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ــرق اســتان اردبیــل رتبــه اول را  ــع نیــروی ب شــرکت توزی
در بیــن شــرکتها ، بانکهــا و بیمــه هــای اســتان اردبیــل در 
ارزیابــی  ســال 97جشــنواره شــهید رجایــی  کســب کــرد.

همزمــان بــا هفتــه دولــت آئیــن اختتامیه جشــنواره شــهید 
رجایــی و تجلیــل از دســتگاه ها و مدیــران منتخــب اســتان  
4 شــهریور مــاه در محــل ســالن فــدک اردبیــل  بــا حضــور 
ــس  ــژه رئی ــر بازرســی وی ــس دفت ــر دادگســتری و رئی وزی
جمهــور، اســتاندار و مدیــران دســتگاههای اجرایــی اســتان 

برگــزار شــد.

ــتان  ــب اس ــتگاه های منتخ ــران و دس ــن، مدی ــن آئی در ای
کــه براســاس ارزیابــی  شــاخص های عمومــی و اختصاصــی 
ــاز در جشــنواره شــهید  ــه کســب بیشــترین امتی ــق ب موف
رجایــی شــده بودنــد مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد وشــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل نیــز موفــق بــه کســب 
ــا ی  ــا وبیمــه ه ــک ه ــا ، بان ــن شــرکت ه ــه اول دربی رتب
اســتان شــدکه از مهنــدس حســن محمــدی رئیــس هیــات 
ــس  ــوح وتندی ــدا ل ــا اه ــرکت ب ــل ش ــر عام ــره و مدی مدی

تجلیــل بــه عمــل آمــد.

برگزاری مرحله استانی
 پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز

برگزاری همایش خانواده و مهارت های زندگی در 
محل سالن اجتماعات ستاد شرکت

بهره برداری از  پروژه های شرکت برق با اعتباری 
بالغ بر 230 میلیارد ریال

بیش از 94 درصد قبوض برق مصرفی مشترکین در 
این استان به صورت پیامک ارسال می شود

توزیع 2 هزار بسته آموزشی 
در نقاط محروم استان

کسب مقام قهرمانی همکاران شرکت  
در مسابقات والیبال کارکنان دولت
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معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر در جلســه بررســی مســائل و مشــکالت شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت: بــرای اعــالم شــماره همــراه  مشــترکان ،جهــت دریافــت 

قبــض الکترونیکــی فرصــت کمــی باقیمانــده اســت .
ــع   و  ــی توزی ــی و مهندس ــر فن ــر کل دفت ــور مدی ــا حض ــه ب ــه ای ک ــر در جلس ــانی مه رخش
سرپرســت معاونــت حفاظــت پرســنلی دفتــر حراســت  شــرکت توانیــر   و حضــور مدیرعامــل 
ــل  در محــل  ــرق اســتان اردبی ــروی ب ــع نی ــران ســتادی شــرکت توزی ــن وبرخــی مدی ،معاونی
ــرق  ــی ب ــاب الکترونیک ــود: صورتحس ــد.،عنوان نم ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــات  ای ــالن جلس س
ــع و  ــای توزی ــرکت ه ــایت ش ــک ،وب س ــر پیام ــف نظی ــای مختل ــذ( از راهه ــن کاغ )جایگزی

ــی باشــد. ــت م ــل دریاف ــی قاب ــای موبایل اپلیکیشــن ه

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر: 
مردم سریعابرای ثبت شماره همراه خود  اقدام کنند

ادامه در صفحه 4

ممیــزی صــدور گواهینامــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه IMS توســط ممیــز شــخص ثالــث )شــرکت 
تــوف  نــورد ایــران ( بــا هــدف ارتقــای دو سیســتم ISO9001 بــه 2015، و ISO45001 بــه ورژن 
2018 و اخــذ اســتاندارد ISO14001  ورژن 2015 ، طــی روزهــای 25 لغایــت 27 شــهریور ســال 

98 برگــزار گردیــد .

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ، ایــن ممیــزی در کلیــه بخــش هــای ســتادی و همچنیــن بــه 
صــورت تصادفــی در امورهــای 1،2،3 و ســایت هــای خلخــال ، کوثر،ســرعین و پــارس آبــاد انجــام 
گرفــت کــه طــی تــالش بــی وقفــه همــکاران و حمایــت  مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای مذکــور شــد.

ممیزي سیستم مدیریت یکپارچه
 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارگران
 با حضور همکاران شاغل در شهرستان اردبیل 

در محل سالن اجتماعات ستاد اردبیل برگزار شد 

ــن جشــنواره  ــتانی پانزدهمی ــه اس ــت: مرحل ــل گف ــرق اســتان اردبی ــع ب ــی شــرکت توزی مســئول فرهنگ
سراســری قــرآن و نمــاز ویــژه فرزنــدان کارکنــان وزارت نیــرو در اســتان  بــا حضــور  300 نفــر از فرزنــدان 

همــکار در تاریــخ 2 مــرداد مــاه  ســالجاری برگــزار شــد.
ــرق اســتان  ــان صنعــت آب وب ــدان کارکن ــن دوره از مســابقات  فرزن ــزود: در  ای ــی زاده  اف یحیــی بنــد عل
ــاز در دو مقطــع اول              ــرآن و نم ــای ق ــوزه ه ــم و آم ــظ، مفاهی ــت و اذان، حف ــای قرائ ــل  در رشــته ه اردبی
)پنجــم، ششــم، هفتــم، هشــتم و نهــم( و مقطــع دوم )دهــم، یازدهــم و دوازدهــم(  بــه رقابــت پرداختنــد.

مدیــر دفتــر هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل و مســئول فرهنگی شــرکت  در ادامــه بیان نمــود  : در ایــن دوره از 
مســابقات، فرزنــدان همــکاران صنعــت آب و بــرق در مقطــع نونهــاالن )پیــش دبســتانی ، اول و دوم ابتدائــی( 

و نونهــاالن )ســوم و چهــارم ابتدائــی( نیــز در رشــته حفــظ بــه رقابــت پرداختند.
وی اعــالم کــرد: نفــرات اول اســتانی در هــر رشــته و در هــر مقطــع یــک نفــر پســر و یــک نفــر دختــر بــه 
مرحلــه کشــوری کــه از 6 لغایــت 8 شــهریور مــاه ســالجاری  در مشــهد مقــدس  برگــزار خواهــد شــد  اعــزام 

ــد. خواهند ش
  مســئول فرهنگــی شــرکت  افــزود : خوشــبختانه 4 نفــر از فرزنــدان همــکار بــه مرحلــه کشــوری راه یافتــه 
انــد کــه فاطمــه شــبانی زاده در مقطــع اول رشــته حفــظ  ، امیــر حســین صدیقــی در مقطــع اول در رشــته 
قرائــت و اذان ، الشــن فتحــی در مقطــع اول در رشــته حفــظ و امیــد فتحــی در مقطــع دوم در رشــته حفــظ؛ 

راه یافتــگان بــه مســابقات کشــوری می باشــند.
 وی نتایج پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز فرزندان دختر و پسر را به شرح جدول ذیل بیان کرد.

نتایج پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز – 98 شرکت توزیع برق استان اردبیل ) دختران (
رتبه استانی رتبه شرکتینام و نام خانوادگیرشتهردیف

سوم اولمریم عبدالهی عابدقرائت و اذان – مقطع اول1
ـدومآیسل موسویقرائت و اذان – مقطع اول2
ـسوم مشترکآتنا وکیلیقرائت و اذان – مقطع اول3
ـسوم مشترکحدیث اطاعتیقرائت و اذان – مقطع اول4
اول اولفاطمه شبانی زادهحفظ – مقطع اول5
ـدومفهیمه اسدیحفظ – مقطع اول6
دوم اولالینا صادق زادهمفاهیم – مقطع اول7
سوم اولزهرا زراعیمفاهیم – مقطع دوم8
سوم اولدینا بند علیزادهآموزه های قرآن و نماز – مقطع اول9
ـدومهلیا حمامیآموزه های قرآن و نماز – مقطع اول10
ـسومنرگس بایرامیآموزه های قرآن و نماز – مقطع اول11
ـاولزهرا جیرهحفظ - نونهاالن 121
ـدومالیسا صادق زادهحفظ – نونهاالن 131

نتایج پانزدهمین جشنواره قرآن و نماز – 98 شرکت توزیع برق استان اردبیل ) پسران (
رتبه استانیرتبه شرکتینام و نام خانوادگیرشتهردیف

اول اول امیر حسین صدیقی قرائت و اذان – مقطع اول1
دوم دوم عبدالحسین اسکندری قرائت و اذان – مقطع اول2
سوم سوم محمد امین قهرمانزادهقرائت و اذان – مقطع اول3
دوم اولهادی دشتی قرائت و اذان – مقطع دوم4
اول اولالشن فتحی حفظ – مقطع اول5
اول اولامید فتحی حفظ – مقطع دوم6
دوم اولعرفان زارعمفاهیم – مقطع دوم7
ـاولشادمان جیرهآموزه های قرآن و نماز – مقطع اول8
دوم اولمحمد شبانی زادهحفظ - نونهال 92
سوم دوم ماهان میرزایی حفظ - نونهال 102

برگزاری همایش خانواده و مهارت های زندگی 
در محل سالن اجتماعات ستاد شرکت

ــای  ــواده و مهارته ــش خان همای
دکتــر  مدرســی  بــا  زندگــی 
هفتــه  بــا  همزمــان  همتــی 
ملــی ازدواج در محــل ســالن 
شــرکت  ســتاد  اجتماعــات 

برگــزار شــد.
شــنبه  ســه  همایــش  ایــن   
ــا  ــالجاری  ب ــاه س ــرداد م 15 م
هــدف ارتقــای ســطح توانمندی 
تعامــالت درون  در  خانواده هــا 

خانــواده و پیشــگیری از آســیب های فــراوان ایــن حــوزه از جملــه افزایــش طــالق ، بداخالقــی  
ــد. ــزار ش ــن برگ ــف زوجی ــا وظای ــنایی ب ــواده و آش در خان

ــی مهــارت هــای زندگــی را  همتــی مــدرس دوره براســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهان
ــا و  ــش ه ــا چال ــد ب ــرد بتوان ــه ف ــه ای ک ــه گون ــت ب ــازگارانه و مثب ــار س ــی انجــام رفت توانای
ضروریــات زندگــی روزمــره خــود کنــار بیایــد، بیــان نمــود. وی در ادامــه مهارتهــای ده گانــه را 

بیــان کــرده و بــه ارائــه توضیحــات در ایــن زمینــه پرداخــت .
در انتهــای کارگاه آموزشــی حاضریــن ســواالت خــود را مطــرح نمــوده و پاســخ هــای خــود را 

دریافــت نمودنــد .

