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

کشاورزان استان اردبیل

نصب بیش از 3 هزار کنتور هوشمند برق در اردبیل

راه اندازی نرم افزار PM در شرکت توزیع برق 
استان اردبیل

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

کسب رتبه برتر سال 1396 
توسط هیات ورزش صنعت آب و برق  استان اردبیل در 

سطح وزارت نیرو 

کسب رتبه چهارم کشوری شرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل در بین 39 شرکت توزیع کشور در  

برنامه های پاسخگویی بار سال 1398 

تیترها
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همایــش توجیهــی نحــوه اطــاع رســانی پرداخــت الکترونیکــی 
ــران،  ــن، مدی ــا حضورمعاونی ــالجاری  ب ــاه س ــرق 12 آبان م ــوض ب قب
مســئولین واحدهــای خدمــات مشــترکین، ســیمبانان قطــع و وصــل 
و کنتورنویســان اســتان اردبیــل  در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد 

ــزار شــد.  شــرکت برگ
ــر  ــرکت توانی ــناس ش ــی، کارش ــی، محرم ــش توجیه ــن همای در ای
ضمــن ارائــه توضیحاتــی در مــورد روش هــای پرداخــت صورتحســاب 
مشــترکین بعــد از حــذف قبــوض کاغــذی، مزایــای ایــن طــرح را بیان 

ــه نمــود.  نمــوده و توضیحــات الزم را ارائ

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

ادامه در صفحه 5

بــر اســاس تصویــب نامــه هیئــت وزیــران حداقــل 2۰ درصــد 
از انــرژی مصرفــی موسســات و شــرکت های دولتــی و 
نهادهــای عمومــی و غیــر دولتــی بایــد از انرژی هــای تجدیــد 

پذیــر )خورشــیدی و بــادی( تامیــن شــود.
حســن محمــدی گفــت: ایــن تصمیــم گیــری نقــش 
و  کشــور  پــاک  انــرژی  تولیــد  رشــد  در  چشــم گیری 

عملــی غیــر قابــل انــکار در تامیــن بــرق مصرفــی محســوب 
می شــود، و در حفــظ محیــط زیســت نیــز تاثیــر بخصوصــی 

دارد.
وی ضمــن قدردانــی از ادارات ودســتگاه هــای اجرایــی که در 
اجــرای ایــن مصوبــه همــکاری داشــته اند افــزود: بــر اســاس 
بنــد 2 ایــن تصویــب نامــه هــر دســتگاهی کــه نســبت بــه 
انجــام ایــن امــر مهــم تاکنــون اقــدام نکــرده اســت تعرفــه 2۰ 
درصــد بــرق مصرفــی آنــان بــر اســاس تعرفــه نــرخ خریــد 
تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای تجدیدپذیــر )حــدود11۰۰۰ 

ریــال بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت ( محاســبه می شــود.
ــار  ــرق اســتان اظه ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی  مدی
ــری  ــن براب ــش چندی ــت از افزای ــور ممانع ــه منظ ــت: ب داش
ــی  ــتگاه های اجرای ــی ادارات و دس ــرق مصرف ــای ب هزینه ه
ــر  ــای تجدیدپذی ــری نیروگاه ه ــه بکارگی ــل توج ــر قاب و تاثی
بــه ویــژه خورشــیدی در کاهــش هزینه هــای جــاری 
دســتگاه های اجرایــی اســتان  وهمچنیــن کمــک بــه تامیــن 
مطمئــن بــرق، کاهــش تلفــات شــبکه بــرق رســانی و کاهش 
پیــک روز شــبکه بــرق اقدامــات الزم را حداکثــر تــا مورخــه 
98/9/3۰  انجــام گــردد. در غیــر ایــن صــورت ایــن شــرکت 
ــه  ــر مصوب ــد براب ــه اعمــال تعرفــه جدی ــه ناچــار نســبت ب ب

ــران اقــدام خواهــد نمــود . هیــات محتــرم وزی

الزام استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ادارات و دستگاه های اجرایی

بسمه تعالی
آبادانــی ایــران در هیــچ شــرایطی متوقــف نمی شــود تحریــم مانعــی پیــش روی ســاختن ایــران نیســت اگــر چــه مشــکات 
نیــاز بــه اراده هــای اســتوار را بیشــتر می کنــد، وزارت نیــرو در همــه ی ایــام تحریــم و تنگناهــای مالــی در دولــت »تدبیــر و 
امیــد« مجموعــه ای از طرح هــای مهــم زیــر ســاختی را اجــرا کــرده کــه هــر کــدام بــر ســرمایه های اندوختــه مردمــان ایــن 

ــد. ســرزمین می افزای
پویــش# هــر هفتــه الف-ب-ایــران فرصتــی اســت بــرای تبلــور بخش هــای مختلــف جامعــه و ایجــاد نشــاط و امیــد واری  بــه 

همــت مــردم و رســانه ها و گام مهمــی اســت در جهــت تحقــق آرمان هــای انقــاب اســامی.
رضا اردکانیان – وزیر نیرو         مهر ماه 1398
#هر هفته الف _ب_ایران )افتتاح هفتگی پروژه های مهم و زیربنایی آب و برق کشور(
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 عفــت ســبحانی بــا اعــام ایــن خبــر 
افــزود: در جلســه ای کــه روز ســه شــنبه 28 
ــن،  ــور معاونی ــا حض ــالجاری  ب ــاه س آبان م
ادارات،  روســای  و  مدیــران  مشــاوران، 
مجریــان طــرح، روســای گروه و کارشناســان 
مســئول شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
اردبیــل  در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد 
ــه  ــای تابع ــد ه ــان در واح ــرکت و همزم ش
ــه  ــه علیــزاده ب شــرکت برگــزار شــد، عبادال
عنــوان نماینــده سرپرســتان در کمیتــه 

ــد. ــاب  ش ــاط کارانتخ انضب
 وی بیــان کــرد: اعضــای کمیته انضبــاط کار 

بــر اســاس آئیــن نامــه اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان تعییــن می شــوند  
و متشــکل از 5 عضــو می باشــد کــه دو 
نفــر نماینــده مدیــر عامــل، 2 نفــر نماینــده 
کارگــران و یــک نفــر نماینــده سرپرســتان 
می باشــد کــه دو ســال یکبــار تعییــن 

می گردنــد.
ــزود: در  ــرکت اف ــانی ش ــع انس ــاون مناب مع
ــاداهلل  ــی،  عب ــت نام ــای ثب ــن کاندیداه بی
علیــزاده بــا اکثریــت آراء همــکاران بــه 
عنــوان نماینــده سرپرســتان در کمیتــه 

ــد. ــاب ش ــاط کار انتخ انضب

معاون منابع انسانی شرکت برق استان اردبیل :

 عباداله علیزاده به عنوان نماینده سرپرستان
 در کمیته انضباط کار انتخاب شد

ــای  ــه کاری مولد ه ــاده ب ــری آم ــش سراس رزمای
ــا  اضطــراری مراکــز طبقه بنــدی شــده همزمــان ب
سراســر کشــور 12 آبان مــاه ســالجاری  در شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  برگــزار شــد.

بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیــر عامــل، رزمایــش 
سراســری قطــع بــرق، بــه منظــور بررســی و 
ارزیابــی آمــاده بــه کار بــودن مولد هــای اضطــراری 
ســازمان ها، ادارات، و ارگان هــا، توســط شــرکت 

ــرق اردبیــل  برگــزار شــد.  ــع نیــروی ب توزی
ــت  ــروه مدیری ــس گ ــت رئی ــان پرس ــدی ایم  مه
بحــران و پدافنــد غیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان  بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مانــور بــه صورت 
ــرا  ــل اج ــر عام ــد غی ــه پدافن ــری در هفت سراس
می شــود، اظهــار کــرد: بــر اســاس دســتورالعمل ها 
و ضوابــط وزارت نیــرو، دســتگاه های خدمات رســان 

در  اردبیــل  شناســایی و بــر اســاس اعــام شــرکت 
توانیــر، بــرق ایــن مراکــز به صــورت همزمــان قطع 
ــرار  ــی ق و وضعیــت آمادگــی مولد هــا مــورد ارزیاب

می گیــرد.
وی گفــت: رزمایــش سراســری آمــاده بــکاری 
ــده  ــدی ش ــز طبقه بن ــراری مراک ــای اضط مولد ه
در چهــار نقطــه اســتان اردبیــل درتاریــخ 98/8/12 
همزمــان بــا سراســر کشــور و بــا دســتور ریاســت 
ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور از محــل 

ــد. ــزار ش ــی برگ دیســپاچینگ مل
 وی ادامــه داد: امیــدوارم رزمایش هــای این چنینــی 
فقــط موکــول به هفتــه پدافنــد غیرعامل نباشــد و 
در طــول ایــام ســال چنیــن رزمایش هایــی برگــزار 
ــه  ــا در مواقــع اضطــراری خدمت رســانی ب شــود ت

شــکل مناســب بــه مــردم عزیزمــان ارائه گــردد. 

