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عبور موفق از پیک بار 
با مشارکت مردم فهیم استان 

برگزاری جلسه معرفی برخی نرم افزار های تحت 
اندروید در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی 

برق استان اردبیل

بهبود عملکرد ولتاژ  مشترکان برق استان
 در راستای اجرای طرح چاوش

مراسم تجلیل از نگهبان برتر و بازنشسته
 سال 98 برگزار شد

اولین جلسه کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش 
پیک سال 99 برگزار شد

برگزاری سمینار آموزشی نحوه خود اظهاری وتایید 
قرائت کنتور
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فعالیت 42 اکیپ عملیاتی برق همپای سپید پوشان سالمت 
در ایام نوروز

ادامه در صفحه 3

برگزاری جلسه فرهنگی با محوریت برنامه های 
فرهنگِی قابل اجرا در فضای مجازی 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
در خصــوص فعالیــت اکیپ هــای اجرایــی ایــن شــرکت در ایــام تعطیــالت نــوروزی گفــت:  279 نفــر از همــکاران تالشــگر 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  در قالــب 30 اکیــپ اتفاقــات و عملیــات و12 اکیــپ تعمیــرات و روشــنایی 

معابــر بــه  صــورت شــبانه روز در ایــام نــوروز امســال مشــغول خدمــات رســانی بــه مــردم شــریف اســتان بودنــد...

5

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان اردبیل خبر داد

 اجرای طرح کاهش پیک تابستانی جهت تامین برق پایدار برای  مشترکان 
2

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد
افتتاح 7 نیروگاه خورشیدی در سالجاری در روستاهای استان

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

حســین قدیمــی گفــت: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا هــدف برخــورداری از مزایــای 
فنــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی نیــروگاه هــای تجدیــد پذیــر، طــی قــرارداد خریــد تضمینــی 20 
ــود اشــتغال و  ــا هــدف  بهب ــروگاه هــای خورشــیدی را در روســتاها ب ــد نی ــرق حاصــل از تولی ســاله، ب

درآمدزایــی مددجویــان کمیتــه امــداد خریــداری مــی کنــد...

ادامه در صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

ارائه  3500 خدمت غیر حضوری مرتبط با امور برق
 با شیوع کرونا در اردبیل

ــفندماه  ــدای اس ــت: از ابت ــل گف ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ســال گذشــته تــا کنــون بیــش از 3۵00 خدمــت مرتبــط بــا امــور بــرق از طریــق ســامانه 

ــه شــده اســت. ــه مــردم ارائ غیرحضــوری ب
ــروی  ــع نی ــان شــرکت توزی ــه کارکن ــی وقف ــای ب ــان تالش ه حســین قدیمــی ضمــن بی
ــا، عنــوان  ــروس کرون ــر وی ــرق اســتان اردبیــل در جهــت تســهیل راه درمــان و غلبــه ب ب
کــرد: از ابتــدای اســفندماه تــا کنــون بیــش از ســه هــزار و ۵00 خدمــت بــه صــورت غیــر 

حضــوری از طریــق ســامانه غیرحضــوری بــه مــردم ارائــه شــده اســت...

ادامه در صفحه 4
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حســین قدیمــی گفــت: ایــن روزهــا شــاهد مهمــان 
ناخوانــده ای هســتیم تحــت عنــوان «ویــروس کرونا» 
ــر  ــت تاثی ــه را تح ــراد جامع ــه اف ــی هم ــه زندگ ک
ویرانگــری خــود قــرار داده و آهنــگ ناکــوك را بــرای 
ــه  ــراژدی ن ــن ت ــفانه ای ــه و متاس ــا نواخت ــام دنی تم
تنهــا در  کشــورمان بلکــه در دنیــا باعــث شــده کــه 
ــدار عزیزانشــان شــوند. ــا داغ ــواده ه بســیاری از خان

ــانی  ــا کس ــی ه ــن نگران ــام ای ــزود: در دل تم  وی اف
هــم هســتند کــه نــور امیــد را در دل مــردم ســاری 
ــار کادر  ــران  در کن ــن عزی ــد  ای و جــاری مــی نماین
درمــان بســیار خــوش درخشــیدند و بســیجی وار در 
ایــن عرصــه گام هــای بلنــدی برداشــتند آنهــا  بــزرگ 
مردانــی هســتند کــه ســرما و گرمــا نمــی شناســند 
ــای  ــا و دله ــه ه ــنایی خان ــرای روش ــان ب و تالشش
ــاری  ــوده البتــه چنیــن  ایث ــل تحســین ب مــردم  قاب
ــا از  ــام دورانه ــه در تم ــرا ک ــت چ ــن نیس دور از ذه
جملــه جنــگ نیــز ایــن نیروهــا  جــان بــر کــف  بــرای 
خدمــت رســانی بــه  مــردم از هیــچ تالشــی مضایقــه 

ــد . ننمودن
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بیــان کــرد: 
ــی  ــتان  در تمام ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــکاران ش هم
واحدهــا و قســمت هــا  دســت در دســت هــم 
ــه  ــتان ب ــردم اس ــرای م ــن را ب ــدار و مطمئ ــرق پای ب
ــت هــای  ــی، فوری ــد؛ نیروهــای عملیات ــان آوردن ارمغ
ــور،  ــت کنت ــن قرائ ــرق 121، دیســپاچینگ، ماموری ب
ــی  ــوان نفرات ــه عن ــات  مشــترکان و حراســت ب خدم
کــه در خــط مقــدم ایــن التهــاب و نگرانــی هــا بودنــد 
ــزان   ــن  عزی ــار ای ــد و در کن ــی باش ــل م ــل تام قاب
نیروهــای مالــی، تــدارکات، ایمنــی، خدمــات عمومــی 
و کمیتــه ســالمت شــرکت نیــز پرچــم دار ســالمتی 
کارکنــان شــدند و در ایــن راه از هیــچ تالشــی 
ــد  ــتی و ض ــوازم بهداش ــن ل ــد. تامی ــه ننمودن مضایق
عفونــی کننــده هــا بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده 
در کشــور مشــکالتی را بــرای ایشــان بــه وجــود آورد 
امــا همــت ایــن عزیــزان موجــب شــد کــه نیروهــای 
شــرکت در فضایــی بهداشــتی فراینــد خدمــت 

ــه طــور قطــع  ــد، ب ــردم را انجــام دهن ــه م رســانی ب
خدمــات غیــر حضــوری کــه در ایــن ســالها بــا تــالش 
ــترکان  ــات  مش ــروش وخدم ــت ف ــش معاون و کوش
باالخــص زحمــات شــبانه روزی رئیــس گــروه نظــارت 
برخدمــات  مشــترکان انجــام گرفــت توانســت عاقبتی 
ــه طــوری  ــد ب ــم بزن ــرای مــردم رق ــس خــوش را ب ب
ــش از  ــون بی ــا کن ــفندماه ت ــدای اس ــا از ابت ــه تنه ک
ــق  ــه صــورت غیــر حضــوری از طری 3۵00خدمــت ب
ــه شــد و بیــش  ــه  مــردم ارائ ســامانه غیرحضــوری ب
ــرق   ــای ب ــت ه ــامانه فوری ــاس در س ــزار تم از 23 ه
نیــز ازابتــدای اســفند تــا کنــون  ثبــت شــده اســت و 
راه انــدازی ویدئــو کنفرانــس توســط دفتــر فــن آوری 
ــه  ــرکت ب ــای ش ــن واحده ــات بی ــات وارتباط اطالع

ــت. منظــور کاهــش حضــور همــکاران  انجــام یاف
1۵هــزار  از  بیــش  روزهــا   ایــن  در  همچنیــن   
ــر  ــش از دوهزارلیت ــک و بی ــتکش و 16۵00 ماس دس
ــکاران  ــار هم ــده، در اختی ــی کنن ــد عفون ــواد ض م
قــرار گرفــت و کمیتــه ســالمت  باهمــکاری  روابــط 
ــانی از  ــالع رس ــوزش و اط ــا آم ــرکت ب ــی ش عموم
طریــق فضــای مجــازی واتوماســیون شــرکت آمادگی 
هــای الزم را بــرای پیشــگیری از کرونــا ایجــاد نمــود 
و توســط واحــد ایمنــی بــه روســای خدمــات عمومــی 
در ســطح شــرکت نــکات الزم االجــرا بــه منظــور ضــد 
عفونــی شــدن ســاختمانها و تجهیــزات آمــوزش داده 
شــد و تبــادل اطالعاتــی  بــا مرکــز بهداشــت اســتان 
ــوم پزشــکی و نظــام پزشــکی اردبیــل  و دانشــگاه عل
ــن اطالعــات و دســتورات  ــه منظــور دریافــت آخری ب
ــت  ــود  و در نهای ــه ب ــن مجموع ــات ای از دیگــر اقدام
ــراد  ــرای اف ــی ب ــه خانگ ــری و دســتور قرنطین غربالگ

ــت. مشــکوك صــورت گرف
اینهــا تنهــا گوشــه ای از تــالش هــای همــکاران بــود 
ــی راه  ــه منیت ــچ گون ــدون هی ــی و ب ــا همدل ــه ب ک
درمــان را بــرای کادر پزشــکی تســهیل نمودنــد و 24 
ســاعته دســت در دســت هــم نبــض زندگــی بیمــاران 
را در کنــار پرســتاران و پزشــکان بــه دســت گرفتنــد 
تــا شــاهد خوشــحالی بیمــاران ســالمت یافته باشــند. 

ــک  ــل در اجــرای طــرح کاهــش پی ــتان اردبی ــرق اس ــروی  ب ــع نی شــرکت توزی
ــرای  مشــترکان اســتان و بهــره منــدی   ــدار ب ــرق پای تابســتانی جهــت تامیــن ب

ــر داد. ــکاری»  خب ــاداش هم ــا طــرح « پ ــکار ب مشــترکان هم
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش ــه موفقی ــاره ب ــا اش ــفی ب ــف یوس یوس
اردبیــل در اجــرای طــرح کاهــش پیــک و کســب رتبــه چهــارم کشــوری از 39 
ــه  ــی ب ــارد ریال ــاداش 1۵ میلی ــا عملکــرد 127 درصــد  و تخصیــص پ شــرکت ب

ــر داد. ــته  خب ــال گذش ــکار در س ــترکان هم ــاب  مش حس
وی بــا بیــان اهــداف اجــرای طــرح پــاداش همــکاری اظهــار کــرد: شــرکت توزیــع 
ــرق، کاهــش پیــک  ــت مصــرف ب ــا هــدف مدیری ــل ب ــرق اســتان اردبی ــروی ب نی
ــی  ــای احتمال ــری از خاموشــی ه ــن جلوگی ــداری شــبکه و همچنی ــی، پای مصرف
پرداخــت پــاداش همــکاری پیــک تابســتان بــه  مشــترکان بــرق را در دســتور کار 

قــرار داده اســت.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف از انعقــاد  تفاهــم نامــه همــکاری بــا 1۵8 مشــترك 
ــر دادو  ــاه ســال گذشــته خب ــا 1۵ شــهریور م ــاه ت ــی 1۵ خــرداد م ــازه زمان در ب
ابــراز امیــدواري کــرد کــه ایــن همــکاري در ســال 1399 بــه بیــش از ســه برابــر 

افزایــش یابــد.
یوســفی  در ادامــه  افــزود:  مشــترکانی کــه در بــازده زمانــی فــوق و در ســاعات 
پیــک مصــرف بــرق اقــدام بــه کاهــش مصــرف نمــوده انــد ، مشــمول پرداخــت 

پــاداش شــده انــد.
ــزان  ــرق اســتان، بیشــترین می ــع ب ــت مصــرف شــرکت توزی ــر مدیری ــر دفت مدی
مشــارکت را در مــدت پیــک بــار بخــش صنعتــی عنــوان کــرد و گفــت: از مجمــوع  
اشــتراك هــای همــکاری کننــده ۵0 مشــترك بخــش  CNG    بودنــد کــه تاثیــر 

قابــل توجــه ای بــر پیشــبرد اهــداف مــد نظــر داشــتند.
یوســف یوســفی  از اجــرای طــرح « کاهــش پیــک اســتان» در ســال جــاری خبــر 
ــی و پیــک  ســال 1399 و بهــره  ــط اجرای داد و گفــت: در راســتای اجــرای ضواب
منــدی و بــه حداقــل رســاندن خاموشــی هــای احتمالــی تفاهــم نامــه همــکاری با 
مشــرکین  بــه صــورت جــدی در دســتور کارشــرکت توزیــع برق اســتان قــراردارد.
  وی از همــکاری جــدی و صمیمانــه مشــترکان اســتان  در ایــن خصــوص خبر داد 
و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا مشــارکت مــردم فهیــم اســتان در ســالجاری شــاهد 

بروز خاموشــی نباشــیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان اردبیل خبر داد

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

�دردا�ی

پنل هــای  طــرح  اجــرای  بــا  افــزود:  وی 
ــاالنه  ــوار س ــر خان ــووات، ه ــیدی ۵ کیل خورش
حــدود 100 میلیــون ریــال درآمدزایــی دارد کــه 
ــت پرداخــت اقســاط  ــن درآمــد باب بخشــی از ای
ــد  ــه درآم تســهیالت اجــرای طــرح کســر و بقی