مالقات مردمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
هر هفته در محل میز خدمت ستاد شرکت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
اســتان اردبیــل ، در راســتای 
ــات  ــوع مالق ــاب رج ــم ارب تکری
مردمــی بــا مدیــر عامل شــرکت 
هــر هفتــه روز هــای چهارشــنبه 
ــر  ــت 12 ظه ــاعت 9 لغای از س
در محــل ســتاد شــرکت انجــام 

ــد . ــی  یاب م
ــدس  ــر اســت  مهن ــه ذک الزم ب

محمــدی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل هــر هفتــه در محــل میــز 
خدمــت ســتاد شــرکت بــه درخواســتهای مراجعــه کننــدگان رســیدگی مــی نمایــد .

مراجعــه کننــدگان درخواســت هــای خــود را بــه صــورت حضــوری بــا مدیرعامــل ایــن شــرکت 
مطــرح نمــوده  و مهنــدس محمــدی  نیــز دســتورات الزم را بــرای مســاعدت و همــکاری در 

چارچــوب قانــون بــه معاونیــن و مدیــران واحدهــای مربوطــه صــادر مــی کنــد .

ایــن انتخابــات 27 مــرداد مــاه در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار شــد ،  دو 
نفــر  بــه عنــوان ناظــر بــر انتخابــات از اداره کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان حضــور 

داشــتند .
ــر از  ــی ســه نف ــاالزاده و محمــد آقای ــی ب ــان مهــران طالبــی ، محمــد عل گفتنــی اســت آقای
همکارانــی بودنــد کــه  بــه عنــوان کاندیــد در ایــن  انتخابــات  شــرکت کــرده بودنــد کــه در 
نهایــت محمــد آقایــی بــا 64 رای بــه عنــوان نماینــده کارگــران شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

انتخــاب شــد . 
در ایــن انتخابــات محمــد آقایــی 64 رای ، مهــران طالبــی 51 رای و محمــد علــی بــاالزاده 40 

رای کســب نمودنــد. 

اعالم نتایج مرحله استانی پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز
 ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو دراستان اردبیل 
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جلســه توجیهــی و آموزشــی طــرح ملــی قبــض ســبز 10 مــرداد 
98 بــا حضــور مدیرعامــل ، معاونیــن ، مدیــران و همــکاران 
خدمــات مشــترکین درســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار 

شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در ایــن 
جلســه بــا بیــان اینکــه همــکاران کنتورنویــس  ویتریــن شــرکت 
ــداف  ــکاران و اه ــالش  هم ــام ت ــرد: تم ــوان ک ــند، عن ــی باش م
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل نهایتــاً در همــکاران 
کنتــور نویــس نمــود پیــدا مــی کنــد و بــا  نــوع ارتبــاط و برخــورد 
ــی روشــن  ــا مشــترکان، ارزش کار شــرکت ،یعن کنتورنویســان ب

نگــه داشــتن چــراغ مــردم بیشــتر دیــده مــی شــود.
محمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه جلــب رضایــت مشــترکان 
در ســایه ادب و احتــرام و تــالش همــکاران کنتــور نویــس مــی 

باشــد، نکاتــی را بــرای همــکاران کنتورنویــس 
متذکــر شــد.

وی گفــت : امانــت داری از آبــروی شــرکت و امانــت 
داری از حریــم مــردم ، داشــتن ادب و نزاکــت ، 
آراســتگی و پوشــیدن لباس مناســب و متحدالشــکل 
و رعایــت ایمنــی نــکات بســیار مهمــی هســتند کــه  
همــکاران محتــرم کنتــور نویــس  بایــد  آن را رعایت 

. کنند
ــروش  ــت ف ــن جلســه سرپرســت معاون ــه ای در ادام
و خدمــات مشــترکین شــرکت اهــداف طــرح ملــی 
قبــض ســبز را ارتقــای خدمــات و رفــاه مشــترکین، 
ــی  ــه جوی ــو، صرف ــای ن ــاوری ه ــدی از فن ــره من به
ــاط دو  ــت الکترونیــک، ارتب اقتصــادی ، توســعه دول
ــات غیرحضــوری  ــه خدم ــا مشــترکین، ارائ ســویه ب
، نظــارت موثــر، مدیریــت کارآمــد و حفــظ محیــط 

ــی  ــض طرح ــذف قب ــی ح ــرح مل ــت: ط ــمرد و گف ــت برش زیس
ــرای حــذف قبــض هــای کاغــذی و در راســتای تحــول طــرح  ب

ــال اســت. دیجیت
حســن پــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه آخریــن فرصت جمــع آوری 
اطالعــات مشــترکین تــا پایــان تابســتان ســالجاری خواهد بــود،از 
ــن  ــماره تلف ــاً ش ــن دوره حتم ــت در ای ــان خواس ــور نویس کنت

همــراه کلیــه مشــترکان را جمــع آوری کننــد.
ــن جلســه همــکاران خدمــات مشــترکین و  گفتنــی اســت در ای
کنتورنویســان شــرکت  بــا وظایــف خــود جهــت  اجــرا ی  طــرح 
ــه  ــان از کنتــور نویســان نمون قبــض ســبز آشــنا شــدند و در پای

ــر  ــه تقدی ــوح و کارت هدی ــا اهــداء ل ــل  ب ــه شــرح ذی شــرکت ب
بــه عمــل آمــد

کاوه حــاج خلیلــی و فرهــاد احــدزاده از امــور دو- فــرزاد ســعدی و 
رئــوف قدســی از امــور ســه - احــد ابراهیــم زاده و بابــک قاســمی 
از امــور یــک ،حســن کاظمــی ازمدیریــت بــرق خلخــال – علــی 
رمضانــی از مدیریــت بــرق  کوثــر- مرتضــی ایمانــزاده از مدیریــت 
بــرق پــارس آبــاد- حســن پیــری از مدیریــت بــرق بیلــه ســوار ـ 
مهــدی طالبــی از مدیریــت بــرق مشــگین شــهر-حبیب قنبــرزاده 
ــران-  ــرق عنب ــی از اداره ب ــروز کوه ــر  - به ــرق نی ــت ب از مدیری
اکبــر مظفــری از اداره بــرق انگــوت و افشــین غالمــی از مدیریــت 

بــرق ســرعین 

برگزاری مستمرجلسات توجیهی و آموزشی طرح ملی قبض سبز برای کنتورنویسان شرکت

بمناســبت 25 ذی الحجــه روز خانــواه و تکریــم بازنشســتگان  نشســت صمیمــی مدیــر عامــل بــا بازنشســتگان  
شــرکت در محــل ســالن جلســات ســتاد و واحدهــای تابعــه برگــزار شــد.

در ایــن نشســت و دیــدار صمیمــی ابتــدا معــاون منابــع انســانی شــرکت ســبحانی ایــن روز را بــه همــکاران تبریک 
گفــت ســپس مهنــدس محمــدی مدیــر عامــل شــرکت ضمــن خــوش آمــد گویــی، از برگــزاری چنیــن  جلســاتی  
اســتقبال کــرده و بیــان داشــت کــه امــروز خواســته هــا و انتظــارات مــردم تغییر یافته اســت و ایــن درک از شــرایط 
ــزان در دوران خدمــت خــود برجــای  ــی اســت کــه شــما عزی ــه ذهنیــت خوب ــوط ب موجــود توســط مــردم مرب

گذاشــته ایــد. در ادامــه بازنشســتگان شــرکت مســائل و مشــکالت خــود را مطــرح نمودنــد
در انتهــا، مراســم قرعــه کشــی جهــت انتخــاب 5 نفــر از همــکاران بازنشســته ذیــل  بــه همــراه همســر بــه ســفر 

ــان  ــه آقای ــد  ک ــام ش ــدس انج ــی مشــهد مق زیارت
ســیف اهلل بنــد علــی زاده  ، کریــم جعفــری زمــان 
، فرهــاد )قربــان ( ذبیحــی، احــد صامعــی راد ، زمــان 
فارســی خیــاوی  بــه قیــد قرعــه انتخــاب شــدند .   .

همچنیــن در ایــن مراســم بــه 40 نفــر از همــکاران 
بازنشســته از طــرف کانــون بازنشســتگان و 10نفــر 
از طــرف مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

اســتان کارت هدیــه بــه قیــد قرعــه اهــدا شــد.

برگزاری نشست صمیمی جهت  رسیدگی به مشکالت بازنشستگان

همایــش مدیریــت مصــرف بــرق ویــژه هیــات امنای مســاجد و تشــکل هــای دینــی و مذهبــی شهرســتان  اردبیل  
در محــل امــام زاده ســید صدرالدیــن و بــه همــت » ســازمان مــردم نهــاد مدیــران جــوان ، خدمــت و تــالش« 

ودفترروابــط عمومــی شــرکت برگزار شــد.
معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه ســاعات پیــک بــار و 
کــم بــاری و هزینــه ی بــرق مصرفــی در ایــن ســاعات ، از هیــات امنــای مســاجد خواســت بــا مدیریت مصــرف برق 

و آمــوزش آن  بــه مــردم در مســاجد، صنعــت بــرق را یــاری نماینــد.
مهنــدس عباســی در ایــن همایــش ضمــن اشــاره  بــه نزدیــک شــدن ایــام محــرم ،رعایــت  نــکات ایمنــی هنــگام 

نصــب پرچــم هــای  عــزاداری و حرکــت دادن پرچمهــای عــزاداری و تــاج علــم عــزاداران   خواســتار شــد.

