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تیترها
عبور موفق از پیک بار
با مشارکت مردم فهیم استان
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برگزاری جلسه معرفی برخی نرم افزار های تحت
اندروید در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل
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بهبود عملکرد ولتاژ مشترکان برق استان
در راستای اجرای طرح چاوش

4

مراسم تجلیل از نگهبان برتر و بازنشسته
سال  98برگزار شد
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اولین جلسه کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش
پیک سال  99برگزار شد
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برگزاری سمینار آموزشی نحوه خود اظهاری وتایید
قرائت کنتور

ادامه در صفحه 3

فعالیت  42اکیپ عملیاتی برق همپای سپید پوشان سالمت
در ایام نوروز
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
در خصــوص فعالیــت اکیپهــای اجرایــی ایــن شــرکت در ایــام تعطیــات نــوروزی گفــت 279 :نفــر از همــکاران تالشــگر
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در قالــب  30اکیــپ اتفاقــات و عملیــات و 12اکیــپ تعمیــرات و روشــنایی
معابــر بــهصــورت شــبانه روز در ایــام نــوروز امســال مشــغول خدمــات رســانی بــه مــردم شــریف اســتان بودنــد...
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

ادامه در صفحه 2

افتتاح  7نیروگاه خورشیدی در سالجاری در روستاهای استان

برگزاری جلسه فرهنگی با محوریت برنامههای
فرهنگی قابل اجرا در فضای مجازی
ِ

با هدف بهبود اشتغال و درآمدزایی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

5

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

ادامه در صفحه 4

ارائه  3500خدمت غیر حضوری مرتبط با امور برق
با شیوع کرونا در اردبیل
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :از ابتــدای اســفندماه
ســال گذشــته تــا کنــون بیــش از  ۳۵۰۰خدمــت مرتبــط بــا امــور بــرق از طریــق ســامانه
غیرحضــوری بــه مــردم ارائــه شــده اســت.
حســین قدیمــی ضمــن بیــان تالشهــای بــی وقفــه کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل در جهــت تســهیل راه درمــان و غلبــه بــر ویــروس کرونــا ،عنــوان
کــرد :از ابتــدای اســفندماه تــا کنــون بیــش از ســه هــزار و  ۵۰۰خدمــت بــه صــورت غیــر
حضــوری از طریــق ســامانه غیرحضــوری بــه مــردم ارائــه شــده اســت...

حســین قدیمــی گفــت :شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا هــدف برخــورداری از مزایــای
فنــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی نیــروگاه هــای تجدیــد پذیــر ،طــی قــرارداد خریــد تضمینــی 20
ســاله ،بــرق حاصــل از تولیــد نیــروگاه هــای خورشــیدی را در روســتاها بــا هــدف بهبــود اشــتغال و
درآمدزایــی مددجویــان کمیتــه امــداد خریــداری مــی کنــد...
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان اردبیل خبر داد
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اجرای طرح کاهش پیک تابستانی جهت تامین برق پایدار برای مشترکان

شماره 37

ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ماه 99

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

افتتاح  7نیروگاه خورشیدی در سالجاری در روستاهای استان

با هدف بهبود اشتغال و درآمد زایی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ

وی افــزود :بــا اجــرای طــرح پنلهــای
خورشــیدی  ۵کیلــووات ،هــر خانــوار ســاﻻنه
حــدود  100میلیــون ریــال درآمدزایــی دارد کــه
بﺨشــی از ایــن درآمــد بابــت پرداخــت اقســاط
تســهیالت اجــرای طــرح کســر و بﻘیــه درآمــد
بــه حســاب خانــوار واریــز میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بیــان
نمــود :بــا اشــاره بــه اینکــه هــﻢ اکنــون  7نیــروگاه
خورشــیدی بــا ﻇرفیــت  3۵کیلــو وات در روســتاهای
کرنــدق ،گنجــگاه و نیلــق از توابــع شهرســتان کوﺛــر
بــا اعتبــار  3۵00میلیــون ریــال در پشــت بــام منــازل
مســکونی مددجویــان ایــن روســتاها افتتــاح شــد،
افــزود :بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده
در ایــن زمینــه تا پایــان ســال  1399اقدامات
بیشــتری در ایــن زمینــه در راســتای ایجــاد
درآمــد پایــدار بــرای خانــوار هــای تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد امــام انجــام خواهــد
شــد.
حســین قدیمــی گفــت :بــرای اجــرای
ایــن طــرح ،بــه مددجویــان متﻘاضــی واجــد
شــرایط مبلــﻎ  ۵00میلیــون ریــال وام قــرض
الحســنه از محــل منابــع بانکــی توســعه

کارآفرینــی بــا بازپرداخــت  60ماهــه پرداخــت مــی
شــود و حداکﺜــر زمــان بازگشــت ســرمایه در ایــن
طــرح  3.۵ســال مــی باشــد.
وی افــزود :اجــرای ایــن طــرح بــا مشــارکت ســه
جانبــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
بــه عنــوان خریــدار ،بانــﮏ توســعه کارآفرینــی بــه
عنــوان حامــی مالــی و توســط گــروه هــای جهــادی
تﺨصصــی ســازمان بســیﺞ یــن صنعتی ســﭙاه حضرت
عبــاس )ع( اســتان اردبیــل در راســتای عملیاتــی
نمــودن طــرح جهــاد روشــنایی و کمﮏ بــه خانوارهای
نیازمنــد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی
)ره( اجــرا شــد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

حســین قدیمــی گفــت :ایــن روزهــا شــاهد مهمــان
ناخوانــده ای هســتیﻢ تحــت عنــوان »ویــروس کرونا«
کــه زندگــی همــه افــراد جامعــه را تحــت تاﺛیــر
ویرانگــری خــود قــرار داده و آهنــﮓ ناکــوك را بــرای
تمــام دنیــا نواختــه و متاســفانه ایــن تــراژدی نــه
تنهــا در کشــورمان بلکــه در دنیــا باعــﺚ شــده کــه
بســیاری از خانــواده هــا داغــدار عزیزانشــان شــوند.
وی افــزود :در دل تمــام ایــن نگرانــی هــا کســانی
هــﻢ هســتند کــه نــور امیــد را در دل مــردم ســاری
و جــاری مــی نماینــد ایــن عزیــران در کنــار کادر
درمــان بســیار خــوش درخشــیدند و بســیجی وار در
ایــن عرصــه گام هــای بلنــدی برداشــتند آنهــا بــزرگ
مردانــی هســتند کــه ســرما و گرمــا نمــی شناســند
و تالششــان بــرای روشــنایی خانــه هــا و دلهــای
مــردم قابــل تحســین بــوده البتــه ﭼنیــن ایﺜــاری
دور از ذهــن نیســت ﭼــرا کــه در تمــام دورانهــا از
جملــه جنــﮓ نیــز ایــن نیروهــا جــان بــر کــف بــرای
خدمــت رســانی بــه مــردم از هیــﭻ تالشــی مضایﻘــه
ننمودنــد .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بیــان کــرد:
همــکاران شــرکت توزیــع بــرق اســتان در تمامــی
واحدهــا و قســمت هــا دســت در دســت هــﻢ
بــرق پایــدار و مطمﺌــن را بــرای مــردم اســتان بــه
ارمغــان آوردنــد؛ نیروهــای عملیاتــی ،فوریــت هــای
بــرق  ،121دیســﭙاﭼینﮓ ،ماموریــن قرائــت کنتــور،
خدمــات مشــترکان و حراســت بــه عنــوان نفراتــی
کــه در خــط مﻘــدم ایــن التهــاب و نگرانــی هــا بودنــد
قابــل تامــل مــی باشــد و در کنــار ایــن عزیــزان
نیروهــای مالــی ،تــدارکات ،ایمنــی ،خدمــات عمومــی
و کمیتــه ســالمت شــرکت نیــز پرﭼــﻢ دار ســالمتی
کارکنــان شــدند و در ایــن راه از هیــﭻ تالشــی
مضایﻘــه ننمودنــد .تامیــن لــوازم بهداشــتی و ضــد
عفونــی کننــده هــا بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده
در کشــور مشــکالتی را بــرای ایشــان بــه وجــود آورد
امــا همــت ایــن عزیــزان موجــب شــد کــه نیروهــای
شــرکت در فضایــی بهداشــتی فراینــد خدمــت

رســانی بــه مــردم را انجــام دهنــد ،بــه طــور قطــع
خدمــات غیــر حضــوری کــه در ایــن ســالها بــا تــالش
و کوشــش معاونــت فــروش وخدمــات مشــترکان
باﻻخــﺺ زحمــات شــبانه روزی رئیــﺲ گــروه نﻈــارت
برخدمــات مشــترکان انجــام گرفــت توانســت عاقبتی
بــﺲ خــوش را بــرای مــردم رقــﻢ بزنــد بــه طــوری
کــه تنهــا از ابتــدای اســفندماه تــا کنــون بیــش از
3۵00خدمــت بــه صــورت غیــر حضــوری از طریــق
ســامانه غیرحضــوری بــه مــردم ارائــه شــد و بیــش
از  23هــزار تمــاس در ســامانه فوریــت هــای بــرق
نیــز ازابتــدای اســفند تــا کنــون ﺛبــت شــده اســت و
راه انــدازی ویدئــو کنفرانــﺲ توســط دفتــر فــن آوری
اطالعــات وارتباطــات بیــن واحدهــای شــرکت بــه
منﻈــور کاهــش حضــور همــکاران انجــام یافــت.
همﭽنیــن در ایــن روزهــا بیــش از 1۵هــزار
دســتکش و  16۵00ماســﮏ و بیــش از دوهزارلیتــر
مــواد ضــد عفونــی کننــده ،در اختیــار همــکاران
قــرار گرفــت و کمیتــه ســالمت باهمــکاری روابــط
عمومــی شــرکت بــا آمــوزش و اطــالع رســانی از
طریــق فضــای مجــازی واتوماســیون شــرکت آمادگی
هــای ﻻزم را بــرای پیشــگیری از کرونــا ایجــاد نمــود
و توســط واحــد ایمنــی بــه روســای خدمــات عمومــی
در ســطﺢ شــرکت نــکات ﻻزم اﻻجــرا بــه منﻈــور ضــد
عفونــی شــدن ســاختمانها و تجهیــزات آمــوزش داده
شــد و تبــادل اطالعاتــی بــا مرکــز بهداشــت اســتان
و دانشــگاه علــوم پزشــکی و نﻈــام پزشــکی اردبیــل
بــه منﻈــور دریافــت آخریــن اطالعــات و دســتورات
از دیگــر اقدامــات ایــن مجموعــه بــود و در نهایــت
غربالگــری و دســتور قرنطینــه خانگــی بــرای افــراد
مشــکوك صــورت گرفــت.
اینهــا تنهــا گوشــه ای از تــالش هــای همــکاران بــود
کــه بــا همدلــی و بــدون هیــﭻ گونــه منیتــی راه
درمــان را بــرای کادر پزشــکی تســهیل نمودنــد و 24
ســاعته دســت در دســت هــﻢ نبــﺾ زندگــی بیمــاران
را در کنــار پرســتاران و پزشــکان بــه دســت گرفتنــد
تــا شــاهد خوشــحالی بیمــاران ســالمت یافته باشــند.
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مدیر دﻓتر مدیریت مﺼرف برق استان اردبیل خبر داد

اجرای طرح کاهش پیک تابستانی جهت تامین برق پایدار
برای مشترکان استان

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در اجــرای طــرح کاهــش پیــﮏ
تابســتانی جهــت تامیــن بــرق پایــدار بــرای مشــترکان اســتان و بهــره منــدی
مشــترکان همــکار بــا طــرح » پــاداش همــکاری« خبــر داد.
یوســف یوســفی بــا اشــاره بــه موفﻘیــت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل در اجــرای طــرح کاهــش پیــﮏ و کســب رتبــه ﭼهــارم کشــوری از 39
شــرکت بــا عملکــرد  127درصــد و تﺨصیــﺺ پــاداش  1۵میلیــارد ریالــی بــه
حســاب مشــترکان همــکار در ســال گذشــته خبــر داد.
وی بــا بیــان اهــداف اجــرای طــرح پــاداش همــکاری اﻇهــار کــرد :شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا هــدف مدیریــت مصــرف بــرق ،کاهــش پیــﮏ
مصرفــی ،پایــداری شــبکه و همﭽنیــن جلوگیــری از خاموشــی هــای احتمالــی
پرداخــت پــاداش همــکاری پیــﮏ تابســتان بــه مشــترکان بــرق را در دســتور کار
قــرار داده اســت.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف از انعﻘــاد تفاهــﻢ نامــه همــکاری بــا  1۵8مشــترك
در بــازه زمانــی  1۵خــرداد مــاه تــا  1۵شــهریور مــاه ســال گذشــته خبــر دادو
ابــراز امیــدواري کــرد کــه ایــن همــکاري در ســال  1399بــه بیــش از ســه برابــر
افزایــش یابــد.
یوســفﯽ در ادامــه افــزود :مشــترکانی کــه در بــازده زمانــی فــوق و در ســاعات
پیــﮏ مصــرف بــرق اقــدام بــه کاهــش مصــرف نمــوده انــد  ،مشــمول پرداخــت
پــاداش شــده انــد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اســتان ،بیشــترین میــزان
مشــارکت را در مــدت پیــﮏ بــار بﺨــش صنعتــی عنــوان کــرد و گفــت :از مجمــوع
اشــتراك هــای همــکاری کننــده  ۵0مشــترك بﺨــش  CNGبودنــد کــه تاﺛیــر
قابــل توجــه ای بــر پیشــبرد اهــداف مــد نﻈــر داشــتند.
یوســف یوســفی از اجــرای طــرح » کاهــش پیــﮏ اســتان« در ســال جــاری خبــر
داد و گفــت :در راســتای اجــرای ضوابــط اجرایــی و پیــﮏ ســال  1399و بهــره
منــدی و بــه حداقــل رســاندن خاموشــی هــای احتمالــی تفاهــﻢ نامــه همــکاری با
مشــرکین بــه صــورت جــدی در دســتور کارشــرکت توزیــع برق اســتان قــراردارد.
وی از همــکاری جــدی و صمیمانــه مشــترکان اســتان در ایــن خصــوص خبر داد
و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مشــارکت مــردم فهیــﻢ اســتان در ســالجاری شــاهد
بروز خاموشــی نباشــیﻢ.

