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با سالم
حمــد و ســپاس پــروردگار منــان را كــه در ســايه الطــاف بيكرانش،
خانــواده بــزرگ شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
توانســت در ســال  1399و در شــرايط همــه گيــري ويــروس كرونــا
 ،بــا همدلــي ،همــكاري و ســعي و تــاش بــي وقفــه بــراي دســتيابي بــه
اهــداف عاليــه صنعــت بــرق كشــور و در راســتاي خدمــت رســاني بــه آحــاد مــردم اســتان،همگام
بــا مدافعــان ســامت جهــت تاميــن بــرق پايــدار و مطمئــن در ايــام پيــك تابســتان و محدوديــت
ســوخت نيروگاههــا در زمســتان گام بــردارد.
رجــاء واثــق دارم ،بــا اتــكال بــه خداونــد متعــال و تــاش و پشــتكار همــكاران ارجمنــدم ،ايــن
توفيقــات همچنــان اســتقرار داشــته باشــد.
ســال نــو را در حالــی آغــاز مــی کنیــم کــه همــه مــا بــا همدلــی و همبســتگی ،بــرای ســامتی
خــود و دیگــران «حــول حالنــا الــی احســن الحــال» را بــه نیــت ریشــه کنــی بیمــاری ناشــی از
ویــروس کرونــا و بهبــود حــال همــه مبتالیــان زمزمــه مــی کنیــم.
اينــك كــه در آســتانه فصــل رويــش و پويــش و آراســتگي طبيعــت و اعيــاد مبــارك مــاه شــعبان
و ميــاد حضــرت مهــدي موعود(عــج) قــرار داريــم  ،حلــول ســال نــو و ايــن اعيــاد مبــارك را بــه
كليــه كاركنــان ســربلند و ســرافراز و خانــواده هــاي محتــرم همــكاران گرانقــدرم صميمانــه تبريك
و شــادباش مــي گويــم و در ايــن مجــال بــر خــود فــرض مــي دانــم از مســاعي ارزشــمند اعضــاي
هيــات مديــره ،معاونيــن ،مديــران و كاركنــان و همچنيــن تــاش هــاي ارزنــده شــركت هــاي
پيمانــكاري ،نظارتــي ،تاميــن نيــرو و همــكاران خــدوم ايــن مجموعــه هــا كــه در جهــت پيشــبرد و
تاميــن اهــداف شــركت كوشــش مســتمر و همــه جانبــه دارنــد ،صميمانــه تقديــر و تشــكر نمايــم.
اميــد اســت در پرتــو عنايــات بيكــران حضــرت حــق ،ســامتي و بهــروزي ،طــراوت و شــادكامي و
عــزت و كاميابــي ،همــواره رهيــن راهتــان باشــد و در ســال جدیــد ،جشــن عیــد نــوروز را با جشــن
شکســت کرونــا پیونــد بزنیــم و شــاهد بازگشــت ســامتی و آرامــش بــه کشــور عزیزمــان باشــیم.
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افزایش  12.6درصدی میزان مصرف انرژی مشترکان صنعتی اردبیل در سال جهش تولید
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از
افزایــش  12.6درصــدی میــزان مصــرف انــرژی مشــترکان
صنعتــی بــرق اســتان اردبیــل در ده ماهــه ســال  99نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد .
حســین قدیمــی افــزود  :از اول ســال  1399تعــداد  19هــزار
مشــترک بــه مشــترکان شــرکت افــزوده شــده و تعــداد 722
مشــترک نیــز افزایــش قــدرت داشــته انــد.
وی گفــت  25.7 :مــگا وات جهــت مشــترکان عمــده صنعتــی
فــروش انشــعاب بــا قــدرت بــاال و یــا افزایــش قــدرت داشــته ایم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل

اعــام کــرد  :بیشــترین درصــد رشــد مصــرف انــرژی مربــوط
بــه مشــترکان صنعتــی بــا  12.6درصــد بــوده اســت کــه جــای
خرســندی دارد و در ســال جهــش تولیــد نویــد بخــش عمــل بــه
شــعار مقــام معظــم رهبــری اســت .
قدیمــی افــزود  :مصــرف کشــاورزی  10.8درصــد و خانگــی 7.1
درصــد بــوده اســت .
وی بیــان کــرد  :در مشــترکان عمومــی و تجــاری کاهــش مصرف
داشــته ایــم و در روشــنایی معابــر هــم شــاهد  0.85درصــد
کاهــش مصــرف هســتیم .

 1030دستگاه ماینر در استان اردبیل کشف شد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت:
 1030دســتگاه اســتخراج رمــز ارز دیجیتــال (ماینــر) در
اســتان کشــف و ضبــط شــد.
حســین قدیمــی اظهــار داشــت :ایــن تعــداد دســتگاه اســتخراج
رمــز ارز تــا پایــان بهمــن مــاه و در طــول اجــرای عملیــات
مانــور سراســری تعدیــل روشــنایی معابــر و مقابلــه بــا اســتخراج
کننــدگان رمــز ارزهــای غیرمجــاز و همچنیــن براســاس گــزارش
هــای رســیده مردمــی کشــف و ضبــط گردیــد.
وی افــزود :ایــن تعــداد دســتگاه اســتخراج رمــز ارز دیجیتــال،
حدود1544کیلــووات 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 .
قدیمــی از هــم اســتانی هــای عزیــز درخواســت کــرد نســبت
بــه معرفــي افــراد و يــا مراكــز غيرقانونــي اســتخراج رمــز ارز ،از
طريــق تمــاس بــا ســامانه تلفنــي  121و يــا ارســال پیامــک بــه
ســامانه پيامــك بــه شــماره  1000451000121اقــدام نمايند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان افــزود  :گزارشــات
هــم اســتانی هــای عزیــز كامـ ً
ا خصوصــي و محرمانــه خواهد
مانــد.
وی در ادامــه از همــکاری رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی،

نیروهــای امنیتــی اســتان و تــاش همــکاران شــرکت در کشــف و
ضبــط و شناســایی ایــن مراکــز قدردانــی نمــود.

معرفی سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات)
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت  :ســامانهی مدیریت و
ارزیابــی خدمــات بــرق توانیــر (ســمات) در راســتای اجــراي مــاده ( )25قانــون ارتقــاي
ســامت نظــام اداري و مقابلــه بــا فســاد ،افزایــش رضایــت ذینفعــان و رعایــت حقــوق
شــهروندان در نظــام اداری اســت .
حســین قدیمــی اظهــار داشــت  :ســامانه مدیریــت و ارزیابــی خدمــات بــرق توانیــر (ســمات ) از
تاریــخ 1395/03/16راه انــدازی شــده اســت.
وی افــزود :ســامانه پاســخگویی بــه شــکایات و دریافــت شــکایات بــه صــورت غیــر حضــوری مطابــق
قوانیــن ،مقــررات و ضوابــط ،بــه شــکایات و درخواســتهای مــردم در حــوزهی خدمــات بــرق رســیدگی
مــی کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اعــام کــرد :چنانچــه مشــترکان و هم اســتانی هــای عزیز از
نحــوهی ارایـهی خدمــات ،نقــض قوانيــن و مقــررات و عــدم انجــام وظيفه از ســوی مســئولین شــرکت
توزیــع بــرق اســتان شــكايتي داشــته و خواهــان رســيدگي و احقــاق حــق خــود در زمینههــای
مربوطــه مــی باشــند و یــا از ســوء جريانــات اداري نظيــر اخــذ رشــوه ،ســوء اســتفاده از مقــام و یــا
موقعیــت اداری ،تضييــع امــوال عمومــي و دولتــي ،وجــود فســاد و جــرم و يــا ديگــر تخلفــات اداري
اطالعاتــي داشــته باشــند  ،ميتواننــد موضــوع را از طریــق «ســمات» بــه آدرس اینترنتــی
 https://www.tavanir.org.ir/samaatاعــام نمــوده تــا طبــق ضوابــط و مقــررات بــه
آن رســيدگي شــود.
قدیمــی عنــوان کــرد  :افــرادی کــه درخواســت و شــکایتی دارنــد ،آنــرا بــه صــورت واضــح و شــفاف
اعــام نمــوده و نــام شــرکت مــورد نظــر را ذکــر نماینــد تــا رســیدگی بــه آن امکانپذیــر باشــد،

همچنیــن شــکایات و درخواســتهای خــود را مســتند و مدلــل ارســال و مــدارک و مســتندات الزم را
در قســمت مربوطــه بارگــذاری نماینــد .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان گفــت :مــواردی كــه داراي اطالعــات ناقــص و غیــر مرتبــط
بــوده و يــا هويــت شــاکی احــراز نشــود قابــل بررســی و رســيدگي نخواهنــد بــود و مســئولیت قانونــی
مطالــب اعــام شــده برعهــدهی فــرد میباشــد.
وی در انتهــا خاطــر نشــان کــرد :پــس از بررســی شــکایات و درخواســتهای ثبــت شــده پاســخ الزم از
طریــق همیــن ســامانه اعــام خواهــد شــد.

توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل؛

كسب رتبه برتر صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب در بين دستگاه هاي اجرايي استان
شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل در حــوزه
صيانــت از حريــم امنيــت عمومــي و حقوق شــهروندي و
حــوزه عفــاف و حجــاب در بيــن دســتگاه هــاي اجرايــي
اســتان رتبــه برتــر را كســب كــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل ،در جلســه اي كــه بــا حضــور معــاون سیاســی ،امنیتــی
و اجتماعــی اســتاندارو مديــران دســتگاههاي اجريــي در محــل
اســتانداري اردبيــل برگــزار شــد،از مديرعامــل شــركت بــه جهــت
كســب رتبــه ي برتــر در ايــن حــوزه هــا بــا اهــداي لــوح و

تنديــس تقديــر بــه عمــل آمــد.
بهــروز ندايــي  ،معــاون سياســي ،امنيتــي و اجتماعــي اســتاندار
اردبيــل در ايــن لــوح هــا از زحمــات و تــاش هــاي مديرعامــل
و همــكاران مجموعــه شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل بــه جهــت اجــراي نمــودن برنامــه هــاي ســتاد صيانــت
از حريــم امنيــت عمومــي و حقــوق شــهروندي و هــم چنيــن
اجرايــي نمــودن برنامــه هــاي عفــاف و حجــاب و كســب رتبــه
برتــر اســتاني در ايــن دو حــوزه در بيــن دســتگاههاي اجرايــي،
تقديــر كــرد.