برگزاری همایش مدیریت مصرف برق 
ویژه هیات امنای مساجد و تشکل های دینی و مذهبی شهرستان اردبیل

 " آموزشــی  کارگاه 
رســانه  مدیریــت 
در خانــواده "  بــه 
کمیتــه  همــت 
و  زنــان  امــور 
صنعــت  خانــواده 
آب و بــرق اســتان 
اردبیــل27 مــرداد 
ــا  ــالجاری ب ــاه س م
ســرکار  مدرســی 
ــی آذر  ــم قهرمان خان

شــد برگــزار  شــهری  آبفــای  شــرکت  جلســات  ســالن  محــل  در 
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بانــوان شــاغل صنعــت آب و بــرق اســتان حضــور داشــتند  
مــدرس کارگاه گفــت :  فضــاي پیرامــون مــا سرشــار از اطالعــات اســت و تلفــن هوشــمند 

همــراه هــر شــخص رســانه ی  همــراه اوســت. 
ــرای  ــت فضــای مجــازی ب ــرد : ضــروری اســت  مدیری ــد ک ــی آذر  تاکی ــم  قهرمان خان
خانــواده هــا و جامعــه  بــا آموزشــهای الزم و فرهنگســازی مناســب انجــام یابــد و در ایــن 

رابطــه مــردم و خانــواده هــا بایــد آگاه شــوند.
ــریح  ــن تش ــرای حاضری ــانه ای را ب ــواد رس ــه س ــای ده گان ــه راهکاره ــی در ادام قهرمان

نمــود .  

کارگاه آموزشی " مدیریت رسانه در خانواده " در محل سالن 
جلسات شرکت آبفای شهری برگزار شد

بازدید  مدیر کل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیردکتر ناصر 
اسکندری  و مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر دکتر مسعود صادقی 

از مرکز دیسپاچینگ و فوریتهای برق شرکت توزیع نیروی برق استان 
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بمناســبت روز خبرنــگار، مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــرد:  ــار ک ــل حاضــر شــد و اظه ــرای اردبی ــزاری ب ــر خبرگ در دفت
خوشــبختانه علیرغــم تمامــي تنگناهــا در ســال گذشــته بــرای 17 
روســتا بــرق رســانی صــورت گرفتــه و شــاهد مهاجــرت معکــوس 

بــه روســتاها هســتیم.
ــت خلخــال  ــو ول ــزود : احــداث پســت 230 کیل ــه اف  وی در ادام
ــه ســوار  ــت بیل ــو ول ــی باشــد و پســت 63 کیل ــام م درحــال اتم
بــه اتمــام رســیده و در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد شــد ضمــن 
ــب و  ــم  تصوی ــت مشــکین شــهر ه ــو ول اینکــه پســت 230 کیل

ــده اســت. ــی گردی محــل احــداث آن جانمای
محمــدی تاکیــد کــرد: احــداث پســت مرکــزی اردبیــل هــم جهت 
ــزي شــهر  ــن هســته مرک ــرق مطمئ ــن ب ــت ســازي و تامی ظرفی
ــای  ــت ه ــه در باف ــه اینک ــا توجــه ب در حــال احــداث اســت و  ب
ــا6   ــه 5 ی ــل ب ــو ســازی  هــر واحــد تبدی ــا عملیــات ن فرســوده ب
واحــد مــی شــود نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت کامــال محســوس بوده 
و پســت مرکــزی اردبیــل در راســتای همیــن نیــاز هــا در حــال 

احــداث اســت.
ــل در  ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام  مدی
ــون  ــکالت پیرام ــرق و مش ــور ب ــود  کنت ــث کمب ــا بح ــه ب رابط
ــه دلیــل نوســانات  قیمــت کنتــور  گفــت :  در  ســال گذشــته  ب
ــم  ــده بودی ــه رو ش ــکالتی رو ب ــا مش ــادي ،  ب ــهای اقتص و چالش
ــئوالن  و  ــبانه روزی مس ــای ش ــالش ه ــدا و ت ــف خ ــه لط ــه ب ک
بــا پیگیــری و جدیــت  همــکاران امســال توانســتیم  بــا کارخانــه 
ــم و در حــال حاضــر  ــد ببندی ــرارداد جدی ــده ق ــد کنن هــای تولی
باتحویــل و نصــب کنتورهــاي عقــب افتــاده تــا یــک مــاه دیگــر در  
بحــث ارائــه کنتــور بــه مشــترکین مشــکلی نخواهیــم داشــت و بــه 

محــض تقاضــا ، نصــب نیــز اتفــاق خواهــد افتــاد.
 محمــدی افــزود : خوشــبختانه رونــد امــور توزیــع بــرق در اســتان  
رو بــه پیشــرفت اســت و بــا برنامــه هــا و تدابیــری کــه اندیشــیده 
شــده تــالش می کنیــم خاموشــی هــا کمتــر شــده و شــاخص های 

کیفــی را بهبود بخشــیم.
ــورهای  ــا  در کش ــا و مخصوص ــرد :  در دنی ــان ک ــر نش وی خاط

ســه  یافتــه  توســعه 
شــاخص در مــورد تولیــد 
و توزیــع بــرق وجــود دارد 
کــه اولیــن شــاخص » 
بــرق بــرای همــه « اســت 
کــه بــه جــرات مــی تــوان 
گفــت در حــال حاضــر 
اســتان  اهالــی  همــه 
ــرق  ــت ب ــل از نعم اردبی
برخــوردار هســتند. دوم 
ــال«  ــرای دیجیت ــرق ب »ب
ــم  ــورد ه ــن م ــه در ای ک
و  افزایــش  حساســیت 
حتــی  هــا  خاموشــی 
ــه  ــش یافت ــکان کاه االم
و ســوم »بــرق بــا حداقــل 
ایــن  در  کــه  کربــن« 
مــورد نیــز مــا تمــام توان 
خــود را بــه کار بســته 
ایــم و آمارهــای قابــل 
قبولــی در زمینــه توســعه 

ــراي کار بیشتراســت. ــي جــا ب ــده ول ــه دســت آم ــاک ب ــرژي پ ان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل افــزود : 
اولیــن نیــروگاه مگاواتــی  شــمالغرب در اردبیــل افتتاح شــده اســت 
ــروگاه  ــن نی ــرداری رســیده و ای ــه بهره ب ــگاوات  آن ب ــک م ــه ی ک
تــا دو مــگاوات  تولیــد خواهــد کــرد و نیــروگاه خورشــیدي دیگــر 
کــه بــه زودي یــک ونیــم مــگاوات آن بــه بهــره بــرداري رســیده 
و فازهــاي بعــدي آن نیــز در دســت اقــدام مــي باشــد ، همچنیــن 
نصــب ســلولهاي خورشــیدي بــراي تامیــن بیســت درصــد مصــرف 
ادارات و ســلولهاي خورشــید براي مشــترکین خانگــي و خودتامین 

بــه جــد پیگیــري مــي شــود و عملکــرد خوبــي هــم  داشــتیم. 
 برقــی کــه  بــه مــردم  اکنــون بانــرخ حــدود 90 تومــان عرضــه 

میشــود، بهــای تمــام شــده چهارصــد و نــود تومانــی بــرای دولــت 
دارد. امیدواریــم مــردم بــا نگاهــی بــه ایــن موضــوع گامــی اساســی 
در راســتای صرفــه جویــی بردارنــد چــرا کــه میــزان مصــرف بــرق 
در کشــور مــا تقریبــا ســه برابــر کشــورهاي توســعه یافتــه اســت.

وی افــزود : حــذف قبــض کاغــذی یکــی از اقداماتــی اســت کــه 
ــری از  ــذ و جلوگی ــرف کاغ ــی در مص ــه جوی ــور صرف ــه منظ ب
آســیب رســاندن بــه طبیعــت و قطــع درختــان و توســعه دولــت 
الکترونیــک صــورت مــی گیــرد. در ســه شهرســتان ایــن کار انجــام 
شــده و خوشــبختانه اســتقبال خوبــی بــه عمــل آمــده. رســانه ها 
هــم در اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی در ایــن مــورد همچنیــن 

در ارائــه الگــوی مصــرف مــی تواننــد بســیار موثــر واقــع شــوند.

بمناسبت روز خبرنگار؛

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در دفتر خبرگزاری برای اردبیل حاضر شد

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت:  
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــت ســالجاری  بیــش از 9 پ ــه دول در هفت
ــه بهــره بــرداری مــی  بــر230 میلیــارد ریــال  در ســطح اســتان ب

رســد .
محمــدی اظهــار داشــت ایــن پــروژه هــا عبارتنــد از : پــروژه هــای 
ســرمایه گــذاری توزیــع بــا مبلغــی بالــغ بــر  103.7 میلیاردریــال  
ــبکه  ــازی ش ــه س ــالح و بهین ــداث و اص ــعه و اح ــامل توس ــه ش ک
هــای روســتایی و شــهری و تجهیــز و راه انــدازی پســتهای  توزیــع 
هوایــی ، فیدرهــای جدیــد و توســعه شــبکه هــای 20 کیلــو ولــت 
ــن آوری  ــا ف ــزات ب ــتفاده از تجهی ــور و اس ــدرت مان ــش ق ، افزای
هــای جدیــد از جملــه ریکلــوزر – سکســیونر گازی ، نصــب چــراغ 
روشــنایی معابــر در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی بــا اعتبــار 
19.4 میلیــارد ریــال  ، نیــرو رســانی شــامل )چاههــای کشــاورزی ، 
دامــداری ، مرغــداری ، پــرورش ماهــی ، صنایــع تولیــدی و غیــره( 
ــی  ــات و جایگزین ــش تلف ــای کاه ــال ، طرحه ــارد ری ــا 82 میلی ب
ــال  ، نصــب  ــارد ری ــدار 1 میلی ــود نگه ــل خ ــا کاب ــیم مســی ب س
ــال  ــارد ری ــا 11 میلی ــام(  ب ــرق ) فه ــای هوشــمند آب و ب کنتوره
ــه  ــال  ک ــارد ری ــار 12.9 میلی ــا اعتب ــتا  ب ــه 4 روس ــانی ب و برقرس
در هفتــه مبــارک دولــت مــورد بهــره بــرداری و در اختیــار مــردم 

شــریف و فهیــم اســتان قــرار خواهــد گرفــت .
وی بــا قدردانــی از تــالش هــای تــک تــک همــکاران شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان  در اجــرای ایــن پــروژه هــا ، ابــراز امیــدواری 
ــش  ــات افزای ــا ، موجب ــرداری از آنه ــره ب ــا به ــه انشــاهلل  ب ــرد ک ک
رضایتمنــدی هــم اســتانی هــای عزیــز  از شــرکت توزیــع نیــروی 

بــرق اســتان اردبیــل بیــش از پیــش فراهــم آیــد .