برگزاری دوره های آموزشی به ﺻورت آنالین و مجازی
در پی شیوع کرونا
مدیــر دفتــر آمــوزش و
برنامــه ریــزی نیــروی
انســانی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل گفــت:
بــا توجــه بــه اهمیــت
ســالمت کارکنــان و
لــزوم تــداوم دوره
آموزشــی،
هــای
آمــوزش همــکاران
درایــام کرونایــی بــه
صــورت آنالیــن ومجــازی انجــام شــد.
حبیــب احــدزاده دوره آموزشــی برگــزار شــده بــه صــورت مجــازی را بــه شــرح
ذیــل بیــان کــرد .
دوره آموزشی » شناخت روش های پیش گیری بیماری کرونا در محیط کار  ،شناخت
روش هــای پیشــگیری بیمــاری کرونــا در محیط خانــه  ،روش هــای مراقبت ذهنی و
معنــوی در مدیریــت اســترس بیماری هــای واگیردار « بــرای  338نفــر از همکاران ،
معرفــی  2۵نفــر از همــکاران بــه مجتمــع آموزشــی و پﮋوهشــی آذربایجــان
جهــت شــرکت در دوره هــای آموزشــی ویــﮋه مــاه مبــارك رمضــان بــا
عناویــن  :آداب و اســرار نمــاز  ،اخــالق فــردی ،اجتماعــی و اداری -پرســش
هــا و پاســﺦ هــای اعتﻘــادی  ،تفســیر آیــات برگزیــده قــرآن کریــﻢ ،
ســبﮏ زندگــی بــر مبنــای آمــوزه هــای دینــی و خانــواده متعالــی .
معرفــی  2۵نفــر از همــکاران بــه دوره آموزشــی مجــازی ترنــﻢ وحــی  7بــا
عنــوان »ذکــر گــره گشــا ونیــاز عاشــﻘانه« بــه منﻈــور ارتﻘــا ســطﺢ آگاهــی و
دینــی و بهــره منــدی هرﭼــه بیشــتر از فضایــل و بــرکات مــاه مبــارك رمضــان
اطــالع رســانی دوره آموزشــی مجــازی و رایــگان تدابیــر ســالمتی در روزه داری کــه
توســط موسســه جهــاد دانشــگاهی اســتان اردبیــل برگزار شــد و بــه گواهینامــه این
دوره امتیــاز آموزشــی تعلــق خواهــد گرفت.
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عبور موفق از پیک بار با مشارکت مردم فهیم استان

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اعــالم کــرد :امســال نیــز ایــن شــرکت
بــر اســاس ســهمیه اعالمــی از ســوی
شــرکت توانیــر 34مــگا وات در بﺨــش
صنعتــی و کشــاورزی و مولدهــای خــود
تامیــن وعمومــی بــا میانگیــن مصــرف
 4ســاعته در طــول ســه مــاه تابســتان
بایــد کاهــش مصــرف داشــته باشــد .
قدیمــی از همــه مــردم اســتان اردبیــل
درخواســت کــرد بــا توجــه بــه افزایــش دمــا
و پیــﮏ بــار مصــرف بــرای جلوگیــری از
بــروز خاموشــی هــا ،بامدیریــت مصــرف بــرق
و اســتفاده صحیــﺢ و بهنــگام از بــرق و توجــه
بــه ســاعات پیﮏ بــار ،شــرکت توزیــع نیروی
بــرق اســتان اردبیــل را در تامیــن ایــن انرژی
حیاتــی یــاری کننــد تــا همــه شــهروندان و
هــﻢ اســتانی هــای عزیــز در ســطﺢ اســتان
و کشــور از برقــی پایــدار بهــره منــد شــوند.

فعالیت  42اکیپ عملیاتی برق همپای سپید پوشان سالمت
در ایام نوروز

وی افــزود :تالشــگران صنعــت بــرق
همیشــه بیــدار در ایــام نــوروز ضمــن
رعایــت مــوارد بهداشــتی جهــت
پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا
در بﺨشهــای اتفاقــات و عملیــات،
تعمیــرات و روشــنایی معابــر بــه صــورت
شــبانه روزی مشــغول پایــش و کنتــرل
وضعیــت شــبکه بودنــد تــا در صــورت بــروز
هــر گونــه مشــکل احتمالــی در کمتریــن
زمــان ممکــن جهــت رفــع مشــکل پیــش
آمــده اقــدام نماینــد.
حســین قدیمــی خاطــر نشــان کــرد :مرکــز
دیســﭙاﭼینﮓ و فوریتهــای شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان بــه صــورت تمــام وقــت
در ایــن ایــام فعــال بــوده و پاســﺨگویی 24
ســاعته از طریــق ســامانه تلفنــی  121نیــز
در ایــام تعطیــالت انجــام شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل گفــت :گــذر موفــق از
پیــﮏ بــار تابســتان بــا مشــارکت مــردم و
مدیریــت مصــرف تحﻘــق خواهــد یافــت.
حســین قدیمــی اﻇهــار داشــت :همــه ســاله
در ایــن موقــع از ســال ،بحــﺚ »مدیریــت
پیــﮏ بــار« وارد فــاز اجرایــی مــی شــود ،
لــذا جلــب مشــارکت صنایــع و کشــاورزان
و مشــترکین عمومــی و اداری در ایــن امــر
بســیار ضــروری بــوده و همکاری مشــترکین
خانگــی و تجــاری در ایــن خصــوص،
کارســاز و بســیار حائــز اهمیــت اســت.
وی گفــت  :شــروع انعﻘــاد تفاهــﻢ نامــه
بــه منﻈــور جلــب همــکاری مشــترکین
کشــاورزی ،صنعتــی  ،تجــاری ،اداری و ...
جهــت جلوگیــری از خاموشــی احتمالــی
بــرق درایــام تابســتان در حــال انجــام اســت
و مشــترکین مــی تواننــد تــا  30خــرداد
نســبت بــه انعﻘــاد تفاهﻢ نامــه اقــدام نمایند .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اردبیــل گفــت افــزود  :برنامه شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در زمینه
مدیریــت مصــرف در حــوزه هــای صنعتــی
 ،کشــاورزی  ،اداری  ،تجــاری  ،خانگــی
ومشــترکین خــود تامیــن  ،پیــش بینی شــده
و ایــن مشــترکین مــی تواننــد بــا عﻘــد تفاهﻢ
نامــه از طــرح هــای تشــویﻘی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان بهــره منــد شــوند.
حســین قدیمــی گفــت  :بســته هــای
تشــویﻘی وزارت نیــرو بــا مراجعه کارشناســان
شــرکت توزیــع بــرق اســتان طــی
جلســاتی بــرای مشــاغل بﺨــش صنعتــی و
کشــاورزی و غیــره تشــریﺢ مــی شــود.
حســین قدیمــی گفــت  :ســال گذشــته ایــن
شــرکت بــه مشــترکین همــکاری کننــده
در بﺨــش هــای صنعتــی و کشــاورزی
و دیگــر همــکاران طــرح پیــﮏ جمعــا
مبلغــی بالــﻎ بــر  1۵میلیــارد ریــال بــه
عنــوان »پــاداش همــکاری« لحــاظ کــرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

اســتان اردبیــل تصریــﺢ کــرد:
در راســتای اهــداف دولــت
الکترونیــﮏ و بــه منﻈــور
کاهــش نیــاز بــه مراجعــه
حضــوری » ،میــز خدمــت
الکترونیکــی « در ســایت ایــن
شــرکت بــه آدرس
 www.aped.irدر قالــب
خدمــت) ،فــروش وخدمــات
پــﺲ از فــروش ( بــه اضافــه
مــدارك مــورد نیــاز و مراحــل
انجــام کار قابــل رویــت و
دانلــود مــی باشــد.
حســین قدیمــی ســامانه
خدمــات غیــر حضــوری را
کــه از طریــق ســایت شــرکت
قابــل دسترســی مــی باشــد را
بــه شــرح ذیــل بیــان نمــود:
-1تســویه بدهــی بهــای بــرق
مصرفــی -2تغییــر تعرفــه یــا
گزینــه تعرفــه -3صــدور
قبــﺾ المﺜنــی -4بررســی صــورت حســاب
-۵ســوابق مصــرف -6ســوابق پرداخــت
-7تغییــر مــکان داخلــی  -8نصــب مجــدد
انشــعاب -9جمــع آوری موقــت انشــعاب
-10جمــع آوری دائــﻢ انشــعاب  -11تغییــر
نــام  -12آزمایــش کنتــور -13قطــع
موقــت انشــعاب  -14وصــل مجــدد انشــعاب
-1۵درخواســت اصــالح لــوازم انــدازه
گیــری -16درخواســت تعویــﺾ کنتــور -17
امــکان ﺛبــت شــماره همــراه  -18درخواســت
نصــب مجــدد -19درخواســت انشــعاب
جدیــد آمﭙــری -20درخواســت تفکیــﮏ
یــا ادغــام انشــعاب -21درخواســت کاهــش
 افزایــش قــدرت انشــعاب -22واگــذاریبــرق موقــت -23پرداخــت هزینــه فــروش
انشــعابی  -24امــکان پیگیــری

خانــواده هــای محتــرم همــکاران بازنشســته عزیزمــان

مرحومــان شــادروان حســن طاهــری و بهمــن رشــید اردبیلــی
بــا نﻬایــت تاﺛــر و تاﻟــﻢ ﻓــراوان ﻫﻤــﮑاران بازنﺸﺴــته عﺰیﺰمــان مرﺣومــان

شــادروان ﺣﺴــﻦ ﻃاﻫــری و بﻬﻤــﻦ رشــید اردبیﻠــﻰ دار ﻓانــﻰ را وداع
ﮔفتﻨــد بدیــﻦ وســیﻠه بــه خانــواده ﻫــای محتــرم آن عﺰیــﺰان از دســت

رﻓتــه و کﻠیــه ﻫﻤــﮑاران تﺴــﻠیت عــرض مــﻰ نﻤاییــﻢ .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

همکاران گرامی
ـوان
ـدی  -کیـ
ـن محمـ
ـﯽ  -حسـ
ـول قدیمـ
ـین و رسـ
ـان حسـ
ـاب آقایـ
جنـ

ـر
ـور  -اکبـ
ـروز دنیاپـ
ـﯽ  -بهـ
ـهرام عالیـ
ـه  -شـ
ـهرام پرانـ
ـواه  -شـ
وفاخـ
ـوی
ـور تﻘـ
ـوان دانشـ
ـاه  -رﺿـ
ـالم پنـ
اسـ

مﺼیبــت وارده در ﻏــﻢ از دســت دادن عﺰیﺰانتــان را تﺴــﻠیت عــرض

نﻤــوده و از درﮔاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرﺣومــان

آدرس پیام رسان سروش شرکت:
@apedirra

دریافت خدمات الکترونیکی با مراجعه به سایت شرکت
به آدرسwww.aped.ir :

ﻏفــران و رﺣﻤــت اﻟﻬــﻰ و بــرای ﺣﻀــرات عاﻟــﻰ و دیﮕــر
ســوﮔواران صبــر و شــﮑیبایﻰ مﺴــﺌﻠت مــﻰ نﻤاییــﻢ.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

 3500خدمت غیر حضوری مرتبط با امور برق
در اردبیل ارائه شد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ

وی خاطــر نشــان کــرد :بیــش
از  23هــزار تمــاس در ســامانه
فوریتهــای بــرق نیــز از ابتــدای
اســفند تــا کنــون ﺛبــت شــده و
راه انــدازی ویدئــو کنفرانــﺲ
توســط دفتــر فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات بیــن واحدهــای شــرکت

بــه منﻈــور کاهــش حضــور همــکاران
انجــام یافتــه اســت.
قدیمــی اﻇهــار کــرد :کمیتــه ســالمت
بــا همــکاری روابــط عمومــی شــرکت
بــا آمــوزش و اطــالع رســانی از طریــق
فضــای مجــازی و اتوماســیون شــرکت
آمادگیهــای ﻻزم را بــرای پیشــگیری

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

از کرونــا ایجــاد نمــوده و توســط
واحــد ایمنــی بــه رؤســای خدمــات
عمومــی در ســطﺢ شــرکت نــکات ﻻزم
اﻻجــرا بــه منﻈــور ضــد عفونــی شــدن
ســاختمانها و تجهیــزات آمــوزش داده
شــد.
وی افــزود :تبــادل اطالعاتــی بــا مرکــز
بهداشــت اســتان و دانشــگاه علــوم
پزشــکی و نﻈــام پزشــکی اردبیــل بــه
منﻈــور دریافــت آخریــن اطالعــات
و دســتورات از دیگــر اقدامــات ایــن
مجموعــه بــود و در نهایــت غربالگــری
و دســتور قرنطینــه خانگــی بــرای افراد
مشــکوك صــورت گرفــت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل گفــت :همــکاران
شــرکت توزیــع بــرق اســتان در تمامــی
واحدهــا و قســمتها دســت در دســت
هــﻢ بــرق پایــدار و مطمﺌــن را بــرای
مــردم اســتان بــه ارمغــان آورده و
کمیتــه ســالمت شــرکت نیــز پرﭼــﻢ
دار ســالمتی کارکنــان شــدند و در ایــن
راه از هیــﭻ تالشــی مضایﻘــه ننمودنــد.

جلسه معرفی برخی نرم افزار های تحت اندروید
در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
جلســه معرفــی برخــی
نــرم افــزار هــای تحــت
اندرویــد در محــل ســالن
جلســات شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل برگــزار شــد.
جلســه معرفــی برخــی
نــرم افــزار هــای تحــت
اندرویــد بــا حضــور
مدیــر عامــل و همــکاران
معاونــت فــروش و
خدمــات مشــترکان،
2اردیبهشــت مــاه در محــل ســالن جلســات ســتاد شــرکت
برگــزار شــد.
در راســتای توســعه دولــت الکترونیــﮏ در خصــوص اســتفاده
از روش هــای نویــن در مبحــﺚ اطــالع رســانی ،پاســﺨگویی
و برقــراری ارتبــاط دو طرفــه بــا مشــترکان بــرق و تکریــﻢ
اربــاب رجــوع ایــن جلســه برگــزار شــد.
در ایــن جلســه نماینــده شــرکت مانیــر جهــت ارائــه و
معرفــی برخــی از نــرم افزارهــای تحــت اندرویــد همﭽــون
وصــول مطالبــات ،نــرم افــزار تحــت اندرویــد تســت و بازدیــد

توضیحاتــی را ارائــه داد.
وی برخــی از ویﮋگــی
هــای ایــن نــرم افــزار را
بــه شــرح ذیــل نــام بــرد:
 بازدیــد از محــلا نشــعا ب
 نصــب کنتــور و ایجــادســابﻘه در محــل.
قرائت تحت اندروید
 سیســتﻢ جدیــد جامــعمشــترکان
 -سیســتﻢ اعــالم کارکــرد

در ســامانه خدمــات غیــر حضــوری
 سیســتﻢ اعــالم کارکــرد از طریــق پیامــﮏ بصــورتخــودکار
 اپلیکیشن همراه برقدر ادامــه هــر یــﮏ از افــراد حاضــر درجلســه نﻘطــه نﻈــرات
خــود را درخصــوص کارایــی ایــن نــرم افزارهــا و تغییــرات
مــورد نیــاز آن بیــان کردنــد تــا در نســﺨه نهایــی ایــن نــرم
افزارهــا اصالحــات ﻻزم متناســب بــا فعالیــت هــای شــرکت
توزیــع بــرق اســتان اردبیــل انجــام شــود.

فرهنگی قابل اجرا در فضای مجازی
برگزاری جلسه فرهنگی با محوریت برنامههای
ِ
جلســه امــور فرهنگــی بــا حضــور مدیــر عامــل ،ائمــه
جماعــات شهرســتان اردبیــل واعضــا جلســه  1اردیبهشــت
مــاه ســالجای در محــل اتــاق جلســات ســتاد شــرکت
برگــزار شــد.
در ایــن جلســه بــر اســاس نامــه شــماره  -112ص1441/
امــور فرهنگــی و دینــی وزارت نیــرو  ،بــا توجــه بــه فضــای
ایجــاد شــده در کشــور بﺨاطــر بیمــاری کرونــا و بــه دلیــل
عمومــی عبــادی،
کاهــش و لغــو مراســﻢها و اجتماعــات
ِ
تصمیمــات ﻻزم جهــت اســتفاده از ﻇرفیــت ائمــه جماعــات
اســتان و اســتفاده از فضــای مجــازی جهــت ترویــﺞ برنامــه
هــای دینــی تصمیمــات ﻻزم اتﺨاذ شــد.
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اولین جلسه کمیته عالی مدیریت مصرف و
کاهش پیک سال  99برگزار شد

اولیــن جلســه کمیتــه عالــی مدیریــت مصــرف و کاهــش پیــﮏ
ســال  99بــا حضــور اعضــاء جلســه ،روز شــنبه  23فروردیــن مــاه
در محــل اتــاق جلســات ســتاد برگــزار شــد.
در ایــن جلســه دبیــر کمیتــه عالــی مدیریــت و اصــالح الگــوی
مصــرف ،برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در خصــوص اقدامــات
موﺛــر در کاهــش پیــﮏ ســال  99را بــرای حاضریــن بیــان نمــود
و خواســتار همــکاری و هماهنگــی معاونــت هــای مرتبــط بــا
کاهــش پیــﮏ شــد.
یوســف یوســفی برنامــه هــای ســالجاری را جهــت کاهــش پیــﮏ
ســال  99را بــه شــرح ذیــل بیــان نمــود:
 برنامــه ریــزی بــرای عﻘــد تفاهــﻢ نامــه همــکاری بــا حــدود 700مشــترك ﭼــاه کشــاورزی و قطــع ﭼهــار ســاعنه بــار در ایــام
پیــﮏ تابســتان
 برنامــه ریــزی بــرای عﻘــد تفاهــﻢ نامــه همــکاری بــا 44مشــترك صنعتــی بــاﻻی یــﮏ مــگاوات و حــدود  100مشــترك
صنعتــی دیمانــدی
 تغییــر ســاعت کار حــدود  700اداره و بانــﮏ بــا مجمــوع دیمانــدمصرفــی  ۵مــگاوات در صــورت موافﻘــت اســتانداری محتــرم
اردبیــل
 نصــب  3000کنتــور فهــام بــرای مشــترکان صنعتی ،کشــاورزیو عمومــی و اداری و برنامــه ریــزی بــرای نصــب تــا  4000کنتــور
فهــام بــرای ایــام پیــﮏ تابســتان
 برنامــه ریــزی بــرای عﻘــد تفاهــﻢ نامــه همــکاری بــا شــرکتملــی پﺨــش فــرآورده هــای نفتــی بــرای اجــرای قطــع دوســاعته
 60جایــگاه پمــپ گاز بصــورت دوره ای در ایــام پیــﮏ تابســتان
 شناســایی  40مولــد خودتامیــن اســتان بــا مجمــوع تولیــد 6مــگاوات در صــورت تﺨصیــﺺ هزینــه راه انــدازی و ســوخت
و اســتفاده از اســتارت آپ هــا جهــت کــﻢ نمــودن مصــرف
مشــترکان خانگــی و تجــاری  ،در ادامــه تصمیمــات مﻘتضــی
اخــذ شــد.

سرﭘرست مﻌاونت بﻬره برداری و دیﺴﭙاﭼیﻨﮓ شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل خبر داد

بهبود عملکرد ولتاژ مشترکان برق استان
در راستای اجرای طرح چاوش

سرﭘرســت مﻌاونــت بﻬــره بــرداری و دیﺴــﭙاﭼیﻨﮓ
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از بﻬبــود
عﻤﻠﮑــرد وﻟتــاژ مﺸــترکان بــرق اســتان در راســتای
اﺟــرای ﻃــرح ﭼــاوش خبــر داد.
ناصــر عبداﻟﻠﻬیــان ﮔفــت :شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل در راســتای اﺟــرای دســتوراﻟﻌﻤل ﻃــرح
ﭼــاوش )ﭼﺸــﻢ انــداز اصــﻼح وﻟتــاژ شــبﮑه( نﺴــبت
بــه اســتﺨراج وﺿﻌیــت وﻟتــاژ مﺸــترکان از کﻨتورﻫــای
دیﺠیتاﻟــﻰ موﺟــود اﻗــدام نﻤــود و ﭘــﺲ از اســتﺨراج
ایــﻦ اﻃﻼعــات بــا اﺟــرای  19ﻃــرح ی بــا اعتبــار 73550
میﻠیــون ریــال و  25ﻃــرح بﻬــره بــرداری ســریع اﻻﺟــرا
بــا اعتبــار  9610میﻠیــون ریــال و براســاس ﻗراﺋــت وﻟتــاژ
در ﭼﻬــار دوره متواﻟــﻰ بــه میــﺰان  ٪69مﺸــترکانﻰ کــه
وﻟتــاژ آن در محــدوده ﻗرمــﺰ بــوده بﻬبــود عﻤﻠﮑــرد
داشــته اســت.
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تجلیل از نگهبان برتر و بازنشسته سال 98
مراســﻢ تجلیــل از نگهبــان برتــر و بازنشســته ســال  98بــا حضــور
مدیــر عامــل ،نگهبانــان و مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و پیمانــکار مربوطــه،
ســوم اردیبهشــت مــاه ســالجاری در محــل ســالن اجتماعــات
ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
در ایــن مراســﻢ مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت
توزیــع بــرق اســتان ضمــن تبریــﮏ فــرا رســیدن مــاه عبــادت و
بندگــی گفــت :انشــاﷲ ویــروس منحــوس کرونــا هــر ﭼــه زودتــر
از روی کــره زمیــن ریشــه کــن شــود.
ســیدعلی نﻈــری بیــان کــرد :خوشــبﺨتانه در دو ســال اخیــر
کلیــه حــق و حﻘــوق نگهبانــان در ســطﺢ شــرکت پرداخــت شــده
اســت و ایــن در ســایه حمایــت مدیــر عامــل و پیمانــکار مربوطــه

و پیگیــری هــای بعمــل آمــده دفتــر حراســت مــی باشــد.
وی از تــالش همــکاران دفتــر حراســت و امــور محرمانــه ،صمــد
قلیــزاده و ســید نﻘــی ســید صفویــان تشــکر نمــود و افــزود :کلیــه
کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام مــی شــود بــا حمایــت مدیــر
عامــل و تــالش همــکاران ایــن دفتــر مــی باشــد.
ســﭙﺲ مدیــر عامــل شــرکت گفــت :نگهبانــان شــرکت؛ افــراد
مــورد وﺛــوق و اعتمــاد شــرکت مــی باشــند کــه عــالوه بــر
افزایــش توانمنــدی هــای فــردی؛ بایــد توجــه ویــﮋه بــه کرامــت
انســانی داشــته باشــند.
حســین قدیمــی عــالوه بــر خطیــر دانســتن شــغل نگهبانــی بیــان
کــرد :نگهبانــان بایــد ســعه صــدر ،اخــالق و رفتــار خــوش و

احتــرام بــه همــکار و اربــاب رجــوع را در ســرلوحه ی کارهــای
خــود قــرار دهنــد.
وی گفــت :همﭽنــان کــه در آمــوزه هــای دینــی نیــز بــر مباحــﺚ
اخالقــی تاکیــد شــده اســت ،عــالوه بــر همــکاران نگهبــان ،همــه
ی مــا بایــد در کارهایمــان خــد ا را شــاهد اعمــال خــود دانســته
و عــالوه بــر رضایــت مــردم ،رضایــت خــدا را نیــز فراهــﻢ کنیــﻢ.
در ادامــه ایــن مراســﻢ از دو نفــر از همــکاران نگهبــان بازنشســته
در ســال  98اســحق بنــد علیــزاده و عــارف ارشــد زاده و ﭼهــار
نفــر از نگهبانــان برتــر شــرکت توزیــع بــرق اســتان :راشــد
پیشــکار ،حســن رمضانــی ،ســید اصغــر جاللــی و ســعید زارع بــا
اهــدا لــوح ســﭙاس ،تﻘدیــر بعمــل آمــد.

