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تیترها
پرداخت بالغ بر  15میلیارد ریال پاداش و تخفیف
همکاری پیک تابستان  1398به صنعتگران و
کشاورزان استان اردبیل
نصب بیش از  3هزار کنتور هوشمند برق در اردبیل
راه اندازی نرم افزار  PMدر شرکت توزیع برق
استان اردبیل
همایش مدیریت مصرف برق ویژه دستگاههای
اجرایی استان اردبیل برگزار شد

الزام استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ادارات و دستگاه های اجرایی
2

4

4

4

کسب رتبه برتر سال 1396

توسط هیات ورزش صنعت آب و برق استان اردبیل در
سطح وزارت نیرو

کسب رتبه چهارم کشوری شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل در بین  39شرکت توزیع کشور در
برنامه های پاسخگویی بار سال 1398
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بــر اســاس تصویــب نامــه هیئــت وزیــران حداقــل  ۲۰درصــد
از انــرژی مصرفــی موسســات و شــرکتهای دولتــی و
نهادهــای عمومــی و غیــر دولتــی بایــد از انرژیهــای تجدیــد
پذیــر (خورشــیدی و بــادی) تامیــن شــود.
حســن محمــدی گفــت :ایــن تصمیــم گیــری نقــش
چشــمگیری در رشــد تولیــد انــرژی پــاک کشــور و

عملــی غیــر قابــل انــکار در تامیــن بــرق مصرفــی محســوب
میشــود ،و در حفــظ محیــط زیســت نیــز تاثیــر بخصوصــی
دارد.
وی ضمــن قدردانــی از ادارات ودســتگاه هــای اجرایــی که در
اجــرای ایــن مصوبــه همــکاری داشــتهاند افــزود :بــر اســاس
بنــد  ۲ایــن تصویــب نامــه هــر دســتگاهی کــه نســبت بــه
انجــام ایــن امــر مهــم تاکنــون اقــدام نکــرده اســت تعرفــه ۲۰
درصــد بــرق مصرفــی آنــان بــر اســاس تعرفــه نــرخ خریــد
تضمینــی بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر (حــدود11000
ریــال بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت ) محاســبه میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اظهــار
داشــت :بــه منظــور ممانعــت از افزایــش چندیــن برابــری
هزینههــای بــرق مصرفــی ادارات و دســتگاههای اجرایــی
و تاثیــر قابــل توجــه بکارگیــری نیروگاههــای تجدیدپذیــر
بــه ویــژه خورشــیدی در کاهــش هزینههــای جــاری
دســتگاههای اجرایــی اســتان وهمچنیــن کمــک بــه تامیــن
مطمئــن بــرق ،کاهــش تلفــات شــبکه بــرق رســانی و کاهش
پیــک روز شــبکه بــرق اقدامــات الزم را حداکثــر تــا مورخــه
 98/9/30انجــام گــردد .در غیــر ایــن صــورت ایــن شــرکت
بــه ناچــار نســبت بــه اعمــال تعرفــه جدیــد برابــر مصوبــه
هیــات محتــرم وزیــران اقــدام خواهــد نمــود .
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همایش توجیهی روشهای پرداخت قبض سبز و
آشنایی با اپلیکیشنهای مرتبط برگزار شد
همایــش توجیهــی نحــوه اطــاع رســانی پرداخــت الکترونیکــی
قبــوض بــرق  12آبانمــاه ســالجاری بــا حضورمعاونیــن ،مدیــران،
مســئولین واحدهــای خدمــات مشــترکین ،ســیمبانان قطــع و وصــل
و کنتورنویســان اســتان اردبیــل در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد
شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن همایــش توجیهــی ،محرمــی ،کارشــناس شــرکت توانیــر
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در مــورد روشهــای پرداخــت صورتحســاب
مشــترکین بعــد از حــذف قبــوض کاغــذی ،مزایــای ایــن طــرح را بیان
نمــوده و توضیحــات الزم را ارائــه نمــود.

ادامه در صفحه 5

بسمهتعالی
آبادانــی ایــران در هیــچ شــرایطی متوقــف نمیشــود تحریــم مانعــی پیــش روی ســاختن ایــران نیســت اگــر چــه مشــکالت
نیــاز بــه ارادههــای اســتوار را بیشــتر میکنــد ،وزارت نیــرو در همـهی ایــام تحریــم و تنگناهــای مالــی در دولــت «تدبیــر و
امیــد» مجموعـهای از طرحهــای مهــم زیــر ســاختی را اجــرا کــرده کــه هــر کــدام بــر ســرمایههای اندوختــه مردمــان ایــن
ســرزمین میافزایــد.
پویــش #هــر هفتــه الف-ب-ایــران فرصتــی اســت بــرای تبلــور بخشهــای مختلــف جامعــه و ایجــاد نشــاط و امیــد واری بــه
همــت مــردم و رســانهها و گام مهمــی اســت در جهــت تحقــق آرمانهــای انقــاب اســامی.
رضا اردکانیان – وزیر نیرو مهر ماه 1398
#هر هفته الف _ب_ايران (افتتاح هفتگی پروژههای مهم و زیربنایی آب و برق کشور)
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برگزاری رزمایش سراسری
آماده به کاری مولدهای اضطراری مراکز طبقهبندی شده
در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

۲

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

پرداخت بالغ بر  15میلیارد ریال پاداش
و تخفیف همکاری پیک تابستان 1398

به صنعتگران و کشاورزان استان اردبیل
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات
مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل گفــت :در تابســتان
ســالجاری تعــداد  270مشــترک صنعتــی
و کشــاورزی و ســایر مشــترکین در طــرح
کاهــش حداقــل  10درصــدی پیــک بــار
اســتان بــا تاثیرگــذاری  42مــگاوات
کاهــش دیمانــد در ســاعات اوج بــار بــا
ایــن شــرکت همــکاری داشــتهاند کــه

رزمایــش سراســری آمــاده بــه کاری مولدهــای
اضطــراری مراکــز طبقهبنــدی شــده همزمــان بــا
سراســر کشــور  12آبانمــاه ســالجاری در شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیــر عامــل ،رزمایــش
سراســری قطــع بــرق ،بــه منظــور بررســی و
ارزیابــی آمــاده بــه کار بــودن مولدهــای اضطــراری
ســازمانها ،ادارات ،و ارگانهــا ،توســط شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اردبیــل برگــزار شــد.
مهــدی ایمــان پرســت رئیــس گــروه مدیریــت
بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق
اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مانــور بــه صورت
سراســری در هفتــه پدافنــد غیــر عامــل اجــرا
میشــود ،اظهــار کــرد :بــر اســاس دســتورالعملها
و ضوابــط وزارت نیــرو ،دســتگاههای خدماترســان

در اردبیــل شناســایی و بــر اســاس اعــام شــرکت
توانیــر ،بــرق ایــن مراکــز به صــورت همزمــان قطع
و وضعیــت آمادگــی مولدهــا مــورد ارزیابــی قــرار
میگیــرد.
وی گفــت :رزمایــش سراســری آمــاده بــکاری
مولدهــای اضطــراری مراکــز طبقهبنــدی شــده
در چهــار نقطــه اســتان اردبیــل درتاریــخ 98/8/12
همزمــان بــا سراســر کشــور و بــا دســتور ریاســت
ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور از محــل
دیســپاچینگ ملــی برگــزار شــد.
وی ادامــه داد :امیــدوارم رزمایشهــای اینچنینــی
فقــط موکــول به هفتــه پدافنــد غیرعامل نباشــد و
در طــول ایــام ســال چنیــن رزمایشهایــی برگــزار
شــود تــا در مواقــع اضطــراری خدمترســانی بــه
شــکل مناســب بــه مــردم عزیزمــان ارائه گــردد.

