهــدار در ســالجاري اجــرا مــي
شــود.
حســین قدیمــی در نشســت خبــری بــا
خبرنــگاران در اردبیــل اظهــار کــرد 6 :هــزار
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف بــرق در اســتان
وجــود دارد کــه تاکنــون  ۲۵درصــد آن بــه کابــل
خودنگهــدار تبدیــل شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :یــک هــزار و ۵۰۰
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف در اســتان بــه
کابــل خودنگهــدار تبدیــل شــده و امســال نیــز
 ۱۷۰کیلومتــر برنامــه را در ایــن حــوزه در دســت
اجــرا داریــم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیل
بــا اشــاره بــه حــذف قبــوض کاغــذی و ارســال

پیامــک بــه مشــترکان بــرای اطــاع از رقــم بــرق
مصرفــی گفــت :در حــال حاضــر شــرکتهای
دولتــی ،ادارات و مشــترکان صنعتــی و خانگــی
بیــش از  ۷۰میلیــارد تومــان بــه ایــن شــرکت
بدهــکار هســتند.
قديمــي از كليــه مشــتركين بــرق درخواســت
نمــود در صــورت عــدم دريافــت قبــض بــرق بــه

صــورت پيامكــي و جهــت جلوگيــري از قطــع
انشــعاب ،شــماره اشــتراك  8رقمــي قبــض بــرق
خــود را بــه صــورت التيــن بــه 10000451121
پيامــك نماينــد.
وي در ادامــه افــزود :ســه طــرح مهــم توســط
شــرکت توزیــع بــرق در حــال اجراســت کــه
تامیــن روشــنایی مطلــوب معابــر ،تعویــض ســیم

مســی بــه خودنگهــدار و تعمیــرات شــبکه بــا
خــط گــرم بــدون خاموشــی از جملــه برنامههــای
شــرکت توزیــع بــرق در ســالجاری اســت.
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ارائه خدمات غیر حضوری در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل در مصاحبــه خبــری بــا صــدا و ســیمای مرکــز اردبیــل گفــت :خدمــات شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه مــی شــود.
مهــرداد ســلیمی در مصاحبــه بــا خبــر نــگار صــدا و ســیمای مرکــز اردبیــل اظهــار داشــت :درســالهای
گذشــته مــردم اســتان بــرای انجــام امــور مربــوط بــه شــرکت بــرق ،مجبــور بــه مراجعــه حضــوری بــه
مدیریتهــای توزیــع بــرق و یــا دفاتــر پیشــخوان بودنــد امــا بــا گســترش زیرســاختهای الزم و تغییــر
شــکل ارائــه خدمــات ،بیــش از 24خدمــت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در بســتر وب
ارائــه میشــود.
مهــرداد ســلیمی افــزود :خدمــات مــورد نیــاز مشــترکان بــه صــورت غیرحضــوری از طریــق ســایت
اینترنتــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه آدرس  www.aped.irارائــه مــی شــود.

رشد  ۶.۵درصدی مصرف انرژی
مشترکان برق استان اردبیل
مصــرف انــرژی بــرق مشــترکان شــرکت توزیــع
بــرق اســتان اردبیــل در  ۶ماهــه اول ســال ۹۹
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ۶.۵درصــد
رشــد داشــته اســت .
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :بیشــترین درصــد رشــد
مصــرف انــرژی در تعرفــه هــای ،بخــش کشــاورزی ۱۵
درصــد و در بخــش صنعــت و تولیــد ۸.۵درصــد بــوده اســت.
وی افــزود :ایــن درصــد رشــد بــرق اســتان نویــد بخــش
افزایــش مصــرف انــرژی بــرق در بخــش هــای مولــد و
تولیــدی اســتان مــی باشــد.
قدیمــی گفــت  :تامیــن بــرق مصرفــی مشــترکان صنعتــی
در ســال جــاری کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،ســال
جهــش تولیــد نامگــذاری شــده اســت بســیار حائــز اهمیــت
مــی باشــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان تاکیــد کــرد:
انــرژی بــرق بایــد بیــش از پیــش بــه صنعــت  ،رونــق و
جهــش تولیــد کمــک کنــد.
قدیمــی افــزود  :بــا توجــه بــه فعالیــت هــای بســیاری کــه
درســال جــاری جهــت افزایــش ظرفیــت پســت هــا و کاهش
تلفــات در شــبکه هــای بــرق اســتان انجــام گرفتــه ،نویــد
بخــش فردایــی بهتــر ،بــرای صنعــت و گامــی در راســتای
تحقــق شــعار جهــش تولیــد خواهــد بــود.

وی افــزود :هــم اســتانی هــای عزیــز همچنیــن مــی تواننــد از طریق تمــاس با ســامانه تلفنــی فوریتهای
بــرق  ۱۲۱جهــت اطــاع از خاموشــی هــای بــا برنامــه و جهــت اعــام پیشــنهاد و شــکایت خــود کلید
 3را شــماره گیــری فرماینــد تــا همــکاران پاســخگو و راهنمای مشــترکان عزیز باشــند.
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بیــان
کــرد :ایــن اقــدام در راســتای برنامــه ی دولــت الکترونیــک و بــا هــدف کاهــش مراجعــات حضــوری
مــردم انجــام شــده و ضمــن پاســخگویی بــه مشــترکین ،تحــول خوبــی در ارائــه خدمــت غیرحضــوری
بــرق در ســطح اســتان انجــام شــده اســت.
مهــرداد ســلیمی افــزود :بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و در راســتای حفــظ ســامت
شــهروندان و هــم اســتانی هــای عزیــز ،از مشــترکان ایــن شــرکت درخواســت مــی شــود ،خدمــات
مــورد نیــاز خــود اعــم از خدمــات فــروش انشــعاب از قبیــل :درخواســت انشــعاب جدیــد ،درخواســت
کاهــش و افزایــش آمپــراژ ،درخواســت تفکیــک یــا ادغــام انشــعاب و نیــز خدمــات پــس از فــروش از
قبیــل ،درخواســت هــای تغییــر تعرفــه ،تغییرنــام ،قطــع موقــت ،وصــل مجــدد ،اصــاح لــوازم انــدازه
گیــری ،تعویــض کنتــور ،تغییــر مــکان داخلــی ،جمــع آوری موقــت ،جمــع آوری دائــم ،نصــب مجــدد،
درخواســت آزمایــش کنتــور ،ارســال مجــدد مــدارک ،ثبــت شــماره تلفــن همــراه و ســایر خدمــات غیــر
حضــوری اعــم از خدمــات صورتحســاب از قبیــل :اعــام قرائــت ،صــدور قبــض المثنــی ،ســوابق مصــارف
و صورتحســاب ،ســوابق پرداخــت صورتحســاب و پرداخــت الکترونیکــی بهــای بــرق مصرفی را بــه صورت
غیرحضــوری دریافــت کننــد.
وی در ادامــه گفــت :حضــور پرتــردد در اماکــن ،ادارات و مکانهــای سربســته یکــی از علــل شــیوع
ویــروس کرونــا عنــوان شــده و بــا توجــه بــه ادامــه وضعیــت قرمــز و بحرانــی کرونــا در اســتان مــردم
نیــز بایــد بــه توصیههــای پزشــکی توجــه ویــژه داشــته باشــند و تــا حــد ممکــن از تــردد در اماکــن و
فضاهــای عمومــی و ادارات خــودداری نمــوده و از خدمــات غیــر حضــوری شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل بهــره منــد گردنــد.

مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران استان اردبیل
مراســم بزرگداشــت روز خبرنــگار و تجلیــل از خبرنــگاران
اســتان اردبیــل روزپنجشــنبه 23مــرداد مــاه بــا حضــور
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیل
و جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــرکت توزیــع در محــل
ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ،با اســتناد
بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری گفــت :اگــر زحمــات شــما
(خبرنگارهــا) نباشــد ،ایــن لحظههــا هرگــز مانــدگار نمیشــود؛ شــما
آن را حفــظ میکنیــد و در اختیــار افــکار مــردم قــرار میدهیــد.
حســین قدیمــی اظهارداشــت :امــروزه خبــر نــگاران نقــش مهمــی
در ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی یــک جامعــه بــه عهــده دارد،
خبرنــگاری حرفــه ای دشــوار و حســاس اســت و امانتــداری و عدالت
داری از مهمتریــن شــروط ایــن حرفــه اســت.
وی گفــت :خبــر نــگار بایســتی عــادل باشــد چــرا کــه تاثیــر خبــر
تــا انــدازه ای اســت کــه مــی توانــد بــه راحتــی باعــث آرامــش و یــا
بــی نظمــی در جامعــه شــود.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ایــن مراســم
اظهارداشــت :خبرنــگاران در حــال حاضــر نقــش موثــری در
فرهنگســازی و هنجــار آفرینــی جامعــه بــا نقــد عالمانــه و ســازنده
ایفــا مــی کننــد و ســازمانها را متوجــه زمینــه هــای بهبــود در ارتقای
خدمــات بــه مــردم و ذینفعــان خــود مــی کننــد.
قدیمــی گفــت :بــی تردیــد رســانه هــا در راســتای مدیریــت افــکار
عمومــی و پاســخگویی بــه مــردم رســالت وجــودی خــود را ایفــا مــی
نماینــد و یاریگــر عرصــه انتقــال آگاهــی و انعــکاس دانایــی هســتند.
وی افــزود :خبــر نــگاران کســانی هســتند کــه مشــکالت را در نقــاط
مختلــف دیــده و بــه مســئوالن اطــاع رســانی مــی کننــد و بــه

همیــن علــت بــا تــاش خــود زمینــه ی پیشــرفت ،بــرای خدمــت
بــه مــردم و آبادانــی کشــور فراهــم مــی کننــد.