برگزاری رزمایش سراسری 
آماده به کاری مولد های اضطراری مراکز طبقه بندی شده

 در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  

سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات  
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــترکین ش مش
تابســتان  در  گفــت:  اردبیــل  اســتان 
ســالجاری تعــداد  27۰ مشــترک صنعتــی 
و کشــاورزی و ســایر مشــترکین  در طــرح  
ــار  ــک ب ــدی پی ــل 1۰ درص ــش حداق کاه
مــگاوات   42 تاثیرگــذاری  بــا  اســتان 
ــا  ــار ب ــاعات اوج ب ــد در س ــش  دیمان کاه
ایــن شــرکت همــکاری داشــته اند کــه 

مشــمول تخفیــف و بخشــودگی بهــای 
بــرق مصرفــی و دریافــت پــاداش همــکاری 

ــدند. ــال ش ــارد ری ــر 15 میلی ــغ ب بال
ــداد 27۰  ــه داد  :از تع ــور  ادام ــن پ حس
مشــترک کــه در طرح هــای کاهــش پیــک 
ــن شــرکت همــکاری داشــته اند  ــا ای ــار ب ب
ــی  ــش صنعت ــترک در بخ ــداد 54 مش تع
ــش کشــاورزی و  ــترک در بخ و 142 مش

ــد. ــا بوده ان ــش ه ــایر بخ ــی در س مابق

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

 پرداخت بالغ بر 15 میلیارد ریال پاداش
 و تخفیف  همکاری پیک تابستان 1398 
 به صنعتگران و کشاورزان استان اردبیل

قدردانی

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی خبر داد
هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری دوره های امداد و نجات 

مدیــر دفتــر آمــوزش و برنامه ریــزی نیــروی انســانی از هماهنگــی و برنامه ریــزی برگــزاری دوره هــای 
امــداد و نجــات در کل اســتان  خبــر داد.

ــا هــال احمــر  ــه ب ــه انجــام یافت ــم نام ــر و تفاه ــد توانی ــه تاکی ــت: باتوجــه ب ــب احــد زاده گف حبی
اســتان، دوره هــای آموزشــی کمک هــای اولیــه، امــداد و نجــات و نجــات فــرد حادثــه دیــده از بــاالی 
ــزاری  ــکاران ( در حــال برگ ــع و پیمان ــکاران شــرکت توزی ــی ) هم ــل اجرای ــه عوام ــرای کلی ــه، ب پای

اســت.
وی افــزود: جلســات هماهنگــی و برنامه ریــزی اجــرای دوره هــای مذکــور بــا همــکاری جمعیــت هــال 
احمــر شهرســتان های اســتان در طــول آبان مــاه تشــکیل یافتــه و دوره هــای اشــاره شــده در محــل 

ــد.  ــزاری می باش ــال برگ ــتان ها در ح شهرس
ــا حضــور  ــن دوره در مشگین شــهر ب ــت: ای ــروی انســانی گف ــزی نی ــوزش و برنامه ری ــر آم ــر دفت مدی
52 نفــر، گرمــی 3۰ نفــر، بیله ســوار 25 نفــر، خلخــال3۰ نفــر در حــال برگــزاری می باشــد و تاحــال 

ــد. حــدود 5۰۰۰ نفــر ســاعت آمــوزش دیده ان
 حبیــب احــدزاده در ادامــه گفــت: در مهــر و آبان مــاه ســالجاری دوره هــای آموزشــی »توانمند ســازی 
ــدات در فضــای  ــا تهدی ــنایی ب ــرو«، »اصــول سرپرســتی«، »آش ــوان وزارت نی ــران بان ــای مدی و ارتق
ســایبری در صنعــت آب وبــرق«، » آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات ارتقــاء ســامت اداری«، »آشــنایی 
بــا فهرســت بهــای توزیــع و نحــوه تعدیــل آحــاد بهــای پیمان هــا «، » فــن ورز شــبکه هوایــی بــرق«، 
»حفاظــت شــبکه هــای توزیــع«، »جمعــداری امــوال« و»مدیریــت تعــارض و فنــون مذاکــره« بــرای 

همــکاران مرتبــط برگــزار شــده اســت.
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ــت  ــور ایمنــی مدیری ــه زمانبنــدی ســالیانه، مان   براســاس برنام
بــرق اردبیــل، دوره آموزشــی نجــات فــرد مصــدوم از ارتفــاع بــه 
صــورت تئــوری و عملــی در محوطــه باشــگاه ورزشــی شــرکت 
ــرق  ــه ب ــور س ــکاران ام ــور هم ــا حض ــل و ب ــرق اردبی ــع ب توزی
اردبیــل برگــزار شد.مســئول گــروه آمــوزش هــال اهمــر اســتان 
اردبیــل در ایــن دوره  ضمــن  تعریــف کمکهــای اولیــه بــه شــرح 
موضوعاتــی از قبیــل  وظایــف و خصوصیــات امدادگــر در قبــال 
ــای  ــیوه احی ــن ش ــی و همچنی ــرق گرفتگ ــار ب ــن دچ مصدومی

ــرد مصــدوم پرداخــت. قلبــی )RPC( و تنفســی ف
ــرد مصــدوم از  ــه نحــوه صحیــح پاییــن آوردن ف ــی در ادام عای
ارتفــاع )بــه صــورت عملــی( را تشــریح کــرد و بــا ذکــر تجــارب 
عملــی خــود در مواجهــه بــا ســوانح ســطح کارآمــوزان ایــن دوره 

را ارتقــا بخشــید.
ــا بیــان  ــرق اردبیــل  ب ــر امــور ســه ب ــور مدی ــان ایــن مان در پای
ــظ ســامت  ــه در حف ــی ک ــن مباحث ــی تری ــه یکــی از اصل اینک
ــران  ــا بح ــه ب ــوزش مواجه ــت آم ــرح اس ــه مط ــی جامع عموم
بــرای همــه افــراد بــه منظــور کنتــرل ســوانح ناخواســته اســت 
بــر تــداوم برگــزاری چنیــن دوره هایــی در شــرکت تاکیــد کــرد.

برگزاری مانور آموزشی نجات فرد مصدوم از ارتفاع در محوطه باشگاه ورزشی شرکت

حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 در راهپیمایی روز 13 آبان

مدیــر عامــل و کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  بــا حضــور خــود در راهپیمایــی 
13 آبــان بــار دیگــر بــا محکــوم کــردن جنایت هــای اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا، بــر عــزم 

جــدی خــود در تــداوم راه نورانــی نظــام و آرمان هــای واالی انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد. 

حضور عالیی فرماندار پارس آباد در مدیریت برق پارس آباد
 و تجلیل از روشندل برق پارس آباد آقای شهروز عالیش زاده 

در روز عصای سفید سه شنبه مورخه 23 مهر 98

بازدید بانوان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
  به همراه مدیر کل محترم  امور زنان و خانواده استانداری

 از هشتمین دوره نمایشگاه توانمندی های بانوان استان
  نمایشگاه بین المللی اردبیل 30 مهر 98

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت: در راســتای خدمت رســانی بــه زائــران 
اربعیــن حســینی در مورخــه 16 مهرمــاه ســالجاری، تعــداد 2 دســتگاه نیســان حــاوی آب شــرب  بــه 

شــهر مــرزی مهــران  ارســال شــد.
ــرف  ــرب  از ط ــاوی آب ش ــان ح ــک نیس ــز، ی ــاه نی ــن 23 مهرم ــزود: همچنی ــدی  اف ــن محم حس

ــد. ــال ش ــینی ارس ــن حس ــران اربعی ــت زائ ــتان  جه ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــان  ش کارکن

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد
ارسال 3 دستگاه نیسان آب شرب به شهر مرزی مهران
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ویــژه  بــرق  مصــرف  مدیریــت  همایــش 
دســتگاههای اجرایــی اســتان، بــه همــت 
ــاش  ــوان، ت ــران ج ــاد مدی ــردم نه ــازمان م س
ــروی  ــع نی و خدمــت و همــکاری شــرکت توزی
بــرق اســتان اردبیــل و ســازمان نظام مهندســی 
ــازمان  ــات س ــال اجتماع ــل س ــل در مح اردبی