برگزاری سمینار آموزشی نحوه خود اظهاری وتایید قرائت کنتور

ایــن ســمینار  24اردیبهشــت مــاه ســالجاری بــا حضــور مدیــران و
روســای ادارات واحــد هــای تابعــه و همــکاران خدمــات مشــترکان
شــرکت در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
در ابتــدای ســمینار مدیــر عامــل شــرکت بــه اهمیــت خدمــات
مشــترکان اشــاره نمــود و گفــت :در شــرکتهای توزیــع خدمــات
مشــترکان بــه مﺜابــه پیشــانی شــرکت هــای توزیــع مــی باشــد.
حســین قدیمــی گفــت :حســب تکلیــف مﻘــرر از ســوي شــرکت

توانیــر ،حــوزه خدمــات مشــترکین و بهــره بــرداری و غیــره بــا
شــاخﺺ هایــی نﻈیــر رســیدن بــه تلفــات پاییــن ،بحــﺚ وصــول
مطالبــات و کاهــش پیــﮏ در تابســتان ارزیابــی مــی شــود کــه
ایــن مــوارد و شــاخﺺ هــای حــوزه ی معاونــت فــروش و خدمــات
مشــترکان بســیار مهــﻢ اســت و امیــد اســت بــا ســمینارها و جلســات
ایــن ﭼنینــی بــا همفکــری و هــﻢ اندیشــی موضــوع وصــول مطالبات
بررســی شــده  ،تــا ضمــن تعامــل بــا مشــترکین و همﭽنیــن
دســتگاههاي اســتانﯽ وصــول مطالبــات شــرکت افزایــش یابــد.
در ادامــه مهــرداد ســلیمی سرپرســت فــروش و خدمــات مشــترکین
شــرکت از زحمــات  10ســاله سرپرســت فــروش و خدمــات شــرکت
تشــکر نمــوده افــزود :بــا یــاری همــکاران بتوانیــﻢ بــه اهــداف و
شــاخﺺ هــای مربــوط بــه ایــن معاونــت دســت یابیــﻢ.
ســﭙﺲ رئیــﺲ گــروه نﻈــارت بــر خدمــات مشــترکین بــه ارائــه
توضیحــات در مــورد نحــوه خــود اﻇهــاری وتاییــد قرائــت کنتــور
پرداخــت.
وی انــواع روشــهاي اعــالم قرائــت توســط مشــترك را بــه شــرح ذیــل

بیــان نمود:
 ســامانه خدمــات غیــر حضــوري شــرکت )بﺨــش خدمــاتصورتحســاب(
 از طریــق ارســال پیامــﮏ بــه سرشــماره100004۵1121 : از طریق اپلیکیشــن خدمات غیر حضوري برق ایران )شــرکت توانیر( ســامانه ســاپا  https://saapa.ir/ :کــه لینــﮏ آن بهمــراهپیامــﮏ صورتحســاب بــرق ارســال میگــردد.

بازنشستگان سال 98

هدیه کانون بازنشستگان شرکت به همکاران بازنشسته ،
مدیران و معاونین شرکت

اکنون که پﺲ از سالها خدمت در راه توسعه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به افتﺨار بازنشستگی نایل آمده اید و ﭼندین
بهار از عمر گرانمایه خویش را صرف خدمت با صداقت در شرکت نموده اید ،بر این باوریﻢ بازنشستگی سرآغاز فصل نوینی از حیات
پرﺛمر شماست .فصلی که به لطف خداوند سبحان در کنار خانواده محترمتان با شور ونشاط ایام را سﭙری نمائید .سعادت ،سربلندی،
سالمت و سیادت روز افزون جنابعالی و خانواده مکرم را از پروردگار خواستاریﻢ .

مدیرعامــل کانــون بازنشســتگان شــرکت توزیــع نیــروي بــرق
اســتان اردبیــل گفــت :بــه منﻈــور تبریــﮏ ســال نــو ،هدیــه اي
بــه همــکاران بازنشســته ،مدیــران واحدهــا و مدیرعامــل توســط
کانــون بازنشســتگان شــرکت اهــدا شــد.
میرفتــﺢ الــه حســینﯽ گفــت :ایــن هدیــه ،بشــﻘاب بــا طــرح وان
یــکاد بــه  3۵8نفــر از همــکاران بــا زنشســته و  1۵نفــر از مدیــران
و معاونیــن توســط کانــون اهــدا شــد.

همکاران ارجمند

عارف ارشد زاده

یوسف صبوري نیر

همایون قزوینﯽ

علﯽ زارعﯽ

صغري نصیریان فر

داریوش حسینﯽ منتﻈر

برات اسفندیاري

بایرام زرین دوخت

اسداله افضل سلطانﯽ

اسحق بندعلیزاده
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اخبار شهرستان ها
اﻣﻮرﯾﮏ ﺑرق اردﺑیﻞ
رولیاژ امور یک برق اردبیل برگامهای پایانی
مدیــر امــور یــﮏ بــرق اردبیــل اعــالم کــرد :ایــن امــور بــا
همــکاری گــروه رولیــاژ پــﺲ از ،جایابــی احیــا و تنﻈیــﻢ رلــه
هــای منصوبــه در داخــل پســت هــای زمینــی بــه مرحلــه بهــره
بــرداری رســید.
دانــش گفــت :پــﺲ از گذرانــدن پیــﮏ تابســتانی و مشــاهده
نﻘــاط ضعــف شــبکه ایــن امــور بــا همــکاری امــور دیســﭙاﭼینﮓ
و فوریــت هــای بــرق ،در راســتای کاهــش مــدت زمــان قطعــی
هــای بــرق و جایابــی ســریع خطــا در طــول فیدرهــای 20
کیلوولــت اقــدام بــه راه انــدازی رلــه هــا در محــدوده امــور یــﮏ
بــرق اردبیــل کــرده اســت.
وی در ادامــه افــزود :ایــن امــور  20دســتگاه رلــه و ریکلــوزر
دارد کــه  8۵درصــد آن در حالــت فعــال و آمــاده بهــره بــرداری
شــدن اســت.
مدیــر امــور یــﮏ بــرق اردبیــل اﻇهــار امیــدواری کــرد :بــا
افزایــش تعــداد ایــن تجهیــزات در پیــﮏ تابســتان ســال جــاری
امــور یــﮏ بــرق اردبیــل قــدرت باﻻیــی در خطایابــی و کاهــش
انــرژی توزیــع نشــده در حــوزه مناطــق شــهری و روســتایی
خواهــد داشــت.
استمرار اجرای طرح چاوش در محدوده امور یک
مدیــر امــور یــﮏ بــرق
اردبیــل از اســتمرار
اجــرای طــرح ﭼــاوش
در محــدوده امــور یــﮏ
بــرق اردبیــل خبــر داد.
دانــش درجلســه ای
کــه بــه منﻈــور بررســی
کارگــروه
عملکــرد
ﭼــاوش امــور یــﮏ بــرق
اردبیــل تشــکیل شــده
بــود بــر جبــران نﻘــاط
ضعــف شــبکه و افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکان
تﺄکیــد کــرد.
وی در ادامــه افــزود :پــروژه احــداث فیــدر در پســت زمینــی
شــیﺦ بهائــی اجرایــی شــد .در ایــن پــروژه کــه موجــب کاهــش
طــول  6فیــدر پســت شــیﺦ بهائــی گردیــد ،ســبب افزایــش
ســطﺢ ولتــاژ انتهایــی از مﻘــدار  18۵بــه  21۵گردیــد.
نصﺐ اتوریکلوزر در محدوده امور یک برق اردبیل
مدیــر امــور یــﮏ بــرق
اردبیــل از نصــب یــﮏ
دســتگاه اتوریکلــوزر در
ســه راه مالاحمــد خبــر
داد.
دانــش اعــالم کــرد :بــا
توجــه بــه تعــداد بــاﻻی
خاموشــی هــای گــذرا
بــر روی فیــدر  4کمــی
آبــاد ) خــط کورائیــﻢ
( در تابســتان گذشــته
ایــن امــور بــا همــکاری
دفتــر نﻈــارت بــر بهــره
بــرداری اقــدام بــه نصــب یــﮏ دســتگاه اتوریکلــوزر در ســه
راهــی مــال احمــد کــرد.
مدیــر امــور یــﮏ بــرق اردبیــل افــزود :ایــن پــروژه در نﻘطــه
مــرزی شــبکه امــور یــﮏ و بــرق نیــر جایابــی و پــﺲ از
جابجائــی ) MOFلــوازم انــدازه گیــری هوایــی ( مــال احمــد
و نصــب ترانســفورماتور  ۲۵KVAتکفــاز ،نصــب اتوریکلــوزر ،دو
اصلــه پایــه بتنــی بــه اتمــام رســید.
وی در انتهــا ابــراز امیــدواری کــرد :بــا اجــرای ایــن پــروژه
عــالوه بــر حــل مشــکل ضعــف بــرق فشــار متوســط محــدوده
روســتاهای محــدوده اردبیــل تــا مهماندوســت ) فیــدر  2نیــر (
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مــدت زمــان اعمــال خاموشــی هــای بابرنامــه و میــزان قطعــی
بــرق بــا افزایــش نﻘطــه مانــور بــر روی فیدرهــای  4کمــی آبــاد
و  2نیــر بــه حداقــل خواهــد رســید.

 6ســاعت ،نســبت بــه اصــالح توســط کابــل خودنگهــدار بطــول
190متــر و ﭼــرخ گــذاری جهــت اصــالح فلــش شــبکه و نصــب
فازاسﭙیســر ،خاموشــی کل منطﻘــه مرتفــع گردیــد.

احداث پست های جدیداﻻحداث هوائی در نﻘاط ﺿعﻒ
امور یک برق اردبیل
مدیــر امــور یــﮏ بــرق اردبیــل از احــداث دو دســتگاه پســت
هوائــی کــﻢ تلفــات در مــاه گذشــته خبــر داد.
دانــش گفــت :ایــن پــروژه هــا در محــدوده پــر تراکــﻢ میــدان
پلیــﺲ ،شــهرك طالئیــه بــا ﻇرفیــت مجمــوع  ۵00کیلوولــت
آمﭙــر اجــرا گردیــد.
وی در ادامــه افــزود :ایــن پــروژه هــا عــالوه بــر تﺄمیــن
بــرق موردنیــاز مشــترکان ســبب افزایــش ولتــاژ و افزایــش
رضایتمنــدی مشــترکان آن محــالت گردیــد.
مدیــر امــور یــﮏ بــرق اردبیــل گفــت :در اجــرای ایــن پــروژه
هــا ،رســیدن بــه اهــداف اصلــی طــرح ﭼــاوش جــز اولویــت
هــای اجرائــی امــور بــوده اســت.

اﻣﻮر ﺳﻪ ﺑرق اردﺑیﻞ

اﻣﻮردو ﺑرق اردﺑیﻞ
رفع ﺿعﻒ برق در محله خاتم النبین اردبیل
مدیــر امــور 2بــرق
اردبیــل از تبدیــل
3هــزارو هشــتصدمتر
شــبکه مســی بــه کابــل
خودنگهــداردر راســتای
طــرح کاهــش تلفــات
و رفــع ضعــف بــرق در
محلــه خاتــﻢ النبیــن
اردبیــل خبــرداد.
عبداللهیــان عنــوان کــرد:
بــا اختصــاص  8کیلومتــر
کابــل خودنگهــدار بــه
امــور 2در راســتای
کاهــش تلفــات ونهادینــه کــردن دســتورالعمل طــرح ﭼــاوش در
شــرکت توزیــع اســتان ،از جایگزینــی کابــل هــای خودنگهداربــه
جــای ســیﻢ مســی در نﻘاطــی کــه مشــکل افــت ولتــاژ دارنــد
خبــرداد.
وی افــزود :در پســت زمینــی ارس اقــدام بــه ایجــاد فیــدر
فشــارضعیف جدیــد بــا کابــل مســی نمــره  9۵بطــول  3۵متــر
ونصــب  1۵اصلــه پایــه  9متــری واحــدات کابــل خودنگهــدار
نمــره  70بطــول 3هزاروهشــتصدمترو 30عــدد جلوبــر جهــت
رفــع حریــﻢ و بــا تعدیــل بــار فیدرهــا وکاهــش شــعاع تغذیــه،
مشــکل ضعــف بــرق مرتفــع گردیــد.
وی خاطرنشــان کــرد :عــالوه بــر پایــداری شــبکه ،میــزان
ســرقت شــبکه و انشــعاب غیرمجــاز کاهــش قابــل مالحﻈــه ای
خواهــد داشــت.
بازسازی شبکه مسروقه با کابل خودنگهدار
به طول 190متر درشهرك سینا
توسط همکاران امور 2برق اردبیل