ــود. ــز می ش ــوار واری ــاب خان ــه حس ب
ــان  ــتان بی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــه اینکــه هــم اکنــون 7 نیــروگاه  ــا اشــاره ب نمــود:  ب
خورشــیدی بــا ظرفیــت 3۵ کیلــو وات در روســتاهای 
کرنــدق، گنجــگاه و نیلــق از توابــع شهرســتان کوثــر 
بــا اعتبــار 3۵00 میلیــون ریــال در پشــت بــام منــازل 
ــد،  ــاح ش ــتاها افتت ــن روس ــان ای ــکونی مددجوی مس
افــزود: بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده 

در ایــن زمینــه تا پایــان ســال 1399 اقدامات 
بیشــتری در ایــن زمینــه در راســتای ایجــاد 
ــت  ــای تح ــوار ه ــرای خان ــدار ب ــد پای درآم
پوشــش کمیتــه امــداد امــام  انجــام خواهــد 

شــد.
 حســین قدیمــی گفــت: بــرای اجــرای 
ایــن طــرح، بــه مددجویــان متقاضــی واجــد 
شــرایط مبلــغ ۵00 میلیــون ریــال  وام قــرض 
الحســنه از محــل منابــع بانکــی توســعه 

ــی  ــه پرداخــت م ــا بازپرداخــت 60 ماه ــی ب کارآفرین
ــن  ــرمایه در ای ــت س ــان بازگش ــر زم ــود و حداکث ش

ــد. ــی باش ــال م ــرح 3.۵ س ط
ــه  ــارکت س ــا مش ــرح ب ــن ط ــرای ای ــزود: اج وی  اف
ــرق اســتان اردبیــل  ــع نیــروی ب جانبــه شــرکت توزی
ــه  ــی ب ــعه کارآفرین ــک توس ــدار، بان ــوان خری ــه عن ب
عنــوان حامــی مالــی و توســط گــروه هــای جهــادی 
تخصصــی ســازمان بســیج  یــن صنعتی ســپاه حضرت 
ــی  ــتای  عملیات ــل در راس ــتان اردبی ــاس (ع) اس عب
نمــودن طــرح جهــاد روشــنایی و کمک بــه خانوارهای 
نیازمنــد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی 

(ره) اجــرا شــد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

افتتاح 7 نیروگاه خورشیدی در سالجاری در روستاهای استان
 با هدف بهبود اشتغال و درآمد زایی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی )ره(
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برگزاری  دوره های آموزشی به صورت آنالین و مجازی
  در پی شیوع کرونا 

مدیــر دفتــر آمــوزش و 
ــزی نیــروی  برنامــه ری
شــرکت  انســانی 
ــرق  ــروی ب ــع نی توزی
اســتان اردبیــل گفــت: 
بــا توجــه بــه  اهمیــت 
ســالمت کارکنــان و 
دوره  تــداوم   لــزوم  
آموزشــی،  هــای 
همــکاران   آمــوزش 
ــه  ــی ب ــام کرونای درای

صــورت آنالیــن ومجــازی انجــام شــد.
ــه شــرح  ــه صــورت مجــازی را ب  حبیــب احــدزاده دوره آموزشــی برگــزار شــده ب

ذیــل بیــان کــرد .
دوره آموزشی « شناخت روش های پیش گیری بیماری کرونا در محیط کار ، شناخت 
روش هــای پیشــگیری بیمــاری کرونــا در محیط خانــه ، روش هــای مراقبت ذهنی و 
معنــوی در مدیریــت اســترس بیماری هــای واگیردار » بــرای 338 نفــر از همکاران ،  
ــان  ــی آذربایج ــی و پژوهش ــع آموزش ــه  مجتم ــکاران ب ــر از هم ــی 2۵ نف معرف
جهــت شــرکت در دوره هــای آموزشــی ویــژه  مــاه مبــارك رمضــان بــا 
عناویــن : آداب و اســرار نمــاز ، اخــالق فــردی ،اجتماعــی و اداری -پرســش 
 ، کریــم  قــرآن  برگزیــده  آیــات  تفســیر   ، اعتقــادی  هــای  پاســخ  و  هــا 
. متعالــی  خانــواده  و  دینــی  هــای  آمــوزه  مبنــای  بــر  زندگــی  ســبک 
ــا  ــی 7 ب ــم وح ــازی ترن ــی  مج ــه دوره آموزش ــکاران ب ــر از هم ــی 2۵ نف معرف
ــی و  ــطح آگاه ــا س ــور ارتق ــه منظ ــقانه» ب ــاز عاش ــا ونی ــره گش ــر گ ــوان «ذک عن
ــارك رمضــان ــاه مب ــرکات م ــل و ب ــدی هرچــه بیشــتر از فضای ــره من ــی و به دین
اطــالع رســانی دوره آموزشــی مجــازی و رایــگان  تدابیــر ســالمتی در روزه داری کــه 
توســط موسســه جهــاد دانشــگاهی اســتان اردبیــل برگزار شــد و بــه گواهینامــه این 

دوره امتیــاز آموزشــی تعلــق خواهــد گرفت.
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ــرق  ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی  مدی
از  موفــق  گــذر  گفــت:  اردبیــل  اســتان 
ــردم و  ــارکت م ــا مش ــتان ب ــار تابس ــک ب پی
ــت. ــد یاف ــق خواه ــرف تحق ــت مص مدیری

حســین قدیمــی  اظهــار داشــت: همــه ســاله 
ــت  ــث «مدیری ــال، بح ــع از س ــن موق در ای
ــود ،  ــی ش ــی م ــاز اجرای ــار» وارد ف ــک ب پی
ــع  و کشــاورزان  ــب مشــارکت صنای ــذا جل ل
ــر  ــن ام ــی و اداری در ای ــترکین عموم و مش
بســیار ضــروری بــوده  و همکاری مشــترکین 
خصــوص،  ایــن  در  تجــاری   و  خانگــی 
کارســاز و بســیار حائــز اهمیــت اســت.

وی گفــت : شــروع انعقــاد تفاهــم نامــه 
بــه منظــور جلــب همــکاری مشــترکین 
کشــاورزی، صنعتــی ، تجــاری، اداری و ... 
جهــت جلوگیــری از خاموشــی احتمالــی 
بــرق درایــام تابســتان در  حــال انجــام اســت 
ــرداد  ــا 30 خ ــد ت ــی توانن ــترکین م و مش
نســبت بــه انعقــاد تفاهم نامــه اقــدام نمایند .

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
اســتان اردبیــل گفــت افــزود : برنامه شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در زمینه 
ــی  ــای صنعت ــت مصــرف در حــوزه ه مدیری
، خانگــی  ، تجــاری  اداری   ، ، کشــاورزی 
ومشــترکین خــود تامیــن ، پیــش بینی شــده 
و ایــن مشــترکین مــی تواننــد بــا عقــد تفاهم 
نامــه از طــرح هــای تشــویقی شــرکت توزیــع 
ــوند.  ــد ش ــره من ــتان به ــرق اس ــروی ب نی
هــای  بســته   : گفــت  قدیمــی  حســین 
تشــویقی وزارت نیــرو بــا مراجعه کارشناســان 
طــی  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــی و  ــرای مشــاغل بخــش صنعت جلســاتی ب
کشــاورزی و غیــره تشــریح مــی شــود.

 حســین قدیمــی گفــت : ســال گذشــته ایــن 
ــده  ــکاری کنن ــترکین هم ــه مش ــرکت ب ش
کشــاورزی  و  صنعتــی  هــای  بخــش  در 
و دیگــر همــکاران طــرح پیــک جمعــا 
مبلغــی بالــغ بــر 1۵ میلیــارد ریــال بــه 
ــرد. ــاظ ک ــکاری» لح ــاداش هم ــوان «پ عن

ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
اعــالم کــرد :امســال نیــز ایــن شــرکت  
ســوی  از  اعالمــی  ســهمیه  اســاس  بــر 
بخــش  در  وات  مــگا  توانیــر34  شــرکت 
صنعتــی و کشــاورزی و مولدهــای خــود 
بــا میانگیــن مصــرف  تامیــن وعمومــی 
4 ســاعته در طــول ســه مــاه تابســتان 
بایــد  کاهــش مصــرف داشــته باشــد .

قدیمــی از همــه مــردم اســتان اردبیــل 
درخواســت کــرد بــا توجــه بــه افزایــش دمــا 
و پیــک بــار مصــرف بــرای جلوگیــری از 
بــروز خاموشــی هــا، بامدیریــت مصــرف بــرق 
و اســتفاده صحیــح و بهنــگام از بــرق و توجــه 
بــه ســاعات پیک بــار، شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق اســتان اردبیــل را در تامیــن ایــن انرژی 
حیاتــی یــاری کننــد تــا همــه شــهروندان و 
ــز در ســطح اســتان  هــم اســتانی هــای عزی
و کشــور از برقــی پایــدار بهــره منــد شــوند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

عبور موفق از پیک بار با مشارکت مردم فهیم استان 

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

آدرس پیام رسان سروش شرکت:                        
@apedirra

ــرق  ــت ب ــگران صنع ــزود: تالش  وی اف
ــوروز ضمــن  ــام ن ــدار در ای همیشــه بی
جهــت  بهداشــتی  مــوارد  رعایــت 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش پیش
اتفاقــات و عملیــات،  در بخش هــای 
ــورت  ــه ص ــر ب ــنایی معاب ــرات و روش تعمی
پایــش و کنتــرل  شــبانه روزی مشــغول 
وضعیــت شــبکه بودنــد تــا در صــورت بــروز 
ــن  ــی در کمتری ــکل احتمال ــه مش ــر گون ه
ــش  ــکل پی ــع مش ــت رف ــن جه ــان ممک زم

ــد. ــدام نماین ــده اق آم
حســین قدیمــی خاطــر نشــان کــرد: مرکــز 
دیســپاچینگ و فوریت هــای شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان بــه صــورت تمــام وقــت 
ــوده و پاســخگویی 24  ــام فعــال ب در ایــن ای
ــز  ــی 121 نی ــق ســامانه تلفن ســاعته از طری

در ایــام تعطیــالت انجــام شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

ــرد:  ــح ک ــل تصری اســتان اردبی
دولــت  اهــداف  راســتای  در 
منظــور  بــه  و  الکترونیــک 
مراجعــه  بــه  نیــاز  کاهــش 
خدمــت  میــز   » حضــوری، 
الکترونیکــی » در ســایت  ایــن 

بــه آدرس شــرکت 
قالــب  در   www.aped.ir  
خدمــت، (فــروش وخدمــات 
ــه  ــه اضاف ــروش ) ب ــس از ف پ
ــاز و مراحــل  مــدارك مــورد نی
و  رویــت  قابــل  کار  انجــام 

ــد. ــی باش ــود م دانل
ســامانه  قدیمــی  حســین   
را  حضــوری  غیــر  خدمــات 
ــق ســایت شــرکت  ــه از طری ک
ــل دسترســی مــی باشــد را  قاب
ــود:   ــان نم ــل بی ــرح ذی ــه ش ب
ــرق  ــای ب ــی به 1-تســویه بده
ــا  ــه ی ــر تعرف ــی 2- تغیی مصرف
3-صــدور  تعرفــه  گزینــه 
قبــض المثنــی  4-بررســی صــورت حســاب  
۵-ســوابق مصــرف  6-ســوابق پرداخــت  
ــدد  ــب مج ــی 8- نص ــکان داخل ــر م 7-تغیی
انشــعاب 9-جمــع آوری موقــت انشــعاب  
ــم انشــعاب 11- تغییــر  10-جمــع آوری دائ
13-قطــع  کنتــور   آزمایــش   -12 نــام  
موقــت انشــعاب 14- وصــل مجــدد انشــعاب 
انــدازه  لــوازم  اصــالح  1۵-درخواســت 
گیــری16- درخواســت تعویــض کنتــور 17- 
امــکان ثبــت شــماره همــراه 18- درخواســت 
نصــب مجــدد  19-درخواســت انشــعاب 
جدیــد آمپــری  20-درخواســت تفکیــک 
یــا ادغــام انشــعاب  21-درخواســت کاهــش 
ــذاری  ــعاب 22-واگ ــدرت انش ــش ق - افزای
ــروش  ــه ف ــت هزین ــت 23-پرداخ ــرق موق ب

انشــعابی  24- امــکان پیگیــری 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

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

همکاران گرامی

 جنــاب آقایــان   حســین و رســول قدیمــی -   حســن محمــدی -   کیــوان 
وفاخــواه  - شــهرام پرانــه - شــهرام عالیــی - بهــروز دنیاپــور -  اکبــر 

اســالم پنــاه - رضــوان دانشــور تقــوی     

مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانتــان را تســلیت عــرض 
نمــوده و از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومــان 
غفــران و رحمــت الهــى  و بــرای حضــرات عالــى و دیگــر 

ــم. ــى نمایی ــئلت م ــکیبایى مس ــر و ش ــوگواران صب س
              

      روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ک
ه ی

فح
ص

ز 
ه ا

ام
اد

ــان  ــته عزیزم ــکاران بازنشس ــرم  هم ــای محت ــواده ه خان
ــی  ــید اردبیل ــن رش ــری و بهم ــن طاه ــادروان حس ــان ش مرحوم