ــد. ــزار ش ــل برگ ــی اردبی ــام مهندس نظ
معــاون برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت 
ــد  ــل ، تولی ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
بــرق اســتان اردبیــل را 3 برابــر مصــرف اســتان 
عنــوان کــرد  و گفــت : از آنجایــی کــه  شــبکه 
ــن رو  ــرق ،یــک شــبکه سراســری اســت از ای ب
مــا  نیــز ملــزم بــه کاهــش مصــرف بــرق بودیــم 
تــا بــه کشــور در جهــت پیشــبرد اهــداف تایین 

شــده کمــک کنیــم.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــزود: ش ــی اف عباس
اســتان اردبیــل در ســال 97 رتبــه اول کشــوری 
پیــک بــار را کســب نمــود و امیدواریــم امســال 
نیــز بــا اقدامــات انجــام گرفتــه در بحــث 
ــظ  ــه خــود را حف ــرق ،رتب ــت مصــرف ب مدیری

کنیــم.
ــتار  ــرق ادارات را خواس ــرف ب ــش مص وی  کاه
ــرف  ــد مص ــد 2۰ درص ــت:ادارات بای ــد و گف ش

ــد. ــو تامیــن نماین ــرژی هــای ن خــود را  از ان
ــت  ــر دفترمدیری ــش مدی ــن همای ــه ای در ادام
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی مصــرف شــرکت توزی

ــتان  ــی اس ــترکین عموم ــداد مش ــل ،تع اردبی
ــتند 4.9   ــا هس ــزو آن ه ــم ج ــه ادارات ه را ک
درصــد عنــوان کــرد کــه 14.6 درصــد مصــرف 
بــرق  اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

یوســفی افــزود:998 واحــد اجرایــی در اســتان 
ــرق اســتان را  ــد کــه 13 مــگاوات ب وجــود دارن
مصــرف مــی کننــد و  معــادل بــار 3 شهرســتان 

کوثــر، ســرعین و نمیــن مــی باشــد.
وی ســاعات پیک بار ادارات را ســاعت 11 تا 15 
و بهــای بــرق مصرفــی در ایــن ســاعات را 4 برابر 
زمــان کــم بــاری عنــوان کــرد  و گفت:تاکنــون 
ــاد  ــال ،جه ــور انتق ــل ام ــی ادارات از قبی برخ
کشــاورزی ســاختمان مرکــزی،اداره کار و رفــاه 
اجتماعی،شــرکت شــهرکهای صنعتی،بهزیستی 
ای،  و حرفــه  فنــی  ،ســازمان  شــیرخوارگاه 
شــرکت گاز و مرزبانــی ،نســبت بــه نصــب پنــل 
ــدود  ــد وح ــدام نمودنن ــیدی  اق ــای خورش ه
1۰۰ کیلــو وات بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

اســتان اردبیــل همــکاری داشــته انــد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف ،همــکاری کلیــه 
ادارات بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
اردبیــل را خواســتار شــد و در ادامــه روشــهای  
مدیریــت مصــرف بــرق در ادارات را تشــریح 
ــدگان ادارات خواســت  نســبت  ــرد و از نماین ک
ــوض  ــت قب ــده جهــت دریاف ــی نماین ــه معرف ب
الکترونیکــی بــرق  در اســرع وقــت اقــدام کننــد.

به همت سازمان مردم نهاد استان

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

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

نصب بیش از 3000 کنتور هوشمند برق در اردبیل 

ــور  ــب 3137 کنت ــل از نص ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــر داد.  ــل خب ــتان اردبی ــام در اس ــمند فه هوش

 حســن محمــدی گفــت: ایــن کنتورهــا در راســتای اهــداف صنعــت بــرق ایــران جهــت 
ــری و  ــرا ســامانه هوشــمند اندازه گی ــی ف ــرژی و طــرح مل ایجــاد شــبکه هوشــمند ان

ــرژی، نصــب شــده اند. ــت ان مدیری
ــع  ــرای شــرکت توزی ــام را ب ــای فه ــن شــده نصــب کنتوره ــزان ســهمیه تعیی وی می
ــرق اســتان اردبیــل 38۰3 دســتگاه عنــوان کــرد و افــزود: در حــال حاضــر  نیــروی ب
3137 دســتگاه کنتــور هوشــمند در ســطح شــرکت، بــرای مشــترکان دیمانــدی نصــب 
شــده و تــا پایــان ســال نیــز 125۰ دســتگاه دیگــر نصــب خواهــد شــد کــه بیشــتر از 

ســهمیه تعییــن شــده اســت.

ــام  ــتای انج ــت : در راس ــی گف ــین قدیم حس
اقدامــات  و  تعمیــرات  ســرویس،  بازدیــد، 
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  پیشــگیرانه 
 PM ــزار ــرم اف ــدازی ن ــه راه ان اردبیــل نســبت ب
در امورهــای یــک، دو و ســه بــرق اردبیــل، بــرق 
ــرعین و  ــرق س ــهر، ب ــاد، مشــگین ش ــارس آب پ

ــت. ــوده اس ــدام نم ــن اق نمی
ــده  ــز درآین ــا نی ــه اموره ــزود :  در بقی وی اف
ــد  ــی خواه ــزار عملیات ــرم اف ــن ن ــک ای ای نزدی

ــد. گردی
 معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت 

ــکان  ــورت م ــزار PM بص ــرم اف ــود : ن ــام نم اع
محــور بــوده و انجــام بازدیدهــا و ســرویس هــا 
بــر روی نقشــه GIS قابــل پیگیــری مــی باشــد .

حســین قدیمــی مزایــای ایــن نــرم افــزار 
ــه  ــوط ب راحــذف چــک لیســتهای کاغــذی مرب
ــد و ســرویس و تعمیــرات بیــان  فرمهــای بازدی
نمــود و افــزود : دســتگاه نظــارت و پیمانــکاران 
ــرداری  مربوطــه و همچنیــن واحدهــای بهــره ب
ــی  ــزار م ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــرکت ب ش
ــره  ــت به ــی  فعالی ــورت الکترونیک ــد  بص توانن

ــد. ــد نماین ــرات را رص ــرداری و تعمی ب

بهبود عملکرد ولتاژ مشترکین برق استان 
در راستای اجرای طرح چاوش

ــرداری و دیســپاچینگ شــرکت  معــاون بهــره ب
توزیــع نیــروی  بــرق اســتان  اردبیــل از بهبــود 
عملکــرد ولتــاژ مشــترکین بــرق اســتان در 

ــر داد . ــاوش خب ــرح چ ــرای ط ــتای اج راس
توزیــع  شــرکت   : گفــت  قدیمــی  حســین 
اجــرای  راســتای  در  اردبیــل  اســتان  بــرق 
دســتورالعمل طــرح چــاوش )چشــم انــداز 

ــتخراج  ــه اس ــبت ب ــبکه( نس ــاژ ش ــاح ولت اص
کنتورهــای  از  مشــترکین  ولتــاژ  وضعیــت 
دیجیتالــی موجــود اقــدام نمــود و پــس از 
ــا اجــرای 19 طــرح  اســتخراج ایــن اطاعــات ب
ــال  ــون ری ــار 7355۰ میلی ــا اعتب ــی ب مهندس
ــا  ــرا ب ــریع االج ــرداری س ــره ب ــرح به و 25 ط
اعتبــار 961۰ میلیــون ریــال و براســاس قرائــت 
ــزان %69  ــه می ــی ب ــار دوره متوال ــاژ در چه ولت
ــز  ــدوده قرم ــاژ آن در مح ــه ولت ــترکینی ک مش

ــت. ــته اس ــرد داش ــود عملک ــوده بهب ب

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

راه اندازی نرم افزار PM در شرکت توزیع برق استان اردبیل
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ســپس حســن پــور  سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات 
ــای طــرح  ــان مزای ــدرس دوره ضمــن بی ــوان م ــه عن مشــترکین، ب
ملــی حــذف قبــوض کاغــذی جزئیــات روش هــای پرداخــت 
صورتحســاب مشــترکین بعــد از حــذف قبــوض کاغــذی را تشــریح 