مدیر دفتر آموزش و برنامهریزی نیروی انسانی خبر داد

هماهنگی و برنامهریزی برگزاری دورههای امداد و نجات
مدیــر دفتــر آمــوزش و برنامهریــزی نیــروی انســانی از هماهنگــی و برنامهریــزی برگــزاری دورههــای
امــداد و نجــات در کل اســتان خبــر داد.
حبیــب احــد زاده گفــت :باتوجــه بــه تاکیــد توانیــر و تفاهــم نامــه انجــام یافتــه بــا هــال احمــر
اســتان ،دورههــای آموزشــی کمکهــای اولیــه ،امــداد و نجــات و نجــات فــرد حادثــه دیــده از بــاالی
پایــه ،بــرای کلیــه عوامــل اجرایــی ( همــکاران شــرکت توزیــع و پیمانــکاران ) در حــال برگــزاری
اســت.
وی افــزود :جلســات هماهنگــی و برنامهریــزی اجــرای دورههــای مذکــور بــا همــکاری جمعیــت هــال
احمــر شهرســتانهای اســتان در طــول آبانمــاه تشــکیل یافتــه و دورههــای اشــاره شــده در محــل
شهرســتانها در حــال برگــزاری میباشــد.
مدیــر دفتــر آمــوزش و برنامهریــزی نیــروی انســانی گفــت :ایــن دوره در مشگینشــهر بــا حضــور
 52نفــر ،گرمــی  30نفــر ،بیلهســوار  25نفــر ،خلخــال 30نفــر در حــال برگــزاری میباشــد و تاحــال
حــدود  5000نفــر ســاعت آمــوزش دیدهانــد.
حبیــب احــدزاده در ادامــه گفــت :در مهــر و آبانمــاه ســالجاری دورههــای آموزشــی «توانمندســازی
و ارتقــای مدیــران بانــوان وزارت نیــرو»« ،اصــول سرپرســتی»« ،آشــنایی بــا تهدیــدات در فضــای
ســایبری در صنعــت آب وبــرق» « ،آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات ارتقــاء ســامت اداری»« ،آشــنایی
بــا فهرســت بهــای توزیــع و نحــوه تعدیــل آحــاد بهــای پیمانهــا » « ،فــن ورز شــبکه هوایــی بــرق»،
«حفاظــت شــبکه هــای توزیــع»« ،جمعــداری امــوال» و«مدیریــت تعــارض و فنــون مذاکــره» بــرای
همــکاران مرتبــط برگــزار شــده اســت.

مشــمول تخفیــف و بخشــودگی بهــای
بــرق مصرفــی و دریافــت پــاداش همــکاری
بالــغ بــر  15میلیــارد ریــال شــدند.
حســن پــور ادامــه داد :از تعــداد 270
مشــترک کــه در طرحهــای کاهــش پیــک
بــار بــا ایــن شــرکت همــکاری داشــتهاند
تعــداد  54مشــترک در بخــش صنعتــی
و  142مشــترک در بخــش کشــاورزی و
مابقــی در ســایر بخــش هــا بودهانــد.

معاون منابع انسانی شرکت برق استان اردبیل :

عباداله علیزاده به عنوان نماینده سرپرستان
در کمیته انضباط کار انتخاب شد
عفــت ســبحانی بــا اعــام ایــن خبــر
افــزود :در جلسـهای کــه روز ســه شــنبه 28
آبانمــاه ســالجاری بــا حضــور معاونیــن،
مشــاوران ،مدیــران و روســای ادارات،
مجریــان طــرح ،روســای گروه و کارشناســان
مســئول شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان
اردبیــل در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد
شــرکت و همزمــان در واحــد هــای تابعــه
شــرکت برگــزار شــد ،عبادالــه علیــزاده بــه
عنــوان نماینــده سرپرســتان در کمیتــه
انضبــاط کارانتخــاب شــد.
وی بیــان کــرد :اعضــای کمیته انضبــاط کار

بــر اســاس آئیــن نامــه اداره کل تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی اســتان تعییــن میشــوند
و متشــکل از  5عضــو میباشــد کــه دو
نفــر نماینــده مدیــر عامــل 2 ،نفــر نماینــده
کارگــران و یــک نفــر نماینــده سرپرســتان
میباشــد کــه دو ســال یکبــار تعییــن
میگردنــد.
معــاون منابــع انســانی شــرکت افــزود :در
بیــن کاندیداهــای ثبــت نامــی ،عبــاداهلل
علیــزاده بــا اکثریــت آراء همــکاران بــه
عنــوان نماینــده سرپرســتان در کمیتــه
انضبــاط کار انتخــاب شــد.

۳
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

برگزاری مانور آموزشی نجات فرد مصدوم از ارتفاع در محوطه باشگاه ورزشی شرکت
براســاس برنامــه زمانبنــدی ســالیانه ،مانــور ایمنــی مدیریــت
بــرق اردبیــل ،دوره آموزشــی نجــات فــرد مصــدوم از ارتفــاع بــه
صــورت تئــوری و عملــی در محوطــه باشــگاه ورزشــی شــرکت
توزیــع بــرق اردبیــل و بــا حضــور همــکاران امــور ســه بــرق
اردبیــل برگــزار شد.مســئول گــروه آمــوزش هــال اهمــر اســتان
اردبیــل در ایــن دوره ضمــن تعریــف کمکهــای اولیــه بــه شــرح
موضوعاتــی از قبیــل وظایــف و خصوصیــات امدادگــر در قبــال
مصدومیــن دچــار بــرق گرفتگــی و همچنیــن شــیوه احیــای
قلبــی ( )RPCو تنفســی فــرد مصــدوم پرداخــت.
عالیــی در ادامــه نحــوه صحیــح پاییــن آوردن فــرد مصــدوم از
ارتفــاع (بــه صــورت عملــی) را تشــریح کــرد و بــا ذکــر تجــارب
عملــی خــود در مواجهــه بــا ســوانح ســطح کارآمــوزان ایــن دوره
را ارتقــا بخشــید.
در پایــان ایــن مانــور مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل بــا بیــان
اینکــه یکــی از اصلــی تریــن مباحثــی کــه در حفــظ ســامت
عمومــی جامعــه مطــرح اســت آمــوزش مواجهــه بــا بحــران
بــرای همــه افــراد بــه منظــور کنتــرل ســوانح ناخواســته اســت
بــر تــداوم برگــزاری چنیــن دوره هایــی در شــرکت تاکیــد کــرد.

حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در راهپیمایی روز  13آبان
مدیــر عامــل و کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا حضــور خــود در راهپیمایــی
 ۱۳آبــان بــار دیگــر بــا محکــوم کــردن جنایتهــای اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا ،بــر عــزم
جــدی خــود در تــداوم راه نورانــی نظــام و آرمانهــای واالی انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

ارسال  3دستگاه نیسان آب شرب به شهر مرزی مهران

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :در راســتای خدمترســانی بــه زائــران
اربعیــن حســینی در مورخــه  16مهرمــاه ســالجاری ،تعــداد  2دســتگاه نیســان حــاوی آب شــرب بــه
شــهر مــرزی مهــران ارســال شــد.
حســن محمــدی افــزود :همچنیــن  23مهرمــاه نیــز ،یــک نیســان حــاوی آب شــرب از طــرف
کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان جهــت زائــران اربعیــن حســینی ارســال شــد.

