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مراسم قدرداني وزير نيرو از دست اندركاران پويش #هر هفته _الف _ب ايران استان اردبیل
مراســم قدردانــي وزيــر نيــرو از دســت انــدركاران
پويــش هــر هفتــه _الــف _ب ايــران همزمــان بــا
سراســر كشــور در اردبيــل برگــزار شــد.
ايــن مراســم روز ســه شــنبه  2دي مــاه و همزمــان بــا افتتــاح
پــروژه هــاي هفتــه ي ســوم پويــش در اســتان هــاي تهــران
و گيــان و بــا حضــور وزيــر نيــرو  ،معاونيــن و مديــران ارشــد
ســتادي وزارت نيــرو و اســتانداران و مديــران عامــل شــركت هاي
صنعــت آب و بــرق كشــور و فعــاالن رســانه هــا بــه صــورت ويدئو
كنفرانســي برگــزار شــد.
دكتــر اردكانيــان در ايــن جلســه از كتــاب دلگرمــي
هــا و همراهــي هــا رونمايــي كــرد و از همــكاري كليــه

دســت انــدركاران پويــش بــه ويــژه اســتانداران و مديــران صنعــت
آب و بــرق قدردانــي نمــود.
ايــن مراســم همزمــان بــا سراســر كشــور در ســالن شــهيد
بهشــتي اســتانداري اردبيــل و بــا حضــور معــاون امــور عمرانــي
اســتاندار و مديــران صنعــت آب و بــرق برگــزار شــد.
حســین قدیمــی  ،مدیــر عامــل شــرکت توزیــع و رئيــس
شــوراي هماهنگــي مديــران صنعــت آب و بــرق اســتان اردبيــل
بــه عنــوان نماينــده وزيــر نيــرو در اســتان  ،لــوح و تنديــس
ارســالي وزيــر نيــرو را تقديــم معــاون عمرانــي اســتاندار نمــوده
و از زحمــات مديــران صنعــت آب و بــرق اســتان بــا اهــدا لــوح
وزيــر نيــرو قدردانــي كــرد.

بهره برداری از  3پروژه بزرگ برقی در سی و چهارمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در استان

دو پــروژه انتقــال و فــوق توزیــع بــرق و یــک پــروژه
توزیــع در اســتان اردبیــل بــا ســرمایهگذاری 35.9
میلیــارد تومــان  ،در ســی و چهارمیــن هفتــه از پویــش
#هرهفته_الف_ب_ایــران بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس
باحضــور وزیــر نیــرو افتتــاح شــد .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان و رئیــس شــورای
هماهنگــی مدیــران وزارت نیــرو در اســتان گفــت  :شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل نیــز در ســی و چهارمیــن
هفتــه پویــش  #هرهفته_الف_ب_ایــران در روز پنجشــنبه

یازدهــم دی مــاه ســال  ،۱۳۹۹پــروژه هایــی را در بخــش
« ســاخت و ســازها » در حــوزه هــای برقرســانی بــه  5روســتای
بــی بــرق زیــر  10خانــوار افتتــاح کــرد .
وی افــزود  :دسترســی بــه انــرژی بویــژه بــرق  ،بهعنــوان
یکــی از امکانــات اساســی زندگــی امــروزی  ،از مســائل اصلــی در
نگهداشــت جمعیــت و گام نهــادن در مســیر توســعه روســتایی
اســت.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :وزارت نیــرو در راســتای یکــی
از اهــداف اصلــی کشــور ،کــه ارتقــاء ســطح رفاهــی و معیشــتی
قشــر محــروم و روســتایی کشــور اســت  ،نســبت بــه بهرهمنــدی
روســتاها از نعمــت بــرق فعالیتهــای بســیاری را انجــام داده
اســت کــه مســلماً ایــن فعالیتهــا در کشــور بــر رونــق بخــش
کشــاورزی و فعالیتهــای روســتایی و در پــی آن  ،کاهــش
مهاجــرت روستانشــینان بــه شــهرها تأثیــر داشــته داشــت.
وی افــزود  :بــه برکــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران ،
ایــن مهــم بــه ثمــر نشســته و قطــار توســعه ی زیرســاخت هــای
بــرق رســانی در شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  ،همــواره
در مســیر پیشــرفت در حــال حرکــت اســت و در ایــن راســتا
ایــن شــرکت ،برقرســانی روســتاها و قشــاقات زیــر  10خانــوار
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان عنــوان کــرد :برقرســانی

بــه  5روســتای زیــر  10خانــوار (روســتاهای کهلیــگ بالغــی ،
آق دیــوار  ،هلــه  ،کلــه دیگــه  ،شــوردرق ) از جملــه پروژههایــی
اســت کــه روز پنجشــنیه  11دی مــاه ســالجاری در چارچــوب
ســیوچهارمیــن هفتــه از پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران در
اســتان اردبیــل افتتــاح شــد .
حســین قدیمــی گفــت  :افزایــش ظرفیــت پســت 230کیلوولــت
نمیــن  ،افزایــش پســت  63.20کیلوولــت بیلــه ســوار از دیگــر
پروژههایــی اســت کــه در چارچــوب ســیوچهارمین هفتــه از
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران در اســتان اردبیــل افتتــاح
شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :کلیــه کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل معتقــد هســتند« ،خدمــت کــردن بــه
مــردم باالتــر از وظیفــه ؛ کــه یــک توفیــق الهــی اســت» و بــا
اعتقــاد راســخ  ،تمــام تــاش خــود را بــرای خدمــت رســانی بــی
وقفــه  ،موثــر و خالصانــه بــه مشــترکان و مــردم در راســتای
سیاســت هــای صنعــت بــرق کشــور معطــوف نمــوده تــا بــا اتــکا
بــه تــوان و دانــش فنــی و داخلــی متخصصــان متعهــد خــود،
دســتاوردهای ارزشــمندی را در حــوزه ماموریــت و مســئولیت
ایــن شــرکت و البتــه بــا توجــه بــه اهمیــت مســائل اجتماعــی و
زیســت محیطــی و بــا رعایــت کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی و
ایمنــی بــه ســرانجام برســاند .

پيشرفت فيزيكي بيش از  95درصدي طرح هما دراستان
با هدف هوشمندسازي مراكز اتفاقات برق
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل از پيشــرفت بيــش از  95درصــدي طــرح همــا
(هوشمندســازي مراكــز اتفاقــات) در اســتان اردبيــل
خبــر داد .
حســين قديمــي فــاز اول اجــراي اين طــرح را شهرســتان اردبيل
و واحدهــاي اتفاقــات امــور يــك  ،دو و ســه عنــوان كــرد و گفــت :
بــزودی ايــن طــرح  ،در تمامــي مراكــز اتفاقــات واحدهــاي تابعــه
شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل اجــرا خواهــد شــد.
وي گفــت  :طــرح ســامانه «همــا» بــا عنــوان «هوشمندســازی
مدیریــت اتفاقــات» بــرای اولیــن بــار در اســتان اردبیــل در حــال
اجرایــی شــدن اســت کــه در ایــن طــرح بــه محــض تمــاس
مشــترک بــا 121در اتفاقــات و حــوادث درخواســت رفــع
خاموشــی بــه صــورت خــودکار بــه نزدیکتریــن خــودروی
اتفاقــات مدیریتهــای بــرق ارســال شــده و خــودروی اتفاقــات از
طریــق اطالعــات مکانــی ثبــت شــده در تبلــت بــه محــل خرابــی
اعــزام خواهــد شــد .
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان بــا تاکیــد بــر
اینکــه بــا ایــن روش همــه حــوادث و اتفاقــات بــرق ســریعاً قابــل
رســیدگی اســت ،اظهــار کــرد :هــم اســتانی هــای عزیــز بایســتی
بــا در دســت داشــتن شناســه قبــض بــرق مشــترک و یــا شــماره
همــراه موبایــل کــه در سیســتم ثبــت شــده اســت جهــت اعــام

قطعــی بــرق منــزل و یــا محــل کار خــود اقــدام
نماینــد .
حســين قديمــي در مــورد نحــوه ي اطــاع
مشــتركان از خاموشــي هــاي گســترده تــر
بیــان کــرد :در خاموشــي هــاي گســترده علــت
خاموشــي از طريــق تلفــن گويــا  121به مشــترك
تمــاس گيرنــده اعــام مــي شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــترکان بــه محــض
تمــاس بــا شــماره  ۱۲۱در فرآینــد اتفاقــات بــرق
قــرار میگیرنــد ،گفــت :ایــن فرآینــد بــه صــورت
اتوماتیــک بــوده و بــدون نیــاز بــه مشــترک و
مراجعــه حضــوری تمــام اطالعــات او ثبــت و بــه
قســمت مربوطــه ارجــاع داده میشــود و همــه
مراحــل کار در سیســتم همــا ثبــت و در اســرع
وقــت پیگیــری خواهــد شــد .
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان گفت  :مشــترکان
بــا شــماره گیــری  121مــی تواننــد جهــت اعــام قطعــی بــرق
منــزل یــا محــل کار کلیــد شــماره  1را شــماره گیــری نماینــد،
همچنیــن جهــت اعــام خاموشــی روشــنایی معابــر و ســایر
اشــکاالت کلیــد شــماره  2را شــماره گیــری نمانیــد .
ایــن مقــام مســئول اســتانی افــزود  :جهــت اعــام حادثــه

اضطــراری کلیــد شــماره  3و جهــت اطــاع از خاموشــی هــای
آتــی کلیــد شــماره  4را شــماره گیــری نماینــد .
وی گفــت  :بــا بهــره گیــری از مزایــای طــرح همــا بــه دنبــال
ایــن هســتیم کــه رضایتمنــدی مشــترکان شــرکت توزیــع بــرق
اســتان افزایــش یابــد و بــا اســتفاده از ابــزار هوشــمند  ،مشــکل
قــرار گرفتــن در صــف انتظــار بــرای اعــام خاموش ـیها و دیگــر
اتفاقــات بــرق بــرای همیشــه مرتفــع شــود .

۳
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22درصد ازمشترکان استان مشمول تخفيف صددرصدي برق هستند
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل گفــت :طــرح بــرق اميــد از ابتــداي آبــان
مــاه ســالجاري همزمــان بــا سراســر كشــور در
اســتان اردبيــل آغــاز شــده و بــر اســاس ايــن طــرح
 22درصــد از مشــتركان اســتان كــم مصــرف بــوده و
مشــمول طــرح بــرق اميــد هســتند.
حســين قديمــي در مــورد ايــن طــرح افــزود  :هــدف طــرح
بــرق اميــد كاهــش رفــاه خانــوار نيســت بلکــه در نظــر دارد
بــا آمــوزش و آگاه ســازی ،رفتــار مصرفــی مشــترکان را اصــاح
نمایــد و جامعــه هــدف ايــن طــرح مشــتركان خانگــي را شــامل
مــي شــود .
وي گفــت :در طــرح بــرق اميــد مشــتركان خانگــي بــه ســه
گــروه كــم مصــرف ،خــوش مصــرف و پرمصــرف تقســيم مــي
شــوند كــه مشــتركان كــم مصــرف بــر اســاس ايــن طــرح
مشــمول تخفيــف صددرصــدي بهــاي بــرق خواهنــد بــود و
ســایر مشــترکان نیــز میتواننــد بــا کاهــش مصــرف خــود بــه
مشــتركان كــم مصــرف بپيوندنــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اردبیــل مشــترکان

اردبیلــی کــم مصــرف و مشــمول تخفیــف صددرصــدی را
 22درصــد عنــوان کــرد و اظهــار داشــت  48.15:درصــد از
مشــترکان خــوش مصــرف  ۱۹.۲۹درصــد مشــترکان پرمصــرف
مــي باشــند و  10.56درصــد مشــتركان  ،بــاغ ويالهــا و خانــه
هــاي خالــي از ســكنه مــی باشــند كــه مشــمول طــرح بــرق
اميــد نمــي شــوند.
قديمــي گفــت :در اســتان اردبيــل  27درصــد مشــتركان
روســتايي و  18.55درصــد مشــتركان شــهري كــم مصــرف
بــوده و  43.95درصــد مشــتركان روســتايي و  51.25درصــد
مشــتركان شــهري جــزو گــروه خــوش مصــرف هــا مــي باشــند.
وي عنــوان کــرد 13.31 :درصــد مشــتركان روســتايي و 22.07
درصــد مشــتركان شــهري اســتان اردبيــل جــز گــروه پرمصــرف
هــا هســتند و مشــترکان پرمصــرف مــي تواننــد بــا نصــب
منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر در محــل مصــرف خــود  ،انــرژي
بــرق مــورد نيــاز را تاميــن نماينــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه ســامانه جامــع موبایلــی «بــرق
مــن» كــه از کافــه بــازار و ســایت شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبيــل بــه آدرس  www.aped.irقابــل دانلــود اســت

 ،خاطرنشــان کــرد :بهرهمنــدی از تمامــی خدمــات مربــوط
بــه بــرق از جملــه دریافــت و پرداخــت صورتحســاب  ،آگاهــی
از قــرار گیــری در گــروه مصرفــی و دههــا خدمــت دیگــر ،از
قابلیتهــای ایــن نــرم افــزار اســت.