ــود. نم
ــا اشــاره بــر 4  سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین ب
روش پرداخــت قبــوض کاغــذی افــزود: بــا حــذف قبــوض کاغــذی 
ــت،  ــه اینترن ــراه متصــل ب ــن هم ــق 4 روش تلف مشــترکین از طری
تلفــن همــراه، بــدون نیــاز بــه تلفــن همــراه ودفاتــر پیشــخوان یــا 
ICT روســتایی مــی تواننــد قبــوض بــرق خــود را پرداخــت کننــد. 
وی در ادامــه بــه تشــریح هــر یــک از روش هــا پرداخــت و عنــوان 
ــن  ــض در روش تلف ــت قب ــن راه پرداخ ــک اولی ــد پیام ــرد: پیون ک
همــراه متصــل بــه اینترنــت اســت کــه ایــن پیونــد مشــترک را بــه 
درگاه بانکــی ارجــاع مــی دهــد و از آنجــا مشــترک مــی توانــد قبــض 

خــود را پرداخــت کنــد، اســتفاده از آپ گوشــی هــای هوشــمند راه 
دیگــر پرداخــت بــا تلفــن همــراه مــی باشــد کــه بــرای ایــن منظــور 
آپ هــای مختلفــی ماننــد آپ هــای صنعــت بــرق، ســرویس هــای 
ــه شــده اســت کــه  ــا در نظــر گرفت ــک ه پرداخــت و آپ هــای بان
ــا ثبــت شناســه قبــض خــود در آپ از صــدور قبــض  مشــترکین ب
جدیــد مطلــع و از همانجــا مــی تواننــد صورتحســاب خــود را 

پرداخــت کننــد. 
حســن پــور ادامــه داد: مراجعــه بــه وبســایتwww.saapa.ir و 
وب ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه آدرس

 www.aped.ir و ورود بــه قســمت پرداخــت صورتحســاب یکــی 
دیگــر از راه هایــی اســت کــه مشــترکین مــی تواننــد بــا وارد کــردن 

شناســه قبــض، صورتحســاب خــود را بپردازنــد.
وی اضافــه کــرد: آندســته از مشــترکینی کــه تلفــن همــراه 
ــتوری  ــد دس ــری ک ــماره گی ــا ش ــد ب ــی توانن ــد م ــمند ندارن هوش
#1521*733*   و   #1521*741*  و دنبــال کــردن مراحــل آن 

ــد.     ــت کنن ــود را پرداخ ــض خ قب
سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین در ادامه ایــن دوره 
ســایر روش هــای پرداخــت قبــوض جهــت رفــاه حــال مشــترکین را 
چنیــن تشــریح کــرد: افــرادی کــه نمــی تواننــد از خدمــات پرداخت 
ذکــر شــده توســط تلفــن هــای همــراه هوشــمند و ســاده اســتفاده 
کننــد مــی تواننــد ازدســتگاه هــای ATM و POS بــرای پرداخت 
قبــوض خــود بــه ایــن صــورت کــه بــا مراجعــه بــه ATM و انتخــاب 
ــا  ــا ب گزینــه پرداخــت قبــوض ،قبــض خــود را پرداخــت کننــد و ی
اســتفاده از دســتگاه POS و ثبــت شناســه قبــض بدهــی عــاوه 
ــد.  ــدام کنن ــز اق ــت آن نی ــه پرداخ ــبت ب ــی نس ــت بده ــر دریاف ب
وی تصریــح کــرد: بــا وجــود همــه روش هــای الکترونیکــی پرداخــت 
ــدون  ــان و ب ــن زم ــد در کمتری ــی توانن ــترکین م ــه مش ــوض ک قب

ــد  ــوض خــود بپردازن ــه پرداخــت قب ــه حضــوری ب ــه مراجع ــاز ب نی
ــی برخــی از  ــش بین ــا پی ــرق ب ــروی ب ــع نی ــم شــرکت توزی ــاز ه ب
ــری  ــواد کامپیوت ــد س ــال و فاق ــراد کهنس ــرای اف ــه ب ــکاتی ک مش
تدابیــری اندیشــیده کــه ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه دفاتــر 
ــزار  ــه کارگ ــود ب ــض خ ــه قب ــام شناس ــا اع ــت ب ــخوان دول پیش
ــد.  ــدام کنن ــود اق ــض خ ــت قب ــت پرداخ ــخوان جه ــر پیش دفت
ــترکین  ــرد: مش ــار ک ــود اظه ــخنان خ ــان س ــور در پای ــن پ حس
ــته  ــا نتوانس ــن ه ــق اپلیکیش ــه از طری ــز ک ــتاها نی ــاکن روس س
انــد نســبت بــه پرداخــت قبــض خــود اقــدام کننــد مــی 
ــه  ــض را ب ــه قب ــتایی شناس ــه ICT روس ــه ب ــا مراجع ــد ب توانن
کارگــزار روســتایی اعــام و قبــض خــود را پرداخــت کننــد. 
ــی  ــذی طرح ــض کاغ ــذف قب ــی ح ــرح مل ــرد: ط ــه ک وی اضاف
ارزشــمند بــرای جلوگیــری از اتــاف منابــع و حفــظ محیــط زیســت 
ــد همــه  ــرق بای ــواده صنعــت ب مــی باشــد کــه یکایــک مــا در خان
تــاش خــود را در جهــت پیشــبرد ایــن طــرح ســازنده انجــام دهیم.

همایش توجیهی روش های پرداخت قبض سبز و آشنایی با اپلیکیشن های مرتبط 
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امور یک برق اردبیل

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

ــناریوی  ــل س ــل از تکمی ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
مدیریــت بحــران امــور یــک در مقابلــه بــا خاموشــی هــای 

ــر داد. ــوی خب ــای ج ــداری ه ــی از ناپای ــی ، ناش احتمال
 دانــش گفــت: در مــاه هــای گذشــته بــه منظــور حفــظ 
پایــداری شــبکه امــور یــک، عــاوه بــر انجــام ســرویس و 
تعمیــرات پیشــگیرانه در حوزه شــبکه های فشــار متوســط 
و ضعیــف ، نهایــت تــاش بــرای کاهــش تاثیــرات عوامــل 
ــای  ــم ه ــع حری ــی ، رف ــل شــاخه زن ــرون ســازمانی مث ب

ســاختمانی صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد بــا توجه بــه تجــارب وقوع خاموشــی 
هــای فصــل زمســتان در ســال گذشــته، ســناریویی تحــت 
عنــوان »مدیریــت بحــران زمســتان« بــه منظــور اســتفاده 
بهینــه از منابــع مالــی و انســانی شــاغل در شــرایط 

ناپایــدار جــوی ، تدویــن و اجــرا گردیــده اســت .
ــرد :  ــان ک ــا بی ــل در انته ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
ــع  ــی و گزارشــات مناب ــای مردم ــه بازخورده ــا توجــه ب ب
ــور در زمســتان ســال 97  ــن ام ــرد ای باالدســتی از عملک
ــا  ــناریو ب ــن س ــره وری ، ای ــطح به ــا س ــتای ارتق در راس
ــن  ــته ، تدوی ــال گذش ــص س ــرار دادن نواق ــر ق ــد نظ م
و بســترهای الزم بــرای اســتفاده حداکثــری از منابــع 
پیمانــکاری ، عملیاتــی و پشــتیبانی جهــت دســتیابی بــه 
ــارت  ــل خس ــا حداق ــن  ب ــدار و مطمئ ــرق  پای ــن ب تأمی

باشــد

تأمین برق منطقه گردشگری پل شیشه ای هیر

مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل از احــداث پســت زمینــی 
پــل شیشــه ای شــهر هیــر خبــر داد

ــت  ــن پس ــل ، اولی ــاح پ ــا افتت ــرد : ب ــام ک ــش اع  دان
ــه شــبکه امــور  زمینــی رســما در محــدوده شــهر هیــر ب

ــت. ــد یاف ــال خواه ــل اتص ــرق اردبی ــک ب ی
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل افــزود : در ایــن پــروژه کــه 
بــه همــت اداره بــرق هیــر اجــرا گردیــد؛ شــبکه زمینــی 
فشــار متوســط بطــول یــک کیلومتــر در مســیرهای 
صعــب العبــور و ســنگی ، دویســت متــر خــط هوایــی بــه 
همــراه نصــب ســه ســلول 2۰کیلوولــت احــداث و ایجــاد 

گردیــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: اجــرای ایــن پــروژه، قــدم موثــری 
بــرای واگــذاری انشــعاب هــای جدیــد بــه افــراد متقاضــی 

فعالیــت در بخــش توریســتی در شــهر هیــر مــی باشــد.