حضور عالیی فرماندار پارس آباد در مدیریت برق پارس آباد
و تجلیل از روشندل برق پارس آباد آقای شهروز عالیش زاده
در روز عصای سفید سهشنبه مورخه  23مهر 98

بازدید بانوان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
به همراه مدیر کل محترم امور زنان و خانواده استانداری
از هشتمین دوره نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان
نمایشگاه بینالمللی اردبیل  30مهر 98
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به همت سازمان مردم نهاد استان

همایش مدیریت مصرف برق ویژه دستگاه های اجرایی
استان اردبیل برگزار شد

همایــش مدیریــت مصــرف بــرق ویــژه
دســتگاههای اجرایــی اســتان ،بــه همــت
ســازمان مــردم نهــاد مدیــران جــوان ،تــاش
و خدمــت و همــکاری شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل و ســازمان نظام مهندســی
اردبیــل در محــل ســال اجتماعــات ســازمان
نظــام مهندســی اردبیــل برگــزار شــد.
معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  ،تولیــد
بــرق اســتان اردبیــل را  3برابــر مصــرف اســتان
عنــوان کــرد و گفــت  :از آنجایــی کــه شــبکه
بــرق ،یــک شــبکه سراســری اســت از ایــن رو
مــا نیــز ملــزم بــه کاهــش مصــرف بــرق بودیــم
تــا بــه کشــور در جهــت پیشــبرد اهــداف تايین
شــده کمــک کنیــم.
عباســی افــزود :شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل در ســال  97رتبــه اول کشــوری
پیــک بــار را کســب نمــود و امیدواریــم امســال
نیــز بــا اقدامــات انجــام گرفتــه در بحــث
مدیریــت مصــرف بــرق ،رتبــه خــود را حفــظ
کنیــم.
وی کاهــش مصــرف بــرق ادارات را خواســتار
شــد و گفــت:ادارات بایــد  20درصــد مصــرف
خــود را از انــرژی هــای نــو تامیــن نماینــد.
در ادامــه ایــن همایــش مدیــر دفترمدیریــت
مصــرف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان

اردبیــل ،تعــداد مشــترکین عمومــی اســتان
را کــه ادارات هــم جــزو آن هــا هســتند 4.9
درصــد عنــوان کــرد کــه  14.6درصــد مصــرف
بــرق اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
یوســفی افــزود 998:واحــد اجرایــی در اســتان
وجــود دارنــد کــه  13مــگاوات بــرق اســتان را
مصــرف مــی کننــد و معــادل بــار  3شهرســتان
کوثــر ،ســرعین و نمیــن مــی باشــد.
وی ســاعات پیک بار ادارات را ســاعت  11تا 15
و بهــای بــرق مصرفــی در ایــن ســاعات را  4برابر
زمــان کــم بــاری عنــوان کــرد و گفت:تاکنــون
برخــی ادارات از قبیــل امــور انتقــال ،جهــاد
کشــاورزی ســاختمان مرکــزی،اداره کار و رفــاه
اجتماعی،شــرکت شــهرکهای صنعتی،بهزیستی
شــیرخوارگاه ،ســازمان فنــی و حرفــه ای،
شــرکت گاز و مرزبانــی ،نســبت بــه نصــب پنــل
هــای خورشــیدی اقــدام نمودننــد وحــدود
 100کیلــو وات بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل همــکاری داشــته انــد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف ،همــکاری کلیــه
ادارات بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل را خواســتار شــد و در ادامــه روشــهای
مدیریــت مصــرف بــرق در ادارات را تشــریح
کــرد و از نماینــدگان ادارات خواســت نســبت
بــه معرفــی نماینــده جهــت دریافــت قبــوض
الکترونیکــی بــرق در اســرع وقــت اقــدام کننــد.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

۴

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

نصب بیش از  3000کنتور هوشمند برق در اردبیل

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از نصــب  3137کنتــور
هوشــمند فهــام در اســتان اردبیــل خبــر داد.
حســن محمــدی گفــت :ایــن کنتورهــا در راســتای اهــداف صنعــت بــرق ایــران جهــت
ایجــاد شــبکه هوشــمند انــرژی و طــرح ملــی فــرا ســامانه هوشــمند اندازهگیــری و
مدیریــت انــرژی ،نصــب شــدهاند.
وی میــزان ســهمیه تعییــن شــده نصــب کنتورهــای فهــام را بــرای شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  3803دســتگاه عنــوان کــرد و افــزود :در حــال حاضــر
 3137دســتگاه کنتــور هوشــمند در ســطح شــرکت ،بــرای مشــترکان دیمانــدی نصــب
شــده و تــا پایــان ســال نیــز  1250دســتگاه دیگــر نصــب خواهــد شــد کــه بیشــتر از
ســهمیه تعییــن شــده اســت.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

راه اندازی نرم افزار  PMدر شرکت توزیع برق استان اردبیل
حســین قدیمــی گفــت  :در راســتای انجــام
بازدیــد ،ســرویس ،تعمیــرات و اقدامــات
پیشــگیرانه شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل نســبت بــه راه انــدازی نــرم افــزار PM
در امورهــای یــک ،دو و ســه بــرق اردبیــل ،بــرق
پــارس آبــاد ،مشــگین شــهر ،بــرق ســرعین و
نمیــن اقــدام نمــوده اســت.
وی افــزود  :در بقیــه امورهــا نیــز درآینــده
ای نزدیــک ایــن نــرم افــزار عملیاتــی خواهــد
گردیــد.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت

اعــام نمــود  :نــرم افــزار  PMبصــورت مــکان
محــور بــوده و انجــام بازدیدهــا و ســرویس هــا
بــر روی نقشــه  GISقابــل پیگیــری مــی باشــد .
حســین قدیمــی مزایــای ایــن نــرم افــزار
راحــذف چــک لیســتهای کاغــذی مربــوط بــه
فرمهــای بازدیــد و ســرویس و تعمیــرات بیــان
نمــود و افــزود  :دســتگاه نظــارت و پیمانــکاران
مربوطــه و همچنیــن واحدهــای بهــره بــرداری
شــرکت بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار مــی
تواننــد بصــورت الکترونیکــی فعالیــت بهــره
بــرداری و تعمیــرات را رصــد نماینــد.

بهبود عملکرد ولتاژ مشترکین برق استان
در راستای اجرای طرح چاوش
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از بهبــود
عملکــرد ولتــاژ مشــترکین بــرق اســتان در
راســتای اجــرای طــرح چــاوش خبــر داد .
حســین قدیمــی گفــت  :شــرکت توزیــع
بــرق اســتان اردبیــل در راســتای اجــرای
دســتورالعمل طــرح چــاوش (چشــم انــداز

اصــاح ولتــاژ شــبکه) نســبت بــه اســتخراج
وضعیــت ولتــاژ مشــترکین از کنتورهــای
دیجیتالــی موجــود اقــدام نمــود و پــس از
اســتخراج ایــن اطالعــات بــا اجــرای  19طــرح
مهندســی بــا اعتبــار  73550میلیــون ریــال
و  25طــرح بهــره بــرداری ســریع االجــرا بــا
اعتبــار  9610میلیــون ریــال و براســاس قرائــت
ولتــاژ در چهــار دوره متوالــی بــه میــزان %69
مشــترکینی کــه ولتــاژ آن در محــدوده قرمــز
بــوده بهبــود عملکــرد داشــته اســت.