بــا نهایــت تاثــر و تالــم فــراوان همــکاران بازنشســته عزیزمــان مرحومــان 
ــى را وداع  ــى  دار فان ــید اردبیل ــن رش ــری و بهم ــن طاه ــادروان حس ش
گفتنــد  بدیــن وســیله بــه خانــواده  هــای محتــرم  آن  عزیــزان از دســت 

رفتــه و  کلیــه همــکاران تســلیت عــرض مــى نماییــم .
     روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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ــش  ــرد: بی ــان ک ــر نش وی خاط
ــامانه  ــاس در س ــزار تم از 23 ه
فوریت هــای بــرق نیــز از ابتــدای 
اســفند تــا کنــون ثبــت شــده و 
انــدازی ویدئــو کنفرانــس  راه 
توســط دفتــر فنــاوری اطالعــات 
ــرکت  ــای ش ــن واحده ــات بی و ارتباط

ــه منظــور کاهــش حضــور همــکاران  ب
ــه اســت. انجــام یافت

قدیمــی اظهــار کــرد: کمیتــه ســالمت 
ــی شــرکت  ــط عموم ــا همــکاری رواب ب
بــا آمــوزش و اطــالع رســانی از طریــق 
فضــای مجــازی و اتوماســیون شــرکت 
ــگیری  ــرای پیش ــای الزم را ب آمادگی ه

توســط  و  نمــوده  ایجــاد  کرونــا  از 
ــات  ــای خدم ــه رؤس ــی ب ــد ایمن واح
عمومــی در ســطح شــرکت نــکات الزم 
االجــرا بــه منظــور ضــد عفونــی شــدن 
ســاختمان ها و تجهیــزات آمــوزش داده 

شــد.
وی افــزود: تبــادل اطالعاتــی بــا مرکــز 
بهداشــت اســتان و دانشــگاه علــوم 
ــه  پزشــکی و نظــام پزشــکی اردبیــل ب
منظــور دریافــت آخریــن اطالعــات 
و دســتورات از دیگــر اقدامــات ایــن 
ــود و در نهایــت غربالگــری  مجموعــه ب
و دســتور قرنطینــه خانگــی بــرای افراد 

ــت. ــورت گرف ــکوك ص مش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان اردبیــل گفــت: همــکاران 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان در تمامــی 
واحدهــا و قســمت ها دســت در دســت 
ــرای  ــن را ب ــدار و مطمئ ــرق پای ــم ب ه
مــردم اســتان بــه ارمغــان آورده و 
ــم  ــز پرچ ــرکت نی ــالمت ش ــه س کمیت
دار ســالمتی کارکنــان شــدند و در ایــن 
راه از هیــچ تالشــی مضایقــه ننمودنــد.

جلســه معرفــی برخــی 
ــت  ــای تح ــزار ه ــرم اف ن
اندرویــد در محــل ســالن 
ــع  ــرکت توزی جلســات ش
اســتان  بــرق  نیــروی 

ــد. ــزار ش ــل  برگ اردبی
جلســه معرفــی برخــی 
ــت  ــای تح ــزار ه ــرم اف ن
حضــور  بــا  اندرویــد 
ــر عامــل و همــکاران   مدی
و  فــروش  معاونــت 
مشــترکان،  خدمــات  

2اردیبهشــت مــاه در محــل ســالن جلســات ســتاد شــرکت 
برگــزار شــد.

در راســتای توســعه دولــت الکترونیــک در خصــوص اســتفاده 
از روش هــای نویــن در مبحــث  اطــالع رســانی، پاســخگویی 
و برقــراری ارتبــاط دو طرفــه بــا  مشــترکان بــرق و تکریــم 

اربــاب رجــوع ایــن جلســه برگــزار شــد.
ــه و  ــت ارائ ــر جه ــرکت مانی ــده ش ــه نماین ــن جلس   در ای
ــد همچــون   ــرم افزارهــای تحــت اندروی ــی برخــی از ن معرف
وصــول مطالبــات، نــرم افــزار تحــت اندرویــد تســت و بازدیــد  

ــه داد. ــی را ارائ توضیحات
ویژگــی  از  برخــی  وی 
ــزار را  ــرم اف ــن ن ــای ای ه
بــه شــرح ذیــل نــام بــرد:

محــل  از  بازدیــد   -
ب نشــعا ا

ــور و ایجــاد  - نصــب کنت
ــابقه در محــل. س

قرائت تحت اندروید 
- سیســتم جدیــد جامــع  

مشــترکان
- سیســتم اعــالم کارکــرد 

در ســامانه خدمــات غیــر حضــوری 
- سیســتم اعــالم کارکــرد از طریــق پیامــک بصــورت 

خــودکار
- اپلیکیشن همراه برق

در ادامــه هــر یــک از افــراد حاضــر درجلســه نقطــه نظــرات 
خــود را درخصــوص کارایــی ایــن نــرم افزارهــا  و تغییــرات 
مــورد نیــاز آن بیــان کردنــد تــا در نســخه نهایــی  ایــن نــرم 
افزارهــا اصالحــات الزم متناســب بــا فعالیــت هــای شــرکت 

توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  انجــام شــود.

جلسه معرفی برخی نرم افزار های تحت اندروید 
در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ــه  ــل، ائم ــر عام ــور مدی ــا حض ــی ب ــور فرهنگ ــه ام جلس
جماعــات شهرســتان اردبیــل واعضــا جلســه 1 اردیبهشــت  
ــرکت  ــتاد ش ــات س ــاق جلس ــل ات ــالجای  در مح ــاه س م

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه بــر اســاس نامــه  شــماره 112- ص/1441 
امــور فرهنگــی و دینــی وزارت نیــرو ، بــا توجــه  بــه فضــای 
ایجــاد شــده در کشــور بخاطــر بیمــاری کرونــا و بــه دلیــل 
ــادی،   ــِی عب ــات عموم ــم ها و اجتماع ــو مراس ــش و لغ کاه
تصمیمــات الزم جهــت اســتفاده از ظرفیــت ائمــه جماعــات 
اســتان و اســتفاده از فضــای مجــازی  جهــت ترویــج برنامــه 

هــای دینــی تصمیمــات الزم اتخاذ شــد. 

سرپرســت معاونــت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ 
ــرق اســتان اردبیــل از بهبــود  شــرکت توزیــع نیــروی ب
ــتای  ــتان در راس ــرق اس ــترکان ب ــاژ مش ــرد ولت عملک

ــر داد.  ــاوش خب ــرح چ ــرای ط اج
ناصــر عبداللهیــان گفــت: شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
طــرح  دســتورالعمل  اجــرای  راســتای  در  اردبیــل 
ــبت  ــبکه) نس ــاژ ش ــالح ولت ــداز اص ــم ان ــاوش (چش چ
بــه اســتخراج وضعیــت ولتــاژ  مشــترکان از کنتورهــای 
ــتخراج  ــس از اس ــود و پ ــدام نم ــود اق ــى موج دیجیتال
ایــن اطالعــات بــا اجــرای 19 طــرح  ی بــا اعتبــار 73550 
میلیــون ریــال و 25 طــرح بهــره بــرداری ســریع االجــرا 
بــا اعتبــار 9610 میلیــون ریــال و براســاس قرائــت ولتــاژ 
در چهــار دوره متوالــى بــه میــزان 69٪  مشــترکانى کــه 
ــرد  ــود عملک ــوده بهب ــز ب ــدوده قرم ــاژ آن در مح ولت

ــت. ــته اس داش

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

بهبود عملکرد ولتاژ  مشترکان برق استان
 در راستای اجرای طرح چاوش

ــک  ــت مصــرف و کاهــش پی ــی مدیری ــه عال ــن جلســه کمیت اولی
ســال 99 بــا حضــور اعضــاء جلســه، روز شــنبه 23 فروردیــن مــاه 

در محــل اتــاق جلســات ســتاد برگــزار شــد.
ــوی  ــت و اصــالح الگ ــی مدیری ــه عال ــر کمیت ــن جلســه دبی در ای
مصــرف، برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در خصــوص اقدامــات 
موثــر در کاهــش پیــک ســال 99  را بــرای حاضریــن بیــان نمــود 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت ه ــی معاون ــکاری و هماهنگ ــتار هم و خواس

کاهــش پیــک شــد.
 یوســف یوســفی برنامــه هــای ســالجاری را جهــت کاهــش پیــک 

ســال 99 را بــه شــرح ذیــل بیــان نمــود:
ــدود  ــا ح ــکاری ب ــه هم ــم نام ــد تفاه ــرای عق ــزی ب ــه ری - برنام
700 مشــترك چــاه کشــاورزی و قطــع چهــار ســاعنه بــار در ایــام 

پیــک تابســتان
- برنامــه ریــزی بــرای عقــد تفاهــم نامــه همــکاری بــا 44 
ــاالی یــک مــگاوات و حــدود 100 مشــترك  مشــترك صنعتــی ب

ــدی ــی دیمان صنعت
- تغییــر ســاعت کار حــدود 700 اداره و بانــک بــا مجمــوع دیمانــد 
ــرم  ــتانداری محت ــت  اس ــورت موافق ــگاوات در ص ــی ۵ م مصرف

اردبیــل
- نصــب 3000 کنتــور فهــام بــرای  مشــترکان صنعتی، کشــاورزی 
و عمومــی و اداری و برنامــه ریــزی بــرای نصــب تــا 4000 کنتــور 

فهــام بــرای ایــام پیــک تابســتان
ــا شــرکت  ــه همــکاری ب ــم نام ــد تفاه ــرای عق ــزی ب ــه ری - برنام
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی بــرای اجــرای قطــع دوســاعته 
ــام پیــک تابســتان ــگاه پمــپ گاز بصــورت دوره ای در ای 60 جای

ــد 6  ــوع تولی ــا مجم ــتان ب ــن اس ــد خودتامی ــایی 40 مول - شناس
ــوخت ــدازی و س ــه راه ان ــص هزین ــورت تخصی ــگاوات در ص م

و اســتفاده از اســتارت آپ هــا جهــت کــم نمــودن مصــرف  
ــی   ــات مقتض ــه تصمیم ــاری ،  در ادام ــی و تج ــترکان خانگ مش

ــد.  ــذ ش اخ

اولین جلسه کمیته عالی مدیریت مصرف و 
کاهش پیک سال 99 برگزار شد

برگزاری جلسه فرهنگی با محوریت برنامه های فرهنگِی قابل اجرا در فضای مجازی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

  3500 خدمت غیر حضوری مرتبط با امور برق
 در اردبیل ارائه شد
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مراســم تجلیــل از نگهبــان برتــر و بازنشســته ســال 98  بــا حضــور 
مدیــر عامــل، نگهبانــان و  مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و پیمانــکار مربوطــه،  
ــات  ــالن اجتماع ــالجاری در محــل س ــاه  س ســوم  اردیبهشــت م

ســتاد شــرکت برگــزار شــد.
ــه شــرکت  ــر دفتــر حراســت و امــور محرمان در ایــن مراســم مدی
توزیــع بــرق اســتان  ضمــن تبریــک فــرا رســیدن مــاه عبــادت و 
بندگــی گفــت: انشــاهللا ویــروس منحــوس کرونــا  هــر چــه  زودتــر 

از روی کــره زمیــن ریشــه کــن شــود.
ــر  ــال اخی ــبختانه در دو س ــرد: خوش ــان ک ــری بی ــیدعلی نظ س
کلیــه حــق و حقــوق نگهبانــان در ســطح شــرکت پرداخــت شــده 
اســت و ایــن در ســایه حمایــت مدیــر عامــل و پیمانــکار  مربوطــه  

و پیگیــری هــای بعمــل آمــده دفتــر حراســت مــی باشــد.
وی از  تــالش همــکاران دفتــر حراســت و امــور محرمانــه، صمــد 
قلیــزاده و ســید نقــی ســید صفویــان  تشــکر نمــود و افــزود: کلیــه 
کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام مــی شــود بــا حمایــت مدیــر 

عامــل و  تــالش همــکاران ایــن دفتــر مــی باشــد.
ــراد  ــان شــرکت؛ اف ــر عامــل شــرکت  گفــت: نگهبان ســپس  مدی
ــر  ــالوه ب ــه ع ــند ک ــی باش ــرکت م ــاد ش ــوق و اعتم ــورد وث م
افزایــش توانمنــدی هــای فــردی؛ بایــد توجــه ویــژه بــه کرامــت 

ــند. ــته باش ــانی داش انس
 حســین قدیمــی عــالوه بــر خطیــر دانســتن شــغل نگهبانــی بیــان 
ــوش و  ــار خ ــالق و رفت ــدر، اخ ــعه ص ــد س ــان  بای ــرد: نگهبان ک

ــای  ــرلوحه ی کاره ــوع را در س ــاب رج ــکار و ارب ــه هم ــرام ب احت
خــود قــرار دهنــد. 