سيزدهمين دوره مسابقات قرآنی وزارت نيرو ويژه همكاران و همسر همكاران شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
مســئول فرهنگــي شــركت توزيــع بــرق اســتان اردبيــل گفــت :در
راســتاي ارج نهــادن بــه خدمــات و تالشــهاي كادر پزشــكي و درماني
كشــور و بــه دليــل جلوگيــري از شــيوع ويــروس منحــوس كرونــا
مرحلــه اســتاني ســيزدهمين دوره مســابقات قــرآن و نمــاز وزارت
نيــرو ويــژه همــكاران و همســر همــكاران بــه صــورت غيرحضــوري
برگــزار شــد.
یحیــی بندعليزادهگفــت :ايــن مســابقات در  6رشــته قرائــت
(تحقيــق) -ترتيــل -حفــظ موضوعــي  -مفاهيــم  -زبــان آمــوزي و
تحقيــق موضوعــي ويــژه ي همكاران و همســر همــكاران برگزار شــد
كــه نتايــج مســابقات بــه شــرح ذيــل مــي باشــد.
-1حجت ايزدپناه همكار در رشته ترتيل -مقام اول

-2داور سجودي همكار در رشته ترتيل -مقام سوم
-3فروغ موسي نژاد همسر همكار در رشته ترتيل -مقام اول
-4مليحه غفارزاده همسر همكار در رشته ترتيل  -مقام دوم
-5آرزو مقصدي همسر همكار در رشته ترتيل  -مقام سوم
-6مهرداد سليمي همكار در رشته مفاهيم -مقام اول
-7تاميال اعيادي همكار در رشته مفاهيم -مقام سوم
-8آزاده مهاجري همكار در رشته زبان آموزي -مقام دوم
-9الناز بايرامي همكار در رشته زبان آموزي -مقام سوم
 -10مریــم وهابــی مجــرد همســر همــکار در رشــته حفــظ موضوعی
 -مقــام دوم
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

کابلهای خودنگهدار جای سیم های مسی را می گیرند
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت بــا اعــام
ایــن خبــر افــزود  :عملیــات اجرایــی پــروژه جایگزینــی
کابــل خودنگهــدار بــا ســیم مســی در ســال  99در قالــب
طــرح چــاوش ( طــرح چشــم انــداز اصــاح ولتــاژ شــبکه
توزیــع نیــروی بــرق ) انجــام مــی شــود .
ناصــر عبدالهیــان اظهــار داشــت :ایــن طــرح در راســتای مدیریــت
ولتــاژ بــرق ،رضایتمنــدی مشــترکان و همچنیــن در راســتای
پایــداری شــبکه اجــرا مــی شــود.
وی از پیشــرفت فیزیکــی  30درصــدی پــروژه جایگزینــی کابــل
خودنگهــدار بــا ســیم مســی خبــر داد و ا فــزود :ایــن پــروژه در قالب
طــرح چــاوش در ســال  ۹۹شــروع شــد و ســهم اســتان اردبیــل از
ایــن طــرح  ۱۷۰کیلومتــر مــی باشــد.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق اســتان
عنــوان نمــود ۱۲۰ :کیلومتــر کابل خودنگهــدار با یــراق االت مربوطه
تامیــن وتحویــل امــور هــای تابعــه شــرکت شــده اســت.

ناصــر عبدالهیــان گفــت :بــر اســاس دســتورالعمل ارســالی از طــرف
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر مناطــق دارای افــت ولتــاژ و آلــوده
بــه بــرق هــای غیــر مجــاز و شــبکه در معــرض ســرقت هســتند
شناســایی شــده و در ایــن طــرح در اولویــت کار مــی باشــند.
وی عنــوان نمــود :در چهــار ماهــه اول ســالجاری حــدود  56کیلومتر
کابــل خــود نگهــدار ،جایگزیــن ســیم مســی شــده اســت و انتظــار
مــی رود تــا پایــان فصــل کاری ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت برخــی از مزایــای
اســتفاده از کابــل خــود نگهــدار را كاهــش میــزان اســتفاده غیــر
مجــاز از بــرق ،افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبكه در مقابــل شــرایط
جــوی و اتفاقــات ناشــی از برخــورد اشــیاء خارجــی ،مقــاوم بــودن
نســبت بــه خوردگــی و در نتیجــه كاهــش پارگــی خطــوط فشــار
ضعیــف ،افزایــش ایمنــی در هنــگام كار بــر روی خطــوط و كاهــش
خســارتها و ضایعــات ناشــی از بــرق گرفتگــی ،جلــو گیری از ســرقت
شــبکه ،اصــاح مبلمــان شــهری و از دیــدگاه زیســت محیطــی

جلسه کمیته فرهنگی و نماز صنعت آب و برق استان
به میزبانی شرکت توزیع برق استان برگزار شد
در ایــن جلســه مســئول فرهنگــی شــرکت ،ضمــن تبریک
اعیــاد گذشــته و گرامیداشــت و تســلیت ایــام مــاه محــرم
کــه منتســب بــه مــاه عــزاداری و ســوگواری بــرای ســید
و ســاالر شــهیدان حضــرت امــام حســین(ع) و یــاران بــا
وفایشــان مــی باشــد ،اظهارداشــت :هــدف از برگــزاری
ایــن جلســه ،رســیدن بــه یــک هــدف واحــد و منســجم
در جهــت برگــزاری ســیزدهمین دوره مســابقات فرهنگــی
صنعــت آب و بــرق اســتان اســتان مــی باشــد.
یحیــی بنــد علیــزاده در ایــن جلســه اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
شــيوع ويــروس كرونــا امــور فرهنگــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق

اســتان اردبيــل كانــال اطــاع رســاني در پيــام رســان واتســاپ بــه
نــام روضــه رضــوان ایجــاد نمــوده اســت كــه بــا توجــه بــه تعطيلــي
نمــاز جماعــت در ســتاد و واحدهــاي تابعه شــركت ،امامــان جماعت
شــركت ،پيــام هــاي اخالقــي ،احاديــث ،فايــل هــاي صوتــي ،پيــام
هــاي مناســبتي و پاســخ هــاي دينــي همــكاران را در ايــن كانــال
اطــاع رســاني و درج مــي نماينــد.
یحیــی بنــد علیــزاده افــزود :در ایــن راســتا مقــرر شــد کلیــه برنامــه
هــای فرهنگــی ویــژه همــکاران و خانــواده همــکاران بــه صــورت
مجــازی و الکترونیکــی انجــام یابــد .

جلوگیــری از شــاخه زنــی درختــان عنــوان نمــود.
ناصــر عبدالهیــان در ادامــه از زحمــات همــکاران ،پیمانــکاران و
ناظــران شــرکت توزیــع بــرق اســتان در اجــرای ایــن طــرح
قدردانــی نمــود.

جذب 100درصدی اعتبارات منابع عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در سال 1398
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل از جــذب  100درصــدی اعتبــارات منابــع
عمومــی ایــن شــرکت در ســال  1398گــزارش داد
وی افــزود  :جمــع کل اعتبــارات منابــع عمومــی ایــن شــرکت
در ســال  1398بــه میــزان  55126میلیــون ریــال بــود کــه
مبلــغ  12700میلیــون ریــال منابــع اســتانی و  42426منابــع
ملــی بــوده اســت
وی اظهارداشــت  :ایــن اعتبــارات جهــت تامیــن بــرق
روســتاهای فاقــد بــرق اســتان  ،اصــاح و بهینه ســازی شــبکه
هــای روســتایی  ،روشــنایی معابــر و ایجــاد زیــر ســاختهای
بــرق مســکن مهــر و برقرســانی بــه منطقــه اقتصــادی نمیــن و
تاميــن بــرق شــهرک آرتــا ســبز نمیــن هزینــه گردیده اســت .

بمناسبت عید قربان گوشت
قربانی بین خانواده های نیازمند
توزیع شد

دیدار با خانواده شهید منتسب به همکار به مناسبت هفته دولت
همزمــان بــا هفتــه دولــت ،مدیــر عامــل شــرکت
بــه همــراه مديــر توزيــع بــرق شهرســتان اردبيــل
و رئيــس شــوراي هماهنگــي مشــاوران ايثارگــران
اســتان اردبيــل ،بــا رعايــت پروتــكل هــاي بهداشــتي
از خانــواده شــهيد فتحــي ديــدار نمودنــد.
حســين قديمــي در ایــن دیــدار کــه بــا هــدف تجدیــد میثــاق
بــا شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت برگــزار شــد ،بــا
اهــداي لــوح تقديــر از همكارمــان هاشــم فتحــي فرزنــد شــهيد
فتحــي تقديــر كــرد.