مدیــر امــور 2بــرق اردبیــل از رفع خاموشــی شــبکه فشــارضعیف
دراﺛــر ریــزش اوار ســاختمان بــرروی ســیﻢ هــای بــرق در
خیابــان ســعدی اردبیــل خبــر داد.
وی افــزود :در اﺛــر تﺨریــب وگودبــرداری غیراصولــی ســاختمان
باعــﺚ واردشــدن صدمــه وخســارات جــدی بــه شــبکه گردیــد.
وی ادامــه داد :بــا تــالش و همــت همــکاران درســریعترین زمــان
ممکــن از عصــر روز ســه شــنبه تاصبــﺢ روز ﭼهارشــنبه بمــدت

آغاز پروژه احداث فیدرهای جدید
پست فوق توزیع آرتا
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از شــروع عملیــات فــاز اول
احــداث شــش فیــدر بیســت کیلوولــت از پســت فــوق توزیــع
آرتــا واقــع در اراضــی روســتای پیرالﻘیــر خبــر داد.
واحــدی گفــت :فــاز اول ایــن پــروژه بــا احــداث شــبکه 20
کیلوولــت زمینــی بــه طــول  930متــر بــا کابــل آلومینیومــی
 18۵و نصــب  8اصلــه پایــه بتنــی  13متــری جهــت تبدیــل
شــبکه زمینــی بــه هوایــی و بــا اعتبــاری بالــﻎ بــر یــﮏ میلیــارد
و پانصــد میلیــون ریــال احــداث مــی شــود کــه بــا بهــره
بــرداری از فیدرهــای  1و  ،2شــاهد تعدیــل بــار و کاهــش
شــعاع تغذیــه فیدرهــای  4و  9غربــی و برطــرف شــدن ضعــف
ولتــاژ در انتهــای فیــدر  4غربــی خواهیــﻢ بــود.
وی در ادامــه افــزود :در فــاز دوم ایــن پــروژه نیــز بــا برقــرار
نمــودن فیــدر ســوم و احــداث شــبکه  20کیلوولــت هوایــی از
پســت زمینــی آرتــا تــا شــهرك کارشناســان بــه طــول 6700
متــر بــا ســیﻢ آلومینیومــی نمــره ) 120بــا آرایــش دو مــداره(
و نصــب  134اصلــه تیــر بتنــی  12متــری موجــب تعدیــل بــار
و افزایــش قابلیــت اطمینــان و شــاخﺺ هــای فنــی فیــدر ۵
غربــی خواهــد شــد.
بــه گفتــه مدیــر امــور ســه کاهــش قابــل توجــه بــار پســت
فــوق توزیــع غربــی )کــه در مرحلــه فــول بــار مــی باشــد(،
قابلیــت جابجایــی بــار در زمــان خاموشــی هــا و کاهــش نــرخ
انــرژی توزیــع نشــده از دیگــر مزایــای ایــن پــروژه مــی باشــد.
در راستای طرح چاوش  9پروژه رفع ﺿعﻒ ولتاژبرق در
محدوده امور  3برق اردبیل به بهره برداری رسید
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از اجــرا و بهــره بــرداری پــروژه
هــای رفــع ضعــف بــرق مشــترکان در راســتای اجــرای طــرح
ﭼــاوش خبــر داد.
وحیــد واحــدی گفــت :پــﺲ از بررســیهای بعمــل آمــده
مطابــق بــا دســتورالعمل هــای طــرح ﭼــاوش مبنــی بــر
مشــاهده نﻘــاط دارای ضعــف بــرق در سیســتﻢ  GISو
همﭽنیــن درخواســت هــای مکتــوب مردمــی ،مناطــق دارای
ضعــف ولتــاژ در محــدوده امــور ســه شناســایی و پــﺲ از بازدیــد
میدانــی بعمــل آمــده ،پیــش طــرح هــای اولیــه تهیــه و اجــرا
شــد.
وی ادامــه داد :در ایــن عملیــات بــا جایگزینــی کابــل خودنگهدار
بــا شــبکه مســی  70بــه طــول  1/۵کیلومتــر و نصــب  8اصلــه
پایــه بتنــی  9متــری اجــرا شــد.
مدیــر امــور ســه افــزود :بازآرایــی شــبکه فشــارضعیف موجــب
بهبــود پروفیــل ولتاژمحــالت گلمغــان )کوﭼــه هــای فتحــی(،
شــهرك نــادری )خیابــان گلشــن و کوﭼــه هــای منتهــی بــه
آن( ،شــهرك حافــﻆ )خیابــان نورالدیــن احمــدی و کوﭼــه
هــای شــهید میــرزا حســن پــور و غریــب زادگان( ،شــهرك
نیــروی انتﻈامــی )خیابــان منتهــی بــه  ۵آذر( ،معجــز )خیابــان
شــهید برزگــر( ،شــهرك رضــوان )کوﭼــه رضــوان یــﮏ(،
شــهرك ســاحلی )کوﭼــه بهــار  ،(2مالباشــی )کوﭼــه هــای
بنفشــه و ﻻدن( ،والــی )کوﭼــه یســری  ،(1۵شــد.
واحــدی در پایــان بــه پــروژه در حــال اجــرای اصــالح و رفــع
ضعــف ولتــاژ بــرق در شــهرك هــای گلســتان ،نیســتان،
مالباشــی و کارشناســان اشــاره کــرد کــه اجــرای ایــن طرحهــا
ضمــن افزایــش قابلیــت اطمینــان و پایــداری شــبکههای
توزیــع بــرق ،موجــب افزایــش رضایتمنــدی مــردم میشــود.
ﺑرق ﻣﻐان
برگزاری گارگاه اموزشی مبارزه با ویروس کرونا در
مدیریت برق پارس آباد
کارگاه اموزشــی مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا بــا هماهنگــی
انجــام شــده بــا اداره بهداشــت شهرســتان پــارس ابــاد و حضــور
کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــا در مدیریــت بــرق پــارس
آبــاد برگــزار شــد.
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اخبار شهرستان ها

کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای اداره بهداشــت پــارس آبــاد
در ایــن گارگاه اموزشــی توضیحاتــی جامــع دربــاره ویــروس
کرونــا و راههــای شــیوع ان را بیــان کــرد و شســتن دســتها و
رعایــت فاصلــه اجتماعــی و لــزوم حضــور در خانــه و پرهیــز از
تــردد هــای غیــر ضــروری را بهتریــن راهــکار مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری عنــوان نمــود.
عایق کاری پشت بام شش پست زمینی
در محدوده مدیریت برق مغان
سرپرســت بــرق مغــان ازعایــق کاری پشــت بــام شــش پســت
زمینــی در محــدوده مدیریــت بــرق مغــان در ســال 1398
خبــرداد.
علــی جاهــدی گفــت :بــا توجــه بــه فرســوده بــودن ســﻘف و
احتمــال نفــوذ آب بــاران و ایجــاد اتصالــی در شــبکه زمینــی
فشــار متوســط و فشــار ضعیــف شــش پســت زمینــی شــهری
زیــر نهــر تــراب ،کشــاورزی ،بنیــاد ،مﺨابــرات ،درویــش آبــاد 2
و پســت زمینــی اصالنــدوز بــا اســتفاده از  280متــر ایــزوگام در
ســال  1398عایــق کاری گردیــد و مســیر آبــرو هــا پســت هــای
فــوق نیــز اصــالح شــد.
وی افــزود :محافﻈــت پســت هــای زمینــی از تاﺛیــرات جــوی
اعــﻢ از بارندگــی بــاران و بــرف نﻘــش اساســی در پایــداری
تاسیســات برقــی دارد کــه ایــن امــر مهــﻢ در ســال  98بــا
ایــزوگام نمــودن  6دســتگاه پســت هــای مذکــور میســر شــد.
استﻘرار پرونده مشترکان در سامانه آرشیو الکترونیکی
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت 12800 :پرونــده
مشــترکان مصــارف عــادی و ســنگین پــﺲ از بازنگــری و اســکن
مــدارك در قالــب ســامانه آرشــیو الکترونیکــی اســتﻘرار یافتــه
اســت.
علــی جاهــدی گفــت :افزایــش دسترســی بــه اطالعــات اســناد
و صرفــه جویــی در کاغــذ و فضــا  ،کاهــش هزینــه ســرمایه
گــذاری و عــدم نیــاز بــه توســعه فضــای بایگانــی ،افزایــش
امنیــت اطالعــات و اســناد  ،امــکان دســته بنــدی و جســتجوی
ســریع و مشــﺨﺺ کــردن و رفــع نواقــﺺ پرونــده و دسترســی
کاربــران در هــر لحﻈــه بــه اســناد و حفــﻆ پاکیزگــی محیــط
زیســت از مزایــای اســتفاده از آرشــیو الکترونیکــی مــی باشــد.
علــی جاهــدی افــزود :تــا کنــون  12000پرونــده مشــترکان
مصــارف عــادی بــه تعــداد  180000بــرگ و  800پرونــده
مصــارف ســنگین بــه تعــداد  40000بــرگ پــﺲ از بازنگــری و
اســکن مــدارك درقالــب ســامانه بایگانــی الکترونیکــی اســتﻘرار
یافتــه اســت.
افزایش ظرفیت  10پست توزیع هوایی
توسط اداره برق اﺻالندوز
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان از افزایــش ﻇرفیــت  10پســت
توزیــع هوایــی توســط اداره بــرق اصالنــدوز خبــر داد.
علــی جاهــد ی گفــت :بــا توجه بــه افزایش بــار ترانســفورماتورها
و باﻻخــﺺ در فصــل تابســتان و پیــﮏ بــار ،جهــت جلوگیــری
از معیــوب شــدن ترانســفورماتورها و ترمیــﻢ افــت ولتــاژ و در
جهــت رضایتمنــدی مشــترکان ،اداره بــرق اصالنــدوز اقــدام بــه
افزایــش ﻇرفیــت پســت هــای توزیــع هوایــی کــرد.
وی افــزود :باتوجــه بــه افزایــش ﻇرفیــت  10پســت توزیــع
هوایــی روســتاهای توابــع شهرســتان اصالنــدوز بــه شــرح ذیــل
افزایــش ﻇرفیــت یافتنــد.
 -1اســد کنــدی ) ۵0بــه  -2 (100اســد کنــدی  ۵0 )3بــه
 -3 (100قلنــﺞ کنــدی )  ۵0بــه  -4 (200اســکیلو علیــا )2۵
بــه -۵ (۵0اســکیلو ســفلی)2۵به  -6 ( ۵0بودجــه ســفلی 2۵ )2
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بــه  -7 (7۵ســرخای بیگلــو ) ۵0بــه  -8 (100احمدلــو )  ۵0بــه
 -9 (100عیوضلــو )  100بــه  (200کیلــو ولــت آمﭙــر
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان افزایــش رضایتمنــدی
مشــترکان را هــدف اصلــی مدیریــت بــرق مغــان برشــمرد.
افتتاح شبکه فشار متوسط و چهار پست هوایی
در مجموع به ظرفیت  300کیلو ولت آمپر
در قشالقات اﺻالندوز
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :جهــت پایــداری شــبکه
و رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و در راســتای طــرح ﭼــاوش
شــبکه فشــار متوســط جدیــد و  4پســت توزیــع هوایــی در
قشــالت اصالنــدوز احــداث گردیــد.
علــی جاهــدی افــزود :بــرای تعدیــل بــار پســت هوایــی روســتای
خانــالر بهــرام و احــداث شــبکه بــرای قشــالقات تابعــه خــط
فشــار متوســط بــا نصــب  42اصلــه تیــر  12متــری و احــداث
 190۵متــر خــط فشــار متوســط بــا ســیﻢ مﻘطــع  70و احــداث
 4پســت هوایــی در قشــالق الــﻢ قلــی  ،قشــالق حســین،
قشــالق صفایــی وقشــالق طالیــی بــه ترتیــب بــا ﻇرفیــت هــای
 100،100،۵0،۵0کیلــو ولــت آمﭙــر احــداث گردیــد.
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان بیــان کــرد :بــا اجرایــی شــدن
پــروژه فــوق مابیــن قشــالقات مذکــور  1.۵کیلومتــر از شــبکه
فشــار ضعیــف هوایــی تعدیــل و برکنارشــد.
ایجاد فیدر فشار ﺿعیﻒ در پست زمینی جعﻔر قلی خانلو
و احداث شبکه کابل خودنگهدار
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت  :جهــت افزایــش ضریب
پایــداری شــبکه و پیشــگیری از ســرقت ســیﻢ  ،کاســتن هزینــه
نگهــداری  ،کاهــش خطــر بــرق گرفتگــی و کاهــش خاموشــی
ناشــی از اتصــال ســیﻢ هــای مســی بــرق در زمــان بارندگــی
و وزش بــاد و رضایتمنــدی مشــترکان ،و توجــه بــه زیبــا
ســازی مبلمــان شــهری را از مزایــای احــداث کابــل خودنگهــدار
برشــمردند .
علــی جاهــدی گفــت  :جهــت رفــع ضعــف بــرق و بهبــود ولتــاژ
شــبکه اقــدام بــه ایجــاد فیــدر جدیــد پســت زمینــی جعفــر
قلــی خانلــو بــا نصــب  6اصلــه تیــر  9متــری و احــداث 200
متــر شــبکه کابــل خودنگهــدار بــا مﻘطــع  70میلــی متــر
گردیــد کــه مشــکل ضعــت ولتــاژ محلــه جعفــر قلــی خانلــو و
قســمتی از شــهرك کمــپ پــارس مرتفــع گردیــد.
اتمام اﺻالح و ساماندهی انشعابات بازارچه جاهد