وی گفــت: همچنــان کــه در آمــوزه هــای دینــی نیــز بــر مباحــث 
اخالقــی تاکیــد شــده اســت،  عــالوه بــر همــکاران نگهبــان، همــه 
ی مــا  بایــد در کارهایمــان خــد ا را شــاهد اعمــال خــود دانســته 

و عــالوه بــر رضایــت مــردم، رضایــت خــدا را نیــز فراهــم کنیــم.
در ادامــه ایــن مراســم  از دو نفــر از همــکاران  نگهبــان بازنشســته 
ــار  ــارف ارشــد زاده و چه ــزاده و ع ــد علی در ســال 98 اســحق بن
نفــر از نگهبانــان برتــر شــرکت توزیــع بــرق اســتان: راشــد 
پیشــکار، حســن رمضانــی، ســید اصغــر جاللــی و ســعید زارع بــا 

ــر بعمــل آمــد.  ــوح ســپاس،  تقدی اهــدا ل

تجلیل از نگهبان برتر و بازنشسته سال 98

ایــن ســمینار 24 اردیبهشــت مــاه  ســالجاری بــا حضــور مدیــران و 
روســای ادارات واحــد هــای تابعــه و همــکاران خدمــات  مشــترکان 

شــرکت در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار شــد. 
ــات   ــت خدم ــه اهمی ــرکت ب ــل ش ــر عام ــمینار مدی ــدای س در ابت
ــات   ــع خدم ــرکتهای توزی ــت: در ش ــود و گف ــاره نم ــترکان اش مش
ــد. ــی باش ــع م ــای توزی ــرکت ه ــانی ش ــه پیش ــه مثاب ــترکان ب مش

ــرکت  ــوي ش ــرر از س ــف مق ــب تکلی ــت: حس ــی گف ــین قدیم حس

ــا  ــره ب ــرداری  و غی ــره ب ــترکین  و به ــات مش ــوزه خدم ــر، ح توانی
ــن، بحــث وصــول  ــات پایی ــه تلف ــر رســیدن ب ــی نظی شــاخص های
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــتان  ارزیاب ــک در تابس ــش پی ــات و کاه مطالب
ایــن مــوارد و شــاخص هــای  حــوزه ی معاونــت فــروش و خدمــات  
مشــترکان بســیار مهــم اســت و امیــد اســت بــا ســمینارها و جلســات 
ایــن چنینــی  بــا همفکــری و هــم اندیشــی موضــوع وصــول مطالبات 
ــن  ــترکین و همچنی ــا مش ــل  ب ــن تعام ــا ضم ــده ،  ت ــی ش بررس
ــد.  ــش یاب ــات  شــرکت افزای دســتگاههاي اســتانی  وصــول مطالب

در ادامــه مهــرداد ســلیمی سرپرســت فــروش و خدمــات  مشــترکین 
شــرکت از زحمــات 10 ســاله سرپرســت فــروش و خدمــات شــرکت 
ــداف و  ــه اه ــم ب ــکاران بتوانی ــاری هم ــا ی ــزود: ب ــوده اف ــکر نم تش

شــاخص هــای مربــوط بــه ایــن معاونــت دســت یابیــم.
ــه  ــه ارائ ــترکین ب ــات  مش ــر خدم ــارت ب ــروه نظ ــس گ ــپس رئی س
توضیحــات  در مــورد  نحــوه خــود اظهــاری وتاییــد قرائــت کنتــور 

ــت. پرداخ
وی انــواع روشــهاي اعــالم قرائــت توســط مشــترك را بــه شــرح ذیــل 

ــان نمود:  بی
- ســامانه خدمــات غیــر حضــوري شــرکت (بخــش خدمــات 

صورتحســاب)
بــه سرشــماره: 100004۵1121  پیامــک  ارســال  طریــق  از   -
- از طریق اپلیکیشــن خدمات غیر حضوري برق ایران (شــرکت توانیر)
- ســامانه ســاپا : /https://saapa.ir کــه لینــک آن بهمــراه 

ــردد. ــال میگ ــرق ارس ــاب ب ــک صورتحس پیام

برگزاری سمینار آموزشی نحوه خود اظهاری وتایید قرائت کنتور

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

ــرق  ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــتگان ش ــون بازنشس ــل کان مدیرعام
ــه اي  ــو، هدی ــه منظــور تبریــک ســال ن اســتان اردبیــل گفــت: ب
بــه  همــکاران بازنشســته، مدیــران واحدهــا و مدیرعامــل توســط 

ــدا شــد. ــون  بازنشســتگان شــرکت اه کان
میرفتــح الــه حســینی گفــت: ایــن هدیــه، بشــقاب بــا طــرح وان 
یــکاد بــه 3۵8 نفــر از همــکاران بــا زنشســته و 1۵ نفــر از مدیــران 

و معاونیــن توســط کانــون اهــدا شــد.

بازنشستگان سال 98 
همکاران ارجمند 

اکنون که پس از سالها خدمت در راه توسعه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید و چندین 
بهار از عمر گرانمایه خویش را صرف خدمت با صداقت در شرکت نموده اید، بر این باوریم بازنشستگی سرآغاز فصل نوینی از حیات 

پرثمر شماست. فصلی که به لطف خداوند سبحان در کنار خانواده محترمتان با شور ونشاط ایام را سپری نمائید. سعادت، سربلندی، 
سالمت و سیادت روز افزون جنابعالی و خانواده مکرم را از پروردگار خواستاریم .

صغري نصیریان فر

 اسداله افضل سلطانی اسحق بندعلیزاده

علی زارعی یوسف صبوري نیرعارف ارشد زاده

بایرام زرین دوخت

 همایون قزوینی

برات اسفندیاريداریوش حسینی منتظر
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اموریک  برق اردبیل

رولیاژ امور یک برق اردبیل برگامهای پایانی
ــا  ــور ب ــن ام ــرد: ای ــالم ک ــل اع ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
ــه  ــم رل ــا و تنظی ــی احی ــس از، جایاب ــاژ پ همــکاری گــروه رولی
هــای منصوبــه در داخــل پســت هــای زمینــی بــه مرحلــه بهــره 

ــرداری رســید. ب
ــاهده  ــتانی و مش ــک تابس ــدن پی ــس از گذران ــت: پ ــش گف دان
نقــاط ضعــف شــبکه ایــن امــور بــا همــکاری امــور دیســپاچینگ 
و فوریــت هــای بــرق، در راســتای کاهــش مــدت زمــان قطعــی 
ــای 20  ــول فیدره ــا در ط ــریع خط ــی س ــرق و جایاب ــای ب ه
کیلوولــت اقــدام بــه راه انــدازی رلــه هــا در محــدوده امــور یــک 

بــرق اردبیــل کــرده اســت.
ــوزر  ــه و ریکل ــتگاه رل ــور 20 دس ــن ام ــزود: ای ــه اف وی در ادام
دارد کــه 8۵ درصــد آن در حالــت فعــال و آمــاده بهــره بــرداری 

شــدن اســت.
ــا  ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــل اظه ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
افزایــش تعــداد ایــن تجهیــزات در پیــک تابســتان ســال جــاری  
امــور یــک بــرق اردبیــل قــدرت باالیــی در خطایابــی و کاهــش 
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــوزه مناط ــده در ح ــع نش ــرژی توزی ان

خواهــد داشــت.
 

استمرار اجرای طرح چاوش در محدوده امور یک
ــرق  ــک ب ــور ی ــر ام مدی
اســتمرار  از  اردبیــل 
اجــرای طــرح چــاوش 
ــک  ــور ی ــدوده ام در مح
ــر داد. ــل خب ــرق اردبی ب

ای  درجلســه  دانــش 
کــه بــه منظــور بررســی 
کارگــروه  عملکــرد 
چــاوش امــور یــک بــرق 
ــده  ــکیل ش ــل تش اردبی
ــاط  ــران نق ــر جب ــود ب ب
ضعــف شــبکه و افزایــش 
رضایتمنــدی  مشــترکان 

ــرد. ــد ک تأکی
ــی  ــت زمین ــدر در پس ــداث فی ــروژه اح ــزود: پ ــه اف وی در ادام
شــیخ بهائــی اجرایــی شــد. در ایــن پــروژه کــه موجــب کاهــش 
ــش  ــبب افزای ــد، س ــی گردی ــیخ بهائ ــت ش ــدر پس ــول 6 فی ط

ــد. ــه 21۵ گردی ــدار 18۵ ب ــی از مق ــاژ انتهای ســطح ولت
 

نصب اتوریکلوزر در محدوده امور یک برق اردبیل
ــرق  ــک ب ــور ی ــر ام مدی
اردبیــل از نصــب یــک 
ــوزر در  ــتگاه اتوریکل دس
ــر  ــد خب ــه راه مالاحم س

داد.
ــا  ــرد: ب ــالم ک ــش اع دان
ــاالی  ــه تعــداد ب توجــه ب
خاموشــی هــای گــذرا 
ــی  ــدر 4 کم ــر روی فی ب
آبــاد ( خــط کورائیــم 
) در تابســتان گذشــته 
ــا همــکاری  ــور ب ــن ام ای
ــره  ــر به ــر نظــارت ب دفت

ــه  ــوزر در س ــتگاه اتوریکل ــک دس ــب ی ــه نص ــدام ب ــرداری اق ب
ــرد. ــد ک ــال احم ــی م راه

ــه  ــروژه در نقط ــن پ ــزود: ای ــل اف ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
مــرزی شــبکه امــور یــک و بــرق نیــر جایابــی و پــس از 
ــد  ــال احم ــی ) م ــری هوای ــدازه گی ــوازم ان ــی MOF  (ل جابجائ
ــوزر، دو  ــاز، نصــب اتوریکل و نصــب ترانســفورماتور ۲۵KVA تکف

ــید. ــام رس ــه اتم ــی ب ــه بتن ــه پای اصل
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــا اب وی در انته
عــالوه بــر حــل مشــکل ضعــف بــرق فشــار متوســط محــدوده 
روســتاهای محــدوده اردبیــل تــا مهماندوســت ( فیــدر 2 نیــر )  

مــدت زمــان اعمــال خاموشــی هــای بابرنامــه و میــزان قطعــی 
بــرق بــا افزایــش نقطــه مانــور بــر روی فیدرهــای 4 کمــی آبــاد 

و 2 نیــر بــه حداقــل خواهــد رســید.

 احداث پست های جدیداالحداث هوائی در نقاط ضعف 
امور یک برق اردبیل

ــل از احــداث دو دســتگاه پســت  ــرق اردبی ــک ب ــور ی ــر ام مدی
ــر داد. ــاه گذشــته خب ــات در م ــم تلف ــی ک هوائ

دانــش گفــت: ایــن پــروژه هــا در محــدوده پــر تراکــم میــدان 
ــت  ــا ظرفیــت مجمــوع ۵00 کیلوول ــه ب پلیــس، شــهرك طالئی

آمپــر اجــرا گردیــد.
وی در ادامــه افــزود: ایــن پــروژه هــا عــالوه بــر تأمیــن 
ــش  ــاژ و افزای ــش ولت ــبب افزای ــترکان س ــاز  مش ــرق موردنی ب

رضایتمنــدی مشــترکان آن محــالت گردیــد.
مدیــر امــور یــک بــرق اردبیــل گفــت: در اجــرای ایــن  پــروژه 
ــت  ــی  طــرح چــاوش جــز اولوی ــداف اصل ــه اه ــا، رســیدن ب ه

ــوده  اســت. ــی امــور ب هــای اجرائ

اموردو  برق اردبیل

رفع ضعف برق در محله خاتم النبین اردبیل
بــرق  امــور2  مدیــر 
تبدیــل  از  اردبیــل 
هشــتصدمتر  3هــزارو 
ــل  ــه کاب ــبکه مســی ب ش
خودنگهــداردر راســتای 
تلفــات  کاهــش  طــرح 
و رفــع ضعــف بــرق در 
النبیــن  خاتــم  محلــه 

خبــرداد. اردبیــل 
عبداللهیــان عنــوان کــرد: 
بــا اختصــاص 8 کیلومتــر 
کابــل خودنگهــدار بــه 
راســتای  در  امــور2 

کاهــش تلفــات ونهادینــه کــردن دســتورالعمل طــرح چــاوش در 
شــرکت توزیــع اســتان، از جایگزینــی کابــل هــای خودنگهداربــه 
ــد  جــای ســیم مســی در نقاطــی کــه مشــکل افــت ولتــاژ دارن

ــرداد. خب
ــدر  ــاد فی ــه ایج ــدام ب ــی ارس اق ــت زمین ــزود: در پس وی اف
فشــارضعیف جدیــد بــا کابــل مســی نمــره 9۵ بطــول 3۵ متــر 
ــدار  ــل خودنگه ــری واحــدات کاب ــه 9 مت ــه پای ونصــب 1۵ اصل
نمــره 70 بطــول 3هزاروهشــتصدمترو30   عــدد جلوبــر جهــت 
رفــع حریــم و بــا تعدیــل بــار فیدرهــا وکاهــش شــعاع تغذیــه، 

ــد. ــرق مرتفــع گردی مشــکل ضعــف ب
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر پایــداری شــبکه ،میــزان 
ســرقت شــبکه و انشــعاب غیرمجــاز کاهــش قابــل مالحظــه ای 

ــت. ــد داش خواه

بازسازی شبکه مسروقه با کابل خودنگهدار
به طول 190متر درشهرك سینا 

توسط همکاران امور2 برق اردبیل

مدیــر امــور2 بــرق اردبیــل از رفع خاموشــی شــبکه فشــارضعیف 
ــرق در  ــای ب ــیم ه ــرروی س ــاختمان ب ــزش اوار س ــر ری دراث

ــر داد. ــل خب ــان ســعدی اردبی خیاب
وی افــزود: در اثــر تخریــب وگودبــرداری غیراصولــی ســاختمان 
باعــث واردشــدن صدمــه وخســارات جــدی بــه شــبکه گردیــد.