وی گفت:ســاده تریــن و فراگیرتریــن 
ــی  ــض الکترونیک ــت قب روش دریاف
ــد  ــی باش ــی  م ــورت پیامک ــه ص ب
ــه  ــال شناس ــا ارس ــترکان ب ــه مش ک
ــر  ــال حاض ــه در ح ــود ک ــض خ قب
از روی قبــض کاغــذی قابــل رویــت 
مــی باشــد بــه شــماره 20001521 
بیشــتر،  بــرای ســهولت  و  در کل کشــور 
ــود  ــترکین خ ــه مش ــع ب ــای توزی ــرکت ه ش
ــد. ــرده ان ــالم ک ــزا اع ــی مج ــماره پیامک ش
مثــال در اســتان اردبیــل  بــرای ثبــت شــماره 
ــد  ــرق بای ــراه ،شــماره اشــتراک  قبــض ب هم
بــه شــماره پیامکــی بــه 10000451121 

ــود. ــال ش ارس
ــه  ــر در ادام ــع توانی ــی توزی ــاون هماهنگ مع
افزود:مشــترکان هــم چنیــن مــی تواننــد 
جهــت مشــاهده قبــض بــرق  و پرداخــت 
صورتحســاب بــرق مصرفــی خــود بــه ســایت 
ــع اســتان خــود مراجعــه  هــای شــرکت توزی

ــد. نماین
ــم  ــاد تفاه ــر از انعق ــانی مه ــدس رخش مهن
ــن  ــا اپلیکیش ــع ب ــای توزی ــرکت ه ــه ش نام
آپ  قبیــل  از  آســان  پرداخــت  هــای 
خبــر  ســکه  و  ،پارسیان،سامان،پاســارگاد 
ــا  ــن ه ــن اپلیکیش ــرد:در ای ــوان ک داد و عن
بــه  مربــوط  قبــض  تــوان شناســه  مــی 
ــه  ــل کار را اضاف ــا مح ــکونی،مغازه ی واحدمس

نمــود و قبــض مربوطــه را مشــاهده و پرداخت 
ــل چــاپ  ــر نســخه قاب نمــود.در ضمــن تصوی
صورتحســاب  )عینــاً مشــابه قبض کاغــذی( از 
طریــق ایــن اپلیکیشــن قابــل مشــاهده اســت.

ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م وی  گفت:ه
ی مــردم در اقصــی نقــاط کشــور بتواننــد بــه 
قبــض بــرق الکترونیکــی خــود دسترســی پیدا 
کــرده  و آن را پرداخــت نمایند.بــرای نمونــه از 
آنجــا کــه امــروز همــه ی روســتا هــای کشــور 
مجهــز بــه دســتگاه پــوز مــی باشــند ،مــردم 
ــی  ــای بانک ــیدن کارت ه ــد باکش ــی توانن م
خــود  در ایــن دســتگاهها، بــاوارد کــردن  
ــتن  ــت داش ــدون دردس ــض  وب ــه قب شناس
شناســه پرداخــت ، مبلــغ صورتحســاب بــرق 
خــود را مشــاهده نمــوده و پرداخــت نماینــد.

معــاون هماهنگــي توزیــع شــرکت توانیــر در 
ــه همــکاران  در  ــان ســخنان خــود از کلی پای
ــت  ــت  در جه ــع خواس ــاي توزی ــرکت ه ش
ــام فرصــت  ــردم از تم ــه م ــاني ب ــت رس خدم
ــردم  ــت م ــا  رضای ــد  ت ــتفاده نماین ــا اس ه

ــد. ــب نماین ــش  جل ــش از پی رابی
در ادامــه جلســه بررســی مســائل و مشــکالت 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
،مدیرعامــل ایــن شــرکت  بــه شــرایط اقلیمی 
خــاص اســتان اردبیــل  اشــاره کــرد و گفــت : 
حــدود دوســوم بافــت این اســتان کوهســتانی  
بــوده و حــدود 170 روز از  ســال مرکــز و 

جنــوب اســتان یخنبنــدان و 18 روز از ســال 
ــان شــدید وجــود دارد . طوف

مهنــدس محمــدی افزود:علیرغــم تمامــی 
ــت  ــرایط مدیری ــل ش ــا از قبی ــت ه محدودی
مصرف،بــازار ،چالــش هــای درون و بــرون 
ســازمانی و ... بــا تــالش  و انســجام همــکاران 
تغییــرات اساســی در خدمــت رســانی صــورت 
ــت  ــداری و قابلی ــه پای ــر ب ــه منج ــه ک گرفت
ــتان شــده اســت. ــرق اس ــان شــبکه ب اطمین

ــه  ــا ب ــور ه ــه ام ــز کلی ــان   تجهی وی در پای
بــا   Gis ،لینــک    contact center
ســامانه 121 ،تحــت پوشــش قرارگرفتــن 
ــن  ــیم ،تدوی ــی س ــش ب ــه پوش ــتان ب کل اس
ــیر،طراحی  ــق سردس ــه مناط ــانی ب ــرق رس ب
ــی  ــکان دسترس ــی و نظارت،ام ــامانه طراح س
بــه 24  اســتان  هــای  شهرســتان  کلیــه 
ــرکت  ــایت ش ــوری در س ــر حض ــت غی خدم
بــه آدرس www.aped.ir ،کســب تندیس 
ــای  ــوآوری ه ــنواره ن ــومین جش ــی س طالی
استان،کســب رتبــه اول مدیریــت مصــرف در 
ســال 97،کســب رتبــه اول جشــنواره شــهید 
ــای  ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــتان  ب ــی اس رجای
عمومــی و اختصاصــی ســال 97،کســب رتبــه 
ــت از حقــوق شــهروندی و ســالمت  اول صیان
اداری اســتان بــرای 4 ســال متوالــی و ... را از 
اقدامــات شــاخص ایــن شــرکت عنــوان کــرد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر: 
مردم سریعابرای ثبت شماره همراه خود  اقدام کنند
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افتتاح و بهره برداری 9 پروژه با اعتباری 
بالغ بر 230 میلیارد ریال  توسط

 شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
  همزمان با  هفته دولت
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ــل  ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــت:  ــرکت گف ــی ش ــط عموم ــا رواب ــو ب ــت وگ درگف
هم اکنــون بیــش از 94 درصــد قبــوض بــرق مصرفی 
ــک  ــورت پیام ــه ص ــتان ب ــن اس ــترکین در ای مش

ــود . ــی ش ــال م ارس
ــه  ــدف ارائ ــا ه ــرد : ب ــان ک ــدی  بی ــن محم حس
ــه مشــترکان  خدمــات الکترونیــک و غیرحضــوری ب
دولــت  سیاســت های  اجــرای  راســتای  در  و 
الکترونیــک، حــذف قبــوض کاغــذی برق در دســتور 

ــت. ــرار گرف ــرکت ق ــن ش کار ای
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای مهرمــاه امســال تمامی 
قبــوض کاغــذی از چرخــه شــرکت توزیــع بــرق ایــن 
اســتان حــذف خواهــد شــد، اضافــه کــرد: براســاس 
بخشــنامه های ابالغــی از وزرات نیــرو و شــرکت 
ــرق حــذف و  ــذی ب ــن قبــض کاغ ــد از ای ــر بع توانی
صورتحســاب بــرق مصرفــی فقــط از طریــق پیامــک 

بــرای مشــترکان اســتان ارســال خواهــد شــد.
ــه ارســال  ــه منزل وی بیــان کــرد: ارســال پیامــک ب
قبــض خواهــد بــود و مشــترکان می تواننــد قبــوض 

بــرق مصرفــی خــود را پرداخــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرحلــه اول حــذف قبــوض کاغــذی بــرق 
مصرفــی مشــترکین از خردادمــاه امســال در شهرســتان های 
نمیــن، ســرعین و کوثــر بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت، اضافــه 
کــرد: مرحلــه دوم نیــز از اول مــرداد مــاه در شهرســتان های 
از  بخشــی  و  بیله ســوار  خلخــال،  مشگین شــهر،  پارس آبــاد، 
ــز در  ــاه نی ــدای مهرم ــده و از ابت ــه اجــرا در آم ــه مرحل ــل ب اردبی

ــد شــد. ــاط اســتان اجــرا خواه ــی نق تمام
وی ادامــه داد: بررســی ها نشــان می دهــد در مناطقــی کــه 
قبــوض بــرق مصرفــی بــه صــورت پیامــک ارســال شــده پرداخــت 
ــت. ــده اس ــق ش ــایر مناط ــر از س ــردم بهت ــوی م ــا از س هزینه ه

ــترکین  ــد مش ــش از 94  درص ــون بی ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای دریافــت  ــل خــود را وارد سیســتم ب در اســتان شــماره موبای
ــترکین  ــایر مش ــی رود س ــار م ــه داد: انتظ ــد، ادام ــک کرده ان پیام
نیــز در مــدت باقــی مانــده نســبت بــه اعــالم شــماره موبایــل خــود 