برقرسانی به  19روستاي بي برق استان تا پایان سال جاری
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از بــرق رســانی بــه  19روســتا بــا جمعیت
تحــت پوشــش  221نفــر تا پايــان امســال خبــر داد .
حســين قديمــي بــا اعــام ايــن خبــر اظهــار داشــت  :عملیــات اجرایــی نیرورســانی بــه  9روســتاي زیــر 10
خانــوار تــا بــه امــروز اتمــام یافتــه و برقــدار شــده انــد .
وي افــزود :در عمليــات بــرق رســاني بــه ايــن  9روســتا  23کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط  2.2 ،کیلومتــر
شــبکه فشــار ضعیــف  6 ،دســتگاه پســت هوایــی بــا ظرفیــت  25کیلوولــت آمپــر و  3دســتگاه پســت هوایــی بــا
ظرفیــت  50کیلوولــت آمپــر احــداث شــده و مبلــغ  28420میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت.
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل عنــوان كــرد :عمليــات برقــر ســاني بــه  10روســتای
دیگــر نیــز در حــال اقــدام مــی باشــد كــه انشــااهلل تــا پايــان ســال اهالــي ايــن روســتاها نيــز از نعمــت بــرق
برخــوردار خواهنــد شــد.

انتصاب مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
به عنوان رئیس شورای هماهنگی استان
طــی حکمــی از ســوی دکتــر رضــا
اردکانیــان ،وزیــر نیــرو ،حســین قدیمی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل بــه ســمت رئیــس
شــورای هماهنگــی مدیــران صنعــت آب
و بــرق ایــن اســتان منصــوب شــد.
در بخشی از این حکم چنین آمده است :
بــه موجــب ایــن حکــم و در راســتای
دســتورالعمل « ارتقــای هماهنگــی بیــن
مدیــران اســتانی »  ،بــه مــدت یــک ســال بــه
عنــوان رییــس شــورای هماهنگــی مدیــران
وزارت نیــرو در اســتان اردبیــل منصــوب مــی
گردیــد .
انتظــار مــی رود بــا همــکاری ســایر اعضــای
شــورا  ،انجــام وظایــف ذیــل مــورد توجــه قــرار
گیــرد :
-1برنامــه ریــزی بــرای اجــرای کامــل
دســتورالعمل فــوق الذکــر
-2هماهنگــی الزم جهــت اجــرای مناســب
سیاســت هــا و برنامــه هــای ابالغــی از ســوی
وزارت نیــرو
-3برگــزاری جلســات مســتمر و منظــم شــورا ،
ایجــاد هــم افزایــی ،رســیدگی و تعییــن تکلیف
بدهــی هــا و مطالبــات میــان شــرکت هــای
زیــر مجموعــه و انعــکاس نتایــج حاصــل بــه
دبیــر شــورای هماهنگــی مدیــران اســتان هــا

در وزارت نیــرو و نظــارت بــر اجــرای مصوبــات
-4هماهنگــی و همــکاری ســازنده با مســئولین
و نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای اســامی
-5تشــکیل کارگــروه بــرق و انــرژی و آب و آبفــا
در استان
-6برنامــه ریــزی بــه منظــور ارتقــای جایــگاه
صنعــت آب و بــرق در ســطح اســتان از طریــق
ایجــاد همدلــی و وحــدت رویــه بیــن شــرکت
هــا بــرای ارتقــای کیفیــت و ســطح خدمــت
رســانی بــه مــردم بویــژه از طریــق ارتقــای
آمــوزش  ،تحقیقــات و فنــاوری در ســطح
شــرکت هــای اســتان
-7برنامــه ریــزی و هماهنگــی در ســفرهای
هیــات دولــت و مقامــات نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی بــه اســتان و جلــب
همــکاری تمامــی شــرکت هــای ذیربــط وزارت
نیــرو
-8تــاش بــه منظــور اســتفاده تمامــی
همــکاران از امکانــات و ظرفیــت هــای شــرکت
هــای وزارت نیــرو در اســتان بــه ویــژه در
مراســم و مناســبت هــا
-9برنامــه ریزی و ســازماندهی منابــع و امکانات
موجــود در اســتان در راســتای مدیریــت بهینــه
حــوادث احتمالــی مطابــق دســتورالعمل هــای
تخصصــی دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد
غیــر عامــل وزارت نیــرو

 ۹۰۵دستگاه ماینر در استان اردبیل کشف شد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیل گفــت  ۹۰۵ :دســتگاه اســتخراج
رمــز ارز دیجیتــال (ماینــر) در اســتان کشــف و ضبط شــد.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :ایــن تعــداد دســتگاه اســتخراج رمــز ارز از ابتــداي ســالجاري
تــا آخــر ديمــاه و در طــول اجــرای عملیــات مانــور سراســری تعدیــل روشــنایی معابــر و
براســاس گــزارش هــای رســیده مردمــی کشــف و ضبــط شــد.
وی بیــان کــرد :ایــن تعــداد دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال ،حــدود  ۱۳۱۸کیلــووات بــرق
مصــرف میکــرد کــه در وضعیــت کنونــی ،باعــث بــروز مشــکالتی در شــبکه توزیــع اســتان
شــده بــود.
وی دســتگاههای اســتخراج رمــز
ارز دیجیتــال را از جملــه عوامــل
افزایــش مصــرف بــرق اعــام کــرد
و گفــت :شناســایی و کشــف و
ضبــط ماینرهــای غیــر مجــاز در
اســتان همچنــان ادامــه دارد .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق
اســتان از هــم اســتانی هــای
عزیــز درخواســت کــرد نســبت
بــه معرفــی افــراد و یــا مراکــز
غیرقانونــی اســتخراج رمــز
ارز،از طریــق تمــاس بــا ســامانه
تلفنــی  ۱۲۱و یــا ارســال بــه
ســامانه پیامــک بــه شــماره
اقــدام
۱۰۰۰۴۵۱۰۰۰۱۲۱
نماینــد.
وی افــزود  :اطــاع رســانی
هــم اســتانی هــای عزیــز کام ـ ً
ا
خصوصــی و محرمانــه محفــوظ
خواهــد مانــد.
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۴

نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با خبرگزاری های استان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل در نشســت خبــری بــا خبرگــزاری
هــای اســتان گفــت  :راه انــدازی ســامانه بــرق ایــران « بــرق مــن » گامــی دیگــر بــه
ســمت دولــت الکترونیــک اســت و از اصحــاب رســانه بــه جهــت اطــاع رســانی و
فرهنگســازی در ایــن امــر تشــکر نمــود .
ایــن نشســت خبــری ۱۸آذرمــاه بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل و
خبرگزاریهــای اســتان بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی در محــل
ســالن جلســات ســتاد شــرکت برگــزار شــد .
حســین قدیمــی در ایــن نشســت اظهــار کــرد  :در راســتای طــرح تحــول دیجیتــال در صنعــت بــرق
و همچنیــن رفــاه و آســایش مــردم و جهــت جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا  ،ارائــه خدمــات
غیرحضــوری بــه متقاضــی و مشــترکان در دســتور کار توانیــر و شــرکتهای توزیــع سراســر کشــور
قــرار گرفتــه اســت.
وی گفــت  :گام اول ایــن طــرح بــا حــذف قبــوض کاغــذی و جایگزینــی قبــوض الکترونیــک شــروع
شــد و راه انــدازی ســامانه بــرق ایــران « بــرق مــن » گامــی دیگــر بــه ســمت دولــت الکترونیــک
اســت .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بیــان کــرد :در ادامــه ایــن تحــول دیجیتــال  ،ســامانه
بــرق ایــران (اپلیکیشــن بــرق مــن ) قابــل دانلــود از ســایت شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــه آدرس
 ، www.aped.irســایت بــرق امیــد و کافــه بــازار اســت کــه بــه راحتــی مــی توانــد در اختیــار
مشــترکان قــرار گیــرد و دیگــر نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان
نیســت .
حســین قدیمــی اعــام کــرد :مشــترکان گرامــی مــی تواننــد بــا ثبــت شــماره شناســه خــود تمامــی
خدمــات عمومــی مــورد نیــاز را بــدون مراجعــه حضــوری و تنهــا از طریــق گوشــی تلفــن همــراه

خــود در هــر زمانــی و از هــر نقطـهای دریافــت نماینــد.
وی از نقــش رســانه هــا  ،همراهــی و خدمــات اصحــاب رســانه اســتان در امــر اطــاع رســانی و
فرهنــگ ســازی ایــن امــر تشــکر کــرد و افــزود  :اصحــاب رســانه مســوولیت ســنگینی بــر دوششــان
بــوده و بــا ایفــای مســوولیت خطیــر اطــاع رســانی نقــش پررنگــی در ســطح جامعــه ایفــا مــی
کننــد و خواســتار اطــاع رســانی مناســب ســامانه بــرق ایــران « بــرق مــن » از ســوی رســانه هــای
اســتان شــد .

کسب رتبه برتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان در جشنواره تولیدات کرونایی
طــی مراســمی کــه روز ســه شــنبه  16دی مــاه ســالجاری در محــل ســالن شــهید باهنر
اســتانداری بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد ،از روابــط عمومــی شــرکت توزیع
نیــروی بــرق اســتان نیــز بــه خاطــر کســب دو مقــام دوم و ســوم اســتانی تجلیــل بــه
عمــل آمد.
در ایــن مراســم مشــاور اســتاندار و مســئول روابــط عمومــی اســتانداری اردبیــل بــه نقــش موثــر
روابــط عمومــی در اطالعرســانی فعالیــت دســتگاههای اجرایــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت  :تبییــن
فعالیــت ســازمانها  ،همــت مضاعــف روابــط عمومیهــا را میطلبــد.
غالمحســین غاربــی ضمــن تقدیــر از مشــارکت روابــط عمومیهــای اســتان و شــرکت در جشــنواره
کرونــا افــزود :روابــط عمومیهــا بــا تولیــد محتــوا و ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی برای پیشــگیری
از ویــروس کرونــا نقــش تاثیرگــذاری در ارتقــای ســامتی و تحقــق ایــن امــر ایفــا مــی کننــد.
در پایــان ایــن مراســم از منتخبیــن ایــن جشــنواره تجلیــل شــد و از سرپرســت دفتــر روابــط عمومــی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان کــه در ایــن جشــنواره  ،در بخــش موشــن گرافــی مقــام دوم و در بخــش
کلیــپ مقــام ســوم را کســب نمــوده بــود بــا اهــدا لــوح تقدیــری تجلیــل بــه عمــل آمــد.