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان از اتمــام اصــالح و ســاماندهی
انشــعابات بازارﭼــه جاهدخبــر داد.
علــی جاهــدی گفــت  :بازارﭼــه جاهــد بــا دو طبﻘــه همکــف
و زیــر زمیــن بــا  77بــاب مغــازه و  77کنتورموجــود در مرکــز
شــهر واقــع شــده اســت
وی افــزود  :بــا توجــه بــه اینکــه بــرق بازارﭼــه بــا نصــب
جعبــه انشــعاب هــا در داخــل بازارﭼــه و نصــب کنتــور
مشــترکان در داخــل هــر مغــازه تامیــن مــی گردیــد وبــه
علــت غیراســتانداردبودن جعبــه انشــعاب موجــود و کابــل هــای
ســرویﺲ امــکان اســتفاده از بــرق غیــر مجــاز بــه ســهولت
امکانﭙذیــر بــود در همیــن راســتا مدیریــت بــرق مغــان نســبت
بــه اصــالح و ســاماندهی انشــعابات بازارﭼــه اقــدام نمــود .
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان بیــان کــرد  :بــا توجــه بــه
نــا ایمــن بــودن شــبکه برق،سیســتﻢ موجــود بــرق بازارﭼــه
برکنــار و در اتــاق بــرق دو دســتگاه تابلــو کنتــور  1+44تایــی
نصــب گردیــد و در ســﻘف بازارﭼــه ســینی کشــی صــورت
گرفتــه و بــرق رســانی بــه مغــازه هــای دارای انشــعاب موجــود
بــا کابــل 2×6و  2×10مســی بصــورت ایمــن و اســتاندارد و بــر
روی ســینه کابــل کشــی گردیــد.

برگزاری بیش از  50مراسم فرهنگی و مﺬهبی در
مدیریت برق مغان در سال 1398
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان برگــزاری بیــش از  ۵0مراســﻢ
فرهنگــی و مذهبــی در ســال  1398را جــزوء اولویــت هــای
کاری همــکاران بــرق مغــان و نشــان از حرکــت جهــادی در
جهــت ترویــﺞ فرهنــﮓ عاشــورایی عنــوان کــرد.
علــﯽ جاهــدي در ادامــه برگــزاری منﻈــﻢ مراســﻢ زیــارت
عاشــورا ،تشــکیل جلســه حلﻘــه صالحیــن ،مراســﻢ هــاي
گرامیداشــت اعیــاد و شــهادت ائمــه اطهــار ،تشــکیل مراســﻢ و
کالس هــای قرانــی در نمــاز خانــه ایــن مدیریــت در ماههــای
رمضــان ،محــرم ،صفــر و برگــزاری نمــاز جماعــت در نمــاز
خانــه ،حضــور پرشــور همــکاران در نمــاز عبــادی و سیاســی
جمعــه شهرســتان ،برگــزاري مراســﻢ هــاي گرامــﯽ داشــت
رحلــت بنیانگــذار انﻘــالب ،هفتــه دولــت  ،ایــام اﷲ دهــه
فجــر و مراســﻢ یادبــود شــهید ســردار ســﭙهبد پاســدار حــاج
قاســﻢ ســلیمانی کــه بــا حضــور فرمانــدار و فرمانــده ناحیــه
ســﭙاه پــارس آبــاد در نمازخانــه ایــن مدیریــت برگــزار شــد،
مراســﻢ تجلیــل از دانــش امــوزان و دانــش جویــان ممتازهمــکار
و فرزنــدان همــکاران و نصــب بنــر در مناســبت هــای مﺨتلــف
بﺨشــﯽ از فعالیــت هــاي مدیریــت بــرق مغــان در حــوزه هــای
فرهنگــی و مذهبــی برشــمرد.
.
با حضور سرپرست فرماندار پارس آباد و سرپرست
مدیریت برق مغان مراسم ساعت زمین برگزار شد

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :شــنبه آخــر مــاه
مــارس هرســال کــه از ســاعت  20:30الــی  21:30بعنــوان
ســاعت زمیــن نامگــذاری مــﯽ شــود و ایــن رخــداد بــا مشــارکت
 100کشــور دنیــا اجــرا مــی شــود.
جاهــدي افــزود :بــه دلیــل ﭼالــش هــای تولیــد بــرق در کشــور
مشــترکان بــه مﻘولــه مدیریــت مصــرف بیشــتر توجــه کنند .
در ایــن مراســﻢ فرمانــدار پــارس آبــاد بــر ضــروت تامیــن انــرژی
پــاك و پایــدار تاکیــد کــرد و بــا اهــدای شــاخه گل از زحمــات
مدیــر و پرســنل اتفاقــات امــور بــرق مغــان در ایــام تعطیــالت
نــوروزی تشــکر و قدرانــی نمــود.
احداث پست توزیع هوایی میدان نماز اﺻالندوز
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :در جهــت پایــداری
شــبکه و رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و تعدیــل بــار پســت
هوایــی خدمــات اصالنــدوز پســت هوایــی میــدان نمــاز توســط
پرســنل بــرق اصالنــدوز احــداث شــد .
علــی جاهــدی افــزود :جهــت احــداث پســت نمــاز بــا اســتفاده
از  1اصلــه تیــر  12متــری زیــر خــط فشــار متوســط موجــود
و  1اصلــه تیــر  9متــری و بــا یــﮏ دســتگاه ترانســفورماتور
2۵0کیلوولــت آمﭙــر پســت توزیــع هوایــی نمــاز اصالنــدوز
احــداث شــد.
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :کارهــای زیــر بنایــی
خوبــی در جهــت رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و تعــادل
بــار در ســطﺢ شهرســتان اصالنــدوز صــورت گرفتــه و تعــداد
 42طــرح بــرای گــذر از پیــﮏ تابســتان  1399پیــش بینــی
شــده اســت.
تعادل بار  56فیدر فشار ﺿعیﻒ شهری
و روستایی اﺻالندوز
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :عــدم تعــادل بــار شــبکه
هــای توزیــع تبعــات متعــددی از قبیــل افزایــش تلفــات تــوان و
افزایــش افــت ولتــاژ شــبکه و نامتعــادل شــدن ولتــاژ مشــترکان
و جابجایــی نﻘطــه خنﺜــی و بطــور کلــی کاهــش کیفیــت تــوان
شــبکه را باعــﺚ مــی شــود.
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جاهــدی افــزود 4 :پســت توزیــع هوایــی و زمینــی شــهری
اصالنــدوز )خدمــات ،انﻘــالب ،ولیعصــر ،پســت زمینــی
اصالنــدوز( بــه تعــداد  8فیــدر فشــار ضعیــف و  3۵پســت
توزیــع هوایــی روســتایی در مجمــوع بــه تعــداد  48فیــدر فشــار
ضعیــف از جملــه روســتاهای ) ایــدر علیــا ،گوزلــی ،طاهــر ابــاد،
عیوضلــو ،پلنگلــو ،اســکیلو ســفلی و علیــا ،اســد کنــدی ،1،2،3
مﻘصودلــو علیــا و ســفلی ،نورمحمــد کنــدی علیــا و ســفلی،
تربــت کنــدی و محبــوب کنــدی و (...توســط همــکاران اداره
بــرق اصالنــدوز تعــادل بــار شــد.
نصﺐ  170دستگاه چراغ روشنایی معابر  LEDدر محله
زیر نهر تراب پارس آباد
سرپرســت مدیریــت
بــرق مغــان ارتﻘــاء
میــزان نوردهــی،
طــول عمــر بیشــتر،
بــودن
پاییــن
مصــرف انــرژی
و کاهــش حجــﻢ
عملیــات ســرویﺲ
روشــنایی را از
مزایــای اســتفاده از ﭼــراغ روشــنایی معابــر  LEDعنــوان کــرد.
علــی جاهــدی افــزود :در راســتای اصــالح شــبکه روشــنایی
معابــر محــالت شــهری و ارتﻘــاء شــاخﺺ هــای بهــره بــرداری
و رضایتمنــدی مشــترکان  170دســتگاه ﭼــراغ روشــنایی
معابــر  LEDبــا تــوان 30وات در محلــه زیــر نهــر تــراب پــارس
آبــاد نصــب شــد کــه ایــن ﭼــراغ هــا جایگزیــن ﭼــراغ هــای
روشــنایی 70وات ســدیمی شــدند.
ﺑرق ﺑیﻠﻪ ﺳﻮار
اﺻالح و تعویﺾ آرایش شبکه فشار متوسط
سرپرســت مدیریــت بــرق
بیلــه ســوار گفــت :در اﺛــر
وزش بــاد در خیابان شــهید
دشــتی مســیر فیــدر یــﮏ،
خطــای فــاز بــه فــاز اتفــاق
مــی افتــاد کــه بــرای حــل
ایــن مشــکل و جهــت
افزایــش پایــداری شــبکه و
جلوگیــری از خاموشــی بــی
برنامــه ،نســبت بــه تعویــﺾ
آرایــش شــبکه بــه صــورت
افﻘــی توســط اکیــپ بهــره
بــرداری اقــدام شــد.
جــوادی در ادامــه افــزود :در همیــن راســتا و مطابــق بازدیــد
میدانــی توســط کارشناســان مربوطــه در نﻘــاط مﺨتلــف و بــه
ویــﮋه بــرای مشــترکان حســاس ،ایــن اقــدام و اصــالح آرایــش
شــبکه کمــﮏ قابــل توجهــی بــه افزایــش ضریــب اطمینــان
خواهــد نمــود.
ﺑرق ﺧﻠﺨال
موانع ومشکالت برق رسانی به مجتمع گردشگری
”پل معلق ازناو“ و ”بام خلﺨال“ مرتﻔع شد
درجلســه ای کــه روز پنجشــنبه ســوم اردیبهشــت در محــل
فرمانــداری خلﺨــال باحضــور فرمانــدار ،مدیــر عامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،مدیــر بــرق خلﺨــال
و پیمانــکاران پــروژه هــا تشــکیل شــد ،حاضریــن پــﺲ از
بررســی مشــکالت و موانــع اجــرای پــروژه هــا براجــرای ســریع
وهمــکاری مجدانــه تاکیــد کردنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان گفــت :باتوجــه بــه
اهمیــت بحــﺚ گردشــگری وامکانــات زیرســاخت بــرق کــه در
محــل پــل معلــق ازنــاو و بــام خلﺨــال وجــود دارد مــا مــی
توانیــﻢ زود تــر از موعــد نیــز بــرق رســانی را بــه پایــان برســانیﻢ.
بازدید مسیر خط  20کیلوولت روستای بﻔراجرد خلﺨال
و بررسی مشکالت توسط مدیر عامل
و مدیر برق خلﺨال
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