۳
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افتتاح پروژه هاي تامين برق استان اردبيل در دهه فجر
دهــه فجــر امســال همزمــان بــا ســال جهــش تولیــد و در طلیعــه چهــل و
دومیــن بهــار انقــاب  ،پــروژه هــاي تاميــن بــرق بــا اعتبــار  713ميليــارد
ريــال در اســتان اردبيــل بــه بهــره بــرداری رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل  ،مدیــر عامــل
ايــن شــركت ضمــن گرامیداشــت ايــام دهــه مبــارك فجــر و نکوداشــت یــاد شــهیدان
و امــام شــهیدان  ،مجمــوع اعتبــارات صــرف شــده بــراي ايــن پــروژه هــا را در ســطح
اســتان  713میلیــارد ریــال اعــام كــرد.
قديمــي دهــه فجــر انقــاب اســامی را گرامیداشــت روزهــای سرنوشتســاز ملــت
ایــران دانســت و گفــت :تامیــن بــرق و انــرژی بــرای حرکــت چــرخ صنعــت و اقتصــاد
بخشــی از ثمــرات انقــاب اســامی اســت کــه اکنــون شــاهد شــتاب دوچنــدان در
بهــره بــرداری و بــه بــار نشســتن تــاش خادمــان مــردم در توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل هســتيم.
وي عنــوان کــرد :ایــن پروژههــا شــامل پــروژه هــای ســرمایه گــذاری توزیــع از قبيــل
توســعه و احــداث  ،اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه هــای روســتایی و شــهری  ،تجهیــز و
راه انــدازی پســتهای توزیــع هوایــی پــروژه هــاي كاهــش تلفــات و تبديــل ســيم مســي
بــه كابــل خودنگهــدار  ،نصــب كنتــور هــاي هوشــمند آب و بــرق  ،افتتــاح بــرق رســاني
بــه  9روســتاي بــي بــرق و احــداث خــط دومــداره گلخانــه پــارس آبــاد مــي باشــد.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان گفــت  :در قالــب طــرح خريــد تضمينــي
مشــتركان و طــرح تامیــن بــرق دســتگاه هــای اجرایــی اســتان از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر،
 10نيــروگاه خورشــيدي بــا ظرفيــت مجمــوع  77كيلــووات و بــا اعتبــار  13ميليــارد ريــال در
دهــه فجــر امســال افتتــاح شــد.
قديمــي افــزود  :در طــرح تاميــن بــرق از انــرژي هــاي تجديــد پذيــر در ســال جــاري ،شــرکت

گاز اســتان بــا ظرفيــت  10كيلــووات  ،اداره کل امــور عشــایربا ظرفيــت  7كيلــووات  ،تصفیــه
خانــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی بــا ظرفيــت  20كيلــووات و اداره كل آمــوزش و پــرورش
بــا ظرفيــت 20كيلــووات همــكاري داشــته انــد.
وي گفــت  :در راســتاي مشــاركت مــردم در توليــد بــرق نيــز  4طــرح توليــد بــرق از انــرژي
تجديــد پذيــر هــر يــك بــه ظرفيــت  5كيلــووات بهــره بــرداري شــد.

مراسم افتتاح پروژه های طرح شهید سلیمانی در استان اردبیل

بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و در چهــل و دومیــن
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و
بزرگداشــت شــهید قاســم ســلیمانی آییــن افتتــاح
چندیــن پــروژه طــرح شــهید قاســم ســلیمانی در
شــهرهای مختلــف اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
حســین قدیمــی اظهــار کــرد :روز ســه شــنبه  ۲۱بهمــن
 ۹۹مراســم افتتــاح چندیــن طــرح برقــی در اســتان اردبیــل

بــا همــکاری و همــت کارکنــان شــرکت و بســیجیان پایــگاه
مقاومــت شــهید چمــران جهــت رفــع مشــکالت مــردم در
محــات محــروم اســتان  ،بــا حضــور مســئوالن و جمعــی از
اهالــی محلــه میراشــرف اردبیــل بــا رعایــت کامــل پروتــکل
هــای بهداشــتی برگــزار شــد.
وی افــزود :شــرکت توزیــع بــرق اســتان در راســتای تأمیــن
بــرق بــا کیفیــت و مطمئــن طــرح هــای مختلفــی را در مناطــق
متعــدد اســتان اردبیــل اجرایــی کــرده اســت تــا شــهروندان و
روســتاییان از بــرق پایــدار بهــره منــد شــوند.
وی تصریــح کــرد :ایــن طــرح هــا عمدتــا مربــوط بــه تعویــض
ســیم هــای مســی بــه خودنگهــدار بــه طــول  44کیلومتــر
اســت تــا از خطــرات و ناایمنــی شــبکه بــرق رســانی در مناطــق
مختلــف شــهر اردبیــل جلوگیــری شــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت :در کنار
ایــن پــروژه ،بــه طــول  9.5کیلومتــر شــبکه  20کیلوولــت
در شــهر اردبیــل اجرایــی شــده تــا شــهروندان از بــرق پایــدار
اســتفاده کننــد.
قدیمــی افتتــاح  14دســتگاه ترانســفورماتور را در قالــب طــرح
توســعه شــرکت بــرق در مناطــق حاشــیه اردبیــل یــادآور شــد
و افــزود :بــا بهــره بــرداری از  30پــروژه شــرکت توزیــع بــرق
اســتان بیــش از هشــت هــزار مشــترک جدیــد از بــرق مطمئــن
و بــا کیفیــت اســتفاده خواهنــد کــرد.
وی مجمــوع ســرمایه گــذاری ایــن پــروژه هــای زیربنایــی بــرق

برگزاری دوره  5sدر سالن اجتماعات شرکت
دوره ی نظام آراستگی محیط کار در محل سالن اجتماعات ستاد شرکت برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل دوره بــاز آمــوزی  5sبــه مــدت  2روز و با حضــور تعدادی
از همــکاران از واحدهــای مختلــف بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی برگزار شــد.
سرپرســت ( S 5آمــوزش و فرهنگســازی) طــی ایــن دوره بــه تشــریح ســاماندهی  ،نظــم و ترتیــب ،پاکیــزه ســازی ،اســتاندارد
ســازی ،انضبــاط و فرهنگســازی نظــام آراســتگی در محیــط کار پرداخــت .
اللهقلــی پــور اظهــار داشــت  :اســتقرار ایــن نظــام همــکاری و مشــارکت تــک تــک همــکاران عزیــز را مــی طلبــد و نقــش رابطیــن
روابــط عمومــی در راســتای آگاهســازی همــکاران را پــر اهمیــت دانســت .
در این دوره به تعدادی از شرکت کنندگان که به سواالت مطرح شده پاسخ های صحیح داده بودند ،هدایایی اهدا شد.

را  9میلیــارد تومــان اعــام کــرد و ادامــه داد :در روزهــای
گذشــته شــاهد افتتــاح فــاز نخســت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
در بخــش بخــار بودیــم کــه افتتــاح ایــن پــروژه تــوان تولیــد
بــرق را تــا  160مــگاوات افزایــش داد.
قدیمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر نشــان کرد:
در کنــار توســعه نیــروگاه ســیکل ترکیبــی در اســتان اردبیــل،
چهــار پــروژه تولیــد بــرق پــاک بــه شــکل خورشــیدی و بــادی
در مناطــق مختلــف اســتان در حــال اجراســت کــه امیدواریــم
تــا تابســتان شــاهد بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا باشــیم.
در پایــان ایــن مراســم کــه بــا حضــور معــاون امــور عمرانــی
فرمانــداری اردبیــل و فرماندهــان ســپاه و بســیج و برخــی از
معاونــان و مدیــران توزیــع بــرق اســتان انجــام شــد ،پســت
هوایــی محلــه میراشــرف بــا حضــور اهالــی محلــه افتتــاح شــد.
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۴

واگذاري  19هزار انشعاب برق در سال 99
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيل
از واگــذاري  19هــزار انشــعاب بــرق بــه متقاضيــان
اســتان ،از ابتــداي ســالجاري تاکنــون خبــر داد.
قديمــي اظهــار کــرد :از ابتــداي ســال  99تاكنــون  21هــزار
درخواســت انشــعاب بــرق داشــته ايــم كــه  19هــزار انشــعاب
جديــد تــا بــه امــروز نصــب شــده اســت.
وي هزينــه تاميــن بــرق مشــتركان جديــد در ســالجاري را

بالــغ بــر  50ميليــارد تومــان اعــام كــرد و افــزود:
جهــت تاميــن بــرق ايــن مشــتركان  51،كيلومتــر
شــبكه  20كيلوولــت و  90كيلومتــر شــبكه فشــارضعيف
بــا كابــل خودنگهــدار احــداث شــده و  204دســتگاه
ترانســفورماتور بــا ظرفيــت  22380كيلوولــت آمپــر
نصــب شــده اســت .