 
اجرای طرح رینگ فیدرهای 7 و 10 جنوبی اولین 
گام امور یک برق اردبیل در اجرای طرح چاوش 

در جلســه ای کــه در خصــوص بررســی اقدامــات صــورت 

ــور  ــر ام ــل دفت ــاوش در مح ــرح چ ــوزه ط ــه در ح گرفت
یــک بــرق اردبیــل برگــزار شــد ؛ مدیــر امــور یــک بــرق 
اردبیــل اعــام کــرد : در راســتای حفــظ پایــداری شــبکه 
ــا  ــرژی ب ــل ان ــترکین تحوی ــدی مش ــش رضایتمن و افزای
ــای فشارمتوســط 7 و 1۰  ــگ فیدره ــروژه رین ــت، پ کیفی

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــی ب جنوب
 دانــش ضمــن تقدیــر از اقدامــات صــورت گرفتــه  توســط 
اداره برنامــه ریــزی و مهندســی امــور یــک بــرق اردبیــل  
گفــت : احــداث شــبکه فشــار متوســط هوائــی بــه طــول 
ــر دومیلیــارد  ــغ ب ــا صــرف هزینــه ای بال یــک کیلومتــر ب

ریــال اقــدام یافتــه اســت 
وی در ادامــه  بــه بیــان تاثیــرات اجــرای ایــن پــروژه بــه 

شــرح ذیــل  پرداخــت:
0 تعدیل بار فیدر 7 و 1۰ جنوبی

ــع و  ــزات قط ــزودن تجهی ــور و اف ــه مان ــش نقط 0 افزای
ــط ــار متوس ــبکه فش ــل ش وص

0 اســتفاده بهینــه از فیــدر7 جنوبــی و کاهــش ناپایــداری 
هــای فیــدر 1۰

•خــارج کــردن پســت هــای هوائــی کاشــانی ، ابوطالب1و2 
ــعاعی  از حالت ش

0 ارتقــا ســطح ولتــاژ1۰ ولتــی مشــترکین محــدوده 
محــات کاشــانی ، ابوطالــب و زرنــاس

وی در انتهــا ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مطالعــه و 
ــداف  ــق اه ــر تحق ــاوه ب ــای مشــابه، ع ــروژه ه اجــرای پ
ــه ، بیشــترین  ــن هزین ــا صــرف کمتری ــاوش ، ب طــرح چ
ــبکه  ــداری ش ــرداری و نگه ــره ب ــوزه به ــتاورد در ح دس

ــد. ــد آی پدی

برق رسانی به مجتمع تجاری مسکونی
 شهریار اردبیل

ــرق  ــروژه ب ــاح پ ــل از افتت ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
رســانی بــه مجتمــع شــهریار در روز والدت حضــرت 

رســول اکــرم)ص( خبــر داد.
 دانــش گفــت: پــروژه شــهریار در روز 24 آبــان مــاه 
ــام)ص(  ــان اس ــم الش ــر عظی ــاد پیامب ــا می ــادف ب مص

ــد. ــاح گردی افتت
ــی  ــت اداره مهندس ــه هم ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــان ک وی بی
ــا احــداث دو  ــل ب ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــزی ام ــه ری و برنام
ــت 5۰۰  ــا ظرفی ــدام ب ــر ک ــتقل ه ــی مس ــت زمین پس
ــا مجمــوع ظرفیــت  ــی ب ــر و 4 پســت هوائ ــت آمپ کیلوول

ــت . ــده اس ــداث گردی ــر  اح ــت آمپ 8۰۰ کیلوول

اموردو  برق اردبیل

تعمیرات فیدر 7 شمالی
 در محدوده امور دو برق  اردبیل

مدیــر امــوردو  بــرق اردبیــل از تعمیــرات فیــدر 7 شــمالی 

جهــت افزایــش اطمینــان و پایــداری شــبکه خبــر داد.
ــه  ــه ب ــا توج ــزود : ب ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب عبدالهی
ــدر  ــرق ، فی ــای ب ــپاچینگ و فوریته ــور دیس ــزارش ام گ
ــت. ــده اس ــناخته ش ــه ش ــر عارض ــدر پ ــزو فی ــور ج مذک
وی ادامــه داد : همــکاران ایــن امــور جهــت جلوگیــری از 
تکــرار خاموشــیها بــا بازدیــد میدانــی از مســیرهای جــاده 
ــاورزی و  ــاد کش ــار جه ــت و انب ــرکت نف ــار ش ــان انب مغ
ــاط  ــایی نق ــه شناس ــبت ب ــامیان، نس ــرغ س ــتارگاه م کش

ــد ــدام نمودن ــف شــبکه اق ضع
وی گفــت: در ایــن اقــدام 22۰ عــدد مقــره ســوزنی  
ــر چرخگــذاری جهــت اصــاح فلــش  ــض و 29۰ مت تعوی

ــد. ــام گردی ــا انج ــاح جمپره ــبکه و اص ش

 اصالح و بهینه سازی شبکه در محله آل عبا اردبیل

مدیــر امــور2 بــرق اردبیــل از اصــاح و جابجایــی شــبکه 
فشــار متوســط و ضعیــف بــه طــول 47۰ متــر در محلــه 

آل عبــا خبــر داد.
عبدالهیــان گفــت : تعــدادی از پایــه هــای بــرق و پســت 
هوایــی جایــگاه CNG ، بــه علــت عقــب نشــینی 
ســاختمانها ، در وســط معبــر عمومــی بــه صــورت 
خطرنــاک قــرار گرفتــه بــود و هــر لحظــه امــکان برخــورد 

ــت. ــود داش ــا وج ــه ه ــن پای ــا ای ــا ب خودروه
وی افــزود : بــا برکنــاری شــبکه فشــار متوســط واحــداث 
ــر  ــه طــول 47۰ مت ــره 7۰ ب ــا ســیم نم ــد ب شــبکه جدی
ــب  ــری و نص ــی 12 مت ــه بتون ــه پای ــب 14 اصل ــا نص و ب
48عــدد کــراس آرم قائــم 2 متــری و 21 عــدد کــراس آرم 
قائــم 9۰ ســانتی متــر و جابجایــی پســت هوایــی جایــگاه 
CNG  رفــع حریــم شــبکه محلــه آل عبــا انجــام شــد.

امور سه برق اردبیل

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

مدیر امور سه برق اردبیل  از تبدیل 95 دستگاه چراغ 
اسقاط و معیوب به چراغ های 2۰*4 وات ال ای خبر داد.

واحــدی  در ادامــه افــزود: در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و 
جلوگیــری از هزینــه اضافــی و هدررفــت انــرژی اداره بهره 
ــرداری امــور ســه بــرق اردبیــل در طرحــی ، چراغهــای  ب
ــوب 25۰وات را  ــرداری و معی ــره ب ــل به ــقاط و غیرقاب اس
بــا انجــام تغییــرات مهندســی و طراحــی مجــدد بــا هزینــه 
ــت اســتفاده  ــاء و جه ــار احی ــوازم موجــود در انب ــم و ل ک

مجــدد در شــبکه آمــاده نمــود.
وی گفــت: طــرح فــوق بدیــن گونــه مــی باشــد کــه کلــه 
ــی  ــکل اساس ــه مش ــا 25۰و 125و... ک ــای 4۰۰ی چراغه
ــط  ــه توس ــای ک ــاً چراغه ــت )عموم ــا هس ــاح آنه در اص
شــرکت دانــش بنیــان بصــورت LED تغییراتــی در آنهــا 
ایجــاد شــده بــود و عمــًا غیرقابــل اســتفاده مجــدد مــی 
باشــد ( بــا نصــب ســرپیچ در داخــل قــاب چــراغ و ســیم 

ــا ســرپیچ کشــی مجــدد و نصــب المــپ هــای2۰وات ب
 E 27 مــورد اســتفاده در شــرکت بــه تعــداد دلخــواه )در 

اخبار شهرستان ها
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اخبار شهرستان ها
مــورد طراحــی شــده 2۰*4 اســتفاده شــده اســت( مجــدد 
ــای  ــه ه ــرد و در پای ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــه اس ــه چرخ ب
9متــری روســتائی ،پایــه هــای 12متــری بتونــی موجــود  

ــا روشــنائی مناســب قابــل اســتفاده مــی باشــد ب
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل مزایــای ایــن طــرح را  بــه 

شــرح ذیــل بیــان نمــود :
1- اســتفاده از لــوازم اســقاط و غیرقابــل اســتفاده در انبــار 

و احیــا مجــدد آن هــا
ــازی  ــت بازس ــار جه ــود در انب ــوازم موج ــتفاده از ل 2- اس

چراغ هــا
3- کاهــش قــدرت متوســط چــراغ هــای منصوبــه و کمــک 

در تعدیــل روشــنائی و کاهــش پیــک
4- اقدام در راستای عملکرد S 5 شرکت

ــر در  ــف و تغیی ــای مختل ــوان ه ــتفاده از ت ــکان اس 5-ام
ــانی ــه آس ــراغ ب ــدرت چ ق

6- ســرویس و نگهــداری راحــت بطــوری کــه در صــورت 
ــی  ــاح م ــراغ اص ــوب چ ــپ معی ــض الم ــا تعوی ــی ب خراب

ــردد. گ
7- در صــورت معیــوب شــدن یــک المــپ تعــداد المــپ 
ــرا  ــه را ف ــق منطق ــی مطل ــوده و تاریک ــن ب ــوز روش هن

نمی گیــرد.