وی ادامــه داد: بــا تــالش و همــت همــکاران درســریعترین زمــان 
ممکــن از عصــر روز ســه شــنبه تاصبــح روز چهارشــنبه بمــدت 

6 ســاعت ،نســبت بــه اصــالح توســط کابــل خودنگهــدار بطــول 
190متــر و چــرخ گــذاری جهــت اصــالح فلــش شــبکه و نصــب 

فازاسپیســر، خاموشــی کل منطقــه مرتفــع گردیــد.

امور سه برق اردبیل

آغاز پروژه احداث فیدرهای جدید 
 پست فوق توزیع آرتا

ــاز اول  ــات ف ــروع عملی ــل  از ش ــرق اردبی ــه ب ــور س ــر ام مدی
ــع  ــوق توزی ــت از پســت ف احــداث شــش فیــدر بیســت کیلوول

ــر داد. ــر خب ــتای پیرالقی ــی روس ــع در اراض ــا واق آرت
ــبکه 20  ــداث ش ــا اح ــروژه ب ــن پ ــاز اول ای ــت: ف ــدی گف واح
ــل آلومینیومــی  ــا کاب ــه طــول 930 متــر ب ــت زمینــی ب کیلوول
ــل  ــت تبدی ــری جه ــی 13 مت ــه بتن ــه پای 18۵ و نصــب 8 اصل
شــبکه زمینــی بــه هوایــی و بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد 
ــره  ــا به ــه ب ــود ک ــی ش ــداث م ــال اح ــون ری ــد میلی و پانص
ــش  ــار و کاه ــل ب ــاهد تعدی ــای 1 و 2،  ش ــرداری از فیدره ب
شــعاع تغذیــه فیدرهــای 4 و 9 غربــی و برطــرف شــدن ضعــف 

ــود. ــم ب ــی خواهی ــدر 4 غرب ــای فی ــاژ در انته ولت
ــا برقــرار  ــروژه  نیــز ب ــاز دوم ایــن پ وی  در ادامــه افــزود: در ف
نمــودن فیــدر ســوم و احــداث شــبکه 20 کیلوولــت هوایــی از 
ــه طــول 6700  ــا شــهرك کارشناســان ب ــا ت پســت زمینــی آرت
متــر بــا ســیم آلومینیومــی نمــره 120 (بــا آرایــش دو مــداره) 
و نصــب 134 اصلــه تیــر بتنــی 12 متــری موجــب تعدیــل بــار 
ــدر ۵  ــی فی ــای فن ــاخص ه ــان و ش ــت اطمین ــش قابلی و افزای

غربــی خواهــد شــد.
ــار پســت  ــل توجــه ب ــور ســه  کاهــش قاب ــر ام ــه مدی ــه گفت ب
ــد)،  ــی باش ــار م ــول ب ــه ف ــه در مرحل ــی (ک ــع غرب ــوق توزی ف
قابلیــت جابجایــی بــار در زمــان خاموشــی هــا  و کاهــش نــرخ 
انــرژی توزیــع نشــده از دیگــر مزایــای ایــن پــروژه مــی باشــد.

در راستای طرح چاوش 9 پروژه رفع ضعف ولتاژبرق در 
محدوده امور 3 برق اردبیل به بهره برداری رسید

مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از اجــرا و بهــره بــرداری پــروژه 
هــای رفــع ضعــف بــرق  مشــترکان در راســتای اجــرای طــرح 

چــاوش خبــر داد.
وحیــد واحــدی گفــت: پــس از بررســی های بعمــل آمــده 
مطابــق بــا دســتورالعمل هــای طــرح چــاوش مبنــی بــر 
و   GIS سیســتم  در  بــرق  ضعــف  دارای  نقــاط  مشــاهده 
ــق دارای  ــی، مناط ــوب مردم ــای مکت ــت ه ــن درخواس همچنی
ضعــف ولتــاژ در محــدوده امــور ســه شناســایی و پــس از بازدیــد 
میدانــی بعمــل آمــده، پیــش طــرح هــای اولیــه تهیــه و اجــرا 

شــد.
وی ادامــه داد: در ایــن عملیــات بــا جایگزینــی کابــل خودنگهدار  
بــا شــبکه مســی 70 بــه طــول 1/۵ کیلومتــر و نصــب 8 اصلــه 

پایــه بتنــی 9 متــری اجــرا شــد.
مدیــر امــور ســه  افــزود: بازآرایــی شــبکه فشــارضعیف موجــب 
بهبــود پروفیــل ولتاژمحــالت گلمغــان (کوچــه هــای فتحــی)، 
ــه  ــی ب ــای منته ــان گلشــن و کوچــه ه ــادری (خیاب شــهرك ن
ــه  ــدی و کوچ ــن احم ــان نورالدی ــظ (خیاب ــهرك حاف آن)، ش
ــهرك  ــب زادگان)، ش ــور و غری ــن پ ــرزا حس ــهید می ــای ش ه
نیــروی انتظامــی (خیابــان منتهــی بــه ۵ آذر)، معجــز (خیابــان 
شــهید برزگــر)، شــهرك رضــوان (کوچــه رضــوان یــک)، 
ــای  ــه ه ــی (کوچ ــار 2)، مالباش ــه به ــاحلی (کوچ ــهرك س ش

ــد. ــری 1۵)، ش ــه یس ــی (کوچ ــه و الدن)، وال بنفش
ــع  ــروژه در حــال اجــرای اصــالح و رف ــه پ ــان ب واحــدی در پای
ضعــف ولتــاژ بــرق در شــهرك هــای گلســتان، نیســتان، 
مالباشــی و کارشناســان اشــاره کــرد کــه اجــرای ایــن طرح هــا 
ضمــن افزایــش قابلیــت اطمینــان و پایــداری شــبکه های 
ــردم می شــود. ــدی م ــش رضایت من ــرق،  موجــب افزای ــع ب توزی

برق مغان

برگزاری گارگاه اموزشی مبارزه با ویروس کرونا در 
مدیریت برق پارس آباد 

ــی  ــا هماهنگ ــا  ب ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــی مب کارگاه اموزش
انجــام شــده بــا اداره بهداشــت شهرســتان پــارس ابــاد و حضــور 
ــارس  ــرق پ ــت ب ــا در مدیری ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــناس مب کارش

ــد. ــزار ش ــاد برگ آب

اخبار شهرستان ها
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کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای اداره بهداشــت پــارس آبــاد 
ــروس  ــاره وی ــع درب ــی جام ــی توضیحات ــن گارگاه اموزش در ای
ــا و راههــای شــیوع ان را بیــان کــرد و شســتن دســتها و  کرون
رعایــت فاصلــه اجتماعــی و لــزوم حضــور در خانــه و پرهیــز از 
ــا ایــن  تــردد هــای غیــر ضــروری را بهتریــن راهــکار مبــارزه ب

بیمــاری عنــوان نمــود.

عایق کاری پشت بام شش پست زمینی
 در محدوده مدیریت برق مغان

 سرپرســت بــرق مغــان ازعایــق کاری پشــت بــام شــش پســت 
ــال 1398  ــان در س ــرق مغ ــت ب ــدوده مدیری ــی در مح زمین

ــرداد. خب
ــودن ســقف و  ــه فرســوده ب ــا توجــه ب ــت: ب ــی جاهــدی گف عل
ــی  ــی در شــبکه زمین ــاران و ایجــاد اتصال ــوذ آب ب ــال نف احتم
فشــار متوســط و فشــار ضعیــف شــش پســت زمینــی شــهری  
زیــر نهــر تــراب، کشــاورزی، بنیــاد ،مخابــرات، درویــش آبــاد 2  
و پســت زمینــی اصالنــدوز بــا اســتفاده از 280 متــر ایــزوگام در 
ســال 1398 عایــق کاری گردیــد و مســیر آبــرو هــا پســت هــای 

فــوق نیــز اصــالح شــد.
ــرات جــوی  ــی از تاثی ــای زمین ــزود: محافظــت پســت ه وی اف
ــداری  ــی در پای ــش اساس ــرف نق ــاران و ب ــی ب ــم از بارندگ اع
ــا  ــال 98 ب ــم در س ــر مه ــن ام ــه ای ــی دارد ک ــات برق تاسیس
ایــزوگام نمــودن 6 دســتگاه پســت هــای مذکــور میســر شــد.

 
استقرار پرونده  مشترکان در سامانه آرشیو الکترونیکی 
سرپرســت مدیریــت  بــرق مغــان گفــت: 12800 پرونــده  
مشــترکان مصــارف عــادی و ســنگین پــس از بازنگــری و اســکن 
مــدارك در قالــب ســامانه آرشــیو الکترونیکــی اســتقرار یافتــه 

اســت. 
علــی جاهــدی گفــت: افزایــش دسترســی بــه اطالعــات اســناد 
ــرمایه  ــه س ــش هزین ــا ، کاه ــذ و فض ــی در کاغ ــه جوی و صرف
ــش  ــی، افزای ــای بایگان ــعه فض ــه توس ــاز ب ــدم نی ــذاری و ع گ
امنیــت اطالعــات و اســناد ، امــکان دســته بنــدی و جســتجوی 
ســریع و مشــخص کــردن و رفــع نواقــص پرونــده و دسترســی 
ــه اســناد و حفــظ پاکیزگــی محیــط  ــران در هــر لحظــه ب کارب
زیســت از مزایــای اســتفاده  از آرشــیو الکترونیکــی مــی باشــد.

ــده  مشــترکان  ــون 12000 پرون ــا کن ــزود: ت ــدی اف ــی جاه عل
ــده  ــرگ و  800 پرون ــداد 180000 ب ــه تع ــادی ب ــارف ع مص
مصــارف ســنگین بــه تعــداد 40000 بــرگ پــس از بازنگــری و 
اســکن مــدارك درقالــب ســامانه بایگانــی الکترونیکــی اســتقرار 

یافتــه اســت.

 افزایش ظرفیت 10 پست توزیع هوایی
 توسط اداره برق اصالندوز 

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان از افزایــش ظرفیــت 10 پســت 
توزیــع هوایــی توســط اداره بــرق اصالنــدوز خبــر داد.

علــی جاهــد ی گفــت: بــا توجه بــه افزایش بــار ترانســفورماتورها 
ــار، جهــت جلوگیــری  و باالخــص در فصــل تابســتان و پیــک ب
ــاژ و در  ــت ولت ــم اف ــفورماتورها و ترمی ــدن ترانس ــوب ش از معی
جهــت رضایتمنــدی  مشــترکان، اداره بــرق اصالنــدوز اقــدام  بــه 

افزایــش ظرفیــت پســت هــای توزیــع هوایــی کــرد.
ــع  ــت توزی ــت  10 پس ــش ظرفی ــه افزای ــه ب ــزود: باتوج وی اف
هوایــی روســتاهای توابــع شهرســتان اصالنــدوز بــه شــرح ذیــل  

ــد. افزایــش ظرفیــت یافتن
ــه  ــدی 3( ۵0 ب ــد کن ــه 100) 2- اس ــدی (۵0 ب ــد کن 1- اس
100) 3- قلنــج کنــدی ( ۵0 بــه 200)  4- اســکیلو علیــا (2۵ 
بــه ۵0) ۵-اســکیلو ســفلی(2۵به ۵0 ) 6- بودجــه ســفلی 2( 2۵ 

بــه 7۵) 7- ســرخای بیگلــو (۵0 بــه 100) 8- احمدلــو ( ۵0 بــه 
100) 9- عیوضلــو ( 100 بــه 200) کیلــو ولــت آمپــر 

رضایتمنــدی   افزایــش  مغــان  بــرق  مدیریــت  سرپرســت 
ــمرد. ــان برش ــرق مغ ــت ب ــی مدیری ــدف اصل ــترکان را ه مش

 افتتاح شبکه فشار متوسط و چهار پست هوایی
 در مجموع به ظرفیت 300 کیلو ولت آمپر

  در قشالقات اصالندوز 
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت: جهــت پایــداری شــبکه 
و رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و در راســتای طــرح چــاوش 
ــی در  ــع هوای ــت  توزی ــد و 4 پس ــط جدی ــار متوس ــبکه فش ش

قشــالت اصالنــدوز احــداث گردیــد.
علــی جاهــدی افــزود: بــرای تعدیــل بــار پســت هوایــی روســتای 
ــه خــط  ــرای قشــالقات تابع ــبکه ب ــرام و احــداث ش ــالر به خان
ــه تیــر 12 متــری و احــداث  ــا نصــب 42 اصل فشــار متوســط ب
190۵ متــر خــط فشــار متوســط بــا ســیم مقطــع 70 و احــداث 
ــین،  ــالق حس ــی ، قش ــم قل ــالق ال ــی در  قش ــت هوای 4 پس
قشــالق صفایــی وقشــالق طالیــی بــه ترتیــب بــا ظرفیــت هــای 

ــد. ــت آمپــر احــداث گردی ــو ول 100،100،۵0،۵0 کیل
سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان بیــان کــرد: بــا اجرایــی شــدن  
ــر از شــبکه  ــوق مابیــن قشــالقات مذکــور 1.۵ کیلومت ــروژه ف پ

فشــار ضعیــف هوایــی تعدیــل و برکنارشــد.