بــه مناســبت عیــد ســعید قربــان ،گوشــت قربانــی
بیــن خانــواده هــای نیازمنــد توزیــع شــد.
قربانــی کــردن یــک ســنت الهــی بــوده و عیــد قربــان
فرصتــی بــرای دســتگیری از نیازمنــدان جامعــه اســت.
باتوجــه بــه اینکــه همــکاران شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل همــواره در کارهــای خداپســندانه پیشــقدم مــی
شــوند ،در آســتانه عیــد ســعید قربــان نیــز بــه صــورت
داوطلبانــه بــا تهیــه گوشــت قربانــی بیــن خانــواده هــای
نیازمنــد توزیــع کردنــد.
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اخبار شهرستان ها
امور يك :
اجرای آخرین فاز پروژه اصالح مسیر کابل
در پل قدس اردبیل

مترمکعبــی بــا رعایــت ایمنــی تاسیســات زیربنایــی شــهر ،تفکیــک
دو کابــل فیدرهــای فشــار متوســط  ۱و  ۷غربــی از هــم در محــل
حفاری،کابــل کشــی بــا کابــل روغنــي و نصــب دو دســتگاه مفصــل
روغنــی بــود كــه کار پــروژه بــا پر کــردن محــل حفــاری با اســتفاده
از روش غرقآبــی بــه پایــان رســید.
تالش اکیپ روشنایی معابر اموریک برق اردبیل
در تامین ،تعمیر و کاهش میزان خاموشی روشنایی معابر

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل گفــت :پــروژه اصــاح مســير كابــل
میــدان قــدس کــه در چندیــن فــاز و از ســال قبــل کلیــد خــورده،
امســال بــه درخواســت شــهرداری منطقــه  ۵اردبیــل و بــا مشــارکت
مالــی  ۵۰۰میلیــون ریالــی آن شــهرداری بــه مراحــل پایانــی خــود
ر سید .
دانــش گفــت :ایــن پــروژه بــه منظــور اصــاح مســیر کابــل هــای
احداثــی در زیــر رمــپ جدیداالحــداث قــدس ،بــا هماهنگــي و اخذ
مجوزهــای الزم از شــهرداری مناطــق یــک ،راهنمایــی و رانندگــی
اســتان ،اداره آب و فاضــاب و شــرکت مخابــرات اردببــل ،بــا ۷۲
ســاعت کار بــدون وقفــه بــه طــول انجامیــد.
وی افــزود :اقدامــات انجــام يافتــه در ايــن پــروژه ،حفــاری ۴۰

امور دو:
نصب سکسیونر کنترل از راه دور
در فیدر یک شرقی امور2
سرپرســت امــور دو بــرق
اردبیــل از نصــب سکســیونر
کنتــرل از راه دور در بلــوار
آزادگان خبــر داد.
ســیاهکوهی افــزود :اداره
بهــره بــرداری بــا همــکاری
اداره رلیــاژ و اتوماســیون
پــس از جایابــی بهینــه
محــل ،بــه منظــور افزایــش
قابلیــت اطمینــان شــبکه و
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده
و اتوماســیون شــبکه ،نســبت
بــه نصــب سکســیونرهوایی
کنتــرل ازراه دور اقــدام نمــود.
وی ادامــه داد :نصــب ایــن
تجهیــزات افزایــش رضایــت منــدی مشــترکین و بهبــود شــاخصهای
بهــره بــرداری را بــه همــراه خواهــد داشــت.

تعمیرات واصالح فیدر  ۳تقی دیزج
سرپرســت امــور ۲بــرق اردبیــل از تعمیــرات و اصــاح فیــدر  ۳تقــی
دیــزج جهــت افزایــش قابلیــت اطمینــان و پایــداری شــبکه خبــرداد.
محمدرضــا ســیاهکوهی گفــت :بــا اســتناد بــه گــزارش امــور
دیســپاچینگ و فوریــت هــای بــرق شــرکت ،فیــدر مذکــور جــزو فیــدر
پرعارضــه شــناخته شــده بــود.
وی اظهــار داشــت :همــکاران این امور جهــت جلوگیری تکرارخاموشــی
هــا ،بــا بازدیدمیدانــی ازمســیرهای روســتاهای ایمیــر ،هلل لــو ،ابدارلــو و
پیرالــوان ،نســبت بــه شناســایی نقــاط ضعــف شــبکه اقــدام نمودند.
مدیــر امــور دو بــرق اردبیــل افــزود :در ایــن اقــدام  ۱۲۶مقــره ســوزنی
معیــوب تعویض شــد.

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از تــاش شــبانه روزی اکیــپ معابــر
در تامیــن روشــنایی معابــر محــدوده امــور یــک بــرق اردبیــل خبــر
داد.
حســین دانــش اظهــار داشــت :بــا تامیــن یــک دســتگاه خــودرو
بــاال بــر نیســان جدیــد بــرای اکیــپ معابــر امــور یــک ،تالشــهای
همــکاران در فرآینــد کســب رضایــت منــدی مشــترکین افزایــش
یافتــه اســت.
وی از اجــرای پــروژه جابجایــی پایــه هــای فلــزی روشــنایی معابــر
بــا فوندانســیون و چــراغ الک پشــتی بــه تعــداد  ۹مــورد در بزرگــراه
بســیج ورودی روســتای آق بــاغ خبــر داد.

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل اعــام کــرد :ایــن پــروژه توســط
همــکاران در اکیــپ معابــر امــور یــک بــرق اردبیــل اجــرا شــده ،پایه
هــا از یــک ســمت خیابــان بــه وســط بلــوار جهــت پخــش نــور بهتر
بــه دو ســمت خیابــان انتقــال داده شــده اســت.
دانــش گفــت :در ایــن اقــدام کابــل کشــی بــا کابــل خــود نگهــدار
بــه صــورت هوایــی بــر روی پایــه هــای فلــزی جمعـاً به طــول ۴۸۳
متــر انجــام یافته اســت.
وی از حمایت مدیر عامل و تالش همکاران قدردانی نمود.
آغاز نصب تجهیزات حفاظتی
برای پست های هوایی کشاورزی
مدیــر امــور یــک بــرق
اردبیــل اعــام کــرد:
بــا توجــه بــه افزایــش
تعدادمشــترکین اختصاصی
در پســت هــای هوایــی و
ضــرورت اجــرای هرچــه
دقیــق تــر حفاظــت از
پســت هــای هوایــی ،ايــن
امــور اقــدام بــه نصــب
کات اوت اصــاح ارتباطــات
بصــورت خــط گــرم کــرده
اســت.
دانــش افــزود :در ایــن
پــروژه اولویــت بــا پســت
هــای چــاه هــای کشــاورزی
اســت کــه در فصــل پاییــز
نیــز تحــت بهــره بــرداری
خواهنــد بــود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد در صــورت تامیــن کات اوت در انتهــاي
فصــل پاییــز هیــچ ترانســفورماتوری فاقــد حفاظــت ،در محــدوده
امــور یــک بــرق اردبیــل وجــود نداشــته باشــد.

ســیاهکوهی گفــت :بــا برنامــه ریــزی منظــم طــی روزهــای آینــده
نســبت بــه تعمیــرات ســایر نقــاط شــبکه نیــز اقــدام خواهدشــد.
نصب سکسیونر کنترل از راه دور
در فیدر  3شمالی امور2
سرپرســت امــور 2بــرق اردبیــل از نصــب سکســیونر کنتــرل از راه دور
درراه ســیدابادکلخوران خبــر داد.
وی افــزود :اداره بهــره بــرداری بــا همــکاری اداره رلیــاژ واتوماســیون
پــس ازجایابــی بهینــه محــل  ،بــه منظــور افزایــش قابلیــت اطمینــان
شــبکه وکاهــش انــرژی توزیــع نشــده  ،نســبت بــه نصــب سکســیونر
اقــدام نمــود.
وی ادامــه داد :نصــب ایــن تجهیــزات افزایــش رضایت مندی مشــترکان
وبهبــود شــاخصهای بهــره بــرداری را به همــراه خواهد داشــت .
احداث پست هوایی کم تلفات
در خیابان کمیته امداد محله فرهنگیان
سرپرســت امــور دوبــرق اردبیــل گفــت :جهــت رفــع ضعــف بــرق در
خیابــان کمیتــه امــداد محلــه فرهنگیــان پســت هوایــی کــم تلفــات
احــداث شــد.
محمــد رضــا ســیاهکوهی در مــورد اجــرای ایــن پــروژه گفــت :در ايــن
اقــدام  215متــر شــبکه
فشارمتوســط بــا هــادی
روکــش دار و ترانــس کــم
تلفــات بــه ظرفیــت 160
کیلــو ولــت آمپراحــداث شــد
و بــا ایجــاد  3فیــدر جدیــد
فشــار ضعیــف جهــت تعدیل
بــار و کاهــش  1232متــر
طــول فیــدر فشــارضعیف،
ضعــف بــرق مشــترکین
خیابــان کمیتــه امــداد محله
فرهنگیــان برطــرف شــد.