افتتاح پروژه های نصب بوستر برق هشجین و اصالح خط
 ۲۰کیلوولت روستاهای کمر وگوو در برق خلخال

جمع آوری برق های غیر مجاز
در سطح شهر اردبیل

رســول زارع مدیــر بــرق خلخــال گفــت  :روز شــنبه  ۱۸بهمــن
و در هفتمیــن روز از ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر پــروژه هــای
نصــب بوســتر خــط هشــجین وخــط اصــاح شــده روســتاهای
کمــر وگــوو توســط مســئولین شهرســتان ،افتتــاح و بــه بهــره
بــرداری رســید.
وی افــزود :بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا مشــکل ضعــف
بــرق منطقــه خــورش رســتم وهــم چنیــن مشــکل قطعــی بــرق
روســتاهای گــوو و کمــر حــل مــی شــود.
مدیــر بــرق خلخــال عنــوان کــرد  :جهــت اجــرای ایــن پــروژه
هــا مبلــغ  ۵میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات شــرکت هزینــه
شــده اســت.

دبیــر کمیتــه پیشــگیری از بــرق هــای غیــر مجــاز
از جمــع آوری بــرق هــای غیــر مجــاز در ســطح
شهرســتان اردبیــل خبــر داد.
فرشــید شــالچی اظهــار داشــت :در راســتای کاهــش تلفــات
انــرژی و جلوگیــری از بــروز نوســان بــرق و اســتمرار خدمــات
رســانی مطلــوب بــه شــهروندان ،طــی دو اکیــپ جمــع آوری
بــرق هــای غیــر مجــاز ،عملیــات پاکســازی و جمــع آوری در
منطقــه علــی آبــاد گلمغــان 13بهمــن مــاه انجــام شــد.
در ایــن عملیــات بیــش از  ۲۰مــورد انشــعاب غیــر مجــاز بــا
جمــع آوری ســیم هــای آن برکنــار شــد.
وی همچنیــن افــزود :در ایــن روز  ۱۵مــورد انشــعاب غیــر
مجــاز میــوه فروشــان توســط اکیــپ جمــع آوری بــرق هــای
غیــر مجــاز در اطــراف میــدان خاتــم النبییــن برکنــار و ســیم
هــای غیــر مجــاز نیــز جمــع آوری شــد.

بازدید مدیر عامل شرکت توزيع نيروي برق استان
و بخشدار ارشق از روستای فاقد برق همت آباد منطقه
مرزی بخش رضی

برقرسانی به روستای شوردرق آنی شهرستان گرمی
بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر ،برقرســانی بــه
روســتای شــوردرق آنــی گرمــی بــا حضــور مدیرعامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،مدیــر
بــرق گرمــی و فرمانــدار و امــام جمعــه گرمــی افتتــاح
شــد.
مدیــر بــرق گرمــی در مــورد اجــرای ایــن پــروژه گفــت  :ایــن
پــروژه بــرق رســانی بــا احــداث ۳هــزار و  ۴۵۰متــر خــط فشــار
متوســط و احــداث  ۷۷۰متــر خــط فشــار ضعیــف و نصــب یــک
دســتگاه تراســفورماتور ۲۵کیلوولــت آمپــر بــه بهــره بــرداری
رســید.
عباســی تعــداد خانــوار بهــره منــد از بــرق در ایــن روســتا را ۱۲
مشــترک اعــام کــرد و افــزود ۴۹ :اصلــه تیــر بتنــی  ۱۲متــری

و  ۲۲اصلــه تیــر بتنــی  ۹متــری در بــرق رســانی بــه روســتای
شــوردرق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

بازديد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
از روستاهاي محروم شهرستان مشگين شهر
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه
همراه مســئول بســيج ســازندگي ســپاه اســتان از روســتاهاي
محــروم شهرســتان مشــگين شــهربازديد نمــود.
قديمــي در بازديــد از روســتاهاي صعــب العبــور و فاقــد بــرق كــره نــاب
 ،قشــاق وردره و روســتاهاي جبــار كنــدي شهرســتان مشــگين شــهر
از نزديــك در جريــان مشــكالت اهالــي روســتا قــرار گرفــت.
وي قــول مســاعد داد :آغــاز عمليــات نيرورســاني بــه ايــن روســتاهاي
محــروم و دورافتــاده  ،بــه مناســبت چهــل و دوميــن ســالروز پيــروزي
انقــاب اســامي و بــا همــكاري مديريــت بــرق مشــگين شــهر و بســیج
ســازندگي ســپاه اســتان بــزودي آغــاز مــي شــود.

مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه
همــراه معــاون بهــره بــرداري و ديســپاچينگ شــركت  ،رئيــس
اداره بــرق رضــي و بخشــدار منطقــه مــرزي ارشــق  ،از روســتاي
فاقــد بــرق همــت آبــاد بازديــد نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل  ،حســين قديمــي در جريــان بازديــد از ايــن روســتاي
فاقــد بــرق زيــر  10خانــوار ،افــزود :بــراي بــرق رســاني بــه ايــن
روســتا  3.5كيلومتــر شــبكه  20كيلوولــت فشارمتوســط و يــك
عــدد ترانــس  25كيلوولــت آمپــر مــورد نيــاز اســت .
وي بــا اعــام اينكــه فقــط  3روســتاي زيــر  10خانــوار منطقــه
مــرزي بخــش رضــي فاقــد بــرق بــوده ،اظهــار کــرد :بــا بــرق
رســاني بــه روســتاي همــت آبــاد در ســريع تريــن زمــان ممكــن،
عمليــات بــرق رســاني بــه  2روســتاي فاقــد بــرق ايــن منطقــه
آغــاز خواهــد شــد.

۵
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۱۱۸هزار مشترک برق استان اردبیل مشمول تخفیف صددرصدی بهاي برق مصرفي
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
از تخفیــف  ۱۰۰درصــدی بــرق بــرای ۱۱۸هــزار مشــترک
اســتان اردبیــل از اول آبــان مــاه ســالجاری تــا کنــون و
در قالــب طــرح بــرق امیــد خبــر داد.
قدیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن تعــداد  ۴۵هــزار مشــترک
روســتایی و  ۷۳هــزار مشــترک شــهری مشــمول تخفیــف
صددرصــدی بــرق شــده انــد ،اظهــار کــرد  :هــدف طــرح بــرق
امیــد اصــاح الگــوی مصــرف مشــترکان خانگــی بــا بهــره گیــری
از ســازوکارهای تشــویقی و بازدارنــده اســت و مشــترکان بــه ســه
دســته ی کــم مصــرف ،خــوش مصــرف و پرمصــرف تقســیم مــی
شــوند .
وی افــزود  :بــرای هــر دســته متناســب بــا منطقــه ی

جغرافیایــی  ،الگــوی مصــرف بــرق تعییــن مــی شــود و مشــترکان
بــه تناســب مشــارکت در ایــن طــرح از مزایــای تشــویقی شــامل
تخفیــف تــا  ۱۰۰در صــد تعرفــه بــرق بهــره منــد مــی شــوند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل همچنین
از راه انــدازی قبــض بــرق دیجیتــال در اپلیکیشــن بــرق مــن
خبــر داد و افــزود :در قبــض دیجیتــال عــاوه بــر مشــاهده مبلــغ
قبــض  ،تحلیــل جایــگاه مصــرف بــرق مشــترک نســبت بــه بقیــه
شــهروندان  ،مشــخصات کامــل و تصویــر چهــره و زمــان مراجعــه
بعــدي مامــور قرائــت قابــل مشــاهده اســت.
قدیمــی افــزود :اینکــه مشــترک مشــمول طــرح بــرق امیــد مــی
شــود یــا چقــدر فاصلــه دارد و چگونــه و بــا چــه راهکارهایــی مــی
توانــد مبلــغ قبــض بــرق را صفــر کنــد  ،از دیگــر اطالعاتــی اســت

کــه قبــض دیجیتــال در اختیــار مشــترکان بــرق قــرار مــی دهــد .

ممنوعیت کاشت درختان بلند قامت در حریم شبکه های برق

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت:
شــهروندان از کاشــت درختــان نامناســب و بلنــد قامــت در
محــدوده حریــم شــبکههای بــرق پرهیــز کننــد.

حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن روز درخــت کاری
اظهــار کــرد :شــهروندان از کاشــت درختــان نامناســب و بلنــد
قامــت در محــدوده حریــم شــبکههای بــرق پرهیــز کننــد تــا
در آینــده دچــار بــروز حــوادث ناشــی از برخــورد درختــان بــا
ســیمهای انتقــال بــرق نباشــیم.
وی کاشــت درخــت و توســعه فضــای ســبز را وظیفــه همگانــی
دانســت و افــزود :همزمــان بــا فرارســیدن  ۱۵اســفند مــاه همــه
موظــف هســتیم بــا اســتفاده از فرصتــی کــه طبیعــت در اختیــار
مــا قــرار داده بــرای توســعه فضــای ســبز تــاش کنیــم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا
بیــان اینکــه درختــان مهمتریــن اجــزای محیط زیســت هســتند،
بیــان کــرد :در شــرایط آب و هوایــی نامســاعد از قبیــل طوفــان
شــدید و بــرف ســنگین شــاخههای درختــان شکســته شــده و
یــا ســقوط میکننــد و ممکــن اســت باعــث صدمــه بــه خطــوط
انتقــال ،توزیــع و بــروز خاموشــی شــوند.
قدیمــی از صــرف هزینههــای گــزاف ســاالنه بــرای هــرس
درختــان در حریــم شــبکههای بــرق خبــر داد و گفــت :بــا

کاشــت درختــان در محلهــای مناســب میتــوان در کاهــش
ایــن هزینههــای نقــش داشــته و ایــن هزینههــا را صــرف
عمــران و آبــادی و زیرســاختهای اســتان کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه منظور اطمینــان از ایمنــی و جلوگیری
از بــروز قطعیهــا ،شــهروندان قبــل از کاشــت درختــان در
محلــی کــه میخواهنــد درخــت را بکارنــد ،ایســتاده و بــه بــاال
نــگاه کننــد اگــر خطــوط انتقــال و یــا توزیــع را میبیننــد بهتــر
اســت از کاشــت درخــت در آن نقطــه منصــرف شــوند.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا
اشــاره بــه اینکــه اگــر شــاخههای درختــان بــا خطــوط بــرق
برخــورد کننــد ،ضمــن ایجــاد خطــر بــرای شــهروندان باعــث
خاموشــی منــزل یــا محلههــای اطــراف خواهنــد شــد ،افــزود:
شــهروندان بایــد قبــل از کاشــت درخــت میــزان رشــد نهایــی آن
را در نظــر گرفتــه و بــا توجــه بــه محــل کاشــت تصمیــم بگیرنــد.
قدیمــی در پایــان از هــم اســتانیها درخواســت کــرد در صــورت
مشــاهده هرگونــه برخــورد شــاخه درخــت بــا خطــوط بــرق ،بــا
فوریتهــای بــرق  ۱۲۱تمــاس بگیرنــد.