اللهقلــی پــور نیــز کســب مقــام هــای ایــن جشــنواره را مرهــون تالشــهای همــکاران خــود در دفتــر
روابــط عمومــی دانســت و از همــکاران خــود در کســب ایــن مقــام تشــکر نمــود .

اصالح و تعديل  18هزار چراغ روشنایی معابردر استان
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل از اصــاح و تعدیــل 18هــزار
چــراغ روشــنايي معابــر بــه منظــور صرفهجویــی در مصــرف بــرق و بــه دنبــال آن
صرفهجویــی در مصــرف ســوخت نیروگاههــا در اســتان خبــر داد.
حســين قديمــي اظهــار کــرد  :بــا تعدیــل چراغهــای روشــنایی معابــر اصلــی و فرعــی اســتان اردبيــل،
تــا پایــان دي مــاه ،بیــش از  3.4مــگاوات در تــوان مصرفــی بــرق اســتان صرفــه جويــي شــده اســت.
وي گفــت  :بــا توجــه بــه اســتقرار هــواي ســرد و افزايــش مصــرف گاز  ،حجــم گاز مــورد نیــاز
نيروگاههــا بــه منظــور تولیــد بــرق کاهــش پیــدا کــرده اســت.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل هــدف از كاهــش روشــنايي معابــر را صرفــه
جویــی در مصــرف بــرق عنــوان كــرد و افــزود  :ایــن اقــدام از هفتــه گذشــته دراســتان آغــاز شــده و
بــر مبنــای ایــن طــرح  ،روشــنایی بیــش از نیــاز معابــر شــهری  ،روســتایی و مســیرهای بیــن شــهری،
ضمــن رعایــت حداقــل مقــدار شــاخصهای مهندســی روشــنائی طبــق اســتانداردهای مربــوط ،
تعدیــل خواهــد شــد .

۵
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راه اندازی سامانه برق من در راستای تحقق دولت الکترونیک و رفاه حال مردم

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
گفــت  :ســامانه «بــرق مــن » در راســتای تحقــق
دولــت الکترونیــک و رفــاه حــال مــردم  ،جلوگیــری
از انتشــار ویــروس کرونــا و حفــظ ســامت مــردم راه
انــدازی شــده اســت .
حســین قدیمــی اظهــار داشــت  :بــه منظــور تحقــق اهــداف
دولــت الكترونيــك  ،حــذف مراجعــات حضــوري  ،حفــظ
ســامت جــان هــم اســتانی هــای عزیــز در شــرايط موجــود
بيمــاري كرونــا  ،خدمــات شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
بــه صــورت غيــر حضــوري و از طريــق اپليكيشــن بــرق مــن در
دســترس عمــوم مــردم قــرار مــی گیــرد .
وی گفــت  :هــم اســتانی هــای عزیــز مــی تواننــد بــا نصــب
اپلیکیشــن بــرق مــن در گوشــی همــراه خــود و بــا ثبــت
شناســه  13رقمــی قبــض بــرق خــود  ،خدمــات صورتحســاب
 ،از قبیــل  :مشــاهده آخریــن قبــض  ،تغییــر نــام  ،اصــاح نــام
و ســایر مــوارد نیــاز خــود را بــدون مراجعــه حضــوری و تنهــا
از طریــق گوشــی تلفــن همــراه انجــام دهنــد .

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان افــزود  :همچنیــن
مشــترکان مــی تواننــد بــا ایــن ســامانه نمايــش اطالعــات و
وضعيــت آخريــن قبــض  ،امــكان پرداخــت آنــي قبــض  ،ثبــت
قرائــت توســط مشــترك (خوداظهــاري )  ،ثبــت خاموشــي هــا
 ،ثبــت خســارت وارده و ســاير خدمــات صنعــت بــرق بهــره
منــد شــوند .
قدیمــی عنــوان کــرد  :در ايــن اپليكيشــن قابليــت ثبــت اعــام
خاموشــي و مســائل حــوزه فنــي نيــز وجــود دارد .
وی بیــان کــرد  :از عمــوم مــردم ســطح اســتان درخواســت
مــی شــود جهــت جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و
راحتــی خــود بــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان مراجعــه نکــرده
و خدمــات حــوزه بــرق را از طريــق نصــب ايــن اپليكيشــن
پيگيــري و دريافــت كننــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اعــام کــرد :
ســامانه موبايلــي« بــرق مــن » كــه بــراي سيســتم عامــل
هــاي اندرويــد و آي او اس طراحــي شــده و قابــل دانلــود از

كافــه بــازار و ســایت شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
(  ) www.aped.irمــی باشــد .
ايــن مقــام مســئول اســتانی اضافــه كــرد  :در«اپليكيشــن
بــرق مــن» هــم اســتانی هــای عزیــز حتــي بــدون تمــاس بــا
شــماره  121مــي تواننــد ثبــت خاموشــي  ،حادثــه يــا پيگيــري
مــوارد درخواســتي را انجــام دهنــد .
قدیمــی افــزود  :در صــورت عــدم دسترســی بــه اینترنــت،
مشــتركان اســتان اردبیــل هماننــد گذشــته  ،مــی تواننــد
از طریــق تمــاس بــا شــماره  121خاموشــي  ،حــوادث و
درخواســتهای خــود را اعــام نماينــد .
وی افــزود  :همچنیــن بــرای اعــام انتقــاد  ،پیشــنهاد و یــا
شــکایت بعــد از شــماره گیــری  121کلیــد  3را شــماره
گیــری نمــوده و درخواســتهای خــود را در رابطــه بــا بــرق
بیــان نماینــد تــا بعــد از شــنود پیامهــای رســیده و رســیدگی
کارشناســان مربوطــه بــه درخواســتهای مشــترکان رســیدگی
و پاســخ داده شــود .

انتخاب شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به عنوان دبیرخانه ملی کیفیت توان الکتریکی در بخش توزیع صنعت برق کشور
طــی نامــه ای از طــرف معاونــت محتــرم هماهنگــی
توزیــع شــرکت توانیــر و در راســتای ارتقــاء کیفیــت
تــوان الکتریکــی در شــبکه هــای توزیــع ،شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه عنــوان

دبیرخانــه ملــی کیفیــت تــوان الکتریکــی در بخــش
توزیــع صنعــت بــرق انتخــاب گردیــد.
گــردآوری اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی ،مدیریــت
پــروژه هــای خــرد و کالن در حــوزه کیفیــت تــوان ،ارتبــاط بــا

دســتگاههای مرتبــط بــه جهــت کیفیــت تــوان و تهیــه و تدویــن
دســتورالعمل هــا در ایــن حــوزه از جملــه وظایــف دبیرخانــه
ملــی کیفیــت تــوان اســت.
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برگزاری مراسم اولين سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني در شركت توزيع نيروي برق استان
اوليــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســليماني و
مراســم عــزاداري آيــت الــه مصبــاح يــزدي بــا حضــور
معــاون سياســي و مديــر ســازمان بســيج كارمنــدان
ســپاه حضــرت عبــاس (ع) اســتان اردبيــل و بــا حضــور
مديرعامــل و همــكاران شــركت بــا رعايــت فاصلــه
گــذاري و در محــل ســالن جلســات ســتاد شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل ايــن مراســم بــه صــورت ويدئــو كنفراســي و همزمــان
بــا ســتاد شــركت در واحدهــاي تابعــه و بــا حضــور مديــران و
همــكاران واحدهــا و مســئولين بســيج ادارات شهرســتان هــاي
تابعــه برگــزار شــد.
معــاون سياســي ســپاه حضــرت عبــاس (ع) اســتان اردبيــل در

ايــن مراســم بــه بيــان ارزش هــاي شــهيد ســليماني پرداخــت
و گفــت :حــاج قاســم محصــول نــرم افــزار انقــاب اســت كــه
بــه هــر كــس ايــن توفيــق داده نمــي شــود و كفــار ازشــنيدن
اســمش ناراحــت مــي شــوند.
قاســميان خاطرنشــان کــرد :اگــر بخواهیــم ایــن مکتــب همچنــان
بــاز بمانــد ،بایــد مولفههــا و شــاخصههای ایــن مکتــب را بــرای
افــکار عمومــی و جامعــه بازخوانــی کــرده و گفتمانســازی کنیــم.
وي افــزود :حــاج قاســم تنهــا یــک فرمانــده نظامــی نبــود بلکــه
مــرام و مســلک او مــرام جوانمــردی ،اخــاق مــداری ،مــردم داری،
ایــران دوســتی و عشــق بــه فرهنــگ ایرانی-اســامی  ،الگــوی تراز
مومــن انقالبــی بــه حســاب مــی آیــد.
معــاون سياســي ســپاه حضــرت عبــاس (ع) اســتان اردبيــل اظهار
داشت:ســردار ســرافراز اســام شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در

ایــن ســال هــا بــا فرماندهــی محــور مقاومــت در جهــان اســام
بــذر امیــدی در دل ملــت هــای ســتمدیده کاشــت کــه ان شــاء
اهلل خــون مطهــر ایشــان و همرزمــان شــان اســتحکام و پیــروزی
ایــن محــور در جهــان اســام را تضمیــن مــی کنــد.

در جلسه مشترک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با دادستان مرکز استان ؛
در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق ادارات و کارخانجات استان بحث و تبادل نظر شد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
در ایــن جلســه بــه میــزان تولیــد بــرق نیروگاههــای
اســتان اشــاره کــرد و گفــت :میــزان تولیــد بــرق اســتان
 ۴۰۰مــگا وات مــی باشــد کــه مــازاد تولیــد بــه شــبکه
سراســری بــرق تزریــق مــی شــود.
قدیمــی در مــورد اقدامــات انجــام شــده مدیریــت مصــرف بــرق
از قبیــل تعدیــل روشــنایی مــازاد جــاده هــا و معابــر شــهری و
روســتایی گزارشــی ارائــه داد .
وی در خصــوص نحــوه ی صرفــه جویــی مصــرف بــرق توســط
ادارات اســتان اظهــار داشــت :ادارات و دســتگاههای اجرایــی عالوه
بــر مدیریــت مصــرف بــرق در ســاعات اداری در اوقــات تعطیلــی
ادارات نیــز نســبت بــه خامــوش کــردن روشــنایی و گرمایــش
خــود اقــدام کننــد کــه بــا ایــن کار مــی تواننــد بــه صــورت قابل

توجهــی در مصــرف بــرق خــود صرفــه جویــی کننــد.
در ادامــه جلســه مشــترک مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان بــا دادســتان اســتان مقــرر شــد ،این
شــرکت جلســاتی را بــا حضــور دادســتان جهــت ارائــه
راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق بــا مدیــران ســایر
دســتگاههای اجرایــی اســتان برگــزار نمایــد.
هــم چنیــن مقــرر شــد ،از طریق اســتانداری دســتگاههای
اجرایــی اســتان مکلــف بــه کاهــش مصــرف بــرق در
اوقــات غیــراداری شــوند و شــرکت توزیــع بــرق اســتان
بــا همــکاری ســازمان صمــت اســتان در خصــوص بهبــود
وضعیــت مصــرف انــرژی و مدیریــت مصــرف بــرق در
شــهرک هــای صنعتــی و کارخانجــات اقدامــات الزم را
انجــام دهنــد.