 ایجاد فیدر فشار ضعیف در پست زمینی جعفر قلی خانلو 
و احداث شبکه کابل خودنگهدار 

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت :  جهــت افزایــش ضریب  
پایــداری شــبکه و پیشــگیری از ســرقت ســیم ، کاســتن هزینــه 
ــرق گرفتگــی و کاهــش خاموشــی  نگهــداری ، کاهــش خطــر ب
ــی  ــان بارندگ ــرق در زم ــای مســی ب ــیم ه ناشــی از اتصــال س
و وزش بــاد و رضایتمنــدی  مشــترکان، و توجــه بــه زیبــا 
ســازی مبلمــان شــهری را از مزایــای احــداث کابــل خودنگهــدار 

برشــمردند . 
علــی جاهــدی گفــت : جهــت رفــع ضعــف بــرق و بهبــود ولتــاژ 
ــر  ــی جعف ــد پســت زمین ــدر جدی ــاد فی ــه ایج ــدام ب ــبکه اق ش
ــری و احــداث 200  ــر 9 مت ــه تی ــا نصــب 6 اصل ــو ب ــی خانل قل
ــر  ــی مت ــع 70 میل ــا مقط ــدار ب ــل خودنگه ــبکه کاب ــر ش مت
گردیــد کــه مشــکل ضعــت ولتــاژ محلــه جعفــر قلــی خانلــو و 

ــد. ــع گردی ــارس مرتف ــپ پ ــهرك کم قســمتی از ش

 اتمام اصالح و ساماندهی انشعابات بازارچه جاهد

سرپرســت مدیریــت  بــرق مغــان از اتمــام اصــالح و ســاماندهی 
انشــعابات بازارچــه جاهدخبــر داد.

ــف  ــه همک ــا دو طبق ــد ب ــه جاه ــت : بازارچ ــدی گف ــی جاه عل
و زیــر زمیــن بــا 77 بــاب مغــازه و 77 کنتورموجــود در مرکــز 

شــهر واقــع شــده اســت
ــب  ــا نص ــه ب ــرق  بازارچ ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود : ب وی اف
جعبــه انشــعاب هــا در داخــل بازارچــه و نصــب کنتــور  
ــه  ــد وب ــی گردی ــن م ــازه تامی ــر مغ ــل ه ــترکان در داخ مش
علــت غیراســتانداردبودن جعبــه انشــعاب موجــود و کابــل هــای 
ــهولت  ــه س ــاز ب ــر مج ــرق غی ــتفاده از ب ــکان اس ــرویس ام س
امکانپذیــر بــود در همیــن راســتا مدیریــت بــرق مغــان نســبت 
ــود . ــدام نم ــه اق ــعابات بازارچ ــاماندهی انش ــالح و س ــه  اص ب

ــه  ــه ب ــا توج ــرد : ب ــان ک ــان بی ــرق مغ ــت  ب ــت مدیری سرپرس
ــه  ــرق بازارچ ــود ب ــبکه برق،سیســتم  موج ــودن ش ــن ب ــا ایم ن
ــو کنتــور 44+1 تایــی  ــرق دو دســتگاه تابل ــاق ب برکنــار و در ات
ــورت  ــی ص ــینی کش ــه س ــقف بازارچ ــد و در س ــب گردی نص
گرفتــه و بــرق رســانی بــه مغــازه هــای دارای انشــعاب موجــود 
بــا کابــل 6×2و 10×2 مســی بصــورت ایمــن و اســتاندارد و بــر 

ــد. ــل کشــی گردی روی ســینه کاب

برگزاری بیش از 50 مراسم فرهنگی و مذهبی در 
مدیریت  برق مغان در سال 1398 

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان برگــزاری بیــش از ۵0 مراســم 
ــای  ــت ه ــزوء اولوی ــال 1398 را ج ــی در س ــی و مذهب فرهنگ
ــادی در  ــت جه ــان از حرک ــان و نش ــرق مغ ــکاران ب کاری هم

ــرد. ــوان ک ــج فرهنــگ عاشــورایی عن جهــت تروی
ــارت  ــم زی ــم  مراس ــزاری منظ ــه  برگ ــدي در ادام ــی جاه عل
عاشــورا، تشــکیل جلســه حلقــه صالحیــن،  مراســم هــاي 
گرامیداشــت  اعیــاد و شــهادت ائمــه اطهــار، تشــکیل مراســم و 
ــه ایــن مدیریــت در ماههــای  ــی در نمــاز خان کالس هــای قران
ــاز  ــت در نم ــاز جماع ــزاری نم ــر و برگ ــرم، صف ــان، مح رمض
ــی  ــادی و سیاس ــاز عب ــکاران در نم ــور هم ــور پرش ــه، حض خان
ــت   ــی داش ــاي گرام ــم ه ــزاري مراس ــتان، برگ ــه شهرس جمع
رحلــت بنیانگــذار انقــالب، هفتــه دولــت ، ایــام اهللا دهــه 
ــود شــهید ســردار ســپهبد پاســدار حــاج  فجــر و مراســم یادب
ــه  ــده ناحی ــدار و فرمان ــور فرمان ــا حض ــه ب ــلیمانی ک ــم س قاس
ــزار شــد،  ــت  برگ ــن مدیری ــه ای ــاد در نمازخان ــارس آب ســپاه پ
مراســم تجلیــل از دانــش امــوزان و دانــش جویــان ممتازهمــکار 
و فرزنــدان همــکاران و نصــب بنــر در  مناســبت هــای مختلــف  
بخشــی از فعالیــت هــاي مدیریــت بــرق مغــان در حــوزه هــای 

ــمرد. ــی برش ــی و مذهب فرهنگ
.

با حضور سرپرست فرماندار پارس آباد و سرپرست 
مدیریت برق مغان مراسم ساعت زمین برگزار شد 

ــاه  ــر م ــنبه آخ ــت:  ش ــان گف ــرق مغ ــت ب ــت مدیری سرپرس
ــوان  ــی 21:30 بعن ــاعت 20:30 ال ــه از س ــال ک ــارس هرس م
ســاعت زمیــن نامگــذاری مــی شــود و ایــن رخــداد بــا مشــارکت 

ــی شــود. ــا اجــرا م 100 کشــور دنی
جاهــدي  افــزود: بــه دلیــل  چالــش هــای تولیــد بــرق در کشــور  

مشــترکان بــه مقولــه مدیریــت مصــرف بیشــتر توجــه کنند .
در ایــن مراســم فرمانــدار پــارس آبــاد بــر ضــروت تامیــن انــرژی 
پــاك و پایــدار تاکیــد کــرد و بــا اهــدای شــاخه گل از زحمــات 
مدیــر و پرســنل اتفاقــات امــور بــرق مغــان در ایــام تعطیــالت 

نــوروزی تشــکر و قدرانــی نمــود.

 احداث پست توزیع هوایی میدان نماز اصالندوز 
ــداری  ــت پای ــت: در جه ــان گف ــرق مغ ــت ب ــت مدیری سرپرس
شــبکه و رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و تعدیــل بــار پســت 
هوایــی خدمــات اصالنــدوز پســت هوایــی میــدان نمــاز توســط 

پرســنل بــرق اصالنــدوز احــداث شــد .
علــی جاهــدی افــزود: جهــت احــداث پســت نمــاز بــا اســتفاده 
ــر خــط فشــار متوســط موجــود   ــه تیــر 12 متــری زی از 1 اصل
ــفورماتور  ــتگاه ترانس ــک دس ــا ی ــری  و ب ــر 9 مت ــه تی و 1 اصل
ــدوز  ــاز اصالن ــی نم ــع هوای ــت توزی ــر   پس ــت آمپ 2۵0کیلوول

احــداث شــد.
ــی  ــر بنای ــای زی ــت: کاره ــان گف ــرق مغ ــت ب سرپرســت مدیری
خوبــی در جهــت رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات و تعــادل 
ــه و تعــداد  ــدوز صــورت گرفت ــار  در ســطح شهرســتان اصالن ب
ــی  ــش بین ــتان 1399 پی ــک تابس ــذر از پی ــرای گ ــرح ب 42 ط

شــده اســت. 

تعادل بار 56 فیدر فشار ضعیف شهری 
و روستایی  اصالندوز

سرپرســت مدیریــت بــرق مغــان گفــت: عــدم تعــادل بــار شــبکه 
هــای توزیــع تبعــات متعــددی از قبیــل افزایــش تلفــات تــوان و 
افزایــش افــت ولتــاژ شــبکه و نامتعــادل شــدن ولتــاژ  مشــترکان 
و جابجایــی نقطــه خنثــی و بطــور کلــی کاهــش کیفیــت تــوان 

شــبکه را باعــث مــی شــود.

اخبار شهرستان ها
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ــهری  ــی ش ــی و زمین ــع هوای ــت توزی ــزود: 4 پس ــدی اف جاه
زمینــی  پســت  ولیعصــر،  انقــالب،  (خدمــات،  اصالنــدوز 
ــت  ــف و 3۵ پس ــار ضعی ــدر فش ــداد  8 فی ــه تع ــدوز) ب اصالن
توزیــع هوایــی روســتایی در مجمــوع بــه تعــداد 48 فیــدر فشــار 
ضعیــف از جملــه روســتاهای ( ایــدر علیــا، گوزلــی، طاهــر ابــاد، 
عیوضلــو، پلنگلــو، اســکیلو ســفلی و علیــا، اســد کنــدی 1،2،3، 
ــفلی،  ــا و س ــدی علی ــد کن ــفلی، نورمحم ــا و س ــو علی مقصودل
ــدی و...) توســط همــکاران  اداره  ــوب کن ــدی و محب ــت کن ترب

ــار شــد. ــادل ب ــدوز تع ــرق اصالن ب

 نصب 170 دستگاه چراغ روشنایی معابر LED در محله 
زیر نهر تراب پارس آباد

سرپرســت مدیریــت 
ــاء  ــان ارتق ــرق مغ ب
نوردهــی،  میــزان 
طــول عمــر بیشــتر، 
بــودن  پاییــن 
انــرژی  مصــرف 
حجــم  کاهــش  و 
عملیــات ســرویس 
از  را  روشــنایی 

مزایــای اســتفاده از چــراغ روشــنایی معابــر LED عنــوان کــرد.
ــنایی  ــبکه روش ــالح ش ــتای اص ــزود: در راس ــدی اف ــی جاه عل
معابــر محــالت شــهری و ارتقــاء شــاخص هــای بهــره بــرداری 
و رضایتمنــدی مشــترکان 170 دســتگاه چــراغ روشــنایی 
معابــر LED بــا تــوان 30وات در محلــه زیــر نهــر تــراب پــارس 
ــای  ــن چــراغ ه ــا جایگزی ــن چــراغ ه ــه ای ــاد نصــب شــد ک آب

ــدند. ــدیمی ش ــنایی 70وات  س روش

برق بیله سوار

اصالح و تعویض آرایش شبکه فشار متوسط
 سرپرســت مدیریــت  بــرق 
ــر  ــت: در اث ــوار گف ــه س بیل
وزش بــاد در خیابان شــهید 
دشــتی مســیر فیــدر یــک، 
خطــای فــاز بــه فــاز اتفــاق 
مــی افتــاد کــه بــرای حــل 
جهــت  و  مشــکل  ایــن 
ــداری شــبکه و  افزایــش پای
جلوگیــری از خاموشــی بــی 
برنامــه، نســبت بــه تعویــض 
آرایــش شــبکه بــه صــورت 
افقــی توســط اکیــپ بهــره 

ــد. ــدام ش ــرداری اق ب
ــد  ــق بازدی ــتا و مطاب ــن راس ــزود: در همی ــه اف ــوادی در ادام ج
ــه  ــی توســط کارشناســان مربوطــه در نقــاط مختلــف و ب میدان
ویــژه بــرای  مشــترکان حســاس، ایــن اقــدام و  اصــالح آرایــش 
ــان   ــب اطمین ــش ضری ــه افزای ــی ب ــل توجه ــک قاب ــبکه کم ش

خواهــد نمــود.

برق خلخال

موانع ومشکالت برق رسانی به مجتمع گردشگری
 ”پل معلق ازناو“ و ”بام خلخال“ مرتفع شد

ــل  ــت در مح ــوم اردیبهش ــنبه س ــه روز پنجش ــه ای ک درجلس
ــر عامــل شــرکت  ــدار،  مدی ــداری خلخــال باحضــور فرمان فرمان
ــال  ــرق خلخ ــر ب ــل، مدی ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
و پیمانــکاران پــروژه هــا تشــکیل شــد، حاضریــن پــس از 
بررســی  مشــکالت و موانــع اجــرای پــروژه هــا براجــرای ســریع 

ــد. ــد کردن ــه تاکی ــکاری مجدان وهم
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــتان گف ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرق کــه در  ــات زیرســاخت ب اهمیــت بحــث گردشــگری وامکان
ــا مــی  ــام خلخــال   وجــود دارد م ــاو و ب ــق ازن ــل معل محــل پ
توانیــم زود تــر از موعــد نیــز بــرق رســانی را بــه پایــان برســانیم.

 بازدید مسیر خط 20 کیلوولت روستای بفراجرد خلخال 
و بررسی مشکالت  توسط مدیر عامل

 و مدیر برق خلخال

در ایــن بازدیــد مدیــر بــرق خلخــال، مشــکالت خــط راتشــریح 
کــرد و افــزود: خــط روســتای بفراجــرد  بــه طــول 10 کیلومتــر 
بــوده و بــه دلیــل صعــب العبــور بــودن و ارتفــاع منطقــه، همــواره 

در کــوالك و زمســتان قطــع  مــی گــردد.
ــداری  ــن مســئله  باعــث ایجــاد قطعــی وناپای ســیدی گفــت: ای
ــم مســیر خــط و  ــر بتوانی ــه اگ ــود ک ــی ش ــاهرود م ــدر ۵ ش فی
نــوع ســیم را عــوض کــرده مشــکل قطعــی بــرق رفــع مــی شــود. 