۵
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همایش توجیهی روش های پرداخت قبض سبز و آشنایی با اپلیکیشن های مرتبط

ســپس حســن پــور سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات
مشــترکین ،بــه عنــوان مــدرس دوره ضمــن بیــان مزایــای طــرح
ملــی حــذف قبــوض کاغــذی جزئیــات روش هــای پرداخــت
صورتحســاب مشــترکین بعــد از حــذف قبــوض کاغــذی را تشــریح
نمــود.
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین بــا اشــاره بــر ۴
روش پرداخــت قبــوض کاغــذی افــزود :بــا حــذف قبــوض کاغــذی
مشــترکین از طریــق  ۴روش تلفــن همــراه متصــل بــه اینترنــت،
تلفــن همــراه ،بــدون نیــاز بــه تلفــن همــراه ودفاتــر پیشــخوان یــا
 ICTروســتایی مــی تواننــد قبــوض بــرق خــود را پرداخــت کننــد.
وی در ادامــه بــه تشــریح هــر یــک از روش هــا پرداخــت و عنــوان
کــرد :پیونــد پیامــک اولیــن راه پرداخــت قبــض در روش تلفــن
همــراه متصــل بــه اینترنــت اســت کــه ایــن پیونــد مشــترک را بــه
درگاه بانکــی ارجــاع مــی دهــد و از آنجــا مشــترک مــی توانــد قبــض

خــود را پرداخــت کنــد ،اســتفاده از آپ گوشــی هــای هوشــمند راه
دیگــر پرداخــت بــا تلفــن همــراه مــی باشــد کــه بــرای ایــن منظــور
آپ هــای مختلفــی ماننــد آپ هــای صنعــت بــرق ،ســرویس هــای
پرداخــت و آپ هــای بانــک هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
مشــترکین بــا ثبــت شناســه قبــض خــود در آپ از صــدور قبــض
جدیــد مطلــع و از همانجــا مــی تواننــد صورتحســاب خــود را
پرداخــت کننــد.
حســن پــور ادامــه داد :مراجعــه بــه وبســایت www.saapa.irو
وب ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه آدرس
 www.aped.irو ورود بــه قســمت پرداخــت صورتحســاب یکــی
دیگــر از راه هایــی اســت کــه مشــترکین مــی تواننــد بــا وارد کــردن
شناســه قبــض ،صورتحســاب خــود را بپردازنــد.
وی اضافــه کــرد :آندســته از مشــترکینی کــه تلفــن همــراه
هوشــمند ندارنــد مــی تواننــد بــا شــماره گیــری کــد دســتوری
 *۷۳۳*۱۵۲۱#و  *۷۴۱*۱۵۲۱#و دنبــال کــردن مراحــل آن
قبــض خــود را پرداخــت کننــد.
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین در ادامه ایــن دوره
ســایر روش هــای پرداخــت قبــوض جهــت رفــاه حــال مشــترکین را
چنیــن تشــریح کــرد :افــرادی کــه نمــی تواننــد از خدمــات پرداخت
ذکــر شــده توســط تلفــن هــای همــراه هوشــمند و ســاده اســتفاده
کننــد مــی تواننــد ازدســتگاه هــای  ATMو  POSبــرای پرداخت
قبــوض خــود بــه ایــن صــورت کــه بــا مراجعــه بــه  ATMو انتخــاب
گزینــه پرداخــت قبــوض ،قبــض خــود را پرداخــت کننــد و یــا بــا
اســتفاده از دســتگاه  POSو ثبــت شناســه قبــض بدهــی عــاوه
بــر دریافــت بدهــی نســبت بــه پرداخــت آن نیــز اقــدام کننــد.
وی تصریــح کــرد :بــا وجــود همــه روش هــای الکترونیکــی پرداخــت
قبــوض کــه مشــترکین مــی تواننــد در کمتریــن زمــان و بــدون

نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه پرداخــت قبــوض خــود بپردازنــد
بــاز هــم شــرکت توزیــع نیــروی بــرق بــا پیــش بینــی برخــی از
مشــکالتی کــه بــرای افــراد کهنســال و فاقــد ســواد کامپیوتــری
تدابیــری اندیشــیده کــه ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه دفاتــر
پیشــخوان دولــت بــا اعــام شناســه قبــض خــود بــه کارگــزار
دفتــر پیشــخوان جهــت پرداخــت قبــض خــود اقــدام کننــد.
حســن پــور در پایــان ســخنان خــود اظهــار کــرد :مشــترکین
ســاکن روســتاها نیــز کــه از طریــق اپلیکیشــن هــا نتوانســته
انــد نســبت بــه پرداخــت قبــض خــود اقــدام کننــد مــی
تواننــد بــا مراجعــه بــه  ICTروســتایی شناســه قبــض را بــه
کارگــزار روســتایی اعــام و قبــض خــود را پرداخــت کننــد.
وی اضافــه کــرد :طــرح ملــی حــذف قبــض کاغــذی طرحــی
ارزشــمند بــرای جلوگیــری از اتــاف منابــع و حفــظ محیــط زیســت
مــی باشــد کــه یکایــک مــا در خانــواده صنعــت بــرق بایــد همــه
تــاش خــود را در جهــت پیشــبرد ایــن طــرح ســازنده انجــام دهیم.

شماره 34

اخبار شهرستان ها
امور یک برق اردبیل
آمادگی امور یک برق اردبیل برای اجرای
سناریوی مدیریت بحران زمستان سال 98

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از تکمیــل ســناریوی
مدیریــت بحــران امــور یــک در مقابلــه بــا خاموشــی هــای
احتمالــی  ،ناشــی از ناپایــداری هــای جــوی خبــر داد.
دانــش گفــت :در مــاه هــای گذشــته بــه منظــور حفــظ
پایــداری شــبکه امــور یــک ،عــاوه بــر انجــام ســرویس و
تعمیــرات پیشــگیرانه در حوزه شــبکه های فشــار متوســط
و ضعیــف  ،نهایــت تــاش بــرای کاهــش تاثیــرات عوامــل
بــرون ســازمانی مثــل شــاخه زنــی  ،رفــع حریــم هــای
ســاختمانی صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد بــا توجه بــه تجــارب وقوع خاموشــی
هــای فصــل زمســتان در ســال گذشــته ،ســناریویی تحــت
عنــوان «مدیریــت بحــران زمســتان» بــه منظــور اســتفاده
بهینــه از منابــع مالــی و انســانی شــاغل در شــرایط
ناپایــدار جــوی  ،تدویــن و اجــرا گردیــده اســت .
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل در انتهــا بیــان کــرد :
بــا توجــه بــه بازخوردهــای مردمــی و گزارشــات منابــع
باالدســتی از عملکــرد ایــن امــور در زمســتان ســال 97
در راســتای ارتقــا ســطح بهــرهوری  ،ایــن ســناریو بــا
مــد نظــر قــرار دادن نواقــص ســال گذشــته  ،تدویــن
و بســترهای الزم بــرای اســتفاده حداکثــری از منابــع
پیمانــکاری  ،عملیاتــی و پشــتیبانی جهــت دســتیابی بــه
تأمیــن بــرق پایــدار و مطمئــن بــا حداقــل خســارت
باشــد
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گرفتــه در حــوزه طــرح چــاوش در محــل دفتــر امــور
یــک بــرق اردبیــل برگــزار شــد ؛ مدیــر امــور یــک بــرق
اردبیــل اعــام کــرد  :در راســتای حفــظ پایــداری شــبکه
و افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین تحویــل انــرژی بــا
کیفیــت ،پــروژه رینــگ فیدرهــای فشارمتوســط  7و 10
جنوبــی بــه بهــره بــرداری رســید.
دانــش ضمــن تقدیــر از اقدامــات صــورت گرفتــه توســط
اداره برنامــه ریــزی و مهندســی امــور یــک بــرق اردبیــل
گفــت  :احــداث شــبکه فشــار متوســط هوائــی بــه طــول
یــک کیلومتــر بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر دومیلیــارد
ریــال اقــدام یافتــه اســت
وی در ادامــه بــه بیــان تاثیــرات اجــرای ایــن پــروژه بــه
شــرح ذیــل پرداخــت:
 0تعدیل بار فیدر  7و  10جنوبی
 0افزایــش نقطــه مانــور و افــزودن تجهیــزات قطــع و
وصــل شــبکه فشــار متوســط
 0اســتفاده بهینــه از فیــدر 7جنوبــی و کاهــش ناپایــداری
هــای فیــدر 10
•خــارج کــردن پســت هــای هوائــی کاشــانی  ،ابوطالب1و2
از حالت شــعاعی
 0ارتقــا ســطح ولتــاژ 10ولتــی مشــترکین محــدوده
محــات کاشــانی  ،ابوطالــب و زرنــاس
وی در انتهــا ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مطالعــه و
اجــرای پــروژه هــای مشــابه ،عــاوه بــر تحقــق اهــداف
طــرح چــاوش  ،بــا صــرف کمتریــن هزینــه  ،بیشــترین
دســتاورد در حــوزه بهــره بــرداری و نگهــداری شــبکه
پدیــد آیــد.
برق رسانی به مجتمع تجاری مسکونی
شهریار اردبیل