واگذاري ماموريت ملي مطالعات در زمينه سيستم زمين درشبكه هاي توزيع به شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
اوليــن جلســه كميتــه ملــي سيســتم زميــن در شــبكه
هــاي توزيــع بــا حضــور اعضــاء علمــي و فنــي كميتــه
روز يكشــنبه  7دي مــاه در محــل ســالن جلســات ســتاد
شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان برگــزار شــد.
رئيــس كميتــه ملــي سيســتم زميــن و مديــر عامــل شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان گفــت  :بــه موجــب ابالغــي از ســوي
معــاون هماهنگــي توزيــع شــركت توانيــر  ،انجــام مطالعــات
و ارتقــاء فعاليــت هــاي مهندســي در زمينــه سيســتم زميــن در
شــبكه هــاي توزيــع و تدوين دســتورالعمل هــاي اجرايــي در قالب
ماموريــت ويــژه ملــي بــه شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان

اردبيــل واگــذار شــده اســت.
قديمــي افــزود  :روش هــاي ســاماندهي فعاليــت هــاي مهندســي
مرتبــط طراحــي و نگاشــت سيســتم زميــن بــا هدف حفــظ ايمني
افــراد و اطمينــان از عملكــرد مناســب تجهيــزات توســط شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل تدويــن خواهــد شــد.
وي عنــوان کــرد  :جلســه كميتــه ملــي سيســتم زميــن هــر دو
هفتــه برگــزار خواهــد شــد و نتايــج اطالعــات علمــي و فنــي بــه
صــورت دســتورالعمل و جهــت اجــراي كليــه شــركت هــاي توزيع
 ،بــه شــركت توانيــر ارســال خواهــد شــد.

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع برق استان از مسیر خط  ۲۰کیلو ولت روستای کمر هشجین

همکاران محترم؛
آقايــان علــي بــزرگ نيــا  -ســهراب قليــزاده
 فرشــاد ســيدي  -عامــل حيدراســام -قشــمـي
ـين صادقـ
ـي  -حسـ
ـان كامرانـ
ـان -رحمـ
رحيميـ
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

بــا حضــور حســین قدیمــی مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان  ،مدیــر بــرق خلخــال و رئیــس بــرق هشــتجین
بازدیــد میدانــی مســیر خــط  ۲۰کیلــو ولــت روســتای کمــر هشــتجین در روز جمعــه  ۲۱آذرمــاه انجــام یافــت .
مدیــر بــرق خلخــال گفــت  :بــرق روســتای «گاو» میانــه از بــرق روســتای کمــر تامیــن مــی شــود و مســیر انتقــال بســیار صعــب
العبــور اســت .
رســول زارع اظهــار داشــت  :اوایــل آذر مــاه امســال
بــه علــت بــارش بــرف  ،بــرق ایــن روســتا قطــع شــده
بــود.
وی افــزود :در جهــت رفــع مشــکل ،اصــاح نواقــص
و پایــداری شــبکه روز جمعــه  ۲۱آذرمــاه بــا حضــور
مدیرعامــل توزیــع بــرق اســتان از محــل بازدیــد شــد.
مدیــر بــرق خلخــال گفــت :در ایــن بازدیــد تمامــی
جوانــب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و راهکارهــا و
تصمیمــات مناســبی اتخــاذ شــد

۷
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رفع خاموشی های ناشی از شکسته شدن شاخه های درختان و افتادن بر روی سیم ها ی شبکه  ۲۰کیلو ولت
خاموشــی هــای ناشــی از شکســتن شــاخه ی درختــان و
افتــادن شــاخه هــای درختــان روی ســیم هــای شــبکه
 ۲۰کیلــو ولــت بــا تــاش همــکاران شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیــل رفــع شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل  ،حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه نــزول رحمــت الهــی و
بــارش بــرف کــه موجــب قطعــی بــرق در برخــی از مناطــق شــهر
اردبیــل شــده بــود  ،اظهــار داشــت  :شکســته شــدن شــاخه هــای
درختــان و افتــادن بــر روی ســیم هــا ی شــبکه  ۲۰کیلــو ولــت
موجــب قطعــی بــرق در برخــی از مناطــق شــهر اردبیــل شــد کــه
بــا تــاش همــکاران ایــن خاموشــی هــا رفــع شــد.
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت شــبکه هــای توزیــع برق شــهر
اردبیــل گفــت :در محلــه پیــر مــادر تــا پــل یعقوبیــه  ،بــا شــاخه
زنــی هایــی کــه صــورت گرفــت خاموشــی بــرق ایــن منطقــه

نیــز رفــع شــد .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان خاطرنشــان کــرد:
نیروهــای عملیاتــی ایــن شــرکت در همــان ســاعات اولیــه در
قالــب  ۲۵اکیــپ مشــغول فعالیــت شــدند کــه بــا تــاش بــی
وقفــه ایــن نیروهــا  ،تمــام خاموشــی هــا در شــهر اردبیــل مرتفــع
گردیــده اســت و وضعیــت کنونــی شــبکه هــای بــرق در حــال
حاضــر پایــدار اســت.
قدیمــی ضمــن تشــکر و قدردانــی از صبــر و شــکیبایی هــم
شــهری هــای عزیــز بــه خاطــر تحمــل خاموشــی هــای رخ داده،
از مشــترکانی کــه احیانــا بــا خاموشــی بــرق مواجــه شــدند ،
خواســت بــا تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای بــرق بــا شــماره ۱۲۱
ایــن مرکــز را در جریــان قطعــی بــرق خــود قــرار دهنــد تــا در
اســرع وقــت بــرق مناطــق قطــع شــده نیــز وصــل گــردد.
وی گفــت  :اکیــپ هــای عملیاتــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان

در حــال آمــاده بــاش کامــل مــی باشــند تــا در صــورت وقــوع هــر
گونــه خاموشــی ،در اســرع وقــت قطعــی بــرق را مرتفــع نمایند .

خازن گذاری درفیدرهای شبکههای فشار متوسط برای بهبود ولتاژ و جلب رضایت مشترکان
معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیــل گفــت  :در راســتای اجــرای سیاســتهای
ابالغــی وزارت نیــرو  ،شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل بــا فراهــم ســازی زیــر ســاختهای مــورد نیــاز
وتمهیــد بســتر مناســب مــی توانــد بــه صــورت آنالیــن
از طریــق سیســتم  GISولتــاژ مشــترکان را پایــش
نمایــد.
مســعود عباســی اظهــار داشــت  :بــا توجــه بــه رصــد ولتــاژ
مشــترکان کــه جــزو اولویــت هــای اصلــی شــرکت هــای توزیــع
مــی باشــد ایــن شــرکت بــه صــورت آنالیــن از طریــق سیســتم
 GISولتــاژ مشــترکان را پایــش نمــوده و مناطــق حائز شــرایط
بــه منظــور انجــام طرحهــای بهینــه ســازی ولتــاژ مشــترکان
مشــخص مــی گــردد.
وی افــزود  :از جملــه طرحهــای مربــوط بــه اصــاح ولتــاژ
مشــترکان مــی تــوان بــه ســاری و جــاری نمــودن طــرح ملــی
چــاوش  ،شــامل جایگزینــی ســیم مســی فرســوده بــا ســطح
مقطــع پاییــن بــه کابــل خــود نگهــدار و احــداث پســت هــای
هوایــی بــا هــدف کاهــش شــعاع تغذیــه مشــترکان در مناطــق
دارای افــت ولتــاژ اشــاره نمــود .

معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی توزیــع بــرق اســتان اعــام کرد:
در جهــت دســت یابــی بــه اهــداف طــرح چــاوش و بــه منظــور
بهبــود ســطح ولتــاژ بحــث خــازن گــذاری در شــبکه هــای فشــار
متوســط در دســتورکار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت .
عباســی بیــان کــرد  :شــرکت توزیع بــرق اســتان اردبیل توانســته
اســت بــا اســتفاده از توانمنــدی همــکاران دفتر مهندســی نســبت
بــه تهیــه نــرم افــزار مربــوط بــه جایابــی خــازن اقــدام نماید.
وی ادامــه داد  :در ایــن راســتا بعــد از انجــام مطالعــات الزم
نیازمنــدی فیدرهــا جهــت نصــب خــازن بــه منظــور افزایــش
ســطح ولتــاژ مشــترکان بــر روی تمامــی فیدرهای فشــار متوســط
احصــا گردیــده اســت.
وی افــزود  :بــا احصــاء نیازمنــدی مناطــق مــورد نظــر ،فیدرهــا
اولویــت بنــدی شــده و کلیــه مــوارد احصــا شــده بــه منظــور
خریــد تجمیعــی بــه توانیــر اعــام شــده اســت  ،تــا خــازن هــای
مــورد نیــاز بــه صــورت منطقــه ای تامیــن و در اختیــار ایــن
شــرکت قــرار گیــرد .
معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی توزیــع بــرق اســتان عنــوان
کــرد  :بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده تعــداد  276دســتگاه
خــازن ســوئیچ شــونده  50کیلــو وار  69 ،دســتگاه خــازن ســوئیچ

شــونده 100کیلــو وار  6 ،دســتگاه خــازن ســوئیچ شــونده150
کیلــو وار 24،دســتگاه خــازن ســوئیچ شــونده 200کیلــو وار و
 6دســتگاه خــازن ســوئیچ شــونده  300کیلــووار بــرای اصــاح
ضریــب تــوان فیدرهــای 20کیلــو ولــت مــورد نیــاز توزیــع بــرق
اســتان مــی باشــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــه منظــور کاهــش تلفــات شــبکه
و بهینــه ســازی ســطح ولتــاژ مشــترکان ،در نظــر اســت طــی
برنامــه کوتــاه مــدت یــک فیــدر نمونــه مشــخص و بــا اســتفاده از
اعتبــارات داخلــی نســبت بــه خــازن گــذاری بــه صــورت پایلــوت
در شهرســتان اردبیــل اقــدام گــردد .

اجرای گشت و پایش مصرف روشنایی ادارات به صورت شبانه
طــرح پایــش زمســتانه مصــرف بــرق ادارات اســتان بــا
هــدف همراهــی در تامیــن ســوخت نیروگاههــا آغــاز
شــد.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :کمیتــه پایــش ،نظــارت و
مدیریــت مصــرف بــرق ســازمانها و ادارات دولتــی بــا هــدف
کاهــش مصــرف بــرق در زمســتان  ،فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت.
وی اعــام کــرد  :براســاس برنامــه کاهــش مصــرف انــرژی،
گروههــای نظارتــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل،
متشــکل از بســیجیان پایــگاه مقاومــت شــهید چمــران  ،دفتــر
مدیریــت مصــرف و روابــط عمومــی فعالیــت رســمی خــود را بــرای
پایــش بــرق مصرفــی دســتگاههای اجرایــی اســتان بــر اســاس
اســتانداردهای تعییــن شــده ،آغــاز کردنــد .
مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان افــزود  :بــرای کنتــرل مصــرف
بــرق دســتگاههای اجرایــی در دو ماهــه دی و بهمــن  ،پیامکهای
اطالعرســانی مســئوالن اســتانی ارســال و همچنیــن فرمانــده

پایــگاه مقاومــت شــهید چمــران شــرکت توزیــع بــرق نســبت بــه
تشــکیل تیمهــای مدیریــت مصــرف و پایــش اقــدام نمــود .
قدیمــی گفــت  :در ایــن اقــدام ،ضمــن رصــد روزانــه و بازدیــد
از برخــی دســتگاههای اجرایــی  ،آمــوزش هــای الزم و اطــاع
رســانی هــای الزم کــه توســط دفتــر روابــط عمومــی در اختیــار
گروههــای پایــش قــرار گرفتــه انجــام مــی شــود و تذکرهــای الزم
را بــه دســتگاههای پرمصــرف اعــام مــی نماینــد .
ایــن مقــام مســوول اســتانی  ،خواســتار همــکاری کلیــه

دســتگاههای اجرایــی اســتان شــد و افــزود  :بــا توجــه بــه
محدودیتهــای ایجــاد شــده در تامیــن ســوخت نیروگاههــای
کشــور ،بــا کاهــش مصــرف انــرژی ( بــرق و گاز ) میتــوان در
پایــداری نیروگاههــا ســهیم شــد .
محمــد علــی بــاالزاده فرمانــده پایــگاه شــهید چمران و سرپرســت
گــروه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت توزیــع برق
اردبیــل نیــز گفــت  :تیــم هــای پایــش مصرف در ســطح اســتان،
بــا جدیــت مصــرف بــرق دســتگاههای اجرایــی اســتان را رصــد
میکننــد .
وی افــزود  :بنابــر اهــداف تعییــن شــده بــرای مدیریــت مصــرف
انــرژی (بــرق و گاز ) ،ســامانههای گرمایشــی ،میــزان روشــنایی و
خامــوش بــودن لــوازم برقــی در پایــان ســاعت اداری ،دســتگاههای
اجرایــی اســتان بــه طــور منظــم پایــش شــده و بــا مشــاهده
مصــرف بیرویــه و بیتوجهــی بــه هدررفــت انــرژی ،اخطارهــای
الزم بــه دســتگاههای و ادارات خاطــی داده خواهــد شــد .و

افتتاح سیستم ویدئو کنفرانس اختصاصی شرکت در دو بستر  skypeو adobe connect
مديــر دفتــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل از افتتــاح سیســتم
ویدئــو کنفرانــس اختصاصــی شــرکت در دو بســتر
 skypeو  adobe connectخبــر داد.