پارس آباد:
اجرای رزمايش پویش به وقت روشنایی
در پارس آباد
سرپرســت مدیریــت بــرق پــارس آبــاد در رزمایــش پویش
بــه وقــت روشــنایی کــه بــا همــکاری ســپاه ناحیــه پارس
آبــاد برگــزار شــد ،بــر ضــروت توجــه ادارات و نهــاد هــا بــه
مقولــه مدیریــت مصــرف بــرق تاکیــد کرد.
جاهــدي افــزود :ايــن رزمايــش در قالب  ۵اکیــپ عملیاتی
و بــا حضــور جانشــین ســپاه ناحیــه پــارس آبــاد و فرمانده
بســیج کارمنــدی ســپاه ناحیــه پــارس آبــاد در محــل
اتفاقــات مدیریــت بــرق ايــن شهرســتان برگــزار شــد.
وي افــزود :در ايــن رزمايــش كــه اکیــپ عملياتــي اول
در دانشــگاه آزا د اســامی ،محیــط زیســت و دامپزشــکی،
اکیــپ دوم در شــهرداری ،اداره گاز ،بنیــاد مســکن و امــور
مالیــات ،اکیــپ ســوم در امــور آب مغان ،شــبکه بهداشــت
و بهزیســتی ،اکیــپ چهــارم در فرمانــداری و اکیــپ پنجم
در مدیریــت بــرق پــارس آبــاد حضــور داشــتند ،از ســاعت
 ۱۳ظهــر چهارشــنبه  8مــرداد برق ادارات و دســتگاههای
اجرایــی شهرســتان پــارس آبــاد بــه مــدت  ۱۵دقیقــه
خامــوش شــد.
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اخبار شهرستان ها
مشگين شهر:
نصب سکسیونرهوایی جدید در برق مشگین شهر
مدیربــرق مشــگین شــهراعالم کــرد :بــا جایابــی انجــام شــده و
هماهنگــی معاونــت بهــره بــرداری یــک دســتگاه سکســیونرهوایی
جدیــد در خروجــی روســتای کنگرلــو بــرروی فیــدر یــک نصــب
گردیــد.
مجیــدی گفــت :بــا نصــب سکســیونر جدیــد ضمــن کاهــش
محــدوده خاموشــی هــا درمواقــع ضــروری و تعمیــرات ،امــکان
کنتــرل خاموشــی هــای فیــدر هنــگام اتصالــی هــا ناخواســته
فیــدر نیــز فراهــم شــده اســت .
شبکه معابربلواربنی هاشم مشگین شهراصالح شد
اتصــاالت برقــی و ســیم کشــی پایــه هــاي فلــزی  12متــری
وســط بلــوار بنــی هاشــم مشــگین شهرســرويس و اصــاح شــد.
مديربــرق مشــگين شــهر گفــت :پایــه هــای بلواربنــي هاشــم
مشــگين شــهر بــه تعــداد 23اصلــه توســط اکیــپ تعمیــرات
بــرق مشــگین شــهر تعمیــر وســرویس شــدند و همچنیــن بــا
نصــب  23عــدد پیــچ آلــن ،درب دریچــه هــا همگــی بســته شــده
و اتصــاالت شــبکه برقــی از دســترس خــارج شــدند.

فیــدر 3مشــگین شــهر کــه نقــاط پربــار و مراکــز تجــاری شــهر
را تغذیــه مــی کنــد ،متاســفانه در مواقــع اضطــراری بدلیــل عــدم
امــکان رینــگ فیــدر فــوق بــا ســایر فیدرهــا ،خاموشــی هــای
ناخواســته شــبکه شــهری اجتنــاب ناپذیــر شــده بــود و ایــن
امــر قطعــی بــرق طوالنــی مــدت بخصــوص در مرکــز شــهر و
پاســاژهای تجــاری را باعــث مــی شــد.
مجيــدي افــزود :بــا احــداث خــط هوایــی 20كيلوولــت بــه طــول
 825متــردر خیابــان باهنــر و بیــن پســت هــای زمینی ناســیونال
و اکبرلــو ،امــکان ایجــاد نقطــه رینــگ بیــن فیــدر ســه و فیــدر
 5فراهــم شــد.
وي گفــت :ایــن امــکان رینــگ بــه کاهــش خاموشــی هــای
شــبکه ،تعــادل بــار و کنتــرل آمپــراژ فیدرهــای شــهری کمــک
فروانــی خواهــد کــرد.
دیدار صمیمانه مدیر برق مشگین شهر
با همکاران بازنشسته

ایجادنقطه رینگ جدید بین فیدر های شهری
مشگین شهر
بــا احــداث 825متــر خــط 20كيلوولــت ،امــکان رینــگ بیــن
فیــدر  3و فیــدر  5مشــگین شــهر فراهــم شــد.
مدیــر بــرق مشــگین شــهراعالم کــرد :بــا توجــه بــه حساســیت

بيله سوار:
سخنرانی سرپرست مدیریت برق بیله سوار
در نماز جمعه این شهرستان

سرپرســت بــرق بيلــه ســوار  14شــهريور مــاه و پیــش از خطبــه
هــای نمــاز جمعــه ضمــن گــزارش آمــار و عملکــرد مدیریــت
بــرق بیلــه ســوار در پنــج ماهــه اول ســال ،بــه ارائــه راهكارهــاي
مدیریــت مصــرف بــرق پرداخــت.
خلخال:

جــوادي در ادامــه بــا تبییــن اهــداف آتــی شــرکت توزیــع
نيــروي بــرق اســتان اردبيــل ابــراز امیــدواری کــرد بــا پیگیــری
مدیــر عامــل و معــاون بهــره بــرداری شــركت مشــکل تامیــن
تجهیــزات روشــنایی معابــر رفــع شــده کــه تــا پایــان شــهریور
بعــد از وصــول تجهیــزات تعمیراتــی روشــنایی معابــر به خواســته
بحــق مشــترکان کــه اکثــرا از خاموشــی چراغهــا گلــه منــد بودند،
جامــه عمــل پوشــانده خواهــد شــد.
وي در پایــان ضمــن تشــکر از مــردم از بابــت همــکاری در پیــک
تابســتان از امــام جمعــه ،فرمانــدار و نماینــده مــردم شهرســتان
بيلــه ســوار در مجلــس شــوراي اســامي بــه دليــل پشــتيباني از
صنعــت بــرق قدردانــي نمــود.
عملیات اصالح و تعمیر شبکه فشار متوسط در مسیر خاکریز
سرپرســت بــرق بيلــه ســوار گفــت :بــا تــاش همــكاران مدیریــت
بــرق بیلــه ســوار عملیــات تعویــض مقــره هــای مــورددار ،اصــاح
جمپــر و کلمــپ زنــی در انشــعاب خاکریــز شــامل  ۱۰۵عــدد
مقــره ســوزنی چینــی و  ۱۲عــدد کلمــپ انجــام شــد و همچنیــن
تعــداد  ۱۳عــدد مقــره دارای تــرک مویــی و پانــچ مقــره نیــز
کشــف و برطــرف شــد.

۱۲/۴۰۰برکنــار و دواصلــه تیــر بتونــی ۱۲/۴۰۰ویــک اصلــه تيــر
۹/۴۰۰نصــب شــد و شــبكه  20كيلوولــت و  400ولــت بــه طــول
 200متــر اصــاح شــد.

رفع خاموشی روستای کزج هشجین خلخال
درکمترین زمان ممکن
رســول زارع سرپرســت مدیریــت بــرق خلخــال گفــت :اتصالــی
فیــدر  ۴خلخــال در خــط فرعــی کــزج در اثــر پانــج مقره ســوزنی
رخ داده و باعــث خاموشــی روســتا شــده بــود.
وی افــزود :جهــت رفــع مشــکل ،بالفاصلــه اکیــپ تعمیــرات در
بــرق هشــجین اعــزام و خاموشــی ســاعت  ۱۰شــب برطــرف
گردیــده و روســتای مذکــور بــا تــاش همــکاران برقــدار شــد.

آرایش شبکه برق خیابان کاشانی خلخال اصالح شد
سرپرســت بــرق خلخــال گفــت :اکیــب تعمیــرات ونگهــداری
شــبکه بــرق خلخال،کجــی تیــر وآرایــش شــبکه بــرق خیابــان
کاشــانی خلخــال را اصــاح کردنــد.
زارع افــزود :درایــن اقــدام همزمــان بــا اصــاح کجــی تیر،آرایــش
ســه فاصلــه شــبکه ۴۰۰ولــت نیــز برکنــار ودوبــاره ایجــاد شــد.

برکناری شبکه از محل رمپ درمیدان معلم خلخال
سرپرســت بــرق خلخــال گفــت :جهــت بازگشــایی محــل رمــپ
دور میــدان معلــم مصــوب شــورای ترافیــک و بــه درخواســت
شــهرداری خلخــال ،شــبکه موجــود در میــدان معلــم اصالح شــد.
زارع افــزود :درایــن عملیــات یــک اصلــه تیــر بتونــی

برگزاری مانور اصالح خط بيست کیلوولت
روستای گندم آباد شاهرودخلخال
سرپرســت بــرق خلخــال گفــت :اكيپ هــای متشــکل از همــكاران
بــرق خلخــال ،شــاهرود و هشــجین خــط بيســت کیلوولــت
روســتای گنــدم آبــاد شــاهرود خلخــال را اصــاح نمودنــد.