۶

جهــت افزایــش اطمینــان و پایــداری شــبکه خبــر داد.
عبدالهیــان بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :بــا توجــه بــه
گــزارش امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق  ،فیــدر
مذکــور جــزو فیــدر پــر عارضــه شــناخته شــده اســت.
وی ادامــه داد  :همــکاران ایــن امــور جهــت جلوگیــری از
تکــرار خاموشــیها بــا بازدیــد میدانــی از مســیرهای جــاده
مغــان انبــار شــرکت نفــت و انبــار جهــاد کشــاورزی و
کشــتارگاه مــرغ ســامیان ،نســبت بــه شناســایی نقــاط
ضعــف شــبکه اقــدام نمودنــد
وی گفــت :در ایــن اقــدام  220عــدد مقــره ســوزنی
تعویــض و  290متــر چرخگــذاری جهــت اصــاح فلــش
شــبکه و اصــاح جمپرهــا انجــام گردیــد.
اصالح و بهینه سازی شبکه در محله آل عبا اردبیل

مدیــر امــور 2بــرق اردبیــل از اصــاح و جابجایــی شــبکه
فشــار متوســط و ضعیــف بــه طــول  470متــر در محلــه
آل عبــا خبــر داد.
عبدالهیــان گفــت  :تعــدادی از پایــه هــای بــرق و پســت
هوایــی جایــگاه  ، CNGبــه علــت عقــب نشــینی
ســاختمانها  ،در وســط معبــر عمومــی بــه صــورت
خطرنــاک قــرار گرفتــه بــود و هــر لحظــه امــكان برخــورد
خودروهــا بــا ايــن پايــه هــا وجــود داشــت.
وی افــزود  :بــا برکنــاری شــبکه فشــار متوســط واحــداث
شــبکه جدیــد بــا ســیم نمــره  70بــه طــول  470متــر
و بــا نصــب  14اصلــه پایــه بتونــی  12متــری و نصــب
48عــدد کــراس آرم قائــم  2متــری و  21عــدد کــراس آرم
قائــم  90ســانتی متــر و جابجایــی پســت هوایــی جایــگاه
 CNGرفــع حریــم شــبکه محلــه آل عبــا انجــام شــد.

تأمین برق منطقه گردشگری پل شیشه ای هیر

امور سه برق اردبیل

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از احــداث پســت زمینــی
پــل شیشــه ای شــهر هیــر خبــر داد
دانــش اعــام کــرد  :بــا افتتــاح پــل  ،اولیــن پســت
زمینــی رســما در محــدوده شــهر هیــر بــه شــبکه امــور
یــک بــرق اردبیــل اتصــال خواهــد یافــت.
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل افــزود  :در ایــن پــروژه کــه
بــه همــت اداره بــرق هیــر اجــرا گردیــد؛ شــبکه زمینــی
فشــار متوســط بطــول یــک کیلومتــر در مســیرهای
صعــب العبــور و ســنگی  ،دویســت متــر خــط هوایــی بــه
همــراه نصــب ســه ســلول 20کیلوولــت احــداث و ایجــاد
گردیــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :اجــرای ایــن پــروژه ،قــدم موثــری
بــرای واگــذاری انشــعاب هــای جدیــد بــه افــراد متقاضــی
فعالیــت در بخــش توریســتی در شــهر هیــر مــی باشــد.

تبدیل چراغ های اسقاط و معیوب روشنایی معابر
به چراغ های  4*20وات ال ای دی

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از افتتــاح پــروژه بــرق
رســانی بــه مجتمــع شــهریار در روز والدت حضــرت
رســول اکــرم(ص) خبــر داد.
دانــش گفــت :پــروژه شــهریار در روز  24آبــان مــاه
مصــادف بــا میــاد پیامبــر عظیــم الشــان اســام(ص)
افتتــاح گردیــد.
وی بیــان کــرد :ایــن پــروژه بــه همــت اداره مهندســی
و برنامــه ریــزی امــور یــک بــرق اردبیــل بــا احــداث دو
پســت زمینــی مســتقل هــر کــدام بــا ظرفیــت 500
کیلوولــت آمپــر و  4پســت هوائــی بــا مجمــوع ظرفیــت
 800کیلوولــت آمپــر احــداث گردیــده اســت .
اموردو برق اردبیل

اجرای طرح رینگ فیدرهای  7و  10جنوبی اولین
گام امور یک برق اردبیل در اجرای طرح چاوش
در جلســه ای کــه در خصــوص بررســی اقدامــات صــورت

تعمیرات فیدر  7شمالی
در محدوده امور دو برق اردبیل
مدیــر امــوردو بــرق اردبیــل از تعمیــرات فیــدر  7شــمالی

مدیر امور سه برق اردبیل از تبدیل  95دستگاه چراغ
اسقاط و معیوب به چراغ های  4*20وات ال ای خبر داد.
واحــدی در ادامــه افــزود :در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و
جلوگیــری از هزینــه اضافــی و هدررفــت انــرژی اداره بهره
بــرداری امــور ســه بــرق اردبیــل در طرحــی  ،چراغهــای
اســقاط و غیرقابــل بهــره بــرداری و معیــوب 250وات را
بــا انجــام تغییــرات مهندســی و طراحــی مجــدد بــا هزینــه
کــم و لــوازم موجــود در انبــار احیــاء و جهــت اســتفاده
مجــدد در شــبکه آمــاده نمــود.
وی گفــت :طــرح فــوق بدیــن گونــه مــی باشــد کــه کلــه
چراغهــای 400یــا 250و 125و ...کــه مشــکل اساســی
در اصــاح آنهــا هســت (عمومــاً چراغهــای کــه توســط
شــرکت دانــش بنیــان بصــورت  LEDتغییراتــی در آنهــا
ایجــاد شــده بــود و عمـ ً
ا غیرقابــل اســتفاده مجــدد مــی
باشــد ) بــا نصــب ســرپیچ در داخــل قــاب چــراغ و ســیم
کشــی مجــدد و نصــب المــپ هــای20وات بــا ســرپیچ
 E 27مــورد اســتفاده در شــرکت بــه تعــداد دلخــواه (در
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اخبار شهرستان ها
مــورد طراحــی شــده  4*20اســتفاده شــده اســت) مجــدد
بــه چرخــه اســتفاده قــرار مــی گیــرد و در پایــه هــای
9متــری روســتائی ،پایــه هــای 12متــری بتونــی موجــود
بــا روشــنائی مناســب قابــل اســتفاده مــی باشــد
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل مزایــای ایــن طــرح را بــه
شــرح ذیــل بیــان نمــود :
 -1اســتفاده از لــوازم اســقاط و غیرقابــل اســتفاده در انبــار
و احیــا مجــدد آن هــا
 -2اســتفاده از لــوازم موجــود در انبــار جهــت بازســازی
چرا غهــا
 -3کاهــش قــدرت متوســط چــراغ هــای منصوبــه و کمــک
در تعدیــل روشــنائی و کاهــش پیــک
 -4اقدام در راستای عملکرد  5 Sشرکت
-5امــکان اســتفاده از تــوان هــای مختلــف و تغییــر در
قــدرت چــراغ بــه آســانی
 -6ســرویس و نگهــداری راحــت بطــوری کــه در صــورت
خرابــی بــا تعویــض المــپ معیــوب چــراغ اصــاح مــی
گــردد.
 -7در صــورت معیــوب شــدن یــک المــپ تعــداد المــپ
هنــوز روشــن بــوده و تاریکــی مطلــق منطقــه را فــرا
نمیگیــرد.