راميــن قاســمي افــزود  :ایــن سیســتم مــا را قــادر مــی ســازد
کلیــه جلســات اســتانی را بــا کیفیــت بــاال و روی بســتر فیبــر
نــوری اختصاصــی شــرکت بــدون اتصــال بــه اینترنــت تشــکیل
دهیــم.

وي بیــان کــرد :بــا ايــن اقــدام امنیــت ســایبری جلســات
شــرکت در حــد باالیــی تامیــن شــده و بــا توجــه بــه شــیوع
بیمــاری کوویــد  19اهمیــت ایــن موضــوع دو چنــدان خواهــد
بــود.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تالش جهت تامین برق واحد های تولیدی و صنعتی تازه تاسیس
در اردبیل
زیرســاختهای بــرق واحــد
هــای تولیــدی و صنعتــی تازه
تاســیس در اردبیــل تامیــن
میشــود.
در پــی بازدیــد مدیرعامــل و تنــی
چنــد از معاون و اعضای کمیســیون
فــروش شــرکت توزیــع برق اســتان
اردبیــل بــه همــراه رییــس ســازمان
صنعــت  ،معــدن و تجــارت اســتان
از کارخانــه هــای شــرکت آرتــا
انــرژی و شــرکت آرتــا پروفیــل در
اردبیــل  ،حســین قدیمــی اظهــار
کــرد  :شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل  ،آمادگــی الزم را جهــت
برقرســانی بــه واحدهــای تولیــدی
در ســطح اســتان را داشــته و
زیرســاختهای الزم در ایــن حــوزه
فراهــم اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد  :بــا

اســتفاده بهینــه از انرژیهــا و
زیرســاختهای اســتان بایــد
تــاش کنیــم تــا توســعه اشــتغال،
کالن،
ســرمایهگذاریهای
افزایــش درآمــد و رفــاه و آســایش
هــر چــه بیشــتر مــردم را در اســتان
شــاهد باشــیم.

در حاشــیه ایــن بازدیــد  ،جلســه
کارگاهــی در محــل کارخانــه برگزار
شــد و جهــت تســریع برقرســانی
بــه واحدهــای مذکــور بعــد از بحــث
و تبــادل نظــر  ،راهکارهای مناســب
مطــرح شــد .
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جلســه مدیریــت بحــران در راســتای مصــرف
بــرق و گاز در  ۲دیمــاه زمســتان ســال  ۱۳۹۹در
محــل دفتــر معــاون امــور عمرانــی اســتانداری
بــر گزارشــد.
باحضــور معــاون امــور عمرانــی و مدیــر کل بحــران
اســتانداری  ،مدیــران عامــل شــرکت توزیــع بــرق ،گاز
و معــاون صنعــت و معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل
جلســه ای در محــل اســتانداری اردبیــل برگــزار و نامه
ابالغــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل توانیــر
جهــت مدیریــت بــار در زمســتان جهــت حاضریــن
تشــریح شــد.
حســین قدیمــی در ایــن جلســه اظهــار کــرد  :در
راســتای صرفــه جویــی در مصــرف بــرق  ،این شــرکت
اقــدام بــه تعدیــل روشــنایی معابــر (یــک در میــان
کــردن روشــنایی معابــر ) نمــوده اســت .
وی افــزود  :در صــورت ادامــه رونــد افزایــش مصــرف
گاز در بخــش خانگــی  ،احتمــال بــروز مشــکل جهــت
تامیــن بــرق وجــود دارد.
مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان گفــت  :در نظــر
اســت  ،کاهــش  ۵۰درصــدی روشــنایی معابــر در
ســطح اســتان انجــام شــود.
قدیمــی اعــام کــرد :اگــر کاهــش روشــنایی معابــر
بیــن شــهری بــه اســتثناء مناطــق حادثــه خیــز بــا

همــکاری اداره راه انجــام گــردد شــاهد کاهــش
مصــرف گاز و بــرق خواهیــم بــود .
وی افــزود  :ســهمیه کاهــش انــرژی در اســتان اردبیــل
 ۱۳۲مــگاوات مــی باشــد کــه انتظــار مــی رود بــا
جلــب همــکاری مشــترکان صنعتــی و نیــز کنتــرل
بــار ادارات اســتانی بــا نماینــدگان شــرکت بــرق و گاز
ایــن امــر رصــد شــود .
ایــن مقــام مســئول اســتانی خاطرنشــان کــرد  :بــه
ایــن منظــور  ،شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
بــرای تشــویق مــردم بــه کاهــش مصــرف بــرق کــه
تاثیــر آن در کاهــش مصــرف ســوخت نیــروگاه هــا
نمایــان مــی شــود ،مشــوق هایــی را کــه در تابســتان
بــرای مشــترکان خانگــی اختصــاص مــی داد  ،در
زمســتان نیــز اجرایــی کنــد.
قدیمــی افــزود  :برایــن اســاس ،مشــترکان خانگــی در
صورتــی کــه مصــرف بــرق خــود را کاهــش دهنــد،
از مشــوق هــای صنعــت بــرق برخوردارخواهنــد شــد.
وی بــه نقــش موثــر مــردم در بهینــه ســازی مصــرف
انــرژی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :روابــط عمومــی
هــای شــرکت بــرق و گاز در روزهــای ســرد پیــش
رو بایــد در کنــار هــم نقــش خــود را جهــت اطــاع
رســانی و فرهنگســازی مدیریــت مصــرف انــرژی ایفــا
کننــد .
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انجام معاینات ادواری سال 99
در شرکت توزیع نیروی برق استان

سرپرســت دفتــر ایمنــی و کنترل
ضایعــات شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل گفــت  :بــه
منظــور ســنجش و ارتقــای ســطح
ســامت جســمی کارکنــان در
قالــب طــرح کنتــرل ســامت،
فرآینــد معاینــات ادواری مطابــق
بــا دســتورالعمل اجرایی ســنجش
ســامتی کارکنــان وزارت نیــرو
اجــرا مــی شــود.
علــی نعمتــی افــزود  :بــا توجــه بــه
مــاده  92قانــون کار  ،هــر ســال ایــن

معاینــات بــا هماهنگــی مرکز بهداشــت
اســتان اردبیــل و اســتعالم در خصوص
مراکــز مجــاز معاینــات و عقــد قــرارداد
بــا مرکــز مــورد نظــر  ،برنامــه ریــزی و
برگــزار مــی شــود .
وی اظهــار داشــت  :معاینــات ادواری
پرســنل  ،در مرحلــه نخســت بــا انجــام
آزمایشــات خــون و در مراحــل بعــد
بــا انجــام معاینــات بالینــی و آزمایــش
هــای تخصصــی مطابــق شــغل فــرد
در حــال برگــزاری اســت .

اقدامات پيشگيرانه صنعت برق
براي كمك به صنعت گاز در زمستان
بــا توجــه بــه كاهــش دمــا و
افزايــش مصــرف ســوخت و
محدوديــت تاميــن ســوخت
نيــروگاه هــا جلســه اي در محــل
ســالن جلســات اداره كل مديريــت
بحــران اســتانداري اردبيــل
برگــزار شــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل در
ايــن جلســه كــه بــا حضــور مديــر كل
بحــران اســتانداري و اعضــاي كميتــه
بحــران اســتان برگــزار شــده بــود ،
حســين قديمــي  ،اقدامــات پيشــگيرانه
و فرهنگســازي جهــت جلوگيــري از
اعمــال خاموشــي ناشــي از كمبــود
ســوخت در نيــروگاه هــا را موثــر عنــوان
كــرد و افــزود  :بــا توجــه بــه افزايــش
مصــرف انــرژي كشــور بــه دليــل
كاهــش دمــاي هــوا  ،ضــروري اســت
مشــتركان شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل بــا رعايــت اصــول بهــره
وري انــرژي و جلوگيــري از مصــارف
مــازاد  ،همــراه و ياريگــر خدمــت

گــزاران خــود در بخــش تاميــن انــرژي
كشــور باشــند.
مديــر عامــل شــركت توزيــع بــرق
اســتان اردبيــل ادامــه داد :جهــت
جلوگيــري از اعمــال خاموشــي ناشــي
از كمبــود ســوخت در نيــروگاه هــا الزم
اســت  ،مديريــت مصــرف در بخــش
هــاي مختلــف صنعتــي  ،كشــاورزي ،
تجــاري  ،اداري و خانگــي جــدي گرفته
شــود .
وي افــزود  :مشــتركان حســاس بايــد
ژنراتــور آمــاده بــه كار داشــته باشــند
و اقدامــات پيشــگيرانه در ايــن زمينــه
انجــام يابــد .
ايــن مقــام مســئول اســتاني اعــام كرد:
در روزهــاي ســرد آتــي الزم اســت بــا
مديريــت مصــرف  ،مصــرف انــرژي را
كــم كنيــم تــا بــا مديريــت اضطــراري
بــار ناشــي از محدوديــت ســوخت در
نيــروگاه هــا مواجــه نشــويم .
در ايــن جلســه بعــد از بحــث و تبــادل
نظــر اعضــا  ،تصميمــات الزم در ايــن
زمينــه اتخــاذ شــد.

۹
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برگزاري مسابقه تعيين تيم منتخب شركت
جهت حضوردر اولين دوره مسابقات مجازي شطرنج وزارت نيرو
دبيــر هيئــت ورزش شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان
گفــت  :مســابقه مجــازي
شــطرنج جهــت تعييــن تيــم
منتخــب شــركت توزيــع
نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
بــراي حضــور در اوليــن دوره
مســابقات شــطرنج وزارت
نيــرو  ،توســط هيئــت ورزش
ايــن شــركت برگــزار شــد.
منوچهــر مواليــي گفــت  :ايــن
مســابقه بــه صــورت مجــازي برگزار
شــد و وحيــد اديانــي  ،حســين
رادمهــر و محمــد نــوري ســادات
بــه ترتيــب مقــام اول تــا ســوم را
كســب كردنــد.
وي افــزود  :اوليــن دوره مســابقات
مجــازي شــطرنج وزارت نيــرو دهــم

پیاده روی همکاران شاغل و بازنشسته و خانواده
همکاران دور دریاچه شورابیل

تــا دوازدهــم دي مــاه برگــزار شــد.

كسب رتبه سوم توسط فرزند همكار
در مسابقات مجازي آمادگي جسماني صنعت آب و برق استان
اوليــن دوره مســابقات مجــازي آمادگــي
جســماني فرزنــدان صنعــت آب و بــرق اســتان
بــه مناســبت هفتــه بســيج برگــزار شــد.