ارائه خدمات اصلی شركت توزيع نيروي برق استان اردبیل به صورت غیر حضوری
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
از ارائــه خدمــات اصلــی شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبیــل بــه صــورت غیــر حضــوری خبــر داد.
قدیمــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم فاصلــه گــذاري
اجتماعــي در شكســتن زنجيــره انتقــال ويــروس كرونــا
اظهــار کــرد 82:خدمــت ايــن شــركت بــه صــورت غيــر
حضــوري در ســايت شــركت بــه آدرس www.aped.ir
و در قالــب ميــز خدمــت قابــل ارائــه اســت.
وی افــزود :فرصــت خدمــت بــه مــردم نعمتــي اســت كــه خــدا بــه
مــا داده و از تمــام ظرفيــت هــا بــراي تســهيل و تســريع در خدمت
رســاني بهتــر و رضايــت منــدي بيشــتر مشــتركان و متقاضيــان
بهــره خواهيــم گرفــت.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان خدمــت رســاني
در حــوزه بــرق را بســيار مهــم و بــا اهميــت دانســت و افــزود:
امــروزه همــه ي امــور زندگــي مــردم بــه بــرق وابســته شــده و 29

خدمــت در حــوزه مشــتركين  25،خدمــت در حــوزه مهندســي
 17،خدمــت در حــوزه بهــره بــرداري  3 ،خدمــت در حــوزه مالــي
3،خدمــت در حــوزه روابــط عمومــي و  5خدمــت در حــوزه منابــع
انســاني  ،بــه صــورت غيــر حضــوري و از ســايت شــركت بــه
آدرس  www.aped.irقابــل ارائــه اســت.
قدیمــی درخواســت انشــعاب  ،تغييــر تعرفــه  ،خــود اظهــاري
مصــرف بــرق  ،درخواســت تغييــر نــام  ،مشــاهده ســوابق مصــرف
و صورتحســاب را از برخــي خدمــات ميــز خدمــت غيرحضــوري
در حــوزه مشــتركين و ثبــت نــام شــركت هــاي واجــد شــرايط
پيمانــكاري در حــوزه بــرق ،درخواســت احــداث مولــد مقيــاس
كوچــك ،اســتعالم شــماره ســريال كاال هــا ،ثبــت شــكايات مردمي
در حــوزه بــرق ،ثبــت خســارات وارده بــه شــبكه بــرق ،درخواســت
رفــع خاموشــي معابراســتعالم شــبكه موجــود توســط ســازمان هــا
را نيــز برخــي از خدمــات غيــر حضــوري در ديگــر حــوزه هــاي
شــركت عنــوان كــرد.
وي در ادامــه يكــي ديگــر از درگاههــاي خدمــات غيــر حضــوري

غربالگری کرونایی همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان
مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :غربالگــری کرونایــی
همــکاران شــرکت طــی یــک فرآینــد برنامــه ریــزی
شــده در حــال انجــام اســت.
نعمتی اظهار کرد :به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و
حفظ سالمت همکاران  ،با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

اردبیل و شهرستان خلخال  ،مرحله اول غربالگری همکاران انجام
شده و مراحل بعدی طبق برنامه ریزی انجام خواهد یافت.
وی افزود  :مرحله اول در دهه اول اسفند ماه سالجاری انجام شد و
همکاران معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ  ،همکاران امور یک
برق اردبیل و همکارا ن مدیریت برق خلخال غربالگری شدند.

عــاوه بــر ســايت شــركت را اپليكيشــن بــرق مــن دانســت و
بيــان كــرد 40:خدمــت ايــن شــركت از قبيــل خدمــات مربــوط
بــه انشــعاب ،صورتحســاب  ،خاموشــي و بــرق اميــد بــه صــورت
غيــر حضــوري از طريــق اپليكيشــن بــرق مــن ارائــه مــي شــودكه
از طريــق ســايت شــركت  ،ســايت بــرق اميــد بــه آدرس
 bargh-omid.irو كافه بازار قابل دريافت و نصب است.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تشريح طرح برق اميد در برنامه «تزه گون»
صداو سیما

مديــر عامــل شــركت توزيــع
نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــا
حضــور در برنامــه تلويزيونــي
«تــزه گــون» بــه تشــريح طــرح
بــرق اميــد پرداخــت.
قديمــي روز شــنبه  16اســفند
ســالجاري بــا حضــور در ایــن برنامــه
بــا اشــاره بــه اينكــه طــرح بــرق اميــد
از اول آبــان ســالجاري اجرايــي شــده
و هــدف آن اصــاح الگــوي مصــرف
مشــتركان خانگــي اســت ،اظهــار
کــرد :در ايــن طــرح مشــتركان بــه
ســه گــروه پرمصــرف  ،خــوش مصــرف
و كــم مصــرف تقســيم مــي شــوند و
حفــظ منابــع انــرژي  ،ســرمايه ملــي و
حفاظــت از محيــط زيســت بــا اجــراي
ايــن طــرح محقــق خواهــد شــد.
وي افــزود 29 :درصــد مشــتركان
خانگــی روســتايي و  17درصــد
مشــتركان خانگــی شــهري مشــمول
تخفیــف  100درصــدی بــرق هســتند.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي برق
اســتان اردبيــل در ادامــه بــه معرفــي
قبــض بــرق ديجيتــال پرداخــت و
عنــوان کــرد :مشــتركان مــي تواننــد بــا
نصــب اپليكيشــن بــرق مــن از طريــق
ســايت شــركت بــه آدرس
w w w. a p e d . i r
و ســايت بــرق اميــد بــه آدرس
w w w. b a r g h - o m i d . i r
يــا كافــه بــازار  ،عــاوه بــر بهــره مندي
از  40خدمــت غيرحضــوري شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل ،از
بخــش صورتحســاب  ،كارنامــه مصــرف
خــود را در قالــب قبــض بــرق ديجيتال
مشــاهده نماينــد.
قديمــي بــا بيــان اينكــه در قبــض
بــرق دیجیتــال عــاوه بــر مشــاهده
مبلــغ قبــض  ،نمــودار هــاي متوســط
مصــرف ماهانــه مشــترك در مقايســه
بــا مشــتركان هــم جــوار و ســاير
همشــهريان و مشــموليت طــرح بــرق
اميــد قابــل مشــاهده اســت  ،اظهــار
کــرد :الگــوی مصــرف بــرق در مناطــق
مختلــف جغرافیایــی و در ماههــای
مختلــف  ،بــر اســاس کیلــووات ســاعت
در مــاه تعییــن شــده اســت .
وي گفــت  :در اســتان اردبیــل ،
شهرســتان هــای پــارس آبــاد  ،بیلــه
ســوار و اصالنــدوز جــزو مناطــق
گرمســیری  ۴و ســایر شهرســتانهای