ــرق اســتان اقــدام کننــد. ــه شــرکت توزیــع نیــروی ب ب

ــرق اســتان اردبیــل گفــت: تمامــی  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
مراکــز دولتــی و عمومــی ماننــد ادارات، مــدارس، مســاجد، مراکــز 
نظامــی و انتظامــی و مراکــز بهداشــتی نیــز بایــد مدیــر مربوطــه یا 
کارپــرداز خــود را موظــف بــه دریافــت قبــوض بــرق مصرفــی بــه 

صــورت پیامــک کننــد. 
ــق ارســال شــماره  ــد از طری ــزود: مشــترکان می توانن محمــدی اف
ــه  ــود ب ــراه خ ــن هم ــا تلف ــوض ب ــی قب ــت رقم ــتراک هش اش
ــع  ــه ســایت شــرکت توزی ــه  ب شــماره 10000451121 و مراجع
ــا اعــالم شــماره تلفــن همــراه خــود  ــا ب ــرق اســتان و ی نیــروی ب
ــه  ــا مراجعــه ب ــه مامــوران قرائــت کنتــور ایــن شــرکت و نیــز ب ب
دفاتــر پیشــخوان نســبت بــه ثبــت شــماره تلفــن همــراه ودریافــت 

ــدام کننــد. ــه صــورت پیامــک اق ــرق مصرفــی ب قبــوض ب
وی بــا بیــان اینکــه ارســال پیامــک بــه ســامانه های شــرکت توزیع 
ــگان اســت، اظهــار داشــت: ســامانه های  ــرق اســتان رای ــروی ب نی
ــه  ــخاص ب ــی از اش ــچ اطالعات ــوده و هی ــن ب ــده ام ــی ش طراح

ــد شــد. ــران داده نخواه دیگ
ــی  ــن همراه ــب تلف ــرد: صاح ــان ک ــدی  بی محم
ــوان  ــه عن ــرده ب ــال ک ــک را ارس ــن پیام ــه آخری ک
مشــترک، مشــتری و مصــرف کننــده بــرق از ســوی 
ــت  ــف اس ــود و موظ ــناخته می ش ــرکت ش ــن ش ای
ــت  ــرع وق ــی را در اس ــرق مصرف ــوض ب ــه قب هزین

ــد. ــت کن پرداخ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک شــماره تلفــن همــراه 
ــه  ــرق ب ــوض ب ــال قب ــرای ارس ــی ب ــچ محدویت هی
ــراد دارای  ــرد: اف ــه ک ــدارد، اضاف ــک ن ــورت پیام ص
چنــد انشــعاب می تواننــد بــا اســتفاده از یــک 
ــه  ــرق را ب ــض ب ــن قب ــراه چندی ــن هم ــماره تلف ش

ــد. ــت کنن ــک دریاف ــورت پیام ص
وی بــا بیــان اینکــه در مجتمع هــای مســکونی 
ــتفاده  ــترک اس ــورت مش ــه ص ــرق ب ــور ب ــه کنت ک
ــه  ــد نســبت ب ــی توان ــر ســاختمان م می شــود مدی
ــدام  ــک اق ــورت پیام ــه ص ــرق ب ــوض ب ــت قب دریاف
کنــد اظهــار کــرد: مشــترکین در صــورت نیــاز 
ــوری  ــامانه غیرحض ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ــورد نظــر  ــور م ــی کنت ــرق مصرف ــن شــرکت پرینــت قبــوض ب ای

ــد. ــت کنن را دریاف
ــل گفــت:  ــرق اســتان اردبی ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی مدیرعام
ــه  ــک ب ــورت پیام ــه ص ــرکت ب ــن ش ــالی ای ــوض ارس ــر قب در زی
ــرار داده شــده کــه مشــترکین مــی تواننــد  مشــترکین لینکــی ق
ــی  ــای بانک ــی کارت ه ــتفاده از تمام ــا اس ــک روی آن و ب ــا کلی ب
ــرق مصرفــی خــود  ــه پرداخــت قبــوض ب عضــو شــتاب نســبت ب

ــدام کننــد اق
ــرکت  ــن ش ــط ای ــذی توس ــوض کاغ ــذف قب ــزود: ح ــدی اف محم
همــگام بــا رشــد و توســعه اقتصــاد ملــی و رونــق تولیــد، اجــرای 
فرآینــد مدیریــت ســبز و کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت و در 

ــود. ــی می ش ــا اجرای ــود فرآینده ــتای بهب راس
وی اظهــار داشــت: بــا ایــن اقــدام شــرکت ســاالنه از مصــرف 50 
هــزار بســته کاغــذA4 در اســتان اردبیــل جلوگیــری مــی شــود.

ســردار حیــدری جانشــین ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور روز چهارشــنبه 13 شــهریور مــاه  بــه 
همــراه  زنجانــی فرمانــدار اردبیــل، علیپــور مدیــر کل پدافنــد غیرعامــل اســتان و مدنــی مدیر شــرکت 
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی اردبیــل و رئیــس کارگــروه تخصصــی انــرژی شــورای هماهنگــی 
پدافنــد غیرعامــل اســتان  از امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای بــرق شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

اســتان اردبیــل بازدیــد نمونــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در جریــان ایــن بازدیــد گزارشــی از عملکــرد 

گــروه پدافنــد غیرعامــل شــرکت ارائــه داد.
 محمــدی هــم چنیــن در خصــوص رعایــت اصــول پدافنــد غیــر عامــل در طــرح هــا و پــروژه هــای 
زیربنایــی شــرکت و عملیــات پدافنــد غیرعامــل در حــوزه ی صنعــت بــرق اســتان اردبیــل مطالبــی 

بــرای بازدیدکننــدگان از امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای بــرق  ارائــه نمــود.

بــه مناســبت ورود آزادگان ســرافراز  بــه میهــن ، طــی مراســمی در ســالن جلســات ســتاد شــرکت  
،از آزادگان و جانبــازان شــاغل و بازنشســته شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.
ــن  ــران شــرکت و برخــی معاونی ــور ایثارگ ــل ،مشــاور ام ــا حضــور مدیرعام ــه ب ــم  ک ــن مراس در ای
ــد،  ــزار ش ــرکت برگ ــته  ش ــاغل و بازنشس ــازان ش ــور آزادگان و جانب ــا حض ــتادی و ب ــران س ومدی
ــازان و  ــور جانب ــی از حض ــن قدردان ــل  ضم ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــا تاســف و لحظــه ای  ــا ب ــوان کرد:ســالگرد جنــگ در همــه جــای دنی ــن مراســم ،عن آزادگان در ای
ــه جنــگ هشــت ســاله  ــوط ب ســکوت برگــزار مــی شــود،اما مــا همیشــه  تمامــی ســالگردهای مرب
ــا افتخــار  از قبیــل ســالروز آزادســازی خرمشــهر،هفته دفــاع مقــدس ،ســالروز ورود آزادگان و ... را ب

برگــزار مــی کنیــم.
در ایــن مراســم  آزادگان و جانبــازان شــاغل و بازنشســته شــرکت بــه بیــان مســائل و مشــکالت خــود 
پرداختنــد و در پایــان ، بــا اهــدا شــاخه گل و لــوح تقدیــر از مقــام واالی آزادگان و جانبــازان شــاغل 

و بازنشســته شــرکت تقدیرشــد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل:

بیش از 94 درصد قبوض برق مصرفی مشترکین استان به صورت پیامک ارسال می شود 

 بازدید جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور
 از امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

مراسم تجلیل از آزادگان و جانبازان در شرکت توزیع نیروی برق
 استان اردبیل  برگزار شد
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رفع ضعف برق محله داروپخش ،خیابان شهید 
محالتی شهرستان اردبیل 

محلــه  بــرق  ضعــف 
خیابــان   – داروپخــش 
شــهید محالتــی در محدوده 
ــع  ــل رف ــرق اردبی ــوردو ب ام

شــد  
مدیــر امــور دو بــرق اردبیــل 
ــا بررســی میدانــی  گفــت : ب
مشــخص شــد فیــدر تغذیــه 
کننــده مســیر مذکــور پربــار 
و طوالنــی بــوده و باعــث 
انتهــای  در  ولتــاژ  افــت 
 198 و   200 بــه  شــبکه 
ــت مــی شــود کــه  و202 ول

ــردد . ــی گ ــورها م ــرد آسانس ــدم کارک ــث ع ــر باع ــن ام ای
ــار  ــزود : طــرح الزم جهــت کاهــش ب مهنــدس عبداللهیــان اف
ــا اصــالح ارتباطــات شــبکه  ــدر برداشــت شــد و ب و طــول فی
هوایــی و مشــترکین بــه تعــداد 154 مــورد ونیــز  تبدیل شــبکه 
ــاژ  ــر،  ولت ــول 600 مت ــه ط ــدار ب ــل خودنگه ــه کاب ــی ب مس
منطقــه افزایــش یافــت کــه ایــن امــر باعــث افزایــش رضایــت 

مشــترکین شــد .
 