مدیربــرق مشــگین شــهر ،درنشســتی صمیمــي ،بــا همــكاران
بازنشســته ايــن مديريــت دیــدار و از زحمــات آنهــا تقدیــر
وتشــکرنمود.
مجيــدي در ايــن جلســه نســبت بــه پیگیــری و رفــع مشــکالت
بازنشســتگان قــول مســائل داد.
تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار
در مشگین شهر
مدیــر بــرق مشــگین شــهر از تبدیــل شــبکه مســی هوایــی
بــه کابــل خــود نگهــدار طــی مــرداد و شــهریور  99در ســطح
شهرســتان مشــگین شــهر خبــرداد.
مجیــدی گفــت :در راســتای اجــرای طــرح چــاوش و بــا هــدف
اصــاح شــبکه فرســوده شــهری و رفــع نقــاط ضعــف شــبکه
طبــق برآوردهــای اولیــه  8کیلومتــر از شــبکه مســی پنــج ســیمه
هوایــی در پســت هــای هوایــی آل محمــد ،شــهرک امــام،
شــهرک کالنتــر و کــوی والیــت جمــع آوری شــده و بــا کابــل
خودنگهــدار جایگزیــن خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :عملیــات اجرایــی در شــهرک کالنتــر بــه پایــان
رســیده و کابــل احــداث شــده جدیــد مــورد بهــره بــرداری
قرارگرفتــه اســت و در حــال حاضــر عملیــات در شــهرک امــام در
حــال اجــرا مــی باشــد.
مجیــدی اعــام کــرد :بــا اجــرای طــرح جایگزینــی شــبکه هوایی
بــا کابــل خودنگهــدار ضمــن کاهــش تلفــات شــبکه وکاهــش
چشــمگیر بــرق غیرمجــاز ،افــت ولتــاژ شــبکه اصــاح شــده و
مشــکل ضعــف بــرق مصــرف کننــدگان مرتفــع مــی گــردد.

تفکیک بار فیدر شماره یک پست زمینی خدمات
به دو فیدر مجزا
سرپرســت بــرق بیلــه ســوار گفــت :بــه منظــور کاهــش بــار
فیدريــك پســت زمينــي و افزایــش نقــاط مانــور شــبکه فشــار
متوســط و رفــع ضعــف بــرق بــار فیــدر شــماره یــک پســت
زمینــی ( ۲۳۰آمپــر ) بــه دو فیــدر مجــزاي  ۸۶آمپــر و ۱۳۵
آمپــر تفكيــك شــد.
ابراهيــم جــوادی افــزود :در ایــن عملیــات از کابــل خودنگهــدار
بــه طــول  ۱۶۷متــر بــه صــورت دو مــداره و کابــل نمره  ۹۵فشــار
ضعیــف توســط اکیــپ بهــره بــرداری اســتفاده شــد.
برگزاری مانور « الزام رعایت پروتکل بهداشتی همکاران
جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کووید »۱۹
در مدیریت برق بیله سوار
سرپرســت مدیریــت بــرق بیلــه ســوار در جریــان ایــن مانــور
گفــت :جهــت حفــظ ســامتی همــکاران و برابــر بــا دســتورالعمل
بهداشــتی اجبــاری بــودن اســتفاده همگانــی از ماســک و رعایــت
فاصلــه گــذاری عمومی،تمامــی پرســنل ايــن مديريــت ملــزم بــه
رعایــت تمامــی نــکات بهداشــتی شــدند و از ارائــه خدمــات بــه
مشــترکین فاقــد ماســک امتنــاع خواهنــد کــرد.
زارع افــزود :درایــن اقــدام  ۱۲۰عــدد مقــره بشــقابی و۱۴
عددمقــره ســوزنی معيــوب بركنــار شــده و  ۷۴عــدد مقــره
ســیلکونی جایگزیــن شــدند.
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

۸

اخبار شهرستان ها
نير:
نیرو رسانی به مشترکین جدید و اصالح شبکه بیست کیلو
ولت و پست هوایی روستای خانه شیر
مدیــر بــرق نیــر گفــت:
طــرح اجــرای همزمــان
رفــع مشــکل حریــم و
نیــرو رســانی روســتای
خانــه شــیر بخــش
کوراییــم عملیاتــی شــد
و ضمــن نیــرو رســانی
بــه چنــد مشــترک
جدیــد ،رفــع حریــم
خــط ۲۰كيلوولــت کــه
در شــرایط غیــر ایمــن و
خطرنــاک بودنــد اصــاح شــد.
اخــوان افــزود :در ايــن عمليــات  300متــر خــط  ۲۰کیلــو ولــت
احــداث شــد و  ۳اصلــه پایــه  ۱۲/۴۰۰و  ۳اصلــه پایــه ۱۲/۶۰۰
جابــه جــا و رفــع حریــم شــد.
مدیر برق نیر از اتمام عملیات روشنایی معابر انتهای
خیابان پردیس تا بوالغالر خبر داد
پرویــز اخــوان گفــت :بــا احــداث  ۳۰۰متــر شــبکه فشــار ضعیف
هوایــی و نصــب  ۱۰دســتگاه چــراغ ال ای دی و  ۱۰اصلــه پایــه
بتونــی ،بــرق روشــنایی معابــر خیابــان پردیــس تاميــن شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در جلســه بررســی مســائل و مشــکالت

سرعين :
تعمیر فیدر  ۲سرعین با همکاری اکیپ خط گرم
سرپرســت مدیریــت
بــرق ســرعین گفــت :بــا
توجــه بــه اهمیــت بــاالی
فیــدر ۲ســرعین کــه
تامیــن کننــده بــرق کل
شــهر مــی باشــد طــی
بررســی هــای میدانــی
دقیــق و برنامــه ریــزی
منظــم و بــا همــکاری
خــط گــرم نســبت بــه
رفــع ایــرادات موجــود
بــر روی ایــن فیــدر اقدام
شــد.
نجفــي اقدامــات انجــام
یافتــه در ایــن عملیــات را تبدیــل  ۲۵جمپــر فشــار متوســط بــه
ســیم روکــش دار و تعویــض  ۱۴مقــره چینــی معيــوب عنــوان
كــرد و افــزود :اصــاح ســر کابــل هــای پســت عــارف و CNG
شــهرداری و رفــع حریــم ســاختمان شــجاعی نيــز جهــت تعميــر
فيــدر  2ســرعين انجــام شــد.
وي همچنیــن شــاخه زنــی حــدود  ۲کیلومتــر از شــبکه فشــار
متوســط ،حــد فاصــل میــدان دانــش تــا گاومیــش گلــی ،خیابــان
شــهرداری و حــد فاصــل چهــارراه کبیــر تــا چهــارراه قهوه ســویی
و نصــب سکســیونر هوایــی در میــدان دانــش را از دیگــر اقدامــات
انجــام يافتــه در در عمليــات دانســت.
خط فشار متوسط روستای آتشگاه سبالن
تعمیر و اصالح شد
سرپرســت بــرق ســرعین از افزایــش پایــداری شــبکه فشــار
متوســط روســتای آتشــگاه ســبالن خبــر داد.
بابــک نجفــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :خــط فشــار متوســط
روســتای آتشــگاه بــا طــول بیــش از  1کیلومتــر یکــی از خطــوط
طوفانــی بــود و اصــاح و تعميــرآن توســط حضــور ســه اکیــپ
اتفاقــات  ،تعمیــرات و پیمانــکار صــورت گرفــت.
وي گفــت :در ايــن اقــدام  ۱۲مقــره چینــی مــورد دار ،هفــت

شهرســتان نیــر کــه
اخیــرا ً بــا حضــور مدیــر
عامــل شــرکت و رئیــس
مجمــع نماینــدگان
اســتان ،فرماندارنيــر
و جمعــی از مدیــران
اســتانی در محــل ســالن
جلســات فرمانــداری
تشــکیل شــده بــود.
اجــرای عملیــات فــوق
توســط اعضــای شــورای اســامی شــهر ونماینــده مــردم نیــر
و نمیــن ســرعین و اردبیــل در مجلــس شــورای اســامی
درخواســت شــده بــود.
اجرای عملیات تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار
در شهرستان نیر
مدیــر بــرق نیــر از تبدیل شــبکه مســی بــه کابل خــود نگهــدار در
شهرســتان نیر خبــر داد.
پرویــز اخــوان گفــت :در راســتای طــرح چــاووش و کاهــش تلفــات
شــبکه  ۴ ،کیلومتــر کابــل خــود نگهــدار جایگزیــن شــبکه مســی
در ایــن شهرســتان در حــال اجــرا مــی باشــد.
وی افــزود :ســیم هــای مســی روســتا هــای جــوراب و
ولیعصرچندیــن بــار در ســالیان گذشــته بــه ســرقت رفتــه بــود و
تعــدادی از مشــترکین نیــز از افــت ولتــاژ شــبکه دچــار مشــکل
بودنــد کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه افت ولتــاژ برطــرف و از ســرقت
احتمالــی ســیمها جلوگیــری خواهدشــد.