در ایــن بازدیــد مدیــر بــرق خلﺨــال ،مشــکالت خــط راتشــریﺢ
کــرد و افــزود :خــط روســتای بفراجــرد بــه طــول  10کیلومتــر
بــوده و بــه دلیــل صعــب العبــور بــودن و ارتفــاع منطﻘــه ،همــواره
در کــوﻻك و زمســتان قطــع مــی گــردد.
ســیدی گفــت :ایــن مســﺌله باعــﺚ ایجــاد قطعــی وناپایــداری
فیــدر  ۵شــاهرود مــی شــود کــه اگــر بتوانیــﻢ مســیر خــط و
نــوع ســیﻢ را عــوض کــرده مشــکل قطعــی بــرق رفــع مــی شــود.
تغییرمسیر و رفع حریم خط  20کیلو ولت
ورودی شهر کلور
ســیدی مدیربــرق خلﺨــال بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :خــط
 20کیلــو ولــت ورودی شــهر کلــور کــه از روی ســاختمان هــای
مســکونی بــا شــرایط خطرنــاك ناایمــن عبــور داده شــده بــود،
باتــالش گروهــی همــکاران بــرق خلﺨــال و شــاهرود رفــع
حریــﻢ و مســیر خــط بــه مــکان دیگــری انتﻘــال یافــت.
ســیدی گفــت :بــا ایــن اقــدام ضمــن رفــع حریــﻢ خــط فــوق
اصالحــات مناســبی نیــز از قبیــل تعویــﺾ مﻘــره و تعویــﺾ
ارایــش تــراورس هــا نیــز صــورت گرفــت.
مدیــر بــرق خلﺨــال همﭽنیــن افــزود :بــا توجــه بــه عبــور خــط
از مســیر خیابــان امــام میتــوان بــا نصــب ترانــﺲ هــای مــورد
نیــاز ضعــف بــرق احتمالــی منطﻘــه را نیــز مرتفــع کــرد.
ســیدی خاطــر نشــان کــرد :خــط مذکــور فــوق از مســیر هــای
صعــب العبــور گذشــته بــود کــه همــواره نگهــداری ان در فصــول
زمســتان بســیار مشــکل بــود.
ﺑرق ﮐﻮﺛر
رفع خاموشی روستای آرپاچایی شهرستان کوﺛر
مدیربــرق شهرســتان کوﺛــر از رفــع خاموشــی روســتایی
آرپاﭼایــی شهرســتان کوﺛــر در روز 9فروردیــن مــاه 1399خبــر
داد.
ســاعدي گفــت :بدلیــل وزش بادشــدید دو اصلــه تیــر ﭼوبــی
در خــط 20کیلوولــت روســتای آرپاﭼایــی شکســته بــود کــه
بــا تــالش همــکاران مدیریــت بــرق شهرســتان وهمــکاری
یکدســتگاه بلــدوزر اداره راه  2اصلــه تیــر بتونــی 12/400
جایگزیــن شــده وخــط روســتای مذکــور بطــور کامــل تعمیــر
واصــالح شــد.
برقرسانی به پایگاه کنترل جلوگیری از شیوع کرونا سه
راهی فاراب شهرستان کوﺛر
مدیــر بــرق شهرســتان کوﺛرگفــت :بــا حضــور فرمانــدار و جمعی
از مســﺌولین شهرســتان کوﺛــر راه اصلــی شهرســتان کوﺛــر از
ســه راهــی فــاراب در ایــام نــوروز مســدود شــد.
ســاعدی گفــت :کانکــﺲ هــالل احمــر نیــز جهــت اســکان
اکیــپ کنتــرل تــردد جلوگیــری ازشــیوع کرونــا توســط
همــکاران مدیریــت بــرق شهرســتان کوﺛرجابجــا و تامیــن بــرق
بــرای محــل مــورد نﻈــر انجــام شــد .
احداث  200متر شبکه هوایی 400ولت هوایی با کابل
خودنگهدار در روستای بورستان
مدیــر بــرق کوﺛــر از احــداث  200متــر شــبکه هوایــی 400ولــت
هوایــی بــا کابــل خودنگهــدار در روســتای بورســتان خبــر داد.
شــهرام ســاعدی گفــت :بــا احــداث 200متــر شــبکه 400ولــت
هوایــی باکابــل خودنگهــدار نمــره  ۵0مشــکل بــرق روســتای
بورســتان کــه اخیــرا ســیمهای مســی بــرق بــه ســرقت رفتــه
بودبرطــرف گردیــد.
وی افــزود :عــالوه برجلوگیــری از ســرقت مجــدد ســیمهای بــرق
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از ســایرمزایای جایگزینــی
کابــل خودنگهــدار بجــای
ســیﻢ هــای مســی
میتــوان از افزایــش قابلیــت
اطمینــان شــبکه در مﻘابــل
شــرایط جــوی ،جلوگیــری
بــرق هــای غیــر مجــاز و
ســرقت انــرژی ،توجــه بــه
مســائل زیســت محیطــی
بــا حــذف شــاخه زنــی
درختــان ،و در نتیجــه
خدمــات رســانی مطلــوب
بــه مشــترکان بــرق
عنــوان کــرد.
ﺑرق ﺳرﻋیﻦ
نصﺐ بیش از  240پلمپ ﺿد سرقت بر روی ترانﺲ های
در معرض سرقت
مدیــر بــرق ســرعین
گفــت :از ماههــای
گذشــته نصــب ایــن
پلمــپ هــا آغــاز شــده،
و حــدود  60پســت
در معــرض ســرقت بــر
روی فیــدر هــای  3و
 4بــه پلمــپ هــای ضــد
ســرقت تجهیــز شــده
انــد.
موســوی افــزود :ایــن
عملیــات بــا در اولویــت قــرار دادن پســت هــای بــا ریســﮏ
ســرقت بــاﻻ انجــام یافتــه و خوشــبﺨتانه نتایــﺞ مطلوبــی نیــز
در پــی داشــته اســت بــه طــوری کــه در ﭼندیــن مــورد بــا
تمــاس مشــترکان مبنــی بــر قطــع بــرق و مراجعــه پرســنل
عملیــات بــه محــل هــای مــورد نﻈــر مشــﺨﺺ شــده ســارقین
بــه منﻈــور ســرقت شــبکه هــای بــرق اقــدام بــه قطــع بــرق
نمــوده انــد کــه بــه علــت نصــب تجهیــزات ضــد ســرقت نــاکام
مانــده انــد.
افتتاح و بهره برداری از پست جدید شهریار سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از
افتتــاح و بهــره بــرداری
پســت شــهریار ســرعین
خبــر داد.
موســوی بــا اعــالم ایــن
خبــر افــزود :پســت
شــهریار
کمﭙکــت
بــا نصــب یــﮏ عــدد
ترانــﺲ  400کیلوولــت
آمﭙــر و کابــل کشــی فشارمتوســط بــا کابــل مونوفــاز 20
کیلوولــت بــه طــول  1۵0متــر و کابــل کشــی فشــار ضعیــف
مربــوط بــه تابلــو شــالترها و تابلــو کنتورهــا واقــع در جنــب
آبدرمانــی ســاری ســو جهــت نیرورســانی بــه مجتمــع تجــاری
مســکونی شــهریار ،بــه تعــداد  316واحــد افتتــاح و مــورد بهــره
بــرداری قــرار گرفــت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه حساســیت بــاﻻی فیــدر  2ســرعین،
بــا احــداث ایــن پســت امــکان رینــﮓ پســت اعصــاب بــا پســت
هوایــی صــدف نیــز در آینــده میســر خواهــد شــد.
تعویﺾ  400متر سیم مﻘﻄع  35و افزایش قابلیت
اطمینان فیدر  2سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از تعویــﺾ  400متــر ســیﻢ مﻘطــع  3۵و
افزایــش قابلیــت اطمینــان فیــدر  2ســرعین خبــر داد.
موســوی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت
فیــدر  2ســرعین کــه تامیــن کننــده بــرق مشــترکان داخــل
شــهر مــی باشــد ،طــی بررســی هــای میدانــی و شناســائی
نﻘــاط ضعــف شــبکه نســبت بــه اصــالح ایــرادات موجــود اقــدام
شــد.
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وی افــزود :در ایــن
عملیــات بــا حضــور ســه
اکیــپ اتفاقــات ،تعمیــرات
و پیمانــکار و طــی مانــور
تامیــن بــار از طریــق فیدر3
و بــا کمتریــن خاموشــی
ممکــن تعمیراتــی از
قبیــل تعویــﺾ 400
متــر ســیﻢ آلومینیومــی
مﻘطــع  3۵بــا ســیﻢ 126
میلــی متــر مربــع ،اصــالح
ارتباطــات ســرکابل پســت
عــارف ،اصــالح ارتباطــات
ســر کابــل پســت هــای
آبدرمانــی ژنــرال و ســاری
ســو ،اصــالح سکســیونر
پســت عــارف ،برکنــاری
تیــر شکســته  12/400و
احــداث تیــر نــو و اصــالح کجــی دو تیــر  9/200انجــام شــد.
موســوی در پایــان خاطــر نشــان کــرد :طــی بررســی هــای
دقیــق بــر روی فیــدر  3در هفتــه هــای آتــی تعمیــرات اساســی
روی ایــن فیــدر و ســر خــط هــا انجــام خواهــد شــد.
تعمیر و اﺻالح  12کیلومتر از شبکه فشار متوسط مسیر
بﺨش سبالن
مدیــر بــرق ســرعین از تعمیــر و اصــالح  12کیلومتــر از شــبکه
فشــار متوســط بﺨــش ســبالن در حــد فاصــل روســتاهای
ارجســتان تــا بینمــار ،ســﺌین ،آلوﭼــه ،تــازه کنــد و ســامانلو
خبــر داد.
موســوی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :بﺨــش ســبالن یکــی از
مناطــق طوفانــی و بــرف گیــر بــوده کــه تعمیــر و اصــالح ایــن
مســیر جهــت پایــداری شــبکه در شــرایط طوفانــی از ضروریــات
اســت.
وی ادامــه داد :طــی برنامــه ریــزی هــای قبلــی و بررســی
نﻘــاط ضعــف شــبکه در قالــب ســه اکیــپ اتفاقــات ،تعمیــرات
و پیمانــکار نســبت بــه رفــع ایــرادات موجــود اقــدام شــد ،کــه
شــرح عملیــات انجــام یافتــه عبارتنــد از :تعویــﺾ  29مﻘــره
ســوزنی ،تعویــﺾ  16مﻘــره کششــی معیــوب ،اصــالح  19راس
تیــری و جمﭙــر جهــت جلوگیــری از پرنــده زدکــی ،اصــالح و
ﭼفــت و بســت  34مﻘــره ســوزنی همــراه بــا پیــن ،اصــالح 1۵
تــراورس و تســمه ،فلــش کشــی  20اســﭙن در مناطــق مﺨتلــف،
کلمــپ زنــی  23جمﭙــر
موســوی در پایــان گفــت :هــدف از اجــرای عملیــات هــای
تعمیراتــی پایــداری شــبکه و توزیــع بــرق مطمﺌــن بــه
مشــترکان مــی باشــد.
تعمیر و اﺻالح خط فشار متوسط روستای ورگه سران
مدیــر بــرق ســرعین از تعمیــر و اصــالح خــط فشــار متوســط
روســتای ورگــه ســران خبــر داد.
مدیــر بــرق ســرعین گفــت :خــط فشــار متوســط روســتای
ورگــه ســران بــا طــول بیــش از  2کیلومتــر یکــی از خطــوط
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بــرف گیــر و طوفانــی بــوده
و بــا توجــه بــه فاصلــه زیــاد
شــبکه از جــاده اصلــی
ســرویﺲ و اصــالح ایــن
شــبکه جهــت پایــداری در
شــرایط نامســاعد جــوی از
ضروریــات مــی باشــد.
موســوي ادامــه داد :پــﺲ از
بررســی شــبکه مــورد نﻈــر
طــی عملیاتــی در قالــب دو
اکیــپ تعمیــرات و اتفاقــات
نســبت بــه رفــع ایــرادات
موجــود اقــدام شــد.
وي گفــت :در ایــن عملیــات
تعویــﺾ  9مﻘــره ﭼینــی،
اصــالح  14تــراورس ،تعویــﺾ 6راس تیــر ،تعویــﺾ  11جمﭙــر
فلــش کشــی  12اســﭙن و بــاز و بســت مجــدد اصلــی  40تیــر
صــورت گرفــت.
ﺑرق ﻣﺸﮕیﻦ ﺷﻬر
اﺻالح و جایگزینی کابل روغنی زمینی وسرکابل
پستهای زمینی برق مشگین شهر
سرپرســت بــرق مشــگین شــهر گفــت :کابــل هــای خروجــی
از پســتهای زمینــی بهشــتی  ،انتهــای بهشــتی و پــادگان بــه
ســمت خطــوط هوایــی فیــدر پنــﺞ و فیــدر هشــت کــه امــکان
مانــور و رینــﮓ بیــن فیدرهــای شــهری بــه خصــوص درمواقــع
ضــروری وخاموشــی هــای ناخواســته را فراهــﻢ میکــرد ،اصــالح
شــد.
سرپرســت بــرق مشــگین شــهراعالم کــرد :در ایــن اقــدام
200متــر کابــل منوفــاز و  9دســتگاه ســرکابل مربوطــه اصــالح
و جهــت اســتفاده وافزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه در مواقــع
ضــروری آمــاده بهــره بــرداری شــد.
مجیــدی افــزود :بــا بازیابــی و ایجــاد نﻘــاط رینــﮓ جدیــد عــالوه
برکاهــش خاموشــی هــای شــبکه شــهری ،امــکان کاهــش و
کنتــرل بــار کابــل هــای زمینی20کیلوولــت بــا ســطﺢ مﻘطــع
پاییــن ،هــﻢ فراهــﻢ شــده اســت.
اﺻالح شبکه روشنایی معابربلوار مشگین شهر
سرپرســت بــرق مشــگین شــهرگفت :پایــه هــای روشــنایی
معابــر 12متــری وســط بلــوار در خیابــان هــای اصلــی و پرتــردد
شــهر اصــالح شــد.
کلیــه ﭼــراغ هــای منصوبــه بــر روی پایــه هــای وســط بلــوار
ســطﺢ شــهر در بلوارهــای جانبــازان ،باکــری ،شهیدســلیمانی،
اســتاداللهی ،ســبالن مــورد بازبینــی و ســرویﺲ قــرار گرفــت،
و مشــکل خاموشــی حــدود  130دســتگاه ﭼــراغ رفــع شــد.