ایــن اســتان در دســته مناطــق عــادی
مــی باشــند .
ایــن مقــام مســئول اســتانی ادامــه
داد  :در مناطــق گرمســیری  ، ۴در
ماههــای گــرم ســال ( ســه مــاه تيــر
تــا شــهریورماه) اگــر متوســط مصــرف
ماهانــه مشــترك در یــک دوره تــا ۱۵۰
کیلــووات ســاعت و کمتــر باشــد جــزو
مشــترکان کــم مصــرف و در دیگــر
فصــول ســال همچــون ســایر مناطــق
عــادي اســتان خواهنــد بــود .
قدیمــی افــزود  :در مناطــق عــادي
اســتان  ،مشــترکانی کــه در ماههــای
گــرم ســال ( چهــار مــاه  ،خــرداد تــا
شــهریورماه) متوســط مصــرف ماهانــه
آنهــا در یــک دوره تــا  ۱۰۰کیلــووات
ســاعت و کمتــر باشــد در دســته
مشــترکان کــم مصــرف ،مشــترکان بــا
مصــرف ۱۰۱تــا  ۳۰۰کیلــووات ســاعت
خــوش مصــرف و مشــترکان بــا مصرف
بیــش از  ۳۰۰کیلــووات ســاعت جــزو
دســته پرمصــرف هــا خواهنــد بــود .
وی بــا اشــاره بــه اينكــه مشــترکانی
کــه در ســطح اســتان در ســاير
ماههــاي ســال  ،مصــرف آنهــا تــا ۸۰
کیلــووات ســاعت باشــد ،مشــترکان
کممصــرف ،بیــن  ۸۱تــا ۲۰۰
کیلــووات ســاعت خــوش مصــرف
و بیــش از  ۲۰۰کیلــووات ســاعت
باشــد طبــق تعرفهبنــدی طــرح بــرق
امیــد مشــترک پــر مصــرف محســوب
میشــوند،بيان كــرد :هــدف شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل
تبديــل  15درصــد از مشــتركان
پرمصــرف بــه خــوش مصــرف و تبديــل
 15درصــد از مشــتركان خــوش
مصــرف بــه كــم مصــرف مــي باشــد.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان در ادامــه در مــورد نحــوه
ي تبديــل خــوش مصــرف هــا بــه كــم
مصــرف هــا و تبديــل پرمصــرف هــا بــه
خــوش مصــرف هــا توضيحاتــي را ارائــه
داد و افــزود :راهكارهــاي الزم جهــت
تبديــل شــدن مشــتركان خــوش
مصــرف بــه مشــتركان كــم مصــرف
در قبــض ديجيتــال ارائــه شــده و
مشــتركان پرمصــرف نيــز عــاوه بــر
ايــن راهكارهــا بــا اســتفاده از پنــل
هــاي خورشــيدي مــي تواننــد در گــروه
خــوش مصــرف هــا قــرار بگيرنــد.
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چهارمین اقدام فراگیر تعدیل روشنایی معابر
و مقابله با استخراج کنندگان رمز ارزهای غیرمجاز برگزار شد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفت:چهارمیــن اقــدام فراگیــر بــا هــدف
تعدیــل و تنظیــم روشــنایی معابــر و
مقابلــه بــا اســتفاده کننــدگان رمــز
ارزهــای غیرمجــاز ،همزمــان بــا سراســر
کشــور در ســطح اســتان اردبیــل نیــز
برگــزار شــد.
حســین قدیمــی بــا بیــان اینکــه  ۱۲۳نفــر
شــامل  ۲۰اکیــپ جهــت تعدیــل و تنظیــم
روشــنایی معابــر و  ۲۰اکیــپ جهــت مقابلــه
بــا اســتخراج کننــدگان رمــز ارزهــا در ایــن
مانــور حضــور داشــتند،اظهارکرد :کاهــش
تــوان و انــرژی مصرفــی روشــنایی معابــر،
کاهــش انــرژی تلــف شــده ناشــی از بــرق هــای
غیرمجــاز  ،اصــاح و اســتاندارد ســازی ولتــاژ
مشــترکان و افزایــش ایمنــی پایــه هــای فلــزی
معابــر  ،از دیگــر اهــداف ایــن مانــور دو روزه
بــود.
وی از تعدیــل  ۱۸هــزار دســتگاه چــراغ معابــر
در ســطح اســتان و بــا صرفــه جویــی ۳.۵
مگاواتــی درمصــرف بــرق ،از ابتــدای ســالجاری
تــا بــه امــروز خبــر داد و افــزود :طــی دو روز
در شــهر نیــر تعدیــل دائــم روشــنایی معابــر
صــورت گرفــت و  ۱۳۹دســتگاه المــپ ۲۵۰
وات بــه المــپ هــای  ۱۰۰وات بــا همــان
کیفیــت قبلــی تبدیــل شــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل هــم چنیــن اســتفاده کننــدگان
غیــر مجــاز بــرق در ســطح اســتان را  ۳هــزارو
 ۵۰۰عنــوان کــرد و افــزود ۲ :هــزارو ۴۰۰
اســتفاده کننــده غیــر مجــاز بــرق بــه انشــعاب
دائــم تبدیــل شــده انــد.
قدیمــی بــه جمــع آوری دســتگاههای غیرمجــاز
اســتخراج رمــز ارز طــی ایــن مانــور دو روزه
تاکیــد کــرد و افــزود :یکهــزار و  ۳۰دســتگاه
اســتخراج کننــده غیــر مجــاز رمــز ارز از ۳۹
مرکــز ،از ابتــدای ســالجاری تــا بــه امــروز در
ســطح اســتان جمــع آوری شــده و در ایــن
مانــور نیــز  ،مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز
کشــف شــده بــا همــکاری نیروهــای انتظامــی
جمــع آوری شــدند.
وی در ادامــه دیگــر اقدامــات انجــام شــده
در ایــن مانــور را منظــم و یکنواخــت نمــودن
روشــنایی معابــرو رفــع نقــاط مخاطــره آمیــز
پایــه هــای فلــزی معابــر عنــوان کــرد.

۷
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افتتاح پروژه فیدر جدید  ۲۰کیلوولت شهرستان سرعین
فیــدر یــک ســرعین بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و بــا حضــور مدیــر عامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و فرمانــدار ســرعین افتتــاح شــد.
قدیمــی در مراســم افتتــاح ایــن فیــدر ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت پــروژه فیــدر یــک ســرعین گــزارش
کاملــی از پــروژه هــای انجــام یافتــه در ســطح شهرســتان ســرعین ارائــه داد.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه فیــدر یــک ســرعین بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۰میلیــارد ریــال و بــا احــداث
 ۲.۵کیلومتــر شــبکه هوایــی و یــک کیلومتــر شــبکه زمینــی بــه بهــره بــرداری رســیده ،اظهــار کــرد:
هــدف از اجــرای ایــن طــرح  ،افزایــش قــدرت مانــور شــبکه  ،تامیــن بــرق شهرســتان ســرعین بــا دو
فیــدر مجــزا و کاهــش خاموشــی هــا و کاهــش تلفــات شهرســتان ســرعین مــی باشــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان نیــرو رســانی بــه پیســت اســکی اوجــور  ،احــداث
پســت توزیــع خیابــان شــهید زارع و تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خــود نگهــدار روســتای آلــوارس
را از دیگــر پــروژه هــای افتتــاح شــده ایــن شهرســتان در دهــه مبــارک ســالجاری عنــوان کــرد.

برگزاری مراسم تجليل از بازنشستگان شرکت
مراســم تجلیــل از بازنشســتگان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل کــه
در ســال  99بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل آمدنــد بــا حضــور مدیرعامــل ،معاونیــن
وتعــدادی ازمدیــران واحدهــای تابعــه و اعضــای کانــون بازنشســتگان شــرکت
وبارعایــت پروتــکل بهداشــتی و رعایــت فاصلــه اجتماعــی درســالن اجتماعــات ســتاد
شــرکت برگــزار شــد.
معــاون منابــع انســانی شــرکت در ایــن مراســم تعــداد همکارانــی کــه در ســال  99بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل آمدنــد  19نفــر برشــمرد.
ســلیمی افــزود :ایــن مراســم بــه پــاس قدردانــی از زحمــات ایــن عزیــزان در طــول خدمــت صادقانــه
آن هــا در مجموعــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و جهــت ارج نهــادن بــه فعالیــت
و نقــش اثربخــش تــک تــک آن هــا در پیشــبرد اهــداف شــرکت و تحقــق اهــداف تعییــن شــده
برگــزار شــد.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  ،ضمــن تبریــک حلــول مــاه
شــعبان و اعیــاد شــعبانیه و آرزوی موفقیــت بــرای همــکاران بازنشســته ،بازنشســتگان را مجاهــدان
عرصــه تــاش و کوشــش دانســت کــه شــب و روز در ایــن مجموعــه زحمــت کشــیده انــدو گــران
بهــا تریــن ســرمایه زندگــی خــود یعنــی عمرشــان را در اختیــار ســازمان و مــردم قــرار داده انــد.
قدیمــی افــزود :بازنشســتگان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در راســتای تامیــن بــرق
و روشــنایی  ،کــه مهــم تریــن نیــاز مــردم مــی باشــد تــاش نمــوده انــدو همگــی مدیــون آن هــا
هســتیم.

در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای تندیــس از  19نفــر از همــکاران شــرکت کــه در ســالجاری
بازنشســته شــده بودنــد ،تجلیــل شــد.

 19نفر از همكاران عزيزمان به افتخار بازنشستگي نائل آمدند
 19نفــر از همــكاران عزيزمــان در ســالجاري و پــس از ســال هــا خدمــت صادقانــه
و شايســته در مجموعــه شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه افتخــار
بازنشســتگي نائــل آمدنــد.

سید فرشاد سیدی

عفت سبحانی

شهرام مرادیان

بیژن اعترافی اصل

علیرضا جهانی

علی پوروثوقی گندشمین

توحید رستم نژاد

مــا يــك عمــر تــاش بــي منــت و ارزشــمند ايــن بزرگــواران را ارج نهــاده و بــراي آنــان و خانــواده
محترمشــان از خداونــد متعــال در تمــام مراحــل پربــار زندگــي آرزوي موفقيــت ،ســربلندي و
ســرافرازي داريــم.

حسن عابد ویرثق

علی پیرمومن

یونس تاریوردیزاده

محمدرضا سیاهکوهی

سعید وصالیان

لطیف یوسفی عباسعلیلو

عادل شهبندی

بهرام عارف اصل

منصور حبیب نژاد مالباشی

کبری رضا پور

محمد باقر صدیقی اضماره

ابراهیم عبدالهی آقا باقر
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۸

اخبار شهرستان ها
امور یک:

اموردو:

مشکل روشنائی معابر شهرک صنعتی شماره یک
اردبیل برطرف شد
مدیــر اموریــک
بــرق اردبیــل از
اتمــام فعالیــت
اکیــپ هــای
معابــر در شــهرک
صنعتــی شــماره
یــک خبــر داد.
حســین دانــش
كــرد:
اظهــار
همــکاران معابرامــور
يــك بــرق اردبيــل ،
بــا دو اکیپ مســتقل
و در راســتای کســب
رضایــت ورفــاه حــال مشــترکان صنعتــی روشــنايي معابــر
شــهرك صنعتــي شــماره يــك را اصــاح نمودنــد.
وی افــزود  :درایــن اقــدام از  90عــدد المــپ ســدیمی،
30عــدد ایگنتــور 20،عــدد فیــوز و ســرپیچ اســتفاده شــده
اســت.
مديــر امــور يــك بــرق اردبيــل بــا اشــاره بــه ايــن كــه بــا
اصــاح معابــر شــهرك صنعتــي شــماره يــك  20پرونــده
در ســامانه  121مختومــه شــد ،ابــراز اميــدواري كــرد:
مشــکالت ســایر مصــارف اعــم از تجــاری و خدماتــی قبــل
از شــروع ایــام عیــد برطــرف خواهــد شــد.