راس تيــر و پنــج جمپــر تعويــض شــد و اصــاح  ۱۶کنســول
(نگهدارنــده ســیم هــا و مقــره هــا) ،فلــش کشــی حــد فاصــل ۵
تیــر بــرق و بــاز و بســت مجــدد اصلــی  ۲۰تیــر از ديگــر اقدامــات
انجــام یافتــه بــود.
سرپرســت مديريــت بــرق ســرعين در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
بــا توجــه بــه موقعیــت کوهســتانی شهرســتان ســرعین ،تعمیــر و
اصــاح شــبکه فشــار متوســط جهــت پایــداری در مواقــع طوفانی
و برفــی جــز اولویــت هــای اصلــی ایــن واحــد مــی باشــد.
تعمیر و اصالح شبکه فشار متوسط مسیر آلوارس
سرپرســت مديريــت
بــرق ســرعین از تعمیــر
و اصــاح شــبکه فشــار
متوســط مســیر آلــوارس
خبــر داد.
بابــک نجفــی بــا اعــام
ایــن خبــر افــزود :بــا
توجــه بــه قــرار گرفتــن
در پیــک بــار و وجــود
چندیــن پــروژه رفــع
حریــم و نیرورســانی و
هــم چنیــن تعمیــرات
شــبکه در ایــن مســیر ،با
اعمــال یــک خاموشــی با
برنامــه در قالــب ســه اکیــپ اتفاقات ،تعمیــرات و پیمانکار نســبت
بــه اصــاح و نوســازی شــبکه اقــدام شــد.
وی در خصــوص اقدامــات انجــام يافتــه در ايــن عمليــات گفــت:
 ۵۰۰متــر از شــبکه داخــل روســتای شــایق بــا نصــب  ۱۲عــدد
جلوبــر  ۲متــری و تعویــض  ۱۴مقــره معیــوب در ایــن مســیر رفع
حريــم شــده و  ۱۴مقــره چینــی معیــوب و  ۳مقــره کششــی در
طــول مســیر تعويــض شــدند.
سرپرســت مديريــت بــرق ســرعين همچنيــن اصــاح  ۱۰مــورد
جمپــر فشــار متوســط ،تعویــض دو کات اوت ســرخط میــدان
آلــوارس و روســتای علیداشــین ،جــا بــه جایــی شــبکه و رفــع
حریــم بــه طــول  ۳۰۰متــر از جــاده علیداشــین و احــداث پســت
جدیــد ریاحــی پاییــن تــر از روســتای گازیــر را از ديگــر اقدامــات
انجــام شــده در ايــن عمليــات برشــمرد.

كوثر:
برخورد خودرو با شبکه  20کیلو ولت
در روستای سنگ آباد
مدیــر بــرق کوثــر از رفــع خاموشــی روســتای ســنگ آبــاد
شهرســتان کوثــر در اســرع وقــت خبــر داد.
شــهرام ســاعدی گفــت :شــب گذشــته بدلیــل برخــورد
یــک دســتگاه خــودرو ســنگین و شکســتن پایــه بتونــی
و پارگــی شــبکه هوایــی بــرق روســتای ســنگ آبــاد قطــع
شــده بــود.
وی گفــت :باتــاش شــبانه همــکاران کــه تــا  ۲صبــح
بطــول انجامیــد بــرق روســتای فــوق باجایگزینــی یــک
اصلــه پایــه بتونــی و اصــاح و احــداث شــبکه هوایــی در
ســریعترین زمــان ممکــن وصــل گردیــد.
اجرای طرح چاوش در پروژه تبدیل سیمهای
مسی به کابل خودنگهدار به طول  ۵کیلومتر در
شهرستان کوثر
مدیــر بــرق کوثــر از اتمــام  ۳کیلومتــر پــروژه تبدیــل
ســیم هــای مســی بــه کابــل خودنگهــدار از ابتــدای ســال
و همچنیــن در حــال اجــرای  ۲کیلومتردیگــر از پــروژه
خبــر داد.
شــهرام ســاعدی اظهــار داشــت :در ایــن اقــدام  12اصلــه
پایــه بتونــی جدیــد جایگزیــن و  7اصلــه جابــه جــا شــد و
همچنیــن کابــل انشــعاب  500مشــترک اصــاح شــد.
وی همچنیــن از آمادگــی اجــرای  ۵کیلومتردیگــر از
همیــن پــروژه تــا پایــان شــهریور در محــدوده هــای دور
افتــاده روســتایی ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه اصــاح
شــبکه فشــار ضعیــف و جلوگیــری از ســرقت ســیم هــا
خبــر داد.
افتتاح پروژه تبدیل سیمهای مسی به کابل
خودنگهدار همزمان با آغاز هفته دولت
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر از افتتــاح پــروژه تبدیــل ســیم
هــای مســی بــه کابــل خودنگهــدار در منطقــه  ۲شــهری
شهرســتان کوثــر در اولیــن روز هفتــه دولــت خبــر داد.
شــهرام ســاعدی بیــان کــرد :ایــن پــروژه در راســتای طــرح
چــاوش بــا اعتبــار بالــغ بــر  ۲۲۰میلیــون تومــان از منابــع
داخلــی شــرکت توزیــع بــرق اردبیــل جهــت رفــع ضعــف
ولتــاژ و جلوگیــری از ســرقت ســیم هــای مســی و اصــاح
شــبکه فشــار ضعیــف اجــرا و بــه بهــره بــرداری رســید.
وی گفــت :بــرای اجــرای ایــن پــروژه  ۱۲اصلــه پایــه
بتونــی جدیــد نصــب و  11اصلــه تیرهــای موجــود جهــت
بازگشــایی معبــر اصلــی خیابــان طباطبائــی جــا بــه جــا
شــد.
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر همچنیــن احــداث 1000
متــر کابــل خــود نگهــدار و اصــاح انشــعاب  220مشــترک
را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن پــروژه دانســت.
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

بازدید نائب رئیس مجلس یازدهم از پروژه در حال احداث  ۲۵مگاواتی  CHPسلوط نمین
نیکــزاد نماینــده مــردم اردبیــل  ،نیــر  ،نمیــن و
ســرعین در مجلــس شــورای اســامی از پــروژه در
حــال احــداث نیــروگاه  ۲۵مگاواتــی  CHPســلوط
نمیــن کــه در فــاز اول  ۷مــگاوات بــه بهــر بــرداری
خواهــد رســید بازدیــد کــرد.
در ایــن بازدیــد مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت بــرق اســتان و پــروژه ی
در حــال احــداث پرداخــت.
حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :اســتان اردبیــل نیازمنــد حمایــت از ســرمایه
گــذاران میباشــد و در ادامــه حمایــت از ســرمایه گــذاران
اســتانی را از نماینــده مجلــس یازدهــم خواســتار شــد.
نیکــزاد اظهــار داشــت :بــرای ایجــاد بســترهای توســعه اســتان
ســرمایه گــذار بایــد مــورد تکریــم و حمایــت قــرار گیــرد تــا
شــاهد افزایــش و رونــق فعالیتهــای اقتصــادی باشــیم.

ســپس نائــب رئیــس مجلــس یازدهــم قــول مســاعد جهــت
رفــع مشــکل وام ســرمایه گــذار مذکــور را دادنــد.

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از پروژه های در حال انجام برق سرعین
حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت بــه همــراه ناصــر
عبداللهیــان معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ ،بابــک نجفی
سرپرســت مدیریــت بــرق ســرعین و شــهرام کامرانــی رئیــس
اداره بهــره بــرداری از مراحــل احــداث فیــدر یــک ســرعین و
روشــنایی معابــر بلــوار هــای تــازه تاســیس کمربنــدی پیامبــر
اعظــم  ،ایرانیــان و چالــدران بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
همچنیــن مدیرعامــل و هیئــت همــراه بــا حضــور در اردوگاه
ســپاه حضــرت عبــاس (ع) ســاری درق و دیــدار بــا فرماندهــی
ســپاه ناحیــه ســرعین از اقدامــات انجــام یافتــه در زمینــه رفــع
حریــم در اردوگاه و نیرورســانی بازدیــد کردنــد.

بازدید مدیر عامل شركت از پست درحال
احداث ۲۳۰/۶۳کیلوولت خلخال

مدیرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل به
همــراه نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس شــورای
اســامی ،فرماندارخلخــال ،مديــر دفتــر حراســت و امــور
محرمانــه شــركت و سرپرســت بــرق خلخــال ،از پســت در
حــال احــداث ۲۳۰/۶۳کیلوولــت خلخــال بازديــد نمودنــد.
قديمــي درخصــوص پــروژه در حــال احــداث ۲۳۰/۶۳کیلوولــت
خلخــال عنــوان نمــود :ايــن پــروژه در راســتای رفــع افت ولتاژ شــبکه
و تامیــن بــرق پایــدار بــرای مشــترکان خانگــی ،تجــاری ،کشــاورزی
وکارخانجــات بامصــرف بــاال طراحــی و احــداث شــده اســت کــه امید
داریــم بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه عظیــم مشــکل ضعــف بــرق
شهرســتان خلخــال برطــرف شــود.
وي در خصــوص مشــخصات و ظرفیــت ايــن پســت گفــت :این پســت
دارای دو ترانــس  ۱۲۵و ۳۰مگاولــت آمپــر مــی باشــد کــه قــادر بــه
تامیــن بــار شهرســتان خلخــال در ســالهای آتــی خواهــد بود.
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل افــزود :این
پــروژه بــا اجــرای  ۱۸کیلومتــر خــط  ۲۳۰و یــک پســت ۲۳۰/۶۳
و باصــرف هزینــه بالــغ بر۲۰۰میلیــارد تومــان احــداث شــده کــه در
آینــده نزدیــک مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
به همراه استانداراردبيل و امام جمعه شهرستان سرعين
از پروژه های در حال انجام اين شهرستان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق بــه همــراه اســتانداراردبيل و امــام جمعــه شهرســتان
ســرعين و سرپرســت مدیریــت بــرق ســرعین از پــروژه تعریــض جــاده مســیر آلــوارس و هــم چنیــن
پیســت اســکی اوجــور بازدیــد نمودنــد.
بهنامجــو در ايــن بازديــد از اقدامــات انجــام یافتــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان در زمینــه رفــع حریــم فــوری
در جهــت تعریــض جــاده مســیر آلــوارس و همچنیــن نیرورســانی بــه پیســت اســکی اوجــور تشــکر و قدردانــی كــرد.