 اجرای طرح نیرورسانی
 به بلوک 8شهرک کوثر 

ــه  ــانی ب ــرو رس ــرح نی ــرای ط ــل از اج ــرق اردبی ــه ب مدیرامورس
ــرداد . ــر خب ــهرک کوث ــوک 8 ش بل

ــی از  ــر یک ــوک 8کوث ــزود: بل ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــدی ب واح
ــا  ــازه تاســیس شــهر اردبیــل مــی باشــد کــه ب شــهرک هــای ت
ــن  ــاز در ای ــاخت و س ــه س ــدور پروان ــاز ص ــهر و آغ ــعه ش توس
ــان  شــهرک و در نتیجــه درخواســت انشــعاب از ســوی متقاضی
ــن  ــه ای ــوده ک ــهرک ب ــن ش ــه ای ــانی ب ــد نیرورس ــرق نیازمن ب
پــروژه از ســال97  بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5/7 میلیــارد  ریــال در 
دســتورکار ایــن شــرکت قــرار گرفــت و مقــارن بــا هفتــه دولــت 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــال 98 ب در س
ــه عــدم در نظــر گرفتــن مــکان نصــب  ــا توجــه ب وی  افــزود : ب
تاسیســات پســت بــرق و رعایــت حریــم شــبکه 20کیلــو ولــت 
ــهرک،  ــن ش ــف در ای ــق بروک ــودن دقی ــخص نب ــی و مش هوای
اجــرای طــرح بــا مشــکالتی مواجــه شــده بــود  کــه جهــت رفــع 
آنهــا جلســات متعــددی بــا دســتگاههای خدمــت رســان برگــزار 
گردیــد .مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل  خاطــر نشــان کــرد : در 
ــه  ــی 315KVA ب ــت هوای ــتگاه پس ــرح دو دس ــن ط ــرای ای اج
همــراه 7 فیــدر فشــارضعیف احــداث شــد ، همچنیــن بــا نصــب 
32 اصلــه پایــه بتنــی 12متــری و 64 اصلــه پایــه بتنــی 9 متری، 
و احــداث 750 متــر شــبکه بیســت کیلــو ولــت هوایــی بــا ســیم 
ــل  ــا کاب ــی ب ــت هوای ــبکه 400 ول ــر ش ــره 126 و 2800 مت نم
ــرق  ــت ب ــهرک از نعم ــن ش ــاکنان ای ــره 70، س ــدار نم خودنگه

برخــوردار شــدند.
گفتنی اســت ، بلوک 8 شــهرک کوثــر دارای 150 قطعــه و 1000 
مشــترک )خانگــی ، عمومــی ، تجــاری( می باشــدکه بیــش از 85 

درصــد ایــن مشــترکین در بخــش خانگــی قــرار دارند.

احداث پست هوایی کم تلفات 
واقع در روستای خیارک

   یــک دســتگاه  پســت 
در  تلفــات  کــم  هوایــی 
ــت  ــارک ،جه ــتای خی روس
رفــع ضعــف بــرق شــبکه و 
ــار پســت هوایــی  تعدیــل ب
ــتا  ــن روس ــک ای ــماره ی ش

ــد. ــداث ش اح
بــرق  ســه  امــور  مدیــر 
ــا احــداث  اردبیــل گفــت: ب
ــم  ــی ک ــت هوای ــن پس ای
ظرفیــت  بــه  تلفــات 
) یــه تکپا (1 6 0 K V A

ــار  ــدر فش ــروج دو فی و خ
ضعیــف، موجــب بهبــود 

ولتــاژ مشــترکین و کاهــش تلفــات شــبکه و کاهــش بــار پســت 
هوایــی شــماره یــک روســتای خیــارک  و نهایتا«افزایــش 

اســت. داشــته  بهمــراه  را  مشــترکین  رضایتمنــدی 

سرویس وتعمیر سکسیونر ودژنکتورهای 
معیوب در مدیریت برق خلخال 

ــه  ــا برنام ــا اعمــال خاموشــیهای ب ــرق خلخــال گفــت: ب مدیرب
جزئــی و مــوردی اکثــر کلیدهــای قــدرت درپســتهای زمینــی 

ــرق خلخــال ســرویس وتعمیــر شــده ودرمدارقرارگرفــت. ب
 فرشــاد ســیدی افــزود: ایــن ســرویس کــه بــا همــت 
ــکار  ــال و پیمان ــرق خلخ ــت ب ــت مدیری ــرات پس ــب تعمی اکی
ــواع  ــتگاه ان ــت، 45 دس ــام گرف ــیونر و دژنکتورانج تعمیرسکس
سکســیونر و دژنکتــوردر6 پســت موردســرویس وتعمیــر شــده 

ــت. ــرار گرف ــبکه ق ــه ش ودر چرخ
وی در ادامــه ازســرویس ، آچارکشــی ونظافــت همزمــان 
پســتها خبــرداد واضافــه کــرد: اکیــب تعمیــرات بــرق خلخــال 
بــا اســتفاده از خاموشــی اعمــال شــده توانســتند ترانــس وتابلــو 
ــد  ــز ســرویس وآچارکشــی نماین هــای پســتهای مذکــور را نی
ــت  ــکاری معاون ــکر ازهم ــن تش ــال ضم ــرق خلخ ــت ب مدیری
ــدام،  ــن اق ــت: ای ــپاچینگ، گف ــکاران دیس ــرداری وهم ــره ب به
تاســرویس آخریــن کلیــد قــدرت دربــرق خلخــال ادامــه 

خواهدداشــت.

اجرای مانور تعمیرات خط20کیلولت  
آرپاچایی شهرستان کوثر

ــر روی  ــرات اساســی ب ــر از اجــرای مانورتعمی ــرق کوث ــر ب مدی
ــر داد .  ــی خب ــتای آرپاچای ــت روس خط20کیلوول

ــورت دو  ــش  بص ــال پی ــتا از دو س ــن روس ــت: ای ــاعدی گف س

بــا  و  بــوده  برقــدار  فــاز 
افزایــش مهاجــرت معکــوس   
بصــورت  برقــداری  بــه 

 . اســتاندارد بــود 
وی عنــوان کرد:بــا همــت 
ــرداری  ــره ب ــپ اداره به اکی
ــتان  ــرق شهرس ــت ب مدیری
ــش  ــالح بی ــا اص ــر  و ب کوث
ــط  ــر از خ ــازده کیلومت از ی
روســتای آرپاچایــي  ،فلــش 
کشــی در هجــده نقطــه ، 
تغییــر آرایــش در 23 نقطــه 
ــی  ــالح اصل ــض و اص ، تعوی
مقــره 150 مــورد ، تعویــض 

مقــره 60  مــورد، نصــب مهــار 2 مــورد  ، نصــب کات اوت  یــک 
ــدد ،  ــورد ، اصــالح اتصــاالت سســت و نصــب کلمــپ 60 ع م
تعویــض مقــره کششــی 30 عــدد انجــام شــد و خــط بصــورت 

ــدار شــد .  ــل برق ــن روســتا  بصــورت کام ــاز ،ای ســه ف
ــای شــدید در  ــه وزش باده ــا توجــه ب ــزود: ب ــرق کوثراف مدیرب
پاییــز و زمســتان ) بــا ســرعت بیــش از 120 کیلومتــر( و بــارش 
بــرف ســنگین وکــوالک شــدید و مســدود شــدن راه دسترســی 
ــداری  ــش و پای ــر ارای ــه تغیی ــاز ب ــن روســتا ،شــبکه  نی ــه ای ب

دارد.
 ســاعدی گفت:جهــت جلوگیــری از خاموشــی هــای ناخواســته 
وپایــداری بیشــتر شــبکه درفصــول سردســال 8کیلومتــر 
باقیمانــده ازخــط 20روســتای آرپاچایــی طــی هفتــه پیــش رو 

انجــام خواهــد شــد.

سرپرست مدیریت برق نمین اعالم کرد:
مشکل پرباری فیدر 5 شهرک صنعتی 2 

شهرستان نمین  با ایجاد وافزایش ظرفیت 
شبکه 2 فیدر جدید مرتفع شد

کیــوان وفــاه خــواه گفــت : در ســال رونــق تولیــد و در راســتای 
ــن  ــتان ای ــع اس ــان صنای ــدگان وصاحب ــد کنن ــت از تولی حمای

اقــدام انجــام یافــت.
ــای  ــاخت ه ــر س ــاد زی ــه ایج ــه اینک ــه ب ــا توج ــت : ب وی گف
ــن مولفــه هــای حمایــت  ــرژی از مهمتری ــرای تامیــن ان الزم ب
از مجموعــه هــای صنعتــی مــی باشــد، لــذا بــا پیگیــری هــای 
متعــدد مدیریــت بــرق نمیــن و بــا همــکاری شــرکت شــهرک 
ــاًل  ــه قب ــی 2 ک ــهرک صنعت ــرق ش ــن ب ــی،  تامی ــای صنعت ه
توســط 2 فیــدر انجــام مــی یافــت  بــه 4 فیــدر ارتقــاء یافــت.
سرپرســت مدیریــت بــرق نمیــن  افــزود : در راســتای اجــرای 
ــت  ــارت آن در مدیری ــی و نظ ــل طراح ــه مراح ــروژه ک ــن پ ای
بــرق نمیــن انجــام گرفــت، در مجمــوع خطــوط 20 کیلوولــت 
ــه طــول 6600 متــر احــداث و از پســت 63/230/20 نمیــن  ب

تغذیــه مــی گردنــد.
ــهرک در  ــدر 5 ش ــی فی ــینه مصرف ــزود : بیش ــواه اف ــاه خ  وف
ــدار  ــت هش ــه در حال ــود، ک ــر ب ــار 310 آمپ ــول ب ــت ف حال
 over قرارداشــت و چندیــن بــار منجــر بــه خاموشــی بــر اثــر

ــود . ــده ب load  ش
ــرداری  ــره ب ــه به ــت ب ــه دول ــروژه در هفت ــن پ ــت: ای وی گف
ــد در شــهرک  ــان جدی ــرق متقاضی ــن ب رســید و مشــکل تامی

ــع شــد. ــی رف صنعت

اخبار شهرستان ها
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جلســه شــورای معاونیــن و مدیــران بــا حضور 
اعضــا جلســه در محــل ســالن جلســات 

ــه ســوار  برگزارشــد ــرق بیل ــت ب مدیری
جلســه شــورای معاونیــن و مدیــران  روز 
دوشــنبه 11 شــهریور مــاه در محــل مدیریت 
بــرق بیلــه ســوار بــا حضــور اعضــاء  تشــکیل 
ــدای جلســه مهنــدس بخشــی  ــت در ابت یاف
مدیریــت بــرق بیلــه ســوار گفــت  : در تریبون 
نمــاز جمعــه از فعالیــت شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان بــه جهــت خدمــت رســانی بــه مــردم 