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

ــع  ــی و رف ــه جای ــل  از جاب ــرق اردبی ــه ب ــور س ــر ام مدی
حریــم شــبکه 2۰ کیلوولــت هوایــی روســتای حکیــم 

ــر داد. ــر خب ــول 835 مت ــه ط ــاقی ب قش
ــس از  ــت: پ ــرح گف ــن ط ــرای ای ــورد اج ــدی در م  واح
درخواســت اداره راه و ترابــری اســتان اردبیــل جهــت 
بازگشــایی مســیر زیرگــذر و رفــع حریــم شــبکه 2۰ 
کیلوولــت هوایــی روســتای حکیــم قشــاقی واقــع در 
ــس از  ــور پ ــن ام ــکاران ای ــل _ ســرعین، هم ــاده اردبی ج
بازدیــد و بررســی هــای الزم و ارایــه طــرح اولیــه نســبت 
ــدام  ــت اق ــم شــبکه 2۰ کیلوول ــع حری ــی و رف ــه جابجای ب

ــد. کردن
وی افــزود :در ایــن  طــرح 19 اصلــه تیــر بتنــی 12 متــری 
نصــب  شــد و شــبکه 2۰ کیلوولــت هوایــی بــه طــول 575 
متــر جابــه جــا شــده  و شــبکه جدیــد بــه طــول 26۰ متــر 

ــد. احداث ش
واحــدی ادامــه داد : ســاکنان ایــن روســتا از ســال 1375 
)ســاخت و ســازهای پــس از زلزلــه 75 اردبیــل( در حریــم 
ــروز  ــب ب ــه موج ــتند ک ــرار داش ــی ق ــع هوای ــبکه توزی ش
ــرای اهالــی ایــن منطقــه شــده  خطــرات جانــی و مالــی ب
ــع  ــب رف ــرح موج ــن ط ــرای ای ــبختانه اج ــه خوش ــود ک ب

ایــن مشــکل شــد.

جابجایی و اصالح خط 20 کیلوولت دومداره 
هوایی فیدر 3 و 8 غربی 

ــاح و  ــی ، اص ــل  از جابجای ــرق اردبی ــه ب ــور س ــر ام مدی
ــدر  ــی )فی ــداره هوای ــت دوم ــط 2۰ کیلوول ــاماندهی خ س
ــنایی  ــن روش ــم و تامی ــع حری ــت رف ــی( جه 3 و 8 غرب

معابرخیابــان شــهید دیــده بــان واقــع در شــهرک کوثــر بــه 
ــر داد. ــر خب ــول 1365 مت ط

واحــدی در مــورد اجــرای ایــن طــرح گفــت: بــا درخواســت 
ــع  ــت رف ــل جه ــه 2 اردبی ــهرداری منطق ــکاری ش و هم
حریــم و تامیــن روشــنایی خیابــان جدیداالحــداث شــهید 
ــور ســه  ــر، همــکارن ام ــع در شــهرک کوث ــان واق ــده ب دی
بــرق اردبیــل  نســبت بــه جابجایــی و رفــع حریــم شــبکه 

ــد. ــدام کردن ــی اق ــت هوای 2۰ کیلوول
وی افــزود :درایــن طــرح 19 اصلــه تیــر بتونــی 12 متــری 
برکنــار و 21 اصلــه تیــر بتونــی جدیــد احــداث گردیــد و در 
ادامــه بــا احــداث 2۰ اصلــه تیــر جدیــد و در نتیجــه کوتــاه 
ــر ، روشــنایی  ــا  و نصــب چــراغ معاب ــه تیره شــدن  فاصل

معابــر خیابــان شــهید دیــده بــان  تامیــن شــد.

برق سرعین

اصالح شبکه فشار متوسط مسیر سبالن شهر سرعین 

ــط  ــار متوس ــبکه فش ــاح ش ــرعین از اص ــرق س ــر ب مدی
ــر داد . ــبان خب ــیر س مس

موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود : در راســتای کاهــش 
ــده و  ــع نش ــرژی توزی ــه و ان ــی برنام ــای ب ــی ه خاموش
همچنیــن افزایــش ضریــب اطمینــان ، شــبکه فشــار 
متوســط مســیر ســبان از نظــر سســتی ارتباطــات ، کجــی 
ــد. ــاح گردی ــا و ... اص ــیم ه ــب س ــش نامناس ــره ، فل مق

وی گفــت : در ایــن عملیــات کــه بــا همــکاری اکیــپ هــای 
ــکار صــورت گرفــت ، کاهــش  اتفاقــات ، تعمیــرات و پیمان
ــم  ــع حری ــر ( و رف ــدار 3۰۰ مت ــه مق ــدر 3 ) ب ــول فی ط

شــبکه فشــار متوســط نیــز انجــام پذیرفــت،
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد : ایــن عملیــات بــا 
ــار از طریــق فیــدر 4 غربــی  حداقــل خاموشــی و تامیــن ب

ــت. ــورت گرف ص

تشریح وضعیت روشنایی معابر شهرستان سرعین
 در نیمه نخست سال 98

مدیــر بــرق ســرعین گفــت : بــا توجــه بــه اینکــه روشــنایی 
ــرق داشــته و  ــرای مشــترکان ب ــژه ای ب ــر اهمیــت وی معاب
ــا میــزان رضایــت منــدی آنهــا  دارد  ارتبــاط مســتقیمی ب
ــع  ــود را رف ــای خ ــت ه ــی از اولوی ــت یک ــن مدیری ــذا ای ل
ــنایی  ــر روش ــر چــه بهت ــریعتر خاموشــی و ســرویس ه س

ــرار داده اســت . ــر ق معاب
موســوی افــزود : همــکاران  ایــن مدیریــت هــر نــوع 

، تلفنــی،  از طــرف 121  خاموشــی ) گــزارش  
ــی ( را در  ــای اجتماع ــای شــبکه ه ــال ه درج در کان
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن برطــرف مــی کننــد ، بــه 
گونــه ای کــه مــدت زمــان رفــع خاموشــی معابــر در 
ــیده  ــاعت رس ــر 3 س ــه زی ــرعین ب ــرق س ــت ب مدیری

اســت.
ــر  ــل روشــنایی  معاب ــا رصــد کام ــرد  : ب ــان ک وی بی
ــای  ــت ه ــی درخواس ــا بررس ــتایی و ب ــهری ، روس ش
مردمــی نســبت بــه ســرویس و نصــب چــراغ هــای ال 
ای دی از محــل تعمیــرات و تملــک دارایــی در نقــاط 

ضــروری اقــدام شــده اســت.

اصالح شبکه فشار متوسط مسیر آلوارس سرعین

مدیــر بــرق ســرعین از اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه 
فشــار متوســط مســیر آلــوارس  خبــر داد.

ــه  ــا توج ــزود : ب ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــوی ب  موس
بــه نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما و موقعیــت 
ــت  ــش قابلی ــت افزای ــیر ، جه ــن مس ــتانی ای کوهس
اطمینــان شــبکه، بــا اعمــال خاموشــی بــا برنامــه و در 
قالــب 5 اکیــپ اعــم از اتفاقــات ، تعمیــرات و پیمانــکار 

ــد. ــدام ش ــبکه اق ــرادات ش ــه اصــاح ای نســبت ب
ــره،  ــی مق ــاح کج ــات اص ــن عملی ــزود : در ای وی اف
کاور گــذاری روی کــراس آرم در نقــاط پرنــده خیــز، 
کاور گــذاری روی کات اوت هــا ، تعویــض بــرق گیــر 
ــی  ــش کش ــا و فل ــر ه ــاح جمپ ــوب ، اص ــای معی ه

انجــام گرفــت.