در ايــن مســابقات  ،ســيد ســبحان آقايــي فرزنــد
همكارمــان ســيد محمــد آقايــي  ،بــه مقــام ســوم رده
ســني  9تــا  12ســال دســت يافــت.

كسب مقام تيمي و انفرادي توسط كاركنان شركت توزيع برق استان
در اولين دوره مسابقات مجازي شطرنج وزارت نيرو
دبیــر هيئــت ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان
اردبيــل از كســب مقــام ســوم تيمــي و مقــام
دوم و ســوم انفــرادي همــكاران شــركت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان در اوليــن دوره مســابقات
مجــازي شــطرنج وزارت نيــرو خبــر داد.
منوچهــر مواليــي افــزود :اوليــن دوره مســابقات مجــازي
شــطرنج وزارت نيــرو بــه مــدت ســه روز و بــا شــركت
 119نفــر در قالــب  30تيــم  ،در  9دور بــه روش
سوئيســي و بــه ميزبانــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اهــواز برگــزار شــد.
وي گفــت  :در ايــن دوره از مســابقات در بخــش تيمــي ،

تيــم شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــا
حضــور يحيــي نديــري  ،حســين رادمهــر ،محمــد نــوري
ســادات و وحيــد اديانــي بــه مقــام ســوم دســت يافــت.
دبیــر هیئــت ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان اردبيــل
عنــوان کــرد :در بخــش انفــرادي نيــز وحيــد اديانــي بــه
مقــام دوم و محمــد نــوري ســادات در رده ســني بــاالي
 50ســال بــه مقــام ســوم دســت يافــت.
وی در پايــان از همراهــي و همــكاري مديــر دفتــر
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات شــركت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان در ارائــه ارتبــاط ويدئــو كنفرانســي بــدون
خلــل در طــول مســابقات قدردانــي كــرد.

بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه
بصیــرت و تجدیــد میثــاق بــا
والیــت و اولین ســالگرد شــهادت
ســردار ســرافراز اســام شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی  ،روز
جمعــه ۱۲دی مــاه پیــاده روی دور
دریاچــه شــورابیل برگــزار شــد.
در ابتــدا بــا حضــور در گلــزار شــهدای
گمنــام شــورابیل  ،بــا نثــار فاتحــه ای
بــه روح شــهیدان و تجدیــد میثــاق بــا
شــهدای ایــران اســامی پیــاده روی
آغــاز شــد .
در انتهــای پیــاده روی مدیــر عامــل
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
 ،خصوصیــات اخالقــی ســردار دلهــا
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را
برشــمرد.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :
ســردار ســلیمانی خدمــات بســیاری
بــه انقــاب اســامی و مــردم در طــول
 ۴۰ســال گذشــته انجــام داده اســت و
بــه دلیــل اخــاص  ،تقــوا  ،والیتمداری
و مــردمداری در قلــب همــه مــردم
جــای داشــت .
وی افــزود :اخــاص حــاج قاســم و
اراده الهــی او را محبــوب قلبهــا
کــرد .دلیــل اصلــی عالقــه مــردم بــه
حــاج قاســم ســلیمانی ،اراده خداونــد
بــود .گاهــی خــدای متعــال اراده
میکنــد کــه شــخصی را محبــوب
قلبهــای مــردم کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق

اســتان گفــت  :ســردار ســلیمانی،
شــخصیتی بــود کــه در جایــگاه
بــاالی مدیریتــی در مســائل نظامــی
کشــور قــرار گرفتــه بــود ولــی هرگــز
از موقعیــت اجتماعــی خــود جهــت
منفعــت شــخصی اســتفاده نکــرد ،
والیتپذیــر و یــک ســرباز واقعــی
بــرای والیــت بــود.
در ادامــه جوایــزی بــه قیــد قرعــه بــه
شــرکت کننــدگان در همایــش پیــاده
روی اهــدا شــد .
اســامی همــکاران و خانــواده همــکاران
کــه در قرعــه کشــی پیــاده روی
جایــزه اهــدا شــد .
آقایان و خانم ها :
یلدا مصطفوی،
فرزند همکار پرویز مصطفوی
آریا جعفری،
فرزند همکار قدیر جعفری
سهراب قلیزاده ،همکار
مهدیس محرمی،
فرزند همکار محمد محرمی
رویا اللهقلی پور ،همکار
اسراء آقایی،
فرزند همکار محمد آقایی
کاوه حاج خلیلی ،همکار
محدثه پیشکار،
فرزند همکار انیس سید حاتمی
رسول قدیمی  ،همکار
نقدعلی جمشیدزاده،
همکار بازنشسته
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۱۰

اخبار شهرستان ها
امور یک:

اموردو:

مدیریت خاموشی های امور یک برق اردبیل
در روزهای کرونایی

رفع مشکل ضعف برق درمحله آراز
علی
مديــر امــور دو بــرق اردبيــل گفــت  :بانصب
یــک اصلــه پایــه مســتعمل و احــداث کابــل
خودنگهــدار بطــول  41متــر و تغییر مســیر
تغذیــه  ،مشــکل ضعــف بــرق محلــه آراز
علــي برطــرف شــد.
ســياهكوهي افــزود :طــی چنــد روز
گذشــته مقــدار  700متــر ســیم مســی

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از اســتقرار اکیــپ هــای
اتفاقــات در مســیرهای پایــگاه آراللــو و اتفاقــات امــور یــک
بــرق اردبیــل خبــر داد.
حســین دانــش اظهــار کــرد  :بــا توجــه بــه وجــود تغییــر
در شــرایط آب و هوایــی و در راســتای کاهــش مــدت زمــان
خاموشــی همــکاران اتفاقــات بصــورت آمــاده بــاش در
مســیر میــدان ایثــار جــاده آراللــو و ســطح شــهر بصــورت
 ۲۴ســاعته آمــاده فعالیــت هســتند.
وی گفــت :بــا شــروع روزهــای محدودیــت هــای رفــت و
آمــد بخاطــر بیمــاری کرونــا و لــزوم کاهــش مــدت زمــان
خاموشــی ایــن امــور فعالیــت نیروهــای خــود را در محــل
هــای از پیــش تعییــن شــده در شــرایط بحــران مدیریــت
میکنــد.
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل ابــراز امیــدواری کــرد بــا
ایــن کار رفــت و امــد اکیــپ هــای بحــران متوجــه ترافیــک
نشــده و امــکان رســیدگی بــه خاموشــی هــا بیشــتر خواهــد
شــد.
جابجایی شبکه برق سه راهی دلیلر
در راستای تعریض جاده خلخال
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل اظهــار کــرد :ایــن امــور در
راســتای همــکاری بــا اداره راه در نظــر دارد در ســه نقطــه
از مســیر جــاده اراللــو بطــرف هیــر شــبکه هــای بــرق را
منطبــق بــا طــرح پیشــنهادی جابجــا نمایــد.
حســین دانــش گفــت :اولیــن کارهــای عملیاتــی ایــن پروژه
توســط اداره بــرق هیــر در ســه راهــی دلیلــر کلیــد خــورد.
وی افــزود :در ایــن پــروژه از مشــارکت اداره راه اســتفاده
شــده و یــک اصلــه تیــر 15متــری نصــب و  12متــری
برکنــار گردیــده اســت.
مدیــر امــور یــک بــرق در انتهــا ابــراز امیــدواری کرد مشــابه
ایــن پــروژه هــا در ســه راهــی رضــی آبــاد و کمــی آبــاد
همزمــان بــا پــروژه عمرانــی اجرایــی گــردد.

در مســیرهای شــهرک آل عبــا و محلــه
درجــزی بــه ســرقت رفتــه بــود کــه توســط
اداره بهــره بــرداری ايــن امــور اصــاح
وبرقــدار شــد.
وی همچنیــن از احــداث شــبکه فشــار
ضعیــف هوایــی جهــت رفــع ضعــف بــرق
آزمایشــگاه تشــخیص کرونــا ویــروس در
محلــه آراز علــی اردبیــل خبــر داد.
مدیــر امــور دو عنــوان کــرد  :بــا احــداث
کابــل خودنگهــدار بــه طــول  196متــر
و تغییــر مســیر تغذیــه  ،ولتــاژ بــرق کــه

امور سه:
اصالح ضعف ولتاژ برخي مناطق شهرک کارشناسان
مديــر امــور ســه بــرق اردبيــل
از اصــاح ضعــف ولتــاژ در
برخــي مناطــق شــهرک
کارشناســان خبــر داد.
وحيــد واحــدي اظهــار
داشــت :بــر اســاس گــزارش
هــاي واصلــه در خصــوص
ضعــف ولتــاژ شــهرک
کارشناســان کوچــه هــای
جــام جــم ۶و ۷و زعفرانیــه ،
همــكاران ايــن امــور بــا ایجــاد
ســرخط جدیــد از پســت شــماره ۶واحــداث  ۱۷۵متــر کابــل
خــود نگهــدار ،بــا کاهــش  ۱۵۰آمپر(هــر فــاز) از بــار پســت
زمینــی شــماره ۴نســبت بــه اصــاح ضعــف بــرق در منطقــه
اقــدام کردنــد.
وي افــزود :ایــن امــر باعــث تعدیــل بــار پســت هــا و افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکان را در پــي خواهــد داشــت.
اصالح ولتاژ مشترکان شهرک رضوان اردبیل

مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از اصــاح ولتاژ مشــترکان شــهرک
رضــوان از  ۱۹۸ولــت بــه  ۲۲۵ولــت در جریــان تعمیــرات و
بهینــه ســازی شــبکه توزیــع بــرق خبــر داد.
وحیــد واحــدی افزود:همــکاران امــور ســه بــرق اردبیــل بــا
حداقــل هزینــه و بهبــود امکانــات موجــود ،ضعــف ولتــاژ

نير:
تعدیل و اصالح روشنایی معابرمیدان حاج قاسم سلیمانی
شهرستان نیر
سرپرســت بــرق نیــر از تعدیــل و اصــاح روشــنایی معابــر میــدان
حــاج قاســم ســلیمانی نیــر خبــر داد.

امیــر حمیــدی گفــت  :بــه منظــور تامیــن روشــنایی مطلــوب
و در راســتای تعدیــل و اصــاح روشــنایی معابــر میــدان بــا
تبدیــل چــراغ هــای  ۲۵۰وات ســدیم و جایگزینــی ان بــا نصــب
 ۸دســتگاه چــراغ ال ای دی  ۱۰۰وات از محــل تعمیــرات ،
روشــنایی معابــر میــدان شــهید ســردار ســلیمانی تامیــن شــد.

کمتــر از  190ولــت بــود بــه بــاالی 218
ولــت افزایــش یافــت .

مشــترکان شــهرک رضــوان را اصــاح کردنــد.
وی گفــت:در ایــن اقــدام یــک ســرخط فشــارضعیف احــداث شــد
و پســت هــای مجــاور تعدیــل بــار شــدند.
افزايش قدرت ترانس در شهرك كوثر
مدیــر امورســه بــرق اردبیــل
از افزایــش قــدرت ترانــس در
شــهرک کوثراردبيــل خبرداد.
واحــدي افــزود  :بــا تبدیــل
تابلوپکیــج دوخروجــه بــه
ســه خروجــه ۲۵۰آمپــر
وایجــاد ســرخط جدیــد بــا
احــداث ۱۷۴متــر کابــل
خودنگهــدار ،نســبت بــه
افزایــش ولتــاژ منطقــه اقــدم
شــد.
وي هــم چنيــن تعدیــل بــار
پســت شــماره يــك کوثــر بــه میــزان  ۱۸۰آمپــر وکاهــش طــول
شــبکه فشــار ضعیــف را از ديگــر اقدامــات انجــام شــده در ايــن
اقــدام دانســت.
احداث پست هوایی در شهرک کارشناسان
مديــر امــور ســه گفت:بــه دليل
درخواســت هــای مردمــی و
وجــود جهــت ضعــف بــرق
در خيابــان منظريــه شــهرك
کارشناســان ،يــك دســتگاه
پســت هوايــي كــم تلفــات در
ايــن منطقــه نصــب شــد.
واحــدي افزایــش ســاخت و
ســاز و افزایــش طــول شــبکه
فشــارضعیف را دليــل ضعــف
بــرق ايــن منطقــه دانســت
و افــزود :در ايــن اقــدام 300متــر خــط هوایــی 20كيلوولــت
ویــک دســتگاه پســت هوایــی کــم تلفــات 200كيلوولــت آمپــر
بــه همــراه  50متــر کابــل خودنگهــدار نصــب شــد.