تقدیــر و تشــکر شــد.
ســپس معاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ  
  . پرداخــت  تشــریح طــرح چــاوش  بــه 
مهنــدس قدیمــی گفــت :  طــرح چــاوش بــر 
پایــه چشــم انــداز اصــالح ولتــاژ شــبکه های 

ــع طراحــی شــده اســت. توزی
 وی عنــوان کــرد : ایــن طــرح یــک حرکــت جهــادی اســت کــه 
در راســتای اجــرای آن از همــه شــرکت های توزیــع دعوت شــده 

اســت کــه به صــورت جــدی مشــارکت داشــته باشــند.
معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ  شــرکت گفــت : ولتــاژ، 
یکــی از شــاخص کلیــدی عملکــرد اســت کــه تضمیــن کننــده 
ســالمت فرآیندهــای مختلــف در حــوزه بهره بــرداری، مهندســی 
و خدمــات مشــترکین اســت. در ایــن راســتا اگــر ولتــاژ مناســبی 
در اختیــار مــردم قــرار گیــرد رضایت مشــترکین بیشــتر شــده و 

از لحــاظ عملیاتــی نیــز شــرایط مناســب تر خواهــد بــود.
ــترکین  ــات مش ــروش و خدم ــت ف ــت معاون ــه سرپرس در ادام
ــا توجــه بــه سیاســت گــذاری وزارت نیــرو و  شــرکت گفــت : ب
تاکیــد مقــام عالــی وزارت بــر حــذف قبــوض کاغــذی، »طــرح 
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــض ســبز « در شــرکت توزی ــی قب مل

اردبیــل نیــز اجــرا مــی شــود.
 مهنــدس رئــوف حســن پــور گفــت : ارتقــای ســطح خدمــات و 
رفــاه مشــترکین، بهره منــدی از فناوری هــای نــو، توســعه دولــت 
الکترونیــک، صرفــه جویــی اقتصــادی، حفــظ محیط زیســت و ... 

از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.
وی بیــان کــرد : تاکنــون بــا تــالش همــکاران در کل اســتان  ، 
اکثــر مشــترکان موفــق بــه ثبــت تلفــن همــراه در ایــن ســامانه 

شــده انــد.
ــات مشــترکین شــرکت  ،  ــروش و خدم ــت ف سرپرســت معاون
ــه  ــای تابع ــد ه ــترکان واح ــل مش ــماره موبای ــت ش ــد ثب درص
اســتان را بــه تفکیــک بیــان نمــوده و خواســتار تــالش مضاعــف 

ــه  شــد . ــن زمین همــکاران در ای
ــد  ــی توانن ــت : مشــترکان م ــور گف ــوف حســن پ ــدس رئ مهن
www. بــا مراجعــه بــه صفحــه اول ســایت شــرکت بــه آدرس
aped.ir  آیکــون ثبــت شــماره تلفــن همــراه  نســبت بــه ثبت 
شــماره  تلفــن همــراه  جهــت دریافــت قبــض الکترونیــک اقــدام 

یند. نما
و یــا بــا مراجعــه بــه ســامانه خدمــات غیــر حضــوری بــه آدرس 
ــا ارســال  https://emoshtarak.aped.ir. و همچنیــن ب
شــماره تلفــن همــراه از طریــق ارســال شــماره 8 رقمــی قبــض 
بــرق به صــورت التیــن بــه ســامانه پیامکــی 10000451121 از 
تلفــن همــراه مــورد نظــر قبــض خــود را بــه صــورت الکترونیــک 

دریافــت دارنــد .
وی افــزود آخریــن مهلــت ثبــت شــماره تلفن همــراه تــا 15 مهر 
مــاه ســالجاری مــی باشــد  کــه  ایــن اقــدام بــه منظور سیاســت 

دولــت الکترونیــک و رفــاه حــال مشــترکان اجــرا می شــود.
در انتهــا مدیــر عامــل شــرکت  گفــت : خوشــبختانه پیــک بــار 
تابســتان را بــا موفقیت و بدون خاموشــی  پشــت ســر گذاشــتیم 

.
ــا  مدیریــت و برنامه ریــزی  منســجمی  کــه  محمــدی گفــت: ب
ــار انجــام شــد و  همچنیــن تــالش  در حــوزه کاهــش پیــک ب
ــتان،   ــترکین اس ــوب مش ــکاری خ ــکاران و هم ــک هم ــک ت ت
خوشــبختانه توانســتیم بــا موفقیــت از پیــک بــار تابســتان گــذر 

کنیــم .
وی همچنیــن کســب رتبــه اول در جشــنواره شــهید رجایــی را 
بــه بــه همــکاران تبریــک گفتــه و از کلیــه همــکاران بــه جهــت 

کســب ایــن رتبــه تقدیــر و تشــکر کــرد.
مدیــر عامــل شــرکت افــزود بــا توجــه بــه انتخابــات الکترونیــک 
ــد  ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــفند م ــه در اس ــم ک ــس یازده مجل

ــود. ــد ب ــت اساســی شــرکت خواه ــداری شــبکه اولوی پای
ــا  ــن جلســه نشســت صمیمــی ب گفتنــی اســت در حاشــیه ای
بازنشســتگان مدیریــت بــرق بیلــه ســوار و مدیریــت بــرق گرمی 
بــا حضــور مدیــر عامــل ، اعضــا کانــون بازنشســتگان ، معاونین و 
برخــی از مدیــران ســتادی انجــام یافــت و همچنین مدیــر عامل 
شــرکت بــه همــراه هیئــت همــراه به عیــادت یکــی از همــکاران 

ــته رفتند. بازنشس

با محوریت قبض سبز و طرح چاوش جلسه شورای معاونین و مدیران 
قدرایندر محل مدیریت برق بیله سوار تشکیل شد

انتصاب
انتصاب فرمانده پایگاه مقاومت شهید چمران 

شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان 
مسئول شورای هماهنگی بسیج صنعت آب و 

برق استان اردبیل
 بــه موجــب حکمــی از طــرف داود طارمــی فرمانــده 
ــی  ــد عل ــرو محم ــیج وزارت نی ــت بس ــز مقاوم مرک
بــاالزاده فرمانــده پایــگاه شــرکت بــه عنــوان مســئول 
ــه  ــرق ب ــت آب و ب ــیج صنع ــی بس ــورای فرهنگ ش

ــدت یکســال منصــوب شــد.  م

تقدیر مدیر عامل شرکت از یکی از همکاران 
 بــا ارســال نامــه ای از طــرف مدیــر عامــل شــرکت از آقای 
ســیامک ســرحدی  بــه جهــت زحمــات  وی در هماهنگــی 
و بــه پایــان رســاندن تجمیع واحدهــای حســابداری ادارات 

تابعــه در ســتاد  تقدیــر شــد .

تقدیر نماینده مردم گرمی
 از مدیریت برق شهرستان گرمی 

بــا ارســال لــوح تقدیــری از طــرف ســید حمایــت میــر زاده 
نماینــده مــردم گرمــی از زحمــات مهنــدس شــاپور عباســی 

مدیــر بــرق گرمــی تقدیــر رو تشــکر نمــود.

ــی  ــت ب ــالش و هم ــال، ت ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس   ب
ــنواره  ــرد جش ــی عملک ــز در ارزیاب ــکاران عزی ــه هم وقف
شــهید رجایــی  ســال 1397 شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــای  ــه ه ــا و بیم ــرکتها ، بانکه ــن ش ــه اول  را در بی رتب
اســتان اردبیــل کســب نمــود  ، لــذا بــر خــود وظیفــه مــی 
ــم از تــالش هــا و مســاعی ارزشــمند کلیــه همــکاران  دان
ــکر  ــر و تش ــه تقدی ــرکت صمیمان ــد ش ــگر و متعه تالش

ــم .  نمای
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد منــان در ســال رونــق 
تولیــد در تحقــق شایســته اهــداف عالیــه شــرکت بیــش از 

پیــش موفــق و ســربلند باشــید.
                                      حسن محمدی

رئیس هیئت مدیر ه و مدیر عامل

تقدیر فرماندار شهرستان نیر از دو نفر از 
همکاران در مدیریت برق نیر

ــبت  ــه مناس ــر ب ــتان نی ــدار شهرس ــی فرمان ــم امام ابراهی
هفتــه دولــت از فرامــرز مهــدی زاده و بابــک شــجاع  
همــکاران شــاغل  در مدیریــت بــرق نیــر یــه جهــت انجــام 
ــوح  ــدا ل ــا اه ــد  ب ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــور محول ام

ــود. ــر نم ــر ، تقدی تقدی

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان از یکی از همکاران

ــا ارســال لــوح تقدیــری از  طــرف داود شــایقی  رئیــس  ب
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان  از صبــا شــیخ 
ــت  ــل وی در جه ــکاری و تعام ــت هم ــه جه ــزاده ب علی

ــر شــد. ــاری اســتان اردبیــل تقدی ــن ســالنامه آم تدوی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت: 
ــد دو  ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــر و آغ ــگ مه ــا زن ــان ب همزم
هــزار بســته آموزشــی از محــل صرفــه جویــی حاصــل از حــذف 
قبــوض کاغــذی بــرق در بیــن دانــش آمــوزان مناطــق محــروم 

اســتان توزیــع مــی شــود.     
 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا اشــاره بــه 
عملیاتــی شــدن طــرح تبدیــل قبــوض کاغــذی بــه الکترونیکی،  
ــوان و  ــر امســال عن ــدای مه ــرح را از ابت ــن ط ــاز رســمی ای آغ
تاکیــد کــرد دو هــزار بســته آموزشــی از محــل صرفــه جویــی 
ــان  ــه و همزم ــذی تهی ــوض کاغ ــاالنه قب ــذف س ــل از ح حاص
بــا جشــن مهــر و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در بیــن دانــش 

آمــوزان مناطــق محــروم اســتان توزیــع خواهــد شــد.
محمــدی اظهــار داشــت : ســاالنه در کشــور بــرای تامیــن کاغــذ 
مــورد نیــاز قبــوض بــرق حــدود 12 هــزار اصلــه درخــت قطــع 
ــه  ــرق ب ــاب ب ــه صورتحس ــر روش ارائ ــا تغیی ــه ب ــد ک ــی ش م
مشــترکان از کاغــذی بــه دیجیتالــی ، حرکــت موثــری بــا هدف 

حفــظ محیــط زیســت انجــام شــده اســت .   
وی ادامــه داد : مشــترکان محتــرم مــی توانند با نصب اپلیکشــن 
خدمــات غیرحضــوری بــرق ایــران ویــا آســان پرداخــت )آپ( و 
یــا ملــت )ســکه(  نســبت بــه رویــت و پرداخــت قبــوض بــرق 

اقــدام نماینــد.