برای نخستین بار در شرکت توزیع نیروی برق
 استان اردبیل صورت گرفت 

ــق کات  ــتگاه تلفی ــرعین از نصــب دس ــرق س ــر ب مدی
اوت و جداســاز  در مدیریــت بــرق ســرعین خبــر داد.

ــه  ــا توجــه ب ــزود : ب ــا اعــام ایــن خبــر اف موســوی ب
ــش  ــد کاه ــن واح ــت ای ــن اولوی ــی تری ــه اصل اینک
ــکاری  ــرع ابت ــک ط ــی باشــد ، در ی ــع م ــرژی توزی ان

ــد. ــدام ش ــتگاه اق ــن دس ــی ای ــه طراح ــبت ب نس
ــا کات اوت  ــور ب وی ادامــه داد : در زمــان اجــرای مان
ناگزیــر بــه اعمــال خاموشــی و تعویــض فیــوز لینــک 
هــا هســتیم کــه ایــن امــر موجــب اعمــال خاموشــی 
گســترده مــی گــردد کــه همیــن امــر در زمــان 

ــد. ــاق مــی افت ــز اتف ــور نی برگشــت مان
ــع  ــرح قط ــن ط ــرد : در ای ــان ک ــر نش ــوی خاط موس
کــن و کات اوت اصلــی در کنــار یکدیگــر قــرار دارنــد، 
کــه در زمــان اجــرای مانــور فقــط قطــع کــن وصــل 
و موقــع برگشــت مانــور نیــز قطــع کــن بــاز خواهــد 
ــر  ــر رســاندن ه ــه صف ــر موجــب ب ــن ام ــه ای شــد ک

ــوع خاموشــی خواهــد شــد. ن
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برق شهرستان نیر

اتمام عملیات شاخه زنی و پاکسازی کامل 
درختان واقع در حریم 20 کیلو ولت فیدر 3 نیر

مدیــر بــرق شهرســتان نیــر از اتمــام عملیــات 
ــع در  ــان واق ــی وپاکســازی کامــل درخت شــاخه زن

ــر داد. ــر خب ــدر 3 نی ــت فی ــو ول ــم 2۰ کیل حری
ــا همــکاری  اخــوان گفــت: در ایــن عملیــات کــه ب
اکیــپ خــط گــرم و شــهرداری نیــر انجــام گرفــت 
، کلیــه درختــان واقــع در مســیر گردشــگری 

ــد. ــرس ش ــهر ه ــطح ش ــار و س بوالغ
ــه دلیــل  نزیــک شــدن فصــل ســرما  ــزود: ب وی اف
ــاخه  ــدن ش ــنگین ش ــرف و س ــارش ب ــال ب و احتم
هــای درختــان وهمچنیــن بــرای جلوگیــری از 
خاموشــی هــای ناخواســته و افزایــش قابلیــت 
اطمینــان شــبکه تعــداد 2۰۰ اصلــه درخــت بطــور 

ــد. ــی ش ــاخه زن ــل ش کام
ــرق شهرســتان نیــر در پایــان گفــت: ایــن  ــر ب مدی
ــریعتر  ــه س ــر چ ــا ه ــت ت ــاش اس ــت در ت مدیری
ــی و هــرس  ــات شــاخه زن ــه انجــام عملی نســبت ب
درختــان نیــز در محــدوده روســتاهای بخــش 

ــد. ــدام کن ــر اق ــزی نی مرک

اصالح و بهینه سازی چراغهای روشنایی معابر
 روستاهای شهرستان نیر

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف ــرق نی ــر ب مدی
میــزان  بــا  آن  ارتبــاط  و  معابــر  روشــنایی 
رضایتمنــدی مشــترکان بــرق ایــن مدیریــت تــاش 
مــی کنــد تــا هــر چــه ســریعتر نســبت به ســرویس 

ــد. ــدام نمای ــر اق ــیهای معاب ــل خاموش و ح
اخــوان افــزود: درراســتای  افزایــش رضایــت منــدی  
مشــترکان روســتایی ،  ،بــا نصــب 7۰ دســتگاه چراغ 
ال ای دی در روســتاهای کوراعباسلو،کریق،ســوغانلو 
ــع بخــش مرکــزی و روســتاهای  و مشــتقین از تواب
ــع  ــه ازتواب ــباغ و اینچ ــن اباد،داش ــه جوق،امی قلع
ــن روســتاها  ــود روشــنایی ای ــم کمب بخــش کورایی

تــا حــدودی رفــع شــد.
وی همچنیــن از تعمیــر وســرویس 46 دســتگاه  
اســام  مرکــزی  بخــش  روســتاهای  در  چــراغ 
اباد،کمــال ابــاد و میمنــد شهرســتان نیــر خبــر داد.

برق شهرستان کوثر

برگزاری مانور اصالح وتعمیرات روشنایی 
معابر در روستاهای شهرستان کوثر

مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر گفت:مانــور اصــاح و 
ــا  ــی علی ــر روســتاهای ابل ــرات روشــنایی معاب تعمی
ــو و  ــاب و ال ــدق و جغن و ســفلی و توشــمانلو و کرن

النکــش برگــزار شــد.
ــان مــاه   ســاعدی افــزود: درایــن مانــور کــه اول آب
ــپ ال ای دی 12 وات  ــدد الم ــد ، 15۰ ع برگزارش
ــدد  ــپ ال ای دی 2۰ وات و 12 ع ــدد الم و 2۰ ع
المــپ ســدیمی 7۰ وات توســط همــکاران مدیریــت  

بــرق کوثــر تعویــض شــد.
معابــر  اصــاح  و  ازتعمیــر  کوثــر  بــرق  مدیــر 
ــش  ــه دوگاه و النک ــفرنجان و عرص ــتاهای اس روس

شهرســتان کوثــر خبــر داد. 
ســاعدی گفــت : باتعویض272عــدد انــواع المپهــای 
ــر روســناهای اســفرنجان  ال ای دی وســدیمی معاب
ــل  ــورت کام ــر بص ــش کوث ــه دوگاه و النک و عرص

اصــاح وتعمیــر شــد.
وی افــزود: در راســتای اقتصــاد مقاومتــی تعــداد 43  
ــکاران  ــس توســط هم ــرح زیمن ــراغ ط ــتگاه چ دس
مدیریــت بــرق شهرســتان کوثــر بازســازی و مجــددا 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

برق نمین 

جابه جایي و رفع حریم شبکه 20 کیلوولت 
هوایي شهرك صنعتي شماره دو

مدیــر بــرق نمیــن از جابجایــی و رفــع حریم شــبکه 
ــی دو  ــهرک صنعت ــی ورودی ش ــت هوای 2۰ کیلوول

بــه طــول 15۰ متــر خبــر داد.
وفاخــواه در مــورد اجــرای ایــن طــرح گفــت : پــس 

از درخواســت مشــترک جهــت  رفــع حریم شــبکه 
2۰ کیلوولــت هوایــی  واقــع در ورودی شــهرک 
صنعتــی دو ، همــکاران مدیریــت بــرق نمیــن  پــس 
از بازدیــد و بررســی هــای بــه عمــل آمــده و ارایــه 
ــا نصــب 3 اصلــه تیــر بتنــی  12  طــرح اولیــه  و ب
ــول  ــه ط ــی ب ــت هوای ــبکه 2۰ کیلوول ــری  ش مت

15۰ متــر را جــا بــه جــا کردنــد.
وي افــزود:  اجــراي ایــن طــرح باعــث  مانــور فیــدر 
هفــت شــهرک صنعتــي شــماره دو بــا فیــدر هشــت 
ــک دســتگاه سکســیونر گازی  ــا نصــب ی ســلوط  ب

در مســیر ایجــاد رینــگ دو فیــدر خواهــد بــود.