اهدا جوایز به برندگان مسابقات «بهترین نقاشی و خاطره به مناسبت هفته صرفه جویی »و« هفته عفاف و حجاب»
اهــدا جوایــز بــه برنــدگان مســابقه «بهتریــن نقاشــی و خاطــره بــه مناســبت هفتــه
صرفــه جویــی » بــه فرزنــدان همــکار و مســابقه« هفتــه عفــاف و حجاب»که در مناســبت
هــای مذکــور در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
برندگان مسابقه بهترين جمله ،نقاشي و خاطره :
رسا حميدي طوايي – فرزند همكارمان امير حميدي طوايي  -امور سه

رادين حميدي طوايي  -فرزند همكارمان امير حميدي طوايي  -امور سه
بنيامين فرزانه  -فرزند همكارمان پيمان فرزانه  -مديريت برق نمين
برنده مسابقه عفاف و حجاب:
غزل تاريورديزاده  -فرزند همكارمان يونس تاريورديزاده  -امور سه
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بمناسبت روز خبرنگار ؛
حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در صدا وسیما مرکز اردبیل
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه
همــراه مدیــران حراســت و امــور محرمانــه و روابــط
عمومــی بــا حضــور در صــدا و ســیمای مرکــز اردبیــل از
همــکاری صــدا و ســیمای ایــن مرکــز در جهــت عبــور
موفــق از پیــک بــار  99تشــکر نمــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در دیــدار بــا مدیــرکل
صــدا و ســیما کــه در ســالجاری صــورت گرفــت ،عنــوان کــرد:
امســال بــه یمــن اطــاع رســانی صــدا و ســیما وضعیــت مطلوبــی
در مصــرف بــرق در ایــام پیــک مصــرف در کل کشــور داشــتیم.
حســین قدیمــی گفــت :مراســم تحقــق برنامــه عبــور موفــق از

دوره اوج مصــرف بــرق تابســتان  ( 99برنامــه صفــر نــود و نــه) ،
 25مــرداد مــاه ســالجاری بــه طــور همزمــان بــه صــورت ویدئــو
کنفرانــس بــا حضــور وزیــر نیــرو ،معــاون وزیــر در امــور بــرق و
انــرژی و مدیــران عامــل صنعــت بــرق برگــزار شــد.
وی اظهــار داشــت :وجــود پيوســت رســانه اي و فرهنگــي در ارائــه
خدمــات فنــي و تخصصــي هــر ســازمان ،موجــب ارايــه خدمــات
بهتــر و مناســبتر از ســوي آن دســتگاه خواهــد شــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق گفــت :پذيــرش الگــوي بهينــه
مصــرف انــرژي و آشــنایی اقشــار مختلــف اســتان بــا زمــان پیــک
بــار روز و شــب و همچنیــن فرهنگســازی مدیریــت مصــرف بــرق

بيــن خانــواده هــا ،مســتلزم همــکاری بیــش از پیــش تولیــد و
توزیــع کننــدگان انــرژی بــا رســانه هــا اســت.
قدیمــی وضعیــت مطلــوب مصــرف بــرق در مــاه هــای پیــک
مصــرف انــرژی در اســتان ،را مرهــون اطــاع رســانی و آگاه ســازی
رســانه اســتانی دانســت و افــزود :مــا امســال در ایــام اوج مصــرف
بــرق مشــکلی در تامیــن بــرق نداشــته و بــا کمتریــن اعمــال
مدیریــت اضطــراری بــار ایــن ایــام را ســپری کردیــم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان درادامــه از همــکاری
صمیمانــه و تنگاتنــگ معــاون خبــر و ســایر معاونیــن صــدا و
ســیمای اســتانی بــا شــرکت بــرق قدردانــی نمــود.

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در مجالس عزاداری کمک به تکریم شعائر مذهبی است
در آســتانه فرارســیدن مــاه محــرم و برگــزاری آئینهــای
ویــژه ســوگواری ایــن ایــام ،معــاون بهــره بــرداری
ودیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل خواســتار رعایــت اصــول و مــوارد ایمنــی و
بهداشــتی از ســوی عمــوم عالقمنــدان و دوســتداران
خانــدان عصمــت و طهــارت شــد.
ناصــر عبدالهیــان ،ضمــن تســلیت ایــام محــرم و صفــر ،بــا اشــاره
بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری « همــه ی ســوگواران حســینی،
هیــات هــا و مداحــان موظــف هســتند بــه هرچه ســتاد ملی مبــارزه
بــا کرونــا اعــام مــی کنــد ،عمــل کننــد ،زیــرا موضــوع بســیار مهــم
اســت» .
وی افــزود :در راســتای برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر ایــن مراســم
و جلوگیــری از وقــوع حــوادث احتمالــی ،مرکــز دیســپاچینگ و
فوریتهــای بــرق شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا
شــماره تلفــن  121در طول شــبانه روز آمــاده پاســخگویی و دریافت
درخواســت هــای مردمــی اســت.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق اســتان
تصریــح کــرد :مجموعــه ای از اصــول و مــوارد ایمنــی از طریــق دفتر
روابــط عمومــی در فضــای مجــازی و اتوماســیون اداری جهــت اطالع

حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق
استان اردبیل در مرکز سامد
حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل همزمــان بــا هفتــه دولــت ،بــا
هــدف شــفافیت ،پاســخگویی و افزایــش رضایتمنــدی
مشــترکان در مركــز ســامد حاضــر شــد.

همــکاران و عمــوم همــواره منتشــر مــی شــود و همچنیــن در
ســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی www.aped.irدر دســترس
عمــوم قــرار گرفتــه اســت.
وی در ادامــه خواســتار اجــراي دقيــق پروتكلهــاي بهداشــتي مرتبــط
بــا مراســم در ایــن ایــام ،بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــي كرونــا
شــد .کــه طبــق مــوارد ذیــل از طــرف معــاون حقوقــی ،پشــتیبانی و
مجلــس وزرات نیــرو بــه شــرکتهای توزیــع ابــاغ شــده اســت.
 عــزاداري ترجيح ـاً در اماكــن و فضاهــاي بــاز بــا رعايــت فاصلــهگــذاري (از هــر طــرف حداقــل دو متــر) و تجمعــات حداقلــي برگــزار
شــود.
 رعايت كاهش ساعات برگزاري مراسم (حداكثر  20دقيقه) برگــزاري زيــارت عاشــورا بــا رعايــت پروتكلهــاي بهداشــتي وترجيحـاً در محيــط هــاي باز بـــا رعايـــت فاصـــله اجتماعــي و زدن
ماســك (حداكثــر  20دقيقــه)
 اســتفاده از ماســك بــه صــورت مســتمر(درصورت امكان ،ماســكرايــگان بيــن عــزاداران توزيع شــود)
 پيــش بينــي اســتفاده از راهكارهــاي جايگزيــن در مناطــق وشــهرهايي كــه امــكان برگـــزاري حضـــوري مراســـم وجــود نــدارد.
-فضاســازي ،تبليغــات محيطــي ،اســتفاده از فضــاي مجــازي ،ترويج

پويــش نــذر ماســك و ســاير راهكارها پـــيش بينــي گردد.
 تشــديد نظــارت بــر اجــراي پروتكلهــاي بهداشــتي مرتبــط بــاعــزاداري در شــهرهاي داراي وضعيــت حــاد بيمــاري
 برگــزاري نمــاز در نمازخانــه هــا بــه مــدت حداكثــر  20دقيقــهدر اماكن سربســته مشــروط به داشــتن شـــرايط بهداشـــتي و تهويه
مناســب و رعايــت فاصلــه گــذاري اجتماعــي و اســتفاده از ماســك با
همراه داشــتن وســـايل شخصـــي ،در منـــاطق ســفيد بالمانع است .
 هرگونــه پذيرايــي در حيــن برگــزاري مراســم عــزاداري و برپايــيهــر نــوع ايســتگاه صلواتــي توزيــع نـــذورات و چـــاي ممنــوع مــي
باشــد.
 گذاشــتن تجهيــزات شســت و شــو و ضدعفونــي دســت بــرايمراجعــان و ضدعفونــي مســتمر محــل برگــزاري مراســم قبــل ،حين
و بعــد از مراســم ضــروري اســت.
اميــد اســت بــا رعايــت دقيــق پروتكلهــاي بهداشــتي و پيــروي از
فرمايشــات مقــام معظــم رهبري (دامــت افاضاتــه) در ايــن خصوص،
بــه نحــوي عمــل شــود كــه ضمــن هماهنگــي كامــل بــا مصوبــات
كميته يا ستاد كرونـــاي اســـتان ،انجـــام مراســـم عزاداري ،سالمت
عــزاداران حســيني(س) تضميــن گــردد.