نصب کاور پلی اتیلن در فیدر  4شمالی
مدیــر امــوردو بــرق
اردبیــل از نصــب کاور پلــی
اتیلــن کــراس آرمهــا در
فیــدر  4شــمالی جهــت
جلوگیــری از پرنــده زدگی
و بــه منظــور کاهــش
خاموشــی هــای بــی
برنامــه خبــر داد.
ســیاهکوهی افــزود  :یکــی از
اولویــت هــای بســیار مهــم
ايــن امــور ،کاهــش خاموشــی هــای ناخواســته بــر روی شــبکه
فشــار متوســط اســت و یکــی از علــل خیلــی مهــم در بوجــود آمــدن
خاموشــی هــا خطــای فــاز بــه زمیــن ( ارت فالــت ) مــی باشــد کــه
موجــب بــروز معضــات بهــره بــرداری شــبکه مــی گــردد.
وی خاطــر نشــان کــرد  :بالــغ بــر  81درصــد خاموشــی هــای

پارس آباد:
کشف  ۳۹دستگاه رمز ارز غیرمجاز توسط همکاران
مدیریت برق پارس آباد

امور سه:
بهره برداری از پست کمپکت ایثار
مدیرامور۳بــرق اردبیــل بــا عنــوان ایــن خبــر گفــت :بــه
دلیــل موقعیــت جغرافیایــی دریاچــه شــورابیل  ،وجــود
رطوبــت بــاالی دریاچــه بخصــوص در روزهــای گــرم
ســال باعــث اتصالــی و خــارج شــدن پســت از مــدار مــی
شــد .
وی افــزود :بــا بازدیــد میدانــی از محــل و بــا توجــه بــه عــدم
دسترســی بــه پســت مذکــور نســبت بــه احــداث  ۲۵۰متــر کابــل
مونوفــاز ۱×۱۸۵و ۳دســتگاه مفصــل و ۹دســتگاه ســرکابل اقــدام
شــد.
واحــدی گفــت :بــا انجــام ایــن کار محــل رینــگ فیــدر هــای ۱و۳
غربــی ایجــاد و ایــن امرباعــث خــارج شــدن پســت زمینــی نــادری
از شــعاعی بــودن آن نیــز شــد.

ارت فالــت شــبکه ناشــی از پرنــده زدگــی ( نشســت و برخاســت
پرنــدگان بــر روی کــراس آرم هاکــه موجــب اتصالــی ارت فالــت مــی
شــود) مــي باشــند.
کابل کشی سیمهای تخریب شده
در خیابان نایبی
مدیــر امــوردو بــرق اردبیــل از کابــل کشــی ســیمهای
تخریــب شــده و برقــدار نمــودن منطقــه و همچنیــن
ارتبــاط دهــی تمامــی
مشــترکان آســیب دیــده
از انفجــار گاز در خیابــان
نایبــی کوچــه هــای میــر
اشــرف و شــهید احــدی در
ســریعترین زمــان توســط
همــکاران و پیمانــکار
مربوطــه در محــدوده
مدیریــت امــور  ۲بــرق
اردبیــل خبــر داد.

احداث پست هوایی در شهرک کارشناسان
️مديــر امــور ســه گفــت:
بــه دليــل درخواســت
هــای مردمــی و وجــود
ضعــف بــرق در خيابــان
شــهرك
منظريــه
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 و
یــک دســتگاه پســت هوایــی کــم تلفــات  200كيلوولــت آمپــر بــه
همــراه  50متــر کابــل خودنگهــدار نصــب شــد.

نمین :
مدیــر بــرق پــارس آبــاد از کشــف  ۳۹دســتگاه
رمــز ارز غیــر مجــاز خبــر داد.
پرویــز اخــوان اظهــار کــرد  :طــی گزارشــات واصلــه و
بررســی هــای صــورت گرفتــه در مدیریــت بــرق مغــان و
هماهنگــی هــای الزم بــا عوامــل نیــروی انتظامــی و هنــگ
مــرزی شهرســتان پــارس آبــاد روز دوشــنبه ۴اســفندماه ،
 ۳۵دســتگاه بیــت کوئیــن در مشــترک دیمانــدی کارگاه
بلــوک زنــی شــهر اســام آبــاد و  ۴دســتگاه در محلــه زیــر
نهرتــراب مشــترک خانگــی کشــف شــد.
وی افــزود  :بــا احتســاب ایــن تعــداد درمجمــوع ۱۱۵
دســتگاه رمــز ارز غیرمجــاز در چهــار مــاه گذشــته در
شهرســتان پــارس آبــاد جمــع آوری شــده اســت.
مدیــر بــرق پــارس آبــاد گفــت  :اهتمــام الزم در بارگیــری
ســرزده پســت هــای مشــترکین دیمانــدی و خانگــی
مشــکوک و رصــد شــکافت کابــل هــا و...توســط مامــوران
کنتورنویــس و اکیــپ هــای بهــره بــرداری بــه صــورت
مــداوم در دســتورکار مدیریــت بــرق مغــان جهــت مقابلــه
بــا بــرق هــای غیرمجــاز خصوصــا بیــت کوئیــن هــای
غیرمجــاز قــراردارد.
مدیــر بــرق پــارس آبــاد از همــکاری عوامــل نیــروی
انتظامــی و هنــگ مــرزی شهرســتان پــارس آبــاد جهــت
کشــف و جمــع آوری مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز
تقدیــرو تشــکر نمــود.

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.
اصالح و ساماندهی شبکه فشار متوسط
در مسیر فیدر  ۴جنوبی نمين
مدیــر بــرق نمیــن گفــت :بــا مشــاركت اکیــپ هــای
عملیاتــی آبــی بیگلــو و مدیریــت بــرق نمیــن ،شــبکه
فشــار متوســط در مســیر فیــدر  ۴جنوبــی نميــن اصــاح
شــد.
وفــا خــواه افــزود :ایــن عملیــات از مســیر ســه راهــی مرنــی بــه
طــرف حــور و بــر روی فیــدر  ۴جنوبــی اجــرا شــده و تعویــض
جمپــر و ســر خــط هــای اصلــی بــه فرعــی ،تعویــض ارتبــاط کات
اوت هــا ،نصــب کاور کات اوت و تبدیــل ارتبــاط بــو ســتر از هــادی

آلومینیومــی بــه هــادی روکــش دار از اقدامــات انجــام شــده در
ايــن عمليــات مــي باشــد.
دیدار امام جمعه نمين با همکاران مدیریت برق نمین
بــه مناســبت دهــه فجرمبــارك فجــر ،امــام جمعــه نميــن
بــا حضــور درمحــل مدیریــت بــرق نمیــن بــا مدیــر و
همــکاران بــرق نمیــن دیــدار کــرد.
امــام جمعــه نميــن ،همزمــان شــدن دهــه فجــر بــا میــاد بــا
ســعادت حضــرت زهــرا و روز مــادر را خــوش یمــن بــر شــمرد
و ضمــن قدردانــی از خدمــات و زحمــات مدیــر و همــکاران بــرق
نمیــن ،اظهــار داشــت :پرســنل و کارکنــان بــرق از ادارات فعــال
در ســطح شهرســتان هســتند کــه در خدمــت و نیــرو رســانی
بــه مــردم شــریف منطقــه و شهرســتان نمیــن از هیــچ تالشــی
دریــغ نمــی کننــد .

۹
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اخبار شهرستان ها
خلخال:

کوثر:

اصالح خط  ۲۰کیلوولت روستاهای گوو و کمر از
توابع بخش هشتجین خلخال به پایان رسید
بــرق
مدیــر
خلخــال از پایــان
یافتــن اصــاح
خــط  ۲۰کیلوولــت
روســتاهای گــوو
و کمــر از توابــع
بخــش هشــتجین
خبــر داد.
رســول زارع افــزود:
خــط  ۲۰کیلوولــت
روســتاهای گــوو وکمر،
پــس ازیکمــاه تــاش
شــبانه روزی همــکاران مدیریــت بــرق خلخــال  ،در بدترین
شــرایط جــوی و در مناطــق صعــب العبــور وکوهســتانی ،
اصــاح و برقــدار شــد.
وی گفــت :خــط  ۲۰کیلوولــت روســتاهای گــوو و کمــر
بدلیــل عبــور از صخــره هــای بلنــد ومناطــق کوهســتای
وصعــب العبــور وداشــتن اســپن طوالنــی (۱۴۰۰متــری)
همــه ســاله در فصــول ســرد وبراثــر بــارش بــرف قطع شــده
وباعــث ایجادمشــکل ونارضایتــی اهالــی مــی شــد .
مدیــر بــرق خلخــال اظهــار داشــت  :همــکاران ایــن مدیریت
باحمــل پایــه هــای چوبــی وتجهیــزات بــا پــای پیــاده ودر
ســخت تریــن شــرایط بــه زیــر خــط ،مســیر آن را عــوض
کــرده و طــول اســپن ۱۴۰۰متــری را بــه اســپن هــای ۴۵۰
 ۲۵۰،و۲۰۰متــری کاهــش دادنــد وبــرق منطقــه را دایــر
نمودند.