کیــوان وفاخــواه درایــن خصــوص افــزود :ایــن پــروژه کــه
جهــت نیــرو رســانی بــه کارگاه کاﻇمــی و نیــز احــداث شــبکه
جدیــد در خیابــان جدیداﻻحــداث دانشــگاه پیــام نــور انجــام
گرفت.ســرمایه ای بالــﻎ بر2.۵میلیــارد ریــال هزینه شــده اســت.
وی افــزود :جهــت رفــع ضعــف بــرق و افــت ولتــاژ و در جهــت
بهبــود ولتــاژ شــبکه اقــدام بــه ایجــاد فیــدر جدیــد پســت
زمینــی ســازمان آب ،بــا نصــب  3اصلــه تیــر  9متــری و احــداث
 10۵متــر شــبکه کابــل خودنگهــدار بــا نمــره  70الومینیومــی
اقــدام شــد و مشــکل ضعــف ولتــاژ کمــپ ســازمان آب و کوﭼــه
هــای پشــت پــارك شــهر رفــع گردیــد.
رفع حریم خط  20کیلو ولت در خیابان معلم نمین
مدیــر بــرق نمیــن ضمــن
اعــالم ایــن خبــر افــزود :خــط
 20کیلــو ولــت خیابــان معلــﻢ
شهرســتان نمیــن کــه از روی
ســاختمان هــای مســکونی بــا
شــرایط خطرنــاك ناایمــن و
تیــر هــای فرســوده عبــور داده
شــده بــود توســط همــکاران
بــرق نمیــن رفــع حریــﻢ و
بــه مســیر رودخانــه انتﻘــال
یافــت.
کیــوان وفاخــواه گفــت :بــا
ایــن اقــدام ضمــن رفــع حریــﻢ خــط فــوق اصالحــات مناســبی
نیــز از قبیــل تعویــﺾ مﻘــره و تعویــﺾ ارایــش شــبکه وتعویــﺾ
پایــه هــای فرســوده  11متــری نیزانجــام یافــت.
مدیــر بــرق نمیــن افــزود :در ایــن پــروژه تعــداد  9اصلــه تیــر
بــرق جدیــد 12متــری بــه جــای تیــر بــرق فرســوده  11متــری
اســتفاده شــد.
پروژه نیرورسانی ،جهت پمپاژهای آب شرب روستایی
درشهرستان نمین به بهره برداری رسید
مدیربــرق نمیــن درخصــوص نحــوه اجــرای ایــن طــرح
هــا اﻇهــار داشــت:این پــروژه هابــا احــداث ســه دســتگاه
ترانسفورماتورپســت هوایــی  kva 7۵و یــﮏ دســتگاه
ترانسفورماتورپســت هوایــی kva ۵0و مبلغــی بالــﻎ بــر2
میلیــارد ریــال هزینــه دربرداشــته اســت.
وی افــزود :بــا احــداث ایــن پــروژه هــا آب شــرب مناطــق
روســتایی مینابــاد ،میرزانــق ،جیــد و عنبــران تامیــن خواهــد
شــد.

ﺑرق ﻧﻤیﻦ
پروژه توسعه واحداث شبکه 20کیلوولت نمین بااجرای
500مترخط20کیلوولت هوایی به بهره برداری رسید

مدیر امور دیﺴﭙاﭼیﻨﮓ و ﻓوریتﻬای برق استان اردبیل :

شروع عملیات نصﺐ فالت دیتکتور (نشانگر خﻄای هوایی) هوشمند قابل کنترل از مرکز دیسپاچینﮓ
شرکت توزیع نیروی برق استان در نﻘاط مﺨتلﻒ شبکه
علــی قلــی نــﮋاد از نصــب آشــکار ســاز هــای خطــا بــر
روی شــبکه فشــار متوســط در ســطﺢ اســتان اردبیــل
بــه منﻈــور هوشــمند ســازی شناســایی فالتهــای
اتفــاق افتــاده در روی خطــوط هوایــی خبــر داد .
مدیــر امــور دیســﭙاﭼینﮓ و فوریتهــای بــرق شــرکت
گفــت :یکــی از مشــکالت رفــع خاموشــی در شــبکه
هــای توزیــع کــه ﭼندیــن کیلومتــر هســتند مشــﺨﺺ
کــردن موقعیــت خطــا مــی باشــد .وی افــزود :
بهتریــن روش اینــکار اســتفاده از تجهیــزی اســت کــه

مــی توانــد جریــان را کنتــرل کــرده و وقــوع اتصــال
کوتــاه بعــد از خــود را اعــالم کننــد.
علــی قلــی نــﮋاد گفــت  :ایــن اقــدام در جهــت
جداســازی هــر ﭼــه ســریعتر محــل خاموشــی ؛ جهت
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده و افزایــش رضایتمنــدی
مشــترکان انجــام خواهــد یافــت .
وی اعــالم نمــود  :ایــن عملیــات در کلیــه واحدهــای
تابعــه شــرکت و نﻘــاط پــر خــط نصــب و بهــره
بــرداری خواهــد شــد.

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺎﺧﺬ آزاد اﺳﺖ
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ در ﺧﻼﺻﻪ منﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ
اردﺑﯿﻞ -ﺷﻬﺮک اداری ﺑﻌﺜﺖ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن(  -دﻓﱰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
منﺎﺑﺮ٠٤٥-٣٣٧٤١٦١٦ :
ﺗﻠﻔﻦ ٠٤٥-٣٣٧٤٣٤١٧
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه  ١٠٠٠٤٥١٠٠٠١٢١وب ﺳﺎﯾﺖ www.aped.ir :

دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﴍﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل  :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻮﻻﯾﯽ
ﴎدﺑﯿﺮ  :ﻣﻬﺮداد ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮه  :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻨﺪﻋﻠﯿﺰاده  -ﺣﺒﯿﺐ اﺣﺪزاده  -ﻧﺎﴏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯿﺎن
روﯾﺎ اﻟﻠﻬﻘﻠﯽ ﭘﻮر  -ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺳﺎدات
Vol.7,No.37,May.2020

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ  ...ﺷامره  ... ٣٧ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ١٣٩٩

�ﺪردا�ﯽ

اﻧتﺼاب
چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تﻘدیر استاندار اردبیل از مدیرعامل شرکت
اکبــر بهنامجــو بــا ارســال لوحــﯽ از همــکاري حســین قدیمــﯽ بــا
دســتگاههاي زیربــط در جریــان مدیریــت و کنتــرل اغتشاشــات آبــان
) 1398بــه بهانــه اجــراي سیاســت اصــالح مصــرف ســوخت ( تﻘدیرکرد.
 تﻘدیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري اردبیل
از مدیرعامل شرکت
یعﻘــوب نــﮋاد محمــد معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداري
اردبیــل از حســین قدیمــﯽ مدیرعامــل شــرکت و رئیــﺲ شــوراي اقامــه
نمــاز و همــه دســت انــدرکاران در امــر توســعه فرهنــﮓ اقامــه نمــاز در
ســال  1397قدردانــﯽ نمــود.
تﻘدیر رئیﺲ شوراي هماهنگﯽ حراست هاي ﺻنعت آب و
برق اردبیل از مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
رئیــﺲ شــوراي هماهنگــﯽ حراســت هــاي صنعــت آب و بــرق اردبیــل
بــا ارســال لوحــﯽ از مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت
تﻘدیــر کــرد.
جابــر عبــادي در ایــن لــوح تحﻘــق برنامــه هــاي شــوراي هماهنگــﯽ
حراســت هــاي صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل در ســال  98را در
ســایه دقــت ،تــالش ،حضــور مســتمر در جلســات و پیگیــري هــاي ســید
علــﯽ نﻈــري دانســت و از زحمــات و تــالش هــاي وي تشــکر و قدردانــﯽ
نمــود.
تﻘدیر رئیﺲ حراست کل استان اردبیل
از یکﯽ از همکاران شرکت
رئیــﺲ کل حراســت اســتان اردبیــل بــا ارســال لوحــﯽ از تــالش هــاي
کارشــناس حفاﻇــت فیزیکــﯽ و عضــو کارگــروه حفاﻇــت فنــاوري
اطالعــات حراســت کل اســتان اردبیــل ســید نﻘــی ســید صفویــان
تﻘدیــر کــرد.

مراســﻢ معارفــه »سرپرســت قائــﻢ
مﻘــام مدیرعامــل در مدیریــت
توزیــع بــرق شهرســتان هــا« و
» سرپرســت معاونــت فــروش و
خدمــات مشــترکین« و »سرپرســت
بهــره بــرداری و دیســﭙاﭼینﮓ«
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
بــا حضــور مدیــر عامــل ،معاونیــن
و برخــی از مدیــران و مشــاورین
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
برگــزار شــد.
ایــن مراســﻢ  21اردیبهشــت  99در
محــل ســالن جلســات ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
مدیــر عامــل شــرکت گفــت :صنعــت بــرق صنعتــی زیــر ســاختی اســت ولــی بــا ایــن اوصــاف بــا ﭼالشــهای
زیــادی روبــرو اســت و شــاخﺺ هــای ارزیابــی توانیــر از جملــه طــرح ســیما ،کاهــش پیــﮏ و تلفــات مــی باشــد
کــه بایــد بــا تــالش همــکاران و بــه کار گیــری فنــاوری و تکنولــوژی هــای جدیــد بــه ایــن مهــﻢ دســت یابیــﻢ.
حســین قدیمــی افــزود :کار بایــد بــرای رضایــت خــدا و خلــق خــدا باشــد و ســعی بــر آن اســت از ﻇرفیــت
تــﮏ تــﮏ همــکاران ،نیــروی جــوان و بانــوان توانمنــد شــرکت توزیــع جهــت رســیدن بــه اهــداف شــرکت بهــره
ببریــﻢ.
***
طــی ابــالغ هــای جداگانــه از طــرف حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل رئــوف حســن پــور بــه عنــوان »سرپرســت قائــﻢ مﻘــام مدیرعامــل در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان
هــا« ،ناصــر عبداللهیــان بــه عنــوان »سرپرســت معاونــت بهــره بــرداری و دیســﭙاﭼینﮓ« مهــرداد ســلیمی بــه
عنــوان »سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین« ،یحیــی بندعلیــزاده بــه عنــوان »سرپرســت امــور
تــدارکات« ،بﺨشــعلی صابــری بــه عنــوان »سرپرســت دفتــر مهندســی و نﻈــارت« و مهــدی ابتهــاج بــه
عنــوان »سرپرســت دفتــر نﻈــارت بــر بهــره بــرداری« محمدرضــا ســیاهکوهی بــه عنــوان »سرپرســت امــور دو
بــرق اردبیــل« و ابراهیــﻢ جــوادی بــه عنــوان» سرپرســت مدیریــت بــرق بیلــه ســوار « منصــوب شــدند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

 150بسته غﺬایی بین نیازمندان شهرستان اردبیل از سوی کارکنان شرکت توزیع برق استان توزیع می شود
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــا اعــالم ایــن
خبــر افــزود  :امــروزه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه
در شــرایط خاصــی قــرار داریــﻢ کــه بــرای برخــی از اقشــار از نﻈــر
کســب و کار مشــکالتی ایجــاد شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
یکــی از فلســفه هــای مــاه مبــارك رمضــان کمــﮏ بــه نیازمنــدان
اســت کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل نیــز وﻇیفــه

خــود دانســتند تــا در ایــن کار خیــر و رزمایــش شــرکت کننــد .
حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــگان در زمینــه کمــﮏ
مومنانــه وﻇیفــه دارنــد ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در مــاه مبارك
رمضــان قــرار داریــﻢ و یکــی از فلســفه هــا و حکمــت هــای روزه
داری همــدردی بــا نیازمنــدان اســت ،بنابرایــن مــردم بایــد در این
راســتا فعــال باشــند و هــر کســی بــه انــدازه تــوان خــود در ایــن

رزمایــش شــرکت کنــد.
وی گفــت  :خوشــبﺨتانه همــکاران شــرکت توزیــع بــرق اســتان
اردبیــل همــواره و همیشــه در کارهــای خیــر مشــارکت فعــال
دارنــد ودر ایــن امــر خیــر بــا مشــارکت همــکاران  1۵0بســته
معیشــتی جمعــا بــه مبلــﻎ  1۵0میلیــون ریــال تهیــه شــد ه کــه
امــروز  31اردیبهشــت مــاه بیــن نیازمنــدان توزیــع مــی شــود .