۱۱
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اخبار شهرستان ها
خلخال:

نمین :

مشکالت روشنایی معابر روستای لرد خلخال
برطرف شد

کابل کشی و رفع اتصال روشنایی معابر در شهرک
صنعتی شماره دو اردبيل
مديــر بــرق نميــن از اصــاح و ســاماندهی روشــنایی معابــر در
شــهرک صنعتــی شــماره دو خبــر داد.
وفاخــواه اظهــار کــرد :در ادامــه مانــور تعدیــل و اصــاح
روشــنایی معابركــه نهــم و دهــم ديمــاه در شــهرك صنعتــي
شــماره دو برگــزار شــد ،همــكاران مديريــت بــرق نميــن
اقــدام بــه رفــع اتصالــي و کابــل کشــی در خیابــان اصلــی و
فرعــی ايــن شــهرك کــرده انــد .
وي افــزود :بــا تــاش همــکاران تمامــی مشــکالت معابــر
شــهرک صنعتــی شــماره دو برطــرف شــده و شــاهد روشــنایی
پایــدار در مناطــق خواهيــم بــود.

سرپرســت بــرق خلخــال از رفــع مشــكل روشــنايي معابــر
روســتاي لــرد خبــر داد.
زارع افــزود :همــكاران اداره بــرق کلــور در دو نوبــت 62
دســتگاه چــراغ روشــنايي معابــر روســتاي لــرد را تعمیــر و
تعویــض نمودنــد و همچنیــن شــاخه هــاي درختــان مزاحــم
شــبكه بــرق ايــن روســتارا شــاخه زنــي كردنــد.
وي در انتهــا از اهالــي شهرســتان خلخــال خواســت در صــورت
بــروز هرگونــه اشــكال در بــرق بــا شــماره  121تمــاس حاصــل
نماينــد يــا از طريــق نصــب اپليكيشــن «بــرق مــن» از ســايت
شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه آدرس
 www.aped.irيــا كافــه بــازار اتفاقــات بــرق خــود را
ثبــت نماينــد.
فعالیت یک ماهه سرویس روشنایی معابر برق شاهرود
مدیربــرق خلخــال گفــت  :اکیــپ تعمیــرات بــرق شــاهرود در
یکماهــه گذشــته چراغهــای معابــر محــات َکلــی  ،داراب ،
آخوندمحلــه  ،مــزار شــهدا و میــدان محمــدی شــهرکلور و
روســتاهای اسکســتان  ،درو ،اَســبوَ ،کریــن  ،طــارم دشــت،
خُ للــر گیلــوان علــی آبــاد  ،شــال و انــدرق تعمیركردنــد.
زارع افــزود :در ایــن اقــدام تعــداد  ۳۲۰عــدد المــپ معابــر
تعویــض و ۵۰دســتگاه چــراغ معابــر تعمیــر شــدند.

اصالح شبکه و تعویض مقره های معیوب در خط مسیر
روستای گرده (نمین )
مدیــر بــرق نمیــن از اصــاح شــبکه  ۲۰کیلــو ولــت فیــدر
 ۶خــط مســیر بــه طــرف روســتای گــرده خبــر داد و گفــت:
بــه علــت گــزارش پــر حادثــه بــودن مســیر شــبکه فــوق و
اتصــاالت ناشــی از آن اکیــپ تعمیــرات مدیریــت بــرق نمیــن

بيله سوار:
جابجایی پست هوایی در مسیر اجرای پروژه چهار
بانده بیله سوار
مدیــر بــرق بیلــه ســوار گفــت :در راســتای اجــرای پــروژه
جــاده چهــار بانــده بیلــه ســوار  -گرمــی و بــا تــاش اکیــپ

نصب  42دستگاه چراغ روشنايي معابر در آبي بيگلو
مديــر بــرق نميــن گفــت :بــا توجــه بــه گزارشــات مردمــی
مبنــی بــر نبــود روشــنایی کافــی در ســطح شــهر و کوچــه
هــای شــهر آبــی بیگلــو  ،حــدود  ۴۲دســتگاه چــراغ ال ای دی
مونتــاژ  ،در ایــن شــهر نصــب شــد.
معــاون بهــره بــرداري و ديســپاچينگ شــركت ضمــن بازدیــد
شــبانه از نصــب و راه انــدازی چــراغ هــای معابــر در ســطح
شــهرآبی بیگلــو  ،از همــكاران اداره بــرق ایــن شــهر کــه گام
مهمــی در جهــت رفــع خاموشــی هــا انجــام داده انــد ،تقدیــر
كــرد.

اتفاقــات یــک دســتگاه پســت هوایــی بــه ظرفیــت ۱۶۰
کیلوولــت آمپــر جابــه جــا شــد.
جــوادي افــزود :بــر اســاس بازدیــد میدانــی و رعایــت
دســتورالعمل ثابــت بهــره بــرداری در حــوزه حریــم فشــار
متوســط در مســیر پــروژه مذکــور ،تدابیــر الزم اتخــاذ خواهــد
شــد.
انجام تعمیرات و سرویس پیشگیرانه شبکه فشار متوسط
مسیر فیدر  ۶بیله سوار
مدیــر بــرق بیلــه ســوار گفــت :ایــن عملیــات بــا برنامــه ریــزی
قبلــی بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه مابیــن دو قطــع کننــده
(کلیــد قــدرت) روی خــط اصلــی فیــدر  ۶اجــرا شــد.
جــوادی افــزود :در مرحلــه اول کلمــپ زنــی بــه تعــداد ۱۸
مــورد ،تعویــض یــک ســت کامــل کات اوت فیــوز معیــوب
در انشــعاب گــوردگل همــراه بــا ســکوی کات اوت و تبدیــل
ارتبــاط آن بــا هــادی هــای روکشــدار ،اصــاح کجــی پایــه هــا
بــه تعــداد  ۴اصلــه ،احــداث یــک اصلــه پایــه مســتعمل جهــت
مهــار تیــر و فلــش کشــی بــه مســافت  ۸فاصلــه بــه همــت و
تــاش همــکاران اتفاقــات و اکیــپ پیمانــکار تعمیــرات اجــرا
شــد.

افتتاح پست هوایی کم تلفات مصلی
وکوچه های امامت خلخال
مدیــر بــرق خلخــال صبــح روز پنجشــنبه  ۲۷آذر  ،درمراســم
بهــره بــرداری از ایــن پســت گفــت :ایــن پســت بــا هــدف
رفــع ضعــف بــرق منطقــه و کاهــش طــول فیــدر ۴۰۰ولــت
بــا اعتبارمبلــغ  ۲میلیــارد و ۵۳۰میلیــون ریــال احــداث و بــه
بهــره بــرداری رســید.
رســول زارع افــزود  :ایــن پــروژه بــا احــداث  ۱۵۰متــر فیــدر
 ۲۰کیلوولــت  ،نصــب یــک دســتگاه ترانــس  ۱۰۰کیلــو ولــت
آمپــر بــه صــورت تــک پایــه هوایــی  ،تابلــوی توزیــع ۱۶۰
آمپــر واجــرای کابــل خــود نگهــدار بــه طــول  ۵۵۰متــر و
درمــدت زمــان ســه روز توســط پرســنل بــرق خلخــال اجــرا و
بــه بهــره بــرداری رســید.

بــا همــکاری پیمانــکار مربوطــه اقــدام بــه تعویــض مقــره و
اصــاح ارتباطــات کردنــد.
وفاخــواه گفــت :از ابتــدای ســال  ۹۹بــا تــاش اکیــپ
تعمیــرات و همــکاران بــرق نمیــن و بــا توجــه بــه عملیــات
اصــاح و رفــع معایــب در شــبکه هــای فشــار متوســط در
شهرســتان نمیــن و حومــه آن امســال شــاهد خاموشــی هــای
نــا خواســته بســیار کــم نســبت بــه ســالهای گذشــته بودیــم .
وی افــزود  :امیدواریــم در ســایه تالشــهای بــی وقفــه
همــکاران و اکیــپ هــای عملیاتــی شــاهد پیشــبرد اهــداف
مــد نظــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در عرصــه صنعــت بــرق
در اســتان باشــیم .

کوثر:
نصب و راه اندازی سکسیونر ابتدای خط فیدر ۶
شهرستان کوثر
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر از نصــب یــک دســتگاه
سکســیونر گازی در ابتــدای خــط فیــدر  ۶شهرســتان کوثــر
توســط اکیــپ خــط گــرم خبــر داد.

شــهرام ســاعدی بیــان کــرد  :ایــن سکســیونر جهــت رینــگ
فیــدر  ۶بــا فیــدر  ۳و همچنیــن عیــب یابــی ســریع  ،تفکیــک
بــرق منطقــه یــک و دو شــهری و در نتیجــه کاهــش انــرژی
توزیــع نشــده در زمــان اعمــال خاموشــی هــای بــا برنامــه و
بــدون برنامــه در ســر خــط فیــدر  ۶نصــب و راه انــدازی شــد.
وی افــزود  :بــا نصــب ایــن سکســیونر توســط اکیــپ خــط
گــرم اســتان از  4مــگاوات ســاعت انــرژی توزیــع نشــده
جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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اخبار برگزاری مانورها در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
اجرای مانور تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق استان همزمان با سراسر کشور
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان از
اجــرای مانــور تعمیــرات و بهینــه ســازی شــبکه بــرق
اســتان اردبیــل بــا رویکــرد تعدیــل روشــنایی معابــر ،
همزمــان بــا سراســر کشــور خبــر داد .
حســین قدیمــی هــدف از ایــن مانــور را بهینــه نمــودن ســطح
ولتــاژ مشــترکان  ،افزایــش تــاب آوری شــبکه  ،بازآرایــی و بهینــه
نمــودن شــبکه موجود،کاهــش تلفــات و افزایــش رضایتمنــدی
مشــترکان عنــوان کــرد و افــزود :ایــن مانــور بــا حضــور ۱۲۹
نفــر در قالــب  ۳۸اکیــپ عملیاتــی و  ۲۰دســتگاه باالبــر در حــال

برگــزاری اســت .
وی افــزود  :در بحــث کیفیــت تــوان یــک
دســتگاه بوســتر در منطقــه هشــتجین
خلخــال در حــال نصــب مــی باشــد کــه بــا
ایــن اقــدام ولتــاژ  ۴۰۰۰مشــترک اصــاح
خواهــد شــد .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان عنــوان کــرد :تبدیــل ســیم مســی
بــه کابــل خودنگهــدار را از دیگــر اقدامــات

ایــن مانــور مــی باشــد و از اول امســال  ۱۵۰کیلومتــر کابــل
خودنگهــدار در ســطح اســتان احــداث شــده و  ۱۰کیلومتــر
شــبکه مســی بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل خواهــد شــد.
قدیمــی احــداث  ۶دســتگاه پســت هوایــی  ،جابــه جایــی و
متعــادل ســازی بــار فیدرهــا و اصــاح ولتــاژ  ۱۰هــزار مشــترک
را از دیگــر اقدامــات اجرایــی ایــن مانــور دانســت .