انجام مميزي مراقبتي سيستم مديريت يكپارچه IMS
مميــزي مراقبتــي سيســتم مديريــت يكپارچــه IMS

شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل توســط
مميــزان شــركت تــوف نــورد ايــران انجــام شــد.
ايــن مميــزي بــا عنــوان مميــزي مراقبتــي نوبــت اول و بــه
منظــور آگاهــي از وضعيــت سيســتم هــاي مديريــت كيفيــت
،مديريــت ايمنــي و بهداشــت شــغلي و مديريــت محيــط
زيســت انجــام شــد.
مميــزان سيســتم مديريــت يكپارچــه  IMSكليــه واحدهــاي
ســتادي و ســايت هــاي امــور يــك ،دو و ســه را مميــزي نمــوده
و پيــاده ســازي و اســتقرار سيســتم مديريــت يكپارچــه  IMSرا
در كل شــركت بــه نحــو مطلــوب ارزيابــي كردنــد.
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رتبه اول شرکت توزیع برق در برق رسانی به پاسگاههای مرزی
در بین استان های کشور
مدیــرکل حراســت شــرکت توانیــر بــه همــراه مشــاور
مدیــر کل حراســت ،معاون پرســنلی حراســت شــرکت
توانیــر و مدیــر عامــل و مدیر حراســت و امــور محرمانه
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از بــرق
رســانی ،ســرویس و نگهــداری تاسیســات الکترونیکی
پاســگاههای مــرزی اســتان اردبیــل بازدیــد نمودنــد.
محبــی در جلســه ارائــه گــزارش بازدیــد از بــرق رســانی بــه
پاســگاههای مــرزی کــه بــا حضــور مدیــر عامــل و معاونــان
شــرکت توزیــع بــرق اســتان برگــزار شــد ،ضمــن تســلیت بــه
مناســبت ایــام ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان عنــوان کــرد:
همــکاران صنعــت بــرق بــه دلیــل وفــاداری بــه اهــل بیــت و
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا جــان و دل در حــال
تــاش هســتند.
وی از تــاش همــکاران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل در بــرق رســانی و تامیــن بــرق پاســگاههای مــرزی
تقدیــر کــرد و گفــت :بــا توجــه شــرایط جــوی اســتان اردبیل و
قــر ار گرفتــن برجــک هــا و پاســگاهها در مناطق صعــب العبور
تقریبــا صــد در صــد کار انجــام شــده و دغدغــه ای بــرای مــا و
وزارت نیــرو ،از جهــت تامیــن بــرق پاســگاههای ایــن منطقــه
و مرزبانــان مــرزی اســتان کــه حافــظ امنیــت هســتند باقــی
نمانــده اســت.
مدیــر کل حراســت شــرکت توانیــر عملکــرد شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل را در بحــث بــرق رســانی بــه
پاســگاههای مــرزی نســبت بــه ســایر اســتان هایــی کــه دارای
مرزهــای مشــترک بــا ســایر کشــورها هســتند ،را قابــل تقدیــر
عنــوان کــرد و گفــت :خدمــت رســانی بــه مــرزداران بــا صالبــت
کشــورمان ،در ایــن اســتان بــه خوبــی و بــا توجــه بــه وضیعــت
اقلیمــی ،منطقــه ای و آب و هوایــی در مقایســه بــا شــرکتهایی
کــه بــا ســایر کشــور هــا مــرز مشــترک دارنــد بســیار خــوب کار
شــده اســت و رتبــه اول را دارد.
محبــی در ایــن جلســه هــدف از ایــن بازدیــد هــا را تقدیــر از
تــاش نیروهــای مرزبانــی و وضیعــت بــرق پاســگاهها برشــمرد

و گفــت :انتظــار اســت طــی ایــن نشســت هــا و بازدیــد هــا
شــرکتهای توزیــع بــرق مربوطــه بــا همــکاری دســتگاههای
ذیربــط نســبت بــه رفــع مشــکالت احتمالــی اقــدام کننــد.
وی در ادامــه افــزود :خروجــی کل صنعــت بــرق توســط شــرکت
هــای توزیــع دیــده مــی شــود در واقــع شــرکت هــای توزیــع
پیشــانی صنعــت بــرق هســتند.
مدیــر کل حراســت شــرکت توانیــر گفــت :بــا مشــاهده وضیعت
بــرق رســانی ،ســرویس و نگهــداری تاسیســات الکترونیکــی
پاســگاههای مــرزی اســتان اردبیــل برخــود بالیدیــم و ایــن
اقدامــات مایــه ی ســربلندی صنعــت بــرق مــی باشــد.
ســپس مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
حســین قدیمــی گفــت :شــرکت بــرق اردبیــل در فراهم ســازی
زیــر ســاختها و تجهیــزات بــرق و تامیــن بــرق مــداوم و مســتمر
ایــن پاســگاهها از هیــچ کوششــی دریغ نکــرده و نخواهــد کرد و
چنانچــه در ایــن بازدید مشــاهده شــد همــکاران در امــر خدمت
رســانی و تامیــن بــرق ایــن مناطــق بــا جــان ودل تــاش مــی
کنند .
وی گفــت :ایــن کمتریــن کاری اســت کــه مــی توانیــم در قبــال
زحمــات شــبانه روزی ایــن مرزبانــان در دفــاع از خــاک کشــور و
برقــراری امنیــت انجــام دهیم.

کسب رتبه « شایسته تقدیرویژه »
مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
بــا ارســال نامــه ای از طــرف سرپرســت امــور فرهنگــی و دینــی شــرکت توانیــر از مســئول فرهنگــی شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل تقدیــر شــد .
رضــا کاکاونــد سرپرســت امــور فرهنگــی و دینــی شــرکت توانیــر بــا ارســال نامــه ای از یحیــی بنــد علیــزاده مســئول فرهنگــی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه جهــت اجــرا و پیگیــری فعالیــت هــای فرهنگــی و ترویــج و توســعه فرهنــگ نورانــی نمــاز
و ارائــه گزارشــات ومســتندات بــه موقــع در ســامانه ســحاب وزارت نیــرو در ارزیابــی فرهنگــی ســال  1398صنعــت بــرق سراســر
کشــور تقدیــر و تشــکرنمود.

برگزاری جلسه فصلی ورزش وزارت نیرو به میزبانی
شرکت توزیع برق استان اردبیل
جلســه فصلــی ورزش وزارت نیــرو  27مــرداد مــاه بــه صورت
ویدئوکنفرانــس بــا حضــور حســین زاده دبیــر هیئــت ورزش
وزارت نیــرو  ،مســوالن ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان
اردبیل برگزار شد .
در ایــن جلســه عملکــرد اســتانها در ایــام کرونــا مــورد بررســی قــرار
گرفــت و پیشــنهاد شــد ورزشــها و مســابقاتی نظیــر شــطرنج و دارت
کــه مــی تــوان بــه صــورت مجــازی و الکترونیکــی برگــزار کــرد  ،در
ایــن ایــام جهــت نشــاط همــکاران برگــزار شــود .

انتصاب
انتصاب بازرس مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام و
موقعيت اداري شركت
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــا
ارســال حكمــي حبيــب احــدزاده را بــه مــدت ســه ســال بــه
عنــوان بــازرس مبــارزه بــا رشــوه و ســوء اســتفاده از مقــام و
موقعيــت اداري در شــركت منصــوب كــرد.
قديمــي در ايــن حكــم ،بازرســي هــاي الزم همــراه بــا جديــت و
پشــتكار و در محــدوده تخلفــات رشــوه خواري و ســوء اســتفاده
از مقــام اداري را بــا رعايــت بــي طرفــي و امانــت داري  ،از
بــازرس جديــد خواســتار شــد.

قدردانی

**تقدير استاندار اردبيل و مدير كل حفظ آثار و
ارزش هاي دفاع مقدس استان اردبيل
از مدير عامل شركت
اكبــر بهنامجــو اســتاندار اردبيــل و علــي واحــد ،مديــر كل حفــظ
آثــار و ارزش هــاي دفــاع مقــدس اســتان بــا ارســال لوحــي از
همــكاري مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل در احــداث مــوزه دفــاع مقــدس قدردانــي نمودنــد.

**تقدير نماينده مردم شهرستان هاي خلخال و
كوثر در مجلس شوراي اسالمي
از همكاران برق خلخال
ســيد غنــي نظــري ،نماينــده مــردم خلخــال و كوثــر در مجلــس
شــوراي اســامي بــا ارســال لوحــي از زحمــات رســول زارع
سرپرســت مديريــت بــرق خلخــال ،رحمــان حســين زاده همكار
بــرق خلخــال و ســعيد عليــزاده همــكار بــرق هشــتجين قدرداني
كــرد.
وي در ايــن لــوح از حضــور همــكاران تالشــگر مديريــت بــرق
خلخــال تــا پاســي از شــب جهــت رفــع خاموشــي هــاي ســطح
شــهر در شــرايط نامســاعد جــوي تشــكر نمــود.

همکاران محترم؛

ـد
ـلیمانی  -عبـ
ـا سـ
ـادی  -رضـ
ـکر عبـ
ـان شـ
آقایـ
اهلل اعالیــی  -التفــات خاکنــژاد و خانــم همــا

ـی
عموئـ

درگذشــت عزیزانتــان را تســلیت عــرض نمــوده و از
درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومــان غفــران

و رحمــت الهــی و بــرای شــما و خانــواده محترمتــان

صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