معابرخیابــان شــهید دیــده بــان واقــع در شــهرک کوثــر بــه
طــول  1365متــر خبــر داد.
واحــدی در مــورد اجــرای ایــن طــرح گفــت :بــا درخواســت
و همــکاری شــهرداری منطقــه  2اردبیــل جهــت رفــع
حریــم و تامیــن روشــنایی خیابــان جدیداالحــداث شــهید
دیــده بــان واقــع در شــهرک کوثــر ،همــکارن امــور ســه
بــرق اردبیــل نســبت بــه جابجایــی و رفــع حریــم شــبکه
 20کیلوولــت هوایــی اقــدام کردنــد.
وی افــزود :درایــن طــرح  19اصلــه تیــر بتونــی  12متــری
برکنــار و  21اصلــه تیــر بتونــی جدیــد احــداث گردیــد و در
ادامــه بــا احــداث  20اصلــه تیــر جدیــد و در نتیجــه کوتــاه
شــدن فاصلــه تیرهــا و نصــب چــراغ معابــر  ،روشــنایی
معابــر خیابــان شــهید دیــده بــان تامیــن شــد.

جابه جایی و رفع حریم شبکه  20کیلوولت هوایی
روستای حکیم قشالقی

برق سرعین
اصالح شبکه فشار متوسط مسیر سبالن شهر سرعین

مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از جابــه جایــی و رفــع
حریــم شــبکه  20کیلوولــت هوایــی روســتای حکیــم
قشــاقی بــه طــول  835متــر خبــر داد.
واحــدی در مــورد اجــرای ایــن طــرح گفــت :پــس از
درخواســت اداره راه و ترابــری اســتان اردبیــل جهــت
بازگشــایی مســیر زیرگــذر و رفــع حریــم شــبکه 20
کیلوولــت هوایــی روســتای حکیــم قشــاقی واقــع در
جــاده اردبیــل _ ســرعین ،همــکاران ایــن امــور پــس از
بازدیــد و بررســی هــای الزم و ارایــه طــرح اولیــه نســبت
بــه جابجایــی و رفــع حریــم شــبکه  20کیلوولــت اقــدام
کردنــد.
وی افــزود :در ایــن طــرح  19اصلــه تیــر بتنــی  12متــری
نصــب شــد و شــبکه  20کیلوولــت هوایــی بــه طــول 575
متــر جابــه جــا شــده و شــبکه جدیــد بــه طــول  260متــر
احداث شــد.
واحــدی ادامــه داد  :ســاکنان ایــن روســتا از ســال 1375
(ســاخت و ســازهای پــس از زلزلــه  75اردبیــل) در حریــم
شــبکه توزیــع هوایــی قــرار داشــتند کــه موجــب بــروز
خطــرات جانــی و مالــی بــرای اهالــی ایــن منطقــه شــده
بــود کــه خوشــبختانه اجــرای ایــن طــرح موجــب رفــع
ایــن مشــکل شــد.
جابجایی و اصالح خط  20کیلوولت دومداره
هوایی فیدر  3و  8غربی
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از جابجایــی  ،اصــاح و
ســاماندهی خــط  20کیلوولــت دومــداره هوایــی (فیــدر
 3و  8غربــی) جهــت رفــع حریــم و تامیــن روشــنایی

مدیــر بــرق ســرعین از اصــاح شــبکه فشــار متوســط
مســیر ســبالن خبــر داد .
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :در راســتای کاهــش
خاموشــی هــای بــی برنامــه و انــرژی توزیــع نشــده و
همچنیــن افزایــش ضریــب اطمینــان  ،شــبکه فشــار
متوســط مســیر ســبالن از نظــر سســتی ارتباطــات  ،کجــی
مقــره  ،فلــش نامناســب ســیم هــا و  ...اصــاح گردیــد.
وی گفــت  :در ایــن عملیــات کــه بــا همــکاری اکیــپ هــای
اتفاقــات  ،تعمیــرات و پیمانــکار صــورت گرفــت  ،کاهــش
طــول فیــدر  ( ۳بــه مقــدار  ۳۰۰متــر ) و رفــع حریــم
شــبکه فشــار متوســط نیــز انجــام پذیرفــت،
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد  :ایــن عملیــات بــا
حداقــل خاموشــی و تامیــن بــار از طریــق فیــدر  ۴غربــی
صــورت گرفــت.
تشریح وضعیت روشنایی معابر شهرستان سرعین
در نیمه نخست سال ۹۸
مدیــر بــرق ســرعین گفــت  :بــا توجــه بــه اینکــه روشــنایی
معابــر اهمیــت ویــژه ای بــرای مشــترکان بــرق داشــته و
ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان رضایــت منــدی آنهــا دارد
لــذا ایــن مدیریــت یکــی از اولویــت هــای خــود را رفــع
ســریعتر خاموشــی و ســرویس هــر چــه بهتــر روشــنایی
معابــر قــرار داده اســت .
موســوی افــزود  :همــکاران ایــن مدیریــت هــر نــوع

خاموشــی ( گــزارش از طــرف  ، ۱۲۱تلفنــی،
درج در کانــال هــای شــبکه هــای اجتماعــی ) را در
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن برطــرف مــی کننــد  ،بــه
گونــه ای کــه مــدت زمــان رفــع خاموشــی معابــر در
مدیریــت بــرق ســرعین بــه زیــر  ۳ســاعت رســیده
اســت.
وی بیــان کــرد  :بــا رصــد کامــل روشــنایی معابــر
شــهری  ،روســتایی و بــا بررســی درخواســت هــای
مردمــی نســبت بــه ســرویس و نصــب چــراغ هــای ال
ای دی از محــل تعمیــرات و تملــک دارایــی در نقــاط
ضــروری اقــدام شــده اســت.
اصالح شبکه فشار متوسط مسیر آلوارس سرعین

مدیــر بــرق ســرعین از اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه
فشــار متوســط مســیر آلــوارس خبــر داد.
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :بــا توجــه
بــه نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما و موقعیــت
کوهســتانی ایــن مســیر  ،جهــت افزایــش قابلیــت
اطمینــان شــبکه ،بــا اعمــال خاموشــی بــا برنامــه و در
قالــب  ۵اکیــپ اعــم از اتفاقــات  ،تعمیــرات و پیمانــکار
نســبت بــه اصــاح ایــرادات شــبکه اقــدام شــد.
وی افــزود  :در ایــن عملیــات اصــاح کجــی مقــره،
کاور گــذاری روی کــراس آرم در نقــاط پرنــده خیــز،
کاور گــذاری روی کات اوت هــا  ،تعویــض بــرق گیــر
هــای معیــوب  ،اصــاح جمپــر هــا و فلــش کشــی
انجــام گرفــت.
برای نخستین بار در شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل صورت گرفت