افتتاح پروژه توسعه روشنایی معابر بلوارهای
مسکن مهر شهرستان کوثر
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر از افتتــاح پــروژه
احــداث پســت هوایــی توســعه روشــنایی معابــر
بلوارهــای مســکن مهــر شهرســتان کوثــر در دهــه
مبــارک فجــر خبــر داد.
ســاعدي گفــت  :ایــن پــروژه بــا صــرف اعتبــار بالــغ
بر۱۵۰میلیــون تومــان تکمیــل و در چهــل و دومیــن ســالگرد
پیــروزی انقــاب اســامی بــا حضــور امــام جمعــه و فرمانــدار
شهرســتان كوثــر بــه بهــره بــرداري رســيد.
وی افــزود :بــرای تکمیــل این پــروژه یکدســتگاه ترانســفورماتور
۱۰۰کیلــو ولــت آمپــر نصــب و  ۴۰متــر خــط  ۲۰کیلــو وات

بيله سوار:
اصالح شبکه فشار متوسط در جعفرآباد
مديــر بــرق بيلــه ســوار گفــت  :عملیــات تعمیــر
 ،جابجایــی و تعویــض آرایــش شــبکه در فیــدر ۵
جعفرآبــاد کــه دارای نقــاط مســتعد بــروز اتصالــی
در شــبکه بــود اجــرا شــد.
جــوادي افــزود  :فیــدر  ۵جعفرآبــاد جــز فیدرهــای
پرمعارضــه محســوب مــی شــود و از ابتــدای ســال ۹۹
اقدامــات زيــادي از قبيــل تعویــض مقره،اصــاح کجــی
پایــه و شناســایی فیــوز کات اوت معیــوب در چندیــن
مســیر روســتایی صــورت گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن عملیــات اصــاح شــبکه فشــار
متوســط  ۲۰ ،مــورد کلمــپ زنــی  4 ،فاصلــه چــرخ گذاری
شــبکه  ،نصــب تجهیــزات بــرای  ۵پایــه  18،مــورد آچــار
کشــی کلمپهــا انجــام شــد.

نير:
افتتاح پروژه های برق در شهرستان نیر
درایام دهه فجر

سرپرســت بــرق نیــر از افتتــاح پــروژه کابــل خــود
نگهــدار روســتای ولــی عصــر در ســومین روز از دهــه
مبــارک فجــر در ســال  ۹۹خبــر داد.
حمیــدی گفــت  :ایــن پــروژه بــا صــرف اعتبــار بالــغ بــر 1.5
ميليــارد ريــال تکمیــل و بــا حضــور فرمانــدار و فرمانــده ســپاه
ناحیــه نیــر و جمعــی از مســئولین شهرســتان نیــر بــه بهــره
بــرداری رســید.

هوایــی احــداث شــده اســت.
مدیــر بــرق کوثــر هــدف از ایــن پــروژه را برقرســانی بــه بلــوار
هــای مســکن مهــر و تعدیــل بــار پســت هوایــی قبلــی مســکن
مهــر و همچنیــن ایجــاد فیــدر جدیــد معابــر بــرای ورودی
شــهر گیــوی بیــان کــرد .

وی هــدف از ايــن پــروژه را رفــع ضعــف ولتــاژ مشــترکان ،
کاهــش خطــر بــرق گرفتگــی و جلوگیــری از ســرقت ســیم
هــای مســی عنــوان كــرد.
طراحی و ابتکار جالب همکاران مدیریت برق نیر
مدیــر بــرق نیــر گفــت :در ایــن مدیریــت بــرای
تعمیــر چــراغ هــای معیــوب از یــک روش و طراحــی
خالقانــه اســتفاده شــده اســت.
امیــر حمیــدی بــا اشــاره بــه تعمیــر چراغهــای معیــوب ۱۰۰
وات  LEDو طراحــی
نگهدارنــده
پایــه
اظهــار داشــت  :از
چراغهــای مذکــور
اســتفاده
جهــت
روشــنایی آن در
مواقــع بحرانــی ،
مانــور هــا  ،عملیــات
هــای شــبانه از قبیــل
مفصــل زنــی  ،تعویض
تیــر و  ...در دو ورودی
 ۲۲۰ولــت و  ۱۲ولــت
اســتفاده مــی شــود.

مشگین شهر:
برقرسانی روستای آق دیوار
از روستاهای تابعه بخش مشگین غربی(قصابه)
روســتای آق دیــوار
از روســتاهای تابعــه
مشــگین
بخــش
غربی(قصابــه) بــه
مدیریــت
همــت
بــرق مشــگین شــهر
برقرســانی شــد.
مدیــر بــرق مشــگین شــهر
گفــت :در آییــن افتتــاح،
شهرســتان
فرمانــدار
مشــگین شــهر و بخشــدار قصابــه و سایرمســئوالن شهرســتانی
و بخــش مشــگین غربی(قصابــه) حضــور داشــتند.
یعقــوب مجیــدی اظهــار داشــت  :ایــن پــروژه برقرســانی بــا
مبلــغ  ۷میلیــارد ریــال افتتــاح شــد.
کشف  ۱۳دستگاه ماینر در بخش مرادلوی مشگین شهر
مدیــر بــرق مشــگین شــهر از کشــف  ۱۳دســتگاه
ماینــر در بخــش مرادلــو شهرســتان مشــگین شــهر
اســتان اردبیــل خبــر داد.
یعقــوب مجیــدی اظهــار داشــت :بــا همــکاری مأمــوران پلیــس
امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان  ۱۱ ،بهمــن ماه  ۱۳دســتگاه

ماینــر دیگــر توســط همــکاران مدیریــت بــرق مشــگین شــهر
شناســایی شــد.
وی افــزود :ایــن مدیریــت ضمــن هماهنگــی بامامــوران امنیتــی،
بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی  ۱۳دســتگاه ارز
دیجیتــال در حــال فعالیــت را کشــف کردنــد.
مدیــر بــرق مشــگین شــهر گفــت :از اول ســالجاری تــا کنــون ،
بــا تــاش همــکاران  ۷۵دســتگاه ماینــر در شهرســتان مشــگین
شــهر کشــف و جمــع آوری شــده اســت .
مجیــدی تصریــح کــرد :مدیریــت بــرق مشــگین شــهر،
شناســایی مراکــز غیــر مجــاز رمــز ارز دیجیتــال را در دســتور
کار خــود قــرار داده اســت و از مــردم شــریف شهرســتان
درخواســت کــرد در صــورت شناســایی افــراد مشــکوک  ،مــوارد
را در اســرع وقــت بــه شــماره  ۱۲۱و یــا مدیریــت برق مشــگین
شــهر اعــام فرماینــد و يــا بــا ارســال نــام افــراد مشــکوک بــه
همــراه آدرس دقیــق ایــن مراکــز بــه ســامانه پيامكــی بــه
شــماره  1000451000121اقــدام نماينــد.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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۱۰

به مناسبت میالد حضرت زهرا (س)و روز زن؛
مراسم تجلیل از بانوان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برگزار شد

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل همزمــان بــا افتتــاح پــروژه
هــای دهــه فجــر در شهرســتان بیلــه ســوار  ،ضمــن گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه مبارک
فجــر و پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی  ،میــاد بانــوی دو عالــم و روز زن را بــه
کلیــه بانــوان شــاغل و همســر همــکاران تبریــک گفــت.
حســین قدیمــی خدمــت گــزاری در صنعــت بــرق را پــر اهمیــت و حســاس دانســت و اظهــار کــرد:
امــروزه زندگــی انســان بــه بــرق وابســته اســت و بــا لحظــه ای خاموشــی بــرق اهمیــت آن بیــش از
پیــش احســاس مــی شــود.
مشــاور امــور زنــان و خانــواده شــرکت نیــز ضمــن تبریــک والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (س)  ،اهداف
و برنامــه هــای اجرایــی امــور زنان و خانــواده را برشــمرد .
اللهقلــی پــور ضمــن تقدیــر از مدیــر عامــل شــرکت بــه جهــت حمایتهــای وی در جهــت اجــرای
اهــداف ایــن امــور ،گفــت  :بــا شــعار بــه همدیگــر آگاهــی هدیــه دهیــم و انشــاهلل بــا مطالعــه کتابهای
مفیــد آگاهــی مــان را افزایــش دهیــم.

اخبار ورزشی
كسب دو مدال طال توسط فرزند همكار
محمــد حســين چنگيزيــان فرزنــد
همكارمــان حســن چنگيزيــان در دوميــن
مســابقات قهرمانــي ددليفــت كالســيك
كاپ آزاد جــام رياســت جمهــوري ســال
 99كــه بــه ميزبانــي آذربايجــان شــرقي
برگــزار شــد ،در رده ســني نوجوانــان
حائزمقــام اول و موفــق بــه كســب مــدال
طــا شــد.
وي هــم چنيــن در مســابقات
پاورليفتينــگ قهرمانــي باشــگاههاي
شهرســتان ســرعين كــه در بهمــن مــاه
 1399بــه مناســبت ايــام الــه دهــه فجــر
و يــادواره شــهادت شــهيد ســردار ســليماني برگــزار شــد ،در رده ســني نوجوانــان مــدال طــا
كســب نمــود.
كسب مقام قهرماني تيم فوتسال مديريت برق مشگين شهر
در مسابقات جام دهه فجر بين ادارات اين شهرستان
تيــم فوتســال مديريــت بــرق مشــگين شــهر در مســابقات فوتســال بيــن ادارات ايــن
شهرســتان كــه بــه مناســبت دهــه مبــارك فجــر برگــزار شــد  ،مقــام قهرمانــي را كســب كرد.
معــاون اداره تربيــت بدنــي مشــگين شــهر بــا حضــور در محــل مديريــت بــرق اين شهرســتان
كاپ قهرمانــي ايــن دوره از مســابقات را بــه مديــر بــرق مشــگين شــهر بــه عنــوان سرپرســت
تيــم اهــدا كــرد.
کسب مقام نائب قهرمانی توسط
همکاران مدیریت برق نمین
در رشته فوتسال
بــه مناســبت دهــه فجــر و فرارســیدن
یــوم اهلل  ۲۲بهمــن یــک ســری مســابقات
فوتســال بــا حضــور  ۹تیــم از ادارات
شهرســتان نمیــن و زیــر نظــر بســیج
کارکنــان ادارات فرمانــداری در ســالن
ســپاه شهرســتان نمیــن بــر گــزار شــد و
تیــم فوتســال مدیریــت بــرق نمیــن بــه
مقــام نائــب قهرمانــی دســت یافــت.