برق مشکین شهر 

خروج یک دستگاه فیدر جدید 20 کیلوولت
 از پست تقی دیزج

بــرق  مدیریــت  چهــار  شــماره  جدیــد  فیــدر 
ــبکه  ــر ش ــداث 1.9 کیلومت ــا اح ــهر ب ــکین ش مش
 kv فشــار متوســط هوایــی، تغذیــه شــده از پســت
ــره  ــه به ــالجاری  ب ــاه س ــزج مهرم ــی دی 23۰ تق

ــید. ــرداری رس ب
 موســی ابراهیــم نــژاد گفــت  : فیــدر جدیــد بــرق 
مشــکین شــهر ،  جــاده مشــکین شــهر،  ســه 
ــه  ــاد را تغذی ــا کلیدجداســاز فخرآب راهــی صحــرا ت

ــد. مــی کن
ــعاع  ــر ش ــدام ، 81 کیلومت ــن اق ــا ای ــزود ب  وی اف
ــن  ــت و ضم ــه  اس ــش یافت ــدر 9 کاه ــه فی تغذی
کارخانــه  ماننــد  صنعتــی  مشــترکین  تغذیــه 
ــن  ــه ش ــبان، کارخان ــد س ــازی و س ــون س کامی
ــاژ  ــت ولت ــران اف ــزایی در جب ــر بس ــه، تاثی و ماس

روســتاهای منطقــه دارد.
سرپرســت بــرق مشــکین شــهر افــزود : کلیــه 
ــیمبانان  ــکاران و س ــط هم ــی توس ــات اجرای عملی

ــت. ــده اس ــرا ش ــهر اج ــکین ش ــرق مش ب
ــه  ــا بیــان مســیرهای تغذی ــژاد ب موســی ابراهیــم ن
فیــدر 4 تقــی دیــزج بــرق مشــکین شــهر بــه شــرح 

ذیــل 
روســتای ســاوجباغ - گاومیــش اولــن علیــا و 
ــدی - شــهر  ــاب کن ــر - لحــاق - ارب ســفلی - لمب
ــدی  ــان - نق ــو - بابی ــو - قوزل ــاد - میرعلیل فخرآب
علیــا و ســفلی - پیرازمیــان - ارجــق - المــاس 

ــه ــاد - آق قلع ــدر آب ــدی - حی کن
 وی افــزود : ایــن اقــدام در راســتای افزایــش 

رضایــت مشــترکین صــورت گرفتــه اســت.

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

@apedirra                        :آدرس پیام رسان سروش شرکت
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موفقیت ورزشی همکار 
در مسابقات  سراسری شطرنج وزارت نیرو 

دوره  نوزدهمیــن 
سراســری  مســابقات 
شــطرنج بــرادران وزارت 
بــا حضــور 229  نیــرو 
ورزشــکار در قالــب 25 
تیــم از 19 اســتان کشــور 
ــت  ــخ 98/8/8 لغای از تاری
میزبانــی  بــه   98/8/13

اســتان  ورزش  هیــأت 
)شــرکت  کردســتان 
بــرق(  نیــروی  توزیــع 

گردیــد.  برگــزار 
ــن  ــرادی ای ــش انف در بخ
ــین  ــای حس ــابقات آق مس
رادمهــر از تیــم صنعــت 
آب و بــرق اســتان اردبیــل 

بــه مقــام اول )قهرمــان قهرمانــان( و قهرمــان میــز اول دســت یافــت. 
ــرادران وزارت  ــطرنج ب ــابقات ش ــن دوره از مس ــن وی در ای همچنی
نیــرو در روش بــرق آســا )بلیتــس( بــه مقــام دوم مســابقات دســت 

ــت. یاف

کسب رتبه برتر سال 1396 
توسط هیات ورزش صنعت آب و برق  استان اردبیل 

بــا اهــدای لــوح تقدیــری 
از طــرف معــاون حقوقی، 
امــور مجلس و پشــتیبانی 
وزیــر نیرو و نایــب رییس 
شــورای مرکــزی ورزش 
مدیــر  از  نیــرو  وزارت 
عامــل شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان و رئیــس 
هیــات ورزش صنعــت آب 
ــل   ــتان اردبی ــرق  اس و ب

ــد.  ــر ش تقدی
لــوح  اهــدای  بــا 
ــا  ــرف رض ــری از ط تقدی
معــاون  شــعاع   انجــم 
ــس  ــور مجل ــی، ام حقوق

ــزی ورزش وزارت  ــورای مرک ــس ش ــب ریی ــر و نای ــتیبانی وزی و پش
نیــرو  از حســن محمــدی  مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق  
و رئیــس هیــات ورزش صنعــت آب و بــرق  اســتان اردبیــل  تقدیــر 
بعمــل آمــد .  ایــن تقدیــر بــه جهــت توســعه و ارتقــاء ورزش همگانی 
ــرق اســتان اردبیــل و  کســب رتبــه  ــواده صنعــت آب و ب ــرای خان ب

برتــر در ســال 1396  انجــام یافــت .
ــاون  ــعاع  مع ــم ش ــا انج ــرف رض ــری از ط ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ب
حقوقــی ، امــور مجلــس و پشــتیبانی وزیــر و نایــب رییــس شــورای 
ــئول ورزش  ــی مس ــر موالی ــرو  از منوچه ــزی ورزش وزارت نی مرک
شــرکت  توزیــع نیــروی بــرق  و دبیــر هیــات ورزش  صنعــت آب و 
بــرق  اســتان اردبیــل  تقدیــر بعمــل آمــد .  ایــن تقدیــر بــه جهــت 
تــاش موثــر وی در راســتای ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی ورزش در 
اســتان اردبیــل  و  کســب رتبــه برتــر در ســال 1396  انجــام یافــت.

خبر ورزشی

طی ابالغهای جداگانه از طرف مدیر عامل شرکت 

ــی و  ــر حقوق ــر  دفت ــوان »مدی ــدی بعن ــدی اح ــل«، مه ــرق اردبی ــت ب ــوان »مدیری ــان بعن ــین دیده ب ــد حس  محم
ــوان »سرپرســت  ــی بعن ــر«، محمــد یزدان ــرق کوث ــت ب ــوان »مدیری ــه شــکایات«، شــهرام ســاعدی بعن رســیدگی ب
مدیریــت بــرق بیلــه ســوار« منصــوب شــدند. ســید محمــد آقائــی و رضــا مهــری پــس از اخــذ اکثریــت آرا در انتخابات 

بــا حفــظ ســمت بعنــوان نماینــدگان کارگــران در کمیتــه انضبــاط کار منصــوب شــدند.

 تقدیر فرماندار بیله سوار از سرپرست برق بیله سوار

فرماندار بیله سوار با ارسال لوحي از سرپرست برق بیله سوار تقدیر کرد.
قبــادي در ایــن لــوح از همــکاري سرپرســت بــرق بیلــه ســوار در پیشــبرد اهــداف ســازمان بهزیســتي بــه ویــژ در حوزه 
فعالیــت امــور توســعه پیشــگیري ، کــه زمینــه ســاز پیشــگیري و کاهــش برخــي از انــواع آســیب هــاي اجتماعــي را در 

شهرســتان بیلــه ســوار رقــم زده اســت ،قدردانــي نمود.

 تقدیر فرمانده تیپ 37 حضرت عباس )ع(
 از رئیس اداره برق کورائیم 

ســرهنگ پاســدار غامحســین محمــدی اصــل بــا ارســال لــوح تقدیــری از محبــوب عایــی رئیــس اداره بــرق کوارئیــم 
بــه جهــت اصــاح و تعویــض کایــل شــبکه فشــار متوســط زمینــی پســت پــادگان کورائیــم تقدیــر و تشــکر کــرد .

انتخاب وانتصاب

همکاران گرامی

ــي،  ــک نجف ــته، باب ــي وارس ــون قزویني،عل ــان همای ــاب آقای  جن
ــور  ــم مختارپ ــالم ، هاش ــل حیدراس عام

مصیبــت وارده را تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد 
ــی   ــت اله ــران و رحم ــان غف ــرای آن مرحوم ــبحان ب س
و بــرای حضــرت عالــی و دیگــر ســوگواران صبــر و 

ــم. ــی نمایی ــئلت م ــکیبایی مس ش
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قدردانی

ــه  ــروه 4 برنام ــت در گ ــل  توانس ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــر ،ش ــرکت توانی ــام ش ــاس اع ــر اس ب
پاســخگویی بــار ســال 1398رتبــه دوم  و رتبــه چهــارم را  بیــن 39 شــرکت توزیــع بــا عملکــرد 127 درصــد از آن 

خــود کنــد.
ــه ســهمیه  ــا توجــه ب ــن شــرکت ها ب ــه ای ــع در مناطــق 4 گان ــه ذکــر اســت  رتبــه بنــدی شــرکت های توزی الزم ب

کاهــش پیــک بــار اباغــی و درصــد عملکــرد اجــرای برنامــه هــای پاســخگویی بــار بــوده اســت.

کسب رتبه چهارم کشوری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
در بین 39 شرکت توزیع کشور در  برنامه های پاسخگویی بار سال 1398 