مدیــر بــرق ســرعین از نصــب دســتگاه تلفیــق کات
اوت و جداســاز در مدیریــت بــرق ســرعین خبــر داد.
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  :بــا توجــه بــه
اینکــه اصلــی تریــن اولویــت ایــن واحــد کاهــش
انــرژی توزیــع مــی باشــد  ،در یــک طــرع ابتــکاری
نســبت بــه طراحــی ایــن دســتگاه اقــدام شــد.
وی ادامــه داد  :در زمــان اجــرای مانــور بــا کات اوت
ناگزیــر بــه اعمــال خاموشــی و تعویــض فیــوز لینــک
هــا هســتیم کــه ایــن امــر موجــب اعمــال خاموشــی
گســترده مــی گــردد کــه همیــن امــر در زمــان
برگشــت مانــور نیــز اتفــاق مــی افتــد.
موســوی خاطــر نشــان کــرد  :در ایــن طــرح قطــع
کــن و کات اوت اصلــی در کنــار یکدیگــر قــرار دارنــد،
کــه در زمــان اجــرای مانــور فقــط قطــع کــن وصــل
و موقــع برگشــت مانــور نیــز قطــع کــن بــاز خواهــد
شــد کــه ایــن امــر موجــب بــه صفــر رســاندن هــر
نــوع خاموشــی خواهــد شــد.
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برق شهرستان نیر

برق شهرستان کوثر

اتمام عملیات شاخه زنی و پاکسازی کامل
درختان واقع در حریم  ۲۰کیلو ولت فیدر  ۳نیر

برگزاری مانور اصالح وتعمیرات روشنایی
معابر در روستاهای شهرستان کوثر

مدیــر بــرق شهرســتان نیــر از اتمــام عملیــات
شــاخه زنــی وپاکســازی کامــل درختــان واقــع در
حریــم  ۲۰کیلــو ولــت فیــدر  ۳نیــر خبــر داد.
اخــوان گفــت :در ایــن عملیــات کــه بــا همــکاری
اکیــپ خــط گــرم و شــهرداری نیــر انجــام گرفــت
 ،کلیــه درختــان واقــع در مســیر گردشــگری
بوالغــار و ســطح شــهر هــرس شــد.
وی افــزود :بــه دلیــل نزیــک شــدن فصــل ســرما
و احتمــال بــارش بــرف و ســنگین شــدن شــاخه
هــای درختــان وهمچنیــن بــرای جلوگیــری از
خاموشــی هــای ناخواســته و افزایــش قابلیــت
اطمینــان شــبکه تعــداد  ۲۰۰اصلــه درخــت بطــور
کامــل شــاخه زنــی شــد.
مدیــر بــرق شهرســتان نیــر در پایــان گفــت :ایــن
مدیریــت در تــاش اســت تــا هــر چــه ســریعتر
نســبت بــه انجــام عملیــات شــاخه زنــی و هــرس
درختــان نیــز در محــدوده روســتاهای بخــش
مرکــزی نیــر اقــدام کنــد.

مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر گفت:مانــور اصــاح و
تعمیــرات روشــنایی معابــر روســتاهای ابلــی علیــا
و ســفلی و توشــمانلو و کرنــدق و جغنــاب و الــو و
النکــش برگــزار شــد.
ســاعدی افــزود :درایــن مانــور کــه اول آبــان مــاه
برگزارشــد  ۱۵۰ ،عــدد المــپ ال ای دی  ۱۲وات
و  ۲۰عــدد المــپ ال ای دی  ۲۰وات و  ۱۲عــدد
المــپ ســدیمی  ۷۰وات توســط همــکاران مدیریــت
بــرق کوثــر تعویــض شــد.
مدیــر بــرق کوثــر ازتعمیــر و اصــاح معابــر
روســتاهای اســفرنجان و عرصــه دوگاه و النکــش
شهرســتان کوثــر خبــر داد.
ســاعدی گفــت  :باتعویض۲۷۲عــدد انــواع المپهــای
ال ای دی وســدیمی معابــر روســناهای اســفرنجان
و عرصــه دوگاه و النکــش کوثــر بصــورت کامــل
اصــاح وتعمیــر شــد.
وی افــزود :در راســتای اقتصــاد مقاومتــی تعــداد ۴۳
دســتگاه چــراغ طــرح زیمنــس توســط همــکاران
مدیریــت بــرق شهرســتان کوثــر بازســازی و مجــددا
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

اصالح و بهینه سازی چراغهای روشنایی معابر
روستاهای شهرستان نیر
مدیــر بــرق نیــر گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت
روشــنایی معابــر و ارتبــاط آن بــا میــزان
رضایتمنــدی مشــترکان بــرق ایــن مدیریــت تــاش
مــی کنــد تــا هــر چــه ســریعتر نســبت به ســرویس
و حــل خاموشــیهای معابــر اقــدام نمایــد.
اخــوان افــزود :درراســتای افزایــش رضایــت منــدی
مشــترکان روســتایی ، ،بــا نصــب  ۷۰دســتگاه چراغ
ال ای دی در روســتاهای کوراعباسلو،کریق،ســوغانلو
و مشــتقین از توابــع بخــش مرکــزی و روســتاهای
قلعــه جوق،امیــن اباد،داشــبالغ و اینچــه ازتوابــع
بخــش کوراییــم کمبــود روشــنایی ایــن روســتاها
تــا حــدودی رفــع شــد.
وی همچنیــن از تعمیــر وســرویس  ۴۶دســتگاه
چــراغ در روســتاهای بخــش مرکــزی اســام
اباد،کمــال ابــاد و میمنــد شهرســتان نیــر خبــر داد.

برق نمين
جابه جايي و رفع حريم شبكه  20كيلوولت
هوايي شهرك صنعتي شماره دو

مديــر بــرق نميــن از جابجایــی و رفــع حریم شــبکه
 20کیلوولــت هوایــی ورودی شــهرک صنعتــی دو
بــه طــول  ۱۵۰متــر خبــر داد.
وفاخــواه در مــورد اجــرای ایــن طــرح گفــت  :پــس

آدرس پیام رسان سروش شرکت:

از درخواســت مشــترک جهــت رفــع حریم شــبکه
 20کیلوولــت هوایــی واقــع در ورودی شــهرک
صنعتــی دو  ،همــکاران مديريــت بــرق نميــن پــس
از بازدیــد و بررســی هــای بــه عمــل آمــده و ارایــه
طــرح اولیــه و بــا نصــب  ۳اصلــه تیــر بتنــی 12
متــری شــبكه  20کیلوولــت هوایــی بــه طــول
 ۱۵۰متــر را جــا بــه جــا كردنــد.
وي افــزود :اجــراي ایــن طــرح باعــث مانــور فیــدر
هفــت شــهرک صنعتــي شــماره دو بــا فیــدر هشــت
ســلوط بــا نصــب یــک دســتگاه سکســیونر گازی
در مســیر ایجــاد رینــگ دو فیــدر خواهــد بــود.
برق مشکین شهر
خروج یک دستگاه فیدر جدید  20کیلوولت
از پست تقی دیزج