تغییرمسیر و رفع حریم خط 20 کیلو ولت 
ورودی شهر کلور

ــزود: خــط  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــرق خلخــال ب ســیدی مدیرب
20 کیلــو ولــت ورودی شــهر کلــور کــه از روی ســاختمان هــای 
مســکونی بــا شــرایط خطرنــاك ناایمــن عبــور داده شــده بــود، 
ــع  ــاهرود  رف ــال و ش ــرق خلخ ــکاران ب ــی هم ــالش گروه بات

ــه مــکان دیگــری انتقــال یافــت. ــم و مســیر خــط ب حری
ــا ایــن اقــدام ضمــن رفــع حریــم خــط فــوق  ســیدی گفــت: ب
ــض  ــره و تعوی ــض مق ــل تعوی ــز از قبی ــبی نی ــات مناس اصالح

ــت. ــز صــورت گرف ــا نی ــراورس ه ــش ت ارای
مدیــر بــرق خلخــال همچنیــن افــزود: بــا توجــه بــه عبــور خــط 
ــا نصــب ترانــس هــای مــورد  از مســیر خیابــان امــام میتــوان ب

نیــاز ضعــف بــرق احتمالــی منطقــه را نیــز مرتفــع کــرد. 
ســیدی خاطــر نشــان کــرد: خــط مذکــور فــوق از مســیر هــای 
صعــب العبــور گذشــته بــود کــه همــواره نگهــداری ان در فصــول 

زمســتان بســیار مشــکل بــود.

برق کوثر

رفع خاموشی روستای آرپاچایی شهرستان کوثر
رفــع خاموشــی روســتایی  از  مدیربــرق شهرســتان کوثــر 
آرپاچایــی شهرســتان کوثــر در روز 9فروردیــن مــاه 1399خبــر 

داد.
ســاعدي  گفــت: بدلیــل وزش بادشــدید دو اصلــه  تیــر چوبــی 
ــه  ــود ک ــته ب ــی شکس ــتای آرپاچای ــت روس ــط 20کیلوول در خ
ــکاری  ــتان وهم ــرق شهرس ــت ب ــکاران  مدیری ــالش هم ــا ت ب
یکدســتگاه بلــدوزر اداره راه  2 اصلــه تیــر بتونــی 12/400 
جایگزیــن  شــده وخــط روســتای مذکــور بطــور کامــل تعمیــر 

واصــالح شــد.

برقرسانی به پایگاه کنترل جلوگیری از شیوع کرونا سه 
راهی فاراب شهرستان کوثر

مدیــر بــرق شهرســتان کوثرگفــت: بــا حضــور فرمانــدار و جمعی 
ــر از  ــی شهرســتان کوث ــر  راه اصل از مســئولین شهرســتان کوث

ســه راهــی فــاراب در ایــام نــوروز  مســدود شــد. 
ــکان  ــت اس ــز جه ــر نی ــالل احم ــس ه ــت: کانک ــاعدی گف س
اکیــپ کنتــرل تــردد جلوگیــری ازشــیوع کرونــا توســط 
همــکاران مدیریــت بــرق شهرســتان کوثرجابجــا و تامیــن بــرق 

ــد . ــام ش ــر انج ــورد نظ ــل م ــرای مح ب

احداث 200 متر شبکه هوایی 400ولت هوایی با کابل 
خودنگهدار در روستای بورستان 

مدیــر بــرق کوثــر از احــداث 200 متــر شــبکه هوایــی 400ولــت 
هوایــی بــا کابــل خودنگهــدار در روســتای بورســتان خبــر داد.

 شــهرام ســاعدی گفــت: بــا احــداث  200متــر شــبکه 400ولــت 
ــرق  روســتای  ــل خودنگهــدار نمــره ۵0 مشــکل ب ــی باکاب هوای
بورســتان کــه اخیــرا   ســیمهای مســی بــرق بــه ســرقت  رفتــه 

بودبرطــرف گردیــد.  
وی افــزود: عــالوه برجلوگیــری از ســرقت مجــدد ســیمهای بــرق 

ــی  ــایرمزایای جایگزین از س
ــای  ــدار بج ــل خودنگه کاب
مســی  هــای  ســیم 
میتــوان از افزایــش قابلیــت 
اطمینــان شــبکه در مقابــل 
شــرایط جــوی، جلوگیــری 
ــاز و  ــر مج ــای غی ــرق ه ب
ــه  ــرژی، توجــه ب ســرقت ان
ــی  ــت محیط ــائل زیس مس
بــا حــذف شــاخه زنــی 
نتیجــه  در  و  درختــان،  
ــوب  ــانی مطل ــات رس خدم
بــرق  مشــترکان  بــه  

ــرد. ــوان ک عن

برق سرعین

نصب بیش از 240 پلمپ ضد سرقت بر روی ترانس های 
در معرض سرقت

ســرعین  بــرق  مدیــر 
ماههــای  از  گفــت: 
ایــن  نصــب  گذشــته 
ــده،  ــاز ش ــا آغ ــپ ه پلم
پســت   60 حــدود  و 
ــر  ــرقت ب ــرض س در مع
و   3 هــای  فیــدر  روی 
4 بــه پلمــپ هــای ضــد 
ســرقت تجهیــز شــده 

ــد. ان
ایــن  افــزود:  موســوی 

ــک  ــا ریس ــای ب ــت ه ــرار دادن پس ــت ق ــا در اولوی ــات ب عملی
ــی نیــز  ــاال انجــام یافتــه و خوشــبختانه نتایــج مطلوب ســرقت ب
ــا  ــورد ب ــن م ــه در چندی ــوری ک ــه ط ــت ب ــته اس ــی داش در پ
ــه پرســنل  ــرق و مراجع ــر قطــع ب ــی ب تمــاس  مشــترکان مبن
عملیــات بــه محــل هــای مــورد نظــر مشــخص شــده ســارقین 
ــرق  ــه قطــع ب ــدام ب ــرق اق ــه منظــور ســرقت شــبکه هــای ب ب
نمــوده انــد کــه بــه علــت نصــب تجهیــزات ضــد ســرقت نــاکام 

ــد. ــده ان مان

 افتتاح و بهره برداری از پست جدید شهریار سرعین 
ــرعین از  ــرق س ــر ب مدی
ــرداری  ــاح و بهــره ب افتت
پســت شــهریار ســرعین 

ــر داد. خب
ــا اعــالم ایــن  موســوی ب
پســت  افــزود:  خبــر 
شــهریار  کمپکــت 
بــا نصــب یــک عــدد 
ــت  ــس 400 کیلوول تران

آمپــر و کابــل کشــی فشارمتوســط بــا کابــل مونوفــاز 20 
ــف  ــل کشــی فشــار ضعی ــر و کاب ــه طــول 1۵0 مت ــت ب کیلوول
ــب  ــع در جن ــا واق ــو کنتوره ــالترها و تابل ــو ش ــه تابل ــوط ب مرب
آبدرمانــی ســاری ســو جهــت نیرورســانی بــه مجتمــع تجــاری 
مســکونی شــهریار، بــه تعــداد 316 واحــد افتتــاح و مــورد بهــره 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ب
ــاالی فیــدر 2 ســرعین،  ــه حساســیت ب ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
بــا احــداث ایــن پســت امــکان رینــگ پســت اعصــاب بــا پســت 

هوایــی صــدف نیــز در آینــده میســر خواهــد شــد.

تعویض 400 متر سیم مقطع 35 و افزایش قابلیت 
اطمینان فیدر 2 سرعین

مدیــر بــرق ســرعین از تعویــض 400 متــر ســیم مقطــع 3۵ و 
افزایــش قابلیــت اطمینــان فیــدر 2 ســرعین خبــر داد. 

ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع  موســوی ب
ــرق مشــترکان داخــل  ــده ب ــن کنن ــه تامی ــدر 2 ســرعین ک فی
ــائی  ــی و شناس ــای میدان ــی ه ــی بررس ــد، ط ــی باش ــهر م ش
نقــاط ضعــف شــبکه نســبت بــه اصــالح ایــرادات موجــود اقــدام 

شــد.
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ایــن  در  افــزود:  وی 
ــه  ــور  س ــا حض ــات ب عملی
ــرات  ــات، تعمی ــپ اتفاق اکی
و پیمانــکار و طــی مانــور 
تامیــن بــار از طریــق فیدر3 
و بــا کمتریــن خاموشــی 
از  تعمیراتــی  ممکــن 
 400 تعویــض  قبیــل 
آلومینیومــی  ســیم  متــر 
ــیم 126  ــا س ــع 3۵ ب مقط
ــع، اصــالح  ــر مرب ــی مت میل
ــت  ــرکابل پس ــات س ارتباط
ــات  ــالح ارتباط ــارف، اص ع
ســر کابــل پســت هــای 
ــاری  ــرال و س ــی ژن آبدرمان
سکســیونر  اصــالح  ســو، 
برکنــاری  عــارف،  پســت 
و  تیــر شکســته 12/400 

ــر 9/200 انجــام شــد. ــو و اصــالح کجــی دو تی ــر ن احــداث تی
ــای  ــی ه ــی بررس ــرد: ط ــان ک ــر نش ــان خاط ــوی در پای موس
دقیــق بــر روی فیــدر 3 در هفتــه هــای آتــی تعمیــرات اساســی 

روی ایــن فیــدر و ســر خــط هــا انجــام خواهــد شــد.

تعمیر و اصالح 12 کیلومتر از شبکه فشار متوسط مسیر 
بخش سبالن 

مدیــر بــرق ســرعین از تعمیــر و اصــالح 12 کیلومتــر از شــبکه 
ــتاهای  ــل روس ــد فاص ــبالن  در ح ــش س ــط بخ ــار متوس فش
ــامانلو  ــد و س ــازه کن ــه، ت ــئین، آلوچ ــار، س ــا بینم ــتان ت ارجس

ــر داد. خب
ــزود: بخــش ســبالن یکــی از  ــر اف ــن خب ــا اعــالم ای موســوی ب
مناطــق طوفانــی و بــرف گیــر بــوده کــه تعمیــر و اصــالح ایــن 
مســیر جهــت پایــداری شــبکه در شــرایط طوفانــی از ضروریــات 

اســت.
وی ادامــه داد: طــی برنامــه ریــزی هــای قبلــی و بررســی 
نقــاط ضعــف شــبکه در قالــب ســه اکیــپ اتفاقــات، تعمیــرات 
و پیمانــکار نســبت بــه رفــع ایــرادات موجــود اقــدام شــد، کــه 
ــره  ــض 29 مق ــد از: تعوی ــه عبارتن ــام یافت ــات انج ــرح عملی ش
ســوزنی، تعویــض 16 مقــره کششــی معیــوب، اصــالح 19 راس 
ــده زدکــی، اصــالح و  ــری از پرن ــر جهــت جلوگی ــری و جمپ تی
چفــت و بســت 34 مقــره ســوزنی همــراه بــا پیــن، اصــالح 1۵ 
تــراورس و تســمه، فلــش کشــی 20 اســپن در مناطــق مختلــف، 

ــی 23 جمپــر  کلمــپ زن
ــای  ــات ه ــرای عملی ــدف از اج ــت: ه ــان گف ــوی در پای موس
بــه   بــرق مطمئــن  پایــداری شــبکه و توزیــع  تعمیراتــی 

مشــترکان مــی باشــد.

تعمیر و اصالح خط فشار متوسط روستای ورگه سران
ــرق ســرعین از تعمیــر و اصــالح خــط فشــار متوســط  ــر ب مدی

روســتای ورگــه ســران خبــر داد. 
ــتای  ــط روس ــار متوس ــط فش ــت: خ ــرعین گف ــرق س ــر ب مدی
ــر یکــی از خطــوط  ــش از 2 کیلومت ــا طــول بی ــه ســران ب ورگ

ــوده  ــی ب ــر و طوفان ــرف گی ب
ــاد  ــه زی ــه فاصل ــا توجــه ب و ب
اصلــی  جــاده  از  شــبکه 
ایــن  اصــالح  و  ســرویس 
شــبکه جهــت پایــداری در 
شــرایط نامســاعد جــوی از 

ضروریــات مــی باشــد.
ــس از  ــه داد: پ ــوي ادام موس
ــر  ــورد نظ ــبکه م ــی ش بررس
ــب دو  ــی در قال ــی عملیات ط
اکیــپ تعمیــرات و اتفاقــات 
ایــرادات  بــه رفــع  نســبت 

ــد. ــدام ش ــود اق موج
ــات  ــن عملی وي  گفــت: در ای
چینــی،  مقــره   9 تعویــض 

اصــالح 14 تــراورس، تعویــض6 راس تیــر، تعویــض 11 جمپــر 
فلــش کشــی 12 اســپن و بــاز و بســت مجــدد اصلــی 40 تیــر 

ــت. ــورت گرف ص

برق مشگین شهر

اصالح و جایگزینی کابل روغنی زمینی وسرکابل   
پستهای زمینی برق مشگین شهر

ــای خروجــی  ــل ه ــت: کاب ــرق مشــگین شــهر گف سرپرســت ب
ــه  ــادگان ب ــای بهشــتی و پ ــی بهشــتی ، انته از پســتهای زمین
ســمت خطــوط  هوایــی فیــدر پنــج و فیــدر هشــت  کــه امــکان 
مانــور و رینــگ بیــن فیدرهــای شــهری بــه خصــوص درمواقــع 
ضــروری وخاموشــی هــای ناخواســته را فراهــم میکــرد، اصــالح 

شــد.
سرپرســت بــرق مشــگین شــهراعالم کــرد: در ایــن اقــدام  
200متــر کابــل منوفــاز و 9 دســتگاه ســرکابل مربوطــه اصــالح 
و جهــت اســتفاده  وافزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه در مواقــع 

ــرداری شــد. ضــروری آمــاده بهــره ب
مجیــدی افــزود: بــا بازیابــی و ایجــاد نقــاط رینــگ جدیــد عــالوه 
ــش و  ــکان کاه ــهری، ام ــبکه ش ــای ش ــی ه ــش خاموش برکاه
کنتــرل بــار  کابــل هــای زمینی20کیلوولــت بــا ســطح مقطــع 

پاییــن، هــم فراهــم شــده اســت.