در ادامــه جلســه امــام جماعــت شــرکت  ،حضــرت زهــرا (س) را شــخصیتی یگانــه و بــی ماننــد
دانســت و افــزود :نگرانــی  ،اســترس و تــرس اتفاقاتــی اســت کــه امــروزه همــه بــا آن دســت و پنجــه
نــرم مــی کنیــم و تنهــا راه رهایــی از ایــن اضطــراب و روزمرگــی هــا و رســیدن بــه آرامــش بــا خــدا
بــودن اســت کــه حضــرت زهــرا از ایــن لحــاظ در اوج بــود.
نجفــی افــزود :انســان اگــر خــدا را پشــتوانه خــود قــرار دهــد و قابلیتــش را بــه کار گیــرد بــه ابــر
قــدرت تبدیــل خواهــد شــد.
در ادامــه ایــن مراســم کــه بــه دلیــل شــرایط کنونــی جامعــه و شــیوع ویــروس کرونــا بــه صــورت
ویدیوکنفرانــس برگــزار شــد از بانــوان شــاغل در ســتاد شــرکت توســط معاونیــن و مدیــران ســتادی
و از بانــوان شــاغل در واحدهــای تابعــه شــرکت در محــل اتــاق مدیریــت و توســط مدیــر واحــد  ،بــا
اهــدای لــوح تقدیــر و کتــاب هــای «بــه خویشــتن جدیدتــان خــوش آمــد بگوییــد» و «دیگــران را
درک کنیــد» «،لــذت زن بــودن » و «زنــان نیرومنــد» و کارت هدیــه تجلیــل شــد.
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قدردانی

انتصاب
در حاشيه جلسه شوراي معاونين انجام شد؛
تکریم و معارفه قائم مقام مدیرعامل در مدیریت
توزیع برق شهرستان ها  ،سرپرست معاونت برنامه
ریزی و مهندسی و سرپرست معاونت فروش و
خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اردبیـل
در حاشــيه جلســه شــوراي معاونيــن شــركت  ،قائــم مقــام
مدیرعامــل در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان هــا ،
سرپرســت معاونــت برنامــه ریــزی و مهندســی و سرپرســت
معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق
اســتان اردبیـــل منصــوب شــدند.
در ايــن جلســه كــه روز  ۴بهمــن مــاه در محــل ســالن جلســات ســتاد
شــرکت برگــزار شــد ،از زحمــات مســعود عباســی در ســمت معــاون
برنامــه ریــزی و مهندســی تقدیــر شــد و وی بــه عنــوان «سرپرســت
قائــم مقــام مدیــر عامــل در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتانها »
منصــوب شــد.
هــم چنيــن رئــوف حســن پــور بــه عنــوان «سرپرســت معاونــت
برنامــه ریــزی و مهندســی»  ،محمــد حســین دیــده بــان بــه عنــوان
«سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین» منصــوب شــدند.
همچنیــن بــا حفــظ ســمت وظایــف مربــوط بــه «مدیریــت توزیــع
بــرق شهرســتان اردبیــل » بــه رســول قدیمــی  ،و وظایــف مربــوط بــه
« دفتــر هیــت مدیــره و مدیــر عامــل» بــا حفــظ ســمت بــه حجــت
ایزدپنــاه محــول شــد.
حســین قدیمــی «مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل»
در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات همــکاران ،گفــت:
مهمتریــن هــدف شــرکت رضایتمنــدی مشــترکان بــوده و کلیــه
معاونــان و مدیــران بایــد در جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف تــاش
کننــد.
وی اظهــار داشــت :تغییــر الزمــه پیشــرفت سازمانهاســت و ایــن
تغییــرات صرفــا جهــت اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت و توانمنــدی
همــکاران اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ،موضــوع جانشــینپروری را
در ســازمان مهــم تلقــی کــرد و افــزود :از معاونــان و مدیــران شــرکت
توزیــع بــرق اســتان انتظــار مــی رود  ،در شناســایی و تربیــت مدیــران
موفــق آینــده اهتمــام داشــته باشــند.

تقدير مدير كل بازرسي و پاسخگويي به شكايات شركت توانير از مديرعامل شركت
مديــركل بازرســي و پاســخگويي بــه شــكايات شــركت توانيــر بــا ارســال نامــه اي  ،از مديــر عامــل شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه دليــل همــكاري مناســب در كاهــش زمــان پاســخگويي بــه شــكايات
تقديــر كــرد.
تشویق کتبی و درج در پرونده پرسنلی تعدادی از همکاران توسط مدیر عامل شرکت
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيل بــه پــاس قدردانــي از زحمــات تعــدادي از همــكاران
 ،بــا صــدور تشــويق كتبــي و درج در پرونــده پرســنلي از آنــان تقديــر نمــود.
حســين قديمــي بــه پــاس قدردانــی از زحمــات  ،تــاش و جدیــت ناصــر عبدالهيــان  ،يوســف يوســفي  ،رويــا اللهقلــي پــور،
راميــن قاســمي  ،يحيــي نديــري  ،محــرم میرزایــی  ،حســین یوســفی ســادات  ،انصــار نوبخــت  ،حســین معمــر و وحیــد حامــد
در امــر اجــرای مدیریــت بــار زمســتان ســال  99و بــه پــاس قدردانــی از زحمــات و تــاش رســول زارع بــه جهــت اصــاح و
بهینــه ســازی خطــوط روســتای کمــر نامــه تشــويق و درج در پرونــده پرســنلي بــراي ايــن همــكاران صــادر كــرد.
قدرداني معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير از مديرعامل شركت
معــاون تحقيقــات و منابــع انســاني شــركت توانيــر بــا ارســال نامــه اي از مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان اردبيــل تقديــر كــرد.
ســيد حســين ســجادي در ايــن نامــه از حضــور فعــال و شايســته مجموعــه همــكاران شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل در جشــنواره مجــازي پژوهــش و فنــاوري وزارت نيــرو در ســال  1399و برپايــي غرفــه نمايشــگاهي مجــازي ،قدردانــي
كــرد.
تقدير فرماندار نمين از مدير برق اين شهرستان
فرماندار شهرستان نمين با ارسال لوحي از مدير برق نمين تقدير كرد.
ناصــري در ايــن لــوح از تــاش و كوشــش كيــوان وفاخــواه و همــكاران مديريــت بــرق نميــن در خدمــت رســاني بــه مــردم و
حســن تعامــل در راســتاي انجــام وظايــف محولــه در طــول ســال  1399تقديــر و تشــكر نمــود.
تقدير شهردار و رئيس شوراي شهر نير از سرپرست برق نير
شهردار نير و رئيس شوراي اسالمي شهر نير با ارسال لوحي از سرپرست برق نير تقدير نمودند.
علــي نديــري رئيــس شــوراي شــهر و بابــك پورپناهــي شــهردار نيــر در ايــن لــوح بــه نمايندگــي از اهالــي قدرشــناس شــهر نيــر
از خدمــات گرانبهــا و ارزنــده سرپرســت مديريــت بــرق نيــر و همــكاران ايــن مجموعــه در خصــوص اصــاح روشــنايي معابــر و
نصــب چــراغ هــاي ال اي دي در ســطح شــهر  ،تشــكر و قدردانــي كردنــد.
تقدير رئيس اداره بهزيستي خلخال از مدير و يكي از همكاران مديريت برق خلخال
رئيــس اداره بهزيســتي شهرســتان خلخــال بــا ارســال لوحهــاي جداگانــه اي از رســول زارع مديــر بــرق
خلخــال و وصــف الــه فاضلــي يكــي از همــكاران مديريــت بــرق خلخــال قدردانــي نمــود.
مســروري در ايــن لــوح هــا از همــكاري صميمانــه ايــن همــكاران در رفــع مشــكالت روشــنايي محوطــه اداره بهزيســتي خلخــال
قدردانــي كرد.
تقدیر بخشدار بخش خورش رستم از همکاران مدیریت برق خلخال
مدیــر بــرق خلخــال گفــت :بخشــدار بخــش خــورش رســتم بــا ارســال لــوح هــای تقدیــری از تالش همــکاران
مدیریــت بــرق خلخــال تشــکر و قدردانــی کرد.
رســول زارع اظهــار داشــت :در پــی اتمــام پــروژه اصــاح خــط  ۲۰کیلوولــت هوایــی فیــدر  ۴هشــتجین مســیر روســتاهای گوو و
کمــر ،بخشــداری بخــش خــورش رســتم بــا ارســال لــوح هــای تقدیــر از تــاش همــکاران ایــن مدیریــت تشــکر و قدردانــی کرد.
تقدير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از دو تن از همكاران
رئيــس ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي اســتان اردبيــل بــا ارســال نامــه از زحمــات سيدحســين يوســفي
ســادات و آزاده مهاجــري تقديــر نمــود.
شــايقي در ايــن نامــه از زحمــات بــي شــائبه و موثــر ايــن همــكاران در جهــت تعامــل و همــكاري ســازمان مديريــت و برنامــه
ريــزي اســتان بــا شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان قدردانــي كــرد.

همکاران محترم؛
آقايــان جبرائيــل عزيزي-ناصــر عبدالهيان-صفــر و داور
دادخــواه
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

خانواده محترم همکار بازنشسته عزیزمان
مرحوم شادروان شکر قهرمانزاده ؛
بــا نهایــت تأثــر و تألــم درگذشــت همــکار بازنشســته عزیزمــان را
خدمــت خانــواده محترمشــان تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداوند
ســبحان بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهــی و بــرای خانــواده
محترمشــان صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