توزیع 2 هزار بسته آموزشی در نقاط محروم استان
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ــه طــور  ــری هــای لیتیومــی امــروزه ب بات
گســترده در گوشــی هــا، لــپ تــاپ 
هــا، دوربیــن هــا و ســایر تجهیــزات 
الکترونیکیبــه وفــور مــورد اســتفاده قــرار 
ــای  ــری ه ــتفاده از بات ــا اس ــد. ام می گیرن
ــت  ــر و دارای ظرفی ــول پیک ــی غ لیتیوم
ــزاران  ــرق ه ــن ب ــور تامی ــه منظ ــاال ب ب
خانــوار امــری تــازه در صنعــت بــرق 

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــال از ش ــرکت تس ش
ــن  ــوژی، بزرگتری ــرق و تکنول ــوزه ب در ح
ــرای کشــور  ــان را ب ــی جه ــری لیتیوم بات
اســترالیا ســاخته اســت. نــام رســمی 
 Hornsdale ــر ــول پیک ــری غ ــن بات ای
کــه  اســت   Power Reserve
دارای قــدرت 100 مــگاوات و ظرفیــت 
ــن  ــد. ای ــی باش ــاعت م ــگاوات س 129 م
ــی  ــادی 315 مگاوات ــروگاه ب ــری در نی بات
Hornsdaleســاخت شــرکت فرانسوی 
نئوئــن ) Neoen( در شــمال جیمزتــاون 
اســترالیا نصــب شــده اســت.  قــدرت 
100 مگاواتــی ایــن باتــری بــه دو بخــش 

ــت: ــده اس ــدی ش ــیم بن تقس
ــگاوات  ــدرت 70 م ــمت اول: دارای ق قس
اســت و بــرای کارکــرد بــه مــدت 10 
ــائل  ــرای مس ــده و ب ــی ش ــه طراح دقیق
پایــداری شــبکه و جلوگیــری از خاموشــی 
هــای ناخواســته در ســطح وســیع در نظــر 

ــه شــده اســت. گرفت
ــگاوات  ــدرت 30 م ــمت دوم: دارای ق  قس
اســت و بــرای کارکــرد بــه مــدت 3 

ــرای مدیریــت  ســاعت طراحــی شــده و ب
بــار، یعنــی ذخیــره انــرژی در کــم بــاری و 
فــروش انــرژی در پربــاری، در نظــر گفتــه 

شــده اســت. 
 ایــن باتــری در 1 دســامبر 2017 وارد 
ــرداری آن برعهــده  ــدار شــده و بهــره ب م
اســت. حــدود دو   Neoen شــرکت  
هفتــه پــس از نصــب ایــن باتــری، اولیــن 
ــبکه  ــداری ش ــد آن در پای ــرد مفی عملک
ــاعت 1:58:59  ــت. در س ــوع پیوس ــه وق ب
ــه دنبــال وقــوع  روز 14 دســامبر 2017 ب
Loy Yang  خطــا در واحــد 3 نیــروگاه

ــز افــت  ــه 49/8 هرت فرکانــس سیســتم ب
ــره  ــا مخاط ــداری شــبکه ب ــرده و پای ک
ــه  ــی ثانی ــد میل ــس از چن ــد. پ ــرو ش روب
ــه  ــری ب ــا، بات ــن خط ــوع ای ــس از وق پ
تزریــق تــوان در حــدود 7/3 مــگاوات 

پرداختــه و تــا پاســخ نزدیــک تریــن 
نیــروگاه بــه ایــن خطــا، پایــداری سیســتم 

ــود.  ــظ نم را حف
ایــن باتــری 150 میلیــون دالری نــه 
تنهــا بــرای شــبکه بــرق اســترالیا مزایــای 
فراوانــی ایجــاد کــرده بلکــه پروســه 
ســاخت، نصــب و بهــره بــرداری آن نقشــه 
ی راهــی بــرای پیشــرفت هــای بیشــتر در 
حــوزه سیســتم هــای ذخیــره ســاز انــرژی 

ترســیم خواهــد نمــود.  
 Reference:
 AureconHornsdale Power
 Reserve Impact Study
 .2018-report
تهیه کننده : 
ساالر رضائی مقدم
 کارشناس ناظر بر طراحي

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــدگان ش نماین
اســتان از رونــد اجــرای نظــام 
شــرکتهای  از    5  S آراســتگی 
ــان  ــهد و خراس ــرق مش ــع ب توزی
ــد. ــل آوردن ــد بعم ــمالی بازدی ش
نظــام  پــروژه  تیــم  اعضــای   
آراســتگی شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان در تاریــخ 6و 7 مــرداد مــاه 
ــرق  ســالجاری از شــرکت توزیــع ب
ــم  ــان و خان ــط آقای ــهد  توس مش
هــا : صغــری نصیریــان فــر، مریــم 
اســالمی، مهرداد ســلیمی، عیســی 
رحمانــی و در تاریــخ 11لغایــت 
13شــهریور از شــرکت توزیــع بــرق 
خراســتان شــمالی توســط آقایــان  
: جــواد بهکــش، امیــر حمیــدی و 

ــد . ــد نمودن ــی بازدی ــادر بدل ن

بازدید همکاران
 از فعالیت های انجام یافته 
در راستای نظام آراستگی 

محیط کار

گزارش تصویری از اردوی راهیان نور 
بسیج پایگاه مقاومت شهید چمران شرکت 

توزیع نیروی برق استان اردبیل 

بزرگترین باتری لیتیومی جهان در استرالیا

تازه های صنعت برق
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صعود  برخي از همکاران شرکت به قله دماوند و سبالن 
با شعار حذف قبض کاغذي برق

ــعار  ــا ش ــه و ب ــورت جداگان ــه ص ــرکت ب ــکاران ش ــي از هم برخ
حــذف قبــوض کاغــذي بــرق بــه قلــه 4811 متــري ســبالن و قلــه 

ــد. ــود نمودن ــد صع ــري دماون 5610 مت
ــرق مشــگین شــهر و مســلم پــور  ــزرگ نیــا از مدیریــت ب علــي ب
ــین  ــان حس ــبالن ، رحم ــه  س ــه قل ــرکت  ب ــتاد ش ــین از س حس
زاده از مدیریــت بــرق خلخــال بــه قلــه  ســبالن و قلــه دماونــد  و 
ســیامک افتخــاري از امــور ســه بــرق اردبیــل  و طوفــان منصــور 
ــدف  ــا ه ــد  ب ــه دماون ــه قل ــل ب ــرق اردبی ــور دو ب ــیني  از ام حس

ــد. ــرق  صعــود کردن فرهنــگ ســازي حــذف قبــوض کاغــذي ب

موفقیت ورزشی همکار روابط عمومی
 در بین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان

ــی دارت  ــابقه ورزش ــن دوره مس ــی در اولی ــط عموم ــکار رواب هم
روابــط عمومــی دســتگاه هــای اجرایــی اســتان کــه بــه مناســبت 
ــه دارت هــدف اردبیــل برگــزار  گرامیداشــت هفتــه دولــت در خان

ــه کســب مقــام اول شــد. شــد موفــق ب
ــط  ــاغل  در رواب ــکار ش ــور هم ــی پ ــا اللهقل ــم روی ــرکار خان س
ــن  ــل در اولی ــرق اســتان اردبی ــروی ب ــع نی عمومــی شــرکت توزی
دوره مســابقه ورزشــی دارت روابــط عمومــی دســتگاه هــای اجرایی 
اســتان کــه بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت در خانــه دارت 
ــام  ــه کســب مق ــق ب ــوان  موف اردبیــل برگــزار شــد در بخــش بان

اول شــد.

موفقیت ورزشی یکی از کارکنان
 شرکت توزیع نیروی برق استان

ــی   افشــین مســتوفی در مســابقات پــرس ســینه و لیفــت قهرمان
ــه کســب مقــام اول شــد   باشــگاههای اســتان اردبیــل موفــق ب

در مســابقات پــرس ســینه  و لیفــت قهرمانــی باشــگاههای اســتان 
اردبیــل کــه در مــرداد مــاه ســالجاری انجــام یافــت در رده ســنی 
ــان  ــی از کارکن ــتوفی یک ــین مس ــا 50 سال(افش ــتر 1 )40 ت مس
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در وزن 75 کیلــو گرم 

موفــق بــه کســب مقــام اول و دریافــت  مــدال طــال شــد.

حضور همکاران در مسابقات کارکنان
 دستگاههای اجرایی 

بــا  توجــه  بــه برگــزاری مســابقات اســتانی کارکنــان دســتگاههای 
اجرایــی در شــهریور مــاه  ســالجاری ، همــکاران در رشــته هــای 
آمادگــی جســمانی ، دارت ، فوتســال ، تنیــس روی میــز و والیبــال 
بــرادران و همچنیــن مســابقات دارت خواهــران مشــارکت داشــتند 
در مســابقات والیبــال ایــن دوره از مســابقات کــه بــا حضــور هفــت 
دســتگاه اجرایــی برگــزار شــد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

اردبیــل بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت .

نقل مطالب با ذکر ماخذ آزاد است

هیئت تحریریه در خالصه منودن مطالب مختار است 
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