اصالح شبکه روشنایی معابربلوار مشگین شهر
ــنایی  ــای روش ــه ه ــهرگفت: پای ــگین ش ــرق مش ــت ب سرپرس
معابــر12 متــری وســط بلــوار در خیابــان هــای اصلــی و پرتــردد 

شــهر اصــالح شــد.
ــر روی پایــه هــای وســط بلــوار  ــه ب  کلیــه چــراغ هــای منصوب
ــازان، باکــری، شهیدســلیمانی،  ســطح شــهر در بلوارهــای جانب
اســتاداللهی، ســبالن مــورد بازبینــی و ســرویس  قــرار گرفــت،  

و مشــکل خاموشــی حــدود 130 دســتگاه چــراغ رفــع شــد.

برق نمین

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

ــه  ــروژه ک ــن پ ــزود: ای ــوص اف ــن خص ــواه درای ــوان وفاخ کی
جهــت نیــرو رســانی بــه کارگاه کاظمــی و نیــز احــداث شــبکه 
ــام  ــور انج ــام ن ــداث دانشــگاه پی ــان جدیداالح ــد در خیاب جدی
گرفت.ســرمایه ای بالــغ بر2.۵میلیــارد ریــال هزینه شــده اســت.
وی افــزود: جهــت رفــع ضعــف بــرق و افــت ولتــاژ و در جهــت 
ــت  ــد پس ــدر جدی ــاد فی ــه ایج ــدام ب ــبکه اق ــاژ ش ــود ولت بهب
زمینــی ســازمان آب، بــا نصــب 3 اصلــه تیــر 9 متــری و احــداث 
10۵ متــر شــبکه کابــل خودنگهــدار بــا نمــره 70 الومینیومــی 
اقــدام شــد و  مشــکل ضعــف ولتــاژ کمــپ ســازمان آب و کوچــه 

هــای پشــت پــارك شــهر رفــع گردیــد.

رفع حریم خط 20 کیلو ولت در خیابان معلم نمین
ضمــن  نمیــن  بــرق  مدیــر 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: خــط 
20 کیلــو ولــت خیابــان معلــم 
ــه از روی  ــن ک ــتان نمی شهرس
ــا  ســاختمان هــای مســکونی ب
ــن  و  ــاك ناایم ــرایط خطرن ش
تیــر هــای فرســوده عبــور داده 
ــکاران  ــط هم ــود توس ــده ب ش
بــرق نمیــن  رفــع حریــم و 
ــال  ــه  انتق ــیر رودخان ــه مس ب

ــت.  یاف
کیــوان وفاخــواه  گفــت: بــا 

ایــن اقــدام ضمــن رفــع حریــم خــط فــوق اصالحــات مناســبی 
نیــز از قبیــل تعویــض مقــره و تعویــض ارایــش شــبکه وتعویــض 

ــت. ــری نیزانجــام یاف ــای فرســوده 11 مت ــه ه پای
مدیــر بــرق نمیــن افــزود: در ایــن پــروژه تعــداد 9 اصلــه تیــر 
بــرق جدیــد 12متــری بــه جــای تیــر بــرق فرســوده 11 متــری 

اســتفاده شــد.

پروژه نیرورسانی، جهت پمپاژهای آب شرب روستایی 
درشهرستان نمین به بهره برداری رسید

ایــن طــرح  اجــرای  نمیــن درخصــوص نحــوه  مدیربــرق 
ــتگاه  ــه دس ــداث س ــا اح ــروژه هاب ــت:این پ ــار داش ــا اظه ه
دســتگاه   یــک  و   kva  7۵ هوایــی  ترانسفورماتورپســت 
بالــغ بــر2  ترانسفورماتورپســت هوایــیkva ۵0 و مبلغــی 

میلیــارد ریــال هزینــه دربرداشــته اســت.
ــق  ــرب مناط ــا آب ش ــروژه ه ــن پ ــداث ای ــا اح ــزود: ب وی اف
ــد  ــن خواه ــران تامی ــد و عنب ــق، جی ــاد، میرزان روســتایی میناب

شــد.

علــی قلــی نــژاد از  نصــب آشــکار ســاز هــای خطــا بــر 
روی شــبکه فشــار متوســط در ســطح اســتان اردبیــل 
بــه منظــور هوشــمند ســازی شناســایی فالتهــای 

ــر داد . ــی  خب ــاده در روی خطــوط هوای ــاق افت اتف
ــرق شــرکت  ــور دیســپاچینگ و فوریتهــای ب ــر ام مدی
ــع خاموشــی در شــبکه  گفــت:  یکــی از مشــکالت رف
هــای توزیــع کــه چندیــن کیلومتــر هســتند مشــخص 
کــردن موقعیــت خطــا مــی باشــد.  وی افــزود : 
بهتریــن روش اینــکار اســتفاده از تجهیــزی اســت کــه 

ــوع اتصــال  ــرده و وق ــرل ک ــان را کنت ــد جری ــی توان م
ــد.  ــد از خــود را اعــالم کنن ــاه بع کوت

علــی قلــی نــژاد گفــت  : ایــن اقــدام در جهــت 
جداســازی هــر چــه ســریعتر محــل خاموشــی ؛  جهت 
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده و افزایــش رضایتمنــدی  

ــت . ــد یاف ــام خواه مشــترکان انج
وی اعــالم نمــود  :  ایــن عملیــات در کلیــه واحدهــای 
ــره  ــب و به ــط  نص ــر خ ــاط پ ــرکت  و نق ــه ش تابع

ــد. ــد ش ــرداری خواه ب

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق استان اردبیل  :

شروع عملیات نصب فالت دیتکتور )نشانگر خطای هوایی(  هوشمند قابل کنترل از مرکز دیسپاچینگ 
 شرکت توزیع نیروی برق استان در نقاط مختلف شبکه
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چند انتصاب در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 

مراســم معارفــه «سرپرســت قائــم 
مدیریــت  در  مدیرعامــل  مقــام 
و  هــا»  شهرســتان  بــرق  توزیــع 
و  فــروش  معاونــت  سرپرســت   »
ــت  ــترکین» و «سرپرس ــات مش خدم
دیســپاچینگ»  و  بــرداری  بهــره 
شــرکت توزیــع نیــروی  بــرق اســتان 
ــن  ــل، معاونی ــر عام ــور مدی ــا حض ب
مشــاورین  و  مدیــران  از  برخــی  و 
ــرق اســتان اردبیــل   ــع ب شــرکت توزی

برگــزار شــد.
ــت 99 در  ــم 21 اردیبهش ــن مراس ای

ــد.  ــزار ش ــرکت برگ ــتاد ش ــات س ــالن جلس ــل س مح
مدیــر عامــل شــرکت گفــت: صنعــت بــرق صنعتــی زیــر ســاختی  اســت ولــی بــا ایــن اوصــاف بــا چالشــهای 
زیــادی روبــرو اســت و شــاخص هــای ارزیابــی توانیــر از جملــه طــرح ســیما، کاهــش پیــک و تلفــات مــی باشــد 
کــه بایــد بــا تــالش همــکاران و بــه کار گیــری فنــاوری و تکنولــوژی هــای جدیــد بــه ایــن مهــم دســت یابیــم.
ــر آن اســت از ظرفیــت  ــرای رضایــت خــدا و خلــق خــدا باشــد و ســعی ب حســین قدیمــی افــزود: کار بایــد ب
تــک تــک همــکاران، نیــروی جــوان و بانــوان توانمنــد شــرکت توزیــع جهــت رســیدن بــه اهــداف شــرکت بهــره 

ببریــم.
***

ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــی  مدی ــین قدیم ــرف حس ــه از ط ــای جداگان ــالغ  ه ــی اب ط
اردبیــل رئــوف حســن پــور بــه عنــوان «سرپرســت قائــم مقــام مدیرعامــل در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
هــا»،  ناصــر عبداللهیــان بــه عنــوان «سرپرســت معاونــت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ» مهــرداد ســلیمی بــه 
عنــوان «سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین»، یحیــی بندعلیــزاده بــه عنــوان  «سرپرســت امــور 
ــه  ــاج   ب ــدی ابته ــر مهندســی و نظــارت» و  مه ــوان «سرپرســت دفت ــه عن ــری ب ــدارکات»،  بخشــعلی صاب ت
عنــوان «سرپرســت دفتــر نظــارت بــر بهــره بــرداری» محمدرضــا ســیاهکوهی بــه عنــوان «سرپرســت امــور دو 

بــرق اردبیــل» و  ابراهیــم جــوادی بــه عنــوان« سرپرســت مدیریــت بــرق بیلــه ســوار » منصــوب شــدند.

انتصاب

تقدیر استاندار اردبیل از مدیرعامل شرکت 
ــا  ــی ب ــین قدیم ــکاري حس ــی از هم ــال لوح ــا ارس ــو ب ــر بهنامج اکب
ــان  ــرل اغتشاشــات آب ــت و کنت ــان مدیری ــط در جری دســتگاههاي زیرب
1398 (بــه بهانــه اجــراي سیاســت اصــالح مصــرف ســوخت ) تقدیرکرد.

 تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري اردبیل
 از مدیرعامل شرکت 

ــتانداري  ــع اس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــد مع ــژاد محم ــوب ن یعق
اردبیــل از حســین قدیمــی مدیرعامــل شــرکت و رئیــس شــوراي اقامــه 
نمــاز و همــه دســت انــدرکاران در امــر توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز در 

ــی نمــود. ســال 1397 قدردان

تقدیر رئیس شوراي هماهنگی حراست هاي صنعت آب و 
برق اردبیل از مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

رئیــس شــوراي هماهنگــی حراســت هــاي صنعــت آب و بــرق اردبیــل 
ــرکت  ــه ش ــور محرمان ــت و ام ــر حراس ــر دفت ــی از مدی ــال لوح ــا ارس ب

ــر کــرد. تقدی
ــی  ــوراي هماهنگ ــاي ش ــه ه ــق برنام ــوح تحق ــن ل ــادي در ای ــر عب جاب
ــال 98 را در  ــل در س ــتان اردبی ــرق اس ــت آب و ب ــاي صنع حراســت ه
ســایه دقــت، تــالش، حضــور مســتمر در جلســات و پیگیــري هــاي ســید 
علــی نظــري دانســت و از زحمــات و تــالش هــاي وي  تشــکر و قدردانــی 

نمــود.

تقدیر رئیس حراست کل استان اردبیل
  از یکی از همکاران شرکت

رئیــس کل حراســت اســتان اردبیــل بــا ارســال لوحــی از تــالش هــاي 
کارشــناس حفاظــت فیزیکــی و عضــو کارگــروه حفاظــت فنــاوري 
ــان  ــید صفوی ــی س ــید نق ــل س ــتان اردبی ــت کل اس ــات حراس اطالع

ــرد. ــر ک تقدی

�دردا�ی

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  بــا اعــالم ایــن 
خبــر افــزود : امــروزه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه 
در شــرایط خاصــی قــرار داریــم کــه بــرای برخــی از اقشــار از نظــر 
کســب و کار مشــکالتی ایجــاد شــده اســت   و بــا توجــه بــه اینکــه 
یکــی از فلســفه هــای مــاه مبــارك رمضــان کمــک بــه نیازمنــدان  
اســت  کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان  اردبیــل نیــز وظیفــه 

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

رزمایــش شــرکت کنــد.
ــرق اســتان  ــع ب وی گفــت : خوشــبختانه همــکاران شــرکت توزی
ــال  ــارکت فع ــر مش ــای خی ــه در کاره ــواره  و همیش ــل هم اردبی
ــته  ــکاران 1۵0  بس ــارکت هم ــا مش ــر ب ــر خی ــن ام ــد ودر ای دارن
معیشــتی جمعــا بــه مبلــغ  1۵0 میلیــون ریــال  تهیــه شــد ه کــه 
ــع مــی شــود . ــاه بیــن نیازمنــدان توزی امــروز 31 اردیبهشــت م

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

150 بسته غذایی بین نیازمندان شهرستان اردبیل از سوی کارکنان شرکت توزیع برق استان توزیع می شود 