اجراي مانور اصالح و تعدیل روشنایی معابر در شهرک صنعتی شماره دو اردبيل
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل گفــت  :بــه مناســبت  9دي ،روز
بصيــرت و ســالروز میثــاق امــت بــا والیــت و بــه مناســبت ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا
شــهيد حــاج قاســم ســليماني مانــور اصــاح وتعدیــل روشــنایی معابــر خیابانهــای اصلــی و
فرعــی شــهرک صنعتــی شــماره دو اردبيــل برگــزار شــد.
قديمــي مــدت اجــراي ايــن مانــور را دو روز اعــام كــرد و افــزود :ايــن مانــور بــا همــکاری پايــگاه شــهيد
چمــران شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان و اکیــپ هایــی از امــور هــای يــك  ،دو و ســه بــرق اردبيــل و
اكيــپ هایــي از مديريــت بــرق نميــن اجــرا شــد.
وي افزايــش رضايــت منــدي واحدهــاي صنعتــي مســتقر در شــهرك صنعتــي شــماره دو را يكــي از اهــداف
اصلــي ايــن مانــور عنــوان كــرد و گفــت  :در ايــن مانــور اســتاندارد  ،ايمنــي و بهــروري سيســتم روشــنايي
معابــر شــهرك صنعتــي شــماره دو افزايــش يافتــه و آمــاد گــي اكيــپ هــاي عملياتــي روشــنايي معابــر
ســنجيده شــد.
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان در ادامــه بــه اقدامــات اجرايــي ايــن مانــور اشــاره كــرد و
گفــت :اصــاح و تعويــض تجهيــزات معيــوب روشــنايي معابــر  ،نظافــت شيشــه چــراغ هــاي معابــر  ،اصــاح
شــبكه بــرق رســاني معابــر  ،ايمــن ســازي دريچــه هــاي پايــه هــاي معابــر و اصــاح و فيــوز گــذاري صحيــح
پايــه هــاي روشــنايي معابــر از اقدامــات انجــام يافتــه در ايــن مانــوردو روزه بــود.

تعدیل روشنایی معابر و مقابله با برق های غیرمجاز و رمز ارزها
در سومین مانوراصالح شبکه های توزیع برق استان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفت:ســومین مانــور تعمیــرات و اصــاح
شــبکه هــای توزیــع بــرق همزمــان بــا سراســر کشــور
و بــا رویکــرد تعدیــل روشــنایی معابــر  ،جمــع آوری
بــرق هــای غیــر مجــاز و جمــع آوری مراکــز غیرمجــاز
اســتخراج رمــز ارزهــا  25 ٬و  26دی در اســتان اردبیــل
برگــزار شــد.
قدیمــی افــزود ۳۵ :اکیــپ عملیاتــی بــه همــراه  ۳۰دســتگاه
خــودروی ســبک و ســنگین و  ۱۱۲نفــر از همــکاران در ایــن
مانــور حضــور داشــتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون  ۱۴۵۰۰دســتگاه چــراغ معابــر

در ســطح اســتان تعدیــل شــده و  ۲.۸مــگاوات صرفــه جویــی
شــده اســت  ٬اظهــار داشــت :بــا تعدیــل معابــر در شــبانه روز ۳۶
مــگاوات ســاعت صرفــه جویــی انــرژی داریــم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــه بــرق هــای
غیرمجــاز شناســایی شــده اشــاره کــرد و افــزود ۱۵۰۰ :بــرق
غیرمجــاز در اســتان شناســایی شــده و طــی مانــور امــروز جمــع
آوری شــد.
قدیمــی گفــت905 :دســتگاه غیــر مجــاز اســتخراج رمــز ارز از اول
ســال تاکنــون جمــع آوری کــرده ایــم و امــروز هــم چنــد مــورد
شناســایی شــده و بــا مراجــع ذیصــاح هماهنگــی صــورت گرفتــه
کــه طــی مانــور امــروز جمــع آوری شــد.

وی بــا بیــان اینکــه تامیــن بــرق پایــدار مشــترکان خانگــی در
اولویــت اســت  ،از مــردم اســتان خواســت بــا کاهــش  ۱۰درصــد
مصــرف انــرژی  ،ایــن شــرکت را تامیــن بــرق پایــدار یــاری کننــد.
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انتصاب
انتصاب در شرکت توزیع برق استان اردبیل

قدردانی
تقدير فرمانده حوزه مقاومت بسيج شركت توانير از يكي از همكاران
به عنوان «نخبه بسيجي»
مجتبــي عليرضــا پــور بــا ارســال لوحــي از مســعود حامــدي  ،مديــر دفتــر تحقيقــات شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل بــه عنــوان نخبــه بســيجي  99قدردانــي كــرد.
بــا توجــه بــه بانــك اطالعــات نخبــگان بســيجي صنعــت بــرق و بــا توجــه بــه بررســي هــاي صــورت گرفتــه از ميــان اطالعــات
دريافتــي  ،مســعود حامــدي در ســال  99بــه عنــوان نخبــه بســيجي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل انتخــاب شــد.

بــه موجــب ابالغــی از ســوی حســین قدیمــی مدیــر عامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل امیــر طوائــی
حمیــدی بــه عنــوان «سرپرســت مدیریــت بــرق نیــر »
منصــوب شــد .
در این ابالغ چنین آمده است ؛
آقای امیر طوائی حمیدی
با سالم
نظــر بــه مراتــب تعهــد  ،تخصــص و تجربیــات جنابعالــی کــه در
فراینــد فراخــوان عمومــی بــرای انتخــاب مدیریــت بــرق نیــر بــه تاییــد
رســیده و بــه اســتناد مصوبــه کمیتــه انتخــاب و انتصــاب مدیــران ،
بدینوســیله بــه موجــب ایــن ابــاغ از تاریــخ  99/09/05بــه عنــوان
«سرپرســت مدیریــت بــرق نیــر» تعییــن مــی گردیــد .
از جنابعالــی انتظــار مــی رود بــا اتــکاء بــه ایــزد منــان  ،براســاس
اهــداف و سیاســت هــا  ،ضمــن اجــرای برنامــه هــای مربوطــه  ،بــا
بهــره گیــری از ظرفیــت هــای موجــود و تعامــل پویــا بــا معاونــت هــا و
حــوزه هــای تخصصــی و بــر اســاس شــرح وظایــف  ،اقدامــات راهبــردی
و اثــر بخشــی را در خدمــت رســانی هــر چــه بهتــر بــه مــردم شــریف
منطقــه داشــته باشــید .

بــه موجــب ابالغــی از ســوی حســین قدیمــی مدیــر عامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل رویــا اللهقلــی
پــور بــه عنــوان «سرپرســت دفتــر روابــط عمومــی» منصــوب
شــد .
در این ابالغ چنین آمده است ؛
بسمه تعالی
خانم رویا اللهقلی پور
با سالم
نظــر بــه شایســتگی و توانمنــدی جنابعالــی و بــه اســتناد مصوبــه
کمیتــه انتخــاب و انتصــاب مدیــران و نامــه شــماره 99/113/466
مورخــه  99/9/10مدیــرکل روابــط عمومــی شــرکت توانیــر ،بدینوســیله
بــه موجــب ایــن ابــاغ از تاریــخ  99/09/12بــه عنــوان « سرپرســت
دفتــر روابــط عمومــی » تعییــن مــی گردیــد.
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا همــت  ،درایــت و
پشــتکار خــود و بــا برنامــه ریــزی و اجــرای اقدامــات اثــر بخــش در
راســتای تحقــق اهــداف و رســالت ســازمان موفــق و مویــد باشــد .

تقدير وزير نيرو از مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
دكتــر اردكانيــان بــا ارســال لوحــي از
نقــش آفرينــي مديــر عامــل شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
در تحقــق اهــداف پويــش هــر هفتــه
الف_ب_ايــران در نيمــه دوم ســال 98
و اســتمرار ايــن حركــت در ســال 99
تقديــر نمــود.
در متن اين لوح چنين آمده است:
جناب آقاي حسين قديمي
مديرعامــل محتــرم شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان اردبيــل
الــف ب حــروف آغازيــن الفباســت و الفبــاي
هــر كار زيربنــاي آن اســت.آب و بــرق زيربنــاي
توليــد  ،توســعه و آبادانــي ميهــن ماســت و
پويــش فراگيــر ملــي «هــر هفته_الــف_ب_
ايــران» ميدانــي وســيع بــراي خدمــت گــزاري و كمــك بــه ســاختن ايرانــي كــه شايســته و ســزاوار ايرانيــان اســت.
بــه واســطه نقــش آفرينــي موثــر جنابعالــي در تحقــق اهــداف پويــش هــر هفتــه الف_ب_ايــران در نيمــه دوم ســال 1398
و اســتمرار ايــن حركــت شــتابان و پربركــت در ســال  ،1399از مشــاركت و نقــش ارزشــمندتان در ايــن پويــش قدردانــي
مــي نمايــد .
رجــاء واثــق دارد در هفتــه هــاي باقيمانــده از ايــن پويــش در ســال «جهــش توليــد» همچنــان بــا شــور و انگيــزه بيــش از
پيــش  ،تمامــي مســاعي خــود را جهــت تاميــن آب و بــرق هموطنــان عزيــز و كســب رضايــت هرچــه بيشــتر مــردم شــريف
بــه كار خواهيــد گرفــت.
رضا اردكانيان  -وزير نيرو

تقدير معاون هماهنگي توزيع شركت توانير از مديرعامل شركت
معــاون هماهنگــي توزيــع شــركت توانيــر بــا ارســال لوحــي از تــاش مديرعامــل  ،همــكاران بهــره بــرداري ،
دفتــر روابــط عمومــي و ســاير همــكاران قدردانــي كــرد.
در بخشي از اين لوح چنين آمده است:
جناب آقاي مهندس قديمي
مديرعامل محترم شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
لــزوم تاميــن بــرق مســتمر و پايــدار بــراي تمامــي مشــتركان  ،مســووليت بزرگــي اســت كــه بــر عهــده خدمتگــزاران صديــق
صنعــت بــرق كشــور نهــاده شــده اســت.
اگــر چــه تاسســيات شــبكه هــاي توزيــع نيــروي بــرق طــي چنــد ســال اخيــر بــه داليــل متعــدد از بــارش هــا ،بــروز ســيل ،
طوفــان و  ...دچــار خســارت و آســيب هــاي زيــادي شــده انــد ولــي خوشــبختانه بــا مســووليت پذيــري و اقــدام بــه موقــع و تالش
شــبانه روزي همــكاران  ،تاسيســات آســيب ديــده در كمتريــن زمــان ممكــن ترميــم و بــرق مــورد نيــاز مــردم تامين شــده اســت.
اينــك كــه «مانــور سراســري تعميــر شــبكه هــاي فرســوده توزيــع نيــروي بــرق » طــي روزهــاي  29و  30آبــان مــاه گذشــته در
سراســر كشــور بــه رغــم مشــكالت مرتبــط بــا شــيوع ويــروس كرونــا بــه نحــوي مطلــوب برگــزار شــد  ،جــا دارد از همــت  ،تالش
و خدمــات ارزشــمند جنابعالــي  ،معاونــت و كاركنــان بهــره بــرداري بــه ويــژه برقــكاران صنعت بــرق كشــور  ،دفتر روابــط عمومي
و ســاير همــكاران آن شــركت در كســب ايــن موفقيــت غــرور انگيــز تشــكر و قدردانــي نمايم.
توفيق هرچه بيشتر شما را در راه خدمت به صنعت پرافتخار برق از درگاه خداوند سبحان خواهانم.
غالمعلي رخشاني مهر -معاون هماهنگي توزيع شركت توانير