فیــدر جدیــد شــماره چهــار مدیریــت بــرق
مشــکین شــهر بــا احــداث  1.9کیلومتــر شــبکه
فشــار متوســط هوایــی ،تغذیــه شــده از پســت kv
 230تقــی دیــزج مهرمــاه ســالجاری بــه بهــره
بــرداری رســید.
موســی ابراهیــم نــژاد گفــت  :فیــدر جدیــد بــرق
مشــکین شــهر  ،جــاده مشــکین شــهر ،ســه
راهــی صحــرا تــا کلیدجداســاز فخرآبــاد را تغذیــه
مــی کنــد.
وی افــزود بــا ایــن اقــدام  81 ،کیلومتــر شــعاع
تغذیــه فیــدر  9کاهــش یافتــه اســت و ضمــن
تغذیــه مشــترکین صنعتــی ماننــد کارخانــه
کامیــون ســازی و ســد ســبالن ،کارخانــه شــن
و ماســه ،تاثیــر بســزایی در جبــران افــت ولتــاژ
روســتاهای منطقــه دارد.
سرپرســت بــرق مشــکین شــهر افــزود  :کلیــه
عملیــات اجرایــی توســط همــکاران و ســیمبانان
بــرق مشــکین شــهر اجــرا شــده اســت.
موســی ابراهیــم نــژاد بــا بیــان مســیرهای تغذیــه
فیــدر  4تقــی دیــزج بــرق مشــکین شــهر بــه شــرح
ذیــل
روســتای ســاوجبالغ  -گاومیــش اولــن علیــا و
ســفلی  -لمبــر  -لحــاق  -اربــاب کنــدی  -شــهر
فخرآبــاد  -میرعلیلــو  -قوزلــو  -بابیــان  -نقــدی
علیــا و ســفلی  -پیرازمیــان  -ارجــق  -المــاس
کنــدی  -حیــدر آبــاد  -آق قلعــه
وی افــزود  :ایــن اقــدام در راســتای افزایــش
رضایــت مشــترکین صــورت گرفتــه اســت.
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کسب رتبه چهارم کشوری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در بین  39شرکت توزیع کشور در برنامه های پاسخگویی بار سال 1398

خبر ورزشی

بــر اســاس اعــام شــرکت توانیــر ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل توانســت در گــروه  4برنامــه
پاســخگویی بــار ســال 1398رتبــه دوم و رتبــه چهــارم را بیــن  39شــرکت توزیــع بــا عملکــرد  127درصــد از آن
خــود کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت رتبــه بنــدی شــرکتهای توزیــع در مناطــق  4گانــه ایــن شــرکتها بــا توجــه بــه ســهمیه
کاهــش پیــک بــار ابالغــی و درصــد عملکــرد اجــرای برنامــه هــای پاســخگویی بــار بــوده اســت.

موفقیت ورزشی همکار
در مسابقات سراسری شطرنج وزارت نیرو

قدردانی
 تقدير فرماندار بيله سوار از سرپرست برق بيله سوار
فرماندار بيله سوار با ارسال لوحي از سرپرست برق بيله سوار تقدير كرد.
قبــادي در ايــن لــوح از همــكاري سرپرســت بــرق بيلــه ســوار در پيشــبرد اهــداف ســازمان بهزيســتي بــه ويــژ در حوزه
فعاليــت امــور توســعه پيشــگيري  ،كــه زمينــه ســاز پيشــگيري و كاهــش برخــي از انــواع آســيب هــاي اجتماعــي را در
شهرســتان بيلــه ســوار رقــم زده اســت ،قدردانــي نمود.
 تقدیر فرمانده تیپ  37حضرت عباس (ع)
از رئیس اداره برق کورائیم
ســرهنگ پاســدار غالمحســین محمــدی اصــل بــا ارســال لــوح تقدیــری از محبــوب عالیــی رئیــس اداره بــرق کوارئیــم
بــه جهــت اصــاح و تعویــض کایــل شــبکه فشــار متوســط زمینــی پســت پــادگان کورائیــم تقدیــر و تشــکر کــرد .

انتخاب وانتصاب
طی ابالغهای جداگانه از طرف مدیر عامل شرکت
محمــد حســین دیدهبــان بعنــوان «مدیریــت بــرق اردبیــل» ،مهــدی احــدی بعنــوان «مدیــر دفتــر حقوقــی و
رســیدگی بــه شــکایات» ،شــهرام ســاعدی بعنــوان «مدیریــت بــرق کوثــر» ،محمــد یزدانــی بعنــوان «سرپرســت
مدیریــت بــرق بیلــه ســوار» منصــوب شــدند .ســید محمــد آقائــی و رضــا مهــری پــس از اخــذ اکثریــت آرا در انتخابات
بــا حفــظ ســمت بعنــوان نماینــدگان کارگــران در کمیتــه انضبــاط کار منصــوب شــدند.

همکاران گرامی
جنــاب آقایــان همايــون قزويني،علــي وارســته ،بابــك نجفــي،
عامــل حيدراســام  ،هاشــم مختارپــور

مصیبــت وارده را تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد
ســبحان بــرای آن مرحومــان غفــران و رحمــت الهــی
و بــرای حضــرت عالــی و دیگــر ســوگواران صبــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دوره
نوزدهمیــن
مســابقات سراســری
شــطرنج بــرادران وزارت
نیــرو بــا حضــور 229
ورزشــکار در قالــب 25
تیــم از  19اســتان کشــور
از تاریــخ  98/8/8لغایــت
 98/8/13بــه میزبانــی
هیــأت ورزش اســتان
(شــرکت
کردســتان
توزیــع نیــروی بــرق)
برگــزار گردیــد.
در بخــش انفــرادی ایــن
مســابقات آقــای حســین
رادمهــر از تیــم صنعــت
آب و بــرق اســتان اردبیــل
بــه مقــام اول (قهرمــان قهرمانــان) و قهرمــان میــز اول دســت یافــت.
همچنیــن وی در ایــن دوره از مســابقات شــطرنج بــرادران وزارت
نیــرو در روش بــرق آســا (بلیتــس) بــه مقــام دوم مســابقات دســت
یافــت.
کسب رتبه برتر سال 1396
توسط هیات ورزش صنعت آب و برق استان اردبیل
بــا اهــدای لــوح تقدیــری
از طــرف معــاون حقوقی،
امــور مجلس و پشــتیبانی
وزیــر نیرو و نایــب رییس
شــورای مرکــزی ورزش
وزارت نیــرو از مدیــر
عامــل شــرکت توزیــع
بــرق اســتان و رئیــس
هیــات ورزش صنعــت آب
و بــرق اســتان اردبیــل
تقدیــر شــد.
بــا اهــدای لــوح
تقدیــری از طــرف رضــا
انجــم شــعاع معــاون
حقوقــی ،امــور مجلــس
و پشــتیبانی وزیــر و نایــب رییــس شــورای مرکــزی ورزش وزارت
نیــرو از حســن محمــدی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
و رئیــس هیــات ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل تقدیــر
بعمــل آمــد  .ایــن تقدیــر بــه جهــت توســعه و ارتقــاء ورزش همگانی
بــرای خانــواده صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل و کســب رتبــه
برتــر در ســال  1396انجــام یافــت .
بــا اهــدای لــوح تقدیــری از طــرف رضــا انجــم شــعاع معــاون
حقوقــی  ،امــور مجلــس و پشــتیبانی وزیــر و نایــب رییــس شــورای
مرکــزی ورزش وزارت نیــرو از منوچهــر موالیــی مســئول ورزش
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق و دبیــر هیــات ورزش صنعــت آب و
بــرق اســتان اردبیــل تقدیــر بعمــل آمــد  .ایــن تقدیــر بــه جهــت
تــاش موثــر وی در راســتای ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی ورزش در
اســتان اردبیــل و کســب رتبــه برتــر در ســال  1396انجــام یافــت.

